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 5 هللا لوسر ةننس ىف

 :حعرصلا

 ننس نيبكرتل» : هلك لاق هنمو «ةقيرطلا :ةغللا ىف ةنسلا *

 . مهتقيرط : ينعي 6-5-0-2 ناك نم

 .هرارقإو هلعفو دلك يبنلا لوق يه :حالطصالا يفو

 , .تحتسلاو يخئاولا يكتف

 . عيرشتلا يف يناثلا ردصملا يه ةنسلاو *

 نق: سسيلو «ددعلا ىف“: عيب 0 ىناثلا ردنصتلا# ةانلوقا ىتعفو
 .نارقلا ةلزنمك لَك يبنلا نع تحص اذإ اهتلزنم نإف ؟بيترتلا

 ةحص وهو ءدحاو ءيش ىلإ جاتحي نارقلا يف رظانلا نكل

 : لوألا :نيئيش ىلإ جاتحي ةنسلا يف رظانلاو «مكحلا ىلع ةلالدلا

 ؛مكحلا ىلع اهتلالد ةحص :يىناثلاو لَك لوسرلا ىلإ اهتبسن ةحص

 لدتسملا هيناعي امم رثكأ دهجلا نم ىناعي ةنسلاب لدتسملا ناكف

 اه هيف» نبل -ةوثاوته ةدتسفا هلك انيفك دق نارقلا نأل ؛نآرقلاب

 3و لوسرلا ىلإ بسني ام فالخب ؛كشلا بجوي

 نارقلا ةلزنمب تناك ؛ِللكي هللا لوسر نع ةنسلا تحص اذإف

 : مكحلاب لمعلاو ربخلا قيدصت يف ًامامت

 : ءاسنلا] «ةَمْكَاَو بتكلا كَّلياَع ُهَّسَأ َلَرنَأَو # : ىلاعت لاق امك

 . هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبأ نع (55569) ملسمو 2( 5) يراخبلا هاور 000
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 هيتأي ؛هتكيرأ ىلع ًائكتم مكدحأ نيفلأ ال» :ِةلكَك يبنلا لاقو

 ؛هللا باتك ىف اندجو ام !يردن ال :لوقي ؛يرمأ نم رمألا

 .*(هعم هلثمو باتكلا تيتوأ ىنإو الأ «هانعبتا

 تحص اذإ ةنسلاب خسُي نآرقلا نأ حيحصلا لوقلا ناك اذهلو
 لاثم هل نبل كلو : اهرب ًالّتع زئاج كلذ نأو دلل يبنلا نع

 (5) هه
 و

 ام

 داع د

 رس

 © زبعتو هيلع َلَدَنَو ُهْنْيِبتَو نارقلا ٌرُسِفَت ةَنّسلاف) : فلؤملا لاق  0 ّ 0١ياس د رسل 0 0 ف 2 00 47

 وق
 . (ه؛نع

 : هنم دارملا ىنعملا حضوت :ىنعي ؛ «نارقلا رسفت» :هلوق *

 # ٌهَداَسِزَو ىَّسْلل اوْنَسْحَأ َنيِدَلِل # # :ىلاعت هلوق ريسفت يف امك
 زع هللا هجو ىلإ رظنلا اهنأب ِةلَك ىبنلا اهرسف ثيح ؛[75 :سنوي]

 جو ١ ف

 هجام نباو )١177(« يذمرتلاو «(5705) دواد وبأو ,(77١؟/5) دمحأ هاور )١(

 «ةلاسرلا» ىلع هقيلعت يف ركاش دمحأ خيشلا لاطأ دقو )25١9/١« مكاحلاو )١(«

 .هحيحصتو ثيدحلا اذه جيرخت (4ص) يعفاشلل

 .هححص دقف «ينابلألل «ماكحألاو دئاقعلا يف هسفنب ةجح ثيدحلا» رظناو

 .(١9١ص) «لوحفلا داشرإ) يف يناكوشلا مهنع هاكح امك روهمجلا لوق وهو (0)

 )557/١(. هجيرخت مدقت رف



 ني رشتطشل لود : ىلاعت هلوق قي يبنلا رشق امكو
 ةوقلا نإ الأ .يمرلا ةوقلا نإ الأ» :لاقف ء5 :لافنألا] 4

 ""(يمرلا

 نارقلا يف ف نإ ثيح ؛هنم لمجملا نيبت :ىينعي لا وف

 : ثم ؟ اهتحض وو ايهم ةنبلا نك :ةلججم تاي

 هللا رمأ 07 : ةرقبلا] * ٌدرلَّصلَ أوُنيَقَأَو © : ىلاعت هلوق

 ظ ظ .اهتيفيك ةنسلا تنّيو .اهتماقإب

 « للا قَسَع َكِإ نسم ا وُلُدِل ةذلَّصأ وقَأ © : هناحبس هلوقو

 .[ : ءارسإلا]

 ؛ليللا قسغ ىلإ سمشلا كولد نم : ينعي ؛4نسيْمَّشلأ ِكوُلُدِل »
 ليللا ةملظ ىف نوكي ام دشأ نآل ؛هفصن وهو ءهتملظ ةياغ أ

 اذه تلصف ةنسلا نكلو ءدحاو تقو اذه نأ ةيآلا ره

 . هلثم ءيش لك لظ ريصي نأ ىلإ سمشلا كولد نم :رهظللف

 ىلإ مث ءرايتخالا يف سمشلا رارفصا ىلإ هقللذ نوع :رصعللو

 . ةرورضلا يف اهبورغ

 .رمحلالا قفقلا هيب ىلا: نيفتلا تنورغ درب :سرغمللو

 , ةلمخ هللا ىضر رماع نب ةبقع نع )/١91١1(, ملسم هاور 0غ



 سيلو «ليللا فصن ىلإ رمحألا قفشلا بيغم نم :ءاشعللو

 فصتنم يف ضئاحلا ترهط ول اذهلو .ءاشعلل ةرورض تفو كانه

 نأل ؛برغملا ةالص الو ءاشعلا ةالص اهيلع بجي مل ؛ريخألا ليللا

 ةنسلا يف تأي ملو «ليللا فاصتناب يهتنت ءاشعلا ةالص تقو
 .رجفلا عولط ىلإ دتمي ءاشعلا ةالص تقو نأ ىلع ليلد

 . سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم :رجفللو

 مث «4ِلتْلا ٍقَسَعَلِإ سيمَّشلآ ِكوُلَدِل » :ةيآلا سفن يف لاق اذهلو
 نأل ؛[78 :ءارسإلا] * َرَجَفْلَأ َناَءْرَقَو # :لاقف ءرجفلا تقو َلَّصف
 ؛هدعب نمو هلبق نم لصاف ىرخألا تاقوألا نيبو هنيب رجفلا تقو

 .هدعب لوألا راهنلا فصنو «هلبق ىناثلا ليللا فصنف

 . تاقوألا تنيب ثيح ةنسلا نايب نم اذه

 ةبصنألا ةنسلا تنيب ؟[57” :ةرقبلا] # وكدا اوناَءو :كلزك

 . ةيوكزلا لاومألاو

 ؛ريبعتلاو نييبتلاو ريسفتلا معت ةملك هذه :«هيلع لدت» و *

 ءاناوقلا كنتو. نارقلا نيبفت" ةيسلاف

 ةديدج ماكحأب وأ ةديدج ناعمب يتأت :ينعي ؟(هنع ربعت»و

 .نارقلا ىف تسيل

 اهب تلقتسا ةيعرشلا ماكحألا نم ًاريثك نإف ؛ريثك اذهو

 .نآرقلا اهب تأي ملو «ةنسلا

 : ىلاعت هلوق لثم نارقلا يف ءاج ام مكح اهل نأ ىلع لد نكل



 مكدلاء امو # :هلوقو ٠ : ءاسنلا] هَ هلأ الأ دعم لول علي نمل وج ست ص هر
 نمو # :هلوقو لا : رشحلا] 4 اهنا نع مُككت 0 رع ذك لولا

 ل ا ا ل رق سس

 1١[. 1 :بارحألا] ايم اللص لص رَفَف لوس درا ص

 «نارقلا نع ةريثك ماكحأب تلقتسا ةنسلاف ؛نيعملا مكحلا امأ
 : لصفلا اذه ىف فلؤملا هركذ ثيدح لوأ ىف انيتأيس ام كلذ نمو

 ب2300. . .رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلإ انبر لزني)»

 .نآارقلا ىف سيل اذه نإف

 ريسفت :ةعبرألا عاونألا هذه ىلع نآرقلا عم اهماقم ةنسلا ؛اذإ
 . هئنع ريبعتو هيلع ةلالدو ١ لمجم نييبتو 2« لكشم

 221 ةيدزلا تي 0 ا لا

 كلذ اهب ٌناميإلا َبَجَ

 .«فصو» :طرشلا لعفو .ةيطرش هذه :«امو» :هلوق *

 .طرشلا باوج اذه : (اهب ناميإلا بجوال

 نأ ؟هبر هب ىمس ام كلذكو «ةبر هب لوسرلا فصو أمف

 ؛نآرقلا يف ةدوجوم نكت مل هبر لروسرلا هر. وميم امن ءامسأ كانه

 ءافش ال .«ىفاشلا تنأ فشاو» :ِلَك ىبنلا لاق ؛(ىفاشلا) لثم

 . نيحيحصلا يف وهو 00900 هلوطب ثيدحلا يتأي فوس 000



 .'0(كقافش الإ

 ةنسلا يف نكل ةفاضإ نودب نارقلا يف تأي مل :«برلا» *

 ."'"2برلا هيف اومظعف عوكرلا امأ» :ِك لوسرلا لاق

 "”برلل ةاضرم مفلل ةرهطم» :كاوسلا يف لاقو

 :ناطرش اهلوبقل طرتشي هنأ فلؤملا مالك رهاظو

 . ةحيحص ثيداحألا نوكت نأ :لوأآلا

 اهوقلت ثيداحألاب ينعي ةفرعملا لهأ نوكي نأ :يناثلا

 هللا همحر  خيشلا دارم لب «دارملا وه اذه سيل نكلو «لوبقلاب

 ةفصلا نوكتف لوبقلاب ةفرعملا لهأ اهاقلت حاحصلا ثيداحألا نأ

 .ةديقم ةفص اال ةفشاك ةفص هذه

 ةحيحصلا ثيداحألا لاحل نايب اذه :«اهاقلت ىتلا» :هلوقف *

 نوكت نأ ليحتسملا نم هنأل لوبقلاب اهوقلت ةفرعملا لهأ نأ يأ

 . اهنولبقيس لب «ةفرعملا لهأ اهضفري مث ,ةحيحص ثيداحألا

 نوكت دق نكلو «ةحصلا اهرهاظ ثيداحأ كانه نأ حيحص

 نم دعت ال هذهو «هوحنو يوارلا ىلع بالقناك ؛ةلعب ةلولعم

 . ةحيحصلا ثيداحألا

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛؟11) ملسمو «(01/57) يراخبلا :هاور )١(

 .امهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛«(54ا1/5) ملسم هاور (؟)

 يتاستلاو 019/10 دويحا كموره( زا/11 اسورحم انقلطم قراعتللا هاورب ا(

 )759/١(. «ةنسلا حرش» يف يوغبلا هنّسحو 7837/7(2؟) نابح نباو )١/ 42٠١

 و ١



 أَم َنْدَلا انكي # :ىلاعت هلوقل :«اهب ناميإلا َبََجَو» :لاق
 وخيط اَوبماَءَندلا ارماني ## : هلوقو ١5[« :ءاسنلا] هيوُسرو أ أوثم 3
 ُلوُقيَف ميداني موَبَو #9 :ىلاعت هلوقو 0104 :ءاسنلا] 4و اوُعِيِطَأَو هلأ
 4 توُنَءآَسَتي ال ْمُهَف ِذِيمْوَي ابنا منع ْتَيعَف * نس ا ١ ادام
 . ةمولعم ةريثك اذه ىف صوصنلاو 0 ا : صصقلا]

 ةفلاخملا ثيداحألا هاجت عدبلاو ءاوهألا لهأ فقوم نأ ملعاو

 . فيرحتلا امإو «بيذكتلا امإ :نيرمأ ىلع رودي .مهئاوهأل

 ةدعاقلا يف مهلوقك ؛هوبذك ؛ هبيذكت مهنكمي ناك نإف

 ظ ! !ةديقعلا ىف لبقت ال داحآلا رابخأ :ةلطابلا

 ةريثك ةلدأب اهلطبأو ةدعاقلا هذه هللا همحر ميقلا نبا در دقو

 .«قعاوصلا رصتخم» رخآ يف

 صوصن اوفرح امك ؛هوفرح ؛هبيذكت مهنكمي ناك نإو

 .نارقلا

 ىلا اي واس و فاعلا ؛ةنسلا لهأ امأ

 يف امب ناميإلا بجي امك : ىنعي ؛«كلذك» : هلوقو 2

 . ليثمت الو « فييكت الو ؛ ليطعت الو « فيرحت ريغ نم ؛نآرقلا

 . اهنم ؛ةديدع ثيداحأ اهنم فلؤملا ركذ دقو

3 2 

1 





 لصف

 تافصلا ثيداحأ ىف

 : ايندلا ءامسلا ىلإ هللا لوزن تابثإ يف لوألا ثيدحلا ©

 َنيح َهَّلْيَل لك ايْنُذلا ِءامَس ىلإ انُيَر لري : 355 هلوق وهو
 ه4 لل تعم يعج : لوقيف ف ءرخآلا ِليَللا ْتْلُث ىقْبي 3
 يلع قف .(ُهَل َرْفغأف يفتي نم ُهّيطغَأف ينسي

 :جرسلا

 ثيداحألا نم هنإ :ملعلا لهأ ضعب لاق ثيدحلا اذه
 دنع ةضيفتسملا ةروهشملا ثيداحألا نم هنأ ىلع اوقفتاو «ةرتاوتملا

 . ةنسلاب ملعلا لهأ

 ؛ ىقيقح ىلاعت هلوزن :«ايندلا ءامسلا ىلإ انبر لزني» :هلوق *

 ىلإ هيف دوعي ريمّضلا ناك ءيش لك نأ :لبق نم انيلع ّرم امك هنأل
 ةقيقح هيلإ بسني وهف ؛هللا

 )١( هجيرخت مدقت )١/45(.



 ءامسلا ىلإ انّير لزني :لوقنو قدصنو هب نمؤن نأ انيلعف

 امنإو «عبس تاوامسلاو «ضرألا ىلإ تاوامسلا برقأ يهو ءايندلا

 ؛العو لج هدابع نم برقلل ليللا نم تقولا اذه يف لجو زع لزني

 .''ةكئالملا نيفقاولاب يهابي ثيح ؛ةفرع ةيشع مهنم برقي امك
 . ماعلا يلايل عيمج لمشي :«ةليل لك» :هلوقو *

 بورغ نم ءىدتبي ليللاو «رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح» *

 رجفلا عولطب نوكي له هئاهتنا يف فالخلا لصح نكل ًاقافتا سمشلا

 رجفلا عولطب يهتني يعرشلا ليللا نأ رهاظلاو سمشلا عولطب وأ
 . سمشلا عولطب يهتني يكلفلا ليللاو

 ؛قيوشتلل ماهفتسا : (نم)١ 1 يلوعاي نم : لوقيف» :هلوقو *

 : فصلا] * 2 ملأ ٍباّلَع ْنَي يك َرَرَي َلَع ْْلُدَأ له# :ىلاعت هلوقك

 ٠[.
 !بر اي :لوقي أ ؛(ىنوعدي) و

 «ىلظلا تاوخع اينألا ةعيضتلاو 4:43 تيجفناو) : هلوقو *

 . كلذ وحن وأ «ةنجلا كلأسأ : لوقي :«ينلأسي نم)

 كرفغتسأ :وأ «يل رفغا مهللا :لوقيف : «ينرفغتسي نمل *

 !مهللا

 .هنع زواجتلاو بنذلا رتس ةرفغملاو : «هل رفغأف» *

 انه لوزنلاب دارملا نأ ثيدحلا اذه أرق ناسنإ لكل نّبتي اذهب

 فيضأ لعفلا ماد ام ؛هتاذب :لوقن نأ جاتحن الو ءهسفن هللا لوزن

 يبنلا نع ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع )/١74(« «ملسم حيحص» يف كلذ ءاج امك )1١(

 «ةفرع موي نم رانلا نم ًادبع هيف هللا قتعي نأ نم رثكأ موي نم ام» :لاق هنأ للك

 .(؟ءالؤه دارأ ام : لوقيف ,ةكئالملا مهب يهابي مث 5 ونديل هنإو
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 اوؤجل مهنأل ؛هتاذب لزني :اولاق ءاملعلا ضعب نكل ءهل وهف ؛هيلإ
 :ا لاق فيولا اوفادس نيم كانه انآ عنا ور طضاو: يقلل“ ىلإ
 لاقو !هللا ةمحر لزني يذلا لب :نورخآ لاقو !هللا رمأ لزني يذلا
 ! هللا ةكئالم نم كلم لزني يذلا لب نورا

 هلوزن صتخي الو «ًادبأو ًامئاد هللا رمأ لوزن نإف ؛لطاب اذهو
 كمَسلا رم َرَمْأْلاريَرِي » : ىلاعت هللا لاق ؛ليللا نم ريخألا ثلثلا يف
 ذتألا محب دلِإَو » :لاقو ء[5 :ةدجسلا] «ِهََل | ومب رف سال لِ
 ظ 01 : دوه] ملك

 ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلإ هللا ةمحر لزنت :مهلوق امأو

 !تقولا اذه يف الإ لزنت ال ةمحرلا !هللا :ناكييسف !رخألا نيللا كلن
 لك ؛[57 :لحنلا] 4 هلأ مف ٍتَمْمْي نم مكي امو # :ىلاعت هللا لاق
 !!تفاو. لك ردت ىعيو .هتمحر راثآ نم يهو «هللا نم معنلا

 !؟ايندلا ءامسلا ىلإ ةمحرلا لوزنب انل ةدئاف يأ :لوقن مث

 دا :لوقعملا نم له : هتكئالم نم كلم هنإ :لاق نمل لوقن مث

 ! ؟خلإ .٠ .هل بيجتسأف ينوعدي نم : لوقي هللا ةكئالم نم كلملا

 . ثيدحلا هلطبي لطاب فيرحت لاوقألا هذه نأ اذهب نّيبتف

 دابعل حصنأ اوسيلو ءهللا لوسر نم هللاب ملعأ اوسيل ؛هللاوو

 ! لكك هللا لوسر نم مهلوق يف حصفأ اوسيلو ءهللا لوسر نم هللا

 !؟ولعلا نيأ ؛لزن اذإ !؟لزني هللا نإ :نولوقت فيك :نولوقي
 ةكرح لوزنلاف ؛لزن اذإ !؟شرعلا ىلع ءاوتسالا نيأ ؛لزن اذإو

 م ١



 الإ موقت ال ثداوحلاو «ثداح لوزنلاف ؟لر اذإ !!لاقتناو

 ! ! ثداحب

 ةقيقحب لوقلا نم عنامب سيلو «لطابلاب لادج اذه :لوقنف
 ! !لوزنلا

 لوسرلا باحصأ نم لجو زع هللا هّقحتسي امب ملعأ متنأ له
 ! ؟ِدنِلَك

 :اولاق ؛ادبأ تالامتحالا هذه اولاق ام ٍةكَي لوسرلا باحصأف

 انف دضاو انلتقاو انما و: انوش

 لطابلاب نولداجتو نآلا نوتأت نوفلاخملا نوفلاخلا اهيأ متنأو

 ! ؟فيكو !؟فيك :نولوقتو

 له ؛ شرعلا ىلع هئاوتسا نع ملكت الو لزب : لوقن نحن

 !؟ولخي ال وأ شرعلا هنم ولخي

 ؛هقلخ ىلع لجو زع لاع هنكل ءلزني :لوقنف ؛ولعلا امأ
 ىرخألا تاوامسلا نأو هلق غامتسلا نأ لوزتلا ىنعم سبيل هنآل

 هتاف راس نمو يت هي طيحم كل هنا ذإ هلل

 . ءيش هلثمك سيلو .ةقيقح هولع عم ةقيقح لزني وه :لوقنف

 «تاذلا تافص نم سيل «لعف وهف شرعلا ىلع ءاوتسالا امأ

 ال وأ شرعلا هنم ولخي له ملكتن نأ  ىرأ اميف  قح انل سيلو

 . مهنع هللا يضر ةباحصلا كلذ نع تكس امك تكسن لب ءولخي

 هنأب لوق :لاوقأ ةثالث اذه يف مهل ةنسلا لهأ ءاملع ناك اذإو

 ؟١



 .فقوتلاب لوقو ءولخي ال هنأب لوقو ءولخي

 ال هنإ :لوقي «ةيشرعلا ةلاسرلا» يف هللا همحر مالسإلا خيشو

 ثيدحلاو .«ةّمكحم شرعلا ىلع هئاوتسا ةلدأ نأل ؛شرعلا هنم ولخي

 بجيف ؟؛قلخلا تافصب هتافص ساقت ال لجو زع هللاو ءمكحم اذه

 ىلع لوزتلا ٌّصنو ءاهماكحإ ىلع ءاوتسالا صوصن يقبن نأ انيلع
 ءاقدلا ءامسلا ىلإ لذات“ «ةيقوع .ىلع وكيف وه 00 .هماكحإ
 طحت نأ نم نتعناو: ىنتداو ريصقا :انلوقصو كلذ ةنقكي ملا هللا
 . لجو زع هللاب

 ال :الو ءولخي :لوقن ال :نولوقي ؛فّقوتلا :يناثلا لوقلا

 شرعلا هنم ولخي هنأ :ثلاثلاو

 نيستشلا نأَو ةيورك ضرألا نأ اوفرع نيذلا نورخأتملا دروأو

 ليللا ثلث يف لزني فيك :اولاق ؛ًالاكشإ ضرألا ىلع رودت
 ةيبرعلا ةكلمعلا نع لقتنا اذإ ريخآلا يللا كلتوب !؟ريخألا
 !؟امئاد الزان نوكيفأ !؟اهبراق امو ابوروأ ىلإ بهذ ؛ةيدوعسلا

 اذإو «نّيعملا تقولا اذه ىف لزني هللا نأب ًالوأ نما :لوقنف
 لب !؟فيكو !؟فيك : لقت ال «كلُذ ءارو ءيش كيلع سيل ؛ تنمأ

 اذإو «لزان هللاف ؛ةيدوعسلا ىف رخآلا ليللا ثلث ناك اذإ :لق
 علط اذإو ءًاضيأ هللا لوزن نركي ؟ لدا فلذ اكرمأ ىف ناك
 .هبسحب ناكم لك يف لوزنلا تقو ىهتنا ؛رجفلا
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 قيرط نع انيلإ لصو امب نمؤن انإ :لوقن نأ انفقوم ؛ًاذإ
 ثلثلا ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هللا نأب ؛هللا لوسر دمحم

 ينلأسي نم ؟هل بيجتسأف ينوعدي نم :لوقيو «ليللا نم رخآلا
 ! ؟هل رفغأف ينرفغتسي نم ؟هيطعأف

 : ثيدحلا اذه دئاوف نم *

 .«لزني» :هلوق نم هلل ولعلا تابثإ : الوأ

 نم ةيلعفلا تافصلا يه يتلا ةيرايتخالا لاعفألا تابثإ :ًايناث

 . (رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح انبر لزني» :هلوق

 .«لوقي» :هلوق نم هلل لوقلا تابثإ : ًاثلاث

 . . ينوعدي نَم) يا ويايابل واعاو :ًاعبار

 د ىل رتختسي قمة قلاسي نع

 : ةيكلسملا ةيحانلا نم هيفو

 هللا لأسيف «ليللا نم ءزجلا اذه منتغي نأ ناسنإلل يغبني هنأ

 .هرفغتسيو هوعديو لجو زع

 نم ...ينوعدي نم» :لوقي هناحبس برلا مادام

 هده لفت نأ الا ىققتا ؟ةيوكتلل :(نَم) و ٠«« . . ينرفغتسي

 ةدلللا ةعالق ىف هعيضمأ اهلا معلا نق كالا نبيل هنأ مطل
 كلت تدلو كنأكف ؛؟توملا كب لزن اذإف ؛ مايألا كب رمتسو

 . ءيشب سيل ىضم ام لكو «ةعاسلا
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 ُدَسَأ ُهلل» : هلع هلوق وهو .حرفلا تابثإ يف يناثلا ثيدحلا ©

 .''هيلع قفتم «ثيدحلا ؟. . .هتلحارب ْمُكدَحَأ ْنِم ِهدْبَع ةَبؤتب ًاحَرَ

 . ًادتبم :«هللا» .ءادتنالا مال هذه ماللا :«هلل»

 .ًأدتبملا ربخ :(دشأ» *

 .زييمت :(ًاحرف» *

 . ثيدحلا لمكأ :يأ ؛«ثيدحلا» :فلؤملا لاق *

 هماعط اهيلع «هتلحار هعم ناك لجرلا اذه نأ ثيدحلاو

 نم سيأف ءاهدجي ملف ءاهبلطي بهذف 0 هنع تاق .هبارشو

 هتقان ماطخب اذإف ؛توملا رظتني ةرجش تحت عجطضا مث «ةايحلا

 نم الإ ؛ حرفلا اذه ردقي نأ عيطتسي دحأ الو ..:. :ةرهشلاب اقلعتف

 انأو «يدبع تنأ !ًمهللا :لاقو «ةقانلا ماطخب كسمأف ...هيف عقو

 ! !مالكلا يف فرصتي فيك كلمي مل ؛حرفلا ةدش نم أطخأ ؛كبر

 لجرلا اذه نم هيلإ بات اذإ هدبع ةبوتب حرفأ لجو زع هللاف
 دورقتفم نحن لب «انتبوت ىلإ جاتحمب لجو زع هللا سيلو .هتلحارب
 ناسحإلل هديحعم و العو لج همركل كل ءانلاوحأ لك يف هيلإ

 اذإ ناسنإلا ةبوتب هل ريظن ال يذلا حرفلا اذه حرفي دوجلاو لضفلاو

 . هيلإ بات

 يف لوقنف ؟؛لجو رع هلل حرفلا تابثإ :ثيدحلا اذه يف

 ظافلأب ةباحصلا نم ةدع نع 7١١7(. ص) ملسمو )٠١7/١١(«. يراخبلا هاور )١(
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 حرفك سيل هنكلو .حرف دشأو «يقيقح حرف هنإ :حرفلا اذه
 نين راكملا

 نم ناسنإلا اهدجي ةفخو ةوشن وه ناسنإلل ةبسنلاب حرفلا
 ءيشلاب تحرف اذإ كنأب رعشت اذهلو ءهّرسي ام لوصح دنع هسفن
 يقل نول ذل لجو زخدهللا ةيسنلاب وكل ةقارهلا ىنلخ يفمت فانأك
 لثم ؛لجو زع هب قيلي حرف وه : لوقن ؛انسفنأ نم هفرعن ام لثمب
 هلف ؛انتاوذ لثامت ال نكلو «تاذ هلل :لوقن اننأ امك ؟تافصلا ةيقب

 مالكلا نع عرف تافصلا نع مالكلا نأل ؛انتافص لثامت ال تافص

 . تاذلا يف

 هب قلخلا ملعأ كلذ تبثأ امك حرف هل ىلاعت هللا نأب نمؤنف

 هب قطني اميف قلخلا حصفأو «قلخلل قلخلا حصنأو هلو دمحم
 . مالسلاو ةالصلا هيلع

 لهأ نأل ؛باوَّتلا حرفلاب دارملا :انلق اذإ رطخ ىلع نحنو
 .بئاتلا هتباثإ :هحرفب دارملاو «حرفي ال هللا نإ :نولوقي فيرحتلا
 هنم ًانئاب اقولخم ىلاعت هلل نأ ندوتبثي مه مهنأل ؟باوثلا ةدارإ : وأ

 باوثلا هنإ :حرفلا يف نولوقيف ؛ةدارإلا نوتبثيو .باوثلا وه
 . باوثلا ةدارإ : وأ «قولخملا

 دارملا نأ املثم ؛ةقيقح حرفلا :حرفلاب دارملا :لوقن نحنو

 هللا تافصب انتافص لثمن ال اننكلو «ةقيقح هسفن :ّلجو ّرع هللاب

 . ادبأ

 : لجو رع هلل حرفلا تابثإ عم ثيدحلا اذه نم دافتسيو 3
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 يصاعلا عوجر بحي ثيح ؟ هدابعب هتفأرو العو لج هتمحر لامك

 ىلإ عجرو فقو مث «هللا نم براه ...ةميظعلا ةبحملا هذه هيلإ

 . ميظعلا حرفلا اذه هب هللا حرفي . . .هللا

 ةياغ ةبوتلا ىلع صرحن نأ انديفي :ةيكلسملا ةيحانلا نمو

 . هللا ىلإ انبت ؛ًابنذ انلعف املك «صرحلا

 أوُلَمَم اَذإ تيِدَلأَو 8 :نيقتملا فصو يف ىلاعت هللا لاق

 تاوذ حاكنو .طاوللاو يلا : لثم ؛ةشحاف يأ ؛ ؛ # دمحم

 ني مُكؤاب ا مكن اَمأوحِكَت الو # :ىلاعت هللا لاق . . . مراحملا

 # الليببس آَسسَو ا ل دو ام الإ قس

 # اليبَس ءآاسو ُهَسِحَف 5 نك ُْمَنِإ َقَرلَأ أوَرْف لو » .[7؟7 :ءاسنلا]

 : فارعألا] «َةَّمِحَمْلأ َنْوْنَأَبَأ# :هموقل طول لاقو «[”7 :ءارسإلا]

 6٠[.

 ؛# هلأ اورَكَد مهسفنَأ اوملظ وأ ُهَمِحَنَف أولَمَف اًذإ تيِدلاو # ؟ًاذإ

 .هباقعاوركذو ءهتمظع اوركذ ؛مهسوفن يف ىلاعت هللا اوركذ

 ؛اولعف ام اولعف ؛* َمِهِيْوذِل اورْفْعَمْسأَك » ؛نيبئاتلل هباوث اوركذو

 رفغيف ؛مهبونذل اورفغتساو ءمهسوفن يف ىلاعت هللا اوركذ مهنكل

 ١8[. :نارمع لا] هاد كتوألا نت نمو لبا ليلدلا وبول هللا

 ريظن ال يذلا حرفلا اذه كتبوتب حرفي هللا نأ تملع اذإ تنأف

 . ةبوتلا ىلع صرحلا ةياغ صرحت فوس كنأ كش ال ؛هل
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 : ةسمخ طورش ةبوتللو *

 ةبوتلا ىلع كلمحي ال نأب ؛لجو زع هلل صالخإلا :لوألا
 دصاقم نم كلذ هبشأ ام وأ «مهدنع هاجلا لين وأ «سانلا ةاءارم
 املا

 ٌّقح ىف ةبوتلا تناك اذإ عالقإلا نمو ءاهنع عالقإلا :ثلاثلا
 .هبحاص ىلإ قحلا درت نأ :نييمدآلا قوقح نم

 . لبقتسملا يف دوعت ال نأ ىلع مزعلا : عبارلا

 لوبق عطقنيو «لوبقلا تقو يف ةبوتلا نوكت نأ :سماخلا
 ةبسنلابو ءاهبرغم نم سمشلا عولطب سانلا مومعل ةبسنلاب ةبوتلا

 تاعيصتلأ َنْونَمْمَي حرر ُةَبَيلأ ٍيَسَنِكَو » :ىلاعت هللا لاق هر يمرس ً - وس ذأ 0 -.
 .[١/م :ءاسنلا] «نكلأ ُتني نإ َلاَق ٌتَوَمْلأ ُمُهَدَحَأ َرَصَحاَدِإََقَح م ومورت ما 7ث وع واس حرص و لا لس

 سمشلا تعلط اذإ عطقني ةبوتلا نمز نأ ِةلَك يبنلا نع ّحصو

 نحت وَ امي اسف عقتي ال 9 ؛نكلو «ذئنيح نونمؤي سانلاو ءاهبرغم نم
 .©"10[7 : ماعنألا] اري اهدكميإ هيف تَبَك وأ ٌلْبق ني تما

 : لاق هتع هللا ىضر ةريره ىبأ نع .(1اها/) ملسمو 2 يراخبلا هاور امل 2030

 .«ةيآلا أرق مث ءاهناميإ ًاسفن عفني ال نيح كلذو ؛نوعمجأ اونمآ سانلا اهآرو

 نحب
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 . ةبوتلا تحص ؟تمت اذإ ؛طورش ةسمخ هذه

 عيمج نم بوتي نأ ةبوتلا ةحصل طرتشي له ؛نكلو *
 ! ؟بونلا

 حصت اهنأو «طرشب سيل هنأ حيحصلا نكلو «فالخ هيف

 قدصي ال بئاتلا اذه نكل .''هريغ ىلع رارصإلا عم بنذ نم ةبوتلا
 .ةقلطم ال «ةديقم ةبوت بات :لاقيف ؛قلطملا نيبئاتلا فصو هيلع

 برش نم باتف ءابرلا لكأيو رمخلا برشي دحأ ناك ولف
 لاني الو ءابرلا لكأ يف همثإ يقبو ء«رمخلا نم هتبوت تحص ؛رمخلا

 . يصاعملا ضعب ىلع ّرصم هنأل ؛قالطإلا ىلع نيبئاتلا ةلزنم

 ؛ىرخأ ةرم بنذلا ىلإ داعو ءهّقح يف طورشلا تّكت لجر *

 تلّوس نكلو «دوعي ال نأ ىلع مزع هنأل ؛ىلوألا هتبوت ضقتنت الف
 ؛اذكهو . . .ةيناث ةرم بوتي نأ هيلع بجي امنإ ؛داعف ءهسفن هل

 . عساو هللا لضفو . . .بوتي ؛بنذأ املك

 تي جو تو 4 .؟ و

 : لَك هلوق وهو .2كحضلا تابثإ ىف ثلاثلا ثيدحلا ©

 ٌلْخْدَي امُمالك ٍءَرَخآلا امُهُدَحَأ ُّلُْقَي ؛َنْيَُجَر ىلإ ُهللا ُكَحْضَي»
 ْ .12لا

 (الك) نآل ؛؟ ةحيحص يهو «(نالخدي) : خسنلا ضعب يفو

 )١( ميقلا نبال «نيكلاسلا جرادم» باتك رظنا ءدمحأ مامإلل ناتياور امهو )١/ 777( .

 هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ؛(1890) ملسمو 587551((2) يراخبلا :هاور معه .

 ذل



 ةاعارمو ظفللا ةاعارم  ًامسا وأ ًالعف ناك ءاوس - اهربخ يف زوجي
 : نيسرف فصي رعاشلا لوق يف اعمتجا دفو .ىنعملا

 يبار امهْيفْنأ الكَو اعلقأ ُدَق امُهَنْيَب ٌيرَجلا َّدَج َنيح امهالك

 هللا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هيف ربخي ثيدحلا «

 امهالك ؛رخآلا امهدحأ لتقي امهتاقالم دنع ؛نيلجر ىلإ كحضي

 ءاميقم ةوادعلا :ةدخل ألا رخآلا لتقي مل امهدحأو «ةنجلا نالخدي

 ناك امهدحأ نآل ؛ةوادعلا كلت لوزتف .«كلذ دعب ةنجلا نالخدي مث

 ملسملا ٠ اذه نوكيف رعب هلتقف 5ظظ8ً ناك رخآلاو ايل

 اذه 6 .ةنجلا لخدي هنإف ؟ ]تف نوذدب تام وأ 00 7

 .امهيلإ هللا كحضيف «ةنجلا لخدي امهالك لوتقملاو لتاقلا

 كحض وهو .لجو زع هلل كحضلا تابثإ اذه يفف

 اهقهلل نإ لوقت نأ زوي ال اننأل هلكت نأ نكس الو. ةيظعو

 . ىلاعتو هناحبس هب

 هللا نوكي نأ كحضلا تابثإ نم مزلي :لئاق لاق اذإف

 ! قرلخيملا النا

 يذلا نآل ؛ قولخملل ٌالثامم نوكي نأ مزلي ال :باوجلاف

 .هلْثك سل » : ىلاغت هلوق هيلع لَن يذلا وه :«كحضيلا : لاق
 031 و ولا 4 ريصبلا ٌعيِمَسل وهو ءلنوش سام و
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 يف ملكتي ال مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاف ؛ىرخأ ةهج نمو

 رومألا نم سيل «بيغلا رومأ نم هنأل ؛يحو نع الإ اذه لثم
 مث مالعلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اهيف دهتجي دق يتلا ةيداهتجالا
 اهاّقلتي ىلا ةييقلا نومألا نم هتكلر هموت ل وأ كلذ ىف للا هرفي

 . يحولا قيرط نع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 اذإ ناسنإلا نأل ؛ىضرلا كحضلاب دارملا :لتاق لاق ول *

 وأ باوثلا ىضرلاب دارملاو ءكحضو هب رس ؛ءيشلا نع يضر
 . ليطعتلا لهأ كلذ لاق امك ؛باوثلا ةدارإ

 امف ؛هعضاوم نع ملكلل فيرحت اذه :لوقن نأ باوجلاف
 ! ؟باوثلا ىضرلاب دارملا نأ مكاردأ يذلا

 : نيهجو نم نوملعت ال ام هللا ىلع متلق نآلا متنأف

 . ملع الب هرهاظ نع صنلا متفرص : :لوآلا هجولا

 . ملع الب رهاظلا فالخ ىنعم هل ِمُتبنَأ : يناثلا

 ؛لجو زع هلل ةتباث اهنإ :متلق اذإ ؛ةدارإلا :مهل لوقن مث

 :ىلاعت لاق امك ؛ةدارإ ناسنإلل نأل ؛مكتدعاق ضقتنت هنإف

 :نارمحلا ]4 رج اة درا : مُكنوَوانَدلأ ُدِبِرُي نم مكحنو»

 :ىلاعت لاق امك ؛ةدارإ رادجلل لب «ةدارإ ناسنإللف +57

 اوفنت نأ امإ متنأف ؛[لا/ :فهكلا] 6 ٌضقني نأ ديري ارادج اهبف اَدِجوَف
 نإ امإو «تافصلا نم متيفن ام متيفن امك لجو زع هللا نع ةدارإلا
 ىف هريظن قولخملل ناك نإو .هسفنل هتبثأ ام لجو زع هلل اوتشت



 . ةقيقحلا يف ال مسالا

 نأ انملع اذإ اننأ وه :ثيدحلا اذه نم ةيكلسملا ةدئافلاو *

 .ريخ لك هنم وجرن اننإف ؛كحضي لجو زع هللا

 ؟انبر كحضيَوَأ !هللا لوسر اي :ِْلَي يبنلل لجر لاق اذهلو

 "7 ريخ كحضي بر نم مدعن نل :لاق .«معن» :لاق

 ًاقرف كانه نأل ؛ريخ لك يف لمألا انل حتفنا ؛كلذ انملع اذإ

 . كحضي ناسنإ نيبو ءاكحاض ىري داكي ال سوبع ناسنإ نيب

 ةالصلا هيلع مّسبتلا ريثك رشبلا مئاد للك يبنلا ناك دقو

 . مالسلاو

 تي تا حي 2 ا ملأ 6

 ىرخأ تافصو بحعلا تانثإ يف :عبارلا ثيدحلا ©

 َرظْنَي 0 ٍبْرَقو هدابع طونق ل نم انكر ٌبجعاا : هلوق وهو

 .«ٌبيرَق ْمكَجَرَ 0 كك ف «ٌنيطنَق َنيِلْزَ

 هع ع

 انبر كحض» : هَ هللا لوسر لاق :لاق نيزر يبأ همع نع سدع نب عيكو هآور امل )١(

 لجو زع برلا كحضيوأ !هللا لوسر اي تلق :لاق «هريغ برقو هدابع طونق نم

 ,(١؟ )2١١/5« دمحأ هاور اا ريخ كحضي بر نم مدعن نل :لاق «معن :لاق

 يف يرجأآلاو .(94817) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو )١18١(« 38 نياو

 ينابلالا هنسح ثيدحلاو ,(144 )1١/ «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو :(719) «ةعيرشلا»
 يف يبلحلا يلع خألا هنع هلقن امك .طوطخم (؟١١٠8) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف

 .هذعب ام رظناو .(5 ١ ص) «ةيطساولا ةديقعلا» ل هقيقحت

 -اولخدت نأ متبسح مأ# :ىلاعت هلوقل «هريسفت يف ريثك نبا دنع نيزر يبأ ثيدح نم (0)
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 : رديت كلذ نوكيو ءءىشلا بارغتسا وه : بجعلا 2

 ءىشلل برغتسملا اذه ىلع بابسألا ءافخ :لوألا ببسلا

 ىلع ليحتسم اذهو .عقوت نودب ةتغب هيتأي ثيحب ؛هنم بّجعتملا
 ىف ءىش هيلع ىفخي ال ءميلع ءيش لكب هللا نأل ؛ىلاعت هللا
 .ءامسلا ىف الو ضرأآلا

 هرئاظن نع ءيشلا اذه جور هيف تيسلا نوكي نأ : يناثلاو

 .هلثم نم عقي نأ يغبني ال ًابرغتسم المع لمعي

 « بجعتملا نم صقن نع نبل هنآل ؛ ىلاعت هلل تباث اذهو

 دشأ :طونقلا :(«هدابع طونق نم انّير ّبحع» :هلوق

 بولق ىلع ديدشلا سأيلا لوخد نم لجو زع برلا بجعي .سأيلا
 .دابعلا

 .هريغ برق عم :ينعي ؛(عم) ىنعمب واولا :«هرّيغ برقو) 0 ظ ا

 يهو ةّريط عمج مسا : ريطك ؟ ةريغ عمج مسا : (ريغلا)و

 .هرييغت برقو :ىنعملا نوكيف ؛اذه ىلعو «رييغتلا ىنعمب مسا

 ىلاعتو هناحبس وهو طنقن فيك ؛لجو زع برلا بجعيف

 «هريغ» لدبو .ثيدحلا «...كبر بجع» :هظفلو 5١5[«2 :ةرقبلا] # . . . ةنجلا
 , (هثرغا
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 :يهو «ةدحاو ةملكب ىرخأ لاح ىلإ لاحلا ريغي «رييغتلا بيرق

 . هنيعب انيلإ هللا رظني : يأ ؛ (نيلزأ مكيلإ رظني» :هلوقو *

 :«َنيطنق»و .ةدشلا يف عقاولا :لزألا :«نيطنق نيلزأ» *

 .ةدشلا لاوزو جرفلا نم سئايلا :طناقلاو «طناق عمج

 يف عقاو هنأ هلاح ؛هبلق لاحو ناسنإلا لاح لَك يبنلا ركذف

 . جَّرْفلل دعبتسم سئاي طناق هبلقو «ةدش

 ةبيجعلا لاحلا هذه نم كحضي لظي :«كحضي لظيف» *

 : ءيشلل لوقي يذلا نيمحارلا محرأ ةمحر نم طنقت فيك ؛ةبيرغلا

 ! ؟نوكيف .نك

 . بيرق مكتدش لاوز : يأ ؛(بيرق مكجرف نأ ملعي» *

 : تافص ةدع ثيدحلا اذه يف *

 :(هذانع طوتق نم نير بجع» :هلوقل ؟نهفلا : الوآ ح

 : ىلاعت هللا لاق ؛ميركلا نآرقلا ةفصلا هذه ىلع لد دقو

 . ءاتلا مض ةءارق ىلع ؛[7١؟ :تافاصلا] 4# َنورَحسيَو تبيع لب »

 .«هرّيغ برقو» :هلوقل ؛ لجو زع هللا ةردق نايب اضيأ هيفو ظ

 اهدض ىلإ لاح نم لاحلا ريغ ؛دارأ اذإ «ةردقلا مات لجو زع هنأو

 . بيرق تقو يف

 . «مكيلإ رظني» :هلوقل ؛رظنلا تابثإ ًاضيأ هيفو
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 . «(كحضي لظيف» :هلوقل ؛كحضلا تابثإ هيفو

 .(«بيرق مكجرف نأ ملعي» ؛ملعلا قلل كوب

 .هدابعب هللا ةمحر ىلع ليلد هللا نم جرفلا نأل ؛ةمحرلاو

 نأ انيلع بجي ثيدحلا اهيلع لد ىتلا تافصلا هذه لكو

 .اهيف لوأتن الو ءاهتقيقح ىلع ًاقح لجو زع هلل اهتبثن
 نم كلذ ملع اذإ ناسنإلا نأ :اذهل يف ةيكلسملا ةدئافلاو

 ةمحر نم طونقلا وهو ءرمألا اذه نم رذح ؛ىلاعتو هناحبس هللا

 : رئابكلا نم هللا ةمحر نم طونقلا ناك ؛اذهلو هللا

 «تروُلاَّصلا الإ ءوْيَرَوَمْحَي نم طَتَمَي نَمَو َلاَف # : ىلاعت هللا لاق
 .[55 :رجحلا]

 ( جور نِم أوُسَكِيأت الو  :ىلاعت لاقو

 .[417/ :فسوي] «َنْورِفَكْلا موقلأ

 رئابك نم :ةمحرلا داعبتساو ءهللا ةمحر نم دطونقلاف

 ؛هاعد نإ ؛هبرب نظلا نسحي نأ ناسنإلا ىلع بجاولاو «بونذلا

 نسحيلف ؛هعرش ىضتقمب هل دّبعت نإو «هبيجيس هنأب هب نظلا نسحأ
 نظلا نسحيلف ؛ةدش هب تعقو نإو «هنم لبقي فوس هللا نأب نظلا

 عم رصنلا نأ ملعاو» :ِةلكَك يبنلا لوقل ؛اهليزي فوس هللا نأب

 .©"”(ًارسي رسعلا عم نأو «بركلا عم جرفلا نأو ءربصلا

 لاقو ,(؟48١561) يذمرتلاو ل( )١/ ليوا مامإلا هاور يذلا ثيدحلا نم ةعطق 2غ(

 حا



 # اسي رسعلا مم َّنِإ ## ارش ٍرَسعْلا مم َّنإَف # :ىلاعت هللا لاق دق لب

 نبا نع ىوري امك ؛نيرسي رسع بلغي نلو «[1- 05 :حرشلا]
 . امهنع هللا يضر سابع

 : مدقلا وأ لجرلا تابثإ يف : سماخلا ثيدحلا ©

 لَه :لوقت ّيهو ءاهيف ىقْلُي ُمنهِج لازت ال» 2 هلوق وهو

 هلع ةياوز يلوا هلْجر اهيف ف كي بر مضي ىتح ؛ديزَم نم
 ل قفل كال : لوقتف « ضعب ىلإ اهضْعَب يوَرْيف يَ

 : ينعي ؛ ةمايقلا موي اذه : «اهيف ىقلُي منهج :دهج لازت ال» :هلوق *

 ىقَلاَر الأ اوُمَّتأَف # :لوقي ىلاعت هللا نأل دوك سانلا اهيف ىقلُي

 نضانلا هتف, نقلي :ةناك نقرب[ ةنرقلا] 4ةراَجْللَو شايل اهدَْو

 . هللا دنع ملعلاو ءاهيف ةدوجوم لزت مل ةراجحلا نأو ىطقف

 - هللاب ذايعلاو  اهلهأ نأ ىلع ليلد اذه ىف :«4اهيف ىَقْلُي»

 منهج ران نعل نوٌعَدي لب «نيمركم نولخدي ال ءاقلإ اهيف نوَقَلُي
 .[8 :كلملا] « بدن ركوب زل برك مَأس وم اذ ىقلأ امك > ا 1

 ؛؟بلطلل :(له) :«؟ديزم نم له :لوقت يهو» :هلوق

 اذه يور دقو (0/1) «مكحلاو مولعلا عماج» يف ثيدحلا اذهل هحرش يف تح

 اهجرخ يتلا يناعنصلا شنح قيرط اهلك قرطلا حصأو «ةريثك قرط نم ثيدحلا

 . يذمرتلا

 .هنع هللا يضر سنأ نع ؛(58) ملسمو :(9785) يراخبلا :هاور )١(

 و



 ع الطب ىلع يللا ءّيف ام ىلع ديزم ال لا

 : ليوأتلا

 اهيلع : ةياور يفو) هلجر اهيف ةزعلا بر عضي ىتحا :هلوق *

 هللا عضو امل ؛الإو «ةدايز بلطت اهنأ ىلع لدي اذه نأل :«(همدق

 ىلإ قوشب بلطت اهنأكف ؛ضعب ىلإ اهضعب يوزني ىتح هلجر اهيلع
 .اهيف ام ىلع ةدايز اهيف ىقلي نم

 ماقملا نآل ؛ةزعلا تقون ع : «ةزعلا بر عضي ىتحا : هلوق 2

 .رهقو ةبلغو ةّزع ماقم

 نأل ؟ قلاخ ىنعمب ةبسلاو « بحاص : ىنعمب ؟(بر) انهو

 ةقولخم ريغ ىلاعت هللا تافصو «هللا تافص نم ةفص ةزعلا

 و (يف) :«همدق اهيلع» :ةياور يفو .(هلجر اهيف) :هلوقو *:

 ؛(ىلع) ىنعمب , (يف) نأ رماطلاو «انه لحاو امهانعم : (ىلع)

 . اهيلع أ ؛[١7 :هط] «رنتل ذم نكت » : هلوقك

 يشمي نأ عيطتسي ال ناسنإلا نإف ؛يشملا يف مدقتت اهنأل ؛ًامدق
 .اهمدق اذإ الإ هلجرب

 اهضعب مضني :ينعي ؛«ضعب ىلإ اهضعب يوزنيف» :هلوق *
 . لجو زع يرابلا مدق ةمظع نم ضعب ىلإ

 . ينعي ؟ يبسح ىيبسح . ىنعمب ؛(طق طق : لوقتف» :هلوق 2
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 . ادا ةورأ آل

 : تافصلا نم ثيدحلا اذه ىف *
 ع

 .«لوقت ىهو» :هلوقل ؛دامجلا نم لوقلا تابثإ : الوأ

 قطنأ يذلا هللا ةردق ىلع ليلد وهو ءاطق طق :لوقتف) : كلذكو

 .ءيش لك
 ءاهيف ىَقْلي منهج لازت ال١ :هلوقل ؛رانلا نم ريذحتلا : ًايناث

 .2؟ديزم نم له :لوقت يهو

 رانلل ندكت ىلاعت هللا نإف ؛لجو زع هللا لضف تابثإ : ًاثلاث

 : دوه] «تيعمجأ ساّئلأو ِةَّنِجْلا َنِم َمَّنَهَج نالَمَأَل # :لاق امك اهألمي نأب

 نم له :تلاقو «لضف اهيف ىقبو ءاهلهأ اهلخد اذإف ؛؛؟849

 تالتماو «ضعب ىلإ اهضعب ىوزناف .هلجر اهيلع هللا عضو ؟ديزم
 .ءاوزنالا اذهب

 نأ ىلع رداق هللا نإف ؛الإو ؛لجو زع هللا لضف نم اذهو

 ًادحأ بذعي ال لجو زع هنكلو .مهب اهألم لمكيو ًاماوقأ قلخي

 لهأ نم اهلخد نمع لضف اهيف ىقبيف «ةنجلا فالخب ؛؟بنذ ريغب
 هلضفب ةنجلا مهلخديو ةمايقلا موي ًاماوقأ هللا قلخيف ءايندلا

 .هةيمح رو

 ارأ لئامت أل .ةقيقح امنقو الجر .قاعت هلل نأ :ًاعباز

 ةيتاذلا ةفصلا :ةفصلا هذه لثم ةنسلا لهأ يمسيو «نيقولخملا
 انل ضاعبأ اهامسم نألو ءربخلاب الإ ملعت مل اهنأل ؛ةيربخلا
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 اذه نأل داوجاو ىفاعلا اهنإ ةدللل ةييعلاب لوقت" ناكل قاوجاو

 . لجو زع هللا ىلع عنتمم

 عضي» :اولاقف «كلذ يف فيرحتلا لهأو ةرعاشألا فلاخو

 لجرلاو «لوخدلل نيقحتسم هدابع نم ةفئاط :ينعي ؛«هلجر اهيلع
 ؛''مالسلاو ةالصلا هيلع بويأ ثيدح يف امك ؛ ةفئاطلا ىنعمب يتأت

 .دارج نم ةفئاط : ينعي ؟بهذ نم دارج لجر هيلإ هللا لسرأ

 . كلذ عنمي : «اهيلع» :هلوق نأل ؛ لطاب فيرحت اذهو

 ىلإ رانلا لهأ لجو زع هللا فيضي نأ نكمي ال ؛ًاضيأو
 . فيرشتو ميركت هللا ىلإ ءيشلا ةفاضإ نأل ؛هسفن

 ىلاعت هللا عضي ا ؛مدقم :ىنعمب ؛مدق :مدقلا يف اولاقو

 .رانلا ىلإ مهمدقي نم : يأ ؛همدقم اهيلع

 «لجو زع يرابلا مهمدقي ال رانلا لهأ نإف ؛ًاضيأ لطاب اذهو
 اهيف نوقليو ١7١[« :روطلا] « اَغَد َمَنَهَج ٍراَث َلِإ تروَعَدُي © مهنكلو

 اورف ؟؛هنم رش يف اوعقوو يش نم اورف نوفرحملا ءالؤهف ؛ءاقلإ

 ةناحجو هفسلا يف اوعقو مهنكل ٠ «لجرلاو مدقلا نع هللا هيزنت نم

 . لجو زع هللا لاعفأ يف ةمكحلا

 نإو ءًمدق ىلاعت هلل نأب نمؤن نأ انيلع بجي هنأ لصاحلاو

 الو «.ةلثامملا مدع عم ؛ ةقيقحلا ليبس ىلع ؛ًالجر :انلق ؟؛انئش

 ءامدق وأ الجر ىلاعت هلل نأب انربخأ كك يبنلا نأل ؛ لجرلا فيكن

 ) )1١هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (/597 (2ا"١94) يراخبلا هاور .

 نورا



 لق # :ىلاعت هللا لاق دقو «مدقلا وأ لجرلا هذه فيك انربخي ملو
 يم 0 كس حرجا كس يس سس خل ترس از حرس جا اخ لا حل وح هس 00 0 ا ا

 للأب اوكرشد نأو ٌقَحْلا رغب ىغبلاو مث ولآو نط امو اهني رهظ ام ٌسِحوفلا ىِر مرح امّنإ

 . [لا“ : فارعألا] 4تَومكَمكاَل اَم هلأ َلَح اوُلوُهَت نأو اًنَطْلُس وب لري َرلاَم

 نم ديدشلا رذحلا وه :ثيدحلا اذه نم ةيكلسملا ةدئافلاو

 .هريغ ىقلي امك اهيف ناسنإلا ىقلي نأ ةيشخ ؛رانلا لهأ لمع

 ع

 :توصلاو مالكلا تانبثإ ىف : سداسلا ثيدحلا ©

 َكْيَبَل :ُلوقَيَف !ُمدآ اي :ىلاعت هللا ٌلوَقَي» :ِيك هلوق وهو
 َكيَرُذ ْنِم َجرْخُت ْنأ َكُرُمْأَي هللا َّنِإ :ٍتْوَصِب يِدانيف .َكِيَدْعَسَو
 ْ . هيلع قفتم .«2.. .راثلا ىلإ اثْعَب

 !مدا اي :لوقي هنأ هبر نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ربخي

 . «كيدعسو كيبل" :مدأ بيجيف «ةمايقلا موي اذهو

 اللا ننام وعول امي ياعمي انها ف
 . ىنثملاب قحلم هنأ ىلع برعي اذهلو «عمجلا :هانعمو

 كلوق يبلأ انأف ؛داعسإ دعب ًاداعسإ :ينعي ؛«كيدعس»و

 . ينئيعتو يندعست نأ كلاشأَو

 . لجو زع هللا وه لعافلاف ؟؛هللا : يأ ؛«يدانيف» :لاق *

 )١( هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبأ نع ؛(77؟) ملسمو «(1/547) يراخبلا :هاور .
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 ال ءادنلا نأل ؛ديكأتلا باب نم اذه :«توصب» :هلوقو *

 ِهيَحاَتْجب ريِطي ٍريَط الو  :ىلاعت هلوقك وهف ؛عفترم توصب الإ نوكي
 ريطي امنإ ؛ريطي يذلا رئاطلاف ؛[78 :ماعنألا] < مكلاتمأ ممأ دَّلإ
 .ديكأتلا باب نم اذهو ,هيحانجب

 ىلإ ًاثعب كتيرذ نم جرخت نأ كرمأي هللا نإ» :هلوقو
 ؛ةمظعلاو ءايربكلا باي نم اذُهو !كرمآ ينإ :لقي ملو :رانلا
 ؛«كرمأي هللا نإ) :لاقف «بئاغلا ةينكب ىلاعت هسفن نع ىنك ثيح

 اا ءاذكو اذكب مكرمأي كلملا نإ :هدونجل كلملا لوقي امك

 .ميظعلا وهو ربكتملا وه هناحبس هللاو ءامظاعتو

 لإ تكلمألا ودوم نأ ماي هلا نم 3 : اذه لثم نآرقلا يف ءاجو

 . مكرما ينإ : لقي ملو «[08 :ءاسنلا] «اًهِلْهَأ

 يأ ؛ (رانلا ىلإ ًاثعب كتيرذ نم جرخت نأ» :هلوقو

 ا

 نم :لاق ؟رانلا ثعب امو !بر اي) :لاق ؛رخآلا ثيدحلاو *

 00 ةعستو ةئم عست فلأ لك

 : ًاضيأ مالكلا تابثإ يف عباسلا ثيدحلا ©

 َسْيَلو ُهْبَر ُهُمَّلَكْيَس الإ دَحأ ْنم ْمكْنم ام» :ِلك هلوق وهو

 .هئع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبأ نع ,(5750) ملسمو )507١(2 يراخبلا :هاور )0010
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 ا ا

 :جرضصلا

 .ةيفان :(أم)

 ؛ديكوتلل ةدئازلا (نم) هيلع تلخد ؛أدتبم :(دحأ نم» *

 .دحأ نم مكنم ام : ىنعي

 زع هللا هملكيس ؛هلاح هذه :ىنعي ؛«هبر هملكيس الإ» 4
 و

 . ةمايقلا موي كلذو .««نامجرت هنيبو هنيب سيلا ؛لجو

 نيفلتخم نيملكتم نيب ةطساو نوكي يذلا وه :نامجرتلاو #

 اهمهفي يتلا ةغللاب رخآلا مالك امهدحأ ىلإ لقني «ةغللا يف

 ًاملاع نوكي نأو «ةنامألا :طورش ةعبرأ مجرتملا يف طرتشيو

 عوضوملابو ءاهيلإ مجرتي يتلا ةغللابو ءاهنم مجرتي يتلا ةغللاب
 . همج رتب يذلا

 توصب هنأو «مالكلا :هللا تافص نم ثيدحلا اذه يفو *

 .موهمم عومسم

 اي :هللا لوقي» :لوألا ثيدحلا ىف ةيكلسملا دئاوفلا

 انآ تناك ندب هنافا كلو ملع اذإ ناسنإلا نأ نايب هيف : (! مدأ

 .نيعستلاو ةعستلاو ةئم عستلا نم نوكي

 يذلا مالكلا كلذ نم ناسنإلا فاخي :يناثلا ثيدحلا يفو

 .هنع هللا يضر متاح نب يدع نع )٠١١5( ملسمو 5079(2) يراخبلا :هاور 00
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 هملك اذإ هللا يدي نيب حضتفي نأ لجو زع هبر نيبو هنيب يرجي
 . لجو زع هللا نم فاخيو «بونذلا نع علقيف «هبونذب ىلاعت
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 : ىرخأ تافصو هلل ولعلا تابثإ ىف :نماثلا ثيدحلا ©

 !ءامَّسلا يف يذلا هللا اَنَّر» : ضيرملا ٍةَيَفُر يف لكي هلوق وهو

 ىف َكَتمَحَر امك ؛ضْرألاو ِءامّسلا ىف َكْرْمُأ ءَكْمْسا َسّدقت

 َتنأ ءاناياطخو انّبوح انل ُْرْفَغا «ضزألا يف َكَتَمْحَر ُلَعْجا ؛ِءامَّسلا

 اذه ىلع َكئافش ْنِم ًءافسَو َكَتَمْحَر ْنِم َةَمْحَر ُلِزْنأ «َنيِبِّطلا ّبَر
 0007-0 دواد نا هاور ©« نسح ثيدح ار ؛ عجّولا

 :عرسلا

 ىلإ ردصملا ةفاضإ باب نم :«ضيرملا ةّيْقُر يف» :هلوق *
 . ضيرملا ىلع أرق اذإ ةيقرلا ىف :ىنعي ؛لوعفملا

 ىلع مالكلا مدقت : «(ءامسلا يف يذلا هللا انبر» :هلوق *

 . تايآلا ىف «ءامسلا ىف» :هلوق

 «درفم انه مسالاو ءرهط : يأ ؟«(كمسا سّدقن» :هلوقو 9

 مكاحلاو «.(5518) يئاكلاللاو )5١/5(. دمحأو ء(”897) دواد وبأ هاور )١(

 ءامسألا» يف يقهيبلاو 0225١054 /) «لماكلا» يف يدع نبا هححصو )١/754(«

 ىلع درلا» يف يمرادلاو «(58ص) «ولعلا» يف ةمادق نباو :(847) «تافصلاو

 "فارشألا ةفحت» يف امك «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو )07١(« ةيمهجلا

.)1370/8( 
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 لك نم كؤامسأ تسدقت :يأ ؛ءامسألا لك لمشيف ءفاضم هنكل

 ءامسلا يف ذفان هللا رمأ :«ضرألاو ءامسلا ىف كرمأ»

 < ٍضّيدْلا لإ ءامكلا سم رتل دريل : ىلاعت لاق امك ؛ضرألاو
 .[05 :فارعألا] 4 لاو ٌقْلَكأ هل الأ :لاقو «[0 :ةدجسلا]

 يف كتمحر لعجا ؛ءامسلا ىف كتمحر امك» :هلوقو *

 هللا ىلإ لسوت ؛لّسوتلا اهب ةد ,ليلعتلل انه فاكلا : (ضرأآلا

 ضرألا يف اهلعجي نأ ءامسلا يف هتمحر لعجب ىلاعت

 ! ؟اضيأ ضرألا يف هللا ةمحر سيلأ :تلق نإف

 ةمحر ىلإ جاتحي ضيرملاو «ضيرملا ىلع أرقي وه :انلق
 .هضرم اهب لوزي ةصاخ

 بنذلا رتس :رفغلا :«اناياطخو انبوح انل رفغا» :هلوقو *

 اذإ اذه .هرئاغص :اياطخلاو .مثإلا رئابك :بوحلاو .هنع زواجتلاو

 انل رفغا :ينعي ؛دحاو ىنعمب امهف ؛اقرتفا اذإ امأ ءامهنيب عمج

 لوصحو بوركملا لاوز ةرفغملا يف نأل ؛هرئاغصو مثألا رئابك

 الف ؛هقيفوت نيبو ناسنإلا نيب لوحت دق بونذلا نألو .«بولطملا

 .هؤاعد باجُي الو قفوي

 امأو ءةصاخ ةيبوبر هذه : (نيّيطلا بر تنأ» :هلوق #*

 ةصاخ نوكت دق ةيبوبرلاو .ءءيش لك بر وهف ؛ةماعلا ةيبوبرلا
 .ةماع نوكت دقو
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 َنيِيِلعْلا برب اَنَماَء اَوْلاَق 9 :اونما نيذلا ةرحسلا لوق ىلإ عمتساو رم سل ص
 مث اومع ثيح ؛[15١- 0١ : فارعألا] # َنوُردَهَو سوم بر *

 ظ .اوصخ

 ٍةَدَْبْلا وزنه تير دبع نأ ترم اَمَِّإ 8# : ىلاعت هلوق ىلإ عمتس

 : (وَرْلبْلا وزنه جير ف ؛[١4 :لمنلا] «و ل
 . ماع : ْىَن ّلُكصُمإَو » «صاخ

 اذهو ء«بيط وهف ؛نمؤم لكذ ؛نونمؤملا مه :نوبيطلاو

 ءاضاللا هللا بيححت انآ ىلإ :كقصاخلا ةيوبرلا هدهب لطرتلا كانت
 . ضيرملا يفشيو

 ىلع كئافش نم ءافشو كتمحر نم ةمحتر, :لونأ»# هلوقا #

 . لسوتلا بنات نم هقبس امو.ءاغدلا اذه. +« عجولا اذهل

 :ناعون ةمح لا :«كتمحر نم ةمحر لزنأ» *

 0س لي لا ؛هللا ةفص يه ةمحر
 دضا رس رق

 : فهكلا] 4 ٍةَمْحّيلَأ وذ ٌروُعَعْلا َكْيَرَو » :ىلاعت هلوق لثم ؛لجو زع
 .اهلوزن بلطي الو

 قلطأف ؛ هللا ةمحر ا نم رثأ انتحل :ةقولخيم ةمحرو ب

 : ةنجلا نع ىسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هلوق لثم ؛ةمحرلا اهيلع

 ؟7(ءانشأ روما لي محرأ ىتمحر تنأ»

 .(نيحيحصلا» ىف وهو 20715 )١/ هجيرخت قبس )١(

 ا



 .ءافشلا هفصوف ؛ءافشلا هنمو «فاش هللاف ؛ءافشلا كلذك *
 امأو ءهتافص نم ةفص ىنعملا اذهب وهو «.هلاعفأ نم لعف وهو

 ءافشلا نإف ؛هتاقولخم نم قولخم وهف ؛ضيرملا ىلإ هيدعت رابتعاب

 . ضرملا لاوز

 : ءاعدلا باوج هنأل وي ةزمهلا حتفب : (أربيف١ :هلوق 0

 الو .«فنأتسم هنإف ؛ًاعوفرم مضلاب ءىرق اذإ امأ .أربيف ؛ةمحر لزنأ
 : «أربيف» نوكتو ««عجولا» :هلوق دنع فقوي لب «ثيدحلا عبتي

 ءأربي ضيرملا نإف ؛ةيقرلا هذهب أرق اذإ ناسنإلا نأ ديفت ةيربخ ةلمج

 .بصنلاب وهو نسحأ لوألا هجولا نكلو
2 2 

 : ًاضيأ ولعلا تابثإ يف :عساتلا ثيدحلا ©

 لا يف ْنَم د انأو ينونُمأَت الأر : هك هلوق وهو

 :حرشلا

 لعفلا نون فذح وهو .يوغل لاكشإ اهيف :«ىنونمأت الأ» *

 ! !مزاج الو بصان نود
 نم لعفب ةياقولا نون تلصتا اذإ هنأ :اذه نع باوجلاو

 . عفرلا نون فذح زاج ؛ةسمخلا لاعفألا

 هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع 0 )5+٠١5( ملسمو 4 )5601١( يراخبلا هأور 600



 .ًانئيمأ ينوربتعت الأ : يأ ؛«ينونمأت الأ»

 زع هللا وه ءامسلا يف يذلاو :«ءامسلا يف نم نيمأ انأو» *

 ديس وهو «هيحو ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هنيمأ وهو «لجو

 وه ليربج هيلع لزني يذلاو لوسرلاو «مالسلاو ةالصلا هيلع ءانمألا

 « نبأ مث عاطُت *«نيكم شمل ىذ َدنِعَوَوُف ىذ وو لوس وعل َُنِإ ١ : نيمأ اضيأ
 :[؟ 9: 169: :نيوكتلا]

 ثعب ةبيهذ مسق لَك يبنلا نأ وهو «ببس هل ثيدحلا اذهو

 اذهب قحأ نحن :لجر هل لاقف ءرفن ةعبرأ نيب نميلا نم يلع اهب
 يف نم نيمأ انأو ينونمأت الأ) : دلك يبنلا لاقف .ءالؤه نم

 . (ءامسلا

 يف نم نيمأ ينإف ؛ينونمئا :لوقي هنأك ؛ضرعلل : (الأ» د
 !ءامسلا

 .ةيفان :(ال)و «راكنإلا ماهفتسال ةزمهلا نوكت نأ لمتحيو

 اميف هانلق ام اهيف لوقنو .(«ءامسلا ىف نم» :هلوق دهاشلاو *

 | . تايآلا يف قبس

 : ًاضيأ ولعلا تابثإ يف :رشاعلا ثيدحلا ©

 «شررعلا قْوَف هللاَو ءعاملا َقْوَف شْرَعلاَو : ُهلِبَلَع هلوق وهو

 دواد وح هأآور «نسح ثيلذح . اهيلع موكا ام ُملْعَي َوُهَو
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 نين .ىتلا .تافاسملا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ركذ امل #*

 . (ءاملا فوف شرعلاو)» : لاق ؛تاوامسلا

 :دوه] كَم |( لع ةهشرع تاحو#» : ىلاعت هلوق اذهل دهشيو ظ

. 

 وه :(«هيلع متنأ ام ملعي وهو .شرعلا قوف هللاو» :لاق

 ءانلامعأو انلاوحأ نم ءيش هيلع ىفخي ال كلذ معو « شرعلا فوف

 مسن وب سوسو اَم ديو نضال اََيَلَح َدَمِلَو » : ىلاعت هللا لاق دق لب

 ام هنأ عم ؛هللا هملعي كريمض يف يذلا ءيشلا : ينعي عب ؟[ 17 :قَ]

 .دحأل ناب

 هللا ملع ةطاحإ ديفي :«هيلع متنأ ام ملعي وهو» :هلوقو *

 : ثيدحلا اذه نم ةيكلسملا ةدئافلا

 ىهو «ةيكلسم ةدئاف هنم ديفتسن انئإف ؟ثيدحلا اذهب انما اذإو

 «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو )5577/١(« «ديحوتلا» باتك يف ةميزخ نبا هاور )١(

 «ةنسلا حرش» يف يئاكلاللاو «(5074) «ةمظعلا» باتك يف خيشلا وبأو )801١(«.

 رصتخم» يف :يبهذلا لاقو )8١(« «ةيمهجلا ىلع درلا» يف يمرادلاو «(559)

 يف يناربطلل )85/١( «عمجملا» يف يمثيهلا هازعو «حيحص هدانسإ )١٠١7( ؛ولعلا

 . حيحصلا لاجر هلاجر :لاقو «ريبكلا»

 و



 .هيلع نحن ام ملعي هنأو ءولعلا ىف هنأو «لجو زع هللا ميظعت

 .اناهن ثيح اندجي الو ءانرمأ ثيح اندقفي ال ثيحب ؟هتعاطب موقنف

 : ًاضيأ ولعلا تابثإ ىف :رشع ىداحلا ثيدحلا ©

 : لاق . ءامسلا ىف :تلاق .«؟هللا َنْيأ» : ةيراجلل ِةِلكَي هلوق وهو

 .«ةّئمْؤُم اهّنإف ؛اهقتغأ» :لاق .هللا لوسر تنأ :تلاق .«؟انأ ْنَم»

 ظ ."'"ملسم هاور

 :حجرصلا

 .ناكملا نع اهب مهفتسي :(نيأ) :«؟هللا نيأ» :هلوق *

 ؛ولعلا ىف :وأ ءءامسلا ىلع :ىنعي ؛«ءامسلا ىف :تلاق» *

 اهنإف اهقتعأ :لاق .هللا لوسر تنأ :تلاق ؟انأ نم :لاق» *

 . (ةنمؤم

 هنأ تدارأ اذإ :«ءامسلا ىف» :اهلوقب ىه ليطعتلا لهأ دنعو

 ؛ةهج يف هللا نأ تبثأ نم نأ نوري مهنأل !!ةرفاك يه ؛ولعلا يف

 .هنم ةيلاخ تاهجلا نإ :نولوقي ذإ ؛رفاك وهف

 .ًاناكم هلل نأ ىلع لدي (نيأ) ب ِي يبنلا ماهفتساو

 هنأل ؛ةنكمألا هب طيحت ال ىلاعت هللا نأ ملعن نأ بجي نكلو

 )1١( هجيرخت قبس )١/0( .)80( "ةال/ل) 94" (.

 و



 وهف ؛هللا الإ مث ام ,مدع نوكلا قوف ام نأو «ءيش لك نم ربكأ

 .ءيش لك قوف

 قتع نأ ىلع ليلد :«ةنمؤم اهنإف ؛اهقتعأ» :هلوق يفو 5

 نأل ؛تارافكلا يف هقتع ءىزجي ال اذهلو «ءعورشمب سيل رفاكلا

 بيرقتو ةرمإو ةطلسو هل ةيامح عون هيف ؛ًاقيقر كدنع رفاكلا ءاقب
 مجري نأ هنم ىشخيف ؛ررحت اذإو ءررحت ؛هتقتعأ اذإف ؛مالسإلا نم

 نيرفاكلل ًانيعم ىقبيو ءرفكلا وه قرلا لصأ نأل ؛رفكلا دالب ىلإ
 . نينمؤملا ىلع
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 : ةيعملا تابثإ يف :رشع يناثلا ثيدحلا ©

 امثيح كعم هللا نأ ملعت نأ ناميإلا لضفأ» لك هلوق وهو
 نب ةدابع ثيدح نم يناربطلا هجرخأ 2«نسح ثيدح .«تنك

 ظ .''7”تماصلا

 :حجرشلا

 نأ تايآلا يف قبس دقو «لجو زع هللا ةّيعم ثيدحلا دافأ *

 نأ عانتمالا ةياغ عنتمي لب ءضرألا يف نوكي نأ مزلتست ال هللا ةيعم

 اهنع كفني ال ىتلا ةيتاذلا هتافص نم ولعلا نأل ؛ضرألا ىف نوكي

 | .ىلاعتو احسن ةخرألا هر ادبأ

 )١( هجيرخت قبس )١//1١1(.
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 . نامسق اهنأ انكنأ ا

 ىلع لدي :«ملعت نأ ناميإلا لضفأ» :ِهْكَي لوسرلا لوقو

 ؛تنك امثيح كعم هللا نأ تملع اذإ كنأل ؛لضافتي ناميإلا نأ

 .ةقيطغاو ديو: نه هنقكفخ

 هللا نأ ملعاف ؛دحأ اهيف سيل ةملظم ةرجح يف تنك ول

 كب هتطاحإل ؛كعم ىلاعتو هناحبس هنكل ؛ةرجحلا يف ال .ءكعم
 .هتيبوبر يناعم نم كلذ ريغو ًاناطلسو ةردقو ًاملع

 هجو لبق هللا نوك تابثإ يف :رشع ثلاثلا ثيدحلا ©

 : يلصملا

 لبق ٌنَقصْنَي رقَصْبَي الف ؛ةالّصلا ئلإ ْمُكَدَحأ | َماق اذإ» : هَ هلوق وهو

 رس وأ «هراسي ْنَع نكلو ءهِهْجَو َلَبق هللا َّنإف ؛هنيمي ْنَع الَو ءهِهْجَو

١١ 
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 ب .هدمَدق َتْحَ

 :حرشلا

 .همامأ : ينعي ؛«؛ههجو لبق» *

 4 هلأ ُهِجو هنو منه أولو اَمَسْيأَك ؛ برْغملاو فرْسمل أ هّللَو ## :ىلاعت هللا لاق

 ١١6[. :ةرقبلا]

 نالو «( اكلم هنيمي نع نِإف) :ثيدح هيف درو :(هنيمي» 501 ١ نفل 0 |

 )١( 57١١م" _ "م6 (.

