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 دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو لي

 :دعب امأ

 نب دمحم خيشلا ةليضفل «ةيطساولا ةديقعلا حرش» باتك اذهف
 لبق نم هتعجارم تمت نأ دعب ملعلا ةبلطل همّدقن .«نيميثعلا حلاص

 تادايز هيلإ فاضأو «هحقنو ءهححصف « هللا هظفح - هسفن خيشلا

 .بيشق ديدج بوث يف جرخف «ةماه

 ةيميت نبا مالسإلا خيش هفلأ يذلا «ةيطساولا ةديقعلا» باتكو

 ةنسلا لهأ ةديقع نايب ىلع لمتشا «ديفم رصتخم باتك «هللا همحر

 ىلع ةلاسرلا هذه تناكف «ةرابع رصخأو نايب حضوأب ةعامجلاو

 ئلع َلدأ الو ,هعوضوم يف بتكو عمُج ام نسحأ نم اهمجح رغص
 . ملعلا بالط ىلع هسيردتو هحرشب ءاملعلا ةيانع نم اذه

 هذه لقم سيرتت لئلع نوصرخي انواملُع ناك دنقلو

 عسوأ وه ام ىلإ كلذ دعب نولقتني مث «مهتبلط ىلع تارصتخملا

 .لمشأو



 ُهللا عفن - نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا ةليضف كلس دقلو
 هذه لثمب ةيانعلا ىلع ًامئاد دّكؤي ناكو «ةقيرطلا هذه  همولعب

 ةديقعلا» باتك سيردتب موقي ًالثم ةديقعلل هسورد يف ناكف
 باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيشل («ديحوتلا» باتكو .(«ةيطساولا

 همحر يواّجحلل «عنقتسملا داز» باتكب هقفلا ىفو هللا همحر

 وحنلا ىفو .«ةيناهربلا دئالقلا ةموظنم» ب ضئارفلا ىفو هللا

 .هسورد رئاس ىف اذكهو ««ةيمورجآلا» ب

 ءهيعمتسمو هبالط سوفن يف غلابلا رثألا ةقيرطلا هذهل ناكف

 هللا معو ءاهبرغو ةّيمالسإلا دالبلا قرش يف هتطرشأو هبتك ترشتناف

 تافلؤم عبط ىلع موقت ةشنلا رود لعج لق رمألا اذهو

 رشلل يزوجلا نبا رادل ناك دقو هللا هظفح خيشلا لئاسرو

 .كلذ انل رّسي نأ يلع هركشتو

 َطْغُي مل ةقيقحلا يف هنكلو «لبق نم باتكلا اذه عبط دقلو
 ماق كلذل . ُهللا هدّدس  خيشلا لبق نم قيقحتلاو قيقدتلا يف هقح

 « هيف رظنلا ةداعإو هحيحصتو باتكلا ةعجارمب خيشلا ةليضف

 .ئلوألا ةعبطلا ىف يذلا صقنلا كاردتساو

 . اهتقباس نم ًاريخ  ًاقح  باتكلا اذه ةعبط تناكف



 :باتكلا ىف ىلمع

 ردقب اهيلع فوقولا ىننكمأ ىتلا راثآلاو ثيداحألا تجكرخ

 ىفتكأ ىننإف امهدحأ ىف وأ «نيحيحصلا» ىف ناك نإف «ىتعاطتسا

 «ليوطتلل ًايدافت هرداصم مهأ لإ هتوزع امهريغ يف ناك نإو ءامهب

 كلذ ئلغ ةدايزاانل' قوكي نأ تود .نفلا اذه ىف ةيزفغملا

 . باتكلا عيضاومل

 ًايفتكم ةيميت نبا مالسإلا خيش ةمجرت ركذ مدع ترثآ
 .""”ادج ةريثك يهو هللا همحر هل تجرخ يتلا مجارتلاب

 ماق «نيميثع نب دمحم خيشلل ةزجوم ةمجرت انركذ انّنأ امك

 .نيسحلا دمحأ نب ديلو لضافلا خألا اهتباتكب

 نم ملعلا بالط نم كانه نأب ملعأ انأو ءٌلقملا دهج وه اذه

 نقرر ناو فر تعملاو وفعلا نادت هللا ناساف ةننغلا اذني ارك وأ وه

 :هيتاوصلا و رعبلا نفت انهل

 آل ًالَوأ - لجو زع هلل ركشلاب هّجوتأ نأ َيلع ًامازل ئرأ امك

 انالوأ يذلا  همولعب هللا عَن - نيميثع مش نب دمحم خيشلا ةليضفل مث

 يمركلا يعرم خيشلل «ةيردلا بكاوكلا»و .يداهلا دبع نبال «ةيردلا دوقعلا» :لثم )١(

 «رازبلل «ةيلعلا مالعألا»و «يقشمدلا نيدلا رصان نبال «رفاولا درلا»و .«يلبنحلا

 .ريثك اهريغو



 .اهل هتعجارمو هثيداحأ جيرختو «باتكلا اذه عبطب ةيانعلا

 «ندرألاب  عيزوتلاو رشنلل نسحلا راد يف ةوخإلا ركشأ امك

 .ةبيشقلا هتلحب باتكلا اذه جارخإو فورح فصب اوماق نيذلا

 .ههجول ًاصلاخ ىلمع لعجي نأ ئلاعت هللا لأسأ ؛ًاماتخو

 هبحصو هلآ ئلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو . اهيجم

 ليمصلا زاوف نب دعس

 و

 ربُخلا

 ين سو >2 تي 0 دع دبع دنع داع دع



 فلؤوملا ةمجرت

 : هبسنو همسا

 .يميمتلا يبيهولا لبقملا

 :ةتاشنو هدلوم

 .ندم ئدحإ «ةزينع ةنيدم يف هللا دبع وبأ خيشلا دلو

 ناضمر رهش نم نيرشعلاو عباسلا يف ءه57١ ماع «ميصقلا
 ضعب لع ذملتت لب «ةماقتسالاو نيدلاب ةفورعم ةلئاع يف «كرابملا
 نب نمحرلا دبع خيشلا ءهمأ ةهج نم هّدج لاثمأ «هتلئاع دارفأ
 مث .هظفحف «نآرقلا هيلع أرق دقف ؛هللا همحر «غماد لآ ناميلس
 نونف ضعبو «باسحلاو طخلا ملعتف ءملعلا بلط ئلإ هجتا
 .بادآلا

 ىلع ًاصرحو «ةيلاع ةمهو «ءاكزو ءاكذ قزر دق خيشلا ناكو
 يفو ءءاملعلا سلاجمل بكرلا هتمحازم يف يملعلا ليصحتلا
 رصان نب نمحرلا دبع هيقفلا رسفملا ةمالعلا خيشلا مهتمدقم
 ميلعتل هبالط نم نينثا ماقأ دق نمحرلا دبع خيشلا ناكو يدعسلا



 زيزعلا دبع نب دمحم خيشلاو «يحلاصلا يلع خيشلا امهو ءراغصلا

 رصتخم» امهيلع نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا أرقف ءعوطملا

 جاهنم»و .يدعسلا نمحرلا دبع خيشلل .«ةيطساولا ةديقعلا

 ؛««ةيمورجآلا»و ءاضيأ يدعسلا خيشلل «هقفلا يف نيكلاسلا

 نيب خيشلا ةأشن تناك اذكهو .«فرصلاو وحنلا يف «ةيفلألا»و

 . ءاملعلا ناضحأ

 تحتف نيح «ضايرلا ئلإ الإ ملعلا بلطل خيشلا لحري ملو
 .اهب قحتلاف «ه7١ا/7 ماع ةيملعلا دهاعملا

 ةزينع يف ئفوت يذلا «يدعسلا يضعوا دبع هخيش ةافو دعبو

 ضعب حشر «نيتسلاو ةعساتلا زهاني رمع نع ءهالال5 ماع

 الإ كلذ ىلع اورمتسي مل مهنأ الإ «ريبكلا عماجللا ياثر خياشملا

 ةمامإل نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا حشرف ءادج ةريصق ةدم

 ّدصتي ملو ءهخيش ناكم سيردتلل ئدصت اهدنع «ريبكلا عماجلا

 بر حتف» وهو هل باتك لوأ فلأ نيح «ه787١ ماع الإ فيلأتلل

 نبا مالسإلا خيش باتكل صيخلت وهو ««ةيومحلا صيخلتب ةيربلا
 . «ةديقعلا يف ةيومحلا» ةيميت

 دبع خيشلا ىلع ةساردلاب ضايرلا يف هدوجو خيشلا لغتساو

 لئاسر ضعبو ««يراخبلا حيحص» نم هيلع أرقف ءزاب نب زيزعلا

 .ةيهقفلا بتكلا ضعبو «ةيميت نبا مالسإلا خيش

 ةكلمملا يتفم لبق نم ءاضقلا يلوت خيشلا ئلع ضرع .دقو
 هللا همحر ١ خيشلا لا ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةيدوعسلا ةيبرعلا



 ًاسيئر هنييعتب هرارق ردصأ لب ءءاضقلا يلوتب هتليضف ئلع حلأ يذلا

 تاعجارم دعبو «ءافعإلا هنم بلطف .«ءاسحألاب ةيعرشلا ةمكحملل

 : هخياشم

 خويش ةدع نم ملعلل هبلط يف هللا دبع وبأ خيشلا دافتسا

 ماع ئفوتملا .يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع خيشلا 1

 ريسينا ب فورعملا يسفتلا بحاص .روهشملا رسفملا ه7

 . تادلجم نامث ىف «نانملا مالك ريسفت يف نمحرلا ميركلا

 ماعلا يتفملا «زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا ١

 .ءاملعلا رابك ةئيه سيئرو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملل

 ىنكجلا راتخملا دمحم نب نيمألا دمحم خيشلا 0

 . «نارقلاب

 دق اع نازي الو هلاملا هيع نبب قلع خضلا هلأ
 .هلمع نسحأو «هرمع هللا لاطأ «ةايحلا

 .هللا همحر «نادوع نب ىلع نب نمحرلا دبع خيشلا 1

 دج «هللا همحر غماد لآ ناميلس نب نمحرلا دبع خيشلا

1١١ 



 : هذيمالت

 اومحدزا مهنأل ؛خيشلا ىلع ذملتت نم عيمج رصح نكمي ال

 ىلع ديري امن ع :ةزيخألا .تاوتسلا .نف اميش»: ال“ د هسلجيما ىف

 «مهتايوتسم فالتخا ئلع «سوردلا ضعب يف بلاط ةئامسمخلا

 .اهيلإ عجراف رصحلا ليبس ئلع ال يناثلا ددعلا «ةمكحلا ةلجم»

 : يملعلا هجهنم

 خيشلا ةمالعلا هخيش اهجهتنا يتلا ةقيرطلا ىلع ريسي هنأ «ةديدع

 دقل» :هللا دبع قب انخيش لوقي .يدعسلا رصانلا نمحرلا دبع

 :ىسودتلا قير نلف ىدعسلا  ةيكرلا دنع يفيق انك فيرتأت

 .«يناعملاو ةلثمألاب ةبلطلل هبيرقتو «ملعلا ضرعو

 - دجن ءاملع - ةريزجلا ءاملع هيلع ريسي يذلا جهنملا نع هب جرخ

 نم عورفلا يف يلبنحلا بهذملا دامتعا ثيح .مهتبلاغ 3 مهتماع

 يف «عقنتسملا داز» باتك ئلع دامتعالاو «ةيهقفلا ماكحألا لئاسم

 نمحرلا دبع ةمالعلا خيشلا ناكف «لبنح نب دمحأ مامإلا هقف

 . ةريثك لئاسم



 خيش ءارآ ئنبتي ام ًاريثك هنأ وه يدعسلا خيشلا جهنمو

 بهذملا ئىلع امهحجريو «ميقلا نبا هذيملتو ةيميتث نبا مالسإلا

 ناك لب « نيعم بهذم هاجت دومجلا هذدذئنع نكي ملف «ىلبنحلا

 هذيملت ل تلقتناو ةفصلا هذه هيف تعبطنا دقو «قحلل ًأدرجتم

 .نيميثعلا حلاصلا دمحم

 انخيش فلاخ ىتلا لئاسملا ضعبل ةلثمأ ركذن نأ ىف سأب الو

 : اهنم ةيميت نبا مالسإلا خيش اهيف نيميثعلا هللا دبع وبأ

 ةحصل طرش ةعامجلا نأ ةيميت نبا مالسإلا خيش ئري ١-

 .ةبجاو اهنأ انخيش ئريو «ةالصلا

 نع يفكي ال ةرمعلا يعس نأ انخيش ئريو ءجحلا يعس نع ةرمعلا

 . جحلا يعس

 «نمألا عم مرحم الب ةأرملا رفس زاوج مالسإلا خيش ئري

 .اقلطم مرحم الب ةأرملا رفس زاوج مدع انخيش ئريو

 ءعاضرلا نم نيتخألا نيب عمجلا زاوج مالسإلا خيش ئري -4

 مرحي ام عاضرلا نم مرحي» :ثيدح مومعل ميرحتلا انخيش ئريو
 .«بسنلا نم

 تيملا نيد ءاضق يف ةاكزلا عفد زاوج مالسإلا خيش ري

 .زاوجلا مدع انخيش ئريو ءءافو فلخي مل يذلا

 هلل ًاللذت بارتلاب هجولا ريفعت زاوج مالسإلا خيش ئري 1

 حو



 نأل ؛لوقلا اذه فعض انخيش ريو - تارايتخالا يف اهركذ  ئلاعت
 ىلع ليلد موقي ىئتح ءرظحلاو عنملا تادابعلا يف لصألا

 .ةيعورشملا

 نيبوجحملا ةوخإلا عم ثلثلا مألل نأ مالسإلا خيش ئري -"

 اوناك نإو «ةوخألا نإ يأ ؛سدسلا مألل نأ انخيش ئريو «بألاب

 اهنوبجحيف «ءيقاب لظي مألا ىلع مهريثأت نكل «بألاب نيبوجحم
 .روهمجلا لوق وهو ,«سدسلا ىلإ ثلثلا نم ناصقن بجح

 سنج نم نييوبرلا نيب ةدايزلا زاوج مالسإلا خيش ئري 4
 ةلادلا تامومعلل زاوجلا مدع انخيش ئريو «ةعنصلا لباقم يف دحاو

 ءاوس «نزوب ًانزو يواستلا نم هيف دب ال بهذلاب بهذلا نأ ىلع
 .ديب اذي .ءاوسب

 يف همامإ ةءارق هيفكت مومأملا نأ مالسإلا خيش ئري -5

 ةحتافلا ةءارق بوجو انخيش ئريو .بهذملا وهو «ةيرهجلا ةالصلا
 .ةيرهجلا يف مومأملا ىلع

 : خيشلا دنع سردلا ةعيبط

 اهذختاو ءاهيلع راسو «خيشلا اهمزتلا يتلا سردلا ةعيبط نإ

 ذنم هخيشل افلخ ريبكلا عماجلا يف سيردتلا هيلوت ذنم هل اجهنم

 خيشلا نأ كلذ ؛نيعم طمن يف نمكت ةنس نيثالثو سمخ نم رثكأ

 ظفحلا ئلع هعباتيو ذيملتلا بلاطيو «نوتملا ظفح ىلع اريثك زكري

 مزتلي الو هسرد رضحي نم ئلع ركني خيشلا نإ لب «سرد لك يف
 ةروشنملا نوتملا نم اريثك خيشلا ىئلع انظفح دقو .ظفحلا
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 :ةورطملاو

 :ةيملعلا هراثآ نمو

 اهزنكاو» « فلوق ةييوشو !ةحجيس ةمقلفلا هراثأ نم تركذ

 انتلجم ْئلإ اهركذ يف ليصفتلا ئلإ عجراف « ةريعص لئاسر نع ةرابع

 .هللا هظفح خيشلا ةمجرت يف « يناثلا اهددع ىف «ةمكحلا ةلجم»

 . اهيلإ عجراف ةحفص نيثالث ىلإ هتمجرت يف انلطأ دقف

 «فلؤملا ةمجرت نع راصتخاب هنيودتو هتباتك رسيت ام اذه
 هنإ ةمآلا هب عفنيو هلمع نسحيو «هرمع ىف حب نأ لأسأ هللاو

 يريبزلا هللا دبع وبأ نيسحلا دمحأ نب ديلو

 ةمكحلا ةلجم ريرحت سيئر

 دلع دع دنع دلع دع
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 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو «هنيعتسنو «هدمحن ؛هلل دمحلا نإ

 نمو «هل لضم الف ؛هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الف ؛للضي

 ةباحصأو .هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ؛ةلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو

 اريك اميلمت كفو نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو

 يتلا «ةيطساولا ةديقعلا» حرشب انيلع ىلاعت هللا َّنَم دقف :دعب امأ

 ىلع اريرقت ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع يف ةيميت نبا مالسإلا خيش اهفلأ

 ظفح ىلع مهصرح لجأ نمو «دجسملا يف انيلع اهوسرد نيذلا ةبلطلا

 . ليجستلا ةطرشأ نم ةباتك هغيرفت مث هليجستب اوماق ؛ريرقتلا

 حرشلاك سيل ريرقتلا نم ىقلتملا حرشلا نأ مولعملا نمو

 يرتعي ال ام ةدايزلاو صقنلا نم هيرتعي لوألا نأل ؛ريرحتلاب بوتكملا
 . ىناثلا

 كلذ ىلإ قبسو « هتعابط بلطب ١ رشن بتاكم ةدع تمدقت دقو

 هقيقحت ىف ةديفم تاقيلعت هيلعو « بيشق بوثب هتجرخأف «(ةيربط ةبتكم)

1١7 



 .ًاريخ هازجو هللا هقفو ميحرلادبع

 بوتكملا حرشلاك سيل ريرقتلا نم ىقلتملا حرشلا ناك امل ؛نكلو
 حرشلا جارخإ لجأ نم لّهمتب حرشلا أرقأ نأ مهملا نم تيأر ؛ريرحتلاب
 جاتحُي ال ام تفذحو ءدمحلا هللو كلذ تلعفف «ٌيضْرَملا هجولا ىلع

 .هيلإ جاتحُي ام تدزو «هيلإ

 ةاعد نم انلعجي نأو ءهلصأب عفن امك هب عفني نأ ىلاعت هللا لأسأو
 .بيجم بيرق هنإ ؛هراصنأو قحلا

 فلؤملا

 نيميثعلا دمحم هاو6٠ /” /١ا/
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 دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :دعب امأ

 ربح هفلأ «ةيطساولا ةديقعلا» ىمسي يذلا باتكلا اذه نإف

 نب دمحأ ءمالسإلا ف «سابعلا قا :هنامز يف ةمألا

 ىفوتملا «هللا همحر «ىنارحلا ةيميت نب مالسلا دبع نب ميلحلا دبع

 .ه ال758 ةئس

 وجرن يتلاو اهيلع ركشُي يتلا  تاماقملا نم لجرلا اذهلو
 لمأ ةجافو 0 نع عافدلا يف - 000 ةبوثملا هل هللا نم

 ةميظع 0 هب ل هناحبس هللا نأل ؛ةمآألا هذه ل هللا

 .ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع ةريطخ

 هفلأ ,««ةيطساولا ةديقعلا» ىمسي ءرصتخم باتك باتكلا اذهو

 ام هيلإ اكش ءطساو ةاضق نم لجر هيلإ رضح هنأل ؛مالسإلا خيش

 هللا ءامسأب قلعتي اميف ةفرحنملا بهاذملا نم هنوناعي سانلا ناك
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 ةنسلا لهأ ةديقعل ةدبز ٌّدَعَت ىتلا ةديقعلا هذه بتكف ءهتافصو

 رثكو عدبلاب اهيف سانلا ضاخ يتلا رومألاب قلعتي اميف ةعامجلاو
 .لاقلاو ليقلاو مالكلا اهيف

 نيبن نأ بحن ةميظعلا ةلاسرلا هذه ىلع مالكلا أدبن نأ لبقو

 «مالسلاو ةالصلا هيلع حول مهلوأ نم .لسرلا تاالاسر عيمج نأ

 .ديحوتلا ىلإ وعدت اهلك ؛ِيلَي دمحم مهرخا ىلإ

 أ ِهيلإ ننال ٍلوُسَر نم كَلََق نم اَكلَسرَأآَمَول : ىلاعت هللا لاق
 7٠١[. :ءايبنألا] «نوُدبَعآَْأَتَأ هَل هلال

 م م م.م رج وحرص ص حسا

 أ ادع بقنا لوم سر ِةَّمَأ لكح ىف اًمَمَعَب َدَفْلَو # : ىلاعت لاقو

 .["5 :لحنلا] « توسل اونتَحَو

 اوقلخ «لجو زع هللا وهو ءدحاول اوقلخ قلخلا نأ كلذو

 .ءاجرو ءافوختو ايظا ؛اهلأت ؟ هب مهبولق قلعتتل ء«هتدابعل

 ال ايندلا نم ءيش لك نع اوخلسني ىتح «ةبهرو «ةبغرو «ًالكوتو

 كنأل ومالا راتم يف كو 11 رايرلا ىلع نول يع رك

 .ءيش لك يف ًابلاقو ًابلق ة «كقلاخل نوكت نأ دب ال «قولخم تنأ

 اذه ىلإ مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ةوعد تناك اذهلو

 .هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ؛ميظعلا ماهلا رمألا

 رشبلا ىلإ لجو زع هللا مهلسرأ نيذلا لسرلا نكي ملو

 نأ كلذ ؛ةيهولألا ديحوت ىلإ مهتوعدك ةيبوبرلا ديحوت ىلإ نوعدي

 يف مه هنوركني نيذلا ىتحو ءاذج نوليلق ةيبوبرلا ديحوت يركنم



 دق اونوكي نأ الإ مهللا ءهوركني نأ نوعيطتسي ال مهسوفن ةرارق

 باب نم اذه نوركني دق مهنإف ؛كاردإ ىندأ ةكردملا لوقعلا اوبلُس

 .ةرباكملا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ديحوتلا هللا مهمحر ءاملعلا مسق دقو

 :ةيبوبرلا ديحوت :اهدحأ

 «قلخلا يف ؛ةثالث رومأ يف ىلاعتو هناحبس هللا دارفإ وهو

 :نييدتلاو كلعلاو

 : فارعألا] 4 ٌمدََلاَو ُقَلََْل هَل لآ :ىلاعت هلوق كلذ ليلد
 هقح نم يذلا ربخلا اهيف مدق هنأ :ةيآلا نم ةلالدلا هجوو +18

 .رصحلا ديفي ريخأتلا هقح ام ميدقت نأ :ةيغالبلا ةدعاقلاو «ريخأتلا

 لآ 8 :ديكوتلاو هيبنتلا ىلع ةلادلا «آلآأ» ب ةيآلا هذه حاتتفا لمأت مث

 ءوه اذه قلخلاف ؛هريغل ال «[55 :فارعألا] 4 َسَأْلاَو ٌقْلَقْل ُهَ
 .ريبدتلا وه رمألاو

 توسل كلم هَّلِيَو  :ىلاعت هلوق لثم هليلدف ؛كلملا امأ

 ىلاعتو هناحبس هدارفنا ىلع لدي اذه نإف ؛[71/ :ةيئاجلا] «َضْرَألاَو

 هقح ام ميدقت قبس امك ةيآلا هذه نم ةلالدلا هجوو «كلملاب
 ع

 :::نيخاتلا

 .ريبدتلاو كلملاو قلخلاب درفنم لجو زع برلاف ؛ًاذإ

 و هر هد

 :نونمؤملا] 4 َنيِقِلَْلَأ ُنَسْحَأ ُهَّلَأ َكَراَبَتَقا» :ىلاعت هلوق لثم ؛هللا
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 ام اويحأ :مهل لاقي» :نيروصملا يف كيك هلوق 5 1
 ملظأ نمو) : يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هلوق لثمو ©"'متقلخ

 هللا نأ :كلوق نيب عمجت فيكف 0
 !؟صوصنلا هذه نيبو «قلخلاب درفنم

 هللاب صاخ اذهو «داجيإلا وه قلخلا نإ :لاقي نأ باوجلاف
 قش نيبلا هلق ىرحأ ىلإ ةروصا نم م دلا :ليوحت انآ «قلاعت
 نسل عقاولا يف هنكل «نيوكتلا رابتعاب قل يمس نإو «ةقيقح

 0 :لاقيف باب بشخلا نم عنص راجنلا اذه :ًالثمف ؛ مات قلخب
 ال .ءلجو زع هللا وه اهقلخ يذلا ةعانصلا هذه ةدام نكل انا

 كارأ دوع اوقلخي نأ ةردقلا يف اوغلب امهم مهلك سانلا عيطتسي
 . ناك اوقلخي نأ هلو: هةزك وتلغي نأ الوركأدا

 م بر ُساَّنلَأ اهْيأتِيا# :لجو زع هللا لوق ىلإ عمتساو
 ولو اهب اوُفل نآ هلل نوذ نم توغت سلا كا هل اوعوكسأف
 مم رب ا
 .[7 :جحلا] 4ُبوُل آو

 هللا نود نم ىعدي ام لك لمشي لوصوم مسا : 4 حردلا »
 هللا نود نم نوعدي نيذلا لك «هريغو كلمو رشبو رجحو رجش نم

 نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع )7١١1(2 ملسمو .«(0951) يراخبلا هاور امل )١(

 ام اويحأ :مهل لاقيو ةمايقلا موي نوبذعي روصلا هذه باحصأ نإ» :لاق ِةكَي لوسرلا

 .«متقلخ

 .هنع هللا يضر ةريره ىبأ نع ؛(؟١١١) ملسمو .(096*) يراخبلا هاور (0)
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 لك درفنا ولو «[7 :جحلا] 4مل أوُعَمكَبأ ولو اًبأبُذ ْأَقْلَ نأ»
 م م وحك

 اًكيَس بال ممم نإَو# ءىلوأ باب نم هزجع ناكل ؛كلذب دحاو
 للا نود نم نوعدي نيذلا ىتح .[7 :جحلا] 4ُةَنِدوُدِقَْتْسيال
 بابذلا اذه نم هوذقنتسي نأ اوعاطتسا ام ؛ًائيش بابذلا مهبلس ول

 نم صمو «ضرألا يف كلم ىوقأ ىلع بابذلا عقو ولو «فيعضلا
 «بابذلا اذه نم بيطلا جرختسي نأ كلملا اذه عيطتسي ال ؟؛هبيط

 .هدحو قلاخلا وه لجو زع هللا ًاذإف ؛هماعط ىلع عقو ول كلذكو

 «كلملاب درفنم هللا نإ :كلوق نيب عمجت فيك :تلق نإف

 مثكحامام ّوأ# :ىلاعت هلوق لثم ؛؟نيقولخملل كلملا تابثإ نيبو
 « نمي تْكَلَم اَمْوأ ْمهيوَْأ َكَعاَلإ 8 015١ :رونلا] 4هةَحياكتَت

 ؟[5 :نونمؤملا]

 :نيهجو نم امهنيب عمجلا نأ :باوجلاف

 يننأل ؛ًالماش ًاَماع سيل ءيشلل ناسنإلا كلم نأ :لوألا
 زع هللا كلم لكلاو «كدي تحت ام كلمأ الو «يدي تحت ام كلمأ

 وهو ءعسوأو لمشأ لجو زع هللا ُكْلُم :لومشلا ثيح نمف ؛لجو
 . مات كلم

 هيف فرصتأ ًاّيقيقح ًاكلم سيل ءيشلا اذهل يكلم نأ :يناثلا

 كلاملا نذأ امكو ءعرشلا رمأ امك هيف فرصتأ امنإو ءءاشأ امك

 كلمأ مل ؛نيمهردب ًامهرد تعب ولو «لجو زع هللا وهو «يقيقحلا

 هيف كلمأ ال ًاضيأو ءرصاق يكلم ًاذإف ؛كلذ يل لحي الو :كلذ

 لوقأ نأ عيطتسأ الف ؛هلل فرصتلا نأل ؛ةيردقلا ةيحانلا نم ًائيش

 اخرا



 حيحصلا يدبعل لوقأ نأ عيطتسأ الو ءأربيف !أربا :ضيرملا يدبعل

 «لجو زع هلل يقيقحلا فرصتلا نكل ءضرميف !ضرما :حيحشلا

 كلمأ ال ًاذإف ؛ضرم !ضرما :لاق ولو ءأرب !ًأربا :هل لاق ولف

 ثيح نم رصاق انه يكلمف ؛ًاردق الو ًاعرش قلطملا فرصتلا

 انل نيبتي كلذبو «مومعلاو لومشلا ثيح نم رصاقو «فرصتلا

 .كلملاب لجو زع هللا دارفنا ناك فيك

 ريبدتلا اذه :لوقن نكلو «ريبدت ناسنإللف ؛ريبدتلا امأو

 ريبدتلا كلمأ ءيش لك سيل «كلملا يف نيقباسلا نيهجولاك ؛رصاق

 ال كلذكو «يكلمو يتزايح تحت ناك ام ريبدت كلمأ امنإو «هيف

 .ريبدتلا اذه يل حابأ يذلا عرشلا قفو ىلع الإ هريبدت كلمأ

 قلخلاب درفنم لجو زع هللا نإ» :انلوق نأ نيبتي ذئنيحو
 نأل ؛ءيش اهنم ىنثتسي ال «ةقلطم ةماع ةيلك :«ريبدتلاو كلملاو

 . كلذ نم لجو زع هلل تبث ام ضراعي ال هاندروأ ام لك

 :ةيهولألا ديحوت : يناثلا مسقلا

 هللا ريغل ًادبع نوكت الأب ؛ةدابعلاب لجو زع هللا دارفإ وهو
 الإ دبعت ال «ًابأ الو ًآَمأ الو ًاخيش الو يلو الو ًاّيبن الو ًاكلم دبعت ال
 اذهلو:«ديفتلاو: ةلاتلاب» هديحو نحو وع ةةللا درفتف .ةهدحو هللا

 هتفاضإ رابتعابف ؛ةدابعلا ديحوت :ىمسيو «ةيهولألا ديحوت :ىمسي
 ديحوت وه دباعلا ىلإ هتفاضإ رابتعابو «ةيهولأ ديحوت وه هللا ىلإ
 . ةدابع

 «ميظعتلاو ةبحملا امه « نيميظع نيرمأ ىلع ةينبم ةدابعلاو
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 اًبَعَر انتتوعديو تايَحْلا ف توعد اوناكح ْمُهَّنِإ »8 :امهنع جتانلا
 نوكت ميظعتلابو «ةبغرلا نوكت ةبحملابف ؛[٠4 :ءايبنألا] «اَبهَرَو
 .فوخلاو ةبهرلا

 ةبغرلا ىلع ةينبم رماوأ :يهاونو رماوأ ةدابعلا تناك اذهلو

 نم ةبهرلاو ميظعتلا ىلع ةينبم يهاونو «رمآلا ىلإ لوصولا بلطو
 .ميظعلا اذه

 نا تعور دنع انش تنفر 6 رهو رع قلل "كيحل اذإف
 ىلع هتعاطب تمقو ء«هيلإ لصوملا قيرطلا تبلطو ء«هيلإ لوصولا

 ؛ةيصعمب تممه املك «هنم تفخ ؛هتمظع اذإو «لمكألا هجولا

 مهو ءوب َتَّمَه َدَقْلَو » «ترفنف «لجو زع قلاخلا ةمظع ترعشتسا

 « ءآَمَحَفْلاَو سلا ُهْنَع فرضت َكَِدَكح -وْيَر نهرب امن نأ اَلْوَل ابي
 ؛ةيصعمب تممه اذإ ؛؟كيلع هللا ةمعن نم هذهف ؛[5١ :فسوي]

 كنأل ؛ةيصعملا نع تدعابتو تفخو تبهف «كمامأ هللا تدجو

 . ةبهرو ةبغر هللا دبعت

 ؟ةدابعلا ىنعم امف

 .لوعفملاو لعفلا ىلع «نيرمأ ىلع قلطت :ةدابعلا

 هبر لجرلا دبع :لاقيف ء«دبعتلا وه يذلا لعفلا ىلع قلطت

 ردصملا مسا قالطإ باب نم دبعتلا ىلع اهقالطإو ءادبعتو ةدابع

 هلل للذتلا :اهنأب لعفلا ىلع اهقالطإ رابتعاب اهفرعنو ءردصملا ىلع

 لذ نم لكو .هيهاون بانتجاو هرماوأ لعفب اهو ا لجو رع

 .[8 :نوقفانملا] «كلوُسَرلَو ُهَّرِمْلأ هلِيَو» ؛هللاب زع هلل
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 ىنعملا اذهب يهو ء«هب دبعتملا يأ ؛لوعفملا ىلع قلطتو

 :هللا همحر لاق ثيح ؛ةيميت نبا مالسإلا خيش هب اهفرع امب فّرَعَت

 لامعألاو لاوقألا نم هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج مسا ةدابعلا»

 .27(ةنطابلاو ةرهاظلا

 ال هب هللا ديحوت بجي هب هللا أاندبعت يذلا ءىشلا اذه

 رذنلاو ءاعدلاو جحلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلاك ؛ هريغل فرصي

 .تادابعلا نم كلذ ريغ ىلإ . . .لكوتلاو ةيشخلاو

 ؟ةيهولألاب درفنم هللا نأ ىلع ليلدلا وه ام :تلق نإف

 :اهنم ؛ةريثك ةلدأ كانه :باوجلاف

 ٍلوُسَر نم كلإَبَق نم اَْلَسَرَأ آَمَو9 : ىلاعت هلوق
 ١6[. :ءايبنألا] «ٍنوُدْبْعآمْأَنأ هَل هَل

 هذ

 ل هنأ هَل
 نحل ىو ايا

 . ["5 : لحنلا] 4ث

 اونوُأو ٌةَكِهَلَمْلاَو َوْهاَلِإ َهَلِإ هل ٌمَتآ دَمَأ دهس »> : ىلاعت هلوق ًاضيأو
 هذه الإ ملعلا لضف نم نكي مل ول «[18 :نارمع لآ] * ٍوْلهْلَ

 ولوأ الإ .هتيهولاب :كيش اذحأ نأ رخأ ام ةللا نإ فييخ::ةيقنملا

 َوُه الإ هَل ل ُمَنَأ هنأ دهس #» :مهنم انلعجي نأ هللا لأسن «ملعلا

 : «لدعلاب ؛[18١ :نارمع لآ] 4 طَسِقْلاب امك ِرلِلا اوُلوَأَو ةَكَيلمْلاَو
 اس جس يي ردم سر

 لآ] « ْميكحَمْلا ٌيِْلا َوُه الإ هلإ آل :هلوقب ةداهشلا هذه ررق

 .«ىواتفلا عومجم» نمض )١594/١٠١( «ةيدوبعلا) ةلاسر )0(

35 



 «لجو زع هللا الإ هلإ ال هنأ ىلع حضاو ليلد اذهف ؛[16١ :نارمع

 .هللا الإ هلإ ال نأ نودهشت متنأو ««هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ»

 هللا نأ عم اهنورقت فيك :لئاق لاق اذإ ؛قحلا ةداهشلا هذه

 « َرحاَءاهلِإ هلأ َمَم َعْدَمالَو # :ىلاعت هلوق لثم ؛هريغ ةهلآ تبثي ىلاعت

 مل نهرب ال رخاء اهل هلأ عم عدي نمو # :هلوق لثمو «[188 : صصقلا]

 هلأ مومهلا» َمُهْنَع ْتَمْعَأ آم » :هلوق لثمو ١١7[« :نونمؤملا] «ب

 :ميهاربإ لوق لثمو ٠١١[« :دوه] # ِءْىَش نِم هلأ نود نم َنْوُعَدَي
 نم كلذ ريغ ىلإ . ..[85 :تافاصلا] «َنوُر هلأ نود ٌدَهِلاَ اَكَفبَأ ©

 ؟هللا الإ هلإ ال نأب ةداهشلا نيبو اذه نيب عمجت فيك ؛تايآلا

 درا فلطا هولا هللا فون امم اةيعلا نأ" :قازخلاف
 7-02 2 2 سد هر سر عع و م وس ىو سات 5 5

 * نطْلَس نم اهيُهّلَأ لأ آَم هز آباءو مس اهومشيم ةامسأ هّلِإ ىه نإ الا «ةيمست
7 
00 

 ْنَم اهيلإ هّلأَتو تدبع نإو يهو «ةلطاب اهتيهولأف ؟[7 :مجنلا]
 ةهلا اهنكل ءةدوبعم ةهلا ىهف ؛دبعت نأل ًالهأ تسيل اهنإف ؛لض

 : نامقل] 4 لَا هزوُج نم نهدي ام نو ّنَحْلا وُ هنأ ناب َكِلَك > «ةلطاب
]. 

 امهركني الو امهدحجي ال ديحوتلا عاونأ نم ناعونلا ناذهو

 دحوم ىلاعت هللا نأل ؛مالسإلا ىلإ نيبستنملا ةلبقلا لهأ نم دحأ

 عدا نم نشاتلا» نمت اذأ لعيب اهي لص نك :ةةيهولألا و” ةيبوبرلاب
 ًايلع نإ :نولوقي نيذلا ءالثم ةضفارلا ةالغك ؛رشبلا نم دحأ ةيهولأ

 يبأ نب يلع ىلإ ءاج ثيح ؛أبس نب هللادبع مهميعز عنص امك ؛هلإ
 أبس نب هللادبع نكل !ًاَقح هللا تنأ :هل لاقو «هنع هللا يضر بلاط
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 ؛ثيبلالآل عيشتلا ىوعدب مالسإلا نيد يف لخد يدوهي هلصأ

 نبا مالسإلا خيش كلذ لاق امك ؛مهنيد مالسإلا لهأ ىلع دسفيل

 لخد نيح صلوب عنص امك عنص اذه نإ» :لاقو «هللا همحر ةيميت

 نب هللادبع لجرلا اذه .6'2ىراصنلا نيد دسفيل ىراصنلا نيد ىف

 هنإ ىتح وه هتلزنم قوف هلزني ًادحأ نأ ىضري ال بلاط يبأ نبا

 ربنم ىلع لوقي ناك هتربخو هملعو هلدعو هفاصنإ نم هنع هللا يضر

 كلذ نلعي .'""رمع مث ركب وبأ اهيبن دعب ةمألا هذه ريخ» :ةفوكلا

 يذلاو «هنع هللا ىضر كلذب هنع لقنلا رتاوت دقو «ةبطخلا ىف

 هل لوقي نأ ىضري فيك رشبلا نم هلهأل لضفلاب رقيو اذكه لوقي
 ديداخألاب رمأ ؛ريزعت عشبأ مهرزع اذهلو !؟هللا تنأ كنإ :لئاق

 رانلا يف مهفذقف ءالوهب نأ ين «تدقوأو ا تتعلم مث «تثدخف

 «ةنيه تسيلو - هللاب ذايعلاو - ةميظع مهتيرف نأل ؛اهب مهقرحأو

 نبا مالسإلا خيش هدروأ دقو «يبعشلا نع (1877) «ةنسلا حرش» يف يئاكلاللا هاور )١(

 ظفاحلا هنّسحو .ءاملعلا نم هاور نم ىلإ راشأو )79/١( «ةنسلا جاهنم» يف ةيميت

 )917١/١11(. «حتفلا» يف

 نباو «21910) «ةباحصلا لئاضف» يفو )١١١/١(2 «دنسملا» يف دمحأ مامإلا هاور )٠(

 يضر بلاط يبأ نب يلع نع 2٠١ 7) هجام نباو 42017١ /7) «ةنسلا» يف مصاع يبأ

 : .هنع هللا

 تلق :لاق ةيفنحلا نب دمحم نع )771/١( «يراخبلا حيحص» يف هلصأ ثيدحلاو

 :لاق ؟نم مث :تلق :لاق .ركب وبأ لاق ؟ِك هللا لوسر دعب ريخ سانلا يأ :يبأل

 .رمع مث
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 نب يلع نأ مهملا .هوكسمي ملو بره أبس نب هللادبع نإ :لاقيو
 هيف اوعدا مهنأل ؛رانلاب ةيئبسلا قرحأ هنع هللا يضر بلاط يبأ

 .ةيهولألا

 نيعونلا نيذه نوركني ال ةلبقلا لهأ نم ناك نم لك :لوقنف
 ناك نإو «ةيهولألا 1 00 كيحوت : امهو وب .

 ا

 :تافصلاو ءامسألا ديحوت وهو :ثلاثلا مسقلا

 ةثالث ىلإ هيف سانلا مسقناف «ضوخلا هيف رثك يذلا وه اذه

 «بذكم امإ : لطعملاو «لدتعمو .لطعمو «. لثمم : مهو ماسقأ

 . فرحم وأ

 نأل ؛جراوخلا ةعدب يه ةمألا هذه يف تثدح ةعدب لوأو

 «ميمت ينب نم ةرصيوخلا وذ وهو لَك يبنلا ىلع جرخ مهميعز

 اذه هل لاقف «سانلا نيب اهمسقف «تءاج ةبيهذ دلك يبنلا مسق نيح

 ىلع هب جرخ جورخ لوأ اذه ناكف !؟7١لدعا !دمحم اي : لجرلا

 يف رخاوا يف مهتنتف مث و نامثع ةفالخ وأ تمظع «ةيمالسإلا ةعيرشلا

 . مهءامد اولحتساو «ةيملسملا نر «ةيواعمو يلع نيب ةنتفلا

 هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ؛(58١) )1١74( ملسمو )71١"(« يراخبلا )١(
 . هلع
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 نإ :اولاق نيذلا «ةمألا هذه يسوجَم ةيردقلا ةعدب تثدح مث

 تحت ةلخاد تسيلو ء«دابعلا لاعفأ رّدقي مل ىلاعتو هناحبس هللا

 :نولوقي مهتالغو مهؤامعز ناك لب .هل ةقولخم تسيلو «هتئيشم
 ال هللا نأو ءظوفحملا حوللا يف ةبوتكم الو «هلل ةمولعم ريغ اهنإ

 ؛فنأ رمألا نإ :نولوقيو «كلذ عقو اذإ الإ ؛سانلا عنصي امب ملعي

 نمز اوكردأ دقف ؛ةباحصلا رصع رخآ اوكردأ ءالؤهو «فنأتسم :يأ

 نم ةعامجو تماصلا نب ةدابعو هنع هللا ىضر رمع نب هللادبع

 :ةراخيفلا نضع رخاز ا قانك «ةباحصلا

 «نيعباتلا نم ريثك نمز تكردأو ءءاجرإلا ةعدب تثدح مث

 تنأ !ةيصعم ناميإلا عم رضت ال هنإ :نولوقي نيذلا مه ةئجرملاو

 ؛ناميإلا عم ةيصعملا كرضت ال :كل لوقي .معن :لوقت ؟نمؤم

 تنأف ؛ًانمؤم تمُّد ام «لتقتو ءرمخلا برشتو «قرستو «ينزت
 !ةيصعم لك تلعف نإو «ناميإلا لماك نمؤم

 ةئجرملاو ةيردقلا مالك نإ :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق نكل

 نمؤملاو ةيصعملاو ةعاطلا يف ناك ةباحصلا اياقب هدر نيح

 .هتافصو مهبر يف اوملكتي مل .قسافلاو

 ىلع مدقم لقعلا نأ نوعَّدي نمم !ءايكذألا نم موق ءاجف

 - جراوخلا لوقو ةئجرملا لوق - نيلوقلا نيب ًالوق اولاقف «يحولا
 سيلو «ةئجرملا هلاق امك نمؤمب سيل ةريبكلا لعفي يذلا :اولاق

 لجرك ؛نيتلزنم نيب ةلزنم يف وه لب ء.جراوخلا هلاق امك رفاكب

 يف وه الف ؛قيرطلا ءانثأ يف راصف .ىرخأ ىلإ ةنيدم نم رفاس



 يف اذه «نيتلزنم نيب ةلزنم يف لب ءاهيلإ رفاس يتلا يف الو «هتنيدم
 نوقفاوي مهف ؛رانلا يف دلخم وهف ؛ةرخآلا يف امأءايندلا ماكحأ

 . مهنوفلاخي ايندلا يف نكل «ةرخآلا يف جراوخلا

 ةملظلا ةعدب تثدح مث.ترشتناو ةعدبلا هذه ترهظ

 «ةيمهجلا نومسيو «هعابتأو ناوفص نب مهج ةعدب يهو «ةيمهجلاو
 ؛ماكحألاو ءءامسألا ةلأسمب قلعتت ال يهو «ةعدبلا هذه تثدح

 تاذب قلعتت لب «نيتلزنم نيب ةلزنم يف َملو «قساف مأ رفاك مأ نمؤم

 لاخلا

 ىلإ اولصو ىتح «مالسإلا ردص يف عدبلا تجردت فيك رظنا
 امك نولوقي ؛قولخملا ةلزنمب قلاخلا اولعجو ءالعو لج قلاخلا

 لقعلا لبقي اذه «تباث ريغ اذهو «هلل تباث اذه :نولوقيف ءاوؤاش

 ةعدب تثدحف ؛هب فصتي نأ لقعلا لبقي ال اذهو «هب هللا فصتي نأ

 ماسقأ ىلإ هتافصو هللا ءامسأ يف اومسقناف «ةلزتعملاو ةيمهجلا

 : ةددعتم

 الو دوجوب ال هللا فصن نأ ًادبأ زوجي ال :اولاق مسق ١
 فصو نإو «تادوجوملا هبشأ ؛دوجولاب فصو نإ هنأل ؛مدعب

 .هنع مدعلاو دوجولا يفن بجي هيلعو «تامودعملا هبشأ «مدعلاب

 نأل ؛تاليحتسملاو تاعنتمملاب قلاخلل هيبشت وهف ؛هيلإ اوبهذ امو

 الو ناعمتجي ال ناضيقنلاو «نيضيقن لباقت دوجولاو مدعلا لباقت
 رظناف ؛هلبقت الو ءيشلا اذه ركنت مدا ينب لوقع لكو «ناعفتري

 !هنم رشأ يف اوعقوف ءيش نم اورف فيك
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 : ينعي ؛تابثإلاب هفصن الو يفنلاب هفصن :اولاق رخآ مسقو - ؟

 ال نكل «تافصلا ىلاعتو هناحبس هللا نع بلست نأ نوزّوجي مهنأ

 الو !تيمب سيل :لوقن امنإو .يح وه :لوقن ال :ىينعي ؛ تبشت

 ّتبثأ ول :اولاق .اذكهو . . .لهاجب سيل :لوقن لب «ميلع :لوقن

 ءايشألا لك مهمعز ىلع هنأل ؛تادوجوملاب هتهبش ؛ًائيش هل

 ؛مدع وهف ؛يفنلا امأو «ًائيش هل تبثت ال تنأف ؛ةهباشتم ةدوجوملا

 رثكأ تابثإلا نم هللا تافص يف ةنسلاو باتكلا يف دوجوملا نأ عم

 :.نيثكب ىفللا نم

 !ريصب عيمس :هسفن نع لاق هللا نإ :مهل لبق

 «عمسلا هيلإ بسُن :ىنعمب ؛تافاضإلا باب نم اذه :اولاق

 باب نم وهف ؛عمسي اقولخم هل نأل نكلو ءهب فصتم هنأل ال

 .عومسم هل نكل .ءعمس هل سيل :ينعي ؛(عيمس)ف ؛تافاضإلا

 هل تسيلو «هتاقولخمل فاصوألا هذه :اولاق ؛ةيناث ةفئاط ءاجو

 .ةفص هل تبثي الف ؛وه امأ

 «تافصلا نود ءامسألا هل تبثي :اولاق ثلاث مسقو - “*

 ٌريصب عيمس هللا نإ :اولاق ؛هللا ءامسأ اوتبثأ «ةلزتعملا مه ءالؤهو

 ٌريصب «عمس الب عيمس «ةردق الب ٌريدق نكل ...ميكح ٌميلع ٌريدق

 .ةمكح الب ٌميكح «ملع الب ميلع ءرصب الب

 هل. تبثنثو «ةقيقح ءامسألا هل تبثن :اولاق عبار مسقو - 4

 تافص عبس هل تبثن ؛يقابلا ركننو «لقعلا اهيلع لد ةنيعم تافص

 ؛ًابيذكت هوركنأ ول مهنأل ؛ًابيذكت ال ًافيرحت هركنن يقابلاو ءطقف

 ادن



 .«ليوأت» هنأ نوعّدي ام وهو «ًافيرحت هنوركني نكل ءاورفك

 : هلوق يف ةعومجم يه عبسلا تافصلا

 ْرَدَكْفاَو ٌمْلِعَو ةدارإ ٌمْمَس  ْرَضَبلا َو ُمالَكلاَو ةايحلا ُهَل

 ام تافصلا ةيقبو ءاهيلع لد لقعلا نأل اهتبثث تافصلا هذهف

 هيلع لدي مل ام ركتنو «لقعلا هيلع لد ام تبثنف «لقعلا اهيلع لد

 .ضعبلا اوركنأو «ضعبلاب اونمآ ؛ةرعاشألا مه ءالؤهو «لقعلا

 نم ةعرفتم اهلكو «تافصلاو ءامسألا يف ليطعتلا ماسقأ هذهف

 رزوو اهرزو هيلعف ؛ةئيس ةنس مالسإلا يف نس نمو» .مهجلا ةعدب

 ."'"ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم

 يتلا موقلا بتك يف متعلاط ول ةوخإلا اهيأ مكنأ لصاحلاف

 «باجعلا بجعلا متيأرل ؛رمألا اذه يف سانلا ليواقأ عمجب ينتعت

 اذه لثمب - نمؤم نع ًالضف - لقاع هوفتي فيك :نولوقت يذلا
 ! رو ل اف ؛ًارون هل هللا لعجي مل نم . . .نكلو !؟مالكلا

 ىمعأ نأ امكف ؛هرصب هللا ىمعأ يذلاك هتريصب هللا ىمعأ يذلا

 كلذكف ؛اهري مل رصبلا رون رسكت يتلا سمشلا مامأ فقو ول رصبلا

 ذايعلاو اهآر ام قحلا قاونأ مامأ فقو ول هتريصب هللا ىمعأ نم

 . هللاب

 انوإ

 «رمألا ىلع ثتابثلا ىلاعت هللا لأسن نأ ًامئاد انل ىغبني اذهلو

 ىضر ىلجبلا هللادبع نب ريرج ثيدح نم ,( ١1١7 ملسم هاور ثيدح نم ءزج قف

 .هنع هللا

 اخرا



 لخدي ناطيشلاو ءريطخ رمألا نأل ؛اناده ذإ دعب انبولق غيزي ال نأو

 هتديقع يف هككشيو ءهجو لك نمو بوص لك نم مدآ نبا ىلع
 يتلا عدبلا ةقيقحلا يف هذهف ؛هلوسر ةنسو هللا باتك يفو هنيد يفو

 .ةيمالسإلا ةمألا يف ترشتنا

 هل هللا ضيق الإ ؛ةعدب ّدحأ عدتبا ام  دمحلا هللو  نكلو

 مامت نم اذهو .قحلاب اهضحديو ةعدبلا هذه نيبي نم همركو هنمب
 « يوظف مآ انإَو َرْكَّذلأ انلَرَت نحت اَنِإ 8 :ىلاعتو كرابت هللا لوق لولدم
 وه ًاضيأ اذهو ءركذلا اذهل هللا ظفح نم اذه «[14 :رجحلا]

 لل ًادمحم لعج ىلاعت هللا نأل ؛لجو زع هللا ةمكح ىضتقم

 ناكل الإو «ءضرألا يف ىقبت نأ دب ال ةلاسرلاو «نييبنلا متاخ

 يف ىقبت نأ دب ال ةلاسرلا تناك اذإو ءهللا ىلع ةجح سانلل

 ةعدب لك دنع هتمكح ىضتقمب لجو زع هللا ضيقي نأ مزل ؛ضرألا

 مكل لوقأ اذهلو «ءلصاحلا وه اذهو ءاهَروَع فشكيو اهنيبي نم

 مل اذإ لبقتسم يف دلبلا اذه يف اننأل ؛ملعلا ىلع اوصرحا :ًامئاد
 ام انب لحي نأ كشويف ؛ةنسلاو باتكلا ىلع ينبملا ملعلاب حلستن

 زكري يذلا يه نآلا دلبلا اذهو «ةيمالسإلا دالبلا نم انريغ يف لح

 اولضي نأ لجأ نم .مهماهس هيلع نوطلسيو مالسإلا ءادعأ هيلع

 ءمكنيد رمأ نم ةنيب ىلع اونوكت ىتح «ملعلاب اوحلست كلذلف ؛اهلهأ

 هناحبس هللا ءادعأل مكمالقأو مكتنسلأب نيدهاجم اونوكت ىتحو

 .ىلاعتو

 هللا يضر ةباحصلاف ؛ةباحصلا دعب ترشتنا عدبلا هذه لكو
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 باتكلا نوقلتي مهنأل ؛رومألا هذه يف نوثحبي اونوكي مل مهنع
 ةميلسلا ةرطفلاو «ةرطفلا هيضتقت ام ىلعو امهرهاظ ىلع ةنسلاو

 ام ىلاعت هللا نيد يف اوعدتباف «نوعدتبملا ءالؤه ىتأ نكل «ةميلس
 ءمهدصق ءوسل وأ «مهمهف روصقل وأ «مهملع ةلقل امإ :اوعدتبا

 هللا نإ :انلق امك نكلو ءاهوعدتبا يتلا عدبلا هذهب ايندلا اودسفأف

 ضيق الإ تجرخ ةعدب نم ام”هلضفو هتنمو هدمحو هتمكحب ىلاعت

 .اهنيبيو اهضحدي نم اهل هللا

 خيش اهضحدب ًاّمات ًامايق اوماقو عدبلا اونيب نيذلا ةلمج نمو
 هب انعمجي نأ مكلو يل هللا لأسأو «هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا

 . ميعنلا تانج يف

 ةمألا ىلع نمو هلضف نم هاتآ امب هللا عفن يذلا لجرلا اذه
 طساو ةاضق دحأ بلطل هباجإ تلق امك «ةديقعلا» هذه فلأ هلثمب

 فلؤي نأ هنم بلطو عدبلا نم هيلع سانلا ناك ام هيلإ اكش يذلا
 .اهفلأف «ةديقعلا» هذه





 ةيميت ننآ ةمدقم حرش

 : (ميحّرلا نْمحَرلا هللا مشيا هللا همحر فلؤملا لوق ©

 جرشلا
 باتكب ءادتقا ؟نيفلؤملا عيمج نأش يه ةلمسبلاب ةءادبلا #

 ةنس ىلإ ادانتساو «ةروس لك ءادتبا يف ةلمسبلا لزنأ ثيح ؛هللا

 .ٍةكَو لوسرلا

 يفو ءأريثك سانلا هيف ملكت اهانعمو ةلمسبلا بارعإو
 فوذحمم لعفب ٌةقلعتم اهنأ :كلذ ىف لاقُي ام ٌُنَسْحَأو ءاهقلعتم

 :ريدقّتلا نوكي ؛لكألا يدي نيب اقم د اذ ؛ماقملل بسانُم رخأتُم

 .أرقأ هللا مسب :ريدقتلا نوكي ةءارقلا يدي نيبو «لكآ هللا مسب

 ءءامسألا ال لاعفألا لمعلا ىف لصألا َّنأل ؛ًالعف هردقن

 ؛طرشب الإ لمعت ال ءامسألاو كر الب لمعت لاعفألا تناك اذهلو

 .ءامسألا يف ٌحرف «لاعفألا يف ٌلِصأ لمعلا نأل

 :نيتادكافل ارخاتم هروّدِقنَو

 :نوكيف ءرصحلا ديفي لومعملا ميدقت نأل ؛رصحلا :ىلوألا

 .هللا مساب الإ ًأرقأ ال :ةلزنمب ؟أرقأ هللا مساب

 اند



 .ىلاعتو هناحبس هللا مساب ةءادبلاب ًانميت :ةيناثلا

 ذإ ؛ماعلا نم دوصقملا ىلع ٌلدأ صاخلا نأل ؛ًاّصاخ هرّدقنو
 هللا مساب) نكل «ءىدتبأ هللا مساب :ريدقّتلا :لوقأ نأ نكمملا نم

 . ماعلا نم ىنعملا ىلع لدأ صاخلاو «صاخ

 ؛هريغ هب ىََّمَسُي الو «لجو زع هللا سفن ىلع ملع «هللا» *#

 ىلع قتشم وهو :اييلظعتو ا دوبعملا : يأ ؛هولأملا : هأنعمو

 مكر ملَعي ٍضْراْلا فو ٍتاومَسلأ يف ُهَلأَوْهَو # :ىلاعت هلوقل حجارلا لوقلا
 ؛ةلالجلا ظفلب قلعتم «ِتومَسلَأ فا نإف 4[ :ماعنألا] 4َمُكَرْهَجَم

 .ضرألا يفو تاوامسلا يف هولأملا وهو ..: ينعي

 ةغّلا يف (نالعف) نأل ؛ةعساولا ةمحّرلا وذ وهف ؛«نمحُولا» *
 اذإ :نابضغ لجر :لاقُي امك ؛ءالتمالاو ةعسلا ىلع ٌلدت ةيبرعلا
 : اي التما

 «لعاف ىنعمب ليعف هّنأل ؛لعفلا ىلع لدي مسا :«ميحرلا» *

 .لعفلا ىلع كاد وهف

 اهنأو «ةعساو هللا ةمحر نأ : «ميحّرلا نمحتلا» نم عمتجيف

 نمحرلا :هلوقب مهضعب هيلإ أاموأ ام وه اذهو .قلخلا ىلإ ةلصاو

 ةمحر تناك املو «نينمؤملاب ا ةمحر ميحّرلاو ةّماع هي

 ؛مهل ةمحر ال اهنأكف ؛طقف ايندلا ىف ةصاخ ةمحر رفاكلل هللا

 نم مهجرخي نأ هللا اولأس اذإ مهل ىلاعت لوقي ةرخآلا يف مهنأل

 :مهسفنأ ىلع مهفارتعاو هتيبوبرب ىلاعت هللا ىلإ اولسوتو رانلا
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 هد هرب جام اسوا لاسول >1 مكسر

 الف ؛4[7١٠ :نونمؤملا] * توُمِلِلَظ انف انْدَع ْنِإَ اهني انْحِرْخَأ اير »

 :مهل لجو زع هللا لوقيف .لدعلا مهكردي لب «ةمحرلا مهكردت

 ٠١8[. :نونمؤملا] «ِنوُمْلَكْت اَلَو ب أوْتَسْخَأ »

 ؛ٌقَحلا نيدو ىدٌلاب ُهَلوَسَر َلَسْرَأ يذّلا هلل محلا :هلوق ©

 َ . «اديهش هللاب ىَفكَو هلك © نيّدلا ىلع ُهَرهظيل

 :حجرشلا

 :«قحلا نيدو ىدهلاب ُهلَوُسَر لش يذلا هلل دمحلا» :هلوق *

 دمحن نحنف ؛هماعنإ ىلعو لجو زع هلامك ىلع دمحُي ىلاعت هللا
 هنأل ًاضيأ هدمحنو ءهجو لك نم تافصلا لماك هنأل لجو زع هللا

 دل مكه اذإ دن هَهأ نم متي ني مكي امو :ناسحإلاو ماعنإلا لماك

 قلخلا ىلع اهب هللا معنأ ةمعن ربكأو «[517 :لحنلا] 4َنورَتَحت ِهَيَلِإ

 دْمَحلا» :فلؤملا لوقي اذهلو «قلخلا ةياده هب يذلا لولا لاسرإ

 ف نلا نيدو ئَدهلاب و ل يذلا هلل

 اولدترا لسرلا يصح ناك دكا انه قاويضرلال..فارقلاو

 ؛ِةَو دمحم ةلاسرلا هب هللا لمكأ يذلا نكلو «قحلا نيدو ىدهلاب
 لَك يبنلا فصو امك ؛ءانبلا هب متو «ءايبنألا هب هللا متخ دق هنإف

 «ةنبل عضوم الإ ؛همتأو ًارصق ىنب لجرك ؛لسرلل ةبسنلاب هسفن

 هذه عضوم الإ ؛هنم نوبجعتيو رصقلا اذه ىلإ نوتأي سانلا ناكف

 ةالصلا هيلع «''"نييبنلا متاخ انأو «ةنبللا انأن» :لوقي ؛ةنبللا

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(7787) ملسمو :(7010) يراخبلا :هاور )١(
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 .مالسلاو

 ملعلا وه ىدهلاو «ةبحاصملل انه ءابلا : (ىدهلاب» :هلوقو 2

 وه هب لسرملا نإ :يأ ؛ةيدعتلل ءابلا نوكت نأ لمتحيو ؛«مفانلا

 وأ لمعلا وه نيدلا نأل ؛حلاصلا لمعلا وه «قحلا نيد”و
 َّنإ # :ىلاعت هلوق :لمعلا ىلع هقالطإ نمف ؛لمعلا ىلع ءازجلا
 ىلع .هقالطإ نمو: 19[0: نرفع .لآ] 4 ةنتيالا هل ةنع كيرلا
 ء[117 :راطفنالا] 4 نيل ُمْوَي اَم َكِسرَدَأ امو # :ىلاعت هلوق : ءازجلا
 حلاصملا بلجل نمضتملا  قحلا يأ وهو «لطابلا دض قحلاو

 .رابخألاو ماكحألا يف دسافملا ءردو

 و .ليلعتلل ماللا :ههّلُك نيّدلا ىلَع ُهَرِهظُيِلا :هلوق
 ةبادلا رهظ :هنمو ء.ولعلا ىنعمب ؛ دولا نأل ؛هيلعي :يأ ؛«هرهظيلا

 ٌدِحاَوُب َوْلَو# :ىلاعت لاق امك اسس لا و :هنمو ءاهالعأ
 .[145 :رطاف] «ِةَبآَد نياهِرهظ لع عل هر تالا

 ؟نيدلا ىلع وأ لوسرلا ىلع دئاع وه له «هرهظي١ يف ءاهلاو
 قحلا نيدل لتاق نم لكف ؛«قحلا نيد» ىلع ًادئاع ناك نإ

 نيدلا اذه رهظي ؛«هرهظيل» :لوقي هللا نأل .يلاعلا وه نوكيس

 ؛ىلوأ باب نم مهيلع هرهظيف «هل نيد ال ام ىلعو ؛هلك نيدلا ىلع
 يتلا نايدألا لك :ًاذإف ؛لطابب نيدي نمم ثبخأ نيدي ال نم نأل
 نمو ًارهاظ اهيلع مالسإلا نيد نوكيس قح ىلع مهنأ اهلهأ معري

 .ىلوأ باب نم مهاوس



 رهظي امنإف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لوسّرلا ىلإ ًادئاع ناك نإو

 وهف ؛قحلا نيدلا اذهب كسمت نم نإف ؛نيريدقتلا الك ىلعو

 ال هنأل ؛لذلا ىغتبا دقف ؛هريغ ىف ةزعلا ىغتبا نمو «ىلاعلا رهاظلا

 رشعم مكوعدأ انأ اذهلو «قحلا نيدلاب الإ ةمارك الو ةزع الو روهظ

 كولسلاو ةدابعلا ىف ًانطابو ًارهاظ هللا نيدب كسمتلا ىلإ ةوخإلا

 .ةمآلا ميقتستو ةّلملا موقت ىتح «هيلإ ةوعدلا يفو «قالخألاو

 انه ءابلا نإ :ةغللا لهأ لوقي : (ًاديهش هللاب ئىفكو» :هلوق *

 ىفكو» :اهلصأو «ةيافكلا ىف ةغلابملاو ظفللا نيسحتل «ةدئاز

 . «هللا

 تفكو» اهلصأ نأل ؛لعافلا نع لوحم زييمت :«اديهش»و

 .«هللا ةداهش

 هللاب ىفك» ةبسانم ام :لئاق لاق ولو ؛ةيآلاب ءاج فلؤملا

 ؟«هلك نيدلا ىلع هرهظيل» :هلوقل ؛ (ًاديهش

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا اذه نأل ؛ةرهاظ ةبسانملا :ليق

 يناصع نمو «ةنجلا لخد ينعاطأ نم :لوقيو سانلا وعدي ءاج

 نمو «هتملاس ينعاطأ نم :لاحلا ناسلب لوقيو ."'”رانلا لخد

 :لاق ِةْيِكك هللا لوسر نأ «هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ؛(,78”0٠7) يراخبلا هاور امل )١(

 نم :لاق ؟ئبأي نمواهللا لوسر اي اولاق«ئبأ نم الإ ةنجلا نولخدي يتمأ لك»

 .«ئبأ دقف ىناصع نمو ةنجلا لخد ينعاطأ
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 مهءامد حيبتسيو «نيدلا اذهب سانلا براحيو .هتبراح يناصع

 ريغ بلاغ رزؤم روصنم كلذ يف وهو «مهتيرذو مهءاسنو مهلاومأو
 يف هلوسرل هللا نيكمت :يأ ؛ضرألا يف هل نيكمتلا اذهف؛ بولغم
 ؛قح هنيد نأو «قداص هنأب ةيلعف لجو زع هللا نم ةداهش :ضرألا

 ءمدعلاو لاوزلاو نالذخلا هلآمف ؛ًابذك هللا ىلع ىرتفا نم لك نأل
 ؛اوكلهأو اوسن نأ ؟مهلآم ناك اذام ةوبنلا اوعدا نيذلا ىلإ رظناو
 اوعدا نمم امهريغو ...يسنعلا دوسألاو .«باذكلا ةمليسمك

 باوصلا اومرحو «مهلوق نالطب نابو ءاوشالت مهلك «ةوبنلا
 نآلا ىلإ هتوعد «سكعلا ىلع ِكَب دمحم يبنلا اذه نكل «دادسلاو

 ىلإ هتوعد ءاهيلع مكايإو انتبثي نأ هللا لأسنو «ةيقاب هلل دمحلاو
 ىلإ هتوعدب حابتسي «ةخسار ةتباث «ةعاسلا موقت نأ ىلإو «ةيقاب نآلا
 مهؤاسن ىبستو .مهلاومأو رافكلا نم اهأوان نم ءامد مويلا

 ءهبذك الو هحضف الو هللا هذخأ ام «ةيلعف ةداهشلا هذه ؛"”ههتيرذو
 . «هلك نيدلاىلع هرهظيل» :هلوق دعب تءاج اذهلو

5-4 
 هع

 هلإ آل ْنَأ ُدَهْشَأَو» :هلوق ©

 . (ًاديحْؤَتَو هب
 هلإ ًارارقإ ؛ُهَل َكيِرَش آل ءٌهَدْحَو هللا لإ هل

 لوسر نأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛(7؟) ملسمو «(75) يراخبلا هاورامل )١(

 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي تح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :لاق ِدلَي هللا
 مهةءامد ينم اومصع كلذ اولعف نإف «ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو «هللا لوسر

 .«هللا ىلع مهباسحو مالسإلا قحب الإ ؛مهلاومأو
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 و

 :حجرشلا

 ةداهشلا نأل ؟ يناسلب ًاقطان يبلقب رقأ :ىنعمب ؛(دهشأ»

 نالف قحب دهشت يضاقلا دنع تنأف ؛بلقلا يف امع رابخإو قطن

 ةداهشلا تريتخاو «بلقلا يف امع ربعملا ناسللاب دهشت ؛نالف ىلع

 هروضح :يأ ؛ءيشلا دوهش نم اهلصأ ةداهشلا نأل ؛رارقإلا نود

 دهاشي هنأك ؛هناسلب قطانلا هبلق ىف امع ربخملا اذه نأكف ؛هتيؤرو

 . هئيعب رمألا

 اذه ىلعو «هللا الإ قح دوبعم ال :يأ ؛«مّللا الإ هلإ آل»

 :هنم الدب ةلالجلا ظفلو ءًافوذحم ال ربغ نوكي

 ىنعملا ثيح نم ىه :(هدحو» :2هل َكيرَش آل ُهَدَْحَو» *

 م قنلل ليكرت :«هل كيرشال» «تابثإلل ديكوت

 ؛تعش نإو ءردصم هذه «ًارارقإ) :«(ًاديحوتو هب ًارارقإ) *
 لهأو .«دهشأ» :هلوقل يونعم ردصم هنأل ؛قلطم لوعفم هنإ :لقف
 وهف ؛هفورح نود لعفلا ىنعمب ردصملا ناك اذإ :نولوقي وحنلا

 وهف ؛هفورحو هانعمب ناك اذإو «قلطم لوعفم وأ «يونعم ردصم
 :افوقو تمق :و «يظفل ردصم :ًامايق تمق :ف يظفل ردصم

 :ادوعق تيبلج :و ء يظفل : يول ةيساح :و «يونعم ردصم

 :يوصم

 . «هللا الإ هلإ ال» :هلوقل دكؤم ردصم :«(ًاديحوتو» :هلوقو *
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 . (هلوُسَرَو هذبع ادمحم نا دهشاو) :هلوق ©

 و



 :جرشلا

 .ىلوألا «دهشأ» ىف انلقام «دهشأ» ىف لوقن

 يشرقلا بلطملادبع نب هللادبع نبا وه :دمحمو *

 سانلا فرشأ «ميهاربإ نب ليعامسإ ةلالس نم وه يذلا «يمشاهلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ءًابسن

 ءهلل سانلا دبعأ وهو ءهلوسرو هللا دبع وه ميركلا يبنلا اذه

 ليللا يف موقي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك «هتدابعل ًاقيقحت مهدشأو

 ام كل هللا رفغ دقو اذه عنصت فيك :هل لاقيو «هامدق مروتت ىتح

 «؟اروكش ادبع نوكأ الفأ» :لوقيف !؟رخأت امو كبنذ نم مدقت 2000 0 خلك و لوا ل ل 00 9

 ٌمَنِإ 8 :حون نع لاق نيح روكشلا دبعلا ىلع ىنثأ ىلاعت هللا نأل

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دارأف «[7 :ءارسإلا] 4اًبوُكَس اًدَبَع حك

 اذهلو «هتدابع قح ىلاعت هللا دبعي نأو «ةياغلا هذه ىلإ لصي نأ

 هللا دنع اميف ًةبغر مهدشأو ءهلل سانلا ىشخأو «سانلا ىقتأ ناك

 هريغل الو هسفنل كلمي ال هنأ هتيدوبع ىضتقمو هلل دبع وهف ؟ىلاعت

 جاتحم دبع وه لب «ًاقالطإ ةيبوبرلا يف قح هل سيلو ءاّرض الو ًاعفن
 نأ هرمأ هللا نإ لب «هفاخيو هوجريو هوعديو هلأسي هل رقتفم هللا ىلإ

 ,رومألا هذه نم ًائيش كلمي ال هنأب ًاصاخ ًاغالب غلبي نأو نلعي

 َبَيَمْلا ملَعأ ثنُك ْوَلَوُدَس هاَضاَماَلِإ اَرَص اَلَواَعْمَت ىيْفَتِل َكِلمَأ هَل لق :  لاقف
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 نأ هرمأو «[188 :فارعألا] 4 ُةَوْسلأ َقَسَماَمَو ِريَحْلأ َنِم ٌتَرْيكَتْسأَل ع

 ء



 نإ كل ُلوقأ آل بملأ مع كو هَ ُنْرَح ىدنع ْرْكَل ُلْوَأ هَل لق » :
 لق 8 :لوقي نأ هرمأو 0٠[« :ماعنألا] 0 نازك

 -ونود ن دي كومه ورب كو هال سا 1 ُكَِمأ *

 يأ ؛ عطقنم ءانثتسا :«الإ» [؟7 - 5١ :نجلا] 2

 .هتالاسرو هللا نم ًاغالب غلبأ نكل

 هلل دبع هيلع همالسو هللا تاولص ًادمحم نأ لصاحلاف
 ةيبوبرلا نوؤش نم ءيش يف هل قح ال هنأ ةيدوبعلا هذه ىضتقمو

 . .ًاقالطإ

 هذهب هيلع همالسو هللا تاولص هللا لوسر ٌدمحم ناك اذإو

 نوكلمي ال مهنإف !؟هللا دابع نم هنود نمب كلاب امف ؛ةباثملا

 كئلوأ هفس نيبتي اذهبو ءًادبأ مهريغل الو ءاّرض الو ًاعفن مهسفنأل

 . .لجو زع هللا نود نم ءايلوأ مهنوعّدي نم نوعدي نيذلا موقلا

 دعب دحأل نوكي ال فصو ًاضيأ اذه :«هلوسرو» :هلوقو

 ًاناكم غلب يذلا هللا لوسر وهف ؛نييبنلا متاخ هنأل ِ؛ِلك هللا لوسر

 الإ مهللا «ملعن اميف ةكئالملا نم الو لب ءرشبلا نم ّدحأ هغلبي مل

 عضوم ىلإ لصو «ةعباسلا ءامسلا قوف ام ىلإ لصو «شرعلا ةلمح
 يف لجو زع هللا هب يضقي يذلا ءاضقلا "''مالقأ فيرص هيف عمس

 زع هللا هملكو «ىوتسملا اذه ىلإ ملعن اميف دحأ لصو ام .«هقلخ

 تايآلاب هديأو «ةفاك قلخلا ىلإ هلسرأو ءةطساو نودب لجو
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 ا 0

 يبنلا لاق :نالوقي اناك يراصنألا ةبح ابأو سابع نبا نأ ("59) يراخبلا هاور امل )1١(

 .«مالقألا ٌفيرص هيف عمسأ ئوتسمل ترهظ ئتح يب ّجِرْع مث» : لك

 وه



 اذه وهو «هلبق لسرلا وأ رشبلا نم دحأل نكت مل يتلا ةميظعلا
 نيقباسلا ءايبنألا تايآ يف هل ريظن ال نآرقلا اذه نإف ؛ميظعلا نآرقلا
 لف َفَيَر ني تيا ِهَْلَع كر اكول اوناَكَ » :ىلاعت هللا لاق اذهلو .ًادبأ
 َكِكَع اَنَإَرَأ نأ ِْهِفكَي لَو * يريم ربِ أَنأ 1منإَو هلأ دنع تل ُتنيَآْلا امن
 لك نع يفكي اذه ء[07- ١ يام رول
 امأ ءديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل نكلو ؛«ءيش
 !نيلوألا ريطاسأ اذه :هقبس نم لاق امك لوقيسف ؛ضرغملا

 هللا متخ «نييبنلا متاخو هللا لوسر هك ًادمحم نأ لصاحلا
 نم معأ يهو «ةوبنلا تفتنا اذإ هنأل ؛ًانفيأ ةلاسرلاو+ ةوينلا دف
 مواتسي معألا ءافتنا نأل ؛صخأ يه يتلا ةلاسرلا تفتنا ؟؛ةلاسرلا
 .نييبنلا متاخ وه مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسرف ؛ ؛صخألا ءافتنا

 ًاميلشَت مَّلَسَو هبْحَصَو هلآ ىَلَعو ِهْيَلَع هللا ىَّلَصا :هلوق ©

 . «ًاديزَم

 :جرشلا

 وبأ هلاق ام هيف ليق ام نسحأ :«هيلع هللا ىلص» ىنعم *
 يف هيلع هؤانث :هلوسر ىلع هللا ةالص» : لاق ؟ هللا همحر ةيلاعلا

 . '7”(ىلعألا الملا

 نأ نيف -هلوققا 4 ةيحنرلاب "هيلع هللا :ةذانط ريق: نم امأو

0 
 هتكئالمو هللا نإ باب» :بازحألا ة ةروس هريسفت يف ةيلاعلا يبأ نع يراخبلا هاور

)1١( 

 يف يمضهجلا قاحسإ نب ليعامسإ يضاقلا هلصوو .( 67” 8( «حتف) ««يبنلا ىلع

 .ينابلألا خيشلا لاق امك نسح دانسإب (8) «ِلكَي يبنلا ىلع ةالصلا

 6ك



 نأ زوجي كنأ ىلع ءاملعلا عمجأ اذهلو ءدحأ لكل نوكت ةمحرلا

 ىلص نالف :لوقت نأ زوجي له ؛اوفلتخاو «هللا همحر نالف :لوقت

 لاق نقف: اشو .ةمحرلا ريغ ةالصلا نأ ىلع لدي اذهو ؟هيلع هللا

 ١51[« :ةرقبلا] 4ُةَمْحَيَو مهين نم ٌتْولَص ْمِهََع َكِيَلْوأ 8 : ىلاعت هللا

 ةالصف ؛ةمحرلا نم صخأ ةالصلاف ؛ًاذإ «ةرياغملا يضتقي فطعلاو

 .ىلعألا الملا يف هيلع هؤانث هلوسر ىلع هللا

 ءهنيد ىلع هعابتأ :انه (هلآ)و .«هلآ ىلعو» :هلوق كلذكو *

 ىنعمب نوكت اهنإف ؛بحصلا عم وأ اهدحو لآلا تركذ اذإ اذه

 لآلا نأ ىلع لديو .ةمايقلا موي ىلإ ثعب ذنم هنيد ىلع هعابتأ

 ُراَثلآا# :نوعرف لآ يف ىلاعت هلوق نيدلا ىلع عابتألا ىنعمب

 ٌدّسسأ وعرف لاَ اود ُةَعاَيلَأ موقت ميو اًيِشَحَو اًوُدُع اَهيَلَع توُمصعي
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 . هنيد ىلع هعابتأ :ئأ ؛[5” :رفاغ] «بادعلا

 مه لآلاف ؛هعابتأو هلآ :ليقف ؛عابتألاب تنرق اذإ امأ

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا تيب :يأ ؛؟تيبلا لآ نم نونمؤملا

 ؛انه عابتألا ركذي مل هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيشو

 لك هبحصو «هنيد ىلع هعابتأ مه هلآ :لوقنف ؛«هبحصو هلآ» :لاق

 . كلذ ىلع تامو هب ًانمؤم ِةِكَي يبنلاب عمتجا نم

 ىلع صاخلا فطع باب نم لآلا ىلع انه بحصلا فطعو

 . عابتالا قلطم نم صخأ ةبحصلا نأل ؛ ماعلا

 نم ةمالسلا اهيف (ملس) :هاديِزَم ًاميِلْسَت مّلَسَو» :هلوق

 هذه يف فلؤملا عمجف ؛تاريخلا لوصح ةالصلا يفو .تافآلا

 ءو/



 :اهصخأو - تاريخلا هيبنل ققحي نأ ىلاعت هللا لاؤس نيب ةغيصلا

 نم كلذكو .تافآلا هنع ليزي نأو  ىلعألا الملا ىف هيلع ءانثلا

 . هعبتا

 ؛ىنعم ةيبلط أظفل ةيربخ «ملس»و «ىلص» :هلوق يف ةلمجلاو

 .ءاعدلا اهب دارملا نأل

 ننلع دارملاو «ةدايز وأ ًادئاز : ىنعمب ؛ (ًاديزملا :هلوقو *

 .ةالصلا دعب مالسلاب رخآ ًءاعد نوكيف «ةالصلا ىلع ًادئاز
 0 0 ِء

 رمأو عرشب هيلإ يحوأ نم : ملعلا لهأ دنع لوسرلاو

 . «هغيلبتب

 : ىلاعت هلوقبف '''؛رثدملاب لسرأو «#أرقا# ب لكي ءىبن دقو
 : قلعلا] «ِةَيَرلاَم نضل رع » :هلوق ىلإ . . . *قآَح ىِذَلَأ كير ريسأب أرقأ #

 [؟ 2.3١ :رثدملا] «رِذّلكَرَف «ُكدَنَمْلا اماكي» :هلوقبو ءاّيبن ناك [ه ١-
 .مالسلاو ةالصلا هيلع ًالوسر ناك

 مايق ىلإ ةروُصْنَملا ةّيجاّنلا ةقزفلا ُداَقتغا اذِهَف ٍ؛ُدْعَب اَمأ» :هلوق ©

 . «ةعاّمجلاو َهَُسلا لْهأ ؟؛ةَعاّسلا

 :جرشلا

 :ريدقتلا .هلعفو طرش مسا نع ةبئان هذه (امأ) : لعب امأ» د

 : كلام نبا لاق ؛؟ءيش نم نكي امهم

 )١( و 3) «يراخبلا حيحص» رظنا 4(.

 م



 افِلأ ًابوجو اهْولَت ولت انو -ةنرش نه كلي اموت انا

 ؛اذه دعب ءيش نم نكي امهم :ريدقتلا نعام : مهلوقف

 .اذهف

 لحم يف اهدعب ةلمجلاو «باوجلل ةطبار انه ءافلاف ؛هيلعو
 ؛«اذهف ؛دعب امأ» :نوكت نأ يدنع لمتحيو «طرشلا باوج مزج

 نع درجم طقف طرش فرح وأ «ليصفتو طرش فرح (امأ) نأ يأ

 الو .اذكو اذك ركذأ انأف ؛اذه ركذ دعب امأ :ريدقتلاو «ليصفتلا

 بانم بان فرح (امأ) نإ :لوقنو .طرش لعف ردقن نأ ةجاح

 . ةلمجلا

 ءيش ىلإ نوكت نأ دب ال ةراشإلا :«اذهف» :«داقتعا اذهف» *

 سوسحم يش .ىلإ ريشأ انأق ءاذه :لوقأ امدنع انآ ءدوجوم
 باتكلا زربي نأ لبقو باتكلا لبق ةبطخلا بتك فلؤملا انهو «رهاظ

 !؟كلذ فيكف ؛دهاشلا ملاعل

 مث باتكلا بتك فلؤملا ناك نإ :نولوقي ءاملعلا نإ : لوقأ

 هيف الو ءسوسحمو دوجوم هيلإ راشملاف؛ةبطخلاو ةمدقملا بتك
 هنهذ يف ماق ام ىلإ ريشي فلؤملا نإف ؛هبتك نكي مل نإو .لاكشإ

 «ثلاث هجو هيف يدنعو «باتكلا اذه ىف اهبتكيس يتلا يناعملا نع

 مل بطاخملاو «بطاخملا لاح دا اق لاف تفاوعلا نأ هو
 اذهف» :لوقي هنأكف ؛ردصو باتكلا زرب نأ دعب الإ كلذب ٌبطاخي

 .«اذكو اذك كيدي نيب يذلا

 .هجوأ ةثالث اذإ هذه
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 نم اذه .دشلاو طبرلا وهو «دقعلا نم لاعتفا :(داقتعا»

 مكح وهف ؛مهدنع حالطصالا يف امأو «يوغللا فيرصتلا ثيح

 ؛يبلق يف هب تمزج :ىينعي ؛اذك تدقتعا : لاقي ؛ مزاجلا نهذلا

 فلاخ نإو « حيحصف ؛ عقاولا قباط نإف ؛ مزاجلا نهذلا مكح وهف

 داقتعاو ءحيحص دحاو هلإ هللا نأ انداقتعاف ؛دسافف ؛عقاولا

 هجوو «عقاولل فلاخم هنأل ؛لطاب ةثالث ثلاث هللا نأ ىراصنلا

 ىلع هبلق يف مكح يذلا اذه نأل ؛رهاظ يوغللا ىنعملاب هطابترا

 .هنم تلفتي ال ثيحب هيلع هدشو هيلع هدقع هنأك ام ءيش

 : ىلاعت هللا لاق «ةفئاطلا : ىنعمب ؛ءافلا رسكب «ةقرفلا»و *

 ةقرفلا امأو ١77[« :ةبوتلا] 4 ٌةَمِإَط َمُيْنَص َوَقَرو لك نم َرََن اَلْوَد»
 .قارتفالا نم ةذوخأم يهف ؛مضلاب

 ايندلا يف ةيجان ؛ملس اذإ ءاجن نم لعاف مسا :«ةيجاّنلا»و

 .رانلا نم ةرخآلا يف ةيجانو ءاهنم ةملاس عدبلا نم

 ىلع ةمألا هذه قرتفتسو» :لاق ٍةلَك يبنلا نأ كلذ هجوو

 اي يه نم :اولاق .«ةدحاو الإ رانلا يف اهلك «ةقرف نيعبسو ثالث

 .''"(يباحصأو هيلع انأ ام لثم ىلع ناك نم» :لاق ؟هللا لوسر

 ام لثم ىلع ناك نمف ؟؛(ةيجاّنلا) ىنعم انل نيبي ثيدحلا اذه

 )١( يذمرتلا هاور )514١(« ؛ةنسلا حرش» يف يئاكلاللاو )١47(« مكاحلاو )9/١؟١(

 يرجآلاو )١9 و ١6(« هيف دانسإب ءامهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم
 دهاش ثيدحلل نكلو ءهظفح ءوسل فيعض وهو «يقيرفإلا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع

 «ءافعضلا» يف يليقُعلاو :(714) «ريغصلا» يف يناربطلا هجرخأ هنع هللا يضر سنأ نع
 ) »)5771/5.نسحلا ةجرد ىلإ يقتري هبو



 الإ رانلا يف اهلك»و ل نم جان وهف ؛هباحصأو ِهلك يبنلا هيلع

 ءايندلا يف عدبلا نم انه ةاجنلاف ؛رانلا نم ةيجان يه ًاذإ :«ةدحاو
 .ةرخآلا يف رانلا نمو

 ةقفاوم كلذب تلوجلا رّبع :«ةعاسلا مايق ىلإ ةروصنملا» *

 قحلا ىلع يما نم ةفئاط لازت ال» : كك يبنلا لاق ثيح ؛ ثيدحلل

 لع أونمأ< َندَلأ اريك » :ىلاعت هلوقل ؛راصتنالا روهظلاو :''”نيرهاظ

 ؛نونمؤملاو هتكئالمو هللا وه اهرصني يذلاو , 4 َنرهَط أوُحَبصأَت َجْوُدَع

 نمو «لجو زع برلا نم ةروصنم ؛ةعاسلا مايق ىلإ ةروصنم يهف
 ؛؟نجلا نم ناسنإلا ٌرَصْني دق ىتح «نينمؤملا هدابع نمو «ةكئالملا

 .هّودع نوبهّريو نجلا هرصني

 ةروصنم يهف ؛ةمايقلا موي ىلإ :يأ ؛«ةعاسلا مايق ىلإ» *

 . ةعاسلا مايق ىلإ

 ربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ وهو «لاكشإ دري انهو

 :لاقي ال ىتح موقت ال اهنأو «'"”قلخلا رارش ىلع موقت ةعاسلا نأب

 .رتاوتم ثيدح وهو ءمهنع هللا يضر ةباحصلا نم عمج نع درو )غ(00

 : كلذ ىلع صن امك

 «رثانتملا مظن» يف يناتكلاو )59/١(« «طارصلا ءاضتقا» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش

 «نيديعلا ةالص» يف ينابلألاو «(74) «ةرئانتملا ءىلاللا طقل» يف يديبزلاو

 5١(. - 79# ص)

 . هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع (5959) ملسم هاور قفز

 كمل



 !؟«ةعاسلا مايق ىلإ» :هلوق نيبو اذه نيب عمجن فيكف ؛'''هللا هللا

 ؛ةعاسلا مايق برق ىلإ :دارملا نإ :لاقي نأ :باوجلاو

 ؛ةعاسلا مايق ىلإ :وأ :©””هللا رمأ يتأي ىتح» :ثيدحلا يف هلوقل
 نكل «هتمايق تماق دقف تام نم نأل ؛مهتوم وهو ١ مهتعاس : يأ

 انأجل امنإو «ةعاسلا مايق برق ىلإ نوروصنم مهف ؛برقأ لوألا
 دنع نم لكلا نأل ؛زئاج ليلدب ليوأتلاو «ليلدل ليوأتلا اذه ىلإ
 . هللا

 مهنأل ؛ةنسلا ىلإ مهفاضأ :«ةعامجلاو ةنسلا لهأ» *

 .اهيلع نوعمتجم مهنأل ؛ةعامجلاو ءاهب نوكسمتم

 مهنأل ؛«ةعامجلاو ةنسلا لهأ» :لوقي فيك :تلق نإف

 ! ؟هسفن ىلإ ءىشلا فاضي فيكف ؛ةعامج

 ؛عامتجالا ىنعمب ةعامجلا ةملك نأ لصألا نأ :باوجلاف

 ىلإ لصألا اذه نم تلقن مث .لصألا يف اذه ءردصم مسا يهف
 :يأ ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىنعم نوكيف ؛هيلعو «نيعمتجملا موقلا
 ءاهب نوكسمتم مهنأل ؛ةنسلا لهأ اومس «عامتجالاو ةنسلا لهأ

 , اهيلع نوعمتجم مهنأل ؛ةعامجلا لهأ اومسو

 لهأ دجن ؛؟عدبلا لهأ قرتفا امك ةقرفلا هذه قرتفت مل اذهلو

 ضفاورلاو «نيقرفتم ةلزتعملاو ء«نيقرفتم ةيمهجلاك ؟عدبلا

 .هنع هللا يضر سنأ نع )١54( ملسم هاور 0غ(

 .(01970) ملسمو :(07715) يراخبلا هاور (؟)

 كل



 ةقرفلا هذه نكل «نيقرفتم ليطعتلا لهأ نم مهريغو «نيقرفتم
 فالخ هنكل «فالخ مهنيب لصحي دق ناك نإو «قحلا ىلع ةعمتجم

 مهرودص نأ عع ؛هب رخآلا مهدحأ للضي ال فالخ وهو «رضي ال

 : لثم ؟؛ةديقعلاب قلعتي امم ءايشأ يف اوفلتخا دقف ؛الإو ءهل عستت

 ىلع ربقلا باذع له :هلثمو ؟هري مل مأ هنيعب هبر ِةَِلَك يبنلا ىأر له
 ءاهيف نوفلتخي رومألا ضعب لثمو ؟طقف حورلا وأ حورلاو ندبلا

 مث .لوصألا نم تسيلو «لوصألل ةبسنلاب ةيعرف دعت لئاسم اهنكل
 لهأ فالخب ؛ًاضعب مهضعب للضي ال ؛اوفلتخا اذإ كلذ عم مه

 . عدبلا

 .ةعامجلا ةنسلا لهأ مهف ؛ةنسلا ىلع نوعمتجم مهف ؛ًاذإ

 نم مهيف لخدي ال هنأ هللا همحر فلؤملا مالك نم ملعو

 لهأ نم نوُدعي ال ةيديرتاملاو ًالثم ةرعاشألاف ؛مهتقيرط يف مهفلاح

 يبنلا هيلع ناك امل نوفلاخم مهنأل ؛بابلا اذه يف ةعامجلاو ةنسلا

 ءاهتقيقح ىلع ىلاعتو هناحبس هللا تافص ءارجإ يف هباحصأو هي

 «نويفلس :ةثالث ةعامجلاو ةنسلا لهأ نإ :لوقي نم ءىطخي اذهلو

 عيمجلا نوكي فيك :لوقن ؛أطخ اذهف ؛نويديرتامو «نويرعشأو

 فيكو !؟لالضلا الإ قحلا دعب اذامف !؟نوفلتخم مهو ةنس لهأ

 الإ ؟نكمي ال اذه !؟رخآلا ىلع دري دحاو لكو ةنس لهأ نونوكي

 مهدحأ نأ كش الف ؛الإو ءمعنف ؛نيدضلا نيب عمجلا نكمأ اذإ

 مأ «ةيديرتاملا مأ «ةيرعشألا !؟وه نمف ؛ةنسلا بحاص وه هدحو

 فلاخ نمو «ةنسلا بحاص وهف ؛ةنسلا قفاو نم :لوقن !؟ةيفلسلا

 ةنسلا لهأ مه فلسلا :لوقن نحنف ؛ةنس بحاص سيلف ؛ةئسلا
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 ربتعت تاملكلاو ءًادبأ مهريغ ىلع فصولا قدصي الو «ةعامجلاو
 !نكمي ال !؟ةنس لهأ ةنسلا فلاخ نم يمسن فيك رظننل .اهيناعمب
 !؟نوعمتجم مهنإ :ةفلتخم فئاوط ثالث نع لوقن نأ نكمي فيكو
 ىتح «ءادقتعم فلسلا مه ةعامجلاو ةنسلا لهأف !؟عامتجالا نيأف

 ؛هباحصأو ِلَك يبنلا ةقيرط ىلع ناك اذإ ةمايقلا موي ىلإ رخأتملا
 .يفلس هنإف

 هلْسْرَو ءِهْسُكَو ءهتَكَنالَمَو ءهللاب ٌناميإلا َوُهَو» :هلوق ©
 - .هورَشَو مِريَخ ردقلاب ٌناميإلاو ءِتَْملا دَْب ِثَّْبلاَ

 :حجرشلا

 لأس نيح ليربج باوج يف ِهيكَك يبنلا انل اهلَّصأ ةديقعلا هذه
 ؟ةعاسلا ىتم ؟ناسحإلا ام ؟ناميإلا ام ؟مالسإلا ام :ل ّيبنلا
 ءهلسرو «هبتكو «هتكئالمو «هللاب نموت نأ ١ :_ هل لاق  ناميإلاف

 .©)(هرشو هريخ ردقلاو ءرخآلا مويلاو

 :سانلا نم ريثك لوقي :ةغللا يف ناميإلا :«هللاب ناميإلا»

 يف انل قبس دقو «دحاو ةغَل امهانعم تنمآو تقدصف ؛قيدصتلا هنإ
 رارقإلا :ةغللا يف ناميإلا لب ءحصي ال لوقلا اذه نأ ريسفتلا
 تررقأو ءاذكب تنمآ :لوقت كنأ ليلدب ؛هب قيدصت نع ءيشلاب

 .ًانالف تنمآ :لوقت الو .ًانالف تقدصو ءاذكب

 .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم (8) ملسم هاور )000

 كنف



 سيل اذهف ؛دوجوم هللا نأب نمؤت نأ درجم امأ «ناميإلا اذه

 رابخألا يف لوبقلل ًامزلتسم ناميإلا اذه نوكي ىتح ءناميإب

 .ًاناميإ سيلف ؛الإو «ماكحألا يف ناعذإلاو

 :رومأ ةعبرأ نمضتي هللاب ناميإلاو

 . ىلاعتو هناحبس هدوجوب ناميإلا 0

 .ةيبوبرلاب دارفنالا :يأ ؛هتيبوبرب ناميإلاو - ١

 .ةيهولألاب هدارفناب ناميإلاو - ''

 .هتافصو هئامسأب ناميإلاو

 .كلذب الإ ناميإلا ققحتي نأ نكمي ال

 دوجوب نما نمو «نمؤمب سيلف ؛هللا دوجوب نمؤي مل نمف
 هدارفناو هللاب نما نمو «نمؤمب سيلف ؛ةيبوبرلاب هدارفناب ال هللا

 هدارفناو هللاب نمآ نمو «نمؤمب سيلف ؛ةيهولألاب ال ةيبوبرلاب

 «نمؤمب سيلف ؟هتافصو هتامسأب نمؤي مل نكل ةيهولآلابو ةيبوبرلاب

 بلسي نم هيفو ةيلكلاب ناميإلا هنع بلسي نم هيف ريخألا ناك نإو
 .ناميإلا لامك هنع

 :هدوجوي ناميإلا

 ؟لجو زع هللا دوجو ىلع ليلدلا ام :لئاق لاق اذإ

 ؛عرشلاو «سحلاو .لقعلا : هللا دوجو ىلع ليلدلا : انلق
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 نوكتف «ةرطفلا :دزف ؛تعش نإو ءهللا دوجو ىلع لدت اهلك ةث
 «ةرطفلاو «سحلاو «لقعلا :ةعبرأ هللا دوجو ىلع 3
 اننأل خنكل «ميدقتلا قدح ل ةنأل ل ءعرشلا انرخأو . عرشلاو

 . عرشلاب نمؤي ال نم بطاخن

 تانئاكلا هذه دوجو له :لوقنف ؛لقعلا ةلالد امأف
 ؟ةفدص اذكه تدجُو وأ ءاهسفنب

 يه تماد ام «ًالقع ليحتسمف ؛اهسفنب تدجو :تلق نإف

 ءيشب سيل مودعملا !؟ةمودعم يهو ةدوجوم 6 ؛ةمودعم

 :تلق نإو !اهسفنب اهّسفن ّدجوت نأ نكمي ال ؛ًاذإ ءدجوي ىتح
 ؛دحاجلا اهيأ تنأف ؛ًاضيأ ليحتسي اذه :لوقنف ؛ةفدص تدجو
 ؛اهعاونأب تالآلاو تارايسلاو خيراوصلاو تارئاطلا نم جتْنَأ ام له

 هذه كلذكف .نوكي نأ نكمي ال :لوقيف !؟ةفدص اذه دجو له

 لامرلاو رمجلاو رجشلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو لابجلاو رايطألا
 .ًادبأ ةفدص دجوت نأ نكمي ال «كلذ ريغو راحبلاو

 همحر ةفينح يبأ ىلإ اوؤاج ةينمُّسلا نم ةفئاط نإ :لاقيو
 «لجو زع قلاخلا تابثإ يف هورظانف ءدنهلا لهأ نم مهو هللا
 وأ موي دعب اوتأي نأ مهدعوف ؛ءاملعلا ىكذأ نم ةفينح وبأ ناكو
 ةءولمم ةنيفس يف ركفأ انأ :لاق ؟تلق اذام :اولاق ؛اوؤاجف «نيموي
 يف تسرأ ىتح «ءاملا بابع قشت تءاج «قازرألاو عئاضبلا نم
 .نولامح الو دئاق اهيف سيلو «تبهذو «ةلومحلا تلزنو «ءانيملا
 ُلَقُْي له !لقع كل سيل ًاذإ :اولاق .معن :لاق !؟اذهب ركفت :اولاق
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 :لاق !لوقعم سيل اذه !؟فرصنتو لزنتو دئاق نودب ىتأت ةنيفس نأ

 رمقلاو سمشلاو تاوامسلا هذه نأ نولقعتو ءاذه نولقعت اك

 !؟عناص نودب اهلك سانلاو باودلاو رجشلاو لابجلاو موجنلاو

 وأ اذه هباوج نع اوزجعو «مهلوقعب مهبطاخ لجرلا نأ اوفرعف
 كاع

 لدي رثألا :لاقف ؟كبر تفرع مب :ةيدابلا نم يبارعأل ليقو

 ضرأو «جاربأ تاذ ءامسف ؛ريعبلا ىلع لدت ةرعبلاو «ريسملا ىلع
 ؟ريعتلا اياعلا الأ ؛جاومأ تاذ راحبو «جاجف تاذ

 مه مَآ ِءْىَش ٍريَغ نِم أوقِلُخ ْمآط مل لاق اذهلو

 ه :روطلا] +توٌشِيَحْل

 .هللا دوجو ىلع ةيعطق ةلالد 0 نوكي ذئنيحف

 هللا وعدي ناسنإلا نإف ؛هللا دوجو ىلع ٌنسحلا ةلالد امأو

 .هيف هل باجَتْسُي مث «ءيشلاب وعديو !بر اي :لوقي ؛لجو زع
 هل هللا باجتساو «هللا الإ عدي مل هسفن وه .ةيسح ةلالد هذهو
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 يف نّمعو قبس نّكع عمسن نحن كلذكو .نيعلا يأر كلذ ىأر
 .هل باجتسا هللا نأ ؛انرصع

 ةعمجلا موي سانلا بطخي ِةلَك لوسرلاو لخد يذلا يبارعألاف

 لاق .انثيغي هللا ٌعْداَف ؛لبسلا تعطقناو «لاومألا تكله :لاق
 ةعطق :يأ) ةعزق الو باحس نم ءامسلا يف ام ؛هللاو :سنأ

 هتهج نم يتأت ةئيدملا يف لبج) عْلَس نيبو اننيب امو «(باحس
 تجرمخ اًروف ِةِلَف لوسرلا ءاعد دعبو . . .راد الو تيب نم (بحسلا

 ها/



 «تدعرو «ترشتناو «ءامسلا يف تعفتراو 2 نسرتلا لثم ةباحس

 نم رداحتي رطملاو الإ ٍِلَك لوسرلا لزن امف ؛؟رطملا لزنو «تقربو

 ."''مالسلاو ةالصلا هيلع هتيحل

 . ةيسح ةلالد قلاخلا دوجو ىلع لدي عقاو رمأ اذهو

 نأ هير دات دا بوبأو# ) :لثم اذه نم ريتك نآرقلا يفو
 ماصرص 1 2 ا
 - م :ءايبنألا] * مل اًنبِجحَسَساَف # تيل محي نأ تاو علا قس

 .تايآلا نم كلذ ريغو 5

 فرحنت مل نيذلا سانلا نم اًريثك نإف ؛ةرطفلا ةلالد امأو

 هللا دوجوب نمؤت مُجعلا مئاهبلا ىتح هللا دوجوب نونمؤي مهرطف

 جرخ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس نع تيور يتلا ةلمنلا ةصقو

 وحن اهمئاوق ةعفار ءاهرهظ ىلع ةيقلتسم ةلمت دجوف 0
 .كايقس انع عنمت الف ؟؛كقلخ نم قلخ انأ !مهللا :لوقت ءءامسل

 ."'”وكريغ ةوعدب متيقس دقف ؛اوعجرا :لاققف

 .هديحوتو لجو زع هللا ةفرعم ىلع ةلوبجم رطفلاف

 5 َكْيَ َدَحأْدِإَو » :هلوق يف كلذ ىلإ ىلاعت هللا راشأ دقو
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 ٠ مويودل 70
 نب أول لياولاق مير تسلل نيش لم ختبقأ ويرد رهروهظ نم مدا
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 .هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم «(8917) ملسمو ؛(3١1) يراخبلا :هاور )١(

 يبأ نباو ««دهزلا» يف دمحأو «ةبيش يبأ نبال «روثتملا ردلا» يف يطويسلا هازع (؟)

 و 7”؟8ص) ميقلا نبال «شويجلا عامتجا» :رظناو .يجانلا قيدصلا يبأ نع متاح

 0١

 62م



 ُلَبَق نم اَنْوآَبا كرش اان أولو وأ * َنيِِفلَع اذه ْنَعاًنُكح نإ ميلا مب أوو
 لدت ةيآلا هذهف ؛[17 - ١7 :فارعألا] 4مدْنبْنَي يزد اكسو

 هتيبوبرو هللا دوجوب هتداهش ىلع هترطفب لوبجم ناسنإلا نأ ىلع
 وأ ءمهدهشتساو مدآ رهظ نم مهجرختسا هللا نإ :انلقأ ٌءاوسو

 نإف ؛هب رارقإلا نم مهرطف يف ىلاعت هللا بكر ام وه اذه نإ :انلق
 .هترطفب هبر فرعي ناسنإلا نأ ىلع لدت ةيآلا

 .ىلاعتو هناحبس هللا دوجو ىلع لدت ةعبرأ ةلدأ هذه

 000 د ا ؛عرشلا ةلالد امأو

 لِسْرَأ يذلا نأ ىلع لدي ّقلخلا ْحْلْضُي ام عيمجل ةنمضتملا ىلاعت

 ردا ىلا ةةيتكملا«نارقلا اذه اميضألو ءميكح ميحر بر اهب

 .ةلغمب اوتأي نأ نجلاو رشبلا

 ؛كلأم : كألم لصأو .كألم : عمج ةكئالملا :«هتكئالمو» *

 :ىلاعت هللا لاق ؛ةلاسرلا ةغللا يف ةكولألاو «ةكولألا نم هنأل

 ١[. : رطاف] 4ّقَتَمْوَحِِْ وأ السر ةكهلمْلا ٍلعاَج »

 ءرون نم لجو زع هللا مهقلخ «يبيغ ملاع ةكئالملاف

 ءاهب هللا هصخ فئاظو مهنم لكلو «هل نيللذتم هل نيعئاط مهلعجو

 : مهفئاظو نم ملعنو

 ىلإ ىلاعت هللا نم هب لزني «يحولاب لكوم :ليربج :ًالوأ
 : لضرلا

 ةلمح دحأ ًاضيأ وهو ءروصلا خفنب لكوم :ليفارسإ :ًايناث
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 . شرعلا

 .تابنلاو رطقلاب لكوم :ليئاكيم :ًاثلاث

 لكوم ليربجف ؟؛ةايح هيف امب نولكوم مهلك ةثالثلا ءالؤهو
 ةايح هيفو تابنلاو رطقلاب ليئاكيمو .بولقلا ةايح هيفو يحولاب
 .داعملا موي داسجألا ةايح هيفو روصلا خفنب ليفارسإو «ضرألا

 يف حاتفتسالا ءاعد يف مهل هللا ةيبوبرب لسوتي ِةلَكي يبنلا ناك اذهلو

 !ليفارسإو ليئاكيمو ليئاربج بر !مهللا» :لوقيف «ليللا ةالص

 نيب مكحت تنأ !ةداهشلاو بيغلا ملاع !ضرألاو تاوامسلا رطاف

 قحلا نم هيف َفلُتخا امل يندها «نوفلتخي هيف اوناك اميف كدابع

 ءاعدلا اذه .'"”(ميقتسم طارص ىلإ ءاشت نم يدهت كنإ ؛كنذإب

 .مهل هللا ةيبوبرب ًالسوتم ليللا مايق يف هلوقي ناك يذلا

 وأ ءمدآ ينب حاورأ ضبقب لكو نم مهنم نأ ملعن كلذك

 ىمسي الو :هناوعأو توملا كلم :مهو «غحور يذ لك حور ضبقب

 همسا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع تبثي مل هنأل ؛ليئارزع

 .اذه
 ال ْمُهَو اًنْلْسُر هون توَمْلا ْمَدَحَأ 1+ اد َهَّيَح # :ىلاعت لاق 4

 تملا كلم مكفول لق # » :ىلاعت لاقو 1١[. :ماعنألا] «َنوُطَرَقَ
 ١١[. :ةدجسلا] 4مكَي َلكَو كِل

 ارش فل ها جر 2 سس زم نع

 .[57 :رمزلا] «اَسهِتْوَم َنيِح سفتألا قوتي هلأ ## : ىلاعت لاقو

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع )07/7١ ملسم هجرخأ (1)
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 ضبقت ةكئالملا نإف ؛ثالثلا تايآلا هذه نيب ةافانم الو

 «ةكئالم هدنع نوكت ندبلا نم اهجرخأ اذإ توملا كلم نإف ؛حورلا

 .ةنجلا نم طونح مهعم نركيف ؛ةنجلا لهأ نم لجرلا ناك نإ

 اذه يف اهنولعجيو «ةبيمللا حورلا هذه نوذخأي ءةنجلا نم نفكو
 هللا يدي نيب فقت ىتح «لجو زع هللا ىلإ اهب نودعصيو «نفكلا

 «ضرألا ىلإ هوديعأو «نبيلع يف يدبع باتك اوبتكا :لوقي مث
 ؟كنيد امو ؟كبر نم :رابتخالا لجأ نم دسجلا ىلإ حورلا عجرتف

 لزني هنإف ؟هللاب ذايعلاو نمؤم ريغ تيملا ناك نإو ؟كيبن نمو

 «حورلا نوذخأي ءرانلا نم طونحو رانلا نم نفك مهعم ةكئالم

 قلغتف ءءامسلا ىلإ اهب نودعصي مث .«نفكلا اذه يف اهنولعجيو
 :ىلاعت هللا 0 ؛ضرألا ىلا حرطتو ءاهنود ءامسلا باوبأ

 ركل وأ ٌرْيَطل ُهَفطْخَسَف ِاَمَسلا سم رح اَمَنأَكَم للاب كِرْشي
 يدبع باتك 8 :هللا لوقي مث ء["١ :جحلا] © ٍقِحَس

 !ةيفاعلا هللا لأسن . ع

 ءاهضبق اذإ توملا كلم نم حورلا ضبقب نولكوم ءالؤه
 رمأي يذلاو «نذإ ةافانم الف ؛اهضبق رشابي يذلا وه توملا كلمو

 .يفوتملا وه ةقيقحلا يف نوكيف هللا وه كلذب

 ءركذلا قلح نوسمتلي «ضرألا يف نوحايس ةكئالم مهنمو

 ع

 حيحص وه :مكاحلا لاقو ءامهريغو «(41/51) دواد وبأو 7817/5(2) دمحأ هاور )١(
 . ١6 5ص ينابلألل «اهعدبو زئانجلا ماكحأ» : رظناو .يبهذلا هرقأو «نيخيشلا طرش ىلع
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 .")وسلج ؛ركذلاو ملعلا ةقلح اودجو اذإ

 ْمحيِلَع َّنِإَوا# :ناسنإلا لامعأ نوبتكي ةكئالم كانه كلذكو
 اب » ٠١ - ١7[. :راطفنإلا] 4َتوُلعْفَتاَم َنْوملَعَي *َنيبنَك اًمارك *:َنيِظْفِنَخ

 .[18 : ّق] دي ٌبِقَرَْد الإ لوك نم ظلي
 همحر ضيرم وهو هيلع دمحأ مامإلا باحصأ دحأ لخد

 دقو «نئت !هللا دبع ابأ اي :هل لاقف «ءضرملا نم نئي هدجوف هللا

 :لوقي هللا نأل ؛ ضيرملا نينأ ىتح بتكي كلملا نإ :سوواط لاق

 هللا دبع وبأ لعجف ؟[8١ :3ّ] 4 ٌديَح بقر هَل اَِّإ ٍلوَق نم طفلي اَم ل
 : 4 لوك نِم ظِفَلَي اي #» «بتكي ءيش لك نأل ©0؛نينألا كرتو ءربصتي

 دق نكل «بتكي ؛هلوقت لوق ّيأ «مومعلا ديكوتل ةدئاز :(نم)

 .ليق يذلا لوقلا بسح اذه ءرشب وأ ريخب هيلع ىزاجت

 «راهنلاو ليللا يف مدآ ينب ىلع نوبقاعتي ةكتالم ًاضيأ مهنمو
 طار م م عرس ا ءش يا سا جرامس هسا نإ اسس سا

 ١١[. :دعرلا] 4 للا ٍرْمأ نِم ةتوظَمَحي ءوِفْلَس ْنِمَو هيدي نب َْم تابقعم مل *

 هيلع يبنلا لاق ؛ءامسلا يف هلل دّجُّسو عّكُر ةكئالم مهنمو

 نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «(5789) ملسمو 54508(2) يراخبلا هاور امل )١(

 اودجو اذإف ءركذلا لهأ نوسمتلي قرطلا يف نوفوطي ةكئالم هلل نإ» :لاق ِكي يبنلا

 ىلإ مهتحنجأب مهنوفحيف لاق .مكتجاح ىلإ اومله اودانت ىلاعت هللا نوركذي ًاموق

 .يراخبلل ظفللاو .«ايندلا ءامسلا

 دبع باتك جرخأ :هتوم ضرم يف يبأ لاق» :لاق دمحأ مامإلا نب حلاص هاور امل (؟)

 يف نينألا هركي ناك ًاسوواط نإ :ثيل ثيدح ىلع أرقا :لاقف سيردإ نب هللا

 .(515/11) «ءالبنلا مالعأ ريس» ,4تام ىتح ًانينأ يبأل تعمس امف ضرملا
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 :طيطألاو ««طئت نأ اهل قحو «ءءامسلا تطأ» :مالسلاو ةالصلا

 ريرص هل عمست ؛ليقث لمح ريعبلا ىلع ناك اذإ :يأ ؛لحرلا ريرص

 تطأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوقيف «لمحلا لقث نم

 هيفو الإ ؛اهنم عباصأ عبرأ عضوم نم ام «طئت نأ اهل قحو «ءامسلا

 ءالؤه اهيف ءامسلا ةعس ىلعو .''""دجاس وأ عكار وأ هلل مئاق كلم

 . ةكئالملا

 يتأي موي لك :ىنعملاو ؛'"”مهيلع ام رخآ هيلإ نودوعي ال مث «موي

 ءادبأ هل نودوعي الو «سمألاب هوتأ نيذلا ريغ كلم فلأ نوعبس هيلإ

 «ةكئالملا ةرثك ىلع لدي اذهو «قبس نم ريغ نورخا ةكئالم يتأي
 .[" ١ :رثدملا] «َوهاَلِإ كير دوُنِجْدَعياَمَو أ» : ىلاعت هللا لاق اذهلو

 رانلا نزاخف ؛رانلاب نولكومو ةنجلاب نولكوم ةكئالم مهنمو
 :فرخزلا] « كير انَتَلَع ٍضَقَِل كمي 8 :رانلا لهأ لوقي ؛كلام همسا ع رت ع 29 200 01 3

 «[الا/ :فرخزلا] « وبكم رْكَنِإ 8 :لوقيف هيلع رَّبَصُي ال باذع

 مكاحلاو 5190(«2) هجام نباو )7١1(. يذمرتلاو )١97/0(« دمحأ :هاور )١(

 ام ءطئت نأ اهل قحو ءامسلا تطأ» :هظفلو .هنع هللا يضر رذ يبأ نع (١22/؟)

 ثيدحلاو «. . .هلل ًادجاس هتهبج عضاو كلم هيلع الإ عباصأ عبرأ عضوم اهيف

 )2١9/77. «ةحيحصلا» ىف ىنابلألا هجرخ

 . ءارسإلا ةصق يف سنأ ثيدح نم )١77( ملسم هاور (0)
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 . : فرخزلا] نومك قس رك َنكلَو يكب يكتسي دَقل ا» : مهل لاقي مث

 . ةكئالملاب نمؤن نأ انيلع بجي هنأ :مهملا
 ؟ةكئالملاب ناميإلا فيكو

 امنإ ءنودهاشي دقو «نودهاشي ال يبيغ ملاع مهنأب نمؤن
 مهفلك امب نوفلكم ءرون نم نوقولخم «يبيغ ملاع مهنأ لصألا

 .[1 : ميرحتلا] 4نوُرمْوياَم َتوُلَعْميو هرم املأ وصحي اَل »

 نم فئاظوب نمؤنو .مهئامسأب انملع نم ءافشسأب نمؤن كلذك

 .انملع ام ىلع كلذب نمؤن نأ انيلع بجيو «مهفئاظوب انملع

 وأ السر ةكيتلملا لعاج# : ىلاعت هلوق ليلدب ؛ دانا مهو
 ص

 َقِلخ يتلا هتروص ىلع ليربج ِلكَب يبنلا ىأرو ١[« :رطاف] 4ٍةَحيح
 مهنإ :لاق نمل ًافالخ ؛"0قفألا دس دق «حانج ةئم تسم هل ءاهيلع
 . حاورأ

 لأسي ام ؟لقع كل له :لوقن ؟لوقع مهل له :لئاق لاق اذإ
 آم هلا نوصَعَي ال ا» : ىلاعت هللا لاق دقف ؛نونجم لجر الإ اذه نع
 ءانثلا اذه مهيلع ينثي لهف ؛[7 :ميرحتلا] تورم ام َتوُلَعفيَو شرم

 هس رعي حس ها 00000

 ما ؛[١٠ :ءايبنألا] «نورتفي ال رابتلاو لثْلا د # !؟لوقع مهل سيلو

 , هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع 5 ة رق فضي ةروفرفف] يراخبلا هاور )01(
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 نم قحأ !؟لوقع مهل سيل :لوقنوءيحولا نوغلبيو «هب هللا رمأ
 !!مهل لوقع ال هنإ :لاق نم لقعلا مدعب فصوي

 . لسرلا عم اهلزنأ يتلا هللا بتك : يأ ؛«هبْتُكو» *

 انلشو اعلسرأ دمل » -:يلاعت: هللا لاق 4 تانك لوس لكلو

 اذهو «[10 :ديدحلا] * ترآَرمْلاَو بتككلا ٌمُهَعَم اَنلرأَو تنل
 لب «بتكلا لك فرعن ال نكل «باتك هعم لوسر لك نأ ىلع لدي
 ءروبزلا «ليجنإلا «ةاروتلا «ءىسومو ميهاربإ فحص :اهنم فرعن

 «ةاروتلا يه :لوقي مهضعب ىسوم فحص نأل ؛ةتس ؛نآرقلا

 تناك نإو «ةسمخ يهف ؟؛ةاروتلا تناك نإف ءاهريغ :لوقي مهضعبو

 هللا هلزنأ باتك لكب نمؤن نحن كلذ عم نكلو «ةتس يهف ؛اهريغ

 . الامجإ هب نمؤن «هب ملعن مل نإو «لسرلا ىلع

 مهيلإ هللا ىحوأ نيذلا مهو ءهللا لسر :يأ ؛(ِهلُْسُوَو» *

 .لِلَك دمحم مهرخآو «حون مهلوأو ءاهغيلبتب مهرمأو «عئارشلاب
 ايلا ل .َ

 َكِيلِإ امْيَحَوَأ اَنإ# # :ىلاعت هلوق :حون مهلوأ نأ ىلع ليلدلا

 ؛ًايحو :ينعي ؟[7١ :ءاسنلا] * ودعي ْنِم َنَبلأَو جون لِ آَنْيَحْوَأ انك

 و كلاس يا واوا رمل نما نيوبلا و عوامل طلاسإك

 « بدلا هوب اَمِهتَيَرد ىف اَنلَعَحَو َمِهبِإَو اًحُو انس ْدَقَلَو »
 يذلاو «ميهاربإو حون ةيرذ :يأ ؛#امهتيرذ يف# :[15 :ديدحلا]

 ُلَبَق نم جون موكو # :ىلاعت هلوق كلذكو .هتيرذ نم نوكي ال حون لبق
 نم# :هلوق نإ :لوقن دق ؛[57 :تايراذلا] 4َنِقِسق امون اوناَك َمُمَنِإ ير

 قيس ام: له لوياوت# لق



 ؛لسرلا لوآ اون نأ ىلع لدع:ةلدأ ةقالث نآرقلا نم اذإ

 فقوملا لهأ نأ» :ةعافشلا ثيدح يف تبث ام ةنسلا نمو
 1 ورالا لها ىلإ هللا 'هتيمرأ :لوسر قرا هكنأ 1 سونا .تولوتي
 . حيرص اذهو

 .لوسرب سيلو «يبن وهف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ امأ

 صضعبو مه رثكأ وأ نيخرؤملا نم ريم بهذف ؟ سيردإ امأو

 لوق اذه نكل «هدادجأ نم هنأو «حون لبق هنأ ىلإ ًاضيأ نيرسفملا
 :انركد انه ياوضلاو دورت ةنلبلاو: تارقلاو اذج كقعض

 و99 :ىلاعت هلوقل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم مهرخآو

 متاخو : لقي ملو 5٠[(. : بازحألا] « َنعيَبلَأ را هلل لوسي

 .ىلوأ باب نم ةلاسرلا متخ ؛ةوبنلا متخ اذإ هنأل ؛نيلسرملا

 رخآ يف لزني مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع :تلق نإف

 ؟تارخلا امك: 4لوتمر وهو ؟'”عنامزلا

 )١954(. ملسمو )75454١( يراخبلا هاور )000

 هذه ريسفت ىف امهنع هللا يضر سابع نبا نع )597١(: دمحأ مامإلا هاور امل (؟)

 موي لبق مالسلا هيلع ميرم نب ئسيع جورخ وه :لاق «ةعاسلل ملعل هنإو# :ةيآلا
 هللا ىضر ةريره يبأ نع ثيدحلا ىفو « حيحص هدانسإ :ركاش دج لاق . ةمايقلا

 ميرم نبا مكيف لزني نأ نكشويل هديب يسفن يذلاو» :ُكْك هللا لوسر لاق :لاق هنع

 ريثك نبأ ركذ دقو )١190(0 ملسمو 7177(2) يراخبلا هجرخأ «ًالدع 0
 دنع ءامسلا نم ضرألا ىلإ مالسلا هيلع ميرم نب ئسيع لوزن يف ةدراولا ثيداحألا

 - ةمايقلا مويو هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإو# :ىلاعت هلوقل هريسفت
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 يبنلا ةعيرشب مكحي امنإو «ةديدج ةعيرشب لزني ال وه :لوقن

 اهيبن دعب ةمألا هذه ريخ نأ هيلع قفتملا نم :لئاق لاق اذإف

 ؛هعابتأ نم نوكيف هلك يبنلا ةعيرشب مكحي ىسيعو ءركب وبأ
 ؟ركب وبأ اهيبن دعب ةمألا هذه ريخ نإ :انلوق حصي فيكف

 :هوجو ةثالث دحأ :باوجلاف

 يلوأ نم لقتسم لوسر مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ :اهلوأ

 ؛ةمألا هذه نم دحاولا نيبو هليب ةنراقملا لابلاب رطخيالو ء مزعلا

 هنأل ؛هلصأ نم داريإلا اذه طقسي اذه ىلعو !؟ةلضافملاب فيكف

 ."'ا8إ6 يبنلا لاق امك ؛نوعطنتملا كله دقو ءعطنتلا نم

 نسال | ؟ةدألا نيقغ ره لوقت نأ": نئافلا

 نأ حصي الو .ةمألا نم سيل ىسيع نإ :لوقن نأ :ثلاثلا

 نآل :؛لزن اذإ هعابتأ نم هنكل' «ةيلغ:قباس وهو: «هقمأ نم هنإ ”لوقن

 رسكيو «ريزنخلا لتقي وهو ءاعبات نوكي فيك :لئاق لاق نإف

 باتكلا لهأ رقي مالسإلا نأ عم مالسإلا الإ لبقي الو «بيلصلا

 !؟ةيزجلاب

 1١59[. :ءاسنلا] «اديهش مهيلع نوكي >0 -

 .هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع )551١(, ملسم هاور 2غ(
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 ءهعرش نم نوكتف «هل رارقإ كلذب هك يبنلا رابخإ :انلق
 .لوألا مالسإلا مكح نم قبس امل ًاخسن نوكيو

 :ينعي ؛جارخإلا ىنعمب ثعبلا :(تْوَملا دَعَب ثَعَبلاَو» *

 .مهتوم دعب مهروبق نم سانلا جارخإ

 .ةعامجلاو ةئسلا لهأ دقتعم نم اذهو

 عامجإ لب «نيملسملا عامجإو ةنسلاو باتكلاب تباث اذهو

 هيف سانلا ُتَحْبُي ًاموي كانه نأب نورقي ثيح ؛ىراصنلاو دوهيلا
 :نوّراجيو

 ارمي نأ اورتك نيك معن : لجو زع هللا لوقيف ؛نآرقلا امأ
 كد دعب رْكَإ مث 8 : لجو زع لاقو «7[1 :نباغتلا] 4َنْعِبل َف قت جل

 علت :نونمؤملا] #حب دوعن َوَمكيقْلا موب نإ ف ب و

 لَك يبنلا نع ةرتاوتملا ثيداحألا تءاجف ؛ةنسلا يف امأو

 كلذ(

 سانلا نأو ءًاّيعطق ًاعامجإ اذه ىلع نوملسملا عمجأو
 نَمْف # ؛ مهلامعأب نوزاجيو ءمهبر نوقاليو «ةمايقلا موي نوثعبيس

 # مري اًرَس ْوَرَد َلاَسَفْتِم ْلَمَعَي نَمَو * ُهَرَي اريح َوَرَد َلاَقْتِم ْلَمَعَي
 .[8 - ظ/ : ةلزلزلا]

 ؛[5 :قاقشنإلا] 4وبقلم امد كيو لإ حو َكَنِ خسيلا امي ١
 هللا يدي نيب فقت نأ نم ًافوخ ؛هل لمعت ىتح .ءاقللا اذه ركذتف
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 سانلا رثكأ نإف ؟ءاقللا مويل تلمع اذامو ؟ةلقنلا مويل تلمع اذام

 يتلا ايندلا هذه نآب ملعلا عم ؛ايندلل اولمع اذام نورظني مويلا

 لمعل ناسنإلا ططخي دق ؟ال مأ اهنوكردي له نوردي ال اهل اولمع

 ءدغ دعب الو آدغ كردي ال هنكلو ءدغ دعي وأ ًادغ هلعفي يويند

 هللا لاق ؛اذه نم ةلفغ يف سانلا رثكأ نأ نقيتملا ءيشلا نكل

 ايندلا لامعأو «[17 :نونمؤملا] «اًدله َنّوَورمَع يف ٌمهبوُلُق لبا : ىلاعت

 ىتأف ؛17[4 :نونمؤملا] 4َتوُلَِعاحهل ُمْه َكِلَِنوْدْنَم لمح جَطَو » : لوقي

 # ةوُلِنَع اهل حمه # :رارمتسالاو توبثلل ةديفملا ةيمسالا ةلمجلاب

 موي :ينعي ؛[7؟7 :3ق] #اَد َنِو ِهَلْنَغ ىف َتْك ُدَقَل» :ىلاعت لاقو

 ١١[. :ق] «ٌديِرَح يل رص َكَءاطِغ َكنَعاَسَتْكَف آ . ةمايقلا

 نيدتم لكو ةيوامسلا نايدآلا هيلع تقفتا يذلا ثعبلا اذه

 ةنسلا لهأ تادقتعم نم وهو «ةتسلا ناميإلا ناكرأ دحأ وه نيدب

 : ادن هلم جل يمشف ةيهوحا هركدتل ريما بكلاو

 ناميإلا :سداسلا نكرلا اذه ههَيَشَو ِهِرْيَخ رَدَقْلاِب ٌناميإلاَو»

 .هرشو هريخ ردقلاب

 :مايشألل لجو زغ هللا نيدقت وه هنوفلا

 تاوامسلا قلخي نأ لبق ءىش لك ريداقم هللا بتك دقو

 نأ ملَعدلأ» + قلاوج هللا" لاف مك ف2! "ةيزيب تنل دوس جيه الارز

 :لوقي كي هللا لوسر تعمس :لاق ورمع نب هللا دبع نع 251019 ملسم هاور امل )١(

 - (ةنس فلأ نيسمخي ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم هللا بتك»
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 4 يسب هللا لع كِل َّنِإ بنتك يف كيد نإ ٍضرالاو ِءَمَسلا فام م 3 0 أ 5 سس ا طا يع صر ب 09 ل سم رم

 هيف رمألاف ؛ريخلاب ردقلا فصو امأ :«هرشو هريخ» :هلوقو#
 رش ال رودقملا رش هب دارملاف ؛رشلاب ردقلا فصو امأو .رهاظ
 لك «ءرش هيف سيل لجو زع هللا لعف نإف ؛هللا لعف وه يذلا ردقلا

 انه رشلاف ؛هتارودقمو هتالوعفم يف رشلا نكل .ةمكحو ريخ هلاعفأ

 لاق اذهلو «ءالف ؛لعفلا رابتعاب امأ «لوعفملاو رودقملا رابتعاب
 .'"”(كيلإ سيل رشلاو» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 اهيفف 4ر5: 'تارودقملا' :تاقولخيملا .ىفا دجتت نحن ؛ًالثمق
 هبشأ امو بدجلاو رقفلاو قفار عتب براقعلاو تايحلا

 ًاضيأ اهيفو هنضالث أل ينال 4ك نانيفالل ةيسلابءةذه لكو كلذ
 هذه لكو .«كلذ ريغو لتقلاو لو رفكلاو روجفلاو يصاعملا

 مل لجو زع هللا نآل ؛ريخ يه هللا ىلإ اهتبسن رابتعاب نكل ءرش
 نم اَهَلِهَجَو ءاهَفَرَع نم اهَقَرَع «ةميظع ةغلاب ةمكحل الإ اهردقي
 .اهلهج

 امنإ ردقلا هب َفِصُّو يذلا رشلا نأ فرعن نأ بجي اذه ىلعو
 وه يذلا ريدقتلا رابتعاب ال «تالوعفملاو تارودقملا رابتعاب وه

 .هلعفو هللا ريدقت

 .«؛ءاملا ىلع هشرعو» :لاق -

 .(ا/ا/١) ملسم هاور هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم ةعطق 200

 ا



 يف اًرش نوكي دق رش وه يذلا لوعفملا اذه نأ ًاضيأ ملعا مث

 ٍِفُداَسَْلا رهظ # :ىلاعت هللا لاق ؛ىرخأ ةهج نم ريخ هنكل ءهسفن

 « نومي لكل اولدَع ىلا صعب مُهَفبِذ_ ساَدلا ىِذَإ ٌتَبَسك اَميي راوي
 اذه يف رشلا نوكيف ؛اذه ىلعو «ةبيط ةجيتنلا 4١[« :مورلا]
 نوكتس اذه نأل ؛اًيقيقح اًرش ال :ينعي ؛اًيفاضإ اًرش رودقملا

 .اريخ هتجيتن

0 

0 

 ةئم دلجي نأ نصحُم ريغ ناك اذإ ًالثم ينازلا دح ضرفنلو

 ؛هيلإ ةبسنلاب رش هنأ كش ال اذه «ماع ةدمل دلبلا نع رْمَسُيو ةذلج

 اذهف ؛هل ةرافك نوكي هنأل ؛رخآ هجو نم ريخ هنكل ؛همئالي ال هنأل

 نمو «هل ريخ وهف ؛ةرخآلا ةبوقع نم نوهأ ايندلا ةبوقع نأل ؛ريخ
 قدر ينزترادأ : مها ولا مريع دإقد أ هرخلا كاكو زحل عذر هنأ هريخ
 هل اريخ نوكي دق لب «عدترال ؛اذهب لعف ام لثم هب لعفيس هنأ ملعي

 هلا هينيس ذل لمعلا: اذه: قع ىلإ: ةرعم قل هنأ نامعاب .ءاضيأ قه
 .ءيشلا اذه

 ارش نوكي ءيش كانهف ؛ةيردقلا ةينوكلا رومآلل ةبسنلاب امأ
 نأ كش الف ؛ضرم اذإ ناسنإلاف ؛ًالثم ضرملاك ؛ًارودقم هرابتعاب

 ريفكت هريخو «عقاولا يف هل ريخ هيف ْنكل ؛هل ةبسنلاب رش ضرملا
 وعلو ناعما اهرنك ا ةيونذ هيلع ناسالا نوكيتدت' ةتونذلا
 هذه يتأتف «لجو زع هللا عم هتين قدص مدعل ًالثم ؛عنام دوجول
 .بونذلا هذه رفكتف «تابوقعلاو ضارمألا

 :ةكضلاب هلع هللا ةتيه ردن كفا ذل ,ناسنالا "نأ ةريمخ نو

 الا



 نكل «ةحصلا رْدَق ام يردن الو ءءاحصأ نآلا نحن ءضرم اذإ الإ

 سوؤر ىلع جات ةحصلاف ؛ةحصلا رْدَق انفرع ؛ضرملا لصح اذإ

 كلنا نهرب هنيح افا "اذهب د وضرملا الإ: اينرعب ل :ةطاعتمألا
 .ةمعنلا ردق فرعت

 ميثارج لتقت ءايشأ ضرملا اذه يف نوكي دق هنأ هريخ نمو

 ضارمألا ضعب :ءابطألا لوقي ؟ضرملا الإ اهلتقي ال ندبلا ىف

 . يردت ال تنأو دسجلا يف يتلا ميثارجلا هذه لتقت ةنيعملا

 زودقملا ةيفلابا رش وقت ندقلا هي دعشعوب ىذلا» رخلا».ةآلوأ

 رشلاو» :ِةَْك ىبنلا لوق ليلدلاو ءريخ هلكف ؛هللا ريدقت امأ ءهللا
 لل نبيل

 اذه لب ءًاضحم ًاًرش سيل رودقملا يف يذلا رشلا نأ :ًايناث

 ًارمأ هيلإ ةبسنلاب ةّيّرْشلا نوكتف ءريخ يه رومأ هيلع جتني دق رشلا
 . اًيفاضإ

 . ةنسلا لهأ دنع هتاجرد نيبي

 يف ُهَسْفَت هب َفَصَو ام ُناميإلا :هللاب ِنامْيإلا َنِمَو» :هلوق ©
 1 97 * عار 2 هو

 . الع دَّمَحُم ةلوسر هب هفَصَو امبَو .هباتك
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 :حرشلا

 انركذ اننأل ؛ضيعبتلل انه :(نم) :«ناميإلا نمو» :هلوق *

 هدارفناو ءهدوجوب ناميإلا :رومأ ةعبرأ نمضتي هللاب ناميإلا نأ
 و

 ناميإلا ضعب :ينعي ؛تافصلاو ءامسألابو «ةيهولألابو «ةيبوبرلاب

 عفت ب تلقوا اهي نامي الا: ةللان

 :لاقي نأ يغبني :«هباتك يف هسفن هب فصو امب» :هلوقو *

 هنأل امإ :طقف ةفصلا لكون همحر فلؤملا نكل ءهسفن هب ىمسو

 فالخ ءامسألا يف فالخلا نأل وأ ء«ةفص نمضتيو الإ مسا نم ام

 نوتبثي ةلزتعملاف ؛ةلزتعملاو ةيمهجلا ةالغ الإ هركني مل ء«فيعض

 نوفلاخي نكل ءءامسألا نوتبثي ةيديرتاملاو ةرعاشألاو «.ءامسألا

 .تافصلا رثكأ يف ةنسلا لهأ

 هللا فصو ام» ىلع فلؤملا رصتقا اذامل :لوقن نآلا نحنف

 ؟(هسفن هب

 امإو «ةفص نمضتي مسا لك نأل امإ :نيرمأ دحأل :لوقن

 .مالسإلل نيبستنملل ةبسنلاب ليلق ءامسألا يف فالخلا نأل

 ؛ًاباتك ىلاعت هللا هامسو «نارقلا :ىنعي (هباتك) :«هباتك يف»

 يديأب يتلا فحصلا يف بوتكمو ظوفحملا حوللا يف بوتكم هنأل
 يف هنوبتكي سانلا نيب كلذك بوتكمو «ةرربلا ماركلا ةرفسلا

 هنأل ؟؛هيلإ هللا هفاضأو .بوتكم ىنعمب باتك وهف ؛فحاصملا

 ؛ةقيقح هب ملكت ءهللا مالك نآرقلا اذهف ؛ىلاعتو هناحبس همالك

 .هب ملكت دق هللا نإف ؛هنم فرح لكف
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 : ثحابم ةلمجلا هذه ىفو

 هب فصو امب َناميإلا هللاب ناميإلا نم نأ :لوألا ثحبملا

 ناميإلا نمضتي قبس امك - هللاب ناميإلا نأ كلذ هجوو

 «فاصوأب فصوتو ءامسأب ىمست هللا تاذ نإف ؛هتافصو هئامسأب

 نأ نكمي الف ؛ليحتسم رمأ فاصوألا نع ةدرجم تاذ دوجوو

 كانه نأ نهذلا ضرفي دقو «ًادبأ فاصوألا نع ةدرجم تاذ دجوت

 نأ يأ ؛عقاولا رمألاك سيل ضرفلا نكل «تافصلا نم ةدرجم ًاتاذ

 عقاولا يف :يأ  جراخلا يف دجوي الف ؛دوهشملاك سيل ضورفملا

 .ادبأ تافص اهل سيل ٌتاذ  دهاشملا

 نيع فلأ لك يف «نيع فلأ هل ًائيش ًالثم ضرفي دق نهذلاف

 «عبصأ فلأ لجر لك يف «لجر فلأ هلو «ضايب فلأو داوس فلأ

 نييالم ةرعش لك يف ءرعشلا نييالم هلو ءرفظ فلأ عبصأ لك يف
 عقاولا ءيشلا نكل ؛عقاو هل نكي مل نإو هضرفي !اذكهو . . .رعشلا

 .ةفص نودب ءيش دجوي نأ نكمي ال

 نكي مل ول «هللاب ناميإلا نم هللا تافصب ناميإلا ناك ؛اذهل

 «سانلا قافتاب اذهو ءدوجولا بجاو دوجوم هنأ الإ هللا تافص نم

 .ةفص هل نوكي نأ دب الف ؛اذه ىلعو

 :ةيبيغلا رومألا نم لجو زع هللا تافص نأ :يناثلا ثحبملا

 ام ىلع اهب نمؤي نأ :ةيبيغلا رومآألا وحن ناسنإلا ىلع بجاولاو
 . صوصنلا ىوس ءيش ىلإ عجري نأ نود ؛تءاج

/ 



 ءهسفن هب فصو امب الإ هللا فصوي ال» :دمحأ مامإلا لاق

 لاو نآرقلا رواتب الإ .هلوسر هب هفصو وأ

 وأ ءهباتك يف هسفن هب فصو امب الإ هللا فصن ال اننأ ينعي

 .ِلَي هلوسر ناسل ىلع

 :لقعلاو نآرقلا كلذل لديو

 اَم سِحكومْلا ير َموَحاَمَتِإ َلُق ا : لجو زع هللا لوقي :نآرقلا يفف
 8-0 د 40 نآو اننطْلُس -وب لي لاَ هلأ أوفرشم أو يحل يَ ىقبْلأَو منلاَو َنطَب امو اهنيَرِهَط

 ب

١ 

 ل حس سل سس ب ص سم س6

 مل ةفصب هللا ٌتفصو اذإف ؛[“ :فارعألا] # نوماعك ال ام وَلا لع اولوُفَت

 .نارقلا

 َمَمّسلَأ َّنِإ ُمْلِع ءوي كَل َسَيِل ام ُفَقَن الو # :لجو زع هللا لوقيو
 انفصو ولو 0[ :ءارسإلا] «اًلوُعَسَم َهْنَعْنَك كيلو لك داَوْفْلاَو رصبلاو 0 اك و مم عدم < م ل ا ا ره

 انعقوف «ملع هب انل سيل ام انْوَمَق انكل ؛هسفن هب فصي مل امب هللا

 .هنع هللا ىهن اميف

 رومألا نم لجو زع هللا تافص نألف ؛يلقعلا ليلدلا امأو

 ال ذئئيحو .لقعلا اهكردي نأ ةيبيغلا رومألا ىف نكمي الو «ةيبيغلا

 ريغ كلذ نأل ؛هتافص فيكن الو ءهسفن هب فصي مل امب هللا فصن

 ثيح نم ةنجلا ميعن هب هللا فصو ام كردن ال نآلا نحن

 )١( «مالسإلا خيش ىواتف عومجم» :رظنا )57/5(.
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 ررسو نامرو لخنو ةهكاف ةنجلا يف «قولخم هنأ عم «ةقيقحلا

 :ليق ولو ءءايشألا هذه ةقيقح كردن ال نحنو ءروحو باوكأو

 َقيخَأ اب يت مكَعَتالَع » : ىلاعت هلوقل ؛اهفصو عيطتسن ال ءانل اهفص
 يف ىلاعت هلوقلو «[117 :ةدجسلا] 4من اَمي'ءآَرج نع رف نم م
 الو تار ':نيعال ام نيحلاصلا يدابعل تددعأ) : ىسدقلا ثيدحلا

 ]شب تلق ىلع رظخ الو «تعمس نذأ

 ةمولعم تافصب َفِصُو يذلا قولخملا يف اذه ناك اذإف

 !؟قلاخلاب فيكف ؛اهتقيقح مَّلْعَت الو ىنعملا
 حورلا نأ الول ءاهب الإ ايحي ال ءحور هيف ناسنإلا :رخآ لاثم

 هذه ام :هل ليق ول «حورلا فصي نأ عيطتسي الو «ييح ام هندب يف

 اذإو ةثج ترص ؛؟كنم تعزن ول يتلا يه ام ؟كب يتلا حورلا

 الف ركفيو رظني سلجل ؟كردتو مهفتو لقعت ناسنإ تنأف ؛تيقب
 «هيبنج نيبو هسفن يف ؛هنم ةبيرق اهنأ عم ءادبأ اهفصي نأ عيطتسي

 ربخأ امك ؛ىرُي ءيش :ىينعي ؛ةقيقح اهنأ عم ءاهكاردإ نع زجعيو

 تالا طق ص اذإ حورلا نأ» ب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 دنع ةحوتفم نيعلا ىقبت اذهلو «ةضوبقم يهو هسفن ىري ناسنإلاف
 «حورلا هذه ل وكو «تجرخ دق يهو «حورلا دهاشت توملا

 نأ عيطتسي ام كلذ عمو .هللا ىلإ اهب دعصُيو «نفك يف لعجتو

 مل ٍرمأب برلا فصي نأ لواحي فيكف ؛هيبنج نيب يهو ءاهفصي

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع 7875(«2) ملسمو ,(751415) يراخبلا هاور )١(

 .اهنع هللا يضر ةملس مأ نع 4٠( ) ملسم هاور فههز

 ا/ك



 هلل تانيفلا توق ىف ذبل

 هب فصي مل امب ىلاعت هللا فصن ال اننأ :ثلاثلا ثحبملا

 يعبأ منسللا نماانركذ

 هكاردإ نكمي ال «يبيغ رمأ اذه نإ :انلقف ؛لقعلا نم امأو

 باتكلا ىف ةدراولا صوصنلا ءارجإ بوجو : عبارلا ثحبسلا

 .اهادعتن ال .اهرهاظ ىلع ةنسلاو

 لوقت نهد نقل نان هيمف للا تايمر الل + قللت كان

 هللا انفصو ام ؛كلذ انلق ول ؟نيعلا ةقيقح ال ةيؤرلا نيعلاب دارملا

 .هسفن هب فصو امي

 # ناتطوسبم هاذي لب 9# :نيدي هل نأب هسفن هللا فصو املو

 لب «ةقيقح دي هل سيل ىلاعت هللا نإ :انلق ول ؛[55 :ةدئاملا]

 امب هللا انفصو لهف ؛هدابع ىلع معنلا نم هغبسي ام ديلاب دارملا

 !ال ؟هّسفن هب فصو

 فصو ام لك لمشي فلؤملا مالك مومع :سماخلا ثحبملا

 تافصلاو ةيربخلاو ةيونعملا ةيتاذلا تافصلا نم هسفن هب هللا

 . ةيلعفلا

 ا/ا/



 يهو ءاهب ًافصتم لازي الو لزي مل يتلا يه ةيتاذلا تافصلاف

 :ةيربخو ةيونعم :ناعون

 ...ةمكحلاو «ةردقلاو «ملعلاو «ةايحلا :لثم ؛ةيونعملاف

 .رصحلا ال ليثمتلا ليبس ىلع اذهو ؛كلذ هبشأ امو

 ةينشنأ امو .. . نيئيعلاو «هجولاو ؟ةيدنلا : لثم ؛ ةيربخلاو

 .انل ءازجأو ضاعبأ هريظن «هامس امم كلذ

 مل هللا نأ امك ؛هنم ءيش نع ٌكفني نلو «نكي مل نأ دعب كلذ نم

 لزي ملو «ًاملاع لازي الو ًاملاع لزي مل ءّآّيح لازي الو ًاّبح لزي
 الز دوست فام نمل يحيي اذكر يجن ارفاق لا ريكألو اراك

 ادبأو ال زأ اذهب فوصوم وه لب « ددجتي هعمس الو «ددجتت هتردق

 عمسأ امدنع الثم انأف ؛عمسلا ددجت مزلتسي ال عومسملا ددجتو

 عامس دنع ديدج عمس يل ثدح هنأ هانعم سيل اذهف ؛نآلا ناذآلا

 ال اذهو .ءددجتي عومسملا نكل «ّيف هللا هقلخ ذنم وه لب «ناذألا

 . ةفصلا ىف هل رثأ

 تافصلا اهومسي نأ ىلع هللا مهمحر ءاملعلا حلطصاو

 .اهنع كفنت ال «تاذلل ةمزالم اهنأل :اولاق ؛ةيتاذلا

 ىهو «هتئيشمب ةقلعتمل 1 ا تافصل ا ىه ةيلعفل هلا تافصل أو

 :ناعون

 اذإ لجو زع هللاف ؛ىضرلا :لثم ؛مولعم ببس اهل تافص
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 ع كرم أورفْكَت نإ © ا ايمو“ ؛ىضرلا :تديس دجو

 .[7 :رمزلا] 4ئل ُةَصْوأوحَتَت نإ |ورثكْلا وداع ضي الو ُكَسع

 .رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا

 هللا نأل ؛ةيتاذ ةفص هلصأ رابتعاب نكل «هداحا رابتعاب ةيلعف ةفص

 يتأيس امك ؛ءاش ىتم ءاش امب ملكتي هنكل ءًاملكتم لازي الو لزي مل

 . ىلاعت هللا ءاش نإ مالكلا ثحب يف

 تافصلا تافصلا هذه اومسي نأ هللا مهمحر ءاملعلا حلطصا

 .ىلاعتو هناحبس هلعف نم اهنأل ؛ةيلعفلا

 مص كلَمْلاَو كبَر و -: لثم ؛نارقلا نه ةريثك ةلدأ 'اهلو
 4 كير قي وأ ةكهتلملا رهبات نأ هَّلإ َنورظي له # 1١7[« :رجفلا] «اًفَص 01 سمس هس أ مسدس راس جر 5 د

 1١١9[(« :ةدئاملا] ا ىضر # ١58[« :ماعنألا]

 ُهَّنَأ طِخَس نأ 8 «[7"4 :ةبوتلا] 4 هلم مهئاصِإ هلأ ءركح لو »

 86٠١[. :ةدئاملا] «نوُدَِح مه ِناَدَمْلَأ فَو ْمِهَْلَع

 اذه لب .هوجولا نم هجوب صقن ىلاعت هلل اهتابثإ يف سيلو
 .ديري امل ًالعاف نوكي نأ هلامك نم

 اذهلو !صقنلا نم اهتابثإ :نولوقي نوفرحملا موقلا كئلوأو
 « ىضري الو «ءيجي ال :نولوقي ؟ ؛ ةيلعفلا تافصلا عيمج عيمج نوركني

 ىوعدب ؛هذه لك نوركني .. .ايحي الو «هركي الو عل الو
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 يف هنأل ؛لطاب اذهو «ثداحب الإ موقي ال ثداحلاو «ةثداح هذه نأ

 لعفلا ثودح نم مزلي ال هنإف ؛هسفنب لطاب وهو «صنلا ةلباقم

 . لعافلا ثودح

 ءامسألا باب ىف هل لخدم ال لقعلا نأ :سداسلا ثحبملا
 ْ : تافصلاو

 ؛عمسلا ىلع اهيفن وأ تافصلاو ءامسألا تابثإ رادم نآل

 ًافالخ ؛عمسلا ىلع ًاذإ رادملاف ؛ًادبأ هللا ىلع مكحت ال انلوقعف

 نيذلا «ليطعتلا لهأ نم مهريغو ةيمهجلاو ةلزتعملاو ةيرعشألل

 ام :اولاقف .«لقعلا ىلع اهيفنوأ تافصلا تابثإ يف رادملا اولعج

 امو !ال مأ:هسفنل هللا هتبثأ ءاوس فانتبثأ ؛هتابثإ لقعلا ىضتقا

 الو هتابثإ لقعلا يضتقي ال امو !هللا هتبثأ نإو «هانيفن ؛هيفن ىضتقا

 بجوأ نإف ؛ةيباجيإ لقعلا ةلالد نإ :لاقو ءهافن مهرثكأف ؛هيفن

 ءهيف فقوت نم مهنمو !اهانيفن ؛اهبجوي مل نإو ءاهانتبثأ ؛ةفصلا

 ال لقعلا نأل ؛اهركني ال نكل ءاهتبثي ال لقعلا نأل ؛اهتبثي الف

 مل اذإ «ةيبلس اذه دنع لقعلا ةلالد نأل !فقوتن :لوقيو ءاهيفني

 !فني ملو .فقوتي ؟بجوي

 زع هللا ىلع عنتمي وأ بجي اميف لقعلا نومّكحي ءالؤه راصف
 . لجو

 هللا َفِصُو ؛هب هللا فصَو لقعلا ىضتقا ام :اذه ىلع عرفتيف

 نع هّيفت لقعلا ىضتقا امو «ةنسلاو باتكلا يف نكي مل نإو «هب
 . ةنسلاو باتكلا يف ناك نإو .هفَت ؟؛هللا



 الو .دي هل الو .ءهجو الو «نيع هلل سيل :نولوقي اذهلو

 مهتكل ..:-  ؛ايندلا .ءامسلا .ىلإ :لزني الو. «شرغعلا» ئلع. -ىوتسا

 ؛دحج راكنإ اوركنأ ولو «ًاليوأت مهفيرحت نومسيو «نوفرحي
 وهو ء«اليوأت هنومسي ام راكنإ نوركني مهنكل ءاوبذك مهنأل ؛اورفكل

 . فيرحت اندنع

 .هتافصو هللا ءامسأ باب يف هل لاجم ال لقعلا نأ لصاحلاو

 ْنَمَو ## :لوقي هللا نأل «نآرقلا ضقاني اذه كلوق :تلق نإف

 رخخآو ءيش نيب ليضفتلاو 10٠[« :ةدئاملا] © اَمْكَح َهَّسأ َن 1

 < للا لكلا 37 ب تور ولت يل كرد
 « تورك 53 قدي ال سك قلي تن » :لاقو «[5 : لحنلا]
 اميف لقعلا ىلع هب هللا | ليحي امم كلذ هابشأو ١[... :لحنلا]

 ا ؟ةاعدملا ةهلآلا نع هيفني امو هسفنل هتبثي

 هناحبس هلل بجي ام كردي لقعلا نإ :لوقن نأ باوجلاف
 ؛ ليصفتلا :ليبس ىلع ال لامجإلا ليبس ىلع هيلع عنتميو ىلاعتو

 7 :تافصلا لماك نوكي نأ نب ال:تولا نأب كردي لقعلا :الثمف

 تبثي نكل ءاهيفني وأ اهنيعب ةفص لك تبثي لقعلا نأ ينعي ال اذه

 مو م يا وسلا

 .صضقنلا نم املا

 لاق: ؟ًاريضب ًاعيمس بزلا ةركيد نأ كين أل هنآب كردي. :ًالغبف

 .[47 :ميرم] 4 ٌرِصيم الو ممل َمُدبَعَت مل تاتي ا : هيبأل ميهاربإ

 تك قا نتن طلاق وللا نأ «اقلاغ ةوكدنأ ةيبالو

 ما



 « كيس نولي ال هلأ نوذ نم نوني دلو 8 ١1[« :لحنلا] 4

 نوكي نأ عنتمي ىلاعتو هناحبس هللا نأ كوسو 1 ةمع كردب

 ءالؤه ىلع ًاجتحم ىلاعت هلوقلو «ءصقن هنأل ؛مدعلا دعب ًاثداح

 مهو انيس نولي ال هللا نوذ نم َتوْعَدَي يلو » :مانصآلا نودبعي نيذلا
 .لقعلاب ًاثداح قلاخلا نوكي نأ عنتمي ًاذإ ؛[١7 :لحنلا] 4توُقَلح

 ؛هللا ىلع ةعنتمم يهف صقن ةفص لك نأب كردي ًاضيأ لقعلا
 بولسم لجو زع هللا نأب كرديف ءًالماك نوكي نأ دب ال برلا نأل
 دارأو «ّيِصْعو ءًازجاع برلا ناك اذإ «صقن ةفص هنأل ؛زجعلا هنع
 !نكمي الف ؛زجاع وهو ءهاصع يذلا بقاعي نأ

 دي دلل: ةمكموب هذا نكمل ددفقلا نذأب :ةلرقؤم لقعلا» 4131
 ىلع اذكهو .. .كلذك لهجلاو «كلذك ممصلاو ,؛كلذك ىمعلاو
 نأ نكميال . . .ليصفتلا ليبس ىلع نكل «كلذ كردن مومعلا ليبس
 . عمسلا ىلع هيف فقوتنف «هكردن

 هللا قح يف ًالامك نوكي انيف لامك وه ام لك له :لاؤس

 ؟هللا قح يف ًاصقن نوكي انيف صقن وه ام لك لهو
 رابتعاب سيل صقنلاو لامكلا يف سايقملا نآل ؛ال :باوجلا

 نكل «قولخملاو قلاخلا نيب قرفلا روهظل ؛ناسنإلل فاضي ام
 هلل هتباث ىهف ؛لامك ةفص لكف ؛ةفص ىه ثيح نم ةفصلا رابتعاب

 ْ ْ او هناي

 ةةعاطلا انهيدنس نألا ؟ نيقن قلاخلا ةنسلاب يبرشلاولكألاق

 م,



 «ءلامك قولخملل ةبسنلاب امه نكل ءهاوس امع ينغ ىلاعت هللاو

 وأ ضرمب ًاليلع نوكي نأ دب الف ؛لكأي ال ناسنإلا ناك اذإ ؛اذهلو

 ْ . صقن اذه «هوحن

 رهظف ؛لامك قولخمللو ؛صقن قلاخلل ةبسنلاب موّنلاو
 . قرفلا

 لالجلا متي ال هنأل ؛قولخملل صقنو قلاخلل لامك ربكتلا

 دحأ الو «ةلماك ةرطيسلا نوكت ىتح «ء.ربكتلاب الإ ةمظعلاو

 ؛ةمظعلاو ءايربكلا هعزاني نم ىلاعت هللا دعوت اذهلو . . .هعزاني

 ."'!(هتبذع امهنم دحاو ينعزان نم» :لاق

 يف ًالامك نوكي قولخملا يف لامك لك سيل هنأ مهملاف

 اذإ «قلاخلا يف ًاصقن نوكي قولخملا يف صقن لك الو «قلاخلا

 :ايرايطا ضقنلا ىأ لامكلا تاك

 اهلكو ءا«هسفن هب فصو ام :هلوق تحت ثحابم ةتس هذه

 ام اهيلع ينبنيس هنأل ؛ةديقعلا يدي نيب اهانمدقو «ةماه ثحابم

 ْ .ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي

 ٍلِلَو هللا لوسر فصوو ؛: هُّلَوُسَر هب ُهَفَصَو اَمِبَو» :هلوق *

 .رارقإلاب وأ «لعفلاب وأ «لوقلاب امإ :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني هبرل

 ءامهنع هللا ىضر ةريره ىبأو يردخلا كديعس ىبأ نع 50 ملسم هاور امل 0غ(

 .(«هتبذع ىنعزاني نمف «هؤادر ءايربكلاو هرازإ زعلا» : دلع هللا لوسر لاق :الاق

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع هوحنب (54/5١4؟) دمجأ مامإلا هاورو

 هلل



 !ءامسلا ىف يذلا هللا !انبر» :لثم ؛ريثكف ؛لوقلا امأ أ

 الا :هنيمي ىف هلوقو ««ضرألاو ءامسلا ىف كرمأ .َكّمْسا سدقت

 ."'بولقلا 5-07

 ىلإ هتراشإ لثم ؛لوقلا نم لقأ وهف ؛لعفلا امأو ب

 عادولا ةجح يف اذهو «غالبلاب هتمأ رارقإ ىلع هللا دهشتسي ءامسلا
 .معن :اولاق .«؟تغلب له الأ» :لاقو «سانلا بطخ «ةفرع يف

 ءءامسلا ىلإ هعبصإ عفري .«دهشا !مهللا» :لاق .تارم ثالث

 هللا فصو اذه ؛ءامسلا ىلإ هعبصإ عفرف ."'”سانلا ىلإ اهتكنيو

 .لعفلا قيرط نع ولعلاب ىلاعت

 لوسر اي :لاق ؛ةعمجلا موي سانلا بطخي وهو لجر هءاجو

 هلل فصو ًاضيأ اذهو ."'هيدي عفرف ...لاومألا تكله !هللا

 . لعفلا قيرط نع ولعلاب

 ةالصلا هيلع يبنلا لعف اهيف يتلا ثيداحألا نم كلذ ريغو

 .هللا تافص نم ةفص ركذ اذإ مالسلاو

 تافص نم ةفصلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ركذي ًانايحأو

 هَلأَنِإ 8 :ىلاعت هلوق الت امنيح كلذو «لعفلاب اهدكؤيو لوقلاب هللا
 يتلاو «ىنميلا هنذأ ىلع هماهبإ عضوف [08 :ءاسنلا] # اريِصب اعيس ناك

 .هللا ءاش نإ يناثلا ءزجلا ةيادب يف هلوطب ثيدحلا يتأيس )١(

 .امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع )١5١4( ملسم هاور مه

 هللا ىضر كلام نب سنأ نع ؟(8619/) ملسمو ل( و ١٠١1١9 يراخبلا :هأور ةرفز

 . هنع

/ 



 .لعفلاو لوقلاب رصبلاو عمسلل تابثإ اذهو ,"'هنيع ىلع اهيلت

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا تابثإ نإ : لوقن ذئنيحو

 هرارقإ :لثم ؛هلبق امل ةبسنلاب ليلق وهف ؛رارقإلا امأ -ج

 ءاهرقأف .ءامسلا ىف :تلاق .«؟هللا نيأ» :اهلأس ىتلا ةيراجلا

 . "”(اهقتعأ» :لاقو

 هيلع لوسرلل لاقو ءاج يذلا .دوهيلا نم ربحلا هرارقإكو

 «عبصإ ىلع تاوامسلا لعجي هللا نأ دجن اننإ :مالسلاو ةالصلا

 «ثيدحلا رخآ ىلإ ...عبصإ ىلع ىرثلاو «عبصإ ىلع نيضرألاو

 .رارقإ اذهو «""هلوقل ًاقيدصت هلك يبنلا كحضف

 ؟هليلد ام :وأ «هبر

 طرش ىلع يوق دنسب دواد وبأ هجرخأ )77/7/١17(: «حتفلا» يف ظفاحلا لاق )١(

 : ينعي ءاهأرقي لَك هللا لوسر تيأر ؛ةريره يبأ نع سنوي يبأ ةياور نم ؟ملسم

 نإ# :هلوق ىلإ 4. . .اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ# :ىلاعت هلوق

 .هيعبصإ عضيو #اًريصب ًايعمس ناك هللا

 .هنيع ىلع اهيلت يتلاو هنذأ ىلع هماهبإ ةريره وبأ عضو :سنوي وبأ لاق

 .(51778) «دواد يبأ حيحص» يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 . هنع

 هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع ؛(9١) 1 ملسمو ء(ةمحكار يراخبلا هأآور فوقف

 . هنع
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 .وِلوُسَرَو هي اوما ماكي ١ : ىلاعت هلوق هليلد :لوقن
 : ءاسنلا] 4ّلق نو َلَرأ ىلا بمححْلأَوهِلوُسَر َلَع َلَرَت ىلا تكل
 ؛ غلبم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ ركذ اهيف ةيا لكو ء[“
 ربخأ هنأل ؟ هللا تافض نفاادي ريخأ ام لوبق :بوجو ىلع ةلادئهف

 نألو «هللا نم غيلبت وهف ؛هب ربخأ ام لكو «سانلا ىلإ اهغلبو اهب
 دابعل سانلا حصنأو «هللاب سانلا ملعأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 «قدصلاو .حصنلاو ءملعلا : عبرأ لوبقلا تافص نم هقفح يف

 -هللاو_ وهو «هبر نع هب ربخأ ام لك لبقن نأ انيلع بجيف ؛نايبلاو

 ًءانث ىصحأ ال !كناحبس» :لوقي اذه عمو «ةفسالفلاو ةقطانملا

 0 لع تيا انك قنا كِلع

 الو فييكت ريغ نمو «ليطعت الو ٍفيرحت ريغ نم" :هلوق ©

 .(ليثمت

 :حجرشضلا

 هللا تافصب ةنسلا لهأ ناميإ ةفص نايب ةلمجلا هذه يف #
 هذه نم الاخ اناميإ اهب .نوسؤي. ةغامجلاو "ةنسلا عاف 4 ىلاغت
 لفيعلاو تيكتلاو»« ليطعتلاوتيرعتلا ةةسرألا نومألا

 . يونعم امإو ىظفل امإ وهو «رييغتلا :فيرحتلاف 2

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع (585) ملسم هاور 2غ(

 م81



 عقي امنإف ؛عقو اذإو «عقي ال يظفللا فيرحتلا نأ بلاغلاو

 دجت امف :الثمف ؛لكشلا رييغت ىنعي ىظفللا فيرحتلاف ؛لهاج نم

 ناك اذإ الإ ؛لادلا حتفب «هيلملاعلاا كو هلل َدْمَحلا» :لوقي ًادحأ
 !بلاغلا اذه . . . ًالهاج

 .سانلا نم ريثك هيف عقو يذلا وه يونعملا فيرحتلا نكل
 لاخ هسفن هب هللا فصو امب مهناميإ ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 .ىنعملا وأ ظفللا رييغت : ينعي ؛فيرحتلا نم

 مهسفنأ نومسيو ءاليوأت هب نولئاقلا هيمسي ىنعملا رييغتو
 نأل ؛لوبقلا ةغبص مالكلا اذه اوغبصي نأ لجأل ؛ليوأتلا لهأب
 يف هيلإ اوبهذ ام نكل ءههركت الو سوفنلا هنم رفنت ال ليوأتلا

 ال مهنأ الإ ؛حيحص ليلد هيلع سيل هنأل ؛فيرحت ةقيقحلا

 ىلع اويلعأل :؛فيرحت اذه :اولاق ولو !ًافيرحت :اولوقي نأ نوعيطتسي

 . مهمالك ضفرب مهسفنأ

 نأ عم ليوأتلا نود فيرحتلاب هللا همحر فلؤملا رّبع اذهلو

 :نولوقي ؛ليوأتلا يفنب نورّبعي بابلا اذه يف نومّلكتي نّمم ًاريثك
 : ةعبرأ هوجول ىلوأ فلؤملا هب رّبع ام نكل «ليوأت ريغ نم

 ىلاعت هللا نإف ؛نآرقلا هب ءاج يذلا ظفللا هنأ :لوألا هجولا
 ىذلا  نييسلاوب ىف[ 45: ءاشلا) # ءدِعْضاَوَم نَع ّملَكْلا َنْوفَرح #8 :لاق

 :نيعملا قلع لدأ هنكل « ريغ قم ىلوأ ثارقلا اهي رتق

 ؛لدعلا ىلإ برقأو .لاحلا ىلع لدأ هنأ :يناثلا هجولا

 نأ لدعلا لب ءًالوؤم هيمسن نأ لدعلا نم سيل ليلد ريغب لوؤملاف
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 .ًافرحم نوكي نأ وهو «قحتسي امب هفصن
 هنع دعبلا بجي ءلطاب ليلد ريغب ليوأتلا نأ :ثلاثلا هجولا

 نأل ؛ليوأتلا نم ًاريفنت غلبأ هيف فيرحتلا لامعتساو «هنم ريفنتلاو

 لصفتستو «سفنلا هلبقت «نيل ليوأتلا نكل ءدحأ هلبقي ال فيرحتلا

 رفني .فيرحت اذه :لوقن ام درجمب ؛فيرحتلا امأ «هانعم نع

 اوفلاخ نميف فيرحتلا لامعتسا نإف ؛كلذك ناك اذإو .هنم ناسنإلا

 .ليوأتلا لامعتسا نم قيلأ فلسلا قيرط

 هيلع يبنلا لاق ؛هلك ًامومذم سيل ليوأتلا نأ :عبارلا هجولا
 لاقو «'”(ليوأتلا هملعو «نيدلا يف ههقف مهللا» : مالسلا ةالصلا

 : نارمع لآ] 4 ِرلِْلا يف َنْوُحِسلَو دلل الإ :ةليوأَت ُمكَْي امو ا : ىلاعت هللا

 .ليوأتلا نوملعي مهنأب مهحدتماف ؛[

 .ةددعتم ناعم هل ليوأتلا نأل ؛ًامومذم هلك سيل ليوأتلاو

 ىنعمب نوكيو «لآملاو ةبقاعلا ىنعمب نوكيو «ريسفتلا ىنعمب نوكي
 .هرهاظ نع ظفللا فرص

 اهالعا نيرتملا نم ربك ارك ؛ريسفتلا ىنعمب نوكي -(آ)

 نوركذي مث .اذكو اذك ىلاعت هلوق ليوأت :نولوقي ؟؛ةيآلا نورسفي

 هانلعج : يأ ؛ مالكلا انلَّوأ اننأل ؛ًاليوأت ريسفتلا يمسو «ىنعملا

 .هب دارملا هانعم ىلإ لوؤي

 )55/1١(, «خيراتلاو ةفرعملا» ىف يوَسْفلاو "6 فوحاول) «دنسملا» ىف دمحأ هاور 2220(

 .«باتكلا هملع مهللا» : ظفلب ١57( و /5) يراخبلا هاورو ءركاش دمحأ هححصو
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 ؛بلط يف درو نإ اذهو «ءيشلا ةبقاع :ىنعمب ليوأت -(ب)

 دعب ىف دوو .نإو :ءابهت تاك نإ :ةكرتو ارمآ ناك نإ: ةلعق هليوأتف

 ْ .هعوقو هليوأتف

 موت قيمي موال نوري لَه ظ : ىلاعت هلوق ربخلا يف هلاثم
 ؛[هأغ + فارعألا] 4 قَكْلاب اير لكم تقي دع لي نية رك ترا لوقت
 يتأي موي ءهب اوربخأ ام لآمو ةبقاع الإ ءالؤه رظتني ام :ىنعملاف

 اير: لشر هكداخن دق: قم هوست ةيذلا لوقو هني يختل كلذ

 . قحلاب

 ناك ؟: ادنتس هيفا ور زا ذأ دل كسب اول عورتا لول فاو

 هنأل ؛يايؤر عوقو اذه ٠٠١[: :فسوي] 4ُلَبَق نو َىَيْمُر ُلِوَُت اذه »

 .هل اودجس نأ دعب كلذ لاق

 للك يبنلا ناك :اهنع هللا يضر ةشئاع لوق بلطلا يف هلاثمو

 : ىلاعت هلوق هيلع لزنأ نأ دعب هدوجسو هعوكر يف لوقي نأ رثكي
 يف لوقي نأ رثكي ؛[١ :رصنلا] 4 ٌحّنَمْلأَو هلأ رصن ءاج اًذإ

 ؛«يل رفغا مهللا ءكدمحبو انبر مهللا كناحبس» :هدوجسو هعوكر

 .هب لمعي :يأ .2'"نآرقلا لوأتي

 «هرهاظ نع ظفللا فرص :ليوأتلل ثلاثلا ىنعملا -(ج)

 وهف ؛ليلد هيلع لد نإف ؛مومذمو دومحم ىلإ مسقني عونلا اذهو

 هيلع لدي مل نإو ءريسفتلا وهو «لوألا مسقلا نم نوكيو ءدومحم

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع (585) ملسمو 5958(2 و 59517) يراخبلا :هاور )000

19 



 باب نم سيلو .فيرحتلا باب نم نوكيو «مومذم وهف ؛ليلد
 .ليوأتلا

 هللا تافص يف فيرحتلا لهأ هيلع جرد يذلا وه يناثلا اذهو

 . لجو زرع

 :[5 :هط] © ئَوَتْسأ ٍشْرَمْلا َلَع ُنَحَّيلأ # :ىلاعت هلوق هلاثم

 العو «هيلع رقتسا :شرعلا ىلع ىوتسا ىلاعت هللا نأ ظفللا رهاظ

 ؛شرعلا ىلع ىلوتسا :# ئَوَنَسَأ # ىنعم :لئاق لاق اذإف ؛هيلع

 نكل «هرهاظ نع ظفللا تفرص كنأل ؛كدنع ليوأت اذه :لوقنف

 ىلع ليلدلا لب «ليلد هيلع لد ام هنأل ؛ةقيقحلا يف فيرحت اذه

 .هللا ءاش نإ يتأيس امك ؛هفالخ
 ريل سامو سم 2

 : لحنلا] # َةوُلِجَعَتَْش الق ِهَلَأ رْمَأ هنأ # :ىلاعت هلوق امأف

 رهاظل فلاخم اذهف ؟هللا 00 يتأيس : يأ ؛ 6 دّللَأ رمأ هنأ 8# :ىنعمف

 م :ولج عت الاف 0 0و ا لا

 اذإ :ىتعملا ا سيلو..ارقت نأ .تندرأ اذإ 0 ؛[98: لحنلا] 4 رحيل

 انملع اننأل ؛ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لق ؛ةءارقلا تلمكأ

 ذاعتسا ؛أرقي نأ دارأ اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ةنسلا نم

 ليوأتلاف ؛ةءارقلا لمكأ اذإ ال .'"'"ميجرلا ناطيشلا نم هللاب

 نب ريبج نع «روثنملا ردلا» يف امك .«هننس» يف يقهيبلاو «ةبيش ىبأ نبا هاور امل )١(

 - ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لاق مث رّبك ةالصلا يف لخد امل كك. يبنلا نأ» :معطم
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 ؛ءالخلا لخد اذإ لَك ىبنلا ناك :كلام نب سنأ لوق كلذكو

 اذإ :«لخد اذإ» ىنعمف 4(! 0ثئابخلاو ثنخلا عم هلا ةرعاز لاق

 اذهلف ؛ناكملا اذه لخاد قيلي ال هللا ركذ نأل ؛لخدي نأ دارأ

 ليوأتلا اذه .لخدي نأ دارأ اذإ :ىلع «لخد اذإ» :هلوق انلمح

 .ًاريسفت نوكي نأ ودعي الو «حيحص ليلدلا هيلع لد يذلا

 هيلع سيل يذلا ليوأتلا نع فيرحتلاب ريبعتلا نإ :انلق كلذل
 قيرطب قصلأ هنألو «نآرقلا هب ءاج يذلا هنأل ؛ىلوأ حيحص ليلد

 قيرطل ةفلاخملا ةقيرطلا هذه نع ًاريفنت دشأ هنألو .فرحملا

 ام هنم نإف ؛ليوأتلا فالخب ؛مومذم هلك فيرحتلا نألو .«فلسلا

 ريبعتلا نم ىلوأ فيرحتلاب ريبعتلا نوكيف ؛ًادومحمو ًامومذم نوكي
 .هجوأ ةعبرأ نم ليوأتلاب

 هلوقك ؛كرتلاو ةيلختلا ىنعمب ليطعتلا :(ليطعت الو» *
 ع ب ساب جال

 .ةكورتم ةالخم :يأ ؛[55 :جحلا] * ٍيلاطعُم ٍرْثيو## :ىلاعت

 ءامسألا نم هسفنل هللا تبثأ ام راكنإ :ليطعتلاب دارملاو

 وأ فيرحتب كلذ ناك ءاوسو «ًاّيئزج وأ ًاّيلك ناك ءاوس ؛تافصلاو

 . ةليطغت :نمسي هلك اذه « دوحجب

 وأ «هللا ءامسأ نم مسا يأ نولطعي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 . «ميجرلا -

 .هنع هللا ىضر سنأ نع ؛(”1/5) ملسمو )١57(« يراخبلا :هاور )١(
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 ًارارقإ اهب نورقي لب ءاهنودحجي الو ءهللا تافص نم ةفص يأ

 . الماك

 ؟فيرحتلاو ليطعتلا نيب قرفلا ام :تلق نإف

 : ًالثمف ؛لولدملا يف ليطعتلاو «ليلدلا يف فيرحتلا :انلق
 : ةدئاملا] 4 ِناَتطومَبم ُكاَدَي َلَب »8 :ىلاعت هلوق ىنعم :لئاق لاق اذإ
 دارملل لطعمو «ليلدلل فرحم اذه .هاتوق لب :يأ 15

 دارملا ىنعملا لطع دقف ؛ةيقيقحلا ديلا دارملا نآأل ؛حيحصلا

 !يردأ ال ؛ناتطوسبم هادي لب :لاق اذإو .دارملا ريغ ىنعم تبثأو

 فرحملا ديلا الو «ةيقيقحلا ديلا تيثأ ال ءهللا ىلإ رمألا ضوفأ
 ىنعم ريغي مل هنأل ؛فرحمب سيلو «لطعم اذه :لوقن .ظفللا اهيلإ

 وهو ء«هب داري يذلا هانعم لطع نكل .هدارم ريغب هرسفي ملو ءظفللا

 . لجو زع هلل ديلا تابثإ

 :ىلوألا ةقيرطلا :نيتقيرطلا نم نوؤربتي ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 ريغ ىنعم ىلإ دارملا يقيقحلا هانعم ليطعتب ظفللا فيرحت يه يتلا
 ال مهف ؛؟ضيوفتلا لهأ ةقيرط يهو : ةيناثلا ةقيرطلاو .دأرم

 لب # :لوقن نحن :نولوقي لب «ةضوفملا هلوقي امك ىنعملا نوضوفي
 ةوقلا ريغ امهو «# ِناَتْطوُسْبَم 98# ناتيقيقحلا هادي :يأ ؛# ُهاَدي

 .ةمعنلاو

 .ليطعتلا نمو فيرحتلا نم ةئيرب ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقعف

 يه فلسلا ةقيرط نإ :اولاق نم بذك وأ لالض فرعن اذهبو

 ءفلسلا ةقيرطب لهج نع كلذ اولاق نإ اولض ءالؤه ؛ضيوفتلا

041 



 ىلع نيهجولا ىلع اوبذك :لوقن وأ ءدمع نع كلذ اولاق نإ اوبذكو

 .أطخلا ىنعمب نييزاجحلا دنع بذكلا نأل ؛زاجحلا ةغل

 لهأ بهذم نإ :نولوقي نيذلا نأ كش ال ؛لاح لك ىلعو

 تابثإ وه ةنسلا لهأ بهذم نأل ؛اوؤطخأ مهنأ ؛ضيوفتلا وه ةنسلا

 . ةيفيكلا ضيوفتو ىنعملا

 نبا مالسإلا خيش لاق امك - ضيوفتلاب لوقلا نأ ملْعُيْلو

 !داحلإلاو عدبلا لهأ لاوقأ رش نم - '''ةيميت

 نم ملسأ ءديج اذه :لوقي ؛ضيوفتلا ناسنإلا عمسي امدنع

 لهأ بهذمب لوقأ الو .فلسلا بهذمب لوقأ ال .ءالؤهو ءالؤه

 | :لوقأو ءهلك اذه نم ملسأو ءطسو ًاليبس كلسأ «ليوأتلا

 رش نم اذه :مالسإلا خيش لوقي نكل .اهانعم ام يردن الو «ملعأ

 !داحلإلاو عدبلا لهأ لاوقأ

 هنا رقلل ”اييدلكلا ةقدنعو. .ةقلمات: ءاذإ وللا ؟فمدتل :قدتعو

 . ةفسالفلل ةلاطتساو للي لوسرلل ًاليهجتو

 اني نككلا تلكم الربو # :لرقي هللا نأل نآرقللا نيذكت

 ام ىردي ال تاملك ىف نايب يأو «([464 :لحنلا] # ٍءَىَش ل

 نآرقلا ىف درو ام رثكأو ءنآرقلا ىف دري ام رثكأ نم ىهو !؟اهانعم

 نارقلا 0 له ؛اهانعم ام قر ال انك اذإ تاق دللا كاملا

 !؟نايبلا نيأ !؟ءيش لكل ًانايبت

 )١( ةيميت نبا مالسإلا خبشل «لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد» يف )١71/1(.
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 نارقلا يناعم نع يردي ال كي لوسرلا نإ :نولوقي ءالؤه نإ

 ةالصلا هيلع لوسرلا ناك اذإو !تافصلاو ءامسألاب قلعتي اميف
. 

 . ىلوأ باب نم هريغف ؛يردي ال مالسلاو

 ىف يذلا هللا انبر» :لوقي !هانعم ام يردي الو ءهللا تافص

 :هلوق ىف كلذكو !يردأ ال :لاق ؟اذه نع لئُس اذإو .''"(ءامسلا

 ؟«انبر'ل ديا ئتعم ام : لعش اذإو +" '«ايندلا ءامسلا ىلإ: انبز:لوتي)

 . سقف ؛اذه ىلعو رد :لاق

 اذه لب لَك لوسرلاب حدقلا اذه نم مظعأ حدق كانه لهو

 ىنعم يردي الو مالكلاب ملكتي وهو ءاهثيداحأو تافصلا تايآ ىنعم

 !هلك كلذ

 . لوسرلا ليهجتو «نآرقلا بيذكت :ناهجو ناذهف

 «ضيوفتلا لهأ ىلع اولواطت نيذلا ةقدانزلل بابلا حتف هيفو

 يناعم تبثن اننوك :اولاقو ءهللا دارأ ام ريغب نآرقلا نورسفي

 )١( هللا ءاش نإ ىناثلا ءزجلا ةيادب ىف هلوطب ثيدحلا ىتأيس .

 )( ملسمو «(445) يراخبلا يف وهو .«يناثلا ءزجلا لوأ يف هلوطب ثيدحلا يتأيس

 هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم ؛؟(76/4) .
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 نأ ضيوفتلا لهأ عيطتسي الو !!هتافصو هللا مالك ىنعم نم نوديري

 نأ زئاجف ؛هللا دارأ اذام ملعن ال نحن :نولوقي مهنأل ؛مهيلع اودري

 ملعأ فلخلا ةقيرطو ءملسأ فلسلا ةقيرط» :ةبذاكلا ةرابعلا تءاج

 !«مكحأو

 .«ءايبغألا ضعب اهلاق هذه» :هللا همحر مالسإلا خيش لوقي

 ةقيرط» «ءًالولدمو ًاقطن نوكي ام بذكأ نم ةملكلا هذه
 ملعأ نوكت فيك ؛«مكحأو ملعأ فلخلا ةقيرطو ءملسأ فلسلا

 !ًادبأ ةمكحو ملع نودب ةمالس دجوي ال !؟ملسأ كلتو مكحأو

 ناك ول «ملع هعم سيل هنآل ؛ملسي ال ؛قيرطلا نع يردي ال يذلاف

 .ةمكحو ملعب الإ ةمالس الف ؛ملسل ؛ةمكحو ملع هعم

 ملعأ يه :لوقت نأ مزل ؛ملسأ فلسلا ةقيرط نإ :تلق اذإ

 .ًاضقانتم تنكل ؛الإو .مكحأو

 ملعأو ملسأ فلسلا ةقيرط» :ةحيحصلا ةرابعلاف ؛ًاذإ

 .مولعم اذهو .«مكحأو

 :©7لئاقلا هلاق ام فلخلا ةقيرطو
 م م 0 4 2 7 5 0 8 0

 ملاعَملا َكّْلَت َنْيَب يفرط ُتْريَسَو اهلك َدهاعَملا ُتْفِط ْدَقَل يِرْمَعَ

 ملع يف مادقإلا ةياهن» هباتك يف يناتسرهشلا ميركلا دبع امهركذ ناتيبلا ناذه )١(

 )١57/1١(. ميقلا نبال «قعاوصلا» :رظنا .امهلئاق نّيبُي ملو .«مالكلا
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 مدان نس ًاعراق ْوَأ ِنَكَذ ىلع ٍرئاح تك ًاعضاو الإ َرَأ ْمَلَ

 فك ًاعضاو الإ دجو ام هنإ :اهنع لوقي يتلا ةقيرطلا هذه

 ؛مدان نس ًاعراق :رخآ وأ «ملع هدنع سيل اذهو .نقذ ىلع رئاح

 .ًادبأ ةمالسلا قيرط كلسي مل هنأل

 :''"لوقي - مهئاربك نم وهو - يزارلاو

 ٌُلالَض َنيِمّلاعلا يْعَس ُرَثْكو  ٌلاقِع لوقُعلا مادقإ ٌةَياهن

 ُلابَوَو ٌيْذَأ اناينُذ ٌةَّياغو ١ انموسُج ْنِم ِةَّشْحَو :يف انُحاوُرَأَ
 اولاقو ٌليق هيف انْعَمج ْنَأ ىّوس  انرْمُع لوط انِدْحَب نم دبس ْمَّلَو

 ؛ةيفسلفلا جهانملاو «ةيمالكلا قرطلا تلمأت دقل» :لوقي مث

 قرطلا برقأ تدجوو «ًاليلغ يورت الو «ًاليلع يفشت اهتيأر امف

 :هط] « ئوتسأ ٍشْرَمْلا َلَع نحيل # :تابثإلا يف ًارقأ «نارقلا ةقيرط

 يقلل م ف ًرقأو ء[١٠ :رطاف] 4 بيل لكل دَعصي هْلِإ 8 6

 4 املِع فب روطيح الو ١[(. :ىروشلا] 4 فت بك سل ١

 .شرعم لع قرع ؛ يتبرجت لثم برج نمو لال :هط]

 !؟مكحأو ملعأ مهتقيرط نإ :لوقن ءالؤهأ

 زئاجع ةديقع ىلع تومأ نأ ىنمتأ ينإ) 0 يذلا

 نبال «قعاوصلا» رظنا ««تاذللا ماسقأ» هباتك يف اهركذ ؛يزارلا رخفلل تايبألا هذه )١(

 )1١//1517(. ميقلا

 .( 151/1١ ميقلا نبال «قعاوصلا» :رظنا ءينيوجلا يلاعملا وبأ وه لئاقلا (6)
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 !تايمألا ىلإ دوعي هنأ ىنمتي «سانلا ماوع نم زئاجعلاو ««روباسين

 !؟مكحأو ملعأ هنإ :لاقي له

 !؟مهدنع يذلا ملعلا نيأ

 ثالث نمضتي هنأل ؛ءىطاخ قيرط ضيوفتلا ةقيرط نأ نيبتف

 «فلسلا ىلع اوبذك .ضيوفتلا يه فلسلا ةقي ةقيرط نإ :اولاق نيذلا

 . حرش ىفوأب هنوحرشيو «هنوررقيو «ىنعملاو ظفللا نوتبثي مه لب

 نولوقيو ءنولطعي الو نوفرحي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 :فارعألا] © ٍشّرمْلا لع ئوتَسأ # :هللا دارأ امك صوصتلا ىنعمب

 لي : 4 ورب © :ىلوتسا : هانعم سيلو «هيلع الع : ىنعمب 4[

 . ليطعت الو مهدنع فيرحت الف ؛ةمعنلاو ةوقلا تسيلو « ةيقيقح

 لاو اللا ياو : (فييكت) :(«فييكت ريغ نمو) 4 2

 .اهنع يهنلا ىلع لدي ام درو نكل

 فّيك :لوقن اذهلو ء«ةفصلا ةيفيك ركذت نأ وه :فييكتلا

 .ةفصلا ةيفيك ركذ :يأ ؛ًافييكت فّيكي

 ءاج فيك :ًالثم تلق اذإف ؛(فيك) ب هنع لأسُي فييكتلاو

 نفسا ؟ةراصلا نول هك فمجم :تكك 45| ”ءايكاز لوقت هير

 .نوللا تركذف

 يف نيدنتسم ؛هللا تافص نوفيكي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأ
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 قر مَرَحاَمَنإ ْلُق # :ىلاعت هلوق لثمف ؛يعمسلا ليلدلا امأ
 وب لِي دام هللا أكرم نأو ٌيحْلا ريكي قبلا متلو نط امو اهني رهظ ام ٌسحّنومْل
 يف دهاشلاو ء[* :فارعألا] 4# ىوماعك ال ام وأ ّلَع أوُلوفَت نأو اًننطلس

 . 4توبلَاَلاَم نأ َلَعأولوعَت نأو 9 : هلوق

 هذه ىلع «شرعلا ىلع ىوتسا هللا نإ :لاقو لجر ءاج اذإف
 ال ام هللا ىلع لاق دق اذه :لوقن .ةنئيعم ةيفيك فصوو . . .ةيفيكلا
 انربخأ ؛ال !؟ةيفيكلا هذه ىلع ىوتسا هنأب هللا كربخأ له !ملعي

 فييكت اذه :لوقنف .ىوتسا فيك انربخي ملو «ىوتسا هنأب هللا
 .ملع ريغب هللا ىلع لوقو

 لزني هللا نإ :ىمهجلا كل لاق اذإ :فلسلا ضعب لاق اذهلو
 منو + كوني ه0 :نريخأ :هللا "نإ. 3 لقف" 9 قرني, تركت :ةفاجتلا بلا
 .ةديفم ةدعاق هذهو .لزني فيك انربخي

 وي َكَل سيل اَم ُفَقَت الو 8 : ىلاعت هللا لاق : عمسلا نم رخآ ليلد

 :[05 :ءارسإلا] «4الوُعتَمُهْنَعَنك َكِتلْو لع دوما َرَصِبأَو عمت نإ لِ
 ناك كيلو لع داومْلاَو َرَصِباَو ممل َّدإ» ؛ملع هب كل سيل ام عبتت ال
 .["5 :ءارسإلا] «اًلوُعَسَم َهْنَع

 نم دحاوب الإ كردت ال ءىشلا ةيفيكف ؛ىلقعلا ليلدلا امأو

 : يأ .هنع قداصلا ربخ وأ هريظن ةدهاشم وأ .هتدهاشم :ةثالث رومأ

 امك ؛هريظن تدهاش وأ .هتيفيك تفرعو تنأ هتدهاش نوكت نأ امإ

 قينامثو نامث ليدوم.قستاد ةرايش ئرتشا انالف نإ ::دحلاو..لاق ول
 ؛هنع قداص ربخ وأ .اهلثم كدنع نأل ؛اهتيفيك فرعتف .نيفلأ مقر
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 ..اذكو اذك اهتفص نالف ةرايس نإ :لاقو قداص لجر كاتأ

 .نآلا ةيفيكلا كردتف ؛امامت اهفصوو

 ءالوقا سان ةافلطل اناوع م ايلعلا» نعيم لاق اضرأ ةاذهلو

 اهل دقتعن لب «ةيفيك اهل دقتعن الأ هانعم سيل :«فييكت نودب»

 ال شرعلا ىلع هللا ءاوتسا نأل ؟؛ةيفيكلاب انملع ىفنملا نكل «ةيفيك

 «ةيفيك هل ايندلا ءامسلا ىلإ هلوزن «ملعت ال نكل «ةيفيك هل نأ كش

 نوكت دق اهنكل «ةيفيك هلو الإ دوجوم نم ام هنأل ؛ملعت ال نكل

 .ةلوهجم نوكت دقو «ةمولعم

 لع ْنَح 0 :ىلاعت هلوق نع هللا همحر كلام مامإلا لتس

 ريح ةسأرب هقللا# قرطأف 5 ىوفتنا قف 8 قط 4 طوكسأ نقرعلا

 : يأ 0 ءاوتسالا» :لاقو «هسأر عفر مث .«قرعلا هالع

 عضاوملا لك ءانيديأ نيب ةيبرعلا ةغللا نأل ؛مولعم ىنعملا ثيح نم
 :لاقف .ولعلا اهانعم (ىلع) ب ةاّدعم# ئَوتَسَأ# اهيف تدرو يتلا

 كردي ال لقعلا نأل ؛«لوقعم ريغ فيكلاو «لوهجم ريغ ءاوتسالا)»

 بجو ؛ةيفيكلا نع ىلقعلاو ىعمسلا ليلدلا ىفتنا اذإف ؛فيكلا

 ءهسفن نع هب ربخأ هللا نأل تاو هب ناميإلاو» ءاهنع فكلا

 ةيفيكلا نع لاؤسلا :2')ةعدب هنع لاؤسلاو» ءهقيدصت بجوف

 «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو «(115) «ةنسلا حرش» يف يئاكلاللا هاور )١(

 ىف ىمرادلا هاورو 2« ديج هدانسإ :(ة١٠ال/165) («حتفلا» ىف ظناحلا لاقو (مكا/)

 ١61١(. /ا/) «ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو )23١5« «ةيمهجلا ىلع درلا»

 - خيش ةعيبر نع تباث باوجلا اذهو» :كلام لوق دعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
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 مهو ءاهنع اولأس ام ملعلا ىلع انم صرحأ مه نم نأل ؛ةعدب
 ؛[55 :فارعألا] * ٍشّرمْلأ لع ئوتَسأ#© :هللا لاق امل «ةباحصلا
 ال هنأو «شرعلا ىلع ءاوتسالا ىنعمو ءلجو زع هللا ةمظع اوفرع
 اذإ نحنف .كلذ كردت نل كنأل ؟ىوتسا فيك :لأست نأ نكمي

 .ةعدب لاؤسلا اذه :لوقنف ؟انلئس

 كل ليق نإف ؛تافصلا عيمجل نازيم هللا همحر كلام مالكو

 ريغ لوزنلاف ؟لزني فيك ؛ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هللا نإ :الثم

 هنع لاؤسلاو «بجاو هب ناميإلاو ءلوقعم ريغ فيكلاو .لوهجم

 !؟لقنتي ليللا ثلثو لوزنلا نكمي فيك :نولأسي نيذلاو .ةعدب
 هنع لأس ام ءيش نع لأست فيك «ةعدب اذه لاؤسلا :لوقنف

 هلل بجي امب ملعلا ىلعو ريخلا ىلع كنم صرحأ مهو «ةباحصلا

 مل وهف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم ملعأب انسلو «لجو زع
 ام انلقل ؛كب نظلا نسحن اننأ الولو «ةعدب اذه كلاؤسف .مهملعي

 رمأ مث .«اعدتبم الإ كارأ ام :لاق هللا همحر كلام مامإلاو

 مهتاضارتعاو مهمالكو عدبلا لهأ نوهركي فلسلا نأل ؛ جرخأف هب
 .مهتالداجمو مهتاريدقتو

 مامت نمف ؛ميلستلاب بابلا اذه يف كيلع يخأ اي تنأف

 نكلو ءًاعوفرمو ًافوقوم اهنع هللا يضر ةملس مأ نع باوجلا اذه يوُر دقو «كلام

 عومجم» «كلام قفاوي مهلوق رئاس اذكهو ءهيلع دمتعي امم هدانسإ يف سيل

 , (56"3 /0) «ىواتفلا

 و١٠



 مكردعل اذهلو: هزرومألا :ةلقن ف فستاالا لوم ط«ةلل مالسإلا

 تنعتلا ليبس ىلع هتافصو هللا ءامسأب قلعتي اميف ثحبلا نم ًامئاد

 ىلع انحتف اذإ اننأل ؛هنع ةباحصلا لأس ام يذلا ءيشلاو عطنتلاو

 ءراوسألا تمدهتو «باوبألا انيلع تحتفنا ؛باوبألا هذه انسفنأ

 انماو اعطأو: :اننمس +18 لذلك : ةانيقنأ "طق نع انزجعو

 ؛لوقلا انعمسو «بلطلا انعطأو ءربخلاب انقدصو انمآ ؛انقدصو

 !ملست ىتح

 لأس ام ءيش نع هللا تافصب قلعتي اميف لأسي ناسنإ يأو

 لاوسلا ةًافلس كلل إف 4 كللام مامإلا لاق امك لقف ؛ةباحصلا هنع

 اي :لقف ؛حلأ اذإو «كيلع حلي نل ؛كلذ تلق اذإو .ةعدب اذه نع

 ءاهب فلكم تنأ يتلا ماكحألا نع لأسا «ةعدب هنع لاؤسلا ! عدتبم

 ؛هتافصو هئامسأبو لجو زع برلاب قلعتي ءيش نع لأست نأ اَمأ

 !ًادبأ كنم هلبقن ال اذهف ؛ةباحصلا هنع لأسي ملو

 لزنأ ام يناعم نومهفي مهنأ ىلع لدي فلسلل مالك كانهو

 لقن ؛هريغو يعازوألا نع لقُت امك ؛تافصلا نم هلوسر ىلع هللا

 تءاج امك اهورمأ » :اهئيداحأو تافصلا تايآ يف اولاق مهنأ مهنع

 : نيهجو نم َىنعم اهل نوتبثي مهنأ ىلع لدي اذهو «77"2”فيك الب

 ظافلأ اهنأ مولعمو ««تءاج امك اهورمأ» :اولاق مهنأ :الوأ

 نم مزل ؛تءاج امك اهانررمأ اذإف ءًاثبع تأت ملو «يناعمل تءاج

 )١( «ةنسلا حرش» يف يئاكلاللا هجرخأ )410(.
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 . رعب ايل اكنتنانأ كلذ

 دوجو ىلع لدي ةيفيكلا يفن نأل ؛«فيك الب» :مهلوق :ًايناث
 .ٌثبعو ٌرغل دجوي ال ءيش نع ةيفيكلا ّيفن نأل ؛ىنعملا لصأ

 نوتبثي مهنأ ىلع لدي فلسلا دنع روهشملا مالكلا اذهف ؛اذإ

 . ىنعم صوصنلا هذهل

 نوؤربتي ةنسلا لهأف ؛ليثمت ريغ نمو :ينعي ؛«ليثمت الو» *
 .هتافص يف الو «.هتاذ يف ال ؛هقلخب لجو زع هللا ليثمت نم

 مومع فييكتلا نيبو هنيبو «ءيشلل لئامم ركذ :ليثمتلاو
 ؛ًالثمم فيكم لك سيلو «فيكم لثمم لك نأل ؛قلطم صوصخو
 ملق يل :لوقت نأ لثم ؛لثاممب ةنورقم ريغ ةيفيك ركذ فييكتلا نأل
 :لوقأ نأ لكم ؛اليثمت راص 4 لئاممب تنرق نإف .اذكو: اذك .هتيفيك
 تقرغو ءغىشل ًالئامم ائيش تركذ..ينأل ؛ملقلا اذه لثم ملقلا اذه
 .هلثامم ركذب ملقلا اذه

 نودب تافصلا لجو زع هلل نوتبثي ةعامجلاو ةنسلا لهأو
 هل ءانتايح لثم تسيلو ةايح هل لجو زع هللا نإ :نولوقي ؛ةلئامم

 سيلو هجو هل ءانرصب لثم سيلو رصب هل ءانملع لثم سيلو ملع
 ؛تافصلا عيمج اذكهو . . .انيديأ لثم تسيلو دي هل ءانهوجو لثم

 ءادبأ هسفن هب فصو اميف هقلخ لئامي ال لجو زع هللا نإ :نولوقي
 :ةيلقع ةلدأو ةيعمس ةلدأ كلذ ىلع مهلو



 :ةيعمسلا ةلدألا أ

 : ىروشلا] 4من وِْمِمك َسيَل 9 :ىلاعت هلوق ربخلا نمف
 ايس مل ُماعَت له# :هلوقو .ليثمتلل حيرص يفن اهيف ةيآلاف ١

 هنأل ؛ربخلا ىنعمب هنكل «ءاشنإ ناك نإو اذه نإف ء[56 : ميرم]

 « دمعأ اوك ُمَأ نكي ْمِلَو» :هلوقو .يفنلا ىنعمب ماهفتسا
 اهلك يهو .ةلثامملا يفن ىلع لدت اهلك هذهف ؛[: :صالخإلا]

 . ةيربخ
 #« اًدادنأ مَن 0 :ىلاعت هللا لاقف ؟بلطلا امأو

 «ذاتطلآ هيأ اَلَق » :لاقو .نيلثامم ءارظن :يأ ؛[؟7 :ةرقبلا]

 .[75 :لحنلا]

 اذهلو ءرمألا ىصعو ءربخلا بذك دقف ؛هقلخب هللا لَّثم نمف

 ميعن لاقف ءهقلخب هللا لثم نمل ريفكتلاب لوقلا فلسلا ضعب قلطأ

 هللا هبش نم» : هللا همحر يراخبلا خيش يعازخلا دامح نبا

 نايصعو ربخلاب بيذكتلا نيب عمج هنأل ؛'"رفك دقف ؛هقلخب
 .بلطلا

 :قولخملاو قلاخلا نيب لثامتلا ءافتنا ىلع ةيلقعلا ةلدألا امأو

 :هوجو نمف

 «ولعلا رصتخم» يف ينابلألا هححصو «975(2) «ةنسلا حرش» يف يئاكلاللا هجرخأ )١(

 .يبهذلل )٠١/ 11١( «ءالبنلا مالعأ ريس» :رظناو «(184١ص)
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 يأب قولخملاو قلاخلا نيب لئامتلا نكمي ال :لوقن نأ :ًالوأ

 ؛دوجولا لصأ الإ نيابتلا نم امهنيب نكي مل ول .لاوحألا نم ٍلاح
 .يدبأ يلزأ وهف ؛بجاو قلاخلا دوجو نأ كلذو ءًايفاك ناكل
 كلذك اناك امف ؛ءانف هقحليو مدعب قوبسم نكمم قولخملا دوجوو
 .نالثامتم امهنإ :لاقي نأ نكمي ال

 هتافص يف قولخملاو قلاخلا نيب ميظعلا نيابتلا دجن انأ :ًايناث
 امهمو يفخ امهم توص لك لجو زع عمسي هتافص يف ؛هلاعفأ يفو
 . لجو زع هعمسل ؛راحبلا راعق يف ناك ول «دعب

 اَهِحْعَم يف َكُِحي ىَلأ لوف هلأ َعَسَدَق :ىلاعت هلوق هللا لزنأو
 ؛[١ : ةلداجملا] 4 ٌريِصَب يمس أ َّنِإ ًاضَرواَح عمي هلو هلأ لإ تسمو
 يفل ينإ «تاوصألا هعمس عسو يذلا هلل دمحلا» :ةشئاع لوقت
 اهعمس ىلاعت هللاو «"'"اهثيدح ضعب ىلع ىفخيل هنإو «ةرجحلا

 الو ؛لجو زع هللا الإ هادم ملعي ال ام اهنيبو هنيبو «هشرع ىلع نم
 .انعمس لثم هللا عمس نإ :لئاق لوقي نأ نكمي

 :هتاذب قلخلل نيابم ىلاعت هللا نأ ملعن نحن :لوقن : ًاثلاث
 دع

 اكييب صال «[؟ 55 :ةرقبلا] 4 ضلال توم يسد َعِسَو ل ]ل 00
 نأ قلخلا نم دحأل نكمي الو «[717 :رمزلا] «(ِةَمليِقْلا َمْوَب محض
 ةعبات تافصلاف ؛هتاذ يف قلخلل ًانيابم ناك اذإف ؛اذكه نوكي
 نكمي الو «لجو زع هتافص يف قلخلل ًانيابم ًاضيأ نوكيف «تاذلل

 (/) «دنسملا» ىف لمحل هلصو دقو "7 ف «حتفلا» ًاقلعم يراخبلا هاور 3

 .«كرابت» ظفلب (؟57١5) ًاضيا هجام نبا هاورو .ظفللا اذهب )١184( هجام نباو
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 .قولخملاو قلاخلا نيب لثامتلا

 يف قفتت ءايشأ تاقولخملا يف دهاشن اننإ :لوقن :ًاعبار

 اذه :مهتافص يف سانلا 5 ؛تايمسملا يف فلتختو ءامسألا

 اذه .فيعض اذهو عمسلا يوق اذهو ءهفيعض اذهو رصبلا يوق

 ىف نيابتلا اذكهو . . .ىثنأ هذهو ركذ اذهو هفيعض اذهو ندبلا يوق

 ةفلتخملا تاقولخملاب كلاب امف ؛دحاو سنج نم يتلا تاقولخملا

 نإ :لوقي نأ دحأل نكمي ال ؛اذهلو ءرهظأ اهنيب نيابتلاف ؟سانجألا
 ؛دهلا ديك ديد قل و١ ةرذلا كك اذي ىلا وأ « لستلا ديك اذن
 نع ةفلتخم دي 1 دحاو لك ءرهو ةرذو لمجو ناسنإ نآلا 55

 نيب توافتلا زاج اذإ :لوقنف .مسالا يف ةقفتم اهنأ عم «يناثلا

 قلاخلا نيب هزاوجف ؛مسالا قافتا عم تاقولخملا يف تايمسملا

 قلاخلا نيب توافتلا نإ :لوقن نحن لب .ىلوأ باب نم قولخملاو

 هوختو ةحيرأ انذديعف ةيجتاو ول لب: هطقق قاع نمل "قولخملاو
 يأب قولخملا لثامي نأ نكمي ال قلاخلا نأ ىلع لدت اهلك ةيلقع
 .لاوحألا نم لاح

 ناسنإلا نأل كلذو .«يرطف ليلد كانه :ًاضيأ لوقن امبر
 الولو «قولخملاو قلاخلا نيب قرفلا فرعي نقلي نأ نودب هترطفب

 . قلاخلا وعدي بهذ ام ؛ةرطفلا هذه

 .ةرطفو ًالقعو ًاعمس فتنم ليثمتلا نأ نآلا نيبتف

 له ؛انيلع هبتشت ثيداحأب انثدح ِهِلَك يبنلا نإ :لئاق لاق نإف

 : مكيديأ نيب اهعضن نحنو ؟ليثمت ريغ وأ ليثمت يه
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 ةليل رمقلا نورت امك مكبر نورتس مكنإ» :ِةكَك يبنلا لاق
 ءهيبشتلل فاكلاو ء«امك» :لاقف ؛"'"هتيؤر يف نوماضت ال ءردبلا

 لوسرلا لاق امب نمؤن نأ انتدعاق نم نحنو هِي هللا لوسر اذهو

 ؟ثيدحلا اذه نع اوبيجأف ؛هللا لاق امب نمؤن امك

 باوجلا :نيباوجب هريغ نعو ثيدحلا اذه نع بيجن :لوقن

 . لصفم يناثلاو «لمجم لوألا

 هللا مالك نيب ضراعت عقي نأ نكمي ال هنأ :لمجملا لوألاف

 ال قحلاو .قح لكلا نأل ؛ًادبأ هنع حص يذلا هلوسر مالكو

 َوَلَو # ضقانتي ال ىلاعت هللا دنع امو «هللا دنع نم لكلاو «ضراعتي

 عقو نإف ؛[87 :ءاسنلا] 4ارييَكح اليخ ِهْف أود هلأ ِرْيَع دنع ْنِم نك
 «صنلا بسحب سيل اذه نأ ملعاف ؛كمهف يف ضراعتلا مهوي ام

 صوصن يف كدنع ضراعتلا عقو اذإ تنأف ؟؛كدنع ام رابتعاب نكلو

 ريصقتلل امإو «مهفلا روصقل امإو «ملعلا ةلقل امإف ؛ةنسلاو باتكلا

 ضراعتلا نأ تدجول ؛تربدتو تثحب ولو «ربدتلاو ثحبلا يف

 ثيحب ؟ةينلاو دصقلا ءوسل امإو ءهل لصأ ال هتمهوت يذلا

 ؛قيفوتلا مرحتف «ضراعتلا بلطل ضراعتلا هرهاظ ام ضرعتست
 .هباشتملا نوعبتي نيذلا غيزلا لهأك

 دنع كيلع بجي هنأ لمجملا باوجلا اذه ىلع عرفتيو
 قيرط قيرطلا هذه نأل ؛مكحملا ىلإ هبتشملا درت نأ هابتشالا

 يتأي فوسو . هللا دبع نب ريرج نع 6 ةضرف] ملسمو 66(2+) يراخبلا :هاور قرد

 .هللا نذإب ىناثلا ءزجلا تايادب ىف هلوطب ثيدحلا
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 ُهَنِي بككلا َكيِلَع َلرَأ ىلا َوْه » :ىلاعت هللا لاق ؛ملعلا يف نيخسارلا
 ام وعيت عيد ويوم ف 0 ككل أ نه تك يَ 00 ا ا

 وللا يف َنوُجِسلاَو هل الإ : :ةيوأَت ُمكَقي امو ولي هافيبأو ٍةنَتْفْلا ءاعيبأ هنو هبات

 هباشتملا نولمحيو .[7/ :نارمع لآ] 0 انما َنوُلوَُي
 .ًامكحم هلك صنلا ىقبي ىتح مكحملا ىلع

 ءهنيعب صن لك نع بيجن نأف ؛لصفملا باوجلا امأو

 :لوقنف

 ةليل رمقلا نورت امك مكبر نورتس مكنإ» :ِةَك يبنلا لوق نإ
 هنكلو «يتئرملاب يئرملل اًهيبشت سيل .«هتيؤر يف نوماضت ال ردبلا
 امك» :يف فاكلاف ؛«نورت امك ...نورت» ؛ةيؤرلاب ةيؤرلل هيبشت

 ريدقتو ءةيردصم (ام) نأل ؛لوؤم ردصم ىلع هلخاد :«نورت

 ةيؤرلل هيبشتلا نوكي ذئنيحو ءردبلا ةليل رمقلا مكتيؤرك :مالكلا

 امك ةحضاو ةيؤر هنورت مكنأ دارملاو «يئرملاب يئرملا ال ةيؤرلاب
 ؛«هتيؤر يف نوماضت ال» :هلوقب هبقعأ اذهلو ءردبلا ةليل رمقلا نورت
 !نآلا لاكشإلا لازف ««هتيؤر يف نوراضت ال» أ

 ا ؛هتروص ىلع مدا قلخ هللا نإ» :ُلكي يبنلا لاق -
 «ىرخألل ةلثامم الإ ةروص لقعي الو رخل ' ةلئامم ةروصلاو

 جرختو «ةيفارغوتوفلا ةلآلا اهلخدت مث ءةلاسر كل بتكأ اذهلو
 فورحلا نيب قرف الو ءهذه ةروض هذه :لاقيف ؛ةلاسرلا

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(7717) ملسمو .(7711) يراخبلا :هاور )١(
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 مدآ قلخ هللا نإ» :لئاقلاو «ةروصلل ةقباطم ةروصلاف ؛تاملكلاو

 حصنأو قدصأو ملعأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا :«هتروص ىلع
 .قلخلا حصفأو

 اذه ضقاني نأ نكمي ال :لوقن نأ لمجملا باوجلاو

 نإف ١ :يروسلا] 42 كوك ىلخك ل طع ؛ نام هلق فيدخل
 لك ءوي اَثَماَع # :لقف ؛رسيتي مل نإو «عمجاف م

 اذهبف ؛هل ليثم ال هللا نأ انتديقعو «[7 :نارمع لآ] # انو دنع

 . لجو زع هللا 00

 نكمي الو ءقح لكلاو ءهلوسر مالك اذهو «هللا مالك اذه

 ؛خسني يك امكح سيلو ربخ هلك هنأل + قوق, ملم دكا

 هللا نإ :لقف ؛ةروصلل تابثإ اذهو «ةلثامملل ىفن اذه :لوقأف

 هللا مالك اذهف ؛هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإو 0 ليك

 ءانبر دنع نم لك :لوقنو «هب نمؤن قح لكلاو .هلوسر مالك اذهو
 . عيطتست ام ةياغ وه اذهو «تكسنو

 00 نإ" :لاق يذلا نإ :لوقنف ؛لصفملا باوجلا امأو

 « ءىَن ىلْئِيُك َسْيَل 8# :لاق يذلا لوسر :«هتروص ىلع مدآ
 «لسرملا بذكي امب قطني نأ نكمي ال لوسرلاو ١١[« :ىروشلا]

 ةرمز لوأ نإ» :لاق يذلا وه :«هتروص ىلع مدآ قلخ» :لاق يذلاو

 نيذلا ءالؤه نأ دقتعت تنأ لهف ؛''""رمقلا ةروص ىلع ةنجلا لخدت

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع 478 ملسمو 2” يراخبلا :هاور 2غ(
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 ىلع مهنأ دقتعت وأ ءهجو لك نم رمقلا ةروص ىلع ةنجلا نولخدي
 هجولا ةرادتساو لامجلاو نسحلاو ةءاضولا يف نكل ءرشبلا ةروص
 تلق نإف !؟هجو لك نم ال ءرمقلا رويس ىلع كلذ هبشأ امو

 فانآ مهل سيلو ةيعأ مهل سيلو اولخد مهنأ هاضتقمف ؛لوألاب

 تلق نإو !راجحأ مهو اولخد :انلق انئش نإو !هاوفأ مهل سيلو

 ىلع ءيشلا نوك نم مزلي ال هنأ نيبتو «لاكشإلا لاز ؟يناثلاب

 .هجو لك نم هل ًالثامم نوكي نأ ءيشلا ةروص

 هنأ الإ مهفأ ال انأ :لاقو ءاذه نع رصاقتو .كمهف ىبأ نإف

 . لثامم

 ةفاضإ باب نم انه ةفاضإلا نأ وهو ءرخآ باوج كانه :انلق

 لجو زع هلوق لثم ؛«هتروص ىلع» :هلوقف ؛هقلاخ ىلإ قولخملا
 زع هللا نأ نكمي الو «[77 :ٌص] «جوُر نم هيف ٌتْحَشََو ا :مدآ يف
 هللا اهقلخ يتلا حورلا دارملا لب «هحور نم ًاءزج مدآ ىطعأ لجو

 امك ؛فيرشتلا باب نم اهصوصخب هللا ىلإ اهتفاضإ نكل «لجو زع
 ديهشلاو نمؤملاو ملسملاو رفاكلا لمشي ؛هللا دابع :لوقن
 ةفاضإ هذه ؛هللا دبع دمحم :انلق ول اننكل ؛يبنلاو قيدصلاو

 ةقباسلا ةيدوبعلاك تسيل «ةصاخ

 ةردضلا رع نم ةروص :ىنعي ؛«هتروص ىلع مدآ قلخ» :هلوقف
 م َمُكَتَقَلَح َدَكَو» :ىلاعت لاق امك ؛اهروصو هللا ا يتلا

 ا ١١[« :فارعألا] 4 مدل اوُدُجْسَأ ْةَكِهلمْلل انْ هن ْمُكنْرَّوَص

 هروص يذلا وه هللا نأ :ينعي ؛هللا ةروص ىلع مداف 1 ءمدآ



 انَتلَح دَقَل# «تاقولخملا يف ةروص نسحأ دعت يتلا ةروصلا هذه ىلع

 باب نم هيلإ ةروصلا هللا ةفاضإف ؛[54 :نيتلا] 4و يق ِنَسْحَأ يف َنكنِل
 ال ؛كلذ لجأ نمو «ةروصلا هذهب ىنتعا لجو زع هنأك «.فيرشتلا

 كهجو هللا حبق :لوقتف هحبقت الو ءًأّسح هبيعتف ؛هجولا برضت

 يتلا ةروصلا هنأ لجأ نمف ؛ّىنعم هبيعتف ؛كهجو هبشأ نم هجوو

 بيعب اهحّبقت ال ؛ًاميركتو ًافيرشت هسفن ىلإ اهفاضأو هللا اهروص

 . يونعم بيعب الو يسح

 ؟ريظن هل مأ ًافيرحت باوجلا اذه ربتعي له مث

 ؛هللا دبعو «هللا ةقانو ءهللا تيب :يف امك ءريظن هل :لوقن

 لكو «هللا نم ةنئاب ةلصفنم (مدآ ةروص :يأ) ةروصلا هذه نأل

 نم وهف ؛هنع نئاب لصفنم وهو هسفن ىلإ هللا هفاضأ ءيش
 .لاكشإلا لوزي ذئئيحف ؛تاقولخملا

 :انلق ؟يناثلا وأ لوألا ىنعملا ملسأ اميأ :لئاق لاق اذإ نكلو

 ةغللا يف ًاغاسم ظفللا رهاظل نأ دجن انمد ام «ملسأ لوألا ىنعملا

 نحنو هيلع مالكلا لمح بجاولاف ؛لقعلا يف اناكمإو ةيبرعلا

 ذئنيحو «ىرخألا ةروصلا ةلثامم اهنم مزلي ال ةروصلا نأ اندجو

 .هرهاظ ىلع هلمحن نأ ملسألا نوكي

 ؟اهيلع مدآ نوكيو هلل نوكت يتلا ةروصلا يه ام :تلق اذإف

 زع لجر هلو دي هلو نيع هلو هجو هل لجو زع هللا نإ :انلق

 ؛ناسنإلل ةلئامم ءايشألا هذه نوكت نأ نم مزلي ال نكل .ءلجو

 نأ امك ؛ةلثامملا ليبس ىلع سيل هنكل ءهبشلا نم ءيش كانهف
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 نودب نكل ءرمقلا نم هبش اهيف ةنجلا لهأ نم ىلوألا ةرمزلا
 نأ نم ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلإ بهذ ام قدصي اذهبو «ةلثامم

 تافصل ةلئامم تسيل ىلاعتو هناحبس هللا تافص عيمج

 الو فييكت ريغ نمو «ليطعت الو ٍفيرحت ريغ نم ؛نيقولخملا

 نوربعي ؟هيبشت :نولوقي اهأرقن يتلا بتكلا نم ًاريثك عمسن

 وأ «هيبشتلاب ربعن نأ :ىلوأ اميأف ؛ليثمتلا نودصقي مهو هيبشتلاب

 ؟ليثمتلاب ربعن

 . ىلوأ ليثمتلاب :لوقن

 : ىروشلا] 4« ته ويْثِبك سيل » :هب ربع نآرقلا نأل :آلوأ
 «كلذ هبشأ امو ...[7؟7” :ةرقبلا] «اًداَدتأ هن اوُلَمْجَج الق# ١(.

 نم حصفأ دجن ال اننأل ؛هريغ نم ىلوأ وهف ؛نآرقلا هب رّبع ام لكو
 امب ملعأ هللاو «نآرقلا نم دارملا ىنعملا ىلع لدأ الو «نآرقلا

 يفنب ربعنف «باوصلا يه نارقلا ةقفاوم نوكتف ءهمالك نم هديري

 ىلوأ ظفللا ىف صنلا ةقفاوم نإف ؛ناكم لك ىف اذكهو .ليثمتلا

 ْ ءايراقم لأ فدارع شل وكذا

 «تافصلا تابثإ ينعي سانلا ضعب دنع هيبشتلا نأ :ًايناث

 اذهو .هيبشت ريغ نم :انلق اذإف ؛ةهبشم :ةنسلا لهأ نومسي اذهلو

 :هل لوقن اننأك راص ؛تافصلا تابثإ الإ هيبشتلا نم مهفي ال لجرلا

 ؛ادساف ّىنعم مهوي هيبشتلا ىنعم راصف !تافص تابثإ ريغ نم
 . ىلوأ هنع لودعلا ناك اذهلف



 نم ام نأل ؛حيحص ريغ قالطإلا ىلع هيبشتلا يفن نأ :ًاثلاث

 ضعب نم كارتشا امهنيبو الإ تافصلا نم أ نايعألا نم نيئيش

 تنكل ؛ًاقلطم هيبشتلا تيفن ولف «هباشت عون كارتشالاو ءهوجولا

 عون اذه «قولخملاو قلاخلا هلصأ يف كرتشي ؛دوجولا :ًالثم
 قلاخلا دوجو ؛؟ نيدوجولا نيب قرف كحل .هباشت عونو كارتشا

 .نكمم قولخملا دوجوو «بجاو

 هل قلاخلاو « عفس هل ناسنإلا ؛ كارتشا هيف ؛عمسلا كلذكو

 اذه ىف راص ؛هيبشتلا قلطم انيفنو .هيبشت ريغ نم :انلق اذإف

 :لاكشإ

 .هجوأ ةثالث نم ىلوأ ليثمتلاب ريبعتلا نأ انفرع اذهبو

 ؟ليثمتلاو فييكتلا نيب قرفلا ام :تلق نإف

 :نيهجو نم امهنيب قرفلا :باوجلاف

 نالف دي لوقتف ؛لثاممب ةديقم ةفصلا ركذ ليثمتلا نأ :لوألا

 نأ لثم ؛لثاممب ةديقم ريغ ةفصلا ركذ فييكتلاو .نالف دي لثم

 .اذكو اذك نالف دي ةيفيك :لوقت

 ليثمتلاو «ةئيهلاو ةفصلا ىف الإ نوكت ال ةيفيكلا نأ : يناثلا

 بس َقلَح ىلا هلأ » : ىلاعت هلوق يف امك ؛ددعلا يفو كلذ يف نوكي
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 ىو جم ل 5-7

 .ددعلا ىف :يأ ؛[١؟ : قالطلا] 4َنُهَلْعِم ِضْرأْلا سيو توم

 7ك تك ا : ةناحتش هللا ّنأب َنونمُؤُي لب :هلوق ©

 ١١[(«. :ىروقلا] « رص ٌعيِعَسلَأ َوُهَو

 :حجرشلا

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ٌرقي :يأ ؛«2...نونمؤي لب» :هلوق *

 نع لاق امك ؛ءيش هلثمك سيل هللا نأب انيدنستو ازازقإ كلذ

 ؛[١١ :ىروشلا] 4 ُريِصبلا ٌعيَِلأ َوُهَو ءىقَن ولك سيل ال :هسفن
 تبثأ مث «بيعلا ىفنف ءرصبلاو عمسلا تبثأ مث «ةلثامملا ىفن انهف

 ةيلختلا :لاقي اذهلو «لامكلا تابثإ لبق بيعلا يفن نأل ؛لامكلا

 .لامكلا تابثإ رّكْذُي مث ءًالوأ هب أَدْبِي بويعلا يفنف .ةيلحتلا لبق

 ؛ءيش لك معتف «يفنلا قايس يف ةركن 45 قّش» ةملكو
 سيلف ؛مظع نإو «قولخم يأ «لجو زع ًادبأ هلثم ءيش سيل

 بلط نإ لب «ءصقن صقانلا ةلثامم نأل ؛لجو زع هلل ًالثامم
 :ليق امك ؛ًاصقان هلعجت لماكلاو صقانلا نيب ةلضافملا
 ع

 ا في قلا نا

 اععلا» رن خا تيتا“ نإ لبق "اذ

 زع هللا صقنت كلذ نم مزل ؛ًاليثم هلل نإ :انلق ول انهف

 نأل ؛نيقولخملا ةلثامم هسفن نع هللا ىفن :لوقن اذهلف ؛لجو

 ليثمتو «صقان قولخملا نأل ؛بيعو صقن قولخملا ةلثامم
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 هلعجي امهنيب ةلضافملا ركذ لب ءًاصقان هلعجي صقانلاب لماكلا
 7 :ىلاعت هلوق يف امك ؛يدحتلا ماقم يف ناك اذإ الإ 0

 ادأ ِرأ هلع ْتآَع لق » :هلوقو «[59 :لمنلا] 4 تورش ام
 .[15 ا

 ىلع حيرص در : #4 ءىت دلك سيل # :هلوق يفو *

 . ليثم هل ىلاعتو هناحبس هللا نأ نوتبثي نيذلا للا

4 

 دقف ؛ًايَبرع ناك اذإو «ءيبرع نارقلا نإ :نولوقي ءالؤه ةجحو
 .مهفن ال امب انبطاخي نأ نكمي الو .مهفن امب ىلاعت هللا انبطاخ

 هل نإو ءانيع هل نإو ءاهجو هل نإ :لاقف .ىلاعت هللا انبطاخ دقو
 نم ةيبرعلا ةغللا ىضتقمب لقعن ال نحنو «كلذ هبشأ امو ...نيدي
 لولدم نوكي نأ بجيف ؛اذه ىلعو ءدهاشن ام لثم الإ ءايشألا هذه
 نيعو «ديو دي :تاقولخملل ةبسنلاب اهلولدمل ًالثامم تاملكلا هذه
 انيدل نأل كلذب انلق امنإ نحنف ؛اذكهو ...هجوو هجوو «نيعو

 . ًاليلد

 نأ نايب نم قبس ام اهيهويو «ةيهاو ةجحلا هذه نأ كش الو
 نم هب انبطاخ امب انبطاخ هللا نإ :لوقنو «ليثم هل سيل هللا
 ليلدو ءفوصوملا بسحب ةفصلا نأ نيقيلا ملع ملعن اننكل «هتافص
 نم مهفي دحأ الو .دي ةّرّذللو دي لمجلل لاقي هنإف ؛دهاشلا يف اذه

 !ةَّرَّذلا ىلإ اهانفضأ يتلا ديلا لثم اهنأ لمجلا ىلإ اهانغفضأ يتلا ديلا
 فاصوأ نم كلذ ناك اذإ فيكف ؛تاقولخملا يف وهو اذه
 .ىلجأو رهظأ نوكي نيابتلا نإف !؟قلاخلا



 هنأ امك لقعلاب ًادودرم ةلثمملا ءالؤه لوق نوكيف ؛اذه ىلعو

 . عمسلاب دودرم

 هسفنل تبثأف ؛« ريِصبْلأ ٌعيِمَسلَأ وهَو :ىلاعت هللا لاق

 يتلا مانصألا صقنو «هلامك نايبل ؛رصبلاو عمسلا ىلاعتو هناحبس

 ءنوعمسي ال ىلاعت هللا نود نم دّبْعَت يتلا مانصألاف ؛هنود نم دَبْعَت

 :لجو زع هللا لاق امك ؛نورصبي الو ءاوباجتسا ام ؛اوعمس ولو
 020 ذك ا

 امو احل ريع تاومأ * توفل مهو ايس نوُفلحب ال هلأ نود نم نوعَدي داو »
 عمس مهل سيل مهف ؛[؟١ 7١. :لحنلا] # وتعب نآيأ تبورعُم

 َنَمَو# :اوباجتسا ام ؛كلذ مهل نأ ضرف ولو ءرصب الو لقع الو

 .[0 :فاقحألا] «َنوُلِقِلَع

 اهنأل ؛هللا نع ةلثامملا ءافتناب نونمؤي ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 درت نمل ال: -::لاعت هلؤقل- «زيعبلاو عمسلا هل نوتبثيو «بيع
 11: فروشلا] * ٌرِصبلا عيل َوُهَو ءىَش

 ؛ميظعّتلا ةياغ همظعي نأ دبعلل رمثي كلذب ناسنإلا ناميإو

 يذلا ميظعلا برلا اذه مظَعُتف ءتاقولخملا نم دحأ هلثم سيل هنأل

 سيل » هنأب كناميإ نم ةدئاف كانه نكي مل ؛الإو ءدحأ هلئامي ال
 . 4 قوت و

 بضخغي لوق لك نع زرتحت فوس كنإف ؛عيمس هنأب تنمآ اذإ
 هيف نوكي لوق لكف ؛هباقع ىشختف .«كعمسي هنأ ملعت كنأل ؛هللا

 «عيمس هنأب نمؤت كنأل ؛هاشاحتت فوسف ؛لجو زع هللا ةيصعم



 نأب كناميإ نأ ملعاف ؛َءيشلا اذه ناميإلا اذه كل ثدحي مل اذإو
 . كش الب صقان ناميإ عيمس هللا

 الو ءهيضري امب الإ ملكتت نلف ؛عيمس هللا نأب تنمآ اذإ
 نإف ؛ملعملاو يتفملا وهو ءهعرش نع ًاربعم ملكتت تنك اذإ اميس
 ايزك هلأ لع ئرتفأ نَّمِم ُرَلَظَأ ْنَمَه 8# :لوقي هناحبس هللاو ءدشأ اذه
 : ماعنألا] « تييلياقلا َمَوَقْلأ ىوَبي ال هنأ نإ ّيَلِع ريمي الأ لِيَ
 موَقْلا ىِدَبي ال َهّأَنِإ © :لاق اذهلو «ملظلا ملظأ نم اذه نإف ؛؛5
 ؛ملع الب يتفي نم ةبوقع نم اذهو ء[٠ : فاقحألا] ؟*تييبدلأ
 .ملاظ هنأل ؛ ىَدَهُي ال هنأ

 ءاوس ؛هللا يضري ال ًالوق لوقت نأ ملسملا يخأ اي راذحف
 .هجولا اذه ريغ ىلع وأ «هللا ىلع هتلق

 ؛هللا بضغي ًائيش لعفت ال نأ ريصب هللا نأب ناميإلا ةرمثو
 ةرظن اهنأ سانلا مهفي ال ةمرحم ةرظن رظنت ول كنأ ملعت كنأل
 «كبلق يف ام ملعيو «ةرظنلا هذه ىري ىلاعت هللا نإف ؛ةمرحم

 ١9[. :رفاغ] 4ُروُدُضلأ ىتْححاَمَو نيالا َةَمآَح ُملْعَي »

 يد ؛اذهب نما اذإ

 : كي اقف

 نوكي لعف لك ىشاحتن فوسف ؛ريصب هللا َّنأب اًنمآ اذإ ؛ًاذإ
 . صقان كلذب انناميإ نإف ؛الإو «لجو زع هللا بضغل ًاببس



 رمال ها را منو وا ةةتفدأا ةعيضأب نتقأ ادها قا قل عاج ع

 ؛هاري ىلاعت هللا نكل ءهنع نوملعي ال هلوح نيذلا سانلاف- ؛مرحم

 هللا ءامسأ هيضتقت امب نمؤن اننأ ولو ءهب نمؤي نم اذه رذحيلف
 ناسا" هللا راق هلاك ةياقنألا :كدكتول هدف نانو

 ويقس <

 َملَكلا َنوُرَحُي لَو ُهَسْفَن هب َفَّصَو اَم ُهْنَع َنوُنَي الَق» :هلوق ©

 . اهِعْضاَوَم ْنَع

 :جرشلا

 يفني الد يأ ؛ (ُهَسْفَن هب َتفَصَو اَم هنع نوفني الق» :هلوق *

 نوعبتم مهنأل ملا ونه نحال اهكلاو ةنسلا لهأ

 ؛هتقيقح ىلع هنوتبثي هسفن هب هللا فصو ام لكف ؛ًاتابثإو ًايفن صنلل
 تافصلا نم ناك ءاوس ءهسفن هب فصو ام هللا نع نوفني الف

 .(ةيربخلا وأ) ةيلعفلا وأ ةيتاذلا

 ةنشأ“ انفو ...ملعلاو «ةردقلاو «ةايحلاك ؛ةيتاذلا تافصلا

 اهامسم يتلا يهو «ةيربخ ةيتاذو «ةيونعم ةيتاذ :ىلإ مسقنتو «كلذ

 :ءاملعلا اهيمسي هذهف ؛نيعلاو ءهجولاو «ديلاك ؛ءازجأو انل ضاعبأ

 ًافضتم لاري“ الو هللا لزي هلو. لصقنت آل اهنأل -:ةناذ ةةيربخ ةيئاذ
 نأ اولا« كلذ: ىلع لدي ةل' لقعلاف رفا ناقلعم اينألا : ةيريغدتامب

 فالخب ؛كلذب انربخأ هنكل «كلذب انملع ام ؛ًادي هل نأ انربخأ هللا

 «عمسلا ةلالد عم انلوقعب هكردن اذه نإف ؛رصبلاو عمسلاو ملعلا

 ةيتاذ اهنإ :اههبشأ امو هجولاو ديلا تافصلا هذه لثم يف لوقن اذهل
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 نكل ظفللا اذه ىشاحتن لب «ضاعبأو ءازجأ :لوقن الو «ةيربخ
 نع هلاصفنا زاج ام ضعبلاو ءزجلا نأل ؛ضاعبأو ءازجأ انل اهاّمسم
 يتلا تافصلا هذه نم ًائيش نأ رّرَصتُي ال لجو زع برلاف ؛لكلا
 ًّالزأ اهب فوصوم هنأل ؛ًادبأ لوزت نأ  ديلاك  هسفن اهب فصو
 .ءازجأو ضاعبأ اهنإ :لوقن ال اذهلو «ًادبأو

 نإو ءاهلعف ءاش نإ «هتئيشمب ةقلعتملا يه :ةيلعفلا تافصلاو
 نوكي ام اهنم :ةيلعفلا تافصلا هذه نأ انك دقو ءاهلعفي مل ءاش

 .ًاًيلعف ًايتاذ نوكي ام اهنمو «ببس هل سيل ام اهنمو «ببس هل

 | :(ملكلا) :«هعضاوم نع ملكلا نوفّرحي الو» :هلوق *
 .هلوسر مالكو هللا مالك هب داريو .ةملك عمج

 هلوق ًالثمف ؛هتالولدم نع :يأ ؛هعضاوم نع هنوفرحي ال
 دي يه :نولوقي ؟[15 :ةدئاملا] #* ناتطوسبم هاذي لب 8# :ىلاعت

 :نولوقي نوفرحملاو .ليثمت الو فييكت ريغ نم هلل ةتباث ةيقيقح
 و ةوقلا :نولوقيف ؛ةنسلا لهأ امأ .هتمعن :وأ «هتوق
 نع ملكلا نوفرحي ال مهف ؛رخآ ءيش ديلاو ءيش ةمعنلاو نوح
 1 رحم أوُداَح َندَلأ َنَما9 ءدوهيلا بأد نم فيرحتلا نإف ؛هعضاوم
 صوصن فرح نم لكف ؛[55 :ءاسنلا] 4 ءدِعِضاَوَم نَع ّملَكْل
 هبشتت الو ءاذه رذحاف ؛دوهيلا نم هبش هيفف ؛ةنسلاو باتكلا

 دبعو ريزانخلاو ةدرقلا مهنم هللا لعج نيذلا «مهيلع بوضغملاب
 .هلوسرو هللا ا يل «فرحت ال .«توغاطلا

 نع ءاج امبو هللاب تنمأ» :هنع ركذي ام يعفاشلا مالك نمو



 . (هللا لوسر دارم ىلع

 دلع دع د 17

 ص
 م 0

 . (هتاَياو هللا ءاَمْسا يف َنوُدَحْلي ٌلَو» :هلوق ©

 :حجرشلا

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ :يأ ؛«. . .نودحلي ال» :هلوق *

 هنأل ؛ربقلا يف دحللا يمس هنمو «ليملا :ةغللا يف داحلإلاو

 دحللاو:: اقنع :ىمسي طسوتملاو.: اظسوتم نتيلو هنم:بناعي ىلإ لام

 . قشلا نم لضفأ

 تايآ يف ًاضيأ نودحلي الو «هللا ءامسأ يف نودحلي ال مهف

 يف :نيعضوم يف نوكي داحلإلا نأ هللا همحر فلؤملا اندافأف «هللا

 . تايآلا يفو ءامسألا

 هللا 0 ؛نآرقلا هيلع لد دق فلؤملا مالك هديفي يذلا اذه

 ديلمسأ هف توُدِحُلي نر لل أوُرَدَو 2 ماسالا ِهَييَو 8# : ىلاعت
 9 نيد

 - ب « 7 »زم

 يف. . داحلإلا هللا تبثأف ؛.[؟ : فارعألا] 4 َنوُلَمَعَي اوناك ام نوزحيس

 * الع نوفي ال انتَ + َهوُدِحْلُي َنذدَلأ َّنإ # :ىلاعت لاقو ءءامسألا

 . تايآلا ىف داحلإلا هللا تبثأف ؛[٠5 :تلصف]

 وهو «بجي امع اهيف ليملا وه ءامسألا ىف داحلإلاف

 : عاونأ

 هامس امك ؛هسفن هب مسي مل امب هللا ىّمسُي نأ :لوألا عونلا
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 اذهف ؛نبالا :ىسيعو ءًأبأ :ىراصنلا هامسو «ةلعاف ةلع :ةفسالفلا

 .هللا ءامسأ ىف دحلم وهف ؛هسفن

 نأ نكمي الف ؛ةيفيقوت لجو زع هللا ءامسأ نأ كلذ هجوو
 ؛هسفن هب مسي مل امب هللا تيمس اذإف 2ضتلاب كبف اهل[ هل تشن

 ملظو هللا عم بدأ ءوس هسفن هب مسي مل امب هللا ةيمستو
 ريغب كامس وأ كمسا ريغب كاعد ًادحأ نأ ول هنأل ؛هقح يف ناودعو
 ؛قولخملا ىف اذه .كملظو كيلع ىدتعا دق هتربتعال ؛كمسا

 !؟قلاخلاب فكيف

 نإف ةةقيقلةين دمج عل اميدادللا يسن "نا قتاشللا نعل 10
 .هللا ءامسأ ىف دحلم تنأف ؛تلعف

 لوألاف ؛لوألا سكع ؛هئامسأ نم ًائيش ركني نأ :يناثلا عونلا
 .هسفن هب ىمس امم هللا دّرج اذهو .هسفن هب مسي مل امب هللا ىمس

 اذإف ؛هلل تبثت ىتلا اهضعب وأ ءامسألا لك ركنأ ءاوس ؛مسالا ركنيف
 .اهيف دحلأ دقف ؛اهركنأ

 نأ انيلع بجو ؛هسفنل هللا اهتبثأ امل هنأ :اهيف داحلإلا هجوو
 .اهيف بجي امع اهب ًاليمو ًاداحلإ ناك ؛اهانيفن اذإف ؛هل اهتبثن

 :اولاقف «ةيمهجلا ةالغك ؛ءامسألا ركنأ نم سانلا نم كانهو
 هني مسا ل فيفا: ىلا كال دهاولاق 113 وسا هللك نبل



 .دودرم لطاب هنأ فورعم اذهو «تادوجوملاب

 تبثي وهف ؛تافصلا نم هيلع تلد ام ركني نأ :ثلاثلا عونلا

 :لوقي نأ لثم ؛مسالا اذه اهنمضتي يتلا ةفصلا ركني نكل ءمسالا

 رداقو «قلخ الب قلاخو ءملع الب ميلعو .ءعمس الب عيمس هللا نإ

 !لوقعم ريغ وهو .ةلزتعملا نع فورعم اذهو . . .ةردق الب

 :اولوقيف «ةرياغتم ةضحم ًامالعأ ءامسألا نولعجي ءالؤه مث

 ميلع يهف ؛دحاو ءيش ءامسألا هذه :نولوقي نورخآ مهنمو

 ءطقف فورحلا بيكرتب الإ فلتخت ال ءدحاو اهلك ءريصبو عيمسو

 . تافصلا نم هتنمضت ام تبثت ىتح ءامسألاب ناميإلا

 ةثالث عاونأ هل مسالاف ؛مسالا ةلالد ىلع ملكتن انه نم انلعلو

 : مازتلا ةلالدو « نمضت ةلالدو .ةقباطم ةلالد :ةلالدلا يف

 ىلعو «.هلولدم عيمج ىلع ظفللا ةلالد :ةقباطملا ةلالدف ١

 . مسالا اذه اهنم قتشملا

 ىلعو .هلولدم ضعب ىلع ظفللا ةلالد : نمضتلا ةلالدو  ؟

 نم اهدحو ةفصلا ىلع وأ اهدحو تاذلا ىلع مسالا ةلالدف ؛اذه
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 مسالا ظفل نم ال مّهْفُي ءيش ىلع هتلالد :مازتلالا ةلالدو - "٠
 . مازتلا ةلالد : هانيمس اذهلو «همزال نم نكل

 ةفص ىلع لديو هللا تاذ ىلع لدي مسأ : قلاخلا ةملك لثم

 :قلخلا

 نأل ؛ةقباطم ةلالد ىمسي نيرمألا ىلع هتلالد رابتعابف ؛ًاذإ

 ؛قلاخلا :تلق اذإ كنأ كش الو «هلولدم عيمج ىلع لد ظفللا

 .ًاقلخو ًاقلاخ مهفت كنإف

 هدحو قلخلا ىلع وأ هدحو قلاخلا ىلع هتلالد رابتعابو -

 .هانعم ضعب ىلع لد هنأل ؛نمضت ةلالد ىمسي

 دل ذإ ؛ مازتلا ةلالد ىمسي ةردقلاو ملعلا ىلع هتلالد رايتعابو

 ةلالد ملعلاو ةردقلا ىلع هتلالدف ؛ةردقو ملعب الإ قلخ نكمي

 . مازتلا

 ؛ةلالدلا هذه نم ادحاو ركنأ اذإ ناسنإلا نأ نيبتي ؛ذئتيحو

 نمؤأ الو «تاذلا ىلع قلاخلا ةلالدب نمؤأ انأ :لاق ولو

 نلعوب .ةلثا هضاذ» ناك لدك (فلاقنلا): فاح قم انآ :ةناف ول
 اذه :انلق .ةردقلاو ملعلا ةفص ىلع لدت ال نكل «قلخلا ةفص