 .امهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛(047) ملسمو :«(405) يراخبلا (5)
 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (615) يراخبلا 00

 0م



 ءهوحنو قاصبلاب نلوأ ناسلا :نوكف: :لاميشلا نم لضفأ نيميلا

 .«همدق ثحت وأ ةرانسض هه وكلوا :لاق اذهلو

 يف قاصبلا لعجي هنإف :ءاملعلا لاق ؛دجسملا يف ناك نإف

 ةروص لوزت ىتح «ضعبب هضعب كحيو «هبوث وأ ليدنم وأ ةقرخ

 ريصق رادجلاو «رادجلا دنع دجسملا ىف ناسنإلا ناك اذإو «قاصبلا

 نم ًادحأ ذؤي مل اذإ هراسي نع 0 نأ نكمي هنإف ؛هراسي نع

 .ةراملا

 هجو مامأ ىلاعتو كرابت هللا نأ :ثيدحلا اذه نم دافتسي *

 هجو مامأ هنإ :لاق يذلا نأ ملعن نأ بجي نكلو ءيلصملا

 اذه همالك يف ضقانت الو ءءامسلا يف هنإ :لاق يذلا وه ؛يلصملا

 :ةحعوأ ذل ةثالث نم عمجلا نكمي نكمي ذإ ؛اذهو

 نيب عمجي الو ءامهنيب عمج عرشلا نأ :لوألا هجولا

  لّبق وهو ءآيلاع ءيشلا نوكي نأ نكمي هنأ :يناثلا هجولا

 .همامأ نوكتف ءراهنلا لوأ سمشلا لبقتسي لجرلا وه اهف ؛ك
 يف يهو «ءهمامأ نوكت ءراهنلا رخآ يف اهلبقتسيو ءءامسلا يف يهو

 باب نم كب يفف ؛قولخملا يف ًانكمم اذه ناك اذإف ؛ءامسلا

 تلق اذان قنلوأ

 ال هنإف ؛قولخملا يف عنتمم اذه نأ به :ثلاثلا هجولا

  عيمج يف ءيش هلثمك سيل ىلاعت هللا نأل ؛قلاخلا يف عنتمي

 ظ . هتافص
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 بدألا بوجو ةيكلسملا ةيحانلا نم ثيدحلا اذه نم دافتسي

 هل ثدحي هنإف كلذب يلصملا نما ىتم هنأ دافتسيو لجو زع هللا عم

 . لجو زع هللا نم ةبيهو اعوشخ

 : ىرخأ تافصو ولعلا تابثإ يف :رشع عبارلا ثيدحلا ©

 ّبَرَو ٍضْرَألاَو مننا تاوامّسلا َبَر !مهللا» : هلي هلوق وهو
 َلِرْنُم ٍ!ىَوتلاو ّبَحلا قيلاف ! ءْئَش لك َّبَرَو اَنَبَر !ميظعلا شرعلا

 لك رش نمو « يسفن رش نم كب ٌدوعأ !ِنآْرَقلاَو ٍليجْنِإلاَو ةارْؤّتلا
 َتْنأو «ءْيَش َكلبَم لَ ؛ُلوألا َتْنأ .اهتيصانب دخآ َتْنَأ ةّباد
 ٌءْيش َكَقْوَف سيل ؛ُرهاَظلا َتْنَأو. .ءئيش َكَدْعَب َسْيلَف ؛ٌرخآلا
 نم يننغأو «َنْيَّدلا نَع ضفا ؛ءْئَش َكَنوُذ َسْيلف ؛نطابلا َتْنأو
 ."''ملسم هاور . (رقفلا

 :جرسشلا

 هتيبوبرب ىلاعت هللا ىلإ لكي يبنلا لسوت «ميظع ثيدح اذه *
 شرعلا برو !ضرألاو عبسلا تاوامسلا بر !مهللا» :هلوق يف

 دعب ميمعتلا باب نم اذهو ««4!ءيش لك برو انبر !ميظعلا
 دعب ميمعتلا اذهو ««ءيش لك برو» :هلوق يف صيصختلا
 .هب صصخ امب مكحلا صاصتخا مهاو مهوتي الئل ؛ صيصختلا

 َدْزْلأ وزنه تير دمع نأ ترم اَمَّنِإ  :ىلاعت هلوق ىلإ رظناو
 ١ 0 ُلُكْدلَو» :لاق ثيح ؛[١4 :لمنلا] 4 ِءْيَن لك ُمإَواَهْمَرَح ىِذَلَ

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع )77١7( ملسم )000

 ا



 .ةدلبلا هذهل الإ ًاّبر سيل هنأ ناظ نظي ال ىتح ؛«ِءّىَت

 ىون :«ىونلا»و .عورزلا بح :«ىونلاو بحلا قلاف» *
 امإو .«بحلا اهلصأ عورز امإ :جرخت يتلا راجشألاف ؛سرغلا

 ىمسي عورزلل امو «ىون ىمسي راجشألل امف ؛ىونلا اهلصأ راجشأ

 .[7 :ماعنألا] «نىَوتلاَو ٌبَلْل قَد » ؛ًابح

 هقلفي ؛ديزي الو ومني ال يذلا سبايلا ىونلاو بحلا اذه

 الو .عورزلاو راجشألا هنم جرخت ىتح هحتفي : عا ؛ لجو زع برلا

 ام ؛ةردقلا يف سانلا غلب امهم ؛كلذ لعفي نأ دحأ عيطتسي

 ؛رجحلاك يذلا كلذك ىونلاو !ادبأ ةدحاو ةبح اوقلفي نأ اوعاطتسا

 هنم نوكت مث .«جرفنيو «لجو زع هللا هقلفي ؛ديزي الو ءومني ال

 هناحبس اهقلف يذلا الإ ؛كلذ عيطتسي دحأ الو ءومنت يتلا ةسيرغلا

 . ىلاعتو

 : يهو «ةيعرشلا تايآلا ركذ ؛ةميظعلا ةينوكلا ةيآلا ركذ املو

 بتك مظعأ هذهو :«نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا لزنم» :هلوق *

 ىلع ةاروتلا :ينمزلا بيترتلا ىلع اهأدبو «لجو زع هللا اهلزنأ

 . هِيَ دمحم ىلع ناقرفلاو «ىسيع ىلع ليجنإلاو ©« ىسوم

 يف ءاج امك ةلزنم ةاروتلا نأ ىلع حيرص صن اذه ىيفو

 يف لاقو «155 :ةدئاملا] « رونو ىده ايف َةدرَوَصلا انلْزنَأ اَّنِإ : نارقلا
 يا أ 2 21 ل ل ا ملك ا

 . ٠

 لزن
 . [5 ”  :نارمع لا] «َناَدفْلا َلْرْنَأَو سائل ىده لق نم د: ليجنإلاو ةلبروتلا : هل م2 سم مسكر هع سد سو عع الس . معد دعم 197 رس لس لهل لمح

 نا رص عض
 هج “أ 8 م أو هيدي نيب امل اًهْدَصُم ّقَحْلاِب بتكلا َكََع لي ا :نارمع لآ ةروس لوأ امي
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 رش نم هللاب مصتعأ :«يسفن رش نم كب ذوعأ» :هلوق *

 . يسفن
 « وسلا هَراَمْأَل َسْفَنلأَّنِإ ىيقت كري آَمَو # 8 ؛ رش كسفن يف ؛ًاذإ

 .[07 :فسوي]

 : ناسفن سفنلا نكل

 .ريخلاب رمأت ةبيط ةنئمطم سفن

 . ءوسلاب ةرامأ ةريرش سفنو

 ! ؟نيتقباسلا نيتنثلل فصو وأ «ةثلاث يه له ؛ةماوللا سفنلاو

 : لوقي مهضعبو . ةثلات سفن اهنإ :لوقي مهضعب : فالخ هيف ظ

 0 0 82 0 ؛نيتقباسل نيتنثلل تحل يه
 ل د

 تلمهأ اذإ ؛بجاولا ىف ريصقتلا ىلع كمولت ةنئمطملاف

 .كتمال ؛ًامرحم تلعف اذإو «كتمال ؛ًابجاو

 .كتمال ؛ريخلا تلعف اذإ ؛سكعلاب ءوسلاب ةرامألاو

 .ءوسلا نم هب كرمأت ام ٌتَّوف اذإ كمولتو

 .ًاعم نيسفنلل ًافصو حجارلا لوقلا ىلع ةماّوللا تراص ؛ًاذإ

 سفنلا اهب دارملا :«ىسفن رش نم كب ذوعأ) :انه هلوقو
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 لك :ةبادلا :«اهتيصانب ذخأ تنأ ةباد لك رش نمو» :هلوق *
 اذه يف لخاد هنطب ىلع يشمي يذلا ىتح «ضرألا ىلع بدي ام
 ل نم َوَبأَ لَك َقَلَح ُهََأَو## :ىلاعت هلوقك ؛ثيدحلا
 هلأ َلَع اَّلِإ ٍضْرَأْلأ يف كَ ني امو © :هلوقو «[50 :رونلا] * ءِدْيَطَب
 .[ا/ :دوه] «اَهَقْرِر

 يفو «عبرألا تاوذ ىلع فرعلا يف قلطت ةبادلا تناك نإو
 ثيدحلا اذه لثم يف اهنكل «طقف رامحلا ىلع قلطت صخأ فرع

 هيف ضرألا ىلع بدي امو «ضرألا ىلع بدي ام لك اهب داري
 ريخ هيفف ؛هضعب امأو «هتاذل ةبسنلاب ضحم رشف ؛هضعب امأ ءرورش
 .رشلا نم ملسي ال ؛ريخ هيف يذلا ىتحو ءرش هيفو

 امنإو «سأرلا مدقم :ةيصانلا :«اهتيصانب ذخآ تنأ» :هلوق #
 ةدايقل هب كسمي يذلا وهو «مدقملا وه هنأل ؛ةيصانلا ىلع صن
 روصتلا هيف يذلا خملا نأل ؛كلذ دو و يةينوا رعبلا
 .هللا دنع ملعلاو «سأرلا ةمدقم يف نوكي يقلتلاو

 نم ريسفت اذه :«ءيش كلبق سيلف ؛لوألا تنأ» :هلوق *
 .هللا ءامسأ نم لوألاو ؛«لوألا» :هلوقل ِدِْلَك يبنلا

 :هللا نوُتسي ةفسلفلا لهأ نأ ةيآلا ريسفت دنع انركذ دقو
 ال ناو... ةمحللا هللا .ءامسأ قع .ىسنل ميدقلا نأ انركذو «ميدقلا
 عسوأ ربخلا بابو م .هب ىّمسي نأ زوجي

 ميدقلاو «ىنسحلا ءامسألا نم سيل ميدقلا نأل ؛ةيمستلا باب نم
 : ىلاعت هلوق ىلإ رت ملأ ؛ًاّيبسن ًامدق نوكي دق مدقلا نأل ؛صقن هيف



 .[*5 :َتَي] © رِدَقْلا نوُجَيَمْلَك دا ٍّقَح َلزاَتَم ُهَنئَرَّدَم َرَمَقْلاَو »
 .هدعب امل ةبسنلاب ميدق هنكل «,ثداح ميدقلا نوجرعلاو

 نم رهاظلا :«ءىش كقوف سيلف ؛رهاظلا تنأو» :هلوق *

 نارا سس در :ىلاعت لاق امك ؛ولعلا وهو ء.روهظلا

 . هيلع اولعي : يأ ؛*«ةورهظي # ؛[97 :فهكلا] «ابَقن مل أوعلطتسا

 ملعأ دحأ ال هنأل ؛أطخ اذهف ؛هتاياب رهاظلا :لاق نم امأو

 سيلف ؛رهاظلا» :لاق دقو هلك هللا لوسر نم هللا مالك ريسفتب

 . هناحبس ءيش لك قوف وه لب ؛«ءيش كقوف

 سيل :ىنعملا :«ءىش كنود سيلف ؛نطابلا تنأو» :هلوق *

 نود ءيشب درفني 6 الو «هللا نود ربدي دحأ ال «ءيش هللا نود

 اذهلو «هب طيحم هللاف ؛ءيش لك ؛هللا ىلع ىفخي دحأ الو هللا

 عنمي الو «ءيش كنود لوحي ال :ينعي ؛«ءيش كنود سيل» :لاق

 .اذكهو . . .دجلا كنم دجلا اذ عفني الو ءءيش كنود

 ناسنإلا ىلع قحتسي ام :نيَّدلا :«نيّدلا ىنع ضقا» :هلوق *

 اذهف ؛؟نمثلا كدقنأ ملو .ةجاح كنم 6-55 ؛قح وأ لام نم

 . لجؤم ريغ ناك نإو «ءانيد ىمسي

 الو .ديلا تاذ ولخ :رقفلا :«رقفلا نم ىننغأو» :هلوق *

 ليلذ نيدملا ؛لذ هيف نيَّدلاو .«سفنلل ماليإ هيف رقفلا نأ كش

 . مرحم رمأ ىلإ رقفلا هرجي امبر زوعم ريقفلاو «نئادلل

 لك لسوتف ىراغلا مهيلع قبطنا نيذلا ةئالثلا خ مكتأي ملأ
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 ناكو ءهتبجعأ مع ةنبا مهدحأل ناكو .هلمع حلاصب مهنم دحاو
 نم ةنس اهب تملأف «كلذ ىبأت تناك اهنكلو ءاهسفن نع اهدواري
 ؛اهيلع ىبأف ءاهنيعي نأ هنم بلطت هيلإ تءاجو ؟تجاتحاو هدا

 ءاذه ىلع تقفاو ؛اهترورض لجأ نمو ءاهسفن نم هنكمت نأ الإ

 قتا !اذه اي :هل تلاق ؛هتأرما نم لجرلا سلجم اهنم سلج املف
 لجرلا يف ةملكلا هذه ترثأو !هقحب الإ متاخلا ضفت الو !هللا
 يهو اهنع تمقف :لاق .اهنع ماقف .بلقلا نم ةعبان تناك امدنع
 ."”ءلقأف ؛ةميركلا ةظعوملا هذه هتركذ نكل .ّيلإ سانلا بحأ

 اهضرع عيبت نأ تدارأ ةأرملا هذه نإف ؛رقفلا ىلإ رظناف
 .رقفلا ببس

 هبر ٍةَك يبنلا لأس : : «رقفلا نم يننغأ» :ّهلَي لوسرلا لوق ؛اذإ

 . ةميظع تافا هل رقفلا نأل ؛رقفلا نم هينغي نأ

 :تافصو ءامسأ ثيدحلا اذه ىفو

 .نطابلاو ءرهاظلاو ءرخآلاو «لوألا :ءامسألا نمف

 ةطاحإلا امهيفو .ةيرخآلاو ةيلوألا :تافصلا نمو ب

 انهو. .ةناكملا ةظاحالا اييبفو. «ةنتطانلاو. :ةيرهاظلاو .اةنلامزلا
 هتمكحو هنمح ر لامك :اهنمو .هترلق مامتو « هتيبوبر مومعو ىولعلا

 . هللا طارص مهيدهتو سانلا نيب مكحتل ؟بتكلا لازنإب

 .امهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛(71/47) ملسمو «(754760) يراخبلا هاور )١(

 كذآ



 تافصب هللا ىلإ لسوتلا :تافصلاو ءامسألا ريغ نمو

 هللا يضقي نأ لكي يبنلا لاؤسو ءسوفنلا رش نم ريذحتلاو ءهللا
 يبنلا لاؤس هيف يذلا ثيدحلا فعض نايبو ءرقفلا نم هينغيو هنيد

 "انكي هبر هييحي نأ ِهلِلك
 و١ هه

 .«سفنلا رش نم ريذحتلا :ةيكلسملا دئاوفلا نم هيفو

 «ناكمإلا ردقب نيَّدلا يفالت ىلع صرحي نأو «نيدلا نأش ميظعتو
 ابلاغ ملس ؛كلذ يف دصتقا اذإ هنأل ؛ًافرصتو ًابلط هلام يف دصتقيو
 .نيدلاو رقفلا نم

 انف دنت خي

 : ىلاعت هللا برق تابثإ يف :رشع سماخلا ثيدحلا ©

2-2 
 :ركذلاب مهتاوصأ ةباحصلا عفر امل كي هلوق وشو

 ! ؛ًابئاغ الو 2 نوعْدَت ال ْمُكَنإ ؛ ْمكِسفْنَأ ىلع اوعَبْرأ ! سس
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 قنع نم ْمكِدَحأ نول ُثَرَقَأ ةنوعُدت يذلا نإ ا امحن ٌنوعُدَت

 اهثأ»
 اَمَّن

 يردخلا ديعس يبأ نع )5١77( هجام نباو ءسنأ نع (7707) يذمرتلا هاور امل )١(

 ةرمز يف ينرشحاو انينكسف ينتمأو مك ينيحأ مهللا» : لاق دع يبنلا نأ

 «ءاورإلا»و ١4 «ةحيحصلا» ىف ىنابلألا هححصو ,«ةمايقلا موي نيكاسملا

 ظ .(867)

 اريبحلا صيخلتلا» ىف ظفاحلا لاقو ,("”؟/١1) «ىواتفلا عومجملا . عضاوتملا وه

 !«تاعوضوملا» يف ثيدحلا اذه ركذف يزوجلا نبا فرسأ :(7175)
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 .( )هيلع قفتم .«هتلحار

 :حجرسلا

 اولع اذإ ؛ِلَك يبنلا عم مهنع هللا يضر ةباحصلا ناك *
 ؛ عفترا اذإ ناسنإلا نأل ؛"!لوحبس ؛ًايداو اولزن اذإو ءاوربك ؛ازشن

 انيق 4لزت 13| ماو اون رع. هللا ءايريك همسفنل اريكذت: اربكأ
 نع هللا هزنتب هسفنل ًاريكذت !هللا ناحبس :لوقيف «لوزنو لوفس
 ركذلاب مهتاوصأ نوعفري مهنع هللا يضر ةباحصلا ناكف .لفسلا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقف 0

 . اهيلع اونّوه : ينعي ؛(مكسفنأ ىلع اوعبرا !سانلا اهيأ»

 ال مصأ نوعدت ال ؛«ًابئاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإف» *
 .ىري ال ًابئاغ الو «عمسي

 ىري ؛ (ًاريصب) .«مكركذ عمسي عيوب نوعدت امنإ» 2

 . مكلاعفأ

 قنع :(هتلحار قنع نم مكدحأ ىلإ برقأ هنوعدت يذلا نإ»

 "ىلإ اذه نم برقأ ىلاعت هللاف ؛ًاًدج بيرق بكارلل ةلحارلا
 .هشرع ىلع هتاوامس قوف وهف ؛اذه عمو «ناسنإلا

 «(دذئسملا» يف ددجا مامإلاو ا ملسمو ل(دوك1) يراخبلا :هاور 01(

 .هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع ؛(5/”50)

 )09/١"7(. هجيرخت مدقت (؟)
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 اديعب ةوكرب فق ىشلا .نآل «قلعلاو ترقلا نيب ةافاثم الو

 لو رع ير الس ا) ١ نكالاب نكت ف راكبا هينا 10
 . هتلحار قنع نم اندحأ ىلإ برقأ ؛هولع عم بيرق

 :دئاوف هيف ثيدحلا اذه *

 ؛ًابئاغ وأ مصأ هنوك يفن :ةيبلسلا تافصلا نم ءيش هيف

 .هبرقو هملعو هرصب لامكلو هعمس لامكل

 ىف ةسفنا ىلع قش الآ :ناينالل نعني. هنأ اضيأ .هيفوب

 تار سفنلا تبعت ؛هسفن ىلع قش اذإ ناسنإلا نأل ؛ةدابعلا

 ام لمعلا نم اوفلكا» :ِةَك يبنلا لاق اذهلو «ندبلا رثآتي امبرو
 010 لت كح نكي ال هللا نإف ؛نوقيطت

 سوسي نأ يغبني لب ءهسفن ىلع قشي نأ ناسنإلل يغبني الف

 اذإو «طاشنلا ٌلغتساو لمع ؛ةدابعلا يف ًاطاشن اهنم دجو اذإ :هسفن

 نم رخآ ءيش ىلإ ليمت اهنأ وأ «تابجاولا ريغ يف ًاروتف ىأر
 . هيلإ اههجو ؟تادابعلا

 عديو ماني نأ هتالص يف سعن نم رمأ هلك لوسرلا نإ ىتح
 هلعل يردي ال سعان وهو ىلص اذإ مكدحأ نإف» :لاق ؛ةالصلا

20,0 9 0 

 .رطفي ال :لئاقلا لوقي ىتح موصي و يبنلا ناك اذهلو

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛(785) ملسمو (١ا/ د )١١01١« يراخبلا :هأور 2غ

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛(7285) ملسمو 5(7١2؟) يراخبلا :هأور 62

 هزاع



 .] دا و ل ع ْ
 . مونلاو مايقلا يف كلذكو ٠ موصي ال :لئاقلا لوقي ىتح رطفيو

 :ىلاعت :هلوق هيلغ .لذ دقو. «بيرق هللا نأ :اضيأ هيفو

 # ناعم اَذإ عدل َةوْعَد ُبيِجأ ُببِرَص نِإَم يَع ىدابع كللأس ادِإَو »
 ١85[. :ةرقبلا]

 : ةيكلسملا ةيحانلا نم ثيدحلا اذه نم ديفتسنو *

 نوكي نأو «تادابعلاب انسفنأ ىلع قشن نأ انل ىغبني ال هنأ

 . طارفإ الو طيرفت ال ؛ًأطسو هللا ىلإ انريس

 «ريصبو بيرشو عيمس هنأل ؟هللا نم رذحلا : ًاضيأ هيفو

 نئاغلا ةينلت ةارح :ةيكحلا :ةحلاتلا نم افنأ -ةيقو دج

 مكدحأ ىلإ برقأ هنوعدت يذلا نإ» :لاق ثيح ؛حاضيإلل رضاحلاب
 . «هتلحار قنع نم

 ناك ام ىتاعجلا ىف ةانيتألا  نعاردرنأ يففهنأ انضيأ ةيقود
 .هتلحار ىلع مهنم لكو «نورفاسم ءال وه نأل ؟؛ مهفلا ول برقأ

 يذلا لثملا اذه نم نسحأ الف ؛بيرق وه امب لثملا برض اذإو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هركذ
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 نم ؟؛(١١ه8/) ملسمو 0(“ لوألا( «يراخبلا حيحصاا ىف كلذ ءاج امك )١(

 موصي ناك هلك هللا لوسر نأ .مهنع هللا يضر كلام نب سنأو سابع نبا ثيدح

 .«موصي ال لوقن ىتح رطفيو ءرطفي ال لوقن ىتح
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 : مهبرل نينمؤملا ةيؤر تابثإ : رشع سداسلا ثيدحلا ©

 يوي اء ام هي وعر.

 د .«اولعفاف هيوم لَك ٍةالَصَو سلا

 :عرصلا

 صلختو «قيقحتلل نيسلا : (مكبر نورتس مكنإ) :هلوق

 لاحلل ًاحلاص ناك نأ دعب لابقتسالا ىلإ عراضملا لعفلا

 : نيدمؤملل باطخلاو «يضاملل هصلخت مل نأ امك ؟لابقتسالاو

 انتيؤر نأل 00 ةيؤر هذه :(رمقلا نورت امك» :هلوق *

 . ةيرصب ةيؤر نوكتف ؟ةيؤرلاب ةيؤرلا هبش انهو «ةيرصب رمقلل

 لعفلا لّوحيف ءةيردصم هذه (ام) :«نورت امك» :هلوقو *

 لكيعع ةسقتلاف ؛؟رمقلا مكتيؤرك : ريدقتلا نوكيو « رذصم ىلإ اهدعب

 هلثمك سيل ىلاعت هللا نأل «يئرملاب يئرملل سيلو «ةيؤرلاب ةيؤرلل
 ا

 5 انايخأ رك 5 دوس 0

 يع يآ 2 يا موي هبر ىري انلكأ !هللا لوسر اي

 لاق .ىلب :لاق .«هب ًايلخم رمقلا ىلإ رظني مكلك» :ِلك يبنلا لاقف

 . هنع هللا ىضر هللا دبع نب ريرج نع 95 ملسمو ,(60685) يراخبلا هاور 23(

 0ا/



 ."'"مظعأ هللاف» : لَك يبنلا

 .هب ًايلاخ :ينعي ؛(هب ًايلخُم» :هلوقو

 ىبأ ثيدح نم ”!؛ملسم حيحصاا ىف ثيدحلا هب تبث امكو

 نيبو ينيب ةالصلا تمسق :لوقي هللا نإ) :هنع هللا يضر ةريره

 ىندمح :لاق .نيملاعلا بر هلل دمحلا :لاق اذإف ؟نيفصن يدبع

 . (يدبع

 نولصملا قفتي دق هنأ مولعملا نمو «لصم لك لمشي اذهو

 ىف ؛(«يدبع ىندمح» :دحاو لكل هللا لوقيف ءاعيمج ةيآلا هذه ىف

 ىهو «هرادبإ ةليل : يأ :«ردبلا ةليل رمقلا نورت امك» :لاق

 ظسولاو «انايحأ ةدكع ةقلاقلاو ةريغض ةيساكلاو ةررشع ةعارلا ةليللا

 .نامث دعب تسلا ليل ردبلاك :ميقلا نبا لاق امك ؛ةرشع ةعبارلا

 ««نوُماضت ال» :ظفل ىفو ««هتيؤر ىف نوّماضت ال١ :هلوق *

 :«نوراضت ال» : ظفل ىفو

 ال ا ؛ميملا فيفختو ءانلا مضب 000000 ال»

 هححصو )07١/54(« مكاحلاو )517/7١(, دواد وبأو )١١/5(2 دمحأ مامإلا هاور )١(

 «ةعيرشلا» يف يرجآلاو 478(«2) «ديحوتلا» يف ةميزخ نبا هاورو «يبهذلا هقفاوو

 لالظ» يف ينابلألا لاقو )١/ 2275٠١ «ةنسلا» باتك يف مصاع يبأ نباو «(©25)

 . سدح :لاقيو سدع نب عيكو ريغ ملسم لاجر هلاجر «ءنسح ثيدح :«ةنجلا

 .(946"7) ملسم هاور (0)
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 ًاضعب مكضعب بجحي ال :ىنعملاو «ملظلا ميضلاو ؛ميض مكقحلي
 .هاري دحاو لك نأل .هايإ هعنمب هملظيف ةيؤرلا نع

 ال :ينعي :اهمضو ءاتلا حتفو ميملا ديدشتب :«نوُقاضت ال»

 ؛اًيفخ ناك اذإ ءيشلا نآأل ؛هتيؤر يف ضعب ىلإ مكضعب مضني

 . هايإ هيريل هبحاص ىلإ دحاولا مضني

 مكقحلي ال :ىنعملاف ؛«نوُراضت ال» وأ «نوُراضت ال» امأ

 نم نوكي ام ةياغ ىف وهو ىلاعتو هناحبس هاري ناسنإ لك نأل ؛ررض

 ْ . ةحارلاو ةنينأمطلا

 عولط لبق ةالص ىلع اوبلغت ال نأ متعطتسا نإف» :هلوق *

 سمشلا عولط لبق ةالصلا :«اولعفاف ؛اهبورغ لبق ةالصو سمشلا

 .رصعلا يه اهبورغ لبقو .ءرجفلا يه

 اهصخ يتلا ىطسولا ةالصلا اهنأل ؛رجفلا نم لضفأ رصعلاو
 رصعلا نم لضفأ رجفلاو «ميمعتلا دعب اهيلع ةظفاحملاب رمألاب هللا

 رخفلا ناءزفو 2 ::لافك لاق انيك 43: ريشملا' ةذاسلا انهنأل 1 ةكحو: نم
 ثيدحلا يف ءاجو 178 :ءارسإلا] © اًدوَمْسَم تراك ٍرَجَفْلأ َناَءرق َّنِإ

 رجفلا :امهو ."'"ةنجلا لخد ؛نيدربلا ىلص نم» :حيحصلا

 .رصعلاو

 دقو «ىري هللا نأ تابثإ : هللا تافص نم ثيدحلا اذه ىف *
 عبرأ يهو ءاهيلع ةلادلا تايآلا ركذ دنع ةفصلا هذه حرش ٠ قبس 7 كال

 )١( هنع هللا يضر يرعشألا سوف يبأ نع ؛(5855) ملسمو ؛«(51/5) يراخبلا :هاور .

 (؟) )١١/ ::48.([هم
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 .ىعطق اهتوبثف ِ؛ِِللَك ىبنلا نع ةرتاوتم اذه يف ثيداحألاو علان

 / ْ - .ةيعطق اهتلالدو
 ؛ىلاعت هللا ةيؤر ركنأ نم نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ اذهلو

 :لاق .كلُذب رقي نأ نمؤم لك ىلع بجاولا نأو «''”دترم رفاك وهف
 نكمي الو «ةلالدلا ةيعطقو توبثلا ةيعطق ةلدألا نأل ؛هانرفك امنإو

 مكنإ : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوق نإ :لوقي نأ دحأل

 دشأ ءيش كانه سيل ذإ ؛ةلالدلا يعطق سيل هنإ ؛«مكبر نورتس

 . بيكرتلا اذه لثم نم ًاعطق

 «ليوأتلا لمتحت امبرل :«مكبر نورت مكنإ) :ثيدحلا ناك ول

 هارن انأب حرص هنكلو «ةيرصبلا ةيؤرلاب ينيقيلا ملعلا نع ربع هنأو

 ظ .يسح وهو ءرمقلا ىرن امك

 نورسفيو ثيداحألا هذه نولوؤي ليطعتلا لهأ نأ انل قبسو

 ."'”مهلوق نالطب قبسو «ملعلا ةيؤرب ةيؤرلا

 رظنا :ينعي ؛خلإ 2. ..ثيداحألا هذه لاثمأ ىلإ» :هلوق *

 ناك امف ؛هبر نع ِك يبنلا اهب ربخي يتلا ثيداحألا هذه لاثمأ ىلإ
 انمكش يكد «ةلالدو نوبت ولكم

 .ةفئاطلا :يأ ؛«ةقرفلا» :«ةيجانلا ةقرفلا» :هلوق *

 نم ةرخآلا يفو «عدبلا نم ايندلا يف تجن يتلا :«ةيجانلا» *

 يف ؛هريغو دمحأ مامإلا مالك لقن دقف «(7517ص) ميقلا نبال «حاورألا يداح» رظنا )١(
 .رفاك وهف ىلاعت هللا ةيؤر ركنأ نم نأ

 .(ةه8- غه١/5) (؟9)



 .رانلا

 ةنسلاب اوذخأ نيذلا :يأ ؛«ةعامجلاو ةنسلا لهأ» *
 ظ .اهيلع اوعمتجاو

 .لكك لوسرلا هب ربخأ امب :يأ ؛«كلذب نونمؤي»
 هنن ريكا اهنال : (هباتك ىف هب هللا ربخأ امب نونمؤي امك) *

 بجي امك هب نمؤن نأ انيلع بجي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 نارقلا نع فلتخي هنأ الإ ؛ هباتك ىف هب هللا ربخأ امب نمؤن نأ انيلع
 «ةنيدالا هن كنياعب امل ةييلاب عوير اظن اقل ةإف ؛توبثلا يف

 . هتوبث يف :لوألا رظنلا

 . هتلالد يف : يناثلا رظنلاو

 .ةلالدلا يف رظنلا وهو ءدحاو رظن انلف ؛نآرقلا يف ام امأ

 ام لوبق بفروسو ىلع ةلاذلا ةلذآلا زاييانلا“ قبس دقو

 ا قلك يبنلا هب ربخأ
 فييكت ريغ نمو «ليطعت الو فيرحت ريغ نم» :لاق

 . "اذه ح رش قبس :؟ليثمت الو

.)١١/5( )١( 

 (؟) )45/5(.
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 لصف

 ةمألا قرف نيب ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةناكم

 ةيطسولاب مهفاصتاو

 و

 ؛ةّمألا قرف يف طَسّولا ْمُه لَب» :هللا همحر فلؤملا لاق ©
 ."ممألا يف طّسولا يه ةّمالا نأ امك

 :حرضشلا

 ممالا : ينعي ؛(ممالا نيب طسولا يه ةمالا» كول 1

 : هجوأ ةدع نم كلذو .ةقباسلا

 ىلاعت هللا فصت دوهيلا تناك :ىلاعت هللا قح يفف
  قولخملا قحلت ىراصنلا تناكو .قولخملاب هقحلتف «صلئاقنلاب
 «صئاقنلاب برلا فصت ملف ؛ةمألا هذه امأ .لماكلا برلاب صقانلا

 ترفكو «ميرم نب ىسيع دوهيلا تبذك ؛ءايبنألا قح يفو
 تنماف ؛ةمأآلا له امأ ايل هتلعج ىتح « هيف ىراصنلا تلغو .هب

31 



 . هلوسرو هللا دبع وه :تلاقو ءولغ نودب هب

 دعب لجو زع هلل نونيدي ىراصنلا ؛تادابعلا يفو

 .مهنم دحاولا لوبي ؟ثبخلا نم نورهطتي ال مهنأ ىنعمب ؛ةراهطلا

 دوهيلاو !!ةسينكلا يف يلصيو ءموقيو ء«هبايث لوبلا بيصيو

 الف ؛بوثلا نم اهنوضرقي مهنإف ؛ةساجنلا مهتباصأ اذإ ؛سكعلاب

 اهنولكاؤي ال ضئاحلا نع نودعتبي مهنإ ىتح ؛مهدنع ءاملا اهرهطي

 اذه ال :نولوقيف ؛طسو مهف ؛ةمألا هذه امأ .اهب نوعمتجي الو

 السغ لسغي لب «ةساجنلاب ىلَّصُي الو .ءبوعلا قْشُي ال ؛اذه الو

 ؛«ضئاحلا نع نودعتبي الو ءهب ىلصيو «هنم ةساجنلا لوزت ىتح

 . عامجلا ريغ يف اهجوز اهرشابيو اهنولكاؤي لب

 ؛براشملاو لكآملا نم تامّرحملا باب يف ًاضيأ كلذكو

 مهيلع مرح دوهيلاو «تامرحملا عيمجو ثئابخلا اولحتسا ىراصنلا
 رس

 ىز لَك اَتَمَّرَحأوُداَه لأ َلَعَو # : ىلاعت لاق امك ؛رفظ يذ لك
 00 ا رخ د ل سك سس لع هس ل ذا ار هيرب و

 4 دويل اَنَِو يَ مهكر َكِلَد ّيلظعي 1كتخآ ام وأ آسياوعلا و
 «تابيطلا مهل تلحأ ؛طسو مهف ؛ةمآلا هذه امأ 7 : ماعنألا]

 . ثئابخلا مهيلع تمرحو

 حماستلاو ءدوهيلا ىلع ضرف صاصقلا ؛صاصقلا يفو

 نيب ةريخم يهف ؛ةمألا هذه امأ «ىراصنلا ىلع ضرف صاصقلا نع

 ْ . انام ىفعلاو ةيدلاو ضانيتلا
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 تانايدلا نيب ةمألاك ةمألا قرف نيب ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 ةنسلا لهأ ناك ةسمخ ًالوصأ هللا همحر فلؤملا ركذ مث

 :ةمألا قرف نيب ًأطسو اهيف ةعامجلاو

 : تافصلاو ءامسألا باب :لوألا لصألا ©

 ىلاعتَو ةناحيْس هللا تافص تان طك ُمُهَف١ :فلؤملا لاق

 . (ةهّبشملا ليثُمَتلا لْهَأَو ةّيمهجلا ليطغّتلا لْهأ َنْيَ

 ظ :حجرشلا

 لهأو «ءةيمهجلا ليطعتلا لهأ :نافرطتم نافرط ناذه

 . ةهبشملا ليثمتلا

 مهتالغ لب .لجو زع هللا تافص نوركني :ةيمهجلاف

 ؛ةفصالو ًامسا هلل تشن نأ روجي ال :نولوقيو ءامسألا نوركني

 ةةيبش ةقيف وأ «تايمسحلا» ةعهبتا امس هل :ثيثأ“ اذإ :كنأل

 ىلإ هللا فاضأ امو !!ةفص الو ًامسا تيثن ال ؛ًاذإ !!تافوصوملاب

 نمديكلا مان و نسلوب :«ناغمملا بنان نع ويف «ءاذسالا درع: هنن

 ٠ !!ءامسألا هذهب

 ”ءامسألا ةروفكو-تافضصلا نوركتي هل زةعملا وج
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 لطعم مهضعب نكل «ليطعتلا مسا مهلمشي ءالؤه لك *

 ةلزتعملا لثم ؛ًاًيبسن ًاليطعت مهضعبو ءةيمهجلاك ؛ًالماك اليطعت
 .ةرعاشألاو

 «تافصلا هلل نوتبثيف ؛ةهبشملا ليثمتلا لهأ امأو #*

 نكل ء.هسفنل اهتبثأ هنأل ؛تافصلا هلل تبثن نأ بجي :نولوقيو

 . نيقولخملا تافص لثم اهنإ :نولوقي

 . هيزنتلا يف اولغ ليطعتلا لهأو «تابثإلا يف اولغ ءال وهف

 هجولا اذهو ايحو هلل كيفك نأ كيلع بجي :اولاق ءال وهف

 امب انبطاخ هللا نأل :اولاق .مدآ ينب نم دحاو نسحأ هجو لثم
 راضيا م وذ كير هو ئقسو # : لاق ؟ مهمنو لقعن

 .ناسنإلا

 نم دحاو نسحأ لثم ىلع - هللاب ذايعلاو  مهمعز ىلع وهف

 !! ناسالا ةمايشلا

 !! لوقعملا وه اذه نأ نوعّديو

 يذلا قحلاب ذخأن نحن :اولاقف ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأو #

 ذخأنو «لثمن الف ؛هيزنتلا باب يف قحلاب ذخأنتف ؛نيبناجلا عم

 هيزنتو «ليثمت الب تابثإ لب ؛لطعن الف ؛تابثإلا باب يف قحلاب

 انه نم ةلدألاب ذخأنف «ليثمت نودب نكلو تبثن نحن ؛ليطعت الب
 .انه نمو
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 نيتفئاط نيب تافصلا باب يف طسو مه :ةصالخلاو

 نم ليطعتلا لهأ مهو .يفنلاو هيزنتلا يف تلغ ةفئاط :نيتفرطتم

 . ةلثمملا مهو .«تابثإلا يف تلغ ةفئاطو «مهريغو ةيمهجلا

 يف الو تابثإلا يف اولغن ال :نولوقي ةعامجلاو ةنسلا لهأو
 000 دلك سيل » : ىلاعت هلوقل ؛ليثمت نودب تبثنو «يفنلا

 س29

 ١١[. :ىروشلا] * ريِصبْلا عيِمَسل

 : هللا لاعفأ : ىناثلا لصألا ©

 ةيربجلا 04 هللا لاعفأ باب يف و ُمُهَو) :فلؤملا لاق

 . (ةّبرَدَقلاَو

 :حجرصلا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ سانلا مسقنا ردقلا باب يف

 اوبلس ىتح «هتابثإ يف اولغو لجو زع هللا ردقب اونمآ مسق

 نيلي ع ىتش لك .نعاف هللا نإ :اولاقو :ةدراكلاو هتودك تاستألا

 نإ لي هةيلغ اويجس لدتا: عت امتار رانك الوب رافعا فسألت
 لهأ مهباب نم لخد اذهلو ءهللا لعف وه دبعلا لعف نأ ىعدا مهضعب

 . ةيربجلا مه ءالؤهو .«لولحلاو داحتالا

 لعف ملعي ال هللا نإ :لاقف .مهضعب الغ ىتح «ءريدقت الو ةئيشم

 مه ءالؤهو ءائيش هنع ملعي الف ؛لبق امأ ءهلعف اذإ الإ دبعلا
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 .ةمآلا هذه سوجم «ةيردقلا

 زع هللا نإ :اولاقو هردقو هللا لاعفأ تابثإ ىف اولغ نولوألاف

 .رايتخا ناسنإلل سيلو «هلعف ىلع ناسنإلا ربجي لجو

 ةردقلا نإ :اولاقو «دبعلا ةردق تابثإ يف اولغ نورخآلاو

 لعافلا وهف ؛دبعلا لعف يف اهل ةقالع ال ةيهلإلا ةئيشملاو ةيهلإلا

 .رايتخالا قلطملا

 ذخأن نحن :اولاق ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ :ثلاثلا مسقلاو

 ءادنأ هواك الل" اهدللا كل قد نوك نأ قكمم ةلو للا قلع

 هيلإ رطضي يذلا لعفلا نيب قرفيو «ةدارإو رايتخا هل ناسنإلاو

 عمو «مهتدارإو مهرايتخاب دابعلا لاعفأف ؛هراتخي يذلا لعفلاو

 لعف ىهو هلل ًاقلخ نوكت فيك :لاكشإ اندنع ىقبيس نك

 !؟ناسنإلا

 قلخ يذلاو «ةردقو ةدارإب تردص دبعلا لاعفأ نأ باوجلاو

 . لجو زع هللا وه ةردقلاو ةدارإلا هيف

 . عطتست ملف ؛ةردقلا كبلسل ؛ىلاعت هللا ءاش ول

 .هنم لعفلا عقي مل يسال

 نم الإ مهللا .هتدارإب هنإف ؛لعفلا لعفي رداق ناسنإ لك

 . هركأ
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 . رايتخالا انيف قلخ يذلاو ءانتردقو انرايتخاب لعفن نحنف
 . هللا وص ةردقلاو

 ا ,؟ ,

2 

 : ديعولا : ثلاثلا لصألا ©

 ةّبديعَولا َنْيَبَو ةَِجْرُملا َّنَْب هللا ٍديعَو باب يِفَو» :فلؤملا لاق
 . (ٌمهرْيْغَو ةّبردقلا نم

 :جرسلا

 هلوق هلنمو «رخأ . ىنعمب ؛ أجرأ نم لعاف مسا : ةتجرملا 2

 :ةءارق ىفو ١١١[« :فارعألا] * ُهاَمَّلَو ديْنَأ اَُلاَق 8 :ىلاعت

 ؟ءاجرلا نم امإ : ةكجرم او هس .هرمأ رخآو هرخأ : يأ ؛ (هعجرأ)

 : ىنعمب ؛ءاجرإلا نم امإو «ديعولا ةلدأ ىلع ءاجرلا ةلدأ مهبيلغتل

 .ناميإلا ىّمسم نع لامعألا مهريخأتل ؛ريخأتلا

 وه ناميإلاو «ناميإلا نم تسيل لامعألا :نولوقي مهف

 وها ناهيالاو: «ناجبألا ف تسبل :لامغألا :نولوقي.اذهلو

 براشو قراسلاو ينازلاك ةريبكلا لعاف نإ :نولوقي اذهلو

 الو ًادّيؤم ًالوخد ال رانلا لوخد قحتسي ال قيرطلا عطاقو رمخلا
 ؛ ةريبك مأ ةريعص ناك امهم ؟ ةيصعم ناميإلا عم رضي هل ؛ اتق ؤم

 .رفكلا دح ىلإ لصت مل اذإ
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 :اولاقو «ديعولا بناج اوبَّلغو «مهولباقف ؛ةّيديعولا امأو *
 نإ :اهب رانلا يف دّلخم هنإف ؛اهنم بتي ملو ناسنإلا اهلعفي ةريبك يأ

 يف وهف ؛رمخلا برش نإو ءادلخم ادلاخ رانلا لهأ نم وهف ؛قرس

 :اذكهو: ....... ادلكم ادلافع ىاثلا

 لاق اذهلو .جراوخلاو «ةلزتعملا :نيتفئاط لمشي ةيديعولاو

 ةلزتعملاو  ةلزتعملا لمشيف اةيهرقو ةيردقلا نم» :فلؤملا

 لمشيو - ةيديعو مهو «هلمعب لقتسم ناسنإلا نأ نوري ؟؛ةيردق

 واع

 ال ءرانلا يف دلخم ةريبكلا لعاف نأ ىلع ناتفئاطلا تقفت

 فلأ مئصلا دبع نمك ؛ةرم رمخلا برش نم نأو ءآدبأ اهنم جرخي

 امك ؛مسالا يف نوفلتخي نكل ؛رانلا يف ةودانو مهلك ؛ةنس

 . يلاتلا بابلا يف هللا ءاش نإ يتأيس

 بناج بلغن ال :نولوقيف ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأو

 لعف امك دعولا بناج الو .جراوخلاو ةلزتعملا لعف امك ديعولا
 ال ؛بَّذع نإو «باذعلل قحتسم ة هريبكلا لعاف :لوقنو «ةئجرملا

 .رانلا يف دلخي

 دحاو لك نأ :ةئجرملا نيبو ةيديعولا نيب فالخلا ببسو

 . دحاو بناج نم رظني ؛ءاروع نيعب صوصنلا ىلإ رظن امهنم

 .ءاجرلا ىف ناسنإلا اولخدأف ءدعولا صوصن اورظن ءالؤه

 ىلع ديعولا صوصن اولمحو ءاهاوس ام عدنو ءاهب ذخأن :اولاقو

 . رافكلا



 اوذخأف ءديعولا صوصن ىلإ اورظن ؛سكعلاب ةيديعولاو
 .دعولا صوصن نع اولفغو ءاهب

 .دحاو بناج نم اورظن امل مهنزاوت لتخا اذهلف

 صوصن :اولاقو ءاذهو اذهب اوذخأ ةعامجلاو ةنسلا لهأو *

 .اهب ذخأتف ؛ةمكحم دعولا صوصنو «اهب ذخأنف ؛ةمكحم ديعولا

 صوصن نمو «ةيديعولا ىلع هب اودر ام دعولا صوصن نم اوذخأف
 قحتسم ةريبكلا لعاف :اولاقو ءةئجرملا ىلع هب اودر ام ديعولا

 العل ؛اهيف دّلخم ريغ ؛ديعولا صوصن ردهن الئل ؛رانلا لوخدل

 .دعولا صوصن ردهن

 .نينيعلاب اورظنو نيليلدلاب اوذخأف

 : نيدلاو ناميإلا ءامسأ : عبارلا لصألا ©

 ةيروُرَحلا َنْيِب نيّدلاو ناميإلا ء ءامسأ باب يفَو) :فلؤملا لاق

 . (ةّيمهجلا ةئجْرُملا نيبو :َةَلَِتُْملاَو

 :حجرصلا

 يذلا ماكحألا باب ريغ وهو «نيدلاو ءامسألا باب يف اذه *

 !؟رفاك مأ نمؤمأ !؟هيمسن اذام ةريبكلا لعافف ؛ديعولاو دعولا وه

 ةلزتعملاو ةيرورحلا :نيتفئاط نيب هيف طسو ةنسلا لهأو

 :هجو نم ةيمهجلا ةئجرملاو ءهجو نم
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 ةيرورحلا نكل «ناميإلا نم هوجرخأ ةلزتعملاو ةيرورحلاف

 اوردكو.هةفقألا ىلع ارييرس انو ةلاموب ةمو لب رفاك هنإ ةاولاف
 : نسانلا

 عطقيو سفنلا لتقيو رمخلا برشيو ينزيو قرسي !!ناميإلا لماك

 لعف لجرك !!ناميإلا لماك نمؤم تنأ :هل لوقنو ؛قيرطلا

 ! !ءاوس

 ملو «ناميإلا نم جرخ ةريبكلا لعاف :اولاقف ؛ةلزتعملا امأو

 : لوقن نأ رساجتن ال ؟نيتلزنم نيب ةلزنم يف وهف ؛رفكلا يف لخدي
 ينزي ؛ةريبكلا لعفي وهو ؛نمؤم هنإ :لوقن نأ انل سيلو !رفاك هنإ

 !قحلاب سانلا دعسأ نحن :اولاقو !رمخلا برشيو قرسيو

 دقف ؛دباع نمؤم عم ىواستي ال اذه نإ :اولاق اذإ مهنأ ةقيقح

 .اوقدص

 نيب ةلزنم نوثدحي مث «ناميإلا نم هنوجرخي مهنوك كل

 ! !هلوسر ةنس ىف الو هللا باتك ىف ال تءاج ام ةعدب : نيتلزنم

 : نيتلزنم نيب ةلزنم دجوي ال هنأ ىلع لدت صوصنلا لك

 « ٍتيِيُم ٍللَص يف وأ ىَّدُه َلَمَل ْمُكَأَّيِإ أ آَئإَو :ىلاعت هلوقك
 :[ 15 "يهز
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 .["7؟ :سنوي] 4ُللّصلأ لِ َقَسْلأ َدَمَباَداَمَق # : هلوقو

 . 17 : نياغتلا] # نِمْوُن كو فاك كف يَلَح ىِرلَأ ٌوْه# : هلوقو
 .'''كيلع وأ كل ةجح نآرقلا» :ثيدحلا يفو

 !؟ يقل زدملا ةريباةل ملا قياف

 جراوخلا نوقفاويف «ديعولا هيلع نوذفني ديعولا باب يفو
 :اولاقف ؛ايندلا يف امأ ءرانلا يف دّلخم ةريبكلا لعاف نأ ىف

 يف مهدنع وهف ؛لصألا وه هنآل ؛مالسإلا ماكحأ هيلع ىرجت

 . ىصاعلا قسافلا ةلزنمب ايندلا

 .هل رفغا !ًّمهللا :لوقنو ء«هيلع يلصن فيك !هللا ناحبس ايف

 ! ؟رانلا ىف دّلخم وهو

 ال !هيف فقَوَتُي هنإ :ايندلا ماكحأ ىف اولوقي نأ مهيلع بجيف

 ماكحأ الو ءمالسإلا ماكحأ هيطعن الو ءرفاك : الو ءملسم : لوقت

 الو «هلسغن الو «ءهنفكت الو «هيلع ىلصن ال ؛تام اذإ !!رفكلا

 ةربقم نع هل ثحبن ؟ًاذإ ؛رافكلا عم هنفدن الو «نيملسملا عم نفدي

 ! !نيتربقم نيب

 هذه نيب أطسو اوناكف ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأو

 صقان ًانمؤم ةريبكلا لعفي يذلا نمؤملا يمسن :اولاقف ؛فئاوطلا

 ؛لدعلا وه اذهو «هتريبكب قساف «هناميإب نمؤم :لوقن وأ «ناميإلا

 .يرعشألا كلام نبا نع :(7717) (هحيحص» يف ملسم هاور ثيدح نم ةعطق )١(
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 اهرك ههوكأ نأ اهل نوح آل قسافلا نأ ةاذه قلع هيضركف

 «ناميألا نم. ةعم ام ىلع هسيث لي ءاتلطم ًاتح هحت: نأ الو «ًاقلظم

 :ةيضعملا هد هعيام ناه ههركلو

 : مهنع هللا يضر ةباحصلا يف :سماخلا لصألا ©

 ةَضفاَرلا ّنْيَب لَك هللا ٍلوُسَر باحضأ يِفَو» :فلؤملا لاق
 ْ . «جراوخلاَو

 :حجرسلا

 «بحاص عمج مسا بحصلاو «ءبحاص عمج :«باحصأ)

 . ءيشلل مزالملا :بحاصلاو

 ىلع تامو هب ًانمؤم لَك يبنلاب عمتجا يذلا وه :يباحصلاو

 :ةكللذ

 نأ ؛ هلع يبنلا صئاصخ نم وهو «ةباحصلا يف صاخ اذهو

 ؛ةدحاو ةظحل الإ هب عمتجي مل نإو ءهباحصأ نم نوكي ناسنإلا

 31 اهي نروكز ذأ طوتكي وكل

 .جراوخلاو ةضفارلا نيب مهيف طسو ةعامجلاو ةنسلا لهأو

 اومسو «ةعيش :مويلا نوّمسي نيذلا مه :ةضفارلاف

 يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز اوضفر مهنأل ؛ةضفار
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 مهنأل هوضفر ؛ ةيديزلا نآلا هيلإ بستني يذلا .هنع هللا ىضر بلاط

 نعطيو اهيعض نا .ةقف نوديري ؟رمعو ركب يبأ يف لوقت ام :ةولاس

 :هيلع اوبضغو ءهوضفرف ءامهيلع ىنثأف ؛ِِلك هللا لوسر كلذذب ديري
 "يظفر وعسل !هوكزتو

 ,مهدنع ةفورعم لوصأ مهل - هللاب ذايعلاو - ضفاورلا ءالؤه

 ال هنأو ءمامإلا ةمصع نمضتت يتلا ةمامإلا :مهلوصأ حبقأ نمو

 مامإلا نأل ؛ةوبنلا ماقم نم عفرأ ةمامإلا ماقم نأو ءأطخ لوقي

 الو «ليربج وهو «لوسرلا ةطساوب يبنلاو «ةرشابم هللا نع ىقلتي
 ؛قلخي مامإلا نأ نوعدي مهتالغ لب ءآدبأ مهدنع مامإلا ءىطخي

 !!نوكيف .نك :ءيشلل لوقي

 يبنلا دعب اودترا مهلكو ءرافك ةباحصلا نإ :نولوقي مهو

 قافنلا ىلع اتامو نيرفاك اناك مهضعب دنع رمعو ركب وبأ ىتح ؛ك

 اليلق ارفنو «تيبلا لا الإ ةباحصلا نم نونثتسي الو «هللاب ذايعلاو

 .تيبلا لآ ءايلوأ نم مهنإ :اولاق نمم
 نب يلع اورفك مهتالغ نإ) :«لصفلا» باتك بحاص لاق دقو

 ركب ابأ عياب نيح لطابلاو ملظلا رقأ ًاّيلع نأل :اولاق ؛بلاط يبأ

 قحلاب ذخأي مل املف ءامهتعيب ركني نأ هيلع بجاولا ناكو ءرمعو
 ظ .«ارفاك املاظ راص ؛ملظلا ىلع قفاوو .لدعلاو

 . )54/1١"( مالسإلا خيشل «ةنسلا جاهنم» :باتك ةضفارلاب مهتيمست ببس رظنا ()
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 مهنإ ثيح ؛ةضفارلا نم سكعلا ىلع مهف ؛جراوخلا امأ
 اورفكو ءنايفس يبأ نب ةيواعم اورفكو «بلاط يبأ نب يلع اورفك

 اوناكف «نيملسملا ءامد اولحتساو «مهتقيرط ىلع نكي مل نم لك
 امك نيدلا نم نوقرمي» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا مهفصو امك

 .مهرجانح زواجتي ال مهناميإو «''ةّيمّرلا نم مهسلا قرمي
 .كلذ يف اوغلابو «مهعايشأو تيبلا لآ يف اولغ ةعيشلاف

 قحأ هنأ ىعدا نم مهنمو ءيلع ةيهولأ ىعدا نم مهنم نإ ىتح
 . سكعلاب جراوخلاو هلو هللا لوسر دمحم نم ةوبنلاب

 ؛نيتفئاطلا نيب أطسو اوناكف ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأ

 :انيلع نيقح مهل نأ ىرنو ءمهتلزنم تيبلا لآ لزنن نحن :اولاق
 :اولاقو لَك هللا لوسر نم ةبارقلا قحو «ناميإلاو مالسإلا قح

 اهلزنن نأ انيلع اهقح نم نكل ءانيلع قحلا اهل ِكَِي هللا لوسر ةبارق
 :ِهكَك لوسرلا باحصأ ةيقب يف نولوقيو .اهيف ولغن ال نأو ءاهتلزنم
 لاق امك نوكن نأو «يضرتلاو لالجإلاو ريقوتلاب انيلع قحلا مهل

 يف لحي الو نيل انوَُبَس يذلا اخو انا َرِفْغَأ اَبَرال : ىلاعت هللا
 ىداعت الوب 11 + رقحلا) 4ِحَت ُفوُءَر كن اير أونماء سيد الَغ سو

 ؛هقح هيطعن مهنم لكف ؛مهريغ الو «تيبلا لا ال ؛ ادبأ مهنم ًادحأ

 .ةالغو ةافج نيب اطسو اوراصف

 .هنع هللا يضر ىلع نع ؛(57١٠) ملسمو «(7970) يراخبلا :هاور )١(
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 لهف

 اهنيب عمجلا نايبو ةيعملا يف

 هشرع ىلع هناوتساو هللا ولع نايبو

 :جرشلا
 هئامسأب ناميإلا :هللاب ناميإلا يف لخدي امم نأ ''"قبس

 «هةشرق ىلع ةفاوعساو هللا ولعب نامبآلا كلذ ىو :ةتانضو
 عمجلا هللا همحر فلؤملا نيب مب لصفلا اذه يت ( هثيعمب ناميإلاو

 امب ُناميإلا :هللاب ل ُدَقَو)١ *

 ُفْلَس ِهيَلَع َعَمْجَو بِك هِلوسَر ْنَع ٌرتاوتو .هباتك يف هب ُهَللا َرَبْخَأ

 : (هقلخ لولع ىلع هشرع للع هتاوامس قوف ٌةَناَحِبس هنأ ْنِم قمل

 ةنشلاوب ةياعكلا :ىلاعت هلا ردع ىلع لدا ةنالك وزع
 . عامجإلاو

 .ةرطفلاو لقعلا :امهو .سماخو عبار ليلد انيلع رمو

 ىلع ٌىلع هشرع ىلع هتاوامس قوف هناحبس هنأ نم» *

 ولعو .«ةفص ولع تاعوت لجو نعت ولع نأ اهل مدعي ؟هقلخ
 لقعلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هيلع لد تاذلا ١ ولع نأو «تاذ

 )١( )١/كم"- 65060 4(.
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 ةراتو «ةيقوفلاب حيرصتلاب ةرات :كلذ نم ءولمم باتكلاف *
 لوزنب ةراتو « ءامسلا يف هنأب حيرصتلاب ةراتو .ولعلاب حيرصتلاب

 . كلذ وحنو .هيلإ اهدوعصب ةراتو «هدنع نم ءايشألا

 . كلُذ ركذ قبسو «رارقإلاو لعفلاو لوقلاب تءاج ةنسلاو *

 ملعلا قيرطو «كلذ ىلع فلسلا عمجأ دقف ؛عامجإلا امأ *
 اوناك مهنإف ؛ةنسلاو باتكلا يف ءاج ام دض لقن مدع مهعامجإب

 لقني مل املو ءاهيناعم نوملعيو رابخألا نولقنيو نارقلا نوؤرقي

 مهنأو .«هاوس دنلودقتعي ال مهنأ ملع ؟اهرهاظ فلاخي ام مهنع

 «مهعامجإ تابثإل نسح قيرط اذهو .كلذ ىلع نوعمجم

 .ةريثك نطاوم ىف كعفني هب كسمتساف

 :نيهجو نمف ؛لقعلا امأو ه#

 هل تبث دق ىلاعت هللاو «ءلامك ةفص ولعلا نأ :لوآلا هجولا

 .هناحبس هل ولعلا تابثإ بجوف «لامكلا تافص لك

 وأ تحت نوكي نأ امإف ؛ًايلاع نكي مل اذإ :يناثلا هجولا

 ظ .هل ولعلا توبث مزلف ؛هلثم

 لكف ؛هترطف تفرحنا نم الإ ؛اهركني دحأ الف ؛ةرطفلا امأ *

 الو ةنمي هنع فرصني ال «ءامسلا ىلإ هبلق هجتي !هللا اي :لوقي ناسنإ

 .ءامسلا ىف نلاعتاهللا نذل 4 رسب
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 مه ام مَلْعَ ؛اوناك امَتْيأ ْمُهَعَم ةناحبُس َوُهَو» :هلوق

 . «نولماع

 .هقلخل هتيعمب ناميإلا وهو «هللاب ناميإلا نم اذهو *

 ةياض ماع ىلإ مسقنت هللا ةيعم نأ ''"قبس دقو
 .ةصاخلا ةصاخو

 .رجافو ربو رفاكو نمؤم نم دحأ لك لمشت يتلا :ةماعلاف

 # يصب َنوُلمَت امي أَو تك اَم َنْبَأ عم وهو :ىلاعت هلوق اهلاثمو
 .[5 :ديدحلا]

 مُه َنيِذلاَواوَعَتأ َنبِذَلأ َعَمهَسأَنِإ 3 :ىلاعت هلوق لثم :ةصاخلاو

 .[178 : لحنلا] 4تروُمِست

 هلوسر نع هلوقو ء[55 :هط] * رو عمْسأ امكجعم ىيننإ افاخت

 4٠[. :ةبوتلا] «صعم هلأ كرإ # :ِةكَي دمحم
 ةيعملا ىضتقم نم نأو 2« ةيقيفمح ةيعملا هله ا ندكسو

 نمو «كلذ ريغو ناطلسلاو ةردقلاو رصبلاو عمسلاو ملعلا ةماعلا

 .دييأتلاو رصنلا ةصاخلا ىضتقم
 د #4

- 

 َقَلَس ىذا وه :ِهِلْوَق يف كلذ َنْئْب َعَمَج اَمك» :هلوق *
 تع ضع 2100 سا م وس 6 .هرأ# ريغ سرس سم 2+ رش 58 5 7 6 1

 َنولمعت امي ُهّللأو محك ام نبأ كعم وشو بف جرعي امو ِءمسلا نم لِزني امو اهنم رم ا ا لا ا ا اا لا ا هل لسع تسر م د ل يم سل مسسررس رس يع

 )١( ))/٠١غ 86 41(.
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 .(54[4 :ديدحلا] *ٌريِصَب

 .ةيعملاو ولعلا نيب ::ىأ ؛ (كلذ نيب :هلوق

 . .ولعلا تابثإ : « شرعا لع وتسأل » :هلوق يفف *

 عمجف «ةيعملا تابثإ : 4مم امني ْمَمَمَوْهَو» :هلوق يفو *
 . ىتأيو قبس امك امهنس ةافاثم الو .ةدحاو يآ 5 امهنيب

 : ةثالث هوجو نم عمجلا هجوو

 يأ ظَعمَوعَم ١ : لاق مث «شرعلا ىلع هءاوتسا ركذ هنأ :لوألا

 نيقيلا ملع ملعن اننإف ؛نيفصو نيب هسفنل هللا عمج اذإو 24 محك اَم

 ذإ ؛امهعامتجا لاحتسال ؛اضقانت ول امهنأل ؛ناضقانتي ال امهنأ

 امهدحأ دوجو نم دب الف ؛ناعفتري الو ناعمتجي ال نيضقانتملا

 ةيآلا لوأ نوكي نأ مزل ؛ضقانت كانه ناك ولو «يناثلا ءافتناو

 ..سكعلاب نأ اهرخآل ايذكم

 امك ؛تاقولخملا يف ةيعملاو ولعلا عمتجي دق هنأ :يناثلا

 .انعم رمقلاو ريسن انلز ام : سانلا لوق يف فلؤملا هركذيس

 كلذ مزلي مل ؛قولخملل ةبسنلاب امهضراعت ضرف ول :ثلاثلا

 .ءيش هلثمك سيل هللا نآل ؛قلاخلل ةبسنلاب

 دع دع د

 انت 4 عم وهو : هِلْوَق ىنْعَم َنسْيِلَو»

 وه ان. ناك وأ هنأ كيس كلوب نقل عملا« - 0

 يف ام عم ؛هؤزجت وأ «قلاخلا ددعت امإ :نيرمأ دحأ مزل ؛ىنعملا

 لو



 انين طف هناي وهو هديب طرحت ءانشألا نوكأ ىم اقيا كلذ

 ةغللا تناك اذإو :ىنعي ؛ةَعّللا ُهُبِجوُت ال اذه َّنإف» :هلوق
 بهذم نالطب ىلع ةلادلا هوجولا دحأ اذهو «نيعتي مل ؛هبجوت ال

 ًاطلتخم هقلخ عم هللا نأب نيلئاقلا ؛مهريغو ةيمهجلا نم ةيلولحلا

 . مهب
 نيب قرفو «هيضتقت دق ةغللا نأل ؛ةغللا هيضتقت ال :لقي ملو

 :قللذ هيجوت' اهتوك نيبو كلذ: ىضتقت ةقللا نوك

 ؛نبللاو ءاملا لثم ؛طالتخالا ىضتقت دق ةغللا يف ةيعملاف

 ام ُفالخَو «ةّمألا ُفَلَس ِهْيَلَع َعَمْجَأ ام ٌفالخ َوُهَو» :هلوق *
 قلاخلا نأ ىلع روطفم ناسنإلا نأل كلذو :هَّقْلَخلا ِهْيَلَع ُهللا َرْطَق
 هللا نأ دقتعيو الإ !هللا اي :لاق اذإ دحأ سيل «قولخملا نم نئاب

 هنأ ىوعدف ؛هقلخ ىف لاح هنأ دقتعي ال ءهقلخ نم نئاب ىلاعت
 .ةرطفلل فلاخمو لقعلل فلاخمو عرشلل فلاخم قلخلاب طلتخم

 .هتاقولُخَم رْعْصَأ ْنم هللا تايآ ْنم ةيآ ْدَمَقلا لب» :هلوق
 امتنأ رفاسُملا رّيغَو ٍرفاسُملا َعَم َوُهَو ءءامّسلا يف ٌمعوضْوَم َوُهَو

 . (ناك

 .ىلاقتنالا بارضإلل :(«لب»

 انيحتو رسسلا انوش هللا همحر فلؤملا هبرض لثم اذهو *

 نأ كلذو ءامهنيب ام دعابت عم ةقيقح ناسنإلا عم ءيشلا نوك ةحصل

 ١م



 هريغو رفاسملا عمو ءءامسلا يف وهو «تاقولخملا رغصأ نم رمقلا

 ظ .ناك امنيأ

 : لوقن ؛تاقولخملا رغصأ نم وهو «قولخملا اذه ناك اذإف

 يضتقي الو ءًاضقانت كلذ دعي الو .ءامسلا يف وهو ءانعم هنإ

 ءاهرهاظ ىلع ةيعملا تايا يرجن نأ حصي ال اذاملف ؛ًاطالتخا

 ! ؟ءيش لك قوف ءامسلا يف وه ناك نإو «ةقيقح انعم وه :لوقنو

 ناكل ؛قلخلا يف عنتمم اذه نأ ضرف ول :ًاقباس انلق امكو

 وهو مح ايس رج ا ماا ؛ عنتمم ريغ قلاخلا يف

 يف لجو زع اديعب ناك نإو ىتح «كلذ يف ضقانت الو «ةقيقح انعم

 . هولع يف بيرق هنإف ؛هولع

 ةجاح ال هنإ :لاقو «هبتك يف مالسإلا خيش هققح يذلا اذهو

 نأب انداقتعا عم نكل ءاهرهاظ ىلع ةيآلا لب «ةيآلا لوؤن نأ ىلإ

 هشرع ىلع وهو ءاقح انعم وهف ؛هشرع ىلع ءامسلا يف ىلاعت هللا

 ةولعلا نيف: وهو « انك اتولا كاملا ىلإ هل نع هتإ لوقت انيك :؟انخ

 وه رول رقي نبل لهأ لك ؛ًادبأ اذه ركني ةنسلا لهأ نم دحأ الو

 تسيل قلاخلا تافص نأل ؛ولعلا يف هنأ ىلع نوقفتم ءاقح لزني

 .قولخملا تافص لثم

 هللا همحر ميهاربإ نب دمحم خيشلل ريرقت ىلع ترثع دقو
 الو ءاهتقيقح ىلع قح ةيعملا نأ يأ ؛ًامامت ىنعملا اذه نيبي
 اباوج لاق ؛ضرألا يف هنأ وأ «قلخلاب ًاطلتخم نوكي نأ مزلتست

 :«(هملعب مهعم» :فلسلا ضعب لوق ىلع

 هلآ



 سيل «ىضتقملاب ةيعملل ريسفت يهف ؛ةملكلا هذه تءاج اذإ)

 نأ اذهب ريسفتلا ىلع ودحيو لمحي يذلاو «ةملكلا ةقيقحل ًاريسفت
 يتأيف «مهب طلتخم هنإ :نولوقي نيذلا ةعدتبملا اذه يف عزانملا

 ال نكلو ءهملع لامكب هنأ وهو «قايسلاب دارملاب فلسلا نم ضعبلا
 اهعم تعمتجا لب ء«ميلع ءيش لكب اهلولدم (عم) ةملك نأ نوديري

 اهريسفتف ؛مهعم هنوك وهو «ىنعملا يف ةيعملا تدازو .ملعلا يف

 . 2. . .قح لكلاف ؛لطاب اهانعم نأ ىلع لدي ال ىضتقملاب

 ىرخألا هتديقع ىف مالسإلا خيش ؛اذهلو» :لاق نأ نع

 نمف ؛هتقيقح ىلع قح مهعم هلوق نأ نيب ؛ةرصتخملا ةكرابملا

 درلا وهو «كلُذ ىلإ تعد ةجاحلف ؛ىضتقملاب فلسلا نم اهرسف

 نآرقلاو ءمدقت امك ولعلا نوركني نيذلا ةيمهجلا لولحلا لهأ ىلع

 نم كلذ ريغو ىضتقملاو مازلتسالابو موهفملابو ةقباطملاب رسفي
 ال ىضتقملاب ريسفتلا مهنع يور نيذلا ءاملعلا ءالؤهو «تالالدلا
 اريرقت ؛«ىواتفلا» نم ها «سمشلاك مهدنع يه لب «ةيعملا نوركني

 ظ .”ةومحلا ىلع

 ؟هتاذب انعم وه :لوقن نأ حصي له :لاؤس *

 ينعم مهوي هنأل ؛هنع دعبي نأ بجي ظفللا اذه :باوجلا

 نأ لصألا نأل ؛هيلإ ةجاح الو «لولحلاب لوقي نم هب جتحي ًادساف

 هلوق ىلإ ىرت الأ ؛هسفن هل وهف ؛هسفن ىلإ هللا هفاضأ ءيش لك

 )١( «خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لئاسرو ىواتف» )١ / 7١7 75١(.

 هللا



 ر#
 هلوق ىلإو !؟هتاذب ءاج :لوقن نأ جاتحي له ؛4كّبَر ءاَجَو# :ىلاعت 2 لإ ؟ 5 2 9 . -.

 لزني :لوقن نأ جاتحي له ؛؟”«انتدلا .ءامننلا ىلإ انيزب: لؤي هلك

 هنأ يعدي نم ةلداجم يف الإ مهللا ؛كلذ ىلإ جاتحن ال اننإ !؟هتاذب
 . هفيرحت درل ؛هرمأ لزني وأ هرمأ ءاج

 نميهم .هقلخ ىلع بيقر .هشرع قوف هناحبس وهو)) :هلوق 2

 : (مهيلع علطم . مهيلع

 عم هنأ م : (هشرع قوف هناحبس وهو)) : هللا همحر لوقي 2

 .هشرع قوف هنكل .قلخلا

 مهلاوقأآل الففاح انام : ينعي : (هقلخ ىلع بيقر» 5

 . مهتانكسو مهتاكرحو مهلاعفأو

 هلف ؟ هدابع ىلع رطيسي مكاح : يأ ؛ (مهيلع نميهم)) 2

 : هل لوقي نأ ًائيش دارأ ادإ هرمأو هلك رمألا عجري هيلإو ءمكحلا

 .نوكيف !نك
 ام كلذب ينعي ؛؛هتيبوبر يناعم نم كلذ ريغ ىلإ» :هلوق *

 هذهو «ءربدملا كلاملا قلاخلا وه برلا نأل ؛ةريثك ةيبوبرلا ىناعم

 .اذج ةريثك ىناعم لمحت

 .«نيحيحصلا» ىف وهو )45/١(, هجيرخت قبس 600
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 شْرَعلا َقْوَف ُهَل هنأ ْنم ُهللا ُهَرَكَذ يذلا مالكلا اذه َلُكَو» :هلوق *

 : «ٍفيرحت ىلإ جاتْحَي ال ههِتَقيِقَح ىلع ّقَح :انَعم ُهَنأَ
 قبس ام ىنعم ررك امنإو قبس امل ديكأت ةلمجلا هذه *

 قوف هنوك نم هللا هركذ ام نأ هللا همحر نيبف ؛عوضوملا ةيمهأل

 ىلع قح انعم هنوك نم هركذ ام كلذكو .هتقيقح ىلع قح شرعلا
 . فيرحت ىلإ جاتحي ال «هتقيقح

 ردقلا ةيقوف ىلإ ةيقوفلا ىنعم فرصن نأ جاتحي ال :ينعي *
 امك ؛ردقو تاذ ةيقوف يه لب «ليطعتلاو فيرحتلا لهأ هاعدا امك

 قح يه :لوقن لب ءاهرهاظ نع ةيعملا ىنعم فرصن نأ جاتحي ال

 درو ام نكل ؛فرحم وهف ؛اهتقيقح ريغب اهرسف نمو ءاهرهاظ ىلع
 ىلإ تعد ةجاحل فلسلا نع دراو ءاهاضتقمو اهمزالب اهريسمفت نم
 .قح قحلا مزال نأل ؛ةقيقحلا يفاني ال وهو .كلذ

 ناصي نكلو  :لاقف ءهللا همحر فلؤملا كردتسا مث *
 © ِءامَّسْلَ ىف :هِلْوَق َرهاظ نأ ّنَظْب نأ لثم»  ةبذاكلا نونظلا نع

 ٍلْهَأ عامجإب لطاب اذهَو ؛ُهَلِظُت وأ ُهَلِقُت َءامّسلا َّنأ :[7١؟ :كلملا]
 . «نامئولاو ملعلا

 نم ساسأ اهل سيل يتلا ماهوألا يه ةبذاكلا نونظلا *

 .للَي هلوسرو ىلاعت هللا مالك اهنع ناصي نأ بجيف ؛ةحصلا

 ءامسلا نأ ؛4هآَمَسلَآ ف # :هلوق رهاظ نأ َّنَظُي نأ كلذ لاثم *
 ذا ريل ىلع ناك نم كيلا تنتس.. محب امك هليحت' : نأ لج
 .ناسنإلا ىلع فقسلاك ؛هقوف نوكت : ينعي ؛(ُهَّلظَ
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 ةلدألا نوص بجي .بذاك نظ وهف ؛اذه ناسنإلا نظ اذإ

 . كلذ نع ءامسلا ىف هللا نأ ىلع ةلادلا

 . «ناميإلاو ملعلا لهأ عامجإب لطاب اذهو» :فلؤملا لاق

 . هبت

 نأ نظي نأ لثمو :لوقي نأ فلؤملا ىلع ناك :لئتاق لوقي دق

 نأل ؛قلخلاب طلتخم هنأ ؛[5 :ديدحلا] *« يكَعَمَوْهو# :هلوق رهاظ

 ءاظنأ بذاك نظلا اذه

 ىف ًاقباس كلذ ركذ هللا همحر فلؤملا نإ :لوقث نأ هباوجو
 .«قلخلاب طلتخم هنأ ؛4كعمَوْهَو##© :هلوق ىنعم سيلو» :هلوق

 : ةرقبلا] «ُنضراْلاَو توسل ظ508 سو 8 دق هللا نإف» :هلوق *
 : ([«"هه

 ٌ ٠ ا 0
 عا : سابع نبا نع ىوري امك :«يسركلا» *

 تاوامسلاب طاحأ : ىنعي :4 ٌنيأْلاَو توسل هيي َعِسَو > ع
 ا نيضرألاو عبسلا تاوامسلا ؛ ضرأللاو

 !ةةلقن وأ هللا لطت ءاسلا نأ ناظ زي يكف

 دحأ نظي الف ؛ضرألاو تاوامسلا هيسرك عسو دق ناك اذإف

 .هّلظت وأ هّلقت ءامتشلا نأ وهو «بذاكلا نظلا اذه ادنأ

 0119/98/1 هحيرخلت قبس:
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 « الوزت نأ ضرالاو ٍتوْمَسلا كيْمي# يذلا وهو» :هلوق
 ١"7[(: :رطاف]

 ؛امهل هللا كاسمإ الولو ءامهنكامأ نع الوزت نأ امهكسمي *:

 ةلييمد هتوفو هترذعب لجو زرع هللا نكلَو ءاتلازو اتدامو اتبيرطضال

 نإ آتلاَد نيلو # :ىلاعت لاق لب ءالوزت نأ ضرألاو تاوامسلا
 هللا بع ددحا اييكيمأ نع 4111 :ةرطاق] 4 تركع ترم فاذيكما

 : اذبأ

 يذلا هللا الإ امهكسمي ام !؟ضرألاو تاوامسلا تلاز ول فيكف

 هديب «ىلاعتو هناحبس .نوكيف !نك :ءىشلل لوقي يذلا ءاهقلخ

 . ضرألاو تاوامسلا توكلم

 ءامستلا كسميو #» :هلوق #
2)56. 

 هت ا آ 0

 : جحلا] 4ةويْذإب اَّلِإ ٍضْرَْلا َلَع مَن ن

 تعقول ؛اهل هللا كاسمإ الول ؛هللاوو .ءضرآلا قوف ءامسلا

 ءامّسلا انلعحيو # :ىلاعت لاق امك ؛ةميظع مارجأ اهنأل ؛ضرألا ىلع

 َنإَم رنا اهتيتَب ةَمتلآَر» :لاقو ء[8؟ :ءايبنألا] © اطمح اًمْنَس
 ىلع تعقول ؛اهكسمي هللا نأ الولف ؛[517 :تايراذلا] # َنوُعِسوُمل

 . اهتفلتأ ؛ ضرألا ىلع تعقو اذإو «ضرألا

 ءامسلا كسميو ءالوزت نأ ضرألاو تاوامسلا كسمي يذلاف

 نأ لقت داما نأ روصتم روصتي له ؛هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت نأ

 ١ ! ؟ هّلظت

 ما



 وخاص سي و
 : مورلا] * ورا راو هاما موقت نأ هللا نمو ١١ : هلوق 2

)2 : 

 زع هلامك ىلع ةلادلا تامالعلا نم : ينعي ؛ # عدلا نمو

 هجرت نه لكم

 نأل ؛يعرشلاو ينوكلا :4 ورمي ُسْرألاَو ُهَمَسلَا موقت نأا#
 عبَتأ ولو # ؛ناسحإلاو لدعلاو ةمحرلاو ةمكحلا ىلع ينبم رم

 :نونمؤملا] 4 ٌتكرهِض نمو ُشْرأْلاَو توما ٍتَدَسََل ْمْهَءاوْمَأ ٌّقَحْل
 رمألل ةفلاخم يهو «ضرألاو تاوامسلل داسف ب ء[الا

 .ىعرشلا

 ,يعرشلاو ينوكلا هللا رمأب موقت ضرألاو تاوامسلاف ؛ًاذإ
 نمو ضرألاو تاوامسلا تدسفل ؛قلخلا ءاوهأ عبتا قحلا نأ ولو
 ٍضرأْلا يف أوَُدِسُفُن الو # :ىلاعت هلوق يف ءاملعلا لاق اذهلو «نهيف
 اهيف اودسهت ال» "ا ([6 7 :فارعألا] # اًهِحلَصِإ َدَحَب

 . «يصاعملاب
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 ظ لف

 هتباجإو ىلاعت هللا برق ىف
 ع

 هتبفوفو هولع ىفاني 8 كلذ نآو

 :حرسلا

 ١

 : هسمن هب فصو اميف :ىنعي ؛«(كلذ ىف لخد دقو» :هلوق *

 95 ل ٠ ا 9 ًّ

 بيرق هنأب ناميإلا :«بيجم هقلخ نم بيرق هنأب ناميإلا» *

 .هدابعل :ىنعي ؛بيجمو «هسفن يف

 اف قع ىداكع للام اذ: >> لات لوقف: كللذ :ليلدو * يل ظ
0 0 23 

 ف هس هس ع 7

 ١87[. :ةرقبلا] 4ِقاَعَداَّذإ عاَّدلأ َةَوْعَد بيج ل

  نوكيف ؛اذه ىلعو هدللا ىلع رع رايح يذلا هذه يف

 يف انلق امك # ٌبيِرََق 9 يف لوقن نكلو ءلجو زع هبرق برقلا
 .ناسنإلا هيف يذلا ناكملا ىف نوكي نأ مزلتسي ال هنأ ؟ةيعملا

 برقأ هنإ) :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناك اذإو
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 لجو زع هللا نوكي نأ مزلي الو .''"هتلحار قنع نم مكدحأ ىلإ

 لبق هللا نإف» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوق ناك اذإو

 نإ ءرادجلا نيبو هنيب هللا نوكي نأ مزلتسي ال :'"' «يلصملا هجو

 ىلإ رظني ناك نإ ضرألا نيبو هنيب الو ءرادجلا ىلإ يلصي ناك
 . ضرألا

 نيل هللا نال ؛ضرألا يف نوكي نأ هبرق نم مزلي ال كلذكف

 . ءيش لكب طيحم وهو «هتافص عيمج يف ءيش هلثمك

 ىلإ ىلاعت هللا برفق مسق نم ءاملعلا نم نأ ملعاو 2

 ماع برق ةطاحإلا هاضتقم يذلا برقلا :لاقو «ةيعملاك ؛نيمسف

 . صاخ برق ةباثإلاو ةباجإلا هاضتقم يذلا برقلاو

 ةباجإل ضتقم ؛ طقف صاخ ىسرقلا نإ :لوقي نم مهنمو

 ظ . مسقني الو «دباعلا ةباثإو يعادلا

 ْنِإَف ْقَع ىِداَبِع كَللأَساَدِإَو # : ىلاعت هلوقب ءالؤه لدتسيو
 هه آ لارسال دع ه-

 : يع ىبنلا لوقبو ١5[« :ةرقبلا] نعد اَذِإ عاَدلأ ٌةَوُعَد بيج ٌبيِرَق

 نأ نكمي ال هنأو :«""دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأل)
 م رتكلا ةردجقلا هم'ايورت قلاعتهللا نوك

 )١( هجيرخت قبس )05/5(.

 )١( هجيرخت قبس )١/١189( .«نيحيحصلا)» ىف وهو

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (587) ملسم هاور رف .