 ؛مسالا اذه هيلع لد ام لك تبثن نأ انيلع مزالف ؛ًاضيأ داحلإ
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 ءاوس ءمسالا ىف داحلإ ةفصلا نم مسالا هيلع لد امم ءىش راكنإف

 . مازتلا وأ نمضت وأ ةقباطم ةلالد ةفصلا هذه ىلع هتلالد تناك

 :تلق ول :تالالدلا هذه عاونأ هيف نيبتت ًاّيسح ًالثم برضنلو
 (تيب) نم مهفتف ؛ثالثلا تالالدلا اهيف (تيب) ةملكف .تيب ىل

 ةلالد ؛اهدحو ةلاصلا ىلعو ءاهدحو تامامحلا ىلعو «.هدحو

 ءزج ىلع ظفللا ةلالدو «عسلا نم ءزج ءايشألا هذه نآل ؟ نمضت

 هنأل ؛مازتلا ةلالد هانب ًايناب كانه نأ ىلع لدتو .نمضت ةلالد هانعم

 ءامسألا تبثي نأ :ءامسألا يف داحلإلا عاونأ نم عبارلا عونلا
 رصب ىلع ةلاد :يأ ؛ليثمتلا ىلع ةلاد اهلعجي نكل «تافصلاو هلل

 اذهف ؛كلذ هبشأ امو ...انترفغمك ةرفغمو ءانملعك ملعو ءانرصبك

 .ليثمت الب اهتابثإ بجاولا ذإ ؛اهيف بجي امع اهب ليم هنأل ؛داحلإ

 ءامسأ قتشي وأ «تادوبعملا ىلإ اهلقني نأ :سماخلا عونلا

 ذم ىرعلاوب هلألا نم تاللا < لثم ؟كاذوبعملل ءامسأ اهتم قتشي
 ؛ هللا ءامسأ يف داحلإ ًاضيأ اذه :لوقنف ؛نانملا نم ةانمو «زيزعلا
 ىدعتت الو «هب ةصاخ هللا ءامسأ لعجت نأ كيلع بجاولا نأل

 . ءامسأ اهنم تادوبعملل قتشتف زواجتتو

 .هللا ءامسأ يف داحلإلا عاونأ هذه

 لب ءادبأ هللا ءامسأ يف نودحلي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأف
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 عيمج اهل نوتبثيو «ىلاعتو هناحبس اهب هللا دارأ ام ىلع اهنورجي

 .داحلإ وهف ؛كلذ فلاخ ام نأ نوري مهنأل ؛تالالدلا عاونأ

 ىهو «ةيآ عمج تايآلاف ؛ىلاعت هللا تايا ىف داحلإلا اناودع

 لسرلا ثعب لجو رع هللاو «هريغ نع ءيشلل ةزيمملا ةمالعلا

 نم نسحأ تايآلاب ريبعتلا ناك اذهلو «تازجعملاب ال تايآلاب

 :تازجعملاب ريبعتلا

 .ةنسلاو باتكلا ىف اهب رّيَعُي ىتلا ىه تايآلا نأل :ًالوأ

 هبشأ امو ذوعشمو رحاس نم عقت دق تازجعملا نأ :ًاينا
 .هريغ رجعت كلذ

 ةملك نم دوصقملا ىنعملا ىلع لدأ (تايآ) ةملك نأ :ًاثلا
 زع هللا ىلع ةلادلا تامالعلا ىه لجو زع هللا تاياف ؛تازجعم

 ةيا تراص ام ؛ةصاخ اهنأ الولو هب ةصاخ نوكت ذئنيحو «لجو

 .هل

 تاياو «ةينوك تايا : نيكس ىلإ مسقنت لجو زع هللا تاياو

 : ةيعرش

 كلذ لاثم ؛نيوكتلاو قلخلاب قلعتي ام :ةينوكلا تايآلاف

 :تلصف] 4 رمل ٍسْمَّسلَآَو ُراَهتلََو لبي ِهَيلْياَ ْنِمَو # :هلوق

 4« تورش رسب رثنأ 1ذإ مث بارث نم مُكَفلَح نأ ءوَيَياَ ْنِمَو ا ء[الا
 كسي تي ِضْراْلاَو توتا لَ هيك نم # 21٠١ :مورلا]
 ِراَملاَو ٍلّذأب ٌركماَتم هِيَ ْنِمَم * َنيِيِدِكمَنَي تيل َكِلَد يف َّنِإ دكَيَوْلَأَ
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 ديلي ْنِعَو **توُعُمْسَي و ْوَقَل ٍتيأَل كل ف كر ٌءولْضَق نم مُزاَعِبأَو

 دعب تصل ديرب كت كام ءامعلا نولررَو امم ارك قولا مكبر

 ُهَمَسلَأ موقت نأ ويلي نمو » توُلِقَحَي ْوَقَل ٍتبَأَل كِلَذ ف كلإ ًاَهِتْوَم

 - 77 :مورلا] 4َنوحجْرْ رْسَأ اَذِإ ٍضَرألا نم هَوْعَد مُكاَعداذِإ مث وماي ضْرَأْلاَو

 تناكو «ةيردق ةينوك :لقف ؛تئش نإو «ةينوك تايآلا هذهف 65

 دحأ عيطتسي ال :ًالثمف ؛اهولعفي نأ قلخلا عيطتسي ال هنأل ؛هلل ةيآ

 ءاج اذإ ليللاب يتأي نأ عيطتسي الو ءرمقلاو سمشلا لثم قلخي نأ
 .ةينوك تايآلا هذهف ؛ليللا ءاج اذإ راهنلاب الو ءراهنلا

 وأ ةكراشم وأ الالقتسا هللا ريغ ىلإ اهبشتي نأ اهيف ذاحلالاو

 :وأ «ينالفلا يبنلا نم :وأ «ينالفلا يلولا نم اذه :لوقيف «ةناعإ

 لاق ؛هيف هللا ناعأ :وأ «ينالفلا يلولا وأ ينالفلا يبنلا هيف كراش

 ند لاَقْعِي وُكسِلْنَيال هلأ نوم ني ممر أ اوعأ ل # :ىلاعت هللا

 « ريهظ نم متم هَل امو كرش نم امهيف َمُطاَمَو ٍضْراْلا ف الو ِتوْمَسلا ف
 ال مهتادوبعم نوكب نوكرشملا هب قلعتي ءيش لك ىفنف ؛[7؟؟ :أبس]

 ةنيعم الو «ةكراشم وأ ًالالقتسا ضرألاو تاوامسلا يف ًائيش كلمت

 ترقأ َنَمِلاْلإ مدن ُةَعفَّشلا عَ الَو» : عبارلاب ءاج مث ءلجو زع هلل
 هذه نجت :نولوقيب القا ةرقرشملا ناك ايل #07 انت“ مَ
 لَو 8 :لاق ؛ءاعفش اهنكل «نواعت ملو كراشت الو كلمت ال مانصألا

 هب قلعتي ببس لك عطقف ؛4 مل حرِؤأ نَمِل اّلِإ همَدنِع ٌةَعَمَّشلأ فَ

 وك رتكملا

 هب تءاج ام يهو «ةيعرشلا تايآلا :تايآلا نم يناثلا مسقلا



 َكْلَي 8 :ىلاعت هلوقل ؛ةيآ وهو «ميظعلا نآرقلاك ؛يحولا نم لسرلا
 :ةرقبلا] ,« كسيلسزملا ند كن ّقَحْلاِإ كلل اَهوُندَت ء مَّنَأ كيا
 هلأ لسع تديألا ات نك كت نو تو: وجع كر لَو اواو ا 5
 4ع نب بيكصلأ َكيَعاَكَرأآََأ هني رو * مكيف يع اناا

 .تايآ هلعجف ؛[١0 - 65٠ :تويبكتعلا]

 :اهتفلاخم وأ اهفيرحت وأ اهبيذكتب امإ اهيف داحلإلا نوكيو

 ءالصأ اهب بذكيف «هللا دنع نم تسيل :لوقي نأ :اهبيذكتف

 : ًالثم لوقيف «لصألاب هقيدصت عم ربخلا نم اهيف ءاج امب بذكي وأ

 دارأ امع اهانعم فرص وأ ءاهظفل رييغت وهف ؟؛فيرحتلا امأو
 ؛شرعلا ىلع ىوتسا :لوقي نأ لثم ؛هلوسرو اهب هللا
 . هرمأ لدي ع ؛ ايندلا ءامسلا ىلإ انبر 0و : وأ . ىلوتسا

 .يهاونلا لعف وأ رماوألا كرتبف ؛اهتفلاخم امأو

 اكلإب هيف دري نَمَو# : مارحلا دجسملا يف ىلاعت هللا لاق
 يف داحلإ يصاعملا لكف ؛[؟5 :جحلا] « ويلا ٍناَدَع ْنِ ُهَن

 انيلع بجاولا ذإ ؛اهل بجي امع اهب جورخ هنأل ؛ةيعرشلا تايآلا
 اذهف ؛كلذب مقن مل نإف «يهاونلا بنتجن نأو نماوألا .لختمت نأ
 .داحلاإ
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 تك تل
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 :جرشلا

 قبسو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ :يأ ؛«َنوَهّيَكُي الَو» :هلوق *

 ؛كبلقب وأ كناسلب اهتركذ ءاوس «ءةفصلا ةيفيك ركذ فييكتلا نأ

 هذي ةيفيك :نولوقي ال * ىتعي ؛اذبأ نوفيكي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 ةاسلاب 3ك نر كلف 3ك اذه مجري يداك ذك
 هللا ىوتسا فيك روصتي ال ناسنإلا سفن :ينعي ؛ًاضيأ بلقلاب الو
 زوجي الو ءهدي فيك وأ ءههجو فيك وأ «لزني فيك وأ «لجو زع
 ؛ليثمتلا امإ :نيرمأ دحأ ىلإ يدؤي اذه نأل ؛ًاضيأ كلذ لواحُي نأ
 .ليطعتلا امإو

 هللا ءاوتسا ةيفيك ةفرعم لواحي نأ ناسنإلل زوجي ال اذهلو

 نأل ؛ةيفيكلا نع لأسي الو لب «.هناسلب هلوقي وأ «شرعلا ىلع

 فيك :لقت ال ««ةعدب هنع لاؤسلا» :لاق هللا همحر ًاكلام مامإلا

 ؛كلذ تلعف نإ ؟ههجو فيك ؟يتأي فيك ؟لزني فيك ؟ىوتسا
 «فييكتلا ميرحت ىلع ليلدلا 0000 دقو ...عدتبم كنإ :انلق

 .لقعلاو عمسلا نم كلذ ىلع ليلدلا انركذو

 هتافص» :ةعامجلاو ةنسلا لهأ :يأ ؛«نولثمي الو» :هلوق *

 .«ليثمت ريغ نم» :قبس اميف هلوق ىنعم اذهو «(«هقلخ تافصب

 ًابلطو ًاربخ درو عمسلا نأو .ًالقعو ًاعمس ليثمتلا عانتما انل قبسو
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 .نولثمي الو نوفيكي ال مهف ؟ليثمتلا يفن يف

 ءحبس ردصم مسا :(ناحبس) :؟هناحبس هنأل» :هلوق *

 :ك ؛ردصم مسا وهف ؛هظفلب سيلو ردصملا ىنعم ىلع لد ام لكو

 اهبارعإو ءملس نم مالسو ملك نم مالكو ( حبس نم ناحبس

 ف ودكم ايلماعو"  ةقلطملا+ةنل وعملا: ىلع يوضتف» قلطم لوعفم
 : امكاذ

 نم اهلصأو «ءهّزن :اهانعم :ءاملعلا لاق ؛(حّبس) ىنعمو

 ؛لجو زع هللا نع صقنلا تافص دعبت كنأك «دعبلا وهو «حبسلا

 . صقن لك نع هزنم ىلاعتو هناحبس وهف

 :[10 :ميرم] 4اس مل دل لَه ديد ردو ُهدَْعاَد امي اَمَو ِضّياْلاَو
 ماهفتسالا ةغيصب يفنلا يتأيو «يفنلا ىنعمب هنكل «ماهفتسا : 4 له #

 ال :لوقأ نأ نيب ًاقرف كانه نأل ؛يدحتلا يهو «ةميظع ةدئافل

 نمضتم ايس ُمَل ُملََت لَه 8نأل ؛ 4اّيِمَس مل ُرلعَت له :وأ ءهل يمس
 ةدعاق هذهو «يدحتلا ىنعم ٌبَرْشُم وهف ؛ ًاضيأ يدحتللو يفنلل

 ىلعو «هل ٌئِمَسب ىنتآف ؛اقداص تنك نإ :لوقأ ينأك ؛يدحتلا
 00 ا

 .«هل ّيِمَس ال» :نم غلبأ : ايس مل رلعت له ## ف ؛اذه

 .لئامملا :يأ ؛يماسملا وه :يمسلاو

 ُمَل نكي َْمَلَو# :ىلاعت هلوق ليلدلاو :«هل ءفك الو» :هلوق *
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 .[4 :صالخإلا] «:مَل وفك ع ع

 هي الع الخل :ىلاعت هلوق ليلدلاو : هل دن الو» :هلوق *

 ود دءس هلع
 هل دن ال هنأ نوملعت :يأ ؛[77 :ةرقبلا] * َحروُمَلَعت ٌنَُآَو ادار

 ءاذجت :سراقتم اهانعمتقيلاو ةةفكلاو: ئنسلا ىالقالقلا هاهو

 اذإ الإ ءيشلا ءيشلا ءىفاكي الو «هئفاكي يذلا :ءفكلا ىنعم نأل

 ؛هل ءفك ال :ًاذإ هل ًاتفاكم نكي مل ؛هلثم نكي مل نإف ءهلثم ناك

 ال هتافص لامكل هنأل ؛هتافص لامك هنم دوصقملا ىفنلا اذهو

 :ةلئاجي لجأ

 مسقني سايقلا :«ىلاعتو هناحبس هقلخب ساقي الو» :هلوق

 وهف ؛ةيولوأ سايقو «ليثمت سايقو «لومش سايق : ماسقأ ةثالث ىلإ

 :لومش سايق الو ليثمت سايق هقلخب ساقي ال ىلاعتو هناحبس

 عيمجل لماشلا ماعلاب فرعي ام وه :لومشلا سايق 2:1

 ظفللا كلذ ىمسم يف ًالخاد هنم درف لك نوكي ثيحب ؛هدارفأ

 ىلاعت هللا ةايح ساقت ال هنإف ؛ةايحلا :انلق اذإ :ًالثمف ؛هانعمو

 .(يح) مسا هلمشي لكلا نأ لجأ نم قلخلا ةايحب

 ام لعجيف ؛هليثمب ءىشلا قحلي نأ وه :ليثمتلا سايقو - ؟

 . قولخملل تبث ام لثم قلاخلل تبث

 نم مكحلاب ىلوأ عرفلا نوكي نأ وه :ةيولوألا سايقو -
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 هلوقل ؛هللا قح يف لمعتسم هنإ :ءاملعلا لوقي اذهو ء«لصألا
 ؛لامك ةفص لك ىنعمب ؛[ 0 « لمحل ُلكَمْل ليو # : ىلاعت
 ةايحلاو ةردقلاو ملعلاو رصبلاو عمسلاو ءاهالعأ ىلاعت هللف
 اهالعأ هلل نكل «تاقولخملا يف ةدوجوم اههبشأ امو ةمكحلاو
 .اهلمكأو

 سايقلا ةيواز نم ةيلقعلا ةلالدلاب لدتسن انايحأ اذهلو
 ناك اذإف ءقولخملا يف لامك ةفص ولعلا :لوقن :الثمف ؛ىلوألاب
 اذهو .ىلوأ باب نم قلاخلا يف وهف ؛قولخملا يف لامك ةفص
 . ءاملعلا مالك يف هدجن ًامئاد

 :هلوق دعب ؛«هقلخب ساقي الو» :هللا همحر فلؤملا لوقف
 يضتقملا سايقلا :ينعي ؛(هل دن الو .هل ءفك الو يمس ال»

 .ليثمتلا سايقو لومشلا سايق وهو «ةاواسملل
 اذإو ءامهنيب نيابتلل قلخلا نيبو هللا نيب سايقلا عنتمي ؛اذإ

 ىلع زئاجلا وأ ءزئاجلا ىلع بجاولا سيقن ال ماكحألا يف انك
 .ىلوأ باب نم قولخملاو قلاخلا نيب تافصلا باب يفف ؛بجاولا

 دوجوو ءدوجوم ناسنإلاو ءدوجوم هللا :لئاق كل لاق ول
 . سايقلاب ناسنإلا دوجوك هللا

 ناسنإلا دوجوو «بجاو قلاخلا دوجو نأل ؛حصي ال :لوقنف

 . نكمم
 .قولخملا عمس ىلع قلاخلا عمس سيقأ :لاق ولف

 لير



 « صقن هيرتعي ال هل بجاو قلاخلا عمس ؛نكفي ال :لوقن

 ةهعمسو ءعمسلا صقن هقحلي اعيمس دولوملاو ءمصأ ناسنإلا

 .دودذحم

 ال هللا تافص لكف ؛هقلخب هللا ساقي نأ نكمي ال ؛ًاذإ

 قلاخلا نيب ميظعلا نيابتلا روهظل ؛هقلخ تافصب ساقت نأ نكمي

 . قولخملا نيبو

 :ًاليق 3َىَدْصاَو (ِهِرْيغِبَو هِسْفَنِب هناحش ُملْعَأ نق :هلوق ©

 .(هقلخ ْنم ًائيدَح ُنَسْحْلَو

 :جرشلا

 هيلع لد ام لوق تؤول ةيطرتو ادييمق اذه :كلؤملا لاق

 لد ام لوبق بجي هنأ كلذو ءاهريغو هتافص نم ىلاعت هللا مالك

 :ةعبرأ فاصوأ هيف تعمتجا اذإ ربخلا هيلع

 هنإف» : هلوقب ةراشإلا هيلإو ءملع نع ًارداص نوكي نأ :لوألا

 .«هريغبو هسفنب ملعأ

 لبق قدضاول + لوقف هنلا اراهاو قولا : يناثلا فصولا

 :هلوقب هيلإ راشأو ءةحاصفلاو نايبلا :ثلاثلا فصولا

 . (ًاثيدح نسحأو)
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 ٌربخملا ديري نأب ؛ةدارإلاو دصقلا ةمالس :عبارلا فصولا
 .مهربخأ نم ةياده

 يف نم ُدْلَعَأ َكْيَرَو » :ىلاعت هلوق :-ملعلا وهو- لوألا ليلدف
 وهف ؛[00 :ءارسإلا] « منتي لع نبيل صعب اص َدَقلَو ٍضْراْلاَو ٍتاومّسل

 ملعي هنأل ؛كسفن نم كب ملعأ وهف ؛هريغ نم هريغبو هسفنب ملعأ
 ؟ًادغ بسكت اذام ملعت ال تنأو «لبقتسملا يف كل نوكيس ام

 ضعب اهاشاحت دقلو «ليضفت مسا انه « دَلَمُأ» ةملكو

 َّلَصْنَمِي مَعَ َوْم كبرنا :لاقف «(ملاع) ب 4ُرَلَعُأ# رسفو ءءاملعلا
 نمب ملاع وه :يأ ؛[١؟5 :لحنلا] « َنَسِمْمْلاب ملعأ وهو ولِسَس نع

 مسا 4ُهَلَقأ» نأل :لاق .نيدتهملاب ملاع وهو «هليبس نع لض
 ال اذهو «هيلع لّضفملاو لّضفملا كارتشا يضتقي وهو «ليضفت
 الو ةنراقم هيف سيلو «لعاف مسا (ملاع) نكل «هلل ةبسنلاب زوجي

 م«دك2أ» :لوقيو هسفن نع رّيعي هللاف ؛طلغ اذه :هل لوقنف
 نم انططح دقف ؛(ملاع) ب «ُدَلَمَأ» انرسف اذإو !ملاع :لوقت تنأو
 ليبس ىلع هللا ريغ اهيف كرتشي (ملاع) نأل ؛هللا ملع ردق
 ؛ملعلا اذه يف دحأ هيواسي ال نأ هاضتقم 4«ْدَلَمَأ » نكل ءةاواسملا
 .كش الب ةفصلا يف لمكأ اذهو «ملاع لك نم ملعأ وهف

 عنمت ال لعافلا مسال ةبسنلاب ةيبرعلا ةغللا نإ :هل لوقنو
 ةكراشملا عنمت ليضفتلا مسال ةبسنلاب نكل «فصولا يف ةاواسملا
 .هيلع لد اميف

 نص



 ؛ملعأ :لوقن نأ سأب ال ةنراقملا باب ىف :ًاضيأ لوقنو

 نم هيلع لضفملا ولخ ضرف ولو «ليضفتلا مساب يتأت نأ : ىنعمب

 ريح دموي ةَّنَجلا .ثحضأ 8 .: ىلاعت هللا .لاق امك -؛ىتعملا كلذ

 نأ عم ؛ليضفتلا مساب ءاجف ؛[91 ناقزنلا] 4 5ليقت قتيحلَو رقم

 .ًاقالطإ هنم ءيش هيف سيل هيلع لّضفملا

 مساب يتأن نأ زوجي هتجاحمو مصخلا ةلداجم باب ىيفو

 هللا لاق ؛هنم ءيش هيف سيل هيلع لضفملا ناك نإو «ليضفتلا

 ام نأ مولعمو 0408 :لمنلا] # هتوئرشم امأ رْيَح 2 لآ 3 : ىلاعت

0 

 رز تورت جا 00 : فسوي لاقو 0

 دارُي هللا باتك يف ةدراولا «ُدَلَعَأ» نإ :لوقن نأ لصاحلاف

 ثيح نم أطخأ دقف ؛(ملاع) ب اهرسف نمو «يقيقحلا اهانعم اهب

 .ةيبرعلا ةغللا ثيح نمو ىنعملا

 قدِصأ ْنَمَو# :ىلاعت ةلوق هد قدصلا - يناثلا فصولا ليلدو

 هللا مالك هقباطي امك عقاولا قباطي مالكلا نم ءيش الو  عقاولل

 نم قدصأ لب «ءقدص وهف ؛هب هللا ربخأ ام لكف ؛ىلاعتو هناحبس
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 :ىلاعت هلوق :-ةحاصفلاو نايبلا- ثلاثلا فصولا ليلدو

 ىظفللا نسحلا نمضتي هثيدح نسحو 2 اًكيِدَح هَل :

١ 



 :ىلاعت هلوق :_ةدارإلاو دصقلا ةمالس- عيارلا فصولا ليلدو
 يكل نبي هلأ ذي برب «[171 :ءاسنلا] 4 اوُلِضَت ن نأ مك هدأ 0
 .[13 :فافنلا] 4 ْضسِيَي ن ينير كش ْمْكَيِدْبَيَو

 لوبق بجوت يتلا ةعبرألا فاصوألا هللا مالك يف عمتجاف
 نجلا

 يلع وه ام ىلع همالك لبقن نأ بجي هنإف ؛كلذك ناك اذإو
 مالكلا اذهب ملكتي مل هللا نأل ؛هلولدم يف كش انقحلي ال نأو
 نع هللا مالك ردصو «مهيدهيو مهل نيبيل لب .قلخلا لالضإ لجأل

 فالخ هيرتعي نأ نكمي الو «نيلئاقلا ملعأ نع هريغ نع وأ هسفن

 ول هللا مالكو «حيصف ريغ ًاّييع ًامالك نوكي نأ نكمي الو .قدصلا
 اذإف ؛اوعاطتسا امل ؛هلثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا
 بطاخملا ىلع بجو ؛مالكلا يف ةعبرألا رومألا هذه تعمتجا
 .هيلع لد امب لوبقلا

 امل َدُجَمَت نأ َكَعَتَم اما : سيلبإ ًابطاخم ىلاعت هلوق :كلذ لاثم
 هلل نيدي تابثإ ةيآلا هذه يف :لئاق لاق ؛[76 :ص] 4 ٌقَدَيُِتَتَلَح
 لجو زع هللا مالك نأل ؛امهتبثتف ءءاش نم امهب قلخي لجو زع
 الو «هنيبأو هحصفأو مالكلا نسحأ همالكو ,قدصو ملع نع رداص
 كلذ اودقتعي نأ سانلا نم دارأ نكل نادي هل نوكي ال نأ نكمي
 دا رعب 8 لدلتف نإ قلادنأ هاضفقم ناكلا ده نفرد ولو .ههيق
 بو ؟كللذك ناك اذإف 4 متتمم اذهو: 6ةيق' قبيل انج هللا بنهب
 .مدآ امهب قلخ نيتنثا نيدي ىلاعت هلل نأب نمؤت نأ كيلع
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 .ةردقلا وأ ةمعنلا امهب دارملا :تلق اذإو

 ىلع تأرتجا اذإ الإ ؛دارملا وه اذه نوكي نأ نكمي ال :انلق

 :لوقنف ؛انلق يتلا ةعبرألا فاصوألا دضب همالك تفصوو «كبير

 ؟نيدي هل نأب ملاع : 4 قدي » :لاق امنيح لجو زع هللا له

 قداص وه :لوقيسف ؟قداص وه له :لوقنف .ملاع وه : لوقيسف

 «قداص ريغ :وأ «ملاع ريغ وه :لوقي نأ عيطتسي الو .كش الب

 نأ الو ءازجعو ًاَّبع امهريغ ديري وهو امهب رّبع :لوقي نأ الو
 الالضإ تافصلا نم هيف سيل امب اونمؤي نأ هقلخ نم دارأ :لوقي

 !؟نيديلا هلل تبثت نأ كعنمي يذلا ام ؛ًاذإ :هل لوقتف !مهل

 ؛هسفن نع هب هللا ربخأ امب تنمآ :لقو «هيلإ بتو .كبر رفغتساف
 ريغ نم ًاثيدح نسحأو «ًاليق قدصأو «هريغبو هسفنب ملعأ هنأل

 .اضيأ هريغ نم ةدارإ متأو

 نحنو «ةثالثلا فاصوألا هذهب هللا همحر فلؤملا ىتأ اذهلو

 ؛ مهل ةيادهلا ةدارإو قلخلل نايبلا ةدارإ :وهو «عبارلا فصولا اندز

 نم نيرا نكن كت ديو مُكَل َنْيَبَسل هلأ ُديِرب## :ىلاعت هلوقل

 .[57 : ءاسنلا] 4 مكين

 عماج وه يذلا همالكب هسفن نع هب هللا ربخأ ام مكح اذه

 .مالكلا يف عبرألا تالامكلل

 : لسرلا هب تربخأ ام امأ
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 ٍفالخب ؛ نوُقوُدْصَم نرد ُهَلْسَد ثا : فلؤملا لاقف ©

 0 هيَلَع َنوُلوُقَي َنيِذَّلا

 :جرشلا

 ربخملا :قداصلا :«١نوقودصم نوقداص هلسر مث» :هلوق *#

 .هب اوربخأ اميف نوقداص لسرلا لكف ؛ عقاولا قباط امب

 اذإف ؛مالسلا مهيلع لسرلا ىلإ دسلا تعقب نأ نيالا كلو

 ةحص ملعن ىتح «لبقن الف ؛اذكو اذك ىسوم لاق :دوهيلا تلاق

 "لف ؛؟اذكو اذك ىسيع لاق : ىراصنلا تلاق اذإو ٠ ىس وم ىلإ هدئس

 لاق :لئاق لاق اذإو .ىسيع ىلإ دنسلا ةحص ملعن ىتح «لبقن

 . كدمحعيم

 هللا نع هب نوربخي ام لكف ؛نولوقي اميف نوقداص هلسرف
 .ًادبأ نوبذكي ال «هيف نوقداص مهف ؛هتاقولخم نم هريغ نعو

 مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ اذهلو

 .بذكلا نم نوموصعم

 :ناتخسن :«نوقدصم» :وأ (نوقودصم) *

 ؛ مهيلإ يحوأ ام نأ ىنعملاف ؛«نوقودٌُصَم» ةخسن ىلع امأ ْ

 يذلا :قداصلاو .«قدصلاب ربخأ يذلا :قودصّملاو .ءقدص وهف

 .«نوقّدصم» : ةخحسن يفو 000
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 ةريره يبأل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوق هنمو .قدصلاب ءاج

 كيلع لزي مل ؛يسركلا ةيا تآرق اذإ كنإ :ناطيشلا هل لاق نيح

 كقدص» :هل لاق حبصت ىتح ناطيش كبرقي الو .ظفاح هللا نم

 لك .نوقودصم لسرلاف .قدصلاب كربخأ :ىنعي ؛'“"بوذك وهو

 مهبذك الو «مهلسرأ يذلا مهبذك ام 000 ؛ مهيلإ يخوأ ام

 ُلوَقل ُهَّنِإ 8 ءمالسلاو ةالصلا هيلع ليربج وهو ءمهيلإ لسرُأ يذلا

 - ١9 :ريوكتلا] * نيم مث عاطُم * ٍنيكم شْرمْلا ىذ دنع َوَوُه ىذ * و ٍلوُسَر

 ه1

 مهممأ ىلع بجي هنأ ىنعملاف ؛«نوقَّدَصُم» :ةخسن ىلع امأو

 : ينعي ؛اعرش :يأ ؛«نوقدصم» ىنعم نوكي اذه ىلعو «مهقيدصت

 «رفاك وهف ؛مهبذك وأ لسرلاب بذك نمف ؛اعرش اوقّدصي نأ بجي

 نيلاعت هللا نأ يأ دو ريغا هعودمل "؟ةوقدصن» :ةوك نأ قوجيو

 هلوقب مهقذص ؛لسرلا قّدص ىلاعت هللا نأ مولعمو ءمهقدص

 :هلعفبو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هلوسرل لاق هللا نإف ؛هلوقب امأ
 ُهَلآَو »8 :لاقو 08١15 :ءاسنلا] «تكَلَتَلإ َلْرأ آمي ُدَبْمَي ُدَّسأ نكل » هع ا كو

 .لوقلاب قيدصت اذهف ؛[١ :نوقفانملا] 4 ماوس َكَنإ مَع

 هللا لوسر هلكو امدنع هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم )179١( يراخبلا هقّلع )١(

 .ناضمر ةاكز ظفحب هك

 ملو انه ثيدحلا اذه يراخبلا دروأ اذكه :(588/5) «حتفلا» يف ظفاحلا لاقو

 .قرط نم ميعن وبأو يليعامسإلاو يئاسنلا هلصو دقو . . .ثيدحتلاب هيف حرصي

 /ا١



 يتأي وهف ؛تايآلا راهظإو .هل نيكمتلابف ؛لعفلاب هقيدصت امأ

 مل نإف ءةيزجلاف ءاولبقي مل نإف ءمالسإلا ىلإ مهوعدي سانلل
 هل نكمي ىلاعت هللاو .مهلاومأو مهءاسنو مهءامد حابتسا ءاولبقي

 قراشم هتلاسر تغلب ىتحو «ضرأ دعب ًاضرأ ضرألا هيلع حتفيو
 ام ًاضيأ كلذك «لعفلاب هللا نم قيدصت اذهف ؛اهبراغمو ضرألا
 تايآلا تناك ءاوس ءهل قيدصت وه تايآلا نم هيدي ىلع هللا هيرجي
 ال وهو ءيشلا نع لأسُي ًامئاد ناك ةيعرشلاف ؛ةينوك مأ ةيعرش
 ٍرْمَأ ْنِم حولا ٍلُق جورلا ِنَع كتوُلَعَسمَو » :باوجلا هللا لزنيف ؛هملعي
 ريغ ناك ولو «لوسر هنأب قيدصت اذه ًاذإ ؛180'"2 :ءارسإلا] 4ِقَي
 6 هيف ّلاَمِق لف هيف ٍِلاَِق ارحل ِرِمَثلَا ٍنَع َكتوَُحَسي اظل باحأ اني 4لوسو

 ٌريكأ هْنِه ءوَِمَأ ُجاَرحإَو ِراَرَعْلا ِدِجْسَمْلَاَو -وب'رْفُكحَو هلأ ليم نع دصَو دي م هس ل رو 2
 ؛خلإ ...«وِف ٌلاَتَو َلُق »8 :باوجلاف 1١[. :ةرقبلا] 4 لأ َدنِع
 . لجو زع هللا نم قيدصت اذهف

 يتلا ةينوكلا تايآلا رثكأ امو اَدج ةرهاظ ةينوكلا تايآلاو
 اذهو «ببس ريغل وأ ببسل تءاج ءاوس ؛هلوسر اهب هللا بأ
 . ةريسلا يف فورعم

 انأ انيب» :لاق ءهنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع )41/7١( يراخبلا هاور امل )١(

 مهضعب لاقف دوهيلا رم ذإ -بيسع ئلع ءىكتم وهو- ثرح يف كك يبنلا عم
 ءيشب مكلبقتسي ال مهضعب لاقو- هيلإ مكبار ام :لاقف «حورلا نع هولس :ضعبل
 مهيلع دري ملف لي يبنلا كسمأف ءحورلا نع هولأسف .هولس :اولاقف -هنوهركت
 كنولأسيو# :لاق يحولا لزن املف .يماقم تمقف ؛هيلإ ئحوي هنأ تملعف ءًائيش
 .««ًاليلق الإ ملعلا نم متيتوأ امو يبر رمأ نم حورلا لق حورلا نع
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 هللا لبق نم نوقّدصم مهنأ :(نوقدصم) : ةملك نم انمهفف

 نأ بجي :يأ ؛قلخلا لّبق نم نوقّدصم «ةيعرشلاو ةينوكلا تايآلاب

 نم سانلا نم نأل ؛ًاعرش قيدصتلا ىلع كلذ انْلَمَج امنإو ءاوقدصي

 ءالؤهف : َنوُمَلْعَي ًالاَم ِهْيَلَع َنوُلوُقَب َنيِذَّلا فالخب» :هلوق #
 .نوملعي ال ام اولاق مهنأل ؛نولاض وأ نوبذاك

 فيرحتلا لهأ نأل ؛فيرحتلا لهأ ىلإ ريشي فلؤملا نأكو
 اذك دري مل هنإ :اولاق :نيهجو نم نوملعي ال ام هللا ىلع اولاق

 .نوملعي ال امي باجيإلاو بلسلا ىف اولاقف !اذك دارأو

 ىلع اولاق انهف !يقيقحلا هجولا هجولاب دري مل :اولاق :ًالثم
 !باوثلا هجولاب دارملاو :اولاق مث «بلسلاب نوملعي ال ام هللا
 . باجيإلا ىف نوملعي ال ام هللا ىلع اولاقف

 مهنأ ىلع ةلدألا تماق لب «نيقّدصم الو نيقودصم الو نيقداص

 .ناطيشلا مهيلإ ىحوأ امب نوبوذكم نوبذاك

 تي تي و دأ2 ك5 0.

 َوَّرِمْلا َبَر َكّيَر نَحَبس # :ىلاعتو ةناحبُس لاق اذهلَو» :هلوق ©

 : تافاصلا] «تولعلا بر هن ُدْمْكْلَو *تيلسرمْلا َلَع ُمكَسَو #* توُهِصَي مَع

 4٠ 8# ١[(

 ليرخا



 :حجرشلا

 .هلسر مالكو همالك لامك لجأل :يأ ؛«اذهلو» :هلوقو *

 هيزنت وهو «حيبستلا ىنعم قبسو :24كّبَر َناحْبُس# :لاق» *
 .هب قيلي ال ام لك نع هللا

 يهو لَك دمحم ىلإ ةيبوبرلا فاضأ :# َكْيَر 9 :هلوقو *

 .قولخملا ىلإ قلاخلا ةفاضإ باب نم «ةصاخ ةيبوبر

 ىلإ فوصوملا ةفاضإ باب نم :4 َةَّرِْلا تر :هلوقو
 ْتَر 8# :لاق انهو «قولخم بوبرم لك نأ فورعملا نمو «ةفصلا
 نم هذه :لوقنف ؛هتافص نم اهنأل ؛ةقولخم ريغ هللا ةزعو ورمل

 انه ؛وَّزِمْلا بر 8# ف ؛اذه ىلعو ءةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإ باب

 .رادلا بحاص :يأ ؛رادلا بر :لاقي امك ؛ةزعلا بحاص :اهانعم

 امك ؛نوكرشملا هفصي امع :ىنعي ؛4#ت وفِي مَع 9 :هلوق #

 ظ | . فلؤملا هركذيس
 . لسرلا ىلع : يأ ؛4تيسبزتلا َكَعُعَكَسَو» : هلوق *
 لجو زع هسفن هللا دمح :4تيلكْلا بَ ُدَتلَلَو » :هلوق *

 هيزنت حيبستلا يفو «تافصلا لامك دمحلا يف نأل ؛اههزن نأ دعب

 ,حيبستلاب بويعلا نع هيزنتلا نيب ةيآلا يف عمجف ؛بويعلا نع
 .دمحلاب لامكلا تايثإو

 َمَلَسَو ,لسؤلل َنوفِلاخُملا هب ُهَفَصَو اَمَع ُهَسْفَن َحّبَسَفا :هلوق ©
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 : (ٍبْيَعلاَو ٍصَقَّنلا ّنِم ةولاق ام ةَمالَسل َنيِلَسْرُملا ىلع

 :حجرشلا

 هسفن دمحو :لاقي نأ يقبو ءحضاو ةلمجلا هذه ىنعم

 دومحم هناحبس هنإف ؛هلسرل ةبسنلابو هسفنل ةبسنلاب هتافص لامكل

 ةمحر نم كلذ يف امل ؛لسرلا لاسرإ ىلعو هتافص لامك ىلع

 . مهيلإ ناسحإلاو قلخلا

 دع دع دع

 نأ

 هّسفن هب ىَّمَسَو َفَصَو اميف ٌعّمَج دق َُناَحْبُس وُهَو» :هلوق ©

 . (تاَبْثإلاَو ىفّنلا َّنْيَ

 :جرشلا

 عمج ىلاعت هللا نأ ةلمجلا هذه يف هللا همحر فلؤملا نّيب

 مامت نأل كلذو «.تابثإلاو نئفتلا نيب هسفن هب ىمسو فصو اميف

 :نامسق تاففصلا نأ هللا همحر اندافأف ؛ صقنلا تافص

 ١ ةيتوبثلا تافصلا :مهدنع ىمستو :ةتبثم تافص .

 نم ةيبلسلا تافصلا :اهنومسيو : ةيفنم تافصو ؟

 ناك نإو «ةيبلس اهيمسن نأ نم جرح الو  يفنلا وهو .«بلسلا

 .ةيفنم :لوقن لب «ةيبلس اهيمسن ال :لاقو فقوت سانلا ضعب

 ظفللا ىف فالتخالاف ؛ىفنلا ىنعمب ةغللا ىف بلسلا ماد ام :لوقنف

 .رضي الو



 ؛تعش نإ وأ «ةيبلسو ةيتوبث :نامسق لجو زع هللا تافصف

 .دحاو ىنعملاو «ةيفنمو ةتبثم : لقف

 سيل «لامك تافص اهلكو .هسفنل هللا هتبثأ ام لك :ةتبثملاف

 ام نوكي نأ نكمي ال هنأ اهلامك نمو ءهوجولا نم هجوب صقن اهيف
 :نمتت قولحملا ةلئامملا نأل"« ليكقلا ىلع ًالاودعللا

 نيذلا .فيرحتلا لهأ لالض انفرع ؛ةدعاقلا هذه انمهف اذإو
 ًارارف اهنوفني اوذخأ مث «ليثمتلا مزلتست ةتبثملا تافصلا نأ اومعز

 . ليثمتلا نم

 ًالئامم نوكي نأ مزل ؛ًاهجو هلل انتبثأ ول :اولاق :هلاثمو
 ىلإ ال رخآ ىنعم ىلإ هانعم ليوأت بجي ذئنيحو «نيقولخملا هجوأل
 . ىقيقحلا هجولا

 ةفص وهف ؛تافصلا نم هسفنل هللا تبثأ ام لك :مهل لوقنف
 تانفضلا نم ةسفل هللا هتثآ 'اميف نوكي. نآ اذبأ .نكمي. الو, لامك

 ىه وأ «ءامسألاك ةيفيقوت تافصلا له :لتاق لاق اذإ ؛نكلو

 ؟هسفن هب فصي مل

 دنع روهشملا ىلع ةيفيقوت تافصلا نإ :لوقن نأ باوجلاف
 .هسفن هب فصو امب الإ هللا فصت الف ؛ءامسألاك ؛ملعلا لهأ

 لامك ةفص :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت تافصلا :لوقن ذئنيحو
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 .قلطم صقن ةفصو «ديقم لامك ةفصو «قلطم

 ؛لجو زع هلل ةتباث ىهف ؛قالطإلا ىلع لامكلا ةفص امأ

 . كلذ وحنو 1 .ديري امل لاعفلاو ؛ملكتملاك

 ىلع اهب هللا فصوي ال هذهف ؛ديقب لامكلا ةفص امأو

 امو ...ءازهتسالاو «عادخلاو ءركملا :لثم ؛ًاديقم الإ قالطإلا
 نم ةلباقم يف تناك اذإ ءديقب لامك تافص هذهف ؛كلذ هش

 هلل ةبسنلاب حصت الف ؛ةقلطم تركذ نإو «لامك يهف ؛كلذ نولعفي

 وأ ءىزهتسملا وأ ركاملاب هفصو قالطإ حصي ال اذهلو .ءلجو زع
 «نيقفانملاب ءىزهتسم «نيركاملاب ركام :لوقنف «دّيقت لب ,عداخلا

 الإ تأت مل اهنأل ؛اهديقتف ؛نيرفاكلل دئاك «نيقفانملل عداخ
5 
 . ةدذصعم

 يأب اهب هللا فصوي ال هذهف ؛قالطإلا ىلع صقنلا ةفص امأو

 اهنأل ؛مصألاو .«ىمعألاو «نئاخلاو ءزجاعلاك ؛لاوحآلا نم لاح

 نيب قرفلا ىلإ رظناو ءاهب هللا فصوي الف ؛قالطإلا ىلع صقن

 وهو هللا َنوُعِرحي َنيِقِفَمْلا َّنإ 9 :ىلاعت هللا لاق ؛نئاخو عداخ
 لاق نكل «هعداخ نمل هعادخ تبثأف ؛[47١ :ءاسنلا] 4 ْمُهَعِدِدَح

 « جهنم كَم ُلَبَم نم هَل اونا َدَقَف َكَئاَِ أودري نِإَو ا :ةنايخلا يف

 يك عادخ ةنايخلا نأل ؛مهناخف :لقي ملو 1١[« :لافنألا]
 .ادبأ حدم هيف سيلو «صقن نامتئالا ماقم يف عادخلاو (نامتثئالا

 .ًاقلطم هللا نع ةيفنم صقنلا تافص ؛ًاذإف

 نوكيو «لاح لكب لامك ايه ءامسألا نم ةذوخأملا تافصلاو

1١7 



 اهيلع لد لامك ةفص عمسلاف ؛اهلولدمب فصتا دق لجو زع هللا
 لامك ةفص يهف ؛ءامسألا اهيلع تلد ةفص لكف ؛عيمسلا همسا
 هنأ 4 ةليفتعم امسق :ايلعحت هذهو -قالطألا ليتم لعا هلل ةعشن

 فلس يتلا ماسقألا ةثالثلا ىلإ مسقنت اهريغو «ليصفت اهيف سيل

 نأل ؛ملكتي هنأ عم «ملكتملاب هسفن هللا مسي مل اذهلو ءاهركذ

 الو ًاريخ نوكي ال دقو ءَاّرش نوكي دقو ءاريخ نوكي دق مالكلا

 ؛هللا ىلإ بسني ال كلذك وغللاو ءهللا ىلإ بسني ال رشلاف ؛اًرش

 نأل ؛ملكتملاب هسفن مسي مل اذهلو ءهيلإ بسني ريخلاو ءهفس هنأل

 « َيَسْلل ةنألا هَِيَو# : لجو زع هللا اهفصو امك ءامسألا

 تءاج اذهلو «صقنلا نم ءيش يأ اهيف سيلف ؛[١186١ :فارعألا]

 1 . قلطملا ليضفتلا مساب

 قيرطلا وه امف ؛اهماسقأو تافصلا انمهف :لئاق لاق اذإ

 ؟ةيفيقوت تافصلا نإ :لوقن انمد ام ةفصلا تابثإل

 : ةفصلا تابثإل قرط ةدع كانه :لوقنف

 وهف ؛مسا لك نأل ؛اهيلع ءامسألا ةلالد :لوألا قيرطلا

 هللا ءامسأ نم مسا لك نإ :قبس اميف انلق اذهلو «ةفصل نمضتم

 .اهنم قتشا يتلا ةفصلا ىلعو هتاذ ىلع لاد

 «نيديلاو ءهجولا :لثم ؛ةفصلا ىلع صني نأ :يناثلا قيرطلا

 لثمو «لجو زع هللا نم صنب هذهف ؛كلذ هبشأ امو . . .نينيعلاو

 : ميهاربإ] © ِاَمِنَأ وذ ريع هلأ َّنِإ 8 :ىلاعت هنع لاقف «ماقتنالا
 ضعب يف دجوي امل افالخ ؛ مقتنملا هللا ءافنسأ خم سيل | 1/
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 ليبسىلع الإ ءاج ام ماقتنالا نأل ؛هللا ءامسأ دع اهيف ىتلا بتكلا

 # نومقتنم : م تيِمرْجُمْلا َنِماَنِإ » :هلوقك | د لعافلا مسأ وأ فصولا

 .[71؟ : ةدجسلا]

 ؛ملكتملا :لثم ؛لعفلا نم ذخؤت نأ :ثلاثلا قيرطلا
 م

 .[114 :ءاسنلا] 4اًميِلكَحَت ىَسوُم هَل َمُلُكَو » نم اهذخأنف

 :لوقن كلذ ىلع ءانبو «ةفصلا اهب تبثت يتلا قرطلا يه هذه

 لك سيلو «ةفصل نمضتم مسا لك نأل ؛ءامسألا نم معأ تافصلا

 نكلو «ةريثكف ؛لجو زع هللا نع ةيفنملا تافصلا امأو

 املكو .«لامك تافص اهلك تابثإلا تافص نأل ؛رثكأ تابثإلا

 تافصو ءرثكأ وه ام فوصوملا لامك نم رهظ ؛تعونتو تددعت

 ريغ «ةماع ًاريثك يتأت يفنلا تافص نأ دجن اذهلو «ةليلق يفنلا

 ؛ببسل الإ نوكي ال ةنيعم ةفصب صصخملاو «ةنيعم ةفصب ةصصخم
 نع اهافن يتلا ةفصلا هذهب فصتا هللا نأب نيعدملا بيذكت لثم

 .اهافن يتلا ةفصلا هذه مهوت عفد وأ هسفن

 كوش خم سبا طا دلع نوع ةماعلا لزألا مسقلاف
 0 :لاق ؛[١١ :ىروشلا] « ٌررِسْل يلا َوُهَو

 هتمكحو هتزعو هرصبو هعمسو هتردقو هملع ف #ُ ءلَش

 َسيَل » :لاق لب ٠ .«لصفي ملف ؛هتافص نم كلذ ريغو ...هتمحرو

 لامك ىلع لدي لمجملا ماعلا يفنلا اذهو .# ٌءْىَش 5051

 لامك لك ين توهورتك سال «قلطم



 هه 200
 هدأ َدَححأاَم # هلوقك ؛؟ببسل الإ هدجت الف ؛ًالصفم ناك اذإ امأ وسم

 :هلوقو دلو هلل نإ :لاق نم لوقل ًاَدر ؛[١4 :نونمؤملا] 4طن
 :ىلاعت هلوقو «كلذك [" :صالخإلا] 4 َدَلوُي ّمَكَو ذيك ْمْلاٍ
 نم اَمَصَم اَمَو وأ ِةَئِس ىف اَمُهنْبَي اَمَو َسْراْلاَو ٍتوُمَسْلا اسقلَح ْدَقَلَو »
 قح هللا ردقي ال يذلا نهذلا ضرفي دق هنأل ؛ :ق] 4 بو
 اهقلخ ناك اذإ ةميظعلا نوضرألاو ةميظعلا تاوامسلا هذه نأ هردق
 :َقل 4 ٍبوُُل ني اَنَسَم اَمَو » :لاقف «بعتلا هقحليسف ؛ مايأ ةتس يف
 .ءايعإو بعت نم :يأ ؛[8

 ىلع الإ لجو زع هللا تافص يف دري ال يفنلا نأ اذهب نيبتف
 ال بلسلا تافص نأل ؛ببسل صوصخلا ليبسىلع وأ مومعلا ليبس
 :لوقن اذهلو «تابثإل ةنمضتم تناك اذإ الإ لامكلا نمضتت
 لامك توبثل ةنمضتم هسفن نع هللا اهافن يتلا ةيبلسلا تافصلا
 ةوقلا لامك نمضتم :4 ٍِبْوَُل ني اَنَسَم اَمَو# :هلوقف ؛اهدض
 نمضتم :[49 :فهكلا] 4اَدَحَل َكّيَر ُمِيِظَي الو # :هلوقو «ةردقلاو
 :[86 :ةرقبلا] 4َنوُلَمَكتاَمَعلْفَعي ُهَّلَأ اَمَو# :هلوقو «لدعلا لامكل
 نوكت نأ دب الف ؛ًاًرج ملهو ...ةطاحإلاو ملعلا لامكل نمضتم
 كلذ دض لامك وه توبثلا كلذو «توبثل ةنمضتم ةيفنملا ةفصلا

 .ًاحدم نكت مل ؛الإو «يفنملا

 يفنلا نأل ؛درجم ىفن هللا نع ةيفنملا تافصلا يف دجوي ال
 «ءانث الو احد 5 الف ؛؟ءيشب نيل مدعلاو مدع درجملا

 نوكي دقو هَأَّمذ نوكيف «ةفصلا كلت نع زجعلل نوكي دق هنألو



 .ًاَّمذ الو ًاحدم نوكي الف ؛ةيلباقلا مدعل

 :“"رعاشلا لوق زجعلل يذلا لوألا لاثم

 لَدْرَخ َةَبَح َساَّنلا َنوملْظَي الو ةكئذب َنوُرِدْفَي ال هلي

 ال انرادج نإ :لوقت نأ :ةيلباقلا مدعل يذلا يناثلا لاثمو

 يتلاو هسفنل هللا اهحبنأ قتلا تافصلا هذه وت انيلغهتجاولاو

 اهلكف ؛ءامسألا امأ «يفنم اهيفو تبثم اهيف تافصلا يه هذه

 «يباجيإ ىنعم ىلع لدي ام اهنم ةتبثملا ىلاعت هللا ءامسأ نكل

 .هللا ءامسأل ةبسنلاب تابثإلاو

 .ريثك يباجيإ اهلولدم يتلا لاثمف

 ؛يبلس هلولدمف ؛ًاذإ .بيع لك نم ملاسلا :هانعم :ءاملعلا

 . بيعو صقن لك نع ِهّرَئُمْلا ءايعن نأ ؛ مالسلا

 ةبسنلاب ديري ال وهو «ةحيحصو ةميلس فلؤملا ةرابع تراصف
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 هلل مساب سيل يفنملا مسالا نأل ؟ةيفنم ءامسأ كانه نأ ءامسألل
 :ةيبلسو ةيتوبث هللا 'ءامسأ تالولدم نأ هذارم نكل

 تي عي دن

 هب َءاَج اّمَع ةَعاّمَجلاَو َهّنُّسلا لْهَأل َلوُدُع آلَق» :هلوق ©
 0 مهْيَلَع هللا معن َنيِذَّلا طارص ُميقَتْسُملا ًطارّصلا ُهَنِإَف ؛َنوُلَسْرُملا
 . (َنيحلاّصلاَو ِءادّهّشلاَو َنيقيّدَّصلاَو َنيّيتلا

 :جرشلا

 هب ءاج امع ةعامجلاو ةنسلا لهأل لودع الف» :هلوق *
 ةنسلا لهأف ؛فارحنالاو فارصنالا هانعم :لودعلا :«نولسرملا
 . لسرلا هب تءاج امع اولدعي نأ نكمي ال ةعامجلاو

 مهعابتا لامكل مهنأ نيبيل ؛يفنلا اذهب فلؤملا ءاج امنإو
 مهف ؛لسرلا هب تءاج امع اولدعي نأ نكمي ال مهنع هللا يضر
 «لسرلا هب تءاج امع «ًاقالطإ نيفرحنم ريغو ءامامت نوكسمتسم
 انعمسو .ماكحألا يف انعطأو انعمس :نولوقي مهنأ مهتقيرط لب
 .رابخألا يف انقّدصو

 هيلع دمحم هب ءاج ام :«نولسرملا هب ءاج امع» :هلوقو *

 «نييبنلا متاخ هنأل ؛هنع لدعن ال اننأ حضاو مالسلاو ةالصلا

 له ؛هريغ نع ءاج ام نكل .هوعبتي نأ دابعلا عيمج ىلع بجاوو
 ءاج ام نأل ؛هنع مهل لودع ال ؟هنع لودع ةعامجلاو ةنسلا لهأل
 ؛فلتخي ال رابخألا باب يف مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا نع



 هب تربخأ ام ٌلكف ؛ربخ هنأل ؛ْخَسْنُي نأ نكمي الو «نوقداص مهنأل

 .هب ناميإلا بجيو قدصو لوبقم وهف ؛لجو زع هللا نع لسرلا
 كوالا كوشلا لاب امه 8: : هل .لاقا امل قوعرنل :ىشوم لاق * اقم

 ء[م7 هل :هط] 4 ىَسَي الو َقَر ٌلِضَياَل بنك ىف ِقَو َدنِع اَهُمْلِع َلاَق #

 ؛كلذب قدصن نأ انيلع بجي نحنف ؛نايسنلاو لهجلا هللا نع ىفنف

 طعأ ىلا اير لاك + نومي اكدر نم لاق © هللا نم لوس هيب ءاج هنأل

 نيأ نم :لئاس انلأس ولف ؛[100 44 :هط] 4«َدَهَهُ ُمَقْلَح ِءَىََل
 ءىسوم مالك نم :لوقنف ؟هَقَّلَخ ءيش ّلك ىطعأ هللا نأ انملع

 ناسنإلاف ؛هب قئاللا هقلخ ءيش لك ىطعأ :لوقنو «كلذب نمؤنف

 ءهجولا اذه ىلع ةرقبلاو ءهجولا اذه ىلع ريعبلاو ء«هجولا اذه ىلع

 هحلاصم ىلإ قولخم لك ىده مث ءهجولا اذه ىلع نأضلاو

 مايأ يف ةلمنلاف ؛هعفانمو هحلاصم فرعي ءيش لكف ؛هعفانمو

 ءوه امك بحلا رخدت ال نكلو ءاهروحج يف اهتوق رخدت فيصلا
 ءاج اذإو ءاهيلع دسفل ؛؟تبن ول هنأل ؛تبني الثل ؛هسوؤر مطقت لب

 هيقبت ال اهنإف ؛روحجلا يف هتعضو يذلا بحلا اذه لتباو رطملا

 نم سبيي ىتح ءاهرحج جراخ هرشنت لب «ةحئارلاو نفعلا هلكأي
 !هلخدت مث «حيرلاو سمشلا

 هيف جاتحُي نيقباسلا ءايبنألل َبسُن ام نأ ىلإ هيبنتلا بجي نكل
 لوسر ىلإ تس يللاك ؛ًابذك نوكي نأ لايستكل' « لقنلا ةحض: ىلإ
 له :«نولسرملا هب ءاج امع» :هللا همحر هلوقو .ىلوأو لَ هللا

 صتخيف ؛تافصلا باب يف نآلا مالكلا نأ وأ ماكحألا اذه لمشي

 ؟رابخألاب

١08 



 .ماكحألاو رابخألا لمشي :انلق ؛ظفللا مومع ىلإ انرظن نإ

 باب يف مالكلا نأ يضتقت ةنيرقلا :انلق ؟قايسلا ىلإ انرظن نإو

 .رابخألا باب نم يهو «دئاقعلا

 ًاّصاخ هللا همحر مالسإلا خيش مالك ناك نإ :لوقن نكلو
 وهف ؛اًماع ناك نإو .مالك هيف انل سيلو ءصاخ وهف ؛دئاقعلاب

 . ماكحألا لمشي

 يه له :ءاملعلا اهيف فلتخا نيقباسلا لسرلل يتلا ماكحألاو

 ؟©)ل ًاماكحأ تسيل وأ ءاهفالخب انعرش دري مل اذإ انل ماكحأ

 نيقباسلا ءايبنألا نع تبث ام نأو ءانل ماكحأ اهنأ حيحصلاو

 انعرش درو اذإف «هفالخب انعرش درو اذإ الإ ؛انل وهف ؛ماكحألا نم

 يف زئاج ةيحتلا دنع دوجسلا :ًالثمف ؛هفالخ ىلع وهف ؛هفالخب

 لبولا كلذك «مرحم انتعيرش يف نكل «هينبو بوقعيو فسوي ةعيرش
 4 ٍرْمظ ىذ ّلُك اَنََّرَح أوُداَه تدَلأ َلَعَو 7 :دوهيلا ىلع مارح
 .لالح انتعيرش يف يه نكلو +7 : ماعنألا]

 هنأ ىلع هللا همحر مالسإلا خيش مالك لمحن نأ نكمي ؛ًاذإف
 نم ءايبنألا عرش يف ناك ام :لوقن نأو ءماكحألاو رابخألا يف ماع

 .ليلدب الإ ؛انل وهف ؛ماكحألا

 ءايبنألا ةعيرش نم اذه نأ فرغت فيك :رظنلا ىقبي نكلو

 ءانل عرشب سيل هنأ :ةيناثلاو ءانل عرش هنأ :ىلوألا «دمحأ مامإلا نع ناتياور هيف )١(

 .(١0ا//5؟) («رطانلا ةضور» ىف ةمادق نبا امهركذ
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 ؟نيقباسلا

 «باتكلا :لوآلا قيرطلا :ناقيرط كلذ ىف انل :لوقن

 ممألا نع هباتك يف هللا هاكح امف .ةنسلا :يناثلا قيرطلاو

 اضيأ وهف ؛هنع حص اميف كك يبنلا هاكح امو .تباث وهف ؛نيقباسلا

 تباث

 ام قيدصتب انعرش درو اذإ الإ ؛بذكن الو قدصن ال يقابلاو

 يف ءاج امل نكلو .مهلقنل ال ءهقدصن اننإف ؛باتكلا لهأ لقن

 نأل ؛هبذكن اننإف ؛باتكلا لهأ بيذكتب انعرش درو اذإو .انتعيرش

 اذه :لوقنف ؛هللا نبا حيسملا نأب نومعزي ىراصنلاف .هبذك انعرش
 .بذك اذه :لوقنف ؛هللا نبا ريزع :نولوقي دوهيلاو ءبذك

 : (هنإف) : «ميقتسملا طارصلا هنإف» :ىلاعت هللا همحر هلوق *

 قيرط ىلع دوعي نأ نكميو «لسرلا هب تءاج ام ىلع دوعي ريمضلا
 تءاج امف ؛هنع لودعلا مدعو عابتالا وهو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 طارصلا وه :ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلإ بهذ امو «لسرلا هب

 ةتسملا
5 

 ؛؟شارف :لثم ؛طورصم :ىنعمب ؛لاعف نزو ىلع :(طارص)

 مسا ىنعمب وهف ؛سورغم :ىنعمب ؟سارغو «شورفم :ىنعمب
 نم ذوخأم «ميقتسملا عساولا قيرطلل لاقي امنإ طارصلاو .لوعفملا
 ال ؛ًاعساو ناك اذإ قيرطلا نأل ؛ةعرسب ةمقللا علب وهو ءطرزلا
 لك :هفيرعت يف نولوقي طارصلاف ؛هيف سانلا رثعتي قيض هيف نوكي
 .جاجوعا الو لوزن الو دوعص هيف سيل عساو قيرط
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 «ميقتسملا طارصلا وه لسرلا هب تءاج يذلا قيرطلا ؛ًاذإ

 انيمي فارحنا هيف سيل ميقتسم قيرط هما لاو حوشاويف قمل يذلا

 ١6[. : ماعنألا] 4 وعِبَتَأف اميِقَدَسُم ىِطْررص اذه َّنأَو» يل

 طارصلا انريسفت ىلع ةفشاك ةفص ميقتسملا نوكيف ؛هيلعو

 ءميقتسملا وه اذه نأل ؛هيف جاجوعا ال يذلا عساولا قيرطلا هنأب

 را ل لا ؛ةديقم ةفص اهنإ :لاقي وأ

 4 َنوُلوُعَسم مْ | ٌرموُقَو *# محلا طر َلِإ ْموُدَمَك» :ىلاعت لاق امك
 .ميقتسم ريغ طارصلا اذهو «[17؟5 - 7 :تافاصلا]

 َنيقيَدَصلاَو نيت نم مهْيَلَع هللا مَعَ َنيِذْلا طار َرص) :هلوق *

 :يأ ؛(مهيلع هللا معنأ نيذلا طارص) :«َنيحلاَّصلاَو ِءاَدَهُشلاَو

 امك ؛هيف نومي نيذلا مهف ؛هوكلاس مهنأل مهيلإ هفاضأو «مهقيرط

 ٍلّرص * ِويِقَّتَسُم طْص ّلِإ ىدَبل َكَنِإَو :ًانايحأ هسفن ىلإ هللا هفاضأ

 رابتعاب 0 ه7 :ىروشلا] 4ْضْرَأْلا فاَمَو توسل ِفاَمُهَل لأَن

 طارص وهف ؛هيلإ لصوم هنأو «هدابعل هعضوو هعرش يذلا وه هنأ
 هللا طارص ؛دحاو رابتعاب نينمؤملا طارصو «نيرابتعاب ىلاعت هللا
 طارصو .هيلإ لصوم هنأو «ءهدابعل هعضو هنأ :امه نيرابتعاب

 .مهدحو هنوكلسي نيذلا مه مهنأل ؛ نينمؤملا

 لضف لك :ةمعنلا :«مهيلع هللا معنأ نيذلا» :هلوقو *

 نم انب ام لكو «ةمعن وهف ؛هدابع ىلع لجو زع هللا نم ناسحإو
 ةصاخلاو .؛ةصاخو ةماع :نامسق هللا معنو ءهللا نم وهف ؛ةمعن

 . معأ ةصاخو «ءصخأ ةصاخ :نامسق ًاضيأ



 .نينمؤملا ريغو نينمؤملل نوكت يتلا يه :ةماعلاف

 ؟ةمعن رفاكلا ىلع هلل له :لئاس انلأس ول ؛اذهلو

 ,نادبألا هب موقت ام ةمعن يهو «ةماع ةمعن اهنكل ؛معن :انلق

 نكسملاو ةوسكلاو بارشلاو ماعطلا لثم ؛نايدألا هب حلصت ام ال

 .رفاكلاو نمؤملا اهيف لخدي هذهف ؛كلذ هبشأ امو

 ملعلاو ناميإلا نم نايدألا هب حلصت ام :ةصاخلا ةمعنلاو

 نويينلل ةماع يهو «نينمؤملاب ةصاخ هذهف ؛حلاصلا لمعلاو

 .نيحلاصلاو ءادهشلاك ؛ نيقيدصلاو

 َكَلَمْلَحَو َةمُكْدلَو بتكلا كيل ُهَّللا َلَرْنَأَو ## : ىلاعت هلوق ىلإ عمتساو

 هذهف ؛[١١ :ءاسنلا] 4اًميِظَح َكَيلَع هلأ ٌلْضَف راك ملَكَت كَ مَ ام
 مه لب ء«نييبنلا اهيف نونمؤملا قحلي ال صخأ يه يتلا ةمعنلا

 .مهنود

 :ىلاعت هلوقك يه :«مهيلع هللا معنأ نيذلا طارص» :هلوقو

 « مهتلع تمصنأ يللا طرص# َميَقََسْلا طرَصلا اندهأ »
 .[ال 5" :ةحتافلا]

 ؟مهيلع هللا معنأ نيذلا مه نمف
 مس سا كك م سس لس ل ع دو م اصل ره م نرخ 7 :

 من نيل َعَم َكِيلْوأَ َلوَُيلاَو هلا علب صول : هلوقب ىلاعت اهرسف
 6م

 ؛[19 :ءاسنلا] 4 َنيِحِلَصلاَو دبل َنيِقبدِضلَاَو َنَييلَأ ني مِهيلع ُهَّل
 ب

 : فانصأ ةعبرأ ءالؤهف
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 ىف لخاد وهف ىمهأَبتو مهيلإ هللا ىحوأ نم لك مهو «نويبنلا : الوأ

 يبن لك ننسلاو « يبن لوسر لك نأل «لسرلا لمشيف ةيالا هذه

 . قلخلا فانصأ ىلعأ ءالؤهو ءاولسري مل نيذلا نييبنلل اضيأ الماشو

 .ةغلابم ةغيص «ليعف نزو ىلع «قيدص عمج :نوقيدصلا :ًايناث

 ؟قيدصلا وه نمف

 قديما ءاج قرلاو 98 :ىلاهدل رق قي داشلا هن زسلب ام: ةييعأ

 ءولَسَرو هلل أونما< َنيِذَلآَو 8 :ىلاعت لاقو 0[ :رمزلا] 4 دب ٌقَّدَصَو
 متي الو  ناميإلا ققح نمف ؛[19١ :ديدحلا] 4 َنوُشَِدِصلا مه َكِيَلوأ

 :قيدص وهف ؛ - قيدصتلاو قدصلاب الإ ناميإلا قيقحت مح

 ىلع نوكي ام بعصأ اذهو «صالخإلاب ةديقعلا نيف قدصلا

 وهو  دصقملا يف قدصلا نم دب الف ؛صالخإلا ىلع اهتدهاجم

 .لجو زع هلل صالخإلاو  ةديقعلا

 ىلع ءاوس ؛عقاولا قباط ام الإ لوقي ال :لاقملا يف قدصلا

 ةنئأ ؛هريغ ىلعو هسفن ىلع طسقلاب مئاق وهف ؛هريغ ىلع وأ هسفن

 . مهريغو .. :هتضأو هيخأو همأو

 هب ءاج امل ةقباطم هلاعفأ نوكت نأ يهو :لاعفلا يف قدصلا

 مل نإف ؛صالخإ نع ةعبان نوكت نأ لاعفلا قدص نمو ديد يبنلا

 .هلوق فلاخي هلعف نأل ؛ةقداص نكت مل ؛صالخإ نع ةعبان نكت

 يفو هتدارإو هصالخإو هدقتعم يف قدص نم :ًاذإ قيدصلاف
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 . هلاعف ىفو هلاقم

 يضر ركب وبأ اهيبن دعب ةمألا هذه لضفأو ةمألا هذه ممألا لضفأ
 .هنع هللا

 2 ىلاعت هللا لاق ؛ءاسنلاو 0 نوكت ةبترم ةيقيدصلاو

 :لاقيو «[إ/له :ةدئاملا] * همي ددص لا 0-0 نب ىسيع

 .هدابع نم ءاشي نم

 :هلوقلا هللا ليمش ف ارلتق نيذلا مه :ليقف ؛ءادهشلا امأ
 هلوقل ؛ءاملعلا : ليقو « «ةاده كيدي املأ هلأ َمَلَعيِلَو © 4 ا مم علو ©

 :نارمع لآ] « وعلا أولو أو ةكيكمْلَاَو وه الإ هَل 7 ُهَّنَأ هللا دهس 9» : ىلاعت

 ءاملعلا نآلو ءهسفنل هللا دهش امب نيدهاش ملعلا لهأ لعجف

 ةيآلا :لئاق لاق ولو «غيلبتلاب ةمألا ىلعو غالبلاب لسرلل نودهشي

 حلاص ظفللا نأل ؛ءاملعللو ىلاعت هللا ليبس يف اولتق نمل ةماع
 هللا ليبس يف اولتق نيذلل الماش نوكيف ؛نايفانتي الو «نيهجولل

 غالبلاب هلك يبنلل اودهشو ةينادحولاب هلل اودهش نيذلا ءاملعللو
 .تغلب اهنأب ةمآلا ىلع اودهشو

 نمو ةقباسلا ةثالثلا عاونألا لك لمشي هنإف ؛نوحلاصلا امأ
 «نوحلاص نوقيدصلاو .نوحلاص ءايبنآلاف ؛ةبترملا يف مهنود
 . صاخلا ىلع ماعلا فطع باب نم اهفطعف ؛نوحلاص ءادهشلاو

 هي خنكل «هدابع ىقحو هللا ىقحب اوماق نيذلا مه نوحلاصلاو

١6 



 يف مهنود مهف ؛- ةداهشلاو ةيقيدصلاو ةوبنلا  ةقباسلا ةبترملا ىلع

 . ةبترملا

 . لسرلا هب تءاج ام ىلع نوشمي ال مهريغف ؛ةعبرألا فانصألا

 هو دانك أو

 ىف ُهَسْفَن هب هللا َفَصَو ام ةلْمُجلا هذه ىف َلَخَد ْدَقَو» :هلوق ©
 ويم مو ء 00 ريب م مس و ردو 0000 5

 هللا وه لف : لوقي ْتْيَح «نآوقلا ثلث َلدْعَت ىتلا .صالخإلا ةَروُس
 هع 0 هع اسس حس كك سب ا - 2و0 1 2 م ويم و م

 اوفكح مل نكي ملو دلو و نلبي ل ©« دمحلا هلأ« درحلا

 .54[24 - ١ :صالخإلا] 4 حأ

 :حجرشلا

 :هلوق اهب ديري هنأ لمتحي :«ةلمجلا هذه ىف لخد» :هلوق *

 ؛«تابثإلاو يفنلا نيب هسفن هب ىمسو تع اميف عمج دق وهو»
 هللا نوفصي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ نم قبس ام ديري نأ لمتحيو

 هذه نإف ؛ناك ًايأو ءهلوسر هب هفصو امو هسفن هب فصو امب ىلاعت

 عمج ىلاعت هللا نأ نم ؛قبس ام نمض يف ةلخاد اهدعب امو ةروسلا

 ةنسلا لهأ نأو «تابثإلاو يفنلا نيب هسفن هب ىمسو فصو اميف

 .كلذب نونمؤي

 نع ةرابع يه :(ةروسلا) :«صالخإلا ةروس يف» :هلوق *

 ؛اهدعب امعو اهلبق امع ةلصفنم :يأ ؛ةروسم هللا باتك نم تايآ

 .روسلا هب طاحأ يذلا ءانبلاك



 :ىنعمب ؛ءيشلا صالخإ :«صالخإلا ةروس» :هلوقو *

 :ليق ؛كلذب تيمسو «ءيش اهبشي ملو تيقن يتلا :ينعي نعي ؛ هتيقنت

 وهف ؛اهب نمآ نم نأو .ءلجو زع هلل صالخإلا نمضتت اهنأل

 4 اذإ ناسنإلا نأ يأ ؛اهئراقل ةصلخُم ىنعمب نوكتف ءصلْخُم

 حتفب - َةَصّلْخُم اهنأل :ليقو .لجو زع هلل صلخأ دقف ؟اهن نمو
 نم ًائيش اهيف ركذي ملف ءهسفنل اهضلخأ ىلاعت هللا نأل ؛- ماللا

 .هللاب ةصاخ رابخأ يه لب «هريغ نع رابخألا نم ًائيش الو ماكحألا

 .امهنيب ةافانم الو «ءناحيحص ناهجولاو

 هيلع يبنلا لوق ليلدلا :«نآرقلا ثلث لدعت يتلا» :هلوقو *

 5 نارقلا ثلث أرقي نأ مكدحأ زجعيأل» اسأل مالسلاو ةالصلا
 ءدمصلا هللا ءدحأ هللا» :لاق ؟هللا لوسر اي فيك :اولاق .«؟ةليل

 (7(نآرقلا فيلث لدعت

 ءءازجإلا ىف ال ءازجلا ىف نآرقلا ثلث لدعت ةروسلا هذهف

 ءهدحو هللا الإ هلإ ال :لاق نم» :نأ لكي ىبنلا نع تبث امك كلذو
 ريد ادق لك ىلع سو ةدمحلا هلوب ةتلللا هل هل :كيرتخال
 لهف 460( لع املس ينب نم سفنأ ةعبرأ قتعأ امنأكف ؛تارم رشع

 لاقو كلذ هيلع بجو نمم باقر عبرأ قاتعإ نع كلذ ءىزجي

 نع (0) ملسمو هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع (2015) يراخبلا هاور قد

 .هنع هللا يضر ءادردلا يبأ

 هللا يضر يراصنألا بويأ يبأ نع 59 ملسمو 55 5: يراخبلا هاور 6مفز

 . هيع



 لدعتف ؛ءازجلا ىف امأ .ءىزجي ال :لوقنف ؟تارم رشع ركذلا اذه

 يف !ةلذاعملا نم مزلي الف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك ؛اذه

 يف صالخإلا ةروس أرق ول ؛اذهلو .ءازجإلا يف ةلداعملا ءازجلا

 .ةحتافلا ةءارق نع هئزجت مل ؛تارم ثالث ةالصلا

 فيحان نأ ناقل قلق كد :انيززك هقيتوو اجلال" لاق

 : ةثالث هذهف ؛ماكحأو «تاقولخملا نع ربخو «هللا نع ربخ نآرقلا

 ١ رحل ُهَّنلأ وه لق :ةروس نإ :اولاق : هللا نع نبخ ب « :

 «ةقباسلا ممألا نع رابخإلاك ؛تاقولخملا نع ربخ - ١"

 .ةلبقتسملا ثداوحلا نعو «ةرضاحلا ثداوحلا نع رابخإلاو

 . . .اوكرشت ال ءاوتآ ءاوميقأ :لثم ؛ماكحأ :ثلاثلاو - *

 . كلذ هبشأ امو

 .نآرقلا ثلث لدعت اهنوك يف ليق ام نسحأ وه اذهو

 : («ٌرحأ ُهَّللاوه لك # : لوقي ثيح١ :هلوق *

 .هباطخ حصي نم لكل باطخلا :«ٌلق»

 هيلع لوسرلل اولاق يك رسعلا نأ :ةروسلا هذه لوزن بيسو

 :ليقو +” ةووسلا هذه هللا لنا" ؟فايؤاادلا فتن : مالسلاو ةالصلا

 مقر «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو 67755«2) يذمرتلاو )١17/0(« دمحأ هاور )١(

 -عولع درلا» ىف ىمرادلاو «(55) «ديحوتلا» ىف ةميزخ نباو «(68١5و ٠5الو 00)
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 امم اذك نمو اذك نم قلخ هللا نأ اومعز نيذلا مه دوهيلا لب
 ببسلا حص ءاوسو ."'"ةروسلا هذه هللا لزنأف ؛داوملا نم نولوقي
 ُهَّنلآ 8 :لوقن نأ هللا نع لاؤس يأ انلئس اذإ انيلعف ؛حصي مل مأ

 2 وئام مو ءه

 نيأو :تزيمض“ ؟عومش و :*« ٌلَحَأ ُهّللأ وه ٌلف# :هلوق *
 متلأس يذلا :لوقي هنأك ؛هنع لوؤسملا هعجرم نإ :ليق ؟هعجرم
 عناث أدتبم :« ُهَّنأا »و .ءنأشلا ريمض وه :ليقو .هللا هنع
 نوكيا لوألا: هولا. ىلغو ٠ «نزاقلا ادهبملا ربح 4 ٌدَحأ طز
 .ناث ربخ : دل » ءأدتبملا ربخ :4ُهّللآ» ءأدتبم :«َوُه»

 «لجو زع هللاب صتخملا «هللا تاذ ىلع ملعلا وه :4ُهّللأ»
 ؛هل عبات وهف ؛هللا ءامسأ نم هدعب يتأي ام لكو ةريغاب ستي

 .اردان الإ

 نكل «دوبعم :يأ ؛هولأم ىنعمب هلإو ءهلإلا :4ُهّللآ» ىنعمو
 «(سانلا) ىف امك ؛لامعتسالا ةرثكل ًافيفخت ةزمهلا تفذح

 يف ظفاحلا لاقو «هنع هللا يضر بعك نب يبأ ثيدح نم )١8( مقرب «؛ةيمهجلا -
 يف ينابلألا هححصو )707/1١5(. ديج دنسب يقهيبلا هجرخأ :«حتفلا»
 .(558) «يذمرتلا ننس حيحبصاا

 يتلبابلا هللادبع نب ىيحي هدانسإ يفو 87(2) «ةمظعلا» باتك يف خيشلا 3بأ هاور )1١(

 يف امك .كورتم شايع يبأ نب نابأ ًاضيأ هيفو ««بيرقتلا» يف امك فيعض

 ركب يبأل (004/5) «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هازع ثيدحلاو ««بيرقتلا»
 . (دحأ هللا وه لق لئاضف» يف يدنقرمسلا
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 قيما هله ريك دقو يا دعت ابكر ةينانألا ”ةايلجفاو
 لجو زع هللاف ؛ةزمهلا تفذُح لامعتسالا ةرثكل نكل ءاذه

 . 4دحأ »

 يف تابثإلا يف وأ «ًابلاغ يفنلا يف الإ ىتأت ال :4ٌدحأ»

 تابثإلا يف يتأت نكل . . .نينثالا ءدحألا :لاقي ؛عوبسألا مايأ

 :ئىأ ؛دحأ ىلاعتو هناحبس هنأل ؛لجو زع برلا اهب افويط

 «هلاعفأو هتافصو هئامسأو هتاذ يف هب صتخي اميف دحوتم

 .هل دن الو ءهل ريظن الو ءهل يناث ال ؛«ٌّدحَل»

 ركذ نأ دعب «ةفنأتسم ةلمج هذه :«ٌدَمَصلأ ُهّللأ » :هلوق

 ةدافإل ؛اهيفرط يف ةفرعم ةلمجب اهب ىتأو «ةيدمصلا ركذ ةيدحألا

 .دمصلا هدحو هللا : يأ ؛رصحلا

 ؟دمصلا ىنعم امف

 ءهتردق يف ءهملع يف ؛لماكلا وه :«ٌدَمحَّصلأ # نإ :ليق

 :ليقو .هتافص لك يف ءهددؤس يف ءهتزع يف ءهتمكح يف
 اذهلو «نطب الو ءاعمأ ال :ينعي ؛هل فوج ال يذلا : «ُدَمحَصلأ»

 الو نولكأي ال ؛فاوجأ مهل سيل مهنأل ؛دمص ةكتئالملا ':ليق

 لو! ةللا يقرب سامع قدا خمور: علا اذه: كةزورش

 .سابع نبا نع فيعض دنسب (510) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نبا هاور )١(
 مصاع يبأ نبال «ةئسلا» يف امك .هل فوج ال يذلا :د 00

 .ةديرب نب هللا دبع ىلع هفقو ريثك نبا حّحَصو هل
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 .هقلخ عيمج نيس نا للعلا «لوألا ىنعملا يفاني

 يذلا يأ ؛هيلإ دومصملا : يأ ؛لوعفملا ىنعمب , دمَصلا # : ليقو

 هيلإ يهتنتو هيلإ ليمت :ىنعمب ؛اهجئاوح يف قئالخلا ؛هيلإ دمصت

 .دحأ لك هيلإ جاتحي يذلا ىنعمب وهف ؛اهجئاوح هيلإ عفرتو

 زع هللاب قلعتي اميف ًاضعب اهضعب يفاني ال ليواقألا هذه
 اميف ةافانملا مدعل ؛ةتباث اهلك يناعملا نإ :لوقن اذهلو «ءلجو

 . اهنيب

 يف لماكلا وه :«َدَمَصلَأ# :لوقنف «عماج ريسفتب هرسفنو

 .هيلإ ةدماص يهف ؛هتاقولخم عيمج هيلإ ترقتفا يذلا «هتافص

 هنأ : (ُدَمَصلَأ # ةملك يف ميظعلا ىنعملا .كل نيبتي ذئنيحو

 ام عيمج نأو هب فصوي ام لك يف لماك هاوس ام لك نع نغتسم

 .هيلإ رقتفم هاوس

 هؤاوتسا له ؛شرعلا ىلع ىوتسا هللا نإ :لئاق كل لاق ولف

 ؟طقسل ليزأ ول ثيحب شرعلا ىلإ رقتفم هنأ ىنعمب شرعلا ىلع
 «شرعلا ىلإ جاتحم ريغ لماك دمص هللا نآل ؛الك ءال :باوجلاف

 . دّمَصلا » ةملك نم هذخأتف ؛اهنع ّىنغ ىف هللاو «هللا

 هللا نأل ؛الك :لوقأ ؟برشي وأ لكأي هللا له :لئاق لاق ول

 .ٌدمص

 تافص عيمجل ةعماج ةملك # ٌدَّمَسَصل طم نأ فرعت اذهبو



 اهنأو «تاقولخملا يف صقلا تافص 07-5 ةعماجو «هلل لامكلا

 يي :لاق مث نا

 اننألا ؟ديكوت“ ؟انلكو, :هةيلادخولاو ةيدعضلل هيكأت اذه 08

 ًاريرقتو «قبس ام ىنعمل ًاديكوت هركذ نوكيف «قبس امم اذه مهعن

 لثم ىلع نوكي دلولا نأل ؛دلي مل هتيدمصو هتيدحأل وهف ؛هل

 .هبشلا ىتحو «ةفصلا ىف «ةقلخلا ىف دلاولا

 «ةماسأ هنباو ةثراح نب ديز ىلإ ىجلدملا ززجم ءاج امل

 :لاقف «نيمدقلا ىلإ رظن ؛ اهمادقأ تدذب لق «ءادرب نافحتلم امهو

 .هبشلاب كلذ فرعف ."''”ضعب نم اهضعب مادقألا هذه نإ

 هاوس امو «قلاخلا وهو « ءيش هلبق قيببل يذلا لوألا وه العو لج

 ؟دلوي فيكف فكق ؛ قولخم

 مل اذهلو «دلاو هنأ راكنإ نم لوقعلا يف غلبأ َدلَو هنأ راكنإو

 .ًادلو هل نأ نورتفملا ىعّداو «ًادلاو هلل نأ دحأ عّدي

 ولو ىتح 14١[« :نونمؤملا] لَو نوه َدَححَأ ام » :لاق لب «هيعدم

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع (*4) ملسمو )31/1/٠١( يراخبلا هاور )2غ(
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 ناسنإلا ذختي دق مدآ ونب .ادلو ذختي ملو دلي مل وهف ؛يمستلاب

 ناك نإو «كلذ ريغب وأ ةيالولاب وأ ينبتلاب هدلي مل وهو ادلو مهنم
 ناك املو «دلوي ملو دلي ملف ؛؟لجو زع هللا امأ ء«عورشم ريغ ينبتلا

 هنكل ادولف الو ًادلاو ال ءيشلا نوكي نأ ضرف نهذلا ىلع دري

 روك م كي ملو# :لاقف ءدري دق يذلا مهولا اذه ىفن ؛دلوتم

 نوكي ال نأ مزل ؛دحأ ًاوفك هل نوكي نأ ىفتنا اذإو .4 دحأ
 ىف دحأ هتفاكي ال :ئأ ؛ « ذحأ اًوفك مل نكي ْمْلَو» ءًادلوتم

 . هتافص عيمج

 : ةيبلس تافصو («ةيتوبث تافص :ةروسلا هذه يف

 «ٌدحأ # «ةيهولألا نمضتت ىتلا «ُهَّللأ# :ةيتوبثلا تافصلا
 .ةيدمصلا نمضتن#«ُدَمحَصلأ # «ةيدحألا نمضتت

 دكَوَأ كي ْمَلَو «َدلوُي لَو ذِي ْمَل » :ةيبلسلا تافصلاو
 ش «نتمل

2 
 تابثإلا نم نمضتي يفنلا اذهو «ءيفن ثالثو .تابثإ ثالث

 .ةيدهملاو ةيدخأالا لاك

 م

 ٠ 2 هع ٠ 7 ”س .#ج در 52 »
 ؛هللا باتك يف ةيآ مظغأ يف ُةَسِفن هب َفَصَو امَو» هلوق ©

 0 م فر 2 رو 4 عم ف ل ءر اكو ا 2010 ٠ و .ً 0

 ىفاَممَل موهالو ةنسس مذخأت ال مويقلا اوه لإ آل هنأ #9 :لوقُي ْثْيَح

 امو مهيأ قيام هلي دية إيل: هد مقفي ىزأا 5 مضل ياَمَك توم 5 ءه< رو مهسج سا نإ ريع ويعم لكمال اماظإ ملم . 0
 م 3 3

 7 م هذ رو 82- 2-5 لل نسر 03 0 م« -4 24 و ك4 را

 َضْراْلاَو تاومَّسْلا ةيِسرك عِسو َءاَساَمِي الإ ءوِمَلع نم ٍءْىَم ٌنوطِحي الو مِهَفْلَح



 .([؟668 :ةرقبلا] 4 غيليملا نعل َوْهَو امهظْفِح ْمدْوماَلَو

 :عرشلا

 : هللا باك يف ةيآ مَظْعأ يف م هب َفَصَو اَمَو» :هلوق *

 500 : يسركلا 5 اهيف نأل ير 1 27 ةيآلا هذهو

 طخ < هور هاا هش ب س

 باتك يف ةيآ مظعأ يهو «[159 :ةرقبلا] 4 و
 .هللا

 :لاق ؛بعك نب يبأ لأس ِهَك يبنلا نأ :كلذ ىلع ليلدلاو
 كلا وه الإ هَل 5ك دس 8 :هل لاقف . ؟مظعأ هللا باتك يف ةيآ يأ»

 لا ملعلا َكِنْهيِ ”نافز: «ةردض نلع توضتق . ويل
 اذه نأو «هللا باتك يف ةيآ مظعأ هذه نأب هرقأ هيك يبنلا نأ :ىنعي

 , ربوع اللا: تانك شا ىأ له نع نلد

 هيلع لد امك ؛لضافتي نارقلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو
 ؛ليصفتلا هيف بجي عضوم اذهو «صالخإلا ةروس ثيدح ًاضيأ
 ملكتملا نأل ؛لضافتي ال هنإف ؛هب مّلكتملا رابتعاب امأ :لوقن اننإف
 ؛هتاعوضومو هتالولدم رابتعاب امأو .لجو زع هللا وهو ءدحاو هب

 لجو زع هللا ىلع ءانثلا اهيف يتلا صالخإلا ةروسف ؛لضافتي هنإف
 اهيف يتلا دسملا ةروسك تسيل تافصلاو ءامسألا نم هتنمضت امب

 ثيح نم لضافتي كلذك «عوضوملا ثيح نم بهل يبأ لاح نايب
 ةريصق ةيآ اهدجت ام تايآلا نم نإف ؛بولسألا يف ةوقلاو ريثأتلا

 .هنع هللا يضر بعك نب يبأ نع )8١١( ملسم هاور ()
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 اهنم لوطأ ىرخأ هات «ةظعومو بلقلل يوق عدر اهيف نكل

 كل را ربل ال را ل

 4 وجو يكن ٌمسسم لحب لجأ إي ْمسَيَدَئاَدِإ أَونماَءحِِدلا هيي » : ىلاعت

 اهيف ثحبلاو هاو اهعوضوم هنآ ىذه ؛خلإ ...1787 :ةرقبلا]

 هرثؤي 2 نيالا كاذ اهيف سيلو «سانلا نيب يرجت تالماعم يف

 مب عكحووُجأ تت اَمكَو وهو نيت لح » : ىلاعت هلوق لثم
 ا آيل هيلو ذا دك ةصكجلا َلدأَو راكلا نع حر سلا

 اهيف «ةميظع يناعم لمحت هذهف ؛[185 :نارمع لآ] «ٍروُرُمْلأ ٌعَتَم

 ةيآ نأ عم «ألثم نْيّدلا ةيآك تسيل «بيهرتو بيغرتو ةظعومو رجز
 .اهنم لوطأ نّيّدلا

 يف 2:24 وه الإ هَل لهنا :لوقي ُثْيَح» :فلؤملا لوق *

 هلإ ال > هلوق نم ”كلذو «ةيهولألاب درفنم هنأب هللا ربخي ةيآلا هذه

 هذه تابثإلاو يفنلا ةقي ةقيرطو ءرصحلا ديفت ةلمج هذه نأل ؛«ٌوهاَلإ

 . رصحلا غيص ىوقأ نم

 ةايحلا وذ : يأ 2 لا » :# وول سلا » :هلوقو #*

 الو ءمدعب قبست مل «لامكلا تافص عيمجل ةنمضتملا «ةلماكلا

 .هوجولا نم هجوب صقن اهيرتعي الو «لاوز اهقحلي

 لاق ؛هللا ريغ ىلع قلطت دقو ءهللا ءامسأ نم * ئيلآ #و

 سلا نبا نكلو 4 معقل م "لاحت

 ع د م رو

 يهو «ةغلابملا غيص نم هذهو 75 نزو ىلع 50

 اعز
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 . مايقلا نم ةذوخأم

 هسفنب همايقف ؛هسفنب مئاقلا هنأ :يأ ؛ 4 مويَعْلا» ىنعمو
 الو برش الو لكأ ىلإ جاتحي ال ء ءيش لك نع هءانغتسا مزلتسي

 يف لجو زع هللا ىلإ جاتحم وه لب .هسفنب موقي ال هريغو ءاهريغ
 .هدادمإو هدادعإو هداجيإ

 5و

 هلوقل ؛هريغ ىلع مئاق هنأ كلذك 4 َمويِقْلاا» ىنعم نمو
 ,["# :دعرلا] 4 رك اب نيت لك َلَع ديف وه كا 8: + لاعت
 لك ىلع مئاقلاو ءكلذك سيل نمك :هريدقت .فوذحم لباقملاو

 وه مويقلا :ءاملعلا لوقي اذهلو «لجو زع هللا وه تبسك امب سفن
 نأ مزل ؛هريغ ىلع ًامئاق ناك اذإو ءهريغ ىلع مئاقلا هسفنب مئاقلا
 ُهلَمَسلا موُقَت نأ ويلا نمو :ىلاعت هللا لاق ؛هب ًامئاق هريغ نوكي
 كلملا لماكو تافصلا لماك ًاذإ وهف ؛[؟5 :مورلا] « ورمي ضْردْلاَو
 .لاعفألاو

 هب هللا يعد اذإ يذلا مظعألا مسالا امه نامسالا ناذهو

 اي :لوقيف ؛هب لسوتي نأ هئاعد يف ناسنولل م 0 «باجأ
 اذه : عضاوم ةثالث يف زيزعلا باتكلا يف اركذ دقو ' "!مويق اي !يح
 « ميتلا ئهلا وهال هَل "ل هلل > :نارمع لآ ةروس يف يناثلاو ءاهدحأ
 يحلل هوجبوْلا تدعو # » ا رو يف ثلاثلاو .[؟ :نارمع لا

 مويلا لمع» يف ينسلا نباو ,دوعسم نبا نع )0094/١( هححصو مكاحلا هاور امل 4قز

 اي) :لاق رمأ هبرك اذإ ِلي هللا لوسر ناك :لاق كلام نب سنأ نع ؛6779) ؛ةليللاو
 .هوحنب ةروحدضف يذمرتلا هآورو 2 (ثيغتسأ كتمحرب مويق اي يح
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 ١١١[. :هط] «امْلَظ َلَمح نم اَخَدَيَو َوْويَقْلا رع وللا ل هس ال حاس ل دع

 ؛يناطلسلا لامكلاو يتاذلا لامكلا امهيف نامسالا ناذه

 هنأل ؛ُمويَقْلاا© :هلوق يف يناطلسلاو .4ُنَحْلأ# :هلوق يف يتاذلاف

 .ءيش لك هب موقيو «ءيش لك ىلع موقي

 يهو «ساعنلا ةنسلاو :4ةَوياَكو ُهَكِ ُمُدْحْأَت الا» :هلوقو *
 ذخألاو «رايتخاب نوكي مونلا نأل ؛ماني ال :لقي ملو «مونلا ةمدقم

 .رهقلاب نوكي

 :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق ؛صقنلا تافص نم مونلاو

 . ""(ماني نأ هل يغبني الو «ماني ال هللا نإ»

 دب ال يفنلا تافص نأ قبس دقو يفنلا تافص نم ةفص هذهو

 ٌمُدْحأَتاَل 9 :هلوق يف لامكلاو ءدضلا لامك وهو ءاتوبث نمضتت نأ

 الأ ةتايعسلابك نمل“: ةفوتقلاو ءاضيل) لامك 221
 امنإ مونلا نأل ؛ماني ال نأ هتيمويق لامك نمو «مونلا ىلإ جاتحي

 نم مونلا ىلإ جاتحت اهنأل ؛اهصقنل ؛ةيحلا تاقولخملا هيلإ جاتحي
 املو «لبقتسم لمعل ةوقلا ةداعتساو قبس بعت نم ةحارتسالا لجأ

 كلذب تحص امك ؛نوماني ال اوناك ؛ةايحلا ىلماك ةنجلا لهأ ناك

 ْ .راثآلا

 مل اذإ ؛اذهلو «لامك ناسنإلا يف مونلا :لئاق لاق ول نكل

 .اضيرم دع ؛ناسنإلا مني

 .هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم )١/4( ملسم هاور )غ0(
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 دع ؛لكأي مل ولو .لامك ناسنإلا يف لكألاك :لوقنف

 هتلالدل لامك ؛رخآ هجو نم صقنو هجو نم لامك وه نكل ا

 وهو «هيلإ جاتحم ندبلا نأل صقنو «هتماقتساو ندبلا ةحص ىلع

 ةن صقن ةقيقحلا يف

 الامك ”نوكي :قولختملل ةبسلاب يبست :لامك لك .نيبل ؟1ذإ
 وذا لامك نركب قلاخللا :ىل امك زك نوبل ها انك «قلاكلل
 لكألاو «قولخملا يف صقن قلاخلا يف لامك ربكتلاف ؛قولخملا

 لاك اذهلو::0قلاخلا' يف ضقت :فرلخملا ىف لامك مونلاو برشلاو
 .[15 : ماعنألا] 4 ميال لَو معطي وهو 9 : هسفن نع ىلاعت هللا

 ربخ :4ُهَل» :4 ُْرَأْلا يف و توسل ئاَم لا :هلوقو
 ام ميدقت هقيرط ءرصح ةلمجلا يفف ؛رخؤم أدتبم :#امو»و .مدقم

 ؛مات كلم .كلملل هذه ماللا :#«ُمَلا» .ربخلا وهو ءريخأتلا هقح

 كلذ ريغو ةنجلاو ةكئالملا نم : «ِتاولمَسلأ نام .ضراعم نودب

 اهنمنازيحلا ءايلك تناق ولكيملا "نم: ضرخلا قاو » .:هنلعت ال امي

 .تاويخلا ريغو

 وهو «ةديدع تاوامسلا نأ ديفت :* ِتبودَمَسلأ 8# :هلوقو #

 عبستلا توما بز نم لف # : عبس اهنأ ىلع نآرقلا صن دقو «كلذك

 .[87 :نونمؤملا] * معلا شرسملا برو

 «حيرصت نودب م اهنأ ىلإ نارقلا دانثأ» نوفر الآف

 نيو ٍتاوَمم َمْبَم َقَلَح ىِلَأُهَلَأ » : ىلاعت هللا لاق ؛ةنسلا اهب تحرصو
 يفو «ةفصلا نود ددعلا يف نهلثم ؛[١١؟ :قالطلا] 4 َنُهَلْتِم ضل
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 ضرألا نم ًاربش عطتقا نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق ةنسلا
 .©"7(نيضرأ عبس نم ةمايقلا موي هب هللا هقوط ؛ًاملظ

 : 15 نم #98 : « ٌءوْنْذِإب الإ هُهَدنِع ُمَمْمَي ىلا اذ نَم » :هلوقو

 «ةاغلم : «ا 8 و «ماهفتسا مسا :«نَم #9 :لوقن وأ .ماهفتسا مسا

 ؛بيكرتلا اذه لثم يف ًالوصوم ًامسا :«ا#5 نوكت نأ حصي ال
 .ميقتسي ال اذهو !يذلا يذلا نم :ةلمجلا ىنعم نوكي هنأل

 لعج :ةغللا يف ةعافشلا : مدع ُمَهّْسَي ىِذَلأ اذ نم 8 :هلوقو
 يفو .[“ :رجفلا] 4 ٍرْثوْلاَو ْفَّشلأَو» :ىلاعت لاق ؛اعفش رولا
 :الثمف ؛ةرضم عفد وأ ةعفنم بلجب ريغلل طسوتلا يه :حالطصالا

 عفدب ةعافش هذه : مهنيب ىضقي نأ فقوملا لهأل لَك يبنلا ةعافش

 .ةعفنم بلجب اهولخدي نأ ةنجلا لهأل هتعافشو «ةرضم

 .هللا دنع :يأ ؛«ءمَدْنَع ## :هلوقو *

 ءةعافشلا تابثإ ديفت هذهو «هل هنذإ :يأ ؛4ٌةينْدِإب الإ ال
 يف ءانثتسالا ناكل ؛اهتوبث الول هنأ كلذ هجوو «نذ نذأي نأ طرشب نكل

3 

 :هف ةدئاق“أل اول : «ةونْدِإباَّلِإ هلوق

 اذه نأ ديفي :* . . . تومَّسلَأ فاَمِدَّل» :هلوق دعب اهركذو

 ؛ناطلسلا مات كلم هنأ ؛لجو زع هللاب صاخ وه يذلا كلملا

 . ةهنع هللا يضر ديز نب ديعس نع ؛(١11١) ملسمو ,(5107) يراخبلا :هاور 64
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 ؛مالعإلا لصألا يف نذإلاو «ًانذإ هّلل نأ ةلمجلا هذه ديفتو

 مالعإ :يأ 1[ :ةبوتلا] «ِلوُسَرو هلأ م ُندَأَو # :ىلاعت هللا لاق
 :كلذب ضار هنأب همالعإ :يأ ؛4ةوِنْدِإِب # ىنعمف ؛هلوسرو هللا نم

 ايضار نوكي نأ :اهنم :ةعافشلل ضرخأ طورش كانهو

 30 َومَفْنم اَلَو# : يلاعت هللا لاق ؛هل عوفشملا نعو عفاشلا

 وأ َنَم الإ ٌةحَمَّملأ عمت اَّل ٍذيَموَي 98 :لاقو «[78 :ءايبنألا] * ئّصترأ

 ١٠١9[. :هط] «اَلوَم مل ضَرَو نحب

 ال ٍتومَّسلا ىف ِكَلَ نّمركو#» # : ةثالثلا طورشلا مظتنت ةيآ كانهو

 ؛[١ :مجنلا] «ضْرتو هلي نمل هَل دأب نأ رحب نم الإ اًكيَس مُوُمََفَس
 لدي لومعملا فذح نأل ؛هل عوفشملاو عفاشلا نع ىضري :يأ

 .مومعلا ىلع

 ملع دق ىلاعت هللا ناك اذإ ةعافشلا ةدئاف ام :لئاق لاق اذإ

 ؟وجني هل عوفشملا اذه نأ

 عفشي نمل ةعافشلاب نذأي ىلاعتو هناحبس هللا نأ :باوجلاف

 .دومحملا ماقملا لانيو همركي نأ لجأ نم

 كاردإ وه ملعلا 4 ٍديأ نيب ام ملي“ :هلوقو

 َنَباَممَلْعي 9 لجو زع هللاو ءًامزاج ًاكاردإ هيلع وه ام ىلع ءيشل
 نم «ام# ةملكو ءيضاملا 4 َمُهَفَلَع اَمَو» ءلبقتسملا 4 َمِهِيِد
 ناك ام اهيا 'لدشتو «لبقتسم لكو ضام لك لمشت «مومعلا غيص

 . قلخلا لاعفأ نم ناك امو هلعف نم

 وع
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 ع 2 0 2 اس ساو 202 3 -»

 2-0 يف ريمضلا :#ةءآَساَمِياَلِإ وِمْلِع نم ِءىّتد َنوُطِحي الَو ا هلوقو *



 ىفاَم هلا :هلوق مهيلع لد يذلا قلخلا ىلع دوعي 4 َنوُطِحيال
 ضرألاو تاوامسلا يف ْنَم طيحي ال ينعي ؛ 4 ضْرأْلا فاَبو ٍتومّسل
 .ءاش امب الإ هللا ملع نم ءيشب

 : ينعي ؛هتافصو هتاذ ملع نم لمتحي : ولع نم :هلوق *

 .هايإ انملع امم ءاش امب الإ هتافصو هتاذو هللا نع ائيش ملعن ال اننأ

 نم ءيشب نوطيحي ال :ينعي ؛مولعم ىنعمب انه (ملع) نأ لمتحيو
 . حيحص نيينعملا الكو ء«هءاش امب الإ ؛هملعي امم أ ؛همولعم

 هتاذب هملع هيف لخدي همولعم نأل ؛معأ يناثلا نإ :لوقن دقو

 .كلذ ىوس امبو هتافصبو

 مهملع امم ءاش امب الإ :ينعي ؛4ةآََماَسي الإ :هلوقو *
 ان

 نعو هتافصو هئامسأ نع ةريثك ءايشأ ىلاعت هللا انملع دقو

 ةبسنلاب وه ريثكلا اذه نكلو «ةيعرشلا هماكحأو ةينوكلا هماكحأ
 ْنِم حور ِلُك جورلا نع كئودَمسِيَو » : ىلاعت هللا لاق امك ؛ليلق همولعمل
 .[80 :ءارسإلا] 4اًليِقاَلإ للا نيتي مَوِقَو رم

 : ىنعمب# عِسَو » : 4 لاو تول هبي َعِسَوط :هلوقو *
 ؛اهنم ربكأو «ءضرألاو تاوامسلاب طيحم هيسرك نأ :ينعي ؛لمش

 .اهعسو ام ربكأ هنأ الول هنأل

 عضوم هنإ) :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق ؛ يسركلاو
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 نم ربكأ شرعلا لب .«شرعلا وه سيلو «''"لجو زع هللا يمدق
 تاوامسلا نأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع درو دقو «يسركلا

 نم ةالف يف تيقلأ ةقلحك يسركلل ةبسنلاب عبسلا نيضرألاو عبسلا

 هذه ىلع ةالفلا لضفك يسركلا ىلع شرعلا لضف نأو «ضرألا

 .*”«ةقلحلا

 لدي قولخملا مظعو «تاقولخملا هذه مظع ىلع لدي اذه

 .قلاخلا مظع ىلع

 ظفح هثركيو هلقثي ال : ينعي ؟4 ًاَمُهظْنِح ْمدوجاَلَوال :هلوق *
 . ضرألاو تاوامسلا

 اهيلع لدي وعلا ةيتوبثلا ةفصلاو «ةيفنملا تافصلا نم هذهو

 .ةمحرلاو ةوقلاو ملعلاو ةردقلا لامك ىه ىفنلا اذه

 «ليعف نزو ىلع « نعل » :4 ميِظَعْلا يملأ وهو :هلوقو

 باتك يف ةبيش يبأ نباو «(087) «ةنسلا» باتك يف دمحأ مامإلا نب هللا دبع هاور )١(

 «كردتسملا» يف مكاحلاو 754(2) «ديحوتلا» يف ةميزخ نباو )5١(«2 «شرعلا»

 هاورو .يبهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو (187/؟)

 يمثيهلا هازعو «هيلع ًافوقوم سابع نبا نع (75) «تافصلا» باتك يف ينطقرادلا

 لاقو «حيحصلا لاجر هلاجر :لاقو يناربطلل (77/7) «دئاوزلا عمجم» يف

 .تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص هدانسإ :(40) «ولعلا رصتخم» يف ينابلألا

 «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو «208) مقر «شرعلا» باتك يف ةبيش يبأ نبا هاور (؟)

 ةلسلسلا» يف ينابلألا هححص ثيدحلاو .هنع هللا يضر رذ يبأ ثيدح نم (855)

 ةفص يف هَ يبنلا نع عوفرم ثيدح حصي ال هنإ :لاقو )٠١9( مقرب «ةحيحصلا

 .ثيدحلا اذه الإ شرعلا
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 نيب قرفلاو «هتاذل مزال لجو زع هولع نأل ؛ةهبشم ةفص يهو

 نكمي ثداح ءىراط لعافلا مسا نأ لعافلا مساو ةهبشملا ةفصلا

 .فوصوملا اهنع كفني ال ةمزال ةهبشملا ةفصلاو «.هلاوز

 :تافص ولعو «تاذ ولع :نامسق لجو زع هللا ولعو

 سيل «هتاذب ءيش لك قوف هنأ هانعم نإف ؛تاذلا ولع امأف

 .ءيش هءاذح الو «ءيش هقوف

 لمآ هُو # :ىلاعت هلوق هيلع لد ام يهف ؛تافصلا ولع امأو

 اهيف سيل ءايلع اهلك هتافص نأ :ينعي ؛[١٠ :لحنلا] < لَمَخْلا

 .هوجولا نم هجوب صقن

 وذ  :اهانفمو. ؛ةهبشم :ةفض اضيأ  ئهف 144 ييانلا وع انآ

 نم فورعم وه امم كلذ هبشأ امو ءايركلاو ةوقلا يهو «ةمظعلا
 ل الركام

 ءهللا :ىهو .ةسمخ هللا ءامسأ نم نمضتت ةيآلا هذهو

 ْ .ميظعلا «يلعلا «مويقلا «يحلا

 سمخ اهنم «ةفص نيرشعو ًاّنس هللا تافص نم نمضتتو

 .ءامسألا هذه اهتنمضت تافص

 .ةيهولألاب هدارفنا :ةسداسلا

 .هتيمويقو هتايح لامكل ؛هقح هقح يف مونلاو ةنسلا ءافتنا : ةعباسلا

 ضرألا يفاَمو ِتوْمَسلا قاَممَل # :هلوقل ؛هكلم مومع : ةنماثلا
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 ميدقت نم هذخأنو «كلملاب لجو زع هللا دارفنا :ةعساتلا
 بريخلا

 ِذَلأ اذ نم ## :هلوقل ؛هلامكو ناطلسلا ةوق :ةرشاعلا

 . 4ةقنْدإ الإ هَدْنِع

 ىف سيل هنأ ىلع لدي اذهو «ةيدنعلا تابثإ :ةرشع ةيداحلا

 .ةيلولحلا ىلع درلا هيفف ؛ناكم لك

 . «ويْدِإباَلِإ » :هلوق نم نذإلا تابثإ :ةرشع ةيناثلا

 نيب اَم ُمَلْعَي 8 :هلوقل ؛ىلاعت هللا ملع مومع :ةرشع ةثلاثلا
 . 4 وملح اَمَو مهيدي

 ام ىسني ال ىلاعتو هناحبس هنأ :ةرشع ةسماخلاو ةرشع ةعبارلا
 نيبام ## هلوقل ؛ لبقتسي ام لهجي الو 8 َمُهَمْلَحاَمَو :هلوقل ؟ ىضم

 . 4 ويد
 ةطاحإلا نع قلخلا زجعل ؛هللا ةمظع لامك :ةرشع ةسداسلا

 . «ةككاَمياّلإ » : : هلوقل ؛ةئيشملا تابثإ :ةرشع ةعباسلا

 . نيمدقلا عض وم وهو «يسركلا تايثإ :ةرشع ةنماثلا

 ةمظعلا تابثإ :نورشعلاو ةيداحلاو نورشعلاو ةرشع ةعساتلا

 ةمظع نأل ؛ 4 ٌضْرالاَو توما هيبه مس سو 8# :هلوقل ؟ةردقلاو ةوقلاو

 00 قولخملا
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 هتمحرو هملع لامك :نورشعلاو ةعبارلاو ةئلاثلاو ةيناثلا

 . «ًاَمهظْفِح مَوتاَلَو ل :هلوق نم ءهظفحو
 . #ٌنمْلا وهو © :هلوقل ؛هللا ولع تابثإ :نورشعلاو ةسماخلا

 لاع ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمو

 .ةيدبألا ةيلزألا ةيتاذلا تافصلا نم هولع نأو «هتاذب

 هللا نإ :اولاق ةفتاط :ناتفئاط كلذ ىف ةنسلا لهأ فلاخو

 الو ملاعلا قوف سيل هللا نإ :اولاق ةفئاطو !ناكم لك ىف هتاذب

 نع لصفنم الو لامش الو نيمي الو ملاعلا يف الو ملاعلا تحت

 :ىلاعت هللا لوقب اولدتسا ناكم لك ىف هنأب اولاق نيذلاو

 َوْه الإ ٍةَسْح اَلَو مهما ٌرْه الإ كلَ وج نم ُثوكحَي ام ٌضْرَدْلا ىف اَمَو »
 دص هم ص جرس مسا رع نس ب وه سدر . 20

 «[07 : ةلداجملا] «أناك اَمَنَْأ ْمُهَعَمَوْهاَلإ رْكَأ الو َكِلَد نم ٌندَأ الو ْمُهُسِواَس

 من واي ِةَنِس ىف َصضْراْلاَو ِتاومَسلا َقَلَح ىّرلأ َوْه : ىلاعت هلوقب اولدتساو
 عري اَمَو كمل ن ُلَِيَمواًهنم حيي اَمَو ضال يف يامي نشر َكَع وتس 212003 حرص رس ل

 ىلعو «[4 :ديدحلا] 4 رين اَميُهَمأَو مح اَم نبأ دعم َوُهَو ايف
 .ةفص ولع مهدنع ولعلا لب «هتاذب ايلاع سيلف ؛اذه

 ول اننأل :اولاقف ؛ةهجب فصوي ال هنإ :اولاق نيذلا امأ

 مزلتسي اذهو «ةلثامتم ماسجألاو ءًامسج ناكل ؛كلذب هانفصو

 !ةهج يأ يف نوكي نأ ركننف ؛اذه ىلعو «ليثمتلا

 : نيهجو نم ءالؤهو ءالؤه ىلع درن اننكلو
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 . مهجاجتحا لاطبإ :لوألا هجولا

 .ةعطاقلا ةلدآلاب مهلوق ضيقن تابثإ :يناثلاو

 :ناكم لك ىف هتاذب هللا نأ اومعز نمل لوقنف ؛لوألا امأ ١
 ْ :لقعلاو عمسلا اهدري «ةلطاب ىوعد هذه مكاوعد

 ةيآلاو «يلعلا هنأ هسفنل تبثأ ىلاعت هللا نإف ؛عمسلا امأ

 لولحلا مزلتست ال ةيعملا نآل ؛كلذ ىلع لدت ال اهب متللدتسا يتلا
 يف هلحمو ؛انعم رمقلا :برعلا لوق ىلإ ىرت الأ «ناكملا يف

 يف يهو قرشملا يف وهو ؛يعم يتجوز :لجرلا لوقيو ؟ءامسلا
 ؛مكعم انأو ةكرعملا ىلإ اوبهذا :دونجلل طباضلا لوقيو ؟برغملا

 نأ ةيعملا نم مزلي الف ؟لاتقلا ةحاس يف مهو ةدايقلا ةفرغ يف وهو

 اهانعم ددحتي ةيعملاو ءادبأ بحاصملا ناكم ىف بحاصلا نوكي

 هده. عام دعم نبل ذه .انايخأ لوك ؛هيلإ فاضت ام. :بسحتي

 يف وهو .يعم يعاتم :لجرلا لوقيو .طالتخالا تضتقا ةيعملا
 وهو .ىيعم يعاتم :هعم هعاتم لمح اذإ :لوقيو .هب لصتم ريغ هتيب

 ؛ةفاضإلا بسحب اهانعم فلتخي نكل ةدحاو ةملك هذهف .هب لصتم

 ؛ىلاعتو هناحبس هلالجب قيلت هقلخل لجو زع هللا ةيعم :لوقن اذهبف

 .ءامسلا يف وه نكل «ةيقيقح ةمات ةيعم يهف ؛هتافص رئاسك

 :تلق اذإ :لوقنف ؛مهلوق نالطب ىلع يلقعلا ليلدلا امأو

 مزليف ؛ةلطاب مزاول هيلع مزلي اذهف ؛ناكم لك يف كعم هللا نإ

 : هيلع
-. 

 ءكش الب لطاب مزال اذهو ءؤزجتلا وأ ددعتلا امإ :ًالوأ
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 .موزلملا نالطب ىلع لدي مزاللا نالطبو

 دادزي نأ مزل ؛ةنكمألا يف كعم هنإ :تلق اذإ :لوقن : ابان
 . سانلا صقنب صقنيو «سانلا ةدايزب

 اذإف ؛ةرذقلا عضاوملا نع ههزنت الأ كلذ ىلع مزلي :ًاثلث
 يف حدق مظعأ اذه نوكيف ؛ءالخلا يف تنأو كعم هللا نإ :تلق

 . لجو زع هللا

 نآرقلا نأو «لقعلل فانمو عمسلل فانم مهلوق نأ اذهب نيبتف
 نمضت الو ةقباطم ةلالد ال ؛تالالدلا نم هجو يأب هيلع لدي ال

 .ًادبأ مازتلا الو

 :مهل لوقنف ؛نورخآلا امأ - ”

 ال ذإ ؛لجو زع برلا يفن مزلتسي ةهجلل مكيفن نإ :ًالوأ
 ؛لامش ال و نيمي الو ءهتحت الو ملاعلا قوف نوكي ال ًائيش ملعن
 ول :ءاملعلا ضعب لاق اذهلو «مدعلا الإ ؛لصفنم الو لصتم الو
 اذه نم مدعلل ًافصو قدصأ اندجو ام ؛مدعلاب هللا اوفص انل ليق

 هيمولا

 مكشقانن نحن !ميسجتلا مزلتسي ةهجلا تابثإ :مكلوق : ًايناث
 : مسجلا ةملك يف

 نم هللا تافص تابثإ نع سانلا نورقنت يذلا مسجلا اذه ام
 ! ؟هلجأ

 ىلإ اهضعب رقتفم ءايشأ نم نّوكملا ءيشلا مسجلاب نوديرتأ

 و١



 ؛اذه متدرأ نإف !؟ءازجألا هذه عامتجاب الإ موقي نأ نكمي ال ضعب

 نمو «ىنعملا اذهب مسجب سيل هللا نإ :لوقنو ءهرقن ال نحنف
 .ىوعد درجم هلوقف ؛مسجلا اذه مزلتسي هولع تابثإ نإ :لاق

 :لوقن نأ انيفكيو

 ةفصتملا اهسفنب ةمئاقلا تاذلا مسجلاب متدرأ نإ امأ !لوبق ال

 وهو «ءاتاذ ىلاعت هلل نإ :لوقنو «كلذ تبثن نحنف ؛اهب قيلي امب

 لك هب ملعي يذلا وه اذهو «لامكلا تافصب فصتم ءهسفنب مئاق

 . ناسنإ

 يف هتاذب هللا نأ اوتبثأ نيذلا ءالؤه لوق نالطب نيبتي اذهبو

 لصتم الو هتحت الو ملاعلا قوف سيل ىلاعت هللا نأ وأ ءناكم لك

 . لجو زع ىوتسا هشرع ىلع وه :لوقنو «لصفنم الو
 يتلاو .ءالؤهو ءالؤه لوق ضيقن اهب تبثي يتلا ولعلا ةلدأ امأ

 رصحت ال ةريثك ةلدأ ىهف ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ هلاق ام تبثت
 ءعامجإلاو «ةنسلاو تالا :ةسمخ يهف ؛اهعاونأ امأو ءاهدارفأ

 .ةرطفلاو «لقعلاو

 اهنم «ءلجو زع هللا ولع ىلع هتلدأ تعونتف ؛باتكلا امأ

 هبشأ امو هنم اهلوزنو هيلإ ءايشألا دوعصو ةيقوفلاو ولعلاب حيرصتلا
 :ةللذ

 اهفانصأب ةنسلا تقفتاو ءاهتلالد تعونت كلذكف ؛ةنسلا امأ
 نم ةنسلا يف هتاذب هللا ولع تبث دقف ؛هتاذب هللا ولع ىلع ةئالثلا

 .هرارقإو هلعفو دك لوسرلا لوق
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 هذه روهظ لبق نوملسملا عمجأ دقف ؛عامجإلا امأو

 .هقلخ قوف هشرع ىلع وتسم ىلاعت هللا نأ ىلع ةعدتبملا فتاوطلا

 مالك الو هلوسر الو هللا مالك يف سيل» :مالسإلا خيش لاق
 نأ ىلع ًارهاظ الو ًاَّضن ال لدي ام ناسحإب مهل نيعباتلا الو ةباحصلا
 قفتم مهمالك لك لب «ءامسلا يف سيلو شرعلا قوف سيل ىلاعت هللا
 .«ءيش لك قوف هللا نأ ىلع

 «لامك ةفص ولعلا نأ ملعي لك :لوقن اننإف ؛لقعلا امأو

 هللا نأل ؛هلل ًاتباث نوكي نأ بجي هنإف ؛لامك ةفص ناك اذإو

 ىلعأ ىف هللا نوكي نأ امإ :لوقن كلذلو «لامكلا تافصب فصتم

 نأل ؛ عنتمم يذاحملاو لفسألاف ؛يذاحملا يف وأ لفسأ يف وأ

 قولخملا ةهباشمل صقن يذاحملاو ءهانعم يف صقن لفسألا
 .يلقعلا ليلدلا يف رخآ هجو اذهو ءولعلا الإ قبب ملف قلت امو

 الإ !بر اي :لوقي ناسنإ نم ام :لوقن اننإف ؛ةرطفلا امأو

 .ولعلا بلطب ةرورض هبلق يف دجو

 .ةسمخلا ةلدألا تقباطتف

 وأ نيدي نم لك نم عامجإ لحم وهف ؛تافصلا ولع امأو
 . مالسإلاب ىمستي

 : هلوقل ؛ لجو رع هلل ةمظعلا تابثإ :نورشعلاو ةسداسلا

 . «ميِظعْلا
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 ذ ةيآلا هذه آَرَق ْنَم ناك اذُهلَو» :فلؤملا لوق ©
 .(َحِسْصُي ىَتَح ٌناطْيَش ُهبَرْقَب الَو ظفاح هللا ّنِم ِهْيَلَع ْلَرَي

 :جرشلا

 هللا يضر ةريره يبأ نع يراخبلا هاور ثيدح نم فرط اذه
 ناطيشلا ذخأو «ةقدصلا ىلع هايإ ٍةلَك يبنلا ظافحتسا ةصق يف هنع
 يسركلا يآ ًارقاف ؛كشارف نعل تيوأ اذإ رار سد هلوقو لاهنم

 لازي نل كنإف ؛ةيآلا متخت ىتح « مورق ىلا وه الإ هَل 5[ 7 د
 وبأ ربخأف .حبصت ىتح ناطيش كبرقي الو .«ظفاح هللا نم كيلع
 ©20بوذك وهو .«كقدص هنإ» :لاقف «كلذب ِةْكلَو يبنلا ةريره

 + دع داء

 ُرهَطلاو رخآلاو لوألا وه» : ةناحبُس ُهَلْوَقَو١ .تتلزعلا لوق ©
 .7[2* :ديدحلا] #ٌةِلَعِوَىَش [ ب ف

0 

 لوق يف (ةروس) ىلع فوطعم اذه :«هناحبس هلوقو» *

 .«صالخإلا ةروس يف هسفن هب فصو ام» : فلؤملا

 ايزك واسا ةعيزا ده هك ولا ٌرهظلاَو رخآلاو لوألا *
 لكب ىلاعتو هناحبس هللا ةطاحإ كيفت «ناكملاو نامزلا ىف « ةلباقتم

 .(7١ا1/ ص) هجيرخت مدقت )١(
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 . ةيناكملا ةطاحإلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هرسف : «ٌلوَأْلا » : «لّرألا وه #

 ."'"ءيش هلبق سيل يذلا» :هلوقب

 ةفص ةيتوبثلا ةفصلا هذه لعجف .ىفنلاب تابثإلا رسف انهو

 ؛رثكأو لمكأ ةيتوبثلا تافصلا نأ قع اميف انركذ دقو «ةيبلس

 ؟اذاملف

 اهنأ ينعي ؛ةيلوألا ديكوتل ؛كلذب كي يبنلا اهرسف :لوقنف

 ام ناسضاب كلوا "اه لاق“ ف ةيقانغإ' هيلوأ ؟تيمنل يلوا هةفلطم
 ىلع لدأ يبلس رمأب اهريسفت راصف ؛هلبق رخآ ءيش هيفو ؛هدعب
 اذهو ء؟ءيش هلبق سيل» :لاق اذهلو «ةقلطم ةيلوأ اهنأ ىلع مومعلا

 . ينمزلا مدقتلا رابتعاب

 :هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هرسف :* َرِجآْلاَول *

 ةياغ ىلع لدي اذه نأ مهوتي الو .«ءيش هدعب سيل يذلا»

 ةنجلاك ؛تاقولخملا نم ىهو «ةيدبأ ءايشأ كانه نأل ؛هتيرخآل

 الف ؛ءيش لكب طيحم هنأ 4ٌَرْجآلاَو# ىنعم نوكيف ؛هيلعو «رانلاو

 . هتيرخآل ةياهن

 :ىلاعت لاق امك ؛ولعلا وهو ءروهظلا نم :* ٌرهظلاو# *

 « ورك نزلا َلع ٌمّرِهظل ّنَحْلا نِيِدَو ىَدكْلأي ٌملوْسَر َلَسَرأ ىِرْلأَرْه »
 ءاهيلع لاع هنأل ؛ةبادلا رهظ هنمو ءهيلعيل :يأ ؟[7” :ةبوتلا]

 .هنع هللا ىضر ةريره يبأ ثيدح نم )77١7( ملسم هاور 2000(
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 : يأ ؛[91 :فهكلا] «هوُرَهْظَي نأ أوهلطَسأ اق :ىلاعت هلوق هنمو

 يذلا» :اهريسفت يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو «هيلع اولعي

 . ءيش لك ىلع لاع وهف ؟«ءيش هقوف سيل

 يذلا» :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هرسف : « طابا » 0

 ىنعملا نكلو «ءيش لكب هتطاحإ نع ةيانك اذهو «ءيش هنود قبصل

 ؛لجو زع هبرق يفاني ال هولعف ؛نطاب وهف ؛لجو زع هولع عم هنأ
 .بيرقلا ىنعم نم بيرق نطابلاف

 نع ربخ اهلكو «ةلباقتم اهنأ دجت ؛ةعبرألا ءامسألا هذه لمأت

 فرح ةطساوب رابخألاو .,فطعلا فرح ةطساوب نكل .دحاو أدتبم

 :الثمف ؛فطعلا فرح ةطساو نودب رابخألا نم ىوقأ فطعلا

 ١5 -١5[: :جوربلا] «ُديِرب ام ُلاَمَق ديلا شعل وذ :دودولا رولا وشو

 هللا ءامسأ يتأت ًانايحأ نكل .,فطعلا فرح نودب ةددعتم رابخأ يه

 :اهتدئافو .فطعلا واوب ةنرتقم هتافصو

 ؛ًالصأ هتلعج ؛هيلع تفطع اذإ كنأل ؛قباسلا ديكوت :ًالوأ

 .تباث لصألاو

 ءفوصوملا ددعت كلذ مزلتسي الو ءعمجلا ةدافإ :ًايناث

 َرَّدَك ىو + بش َنَح ىلا »# لمحل َكّْيَر َمْسأ حّيس# :ىلاعت هلوق كيأرأ

 ردق يذلا وه ىوسف قلخ يذلا ىلعألاف ؛[" - ١ :ىلعألا] «ئَدهَف

 .ىدهف

 .ةرياغملا يضتقي فطعلا نأ فورعملا :تلق اذإف
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 ةراتو «نايعألاب نوكت ةرات ةرياغملا نكل ؛معن :باوجلاف

 نوكي دق رياغتلا نأ ىلع .ءفاصوأ رياغت اذهو «فاصوألاب نوكت

 :رعاشلا لوق لثم ؛يونعم ريغ ًاّيظفل

 انيمَو ًابذك اهّلْوَق ىقْلأ
 ىنعملاو .«ظفللا رياغتل ؛هيلع هفطع كلذ عمو «بذكلا وه نْيَملاف

 ديز ءاج :تلق ولف .يظفل وأ يونعم وأ ينيع امإ رياغتلاف ؛دحاو

 ميركلا ديز ءاج :تلق ولو «ينيع رياغتلاف ؛دلاخو ركبو ورمعو
 بذك ثيدحلا اذه :تلق ولو «يونعم رياغتلاف ؛ملاعلاو عاجشلاو

 . يظفل رياغتلاف ؛ نيمو

 ءهلل ءامسأ ةعبرأ تابثإ ةميركلا ةيآلا هذه نم اندفتساو

 .نطابلاو ءرهاظلاو ءرخآلاو «لوألا :يهو

 ء.ةيرخآلاو .«ةيلوألا :تافص سمخ اهنم اندفتساو

 .ملعلا مومعو «ةينطابلاو «ةيرهاظلاو

 ءيش لكب ىلاعت هللا ةطاحإ :ءامسألا عومجم نم اندفتساو

 .ةفص ةدايز فاصوألا عامتجا نم لصحي دق هنأل ناكر انه

 اذإ كنأ ىنعمب ؛ةمزالتم ءامسألا هذه له :لئاق لاق اذإف

 نع اهضعب لصف زوجي :وأ ءرخآلا :لوقت نأ دب الف ؛لوألا :تلق

 ! ؟ضعب

 :لقف ؛لوألا :تلق اذإف ؛مزالتم اهنم لباقتملا نأ رهاظلاف

 ةلباقملا ةفص تّوفت الثل ؛نطابلا :لقف ؛رهاظلا :تلق اذإو. رخآلا

 لايذلا



 . ةطاحإلا ىلع ةلادلا

 نم قبس امل لامكإ اذه : © ْميلَع ِءْىَش لحب وهو ## :هلوق *

 .ميلع ءيش لكب وهف ؛ كلذ عمو 06 ؛عبرألا تافصلا

 اذهو ءآدبأ صيصخت اهلخدي مل يتلا مومعلا غيص نم هذهو

 ام ملعي ؛تائيزجلاو تايلكلا دابعلا لاعفأو هلاعفأ لمشي مومعلا

 هللا ملعف ؛ليحتسملاو نكمملاو بجاولا لمشيو «عقيس امو عقي

 هملع امأف ؛ءيش هنم ىنثتسي ال ءطيحم لماش عساو ىلاعت

 هملع امأو «ةلماكلا تافصلا نم هل امبو هسفنب هملعكف ؛بجاولاب

 « اكسل هه الإ هياء امهف ف نك ول » : ىلاعت هلوق 'لثيف نيحعسلاب

 أوُقْلُح نا هَل ن رد ير هلا كرو ؟ةلوقو *[59 تايفألا]
 ام لكف ؛نكمملاب هملع امأو «[7 :جحلا] «أوُعَمَسْأ وْلَو ابأبْذ

 ترورف ام لمي » : نكمملا نع وهف < تاقولخملا نع اهي هللا ربخأ
 ١9[. :لحنلا] *َتونلُمت امو رطل سل

 .ءيش لكب طيحم ىلاعت هللا ملعف ؛ًاذإ

 لامك :ميلع ءيش لكب هللا نأب ناميإلا اهجتني يتلا ةرمثلاو

 هاري الو .هرمأ ثيح هدقفي ال ثيحب ؛؟ هتيشخو لجو زع هللا ةبقارم

 .هاهن ثيح

 اّل ىلا سلا َلَع ْلَكَْوَتَو » :ةتاحْبْس ُهْلْوَقَو» :فلؤملا لوق ©

 .([0/ :ناقرفلا] «ُتوُمَي
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 ؛ هريغ 9 عيش لكَ ن نم ذوخأم :لكوتلا : 4 لَكَوَتَو » *

 هيلإ ضيوفتلا : ىنعمب ؛ريغلا ىلع لكوتلاف ؛هيلإ هضّوف : يأ
 دامتعالا قدص :هنأب هللا ىلع لكوتلا ءاملعلا ضعب فرعو

 هناحبس هب ةقثلا عم ءراضملا عفدو عفانملا بلج يف هللا ىلع
 .ةحيحصلا بابسألا لعفو «ىلاعتو

 ثيحب ؛ًاقداص ًادامتعا هللا ىلع دمتعت نأ :دامتعالا قدصو

 الو ءهللا الإ وجرت الو «هللاب الإ نيعتست الو ءهللا الإ لأست ال
 عفدو عفانملا بلجب لجو زع هللا ىلع دمتعت ؛هللا الإ فاخت

 يذلا ببسلا لعفو هب ةقثلا نود دامتعالا اذه يفكي الو ءراضملا
 .هيف نذأ يذلا ببسلا لعف عم ددرت نودب قثاو كنإ ثيحب ؟هب نذأ

 ؛لذخي هنإف ؛هتوق ىلع دمتعاو هللا ىلع دمتعي مل نمف

 «نينح ةوزغ يف هلي دمحم مهيبن عم ةباحصلل عقو ام كلذ ليلدو

 ميو زريبكح َنطاَوم ىف ُهّللأ ْمُكصَرْمن ْدَّمَل 8 : لجو زع هللا لاق نيح
 نم مويلا 3 :اولاق ثيح ؛ «مسشزك مكتسب إي ] ْنيََح
 ٌتبحَراَمي ض ذآ ْمْحِيم كفا كي كحد نق ١ "تلق
 1و سوما لع .ولوش ل 5-6
 .[75- 75 :ةبوتلا] 4اكهوَرَترلادونَج

 :نينح موي لاق الجر نأ» :عيبرلا نع ؟(177/0١) «لئالدلا» يف يقهيبلا هاور امل )١(
 ظفاحلا هازعو .«ةميزهلا تناكف دك هللا لوسر ىلع كلذ قشف ةلق نم بلغن نل

 . لّضعُم ُةُدانسإو «(737/8) «حتفلا» «يزاغملا تادايز» يف ريكب نب سنويل

١/6 



 هللا نذأ يذلا ببسلا لعفي مل نكلو ءهللا ىلع لكوت نمو

 لقعلا يف هفس بابسألا لعف مدع نإ لب «قداص ريغ وهف ؟؛هيف
 . هللا ةمكح يف حضاو نعط هنأل ؟نيدلا يف صقنو

 َكاَّيِإ 8 :ىلاعت لاق امك ؛نيدلا رطش وه هللا ىلع لكوتلاو
 206 الا ل ا

 ع در ءةهر دددو هو عمم
 ١١7[. :دوه] 4ِهّيلع لكوتو هدبعاف # ؛لكوتلا ةرمث يه

 : ماسقأ ةثالث نم ولخي ال هللا ريغ ىلع لكوت نم نإف ؛اذهلو

 نأك ؛ربكأ كرش اذهف ؛دبعتو دامتعا لكوت لكوتي نأ :ًالوأ

 هنع عفديو ريخ لك هل بلجي يذلا وه هيلع لّكوتملا اذه نأب دقتعي
 عفدو عفانملا بلج يف الماك اضيوفت هيلإ هرمأ ضوفيف ءرش لك
 نوكي نأ نيب قرف الو ءءاجرلاو ةيشخلاب كلذ نارتقا عم «راضملا

 .هلل الإ حصي ال ضيوفتلا اذه نأل ؛ًاتيم وأ ًاّيح هيلع لّكوتملا

 هيف نكل دامتعالا نم ءيشب هللا ريغ ىلع لكوتي نأ :ًاينا

 ىلع سانلا نم ريثك لكوتك ؛هللا ىلإ رمألا نأو «ببس هنأب ناميإ
 كرشلا نم عون اذهف ؛مهشاعم ليصحت ىف ءارمألاو كولملا

 .رغصألا

 اذه نأو «هنع بئان هنأ ىلع صخش ىلع لكوتي نأ :ًاثلاث

 امهوحنو ءارشو عيب يف ليكولا ىلع ناسنإلا لُكوتك ؛هقوف لّكوتملا
 دقو «هللا ىلع لكوتلا يفاني الو ءزئاج اذهف ؛ةباينلا هلخدت امم

 .امهوحنو ءارشلاو عيبلا يف هباحصأ ِةِكَي يبنلا لكو

 ليلا



 اذإ مكحلا نإ :نولوقي : 4 ُتوُمَياَل ىلا ل لعل :هلوقو *

 .فصولا كلذ هيلع ىلع لد تست لع

 يوقلا ىلع لكوتو :ةيآلا نكت مل اذامل :لئاق لاق ول
 !؟ودبي اميف بسنأ ةزعلاو ةوقلا نأل ؛زيزعلا

 ءالؤه اهيلع دمتعي يتلا مانصألا تناك امل هنأ :باوجلاف
 َنوُقلحي ال هلأ نود نم نوعي دلو » : ىلاعت لاق امك ؛تاومألا ةلزنمب
 : لحنلا] 4َتَُحَبي ناَيأ رورعُتم امو راحل ع ٌتوْمأ + توفل ْمُهَواكِيَس

 000 هذه ةفصك هتفص سيل نم ىلع لكوت :لاقف ؛[١5- ٠
 1ع َلكوتَو # : ىرخأ ةيآ يف لاق هنأ ىلع «تومي ال يذلا يحلا وهو
 اذه يف بسنأ ةزعلا نأل ؛[؟١ :ءارعشلا] 4 ميِحْيل ٍزيزعْل
 :فايضملا

 يف ةلماكلا تافصلا عيمج نمضتي مسا يحلا نأ :رخآ هجوو
 . هيلع دمتعُي نأل لهأ هنأ لجو زع هتايح لامك نمو ؛«ةايحلا

 نوكيف «تومي ال هتايح لامكل ىنعي ؛#«ٌتوُمَياَلا# هلوقو *
 اهقحلي ال ةلماك ةايحلا هذه نأ ةدافإ هب دوصقملا اهلبق امب اهقلعت
 . ءانف

 :هتافص نم اهيفو «يحلا :هللا ءامسأ نم ةيآلا هذه يف

 ناتفص اهيفف ؛ةايحلا لامكل نمضتملا «توملا ءافتناو «ةايحلا
 . مساو

 .[؟ : ميرحتلا] 4ْمكَلَك معلا َرْهَو ل :ُهَلْوَقَو» :فلؤملا لوق ©
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 رم رف سول

 ملعلا نأ قبسو «ملعلا فيرعت قبس : 6 ميلعلا وهو » :هلوق *

 مكح ىلع لدت :(م ك ح) ةداملا هذه :* كلل امأ *

 يناثلا ىلعو «مكاحلا ىنعمب ميكحلا نوكي لوألا ىلعف ؛ماكحإو

 نأ ىلع ميركلا مسالا اذه لدي :ًاذإ ؛مكُحُملا ىنعمب ميكحلا نوكي

 وه ماكحإلا نآل ؛ةمكحلاب فوصوم هللا نأ ىلع لديو «هلل مكحلا

 مكح تابثإ ةيآلا يفف .هعضوم يف ءيشلا عضو ناقتإلاو «ناقتإلا

 :ةمكح تابثإو

 امإو ينوك امإ هللا مكحو «مكاحلا وه هدحو لجو زع هللاف

 : يعرش

 نم هبتك هب تلزنو هلسر هب تءاج ام يعرشلا هللا مكحف
 . نيدلا عئارش

 قزرلاو قلخلا نم هدابع ىلع هاضق ام : ينوكلا هللا مكحو

 . اهتايضتقمو هتيبوبر يناعم نم كلذ وحنو توملاو ةايحلاو

 :ةنحتمملا ةروس يف ىلاعت هلوق :يعرشلا مكحلا ليلد

 ٠١[. :ةنحتمملا] 4 كني يحي هلأ كح كلذ »

 :فسوي ةوخأ دحأ نع ىلاعت هلوق :ينوكلا مكحلا ليلدو
 هه 26 ريوس لرعار ذا ير  مخبس ع ع 2ع هسدأل هما لل و حص ماع 6

 « نيكل ريح وهو ىل هللا مكح وأ قأ ل َنَدأَي ٌقَح َضَرَأْل رَبَأ نلف ©

 :فسوي] 8٠[.

 ينوكلل لماشف ؛«َنيِيِكَلْل كَمَا ُهّلَأ سبأ # :ىلاعت هلوق امأو

١184 



 «يعرشلا مكحلابو ينوكلا مكحلاب ميكح لجو زع هللاف «يعرشلاو

 .ةمكحلل قفاوم نيمكحلا نم لكف ءامهل مكحم ًاضيأ وهو

 نأل ؛هملعن ال ام ةمكحلا نمو «هملعن ام ةمكحلا نم نكل

 . «اًيقاّلإ ِِْلاَنيشِيوأ آَمَو» :لوقي ىلاعت هللا
 :ناعون ةمكحلا مث

 وه يتلا هلاحو هتيفيك ىلع ءيشلا نوك يف ةمكح :لوألا

 ثدحلا نم ةراهطب قّبْسَت ةريبك ةدابع يهف ؛ةالصلا لاحك ؛اهيلع

 ءدوجسو عوكرو دوعقو مايق نم ةنيعم ةئيه ىلع ىَّدؤتو «ثّبْخلاو
 ابلاغ ىفانلا اغلا رم عجن هذان: ىلاعت هلل ةداتع نيف كاك الاكو

 ضعبك مهيلإ ةجاح نيملسملا يف وأ ؛اهيلإ ةجاح يف مه نمل
 .مهبولق ةفلؤملا

 عيمج نإ ثيح ؛مكحلا نم ةياغلا يف ةمكح : يناثلا عونلاو

 . ةليلج تارمثو ةديمح تاياغ اهل ىلاعت هللا ماكحأ

 سانلا بيصي ثيح ؛ينوكلا همكح يف هللا ةمكح ىلإ رظناف

 يف داَسَفْلا رهظ # : ىلاعت هلوقك ؛ةديمح تاياغل ةميظعلا بئاصملاب
 2 مس موت ره فخ 2 مص م اءل 92 7 2ص ىو »ا اص اص د ل 2000

 * َنوُعجَبب ملح اولِعع ىذا َضَحَب مُهَقيِذل ساّنلأ ىِدَإ ٌتَبَسك اَمي ِرْحلأو ربل

 ىلاعت هللا ماكحأ نإ :لوقي نم لوقل در اهيفف 4١[« :مورلا]

 :هتكيشف درجمل يه لب «ةمكحل تسيل

 نمو .ميكحلاو «ميلعلا :هللا ءامسأ نم ةيآلا هذه اهيفو

 .ةمكحلاو ملعلا :هتافص
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 هتمكحو هللا ملعب ناميإلا نأ :ةيكلسملا دئاوفلا نم اهيفو

 ؛ةيعرشو ةينوك ماكحأ نم هب مكح امل ةماتلا ةنينأمطلا مزلتسي

 حرشنيو « يسفنلا قلقلا هنع لوزيف «ةمكحو ملع نع كلذ رودصل

 .هرذص

 . 2[ :ميرحتلا] 4ٌريبَحْلَاَميِلَعْلا »» :هلوقو ©

 :حجرشلا

 . هيف مالكلا قبس : «ميلعْلأ 3

 ًافصو اذه نوكيف ءرومألا نطاوبب ميلعلا وه :4ٌريبَحْلا 8 *

 ريبخلاو ءرومألا رهاوظب ميلعلا :لوقنف ؛معأ بصو دعب صخأ

 قيرطب ةرم :نيترم ًاروكذم نطاوبلاب ملعلا نوكيف ءرومألا نطاوبب

 صتخم هملع نأ نظي التل ؛صوصخلا قيرطب ةرمو «مومعلا
 .رهاوظلاب

 :ًالثمف ؛نايعألا يف نوكي يناعملا يف اذه نوكي امكو

 نم وهو «ليربج حورلا :[5 :ردقلا] « بيف ٌحّرلَأَو ةكيتكملا لت »
 ركذلاب ليربج صخو «ليربج مهنمو «ةكئالملا :لوقنف «ةكئالملا

 ةرمو «مومعلاب ةرم :نيترم هيلع صنلا نوكيو «هل ًافيرشت

 . صوصخلاب

 نمو .ريبخلاو «ميلعلا :ىلاعت هللا ءامسأ نم ةيآلا هذه يفو

 .ةربخلاو «ملعلا :هتافص



 ءرملا ديزي كلذب ناميإلا نأ :ةيكلسملا دئاوفلا نم اهيفو

 .ًانلعو ًاًرس ؛ةيشخو هللا نم ًافوخ

 ريب مس سس و ءس ضرر مع ع 42 5

 ترم ٌلزني امو اهني جرخي امو ٍضرألا يف جيلي ام ملَعَي #» :هلوقو ©
 ع حم هس لاس نس 7
 .[" :ابس] «اهف جرعي امو ِءامَّسلا

 2 رم رس حر 2 رس - مس رم عل حاس و ساجر هام دس 4 -

 امو رحل ِرلأ فام كَعَيَو وهال إ اَهُملَعَي ال ٍبيَعْلأ حِياَمَم مَدنعو # »
 0 000 ءس ياس ميك جم م : دهيم تكبح 0 ا ا غر حد

 الإ ساي الو بظر اَلَو ٍضّراْلا تاملظ يف ِةَّبَح اَلَو اَهُمَلَمي الإ ٍةَقَرَو نم طفت

 .[59 :ماعنألا] «ِنيُم بنك يف
 سى 0س لس ل د ل ولا ا

 ِهملعب الإ عضتالو نأ ْنِم لمحت امو 9
 ا ل ا 1 ل ل 2
 ٍءْىَش لكي طاحأ دق هللا نأو رِيِدَف ءْىَش لك لع هلآ نأ اوماعتل # :هلوقو

2 5 
 .«([١؟ :قالطلا] «املِع

 :جرسشلا

 :ملعلا ةفص ليصفت يف تايآلا هذه
 ركل س سم سل ويويجاس ب سال مه ص. م ماوحج ءم 55 3 50

 لِي امو اهنم جرخي امو ٍضرألا يف حيلي ام مَلَعَي ## :هلوق :ىلوألا ةيآلا

 ٠ :أبس] «ابف ُجرْعياَمَوءاَمَسلا نم ١[:

 . ىلاعت هملع مومع نم قبس امل ليصفت اذه

 ضرألا يف جلي ام لك ؛مومعلا ديفي لوصوم مسا :4ام# *
 اهريغو لمنلاو دودلاو ىتوملاو ضرألا يف رذبي بحلاو رطملا لثم

 ع

 اني اَمَو  .كلذ هبشأ امو ...عورزلاو ءاملاك ؛4اَبْنِم جرحي امو



 «لجو زع هللا رمأو ةكئالملاو يحولاو رطملا لثم ؛ «ءامسلا برم

 .ءاعدلاو حاورألاو ةكئالملاو ةحلاصلا لامعألاك ؛ د يام 7

 يفو «(يف) ب لعفلا ىَدَعَف ؛4 ايف جوي امو #9 :لاق انهو
 ؛[5 :جراعملا] دي | خوفو حسيت عت ) :لاق جراعملا ةروس
 يف (يف) ب يدع هنوك هجو امف ؛لصألا وه اذهو' «(ىلإ) ب هادعف

 ؟4أبف رميا :هلوق
 لاقف ءاذه لثم يف ةفوكلاو ةرصبلا ةاحن فلتخا :باوجلاف

 ةاحن لاقو .فرحلا عم مئالتي ّىنعم نمضي لعفلا نإ : ةرصبلا ةاحن

 . لعفلا عم مئالتي ّىنعم نمضي فرحلا لب :ةفوكلا

 نغم ميش : 4 ابف جرحي :هلوق نوكي :لوألا يأرلا ىلعف

 يف نوكي ؛هيلعو اهيف لخديف جرعي امو :ىنعملا ريصيف ؛(لخدي)
 .لوخدو جورع ىلع :نيرمأ ىلع ةلالد ةيآلا

 نوكيو «(ىلإ) ىنعمب (ىف) :لوقتف ؛ىناثلا يأرلا ىلع امأ
 ْ ورحل نوت مر اكل باب نم اذه

 سيلو «ًاديدج ٌّىنعم ةيآلا ىف نأ دجت ال لوقلا اذه ىلع نكل
 لوألا لوقلا ناك اذهلو يفر ظفل ىلإ (ىلإ) ظفل فالتخا الإ اهيف

 .فرحلا عم بسانتي ّىنعم لعفلا نّمضن نأ وهو «حصأ

 9 ايي تري ننَع»> :ىلاعت هللا لاق ؛ةيبرعلا ةغللا يف ريظن اذهلو

 هب ِبَرْشُي يذلاو ءاهنم ِبَرْشُي نيعلاو ء[5 :ناسنإلا] 4 هلأ ُداَبِع

 ىنعمب ءابلا :4 اي ٌبْرْشيإ# :لوقن ةفوكلا لهأ يأر ىلعف ؛ءانإلا
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 راس حس

 برس #9 لعفلا نمضي ةرصبلا لهأ يأر ىلعو .اهنم :يأ ؛(نم)

 هنأ مولعمو «ىوُري اهعم مئالتي يذلاو «ءابلا فرح عم مئالتي ّىنعم

 وهو «هتياغ ىنعم نمض لعفلا اذه نوكيف «برش دعب الإ َّيَر ال

 . يرلا

 5 علا ووعس 00 9 9 8

 . ةياغلا ىنعم نمض لعفلا نوكيف ءاهيلإ جورعلا دعب

 :لاقف ءرخا اليصفت ىرخأ ةيا يف لصف مث «ليصفتلا نم

 وه الإ آهَملْعي ال ِيَمْ ُحِتاَمَم ٌمكنِعَو#» :هلوق :ةيناثلا ةيآلا
 تمل يف ٍةَّبَح الو اَهُمَكْياَّلإ ٍةَقَرَو نم ظْفَسَش اَمَو ٌرْحَاَو يلا ىف اَمكَعَيَو

 .[09 :ماعنألا] « بلك يفالإ سباياَلَو ِبطَراَلَو ٍضْرأْل

 : © َحِتاَمَم .مدقم ربخ وهو «هللا دنع :يأ ؛#«ةهدنع## *

 .رخؤم أدتبم

 هريغ دنع ال هذنع ؛صاصتخالاو رصحلا بتيكرتلا اذه ديفيو

 يفف ؛4ٌوْهاَلِإ اَهُمَلْعَي ال 8 :هلوقب رصحلا اذه دكأو «بيغلا حتافم

 :امهادحإ :نيتقيرطب هللا دنع حتافملا هذه ملع نأب رصح ةلمجلا

 .تابثإلاو يفنلا ةقيرط : ةيناثلاو «ريخأتلاو ميدقتلا ةقيرطب

 حتفو ميملا رسكب ؛حتفم عمج اهنإ :ليق ؛4ُحِتاَمَم # ةملك *

 وهو «ءايلا اهنم تفذح نكل ء حاتفم عمج اهنأ 5 ؛ حاتفملا : ءاتلا

 عمج :ليقو «بابلا هب حتفي ام حاتفملا نأ فرعن نحنو «ليلق
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 :«ِبيَعْلا َحِتاَمَم # ف ؛نئازخلا يهو ؛ءاتلا رسكو ميملا حتفب ؛حتفم

 ءيش لك حتفم نأل ؛هئدابم : يأ ؛#«ِيَعْلآ ٌحِتاَمَم# :ليقو «هنئازخ
 8 م

 ءىدابم :يأ ؛#ِبّيَعْلأ َحِتاَمَم # :اذه ىلع نوكيف ءهلوأ ىف نوكي

 .اهدعب امل ءىدابم تاروكذملا هذه نإف ؛؟بيغلا

 و رس ©

 ام :بيغلاب دارملاو بيغ بيغي باغ ردصم :4ِّيَمْلاا» #
 صاخ هملع قلطملا بيغلا نكل «يبسن رمأ بيغلاو «ًابئاغ ناك
 ١ .هللاب

 :وأ «ءىدابملا 2 يه : حتافملا نإ :انلق ءاوس ؛ حتافملا هذه

 الف ؛لجو زع هللا الإ اهملعي ال ؛حيتافملا :وأ «نئازخلا يه

 يكلملا لسرلا فرشأ نإ ىتح «لوسر اهملعي الو .كلم اهملعي

 ةالصلا هيلع دمحم وهو - يرشبلا لسرلا فرشأ لأس - ليربج وهو -

 ملعأب اهنع لوؤسملا ام :لاق ؟ةعاسلا نع ينربخأ :لاق - مالسلاو

 اهب يل ملع الف ؛اهب كل ملع ال هنأ امك :ىنعملاو «''"لئاسلا نم

 وهف ؛هقدص نمو «رفاك بذاك وهف ؛ةعاسلا ملع ىعدا نمف .اضيأ

 .نارقلل بذكم هنآل :؛ رفاك ًاضيأ

 نيح ِةكَو دمحم هللا مالكب قلخلا ملعأ اهرسف ؟حتافملا هذهو

 امو مارال ىف ام ُدََسيَو َتِمْلا كيو عال مل مدن هلل نإ » :أرق
 ع زل نإ تر نما قاب لقت قرد انو ان تيضحت اذا نقدم

 :رومأ ةسمخ يهف ؛“15 :نامقل] «رْيِبَح مخ

 .(6: ص) هجيرخت مدقت )000(

 .امهنع هللا يضر رمع نبا نع (57/1/8) يراخبلا هاور مف
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 «ةرخآلا ةايحل حاتفم أدبم ةعاسلا ملعف :ةعاسلا ملع :لوألا

 «سانلا عيمج اهب دّدهي «ةميظع ةعاس اهنأل ؛اذهب ةعاسلا تيمسو

 ىتم دحأ يردي ال «هللا دنع اهملع ةعاسلاو «ةعقاولاو ةقاحلا يهو

 . لجو زع هللا الإ موقت

 : 4َكَيَعْلا » : 4كيَعْلا كزتيو # : هلوقل :ثيغلا ليزنت :يناثلا

 لوزت رطملاب هنأل ؛رطملا هب دارملاو «ةدشلا ةلازإ :هانعمو ءردصم
 وه ناك ؛ثيغلا لزني يذلا وه ناك اذإو ءبدجلاو طحقلا ةدش
 .هلوزن تقو ملعي يذلا

 تابنلا ةايحبو «تابنلاب ضرألا ةايحل حاتفم هلوزن رطملاو

 .دابعلا حلاصمب قلعتي ام عيمجو ىعرملا يف ريخلا نوكي

 :لقي ملو #0 َتَيَعْلا  ُكِزَتِبَو 8# :لاق :ةطقن انهو
 ًاثيغ نوكي الف ؛تابن هيف نوكي الو لزني ًانايحأ رطملا نأل ؛رطملا
 ةنّيلا تسيل» ا ل «ضرألا هب ايحت الو

 ل ألا كيم ةلارباووطخل ذأ هكا" اذا ءاورطخم الأ

 . طحقلا : ةّئّسلاو

 ؛ 4 احر م :هلوقل :ماحرألا يف ام ملع :ثلاثلا
 0 ام : يأ ؛ماحرألا يف ام ملعي لجو زع وهف «ثانإلا ماحرأ : يأ
 : 0 ملعلا قّلعتمو «مهريغو مدآ ينب نم تاهمألا نوطب
 . لجو زع اهقلخ نم الإ ماحرألا يف ام ملعي الف ؛ءيش

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )١905( ملسم هاور 000
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 ىثنألا نم ركذلا نوملعي اوراص مهنإ :نآلا لاقي :تلق نإف

 ؟حيحص اذه لهف ؛محرلا يف

 ال مهنكل ءهراكنإ نكمي الو ءعقو رمألا اذه نإ :لوقن

 «هتثونأ وأ هتروكذ روهظو نينجلا نيوكت دعب الإ كلذ نوملعي

 الو «لزني ىتم نوملعي الف ؛اهنوملعي ال ىرخأ لاوحأ نينجللو

 وأ ًاّيقش نوكي له نوملعي الو ًاّيح ىقبي ىتم ىلإ لزن اذإ نوملعي
 نم كلذ ريغ ىلإ ...ًاريقف مأ ًاّينغ نوكي له نوملعي الو ءًاديعس
 .ةلوهجملا هلاوحأ

 ؛قلخلل لوهجم ةنجألاب قلعتي اميف ملعلا تاقّلعتم رثكأ ؛ًاذإ
 . < و احيرالا فاَم ككَسْيَو :هلوق يف مومعلا قدصف

 امو## :هلوقل ؟كموي دعب ام وهو :دغلا يف ام ملع : عبارلا

 «لبقتسملا يف بسكلا حاتفم اذهو 04 اذ ويختتم

 هبسكي امب هملع مدعف ؛هسفنل بسكي ام ملعي ال ناسنإلا ناك اذإو

 .ىلوأ ةريغ

 ناكملا ىلإ بهذأس ءدغلا يف ام ملعأ انأ :لئاق لاق ول نكل

 «لمعيس هنأب مزجي دق :لوقنف .يبراقأ روزأ وأ ءأرقأ وأ «ينالفلا
 . عنام لمعلا نيبو هئيب لوحي نكلو

 0 سفن ىردَت امو :هلوقل :توملا ناكم ملع :سماخلا
 أ يف وأ هضرأ يف تومي له دحأ يأ يردي ام ؛ 4 ثوُعَت

 0 يردي الو ؟اهلهأ رفاك ضرأ وأ ةيمالسإ ضرأ يف ؟ىرخأ

 .دهاشم ءيش اذهو ؟وجلا يف وأ رحبلا يف وأ ربلا يف تومي

1١45 



 يردي نأ هنكمي ال ناك اذإ هنأل ؛تومي ةعاس يأب يردي الو

 يردي ال كلذكف ؛ناكملا يف مكحتي دق وهو «تومي ضرأ يأب

 .تومي ةعاسو نمز يأب

 هللا الإ اهملعي ال يتلا بيغلا حتافم يه ةسمخلا هذهف

 ةايحلل حاتفم ماحرألا يف ام ملع نأل ؛بيغلا حتافم تيمسو

 «لبقتسملا لمعلل حاتفم 4 ادع ثيكتحت اًداَن ٌسْنَن ىرْدَم اًبو» ءايندلا

 اذإ ناسنإلا نأل ؛ةرخآلا ةايحل حاتفم 4 ُثوُمَت ضر يأ معن ىرَدَ امو #

 ؛ثيغلا ليزنتو ةعاسلا ملع نايب قبسو «ةرخآلا ملاع لخد ؛تام

 ٌميِلَع هلأ َّنِإ 8 ؛اهءارو ام لكل ءىدابم اهلك حتافملا هذه نأ نيبتف

 : ماعنألا] © ٍرْحَبلاَو ّريلأ ف ام ٌدَكَعَيَوا# :لجو زرع لاق مث * و هي حرم هس
 نم اهيف مك ؟ربلا يف ام سانجأ يصحي نمف ؛لامجإ اذه 48

 ال رومأ راهنألاو راجشألاو لابجلاو تارشحلاو ناويحلا ملاع

 هملعي ال ام ملاوعلا نم هيف كلذك رحبلاو .لجو زع هللا الإ اهملعي

 فاعضأ ةثالث ربلا ىلع ديزي رحبلا نإ :نولوقي ؛لجو زع هقلاخ الإ

 . سبايلا نم رثكأ رحبلا نأل ؛سانجألا نم

 :[59 :ماعنألا] «اَهْمَكَعَي اَلِإ ٍةَقرَو نم طقس امو :لاق *

 ةديعب وأ ةبيرق ةريبك وأ ةريغص ةرجش يأ يف ةقرو يأف ؛ليصفت اذه

 (نم)و ةيفانلا (ام) تءاج اذهلو ءاهملعي ىلاعت هللاف ؛طقست

 اهملعي قلخت يتلا ةقرولاو .مومعلا يف ًاّصن كلذ نوكيل ؛ةدئازلا

 .لجو زع قلخي امب ملاع طقسي ام ملاع نأل ؛ىلوأ باب نم
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 ملاع وهف ؛نوكي ءيش لك «ىلاعت هللا ملع ةعس ىلإ رظنا

 .هب ملاع ىلاعت وهف ؛لصحيسو لصحي مل يذلا ىتح هب

 ةريغص ةبح :[09 :ماعنألا] «ٍِضْرَْلا ٍتمْلَظ ف ِةَبَحاَلَو ال :لاق

 . لجو زع اهملعي ضرألا تاملظ يف فرطلا اهكردي ال

 ةصئاغ ةريغص ةبح نأ ضرفنلو «ةملظ عمج :#ِتْملَظ ٍتَمْلَظ 8#

 نيط :ًالوأ :تاملظلاف ؛ةريطم ةملظم ةليل يف ءرحبلا عاق يف

 :اسماخن «باحسلا :اعبار ءرطملا :ًاثلاث ء«رحبلا ءام :ايناث «رحبلا

 هذه كلذ عمو «ضرألا تاملظ نم تاملظ سمخ هذهف ؟؛ليللا

 . لجو زع اهرصبيو ىلاعتو هناحبس هللا اهملعي ةبحلا

 الإ ءيش نم امف ؛ماع اذه :* ساي الو ٍبطَر الو # :لاق *

 .سباي امإو بطر امإ وهو

 ؛ «ِنييُم ل .بوتكم ىنعمب ؛؟4بتك » : 4 نم بتك ىفاآَّلِإ 9 *
 انآ لاق :ءامزالو ايدي لمعتست (نابأ) نآل ؛ نيبو ٍرهظُم أ

 .هرهظأ ىنعمب ؛قحلا نابأ :لاقيو ءرجفلا رهظ ىنعمب ؛رجفلا
 . ظوفحملا حوللا :انه باتكلاب دارملاو

 ةبوتكمو «ىلاعتو هناحبس هللا دنع ةمولعم ءايشألا هذه لك

 لاق ؛ملقلا قلخ امل» ىلاعت هللا نأل ؛ظوفحملا حوللا يف هدنع

 ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ اذام : ملقلا لاق .بتكا :هل

 موي ىلإ نئاك وه ام ةظحللا كلت يف بتكف ؛''"ةمايقلا موي

 2 مكاحلاو 71ه يذمرتلاو .(ةالددز دواد وبأو 5 462 دمحأ هاور 20(
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 هلمعي ام بتكت ًابتك ةكئالملا يديأ يف هناحبس لعج مث «ةمايقلا

 ديري ناك ام هيف بتك دق ظوفحملا حوللا يف يذلا نآل ؛ناسنإلا

 3 يتلا يه ةكئالملا اهبتكت يتلا ةباتكلاو «لعفي نأ ناسنإلا
 ص 00 رم هو ا

 ٌقح محولَبَن (و #9 :لجو زع هللا لوقي اذهلو ناسنإلا اهيلع

 ًانالف هدبع نأب هملع امأ ١"[« :دمحم] 4 َنردَّصلأَو دكنم َنِدِهَجْمْل

 .باقعلاو باوثلا

 4 ٌوِمْلِعي الإ عضم الو قن نم ٌلِيَحَح امو إ# :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا

 ١١[(«. :رطاف]

 . ةيفان : «اَمإ# د

 ىلع ةردقم ةمضب برعم هنكل «4لمحَت # لعاف :«قنأ# 5000 00 ند

 .دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ

 ؟ لاو نارقلا :نف نمنلو: :دتاز لوقت: نفك لاكش[ :انعو

 ثيح نم امأ «بارعإلا ثيح نم دئاز هنأ :باوجلاف

 اذهلو ؟ هلم ةدئاف ال دتاز ءيش نارقلا ىف ؤ سيلو ديفم وهف ؛ ىنعملا

 دئاز «فذح اذإ بارعإلاب لخي ال هنأ تس نير ؛دئاز وه :لوقن

 .هيف ديزي ىنعملا ثيح نم

 يف يرجآلاو )8١5(« «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو ءهححصو (548/0)

 ىنابلألا هححص ثيدحلاو )2٠١6(4, «ةنسلا» ىف مصاع ىبأ نباو )١9/8(« «ةعيرشلا»

 .(:ة9و )8/1١: مصاع ىبأ نبال «ةنسلا» ىفو )١77( «ةحيحصلا» يف
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 وأ ةيمدا ءاوس ؛؟ىثنأ يأ لمشي :# نأ ُنِم## :هلوقو #*

 ؛ةيآلا يف لخاد هنأ حضاو ًاناويح لمحي يذلا «ىرخأ ةيناويح

 يذلا كلذ نيف لخديو «كلذ ةئشأ امو .. .ةاشو « ريعبو «ةرقبك

 . لمح رئاطلا فوج يف ضيبلا نأل ؛رويطلاك ؛ ضيبلا لمحي

 هؤاهتناو «هللا ملعب لمحلا ءادتباف 50 0

 دق هلأ ْنَأَو نيله ِءْىَش لَم لع هَل 1 كت :هلوق :ةعبارلا ةيآلا

 ١7[. :قالطلا] 4اَمأِعِءْىَش لكي طاحأ
 ه- تر 212 و 1

 مكسر ل1 > ل / هللا نأل 0 اللا : «أاوماعتل 9

 بده وْىَش لم لع هلأ نأ أوما نبني ملا لي َّنَهلْتِي ٍضْراْلا َنيَو توم
 «عبسلا نيضرألاو 50 هذه قلخ دقف ؛[١١؟ :قالطلا]

000 

 . 4 ويقوى لك لعد هلا نأ * ملعنل ؛كلذب انملعأو

 وهف ؛زجع نودب لعفلا نم لعافلا هب نكمتي فصو ةردقلا

 مادعإ ىلعو مودعملا داجيإ ىلع ردقي ءريدق ءيش لك ىلع

 زع هللا اهقلخف .«ةمودعم تناك ضرألاو تاوامسلاف ؛دوجوملا

 .عيدبلا ماظنلا اذه ىلع اهدجوأو لجو

 «ريبكلاو ريغصلا ؛ءيش لك : مل ِءَىَش لكي طاح َدَ هلأ نو »
 لك ؛رضاحلاو قحاللاو يضاملاو «هدابع لعفب وأ هلعفب قلعتمل او

 : املع هب ةتاحبم هللا ظاحنأ دق” قللذ

 ال قلخلا نأل ؛قلخلا دعب ةردقلاو ملعلا لجو زع هللا ركذو



 باب نم ةردقلاو ملعلا ىلع قلخلا ةلالدو «ةردقو ملعب الإ متي

 ةثالث تافصلا ىلع ءامسألا تالالد نأ قبس دقو ء«مزالتلا ةلالد

 . عاونأ

 يف - هنعو انع هللا افع  «نيلالجلا ريسفت» يف ركذ :هيبنت

 اهيلغ .سيلف 4 ةتاذ لقعلا .ٌصخو#' ::ةبضت ام ةدئاملا ةروس نخأ

 !«رداقب

 :نيهجو نم مالكلا اذه شقانن نحنو

 هللا تاذب قلعتي اميف لقعلل مكح ال هنأ :لوألا هجولا

 لقعلا ةفيظوو «ةيبيغلا رومألا عيمج يف هل مكح ال لب ءهتافصو

 سيل رومألا هذه نم هللا هركذ ام نأ ملعن نأو «ماتلا ميلستلا اهيف

 يتأت امنإو «لاحمب يتأت ال صوصنلا نإ :لاقي اذهلو ءلاحم

 الو هكردت ال ام عمست اهنأل ؛لوقعلا ريحي امب :يأ ؛راحمب
 . هروصتت 36

 ؛ميظع أطخ اذه :«رداقب اهيلع سيلف» :هلوق :يناثلا هجولا

 مزلتسي اذه همالكف ؛هريغ ىلع رداق وهو هسفن ىلع ردقي ال فيك
 ايندلا ءامسلا ىلإ لزني نأ الو ملكتي نأ الو يوتسي نأ ردقي ال هنأ

 !!أًدج ريطخ اذهو « ًادبأ ًائيش لعفي الو

 سيلف ؛هتاذ لقعلا صخ» :ديري هلعل :لئاق لاق ول نكل

 نإ :انلق .ًاصقن هسفن قحلي نأىلع ردقي ال : ينعي ؛(«رداقب اهيلع

 نأل ؛صيصختو جارخإ ىلإ جاتحي ىتح مومعلا يف لخدي مل اذه
 ؛ءيشب سيل نكمملا ريغ نأل ؛ةنكمملا ءايشآلاب قلعتت امنإ ةردقلا
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 ؛ليحتسملاب قلعتت ال ةردقلاف ؛نهذلا يف الو جراخلا يف ال

 .ملعلا فالخب

 نأل ؛ةيبوبرلا بناجب قلعتي اميف بدأتي نأ ناسنإلل يغبنيف
 .ملسيو ملستسي نأ هوحن ءرملا ىلع بجاولاو «ميظع ماقم ماقملا

 ءيش لك ىلع هللا نإ :لوقنو «هللا هقلطأ ام قلطن نحن ؛ًاذإ
 . ءانثتسا نودب ؟ريدق

 هللا ملع مومع تابثإ :ىلاعت هللا تافص نم تايآلا هذه يف

 . ىلاعت هللا ةردق مومع تابثإو «ليصفتلا هجو ىلع

 هللا ةبقارم ةوق :ةردقلاو ملعلاب ناميإلا نم ةيكلسملا ةدئافلاو

 ناي و 2 كو

 . ([08 :تايراذلا]4ُقََررلاَوُه هلأ َّنِإ # : ُهَلْوَقَو» © 1-7

 . لجو زع هلل ةوقلا ةفص تابثإ ةيآلا هذه يف

 نودي اَلِإ دلو َنْْل ٌتَقَلَاَمَو # : هلوق دعب ةيآلا هذه تءاج
 ء[هال - ه5 :تايراذلا] * ِنوُمِعطُي نأ دا ٍقزَر نم مُهْنِم برأ آم#

 مهنم ديري ال هنإف ؛ىلاعت هللا امأ ءهللا قزر ىلإ نوجاتحي سانلاف

 .ةومفطي نأ الون ماقزو

 لاق ؛ءاطعلا وهو «قزرلا نم ةغلابم ةغيص :# ُقارَرلأ# *

 مهوُفررَف نيكحتسملاَو سلو رمل اونو ةَمَسَهْلا رَصَح اَدِإَو ل : ىلاعت
 يف ىلاعت هللا لأسي ناسنإلاو ءمهوطعأ :يأ ؛[8 :ءاسنلا] 4ُهْنَم
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 .ينقزرا مهللا :لوقيو «هتالص

 . صاخو ماع :نيمسق ىلإ قزرلا مسقنيو

 ءامارح وأ ًالالح ناك ءاوس ؛ندبلا هب عفتني ام لك :ماعلاف
 :«!"ييرافسلا لاق اذهلو .ءارفاك وأ ًاملسم قوزرملا ناك ءاوسو

 ٍلاحُملا ٍنَع ْلْحَف ُهُدِض أ لالخ ْنم ُعَفْنَي ام ٌقْرَّرلاو

 ٍقْزر رْيْغِب ٌقولْخَم َسْيَلَو قسلخلا لينك قرار ةحشأل

 نيذلا لك ناكل .لالحلا ءاطعلا وه قزرلا نإ :تلق ول كنأل

 هب حلصت ام مهاطعأ هللا نأ عم ءاوقزري مل ؛مارحلا نولكأي

 :ىلاعت هللا لاق اذهلو «ثيبخو بيط :ناعون قزرلا نكل «مهنادبأ

 : فارعألا] 4 ٍقْرِرلأ َنِم ِتبْيَطلاَو ءوِداَِل جرح لأ هلأ َةَميِز مرح ْنَم ْلُق »

 .مارح يهف ؛قزرلا نم ثئابخلا امأ «قزرلاو :لقي ملو ء["؟

 عفانلا ملعلا نم نيدلا هب موقي ام وهف ؛صاخلا قزرلا امأ

 اذهلو «ءهللا ةعاط ىلع نيعملا لالحلا قزرلاو حلاصلا لمعلاو

 هقزر ةرثكل ؛قزارلا :لقي ملو «*َقاّرَرلا# :ةميركلا ةيآلا تءاج

 رابتعاب ىصحي ال لجو زع هللا هقزري يذلاف ؛هقزري نم ةرثكو

 :لوقي 0 هللا نآل ؛ ؛هداحآ نع ًالضف «هعاونأ نع ًالضف :ةساتجأ

 4 اًهَعوَتسُمَو ايفل كيو اقدر لأ َلَع الإ ضال يف 3ك نم امواج »
 .لاحلا بسحب قزرلا هللا يطعيو «[7 :دوه]

 )١( ص) عنام نبال «ةيردلا بكاوكلا» 77(.
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 ىعسأ لهف ؛قازرلا وه هللا ناك اذإ :لئاق لاق اذإ نكلو

 ؟قزرلا ينيتأيو يتيب يف ىقبأ وأ «قزرلا بلطل

 ؛روفغ هللا نأ امك ؟قزرلا بلطل عسا :لوقن :باوجلاف

 .ةرفغملل ببستتو لمعت ال نأ اذه ىنعم سيلف

 :رعاشلا لوق امأ

 ُنينَجلا هتواشغ يف ُقَرْرُيَم ٍقْزِرِل ىعْسَت ْنَأ َكْنِم ٌنونُج
 لاقي نأ :باوجلاف ؛نينجلاب هداهشتسا امأو .لطاب لوقلا اذهف

 فالخب ؛رداق ريغ هنأل ؛قزرلا بلط هيلإ هجوي نأ نكمي ال نينجلا

 .رداقلا

 يف اوم الولد َضَياْلا مكل لص ىلا َوْه » : ىلاعت هللا لاق اذهلو

 نوكي نأو «يعس نم دب الف ؛[6١ :كلملا] 7 «ةؤنز دمار يكتم

 نم اهب لعافلا نكمتي ةفص :ةوقلا :4ِهّرَقْلا وذ # :هلوقو *
 ني مكَقَلَح ىلا هنأ © » :ىلاعت هلوق ليلدلاو ,فعض نودب لعفلا

 يه ةوقلا تسنلو 5 : مورلا] ل

 ىف الو ِتاومَسلأ يف ءْيَش نم مويَحل هللا <ب امو# :ىلاعت هلوقل ؛ةردقلا

 ءزجعلا اهلباقي ةردقلاف ؛ 45 ا دق اًميلَع تراك من نقال

 وذ اهب فصوي ةردقلا نأ :امهنيب قرفلاو .ءفعضلا اهلباقي ةوقلاو

 ةيقلا نأ ةايناث :فرقو نوهشلا وذ اير قهري ةوقلاو :«ووعسلا
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 لاغم .ايوق رداق لك سيلو «رداق روعشلا يذ نم يوق لكف ؛ صخأ

 ديدحلا :لوقتو «ءةرداق :لوقت الو «ةيوق حيرلا :لوقت :كلذ

 هنإو « يوق هنإ :لوقت روعشلا وذ ركل «رداق : لوقت الو «يوق

 .رداق

 َرَلَوأ# :ىلاعت هللا لاق 4 فان ٌدَسأ نمل :داع تلاق املو
 ١١[. :تلصف] *ةوق ْمُهْنِ َوْه ْمُهَقَلَح ىلا هلل كنأ ٍُ 24 هود م دس سرت حرت

 :'"'"امهنع هللا يضر سابع نبا لاق :« ٌنيِتَمْلا# :هلوقو *

 يف .ديدشلا,'ةترع ىف ديدنسلا :بفتزق ىف ديدشلا  ئآ  :كيدغلا

 .يوقلل ديكوت ىنعملا ثيح نم وهو «توربجلا تافص عيمج

 «قازرلا :امه ؛هللا ءامسأ نم نيمسا تابثإ ةيآلا هذه ىف

 هنمضت امو «ةوقلاو «قزرلا : يهو «تافص ثالث تابثإو «نيتملاو

 ال نأ :قزرلاو ةوقلا ةفصب ناميإلا ىف ةيكلسملا ةدئافلاو

 امهم ةوق لك نأب نمؤن نأو «ىلاعت هللا نم الإ قزرلاو ةوقلا بلطن

 .ىلاعت هللا ةوق لباقت نلف ؛تمظع

 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذو :(18) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلا هاور )١(

 . متاح يبأ نبال هازعو )١5175/7(.



 ٌريِصبلا ٌعيِمَسلا َوُهَو ء :ىَن ءولْتص سّيلا» :ُةَلْوَتا ©

 مدع عم م ع ساس هم ه 1
 : ءاسنلا] # اريِصب ا ا : ُهلَوَقَو

/6]). 

 :حجرشلا

 « راسل ٌعيِمَسل روية ىَش ّش ولْثِمُح َسّيَل » :ىلاعت هلوق
 ءامسأ نم نيمسا تابثإل فلؤملا اهقاس ةيآلا هذه ١١[: :ىروشلا]
 ىلع در اهيفف ؛ريصبلاو عيمسلا امهو «ةفص نم هانمضت امو هللا

 . ةلطعملا

 نم وهف ؛يفن اذه :4 ٌءىَش ىِلْئِمك سيل :هلوق
 ال هلامكل :ينعي ؛هلامك تابثإ هب دوصقملاو «ةيبلسلا تافصلا

 .ليثمتلا لهأ ىلع در ةلمجلا هذه يفو «؛هتاقولخم نم ءيش هلئامي

 : ناينعم ا ل 0

 نع ىلاعت هلوقب هل اولثمف « ا م

 بيجمل :يأ ؛["4 :ميهاربإ] © َكَعّدلَأ ْعيِمَسَل قر نإ :ميهاربإ
 . ءاعدلا

 ةدع ىلإ هومسق مهنإف ؛توصلا كاردإ ىنعمب عيمسلا امأو

 : ماسقأ



 .دييأتلاو رصنلا هب داري عمس : يناثلا

 اًهِجَقَر يف َكُلي ىلا لَو ُهَلأ َعَس دق : ىلاعت هلوق :لوألا لاثم
 هللا عمس ةطاحإ نايب هيف اذهف ؛[١ : ةلداجملا] « ِدَكأ لإ ََتْشَتَو

 هلل دمحلا :اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق اذهلو ءعومسم لكب ىلاعت

 اهثيدح نإو «ةرجحلا يفل ينإ ؛هللاو ءتاوصألا هعمس عسو يذلا
 0 . , ىلع ةخبل

 ىنثِإ 8 :نوراهو ىسومل ىلاعت هلوق يف امك :يناثلا لاثمو

 .[57 :هط] «كْورأو عمسأ امكحعم

 :ىلاعت هلوق :ديعولاو ديدهتلا هب داري يذلا ثلاثلا لاثمو

 : فرخزلا] 4ك ميدل اَنسُو لب مهسَويو ْمُهَّرِ عمال نأ نوبي مْ
 ام نورسي اوناك ثيح ؛مهديعوو مهديدهت هب داري اذه نإف ؛؟؛/٠

 :لوقلا نم ىضوي آل

 ناك نإو «ةيتاذلا تافصلا نم عومسملا كاردإ ىنعمب عمسلاو

 .ًاثداح نوكي دق عومسملا

 هنأل ؛ةيلهفلا تافصلا نم دييأتلاو رصنلا ىنعمب عمسلاو

 . ببسب نورقم

 )١( ؛ص) هجيرخت مدقت 1١(.



 .ًاضيأ ةيلعفلا تافصلا نم ةباجإلا ىنعمب عمسلاو

 «تارصبملا عيمجل كردملا :ينعي ؛* ريصلا# :هلوقو *

 لك ىري ءريصب ىلاعتو هناحبس هللاف ؟ميلعلا ىنعمب ريصبلا قلطيو
 ؛هدابع لاعفأب ميلع :ىنعمب ريصب هناحبس وهو «يفخ نإو ءيش
 يذلاو ١8[« :تارجحلا] 4 َنوُلَمَْت اَمِي ْرْيِصَب ُهّللَو 9# :ىلاعت لاق

 ىلإ مسقني ًاذإ هللا رصبف ؛يئرم ريغ هضعبو يئرم هضعب لمعن
 .«ريِصبْلا # :هلوق يف لخاد هلكو «نيمسق

 ءعيمسلا :امه ؛هللا ءامسأ نم نيمسا تابثإ ةيآلا هذه يف

 ةلثامملا يفن نم هتافص لامك :يه ؛تافص ثالثو .ريصبلاو

 .رصبلاو «عمسلاو

 هللا ليثمت ةلواحم نع فكلا ةيكلسملا دئاوفلا نم اهيفو

 ىلع كاري نأ نم رذحلاو .هلامكو هتمظع راعشتساو «هقلخب

 .هاضري ال ام كنم عمسي وأ هتيصعم

 ؛ 4 ىِلَثِمُص » ةلوق يف ًاريثك ًاضوخ اوضاخ ةاحنلا نأ ملعاو
 سيل الثم هلل نأ هرهاظو «(لثملا) ىلع ةلخاد فاكلا :اولاق ثيح

 اذهف ؛ ؟وِلْدمُك َسْيَل » :لاق لب ؛وهك سيل :لقي مل هنأل ؛لثم هل
 اذه :انلق ول اننأل ؛ىنعملا ثيح نم ال ظفللا ثيح نم ةيآلا رهاظ

 «ليحتسم اذهو ءًارفك نآرقلا رهاظ ناكل ؛ىنعملا ثيح نم اهرهاظ

 :لاوقأ ىلع ةيآلا هذه جيرخت يف نييوحنلا تارابع تفلتخا اذهلو

 هلثم سيل :مالكلا ريدقت نأو «ةدئاز فاكلا :لوألا لوقلا

 يف امك ؛ةريثك يفنلا يف فورحلا ةدايزو «حيرم لوقلا اذهو «ءيش

 ال



 ةدايز نإ :نولوقيف ؛[١١ :رطاف] «ّقنأ َنم ُلِمَحَت امو ## :ىلاعت هلوق

 .درطم رمأ ديكوتلل ةيبرعلا ةغللا يف فورحلا

 «(لثم) دئازلا نإ :اولاق ؛سكعلا اولاق :يناثلا لوقلاو

 نأ هفعضي .فيعض اذه نكل .ءءيش وهك سيل :ريدقتلا نوكيو
 قالي ةودات زأ اذ ةليلق ةايرعلا ةغللا يف ءامسألا يف ةدايزلا

 «فرحلا دئازلا نكيلف ؛ةدايزلاب لوقن نأ دب ال انك اذإف ؛فورحلا

 .فاكلا يهو

 سيل» :ىنعملاو .«ةفص :ىنعمب (لثم) نأ :ثلاثلا لوقلاو

 ةغللا يف هبّشلاو هبشلاو لّثَملاو لثملا نإ :اولاقو ««ءيش هتفصك

 4نوفتمْلا دعو ىتلا دبل لَكَ #» :لاعت هللا لاق دقو ؛دحاو ىنعمب ةيبرعلا

 . باوصلا نم ديعبب سيل اذهو «ةنجلا ةفص :يأ ؛[5١ :دمحم]

 َسْيَل ا :تلق اذإ نكل «ةدايز ةيآلا يف سيل هنأ :عبارلا لوقلا 7

 . لثملل سيل ناك اذإو «لثملا يفن كلذ نم مزل ؛ 4 قوز
 دقت نأ لإ ةحادج ةلق» اذه ناغوب :ادخاو دوسوملا نانض»:4 لكم

 سيل :هلوق لثم ؛ةيبرعلا ةغللا يف دجو دق اذهو :اولاق انيق

 .ريهز ىتفلا لثمك

 ىنعم ناكل ؛مكل ضرعت مل ول ثوحبلا هذه نأ ةقيقحلاو

 يف دجو اذه نكل «ليثم هل سيل هللا نأ اهانعمو 0

 ريخألا ىنعملا نكل «ةدئاز فاكلا نإ ؛لوقن نأ :حجارلاو «بتكلا

 .دوجأ هروصت نم نكمت نمل
 رس هس مس اس هس ص يم لإ خا رس ع سس ص 2 5

 .[9/8 : ءاسنلا] 4 اًريِصباعيس ناك هللا نإ دي ركْظعَي ان هللا نإ #3 : هلوق و*#
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 تائلملا أودّوم نأ مدَمَأَي هللا نإ #9 : ىلاعت هلوقل ةلمكت ةيآلا هذه

 رمأف ؛[58 :ءاسنلا] 4 لّرَمْلاب اوُمْكَحَك نأ نيا َنْيَب مُثَمَكَح اًذِإَو اًهِلْمَأ كلِ

 هل ناسنإلل ةداهشلا اهنمو ءاهلهأ ىلإ تانامألا يدؤن نأب لجو زع

 هللا نيبف «لدعلاب سانلا نيب انمكح اذإ مكحن نأو ءهيلع وأ

 يفو مكحلا قيرط يف بجاولاب مايقلاب انرمأي هنأ ىلاعتو هناحبس
 مومع يف لخدت ةداهشلا وه يذلا مكحلا قيرطو «هسفن مكحلا

 َنْيَب مثمكح اذِإَو :مكحلاو 4 اًهِلْمَأ حل تتنملا أوُدّوَت نأ * :هلوق

 ؛ # هوب كوي اًجين هَل نإ ا :هناحبس لاق مث .4 ِلَدَمْلاب أوك نأ سال
 ماغدإلا باب نم ميملاب ميملا تمغدأ نكلو ءام معن :اهلصأ

 ءانكاس لوألا ناك اذإ الإ نيسنج نيب نوكي ال ماغدإلا نأل ؛ريبكلا

 . حوتفم لوألا نأ عم ماغدإلا راص انهو

 نيذهب رمألا هناحبس هللا لعج : 4 نب ركظََي ان أ# :هلوقو * ع

 هب حلصت هنأل ؛ةظعوم  لدعلاب مكحلاو ةنامألا ءادأ - نيئيشلا

 رماوألا هذهب مايقلاو «ةظعوم وهف ؛بولقلا حلصي ام لكو «بولقلا

 .بلقلا حلصي هنأ كش ال

 هذه :* نك # :هلوقو #0 اًريِصَب اميِس نك هلا نإ ا# :لاق مث *

 ؛طقف فصولا ىلع ةلالدلا اهب دارملاف ؛نمزلا ةبولسم اهنكل .ءلعف

 ةبولسم اهنإ :انلق امنإو ءرصبلاو عمسلاب فصتم هللا نأ :يأ

 دق فصولا اذه ناكل ؛ةينامزلا اهتلالد ىلع اهانيقبأ ول اننأل ؛نمزلا

 !كلذك سيلف ؛نآلا امأ ءًاريصب ًاعيمس لوألا يف ناك ؛ىهتنا

 نيذهب فصتم هنأ دارملا امنإو «لطاب دساف ىنعملا اذه نأ مولعمو
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 قايسلا اذه لثم يف (ناك)و «ماودلا ىلع رصبلاو عمسلا نيفصولا

 يتلا ةيآلا يف انلق امك اهيف لوقن : # اريِصَب اعيِهس #» :هلوق

 .هيمسقب رصبلا تابثإو «هيمسقب هلل عمسلا تابثإ اهيف :اهلبق

 هماهبإ عضو كي لوسرلا نإ :لاقو «ةيآلا هذه ةريره شاء اوف

 عمسلا قيقحت عضولا اذهب دارملاو .©0هنذأو هنيع ىلع هتبابسو

 ةلدأ يف تءاج نيعلا توبث نإف ؛نذألاو نيعلا تابثإ ال ءرصبلاو

 هنع ىفنت الو هلل تبثت ال ةعامجلاو ةئسلا لهأ دنع نذألاو «ىرخأ

 .كلذب عمسلا دورو مدعل

 ؟ِهِللَك لوسرلا لعف امك لعفأ نأ يل له :تلق نإف

 لعف امك لعفا ؟ معن :لاق نم ءاملعلا نم :باوجلاف

 .ككَي لوسرلا نم هب قيلي ال ام هللا ىلإ فاضي نأ نم ًازرحت

 نأ ملعن انمد ام لعفت نأ ىلإ ةجاح ال :لاق نم مهنمو
 امنإ ءاهسفنب ةدوصقم ريغ ًاذإ ةراشإلا هذهف قيقحتلا وه دوصقملا
 اذإ اميس ال ءريشت نأ ىلإ ةجاح ال ؛ذئنيحو ءاهريغل ةدوصقم يه

 ناك ول امك ؛ليثمتلا ناسنإلا مهوت ةراشإلا هذه نم ىَشْخُي ناك
 يغبني اذهف ؛يغبني ام ىلع ءيشلا نومهفي ال قلخلا نم ةماع كمامأ

 .لاقم ماقم لكلو «هنم زرحتلا

 )١( ص) هجيرخت مدقت 80(.



 هللا لوسر ىكحي فيك رمع نبا ثيدح ىف درو ام كلذكو

 انأ :لوقيف 56 ةييضراو ةثاؤ امش 0 هللا ذخأي» :لاق ؛كي

 يبأ ثيدح يف ليق ام هيف لاقيف .؟'اهطسبيو هعباصأ ضبقيو ؛«هللا

 .ةريرق

 :رصبلاو عمسلا يتفصب ناميإلا نم ةيكلسملا ةدئافلاو

 .انلاعفأو انلاوقأ يف هللا ةفلاخم رذحن

 ءعيمسلا :امه نيمسا تابثإ هللا ءامسأ نم ةيآلا يفو

 ءرمألاو ءرصبلاو ءعمسلا تابثإ :تافصلا نمو .ريصبلاو

 . ةظعوملاو

 « هللا اَّلإ ةَيماَل هلأ ُهَساَم َتْلُق كنتَ َتَْمَمْدِإَالَلَو » :ُهُلوَكَو» ©

 .["9 :فهكلا]

 .امهنع هللا يضر رمع نبا نع (؟88) ملسم هاور 20020(
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 :جرشلا

 : ةراهإلاو ةئيشملا يتفص تابثإ يف تايآ هذه

 هنأ َءآَساَم تلق كتيب َتْلَحَمْدِإ الْوَلَو # :ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيآلاف

 .["9 :فهكلا] 4ةَساباَلإ ةَيقاَل

 انه اهب دارملاو ءضيضحتلل ىهف ؛الَّه : ىنعمب ؛آَلْولَو » *
 .لوقلا اذه هلت لق هي رسل حب ؟ خيبوتلا

 . تلخد نيح :#َتْلَسَ ذإ #8 *

 ريثكلا ناتسبلا يه :ميجلا حتفب ؛ةنجلا :* َكَئَنَج9 *

 ؛اهنوصغو اهراجشأب رتتسم اهيف نم نأل كلذب تيمس ءراجشألا
 «راتتسالا ىلع لدت (نونلاو ا ةداملا هذهو ءاهيف نجتسم وهف

 «لاتقلا دنع ناسنإلا اهب سرتتي يتلا - ميجلا مضب - ةنجلا :هنمو

 .نورتتسم مهنأل ؛نجلا :ينعي ؛- ميجلا رسكب  ةنجلا :اهنمو

 هل نأ تايآلا نم مولعملاو «درفم هذه : 4كّنَج# :هلوقو *#

 ؟ناتنج امهنأ عم ةدرفم انه تناك ثيح باوجلا وه امف «نيتنج

 لمشيف معي فيضأ اذإ درفملا نإ :لاقي نأ :باوجلاف

 نأل ؛نيتنجلا ةميق نم للقي نأ دارأ لئاقلا اذه نأ وأ .نيتنجلا

 ناتاه :لوقي هنأك ؛هللا هقزر امب باجعإ مدعو ظعو ماقم ماقملا

 ىلإ برقأ لوألا هجولاو ءامهنأشل ًاليلقت ؛ةدحاو ةنج ناتتجلا

 . «ًآلؤَلال باوج : 4َتْلُق » ةيبرعلا ةغللا دعاوق

 الحلا



 نعل : يأ ؛هللا ءاش ام اذه ل «فوذحم ا يهف

 يذلا اذه :يأ ؛هللا ةئيشمب هنكلو «يتوقو يلوحو يتدارإب اذه

 هباوجو .4 َءآَّش9 طرشلا لعفف ؛ ةيطرش اهتلعج نإو .هللا هءاش

 هللا .ءانك ام لوقت" امك ؛ناك هللا :ءاش ام ةريدقتلاو «هفودحم

 نيح لوقت نأ كل يغبني ناك :دارملاو .نكي مل أشي مل امو «ناك

 بجعت الو كتوقو كلوح نم أربتتل ؛4ُهَّلأ ءاَساَم # : كتنج تلخد

 .سنجلل ةيفان :# الا» :4 َدَّهأب اَّلِإ َدَّيُم الا :هلوقو *

 اهب نكمتي ةفص ةوقلاو «معتف «يفنلا قايس يف ةركن :4 ةَّرُقلو
 . فعض نودب ديري ام لعف نم لعافلا

 هلوق نيبو «هللاب الإ ةوقلا يفن مومع نيب عمجلا ام :ليق نإف

 * وف ٍفْعَص دي نم لَ مث ٍفْعَص ني مُكَفلَخ ىََلَأ ُهَّنَأ #4 8 :ىلاعت

 هلأ كرأ أَورب ملَوأ ضان ٌدَحَأ نم اولاَكَو » داع نعال «[54 :مورلا]

 ةوق ال :لقي ملو ء5١1 :تلصف] 4 2 ٌدَّسَأ وه ْمُهَفَلَح ىِدل

 .ةوق ايتو تبا ؛ مهيف

 :نيهجولا دحأب عمجلا نأ :باوجلاف

 ؛لجو زع هللا نم تناك قولخملا يف يتلا ةوقلا نأ :لوألا

 ناسنإلا دنع يتلا ةوقلاف ؛ًاّيوق نكي مل ؛ةوقلا هاطعأ هللا نأ الولف

 .هللاب الإ ةقيقحلا يف ةوق الف ؛هلل ةقولخم



 الإ ةلماك ةوق ال :يأ ؛4ةَّوْهاَل » :هلوقب دارملا نأ :يناثلا

 . لجو زع هللاب

 أربتي نأ هبحاص دشرأ حلاصلا لجرلا اذهف ؛لاح لك ىلعو
 . هللا ةوقبو هللا ةئيشمب اذه :لوقيو «هتوقو هلوح نم

 .هللا :وهو ءهللا ءامسأ نم مسا تابثإ :ةيآلا هذه يف

 .ةئيشملاو «ةوقلاو «ةيهولألا :تافص ثالث تابثإو

 ال امو هبحي اميف ةذفان يهو «ةينوكلا هتدارإ يه : هللا ةئيشمور“

 ام دوجو نم دب الو «ليصفت نودب دابعلا عيمج ىلع ةذفانو «هبحي
 هبحُي اميف ناك ءاوس «دب الو عقو هللا ءاش ام لكف ؛لاح لكب هءاش

 يال مأ هاضريو
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 ام ُلَعَْمَي هللا ّنكَلَو اوُلَمَمَفَأ ام هللا سولو :هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 :[707 :ةرقبلا] دري

 ًايفنم اهباوج ناك اذإو ءعانتمال عانتما فرح :«ْوَل»
 توبُث رثكألاف ؛ًاتبثم ناك اذإو «ماللا فذح حصفألا نإف ؛(ام)ب
 .[10 :ةعقاولا] 4اًمنطح ُهَمْلَعَحَل ُهاَمْمْوَل # :ىلاعت لاق امك ؛ماللا
 اهفذحو ماللا تابثإ َدَرَو هنأل ؛حصفألا :لوقن الو ءرثكألا :لوقنف

 :انلوقو 7١[. :ةعقاولا] 4اَجاَجَأ َُئَلََج ُهاَتَنْوَل 8# :ميركلا نآرقلا يف

 يفنلاو «ديكوتلا ديفت ماللا نأل ؛يفنملا يف ماللا فذح حصفألا نإ

 :رعاشلا لوق ناك اذهلو «ديكوتلا يفاني

 املا ك



 يِلاَِللا مم َرايخ ال ْنكلَو انْفَرَتْفا اَمَل َرايخلا ىطْعُت ْوَلَو

 .انقرتفا ام ؛رايخلا ىطعن ول :حصفألاو .حصفألا فالخ

 ىلع دوعي ريمضلا : # ًاوُلَمَتفَأ ام هلأ كآَش ولو # :هلوق 0

 َنَماَء نم مهني أوُنلَتَخَأ ِنكلَو  :ىلاعت هلوقل ؛نيرفاكلاو نينمؤملا
 ره 2 0202 ع

 .[7؟07 :ةرقبلا] «اوُلَكَسَفآ اَم هَل هللا كاَسْوَلو رْقَك نك مُهْنِمَو

 ىنعي ؛ 4ك م“ 13:9 :لاق هللا نأل ؛هللا ةئيشمب دبعلا

 0 يصفي درا ّنكلَو * :لاق مث .اولتتقاف اولتتقي نأ ءاش هنكلو

 كرك ةنلزإ انه ةقارإلاب «هديري يذلا لعفي : يأ

 هناحبس هلعفي ام رابتعاب لعفلا :4ٌدبي اَم ُلَعْفَي # :هلوقو *

 ريغ لعف دابعلا ىلع هرّدقي ام رابتعابو .رشابم لعف هسفنب ىلاعتو

 جحو ىكزو ىلصو ماص اذإ ناسنإلا نأ مولعملا نم هنأل ؛رشابم

 ةدارإب اذه هلعف نأ مولعمو .«كش الب ناسنإلا لعافلاف ؛دهاجو

 . هللا

 ؛ةرشابملا ليبس ىلع هللا ىلإ دبعلا لعف بسنُي نأ حصي الو
 ىلع هللا ىلإ بسني نأ حصي نكلو «ناسنإلا لعفلل رشابملا نآل

 .قلخلاو ريدقتلا ليبس

 .همالكو .ءهشرع ىلع هئاوتساك ؛هسفنب هللا هلعفي ام امأ

 بسني اذهف ؛كلذ هبشأ امو . . .هكحضو ء«ايندلا ءامسلا ىلإ هلوزنو

 : شاش ةامف ىلا هللا ىلإ
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 «ةئيشملا :تافصلا نمو .هللا :ءامسألا نم ةيآلا هذه ىف

 .ةدارإلاو «لعفلاو

 َرْيَغ ٌهُكيلَع ليي ام اّلِإ ئه َد ميللاو :هلوق : ةثلاثلا ةبآلا

 ١[. :ةدئاملا] 4ك ام مكتحي هلأ د 0#

 يبنلا كلذكو «لجو زع هللا وه كلا : 4 ممل تلح
 ؛لجو زع هللا نم نذإب نكل «مرحيو ّلحُي 3 0 هيلع

 ةالصلا هيلع ناكو :«20نامدو نائم انل تلحأ» :هلك يبنلا لاق

 امبرو «مّرَخ هنأ ربخي اذك ؛«مكيلع مرحي هللا نإ) :لوقي مالسلاو

 .هللا نذإب هنكل ءهسفن ىلإ هفيضُي ًاميرحت مرحي

 عمج ماعنألاو «منغلاو رقبلاو لبإلا يف : * وعلل ةَميِب م

 ب عجل ؛ معَ
 .ملكتت ال اهنأل كلذب تيمس :#ةَميِهَبا## :هلوقو *

 «ةروسلا هذه يف مكيلع ىلتُي يذلا الإ :4مَيلَعَتباَماَلِإل *

 ريزنق ُمُكَ ْمدأَوُهَتنملا كَِلَع َتَمَرُحخ : ىلاعت هلوق يف ةروكذملا يهو
 هيفو 0 هيف انه ءانئتسالاف ؛[7 :ةدئاملا] دع وللا ريغ 0

 نإ لاقو (717/5) ينطقرادلاو )77١5(. هجام نباو «(7//91) دمحأ :هاور )١(

 مكح هل نإ لاق هنأ الإ ؛فوقوملا ًاضيأ حجرو )1905/١( يقهيبلاو ء.حصأ فوقوملا

 بصن) يف يعليزلا هازعو «(818) «بختنملا» يف ديمح نب دبع هاورو « عفرلا

 «ةحيحصلا» رظناو .هنع هللا يضر رمع نبا نع هيودرم نبال )70١7/5( ةيارلا

 )١١١48(.



 نم لاح :4 يعط :4 مر أَو دا يرحل :كوقو *
 متنأو ديصلا نولحت ال مكنوك لاح : ينعي #4 مل » يف فاكلا

 ةميهب نم سيل ديصلا نأل ؛ًاضيأ عطقنم ءانثتسالا اذهو «مرُح
 . ماعنألا

 نأل ؛مارحإلا يف هيلتاق :ينعي ؛4 ِدْيَّصلأ لحم َريَع# :هلوقو

 ناويحلا وه :4 ٍدْيَّصأ#و ءهل لحملاك ريصي ءيشلا لعفي يذلا

 .مارحإلا يف مرح يذلا ديصلا وه اذه «لوكأملا شحوتملا يربلا

 نأ ؛ ةيعرش ةدارإلا هذه : * ديري اَم مُكَحي هَ نإ :هلوقو د

 لمحنو « ةينوك ةيعرش ةدارإ نوكت نأ روجيو . عيرشت ماقم ماقملا

 هب مكح ؛ًانوك هدارأ امف !نعرحلاو ينوكلا دي ىلع مكحلا

 .هدابعل ةعّرش و هب مكح ؛ اعرق ةقارا امو ءهعقوأو

 ليلحتلا :تافصلا نمو .هللا :ءامسألا نم ةيآلا هذه يف

 .ةدارإلاو ءمكحلاو

 1 درب نمُه# :هلوق :ةعبارلا ةبآلا

 « المتلا يف كتي اًمئأَكس اهي ايد مرد لص هادي أ ري نم
 .[١؟ :ماعنألا]

 ب

 ريس رس س2 عرس
 دارملا : « رئلَسِوْلإ هَرْدَص نه ُمَيِدَهَي نأ ُهَلَأ دري نمَه» :هلوق

 هدجتف ؛؟قيفوتلا ةياده ةيادهلاب دارملاو «ةينوكلا ةدارإلا انه ةدارإلاب

 رورسو حرفب اهلعفي ءهرئاعشو مالسإلا عئارش يف ردصلا حرشنم
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 .قالطناو

 ءاريخ كب دارأ هللا نأ ملعاف ؛اذه كسفن نم تفرع اذإف

 ةمالع اذه نإف هللاب ذايعلاو ًاعرذ هب قاض نم امأ «ةياده كل دارأو

 .هردص حرشنال ؛الإو .ةياده هل دري مل هللا نأ ىلع

 نيقفانملا ىلع نوكي ام لقثأ يه يتلا ةالصلا نودجت اذهلو

 ءاسنلا مكايند نم ىلإ َبّبُح» : ِةِلكَي ىبنلا لاق ؛نيصلخملا نويع ةّرق

 لَك يبنلا نأ كش الو ,2"ةالصلا ىف ىنيع ةرق ْتَّلعُجو «بيطلاو

 . هنيع ةرق تراصو ةالصلاب هردص حرشناف ؛ًاناميإ سانلا لمكأ

 يف ةعامجلا عم يلصت نأ كيلع بجي هنإ :صخشلل ليق اذإف

 «كلذ نو عرش يذلا هلل دمحلا :لاقو «هرذص حرشناف ؛؟دجسملا

 اذهف ؛هب يضرو ء«هيلإ لبقأو ءةعدب ناكل ؛هعرش هللا نأ الولو

 روش فب ةاوأز هيدهي نأ دارأ هللا نأ ىلع ةمالع

 ءعسوي ىنعمب ؛4 حرش # : 4 ِولْسِوْلإ َرْدَص حَرْشي » :لاق **
 :نوعرف ىلإ هللا هلسرأ امل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم لوق هئمو

 يف يردص يل عسو :ىينعي ؛[150 :هط] © ىِرْدَص يل أ بر
 .ًادينع ًارابج ناك نوعرف نأل ؛هتوعدو لجرلا اذه ةاجانم

 هعورفو مالسإلا لصأل ماع اذه :# ٍملَسِإلِإ :هلوقو

 وبأو ءههححصو«(0/75١) مكاحلاو )١/0(« يئاسنلاو )١78/7(« دمحأ هاور )١(

 «صيخلتلا» يف ظفاحلا نّسحو ءهنع هللا يضر سبأ نع )١94/5( ىلعي

 .يئاسنلا ةياور )/ ١1١5(
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 ناك ؛ًاردص حرشأ هعئارشو مالسإلاب ناسنإلا ناك املكو «هتابجاوو
 .ةيادهلا هب هللا ةدارإ ىلع لدأ

 انك اجرح اًقّيَص ْمردَص لص ُهَرِضي نأ دري نمو # :هلوقو *

 لعجي افي نادر نم :[175 :ماعنألا] © ِءَمَكلَأ يف ُدَكَصضَ
 :هلوقب كلذ لثم مث «قيضلا ديدش : يأ ؛ًاجرح ًاقيض هردص

 مالسإلا هيلع ضرعي نيح هنأك : ينعي ؛ 4هلَمكلا نُدَكَصياَسْأكِ»
 ؛# َدَكَصَي # ةيآلا تءاج اذهلو ءءامسلا ىلإ دوعصلا فلكتي

 «ةديدش ةقشمب دوعصلا فلكتي هنأك ؛دعصي :لقي ملو «لياديشعلاب

 .مأسيو بعتي هنأ كش ال دوعصلا فلكتي يذلا اذهو

 ؛ ايم انفو تاي ةفيش نأ هني كلط لجو اةرهااذأ ىفرقلز

 هسفن قيضي فوسو .فلكتي فوس ؛لبجلا اذه دعصي ماق اذإف

 .ًاقيض اذه نم دجي هنأل ؛بهتنيو عفتريو

 يذلا نإ :نولوقي ؛نآلا نورخأتملا هيلإ لصو ام ىلعو

 ءطغضلا هيلع رثك ؛هعافترا دادزاو عفترا املك ءامسلا يف دعصي

 ىيعتاتلا وأ لوألا :ىغملا ناك ءاوشو..«اقيبضو انتر هنقأ نانضو

 نأ هللا دارأ دقو مالسإلا هيلع ضرعي يذلا لجرلا اذه نإف ؛يناثلا

 . ءامّسلا يف دّعصي امنأك قيضلاو جرحلا دجي هلضي

 . لجو زع هللا ةدارإ تابثإ ةميركلا ةيآلا هذه نم ذخأنو

 نَمَف ## :لاق هنأل ؛ريغ ال ةينوك ةدارإ انه ةروكذملا ةدارإلاو

 الإ نوكي ال ميسقتلا اذهو .4ُةَلِضِيِنَأ دري نمو » . 4ٌةيِدَهَي نأ هلأ دري

 نأ دحأ لك نم ديري هللاف ؛ةيعرشلا امأ .تاينوكلا رومألا يف
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 . هللا عرشل ملستسي

 لبقتي نأ ناسنإلا ىلع بجي هنأ ةدابعلاو كولسلا نم اهيفو

 قحب قلعتي امو هللا قحب قلعتي امو ءهعرفو هلصأ ؛هلك مالسإلا

 نكي مل نإف «كلذل هردص حرشي نأ هيلع بجي هنأو «دابعلا

 . مهلالضإ هللا دارأ نيذلا يناثلا مسقلا نم هنإف ؛كلذك

 27(نيدلا يف ههقفي ءاريخ هيهللا دري نم» : دلك يبنلا لاق

 هللا نيد يف هقف نم لك نأل ؛نيدلا لوبق يضتقي نيدلا يف هقفلاو

 .هبحأو هلبق ؛هفرعو

 رجم امه كومكحي ٌّقَح كب ونمو ال َكْيَرو لَم :ىلاعت لاق
 # اكل القوي 2 حجه 2 اًنِم اجرح حهيِيْشنأ أو م مب هدي حاعدعم

 ةيبوبر صخأب ماسقإو ,(ال)ب دكؤم ماسقإ 0 م : ءاسنلا]

 يفن ىلع  لوسرلل هللا ةيبوبر يهو - هدابعل لجو زع هللا نم
 :ةثالثلا رومألا هذهب مقي مل نمع ناميإلا

 ينعي ؛4كَومْكَسي ٍّقَح# :هلوقل ِهلَك لوسرلا ميكحت :لوألا

 3 هناف ؛هلوسرو هللا ريغ ىلإ مكاحتلا بلط نمف ؛لوسرلا

 نود ارفك ٌرفاك امإو ءةلملا نع اجرخم ارفك رفاك امإف ؛؟نمؤمب
 .كلذ

 مهسفنأ يف نودجي ال ثيحب ؛همكحب ردصلا حارشنا :يناثلا

 .ِلِلَ يبنلا هاضق امل حارشنالاو لوبقلا نودجي لب ؛ ىضق امم اجرح

 .هنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم نع ؛77١٠2) ملسمو )١(« يراخبلا :هاور )١(

51١ 



 :ينعي ؛ردصمب ميلستلا دكأو ءاييلس | ويلست نأ < كلاقلا

 :ةلماك اهيلشت

 .ناميإلا كنع يفتني نأ ملسملا اهيأ رذحاف

 «ةيعرش ةلأسم مكح يف نالجر لداجت :ًالثم اذهل برضنلو

 فيك ؛اقيضو اجرح كلذ يف يناثلا دجوف «ةنسلاب امهدحأ لدتساف

 صقان لجرلا اذهف !؟ةنسلا هذه عابتا ىلإ هعوبتم نع جرخي نأ ديري
 نم صنلاب رفظ اذإ يذلا وه ًاّقح نمؤملا نأل ؛هناميإ يف كش الب

 ربكأب رفظ امنأكف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر ةنسو هللا باتك

 نالفو .اذهل يناده يذلا هلل دمحلا :لوقيو ءاهب حرفي ةمينغ

 هجتت ىتح صوصنلا قانعأ يولي نأ لواحيو هيأرل بصعتي يذلا

 رطخ ىلع اذه نإف ؛هلوسرو هللا هديري ام ال وه هديري ام ىلإ

 . ميظع
 : ةدارإلا ماسقأ .

 1 : نيمسق ىلإ مسقنت ةدارولا *»

 هاجت قدام ةدارإلا هذهو :ةينوك ةدارإ :لوألا مسقلا

 يي :ةدارإلا هذهو «(ءاش) ىنعمب اهيف (دارأ)ف «ةئيشملل

 .هبحي ال اميفو هللا هبحي اميف قلعتت :ًالوأ

 :لقف ؟رفكلا هللا دارأ له :لئاق لاق اذإف ؛اذه ىلعو

 .عقو ام ؛لجو زع هللا هدري مل ولو .هدارأ معن ةينوكلا ةدارإلاب

 دب الف هللا هدارأ ام نأ :ينعي ؛دارملا عوقو اهيف مزلي :ًايناث



 . فّلختي نأ نكمي الو «عقي نأ

 (دارأ)ف ؛ةبحملل ةفدارم يهو :ةيعرش ةدارإ :يناثلا مسقلا

 ةدارالاب -رمكلا هللا كيري :ذلف“ «هللا هنحي اني. ضقت ةآلوآ

 مزلي الو «هولدبعي نأ قلخلا نم ديري هناحبس وهف ؟ عقي الو ًائيش

 ةدارإلا فاللخب ؛؟ هنودبعي ال دقو هنودبعي لق ؛دارملا اذه عوقو

 .ةينوكلا

 :نيهجو نم نيتدارإلا نيب قرفلا راصف

 ال ةيعرشلاو «دارملا عوقو اهيف مزلي ةينوكلا ةدارإلا ١
 . مزلي

 ةماع ةينوكلاو «هللا هبحي اميف صتخت ةيعرشلا ةدارإلا  "؟

 .هبحي ال امو هبحي اميف

 ؟هيحبب ال اش انوكا ىلاغت هللا" ةيزي تيك ::لئاق' لاق اذإف

 !؟هبحي ال وهو نايصعلا وأ قسفلا وأ رفكلا ديري فيك : ىنعمب

 نم هيلإ هوركم هجو نم هللا ىلإ بوبحم اذه نأ :باوجلاف

 . ةيصعم هنأل هيلإ هوركم

 اهف ؟:يزاقعاب اهوركم ابويكم ءيشلا نوكي نأ نم عنام الو

 يضر



 لإ همدقي ؛هداؤف ةرمثو هدبك ةذلف وه يذلا هلفط مدقي لجرلا وه

 نم دحأ لأ ولو « هيف ةيذؤملا ةداملا مرحو هدلج قشيل بيبطلا

 بهذي وه نكل «هلتاقل ؛طرشملاب سيلو هرفظب هقشي نأ ديري سانلا
 هب بهذي ءرورسم حرف وهو «هيلإ رظني وهو «هقشيل بيبطلا ىلإ هب

 وهو كلذب ىضري اذامل ؛كلذب ضار وهو «هنبا اهب يوكيو اهذخأي
 ىلع بترتت يتلا ةميظعلا ةحلصملل هريغل دارم هنأل !؟نبالل ملأ

 .كلذ

 :نيرمأ ةيكلسملا ةيحانلا نم ةدارإلل انتفرعمب ديفتسنو

 انلامعأو انلاوحأ عيمجو انفوخو انءاجر قلعن نأ :لوألا رمألا

 . لكوتلا انل ققحي اذهو هتدارإب ءيش لك نأل ؛هللاب

 هنأ انملع اذإف ؛ًاعرش هللا هديري ام لعفن نأ :ىناثلا رمألا

 .هلعف ىلع انمزع يوقي كلذ نإف ؛هيلإ بوبحمو ًاعرش هلل دارم

 لوألاف ؛ةيكلسملا ةيحانلا نم ةدارإلاب انتفرعم دئاوف نم اذه

 . ةيعرشلا ةدارإلا رابتعاب ىناثلاو «ةينوكلا ةدارإلا رابتعاب

 .ةبحملا ةفص ©

 :ةبحملا ةفص تابثإ يف تايآ هذه

 # َنيِسْحْمْلا بحي هنأ َّنِإ ايسكو » :ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيآلا

 ١96[. :ةرقبلا]

 رمأ لعف 4اًويَو ل
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 ءهنلإ ودك اهعنم نركب نقوك احاز نوكيدنق :نايبسالاو

 ىلع ًادئاز ناك امو ؛بجاو وهف ؟بجاولا ءادأ هيلع فقوتي ناك امف

 . بحتسملاو بجاولا

 ؛قلخلا ةلماعم ىف نوكيو «هللا ةدابع ىف نوكي ناسحإلاو

 :لاقف ."'"ليربج هلأس نيح لَك يبنلا هرسف هللا ةدابع يف ناسحإلاف

 يذلا نم لمكأ اذهو .«هارت كنأك هللا دبعت نأ» :لاق ؟ناسحإلا ام

 نإف» ؛ةبغرو بلط ةدابع هلبعي هآري 1 هللا لبعي يذلا نأ ؟هلعب

 ؛لاحلا هذه ىلإ لصت مل نإف :يأ ؛«كاري هنإف ؛هارت نكت مل

 ةدابع هدبعي ةبترملا هذه ىلع هللا دبعي يذلاو «كاري هنأ ملعاف

 .هاري نمم فاخي هنأل ؛برهو فوخ

 لذب :هريسفت ىف ليقف ؟قلخلا ةلماعمل ةبسنلاب ناسحإلا امأو

 .هجولا ةقالطو «ءىذألا فكو ءىدّنلا

 . ايهاج

 .كلعفب الو كلوقب سانلا يذؤت ال نأ : ىذألا فك

 ًانايحأ نكل نسانلا دنع اسوبع نوكت آل نأ + ةجيولا ةقالطاو

 نم نوكي دقو «ببسل اذه :لوقنف .«سبعيو بضغي ناسنإلا

 .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع (8) ملسم هاور )١(
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 .لاحلا حالصل ًاببس ناك اذإ ناسحإلا

 .هيلإ ناسحإ وهف ؛هاندلج وأ ىنازلا انمجر اذإ ؛اذهلو

 ءءارشلاو «عيبلا يف ةلماعملا ناسحإ كلذ يف لخديو

 يف بيطلاب مهتلماع اذإ كنأل ؛كلذ ريغو ...حاكنلاو «ةراجإلاو

 لعي اذه ؛ ةعرسب قحلا تيفوأو «رسعلا ىلع تربص ؛رومألا هذه

 فكت مل تنأف ؛ريوزتلاو بذكلاو شغلاب تيدتعا نإف «ىدنلا لذب

 .ةيذأ اذه نأل ؛ىذألا

 .هللا دابع ىلإو هللا ةدابع يف نسحأ

 اذهف ؛رمآلل ليلعت اذه : * َنيِِسحُمْلا بحي هللا َّنِإ # :هلوقو

 .ةميظع ةيلاع ةبترم هللا ةبحمو «هبحي هللا نأ ؛نسحملا باوث

 بحت نأ نم ىلعأ يهو ءاهلك ايندلاب ىرتشتل هللا ةبحم نإ ؛هللاوو

 :ىلاعت لاق اذهلو «تنأ هبحت نأ نم ىلعأ كبحي هللا 000 ؛ هللا
 5 ود هللا نوت م

 رعبا لكبر 0 : 5 نإ ل 7

 ١"[. :نارمع لا] 0

 كبحي هللا نأ ىف نأشلا لك نأشلا :ءاملعلا ضعب لاق اذهلو

 زع ءامسلا ىف يذلا ىف نأشلا نكل ءهللا بحي هنأ يعدي لك

 ةكئالملا كتبحأ ؛لجو زع هللا كبحأ اذإ ؟ال مأ كبحي له ؛لجو

 لهأ كبحيف «ضرألا يف لوبقلا كل عضوي مث ءءامسلا يف



 ىرشب لجاع نم هذهو كنم ءاج ام نولبقيو قلب ايقوو ل" وموألا
 . نمؤملا

 «ةيهولألا :تافصلا نمو .هللا :ءامسألا نم ةيآلا هذه يفو
 .ةركشنلاو

 « تيليسفملا بِي َهَنل نإ ًاوسيفْأَو» :هلوق :ةيناثلا ةيآلا
 .[ 9 : تارجحلا]

 وه لب ءطسقلا وه سيل طاسقإلاو ءرمأ لعف : 4 رطيقأو »
 ةزمه يه ةزمهلا هذه «يفنلا ةزمه هيف ةزمهلاف ؛يعابر لعف نم

 ؛(طسق) لعفلاف ؛هانعم تفن ؛لعفلا ىلع تلخد اذإ ؛«يفنلا
 :ىنعمب راص ؛(طسقأ) ةزمه هيلع تلخدأ اذإف ؛راج 07

 ةزمهلا هذه لثم نومسيف ءروجلا وهو .طسقلا لازأ :يأ ؛؟لدع
 أطخلا بكترا ىنعمب ؛ءىطخ .أطخأو ءىطخ لثم ؛بلسلا ةزمه
 .دمع ريغ نع هبكترا :أطخأو ءدمع نع

 لدعلاف + نجاو اذهو. ءاولدغا يأ ؛ 4 ًاوطيقأو » :هلوقف *
 :ةيوستلا هيف بجت ام لك يف بجاو

 هللا معني ؛لجو زع هللا ةلماعم يف لدعلا كلذ يف لخدي

 نع «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(773787) ملسمو 9509(2) يراخبلا هاور امل )1١(

 هبحيف «. بحأف ًانالف بحي هللا نأ ليربج ىدان ًادبع هللا بحأ اذإ» :لاق دلك يبنلا
 ءءامسلا لهأ هبحين «هوبحأف ًانالف بحي هللا نإ ءامسلا لهأ ليربج يدانيف ؛ليربج
 .«ضرألا يف لوبقلا هل عضوي مث



 ؟؛قحلا كل هللا نيبي ءهركشب موقت نأ لدعلا نمف ؟معنلاب كيلع

 .قحلا اذه عبتت نأ لدعلا نمف

 سانلا لماعت نأ :قلخلا تالماعم يف لدعلا كلذ يف لخديو
 :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو «هب كولماعي نأ بحت امب

 وهو هتينم هتأتلف ؛ةنجلا لخديو رانلا نع حزحزي نأ بحأ نم»

 ىتؤي نأ بحي ام سانلا عل تأيلو .رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 ,"76هيلإ

 نأ تدرأ اذإ * ًالثم ؛هب كولماعي نأ بحت امي: سانلا لماع
 كلماع اذإ له :كسفن ىلع ًالوأ اهضرعاف ؛ةلماعم ًاصخش لماعت
 الف ؛الإو ءهلماعف ؛ىضرت تنك نإ ؟ال مأ ىضرت له ؛اهب ناسنإ

 . هلماعت

 يبنلا لاق ؛ةيطعلا يف دالوألا نيب لدعلا كلذ يف 00

 ."”«مكدالوأ نيب اولدعاو هللا اوقتا» :هلك

 لك ىطعيف ؛؟ثاريملا يف ةثرولا نيب لدعلا كلذ يف لخديو

 .ءيشب مهنم دحأل ىصوي الو «هبيصن دحاو

 ةدحاو لكل مسقت نأب ؛؟تاجوزلا نيب لدعلا 0

 . ىرخألل مسقت ام لثم

 .امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع )١1814( ملسم هاور قرد

 هللا يضر ريشب نب نامعنلا نع ؛(1777) ملسمو «(70417) يراخبلا :هاور (؟)

 .امهنع

 ل



 نم قيطت ال ام اهفلكت الف ءكسفن يف لدعلا كلذ يف لخديو

 0ك 1ك شل وب ايما لزج فر نإ «لامعألا

 . سقف ؛اذه ىلعو

 لدب لمعتسي نم سانلا نم نأ ىلع هبنتن نأ بجي انهو
 دق ةاواسملا نأل ؛ةاواسم :لاقي ال ءأطخ اذهو !ةاواسملا :لدعلا

 .امهنيب قيرفتلا يضتقت ةمكحلا نيئيش نيب ةيوستلا يضتقت

 :نولوقي اوراص ةيوستلا ىلإ ةرئاجلا ةوعدلا هذه لجأ نمو

 نإ ىتح !ثانإلاو روكذلا نيب اوؤس !؟ىثنألاو ركذلا نيب قرف يأ
 نأ نكمي ال «موكحملاو مكاحلا نيب قرف يأ :تلاق ةيعويشلا

 دلاولل سيل «دلولاو دلاولا نيب ىتح ءدحأ ىلع ةطلس دحأل نوكي

 .ًاًرج ملهو . . .دلولا ىلع ةطلس

 لاز ؛هقحتسي ام دحأ لك ءاطعإ وهو «لدعلاب انلق اذإ نكل

 .ةميلس ةرابعلا تراصو ءروذحملا اذه

 نكل !ةيوستلاب رمأي هللا نإ :ًادبأ نارقلا يف تأي مل ؛اذهلو

 نيب مُشَنَكَح اَدإَوا# 4١[« :لحنلا] 4ِلدَعْلب ُرُمْأَي هَل َنإ © » :ءاج
 .[08 :ءاسنلا] «لّدَعْلا أوُمْكَحَم نأ نياّثلأ

 !ةاواسملا نيد مالسإلا نيد نإ :لاق نم مالسإلا ىلع أطخأو

 قيرفتلاو «نييواستملا نيب عمجلا وهو «لدعلا نيد مالسإلا نيد لب

 يف باصأ نوكيف «لدعلا :ةاواسملاب ديري نأ الإ ؛نيقرتفملا نيب

 . ظفللا يف أطخأو ىنعملا

 ملا



 لَم َلْق# :ةاواسملا يفن نآرقلا يف ءاج ام رثكأ ناك اذهلو
 2 م اس عرس اس ظ دهس ىو جس كس ل وسم ل 7

 ئعألا ىوَبَس لها .[94 :رمزلا] # َنوُملعي ال نِدْلاَو َنوماَعي نيِذْلا ىَوَتَس
 2_ 020 6و مر رب مش ص اس سا حرس هر

 نم ركنم ىَوَيْسالال ١5[. :دعرلا] « وْلاو تماظلا ىوَسَش له مأ ريِصِبلاَو
 0 2 هذ مم سلال | سال» يف حج

 4 ًاوُثَسَفَو ُدَعَب نم أومن نيل َنَم همر ْمَظَعَأ َكِيلْوأ َلئككَو حفل ٍلَبَق نم ٌقَنأ
 00 اسوس سيب 7 م عبس «وجمام م عم مل 3

 يف ٌنوُدِهْلجْللاَو ررضلا يلؤأ ريع َنيِنِمّْؤَمْلا َنِم َتودِعَفْل ىوَنْساَل » ٠١[. :ديدحلا]

 .[96 :ءاسنلا] هلأ لبس

 امنإ ءًادبأ ةاواسملاب رمأي ناآرقلا يف دحاو فرح تأي ملو

 .لدعلاب رمأي

 . سوفنلا ىدل ةلوبقم اهنودجت ًاضيأ (لدعلا) ةملكو

 نأ رم نبذل ' ل قو لعل اذه قلعسبأ انآ فييعآو
 نميفو هلولدم يف ركفي الف ؛هنهاوع ىلع مالكلا ذخأي سانلا ضعب

 .هعضو نم دنع هازغم يفو هعضو

 .اهلبق ىتلا ىف قبس ام تافصلاو ءامسألا نم ةيآلا ىفو

 بحي هلأ َّنِإ مط اوُمبِقَْسأَد كل اوُسَقَتَسأ اَمُه» : هلوق : ةثلاثلا ةيآلا
 .[ا/ :ةبوتلا] *تريِقّتُمْل

 :هياوجو «4أاوُمَقَتْسأا :طرشلا لعفو «ةيطرش :اَمل *
 متدهاع نيذلا نودهاعملا مكل ماقتسا امهم أ ؛ # اوُميِقَتْسََف *

 . كلذ يف مهل اوميقتساف ؛دهعلاب ءافولاب مارحلا دجسملا دنع

 اوماقتسا اذإ مهنأ ؛اهقوطنمب يضتقت ةيطرشلا ةلمجلا هذهو

 اهموهفمب لدتو .مهلهعب يفوُن نأو مهل ميقتسن نأ بجو ؟انل

 مر



 . مهل ميقتسن ال ؛اوميقتسي مل اذإ مهنأ ىلع

 ( َّنِإ مل أوُميِقَمَس 3 آف كل اومقَتْسأ امه :ىلاعت هلوقل ؛مهل

 .«تريِقّتمْل
 هلوقل ؛مهل دهع ال ءالؤهف ؛دهعلا اوضقنو اوناخ مسقو

 مب اوقف مصيب ني اعملو محم داي مك اوك نإَو » : ىلاعت
 ١١[. : ةبوتلا] 4 ْمْهَل َنَصِيأ ل ْمُهَنِإ تكل

 ؛ مهتنايخ نم فاخن اننكل ءانل ةماقتسالا نورهظي ثلاث مسقو

 لاق ءالؤهف ؛ةنايخلا نوديري مهنأ ىلع لدت نئارق دجوت هنأ ىنعمب

 ثم ال هلأ نإ وس لع مهل دنت هاي مو نم فاحت اَمِإَو 9 : مهيف هللا
 دهع ال :لقف ؛مهدهع مهيلإ ذبنا يأ ؛[0/8 :لافنآلا] « يي

 . مكنيبو اننيب

 !؟نودهاعم مهو مهيلإ دهعلا ذبني فيك : لئاق لاق اذإف

 موي يف نكمي هنأل ؛مهنمأن ال ءالؤهف ؛ةنايخلا فوخل :انلق

 مهنوخن الو ءءاوس ىلع مهيلإ ذبنن ءالؤهف ؛انوحّبَصُي نأ مايألا نم

 مهنم فاخن نحن :نوملسملا لاق ول هنأل ؛ًامئاق دهعلا ماد ام
 ىتح مهولتاقت ال ,مارح اذه :انلق .لاتقلاب مهردابتس ؛ ةنايخلا

 .دهعلا مهيلإ اوذبنت

 ةياقو اوذختا نيذلا مه نوقتملا :* تكريِقّتمْلا 7 :هلوقو *
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 عمجأو نسحأ نم اذه «هيهاون بانتجاو هرماوأ لعفب هللا باذع نم

 . ىوقتلا فيرعت يف لاقي ام

 .اهلبق ىتلاك تافصلاو ءامسألا نم ةيآلا ىفو

 .[777 :ةرقبلا] 4َنيِبَّئَتلأ بحي َهَلَأَّنِإ ا :هلوق :ةعبارلا ةيآلا

 ىلإ عوجرلا ريثك وهو «ةبوتلا نم ةغلابم ةغيص :باوتلا *#
 . هتعاط ىلإ هتيصعم نم هللا ىلإ عوجرلا يه ةبوتلاو «هللا

 :ةسمخ اهطورشو

 ةبوتلا ىلع هل لماحلا نوكي نأب ؛ىلاعت هلل صالخإلا :لوألا

 ىنمتي نأ كلذ ةمالعو «بنذلا نم لعف ام ىلع مدنلا :يناثلا

 .هنم عقي مل هنأ

 هكرادت وأ ءًامزحم ناك نإ هكرتب ؛بنذلا نع عالقإلا :ثلاثلا

 :ةكاراذدت نوكمي ابجاو ناك نإ

 .هيلإ دوعي ال نأ ىلع مزعلا : عبارلا

 ناك ام وهو «ةبوتلا هيف لبقت تقو ىف نوكت نأ :سماخلا

 لعب تناك نإف ءاهبرغم نم سمشلا عولطو توملا روضح لبق

 .لبقت مل ؛اهبرغم نم سمشلا عولط دعب وأ توملا روضح

 .ةبوتلا ريثك : باوّتلاف

 نأب مهفن انه نمو «بنذلا ةرثك مزلتست ةبوتلا ةرثك نأ مولعمو

 فرد



 ىلاعت هللا نإف ؛ةبوت بنذ لكل ثدحأ اذإ «هبنذ رثك امهم ناسنإلا

 لجو زع هللا ىلإ بوبحم دحاو بنذ نم ةدحاو ةرم بئاتلاو ( هبحي

 .ىلوأ باب نم ةبوتلاب هل هللا ةبحم تناك ؛هبونذ تلق

 نم نورهطتي نيذلا :* تّهطَتمْلا بيو # :هلوقو *
 .هريهطت بجي امو مهنادبأ يف ساجنألا نمو ثادحألا

 نطابلا ةراهط :نطابلا ةراهطو رهاظلا ةراهط نيب عمج انهو
 اال :هلوقب ع 5 :ةلوقب

 ل 01 00000 :هلوق :ةسماخلا آلا
 .[؟١ :نارمع لا] «ُّنلأ

 ؛ناحتمالا ينعي ؛ةنحملا ةيآ :ةيآلا هذه فلسلا ءاملع يمسُي

 نإ# :مهل لوقي نأ هيبن هللا رمأف هللا نوبحي مهنأ اوعَّدا اموق نأل
 نأ ؟«هللا ةبحم ىعدا نم لكل 1 اذهو 4 نوع هللا نوبت مش ع

 ثدحأ نمف ؛لوسرلا عبتاف ؛هللا ةبحم يف ًاقداص تنك نإ :هل لاقي

 هلوسرو هللا بحأ يننإ :لاقو «هنم سيل ام َِِك هللا لوسر نيد يف

 تعبتال ؛ةقداص كتبحم تناك ول !بذك اذه :هل انلق ؛هتثدحأ امب

 يف ءيش لاخدإب هيدي نيب مدقتت ملو ,مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 هلل ناك ؛ِكَك هللا لوسرل عبتأ ناك نم لكف ؛هنيد نم سيل هتعيرش

 . بحأ

 فرذرا



 هللا نإ لب «هبحي ىلاعت هللا نإف ؛هتدابعب ماقو هللا بحأ اذإو

 : يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت لوقي ؛لمع امم رثكأ هيطعي لجو زع

 نم مظعأ هللا سفنو ««يسفن يف هتركذ ؛هسفن يف ينركذ نم»

 يارا وتم نيت اا يل يركع رولا يح حو طول
 نمو ؛ًاعارذ هيلإ هللا برقت ؛ًاربش هيلإ برقت نم نأ :ًاضيأ ثيدحلا
 هاتأ «ءيشمي هللا ىلإ ىتأ نمو «ًاعاب هيلإ برقت ؛ًاعارذ هيلإ برقت
 ْ .'70(ةلوره هللا

 .كلمع نم رثكأ هباوثو لجو زع هللا ءاطعف ؛ًاذإ

 .اهلبق يتلا يف قبس ام تافصلاو ءامسألا نم ةيآلا يفو

 6# رهتويحمو موج روقي هلل قي ٌفْوَض 9# :هلوق :ةسداسلا ةيآلا

 .[0 5 :ةدئاملا]

 نَمأوئماَ نَا امتي 8 :هلوق يف طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا #

 نع متددترا اذإ : يأ ؛ هر هتوبحو حم ووقب ُهَلأ ِقْأَي فوض وزيد نع ٌحكدِم دبر

 بيم روتي ُهَلأ ِقَأَي َفْوََص» ؛ًائيش هللا رضي ال كلذ نإف ؛هللا نيد
 أولوكي ال مث ْمُكرَْع امو َلِدَبَتَاَوَلوَنَت تإو #9 :هلوقك اذهو 2و
 .[؟8 :دمحم] «ركلتتمأ

 ىلاعت هنأل ؛هب أبعي ال هللا نإف ؛هللا نيد نع دترا نم لكف

 مهنم لدب «وُوَقب هلا قي َقَوَصا# ؟هنم ريخب يتأيو هليزي لب ؟هنع ينغ
 ول عل نوزع :

 فوسف ؛هللا مهبحيو هللا نوبحي اوناك اذإو .4 دوب محب

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(77170) ملسمو :(4045) يراخبلا هاور )١(

53 



 م
 ص

 : ةدئاملا] 4 َنْفَكْلا َلَع َرَّزِعأ َنيِنمْؤُمْلا َلَع َةلْؤَأ # ةيآلا مامتو *

 نونيليو «نينمؤملل مهتحنجأ نوضفخي ؛ةلذأ نينمؤملا مامأ 14

 مامأ لذلا نورهظي ال «ءايوقأ ةزعأ رافكلا عمو .نونماطتيو «مهل

 .ًادبأ رفاكلا

 يف مهومتُيقل اذإو» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا انملع دقو
 «ىراصنلاو دوهيلا مكاقال اذإف ؛"7(هقيضأ ىلإ مهورطضاف ؛قيرط

 مهل حسفن الو «عمجلا اذه قشن ؛ةرشع متنأو ًافلأ اوناك ولو

 اننأل ءانسفنأب ال اننيدب زعلا مهيرنف ءهقيضأ ىلإ مهئجلن لب «قيرطلا

 ءرهاظلا وه مالسإلا نيد نأ مهل نيبتي ىتح ءرشب مهو رشب نحن
 .زيزعلا وه هب كسمتملا نأو

 :[04 :ةدئاملا] 4 ريك َدَمول َتْهاَي الو هللا ليم ف توُدِهتجي ا *
 قسافو رفاك نم هللا نيد دض ماق نم لك «هللا ليبس يف نودهاجي

 قيلي امب حالسلا نم هنولباقي ناسنإ لكو «هنودهاجي قرامو دحلمو

 مهلتاق نمو «رانلاو ديدحلاب هولتاق ؛رانلاو ديدحلاب مهلتاق نمف ؛هب
 يف نودهاجي مهف ؛كلذ لثمب هولداج ؛يمالكلا ماصخلاو لادجلاب
 .داهجلا عاونأ نم عون لكب هللا

 نولوقي ؛مهيلع سانلا دقن نوفاخي ال : 4ريال َدمْول َتْوفاَياَلَو
 . مهسفنأ ىلع ناك ولو قحلا

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )75١171( ملسم هارو قد

 ؟ م



 لوصولا نوموريو داهجلا اذه يف ةمكحلا نولمعتسي مهنكل
 ؛رومألا ضعب يف رخأتلا بجوتست ةوعدلا نأ اوأر اذإف ؛ةياغلا ىلإ
 ؛لاوحألا صضعب يف نيللا ىضتقت 21 3 ةوعدلا نأ اوأر اذإو ءاورخأت

 بسح ةليسولاو ( ةئيعم ةياغ لال رسولا نوديري مهنأل 0

 .لاحلا هيضتقت ام

 عبو هاو ةكَكَي م وب هَل ُلْضَم َكَِوا» : ىلاعت هللا لاق مث *
 .[54 :ةدئاملا] #ٌةيِلَع

 ءاهلبق ىتلا ىف قبس ام تافصلاو ءامسألا نم ةبآلا يفو

 ا نوكي ىلاعت هللا نأ ةدايزو

 هلم ف تروُلَتفي لأ بي هلأ َّنِإ :هلوق :ةعباسلا ةيآلا
 4 : سلا 4 سوُسَرَت درك اذَع

 ةقيقحلا ىف فصلا ةروسو .«فصلا ةروس ىف ةيآلا هذه *
 ىف نيلتاقملا ىلع ءانثلاب اهأدب ىلاعت هللا نأل ؛داهجلا ةروس يه
 هللا نأ كلذ نيب ركذ مث ءاهرخآ يف داهجلا ىلإ اعد مث «هليبس

0 0-0 0 

 يو اس و ل

 ؟هعبتت مل نإف ؛هعابتا بجي دئاق اهيف « رغصم داهج ةالصلاو

 ةروص هتروص لعجي وأ «رامح ّسأر سا هللا لوحي نأ مامإلا

8 
 ا

 ضرك



 لوسرلا ناكوءداهجلا يف فصلا ريظن ةالصلا يف فصلاو لا ني

 ةالصلا يف مهفصي امك داهجلا كف مهفصي مالسلاو ةالصلا هيلع

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاق امك ناينبلاو « ناينب مهنأك »
 :لاق اذهلو ٠ ضعبب هضعب كسامتي 29” اضعب هضعب . دشي »

 دشأ صوصرملاف : قرفملاك سيلف ؟ # ص وصوم نايلب مهد »

 . اكيباعك

 ةدع مهل مهلامعأب مهل ةبحملا هللا قلع نيذلا ءالوهف

 : تافص

 لسكلاو لومخلاو دولخلا ىلإ نونكري الف ؛نولتاقي :ًالوأ

 .ايندلاو نيدلا فعضُي يذلا دومجلاو

 .«عِلِسَس ف # :هلوقل؛ صالخإلا :ًايناث

 . «اًفص» :هلوقل ؛ًاضعب مهضعب دشي :ًاثلاث

 . عينم نصح تناينبلاو «ناينبلاك مهنأ :ًاعبار

 . «ٌصوِصَرَم# :هلوقل ؛مهقزمي ام مهللختي ال :ًاسماخ

 اهيلع ءالؤهل ةبحملا هللا قلع تافص سمخ هذه

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(5371) ملسمو «(591) يراخبلا :هاور )١(

 هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع )١080(« ملسمو «(5077) يراخبلا هاور امل (؟)

 نيب كبش مث «ًاضعب هضعب دشي ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» :لاق لَك يبنلا نع
 . هعباصأ

 نورخي



 .اهلبق ىتلا ىف قبس ام تافصلاو ءامسألا نم ةيآلا ىفو

 ؛ :جوربلا] «ةودولا روفعلا وشو ## :هلوق :ةنماثلا ةيآلا

 .اهنع زواجتملا هدابع بونذل رتاسلا : #روُفْعْلا # *

 «ةبحملا صلاخ وهو ءدولا نم ذوخأم : # ةودولا © 2

 ؛؟بوبحمو بحيم لجو رع هنأل ؟؛دودُؤَم : ىنعمبو ناو : ىنعمب

 655 ةدئاولا] هوب يب موي هلل قل َفَوَص # :ىلاعت لاق امك

 ؟ هنوُيحي ةنوذؤ هؤايلوأو «هئايلوأل داو .ثودوّمو ذو لجو زع هللاف

 .هناوضرو هتنج ىلإو هيلإ لوصولا نوّبحي

 .دودولاو «روفغلا :هللا ءانمنسأ نم نامسا ةيآلا يفو

 فولو «ةرثخملا *ناتقضو

 يهو «ةبحملا يف ةعسات هيا :ةفايضأ فلؤملا نأ ول ىنمتأو

 ١76[, :ءاسنلا] « اليك َميِهَرِإ ُهَمأ َدَحَتاَو# :ىلاعت هلوقل ؛ةّلُخلا

 ؛ةبحملا عاونأ ىلعأ ةلخلاف ؛ةبحملا ىلعأ يف ناك نم وه ليلخلاو

 يراجم للختو بلقلا ءاديوس ىلإ هبح لصو يذلا وه ليلخلا نأل
 .ًادبأ ةبحملا عاونأ نم ءيش ةلخلا قوف سيلو «هقورع

 :هتقوشعمل رعاشلا لوقي

 تأ ا 1 1خلا 9 هو اذبَو ؟ حوُرلا هلع ْللَخَت 2

 ام نحل مهلك هباحصأ بحي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاف

 ضلوا



 وهو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق ؛ًادبأ ًاليلخ مهنم ًادحاو ذختا

 ن1 تدفنال هةكيرخ نأ وه ادعم كنك ىلا «ناكا يطخب

 ىلإ لصي مل نكل «هيلإ سانلا بحأ وه ركب وبأ ءاذإ ؛©"”ركب
 ةوخإ نكل ءاليلخ ادحأ ذختي مل ٍَك لوسرلا نأل ؛ةلخلا ةجرد

 : هلك يبنلا لاق ؛هبر نيبو هنيب يهف ؛ةلخلا امأو ءهتدومو مالسإلا

 . "”«دايلخ ميهاربإ ذختا امك ًاليلخ ينذختا هللا نإ»

 امه «نينثال الإ ؛رشبلا نم دحأل تتبث اهنأ ملعن ال ةلخلاو

 هللا نإ» :ِك يبنلا لوقل ؛مالسلاو ةالصلا امهيلع دمحمو ميهاربإ

 . (اليلخ ميهاربإ ذختا امك اليلخ ينذختا

 عاونأ ىلعأ اهنأل ؛لجو زع هللا تافص نم ةفص ةلخلا هذهو

 ليلخ هنأ رشبلا نم دحأل تبثن نأ زوجي الف ؛ةيفيقوت يهو «ةبحملا

 نيلوسرلا نيذه الإ ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ىتح «ليلدب الإ

 . لجو زع هلل ناليلخ امهف ؛نيميركلا

 نم اهب َدَهْشَتْسا يتلا يه اًلِِكَميِحإ هَ َدَحَتأَو ل ةيآلا هذهو

 نإ :لاق ركنأ ام لوأ «ةيمهجلا ةلطعملا سأر مهرد نب دعجلا لتق

 دلاخ هلتقف !!ًاميلكت ىسوم ملكي ملو !ًاليلخ ميهاربإ ذختي مل هللا

 ديع موي يف ًاقثوم هب جرخ ثيح ؛""هللا همحر يرسقلا هللادبع نب

 )١( ملسمو 2(؟703) يراخبلا هاور )7787(.