 ا



 - ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا اذهو

 نضول ا انَقلَح َدَمْلَو # :ىلاعت هلوق لوقلا اذه ىلع دروأ نكلو
 00 _ 3. 276 سىس سا 4 وو وعدم 3 + سم حم

 دارملاف ؛[5١ :ق] # ديرولا ٍلَبح ْنِم ِهْبلِإ ب أ نحنو رسمت لي سوسو ام ملعَتو

 ىفَتُك َدَمَل # :ةيآلا رخآ يف لاق اذهلو «ناسنإ لك :#َنَضِإلا #ب

 َيعْلَأ :  لاق نأ ىلإ * . . . دير ولأ َةُرَصِم كاطع َكنَعاَْفَتكَف ادم َنَيَوفَع

 . لماش وهف ؟[17 - 7١ :ق] «ِرَْع ردك لك مَهَجْف
 * َمفْلْلا ِتَمَلَب اَدإ اَلْوَقط :ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع دروأو م

 «نرْروب ال نكلو مي هلا برأ ْنَم * َوُرظَت ْذّيِح ٌرْثأَ
 مهحاورأ تغلب نيذلا ءالؤه مسق مث .[80 4” :ةعقاولا]
 .رفاكلا مهنمو .ماسقأ ةثالث ىلإ موقلحلا

 رس تعرق هر را

 # ديرولا ٍلَبح ْنِم ِهّيَلِإ بأ ُنحو# :هلوق نأب كلذ نع بيجأو
 رم

 قلي ذإ © :هلوقب كلذل لدتساو ءانتكئالمب :ىلعي ؛[ 575 : ق]
- 

0 

 : ينعي ؛4ُبروأ ب قلعتم فرظ «ذإ نإف ؛[17 :ّق] 4 ايل
 دارملا نأ ىلع لدي اذهو «نايقلتملا ىقلتي نيح هيلإ برقأ نحنو

 . هتكئالم برق ىلاعت هبرقب
 برق :دارملا : هيل برأ ُنَحَو ل :رضتحملا يف هلوق كلذكو رح

 اذهو ء[80 :ةعقاولا] * َنوُرِعُي ال نكلو» :لاق اذّيلو «ةكتالملا

 اذه: هوريضبت ال وكل فاتدتع يوعوم بيرتلا "انه نأ ىلع لذي

 يف هللا نأل ؛لجو زع هللا هب دارملا نوكي نأ عانتمالا ةياغ عنتمي

 .ءاعبجلا
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 سيل هنكلو «برقأ يدنع وهف ؛مالسإلا خيش هيلإ بهذ امو

 . كاذب برقلا يف

 ني عي ع

 تللأس اًدِإَو © : هلْوَ يف كلذ َنْي 2 0 امك» :هلوق *

 ١185[« :ةرقبلا] 4 ناعد اَذِإ أ رغد تي بير نإ قع ىو

 قْنَع ْنِم ْمُكِدَحَأ ىلإ ُتَرَقأ ةنوعذدت يذلا َّنِإ) :ِةنلي هلوَقَو

 ا

 .ةباجإلاو برقلا هيلإ راشملا :«كلذ نيب عمج امك» :هلوق *

 ظ داع دع د

 هنيِعَمَو هبْرُق نم َةَّنْسلاَو ٍباتكلا يف َركُذ اَمَو» :فلؤملا لاق #*

 يف ةَْش هلْئمك سبل هَ ةناحتش هنا قو هٌولُع ْنِم َركُذ ام يفانُي ال

 . (هٌولُع يف ٌبيِرَق هود يف ٌنلَع َوُهَو ؛ هتوعن عيمج

 عم بيرق ناد هنأ عم يلع وه .هتافص :ىلنعي ؛(هتوعن) *

 مالكلا يف ًابيرق كلذ نايب قبس دقو «كلذ يف ضقانت الو «لاع هنأ

 .ةيعملا ىلع

 )1١( هخيرخت قبس )01/7(.
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 لصف

 ةقيقح هللا مالك نارقلا نآب ناميإلا يف

 :حجرسلا

 َنآْوَعلا َّنأب ٌنامْيإلا : هبتُكَو هللاب ناميإلا َنِمَو :لّصَف» :هلوق *
 : (دوعَي هيلو أدي ةنم ؛ قولُشَم دْيغ لزم هللا مالك

 ناميإلا نوك هجو :«هللا مالك نارقلا نأب ناميإلا» :هلوق *
 هللا مالك نم نارقلا نأ 0 ناميإلا نم هجولا اذه ىلع نارقلاب
 هنأب نارقلا فصو هللا نإف ؛اضيأو ءهتافص نم ةفص هللا مالكو

 . هللاب ناميإلا نم كلذ قيدصتف ؛لزنم هنأو .همالك

 هناحبس هلوق كلذ ىلع ليلدلاو :«هللا مالك» :هلوق *
 ولأ ملك َمَمَسي َّقَح هر كَراَجَْسأ <سيإ ِرْيَمْلا نم دحأ َنِإَو# :ىلاعتو
 ظ .[1 :ةبوتلا]

 : ىلاعت هللا دنع نم أ ؛«لزنم» :فلؤملا لوق *

 ..[9 :رجحلا] «َنوُظِلولاَنإَو ركز اَنلَرَت ُنححاَنِإ # :ىلاعت هلوقل
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 مكنت م 7 ١ ا

 ١[. :ردقلا] «ِرْدَتْلاِةليِل ف ُهََلَْنَأ اَنِإ 8 : هلوقو

 يتلا هللا تاقولخم نم سيل :يأ ؛«قولخم ريغ» :هلوق *

 « ةدكلاو ُقلَلَل ُهَل الآ» :ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو
 آَنِسوَأ َكِلَدَكَو #» :ىلاعت هلوقل ؛رمألا نم نارقلاو .[55 :فارعألا]

 :ملكتملا ةفص مالكلا نألو «[07 :ىروشلا] 4 ائرمأ ني اً كَل
 نم نئاب ؛عونصملاك ؛هنم نئاب «قلاخلل لوعفم قولخملاو
 . عناصلا

 نم ال ءهللا نم هليزنت ءادتبا نأ :ىنعي ؛«أدب هنم» :هلوق *

 لاق امك ؛ىلاعت هللا دنع نم هب لزان ليربجف ؛هريغ الو ليربج
 هل

 - ١97 :ءارعشلا] «ٌنيِمَأْلا ورا هي ُلْرَد نيملعْلا بر لين ُهَّنِإَو 9 : ىلاعت
 سد رس

 ٠١7[, :لحنلا] 4تكليَر نم ِسْدُصْلأ خور َملْرَن لق # :لاقو « .ه "©
 ١[. :رمزلا] « ركل ْريِزَعْلا هَل نم بتكلا ٌلِبِزنَت # :ىلاعت لاقو

 ليلدلاو اهانعم نع "”هالكلا قبس :(دوعي هيلإو» :هلوقو *

 .هللا مالك نع ثحبلا دنع تايآلا حرش يف اهيلع

 ىلع ءانب :«ةقيقح هب ملكت هللا نأو» :فلؤملا لاق *

 ؛ةقيقح هللا مالك ناك اذإو «ةيقيقح تافصلا عيمج نأ ؛لصألا

 ريغ قلاخلا ةفصو «ءهتفص هنأل ؛ًاقولخم نوكي نأ نكمي الف

 .ةقولخم قولخملا ةفص نأ امك ؛ةقولخم

.)478/1( )9١( 
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 ؛قولخم نآرقلاب ظفل :لاق نم» :دمحأ مامإلا لاق دقو

 .2'"(عدتبم وهف ؛قولخم ريغ :لاق نمو «يمهج وهف

 وه يذلا ردصملا ىلع :نيينعم ىلع قلطي ظفللا :لوقنف

 نأ كش الف ؛ردصملا وه يذلا لوألا ىنعملا ىلع امأ
 ةقولخم نآرقلا ريغو نآرقلاب انظافلأ

 جراخلا توصلا اذهف ؛ظفلتلا وه ظفللا نإ :انلق اذإ اننآل

 ظوفلملا ناك ءاوس «ءقولخم وهف ؛ظفلتلا ظفللاب ديرأ اذإف

 هنمو «قولخم هنم اذْهف ؛هب ظوفلملا ظفللاب دصق اذإ امأ
 . قولخم ريغ

 .قولخمب سيلف ؛نآرقلا وه هب ظوفلملا ناك اذإ ؛هيلعو

 .ةلأسملا هذه ىف لوقلا ليصفت اذه

 نآرقلاب يظفل :لاق نم» :لاق هللا همحر دمحأ مامإلا نكل
 : نيلامتحا دحأل كلذ لاق !«ىمهج وهف ؛قولخم

 يف ًاضيأ لالخلا هآورو )61/1١"١( (ةنسلا» باتك ىف دريحلا مامإلا نب هللا لدبع هاور 200(

 2.0531 /1) ةيميت نبال «لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد» باتك يف امك «؛ةنسلا» باتك
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 دمحأ مامإلا نأك ؛ةيمهجلا راعش نم لوقلا اذه نأ امأ

 ملعاف ؛قولخم نآرقلاب ىظفل :لوقي لجرلا تعمس اذإ :لوقي

 . ىمهج هنأ

 طروخلملا ظقلتاو لئاقلا كيرن نيحب كلذ نوكر ذأ انازدع
 :لاق نم» :لاق ؛هرسف هسفن دمحأ مامإلا نأل ؛برقأ اذهو هب

 نارقلاب يظفل :لاق نم» :هلوق ىنعم حضتي ذئنيحو

 .هب ظوفلملا دارأ هنأل ؛(ىمهج وهف ؛ىقولخم

 وهف هب ظوفلملا انه ظفللاب ديري يذلا نأ كش الو
 ؟ علتبم : لوقي نروح | مامإلاف ؛قولخم ريغ : لاق نم امأ (« يمهج

 ؛لوقلا اذه لثم نولوقي اوناك امو .فلسلا نع دهع ام اذه نأل

 . طقف ؛هللا مالك نآرقلا :نولوقي

 كن ذة ان

 َوُه ِدَكَع ٍدَّمَحُم ىلع لزنأ ىذلا َنآْرُقلا اذه َّنأَو» :هلوق *

 .(هِريَغ مالك ال ةَقيقَح هللا ُمالَك

 هذه نإف ؛ميظع ماقم ماقملا نأل ؛اذه فلؤملا ررك

 وه ام نحملا نم نيملسملا ءاملع ىلع اهيف لصح ةلأسملا

 مامإلاب قحلا هللا ىمح 50 ةةريثك ممأ اهيف كلهو .مولعم

 هللا مالك نآرقلا نأ الإ اولوقي نأ اوبأ نيذلا .ههابشأو دمحأ

 .قولخم ريغ
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 مالك نم نآرقلا نإ : لاق نمل ًافالخ : (هريغ مالك ال» :هلوقو

 . كلذ هبشأ ام وأ . . .دمحم مالك نم وأ «هايإ هللا همهلأ ؛ليربج

 لوقب ضراعم :(«هريغ مالك ال» :انه فلؤملا لوق :تلق نإف

 < نوم ام الق ٍرعاَس لوي وه اَمَو د6 برك لوُسَو ُلوَل مَّنِإ 8 :ىلاعت هللا
 شرَمْلا ىِؤ دْنِعْوَوُف ىؤ روك لوسر ُلوقلهَّنِإ 8 :هلوقو ٠ - 4١[« :ةقاحلا]
 !؟ليربج يناثلاو لِي دمحم لوألاو ل[ 489 :ريوكتلا ] # نيم

 ىلع نيتيآلا لمحن نأ نكمي ال :لوقن نأ كلذ نع باوجلاف

 !!نيملكتم نم ردصي نأ نكمي ال

0008 

 وأ هللا مالك ْنَع ةياكح هَّنأب لولا ٌفالطإ ٌروجَي الَو» :هلوق *
 : (ةرابع

 !لوقلا زوجي ال :لقي ملو :«لوقلا قالطإ زوجي ال» :لاق
 ءًاقالطإ ؛هللا مالك نع ةرابع نارقلا اذه :لوقن نأ زوجي ال : ينعي

 هنإ :اولاق نيذلاو «ةيبالكلا مه :ةياكح هنإ :اولاق نيذلاو

 .ةيرعشألا مه : ةرابع

 سيل فحصملا ىف يذلا نارقلا اذه نأ ىلع اوقفتا لكلاو

 : امهنيب قرفلاو «ةرابع وأ ةياكح امإ وه لب «هللا مالك

 مالكلا وه يذلا ىنعملا اذه نأك :ينعي ؛ةلثامملا ةياكحلا نأ
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 . ملكتملا مالك ىدصلا يكحي امك ؛ةأرمب يك مهدنع

 يسفنلا همالك نع ربع ملكتملا نأ اهب ينعيف ؛ةرابعلا امأ

 . تقلخ تاوصأو فورحب

 ؛ ليصفتلا دنع نكل «ةرابع وأ ةياكح هنأ قلطن نأ زوجي الف

 يكحي وأ هللا مالك نع ربعي نآلا ءىراقلا نإ :لوقن نأ زوجي دق

 . هللا مالك وه سيل نارقلاب هظفل نأل ؛هللا مالك

 نأ قالطإ نكل ءهب سأب ال دييقتلا اذه ىلع لوقلا اذهو
 .زوجي ال هللا مالك نع ةياكح وأ ةرابع نارقلا

 ال» :لاق ثيح ةرابعلا يف ًاقيقد هللا همحر فلؤملا ناكو

 . نييعتلاو دييقتلا نم دب ال لب ««لوقلا قالطإ زوجي

 0 ا دم لاق ْنَم ىلإ ا

 يف هوظفح وأ فحاصملا يف سانلا ةنتك امهم : ينعي 2

 . هللا مالك هنوك نع جرخي ال هنإف وعلا اعلا

 ىلإ ةقيقح ةقيقح فاضي امنإ مالكلا نإف» :لاقف كلذ نبع مث 3
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 هلاق نم ىلإ ةقيقح فاضي مالكلاف ؛حضاو ليلعت اذهو

 ؛عسوتلا ليبس ىلعف ؛ يقوم افليم هلاق نم ىلإ هتفاضإ امأ «ًائدتبم
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 : ًالثم نآلا انأرق ولف

 نادي َكاذ ْخْسَقِب ٍدودٌّصلل ام ناكألا ٌتباث ِةَّبَحَملا ٌمُكَح
 ْ .''ميقلا نبا ىلإ ةقيقح بسني تيبلا اذه نإف

 > : تلق ولو

 ْمِلَكلا ٌفْرَح َمُث ٌلْمفَو ٌمْسَو ْمِقَتْساَك ٌديِفُم ظْقَل اسالك
 ."' "كلام نبا ىلإ ةقيقح بسني اذهف

 .لوألا لئاقلا ىلإ ةقيقح فاضي مالكلا ؛ًاذإ

 نم مالك ال «ىلاعت هللا وهو كلوأ هب ملكت نم مالك نارقلاف

 . هريغ ىلإ هغلب

 : (هيناعُمو ةفورح ؛ هللا مالك َوهَو» :هلوق *:

 ملكت ىلاعت هللا نإ :اولاق ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم اذه

 .هيناعمو هفورحب نارقلاب

 : (يناعملا نود ٌفورحلا هللا مالك َنَيَلَوا :هلوق

 مالكلا نإ :نولوقي مهنأل ؛ةيمهجلاو ةلزتعملا بهذم اذهو

 ءامسلاك ؛هتاقولخم نم ءيش وه لب «ءهللا تاذب موقي ىنعم سيل

 )١( ىسيع نبال «ميقلا نبا مامإلا ةديصق حرش» )١/717(.

 «ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش» (؟) )١/١17(.
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 ىف ًامئاق ينعم سيلف !كلذ هبشأ امو تيبلاو ةقانلاو ضرألاو
 ؛هل ًامالك اهامسو «لجو زع هللا اهقلخ فورح هللا مالكف ؛هسفن

 تيب ءافسو ةيبلا قل اهكود هللا ةقاث' اهامسو.ةقانلا :قلخ امك
 . هللا

 نأل ؛فورحلا وه ةلزتعملاو ةيمهجلا دنع مالكلا ناك اذهلو

 لجو زع هللا اهقلخ تاوصأو فورح نع ةرابع مهدنع هللا مالك

 . اميظعتو افيرشت هيلإ اهبسنو

 .«فورُحلا َنوُد يناعّملا آلَو» :هلوق

 يف ىنعم مهدنع هللا مالكف ؛ةيرعشألاو ةيبالكلا بهذم اذهو

 وأ ةرابع امإ ؛ىنعملا اذه ىلع لدت ًافورحو ًاتاوصأ قلخ مث ءهسفن
 ا

 هللا نأ انركنأ اذإ اننأ ركذ هللا همحر ميقلا نبا نأ ملعاو

 :ردقلاو عرشلا انلطبأ دقف ؛ملكتي

 يحولاو «يحولاب تءاج امنإ تالاسرلا نألف ؛عرشلا امأ

 اذإو «يحولا ىفتنا ؛مالكلا انيفن اذإف ؛هيلإ لسرملا ىلإ غلبم مالك
 . عرشلا ىفتنا ؛ يحولا ىفتنا

 ؛نوكيف !نك :هلوقب ؛ هرمأب عقي قلخلا نألف ؛ردقلا امأ

 4 توكترف نك هل لوفي نأ اًكيَس دارآ !ذ] هورقا امن 92 : افق لاق امك
 1875 : ني

 2 2 2 ع



 ةمايقلا موي مهبر نينمؤملا ةيؤرب ناميإلا يف
 ةيؤرلا عضاومو

 نم ةانزكذ اميف ًاضنأ لَخَد ذقَو 0 :فلؤملا لوق *

 ري ْنيِنِمّؤ ا نأ ٌناميإلا : ِهِلَس ربو ِهِتْكِئالَمبَو هيتكبو هب 07

 :عرضلا

 : «ةمايقلا موي هنوري نينمؤملا نأب ناميإلا» :هلوق

 نم ةمايقلا موي هنوري نينمؤملا نأب ناميإلا نوك هجو
 وهف ؟هب انمآ اذإف ؛هب هللا ربخأ امم اذه نأل ؛رهاظ هللاب ناميإلا

 .هللاب ناميإلا نم

 نأب تربخأ بتكلا نأل ؛بتكلاب ناميإلا نم هنوك هجوو
 .بتكلاب قيدصت كلذب قيدصتلاف ؛ىري هللا



 ةطساوب ىحولا لقن نأل ؛ةكئالملاب ناميإلا نم هنوك هجوو

 ناميإلا نأكف ؛ىلاعت هللا نم ىحولاب لزني ليربج نإف ؛ةكئالملا

 . ةكئالملاب ناميإلا نم ىرُي هللا نأب

 نيذلا مه لسرلا نآل ؟ لسرلاب ناميإلا نم :لوقن كلذكو

 . لسرلاب ناميإلا نم كلذب ناميإلا نأكف ؛قلخلل كلذ اوغلب

 . ةنياعم . ىنعمب ؛ (ًانايع) : (مهراصبأب ًانايع) :هلوق

 .نيعلاب ةيؤرلا يه ةنياعملاو

 : «باحس اهنود سيل اوحص سمشلا نوري امك» :هلوق

 سمشلا نورت امك هنورت» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذ ليلدو
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 3 1فناتم اهنود سيل اوحص

 ةيؤرب ةيؤرلا هيبشت هيلع لدي امك ؛؟نيعلاب :ةيؤرلاب دارملاو
 باج اهنوو نيل اودييف ىنيسكلا

 َنوُماَضُي ال ءرْدبلا َةَلْيل َرّمَقلا َنْوَرَي امَكَو» :هللا همحر هلوق
 . كلذ يف مالكلا قبس : (هتيؤُر ىف

 : (ةمايقلا تاصّرع ىف ْمُهَو ةناحبش ُهَنْوَري) : هلوق

 .حيسفلا عساولا ناكملا يهو ء«ةصْرع عمج :«تاصّرع» *

 لوسرلا لاق امك ؛ ميدألا 1 0 ضرألا نآل ؟ ءانب هبف نيل يذلا

 )١( هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ؛(187) ملسمو ,(15479) يراخبلا :هاور .

 ان



 .دلجلا َّدَم :ينعي ؛'''مالسلاو ةالصلا هيلع

 آلك » :نيدلا مويب نيبذكملا نع ىلاعت هللا لاق امك ؛ةنجلا اولخدي

 موي :ينعي ؛4ٍذيَمْوَي ا ؛[115 :نيففطملا] 4َنْووجَحل يمي مر نع مَنِ
 كلذك هنوريو 215 :نيففطملا] «َنيِمِلَمْلا ٍبَرل ساّنلا موقت موي إ# ؛نيدلا

 . ةنجلا لوخد دعب

 ةثالث تاصرعلا ىف سانلاف ؛ةمايقلا تاصرع ىف امأ *

 . انظايو ارهاظ نملخ ةونفؤم يك

 . انطايو | رهاظت نصلح :نورفاك ردا

 .نوقفانملا مهو ءًانطاب نورفاك ًارهاظ نونمؤمو -

 دعبو ةمايقلا تاصرع ىف ىلاعت هللا نوريف ؛نونمؤملا امأف

 .ةنجلا لوخد

 نكل ؟هنوري : ليقو : ملل مهبر نوري الف ؛نورفاكلا امأ وت

 نوري ال مهنأ ىلع لدي ةلدألا رهاظ نكلو «ةبوقعو بضغ ةيؤر

 موي ناك اذإ :لاق  ًافوقوم  ورمع نب هللا دبع نع (016/5) مكاحلا هاور امل )١(

 )51١/5( رباج ثيدح نمو «,«قئالخلا رشحو ميدألا دع .نفرألا تع ”ةمايقلا

 لاقو :«هيمدق عضوم الإ اهنم مدآ نبال نوكي ال مث ميدألا دم ضرألا دمت» :هعفر

 . تاقث هلاجر 22 11) «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا

 .فوقوملا دنس (5017/5) «ةحيحصلا» يف ينابلألا حححصو
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 # َنوبوْجْحل ٍذيَموَي يَ نع ْمَُّنِإ آلكا» :ىلاعت هللا لاق امك ؛هللا
 ١6[. :هيففطملا]

 : (ىلاعت هللا ٌءاشَي امك ةّنَجلا لوخُد َدْعَب ُهَنْوَرَي ثا : هلوق

 هناحبس ءاشي امك هللا نوري :ىنعي ؛«ءاشي امك» :هلوق

 .هايإ مهتيؤر نمز يف هللا ءاشي امكو «هايإ مهتيؤر ةيفيك يف ىلاعتو

 لجو زع هللا هؤاشي يذلا هجولا ىلع : ينعي ؛لاوحألا عيمج يفو

 .ةيؤرلا هذه ىف

 نأ ىنعمب ؛اهتيفيك ملعن ال ةيؤرلا هذه نإف ؛ذئنيحو *

 مهنأ ؛مولعم ةيؤرلا ىنعم نكلو «هبر ىري فيك ملعي ال ناسنإلا
 ءاهملعن ال هذه ؟ةيفيك يأ ىلع نكل ؛؟رمقلا نوري امك هللا دوري

 . هللا ءاشي امك لب

 .ةيؤرلا يف ليصفتلا قبس دقو



 رخآلا مويلاب ناميإلا يف

 ظ :حرسشلا

 رخآلا مويلا نع مالكلا يف ىلاعت هللا همحر فلؤملا عرش

 : لاقف «هيف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقعو

 هب ربخأ ام لكب ناميإلا :رخآلا مويلاب ناميإلا نمو :لصف» *

 : «توملا دعب نوكي امم ٍةاِيَم يبنلا

 يف هتبترمو .بجاو ةضيرف رخآلا مويلاب ناميإلا مكح *
 ظ ظ . ةتسلا ناميإلا ناكرأ دحأ هنأ نيدلا

 ناميإلاو ىلاعت هب ناميإلا نيب ىلاعت هللا نرقي ام ًاريثكو
 نمؤي مل نم نآل ؛داعملاب ناميإلاو أدبملاب ناميإلا ؛رخآلا مويلاب

 مويلاب نمؤي ال يذلا نإ ذإ ؛هللاب نمؤي نأ نكمي ال ؛رخآلا مويلاب
 مويلا يف ةماركلا نم هوجري امل الإ لمعي ال هنأل ؛لمعي نل ؛رخآلا

 راص ؛هب نمؤي ال ناك اذإف ؛ةبوقعلاو باذعلا نم هفاخي امو ءرخآلا



 لإ كليب امو ايَعَو ثوعت اندلا اًمئاَحاَلِإ ىه اَمْوُلاَيَو # :مينع هللا ىكح نمك

 .[؟4 : ةيئاجلا] * ٌدَمَّدل

 ؟هلعب موي ال موي هنأل ؛رخآلا مويلاب رخآلا مويلا يمسو 53

 . لحارملا رخآ وهف

 مث «لمحلا مث «مدعلا ةلحرم :لحارم سمخ هل ناسنإلاو
 .ةرخآلا مث «خزربلا مث ءايندلا

 لع َنَأ له # :ىلاعت هلوق اهيلع لد دقف ؛مدعلا ةلحرم امأف
 :ىلاعت لاقو ١[« :ناسنإلا] 4م اعبَس نكي َْلِرهَدلا نبي ولا

 مط نو مش ارث ني رك لح انو ثاني بر يفرش نإ سان اهي ف
 اموال ف رق ل نبت ةَّقَلَخ ةَقل رطَووَ قلم ٍةَعضُم نم َرُثََفَلع ْنِم مث

 مصممو كلب ممر م سم لجأ كهل 1
 اًكِيَع ِلِعدَحب را نياكيتسلا رثشلأِلد كبد مسني وكي
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 000 ري

 لطحن نأ نق هَل اي ؟ذدلت تب تّضيالا ىَرتو 2221001 + را رسم

 [5 :جحلا] «جيهت عفذ
 نوب ىف ْمُكّفْلَك 8 :اهنع هللا لاقف ؟لمحلا ةلحرم امأو

 .[7 :رمزلا] 4ْثلَت ٍتمُْلظ يف ٍقْلَخ ِدْكَبْنَماَقْلَخ مك اوم

 نوط نم مُكَحَيحَأ أَو » :اهنع هللا لاقف ؛ايندلا ةلحرم اا
 كلل ؟ديفألاو ٌردصتألاَو نقلا كل َلمجَو اني بوت مك ال مكينه
 .[78 :لحنلا] 0

 ىهو «ءاقشلاو ةداعسلا رادم اهيلع ىتلا يه لحارملا هذهو
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 همس ل خب املك ده اللي مى



 َويْلَلَو ّيومْلا َفَلَح ىلا ا# :ىلاعت لاق امك ؛ءالتبالاو ناحتمالا راد
 .[؟ : كرابت] «ٌروُفَْل ٌريِزعْلا وهو الَمعْنِسحَأَ ذأ كوابل مورو لا رو رولر نري رسل وب رس 4 سي 2 د

 ا وق سا عسر رس م . 1 5

 الإ غرب مهيادو نمو # : اهنع هللا لاقف ؛خزربلا ةلحرم امأو
 رمل رس حر

 ٠١١[. :نونمؤملا] *نوثعس روب

 ؛لحارلا ةياهنو «لحارملا ةياغ ىهف ؛ةرخآلا ةلحرم امأو

 مي ف *تويتمَل َكِلَد دعب َنإ مث # :لحارملا ركذ دعب ىلاعت هللا لاق
 رس سرق

 ١5[. :نونمؤملا] « توُدعَب َةَمديِقْلا موب

 امم هك ئيبنلا هب ربخأ ام ّلكب ناميإلا» :هللا همحر هلوقو *

 .رخآلا مويلاب ناميإلا يف لخاد اذه لك :؛َتْوَملا َدْعَب ْنوُكَ

 اذهلو ءرخآلا مويلا يف لخد ؛تام اذإ ناسنإلا نأل كلذو
 نم هنإف ؛توملا دعب نوكي ام لكف ؛هتمايق تماق ؟تام نم :لاقي

 تومي نأ الإ هنيبو اننيب سيل ؛انل رخآلا مويلا برقأ ام ؛اذإ
 ىلع ءازجلا الإ هيف سيل يذلا رخآلا مويلا يف لخدي مث «ناسنإلا

 . لمعلا

 . ةطقنلا هذهل هبتنن نأ انيلع بجي اذهلو

 هل سيل توملا نأل ؛رطخ ىلع كنأ دجت ؛ناسنإلا اهيأ ركف

 دقو ءهيلإ عجري الو هتيب نم ناسنإلا جرخي دق ؛اندنع مولعم لجأ
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 نأو «لجو زع هللا ىلإ ةبوتلاب رمعلا ةصرف زهتنن نأ انم بجوتسي

 ىتح بينمو عجارو هللا ىلإ بئات هنأب رعشتسي ًامئاد ناسنإلا نوكي

 .ماري ام ريخ ىلع وهو لجألا هيتأي

 010 و »
 تل ا

 : (هميعنو ربقلا باذعبو ربقلا ةنتفب نونمؤيف» :هلوق #

 اذإ تيملا لاؤس :ربقلا ةنتفب دارملاو ءرابتخالا انه ةنتفلا *

 . هيبنو هنيدو هبر نع نفد

 لهأ نأ يلد نجلا لدا ىاحدورعب : (نونمؤي) يف ريمضلاو 1

 هيام ةلالدل كلْذو «ربقلا ةئنتفب نونمؤي ةعامجلاو ةئسلا

 اوما يذلا هلأ ُتَرَكِي 3# :ىلاعت هلوق يفف ؛باتكلا امأ
 اذه نإف ؛[”1 : ميهاربإ] «ةرخآلا وايل ةويَحْلأ يف ِتِاَّتلأ ٍلوَقْلأ

 ثيدح نم امهريغو ''':نيحيحصلا» ىف تبث امك ؛ربقلا ةنتف ىف

 علو هلآ ىو هيلع هللا ىلض ينتلا نعن بزاعب نب ةاربل
 يهو «هربق يف نتفي ناسنإلا نأب ترفاظت دقف ؛ةنسلا امأو

 مكروبق يف نونتفت مكنأ لإ يحوأ دق هنإ) : كك يبنلا اهيف لاق ةنتف

 . "'"«لاجّدلا ةنتف (نم ًابيرق :وأ) لثم

 موقت نأ ىلإ مدا هللا قلخ ذنم ةنتف مظعأ لاجدلا ةنتفو

 .(؟581/1) ملسمو ,(5599) يراخبلا هاور لل

 .اهنع هللا يضر ءامسأ نع ؛(400) ملسمو )١1854(: يراخبلا هاور (؟)
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 هللا يضر نيصح نب نارمع نع «ملسم حيحص» يف امك ؛ةعاسلا

 مايق ىلإ مدآ قلخ نيب ام» :لوقي ِكَك هللا لوسر تعمس :لاق ؛هنع

 .'0(لاجدلا نم ربكأ رمأ ةعاسلا

 انأو جرخي نإ) : هتمأل لاق لب ءهباحصأل لاق لَك يبنلا نكلو

 جيجح قؤرماف ؛مكيف تسلو جرخي نإو «مكنود هجيجح انأف ؛مكيف

 .'"”(ملسم لك ىلع يتفيلخ هللاو «هسفن

 انملعأو ءهجاحن فيك انملعأ كي ًادمحم انيبن نإف ؛كلذ عمو

 فاصوألا هذهبو «نيع يأر هدهاشن انأك ىتح «هتازيمو هفاصوأب

 . هجاحن نأ عيطتسن تازيملاو

 هيلع لوسرلاو «ةنتف مظعأ لاجدلا ةنتف نإ :لوقن اذهلو

 - نم ًابيرق وأ - لثم مكروبق يف نونتفت مكنإ» :لاق مالسلاو ةالصلا

 .'"0(لاجدلا ةنتف

 ال يذلا لاؤسلا اهيف ىقلتي ناسنإلا نأل !ةنتف نم اهمظعأ امو

 لمعلاو ةديقعلا نم نيتم ساسأ ىلع الإ ؛هيلع باوجلا نكمي

 . حلاصلا

4 5 2 . _- 

 : «مهروبق يف نونتفي سانلا نإف ةنتفلا امأف» :هلوق *

 .هنع هللا ىضر نيصح نب نارمع نع )١957( ملسم هاور )١(

 .هنع هللا يضر ناعمس نب ساونلا نع (597317) ملسم هاور 00

 )١1١8/7(. هجيرخت قبس (0)



 .هربق يف تيملا ةنتف ةيفيك نايب يف عورش اذه

 ؛دحأ لك نأ فلؤملا مالك رهاظو «ةماع «سانلا» ةملكو
 نم نيفلكملا ريغو نوطبارملاو ءادهشلاو نوقيدصلاو ءايبنألا ىتح

 : لوقنف ؛ليصفت اذه يفو «مهروبق يف نونتفي نيناجملاو راغصلا

 كلذو «نولأسي الو «ةنتفلا مهلمشت الف ؛ءايبنألا امأ :ًالوأ

 ظ : نيهجول
 نأ ِهكَي ىبنلا ربخأ دقو ءءادهشلا نم لضفأ ءايبنألا نأ :لوألا

 ةيشأر اع فويسلا ةقرابب ىفك» :لاقو ء«ربقلا ةنتف ىقوي ديهشلا

 . "7 ئاسنلا هجرخأ ؟(ةنئتف

 ؟كيبن نم :تيملل لاقيف ؛مهنع لأسي ءايبنألا نأ : يناثلا

 هنإ» :ِةلَك يبنلا لاق اذهلو «نيلوؤسم اوسيلو ءمهنع لوؤسم مهف
 لسرملا ةمألل باطخلاو .«'"”"مكروبق يف نونتفت مكنأ ّيلإ يحوأ
 . مهيف الخاد لوسرلا نوكي الف ؛ لإ

 نيقيدصلا ةبترم نأل ؛نولأسي الف ؛نوقيدصلا امأو :ًايناث
 نوقيدصلاف ؛نولأسي ال ءادهشلا ناك اذإف ؛ءادهشلا ةبترم نم ىلعأ
 دق وهف ؛قداصو قّدصم هفصو ىلع قيدصلا نألو «ىلوأ باب نم

 ؛هيف كْشُي نمل رابتخالا نأل ؛هرابتخا ىلإ ةجاح الف ؛هقدص ملع

 )١( «ثيدحلا بيرغ» يف يطسقرسلا مساقلا هنعو ,«(44/5) يئاسنلا هاور )7/ 1١760/١(

 حيحص هدنس :لاقو «ينابلألل (35) «زئانجلا ماكحأ» يف امك .

 )١١8/75(. هجيرخت قبس (0)
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 وعدت ةجاح الف ؛ًاقداص ناك اذإ امأ ءبذاك وأ قداص وه له
 ةلدآلا مومعل ؛نولأسي مهنأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو «هلاؤسل

 . ملعأ هللاو

 ال مهنإف ؛هللا ليبس يف اولتق نيذلا ءادهشلا امأو :ًاثلا

 فك "ا اءركَشأ هَل كك :ىلاعت هلل هللا 0١
 0 م ل 01 د لا ل أ, مككوتأو

 تل مش

 م ل

 2[ بساعبكوو . تونك
 م ا ت

 َمهْيَر دنع ءآيَحَأ لب انوُمَأ هَل ليس يف اوُليم نذل نس الو #» :لاقو

 ١59[. :نارمع لآ] «َنْوُفَرَر

 .*70ةنتف هسأر ىلع فويسلا ةقرابب ىفك» : هلك يبنلا لاقو

 ؛هقدص روهظل ؛ناتفلا نمأ ؛تام اذإ ؛طبارملا ناك اذإو

 ضرعو لذب هنأل ؛هنم ىلوأ وأ هلثم ةكرعملا ىف لتق يذلا اذهف
 ربكأ نم اذهو «هنيدل ًاراصتناو ءهللا ةملكل ًءالعإ ؛هللا ودعل هتبقر

 .هناميإ قدص ىلع ةلدألا

 حيحص» يفف ؛نونتفي ال مهنإف ؛نوطبارملا امأو :ًاعبار
 مايص نم ريخ ةليلو موي طابر» :لاق كك هللا لوسر نأ ؛«ملسم

 يرجأو «هلمعي ناك يذلا هلمع هيلع ىرج ؛تام نإو «همايقو رهش

 .ًابيرق مدقت )١(



 . '0(ناتفلا نمأو .هقزر هيلع

 ؟نونتفي ال وأ نونتفي له ؛نيناجملاو راغصلا :ًاسماخ

 تامملا لاح نإف ؛ةايحلا لاح يف مهنع فيلكتلا طقس اذإ مهنألو

 . ةايحلا لاح فلاخت

 مهنأل ؛نولأسي ال راغصلاو نيناجملا نإ :ءاملعلا ضعب لاقو

 ال ذإ ؛ مهيلع باسح ال هنإف ؛نيفلكم ريغ اوناك اذإو « نيفلكم ريع

 هل ءالؤهو .ىصاعملا ىلع نقاعي. فلكم ناك نم ىلع الإ باسح

 نوباثي ًاحلاص ًالمع اولمع نإ ؛باوثلا الإ مهل سيلو «نوبقاعي
 . هيلع

 ةسمخ :«سانلا نإف» :فلؤملا لوق نم جرخ ءاذإ

 ال نمو .نوطبارملاو .ءادهشلاو .نوقيدصلاو ء«ءايبنألا : فانصأ

 .نايبصلاو نيناجملاك ؛هل لقع

 : هبلثث

 ناذهو «ءنوقفانمو صلخ نونمؤم :ماسقأ ةثالث سانلا

 ؟ةقباسلا ممألا لأست لهو *

 .هنع هللا يضر ناملس نع )١19417( ملسم هاور )١(

 ؟ ١١



 هنأل ؛نولأسي مهنأ ىلإ - حيحصلا وهو  ءاملعلا ضعب بهذ

 نم اهنود نمف ؛لأست  ممألا فرشأ يهو  ةمألا هذه تناك اذإ

 . ىلوأ باب

 .تاومألا نفدم يهو ءربق عمج :(مهروبق يف» :هلوق

 ناسنإلا توم نيب ام وهو «خزربلا لمشيف ؛معأ وه ام دارملاو
 ناتيحلا وأ ربلا يف عابسلا هتلكأ وأ تيملا نفد ءاوس «ةعاسلا مايقو

 . حايرلا هتفلتأ وأ رحبلا يف

 «ةيويندلا لاوحألا تهتنا اذإ الإ نوكت ال ةنتفلا نأ رهاظلاو

 نكي مل ؛ رثكأ وأ ان هنفد رخأت اذإف ؛ةرخآلا ملاع ىلإ ملسو

 .نفدي ىتح لاؤسلا

 ناسنإلا ىلإ نايتأي ناكلم لئاقلا :«لجرلل لاقيف» :هلوق *

 لاعن عرق عمسيل هنإ ىتح ءهنالأسيو ءهناسلجيو ءهربق يف
 هنأ ؛لَك يبنلا يده نم ناك اذهلو «هنالأسي امهو ؛هنع نيفرصنملا

 هل اولأساو «مكيخأل اورفغتسا» :لاقو «هيلع فقو ؛تيملا نفد اذإ

 . ©0(لأسي نآلا هنإف ؟تيبثتلا
 اني .«ركنم :امهمسا نأ راثالا ضعب يف دروو * (5) لع 1 آ

 هقفاوو 07370 )١/ مكاحلا هححصو :.(07/54) يقهيبلاو )757١(«2 دواد وبأ هاور )١(

 «زئانجلا ماكحأ» رظناو 22597 /0) «عومجملا» يف يوونلا هدانسإ دّوجو «يبهذلا

 )١155(. ينابلألل

 يف يرجآلاو 855(«2) «ةنسلا)» يف مصاع يبأ نباو )٠١87(« يذمرتلا هاور امل ()

 - اذإ» :ِهلَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(7765) «ةعيرشلا»
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 ىمسي فيك :لاق ؛نيمسالا نيذه ءاملعلا ضعب ركنأو
 نيذهب ءانثلا فاصوأب ىلاعت هللا مهفصو نيذلا مهو ةكئالملا
 . كلذ يف دراولا ثيدحلا فعضو «نيركنملا نيمسالا

 سيل ةيمستلا هذه نأو ء«ةجح ثيدحلا نأ ىلإ نورخأ بهذو
 نإ ثيح نم ناركتم امهنكلو ءامهتاوذ ثيح نم ناركنم امهنأل
 ميهاربإ لاق دقو «قباس ملع امهب هل سيلو ءامهفرعي ال تيملا

 ؛ مهفرعي ال هنأل 5 : تايراذلا] 4َنوُركَتم مرق# :ةكئالملا هفايضأل

  .تيملل نيفورعم ريغ امهنأل ؛ريكنو ركنم ناذهف

 نالكوم ءناديدج ناكلم امه له ناكلملا ناذه مث *

 نعو نيميلا نع ناذللا نابتاكلا ناكلملا امه وأ روبقلا باحصأب
 ؟دبعق لامشلا

 نإف ؛ءرملا نابحصي ناذللا ناكلملا امهنإ :لاق نم مهنم
 هذه هنالأسي ربقلا يفو ءهلامعأ نابتكي ايندلا يف نيكلم ناسنإ لكل

 . ةثالثلا ةلئسألا

 لجو زع هللاو «نارخأ ناكلم امه لب :لاق نم مهنمو

 قلخ ةكئالملاو ء["١ :رثدملا] 4 ٌوْه اَّلِإ َكِيَر َدُوُج كلعي انوا :لوقي
 : طيطألاو) طئت نأ اهل قحو ءءامسلا تطأ» : كلي يبنلا لاق ؛ريثك

 هيفو الإ ؟(عباصأ عبرأ :لاق وأ) ربش عضوم نم ام ؛(لحرلا ريرص

 ءركنملا :امهدحأل لاقي «ناقرزأ نادوسأ ناكلم هاتأ مكدحأ لاق وأ تيملا ربق

 .(1891) «ةحيحصلا» ىف ىنابلألا هححص ثيدحلاو .«. . .ريكنلا :رخآلاو
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 اهك ءاجرألا ةعضاو ١ .''"دجاس وأ عكار وأ هلل مئاق كلم

 .[517 :تايراذلا] *َنوُعِسومَل انو ريب اَهنينب ءامَلاو 8# :ىلاعت هللا لاق

 نوفدم لكل لجو زع هللا ءىشني نأ ةبارغ ال هنأ مهملاف

 .ريدق ءيش لك ىلع هللاو «هيلإ امهلسري نيكلم

 هدبعتو كقلخ يذلا كبر نم :ىنعي ؛2«؟كبر نم» :هلوق *

 نري نيستا لكلا ىلع هظتتت نأ لجأل ؟ةدابعلاب هصختو

 . ةيهولألا ديحوتو

 هلل هب نيدت يذلا كلمع ام :ىينعي :«2؟كنيد ام :هلوقو

 ؟هيلإ هب برقتتو «لجو زع

 هب نمؤت يذلا ىبنلا نم :ىنعي ؛(؟كيبن نم» :ثلاثلاو *

 ش ش ؟ هعبتتو

 ةزيحلا يف ِتياَّتلَأ ٍلوَقْلاب أنما أ هنأ ٌتَبَحُي 3 ف» :هلوق *
 0 .نيقات مهلعجي : يأ 527 : ميهاربإ ] *« َةَرْخآْلا ِفَو ايدل

 . باوجلا يف نومثعلتي الو نوددرتي

 هم ملأ : ىلاعت لاق امك ؛ديحوتلا وه :تباثلا ٍلوقلاو 07

 ىف كيفَ تي هس بِ ربت َُبدم همك الكم هلا برس تنك
 "ا يبن # امس

 يف مكاحلاو )5١40(«. هجام نباو .77(7١2؟) يذمرتلاو )١797/50(« دمحأ هاور )١(

 يف ينابلألا هنسحو .هنع هللا يضر رذ يبأ نع ؛(١01/؟) «كردتسملا»

 .(١ا/7؟) «ةحيحصلا»



 اهنأ لمتحي :4 ٌةَرِعآلا فو ايدل ةزيَْأ فا» :هلوقو *
 يفو ايندلا يف نينمؤملا تبثي هللا نأ :ينعي ؛#ُتّرَي 98 ب ةقلعتم

 ىنعي ؛لوقلل ًافصو نوكتف ؛تباثلاب ةقلعتم اهنأ لمتحيو .ةرخآلا

 .ةرخآلا يفو ايندلا يف تباث لوقلا اذه نأ

 25 :نلوقي هللا: نآل' برقا ويحل قوألا ضعملا نكلر
 زع هللا لاقو ء[45 :لافنألا] «أوُتبَ اوتبتأَف ٌةكف رّشبَمل اًإ أَوْنَماء حبيل

 :لافنألا] « وثم تبن أ أوثق مكمم نأ ِةكِيلمْلا لِإ كبَر وب ذإ # : لجو

 . تباثلا لوقلاب ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف نوتبثي مهف 57

 دمحمو «ينيد مالسإلاو ءهللا يبر :نمؤملا لوقيف» :هلوق 9

 : (يببن د

 لوقيو ؟كبر نم :هل لاقي امدنع .هللا يبر :نمؤملا لوقيف

 دمحم :كلذك لوقو . ينيد مالسإلا :لوقيف ؟كنيد ام :هل ليق اذإ

 ؟كيبن نم :هل ليق اذإ .ييبن هك

 نأ :ءامسلا نم دانم يدانيف ءاآباوص باوجلا نوكي ذئنيحو

 هل اوحتفاو «ةنجلا نم هوسبلأو «ةنجلا نم هوشرفأف ؛يدبع قدص

 . ةنجلا ىلإ اباب

 تعمس ؛يردأ ال !هاه هاه :لوقيف ؛باترملا امأو» :هلوق *

 : (هتلقف ًائيش نولوقي سانلا

 .امههبشو قفانملاو كاشلا :باترملا 0

 ائيش نولوقي سانلا ثتحعمس ؛ ىردأ "ال !هءاه !هاه :لوقيف» 2



 لوقي امك لوقي ناك امنإو «هبلق ناميإلا جلي مل :ىينعي ؛(هتلقف

 .هبلق ىلإ ناميإلا لصي نأ ريغ نم سانلا

 نأ ديري ؛هنع باغ ًائيش نأك ؛«!هاه !هاه» :هلوق لمأتو

 «باوجلا اذه فرعي هنأ ليختي نأ ؛ رسحتلا ني دشأ اذهو .هركذتي

 سانلا تعمس : لوقي مث !هاه !هاه : لوقيو «( ةهنيبو ةهئيب لاحي نكلو

 :الو !مالسإلا ينيد :الو !هللا يبر :لوقي الو .هتلقف ًاكيش نولوقي

 باوجلا ىلإ نوكي ام جوحأ راصو هربق يف لئس اذإ اذه
 ًائيش نولوقي سانلا تحعمس ؛ يردأ ا :لوقيو رجعي ؟باوصلا

 ! !طقف لوق هناميإ ؛اذإ

 اهعمسي ةحيص حيصيف ءديدح نم ةبزرمب برضيف» :هلوق *
 : (ناسنإلا الإ ءىش لك

 وأ رفاكلا ناك ءاوس ؟ بجي مل يذلا . ىنعي ؛ (برضيلا 2

 .هنالأسي ناذللا ناكلملا هل براضلاو قفانملا

 ضعب يف درو دقو «ديدح نم ةقرطم يه :ةبزرملاو
 .اهولقأ ام ؛ىنم لهأ اهيلع عمتجا ول هنأ تاياورلا

 ظ ةعمسب ؟ اوس اعارض : يأ ؛ (حيصيف برضي) :هلوق 00

 راطقأ يف ءيش لك سيلو «هتوص عمسي امم هلوح نوكي .ءيش لك



 ربقأب لَو يبنلا رم امك ؛هعمسي ام هب رثأتي ًانايحأو ءهعمسي ايندلا
 تعمس اهنأل ؛هيقلت تداك ىتح «هب تداحف ؛هتلغب ىلع نيكرشملل

 .31نويذغي عيتاوضأ

 .حايصلا اذه عمسي ال هنأ :ينعي ؛«ناسنإلا الإ» :هلوق #

 :اهنم ؛ةميظع مكحل كلذو

 ؛اونفادت ال نأ الول» :هلوقب لي ىبنلا هيلإ راشأ ام :ًالوأ

 .؟'”(ربقلا بادو نم كمي ذأ هللا توعدل

 . تيملل ًارتس كلذ ءافخإ يف نأ :ًايناث

 مهتيم اوعمس اذإ هلهأ نأل ؛هلهأل جاعزإ مدع هيف نأ :ًاثلا

 .رارق مهل رقتسي مل ؛حيصيو بذعي
 !مكدلو اذه :نولوقي سانلا نأل ؛هلهأ ليجخت مدع :ًاعبار

 . كلذ هبشأ امو !مكوخأ اذه !مكوبأ اذه

 ةحيص لب «ةنيه تسيل ةحيص اهنأل ؛كلهن دق اننأ :ًاسماخ

 ىشغي وأ ناسنإلا توميف ءاهقيلاعم نم بولقلا طقست نأ بجوت
 كفيلغ

 ناكل ؛نيبذعملا ءالؤه خارص سانلا عمس ول :ًاسداس

 ناميإلا باب نم ال «ةداهشلاب ناميإلا باب نم ربقلا باذعب ناميولا
 نونمّؤي فوس سانلا نأل ؛ناحتمالا ةحلصم توفت ذئنيحو «بيغلاب

 .هنع هللا يضر تباث نب ديز نع (75851/) ملسم هاور 21(

 . قباسلا ثيدحلا نم ءزج (؟)



 نع الإ هب اوملعي ملو «مهنع ًابئاغ ناك اذإ نكل ؛ًاعطق هودهاش امب

 .بيغلاب ناميإلا باب نم راص ؛ربخلا قيرط
. ٠ 2 
 ١ كيسن 2

 امي

 ءيش لك اهعمسي ةحيص حيصيف» :هللا همحر فلؤملا لوق

 :هلوق درو امنإ ؛«قعصل ؛؟ناسنإلا اهعمس ولو «ناسنإلا الإ

 اذإ ةزانجلا لوق يف خلإ 2...ناسنإلا الإ ءيش لك اهعمسي»

 تناك نإف» :ِةلَك يبنلا لاق امك ؛مهقانعأ ىلع لاجرلا اهلمتحا

 !اهليو اي :تلاق ؛ةحلاص ريغ تناك نإو !ينومدق :تلاق ؛ةحلاص

 ؛هعمس ولو «ناسنإلا الإ ءيش لك اهتوص عمسي !؟اهب نوبهذي نيأ
 ةحيص حيصيف» :ُِلَي يبنلا لاقف ؛ربقلا يف ةحيصلا امأ ثا يا

 .'"'”ظفللا اذهب يراخبلا هجرخأ .«نيلقثلا ريغ هيلي نم اهعمسي
 .نجلاو سنإلا :نيلقثلاب دارملاو

 : (باذع امإو ميعن امإ ةنتفلا هذه دعب مثا : هلوق 2

 نأ ؛ يخارتلل ةييسلو «ةقيترتلا قلطمل ةلش : (مث» 2

 !يردأ ال :لاق اذإ هنأ قبس امك ؛ًاروف معني وأ بذعي ناسنإلا

 ىلإ باب هل حتفي ؛باوصلاب باجأ يذلا كاذ نأو «ةبزرمب برضي
 .هربق يف هل عسويو «ةنجلا

 . هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبأ نع ١178٠( و 115) يراخبلا هاور 010

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع )١775( يراخبلا هاور (0)
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 حورلا ىلع وأ ندبلا ىلع وه له ؛باذعلا وأ ميعنلا اذهو

 ؟ًاعيمج حورلاو ندبلا ىلع نوكي وأ

 لصألا يف هنأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع فورعملا :لوقن
 ىلع ايندلا يف باذعلا نأ امك ؛اهل عبات ندبلاو «حورلا ىلع
 ىلع ايندلا يف ةيعرشلا ماكحألا نأ امكو «هل ةعبات حورلاو «ندبلا

 ميعنلا وأ باذعلا نوكي ربقلا يفف ؛سكعلاب ةرخآلا يفو ءرهاظلا

 ليبس ىلع سيلو ءعبت اذهب رثأتي مسجلا نكل ؛حورلا ىلع
 نكل «هعبتت حورلاو ندبلا ىلع باذعلا نوكي امبرو «لالقتسالا
 ندبلاو حورلا ىلع باذعلا نأ لصألا امنإ ؛ًاردان الإ عقي ال اذه

 . عبت ندبلاو حورلل ميعنلاو «عبت
 باذعلاو ميعنلا تابثإ هيف :«باذع امإو ميعن امإ» :هلوقو

 نأ انل لب «ِلكي هلوسر ةنسو هللا باتك كلذ ىلع لد دقو «ربقلا يف
 :نيملسملا عامجإو

 ةعقاولا رخآ يف يتلا فانصأ ةثالثلاف ؛هللا باتك نم امأ
 .هميعنو ريقلا باذع توبث يف ةرهاظ

 قول نم ٌمتنَأَو مفلح ِتَْب اذ 000 :ىلاعت هللا لاق

 آه وعحجرت 200 نإ الو * نوري اَل نكلو حم هل ب برأ َنَحكَو د

 آم د: ميعي ُتَّدَحَبو َناَحَرَو حور »* نرعمْلا نم َنأَك نإ " 595 * يقدم مك نإ
 نم نك نإ امو * نيِهبْلأ بحضأ ْنِم كَل لص نييتبلا يلطضأ نم ناك نإ
 د م مح 3

 .[95 م :ةعقاولا] « ريح ٌةَلْصَتَو # ميس نمله *نيلاضلا ني
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 !انه..نيلخا اعرف :لوقع اناحاو اسرع : لوقو 4 "ةكذاولا

 اذه نأب سحي ًانايحأو ««حورلا» باتك يف ميقلا نبا هركذ امك

 تلزن اذإ توملا دنع ههجو ريغتيف «فيخم ءيشب بيصأ لجرلا
 .هللاب ذايعلاو باذعلا ةكئالم هيلع

 توري راد » :لوعرف لا يف ىلاعت هلوق نارقلا. ةلدأ نمو

 مويَو# :هلوق ليلدب ؛ةعاسلا مايق لبق اذهو 4 ف

 .[5* :رفاغ] «ِباَدَحْلا َدّسَأ تروعرف لاَ اَوُلِخَدَأ هَعاّسلأ موق 3

 ىف توُمِيدطلأ ذإ هر ولو ىلع هلق اقرأ فارقلا ةلذأ نفذ

 نوحاش مهو هيكل جرْفك : ويدي طيبة كيكتلاو تول تم
 باذعلاب اورشب دق مهنأل ؛جرخت نأ اهنوديري ال .مهسفنأب

 أًوُجِرْخَأ» :لاق اذهلو ءجورخلا ىبأت حورلا دجتف ؛ةبوقعلاو

 : 4 مويا # :[97 :ماعنألا] © ِنوُهْلَأ د لا كحك

 « كيد مُكل تلك مول » : ىلاعت هلوقك ؛يروضحلا دهعلل :(لا)

 . رضاحلا مويلا :ينعي ؛[” :ةدئاملا]

 دارملاو « يروضحلا دهعلل (لا) 14 سرزُي زئا» كلدكو

 > نم لجر ةزانج يف ملك يبنلا عم هجورخ ةصق يف بزاع نب ءاربلا هاور امل 000

 دواد وبأو .(595 و 7450 و 588 و 7817/54) دمحأ مامإلا هجرخأ .راصنألا

 ؛ )707/١( «كردتسملا» يف مكاحلاو ,(1751) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو ,.(875)

 ' ماكحأ» يف ينابلألا امهقفاوو «يبهذلا هرقأو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو

 اذه :0759/5) «بيهرتلاو بيغرتلا» ىف يرذنملا ظفاحلا لاقو )١909(. ؛زئانجلا



 مهنأ يضتقي اذهو .مهحاورأ ضبقل ةكئالملا روضح موي :هب

 .ربقلا باذع وه اذهو «مهحاورأ جرخت نأ نيح نم نوبذعي

 نيَِط ةكيلملا ْمُهّوَن لا » : ىلاعت هلوق ًاضيأ نآرقلا ةلدأ نمو
 لاح يف كلذو «[” :لحنلا] 4 َدَنَجْلآ أوُلْخَدأ مكْيَلَع ملس تولوقب
 .ةافولا

 :نمؤملا سفنل لاقي» :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج اذهلو

 حرفتف 2''؛«ناوضرو هللا نم ةرفغم ىلإ ةبيطلا سفنلا اهتيأ يجرخا
 نكل «ملأتي دق ندبلا ناك نإو «ةلهس ةداقنم جرختو «ىرشبلا هذهب
 . ةرشبتسم ةداقنم حورلا

 ام اهنمو «ةرتاوتمف ؛هميعنو ربقلا باذع يف ةنسلا امأو

 نأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم «نيحيحصلا» يف تبث

 يف نابذعي امو «نابذعيل امهنإ) :لاقف ؛نيربقب رم هلك يبنلا
 يطودحلا "1. ويبك

 ذوعأ :مهتالص يف نولوقي نيملسملا لكف ؛عامجإلا امأو

 ربقلا باذع نأ ولو ...ربقلا باذع نمو «منهج باذع نم هللاب

 سيل رمأ نم ذوعت ال ذإ ؛هنم هللاب اوذوعتي نأ حص ام ؛تباث ريغ

 .هب نوئمؤي مهنأ ىلع لدي اذهو ءادوجوم

 وأ مئاد ربقلا يف ميعنلا وأ باذعلا له :لئاق لاق نإف

 .بزاع نب ءاربلا ثيدح نم )١7١/5( هجيرخت مدقت )١(

 .امهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛(98١) ملسمو 24 ا/4) يراخبلا :هأور 68
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 ؟عطقني

 :لاقي نأ باوجلاف

 باذعلا لوزي نأ نكمي الو «مئاد هنإف ؟ رافكلل باذعلا امأ

 ناكل ؟ :مهنع باذعلا 7-5 - .كلذل ندلوقحتسم مهنال ' يق

 اولاز ام اوقرغأ نيذلا حون موقف ؛ةدملا تلاط ولو «ةمايقلا موي ىلإ
 موي ىلإ مهباذع رمتسيو ء«اهيف اولخدأ| يتلا رانلا هذه يف نوبذعي
 . ايفعَو ا1ذغ وانلا نع ةويضرعي نوعرق لا كلذكو .ةمايقلا

 «نيتخفنلا نيب ام رافكلا نع ففخي هنأ ءاملعلا ضعب ركذو
 [ 7 : سجل 4 يفرك نما قعَي نم اَنليوُياوْلاَف # :ىلاعت هلوقب اولدتساو
 .اهيف اوبذع نإو «مهل دقرم مهروبق نأل ؛مزالب سيل اذه نكلو

 مهيلع ىلاعت هللا يضقي نيذلا نيينمؤملا ةاصع امأ
 ل دقو لوطي دقو «مودي ال دقو مهباذع مودي دق ءالؤهف ؛باذعلاب

 . لجو زع هللا وفع بسحو «بونذلا بسح ؛لوطي
 باذعلا نأل ؛ةمايقلا موي باذع نم نوهأ ربقلا يف باذعلاو

 ؛راعلاو يزخلا هيف ةرخآلا يف نكل ءراعو يزخ هيف سيل ربقلا يف
 ىف اونَماَ تلو انكسر ُدْصَنَل انإ# :نودوجوم داهشألا نأل
 0١[. :رفاغ] 6*4 ٌدهْسَأْلا موُهَي موي اندلا قزف

 هتلكأو «ًالاصوأ قزمت لجرلا اذه نأ ول :لئاق لاق نإف *
 !؟هلاؤس نوكي فيكو «هباذع نوكي فيكف ؛حايرلا هترذو عابسلا
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 ملاع يف ءايشألا هذه عمجي نأ ىلع رداق لجو زع هللاف ؛يبيغ

 ملاع يف نكل «ةدعابتم ةقزمتم ايندلا يف اهدهاشن انك نإو «بيغلا

 : هللا اهعمجي امبر بيغلا

 ناكملا يف ناسنإلا حور ضبقل لزنت ةكتالملا ىلإ رظناف

 كلو مسي هيلإ برأ ُنَمْيَق» :ىلاعت لاق امك ؛هسفن

 هملكيو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل ًانايحأ لثمتي ليربجو
 .نوعمسي الو نورظني ال سانلاو «ناكملا سفن يف يحولاب

 نم هذهو .ةداهشلا ملاعب ساقي نأ ادبأ نكمي ال بيغلا ملاعف

 قلعتت فيك يردت ام كفوج ىف ىتلا كسفنف ؛لجو زع هللا ةمكح
 دنع كنم جرخت فيكو !؟ندبلا ىلع ةعزوم ىه فيك !؟كنديب

 لخدت نيأ نمو !؟عجرت اهنأب كظاقيتسا دنع اهب سحت له ! ؟مونلا

 !؟كمسجل

 سايقلا هيف نكمي الو «ميلستلا الإ هيف سيل بيغلا ملاعف

 نم تاقرفتملا هذه عمجي نأ ىلع رداق لجو زع هللاف ؛ًاقالطإ
 ةلءاسملا هيلع لصحي مث ء«حايرلا هترذ يذلا قزمتملا ندبلا

 .ريدق ءيش لك ىلع هناحبس هللا نأل ؛ميعنلا وأ باذعلاو

 هل عسوي فيكف ؛قيض ربق يف نفدي تيملا :لئاق لاق نإف
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 !؟رصبلا ّدم

 ول اننإ لب «ةداهشلا ملاعب ساقي ال بيغلا ملاع نأ :باوجلاف

 قبطأو «تيملا أاهيف نفدو ءرصبلا 7 ةرفح رمح ادحأ نأ ضرف

 !؟اهاري ال وأ اهاري له ؛ةرفحلا هذهب ملعي ال يذلاف ؛بارتلا هيلع

 .اهدهاش نم الإ ؛اهب ملعي الو ءةعسلا هذه

 دعب هربق انرفح اذإ رفاكلا تيملا ىرن نحن :لئاق لاق اذإف #

 !؟قيضلا نم لخادتتو فلتخت مل هعالضأ نأ ىرن ؛نيموي وأ موي

 نأ زئاجلا نمو «بيغلا ملاع نم اذه نأ :قبس امك باوجلاف

 ىلإ ءىش لك درو «هللا اهداعأ ؛اهنع فشك اذإف ؛ةفلتخم نوكت

 هاّنفد لق نحنو ةفلتخم تيقب ول اهنأل ؛دابعلل ًاناعتعما 4ةناكف

 .ةداهش ناميإ كلذب ناميإلا راص ؛ةميقتسم هعالضأو

 ىلع قبئزلا عضن نحن :ةفسالفلا لاق امك لئاق لاق نإف

 ؛دغلا نم - اذإوب ءافورشو كرك ءانشألا عرسأ وهو «تيملا

 نوتأي ةكئالملا نإ :نولوقت متنأو ءهيلع وه ام ىلع قبئزلا اندجو

 !؟قبئزلا هيلع ىقبي فيك ني 0 بوب

 اذه دري لجو زع هللا نأ ًاضيأ زئاجلا نمو «قيدصتلاو ناميإلا

 سولجلاب لوحت نأ دعب هناكم ىلإ قبئزلا
 ول ءايشأ ىري ؟مانملا يف لجرلا ىلإ اورظنا :ًاضيأ لوقنو



 ءريرسلا ىلع هشارف ىف ىقب ام ؛اهايإ هتيؤر بسح ىلع ناك

 يف اهاري ناك امك عقتف «لجو زع هللا نم قح ايؤر نوكت ًانايحأو
 . ءىشلا اذهب نمؤن نحن ؛كلذ عمو «همانم

 اذإو ءردكتم وهو حبصأ ؛هركي ام همانم ىف ىأر اذإ ناسنإلاو

 رومأ نأ ىلع لدي اذه لك ؟ رشبتسم وهو حبصأ هرم امن :قأو

 بيغلا رومأ ساقت الو «ةدهاشملا رومألا نم تسيل حورلا
 هيلع لدت ام انداعبتسال ؛ ةحيحصلا صوصنلا درت الو ءدهاشملاب



 لصف

 ىرسكلا ةمايقلا ىف

 : (ىرْبكلا ةمايقلا موقت نأ ىلإ» :هلوق *

 :حجرسلا

 برل مهروبق نم سانلا اهيف موقي يتلا يه ىربكلا ةمايقلا #
 .نيملاعلا

 نأ :«ىربكلا ةمايقلا» :هلوقب هللا همحر فلؤملا اندافأو *

 هل ناسنإ لك نإف ؟؛هنيعب ناسنإ لك ةمايق ىهو «ىرغص ةمايق كانه

 . هتمايق تماق ؛تام نمف ؛ةمايق

 ملف ؛ةعاسلا طارشأ نع هللا همحر فلؤملا تكسو #

 امو ءرخآلا مويلا نع ملكتي نأ ديري امنإ فلؤملا نأل ؛اهركذي

 ؛ةعاسلا مايق برقل تاراذنإو تامالع درجم الإ ةعاسلا طارشأ

 طارشأ اوركذ دئاقعلا يف اوفنص نيذلا ملعلا لهأ ضعبو
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 ءرخآلا مويلاب ناميإلا يف اهل قلعت ال هنأ ةقيقحلاو «ءانه ةعاسلا

 نارقلا ىف اهيلإ هللا راشأ ىتلا ةيبيغلا رومألا نم ىه تناك نإو

 . ةنسلا يف ِةككَك يبنلا اهلصفو

 : ةمايقلا ىف نوكي امم لوألا رمألا ©

 . (داسجألا ىلإ ٌحاورألا داعَتف» :هلوقب فلؤملا هيلإ راشأ ام

 : نومألا لوأ اذه

 اهنقراف نأ نعي قل دوب هروصلا ىف ةقابلا ةخنتلا ذنبي نورك ف

 لاؤس نيح خزربلا يف نوكت يتلا ةداعإلا ريغ هذهو «توملاب

 يف خفنيف ليفارسإ رمأي هللا نأ كلذو «هيبنو هنيدو هبر نع تيملا
 ءاش نم الإ ؛ضرألا يف نمو تاوامسلا يف نم قعصيف ءروصلا

 ىلإ روصلا نم حاورألا رياطتتف ىرخأ هرم هبف خمني مث هللا

 .اهيف لحتو ءاهداسجأ

 حاورألا نأ ىلإ ةراشإ :«داسجألا ىلإ» :فلؤملا لوق يفو *

 اذإف ؛ةقولخم داسجألا لماكتت نأ دعب الإ ؛روصلا نم جرخت ال

 . اهداسجأ ىلإ حاورألا تديعأف ءروصلا يف خفن ؛اهتقلخ تلمك

 نأ ىلع ليلد :«داسجألا ىلإ حاورألا داعت» :هلوق ىفو

 نإف ؛لوحتو لاز امل ةداعإ وه لب ؛ نينجا سيلو «ةداعإ ثعبلا

  «اهداسجأ ىلإ حاورألا داعتف ءدسجلا نوكتي ىتح «قرفتملا اذه



 لطاب معز اذه نإف ؛ديدج نم قلخت داسجألا نأب معز نم امأو

 : لقعلاو ةنسلاو باتكلا هدرب

 اَوَدْبَي ىِذَلا وُهَو 8# :لوقي لجو زع هللا نإف ؛باتكلا امأ
 يف 202 مريم ورع يع 2 رس حس جرو

 كلذ لبعي : ا ؟[؟ا/ : مورلا] # هيلع تروهأ وهو مديعب مث د قلخلا

 . هأدتبا يذلا قلخلا

 قلخلا لوأ سيل :ىلاعت هللا لوقي» :ىسدقلا ثيدحلا ىفو

 . نيه هللا ىلع لكلاف ؛'!"(هتداعإ نم ّيلع نوهأب

 : ءايبنألا] 4 ةديِ أح ّلَوُأ آَنَأَدِب اَمُك » :ىلاعت لاقو
 .[ :٠6

 رب لس حرس

 ٍةَميِقْلا موي حَنإ مث * نوم كلذ دعب نإ م : ىلاعت لاقو

 -١5[. 16 :نونمؤملا] #حب

 2 أ عل ميم لك « دير ىو ميلا يتب نم » :ىلاعت لاقو
 و هس قل الس ظنت سس رس 1
 .[79 -ا/4 َسِي) 4مل قل لُييْوهَوُوَرملَ

 لَك يبنلا نيب ثيح ؛اذه يف ًاّدج ةريثك يهف ؛ةنسلا امأو

 نيذلا مه سانلاف ؛00"2ألغ ةأارع ةافح نورشحي سانلا نأ»

 رو -

 اها

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (59175) يراخبلا هاور )غ0(

 هللا يضر سابع نبا نع ؛(5810) ملسمو .(751517 و 7759) يراخبلا هاور امل (؟)

 مكنإ سانلا اهيأ اي» :لاقف ةظعومب ًابيطخ ِعكَي هللا لوسر انيف ماق :لاق امهنع

 ؛....الزغ ةارغ ةافح هللا ىلإ نوروشحم
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 . ةقباسلا داسجألل ةداعإ ثعبلا نأ ؛مهملاف

 لوحتيو .عابسلا لبق نم ناسنإلا لكؤي امبر :تلق اذإف *

 همحلو همدب طلتخت لكآلا اذهل ةيذغت ىلإ عبسلا هلكأ يذلا همسج

 ؟كلذ ىلع باوجلا امف ؛هلوبو هثور يف جرختو همظعو

 ,نوكيف !نك :لوقي ؛هللا ىلع نيه رمألا نأ :باوجلاف

 طلتخا ىتلا ءايشألا هذه لك نم ثعبيس يذلا مسجلا اذه صلختيو

 عيش لك ىلع هللاف ؟ هروصتل م قوف لجو رع هللا ةردفو ءاهب

 .ريدق
 ايميإ

 ىلعَو هباتك يف اهب هللا َر ربخأ يتلا ةّمايقلا موقتَو» :هلوق

 . نوما اهيل َعَمْجأَو هلوسَر ناس
 هلوسر ةنسو «ىلاعت هللا باتك :ةلدألا نم عاونأ ةثالث هذه

 هذه هباتك يف ىلاعت هللا دكأ دقف ؛ىلاعت هللا باتك امأف

 فوخلا بجوت «ةميظع فاصوأب لجو زع هللا اهركذو «ةمايقلا

 :اهل دادعتساللاو

 رس رص اسس

 قوق قاتلا ةاراز كس ْمُكيْْفَنأ سل اهلي : ىلاعت لاقف
 كح نقدا هي نكح لحد اي نه ةبع
 ا

 .[؟- ١ : جحلا] 4ٌديِدَش :



 / سابا للص اص د عل

 ١ :ةقاحلا] # َةَقاَلْل ام كنيرذأ آَمَو دلع كفاح أ [َم د هقاَحلأ : ىلاعت لاقو
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 راس 2ص لس اس اس حلا مس ع تسص الك ل م 5

 ةَعِراقْلا ام كليردأ امو #* ٌةَعِراَمْلا ام * ٌةَعِراَمْلا ## :ىلاعت لاقو
 م هى هرم رن رخ 7 هم 8 7 0

 نهعل اك لاكىبجلا نوكَم * ِثوُنْبمْلا ٍشارْفْل اك سان ُنوُكَيَمْوَي 3
 رس 7 را م عم

 .[0 ١ :ةعراقلا] #شوفنملا

 اهنأل ؛ةفوخم ةعورم اهلك ؛ةريثك نارقلا ىف اهل فاصوألاو

 نأ ناسنإلل نكمي ال ذإ ؛اهل لمعن نلف ءاهب نمؤن مل اذإو «ةميظع
 بجوت يتلا هفاصوأ هل ركذي ىتحو هب نمؤي ىتح مويلا اذهل لمعي
 . مويلا اذهل لمعلا

 لوسرلا نيب «ةريثك ةمايقلا ركذ يف ثيداحألاف ؛ةنسلا امأو

 يف هللا ءاش نإ يتأيس امك ؛اهيف نوكي ام اهب مالسلاو ةالصلا هيلع

 .ِلكَك لوسرلا هنيب امم كلذ ريغو باتكلاو طارصلاو ضوحلا ركذ

 نوملسملا عمجأ دقف ؛ ثلاثلا عونلا وهو  عامجإلا امأو

 وهف ؛هركنأ نم ناك اذهلو «ةمايقلا مويب ناميإلا ىلع ًاّيعطق ًاعامجإ
 رصأ نإف ؛فّرعي هنإف ؛ًالهاجو مالسإلا نع ًابيرغ ناك اذإ الإ ؛رفاك

 .رفاك وهف ؛كلذ دعب راكنإلا ىلع

 ثيح ؛ةيوامسلا بتكلا وهو «ةلدألا نم عبار عون كانهو

 نونمؤي ىراصنلاو دوهيلا ناك اذهلو ءرخآلا مويلا تابثإ ىلع تقفتا
 نالف :نولوقي مهنوعمست اذهلو ءهب نونمؤي نآلا ىتحو «كلذب
 تلا ىلع لدن امه كلذ ةينقأ اهب ةىأ' ئقللا ةمحرب ؟ وأ «موحرملا

 .اذه انموي ىلإ رخآلا مويلاب نونمؤي
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 نكي مل ول هنأ كلذ هجوو «لقعلا وهو «ءسماخ عون ٌمثو

 نع هرئم لجو رع هللاو اثبع قئالخلا داجيإ ناكل ؛مويلا اذه

 امب نومّرلُيو نوهنُيو نورمؤُيو نوقلخي موق نم ةمكحلا امف ؛ثبعلا

 .«باسح الو «نوتومي مث «هيلإ نوبَدنُي ام ىلإ نوبدنيو هب نومزلي
 !؟باقع الو

 ايدِيإ ْمُكَفَأَو اًنَبع مكئقلح اَمَنَأ مس يَحَفَأ# : ىلاعت هللا لاق اذهلو
 « ركحلا ٍشّرمْلا تر َوْه الإ هل ك] ّقَحْلا َكَِمْلأ هَل لدعم *:نوعحت ال 29 حرص د ساس ص ل يس سرا ل ل مس د در ص . نجح تحد 0 1

 1١١١-١١5[. :نونمؤملا]

 تراءرمْلا كليلع ضرف ىلا نإ © لاَقَو

 كانه نوكي ال مث ؛هب لمعلا ضرفيو نارقلا ضرفي فيك

 ! ؟انيلع ضرف يذلا نارقلا اذه نم انذفن ام ىلع بساحن ؛داعم

 .ةسمخ رخآلا مويلا توبث ىلع ةلدألا عاونأ تراصف

 ا رى ا 3

 #* داعم ١1١ كذا
0-3 5-3 

 عال دعم
 ل

 : ةمايقلا ىف نوكي امم يناثلا رمألا ©

 َنيملاعلا فل هروب نم نساَّنلا ُموقَيف١ :هلوقب هيلإ ناشأ اه

 . «آل'غ ةارغ ٌةافح

 دقف ؛الإو «بلغألا ىلع ءانب اذه :«مهروبق نم» :هلوق *#

 .نوفدم ريغ ناسنإلا نوكي

 . مهيداني لجو زع هللا نآل : ىنعي ؛ «نيملاعلا برل» :هلوق 2
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 َنوُعَمْسَي موي * برق ٍناَكَك نم ِداَمْلا داب موي عمَمسأَو آل :ىلاعت هللا لاق
 ءادنلا اذهل نوموقيف ؛[57 - 4١ :ق] *ج ميرال 2ك كلاب هيلا

 . لجو زع مهبرل مهروبق نم ميظعلا

 2 2 مويل هو َكِتلْوَأ ٌنظي الأ » : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 2ث ىو مص و رس

 .[1- 4 :نيففطملا] 4َنيِمَلمْلَا ٌبَرِل ساّنلَأ موقت موب

 الو لاعن مهيلع سيل :«ةافح» : (الرغ ةارغ ةافح» :هلوق

 . لجرلل سابل مهيلع سيل هنأ : ينعي ؛فافخ

 دسجلل سابل مهيلع سيل :(«ةارع»

 : لرغلاو «ءيش 5 نم صقني مل : «ًآلرغ» 2

 لا يم تدق نا ةفلقلا نأ يأ ؛نتخي مل يذلا وهو ؛«لرغأ

 « ْمُديِحَن قالك َلَوَأ آَنَأَدِب امك » :لوقي هللا نأل ؛ةمايقلا موي دوعت
 ىلع نودوعي ؛ءيش هنم صقني مل «ًالماك داعيف ؛[5١٠ :ءايبنألا]
 .ءاسنو ًالاجر نيطلتخم فصولا اذه

 : ةشئاع تلاق ؛كلذب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ثدح املو

 :لاقف !؟ضعب ىلإ مهضعب رظني ءاسنلاو لاجرلا !هللا لوسر اي

 مهضعب رظني نأ نم :ةياور يفو) «كلُذ مُهعُِي نأ نم دشأ رمألا»
 .©20(ضعب ىلإ

 هاو اا ةطوحأ نوثتلا رن ق1 ةدماقي :نأش هل .ناسنإ لك

 يضر ةشئاع نع .(7859) ملسم دنع ىرخألا ةياورلاو .(50717) يراخبلا هاور )١(

 .اهنع هللا

 ضن



 رس جس" 7 ا

 ال .[707 2755 : نسع] 4 هني نَأَع رذيموب مهنم يرمأ لحل # هينبو وِئَجَِصَو #

 هابأ وأ هنبا نإ ىتح «لجر ىلإ رظنت ةأرما الو «ةأرما ىلإ رظني لجر

 ؛عقاولا وه اذه ناك اذإو «هل قوقحب هبلاطي نأ نم افوخ ؛هنم رفي

 ؛ةأرملا ىلإ لجرلا الو «لجرلا ىلإ ةأرملا رظنت نأ نكمي ال هنإف

 . مظعأو دشأ رمألا

 ميهاربإ ىسكي نم لوأو ءاذه دعب نوسكي ؛ كلذ عم ؛نكلو

 . 2 1هه نلا نع ةللذ كف“ امك ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ديلا 1: نوكي امم ثلاثلا رمألا ©

 .2ٌسمَشلا ُمُهْم وُندتَو١ : هلوقب هيلإ راشأ ام

 رادقم مهنم برقتو «سمشلا مهنم برقت : يأ :(وندت»

 . ليم
 ةبيرق اهنإف ؛ةلحكملا ليم وأ ةفاسملا ناك ءاوس ليملا اذهو

 ءيش دعبلا نم اهنيبو اننيبو ءايندلا يف اهترارح هذه تناك اذإو
 ! ؟"”ليم رادقمب سوؤرلا نع تناك اذإ فيكف ؛ميظع

 .هنع هللا يضر سابع نبا نع ؛(75850) ملسمو «(759) يراخبلا :هاور (0)

 تعمس :لاق دوسألا نب دادقملا ثيدح نم 7875(«2) ملسم حيحص يف ءاج امك (؟0)

 رادقمك مهنم نوكت ىتح قلخلا نم ةمايقلا موي سمشلا ىندت» :لوقي ِةْلْكَو هللا لوسر

 فيبعك ىلإ نوكي نم مهنمف «قرعلا يف مهلامعأ ردق ىلع سانلا نوكيف ليم
 - قرعلا همجلي نم مهنمو «هيوقح ىلإ نوكي نم مهنمو ؛«هيتبكر ىلإ نوكي نم مهنمو
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 رادقمب وندت ول سمشلا نأ نآلا فورعملا :لئاق لوقي دق #

 نوكت نأ نكمي فيكف ؛ضرألا تقرحأل ؛اهطخ ىوتسم نع ةرعش

 ؟قلخلا قرحت ال مث «دعبلا نم رادقملا اذهب مويلا كلذ ىف

 . المحت دشأو مظعأو ىوقأ مه لب «نآلا اهيلع مه يتلا ةوقلا ىلع

 الو لظ ال سمش يف موي نيسمخ اوفقو نآلا سانلا نأ ول

 ةمايقلا موي نكل !نوتومي لب «كلذ مهنكمي الف ؛برش الو لكأ
 هلظأ نم الإ ؛لظ الو برش الو لكأ ال ؛ةنس فلأ نيسمخ نوقببي

 ؛ميظعلا لمحتلا اذه نولمحتي فيك ؛رانلا لهأب ربتعاو

 .[05 :ءاسنلا] «اَهَريَغادوُلِج مهن َدَب مه دولج ٌتَْضن املك ©

 ىلإ ماع فلأ ةريسم هكلم ىلإ ناسنإلا رظني ؛ةنجلا لهأبو

 . "0و6 ىبنلا نع كلذ يور امك ؛هاندأ ىلإ رظني امك ؛هاصقأ

 ؟سمشلا نم ملسي دحأ له :ليق نإف *

 لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي سانأ كانه !معن :اوجلاف

 يف أشن باشو «لداع مامإ» :ِلَك يبنلا كلذب ربخأ امك ؛هلظ الإ

 .«هيف ىلإ هديب لي هللا لوسر راشأو :لاق .«ًاماجلإ --

 ينابلألا هفعضو «((0097/؟) مكاحلاو .(5051) يذمرتلاو .(55/5؟) دمحأ هاور )١(

 )١9806(. «ةفيعضلا» ىف



 بصنم تاذ ةأرما هتعد لجرو «هيلع اقرفتو كلذ ىلع اعمتجا

 اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو «هللا فاخأ ىنإ :لاقف .ءلامجو

 تضافف ؛ًايلاخ هللا ركذ لجرو «هنيمي قفنت ام هلاجبت ملجأ ىتح
0 

 الإ لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي ىرخأ فانصأ ًاضيأ كانهو

 .هلظ

 .هقلخي يذلا لظلا الإ :ىنعي ؛«هلظ الإ لظ ال» :هلوقو *

 اذه نإف ؛لجو زع برلا تاذ لظاذلا نيانلا ضعي حرت امك سلو

 . لجو زع هللا قوف ذئنيح سمشلا نوكت نأ مزلتسي هنأل ؛لطاب

 الإ لظ ال ؛ةمايقلا موي نكل ءانل لظلا ينبن نحن ؛ايندلا يفف
 .هدابع نم ءاش نم هب لظتسيل ىلاعتو هناحبس هقلخي يذلا لظلا

 : ةمايقلا موي نوكي امم عبارلا رمألا ©

 . «ٌقّرَعلا ُمُهْمِجْليَو» :هلوقب هللا همحر فلؤملا هركذ ام

 نم ماجللا عضوم ىلإ مهنم لصي :يأ ؛«مهمجلي»

 .مفلا وهو «سرفلا

 لصي مهضعبف ؛الإو «قرعلا هيلإ لصي ام ةياغ اذه نكلو

 ؛همجلي نم مهنمو «هيوقح ىلإو «هتيبكر ىلإو «هيبعك ىلإ قرعلا
 ماقملا نأل ؛رحلا ةدش نم نوقرعيو «قرعلا اذه يف نوفلتخي مهف

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛,(71١١) ملسمو ء(5ك50) يراخبلا :هاور )010
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 كلذ ىف لصحي امم ناسنإلا قرعيف ؟ سمش وبدو ةدشو ماحز ماقم

 .'"”ههلامعأ بسح ىلع مهنكل ؛مويلا

 نأ :يهو ءاهيلإ عوجرلا بجي ةدعاق انلصأ اننأ :باوجلاف

 :لوقن نأ نود قدصنو اهب نمؤن نأ ائيلع بجي ةيبيغلا رومألا

 وأ اهكردن نأ نكمي الو ءانلوقع ءارو ءيش اهنأل !؟ملو !؟فيك

 . اهب طيحن

 .نمؤم امهدحأ :دحاو ربق ىف انفد نيلجر نأ ول تيأرأ

 لوقن اذكهو ءدحاو ربق ىف امهو .قحتسي ام باذعلا نم رفاكلا

 .ةمايقلا موي قرعلا يف

 ىلإو «ناكم يف هيبعك ىلإ لصي نمو .«ناكم يف قرعلا مهمجلي

 ؟ناكم يف هيوقح ىلإو «ناكم يف هيتبكر

 زئاجلا نم :لوقن لب «ملعأ هللاو ءاذهب مزجن ال :باوجلاف

 همجلي يذلا بناج ىلإ هبعك ىلإ قرعلا لصي يذلا نوكي نأ

 نوكي يذلا رونلا ريظن اذهو ءريدق ءيش لك ىلع هللاو «قرعلا

 مويف ؛ةملظ يف رافكلاو «مهناميأبو مهيديأ نيب ىعسي ؛نينمؤملل

 !؟ملو !؟فيك امأ «هيف نوكي امبو هب نمؤن نأ انيلع بجي ةمايقلا

 )1١( :رظنا )١757/5(.
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 . انيلإ سيل اذهف

 ع 2

 : ةمايقلا موي نوكي امم سماخلا رمألا ©

 . (دابعلا لامغأ اهب َنَّروُتَف نيزاوملا ٌبَصنتف» :هلوقب هركذ ام

 لامعأ اهب نزوتل ؛ لجو زع هللا وه نيزاوملا بصني يذلا *

 .دابعلا

 تدرو دقو . عمجلاب :«نيزاوملا» :لوقي فلؤملاو

 مول طَسقْلا َنيزومْلا عنو » : ىلاعت هللا لوق :عمجلا لاثمف

 َتددَت مه ّنَسْلا َذَمْرَي ُنْروْلاَو 8 : ىلاعت لاقو: ء[ 40 :ءايبنألا] 4ةَميعْل
 اريح ندا َكِيَلْوأَد ٌمئيِزوم ْتَّدَح ْنَمَو * َنوُحِْفُمْلا ُمْه َكِلْوَأَف ٌمُكيِزوَم
 .[9 - 8 :فارعألا] 4من

 ىلإ ناتبيبح ناتملك» :ِي ىبنلا لاقف ؛دارفإلا امأو

 هللا ناحبس :نازيملا ىف ناتليقث .«ناسللا ىلع ناتفيفخ «نمحرلا

 .""”(ميظعلا هللا ناحبس ءهدمحبو

 ؛درفأف ؟«نازيملا يف» :لاقف

 !؟ثيدحلا اذه نيبو ةينارقلا تايآلا نيب عمجن فيكف

 . ةيع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(75195) ملسمو )55٠5(2 يراخبلا :هأور 2غ(
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 تدرفأو «ءددعتم هنإ ثيح ؛نوزوملا رابتعاب تعمج اهنإ
 .ةمأ لك نازيم وأ ءدحاو نازيملا نأ رابتعاب

 ناتليقث» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف نازيملاب دارملا نأ وأ

 .نزولا ىف :يأ ؛«نازيملا ىف

 عمج هنأو ءدحاو نازيملا نأ  ملعأ هللاو - رهظي يذلا نَكْلَو

 : فارعألا] © ٌمُثيِزَوَم َتَلَقَن نمُه# :هلوق ليلدب ؛نوزوملا رابتعاب
/]. 