 .هنع هللا يضر هللا دبع نب بدنج نع (075) ملسم هاور ةفإ

 ءارو ام بحاص ىلهذلا مثيهلا وبأ ريمألا» :يبهذلا لاق «يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ()

 -< نأ يراخبلا هنم بلط «مهاطعأو نيثدحملا اهب مركأ ىراخبب ةديمح راثآ هل ءرهنلا
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 هللا َنلَكَقَت !اوحض !سانلا اهيأ :لاقو .سانلا بطخو .ىحضألا
 ذختي مل هللا نأ معز هنأل ؛مهرد نب دعجلاب حضم ينإف ؛ مكاياحض

 ."”هحبذف لزن مث ءاميلكت ىسوم ملكي ملو «ًاليلخ ميهاربإ
 :("”كلذ يف ميقلا نبا لوقيو

 نابْرُقلا حئابق َمْوَي ُيِرْسَقلا ٌةلاخ ٍدْعَجِب ىّحض اذ لجأ
 يناّدلا ُميَّلكلا ىسوُم الَو الك ُهَليِلَح َسِيَل ٌميِهارْيِإ َلاق ْذِإ

 ِنابْرُق يخأ ْنِم كده هلل ٍةَتُس ٍبحاص لك َةّيِحَّضلا َرَكَش
 ةلخلاو ءةقلطم دولاو ةبحملاف ؛ةلخو دوو ةبحم نآلا 5

 .دمحمو ميهاربإب ةصاخ

 ةلدألا ىلع ةيبيغلا رومألا ىف اندامتعا نوكي نأ بجيو

 ركنأ نم مازلإل ؛ةيلقع ةلدأب لدتسن نأ نم عنام ال نكل ءةيعمسلا
 ال :نولوقي ؛ةرعاشألا لثم ؛ةيلقعلا ةلدألاب ةتباث ةبحملا نوكت نأ
 لدي ال لقعلا نأل ؛ًادبأ دبعلا نيبو هللا نيب ةبحملا تبثت نأ نكمي
 .هنع هللا هزنن نأ بجي هنإف ؛لقعلا هيلع لدي ال ام لكو ءاهيلع

 ناك ...ىراخب نم هجرخأو «ملأتف «ىبأف هدالوأ هعمسي حيحصلا هرصقب هثدحي ٍِ

 ةنس تام «مهرد فلأ فلأ كلذ يف قفنأو «بكري الو ثيدحلا بلط يف يشمي

 . (1//"17) «ءالبنلا مالعأ ريس» «نيتئامو نيعبس

 ىلع درلا» يف يمرادلاو )١7(«2 مقرب «دابعلا لاعفأ قلخ» يف يراخبلا اهركذ )١(

 رظناو )١80(« ه«ولعلا رصتخم» يف ينابلألا اهدانسإ ىوقو )١7(2« «ةيمهجلا
 17/1١ ١١(. /7) ميقلا نبال «قعاوصلا رصتخم»

 )00/١(. ىسيع نبا حرشب ميقلا نبال «ةيفاشلا ةيفاكلا» (1)
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 ةتباث يه امك ؛ةيلقعلا ةلدألاب ةبحملا تبثن :لوقن نحنف

 ؛لقعلاب اهتوبث ركنأ نم ىلع ًاجاجتحا ؛ةيعمسلا ةلدألاب اندنع
 :قيفوتلا هللابو لوقنف

 لدي اذه ؛كلذ ريغو دييأتلاو رصنلاو تانجلاب نيعئاطلا ةباثإ

 قبس نمع انناذاب عمسنو اننيعأب دهاشن نحنو «ةبحملا ىلع كش الب

 نينمؤملا هدابع نم ديأ نم ديأ لجو زع هللا نأ قحل نمعو

 مهديأ نمل ةبحملا ىلع ليلد الإ اذه لهو «مهباثأو مهرصنو
 !؟لجو زع مهباثأو مهرصنو

 :نالاؤس انهو

 يه هذهو ؟لجو زع هللا ةبحم ناسنإلا لاني اذامب :لوألا

 يف نوكي يرطف رمأ نع ةرابع ةبحملاو .«ناسنإ لك اهبلطي يتلا
 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ ىوري اذهلو ءهكلمي الو ناسنإلا
 اميف ينُمَلَت الف ؛كلمأ اميف يمُْسَق اذه» :هتاجوز نيب لدعلا يف لاق

 ؟237(كلمأ ال

 :ةريثك بابسأ اهل ةبحملا نأ :باوجلاف

 هدمأ يذلا نمو ؟هقلخ يذلا نم :ناسنإلا رظني نأ :اهنم

 يئاسنلاو )١911١(2 هجام نباو )5١75(. دواد وبأو )١55/5(2 دمحأ هاور )١(

 «ليلغلا ءاورإ» رظناو .هلاسرإو هلصو ىف فلتخاو . ىبهذلا هقفاوو هححصو

 )3١3(.



 يف مدلا كلبلإ رخل يذلا نّمو ؟همأ نطب يف ناك ذنم معنلاب

 عفد يذلا نم ؟لجو زع هللا الإ ضرأللا ىلإ لزنت نأ لبق كقورع

 تافا كنيعب دهاشت ام اريثكو ءاهبابسأ تدقعنا يتلا مقنلا كنع

 ؟كنع هللا اهعفريف .ككلهت امقنو

 اوبحأ» :رثألا ىف درو اذهلو «ةبحملا بلجي هنأ كش ال اذهو

 ْ .''"(معنلا نم هب مكوذغي امل هللا

 ناك اذإف ؛هتببحأل ؛ًاملق كيلإ ىدهأ ًادحأ نأ ول دقتعأو
 ال يتلا ةريثكلا ةميظعلا معنلا كيلع هللا ةمعن رظنا تنأف ؛كلذك

 .هللا بحت ؛اهيصحت

 دجت ؛اهيلإ ةديدش ةجاح ىف تنأو ةمعنلا تءاج اذإ اذهلو

 ؛ةمئادلا معنلا فالخب ؛كيلإ اهادسأ يذلا بحتو «حرشني كبلق
 كلضف هللا نأ ًاضيأ ركذتو «هللا كاطعأ يتلا معنلا هذه ركذت تنأف

 دقف ؛ملعلاب كيلع ّنّم هللا ناك نإ «نينمؤملا هدابع نم ريثك ىلع
 دقف ؛لاملاب وأ «ةدابعلاب كلضف دقف ؛ةدابعلاب وأ «ملعلاب كلضف

 دقف ؛توقلاب وأ «لهألاب كلضف دقف ؛لهألاب وأ «لاملاب كلضف

 اذإ تنأف ؛اهنود وه ام اهتحتو الإ ةمعن نم امو .«توقلاب كلضف

 .هتببحأو هللا تركش ؛ةميظعلا ةمعنلا هذه تيأر

 ,(7١ا/8) «بعشلا» يف يقهيبلاو ١6١(2 /”) مكاحلاو ,.(57789) يذمرتلا هاور 000

 ينابلألا هفعض ثيدحلاو 2(؟١١5 /7) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 207١ /7) يناربطلاو

 .(؟7) «ةريسلا هقف» ىلع هقيلعت ىف



 ةيلعفلاو ةيلوقلا لامعألا نم هللا هبحي ام ةبحم :اهنمو

 هللا نأل ؛هللا بحت كلعجي اذهف ؛هللا هبحي يذلا بحت ؛ةيبلقلاو

 تمق اذإ هللا بحتف «كبلق يف هتبحم عضي نأ اذه ىلع كيزاجي

 ةريخألا ؛رهاظ امهنيب قرفلاو ءبحي نم بحت كلذكو «بحي امب
 ريغل يتلا (ام) ب انيتأ اننأل ؛لامعألا نم ىلوألاو «صاخشألا نم

 نم لقاعلل (نم) هذهو «نامزألاو نكامألاو لامعألا نم لقاعلا
 «ميهاربإ بحت «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بحت ؛صاخشألا

 يبأك ؛نيقيدصلا بحت ء«ءايبنألا نم مهريغو ىسيعو ىسوم بحت
 كل بلجي اذهف ؛هللا مهبحي نمم كلذ ريغو «ءءادهشلاو ءركب

 .رثأو ببس وهف ؛هللا ةبحم راثآ نم ًاضيأ وهو «هللا ةبحم

 ىتح «كلاب ىلع ًامتئاد نوكي ثيحب ؛هللا ركذ ةرثك :اهنمو
 نوكي ىتح «لجو زع هيلع هب تللدتسا ؛ًائيش تدهاش املك نوكت

 كلل اوس يؤ ةفاوس انيس هرعت يملا" ودكم اكذب كابل

 . لجو زع هللا

 هللا ةبحم بابسأ ىوقأ نم يدنع يه ةثالثلا بابسألا هذهو

 .لجو زرع

 ؟ركذ ام اهمزلتسي يتلا ةيكلسملا راثآلا يه ام :يناثلا لاؤسلا

 :باوجلاو

 ١96[: :ةرقبلا] 4 تينسحمْلا بي هنأ ّنإ اًريِحَلَو» :هلوق :ًالوأ

 ءهبحي هللا نأل ؛ناسحإلا ىلع صرحن نأو «نسحن نأ يضتقي
 . هيلع صرحن اننإف للا معي يك لكر

 يدر



 : تارجحلا] 4 َتيِطِسَمُملا تح هَ نإ ًاوطيقأَو» :هلوق :ًيناث
 . لدعلا ىلع صرحنو لدعن نأ يضتقي :[64

 نأ يضتقي :[7 :ةبوتلا] *تيِقّتَمْلا ٌبح َهَلَأَنِإ 8 :هلوق :ًاثلاث

 نم اندنع ناك اذإ ثيحب ؛نيقولخملا يقتن ال «ءلجو زع هللا يقتن

 ؛انيصع ؛نكي مل اذإو «يصاعملا انكرت ؛سانلا نم هنم يحتسن

 كنيب ام حلصأ .سانلا كمهي الو «لجو زع هللا يقتن نأ ىوقتلاف

 ءيشلا ىلإ يخأ اي رظنا . سانلا نيبو كنيب ام هللا حلصي ؛هللا نيبو

 نع مفاد هللا ثإ# ٠ ؛كلذ ريغ كمهي الو «كبر نيبو كنيب يذلا

 كل نوكتسو «عرشلا هيضتقي ام لعفا .["8 :جحلا] 4 أيما نيا

 . ةبقاعلا

 :ةرقبلا] * َتيِبّيَتلَأ بحي َهّسَأ نإ :ىلاعت هللا لوقي :ًاعبار

 نأ رئْكُأ ءلجو زع هللا ىلإ ةبوتلا ِرِئْكُأ نأ بجوتست هذهو ١
 .هللا ىلإ بوتأ :ناسنإلا لوق درجمو «يبلاقو يبلقب هللا ىلإ عجرأ

 نأ :هللا ىلإ بوتأ :لوقت تنأو رضحتست نكل «عفني ال دق اذه

 كلذب لانت ىتح «بوتتو اهنم هللا ىلإ عجرت «يصاعم كيدي نيب

 .هللا ةبحم

 نم كبوث تلَسْع اذإ :[777 :ةرقبلا] *ترّهطتمْلا ُبِيَو »

 اذإ .نيرهطتملا بحي هللا نأل ؛كبحأ هللا نأب سحت ؛؟ةساجنلا

 ؛تلستغا اذإ .ترهطت كنأل ؛كبحأ هللا نأب سحت ؛تأضوت

 .نيرهطتملا بحي هللا نأل ؟كبحأ هللا نأ سحت

 لمعتسن ام رثكأ «ىناعملا هذه نع نولفاغل اننإ ؟؛هللاوو



 ؛ةالصلا ةحصل طرش اهنأل ؛ثادحألا نم وأ ةساجنلا نم ةراهطلا

 اذه نأب رعشن نأ ًاريثك انع بيغي نكل ءانتالص دسفت نأ نم ًافوخ

 نانسنالا لفي اهدتع وضعت انك ىلا ءانل هللا ةيحمل بنسو#ةيرق

 اريخ انلّصحل ؛ةهل هللا ةبحم  بلجي كلذ نأ هبوث تباضأ لوب: ةطقن

 .ةلفغ يف اننكل ءًريثك

 وها مكبس نوت هلأ نوب رش نإ لق © :هلوق ايما

 ةناق نصرحت نأ بجرعني افيآ اذه 1717 ارفع لا] 4 يو

 «هنم جرخن ال ؛هقيرط مسرتن ثيحب ؛هلَك يبنلا عابتا ىلع صرحلا

 .صقنن الو «ديزن الو «هنع رصقن الو

 ءريصقتلا نم انيمحيو «.عدبلا نم انيمحي اذه انروعشو

 فيك رظناف ؛رومألا هذهب رعشن اننأ ولو ءولغلاو ةدايزلا نم انيمحيو

 .انتادابعو انقالخأو انباداو انكولس نوكي

 هلأ قي قْوَسَف وزيد نع ٌدكَنِم ديرب نم أوُئما+ َندلا اهمأكي #* : هلوق :ًاسداس

 ؛مالسإلا نع ةدرلا نم هب رذحن ؛[04 :ةدئاملا] 4دُهوبحيَو مهيب موقب

 نإ اننأب انددهي هللا نأ انملع اذإف ؛ًالثم ةالصلا كرت اهنم يتلا

 ءهنوبحيو مهبحي موقب ىتأو ءهللا انكلهأ ؛انئيد نع انددترا

 نع داعتبالاو هللا ةعاط مزالن اننإف ؛مهبر وحن مهبجاوب نوموقيو

 .ةدرلل برقي ام لك

 نص .وِس ىف سرلتب تريلا حج هَ َّنإ 8 :هلوق :ًاعباس

 .[4 :فصلا] «ٌضوُصَرَت نكتب مُهَدأك

 تلا سما“ :بايسألا "هذه انلعف“ ؛ةكملا هذه انهأ 1ذ]
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 نوكي نأب ؛صالخإلاو «يناوتلا مدعو «لاتقلا :اهبجوتو اهمزلتست

 ةطبارلا مكْحُن نأ «ناينب اننأك ًاضعب انضعب دشي نأ هللا ليبس يف

 يضتقي اذهو ء«فصن نأ «ءصوصرملا ناينبلاك ًاّيوق ًاماكحإ اننيب
 : ةقلألا ةكور" اه رهو هي ولقلا «فلتخم لا نت اودع ىوانوتلا
 لع وقت «ةواسي نع ادجاوو: هني: نع ادعاو: قار اذإ ناشتإلاو

 توه لة قوق ؛بناوجلا عيمج نم هب نوطيحي ول نكل «مادقإلا

 : ثحابم ةثالث تايآلا هذه يف راصف

 :.ةيعيسلا ةلدألاب ةيحكملا كانثإا١

 :اهنابسأ 2 ؟

 .اهب ناميإلا يف ةيكلسملا راثآلا - "

 ؛ةيهاو ةجح الإ مهدنع سيلف ؛اهوركنأ نيذلا عدبلا لهأ امأ

 : نولوقي
 .اهيلع لدي ال لقعلا نإ :ًالوأ

 نوكت ال «نيسناجتم نينثا نيب نوكت امنإ ةبحملا نإ :ًاينا
 نحنو .تاقولخملا نيب نوكت نأ سأب الو ءآدبأ قولخمو بر نيب
 :لوقنف مهيلع درن

 :نيباوجب - اهيلع لدي ال لقعلا نأ وهو لوألا نع مكبيجن

 . عنملاب :يناثلاو «ميلستلاب : امهدحأ

 ؛ةبحملا ىلع لدي ال لقعلا نأ انملس :لوقن :ميلستلا

 يف لوقي لجو زع هللاو ءهسفنب مئاق ليلد وهو ءاهيلع لد عمسلاف
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 عرس 011

 اذإف ؟[89 :لحنلا] 4ِءْىَت لُكْل اًنَيِنَي بتكْلا كَلَيَعانََدَبَو » :نآرقلا
 مزلي ال ؛نّيعملا ليلدلا ءافتناو» ءهسفنب مئاق ليلد وهف ؛ًانايبت ناك

 ءاوس ؛ةددعتم ةلدأ هل نوكي دق لولدملا نأل ؛لولدملا ءافتنا هنم

 :تايوتعملا وأ تايحلا

 دسنا اذإف ؛هيلإ لصوت قرط ةدع هل دلب لثم :تايسحلاف

 .يناثلا قيرطلا عم انبهذ ؛ قيرط

 !ةلدأ ةدع هل نوكي دحاو مكح نم مكف ؛تايونعملا امأ

 . ةددعتم ةلدأ هيف ًالثم ةالصلل ةراهطلا بوجو

 نيب ةبحملا تابثإ ىلع لدي ال لقعلا نإ :متلق اذإ ؛اذإف

 .نايب حضوأو ليلد ىلجأب هيلع لد عمسلا نإف ؛قولخملاو قلاخلا

 لدي ال لقعلا نأ ىوعد عنمن نأ :عنملا :يناثلا باوجلا

 قلاخلا نيب ةبحملا تابثإ ىلع لد لقعلا لب :لوقنو ءاهيلع
 .قبس امك ؛قولخملاو

 يفكيف ؛نيسناجتم نيب الإ نوكت ال ةبحملا نإ :مكلوق امأو

 نإ ذإ ؛ةجحلا در يف فاك عنملا نأل !مكاوعدل لوبق ال :لوقن نأ

 نيب الإ نوكت ال اهنأ مكاوعد :لوقنف ؛توبثلا مدع لصألا

 ناسنإلاف ؛؟نيسناجتملا ريغ نيب نوكت يه لب «عونمم نيسناجتم
 هدجتف طق هيلع تدّسف امو ةنايصلاب هتبعتأ ام ةميدق ةعاس هدنع

 هدجتف حيلصتلا يف هتقو فصن هنم ذخأت ةعاس هدنعو ءاهبحي

 .بَحتو بحت مئاهبلا نأ دجن ًاضيأو .اهضغبي
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 .هدابع نيبو هنيب ةبحملا هلل تبثن  دمحلا هللو  نحئنف

 د د

 :ةمحرلا ةفص ©
 :جرشصلا

 :ةمحرلا ةفص تابثإ يف تايآ هذه

 : لمنلا] © ِميحّتلَأ ٍنمْحَيلأ هلأ حسب 9 :هلوق :ىلوألا ةيآلا

 امل ةمدقم 0 ا , ىتأ ةيآ هذه

 نمو .ميحرلا «نمحرلا «هللا : ةثالث هللا ءامسأ نم اهيفو

 .ةمحرلاو «ةيهولألا :هتافص

 * اًمَلِعَو ٌةَمَحَت ِءَىَن ّلك َتَعيِسَو اير :هلوق : ةيناثلا ةيآلا

 ملوح نمو يرعْلا تول يا » :ةكئالملا هلوقي اذه .[ا/ :رفاغ]

 ع تقسو انكر وما نذل نوم اك دي نوُمْويَو وون دمي نوحي

 4 مِعْلَأ َباَذَع ْمهِقَو كك أوُعبتأو وبات َتيِدَلِل ٌرفْغَأف اًمَلِعَو ٌةَمَحِي ِءْىَك
 .[ا/ل :رفاغ]

 !هتدئاف مظعأو !ناميإلا مظعأ ام

 ىلع لدي :4اًمْلِعَو ٌدَمَحَي ِءْىَع لك َتَعِسَواَسَر# :هلوقو *

 هتمحر نإف ؟ ءيش لكل لصاو وهو هللا ملع هلصو ءيش لك نأ

 ّلُك َتَعِسَو نير مكحلا يف امهنيب نرق هللا نأل ؛هيلإ تلصو



 دك اس ءي د

 . «اًمَّلِعَو ةمحنز عءىوس

 ىتح «تاقولخملا عيمج لمشت يتلا ةماعلا ةمحرلا يه هذهو

 ملع هغلب ام لكف ؛ملعلا عم هذه ةمحرلا نرق هللا نأل ؛رافكلا

 ملعي امكف ؛هتمحر هتغلب دقف ؛ءيش لكل غلاب هللا ملعو ءهللا
 .اضيأ رفاكلا محري ؛رفاكلا

 ةياغ ةرصاق ةيويند ةيندب ةيدسج ةمحر رفاكلل هتمحر نكل
 يذلا هللا وه رفاكلا قزري يذلاف ؛نمؤملا ةمحرل ةبسنلاب روصقلا

 .كلذ ريغو حكنملاو نكسملاو سابللاو بارشلاو ماعطلاب هقزري

 اهنأل ؛مظعأو هذه نم صخأ ةمحر مهتمحرف ؟؛نونمؤملا امأ

 .ةيويند ةينيد ةيناميإ ةمحر

 رومأ يف ىتح ءرفاكلا نم ًالاح نسحأ نمؤملا دجت اذهلو
 ُنمْزُم وهو قنأ أ ٍرَكَد نَي اًسِلِلَص َلِع ْنَم ل :لوقي هللا نأل ءايندلا
 ةدوقفم هذه ةبيطلا ةايحلا :[917 :لحنلا] 4 َهَّبَيِط ٌهوّيَح ُمَتَيِِحْن

 مل اذإو «ءثور «عبش اذإ «مئاهبلا ةايحك مهتايح ءرافكلل ةبسنلاب
 الإو ءاورطب ؛اوعبش نإ ؛رافكلا ءالؤه اذكه !خرصي سلج ؟ عبشي

 نإ نمؤملا نكل «مهايند نم نوديفتسي الو !نوخرصي اوسلج

 هتباصأ نإو «لجو زع هللا ىلع رجألا بستحاو ربص ؛ءارض هتباصأ

 نئمطم حرشنم هبلقو ءاذه يفو اذه يف ريخ يف وهف ؛ركش ؛ءارس
 دنع رطب الو «ءالبلا دنع عزج ال ؛ردقلاو ءاضقلا عم شام

 . لدتعم ميقتسم نزاوتم وه لب .ءامعنلا

 .هذهو هذه ةمحرلا نيب ام قرف اذهف
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 ًافالا ًاسانأ انم نإ :ةوخألا اهيأ ديدشلا فسألا عم نكل

 يمه ايندلا اولعج ىتح ءايندلا يف رافكلا بكرب اوقحلي نأ نوديري
 ءنوطخسي مه اذإ ؛اوطعي مل نإو ءاوضر ؛اوطعأ نإ .مهمه

 اوقوذي مل ؛ ' يحج يف مهن ؛ةيويندلا ةيهافرلا ىف اوغلب امهم ءالؤه

 لاق اذهلو .ًاحلاص لمعو هللاب نما نم اهقاذ امنإ النا ايدل "هلل

 ؛هيف نحن ام كولملا ءانبأو كولملا ملعي ول ؛هللاو :فلسلا ضعب

 مه ام ميعنلا اذه نيبو مهنيب لاح هنأل .فويسلاب هيلع انودلاجل

 مهمه ربكأ اهنأو ايندلا ىلإ نوكرلاو نايصعلاو قوسفلا نم هيلع

 «ييملع نيب

 نع لوحم زييمت :4 ٌةَمَحَيا»8 :4 اًمَلِعَو ٌةَمَحَي © :هلوق
 كتمكبو :ةعسو انير : لصألا نأل ؛# اًمَلِعَو ## كلذكو «لعافلا

 .ءيش لك كملعو

 :بازحألا] « اًميحَر َنيِنِمْؤَمْلاِب ناكَو# :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا

0 

 لدي لومعملا ميدقتو ء(ميحر) ب قلعتم : # َنيِنِمّومْلاِب ا 2

 مهريغ ال نينمؤملاب ناكو :ةيآلا ىنعم نوكيف ءرصحلا ىلع

 "خ

 كس ا

 هر 9* :اهلبق يتلاو ةيآلا هذه نيب عمجن فيك نكلو
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 !؟[٠ : رفاغ] كاملِعَوَدَمَحَِي ِءْىَن لك

 ةمحر هذه . كانه قتلا ةمحرلا ريغ انه ىتلا ةمحرلا : لوقن

 اذه .ىلوألا فالخب ؛رافكلا اهلاني ال ةرخآلا ةمحرب ةلصتم ةصاخ

 ةمحرلا نيب قرف نكل ءموحرم لكف ؛الإو ءامهنيب عمجلا وه
 .ةماعلا ةمحرلاو ةصاخلا

 .ةمحرلا :تافصلا نم ةيآلا يفو

 .ناميإلا يف بيغرتلا :ةيكلسملا ةيحانلا نمو

 : فارعألا] «ءَىَش لك َتَحِسَو ٍتَمَحَيَو » :هلوق :ةعبارلا ةيآلا
 ١65[:

 َىَّمْحَيَو » دعنا ىلع لاو ايش هالي لح ا 4 ر#آ وج لس لسع

 تعسو هتمحر نأب لجو زع هسفن ىلع ىنث أف ؛ 4 ٌءَيَش لك َتَعِيسَو

 ل

 .هيلإ عجريلف ؟؛ةيناثلا ةيآلا يف انلق ام اهيف لوقنو

 # َدَمَحَيلَأ ٍهِسْفَن لع كبَر بسك # :هلوق :ةسماخلا ةيآلا
 :[65 : ماعنألا]

 زع هللاف ؛ةمحرلا هسفن ىلع بجوأ :ىنعمب ل #2 بك #» *

 0 00 هسفن 6 00 000 هلضفو همركل لجو
 رمد ع

 نأ 0 052000 ا 0 #« ةجبآد نما هِرَهظ لع

 ىمسم لجأ ىلإ قلخلا ىقبي



 اوس مُكَنِم َلِيَع ْنَم منَ 0 :هلوقب هركذ ام هتمحر نمو **

 وو ور وع واس سد +

 هذه 4 : ماعنألا] 4 ٌدميِحَي روع َمَّنأَف حلصأو ءودعب نم بات رم دي

 . هتمحر نم

 ىتح ءءوس لك معتف ؛طرشلا قايس يف ة ةركن : # |ًءوس

 م

 ملعلا مدع اهب دارملا قسبلاو «هقس : ينعي ؛# زادي » د

 ةلاهجب هاصع دقف ؛هللا ىصع نم لك نأل ؛ةمكحلا مدع هفسلاو

 .ةمكح مدعو هفسو

 هبنذ رفغيف : يحي ُروُمَح ْمّنأَف حلصأو ءودعب نم ب بات َّمُّم## *

 .همحريو

 اذه ةمحرلاو ةرفغملا بتاتلا لانيس الإ ؛اذهب ةيآلا متخي ملو

 نأ لدعلا ىضتقم ناكل ؛الإو .هسفن ىلع اهبتك يتلا هتمحر نم

 . حلاصلا هلمع ىلع هيزجيو «هبنذ ىلع هذخاؤي

 نيسمخ حلصأو بات مث ا نيسمخ بنذأ الجر نأ ولف

 نع باوثلاب هيزاجنو ءاموي نيسمخ نع هبذعن نأ لدعلاف ميو

 لكف ؛ةمحرلا هسفن ىلع بتك لجو زع هللا نكل ءآموي نيسمخ

 دزو «ةعاسب لوزتو ىحمت ع ءوسلا نم تبهذ وتلا ا نيسمخلا

 م 0017 1201 :

 ؛[١ : ناقرفلا] 4ٍتدَتَسَح :سَح َمِهِتاَمَيَس ُهَللا ُلَدَِ, كلهلْوَأَف 7 :كلذ ىلع
1016 

 لكو «ةبوت اهنع ةنسح لك 9 ؛تانسح نوكت ةيضاملا تائيسلا

 .رجأ اهيف ةبوت
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 ةيرقت لع كشر ةنك » : نلاعت هلوقرثآ "اذهب وهظف

 . «ةمحتلا

 .ةمحرلاو «باجيإلاو «ةيبوبرلا :هللا تافص نم ةيآلا ىفو

 .[ ٠١ ول :سنوي] # مصل ٌروُفَعْلا وهو © :هلوق : ةسداسلا ةيآلا

 نيذه نيب لجو زع عمج «ميحرلا روفغلا وه لجو زع هللا #
 لوصح ةمحرلابو «بونذلا ةبوقع طوقس ةرفغملاب نأل ؛نيمسالا

 وجني ةرفغم ىلإ رقتفم ؛اذهو اذه ىلإ رقتفم ناسنإلاو «بولطملا

 .هبولطم لوصحب اهب دعسي ةمحر ىلإ رقتفمو «هماثآ نم اهب

 رتسلا وهو ءرفغلا نم ةذوخأم ةغلابم ةغيص :4ٌروفَمْلا ال ف *

 ىلع عضوي ءيش رفغملاو ءرفغملا نم ذوخأم هنأل ؛ةياقولا عم
 ناتدئاف هب 0 رفغملا اذهو ءماهسلا نم يقي لاتقلا يف نمألا

 «هدابع بونذ رتسي يذلا :#ٌرْوُفَمْلاا8# ف .ةياقولاو سأرلا رتس :امه

 .اهنع وفعلاب ؛اهماثآ مهيقيو

 ولخي لجو زع هللا نأ» :حيحصلا يف تبث ام اذه ىلع لديو

 تلمعو ءاذك تلمع :لوقي «هبونذب هررقيو .هدبعب ةمايقلا موي

 يف كيلع اهترتس دق :هل لجو زع هللا لوقيف ءرقي ىتح ..اذك
 ١ ."'”(مويلا كل اهرفغأ انأو ءايندلا

 هلْ يبنلا تعمس لاق رمع نبا نع ؛(7774) ملسمو )554١(: يراخبلا هاور امل )١(

 ءاذك بنذ فرعتأ :لوقيف هرتسيو هفنك هيلع عضيف نمؤملا يندي هللا نإ :لوقي
 - هنأ هسفن ىف ىأرو هبونذب هورقأ اذإ ىتح ءبر يأ معن :لوقيف ءاذك بنذ كرمت

 ارتدوا



 مالكلا قبسو .ةلماشلا ةمحرلا وذ وهف ؛# محيا 3 امأ *

 . كلذ ىف

 :تافصلا نمو .ميحرلاو ءروفغلا :ءامسآلا نم ةيآلا يفو

 . ةمحرلاو .ةرفغملا

 * َنِحّيلأ ُمَحَِأ َوْهَو اظفنح ريح ُهَّمأَف» :هلوق :ةعباسلا ةيآلا
 .["54 :فسوي]

 ؛قيقشلا فسوي اخأ هئانبأ عم لسرأ نيح بوقعي اهلاق #

 الإ ؛متعجر اذإ مكل ليك ال :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع فسوي نآل

 ةجاحلا لجأ نمو «ةلاسرلا هذه مهدلاو اوغّلبف .مكيخأب متيتأ اذ

 آمكحالإ ِهِيَلَع َجُكََماَء ْلَه9 :هعادو دنع مهل لاقو ٠ « مهعم هله

 : فسوي] 4َنيِحّيل ُمَحِيَأ َوْهَو اظفلح ربح ُهّدأَت ُلََم نو ِهيِحَأ جلع كَم
 .هظفحي يذلا وه هللا نكلو «هوظفحت نل : ينعي ؛4

 ؛زييمت اهنإ :ءاملعلا لاق :4 اًظِفَح» :4 اًظِفَح ُرْيَح» *
 * ٌريَح# لعاف نم لاح اهنإ :ليقو .ًاسراف هرد هلل :برعلا لوقك

 ا

 .ًاظفاح هنوك لاح :يأ ؛4ٌريَحْهَّسآَم # :هلوق يف

 مضض

 ثيح ؛# َنِحّيأ ْمَحَِأ وْهَو# :هلوق انه ةيآلا نم دهاشلا 4
 ع «نيمحارلا محرأ هنأ نيب لب نشا ل ل

 هللا ةمحر تناكل ؛مهلك قلخلا تامحر لب ءمهلك قلخلا ةمحر

 . مظعأو دشأ

 .«مويلا كل اهرفغأ انأو ءايندلا يف كيلع اهترتس :لاق كله
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 نإف ؛اهدلو مألا ةمحر قلخلاب قلخلا نم نوكي ام محرأ

 ىتح ءادبأ سانلا ةمحر نم ءيش اهيواسي ال اهدلو مألا ةمحر

 .بلاغلا يف مهمأ لثم هدالوأ محري ال بألا

 ؛هتأر املف «هنع ثحبتو اهدلو بلطت ىبسلا ىف ةأرما تءاج

 هيلع لوسرلا مامأو سانلا مامأ 50 ا ا ةقفشب هتذخأ

 ةحراط ةأرملا هذه نأ نورتأ» :ِةلَك يبنلا لاقف «مالسلاو ةالصلا

 محرأ هلل» :لاق .هللا لوسر اي هللاو ال :اولاق .«؟رانلا يف اهدلو

 .؟"0(اهدلوب هذه نم هدابعب

 .هناطلسو هكلم زعو .هلالج لج

 .هللا ةمحر دنع

 عضو .«ةمحر ةئم قلخ لجو زع هللا نأ اذه ىلع كلديو

 ."””يندلا يف قئالخلا اهب محارتي ةدحاو ةمحر اهنم

 ريعبلا دجت اذهلو «ءالقعلاو مئاهبلا «محارتت قئالخلا لك

 امدنع هبيصت نأ ةفاخم اهدلو نع اهلجر عفرت حومرلا حومجلا

 ةسرشلا عابسلا دجت كلذكو ءرسيو ةلوهسب عضري ىتح عضري

 .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ؛(7784) ملسمو :«(0999) يراخبلا :هأور )١(

 :لاق ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(7065) ملسمو )56٠0٠0(«: يراخبلا هاور امل (؟)

 ةعست هدنع كسمأف ءءزج ةئام ةمحرلا هللا لعج» :لوقي قلي هللا لوسر تعمس

 «قئالخلا محارتت ءزجلا كلذ نمف ءادحاو ًاءزج ضرألا يف لزنأو «ةمحر نيعستو

 .«هبيصت نأ ةيشخ اهدلو نع اهرفاح ةبادلا عفرت ىتح
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 ؛اهدالوأ عم اهرحج يف دحأ اهءاج اذإو اهدلو ىلع نحت اهدجت

 .اهدالوأ نع هدرت ىتح «مهنع عفادتف «هيلع اهسفن ىمرت

 «ةنسلاو «باتكلا :ىلاعت هللا ةمحر توبث ىلع لد دقو

 : لقعلاو .عامجإلاو

 ةرات :ةعونتم هوجو ىلع ةمحرلا تابثإ هب ءاجف ؛باتكلا امأف

 ةراتو ٠١7[« :سنوي] * ٌمِسيلَأ ٌروُفَعْلا وهو# :هلوقك ؛مسالاب
 طعر ماعم ورواس حصا سل

 ةراتو «[108 :فهكلا] «ةَمْحّيلَأ وذ َروُعَمْلا كّيرو #9 :هلوقك ؛ةفصلاب

 7١[« :توبكنعلا] 42 نم ميو هني نم ُبْذَُي ا : هلوقك ؟لعفلاب
 :فسوي] 4تريمجتلا ْمَحَنَأ وهو » :هلوقك ؛ليضفتلا مساب ةراتو

4 ]. 

 :ةنسلا تءاج . .هوجولا هذه لثمبو

 ام اهنمف ؛ىلاعت هلل ةمحرلا توبث ىلع ةيلقعلا ةلدألا امأو

 ام اهنمو «لجو زع هللا رمأب لصحت يتلا ةريككلا تاريخلا نيم قرن

 تابثإ ىلع لاد هلك ؛هللا رمأب عفدنت يتلا ةريثكلا مقنلا نم ىرن

 .ًالقع ةمحرلا

 «ضرألا تبنتو «رطملا هللا لزنيف .تابن الو ءرطم ال ؛ةطحاق

 ول «سردي مل يذلا يّماعلا ىتح . .سانلا يقسيو «ماعنألا عبشتو

 الو هللا ةمحر نم اذه :لوقيسف ؟ءىش يأ نم اذه :تلقو هتلأس

 .ادبأ اذه ىف دحأ كشي
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 .يلقعلا ليلدلاو يعمسلا ليلدلاب ةتباث لجو زع هللا ةمحرف

 ىلاعت هللا نوكي نأ ليطعتلا لهأ نم مهريغو ةرعاشألا ركنأو

 نأل :ًايناثو .اهيلع لدي مل لقعلا نأل :اولاق ؛ةمحرلاب ًافصتم

 زع هللاب قيلي ال اذهو ءموحرملل نماطتو فعضو ةقر ةمحرلا
 الو «ةمحرلا وه يذلا ىنعملاب محري نأ نم مظعأ هللا نأل ؛ لجو

 ةدارإ :ةمحرلاب دارملا :اولاقو !!ةمحر هلل نوكي نأ نكمي

 .معنلا ةدارإ وأ «معنلا امإ :يأ ؛هسفن ناسحإلا :وأ .ناسحإلا

 نمؤم لك يتلا «ةميظعلا ةفصلا هذه اوبلس فيك نآلا لمأتف

 ةمحر ديرأ :لاق ؟ديرت اذام :هتلأس ول ناسنإ لك ءاهلمؤيو اهوجري

 .[55 :فارعألا] * َنيِنِسْحمْلا رم ٌبِرَق هلل تمص نإ #» هللا

 !!ةمحرلاب هللا فصوي نأ نكمي ال :اولاق ؛اذه اوركنأ

 :عنملاو «ميلستلاب :نيهجو نم مهلوق مهيلع درن نحنو
 عمسلا نكلو ءاهيلع لدي ال لقعلا نأ به :لوقن نأ ميلستلا

 : ءالقعلا عيمج دنع ةماعلا ةدعاقلاو ءرخا ليلدب تتبثف ؛اهيلع لد

 تبثي دق 0 ؛لولدملا ءافتنا مزلتسي ال نيعملا ليلدلا ءافتنا نأ
 ءعمسلاب ْثَيب ْتَتَبُث نكل «لقعلاب ْتْبْنَت مل ةمحرلا نأ بهف .رخا ليلدب

 . ةريثك لذا فيت مالا همك

 ىلع لدي ال لقعلا نإ :مكلوق نإ :لوقنف ؛عنملا امأ

 معنلا هذهف ؛ةمحرلا ىلع لدي لقعلا لب «لطاب لوق : ةمحرلا

 اهببس نإ !؟اهببس ام ؛ةعوفدملا مقنلا هذهو .ةعومسملاو ةدوهشملا

 .معنلا مهاطعأ ام ؛دابعلا محري ال هللا ناك ولو .؛كش الب ةمحرلا
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 !مقنلا مهنع عفد الو

 يف يماعلاو .ماعلاو صاخلا هب دهشي ؛دوهشم رمأ اذهو

 .ةمحرلا راثا نم معنلا هذه نأ فرعي هقوس وأ هناكد

 قيرط نع ةدارإلا ةفص اوتبثأ موقلا ءالؤه نأ بيجعلاو

 :لقعلاو عمسلاب ىلاعت هلل ةتباث ةدارإلا :اولاق ؛صيصختلا

 .ةدارإلا ىلع لدي صيصختلا نآل :لقعلابو .حضاو :عمسلاب

 لدي هيلع يه امب تاقولخملا صيصخت : ينعي ؛صيصختلا ىنعمو

 هذه ضررا نقرألا هده ءامشءءامسلا هدف نوك غةفازألا ىلع

 نأ هللا دارأ ؛ةدارإلا ببسب ةفلتخم هذه . . .سمشلا هذهو موجنلا

 «تناكف ؛اضرأ ضرألا نوكت نأو «تناكف ؛ءامس ءامسلا نوكت

 .اذكهو .. .ناكف ؛ًامجن مجنلاو

 ناكل ؛ةدارإلا الول هنأل ؛ةدارإلا ىلع لدي صيصختلاف :اولاق

 !ًادحاو ًائيش لكلا

 ةدارإلا ىلع ليلدلا اذه !ميظعلا هللا ناحبس اي :مهل لوقن

 معنلا ةلالد نم ىفخأو فعضأ ةمحرلا ىلع معنلا ةلالدل ةبسنلاب

 ماعلا اهملع يف يوتسي ةمحرلا ىلع معنلا ةلالد نأل ؛ةمحرلا ىلع

 نم صاخلا الإ اهفرعي ال ةدارإلا ىلع صيصختلا ةلالدو «ءصاخلاو

 !؟ىفخأ وه ام نوتبثتو ىلجأ وه ام نوركنت فيكف ؛ملعلا ةبلط

 !؟مكنم ضقانت الإ اذه لهو
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 تايآلا هذه ىف ةيكلسملا ةيحانلا نم هديفتسن ام

 ىلاعت هللا نأ فرعي ماد ام ناسنإلا نأ وه :يكلسملا رمألا

 اذه هلمحيف ءاهل ارظتتم نوكيو «هللا ةمحرب قلعتي فوسف ؛ميحر
 ؛ناسحإلا :لثم ؛ةمحرلا ىلإ لصوُي ببس لك لعف ىلع داقتعالا
 4 َنيِنِسْحُْمْلا تي ُبِرَق هلأ تمحو نإ :هيف ىلاعت هللا لاق

0920-0 

 نوني َندَلِل ابيب » :ىلاعت لاق ؛ىوقتلاو «[57 : فارعألا] هس مهدد
 ء[56١ :فارعألا] 4 نبي ايي ْمُه َنِدَلأَو ًةرَكَرلا توفْؤُيو
 ناكَو# :ىلاعت لاق امك ؛هللا ةمحر بابسأ نم هنإف ؛ناميإلاو

 ؛ىوقأ ناميإلا ناك املكو .[4 :بازحألا] © اًميِحَ َنيِنِمْؤُمْلاب
 . لجو زع هللا نذإب برقأ هبحاص ىلإ ةمحرلا تناك

 تا مياريب :يرد عمقا هذ هو

 : ىضرلا ةفص

 احا 11١9[. :ةدئاملا] 4ُةنَعأوُبَو عَ ضي # :ُهَلْوَ

 :حجرضصلا

 فوصاوم  ىلاعتو "هناي. .ةللاق 14 ىظرلا كايا - نم+ هذه

 . لماعلا نع ىضريو «لمعلا نع ىضري وهو «ىضرلاب
 : لماعلابو لمعلاب قلعتم هللا ىضر نأ :ينعي

 4 251 ُهَصَو أوُرْكَُّت نإو# :ىلاعت هلوق لثمف ؛لمعلاب امأ
 .مكل ركشلا ضري :يأ ؛[7 :رمزلا]

 . [" : ةدئاملا]4ائيِد مَلْسِوْلأ كَل ٌتيِضَرَو 9 : ىلاعت هلوق يف امكو
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 ًاثالث مكل ىضري هللا نإ) :حيحصلا ثيدحلا يف امكو
 .©0(. . .ًاثالث مكل هركيو

 : لمعلاب قلعتم' ىضرلا اذهف

 اهقاس ىتتلا ةيآلا هذه لثم ؛لماعلاب ًاضيأ ىضرلا قلعتيو
 1١١9[. :ةدئاملا] 4ةَنَعاوُضَرَو يَبَعُهَلأ ىضَر # : فلؤملا

 تسيلو ءهسفن يف يهو «لجو زع هلل ةتباث ةفص هللا ىّضِرف
 . ليطعتلا لهأ هيعدي امك ؛هنع ًالصفنم ًائيش

 ؛هريسفت نم نكمتت مل .ىضرلا يل رسف :لئاق كل لاق ولو
 نأ ناسنإل نكمي ال زئارغلاو «ةيزيرغ ناسنإلا يف ةفص ىضرلا نأل

 .اهظفل نم حضوأو ىلجأب اهرسفي

 «ةيقيقح ةفص يهو «لجو زع هللا يف ةفص ىضرلا :لوقنف
 نيتمؤملا نع ىضري «ةيلعفلا تافصلا نم يهف ؛هتئيشمب ةقلعتم
 موقلا نع ىضري الو «نيركاشلا نعو نيطسقملا نعو نيقتملا نعو
 نع ىضري الو «نيقسافلا موقلا نع ىضري الو «نيرفاكلا
 نع ىضري الو سانأ نع ىضري ىلاعتو هناحبس وهف ؟نيقفانملا
 أ كو ال ايقأ ييقزوو بالا

 امك ؛يعمسلا ليلدلاب تباث ىضرلاب ىلاعت هللا فصوو
 .نيعئاطلا بيثي لجو زع هنوك نإف ؛يلقعلا ليلدلابو «قبس
 . ىضرلا ىلع لدي مهتاعاطو مهلامعأ ىلع مهيزجيو

 .هتع هللا يضر ةريره يبأ نع (1716) ملسم هاور 61
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 دق لجو زع هللا ىضر ىلع ةبوثملاب كلالدتسا :تلق نإف
 امم رثكأ معنلا نم قسافلا يطعي دق هناحبس هللا نأل ؛هيف اني
 .يوق ٌداريإ اذهو .ركاشلا يطعي

 ىلع ميقملا قسافلا هؤاطعإ :لاقي نأ 5 باوجلا نكلو

 :ىضر نع سيلو «جاردتسا هتيصعم

 ال ُتْيَح ْنَي مُهُجيَدَتْمَتَس انك اوَّذَك َنبِدْلاَو ل : ىلاعت لاق امك
 .[187 - 1١87 :فارعألا] « يتم ىرَبك ّتإ ْمُهَل لمَ نوملعي

 مل ؛هذخأ اذإ ىتح «ملاظلل يلميل هللا نإ» :ِةْلَك يبنلا لاقو

 ةملاظ ىو ئرشلا دَمَل آد كير ُدَحَأ كََِكَو» :ىلاعت هلوق التو ««هتلفي
 .20107 :دوه] 4ُديِدَس مي مَدْحأَّن

 اس سلا ع ساس اس حسيب
 لك ٌباوب ٌرهَتلع انحف وب اوركحْد ام اوَضاَمْلَف © : ىلاعت لاقو

 تال 0011 - 1م 2م عسسل و مط ع سي هكدا ع 1 ا ا
 .[50©- 5 : ماعنالا] *( نيولنعلا بر لِي دمحلاو أ 9

 اننإف ؛هللا ةعاط ىلع ميقم ناسنإلاو ةبوثملا تءاج اذإ امأ

 هام دا
 جي متي آل

 :ضغبلاو ةيهاركلاو طخسلاو بضغلا تافص تايآ ©

 هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع ؛(10817) ملسمو .(5183) يراخبلا :هاور )١(

 . هنع
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 :حجرشلا

 :تايآ سمخ تافصلا هذه ىف هللا همحر فلؤملا ركذ

 مٌواَرَجَف ادّيعَتم اَنمٌّوَم ْلَسَفَي نمو # :هلوق :ىلوألا ةيآلا

 .[97 :ءاسنلا] 4ةَنَمَلَوِهَدِلِع هللا جبسضَعَو ابن اًدِرِنَح منهج

 . مومعلا ديفت ةيطرشلا (نم)و .ةيطرش :#نَمو 9 *

 رفاكلا هب جرخف ؛هلوسرو هللاب نمأ نم وه : «اَنِمؤَم # *

 :قفاتملاو

 ال نكل ءمثآ وهف ؛نامأ وأ ةمذ وأ دهع هل ًارفاك لتق نم نكل

 .ةيآلا يف روكذملا ديعولا قحتسي

 .هقافنب نلعي مل ام ؛ًارهاظ مدلا موصعم وهف ؟قفانملا امأو

 0 ْ هد '
 ريغو ريغصلا جارخإ ىلع لدي :# اَدّمعتم# هلوقو *

 جارخإ ىلعو ءدمع الو ربتعم دصق مهل سيل ءالؤه نأل ؛لقاعلا

 . اهلبق يتلا ةيآلا يف هنايب قبس دقو «ءىطخملا

 . ميظعلا ءازجلا اذه هؤازج ًادمعتم ًانمؤم لتقي يذلاف
5 00 

 .رانلا ءامسأ نم مسا :4منهج 2

 . اهيف ًاثكام : يأ ؛ 4ابيف اًدِلِدََح ه

 ىلع ىلاعت هلل ةتباث ةفص بضغلا :4ِهّديِكَع ُهَّللأ بسِضعو # *:
 .ةيلعفلا هتافص نم يهو «هب قئاللا هجولا

 را
 .هللا ةمحر نع داعبإلاو درطلا وه نعللا : 4ْةَنَعَلَو # *



 ّدعَأَو# :هلوق :سماخلاو «ةبوقعلا نم عاونأ ةعبرأ هذهف *

 . 4اًميِظَعاباَدَعُمل

 ناك نمل رجزلاو عدرلا يف ةيفاك اهنم ةدحاو «تابوقع سمخ
 . بلق هل

 ؛رانلا يف دولخلا ركذ ةنسلا لهأ جهنم ىلع لكشي نكلو

 دنع رانلا يف دولخ الو ءرفكب سيل لتقلاو «لتقلا ىلع بتر ثيح

 .رفكلاب الإ ةنسلا لهأ

 :هجوأ ةدعب كلذ نع بيجأو

 !نمؤملا لتق اذإ رفاكلا يف هذه نأ :لوألا هجولا

 ًادلاخ منهج هؤازج رفاكلا نأل ؛ءيشب سيل لوقلا اذه نكل
1200 

 َنيَح *اريِعَس م دعأو نيرفكلا نمل هلا َّنإ ا : نمؤملا لتقي مل نإو اهيف
 .[10 54 :بازحألا] «اًريضناَلواَتِلَو َتوُدَحيال ادب آهف

 لحتسي يذلا نأل ؛لتقلا لحتسا نميف اذه نأ :ىناثلا هجولا

 !رفاك نمؤملا لتق

 اذإ !؟اذه فيك :لاق ؛باوجلا اذه نم دمحأ مامإلا بجعو

 مل نإو رانلا يف دلخم وهو «هلتقي مل نإو رفاك وهف ؛هلتق لحتسا

 ا باوجلا اذه ميقتسي الو

 ضحي



 :يأ ؛طرش ريدقت ىلع ةلمجلا هذه نأ :ثلاثلا هجولا

 .هازاج نإ اهيف ًادلاخ منهج هؤازجف

 « مَنَهَج ْمُوَاَرَجَف » :هلوق يف ةدئاف يأف ؛رظن اذه ىفو

 اذه لهف ؛هازاج اذإ :لأسن نآلا نحنف 55 نإ نكمل ماد ام

 دوعتف ءرانلا يف ًادلاخ راص هنأ هانعمف ؛معن :ليق اذإف ؟هؤازج

 0000 ءىرخأ ةرم ةلكشملا

 .ضارتعالا نم ملست ال ةبوجأ ةثالث هذهف

 ذفني مل ؛عنام دجو اذإ نكلو «ببس اذه نأ : عبارلا هجولا

 ؛ًاقيقر بيرقلا ناك اذإف ؛ثرالل ببس ةبارقلا :لوقن امك ؛ببسلا

 .قرلا وهو عناملا دوجول ؛؟ثري مل

 ءايمؤم“ لعافلا ناك" اذوب «دولختللا تيس لغقلا ادهن + لرقتف

 .رانلا يف دلخي الف

 نم ةدئافلا ام وهو ءرخا هجو نم لاكشإلا انيلع دري نكلو

 ؟ديعولا اذه

 لعف دق ًادمعتم ًانمؤم لتقي يذلا ناسنإلا نأ ةدئافلا :لوقنف

 عناملا دوجو نوكي ذئنيحو ءرانلا يف هب دلخي يذلا ببسلا

 لاق اذهلو ءاّدج رطخ ىلع وهف ؛دجوي ال دقو ءدجوي دق ؛ ًالمتحم

 امد بصي مل ام هنيد نم ةحسف يف نمؤملا لازي نل» :ِهلكك يبنلا
 هنيدب قيضي دق هنإف ؛هللاب ذايعلاو ًامارح ًامد باصأ اذإف . "مارح

 .امهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛( 5 م50 يراخبلا :هأآور 2غ
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 نأ ينمو هنآ“ «لاملا نابتعابا اه ذيطولا نوكف اذه“ نلعو

 .دلخيف ءرفكلا ىلع تومي ذئنيحو «هرفكل ًاببس لتقلا اذه نوكي

 ؛ببسلا ببس ركذ ريدقتلا اذه ىلع ةيآلا هذه ىف نوكيف

 تيس نفكلاو: نفكلا ىلع ناسنألا تومي نآل :ببس. اذمع .لتقلاف

 .رانلا يف ديلختلل

 .لاكشإ هيف سيل هنأ دجي ؛ناسنإلا هلمأت اذإ اذه نظأو

 سيلو «ليوطلا ثكملا دولخلاب دارملا نأ :سماخلا هجولا

 ىلع دولخلا اهيف قلطي ةيبرعلا ةغللا نآل ؛مئادلا ثكملا هب دارملا

 لابجلا نأ مولعمو «لابجلا دولخ دلاخ نالف :نولوقيو .مئادب

 , افصنص عاق اهراذق قست ىو اهفشني

 هللا نإ :لوقنف ؛بعت ىلإ جاتحي ال لهس باوج ًاضيأ اذهو
 :لاق لب ًادبأ اهيف ًادلاخ :لقي مل ؛ديبأتلا ركذي مل لجو زع

 . ًدايوط ًاثكم ثكام هنأ : ىنعملاو :4اَتبيف اًدِلدَح »©

 ديعولاو «ديعولا باب نم اذه نإ لاقي نأ :سداسلا هجولا

 نم لاقتنالاو ءمركلا ىلإ لدعلا نم لاقتنا هنأل ؛هفالخإ زوجي

 يدِعْوَم ُرِجْنُمَو يداعُيِإ ٌفلْخُمَل ُهُتْدَعَو ؤأ ُهَتْدَعْوَأ ْنِإَو ينِإَو

 رجنمو يداعيإ فلخمل ؛«باوثلاب هتدعوو «ةبوقعلاب هتدعوأ
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 .ىدعوم

 ؛قوسلا ىلإ تبهذ نإ ؛هللاو :كنبال تلق اذإ تنأو

 هتبرض ؟عجر املف «قوسلا ىلإ بهذ مث .اصعلا اذهب كنبرضأل
 لجو زع هللا دعوت اذإف ؛كنبا ىلع نوهأ باقعلا اذهف ؛كديب

 .مرك اذهف ؛هنع افع مث «ديعولا اذهب لتاقلا

 نإ :لوقن اننأل ؛رظنلا نم ءىش هيف ةقيقحلا ىف اذه نكلو

 .هنم ةلئاف الف ؛ذفني مل نإو «قاب لاكشإلاف ؛ديعولا ذفن

 مث ؛؟ سماخلا اهبرقأو ةيآلا نع باوجلا ىف هجوأ ةتس هذه

 . عبارلا

 ؟ديعولا اذه قحتسي له ؛لتاقلا بات اذإ : ةلأسم

 :ىلاعت هلوقل ؛نارقلا صنب ديعولا قحتسي ال :باوجلا

 هَل مح لأ ست نوال رخاء اإل مم ترغتسال َساَوظ
 ٍةَمكَيِْلا مْوَي باد هَل فَعدَصِي *امانأ َقْلَي َكِلَذ ْلَعْفي نمو تيونز الو ٌنَحْلأ رام حرص رس هو ص وع ساس ل هل تح هل هل تح رس تحرس ١ سَ ع ملل لا ا

 هي -

 هز جاسر
 قع - 2 2 -- ا ساس سى ل 3 .٠

 ُلّدَبِ,_ كلهِكْوَأف احِلَص المح َلِيَعَو ََماََو َباَت نم الإ * انام وو دلو

 نم نأ ؛حضاو اذهو 7١[« - 58 :ناقرفلا] 4ٍتدَتَسَح ْمههِتاَعَيَس هَ
 . تانسح هتائيس لدبي ىلاعت هللا نإف ؛ لتقلا نم ىتح بات

 ىلإ ءاجف «ةبوتلا هسفن ىف هللا ىقلأف ءًاسفن نيعستو ًاعست لتق

 !؟ةبوت نم هل لهف ؛ًاسفن نيعستو ًاعست لتق هنإ :هل لاقف ءدباع

 .ةئملا هب متأف ءهلتقف !ةبوت كل سيل :لاقو ءرمألا مظعتسا دباعلاف
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 :لاق ؟ةبوت نم هل لهف ؛سفن ةئم لتق هنإ :لاقف «ملاع ىلع َلّدف

 ؛اهلهأ ملاظ ةيرقلا هذه نكلو !؟ةبوتلا نيبو كنيب لوحي نمو ؛معن

 «لجرلا رفاسف .حالصو ريخ لهأ اهيف «ةينالفلا ةيرقلا ىلإ بهذاف

 ءانثأ يف ةينملا هتفاوف ءحالصلاو ريخلا دلب ىلإ هدلب نم رجاهو
 لزنأ ىتح «باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم هيف تمصتخاف «قيرطلا

 ناك امهتيأ ىلإف «نيتيرقلا نيب ام اوسيق :لاقو ءامكح مهنيب هللا

 «ةحلاصلا ةيرقلا لهأ ىلإ برقأ ناكف ؛اهلهأ نم وهف ؟برقأ

 .'""ةمحرلا ةكئالم هتضبقف

 هللا نأ عم «ءهتبوت تلبقف ليئارسإ ينب نم ناك فيك رظناف

 راصآلا اهنع عفر ةمألا هذهو .ًالالغأو ًاراصأ مهيلع لعج

 ؛ليئارسإ ىنب ىف اذه ناك اذإف ؛لهسأ اهقح ىف ةبوتلاف ؛لالغألاو

 00 1؟ةمألا هذهب فيكف

 هللا يضر سابع نبا نع حص اميف لوقت اذام :تلق نإف

 !؟("!ةبوت هل سيل لتاقلا نأ :امهنع

 :نيهجولا دحأ نم :باوجلاف

 نوكي نأ دعبتسا امهنع هللا يضر سابع نبا نأ امإ ١

 ؛ةبوتلل قفوي مل اذإو «ةبوتلل َقَّفَوُي ال هنأ ىأرو «ةبوت ًادمع لتاقلل
 .هب ذخاؤي لب «مثإلا هنع طقسي ال هنإف

 .هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع (7777) ملسمو )7517١(2 يراخبلا هاور )00(

 .(17/515) يراخبلا هاور قفز
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 هنأ :امهنع هللا ىضر سابع نبا دارم نإ :لاقي نأ امإو -؟

 ةثالث هب قلعتي ًادمع لتاقلا نأل ؛لوتقملا قحب قلعتي اميف هل ةبوت ال
 .لوتقملا ءايلوأل ثلاثلاو «لوتقملا قحو .هللا قح :قوقح

 :ىلاعت هلوقل ؛هعفرت ةبوتلا نأ كش الف ؛هللا قح امأ أ

 ُرْفْمَي هلأ نإ هلأ همجي نو أوطَمَْن ال يهنأ ع افَرَأ َندلا ىداَبعتي لق # »
 5ع ل اس

 :قيبتاتلا ىف هذهو 67 :رمزلا] * اًعيِمَج بوند

 هسفن ناسنإلا ملس اذإ طقسيف ؛لوتقملا ءايلوأ قح امأو -ب
 مهف متكش ام اوعنصاو «مكبحاص تلتق انأ :لاقو مهيلإ ىتأ «مهل

 .مهل قحلاو ءاوفعي وأ «ةيدلا اوذخأي وأ ءاوصتقي نأ امإ

 يف هنم صلختلا ىلإ ليبس الف ؛لوتقملا قح امأو -ج

 .ايندلا

 ةبسنلاب :يأ ؛هل ةبوت ال هنأ سابع نبا لوق لمحي اذه ىلعو

 .لوتقملا قحل

 ىتح هنإف ؛ًاحوصن ةبوت بات اذإ هنأ ىل رهظي يذلا نأ ىلع

 هلضفب لجو زع هللا نكلو «هقحل ًارادهإ ال .ءطقسي لوتقملا قح

 ًاوفع وأ ةنجلا يف تاجرد ةعفر لوتقملا يطعيو لتاقلا نع لمحتي
 مومع اذه ديؤيو ءًائيش يقبت ال ةصلاخلا ةبوتلا نأل ؟تائيسلا نع
 لأ سّفّتلأ َنوُلدَفي الو َرَكاَء اهل هلأ َمم وغني ال َنيِدَلآَو © :ناقرفلا ةيآ

 المس َلِمَعَو َضاَءَو بات ماَلِإ » : هلوق ىلإ © . . . ّيَحْلأي الإ هلل َمَرَح

 7١[. :ناقرفلا] 4ُثدَتَسَح مهتم لَوْ كلود اَسِلَص
 دادعإو نعللاو .ءبضغلا :هللا تافص نم ةيآلا هذه يفو

 ال



 ..تاذعلا

 .ًادمع نمؤملا لتق نم ريذحتلا ةيكلسملا ةيحانلا نم اهيفو

 هلأ طخشأ م اْعَبَّتأ ُمُهَّتْأِب كلْلَو 8# :هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 ١8[. :دمحم] 4ةناوضر أ وهركحو

 هلوق وه قبس يذلاو «قبس ام هيلإ راشملا :4كَكلِلَو » *
 ْمُهَبدأَو َمُهَموُجُه ترضي ةكيلَمْلا ُمُهَتْشَوو اذإ َفِيكَف» : ىلاعت
 ١7 :ديحب] 4 ةَناَوْضر اوُهِرَكحَو هللا طّخشأ آم اوُعَبَّتأ ُمُهّنَأِب كِل ٍ

 مهتفوت اذإ تاظحللا كلت يف مهلاح نوكت فيكف :ينعي ؛[18 -

 !؟توملا دنع مهرابدأو مههوجو نوبرضي ةكئالملا

 .رابدألاو هوجولا برض :ئأ ؟ 4 كلل 9 د

 .ةيببسلل ءابلاف ؟ببسب أ ؛ «ُرهَنَأِي # 1

 اوراصف «ءهللا طخسأ يذلا :يأ ؛#هَّنَأ طَحَسأ آَمْأوْعَبَتأ 8 *
 .لعف وأ لوق وأ ةديقع نم لجو زع هللا طخس هب ام لك نولعفي

 أوهركو# :هلوق هيف مهلاحف ؛هللا ىضر هيف ام امأ +

 ةبقاعلا كلت مهتبقاع تراصف ءهاضر هيف ام اوهرك :يأ ؛4#َناوْضِر

 .مهرابدأو مههوجو ةككئالملا برضت ةافولا دنع مهنأ ؛ةميخولا

 .ىضرلاو طخسلا تابثإ :هللا تافص نم ةيآلا هذه يفو

 بيرق هانعمف ؛طخسلا امأو «ىضرلا ةفص ىلع مالكلا قبسو

 .بضغلا ىنعم نم
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 :فرخزلا] 4َمُهَئماَنَمَّصَتنأ اَبوُمَساَءآَمْلَف # :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا ص 0
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 2« اًبوُهَساَع :اهيف طرشلا لعف «ةيطرش انه :«اّمل#و #*

 . (َرُهَنَِتمََتنأ» :هباوجو
 لهأ نأل ؛ماقتنالاب بضغلاو طخسلا اورسف نم ىلع در اهيفف

 بضغلاو طخسلاب دارملا نإ :نولوقي مهريغو ةيرعشألا نم ليطعتلا

 نم ةفصب بضغلاو طخسلا نورسفي الو «ماقتنالا ةدارإ وأ «ماقتنالا

 .هماقتنا : يأ ؛هبضغ :نولوقيف ءهسفن وه اهب فصتي هللا تافص

 نع لصفنملا لوعفملاب بضغلا اورسفي نأ امإ مهف ؛هماقتنا ةدارإ وأ

 هنأب هنورسفي الو ءاهب نورقي مهنأل ةدارإلاب وأ ماقتنالا وهو هللا

 .هب قيلت ةقيقحلا هجو ىلع هلل ةتباث ةفص

 ةجيتن باوثلا نإ : لوقن امك ؛طخسلاو بضغلا ةجيتن ماقتنالاو

 . مهنم مقتني مث مهيلع
 زع هلل بضغلاو طخسلا توبث عنمي لقعلا نإ :اولاق اذإو

 . لجو

 .دحاو بابلا نأل ؛ ىضرلا ةفص يف قبس امب مهبيجن اننإف

 ماقتنالا نإف ؛بضغلاو طخسلا ىلع لدي لقعلا لب :لوقنو
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 «بضغلاو طخسلا ىلع ليلد نيرفاكلا بيذعتو نيمرجملا نم

 :ظشيتلاو يبضغلا كلا نلع ةلو::ىضرلا ىلع البلو نينلو

 + فتم انيمثنا انومساع امله # :ةيآلا هذغ :لوقنو

 نأل ؛بضغلا ريغ ماقتنالا لعج هنأل ؛مكيلع درت :[50 :فرخزلا]

 :طورشفملا نيغاطرتغلا

 : ةلأسم

 نزحلا وه فسألا نأ فرعن نحن :4اَيوُفَساَء آَمَلَف 9 :لاقي نأ يقب

 ؟مدنلاو نزحلاب هللا

 هل ةغللا ىف فسألا نأب ةيآلا نع بيجنو ءال :باوجلا

 ىلاعت هللا لوق لثم ؛نزحلا ىنعمب فسألا :لوألا ىنعملا
 راس وحس اح كي سه

 « نزُحْلا ترو ُهَنْنَع َتَّضَِو َفْسوُي لع قَسأَِيال :بوقعي نع
 .[ 5 :فسوي]

 ؛فسأي هيلع فسأ :لاقيف «ءبضغلا ىلع فسألا قلطيو

 تبثم :يناثلاو .لجو زع هلل ةبسنلاب عنتمم :لوآلا ىنعملاو

 اًمَمّفَكنَأ اًنوُهَساَء آَمْلَف #9 :لاقف ءهسفن هب فصو ىلاعت هللا نأل ؛هلل

 .« متو
 . ماقتنالاو «بضغلا :هللا تافص نم ةيآلا يفو

 ا



 :نلامتددللا ةينفعي اه نيدحعلا ةةكلبيبلا ةعانلا قمر

 « ْمُهْطَبَتَف ْمُهَناَعِنَأ هنأ رك نكلو# :هلوق :ةعبارلا ةيآلا

 :[55 :ةبوتلا]

 يف ٌِلَِك يبنلا عم اوجرخي مل نيذلا نيقفانملا كلذب ينعي *
 ءهل صلاخ ريغ مهلمع نأل ؛مهئاعبنا هرك ىلاعت هللا نأل ؛تاوزغلا

 اوناك ءاوجرخ اذإ مهنألو «كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ ىلاعت هللاو

 أوُعَصو ذَلَواَلاَبَح الإ ٌمكوُداَراَم مكيف اوْجَرَح ْوَل » :ىلاعت هللا لاق امك
 «نيصلخم ريغ اوناك اذإو «[51 :ةبوتلا] فَلا دوبي ككل : 0 5 ل

 هركيو داسفلا هركي ىلاعتو هناحبس هللا نإف ؟ نيدسفم اوناكو

 مهممه لعج :ينعي ؛4 َمُهَطَبَتَف ْمُهَتاَصِنَأ هنأ رك ف :كرشلا

 .داهجلل جورخلا نع ةرتاف

 لمتحي :ليق :[57 :ةبوتلا] #*ترودقلا َْعمْأوَُدَصَفَأ َلِبِقَو

 عم دعقا :ضعبل لوقي مهضعب نأ لمتحيو .ًانوك كلذ لاق هللا نأ

 زع هللا مهرذع نمم ؛جرخي مل نالفو ءجرخي مل نالفف ؛نيدعاقلا

 دع يبنلا مدق اذإ :نولوقيو .جرعألاو ىمعألاو نضيرملاك ؛ لجو

 «كلذ مهل ليق اذإ هنأل ؟نيلوقلا نيب عمجن نأ نكميو

 تباث ًاضيأ اذهو ءهركي لجو زع هللا نأ تابثإ انه ةيآلا ىفو

 صفع



 2000 مسؤل ر ىس

 ىلإ * . . . ُهَيإ لإ أوُدبَحن الأ كير ىَصَقَو #4 # : ىلاعت هللا لاق -

 . 188 - 7 : ءارسإلا] 4اًهوُركَم َكْيَر دنع ُمُنس نك َكَِو لك #* : هلوق

 هلأ رك نكدلَو » :فلؤملا اهركذ يتلا ةيآلا هذه يف امكو -

 .[57 :ةبوتلا] 4ٌمُهَناَعِي

 ."!(لاقو ليق مكل هرك هللا نإ : كي يبنلا لاقو -

 .هركي ىلاعت هللا نأ ؛ةنسلاو باتكلاب ةتباث ةهاركلاف

 نا امكو 4[ 0 4 َمُهَئاَصِل هه لأ هرك رك نكلو» :ةيآلا
 .["4 :ءارسإلا] «اه 121111111 :هلوق

 ىلاعت هللا نإ) :ثيدحلا ىف ءاج امك ؛لماعلل ايغبأ نوكتو

 (”(هضغبأف ؛ًانالف ضغبأ ينإ ؛ ليربج ىدان ؛ًادبع ضغبأ اذإ

 ا ام أوُلوُفَت نأ هللا دنع اممم ريك # :هلوق :ةسماخلا ةيآلا

 .[7” :فصلا] *تروُلَعُفت

 .مظع :ىنعمب ؛4ٌرك) *
 «ضغبلا دشأ تقملاو «لعافلا نع لوحم زييمت :#اَتقم# *

 تلخد امو (نأ) :زييمت ىلإ لعافلا لوح نأ دعب 4ٌريكإ# لعافو
 . 4 ترؤُلَمْتَت ال اَمأوُلوُفَت نأ :هلوق يف هيلع

 .هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا نع ؛(5١7١) ملسمو )١417(2 يراخبلا :هاور قد]

 . هللا يضر ةريره يبأ نع (75737) ملسم هاور 000
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 َنيِذلأاَبيأَي » :اهتبقاعل نايبو اهلبق يتلا ةيآلل ليلعت ةيآلا هذهو
 ال ام ْأوُلوُفَت نأ ِهَّلَأ دنع انْقَم ريك # َنوُلَعْفَت ال ام توُلوُقَت مل أوما

 .لعفي ال ام ناسنإلا

 لوقتف « سانلا فوخت كنكلو «لوقت اميف بذاك امإ : نيرمأ نيب

 سانلا رمأت ؛لوقت امع ربكتسم كنأ امإو .ةقيقحب سيلو ءيشلا مهل

 .هلعفتو هنع سانلا ىهنتو «هلعفت الو هب

 .توافتي هنأو «تقملا :تافصلا نم ةيآلا يفو

 ال ام ناسنإلا لوقي نأ نم ريذحتلا :ةيكلسملا ةيحانلا نمو

 :نايتإلاو ءىجملا ةفص تايآ ©

 :جرشلا

 نايتإلاو ءىجملا ةفص تابثإل ىلاعت هللا همحر فلؤملا ركذ

 ني ٍلَدَظ ىف هلأ ْمُهََأَي نأ الإ ٌنوُرظَي لَه » :هلوق :ىلوألا ةيآلا
 1١١[. :ةرقبلا] 4ٌّرمَأْلا َىِضْفَوُدَكِحِبِكَمْلاَو اَسَعْل

 5 2 م 0 رتس سام 7

 ؛يفنلا ىنعمب ماهفتسا :*لَه ا :#َنورظي لَه #9 :هلوق *
 ماهفتسالاف ؛ماهفتسالا دعب (الإ) تدجو املكو «نورظني ام : ينعي
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 له» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق ؛ةدعاق هذه .يفنلل نوكي

 .تنأ ام يأ ا

 دعتت مل اهنأل ؛نورظتني :انه #* ٌنورظني # :ىنعمو *

 امأ ءًابلاغ نيعلاب رظنلا اهانعم ناكل (ىلإ)ب تدعت ولف ؛(ىلإ)ب

 ءالؤه رظتني ام :يأ .نورظتني :ىلعمب يهف ؛اهسفنب تدعت اذإ

 موي كلذو .مامغلا نم ٍللظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نوبذكملا

 . ةمايقلا

 (تيمد عبصأ الإ تنأ

 يهف ؛(عم) ىنعمب انه :«ىف#و : 4 ٍلكُظ يف ُهّنَأ ْمُهَيََي 4 وم مع

 تناكل ؛ةيفرظلل تناك ول اهنأل ؛ًاعطق ةيفرظلل تسيلو «ةبحاصملل
 طيحي الو «ميلع عساو ىلاعت هللا نأ مولعمو «هللاب ةطيحم للظلا

 .هتاقولخم نم ءىش هب

 ِع 211 5 ا

 لج هلوزن دنع هللا نإف لس لا ؛# ٍللَظ يف# ف 4

 للظ ؟ ضيبأ مامغ : © ٍمَمَحْلاِي ماَمَسلأ َقَّهَسَت هدابع نيب لصفلل العو

 .ىلاعتو كرابت هللا ءىجمل ؛ ةميظع

 هنإ :ءاملعلا لاق ؛مامغلا : 4 اَمَصَلأ ني ٍللُظ ىف» :هلوقو *#

 :ليئارسإ ىنب ىلع ًاّنتمم ىلاعت لاق امك ؛ضيبألا باحسلا
 ىقبي ضيبألا باحسلاو ء[517 : ةرقبلا] « ءاَمَعْلا مُكِتِنَع اَنَئَطَو »

 عبصإ لإ تنأ له» :لاقف .هعبصإ تيمد دقو دهاشملا ضعب يف ِهِكي يبنلا هب لثمت )١(

 نع 7050 ملسمو 50 يراخبلا :هاور .2(تيقل ام هللا ليبس ىفو تيمد
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 «ةملظلا هب لصحت هنإف ؛رمحألاو دوسألا فالخب ؛ًارينتسم وجلا

 .ًارظنم لمجأ وهو

 ىلع فوطعم عفرلاب ةكئالملا :4ةَححِيِكَمْلاَو »8 :هلوقو *
 قاقتشا نايب قبسو «ةكتالملا مهيتأت وأ :ينعي ؛هللا ةلالجلا ظفل

 . ةكئالملا مه نمو «ةملكلا هذه

 لزني ؛ضرألا يف لزنت اهنأل ؛ةمايقلا موي يتأت ةكئالملاو

 ...اذكهو «ةعبارلا مث «ةثلاثلا مث «ةيناثلا مث ءايندلا ءامسلا لهأ

 .سانلاب نوطيحي ؛ةعباسلا ىلإ

 وهف ؛هجولا اذه ىلع يتأي يذلا مويلا اذه نم ريذحت اذهو

 .نيبذكملا ءالؤه هب هللا رذحي «ةمايقلا موي دهاشم نم ميظع دهشم

 كير قي وأ هكَهلَمْلا َمُهيَبأَت نأ الإ ّنورظني له #' : هلوق : ةيناثلا ةيآلا
 .[158 : ماعنألا] 4كَيَر تي ُشَعَب قْلَسوَ

 ام :يأ ؛ةقباسلا ةيآلا يف هانلق ام *َنوُرظْنَي لَه يف لوقن *

 :لاوحألا هذه نم ةدحاو الإ ءالؤه رظتني

 لاق ؛مهحاورأ ضبقل : يأ ؛ 4 ٌدكِهلَمْلا ُرُهَيتأَت نأ الإ ” :ًالوأ

 َمُهَهوْجُم ورضي ةكيهتلمْلا أوُرَدَك نري ٌقَوَتَيْدِإ ةعَرَم ْوَلَو» : ىلاعت هللا
 5٠[. :لافنألا] «ِقيِرَحْلأ باَدَعْأوفوُدَو َمهَرَبدَأَو ع اس حر ا ا هوم

 نم سمشلا عولط هذهو :4كّيَر تيل ُسَب قَاَمَْأ» :ًاثلا

 لة



 . "0و6 يبنلا كلذب اهرسف ءاهبرغم
 :ثالثلا لاوحألا هذه هللا ركذ امنإو

 مهنم لبقت ال ؛ مهحاورأ قلل تلزن اذإ ةكئتالملا نأل
 ٍتاَعَيِسَيلأ َنوُنَمْعَي تدلل ٌةَبوَتلَأ ٍتَسْيِلَو »8 :ىلاعت وعل ؛ةبوتلا
 1١8[. :ءاسنلا] «نكلأ ثني نإ لاَ رمل ُمُهَدَحكَر يقام 0

 ال ةبوتلا نإف ؛اهبرغم نم سمشلا تعلط اذإ ًاضيأ كلذكو
 .هيلع مه امم ًاصالخ نوعيطتسي ال ذئنيحو «لبقت

 ةرمثو ءازجلا تقو هنأل ؛نيلاحلا نيب ةثلاثلا ةلاحلا ركذو
 .هولمع امم لاحلا كلت يف صلختلا نوعيطتسي الف ؛ لمعلا

 نيبذكملا ءالؤه ريذحت اهلبق يتلاو ةيآلا هذه نم ضرغلاو

 .مهلامعأ نم صالخلا نوعيطتسي ال مث : ناوألا مهتوفي نأ نم

 كر بو + 5 أ ُضلا تش اد هلك » :هلوق : ةثلاثلا ةيآلا

 .[7؟ - 7١ :رجفلا] 4اًنَصاَقَص َكآَمْلََو

 . (الأ) لثم ؛هيبئتلل انه © الك 3

 . ةمايقلا موي اذه : 45565 ُشْرَْلا تك اَدإ# :هلوقو *

 لكو باعشلاو لابجلا كدت اهنأل ؛هتمظعل كدلا اذه دكأو
 لاق ؛دلجلا وه ميدألاو «ميدألاك ضرألا نوكت ىتح كدي ءيش

 : هط] كام لو اًكَوِع ابيض كرت ال هءافَصْقَص اَءاَقاَهْرَدَيَف #8 :ىلاعت هللا

 .هنع هللا ىضر ةريزه يبأ نع ؛(57١) ملسمو :(5775) يراخبلا :هاور )١(

 .؟ا/ال/



 ءاديكأت الا ايييسات ةدلا نارك :نوك نأ لستيو [101/ 5

 . لد دعب ًاكد : ىنعملا نوكيو

 م 0 0021 5
 : ينعي ؛ « كير ءاجو» : 4« اًنَص اَقَص 1 كلَمْلاو كير ءاجو # :لاق 2

 هللا يتأي سانلا رشخيو .ىوستو ضرالا كدت نأ دعب« ةفاشلا موي

 .هدابع نيب ءاضقلل

 رس رح صر
 ؛كلم لكو : ينعي ؛ مومعلل انه (لا) : *َكلَملأو :هلوقو *

 . ضرألا يف نولزني ةكئالملا ف

 يف ءاج امك ؛فص نا م انف ا ؛ ةاَئَضاَدَص 0

 ةكئالم مهئارو نمو «نوفصيف ايندلا ءامسلا ةكتالم لزنت» :رثألا

 .اذكهو ؟”(ةئلاثلا ءامسلا ةكئالم مهئارو نمو «ةيناثلا ءامسلا

 # ايِزنَت دك جكملا لَو معلب هاَمَسلا ُقَفَسَش مويو# :هلوق :ةعبارلا ةيآلا

 .[7؟١ :ناقرفلا]

 .مامغلاب ءامسلا قّقشت موي ركذا : ينعي
 ًائيش ققشت اهرهاظ نأل ؛قشنت نم غلبأ :4 ُنّمَمَّمطو * كَم

 مهب جتحم مهرخآ نع ثيدحلا اذه ةاور» :لاقو 070٠(4. و 094/5) مكاحلا هاور )١(

 .«ةرمب بيجع هنإف سابع نبا ىلع ًافوقوم ناك نإو وهو «ناعدج نب يلع ريغ
 ١57( و )١57 «ةيمهجلا ىلع درلا» يف يمرادلا هاورو .يوق هدانسإ :يبهذلا لاقو

 نب دبعل (177/5) «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هازعو .كاحضلاو سابع نبا نع

 | نع مكاحلاو متاح نبأ نباو رذنملا نباو ريرج نباو ايندلا يبأ نباو ديمح

 . سابع
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 ًائيش ثعبني «ناخدلا ناروث روثي «مامغلا اذه جرخيو ءئيشف

 ؟تابنلاب ضرأللا ققشت وَقْسشت :لاقي ام لثم ؛ مامغلاب ءامسلا ققشت

 هللا ءيجمل كلذو «ًاعباتتم روثيو ءامسلا نم مامغلا جرخي ٠ ينعي

 .ميظع ٌبيهر موي وهف ؛هدابع نيب لصفلل لجو زع
 ًاعيش تاوامسلا نم نولزني :#اًليِزعَت ُةكيتلْما َليِو## :هلوق *#

 . .ةثلاثلا مث «ةيناثلا مث ءايندلا ءامسلا ةكئالم لزنت ءًائيشف
 .اذكهو

 اهيف نكل ءهللا ءيجم ركذ اهيف سيل اهقايس يف ةيآلا هذهو

 هللا ءيجمل نوكي امنإ مامغلاب ءامسلا ققشت نأل ؛كلذ ىلإ ةراشإلا
 ةقباسلا تايآلا ليلدب ؛ىلاعت

 هللا تافص نم ةفص تابثإل فلؤملا اهقاس تايآ عبرأ هذه
 .نايتإلاو ءيجملا .٠ يهو

 هللا نأل ؛وه هسفنب يتأي هللا نأ نوتبثي ةعامجلاو ةنسلا لهأو
 قدصأو هريغبو هسفنب ملعأ هناحبس وهو .هسفن نع كلذ نكد ىلاعت

 ملعلا لمكأ ىلع لمتشم همالكف ؟ اعيد: نيضسأو: هريغأ :قم. البق

 قحلا انل نيبي نأ ديري لجو رع هللاف ؛ةدارإلاو نايبلاو قدصلاو

 : ك3 نسحأو قدصأو ملعأ وهو

 ؟ءىجملا اذه ةيفيك ملعن له :لاؤسلا ىقبي نكل

 هنأ انربخأ ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛هملعن ال :باوجلا
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 الإ ملعت ال ةيفيكلا نألو ءءيجي فيك انربخي ملو ؛«ءيجي

 ال اذه لكو ءاهنع قداصلا ربخلا وأ ريظنلا ةدهاشم وأ ةدهاشملاب

 تلهج ؛تاذلا تلهج اذإ هنألو «ىلاعت هللا تافص ىف دجوي

 فرعنو اهفرعنو ةيقيقحو ةدوجوم تاذلاف ؛اهتيفيك :يأ ؛؟تافصلا

 .ءيجملا ىنعم ام فرعن كلذكو «سفنلا ىنعم امو تاذلا ىنعم ام

 .انل مولعم ريغ ءيجملا ةيفيكو سفنلا وأ تاذلا ةيفيك نكل

 .انل ةلوهجم هب قيلت ةيفيك ىلعو ةقيقح يتأي هللا نأب نمؤنف
 : مهيلع درلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ اوفلاخم

 فيرحتلا لهأ ةفصلا هذه يف ةعامجلاو ةنسلا ّلهأ فلاخو

 ؛يتأي هللا نأ تبثأ اذإ كنأل ؛ىتأي ال هللا نإ :اولاقف «ليطعتلاو

 ! ةلثامتم ماسجألاو ء مسج هنأ تبث

 «صنلا ةلباقم ىف هنأل ؛لطاب سايقو ىوعد هذه :لوقنف

 :ىلاعت هلوقل ؟لطاب وهف ؛لاطبإلاب صنلا ىلإ دوعي ءيش لكو

 ١4[. :أبس] «ٍقتيِبُم للص ٍفْوأ ىَدُه لَمَل ْمُكاَّيِإ وأ آَِإَو

 ؛قحلا وه لاطبإلاب صنلا ىلإ داع يذلا اذه نإ :تلق اذإف

 نإ :تلق نإو .ليحتسم صنلا نالطبو «دب الو ًالطاب صنلا راص

 !دب الو ًالطاب اذه راص ؛قحلا وه صنلا

 ةيفيكلا ىلع هسفنب ىلاعت هللا يتأي نأ نم عناملا ام :لوقن مث

 . لثمم تنأف ؛كلذ تبثأ اذإ كنأ عناملا :نولوقي ؟اهديري يتلا

 ىتح فلتخي نايتإلاو ءيجملا نأ ملعن اننإف ؛أطخ اذه :لوقن



 نم ردحني امنأك يتأي يذلا طيشنلا ناسنإلاف ؛قولخملل ةبسنلاب

 0000 هول ل ل

 .بعت دعب الإ اهناكم نم ًالجر

 ءاربك نم ًالثم ناسنإ نايتإف ؛رخآ هجو نم فلتخي نايتإلاو
 .هب ىفتحي ال صخش نايتإك سيل رومألا ةالو نم وأ دلبلا

 ؟اهوحنو كير ءاَجَوإ» : ىلاعت هلوق يف لطعملا لوقي اذام

 ؛؟ كبر رمأ ىتأو «كبر رمأ ءاج : ىنعملا :لوقي : باوجلا

 بجيف ؛[١ :لحنلا] «ُةوُلِجَعَتَْم الق هلأ َرمَأ هنأ :لاق ىلاعت هللا نأل

 :دارملا :لوقنو «ةيآلا هذهب هسفن ىلإ هللا قاف ناينإ لك رهشن نأ

 . هللا رمأ ىتأ

 سيلو كيلع ليلد وه هب تللدتسا يذلا ليلدلا اذه نإ :لاقيف

 امف ؛ىرخألا تايآلا يف هرمأ نايتإ ديري ىلاعت هللا ناك ول !كل

 مل املو «رمألاب ربع ؛رمألا دارأ املف ! ؟هرمأ :لوقي نأ ةعقحب يذلا

 .هب ربعي مل ؟هدري

 اهيف سيل ىرخألا تايآلا نأل ؛كيلع ليلد عقاولا يف اذهو

 ىرخألا تايآلاف .ةيآلا هذهب تنيب اهنإ :لوقن ىتح لامجإ
. 8 . 10 
 نورظني له # :رمألا ءىجم ةدارإ م دبه اهضعب يفو 000

 : ماعنألا] © ّكِيَر ِتَ 12 شنب تقي أ كي نأ را ٌةكيلتلا كييك ك كل[
 يف هرمأ :يأ ؛ كر َقْأَي 8# :لوقي نأ صخشل ميقتسي له ؛4

 !؟ميسقتلا اذه لثم
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 قي نأ ُهّلأ ىَسَم ا :ىلاعت هلوق يف نولوقت ام :لئاق لاق اذإف هه ]ا
 .[07 :ةدئاملا] «يِدنِعْنَي ِرْمأَوأ جتا

 فاضأ نكل ءرمألا وأ حتفلا نايتإ كلذب دارملا نأ :باوجلاف

 يف فورعم بولسأ اذهو ؛هدنع نم هنأل ؛هسفن ىلإ هب نايتإلا هللا

 كلذ هب دارملاف ؛ًالثم رج فرحب ديق اذإ نايتإلاف ؛ةيبرعلا ةغللا

 نايتإ هب دارملاف ؛ديق نودب هللا ىلإ فيضأو قلطأ اذإو ءرورجملا
 .ةقيقح هللا

 نايتإلاو ءىجملا ةفصب ناميإلا نم ةدافتسملا ةيكلسملا بادآلا

 ْ :ىلاعت هلل

 يذلا ميظعلا دهشملا اذهو ماقملا اذه نم فوخلا يه ةرمثلا

 الو «ةكئالملا لزنتو هدابع نيب لصفلل لجو زع برلا هيف يتأي
 تلمع نإف ؛اهلك تاقولخملاو لجو زع برلا الإ كمامأ ىقبي

 امك ؛هب ىزجتس كنإف ؛كلذ ىوس تلمع نإو «هب تيزوج ؛ًاريخ
 رع هللا هب ولخي ناسنإلا نإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق

 الف ؟هنم مأشأ رظنيو .مدق ام الإ ىري الف ؛هنم نميأ رظنيف «ءلجو

 ؛ههجو ءاقلت رانلا الإ ىري الف ؛ههجو ءاقلت رظنيو .مدق ام الإ ىري
 رت قش ولو( قاتلا | رقناق

 ناسنإلل دلوي هنأ كش ال ةميظعلا ءايشألا هذه لثمب ناميإلاف

 .يناثلا ءزجلا ةيادب رظناو ؛(7١1١٠) ملسمو «(56179) يراخّبلا :هاور )١(

 ارحب



 .هنيد ىلع ةماقتساو ىلاعتو هناحبس هللا نم ًافوخو ةبهر

 دلع دع دع

 : هناحبس هلل هجولا ةفص ©

 :عرشلا

 :نيتيا ىلاعت هلل هجولا ةفص تابثإل هللا همحر فلؤملا ركذ

 « راركإلاو ٍلكْلَل وذ َكْيَر ُهَبَو َكْبِعا» :هلوق :ىلوألا ةيآلا
 .[؟ا/ :نمحرلا]

 ُهجو نقسبو # نا هيلع نم لك # :ىلاعت هلوق ىلع ةفوطعم هذهو ل كيمعم ل ل سرع عل 5 5 ٠

 اذإ ىغبني :فلسلا ضعب لاق اذهلو «[77- 75 :نمحرلا] «َكِيَ
 ١ 0 ا 5 8 ]7 ذآ دل 2

 ىتح ؟ 4 َكْيَرُدَجَو َقَبِبَو# :هلوقب اهلصت نأ ؛©ِناَناَيلَع نم لك # :تأرق

 ١7 :نمحرلا] 4 واكل ٍلَكَفَل وذ َكْيَر ُهَجَو صبي نا اَهيلَع نم لك 9 «ءاقب اسوس ثور رع م ماع و سرع كي ع 000 و 5
737]. 

 . ىنفي ال : يأ ؛4كْيَرهََو سو :ىلاعت هلوق *

 فيك ملعن ال «ةلوهجم هتيفيك نكل مولعم هانعم :هجولاو
 اهجو هل نأب نمؤن اننكل ءهتافص رئاسك ؛لجو زع هللا هجو

 رونلاو ةمظعلاو ءاهبلاب ًافوصومو «ماركإلاو لالجلاب ًافوصوم
 ول «رونلا هباجح» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق ىتح «ميظعلا

 نم هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحبس تقرحأل ؛هفشك

 7م



 0مل

 .هرونو هلالجو هتمظعو هءاهب : ينعي ؛ (ههجو تاحبس)

 .ءىش لك ىلإ ىهتني هرصبو : (هقلخ نم هرصب هيلإ ىهتنا ام)

 ؛ .ههجو نع رونلا باجح باجحلا اذه فشك ولف ؛ هيلعو

 لثامي نأ ًادبأ نكمي ال ءميظع هجو هجولا اذه :لوقن اذهل

 انهو فلل ذأ تي" اذن انتنيقع قم :لوقن اذه ىلع ءانبو

 .4 راركإلاو ٍلكَل وذ َكْيَر ُهَجَو قَسَو : ىلاعت هلوق نم هذخأنو ( ةقيقح

 :ىلاعت هلوقل ؛نيقولخملا هجوأ لثامي ال ل 5 نأب لوقنو

 ؛؟هجولا اذه ةيفيك لهجنو ل١ :ىروشلا] 4« قس وينك سيل »

 1٠١[. :هط] 4اَمَلِع هي توطِححاَلَو» :ىلاعت هلوقل
 ثدحتي نأ وأ هبلقب ةيفيكلا هذه روصتي نأ دحأ لواح نإف

 ءملعت ال ام هللا ىلع لئاق «ءلاض عدتبم كنإ :انلق ؟هناسلب اهنع

 امَنِإَلُف 9 :ىلاعت لاق ؛ملعن ال ام هيلع لوقن نأ انيلع هللا مّرح- دقو

 ام لأب اور نأو يحل ريب ىقبْلاَو لاو نب امور هظاَم ٌسحْنوفْلا نير مرح
 لاقو ء[77؟ : فارعألا] # قوام ال اَم هلأ ّلَع اوُلوفَت نأَو 12 5 هذ

 سكس لع ع 0س رع ل راس ل ساس نم 2ع 0 2 < 000 جو ند 00

 ناك َكِيلْؤَأ لع داَوُمْلاَوَرَصِاَو َعَمّسلأ نإ ملي وي كَل َسَنِلاَم ُفَقَن اَلَو ل : ىلاعت
 .["5 :ءارسإلا] «اًلوْعَتَم َهْنَع

 .هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم أ نع ؛(95١) ملسم :هاور )١(
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 لَو دمحم ىلإ ةيبوبرلا فاضأ ؛4َكْيَرُهََو قبول :لاق انهو
 ةماع ةيبوبرلا نأل ؟؛ةيبوبرلا عاونأ نم نوكي ام صخأ ةيبوبرلا هذهو
 هللا ةيبوبرك ؛كلذ قوف ةصانخو .ءصخأ ةصاخ ةصاخلاو «ةصاخو

 .كش الب لضفأ صخألا ةيبوبرلاف ؛هلسرل ىلاعت

 تناك ولو «عفرلا ليلدلاو ءهجول ةفص :«وُد# هلوقو *
 مْنأ كرْبَل 9 :ةروسلا سفن يف لاق امك لالجلا يذ لاقل ؛برلل ةفص

 ؛# لكلا وذإ# :لاق املف «[78 :نمحرلا] 4« ماديلاو لكل ىذ كير

 .هجولل فصو هنأ امل

 .ناطلسلاو ةمظعلا هانعم : 4ٍلكَا## *

 مركملل ةحلاص ؛مركأ نم ردصم يه :# ماركو 3

 مايقلا ىلاعت هماركإو ءمّرْكُم ىلاعتو هناحبس هللاف «مّركملاو
 نم مهل دعأ امب هقلخ نم ماركإلا قحتسي نمل مركُمو «هتعاطب

 . باوثلا

 هيلعىنْئُيو َمَرْكُي نأل لهأ هتمظعو هناطلس لامكو هلالجل وهف
 نأ لجو زع هللا ماركإف ؛هبسحب دحأ لك ماركإو ىلاعتو هناحبس
 ىلإ هجايتحال ال « هميظعت قح همظعت نأو «هرذق قح هردقت

 .ءازجلاب كيلع نميل نكلو «كماركإ
 :صصقلا] 4 ٌمَهْجَو اَّلِإ ُكِلاَم ِءْىَس لك 8 :هلوق :ةيناثلا ةيآلا : م2 يع أ 30 0

64 ]. 

 هو

 : الع نملك ل :هلوقك ؛ناف : يأ ؛4ُكِلاَم ءَ ١ لك # :هلوق *

 اان



 .["75 :نمحرلا] « نا

 وذ َكْيَر ُهْمو َكَبيَوا :هلوق يزاوت :» ٌمُهَجَواَّلِإال :هلوقو *
 . 4 و امِإْلاَو ٍلكَب

 هنإف ؛لجو زع هللا هجو الإ ؛لئازو ناف ءيش لك :ىنعملاف
 وهف ؛[88 :صصقلا] 4 نعت هيلو كلل هلا» :لاق اذهلو «قاب
 . مهنيب مكحيل سانلا هيلإ عجري يذلا يقابلا مكَحلا

 : يأ ؛ 4 هج ل كاع "7 :ةيآلا ىنعم يف ليقو

 ا "قلو يلفراب انا ا .ههجو هب ديرأ ام
 :صصقلا] « هيو الإ ُكِلاَم ِءَيَس لع وه الإ هل َدَلِإ ل رح اهل أ َعَم

 كلمع نأل ؛هب كرشتف رخآ اهلإ هللا عم عدت ال :لوقي هنأك

 هنإف ؛هللا هجول هتصلخأ ام الإ ؛ىدس عئاض :يأ ؛كلاه ككارشإو
 .ميعنلا تانج يف ىنفي ال ٍقاب باوث هل حلاصلا لمعلا نأل ؛ ىقبي

 ءامهتيب ةافانم ال ذإ ؟نيينعملا ىلع ةيآلا لمحن نأ نكمي :لوقن
 زع هللا هجو آلإ ىنفي ءيش لك :لاقيف ءاذهو اذه ىلع لمحتف
 هجو هب ديرأ ام الإ ؛ًءابه بهذي لامعألا نم ءيش لكو «لجو

 . هللا

 زع هلل هجولا توبث ىلع ليلد ةيآلا يفف ؛نيريدقتلا قى ىلعو

 : لو

 املا



 انلق ولو «ةيونعملا ةيتاذلا تافصلا نم :لوقن الو ءءازجأو ضاعبأ

 نم ضعب اهنإ :لوقن الو ءافيرحت هلّوأت نم قفاون انكل ؛كلذب
 .ىلاعتو هناحبس هلل ًاصقن مهوي كلذ نأل ؛هللا نم ءزج :وأ ءهللا

 دارملا :اولاقف ؛هباوثب هللا هجو فيرحتلا لهأ رسف دقو اذه

 !هللا باوث الإ ؛ىنفي ءىش لك «باوثلا ةيآلا يف هجولاب

 قولخم ءيشب هورسف ؟ لامك ةفص وه يذلا هجولا اورسفف

 مل نأ دعب ثداح باوثلاف ؛دوجولاو مدعلل لباق هللا نع نئاب
 لقعلا ثيح نم ناكل ؛ هئاقبب هللا دعو الول ( عمتري نأ زئاجو نكي

 !تاوثلا ١ ئعأ ؛ عفتري نأ ًازئاج

 نم هسفن هب هللا فصو يذلا هللا هجو نإ :نآلا نولوقت لهف

 ؟بجاولا باب نم وأ نكمملا باب

 زوجي يذلا نكمملا باب نم راص ؛باوثلاب هورسف اذإ
 .هملدعو هدوجو

 :يلي امب دودرم مهلوقو

 هجو اذه نأ ظفللا رهاظ نإف ؛ظفللا رهاظل فلاخم هنأ :ًالوأ

 .باوثلا وه سيلو «ءصاخ

 :لاق دحأ فلسلا نم امف ؛فلسلا عامجإل فلاخم هنأ :ًايناث

 «ةظوفحم ةروبزم انيديأ نيب مهبتك هذهو !باوثلا هجولاب دارملا نإ

 انف



 .ًادبأ ًاليبس كلذ ىلإ اودجت نل !ريسفتلا اذه اورسف مهنأ ناسحإب

 :ةميظعلا تافصلا هذهب باوثلا فصوي نأ نكمي له :ًانلاث

 :ًالثم انلق ول .نكمي ال !؟[؟7 :نمحرلا] * امال ٍلكَلَل رذ#

 ىلاعت هللاو «ًادبأ زوجي ال اذهف !ماركإو لالج وذ نيقتملا ءازج

 .ماركإلاو لالجلا وذ هنأب هجولا اذه فصو

 هباجح» : لك لوسرلا لوق يف نولوقت ام :لوقن :ًاعبار
 نم هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحبس تقرحأل ؛هفشك ول .رونلا

 رصب هيلإ ىهتنا ام قرحي يذلا رونلا اذه هل باوثلا لهف .2"'"هقلخ

 :ةكمي الو: لدبأ !؟قلقتلا نمدللا

 اذه رسفن نأ انيلع بجاولا نأو «مهلوق نالطب انفرع اذهبو

 فوصوم «ىلاعتو كرابت هب مئاق هجو وهو «هب هللا هدارأ امب هجولا

 . ماركولاو لالجلاب

 هللا ىلإ ًافاضم (هجولا) ةملك نم ءاج ام لك له :تلق نإف
 ؟هتفص وه يذلا هللا هجو هب داري

 مرطت الو آ# :ىلاعت هلوق ىف امك ؛لصألا وه اذه :باوجلاقف

 اَمَو 5[« ؟ : ماعنألا] 4 ةهنو ةوذيز ىنملاو ةذدتلاب كيت هع .

 ١ : ليللا] 4صريَقْوَسلو * للا يو هو هاي اَّلِإ *6ج ٍةَمْعْي نم مدن وِ
 .:تايآلا' نم اههبشأ امو... .[؟ 1

 زع هللا هجو هللا ىلإ فاضملا هجولاب دارملا نأ لصألاف

 هو

 ب زلا

 )١( ص) هجيرخت مدقت 584(.
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 نورسفملا فلتخا ةملك كانه نكل .هتافص نم ةفص وه يذلا لجو

 « هلأ و مه هوت اَمَنيَأَك بولو ٌفرْغْل هلو 8 :ىلاعت هلوق يهو ءاهيف
 ١١6[: : ةرقبلا]

 4و ات
 دنع مكهوجو اولوت ناكم يأ ىلإ : ينعي ؛ # أولو اًمَسَيَأَك »م

 .هللا هجو كانهف : يأ 4ك . ةالصلا

 :ىلاعت هلوقل ؛ةهجلا ىنعمب هجولا نإ :لاق نم مهن

 ؛ةهجلا هجولاب دارملاف ؛[44١ :ةرقبلا] © ًامْلَوُم وه ٌةَهْجِو ْلُكِلَو »

 . اهيلإ مكتالص هللا لبقي يتلا ةهجلا مثف "أ ؛هللا ةهج مثف : يأ

 ؛ةلفانلا ناسنإلا ىلص اذإ ءرفسلا لاح ىف تلزن اهنأل :اولاق

 ىرحتي هنإف ؟؛ةلبقلا تهبتشا اذإ وأ ءههجو ناك ثيح ىلصي هنإف

 .ههجو ناك ثيح يلصيو

 يأ ؛يقيقحلا هللا هجو انه هجولاب دارملا نأ حيحصلا نكلو

 هللا نأل ؛ىلاعتو هناحبس هللا هجو مثف ؛نوهجوتت ةهج يأ ىلإ

 ماق اذإ يلصملا نأ ِهِلك يبنلا نع تبث هنألو ءءيش لكب طيحم

 ؛ههجو مامأ قصبي نأ ىهن اذهلو ,''”هجو لبق هللا نإف ؛يلصي
 .ههجو لبق هللا نأل

 تدهتجاو «ةلبقلا نيأ يردت ال ناكم ىف تيلص اذإف

 نوكي هللاف ؛كفلخ عقاولا ىفف ةلبقلا تراصو «تيلصو «تيرحتو

 .لاحلا هذه يف ىتح .كهجو لبق

 .امهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛0 ملسمو )5١5(2 يراخبلا :هاور 4رلإ

 الحا



 .ةيآلا رهاظل قفاوم حيحص ىنعم اذهو

 . عقاولا يف هفلاخي ال لوألا يعلو

 اذه ناك ءاوس «ليلد كانه ناكو ءهللا ةهج مثف :انلق اذإ

 تءاج ام ليلدلا ناك وأ «يناثلا هجولا يف ةيناثلا ةيآلا ريسفت ليلدلا

 هللا ةهج يهف ؛كتالص يف هللا ىلإ تهجوت اذإ كنإف ؛ةنسلا هب

 ذئتيحو .ًاقح هللا هجو ًاضيأ مثف ؛اهيلإ كتالص هللا لبقي يتلا

 : نانفانتي ال' نايتعملا نوكي

 ماركإلاو لالجلاب فوصوملا ميظعلا هجولا اذه نأ ملعاو

 لب ءًاروصت هب ةطاحإلا نكمي الو ءافصو هب ةطاحإلا نكمي ال هجو
 : ىلاعت لاق امك ؛مظعأو كلذ قوف ىلاعت هللا نإف ؛هردقت ءيش لك

 ١٠١[. :هط] 4اَمْلِع ءوي توطين الو »

 لإ ُكِلاَم ِءَىَس لك  :هلوق ىف هجولاب دارملا ام :ليق نإف
 ؛تاذلا هجولاب دارملا كلف نإ ؟[88 :صصقلا] « مهو

 ؟اضيأ ةفضلا نفت هحولاب: ةكدرأ نإو تفرح :نوكت نأ :ىكخيف

 قح هللا نوردقي ال نم ضعب هيلإ بهذ ام وهو  روظحم يف تعقو

 !؟عنصت اذامف  ههجو الإ ىنفي هللا نإ :اولاق ثيح ؛هردق

 ىلاعت هللا نأ :ينعي ؛هتاذ الإ :كلوقب تدرأ نإ :باوجلاف

 رّبع انه نوكيو «حيحص اذهف ؛هلل هجولا تابثإ عم هسفن وه ىقبي

 .هجو هل نمل تاذلا نع هجولاب

 نودب تاذلا نع ةرابع هجولا نأ :تاذلا :كلوقب تدرأ نإو



 .لوبقم ريغو فيرحت اذهف ؛هجولا تابثإ

 ءهجولاب ةفصتملا هتاذ الإ :يأ ؛4ٌمَهَجَواَّلِإ »8 :لوقنف هيلعو

 فيرحتلا لهأ لوق نيبو اذه نيب قرفلا نأل ؛ءىش هيف سيل اذهو

 نحنو «هل هجو الو .«تاذلا هجولاب دارملا نإ :نولوقي ءالؤه نأ

 .تاذلا نع هب ربعف ءًاهجو هل نأل «تاذلا هجولاب دارملا :لوقن

 :ىلاعت هلل نيديلا تابثإ ©

 :جرشلا

 :نيتيآ ىلاعت هلل نيديلا تابثإل هللا همحر فلؤملا ركذ
 جي 224 هد

 : ص] # ّىَدَيِ ُتَقَلَح اَمِل َدَجَسَت نأ َكَعَنَم اما## :هلوق :ىلوألا ةيآلا

0/6]. 