 رابتعاب فلتخت صوصنلا هيلع تلد امك ممألا نأل ؛نازيم ةمأ لكل

 ! ؟اهرجأ

 «ةيسح نيزاوم اهنأ هرهاظ :«نيزاوملا بصنت» :هلوقو

 كلذو «حوجرملاو حجارلاب دوهعملا بسح ىلع نوكي نزولا نأو
 ىلع اهلمح ةنسلاو باتكلا ىف ةدراولا تاملكلا ىف لصألا نأل

 «كلذ فالخ اهنأ ىلع ليلذ ماق اذإ الإ !ورععلا دوهعملا

 ىلإ ميركلا نآرقلا لوزن ذنم نيبطاخملا دنع فورعملا دوهعملاو

 . وجرمو اجار كانه.نأو < ىسحنازيملا نأ غويلا

 : ةعامج كلذ يف فلاخو

 ةجاح الو «ىسح نازيم كانه سيل هنإ :اولاق ةلزتعملاف

 ةارملا قكلو 55 دابعلا لامعأ ملع دق ىلاعت هللا نأل ؟؛هل

 .لدعلا وه يذلا يونعملا نازيملا :نازيملاب

 اليراحا



 ظفللا رهاظل فلاخم هنأل ؛لطاب ةلزتعملا لوق نأ كش الو

 الف ؛لدعلا :نازيملاب دارملا نإ :انلق اذإ اننألو .فلسلا عامجإو
 0 1 0 هنآل كادبلاب عا لب ا نأ ىلإ ةجاح

 .[4. : لحتلا] ةعصلا

 هيف لصحي هنأل ؛ىلاعلل ناحجرلا نإ :ءاملعلا ضعب لاقو

 نإ كل وقتوب ةةرهاظ ىلع نزولا .ىرجت نأ هيناويسلا نك .«ولعلا

 ناحجرلا نأب ؛حضاو اذهو «ةقاطبلا لقثتو شيطت تالجسلا نأ هيف

 .لوزنلاب نوكي

 همحر فلؤملا مالك :«دابعلا لامعأ اهب نزوتف» :هلوقو *

 . لمعلا :نزوي يذلا نأب حيرص هللا

 *: ناثحعم ١ انهو 0

 مئاق فصو لمعلاو ؛لمعلا نزوي فيك :لوألا ثحبمملا

 !؟ندويف امسح سيلو .لماعلاب

 محم نلاعتو ةناحيسسللا نإ لافتا كلذ ىلع هياوجلاو

 .«لجو زرع هللا ةرلق ىلع بيرعب اذه سيلو اناا لامعألا 517

 نيب حبذيو و ةروص ىلع لعجي هنإف ؟توملا وهو «ريظن هلو

 يذلا نيل + مست نبل ©« ىنعم توملا نأ ع الا ةنجلا

 < ليعس 5 ؛(؟م8869) ملسمو ,( :( «يراخبلا حيحصالا ىف كلذ ءاح امك 001
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 ىلاعت هللا هلعجي ثيح ؛توملا سفن هنكلو «توملا كلم حبذي
 ياما لجو نع هللا :ايلعجم :لاسعألا كل ذك يورو دفاشي امسح
 .يسحلا نازيملا اذهب نزوت

 ؛ لمعلا نزوي يذلا نأ فلؤملا مالك حيرص :يناثلا ثحبملا
 :ًاًرش مأ اريخ ناك ءاوس

 ٌرَدصَيِذِبَمْوَي # :ىلاعت هللا لاق امك ؛نآرقلا رهاظ وه اذهو
 نَمَو ن0 و دلاتفتم 3 م لَمَعَي نمف 4 *: مهلدمعأ أرسل ع رس اَنْشَأ سا

 نأ حضاو اذهف ؛[8 - * :ةلزلزلا] 4 مري ارش ورد َلاسَفْتِم ا
 .ًاًرش مأ ًاريخ ناك ءاوس ؛لمعلا نزوي يذلا

 ىلإ ناتبيبح ناتملك» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو

 اذهو «''”نازيملا يف ناتليقث ءناسللا ىلع ناتفيفخ «نمحرلا
 يف صوصنلاو «لمعلا نزوي يذلا نأ يف «حيرص لب ءاضيأ رهاظ
 .ةريثك اذه

 :فيدحلا اذ اهرهان لاخر قت: نضرصت كافه قكلو

 سوؤر ىلع هب ىتؤي لجر ؟؛ةقاطبلا بحاص ثيدح اهنم

 نيعستو ةعست غلبت تالجس يف هلامعأ هيلع ضرعتو ادا

 كلأ :هل لاقيف ءاهب رقيف ءرصبلا دم غلبي اهنم لجس لك ؛ الجس

 كل نإ ؛ىلب :هللا لوقيف !بر اي ؛ال :لوقيف ؟ةنسح وأ رذع

 . هلع هللا ىضر يردخلا -

 .«نيحيحصلا) ىف وهو )١178/75(2 هجيرخت مدقت (1)

١١ 



 هللا ذل هلا )"نأ دهن هنن وة ريغ ةفاطع قزق : جةديصخ اندنع

 عم ةقاطبلا هذه ام !بر أي : لوقيف . هللا لوسر 000 نأ لينك

 يف تالجسلا عضوتف :لاق .ملظت ال كنإ :لاقيف !؟تالجسلا هذه

 ةقاطبلا تلقثو «تالجسلا تشاطف «ةفك ىف ةقاطبلاو ءةفك

 010 لدحلا
 ثي

 . لامعألا فئاحص نزوي يذلا نأ اذه رهاظو

 ؛لماعلا نزوي يذلا نأ ىلع لدت ىرخأ صوصن كانهو
 | ٠

 ىو سل

 هنأ تعب هوو وت تي اوذك هز اكن > ا

 ردا موي عك هن الف .هلوق تعم نإ : لاقيق ؛ةيآلا 95 , لالدتسالا
 رك حس

 .اردق : . ينعي ؟ ؟ ايزو

 «نيقاسلا قيقد هنع هللا ضو .لاكو «كارآلا كي ًاكاوس ىنتجي

 يذلاو» :لاق .هيقاس ةقد نم :اولاق .2«؟نوكحضت مم» :ة85 يبنلا

 )55٠٠(( هجام نباو ءهنسحو (؟779) يذمرتلاو )7١7/5(«. دمحأ :هاور )١(

 ءملسم طرش ىلع دانسإلا حيحص :لاقو (0ه١/534) «كردتسملا) يف مكاحلاو

 ينانكلا ةزمح ظفاحللو )١75(« «ةحيحصلا» يف ينابلألا هححصو «يبهذلا هقفاوو

 . «ةقاطبلا ءزج»
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 .'"”(دحأ نم لقثأ نازيملا يف امهل ؛هديب يسفن

 . فئاحصلاو «لماعلاو «لمعلا :ءايشأ ةثالث انه اه راصف

 نم نإ :لاقي نأ اهنيب عمجلا نإ :ءاملعلا ضعب لاقف
 نمو ءهلمع فئاحص نزوي نم سانلا نمو ءهلمع نزوي نم سانلا

 . هسفنب وه نزوي نم سانلا

 نزوب دارملا نإ :لاقي نأ اهنيب عمجلا :ءاملعلا ضعب لاقو

 بحاص نزو ىقبيو .«فئاحصلا يف وهو نزوي لمعلا نأ لمعلا

 . سانلا ضعبل نوكيف «لمعلا

 يذلا نأ ىلع لدت صوصنلا رثكأ نأ دجن لمأتلا دنع نكلو
 وأ «هلامعأ فئاحص نزوتف .«.سانلا ضعب صخيو .لمعلا وه نزوي

 . هسفن وه دزوي

 ؛ةقاطبلا بحاص ثيدحو دوعسم نبا ثيدح ىف درو ام امأو ظ

 ا نا و هللا دس ارمادا درك دقن

2 2 

 « وص ها صر #7 ا ف دمحم

 *# توخلفملا مه َكِتلْوأَف متيزوم تلقث نمف##» :هلوق #*

 ٠١7[(«: :نونمؤملا]

 دمحأ هاور» :(589/9) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو )57١/١(« دمحأ هاور )١(

 وهو ءدوجنلا يبأ نب مصاع هيف اهقرط لثمأو قرط نم يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأو
 . «حيحصلا لاجر ىلعي يبأو دمحأ لاجر ةيقبو «هفعض ىلع ثيدحلا نسح

١7 



 . ةيطرش :#نمف
 رس 2ك 2 7 5

 . #توحليملا مه كلوا © : ةلمج طرشلا باوجو 2

 رس 7 در ّ ظ

 م َكِيكلْوأَف © رصحلا ةقصب ةيمسا ةلمج ةيئازجلا ةلمجلا تتاو

 .رارمتسالاو توبثلا ديفت ةيمسالا ةلمجلاو .«تروخْلْهَمْل
 سس 7 د

 ملو .# َكِِلْوَأَت## دعبلا ىلع لادلا ةراشإلا مساب تءاجو

 . مهتبترم ولع ىلإ ةراشإ .نوحلفملا مهف : لقي

 / . دل ب سد 7”
 لصف ريمض وهو #2 مه : هلوق يف رصحلا ةمصب تءاجو

 لصحف ؛هبوهرم نم اجنو هبولطمب زاف يذلا وه : حلفملاو 1

 . بحي ام هل لصحو «هركي امم ةمالسلا هل

 . تائيسلا ىلع تانسحلا ناحجر نيزاوملا لقثب دارملاو *

 ءودحم رس 7 د سرس تح ستخص سل

 هيف : * توخليملا مه َكِيلْوَأَف متيزوم تلقت نمف# :هلوقو

 و ءدرفم هيف ريمضلا © سيروم # نإف ؛ةيبرعلا ةهج نم لاكشإ
 ! !عمج هيف ريمضلا #توخلْفمْلا مه كيلْوأف » : ؛ عرج مرعي

 رابتعابف ؛ عمجل او دارفإلل ةحلاص ةيطرشلا (نم) نأ هباوجو

 اهيلإ ريمضلا دوعي ىنعملا رابتعابو ءًادرفم اهيلإ ريمضلا دوعي ظفللا

 دارفإلاب اهيلإ ريمضلا ديعت نأ زوجي هنإف ؛(نم) تءاج املكو
 هللا نوي نمو #9 :ىلاعت هللا لاق ؛نآرقلا يف ريثك اذهو «عمجلاب وأ

 3 مصر 0 الس ١ اس وسو م 5 «س سصاع وك هج رق و2 2 رس لس 2 ساب عدو 2س وح رس لس

 ١ هللأ نسحأ دق ادبأ ابيف نيرلنَح ٌرثخألا اهتحت نم ىرجت ٍتدَج هلخدي احِلص ٌلمعيو

 رب بج

0 



 عع
0 

 مث ظفللا ةاعارم اهيف ةميركلا ةيآلا دجتف ؛[١١ :قالطلا] # اقزر

 . ظفللا مث ىنعملا

 ا مصرا رس اس سير م رس سس تح يآ
 ١ م دنأ أوريح َنيذْلا كيتلوأ ةتيزاوم َتَقَح نمو » :هلوق

- 

 2ث يالا

 ”*٠١٠١7[. :نونمؤملا] «نودِإاخ منهج

 . مهتبترم ولعل ال «مهتبترم طاطحنال ؛دعبلل انه ةراشإلاو *

 هلهأو هسفن رسخ لق رفاكلا #00 :هلوقو *

 :رمزلا] 4ِةَميِقْلا مَن ميله ممسفن مسفنأ وريح َنِذَلا َنِرِسَلَل َّنِإ لق :هلامو

 هلامو هلهأو هسفن حبر لق د 00 نمؤملا امثيب ١6

 ا تا

 اورسخو .ررضلا الإ اودافتسا ام لب ًائيش ايندلا ىف مهدوجو

 0 هوطعأ ام ىتح ءاهب اوعفتني مل مهنأل ؛ مهلاومأ
 راو اس وس س١ را 0

 همت مهتم َلبقَت نأ ْمُهَعَتم اَم و : ىلاعت لاق امك ؛مهعفني ال هنإف

 ؛ مهيلهأ اورسخو .[: يللا « هسه هتك زنا لإ

 يب نري الو :هقوبات

 «تانسحلا ىلع تائيسلا ناحجر :نيزاوملا ةفخب دارملاو *

 مك ؛ مهلامعأ نزوت رافكلا نأب انلق نإ «ةيلكلاب تانسحلا نادقف وأ

 لهأل نيلوقلا كحل وهو ءاهلاثمأو ةميركلا ةيآلا له رهاظ وه

 . ملعلا



 : ىلاعت هلوقل يلام نزوت ال رافكلا نأ :يناثلا لوقلاو

 2 00 امد ويلا يف هيتس معَس َّلَص نذل #: الثمعأ نرحل مي لَه له لق #
 6 مين الق مهم

 الف مهلامَعَأ ت تطور هَ تنس تك نزلا ةبتأ ٠ #ءاعنَص نوني

 #٠١ ٠١5[. :فهكلا] ارو ٍةَميِْلا مو

 . ملعأ هللاو

 : ةمايقلا موي نوكي امم سداسلا رمآلا ©

 .(نيواوَّدلا دشنت ندور : هلوقب فلؤملا هركذ ام وهو

 . اهتراقل حتفتو قرفت : يأ ؛ارشنت» *

 هيف تك يذلا لجسلا وهو «ناويد عمج : (نيواودلاو» 2

 هكللد ةينفأ امو. لاملا تف قيراوو:ةلفو «لامعألا

 هتك“ نقلا“ ودعي ؛(لامعألا فئاحص ىهو» :لاق

 َنوبْدْكُت لب اَلَك » : ىلاعت هللا لاق ؛مدآ ينب لامعأب نولكوملا ةكئالملا
 94 : راطفنالا] 4َوُلعَفَت ام َنوُمَََي :نيبنَك امارك * َنيِظْفْنَح كَكلع َّنِإو نيل

 ١7[.

 ناك اذإف ؛هقنع ىف ناسنإلل ًامزال نوكيو «لمعلا اذه بتكيف

 .باتكلا اذه هللا جرخأ ؛ةمايقلا موي
 رينع ع 7 ميني يرصد رس وج رس

 ميلا مون هَل رخو ءدقدع ىف مريم هئمرلا لإ لك 6 : ىلاعت لاق
 1 هم ينص

 : ءارسإلا] 4 اًبيِسَح َكيلَع مولا َكِسْفَسِب فك كلك ْارَْأ *: اروشنم هلقلي ابتكح

 *١1  ١5[.



 نلع انين .ةكالعس نع .كفضأ كفل للا نضع لاق

 امإو «تانسحلل امإ :لامعألا فئاحص ىف ةباتكلاو *

 .هاوث امو «ناسنإلا هلمع ام تانسحلا نم بنكي يذلاو ةضاكسلل

 : ءايشأ ةثالث هذهف ؛هب مه امو

 . بتكي هنأ رهاظف ؛هلمع ام امأف

 ظقف' ةيفلا رجأ هلأ فكي :نكل هلا بفكر هنإف: هوت امأو تح

 لام هل ناك يذلا لجرلا ةصق يف حيحصلا ثيدحلا يف امك ؛ًالماك

 ؛ًالام يدنع نأ ول :ريقفلا لجرلا لاقف ءريخلا لبس يف هقفني

 امهرجأف ؛هتينب وهف» :هلي ىبنلا لاق ؛نالف لمعب هيف تلمعل

0000 

 نأ : لمعلا ثيح نم رجألا يف ءاوس اسيل امهنأ ىلع لديو

 نإ !هللا لوسر اي :اولاقو هك يبنلا ىلإ اوتأ امل نيرجاهملا ءارقف

 نوربكتو نودمحتو نوحبست : هلك مهل لاقف .انوقبس روثدلا لهأ

 اولعف ؛كلذب ءاينغألا عمس املف ...نيثالثو ًاثالث ةالص لك ربد

 لاقف «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلإ نوكشي ءارقفلا عجرف «هلثم

 مكتينب مكنإ :لقي ملو «")ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ» :مهل

 هجام نباو 51755(0) يذمرتلاو )70٠/5(. دمحأ هاور يذلا ثيدحلا نم ةعطق )١(

 . حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو .يرامنألا ةشبك يبأ نع ((77)

 .(7075) «عماجلا حيحص» يف ينابلألا هححصو

 .ةريره يبأ ثيدح نع ؟(60846) ملسمو .(829) يراخبلا هاور 8ع

١ 2 17/ 



 . مهلمع متكردأ
 «لمع يذلاك نوكي ال لمعي مل لجرف ؛لدعلا وه اذه نآلو

 . طقف ةينلا رجأ يف هلثم نوكي نكل

 : نيمسق ىلإ مسقنيف ؛مهلا امأو

 لاحي مث ءهنم هيلع ردقي ام لعفيو ءيشلاب مهي نأ :لوآلا
 .هلامكإ نيبو هنيب

 ويدي ارم جرح نمو 9 : ىلاعت هلوقل ؛ الماك رجألا هل تكي اذهف
 ١٠6١[. :عاضتلا) 6 رك َلَع 06 رجأ مقو دَقَف توم ردي مث لوس درو هللا ىلإ ارجاهم 1 دكرلد مث لوسرو هل اللا سا مر لس كرب سس جي 7

 ملعلا بلطي هنأ ناسنإلا ىون اذإ :ملعلا ةبلطل ىرشب هذهو

 رشنيو لكَ لوسرلا ةنس نع بذيو هملعب سانلا عفني نأ ديري وهو
 يف وهو ًالثم تام نأب ؛كلذ هل ردقي مل مث ءضرألا يف هللا نيد
 .هيلإ ىعسو هاون ام رجأ هل بتكي هنإف ؛هبلط

 .هرجأ هل بتكي هنإف ؟ بنتي

 ؛رفاس وأ دبعلا ضرم اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق
 1 يي انيق معي هناك اه لكمال ينك

 بتكيف ؛هيلع ةردقلا عم هكرتيو ءيشلاب مهي نأ : يناثلا مسقلا

 ,. هلع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع 5995(.2) يراخبلا هاور 23
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 بتكيو «هلمع ام ناسنإلا ىلع بتكي هنإف ؛تائيسلا امأو

 هاون ام هيلع بتكيو «هنع زجع نكلو هيف ىعسو هدارأ ام هيلع
 افك

 . حضاو :لوألاف

 ةالصلا هيلع يبنلا لوقل ؛ًالماك هيلع بتكي :يناثلاو
 يف لوتقملاو لتاقلاف ؛امهيفيسب ناملسملا ىقتلا اذإ) :مالسلاو
 :لاق !؟لوتقملا لاب امف ؛لتاقلا اذه !هللا لوسر اي :اولاق .«رانلا

 برشي نأ مه نم هلثمو ؛'”"هبحاص لتق ىلع ًاصيرح ناك هنأل»
 هنأل ؛ٌالماك رزولا هيلع بتكي اذْهف ؛عنام هل لصح نكلو ءرمخلا

 . هيف ىعس

 هيرب «ةينلا كل يلع يعكر ةانمتاو هاون: ىذلا كيلاثلاو
 هللا هاطعأ لجر نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ربخأ يذلا ثيدحلا
 تلمعل ؛الام يل نأ ول :ريقف لجر لاقف «هيف طبختي ناكف ؛ الام

 ؛هتيلب وهف : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق .نالف لمعب هيف

 "اوس :اههوزوف

 : ماسقأ ةثالث ىلع اذهف ؛اهكرت نكلو «ةئيسلاب مه ولو

 :اهبف نع اذإ لماعلاك ىيف اروع اهكرت نإ رجا

 اوووف ناك ؛هلل اهكرت نإو 5

 .هنع هللا يضر ةركب يبأ نع ؛(5884) ملسمو )١"(, يراخبلا :هاور ()

 )5//١47(. هجيرخت مدقت ()



 ؛هلاب ىلع أرطت مل وأ ءاهنع تفزع هسفن نأل اهكرت نإو - "

 .رجأ الو هيلع مثإ ال اذهف

 يزجي الو «لمعلا نم رثكأ تانسحلاب يزجي لجو زع هللاو
 ًاهِلاَمَمأ ردع ملم ةََسْلاب ع نم » : ىلاعت لاق ؛ لمعلا لثم الإ تائيسلاب
 ء[١11 :ماعنألا] 4 َنوُمَللْطي ال ْمُهَو اهلي اَّلِإ ةكرجي اذ ٍةَكنسلِ ءآَج نمو
 .هبضغ تقبس هتمحر نوك نمو لجو زع همرك نم اذهو

 هريخو ءأدتبم :(ذخآ» : (هنيميب ةباتك خاف ”ةلارق

 .ذخا مهنمف : ريدقتلاو «فوذحم

 نأ يأ ؛ليصفتلا ماقم يف هنأل ؛ةركن وهو هب ءادتبالا زاجو

 ,نونمؤملا مهو «هنيميب هباتك ذخأي نم مهنمف ؛نومسقني سانلا
 ءاهب هباتك نمؤملا ذخأي كلذلو «ماركإلا ىنميلل نأ ىلإ ةراشإ اذهو

 :فلؤملا لاق امك ؛هرهظ ءارو نم وأ هلامشب هباتك ذخأي رفاكلاو

 . (هلامشب هباتك ذخآو»

 تيسلاو , عيونتلل (وأ» : (هرهظ ءارو نم وأ» : هلوقو م

 ةثالث ىلع مهبتك نوذخأي سانلا نأ فلؤملا مالك رهاظف

 . رهظلا ءارو نمو ء«لامشلابو :ةيشبلاب * دنع

 ذخأي يذلاف ؛تافص فالتخا فالتخالا اذه نأ رهاظلا نكلو
 «لامتشلا» نخاف ؟هلامبشي ةناتك لأب يذلا وه هرهظ ءارو نم هباتك

 لهأ نم هنأل ؛لامشلاب هذخأي هنوكف ؛فلخلا نم هدي لعجتو



 لرب هللا هناك ريدعتلا امل هنأ ةرهظت ءارو قه ةنوكو. قامتكلا
 موي هلامعأ باتك لعجي نأ لدعلا نم راص ؛ايندلا ىف هايإ هرهظ

 نم نوكت ىتح لامشلا ديلا علخت ؛اذه ىلعف ؛هرهظ فلخ ةمايقلا

 . ملعأ هللاو . فلخلا

 رم هئمرْلا نان ّلُكَحَو » : ىلاعتو هناحبس لاق امك» :هلوق
 0 07 ل ا ا ا رك 5 8 6 . دن رسال ص سي و درر اح

 . ره َكِسْفَس نفك كبنك ارقأ *ءاروشنم هلقلي ابتكح ةمليقلا مو هل جرخنو -هقنع يف

2 

072 
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 ١ - ١5[(: : ءارسإلا] «اًبييَح َكّيلع

 لءافتي وأ هب مءاشتي ناسنإلا نآل ؛ هلمع عا ؛ # مريكُط 9: 3

 .لزنيف هب ريطي وأ ولعيف هب ريطي ناسنإلا نآلو «هب
 5 نوكي ام ىوقأ اذهو «هتبقر ا ؛ 4 هقنع ىف # 0

 اذإ الإ لصفني نأ نكمي ال هنأل ؛قنعلا ىف طبري ثيح ؛ناسنإلاب

 .هلمع مزلي اذهف ؛ناسنإلا كله

 : ىلاعت هللا لاق امك رمألا ناك ؛ةمايقلا موي ناك اذإو

 ىلإ جاتحي ال ؛احوتفم : يأ ؛ 4 اًروُثنَم هدفي ابتحح ٍةَمعْلا مو ل رخو »

 .هحتف يف ةقشم ىلإ الو بعت

 .هيف كيلع بتك ام رظناو 4كبنك ًارقأ # :هل لاقيو *
. 

 و رم م8

 .هسفن ناسنإلا ىلإ باسحلا لكوي نأ :فاصنإلاو

 لدعلا مامت نم اذهو : 4 اًبيِيَح َكِيلَع َمَولأ كِسْفَتِي قك # *

 باتكلا اذه ىف بتك اذام رظني نأ دب ال لقاعلا ناسنإلاو

 : ايوتكم ةمايقلا مون هذجتمي فوس يذلا



 .تائيسلا لك ىلع يضقي نأ نكمي باب انمامأ نحن ؛نكلو
 هللا نإف ؛هبنذ مظع امهم ؛هللا ىلإ دبعلا بات اذإو «ةبوتلا وهو

 بوتي هللا نإف ؛بوتي وهو «هنم بنذلا رركت ول ىتحو «هيلع بوتي
 ال نأ ىلع صرحن نأ انيلعف ؛نآلا انيديأب رمألا ماد امف ؛هيلع

 . حلاصلا لمعلا الإ باتكلا اذه يف بتكي

 : ةمايقلا موي نوكي امم عباسلا رمألا ©

 : (قئالخلا هللا ٌبساحُيَو» :هلوقب فلؤملا هركذ ام وهو

 . ةمايقلا موي مهلامعأ ىلع دابعلا عالطإ :ةبساحملا

 : لقعلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هيلع لد دقو

 د انيمي ةبتك قوأ ْنَماَمأَك 8 : ىلاعت لاقف ؛باتكلا امأ
 لا 6 يس علل

 رهظ ارو مك قوأ نم امو #8 «[8 - :  قاقشنالا] 4 اًيِسي اًباَسِح ُبَساَح

 .[١؟ - ٠١ :قاقشنالا] 4اًريِعَس لضَمَو ارو أوعزي فوسف

 ةذعب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع تبث دقف ؛؟ ةئسلا امأو

 . قئالخلا بساحي ىلاعت هللا نأ ثيداحأ

 اكرتو ًالعف لمعب انفلك اننأل ؛حضاوف ؛لقعلا امأو

 هنإف ؛لمعب فلك نم نأ نايضتقت ةمكحلاو لقعلاو ءًاقيدصتو

 . هيف شقانيو هيلع بساحي
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 لك لمشي ؛ةقيلخ عمج :(«قئالخلا» :فلؤملا لوقو

 ظ : راو

 هتمأ ىأر ِهللَك ىبنلا نأ :«نيحيحصلا» ىف كلذ تبث امك ؛باذع

 00غ( 8 1 5006 1
 : نولكوتي مهبر ىلعو نوريطتي الو نووتكي الو نوقرتسي ال نيذلا

 . يل

 ءالؤه .ًافلأ نوعبس دازيو ءآفلأ نيعبسب ًافلأ نيعبس برضتف
 . باذع الو باسح الب ةنجلا نولخدي مهلك

 .نوفلكم مهنأل ؛نجلا ًاضيأ لمشي :«قئالخلا» :هلوقو *
 َلاَق # :ىلاعت لاق امك ؛عامجإلاو صنلاب رانلا مهرفاك لخدي اذهلو

 -  .امهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛(١57) ملسمو )19214١(«, يراخبلا هاور ()

 يف يمئيهلا لاقو «نمحرلا دبع هنباو ركب يبأ نع ١193( و )0/١ دمحأ مامإلا هاور (؟)

 .هوحنب يناربطلاو «هوحنب رازبلاو دمحأ هاور )5٠١/٠١ - 5١١(: «دئاوزلا عمجم»

 وه اذه ديبع نب ىسومو «ديبع نب ىسوم نع نارهم نب مساقلا مهديناسأ يفو
 نارهم نب مساقلاو .«تاقثلا» يف نابح نبا هركذ ءديسأ نب هللا دبع نب دلاخ ىلوم

 سيلو «يعخنلا ورمع نب ميلس الإ هنع وري مل هنأو .«نازيملا» يف يبهذلا هركذ

 يف مهب جتحم هدانسإ يقابو ءناسح نب ماشه ثيدحلا اذه هنع ىور دقف .كلذك

 .«حيحصلا)
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 : فارعألا] 4 راذلأ يف لاو نجلا نم مكسيبَم نم ْنَلَخ ْدَه رمأ ف ْاوُنُخَد ايا 2م اع ساصاس حد

 وهو «ملعلا لهأ روهمج لوق ىلع ةنجلا مهنمؤم لخديو +
 # . . .ِنادَّنج فير ماَقِم َفاَحَنَمِلَو 8# : ىلاعت هلوق هيلع لدي امك ؛ حيحصلا

 .[05- 5 : نمحرلا] © ٌناَجاَلَو ْرُهكَتَف نفإ ّنهْتِمْطيَمَل ## : هلوق ىلإ

 !؟مئاهبلا ةبساحملا لمشت لهو

 هيلع يبنلا نع تبث هنأل ؛مئاهبلا لمشيف ؛صاصقلا امأ

 ,''”ءانرقلا ةاشلا نم ءاحلجلا ةاشلل صتقي هنأ» مالسلاو ةالصلا

 مئاهبلا نأل ؛مازلإو فيلكت باسح بساحت ال اهنكل ءصاصق اذُهو

 . باقع الو باوث اهل سيل

 : (هبونذب ُهُرَرَعْبَف نِمْؤُملا هدْبَعِب ولُخَيَو» :هلوق
 : نمؤملا باسح ةفص اذه 2

 هررميو ءدحأ هيلع علطي نأ نود لجو رع هللا هب ولخي

 رقي ىتخح ...اذك .تلمعو ءاذك تلمع :هل لوقي : يأ ؛ هبونذب

 كل اهرفغأ انأو ءايندلا يف كيلع اهترتس» :لوقي مث «فرتعيو
 .٠ (مويلا ا )0

 ال ثيحب ؛هرتس هيلع عضي ىلاعتو هناحبس هنإف ؛كلذ عمو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم (؟5087) ملسم هاور )١(

 )5017/١(. هجيرخت مدقت ()



 حمس نإو سانلا مامأ كتايانجب كررق اذإ ناسنإلا نإف ؛نمؤملا

 نإف ؟كدعبوب كلذ ناك" اذإ: قكل :ةفييبفقلا نم رش هيث 4 كتع

 : «ةنسلاو باتكلا ىف كلذ فصو امك» :هلوق *

 فصو انك «ىدعي «تايبعلا هيبلا نابثملا فتلذ»ن#
 ةفقوتملا ةيبيغلا رومألا نم اذه نآل «ءةنسلاو باتكلا ىف باسحلا

 :ةقملاو

 نزوت نم ةبساحم نوبساحي الف ؛رافكلا امأو» :هلوق *

 مهلامعأ لعت نكلو . مهل تانسح الل مهنإف «هتاكيسو هتانسح

 . (اهب نوزخيو اهب نوررقيو اهيلع نوفقويف ىصحتف

 نع امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح يف هانعم ءاج اذكه *

 ىلاعت هللا باسح ركذ امنيح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا
 رافكلا امأو» :لاق .هبونذب هررقيو «هب ولخي هنأو «نمؤملا هدبعل

 0 ياه وفق . «نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ مهبر ىلع

 يف «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع .''”«ملسم حيحص» يفو

 . .لوألا ءزجلا يف هجيرخت مدقت 000

 .(؟554) (ملسم حيحصال 68
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 هللا ىقلي : يأ .دبعلا ىقليف :لاق دك ىبنلا نع ليوط ثيدح

 كمركأ ملأ «نالف اي : يأ «لف اي :لوقيف «قفانملا :ىنعي .دبعلا

 ! ؟عبرتو سأرت كرذأو لبإلاو ليخلا كل رخسأو كجوزأو كدوسأو

 ءال :لوقيف ؟يقالم كنأ تننظأ :لوقيف :لاق «ىلب :لوقيف

 بيجيف هلأسيف يناثلا ىقلي مث «ينتيسن امك كاسنأ ينإف :لوقيف

 ىقلي مث «ينتيسن امك كاسنأ ىنإف :هللا لوقيف ءلوألا باجأ امك

 كياتكيو: كي ةنمأ فون :لوقيف «كلذ لثم هل لوقيف ثلاثلا

 .عاطتسا أم ريخب ينثيو «تفدصتو تمصو تيلصو كلسربو

 .كيلع اندهاش ثعبن نآلا :هل لاقي مث :لاق ءنذإ انهه :لوقيف

 لاقيو ؛هيف ىلع متخيف ؟َيلع دهشي يذلا اذ نم هسفن ىف ركفيو

 نم رذعيل كلذو .هلمعب قطنتف .ىقطنا :هماظعو همحلو هذخفل

 . هيلع هللا طخسي يذلا كلذو قفانملا كلذو ءهسفن

 : (هيبنت )

 ةبساحم يه مهنع ةيفنملا ةبساحملاب دارملا نأ ىلإ ةراشإ «خلا...

 عيرقتلاو ريرقتلا ةبساحم امأو «تائيسلاو تانسحلا نيب ةنزاوملا

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح كلذ ىلع لدي امك ةتباثف

 ظ 2 :ةدئاف

 انبوب + ةؤلصلا لامعا. نه ديعلا» هيلع يباح اه كرا
 «ةيندبلا تادابعلا لضفأ ةالصلا نأل ؛ءامدلا سانلا نيب هيف ىضقي



 : ةمايقلا موي نوكي امم نماثلا رمألا ©

 ضؤحلا ةّمايقلا ِتاصَرَع يفَو» :هلوقب فلؤملا هركذ ام وهو
 ظ . (ذللك ّيبنلل ٌدورْوَملا

 كر عستملا ناكملا يهو («ءةصرع عمج :تاصّرعلا

 ظ .ةمايقلا فقاوم انه هب دارملاو «ناينبلا

 :انه هب دارملاو ءءاملا عمجم :لصألا يف ضوحلاو #

 . هلو يبنلا ضوح

 :هوجو ةدع نم ضوحلا ىلع مالكلاو 4

 هنأ لَك يبنلا نع تبث هنأل ؛نآلا دوجوم ضوحلا اذه :ًالوأ
 يضوح ىلإ رظنأل هللاو ينإو») :لاقو [ةباحضأ يف موي تاذ بطخ

 .''”(نآلا

 :لاق هنأ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع تبث ؛ًاضيأو

 ."'"«يضوح ىلع يربنمو١

 هنأل ؛هدهاشن ال نكل «ناكملا اذه يف هنأ لمتحي اذهو

 . ضوحلا ىلع ةمايقلا موي عضوي ربنملا نأ لمتحيو «يبيغ

 رهنلا وجو. «راوكلا نيم ةنازازيم هيل بصي .ضرحلا 114 هايل
 اذه ىلإ نالزني ؛ةنجلا يف ِةِلَي يبنلا هيطعأ يذلا .ميظعلا

 . هنع هللا يضر رماع نب ةيقع نع ,(؟5؟945) ملسمو )569٠( يراخبلا هأور غ3

 . هنع هللا يضر ةريره نب نع ؛(1751) ملسمو 5086(«2) يراخبلا ةفإ

 ا/ 6 ١



 ضوحلا '. 00١

 ماقملا نأل ؛طارصلا ىلع روبعلا لبق ضوحلا نمز :ًاثلا

 تاصرع يف برشلا ىلإ ةجاح يف سانلا نإ ثيح ؛كلذ يضتقي

 . ''”طارصلا روبع لبق ةمايقلا

 ِلِكَي هلوسرو هللاب نونمؤملا ضوحلا اذه دري :ًاعبار

 ؛ةعيرشلا عابتا نع ربكتساو فكنتسا نم انمار: ..ةععيدتخلا :نوعسملا

 ا درطي هنإف

 هؤام» :هللا همحر فلؤملا لوقيف :هئام ةيفيك ىف : ًاسماخ

 :لاقف ؛معطلا يف امأ «نوللا ىف اذه :«نبللا نم ًاضايب دشأ

 امك ؛كسملا حير نم بيطأ ةحئارلا يفو .««لسعلا نم ىلحأو»

 . “٠ و ىبنلا نع ثيدحلا هب تبث

 .«ءامسلا موجن ددع هتينأ» : فلؤملا لوقي :ةيينا .نف : اسنان

 هتينأ) : اهضعب ىفو «ثيدحلا ظافلأ صضعب ىف درو امك اذه

 .امهنع هللا يضر نابوثو رذ يبأ ثيدح نم ؛(7701 و 700) ملسم هاور امل 000

 ثيدحلا يف )١1/5( دنسملا ىلع هتادايز يف دمحأ مامإلا نب هللادبع هاور امل (؟)

 يبأ نبال هازع نأ دعب )5717/1١١( حتفلا يف ظفاحلا لاقو .نيزر يبأ نع ليوطلا

 لبق ضوحلا نأ يف حيرص وهو» :لاق مكاحلاو يناربطلاو ةنسلا يف مصاع

 . «طارصلا

 نب هللا دبع نع ,(؟؟915) ملسمو ل5615 («يراخبلا حيحصاا يف كلذ تبث (0)

 مث مكنم ٌلاجر نعفريلو ء«ضوحلا ىلع مكطرف انأ» :لاق لك يبنلا نع ءدوعسم

 .«كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ :لاقيف «يىباحصأ بر اي :لوقأف «ىنود نجلتخيل

 هللا ىضر ورمع نب هللا كيع نع ؛(؟؟91؟) ملسمو ىكهزل4ه) يراخبلا :هآور 62

 .امهنع



 يف موجنلاك نوكي 3 ؛لمشأ ظفللا اذهو .«ءامسلا موجنك

 ةرثك ءامسلا موجنك هتينآف ؛ناعمللاو رونلاب فصولا يفو ددعلا
 ا . ةءاضإو

 هنم برشي نم» :فلؤملا لاق :ضوحلا اذه دانآ : اهنا

 .هدعبو طارصلا ىلع ىتح :«اريأ اهدعب امن. ال ؛ ةبرش

 نم برشي يذلا نأل ؛لجو زع هللا ةمكح نم هذهو

 .:فكلذك ادبأ ريسقم ال ةنننلا ىف اةسوقلا

 رهش هلوط» :فلؤملا لوقي :ضوحلا اذه ةحاسم : ًانماث

 نوكي ال هنأل :؛ًارودم نوكي نأ ىضتقي اذإ اذه. :ةرهش :هضرفو
 ةفاسملا هذهو ءارودم ناك اذإ الإ ؛بناج لك نم ةحاسملا هذهب

 ؟ضاوحأ نيرخآلا ءايبن الل له : ًاعسات

 نإو  يذمرتلا هأور ثيدح ىف ءاح هنإف ؟معل :باوجلاف

 :- لاقم هيف ناك

 37 [ضوس ىبت لكل نإ)

 هلدعو هتمكحب لجو زع هللا نأ وهو :ىنعملا هديؤي اذه نكل

 هدروأ ثيدحلاو «(ا5"/9) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو 71147(2) يذمرتلا هجرخأ )١(

 رفعج نب ناورم هيفو :لاقو ءرخآ ظفلب م1 اعمجملا) ىف ىمشيهلا

 هقرط عومجمب ثيدحلا نإ :لوقلا ةلمجو )١5894(: «ةحيحصلا» ىف ىنابلألا لاقو

 )1١//571(. «يرابلا حتف» :رظناو .ملعأ هللاو ,حيحص وأ نسح
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 كلذك ؛هتمأ نم نونمؤملا هدري ًاضوح ٍِلَي دمحم يبنلل لعج امك

 «نيقباسلا ءايبنألاب نونمؤملا عفتني ىتح ءاضوح يبن لكل لعجي
 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ضوح وه مظعألا ضوحلا نكل

 . ملسو

2 2 

 : طارصلا : ةمايقلا موي نوكي امم عساتلا رمألا ©

 نْتَم ىلع توصنُم طارّصلاَو» :هلوقب فلؤملا هركذ دقو

 . (رانلاو ةنجلا نيب ىذلا ةشسحلا ّوُهَو : منَهَج

 : هتيفيك ىف ءاملعلا فلتخا دقو *

 ردق ىلع هيلع سانلا رمي عساو قيرط :لاق نم مهنمف

 لوسر نألو ؛اذه وه يوغللا اهلولدم طارصلا ةملك نأل ؛مهلامعأ

 الإ نانوكي ال ةلزملاو ضحدلاو «''ةلزّمو ضد هنأب ربخأ ِهَنِكَي هللا

 :ةلرمرب اهعم قرك ذلك :قيقلا امأ .عساو قيرط يف

 ءاج امك ؛ًاّدج قيقد طارص وه لب :لاق نم ءاملعلا نمو
 أ ؛©5غالب ملسم هاور يذلا يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف

 .:تفيشلا نه دحأو ءرغشلا خرم

 قيرط ىلع روبعلا نكمي فيك :وهو :لاّؤس دري اذه ىلع
 نا ١

 قدأ هن

 .هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ؛(18) ملسمو «(1/479) يراخبلا :هاوز )١(

 )١187(. ملسم هاور (؟)
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 ىلاعت هللاف ؛ايندلا رومأب ساقت ال ةرخآلا رومأ نأ :باوجلاو

 2 لوعمتجي له !؟نوربعي فيك ؟ يردد الو «ريلق عيش لك ىلع

 نأل ؛نيلوقلا دحأب مزجي ناسنإلا داكي ال ةلأسملا هذهو

 .ةيوق ةهجو هل امهيلك

 سفن ىلع :ينعي ؛«منهج نتم ىلع بوصنم» :هلوقو #
 7 .رانلا

 د ا 9 ,

 رمي نم مهنمف : مهلامعأ ردق ىلع سانلا هيلع رمي» :هلوق *
 .حيرلاك رمي نم مهنمو «قربلاك رمي نم مهنمو .رصبلا حملك

 «لبإلا باكرك رمي نم مهنمو ءداوجلا سرفلاك رمي نم مهنمو
 فحزي نم مهنمو .ًايمشم يشمي نم مهنمو اودع أودعي نم مهنمو

 هيلع رسجلا نإف ؛ منهج يف ىقليو ًافطخ فطخي نم مهنمو .ًافحز
 ظ ."0(مهلامعأب سانلا فطخت بيلالك

 ؛نونموملا :انه «سانلا» ب دارملا :«سانلا رمي» :هلوق

 .رانلا ىلإ مهب بهذ دق رافكلا نأل

 حملك رمي نم مهنم ؛مهلامعأ ردق ىلع هيلع سانلا رميف

 هيرو نون نس علا يو لاك ركب ع درا درعا

 هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ؛(87١) ملسمو .1579(2) يراخبلا هاور امل )١(

 . ةنع
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 ل .عيرس ءاوهلا نأ كش الو ءءاوهلا :يأ ؛حيرلاك رمي نم مهنمو

 انايحأ لصي فورعملا ءاوهلاو «تارئاطلا سانلا فرعي نأ لبق اميس

 .داوجلا سرفلاك رمي نم مهنمو «ةعاسلا يف ًاليم نيعبرأو ةئم ىلإ

 ءريثكب داوجلا سرفلا نود يهو «لبإلا باكرك رمي نم مهنمو
 مهنمو ايش يشمي نم مهنمو «عرسي : يأ ؛اودع ودعي نم مهنمو

 ديري مهنم لكو «هتدعقم ىلع يشمي :يأ ؛ًافحز فحزي نم
 :نورعلا

 نأ بحي ناكل ؛هرايتخاب ناك ولو «ناسنإلا رايتخا ريغب اذهو

 يف ةعيرشلا لوبق يف هتعرس بسح ىلع ريسلا نكلو «ةعرسب نوكي
 ناك ؛لسرلا هب تءاج ام لوبق يف اعيرس ناك نمف ؛ايندلا هذه

 يف ًائيطب ناك ؛كلذ يف ًائيطب ناك نمو .طارصلا روبع يف ًاعيرس
 . لمعلا سنج نم ءازجلاو «ًاقافو ءازج ؛طارصلا روبع

 كلذو «ةعرسب ذخؤي : يأ ؛«(فطخي نم مهنمو)١ :هلوقو

 . مهلامعأب سانلا فطخت ؛رسجلا ىلع يتلا بيلالكلاب

 اهيف ىقلي يتلا رانلا نأ هنم مهفي :«منهج يف ىقليو» *

 باذعلاب نوكت ال اهنكلو «رافكلا اهيف ىقلي يتلا رانلا يه ةاصعلا

 امالسو ادرب نوكت اهنإ :ءاملعلا ضعب لاق لب «ءرافكلا باذعك

 رهاظلا نكلو «ميهاربإ ىلع ًامالسو ًادرب رانلا تناك امك مهيلع

 اهترارحك تسيل اهنكل «ةملؤم ةراح نوكت اهنأو .كلذ فالخ
 .نيرفاكلل ةبسنلاب

 نع كلذ ترف امك «(نانلا اهسمت ال ةوحسلا :ءابقعأ "نإ مث
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 ةهبجلا يهو .'"نيحيحصلا» يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 .نيمدقلا فارطأو ناتبكرلاو نافكلاو فنآلاو

 هنأل :يأ ؛«ةنجلا لخد ؛طارصلا ىلع رم نمف» :هلوق *

 ةنجلا نيب ةرطنق ىلع اوفقو ؛هيلع اوربع اذإف» :هلوق

 : «رانلاو

 يف رسجلاو ءريغص رسج اهنكل ءرسجلا يه :«ةرطنقلا»

 .هوحنو رهن نم ءاملا ىلع رمم لصألا
 يذلا رسجلا فرط يه له ؛ةرطنقلا هذه يف ءاملعلا فلتخاو

 ! ؟لقتسم رسج يه وأ منهج نتم ىلع

 ءاهنأش انينعي سيلو «ملعأ هللا :لوقن نأ اذه يف باوصلاو

 :اهيلع ةوفقوي سانلا نآ انينعي ئذلا نك

 ريغ صاصقلا اذهو :«ضعب نم مهضعبل صتقيف» :هلوق *

 صاصق اذه نأل (؛ةمايقلا تاصرع ىف يذلا لوألا صاصقلا

 بولق يف ىتلا ءاضغبلاو دقحلاو غلا بعل نأ لجأل ؛صخأ

 يف ام نأل كلذو ءريهطتلاو ةيقنتلا ةلزنمب اذه نوكيف «سانلا
 . صاصقلا درجمب لوزي ال بولقلا

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم ؛(185؟) ملسمو ,(15717) يراخبلا :هاور )١(
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 يف ام ةيقنت لجأل ء؛رانلاو ةنجلا نيب يتلا ةرطنقلا هذهف

 هللا لاق امك ؛لغ مهبولق يف سيلو ةنجلا اولخدي ىتح .بولقلا

 * َنيليِتَمْتُم ررَس لع اًنَوَحِإ ِلَغ نم مِهِروُدُص يف ام اَنْعّرَبَوا» :ىلاعت
 .[5 7 : رجحلا]

 . «ةنحلا لوخد يف مهل نذأ كو اوبّذُه اذإف» :هلوق *

 هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم يراخبلا هاور اذكه
 ا

 ؛اهنم اوقنو ءاضغبلاو ةوادعلا نم مهبولق ىف امم اوبذه اذإ

 الف ؛لوخدلا يف مهل نذأ اذإف ؛ةنجلا لوخد يف مهل نذؤي هنإف

 حتفي نأ يف هللا ىلإ عفشي ِةلَك يبنلا نكلو ءًاحوتفم بابلا نودجي
 . هللا ءاش نإ ةعافشلا ماسقأ يف يتأيس امك ؛ةنجلا باب مهل

 تن عي د

 : ةنحلا لوخد : ةمايقلا موي نوكي امم رشاعلا رمألا 2

 ةنجلا باب حتفتسي نم لوأو» :هلوقب فلؤملا هيلإ راشأو

 . وع دمحم

 لوأ انأ» :لاق كي يبنلا نأ «ملسم حيحص» يف تبث ام هليلدو

 تكاوةحلا باب عرفي نم لوأ انأ» : ظفل ىفو ىكةنجلا ىف عيش

 :نزاخلا لوقيف ء«حتفتسأف «ةمايقلا موي ةنجلا باب يتا» :ظفل يفو

 )١( يراخبلا هاور )7479(.

  030هنع هللا يضر كلام نب نسنأ نع 0350 ملسم هأآور .
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 نم دحأل حتفأ ال ترمأ كب :لوقيف .دمحم : لوقأف ؟تنأ نم
 , ؟30(كلشق

 . بابلا حتف بلطأ : يأ ؛«حتفتسأف» : واع هلوقو

 ىلوألا ةعافشلا نإف ِ؛ِةيِلكك دمحم ىلع هللا ةمعن نم اذهو

 .مومغلاو مومهلاو بوركلا ةلازإل ةمايقلا تاصرع يف اهعفشي يتلا
 هيلع قلخلل ًاعفاش نوكيف ؛رورسلاو حارفألا لينل ةيناثلا ةعافشلاو

 . مهعفني ام بلجو مهرضي ام عفد يف مالسلاو ةالصلا

 ةالصلا هيلع لوسرلا ةعافش دعب الإ ةنجلا ىلإ لوخد الو *

 زع هللا هيلإ راشأو «قبس امك ةنسلا يف تبث كلذ نأل ؛مالسلاو

 هل هنإف ؛[7 : رمزلا] 41ه َتَحِيَْواَموُمَج اد وحل :هلوقب لجو
 لبق ا كانه نأ ىلإ ةراشإ هيفو !تحتف ؛اهوؤاج اذإ ىتح : لقي

 اَهوُمأَج اَذِإ وح :مهيف لاقف ؛رانلا لهأ امأ .ةعافشلا وهو .حتنفلا

 ذوعن ؛مهتغبتف ةأيهم اهنوتأي مهنأل ؛[١ :رمزلا] * اَهُبوْبَأ ٌتَحِيف

 ايتن هللاب

 دع داع د

 : (هتمأ ممألا نم ةنجلا لخدي نم لوأو» :هلوق *

 نع «ملسم حيحص» يف تبث ام هليلد ؛تباث قح اذه

 3 نحبا) : هيلع هللا لوسر لاق *: لاق ؟هنع هللا يضر ةريره

 .هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع (191) ملسم هاور )١(

١ 06 



 : ٍةِدَكَع لاقو لا لخدي نم لوأ نحو .ةمايقلا موي نولوألا

 .2ةناقلا موي نوقباسلا نورخآلا نحن

 «حاورألا يداح» :رظناو «ةمايقلا فقاوم لك لمشي اذهو

 : همتت

 ؛[/ :رمزلا] * اَهُّموَبَأ ٌتَحَيْفَو اهوُءداَج اذِإ حّوح# :ىلاعت هللا لاق

 هل تحتف ّآلإ» :دهشتو ءوضولا غبسأو أضوت نميف هلك يبنلا لاقو
 ظ ."”(ءاش اهيأ نم لخدي ؛ةينامثلا ةنجلا باوبأ

 هل باب لك نأ ؛لامعألا بسحب ةينامث تناك باوبألا هذهو

 نم ةقدصلا لهأو «ةالصلا باب نم نوداني ةالصلا لهأف ؛؟لامع

 باب نم مايصلا لهأو ءداهجلا باب نم داهجلا لهأو «ةقدصلا باب
 .نايرلا

 ؛ةلماش ةحلاص لامعأل سانلا ضعب لجو زع هللا قفوي دقو

 ةريره يبأ نع (*!( .يحيحصلا) يف أمك ؛باوبألا عيمج نم ىعديف

 ؛هللا ليبس يف نيجوز قفنأ نم» :لاق ِةْلَي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر

 )1١( ملسم هاور )800(.

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(805) ملسمو :(55714) يراخبلا :هاور (؟)

 .هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع (؟75) ملسم هاور (؟)
 .(١٠1؟1) ملسمو «.(3551) يراخبلا :هاور (:4)
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 ركذو (...ريخ اذه !هللا دبع اي :ةنجلا باوبأ نم يدون

 اي يمأو تنأ يبأب :هنع هللا يضر ركب وبأ لاقف :هيفو «ثيدحلا

 لهف ؛ةرورض نم باوبألا كلت نم يعد نم ىلع ام !هللا لوسر
 نوكت نأ وجرأو «معنا :لاق ؟اهلك تاوبألا كلت نم دحأ ىعدي

 . «مهنم

 نأ مزل ؛لامعألا بسحب باوبألا تناك اذإ :تلق نإف #
 وه امف ؛اهلامعأب لمع اذإ باوبألا كلت لك نم دحأ لك ىعدي

 ؟باوجلا

 رثكي ناك نّم نيعملا بابلا نم ىعْدُي :لاقي نأ :باوجلاف
 ؛ةالصلا ريثك لجرلا اذه ناك اذإ :ًالثم ؛هل صصخملا لمعلا نم

 لك سيلو «نايرلا باب نم مايصلا ريثك «ةالصلا باب نم ىعديف
 كسفن يف دجت كنأل ؛حلاص لمع لك يف ةرثكلا هل لصحت ناسنإ
 ضعب ىلع هللا نمي دق نكل «ضعب نم طشنأو رثكأ لامعألا ضعب
 ةصق يف قبس امك ؛لامعألا عيمج يف ًاّيوق أطيشن نوكيف «سانلا
 . هنع هللا نقار ركب يا

 : ةعافشلا :ةمايقلا موي نوكي امم رشع يداحلا رمألا ©

 ثالث ةمايقلا ىف لِي هلو» :هلوقب فلؤملا اهركذ دفو

 . (تاعافش

 . هلع ىبنلل دوعي ريمضلا :«هل» *:
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 عفد وأ ةعفنم بلجب ريغلل طسوتلا :حالطصالا يفو .ًاعفش ءيشلا

 ترص ؟هل تطسوت ادإ كنأل ؛ةرهاظ قاقتشالل 0 « ةرضم

 , هجمت عصر

 ؛مهمانصأ يف نوكرشملا هب قلعتي ام :ةلطابلا ةعافشلاف

 لاق امك ؛هللا دنع مهل ءاعفش مهنأ نومعزيو مهنودبعي ثيح

 توُلوُفَيَو مُهعَفتي الو مهري ال اَم هلأ بود ني توُدبَسَيَو » : ىلاعت

 الإ ْمُهُدُبَحَناَمإه :نولوقيو ١16[« :سنوي] 4 هلأ دنع انْوعَنْس مالوم

 .[" :رمزلا] 4 هللا َلِإ ورع
 َمُهَعَمَت اَمَك# :ىلاعت لاق امك ؛عفنت ال ةلطاب ةعافشلا هذه كل

 .[58 :رثدملا] # نِعْمَ َدَه

 ' تثقل اظوزش ةيسحا اه ةذيحصلا ةعافغلاو

 . عفاشلا نع هللا ىضر :لوألا

 يف ىمظعلا ةعافشلا نكل ءهل عوفشملا نع هاضر :يناثلا

 ضري مل نمو مهنع هللا يضر نم سانلا عيمجل ةماع فقوملا

 . ةعافشلا يف هنذإ :ثلاثلا

 .هل عوفشملاو عفاشلا نع ىضرلا دعب الإ نوكي ال نذإلاو
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 ل

 نمت ال تاومَسلا ىف كم نم ركو# » :ىلاعت هلوق كلذ ليلدو .
 ملو «[؟* :مجنلا] 4( حوطربو هلَسَِي نمل هلل َنْذَأَي نأ دعب نم الإ اكيَع َئَمَتَم

 . لمشأ نوكيل ؛هل عوفشملا : الو «عفاشلا نع :لقي

 مل ضَرَو نمسا هل نو ْنم الإ هعمل مش ال ٍذيَموَي ا :ىلاعت لاقو

 ٠١9[. :هط] «الوم

 .[7؟8 :ءايبنألا] 4 ئضترا نمل لإ ار رعد لو : هناحبس لاقو

 و.

 .ادحاو اطرش تنمضت ةثلاثلاو «نيطرش

 تنمضت ةيناثلاو «ةثالغلا طورشلا تنمضت ىلوألا ةرآلاف

 : تاعافش ثالث هك يبنللف *

 .ىمظعلا ةعافشلا ١

 ١ - ةنجلا اولخديل ةنجلا لهأل ةعافشلاو .

 '“"  نميفو ءاهلخدي الأ رانلا ق قحتسا نميف ةعافشلاو 2-6

 .اهنم جرخي نأ

 ؛ىلوألا ةعافشلا امأ» :ثالثلا هذه ًانيبم فلؤملا لاق *

 : ءايبنألا عجارتي نأ دعب مهنيب ىضقي ىتح .«فقوملا لهأ يف عفشيف
 يهتنن ىنح ةعافشلا نع مجرم نبا ىسيغع و ىس ومو ميهاربإو حونو مدا

 . (هيلإ



 ةيسلو ,ةيليلعت هذه (ىتح) : (مهنيب ىضقي ىتحا :هلوق ع

 ؛سانلا نيب ىضقي نأ لبق هيلإ يهتنت كَ لوسرلا ةعافش نأل ؛ةيئاغ

 . مهنيب ىضقو هدابع نيب ءاضقلل لجو زع هللا لزن ؛عمش اذإ هنإف

 ا 0 ا ل

 دنع ْنَم لَع اوقفت ال نولوفي َنيِذْلا مه » : ىلاعت هلوق اهريظنو را
 لوح # :هلوق نإف ؛[7 :نوقفانملا] # أضفني وح هللا لوسر هه مه رك ص ل هّهاس نم 7

 مه رتب رس
 «* *مو

 نأل ؛ةياغلل تسيلو ءاوضفني نأ لجأ نم : يأ ؛ ليلعتلل : # أوُضفنَس

 ىسومو ميهاربإو حونو مدآ ؛ ءايبنألا عجارتي نأ لعب) :هلوق 2

 . رخآلا ىلإ مهنم دحاو لك اهدري : يأ : «ةعافشلا نع ميرم نب ىسيعو

 يبأ نع !"'يلسمو يراخبلا هاور ام ةلمجلا هذه حرش ل

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ :هنع هللا يضر ةريره

 عمجي ؟كلذذ ميف نوردت لهو «ةمايقلا موي سانلا ديس انأ» :لاق

 مغلا نم سانلا غلبيف « سمشلا مهنم وندتو .رصبلا مهذفنيو

 دق ام نورت الأ : سانلا لوقيف «نولمتحي الو نوقيطي ال ام بركلاو

 مهضعب لوقيف ؟مكبر ىلإ مكل عفشي نم نورظنت الأ ؟مكغلب
 كقلخ ءرشبلا ل تنأ :هل نولوقيف .هنوتايف ! مداب مكيلع معلا

 الأ ؟كل اودجسف ةكئالملا رمأو .غهحور نم كيف خفنو « هذيب هللا

 دل ًاييفغ موبلا يضخ دق بر نإ :لوقيل ةديغ نسا ىلإ قر

 )١1948(. ملسمو 51((7١/2؟) يراخبلا :هاور 2210(
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 «ةرجشلا نع يناهن هنإو «هلثم هدلعب بضغي نلو هلثم هلبق بضغي
 ءاحون نوتأيف !حون ىلإ اوبهذا !يسفن يسفن يسفن ؛هتيصعف

 دقو «ضرألا لهأ ىلإ لسرلا لوأ تنأ كنإ !حون اي :نولوقيف
 نحن ام ىلإ ىرت الأ ؛كبر ىلإ انل عفشا ؛ًاروكش ًادبع هللا كامس

 ةوعد يل تناك دق هنإو ءهللا بضغ يف مدا لاق امك لوقيف ؟هيف

 :نولوقيف «ميهاربإ نوتأيف !ميهاربإ ىلإ اوبهذا ؛يموق ىلع اهتوعد
 ىلإ انل عفشا ؛ضرألا لهأ نم هليلخو هللا يبن تنأ !ميهاربإ اي

 بضغ يف مدا لاق امك لوقيف ؟هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ ؛كبر

 نوتأيف !ىسوم ىلإ اوبهذا ؛تابذك ثالث تبذك دق ينإو «هللا

 هتلاسرب هللا كلضف «هللا لوسر تنأ !ىسوم اي :نولوقيف «ىسوم

 ؟هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ ؛كبر ىلإ انل عفشا ؛سانلا ىلع همالكبو
 رموأ مل ًاسفن تلتق دق ينإو «هللا بضغ يف مدآ لاق امك لوقيف

 تنأ !ىسيع اي :نولوقيف ءىسيع نوتأيف !ىسيع ىلإ اوبهذا ؛اهلتقب
 يف سانلا تملكو هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هللا لوسر

 لوقيف ؟هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ ؛كبر ىلإ انل عفشا ؛اًيبص دهملا
 !دمحم ىلإ اوبهذا ءأبنذ ركذي ملو ؛هللا بضغ يف مدآ لاق امك

 دللي ًادمحم نوتأيف !يسفن يسفن يسفن :مدآ لاق امك لوقي مهلكو
 هللا رفغ دقو «ءايبنألا متاخو ءهللا لوسر تنأ !دمحم اي :نولوقيف

 ىلإ يرق الا ؛كبر ىلإ انل عفشا ؛رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل

 زع يبرل ادجاس عقأف «ءشرعلا تحت يتاف «قلطنأف ؟هيف نحن ام

 مل ائيش هيلع ءانثلا نسحو هدماحم نم يلع هللا حتفي مث «لجو

 لنم ؟كسأر عفرا !دمحم اي :لاقي مث «ىيلبق دحأ ىلع هحتفي
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 َترَّسف مالسلا هيلع ميهاربإ اهركذ يتلا ثالثلا تابذكلاو
 بذكي مل :لاق ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يراخبلا هاور امب

 :هللا تاذ ىف نهنم نيتنثا ؛تابذك ثالث الإ مالسلا هيلع ميهاربإ

 هلوق ركذو ««اَدنَم ْمُهريككح ملحق لب # : هلوقو (ميِقَس ٍّيِإ ا :هلوق

 . ىتخأ اهنإ :ةراس هتأرما نع

 ةغلاغلا نأ قباسلا ةعافشلا ثيدح وف (ملسم حيحصال ىفو

 .ةراس ةصق ركذي ملو 24َقَراَذنَه # بكوكلا يف هلوق
 نم مهو اهنأ رهظي يذلا» : '''(حتفلا» يف رجح نبا لاق نكُل

 .كلذل للعو ««ةاورلا ضعب

 ؟ هنم انفارن ؛تابذك ةلِه مالسلا هيلع ميهاربإ ىمس امثإو

 .ةيروتلا باب نم يهف ؛ عقاولل قباطم قدص هدأرم بسحب اهنأل

 . ملعأ هللاو

 قبسو هِي لوسرلا ىلإ :يأ ؛«هيلإ ىهتنت ىتح» :هلوق *

 كلذ دعب ف ركام ةيدحلا ىف

 هيلع لوسرلل الإ ًادبأ دحأل نوكت ال ىمظعلا ةعافشلا هذهو

 نم سانلا ةحارإ اهيف نأل ؛تاعافشلا مظعأ يهو «مالسلاو ةالصلا

 .مغلاو بركلاو ميظعلا فقوملا اذه

 )١( «يرابلا حتف» )5/ 91(.
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 نم مهلك ةعافشلا ثيدح يف اوركذ نيذلا لسرلا ءالؤهو

 يف :نارقلا نم نيعضوم يف ىلاعت هللا مهركذ دقو ءمزعلا يلوأ
 :ىروخلا ةروس يفو «بازحألا ةروس

 ميا سل

 نم انذخأ إو : ىلاعت هلوق يفف ؛ تارا ةروس ىف امأ

 : بازحألا] 4 رم نبأ ى ىَسيِعو مومو ميرو حف نيو كلنمو ْمُهَفَِم نحيل
 .ا/

 اَم نيل َ نيم ىلاعت هلودق ”ىروشلا روس ىف امأو

 # وسع لوموُمَو و مده ءدب اَنْيَصَو اَمَو َكَيلِإ آَميَحِوَأ َىِذَلأَو او دي َْضَو

 .[ ١1 :ىروشلا]

 : هسئن

 فلؤملا مزج وخلا ىلإ «. هدرز مدآ ؛ ءايبنألا» :هلوق

 هلا يحيا ىلاعت هللا نأل ؛كلذك وهو «يبن مدآ نأب هللا همحر

 .هاهنو هرمأ عرشب

 ىلص ىبنلا لأس رذ ابأ نأ :''"هحيحص» ىف نابح نبا ىورو

 1 .«معن» :لاق ا مدآ ناك له 56 هلا لعو هيلع هللا

 ؛لسرلا لوأ امأو «مهيلإ ىحوملا ءايبنألا لوأ مدآ نوكيف

 هلوق يف نآرقلا رهاظو ةعافشلا ثيدح يف حيرص وه امك ؛حونف

 . (///5) «نابح نبا حيحص» (1)

 :«عمجملا» يف يمثيهلا لاقو «(91/8/0) «دنسملا» يف دمحأ مامإلا هاور ثيدحلاو

 ظ . هوحلب «طسوألا» يف يناربطلاو رازبلاو دمحأ هأور
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 « ٌدِدََب ْنِم نيبو جحود للا انيحْوأ اك َكْيلِإ آميَحَوَأ نإ # 8 : ىلاعت
 اَمِهتسيَرد ىف اَملعَبَو َمِهربإَو اه اَنلَسَرَأ َدَمْلَو » :هلوقو 01١77 :ءاسنلا]

 طر همس هس در

 .[؟1 :ديدحلا] «ّبنكحلاَو هوبا

 نأ ةنجلا لهأ يف عفشيف ؛ةيناثلا ةعافشلا امأو» :هلوق
 . «ةنحلا اولخدي

 ىلع اوفقو ؛طارصلا اوربع اذإ ةنجلا لهأ نأ كلذو #*
 صاصقلا ريغ صاصقلا اذهو «ضعب نم مهضعبل صتقيف «ةرطنق
 هللا رهطي ءصخأ صاصق وه لب «ةمايقلا تاصّرع يف ناك ىذلا

 ؛اوّقُنو اوبّذُه اذإف ؛نئاغضو داقحأ نم اهيف ام ليزيو .«بولقلا هيف
 .ةنجلا لوخد يف مهل نذأ

 ادب انك ةحوتقم اهنودجي 2ل ىدنجلا/ ىلإ اونأ اذإ مهنكلر
 لهأل هلك يبنلا عفشي ىتح «باوبألا حتفت الف ؛رانلا لهأ كلذ

 نوكي يذلا لمعلا باب نم ناسنإ لك لخديف ءاهولخدي نأ ةنجلا
 لك نم ىعدي دق ملسملا نإف ؛الإو «هريغ نم هيف ًاداهتجا رثكأ

 .باوبألا ٠

 لهأ يف لاق هللا نأل ؛نآرقلا اهيلإ ريشي ةعافشلا هذهو *
 نأ لدي اذهو «1ا77 :رمزلا] 4اَهُبوَبَأ ٌتَحِيفَو اهوُءاج اذِإ حّوَح # : ةنجلا

 .باوبألا حتف نيبو اهيلإ مهلوصو نيب ًائيش كانه

١ 



 00 58 0س. ا: 000 5
 يضر ةريره يبأو ةفيذح نع '''ملسم هاور اميف حيرص وهو

 ىلاعتو كرابت هللا عمجيلا : ع هللا لوسر لاق :الاق ؛امهنع هللا

 فو .ةظيدحلا نكذو .١١ ةنحلا اذ حتفتسا !انابأ اي :نولوقيف

 ىف ةعافشلا :ىنعي ؛(هل ناتصاخ ناتعافشلا ناتاهو» :هلوق

 .ةنجلا لوخد يف ةعافشلاو «مهنيب ىضقي نأ فقوملا لهأ

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلل :يأ ؛«هل ناتصاخ» *

 . لسرلا نم مزعلا ولوأو مدا امهنع رذتعي كلذلو «ملسو

 نوكت ال .هللَك ىبنلاب ةصاخ ةئلاث ةعافش ًاضيأ كانهو ##
 . بلاط ىبأ همع ىف ةعافشلا ىهو «هريغل

 ىلع تام  امهريغو ''”نيحيحصلا» ىف امك بلاط وبأو *
 .رفكلا

 مالسإلا كردأ «ةرشع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مامعأف *

 )١96(. ملسم هاور 000

 امل «هيبأ نع بيسملا نبا ةصق نم ؛(؟5) ملسمو «(5ا/ا/5) يراخبلا هاور امل (0)

 ام. رخخآ بلاط وبأ لاق ىتح. ... :ثيدحلا ركذف .. ...ةاقولا :تلاظ ابأ :ترضح

 .«هللا الإ هلإ ال لوقي نأ ىبأو «بلطملا دبع ةلم ىلع وه» :مهملك

 اى 7ى 6



 : نانثا ملسأو رفكلا ىلع نانثا يقبف ؛ةعبرأ مهنم

 :امه نارفاكلاف

 هللا لزنأو «ةميظع ةءاسإ هلي ىبنلا ىلإ ءاسأ دقو :بهل وبأ

 امهمذ ىف ةلماك ةروس بطحلا ةلامح هتأرما ىفو هيف ىلاعت

 .امهديعوو

 ةالصلا هيلع لوسرلا ىلإ نسحأ لقو «بلاط وبأ : ىناثلاو

 نأ لجو زع هللا ةمكح نم ناكو ءًاروهشم ًاريبك ًاناسحإ مالسلاو

 لوسرلا نع عافدلا اذه لصح ام ؟هرمك الول هن ؛هرفك ىلع ىقب

 ةالصلا هيلع لوسرلا ىذؤي امك ىذؤي ناك لب «مالسلاو ةالصلا هيلع

 اوراص مهنيد ىلع هئاقبو شيرق دنع ميظعلا ههاجب نكل «مالسلاو
 ةيامحلا نم بناج مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل راصو هنومظعي

 ظ .كلذب

 نم لضفأ وهو (ةزمحو سابعلا امه املسأ ناذللاو 5

 لتقو «هللا دسأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هبقل ىتح «سابعلا

 ديس لَ ىبنلا هامسو ءهاضرأو هنع هللا ىضر دحأ ىف اديهش

 .'7ءادهشلا

 ءرفاك هنأ عم ءهيف عفشي نأ ِخلَك هلوسرل هللا نذأ بلاط وبأف

 «عمجملا» يف يمثيهلا هازعو ءرباج نع ١905( /7”) («كردتسملا» يف مكاحلا هاور )1١(

 ةلسلسلا» يه ينابلألا هدروأ ثيدحلاو ؛«طسوألا» يف يناربطلل "6/4)

 .(؟/5) «ةحيحصلا
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 # َنيعْنَشلأ ُدَعَمَّس مُهعَمَل اق » : ىلاعت هلوق نم ًاصوصخم 100006
 يف ناك لب «نانلا نم هعيرخت ل ةعاتش اهنكلو. 146 ةرقدملا]
 هيلع لوسرلا لاق ؛هغامد هنم يلغي هيبعك غلبي ران نم حاضحض

 ”7انلا نه. لفسألا كولا يف ناكل ؛انأ الولو» :مالسلاو ةالصلا

 لصح ام لجأ نم نكل «بلاط يبأ ةيصخش لجأ نم اذه سيلو

 . هباحصأ نعو ِةِلَي يبنلا نع هعافد نم

 ءرانلا قحتسا نميف عفشيف ؛ةثلاثلا ةعافشلا امأو» :هلوق *

 نميف عفشيف «مهريغو نيقيدصلاو نييبنلا رئاسلو هل ةعافشلا هذهو

 .«اهنم جرخي نأ اهلخد نميف عفشيو ءاهلخدي ال نأ رانلا قحتسا
 ؛ «رانلا قحتسا نميف عفشيف ؟؛ةثلاثلا ةعافشلا امأو» :هلوق *

 .نينمؤملا ةاصع نم :يأ

 ءاهلخدي ال نأ رانلا قحتسا نميف عفشي :ناتروص اهل هذهو

 ظ .اهنم جرخي نأ اهلخد نميفو

 ةريثك اذه يف ثيداحألاف ؛اهنم جرخي نأ اهلخد نميف امأ

 .ةرتاوتم لب ءاَّدج

 نم دافتست دق هذهف ؛اهلخدي ال نأ اهقحتسا نميف امأو

 هنإف ؛مهزئانج ىلع ةمحرلاو ةرفغملاب نينمؤملل ٍكَك لوسرلا ءاعد

 يضر بلطملا دبع نب سابعلا نع ؛(9١5) ملسمو :؛(7887) يراخبلا هاور امل )١(

 . هنع هللا

 ا/ا/ ١



 ةالصلا هيلع ىبنلا لاق امك ؛رانلا لخدي ال نأ كلذ مزال نم

 يف هتحرد عفرأو «ةملس 5-5 رفغا !مهللا» :مالسلاو

 فيولا 8: نييدهعلا

 هيلع هللا ىلص هلوق ىف امك ؛ايندلا ىف ةعافش هذه نكل *
 هتزانج ىلع موقيف .«تومي ملسم لجر نم ام :ملسو هلآ ىلعو

 .*'"هيف هللا مهعفش الإ اع هللا نوع رقي ل ذر ةوغيوأ

 ةلزتعملا ؛ناتفئاط عدبلا لهأ نم اهركني ةعافشلا هذهو *

 هنأ ةريبكلا لعاف يف امهبهذم جراوخلاو ةلزتعملا نأل ؛جراوخلاو

 هعفنت ال ؛هللاب كرشأ نمك ىنز نم نوريف «منهج ران يف دلخم

 .هل ةعافشلاب دحأل هللا نذأي نلو «ةعافشلا

 نيقيدصلاو نييبنلا رئاسلو هل ةعافشلا هذهو) : هلوق

 نميف عمشيو ءاهلخدي ال نأ زاثلا .ق قحتسا نميف عفشيف ؛(مهريغو

 لب ِلِكَك يبنلاب ةصاخ تسيل اهنأ 4 ينعي ءاهنم جرخي نأ اهلخد

 نيقيدصللو ءمهموف ةاصع يف نوعمشي ثيح يقلل نوكت

 نوكت كلذكو «نينمؤملا نم مهريغو مهبراقأ ةأصع يف نوعفشي

 هنأريج يفو هلهأ يف لجرلا عهشي ىتح «نيحلاصلا نم مهريغل

 :كالذ ةيثكأ اهنفو

 .اهنع هللا يضر ةملس مأ نع ؛(478) ملسم هاور )١(
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 هلضفب لب «ةعافش ريغب ًاماوقأ رانلا نم هللا جرخيو» :هلوق *#

 : (هتمحرو

 ريغب ءاش نم نينمؤملا ةةاصع نم جرخي ىلاعت هللا نأ :ينعي

 ءايبنألا عفشيف ءهبضغ تقبس هتمحر نإف ؛هتمعن نم اذهو «ةعافش

 محرأ ةمحر الإ ىقبي ال ىتح ؛مهريغو ةكئالملاو نوحلاصلاو
 ىقبي ال ىتح «ةعافش نودب جرخي نم رانلا نم جرخيف «نيمحارلا

 .رانلا باحصأ مه نيذلا اهلهأ الإ رانلا يف

 ديعس يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا ناخيشلا ىور دقف

 «ةكئالملا تعفش :لوقي ىلاعت هللا نأ» : ِةِكَك يبنلا نع يردخلا

 «نيمحارلا محرأ الإ قبي ملو «نونمؤملا عفشو ء«نويبنلا عفشو

 دق ؛طق اريخ اولمعي مل اموق اهنم جرخيف «رانلا نم ةضبق ضبقيف
 2 فيدشلا ١ :. ءاممجع | وداع

 : ةمايقلا موي نوكي امم رشع ىناثلا رمآلا ©

 ْنَمَع ٌّلْضَف ةّنَجلا يف ىقْبَيَو» :هلوقب فلؤملا هركذ ام وهو
 . «اينّلا لهأ نم اهلَخَد

 نّدلا ةنجلا ةذهو «ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجلا 2

 . ءىلتمت ال نكلو ءاهلهأ اهلخدي ضرألاو تاوامسلا اهضرع

 .هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ؛(1487) ملسمو «(/579) يراخبلا :هاور )١(

 ل



 : اهؤلم ةدحاو لكل رانللو ةنجلل لجو زع هللا لفكت دقو

 الف ؟ديزم نم له :لوقت يهو اهيف ىقلي لازت ال رانلاف»

 ىلإ اهضعب يوزنيف «همدق اهيلع لجو زع هللا عضيف «ءىلتمت
 .''0(طق طق :لوقتو «ضعب

 هللا لضفب ةنجلا نولخديف ءًاماوقأ اهل ءىشنيف ؛ةنجلا امأو

 .ةتمح رو

 كلام نب سنأ ثيدح نم 2”!نيحيحصلا» يف كلذ تبث

 : ماعنألا] *4 َةَمَحَيرلَأ ِهِسَّفَن َلَع مُكُبَر بسك » : ىلاعت هلوق ىضتقم

 هناحبس هبر نع هيوري اميف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقو 1

 ."”(يبضغ تقبس يتمحر نإ» :ىلاعتو

 مهلخديف ءآماوقأ اهل هللا ءىشنيف» :فلؤملا لاق اذهلو

 . «ةنجلا

 تو كد خذ

 باسحلا نم ةرخآلا رادلا هتنمضت ام فائصأو» :هلوق

 :«باقعلاو باوثلاو

 . عاونألا : فانصألا

 7١(. /75) هجيرخت قبس )١(

 .(؟58:48) ملسمو ,(:مه٠) يراخبلا :هأور 23

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(١775) ملسمو .(92005) يراخبلا ()

 م١



 . باسحلا ىنعم قبسو

 ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا ؛تانسحلا ءازج :«باوثلاو»

 . ةريثك فاعضأ ىلإ فعض ةئم عبس

 ىزجي الف ؛ةئيسلاب ءاج نمو «تائيسلا ءازج :«باقعلاو» *

 .نوملظي ال مهو ءاهلثم الإ

 هللا اهدعأ يتلا رادلا يه :«ةنجلا» :«رانلاو ةنجلاو» :هلوق *

 ام اهيفو «نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت ام اهيفو «هئايلوأل ىلاعت

 ملعت الق ؛رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيعال

 : يأ ؛[١ :ةدجسلا] تومي أوثاك امي هارب نَعَأ رف نم مط ىف ام سَ

 . ههنكو هتقيقح ملعت ال

 #2 َنيِقَّتْملِب ْتَّدَهَأ # :ىلاعت هلوقل ؛نآلا ةدوجوم ةنجلاو
 .ةرتاوتم ىنعملا اذه يف ثيداحألاو

 َنيِدَلأ امو # » :ىلاعت هلوقل ؛نيدبآلا دبأ ةيقاب لازت الو

 بَغ طع كيو آمال ٌضّرالاَو ثاوعسلأ تما اماه بَ َئْل ىنمأو دهس
 تايآ يف ؛4 ادبأ آف َنيِلَخ 8 :هلوقو 2.8٠١8 :دوه] © ْوُدَحي
 . ةهدذعتم

 اهيفو «هئادعأل ىلاعت هللا اهدعأ ىتلا رادلا ىهف ؛«رانلا» امأو

 :قاطي ةلاام باادعلاو باذعلا عاونأ نم

 لآ] * َنرْفَكْلِل ّتَّدَِهأ## :ىلاعت هلوقل ؛نآلا ةدوجوم يهو
 .ةروهشم ةضيفتسم ىنعملا اذه يف ثيداحألاو ١7١[« :نارمع
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 نيرفكلا نعل هَل َّنِإ # : ىلاعت هلوقل ؛ادبأ اهيف نودلاخ اهلهأو