 نأ كعنم ءيش يأ :ينعي ؛ خيبوتلل ماهفتسا :# ام»“و

 نأل ؛تقلخ نمل :لقي ملو : 4 صدي ُتَقَلَح امل » :هلوقو *

 قلخ وهو «هيف دحأ هكرشي مل يذلا هفصو رابتعاب ؛مدآ انه دارملا

 .هصخش رابتعاب ال « هديب هايإ هللا

 :لاق ؛هردق طحو مدآ نم لينلا سيلبإ دارأ امل اذهلو

 ١5[. :ءارسإلا] «اًئِيط َتْنَلَسَنَمِلُدجْساَ »
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 هيف ظحالي هنإف ؛لقعي امع (ام) ب رّبع اذإ هنأ انررق دق نحنو

 ارحكتأَف 98 : ىلاعت هلوق هنمو ءصخشلاو نيعلا ىنعم ال ةفصلا ىنعم

 سيل هنأل ؛(نم) :لقي ملو 0[ :ءاسنلا] 4 هآَسْيِلأ ني مك ٌباط ام

 .ةفصلا دارملا نكلو «ةأرملا هذه نيع دارملا

 يذلا ميظعلا فوصوملا اذه :يأ ؛#َتَقَلَحاَمِلا» : لاق انهف

 اذهل :يأ ؛تقلخ نمل :دصقي ملو «يديب هتقلخ يننأب هتمركأ
 .هنيعب يمدالا

 ت3 20 1

 :لئاقلا لوقك يه :# َىَدِيِ ُتَقَلَح امل## :هلوقو *

 ةلآ انه ديلاف ؛يديب اذه تعنص :لوقتو «يربلا ةلآ ملقلاو «ملقلاب

 . عنصلا

 هديب مدآ قلخ لجو زع هللا نأ :ينعي ؛ ؛ قدي ٌتَقلَح اَمِل ©

 ةينثتلا نم نونلا تفذحو «ةينثت ةغيص يهو 4 ٌقدير» :لاق ائهو

 ىنثملا برعن امدنع نحن «نيونتلا فذحي امك ؛ةفاضإلا لجأ نم

 دنع فذحي نيونتلا نأ امكف ؛ضّوَعُملا مكح هل ضوعلاو .درفملا

 .ةفاضإلا دنع فذحت عمجلاو ةينثتلا نونف ؛ةفاضإلا

 هللا هقلخ امل دوجسلا هكرت يف سيلبإ خيبوت ةيآلا هذه يف

 . مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ وهو « هديب

 . #ُتَقَلَحاَمِل #© : قلخلا ةفص تابثإ :اهيفو

 امهب نيتللا نيديلا :ىلاعتو هناحبس هلل نيديلا تابثإ :اهيفو



 ص 7 اوت سه آ آ

 أورده اَمَو # :ضبقي امهب نيتللا نيديلا .انه قلخلاك ؛لعفي

 امهبو ؟[57 :رمزلا] 4 َةّمدَيِقْلَأ َمْوَي ٌهُتِصِبَق اًكيِمَب ٌضْرَأْلاَو د
 نانسنإلا يري: امك ااهيريخ ةقدصلا ”لخات» .قاعت هللا" نإف ءذعأي

 ة

 هيلع مدآل فيرشت ًاضيأ اهيف :4 قدي ُتْدَلَح اَمِلا» :هلوقو
 . هديب ىلاعت 1 ؛مالسلاو ةالصلا

 ندع ةنج سرغو «هديب ةاروتلا هللا بتكو :ملعلا لهأ لاق
"9 

 .ىلاعت هللا ديب تناك اهلك ؟ءايشأ ةثالث هذهف

 ةالصلا هيلع يبنلا لوق نم رم ام ىسنن ال ةبسانملاب انلعلو

 دحأ نأ انركذو .'””هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ» :مالسلاو

 يتلا ةروصلا ىلع مدآ قلخ هللا نأ اهليوأت يف نيحيحصلا نيهجولا

 فيرشت ةفاضإ هسفن ىلإ هللا اهفاضأ اذهلو ءاهب ىنتعاو اهراتخا

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(4١1١) ملسمو )١5٠١(« يراخبلا هاور امل )١(

 ءًابيط آلإ هللا لبقي الو «بيط نم ةرمتلاب قدصتيل مكدحأ نإ» :ِلك هللا لوسر لاق

 ريصت ىتح ةليصق وأ هؤاف مكدخا يبري'امك اهييري مث «ىنميلا هذي, يف: هللا اهلعجيف

 .(دحأ لثم

 )5١9/5(2 مكاحلاو .(0”7ص) ؛«ّيسيرملا رشب ىلع درلا» يف يمرادلا هاور (؟)

 هححصو .ًافوقوم رمُع نبا نع :«(50”ص) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو

 :رظناو . عفرلا مكح هل ثيدحلاو ءالاق امك وهو «يبهذلا هبقعتي ملو ءمكاحلا

 .(85) ميقلا نبال «حاورألا يداح»و 22٠١ 5) «ولعلا رصتخم»

 )1١17(. هجيرخت مدقت (9)
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 .لثامتلا كلذ نم مزلي الو ةقيقح هتروص ىلع هنأ :يناثلا

 ا أونِهْلَو مدي تلَع ةلولغم هلأ ذي دوهيلا ِتلاَقَو :هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 .[51 :ةدئاملا] 45152 فك ٌقفني ِناَطوُسَنَم هادي َلَبأولاَ

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم عابتأ مه : «دوبلا # 2

 : فارعألا] كَل ائدُهاَنِإ 8 :اولاق مهنأل :ليق ؛ًادوهي اومس
 عجر اذإ  ٌدوهي َداه نأل ؛ًايبرع مسالا نوكي اذه ىلع ءانبو 7
 . يبرع -

 نم دوهيلاو « بوقعي دالوأ نيحأ مسا ءاذوهي هلصأ نإ : ليقو

 .دوهي :ليقف ءًلاد لاذلا تراص بيرعتلا دنع نكل «هيلإ اوبسن

 .اذه وأ اذه هلصأ نأ انمهي ال ؛ناك ًاَيأو

 اوعبتا «ليئارسإ ينب نم ةفئاط مه دوهيلا نأ ملعن انئكلو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم

 نوعرف وثع نأل ءاروقو ًاّوتع سانلا دشأ نم دوهيلا ءالؤهو

 ىلاعت هللا نوفصي مهف ؛لجو زع قلاخلا ىلعو لب «سانلا ىلع

 .اهلهأ مهو هللا مهحبق - بويعلا فاصوأب

 امك ؛قافنإلا نع ةسوبحم :يأ ؛4ةَلوُلْعَم هَ دي # :نولوقي *

 ؛[9١ :ءارسإلا] « َكِقْنَع لإ َدلوُلْعَم َكَدَي ٌلَعَحَج الو 8 : ىلاعت هللا لاق
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 ١8١[! :نارمع لآ] 4 ٌريِتَم هَلَأَّنِإ 8 :اولاقو

 ؛ةلولغم اهنأ الول :اولاقف ؛ةلولغم هللا دي نإ :مهلوق امأ

 ىلع دوجي الو ديز ىلع دوجي هنوكف ؛ءاينغأ مهلك سانلا ناكل

 !!قافنإلا مدعو لغلا وه اذه :ورمع

 هلا ٌضِرْمُي ىلا اَذ نم :لاق هللا نأل ؛ريقف هللا, نإ :اولاقو

 هيلع ويقل اولاقف «[؟550 :ةرقبلا] © دُّهَل ٌمَفِحْلَصِيَم اًمَسَح اًضَرَق
 .انم ضرقتسي راص ؛رقتفا كبر نإ !دمحم اي :مالسلاو ةالصلا
 !!هللا مهلتاق

 قل نحس هتألا جاف هللا نإ ًابفيأ دوهبلا :ثيلاقو

 لحم ةلطعلا لعجو «تبسلا موي حارتسا ؛ضرألاو تاوامسلا

 !!هللا مهلتاق .تبسلا موي مهديع راصف ؛ديع

 : 4 ٌةكوُلعم هلا دي دولا ِتلاَثَو 9 :لجو زع هللا لوقي انه *
 «نيتنثلا نيديلا نم ءاطع لقأ ةدحاولا ديلا نأل ؛اهودرفأ :«ٌدي#

 . «ناتطوُستم ُهاَدَي لب 8# :لاقف ءطسبلاو ةينثتلاب باوجلا ءاج اذهلو

 ءاولاق امب هللا مهبقاع ؛؟بيعلا اذهب هللا اوفصو املو
 دوهيلا ناك اذهلو «قافنإلا نع تعنم :يأ ؛4 ْمِِديَ َتَلَع 8 :لاقف
 هللا دابع لخبأ مهف ؛ءاطعلل ًاعنمو لاملل اع . نياكلا لقا
 مهو الإ ؛ًاسلف اوقفني نأ نكمي الو «لاملا بلط يف ًاّحش مهدشأو
 تايعمج مهل نآلا نحن ىرنو ءًامهرد هلدب نوبسكيس مهنأ نونظي

 تاعربتلاو تايعمجلا هذه ءارو نم نوديري مه نكل «ةميظعو ةريبك

 .ملاعلا ىلع اورطيسي نأ نوديري ءرثكأو رثكأ
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 :ىلاعت هلوق نيب عمجن فيك :ناسنإلا اهيأ لقت ال ؛ًاذإف

 موقلا ءالؤه نأل !؟دوهيلل ةبسنلاب مويلا عقاولا نيبو «4 مه َتَلْع»
 .رثكأ اوحبريل نولذبي

 زع هللا ةمحر نع اوما اودرط أ + ولا اي أعل » 0

 ؛كاسمإلاب هللا اوفصو امل مهف ؛قطنملاب لكوم ءالبلا نآل ؛ لجو

 امك لجو زع هللا ناك اذإ :مهل ليق ؛هتمحر نع اودعبأو اودرط

 اوبقوعف ؛هدوج نم مكيطعي ال ىتح هتمحر مكعنميلف ؛قفني ال متلق

 : نيرمأب

 :هلوقب مهيلإ هناحبس هللا هب اوباع يذلا فصولا ليوحتب ١

 . 4 مدي َتَّلَع ©

 هللا ةمحر نع مهداعبإب ؛مهلوق ىضتقمب مهمازلإبو - ١"
 .هلضفو همركو هللا دوج اودجي ال ىتح

 : ةيببسلل يتلا ءابلا ةمالعو «ةيببسلل انه ءابلا :4ًاَوْناَق يل
 .(ببس) ةملك اهيلي نأ حصي نأ

 نوكت نأ حصيو «ةيردصم نوكت نأ حصي انه (ام)و

 يذلاب :هريدقتو «فوذحم دئاعلاف ؛ةلوصوم تناك نإف؛ةلوصوم

 :يأ ؛ردصم ىلإ لوحي لعفلاف ؛ةيردصم تناك نإو .هولاق

 .مهلوقب

 هادي لب 9 :لاقف «مهاوعد ىلاعتو هناحبس هللا لطبأ مث *

 . #ِناَتطوُسَْم
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 .يلاطبإلا بارضالل انه : لب 9#

 ماقملا نأل ؛#ناَءطَوُسْبم ُهاَدَي َلِب 9 :ريبعتلا فلتخا فيك رظناو

 .ةدحاولا

 الل س زعم

 ىلاعت هللا اديف ؛4ةَْونَمَم »8 :مهلوق دض :4ناتطوُسْبَملو *
 : ءاطعلا اتعساو ناتطوسبم

 (ءاطعلا ةريثك) ءاّحس ىألم هللا دي» : لك ىبنلا لاق امك

 مل هنإف ؛ضرألاو تاوامسلا قلخ ذم قفنأ ام متيأرأ ءراهنلاو ليللا
 ال 5 : هيف ام ضخ

 ال 1 ضوالاو ؟تاوامشلا' قلخ“ دج هللا -ققنأ ام يصحي نم

 .هنيمي يف ام ضغي مل كلذ عمو !دحأ هيصحي

 نأ ول !يدابع اي :ىسدقلا ثيدحلا ىف ىلاعت هلوقك اذهو

 ينولأسف «دحاو ديعص يف اوماق ؟ مكنجو مكسنإو «مكرخاو مكلوأ

 صقني امك الإ يدنع امم كلذ صقن ام ؛هتلأسم ناسنإ لك تيطعأف

 .'""(رحبلا يف سمغ اذإ طيخملا

 صقني ال ؛هتعزن اذإف؛ رحبلا يف سمغ طيخملا ىلإ رظننلو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(491) ملسمو )5١1١/(« يراخبلا :هاور )١(

 فرشأ وه» :دمحأ مامإلا هنع لاق ءرذ يبأ ثيدح نم ؛(7610) ملسم هاور (0)

 بجر نبا مامإلا عّسوت دقو 075 /17) «مكحلاو مولعلا عماج» «ماشلا لهأل ثيدح

5 



 مدع يف ةغلابملل اهب ىتؤي ةغيصلا هذه لثمو ءادبأ اقيش نحببلا

 «مولعم رمأ ةروصلا هذه لثم يف رحبلا صقن مدع نأل ؛صقنلا
 لجو زع هللا نأ ًاضيأ ليحتسمف ؛اذهب صقني رحبلا نأ ليحتسم
 هللا اولأسف اوماقف ءنجلاو سنإلا نم ناسنإ لك ماق اذإ هكلم صقني
 .ًائيش هكلم نم كلذ صقن ام «هتلأسم ناسنإ لك ىطعأف «ىلاعت

 هكلم نم لقتنا هنأل ؛ًائيش هكلم نم صقني ال ؛معن» :لقت ال
 ناك ول هنأل ؛دارملا وه اذه نوكي نأ نكمي ال هنأل ؛«هكلم ىلإ
 .ًاوغلو ًاثبع مالكلا ناكل ؛دارملا اذه

 ىلع تيطعا ةميظعلا :اياطعلا هذه نأ نيرف. ول 1 ىتعملا كل
 .ًائيش هكلم نم كلذ صقني مل ؛هللا كلم نع ةجراخ اهنأ

 هنأ فورعمف ؛ةدئاف هيف نكي مل ؛لوألا وه ىنعملا ناك ولو
 جرّدلا ىلإ نميألا جرّدلا نم اهتجرخأ «تالاير ةرشع كدنع ناك ول

 نم وغل اذه :ليقل ؛صقني مل كلام نإ :ناسنإ لاقو رميا

 !لوقلا

 نع جراخ نيلئاسلا هاطعأ يذلا اذه نأ ول :ىنعملا نأ مهملا
 .ىلاعتو هناحبس هصقني ال هنإف ؛هكلم

 لب «عاتملاو مهاردلا نم لصحن امب ىلاعت هللا قافنإ سيلو
 نيدلا معن نم تناك ءاوس «ىلاعت هللا نم وهف ةمعن نم انب ام لك
 نم تابنلا تابحو ءانيلع هللا قافنإ نم رطملا تارذف ؛ايندلا مأ

 . هللا قافنإ
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 هلأ دي 8 :هللا نئاعل مهيلع دوهيلا تلاق امك لاقي اذه دعبفأ
 ! ؟ 4( ةلوُلَْم

 ؟ًارمع طعي ملو ًاديز ىطعأ اذامل :اولاق اذإ نكل

 «ةغلابلا ةمكحلاو قلطملا ناطلسلا هل ىلاعت هللا نأل :انلق

 نم سانلا نمف ؛ 4 اقم فك قضي » : مهتهبش ئلغ: اذر لاق اذهلو

 ميرال يوحوب ا ---

 انو م ماا هللاق ل 0

 نايغطل نكلو «ىصحت ال يتلا معنلا نم كلذ ريغو ًالقعو ًارصبو

 :اولاق «بيعلا تافص نع هللا اوهزني مل مهنأو مهناودعو دوهيلا
 . #4 ةلولعم هَل هلأ دي

 . لجو زع هلل نيديلا ةفص تابثإ امهيف ناتقباسلا ناتيآلاف

 :ىلاعت هلوقل ؛نيدي نم رثكأ هلل نإ :لئاق لوقي دق نكلو
 انه انيديأف ؟[/١: ميز «اًمكصْنأ بِي تَلِمَع امي مهل افلح ان أور ركوأ # ما ]| و

 ىنثملاب انذخأ ؟عمجلاب انذخأ اذإ اننأل ؛عمجلا اذهب ذخأتلف ؛ عمج

 ؟باوجلا وه امف ؛ةدايزو

 :اعمجتو ةانيمو ةدرفم ليلا تءاض لاقي نآ كاوجلاف

 ديفي فاضملا درفملا نإف ؛دارفإلاب تءاج ىتلا ديلا امأ
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 درفملا مومع ليلدو ءدي نم هلل تبث ام لك لمشيف «مومعلا
 : ميهاربإ] © آهوصخت وصح ال هلأ َتمَحْي اوُدَحَعَت نإَو # :ىلاعت هلوق فاضملا
 ال »8 :هلوقل ؛ًاريثك لمشت يهف ؛فاضم درفم :4َتَمْعَْن ف 4
 .نييالم الو نويلم الو فلأ الو ةدحاو يه امف : :ًاذإ ؛ «ًامومع

 نأل ؛تبث اذإ ددعتلا عنمي ال درفملا اذه لوقن : # هلأ دي
 . مومعلا ديفي فاضملا درفملا

 ؛ناتنثا نادي الإ هل سيل هللا نإ :لوقنف ؛ عمجلاو ىنثملا امأ

 :ةنسلاو باتكلا يف كلذ تبث امك

 :باتكلا يفف

 ماقملاو «[70 :ّص] 4 ٌقَدَيُِتدلَح الل :لاق ص ةروس يف
 املك هنأل ؛هركذل ؛نيدي نم رثكأب هقلخ هللا ناك ولو «فيرشت ماقم
 اذه ميظعت دادزا ؛ءيشلا اذه هللا قلخ اهب يتلا ةفصلا تدادزا

 . ءيشلا

 :ةدئاملا] 4ٍناَئطْوُحْبَمداَدَي َلَب ا :لاق ةدئاملا ةروس يف :ًاضيأو

 ماقم ماقملاو «دارفإلاب ؛4ّمأ دي 8 :اولاق نم ىلع درلا يف 54
 ولف ؛ءاطعلا رثك ؛ءاطعلا ةليسو ترثك املكو «معنلا ةرثك يضتقي
 ديلاب ءاطعلا نأل ؛هللا امهركذل ؟؛نيتنثا نم رثكأ ىلاعت هلل ناك
 ول - ثالئلابو ؛ةدحاولا نم لمكأو ا نيديلابف ؛ءاطع ةدحاولا
 .امهركذل نيتنثا نم رثكأ ىلاعت هلل ناك ولف ؛رثكأ ناك  ردق

 يوطي» :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نإف :ةنسلا امأ



 0 ىرعألا هديت نضرالاو هتيم فئاوامسلا نلامت"ةللا

 ."”(نيمي هيدي اتلك» : كي لاق

 :نثا نم رثكأ ركذي ملو

 ا ل 00

 # آًنيِرْيأ تلمح اَنِم # ل نيبو اذه نيب عمجن 0 نينا ةوذن

 !؟[/ :نس]

 : نيهجولا دحأ ىلع عمجلا :لوقنف

 عمجلا 0-0 دعا ل

 الل :يلعي ؟ نم ىلع للك الإ # آًنيِدْأ 3 ف ؛ هيلعو «نانثا

 مادي لب © 7 قباطت ذئنيحو «نينثا نم رثكأ ىلع لدت نأ مزلي

 .هيف لاكشإ الو «4ناَتْطوُسْبَم

 !؟نانثا هلقأ عمجلا نأ ىلع ءالؤه ةجح ام :تلق اذإف

 َتَعَص ٌدَقَف هلأ َلِإ ابونت نإ :ىلاعت هلوقب اوجتحا :باوجلاف'

 هب دارملاو «عمج بولقلاو «ناتنثا امهو «[4 : ميرحتلا] 4 هدو
 # ءدؤوج ىف نَيبْلَق نم ٍلجرل دل لعب ام :٠» :ىلاعت هلوقل ؛طقف نابلق

 نيا ثيدح نم 424 و ؟/4.1/0 ملسمو 0 و 1١7 يراخبلا :هاور قد

 .امهنع هللا يضر ةريره يبأو رمع

 .امهنع هللا يضر ورمع نبا نع ؟(1851/) ملسم :هاور قفز

 م.



 .كلذك ةأرمال الو ء[5 :بازحألا]

 هّيالْف وحِإ هَل ناك نإ :ىلاعت هللا لوقب انها اوجتحاو 0

 .نانثا هب دارملاو ءعمج 45و وحإ 8 ف ؛[١١ :ءاسنلا] 4سشُدّسلأ

 نينثاب لصحت ةالصلا ةعامج نأب ًاضيأ اوجتحاو

 نإو «ةثالث 0 لقأ نإ :نولوقي ةغللا لهأ روهمج نكلو

 لقأ نإف الإو «ببسل صوصنلا ا ل عضلا ورح

 هذه ميظعت ؛ميظعتلا عمجلا اذهب دارملا نإ :لوقن نأ امإو

 .نيتنثا نم رثكأ ىلاعت هلل نأ دارملا سيلو ديلا

 هللا لاق دقو ءدي اهل ىتلا و حملا دارملا 00

 وأ لجرلا وأ ديلا بسك نم ناك 78 اري امن. أ 4[

 نع ريبعتلا اذه لثمب ربعي نكل «ندبلا ءازجأ نم اهريغ وأ ناسللا

 .هسفن لعافلا

 ىلاعت هللا اهقلخي مل لبإلا يه يتلا ماعنألا نإ :لوقن اذهلو

 َتَقلَح اَمِل # :هلوق نيبو #2 آسيِدْيأ ْتَلِمَح اني # :هلوق نيب قرفو «هديب

 دارملا نأل ؟انلمع ام : لاق هنأك ؛ 4 اني ٌتَلِيَعاَنَم ا :ف ؛ قدي

 نود ناديلا : 4 قدي # ب دارملاو ءدي اهل يتلا هللا تاذ ديلاب

 . تاذلا

 دارفإلاب تدرو يتلا ديلا ةفص يف لاكشإلا لوزي اذهبو



 .عمجلاو ةينثتلاو

 نأل كلذو ؛؟لهس ةينثتلاو درفملا نيب عمجلا نأ نآلا َملعف

 .دي نم هلل تبث ام لك معيف فاضم درفم اذه

 :نيهجو نمف ؟عمجلاو ةينثتلا نيب امأو

 رثكأف ةثالثلا وهو  هانعم ةقيقح عمجلاب داري ال هنأ :امهدحأ

 *« ٌنْحَح 8و «اًنِإ 8 :ىلاعت هللا لاق امك ؛ميظعتلا هب دارملا لب -

 . ميظعتلل اذه لوقي نكل ءدحاو وهو «كلذ هبشأ امو ...4اَنَلُق#و

 . ضراعت انه لصحي الف ؛نانثا عمجلا لقأ نإ :لاقي وأ

 ؛[5ا :تايراذلا] * ٍدْيِبأب اًهَكَّيَب َءامَتلاَو 9 :ىلاعت هلوق امأو

 سيلو 2يوق :ىنعمب ؛ديئي دأ َنالضَم ىهف ؛ةوقلا ىنعمب انه ديألاف

 :لاق ام ءهسفن ىلإ هللا اهفاضأ ام اذهلو هللا ةفص ديألاب دارملا

 .ةوقب : يأ ؛«ٍريِي 8 :لاق لب !انيديأب

 ؛[47 :ملقلا] 4ٍقاَسْنَع ُفَنْكي مَا :ىلاعت هلوق كلذ ريظنو

 :نيلوق :#ٍقاَسنع# :هلوق يف فلسلا ءاملعل نإف

 .ةدشلا هب دارملا نأ :لوألا لوقلا

 . لجو زع هللا قاس هب دارملا نأ :ىناثلا لوقلاو

 نإ :لاق ؛"''ديعس يبأ ثيدح عم ةيآلا قايس ىلإ رظن نمف
 :لاق ؛اهدرفمب ةيآلا ىلإ رظن نمو .هللا قاس انه قاسلاب دارملا

 )١( ملسمو «(7/4179) يراخبلا هاور ديعس يبأ ثيدح )187(.

 لن



 .ةدشلا قاسلاب دارملا

 دينو ةفرقس ذي لاعت هلل نأ قوق يتنأ + لئاقأ لاق !ذإف
 هيبشت مكمالك نم مزليف ؛نيقولخملا يدايأ الإ يديألا نه ملعن ال

 .قولخملاب قلاخلا

 عامجإو ةنسلاو نآرقلا يف ءاج ديلا تابثإ نأل ؛نيقولخملاب قلاخلا

 :سحلاو

 ٌميوَتل َوْهَو ءىَن وْ سبل » :ىلاعت هلوقف ؛عرشلا امأ -
 ١١[. :ىروشلا] 4ريِصبل

 يف قولخملا قلاخلا لثامي نأ نكمي الف ؛لقعلا امأو -
 .قلاخلا ىف ًابيع دعي اذه نأل ؛هتافص

 ةتوافتم تاقولخملا يديأ دهاشي ناسنإ لكف ؛سحلا انا

 نيابت نم مزليف ؛خلإ. . .قيقدو مخضو ريغصو ريبك نم ةنيابتمو
 نيقولخملا يديأل ىلاعت هللا دي ةنيابم مهتوافتو نيقولخملا يديأ
 . ىلوأ باب نم ىلاعتو هناحبس مهل هتلثامم مدعو

 ىلاعت هلل ديلا تابثإ ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ فلاخ دقو ؛اذه

 ال :اولاقو «مهوحنو ةيرعشألاو ةيمهجلاو ةلزتعملا نم ليطعتلا لهأ

 وهو «يونعم رمأ ديلاب دارملا لب 5 هلل تبثن نأ نكمي

 ىلع ةيبرعلا ةغللا ىف قلطت ديلا نأل ةمعنلا ديلاب دارملا وأ !!ةوقلا



 .ةمعنلا ىلعو ةوقلا

 دحأل ناَدَي ال يل أ ًادابع ا ينأ ٠ ىسيع ىلإ ىحوي هللا نأ»

 جوجأي مهو ءمهلاتقب نحال ةوق ال ىلا ,"”مهلاتقب

 ع

 يذل شيرف لوسر لوق هنمو «ريثكف ؛ةمعنلا ىنعمب ديلا امأو

 .ةمعن :ىنعي '"'”؛«كتبجأل ؛اهب كزجأ مل يدنع كل دي الول» :ركب

 : يبنتملا لوقو

 ُبْذْكَت ةّيوناملا َّنأ ُتْدَحُت ِدَي ْنِم َكَدْنِع ليلا مالظل ْمُكَد

 يف يطعت كنإ ل 5 000 دلك دوق ءرشلا قلخت

 ' كليل نأل ؛بذكت ةيوناملا نأ ىلع لدت ىتلا ةريثكلا اياطعلا ليللا

 ءةتقعلا فدلا نبلات ةاردلا دلو ملا هللا كن ةارملاف
 هللا نوكي نأ ميسجتلا كلذ نم مزل ؛ةيقيقح ادي هلل تبث تبثأ ول كنأل

 يندسمللا ينادي حاتخو «ةلثامتم ماسجألاو ؛ اميمح» نلاقت

 ىو مم يب 6

 .5/,1 :لحئلا] 4 لاَتمدْلاهَيوبرْصساَلَم » :هلوق

 .هنع هللا يضر ناعمس نب ساونلا نع (59737) ملسم هاور )غ0(

 .دوعسم نب ةورع وه شيرق لوسرو ,(؟1/775 .اال١) يراخبلا هاور )30

 م



 :لوقن نحن !!ةقيقحلل تبثملا اهيأ كنم ليلدلاب دعسأ نحنو

 لثم دجت ال !!ضارغألاو ضاعبألاو ضارعألا نع هزنت نم ناحبس

 . ةنسلا ىف الو باتكلا ىف ال ةعجسلا هذه

 :هوجو ةدع نم اذه ىلع انباوجو

 قفل[ رسهاظل نقلاعتم ةمفنلا يأ ةوقلاب كيلا نيس: نأ :الوأ

 .ليلدب الإ ؛دودرم وهف ؛ظفللا رهاظل ًافلاخم ناك امو

 .ةيقيقحلا ديلا ديلاب دارملا نأ ىلع

 ةدحاو ةملك يل تاه ؟فلسلا عامجإ نيأ :لئاق كل لاق نإف

 هللا ذيب دازملا ثإ :نولوقي ؟ىلع-وأ تامكغ وأ رمع وأ ركب ىبأ نع

 !ةيقيقحلا ديلا

 نامثعو رمعو ركب يبأ نع ةدحاو ةملكب ىل تتا :هل لوقأ

 دارملا نإ :نولوقي مهدعب نم ةمئألاو ةباحصلا نم مهريغو يلعو

 .ةمعنلا وأ ةوقلا ديلاب

 اوناكل ؛ظفللا رهاظل فلاخي ّىنعم مهدنع ناك ولف ؛ًاذإ

 اوذخأ مهنأ ملع ؛هب اولوقي مل املف ءمهنع لقنلو ءهب نولوقي

 ام ةباحصلا نع لقني مل اذإ هنأ يهو «ةميظع ةدئاف هذهو

 نيذلا مهنأل ؛هاوسب نولوقي ال مهنإف ؛ةنسلاو باتكلا رهاظ فلاخي



 اومهفي نأ دب الف ؛مهتغلب لك يبنلا مهبطاخو ءمهتغلب نآرقلا لزن
 ناك ؛هفلاخي ام مهنع لقني مل اذإف ؛امهرهاظ ىلع ةنسلاو باتكلا
 .مهلوق كلذ

 يف ةوقلا وأ ةمعنلا ديلاب داري نأ عانتمالا ةياغ عنتمي هنأ :ًاثلاث
 نوكت نأ مزلتسي هنأل ؛[76 :صَ] 4 قدي تل ٌتَقلَح امِل 9 :هلوق لثم
 ةوقلا نأ مزلتسيو !!ىصحت ال هللا معنو ءطقف نيتمعن ةمعنلا
 عنملا ةياغ عنمي بيكرتلا اذهف !ددعتي ال دحاو ىنعمب ةوقلاو «ناتوق
 .ةمعنلا وأ ةوقلا:ديلاي دارملا نوكي نأ

 :ةدئاملا] «ِناَطَوُسبم كادي َلَب ال :هلوق يف نكمي دق هنأ به
 داري نأ نكمي ال نكل «ليوأت ىلع ةمعنلا امهب داري نأ 4

 م

 .ادبأ ةمعنلا 45د ٌتَقلَحاَمِل #' : هلوقب

 نيتيآلا ىف ةوقلا نيديلاب دارملا نوكي نأ عنتميف ؛ةوقلا امأ

 نأل ؛ م , تفلح امل # :هلوق يفو # مادي لب م

 ىلع لضف مدآل ناك ام ؛ةوقلا ديلاب دارملا ناك ول هنأ :اعياو
 ةوقب اوقلخ مهلك مهنأل ؛بالكلاو ريمحلا ىلع الو لب «سيلبإ
 ؛سيلبإ ىلع جاجتحالا حص ام ؛ةوقلا ديلاب دارملا ناك ولو هللا

 !؟يلع هلضف امف ؛كتوقب ينتقلخ بر اي انأو :لوقيس سيلبإ نإ ذإ

 ىلع تءاج هللا اهتبثأ ىتلا ديلا هذه نإ :لاقي نأ :ًاسماخ
 ركذ اهيف ءاجف ؛ةوقلل وأ ةمعنلا اهب داري نأ عنتمي ةعونتم هوجو

 داري نأ عنتمي اذه لكو «نيميلاو فكلاو طسبلاو ضبقلاو عباصألا

 ا



 .فاصوألا هذهب فصوت ال ةوقلا نأل ؛ةوقلا اهب

 ديلاب دارملا :اولاق نيذلا نيفرحملا ءالؤه لوق نأ اذهب نيبتنف

 .هجوأ ةدع نم لطاب ةوقلا

 ةيبيغلا ةيربخلا رومألا نم لجو زع هللا تافص نأ قبس دقو

 بجاولا نإف ؛هليبس اذه ناك امو .«لاجم اهيف لقعلل سيل ىتلا

 .هل ضرعتن نأ ريغ نم ؛هرهاظ ىلع هؤاقبإ انيلع

 :ىلاعت هلل نينيعلا تابثإ ©

 ثالث ىلاعت هلل نينيعلا تابثإل ىلاعت هللا همحر فلؤملا ركذ

 . تايا

 :روطلا] 4 اَننْيْعَأ كني َكْيَر ركل ٌريِصأَو :  هلوق : ىلوألا ةيآلا
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 .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل انه باطخلا

 : يأ ؛اربص لتف :مهلوق هلنمو « سبحلا ىنعمب :ربصلاو 9

 سبح :ينعي «هللا ماكحأل ربصلا وه :اولاق :عرشلا يفو

 .هللا ماكحأل سفنلا



 رماوأ : ةيعرشلاو : ةينوكو ةيعرش لجو رع هللا ماكحأو

 نع ربصلاو «رماوألا ىلع ربص هللا ةعاط ىلع ربصلاف ؛هاونو

 ىلع ُرَبْصُيَف «ىلاعت هللا رادقأ :ةينوكلاو .ىهاونلا نع ربص هتيصعم

 . هئاضقو هرادقأ

 ةعاط ىلع ربص :ماسقأ ةثالث ربصلا مهضعب لوق ىنعم اذهو

 : ةثالثلا ماسقألا لوانتي : 4كْيَرِركْحِل ٌريِصأَو # : ىلاعت هلوقف

 .هللا ةعاط ىلع ربصلا - ١

 .هللا ةيصعم نعو - ؟

 .هللا رادقأ ىلعو - '*

 . يعرشلاو ينوكلا كبر مكحل ربصا : يأ

 نإ :اولاقو «ءاملعلا هركذ يذلا ميسقتلا نأ فرعن اذهبو

 هللا ةيصعم نع ربصو هللا ةعاط ىلع ربص : ماسقأ ةثالث ربصلا

 . 4كْير كحل ٌريصأَو ## : ةملكلا هذه يف لخاد :هللا رادقأ ىلع ربصو

 يعرشلاو «يعرش امإو ينوك امإ مكحلا نأ :لوخدلا هجوو

 «رماوأب لجو زع هللا هرمأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو .هاونو رماوأ

 - :تارودقم هيلع ردقو «ءواون . نع هاهنو

 ع سما سا سر عمر م 0
 * َكيَر نم كليلإ ٌلِزنَأ آم ْمْلِب ٌلوسرلا اهيأتي # 9 :لثم رماوألاف

 رماوأ هذهو 6 : لحنلا] 4 َكْيَر ٍلِسْم ّلِإ عدأ * ءلكال :ةلدئاملا]

 نم نكمتي هنإف ؛كبر دبعا :ناسنإل ليق ول :ىنعي ؛ةميظع

 ا



 ةاناعم يف بعتي هنأل ؛بعص رمأ غيلبتلاو ةوعدلا نكل «ةدابعلا

 .افص نوكيف .مهداهجو نيرخآلا

 نم َكتْوْكَك الو :لاق ؛كرشلا نع هاهن دقف ؛يهاونلا امأو
 :رمزلا] 4 َكلَمَع َّنطَبَحل َتْكَرْكَأ َنِل »8 ١5[0 :ماعنألا] 4 َنيِكِرْتَمْل
 .كلذ هبشأ امو .. 09

 ىذأ ؛؟هموق نم ىذأ هيلع لصح دقف :ةيردقلا ماكحألا امأو

 ةالصلا هيلع لوسرلا لاثمأ الإ هيلع ربصي ال «يلعف ىذأو يلوق

 : مالسلاو

 ريقنتو «نيجهتلاو .ءازهتسالاو «ةيرخسلاب :لوقلاب هوذا

 نم ةعقب :نمآ نف ةفكلا تح اذجاتس ناك: لعفلاب ؛ةوذآو

 ىلع هوعضوو «ةقانلا ىلسب اوتأو ءاوبهذف «هبرل اا «ضرألا

 ولو هرهظ

 رفاك لخدي ول هنأب ملعلا عم «ةيذألا هذه نم غلبأ كانه سيل

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمو !!مزمز ءام هنوقسيو ذيبنلا هنومعطيو

 !!ىذألا اذه هنوذؤي هلل ًادجاس

 امنيب» :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ؛(945١) ملسمو 860 يراخبلا هاور امل )1١(

 هفذقف روزج ىَلَسِب طيعُم يبأ نب ةبقع ءاج «شيرق نم سان هلوحو دجاس هلك يبنلا
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 !!هباب ةبتع دنع هنوعضي راذقألاو ناتنألاو ةرذعلاب نوتأي اوناك

 ؛ميظعلا ءاذيإلا راص !؟راص اذامو «فئاطلا لهأ ىلإ جرخو

 هنومري اولعجو «قيرطلا يبناج ىلع مهناملغو مهؤاهفس فص
 ."0بلاعثلا نرق يف الإ قفي ملف «هبقع اومدأ ىتح ةراجحلاب

 ةبقاعلا نأب نمؤي نمؤم ربص هنكلو ءهللا مكح ىلع ربصف #

 . .* اننيعأب كنف كير ركل ريصاو » :هل لاق هللا نأل ؛هل
 :هل لوقت : نأ ناسنإلا هب مركي ءيش مركأ ٠ . .ةوافحلاو ءانتعالا

 كلذ همنا امون هن لقي قنا تبغي

 فورعم ريبعت اذهو . ينيعب كظحالأ انأ :هانعم ؟ ينيعب تنأ

 :ريبعتلا اذه لثمب ظفحلاو ةيانعلاو ةسارحلا مامت نوكي «سانلا دنع

 8# :هلوق ؛ًاذإ
 دع

 معجلا ١ ًٌّ ةياغ سورحم كنإف :ينعي ؛# انيْعأِب دن

 جوز - اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛(1745) ملسمو )077121١(: يراخبلا هاور امل )000(
 :لاق ءدحأ موي نم دشأ ناك ٌموي كيلع ىتأ له :ِِلك يبنلل تلاق اهنأ - لكك يبنلا
 تضرع ذإ «ةبقعلا موي مهنم تيقل ام دشأ ناكو «تيقل ام كموق نم تيقل دقل»

 انأو تقلطناف «تدرأ ام ىلإ ينبجي ملف لالك دبع نب ليلاي دبع نبا ىلع يسفن

 ةباحسب انأ اذإف يسأر تعفرف «بلاعتلا نرقب انأو الإ قفتسأ ملف يهجو ىلع مومهم
 كل كموق لوق عمس دق هللا نإ :لاقف ىدانف «ليربج اهيف اذإف ترظنف ينتلظأ دق

 ىدانف .مهيف تئش امب هرمأتل لابجلا كلم كيلإ هللا ثعب دقو .كيلع اودر امو

 نأ تئش نإ .«تعش اميف كلذ :لاقف ءدمحم اي :لاق مث ّيلع ملسف لابجلا كلم

 نم مهبالصأ نم هللا جرخي نأ وجرأ لب :ْلَك يبنلا لاقف «نيبشخألا مهيلع قبطأ

 .«ائيش هب كرشي الو هدحو هللا دبعي
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 . ظفحلا ةياغ ظوفحم «ةسارحلا

 ِِع طر وم<
 . كب ىنتعنو «كاعرنو «ءكظفحن ؛كعم اننيعأ : «اًَنِنيِعْأِب #

 تءاج اهنكل ءلجو زع هلل نيعلا تابثإ ةميركلا ةيآلا ىف

 الو لزي مل هنأل :ةيتاذلا :ةيربخلا ةيتاذلا تافصلا نم نيعلا

 ءارجلا :اثيلإ ”ةةيسلاب اهانه" :نآلا. :ةةيربشلا اه اهفن كا

 . ضاعبأو

 اهنكل ءمسجلا نم ضعب هجولاو «هجولا نم ضعب انم نيعلاف

 اذه نأ قبس هنأل ؛هللا نم ضعب اهنإ :لوقن نأ زوجي ال هلل ةبسنلاب
 وأ ضعبلا نأو «قلاخلا ىف ةئزجتلا ىضتقي هنأو «دري مل ظفللا

 تافصو «دقفي نأ زوجيو «هدقفب لكلا ءاقب زوجي يذلا وه ءزجلا

 .ةيقاب ىه لب ءآدبأ دقفت نأ زوجي ال هللا

 سيل مكبر نإو «روعأ هنإ) :لاقو لاجدلا فصو نيح ؛طقف نيتنثا

 ."”(ىنميلا نيعلا روعأ» : ظفل ىفو «2""روعأب

 نم نسي « بيعم :ئأ ؛(روعأ) ىنعم سانلا ضعب لاق دقو

 يف يذلا حيحصلا ظفلل لهاجتو فيرحت هنأ كش ال اذهو

 .امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم ؟؛(59١) ملسمو 00 يراخبلا :هاور )غ0(

 .امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم ؛159(4) ملسمو 0/0 يراخبلا :هاور )0

71 



 اذهو 2'"ةيفاط ةبنع هنيع نأك «ىنميلا نيعلا روعأ» :هريغو يراخبلا

 | . حضاو

 امأ '«تيعلا روعلا الإ ؟ةيوعلا"ةعللاب :(روغأ) :امقيأ لاقت الو

 .بيعلا قلطم هب داري امبرف ؛(راوع) وأ (روع) :ليق اذإ

 . طقف نيتنثا نينيع ىلاعت هلل نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 هب نايبلا ناكل ؛نيتنثا نم رثكأ هلل ناك ول هنأ ةلالدلا هجوو

 نإ :لاقل ؟نينيع نم رثكأ هلل ناك ول هنأل ؛روعلاب نايبلا نم حضوأ

 حوضو راص ؟نيتنث نم رثكأ نيعأ هل ناك اذإ هنأل ؛؟نيعأ هل مكبر

 .نيبأ برب سيل لاجدلا نأ

 نم كلذ ناكل ؛نينيع نم رثكأ لجو زع هلل ناك ول :ًاضيأو

 ىلع لدت ةرثكلا نأل ؛هللا ىلع ءانثلل ًاتيوفت هركذ كرت ناكو «هلامك

 لوسرلا اهنيبل ؟نينيع نم رثكأ هلل ناك ولف «مامتلاو لامكلاو ةوقلا

 دئازلا وهو «لامكلا اذه داقتعا انتوفي الثل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع

 .نيتنثلا نينيعلا ىلع

 «ةلسرملا قعاوصلا» هباتك يف هللا همحر ميقلا نبا ركذو

 ةالصلا يف ماق اذإ دبعلا نإ) :وهو «هعاطقنال فيعض هنكل ءاثيدح
 5 : س01 11 . 5 1 5 5 5 7 ف

 ثيدحلا قكل «هينثت هذه : ؟ينيعا : 4«... نمحرلا ينيع نيب ماق

 .قباسلا ثيدحلا يف هجيرخت مدقت )١(

 «ةفيعضلا» يف ينابلألا لاقو .(507) «قعاوصلا» باتك يف ميقلا نبا هركذ (؟)

 -ع(هدئسمأل يف رازبلاو 7(2؟ :خص) «ءافعضلا» ىف ليقعل ١ هاور دج فيعض - :(١٠١”؟5)

 نسل



 ثيدح ؛ حيحصلا ثيدحلا ىلع هذه انتديقع ىف اندامتعاو « فيعض

 هدر) ىف هللا همحر ىماردلا ديعس نب نامثع كلذ ركذ دقلو

 باتك» يف ةميزخ نبا: ةركذ يق كلذكو ««يسيرملا رشب ىلع

 نسحلا وبأ كلذ ىلع فلسلا عامجإ ًاضيأ ركذو ««ديحوتلا
 .حضاو اذه يف رمألاو «ينالقابلا ركب وبأو هللا همحر يرعشألا

 ال «نيتنثا نينيع ىلاعت هلل نأ :اهب هلل نيدن ىتلا انتديقعف

 .ةدايز

 طعر ءم< 5
 ؛# انِنيعْأب 8# :ىلاعت هلوق رسف نم فلسلا نم نإ :ليق نإف

 متنأو «نوفورعم نويفلس ةمئأ كلذب هرسف .انم فارم 4ةلؤقب

 يهو .لصألا تابثإ عم «مزاللاب اهورسف مهنأ :باوجلاف

 «نيعلا تابثإ نودب ؛انم ىأرمب :نولوقي فيرحتلا لهأو «نيعلا

 تابثإ عم ءانم ىأرمب :4اَنيمأِر ال :نولوقي ةعامجلاو ةنسلا لهأو
 .نيعلا

 ةقيقرلا ةيدنم نكذ قم ةياتسو اذيكرت نشأ انه نيقلا كذا نكل

 . 4[ كنت » :لاق اذهلو
 مكراكنإ يف لجّرلاو ليخلاب انيلع متبلجأ :ةلطعملا تلاق

 :لوقي هللاف ؛اهرهاظ نع ةيآلا متجرخأف متلوأ متنأو «ليوأتلا انيلع

 )  047(راتسألا فشك .
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000 

 «مترفك ؛رهاظلاب متذخأ اذإو ءرهاظلاب اوذخف ؛ 4 اننيعأب كني »
 «ليوأتلا زوجي :نولوقت ةرمف ؛متضقانت ؛رهاظلاب اوذخأت مل اذإو

 الإ اذه لهو ءآفيرحت هنومستو «ليوأتلا زوجي ال :نولوقت ةرمو
 ! ؟هللا نيدب مكحت

 الو ءانتقيرط وهو «سأرلاو نيعلا ىلعو «رهاظلاب ذخأن :انلق
 . هفلاخن

 طسو «هللا نيعب ِِلي ًادمحم نأ ةيآلا نم رهاظلا :اولاق

 «ةيفرظلل ءابلاف ؛دجسملاب ديز «تيبلاب ديز :لوقت امك ؛نيعلا
 :هلوق نوكيف ءدجسملا لخادو تيبلا لخاد ديز نوكيف

 مكنأل ؛مترفك اذهب متلق اذإو !اننيعأ لخاد :يأ ؛ 4 [سزبعأب »
 ؛هب اولوقت مل نإو «ةيلولح متنأف ؛قئالخلل الحم هللا متلعج
 ! ؟متضقانت

 ام نوكي نأ !هللا ذاعم مث !هللا ذاعم مث !هللا ذاعم :مهل انلق
 ؛نآرقلا رهاظ اذه نأ متدقتعا نإ متنأو .نآرقلا رهاظ هومتركذ
 رفاك وهف ؛لالضو رفك نارقلا رهاظ نأ دقتعا نم نأل ؛مترفك

 .لاض

 !ظفللا رهاظ وه اذه نإ :مكلوق نم هللا ىلإ اوبوت متنأف

 ا ل ةغللا لهأ عيمج اولأساو
 !؟نيعلا نفج - يف لاح نيعلاب هيلإ روظنملا ناسنإلا نأ ةرابعلا هذه

 !! ًاتاومأو ًءايحأ ةغللا لهأ نم متئش نم اولأسا

 ىنعملا اذه نأ تفرع ؛ةيبرعلا ةغللا بيلاسأ تيأر اذإ تنأف

 ال



 نوكي نأ نع ًالضف ؛ةيبرعلا ةغللا ىف دري ال هب انومزلأو هوركذ يذلا

 وهو «ءركنم رفك برلا ىلإ هتفاضإف ؛لجو زع برلا ىلإ ًافاضم
 .ًالقعو اعرشو ةغل ركنم

 ؟#«اننيعأِب 8# : هلوق ىف ءابلا نورسفت اذامب :ليق نإف طعر ومع

 نأ :: ىنعي ؟قىيعب تنأ :>ثلق اذإ «ةبحاضصملاب اهرسفت :انلق

 زع هللا نأ :ىنعملاف ؛كنع كفنت ال «كيلإ رظنتو كبحصت : ىنيع

 نوكي نأ ىضتقي هنأل ؛ةيفرظلل انه ءابلا نوكت نأ نكمي الو

 .لاحم اذهو ءهللا نيع ىف ِيَِ هللا لوسر

 ؛ضرألا يف وهو كلذب بطوخ هلي هللا لوسر نإف ؛ًاضيأو
 .ًابذك نآرقلا ةلالد تناك !هللا نيع يف ناك هنإ :متلق اذإف

 لوسرلا نأ نارقلا رهاظ نأ ىوعد نالطب ىف رخآ هجو اذهو

 .ىلاعت هللا نيع يف ُهِْك

 اد لع ةئلمحَو## :ىلاعت هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 ١ - ١5[. :رمقلا] «َرْيْك ناك نمل هآَرَجاَتيعَأِب

 .مالسلاو ةالصلا هيلع حون ىلع دوعي ريمضلا ا

 تاذ ةنيفس ىلع :يأ ؛ # ِرْسْدو حولا ِتاَد كع ُهَنلََو# :هلوقو

 ءاهعنصي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ةنيفسلا هذهو «رسدو حاولأ

 وجب ٠ ب م

 ُرَحَسَ اَنِقاَنِم اورَحَسَت نإ 9 :لوقيف ءهنم نورخسيف «هموق هب رمي ناكو

 ين
 2 وو 2 1 >2

 قرح رسدو 2 2

 نسلم



 .[78 :دوه] 4ةوُركَْشاَمُك كم

 عََصأَو 9 :هل هللا لاقو «هتيانعو هللا ةياعرو هللا رمأب اهعنص

 عنصي وهو هيلإ رظني ىلاعت هللاف ؛[77 :دوه] 4انِيوَواَيعأب كتل
 .اهعنصي فيك همهليو .كلفلا

 : # تا : 4 ِرْسْدَو حولا ٍتاَذ» :هلوق يف انه هللا اهفصوو *#

 بشخلا هب طبري ام :رسدلاو .بشخلا :حاولألاو .ةبحاص : ىنعمب

 دارملا نأ ىلع نيرسفملا رثكأو «كلذ هبشأ امو لابحلاو ريماسملاك

 ."7باشخألا اهب طبرت يتلا ريماسملا اهب

 حاولألا تاذ أ ؛ 4 ىرجت : دهاشلا اذه : اني رحت 4

 امك ؛طقف نانيع انه نيعألاب دارملاو .لجو زع هللا نيعأب رسدلاو

 انه ءابلاف ؛اننيعأب انرظنب ةبوحصم :يأ ؛اهب يرجت ىنعمو .ّرم
 نم عبنو ءامسلا نم لزن يذلا ءاملا ىلع يرجت «ةبحاصملل

 « روبن ُبوُلْعَم يأ 9 هبر اعد مالسلاو ةالصلا هيلع ًاحون نأل ؛ضرألا
 اكرَجَقَو * ِرِمَجُم أَ كمَسلا ٌبوَبأ آَحَنَمَف » : ىلاعت هللا لاق ؛[١٠ :رمقلا]
 نيعب يرجت ةنيفسلا هذه تناكف ؛[١؟ - ١١ :رمقلا] 4ائوُيْع َضْرَأْل
 . لجو زع هللا

 :وأ ء«ةنيفسلا ىلع هانلمحو :لقي مل اذامل :لئاق لوقي دق
7” 2 

 ؟# ٍرسَدَو جول ِتاَدَلع 0 : لاق لب «كلف ىلع هانلمح

 :رظنا .ريرج نبأ هراتخاو ديز نباو ةداتقو ىبطرقلاو ريبج نب ديعسو سابع نبأ هلاق )١(
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 كلفلاب ريبعتلا نع َلَدَع :لوقن نأ اذه ىلع باوجلاو

 : ةثالث هوجول ؛رسّدو حاولأ تاذب ريبعتلا ىلإ ةنيفسلاو

 هانلمح :لاق ولف ؛اهلصاوفو تايآلل ةاعارم :لوألا هجولا

 ولو .اهلبق ام الو اهدعب ام عم ةيآلا هذه بسانتت مل ؛كلف ىلع

 يف تايآلا بسانت لجأ نم نكل .كلذك ؛ةنيفس ىلع :لاق

 . (ِرْسُدَو حولا ٍتاَدْلَع # :لاق اهتاملك يفو اهلصاوف
 «نفسلا نوعنصي فيك سانلا ملعتي نأ لجأ نم :يناثلا هجولا

 دَّمَلَو # :ىلاعت هللا لاق اذهلو ءريماسملاو حاولألا نم اهنأ نايبو

 ةيآ اهملع ىلاعت هللا ىقبأف ؟[5١ :رمقلا] © ِركَدُم ني َلَهَ هيَ آه
 .ًاحون ىلاعت هللا مهلأ امك نوعنصي قلخلل

 حاولأ نم تناك ثيح ءاهتوق ىلإ ةراشإلا :ثلاثلا هجولا

 . ميظعتلل انه ريكنتلاو ءرسدو

 فصولا ركذ يف كلذ ريظنو ءاهتدام ىلع قيكرتلا يعورو

 ملو ١١[ : انها # ِتاَعِبِدَس ّلمعأ نأ # : ىلاعت هلوق فوصوملا نود

 نوكت نأ يهو .عوردلا هذه ةدئافب ةيانعلا لجأ نم 0 : لقي

 ٠ .اهلثم هذهف ؛؟ةمات ةغباس

 : ىلاعت هلوق يف هانلق ام اهيف لوقن ؛ 4اتنبعَأب رحت » :هلوقو

 ' .[148 :روطلا] «اَنِنِبْعَأب كني »

 « َفَيَع لع َمَنَصْنِلَو ِقَم ُهّبَحح َكِِلَع ُتيَلأَو» :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا
 :[؟59 :هط]
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 : مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومل باطخلا 2

 يف نورسفملا فلتخا : وم ٌةَّحم َكَيلَع ٌتيَقلأو # :هلوقف هم سر ع حس
 :اهانعم

 1 عت ؛# َقَم دع َكََع ٌتيَملأو# :لاق نم مهنمف

 . كتببحأ

 امل نوعرف ةأرما نأ اذه دهاشو «كبحأ كار نم :نأ :يأ ؛هللا
 * ادلَو د 3 ًانعقني نأ ومع هولسفت هل 8 :تلاقو هتبحأ هتأر

 ؟نيينعملا ىلع ةيآلا اولمحت نأ مكنكميأ :لئاق لاق ولو
 لمتحت تناك اذإ ةيآلا نأ وهو «ةدعاقلا ىلع ءانب ! معن :انلقل

 هيلع ىسومف ؛ًاعيمج امهيلع لمُحُت اهنإف ؛امهنيب ةافانم ال نيينعم
 «سانلا نم بوبحمو «لجو زع هللا نم بوبحم مالسلاو ةالصلا
 هللا نأل ؛نامزالتم نيينعملا نأ عقاولاو ءهوبحأ ؛سانلا هآر اذإ
 . هتبحم دابعلا بولق يف ىقلأ ؛ادبع بحأ اذإ ىلاعت

 هللا هبحأ :لاق هنأ هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىوريو

 .هقلخ ىلإ هببحو

 ىلع ءيشلا لعج :عنصلا :4 َيَع لع َمَنَصْنِلَو 8 : لاق مث *

 نولحا



 ةعانصو «تيبلا ءانب :تيبلا ةعانصف ؛هبسحب ءيش لك عنصو

 هانعم :يمدآلا عنصو «تاكرحم وأ ًالثم يناوأ اهلعج :ديدحلا

 ةيلقعلا هتيبرتو «ءءاذغلاب ةيندبلا هتيبرت :ةيلقعلاو ةيندبلا ةيبرتلا
 . كلذ هبشأ امو قالخألاو بادآلاب

 ىلع يبر هنإف ؛كلذ هل لصح مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومو

 :هللا نيع

 م ءمهلتق نم لجو زع هللا هامح ؛نوعرف لا هطقتلا امل

 يذلا اذه نأ ىلاعت هللا ىضقف «ليئارسإ ينب ءانبأ نولتقي اوناك مهنأ

 نولتقي سانلاف ؛نوعرف لآ ناضحأ يف ىبرتيس هلجأ نم سانلا لتقت
 ةردقلا هذه ىلإ رظناو .مهناضحأ يف ًانمآ ىبرتي وهو ءهلجأ نم
 !!ةميظعلا

 يتاللا ءاسنلا  عضارملا ىلع ضرع هل هللا ةيبرت نمو
 ٌعِضاَرمْلا ِهيِلَءاَمْسَرَحَو# » :ةدحاو يأ نم عضر ام هنكلو «- .هنعضري
 هتخأ تناكو ءطق ةأرما نم عضر امف ١١[ :صصقلا] ؛4ُلّبَق ني
 ِتيَب ٍلهَأ جلع ركلدَأ لَه » :تلاقو «مهتأرف ا لبق نم: ةعيبدتلا كنق
 ؛معن :اولاق ؟[١١؟ :صصقلا] 4 ترُخِصت ُمَل َمْهَو مُكحل ٌميوُلَمُكَي
 لإ ُهَنْددَرَك# :ىلاعت لاق ؛اهوعبتف .ينوعبتا :تلاقف .اذه دون نحن
 نم عضري ملو ١[! :صصقلا] 4تّرغَم الو اسهذِنع تك 5 وأ
 قدصو هللا ةردق لامك نم اذه نكل !عيضر هنأ عم ءاطق ةأرما

 وبلا ٍفِهيِتْلاَكِهئَلَع َتْنِخ اًدإَو» :اهل لاق لجو زع هللا نأل ؛هدعو
 . 17 : صصقلا]4 تَسْرمْلا بري هوُلعاَبَو كيل هور انإ فرحت الو فاح الو 2000 مل ب و يس ع هع د د سل سم بح

 ما



 يلعجا :اهل ليق ؛اهروصتي دحأ ال اهنبا ىلع اهتقفش مألا

 .كيلإ يتأيسو ءرحبلا يف هيقلأو .قودنص يف كنبا

 !ءيشلا اذه تلعف ام ؛ةأرملا هذه عم يذلا ناميإلا الول
 هترجل ؛رحبلا يف هتوبات يف طقس اهنبا نأ ول !رحبلا يف اهنبا يقلت

 هتقلأ هدلعوو لجو زع برلاب اهتقثل نكل !؟هيقلت يتلا يهو فيكف
 .ميلا يف

 نم قبس ام يفاني له ؛دارفإلاب ؟ 7# يع لع َمَنَصنِلَو » :هلوقو

 !؟عمجلاب اهركذ

 لمشيف معي فاضملا درفملا نأل كلذو «يفانت ال :باوجلا

 ف اس اا نع نم هلل كيت انه لك

 . ةينثتلا وأ

 يب سوما ؛عمجلاو ةينثتلا نيب رظنلا ىقبي ؛اذإ

 ؛ةافانم الف ؟نينثا عمجلا لقأ ناك نإ :لوقن نأ باوجلا

 لقأ ناك نإو . هيفاني الف ؛نيتنثا ىلع لاد عمجلا اذه : :لوقن اينآل

 هب داري امنإو «ةثالثلا هب داري ال عمجلا اذه نإف ؛ةئث ةثالث عمجلا

 .هيلإ فاضملا نيبو عمجلا ريمض نيب بسانتلاو ميظعتلا

 و نودب ةيؤرلاب نيعلا ليطعتلاو فيرحتلا لهأ رسف دقو
 ذآ نكمي ال نيعلاو- , نيغ ال نكلو :ءابم ةيؤرب. :كاهيقأي #9 :اولاقو
 انتبثأ اذإف ؛مسجلا نم ءزج نيعلا نأل ؛اذيأ .لجو دع هلل كبش
 ءزوجي الف ؛عنتمم ءيش اذهو ءآمسجو ةئزجت انتبثأ ؛هلل نيعلا
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 انلو كارن امنأك :ينعي ؛ةيؤرلا ديكأت باب نم نيعلا ركذ هنكلو
 !!كلذك نيييل رمألاو .«نيغ

 :هجوأ ةَّدِع نم أطخ لوقلا اذه :مهل لوقنف

 . ظفللا رهاظل فلاخم هنأ :لوألا هجولا

 . فلسلا عامجإل فلاخم هنأ : يناثلا

 درجم نيعلاب دارملا نأ :يأ ؛هيلع ليلد ال هنأ :ثلاثلا

 . ةيؤرلا

 ؟انيح ةيسفنل هللا :كينآو.. «ةيؤرلا اهنأب :انلق "اذإ"اننأ : عبارلا

 ىلع ليلد ةيآلا يف نوكي ذئنيحو «نيعلا كلتب ىري هنأ كلذ مزالف

 . ةيقيقح نيع اهنأ

 : ىلاعت هلل رصبلاو عمسلا ةفص ©

 :جرشلا

 تايآ رصبلاو عمسلا يتفص تابثإ يف هللا همحر فلؤملا ركذ

 ١[. : ةلداجملا] 4 ٌريِصَب ميِد 1 م

 .قيقحتلل : 4339 *

 اهجوز يكتشت كك يبنلا ىلإ تءاج يتلا يه :ةلداجُملاو

 نوح



 .اهنم رهاظ نيح

 وأ .يمأ رهظك يلع تنأ :هتجوزل لجرلا لوقي نأ :راهظلاو

 .اهوحن ةملك

 ىلإ ىكتشت تءاجف ءًنئاب ًاقالط ةيلهاجلا يف راهظلا ناكو
 قالطلا كلذ لجرلا اذه اهقلطي فيك هل نيبتو هلك هللا لوسر

 هعجارت : يأ؛ دع تلا رواحت تناكو ىدالوأ مأ ىهو نئابلا

 .ةروكذملا تايآلا ىف هب اهاتفأ امب لجو زع هللا اهاتفأف «مالكلا

 يتلأ َلوق هَل َعِيَس ق9 :هلوق تايآلا هذه نم دهاشلاو *

 عمسي هنأو «ىلاعتو هناحبس هلل عمسلا تابثإ اذه يفف ؛ *# كارت

 . تيفخ امهمو تدعب امهم تاوصألا

 (هلل دمحلا :تلاق وأ) كرابت» :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق
 ىفخيل ينإو «تيبلا ةيحان يفل ينإ «تاوصألا هعمس عسو يذلا

 .اهثيدح ىنعم اذه .''"اهثيدح ضعب َىلع

 .توصلا كاردإ هانعم نوكيف ؛تاعومسملاب قلعتي عمس ١

 نم بيجي هللا نأ هانعم نوكيف ؛ةباجتسالا ىنعمب عمسو - ؟

 ؛هءاعد هللا ٌعمَسو .يعادلا نم قلطني توص ءاعدلا نأل ؛هاعد
 نأل ؛طقف عامس درجم هعمس دارملا سيلو «هءاعد باجتسا :ينعي

 )١( هجيرخت مدقت )١/١١5(.

 نضرب



 . ءاعدلا هللا بيجتسي نأ ةدتافلا لب «هنم ةدئاف ال اذه

 :ماسقأ ةثالث توصلا كاردإ ىنعمب يذلا عمسلاف

 .ديدهتلا هب دصقي ام :اهدحأ

 .دييأتلا هب دصقي ام : ىناثلاو

 .ىلاعتو هناحبس هللا ةطاحإ نايب هب دصقي ام :ثلاثلاو

 ال اَنأ نوبَسحيْمأ # :ىلاعت هلوقكف ؛ديدهتلا هب دصقي ام امأ - ١

 اوك هلأ َعِمَس َدَمَل 9 :هلوقو 8٠١٠[2 :فرخزلا] 4# مُهْبَويَو ْمُهَّرس ٌعَمْت
 ١4١[. :نارمع لآ] 4ُهكينْمأ َنَكَو ٌريِقَ هلأ نإ اوْلاَق تملأ

 :نوراهو ىسومل ىلاعت هلوقكف ؛دييأتلا هب دصقي ام امأو - ١

 ديؤي نأ لجو نع هللا دارأ ؛[47 :هط] «كورأو ٌعَمْسَأ امُكحمم وت )

 ام عمسي :يأ ؛؟ىربو عمسي امهعم هنوك ركذب نوراهو ىسوم
 امو «نالعفي امو «هيلإ السرأ نمو امهاريو ءامهل لاقي امو نالوقي

 :ىهو «ةيآلا هذه لثمف ؛ةطاحإلا نايب هب دصقي ام امأو

 ١[. :ةلداجملا] كَما لِإ ىَْفَتَواَهِجْهَر يف كلب لأ لولا َمَسدَه#

 ٌريِعم هلأ نإ أوُلاَق تيل َلَوَق ُهَأ مس دَمَلا» :هلوق :ةبذاثلا ةيآلا

 181١[. :نارمع لا] «ُةيَِْأ نو

 ؛ردقملا مسقلاو «(دق)و «ماللاب ةدكؤم ةلمج :4ّدَقَلا# *

 .تادكؤم ةثالثب ةدكؤم ىهف ؟ هللاو :هريذقت
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 مهلتاق دوهيلا مه : هيي ضو ريِقَم هلا َّنِإ :اولاق نيذلاو

 0 َّنإ# :اولاق ؟بيعلاب هللا اوفصو مهف ؛هللا

 ىلا اد نّم# :ىلاعت هلوق لزن امل هنأ :اذه مهلوق ببسو
 لوسرلل اولاق له 0 ا 2 قع اسمح اَنَضْرَق هلأ ص ل 5

 انُلْسُرَو لب مهطوجو مهرس عمش ال اَنأ توْبَسحيْمَأ # : هلوق :ةثلاثلا ةيآلا

 8٠[. :فرخزلا] 4َنْوُبْشْكَي مهيد

 ىنعم ةنمضتم اهنإ :نولوقي ؛؟بيكرتلا اذه لثم يف #مآ»

 اهيفو بارضإ اهيفف ؛نوبسحيأ لب :ينعي ؛ةزمهلاو «(لب)
 .مهاوجنو مهرس عمسن ال انأ نوبسحيأ لب :يأ ؛ماهفتسا

 . هيحاص ىلإ ناسنإلا هرسي ام :رسلاو *

 نم ىلعأ وهف ؛هبطاخيو هبحاص هب يجاني ام :ىوجتلاو
 نسا

 .ءادنو ةاجانمو رس :ءايشأ ةثالث انه اهف

 هتملك : 2 هترراسو «كبناج ىلإ صخش ُث ناك اذإ ؛الثمف

 ةزاتنكا اذه ودبل ؛هريغ هعمسي ال مالكب

 .ةاجانتم ىّمَس

 انقر



 .ديعبل ديعب نم نوكتف ؛ةادانملا امأو

 هوجو ْمُهَرِ ممسك نأ َنوْبَسَحيْمأ» : مهايإ ًاددهم لجو زع هللا لوقيف
1 

 ىلع ةدايزو «عمسن ىلب :ينعي ؛باجيإ فرح : #ىلب#و *

 امو نورسي ام نوبتكي مهدنع : يأ ؛ 4 َنْوُبْتْكَي َمِييَدَ اَلْسُيَوا# :كلذ
 لامعأ ةباتكب نولكوملا ةكئالملا انه لسرلاب دارملاو «نوجانتي هب
 مهرس عمسي ىلاعت هللا نأ تابثإ ةيآلا هذه يفف ؛مدآ ينب

 .[41 :هط] «كرأو ْعَمْسنأ آمُكَعم ىنَّنإ » : هلوق : ةعبارلا ةيآلا

 لوقي ؛ مالسلاو ةالصلا امهيلع نوراهو ىسومل باطخلا 2

 عمسأ : يأ ؛ 4كورأو عمسأ امكحعم ىنتإ# :امهل ىلاعتو هناحبس هللا

 اعلا نم ىرأو ءامكارأو ؛امكل لاقي ام عمسأو «نالوقت ام

 .امكب لعفُي ام ىرأو «نالعفت ام ىرأو «هيلإ

 ؛لوقلاب ناك نإف ؛لعفلاب وأ لوقلاب امهيلإ ءاسي نأ امإ هنأل

 ١4[. :قلعلا] «َّرهَنأَنأ ليدل # : هلوق :ةسماخلا ةيآلا

 لَك يبنلا ىلإ ءيسي نم ىلإ دوعي 4 ميَرلَأ# يف ريمضلا *
 رع سي ريع سرت ص مس هس هر م صرع 0 2 ور هلا جم 00 7

 َرمآَوأ 4 ئدحلا لعن نإ َتْيِءَرَأ َحْلَص اذِإ اَدْبَع د: هني ىِذَلَأ تير :هلوقل

 ء[5١ 9 :قلعلا] 4 ري هلأ نأ ميرلَأ # كونو بدك نإ َتيمرَأ < وقلب

 اندرما



 .''”لهج وبأ هب دارملا نأ نورسفملا ركذ دقو

 . لجو زع هلل ةيؤرلا ةفص تابثإ :ةيآلا هذه يفو

 :ناينعم اهل هللا ىلإ ةفاضملا ةيؤرلاو

 .ملعلا :لوألا ىنعملا

 .رصبلاب اهكاردإ :ينعي ؛تارصبملا ةيؤر :يناثلاو

 اديب نوري ْمُهَّنِإ 8 :ةمايقلا موي نع ىلاعت هلوق :لوألا نمف
 و م

 مويلا نأل ؛ملعلا ةيؤر انه ةيؤرلاف ؛[1 :جراعملا] # اًبيِرق هليرتو

 ؛ ابق هيَرتَو » :ىنعمف ؛دعب نكي مل وه ًاضيأو «ىري ًامسج سيل
 .ابيرق هملعن يأ

 نوكت نأل ةحلاص يهف ؛ ري هلأ نأ عي لأ »م :هلوق امأو *

 الو ءامهل ةحلاص تناك اذإو «ةيرصبلا ةيؤرلا ىنعمبو ملعلا ىنعمب

 ؛ىري هللا نإ :لاقيف ءاعيمج امهيلع لمحت نأ بجو امهنيب ةافانم
 .ًاضيأ هاريو «هلوقي امو لجرلا اذه هلعفي ام ملعي :يأ
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 نيرجاّسلا ىف كَبلقتو : موقت نِيِح كيري ىِذَلا © :هلوق :ةسداسلا ةيآلا

 7١8 - 77١[. :ءارعشلا] 4ٌميِلَعْلآ ميل ٌوْهّوَتِ #
 : ءارعشلا] 4 يحيل زعل لع ْلكَوَتَو ال :هلوق ةيآلا هذه لبق * مس حرق ص س

 /١١١[.

 موقت تح كري ىلا » :هلوق نأل ؛رصبلا ةيؤر انه ةيؤرلاو *

 )١( «روثنملا ردلا» رظنا )5757/5(.
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 لبقو موقي نيح هب ملعي هللا نآل ؛ملعلا ىنعمب نوكت نأ حصت ال

 دارملا نأ ديؤي وهو .4َتدَّتلأ ف َكبَمَبِو » :هلوقل ًاضيأو «موقي نأ
 .رصبلا ةيؤر انه ةيؤرلاب

 ءهدحو ةالصلل موقي نيح هاري ىلاعت هللا نأ :ةيآلا ىنعمو *

 .ةعامجلا ةالص يف نيدجاسلا عم ةالصلا يف بلقتي نيحو

 نيح كاري يذلا هللا : يأ ؛4ُهَنِإ 8 :«ٌميِلَعْلا ميل ٌرْهَمَتِإ 9 *
 . «ميلعْلا ميسا وه» : موقت

 لهف ؛رصحلا هدئاوف نم ؛(وه) لصفلا ريمض انه ةيآلا يفو

 روصحملا نم ءيش دجوي ال رصح هنأ :ىنعمب ؛يقيقح انه رصحلا

 ؟يفاضإ وه وأ «هيف روصحملا ريغ يف

 دارملا نأل ؛هجو نم يقيقح هجو نم يفاضإ وه :باوجلا

 وه اذهو «عومسم لكل كردملا لماكلا عمسلا وذ :انه ميسا ا ب

 قلطم امأ «يقيقح رابتعالا اذهب رصحلاو ءلجو زع هللاب صاخلا
 اَنَقَلَح اَنِإ 8# :ىلاعت هلوق يف امك ؛ناسنإلا نم نوكي دقف ؛عمسلا

 ؛[؟ :ناسنإلا] 4 اًريِصَب اًعيِعَس ُهَتَلَعَجَم ِهِلَتَب حاَمَمَأ ٍةَمْطن نم نفح

 نإف ؛# ٍويِلَعا# كلذكو .ًاريصب ًاعيمس ناسنإلا ىلاعت هللا لعجف

 *« ٍرِلَع ِيلْعِب ٌهوُرَّتَبَوا» :ىلاعت هللا لاق امك ؛ميلع ناسنإلا

 هللاب صاخ  لماكلا :يأ  قلطملا ملعلا نكل «.[78 :تايراذلا]

 .يقيقح رابتعالا اذهب رصحلاف ؛ىلاعتو هناحبس

 .ةيؤرلاو عمسلا نيب عمجلا ةيآلا هذه يفو

 انضر



 لي ب سل ظل وبي ص سس 0 ل ر سص غر 15 5 هَ
 ملوسرو كلمع هللا ىريسف اولمعأ لقو # :هلوق :ةعباسلا ةيآلا

 تصرف سا رع رخل ل11 د هذآ

 دع عمر

 ١٠١9[. :ةبوتلا] «َنوُنِمْؤَمْلاَو

 مرتو مهرهطت ةفدص
 00 -ي 5-5 5 57

 ْمِهْيومأ ْنِم ذح# :ةيالا هذه لبق يذلاو **
 2م 2 وم ع 1 5 مر غب :

 لح يحس أَو محل لكس كول نإ وَ ِّلَصَو اي وه هَل نأ أوبلعي أ هب رميع م 7
 أ ّثأَو ِتقَدَّصلأ ذْحأََو وِداَبِع ّنع َةبَوَسلا ٌلبَعَي :ةبوتلا] 4مل بلوه هَل تو تكَكَصل دع

 “٠١ ٠١5[.

 دع

 . © َنوُمِمْؤَمْلاَو ملوسرو يلمع هلأ ىريسف #» : لوقي ةيآلا هذه ىف #

 هللا نم ينعي - ديعو اذه : دهاجم لاق :هريغو ريثك نبأ لاق

 ىلعو هيلع ضّرْعَتس مهلامعأ نأب ؛هرماوأ نيفلاخملل 5 ىلاعت

 رهظي دقو «ةمايقلا موي ةلاحم ال نئاك اذهو «نينمؤملاو لوسرلا

 م 11

 .ايندلا يف سانلل كلذ هللا

 .ةيرصبلاو ةيملعلل ةلماش انه ةيؤرلاو

 ةيؤرلاو «ةيملعلا ةيؤرلا :اهيينعمب ةيؤرلا تابثإ :ةيآلا يفف
 . ةيرصبلا

 : ةيؤرلاو عمسلا يتفص نم قبس ام ةصالخو

 : نيمسق ىلإ مسقني عمسلا نأ

 .ةباجتسالا ىنعمب عمس ١-

 .توصلا كاردإ ىنعمب عمسو - ؟

 . ماسقأ ةثالث توصلا كاردإ نأو

 انور



 : نيمسق ىلإ مسقنت ةنت ةيؤرلا كلذكو

 . ملعلا ىنعمب د ةيؤر-١

 . تارصبملا كاردإ ىنعمب ةيؤرو - ؟

 . لجو زع هلل تباث كلذ لكو

 : ماسقأ ةثالث تارصبملا كاردإ ىنعمب يتلا ةيؤرلاو

 عمسأ امكحعم م نت #3 :هلوقك ؛دييأتلاو رصنلا هب دصقي مسق -

 .[45 :هط] «كينو

 ابن أ َّنِإ # :هلوق لثم ؛ملعلاو ةطكاح دا 0 صم حر 2

 .[7ا/١ :ةرقبلا] 4اريِضباَميِص نك هللأ ندد كظِعي

 نوف نل أاورِزَممَت ال لف © :هلوق لثم ل و

 : ةبوتلا] 4ٌمَأوُسَرَو ْمُكَلَمَع ُهَّلَأ ى ىَرَيَسَو جكحراَْمَ نمل أ نأَتب دم ٌمكحَل
 "ا

 عمسلا يتفصب ناميإلا يف ةيكلسملا ةيحانلا نم هديفتسن ام

 ا : ةيؤرلاو

 :ءاجرلاو فوخلا اهب ناميإلا نم ديفتسنف ؛ةيؤرلا امأ -
 نأل ؛ةعاطلا دنع ءاجرلاو .اناري هللا نأل ؛ةيصعملا دنع فوخلا
 ةعاطب انمئازع ىوقتتف ؛اذه ىلع انبيثيس هنأ كش الو .اناري هللا
 . هتيصعمل انتدارإ فعضتو هللا



 :ًءاجرو ًافوخ لوقي اميف ىلاعت هللا ةبقارم لامك هناميإ مزلتسا ؛هللا
 لوقيف ؛ًءاجرو ؛ءوسلا نم هنم ىلاعت هللا عمسي ام لوقي الف ؛ًافوخ
 . لجو زع هللا يضري يذلا مالكلا

 :ىلاعت هلل لاحملاو ديكلاو ركملا ةفص ©

 :جرشلا

 :تايآ عبرأ يف ةبراقتم تافص ثالث هللا همحر فلؤملا ركذ
 .ديكلاو ءركملاو «لاحملا

006 

 # ٍلاَحْلَل ٌديِدَس وهو » :هلوق ىهو «لاحملا ف : ىلوألا ةيآلا

 17 ةعزلا]

 ىنعمب لاحملا نإ :ليقو .ةبوقعلاب ذخألا ديدش :يأ *

 نم ذوخأم ريسفتلا اذه ىلع هنأكو ءركملا ديدش :يأ ؛ركملا

 رهاظ ىنعملا اذهو .هب عقوي ىتح همصخب ليحتي نأ يهو .ةليحلا

 ركملا تايآ قايس يف اهركذ هنأل ؛هللا همحر فلؤملا عينص
 .ديكلاو

 بابسألاب لصوتلا هنإ :هريسفت ىف ءاملعلا لاق ؛ركملاو

 عقوتف ةيفخ ًابابسأ لعفت نأ :ينعي ؛مصخلاب عاقيإلا ىلإ ةيفخلا

 ةمولعم كل ةبسنلاب اهنكلو «يردي الو سحي ال وهو كمصخب

 .ةربدم

 ىوقأ تنأ كنأ يضتقي هنأل ؛حدم وهف ؛ركمي نم ةلباقم يف ناك
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 .ةنايخ ىمسيو ٌّةذ وهف ؟كلذ ريغ يف ناك نإو .هنم

 ؛دييقتلاو ةلباقملا ليبس ىلع الإ هب هسفن هللا فصي مل اذهلو

 ةكرشلا هراتصماا 2و ارحم اوركبو » :ىلاعت لاق امك
 فصوي الو ء["٠ : لافنألا] لأ ميو دوكَتَيَو » ء[ت٠ : لمدلا]

 ال !ركام هللا نإ :لاقي الف ؛قالطإلا ىلع هب ىلاعتو هناحبس هللا

 ال !دئاك هنإ :لاقي الو «ةيمستلا ليبس ىلع الو ءربخلا ليبس ىلع

 ىنعملا اذه نأل كلذ ؛ةيمستلا ليبس ىلع الو ءربخلا ليبس ىلع

 هللا فصن نأ نكمي الف ؛لاح يف ًاَّمذ نوكيو لاح يف ًاحدم نوكي

 .قالطإلا ليبس ىلع هب

 ؛[55 :نارمع لآ] * َنِكَمْلا ُدْيَح هنو :ىلاعت هلوق امأف

 ُديَح ُهّلأَو# :لاق لب نيركاملا ركمأ :لقي مل اذهلو .لامك اذهف

 ؛كلذب هفصن نأ حصي اذهلو ءاريخ الإ هركم نوكي الف ؛ 4 نكمل

 ليبس يف ركملا ةفصب هفصن وأ .نيركاملا ريخ وه :لوقنف
 ركام ىلاعت هللا نإ :لوقنف «هب ركمي نم ةلباقم :يأ ؛ةلباقملا

 4221 قو ةوكتتو > + قلاع ةلرقل 4 نيزكاملاب

 1 مو # :هلوق يهو ءركملا يف :ةيناثلا ةبآلا
 وحد و 7

 . 1 :نارمغلآ] 4 نكمل ديَح هللأو

 ركم «مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نب ىسيع يف تلزن هذه ا:

 هعفر ءاركم مهنم مظعأ ىلاعت هللا ناك نكلو «هولتقيل دوهيلا هب

 نأ دارأو هربك ىلوت يذلا ىلع ,مهدحأ ىلع ههبش ىقلأو هللا

 .عفر دق ىسيع اذإو «لتقلا ديري يذلا اذه هيلع لخد املف «هلتقي

 سرد



 تنأ ةاولاتف !نييع فشل :لاك "1 ىننع قنا ؟اولاقف :«نساتلا لخلف

 ناك يذلا لجرلا اذه لتقف .ههبش هيلع ىقلأ ىلاعت هللا نأل !وه

 أورَكحَمَو # ءهيلع ًادئاع هركم ناكف ؛ميرم نب ىسيع لتقي نأ ديري

 . 4 نكمل ُدَح هلو هللا ركحمو

 اركحم أوركمو # :هلوق ىهو ءًاضيأ ركملا ىف :ةثلاثلا ةيآلا
 5٠[. :لمنلا] 4تورغتس ال مهو اركحمانركَمَو 1 سرت لس رك ع 0

 سانلا وعدي ناك يتلا ةنيدملا يف ناك ءحلاص موق يف اذه #

 4مم سيب همي وُمَساَقَت ل - رافنأ : يأ - طهر ةعست هللا ىلإ اهيف
 اَمَدِيَس ام ءويلول َنّلوُقَل مث ا# «ليللاب هنلتقنل :ينعي ؛[54 :لمنلا]

 هولتق مهنأ :ينعي ؛[59 :لمنلا] « توفي انو وِلْمَأ كِلْهَم

 امل مهنإ :ليق '!هللا ركمو اوركم نكل .هنودهاشي امف ؛ليللاب

 مهيلع قبطنا ؟ليللا نورظتني راغ ىلإ اوؤجلف «هولتقيل اوجرخ
 : هللا لوقيف «عءوس مهسمي مل هلهأو حلاصو ءاوكلهف «راغلا

 . ارك 1 م أوركمو 9

 اوركم :يأ ؛ميظعتلل ةركنم نيعضوملا يف :#اركحم #و *

 . مظعأ ًاركم انركمو ءًاميظع ًاركم

 ُدِكَأَو اذه َنوُدِكَي ْمِإ 8 :هلوق يهو ءديكلا يف :ةعبارلا ةيآلا

 -١5[. 18 :قراطلا] اد

 «ادك » هلك لوسرلل 4نوُدِكي ا ءةكم رافك :يأ ؛4مِإط #
 ذيك ديك لاعت هللا: نكلو :.هقوفو موا هله يفشل نفل نيت"

 هلك مظعأ

 نسضرفتا



 .مهديك نم مظعأ ًاديك : ينعي ؛4اديْدِكأَو» *
 ذِإَو # :لافنألا ةروس يف هللا هركذ: امأ مهرخمو مهديك نمو

 ٠[: :لافنألا] « كوُجِرْخم وأ د َكوُنُمَمَي وأ كوتنلا اورتك ديزل يكتب
 ديت ةثالث

 . كوست : ينعي ؛ 4 كوتبثي# -

 .كومدعي : ينعي ؛4كولتقي# - ١

 كودرطي : ينعي ؛ # كوج رخي# - "©

 نأل ؛سيلبإ ةروشمب مهدنع ءارآلا لضفأ لتقلا يأر ناكو
 نابش ةرشع اوبختنا :مهل لاقو «ءيدجن خيش ةروصب مهءاج سيلبإ

 ىلإ نودمعي مث ءًافيس دحاو لك اوطعأو «شيرق نم لئابق رشع نم
 الف ؛لئابقلا يف همد عيضيف ءدحاو لجر ةلتق هنولتقيف لَو دمحم
 ذئتيحو «نابشلا ءالؤه نم ًادحاو لتقت نأ مشاه ونب عيطتست
 اوعمجأو !!يأرلا اذه :اولاقف .هنم نوملستف «ةيدلا ىلإ نوؤجلي
 لاق هن اري كفي :ىلاغت هللاو اركم اوركم مهنكلو.."'”كلذ ىلع
 :لافنألا] 4 َنيِركحمْلأ ُرْيَح ُهَّنَأَو يأ قم نوحتَيو # : :قلاغت هللا
 ةالصلا هيلع لوسرلا نإ لب !نوديري يذلا مهل لصح امف ؛[*

 )١( «روثنملا ردلا» :رظنا )"/ 195"( .

 هازع دقو :(7715 /) «روثنملا ردلا»و )577/١(., ؛ماشه نبا ةريس» :رظنا (0)

 «لئالدلا» يف يقهيبلاو ميعن وبأو متاح يبأ نباو ريرج نباو قاحسإ نبال يطويسلا

 . سابع نبا نع
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 ءءالؤه ةرشعلا سوؤر ىلع بارتلا رذي «هتيب نم جرخ مالسلاو
 ال ْمُْهَف ْمُهَكدَمضأَف اًدَس ْرِهِفَلَخ َنِمَو اًدكم َمِه'ِدَأ نيب ْنِم اَلَمَجَو ا :أرقيو

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نورظتني اوناكف ؛[4 :نسي] *ةوُرِص

 .""هب اورعشي ملو «مهنيب نم جرخف «جرخي
 ىجنأ هنأل ؛مهركم نم مظعأ لجو زع هللا ركم راص ؛ًاذإ

 .رجاهو مهنم هلوسر

 ء[15- 16 :قراطلا] «ادِكدِكأَو * اذه نودي # :انه لاق *

 .مهديك نم مظعأ لجو زع هللا ديك ناكو «ميظعتلل اهيف ريكنتلاو

 هل ديكي هنإف ؛هنيدل رصتنا نم لكل لجو زع هللا ديكي اذكهو

 ؛[!ل" :فسوي] « ٌفْسويِل ذك للك » :ىلاعت هللا لاق ؛هديؤيو

 .دحأ هب رعشي نأ نود هدوصقم هب لصح ًالمع انلمع : ينعي

 همصخ رش هيقي نأ :ءرملا ىلع لجو زع هللا لضف نم اذهو
 .هب عاقيإلا دارأ يذلا مصخلا اذه ىلع ركملاو ديكلا هجو ىلع

 ؟لاّحملاو ديكلاو ركملا فيرعت وه ام :تلق نإف

 ةيفخلا بابسألاب لصوتلا :ملعلا لهأ دنع اهفيرعت :باوجلاف

 ال ةيفخ بابسأب كمصخب عقوت نأ :ينعي ؛مصخلاب عاقيإلا ىلإ
 .اهنع يردي

 اهلحم ريغ يفو ءاهيلع دمحي لامك ةفص اهلحم يف يهو

 «ةحيحصلا ةيوبنلا ةريسلا» :رظنا «يظرقلا بعك نب دمحم نع حيحص دنسب لسرم (1)
 )778/١(. دعس نبال «تاقبطلا» :رظناو )7١17/١(«: يرمعلا ءايض مركأ روتكدلل

 ما



 ورمع ززاب امل هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نأ ركذيو

 تلق كربلا ايوا لقا هنأ ةدراعلا نرش ةقانلاو دعو نب

 درا فدو اذ :يلع خرص ؛ورمع جرخ املف « هموصخ
 هنع هللا ىضر ىلع هبرض ؛تفتلا املف .ءورمع تفتلاف .نيلجر

 00 !"''هسأرب حاطأ ىتح هتبقر ىلع

 نإف ؛هعضوم يف هنأل ؛هيلع دمحيو ءزئاج هنكل ,عادخ اذه
 جرخ هنكلو :هئنهيو بلاط يبأ نب يلع مركيل جرخ ام لجرلا اذه

 .كلذب يلع هل داكف ؛هلتقيل

 ال ىتلا ةيلعفلا هللا تافص نم لاحملاو ديكلاو ركملاو

 ًاَّمذو «لاح يف ًاحدم نوكت اهنأل ؛قالطإلا ليبس ىلع اهب فصوي

 مل اذإ اهب فصوي الو ءًاحدم نوكت نيح اهب فصويف ؛لاح يف
 :لاقي وأ ءقيدتاكلا ريخ ع نيركاملا :ريخ:ةللا ::لاقيف ؛ًاخادم نكت

 .هعداخي نمل عداخ «نيركاملاب ركام هللا

 هنأب هللا نع ربخن نأ حصي الف ؛بابلا اذه نم ءازهتسالاو

 يفنم وهو «بعللا نم عون ءازهتسالا نآل ؛قالطإلا ىلع ءىزهتسم
 سد مع ءور

 اَمهنيِب امو ضرألاو تونمَّسلا اَنَقَلَح امو #» :ىلاعت هللا لاق ؛هللا نع
 م

 نوكي هب ءىزهتسي نم ةلباقم يف نكل «[؟58 :ناخدلا] *# تبعت

 (فراعملا ةبتكم /ةديدجلا ةعبطلا 501 /ا//١) «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس» :رظنا )١(

 .ينابلألا خيشلل

 انور



 لإ أوَلَع ادإَواََماَءَوْلاَق وَما يدل اوُقَلاَدِإَو 9 :ىلاعت لاق امك ؟؛ًالامك
 :هللا لاق ؛[5١ :ةرقبلا] 4 َنوُءِرَبَمَسم م ني اَمَكِإ عم اَنِإ اَوْلاَف هِنيِطيَش طمس
 ١6[. :ةرقبلا] « م اىربَتَسي هللا

 ىلع لجو زع هلل يناعملا هذه نوتبثي ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 اهب هللا فصوي نأ نكمي ال :نولوقي فيرحتلا لهأ نكل
 ءةيظفللا ةلكاشملا باب نم مهركمو هللا ركم ركذ نكل ءاذيأ
 1١9[. :ةدئاملا] 4ُةَتَْأوُضَرَو مُنَعُهَللأ ىضَر # : لثم ؛فلتخم ىنعملاو

 . فلسلا

 وأ ركب يبأل لوقب انل تئا :لئاق لاق اذإ :ًاقباس انلق دقو
 ديكلاو ركملاب دارملا نإ :هيف نولوقي يلع وأ نامثع وأ رمع

 هب اورقأ مهنأ ىلع لدي ؛رخآ ىنعم ىلإ ردابتملا ىنعملا اذه اولقني
 نع لقني مل :عامجإلا يف لوقن نأ انيفكي اذهلو ءعامجإ اذه نأو

 .كلذ وحنو . . .ةبوقعلاب ديكلا

 متنأ :نولوقي ؟سانلا نم دحأ انيلع اهدروي امبر ةهبشلا هذهو
 ؟مهعامجإ نيأ ؛فلسلا عامجإ اذه :نولوقت

 نسف



 . عامجإلا ليلد مهنع اهرهاظ فلاخي ام لقن مدع :لوقن

 ديكلاو ركملا ةفص تابثإ يف ةيكلسملا ةيحانلا نم هديفتسن ام
 ْ : لاحملاو

 هللا ةبقارم يكلسملا رمآلل ةبسنلاب ناسنإلا هب ديفتسي :ركملا

 نيليحتملا رثكأ امو «همراحم ىلع ليحتلا مدعو «ىلاعتو هناحبس

 هللا نأ اوملع اذإ «مراحملا ىلع نوليحتملا ءالؤهف !مراحملا ىلع

 نأ مزلتسي كلذ نإف ؛ًاركم مهنم عرسأو ءاركم مهنم ريخ ىلاعت
 .ركملا نع اوهتني

 هب سأب ال زئاج هنأ سانلل ودبي اميف ًائيش ناسنإلا لعفي امبر
 .رذحيو «فاخيف ءزئاجب سيل هللا دنع هنكل

 :امهريغو ةحكنألاو عويبلا يف ًاّدج ةريثك ةلثمأ هل اذهو

 ينضرقأ :لاق ؛رخآ ىلإ ءاج لجر :عويبلا يف كلذ لاثم
 ابر اذهو !ًافلأ رشع ينثاب الإ كضرقأ ال :لاق .مهرد فالآ ةرشع

 ينثاب ةعلس هيلع عاب نكل !حيرص ابر هنأ فرعي هنآل هبنجتيس مارحو

 نإ مث ءامهنيب ةقيثولا تبتكو ءآمات اعيب ةنس ىلإ ةلجؤم افلأ رشع
 :لاقف .ادقن فالا ةرشعب هينعب :لاقو .«يرتشملا ىلإ ىتأ عئابلا

 !عيبلاب ةقيثو امهنيب اوبتكو .هايإ كتعب

 اذه نإف ؛ةليح هذه :لوقن نكلو .ةحصلا عيبلا اذه رهاظف

 :لاق ؛ًافلأ رشع ينثاب فالآ ةرشع هيطعي نأ زوجي ال هنأ فرع امل

 .ةرشعب ًادقن اهيرتشأو «رشع ينثاب هيلع ةعلسلا عيبأ

 نضل



 ةلماعم سانلا مامأ اهنآل ةلماعملا هذه يف ناسنإلا رمتسي امبر
 هللا يلمي دقو «همراحم ىلع ليحت هللا دنع اهنكل «ءيش اهيف سيل
 هلام ومني هكرتي :ينعي ؛هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح «ملاظلا اذهل ىلاعت

 هذه نوكتو «هتلفي مل هذخأ اذإ نكل ءابرلا اذهب ومنيو دادزيو
 تاملكلا نمو «سالفإلا ىلإ هلامو «دعب اميف هيلع ةراسخ ءايشألا
 .ًاريقف تام ةليحلا يف شاع نم :سانلا ةنسلأ ىلع ةروهشملا

 الإ هل لحت الف ؛ًاثالث اهجوز اهقلط ةأرما :ةحكنألا يف لاثم

 : ينعي  اهللح ىتم هنأ طرشب اهجوزتف «هل قيدص ءاجف «جوز دعب
 لخدو ءرهمو دوهشو دقعب جوزت ؛لعفف ءاهقلط  اهعماج ىتم
 اهجوزتو «ةدعلاب تتأ ؛اهقلط املو ءاهقلط مث ءاهعماجو ءاهيلع
 نأل ؛لحت ال ًانطاب اهنكل «لوألا جوزلل لحت ًارهاظ اهنإف ؛لوألا
 هلو لف
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 ؛نيركاملا ريخ هللا نأو ءًاركم عرسأ هللا نأ انملع ىتمف
 .هللا مراحم ىلع ليحتلا نع دعبلا ةياغ دعتبن نأ كلذ انل بجوأ

 :ةردقلاو ةزعلاو ةمحرلاو ةرفغملاو وفعلا ةفص ©

 :جرشلا

 ةردقلاو وفعلا ةفص يف تاياآ عبرأ هللا همحر فلؤملا ركذ
 :ةزعلاو ةمحرلاو ةرفغملاو

 ٌموُْحنْوأ اريح اوُدتْنِإ :  هلوق :ةردقلاو وفعلا يف :ىلوألا ةيآلا

 نورك



 # 2 عمم م د
 .[ ١669 :ءاسنلا] «ار دف اوفعَن 7 هللا َّنِإَو ءوَس نَع أت و

 « سانلل هورهظت : يأ ؟هولذبتف ارش اولعفت نإ : ينعي 3

 مدل 2

 ىفخي الو «هملعي ىلاعت هللا نإف ؛سانلا نع :ينعي ؛4هوُهْحَنْوَأ ©

 .ءيش هيلع

 و 000

 50 0 هلأ نإ ه وفخم أ اكس أور نإ 9 :ةيناثلا ةيآلا يفو

 كيلا رشلاو ريخلا لمشي ؛معأ اذهو «[105 :بازحألا] 4اًميِلِع

 ظ .رش الو ريخب

 . لمأت نمل اهتبسانمو اهناكم ةيا لكلو

 نع قؤاجعلا وه» “وفعلا +4 ووش نع اوُفَْت وأ > :هلوقؤ

 هناحبس هللا نإف ؛هنع توفعف «ءناسنإ كيلإ ءاسأ اذإف ؛ةبوقعلا

 كلذ ملعي ىلاعتو

 انورقم ثنوكي نأ ةهلعاق: ,ئلع :ءادنلل *طرتشي :وفحلا .قركلو

 : ىروشلا] « هلأ َلَع ُمرْلَ َمَكَصْآَواَضَع ْنَمَّه ا : ىلاعت هلوقل ؛ حالصإلاب

 «ناودعلاو نايغطلا ىف ةدايزلل ًاببس نوكي دق وفعلا نأ كلذو ٠

 الو يدتعملا ديزي ال دقو .«كلذ نع ءاهتنالل ًاببس نوكي دقو

 انه وفعلا ناك ؛نايغطلا ىف ةدايزلل ًاببس ناك اذإف - ١

 ءمرجملا اذه نع اوفعن نأ لثم ؛ًاعونمم نوكي امبرو ءًامومذم
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 ثيحب ؛ناودعلا نع ءاهتنالل ًاببس وفعلا نوكي دقو -
 ةرم هيلع يدتعأ نأ نكمي ال ينع افع يذلا اذه :لوقيو لجخي

 «نيدتعملا نم وه نوكي نأ لجخيف .هريغ دحأ ىلع الو «ىرخأ

 : انا

 وهف ؛ًاصقن الو ًادايدزا ال رثؤي ال وفعلا نوكي دقو - "
 .[7397 :ةرقبلا] «كائَوَفَّتلِل مو اَوْفَمَت أَو # : ىلاعت هلوقل ؛ لضفأ

 ا - و

 ؛ رو اوهَع ناك لأ ووش نكن ا » :ىلاعت لوقي انهو *

 مكحلا اذه ذخؤيو ءمكنع هللا افع ؛ءوسلا نع متوفع اذإ :ينعي

 53 30 وفعيف : ينعي 4 اير ولع نك هلل َّنِإَف © :باوجلا نم

 نع 0 يذلا 0 امأ .ةردق نع رك نأ وفعلا لامك نأل

 امأو .رأثلاب ذخألا نع زجاع هنأل ؛هلعاف حدمي ال اذهف ؛زجع

 الماك اوفع سيل هنكل «حدمي دقف ؛ةرلق عم نوكي ال يذلا وفعلا

 .ةردق نع ناك ام لماكلا وفعلا لب

 وفعلا نأ بلاغلاو «هدابع تائيس نع زواجتملا وه :وفعلاف

 .تامرحملا لعف نع ةرفغملاو «تابجاولا كرت نع نوكي

 لعفلا نم لعافلا اهب نكمتي ةفص يهو «ةردقلا وذ :ريدقلاو

 .زجع نودب



 .ةردقلاو ءوفعلا :امهو «نيتفص نانمضتي نامسالا ناذهو

 0 :هلوق :ةمحرلاو ةرفغملا يف :ةيناثلا ةيآلا

 .[7 :رونلا] 4 وع هََورْكل هلأ ري نأ وجال
 نأ كلذو ء«هنع هللا يضر ركب ا يف تلزن ةيآلا هذه *

 نمم ناكو ءركب يبأ ةلاخ نبا ناك هنع هللا يضر ةثاثأ نب حطسم

 . كفإلا يف اوملكت

 ضرع يف اوملكت نيقفانملا نم ًاموق نأ :"'"كفإلا ةصقو
 مهدصق نكل «ةشئاع مهدصق هللاو سيلو ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 !هللاب ذايعلاو راعلا هوقحلي نأو .هشارف اوسندي نأ خلك هللا لوسر

 رئت ُورك لت هّلاَو» :لاقو ءمهحضف  دمحلا هللو هللا نكلو
 اة وودلاا 4 ظَع ٌباَذَع

 اهيف ملكتو «نوقفانملا اهيف ملكت نم رثكأ ناكو ءاهيف اوملكت

 حطسم مهنمو «حالصلاب نوفورعم مهنع هللا ئضر ةباخينصلا نم رقت

 ةعيطق  ةعيطقلا ربكأ نم اذه ناكو ءاهيف ملكت املف ةثاثأ نب
 نأو اميس ال «هتمارك شدخي امب هبيرق يف ناسنإ ملكتي نأ  محرلا
 قفني الأ ركب وبأ مسقأ كي هللا لوسر ةجوز نينمؤملا مأ يف كلذ
 لَو # :ىلاعت هللا لاقف هيلع قفني يذلا وه ركب وبأ ناكو «هيلع

 يوناو قيل يلو انه 3 َةَمَساَو كم لضتلا الأ ِلئأب

 يضر ةشئاع نع ؛(؟٠١/7/7) ملسمو اال )211/5٠0 يراخبلا اهاور كفإلا ةصق قل

 .اهنع هللا
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 هل أ

 قح يف ةتباث فاصوألا هذه لكو 55 4 هدأ ليس ىف ترجم

 1 سي لم رج رس 6 ل تحرس > ل

 نأ َنوُبححالأ أوحَتصْلو اوفعيَلو 8 - رجاهمو نيكسمو بيرق وهف 0
 هو 2

 هللا يضر ركب وبأ لاقف ؛[77 :رونلا] محي وُ ُهّمأَو ركل هللا رفع

 .ةقفنلا هيلع درف !انل هللا رفغي نأ بحن دلل : هنع

 .ةيآلا هيف تلزن ام وه اذه

 مال ماللا 6 أوُفعِلو ## :هلوقف ؛اهريسفت امأ *

 تعقو اذإ نكست رمألا مالو «واولا دعب تتأ اهنأل تنكسو ءرمألا

 :ىلاعت هللا لاق :(مث) دعب وأ ءافلا دعب وأ انه امك  واولا دعب

 :ىلاعت لاقو «[7 :قالطلا] هَل ُهَناَءآَمِم قلق ُمُهْرر ِهّيِلَع َرِدُق نَمَو
 امأ ءرمأ مال تناك اذإ اذه ؛[؟9 :جحلا] « ْمُهَكَك أوُسَمِبل مث »

 تيلو نإو «نكست ال «ةروسكم ىقبت اهنإف ؛ ليلعت مال تناك اذإ

 .فورحلا هذه

 5 0 : يقي ا : هلوق 4

 ناسنإلا نأل ؛هبناج يهو 0 ةحفص نم د 2 006

 .قنعلا ةحفص هنم ودبي يذلاف ؛ ضرعأ اذإ

 ء«حفصي الو وفعي دق ناسنإلا نأ :حفصلاو وفعلا نيب قرفلاو

 ؛بنذلاب ذخأي ال هنكل .ةءاسإلا هذهو ناودعلا اذه ركذي لب

 .وفعلا درجم نم غلبأ حفصلاف

 «ضرعلل : 4اَلأا» : 4 كَل هَل َرفْكي نأ َنوخ الا # :هلوقو *#

 نادر



 ؛انل هللا رفغي نأ بحن انك اذإف .؛كلذ بحن ىلب :باوجلاو

 .ةرفغملا بابسأل ضرعتنلف

 درع نأ امإ هذه د 4 من دن ار :لاق مث

 ىضتقم وه اذه «تباثلا مزاللا فصولا ىلع ةلاد يهف ؛ةهبشم

 ؛ريثكتلا ةغيص ىلإ ًالوحم لعاف مسا تناك نإو «ةهبشملا ةفصلا
 .ةرثكب هللا نم ةرفغملا عوقو ىلع ةلاد تناك

 ؛ةهبشم ةفص يهف «نيرمألا نيب ةعماج اهنإ :لوقن اذه دعبو

 ؛ةرثكب عقي لعف اضيأ يهو «لجو زع هلل ةمئاد ةفص ةرفغملا نأل

 !اهمظعأ امو !لجو زع هللا ةرفغم رثكأ امف

 ةغيص ل لوحم لعاف مسأ اقيأ هذه : 4 محن » :هلوقو نو

 فا لوح قرخل ءمحار :محر نم لعافلا مسا لصأو ,ةغلابملا

 . لجو زع هللا مهمحري نم ةرثكو لجو زع هللا ةمحر ةرثكل ميحر

 نالاد امهنأل ؛نيمسالا نيذه نيب نرقي ىلاعتو هناحبس هللاو
 ىفو «بنذلا راثاو بوركملا لاوز ةرفغملا ىفف ؛هباشتم ّىنعم ىلع

 تنأ» :ةنجلل ىلاعت هللا لاق امك ؛بولطملا لوصح ةمحرلا

 .'”(ءاشأ نم كب محرأ يتمحر

 -هلوُسرِلَو ُهَّرِمْلَأ ِهَللَو## :هلوق يهو «ءةزعلا يف :ةثلاثلا ةيآلا

 .[8 :نوقفانملا] «تيِيِمؤُمْلْلَو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(5845) ملسمو )586٠((2 يراخبلا :هاور )00(
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 َكِإ معجب نيل # : نيقفانملا لوق ةلباقم يف تلزن ةيآلا هذه
 مهنأ نوديري ؟؛[8 :نوقفانملا] 450 سلا كيفك ل

 ال هنأ ىلاعت هللا نيبف «نولذألا نينمؤملاو هللا لوسر نأو ءزعألا

 هلل ةزعلا نأو ءنوزعألا مه اونوكي نأ نع ًالضف «مهل ةزع

 .نينمؤمللو هلوسرلو

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ نيقفانملا لوق ىضتقمو
 «ةزعلا لهأ مهنأل ؛نيقفانملا نوجرخي نيذلا مه نينمؤملاو ملسو

 ءمهيلع ةحيص لك نوبسحي اوناك اذهلو «ةلذلا لهأ نيقفانملاو

 ؛انما :اولاق ؛اونما نيذلا اوقل اذإ اوناكو ءمهعلهو مهلذل كلذو

 نحن امنإ «مكعم انإ :اولاق ؛مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو ءانبجو افوخ
 .لذلا ةياغ اذهو !نوئزهتسم

 يف مهنع هللا لاق ؛مهنيدب ءازعأ اوناكف ؛نونمؤملا امأ

 لآ] تومي انآ اوُدحهْمأ اوُلوُقَم اَولَوَت نإ # : باتكلا لهأ ةلداجم

 .مئال ةمول هللا يف نوفاخي ال «ةحيرص اهنونلعيف «[15 :نارمع

 .ىلاعتو هناحبس هلل ةزعلا تابثإ ةميركلا ةيآلا هذه يفو #

 ءردقلا ةزع :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت ةزعلا نأ ملعلا لهأ ركذو

 : عانتمالا ةزعو «رهقلا ةزعو
 ال :ىنعي ؛زيزع ردق وذ ىلاعت هللا نأ هانعم :ردقلا ةزعف -

 1 .هل ريظن

 ؛ءيش لك بلاغ هنأ : ينعي ؛ةبلغلا ةزع يه :رهقلا ةزعو - ١"

 ني



500 

 « ٍباَطِْلَأ يف نّرَعَو اَيْلْْك أ َلاَمَف # :ىلاعت هلوق هنمو «ءيش لك رهاق

 ال زيزع هناحبس هللاف .باطخلا يف ينبلغ :ينعي ؟[73 :ص)]

 .ءيش لك بلاغ وه لب هل بلاغ

 وأ ءوس هلاني نأ عنتمي ىلاعت هللا نأ ىهو :عانتمالا ةزعو "' 

 ؛زازع ضرأ :مهلوق هنمو «ةبالصلاو ةوقلا نم ذوخأم وهف ؟؛صقن

 .ةديدش ةيوق :ىنعي

 ىلع لدت ىهو «هسفنل ىلاعت هللا اهتبثأ ىتلا ةزعلا ىناعم هذه

 نع ههزنت مامت ىلعو «هتافص لامك ىلعو «هناطلسو هرهق لامك

 . صقنلا

 .رهقلا ةزع يف هناطلسو هرهق لامك ىلع لدت

 .ردقلا ةزع يف اهل ليثم ال هنأو اهلامكو هتافص مامت ىلعو

 . عانتمالا ةزع يف صقنلاو بيعلا نع ههزنت مامت ىلعو

 هل لَك لوسرلا نأ : ينعي ؛ #تيدِمّؤُملِلَو ءهلوُسرلو # :هلوق *
 ١ كيلو ةرع اهنا ةتمودللو «ةزع

 هلوسرل هللا اهتبثأ يتلا ةزعلا نأ ملعن نأ بجي نكلو *

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةزع نإف ؛هللا ةزع< تسيل نينمؤمللو

 مْسأَو رَدَبب هلأ مُكَرَصم دَقْلَو 7 :ىلاعت هلوقل ؛ةلذ اهبوشي دق نينمؤملاو
 هللا "اهديور عكا ناحل نوئاك هقولك ارم ن1: كاد
 يف اوبلغ مهنأل ؛ةزعلا مامت مهل لصحي مل دحأ يفف ؛لجو زع



 دقف ًاضيأ اذه .2©”لجر ةئم وحن الإ ًافلأ رشع ىنثا نم لكي ىبنلا

 نأ ًادبأ نكمي الف ؛لجو زع هللا ةزع امأ .تقّوم هنكل «ةزعلل
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 .دعمت

 تسيل نينمؤمللو هلوسرل هللا اهتبثأ يتلا ةزعلا نأ انفرع اذهبو
 .هسفنل اهتبثأ ىتلا ةزعلاك

 ال هدأ نموا ةماحلا ةدغاقلا: نم دقق ذأ دكمب اقبأ اذهو

 قافتا نم الو «نايمسملا لئامتي نأ نيمسالا قافتا نم مزلي

 .نافوصوملا لثامتي نأ نيتفصلا

 *سيلبإ .:نع -هلوق. نهو - ءاضيأ ةزعلا' .ئف :ةعيارلا -ةيآلا

 .[87 : ص] 4نيِعَحْأ هَل َكِنرعَف »

 نم اهريغ نود ةزعلاب مسقلا راتخا هنكل ءمسقلل انه ءابلا *

 بلغت يتلا كتزعب :لاق هنأكف «ةبلاغم ماقم ماقملا نأل ؛تافصلا

 ىتح - مدا ينب :ينعي  مهيلع رطيسأو ءالؤه نيوغأل كاوس نم اهب

 .يغلا ىلإ دشرلا نم اوجرخي

 عيطتسي ال سيليإ نإف ؛نوصلخملا هللا دابع اذه نم وعسو

 * ٌندطلَس َمِهيلَع كَل سْيِل ىداَبِع َّنِإ © :ىلاعت لاق امك ؛مهيوغي نأ

 .[؟؟ :رجحلا]

 .هلل ةزعلا تابثإ نيتبآلا نيتاه ىفف

 )١( «يرابلا حتف» :رظنا )19/8(.

 ا



 !هللا تافصب رقي ناطيشلا نأ تابثإ ةيناثلا ةيآلا ىفو

 ءاهضعب وأ هللا تافص ركني نم مدآ ينب نم دجن فيكف
 !؟ةافنلا ءالؤه نم ًاكلسم لقعأو هللاب ملعأ ناطيشلا نوكيأ

 : ةيكلسملا ةيحانلا نم هديفتسن ام

 هنأو ٌيْفَع هللا نأ انملع اذإ اننأ وه :حفصلاو وفعلا يف -
 وفعلا هنم وجرت نأو ءامئاد وفعلا هلأسن نأ كلذ انل بجوأ ؟ريدق

 ال اننإف ؛زيزع هللا نأ انملع اذإ :لوقن :ًاضيأ ةزعلا امأ -
 .هيف هللا براحن ًالعف لعفن نأ نكمي

 مل نو 8 :ةبراحملا هللا عم هتلماعم يبارملا ناسنإلا :ًالثم
 هللا نأ انملع اذإ .[714 :ةرقبلا] 4 ءوِلوُسَرو هلأ نم ٍبرَحباوُنَدَك اوُلَمْتَت
 زع هللا ةبراحم ىلع مدقن نأ اننكمي ال هنإف «بلغي ال ةزع وذ

 ما

 ملوُسََو هلا َنوُبراَحي ندا اوكَرَج اَمّنِإ 8 :ةبراحم قيرطلا عطق
 مهيدي َملَعَُت وأ اَويَبَصصي وأ اَولَتَقُي نأ اًداَسَه ٍضأْلا ىف َنَوْعَسَيَو
 اذإف ؛[ما“ :ةدئاملا] « ْضْرَأْلا جرم اأَوَمْنْب وأ ٍفلِح نم مُهْلُجَِأَو
 اذه نع انعنتما ؛هلل ةزعلا نأو «هللا ةبراحم قيرطلا عطق نأ انملع

 .بلاغلا وه هللا نأل ؛لمعلا

 يهو ءًاضيأ ةيكلسملا ةيحانلا نم ةدئاف اهيف لوقن نأ نكميو

 لذي ال ثيحب ؛هنيد يف ًازيزع نوكي نأ هل يغبني نمؤملا ناسنإلا نأ

 نعل



 نوكيف «نينمؤملا ىلع الإ ؛ناك نم ًانئاك «سانلا نم دحأ مامأ

 .نينمؤملا ىلع اليلذ «نيرفاكلا ىلع ازيزع

 دج داع د

 :هلل مسالا تابثإ ©

 :عرسلا

 «ىلاعت هلل مسالا تابثإ يف ةيا هللا همحر فلؤملا ركذ '

 هع ليثملا ىفنو ىلاعت: هللا ةيزنت ىف ةزيقك ىرخأ :تانآو

 : نمحرلا] « ماركو ٍلَكَلَل ىذ كيو مت كرب ال : مسالا تابثإ ةيآ
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 فصو نإ مظاعتو ىلاعت :اهانعم :ءاملعلا لاق :«كَرْبال * '

 نإو ١5[« :نونمؤملا] 4َيِقِللا ُنَسْحَ هلا كَراَبَتَف :  هلوقك ؛هللا اهب

 يأ ؛هللا مساب نوكت ةكربلا نأ :اهانعم ناك ؛هللا مسا اهب فصو

 .ةكربلا هيف تراص ؛ًائيش بحاص اذإ هللا مسا نأ

 مسبل ب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك» :ثيدحلا يف ءاج اذهل
 .ةكربلا صقان : يأ 2”؛«رتبأ وهف «هللا

 حيحص وأ نسح هنأي ىضقي هتاياور عومجمو ةددعتم ظافلأب ثيدحلا اذه يور 2230(

 مامإلا دنسم» :رظناو .نورخآ هلعأو «ةمئألا نم دحاو ريغ هححص دقو «هريغل

 قيقحت «نابلب نبا بيترتب نابح نبا حيحص»و «(83917) ركاش دمحأ قيقحت «دمحأ

 .(؟ و )١ «ليلغلا ءاورإ»و )١/ ١97(« طوؤانرألا بيعش
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 اذإ هنإف ؛اهنودب مرحي يذلا ءيشلا لح ديفت ةيمستلا نإ لب
 ًامارح تراص مسي مل اذإو ءًالالح تراص ةحيبذلا ىلع هللا ىمس

 مل اذإو 2« تحص ؛؟ ثدحلا ةراهط ىلع ناسنإلا نىوس اذإو

 نإو .ناطيشلا هعم لكأي مل ؛هماعط ىلع ناسنإلا ىمس اذإو

 مل ؛دلو امهنيب ردق مث ,'""انتقزرام ناطيشلا بنجو «ناطيشلا
 .ناطيشلا ررضل ةضرع دلولاف ؛لعفي مل نإو ءًادبأ ناطيشلا هرضي

 ىلاعت :ىنعمب تسيل انه #« َكَراَبَس ## نإ :لوقتف ؟هيلعو

 نأ يأ ؛هللا مساب ةكربلا تلح :اهانعم نوكي نأ نيعتي لب «مظاعتو

 :# ىذإ## :[ا/8 :نمحرلا] 4« ماديلاو ٍلكُْأ ىذ # :هلوقو *

 ةفص تناك ول ء(مسا)ل ال .(بر)ل ةفص يهو «بحاص ىنعمب

 .ةمظعلا :ىنعمب ؛4ِلكَبأ »و *

 .امهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛(535١) ملسمو ةةضفمحلل يراخبلا :هاور )١(

 م



 نوكي نأل حلاص وهو .ميركتلا : ىنعمب ؛# ماعلا » 4

 .مهمركيو هنومركيف «نينمؤملا

 :هنع لثملا ىفنو هللا هيزنت ىف ةيفنملا تافصلا تابآ ©

 :جرشلا

 « ايس مل ُرلَحَت له ُكيَدَبِوِل ريطصأو ةذبعاف # : هلوق :ىلوألا ةيآلا

 :[19 :ميرم]

 تافص :يأ ؛ةيبلسلا تافصلاب هللا همحر فلؤملا عرش

 . ىفنلا

 ةيبلسو ةيتوبث لجو زع هللا تافص نأ قبس اميف انيلع رم دقو

 تابثإ ؛ىيفنلاو تابثإلاب الإ ققحتي ال لامكلا نأل ؛- ةيفنم : يأ -

 «قبس ام ىلع ةعرفم ءافلا : # وَيَدْعِل ربطصأو ةدبعأف #9 :هلوق *

 ركذف 46 :ميرم] # اَمُبَنْيِي امو ضرالاو ٍتاونمَّسلا بر :هلوق وهو

 ىلع عّرفو «كاَمُمَتِيب امَو ٍضراْلاَو ٍتوْمَّسلَا ٌبّر# ةيبوبرلا ىلاعتو هناحبس

 رارقإلا همزل ؟ةيبوبرلاب رقأ نم لك نآل ؛هتدابع بوجو كلذ
 .ايفقانتم راض (الإو:ةيهولألاو ةيذوبخلاب

 اميظعتو ةبحم هل للذت :يأ ؛* ُهَدَبَعَف ا :هلوقف *

 ؛دبعلا لعف وه يذلا دّعتلا اهب داريو «هب دّبعتملا اهب داري ؛ةدابعلاو



 ءربتصا :ةغللا يف اهلصأ ؛ربطصا : # ٌريطصأو 9“ :هلوقو *

 :ىنعملاف ؛ةاناعم ىلع لدت اهنأل ؟(ربصا) نم غلبأ (ربطصا)

 .لاتقلا ىف هنيرقل نيرقلا تابث تبثاو «كلذ كيلع قش نإو ء«ربصا

 :يأ ؛(ىلع) ىنعمب ماللا نإ :ليق ؛# ٌدِيَدِعِإ 9 :هلوقو *

 اك يطل وَلَا كلم رْمأَو» :ىلاعت لاق امك ؛اهيلع ربطصا
 :يأ ؛اهل ربطصا :يأ ؛اهلصأ ىلع ماللا لب :ليقو 1١7[. :هط]

 .لاتقلا ناديم يف هنيرق نيرقلا لباقي امك ؛ربصلاب اهل ًالباقم نك
 ناك اذإو «يفنلل ماهفتسالا : ايس ُمَل ُملَعَت له :هلوقو *

 تنك نإ :ينعي ؛يدحتلا ىنعم ًابرشم ناك ؛ىيفنلا ىنعمب ماهفتسالا

 .ريظنلاو هيبشلا :(ىمسلا)و ؟4اًئيَس مل ُمَلَعَت له# :انربخأف ؛ًاقداص

 ؟همسا لثم قحتسي ًاريظن وأ ًايماسم هل ملعت له : ينعي

 .هدحو هدبعت نأ بجاولاف ؛كلذك ناك اذإف

 2 يوم عم

 نم يهو #2 امس مل رلعت له# :هلوق :تافصلا نم اهيفو

 .ةيبلسلا تافصلا

 نأ قبس اميف انركذ اننأل) لامكلا تافص نم هنمضتت يذلا امف

 هنمضت يذلا توبثلا وه امف (ًاتوبث نمضتت نأ دب ال ةيبلسلا تافصلا

 ؟انه ىفنلا



 ًايمس هل ملعت له :ىنعملا نوكيف «قلطملا لامكلا :باوجلا

 ؟هيف دحأ هيماسي ال يذلا قلطملا هلامك توبثل

 « دمك اًرْئُك ٌمَل نكي َمَلَو#» :هلوق :ةيناثلا ةيآلا
 .[5 :صالخإلا]

 يف ةركن وهو ءّدحأ هئفاكي سيل :يأ ؛اهيلع مالكلا مدقت *

 . معتف يفنلا قايس
 ؛اؤفكو ءًائفكو ءاوفُك :تاءارق ثالث اهيف 4 اًرُيحِو *

 ال ءافلا ةمومضم واولابو ءاهتمومضمو ءافلا ةنكاس ةزمهلاب يهف
 واولا عم ءافلا نيكستب نوؤرقي نيذلا أطخ فرعن اذهبو ع

 .(ًاوفك)

 املا فلل زن يوزع كلنا كلا: يتناقض أ ركل قه
 رف الر طمس الو يقلع د ال ةمئاك نجا دان هنو
 تام نم شللا حالا بوك الو وعلو. ههقرذت

 « ََوُمَلَعَت ْمُتَنأَو اًدادنأ ني أوَُمَحَج الم :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا

 .[؟؟ :ةرقبلا]

 ْمَفلَح ىلا ِْيَرأوُدبْعَأ شاّنلا اَهياَتَي 9 :هلوق ىلع عّرفم اذه *
 45, هآَمَكلاَواَسْي َصَرَاْلا ثْكل َلَعَج ىلا * َنوُهَتَت ُكَلَعل كلِ نم َنِدلأَ
 ديحوت نم اذه لكو :4 ل كدر تملا نوبت هم لسع سكر
 ؛[؟؟” 7١ :ةرقبلا] «اًداَدتأ هني اوُلَمَجج الئ» :لاق مث «ةيبوبرلا

 هلل اولعجي مل نيبطاخملا موقلا كئلوأ نأل ؛ةيهولألا يف : ينعي

 نادر



 مكنأ امك ةيهولأألا يف ًادادنأ هلل اولعجت الف ؛ًاذإ «ةيبوبرلا يف ًادادنأ
 . ةيبوبرلا ىف ًادادنأ هل سيل هنأ نورقت

 ًاًدانم ناك ام ءيشلا دنو ءدن عمج :«اًناَرْنَأ # :هلوقو #
 ذيل ذي ' اذه: نزلؤفي :نمانلا لاز امو. + اهباتكمو هل: (انفاكم ؟يأ)

 بحاصو .ةيلاح انه ةلمجلا : © َحروُمَلَعمُتأَو » :هلوقو 2

 ؛فوذحم لوعفملاو «#اولعجت ال# :هلوق يف واولا يه لاحلا

 .هل دن ال هنأ نوملعت متنأو : ينعي

 ليلعتلاك ةفشاكلا ةفصلاو «ةفشاك ةفص انه ةيلاحلا ةلمجلا
 دن ال هنأ نوملعت مكنأل ؛ًادادنأ هلل اولعجت ال :لاق هنأكف ؛مكحلل
 !؟هكملع نوفلاختف هنولعجت فيكف ؛كلذ نوملعت متنك اذإف ءهل

 لِي أول ب كل :هلوق نم كلذو ء«ةيبلس ًاًضيأ هذهو

 .هتافص لامكل «هل دن ال هنأل ؛ «اًداَدتأ

 امان أ ٍنوُم ني ُدَكَي م نياَتلا كرو » : هلوق :ةعبارلا ةيآلا
 .[176 :ةرقبلا] 4 هَأ بشك و

 نأ ةيضيعبتلا (نم) ل نازيملاو «ةيضيعبت :# حمو # *

 . سانلا ضعبو : ينعي ؟ ضعب :اهلحم لحي

 ىف :ىنعي ؛ادادنأ مهذختي : 4 اماَدَنَأ ِهّشَأ ٍنوُد نِم ٌدِخََتَي نم # 2

 نأ روجيو 4 هلا سك جي :هلوقب هرسف امك ؛؟ ةبحملا

 ًادادنأ :ينعي ؛ةبحملا نم معأ وه ام دادنألاب دارملا نإ :لوقن

 ا



 مهنأل ؟؛هلل نورذني امك مهل نورذنيو «هللا نودبعي امك مهنودبعي
 . لجو زع هللا بحك دادنألا هذه نوبحي ؛هللا بحك مهنوبحي

 ىف هللا لثم هللا ريغ لعجت ثيحب ؛ةبحملا يف كارشإ اذهو

 . ةييحعم

 ؛هلل دانم هنأ ىلع ال ءلجو زع هللا ةبحمل ًاعبت ٍةكَي لوسرلا بحت

 :هلل ةبحملاو هللا عم ةبحملا نيب قرفلا فرعن نأ بجي انهو

 .كرش اذهو

 .لجو زع

 :تايآلا هذه ىف ةيكلسملا ةيحانلا نم هديفتسن يذلاو

 :نمحرلا] © ِماَكِدْلاَو ٍلكْلَل ىذ َكْيَم ُمنأ كرب ا» :هلوق ىف :ًالوأ
 كلذ نإف ؛لالجلاب فوصوم ىلاعت هللا نأ انملع اذإ :4
 ماركإلاب فوصوم هنأ انملع اذإو .هلجن نأو «همظعن نأ بجوتسي

 دئاوفلاف ؛[15 :ميرم] « دول ْررَمأَو دبع ا :هلوق :ًايناث

 م



 ال ؛ةدابعلل ربطصيو «هبر دبعلا دبعي نأ وه كلذ ىف ةيكلسملا

 هنيرقل نيرقلا ربص اهيلع ربصي لب ءرجضي الو «.بعتي الو «لمي

 .داهجلا يف ةزرابملا يف
 0 يس تحرس

 ل نْكَي َْمَلَو» .[10 :ميرم] 4اًيمَسْوَل رعت ْلَها» :هلوق :ًاثلا
 :ةرقبلا] 4اداَدنآ هي اوُنَمججالَم» «[14 : صالخإلا] 4 اوفك
 هللا نأب هبلق يف رعشي ناسنإلا نأو «لجو زع هلل هيزنت اهيفف ؛[؟؟
 اذهبو هل دن الو هل ليثم ال هنأو «صقن لك نع هزنم ىلاعت

 . هتعاطتسا ردقب هميظعت قح همظعي

 « اًماَدَنَأ هلأ ٍنوُد ني ُدِخَتَي نم ِساَنلأ ترِمَو » :هلوق :ًاعبار راو يس
 زوجي ال هنأ :ةيكلسملا ةيحانلا نم اهدتاوف نمف ؛[590١ :ةرقبلا]
 ىمست هذهو «هللا ةبحمك ًابوبحم سانلا نم ادحأ ذختي نأ ناسنإلل
 .هللا عم ةبحملا

 دل يي دلو ادلو ذِي ول ىذلا ملي دما لو # :هلوق :ةسماخلا ةيآلا 00 هس جس حج هس 0 2 ويورج م 2 8 5 5 ا
 1١١[. :ءارسإلا] . 4ك لذا نينو مل نكي ملو كمل ىف كبر 00 تر جه لوم سر هد ءو . ه-

 هيلع لوسرلاب صاخخ امإ :اذه لثم ىف باطخلا :*«ٍِلقو#
 .هيلإ باطخلا هيجوت حصي نم لكل ماع وأ «مالسلاو ةالصلا

 «لوألا دصقلاب هب. ضاخ وهف ؛لكي لوسرلاب ًاصاخ ناك نإف

 .لوألا دصقلاب هريغو ِةِكَك لوسرلا لمشي وهف ؛ًاًماع ناك نإو
 م وودرعم

 وه دمحلا نأو «ةلمجلا هذه ريسفت قبس : # هلل دمحلا ##



 . ميظعتلاو ةبحملا عم لامكلاب دومحملا فصو

 :صاصتخالاو قاقحتسالل انه ماللا : #4 :هلوقو

 .دمحلل لهأ وهو دمحُي ىلاعت هللا نأل ؛قاقحتسالل

 دمحلاك سيل هب هللا دمحي يذلا دمحلا نأل ؛صاصتخالاو

 .لمشأو معأو مظعأو لمكأ وه لب «هريغ هب دمحي يذلا

 :ةيبلسلا تافصلا نم اذه : 4 الو ٌدِحَسم ل ىِذَلا # :هلوقو *

 نيف: أل ةنآلو ةفريغ نع ءانغأ لايكو ةتافع لامكل 44 1وذيَح ل9

 ناكل ؛دلو هل ناك ول ءهلثم دلولا ناكل ؛ادلو ذختا ولف ؛هل

 صان ناكل كلو اهل فاك ل عينت هدفا دولا كلا اجانجم
 .صقن وهف ؛هقلخ نم دحأ ههباش اذإ هنآل

 ىلع در هيفف ؛ىثنألاو ركذلا لمشي :* اَدلَو# :هلوقو #

 :نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا

 !ريزع وهو ءدلو هلل :اولاق دوهيلا

 !حيسملا وهو ءدلو هلل :اولاق ىراصنلاو

 !ةكتالملا مهو دلو هلل :اولاق نوكرشملاو

 ىلع فوطعم اذه :4 ِكُمْلا يف ُكِبِرَس مل ني لَوا# :هلوقو *
 ؛كلملا يف كيرش هل نكي مل يذلاو :ينعي ؛4ادو َدِحَنِيْرَل # : هلوق
 .ريبدتلا يف الو «كلملا يف الو «قلخلا يف ال

 امك هربدي ءهل كولمم هلل قولخم وهف ؛هللا ىوس ام لك

 70ا/



 تريلا اوعدأ لق > :ىلاعت لاق امك ؛كلذ يف دحأ هكراشي ملو ؛ءاشي
 « ضال ف و الو ِتوْمَّسلَ كف ورك َلاَثْم ننس تاجا اق نوذ نم مَعَ

 [9* :ًابس] 4ٍدلَرْش نِاَسِهِيِف حطام » «نييعتلا ليبس ىلع [7 :أبس]
 هنواعي مل ؛17 :أبس] « ريهظ نم مهتم اَمَو » :عويشلا لين ىلف

 َنَمِل الإ دمدَنع ٌةَعاقَشل هت اَلَو» «ضرألاو تاوامسلا هذه يف دح دحأ

 يتلا بابسألا عيمج تعطقت اذهبو 2177 - ١ :أبس] #« مل تر

 .مهتهلا يف نوكرشملا اهب قلعتي

 ءانيعم ًائيش ضرألاو تاوامسلا نم كلمت ال هذه ةهلآلاف

 زو :لوقي «هنذإب الإ ؛ةعقاش الو «ةنيعم الو هلل ةكيرش تسيلو

 11١[. :ءارسإلا] 4ِكّلمْلا ف ُكيِرَسَمل ني

 هنكل «يلو هل نكي مل :4ِّلُذأ نيل كي لَو :هلوقو *
 . للأم » : هلوقب دّيق

 ترإآلآ# :ءايلوأ هل ىلاعت هللا نأل ؛ليلعتلل انه نمو *
 اواَكحَو أوما رْلا + وترحم ْمُه الو ْمِهِيَلَع فَوَح ال هلأ كلَ

 :يسدقلا تينحلا يف ىلاعت لاقو 177 - 57 :سنوي] 4توُقّتَي

 يلولا نكلو :“”...برحلاب هتنذآ دقف ؛ًاّيلو يل ىداع نم»
 الف ؛ًاعيمج ةزعلا هل ىلاعت هللا نأل ؛لذلا نم يلولا وه يفنملا
 .هتزع لامكل ؛هوجولا نم هجوب لذلا هقحلي

 ؛ًاريبكت لجو زع هللا ربك : ينعي ؟4 ايِككُهرَكَو ا :هلوقو *

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع "ه١ يراخبلا :هاور قفز

 “نرخ



 نأو «ءيش لك نم ربكأ هللا نأ كبلق يف دقتعا : كنانجو كناسلب

 :لوقت ؛هربكت كناسلب كلذكو ءضرألاو تاوامسلا يف ءايربكلا هل

 !ربكأ هللا

 اَوَلَع املك نوربكي مهنأ هباحصأو لك يبنلا يده نم ناكو
 يف الع اذإ ناسنإلا نأل ؛رفسلا يف اذهو ءًاعفترم :يأ ؛'"'”زشن

 .ربكأ هللا :لوقيف «هريغ ىلع لعتسم هنأ هبلق ىف رعشي دق ؛هناكم

 .عفتراو الع نيح اهب رعش يتلا ءايلعلا كلت ففخي نأ لجأ نم

 «لوفس لوزنلا نأل .هللا ناحبس :اولاق ؛اوطبه اذإ اوناكو

 .هيف نآلا انأ يذلا لوفسلا نع ههزنأ :يأ ؛هللا ناحبس :لوقيف

 ؛ميظعتلا هب داري ءدكؤم ردصم اذه :4ًاريِكَتا» : هلوقو *

 .ًاميظع ًاريبكت هربك : يأ

 :ةيآلا هذه يف ةيكلسملا ةيحانلا نم هديفتسن يذلاو

 ءدحأ لك نع لجو زع هللا ىنغ لامكب رعشي ناسنإلا نأ

 هناحبس هللا مظعي كذئنيحو «هناطلسو هتزع مامتو «كلملاب هدارفناو

 .هتعاطتسا ردقب هب مظعي نأ قحتسي امب ىلاعتو

 دمحي امك ؛بويعلا نع ههزنت ىلع ىلاعت هللا دمح ديفتسنو

 .لامكلا تافص ىلع

 يف اَمَو ِتْومَّسلا يف ام هن حبس # :ىلاعت هلوق :ةسداسلا ةيآلا

 انربك اندعص اذإ انك» :لاق امهنع هللا يضر رباج نع :(7497) يراخبلا هاور امل )١(

 .(04 /7) يف يتأيسو «انحبس انلزن اذإو

08 



 ١[. :نباغتلا] 4 ريد يت لك ّلَع وهو دمحلا هلو كاملا هل ٍضرألا 2 ل هاظم مل رو رع حاس موس و جوي عم وب طخ يو حو ذص

 «بيعو صقن ةفص لك نع هزني :ىنعمب ؛# حّيسا» *

 :ماللاب ىدعتتو اهسفنب ىدعتت (حبس)و

 ِهللاَي اوُنِمِل # :ىلاعت هلوق لثمف ؛اهسفنب اهيدعت امأ -
 2 “آ رك ري را ل سرا سار را ير رو

 .[4 : حتفلا ] #اًليِصأو ةركحب هوحببسو هورفوت هوررعتو ولوسرو

 اذهب ةءودبملا روسلا لكف ؛ةريثك يهف ؛ماللاب اهيدعت امأو -

 .ماللاب ةيدعتم

 :اهسفنب تدعت ؛لعفلا درجم ديرأ اذإو :ءاملعلا لاق

 !هللا ناحبس :اولوقت : يأ ؛4ُهوُحَيَسُشَو 8 ىنعمف ؛ 4هوُحيشَو »

 حبش » «ماللاب تدعت ؛صالخإلاو دصقلا نايب ديرأ اذإو
 .ًاقاقحتساو هلل ًاصالخإ اوحبس :يأ ؛هَّ

 قاقحتسالا لامكو «لعافلا نم ةدارإلا لامك نيبت انه ماللاف

 .لاحلا

 يس لإ ِءْيَس نم نِإَو * :ماع وهف ؛لاحلا ناسلب حيبستلا انأ د

 .[54 :ءارسإلا] * يدي

 لا



 جرخي نكل .كلذك ماع وهف ؛لاقملا ناسلب حيبستلا امأو -

 :ىلاعت لوقي اذهلو «هناسلب هللا حبسي مل رفاكلا نإف ؛رفاكلا هنم

 اع هلأ َنَحَبْس ال «[77 : رشحلا] * توكرَتت اًمَع هللا َنَحَبْس

 مهنأل ؛ىلاعت هللا اوحبسي مل مهف ؛[1904١ :تافاصلا] 4 َنوْغِصَي

 .هب قيلي ال امب هوفصوو هب اوكرشأ

 تاوامسلا يف ءيش لك لاح نأ :ىينعي لاحلا ناسلب حيبستلاف

 نعو ثبعلا نع ىلاعتو هناحبس هللا هيزنت ىلع لدت ضرألاو

 هللا هزنت ىلع لدت اهتدجو ؛هلاح تلمأت اذإ رفاكلا ىتح .«صقنلا

 .بيعلاو صقنلا نع ىلاعت

 .هللا ناحبس :لوقي نأ :ينعيف ؛لاقملا ناسلب حيبستلا امأو

 : ري ردت ]ل لع رفوذنحلا لو قاتلا آ» :هلوقو

 نكل ءاهانعم ركذ قبسو «ةيتوبث تافص ةريخألا تافصلا هذه

 .هب قيلي ال امع ههيزنت ؛اهانعم نأل ؛ ةيبلس ةفص هلي حش »

 ءودَبَع لع َناَوْرفْلا لَن ىلا كرات » :هلوقو :ةنماثلاو ةعباسلا ةيآلا

 لوا ُدَلَو ْذِدَنَي َرلَو ضرالاو ٍتونمَّسلا كلم مل ىِذَلا *# امْزَن تيملدعلل َنوْكَ

 .[؟ - ١ :ناقرفلا] 4 رد رع وع لكس َقَدَو تلا ف كيس مَ

 . مظاعتو ىلاعت :ىنعمب ؛4ِكَراَبَت ا *

 .لجو زع هللا وه : 4 وربع لع َناَيرْفْلا َلَرَن ىلا 2و *

 قحلا نيب قرفي هنأل ؟نآرقلا :هب ينعي ؛4َناَورفْلا# :هلوقو *#
 دامضلا" نيبو: «رجتاقلاو وبلا ريو, .ةرفاكلاو لمعلا :قيبو «لظابلاو

 لضم



 ةيدوبعلاب هفصوف «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم : # ودبع نلع #

 فرشأ نم ماقملا اذهو ؛هيلع نآرقلا ليزنت نع ثدحتلا ماقم يف
 . هلع ىبنلا تاماقم

 ؛هيلع نآرقلا ليزنت ماقم يف ةيدوبعلاب ىلاعت هللا هفصو اذهلو
 - « ّبككلا دبع لع ٌلرْنأ ىلا هِي ُدْبْلَلا9 :هلوق يف امكو ءانه امك

 :يدحتلاو هنع عافدلا ماقم يف ةيدوبعلاب هفصوو ١[« :فهكلا]

 هفصوو «177 :ةرقبلا] 4 نِْبَع ّلَع ال امم ببر يف منك نإَو»

 ئَرْسأ ىلا َنَحَبْش» :لاقف «جارعملاب هميركت ماقم يف ةيدوبعلاب
 ةروس يف لاقو ١[« :ءارسإلا] # راَرَكْلا ٍرِجَسَمْلا م اَلَيِل ءوِدَبَعِب
 نأ ىلع لدي امم ؛[١٠ :مجنلا] « تأ آم ِوِدَبَع كِإ سوف » : مجنلا
 ةقيقح يه هلل ةيدوبعلا نأل ؛ًالامك دعي هلل ةيدوبعلاب ناسنإلا فصو
 .هريغل ًادباع ناك ؛هل دبعتي مل نمف ؛ةيرحلا

 : 0 هيج ميقلا نبا لاق روب“

 ناطْيَّشلاو سْفّتلا ٌقِرِ اوُلْبَو ُهَل اوقلخ يذلا قولا ا

 .لجو زع هللا ةدابع :«هل اوقلخ يذلا قرلا»و

 «مهسوفنل ءاقرأ اوراص ثيح :«ناطيشلاو سفنلا قرب اولب» و
 يف عقو الإ ؛هللا ةيدوبع نم رفي ناسنإ نم امف ؛ناطيشلل ءاقرأو

 ةنوه مهلإ ذَحمأ نم َتيَءَرفأ #» :ىلاعت هللا لاق ؛هناطيشو هاوه ةيدوبع 00 لاا مي 7 -

 .(453/1) ىسيع نبا حرشب ميقلا نبال «ةيفاشلا ةيفاكلا» )١(

 نوح



 .[77 : ةيثاجلا] لِ َلَعُهَسأُهَلَصْأَو

 «ليلعتلل انه ماللا :4 اردن يولصْنل َنوْكِلاظ :هلوق *
 هنأل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع دئاع 4َنْوْكَيِل 8 يف ريمضلاو

 ا : فارعألا] #« وب رذنتل # :لاق ىلاعت هللا نآلو «روكذم برقأ

 :رذنملاف ؟4[4١ :ماعنألا] 4 ب ْنَمَو دي ُمَرِدْْأِل ا :ىلاعت لاقو
 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 .سنولاو نجلا لمشي : 4تيملدعلل 8# :هلوقو *

 قبس : 4كم يف كرم نكي لَو هادو ذِي رَلِو» :هلوقو *
 .ةيبلس ةفص امهو «ءامهانعم

 هم ويسلدسص 2س دو

 هجو ىلع داجيإلا :قلخلا : 4اربرقن مدَدَعَف ءَوَت لك َقلَعَو» *
 «لزألا يف ءاضقلا ىنعمي وأ ةيوستلا ىنعمب :ريدقتلاو .نيعم

 : ىلعألا] «ّرَمَقَح ىِبَلا# :ىلاعت هلوق كلذل لديو ءحصأ لوألاو

 يناثلا ىلعو «يونعملاو يركذلا بيترتلا ىلع ةيآلا نوكت هبو «[؟
 . يركذلا بيترتلا ىلع ةيآلا نوكت

 : ةيكلسملا ةيحانلا نم تايآلا هذه نم ديفتسنو

 لك نع ههزننو «لجو زع هللا ةمظع فرعن نأ انيلع بجي هنأ
 .ًاميظعتو هل ةبحم انددزا ؛كلذ انملع اذإو «صقن

 عجرم هنأو «ميظعلا نآرقلا اذه نايب ديفتسن ناقرفلا يتيآ نمو

 ىلإ عجريلف ؛رومألا هل نيبتت نأ دارأ اذإ ناسنإلا نأو ء«دابعلا

 نضكرإ



 :ناقرفلا] 4 ءوِدَبَع َلَع َناَورْقْلا َلَرَت » :ًاناقرف هامس هللا نأل ؟نآرقلا المس لس لوو
 ١[.