 و 0

 .[16 55 :بازحألا] 40/ آبف َنَِخ * اريعس مط دعأو

 هذه ؛نارقلا نم تايا ثالث يف ادبأ مهدولخ هللا ركذ دقو

 :ةحتلا روس ىف.ةفلاعلاو. .«ءاسنلا زو .رخا ىف ةيتاثلاو: «اهدحأ

 . نيدبآلا دبأ ةيقاب لازت ال رانلا نأ ىف ةرهاظ ىهو

 تأ 25

 نم ةلزنملا بتكلا ىف ةروكذم كلذ ليصافتو» :هلوق

 ىسومو ميهاربإ فحصو ليجنإلاو ةاروتلا لثم . ينعي ؛ (ءامسلا

 ةجاحل ًالصفم ًانيبم كلذ اهيف ركذ دقف ؛ةلزنملا بتكلا نم اهريغو
 ةماقتسالا مهنكمي ال ذإ ؛هليصفتو هنايب ىلإ مهترورض لب «سانلا

 نم لمع امب لماع لك هيف ىزاجي يذلا رخآلا مويلاب ناميإلاب الإ
 .رشو ريخ

 : «ءايبنألا نع روثأملا ملعلا نم راثآلاو» :هلوق *

 : نامسق ءايبنألا نع روثأملا ملعلا نأ ملعا *

 ةنسلاو نارقلا يف ركذ ام وهو «يحولاب تبث مسق - ١

 .هلولدم داقتعاو هلوبق ىف كش ال اذهو . ةحيحصلا

 وه اذهو .«يحولا ريغ لقنلا قيرط نع ىتأ رخا مسقو - ؟

 .رييغتلاو ليدبتلاو فيرحتلاو بذكلا هيف لخد يذلا

 قيرطلا هديب فيم امه ردح ناسنألا نوكرشا نمي ال ازولو

 اذإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاق ىتح «نيقباسلا ءايبنألا نع

 م8”



 «لطابب قدصت دق ؛تقدص نإ كنأل ؛''"مكيلإ لزنأ امو انيلإ لزنأ

 ناك نإ :لق ؛بذكت الو قدصت الف ؛قحب بذكت دق ؛هتبذك نإو

 .هب تنما دقف ؛هللا دنع نم اذه

 . هقدصب انعرش دهش ام :لوألا

 .هبذكب انعرش دهش ام : ىناثلاو

 .هبذك الو هقدصب مكحي مل ام : ثلاثلا

 بدكم لود ضب ال نلف وتلا مق نحب اممجاذبف

 ام كلذ نم لَطَع دمحم نع ثوروملا ملعلا يفوا١١ :هلوق 2

 : (يفكيو يفشي

 ءاوس هيلع همالسو هللا تاولص دمحم نع ثوروملا ملعلا *

 ىفشي ام كلذ نم هيف لك هللا لوسر ةنس ىف وأ هللا باتك ىف

 . يفكيو

 ريغ نم بولقلا ققرت ظعاوم نع ثحبن نأ ىلإ ةجاح الف
 ملعلا يفف ؛هلك اذه نع ىنغ يف نحن لب ء«ةنسلاو باتكلا

 يراخبلاو .هنع هللا يضر يراصنألا ةلمن نفأ نع (*/5) لمح مامإلا هأور 0020

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (5586)
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 باوبأ لك يف يفكيو يفشي ام ِةكَي هللا لوسر دمحم نع ثوروملا

 .ناميإلاو ملعلا

 لئاضفلاو ظعولا باب يف ِةْكَي هللا لوسر ىلإ بوسنملا مث *
 .فيعضو «لوبقم حيحص :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني ًابيهرت وأ ًابيغرت

 . عوضوملاو

 زوجي ال هنأ ىلع هللا مهمحر ءاملعلا قفتا عوضوملاف

 «بيهرتلاو بيغرتلاو لئاضفلا باب ىف ال ؟ سانلا نيب هرشنو هركذ

 .هلاح نيبيل هركذ نم الإ ؛هريغ ىف الو

 رخل نارخم [ولاق نيذلاو .مءاملعلا هيف هقاونا كسلا ولن

 :''"طورش ةثالث هيف اوطرتشا هلقنو

 .ًاديدش فعضلا نوكي ال نأ :لوألا طرشلا

 باوثلا هيلع بتر يذلا لمعلا لصأ نوكي نأ :ىناثلا طرشلا

 . حيحص ليلدب ًاتباث باقعلا وأ

 نوكي لب «هلاق هيك ىبنلا نأ دقتعي ال نأ :ثلاثلا طرشلا

 54"(2ص) ؛عيدبلا لوقلا» يف يواخسلا هنع هلقن اميف رجح نبا ظفاحلا كلذ ركذ )١(

 اذإو ءديناسألا يف اندّدش مارحلاو لالحلا ءاج اذإ» :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع ءاجو

 'مالسإلا خيش ىواتف عومجم» ؛ديناسألا يف انلهاست بيهرتلاو بيغرتلا ءاج

 ؛«بيهرتلاو بيغرتلا» باتكل ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا ةمدقم رظناو «(56 /14)

 .لامعألا لئاضف يف فيعضلا ثيدحلاب ممعلا مكح ىف ءاملعلا لاوقأ ركذ دقف

١/0: 



 باب يف ٌفئاخ «بيغرتلا باب يف جار هنكل «مزاج ريغ ًاددرتم

 ْ . بيهرتلا

 : لوقي لب هِي هللا لوسر لاق :لوقي الف ؛هضرع ةغيص امأ

 قلل يشأ مو . ..هنع ركذ ا هللا لوسر نع يور

 تأت الف ؛لاقو ليقو ركذ نيب نوقرفي ال ماوع يف تنك نإف

 ؛هلاق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ دقتعي يماعلا نأل ؛ًادبأ هب

 !باوصلا هدنع وهف ؛بارحملا ىف ليق امف

 : هيبنت

 تركذ  ةعاسلا طارشأو رخآلا مويلا باب :يأ  بابلا اذه

 يف هذه نوكت ام رثكأو «عضو اهيفو فعض اهيف ةريثك ثيداحأ هيف

 . بتكلا هذه لثم مهيديأ يف عقي نيذلا ةماعلا

 . (هدجو» :هبلط :يأ ؛«هاغتبا نمف» :هلوق *

 ,«فيعضلاو اهنم حيحصلا نايبو حيقنت ىلإ جاتحت اهنكل ءانيديأ

 . ميلس ساسأ ىلع بابلا اذه يف هنودقتعي ام سانلا ينبي ىتح





 ؛رّدقلاب ةعامجلاو َةّنّسلا لْهأ ةَيجاّنلا ةقافلا ْنمْوُتَو» :هلوق *

 : ورَشَو هرْبخ
 :عرصلا

 اهفيرعت قبس :«ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةيجانلا ةقرفلا» :هلوق *

 . باتكلا لوأ يف اهنع مالكلاو

 : هرشو هريخ ردقلاب» :هلوقو *

 ١ : ىلاعت لاق ؛ريدقتلا : ىنعمب ؛ةغللا يف ردقلا
 ا 1

 يش
 * نور ردفلا معي معن انردقف 9 : ىلاعت لاقو 48 :رمقلا] # ردع هئَقلَح

 .[ 7*3 :تالسرملا]

 .مكحلا :ةغللا يف وهف ؛ءاضقلا امأو

 ءاعمتجا نإ نانيابتم ردقلاو ءاضقلا نإ :لوقن اذهلو

 نإ :ناتملك امه :ءاملعلا لوق دح ىلع ؛اقرفت نإ نافدارتمو

 /ما/ ١



 .اتعمتجا اتقرتفا نإو «ءاتقرتفا اتعمتجا

 اركذ اذإ امأ ءءاضقلل لماش وهف ؛هللا ردق اذه :ليق اذإف

 . عم ايهم دحاوب كلتا ؟ اعبي ١

 يف نوكي نأ لزألا يف ىلاعت هللا هردق ام وه :ريدقتلاف

 هقلخ ىف ىلاعتو هناحبس هللا هب ىضق ام وهف ؛ءاضقلا امأو

 اقام ريدقتلا نوكي اذه ىلعو «رييغت وأ مادعإ وأ داجيإ نم

 هللا هيضقي ام وه ءاضقلا نإ :انلق ىتم :لئاق لاق نإف *

 ردقلا نإو «رييغت وأ مادعإ وأ داجيإ نم هقلخ يف ىلاعتو هناحبس

 لك َقلَحَو # :ىلاعت هلوق ضراعي اذه نإف ؛اعمتجا اذإ هيلع قباس

 ريدقتلا نأ اهرهاظ ةيآلا هذه نإف ؛[7؟ :ناقرفلا] # اربيقُ ْمِدَدَقَف ِءَىَت

 ؟قلخلا دعب

 :نييحو قحا ةييدكلد ىلع :باوجلاف

 ال .ىركذلا .ةييقرتلا ناب قمن اذه نإ: لوقت نأ ”اننإ د

 .تايآلا سوؤر بسانتتل ريدقتلا ىلع قلخلا مدق امنإو «يونعملا

 نوراه مدق نكل .نوراه نم لضفأ ىسوم نأ ىلإ رت ملأ
 ليج ه ىتلاف 8# :ةرحسلا نع ىلاعت وف ئف هروسا وف هي انيس هَرحَسلا قلت » :: ل ل رو ىلا هلع

 . تايآلا سوؤر بسانتتل ؟[١7 :هط] 4« سومو نوره ٌبَر انماء اولا

 . ةبترلا ىف رخأتم ظفللا ىف رخأتملا نأ ىلع لدي ال اذهو

 ىلع هقلخ :يأ ؛ةيوستلا ىنعمب انه ريدقتلا نإ :لوقن وأ

 لول



 ل

 نوكيف ؛[؟ :ىلعألا] * وَ َّقلَح ىِيَلأ » يا وقك ؛ نيعم ف

 :  لاعت ةلوقل امامت قراظي هنأل لوألا نف بأ تعجل -

 . لاكشإ الف ؛ «ىَّوفَقََح ىَِلأ »

 ناكرأ دحأ هنأ نيدلا عوق هتبنرمو «بجاو ردقلاب ناميإلاو 3

 نيح ليربجل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك ؛ةتسلا ناميإلا

 هلسرو هبتكو ا هللاب نموت نأ» :لاق ؟ناميإلا ام :لاق

 .''"(هرشو هريخ ردقلاب ند ءرخآلا مويلاو

 :اهنم ؛دئاوف ردقلاب ناميؤللو *

 .كلذب الإ ناميإلا متي الو «ناميإلا مامت نم هنأ :ًالوأ

 .هلاعفأ نم هللا ردق نأل ؛ةيبوبرلاب ناميإلا مامت نم هنأ :ًايناث

 ءيش لك نأ ملع اذإ هنأل ؛هبر ىلإ هرومأ ناسنإلا در :ًاثلا

 ءاهعفرو ءارضلا عفد يف هللا ىلإ عج ريس هنإف ؛؟هردقو هئاضقب

 . هيلع هللا لضف نم اهنأ فرعيو هللا ىلإ ءارسلا فيضيو

 لعف اذإ رخفي الو ءهسفن ردق فرعي ناسنإلا نأ :ًاعبار

 . ريخلا

 اهنأ ملع اذإ ناسنإلا نأل ؛دبعلا ىلع بئاصملا نوه :ًاسماخ
 هلي ْنِمْوُي نمو # : ىلاعت لاق امك ؛ةبيصملا هيلع تناه ؛هللا دنع نم

 .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع (48) ملسم هاور 2غ230(

 لاي



 لجرلا وه» :هللا همحر ةمقلع لاق ؛[١١ :نياغتلا] 4 ُمَبلَع دْبَي

 ا ولسيو ىضريف «هللا دنع نم اهنأ ملعيف «ةبيصملا هبيصت

 ؛ردقلاب نمؤت مل اذإ كنأل ؛اهيدسُم ىلإ معنلا ةفاضإ :ًاسداس

 نيذلا يف اريثك دجوي اذهو «ماعنإلا رشاب نم ىلإ معنلا تفضأ
 ام مهنم اوباصأ اذإف ؛ءارزولاو ءارمألاو كولملا ىلإ نوفلزتي

 .هناحبس قلاخلا لضف اوسنو «مهيلإ لضفلا اولعج ؛نوديري

 يبنلا لوقل ؛سانلا ركشي نأ ناسنإلا ىلع بجي هنأ حيحص

 نكلو ,'"”(هوئفاكف ؛افورعم مكيلإ عنص نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 دي ىلع هلعج لجو زع هللا لضف وه لصألا لك لصألا نأ ملعي
 . لجرلا اذه

 اذإ هنأل ؛لجو زع هللا ةمكح هب فرعي ناسنإلا نأ :ًاعباس

 اذهب فرع ؛ةرهاب تارييغت نم هيف ثدحي امو نوكلا اذه يف رظن

 ال هنإف ؛ردقلاو ءاضقلا يسن نم فالخب ؛لجو زع هللا ةمكح

 . ةلكئافلا هذه كيفاش

 يقهيبلاو ءرذنملا نباو ديمح نب دبعل يطويسلا هازعو «(8.60 /58) يربطلا هجرخأ )1١(

 رظنا 22١77 /8) متاح يبأ نبال ريثك نبا هازع امك «(5//771) «ناميإلا بعش» يف

 .(0) «شمعألا نع عيكو ةخسنا

 )١99/8(., نابح نباو ءهل ظفللاو )١51/7(« دواد وبأو «(58/5؟5) دمحأ :هاور (؟0)

 طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو «(١5؟/١1) مكاحلاو 2( /4) يئاسنلاو

 ءاورإلا»و «(555) «ةحيحصلا) يف ينابلألا هححصو «يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا

 ١١110(.



 :(هرشو هريخ» :هلوقو

 لصحي ثيحب ؛ناسنإلا ةعيبط مئالي ال ام :ردقلا يف رشلا

 .ررض وأ ةيذأ هب هل

 وأ ريخ هب هل لصحي ثيحب ؛هتعيبط مئالي ام :ريخلاو

 . لجو زع هللا نم كلذ لكو ءرورسو حايترا

 دقو ؛اًدش هللا ردق ىف نإ :لاقي فيك :ليق نإ ؛نكلو *
 00 ١ 7 نسل وقلا) : دلع يبنلا لاق

 رابتعاب سيل ردقلا يف رشلا :لاقي نأ كلذ ىلع باوجلاف
 ريدقتلا وه ًاردق انيدل نأل ؛هل رودقملا رابتعاب هنكل ءهل هللا ريدقت
 رايفعاف ؟ادارمو ةفازإو. ًاقولخمو ًاقلخ :كاته .نأ امك ةارودقمو

 مئالي ال ناك نإو ىتح ءريخ وه لب ءرشب سيل هل هللا ريدقت
 نإ نودتملا 40 وقف وونقملا نانعاب كل يرضيو هي ذويوناسلالا

 .هرشو هريخ رودقملا هب داري هرشو هريخ ردقلاف ؛رش امإو ريخ

 (ٍِفُداَسَمْلا رهظ # :ىلاعت هلوق ىف ًالثم اذهل برضنو
 4١[. :مورلا] 4 أوي ىلا سعب مهيد نادل ىو ٌتَبَسَكك اَمي

 تهورح ممدرم
 ىو

 رحب رب

 هببسو داسفلا نم ثدح ام لجو زع هللا نيب ةيآلا هذه ىفف

 ةياغلاو ع يسلا ناسنإلا لمع هيبس و عرس داسفلاف ؛؟هنم ةياغلاو

 . (نوُعجْنب ملح اوُلِع ىذا صعب مهَقيِذل ال : هنم

 )1١( هجيرخت قبس )7١/١(.



 ءرش هسفن وهف ؛ةمكح هيف رحبلاو ربلا يف رهظي داسفلا نوكف

 .ًاريخ هريدقت نوكي اهب «ةميظع ةمكحل نكل

 نكل ء«هللا ريدقت نم وهو ءرش رفكلاو يصاعملا كلذك
 قلخ ناكل كلذ الولو «عئارشلا تلطبل كلذ الول «ةميظع ةمكحل
 .ًاثبع سانلا

 لكب ناميإلا نمضتي ال هرشو هريخ ردقلاب ناميإلاو

 : يعرش ىلإو ينوك ىلإ مسقني رودقملا لب ءرودقم

 نأ دب الف ؛ًاهوركم كيلع هللا ردق اذإ :ينوكلا رودقملاف

 . تيبأ مأ تيضر ؟ عقي

 وكلر 4 ةلعق أل دعو نانفألا همن نقف: رقلا رودقملاوج

 نيب يقرا يعور دلل ةعازو ناكلانإ ل مات هنادي يتلا ) راع
 لاق امك ؛هيلع ءاضقلاو هتهاركو هطخس بجو ؛ةيصعم ناك نإو

 َنْوَهْنيَو فورعْلاب َنورمْأَيَو ريا لإ َنوُعَدَي هَمَأ مكن نْكَحَلَو 8 : لجو زع هللا
 ٠١5[. :نارمع لآ] «ركمُمْلا نَع

 ثيح نم ؛هلك يضقملاب ناميإلا انيلع بجي ؛اذه ىلعو

 هب ىضرن دقف ؛ًاّيضقم هنوك ثيح نم امأ ءلجو زع هلل ءاضق هنوك

 .هنم رفكلاب ىضرن الف ؛صخش نم رفكلا عقو ولف ؛ىضرن ال دقو
 .هعقوأ هللا نوكب ىضرن نكل
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 لصف

 ردقلاب ناميإلا تاجرد يف

 نمصس 00-2 لك ء نيتجرد ىلع ردقلاب ناميإلاو) : هلوق 3 ول 0 م” 2 0 7 أ و 78 5-8

 :جرصلا

 نأل ؛فالخلا لجأ نم ميسقتلا اذه فلؤملا مسق امنإ *
 لكشأ نم ردقلا بابو «هبتارم لكل ًالماش سيل ردقلا يف فالخلا
 دهع نم هيف عازنلا ناك دقو «ناسنإلا ىلع نيدلاو ملعلا باوبأ
 .قحلا دارأ نمل ًالكشم سيل هنكل «مهنع هللا يضر ةباحصلا

 :ردقلاب ناميإلا تاجرد نم ىلوألا ةجردلا ©

 قلخلا ام ملع ىلاعت هللا نأب ناميإلا :ىلوألا ةجردلاف» :هلوق
 : «ًالزأ هب فوصوم وه يذلا ميدقلا هملعب نولماع

 اا



 :حرسلا

 قلخلا ام ملع هللا نأب ناميإلا :ىلوألا ةجردلاف» :هلوق

 هذه نآل ؛وه هلعفي ام ملع هللا نأ فلؤملا ركذي ملو :«نولماع

 هللا له :وهو .فالخلا هيف ام ركذ امنإ .فالخ اهيف سيل ةلأسملا

 .كلّذب ملاع ىلاعت هللا نأ ةمئآلاو فلسلا بهذمو

 يذلا وه :مهحالطصا يف ميدقلا :«ميدقلا هملعب» :هلوق *

 ةياهن ال يتلا ةنمزألا نم ىضم اميف لزي مل هنأ يأ ؛هئادتبال لوأ ال

 هب داري دقف ؛ةغللا يف ميدقلا فالخب ؛قلخلا هلمعي امب ًاملاع اهل
 « ٍِرَفْلا ِنوُجَيْعْلَك َداَع قع :ىلاعت هلوق ىف امك ؛ًاييسن ًاميدق ناك ام

 .هذعب امل ةيسنلاب

 هملعب نولماع قلخلا امب ملاع هنأب فوصوم ىلاعت هللاف *

 اذه نأب العو لج ملاع «.هلوأل ةياهن ال يذلا «يلزآلا ميدقلا

 : لقعلاو ةنسلاو باتكلا نم كلذ ليلدو

 ملع يف مومعلا اهيف يتلا تايآلا رثكأ امف ؛باتكلا امأ

 هللا َنِإ ا ١8٠١[« :ةرقبلا] * ٌمِيِلَع ٍءْىَن ّلكحب ُهَّللأَو # : لثم ؛هللا

 وات لك تيرا >> +[ ةايسلا] 4 اهيلع ورك لك تراكم
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 نأو بده ءْيَس لَم كح هلل نأ اوملعَتل ا ء[0 :رفاغ] 4مل 1
 تايالا نم كلذ ريغ ىلإ ”١[... :قالطلا] 4 ا د لَ

 . ةرثك ىصحت اال يتلا

 نأب ربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نإف ؛ةنسلا يف امأ

 ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم بتك هللا

 .هئتطخيل نكي مل ناسنإلا باصأ ام نأبو ءةنس فلأ نيسمخب

 . .فحصلا تيوطو تفج دق مالقألا نأو .هبيصيل نكي مل هأطخأ

 .ةريثك اذه يف ثيداحألاو

 وه ىلاعت هللا نأ لقعلاب مولعملا نم نإف ؛لقعلا امأو

 اهلاع قلاضلا نكي نأ ةلتعت تب لو.« قولخمم ءاوض اهنا و.ةقلاكلا

 َوُهَو َقلَح نم ُهلَعَي الأ # : هلوقب كلذ ىلإ ىلاعت هللا راشأ دقو «هقولخمب
 ١4[. :كلملا] 4رِيَلَل ثيل

 امب ملاع ىلاعت هللا نأ ىلع لدت اهلك لقعلاو ةنسلاو باتكلاف

 . يلزألا هملعب نولماع قلخلا

 هنوك يفف :«ًادبأو ًالزأ هب فوصوم وه يذلا» :هلوق *

 يفن آدبأ هب ًافوصوم هنوك يفو «لهجلل يفن ًالزأ هب ًافوصوم
 :تاممتلا

 قوحلم الو لهجب قوبسم ريغ لجو زع هللا ملع ناك اذهلو

 دنع اَهَمْلِع # :نوعرفل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم لاق امك ؛نايسنب
 هلع فالخب ؛[07 :هط] 4 ىَشَي اَلَو ِقَر ٌلِضَي ال بنك ىف ِقَر
 .نايسنلاب قوحلملاو لهجلاب قوبسملا قولخملا
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 نولماع قلخلا امب ملاع هللا نأب نمؤن نأ انيلع بجي ؛ًاذإ

 .ادبأو ًالزأ هب فوصوم قباس ملعب

 يصاعَملاَو تاعاطلا ّنم مهلاوخأ َعيمج َمِلَع» :هلوق
 : «لاجآلاو قاززألاَو

 نب هللا دبع نع («نيحيحصلا)» ىف تبث ام كلذ ليلدو 2

 قداصلا وهو د هللا لوسر انردج : لاق ؟ هنع هللا ىضر دوعسم

 راوطأ نكدو (. . .همأ نطب ىف هقلخ عمجي مكدحأ نإ» :قودصملا

 لاقيو «تاملك عبرأب رمؤيف ءًاكلم هللا ثعبي مث) :هيفو «نينجلا

 مامت نك («. . . لديعس وأ ىهشو هلجأو هقزرو هلمع تكا : هل

 ظ قون

 .ناسنإلا قلخي نأ لبق كلّذب ملاع هللاف

 لاح يأ ىلع فرعي الو «تومي افببس يأب فرعي الو 2(« تومي

 . ةمتاخلا نسح ىلاعت هللا لأسن ؛تومي

 . ىلوألا ةجردلا نم لوألا ءىشلا وه اذهو

 . هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم ؛,(؟518) ملسمو 2( 94) يراخبلا هأآور 2غ
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 .(قّلَخلا َريِداَقَم ظوفحملا حْوللا يف هللا َبَتك من١ :هلوق

 يف بتك هللا نأ وهو «ىلوألا ةجردلا نم يناثلا ءيشلا اذه

 . قلخلا ريداقم ظوفحملا حوللا

 نمأ ؛ءيش يأ نم ؛هتيهام فرعن ال :ظوفحملا حوللا *

 ريداقم هيف هللا بتك ًاحول كانه نأب نمؤن امنإ ؛كلذب ملعأ هللاف
 ءاج ول نكل «كلذ ءارو ثحبس نأ يف قحلا انل سيلو .ءيش لك

 .هدقتعن نأ بجاولاف ؛ ءىش ىلع انلدي ام ةنسلاو باتكلا ىف

 الف ؛قلخلا يديأ نم ظوفحم هنأل ؛ًاظوفحم هنوكب فصوو

 ظوفحم :ًايناث .ًادبأ ًائيش هب ريغي وأ ءائيش هب دحأ قحلي نأ نكمي
 ملع نع هبتك هنأل ؛ًائيش هيف ريغي ال لجو زع هللاف ؛رييغتلا نم
 : هللا همحر مالسإلا خيش لاق اذهلو .«فلؤملا هركذيس امك ؟هنم

 لصحي امنإو ««ًادبأ ريغتي ال ظوفحملا حوللا يف بوتكملا نإ»
 . ةكئالملا يديأب ىتلا بتكلا يف رييغتلا

 ءاهلك تاقولخملا ريداقم :يأ ؛«قلخلا ريداقم» :هلوق *
 .مئاهبلا هلعفي امو «ناسنإلا هلعفي ام لمش هنأ صوصنلا رهاظو

 . لماشو ماع هنأو

 ؟ةيليصفت وأ ةيلامجإ ةباتكلا هذه له ا 2

 . ةيلامجإ وأ ةيليصفت اهنأب مزجن ال اننإ :لوقن دق

 ظوفحملا حوللا يف بوتكم وه له :ميركلا نارقلا :الثمف

١ 1/ 



 لزنيس هنأو هركذ حوللا يف بوتكملا نأ وأ فورحلاو تايآلا هذهب
 قلد هيف انو: سانلل لهو ا رون نوكيش هنأو للك كمحم ىلع

 نإ :انلق ؛صوصنلا رهاظ ىلإ انرظن نإ :لامتحا هيفف
 نأ ىلإ انرظن نإو «ًاليصفتو ةلمج بوتكم هلك نآرقلا نأ اهرهاظ

 بتك يذلا نإ :انلق ؛هلوزن نيح نآرقلاب ملكتي ىلاعتو هناحبس هللا

 حوللا يف هركذ نوك نم مزلي الو «نارقلا ركذ ظوفحملا حوللا يف

 :نارقلا نع ىلاعت هللا لاق امك ؛هيف بتك دق نوكي نأ ظوفحملا

 «نيلوألا بتك :ينعي ؛[95١ :ءارعشلا] * َنيِلَوَأْلا ٍرْبَز ىنل ُمَنِإَو ©

 دجو امنإو «ةقباسلا بتكلا يف هصن دجوي مل نآرقلا نأ مولعمو

 يف *: يحي نايف وه لب ا : ىلاعت هلوق يف اهلثم لوقن نأ نكميو «هركذ

 . حوللا اذه يف هركذ :يأ ؛[77 - ١١ :جوربلا] «ٍظْوُفَحَت جْو

 حوللا يف ةبوتكم قلخلا ريداقم نأب نمؤن نأ مهملاف

 نأ هرمأ هللا نأل ؛هيف بتك ام ريغتي ال حوللا اذه نأو .«ظوفحملا

 . ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكي
 عانوا ماو دو

 يذل يذل 1

 ام :لاق !بتكا :هل لاق ؛ملقلا هللا قلخ ام لوأف» :هلوق *

 . ''7(ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ

 نأ هرمأف :«بتكا :هل لاق ؛ملقلا هللا قلخ ام لوأف» :هلوق *

 ! !دامج ملقلا نأ عم ؟

 )١198/١(. هجيرخت قبس )1١(
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 ! ؟دامجلا ىلإ باطخلا هجوي فيكف

 حصي لقاع هللا ىلإ ةبسنلاب دامجلا نأ :ىلل. وه: هفاوعتلاو

 اًييْمَأ ٍضْرْدَأِلَو ل َلاََ ُناَحد ىو ِءاََسأ ْلِإ عئوتسأ من # :ىلاعت هللا 3 2171 ل ا
 باطخلا هجوف ؛[١١ :تلصفأ] # تيعبأط 56 آتَلاَق اهرك وأ

 نود نيعئاط ءالقعلا عمجب باوجلا ناكو ءامهباوج ركذو 0
 . تاعئاط

 : ءايبنألا] * ميِهرإ هلع اًمنلَسَو ادرب نك ا انني الق # : ىلاعت لانو م هس رس رس
 . كلذك تناكف 648
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 تناكف ؛[١٠ :أبس] 4# راو هم را لا ابجي :ىلاعت لاقو

 .هعم بوؤت لابجلا

 .ملقلا لثتما دقو ميفقكي نأ ملقلا رمأ هللا نأ لصاحلاو *

 ام) :لاقف « 2« لمجم رمألا نأل ؟ ؛بتكي اذام هيلع لكشا هنكل

 ؟ننكأ ءيش يأ ا ؛ (؟بتكأ

 .هللا : يأ ؛«لاق» *

 هللا رمأب ملقلا بتكف :«ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكا»

 . ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام

 نآل ؛هيتكف «ةمايقلا موي ىلإ نوكي اذام 0 ملع تيرم

 نم ناك ام لمشي : (ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام» :هلوقو
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 . قلخلا لاعفأ نم ناك امو ىلاعت هللا لعف

 ْمَل هأطخأ امو .ةئطخيل ْنَكَي مل َناسْنإلا تباصأ امُف» :هلوق *

 . «ةَبيصُيل ْنَكَ
 مل ؛ناسنإلا باصأ ام :تننأمطا ؛ةلمجلا هذهب تنمآ اذإ *

 .ادبأ هئطخيل نكي

 نأ ردق ام :ىنعملا نأ لمتحي :«باصأ ام ىنعمو

 نأ نكمي ال لعفلاب هباصأ ام نأ لمتحيو ءهئطخي نل هنإف ؛هبيصي

 مل هنإف هئتطخي نأ رِّدَق ام : يأ هبيصيل نكي مل هأطخأ امو

 ريغ هنأ فورعم هنأل «لعفلاب هأطخأ ام :ىنعملا وأ «هبيصيل نكي

 . (ٌفنَحّصلا تَيوطَو مالقألا تّدَح» :فلؤملا لاق *؛

 ؛ريداقملا اهب هللا بتك يتلا ردقلا مالقأ يه :«مالقألا»

 . ىهتنا رمألا نأ نع ةيانك اذهو «ءتيوط :«فحصلا»و #*

 ءاج :لاق ؟؛هنع هللا ىضر رباج نع 1 لس حيحص) يفو

 320 :هلطس هارون 00



 انأك اننيد انل نّيِب !هللا لوسر اي :لاقف ؛مشعج نب كلام نب ةقارس

 هب ترجو مالقألا هب تفج اميفأ ؛مويلا لمعلا ميف :نآلا انقلخ

 مالقألا هب تفج اميف لب ؛ال» :لاق ؟لبقتسن اميف مأ ؟ريداقملا

 لكف ءاولمعا) :لاق ؟لمعلا ميعف : لاق .(ريداقملا هب ترجو

 . ارسيم

 ريبعتلا اذه لثم ىف فاكلا :«ىلاعت هللا لاق امك» :هلوق *

 :طاخملا:اهنأ : «ةلعترلأ » *

 امل ملع ؛ماع اذهو : «ضْرأْلاو ءاَسسلا فام مَلَعي هلل تأ
 .لاوحأو لامعأو فاصوأو نايعأ نم امهيف

 . ظوفحملا حوللا وهو : 4بَتِك ف َكِلَدَنِإ 8 *

 : ويسب رمأ هللا ىلع ةياتكلا : يأ ؛ « يسم هللا لع َكِلدَّنِإ © 1

 الإ كسفنأ ىف الو ِضرأْلا ىف ٍةَبيِصُم نم َباَسَأآَم» :لاقو» :هلوق *
 سه أ >َء ً 2 .٠

 :ديدحلا] © ُكيِسَت هللا لع كلذ َّنإ اهأربب نأ ٍلِم ني بتك يف

"7 ])2. 

 .اهريغو تاناضيفلاو لزالزلاو سدجلاك : 4*ٍضرألا ف ا#

 .كلذ ريغو ةكلهملا ةئبوألاو ضرملاك :«مُكِسْفنأ فالَو» *
 . ظوفحملا حوللا وه :4يبّئحيفالإ 9 *

 يف ريمضلاو ءاهقلخن نأ لبق نم :يأ 4#
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 ىلع دوعي نأ لمتحيو «ةبيصملا ىلع دوعي نأ لمتحي : *# اهأربت م

 ةبيصملاف ؟ حيحص لكلاو «ضرألا ىلع دوعي نأ لمتحيو «سفنألا

 سفنلا قلخي نأ لبقو «لجو زع هللا اهقلخي نأ لبق تبتك دق

 . ضرألا قلخي نأ لبقو «ةباصملا

 لاق :لاق ؟ورمع نب هللا دبع نع "؟(ملسم حيحصاا ىفو

 تاوامسلا قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم هللا بتك» :ِةّكك هللا لوسر

 .(«ءاملا ىلع هشرع ناكو : لاق . ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو

 ني اني نب

 ٌعِضاوَم يف ْنوكي ُهَتاَحْبُس ِهمْلِعِل باتا هيِدْقَّتلا اذهَو» :هلوق *

 . (ًاليصُمَتَو هلي

 . ظوفحملا حوللا ريغ عضاوم :ىينعي ؛«عضاوم يف» :هلوق *

 ظ : هلوقب عضاوملا هذه نيب مث

 . «ًءاش ام ٍظوفخملا حؤللا يف َبَنك دَقْف»

 هيلإ : ثعت ؛هيف . جورلا خفت لبق نينَجلا دس قلَخ اذإو»

 ُهَلَمَعَو ُهَلَجَأَو ُه ُهَقْر ْتْنْكا : ُهَل لاقيق .,تاملك عَبْرأ ْرَمْؤَيَف اكلم

 كلذ وخلو ذيع, مأ ٌّىَقْشَو

 :ناعضوم ناذهف *

 .(5107) ملسم هاور 60



 لوقلا ليصفتو كلذ ليلد قبسو ءظوفحملا حوللا :لوألا

 .همأ نطب يف نينجلل نوكت يتلا ةيرمعلا ةباتكلا :يناثلاو

 ."'”هنع هللا يضر دوعسم نبا تيلخب ىف انليلد قبسو

 وهو ,(كلذ وحنو» :هلوقب هيلإ راشأ ام :ثلاثلا عضوملاو

 بتكي ردقلا ةليل نإف ؛ردقلا ةليل يف نوكي يذلا يلوحلا ريدقتلا

 ِرْمأ لك ُتَرْمُي اَبِف 8 :ىلاعت لاق امك ؛ةنسلا كلت يف نوكي ام اهيف
 .[0 5 :ناخدلا] 4َناِسَرُم اك نإ اكون َنَيارَمَأ *ِر كح

 ةيردقلا ةالغ هركني ناك دق ريدقتلا اذهف» :فلؤملا لاق *

 . (ليلق مويلا هوركنمو ءاميذق

 ةيردقلا ةالغ هركني «ةباتكلاو ملعلا :ينعي ؛«ريدقتلا اذه» *

 ءاهدوجو دعب الإ دبعلا لاعفأ ملعي ال هللا نإ :نولوقيو ءاميدق

 نكل «فنأتسم :يأ ؛فنأ رمألا نإ :نولوقيو ءبتكت مل اهنأو
 اذهو .قلخلاو ةئيشملا اوركنأو «ةباتكلاو ملعلاب اورقأ مهورخأتم

 .نيقولخملا لاعفأل ةبسنلاب

 لبق اهب ملاع هللا نأ ركني دحأ الف ؛هللا لاعفأل ةبسنلاب امأ

 .اهعوقو

 .«نيحيحصلا)» ىف وهو )١977/7( هجيرخت قبس )١(
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 يف مهمكح دبعلا لاعفأب هللا ملع نوركتي نيذلا ءالّوهو
 ِءَْش لكحب ُهَّللأو ## :ىلاعت هللا لوق اوبذك مهنال ؛رافك مهنأ عرشلا 4 سا هدر : 9 5 .٠ 3ك 5 5 5

 مولعملا اوفلاخو «تايآلا نم اهريغو 211587 :ةرقبلا] # ٌميِلَع

 2 0 ع

 :ردقلاب ناميرإلا تاجرد نم ةيناثلا ةحردلا ©

 ناميإلا تاجرد نم :ىنعي ؛ «ةيناّثلا ةَجَرَّدلا اَمْأَو» :هلوق

 َّوُهَو : ةلماشلا ةيَودكَو ,ةَذفاّنلا هللا ٌةَكِمشَم ّيِهف» :هلوق

 يف ام ُهَنَأَو ءْنُكَي مل ْأشَي ْمَل امو ناك هللا ًءاش ام َّنأب ناميإلا
 هللا ةّئيشَمب الإ نوكُس الَو ِةَكَرَح نم ضرألا يف امو تاوامّسلا
 ْ . (ةناحبش

 ءاوس «ءيش لك يف ةذفان هللا ةئيشم نأب نمؤت نأ :ينعي *
 هتردق نأو «نيقولخملا لاعفأب قلعتي وأ هلعفب قلعتي امم ناك
 ُمَّنِإ ضْرْأْلا ىف الو ٍتولمَّسلا يف ِءْيَش نم ٌمرِجَعل هلا ناك امو «ةلماش
 .[55 :رطاف] «اَرِرَقاَميلَع تاك

 : قلخلاو ةئيشملا ؛ نيئيش نمضتت ةجردلا هذهو

 ةذفان :ىلاعت هللا ةئيشم نأب نمؤن نأ بجيف ؛ةئيشملا امأ

 لاعفأو هلاعفأ نم ءىش لكل ةلماش هتردق نأو ءءيش لك يف
 نيت راجبلا



 . رهاظ اهيف رمألاف ؛هلاعفأل ةلماش اهنوك امأف

 مهلك قلخلا نألف ؛نيقولخملا لاعفأل ةلماش اهنوك امأو

 .ءاش ام الإ هكلم يف نوكي الو «ىلاعت هلل كلم

 : اذه ىلع ليلدلاو *

 .[1 ا يم أ كس َدَهَل ءاَس ولف # : ىلاعت هلوق

 :دوه] 4 هدو أ نأ لك كر اش ا ل ةهناعيس ةلزقو
 ١6[.

 اَمِدَعَبْنَم مِِدَعَب نم َنيِذْلَأ لَمَتْفَأ اَم هللا ءاَسْوَلَو # :ىلاعت هلوقو
 اَم هلأ اس ولو رْفَك نم مُهْنِمَو َ َنَماَء نم مُهنف اوفَلَتَخ [ كلو تسيب 1

 .[7؟67 :ةرقبلا] «ًاوُلَمَتْفَأ

 . هللا ةئيشمب ةقلعتم دابعلا لاعفأ نأ ىلع لدت تايآلا هذهف

 ١5١[. :ناسنإلا] يذم امي نأ لإ َنوُماَمَك امو 8# :ىلاعت لاقو

 ا 3 9 0 ع 50
 ةعباتو هللا يشم فحق ةلخلاور نيعلا ةعيشم نأ ىلع لذت هدذهو

 .(ُديِرُي ال ام هكلُم يف ْنوكي ال» : هلوق

 ال ام هكلم يف نوكي ال :ليصفت ىلإ جاتحت ةرابعلا هذه

 ال ام هكلم يف نوكيف ؛ةيعرشلا ةدارإلاب امأ «ةينوكلا ةدارإلاب ديري



 ةدارإ :نيمسق ىلإ ةدارإلا مسقن نأ ىلإ جاتحن ؛ذئنيحو

 : ةيعرش ةدارإو «ةينوك

 هيلع حوب لوق اهلاثمو .ةئيشملا ىنعمب ةينوكلا ةدارإلاف 2

 نأ ديري هللا ناك نإ ْمُكَل حصنأ نأ تدرأ نإ صن ففي اَلِو # :هموقل مالسلا

 .[؟5١ :دوهز] 4 ةكيوْعي

 : ىلاعت هلوق اهلاثمو .ةبحملا ىنعمب ةيعرشلا ةدارإلاو َّ_

 .[7 7 :ءاسنلا] 4 مْكصَحَع بوسي نأ ُدِيْرهَدَأَو

 : امهقلعتم يفو امهبجوم يف ناتدارإلا فلتختو

 هبحأ ءاوس «عقو اميف قلعتت ةينوكلا ةدارإلا :قلعتملا يفف

 .عقي مل مأ عقو ءاوس «هبحأ اميف قلعتت ةيعرشلا ةدارإلاو .ههرك مأ

 .دارملا عوقو اهيف نيعتي ةينوكلا ةدارإلا :امهبجوم يفو

 .دارملا عوقو اهيف نيعتي ال ةيعرشلا ةدارإلاو

 ال ام هكلم ىف نوكي الو» :فلؤملا لوق نوكي اذه ىلعو ##

 .ةينوكلا ةدارإلا :هب ىنعي ؛(ديري

 ؟هلل ةدارم ىصاعملا له : لئاق لاق نإف *“

 ال هنأل ؛هل ةدارم تسيلف ؛ةيعرشلا ةدارإلاب امأ :باوجلاف

 ةعقاو اهنأل ؛هناحبس هل ةدارم ىهف ؛ةينوكلا ةدارإلاب امأو ءاهبحي
 . ماع م

 اني 1 ٠



 تادوجؤَملا ّنم ْئَش لك ىلع ُهَتاحْبْس ُهَنَأَو» :هلوق *
 . (تامودعملاَو

 وأ اهمدعيف ؛تادوجوملا نم هيلع رداق هللاف ؛ءيش لك *

 .اهدجويف ؟تامودعملا نمو ءاهريغي

 يفو «هرييغت وأ همادعإ وأ هداجيإب دوجوملا يف قلعتت ةردقلاف
 فاعلا وأ همادعإب مودعملا

 ؛هريغي نأ رداقو .همدعي نأ رداق هللاف ؛دوجوم لك ؛ ًالثمف

 دا يلع ناك هللاف ؛مودعم لكو .ءلاح ىلإ لاح نم هلقني :يأ
 ردك ِءْىَس لك لع هلأ كرإ # : ىلاعت هللا لاق امك ؛ناك امهم ؛هدجوي
 ٠»”«[. : ةرقبلا ]

 ؛هتاذ الإ :لاقو «كلذ نم ءانثتسا ءاملعلا ضعب ركذ #

 !!كلذ ىلع لدي لقعلا نأ معزو !رداقب اهيلع سيلف

 ؟هتاذ ىلع رداق ريغ هنأب ديرت اذام :لوقنف

 اهقحلي وأ هسفن مدعي نأ ىلع رداق ريغ هنأ تدرأ نإ

 :مدعلا وأ صقنلا هقحلي ال هللا نأ ىلع كقفاون نحنف ؛ًاصقن
 قلعتت امنإ ةردقلا نأل ؛ةردقلا هب قلعتت امم اذه نأ ىلع كقفاون ال

 قلعتت ال اذهف ؛ليحتسملا وأ بجاولا ءىشلا امأ «نكمملا ءيشلاب

 ليحتسم ليحتسملاو «مدعلا ليحتسم بجاولا نأل ؛ًالصأ ةردقلا هب

 .دوجولا

 رداق ريغ هنأ :هتاذ ىلع رداق ريغ هنإ :كلوقب تدرأ نإو



 لب ءأطخ اذهف !هوحن وأ ءىجي نأ ردقي الف ؛ءاشي ام لعفي هنأ ىلع

 لثم ىلع رداقب سيل هنإ :انلق ولو هل لعافو كلذ ىلع رداق وه

 .هناحبس هللا ىلع عنتمملا صقنلا ربكأ نم كلذ ناكل ؛لاعفألا هذه

 هلحم ريغ يف ةردقلا مومع نم كاردتسالا اذه نأ ملع اذهبو

 .ريدقت لك ىلع

 :اولاق نيذلا ةيردقلا ىلع اّدر اذه ىلع فلؤملا صن امنإو *

 . مهيلع دري هللا ةردق لومش نم ةنسلاو باتكلا يف ام نكلو

 ني ني ادن

 هللا الإ ِءامّسلا يف الو ضزألا يف ٍقولْحَم ْنِم امف» :هلوق *
 . «ًةاوس ّبَر الَو ُهدْيَغ قلاخ ال ةناحبُس ةقلاخ

 : يرظن ليلدو يرثأ ليلد اذهلو

 : ىرتألا ليلذلا امأ اح

 .[1؟ :رمزلا] « م نكح ُقِبَح هلأ :ىلاعت هللا لاق دقف

 امَلَح مآ د» كروشِكلا ْمُه مآ يَ ريغ نايم أ » : ىلاعت لاقو

 .["5 - "ه :روطلا] 4َنْوئِقْوياَل لب ضرألاَو ِتومَّسلَ

 .هدححو
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 0 عيت نا انربا دج : مانصألل نيدباعلا هللا ىدحت دقلو

 نم تروعدب تيد تسل < تر أ أوعِمحسأَف لكم برص سال اهيأتي » :لاقف

 نوعدي نيذلا نأ مولعمو «4ّمأ أوُعَمَمَمبأ ولَو اباد اوُْلَحي نآ هلأ نود
 زجع اذإف ؛ًابابرأ مهوذختا مهنأل ؛مهدنع ةمقلا يف هللا نود نم

 امف ؛اهنوهأو ءايشألا سخأ وهو «ًابابذ اوقلخي نأ نع ةمقلا ءالؤه

 ُهوُدِقَسْسماَ اًكْيَس باَمذلأ ُمُهَلَسِي نإَو# :لاق لب «ىلوأ باب نم هقوف
 ذخأو بابذلا ةعفادم نع ىتح نوزجعيف ؛[/" : جحلا] 14 2

 ! ؟ًائيش مانصألا هذه بابذلا بلسي فيك :ليق نإف

 ؛ ضرفلا ليبس ىلع اذه نإ :ءاملعلا ضعب لاق :باوجلاف

 لاقو .هنم هوذقنتسي ال ؛ًائيش بابذلا مهبلسي نأ ضرف ىلع : ينعي

 «مانصألا هذه ىلع بابذلا عقيف ؛عقاولا ليبس ىلع لب :مهضعب

 اب رب را يس و او ورحم

 . بايذلا

 يهف ؛اهقح ذاقنتساو ءاهسفن نع عفدلا نع ةزجاع تناك اذإو

 . زجعأ هقح ذاقنتساو اهريغ نع عفدلا نع

 ؛هللا الإ قلاخ ال نأو «ءيش لك قلاخ ىلاعت هللا نأ مهملاو

 .ءيش لك قلاخ هنأو «لجو زع هللا قلخ مومعب ناميإلا بجيف
 هديل « ءْنَش لك ُقَِح ُهَّمأ# :ىلاعت هلوقل ؛دابعلا لامعأ ىتح
 ّىَن لك َقَلَعَو# : ىلاعت لاقو «ءيشلا نم ناسنإلا لمعو +7

 هلل "يو مس و لي أ

 .ةريثك اذه ىف تايآلاو ...[7 :ناقرفلا] «اريَقنمِدَدَعَ



 : دابعلا لاعفأ قلخ وهو «عوضوملا يف ةصاخ ةيآ هيفو

 : تافاصلا] # َنَُْمَكَت اَمَو دْكَفلَح ُهَللآَو # :هموقل ميهاربإ لاقف

75]. 

 اذهو ءمكلمعو مكقلخ : مالكلا ريدهتو « ةيردصم (ام)ف

 .ىلاعت هلل قولخم ناسنإلا لمع نأ يف صن

 ؟هنولمعت يذلا قلخو مكقلخ : ىنعملا

 لاعفأ قلخ ىلع ًاليلد ةيآلا ىف نإ لوقن نأ نكمي فيكف

 ؟ةلوصوم [ام] نأ ريدقتلا اذه ىلع دابعلا

 نوكي نأ مزل ؛هلل ًاقولخم لومعملا ناك اذإ هنأ :باوجلاف

 ناسنإلاف ؛ناسنإلا لمعب ناك لومعملا نأل ؛ًاقولخم ناسنإلا لمع
 هلل ًاقولخم لومعملا ناك اذإف ؛لومعملا ىف لمعلا رشاب يذلا وه

 ةيآلا يف نوكيف ءًاقولخم دبعلا لعف نوكي نأ مزل ؛دبعلا لعف وهو
 .نيلامتحالا الك ىلع دابعلا لاعفأ قلخ ىلع ليلد

 ؛هلل ةقولخم دبعلا لاعفأ نأ ىلع يرظنلا ليلدلا امأو
 ةقداص ةميزع :نيرمأ نع ءىشان دبعلا لعف نإ :لوقن نأ هريرقتف

 .ةماأت ةردقو

 دجوي الف ؛لامعألا نم المع لمعأ نأ تدرأ : كلذ لاثم

 :امنه نيرمآب اقوبسم نوكي ىح معلا اذه

 ام مزعت مل ول كنأل ؛هلعف ىلع ةقداصلا ةميزعلا : امهدحأ
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 يذلاف ؛هتلعف ام ؛ردقت مل ول كنأل ؛ةماتلا ةردقلا :يناثلا

 كيف عدوأ يذلا وهو «ءلجو زع هللا وه ةردقلا هذه كيف قلخ

 .ببسملل قلاخ ماتلا ببسلا قلاخو «ةميزعلا

 .لعافلا فصو لعفلا : لوقن نأ : يرظن نات او 1

 ؛هلل قولخم هتاذب ناسنإلا نأ امكف ؛فوصوملل عبات فصولاو

 . فوصوملل ةعبات ةفصلا نأل ؛ةقولخم هلاعفأف

 مومع يف لخادو .هلل قولخم ناسنإلا لمع نأ ليلدلاب نيبتف
 ليلدلاو ءصاخو ماع نامسق يرثألا ليلدلاو ءاّيرظنو اًيرثأ قلخلا

 : (هريغ قلاخ ال» :هلوقو *

 ؛هللا ريغ ًاقلاخ كانه نأ هيلع دري رصحلا اذه :تلق نإ *

 نإف» : : قلاخ هنأ ثيدحلا ىف ءاج لب : افلا ةمفلا تعب روصملاف

 زع لاقو .''"متقلخ ام اويحأ :مهل لاقي ؛نوبذعي نيروصملا

 «قلاخ كانهف ؛[5١ :نونمؤملا] *َتيِقِلتْلأ نسحأ هلا كَراَبَسض #9 : لجو
 لزق نع :تاوعنلا هيف ةويقلاطلا .ةييحأ . وع .ىلاجت هللا نك
 ؟فلؤملا

 داجيإلا وه لجو زع هللا ىلإ هبسنن يذلا قلخلا نأ : باوجلا

 «لجو زع هللا الإ دجوي دحأ الف ؛ىرخأل نيع نم نايعألا ليدبتو
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 هنإ :ليق امو «لجو زع هللا الإ ؛نيع ىلإ ًانيع لدبي دحأ الو
 ىلإ ةفص نم ءيش ليوحت نع ةرابع وهف ؛قولخملل ةبسنلاب ؛قلخ
 ةراجنلاب تلوحت «ةرجشلا ىف تناك نأ نم الدب ًالثم ةبشخلاف ؛ ةفص

 يذلا قلخلا سيل هنكل ءًاقلخ ىمسي باب ىلإ اهليوحتف ؛باب ىلإ
 نيع نم نيعلا ليدبت وأ «مدعلا نم داجيإلا وهو «قلاخلا هب صتخي

 . ىرخأ ىلإ

 برلا وه هدحو هللا نأ :يأ ؛«هاوس بر ال» :هلوقو

 . يقيقح رصح اذهو ءرومألا عيمجل ربدملا

 ةيويرلا تايقر هكيداحالا  ىف.ءاعب هنأ هيلع وي امير كلو
 | : هللا ريغل

 اهؤاقس اهعم ؛اهعد» :ِللك ىبنلا لاق لبإلا ةطقل ىفف

 :اهبرو «'"لاهبر اهدجي ىتح يدم لكأتو «ءاملا درت 585

 ظ .ايحاض

 تدلو اذإ) :لوقي ؛ليربج ثيدح ظافلأ ضعب يف ءاجو
 ظ . 7 ةمآلا

 ؟«هاوس بر ال» :فلؤملا لوق نيبو اذه نيب عمجلا وه امف

 ال «هبر هللاف ؛ءيش لك ؛ةلماك ةماع هللا ةيبوبر نإ :لوقن

 اذهلو ءةمكحو ةمحر هلك هلعف نأل ؛هقلخ يف لعفي امع لأسي

 .هنع هللا يضر دلاخ نب ديز ثيدح نم ؛4(١) (777١؟) ملسمو 5579(,2) يراخبلا )1١(

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ؛(9) ملسمو 60(2) يراخبلا هاور 2
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 ناسنإلا يف حورجلاو توملاو ضرملاو بدجلا لجو زع هللا ردقي
 ةيبوبر امأ .ةمكحلاو لامكلا ةياغ اذه :لوقنو ء«ناويحلا يفو

 الو .ءاهلحم زواجتت ال .ةرصاق ةصقأن ةيبوبرف ؛ قولخملل قولخملا

 ءعرشلاب امإ :ديقم هفرصت لب ءاّمات افرصت ناسنإلا اهيف فرصتي

 . فرعلاب امإو

 .هلسر ةعاطو هتعاطب دابعلا رمأ دقف ؛كلذ عمو» :هلوق *

 . (هتيصعم نع مهاهنو

 ءالمه دابعلا كرتي مل هتيبوبرو هقلخ مومع عمو :ينعي

 مهاهنو .هلسر ةعاطو هتعاطب مهرمأ لب .رايتخالا مهنع عفري ملو

 « لجو رع هلل قولخم رومأملاف ؛ نكمم رمأ كلذب هرمأو

 . ىهنيو رمؤي ؛كلذ عمو .هلل قولخم هلعفو

 ريغب ارمأ هرمأ ناكل ؟ هلمع ىلع ريت ناسنإلا ناك ولو

 *« اهعسو الإ اسْنن هلأ فلكي الا# :لوقي لجو زع هللاو «نكمم

 # اًهَمَسُو الإ امَنَن ُتِلكُت ال » :ىلاعت لوقيو «[؟87 :ةرقبلا]
 ءةعاطلا لعف ىلع نورداق مهنأ ىلع لدي اذهو «[5١؟ :ماعنألا]

 . كلذ ىلع نيهركم ريغ مهنأو «ةيصعملا بنجت ىلعو

 دلع دج 2

 5 0 م يَ و ٍ ن 2 - 5 >
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 . «َنيَطسَقُملاَو

 : ىلاعت هلوقل ؛نينسحملا بحي لجو زع هللا نأ ىنعي *
 :هلوقل ؟نيقتملاو 28١40 :ةرقبلا] 4 َنينِسْحُمْل يي هنآ َّنِإ اًويِيْحَلَو#
 «[17/ :ةبوتلا] * ترب جملا بحي هلأ َّنإ مل ا ام ل كَمْ ام »

 5 ل |
 : تارجحلا] *َنيِطِسَقَمْلا بحي َهَنلأ َّنِإ ًاوطسفأو #9 : هلوقل ؛نيطسقملاو
 "ا

 اذه مهل ردق يذلا وه كلذ عمو .ءالؤه بحي لجو زع وهف

 الماما نقد ووجلا  يقنا طيقمل رع يبيت اولا

 الَو تاحلاّصلا اولمَعَو اونَمآ َنيذلا نع ىَضْيَيَو» :هلوق *

 . (نيرفاكلا بحي

 هلوق ليلدلاو : (تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا نع ىضري»

 مُهوَُبتأ َنِذْلاَو راَصتالاَو نهم نب دولا كروثيتلاو» : ىلاعن
 : ىلاعت لاقو 01٠٠١ :ةبوتلا] * نع أوُصَرَو ْمُهْنَع هللا ضن ِنَْسْحِإِب

3 
 سرس تل تس هيي خل مسلس ل و سو اص سكب 2 يمرس لا يي ل راظ وس 2 رت سس 3

 # هنع أوضرو مُهْنَع ُهَلل ىضر ادبأ اهيف نيرالح رثنألا اهلحت نم ىِرَجَت ِنَذَع تّنَج

 ظ .[ 6 بياا/ :ةنييلا]

 . (نيرفاكلا» لجو زع هللا «بحي الو» :هلوق *

 يل هس لا تا حرس

 لآ] *« نيرفكلا ُبِحي ال هلأ نإ لَو نإَف : ىلاعت هلوق ليلدلاو



 :هتئيشمب هعوقو نم مزلي ال نكل .هتئيشمب عقاو رفكلا نأ عم

 لاو هن اسس دل ايويحم ةوكيذذأ

 هلوق ليلدلاو : (نيقسافلا موقلا نع ىص ري الو» :هلوق 2

 4 يِقِسَْلأ ِرْوَمْلا نع ىَصْرَي ال هلأ ترف منع أضر نقف + لاعت
 .[47 :ةبوتلا]

 ءرفاكلا هب داري دق هللا ةعاط نع جراخلا وهو  قسافلاو 2

 . يالا ايام : ىلاعت هلوق يفف
 ا وألا تن مهل تحبس تنحل أوو أوما نأ مَ *ن
 ديعأ اهنم أوحرخي 7-50 هوم وقسم نذل 1

 :ةنميسلا] «ترؤزُكُد ءوب رشك ىلا رات َباَدَع وود مهل َلِيَقَو
 .رفاكلا قسافلاب دارملاف ؛[

2 20 -- - 

 آب قا اج نإ اوما َنذَلَأ ايأكي 8 :ىلاعت هلوق امأو
 . يصاعلا قسافلاب دارملاف ؟[71 ا

 نيا او

 لق # :ىلاعت هلوق ليلدلاو :«ءاشحفلاب رمأي الو» :هلوق *

 0 2 آآذآذآ
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 هيلع اَدَجسو اوُلاَ # : ةشحاف اولعف اذإ مهنأل ؛ «لَكَحَمْلب د ال هلأ ّكرإ 0 ا ا

 َكرِإ لق # : ىلاعت هللا لاقف «نيرمأب اوجتحاف ؛ 4 بي انمأ أ هنو اَثَء[َب اء
 ؛ < 152[ب12 آسلع اًنَدَجو » :مهلوق نع تكسو ٠ 4 لَدْحَيْلاِب م أَي ال هلأ
 رمأو مهبذك اذهلو .بذك ابي كر هو 1 نكل ءركني ال قح هنأل

 ملو «[78 :فارعألا] 4 محملا م همي ال َهّللأ كنإ 8 :لوقي نأ هيبن

 . مهءابا اهيلع اودجو دق مهنأل ؛مهءابا اهيلع اودجي ملو :لقي

 أورفكَت نإ » :ىلاعت هلوقل :«رفكلا هدابعل ىضري الو» :هلوق #
 نأ ردقي نكل 177 : رمزلا] 4 ٌرفْكْلأ وِداَبعِل نضر اَلَو كد نجح هلأ كن
 هناحبس هب ًايضار نوكي نأ رفكلا هريدقت نم مزلي الو ءاورفكي
 .هطخسيو ههركي وهو هردقي لب «ىلاعتو

 اَدِإَو © : ىلاعت هلوق كلذ ليلد :«داسفلا بحي الو» :هلوق *
 بي ال هَمَو َلسَشلاَو َتَرَحْلا كِمُمَو اهني ديف ضال يف كك لو
 ٠١8[. :ةرقبلا] «داَسعْل

 هتدارإ نم مزلي ال هنأ نيبيل تارابعلا هذه لثم فلؤملا ررك *#

 نوكي ال نأ ءيشلل هتهارك نم مزلي الو .هل ًابوبحم نوكي نأ ءيشلا
 هديريو ءيشلا هركي لجو زع وه لب «ةينوكلا ةدارإلاب هل ادارم

 ةدارولاب هديري الو «هنع ىضري الو ءيشلا عقويو «ةينوكلا ةدارإلاب

 . ةيعرشلا

 لهو !؟هبحي ال امو هاضري ال ام عقوي فيك :تلق نإف

 !؟هاضري الو هبحي ال ام عقوي نأ ىلع ههركي دحأ
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 وه ء.هل هوركم وهو لجو زع هلعف نم عفي يذلا اذهو ءهاضري

 نم هيلع بترتي امل ؛رخا هجو نم هل بوبحم هجو نم هل هوركم
 .ةميظعلا حلاصملا

 رفكلا عقوأف ءهل هوركم رفكلاو ءهلل بوبحم ناميإلا ؛ًالثمف
 فرع ام ؛رفكلا دوجو الول هنأل ؛ةميظع حلاصمل ؛هل هوركم وهو

 هيلع هللا ةمعن ردق ناسنإلا فرع ام ؛رفكلا دوجو الولو «ناميإلا

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ماق ام ؛رفكلا دوجو الولو «ناميإلاب

 دوجو الولو «فورعملا ىلع نونوكي مهلك سانلا نأل ؛ركنملا
 ؛اثبع رانلا قلخ ناكل ؛رفكلا دوجو الولو .داهجلا ماق ام ؛رفكلا

 ةمأ سانلا ناكل ؛رفكلا دوجو الولو «نيرفاكلا ىوثم رانلا نآل

 هنأ كش ال اذهو ءاركنم اوركني ملو ًافورعم اوفرعي ملو «ةدحاو

 ةيالو تفرع ام ؛رفكلا دوجو الولو «يناسنإلا عمتجملاب لخم

 . هللا ءايلوأ بحت نأو هللا ءادعأ ضغبت نأ هللا ةيالو نم نآل ؛هللا

 ناسنإلل ةبوبحم ةحصلاف ؛ضرملاو ةحصلا يف لاقي كلذكو

 هوركم نضرملا ١ عكل هةرقالك اهيقن ىلاعتا هللا ةيحتوب هل ةمكالفو
 يف امل ؛هعقوي كلذ عمو «هل هللا نم ةبوقع نوكي دقو «ناسنإلل

 . ةميظعلا حلاصملا نم كلذ

 دلولاو لاملاو ندبلاب ةمعنلا هيلع هللا غبسأ اذإ ناسنإ نم مك

 نع هيلع هب هللا معنأ امب نغتسم هنأ ىأرو عقرت ؛بوكرملاو تيبلاو
 امر نأ د: حّوطُل ننال َّنِإ الك #3 :ىلاعت لاق امك ؛لجو زع هللا ةعاط

 نأ .ةللا ةازأ 1ذإف 4 ةنيلطع ةنييفع هده. ه7 6 + قلعلا] 4 تتم



 دهاشو هللا ىلإ عجري ىتح ,هالتبا ؛ هناكم نا ناسنإلا اذه دري

 سائلا ىِدْ ٌتَبَسك اَمِي رحب ربل يف ُداَسَمْلا رهظ » :ىلاعت هلوق اذه
 4١[. : مورلا] 4نوعجْيْم لع اولع ىذا صعب مُهَعيِذيِل

 يف حيحصلا ريكفتلا اذه تركف اذإ ناسنإلا اهيأ تنأو
 ةمكحلا نم ىلاعتو هناحبس هل ام تفرع ؛لجو زع هللا تاريدقت
 ههركي ام قلخي ىلاعتو هناحبس هللا نأو ء«رش وأ ريخ نم هردقي اميف
 اهب طيحت ال دقو ءاهب طيحت دق ؛ةميظع حلاصمل ههركي ام ردقيو
 . كريغ الو تنأ ال اهب طيحي ال دقو «كريغ اهب طيحيو

 ؟هل ًادارمو هلل ًاهوركم ءيشلا نوكي فيك :ليق نإف *#

 ًامعط رملا ءاودلا وه اهف ؛كلذ يف ةبارغ ال هنأ :باوجلاف
 نم هيلع بترتي امل ؛حاترم وهو ضيرملا هلوانتي ةحئار ثيبخلا

 هيوكيل ضيرملا هنباب كسمي بألا وه اهو ء.ءافشلا ةحلصم
 قرحي نأ هركلا دشأ هركي هنأ عم .هسفنب وه هاوك امبرو «بيبطلا

 ه6 دا

 .«مهلاعفأ قِلاخ ُهللاَو ةَقيَقَح َنولعاف ٌداِبِعلاَو» :هلوق *#

 هللاو «ةقيقح هلعفل رشابملا وه دبعلاف ؛ حيحص اذه *

 اهريرقت قبس دقو «ةنسلا لهأ ةديقع هذهو «ةقيقح هلعف قلاخ

 .ةلدآلاب

 : ناتفئاط لصألا اذه يف مهفلاخو *



 نإ :اولاق ؛مهريغو ةلزتعملا نم ةيردقلا :ىلوألا ةفئاطلا

 . مهلاعفأ قلخي مل هللاو «ةقيقح نولعاف دابعلا

 هللا نإ :اولاق ؛مهريغو ةيمهجلا نم ةيربجلا :ةيناثلا ةفئاطلا

 نم مهيلإ لعفلا فيضأ نكل «ةقيقح نيلعاف اوسيلو «مهلاعفأ قلاخ

 .هللا وه ةقيقح لعافلاف ؛الإو ءزوجتلا باب

 وه قلخلا نأو ءدوجولا ةدحوب لوقلا ىلإ يدؤي لوقلا اذهو

 ينازلا مهنم دابعلا نأل ؛لطابلا لطبأ نم لوق ىلإ يدؤي مث هللا

 اشاحف ؛ملظلاب يدتعملا مهنمو رمخلا براش مهنمو قراسلا مهنمو

 . ىرخأ ةلطاب مزاول هلوا !هللا ىلإ ةبوسنم لاعفألا ةله نوكت نأ

 .ةقيقح نولعاف دابعلاو» :فلؤملا لوق ىف نأ نيبت اذهبو *

 .'ةردقلا وبر ريجلا ىلهاذو : «مهلاعفأ قلاخ هللاو

 ءُرجافلاَو ُدَبلاَو ءرفاكلاو نمّؤُملا َوُه ٌدْيَعلاَو» :هلوق

 ْ . (ٌمئاَصلاَو يىَلَصْملاَو

 ةالصلاو روجفلاو ربلاو رفكلاو ناميإلاب فصولا نأ :ينعي #

 وهو ءرفاكلا وهو «نمؤملا وهف ؛هريغل ال ءدبعلل فصو مايصلاو
 وه كلا دكوب و :يفاضلا قهو 6 ناصملا وعيوب .رجاقلا وسو. هراسلا
 نأ نكمي الو ءاذكهو ...رمتعملا وهو ءجاحلا وهو «يكزملا

 . ةقيقح هلعف نم سيل امب فصوي

 . ةيربجلا ىلع درلا نمضتت ةلمجلا هذهو *



 :ناعون ةيدوبعلا نأل ؛ةماعلا ةيدوبعلا انه ةيدوبعلاب دارملاو *
 :ةصاخو ةماع

 .[ 0“ 7 ه4ارجع لَمَيلا قاع ا يتلو تبعا ىف نم لح نإ :

 يهو «يعرشلا هللا رمأل عوضخلا يه :ةصاخلا ةيدوبعلاو
 لع نوتس تودلا نكمل ذابعو )»ف :ىلاعت هلوقك ؛نينمؤملاب ةصاخ

 لع َناَكرفْلا لَن ىلا كَراَبَت # :هلوقو .[77 :ناقرفلا] انوه
 .ىلوألا نم صخأ هذهو 2ء[١ :ناقرفلا] # وربع

 ٍضْرَدْلا

 ُهللاَو «ةدارإ مُهْلَو .مهلامغأ ىلع ةَرْدَق دابعللَو» :هلوق

 . «مهتدارإَو مِهتَرْذُق قلاخَو فلاح

 نيلئاقلا ةيربجلل ًافالخ ؛«ةدارإو مهلامعأ ىلع ةردق دابعلل»
 .اهيلع نوربجم مه لب .ةدارإ الو مهل ةردق ال مهنأب

 ةيردقلل ًافالخ ؛(مهتردقو مهتدارإ قلاخو مهقلاخ هللاو»

 .هتردقو هتدارإل الو دبعلا لعفل اقلاخ سيل هللا نأب نيلئاقلا

 دبعلا لعف نوك هجو ىلإ ةرابعلا هذهب ريشي فلؤملا نأكو *
 ةردقلا قلاخو «ةدارإو ةردق نع رداص هلعف نأب ؛ىلاعت هلل ًاقولخم
 .قولخم وهف ؛قولخم نع ردص امو «هللا وه ةدارإلاو

 هنأل لتر ابجإ هل ا راف دنعلا لعق توك ىلإ اضرأ اهب ريشي
 هنم ردصي مل ؛ةدارإلاو ةردقلا الولف ؛ةدارإو ةردق نع رداص
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 لعفلا ناك ولو . لعفلا هنم ردصي مل ؛ةدارإلا الولو ,لعفلا

 :ةدازالاو ةودنقلا هطربش نه ناك ان: انراخإ

 ه6 < هلع
5 25 

 ََسْنَمِل # :ىلاعت لاق امك» :لاقف «كلذل فلؤملا لدتسا مث
 - 78 :ريوكتلا] 4َتيَِلعْلا بر هلا همي نأ لإ نوهت امو * َميِقَسَسم نأ كتم
848 ). 

 .ةيربجلا ىلع در اهيف : 4 َممقَمَسل ا نأ مك هاَس نمِل © :هلوقف

 .ةيردقلا ىلع در : ما ءامم نأ هَل َّنوُملَمَتاَمَو » :هلوق يفو

 وكر 1 7 “+
 تي حي 7و

 ٍِع مآ - رتل 500 5

 ةئيشملا ةجرد :ىأ ؛(ردقلا نم ةجّرذلا هْذْهَو) :هلوق *“

 . قلخلاو

 َسوجَم ِهِلك ئيبنلا ْمُهاَمَس نيذلا «ةّيردقلا ةّماع اهب ُبذكُي» * 8 <” نباص 5 20 ا ا 1 0 59
 . (ةَّمألا هذه

 .ةجردلا هذهب نوبذكي مهرثكأ :يأ ؛«ةيردقلا ةماع»

 سوجملا نآل كما هذه سوحم د يبنلا مهامساو 2

 يف يئاكلاللاو )5591١(( دواد وبأو ءرمع نبا نع (857/) لمحل مامإلا هاورامل )1١(

 - )١50( «ةنسلا» يف مصاع 5 نباو «(7/١551؟) «ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش
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 قلاش !رغلل انلاخو: ءربكلل انلاع ؟ىيقلاخ قيودا وحلا نإ :ةولوقي

 ءالؤه نوهبشي ةيردقلاف ؛ةملظلا وه رشلا قلاخو ءرونلا وه ريخلا
 ثداوح :ناعون ثداوحلا نإ :نولوقي مهنأل ؛هجو نم سوجملا

 هذهف ؛دابعلا لعف نم ثداوحو «هللا قلخ هذهف ؛هللا لعف نم

 .قلخ اهيف ىلاعت هلل سيلو «ًالالقتسا دابعلل

 هع 4 206 تو

 َدْبَعلا اوبلَس ىّتح «تابثإلا لْهَأ ْنم ٌمْوَق اهيف ولْغَيَو» :هلوق *

 اهّمكَح هماكخأو هللا لاعفأ نع َنوِجرْخُيَو «ُةَرايتخاَو ُهَتَرْدُك

 . (اهحلاصَمَو

 . ةجردلا هذه ىف أ ؛(اهيف ولغي»

 .ردقلا تابثإ : يأ ؛«تابثإلا لهأ نم موق»

 هتردق دبعلا اوبلس مهنإ ثيح ؛ةيربجلا مه موقلا ءالؤهو *

 . هيلع بوتكم هنأل ؛هلمع ىلع ربجم هنإ :اولاقو «هرايتخاو

 اهمكح هماكحأو هللا لاعفأ نع نوجرحيو) :هلوق 2

 .(ولغي» :هلوق ىلع ةفوطعم :«نوجرخي» :«اهحلاصمو

 هللا لاعفأ نع حلاصملاو مكحلا نوجرخي مهنوك هجوو #*

 (طسوألا» ىف ىناربطلاو )١90(« «ةعيرشلا» ىف يرجآلا هجرخو «ءا(ردق ال نولوقي

 يف هقرط [ىمجم ينابلألا هيسج٠ل ثيدحلاو .(١3و97/0/) (دئاوزلا عمجملا يف امك

 . مصاع يبأ نبال )١55( «ةنسلا»



 مكحيو لعفي وهف ؛ةحلصم وأ ةمكح هلل نوتبثي ال مهنأ :هماكحأو

 ؛لعفلا ىلع ًاربجم ناك نإو «عيطملا بيثي اذهلو «ةئيشم درجمل
 . لعفلا ىلع اربجم ناك نإو .يصاعلا بقاعيو

 الو .دومحم ىلع دمحلا قحتسي ال ربجملا نأ مولعملا نمو

 .هرايتخا ريغب هنأل ؛مومذم ىلع مذلا

 هيلع تركنأ اذإ :ةاصعلا نم ريثك اهب جتحي ةلأسم انهو #*

 !؟هللا ىلع ضرتعتأ ؛هيلع هللا هردق ام وه اذه :لاق ؛ركنملا

 جتحي مث !ريسم دبع انأ :لوقيو .هللا يصاعم ىلع ردقلاب جتحيف

 ءانوبأ تنأ :ىسوم هل لاقف «ىسومو مدآ جاحت» :ثيدحب ا

 كافطصا !ىسوم تنأ : مدآ هل لاقف !؟ةنجلا نم انتجرخأو انتبيخ

 هللا هردق رمأ ىلع ىنمولتأ !هديب ةاروتلا كل بتكو «همالكب هللا

 ةالصلا هيلع يبنلا لاق 41 ؟ةنس نيعبرأب ينقلخي نأ لبق يلع

 هجحف» :دمحأ دنعو .''ةثالث اهلاق ؛«ىسوم مدآ جحف» :مالسلاو

 . ةجحلاب ىسوم بلغ مدآ نأ يف ةحيرص يهو .''”«مدآ

 ءردقلاب هيلع جتحا ؛ىسوم هيلع ضرتعا امل مدا اذهف :لاق

 ؟تلع جتحت اذاملف ؛ىسوم تكسف «لوسر ىسومو «يبن مداو

 : مدا ثيدح ىلع باوجلاو

 ال داحآلا رابخأ نأ مهتقيرط نإف ؛ةيردقلا يأر ىلع امأ

 . ةنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(75707) ملسمو )53١5(2 يراخبلا :هاور 21

 .(؟557/) («دنسملا» 0 دوج هاور 6

 نحر



 ءانبو .درت نأ بجو ؛لقعلا تضراع اذإو :اولاق ؟نيقيلا بجوت

 الو «قح هتلالدو «ليلدلا وه اذه نإ :اولاقف ؛ةيربجلا امأ

 ةالصلا هيلع مدآ نإ :اولاقف ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأ

 هنكل «ةنجلا نم هجورخل ًاببس هبنذ راصو «بنذلا لعف مالسلاو

 بئاتلاو .هاذدهو هيلع باتو هللا هابتجا هتبوب لعبو «بنذلا نم بات

 ةاليضلا هيلع :ىموه نأ لاعبملا عمو: هل نان ال ىهك بنذلا نع

 ءيش ىلع هابأ مولي - لسرلا نم مزعلا يلوأ دحأ وهو - مالسلاو

 ىلع موللا امثإو «هآدهو هيلع باتو هذعب هللا هابتجا مث هنم بات

 ؛ةنجلا نم هسفنو سانلا جارخإ يهو .هلعفب تلصح يتلا ةبيصملا

 ةالصلا هيلع مدا نأ ىلع ؛مدا ةيصعم وه جارخإلا اذه ببس نإف

 ؛مالي ىتح ةنجلا نم جرخيل اذه لعفي مل هنأ كش ال مالسلاو

 !؟ىسوم همولي فيكف

 مدا مول دري مل مالسلا هيلع ىسوم نأ يف رهاظ هجو اذهو

 هللا ردق نم ىه ىتلا ةبيصملا ىلع امنإ «ةيصعملا لعف ىلع

 .ةيربجلل ثيدحلا اذهب ةجح ال هنأ نيبتي ذئنيحو

 هب جتحن ال اننكلو «يردقلا لعف امك هركنن الو هلبقن نحنف

 ظ . يربجلا لعف امك ؛ةيصعملا ىلع

 :لاقو «هللا همحر ميقلا نبا هيلإ راشأ رخآ باوج كانهو

 ةبوتلا دعب اهيلع ردقلاب ناسنإلا جتحاو ةيصعملا لعف اذإ ناسنإلا
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 .هب سأب الف ؟اهنم

 تبت نأ دعب ةيصعملا لعف ىلع دحأ كمال ول هنأ :هانعمو

 . . هيلإ بوتأو هللا رفغتسأو «هردقو هللا ءاضقب اذه : تلقو ءاهنم

 .اذه يف كيلع جرح ال هنإف ؛كلذ هبشأ امو

 كش ال اذهو ءةيصعملا نم بات نأ دعب ردقلاب جتحا مداف

 يلع منإ مولي اا نابي 7 يسرع نأ هديب نك هوس دعو هنأ

 ةالصلا هيلع يبنلل ىرج امب اذه هلوق ميقلا نبا حجرو

 الأ :لاقف هليل امهنع هللا ىضر ةمطافو ًاّيلع قرط نيح مالسلاو

 ديب انسفنأ !هللا لوسر اي :هنع هللا ىضر ىلع لاقف .«؟نايلصت

 هذخف برضي لَك ىبنلا فرصناف .انثعب ؟؛انثعبي نأ ءاش اذإف ؛هللا

 , 30 :فهكلا] الرج * ربكمأ نضإلا ناو © : لوقي وهو

 يضر ًآّيلع نأل ؛ًارظن ثيدحلا اذهب لالدتسالا ىف نأ يدنعو

 : فهكلا باحصأ يف ىلاعت هللا لاق اذهلو «هيلإ بسني ال هلعف نأل

 بيلقتلا بسنف ؛[8١ :فهكلا] 4 ٌلاَمَشلأ َتاَدَو ِنيِمَْل تاَد َمُهْبلَمَْو »

 مل ؛مهنم ةدارإ ريغب ناك امل نكل «نوبلقتي نيذلا مه مهنأ عم .هيلإ

 . مهيلإ هفضي

 أم وهو - ىسومو مدأ ثيدح نع باوجلا يف لوألا هجولاو

 . هنع هللا يضر بلاط ي يبأ نب يلع نع ؟(ا/ا/هز ملسمو )١171(, يراخبلا :هاور 69
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 . باوصلا وه  ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلإ بهذ

 نيذلا ةاصعلل الو «ثيدحلا اذهب يربجلل ةجح ال ؛ًاذإف *

 .ردقلاب مهجاجتحال ثيدحلا اذهب نوجتحي

 عمسلا هلطبي يصاعملا ىلع ردقلاب كجاجتحا نإ :هل لوقنف

 : عقاولاو لقعلاو

 وا اوَرْشأ يذلا ُلوُمَِمَس 8 :ىلاعت هللا لاق دقف ؛عمسلا امأف
 تزأأ بدك كلّدك مّ نِمامَرَح اَلَو اَنْوأَباء الو انكحرشأ آم هللا ءاَش ا م هس يا هت د يه ع ا

 ًاجاجتحا كلذ اولاق ؛[148 :ماعنألا] 4 انصب أفاد ٌّقَح َمِهِلَب ني
 ني تبذل بدك َكِلَدَ#» : ىلاعت هللا لاقف «ةيصعملا ىلع ردقلاب

 انسب اَوفاَد َّقَح»# ردقلاب اوجتحاو لسرلا اوبذك : ينعي ؛4َمِهلْنت

 ام ؛ةلوبقم ةجح تناك ول ذإ ؛ةلطاب مهتجح نأ ىلع لدي اذهو

 . هللا سأب اوقاذ

 َكِلِإ َميَحَوَأ اَنإ## # :ىلاعت هللا لاق :رخآ ىعمس ليلدو

 :هلوق ىلإ ١57[ :ءاسنلا] * . . . ودب ام َنيَلاَو حم لإ ائيحَوأ انك

 4 نسر دعب ةَبَح هللا َلَع سيال َنْوَكي اََِ َنرِذنُمَو َنِرَيَبُم الْسُر ١»
 ردقلا ناك ول هنأ ةيآلا هذه نم ةلالدلا هجوو ١565[« :ءاسنلا]

 ناسرإب لطم آلا ردقلا نأ :ةللذوب « لتسرلا ل اينواب كلم اهب «ةعح

 ظ . قاب وه لب «لسرلا

 كرابت هللا لوق لوألا ليلدلا يف كيلع دري :لئاق لاق اذإف
 2 1027 مل ار ذم 5 لس تصرح 720ر 000 7 0

 وه الإ هنلإ ل كلير نم َكِيلِإ ىسوأ آم َعْْنَأ # :ماعنألا ةروس يف ىلاعتو
 50 00 رس رمل ريع 2 اس رمل و ج6 مسر 70 0 7 مم رت تص ُ هو هم

 امو اًظيِفَح َمُهْيَلَع َكنَسْلَعَحب امو ْاَوُكَرَشَأ آم ( َءاَس ولو * نيكرّمملا نع ضرعأو
 رم
 7س

 هلل

 لرح



1 
 :ىلاعت هللا لاق انهف ؛[١٠- 7 : ماعنألا] * ليكو مِهيلَع تن م
 َوَلَو © :رافكلا نع ناسنإلا لوق نإ :لوقنف ؛ اكرم هلأ َءاَس ولو

 وَلا :كرشملا لوق نكل ءزئاجو حيحص لوق : © اَْرَشأ آم هلأ
 ىلع ردقلاب جتحي نأ ديري ؛[54١ :ماعنألا] 4 اًنَكحسرْشَأ آم ُهَّسَأ

 هل ةيلست اذكه هلوسرل لاق امنإ لجو زع هللاو «لطاب لوق ةيصعملا

 . هللا ةئيشمب وهف عقو ام نأ ًانايبو

 ردقلاب يصاعلا جاجتحا نالطب ىلع يلقعلا ليلدلا امأو

 نأ كل ردق هللا نأب كملعأ يذلا ام :هل لوقن نأ هللا ةيصعم ىلع
 نأ دعب الإ هللا ردق ام ملعن ال ًاعيمج نحنف ؟هيصعت نأ لبق هيصعت
 له :يصاعلل لوقنف ؛انب داري اذام يردن الف ؛عقي نأ لبق امأ «عقي
 ؟ةيصعملا كل ردق هللا نأ ةيصعملا سرامت نأ لبق ملع كدنع

 ةعاطلا كل ردق هللا نأ ردقت مل اذامل ؛ًآذإ :لوقنف .ال :لوقيس
 يذلا بابلا نم لخدت مل اذاملف ؛حوتفم كمامأ بابلاف ؛هللا عطتو

 ناسنإلا جاجتحاو.كل ردق ام ملعت ال كنأل ؛كل ةحلصم هارت

 ؛ لطاب جاجتحا هلعف ىلع هتجح مدقتت نأ لبق هلعف رمأ ىلع ةجحب

 ليلدلا نإ ذإ ؛ناسنإلا هب ىشمي ًاقيرط نوكت نأ دب ال ةجحلا نأل

 ْ .لولدملا مدقتي

2 ٠ 

3 

  1ىلا

3 

0 2 
 وأ

 امهدحأ نيقيرط ةكمل نأ كل ركذ ول تسلأ :ًاضيأ هل لوقنو

 كلست تسلأ ؛فوخم بعص قيرط يناثلاو «نما دبعم قيرط
 قيرطلا كتدابع يف كلست اذامل ؛اذإ :لوقنف .ىلب :لوقيس ؟نمآلا
 هللا لفكت يذلا نمآلا قيرطلا عدتو ءراطخألاب فوفحملا فوخملا

 حا



 ٍَلظِب مهتاميإ أَوُسدْلي دلو اوُنماَء َنِدَلا 8 :لاقف ؛هكلس نمل نمألاب ىلاعت

 . ةحضاو ة هحجح هذهو 85 : ماعنألا] يدك يا م َكِتَلْؤَ

 امهادحإ :نيتفيظو نع ةموكحلا تنلعأ ول :هل لوقنو

 كش الب ؟ديرت امهيأف ؛ىلفسلا ةبترملاب ةيناثلاو «ةيلاعلا ةبترملاب

 رومأ يف لمكألاب ذخأت كنأ ىلع لدي اذهو «ةيلاعلا ةبترملا ديرتس

 الإ اذه لهو !؟كنيد رومأ يف لمكألاب ذخأت مل اذاملف ؛كايند

 ! ؟كنم ضقانت

 ىلع ردقلاب يصاعلا جاجتحال ًادبأ هجو ال هنأ نيبتي اذهبو

2 2 

 ال



 ناميإلا ىف

 نيدلا | َّنأ ةعامجلاَو ة دَنِّسلا ٍلْهَأ لوصأ نمو : لَصْف» :هلوق

 .اَلَمَعَو َلْوَق ناميإلاَو

 : ءازجلا ىلع قلطيو لمعلا

 سفن كَم ال موي # نمر موب اَم كرد آم مث # : ىلاعت هلوق يفق

 دارملاف ؛[9١ ١8 :راطفنالا] * َهَنِي ٍذِيَمْوَ رمأْلاَو كَم سيق

 . ءازجلا كلا ةلش يف نيدلاب

 ؛[” :ةدئاملا] « انيد ملَسِإْلا مُكَل تيِضَرَو » : ىلاعت هلوق ىفو

 . هللا ىلإ هب نوبرقتت ٌدامع : يأ

 .ىزاجت لمعت امك :ئأ ؛ نادت نيدت امك :لاقيو

 . لمعلا : فلؤملا مالك يف نيدلاب دارملاو

 يف ناميإلا نإ :نولوقي ملعلا لهأ رثكأف ؛«ناميإلا» امأو *

 لا



 . قيدصتلا ةغللا

 ؛ةملكلا ىنعمب تناك اذإ ةملكلا نأل ؛رظن اذه يف نكلو

 ناميإلاو ءهسفنب ىدعتي قيدصتلا نأ مولعمو ءاهتيدعتب ىدعتت اهنإف
 : لوقت لب !هتنما :لوقت الو .هتقدص : الم لوقتف ؛هسفنب ىدعتي ال

 ىدعتي ال ًامزال ًالعف رسفن نأ نكمي الف هل ةقمأ وأ ' نكت

 ةملك نإ مث «هسفنب هب لوعفملا بصني دعتم لعفب رجلا فرحب الإ
 ىلع لدت (تنما) نإف ؛(تنما) ةملك ىنعم يطعت ال (تقدص)

 .(تقدص) نم رثكأ هربخب ةنينأمط

 :لوقنف ؛دوجأ ناكل ؛رارقإلاب ناميإلا رسف ول ؛اذهلو

 امك ؛هب َّرقأ :لوقتف ؛قيدصتب الإ رارقإ الو ءرارقإلا :ناميإلا
 ضل يما" :لوقت امك" عمل فاو ضي وما لوقت

 . ةغللا يف اذه

 .(لمعو لوق» :فلؤملا لاقف ؛عرشلا يف امأو *

 بلقلا لوق» :هلوقب فلؤملا هلصف لمجم فيرعت اذهو
 . (حراوجلاو ناسللاو بلقلا لمعو ءناسللاو

 ًالوق ناسلل لعجو ءالمعو ًالوق بلقلل فلؤملا لعجف *
0 

 .المعو

 امأو .«قطنلا وهو .حضاو هيف رمألاف ؛ناسللا لوق امأ

 نإ اهنع ءىشان قطنلا لب «قطنلا يه تسيلو «هتاكرحف ؛هلمع
 ..رسورسلا هه كفلتم

 م



 وهف ؛هلمع امأو .هقيدصتو هفارتعا وهف ؛بلقلا لوق امأو

 لمع اذهف ؛لمعلا يف صالخإلا لثم ؛هتدارإو هكرحت نع ةرابع

 هدم نسل لمعلا ؟فزخلاو, :ءاعيرلاو .لكوتلا .كلاذكو: هدبلق
 .بلقلا يف ةكرح كانه لب «بلقلا يف ةنينأمطلا

 . مايقو « دوجسو ءعوكر ؛حضاوف ؛ حراوجلا لمع اهأو -

 لمعلا اذهل لماحلا نأل ؛ًاعرش ًاناميإ حراوجلا لمع نوكيف ءدوعقو

 .ناميولا وه

 هذه لمشي ناميإلا نأ ىلع ليلدلا نيأ :لئاق لاق اذإف *

 ظ ؟ءايشألا

 هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ :ناميإلا» كك يبنلا لاق :انلق

 امأ .بلقلا لوق اذهف ؛''"هرشو هريخ ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو

 ناميإلا» :ِِللَك يبنلا لوق هليلدف ؛حراوجلاو ناسللاو بلقلا لمع
 ةطامإ :اهاندأو هللا الإ هلِإ ال :لوق :اهالعأ :ةبعش نوعبسو عضب
 ةاسللا لوف ابن 4 ""نايبألا قم ةعت ءابحلا وه قيرطلا نه ىذالا
 بيصي راسكنا وهو «يبلق لمع ءايحلاو «حراوجلا لمعو هلمعو

 . ءايحلا مزلتسي ام دوجو دنع هيرتعيو ناسنإلا

 .ًاعرش اهلك ءايشألا هذه لمشي ناميإلا نأ اذهب نيبتف

 .(8) ملسم دنع وهو ,(605/1) هجيرخت مدقت )010(

 )05 يراخبلا هج رخأ لقو .ظفللا أذهب ةريره ىبأ ثيدح نم (750) ملسم هاور )030

 .«ناميإلا نم ةبعش ءايحلاو «ةبعش نوتسو عضب ناميرإلا) : ظفلب
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 3 مم 75009 يلام ةلوق .ايقيأ كلذل لدين

 ىلإ مك اف يأ 3 نورسعسملا لاق 181 رقما

 ا لمع اهنأ عم ؛اناميإ ةالصلا ىلاعت هللا ىمسف ؛سدقملا

 .ناسل لوقو بلق لمعو

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه اذه

 ءاهب الإ متي ال هنأ ينعي ال ةعبرألا ءايشآألا هذهل هلومشو *

 صقني هنكل «لامعألا ضعب فلخت عم ًانمؤم ناسنإلا نوكي دق لب

 .هلمع نم صقن ام ردقب هناميإ

 : ناتفرطتم ناتيعدب ناتفئاط اذه يف ةنسلا لهأ فلاخو

 رارقإلا وه ناميإلا نإ :نولوقي :ةئجرملا :ىلوألا ةفئاطلا

 !!ناميإلا نم سيلف ؛كلذ ادع امو «ىلقلاب

 رارقإ هنأل ؛مهدنع صقني الو ديزي ال ناميإلا ناك اذهلو

 ليللا ءانا هللا دبعي يذلا ناسنإلاف ؛ءاوس هيف سانلاو «بلقلا

 تماد ام «مهدنع راهنلاو ليللا ءانا هللا يصعي يذلاك راهنلاو

 ! !نيدلا نم هجرخت ال هتيصعم

 ىلع يدتعيو رمخلا برشيو قرسيو ينزي الجر اندجو ولف

 دنع اناكل ؛اهلك ءايشألا هذه نع ًاديعب هلل ًايقتم رخآ الجرو ءسانلا

 نأل ؛بذعي ال امهنم لك ؛ءاوس ءاجرلاو ناميإلا ىف ةئجرملا

 :ناببالا يبس ىفالخاوح لامعألا

 )١( («ريثك نبا ريسفت» :رظنا )١/١77(« «روثنملا ردلا»و )55187/1١(.