 ةاورتو. كاتم نأ ةيويزتلا ةيكلسملا ةيحانلا عم اضيآ ديفتتسلو
 ةلاسرلا غالبإب ًامئاق اق «هلل ًادبع ناك ثيح هِي هللا 0

 ؛لسرلا رخآ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ نم ًاضيأ ديفتسنو
 ولو «4تيِمّلدَعْلِل 9# :هلوقل ؛هدعب نم ةوبنلل ىوعد يأب قدصن الف

 تناك الو «لوسرلا اذهب هتلاسر ىهتنثت ناكل ؛لوسر هذعب ناك

 . مهلك نيملاعلل

 تاك امو لَو نها دا ام » :هلوق :ةرشاعلاو ةعساتلا ةيآلا

 22 ولأ ن نكن رج نع نت ال قعايك لونا ِوَلِإ نم ٌهَْعَم

 وا 4 توكرش 3 : مع لدعتف َةَدْدِهَّشلاَو ٍبْيَعْلا عللع + كروفصي

 345-6١(.

 نأ وأ ءآدلو ذختا نوكي نأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا ىفني *

 .هلإ هعم نوكي

 2« رو ٌنِمال :هلوق يف 4 نِما8 لوخدب يفنلا اذه دكأتيو
 هوحنو يفنلا قايس يف رجلا فرح ةدايز نأل ؛«وسلإ ْنِم# :هلوقو

 . ديكوتلا ديفت
 ص

 ادحأ ىفطصا ام :ىنعي ؛ 4 دلو ني ُهَلَأ دَحمأ ام » :هلوقف *

 ؛مهريغ الو «ةكئالملا الو ءحيسملا الو «ريزع ال هل دلو ةرك

 نا



 .هاوس امع ينغلا هنأل

 باب نم ًادلاو نوكي نأ ءافتناف ؛دلولا هذاختا ىفتنا اذإو
 . ىلوأ

 ختام

 ؛ ءانب :لثم ؛هولأم : ىنعمب , ؛«ولإ :  4ِولِإ نِم 9 :هلوقو *

 ؛هولأملا ىنعمب هلإلاف ؛ شورفم : ىنعمب ؛؟شارفو ١ ينبم : ىنعمب

 .هل لّلذتملا دوبعملا :يأ

 يهف ؛ةلطابلا تاهلآلا امأ .قح هلإ نم هعم ناك ام :ينعي
 ام :لاقي نأ حصف ؛مدعلاك تناك ؛ةلطاب اهنوكل نكل «ةدوجوم

 .هلإ نم هللا عم ناك

 .هلإ هعم ناك ول : ىنعي ؛«اذإ © *
020 0 

 كانه ناك ول : 4 لع ْحُهْسْباكَلوَقلَحاَسي عّلِإ لك بهل ال *
 0 ؛لجو زع هللا يواسي رخآ هلإ
 يقلخ اذه :لاق ؛قلخ امب مهنم دحاو لك درفنال : ينعي ؛ صاخ

 هب ترج امك رخآلا ىلع رطيسي نأ امهنم لك ديري ؛ذئنيحو
 ءرخآلا ىلع رطيسي نأ ديري مهنم دحاو لك ايندلا كولمف ؛ةداعلا

 :ذتنيحو «هل اهلك ةكلمملا نوكتو

 زجع اذإو ءرخآلا نع امهنم دحاو لك زجعيف ءاعنامتي نا امإ

 ؛ًاهلإ امهنم دحاو نوكي نأ حص ام ؛رخآلا نع امهنم دحاو لك
 .ازجاع نوكي ال هلإلا نأل

 ل



 .هلإلا وه يلاعلاف ؛رخآلا ىلع امهدحأ ولعي نأ امإو

 الو ءدحاو هلإ ملاعلل نوكي نأ دب ال هنأ ىلإ ةلأسملا عجرتف

 نيذه نم جرخت ال ةيضقلا نأل ًادبأ ناهلإ ملاعلل نوكي نأ نكمي
 .نيلامتحالا

 هنأ اندجو. ؛ةلفشو ةيولع نركلا اندهاش اذإ اضيأ اننأ امك

 نيهلإلا دحأف ؛ضقانت هيف ناكل ؛الإو ءدحاو ربدم نع ردصي نوك

 :كرقي. يناقلاو ١ رغملا نر يرحم سمنشلا ديرأ "انآ :الثم كوفي
 نأ اميس الو ءٌأّدج ديعب نيتدارإلا قافتاو !قرشملا نم علطت اهديرأ
 !هيأر ضرفي نأ ديري دحاو لكف ؛ةطلس ماقم ماقملا

 ًامويو اذه عم ًاموي علطت سمشلا نآلا دهاشن ال اننأ مولعمو

 لوألا نأل مدقتت ًامويو اهعنم يناثلا نأل رخأتت ًاموي وأ ءاذه عم
 ًابسانتم ًادحاو هلك نوكلا دجن ؛اذه دجن الف ؛اهجارخإب ىناثلا رمأ

 هللا وهو ءدحاو هل ربدملا نأ ىلع ةرهاظ ةلالد لدي امم اقسانتم

 :لجو رع

 ذإ ؛ددعتلا نكمي ال هنأ يلقع ليلدب ىلاعتو هناحبس هللا نيبف

 «يناثلا نع دحاو لك لصفنال ؛اذه لصحل ؛ددعتلا نكمأ ول

 رخآلا نع امهدحأ زجعي نأ امإ ذئنيحو «قلخ امب هلإ لك بهذو
 دحاو يأ حلصي مل ؛لوألا ناك نإف ؛رخآلا امهدحأ ولعي نأ امإو

 نوكي ذئنيحو ءهلإلا وه ىلاعلاف ؛ىناثلا ناك نإو «ةيهولألل امهنم

 ْ ْ .ادحاو هلإلا .

 ؟قلخ امب دحاو لك درفنيو احلطصي نأ نكمي الأ :ليق نإف

 نا



 نم امهنم دحاو لك فوخل الإ نوكي ال امهحالطصا نإ مث

 ةمواقم نع هزجعل ؟؛امهنم دحاول ةيبوبرلا حلصت ال لكنيحو «رخآلا

 .رخآلا

 ًاهيزنت : يأ ؛* تروُدِصي مَع هلأ َنَحَبس# :ىلاعت لاق مث *

 ٠ .هب قيلي ال ام هناحبس هللا

 «سانلا نع باغ ام :بيغلا :© ِةَدَنهَّشلاَو بملأ ملدع 9# *
 . سانلا هدهش ام : ةداهشلاو

 عفرت :ينعي ؛4 ست :4 تركي مَع ق9 *
 .هزنتو سدقتو

 عم ةهلآ اهولعج يتلا مانصألا نع : 4 روكي اًمع# *
 .ىلاعت هللا

 نع ىلاعت هللا هزنت : يفنلا تافص نم نيتيآلا نيتاه يفو

 ةيهولألا يف هل كيرشلا نعو «نورفاكلا هب هفصو يذلا دلولا ذاختا

 .نوكرشملا هب كرشأ يذلا

 . هتيهلإو هتيبوبر لامكو هانغ لامكل يفنلا اذهو

 لمحي كلذب ناميإلا نأ :ةيكلسملا ةيحانلا نم امهنم ديفتسنو
 . لجو زع هلل صالخإلا ىلع ناسنإلا

 ب اويِرْصَم الق 8# :هلوق :ةرشع ةيداحلا ةيآلا

 ناكني



 01 ملة
 .[1/4 :لحنلا] 4َنوُملَعَت الرسن .

 اذك لثمك هللا لثم :نولوقتف ءآلثم هلل اولعجت ال :ىنعي *

 كالا نف اكروشل ولعت وأ !اذكو

 قلاعتو هناحيبس هنآ + تعي #4 نول الر ثنأو دلي َهَنأ نإ >.-*

 ُمَل نكي ْمَلَو# :هلوقو ١١[« :ىروشلا] © ٌءىَن لَك سيل »
 4 ايس ٌمَل ٌرَلَعَت لك :هلوقو ء.[14 :صالخإلا] * دَحَل اوف
 .نوملعت ال متنأو ملعي هللاف ؟ كلذ هبشأ امو ...[ 0 : ميرم]

 نأ ىلع حضاولا ليلدلا نمضتت ةلمجلا هذه نإ :لاقي دقو

 نحن اننأل ؛لثملا عانتما يف لثملا برضك اهنأو «لثم هل سيل هللا

 نيأف ؟هلل تبثو ءانع ملعلا ىفتنا اذإف ؛ملعي هللاو ملعن ال

 !؟ًاملاع ناك نم لهاجلا لثئامي له !؟ةلئامملا

 يف هلعفي ام ملعي ال ناسنإلا نأ :انملع صقن ىلع كلديو

 «[7 4 :نامقل] * ادع ُبييكتحت اَداَّم ٌسْضَن ىِرْدَم اًمو# :يلاتلا مويلا

 لك جورلا ِنَع كَبوُنَتَسِيَو » :هيبنج نيب يتلا هحور ملعي ال ناسنإلا نأو
 .[80 :ءارسإلا] 4قَب ٍرَمَأ ْنِم حوُرلأ

 هذه ةقيقح نع نوثحبي مهريغو ةفسلفتملاو ةفسالفلا لاز امو

 اذهو «ةايحلا ةدام يه اهنأ عم ءاهتقيقح ىلإ اولصي ملو ءحورلا

 آمو9 :ىلاعت لاق اذهلو «قولخملا يف ملعلا ناصقن ىلع لدي

 .[80 :ءارسإلا] «اليقالإ اهل نمشي

710 



 لانمي اوبرْس لَه » :ةيآلا هذه نيب عمجت فيك :تلق نإف
 الّف» :ىلاعت هلوق نيبو «[74 :لحنلا] 4َنوملَعناَلْر أو دلعي هلأ َّن
 !؟[77 :ةرقبلا] *تروُمَلَعتَمْسنَو اداَدنأ وِ اوُلَعْحي

 ةيهولألا ىف هب نوكرشي نيذلا بطاخي كانه هنأ :باوجلا

 مَ ةيهولألاو ةدابعلا يف 4 اكاد ب أوُدَمحَي اله :لوقيف
 شالا اهنا 8 ::هلوق. ليلا 4 ةييويولا" نه هلأ دخلا هنأ 4 تروُتتَم
 رس 00 2 2 2 رسوة املس ع . ٍّ 3 سس ةموع 2 رمرع#

 كل َلَعَج ىِذْل * َنوفمت عكلعل لبق نم َنِذْلَاَو حَفلَخ ىلا مكبر أودع
 مل اًقزر ترش ّنِم -دب جْرحأك ٌءآَم ءآَمَسلا َنِم ٌلَرْنَأَو هآَعِب ءاَمَسلَاَو اًَسْررو َصْرَأْل ةعور د ع . 0 01000012 458 2 2 7 2# سلا اس 22
 ؛انه امأ .[١؟ - ١" : ةرقبلا] « وملك مُينأَو اًداَدَنأ هَ أوُلَصحي الخ

 دي نإ :ًالثم اولوقتف 0 ُلاَثمأل هَ اوُبِرْضَت الق 8 :تافصلا باب يفف
 تاذلا لثم هللا تاذو !اذك هجو لثم هللا هجو !اذك دي لثم هللا

 «نوملعت ال متنأو ملعي ىلاعت هللا نأل ؛اذه هبشأ امو . . .ةينالفلا

 .هل ليثم ال هنأب مكربخأ دقو

 هيفنو «ةيبوبرلا باب يف صاخ مهل ملعلا تابثإ نإ :لاقي وأ

 اولزنف ءاهيف هللاب اوكرشأ ثيح ؛ةيهولألا باب يف صاخ مهنع
 . لهاجلا ةلزنم

 ؛لجو زرع هللا تافص لامك لامكلا نم نمضتت ةيآلا هذهو

 .هل ليثم ال هنإ ثيح

 لامك ىهف «ةيآلا هذه نم ذخؤت ىتلا ةيكلسملا ةدئافلا امأ

 هب انقلعت ؛هل ليثم ال هنأ انملع اذإ اننأل ؛لجو زع برلل انميظعت

 ةلز: ناطلس:لئامي نأ وكمت ال 'هنأ اهيلغوب «ةاكمظعو ءانوخو ءاجر

 نا



 مهتسائرو مهتيكلم ةمظع تناك امهم «سيئر الو ريزو الو كلم

 .لثم هل سيل هناحبس هللا نأل ؛ مهترازوو

 امو اره ظاَم سيول مرح لَ # :هلوق :ةرشع ةيناثلا ةيآلا
 هلأ َلَع اوُلوقَت نأو اندطاس وب لني لام هاب أووِرْشن نأو يحل ريب ىقبلاو مثيل او نطب يم صا م ف يم م 000 مو ل هكر سارا سرع ل اجور س7 ننس

 .[77 :فارعألا] #َتَوُماعَت الام

 .سانلل ًانلعم لق :يأ ِ؛ِلَك يبنلل باطخلا : لق 3

 ام مرح نم ميرحت ةلباقمل كلذو « رصخح ةادأ : # اَمَنِإ © 2

 .هللا لحأ

 لدت )م ر 2 ةداملا هذه لصأو ع عنم : ىنعمب ؟ 4 مرح # 2

 هذال ؛هلوح هيمحت يتلا ضرألل :نكيلا ميرح : هلنمو 1

 ؟شحفتسي يذلا بنذلا يهو .ةشحاف عمج : .«طيقلا» 3

 « ٌدَمِحَم نك ُمّنِإ قَرلأ اوَرقُت الو » :هيف هللا لاق ؛ىنزلا
 .[7 : ءارسإلا]

 :فارعألا] 4«َةَمِحَسْلأ َنْوْنَأَبَأ# :هموقل طول لاق ؛طاوللا يفو
 6٠[.

 0 9 ةبارقل هل لحت ال ةأرما ناسنإلا جوزتي نأ ىنزلا نمو

 مكب َمُكَئاَمْاَوحكَد اَلَو » :ىلاعت هللا لاق ؛ةرهاصم وأ
 رو د1 لا َدَق ام اَّلِإ ٍءآَسَنِلَأ

 اذ



 ةثالثي هفصو هنأل ؟ىنزلا نم دشأ اذه نإ لب ء[؟؟ :ءاسنلا]

 هللا هفصو ىنزلا يفو ءاليبس ءاسو .تقمو ءةشحاف : فاصوأ

 .[77 :ءارسإلا] «اليبَسءآَسَو هَ نك ُمَّنِإ 8 :نيفصوب

 ام ىنعملا نإ :ليق :«ٌّتَرَطَباَصَراَْنِم َرَهظاَمط :هلوقو *
 نطب امو سانلل رهظ ام ىنعملا :ليقو .ءيفخ امو هشحف رهظ
 هرهظأ ام :يأ ؛لمعلا رابتعاب ال «لعافلا لعف رابتعاب ؛مهنع
 .هنطبأ امو سانلل ناسنإلا

 يغبلاو مثإلا مرح : ينعي ؛ « ٌقحْلا ريغب د ىبلأو مولا » :هلوق

 .قحلا ريغب

 . يصاعملا نم هل ًاببس نوكي ام هب دارملا :مثإلاو

 َلَع ليل اَمَنِإ 8# : ىلاعت هللا لاق ؛سانلا ىلع ناودعلا :يغبلاو
 .[57 :ىروشلا] «قحْلأ ري ضر لا ىف َنوْعَبيو ساّنلا نومي نبل

 وهف يغب لك نأ ىلإ ةراشإ :4ّقَحْلأ ريب تبلاَو# :هلوق يفو *
 «قحب يغب :نيمسق ىلإ مسقني يغبلا نأ دارملا سيلو «قح ريغب
 .قح ريغب هلك يغبلا نأل ؛قح ريغب يغبو

 «فشاكلا فصولا باب نم انه فصولا نوكيف ؛اذه ىلعو

 ليلعتلاك نوكت يتلا يهو «ةنيبم :يأ ؛ةفشاك ةفص ءاملعلا اهيمسيو

 .اهفوصومل

 ةفوطعم هذه : © اًمنَطْلُس وب زي ل مّ ارم دأو ١ :هلوق *
 هب لزني مل ام هللاب اوكرشت نأ ي

 ضف



 :يأ ؛ًاناطلس هب لزني مل ًاكيرش هل اولعجت نأ :ينعي ؛ًاناطلس
 .اهب جتحملل ةطلس اهنأل يل يح

 يف انلق امك هيف لوقن :© اًئدطْلَس وب 0 دام :ديقلا اذهو
 ؛هللاب كرشأ نم لك نأل ؛فشاك ديق هنأ :يأ ؛4ّقَحْل ريب ىتبلاو »
 .هكرشب ناطلس هل سيلف

 نأ مرحو :ينعي ؛4 نومك ال اَم هلأ َلَع ْأوُلوُمَت نآو :هلوق *
 ال ام هللا ىلع لوقن نأ انيلع مارحف ؛نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت

 .هماكحأ وأ هلاعفأ وأ هتافص وأ هئامسأ وأ هتاذ يف ناك ءاوس ءملعن

 .انيلع هللا اهمرح ءايشأ ةسمخ هذهف

 ؟ةيآلا هذه ىف ةيبلسلا ةفصلا نيأ :لتاق لاق اذإ

 0 7 .هلامكل د و : ينعي
 لوقي ال نأ هناطلس مامت نم هنإف ؛هلامكل ؛كلذك

 ءايشألا هذه بنجتن نأ ىه ةيآلا هذه نم ةيكلسملا ةدتافلا

 تعمجأ امم ةسمخلا تامرحملا هذه نإ :ملعلا لهأ لاق دقو

 .اهميرحت ىلع عئارشلا

 نسف



 باتكلا صوصن فيرحت ملع ريغب هللا ىلع لوقلا يف لخديو

 ام هللا ىلع لاق دقف ةمعنلا نيديلاب دارملا :لوقي نأ لثم ؛تافصلا

 :نيهجو نم ملعي ال

 .ملع الب رهاظلا ىفن هنأ :لوألا هجولا

 .ليلد ريغب هفالخ هلل تبثأ :يناثلاو

 ليلدلا تاه :لوقنف ءاذك دارأو ءاذك هللا دري مل :لوقي وهف

 ؛ليلدلاب تأت مل نإف !اذك دارأ هنأ ىلعو ءاذك دري مل هنأ ىلع

 .ملعت ال ام هللا ىلع تلق دق كنإف

 :هشرع ىلع هللا ءاوتسا ©

 :جرشلا

 ىف هنأو هشرع ىلع هللا ءاوتسا توبث هللا همحر فلؤملا ركذ

 :نآرقلا نم عضاوم ةعبس

 هلا كبَر كرإ# :فارعألا ةروس يف هلوق :لوألا عضوملا
 : فارعألا] «ٍشّرمْلأ َلَع ئوَسْسَأ هن ِماَيَأ ِةَِس يف َصْرألاَو ٍتْوْمَسلا َقلَح ىِذْل

.] 

 .«تكرإ» ربخ 4هنلأ»

 هجو ىلع مدعلا نم امهدجوأ :4 َضْرأْلاَو ٍتومّسل َقَلَخ»

 سفن



 .ناقتإلاو ماكحإلا

 ؛فرعن يتلا انمايأك مايألا هذه ةدمو : ِراَيَأ ٍةَنِس يف» 3
 .ًافورعم ناك ام ىلع لمحتف « «ةرّكنم اهركذ ىلاعتو هناحبس هللا نأل

 .ةعمجلا موي اهرخآو ءدحألا موي مايألا هذه لوأو

 كلذ هللا لصف امك ؛ءامسلل نامويو «ءضرأآلل مايأ ةعبرأ اهنم
 :تلصف 0

 مارا دثأ تولعحتو نئمزي ف صل َقلَح ىذا َورْتكَتل حّنِأ لا#
 مير ف اهماوقأ آهف ردو اهيف كرابو اهو نم 000101111
 0 . ةعبرأ تراصف ؛[١٠  ؟ :تلصف] 4َنآَمِلِل وس مي
 امْيأ 1َنلاَم امرك وأ اًءْوَط انئَأ ِضدَِلَو ال َلاَمم ُناَحُد ىو كَم لِ
 .[17 - 1١ : تلصف] 4ِنيَمْوي ىف ٍتاَوُمَس َعْبَس ٌنهلَصَفَف #

 . بيترتلل : 4م » : 4قّرْلا لعفوَتْسأما» : هلوقو *
 .الع :ىنعمب ؟ 4 ئوتسأ 9#

 الو .«تاقولخملاب طيحملا فقسلا كلذ وه : 4 شرملا 8و د
 حيحص ثيدح لَك يبنلا نع دري مل هنأل ؛شرعلا اذه ةدام ملعن
 يلا تاقولخملا ربكأ هنأ ملعن اننكل ٠ شرعلا اذه ّقلخ نيأ نم نيبي

 . اهفرعن

 «كلملا هب صتخي يذلا ريرسلا :ةغللا يف شرعلا لصأو

 ًاميظع ًاريرس نوكيس كلملا هب صتخي يذلا ريرسلا نأ مولعمو
 هل نظن ال امخف

 . "و



 نكل «تافص ةدع ىلاعت هللا تافص نم ةيآلا هذه يفو

 . شرعلا ىلع ءاوتسالا يهو «ةدحاو ةفص تابثإل اهقاس فلؤملا

 ىلع وتسم ىلاعت هللا نأب نونمؤي ةعامجلاو ةنسلا لهأو *

 .نيقولخملا ءاوتسا لئامي الو هلالجب قيلي ءاوتسا هشرع

 ولعلا هانعمف ؟مهدنع ءاوتسالا ىنعم ام :تلأس نإف

 .رارقتسالاو

 .الع :لوألا :يناعم ةعبرأ هريسفت يف فلسلا نع درو دقو

 .رقتسا : عبارلاو .دعص :ثلاثلاو .عفترا :يناثلاو

 ؛(رقتسا) امأو ءدحاو اهانعم (دعص)و (عفترا)و (الع) نكل

 .اهنع فلتخي وهف

 مل ةيبرعلا ةغللا يف اهدراوم عيمج يف اهنأ :كلذ يف مهليلدو

 :(ىلع) ب ةيدعتم تناك اذإ ىنعملا اذهل الإ تأت

 :نونمؤملا] كفل َلَع َكَحَت نمو تأ َتيَوَتسأ اَدإَو 8 : ىلاعت هللا لاق
58]. 

 سوك جمر | «رالس ما
 لع أووَئَسَتِل * نوبت ام نعْنالاو كْفْلا نم كَل لعجو # :ىلاعت لاقو :

 .[7١؟ :فرخزلا] 4ع ميو د ير ٌةَمَعْي أود مك ءوروهظ

 :اولاقو «ءءاليتسالا هب دارملا نأب ليطعتلا لهأ هرسفو *
 ىلوتسا مث : ينعي ؛؛ : فارعألا] 4 ِْرَمْلَأ َلَع وتس مث ل : ىنعم
 . هيلع

-. 

 :بلاس ليلدبو بجوم ليلدب اذه مهفيرحتل اولدتساو

 وو



 :رعاشلا لوقب لدتسن اننإ :اولاقف ؛بجوملا ليلدلا امأ -

 قارهم مد ْوأ ِفْيَس ِرْيَغ ْنِم قارعلا ىلَع ٌرْشِب ىَوَتْسا دق

 دارملا نوكي نأ نكمي الو «ىبرع لجر نم تيب اذهو :اولاق

 كلذ ىف هنأ اميس ال !قارعلا ىلع الع ىنعي ؛قارعلا ىلع ىوتسا هب

 .اهب قارعلا ىلع ولعي نأ نكمي تارئاط ال تقولا

 وتسم لجو زع هللا نأ انتبثأ ول :اولاقف ؛يبلسلا ليلدلا امأ -

 ةلاجتساو .:«ليحتسم اذهو .«نشرعلا ىلإ ًاجاتحم نوكي نأ كلذ

 . مسج هنأ ينعي هيلع هولع ىنعمب

 ةنيعم ةقطنم ىف دودحم تنأف ؛ ريعبلا ىلع تيوتسا اذإ ا

 . انضيأ دودج ىلعو اهي ووضح

 نأ تابثإ نم مزلت اهنأ اومعز يتلا ةثالثلا ءايشألا هذه

 :هوجو نم مهيلع درلاو *

 اوعمجأ يذلا فلسلا ريسفتل فلاخم اذه مكريسفت :ًالوأ

 هب اولاق مهنأ مهنع لقني مل هنأ مهعامجإ ىلع ليلدلاو ءهيلع

 نوت



 امف ؛ انيلإ لقنل ؛ هرهاظ فاالخ نوري اوناك ولو «.رهاظلا اوفلاخو

 .ًادبأ (ىلوتسا) ىنعمب (ىوتسا) نإ :لاق دحأ مهنم

 تدعت اذإ ءاوتسالا ةدام نأل ؛ظفللا رهاظل فلاخم هنأ :ًايناث

 هذهو «ظفللا رهاظ اذه «رارقتسالاو ولعلا ىنعمب ىهف ؛ (ىلع) ب

 .برعلا مالك يفو نآرقلا يف اهدراوم

 : ةلطاب مزاول هيلع مزلي هنأ :ًاثلاث

 تاوامسلا قلخ نيح لجو زع هللا نوكي نأ مزلي - ١

 تونمَسلا قلم -لوقي هللا .نآل «هشرع ىلع ًايلوتس سبيلا ضرألاو
 4م ظو 0104 :فارعألا] « ٍشّرْلا لع وتس هن وال نس يف ٌضْراْلاَو

 دعب: الإ نوكت ال اهتأ (ىلوتسا) ةملك نم. بلاغلا نأ - ؟

 .هللا بلاغي دحأ الو !ةبلاغم

 افلا قل كولنملا هزنالاو -ةسنانطلا ةنلإلا وب ةعتملا نبيا

 ىوتسا هللا نإ :لوقن نأ حصي هنأ ةلطابلا مزاوللا نم - '"'

 .موزلملا نالطب ىلع لدي مزاللا نالطبو «ةلطاب مزاول مذهو

 ليفلا باحصأ ىلع هللا لزنأ امدنع هلاق «بيبح نب ليفن ىلإ تيبلا اذه بسني )١(

 .(007/5) ؟ريثك نبا ريسفت» .ةمقنلا

 نوفي



 :لوقنف ؛تيبلاب مهلالدتسا امأو

 , 0ةليبس كلذ

 ريغت دعب هلاق نوكي نأ نكمي الفأ ؟لئاقلا اذه نم  "؟
 ةغللا ريغت دعب ةيبرعلا ةغللا ىلع هب لدتسي لوق لك نأل ؟ناسللا
 تعستا نيح ريغتت تأدب ةيبرعلا نأل ؛ليلدب سيل هنإف ةيبرعلا

 .ناسللا ريغت دعب هنأ

 ريسفت (ىلوتسا)ب «قارعلا ىلع رشب ىوتسا» مكريسفت نأ د '"
 قارعلا قوف دعصي او نأ رذعتملا نم هنأل «ةنيرقلا هدضعت

 أجلن اذهلف ةبادلا رهظ ىلع وأ ريرسلا ىلع يوتسي امك هيلع ىوتسيف
 . (ىلوتسا) ب هريسفت ىلإ

 :رخآ باوج اذه ىف اندنعف ؛الإو «لزنتلا باب نم هلوقن اذه
 :ناعون ولعلا نأل ؛ولعلا ىنعمب تيبلا يف ءاوتسالا :لوقن نأ

 .ريرسلا ىلع انئاوتساك ؛يسح ولع ١

 .ةبلغلاو ةرطيسلا ىنعمب ؛يونعم ولعو - ؟

 ريغ ناكو «يبرع رعش هنأ حيحص لقن تبثي ملو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ()

 ملع دقو «ةغللا يف فرعي ال عونصم تيب هنإ :اولاقو هوركنأ ةغللا ةمثأ نم دحاو

 ال رعشلا نم تيبب فيكف ءهتحص ىلإ جاتحال َِي هللا لوسر ثيدحب جتحا ول هنأ

 )١57/0(. «ىواتفلا عومجم» «ةغللا ةمئأ هيف نعط دقو ؟هدانسإ فرعي

 لذ



 ةبلغ ولع الع :ينعي ؟«قارعلا ىلع رشب ىوتسا» ىنعم نوكيف

 .رهقو

 هللا نوكي نأ ولعلاي ءاوتسالا ريسفت نم مزلي هنإ :مكلوق امأو

 وهف ؛ككَك هلوسر ةنسو هللا باتك نم مزلي ءيش لك :هباوجف
 نوكي نأ نأشلا لك نأشلا نكلو «هب مزتلن نأ انيلع بجيو ءقح
 اذإف ؛ًامزال نوكي نأ عنمي دق هنأل ؛هلوسرو هللا مالك مزال نم اذه

 .هب انلق اذإ انيلع جرح الو «نكيلف ؛مزال هنأ تيث

 ؟عنتمملا مسجلاب نوتعت اذام :لوقن مث

 اهل ةمزاللا تافصلاب فصتت تاذ هلل سيل هنأ هب متد رأ نإ

 «تافصلاب ةفصتم ةيقيقح ًاتاذ هلل نأل ؛لطاب مكلوقف ؛اهب ةقئاللا
 يتلا مزاوللا نم متئش ام اولوقو ءامدقو انيعو آديو اهجو هل نأو

 .قح مزال يه

 :امسج هنلا نوكي نأ عنتمي متلق يذلا مسجلاب متدرأ نإو

 اذهف ؛كلذ هبشأ امو مدلاو محللاو ماظعلا نم بكرملا مسجلا
 شرعلا ىلع هللا ءاوتسا نأب لوقلا نم مزالب سيلو هللا ىلع عنتمم
 .هيلع هولع

 ؟دحلاب نوتعت اذام : ليصفتلاب لوقن نأ هباوجف

 ًداصفنم قلخلل ًانيابم نوكي :يأ ؛ًادودحم نوكي نأ متدرأ نإ

 نو



 ةلصفنم ةدودحم هذهف ؛ رمعل ضرأو ديزل ضرأ نوكت امك ؛ مهنع

 نم ءيش هيف سيل قح اذهف ؛هذه نع ةلصفنم هذهو «هذه نع

 . صقنلا

 «لطاب اذهف ؛هب طيحم شرعلا نأ : اد ودلحتا هنوكب متدرأ نإو

 اطيحم شرعلا نوكي نأ مزلي الو «شرعلا ريغ نمو شرعلا نم ربكأ
 مظعأ ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛هب ًاطيحم نوكي نأ نكمي ال لب ءهب

 موي هتضبق اعيمج ضرألاو « ءيش لك نم ربكأو ءيش لك نم

 . شرعلا ىلإ ًاجاتحم نوكي نأ مزلي :مهلوق امأو

 هنأ :شرعلا ىلع ًايوتسم هنوك ىنعم نأل ؛مزلي ال :لوقنف

 ؛ًادبأ هلقي شرعلا نأ انعم سيلو «صاخ ولع هنكل 2. شرعلا قوف

 هومتيعدا يذلا مزاللا اذهو «هلقت ال ءامسلاو «هلقي الإ شرعلاف

 نم مزالب سيلو «لجو زع هللا ىلإ ةبسنلاب صقن هنأل ؛عنتمم
 ؛ 4# ٍشّرمْلا لع ىوتسا #9 ىنعم نإ :لوقن انسل اننأل ؛يقيقحلا ءاوتسالا

 سيل هنكل «نآلا ةكئالملا هلمحتو ١7[« : ةقاحلا] 4 ةينم ٍلِيموي مهو

 ؛هيلإ ًاجاتحم سيل ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛لجو زع هلل ًالماح

 .ةيبلسلا مهججح لطبت اذهبو «هيلإ ًارقتفم الو
 :هجوأ ةدع نم مهمالكل اندر ةصاالخو

 .صنلا رهاظل فلاخم اذه مهلوق نأ :لوألا
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 .ةبطاق فلسلا عامجإو ةباحصلا عامجإل فلاخم :ًايناث

 ىنعمب (ىوتسا) نأ ةيبرعلا ةغللا يف دري مل هنأ :ًاثلاث
 .لالدتسالا هب متي ال كلذ ىلع هب اوجتحا يذلا تيبلاو «(ىلوتسا)

 : ةلطاب مزاول هيلع مزلي هنأ :ًاعبار

 ًاكلم ضرألاو تاوامسلا قلخ لبق شرعلا نوكي نأ :اهنم -
 . هللا ريغل

 نيب ةبلاغم كانه نأ بلاغلا ىف ىطعت (ىلوتسا) ةملك نأ -

 .هبلغو هيلع ىلوتساف «هريغ نيبو هللا

 ىلع ىوتسا هللا نأ :- مكمعز ىلع  لوقن نأ حصي هنأ -

 حص ؟ ءيش ىلع (ىلوتسا) ةملك قلطن نأ حص اذإف ؟ ءابشألا هذه

 . مكمعز ىلع نافدارتم امهنأل ؛ءيشلا كلذ ىلع (ىوتسا) قلطن نأ

 . لطاب مهريسفت نأ نيبتي هجوألا هذهبف

 ررقي - هنع هللا افع  ىنيوجلا ىلاعملا وبأ ناك املو

 ولع ركنيو لب «شرعلا ىلع هللا ءاوتسا ركنيو «ةرعاشألا بهذم

 نآلا وهو ءهريغ ءيش نكي ملو ىلاعت هللا ناك :لاق ؛هتاذب هللا

 وتسي مل :ًاذإ ؛هيلع ناك ام ىلع نآلا وهو .ءشرع الو ناك :ينعي

 ركذ نم انعد !ذاتسأ اي :ىناذمهلا ءالعلا وبأ هل لاقف . شرعلا ىلع

 ١م



 يف دجن يتلا ةرورضلا هذه نع انربخأ  هانملع ام هب انربخأ هللا

 بلطي ٌةرورض هبلق نم دجو الإ !هللأ اي :طق فراع لاق ام :انسوفن

 ينريح :هسأر ىلع برضي لعجو «يلاعملا وبأ تهبف .ولعلا

 دحأ ام «يرطف ليلد اذه نأل كلذو !يناذمهلا ينريح «يناذمهلا

 هكيردِإ » : ىلاعت هللا لاق ؛سنوي ةروس يف :يناثلا عضوملا .
 : سنوي] 4 ٍشْرَمْلَأ َلَع ىوتسأ من ِواَيَأ َدَّنِس ىف َضالاَو تاونمّسلا قلح ىلا هَل
7]. 

 .ىلوألا ةيآلا ىف انلق ام اهيف لوقن

 ىِنلأُهّنَأ» :ىلاعت هللا لاق دعرلا ةروس يف :ثلاثلا عضوملا
 .[7 :دعرلا] 4ٍِشرمْلأ لع ىيوتَسأ مّ اهتورَت لمع ريقي تاونمسلا عفر

 اهل سيل :ينعي له :4ٍرَمعِرْيَم » : «ِرَمعِرَسب ِتْوَمَسلَأ مقر 9 <

 دع

 دمع اهلو «مكل ةيئرم دمع ريغب : يأ ؛# ٍرَمع9 ل ةفص # اهتورت#

 ؛ةفنأتسم ةلمج 8 اهتورت# ةلمج نإ :لاق نم مهنمو .ةيئرم ريغ

 نإف ؛برقأ ريخألا اذهو .دمع ريغب كلذك اهنورت :اهانعم

 ؛دمع اهل ناك ولو «ةيئرم ريغ الو ةيئرم دمع اهل سيل تاوامسلا

 ضعب انع بجحي دق ىلاعت هللا ناك نإو «بلاغلا يف ةيئرم تناكل
 .اهديري ةمكحل ةّيمْسجلا تاقولخملا

 نيك



 يف لاقيو ءدهاشلا اذه :  شّرعْلا لع وتس مث # :هلوقو *
 . قبس ام اهائعم

 شرملا لع نَمحَيلا # :لاق هط ةروس يف :عبارلا عضوملا
 .[5 :هط] «ئوتسآ

 رصحلا ةدافإل «ئوتْسأ # ل لومعم وهو *« شرملا لع# مدق

 قوس عيش ىلع وتسي مل ىلاعتو هناحبس هنأ نايبو صيصختلاو

 . شرعلا

 هتمظعو هولع عم هنأ ىلإ ةراشإ « ُنمَحَرلاا# ركذ يفو *
 .ةمحرلاب فوصوم

 ّلع ئوتسا مث# :هلوق ناقرفلا ةروس يف :نيماحلا» عيت وملا يمص 00 همس 14
 شر

 .[09 :ناقرفلا] «ٌنَمْحّيلَأ ٍشّرَعْل

 . «يوتسأ # لعاف : 4ُنَمْحّيلا 9 #
 ىلا ُهَّنَأ » :لاق 0 | ملا ةروس يف :سداسلا عضوملا

 شرملا لع فوت د يَ بس ى اهي اَمَو ٌصْاْلاَو توست َقلَ
 .[5 :ةدجسلا]

 انه نكل ءسنويو فارعألا يتيآ يف انلق ام لثم اهيف لوقن *
 يذلاو «ضرألاو ءامسلا نيب :ينعي ؛«امهندب امو # :ةدايز هيف

 تاوامسلل ةلداعم نوكت نأ فرعنا يع هان اطعم امهم
 سمشلاك انل مولعم وه ام اهنم ةميظعلا تاقولخملا هذهو «ضرألاو

 .نآلا ىلإ لوهجم وه ام اهنمو ءباحسلاو موجنلاو رمقلاو

 مح

 اناكذتا



 َقَلَح ىِرَلأ ٌره# :لاق ديدحلا ةروس يف :عباسلا عضوملا

 .[4 :ديدحلا] 4مل لع وبسم ِوَيأِةَنِس ىف َصرألاو تاوْمَسلأ
 ءاوتسالا اهيف ىلاعت هللا ركذي اهلك ؛عضاوم ةعبس هذهف

 .« لع 9» ب ىدعم

 مى و نسال ةداملا هذه لصأ نإ :ءاملعلا لاق لقف ؟لعبو 2

 ام لمكأ :يأ ؛[؟ :ىلعألا] «نّرَش َقَح ىِدَلا# لامكلا ىلع لدت
 .لامكلا ىلع لدت ءايلاو واولاو نيسلا لصأف ؛هقلخ

 .(ىلإ)»ب ةأدعم : ةيبرعلا ةغللا ىف هجوأ ةعبرأ ىلع ىه مث

 :ةدرجمو ءواولاب ةنورقمو .(ىلع)ب ةادعمو

 .[4 :ديدحلا] «ٍشْعْلا َلَع ىئوتَسأ# : لثم (ىلع) ب ةادعملاف -

 .رقتساو الع :اهانعمو

 ِءآَمََسل َلِإ ةوتشأ َمُك# :ىلاعت هلوق لثم :(ىلإ) ب ةادعملاو -
 .[79 :ةرقبلا] «ٌٍبوَمَس َعْبَس َّنهِبَّوَف

 ؟(ىلع) ب ةاَّدعُملا ىلوألاك اهانعم لهف

 أ ريسفت رهاظ اذهو ءدحاو امهانعم نإ :لاق نم مهنم

 .اهيلإ عفترا : يأ ؛ 4 ءَمَسلا لإ ئوّتْسَأ 8# ىنعمف ؛هللا همحر ريرج

 ؛لماكلا دصقلا ىنعمب انه ءاوتسالا لب :لاق نم مهنمو

 اوديأو ء.ًالماك ًادصق اهيلإ دصق :يأ ؛اهيلإ ىوتسا :ىنعمف

 .(ىلإ) وهو «ىنعملا اذه ىلع لدي امب تيدع اهنأب اذه مهريسفت
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 لإ ئوَتَسأ َّمُث# :هلوق رسفف ؛هللا همحر ريثك نبا بهذ اذه ىلإو رص #أ
 نم نمضم انك اه ءارهمالاو ..«ءاعلا نإ ديمق : يأ 44 ءاتتلا

 .همالك .ه.ا .(ىلإ)ب يدع هنأل ؛لابقإلاو دصقلا

 ؛ةبشخلاو ءاملا ىوتسا : مهلوقك ؛واولاب ةنورقملاو -

 .ةبشخلاو ءاملا ىواست :ىنعمب

 *« وتو ٌمّدْسَأ مب اَمَلَوال :ىلاعت هلوقك ؛ةدرجملاو -
 .لمك :اهانعمو ١5[.« : صصقلا]

 : هيبنث

 «لاؤس انه اهف ؛الع :ىنعمب ؛شرعلا ىلع ىوتسا :انلق اذإ

 لهف ؛شرعلا ىلع ىوتسا مث «تاوامسلا قلخ هللا نإ :وهو
 ؟ايلاع سيل كلذ لبق هنأ مزلتسي

 صخأ شرعلا ىلع ءاوتسالا نأل ؛كلذ مزلتسي ال :باوجلاف

 ولعلاو هب صاخ ولع شرعلا ىلع ءاوتسالا نأل ؛ولعلا قلطم نم
 ءًادبأو ًالزأ هل تباث لجو زع هولعف ؛تاقولخملا عيمج ىلع لماش

 نم مزلي الو «شرعلا قلخي نأ لبق ءيش لك ىلع ًايلاع لزي مل
 قلخ دعب مث «لاع وه لب «هولع مدع شرعلا ىلع هئاوتسا مدع
 :نقوعلا نلع اماج اًولع الع: نضرألاو :تاوامسلا

 تاوامسلا قلخ نيح هنأ ةميركلا ةيآلا نم مهفن :تلق نإف

 ناراجببلا قل , لاق ركل. «نطركلا .ىلغ يرسم نسل .نرألاو
 ؟ال وأ شرعلا ىلع وتسم وه له ؟ضرألاو
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 .كلذب ملعأ هللا :باوجلاف

 تافصلا نم هشرع ىلع ىلاعت هللا ءاوتسا له :تلق نإف

 ؟ةيتاذلا وأ هيلعفلا

 «هتئيشمب قلعتي هنأل ؛ةيلعفلا تافصلا نم هنأ :باوجلاف

 .ةيلعفلا تافصلا نم يهف ؛هتئيشمب قلعتت ةفص لكو

 :هتاقولخم ىلع هللا ولع تابثإ ©

 :جرشلا

 تس هقلخ ىلع هللا ولع تابثإ يف هللا همحر فلؤملا ركذ

 . تايا

 لآ] 4 لِ َكَعْفاَبَو كليِوَوَتُم نإ ئَسيِعي 9 :هلوق :ىلوألا ةيآلا

 «بأ الب مأ نم هللا هقلخ يذلا ميرم نب يعل تاطخلا 2

 . ميرم نب ىسيع :لاقيف «همأ ىلإ بسني اذهلو

 :لاوقأ ةثالث اهيف ءاملعلا ركذ :*تليِئَوَتَم ٍْفِإ # : هللا لوقي *

 : مهلوق هنمو «كضباق :ىنعمب ؛«َتَليِيَوَتُم # :لوألا لوقلا

 .هضبق :يأ ؛هقح ىفوت

 امك ؛ةافو مونلا نأل ؛كمينم :#َتَليِيَوَتُم # :يناثلا لوقلا
 رو سي م تاصرس لس عسا حس 0 01000 000000- 57
 مث رالي متخرج ام ْملَمَيَو ٍلِيَلاِي مُكِحَدَوَنُي ىلا َوُهَو 8# :ىلاعت لاق
 طرب رع غال عع هريرا مادو

 5٠[. : ماعنألا] # ىحسم لجأ ىضقيل هيف مكحْتعبَي

 نكمل



 هنمو «كتيمم :«َتليوَوَتُم # :توم ةافو هنأ :ثلاثلا لوقلا

 .[47 :رمزلا] 4اسهَتْوَمَنِحَسْفَنَأْلا َقَوَمُهََأ # : ىلاعت هلوق

 نأكل .ةذيعب اقيم شنب ةقايدوبم 4# كليقرتم »ني :كوقلاو
 هللا لاق ؛نامزلا رخآ يف لزنيسو ءتمي مل مالسلا هيلع ىسيع

 ؛[59١1 :ءاسنلا] 4و لبق هوي َنكِمَوَل اَلِإ تكلا لمَ ني نِإَو 8 : ىلاعت
 رخآ يف لون اذإ :كللالوب « قيلوقلاا نخخأ“ ىلع: ىسيع بنوم لبق“ أ

 لهأ نم دحأ نم ام :ىنعي ؛دحاولا توم لبق :ليقو .نامزلا

 انوي ناك اق نوم: نفعت لا فاقول هريفخا اد[ الإ كانكلا

 .فيعض لوقلا اذهو

 نأ نكمي هنإ :لوقنف «مونلا ةافوو ضبقلا ةافو نيب رظنلا يقب

 ىقلأ ىلاعت هللا نأ يأ ؛همون لاح هل ًاضباق نوكيف ءامهنيب عمجي

 .نيرمألا نيب ةافانم الو ءهعفر مث «مونلا هيلع

 «ةياغلا ديفت «ّخِإ 8 نإف ؛انه دهاشلا : 41 َكَمْفاَرَو ا :هلوق

 اذهو «ًايلاع ناك هيلإ عوفرملا نأ ىلع لدي :4خِإ َكَْفاََوا# :هلوقو
 . لجو زع هللا ولع ىلع لدي

 :ىلاعت هللا لاق امك ؛ةلزنم كعفار :دارملا :لئاق لاق ولف
 .[45 :نارمع لآ] 4َنيَركُمْلا نمو َةَرالاَو اْيَدلا ِفاَهحَو #

 صتخي فرحب َيَّدع انه عفرلا نأل ؛ميقتسي ال اذه :انلق

 .ةلزنملا عفر سيلو ءدسجلا عفر ؛ةيقوفلا وه يذلا عفرلاب

 ولع :نيمسق ىلإ مسقني لجو زع هللا ولع نأ ملعاو *
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 :يتاذ ولعو « يونعم

 ؛ةلبقلا لهأ عامجإب هلل تباث وهف ؛يونعملا ولعلا امأ ١

 هللا نأب نونمؤي مهلك ؛ةنسلا لهأو عدبلا لهأ نم عامجإلاب :يأ

 .ًايونعم اًولع ٍلاع ىلاعت

 لهأ هتبثي الو ءةنسلا لهأ هتبثيف ؛ىتاذلا ولعلا امأو - ؟

 .ًاًيتاذ اًولع ًايلاع سيل ىلاعت هللا نإ :نولوقي ؛ةعدبلا

 ىلاعتو هناحبس هللا ولع ىلع ةنسلا لهأ ةلدأب ًالوأ أدبنف *#

 : لوقنف «ىتاذلا

 باتكلاب ًايئاذ ًاًولع ىلاعت هللا ولع ىلع اولدتسا ةنسلا لهأ نإ

 : ةرطفلاو لقعلاو عامجإلاو ةنئسلاو

 ركذب ةةراتف ؛هللا ولع ىلع هتلالد تعونت باتكلاف :ًالوأ

 همدنق» نم ءاشألا لوزن ركذي ةراثو. «ةيقوفلا ركذي ةراتو «قلغلا

 ::فافسلا" نق هنوك ةراتو هادبلإ اهدرغص لكذي ةراكؤ

 «[؟500 :ةرقبلا] * ْميِظَعْلا ٌلعْلأ وهو ## :هلوق لثم ولعلاف ١(

 ١[. : ىلعألا] 4ّلَْلأ َكْيَرَمْسأ حّيس#

 ١( :ماعنألا] * ءوِداَبِع َّقْوَف رِهاقلا وهو # :ةيقوفلاو ١18[«

 » لحنلا] 48 َوُرَمْؤمامَتوُلَعْفَيو هِفوف نم مير وأ : 0٠[.
 لإ كَمَكلأ بو َرَمَألادْيَرَي 8 :هلوق لثم ؛انم ءايشألا لوزنو ('*

 . . .[9 :رجحلا] 4« ريل اَنَلِرَت ٌنَحناَنِإ 8 ء[5 :ةدجسلا] < ِضْيَأْل
 . كلذ هبشأ امو
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 تيا كلا دع هلا + هنوف نش قيل ءاوعألا سمو 4
 رم ## :هلوق لثمو ٠١[. :رطاف] « | 21 لا للا

 مرر رت سس

 .[5 :جراعملا] دبل عورلار ةكحِهلَمْل

0 

 م

 هِي نأ آَمَسلأ يف نّم ُمُنِمْأَ ل :هلوق لثم ؛ءامسلا يف هنوك (0
 ١١[. :كلملا] 4« َصْرَاْلا مب

 هلعفو هلوق نم ِِلَك يبنلا نع ترتاوت دقف ةنسلا امأو :ايناق

 : هرارقإو

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوق امأف ١(

 يبر ناحبس» :ِة5 هلوق هنمو «ةيقوفلاو ولعلا ركذب ءاجف
 86 هللاو» :لاق ؛تاوامسلا ركذ امل هلوقو .''”"'ىلعألا

 فلا

 ينونمأت الأ» :ِهلكت هلوق لثم ؛ءامسلا يف هللا نأ ركذب ءاجو
 ١ ."”«ءامسلا يف نَم نيمأ انأو

١ 

 . هنع هللا يضر ةفيذح ثيدح نم ةةقه ملسم هاور قف

 «ةنسلا حرش» يف يئاكلاللاو 22555 )١/ «ديحوتلا» باتك يف ةميزخ نبا هاور (؟)

 )85/١(: «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو :«(27574/9) ؛«ريبكلا» يف يناربطلاو .(504)

 «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلا هاورو «حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور

 «ةيمهجلا ىلع درلا» يف يمرادلاو «(717/9) «ةمظعلا» باتك يف خيشلا وبأو 6012

 ثيدح نم (54) «ولعلا رصتخم» . حيحص هدانسإ :(ولعلا» يف يبهذلا لاقو )8١(.«

 .هنع هللا يضر دوعسم نبا

 .هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ؛(75١23) ملسمو )470١(« يراخبلا هاور (؟)

 كا



 بطخي وهو «ءءامسلا ىلإ هعبصأ عفر لثمف ؛لعفلا امأو (؟

 يذلا نإ ذإ ؛عمجلا كلذ نم ربكأ ًاعامتجا اوعمتجي مل ةباحصلا

 ةعبرأو ةئم وحن مهنع تام نيذلاو ءفلأ ةئم وحن غلب هعم جح

 له آلأ» .معن :اولاق .«؟تغّلب له آلأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 :لوقي ناكو .معن :اولاق .«؟تغّلب له آلأ» .معن :اولاق .«؟تغلب

 3 اعلا ىلإ اهنكشو هضاب ءامنلا منلا نيكي كولا !مهللا»

 .لعفلاب ولعلل تابثإ اذهو

 هللا يضر مكحلا نب ةيواعم ثيدح يف هنإف ؛ريرقتلا امأو (*

 نيالا ل6 يتلا اهل لاقت! اهقيعز نأ ديرب. ةيزاجي ئنأ نأ دم
 .هللا لوسر :تلاق .«؟انأ نم» :لاقف .ءامسلا ىف :تلاق .«؟هللا

 ."7(ةنمؤم اهنإف ؛اهقتعأ» :لاق

 ال . لهجلا يراوجلا ىلع بلاغلاو ( ملعتت مل ةيراج هذهف

 يف اهبر نأ ملعت ءاهسفن كلمت ال ءةرح ريغ ةمأ يهو اميس

 امإ :نولوقيو ءءامسلا يف هللا نأ نوركني مدآ ينب لالضو ء«ءامسلا

 يف ليوطلا ؛امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج ثيدح نم ؛(114١) ملسم هاور (1)

 46 يبنلا جح ةفص
 .ملسم دنع وهو «(866ص) هجيرخت مدقت مه
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 لك يف هنأ وأ !لامش الو نيمي الو هتحت الو ملاعلا قوف ال هنأ

 !!ناكم

 . ةنسلاو باتكلا ةلدأ نم هذهف

 هللا نأ ىلع فلسلا عمجأ دقف ؛عامجإلا ةلالد امأو :ًاثلاث
 ىلإ «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دهع نم «ءامسلا يف هتاذب ىلاعت
 .اذه انموي

 اهيف ولعلا راركت عم ثيداحألاو تايآلا هذه مهرارمإ :لوقن

 اهفلاخي امب اوتأي نأ نود هيلإ اهدوعصو هنم ءايشألا لوزنو ةيقوفلاو

 ىلع نوعمجم فلسلا نإ» :مالسإلا خيش لاق امل اذهلو
 :وأ ءءامسلا يف سيل هللا نإ :مهنم دحأ لقي ملو» :لاق ؛«كلذ

 الو هجراخ الو ملاعلا لخاد ال هللا نإ :وأ «ضرألا يف هللا نإ

 . «(هيلإ ةيسحلا ةراشإلا زوجت ال هنإ : وأ «لصفنم الو لصتم

 لجو زع هللا نأ كش ال :لوقنف ؛لقعلا ةلالد امأو عنز
 ؛ليحتسم لفسلا يف هنوكو «ءلفسلا يف وأ ولعلا يف نوكي نأ امإ
 هل نوكي الف هتاقولخم نم ءيش هقوف نوكي نأ مزلتسي صقن هنأل
 لفسلا ناك اذإف ؛ماتلا ناطلسلاو ةماتلا ةرطيسلاو ماتلا ولعلا

 .ابجاو ولعلا ناك ؛اليحتسم
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 لامك ةفص ولعلا نإ :لوقن نأ وهو ءرخآ ىلقع ريرقت كاتهو

 دلل اناث نوكأ نجود لاك هن ناك اذإو «ءالقعلا قافتاب

 .هلل ةتباث يهف ؛ةقلطم لامك ةفص لك نأل

 نوكي يذلا «يبسنلا لامكلا نم ًازارتحا :«ةقلطم» :انلوقو

 هيلإ جاتحي نمل نكلو «صقتن ًالثم مونلاف ؛لاح نود لاح يف ًالامك

 .لامك هب هتوق ديعتسيو

 الو اهيف ةعزاتملا نكمي ال رمأف :ةرطفلا ةلالد امأو :ًاسماخ

 امدنع اذهلو ءءامسلا ىف هللا نأ ىلع روطفم ناسنإ لكف ؛ةرباكملا

 نلاعت هللا ىلإ هجرت امنإو ةةعقد, يطال يذلا وعلا كوشي

 ولع نوركني نيذلا ىتح ءامسلا ىلإ فرصني كبلق نإف ؛هعفدب
 . ضرألا ىلإ مهيديأ اولزني نأ نوردقي ال تاذلا

 .اهراكنإ نكمي ال ةرطفلا هذهو

 نأ فرعت ءامجعلا تاقولخملا ضعب نإ :نولوقي مهنإ ىتح

 دواد نب ناميلس نأ ىوري يذلا ثيدحلا يف امك ؛ءامسلا يف هللا

 «سانلاب موي تاذ يقستسي جرخ هيبأ ىلعو مالسلاو ةالصلا هيلع

 وحن اهمئاوق ةعفار ءاهرهظ ىلع ةيقلتسم ةلمن ىأر ؛جرخ املف
 :لوقت ءءامسلا

 . كايقس نع ّىنغ انب سيل «كقلخ نم قلخ انإ !مهللا»
 . يرطف ماهلإ اذهو .2''مكريغ ةوعدب متيقس دقف ؛اوعجرا :لاقف

 )١( ص) مدقت 088(.

 نيك



 .ةرطفلاب مولعم رمأ ءامسلا يف هللا نوك :نأ لصاحلاف

 هللا نأ اوملعل ؛كلذل نيركنملا ءالؤه ةرطف داسف الول ؛هللاو

 هيلع لدت يذلا رمألا نأل ؛باتك يأ اوعلاطي نأ نودب ءامسلا يف

 :بلكلا ةحش ره ل[ حاحيلاو زعل

 ىف ناك ول :نولوقي هتاذب لجو زع هللا ولع اوركنأ نيذلاو *

 0 ؛ةهج يف ناك اذإو ءةهج يف ناك ؛هتاذب ولعلا

 1 ! عنتمم اذهو ءًامسجو

 ؛«ًامسجو ًادودحم نوكي نأ مزلي هنإ) :مهلوق نع باوجلاو

 : لوقن

 «تاليلعتلا هذه لثمب صوصنلا ةلالد لاطبإ زوجي ال :ًالوأ

 هللعي نأ صنلا هيضتقي ام ديري ال صخش لك نكمأل ؛اذه زاج ولو

 .ةليلعلا للعلا هذه لثمب

 ءولعلا هل تبثأ للك هلوسرو ءولعلا هسفنل تبثأ هللا ناك اذإف

 :لوقيو صخش يتأي نأ لبقي الف ؛ولعلا هل اوتبثأ حلاصلا فلسلاو

 اذك ناكل ؛تاذ ولع ناك ول هنأل ؛تاذ ولع نوكي نأ نكمي ال

 .اذكو

 ًاموزل ولعلا تابثإل ًامزال متركذ ام ناك نإ :لوقن :ًاينا

 هللا نأ ذإ ؛قح هلوسرو هللا مالك مزال نأل ؛هب لقنلف ؛ًاحيحص

 «راارقلا واعلا» ير رص هقيباك ىلا يافع نمت مارب ال واعي قلاع
 .ادساف ىنعم مزلتست ال اهنكلو «هنيبل ؛ادساف ّئنعم

 اننا



 انيلع متبلجأ يذلا مسجلاو دحلا وه ام :لوقن مث :ًاثلاث

 .اهيف مكلجرو مكليخب

 اذهف !؟هللاب طيحي تاقولخملا نم ًائيش نأ دحلاب نوديرتأ

 نوديرت وأ هلل ولعلا تابثإ نم مزالب سيلو .هللا نع فتنمو لطاب
 ثيح نم قح اذهف ؟مهيف لاح ريغ هقلخ نم نئاب هللا نأ دحلاب
 .كلذ دورو مدعل ؛ًاتابثإ الو ًايفن هظفل قلطن ال نكلو «ىنعملا

 هنأ نوديرتأ ؟مسجلاب نوديرت اذام :لوقنف ؛؟مسجلا امآو

 فتنمو لطاب اذهف ؟كلذ وحنو دلجو محلو مظع نم بكرم مسج
 نوديرت مأ .ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل هللا نأل ؛هللا نع

 ثيح نم قح اذهف ؟هب قيلي امب فصتم هسفنب مئاق وه ام مسجلاب

 .قبس امل ؛اتابثإ الو ايفن هظفل قلطن ال نكل «ىنعملا

 ةهج هل ىلاعت هللا نأ نوديرت له ؛ةهجلا يف لوقن كلذكو

 نوديرت مأ .هولع تابثإ نم مزالب سيلو «لطاب اذهف ؟هب طيحت

 .ىلاعت هللا نع هيفن حصي ال قح اذهف ؟هللاب طيحت ال ولع ةهج

 ١68[. :ءاسنلا] 4 ِهَيلِإ هَل هعقَر لب 8 : هلوق : ةيناثلا ةيآلا
0 - 

 التم نإ م :مهلوق لاطبإل ؛يلاطبإلا 7 :# لي
 200001 5 2 2 رو آر ال ل

 ذل َّنِإَو مهل هّيش نكدلَو ٍمَوِبلَص امو هولثف امو هلأ لوس سر ميم نبأ ىسيع ح مِسَلَأ
 مقر لب هاوي هولك ايو للا انآ لإ ل نودزب لام ةَنَعلَع قل هو ف اون
 هللا مهبذكف ؛[158١ ١١ :ءاسنلا] ا

 . هيلا َُمَهَر لب نبقي هوُلكفاَمَو # : هلوقب
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 وهم عمم يب

 .هولع 0 ءيشلا ىلإ عفرلا دإ ؛ هتاذب لاع

 ُمِيِدَّصلا ُلَمَمْلاَو ُبيِطلأ ٌملكْلا ُدَعَصي هلل :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا
 ٠١[. :رظاق] 4 هققَر

 . لجو زع هللا ىلإ : «ِهّلِإ 8 *

 هدرفم .«عمج مسا انه 4 ممل و و

 يهنلاو فورعملاب رمألاو ملعلاو ركذلاو نآرقلا ةءارقك ؛ هللا ىلإ اهب

 «ةبيط ةملك يهف ؛لجو زع هللا ىلإ برقت ةملك لكف ؛ركنملا نع

 هللا هعفري حلاصلا لمعلاو «هيلإ لصتو .ءلجو زع هللا ىلإ دعصت

 .ًاضيأ هيلإ

 .عفرتو هيلإ دعصت ءايشألا نأل ؛هتاذب لاع هللا نأ ىلع لدي

 تكسدلا ملجأ عَ ار 0 :هلوق :ةعبارلا ةيآلا

 م7 :رفاغ] 4ابْز كوتا يِإَو ىو هلل لَكَ توملا ملا َبَبَسَأ #
1" 

- 

 .نوعرف ءانبلاب رمآلاو «نوعرف ريزو ناماه

 .ًايلاع ءانب : يأ ؛ «احرص»

 >َ مر ور

 غلبأ يلعل : ينعي ؟ # ِتاَوكَمَّسلَأ بليس بلبس بسأل ْمُلَبَأ َلَمَل » *

 . ءامسلا ىلإ لصوت يتلا قرطلا

 ل



 هيلإ لصأو ءهيلإ رظنأ :ينعي ؛4 ىسوُم هلِإ َكِإ َعِيَطَأت 8 *
 ىلع نوعرف هومف .ءامسلا ىف هللا نإ :هل لاق ىسوم نأل ؛ةرشابم
 دجأ مل للا هلق قرد يلاعلا حرصلا اذه ءانب بلطب هموق
 :لاق ىسوم نإ :لوقي ؛مكهتلا ليبس ىلع هلاق هنأ لمتحيو ادحأ
 .ًامكهت !!هارنل ىقرن انولعجا ءءامسلا يف ههلإ نإ

 ىلع هيومتلل ؛4 ابرك ُمُدلأَل ْقِإَو » :لاق دقف ؛ناك ًاَيأو
 َتَملَع دَقَل # :ىسوم هل لاق دقو «قداص هنأ ملعي وهف ؛الإو .هموق

 هر

 مورس صن هه مضر

 ملف ؛[7١٠2 :ءارسإلا] *« َرْاَصِب ضرالاو ٍتاونِمَّسْلا بر الإ ةلْؤه لأ ام
 (دق)و. ماللاب دكؤملا ربخلا اذه ىلع هرقأ لب !ثملع ام : لقي

 مصرس تح ص دس دوج رس تح يس
 اَهْتَفَِتَساو اه أوُدَحَحَو## : ىرخأ ةيآ يف لوقي لجو زع هللاو .مسقلاو مو ©

 ١5[. :لمنلا] 4َوُلعَواَمْلْظ مهسفَنَأ

 ىلع هب علطي حرص ءانبب نوعرف رمأ نأ :اذه نم دهاشلا *#

 يف هللا نإ :هلآو نوعرفل لاق ٍللَك ىسوم نأ ىلع لدي ىسوم هلإ
 .ةقباسلا عئارشلا هب تءاج دق ًاّيتاذ ىلاعت هللا ولع نوكيف .ءامسلا

 َفيْخي نأ لمَسلَأ يف نم ُمَنمْلَءا :هلوق :ةسداسلاو ةسماخلا ةيآلا
 ابِصاَح مُهَتَلَع لِ كأ كمَسلا يف نم مد مآ * ُرومَت هادو َصْرالا مكب
 .[17- 1١١ :كلملا] «ٍريِذَن كيك َنوُملعَتَ

 هسفن نع ىَّنك هنكل «ءلجو زع هللا وه ءامسلا يف يذلاو *
 .مكيلع رداق ءمكقوف هنأو .هتمظع راهظإ ماقم ماقملا نأل ؛؟اذهب

 .هتحت نم ىلع ةطلس هل يلاعلا نأل ؛مكيلع نميهم «مكيلع رطيسم

 . برطضت : يأ ؛4ُرومَت هاذ » *

 نما



 ترثك اذإ انسفنأ ىلع فاخن لب !هللاو نمأتن ال :باوجلاو

 . ضرألا انب فسخت نأ انيصاعم

 ارانهاو اقرا راسا :نآلا :اينونس: .ىلا هشازايتالاو

 نكل ءانه اهب هللا هده لا نتا قلقا كلذ ةننطأ "اقوا ب نايم

 :قمانلا م ءاطسبلا ىلع رمألا انوي تارابعلا هذه لثمب نوتأي

 (لب) ىنعمب انه (مأ)و «متنمأأ لد: ىلع ؛ 4 متن مآ » 4

 .ةزمهلاو

 قوف نم باذع بصاحلا :4 ًاَبِصاَح ْمُكَلَع َلِسْرُي أ » *
 باحصأو طول موقك ؛مهلبق نم نيذلاب لعف امك ؛هب نوبصحي

 .تحت نم فسخلاو «ليفلا

 : ىلاعت هللا لاق ؛ثحت نمو قوف نم اندّده لجو زع هللاف
 ةوملا ندد وك دقو فاس وع السر نت ينم تيدر ا دمل ل66 ١ ةاس 20224 -6 د 3 دعس يك ا ود مه دس 27 0776 فرس

 ؛[٠4 :توبكنعلا] 4اَنِقرْغأ ْنَم م هنو ضرألا ِهِباَصْفَسَح نم مُهْنِهَو
 .باذعلا نم عاونأ ةعبرأ

 «بتشلاو يصاسلا | رتم نيعرت هللا نكذاانهو

 . «ءمَسلا فم # :هلوق وه ةيآلا هذه نم دهاشلاو

 هللا ولع ىلع ليلد وهو «لجو زع هللا وه ءامسلا يف يذلاو

 ىف هللا ناك اذإف ؛ةيفرظلل (يف) نأ وهو «لاكشإ انه اه نكل

 ول تيأرأ !فورظملاب طيحم فرظلا نإف ؛ةيفرظلل (ىف)و «ءامسلا
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 !ءاملا نم عسوأو ءاملاب طيحم سأكلاف ؛سأكلا يف ءاملا :تلق
 ءامسلا نأ هرهاظ اذهف ؛ 4 كَم يف نم ثم ء#9 :لوقي هللا ناك اذإف
 اننإف ؟ًالطاب رهاظلا ناك اذإو «لطاب رهاظلا اذهو «هللاب ةطيحم
 رهاظ نوكي نأ نكمي ال هنأل ؛هلل دارم ريغ هنأ نيقيلا ملع ملعن
 . الطاب ةنسلاو باتكلا

 ؟لاكشإلا اذه ىلع باوجلا امف

 نيقيرط دحأ كلسن نأ باوجلا :ءاملعلا لاق

 ولعلا' ىتعمت ءامسلاو ولعلا قتعمب ءامسلا لعجت نأ امإق د ١
 َتلاَمَه همْوكَمَّسلا َِمَّدَرَنَأ ا :ىلاعت لاق ؛نآرقلا يف لب «ةغللا يف دراو
 ءاملا نأل ؛ولعلا ءامسلاب دارملاو ١7[« :دعرلا] #اَهِرَدَقِي َيدَوأ

 ءظوفحملا فقسلا يه يتلا ءامسلا نم ال باحسلا نم لزني
 :ىلاعت هللا لاق امك «ءضرألاو ءامسلا نيب ولعلا يف باحسلاو

 ١514[. :ةرقبلا] «ٍضَرَأْلاَو هامل َنْيبِر ركل ب ٍباَحَسلاَو ©

 .ولعلا يف نم :يأ ؛ (َآَمَسلا يفْنَم 9 ىنعم نوكيف

 هيذاحي سيل ءولعلا يف وهف ؛اذه دعب لاكشإ دجوي الو
 .ءيش هقوف نوكي الو «ءيش

 يه ءامسلا لعجنو «(ىلع) ىنعمب (يف) لعجن وأ - ؟
 (يف) يتأتو «ةيوامسلا مارجألا :ينعي ؛عوفرملا ظوفحملا فقسلا
 نوعرف لاق «ميركلا نارقلا يف لب «ةيبرعلا ةغللا يف (ىلع) ىنعمب

 :هط] 4 ٍِلْخَتلَ عوذُج يف مكَلملَو» ارنا يذلا: ةرتعسلا :هموقل

 اان



 .لخنلا عوذج ىلع : يأ ؛[ا/١

 .ءامسلا ىلع نم : يأ ؛4ِاَمَّسلَأ ٍفنَم # ىنعم نوكيف

 لاحت ةلرق نيبو ةيآلا هلم نيل عت تح :تلق نإف

 :هلوقو «[84 : فرخزلا] 4ّدَلِإ ٍضيَأْلا فو دَلِإ لَمَسلَا ىف ىرأَرْمَو »

 !؟[ :ماعنألا] مو ما هلأ وهو

 :لؤقت نأ :: تاوجلاف

 و 1 ِآَمَسلَأ يف ىِدلاَوْهَو »8 :لوقي هللا نإف ؛ىلوألا ةيآلا امأ

 :ىنعي ؟؛هتيهولأل انه فرظلاف ؛[85 :فرخزلا] 4 ُدَلِإ ٍضْرَْل

 7 ريمأ نالف :لوقت امك ؛ضرألا ىفو ءامسلا ىف ةتباث هتيهولأ

 لزفات اهيمك امهكدودم اهيقن ةةزحتاو رت مشا نيف نةكشو ةنيؤمللا

 زع وه امأو «ضرألا ىفو ءامسلا ىف هتيهولأ ىلاعت هللاف ؛هتطلسو

 .ءامسلا يفف لجو

 : ماعنألا] « ٍضْراْلا فو تونمَسلا يف ُهََأ َوُهَو # : ةيناثلا ةيآلا امأ

 وهو :يأ ؛* ها َوْهَو # :اهلبق يتلا يف انلق امك اهيف لوقنف ؟["*

 ىفف ؛هسفن وه امأ «ءضرألا ىفو تاوامسلا ىف هتيهولأ يذلا هلإلا

 ىف :ةولاملا «تاواعنسلا - نق“ ةولاملا وها عملا قوكيف: ,ةءامعملا

 .ضرألا ىفو تاوامسلا ىف هتيهولأف ؛ضرألا

 .اهلبق يتلا جيرختك ةيآلا هذه جيرختف

 :أرقت مث ءفقت مث :4ِتَومَسلَأ يف ُهََّوْهَو # :ىنعملا :ليقو

 هل

6 

 لحل



 يف هسفن هنأ يأ ؟[" :ماعنألا] 4 ْمَُرَهَجَو ّمُكَرِي ُمَلَي ُضْلْلا ِفَو»
 يف هنوك سيلف ؛ضرألا يف مكرهجو مكرس ملعيو «تاوامسلا

 .ضرألا يف مكرهجو مكرسب هملع نم عنامب هولع عم ءامسلا

 ةيآلا كيكفت يضتقي هنأل ؛فعضلا نم ءيش هيف ىنعملا اذهو

 يف ُهللا # :لوقن نأ :لوألا باوصلاو «ضعبب اهضعب طابترا مدعو

 يفو تاوامسلا يف ةتباث هتيهولأ نأ ينعي ؛4 ِضْرَأْلا ِفَو ٍتومّسلا
 . ىرخألا ةيآلا قباطتف «ضرأل

 : تايآلا هذه ىف ةيكلسملا دئاوفلا نم

 فرعي هنإف ؛؟ءيش لك قوف ىلاعت هللا نأب ملع اذإ ناسنإلا نأ
 اذإو «همظعيو هفاخي لئنيحو ءهقلخ ىلع هترطيسو هناطلس رادقم

 عديو بجاولاب موقيو هيقتي هنإف ؛همظعو هبر ناسنإلا فاخ
 . مرحملا

 : هقلخل هللا ةيعم تابثإ ©

 :حجرشلا

 ىلاعت هللا ةيعم ةلدأ :يأ ؛ةيعملا ةلدأ قوسب فلؤملا عرش

 نأ ناسنإلل ودبي دق هنأل ؛ولعلا دعب اهركذي نأ بسانو ءهقلخل
 نم ناكف ءدابعلا عم هنوكو ءيش لك قوف هنوك نيب ًاضقانت كانه
 ركذ دعب قلخلل هللا ةيعم تبثت يتلا تايآآلا ركذي نأ ًادج بسانملا
 .ولعلا تايأ



 :ثحابم هقلخل ىلاعت هللا ةيعم يفو

 : اهماسقأ يف لوألا ثحبملا #

 .ةصاخو «ةماع :نيمسق ىلإ مسقنت لجو زع هللا ةيعم٠
 ةديقمو ءصخشب ةديقم :نيمسق ىلإ مسقنت ةصاخلاو

 ءيفصوب

 ربو رفاكو نمؤم نم دحأ لك لمشت يتلا يهف ؛ةماعلا امأ

 .[4 :ديدحلا] 4من ْكَعمَوْمَول :ىلاعت هلوق اهليلدو .رجافو
 نإ م : ىلاعت هلوق لثمف ؛فصوب ةديقملا ةصاخلا امأ -أ

 ١78[. :لحنلا] « توتي مُه َنِلاَوأوعتأ نبأ َمَم

 ىلاعت هلوق لثمف ؛نيعم صخشب ةديقملا ةصاخلا امأو -ب
 : ةبوتلا] 4 انعم هنأ كدإ ْنَّرحَخ ال ءويدصِ ٌلوُقَتي ْدِإ» :هيبن نع
 * هط] 4« كورأو مس امكحمم ىنَّنإ» :نوراهوب  يسومل لاقوت 4143
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 فصوب ةديقملا نم صخأ هذهو

 «فصوب ةديقم ةصاخو .ةقلطم ةماع :تاجرد ةيعملاف

 مث ءفصوب ديق ام مث ءصخشب ديق ام ةيعملا عاونأ صخأف

 .اًماع ناك ام

 ًاعمسو ةردقو ًاملع قلخلاب ةطاحإلا مزلتست ةماعلا ةيعملاف



 ةصاخلا ةيعملاو «هتيبوبر يناعم نم كلذ ريغو ًاناطلسو: ارو

 .دييأتلاو رصنلا كلذ عم مزلتست اهيعونب

 ملع نع ةيانك يه وأ ةيقيقح ةيعملا له : يناثلا ثحبملا

 يناعم نم كلذ ريغو كالا سو ةنردقاو هوفر هةموو همادللا

 ؟هتيبوبر

 نع ةيانك اهنإ :نولوقي هللا مهمحر فلسلا تارابع رثكأ
 ىنعم نولعجيف «كلذ هبشأ امو ةردقلاو رصبلاو عمسلا نعو ملعلا

 ريصب مكلاوقأل عيمس مكب ملاع وهو :يأ ؛4 ْدْكَعَم َوُهَو# :هلوق
 .اهمزالب اهنورسفيف ءاذكهو . . .مكنيب مكاح مكيلع رداق مكلامعأب

 اهنأ هريغو باتكلا اذه يف هللا همحر مالسإلا خيش راتخاو

 هتيعم تسيل نكل «هتقيقح ىلع قح انعم هنوك نأو ءاهتقيقح ىلع
 يف ناسنإلا عم ناسنإلا نوكي نأ نكمي يتلا ناسنإلل ناسنإلا ةيعمك
 انعم وهف ؛هولع يف وهو هل ةتباث لجو زع هللا ةيعم نأل ؛هناكم

 نم ٍلاح يأب نكمي الو ءءيش لك قوف هشرع ىلع لاع وهو
 .اهيف نحن يتلا ةنكمألا يف انعم نوكي نأ لاوحألا

 .ولعلا نيبو اهنيب عمجلا ىلإ جاتحي هنإف ؛اذه ىلعو

 هللا ءاش نإ هنايب. ىتايس ًاصاخ الصف اهل دقع فلؤملاو
 هلثمك سيل ىلاعت هللا نأل ؛ةيعملاو ولعلا نيب ةافانم ال هنأو «ىلاعت
 1 هولع يف بيرق «هوند يف يلع وهف ؛هتافص عيمج يف ءيش 2000 : . 1 : 5 5 5 3

 .يناثلا ءزجلا تايادب رظنا )١(



 هنإ :لاق ؛رمقلاب ًالثم كلذل هللا همحر مالسإلا خيش برضو
 نم وهو «ءامسلا يف عوضوم وهو ء«انعم رمقلاو ريسن انلز ام :لاقي

 «قلخلا عم لجو زع قلاخلا نوكي ال فيكف ؛تاقولخملا رغصأ
 !؟هتاوامس قوف وهو «ءيشب اوسيل هيلإ ةبسنلاب قلخلا يذلا

 ثيح ليطعتلا لهأ ضعب ةجح عفد هيف هللا همحر هلاق امو
 متنأو «ليوأتلا نوعنمت متنأ :اولاقف «ةنسلا لهأ ىلع اوجتحا

 رصبلاو عمسلاو ملعلا ىنعمب ةيعملا :نولوقت ؛ةيعملا يف نولوؤت
 . كلذ هبشأ امو ناطلسلاو ةردقلاو

 ىلع تسيل اهنكل ءاهتقيقح ىلع قح ةيعملا نإ :لوقنف
 ناكم لك يف سانلا عم هنأب ؛مهوحنو ةيمهجلا همهف يذلا موهفملا

 .مزاللاب ريسفت هوحنو ملعلاب اهل فلسلا ضعب ريسفتو

 نم وأ ةيتاذلا تافصلا نم ةيعملا له :ثلاثلا ثحبملا *

 ؟ةيلعفلا تافصلا

 لازي الو لزي مل هللا نأل ؛ةيتاذ يهف ؛ةماعلا ةيعملا اهات

 .هتيبوبر يناعم نم كلذ ريغو ًاناطلسو ٌةردقو ًاملع قلخلاب ًاطيحم

 ةئيشمل ةعبات اهنأل ؛ةيلعف ةفص ىهف ؛ةصاخلا ةيعملا امأو -
 1 نال اعقل عاقل: نر د ينجي ورقم ةفلعت لكذ هللا

 دج اذإ :«ةسنسي“ ورقم ةنأل ليلا تافصلا نم ىضرلا نأ انل
 ؛ةصاخلا ةيعملا كلذكو «ىضرلا دجو ؛هللا ىضري هب يذلا ببسلا



 .هعم هللا ناك ؛صخش ىفف اهبابسأ نم اهريغ وأ ىوقتلا تدجو اذإ

 ؟ال وأ ةيقيقح ىه له :ةيعملا يف عبارلا ثحبملا *

 يذلا وهو «مزاللاب اهرسف نم فلسلا نم نأو «كلذ انركذ
 ءاهتقيقح ىلع يه :لاق نم مهنمو .هاوس ناسنإلا ىري داكي ال

 نكل «هريغو باتكلا اذه ىف انه فلؤملا مالك حيرص اذهو

 ضرأالا ىف انعم هللا نأ نظي نأ لثم ؛ةبذاكلا نونظلا نع ناصت
 !ليحتسم لطاب اذه نإف ؛ كلذ وحنو

 ؟ضقانت ولعلا نيبو اهنيب له :ةيعملا ىف سماخلا ثحبملا *

 : ةثالث هوجول ؛امهنيب ضقانت ال :باوجلا

 ولو ءهسفن هب فصو اميف امهنيب عمج هللا نأ :لوألا هجولا
 .هسفن امهب هللا فصي نأ حص ام ناضقانتي اناك

 ؛ضراعت ةيعملاو ولعلا نيب سيل :لوقن نأ :يناثلا هجولا

 ءريسن نحنو انعم سمشلاو ءريسن نحنو انعم رمقلا :برعلا هلوقي

 يف اهلك بطقلاو سمشلاو رمقلا نأ عم ءريسن نحنو انعم بطقلاو
 ؛قولخملا ىف ةيعملاو ولعلا عامتجا نكمأ اذإف ؛ءامسلا

 . ىلوأ باب نم قلاخلا يف امهعامتجاف
 ىلإ اوبهذا :دونجلل لاقو «لاع لبج ىلع ًاناسنإ نأ ول تيأرأ

 ىلع راظنملا عضاو وهو ءمكعم انأو .ةكرعملا ىف كيعب ناكم
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 فيكف ؛قولخملا قح يف نكمم رمألاف ؛مهنع ديعب وهو «هيدي نيب
 !؟قلاخلا قح ىف نكمي ال

 مل ؛قولخملا قح يف امهعامتجا رذعت ول هنأ :ثلاثلا هجولا

 نأ نكمي الو ءلجأو مظعأ هللا نأل ؛قلاخلا قح يف ًارذعتم نكي

 قلاخلا نيب نيابتلا روهظل ؛؟نيقولخملا تافصب قلاخلا تافص ساقت

 :قولخملاو

 يف بحاصلا تينأ مهللا» : هرفس يف لوقي دنع لوسرلاو

 ةفيلخو هل ًابحاص هنوك نيب عمجف ؛''0لهألا يف ةفيلخلاو ءرفسلا
 نأ نكمي ال ءنكمم ريغ قولخملل ةبسنلاب هنأ عم ءهلهأ يف هل

 دقالفأ نفق كل ةقياوعو رفسلا ىف هلل اهانه اه نصحت قوكي

 اذإ لوقي لجو زع هللا نأ :؟”حيحصلا ثيدحلا يف تبثو

 . (يدبع يندمح) : ؟تنيملدعلا بر هني دمحلا » :ىلصملا لاق

 !«تييلعْلا بر هَ دمكلا » و 1 5 38

 بر هلل دمحلا» :لوقي امهدحأ ل نم مكو

 :«ٌتيِعَتَف َكاَّيِإَو دبعت َكاَيِإ 8 :لوقي ىناثلاو .4تييلدعلا
 بر هلل دمحلا» :لوقي يذلا ؟در هل امهنم دحاو لكو

 .امهنع هللا ىضر رمع نبا نع ؟(755١) ملسم هاور قلد

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(9460”7) ملسم هاور ةعهز
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 :لوقي يذلاو .«يدبع يندمح» :هل هللا لوقي :4 تيبلحلا

 نيبو ينيب اذه» :هل هللا لوقي :4؟ٌتيِعَتْف َكاَّيِإَو دبع َكاَيِإ >

 .. ؟نيعصل ئدابع

 ءامسلا قا يقرع نم وخي انه اعف هللا تركي نأ قكمي 13]

 هللا لطب نأ دارأ نم الإ ؛ناضراعتي امهنأ دحأ مهفي الو ءًاَقح

 .قولخملا ةيعمك قلاخلا ةيعم لعجيو «هقلخب

 «ةيعملا صوصنو ولعلا صوصن نيب عمجلا ناكمإ اَنّيِب نحنو
 هللاب تنما :دبعلا لوقي نأ بجاولاف ؛الإو .«كلذ نيبت نإف

 :لوقي الو ءهلوسرو هسفن نع هللا لاق امب تقصو ء.هلوسرو

 !كلذ ًاركنم !؟نكمي فيك

 لأسي مل «ةعدب اذه كلاؤس :انلق !؟نكمي فيك :لاق اذإ
 كلوؤسم نم ملعأ مهلوؤسمو «كنم ريخ مهو «ةباحصلا هنع

 الو ؟فيك :لقت ال .قدصت نأ كيلع «حصنأو حصفأو قدصأو

 .ًاميلست ملس نكلو ؟مل

 . ةيسئن

 هناحبس هللا ىلع دوعت رئامضلا لك دجت ؛ةيآلا يف لمأت

 ىف ُجلياَم دلعي ال 04 ويس هن وب ِةَنِس ىف َصرَأْلاَو تاونمَسلأ َقَلَح ال : ىلاعتو
 نمؤن نأ انيلع بجيف ؛ 4 كم وهو# ريمض كلذكف .4 ٍضْيدْلَ

 نأ يضتقت ال ةيعملا هذه نأ نيقيلا ملع ملعنو «ةميركلا ةيآلا رهاظب
 نا ىلع ةقاوتا سنام وها «ضرألا يف انعم هللا نوكي



 .هاوقتو لجو زع هللا ةيشخ انل بجوُت ؛اهب انما اذإ ؛ةيعملا هذه

 امثيح كعم هللا نأ ملعت نأ ناميإلا لضفأ» :ثيدحلا يف ءاج اذهلو
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 نإ ءانتنكمأ ىف هتاذب انعم هللا نإ :اولاقف ؛لولحلا لهأ امأ
 هللا قوسلا ىف نيذلاو !دجسملا يف كعم هللاف ؛دجسملا يف تنك
 !!تامامحلا يف مهعم هللا تامامحلا يف نيذلاو !!قوسلا يف مهعم

 !!ثفرلاو وهللا نكامأو ناتنألاو راذقألا نع هوهّزن ام

 ىف انعم هللا نأب نيلئاقلا ةهبش ىف :سداسلا ثحبملا *

 : مهيلع درلاو انتنكمأ

 لك نآل ؛ « كَم وهو# : ظفللا رهاظ اذه :نولوقي : مهتهبش

 ,4ٌرلعَي ل .« وتس مثال .4َقَلَح ىلا وه :هللا ىلع دوعت رئامضلا
 نم مهفن ال نحنف ؛انعم ناك اذإو «[5 :ديدحلا] # دكعَم وهو

 !!ناكملا ىف ةبحاصملا وأ ةطلاخملا الإ ةيعملا

 :هوجو نم مهيلع درلاو

 امك رهاظلا ناك ول ذإ ؛متركذ امك سيل اهرهاظ نأ :ًالوأ
 وهو «شرعلا ىلع ًايوتسم نوكي نأ :ضقانت ةيآلا يف ناكل ؟متركذ

 ءامسألا يف يقهيبلاو )١/ 25١« دئاوزلا عمجم يف امك طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور 00(

 فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو (١؟4 /7) ةيلحلا يف ميعن وبأو :(407) تافصلاو
 .(١١٠١؟) عماجلا

 هاور «ناك ثيح هعم لجو زع هللا نأ ملعي نأ سفنلا ةيكزت» : ظفلب ثيدحلا درو دقو
 56 دف «يناثملاو داحالا» يف مصاع بأ نباو .(96 /54) «نئسلا» نق يقهيبلا

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف امك ؛حيحص دنسب )5١19/١( «خيراتلاو ةفرعملا» يف يوسفلاو

 )٠١85(.

 /ا١



 ىلاعت هللا مالك يف ضقانتلاو !ناكم يأ يف ناسنإ لك عم

 وأ ةطلاخملا عم الإ لقعت ال ةيعملا نإ) :مكلوق :ًاينأث

 مسا ةيبرعلا ةغللا يف ةيعملاف ؛عونمم اذه !«ناكملا يف ةبحاصملا

 يضتقت دقف ؛متمعز امم ًالولدم عسوأ يهو انيمى

 قلطم يضتقت دقو .«ناكملا يف ةبحاصملا يضتقت دقو .طالتخالا

 : ءايشأ ةثالث هذه ؛ناكملا فلتخا نإو ةبحاصملا

 ينوقسا :لاقي نأ :ةطلاخملا ىضتقت ىتلا ةيعملا لاثم ١

 1 ْ ا توام : يأ ؛ءام عم ًانبل

 ١ - كلوق :ناكملا يف ةبحاصملا يضتقت يتلا ةيعملا لاثمو :

 ا ل ا ل

 يف ةكراشملا الو طالتخالا يضتقت ال يتلا ةيعملا لاثمو ٠

 ؛ةدايقلا ةقفرغ يف وه ناك نإو .هدونج عم نالف :لاقي نأ :ناكملا

 .ناكم يف ةكراشم الو طالتخا هيف سيل اذهف .مههجوي نكل

 يف وهو قرشملا يف يه تناك نإو .هعم نالف ةجوز :لاقيو

 رولا

 امكو هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك اذإ ةيعملاف

 يه مث «ةبحاصملا قلطم اهلولدم :ةغللا دهاوش نم رهاظ وه
 :هبلإ تانقت ان يديك

 7 0 ل

 الف ؛4[١؟8 :لحنلا] 4ْأوَقَنَأ َنيِدلأ َمَم َهَّلأ َّنِإ 8 :ليق اذإف



 ةقئال ةيعم ىه لب «ناكملا ىف ةكراشم الو ًاطالتخا ال كلذ ىضتقي

 .دييأتلاو رصنلا اهاضتقمو «هللاب

 دشأو لطابلا لطبأ نم !اذهب هللا مكفصو :لوقن :ًاثلا

 لفسأ اوناك نإو «قلخلا عم وهف ؛هشرع ىلع هولع عم هنأ ؛ًاحدمتم

 . صقن اذهف ؛ضرألا يف هللا متلعج اذإف «هنم

 نولخدت متنأو «ناكم لك يف مكعم هسفن هللا متلعج اذإ

 !؟لجو زع هلل هلوقت فيك نكل !فينكلا ىف تنأ كنإ :ايندلا كولم

 !؟هللاب ذايعلاو صقنلا مظعأ الإ اذه لهو

 ءامهل ثلاث ال نيرمأ دحأ اذه مكلوق ىلع مزلي :ًاعبار

 .ناكم يف هنم ءزج لك ًاتّرجتم هللا نوكي نأ امإ :عنتمم امهالكو

 ددعت ةرورض ةهج ىف هلإ لك :ىنعي ؛ًاددعتم نوكي نأ امإو

 . ةنكمألا

 هللا نوكي نأ مزلتسي ًاضيأ اذه مكلوق :لوقن نأ :ًاسماخ

 زاضو. نفق: يلاعت هللاق: «قلخلا ىف ناك لك« قلخلا قف" الاخ

 يرسل دو: لعأ لوقل ملم"( ذه

 .رفكلا لوقلا اذه ىضتقمو «لطاب لوقلا اذه نأ ىرت تنأف

 ؛رفاك وهف ؟؛ضرألا ىف انعم هللا نإ :لاق نم نأ ىرن اذهلو

 . هلتق بجو ؛ّالإو «عجر نإف «قحلا هل نيبيو « باتتسي



 : ةيعملا تايا هذهو 9

 ف صر أو ٍتومَسلَأ َقَلَح ىلا َرْه» :ىلاعت هلوق : ىلوألا ةيآلا

 ءاهتلا ني لري اهوا ا

 :[5 :ديدحلا] * ٌريِصَيَنوُلَمَكِاَمِب هّنَأَو كامب أ فموي يي

 نم هذهو .4 مت اَم نبأ ركَعم رهو :هلوق اهيف دهاشلاو

 59 ةردقو ل قلخلاب ةطاحإلا يضتقت اهنأل ؛؟ ةماعلا ةيعملا

 .ةيبوبرلا يناعم نم كلذ ريغو ارصبو اعمسو

 الو عبار وهال كَ لوو نم تويم ا :هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 2 2 ام نأ قع رخال 161 17 كلذ ني خا هلو قو ا
 /٠[. :ةلداجملا] 4 ميِلَع نس لك 0 ب

 ام :ىنعي ةمات ؛# ثوكحي # :* ثوكحَي ام# :هلوق *

 ةفصلا ةفاضإ باب نم اهنإ :ليق : (ِةَْلَك يوم نم :هلوقو

 أ ؟ 4 ئوج » ىنعمو «ىوجن ةثالث نم :اهلصأو «فوصوملا ىلإ

 هنأل ؛مهئلاث وه الإ : لقي ملو 0 َمُهْعباَرَرْهاَلِإ ل :هلوقو

 ددعلاب ىتؤي هنإف ؟ سنجلا ريغ نم ناك اذإو ءسنجلا ريغ نم

 ىلإ رظنا ءددعلا سفنب ىتؤي هنإف ؛سنجلا نم ناك اذإ امأ «يلاتلا

 ُتِلاَك َهَّمأ كنإ ْاَوُلاَف َنِذَلا رفك َدََلا» :ىراصنلا نع ىلاعت هلوق

 سنجلا نم هنأل ؛نينثا ثلاث :اولوقي ملو 2[ :ةدئاملا] 4 َوَمدَلَك
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 ىلع سنجلا نم ناك املف «ةهلا ةثالثلا لك مهدنعف !مهمعز ىلع

 ةثالث ثلاث :هيف اولاق ؛مهمعز

 ةثالث يدرفلا ددعلا ركذ 4 ْمُمُسِداَس َوْهاَلِإ ٍةَسْحاَلَو» :هلوق *

 لَو :هلوق يف لخاد هنكل ءيجوزلا ددعلا نع تكسو «ةسمخو

 ةتس «ةسمخ نم 4« رْكَأ لو » «نانثا ةثالث نم ىندألا : 6 َكِلَد نم ََدَأ

 .قوف امف

 هللاو الإ ؛ضرألا نم ناكم يأب نايجانتي رثكأف نينثا نم ام

 .مهعم لجو زع

 ءرفاكلاو «نمؤملا :دحأ لك لمشت اهنأل ؛ةماع ةيعملا هذهو

 ًارصبو ًاعمسو ةةردقو ًاملع مهب ةطاحإلا اهاضتقمو «رجافلاو «ربلاو

 . كلذ ريغو اريبدتو اناطلسو

 هذه نأ :ىنعي ؛ # ِةَمِقْلا موي أوُلِع امي مُهْثَنَسي م» :هلوقو *

 امب مهأبن ؛ ةمايقلا موي ناك اذإف ؛هولمع ام ءاصحإ يضتقت ةيعملا

 ءابنإلاب دارملا نآل ؛هيلع مهبساحو هب مهربخأ :ىينعي ؛اولمع

 ىلاعت هللا نإف ؛نينمؤم اوناك نإ نكل «ةبساحملا وهو ء؛همزال
 اهرفغأ انأو ءايندلا يف كيلع اهترتس» :لوقي مث ,مهلامعأ يصحي

 ."'"مويلا كل

 دوجوم ءيش لك : 46يِلع ِءَ َىَن لكي هَّلَأَّنإ # : لجو زع هلوقو *
 .هب ميلع هللاف ؛؟ءيش لك «عنتمم وأ بجاو وأ زئاج ,«مودعم وأ

 . نيحيحصلا يف وهو 7017(2 )١/ هجيرخت مدقت 000
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 قلعتي هللا ملع نأو «ملعلا ةفص ىلع مالكلا انل قبس دقو

 رهاظلاو «ريبكلاو ريغصلاو «ليحتسملاو بجاولاب ىتح «ءيش لكب
 .يفخلاو

 4١[. :ةبوتلا] 4ص هلأ كر ْنَّرَحَع ال » : هلوق : ةثلاثلا ةيآللا

 الإ 8 :ىلاعت هللا لاق لك يبنلا نم ركب يبأل باطخلا *
 امه ْذِإ ِنْيَنأ آت أوٌرَمكح نَا ُهَيَرْخَأ ْدإ ُهَّهأ رس ذك وت

 4١[: : ةبوتلا]4اًسعَم هَل َكَدِإ ْنَرَحَصاَل ءهيحدص ٌلوُقَيْدِإ راملأ ف

 . «ا ردك نبل هَع ةجرخأ رَسأْذِإ »و جارخإلا نيح هرصن : الوأ 3ك

 .«ِر اعلا ف اَمُهْدِإ 8 راغلا يف ثكملا دنعو :ًايناث *

 :راغلا مف ىلع نوكرشملا فقو امنيح ةدشلا دنع :ًاثلاث #

 ْنَرَحَغاَل .هبحتصإ ُلوُقَيذِإ ©

 .لَك هيبنل هرصن اهيف ىلاعت هللا نّيَب عقاوم ةثالث هذهف

 اي» :ركب وبأ لوقي ؛مهيلع نوكرشملا فقو نيح ثلاثلا اذهو

 ىلع اننإ :ينعي ؛''"انرصبأل ؛همدق ىلإ مهدحأ رظن ول !هللا لوسر

 «نفيدنلاإ» : رحبلا ىلإ اولصو امل ىسوم باحصأ لوقك ؛رطخ
 7 مارعفلا] # ِنِدْبََس ِقَر ََمَّنِإ هلي » :لاقف 1١[. :ءارعشلا]
 هللا نإ ْنَّرَحَخاَل#» :هنع هللا يضر ركب يبأل لَك يبنلا لاق انهو

 :هلوقب كلذ للعو ءهسفن يف نمألا لخدأو .هنأمطف .#* اََعَم عم

 .هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع فويل ملسمو فرك ف يراخبلا :هاور 2000
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 امو عقو امم مهلا لمشي يهن :4نَّرَحَخاَل © :انه هلوقو *

 . لبقتسملاو يضاملل حلاص وهف ؛ عقيس

 .اهمه ةدشو سفنلا ملأت :نزحلاو

 لِي ىبنلاب ةديقم «ةصاخ ةيعملا هذهو : « اصعم هنأ كرإ » 0

 رصنلا ةماعلا ةيعملا يه يتلا ةطاحإلا عم يضتقتو ءركب يبأو

 .دييأتلاو

 هللا ىمعأ !امهورصبي ملو ءراغلا ىلع شيرق تفقو اذهلو

 باب ىلع تجسنف توبكنعلا تءاجف :لاق نم لوق امأو

 اذإو «نوكرشملا ءاج املف «راغلا باب ىلع تعقو ةمامحلاو «راغلا

 ؛«دحأ هيف سيل :اولاقف .ءتوبكتنع شعو ةمامح راغلا ىلع

 !!لطاب اذهق .؟'"وفرصناف

 ءايفاض احوتفم راغلا نوكي .نأ ةغلابلا ةيآلاو ةبهلإلا ةيامحلا

 !! ةيآلا يه هذه ءهيف نم نوري ال كلذ عمو «يسح عنام هيف سيل

 :هلوق فالخو «ءديعب اذهف ؛؟ششعت توبكنعو ةمامح ىتأت نأ امأ

 .«انرصبأل ؛همدق ىلإ مهدحأ رظن ول»

 ال ةعامج هيفو» :لاقو ىناربطلاو رازبلل 0” (عمجملا) يف يمثيهلا هبسن )١(

 ينابلألل «ةفيعضلا» رظناو )759/١(2 «تاقبطلا» يف دعس نبا هاورو .«مهفرعأ

 .هفعض دقف )١١78(

 دب



 ءايشأب نوتأي - مهنع هللا افع - نيخرؤملا ضعب نأ مهملا

 .لقنلا اهب حصي الو لقعلا اهلبقي ال ةركنم ةذاش ةبيرغ

 .[17 :هط] «كورأو عمْسأ امُكَحَمم نإ » : هلوق : ةعبارلا ةيآلا

 :-إ الوق مل الوقف 6 ئغط منإ نوعرف كإ ابهذأ # :لاق ؛نوعرف ىلإ ابهذي نأ 2 06 1 راس يو 92 2 -. 2 3 ٠ .٠ 7 ١ اج كوس -
 ل رع رس سس هل 02

 اع ال َلاَق نعطي نأ وأ ادلع طبي نأ ُفاَححاَتإ انير الاف *: سخي وَ كدت لَم 6

 .[45 - 47 :هط] « كرو ٌمَمْسَأ امكحعم ىننِإ
 مه وا

 هذه ىضتقم نايبل ةيفانئتسا ةلمج : * لىرأو عمسأ :هلوقف

 ناصاخ ةيؤرو عمس اذهو «ةيؤرلاو عمسلا وهو «ةصاخلا ةيعملا

 انَِإ 8 :هنع الاق يذلا نوعرف نم ةيامحلاو دييأتلاو رصنلا نايضتقت

 . « غطي نأ وأ ايِدْلَع طرفي نأ ٌفاَحن

 مه َنيِذَلأَو أوقَنَأ َنيِذَلَأ عم هلأ َّنِإ 8 :هلوق :ةسماخلا ةيآلا
0 
 .[178 :لحنلا] *َتوُنِسَحَت

 هي رسقوعاَم ٍلْثِمِب أوبقاعف مُِقاَع َنِإَو# :هلوق دعب تءاج هذه

 رع الو وأي الإ كلربَص امو ٌريضأَو + تارريكتلإ رح َّوُجَل مَرَبَص نِيَلَو
 .[177/- 177 :لحنلا] 4َنورُكحَسَيِاَمَِي ٍقْيَص ف كلَتاَلَو مه

0 

 ملظ رثكأبو «ىوقتلا باب نم هب ٍتِقَوَع ام لثمب يناجلا ةبوقع
 َنبلاَواوََّتأ َنيِذَلأ َعم هلأ َّنِإ 8 :لاق اذهلو ءناسحإ وفعلاو «ناودعو
 ماع

 نيقتملا نم ناك نم لك :ةفصب ةديقم ةصاخ انه ةيعملاو



 .هعم هللا نوكي نأ بحي ناسنإ لك نإف ؛ىوقتلاو ناسحإلا

 *» َيسِردَّصْلَ عم هَل نإ ًايريضاو» :هلوق :ةسداسلا ةيآلا

 :[557 :لافنألا]

 نع اهسبحو هللا ةعاط ىلع سفنلا سبح ربصلا نأ انل قبس

 ناسللاب ءاوس ؛هللا رادقأ ىلع طخستلا نع اهسبحو «هللا ةيصعم

 .حراوجلاب وأ بلقلاب وأ

 ةيصعم نع مث «هللا ةعاط ىلع ربصلا :ربصلا عاونأ لضفأو

 مل ءاش نإو ءرومأملا لعف ناسنإلا ءاش نإ :ًارايتخا امهيف نأل هللا

 ؛هللا رادقأ ىلع مث «هكرت ام ءاش نإو مرحملا كرت ءاش نإو «لعفي

 امإو ماركلا ربص ربصت نأ امإف ؛تيبأ مأ تئش ةعقاو هللا رادقأ نآل

 مئاهبلا ولس ولست نأ

 نم امأ «هيلع ربصي ءيشب الإ لانت ال ةيلاع ةجرد ربصلاو
 ال هنإف يري ان ىلإ قورظتي نماتلا ناضو: ادور نضرألا هل "تشرف

 ىأ قلخاذلا' ىندبلا' وأ .ىسفنلا بعتلا نم عيش لاني :نأ ذب

 . ىجراخلا

 ركشلا نيب مالسلاو ةالصلا هيلع ةبينل هللا عمج اذهلو

 .ربصلاو

 نوكأ الفأ» :لوقيف ءهامدق مروتت ىتح موقي ناك ؛ركشلاف
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 : 374 كش ادن

 .رباص وهف ؟كلذ عمو «نيقفانملاو دوهيلا نم

17- 
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 2 هنو
 ّدَكِو ْتَبَع ذيله تكف نم مكح# :هلوق :ةعباسلا ةيآلا
 4 000 امر خي . 0 ١

 .[؟ 149 :ةرقبلا] 4َسريدَصلأ عم هَسَأو هللا نذِإب ةريثككح

 تبلغ ةليلق ةئف : ىنعي 2( يكتلا كيقت «ةيربخ : 4 مكح# 2

 ةريثك تائف تبلغ ةددعتم ةليلق تائتف وأ «تارم ةدع ةريثك ةئف

 هتدارإب أ هللا نذإب 1 « مهتوقب الو مهلوحب ال كل (ةددعتم

 .هتردقو

 .نوريثك مهو ًاشيرق اوبلغ ردب باحصأ :كلذ نمو

 «نايفس يبأ ريع ذخأل لب «لاتق ريغل اوجرخ ردب باحصأ

 :لوقي ةكم لهأ ىلإ اخراص لسرأ ؛مهب ملع امل نايفس وبأو

 .ريعلا ذخأ نوديري انيلإ اوجرخ هباحصأو دمحم ( مكر يع اوذقنأ

 اهنايعأو اهفارشأب شيرق تجرخف «شيرقل ةريثك قازرأ اهيف ريعلاو
 وبأ لاق ىتح «ةزعلاو رخفلاو ةوقلا نورهظي ءاهرطبو اهئاليخو

 رحئن ؛ ثالث اهيف ميقنف 00 مدقن ىتح عجرت ال ؛هللاو : لهج

 ؛برعلا انب عمستو «نايقلا انيلع فزعتو ءرومخلا يقسنو .روزجلا

 .نيحيحصلا يف وهو هجيرخت مدقت 000



 . "”دبأ انتوباهي نولازي الف

 !هعم نمو وه هلتق ىلع اوَّنَع ؛هلل دمحلاف

 نم نورحني موي لك «فلأو ةئامعست نيب ام موقلا ءالؤه ناك

 هباحصأو وه مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو ءرشع ىلإ ًاعست لبإلا

 طقف ناسرفو ازيك لوعبس مهعم 000 رشع ةعبرأو ةئامثالث

 اوفيج ىتح شيرقل ءامظعلا ديدانصلا اولتق كلذ عمو ءاهنوبقاعتي

 . ةثيبخ ردب بلق نم بيلق ىلإ اوبحسو سمشلا نم اوخفتناو

 مم هلو هللا ندب: ودك هع ذ َتَلَع ةآيلَك تكف َوَعِف و ني مكح #ف

 ا عم هّللاَو # «تربص ةليلقلا ةئفلا نأل 00000

 .داهجلا ءابعأ لمحت ىف ةقشملاو بعتلاو 00 نم اهباصأ ام

 . «َنِريدَصلأ عم هلو #

 لماك لصف هللا همحر فلؤملل ىتأيسو «ةيعملا تايآ تهتنا

 .اهريرقت يف

 ؟انعم هللا نأب اهديفتسن ىتلا تارمثلا ىه امف

 هولع عم هنأو .ءيش لكب لجو زع هللا ةطاحإب ناميإلا : الوأ

 .امهنع هللا يضر سابع نبا نع 57/5 يربطلا ريرج نبا هاآاور )١(

 يناربطلا هلصوو «ينزوهلا رماع ناميلا يبأ لسرم نم روصنم نب ديعس هاور (؟)

 «حتفلا» يف ظفاحلا لاق امك ؛يراصنألا بويأ يبأ نع رخآ هجو نم يقهيبلاو

 .( 0/5١

 /ا١١:



 ءىش هنع بيغي ال ءهقلخ عم وهف

 1 ذِإ 0. ايا لامك انل تحوي فللذ«نإف ؟ةتاتماو:قللذ انملغ اذإ اننأ

 ءانرمأ ثح اندقفب ال ثيحب ؛؟ هتيصعم كرتو هتعاطب مايقلاب هتبقارم

 ةيعملا هذهب نما نمل ةميظع ةرمث هذهو ءاناهن ثيح اندجي الو

 تو تي ماد نإ

 ىلاعت هلل مالكلا تابثإ ©

 : حرشلا

 ىلاعت هللا مالك ىلع ةلادلا تايآلا هللا همحر فلؤملا ركذ

 ىلاعت همالك نم 0 نأو

 « اًنيِدَح هلأ َنِع ٌقَدَصَأ َنَمَو :هلوق :ةيناثلاو 7 :
 ١77[. :ءاسنلا] *اليق هلأ َّنِم ٌقَدَصَأ ْنَم

 ةيآل

 «[41/ :ءاسنلا] أ ّنَم

 ةغيصب يفنلا نايتإو يذلا بع ماهشعا مسا 06 4

 0 ماهفتسالاب نوكي هنأل ؛ًادرجم يفنلا نايتإ نم غلبأ ماهفتسالا

 اذإو ءاثيدح هللا نم قدصأ دحأ ال :لوقي هنأك ؛يدحتلا ىنعم

 ؟هللا نم قدصأ نمف ؛كلذ فالخ معزت تنك

 . 4ٌقَدَصَأ ا ل زيبمت : الي ظو كاًتيِدَح ل :هلوقو #

 هلوق :نم ذخؤي نيتيآلا نيتاه يف مالكلا تابثإو

 «اًثيِدَح ا :هلوقو «مالكلا هب فصوي قدصلا نأل ؛«ٌقَّدَصأ#

 ؛4 اليِق # .ةيناثلا ةيآلا يف هلوق نمو «مالكلا وه ثيدحلا نأل

 . ظفللاب الإ نوكي ال لوقلاو ءالوق :ىنعي
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 «قدصو قح همالك نأو «لجو زع هلل مالكلا تابثإ امهيفف

 .هوجولا نم هجوب بذك هيف سيل

 :ةدئاملا] 4 يم نبأ ىَسيِعِني هللا َلاَف دِإَو# :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا

 27 ١[.

 :فورح نم ةلمج يهو «لوقلا لوقم : * ىَسيِعلي # :هلوق 03

 . 4مم ىسبعتي)
 نوكيف .ءعومسم هلوق نأو «لوقي هللا نأ تابثإ اذه يفف

 . فرحب نوكيف «لمجو تاملك هلوق نو « توصب

 مالكب ملكتي هللا نأ :ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع تناك اذهلو

 لثامي ال «توصو فرحب «ءاش امب عاش فيك ءءاش ىتم ىقيقح

 .نيقولخملا تاوصأ

 . نمزلا رابتعاب : (ءاش ىتم)

 وأ ٍرمأ نم مالكلا عوضوم : ينعي ؟مالكلا رابتعاب :«ءاش امبلا
 . كلذ ريغ وأ يهن

 هناحبس اهديري يتلا ةفصلاو ةيفيكلا ىلع ينعي ؛؟ ( ءاش فيك)»

 لاو

 را ىسفنم هلأ لاك ذِإَو الا ةيويركلا .ةيآلا نم اذه ىلع. ليلذلا
 .فورح اذه : 4

 هله حر

 أ



 ءوِلَتمك َسْيَل »8 :لاق هللا نأل ؛نيقولخملا تاوصأ لئامي ال
 11 ىوروشلا] * رص ٌعيِمَسلَا وُهَو ءىش

 : ماعنألا] 4اَلَْحَواَْدِص َكْيَم ُتَمِلِك َتَمَكَو » :هلوق : ةعبارلا ةيآلا
 ١6[.

 «عمجلاب ؛(تاملك) ةءارق يفو ء«دارفإلاب ؟4 تملك # *
 . معيف فاضم درفم 4ُتَمِظ # نأل ؛دحاو اهانعمو

 قدصلا :نيفصولا نيذه ىلع لجو زع هللا تاملك تمت

 يف ًالدعو «رابخألا يف ًاقدص :2"'نورسفملا لاق اذهلو «مكحلا
 .ماكحالا

 بذكلا اهيرتعي ال قدص رابخألا يف لجو زع هللا تاملكف

 نم هجوب اهيف روج ال لدع ماكحألا يفو «هوجولا نم هجوب

 .هوجولا

 نأل ؛لاوقأ ىهف ؛ًاذإ .لدعلاو قدصلاب تاملكلا تفصو انه
 .قداص وأ بذاك :هيف لاقي يذلا وه لوقلا

 :ءاسنلا] 4 اًميِلَكَحَنت ئموُم هنأ َمُلُكَو » :هلوق :ةسماخلا ةيآلا
 ١65[.

 )١( «ريثك نبا ريسفت» رظنا )759/7(.
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 .هنم عقاو مالكلاف ؛ لعاف : هلأ 38 د

 رسكب  دكؤملا ردصملاو ,دكؤم ردصم :4#اًميلكححَت# #*

 هنأ ىلع لدف .زاجملا لامتحا ىفني هنإ :ءاملعلا لاق ؛ فاكلا

 .زاجملا لامتحا يفني دكؤملا ردصملا نأل ؛يقيقح مالك

 لمتحيو «هسفن وه ءاج هنأ مهفيف .ديز ءاج :قلق ول عيارأ

 اذإ نكل ءرهاظلا فالخ ناك نإو ءديز ربخ ءاج :ىنعملا نوكي نأ

 لامتحا ىفتنا .ٌديز ٌديَز ءاج :وأ .هسفن ديز ءاج :تلقف تدكأ

 .زاجملا

 توصو فرحب يقيقح مالك ىسومل لجو زع هللا مالكف
 .اهريغو هط ةروس يف امك ؛ةرواحم امهنيب ترج اذهلو (« هعمس

 هةر يقر - 04 .٠

 .[7867 :ةرقبلا] هلأ مَلكَنَّم مُهْنَم 9* :هلوق : ةسداسلا ةيآلا

 . لسرلا نم :يأ ؛4مُهْنَم # *

 0 هكر ةكيو سوا
 ءملك لعاف © ُهَّنَأا# ميركلا مسالا :# هلأ ملك نم *

 .هللا هملك :ريدقتلاو 2«نّم # ىلع دوعي فوذحم اهلوعفمو

 ُمْيَر ُةَمّلَكَو انقل ئموُم ج امَلَو 8 :هلوق :ةعباسلا ةيآلا
 ١57[. :فارعألا]

 نأ كلذو « هتكيشمب قلعتي مالكلا نأ ةيآلا هذه تدافأ 2

 , دئيشمب قلعتي

 « سفنلاب مئاقلا ىنعملا وه همالك نإ :لاق نم لوق هب لطبيف

"١ 



 .ةرعاشألا هلوقت امك ؛هتئيشمب قلعتي ال هنإو

 وه طقف ىسوم نأ معز نم معز لاطبإ ةيآلا هذه يفو
 «اًميِلكَحَت ىئموُم ُهّمأ َمُلُكَو » :ىلاعت هلوق فرحو هللا ملك يذلا
 الو كلذ معز هنكمي ال ةيآلا هذه يف هنأل ؛ميركلا مسالا بصن ىلإ

 اني هم ِمْلا روطلا اج نم ُهئيدَيَو # :هلوق : ةنماثلا ةيآلا
 .[5؟ :ميرم]

 لوعفملا ريمضو هللا ىلإ دوعي لعافلا ريمض :#هتيدنو # *
 . ىسوم هللا ىدان :يأ ؛ىسوم ىلإ دوعي

 . ىجانم :ىأ ؛لوعفم ىنعمب ليعف وهو .لاح : ياحي »و 2

 ديعبلل نوكت ةادانملا نأ ةاجانملاو ةادانملا نيب قرفلاو

 .مالك امهالكو بيرقلل نوكت ةاجانملاو

 لوق يف لخاد ةاجانمو ةادانم ملكتي لجو زع هللا نوكو

 .(ءاش فيك» :فلسلا

 ناك ةادانم ءاش فيك ملكتي هللا نأ ىلع لدي امم ةيآلا هذهف

 .ةاجانم وأ مالكلا

 # َنيِمِلَطلا َمَوَقْلَا تن نأ وسوم كير ئدات ْدِإَو 8 :هلوق :ةعساتلا ةيآلا
 ٠١٠١[. :ءارعشلا]

 . ىدان ذإ ركذاو : ينعي ؛ دان ْذِإَو # *

 هرج



 ينأنَأا» :هلوقب ءادنلا رسف :*«جسوُم َكّيَر 8 :هلوق دهاشلاو #
 هل

 . 4نيِملبظل [مْوَقْلأ

 لدي :َنيِمِلَطلا َمَوَمْلا نأ نأ 8و «ءتوصب هنأ ىلع لدي ءادنلاف

 قرش اَمْكْلَي نَعاَمْكَينَأ لأ مير اَمُهْسَداَتَو ## : هلوق :ةرشاعلا ةيآلا

 .[7١؟ :فارعألا]

 .ءاوحو مدا ىلع دوعي هب لوعفملا ريمض : #امهندانو #

 ع 00 ل

 امكلت نع امهاهن هنأ ررقي :# ِةَرِجَّشلأ احلي نعامكبأ لأ #»

 هللا مالك نأو «لبق نم امهملك هللا نأ ىلع لدي اذهو «ةرجشلا

 ملأ # :هلوقل ؛هتتيشمب قلعتي هنأ ىلع لديو «فرحو توصب

 .ةئيشملاب اقلعتم نوكيف «ىهنلا دعب لوقلا اذه نإف ؛ 4اَمُكَيَتَأ

 ريحا انام لوفيف مُهيداَني موتو 9  :هلوق :ةرشع ةيداحلا ةيآلا

 .["6 : صصقلا] «َنيِلَسَرَمْل

 وه يدانملاو « ةمايقلا موي كلذو « مهيداني و ركذاو : ىنعي

 وسم

 . #لوقيف# :لجو زع هللا

 .لوقلاو ءادنلا :نيهجو نم مالكلا تابثإ ةيآلا هذه يفو

 مالكب ملكتي هللا نأ ىلع اهعومجمب لدت تايآلا هذهو

 «عومسم توصو فرحب «ءاش فيك «ءاش امب «ءاش ىتم «ىقيقح

 .نيقولخملا تاوصأ لثامي ال

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع ةيفلسلا ةديقعلا ىه هذهو

7 



 : هللا مالك نآرقلا نأ تابثإ ©

 :جرشلا

 مالك نآرقلا نأ ىلع ةلادلا تايآلا هللا همحر فلؤملا ركذ مث
 . هللا

 لهأو ةلزتعملا نيب ريثكلا عازنلا اهيف عقو ةلأسملا هذهو

 هللا يف قرأ نممو «ةنسلا لهأ ىلع ريثك رش اهب لصحو «ةنسلا

 يذلا «ةنسلا لهأ مامإ هللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلا كلذ يف

 وأ) مالسإلا ظفح ىلاعتو هناحبس هللا نإ) :ءاملعلا ضعب هيف لاق

 .'"”(ةنحملا موي دمحأ مامإلابو «ةدرلا موي ركب يبأب (هرصن :لاق

 ىلع سانلا ربجأ هنعو انع هللا افع نومأملا نأ وه :ةنحملاو

 اذإ مهلتقيو ءاملعلا نحتمي راص هنإ ىتح .نآرقلا قلخب اولوقي نأ

 اوراصو ءرمألا نم ةحسف يف مهنأ اوأر ءاملعلا رثكأو ءاوبيجي مل

 : نولوأتي

 هبلقو رفكلا لاق اذإ هركملاو «هاركإ لاح لاحلا نأب امإ -

 .هنع وفعم هنإف ؛ناميولاب نئمطم

 نولوقيف «نولوأتي ؛هرهاظ ريغ ىلع ظفللا ليزنتب امإو -
 لواتي وهو. :ةفولخم هذه“ ؟نويؤلاو :ليجتإلاو:ةاروتلاو نارقلا دلك

 . هعباصأ

 ةنحم)ا هباتك ىف ىسدقملا ىنغلا ديع ظفاحلا هنع هاور اميف «ينيدملا نب يلع هلاق 20(

 .( 5/1 «ءالبنلا مالعأ ريس :رظناو ,01ج) («لبنح نب دمحأ مامولا
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 اذه يف هاركإلا نأ ايأرو .قولخم ريغ لزنم هللا مالك نارقلا :الاقو

 ماقم ماقملا نأل ؛قحلا فالخ الوقي نأ امهل غوسي ال ماقملا

 :ىنعمب ؛ةيصخش ةلأسملا تناك اذإ وفعلا ىضتقي هاركإلاو ءداهج

 ةعيرش ظفحل ةلأسملا تناك اذإ امأ .هسفن صخشلا ىلع نوكت نأ

 . لجو زع هللا ةعيرش ظفحل هتبقرب ناسنإلا عربتي نأ بجاولاف ؛هللا

 ولو «قولخم نآرقلا نإ :تقولا كلذ يف دمحأ مامإلا لاق ول

 ٍذئتيحو !قولخم نآرقلا :مهلك سانلا لاقل ؛هاركإلا عفدل وأ ليوأتب

 ءممص هنكل ءهاركإلا عفد لجأ نم يمالسإلا عمتجملا ريغتي

 ىلع هللا مالك يف لوقلا نم ءزج نارقلا يف لوقلا نأ مهملا

 مالكب نآرقلا يف لوقلا نودرفي سانلا راص ؛ةنسلا لهأو ةلزتعملا
 ّْ ما

 نأ ىلع ةلادلا تايآلا قاس نآلا نم هللا همحر فلؤملاو

 . ةدلعتم تايا ىف هللا مالك نآرقلا

 ُهرجَلَف َكَراَجَتْسا تريكرتملا َنَمدَعَل ْنإَو» :هلوق :ىلوألا ةيآلا

 :[7 :ةبوتلا] 4وّنأ ملك َعَمْسَي َقَح
 اذإ مسالاو ء«طرشلا ةادأ :(نإ)و ءمسا هذه :« ٌدَحأ# *

 فلتخاف «.لعفلا الإ اهيلي ال ةادأ ىلو دقف ؛طرشلا ةادأ ىلو



 هيلعو «هدعب ام هرسفي فوذحم لعفل لعاف هنإ :مهضعب لاقف

 دحأ كراجتسا نإو :ريدقتلاو «فوذحم لعفل لعاف «دحَأ 8 نوكي
 ؛[١ :قاقشنالا] «َتّيَتن ءاََتلَأ اَذِإ 8 :اهلثمو ءهرجأف ؛نيكرشملا نم

 .ءامسلا تقشنا اذإ :ريدقتلاو ,فوذحم ٍلعفل لعاف : 4 ةامّسلأ 3 ف

 نم لهسأ بلاغلا يف مهو نييفوكلا لوق وهو :يناثلا لوقلا
 الو ءرخؤم (راجتسا) لعفلاو «مدقم لعاف «دَحأ» نأ :نييرصبلا
 ريالا ةجئاح

 يف طرشلا تاودأ دعب ءامسألا دورو نأ :ثلاثلا لوقلاو

 مسالا نوكي لوقلا اذه ىلعو «هعانتما مدع ىلع لدي ًاريثك نآرقلا

 :© دحَأ# نوكيف ءًاعوفرم ناك اذإ أدتبم طرشلا ةادأ دعب عقاولا

 .ًأدتبملا ربخ : 4كَراَجيَحَسا 2و ءأدتبم

 وهف ؛نييوحنلا لاوقأ نم لهسأ ناك ام نأ يدنع ةدعاقلاو

 . كلذ نم ًاعرش عنام ال ثيح ءعبتملا

 :راوجلاو «كراوج بلط :يأ ؛4 َكَراَجَتْسأ# :هلوق *

 .ةيامحلاو ةمصعلا ىنعمب

 ص

 دحأ نإ :ىنعملاو ؛ةياغلل :# يح :# َعَمْسي يحاول

 يأ ؛ هللا مالك عمسي ىتح هرجأف ؟هللا مالك عمسيل كراجتسا

 .قافتالاب اذهو «نارقلا
 هللا مالك عامس نأل ؛4وّلَأ ملك َمَمَسَي َّقَح ُهَريَف ال :لاق امنإو هي ص لس سر 2

 مل نك نمل ئَرَكحِوَأ كِل ِفَّنِإ # :ىلاعت لاق امك دب الو رثؤم لجو زع



 2-5 و -

 مالك عمس ناسنإ نم مكو هةر :قَ] «ٌديهَّس َوْهَو َمْمّسلَأ َقَلََو بَ

 . امان ةهسينو وكي انأ ظرتقي وكلا ةوماك هلل

 :لاقف ءهسفن ىلإ مالكلا فاضأ :4 ِهَّلَأ ملك # :هلوقو *
 .كلذك وهو «هللا مالك نآرقلا نأ ىلع اذه لدف وأ ملك »

 نإ :نولوقي ؛نآرقلا ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقعو *
 فرعي هل او ار هوس هن مقرا بل رقع نا مالك نآرقلا

 ٌّقَح ُهْرِجَأَف » :انه ىلاعت هلوق :هليلد :(هللا مالك :مهلوق -

 :تايآلا نم يتأي امبو 215 :ةبوتلا] وللا ملك ْمَمَس

 عدلا ةايمر نبك 9: + لاق ةلوق ةهللد : (لَّزَتُما : مهلوقو 5

 َ اَبإ 8 :هلوقو ء[180 :ةرقبلا] 4 ُناَءْرُكْلا دف لْيَنُأ
 نعش لع نذل لع كارت در كثر » :هلوقو ١[« :ردقلا] *# ٍرَدَقْلَ
0 

 ٠١5[. :ءارسإلا] «اليِزن هَنَلَرَتَو

 2 :ىلاعت هلوق :هليلد :«قولخم ريغ» :مهلوقو

 رم انيق رمالاو. ايش قلخلا لعجف 4 : فارعألا] 42 دلو

 7 ليلدب ؛رمألا نم نارقلاو «ةرياغملا ىضتقي فطعلا نأ

 ٌنميإْلا الو بككلا ام ىرَدب تنك اَم ارم ْنِي اًحيور َكَيلِإآَنيحَوَأ َكَِدكَو # : ىلاعت رق سل ف كر رتل يس م هي 2 0001 ١

 ناك اذإف 4[ :ىروشلا] # ًائداَبع ّنِم ُهلَمَت نم وب د ىِرْجي ارون هلع نكْدَلَو

 ناك ول هنأل ؛قولخم ريغ راص ؛قلخلل ميسق وهو ءارمأ نآرقلا

 .يعمس ليلد اذهو .ميسقتلا حص ام ؛ًاقولخم

 سيل مالكلاو «هللا مالك نآرقلا :لوقنف ؛يلقعلا ليلدلا امأ



 ةبئاق اضع ناك نزلو. هبفللا يم انفاب نوكيا تحب :اهميفن ةجئاق' اعيفغ
 ملكتملل ةفص مالكلا نكل «قولخم هنإ :انلقل ؛هللا نم ةنئاب اهسفنب

 ؛قولخم ريغ ناك ؛هللا نم ناكو «هب ملكتملل ةفص ناك اذإف «هب

 ْ .ةقولخم ريغ اهلك لجو زع هللا تافص نأل

 ' درجم تناكل ؛ةقولخم تناك ول غيصلا هذه نأل ؛رابختسالاو
 . امك ؛اهانعم ىلع اهل ةلالد ال ةروصلا هذه ىلع تقلخ لاكشأ

 هب ملكتو «هب أدتبا يذلا وه : يأ ؛(أدب هنم» :مهلوقو -

 .الوأ

 : لي دمحم ىلإو «ليربج ىلإو «هللا ىلإ فيضأ نآرقلاو

 « ولأ ملك َْمَمسي ّقَح ُهَرِجأَف 9 :لجو زع هللا لوق :لوألا لاثم

 :هنمو «هلالج لج هللا نم : يأ ؛أدب هنم نوكيف «[5 :ةبوتلا]

 . صاصتخالاو رصحلا ةدئافل هلماع ىلع مدق ريمضو رج فرح

 ُلَوعَل هَّنِإ  :ىلاعت هلوق :- ليربج ىلإ هتفاضإ يناثلا لاثمو
 -5١[. 19 :ريوكتلا] « نيكم ُشّرمْلا ىذ َدَنِعَوَوف ىذ هوو لوسر

 دع مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هلأ هتفاضإ  ثلاثلا لاثمو

 - ٠+ :ةقاحلا] © ٍرِعاَش لَوَعي وه اَمَو * ريك لوسر لوم مَنِإ 8 :ىلاعت هلوق
 :ةداادخا امهنأل ل :ةناتلب امهنأل امهيلا تفيضأ كل 1

 :ناهجو هانعم يف :«دوعي هيلإو» : مهلوقو

6 



 «ةليل ىف هيلع ىرسي :راثآلا ضعب ىف ءاج امك هنأ :لوألا

 يف الو «مهرودص يف ال ؛نآرق مهيديأ نيب ىسيل سانلا حبصيف

 3 عووم هللا هعفري « مهفحاصم

 ال ؛ًايلك ًاضارعإ سانلا هنع ضرعي امنيح  ملعأ هللاو  اذهو

 نبي كرس عقري هنو 0 :م فرشأ نآرقلا نأل ؛عفري هنإف ؛ًالمع الو ةديقع الو ًاظفل هنولتي

 ءمهردق هنوردقي الف هنع اوضرعأو هورجه سانأ يدي نيب ىقبي نأ

 يتأي ثيح ؛2"”نامزلا رخآ يف ةبعكلا مده ريظن  ملعأ هللاو  اذهو

 ىلإ رحبلا نم هدونجب يتأي ءدوسأ جحفأ ريصق ةشبحلا نم لجر
 ؛ًارجح ضقن املك ءارجح ًارجح ةبعكلا ضقنيو ءمارحلا دجسملا

 يف اهومري نأ ىلإ راجحألا نودامتي اذكهو . . . هيلي يذلل هذم

 يرسي «مكرهظأ نيب نم نآرقلا نعزنيل» هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع هاور امل )١(

 هاورو «4ءيش هنم ضرألا يف ىقبي الف «لاجرلا فاوجأ نم بهذيف اليل هيلع

 عمجم» يف امك .ةقث وهو لقعم نب دادش ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو «يناربطلا

 «يرابلا حتف» فوقوم هنكل حيحص هدنس رجح نبا لاقو 77١(: /7) «دئاوزلا

 هدانسإ ىوقو هجام نبا هاور «ةفيذح ثيدح نم هوحن ًاعوفرم حص دقو «.(237/1)

 . (41) ينابلألل «ةحيحصلا» رظناو )١7/17(2 «حتفلا» يف ظفاحلا

 لكي هللا لوسر تعمس :لاق ورمع نب هللا دبع نع 73١١( /؟5) دمحأ مامإلا هاور امل (؟)

 نم اهدرجيو اهتيلح اهبلسيو «ةشبحلا نم نيتقيوسلا وذ ةبعكلا برخي» :لوقي

 دنعو .«هلوهمو هتادمب اهيلع برضي عديفأ عليصأ هيلإ رظنأ ينأكلو ءاهتوسك
 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(59104) ملسمو )١59١(2 يراخبلا

 طارشأ» باتك رظناو ««ةشبحلا نم نيتقيوسلا وذ ةبعكلا برخي» كك هللا لوسر

 .(١77ص) لباولا فسوي خيشلل «ةعاسلا

 ا



 ملع هللا نأل ؛دجسملا ىلإ لصي نأ لبق هللا همصقف هليفو هلجرو

 ىف نكلو «هتمظعو هتبيه دجسملا ىلإ داعتو «يبنلا اذه ثعبيس هنأ

 اذإو «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم دعب يبن ثعبي نل نامزلا أ
 اذه هيلع طلسي هنإف ؛ًاًيئاهن تيبلا اذه ميظعت نع سانلا ضرعأ
 .ملعأ هللاو .نارقلا عفر ريظن اذهف ؛ةشبحلا نم لجرلا

 ىلإ دوعي هنأ :«دوعي هيلإو» :مهلوق ىنعم يف :يناثلا هجولا
 ملكتملا نوكيف هللا ىوس دحأ هب فصوي ال هنأ يأ ؛ًافصو هللا

 .هب فوصوملا وهو «لجو زع هللا وه نآرقلاب

 . حيحص امهالك نيينعملا نإ :لوقن نأ نم عنام الو

 .ميركلا نآرقلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ مالك اذه

 !هللا مالك سيلو «قولخم نآرقلا نأ ةلزتعملا ىريو *

 َوُهَو ٍءْيَم لك ُقَِك ُهَّللأا## : ىلاعت هللا لوقب كلذل نولدتسيو
 مومع يف لخديف ؛ءيش نآرقلاو «[17 :رمزلا] 4ٌليِكَوِءْىَت م لع
 هللاو «قولخمو قلاخ الإ ّمَث ام هنألو .4 ٍءْىَش لك :هلوق

 .قولخم هاوس امو .قلاخ

 :نيهجو نم باوجلاو *

 تافص نم ةفص وهو «ىلاعت هللا مالك نآرقلا نأ :لوألا
 .ةقولخم ريغ قلاخلا تافصو ء«هللا

 هب داري دق ماع 4 ِءْىَش لك # ريبعتلا اذه لثم نأ :يناثلا
 *« ِءْنَس ٍلكص نم ْتيوأَو # :أبس ةكلم نع ىلاعت هلوق لثم ؛صاخلا



 ؛ءيش هنم اهكلم يف لخدي مل ريثك ءيش جرخ دقو ء["* :لمنلا]

 .ناميلس كلم لثم

 «لزنم هنإ :انلوق نيب ريبك قرف كانه له :لئاق لاق نإف *

 ؟قولخم هنإ انلوق

 ةنحملا هببسب ترج ء«ريبك قرف امهنيب ؛معن :باوجلاف
 .دمحأ مامإلا رصع يف ىربكلا

 :ىلاعت هللا لاق ؛نارقلا هب ءاج ام اذهف .لّرَتُم هنإ :انلق اذإف
 رس لم سس

 ١[. :ناقرفلا] 4 وِدَبَع لع َناَوْرْفْلا لد ىَرَلأ كر 5

 :كلذ نم مزل .قولخم هنإ :انلق اذإو

 اور كَل اَنْيسْوَأ َكِلَدَكَو 9# :لوقي هللا نأل ؛ناآرقلل بيذكت : آلوأ

 لوسزلا ىلإ ىحوم ىلاعت هللا هلعجف «[57 :ىروشلا] 4 ًانرمأ ْنَم

 ؟ ىحوم نوكي نأ حص ام ؛ًاقولخم ناك ولو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 .هب ملكت يذلا وه هللا نآل ؛ًاقولخم نوكي الأ مزل ؛ًايحو ناك اذإف

 لولدم لاطبإ كلذ ىلع مزلي هنإف ؛قولخم هنإ :انلق اذإ :ًايناث

 تناك ول غيصلا هذه نأ ؛ رابختساللاو ربخلاو يهنلاو رمألا

 تقلخ امك ؛ةروصلا هذه ىلع قلخ لكش درجم تناكل ؛ةقولخم

 ىلع مجنلاو «هتروص ىلع رمقلاو ءاهتروص ىلع سيمشلا

 الو اربخ الو ايهن الو اريضأ عوكت متلو ءاذكهو ...هتروص

 (نالف لاق له) (نالف لاق) (لقت ال) (لق) ةملك :ًالثمف ؛ًارابختسا

 يهنلاو رمألا ىلع اهتلالد لطبتف «ةروصلا هذه ىلع شوقن اهلك
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 .ائيش ديفت ال شوقنو روص اهنأك ىقبتو «رابختسالاو ربخلاو

 هب لطبي لوقلا اذه نإ» :«ةينونلا» يف ميقلا نبا لاق اذهلو

 نأ نود ةروصلا هذه ىلع قلخ ءىش هنأك رمألا نأل ؛ ىهنلاو رمألا

 دصقي نأ نود ةروصلا هذه ىلع قلخ يهنلاو .هلولدم ربتعي

 . «رابختسالاو ربخلا كلذكو .هلولدم ش

 هسفن ىلإ هفاضأ دقو «قولخم نآرقلا نإ :انلق اذإ :ًاثلاث

 هنأ مهريغو رشبلا نم مالك لك ىلع قلطن نأ حص ؛؟قلخ ةفاضإ

 لولحلا لهأ مزتلا اذهبو «قولخم قلخلا مالك لك نأل ؛هللا مالك

 :مهلئاق لوقي ثيح ؛داحتالاو

 ال نفل اق اذيلع اوت: مالك وودتؤلا يف محلك كو

 .موزلملا لطب مزاللا لطب اذإو .لطاب مزاللا اذهو

 .قولخم هنأب لوقلا لطبت هجوأ ةثالث هذهف

 وهو - مالكلا نوكي نأ متزّوج اذإ :لوقن نأ :عبارلا هجولاو
 نوكت نأ اوزّوجت نأ مكمزل ؛ًاقولخم  ملكتمب الإ موقي ال ىنعم
 «قولخم هعمس :ًاذإ اولوقف ؛قرف ال ذإ ؛ةقولخم هللا تافص عيمج
 .اذكهو ...قولخم هرصبو

 ال عماسلاب مئاق ّىنعم عمسلا نإ :اولوقت نأ الإ متيبأ نإف

 :رظنا )١5١/5(« «ةيكملا تاحوتفلا» هباتك يف هركذ دقو «يبرع نبال تيبلا )١(
 . (”177 /؟) مالسإلا خيشل «ةنسلا جاهنملا

 فز



 قلخي هللا نأ زئاج هنإف ؛مالكلا فالخب «ىري الو هنم عمسي

 !!عمستف ءاوهلا يف اتاوصأ

 ناكل ؛تعمسف «ءاوهلا يف ًاتاوصأ قلخ ول :مكل انلق
 فيكف ؛هنولوقت ال مكسفنأب متنأ اذهو .ءاوهلل ًافصو عومسملا

 !؟اهفوصوم ريغ ىلإ ةفصلا نوديعت

 «لطاب نآرقلا قلخب لوقلا نأ ىلع لدت اهلك ةعبرأ هوجو هذه
 ناكل ؛رابختسالاو ربخلاو يهنلاو رمألا لاطبإ الإ هنم نكي مل ولو

 .ًايفاك كلذ

 ّرُث وَلا ملك َنوُعَمْس ْمُهْنَم ُقيِرَفناَك َدَهَو » : هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 .[70 :ةرقبلا] ؟حروُمَلْي َمْهَوُهوُلَمَعاَم قب نم وفرح
 ؛ 4 مُكَل ْأوُممْؤُي نأ ٌبوُعمْطنَفأ#' 3 :ىلاعت هلوق قايس يف اذه *

 .دوهيلا :يأ ؛مكل اونمؤي نأ اوعمطت ال :ينعي

 .مهؤاملع مهو «مهنم ةفئاط :4(ْمُهْنَم ُقيِرَف» 2

 وهو «نآرقلا هب داري نأ لمتحي : 4 لأ ملك َنوُعَمْس#9 *
 .هللا مالك نآرقلا نأ ىلع ًاليلد نوكيف «فلؤملا عينص رهاظ
 ىسوم راتخا نيح ىسومل ىلاعت هللا مالك هب داري نأ لمتحيو
 اوفرحف «ءنوعمسي مهو هللا هملكف «ىلاعت هللا تاقيمل الجر نيعبس
 لامتحالا رأ ملو .نوملعي مهو هولقع ام دعب نم ىلاعت هللا مالك
 .نيرسفملا نم دحأل لوألا

 مالكلاو ءعومسم .توصب هللا مالك نأ تابثإ هيفف ؛ناك ًاَيأو

 ةرفرإ



 مالك نآرقلا نوكي نأ بجوف ؛هنم ًانئاب ًائيش سيلو «ملكتملا ةفص
 :هريغ مالك ال هللا

 :« تروغكتي َمُهَو ُهوُنَمَع ام دعب نم ٌَئوُفَرَحي َّرث» *
 .هائعم نوريغي : يأ : «ٌةنوُفرحم»

 ق دشأ اذه :« تروُمَلتَي ْمُهَو ُهوُلَمَعاَم دعب نم» :هلوقو *

 ءيشلا اوفرحي نأ :ىلاعتو هناحبس هللا ىلع مهتأرجو مهلمع حبق

 نوفرحم مهنأ نوملعي مهو مهلوقع ىلإ لصوو هولقع ام دعب نم
 دعب هفرحي يذلا نم نوهأ لهج نع ىنعملا فرحي يذلا نأل ؛هل
 .ملعلاو لقعلا

 دوُعَتَت نَل لق هلأ ملك اووي نأ تودي »ا :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا
 .[16 ١-0 « ُلَسق نم هنأ 0

 ك6 يس ويت ا + * نأ تودي »
 . «ُلَب

 1 5 1 ١
 لوفيسم# ل لاق نيذلا را سر

 0 ردد صم دص سس م اس و م

 : حتفلا] »د عبد يت اورد اَهوُدَحَأَل َمِنِإَمَم كِإ ْمْسَقَلَطنَأ اذإ وفلخملا

 هيلع لوسرلا عم اوجرخيف «هللا مالك اولدبي نأ اودارأ ءالؤهف ؛65

 «نينيعم موقل مناغملا بتك امنإ ىلاعت هللا نكلو «مالسلاو ةالصلا

 قح الف ؛طقف مئانغلا ذخأل هوعبت نم امأو «ةيبيدحلا يف وزغ نيذلل

 .اهيف مهل
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 :ةلوتقل "4 ىلاعت ةلل لولا "تانبثإ اضيأ ةيآلا ىقو.##

 . 4 لم نِم هنأ لات كِلدكح»

 هل ع 0 ا

 ال كير ٍباَدكح نم َكَيِِإ وأ آم ُلَثَأَو » :هلوق :ةعبارلا ةيآلا

 .[77 :فهكلا] 4 ِهَيملَكِل لدم

 5 ني هع

 نوكي ال يحولاو «نارقلا :ينعي ؛«َكَيِلِإىوأامإ» :هلوق *

 .قولخم ريغ ًاذإ وهف ؛ًالوق الإ
 ؛ىلاعتو هناحبس هيلإ هفاضأ : 4كير ٍباَتك نم # :هلوقو *

 .نيمألا

 امأ «هللا تاملك لدبي دحأ ال :ىنعي ؛ « هياملكل ٌلَِبَم ال ©

 ندب اَذِإَو 8# :ىلاعت لاق امك ؛ةيا ناكم ةيا لدبيف ؛لجو زع هللا
 0 عر موب س 5

 لِي رتفم تنأ مَنِ اولا فرعي امي ْمَلَمَأ ُهَهآَو ٍةَياَح تباكحت هيا
 ٠١١[. :لحنلا] 4َهُويلَمِي الر هك

 ةينوكلا تاملكلا لمشي :4 هِيمِلَكِل َلِدَبم الا» :هلوقو *

 : ةيعرشلاو

 نذيننأ دعأل ةكمي أل طريق انعم نيك لق ؟ةيوكلا اهأ -

 : ةينوكلا هللا تاملك

 لدبي نأ دحأ عاطتسا ام ؛توملاب صخش ىلع هللا ىضق اذإ

 .كلذ

 .كلذ لدبي نأ دحأ عاطتسا ام ؛رقفلاب ىلاعت هللا ىضق اذإ
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 .كلذ لدبي نأ دحأ عاطتسا ام ؛بدجلاب ىلاعت هللا ىضق اذإ

 هلوقل ؛هلوقب اهنإف ؛نوكلا يف ثدحت يتلا وهال هذه لكو

 : تير < كسك نك ذآ َلوُتَي نأ انيس َدانأ اذإ رق انكإ > : ا
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 رفكلا لهأ لبق نم لدبت دق اهنإف ؛ةيعرشلا تاملكلا امأ

 نإ ظفللاب امإو «ىنعملاب امإ :تاملكلا نولدبيف «قافنلاو

 .امهب وأ ءاوعاطتسا

 هللا مالك نارقلا نأ ىلع ليلد # تامل » :هلوق يفو

 لاك

 جب نزع صقي َناَمدقْلأ | آ اذنه َّنِإ #* : :هلوق :ةسماخلا ةيآلا

 .[75 :لمنلا] ؟تيُمَيخي هيف َمُه لأ

 اذإف ؛ ًالوق الإ نوكي ال صصقلاو 4 صفي #3 :هلوق دهاشلا *

 يذلا وه ىلاعت هللا نأل ؛هللا مالك وهف ؛صقي يذلا وه نآرقلا ناك

 َكْيَع ٌصَقَن 0 نحن © : ىلاعتو هناحبس هللا لاق ؟ضصخلا هذه صق

 ل رجع رح لص لسبب ع

 ذئنيحو «[” :فسوي] 4 َناَءَرَمْلا اذه َكَيَلِإ ار آمي صقل َنَسَخ

 داو داك د
 تزن زيزي خيري

 ةرأ



 :ىلاعت هللا نم لَّرَتُم نآرقلا نأ تابثإ ©

 :جرشلا

 نم لزنم نآرقلا نأ اهيف ىتلا تايآلا هللا همحر فلؤملا ركذ
 : ىلاعت هللا

 : ماعنألا] # ٌكَراَسم هلأ تنتك اًذعو # :هلوق :ىلوألا ةبآلا

 .[ ١66

 .نارقلا هيلإ راشملا :«اَدمَو ا *

 يف بوتكمو «ةرفسلا يديأب يتلا فحصلا يف بوتكمو .ظوفحملا

 . انيديأب ىتلا فحاصملا

 .ةكرب وذ أ ؛ 4 كرابم # :هلوقو تاي

 ناسنإلا هأرق اذإ ءرودصلا ىف امل ءافش هنأل ؛كرابم وهف

 :ىلاعت هللا لاق دقو «ضرملا نم بلقلا ىفشي هنإف ؛ركفتو ربدتب

 .[87 :ءارسإلا] 4َنيِنِمّوُمَْلةَمسَيَو َفِس وهام ِناَءرْْلا نم ُلْرَْنَو ]

 . ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا حالص هب ذإ ؛هعابتا يف كرابم

 دالي هي نوملسملا دهاجت دقق: 4 ةميظعلا .هزاثآ .ىف .كزابم
 :ناقرفلا] 4 اريك اًداَهِح يب مُهَدِهَحَو# :لوقي هللا نأل ؛رفكلا
 ىتح نآرقلا اذهب اهبراغمو ضرألا قراشم اوحتف نوملسملاو 67
 امك ؛اهبراغمو ضرألا قراشم انكلمل ؛هيلإ انعجر ولو ءاهوكلم

 .كلذ هللا لأسنو ءانفالسأ اهكلم

 ةضي



 ؛"7تانسح رشع فرح لكب هلف ؛هأرق نم نأ يف كرابم

 نحنف ؛نآرقلا ةكرب نم اذهو «ةنسح نوثالث اهيف ًالثم (لاق) ةملكف
 زع هللا مالك نم ةزيجو تايآ ةءارقب ىصحت ال ةريثك تاريخ لصحن

 و

 ةلصاح ةكربلا عاونأ لكف ؛كرابم باتك نآرقلا نأ :لصاحلاو
 . ميظعلا نآرقلا اذهب

 .4ُهَنْلْنَأ » :هلوق يف دهاشلاو *

 ]أ رم 3 ير مرر رار عع بج ص رع سس هل ع 7
 اَعِسنَح مَسيَأَرَل لج لع َناَءرَمْلا اذه انلرنَأ ول # :هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 :[71 :ةنيفشلا] 4 هلأ َةَيسَْح نم اع دَصُم

 نوكتت اهنم يتلا ةراجحلاو .ءنوكي ام ىسقأ نم لبجلا *

 ّتَسَش مث # :ىلاعت هللا لاق ؛ةواسقلا يف لثملا برضم يه لابجلا

 َلَّرُن ولو «[74 :ةرقبلا] 4ةَوسق ٌدّصأ وأ َةَراَجط هَ َكِلَد دعب ني مكنون
 ةيشخ نم ًاعدصتم ًاعشاخ لبجلا اذه تيأرل ؛لبج ىلع نارقلا اذه
 . هللا

 )١( يذمرتلا هاور امل )551١( يمرادلاو ءهل ظفللاو )7١90(« مكاحلاو )١/500(

 هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم «(777/1) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ءهححصو

 ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلاو «ةنسح هب هلف هللا باتك نم ًافرح أرق نم» :ِلك يبنلا نع

 .«فرح ميمو «فرح مالو «فرح فلأ نكلو «,فرح ملا لوقأ ال

 .هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو

 إ



> 

 : اليلذ وأ ؛ 4ع 9#

 . قتفتيو قلفتي اع دسم 0 نوكي هلل هتيشخ > ةلش نمو 2

 رمضت - هللا ءاشي نأ الإ - انبولقو ءانبولق ىلع لزني وهو

 . لبقتت الو حتفتت ال وسقتو

 نيذلاو «اناميإ مهتداز ؛تايآلا مهيلع تلزن اذإ اونما نيذلاف

 !هللاب ذايعلاو ؛مهسجر ىلإ اسجر مهديزت ؟؛ضرم مهبولق يف

 0 دادزتو رثكأ وسهتو بلصتت مهبولق نأ :كلذ ىنعمو

 !كلذ نم هللاب ذوعن ءاهسجر ىلإ

 ؛عشخو لبجلا عدصتل ؛لبج ىلع لزنأ ول نارقلا اذهو

 .هللا مالك نم هيلع لزنأ ام ةمظعل

 لبج دحأ اذه» :دحأ يف ِلك ىبنلا لاق ءكلذك رمألاو «عدصتيو

 ."""(هبحنو انبحي

 «نآرقلا ىف زاجملل نيتبئملا ىلع درلا فرعن ثيدحلا اذهبو

 اًراَدِج ايف اَدَحَوَف # :ةيآلا هذهب نيلدتسم مُهَمَلَع ًامئاد نوعفري يذلاو
 !؟رادجلا ديري فيك :لوقي ؟[77/ :فهكلا] *ضقني نأ دِبِرَب : 2

 نأ ُديِرُي :لوقي ريبخلا ميلعلا !هللا ناحبس اي :لوقتف

 هللا يضر يدعاسلا ديمح يبأ نع ؛(47١) ملسمو «(5477) يراخبلا :هاور )١(

 . هنع

 ا
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 !؟ديري فيك :لوقت نأ اذه دعب كقح نم سيلف

 . ًاليلق الإ ملعلا نم انيتوأ ام اننأب لوقلاب بيجنف

 غوسي ال :«ّضقني نأ ُديِرُي 8 :ةداهشلاو بيغلا ملعي نم لوقف
 !ضقني نأ ديري الو !رادجلل ةدارإ ال :لوقنف «هيلع ضرتعن نأ انل

 .نآرقلا هتبثأ ام يفن هنم مزلي هنأل ؛زاجملا دسافم نم اذهو

 نإ نوف نَمَو ُضِياْلاَو علا توتال يش » : لوقي ىلاعت هللا سيلأ
 0 اني 9

 له ؛[55 :ءارسإلا] 4 مُهَحِسبَل َنوُهَْفل ال كلو ورب حيض اَلِإ ِءْيَش ني

 ! ؟ةدارإ الب حبست

 «ةصلخم يه ؛ًاذإ ؛صيصختلل ماللا : 4 هل ميت » :لوقي

 ؛ديري ءيش لكو «ديرت يه ؛اذإ !؟ةدارإ الب صالخإ روصتي لهو

 ًاعيمج انيلع ىفخي ال هنظأو .4ُمَيماَلِ ءْنَس نّينإَو ١ :لوقي هللا نأل
 نّما#و «(ام) ىنعمب ةيفان :(ْنِإ)ف ؛مومعلا غيص نم اذه نأ

 .ءيش لك معيف «4دعُحيضاَّلِإ 8 «يفنلا قايس يف ةركن : 4ءَىَش
 مهتاف ؛نآرقلاب رثأتي ال كبلق تيأر اذإ !ملسملا يخأ ايف

 ءعدصتل لبج ىلع لزن ول نارقلا اذه نأ ربخأ هللا نأل ؛كسفن

 .رثأتي الو «نآرقلا هيلع ىلتي كبلقو
 . مكايإو يننيعي نأ هللا لأسأ

 ف



 ُهَيآَء آَنَأَدَب اَدِإَو 8 :هلوق :ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا ةيآلا
 الر هرتك أ لب رتشم تنأ امّنِإ اولاق _لزني امي ملم ُهَللأَو هيا تاكحَم 000 7 0 يل ابل < مة وهموم كة عد 42 ٠ هر اثنا واحلا مس هج مسلي مهرس سس

 أونماء تلا تيل يلي كلير نم سْدْمْلا حور ملْرَن لق * نومي مع سس م رس يلا هجم و ررييعم وب و وصد ءردلا روم هر
 روح سس عش سلا 0س ري رعد هوس وير ءل جاور ا سا | مرج سل ظل ع ع

 2 ع 0 0 1-02 ه- 3 ص 5

 # يم كيَرع ناَسِل اًدذنِهو ّيَبَجَعَأ ِهلِإ توُدِحْلي ىِذَلأ ثان

 31٠١١ -"٠١[. :لحنلا]

 ملا ري سس ا -
 :هلوق : 4ِةَياء تاكحَم َهَياَءاَنَْدِباَذِإَو 0 :لجو زرع هلوق *

 .ةيآ ناكم ةيبا انلعج :ىأ ؛«آَنأَدب ©

 ْمَسنَناَم# # :ىلاعت هلوق ىف روكذملا خسنلا ىلإ ةراشإ اذهو ها
 0 2 مج ة سوس .م< أ #]آ رع ل

 ٠١5[. :ةرقبلا] «اهلفِمؤأ آَهنَم ريح تأت هنن ٍةَياَءْنِم

 اهخسن ءاوس «ةيآ اهلدب لعج ؛ةيآ خسن اذإ فاني هللاخ ٍ

 . اهكنب اهني: وأ الفل

 «ةيضارتعا ةلمج هذه :« فزت امي ُمَلَعَأ هنو » :هلوقو

 ةيآلل انليدبت نأ ىنعملاو «عضوملا اذه يف نوكي ام نسحأ نم يهو

 حلصي امب ملع نع رداص وه لب ءاثبعو ًاهفس -سيل ةيآلا لدب
 عفنأو قلخلل حلصأ كلذ نأ انملعل ؛ةيآ ناكم ةيآ لدبنف «قلخلا

 لمع نم سيل ليدبتلا اذه نأ يهو «ىرخأ ةدئاف ًاضيأ اهيفو

 لدبأو «هملعب هلزنأ هللا نم وه لب «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 .لوسرلا اهيأ كنم سيلو «هملعب ةيا ناكم ةيا



 َنوُجَرَي ال حرا َلاَق تن نيب انه لإ :نلاعت لاق
 ناك اذامف 5 سنوي] 82 3 ادله ٍرْيَغ ٍناَءْرُفِب ِتَشَأ دا

 اني 5 نم ءيش نع باجأ نأب باوجلا ناك ؟باوجلا
 سنوي] 4ٌيِسْنَت ىَأَمْلِت نم ُماَيَأ ْنَأ ل وكي اَم لق 9 :ىلاعت لاقف
 1 ناي دق هنأل ؟اذامل .هريغ نارقب قا الو :لقي ملو 6

 . عانتمالاب ىلوأ هريغب نايتإلاف ؛هليدبت هنكمي ال ناك اذإو «هدنع نم

 وأ اهظفل ءاوس ءةيآ ناكم ةيآ لدبي يذلا نأ :مهملاف
 .هناحبس هللا وه ءاهمكح

 2 ع اس هه مرسول

 . اَذِإَو 3 باوج ةلمجلا : تنأ مَنِ اولاَق ## :هلوق **

 000 : «تنأ آَمَّنِإ 8 :هلوق *

 ءاذك انل لوقت سمألاب .«باذك :ىَأ 4 يْفَم» :هلوق *

 !! رتفم تنأ امنإ ,بذك اذه ءاذك انل لوقت مويلاو

 لوق وه ةيآ ناكم ةيأب هنايتإ ءازإ هنولوقي يذلا لوقلا اذه نكل
 ةيآب يتأي يذلا نأ نيقيلا ملع اوملعل ؛رظنلا اونعمأ مهنأ ولو ءهفس
 باذكلا نأل هلي هقدص ىلع لدي كلذو «هناحبس هللا وه ةيآ ناكم

 نأ ىشخي هنأل ؛لوألا همالك ريغ مالكب يتأي نأ رذحلا ةياغ رذحي

 ةمالع نم كلذ نأ نوعدي امك ًابذاك ناك ولف ءهبذك ىلع علطي
 فلاخي ءيشب ىتأ اذإ هنأل ؛لوألا فلاخي ءيشب ىتأ ام ؛بذكلا

 ىلع ليلد لوألا فلاخي امب هنايتإ لب هبذك نيبت مهمعز ىلع لوألا

 كش اللب هقدض



 بارضإ اذهو . َنَوْمَلَمَي ال ْرْهرْتُكأ لث# :انه لاق اذهلو *
 ولو «نوملعي ال مهرثكأ نكلو «ًايرتفم تسل لب :هانعم ؛يلاطبإ
 اًمنإف ةيأ ناكم ةيا تلدُب اذإ هنأ اوملعل ملعلا يوذ نم اوناك مهنأ

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا قدص ىلع ليلد كلذ

 هرم م 5 وع عم و ويمد دو 8 5
 : « يلي كلْيَر نم يدم حور ملْرَن لق # : ىلاعت هلوق 3

 ةنايخلا نم هتراهطل كلذب هفصوو «ليربج وه :«سُّدَمْلا خور تل 27 . 3 مم معو

 و لوسر لوم ُمَنِإ 8 ىرخأ ةيآ يف لاق اذهلو «مالسلاو ةالصلا هيلع
 11١[: 219 :نيوكتلا] نيم م عال *«نيكم رمل ى دنعَوف ىذ 7

 نم :لقي ملو 24 كلير نم # :لاق : 4 ككلير نم * :هلوق 3

 هيلع يبنلل هللا ةيبوبر ؛ةصاخلا ةيبوبرلا ىلإ ةراشإ ؛نيملاعلا بر
 .ةصاخلا صخأ ةيبوبر يهو «مالسلاو ةالصلا

 .هب لوزنملل وأ لذانلل انْضَو نوكي نأ امإ : « قلاب م :هلوقو

 سيلو ءقح هلوزن نأ :هانعمف ؛ لزانلل ا ناك نإف

 . بذكي

 قس وهف يداعب اس نأ ":ةانجمف هه لورقملل اقصؤ ناك نإو

 ؛[6١٠ :ءارسإلا] 4 ل يَللِبَو هتلزنأ َقَحلِبَو # :ىلاعت هللا لاق

 .قح وهف هب لزن امو «قح نآرقلاف

 ةرمثو ليلعت اذه :4 أوْنَماَع تيِذلأ تيل »9 :هلوق *
 . هيلع مهيوقيو «قحلا نم مهنكميو هد ا رثما يذلا كيك . ةميظع

 هاو



 52 و رع وع ل

 نودتهي ىده :يأ ؟ # َنيِمِلَسمْلل لئرشمو ىدهو # :هلوق *

 .هب نورشبتسي مهل ةراشبو ء«هب نوريدتسي ارانب ادب

 ىلع ًاليلد كلذ ناك هل ملستساو هب لمع نم نآل راش

 .ةداعسلا لهأ نم هنأ
 1 ههه

 مريس # ئسحلاب َّقَّدَصَو * قَلأو نطعأ نم اَمَد # :ىلاعت هللا لاق

 - ٠ :ليللا] «ىَرَسن

 ريخلا هسفن نم ىأر اذإ حرفي نأ ناسنإلل يغبني اذهلو

 .هيلع لابقإلاو هيلع تابثلاو

 ثّدح امل هك لوسرلا نإف ؛هل ةراشب هذه نأل ؛حرفي

 ةنجلا نم هدعقم بتك دقو الإ دحأ نم مكنم ام» :لاق ؛هباحصأ

 ؛ال» :لاق ؟لكتنو لمعلا عدن الفأ :اولاق .«رانلا نم هدعقمو

 3ّدَُعَو د لقَناو طع نم امك * :أرق مث عامل قلخ انيل نكيم لكف ؛اولمعا

 4 نرسم ريس « قتلي بدك د ىفَتْسأو لحي نَماَمَأَو 58 ورح د وسحاب

 راو ما نيل

 «ةيادهلاب كيلع نم دق لجو زع هللا نأ كسفن نم تيأر اذإف

 يف نإف ؛رشبأف ؛ريخلا لهأو ريخلا ةبحمو حلاصلا لمعلاو قيفوتلاو

 .ةداعسلا مهل تبتك نيذلا «ىرسيلا لهأ نم كنأ ىلع اليلد اذه

 م عد رع ع ل

 . *نيملَسُمْلل ئرتسَو ىدهو # :انه لاق اذهلو
 4 ني

 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع ؛(747١) ملسمو «(4455) يراخبلا :هاور )١(

 . هنع
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 ناو هذه كب نلف اكز كارت َمْهََأ ملت ْدَفْلَو#» :هلوق *
 ناكف «ددجتي اذه مهلوق نأل 0 :لقي ملو «ملعت دَفلَو#

 دقل :لاق ول هنأل ؛يضاملاب ريبعتلا نم ىلوأ عراضملاب ريبعتلا

 اولاق مهنأ انملع :ىنعملا نأ سانلا ضعب نهذ ىلإ ردابتل ؛انملع

 يذلا نآرقلا اذه نإ :تلاق ًاشيرق نأ ةيآلا هذه لوزن ببسو

 هملعي صخش نم وه امنإو :ةيرع كح قع تل كيحيم هةر نتآد

 !!هللاب ذوعأ !هللا

 ءرشبلا مالك هنأ نوعَّدي مهنأ بيجعلاو !رشبلا مالك هنأ اوعّدا

 !!نوعيطتسي الو !هلثمب اوتثا :مهل لاقيو

 قدلا ثاتمل »8: : قاغت هلوقب اذه مهءارتفا هللا لطبأ دقو *

 يأ ؟# تروُدِحُلي لي ىنعمو #2 ئَحفأ ِهنَلِإ تروُدِحْلي

 .قحلا نع ديعب باوصلا نع ليم اذه مهلوق نآل

 ايرع ناك نإو «مالكلاب حصفي ال يذلا وه : ىمجعألاو 7

 ملكتي ناك نإو .ءمجعلا ىلإ بوسنملا :وه ةزمه نودب يمجعلاو

 . ةيبرعلاب

 . يبرعلا

 رع ُناَسِل اًدنِهَو :هيف لاق هللا نإف ؛نآرقلا امأو

 ؛؟ن
 وهل م



 ةفريغلا نيف 0 «هسفن يف نّيِب . 4 تيم

 اذه نم ىتأي فيك .مالكلا حصفأ وهو «يبرع مالك نآرقلاف

 ! ؟مالكلاب حصفي ال هناسل يذلا «يمجعألا لجرلا

 لق »8 :هلوقو .4 كيتي اَمِي مَعَ ُهَّنَأَو » :هلوق وه دهاشلاو
 رع ناكل اًدهَو © :هلوقو 2.4 لير نم سسدُعْلا خور مدت

 4ك
 نم لزنم ىلاعت هللا مالك نآرقلا نأ ىلع لدت هذه لكو

 .هدذنع

 ءدهاش اهيف سيل هنأل ؛اهدعب ىتلا ةيآلا كرت فلؤملاو

 هَّللأ ٍتياَكِب ى تريؤبال نذأدِإ :ىلاعت لاق :اهركذنف ؛ةديفم اهنكلو

 توئمؤُ ال نيا َبْذَكْلا ىَربْفَب مَنِ + ميل ُباَدَع َمُهَكَو هَل ْمِعِدََي ال
 ا : لحنلا] ؟<بروذكلا مه كيلو هَّئَأ عب اك

 مهيدهي ال هللا كفانا نونمؤي الإ نيذلا نأ :ةيآلا هذه ىنعمو

 . مهيلع ةدودسم ةيادهلاف ؛هللاب ذايعلاو «هتايآب نوعفتني الو هللا

 تايان نمؤي مل نم نأ : يهو .ةريبك ةدئاف اهيف ةقيقحلا هذهو

 .هللا هيدهي ال هللا

 .هللا هاده ؛هللا تايآب نمآ نم نأ :اهيف ةفلاخملا موهفمو

 نايبل دتهي مل ؛تايآلاب نمؤي مل نم دجن انثأ كلذ لاكن

 وهو ايندلا ءامسلا ىلإ هللا لزني فيك :مهضعب لوق لثم ؛اههجو
 !؟ولعلا ىف
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 اذه نأ تملع ةقيقح لزني هنأب تنمآ اذإف !دتهت نما :لوقنف

 .ءيش هلثامي الو «لجو زع هللا بناج يف هنأل : ليحتسمب سيل
 معو

 0 * اا نس نادي درب اراَدج ا

 .بيرغب سيل اذه نأ كل نيبتي ديري رادجلا نأب نمآ :لوقنف

 !دتهت نمآ :يهو «كدنع ةيساسأ نوكت نأ يغبني ةدعاق هذهو

 نآرقلا ىقبي ىقبيو هللا مهيدهي اال هللا تاياب نونمؤي ال نيذلاو

 هللا لأسن «هب ءادتهالا نوعيطتسي الو - هللاب ذايعلاو  ّىمع مهيلع

 . ةيادهلا مكلو انل

 : تايآلا هذه نم ةيكلسملا ةيحانلا نم هديفتسن ام

 ؛نيملاعلا بر هب ملكت نآرقلا اذه نأ انملع اذإ اننأ ديفتسن

 هيف ءاج ام لاثتماو «همارتحاو «نآرقلا اذه ميظعت كلذ انل بجوأ

 ان قيدتصتر» «ةارودعتملاو تانهدملا نم هشام كرتو ةرماوألا "قم

 ةقباسلا هتاقولخم نعو ىلاعت هللا نع رابخألا نم هيف ءاج

 ةقحاللاو

 م. د!
 03 و

 5 ا/



 : ةمايقلا موي مهبرل نينمؤملا ةيؤر تابثإ ©

 : جرشلا

 .ىلاعت هللا ةيؤر تابثإ تايا هللا همحر فلؤملا ركذ

 : ةمايقلا] © ٌةَرِظاَن اهي لِ 5 ضان ٍذَِمْوَي هوجو 8» :هلوق :ىلوألا ةيآلا
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 .رخآلا مويلا :كلذب ينعي ؛4ٍذيَمْوي جو 9» :هلوق *

 ءداضلاب ؛ةراضنلا نم ءةنسح :يأ ؛ 4 رضا :هلوق *

 روب كَ رس هنأ مهو » :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدي «نسحلا :يهو

 ءمههوجو يف ًانسح :يأ ؛[١١ :ناسنإلا] 4 اِرْسَو هر ْمُهَّنك
 . مهبولق يف ًارورسو 1

 انهو ءرظنلا نم ءءاظلاب ؛4ُةَرِظاَت ل :4 ُةرِظانايب لإ 8 :هلوق *
 .هوجولا نم رداص رظن وهو «ةياغلا ىلع ةلادلا (ىلإ) ب رظنلا يّدَع
 لع رداصلا رظنلا فالخي < قيعلاب تركي هوجولا' نم نداصلا زظنلاو
 نمرسلا وولصم ؛ركفتلاو ربدتلاو ةريصبلاب نوكي هنإف ؛بولقلا
 . «اَير لإ  :هلوقل ؛لجو زع برلا ىلإ هوجولا

 ىلإ رظنت ةنسحلا ةرضانلا هوجولا هذه نأ :ةميركلا ةيآلا ديفتف

 . اهنسح ىلإ ًانسح دادزتف ءلجو زع اهبر
 هجو ىلإ رظنلل ةئيهتم ةدعتسم هوجولا هذه لعج فيك رظناو

 . هللا هجو ىلإ رظنلل ةئيهتم ةنسح ةرضن اهنوكل ؛لجو زع هللا
 .راصبألاب ىرُي لجو زع هللا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفف

5: 



 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق وه اذهو

 اضيأ اولدتساو «فلؤملا اهقاس ىتلا تايآلاب كلذل اولدتساو

 نوريثك ةباحص هنع اهلقن يتلاو ل يبنلا نع ةرتاوتملا ثيداحألاب

 نيعباتلا نع اهلقنو «نوريثك '''نوعبات ةباحصلا ءالؤه نع اهلقنو
 .اذكهو . . .نوريثك نيعباتلا عبات نم

 هللا باتك يف اهنأل ؛ةلالدلاو توبثلا ةيعطق اهيف صوصنلاو
 .ةرتاوتملا لك هلوسر ةنس يفو ىلاعت

 : ىنعملا اذه يف اودشنأو

 ْبَستْحاو اَتْيَب هلل ىَتَي ْنَمَو ْبَذَك ْنَم ْتيدَح َرئاوت اَمِم
 ضْمَب يذهو ِنِيَّيُش ُحْسَمَو ضْوَحلاَو ٌةَعافَش ُةَْؤَُو

 . مهبرل نينمؤملا ةيؤر :«ةيؤرو» :هلوقب دارملاف

 . ةقيقح رصبلاب انه رظنلا نإ :نولوقي ةعامجلاو ةنسلا لهأو

 ُهُكِرْدُت ال » :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛كاردإلا هنم مزلي الو
 هنم مزلي ال ًاضيأ بلقلاب ملعلا نأ امك ؛[١1 :ماعنألا] #« ُددَصبْل
 ١٠١[. :هط] © اًمَلِع ءهب توطيحم الو # :ىلاعت هللا لاق ؛كاردإلا

 يفو «هتقيقحو هتيفيك كردن ال نكل ءانبولقب انبر ملعن نحنو

 )١( يرجآلل «ةعيرشلا»و 47(١0ص) يئاكلالل «ةنسلا حرش» :رظنا )ص501١(2

 دمحأ مامإلا نب هللا دبعل «ةنسلا»و )١/ .)575«ينطقرادلا مامإلل «ةيؤرلا» باتكو

 ميقلا نبال «حاورألا يداح»و )7١5(.

 فدا



 .انراصبأ هكردت ال نكلو ءانراصبأب انبر ىرن ةمايقلا موي

 .[7؟5 :نيففطملا] «َنوُرظَي كيارألا َلَع#» :هلوق : ةيناثلا ةيآلا

 ىطغملا ليمجلا ريرسلا يهو «ةكيرأ عمج :4 ِكيآَرَألا# *

 . ةيسومانلا هبشي امب

 ام لكل ًاّماع نوكيف «هيلإ روظنملا ركذي مل :*َنوُرُظَي ام *

 .هيلإ رظنلاب نومعنتي

 ىف ُفرْعَت # :ىلاعت هلوقل ؟ىلاعت هللا ىلإ رظنلا همعنأو همظعأو
 ا امض سلس

 :هلوق هبشي ةيآلا قايسف ؛[75 :نيففطملا] 4 ِوِيََلَأ ةَرْضَن ْمههوجو
 هع ان

 نومعنتي ام لك ىلإ نورظني مهف ؟4 ٌةرِظاَن هيو لإ * هضم هب خس سس سرس هسا 000
 . هيلإ رظنلاب

 لاق امك ؛ميحجلا يف نوبذعي ءوسلا ءانرقىلإ رظنلا هنمو

 انو اَدوَل *«َنيِقْيَصُمْلا نمل َكّنوَل وشي *+ نير يل نك فِ َمُهَ لَم َاَف ال : ىلاعت
 : «َنوُمِلطُم رشتَأ لَه ال : هباحصأل : يأ ؛ 4َلاَك هَنْبرَمَل اول اًمظِحَو اباَرثاََُو

 «نيرقلا اذه ىلع !؟اذام ىلع نوعلطي ...قيوشتلل :# له#

 يف :يأ ؛اهئاوس يف هآر !هللاب ذوعأ !!4 ريحا ِآَوَس ف هاف َمَلَطَف »
 يف اذهو «نييلع ىلعأ يف اذه !هللا ناحبس ...اهرعقو ءاهلصأ

 !ةميظعلا ةفاسملا دعب عم هيلإ رظنيو «نيلفاس لفسأ

 رظني كانه ءايندلا لهأ رظنك سيل ةنجلا لهأ رظن نكل

 رظني امك هاصقأ رظني «ماع يفلأ ةريسم ةنجلا يف هكلم يف ناسنإلا

 ؛ايندلا يف هرظنك هرظن ناك ول ناسنإلا نآل ؛ميعنلا لامك نم «هاندأ
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 هيلع ىفخيف «بيرق ىدم ىلإ رظني هنأل ؛ةنجلا ميعنب عتمتسا ام

 .هنم ريثك ءيش

 ءاوس يف هارف «نيلفاس لفسأ ىلإ نييلع ىلعأ نم علطا
 . ميحجلا

 ناك هنأ ىلع لدي اذهو «« نول تدك نإ ِهَّشَأَت # :هبطاخي لاق
 كنإ : ينعي ٠ ؛#« تدك نإ# :لاق اذهلو ءهلضي نأ لواحي ًامئاد

 نم تل قر ُهَمَعي اَلْوْلَو# «ةليقثلا ال ةففخملا هذه «نإ# و «تبراق
 .[08- 54 :تافاصلا] تايآلا رخآ ىلإ «ُنيِتيَمِب ٌنححاَمََأ *َنيِرَصَحُمْل

 يف نوكي فيك ؛اذه لثم يف نورامي ًاقباس سانلا نإ :لوقأ

 !؟ناكم لفسأ ىف هملكيو هيلإ رظني نم بطاخيو ناكم ىلعأ

 «ةيعانصلا رامقألاك ؛رشبلا عنص نم ءايشأ نآلا ترهظ نكلو

 اهلالخ نم ناسنإلا ىري ؛كلذ ريغو . . .ةينويزفيلتلا تانوفيلتلاو

 .ديعب وهو هيلإ رظنيو هملكي نم

 .ايندلا يف ام ىلع ةرخآلا يف ام سيقن نأ نكمي ال هنأ عم

 مهل ام نورظنيو هللا ىلإ نورظني : ةماع :#َن دورظني ؛ًاذإ 2

 . .باذعلا نم رانلا لهأل لصحي ام نورظنيو «ميعنلا نم

 رانلا لهأ ىلإ نورظني فيك !!لاكشإ هيف اذه :لئاق لاق اذإ

 !؟مهنوخبويو مهيلع نوتكني

 ايندلا ىف ةنجلا لهأ رانلا لهأ قاذأ ام رثكأ ام ؛هللاو :لوقنف

 !!ةقياضملاو ءالبلاو باذعلا نم
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 : 4 َنوْكَحْضَي أوثما نيل نم أوك أوُمرَبَأ تيل َّنِإط : ىلاعت لاق
 َنوُرماَعَي مهب ْأوُرَم اَِإَو 9 ءمهعم وأ ءمهسلاجم يف ءاوس ؛نوكحضي
 ,مهلاوقأب نيمعنتم اوبلقنا : يأ ؛ «َنيهكَف أوبلَمْنَأ مهلْهَأ كلِ اوبل اذِإَو 3

 قلك ل :ىلاعت هللا لاق !!4 . . . َنوُلآَصَ حلوم َّنِإ أوّل ْمُهَوَأَ اَدإَو»
 ؟؟ :نيففطملا] 4 . . .َنوُرَُي كبآرألا لع *َنْوكَحْصِي رافكْلا َنيأونما ل
 . ميحجلا ءاوس يف - هللاب ذايعلاو مهو مهيلإ نورظني ؛[0"7 -

 ءالؤه لعج نأب ؛لجو زع هللا لدع مامت نم اذه نوكي ءاذإ

 هللا ةمعنب نوحرفي نآلا مهلعج ءايندلا راد يف نوقّياضي اوناك يذلا

 .ميحجلا ءاوس يف نيذلا ءالؤه نوخّيويو «مهيلع

 : سنوي] 4 ةءاَسيِزَو قتل اوبس َنِدَِل#» :هلوق : ةثلاثلا ةبآلا
01 

 .مدقم ربخ : نيل ## 3 : هلوق *

 .ةنجلا يهو ءرخؤم أدتبم : «ّيَسْلَل 8و د

 .هللا هجو ىلإ رظنلا : يه : 4ةداَسزَو» 7

 ©0(ملسم حيحص» يف كلذ تبث امك هلي يبنلا هرسف اذكه

 . هريغو

 لوسرلا ريسفت نم هللا ةيؤر توبث ىلع ليلد ةيآلا هذه يفف
 «كش الب نآرقلا يناعمب سانلا ملعأ وهو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 . هنع هللا يضر بيهص نع )١41( ملسم هاور كل
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 .ةنجلا ميعن ىلع ةدايز يهو هللا هجو ىلإ رظنلاب اهرسف دقو

 سنج نأآل ؛ةنجلا يف ميعنلا سنج نم سيل ميعن يهف ؛ًاذإ

 جاوزأو ءهكاوفو ءرامثو ءراهنأ ؛ندب ميعن ةنجلا يف ميعنلا

 ميعن هللا هجو ىلإ رظنلا نكل «عبت اهيف بلقلا رورسو ...ةرهطم
 انلعجي نأ هللا لأسن ءهنم لضفأ ًاميعن ةنجلا لهأ ىري ال «بلق
 :هازك كهف

 الو ءراهنأ الو ءهكاوف ال ؛ًادبأ ريظن نم هل ام ميعن اذهو

 . ىنسحلا ىلع ةدايز :يأ ؛4ةَداَيِزَو## :لاق اذهلو «ًادبأ اهريغ

 .["0 :ّق] 4ُديِرَماَتَيَدَواَهِفوُمَتهاَت مَ :هلوق :ةعبارلا ةبآلا
 .نوؤاشي ام لك ةنجلا يف : يأ ؛ ايف َنوُمَتماَت ملا :هلوق *

 اي :لَك يبنلل لاق ًالجر نأ حيحصلا ثيدحلا يف درو دقو

 نإ) :لاقف .ليخلا بحأ ينإف ؟ليخ ةنجلا يفأ !هللا لوسر

 «ءارمح ةتوقاي نم ءاسرف بكرت نأ ءاشت الف ةنجلا هللا كلخدي

 لوسر اي :يبارعألا لاقو .«تلعف الإ تئش ةنجلا يأ يف كب ريطت

 نإ !يبارعأ اي» :لاق .لبإلا بحأ ينإف ؟لبإ ةنجلا يفأ !هللا

 . 7(كتيع تلو كسفن تهتشا ام اند ةنيفأ ؛ةنجلا هللا كلخدي

 ىلع هتادايز يف ميعن وبأو 50417(«2) يذمرتلاو .(0707/60) دمجأ مامإلا هاور )١(

 ةديرب نع (4180) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو 0(؟71) كرابملا نبال «دهزلا»
 .هنع هللا يضر يملسألا

 .(409) «يذمرتلا ننس فيعض» يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 كد



 ضعب نإ ىتح «ققحتيو نوكي هنإف ؛ءيش يأ ىهتشا اذإف
 هثوهتشي ءيش لكف ؛دلو هل ناكل دلولا ىهتشا ول :لوقي ءاملعلا
 .مهل وهف

 اهي َرْشأَو تيعألا ديو سْفنأْلا ِهيِهَيْنَش اَم ايفو : ىلاعت لاق
 .[لا١ :فرخزلا] #توُديِدَخ

 .نوؤاشي ام ىلع ديزم : يأ ؛ «ٌديِزَمَسيَدْلَو © :هلوقو *

 ؛ةدايز ىطعيو «هايإ ىطعي ؛ًائيش ءاش اذإ ناسنإلا نأ :ىنعي

 هيطعي «ًالوخد ةنجلا لهأ رخآ يف حيحصلا ثيدحلا 0 امك

 كل» :هل لوقي . تيضر :لوقيو ...اميعنو ءاميعن لجو زع هللا

 .ءاشي امم رثكأ وهف .2'”«هلاثمأ ةرشعو هلثم

 «ةدايزلا هلك يبنلا هب رسف امب ءاملعلا نم ٌريثك َديزملا رسفو

 ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا :يهو

 ىلاعت هللا ةيؤر تابثإل فلؤملا اهقاس يتلا تايآلا نوكتف
 ع

 : اعز

 هلوق يهو «هللا همحر يعفاشلا اهب لدتسا ةسماخ ةيآ كانهو

 : نيففطملا] 4 َنْوجَحل ٍذيَمْوَي ميد نع ْمُّنِب آَلَعال :راجفلا يف ىلاعت
6]. 

 كتلوأ هآر الإ ؛بضغلا ىف ءالؤه بجح ام هنأ ةلالدلا هجوو

 .هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع )١184( ملسم هاور 000
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 لهأف ؛هللا نع نيبوجحم بضغلا لهأ ناك اذإف ؟؛ىضرلا يف

 . لجو زع هللا نوري ىضرلا

 مل ؛نيبوجحم لكلا ناك ول هنأل ؛اذج يوق لالدتسا اذهو

 .ءالؤه ركذل ةيزم نكي

 0 ةردألا كرد رم دبل دك رد 135 هللا لوق

 .هللا ءاش نإ ةافنلا ىلع درلا يف هررقنس ام ىلع ؟,[١٠*

 يهو «مهتلدأو ىلاعت هللا ةيؤر يف ةنسلا لهأ لوق اذهف #*

 .رباكم وأ لهاج الإ اهركني ال «ةيلج ةرهاظ

 ةيمهجلا نم ليطعتلا لهأ نم فئاوط كلذ يف مهفلاخو *

 ةلدأو ةهباشتم ةيعمس ةلدأب اولدتساو «مهريغو ةرعاشألاو ةلزتعملاو

 : ةيعادتم ةيلقع

 : ةيعمسلا ةلدألا امأ

 ََرَلاَق مير ُمَمّلكَو انِدَقِمِل ئسوُم ََجاَّمَلَو 8 :ىلاعت هلوق :لوألاف

 ملاكحم ٌرفَكسأ ند ٍلَبَجْل كر ٌرظنأ كلو نبت نأ َلاَ َكِيلِإ ٌرظنأ فِي
 4 انهم نضر ردم كش زج + ِلَبَصْلِل ُهُبَر لحي اَمَلَك قير ٌفْوَص

 ١47[. :فارعألا]

 هللا ربخو ءربخ ىفنلاو ءدبؤملا ىفنلل (نل) نأ ةلالدلا هجوو

 . خسنل :لا هلخدي ال «قدص ىلاعت

 هه



 :هوجو نم مهيلع درلاو

 : ىوعد درجم هنأل ؛دبؤملا يفنلل (نل) نوك عنم :لوألا

 : «ةيفاكلا» يف كلام نبا لاق

 ادضْعاَف ُهاوسَو ُدْدْرَأ ُهّلْوَقَف ًادََوُم ْنَلِب َيْفَّتلا ىأَر ْنَمَو

 هللا نم بلطي مل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نأ :يناثلا

 رظنَأ ِفِرَأ 8 :هلوقل ؛ةرضاح ةيؤر بلط امنإو ؛ةرخآلا يف ةيؤرلا

 نزلا دعي ؛ 4 قست نل 8# :هل ىلاعت هللا لاقف .نآلا :يأ ؛ كليا

 تي ليقتلاب ةلدمهلا لاعك هللا تربعت ف «نآلا ينارت نأ عيطتست
 نم ٍلَبَجْلا َلِإ ٌرظنأ نكلَو 9 :لاقف ءًاكد هلعجف هل ىلاعت هللا ىلجت

 ؛لبجلل لصح ام ىسوم ىأر املف .4 ٍقِنَرَ ٌفْوَس مئاكحم َرَمَدَس
 عار ام لوم اقعيش ودكو هللا ةيؤرب هل ةقاط ال وه هنأ ملع

 نأل ؛ةليحتسم ايندلا يف ىلاعت هللا ةيؤر نإ :لوقن نحنو
 لاق دقو فيك ؟لجو زع هللا ةيؤر لمحت عيطتست ال ةيرشبلا لاحلا

 تقرحأل هفشك ول ءرونلا هباجح» :لجو زع هبر نع يك يبنلا

 . "'"«هقلخ نم هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحبس
 كلذ يف سانلا نأل ؛ةنكممف ةرخآلا يف ىلاعت هللا ةيؤر اع

 يف مهلاح نع مهلاوحأ هيف فلتخت رخآ ملاع يف نونوكي مويلا
 يرجي اميف ةنسلاو باتكلا صوصن نم كلذ ملعي امك ؛ايندلا

 .ميحجلا وأ ميعنلا راد يف مهرقم يفو ةمايقلا تاصرع يف سانلل

 دنع ةرخآلا يف هللا ةيؤر ةلاحتسا :لاقي نأ :ثلاثلا هجولا

 )١( هجيرخت قبس ص)١584(.



 !ىلاعت هللا قح يف ًاصقن نمضتي اهتابثإ نأ ىلع ةينبم اهل نيركنملا
 هللا هلل فوت اوه نك نكسر لو مهيفن نوللعي امك
 يف ءادتعالا وأ هقح يف ليحتسيو هلل بجي امب لهجلا نيب رنا رقاد

00000 

 ىسوم نم ملعأ نوفانلا ءالؤه نوكي ذئنيحو «هللا قح يف ليحتسم
 !لالضلا ةياغ اذهو !!هقح يف ليحتسيو ىلاعت هلل بجي اميف

 . مهل ًاليلد ال مهيلع ًاليلد ةيآلا يف نأ نيبتي هجولا اذهبو

 هب لدتسي ةحيحصلا ةنسلاو باتكلا نم ليلد لك ؛اذكهو
 .هل ًاليلد ال .هدروأ نم ىلع ًاليلد نوكيسف قح يفن وأ لطاب ىلع

 ل ١» :ىلاعت هلوق : ىلاعت هللا ةيؤر ةافنل يناثلا ليلدلا

 : ماعنألا] 4 ٌريِيخْأ فينتلا رخو ٌرهألا كرتن در خلا ةكردُت
 *٠[.

 مزلتست ال ةيؤرلاو «كاردإلا يفن اهيف ةيآلا نأ : مهيلع درلاو

 !؟ًاكاردإ اهب طيحي الو سمشلا ىري لجرلا نأ ىرت الأ ؛كاردإلا

 هذهب كردي نوكي نأ مزلي مل ؛ىرُي ىلاعت هللا نأ انتبثأ اذإف

 .ةيؤرلا قلطم نم صخأ كاردإلا نآل ؟؛ةيؤرلا

 ؛ةيؤرلا لصأ دوجو ىلع لدي كاردإلا يفن نإ :لوقن اذهلو

 ؛ًايفتنم معألا ناك ولو ءمعألا دوجو ىلع لدي صخألا يفن نأل
 يفن يضتقي هيفن نأل ؛راصبألا هارت ال :ليقو ءهيفن بجول
 ىفن ناكل ؛ًايفتنم معألا ناك ول ؛ هنألو « سكع الو .صخألا
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 . لجو زع هللا مالك هنع هزني ًاسيبلتو ًاماهيإ صخألا

 .مهل ليلد ال مهيلع ليلد ةيآلا يف نوكي ؛اذه ىلعو

 ؛ىرُي هللا ناك ول :اولاقف ؛ةيلقعلا ةيؤرلا ةافن ةلدأ امأو

 مزلتسي هنأل ؛ىلاعت هللا ىلع عنتمم مسجلاو ءًامسج نوكي نأ مزل

 . ليثمتلاو هيبشتلا

 نوكي نأ ىلاعت هللا ةيؤر نم مزلي ناك نإ هنأ : مهيلع درلاو

 ماسح لاما هنا ا نع مساك «كلذ نكيلف ؛ًامسج

 ٌعيِعَتلا َوْهَو ءىَن وي سيل 8 :لوقي ىلاعت هللا نأل 00-7
 ١١[. :ىروشلا] *ريِصَبْل

 «نوملكتملا هثدحأ امم ًاتابثإ وأ ًايفن مسجلاب لوقلا نأ ىلع

 .هيفن الو هتابثإ ةنسلاو باتكلا يف سيلو

 «ةدراب ةبوجأب تابثإلا لهأ ةلدأ نع ةافنلا باجأ دقو

 ءاهركذ عضوم اذه سيلو ءدحأ ىلع ىفخي ال ًافيرحت اهوفرحف

 .ةلوطملا بتكلا يف ةروكذم يهو

 :تايآلا هذه نم ةيكلسملا ةيحانلا نم هديفتسن ام

 هاجتالا ىلع اهرثأ مظعأ امف ؛ةيؤرلا ةلأسم يف امأ

 باوثلا نم هيلإ لصي ام ةياغ نأ دجو اذإ ناسنإلا نأل ؛يكلسملا

 ءيش لكو ؛هدنع ةصيخر اهلك ايندلا تناك هللا هجو ىلإ رظنلا وه

 ةياغ اهنأل ؛لجو زع هللا ةيؤر ىلإ لوصولا بناج يف هدنع صخري

 .بلاطملا ىهتنمو «بلاط لك



 ال هللاوف ؛رصبلاب ًانايع كبر ىرت فوس كنأ تملع اذإف

 نيف كدع ايدل قواست

 ةرمثلا وه هللا هجو ىلإ رظنلا نأل ؛ءيشب تسيل ايندلا لكف

 ةياغ يهو «نوعاسلا اهيلإ ىعسيو .نوقباستملا اهيف قباستي يتلا

 .ءيش لك نم مارملا

 !؟ال مأ كلذ ىلإ لوصولا ىلإ ىعست لهف ؛اذه تملع اذإف

 .ددرت نودب كلذ ىلإ لوصولا ىلإ ىعسأ ؛معن :باوجلاو

 اهب ناميإلا نكل « ءميظع نامرح ةقيقحلا يف ةيؤرلا راكنإو

 ريسي وهف ؛ةياغلا هذه ىلإ لوصولا ىلإ ًاميظع ًاقوس ناسنإلا قوسي

 هب مايقلا نكمي مل اذإو «ةيناث رسيت جرحلا دجو اذإو ءرسيم هلصأف
 .ةرورضلا عم مارح الو زجعلا عم بجاو الف ؛طقس ًادبأ
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 يك هللا باتك يف ٌتاَيلا د : هللا همحر فلؤملا لاق ©

 . (ٌقَحلا ٌقيرط ُهَل َنّيبَت ؛ ىَدُهلل ًابلاط َنآَوُقلا َرّبَدَت ْنَمَو

 ءامسألا باب ىلإ انه ةراشإلا د اذهو» :هلوق

 .تافصلاو

 باتك نم ةيآ نم ام ؛كلذلو :«ريثك هللا باتك ىف» :هلوق *
 ءهلاعفأ نم ًالعف وأ ءهللا ءامسأ نم ًامسا ًابلاغ اهيف دجتو الإ ؛هللا

 هللا باتك ىف ةيآ لك :تلقل تئش ول لب «هماكحأ نم ًامكح وأ



 ؛لجو زع هللا مالك ميركلا نآرقلا نأل ؛هللا تافص نم ةفص يهف

 . لجو زع هللا تافص نم ةفص يهف ؛هنم ةيا لكف

 ركفتلا :هانعم ؛ءىشلا ربدت :«نآرقلا رّيَدَت ْنَمَو١ :هلوقو *

 طفلا نزكي هذ ١ ىرخا ليسو رع هريدتتي ةاسنإلا اك ةدق
 . ىنعملا مهفيل

 نوكي نأ ىهف ؛ةينلا امأو «لعفلا اذهب نآرقلا ربدتي يذلاف

 وأ «هلوقل 0 نأ نآرقلا ربدتب هدصق سيلف ؛هنم (ىدهلل ًابلاط»

 فوس هنإف ؛قحلا بلط هدصق نكلو «لطابلاب ةلداجم هنم ذختي نأ

 نحل قيرط ذل هل نيت :فلؤملا لوق ةجيتنتلا نوكت

 !!ةجيتن نم اهمظعأ امو

 نوكي نأب ؛ةينلا نسحو ء«ربدتلا :نيرمأب ةقوبسم اهنكل

 . قحلا قيرط هل نيبتي ذئنيحف ؛نآرقلا نم ىدهلل ًابلاط ناسنإلا
 :اهنم ؛؟تايا ةدع كلذ ىلع ليلدلاو

 اًرذ ام سائل نيل ركل َكَيلإ َلَْأَو # :ىلاعتو كرابت هللا لوق

 .[45 :لحنلا] 4مِبَلِ

 ارو َركَدتِلَو يكل أَبِي كرت كَ ُهَلَرَأ تك » : ىلاعت لاقو

 قل وريدي ملف # :ىلاعت لاقو

 .[18 :نونمؤملا]

 :رمقلا] 4 ٍركَدُم نم ُلَهَم ْمَّيلِل نافل اَرَسي َدَمْلِو # : ىلاعت لاقو
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 - نآرقلا ربدت نم نأ ىلع لدت «ةريثك اذه يف تايآلاو ..

 ىلإ لصي نأ دب ال ؛ هنم ىدهلا بلط يهو «ةينلا هذهب نكل
 . قحلا قيرط نيبت يهو «ةجيتنلا

 «لطابلاب لداجيلو «ءضعبب هضعب برضيل نآرقلا ربدت نم امأ
 نع ىمعي هنإف غيزلا لهأو عدبلا لهأ دنع دجوي امك ؛هلوق رصنيلو
 للاب ةانيلاو قحبلا

 ا لا ا هلأ مم ١ :لوقي ىلاعت هللا نأل
 2 لا ا

 هم 2 2 4 2 001 و
 هَبَكَ ام يوم عير ويوم ىف بذل مق تدهيدستم رحآو بلتكلا مأ ن سسك
 لآ 4 وأهلا يف وحسام الإ :ةليوْأَم مكسب اَمَه هت ةامتبأو َةَكَتَهْلا اعتب هنم مصر ستر رس ساو مس حرض رث حا
 ف ؛ملعلا يف نوخسارلا امأو :يأ ؛(امأ) ريدقت ىلع ؛[ال :نارمع

 اذه اولاق اذإو ءآ7 :نارمع لآ] 4 اير ِدنِع ني لك -وب انما َنوُبوُعَي »
 أولو لإ ”ةدياَمَو # : لاق مث «هباشتملا اذه نايب ىلإ نودتهيسف ؛لوقلا
 .[7 :نارمع لآ] 4ِبتبنأْلا

 ال لاَ كبَو ىدم انماء يل وه نُقل : ىلاعت لاقو
 ديب ناَكم نو وداني كيلو َى ٌَح هيلع وشوفو مهناَذاَء اف توممؤي
 .[55 :تلصف]

 انني دنت ل 0
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 ه و و ا. واعاده معاق هاو اهله عاف اه هاه هاه هده هه هه هاه هى هه ىف ا. اه عه

 هم هو او ىو د. هاه هع هاف هد »د. د عاهأ ه« هه هد ههه هاه« #

 ه0. واو واو د. هى ىو دعا. هده د. اه »اه ا .اهد اه هد هه هه هاه »عااهلاا»

 10 ديحوثلا ماسقأ

 011010101 1 3-0 ةيبوبرلا ديحوت :لوآلا ملسقلا

 هر ا 2 ل ةيهولألا ديحوت : يناثلا مسقلا

 ب ف وق تافصلاو ءامسألا ديحوت :ثلاثلا مسقلا

 م مم است كو ا ياما هاو لوسرلاب دارملا

 ل ا قحلا نيدو ىدهلاب دارملا

 0000 اا روهظلاب دارملا

 . «هلك نيدلا ىلع هرهظيل» :هلوقل ءاديهش هللاب ىفك ةبسانم
 2” هللا الإ هلإ ال ةداهش ىنعم
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 0 ا ل لاو د ا هلوسرو هدبع دمحم ةداهش ىنعم

 ا لا وو هبحصو هلآ ىنعم

 ك1 «ًاديزم ًاميلست ملسو» :هلوق
 م دعب امأ ةملك بارعإ

 ا حالطصالاو ةغللا يف :داقتعالا ىنعم
 1 ياو ام ل يحملون اونو مدت دف ساؤركالو اك ةيجانلا ةقرفلا فيرعت

 211111 1 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىنعم

 00 ا ناميإلا ناكرأ

 0 ا رومأ ةعبرأ نمضتي هللاب ناميإلا

 100 هيلع ةلدآلاو هللا دوجوب ناميإلا

 0 ا ل ا ا ا عرشلا ةلالد

 ا 1 و ل ا ل ا يل 1 م و ةكئالملاب ناميإلا

 00000552 دزب ,.. ًاحالطصاو ةغل :ةكئالملا فيرعت

 وأ جب 3 وسن ل وكب اهلي راسو لوب وب عا بتكلاب ناميإلا

 20 ز 1 لشرلاب ةاهيألا
 م اما. مارا. د. .اواو هاو ا. واه دو دقاق او د. د. او دودو هاو اقاقأ » لسرلا وأ حون

 1 ل و ا ا ا ءايبنألا لوأ مدآ

 ا



 5] .. ميرم نبا ىسيعب ركب يبأ ةيريخ لكشتسا نم ىلع باوجلا
 0 هيلع ةلدألاو توملا دعب ثعبلاب ناميولا

 1 ا وا ولا جا يطال هرشو هريخ ردقلاب ناميإلا
 ال نو ام ماو رنا ركن سا هيلع باوجلاو رشلاب ردقلا فصو
 7” .. هلوسر هب هفصو امبو هباتك يف هسفن هللا فصو امب ناميإلا
 الأ يلا ف هتيسنا هب هفضو امن ناميآلا :لوآلا ثخحيفلا
 ا ني ا ةيبيغلا رومألا نم هللا تافص نإ :يناثلا ثحبملا
 "ا/ ... هسفن هب فصي مل امب هللا فصن ال اننإ :ثلاثلا ثحبملا
 الا/ اهرهاظ ىلع ةدراولا صوصنلا ءارجإ بوجو :عبارلا ثحبملا
 الا/ ... ةيلعفلاو ةيتاذلا تافصلا لمشي مالكلا : سماخلا ثحبملا

 ا ال ل ةيربخو ةيونعم :ناعون ةيتاذلا تافصلا

 الا وس درع هو ةيلعفو ةيتاذ اهل ءاملعلا ةيمست يف ببسلا
 ٠١/ . .تافصلاو ءامسألا يف هل لخدم ال لقعلا : سداسلا ثحبملا
 ليبس ىلع عنتميو ىلاعتو هناحبس هلل بجي ام كردي لقعلا
 را يا باو ا ولا ا مار اك ليصفتلا ليبس ىلع ال لامجإلا

 001000 لاخلا لامك نوكي قولخملل لامك لك سيل
 1 ماسقأ ةث ةثالث ىلإ مسقني «هلوسر هب فصو امبوا :هلوق

 00 ا لوقلا -
 0 لعفلا -

 28 ع حو تفر ناو ست او د نال تون هدو جام خارج قا مج رارقإلا

 0 اا «. . . ليطعت الو فيرحت ريغ نم» :هلوق

 ال و ع هجرك دهحاو يوت سوا يونعم وأ يظفل امإ فيرحتلا



 را ليوأتلا نود فيرحتلا ةملك فلؤملا رايتخا يف ببسلا

 ا ليوأتلا يناعم

 00 ز ] ] ] 000 فيرحتلاو ليطعتلا نيب قرفلا

 0 8 عدبلا لهأ لاوقأ رش نم ضيوفتلا

 - مكحأو ملعأ فلخلا ةقيرطو ملسأ فلسلا ةقيرط  ةبذاكلا ةرابعلا

 9و افلا عل ل او رق جل ءايبغألا ضعب اهلاق

 ة وسا مالكلا لهأ اهيف عقو يتلا كشلاو ةريحلا

 9 ام ملقا اس اس اا ل خب سل كوم فيكتلا ىنعم

 وا/ ... كلذل مهتلدأو هللا تافص نوفيكي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 1 ل ا ليثمتلا ىنعم

 ا و مف ةرطفو ًالقعو ًاعمس فتنم ليثمتلا
 اة لقعلا نم قولخملاو قلاخلا نيب لئامتلا ءافتنا هوجو

 16 1000 يرطفلا ليلدلا

 ١ وام يم ؟ليثمتلا ديفت ثيداحألا هذه له :س

 101 «رمقلا نورت امك مكبر نورتس مكنإ) :ثيدح

 ٠١5 .... لصفمو لمجم :نيهجو نم ثيدحلا اذه ىلع ةباجإلا

 لا ا ولا ناك طقوم «هتروص ىلع مدا قلخ هللا نإ» : ثيدح

 ان ل لصفمو لمجم نيهجو نم ثيدحلا اذه ىلع ةباجإلا

 ا ا اق هيبشتلاب زيبغتلا قم نلوأ ليثتلاب ريبعتلا

 ١١ .. «#ءيش هلثمك سيل# هناحبس هللا نأب نونمؤي لب» :هلوق

 ل ا ل ا ا «ءىش هلثمك سيل# :هلوق

 الل يول مما «هسفن هب فصو ام هنع نوفني الف» :هلوق
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 0 ا ا «...نودحلي الو» :هلوق

 0 ااا 1 1 1 داحلإلا عاونأ

 ا يم مو ال ا ا لا جيجا مسالا تالالد عاونأ

 ا ا ل ا هللا تايا يف داحلإلا

 ١75 .... هوجو نم تازجعملاب ريبعتلا نم نسحأ تايآلاب ريبعتلا

 11 ا :يمدت ىلإ ةيبتقتت هللا :تايآ

 ا ا سوو انا ا ةينوك :لوألا مسقلا

 1 ةينوكلا هللا تايا ىف داحلإلا ىنعم

 106 دو ساو وسب ف لاسوال همت مطل ةيعرش : يناثلا مسقلا

 ١1 وا عدا ةيعرشلا هللا تايا ىف داحلإلا ىنعم

 ا ا يعل ع أ +. ولكي الو نرقيك لول :هلوق

 11 يا هضم سوست هكون ةيزجتست# «هناحبس هنأل» :هلوق

 1 نا «هل دن الو هب ءفك الو ىمس الو» :هلوق

 11 ل وخلا يالا مود وما فينو «هقلخب ساقي الو» :هلوق

 1 اا ابفلاكا اقع 0354 د عع سايقلا ماسقأ

 ل ب ل (هسفنب ملعأ هنإف» :هلوق

 ةعبرأ فاصوأ هيف تعمتجا اذإ ؛ربخلا هيلع لد ام لوبق بوجو

 ا و اس دو ا مخطوطات كلذ ىلع ةلدآلاو

 ١1 1 جو ا رج ماعلا نبا قيما «.. .نوقداص هلسر مث» :هلوق

 ا ا لعفلاو لوقلاب هلسرل هللا قيدصت

 17 يدوس سطل وسو حخم هج «. . .نولوقي نيذلا فالخب» :هلوق



 . «4ةزعلا بر كبر ناحبس# :هناحبس لاق اذهلو» :هلوق
 52508 «. . .نوفلاخملا هب فصو امع هسفنب حبسف» :هلوق

 2006 «. . .فصو اميف عمج دق هناحبس وهو» :هلوق
 0 ةيفنم تافصو ةتبثم تافص :نامسق تافصلا

 57*52 ليثمتلا مزلتست ةتبثملا تافصلا نأ معز نم لالض
 0 ا ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت تافصلا
 ا تافصلا تابثإل قيرطلا
 ىلع وأ مومعلا ليبس ىلع الإ هللا تافص يف يفنلا دري ال
 د ل ينل "يدوصخلا ليست
 هب ءاج امع ةعامجلاو ةنسلا لهأل لودع الف» :هلوق

 اند هر ودان لو ليس ونام واي و دج نبطي سورا را جب سقم «نولسرملا

 1 ا مل و 1 مم قا واط خا وقح نات لودعلا ىنعم

 ا
 1 ا ا ا ا ا اج لا علك هب ناميإلا بجيو

 5 ءاملعلا هيف فلتخا نيقباسلا لسرلل يتلا ماكحألا
 52020008 نيقباسلا ءايبنألا عئارش ةفرعمل قيرطلا
 20101111011015 «. . .ميقتسملا طارصلا هنإف» :هلوق

 4 ل أ .2١ .مهيلع هللا معنأ نيذلا طارص» :هلوق

 00000000 ب8 ةصاخو ةماع هللا معن
 ا ا فانصأ ةعبرأ مهيلع هللا معنأ نيذلا
 ا و و يب هدم رو دع ظمأ هذ قيدصلا فيرعت
 000 ءادنهوكلا تفررقت
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 هلق او 1 م ل ل مام دل قوم 0 ... نيحلاصلا فيرعت

 1001 وم وس عا سا «.. .ةلمجلا هذه يف لخد دقو» :هلوق

 اانا أ اتا مو عطفا م نيوياوم يم صالخإلا ةروس ىلع مالكلا

 انما بسمع داو هاجمت نارقلا ثلث لدعت اهنوك هجو

 ا وو وللا وش حا قوس انا موف ع وأو طل خل و جدا اهلوزن ببس

 مقل حل وو ل او مل محو عك هب تو وحنا هللا ىنعم

 اا 00001 ا دمصلا ىنعم

 000 52220000 دلويب ملو دلي مل ىنغم
 ١77 ةيلعف تافصو ةيتوبث تافص ىلع تلمتشا صالخإلا ةروس

 او 2ظهظ001 «ةيآ مظعأ يف هسفن هب فصو امو» :هلوق

 ان يل ل ا ةيآ مظعأ يسركلا ةيآ نأ ىلع ليلدلا

 14 ا ا ا طم ل رج م داب رئاسي اج بم ىسركلا ةيا ريسفت

 ا ا اهتدئافو ةعافشلا طورش
 0010000000052 لجو زع هللا يمدق عضوم يسركلا

 ١077 ةفص نيرشعو ةتسو هلل ءامسأ ةسمخ نمضتت يسركلا ةيا

 اقل امام طوخ بطتاملا ودعا لإ هج و ابل اسوم هد هتاذب هللا ولع

 ١1 م هللا ولع يف ةنسلا لهأ فلاخ نم ىلع درلا

 ار م *« . . .رخآلاو لوألا وه# :هناحبس هلوق ريسفت /

 النووم هو برم «تومي ال يذلا يحلا ىلع لكوتو# :هلوق

 :ن ماسقأ ةثالث نم ولخي ال هنإف هللا ريغ ىلع لكوت نم

 اذن رهيدعيوس» هدف و اوسول «ميكحلا ميلعلا وهو# :هلوقو

 اكل دمام نات فساد يعرش وأ ينوك امإ هللا مكح

 ءه



 ا ا ةمكحلا عاونأ

 010 «ريبخلا ميلعلا# :هلوق

 0 اهيلع ةلدآلاو ملعلا ةفص

 ا ل ىلوألا ةيآلا

 0000 ا ةيناثلا ةيآلا

 1 ا جا وب او ودب ةسمخ بيغلا حتافم

 2000 ةثلاثلا ةيآلا

 ظذ10ا 0 100000 ا ا ةعبارلا ةيآلا

 اهم د جورب دع جهت نيلالجلا ريسفت بحاص ةشقانم

 1 م عا هي ال تل لاا اهيلع ةلدألاو ةوقلا ةفص

 ا ا ا سلا وبال واو عوج صاخو ماع :نيمسق قزرلا

 50 قزرلاو ةوقلا ةفصب ناميإلا نم ةيكلسملا ةدتافلا

 و ا ب «ءيش هلثمك سيل# :هلوق

 ظ*شطآه” 8 توصلا كاردإ ىنعمب يذلا عيمسلا ماسقأ

 ا ةيآلا هذه نم ةيكلسملا ةدئافلا

 0000 ةيآلا هذه جيرخت يف نييوحنلا تارابع فالتخا

 2101 ا «...هب مكظعي اًمعن هللا نإإ# :هلوق

 000 هلل رصبلاو عمسلا تابثإ

 22111111101 ةدارإلاو ةئيشملا ىتفص تايا

 ع



 00*12 ةعبارلا ةيآلا

 1 ا اا موو مة دوج ات قوس قت ةدارإلا ماسقأ

 م ا ا ا ب نيتدارإلا نيب قرفلا
 [إ1ظش 0700101 هعمل ةفيق تانآ

 0 ااا 0 ةثلاغلا ةيآلا

 :ةبحملا يف ةعسات ةيا حراشلا ةفاضإ

 0 «ًاليلخ ميهاربإ هللا ذختاو»
 و م هللا ةبحم لين بابسأ

 0 ا ا و جو ةيكلسملا راثآلا

 ع



 0 ا و ةيناثلا ةيآلا

 0 ةعاشلا ةيآلا

 ةمحرلا ةفص توبث ىلع ةيلقعلا ةلدألا

 مو ا. م ا .عاو د. اواو د ع اقوه اه علو

 ماو هاو هو و و واو ىو هو هاو هه

 م06 م6. م هو هم هع دع ا. عاق هى هاه

 6٠ هو. و هه ىو . . هه اه هه

 ما6م م همه هاو واو وه ا.ه. هه

 1200000 تايآلا هذهل ةيكلسملا ةيحانلا نم ديفتسن ام

 ه6 هم او. هو ىف اج ده عاف هه ل ىضرلا ةفص

 200 ضغبلاو ةيهاركلاو طخسلاو بضغلا تافص تايآ

 ه2 هاو مأو ةواو او او دوافع ده قواها )1707 ىلوألا ةيآلا

 م ؟رانلا يف دلخي لتاقلا له ةلأسم

 25220 ديعولا قحتسي له لتاقلا بات اذإ ةلأسم

 5 ةعبارلا ةيآلا

 عاما

 هاه و وو و واو وا. هد هاه مع

 096 هو او دوا و واو د واود هو هه عه

 ماه. هو. واو د . و وو ىو ا هه هله

 .ما6 6م ثم و ه٠. هو د. اة ىو دعاها هه

 .06 66م6. 6و د هعاو هه هه ها ها»

 ماو هُو و و. واو ادعوا. هه هوا هه

 ماو . ثم و و او او ا. هوا. وا ولاو

 ما6م م. 6م م عم و. عا. دعاها هم عه

 ما 6و هم و. . اما. هاو« عاف

 100 0 ةثلاثلا ةيآلا



 و ب ا ةيناثلا ةيآلا

 10 0 1 ةثلاثلا ةيآلا

 100000 ةعبارلا ةيآلا
 52200 مهيلع درلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ وفلاخم
 ةفضم ناميألا نرمأ ةدافتتسملا ةتكلسملا :تاذآلا
 00 ىلاعت هلل نايتإلاو ءىجملا

 ا ير هناحبس هلل هجولا ةفص تايأ

 000 ىلوألا ةيآلا

 ل ةيناثلا ةيآلا

 5 مهيلع درلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ وفلاخم
 2000 ىلاعت هلل نيديلا ةفص تايا

 هم و 1 1 يو ا وج 1 هوو عويح سلم ىلوألا ةيآلا
 010100 10 ا ةيناثلا ةيآلا

 بويعلا فاصوأب ىلاعت هللا نوفصي هللا مهحبق دوهيلا
 0 ا دوهيلل ىلاعت هللا باقع
 ا و ل يول 1 دوهيلا ىوعدل ىلاعت هللا لاطيإ

 530 اهنيب عمجلا ةيفيكو ًاعمجو ةانثمو ةدرفم تءاج ديلا
 ا مهيلع درلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ وفلاخم
 م و ىلاعت هلل نينيعلا ةفص تايا

 55 «. . .كبر مكحل ربصاو# :هلوق :ىلوألا ةيآلا
 ا طقف نيتنثا نينيع هلل نأ ىلع لد ثيدحلا

 4 . . . حاولأ تاذ ىلع هانلمحو# :هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 عاا؟



 ١8” ... «. ..ينم ةبحم كيلع تيقلأو# :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا

 01 سلا خا امو ل مهيلع درلاو ةنسلا لهأ وفلاخم

 0 ااا ىلاعت هلل رصبلاو عمسلا ةفص تايا

 11 ©. . .هللا عمس دق :هلوق :ىلوألا ةيآلا

 7 .. نيمسق ىلإ مسقني لجو زع هللا ىلإ فاضملا عمسلا

 7714 ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني توصلا كاردإ ىنعمب يذلا عمسلا

 6 ويدلا لوق هللا عمس دقلإ# :هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 ضرك #«...عمسن ال انأ نوبسحي مأ# :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا

 الا” 2.22 #.. .ىرأو عمسأ امكعم يننإإ :هلوق :ةعبارلا ةيآلا

 0 #ىري هللا نأب ملعي ملأ#» :هلوق :ةسماخلا ةيآلا

 17 ... #*...موقت نيح كاري يذلا# :هلوق :ةسداسلا ةيآلا

 8؟4 .. #8. ..هللا ىريسف اولمعا لقو# :هلوق :ةعباسلا ةيآلا

 1 يندم تاو تما وا ةيؤرلاو عمسلا يتفص نم قبس ام ةصالخ

 اا ةيكلسملا ةيحانلا نم ديفتسن ام

 م و ىلاعت هلل لاحملاو ديكلاو ركملا ةفص تايآ

 0 «لاحملا ديدش وهو# :هلوق :ىلوألا ةيآلا

 نر # . . .هللا ركمو اوركمو# :هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 مم# .. 4. . .ًاركم انركمو ًاركم اوركمو# :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا

 ا « . . .ًاديك نوديكي مهنإ#9 :هلوق :ةعبارلا ةيآلا

 1 وم يف ا لاحملاو ديكلاو ركملا فيرعت

 ا ا وو مهيلع درلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ وفلاخم

 ا مو وك ان رفا طا خت ةيكلسملا ةيحانلا نم ديفتسن ام

 ع



 منو ملل ةردقلاو ةزعلاو ةمحرلاو ةرفغملاو وفعلا ةفص تايآ
 نورك #«اوفعت وأ هتك أ ارغ اودبت نإ# :هلوق : ىلوألا ةيآلا

 1 و *« . . .اوحفصيلو اوفعيلو# :هلوق :ةيناثلا ةيآلا
 "54 .. «نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو# :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا

 1 ا ا ا رع رس ةزعلا ماسقأ
 "40 .... «نيعمجأ مهنيوغأل كتزعبف# :هلوق :ةعبارلا ةيآلا

 7 1 تناول ودب يلو برو ةيكلسملا ةيحانلا نم هديفتسن ام
 "49 .... ©«لالجلا وذ كبر مسا كرابت# :هلوق هلل مسالا تابثإ
 اق و يم هنع لثملا يفنو هللا هيزنت يف ةيفنملا تافصلا تايآ

 سوا ... « .. .هتدابعل ربطصاو هدبعاف# :هلوق :ىلوألا ةيآلا
 م م «دحأ ًاوفك هل نكي ملوإ» :هلوق :ةيناثلا | ةيآلا
 موو وب انام كادادنأ هلل اولعجت الف# :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا
 هللا نود نم ذختي نم سانلا نموا# :هلوق :ةعبارلا ةيآلا

 هولا م ا و #« . . .ًادادنأ
 0 بي م تايآلا نم ةيكلسملا ةيحانلا نم هديفتسن ام

 ذختي مل يذلا هلل دمحلا لقو# :هلوق : ةسماخلا | ةيآلا

 هولا ا ا و و ع ه«أدلو
 قا ماعم ةيآلا هذهل ةيكلسملا ةيحانلا نم هديفتسن ام

 مومو #...تاومسلا يف ام هلل حبسي# :هلوق :ةسداسلا ةيآلا
 م<١ «#ناقرفلا لزن يذلا كرابت# :هلوق :ةنماثلاو ةعباسلا ةيآلا

 مد“ 2... ةيكلسملا ةيحانلا نم تايآلا هذه نم هديفتسن ام
 مغ 4 ..دلو نم هللا ذختا ام# :هلوق :ةرشاعلاو ةعساتلا ةيآلا



 )20 ةيكلسملا ةيحانلا نم هديفتسن ام

 . © . . .هلل اوبرضت الف# :هلوق :ةرشع ةيداحلا ةيآلا

 ... ©... .يبر مرح امنإ لق# :هلوق :ةرشع ةيناثلا ةيآلا

 1 ةيآلا هذه نم ةيكلسملا ةدئافلا

 0 ل هشرع ىلع هللا ءاوتسا

 وي فارعألا ةروس يف :لوألا عضوملا

 و طبتم وندو ساقرا هي ةغللا يف شرعلا فيرعت

 00 ماد. فلما نعش ءاوكفألا نيبقت

 0 ليطعتلا لهأ دنع ءاوتسالا ريسفت

 2111111116 ليطعتلا لهأ لالدتسا

 و .. مهيلع درلا

 ا "نو فيلل ليست دع نول ص لي 4 يك د دحلا ىنعم

 ليطعتلا لهأ ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ در ةصالخ

 عا ةدرو ورم أ ملا ادي سنوي ةروس يف :يناثلا عضوملا

 ا ل ا . دعرلا ةروس ىف :ثلاثلا عضوملا

 3 ا ا هط ةروس يف : عبارلا عضوملا

 او ول دست ناقرفلا ةروس يف : سماخلا عضوملا

 ذأ د وسو ا وس جو د ةدجسلا ملآ ةروس يف : سداسلا عضوملا

 ا ديدحلا ىف : عباسلا عضوملا

 ا ا لا 1 ا ا و يي و سر ةدام لصأ

 : او اج نوم ب الرا روك أ نو ب اولا وتوم نوت و114 8 ا ع لح ةداملا هذه هجوأ

 الك

 الكا

0 



 م ع اما مو رس دق هتاقولخم ىلع هللا ولع تابثإ
 87 4ّيلإ كعفارو كيفوتم ىنإ ىسيع ايا# :هلوق :ىلوألا ةيآلا

 ا و م ل ا لاوقأ ةثالث اهيف ءاملعلا ركذ
 "م10 ... يتاذ ولعو يونعم ولع :نيمسق ىلإ مسقني ولعلا
 جو مب يتاذلا هناحبس هللا ولع ىلع ةنسلا لهأ ةلدأ

 هل ننساها ف واس عع رجا حاباقم باتكلا :ًالوأ
 مقا نو جا هما ىو ادعم نو عسا ةئسلا :ًايناث
 ا عامجإلا :ًاثلاث
 مقل م ا اا رورو ام اورو هدو لقعلا :اعبار
 ا لا تا انا لاو را ةرطفلا :ًاسماخ
 مو ...... مهيلع درلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ وفلاخم

 م نة ا وحم «هيلإ هللا هعفر لب# :هلوق : ةيناثلا ةيآلا
 موه ... #...بيطلا ملكلا دعصي هيلإ# :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا
 موو ... #* . . .ًاحرص ىل نبا ناماه اي :هلوق :ةعبارلا ةيآلا
 م95 #«ءامسلا ىف َنَم متتمءأ» :هلوق :ةسداسلاو ةسماخلا ةيآلا

 ملا مو ا وم هيلع ءاملعلا باوجو *# يفل لوح لاكشإ
 «هلإ ضرألا يفو هلإ ءامسلا يف يذلا وهو# :هلوق نيب عمجلا
 مقلب وتنمو «ضرألا يفو تاوامسلا يف هللا وهو# :هلوقو
 1 و م 2057 تايآلا هذه نم ةيكلسملا دئاوفلا
 2 ف لا ا ثحابم هيفو هقلخل هللا ةيعم تابثإ

 1 ا اهماسقأ يف : لوألا ثحبملا
 817 م ةيانك يه وأ ةيقيقح ةيعملا له :يناثلا ثحبملا

 عال/ا/



 وأ ةيتاذلا تافصلا نم ةيعملا له :ثلاثلا ثحبملا

 00 00 1 0 101 ةيلعفلا تافصلا نم

 5 ؟ال وأ ةقيقح يه ةيعملا له : عبارلا ثحبملا

 ضقانت ولعلا نيبو اهنيب له : سماخلا ثحبملا

 0 وع ا هوجو نم هيلع باوجلاو

 ا ا :لوألا هجولا

 1 ا ا ا ا ا :ئناغلا هجولا

 ا ل : ثلاغلا هجولا

 /4١1 . درلاو انعم هللا نأب نيلتئاقلا ةهبش ىف :سداسلا ثحبملا

 0ايام 0

 5٠ 000 لق ىوجن نم وكب مؤ هلوق : ةيناثلا 5

 0 ا ل 9 00 ةيآلا

 4١5 .. #...اوقتا نيذلا عم هللا نإ :هلوق :ةسماخلا ةيآلا

 4١5 . #نيرباصلا عم هللا نإ اوربصاو# :هلوق :ةسداسلا ةيآلا

 ا ©. . .ةليلق ةئف نم مك :هلوق :ةعباسلا ةيآلا

 ا ا انعم هللا نأب اهديفتسن يتلا تارمثلا

 ا و ا ا ا او قف و ىلاعت هلل مالكلا تابثإ

 «ًاثيدح هللا نم قدصأ نمو# :هلوق : ةيناثلاو ىلوأللا ةيآلا

 ا «ٌاليق هللا نم قدصأ نمو#

 5١9 .. *«ميرم نبا ىسيع اي هللا لاق ذإوإ# :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا

 دق
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 ا *«كبر ةملك تمتو# :هلوق :ةعبارلا ةيآلا
 0000000 *ىسوم هللا ملكو## :هلوق :ةسماخلا ةيآلا
 0000 «هللا ملك نم مهنم# :هلوق :ةسداسلا ةيآلا
 47١ «هبر هملكو انتاقميل ىسوم ءاج املو# :هلوق : ةعباسلا | ةيآلا
 ع م «روطلا بناج نم هانيدانو## :هلوق : ةنماثلا | ةيآلا
 ل «ىسوم كبر ىدان ذإو# :هلوق :ةعساتلا | ةيآلا

 0 «امهبر امهادانو# :هلوق :ةرشاعلا ةبآلا
 1 0#. . مهيداني مويو# :هلوق :ةرشع ةيداحلا ةيآلا

 00000 ا هللا مالك نآرقلا نأ تابثإ
 ا ل لبنح نب دمحأ ةنسلا لهأ مامإ ةنحم

 0*6 «كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو# :هلوق :ىلوألا ةيآلا
 677 . كلذ ىلع مهتلدأو نآرقلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع

 ا 1 11 يعمسلا ليلدلا
 هو يسع ووك هوت هز جاو جو لق و وان يلقعلا ليلدلا
 1 دن و نما ناهجو هانعم يف (دوعي هيلإو» :مهلوق
 درك ١ درلاو مهتلدأو ةعامجلاو ةنسلا لهأل ةلزتعملا ةفلاخم

 نوعمسي مهنم قيرف ناك دقو# :هلوق :ةيناثلا ةيآلا
 م م دا ا ل ور و را هللا مالك

 6 . هللا مالك اولدبي نأ نوديزي»#  :ةلوق': ةتلاثلا ةيآلا
 18 # .كيلإ يحوأ ام لتاو# : :هلوق :ةعبارلا ةيآلا
 ا « . . .نآرقلا اذه نإ# :هلوق :ةسماخلا ةيآلا

 الا يي و اسال ووسا لزنم نآرقلا نأ تابثإ



 الل ا *كرابم هانلزنأ باتك اذهو# :هلوق :ىلوألا ةيآلا

 ل لو * . . .نآرقلا اذه انلزنأ ول#» :هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 ه0 ا ل وو سانا عما زاجملل نيتبثملا ىلع درلا

 ناكم ةيا انلدب اذإو# :هلوق :ةسماخلاو ةعبارلاو ةئلاثلا ةيآلا

 1 و تارا مك ل م رك ا هيمن # . . .ةيا

 110000 تايآلا هذه نم ةيكلسملا ةيحانلا نم ديفتسن ام

 ل عا يت ةمايقلا موي مهبرل نينمؤملا ةيؤر تابثإ

 44/7 #ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئمؤي هوجو :هلوق :ىلوألا ةيآلا
 هما ب سا *«نورظني كئارألا ىلع# :هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 507 .. #8 ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل# :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا

 عدا“ . «ديزم انيدلو اهيف نوءاشي ام مهل# :هلوق :ةعبارلا ةيآلا

 قي ا يعفاشلا اهب لدتسا ةسماخ ةيآل حراشلا ةفاضإ

 1087 ع ا مهتلدأو ةعامجلاو ةنسلا لهأ وفلاخم

 88 و يق م نم هوجو نم هيلع درلاو لوألا ليلدلا

 اقرا يو خا ا لا ار مخ هيلع درلاو يناثلا ليلدلا

 0 مهيلع درلاو ةيلقعلا ةيؤرلا ةافن ةلدأ

 0 تايآلا هذه نم ةيكلسملا ةيحانلا نم ديفتسن ام

 10 «.. .ريثك هللا باتك ىف بابلا اذهو» :فلؤملا لوق

 210 اج وا و ماا مع 500 تاعوضوملا سرهف

 اني امني د دي
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