 صرح



 ةلخاد لامعألا نإ :اولاق ؛ةلزتعملاو جراوخلا :ةيناثلا ةفئاطلا

 نم ةيصعم لعف نمف «هئاقب يف طرش اهنأو «ناميإلا ىمسم يف
 ةلوفحملاو ةرفاكهنإ كرز وقي عوارخلا نك ..تافيإلا نمرجرخ رئاك
 : لوقن الو «نمؤم :لوقن الف ؛نيتلزنم نيب ةلزنم يف وه :نولوقي
 راصو «ءرفكلا يف لخدي ملو «ناميإلا نم جرخ :لوقن لب ءرفاك
 .نيتلزنم نيب ةلزنم يف

 .ناميإلا يف سانلا لاوقأ هذه

 26 د 24

 ومو

 00 ةعاطلاب ُديِزَي َّناميإلا ّنأ | َّنأَو» :هلوق *

 : يأ ؛خلإ اح هنودلا نأ» : هلوق ىلع فوطعم اذه

 . صقنيو ديزي ناميإلا نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ

 : ةنسلاو باتكلا نم ةلدأب كلذل نولدتسيو *

 انمي ممم أومَم اء لأ اَنَأَك  :ىلاعت هلوق : باتكلا نمف

 اونو َنيذلا َنِقيتَسيِل  :ىلاعت هلوقو ء[715١ :ةبوتلا] * َنوُرْشْبَتْسم ٌرْهَو

 توبث يف حيرص اذهو 7١[« :رثدملا] # انميإ أوما“ نأ داَدْررَو بككلا

 .ةدايزلا

 للك ىبنلا نأ 2" :ريحيحصلا» ىف تبث دقف ؛صقنلا امأو
 بهذأ نيدو لقع تاصقان نم تيأر ام» :نهل لاقو ءاسنلا ظعو

 .امهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛(14) ملسمو )7١04(: يراخبلا :ةاؤيرب 40

 ضرك



 . نيدلا صقن تبثأف ؛«نكادحإ نم مزاحلا لجرلا بلل

 تابثإ نإف ؛صقنلا توبث يف صن دجوي مل هنأ ضرف ول مث
 ؛ناميإلا ةدايز ىلع لدي صن لك :لوقنف ؛صقنلل مزلتسم ةدايزلا

 .هصقن ىلع ةلالدلل نمضتم هنإف

 : ةعبرأ ناميإلا ةدايز بابسأو 2

 دادزا املك هنإف ؛هتافصو هئامسأب ىلاعت هللا ةفرعم :لوألا

 .هناميإ دادزا ؛هتافصو هئامسأو هللاب ةفرعم ناسنإلا

 :ةيعرشلاو ةينوكلا هللا تايا ىف رظنلا : ىناثلا

 أ لو * تفلح كح ليلا لإ ومي اك : ىلاعت هللا لاق
 : ةيشاغلا] 4ٌتَحِطُس فَ ُِض أ لِإو ٌتبِصن 2 لاس َلِإَو تعِفر 5

 ١١[. -١١ا/

 تيل نعت امو ٍضراْلاَو توسل يف ادام اورظنأ لق # : ىلاعت لاقو

 ٠١١[. :سنوي] 4نومِمْؤماَل وف نَعَردنلاَو

 نم نوكلا يف ىلاعت هللا عدوأ امب ًاملع ناسنإلا دادزا املكو
 زع هللاب اناميإ دادزا ؛تاغلابلا مكحلا نمو تاقولخملا بئاجع

 هللاب اناميإ ناسنإلا ديزي ةيعرشلا هللا تايا ىف رظنلا كلذكو «لجو
 يتلا ماكحألا يهو «ةيعرشلا تايآلا ىلإ ترظن اذإ كنأل ؛لجو زع
 ةغلابلا مكحلا نم لوقعلا رهبي ام اهيف تدجو ؛لسرلا اهب تءاج
 دنع نم تلزن ةعيرشلا هذه نأ اهب فرعت يتلا ةميظعلا رارسألاو

 .اناميإ كلذب دادزتف «ةمحرلاو لدعلا ىلع ةينبم اهنأو «هللا
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 ىف ةلخاد لامعألا نأل ؛اهناسحإو تاعاطلا ةرثك :ثلاثلا
 اهترثكب ديزي نأ كلذ نم مزل ؛هيف ةلخاد تناك اذإو «ناميإلا

 نإف ؛لجو زع هللا ىلإ ًابرقت ةيصعملا كرت :عبارلا ببسلا
 . لجو زع هللاب ًاناميإ كلذب دادزي ناسنإلا

 : ةعبرأ ناميإلا صقن بابسأ 2

 .هتافصو هئامسأو ىلاعت هللا ةفرعم نع ضارعإلا :لوآلا

 ؛ةيعرشلاو ةينوكلا تايآلا ىف رظنلا نع ضارعإلا :ىناثلا

 .بلقلا ةوسقو ةلفغلا بجوي اذه نإف

 يف ِهلَي يبنلا لوق كلذل لديو «حلاصلا لمعلا ةلق :ثلاثلا
 هزاحلا لجرلا بلل بهذأ نيدو لقع تاصقان نم تيأر ام» :ءاسنلا
 :لاق ؟اهنيد ناصقن فيك !هللا لوسر اي :اولاق .«نكادحإ نم

 "؟مصت ملو لصت مل تضاح اذإ سيلأ»

 اب ميول لع َناَر لب الك » :ىلاعت هلوقل ؛يصاعملا لعف : عبارلا
 ١5[. :نيففطملا] «َنوُبِسْكَي وام

 ناصقنلاو ةدايزلاب لوقلا ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ فلاخو
 جراوخلا :ةيناثلا ةفئاطلاو «ةئجرملا :ىلوألا ةفئاطلا :ناتفئاط

 الو ديزي ال ناميإلا نإ :اولاق :ةئجرملا :ىلوألا ةفئاطلا

 .«نيحيحصلا) ىف وهو 7/5”17(2) هجيرخت مدقت )1١(
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 صقنيو اهتدايزب ديزي ىتح «ناميإلا نم تسيل لامعألا نأل ؛ صقني
 . صقني الو ديزي ال رارقإلاو «بلقلا رارقإ وه ناميإلاف ؛اهناصقنب

 : لوقنف مهيلع درن نحنو

 نإف ؛حيحصب سيل ناميإلا نم لامعألا مكجارخإ : الوأ
 .ليلدلا ركذ قبس دقو «ناميإلا يف ةلخاد لامعألا

 :ًاصقنو ةدايز فلتخي ال بلقلاب رارقإلا نإ :مكلوق :ًايناث

 نأ دحأل نكمي الف ؛لضافتي بلقلاب رارقإلا لب «حيحصب سيل
 يناميإ نإ :لوقيو ىدعتي لب !!ركب يبأ ناميإك يناميإ نإ :لوقي
 ظ ! !مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناميإك

 بلقلا رارقإف ؛لضافتلا لبقي بلقلاب رارقإلا نإ :لوقن مث

 سيل عمس امب هرارقإو «نينثا ربخب هرارقإاك سيل دحاولا ربخب
 يت فيك ِنِرَأ بر » : ميهاربإ لوق اوعمست ملأ ؛دهاش امب هرارقإك
 اذهف ؛[؟٠71 :ةرقبلا] 4 ىَلَك َنيَمظيَل نكَلَو لب َلاَق َنِمْؤُ ملأ َلاَق َكوَمْلأ
 . صقنلاو ةدايزلا لبقي بلقلا يف نئاكلا ناميإلا نأ ىلع ليلد

 «نيقيلا ملع :ماسقأ ةثالث نيقيلا تاجرد ءاملعلا مسق اذهلو
 مل َنوُمْلََت ْوَل الك » :ىلاعت هللا لاق ؛نيقيلا قحو «نيقيلا نيعو
 0 :رثاكتلا] *نيقيلأ يع ل ا يهل ةيورل ** نيقمْلأ

 0١[. :ةقاحلا] «نيقبلا قَحَلُمَنِإَو  :ىلاعت لاقو

 هذهو «ةيديعولا ةفئاط ةنسلا لهأل ةفلاخملا ةيناثلا ةفئاطلا

 ديعولا ماكحأب نولوقي مهنأل ؛ةيديعو اومسو «ةلزتعملاو جراوخلا
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 صوصن ىلع ديعولا صوصن نوبلغي : يأ ؛دعولا ماكحأ نود

 جراوخلا نكل «ناميإلا نم ةريبكلا لعاف نوجرخيف ءدعولا
 :نولوقي ةلزتعملاو ءرفكلا يف لخاد ناميإلا نم جراخ هنإ :نولوقي

 نيب ةلزنم يف وه لب ءرفكلا يف لخاد ريغ ناميإلا نم جراخ
 . نيتلزنم

 . تالوطملا

 تي دي د 5-6 2

 لوق ناميإلا نإ : مهلوق عم أ ؛«كلذ عم مهَو) : :هلوق ا مرره ار

 . لمعو

 . «رئابكلاَو يصاعَملا ٍقَلطُمب ةّلْبقلا َلْهَأ َنورْمَكُي ال» *

 مهنأل ؛ةاصع اوناك نإو ءنوملسملا مه ةلبقلا لهأ *
 .ةبعكلا يهو «ةدحاو ةلبق نولبقتسي

 قلطمب رفكي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ملسملاف

 ظ .رئابكلاو يصاعملا

 :لقي ملو ء«يصاعملا قلطمب» :فلؤملا لوق لمأتو *
 رطب انا ءارفك نوكي ام اهنم يصاعملا نأل ؛رئابكلاو يصاعملاب

 .ًارفك نوكي الف ؛ةيصعملا

 قلطملا ءيشلا نأ :ءيشلا قلطمو قلطملا ءيشلا نيب قرفلاو

 . ءيشلا لصأ : ينعي ؛ ءيشلا قلطمو ؛«لامكلا ينعي

5 / 



 ناميإلا لصأف ؛ناميإلا قلطم هدنع ةريبكلل لعافلا نمؤملاف
 .دوقمم هلامك نكل 2« هذنع دوجوم

 .اذج قيقد هللا همحر فلؤملا مالكف

 نإ :نولوقي نيذلا :ينعي ؛«جراوخلا هلعفي امك» :هلوق *

 اوحابتساو «نيملسملا ىلع اوجرخ اذهلو ءرفاك ةريبكلا لعاف

 . مهلاومأو مهءامد

 نأ :ينعي ؛«يصاعملا عم ةتباث ةيناميإلا ةوخألا لب» :هلوق *

 « فيفعلل خأ ينازلاف ؛ ةيصعملا عم ولو !ةتباث نينمؤملا نيب ةوخألا

 ةيآ ىف ةناحيش لاق اَمَك١ :لاقف كلذل فلؤملا لدتسا مث *

 : ةرقبلا] * ٍفورعملاب عابْناف ءْىَش هيحأ ْنِم مل ىتع نمه# :صاصقلا
 :«([ ١7

 5ع بيك أو اوْنَماَ َنيدَلَأ امي 8 : ىلاعت هلوق يه صاصقلا ةيآ

 *# . . . ءْىَس هيخأ نم مل نع نمف ## :هلوق ىلإ * . . . ّلَْمْلا ىف ص مقل

 .لوتقملا وه «ِهيِخَأ 8#ب دارملاو «ةيآلا

 نأ رفكي ال ةريبكلا لعاف نأ ىلع ةيآلا هذه نم ةلالدلا هجوو

 رئابك نم ةريبك نمؤملا لتق نأ عم «لتاقلل ًاخأ لوتقملا ىمس هللا

 نإ ام خلع مق أوُلَمدفَأ نيم ةَمْلأ َّنِم ٍناَنَفيأَط نإو ## :لاقو»
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 ارخلشأاف ككاو نزف نا تالا قت حى ىلا أوَعم كلا َلعاَمهَدحِإ تع 5 86 7 م 0 سس رس ا تحرص سس رز رس نس 0 ع سس

 اضن وحي وُئمقلا اَمتِإ * تيلي بج هَل نإ اوفو لَا
 ٠١[(2. 9 :تارجحلا] «5يوَمَل نب

 جرخي ال ةريبكلا لعاف نإ :ةنسلا لهأ لوقل رخآ ليلد اذهو

 .ناميإلا نم

 ا

 ؟ ىلتم # ِناَثْفِياَط 9*و «( ىنثم # اَميَيي و ء عمج #*؟أ اولا 8# 2

 !؟دحاو عجرملاو رخآ ىنثمو عمجو ىنثم نوكي فيكف

 «سانلا نم ريبك ددع ةفئاطلا : 4 ِناَتَمياَط : هلوق نأل : لوقن

 ةَمياَط ِتَأَنْلَو 8 :ىلاعت هلوق اذه دهاشو ءاولتتقا :لوقأ نأ حصيف
 مل : لقي ملو ٠١ ؟ : ءاسنلا] * َكَحَم اوُلَضلف اوْلَصي ل كىَرَخأ

 000 اهيلإ ريمضلا داع اذهلو «ةعامجو ةمأ ةفئاطلاف . لصت

 :هلوق يفو «ىنعملا ىلإ ادئاع «ًاوُنَمَسْمَأ # :هلوق يف ريمضلا نوكيف

 . ظفللا ىلإ ًادئاع «[َمنْيِي

 مهضعب حالسلا لمحو ءاولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاطلا ناتاهف

 ىلاعت هللا لاق اذه عمو ءرفك نمؤملل نمؤملا لاتقو «ضعب ىلع
 :لاتقلا لخدت مل يتلا ةثلاثلا ةفئاطلل امهنيب حلصلاب رمأ نأ دعب

 317 نإ أ رَمَأ لِ <ىقت ٌقح ىِت نأ اوم كحل لع اَمهَدَحِإ تحب

 4 وح و وام +تيطسُفملا بج هَ نإ اوسيقأو لَمْ ابدي
 ةوخإ ةحلصملا ةفتاطلا ىلاعت هللا لعجف ؛[١٠ 4 :تارجحلا]

 . نيتلتتقملا نيتفئاطلل

 نم جرخت ال رئابكلا نأ ىلع ليلد ةيآلا يفف ؛اذه ىلعو
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 :ناميالا

 ؛هيلع ملسأ ينإف ؛ةريبك بحاصب تررم ول ؛اذه ىلعو *

 ؛هتيقل اذإ) :ملسملا ىلع ملسملا قوقح نم ركذ لَك يبنلا نأل

 اذإ الإ ؛هيلع ملسأف ءآملسم لاز ام لجرلا اذهو «''"هيلع ملسف

 نعاكل قرع امك ؛ ةحلصملل ه هرجهأ ذئنيحف ؛ةحلصم هرجه يف ناك

 مهرجهف «كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا هيبحاصو كلام نبا
 .''"مهيلع هللا بات ىتح ةليل نيسمخ نوملسملا

 ليبس ىلع ههركن وأ قالطإلا ليبس ىلع هبحن لهو
 ؟قالطإلا

 ههركنو «ناميإلا نم هعم امب هبحن ؛اذه الو اذه ال :لوقن

 ظ .لدعلا وه اذهو «يصاعملا نم هعم امب

 2 17 وم
 25 و

 : «ةيلكلاب مالسإلا ىلملا قسافلا نوبلسي الو» :هلوق

 . ةعاطلا نع جراخلا وه :«قسافلا» *

 ريكأ .قيمفا ىلإ. متسقتك ب اقتباس هلا اقريثأ امك فر ويفلاو ©

 موش أوُقَس نأ اَمأَو :ىلاعت هلوق هنمو «مالسإلا نع جرخم
 ذيع

 ؛مالسإلا نع اجيك سبل رغصأ قسف قسفو 5٠١[. :ةدجسلا] # كال

 ظفللاو 6 ةيعع هللا ىضر ةريره أ نع ؛(؟ا15) ملسمو (9١؟٠5) يراخبلا :هاآور 210(

 .(؟1779) ملسمو 5518(«2) يراخبلا اهاور ؛كلام نب بعك ةصق (؟)
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 هس مسيو يه 0

 امم أويِصُم نأ ًاونَييَتف لب قساف دك ءاج نإ أاونما< َنِذَل اًبيأكي 3 : ىلاعت هلوقك
 .[؟ : تارجحلا] * َِةَردَهَجي

 .ىلملا ان وه مالسإلا نم جرخي ال يذلا قسافلاو *

 .ةريغص ىلع رصأ وأ «ةريبك لعف نم وهو

 ةلملا ىلإ بستنملا :ينعي ؛ يملا :فلؤملا لاق اذهلو

 .اهنم جرخي مل يذلا
 مالسإلا يلملا قسافلا نوبلسي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 نأ نكمي نكل «ملسمب سيل اذه نإ :اولوقي نأ نكمي الف ؛ةيلكلاب
 .ناميإلا صقان وأ مالسإلا صقان اذه نإ :اولوقي

 الو» :هلوق ىلع فوطعم :ة4رانلا ىف هنودلخي الو» :هلوق *

 ادئاع :«ةلزتعملا لوقت امك» م نوكي اذه ىلعو :«نوبلسي

 نإو «رانلا يف هنودلخيو مالسإلا هنوبلسي ةلزتعملا نأل ؛نيرمألل

  .رفكلا هيلع نوقلطي ال اوناك

 دارم :«قلطملا ناميإلا مسا يف لخدي قسافلا لب» :هلوق *

 دوعي فصولاف ؛ناميإلا قلطأ اذإ :ينعي ؛انه «قلطملا»ب فلؤملا

 همحر فلؤملا مالك نم نيبتيس امك ؛ناميإلا ىلإ ال مسالا ىلإ

 . لدعلاو قسافلل لماشلا ناميإلا قلطم هب دارملا نوكيف ؟هللا

 : ءاسنلا] * َةَكمَوُم ةَبَقَر روحت # : هلوق ىف امك» :هلوق

 . قسافلا هيف لخدي انه ةنمؤملا نإف ؛5

 ؛هأزجأ ؛ةرافك ىف هقتعأو ًاقساف ًاقيقر ىرتشا ًاناسنإ نأ ولف



 لمشت «ِةَكِمْوُم» ةملكف ؛4ِةَحِمْؤُم َقَبكَر رسم » :لاق هللا نأ عم
 .هريغو قسافلا

 يف 5 أ فلاب ناميإلا مسا يف لخدي ال دقو» :هلوق *
 .ناميإلا مسا قلطم

 ُهّللأ َركذ اَذإ َنِذَلأ َسْويمْؤَمْلا اَمَّنِإ 8 :ىلاعت هلوق يف امك»
 ؛([7 :لافنألا] © اًناَميِإ ٌمُهَتداَر ْمسيِإَ ميل تيل اذِإَو َمُهموُلَف َتَلِجَو
 دارملاو ءالّؤه الإ نونمؤملا ام . ىنعي ؟ رصح ةادأ # اَمَّنِإ ف

 .لماكلا قلطملا ناميإلا يوذ :ينعي ؛نينمؤملاب

 تولت ول قسافلا نأل ؛قاسفلا انه نينمؤملا ىف لخدي الف

 لَجْوَي مل ؛هل هللا تركذ ولو ءاناميإ هتداز ام ؛هللا تايا هيلع

 . هبلق

 داري دقو .ناميإلا قلطم هب داري دق ناميولا نأ فلؤملا نيبف

 . قلطملا ناميإلا هب

 تيلت اذإو ءهبلق لجوي مل ؛هللا ركذ اذإ :ًالجر انيأر اذإف
 نأ حصيو 2 نمؤم هنإ : لوقت نأ حصيف ؛ًاناميإ ددزي مل ؛ةثابآ يلع

 ؛ناميإلا قلطم هعم :يأ ؛نمؤم :لوقنف ؛نمؤمب سيل :لوقن

 . لماكلا ناميإلا هعم سيل :ئىأ ؛ نمؤمب نسلو عهلصأ : ينعي

 .نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» :ْهْيلَي هلوقو» :هلوق *
 نيح رمخلا برشي الو «ءنمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو
 اهيف هيلإ سانلا عفري فرش تاذ ةبهن بهتني الو «.نمؤم وهو اهبرشي



00 
 .' «نمؤم وهو اهبهتني نيح مهراصبأ

 : يأ ؛قلطملا ناميإلا هب داري يذلا ناميإلل ناث لاثم اذه

 . لماكلا

 ىفن انه :«نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» يلب هلوق *
 لقف ءيورلا نم عرفي نأ لعب امأ هانز نيح لماكلا ناميرإلا هنع

 نكل «بوتيف ىنزلا متي نأ دعب هللا نم فوخلا هقحلي دقف ؟نمؤي

 لب «هيلع مدقأ ام ؛لماك ناميإ هدنع ناك ول ىنزلا ىلع همادقإ نيح

 .هيلع مدقأ نيح دج فيعض هناميإ

 ىنرلا لبق هنأ نم ًازارتحا :(ىنزي نيح» :هلوق لمأتو 0

 ولو «ةشحافلا لعفي مل ماد ام ناسنإلا نأل ؛هلاح فلتخت هدعبو

 : يأ ؛«(نمّوم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو» :هلوقو 2

 . هتقرس نع هعدري ناميإلا نأل ؛ناميإلا لماك

 : يأ ؛«نمؤم وهو اهبرشي نيح رمخلا برشي الو» :هلوقو
 .ناميإلا لماك

 اهيف هيلإ سانلا عفري فرش تاذ ةبهن بهتني الو» *
 اذهلو «سانلا دنع ةميق تاذ :يأ ؛«فرش تاذ» : (مهراصبأ

 : يأ ؛نمؤم وهو اهبهتني نيح اهبهتني الف ؛مهراصبأ هيلإ نوعفري
 .ناميإلا لماك

 . هئع هللا ىضر ةريره ىبأ نع .؟؛(619/) ملسمو ,(؟819/0) يراخبلا :هاور 2غ

 نيدو



 .(مارح جرف يف عامجلا وهو) ىنزلا :ءايشأ ةعبرأ هذه

 زرح نم ةيفخلا هجو ىلع مرتحملا لاملا ذخأ يهو) ةقرسلاو

 لك رمخلاو «برش وأ لكأب هلوانت دارملاو) رمخلا برشو «(هلئثم
 ةميقو فرش اهل يتلا ةبهنلاو «(برطلاو ةذللا هجو ىلع ركسأ ام

 ال ؛(ةمينغلا هجو ىلع لاملا ذخأ :باهتنالا :ليق) سانلا دنع

 .اهل هلعف نيح هللاب نمؤم وهو دحأ ةعبرألا ءايشألا هذه لعفي

 .ناميإلا مامت يفن :انه ناميإلا يفنب دارملاف

 . 7 هيف ع
 تا 2

 نمؤم وأ ناميإلا صقان نمؤم وه :لوقنو» :فلؤملا لوق *

 .(مسالا

 لهأ دنع ىلملا قسافلا هقحتسي يذلا فصولل نايب اذه ##

 .ةعامجلاو ةنسلا

 ءيشلا نأ :قلطملا ءيشلاو ءيشلا قلطم نيب قرفلاو *

 .ءيشلا لصأ :ينعي ؛ءيشلا قلطمو «لماكلا ءيشلا وه قلطملا

 ظ .ًاصقان ناك نإو

 وهو «ناميإلا يف قلطملا مسالا ىطعي ال ىّلملا قسافلاف ظ

 . هتريبكب قساف هناميإب نمّؤم :وأ «ناميإلا صقان نمؤم :لوقن لب

 لدعلا بهذملا وهو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه اذه



 . طسولا

 : فئاوط كلذ يف مهفلاخو

 .ناميإلا لماك نمؤم :نولوقي ؛ةئجرملا

 .رفاك :نولوقي ؛جراوخلاو

 يعل رع نيب ةلركم ىف قولوقيراا ةلوتعمللا ورح

 . وثم ع
 تا ني 2و
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 لصف

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم يف

 ِاظَو هللا لوسر باحصأ نم

 سسأ نم :يأ ؛«ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نمو» :هلوق *

 . مهتديقع

 هللا لوسر باحصأل مهتنسلأو مهبولق ةمالس» :هلوق

 توم دعب ةرذعتم لاعفألا نأل ؛مهلاعفأو :لقي ملو :(هلك

 نإف ؛ مهثثج جرخأو مهروبق ندين ادجا نأ ضضرفا ولا نح .ةباحصلا

 توم دعب نوكي نأ نكمي يذلا نكل «ءمهرضي الو مهيذؤي ال كلذ
 . ناسللا هب قطني امو بلقلا يف نوكي ام وه مهوحن ةباحصلا

 مهتنسلاو مهبولق ةمالس ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نمف *

 دقحلاو لغلاو ضغبلا نم بلقلا ةمالس كي هللا لوسر باحصأل

 . مهب قيلي ال لوق لك نم مهتنسلأ ةمالسو .ةهاركلاو

 ميظعتلاو ريدقتلاو بحلاب ةءولمم كلذ نم ةهل انه مهبولقف



 . مهب قيلي ام ىلع ِةِكَك هللا لوسر باحصال

 عيمج ىلع مهنولضفيو هلك يبنلا باحصأ نوبحي مهف #*

 هللا لوسر ةبحمو هَل هللا لوسر ةبحم نم مهتبحم نأل ؛قلخلا
 نعللاو متشلاو بسلا نم ةملاس ًاضيأ مهتنسلأو هللا ةبحم نم هلي
 اذإف ؛عدبلا لهأ هب يتأي امم كلذ هبشأ امو ريفكتلاو قيسفتلاو

 محرتلاو مهنع يضرتلاو مهيلع ءانثلا نم تئلم ؛اذه نم تملس
 : ةيلاتلا رومألل كلذو «كلذ ريغو رافغتسالاو

 ع

 كلذب ع أمك ءممألا عيمج يف نورقلا ريح مهنأ : الوأ

 مث .مهنولي نيذلا مث «ينرف سانلا ريخا)) : لاق نيح نيك هللا لوسر

 .''"(مهنولي نيذلا

 مهنمف ؛هتمأ نيبو لَك هللا لوسر نيب ةطساولا مه مهنأ :ًايناث

 .ةعيرشلا هنع ةمألا تقلت

 .ةميظعلا ةعساولا تاحوتفلا نم مهيديأ ىلع ناك ام :ًاثلا

 قدصلا نم ةمألا هذه نيب لئاضفلا اورشن مهنأ :ًاعبار

 فرعي الو ءمهريغ دنع دجوت ال يتلا بادآلاو قالخألاو حصنلاو

 نم الإ اذه فرعي ال لب ءردج ءارو نم مهنع أرقي ناك نم اذه

 مهتباجتساو مهراثيإو مهلئاضفو مهبقانم فرعو مهخيرات يف شاع

 . هلوسرلو هلل
 ٠ و هو 30

  2.ةباحصلا ءالؤه ةبحعم ىلع لجو رع هللا لدهشت نحف

 هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع ؟/ م ملسمو 0 1) يراخبلا :هأور 2غ .
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 :نيلاض نيقيرط نم أربنو «نوقحتسي امب انتنسلأب مهيلع ينثنو

 نمو «تيبلا لآ يف نولغيو ةباحصلا نوبسي نيذلا ضفاورلا قيرط
 :تلا »لا قوقشي. يذلا ييضاوتلا قروط

 قح :قوقح ةثالث ةباحص اوناك اذإ تيبلا لآل نأ ىرنو *

 355 هللا لوسر نم ةبارقلا قحو «ناميإلا قحو «ةبحصلا

 باحصأ نأ قبس :(ُلَي هللا لوسر باحصأل» :هلوقو

 يمسو ؛كلذ ىلع تامو هب ًانمؤم هب عمتجا نم لك لَك هللا لوسر

 .هعابتا مزتلا دقف ؛هب انمؤم لي لوسرلاب عمتجا اذإ هنأل ؛ًابحاص

 نوكي الف 'لوسرلا ريغ امأ ِهِةَِلَك لوسرلا ةبحص صئاصخ نم اذهو

 اهب نوكي نأ قحتسي ةليوط ةمزالم يدار. تحس مل اكناض صخشلا

 :اخاط

 ني ني 2

 : هلوقب ةنسلا لهأ فقومل هللا همحر فلؤملا لدتسا مث *

 مسِدََب نم ماج تيل ) :ىلاعت هلوق يف هب هللا مهفصو امك»
 اًسيولُف يف ْلَمي الو نكميالاو ابوُقَبَس كرري اَنْمِحِلَو ال رِفْفَأ انَيَر تسوي

 2[ ندا 4 محب فوم َكّنإ انيراونم!ء سل الغ

 ِرَقْفْلِل # :ىلاعت هلوق امه نيتقباس نيتيآ دعب ةيآلا هذه

 اناوضِرو هلأ َنِم الضم نوني مِهللوْمَأَو هدي نم أوُجِيْحَأ َ 5 َنيردَهمْل
 نمار نلعو 21 ةيكسلا) * َنوفردَصلأ ْمُه كيلو دلوُسَرو هلأ نورضتيو

 يضر بلاط يبأ نب يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ نيرجاهملا ءالؤه
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 ءةينلا صالخإ : اًئْوُضِرَو هَل ني الضم نوني : هلوق يفف *
 َكِيكْوَأ :هلوقو «لمعلا قيقحت 4 اوسبرو هللا تورصتو #9 و يفو
 نع هركلو «ةعمس الو ءاير كلذ اولعفي مل ::نعأ ؟ 4 َنوُفِردَصلا مه

 .ةين قدص

 لبق نم َنميِإْلاَو َراَدلأ وموت َنيِدْلَو # :راصنألا يف لاق مث *
 1ع كود ويوفر ايي هبا َمِهروُدُص ىف َنوُدحجيالو متل َرعاَه َنَم نوب

 فاصوأب هللا مهفصوف ؛[9 :رشحلا]ل 3 الا ل
 آبي ةصجاح مِهِروُدُص دس ىف تودحي الو » . 4 رتل َرجاَه ْنَم توبي : ثالث

 4 < جب نك ولو يشأ لع تدرْشْؤمو » ٠ أوو

 توؤُوُقَي ِْهِدَحِبْنِم ولج ييلاَول : كلذ دعب ىلاعت لاق مث *
 :رشحلا] ةيآلا 4 . . . نيلي انوُفَبَس حبلا اَننومِحِلَو انأ ٌرِفْعَأ اير

 لهمف ؛؟ ةمايقلا هو لإ مهوعباتو ناسحإب مهل نوعباتلا مخو ١[.

 ال نأ هللا اولأسو «ناميإلاب مهوقبس مهنأبو ٍةوخألاب مهيلع اونثأ

 مهيف حدقو كلذ يف فلاخ نم لكف ؛ ؛مهل ًالغ مهبولق يف لعجي

 :ميعم هللا لاق نينلا ارخ نم نيل ؛مهقح مهل فرعي ملو

 . #اَننوحْإلَو ان َرِفْغَأ ابو روي عجيب واج سيلا 5

 ؛ةباحصلا نوبسي موق نع اهنع هللا يضر ةشئاع تلئس املو

 !!؟"''هتوم دعب مهرجأ يرجي نأ هللا

 نولوانتي اناث نإ» : ةشئاعل ليق : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج هآور امل )1١(

 -مهنع عطقنا ؟اذه نم نوبجعت امو :تلاقف ءرمعو ركب ابأ ىتح هلع ىبنلا باحصأ
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 هم لس ا ل ص هذ

 : لقي ملو .4#أونما َنبِذَلِل الِغ اَسيوُلَف يف ٌلَعَجَت الو ## :هلوقو *

 موي ىلإ مهريغو نيقباسلا ءالؤه لمشيل ؛ناميإلاب انوقبس نيذلل
 :ةنانقلا

 ةرفغملا كلأسن كتمحرو كتفأرلو : 4 محن ٌفوءر َكّنِإ انبَر ا *

 .ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل

 ؛ىباحصأ اوبست ال» :هلوق ىف لَك ىبنلا ةعاطو» :هلوق *

 دم غلب ام ؛ًابهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأ ول ؛هديب يسفن يذلاوف

 . ("7(هفيصن الو مهدحأ

 لوصأ نم : يأ ؛«ةمالس» :هلوق ىلع فوطعم :«ةعاط» *

 . خلإ . . .ِلَك يبنلا ةعاط :ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 ؛ناسنإلا ةبيغ يف ناك نإف ؛بيعلاو حدقلا وه :بسلا *

 يبنلا ةبحصو « هوبحص يذلا : يأ ؛ «يباحصأ» :هلوقو 2

 ةرخأتم ةبحصو «حتفلا لبق ةميدق ةبحص :فلتخت اهنأ كش ال
 . حتفلا دعب

 ديلولا نب دلاخ بطاخي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاو

 «لوصألا عماج» يف ريثألا نبا ةركذ .ارجألا مهنع عطقني ا نأ هللا بحأف لمعلا

 ' !نيزرل هازعو .(4/:06)

 .ةريره او كيعتس' أ ثيدح نم ؛(؟١5625) ملسمو 7 يراخبلا :هاور 2غ3
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 ةرجاشملا نم لصح ام فوع نب نمحرلا دبع نيبو هنيب لصح نيح

 . «يباحصأ اوبست ال» :دلاخل د يبنلا لاقف «ةميذج ينب يف

 . ظفللا مومعب ةربعلاو

 نب دلاخ نم لضفأ هلاثمأو فوع نب نمحرلا دبع نأ كش الو

 ال» :لاق اذهل ؛مالسإلا ىلإ مهقبس ثيح نم هنع هللا يضر ديلولا

 . هلاثمأو ديلولا نب دلاخ بطاخي ؛ «يباحصأ اوين

 كلاب امف ؛هلاثمأو ديلولا نب دلاخل ةبسنلاب اذه ناك اذإو

 .مهدعب نمل ةبسنلاب

 دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأ ول ؛هديب يسفن يذلاوف» :هلوقو *

 ظ . خلإ 2. . .ًابهذ

 نودب رابلا قداصلا وهو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا مسقأ #

 الو مهدحأ دم غلب ام ؛ًابهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأ ول» :مسق

 . (هفيصن

 . ةنيدملا يف فورعم ريبك ميظع لبج :«دحأ» *

 . عاصلا عبر :دملاو تدي

 نأل ؛ماعطلا نم :مهضعب لاق .هفصن :يأ ؛«هفيصن الو» *

 لاقو «نزويف بهذلا امأ «ماعطلا وه فيصنلاو دملاب ردقي يذلا

 دحأ لثم قفنأ ول» :لاق هنأل ؛قايسلا ةنيرقب ؛بهذلا نم :مهضعب

 . بهذلا نم :ىنعي ؛«هفيصن الو مهدحأ دم غلب ام ؛ًابهذ

 نإو ماعطلا نمف ؛ ماعطلا نم :انلق نإف ؟ لاح لك ىلعو



 دملا فصن وأ دملا ةبسنو «بهذلا نم نكيلف ؛بهذلا نم :انلق

 . ءيش ال بهذلا نم دحأ لبج ىلإ بهذلا نم

 دحأ لثم انم ناسنإلا قفنأ اذإ مهنع هللا يضر ةباحصلاف *

 قفنملاو ءدحاو قافنإلاو «هفيصن الو مهدحأ دم غلب ام ؛ًابهذ

 رشبلا يوتسي ال نكل ءرشب مهلكو ءدحاو هيلع قفنملاو ءدحاو

 نم مهل مهنع هللا يضر ةباحصلا ءالؤهف ؛ضعب عم مهضعب
 ؛مهريغل سيل ام عابتالاو صالخإلاو بقانملاو لئاضفلا

 اميف مهريغ نم لضفأ اوناك ؛ديدشلا مهعابتاو «ميظعلا مهصالخإلف

 . لوقمني

 بسي نأ دحأل لحي الف ؛ميرحتلا يضتقي يهنلا اذهو *

 ؛صوصخلا ىلع مهنم ادحاو بسي نأ الو «مومعلا ىلع ةباحصلا

 كش نم رفك يف كش ال لب ءارفاك ناك ؛مومعلا ىلع مهبس نإف

 ثعابلا يف رظنيف ؛صوصخلا ليبس ىلع مهبس نإ امأ ءهرفك يف
 لكلو «ةينيد وأ ةيقلخ وأ ةيقّلَح ءايشأ لجأ نم مهبسي دقف ؛كلذل
 .همكح كلذ نم دحاو

 . ةنسلا لهأ :يأ ؛«نولبقيو» :هلوق *

 مهلئاضف نم عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هب ءاج ام» :هلوق *

 ظ : (مهبتارمو

 دعيو هريغ ءرملا هب لضفي ام وهو .ةليضف عمج : لئاضفلا *
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 هل ةقتم

 ؛بتارمو تاجرد ةباحصلا نأل ؛تاجردلا :بتارملاو

 ةنسلا لهأ نإف ؛مهبتارمو ةباحصلا لئاضف نم ءاج امف *
 ؟ كلذ ولقي ةعامحتلاو

 وأ ةقدص وأ ةالص ةرثك نم مهنع ءاج ام نولبقي ًالثمف

 يبنلا نأ هنع هللا يضر ركب يبأ يف ءاج ام ًالثم نولبقيو
 .ةليضف هذهو "هلام عيمجب ركب وبأ ءاجف .ةقدصلا ىلع ثح هيي

 هللا ىضر ركب ابأ نأ نم ةنسلاو باتكلا هب ءاج ام نولبقيو
 .راغلا يف هترجه يف ِةِْكَي هللا لوسر بحاص هدحو ناك هنع

 ةالصلا هيلع لوسرلا لوق نم صنلا هب ءاج ام نولبقيو

 ا

 اذه نولبقي ؛لئاضفلا نم ةباحصلا نم مهريغ يف ءاج امو «مهنع

 . حيحص نسح ثيدح اذه لاقو ؟ 71 يذمرتلاو )١1/4(2 دواد وبأ :هاأور 010(

 ١1/٠١(. /7) «ةاكشملا» ىف ىنابلألا هنسحو

 هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ؛(7785) ملسمو .(5905) يراخبلا :هاور (6)

 . ةنع
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 الخلاف .؟ميهت ار: ف١ عمم ام ةقولرقيفا :«هقارعلا كللدكوب ج
 وبأ ةبترم مهالعأو «ةبترملا يف ةمألا هذه يف ةمقلا مه نودشارلا

 . فلؤملا هركذيس امك ؛ىلع مث «نامثع مث ءرمع مث ركب

 17 2 هاو
 حارب رت حو

 حلص وهو - حتفلا لبق نم قفنأ نم نولضفيو» :هلوق *
 : «لتاقو دعب نم قفنأ نم ىلع لتاقو - ةيبيدحلا

 0-00 سو ال :ىلاعت هلوق كلذ ليلدو 0

 0 وا كيلو لكَ حتت
 ٠١[. :ديدحلا] «َىَسلْأ

 نيذلا نم لضفأ ةيبيدحلا حلص لبق اولتاقو اوقفنأ نيذلاف

 نم ةسداسلا ةنسلا يف ةيبيدحلا حلص ناكو ءاولتاقو دعب نم اوقفنأ

 اولتاقو اوقفنأو كلذ لبق اوملسأ نيذلاف ؛ةدعقلا يذ يف ةرجهلا
 .اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم لضفأ

 ؟كلذ فرعن فيك :لئاق لاق اذإف *

 ىلإ عجرن نأك ؛مهمالسإ خيراتب فرعي كلذ نأ :باوجلاف
 ةفرعم يف باعيتسالا» وأ رجح نبال «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا»

 يف ةفلؤملا بتكلا نم كلذ ريغ وأ ربلا دبع نبال «باحصألا

 ملسأ وأ لبق نم ملسأ اذه نأ فرعيو .مهنع هللا يضر ةباحصلا

 .دعب نم

 ١" 2 بمسح اج
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 : «ةيبيدحلا حلص وهو» :فلؤملا لوقو *

 ةصق هليلدو «حيحصلا وهو «ةيآلا يف نيلوقلا دحأ اذه

 ةعيب حتفلا دعن نحنو ءاحتف ةكم حتف ناك دقو «ةكم حتف حتفلا متنأ

 .ىراخبلا هآور . ةيبيذحلا م ناوضرلا

 وأ قيرشفمل أ نيم ريتك لوف وهو .ةكم حتف دارملا : ليقو

 ض 1 مهرثكا ظ (5) د وك

 : (راصنألا ىلع نيرجاهملا نومدقيو» :هلوق

 يبنلا دهع يف ةنيدملا ىلإ اورجاه نيذلا مه :نورجاهملا

 . ةكم حتف لبق كك
 . ةنيدملا يف لَك يبنلا مهيلإ رجاه نيذلا مه راصنألاو

 نأل راصنألا ىلع نيرجاهملا نومدقي ةنسلا لهأو

 ةرصنلاب اوتأ راصنألاو ءةرصنلاو ةرجهلا نيب اوعمج نيرجاهملا

 .مهناطوأ اوكرتو .مهلاومأو مهلهأ أوكرت نورجاهملاف 55

 هللا ىلإ ةرجه كلذ لك ؛ءابرغ اهيف مه ضرأ ىلإ اوجرخو

 )5١6٠(. يراخبلا هاور )غ3(

 .(0/8/5) «روثنملا ردلا» :رظنا (0)
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 . هلوسرو هلل ةرصنو .هلوسرو

 لَك يبنلا اورصنو «مهدالب يف ِهيلَك يبنلا مهاتأ راصنآلاو

 . مهءاسنو مهءانبأ هنم نوعنمي امم هوعنم مهنأ كش الو

 ٌنولوألا تروفبسلاو# : ىلاعت هلوق :نيرجاهملا ميدقت ليلدو

 4 هْنَع أ وضَرَو مهْنَع هللا ضر ٍنَسْحِإب مهوعبَتأ َنِدلَأَو راصتألاو نجما نم
 دَقَل# :هلوقو ءراصنألا ىلع نيرجاهملا مدقف 48٠٠١١ :ةبوتلا]
 مدقف ؛[0١١ :ةبوتلا] 4 راصصنألاو تيرجدهملاو َيَببلأ لع هلأ بات

 نم أوج َندْلا َترجدَهمْلا رمل ا :ءيفلا يف هلوقو «نيرجاهملا
 َراَدلَأ هوب َندلآَو » :لاق مث «[18 :رشحلا] 4 . . . َمِهِلوْمََو َعِهِريِد
 .[9 :رشحلا] «ٌرهِلْبَم ني َنمِيِإْلاَو

 2 و دام مم

 ةئم ثالث اوناكو  ردب لهأل لاق هللا نأب نونمؤيو» :هلوق *

 .«(مكل ترفغ دقف ؛ متئش ام اولمعا :- رشع ةعضبو

 ظ .ةباحصلا بتارم ىلعأ نم مهتبترم ردب لهأ

 تناكو .ةروهشملا ةوزغلا هيف تناك « فورعم ناكم ردبو 5

 اهموي ىلاعت هللا نىمس و «ناضمر يف ةرجهلا نم ةيناثلا ةثئسلا يف

 .ناقرفلا موي

 ماشلا نم ريعب مدق نايفس ابأ نأ عمس ِةَلَك يبنلا نأ اهببسو
 مهنم بدتناف .طقف ريعلا هله لجأ نم هباحصأ بدنف «ةكم ىلإ

 ءناسرفو ًاريعب نوعبس مهعم ءًالجر رشع ةعضبو ةئم ثالث



 .مهودع نيبو مهنيب عمج

 د هيلع لوسرلا نأو ءكلذب كايفس قوما عم املف

 اخراص لسرأو ءرحبلا لحاسب ذخأ ؛ريعلا يقلتل هيلإ جرخ مالسلاو

 اوجرخو «كلذل ةكم لهأ بدتناف ءمهدجنتسي ةكم لهأ ىلإ
 هللا ركذ يذلا فصولا ىلع اوجرخ «ءمهئامعزو مهئاربكو مهفارشأب

 :لافنألا] # هلل ٍلِبَس نع تروُّدِصَيَو سال ءاَضِرَو ارطب# : لجو زع

 .[ءا/

 اورماتف «ريعلاب اجن نايفس ابأ نأ ربخلا مهءاج كلذ ءانثأ يفو

 ! !ًادبأ اننوباهي نولازي الف ؛برعلا انب عمستو

 «سفنلاب زازتعالاو ءاليخلاو رخفلا ىلع لدي مالكلا اذهو

 !!برعلا سوفن يف اوناهف «ءاركنلا مهتميزهب برعلا

 ىلإ .نلاعت هللا .ىحوأو. .«ناققئاظلا» :ةقتلاو- اودي :ةومذق

 اوُرَهَك تذل ٍبوُلُك يف ىقْلأَس أوثما تيل ايي يَصَم نأ » : ةكئالملا
 أوواَس مهني َكِلَذ ناب نكح جهنم أوُنِرْصَأو قمل َقْوَ أونرْضَأَف سعرا

 مكحل» * باقِعْلَأ ُديِدَس هلأ كرإف ٌملوُسَرَو هللا َققاَمَس نمو
 ١١ - ١5[. :لافنألا] «ٍراّتلَأ َباَدَعَنِسِرفَكْلِل كَأَو ُهوْفوُدَف 2 ا

6 

 رنا رع سس 0
 ملوسرو هلل

 ...:لنمكملا هللو 5 ةميزهلا تناكو «”ريتفئاطلا نيب ءاقللا لصح

58 



 مهنم اورسأو ءاورصتنا «نينمؤملل ةيبملا رصنلاو «نيكرشملا ىلع

 2 لورشعو 3 ا تاجر نديم

 3 ةحسف

 هتقان بكر مايأ ةثالثب برحلا ءاهتنا دعب ٍةكك يبنلا نإ مث *

 !نالف نبا نالف اي» :مهئابا ءامسأو مهئامسأب مهوعدي مهيلع فقوو

 انبر اندعو ام اندجو دق انإف ؟هلوسرو هللا متعطأ مكنأ مكرسيأ

 !هللا لوسر اي :اولاقف .«اقح مكبر مكدعو ام متدجو لهف ؛اقح

 ام ؛هديب يسفن يذلاو» :لاقف ؟اهل حاورأ ال داسجأ نم ملكت ام
 ."'"مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ

 ًاعيرقتو ًاخيبوت مهيلع فقو مالسلاو ةالصلا هيلع ىيبنلاو

 :ىلاعت هللا لاق ؛اقح هللا دعو ام اودجو دق مهو ءاميدنتو
1 

 ؛[5١ :لافنآلا] * ٍراَّملَأ َباَذَع ّنِس كلل آو هوفوذف مكحلد 8

 مهل ىنأ كلوب قع ل وسرلا نأ ان اوتام نيح نم رانلا اودجوف

 .ديعب ناكم نم شوانتلا

 نيبملا رصنلا اذه مهيديأ ىلع هللا لعج نيذلا ردب لهأف

 مهل ناكو ءهباحصأو ِةِْلَك هللا لوسر هب برعلا باه يذلا ناقرفلاو
 ام اولمعا» :لاقو «مهيلع هللا علطا ؛رصنلا اذه دعب ةميظع ةلزنم

 هنإف ؟بوند نم مهنم عفي ام لكف ؛"”(وكل ترمغ لقف ؟ متلس ف

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ؛(78175) ملسمو ,(791/7) يراخبلا :هاور )١(

 - ةصق ىف ؛ هنع هللا ىضر ىلع نع ؛(55945) ملسمو ,(1”3/) يراخبلا :هأور 6
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 هللا اهلعج يتلا مي يم كبل ؛مهل ؟روفغم

 . مهيديأ ىلع ىلاعت

 رئابكلا نم مهنم عقي ام نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو *

 .مهل روفغم وهف ؛؟ ؛مظع امهم

 روفغم مهنأل ؛رفكلا ىلع اوتومي نل مهنأب ةراشب هيفو
 : قرأ دحأ يضتقي اذهو .مهل

 . كلذ دعب اورفكي نأ نكمي ال مهنأ امإ

 عوجرلاو ةبوتلل قفويسف ؛رفك مهدحأ نأ ردق نإ مهنأ امإو

 مهنم ادحأ نأ ملعن ملو .مهل ةميظع ة ةراشب هيفف هناك انأو

 . كلذ دعب رفك

 ع ع د

 امك ؛ةرحشلا تحت عياب دحأ رانلا لخدي ال هنأبو» :هلوق

 اوناكو .هنع اوضرو مهنع هللا ىصر دقل لب يك ول ىبنلا هب ربخأ

 اهنأ رشبم مأ ينتربخأ :لوقي هللا دبع نب رباج نع 6 4ة5) 0 هاور امل )1١(

 باحصأ نم هللا ءاش نإ رانلا لخدي ال١ :ةصفح دنع لوقي ِةْلْقَي يبنلا تعمس

 8669 يذمرتلاو 5560(,2) دوأد وبأ هأورو .اأهتحت أوعياب نيذلا لهنا ةرجشلا

 .هوحنب

6 



 . 7 ةعم عبرأو فلأ نم رثكأ

 . ناوضرلا ةعبب باحصأ مه ةرجشلا باحصأ 0

 ةكم ىلإ ةنيدملا نم جرخ ِلِلَ يبنلا نأ ةعيبلا هذه ببسو

 ةئم عبرأو فلأ وحن اوناكو «يدهلاو هباحصأ هعمو «ةرمعلا ديري
 ناكم يهو «ةيبيدحلا اوغلب املف «ةرمعلا الإ نوديري ال «لجر

 نم اهضعبو لحلا نم اهضعب «نآلا ةدج قيرط يف ءةكم برق
 ؛ هباحصأو لَك هللا لوسر اوعنم ؟؛نوكرشملا كلذب ملعو «مرحلا
 «:ءايلؤأ اوناكامو# «تيبلا ةامحو تيبلا لهأ مهنأ نومعزي مهنأل

 مهنيبو مهنيب ترجو «[4 :لافنألا] 4# َنوُعَتمْلا اَلِإ هُرآِلَوَأ نإ

 ظ . تاضوافم

 نأ ىلع لدي ام ةوزغلا هذه يف هتايأ نم ىلاعت هللا ىرأو

 ريشا نه فللد نع يترتب ال هناحيصا وب هلع لوسرلا راقت نلوألا
 نأ تبأو تكرب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةقان نإف ؛ةحلصملاو

 . ريسملا تبأو تنرح :ينعي ؛«ءاوصقلا تألخ» :اولاق ىتح «ريست

 كاذ امو ءءاوصقلا تألخ ام ؛هللاو» :اهنع ًاعفادم ٍِك يبنلا لاقف

 يسفن يذلاو» :لاق مث .«ليفلا سباح اهسبح نكلو ءقّلْخِب اهل

 مهتيطعأ الإ ؛هللا تامرح اهيف نومظعي ةطخ ينولأسي ال ؛هديب
 ظ . انا

 . هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع )5١05( يراخبلا هاور 000

 لاق .مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا نع (؟7975 ,؟١77) يراخبلا هاور ()

 - ال هنأل ءةلسرم ناورم ىلإ ةبسنلاب ةياورلا هذهو :(07377/0) «حتفلا» يف ظفاحلا

51١ 



 هل نأل ؛نافع نب نامثع لَك يبنلا لسرأو «ضوافتلا ىرج

 «مالسإلا ىلإ مهوعدي ؛ةكم لهأ ىلإ هلسرأ ؛هنومحي ةكمب أطهر
 ربخلا عاشف «تيبلل ًامظعم ًارمتعم ءاج امنإ ِِلَك يبنلا نأ مهربخيو

 ىلإ لَك يبنلا اعدف «نيملسملا ىلع كلذ ربكو «لتق دق نامثع نأب
 لوسر اولتق نيذلا ةكم لهأ اولتاقي نأ ىلع هباحصأ عيابي ؟؛ةعيبلا

 هللا يضر ةباحصلا عيابف «لتقت ال لسرلا تناكو هِي هللا لوسر

 . توملا ىلإ اورفي الو اولتاقي نأ ىلع كَ يبنلا مهنع

 هقرعن ايف فدع دهب 4 سانا عيابي ةرجش تحت هلك يبنلا ناكو

 مَنِ َكَيوُعياَبِ, تِمِدَلأ َّنإ  :اهنع هللا لاق ىتلا ةكرابملا ةعيبلا هذه ىلع

 هللا يضر نامثع تاكو ٠١[« : حتفلا] 4 جيدي قو هلأ ديلا توي
 : ىنميلا هديب لاقو «نامثع دي نع هديب ْةلَو يبنلا عيابف ءابئاغ هنع
 .«نامثع دي هذه»

 نيب حورتو يتأت لسرلا تراصو «لتقي مل نامثع نأ نيبت مث
 راص يذلا حلصلا ىلع رمألا ىهتنا ىتح ء«شيرفو د هللا لوسر

 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل ًانيبم ًاحتف

 ٍنَع هنأ نر دَمَل # 8 : مهنع هللا لاق اوعياب نيذلا ءالؤط #
 مِيلَع َةَنِمكَسلأ ٌلْرأَك ويوُلُف ىف ام ملك َةَرَجَسلا َتحح كتبي ذإ تيمؤُمل

 : حتفلا] 4اًمِيكَح اًربِرَع هلأ اكو اهتوُدحُأي هَرِثَك_َمِناَعَمَو باببِرق اَحَنَف مهن 7 ِس يد م < َ 0 ا 2 حاس حج 8
 مم

.]١19-١6 

 . . .ةصقلا رضحي مل هنأل «ةلسرم ًاضيأ هيلإ ةبسنلاب يهف روسملا امأو ءهل ةبحص

 . ةصقلا هذه اودهش ةباحصلا نم ةعامج نم ناورمو روسملا عمس دقو
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 لجو زع هللا نم ةداهش هذهو .ناميإلاب ىلاعت هللا مهفصوف

 هيلع يبنلاو «هنع يضرم نمؤم وهف ؛ةرجشلا تحت عياب نم لك نأب

 (""؛«ةرجشلا تحت عياب دحأ رانلا لخدي ال» :لاق مالسلاو ةالصلا
 ..ةتسلاب عبثا راثلا لوو ءانقتاو «نارقلاب كتباث ىئضرلاف

 تحت عياب دحأ رانلا لخدي ال» لَو يبنلا لوقو #*

 نِإَو 8# :ىلاعت هلوق نيبو هنيب عمجن فيك :لئاق لوقي دق ؛«ةرجشلا

 ؟[١7 :ميرم] كايِضَقّمامْتَح َكْيَر َلَعَناَك اهدراو الإ ْرْكْدَم

 ظ : نيهجو دحأ نم عمجلاف

 ءدورولاب دارملا ىف اوفلتخا نيرسفملا نإ :لاقي نأ :لوألا

 الب دورو عون اذه نأل ؛طارصلا ىلع رورملا وه :مهضعب لاقف

 تو دَمَأ هيلع َدَجَو <ريْذَم هم درو اَمَلَو 7 : ىلاعت هلوق يف امك ؛كش
 طسو د مل هنأ مولعمو ل 77 : صصقلا] * سيروفس ساكنا

 الو لاكشإ الإ ؛اذه ىلع ءانبو « هلم اير هلوح ناك لب «ءاملا

 دورولاب دارملا :لوقي نم نيرسفملا نم نأ :ىناثلا هجولاو

 اذه ىلع ءانبو ءرانلا لخديو الإ ناسنإ نم ام هنأو .لوخدلا

 ال :«ةرجشلا تحت عياب دحأ رانلا لخدي ال» :هلوق لمحيف ؛لوقلا

 نَِو # :مسقلل اذيفنت اهلخدي امنإو «ةناهإو باذع لوخد اهلخدي

 )1١( /5؟) هجيرخت مدقت 57١(.



 لهأب صوصخملا ماعلا باب نم اذه نإ :لاقي وأ اها ال رْكَسم
 . ناوضرلا ةعيب

 :ليقو ءردس ةرجش هذه ةرجشلا :«ةرحشلا» :هلوقو

 «ءلظ تاذ تناك «فالخلا اذه تحت لئاط الو ءرمس ةرجش

 دهع يف ةدوجوم تناكو «سانلا عيابي اهتحت هلك يبنلا سلجف
 لوأو هنع هللا يضر ركب يبأ دهعو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 - اهنوتأي : يأ  اهيلإ نوفلتخي سانلا نإ :هل ليق املف ءرمع ةفالخ

 . تعطقف ءاهعطقب هنع هللا يضر رمأ ؛اهدنع نولصي

 ءحيحص دانسإب دعس نبا دنع هتدجو» :2'”حتفلا» يف لاق
 :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع ''”(يراخبلا حيحصاا يف نكل

 انم عمتجا امف  ةيبيدحلا حلص دعب :ينعي - لبقملا ماعلا نم انعجر

 اذكهو .هللا نم ةمحر تناك «ءاهتحت انعياب ىتلا ةرجشلا ىلع نانثا

 +اماةيببلا ؟ لدقجلا وعلا نواتج رك امو ةليعسس دنا و يملا هلان
 .«اهيلع ردقن ملف

 اهنايسن نأل ؛دعس نبا نع رجح نبا هركذ ام يفاني ال اذهو

 . ملعأ هللاو .دعب اهركذت مدع الو اهمدع مزلتسي ال

 نظن اننأل ؛هنع هللا يضر باطخلا نب رمع تانسح نم هذهو

 )1١( «يرابلا حتف» )558/10(.

  000هأورو ( ةيعع هللا يضر رمع نبأ نع 25944 (2 0 و 711١5؟) يراخبلا :هأور

 «يساللا نيدتسس ةلاووؤعن( 815 و11551 ايفا
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 .هللا نود نم تدبعل ؛نآلا ىلإ ةيقاب تناك ول ةرجشلا هذه نأ

 بزل 2 اخ ع

 ؛ِكَو هللا لوسر هل دهش نمل ةنجلاب نودهشيو» :هلوق *
 . «ةباحصلا نم مهريغو .سامش نب سيق نب تباثو .ةرشعلاك

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ :يأ ؛«نودهشي» *

 ةداهشو .فصوب ةقلعم ةداهش :ناعون ةنجلاب ةداهشلاو *

 . صخشلاب ةقلعم

 .ةنجلا يف هنأ نمؤم لكل دهشن نأف ؛ففصولاب ةقلعملا امأ
 . صاخشأ وأ صخش نييعت نودب ؛ ةنجلا يف هنأ قتم :م لكو

 لام هللا نآل 1 اهرب. يدك نأ اهاع بعبي. .«ةماغ ةفاهش هذكو
 معلا تس حط ٍتاَحِلَصلأ أولو أنما “سب 5 0 : ىلاعت لاقف «هب ربخأ

 :لاقو «[9 - 8 :نامقل] « كح أر رع رمل وهو فحل َدعَو اهف َنيِلَح#

 ُضَرَأْلاَو ُتومَسلأ اَهُسْرَع ٍةَّنَجَو ْمُكحَيَر ني َوَرْهْعَم لِ اوعراَسو 2س
 .[ #٠ :نارمع لآ] «َنيِقّمملل َنيِقَّتُمْلل تدع

0 

 وأ نالفل دهشن نأف ؛نيعم صخشب ةقلعملا ةداهشلا امأو

 . ةنجلا يف مهنأ نيعم ددعل

  ءاوس ؛ِِللَي لوسرلا هل دهش نمل دهشنف ؛ةصاخ ةداهش هذهو

 نينيعم صاخشأل وأ دحاو نيعم صخشل دهش

 :مهب ينعي ؛«ةرشعلاك» :هلوقب فلؤملا هركذ ام كلذ لاثم
 مهعمج َِلِكَم يبنلا نأل مسالا اذهب اوبقل ؛ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا
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 « رمعو ركب ا :ةعبرألا ءافلخلا . مهو .دحاو ثثيدح ىف

 لدبعو «صاقو يبأ نب لعسو «ديز نب كيعسو ء يلعو «نامثعو

 وبأو «ماوعلا نب ريبزلاو «هللا ديبع نب ةحلطو «فوع نب نمحرلا
 .تالوطملا يف مهمجارت رظناو . حارجلا نبا رماع ةذيبع

 ؛دحاو تيب يف ةعبرألا ءافلخلا نع نودئازلا ةتسلا عمج دقو

 : هظفحاف

 َحَّدَمْملا ُرْيَبْرلاَو رهف ٌرماعو  ٌةَحَلَطَو ٍِفْوَع ْنْباَو ٌدْعَسَو ٌديعَس
 يف ركب وبأ» :لاقف ءدحاو قسن ىف و يبنلا مهرشب ءالؤه

 بجيف ؟بقللا اذهب اوبقل اذهلو ا . . ةنجلا ىف رمعو .ةنجلا

 . كلذب ِهِلَي يبنلا ةداهشل ةنجلا يف مهنأ دهشن نأ

 يضر سيف خف تناك : «سامش نب سيف نب تباثوا) :هلوق 2

 لزن املف .ءتوصلا يروهج ناك هّةِْلَي يبنلا ءابطخ دحأ هنع هللا
 7 00 ا اا 5 اه ] ه2 همس م ء رس هم

 أورهحجم الو يتلا ٍتْوَص قوق مكتاوصأ اوعقرت ال أونمء نذل اهمأكي #9 : ىلاعت هلوق ايفل
 4 هونك ] خأو لكلا نق ل قبل تصوت روك لل

 هلأسي الجر هيلإ ثعبف «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هدقفف ءهتيب يف
 رست م > #0

 اوعف د1 اوما يذلا اناني :هلوق لزنأ هللا نإ :لاقمقف هئافتخا نع

 2 يذمرتلاو 5589(.2) دواد وبأو 2( و ١مم و ١ما//١) كاوا هآور 000

 ىف مكاحلاو )59195/١١(2 (هحيحصأاا نيف نابحت ناو )١١5(, هجام نباو

 .(81/6) «ةحيحصلا ةلسلسلا» ىف ىنابلألا هححصو 46٠(« /7”) «كردتسملا»
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 نأ ٍضَعِبل مك ِضَعَب ِرْهجُك ِلوَعْلاب مل اورِهَجج الو ّيّبلأ ٍتْوَص قو كفاوَصَ
 توص قوف يتوص عفرأ يذلا انأو 04 َتورَعْتَم ال َْسَأَو مكلدمعأ طبح

 يبنلا ىلإ لجرلا ىتأف !!رانلا لهأ نم انأ «يلمع طبح ٍِللَك يبنلا

 هل لقف ؛هيلإ بهذا» :ِةكَك يبنلا لاقف «تباث لاق امب هربخأف هك
 يبنلا هرشبف ؛'"ةنجلا لهأ نم كنكلو ءرانلا لهأ نم تسل كنإ

 ؟نينمؤملا تاهمأ لثم :«ةباحصلا نم مهريغو» :هلوق *

 .مالس نب هللا دبعو «لالب :مهنمو كي لوسرلا ةجرد يف نهنأل

 7 هع هللا يضر ؛؟ ذاعم نب لعسو « نصحم نب ةشاكعو

 داو 2و 2ع

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ؛(19١) ملسمو )5711١1((2 يراخبلا :هاور )١(

 :لاق ؛هِْلَك هللا لوسر نأ ؛(؟551) ملسم دنع رباج ثيدح ىفف ؛لالب امأ )0( 

 .لالب اذإف ؛يمامأ ةشخشخ تعمس مث «ةحلط يبأ ةأرما تيأرف «ةنجلا تيرأ

 دنع هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس ثيدح ىفف ؛مالس نب هللا دبع امأو

 ىشمي دحأل لوقي هلك ىبنلا تعمس ام :لاق ؛(؟545) ملسمو )١1987( يراخبلا

 . مالس نب هللا دبعل الإ ؛ةنجلا لهأ نم هنإ :ضرألا هجو ىلع

 نيذلا ًافلأ نيعبسلا نم نوكي نأب لَك يبنلا هل اعد دقف ؛نصحم نب ةشاكع امأو

 (5341) :يراغبلا ةنعن شابه نبأ ةيدحب لف هقللذو» باس يكب ةنعتلا هز قاتكنب

 )5١1١(. ملسمو

 ؛(55318١) ملسمو )38٠07( يراخبلا دنع ءاربلا ثيدح ىفف ؛ذاعم نب دعس امأو

 هذه نم ريخ ةنجلا يف ذاعم نب دعس ليدانمل ؟هذه نيل نم نوبجعتأ :لاقف ءاهنيل

 .نيلأو
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 يلع نينمؤملا ريمأ نع لقنلا هب رتاوت امب نورقيو» :هلوق 2

 دعب ةمألا هذه ريخ نأ نم ؛هريغو هنع هللا يصر بلاط يبأ نب

 .ارمع مث ءركب وبأ :اهيبن يبن

 ال ةفئاط هلقن يذلا وهو «ىنيقيلا ملعلا ديفي ربخ :رتاوتلا *

 0 نب هللا كيع نع 6 -- 0 ين 2

 ” اقع ني امن ىلا ا ءركب ابأ ريخنف

 : لاق ةيفنحلا نب دمحم نأ ًاضيأ '"”يراخبلا حيحص» يفو *

 .ركب وبأ :لاق ؟ِلك هللا لوسر دعب ريخ سانلا يأ :ىبأل تلق

 :تلق ؛نامثع :لوقي نأ تيشخو .رمع مث :لاق ؟نم مث كل

 . نيملسملا نم لجر الإ انأ ام : لاق ؟تن نأ مث

 نإ :هتفالخ نمز يف وهو لوقي هنع هللا يضر ىلع ناك اذإف

 ةجح تضحدنا دقف ؛رمع مث ركب وبأ اهيبن دعب ةمألا هذه ريخ

 .امهيلع هولضف نيذلا ةضفارلا

 . نيعباتلاو ةباحصلا نم ىلع ريغ :ينعي ؛«هريغو) :هلوق

 .ةمئآلا نيب هيلع قفتم :م اذهو *

 .امهميدقت يف كشي ًادحأ تيأر ام :كلام مامإلا لاق

 .(؟5660) يراخبلا هأور 21(

 .(510/1) يراخبلا هاور (5)
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 ميدقت يف نوعباتلاو ةباحصلا فلتخي مل :يعفاشلا لاقو

 .رمعو ركب يبأ

 .نينمؤملا ليبس ريغ عبتا دقف ؛عامجإلا اذه نع جرخ نمو
 ؛ مهنع هللا يضر ؛يلعب نوعبريو «نامثعب نوثلثيو» :هلوق

 . (راثآلا هيلع تلد امك

 وه نامثع نولعجي : يأ ؟ ةنسلا لهأ : ىنعي ؟؛(«ن 5 2

 / . ثلاغلا

 .عبارلا وه ًاّيلع نولعجي : يأ ؛ (ىلعب نوعّيريو)

 مث «ركب وبأ :ةعبرألا ءالؤه ةمألا هذه لضفأف ؛اذه ىلعو *

 . ىلع مث «نامثع مث «عامجإلاب اذهو ءرمع

 : نيليلدب بيترتلا اذهل فلؤملا لدتسا مث *

 ءيش ركذ قبس دقو :«راثآلا هيلع تلد امك» :هلوق :لوألا
 ظ 5

 يف نامثع ميدقت ىلع ةباحصلا عمجأ امكو» :هلوق :يناثلاو

 : «ةعيبلا

 :ةيلقن راثآ امهنع هللا يضر يلع ىلع نامثع ميدقت يف راصف

 يف نامثع ميدقت ىلع ةباحصلا عامجإ وهو «يلقع ليلد ًاضيأ هيفو
 «يلع نم لضفأ نامثع نأ مزلتسي كلذ ىلع مهعامجإ نإف ؛ةعيبلا

 لح



 ريخ ىلع يلوي نأ ىبأت لجو زع هللا ةمكح نأل ؛كلذك وهو
 امك .رثكلا ىف احح انك هدم ليقفأ وفي نم :هيفو العر: نورقلا

 . مهريخ

 نامثع ىف اوفلتخا دق اوناك ةنسلا لهأ ضعب نأ عم» :هلوق

 ؛رمعو ركب يبأ ميدقت ىلع امهقافتا دعب امهنع هللا يضر يلعو

 : (ىلعب اوعبر وأ ءاوتكسو « نامثع موف مدقف ؟لضفأ امهيأ

 نإ «نوتكسيو « نامثع مث «رمع مث ءركب وبأ :نولوقيف

 . يلع مث :نولوقي

 مث ءركب وبأ :اولاقف ؛ةًاّيلع موق مدقو» :فلؤملا لاق

 . ةنسلا لهأ ءارا نم يأر اذهو .نامثع مث «يلع مث ءرمع

 .رمع مث ءركب وبأ :اولاقف ؛«اوفقوت موقو» :فلؤملا لاق #

 .لوألا يأرلا ريغ اذهو ؟ىلع وأ نامثع : لضفأ امهيأ اوفقوتو

 :ةعبرأ ءارآلاف 2

 . يلع مث «نامثع مث ءرمع مث ءركب وبأ : و وهتشملا ىارلا دب

 مث ءنامثع مث ءهرمع مث ءركب وبأ :يناثلا يأرلا

 . توكسلا

 .نامثع مث «يلع مث ءرمع مث ءركب وبأ :ثلاثلا يأرلا
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 : لضفأ امهيأ فقوتن مث ءرمع مث يركب وبأ : عبارلا يارا

 يلع الو «لضفأ نامثع :لوقن ال :نولوقي مهف ؛يلع وأ نامثع

 دعب ةليضفلا يف يلعو نامثع ىلع مدقتي ًادحأ ىرن ال نكل .لضفأ

 ميدقت ىلع ةنسلا لهأ رمأ رقتسا نكل» :فلؤملا لاق *
 : (يلع مث نامثع

 هذه لضفأ :اولاقف ؛ةنسلا لهأ رمأ هيلع رقتسا يذلا اذه

 ىلع ؛ىلع مث «نامثع مث ءرمع مث ءركب وبأ :اهيبن دعب ةمألا

 . هليلد قبس امك ؛باوصلا وهو .ةفالخلا يف مهبيترت

 5 ىلعو نامثع ةلأسم  ةلأسملا هذه تناك نإو) :هلوق 2

 لهأ روهمج دنع اهيف فلاخملا لْلَضُي ىتلا لوصألا نم تسيل
 . (ةنسلا

 تسيل امهنع هللا يضر يلعو نامثع نيب ةلضافملا :ينعي

 ًاًيلع نإ :لاق نمف ؛فلاخملا اهيف للضي ىتلا ةنسلا لهأ لوصأ نم

 نم يأر اذه :لوقن لب «لاض هنإ :لوقن الف ؛نامثع نم لضفأ

 . ايش تقول رقن هلو: ةةنيملا لهآ ءارآ

 نأ بجيف :«ةفالخلا ةلأسم اهيف ل ىنلا نكل» :هلوق *

 مث «نامثع مث ءرمع مث ءركب وبأ هتمأ يف انيبن دعب ةفيلخلا :لوقن

 «لاض وهف ؛؟ ةثالغلا ءال وه نود ىلعل ةفالخلا نإ : لاق نمو . ىلع
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 فلاخم هنأل ؛لاض وهف ؛رمعو ركب ىبأ دعب ىلعل اهنإ :لاق نمو

 . مهنع هللا 9 ةباحصلا عامجإل

 دعب ةفيلخلا نأ نونمؤي مهنأ كلذو» :فلؤملا لاق اذهلو *

 .«يلع مث «نامشع مث ءرمع مث ءركب وبأ :ْهلَك هللا لوسر

 .ةفالخلا ةلأسم يف ةنسلا لهأ هيلع عمجأ ام اذهو

 لضأ وهف ؛ءالؤه نم دحأ ةفالخ يف نعط نمو» :هلوق *

 .(هلهأ رامح نم

 ال هنإ :لوقيو ءءالؤه نم دحأ ةفالخ ىف نعطي يذلا *

 رامح نم لضأ وهف !هقبس نمم قحأ هنإ :وأ !ةفالخلا قحتسي
 ع

 . هلهأ

 همحر دمحأ مامإلا ريبعت هنأل ؛ريبعتلا اذهب فلؤملا ربعو

 هنأل ؛رامحلا ركذ امنإو «هلهأ رامح نم لضأ هنأ كش الو «هللا

 نعطلاف ؛ًامهف تاناويحلا لقأ وهف ؛قالطإلا ىلع تاناويحلا دلبأ

 .ًاعيمج ةباحصلا يف ٌنعط هبيترت يف وأ ءالؤه نم دحأ ةفالخ يف

 وبأ ٍةِكك هللا لوسر دعب ةفيلخلا نأب دقتعن نأ انيلع بجيف *
 ىلع ةفالخلا ةيقحأ يف مهنأو «يلع مث «نامثع مث ءرمع مث ءركب

 هتعدا امك ؛ةفالخلا يف املظ كانه نإ :لوقن ال ىتح «بيترتلا اذه

 مهلك ةباحصلاو نامثعو رمعو ركب ابأ نأ اومعز نيح ةضفارلا

 ةفالخلا اوبصتغا ثيح ؛بلاط يبأ نب يلع اوملظ مهنأل ؛ةملظ

 . ةيم
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 ةفيلخ لك نإ :لوقن نأ عيطتسن ال اننإف ؛مهدعب نم امأ *

 نم نأل ؛هريغ نم ةفالخلاب قحأ وهف ؛سانلا ىلع هللا هفلختسا

 فارحنالاو ملظلا نم مهيف لصح لب «نورقلا ريخش يف اوسيل مهدعب

 ةفالخلاب قحأ سيل نم مهيلع ىلوي نأ هب اوقحتسا ام قوسفلاو
 أوناك امي اضع َنيِِللَظلا صعب لون َكَِدَكَو » :ىلاعت هللا لاق امك ؛مهنم

 .[179 :ماعنألا] 4َنويِسْكَي

 لوضفملل نوكي دق لب «ءيش لك يف هلضفي هنإف ؛هريغ لضف نم

 مهريغ وأ ةعبرألا ءالؤه دحأ زيمتو ءدحأ اهيف هكراشي مل ةليضف

 قيرفتلا بجيف ؛ةقلطملا ةيلضفألا ىلع لدي ال هريغ اهب لضفي ةزيمب

 .دييقتلاو قالطإلا نيب

 تي يل

 . مُهَتولوَتَيَو لَك هللا لوسَر ِتْبَب َلْهَأ َنوُبِحُبَو' :هلوق *
 تيب لآ نوبحي مهنأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نمو :يأ *

 لوسر نم ةبارقللو «ناميإلل :نيرمأل مهنوبحي هلك هللا لوسر

 .ادبأ مهنوهركي الو ِهِدِكَك هللا

 ركب ابأ يبغا نم لك .:ةيففارلا :لاق امك نولوقيب ال كلو

 ينثي ناك هنأ هنع هللا يضر ىلع نع لقنلا رتاوت دق هنأ عم !!بلاط

 انقر



 .هلوسرو هللا ةبحمل مهبحن ؟هتبارقو

 : ىلاعت هللا لاق ؛نارقلا صنب هجاوزأ هتيب لهأ نمو
 ا ا ل مسح دق سب ب ساس حرص رس حا د ثيل وعر م مك

 تريلاعنف اهتنيزو اينذلا ةؤمحلا تدرْت سنك نإ َكجيوراَل لق ّىّبل امأتي
 سا هيا صرم < 0 وه م لك نور 2 1 006 -_ر _ ل رس ا م

 رادلأو ملوسرو هللا تدرت سس نو دلع اليمج حارس : نس كيم

 -_ر ةرص م بروم مس ا رو - <. د سا سونا 6-0 رو د وحرم

 كك م تي نم تلا ءاسنإب اميظع ارجأ نم تاتسحملا دعأ َهّللا نإف ةرخآلا
 0 ا ىلا ل ل هس © هام ء . ل لا ا هاد 5 هم ها 0

 اريس هللا ىلع كلذ كراكو َنُيَفَعِص باذعلا اهل فعلضي َةَسَيِبَم ةشحافب
 وه ل 2 8 رص 2

 رم 0 يي 0-0 مس رع 2_0 1 رك ا ا رول هه #آ 2 هه و. يح سس رص

 ٠ 5-5 . هم مو ١ هو 3 .٠ م 600 .٠
 اه اند تعاو نيترم اه - اهون احللص لمعتو -هلوسرو هلل م تمشفد نشفو 2.445

 2-0 رس وح 0 2و مس ري محسن ايلا ا

 ّنَعَصحَت الف نيِيصَتأ نإ ءاَسِْلا َنِم رحاك نكس ّىَنلأ ءآسنلب * اميرك امد

 الو كيوم ىف برو * اًهورعَم الوم َنلُفَو رم يلق ىف ىلا َعَمظم لوْ
 هلا نعي ركل <نناءَو هكَصلا َنمِقأو كوألا ٍةَِلِهَجْلا ببَت ضب
 يكرهطو ِتيِلا لهأ سحيرلا مكحنع بهدي ُهّلأ ُديِرُي اَمَّنِإ ٌءلوُسَرَو
 اهيف لخدي انه تيبلا لهأف ؛["" 78 :بازحألا] * اريهظت

 . بير الب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا جاوزأ

 . هئانبأو بلطملا دبع نب سابعلاك مهريغو

 «مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نم مهتبارقل مهبحن نحنف

 . هللاب مهناميإلو

 لوسرلا براقأ نم اوناك ولو «مهبحن ال اننإف ؛اورفك نإف

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مع ايفل وبأف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع

 هرفكل ههركن نأ بجي لب «لاوحألا نم لاح ىيأب هبحن نأ زوجي ال
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 ههركن نأ انيلع بجي ؛بلاط وبأ كلذكو لَك ىبنلا هئاذيإلو

 ةالصلا هيلع لوسرلا ىلإ اهادسأ ىتلا هلاعفأ بحن نكل «هرفكل

 .مهئايلوأ نم مهنولعجي :يأ ؛ (مهنوُلوتيو) :فلؤملا لاق *

 «بيرقلاو «قيدصلا ىلع قلطي ؛ناعم ةدع ىلع قلطي :ىلولاو

 لمشي انهو .ةرصنلاو ةالاوملا نم كلذ ريغو .رمأآلل يلوتملاو

 ظ .ةبحملاو ةقادصلاو ةرصنلا

 لاق ثيح ؛ِةْللَي هللا لوسر ةيصو مهيف نوظفحيو» :هلوق *

 ظ . 2'يتيب لهأ يف هللا مكركذأ) :مخ ريدغ موي

 . هتمأ ىلإ هب دهع يذلا هدهع : يأ ؛اِةلَك لوسرلا ةيصو» *

 .ةجحلا يذ نم رشع نماثلا مويلا وه :(مخ ريدغ موي»و

 يذلا قيرطلا يف وهو «(مخ) ىمسي لجر ىلإ بسني ريدغلا اذهو

 ةالصلا هيلع لوسرلا لزن .ةفحجلا نم بيرق «ةنيدملاو ةكم نيب

  «سانلا بطخو «عادولا ةجح نم هعوجر يف ًالزنم هيف مالسلاو
 ؛هللا اوركذا :ينعي ؛ًاثالث ؛«يتيب لهأ يف هللا مكركذأ» :لاقو
 هتمحر اوركذاو «تيبلا لا قح متعضأ نإ هماقتناو هفوخ اوركذا

 . مهقح يف متمق نإ هباوثو

 ضعب نأ هيلإ ىكتشا دقو همع سابعلل ًاضيأ لاقو» :هلوق *

 ىتح نونمؤي ال ؛هديب ىيسفن يذلاو» :لاقف ؛مشاه ينب وفجي شيرق

 .هنع هللا يضر مقرأ نب ديز نع )١1٠8( ملسم هاور 2غ
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 . "'"يتبارقلو هلل مكوبحي

 لعفل ردصم وهو «عجر :يأ ؛ضيئي ضا ردصم : (ًاضيأ)
 . قبس ام ىلع ادوع :ىنعملاو .,فوذحم

 . هركيو عفرتي : (وفحي)

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص لوسرلا يبأ دج وه :«مشاه» *
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 ىتح ؛ مهناميإ متي ال : يأ «نونمؤي ال مهنأ هل مسقأف د

 نأل ؛نينمؤملا نم مهريغ اهيف مهكراشي ةبحملا هذهو «هلل مكوبحي
 .هلل نمؤم لك بحي نأ ناسنإ لك ىلع بجاولا

 هلل ةبحملا ىلع دئاز بح اذهف :«ىتبارقلو» :لاق نكل 4

 .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةبارق تيبلا لآ هب صتخيو

 :«مشاه ينب وفجي شيرق ضعب نإ :سابعلا لوق يفو *
 دع يبنلا ةايح لنم اةركحرم ناك تينا لآ ءافج نأ ىلع ليلد

 «لجو زع هللا همصع نم الإ ؛رشبلا عئابط نم دسحلا نأل كلذو

 نع «(١ا/0ا/) «ةباحصلا لئاضف» يفو )١//75١1(2 «دنسملا» يف دمحأ مامإلا هاور )١(

 نع «يتبارقلو هلل مكبحي ىتح «ناميإ ءىرما بلق لخدي ال هللاو» : ظفلب سابعلا

 ظ 2 .فيعض وهو «دايز يبأ نب ديزي

 وتحل ارو اولاني نل» :ظفلب ,(1165) «ةياحصلا لئاضف» يف لوحلا مامإلا هأآورو

 يف يبنيزلا دارط الصتم هاورو .هلاسرإل فيعض هدانسإو ««يتبارقلو هلل مكوبحي
 .(1905) سابع هللا يصو «ةباحصلا لئاضف» ققحم هلقن امك «(ب84) (هيلامأ)ا
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 ّنم ام ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا تيب لا نودسحي اوناكف

 . مهقحب نوموقي الو مهنوفجيف هلك يبنلا ةبارق نم مهيلع هب هللا

 نم ىفطصاو .«ليعامسإ ىنب ىفطصا هللا نإ :لاقو» :هلوق *

 شيرق نم ىفطصاو ًاشيرق ةنانك نم ىفطصاو «ةنانك ليعامسإ ينب
 .'' "مشاه ينب نم ينافطصاو .مشاه ينب

 نوراتخم «هللا دنع نوفطصم مشاه ينب نأ ىلع ليلد اذهو
 .هقلخ نم

 مهنأ :تيبلا لآل ةبسنلاب ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقعف *

 يف ِِْلَي لوسرلا ةيصو مهيف نوظفحيو ءمهنولوتيو «مهنوبحي
 نولغي نمم نوؤربتي لب «مهتلزنم قوف مهنولزني الو «مهب ريكذتلا
 أبس نب هللا دبع لعف امك ؛ةيهولألا دح ىلإ مهولصوي ىتح «مهيف
 عريس دلو !هللا تنأ :هل لاق نيح بلاط يبأ نب يلع يف

 هللا رمأ يذلا وهو «ليلخلا ميهاربإ نبا وه : : (ليعامسإ»و

 .تافاصلا ةروس يف هتصقو «هحبذب ميهاربإ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل رشع عبارلا بألا وه :(«ةنانك»و

 ظ . ملسو هلا ىلعو

 وهو دلك هللا لوسرل رشع يداحلا سألا وه :«شيرق»و *

 .ةنانك نب رضنلا وهو ءرشع ثلاثلا بألا :ليقو «كلام نب رهف

 عقسألا نب ةلئاو ثيدح نم ؛(”7520١5و ”5) يذمرتلاو 0 ملسم هاور )١(

 . ةلكع هللا ىضر

 دعي



 . كي هللا لوسرل ثلاثلا بألا وه :«مشاه»و *

 2 و تع

 : (نينمؤملا تاهمأ هلك هللا لوسر جاوزأ نولوتيو» :هلوق #

 عون ؟؟عاوزادل ةفص هذه : (نينمؤملا يق ول 93

 0  :بازحألا] ثوب ا 5 الأ ذب تيل لق 3 2 و

 واب ضرألا لهأ

 : ةرخآلا يف هجاوزأ نهنأب نونمؤيو» :هلوق *#

 وعلا نول ني #3 : ىلاعت هلوقلو كلذ يف تدرو ثيداحأل

 تقي اك رن هو يوسْؤُيو مور لح بوحي مو نمو

 ملل َب باع ْمقو ك دس أو عبو أوان رطل و ُذَمَحَك ِءْىَن لك

 مهجور ٌمِهبأَباَء ْنِم ملص نَمَو َمُهَتدَحَو و قلأَن ندع 2 امير

 :لاقف «[8 - 7 :رفاغ] * ٌمِيكَحْلأ ُديِزَعْلا تملأ َكَنِإ ٌمِهِجِّسَرُدَو

 لدي اذهو ::ةنجبلا لوخد دعب نهل ةيجوزلا ت تسثأف ؛ 4 َمِهِجَوُرَأَو »

 تناك اذإ ةرخآلا ىف هتجوز نوكت ايندلا ف ناسنإلا هجوز نأ ىلع

 .ةنجلا لهأ نم

 ماو داك هنو
 يزل

 : «هدالوأ رثكأ مأ اهنع هللا يضر ةجيدخ ًاصوصخ» :هلوق *

 ردصم :(ًاصوصخ» :«اهنع هللا ىضر ةحيدخ ًاصوصخ» #*

 ني



 .جوزت ام لوأ ِةَي يبنلا اهجوزت :دليوخ تنب «ةجيدخا *
 « ةنس نيعبرأ اهرمعو « ةنس نيرشعو امم كاذنيح هرمع ناكو

 تاذ ةأرما اهنآل ؛ ا ريثك اغافقلا ع اهب عمتناو .ةلقاع ةأرما تناكو

 .ادحأ اهيلع جوزتي ملو ءءاكذو لقع

 نينبلا :«هدالوأ رثكأ مأ» :فلؤملا لاق امك تناكف #

 5-5 نم هدالوأ نم نأ ؛هدالوأ مأ :فلؤملا لقي ملو «تانبلاو

 . ةيطبقلا ةيرام نم ناك هنإف ؟ميهاربإ وهو ءاهنم

 مث .مساقلا :تاثب عبرأو نائبا مه ةجيدخ نم نيذلا هدالوأو

 «بنيز :نهف ؛تانبلا امأو .رهاطلاو «ءبيطلا :هل لاقيو «هللا دبع

 هتانب ربكأو .مساقلا هدال وأ ربكأو . ةيقر مث .ةمطاف مث .موثلك مأ مث

 . بنير

 اهنأ كش ال :«هرمأ ىلع هدضاعو هب نمآ نم لوأو» :هلوق *

 راغ يف ىأر امب اهربخأو اهءاج امل ِيَو يبنلا نأل ؛هب نمآ نم لوأ

 تبهذو هب تنماآو . ادبأ هللا كيزخي ال هللاو ؟ الك :تلاق ؟ ءارح

 اذه نإ :هل لاقو ءربخلا هيلع تصقو «لفون نب ةقرو ىلإ هب

 سو لع ل دني ناك ئدنلا نمومانلا

 :نسييبلا بحاص : يأ : (سومانلا)

 .ةقرو هب نماف

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛(10١) ملسمو 20 يراخبلا :هأور )غ0
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 ناتسرلا همز ةحيردفط ءايلا هرم دع ما قمن لوأ لوقت اذهلو

 . لفون نب ةقرو

 ربدت نمو «هدعاس :يأ ؛«هرمأ ىلع هدضاعو» :هلوق

 ةدضاعم نم اهنع هللا يضر ةجيدخ نينمؤملا مأل دجو ؛ةريسلا

 .هئاسن نم اهريغل لصحي مل ام لَك يبنلا

 اهركذي ناك هنإ ىتح :«ةيلاعلا ةلزنملا هنم اهل ناكو» :هلوق *

 نإ :«ىشلاب. .لسريو: هيلع. .هفؤلسو هللا ةضاولص: اهتم. لعب
 ؛''"(دلو اهنم يل ناكو تناكو تناك اهنإ) :لوقيو ءاهتاقيدص

 . هلك لوسرلا دنع اهتلزنم مظع ىلع لدي اذهو ءاهيلع ينثي ناكف

 : (اهنع هللا يضر قيدصلا تنب ةقيدصلاو» :هلوق *

 للك هللا لوسرل اهقيدصت لامكلف ؛ةقيدص اهنوك امأ

 يف ىذألا نم لصح ام ىلع اهربصو «هتلماعم يف اهقدص لامكلو

 تلزن امل هنأ هللاب اهناميإ قدصو اهقدص ىلع كلديو «كفإلا ةصق
 لامك ىلع لدي اذهو .هللا ريغ دمحأ ال ينإ :تلاق ؛اهتءارب

 .اهقدصو اهناميإ

 هللا يضر اهابأ نإف ؛اضيأ كلذكت -« قيدبصلا ثني: اهتوك اأو

 هذه نأل ؛اهلك ممألا قيدص لب «ةمألا هذه يف قيدصلا وه هنع

 اهريغ قيدص وهف ؛ةمألا هذه قيدص ناك اذإف ؛ممألا لضفأ ةمألا

 . ممألا نم

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع نع 22854) يراخبلا :هاور 000
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 ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف» : هِيَ ىبنلا اهيف لاق ىتلا» :هلوق *

 . («ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك

 عيمج ىلع :يأ ؛مومعلا هرهاظ :«ءاسنلا ىلع» :هلوق

 نم :يأ ؛ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف :دارملا نإ :ليقو .ءاسنلا

 . ةجيدخ كلُذ ىف لخدت الف ؛ةايحلا ديق ىلع ىتاللا هجاوزأ

 لمك» :لاق هلك لوسرلا نأل ؛مومعلا ثيدحلا رهاظ نكل *

 «نوعرف ةأرما ةيسآ الإ ءاسنلا نم لمكي ملو ءريثك لاجرلا نم

 ركذ نودي" ناشيتشلا هعرخا نفو .(«ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك

 .اقلطم ءاسنلا لضفأ اهنأ ىلع لدي اذهو .ةجيدخ

 ةمطاف نأل ؛بسنلا رابتعاب ةمطاف نم لضفأ تسيل نكلو *
 . است قناع نه فرتشا كنف ذب

 لئاضفلا نم اهل اهنع هللا ىضر ةشئاع نإف ؛ةلزنم امأو

 . ءاسنلا نم اهريغ دحأ هكردي مل ام ةميظعلا

 يضر نيجورزلا نيناه نأ هللا همحر فلؤملا مالك رهاظو 3

 . . ةجيدخ اهويصملا : لاق هنأل ؛ةدحاو ةلزنم ىف امهنع هللا

 .ةقيدصلا مث : لقي ملو .ء«ةقيدصلاو

 : ةلايسفلا هذه ف اوفلتخا ءاملعلاو 5

 ةدايزو . يرعشألا ىس اوم ا نع )581١(, ملسمو ,(ا/04) يراخبلا :هأور 2غ

 .«ةيلحلا» يف ميعن يبأو يناربطلل (157/5) حتفلا يف ظفاحلا اهازع هجيدخ
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 مل ايازم اهل نأل ؛لضفأ ةجيدخ :ءاملعلا ضعب لاقف

 .اهيف ةشئاع اهقحلت

 «ثيدحلا اذهل ؛لضفأ ةشئاع لب :ءاملعلا ضعب لاقو

 .اهيف ةجيدخ اهقحلت مل ايازم اهل نألو

 مل ةيزم امهنم لكل نإ :لاقف ؛ملعلا لهأ ضعب لصفو

 ىتلا ايازملا نأ كش ال ةلاسرلا لوأ ىفف ؛اهيف ىرخألا اهقحلت

 نأ نكمي الو «ةشئاع اهيف اهقحلت مل ةجيدخ اهيلع تلصح

 ةشئاع نم لصح دع لوسرلا ثوم لكدعبو ةكللذ لدعبو ءاهيواأست

 الف ؛ةجيدخل لصحي مل ام ةمآلا ةيادهو ةنسلا رشنو ملعلا رشن نم

 : لوقن لب ءاقلطم اليضفت ىرخألا ىلع امهادحإ لضفت نأ حصي

 انكلس لق نوكنو «ةهجو نم لضفأ هذهو «هجو نم لضفأ هذه

 نم هذهل ام الو .ةيزملا نم هذهل ام ردهن ملف ؛لدعلا كلسم

 .هعم ةنجلا يف لوسرلا جاوزأ ةيقبو امهو

 نوضعس نيذلا ضفاورلا ةقيرط نم نوّؤربتيو) :هلوق 00

 : (مهنوبسيو ةباحصلا

 «تيبلا لآو بلاط يبأ نب ىلع يف ةالغ ةفئاط :ضفاورلا *
 هللا يضر ةباحصلل اهرك مهدشأو عدبلا لهأ لضأ نم مهو

 اني



 . مهيلع در نم بتك يفو

 نب نيسحلا نب ىلع نب ديز اوضفر مهنأل ضفاور اومسو

 ءامهيلع ىنثأف ءرمعو ركب يبأ نع هولأس امدنع بلاط يبأ نب يلع

 . يدج اريزو امه :لاقو

 «تيبلا لآل ءادعلا نوبصني نيذلا مهف ؛بصاونلا امأ *

 . ضفاورلا نم ضيقنلا ىلع مهف ؛ مهنوبسيو .مهيف لوحلدفقيو

 .نرشلالاو بولقلاب ةياحصلا ىلع اودتعا ضفاورلاف *

 نم الإ ؛مهنوهركيو ةباحصلا نوضغبي بولقلا يفف
 .تيبلا لا مهو «مهيف اولغو مهبرام لينل ةليسو مهولعج

 !ةملظ مهنإ :نولوقيو مهنونعليف مهنوبسي نسلألا يفو
 نم كلذ ريغ ىلإ ءاليلق الإ ْةْيَك يبنلا دعب اودترا مهنإ :نولوقيو
 . مهبتك يف ةفورعملا ءايشألا

 يفو ةباحصلا يف حدق وه لب ءطقف مهنع هللا يضر ةباحصلا يف

 : لجو زع هللا تاذ ىفو هللا ةعيرش ىفو هك ىبنلا

 . حضاوف ؛ةباحصلا يف ًاحدق هنوك امأ

 هباحصأ ناك ثيحف ؛ِةلك هللا لوسر يف ًاحدق هنوك امأو
 لوسر يف حدف هيفو .قلخلا رارش نم ةتمأ ىلع هؤافلخو ةفاشماو

 مهلئاضف نم هب ربخأ اميف هبيذكت وهو ءرخآ هجو نم كي هللا
3 

 . مهبقانمو

 ايدل



 نيبو اننيب ةطساولا نألف ؛هللا ةعيرش يف ًاحدق هنوك امأو

 تطقس اذإف «ةباحصلا مه ةعيرشلا لقن يف َِك هللا لوسر

 .ةعيرشلا نم هولقن اميف ةقث قبي مل ؛مهتلادع

 يف هلي هيبن ثعب ثيحف ؛هناحبس هللا يف ًاحدق هنوك امأو

 !!هتمأل اهلقنو هتعيرش لمحو هتبحصل مهراتخاو «قلخلا رارش

 يضر ةباحصلا بس ىلع ىربكلا ماوطلا نم بترتي اذام رظناف
 . مهنع هللا

 نوبسي نيذلا ضفاورلا ءالؤه ةقيرط نم أربتن نحنو *
 نع فكلا نأو «ضرف مهتبحم نأ دقتعنو «مهنوضغبيو ةباحصلا

 امل ؛مهتبحم نم ةءولمم  دمحلا هللو  انبولقو ءضرف مهئواسم
 . لَك يبنلا ةرصنو ملعلا رشنو ىوقتلاو ناميإلا نم هيلع اوناك

 وأ لوقب تيبلا لهأ نوذؤي نيذلا بصاونلا ةقيرطو» :هلوق 3

 .(لمع

 . بصاونلا ةقيرط نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ ًاربتي : ىنعي #

 .تيبلا لآ يف نولغي نيذلا «ضفاورلا سكع ىلع ءالؤهو

 .ةيالولاو ةمصعلا روط ىلإ ةيرشبلا روط نع مهوجرخي ىتح

 نولغي ةضفارلا اوأر املف «ةعدبب ةعدبلا اولباقف ؟؛بصاونلا امأ

 ءالؤهل ةلباقم ؛مهبسنو تيبلا لآ ضغبن ؛ًاذإ :اولاق ؛تيبلا لآ يف

52) 



 .ةوق الإ ةعدبلا ديزت ال ةعدبب ةعدبلا ةلباقمو ؛رومألا

 1 اع 00
 نك زك

  امع :ىنعي ؛(«ةباحصلا نيب رجش امع نوكسميو» :هلوق *

 . عازنلا نم مهنيب عفو

 نب رمع لتقم دعب مهنيب تعقو مهنع هللا يضر ةباحصلاف *

 ناهيع لتقم لعب رمألا دتشاو «تاعازن هنع هللا يضر باطخلا

 ظ .لاتقلا ىلإ ىدأ امم .عقو ام مهنيب عقوف

 ليوأت نع كش اللب - تعقو لقو « ةروهشسم اياضقلا هذهو

 نإ : لوقن نأ نكمي الو .قح ىلع هنأ نظي مهنم لك .داهتجاو

 . قح ىلع ًاّيلع نأو «لطاب ىلع مهنأ نودقتعي

 اوباصأ دق اونوكي نأ مزلتسي ال قح ىلع مهنأ مهداقتعاو
 . ىحلا

 ىلع اومدقي نل مهنأ ملعن نحنو « نيئطخم اوناك اذإ نكلو

 مكح اذإ) : نأ لك ىبنلا نع تبث هنإف ؛داهتجا نع الإ رمألا اذه
 مث دهتجاف مكح اذإو «نارجأ هلف ؛باصأ مث دهتجاف مكاحلا
 رجأ مهلف ؟ نودهتجم نوئطخم مه :لوقنف 27( رجأ هلف ( ليا

 :لجاو

 .هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نع ؛(11217) ملسمو .(757) يراخبلا :هاور )
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 ةهجلا :ناتهج هل هنم نحن انفتوم لصح يذلا اذهف #*

 . لعافلا نم انفقوم : ةيناثلا ةهجلاو .لعافلا ىلع مكحلا :ىلوألا

 نأ هب هللا نيدن ام نأو «قبس دقف ؛لعافلا ىلع مكحلا امأ

 هيف عقو اذإ داهتجالاو ءداهتجا نع رداص وهف ؛مهنيب ىرج ام
 .هل روفغم روذعم هبحاصف ؛أطخلا

 رجش امع كاسمإلا انيلع بجاولاف ؛لعافلا نم انفقوم امأو

 ةعيقولاو متشلاو بسلل الاجم ءالؤه لعف نم ذختن اذامل «مهنيب

 «نوملاس امإو نومثا امإ اذه انلعف يف نحنو ؛اننيب ءاضغبلاو مهيف

 !؟اذدنأ نيمسناك اننبلو

 نيب ىرج امع تكسن نأ رومألا هذه هاجت انيلع بجاولاف *

 الإ ؛رومألا هذه يف خيراتلا وأ رابخألا علاطن ال نأو «ةباحصلا

 .ةرورضلل ةعجارملا

 تاك خ5

 اهنم ؛مهيواسم يف ةيورملا راثآلا هذه نإ :نولوقيو» :هلوق *

 ههجو نع ريغو صقنو هيف ديز دق ام اهنمو .بذك وه ام
 . (حيرصلا

 : ماسقأ ةثالث مهيواسم يف ةيورملا راثآلا فلؤملا مسق *

 ًاريثك دجوي اذهو «مهنم عقي مل ضحم بذك وه ام اهنم
 لا ريغ يف ضفاورلا هيوري امو تيبلا لا يف بصاونلا هيوري اميف
 سلا

 هج +

 يملا



 نع رّيغو صقنو هيف ديز نكل ءلصأ هل ءيش اهنمو
 .ههجو

 .هدر بجي امهالك نامسقلا ناذهو

 ؟هيف لوقن اذامف ؛حيحص وه ام :ثلاثلا مسقلا

 : هلوقب فلؤملا هنيب

 ,نوبيصم نودهتحم امإ :نوروذعم هيف مه هنم حيحصلاو» د

 ظ . (نوئطخم نودهتجم امإو

 رجأ هلف ؛أطخأ نإو .نارجأ هلف ؛سباصأ نإ دهتجملاو *

 ءمكاحلا مكح اذإ» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل ؛دحاو

 ؛ًأطخأ مث ءدهتجاف ءمكح اذإو «نارجأ هلف ؛باصأ مث ءدهتجاف
 7 ا ةلف

 نع رداص امهنع هللا يضر ىلعو ةيواعم نيب ىرج امف

 . ليوأتو داهتجا

 لب «ةيواعم نم هيف باوصلا ىلإ برقأ ًاّيلع نأ كش ال نكل
 .ًادهتجم ناك ةيواعم نأ الإ ؛هباوصب مزجن داكن دق

 :لاق ِيلَك يبنلا نأ باوصلا ىلإ برقأ ًاّيلع نأ ىلع لديو *
 باحصأ هلتق يذلا ناكف ؛''”ةيغابلا ةئفلا هلتقت !رامع حيو»

 . (نيحيحصلا» ىف وهو 75860(2 /7؟) هجيرخت مدقت )010

 . هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ؛(7915) ملسمو .(541) يراخبلا :هاور (؟0)
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 مهنكل .مامإلا ىلع ةجراخ ةيغاب ةئف اهنأ انفرع اذهبو «ةيواعم

 .اًنظ امإو ًاعطق امإ يلع عم باوصلاو «نولوأتم

4 3 3 2 

 ال تلصح تائيس نم مهنم عقو ام وهو «عبار مسق كانهو

 : ليوأت نع الو داهتجا نع

 : هلوقب فلؤملا هنيبف
 ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال كلذ عم مهو)» *

 . «هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلوقل ؛كلذ نودقتعي ال #
 ©)(نوباوتلا نيئاطخلا ريخو ءءاطخ مدآ ينب لك»

 ءيش ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ؛مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو
 .اهولعفي وأ اهولحتسيف اهرئاغصو بونذلا رئابك نم

 نم لصح امك ؛رئابكلا نم ًائيش لعفي دق مهنم دحاولا نكل
 ها يلا .اكجا ترب نيجي تباثا نير نابحو هلاثآ نإ حطيت

 . مهيلع دحلا ةماقإب هنم اورهطت لصح يذلا اذه نكلو .2"'”كفإلا

 يمرادلاو ,(؟55848) يذمرتلاو 2( /8) (دنسملا» يف دمع مامإلا هاور 210(

 هنسحو .كلام نب سنأ نع ؛(؟55/54) مكاحلاو )570١(« هجام نباو .«(570)

 . (5751) «ةاكشملا» يف ينابلألا

 هللا يضر ةشئاع نع ؛(؟ا/ا/ ٠ ملسمو (ا/هو/) يراخبلا هاآور ؛كفإلا ثتيدح 6

 .اهنع

 انكي



 : ينعي ؛«ةلمجلا يف بونذلا مهيلع زوجي لب» :هلوق

 . رشبلا نم مهريغك

 : هللا همحر فلؤملا لاق امب مهريغ نع نوزاتمي نكل

 ردصي ام ةرفغم بجوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهلو» *

 . (ردص نإ مهنم

 نم هولعف ام مهنع اهب هللا وحمي يتلا بابسألا نم اذه *

 مل يتلا لئاضفلاو قباوسلا نم مهل ام وهو - وأ رئاغصلا

 «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا اورصن مهف ؛دحأ اهيف مهقحلي
 هذهف ؟؛هللا ةملك ءالعإل مهباقر اولذبو .مهسفنأو مهلاومأب اودهاجو

 مل اذإ «ءبونذلا مظعأ نم ناك ولو «مهنم ردص ام ةرفغم بجوت
 ظ . رفكلا ىلإ لصي

 شيرق ىلإ لسرأ نيح ةعتلب يبأ نب , بطاح ةصق كلذ نمو *

 «كلذ ىلع هيبن هللا علطأ ىتح .مهيلإ لَك يبنلا ريسم نع مهربخي
 «بطاح قنع برضي نأ ِلَك يبنلا رمع نذأتساف ءربخلا مهلصي ملف

 ىلع علطا هللا لعل ؟كيردي امو ءاردب دهش هنإ» :ّلَك يبنلا لاقف

 .''"!ومكل ترفغ دقف ؛متئش ام اولمعا :لاقف ءردب لهأ

 نمل رفغي اال ام تائيسلا نم مهل رفغي هنإ ىتح» :هلوق *

 نمل سيل ام تائيسلا اوحمت يتلا تانسحلا نم مهل نأل .مهدعب

 .هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع «نيحيحصلا» ىف وهو «(75909/7) هجيرخت قبس ()
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 نأو «نورقلا ريخ مهنأ :هلكك هللا لوسر لوقب تبث دقو ءمهدعب
 نمم ًابهذ دحأ لبج نم لضفأ ناك ؛هب قدصت اذإ مهدحأ نم دملا
 . (مهدعب

 ال١ :هلوق يفو «''"ينرق سانلا ريخ» :ِهكك هلوق يف كلذو *

 دحأ لثم مكدحأ قفنأ ول ؛هديب يسفن يذلاوف ؛يباحصأ اوبست
 7ع ألو مهدحأ دم غلب ام ؛ًابهذ

 دق نوكيف ؛بنذ مهدحأ نم ردص دق ناك اذإ مث :هلوق *

 : (هنم بات

 : ىلاعت هلوقل ؛هترعمو هلابو هنع عفترا ؛هنم بات اذإو :ينعي

 لِ هل مَيَح لأ سفن َنوُتَني الو رخاء الإ هَل مم تعني ال َندلآَو#

 َباَت نَماَّلِإ 8 :هلوق ىلإ © . . .اًماَنَأ َقَيَكِلَد لَعْفَي نَمَو تو الو نحل
 هلأ َناَكَو ِبدَنَسَح ْمِهِتاَعيِس هنأ ُلّدَبِي كليو اسلم المسح َلِيَعَو مادو

 ناك بنذلا نم بات نمو 7١[. - 78 :ناقرفلا] 4امحّي اروُفَع
 . هيلع رثؤي الف ؛هل بنذ ال نمك

 َّنإ # :ىلاعت هلوقل ؛(هوحمت تانسحب ىتأ وأ» :هلوق *

 ١١5[. :دوه] 4ِتاَعِيَّشلأ َنْبِحْزَي تنسخ

 ثيدحلا ىف ىلاعت هلوقل :«هتقباس لضفب هل رفغ وأ» :هلوق *

 .(مكل ترفغ دقف ؟متئش ام اولمعا» : ردب لهأ يف يسدقلا

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛«نيحيحصلا» يف وهو )701١7/7(2 هجيرخت قبس (؟)
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 سانلا قحأ مه يذلا ٍِلَك دمحم ةعافشب وأ» :هلوق #*

 . (هتعافشب

 هللا يضر ةباحصلاو .هتمأ يف عفشي ِةِكَك يبنلا نأ قبس دقو

 ىف ءالبلا نإف : «هنع هب رفك ايندلا ىف ءالبب ىلتبا وأ» :هلوق *

 :هلوق ىف ِهلَي ىبنلا كلذب ربخأ امك ؛تائيسلا هب هللا رفكي ايندلا
 هب هللا طح الإ ؛هاوس امف ضرم نم ىذأ هبيصي ملسم نم ام»

 ةروهتكم اذه ىف فيداحألاو "يق رز ةرجشلا طحت امك :؛ةتاكيس
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 رومألا فيكف ؛ةققحملا بونذلا يف اذه ناك اذإف» :هلوق

 ؛اوؤطخأ نإو .«نارجأ مهلف ؛اوباصأ نإ :نيدهتجم اهيف اوناك يتلا

 نم هذه نوكتف ؛ هليلد قبسو .اروفغم أطخلاو .دحاو رجأ مهلف

 .بيعلاو مهيف حدقلل ًاببس نوكت الأ ىلوأ باب

 يف حدقلا عفرت فلؤملا اهركذ يتلا بابسألا هذهف

 :نامسف يهو .ةياحصلا

 . لئاضفلاو قباوسلا نم مهل ام وهو «مهب صاخ :لوألا

 ةعافشو .ةيحاملا تانسحلاو «ةبوتلا ىهو ماع : يناثلاو

 . ءالبلاو هّدِْكَي ىبنلا

 , هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ؛(؟ها/١) ملسمو ,(0550) يراخبلا هاور 0030
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 رزن ليلق مهضعب لعف نم ركني يذلا ردقلا نإ مث» :هلوق *

 : (مهنساحمو موقلا لئاضف بنج يف رومغم

 لقأ رزن ًاَّدج ليلق مهضعب لعف نم ركني يذلا ردقلا
 . (مهنساحمو موقلا لئاضف بنج يف رومغم» :لاق اذهلو «ليلقلا

 فذقو رمخ برشو ةقرس مهضعب نم لصح هنأ كش الو *

 نوكت ءايشألا هذه لك نكل ءناصحإ ريغب ىنزو ناصحإب ىنزو
 هيف ميقأ اهضعبو ءمهنساحمو موقلا لئاضف بنج يف ةرومغم

 .ةرافك نوكيف .دودحلا

 مهنساحمو مهلئاضف نم ائيش هللا همحر فلؤملا نيب مث *#

 :هلوقب

 1 «حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلاو ةرصنلاو

 ءاج ام لك رمغت «ةروهشم ةمولعم لئاضفو بقانم هذه لكف

 .نيلوأتم نيدهتجم اهيف اوناك يتلا

 هللا نم امو .ةريصبو ملعب موقلا ةريس يف رظن نمو» : هلوق 2

 : «ءايبنألا دعب قلخلا ريخ مهنأ ًانيقي ملع ؛لئاضفلا نم هب مهيلع

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع تبث ام ىلإ ةفاضإلاب اذه

 نيذلا مث . مهنولي نيذلا مث ؛ ينرق سانلا ريخ» :هلوق نم ملسو
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 رمع نب هللا دبع ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخأ .«مهنولي
 عملا 5

 صنلاب ءايبنألا عابتأ نم مهريغ ىلع مهتيريخ تبثت اذه ىلعو
 . مهلاوحأ يف رظنلاو

 امو موقلا نساحم يف فاصنإو ةريصبو ملعب ترظن اذإف

 دعب قلخلا ريخ مهنأ ًانيقي تملع ؛لئاضفلا نم هللا مهاطعأ

 ءابقنلا نم ريخو «ىسيع باحصأ نييراوحلا نم ريخ مهف ؛ءايبنألا

 «مهريغعو دوه عمو حون عم اونما نيذلا نم ريخو «ىسوم باحصأ

 .مهنع هللا يضر ةباحصلا نم لضفأ ءايبنألا عابتأ يف دحأ دجوي ال

 َتَجِأ ََّمأ رْيَخ مكه # :ىلاعت هلوقل ؛مولعم رهاظ اذه يف رمألاو
 لَك يبنلا نألو «ةباحصلا انريخو 28٠١٠١١ :نارمع لا] ©« سياتل

 . كش الب باحصألا ريخ هباحصأف ؛قلخلا ريخ

 رش مهف ؛ةضفارلا دنع امأ «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع اذه

 . مهنم اونثتسا نم الإ ؛ قلخلا

 دجوي الو دجو ام : يأ ؛(مهلثم نوكي الو ناك ال» :هلوق

 دجوي الف ؟«ينرق سانلا ريخ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛مهلثم

 .ًاقحال الو ًاقباس ال مهنع هللا يضر مهلثم قالطإلا ىلع

 ريخ يه ىتلا .ةمألا هذه نورق نم ةوفصلا مهنأو» :هلوق ظ

 : «لجو زع هللا ىلع اهمركأو ممألا

 .(2278/5) مدقت )010(

 انحلت



 يا : ىلاعت هلوقلف ؛ممألا ريخ ةمألا هذه نوك امأ

 َوِمْؤُتَو ركحدملا نع ْوَهْنَتَو ٍفوُرَعَمْلاب ومات سال ْتَجِ ه1
 اطَسو نأ كككلَمج َكيدكَي » :هلوقو ٠١١[« :نارمع لآ] * هلأ 2 وللا 3-7
 هللا ىلص يبنلا نألو ١847[« :ةرقبلا] * ساّنلأ َلَع َءآَدَبْس أ دش ووك

 ريخ هتمأ نوكت نأ مرج الف ؛ لسرلا ريخ ملسو هلا ىلعو هيلع

 . ممألا

 ىيخ» لكك هلوقلف ؛ةمألا نورق ةوفص ةباحصلا نوك امأو

 :كئار قي ةارعلاو: +816 رق نتمأ ريعبلا .ةظفلا قو. 6" ينزت نيانلا

 . نيعباتلا

 اوضرقنا ةباحصلا روهمجو ءهطسو مهو «نرقلا لهأ روهمجب

 رصع رخاوأ يف اوضرقنا ناسحإب نيعباتلا روهمجو «ليلق رفن الإ
 يعبات روهمجو كلملا دبعو ريبزلا نبا ةرامإ يف ةباحصلا رغاصأ

 ةنس ىئثيللا ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأ ًاتوم ةباحصلا رخآ ناكو

 . رشعو ةئم : ليقو «ةرجهل ١ نم ةئم

 .هنع هللا يضر دوعسم نبا نع .«نيحيحصلا» يف وهو )5//١55(2 هجيرخت مدقت )010(

 :انيتعااللا نير ميس ني اذا ربع 6 ) يراخبلا هاور 62
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 نم رخآ نأ اوقفتاو» :2؟'"حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 نيرشعلا دودح ىلإ شاع نم هلوق لبقي نمم نيعباتلا عابتأ نم ناك
 . (نيتكمو

 ني ايزي دكني ءاأ .م؟ ب

 .(5/50) «حتفلا» )01(
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 لصف

 ءايلوألا تامارك ىف

 نم اهيف قحلا فرعي نأ ىغبني ةماه ةلأسم ءايلوألا تامارك
 ؟تااليختلا باب نم ىه وأ .ةتباث ةقيقح ىه له ؛ لطابلا

 : هلوقب اهيف ةنسلا لهأ لوق هللا همحر فلؤملا نيبف

 : «ءايلوألا تاماركب قيدصتلا :ةنسلا لهأ لوصأ نمو»

 ؟ءايلوألا مه نمف تا

 فَوَح ال هلأ آَيِلْوأ كإ آلأ # :هلوقب مهنّيب هللا نأ ::تارخلاو
 رس 0 أ اس ساس سرا

 . [1: سنوي] 4توتنَأواكراوثماَ ىلا +توؤرخي هالو مه 9
 ءانقت انموع ناك نما هللا محب ةيفوت' نبا مالسإلا خيش لاق

 الو هلل ناك

 ناميإلاب يه امنإ ةيالولا «ينمتلاو ىوعدلاب ةيالولا تسيل
 هلل ىقتثم ريع هنكلو ! يلو هنإ : لوقي الجر انكار ولف ؛ ىوقتلاو

 . هيلع دودرم هلوقف ؛ ىلاعت

5” 1/ 



 قراخ رمأ ةماركلاو.ةمارك عمج يهف ؛تاماركلا امأ

 وأ ,ةناعإ وأ هل اذنأت ؛ يلو لي ىلع ىلاعت هللا هيرجي «ةداعلل

 نب ةلص وهو ءهسرف هل ىلاعت هللا ايحأ يذلا لجرلاف

 ؛هلهأ ىلإ لصو املف .هلهأ ىلإ لصو ىتح «تتام نأ دعب « ميشأ

 جرسلا ىقلأ املف !ةيرع اهنإف ؟؛سرفلا نع جرسلا قلأ :هنبال لاق
 .هل ةناعإ لجرلا اذهل ةمارك هذهف ."'"ةتيم تطقس ؛اهنع

 نب ءالعلل ىرج يذلا لثمف ؛مالسإلا ةرصنل يتلا امأ

 ةروهشسم امهتصقو ءةلجد رهن روبع يف ةهةينع هللا يضر صاقو 58

 . خيراتلا يف

 .ةداعلل قراخ رمأ ةماركلاف

 .ةماركب سيلف ؛ةداعلا قفو ىلع ناك ام امأ

 دي ىلع يرجت اهنكل «ةداعلل ةقراخ رومأ اهنإف ؛ةذوعشلاو رحسلا

 .ةمارك هذه نوكت الف ؛هللا ءادعأ دي ىلع لب «هللا ءايلوأ ريغ

 يف تامارك اهنأ ىعدت ىتلا تاماركلا هذه ترثك دقو *

 رذحلا بجاولاف ؛هللا ليبس نع نودصي نيذلا نيذوعشملا ءالؤه

 باهذ اركذ امهنأ الإ ؛(556) كرابملا نبال «دهزلا» .(؟٠1١5//79) «ةوفصلا ةفص» )1١(
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 .اقحالو ًاقباس «عقاولاو ةنسلاو نارقلاب ةتباث ةماركلاف

 ةصق قبس نمل ةنسلاو نارقلاب ةتباثلا تاماركلا نمف
 اونمآأ دق مهو «نيكرشم موق يف اوشاع نيذلا .فهكلا باحصأ

 نيرجاهم ةيرقلا نم اوجرخف «مهرمأ ىلع اوبلغي نأ اوفاخو «هللاب
 راغلا اذه هجو «لبج يف ًاراغ مهل هللا رسيف «لجو زع هللا ىلإ

 نومرحي الو مهنادبأ دسفتف مهيلع سمشلا لخدت الف «لامشلا ىلإ

 تبرغ اذإو «نيميلا تاذ مهفهك نع روازت تعلط اذإ ءاهنم

 فهكلا اذه يف اوقبو ءهنم ةوجف يف مهو «لامشلا تاذ مهضرقت

 تاذ هللا مهبلقي «نومئان مهو ءاعست اودادزاو نينس ةئم ثالث

 ءرحلا مهجعزي مل ءءاتشلا يفو فيصلا يف «لامشلا تاذو نيميلا

 هذهف .مونلا نم اولم امو اوشطع امو اوعاج ام «دربلا مهملؤي ملو

 هذه نع كرشلا لاز دقو هللا مهثعب ىتح اذكه اوقب «كش الب ةمارك

 .هنم اوملسف «ةيرقلا

 ثيح هللا اهمركأ ءاهنع هللا يضر ميرم ةصق كلذ نمو

 اهعذجب زهت نأ هللا اهرمأو .ةلخنلا عذج ىلإ ضاخملا اهءاجأ

 .اًينج ابطر اهيلع طقاستتل

 ؛هثعب مث ماع ةئم هللا هتامأ يذلا لجرلا ةصق كلذ نمو

 . هناميإ يف اتابث دادزيو «ىلاعت هللا ةردق هل نيبتيل ؛هل ةمارك

 .ءايبنألا باتك) عجارو «ةريثك تاماركلاف ؛ةنسلا يف امأ

 باتكو ««يراخبلا حيحص» يف (ليئارسإ ينب نع ركذ أم باب
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 نبا مالسإلا خيشل «ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا»
5 -. 

 هب ملعي ءرهاظف ؛تاماركلا توبثب عقاولا ةداهش امأو

 . ةقداصلا رابخألاب امإو «ةدهاشملاب امإ :هرصع ىف ءرملا

 .ءايلوألا تاماركب قيدصتلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمف

 بهذم وهو «ةنسلا لهأ بهذمل فلاخم بهذم كانهو *

 لك نأل ؛يبنلاب يلولاو يلولاب رحاسلا هبتشال ؛تاماركلا تبثأ ول

 . قراخب يتأي مهنم دحاو

 ءىلو دي ىلع ةماركلا نأل ؛سابتلالا نكمي ال :لاقيف

 ةيآ .ًاّيلو نكي مل ؛اهاعدا ولو «ةوبنلا يعدي نأ نكمي ال يلولاو

 نم ديعب ودع دي ىلع رحسلاو ةذوعشلاو «يبن دي ىلع نوكت يبنلا

 ؛هبسكب اهلانيف «نيطايشلاب هتناعتساب هلعفب نوكتو ء«هللا ةيالو

 . هبسكب ىلولا اهبلطي ال «ىلاعت هللا نم ىهف ؛ةماركلا فالخب

 ؛هعبتا يذلا ىبنلل ةيآ ىهف ؛ىلول ةمارك لك :ءاملعلا لاق *

 قيرط يلولا اذه قيرط نأ لجو زع هللا نم ةداهش ةماركلا نأل

 ؛ةمآلا هذه نم ءايلوألل تاماركلا نم ىرج ام ؛اذه ىلعو

 .ِلَك هللا لوسرل تايآ اهنإف
 ءايبنألا مبم ىبنل ةيا نم ام :ءاملعلا ضعب لاق اذهلو *



 .اهلثم هِي هللا لوسرلو الإ ؛نيقباسلا

 ؛ًايح جرخيف رانلا يف قلي مل كي لوسرلا نأ مهيلع دروأف
 .ميهاربإل كلذ لصح امك

 ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عابتأل كلذ ىرج هنأب بيجأف
 عابتأ مركأ اذإو «"'”ينالوخلا ملسم يبأ نع نوخرؤملا هركذ امك
 لد ؛ةداعلل قراخلا رمآلا اذه سنجب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 يتلا ةيآلا هذه سنجب ديؤم هنأل + قس لك ىلا نيد نأ ىلع «كلد

 . ميهاربإل تلصح

 قلف دقو «ِةلَك يبنلل قلفي مل رحبلا نأ مهيلع دروأو
 !ىسومل

 ءيش رحبلا يف قلعتي اميف ةمألا هذهل لصح هنأب بيجأف

 ةصق يف امك ؛ءاملا ىلع يشملا وهو .ىسومل لصح امم مظعأ
 مظعأ اذهو «ءاملا رهظ ىلع اوشم ثيح ("”؛يمرضحلا نب ءالعلا

 . ةسباي ضرأ ىلع ىشم ىسوم نأل ؛ىسومل لصح امم
 عقي ملو .ىتوملا ءايحإ ىسيع تايا نم نأ مهيلع دووأو َ

 حرط يبنتملا يسنعلا دوسألا نإ :لاقو .«يزوجلا نبال )٠١/8/5( «ةوفصلا ةفص» )١(

 . مالسلا هيلع ليلخلاب هبشي ناكف ءهرضت ملف ءرانلا يف ينالوخلا ملسم ابأ

 ءالعلا عم انوزغ :لاق باجنم نب مهس نع ؛(١/7) «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور امل ()

 اي ءميلع اي :لاقف .مهنيبو اننيب رحبلاو «نيراد انيتأ ىتح انرسف «يمرضحلا نبا
 انل لعجاف مهللا ,كودع لتاقن كليبس يفو .كديبع انإ ءميظع اي ءّيلع اي «ميلح
 .ءاملا اندوبل غلبي ام انضخف ءرحبلا محتقنف اليبس مهيلإ

 م.



 . لي هللا لوسرل كلذ

 امك ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عابتأل عفو هنأب بيجأف

 ىلاعت هللا اعدف «قيرطلا ءانثأ يف هرامح تام يذلا لجرلا ةصق يف

 .ىلاعت هللا هايحأف «هييحي نأ

 . صربألاو همكألا ءاربإ مهيلع دروأو

 حرج امل نامعنلا نب ةداتق نأ ٍةِكَي يبنلا نم لصح هنأب بيجأف

 دم يبنلا ءاجف «ءهدخ ىلع تراص ىتح هئيع ترددت ؛ دحأ يف

 نا هيا تراصف ءاهناكم 52 اهعضوو « هديب اهندكاف

 . تايآلا مظعأ نم هذهف

 هع ىبنلل اهسنج نم ناك نيقباسلا ءايبنألل تناك ىتلا تايآلاف

 ةيادبلا» باتك ىلإ عجريلف ؛كلذ نم ديزملا دارأ نمو «هتمأل وأ
 ظ ريتك رت «خيراتلا يف ةياهنلاو

 . كينتل

 نصحشلل :ةناعإ وأ انيق وأ اديبأت ةوكت اهنإ ةانلق ؟تامازكلا

 ىف اهنم رثكأ .نيعباتلا ىف تاماركلا تناك اذهلو +قحلل ارضن وأ

 ام رصنلاو دييأتلاو تيبثتلا نم مهدنع ةباحصلا نأل ؛ةباحصلا

 ىلعي وبأو يوغبلا نع ؛(1١7/”) «ةباصإلا» ىف رجح نب ظفاحلا اهجرخأ دقو )١(

 (598//) «عمجملا» يف يمثيهلا اهازعو ؛«ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو ينطقرادلاو
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 امأَو .مهرهظأ نيب ناك ِةْكَي لوسرلا نإف ؛تاماركلا نع هب نولغتسي

 مهنمر يف تاماركلا ترثك كلذلو :قللد نود مهنإف ؛نوعباتلا

 .هيلع مه يذلا قحلل ًارصنو ًاتيبثتو مهل ًادييأت

 : (تاداعلا قراوخ نم مهيديأ ىلع هللا يرجي امو» :هلوق *

 .قراخ عمج :«قراوخ»

 .ةداع عمج : (تاداعلا»و

 ةداعلا فالخ ىلع ىتأي ام :«تاداعلا قراوخ»ب دارملاو

 ةيوكلا

 : تاللالد عبرأ اهل تاماركلا هذهو

 اذه لصح ثيح ؛لجو زع هللا ةردق لامك نايب :ًالوأ
 .هللا رمأب ةداعلل قراخلا

 ول هنأل ؛لعفت ىتلا ىه ةعيبطلا نأب نيلئاقلا بيذكت :ًايناث
 ال دحاو قسن ىلع ةعيبطلا تناكل ؛لعفت ىتلا يه ةعيبطلا تناك

 ارم نوكلل نأ ىلع لد ؛ةعيبطلاو تاداعلا تريغت اذإف ؛ريغتي

 . اقلاكو

 :ًايرق انقلسأ انك عوبفملا ىبنللاةيآ اهنأ :انلاث

 .ىلولا اذهل ةماركو ًاتيبثت اهيف نأ :ًاعبار



 ةردقلا عاونأو تافشاكملاو مولعلا عاونأ يف» :هلوق

 قلعتي مسق :نيمسق ىلإ مسقنت ةماركلا نأ :ينعي ؛«تاريثأتلاو

 :ةضاريثاتلاو ا لا رم ةو «تافشاكملاو مولعلاب

 لصحي ال ام مولعلا نم ناسنإلل لصحي نأف ؛مولعلا امأ

 . هريغل

 هل فشكي يتلا ءايشألا نم هل رهظي نأف ؛تافشاكملا امأو

 .هريغل لصحي ال ام اهنع
 هعلطأ هللا نأ :ركب يبأ نع ركذ ام :- مولعلا لوألا لاثم

 "”ىثنأ هنأ هللا هملعأ؛ - لمحلا  هتجوز نطب يف ام ىلع

 نينمؤملا ريمأل لصح ام : تافشاكملا  ىناثلا لاثمو

 يوحنا مور سياكل تمحي ناك نيج هنعشللا يضر تاطكلا نيم
 اذه نم اوبجعتف !لبجلا !ةيراس اي :لوقي هوعمسف «ربنملا ىلع

 مينز نب ةيراس نع هل فشك هنإ :لاقف ؟كلذ نع هولأس مث «مالكلا

 ىلإ ههجوف «هودع نم روصحم هنأو «- قارعلا يف هداوق دحأ وهو -

 مع“ .كلاورخا ةيواس م !لبجلا !ةيراس اي :هل لاقو «لبجلا

 !؟"'هب نصحتو «لبجلا ىلإ زاحناو

 (ةباصإلا» يف رجح نبا اهدروأو "تف «ءايلوألا تامارك» نيف ىئاكلاللا هاور )0010(

 )5١1١7/5(.

 :لاقو ١7١( /1/) «ةيادبلا» ىف ريثك نبا هركذو «(«ةوبنلا لئالد» ىف ىقهيبلا هاور ()

 )١١١١(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» ىف ىنابلألا هنسحو .ديج نسح هدانسإ
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 .ديعب هنكل .عقاو رمأ هنأل «تافشاكملا رومأ نم هذه

 عذجل اهزه نم ميرمل عقو ام لثمف ؛تاريثأتلاو ةردقلا امأ

 نم ملع هدنع يذلل عقو ام لثمو .اهيلع بطرلا طقاستو لخنلا

 كيلإ دتري نأ لبق هب كيتا انأ :ناميلسل لاق ثيح ؛باتكلا

 . كفرط

 د6 د

 اهريعو تيكلا ةروس يف ممألا فلاس نع روثأملاو» :هلوق *

 . (ةمألا قرف رئاسو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا هذه ردص نعو

 باحصأ ةصق اهنمو «ممألا نم قبس اميف ةدوجوم تاماركلا

 لوسرلا دهع يف ةدوجومو «''ةرخصلا مهيلع تقبطنا نيذلا راغلا
 صضعب دنع ماعطلا ريثكتو 7 ريض وش ديما 000 ؛ دع

 يذلا ميشأ نب مهلض ةيضوا زاب ؛نيعباتلا يف ةدوجومو أ 7 افيضلا

 . ”نينرقل هللا ايحأ

 «عساو باب اذهو» :«ناقرفلا» باتك يف مالسإلا خيش لوقي

 رمع نبا نع ؛(؟!57) ملسمو .(55515) يراخبلا اهاور ؛راغلا باحصأ ةصق )1١(

 .هنع هللا يضر 00

 يبأ ثيدح نم ؛(145) ملسمو 0018(2) يراخبلا اهاور ؛ريضح نب ديسأ ةصق (5)
 :ةتغ هللا: يضر رييقس ني.البسأ نع يردخلا ةيعس

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم ؛(51١75) ملسمو )5١67(. يراخبلا اهاور (9)

 .امهنع هللا يضر

 ):( :رظنا )١98/7(.

 م



 ام امأو «عضوملا اذه ريغ يف ءايلوألا تامارك ىلع مالكلا طسب دق

 . «ريثكف ؟نامزلا اذه ىف هفرعنو ًانايع نحن هفرعن

 تنام كنان ثا

 . (ةمايقلا موي ىلإ اهيف ةدوجوم ىهو» :هلوق

 يعمس :ةمايقلا موي ىلإ ةدوجوم اهنأ ىلع ليلدلاو #

 ظ : يلقعو

 هنأ لاجدلا ةصق يف ربخأ لَك لوسرلا نإف ؛؟يعمسلا امأ

 امنإ !تبذك :هل لوقيو «يتأي ؛بابشلا نم سانلا نم ًالجر وعدي
 يتأيف هيك هللا لوسر كنع انربخأ يذلا لاجدلا حيسملا تنأ

 ةيمر انه ةدحاوو انه ةدحاو لعجيف «نيتعطق هلتقيف «لاجدلا

 موقيف «هوعدي مث ءامهنيب يشميو «(امهنيب ام ديعب :ينعي) ضرغلا

 كيف تنك ام :لجرلا لوقيف «ةيدوبعلاب هل رقيل هوعدي مث «للهتي
 .''”هيلع طلسي الف ؛هلتقي نأ لاجدلا ديريف !مويلا ينم ةريصب دشأ

 نم (باشلا كلذ لتق نم لاجدلا نكمت مدع :يأ) هذُهف
 . كش الب تاماركلا

 ؛ةيالولا يه ةماركلا ببس ماد ام :لاقيف ؛ىيلقعلا امأو

 . ةعاسلا مايق ىلإ ةدوجوم لازت ال ةيالولاف

 هللا ىضر يردخلا كيعس نأ نع ؟(؟4*95) ملسمو ع7 يراخبلا :هأور (0١1)

 . ةيعع

 ع



 لصف

 ةيلمعلا ةنسلا لهأ ةقيرط ىف

 لوسر راثآ عابتا ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةقيرط نم مث» :هلوق *

 . (ارهاظو ًانطاب لك هللا

 ةنسلا لهأ ةقيرط نم هركذ ديري امم فلؤملا غرف امل
 : ةيلمعلا مهتقيرط ركذ يف عرش ؛ةيدقعلا

 مهف ؛اذإ ؛ملعب الإ عابتا ال :(راثآلا عابتا» :هلوق

 ةالصلا هيلع لوسرلا راثا اوفرعيل ؛ملعلا بلط ىلع نوصيرح

 .اهوعبتي مث مالسلاو

 قالخألاو ةدابعلاو ةديقعلا يف لكي لوسرلا راثآ نوعبتي مهف *

 لك يف هللا ةعيرش ىلإ هللا دابع نوعدي ؛ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاو
 هللا ىلإ اوعَد ؛هللا ىلإ اوعدي نأ ةمكحلا تضتقا املكو «ةبسانم

 نوعبتي ؛ةمكحلاب نوعدي امنإو ءءاوشع طبخ نوطبخي ال مهنكلو
 ةلماعم يف ةديمحلا قالخألا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا راثآ



 يف ًاضيأ هنوعبتي ؛هتلزنم ناسنإ لك ليزنتو «نيللاو فطللاب سانلا
 سانلا نسحأ اونوكي نأ ىلع نوصرحي مهدجتف «هلهأ عم هقالخأ

 مكر يخ انأو .هلهأل مكر يخ مكر يخا : لوقي هلو يبنلا نأل ؛ مهيلهأل
 .''"يلهأل

 ةالصلا هيلع لوسرلا راثآ رصحن نأ عيطتسن ال نحنو
 ةدابعلاو ةديقعلا يف لامجإلا ليبس ىلع لوقن نكلو ء؛مالسلاو

 ام نوعبتيو نونواهتي الو نوددشتي ال ةدابعلا يف :ةوعدلاو قلخلاو
 . لضفأ وه

 امك ؛ةحلصملل قلخلا ةلماعمب ةدابعلا نع نولغتشي امبرو

 .دعب اميف اهيضقيف ؛ةالصلا نع هنولغشي دوفولا هيتأي لوسرلا ناك
 ًارهاظ :يبسن رمأ نوطبلاو روهظلا :«ًانطابو ًارهاظ» :هلوق

 لامعألا يف ًارهاظ .مهسفنأب هنورسي اميف ًانطابو «سانلل رهظي اميف
 . .بولقلا لامعأ يف ًانطابو «ةرهاظلا

 هدأ امو ةيحملاو :ةنانالاو. ءاعملاوب«فوكلاوب لكرتلا 4 لوف
 «تولططملا هجولا ىلع اهب ةوموق, ةبولقلا لامعأ نمدعتم ةغللذ
 جحلاو ةقدصلاو دوجسلاو عوكرلاو دوعقلاو مايقلا اهيف ةالصلاو
 .ةرهاظ يهف ؛حراوجلا لامعأ نم هذهو «مايصلاو

 نابح نباو 2(691١/ا/) هجام نباو 2(” 1١/ا/) يمرادلاو 2846(2) يذمرتلا :هاور 22390

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ؛(511/0)

 .(7806) «ةحيحصلا» ىف ىنابلألا هححص ثيدحلاو

 انا



 وأ ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت ٍهلَك لوسرلا راثا نأ ملعا مث *

 دكا

 نورومأم اننأ كش ال اذُهف ؛دبعتلا ليبس ىلع هلعف ام :ًالوأ
 # ٌةكَسَح ةوسأ هللا لوسر يف َمْكَل ناك َدَمَل » :ىلاعت هلوقل ؛هعابتاب
 وأ ةداعب ًارثأت هلعف هنأ هيف رهظي ال ءيش لكف ؛[؟١ :بازحألا]

 ءدبعتلا ليبس ىلع هنإف ؛اقافتتا لصح وأ ةرطفو ةلبج ىضتقمب

 .هب نورومأم نحنو

 ريغ هنأل ؛هيف يسأتلا انل عرشي ال اذهف ؛ًاقافتا هلعف ام :ًايناث

 يف ةكم ىلإ انمودق نوكي نأ يغبني :لئاق لاق ول امك ؛دوصقم
 يف ةكم مدق لَك لوسرلا نأل !ةجحلا يذ نم عبارلا مويلا يف جحلا

 نأل ؛عورشم ريغ اذه :لوقنف .؟''ةجحلا يذ نم عبارلا مويلا

 . اقافتا عقو مويلا اذه يف ِةِكَي همودق

 بعشلا ىلإ انلصوو ةفرع نم انعفد اذإ يغبني :لئاق لاق ولو

 امك ًافيفخ اًءوضو أضوتنو لوبنو لزنن نأ لابو ٍخَك هيف لزن يذلا
 . عرشي ال اذه :لوقنف ا! يبنلا لعف

 عرشي ال هنإف ؛ًاقافتا تعقو يتلا رومألا نم اهريغ كلذكو

 .دبعتلل دصقلا ليبس ىلع ال هلعف كلي هنأل ؛كلذب هيف يسأتلا

 انمدقو» :لاق رباج ثيدح نم ؛(57/7”7) «دنسملا» يف دمحأ مامإلا هاور امك )١(

 يف يناربطلا دنع وهو ««.. .يلايل وأ ًامايأ ةجحلا يذ نم نيضم عبرأ يف ةبعكلا

 .«ملسم حيحص) يف هيض ١ حيحص ٌثيدح وهو ء(77١ /1!/) «ريبكلا»
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 ؟هب يسأتلا انل عرشي لهف ؛ةداعلا ىضتقمب هلعف ام :ًاثلا

 يسأتلا نأ نونظي ؛سانلا نم اهل نطفتي نم لق ةلأسملا هذهو

 . كلذ يف هب يسأتلا نوفني مث «عونلاب ةداعلا ليبس ىلع وه اميف هب
 نأ ىنعمب ؟ سنجلا رابتعاب نكل هب ىتسأتن : لوقن نحنو

 كلُذ نم عنمي نأ الإ ؛سانلا اهيلع ناك يتلا ةداعلا هيضتقت ام لعفن

 تادابعلا نم سيل اذُهف ؛ةلبجلا ىضتقمب هلعف ام :ًاعبار

 نا ىلع هلعق نركب ناب ةهخو نم ةدابع :نوكر. دق: كلا اعطت

 نوكي نأ نسي نكل .ةلبجلا ىضتفمب هنإف ؛ مونلاك : ةدابع ةنيعم

 ةدابع نورك كف .نكلو .ةعيبطو ةلبج برشلاو لكألاو «نيميلا ىلع

 همعنب معنتلاو هللا رمأ لاثتما ناسنإلا هب دصق اذإ. ىرخأ ةهج نم

 ةدابع نوكت ًاضيأ هتفص نإ مث «ندبلا ظفحو هتدابع ىلع ةوقلاو
 .تايعنألا نضع .ةلدككلاو: «ةءااتبلا دنع ةليبسبلاو .ه ةيمبلاب :لكالاك

 ؟ةدابع وأ ةداع رعشلا داختا له * لايت انهو

 ذاختا ناسنإلل نسي هنأو «ةدابع هنأ ءاملعلا ضعب ىري

 عشا

 لوسدلا .لوق: لدم: ةةيداعلا نومألا نماذه نأ نووخأ نرفف
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 «كلذ نع مهاهنف :ةيظعر اك رثو ةسأ رب ىقعم قلكح هكا هاز يذلل هيك

 ذاختا نأ ىلع لدي اذهو «'”هلك اورذ وأ هلك اوقلحا» :لاقو

 ! انيق هني نلحت ]و دقنا لاقل 30و ها افاعو وعل رعشلا

 هنأب ءيش ىلع مكحي الو ءاهيف فيضلا ىف ةلايصلا هذهو

 ماق ام الإ ؛عنملا تادابعلا يف لصألا نأل ؛ليلدب الإ ؛ةدابع

 نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا ليبس عابتاو» :هلوق

 ىهف ؛ خلإ . . . عابتا ةنسبلا لهأ ةقيرط نمو ا ؛ (راصنألاو

 . «راثآلا عابتا» ىلع ةفوطعم

 . ةحلاصلا لامعألا ىلإ : ىنعي ؛«نيقباسلا» :هلوق

 فسد هذه نم . ىنعي ؛ «(نيلوألا» :هلوقو *

 . ةنيدملا ىلإ اورجاه نم :نورجاهملاو *

 . هلك يبنلا دهع يف ةنيدملا لهأ :راصنألاو *

 قسي ملو «عفان نع بويأ نع رمعم قيرط نم رمع نبا نع ؛(١١١7) ملسم هاور )١(

 يئاسنلاو )51١90(« دواد وبأو )١9675(« «هفنصم» يف قازرلا دبع دنع وهو .هظفل

 .«هلك اورذ وأ هلك اوقلحا» : ظفلب ؛(88/7) دمحأو )8/١7١١(.

 ىأر لَك يبنلا نأ ملسم ةياور يف نأ يقشمدلا دوعسم وبأ ىكحو :يديمحلا لاق

 وأ هلك اوقلحا» :لاقو كلذ نع مهاهنف ءضعب كرتو هسأر ضعب قلح دق ًامالغ

 .(/67 /5) «لوصألا عماجل :رظنا .«هلك اورذ
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 ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم نم مهليبس عابتا ناك امنإو *

 سانلا دعب املكو «مهدعب نمم قحلاو باوصلا ىلإ برقأ مهنأل
 دهع نم سانلا برق املكو .«قحلا نم اودعب ؛ةوبنلا دهع نع
 ةفرعم ىلع صرحأ ناسنإلا ناك املكو «قحلا نم اوبرق ؛ةوبنلا

 .قحلا ىلإ برقأ ناك ؛نيدشارلا هئافلخو هلك يبنلا ةريس

 رثكأ نيعباتلاو ةباحصلا نمز دعب ةمألا فالتخا ىرت اذهلو

 ناك مهدهع يف فالخلا نكل ءرومألا عيمجل لمشأو ًاراشتنا

 .اروصحم

 نيقباسلا ليبس يف اورظني نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةقيرط نمف

 ىلإ يدؤي اهعابتا نأل ؛اهوعبتيف «راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا

 دهز نمل ًافالخ ؛قحلاو باوصلا ىلإ برقأ مهنوك عم .مهتبحم
 يلابي الو !لاجر نحنو لاجر مه :لوقي راصو «ةقيرطلا هذه يف
 نالف لوق يلعو نامثعو رمعو ركب يبأ لوق نأكو !!مهفالخب

 برقأ ةباحصلاف ؛لالضو أطخ اذهو !!ةمألا هذه رخاوأ نم نالفو

 مهدنع ام لجأ نم مهريغ لوق ىلع مدقم مهلوقو ؛باوصلا ىلإ
 «ةنامآلاو ىوقتلاو ميلسلا مهفلا نم مهدنع امو «ملعلاو ناميإلا نم

 ظ هُو لوسرلا ةبحص نم مهل امو

 ءام ماء 2
 جدر سار 73

 : لاق ثثيح : (ِهَِئ هللا لوسر ةيصو عابتاو) : هلوق و

 اوكسمت .«يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع»

 لك نإف ء.رومألا تاثدحمو مكايإو «.ذجاونلاب اهيلع اوضعو اهب
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 . «راثآلا عابتا» ىلع ةفوطعم : «عابتا» *

 . ماه رمأب هريغ ىلإ دهعلا :ةيصولاو *

 كسمتلا ىلع ثحلا :خلإ «2.. .يتنسب مكيلع» :ىنعمو

 ىصقأ ىهو «.(«ذجاونلاب اهيلع اوضعو» :هلوقب اذه دكأو ءاهب

 ةغلابم سارضألاب اهيلع ضعلاو ديلاب اهب كسمتلاب رمأف ؛سارضألا
 اهيدكادسمتلا ىف

 . انطابو ًارهاظ ة ةقيرطلا يه : ةنسلاو

 هتمأ يف ِْكَي يبنلا اوفلخ نيذلا مه :نودشارلا ءافلخلاو *

 .ةوعدو دامعو املع

 : هبق لخدي نم ىلوأو فصولا اذه يف لحخدي نم لوأو 2

 . ىلعو «نامثعو «رمعو يركب وبأ : ةعبرألا ءافلخلا

 .ءيش ملعلا نم هدنع سيل .ءرصعلا اذه يف لجر يتأي مث *

 دهع ىلع ًافورعم سيل هنأل ؛ةعدب لوألا ةعمجلا ناذأ :لوقيو

 )١( دمحأ هاور )١51/5(« هجام نباو «(77177) يذمرتلاو «(570ا/) دواد وبأو )57 

 : 5مكاحلاو )١/ .)95  957نب ضابرعلا ثيدح نم ؛(1417١//١) نابح نباو

 حيحص نسح : يذمرتلا لاقو ؛هنع هللا يضر ةيراس .

 .يبهذلا هقفاوو «ةلع هل سيل حيحص :مكاحلا لاقو

 «ليلغلا ءاورإ» يف ينابلألا لقن دقو )//٠1١7( .هل ملعلا لهأ نم ةعامج حيحصت

 اسدلنلا



 مل اذإ ةعبتم ةنس هنع هللا يضر نامثع ةنس نإ :هل لوقنف

 مه نيذلا ةباحصلا نم دحأ مقي ملو هلك هللا لوسر ةنس فلاخت

 . مهعابتاب كك هللا لوسر رمأ نيذلا «نييدهملا نيدشارلا
 هدوم «لصأ ىلع دمتعا هنع هللا يضر نامثع نإ مث

 عجريل نكلو ءرجفلا ةالصل ال كك يبنلا دهع يف رجفلا لبق نذؤي

 نامثع رمأف لَك هللا لوسر كلذ لاق امك ؛مئانلا ظقويو مئاقلا
 رولا .مامإلا روضحل ال 0 محلا موي لوألا ناذآلاب

 برقب اوملعي نأ سانلا جاتحاو تعستاو تربك ةنيدملا نآل ؛سانلا

 لبق مهروضح نوكي نأ لجأ نم ؛مامإلا روضح لبق ةعمجلا

 هللا ىلص ىبنلا هب ىصوأ ام نوعبتي ةعامجلاو ةنسلا لهأف *

 ءافلخلا ةنسو هتنسب كسمتلا ىلع ثحلا نم ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ركب وبا :ةعبرألا ءافلخلا مهسأر ىلعو هذعب نم نييدهملا نيدشارلا

 ةفلاخم يطلع هللا لوسر مالك فلاخ اذإ الإ ؛ يىلعو نامثعو رمعو

 نع رذتعنو ٌةَك هللا لوسر مالكب ذخأن نأ انيلع بجاولاف ؛ةحيرص

 .هيف روذعملا داهتجالا تناي رع اذه : لوقنو «ىباحصلا اذه

 أ ِِع 00 95

 هذه :«مكايإ) :؛رومالا تاثدحمو مكايإو» :ِةَِم يبنلا لوق *

 نب نامثع ؛ةعمجلا موي ثلاثلا نيذأتلا داز يذلا نإ) :ديزي نب بئاسلا هاور امل )١(

 . (هنع هللا ىضر نافع

 .(17 )94١7, يراخبلا هجرخأ
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 امأ «نيدلا رومأ اهب دارملاو ء.نوؤشلا :ىنعمب :(«رومألا»و #

 رومأ يف لصألا نأل ؛ثيدحلا اذه يف لخدت الف ؛ايندلا رومأ

 ىلع ليلدلا لدي نأ الإ ؛لالح وهف ؛اهنم عدتبا امف ؛لحلا ايندلا
 وهف ؛اهنم عدتبأ امف ؛ رظحلا اهيف لصألا نيدلا وو . هميرحت

 .هتيعورشم ىلع ةنسلاو باتكلا نم ليلدب الإ ؛ةعدب مارح

 : «ةلالض ةعدب لك نإف» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق 9و

 ديكوت انه اهب دارملا نوكيف «ةيريذحتلا ةلمجلا ىلع ةعرفم ةلمجلا
 .ةعدبلا مكح نايبو ريذحتلا

 لاد ظفل ىوقأب روسم ماع مالك اله : «(ةلالض ةعدب لك» 3

 هللا ةعيرشب قلخلا ملعأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاو هع

 قطن «قدصو ةحاصفو حصنو ملع :رومأ ةعبرأ هقح يف تعمتجاف

 . «ةلالض ةعدب لك» :هلوقب

 نكي مل لعف وأ لوق وأ ةديقعب هلل دبعت نم لك :اذه ىلعف
 . عدتبم وهف ؛هللا ةعيرش

 .هلل نوهزنم مهنأ نودقتعيو «مهتديقعب نودبعتي ةيمهجلاف
 ةديقع نم هيلع مه امه نودع ةرفاشالاو .كلذك ةلزتعملاو

 . ةلطاب

 اند



 نودتسيو» «كلاذو هلل نودعع ةنعم اراكذا اوفدحأ نيدلاودع

 .اذه ىلع نوروجأم مهنأ

 مهنأ نودقتعيو اهب هلل نودبعتي ًالاعفأ اوثدحأ نيذلاو

 .اذه ىلع نوروجأم

 يف وأ ةديقعلا يف اوعدتبا نيذلا ةثالثلا فانصألا هذه لك

 .ةلالض يهف ؛مهعدب نم ةعدب لك ؛لاعفألا يف وأ لاوقألا

 « بكرم اهنآل ؛ ةلالضلاب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اهفصوو

 : ةلساف ريذاحم مزلتست ةعدبلاو *:

 مل تلمكأ ُمَويْلآ 8 :ىلاعت هللا لوق بيذكت مزلتست :ًالوأف

 نيد: هيرفي يدع .ةعري همم اذ هنآل 4117 ةةدقاملا]: 6 كو
 . لمكي مل نيدلا نأ هاضتقمف

 اذه اهلمكأف ءةصقان اهنأو «ةعيرشلا يف حدقلا مزلتست :ًايناث

 . عدتبملا

 لكف ؛اهب اوتأي مل نيذلا نيملسملا يف حدقلا مزلتست :ًاثلاث

 !!ريطخ اذهو !صقان مهنيد سانلا نم عدبلا هذه قبس نم

 ؛ةعدبب لغتشا نم نأ بلاغلا نأ ةعدبلا هذه مزاول نم :ًاعبار

 الإ ؛ةعدب موق ثدحأ ام» :فلسلا ضعب لاق امك ؛ةنس نع لغشنا

 . «ةنسلا نم اهلثم اومده

 ءالؤه نآل ؛ةمآلا قرفت بجوت عدبلا هذه نأ : ابيها

 ريدا



 ىلع مهاوس نمو «قحلا باحصأ مه مهنأ نودقتعي ةعدتبملا
 قرفتتف !لالض ىلع نيذلا متنأ :نولوقي قحلا لهأو !!لالض
 ظ 536

 يه ثيح نم ةعدبلا ىلع بترتت اهلك «ةميظع دسافم هذهف
 - .نيدلا يف للخو لقعلا يف هفس ةعدبلا هذهب لصتي هنأ عم «ةعدب

 ةسمخ وأ ةثالث ماسقأ ىلإ ةعدبلا مسق نم نأ فرعن اذهبو
 ظ :نيهجو دحأ نم هؤطخو ءأطخأ دقف ؛ةتس وأ

 :ةعدب هاف اه ىلع ةسدنلا مفصو اعيش قطتي ال نأ ام[ ب

 . معز امك ًانسح نوكي ال نأ امإو

 يذلا امف ؛«لك» :لاقف ؛«ةلالض ةعدب لك» :لاق لِيَ ىبنلاف

 ؟ماسقأ ىلإ عدبلا مسقن ىتح ميظعلا روسلا اذه 1 انجرخي

 هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ لوق يف لوقت ام :تلق نإف *

 :لاقف ءناضمر يف مهمامإب نولصي مهو سانلا ىلإ جرخ نيح هنع
 !؟(ةةعدب اهامسو ءاهيلع ىتثأف . هذه ةعدبلا تمعن

 له ؛اهركذ يتلا ةعدبلا هذه ىلإ رظنن :لوقن نأ باوجلاف

 .ال وأ ةيعرشلا ةعدبلا فصو اهيلع قبطني

 ةعدنلا ةقضوب اهنلع قطني ل هنأ انلمعو .؟كللذ“انرظن اذإف
 ثالث ناضمر يف هباحصأب ىلص ِهِلَي يبنلا نأ تبث دقف ؛ةيعرشلا

 )١( يراخبلا هاور )5١١١(.
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 ؛ةيعورشملا لصأ تبثف «مهيلع ضرفت نأ نم ًافوخ هكرت مث «لايل
 «ةعدب اهنإ :لوقن نأ نكمي الو «ةيعرش ةعدب نوكت نأ ىفتناو
 ! !اهالص دق هلك لوسرلاو

 سانلا نأل ؛ةعدب هنع هللا يضر رمع اهامس امنإو

 لجرلا ؛ًاعازوأ لب ءدحاو مامإب ةعامج نولصي ال اوراصو ءاهوكرت

 ؛دحاو مامإ ىلع مهعمج املف ءطهرلاو ةثالثلاو نالجرلاو هدحو

 . قرفتلا اذه نم ًالوأ هيلع اوناك امل ةبسنلاب ةعدب مهعامتجا راص

 تعمج ينأ ول :لاقف «ةليل تاذ هنع هللا يضر جرخ هنإف

 اميمتو بعك نب يبأ رمأف «ءنسحأ ناكل ؛دحاو مامإ ىلع سانلا

 ىدحإب سانلل اماقف «ةعكر ةرشع ىدحإب سانلل اموقي نأ يرادلا

 :لاقف ءمهمامإب نولصي سانلاو ةليل تاذ جرخف ءةعكر ةرشع

 .هذه ةعدبلا تمعن

 هرم فعشأ مث تقرت 'اهنأ رابتعاب :ةيبسن ةةعالب ,ىه: ءاذإ

 . ىرخأ

 .ةعدبب اهتيمست هجو اذهف

 . الكف ؛رمع اهيلع ينثيو «ةيعرش ةعدب اهنأ امأو

 رمع مالك هضراعي ال يك هللا لوسر مالك نأ فرعن اذهبو

 ظ . هنع هللا يضر

 :لَو لوسرلا لوق نيبو اذه نيب عمجت فيك :تلق نإف *

 ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ؛ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نما

 نلف



 ؟مالسإلا يف ةنسح ةنس نسي ناسنإلا نأ تبثأف ؛«ةمايقلا موي

 ؛ضقانتي الو ءًاضعب هضعب قدصي لي لوسرلا مالك :لوقنف
 ةردابملا اهنسب دارملا نوكيو .ةعورشملا ةنسلا ةنسحلا ةنسلاب ليريف

 . اهلعف ىلإ
 نيح هلاق دلك ىبنلا نأ وهو «ثيدحلا ببس نايبب اذه فرعي

 يدي نيب اهعضوو «(مهاردلا نم :ينعي) ةرصب راصنألا دحأ ءاج

 رضم نم اومدق نيذلا طهرلل اوعربتي نأ هباحصأ اعد نيح لَك يبنلا

 امل هك يبنلا هجو رعمتف .«برعلا رابك نم مهو ءرامنلا يباتجم
 ام لوأ لجرلا اذه ءاجف ءمهل عربتلا ىلإ اعدف «مهلاح نم ىأر
 هلف ؛؟ةنسح ةنس مالسإلا نق نس نمل :لاقف .ةرصلا هذهب ءاح

 .'"”(ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ

 ام ىلإ ةليسو نوكيل ثدحأ ام ةئنسحلا ةنسلاب دارملا :لاقي وأ

 .دقلا د: وعم و. نسرادملا ءاتزو هينكلا هفييصتك  ةعيضورشم تعث

 . ىوهلا نع قطني ال مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛ قفتم وه

 : هللا مالك مالكلا قدصأ نأ نوملعيو» :هلوق *

 ةافدك نم هللا مالك يف قيل نأو ءانداقتعاو انملع اذه 2

 . هلع هللا يضر ىلجبلا هللا دبع نب ريرج نع )١٠١١1( ملسم هاور 21(
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 وهف ؛نئاك هنأب ءيش نع هللا ربخأ اذإف ؛مالكلا قدصأ وه لب

 ربخأ اذإو «نوكيس هنإف ؛نوكيس هنأب ءىش نع ربخأ اذإو «نئاك

 .اذكو اذك هتفص نإف ؛اذكو اذك هتفص نأب ءىش نع

 نظ نمو «ءهب هللا ربخأ امع رمألا ريغتي نأ نكمي الف

 .هريصقت وأ هروصقل ؛أطخ هنظ امنإف ؛ريغتلا

 ده: نقرألا نأ ريخخا هرعيوب قع هللا نإ >نقاق لاف ول كلذ: لاك
 نحنو 7١[« :ةيشاغلا] 4ٌتَحِطْس كيك ٍضْرْأْلا َلِإَو## :لاقف «تحطس

 ؟عقاولا فالخ هربخ نوكي فيكف ؛ةروكم ضرألا نأ دهاشن

 امإ ءىطاخ همهف نكلو «عقاولا فلاخت ال ةيآلا نأ هباوجف

 اهنأل كلذو ءةحطسم ةروكم ضرألاف ؛هريصقت وأ هروصقل

 ةحاسم يف الإ اهترادتسا رهظت ال اهمجح ربكل كلوب هلا دش

 ثيح ؛همهف ىف أطخلا نوكي ذئنيحو .ةحطسم اهب نوكت ةعساو

 .ةيورك اهنوكل فلاخم تحطس دق اهنوك نأ نظ

 هنأ كلذ مزالف ؛هللا مالك مالكلا قدصأ نأ نمؤن انك اذإف
 ناك ءاوس «هباتك ىف هب هللا ربخأ ام لكب قدصن نأ انيلع بجي

 : دلك دمحم يده يدهلا ريخو» :هلوق

 . كلاسلا اهيلع ناك يتلا قيرطلا وه : (يدهلا» *

 كلذ ملعن نحنف ؛ِك يبنلا قيرط اهريخ نكل «ىتش قرطلاو

 دئاقعلا يف ِِلك دمحم يده يدهلا ريخ نأ ملعن ءهب نمؤنو

 م



 سيل ِلي دمحم يده نأو «تالماعملاو قالخألاو تادابعلاو

 .قلخلا حلاصمل هتقفاومو هماظتناو همامتو هنسح يف ال ؛رصاقب

 نإف ؛ةمايقلا موي ىلإ عقت لازت الو لزت مل يتلا ثداوحلا ماكحأ يف

 ةعيرش نم ىدهأ ؛يدهلا ريخ وهف ؛مات لماك لي دمحم يده

 . يدهلا عيمجو ميهاربإ فحصو روبزلاو ليجنولاو ةاروتلا

 . ًاليدب هب يغبن ال ؛هللاوف ؛ كلذ دقتعن انك اذإف

 للك هللا لوسر لوق ضراعن ال ةديقعلا هذه ىلع ءانبو *

 ركب يبأل لوق انءاج ول ىتح «ناك نم ًانئاك «سانلا نم دحأ لوقب

 هللا لوسر لوقب انذخأ ؛ِلَك هللا لوسرل لوقو «ةمألا ريخ وهو

2 
 باتكلا ىلع داقتعالا اذه اونب ةعامجلاو ةنسلا لهأو

 :ةئيسلاَو

 . [41/ :ءاسنلا] «اًئيِدَح هنأ َّنِم ٌفَدَصَأ َنَمَو 8# : ىلاعت هللا لاق

 ريخ» :ربنملا ىلع سانلا بطخي وهو ٍة5 يبنلا لاقو

 . 217( دمحم يده يدهلا ريخو «هللا باتك ثيدحلا

 :هيف اوفلاخو يدهلا يف اوفلتخا نيذلا دجت اذهلو

 نيددشتم نيب ؛اهيف نيلاغ امإو دلو لوسرلا ةعيرش نع نيرصقم

 نيب نوكي لَك لوسرلا يدهو .طرفمو طّرفم نيب «نينواهتم نيبو
 .اذهو اذه
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 فانصأ مالك نم هريغ مالك ىلع هللا مالك نورثؤيو» :هلوق *

 : «سانلا

 .نومدقي :يأ ؛«نورثؤي» *

 يف سانلا فانصأ رئاس نم :(هريغ مالك ىلع هللا مالكا 2

 .دحأ لك ربخ ىلع ةمدقم مهدنع هللا رابخأف ؛مكحلاو ربخلا

 ؛اهبذكي نارقلا ررصو تضم ممأ نع رابخأ انتءاج اذإف

 .اهبذكن اننإف

 لبق سيردإ نأ نيخرؤملا نم ريثك دنع رهتشا : كلذ لاثم

 نإ 8# :ىلاعت لاق امك ؛هبذكي نارقلا نأل ؛بذك اذهو «حون
 ء[ ١617 : ءاسنلا] * ورعب نِم َنسييبلَاَو حن لِ آنميحْوأ اك كِل آنيَحْوَأ

 سه خا ا . شحم + 5 ْ
 مَنِ سردإ تكلا يف ركذاو * : ىلاعت هللا لاق امك ؟نييبنلا نم سيردإو

 ُهَأ معنأ َنِيِذْلا كجلْوأ 8# :لاق نأ ىلإ [ 7 : ميرم] ٠ . انين ايَدِض ناك

 لاقو «[58 :ميرم] © جن مم اَنْلَمَح ْنَّمِصَو مد َةَيِرَذ نم نيل نم مهل
 دص

 ص لس خس سو ا هس هي سرا ل سس تحس ل ل هه مسا رس يع حس

 ؟؛بحتكحلأو هوبنلا اَمهَتيِرَذ ىف اًمْلَعَبو َمِهربإَو ايون اَنلَسَرَ َدَقَْو 0 : ىلاعت

 . طقف مدآ الإ حون لبق يبن الف ؛[51 :ديدحلا]

 : (دحأ لك يده ىلع دللي دمحم ىده نومدقيو» :هلوق *

 . اهيلع وه يتلا هتنسو هتقيرط : يأ ؛ اَِلكَي دمحم ىده نومدقي١ *

 قالخألاو تادابعلاو دئاقعلا ىف :(دحأ لك ىده ىلع»

 اذنه َّنأَو 9# :ىلاعت هلوقل ؛ءيش لك يفو لاوحألاو تالماعملاو

 نرحب



 حج أ سا ىرغ 4 ص

 000 5 أوعِبمَت ال كل ًميِقَمَسَم 5

 ب ويم 106 َلفْطَو

3 3 

 : يأ ؛ ليلعتلل «اذهلو» :هلوق ىف ماللا : «اذهلو» :هلوق

 كَم هللا لوسر يده ميدقتو هللا مالك مهراثيإ لجأ نمو

 امهمازتلاو امهقيدصتل :«ةنسلاو باتكلا لهأ اومس» #*#

 دب ال ءيش لهأ نم ناك نم نأل ؛بذاك وهف ؛ةنسلاو باتكلا لهأ

 .هب مزتليو همزلي نأ

 دلع د د

 .عامتجالا يه ةعامجلا نأل ؛ةعامجلا لهأ اومسو» :هلوق *

 : «ةقرفلا اهدضو

 .عامتجالا يه ةعامجلا نأل ؛ةعامجلا لهأ اومسو» :هلوق *

 اعامتجا عمتجي عمتجا ردصم مسا ةعامجلاف ؛«ةقرفلا اهدضو

 لمأ ةعامجلا 0 يعمق 0 ىه ةعامجلاف ؛ةعامجو

 . عدبلا لهأ فالخب ك0 5

 موقلا م ًامسا راص دق ةعامجلا ظفل ناك نإو» :هلوق *

 (ةعامجلا) ظفل راص ثيح ؛؟ناث لامعتسا يف اذه : (نيعمتجملا

 كنت



 لهأ» :انلوق يف (ةعامجلا) نوكت فلؤملا هررق ام ىلعو 3

 نونوكي فيكف ؛ةعامج اومس :لقي ملو ««ةعامجلا لهأ اومس»

 ! ؟ةعامج مهو ةعامجلا لهأ

 ؛ةعامجلا لهأف ؛عامتجالا :لصألا ىف ةعامجلا :لوقن

 نيعمتجملا موقلا ىلإ ةعامجلا مسا لقن نكل «عامتجالا لهأ :ىنعي

 دع 2 د

 يف هيلع دمتعي يذلا ثلاثلا لصألا وه عامجإلاو» :هلوق

 : «نيدلاو ملعلا

 ثيح ؛ماكحألا لوصأ ةلدألا نأل ؛ثلاثلا ليلدلا هب ينعي *

 . اهيلع ىنبت

 وه عامجإلاو «ةنسلا يناثلاو ,ءباتكلا وه لوألا لصألاو

 .ةعامجلاو ةنسلاو باتكلا لهأ :نومسي اذهلو «ثلاثلا لصألا

 :يهو «نيدلاو ملعلا يف اهيلع دمتعي لوصأ ةثالث هذهف *

 ظ .عامجإلاو «ةئسلاو (ةساتكلا

 لصأف ؛عامجإلا امأو «نايتاذ نالصأف ؛ةنسلاو باتكلا امأ

 . ةنس وأ باتكب الإ عامجإ ال ذإ ؛هريغ ىلع ينبم

 ؛ةريثك هتلدأف ؛؟هيلإ عجرُي الصأ ةنسلاو سباتكلا نوك امأ
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 : اهنم

 # لوُسرلاَو وأ لإ ودرع ِءْوَع يف ٌمَعرَتَك نقط :ىلاعت هلوق
 ظ .[6094 :ءاسنلا]

 .[97 :ةدئاملا] «َلوُسَيل اوُعيِطَآَو هلأ اوعيطأو »8 : ىلاعت هلوقو

 ُهْنَع مكنت امو هوُدْحَ لوس 2ككناَع امو # : ىلاعت هلوقو

 .[ا/ :رشحلا] «أأوهتنأف

 : ءاسنلا] 4 َهَللأ عاطأ ْدَمَه لوُسَرلَأ عِطي نّم# :ىلاعت هلوق

 6٠[.

 نأ ركنأ دقف ؛ليلدلا يف ًالصأ ةنسلا نوكت نأ ركنأ نمو
 . الصأ نارقلا نوكي

 يف اهيلإ عجري ال ةنسلا نإ :لاق نم نأ يف اندنع كش الو

 ركنمو بذكم هنأل ؛مالسإلا نع دترم رفاك هنأ ؛ةيعرشلا ماكحألا

 .هيلإ عجري ًالصأ ةنسلا لعج عضوم امريغ يف نآرقلاف ؛نآرقلل

 : لاقيف ؛لصأ عامجإلا نأ ىلع ليلدلا امأو *

 ؟دوجوم ريغ وأ دوجاوم عامجإلا له : الوأ

 «صن هيف ام ىلع الإ ؟دوجوم عامجإ ال :ءاملعلا ضعب لاق

 'داولس لا نأ ىلع لوعمجم ءاملعلا : لئاق لاق ول ؛ ًالثمف
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 هميرحت توب ركل « حيحص اذهف ؛ ىنزلا ميرحن ىلع لوعمجمو

 اذهف ؛مراحملا تاوذ حاكن ميرحت ىلع نوعمجمو .صنلاب

 .* 7 وفلتخا مهلعل ؟هيردي

 نأو .«دوجوم عامجإلا نأ ءاملعلا ةماع دنع فورعملاو 2

 :ةنسلا ودنا فلاب عباك ةارلوستوك

 هللا لإ هودرق ءْيَس يف ٌمُعرَتل ن9 :ىلاعت هلوق كلذ نمف ا <
 دي : *هودرق ِءْىَس يف محتل نإَف 8 :هلوق نإف ؛[04 : ءاسنلا] «ِلوُسرلاَ
 ءافتكا ؛ ةنسلاو باتكلا ىلإ هدر بجي ال هيلع انعمجأ ام نأ ىلع

 !!ءيش هيف لالدتسالا اذهو !عامجإلاب

 تب

 دلائل قايد ط» :هلوق كلذ نمد -
 و 0 : 40
 # اًرِصَم ٌتَءآَسَو مَسَهَج وِلَصَن ا يس لا

 . «ةينمؤملا ليبي َءَعْمَّتبَو # :لاقف 8١١5[.« :ءاسنلا]

 ىلع نسا عسمتجت ال» : ثيدحب اا اهدادنقسا ومع

 «نيعقوملا مالعأ» رظناو ,(7717) «هيبأ نع هلئاسم» يف دمحأ مامإلا نب هللا دبع هاور )١(

 07 )١/ ميقلا نبال
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 . '7(ةلالض

 نم: قييم ام نحل نقي نكلا هنتي نعش ناك نوب «اذط نإ

 . ىنارقلا صنلا

 اندجو اذإ اننأو «لقتسم ليلد عامجإلا نأ ةمألا روهمجف

 . عامجإلا اذهب اهانتبثأ ؛عامجإ اهيف ةلأسم

 نأ تابثإ ةلمجلا هذه نم ديري هللا همحر فلؤملا نأكو

 د د

 هيلع ام عيمج ةثالثلا لوصألا هذهب نونزي مهو» :هلوق *

 .«نيدلاب قلعت هل امم ةرهاظ وأ ةنطاب لامعأو لاوقأ نم سانلا

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يه :«ةثالثلا لوصألا» *

 ةثالثلا لوصألا هذهب نونزي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ :ىنعي #

 نوفرعي ال ءرهاظ وأ نطاب «لمع وأ لوق نم سانلا هيلع ام عيمج

 «كردتسملا» يف مكاحلاو )7/*١0(, هجام نباو )”/٠7١(. يذمرتلا هاور )١(

 وهف ةلمجلابو» :هنع لاقو )55٠(«2 «دصاقملا» يف يواخسلا هركذو .(2/1)

 .«هريغو عوفرملا يف ؛ةددعتم دهاوشو ةريثك ديناسأ وذ نتملا روهشم ثيدح

 لاجر «نيدانسإب يناربطلا هاور» :لاقو )١١9/5(« 'عمجملا» يف يمثيهلا هركذو

 .«ةقث وهو ةحلط لآ ىلوم قوزرم الخ «حيحصلا لاجر تاقث امهدحأ

 .(80) «ةّنجلا لالظ» يف ينابلألا هنّسحو
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 هل دجو نإف ؛عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب هونزو اذإ إلإ ؛قح هنأ

 . لطاب وهف ؛هفالخ ىلع ناك نإو «قح وهف ؛اهنم ليلد

 فلسلا هيلع ناك ام وه طبضني يذلا عامجإلاو» :هلوق

 : (ةمألا ترشتناو فالتخالا رثك مهدعب ذإ ؛حلاصلا

 ام وه هب ةطاحإلاو هطبض نكمي يذلا عامجإلا نأ :ينعي #

 نوعباتلاو ةباحصلا «ةثالثلا نورقلا مهو .حلاصلا فلسلا هيلع ناك

 . مهوعباتو

 فالتخالا رثك مهدعب ذإ» :هلوقب كلذ فلؤملا للع مث *
 نأل ؛ءاوهألا ةرثكك فالتخالا رثك هنأ :ينعي ؛(ةمألا ترشتناو

 تفلتخاف «قحلا نوديري مهلك اونوكي ملو .فئاوط اوقرفت سانلا
 .لاوقألا تعونتو ءارآلا

 بعصأ نم مهب ةطاحإلا تراصف :«ةمألا ترشتناو» *

 .رومألا

 دعب عامجإلا ىعدا نم :لوقي هنأك هللا همحر مالسإلا خيشف

 ؛عامجإلا هاوعد حصي ال هنإف ؛ةثالثلا نورقلا مهو ء«حلاصلا فلسلا

 نكمي لهو .حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام طبضني يذلا عامجإلا نأل

 فالخ دوجو عم عامجإ ال :لوقنف ؟فالخلا دعب عامجإ دجوي نأ

 . عامجإلا ققحت دعب فالخب ةربع الو قباس

1 ٠ 
 دج ذا دج

 نيرا



 فورعملاب رمألا ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ىف

 لاصخلا نم اهريغو ركنملا نع ىهشلاو

 نورمأي لوصألا هذه عم مه مث» :ىلاعت هللا همحر هلوق *
 : (ركنملا نع نوهنيو فورعملاب

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ :يأ ؛(مه)

 وهو ءاذه لبق اهركذ ىتلا ةقباسلا :«لوصألا هذه عم»

 نيدشارلا ءافلخلا عابتاو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا راثا عابتا
 عامجإ عابتاو هريغ ىلع هلوسر مالكو هللا مالك مهراشيإو
 : لوصألا هذه عم ؛نيملسملا

 : (ركنملا نع نوهنيو «فورعملاب نورمأي»

 .هب نورمأي مهف ؛عرشلا هب رمأ ام لك :«فورعملا»و

 . هنع نوهني مهف ؛ عرشلا هنع ىهن ام لك :(ركنملا»و

 ندرح



 نودي هَّمأ مكن نكَتلَو ) : هلوق يف هب هللا رمأ ام. وع اذهنأل

 ١٠١5[. :نارمع لآ] 4 ر كسلا نَح َنْوهتَيَو فوركْلاِب تورمأيو ري لِ

 .فورعملاب نرمأتل» : مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لاق كلذكو

 قحلا ىلع هنرطأتلو .ملاظلا دي ىلع نذخأتلو .ركنملا نع نوهنتلو

 . 37أرطأ

 نورخأتي الو ءركنملا نع نوهنيو «فورعملاب نورمأي مهف

 انوكي نأ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل طرتشي نكلو *
 . هيضتقتو ةعيرشلا هبجوت ام ىلع

 :طورش فالذلو 2

 وأ هب رمأي اميف عرشلا مكحب ًاملاع نوكي نأ :لوألا طرشلا

 امع الإ ىهني الو «هب رمأ عرشلا نأ ملع امب الإ رمأي الف ؛هنع ىهني
 .ةداع الو قوذ ىلع كلذ يف دمتعي الو ءهنع ىهن عرشلا نأ ملع

 1 فحل و هلل َلْزنأ امي مهني مكححأ5 9* : هِي هلوسرل ىلاعت هلوقل دع لري ربل لي يسم

 :لاقو (58١3و )7١57 يذمرتلاو )50٠05(« هجام نباو «(4775) دواد وبأ هاور )١(

 هللا ديع نع ةديبع يبأ نع ثيدحلا اذه يور دقو» :لاقو ««بيرغ نسح ثيدحا

 هازعو .«لسرم ْةَلكَك يبنلا نع ةديبع يبأ نع :لوقي مهضعبو «هوحن َْْي يبنلا نع
 هلاجرو :لاقو يرعشألا ىسوم يبأ نع يناربطلل )١519/7( «عمجملا» يف يمئيهلا

 اورفك نيذلا نعل :ىلاعت هلوق ريسفت يف ؛«روثنملا ردلا» :رظناو .حيحصلا لاجر
 .[79 و ال4 :ةدئاملا] # . . . ليئارسإ ينب نم

 لير



 .[148 :ةدئاملا] 4 ّقَحْلَأَنِم كل ءآَجاَمَع مه َءاَوْهأ

 لع داَوفْلاو َرَصِباو متل نإ كلِ وب َكَك لام ُفقَت لَو » : هلوقو
 رس و اص لس رم يمل

 .[”” يدلل «اًلوُعَسَم هْنَع نك َكِلْو
 رس رس اس ال ل 11 رم 000 رس ]م

 اذنهو لكلح اذنه بكُل ١ مكحجانيلا فصت فص اَمِل أوُلوَمَت الو :هلوقو

 # َنوُحِلْفِي ال َبْذَكْلا هلأ لع و ل ا أ َلَع أورتْفتِل مارح
 ١١5[ :لحنلا]

 2صظ111111 1 و
 . هنع يهنم وأ مارح هنأ ملعي ىتح هنع هاهني نأ هل

 لحي ال هنإف ؛ةدابع يئارلا هنظي ًائيش كرت ًاصخش ىأر ولو
 .هب رمأ عرشلا نأ ملعي ىتح هب دبعتلاب هرمأي نأ هل

 هجوي نمم وه له :رومأملا لاحب ملعي نأ :يناثلا طرشلا

 مأ فلكم وه له كشي ًاصخش ىأر ولف ؟ال مأ يهنلا وأ رمألا هيلإ

 . لصفتسي ىتح هلثم هب رمؤي ال امب هرمأي مل ؛ال

 ؛هفيلكت لاح رومأملا لاحب ًاملاع نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا

 ؟ال مأ لعفلاب ماق له

 ىلص له كشو «سلج مث دجسملا لخد ًاصخش ىأر ولف

 . لصفتسي ىتح ءامهب هرمأي الو «هيلع ركني الف ؛ نيتعكر

  لخدف ٠ «ةعمجلا موي بطخي ناك ِهْلَك يبنلا نأ كلذ ليلو

 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف «سلجف .لجر

 نضر



 .'"(امهيف زوجتو نيتعكر لصف مق» :لاق .ال :لاق .«؟تيلصأ»

 لجسي نأ مرحي :لوقي سانلا ضعب نأ يل لقن دقلو

 سانلا ىهنيف !!همعز ىلع نآرقلل ةناهإ كلذ نأل ؛ةطرشأب نارقلا

 ! ! ركتم هنأ هئظل + ةطرشألا هذه ىلع نارقلا اولجسي نأ

 ! !ركنم هنأ ملعت مل ءيش نع مهاهنت نأ ركنملا نإ :هل لوقنف

 .هللا نيد يف ركنم اذه نأ ملعت نأ دب الف

 الجر انيأر ول اننإف ؛تادابعلا امأ «تادابعلا ريغ ىف اذهو

 لصألا نأآل ؛هاهنن اننإف ؛هب هللا رمأ امم اهنأ ملعي 5" ؛ةدابعب دبعتي

 .عنملا تادابعلا يف

 فورعملاب رمألاب مايقلا ىلع ًارداق نوكي نأ :عبارلا طرشلا

 بجي مل ؛ررض هقحل نإف ؛هقحلي ررض الب ركنملا نع يهنلاو
 تابجاولا عيمج نأل ؛لضفأ وهف ؛هب ماقو ربص نإ نكل «هيلع
 « عطس اَم هلأ اوُقَنأَف 3 : ىلاعت هلوقل ؛ةعاطتسالاو ةردقلاب ةطورشم

 : ةرقبلا] «امهعَسَو اَّلِإ اسف هنأ فلكي ال # :هلوقو ١[« :نباغتلا]

75 ]. 

 نأ هيرلي ذل هنإن لقي نأ توهم اصخش رمآ اذ فاكااذإت
 ضعب لاقو .ذئتيح هيلع مرحي دق لب «كلذ عيطتسي ال هنأل ؛هرمأي
 مل ام «كلذب ررضت نإو ءربصلاو رمألا هيلع بجي لب :ءاملعلا

 هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع هل ظفللاو (ما/0) ملسمو ( 7 )١ يراخبلا هأآور 2غ(

 .امهنع

 انويدب



 اذإ رمآلا اذه نأل ؛ىلوأ لوألا لوقلا نكل .لتقلا دح ىلإ لصي

 فورعملاب رمألا كرتي دق هريغ نإف ؛هوحنو سبحب ررضلا هقحل
 اهنم ىشخي ال لاح يف ىتح .لصح امم ًافوخ ركنملا نع يهنلاو

 .ررضلا كلذ

 نم فورعملاب رمألا نوكي دح ىلإ رمألا لصي مل ام اذهو

 ؛تكس ولو «ةعدب نع ىهنو ةنسب رمأ ول امك ؛داهجلا سنج

 راهظإ بجي لاحلا هْذْه ىفف ؛ةنسلا لهأ ىلع ةعدبلا لهأ لاطتسال
 نم رذعي الو «هللا 00 داهجلا نم هنأل ؛ةعدبلا نايبو ةنسلا

 00 .هسفن ىلع فوخلاب هيلع نيعت
 ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلع بترتي ال نأ :سماخلا طرشلا

 هنإف ؛ كلذ اهيلع بترت نإف ؛توكسلا نم مظعأ ةدسفم ركنملا نع

 . ركنملا نع ىهني وأ فورعملاب رمأي نأ هل زوجي ال لب .همزلي ال

 لاوحأ ىدحإ هنم جتني ركنملا راكنإ نإ :ءاملعلا لاق اذهلو

 .هلثم ىلإ وإ ء«هنم فخأ ىلإ لوحتي وأ ءركنملا لوزي نأ امإ :ةعبرأ

 . هنم مظعأ ىلإ وأ

 .بجاو راكنإلاف ؛ةيناثلاو ىلوألا ةلاحلا امأ

 .رظن لحم يف يهف ؛ةثلاثلا يف امأو

 راكنإب دوصقملا نأل ؛راكنإلا زوجي الف ؛ةعبارلا يف امأو

 .هقيفخت وأ هتلازإ ركنملا

 نك ناسا لحم اصخشت نما نأ ىازآ اذإ كلذ لاك

 انضردت



 زوجي ال انهف ؛ةعامجلا عم يلصي الأ ناسحإلا اذه لعف مزلتسي

 امم

 . اسمح عيينيرل

 لوحت ؛ركنملا اذه نع ىهن اذإ ناك ول ركنملا يف كلذكو
 نأ زوجي ال لاحلا هذه يف هنإف ؛مظعأ ركنم لعف ىلإ هل لعافلا
 .امهاندأب نيتدسفملا ىلعأل ًاعفد ركنملا اذه نع ىهني

 هلأ نود نم َنوُعَري سير لأ أومسَت الو # : ىلاعت هلوق 5 لديف

 ةهلا بس نإف : ماعنألا] »4 ماع نع اودع هللا |وسف

 رمأ هيلع بترتي ناك امل نكل «بولطم رمأ هنأ كش ال ؛نيكرشملا
 . نيكرشملا ةهلآ بسب نوكت يتلا ةحلصملا نم مظعأ روظحم
 ةهلا بس نع هللا ىهن ؛ملع ريغب اودع ىلاعت هلل مهبس وهو
 .لاحلا هذه يف نيكرشملا

 ولف ءركتم رمخلا برشو ءرمخلا برشي ًالجر اندجو ولو
 ؛مهضارعأ لحتسيو سانلا لاومأ قرسي بهذل ؛هبرش نع هانيهن
 . مظعأ ةدسفم هيلع بترتي هنأل ؛رمخلا برش نع هاهنن ال انهف

 رمأي امب ًامئاق يهانلا وأ رمآلا اذه نوكي نأ :سداسلا طرشلا
 ناك نإف»ةاملعلا نعي قار ىلع اذهو. نع قوتي امع ايهض هن
 نأل 0 ب يوب ؛كلذب مئاق ريغ
 مُكَسفنَأ َنوَسَتَو ِرِلاِ اَنلأ َنوُرُمَأَتَأ #8 9 :ليئارسإ ينبل لاق ىلاعت هللا

 لجرلا اذه ناك - ؛[45 :ةرقبلا] 4َنوُلَقَعت آلفأ بنك َنوُلََت ْمسَأَو
 الف ؛رمخلا برشي ناك نإو «ةالصلاب هريغ رمأي الف لسبب

 نور



 : رعاشلا لاق اذهلو ءاهنع هريغ ىهني

 ُميظَع َتْلَعَف اذإ َكِْيَلَع راع ةلكع ياو ٍقَلخ نع َهْنَت ال

 .رظنلاو رثألاب اولدتسا مهف

 رماع نأ يفت ةاولاقو. كلذ تاك ىلع نوهيكلا نكلو

 هينا ناك ناوي ةركفلا نه. ىهتيو: هتان ال ناك نإ هتورعملاب

 . سفنلا نايسنو ربلاب رمألا نيب مهعمج

 : نيرمأب رومأم نآلا تنأ :لوقنف ؛حيحصلا وه لوقلا اذهو

 : لوألا :نيرمأ نع يهنم .ربلاب رمألا :يناثلاو ءربلا لعف :لوألا

 كرت نيب عمجت الف .هلعف نع يهنلا كرت :يناثلاو ءركنملا لعف

 طوقس مزلتسي ال امهدحأ كرت نإف ؛؟نييهنملا لعفو نيرومأملا

 .رخآلا

 يناثلاو لوألا نمهو .زاوجلل ةعبرأ اهنم ؟؛طورش ةتس هذهف

 عبارلا امهو «بوجولل نانثاو «هيف ليصفت ىلع ؟سماخلاو ثلاثلاو

 وأ هيبأك يهانلا وأ رمآلا لوصأ نم نوكي ال نأ طرتشي الو *#

 نم نآل ؛ رثكأ دكأتي اذه نإ : لوقن امبير لب نهد وأ هدح وأ ةنفأ

 . تاعاطلا لعفب امهرمأيو يصاعملا لعف نع امهاهني نأ نيدلاولا رب

 ما



 ؛ينرجهو «لعزو «يلع بضغ ؟يبأ تيهن اذإ انأ :لوقي دق
 ١ ١ 1 ؟ عنصأ اذامف

 .هرجهو كيبأ بضغب كلاني يذلا اذه ىلع ربصا :لوقن

 بتاع ثيح ؛مالسلا هيلع ميهاربإ كيبأ ةلم عبتاو «نيقتملل ةبقاعلاو
 كلدع نهي الو رب او ْعَمَصيال ادب م تاتي ١ : لاقف ؛ كرشلا ىلع هابأ
 نمل نك َنطَِّضلا َنِإُنَطِيَلا ِرْبَس ال تبكي » : لاق نأ ىلإ * . . . اعيش
 يو نطلب توف ميلا ني ٌباَدَع َكَسَمَي نأ ٌفاع نإ تأتي د: اًيِصَع

 هت ل نيل ميني ٍقَملإَ ْنَع تأ بنَ > :هوبأ :يأ ؛4 لاق *
 اكيأ ميقاربإ لاقو .[230ب 181. عرعا * اًملَم ٍفْرُجْمَأَو كميل
 * نيم ٍلكَص ىف كلَمْؤَمَو كر هّْيِإ ده اًماكَصَأ ُدِحَسَتآ» :رزآ هيبأل
 ظ .[0/4 :ماعنألا]

 ؛ دايعألاو .عمجلاو .داهحلاو .جحلا ةماقإ نوريو» :هلوق 2

 . (ًاراحف وأ اوناك ًاراربأ ؛ ءارمألا عم

 رجاف عمج :راجفلاو .ةعاطلا ريثك وهو ءرب عمج : راربألا

 .ةيصعملا ريثك يصاعلا وهو

 نوريف ؛ًامامت عدبلا لهأ نوفلاخي هللا مهمحر ةنسلا لهأف *

 لعج امك ؛اريمأ جحلا ىلع نولعجي قبس اميف سانلا ناكو *

 امو «ةرجهلا نم عساتلا ماعلا يف جحلا ىلع ًاريمأ ركب ابأ هيك يبنلا

 ورام



 هعفدب نوعفدي ًادئاق ًاريمأ جحلل نولعجي .«كلذ ىلع سانلا لاز

 ىلإ نوجاتحي نيملسملا نأل ؛عورشملا وه اذهو «هفوقوب نوفقيو
 هب لصحي هنإف ؛هسأر ىلع ناسنإ لك نوك امأ .ءهب نودتقي مامإ

 . فالتخاو ىضوف

 ىتح ءًاقاسف اوناك نإو ءءارمألا عم جحلا ةماقإ نوري مهف
 ال ءرجاف مامإ اذه :نولوقي ال .جحلا يف رمخلا نوبرشي اوناك نإو
 ناك نإو «ةبجاو رمألا يلو ةعاط نأ نوري مهنأل ؛هتمامإ لبقن
 هيف اندنع يذلا حاوبلا رفكلا ىلإ هقسف هجرخي ال نأ طرشب ءاقساف
 رومأ يلوت نع لازي نأ بجيو «هل ةعاط ال اذهف ؛ناهرب هللا نم

 ال ةيالولا نإف ؛غلب امهم قسفلا نود يذلا روجفلا نكل «نيملسملا
 ريغ يف ةبجاو رمألا يلول ةعاطلاو «ةتباث يه لب ءهب لوزت
 | | | : ةيصعملا

 ريمألاو مامإلل ةعاط ال هنأ نوري نيذلا «جراوخلل ًافالخ
 .ةلملا نم جرخت ةريبكلا نأ : مهتدعاق نم نأل ؛ًايصاع ناك اذإ

 .موصعملا الإ مامإ ال هنإ :نولوقي نيذلا ةضفارلل ًافالخو

 ءرظتنملا مامإلا هنأ نومعزي نم باغ ذنم ةيمالسإلا ةمآلا نإو

 نم ةيلهاج ةتيم تومت يه لب «مامإل ًاعبت الو ءمامإ ىلع تسيل
 .موصعملا مامإلا الإ مامإ ال هنإ :نولوقيو «مويلا ىلإ تقولا كلذ
 .لعب تأي مل مامإلا نأل ؛ناك ريمأ يأ عم داهج هت

 جحلا ةماقإ ىرث نحس ٠ :نولوقي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نكل *

 6 داهجلا ةماقإ كلذكو 008 وأ ًاراربأ اوناك ءاوس ءارمألا خم

 نورد



 يف تافلاخملا نأل ؛رظن دعب مهيدل ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 . ةميظع نتف ىلإ رجتو ءهلوسرو هلل ةيصعم رومألا هذه

 فالتخالاو نيملسملا نيب لاتقلاو نتفلا باب حتف يذلا امف

 ! ؟ةمئألا ىلع جورخلا الإ ءارآلا يف

 عم داهجلاو جحلا ةماقإ بوجو ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىريف

 . اراجيف اوناك :نإوب.«ءارمأللا

 نأ نوري ال ةعامجلاو ةئسلا لهأ نأ ينعي ال اذه نكلو

 دق ركنملل ريمألا لعف نأو ءركنم هنأ نوري لب ءركنم ريمألا لعف

 هنم مزلي ركنملل ريمألا لعف نأل ؛سانلا ةماع لعف نم دشأ نوكي

 :ناميظع ناروذحم همثإ ىلع ةدايز

 .ركنملا اذهب مهنواهتو هب سانلا ءادتقا :لوألا

 ىلع هرييغت هسفن ىف لقيس ركنملا لعف اذإ ريمألا نأ :ىناثلاو

 ةالو ةعاط انيلع بجي هنإف ؛امهريغل وأ نيروذحملا نيذهل مزلتسملا

 كلذكو .داهجلاو جحلا مهعم ميقنف ؛ ةأصع اوناك نإو .رومألا

 .ًاراجف اوناك ولو ءءارمألا عم اهميقن ؛عمجلا

 ؛مهلاومأب سانلا ملظيو ءالثم رمخلا برشي ناك اذإ ريمألاف

 انور



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ نإ ىتح «ةالصلا حصتو «ةعمجلا هفلخ يلصن

 ىلإ هتعدب لصت مل اذإ عدتبملا ريمألا فلخ ةعمجلا ةحص نوري

 ءرش رومألا هذه لثم يف هيلع فالتخالا نأ نوري مهنأل ؛رفكلا

 هله. .لعقت هنأ ةهيجلا» :ةفاعإ هل :ىاللا نيعألاب ,قيلي ل :نكلو
 . تاركنملا

 ءمهب نولصي نيزذلا ءارمألا عم دايعألا ةماقإ اه كلذكو

 : اراجتف: وأ اوناك اواوبأ

 نيب طسو يمالسإلا نيدلا نأ نيبتي ةئداهلا قيرطلا هذهبو 3

 يف مهعباتنو ءالؤه فلخ يلصن فيك : لئاق لوقي دقف *

 ! ؟دايعألاو عمجلاو داهجلاو جحلا

 لولا اوعيطَأَو هَل ايلا اثم ا ::هل وقرن هللا رمأل دل اغتما
 .[09 :ءاسنلا] 45و د أ( وأ

 ارومأو ةرثأ يدعب نورتس مكنإ» :هلوقب لك يبنلا رمألو
 مهيلإ اودأ» :لاق !؟هللا لوسر اي انرمأت امف :اولاق .«اهنوركنت

 يف مهتعاط :مهقحو لب هاور .«مكقح هللا اولسو ءمهقح

 . هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع ؛5(4) ملسمو ,(ع065) يراخبلا هآور 000
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 لوسر يفعجلا ديزي نب ةملس لأس :لاق ؛رجح نب لئاو نعف

 نإ تيأرأ !هللا يبن اي :لاقف ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا

 هاور .«متلمح ام مكيلعو اولمح ام مهيلع امنإف ؛اوعيطأو اوعمسالا

0000 

 انعياب : لاق ©« هنع هللا ىصضر تماصلا نب ةدابع ثيدح ىفو

 يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :لاق .هلهأ رمألا عزانن ال نأو ءهركملاو طشنملاو رسيلاو رسعلا

 . '"9«ناهرب هللا نم هيف مكدنع ًاحاوب ارفك اورت نأ الإ»

 يذلا ةعاطلا اصع انققشل ؛مهتعباتم نع انفلخت ول اننألو

 اهبكترا اذإ ءاملعلا نيب فالتخاو ليوأت اهيف ىتلا رومألاو *

 انيلع بجي نكل .«مهتفلاخمو مهتذبانم انل لحي ال ؛رومألا ةالو

 ثحب هيف مهعم ثحبنف ؛داهتجالا هيف غوسي ام امأو «ءداهتجالا

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 )١( ملسم هاور )18545(.

 يراخبلا هاور (؟) )72١07(: ملسمو )11/09(.

 لل



 .«تاعامجلا ىلع نوظفاحيو» :هلوق #

 : يأ ؛تاعامجلا ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ظفاحي :يأ *

 ةظفاحم اهيلع نوظفاحي ؛سمخلا تاولصلا ىف ةعامجلا ةماقإ ىلع

 نمف ؛نيملسملا عم اولصو اوباجأ ؛ءادنلا اوعمس اذإ ثيحب ؛ةمات

 ةنسلا لهأ تافص نم هتاف دقف ؛سمخلا تاولصلا ىلع ظفاحي مل

 . تاعامجلا هذه نم هتاف ام ةعامجلاو

 مدعو يأرلا ىلع عامتجالا تاعامجلا يف لخدي امبرو *

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص ىبنلا هب ىصوأ ام اذه نإف ؛هيف عازنلا

 :لاقف «نميلا ىلإ امهثعب نيح ىسوم ابأو لبج نب ذاعم ملسو
 هاور .«افلتخت الو اعواطتو «ءارفنت الو ارشبو ءارسعت الو ارسي)

 .”قراقبلا

 : «(ةمألل ةحيصنلاب نونيديو» :هلوق

 .ةمألل ةحيصنلاب لجو زع هلل نودبعتي :يأ ؛«نونيدي» *

 .ًائيد كلذ نلودمتعيو

 دقف ؛هلل دبعتلا ريغ هيلع لماحلا نوكي دق ةمألل حصنلاو *
 نم فوخلا هيلع لماحلا نوكي دقو «ةريغلا هيلع لماحلا نوكي

 ةلضافلا قالخألاب قلختي نأ هيلع لماحلا نوكي دقو .تابوقعلا

 يرعشألا ىسوم يبأ نع ؛(7/7١) ملسمو .(4747 )54154١.« يراخبلا :هاور )١(



 :تايبالا نمدقلد ريق نلإ د . .نيملسملا عفن اهب ديري يتلا

 ؛هل ًائيدتو ىلاعت هلل ةعاط ةمألل نوحصني ءالؤه نكل *

 سوأ نب ميمت ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوقل
 لوسر اي نمل :اولاق .«ةحيصنلا نيدلا ءةحيصنلا نيدلا» :يرادلا

 نيملسملا ةمئآلو ءهلوسرلو «هباتكلو ءهلل» :لاق ؟هللا
 ."0(ههتماعو

 . هيلإ لوصولا يف بلطلا قدص هلل ةحيصنلاف

 هل عابتالا قدص مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل ةحيصنلاو

 هلوسر هب ءاج يذلا «ءلجو زع هللا نيد نع دوذلا كلذ مزلتسيو

 . «هباتكلو» :لاق اذهلو .ِلك

 «قولخم ريغ لزنم هنأو «هللا مالك هنأ نايبب نآرقلل حصنيف

 يف هدقتعي كلذك وهو ءهماكحأ لاثتماو هربخ قيدصت بجي هنأو

 نوما نم ارحأ هللا هذلو ف لك عيملسلا ةيتاودم

 سيئرك ماع مامإ كانهف ؛رمألا كلذ يف مامإ وهف ؛نيملسملا
 ةمئأو سيئرلاو ريدملاو ريزولاو ريمألاك ؛ صاخ مامإ كانهو «ةلودلا

 . مهريغو دجاسملا

 .(00) ملسم هاور 0غ(
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 ءاملعل ةحيصنلاو «ءاملعلا نيملسملا ةمئأ مظعأ نيهزوت داع

 صرحلاو .مهثواسم نع فكلاو « مهنساحم رّشن ئه نيملسملا

 مهل نيبيو ءاوؤطخأ اذإ مهدشري ثيحب ؛باوصلا مهتباصإ ىلع
 نأل ؛مهردق نم طحي الو «مهتمارك شدخي ال هجو ىلع أطخلا

 اوطقس ؛ًاضعب مهضعب للضي ءاملعلا اوأر اذإ ةماعلا نأل ؛مالسإلا

 نم يردن الف ؛هيلع دودرمو دار ءال وه لك :اولاقو . مهنيعأ رم

 ءأطخأ اذإ ارس نا دشري دحاو لك راصو اركب مهضعب ءاملعلا

 ءاملعل ةحيصنلا مظعأ نم اذه نإف ؛حيحصلا لوقلا سانلل نلعيو

 :ةيماسعلا

 لهأف ؛ةماعلاو ةمئألا لمشي :«ةمألل» :فلؤملا لوقو *

 . مهتماعو مهتمكأ ؛ةمألل ةحيصنلاب نونيدي ةعامجلاو ةنسلا

 :هباحصأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عيابي امم ناكو

 .''!”(ملسم لكل حصنلاو»

 ؟ةمألل ةحيصنلا نازيم وه ام :لئاق لاق اذإف *

 : هلوقب ؟مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هيلإ راشأ ام وه نازيملاف

 تلماع اذإف ؛''""هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي الا

 . هنع هللا يضر هللا ديع نب ريرج نع ؟(605) ملسمو ,(هز/) يراخبلا :هاآور 2غ

 .هنع هللا يضر سنأ نع ؟(:54) ملسمو )١7(« يراخبلا (0)

 نيدو



 .ةحيصنلا مامت وه اذهف ؛ةلماعملا هذه سانلا

 ىضرت له ؛ركف ةلماعملا نم عونب كبحاص لماعت نأ لبقف

 ! !هلماعت الف ؛ىضرت ال تنك نإف ؟اهب صخش كلماعي نأ

 نمؤملل نمؤملا» م:ةكَك هلوق ىنعم نودقتعيو» :هلوق *

 ( "'هعباصأ نيب كبشو .«ًاضعب هضعب دشي ءصوصرملا ناينبلاك
 هيخأل نمؤملا ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص ىيبنلا هبش *

 امك ءانب نوكي ىتح ءاضعب هضعب دشي ىذلا ناينبلاب نمؤملا

 كيف همدكأو اذه برق مث هب ىوفيو + يضع يفق كاسكو اكس امك

 اهضعب ىّرق ؛؟تكبتشا اذإف ؛فعض اهيف ةقرفتملا عباصألاف

 كسمن .ناينبلاف“؛ ضعي .ةيفعم نقر نافلاك نمؤملل .ةموملاف اضع

 نإف ؛صقن هيخأ يف راص اذإ هيخأ عم نمؤملا كلذك ءًاضعب هضعب
 جاتحا اذإ هلمك ؛صقنلا هيف دجو اذإ هيخأ ةأرم وهف ؛هلمكي اذه

 لك ىف اذكهو ...هداع ؛هوخأ ضرم اذإ ءهلعاس ؛هوخأ

 ظ .لاوحألا

 هتوقيطظيو. عملا اذه .قودقتعي .ةعاملاو: ةنسسلا .لهآفا #
2 

 . المع

 .هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع ؛(7080) ملسمو «(5077) يراخبلا )١(

7: 



 مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم١ هلي هلوقو» :هلوق *
 رئاس هل ىعادت ؛ وضع هنم ىكتشا اذإ .دسحلا لثمك ؛ مهفطاعتو

 . ')(رهسلاو ىمحلاب دسحلا

 . قباسلا ثيدحلا ىف «هلوق» ىلع فوطعم انه («هلوق» *

 ظ ءا مهضعب ةدوم :ىأ ؛ (مهداوت يف نينمؤملا لثم» د:

 .ًاضعب مهضعب ةمحر : (مهمحارتو») 2

 . ضعب ىلع مهضعب فطع :«مهفطاعتو» *

 لامآلا يف نوكرتشي مهنأ :يأ ؛«دحاولا دسجلاك»

 مهضعب دويو ...كلذ ريغو قفرلاو نيللاب ضعب ىلع مهضعب
 نم دحأل ءاضغب هبلق 5 قار اذإ مهنم دحاولا نإ ىتح اقع

 2 .ءاضغبلا هذه لاوز

 رغصأ نم ولو ءوضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلاف

 رصنخلا كعبصأ كعجوأ اذإف ؛دسجلا رئاس هل ىعادت ؛ءاضعألا

 اذإ ...ملأتي هلك دسجلا نإف ؛ءاضعألا رغصأ نم وه يذلا

 ملأت ؛نيعلا كتعجوأ اذإو ...هلك دسجلا ملأت ؛نذألا كتعجوأ

 :فللذ ريكو ..... هلك دعا

2 
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 ريما سلا ةالصلا هيلع يبنلا هبرض يذلا لثملا اذهف

 . بيرقتلا ةياغ هل برقمو ىنعملل

2 

 .عاخرلا دنع ركشلاو «ءالنلا دنع ربصلاب نورمأيو» :هلوق 2

 : «ءاضقلا رمب ىضرلاو

 ؛مهسوفن رمأ لمشت ةملكلا هذه نإ :لاقي دق :«نورمأي» *

 : فسوي] © وسلب ةَراَّمْأَل سْفنلا َّنِإ ىضت ُكربَأ آَمَو 9# :ىلاعت هلوقل

 سبحو «ءالبلا لمحت وه : ربصلا : «ءالبلا دنع ربصلاب)» و

 حراوجلا وأ ناسللا وأ بلقلاب طخستلا نع سفنلا
/ 1 

 وحل نم ِءىنش مك : ىلاعت هللا لاق ؛ةبيصملا ا

 5 َتيِريَصلَأ ٍرّبَسَو ِتَررمَّتلاَو سفنألاو ٍلوَمَأْلا ني ٍصقْن ِصَقْنَو جوجل

 ١-١65[. :ةرقبلا] :نوعجتر ديل اَنِلَو هَل اَنْ اذ ةَبيِصُم مُهَتَبلَص

 ةمدصلا دنع ربصلا هالعأو هلضفأو «ءالبلا دنع نوكي ربصلاف

 ةأرملل هلك يبنلا هلاق امك ؛يقيقحلا ربصلا ناونع اذهو «ىلوألا

 «يربصاو هللا ىقتا» :اهل لاقف ءربق دنع يكبت يهو اهب رم يتلا

 ايل لالا يكفر لري يعل هل كن ىلع كلا : تلاق
 مل :تلاقف «نيباوب هدنع دجت ملف ِخلَك يبنلا تتأف لَك يبنلا هنإ

 دربت نأ دعب امأ «''”"ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا امنإ :لاقف «كفرعأ

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ؛(975) ملسمو )١787(« يراخبلا هاور )١(
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 . ربصلا لامك هب لاني الو .ًالهس نوكي ربصلا نإف ؛ةمدصلا

 نم امو .عالبلا دنع ربصلاب نورمأي ةعامجلاو ةكسلا لهأف 2

 امإو ءهلام ىف امإو .هلهأ ىف امإو هسفن ىف امإ ىلتبي الإ ؛ناسنإ

 كلذ نوكيو .ةماع نيملسملا ىف امإو .هدلب ىف امإو .ءهبحص ىف

 نم ريثكب مظعأ نيدلا يف ةبيصملاو «نيدلا يف امإو ايندلا يف امإ

 .ايندلا ىف ةبيصملا

 ىف ءالبلا دنع ربصلاب نورمأي ةعامجلاو ةنسلا لهأف 2

 امك ةبيصملا لمحتي نأف ؛ايندلا ءالب ىلع ربصلا امأف

 الو ءهئيد ىلع تبثي نأف ؛نيدلا ءالب ىلع ربصلا امأو

 نم نياّتلأ نمو # : مهيف ىلاعت هللا لاق .نمك نكي الو ءهنع عزعزتي

 : توبكنعلا] أ ٍباَدَك سلا َهَمدِف لَم هلأ يف ىذوأ آد هَ اككما ُلوُعَي
 ١٠[.

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ أ ؛«نورمأيو»

 نمألاو «شيعلا يف ةعس :ءاخرلا :«ءاخرلا دنع ركشلا»
 .ركشلاب كلذ دنع نورمأيف «نطولا يف

 ؟ءاخرلا دنع ركشلا وأ «ءالبلا ىلع ربصلا :قشأ امهيأو *#

 ءالبلا ىلع ربصلا نإ : مهضعب لاقف ؛ كلذ يف ءاملعلا فلتخا

 :قسأ ءاحضولا دنع ركشلا را لاقو «قشأ
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 ضو نإ ُدْنِم اتعب ع دمع انه نضال اَقْذَأ نيَلَو# :لاق
 قع 2 تا 9 قد ا هتف هدا 2 يع ءانه هند َنيْلَو روك 7

 ٠6١[. 4 :دوه] «روخَف روف عم

 ركف اذإ باصملاف ا سو

 ربص ربصأ نأ امإف ؛اهعفري الو ةبيصملا دري ال ىعزج نإ :لاقو

 كلذكو ءربصلا هيلع ناهف «مئاهبلا ولس ولسأ نأ امإو «ماركلا
 .دغرو ءاخر يف يذلا

 دنع رمضصلاب :؟اذهو اذه ةوزمأي ةعامجلاوةنسلا' لهآ كلا #

 . ءاخرلا دنع ركشلاو ءالبلا

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ :يأ ؛«نورمأيو» *

 رمو . ربصلا نم ىلعأ ىضرلا : (ءاضقلا رمب ىضرلاب) 3

 . (رملا»ب هنع ربع اذهلو «ناسنإلا ةعيبط مئالي ال ام وه :ءاضقلا

 ممن

 ؛هب ىذأتو ء«رشبلا ةعيبط مئالي ال ءاضق هللا ىضق اذإف

 مهف نو ءاولخب الوب اذينتل نيل وهف ؟ءايققلا رس قلل نس يمس

 . ءاضقلا رمب ىضرلاب نورمأي

 : نارظن هيف انل ءاضقلا رم نأ ملعاو *

 . هللا نم ًاعقاو ًالعف هرابتعاب :لوألا رظنلا

 .هل ًالوعفم هرابتعاب :ىناثلا رظنلاو

 الأو ءهب ىضرن نأ انيلع بجي هللا نم ًالعف هنوك رابتعابف
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 .ًابر هللاب ىضرلا مامت نم اذه نأل ؛هب انبر ىلع ضرتعن

 ربصلا بجيو ءهب ىضرلا نسي , اذهف ؛هل ًالوعفم هرابتعاب امأو

 . هيلع

 رابتعابو «بجاو هب ىضرلا هردق هللا نوك رابتعاب ضرملاف #

 .بجاو وهف ؛هيلع ربصلا امأو ءهب ىضرلا نسي هسفن ضرملا
 بحكس هنلعءركشلاو

 ةعبرأ بئاصملا هاجت مهل نوباصملا :لوقن اذهلو

 : ثلاثلاو ءربصلا :يناثلاو ءطخسلا :لوألا ماقملا :تاماقم

 .ركشلا :عبارلاو «ىضرلا

 نأ لثم ؛بونذلا رئابك نم وه لب ءمارحف ؛طخسلا امأف

 وأ !هاروبث او :لوقي وأ «هبوث قشي وأ «هرعش فتني وأ ؛هدخ مطلي

 لاق ؛طخسلا .ىلع .لدي. امه كلذ ريغو: .كالؤلاب سفن .ىلع وعدي
 قوعدب اعدو دودخلا مطلو بويجلا قش نم انم سيل» :ْةكَك يبنلا

 .''7(ةيلهاجلا

 نع حراوجو ًاناسلو ًابلق هسفن سبحي نأب :ربصلا :يناثلا

 .بجاو اذهف ؛طخستلا

 عرجتي رباصلا نأ :ربصلا نيبو هنيب قرفلاو :ىضرلا :ثلاثلا
 هسفن يف ءيشلا اذه نأ الإ ؛طخستي نأ عيطتسي ال نكل ءرملا

 . ةيق هللا يضر دوعسم نب هللا لبع نع )*١١(. ملسمو (١؟948) يراخبلا هاور 60
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 : رعاشلا لوقب لثمتيو «رمو بعص

 ٍلَسَعلا نم ىلخأ ُةُبقاوَع ْنِكل ُةَتقاذَم ٌرُم همْسا لْثم ُرْبَّصلاَو

 اذه ناكوب < ةتمطم وه لب اوه اذهط قودي هل ىضانرلا نك

 . ءيش ال نام يذلا ءيشلا

 . بحتسم يضَقَملاِب ىضرلا نأ ىلع ءاملعلا روهمجو

 . حيحصلا وهو «ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو

 :هلاحو هناسلب لوقي نأ وهو :ركشلا : عبارلا

 .ةمعن ةبيصملا هذه نأ ىريو «(«هلل دمحلا)

 !؟نوكي فيك :لئاق لوقي دق ؛ماقملا اذه ؛نكل *

 : ىلاعت هللا هقفو نمل نوكي :لوقنف

 نأو «بنذلل ةرافك ةبيصملا هذه نأ ملع اذإ هنأل :ًالوأف

 ؛ةرخآلا يف ةبوقعلا ريخأت نم نوهأ ايندلا يف بنذلا ىلع ةبوقعلا

 : اهيلع هللا ركشي ةمعت ةدنغ' ةيصلا هله. :تواض

 :ىلاعت ةلوقل 4 بنا ؟؛ًاهيلغ رع اذا ةيضملا لح نأ انتاثؤ

 1٠١. :رمزلا] 4 ٍباَسِح ري مر ورضا َقَوباَنِإ ل

 .رجألل ةبجوملا ةبيصملا هذه ىلع هللا ركشيف

 ال «كولسلا بايرأ دنع ةيلاعلا تاماقملا نم ربصلا نأ :ًاثلاثو

 موو



 .ماقملا اذه لين ىلع هللا ركشيف عهبابسأ دوجوب الإ لائي

 تركيشف ءاهعبصأ يف تبيصأ تادباعلا ضعب نأ دو د

 ةرارم ينتسنأ اهرجأ ةوالح نإ :تلاقف «كلذ يف اهل ليقف «هللا
 .اهربص

 ىلع ربصلاب نورمأي هللا مهمحر ةعامجلاو ةنسلا لهأف *
 ظ . ءاضقلا رمب ىضرلاو ءاخرلا دنع تشل او ءالبلا

 بي

 . كمهعن

 . نيينعم ىلع قلطي ءاضقلا

 اذهف ؛؟همصوو هواضف وه يذلا ىلاعت هللا مكح :امهدحأ

 1 ءاضف مأ ًاينيد ءاضق ناك ءاوس «لاح لكب هب ىضرلا بجي

 .لحلاو ميرحتلاو بوجولاب هواضن ينيدلا ءاضقلا لاثمف

 11 ءارسإلا] # هاي لإ اوربا لأ كبَر ضو 48 : ىلاعت هلوق هنمو

 ىنغلاو ةدشلاو ءاخرلاب هؤاضق :ينوكلا ءاضقلا لاثمو
 ملال :ىلاعت هلوق هنمو «توملاو ةايحلاو داسفلاو حالصلاو رقفلاو
 ل ل ل تح لما

 ىب لإ اَسيَصَفَو # : ىلاعت هلوق هنمو ه5 امنا 4« توما هيلع انيِضَف

 : ءارس ولا ] 4 اريبكح ولع َنْلعَنلَو نَبَرَم ٍضردْل ف ٌدُدِسَفن | ٍبَنكْلا يف َلِيِةَسِإ
5]. 

 :ناعون وهو «يضقملا : يناثلا ىنعملا

 لعفيف «هلوبقو هب ىضرلا بجيف ءاعرش يضقملا :لوألا
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 .لالحلاب عتمتيو ءهنع يهنملا كرتيو «هب رومأملا

 : انوك يضقملا :يناثلا عونلاو

 كالهلاو بدجلاو ضرملاو رقفلاك ؛هللا لعف نم ناك نإف

 لوقلا ىلع «بجاو ال «ةنس هب ىضرلا نأ مدقت دقف ؛كلذ وحنو
 . حيحصلا

 ؛ةسمخلا ماكحألا هيف ترج ؛دبعلا لعف نم ناك نإو

 .حابم حابملابو «بودنم بودنملابو .ءبجاو بجاولاب ىضرلاف

 . مارح مارحلابو «هوركم هوركملابو
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 : «لامعألا نساحمو قالخألا مراكم ىلإ نوعديو» :هلوق *

 وه ءيش لك نم ميركلاو ءاهبياطأ :يأ ؛«قالخألا مراكم» *

 كايإ)ا : ذانمل هلك لريسرلا :كوق ةقمءقلا كلذ يسحب هنم بيطلا
 . نميلا لهأ نم ةاكزلا ذخأب 9 نيح ؛!'"«مهلاومأ مئاركو

 ؛ناسنإلا يف ةنطابلا ةروصلا وهو «قلخ عمج :قالخألاو #

 هتريرس ناسنإلا نوكي نأ ىلإ نوعدي مهف ؛عئابطلاو اياجسلا :ينعي

 نأو ء«ربصلاو سانلا نم لمحتلاو ةعاجشلاو مركلا بحيف ؛ةميرك

 نم هذه لك ؛ةنئمطم سفنو حرشنم ردصو قلط هجوب سانلا يقالي
 . قالخألا مراكم

 .امهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛(69١1) ملسمو ,.(5550) يراخبلا :هأور 000

 نا كدب



 .حراوجلاب قلعتي امم يهف ؛«لامعألا نساحم» امأو #

 ءارشلاو عيبلا لثم ؛ةيدبعتلا ريغ لامعألاو ةيدبعتلا لامعألا لمشيو

 لامعألا يف حصنلاو قدصلا ىلإ سانلا نوعدي ثيح ؛ةراجإلاو

 ىلإ نسانلا :نوعبتب 8 اذإو «ةنايخلاو بذكلا بنجت ىلإو ءاهلك

 . ىلوأ هلعفب مهف ؛كلذ

 ًاناميإ نينمؤملا لمكأ» : دع هلوق ىنعم نودقتعيوا)) :هلوق ع

 .''"«ًاقلخ مهنسحأ

 ؛ نمؤملا ىنيع بصن ًامئاد نوكي نأ ىعبني ثيدحلا اذه د

 .هللا دابع عمو هللا عم ًاقلخ مهنسحأ ًاناميإ نينمؤملا لمكأف

 لوبقلاب هرماوأ ىقلتت نأف ؟ هللا عمم قلخلا نسح انهأ اح

 ظ . كلذ هبشأ امو ىضرلاو ربصلاب ةينوكلا

 فكو «يقدخلا لذب وه : ليقف ؛قْلَحلا عم قلخلا نسح امأ

 .هجولا ةقالطو ءىذألا

 لاملاب لب «لاملاب ًاّصاخ سيلو «مركلا :ينعي ؛ىدنلا لذب
 . ىدنلا لذب نم اذه لكو .«سفنلاو هاجلاو

 ىف مكاحلاو .(5585) دواد وبأو )5١11(2 يذمرتلاو (5 6٠١ /9) دولا :هأور 010

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(7177/7؟) نابح نباو )01/١(«, «كردتسملا»

 ظ .(7585) «ةحيحصلا١ ىف ىئابلالا هنسح ثيدحلاو
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 .لعفلاب الو لوقلاب ال ًادحأ يذؤي ال نأب ىذألا فك كلذكو

 د

 نم يطعتو .كعطق نم لصت نأ ىلإ نوبدنيو) :هلوق

 : «كملظ نمع وفعتو .كمرح

 .نوعدي :يأ ؛«نوبدني) *

 مهتلص بجت نمم براقألا نم :«كعطق نم لصت نأ»

 نإف !هتلصو ؛ىنلصو نم : لقت ال ء«مهلصف ؛ كوعطق اذإ .كيلع

 سيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك ؛ةلصب سيل اذه
 ؛همحر تعطق اذإ نم لصاولا امنإ .ءىفاكملاب لصاولا

 .اهلصو ؛همحر تعطق اذإ يذلا وه لصاولاف ؛''"اهلصو

 ؛براقأ يل نإ ! هللا لوسر أي :لاقف .لجر لَك ىبنلا لاش

 مهنع ملحأو .يلإ نوئيسيو لإ نسحأو « يننوعطقيو مهلصأ

 مهفست امنأكف ؛تلق امك تنك نإ» :ِلَك يبنلا لاقف !يلع نولهجيو

 ."”(كلذ ىلع تمد ام مهيلع ريهظ هللا نم كعم لازي الو .لملا

 يف راحلا دامرلا وأ بارتلا عضت امنأك :يأ ؛«لملا مهفستا

 نم لصت نأو ؛كعطق نم لصت نأ ىلإ نوبدني ةنسلا لهأف *
 قح :ناقح هل راص ؟ بيرق وهو كلصو نم نأل ؛ىلوألاب كلصو

 . امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع (2491) يراخبلا هارون 50

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (500/) ملسم هاور )2,0
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 نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقل ؛ةأفاكملا قحو «ةبارقلا
 . («هوئفاكف ؛افورعم مكيلإ عنص 2000 ءةوسول ذو

 ؟ ىنعنم : لقت الو «كعنم نم : عا ؛ (كمرح نم ىطعتو» 2

 امم

 امإ :كقح كصقتنا نم : ىأ ؛«(كملظ نمع وفعتو» *

 .بجاولاب مايقلا مدعب امإو «ناودعلاب

 ىذدتعي نأ امإ .دوحجو ءاذتعا ل ا رول ملظلاو *

 كدحجي نأ امإو «ضرعلا كتهو كاملا لشخأو برضلاب كيلع

 .هملظ نمع وفعي نأ ناسنإلا لامكو

 تنأف «ماقتنالا ىلع ةردقلا دنع نوكي امنإ وفعلا نكلو *
 ظ . ماقتنالا ىلع كتردق عم وفعت

 انفع نم نإف 6-5-5-5 لجو زرع هللا ةرفغمل ءاجر : الوأ

 . هللا ىلع هرجأف ؛ حلصأو

 تلباق اذإ كنأل ؛كبحاص نيبو كنيب دولا حالصإل :ًايناث

 ةةءاسإا علاق: "اذاو: -ءامكتيم ةدايكلا» .ةيريعسا الاداب. :ةقءاننإ
 .لدخو دا ىلإ داع ؛ناسحإب

 رار

 ّه ىَلَأب هدأ ٌهَحييَمل و ةنسحلا كو هوس الو ## :ىلاعت هللا لاق

 )١( هجيرخت مدقت )؟١190/7(.



 .[4 :تلصف] 4ةييَح ٌعَوك هود ْمَتيبو َكَتنب ىلا ذو ٌنَسْحُ

 نكل «ةعامجلاو ةنسلا لهأ تامس نم ةردقملا دنع وفعلاف
 ال مهنإف ؛ةءاسإ وفعلا نمضت نإف ؛احالصإ وفعلا نوكي نأ طرشب

 # حلَصأَو اَفَع نَمَف # :لاقف ءطرتشا هللا نآل ؛ كلذ ىلإ نوبدني

 هوفع يف ناك نم امأ ,ءحالصإ هوفع يف ناك :يأ ؛[٠5 :ىروشلا]

 وفعي نأ لثم !فعت ال :لوقن انهف ؛ةءاسإلل ًاببس ناك وأ «ةءاسإ

 يف مرجملا اذه رارمتسال ًاببس اذه هوفع نوكيو ءمرجم نع
 .ذئنيح وفعلا كرت بجي امبرو «لضفأ انه وفعلا كرتف ؛همارجإ
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 .امهقح مظعل كلذو : «نيدلاولا ربب نورمأيو» : هلوق

 نواب امي وي اكرم الو هلل اوُدْبْعَأَو # » :لاقف «نيدلاولل

 ققحتت ال هنأل ؛هللا ةدابعب رمألا نمض يف لوسرلا قحو

 عابتاو هتبحمب ؟مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا قحب موقي ىتح ةدابعلا

 .وي أكرم او هَل اوُدبْعَأَو # » :هلوق يف ًالخاد ناك اذهلو «هليبس
 19ه لوسرلا قيرط نم الإ هللا دبعي فيكو كيت

 .هقح ىدأ دقف ؛لوسرلا ةعيرش ىضتقم ىلع هللا دبع اذإو

 الو ءدلولا ىلع ابعت نادلاولاف ؛نيدلاولا قح كلذ يلي مث
 عيوب ربا لب عب

 . ُمُمَأ ةتلمح اًنَسَحِإ هْيَدلوي نال اَنيَّصَوَو# :ىلاعت هللا لاق «مألا اميس م

 نا



 اًنيّصوو 8# :ىرخأ ةيآ يفو 6 : فاقحألا] © امرك لا

 بعتت مألاو .[15 :نامقل] 4 نمو لع انهو مم ةتلم يدوب نكنإلا

 نم دشأ اهيبص 8-5 « عضولا دعبو « عضولا دنعو «لمحلا يف

 «ريلاو ةيحصلا . نسحب سانلا قحأ تناك اذهلو هَل دلاولا ةمحر

 ؟يتباحص نسحب سانلا قحأ نم !هللا لوسر اي :لجر لاق

 :لاق ؟نم مث :لاق .«كمأ» :لاق ؟نم مث :لاق .«كمأ» :لاق
 .''”(كوبأ مث» :ةعبارلا يف لاق مث .«كمأ» 00 * هيا اى مسا ٠ ا»  ه ميدو أ

 حرفيو «2مهرجضب رجضيو هدالوأ يف بعتي ًاضيأ بألاو

 مهتنينأمطو مهتحار اهيف يتلا بابسألا لكب ىعسيو «مهحرفل

 هل شيعلا ظ أم صحعت لجأ نم رافقلاو يفايفلا رضي « مهشيع م نسحو

 .هدالوألو

 نل ؛لمعلا نم تلمع امهم ؛قح هل بألاو مألا نم لكف

 قاَيرم احيا نر لَو > ٠ : لجو زرع هللا لاق اذهلو ءامهقح 0

 ١ جب ازرفم هايبر ثيح دو هدو ؟[" 0 اص

 «سانلا نم دحاو لك ىلع عامجإلاب نيع ضرف ربلاو *
 ثيدح يف امك ؛هللا ليبس يف داهجلا ىلع ِهلكَك يبنلا همدق اذهلو

 ؟هللا ىلإ بحأ لمعلا يأ !هللا لوسر اي :تلق :لاق ؛دوعسم نبا

 )١( يراخبلا :هاور )١/ 2)091هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(75554) ملسمو .
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 .«نيدلاولا رب» :لاق ؟يأ مث :تلق .«اهتقو ىلع ةالصلا» :لاق

 ."'”(هللا ليبس يف داهجلا» :لاق ؟يأ مث :تلق

 رب امهلف ؛ةدجلاو دجلا امأ «مألاو بألا امه نادلاولاو *

 امهل لصحي مل ةدجلاو دجلا نأل ؛بأآلاو مألا رب يواسي ال هنكل

 امهرب ناكف ؛ةظحالملاو ةياعرلاو بعتلا نم بألاو مألل لصح ام

 ىلا” امأ .: ةلقلاب هترافألا قدا امه قنكلا هةلضلا فلان قف اجو
 .بألاو مدلل هنإف

 .رشلا هضكو «عيطتست ام ردقب ريخلا لاصيإ :ربلا

 ريخلا لاصيإ «ةمدخلاب ريخلا لاصيإ «لاملاب ريخلا لاصيإ

 «لاعفلاو لاقملا نسحو «هجولا ةقالط نم ؛امهيلع رورسلا لاخدإب

 .امهتحار هيف ام لكبو

 مل ؛ررض هيلع ناك نإف ءررض دلولا ىلع لصحي مل اذإ .دالوألا

 .ةرورضلا دنع الإ مهللا ءامهتمدخ هيلع بجي

 ررض الو امهل عفن هيف اميف ةبجاو امهتعاط نإ :لوقن اذهلو
 نأك : نييك اوريق ناك ءاوس هيلع ررض هيف ام امأ « هيف دلولا ىلع

 وأ كلذ يف امهل ةعاط ال هنإف ؟ مرحم لعف وأ بجاو دك هارمأي

 هيلع بجيف ؛لاملا امأ .امهتعاط هيلع بجي الف ب اوووف ناك

 . هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع ؛(86) ملسمو )091١((2 يراخبلا :هاور 23

 "مب



 هب قلعتت ملو ءررض هيلع نكي مل اذإ ءرثك ولو «هلذبب امهربي نأ
 مل ام ءءاش ام هدلو لام نم ذخأي نأ هل ةصاخ بألاو ءهتجاح

 ال مهنم ًاريثك اندجو ؛مويلا سانلا لاوحأ يف انلمأت اذإو

 لمي الو ءهباحصأ ىلإ نسحي هدجت ؛قاع وه لب ء«هيدلاوب ربي
 ؛راهن نم ةعاس همأ وأ هيبأ ىلإ سلجي ول نكل .مهعم سولجلا
 نابلا لي هوان سل اذيف ةارمحللا ىلع وه اهناك  :ةلملدتم هتدخول

 .هيئيع بادهأ ىلع امهمدخيو هيبأو همأل هردص حرشني نم

 . عيطتسي ام لكب امهاضر ىلع صرحلا ةياغ صرحيو

 لصحي هنوك عم ربلا نإف ؛«فالُسأ ربلا» :ةماعلا تلاق امكو

 .ايندلا يف هب ىزاجي هنإف ؛ةرخآلا يف ميظع باوث ىلع رابلا هب
 نإ «ىفوتست ؛ضارقأ ,««فالسأ» :ماوعلا لوقي امك قوقعلاو ربلاف

 . . .كدالوأ كقع ؛قوقعلا تمدق نإو .كدالوأ كرب ؛ربلا تمدق

 هب ربق هيدلاو رب نم سانلا نم نأ ىف ةريثك تاياكح انهو

 هقع ناسنإلا نأ ىلع لدت تاياكح كف قوقعلا كلذكو «هدالوأ

 ملأت نه قع امك هدالوأ

 .نيدلاولا ربب نورمأي ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 .ماحرألا ةلصب نورمأي كلذكو *

 مهل براقألا «نيرخآلا براقألاو نيدلاولا نيب قرفف 2

 كح



 ةرثك ربلا نأل ؛ةلصلا نم ىلعأ ربلاو ءربلا امهل نادلاولاو «ةلصلا

 : ربلا كرات يف لاقي اذهلو «عطقي الأ ةلصلا نكل .« نانيكتلاوب ريشلا

 ! عطاق هنإ :لصي مل نميف لاقيو «قاع هنإ

 . ةنجلا لوخد

 ضل يف اودي نأ ٌُميَلوك نإ َرّسْيَسَع ْلَهَك » ا هللا لاق
 # ةهرلصب هم ما ةمعأو 7 20 8 دل َكِتَلْوَأ # احح أًرعِطَم

 .[7" 1 هو

 ؛''"(عطاق ةنجلا لخدي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو

 . ةقلطم ةنسلاو نارقلا ىف تءاج ةلصلاو *

 "دخلا فْرْعلابَف ٍزْرِحلاَك عْرشلاب دَّدَحُي ْمَلَو ىتأام لكَو

 ؛ةلص سانلا هامس امف ؛اهيف فرعلا ىلإ عجري ؛اذه ىلعو

 فاالتخاب فلتخت هذهو .ةعيطق 5 وهف ؟ ةعمطق 1 0 انوتيت امو ءةلص وهف

 ؛ءارقف كيراقأو ؛ ينغ ناو ءرقف ةلاح يف سانلا ناك اذإ ي

 . كلاح ردقب مهيطعت نأ مهتلصف

 . هنع هللا يضر معطم نب ريبج نع ؛(96065) ملسمو 609(2) يراخبلا :هاور 230

 )١(. ددعلا «ةمكحلا ةلجم» رظنا «هقفلا لوصأ يف هللا هظفح خيشلا ةموظنم نم )١(

 ل



 نأ نكميف ؛ريخ يف مهلكو ء«ءاينغأ سانلا ناك اذإو

 .ةلص دعي ءاسملا وأ حابصلا يف كبراقأ ىلإ باهذلا

 لاغشنال كلذو «ةليلق سانلا نيب ةلصلا اذه اننامز ىفو

 نأ ةماتلا ةلصلاو «ضعب نع مهضعب لاغشناو : ييفارح ىلإ آنا

 هذه نكلو .مهلكاشم ىرتو .مهدالوأ فيكو «مهلاح نع ثحبت

 . سانلا نم ريثك دنع دوقفم ماتلا ربلا نأ امك ؛ةدوقفم فسألا عم

 2 2 ع

 : (راوحلا نسحو» :هلوق *

 راوجلا نسحب ةعامجلاو ةنسلا لهأ :ىينعي ؛نورمأيو :يأ

 ئنتيْلاَو قرَفْلا ىذيَو اًننَسَحِإ ِنئَدَوْلاِبَو# :ىلاعت هللا لاق
 ,[85 :ءاسنلا] « ِبْبَجْلَأ ٍراَمْلَو َيَرُضْلا ىز ٍراَْلاَو ِنيككَسَمْلَاَو
 .ديعبلا راجلاو بيرقلا راجلا ىلإ ناسحإلاب هللا ىصوأف

 مركيلف ؛رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم : دلع يبنلا لاقو

000 
 «هراج

 . «كناريج دهاعتو ءاهءام رثكأف ؛ةقرم تخبط اذإ) :لاقو

 هنأ تننظ ىتح راجلاب ينيصوي ليربج لاز ام» :لاقو

 . هنع هللا يضر يعازخلا حيرش يبأ نع ؟(58) ملسمو ,50116(2) يراخبلا :هآور )0010
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 رو

 : ليق ؛نمؤي ال هللاو .نمؤي ال هللاو .نمؤي ال هللاو» :لاقو

 .'"”(هقئاوب هراج نمأي ال يذلا : لاق ؟هللا لوسر اي نمو

 نافيلاب ةيانعلا ٠ ىلع. ةلادلا نضويفتلا قمع ..كللذ:. ريغ“ ىلإ
 فما قاوسلا نامعالاو

 قع 1 قوقخ :ةللث> هل :ناك :اهرق املسم ناك :نإ ناعلا و

 .راوجلا قحو «ةبارقلا قحو «مالسإلا

 :داوخلا قد: « ةبارقلا قدح :ناقتس هلق ارا يرق ناك انإو

 .راوجلا قحو «مالسإلا

 نا ردتلا قدح وهو. ىدحلاو قدضسلف ؟ !ذيعي ارفاك ارا ناك إو

 اَيأ ءاقلطم راوجلا نسحب نورمأي ةعامجلاو ةنسلا لهأف #

 .ىلوأ وهف ؛برقأ ناك نمو ءراجلا ناك

 رثكأ راجلا ىلإ نوئيسي مويلا سانلا ضعب نأ فسؤملا نمو *

 هكلم نم ذخألاب هراج ىلع يدتعي هدجتف ؛هريغ ىلإ نوئيسي امم

 .هجاعزإو

 هقفلا يف حلصلا باب رخآ يف هللا مهمحر ءاهقفلا ركذ دقو

 )١( يراخبلا :هاور ) »)50١5اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛(7775) ملسمو .

 ) )0.هنع هللا يضر يعازخلا حيرش يبأ نع ؛(١١7) يراخبلا هاور

 لسن



 .هيلإ عجريلف ؛راوجلا ماكحأ نم ًائيش

 : «ليبسلا نبأو نيكاسملاو ىماتيلا ىلإ ناسحإللاو» :هلوق 2

 ىلإ ناسحإلاب ةعامجلاو ةئسلا لهأ :يأ ؛نورمأي كلذك *

 . ةثالثلا فانصألا ءالؤه

 .هغولب لبق هوبأ تام يذلا وهو ميني عمج : نماتيلا 3

 هلك يبنلا كلذكو «ىماتيلا ىلإ ناسحإلاب ىلاعت هللا رمأ دقو
 . 1 ”غيواحأ ةَذَغ ىف هيلع ثح

 ةجاح يف وهف ؛هيبأ دقفب هبلق رسكنا دق ميتيلا نأ كلذ هجوو

 . قفرلاو ةيانعلا ىلإ

 .لاحلا بسحب نوكي ىماتيلا ىلإ ناسحإلاو

 نيكسملل لماش انه وهو .ءارقفلا مه : نيكاسملاو 2

 .ريقفلاو

 نم ةددعتم تايآ 2 عرشلا هب رمأ امم مهيلإ ناسحاللاف

 .هريغو ءيفلا يف ةصاخ ًاقوقح مهل لعجو ء«نارقلا

 لاق :لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نع ؛(2605) يراخبلا هاور ام اهنم يتلاو )١(

 . ىطسولاو ةبابسلاب :لاقو «اذكه ةنجلا يف ميتيلا لفاكو انأ» :ِهْكَي هللا لوسر

 نوكلا



 .راسكتالاو صقنلا نم مهل

 ناك اذإف :لاحلا بسحب نوكي نيكاسملا ىلإ ناسحإلاو
 ًاجاتحم ناك اذإو ءهمعطت نأب هيلإ ناسحإلاف ؛ماعط ىلإ ًاجاتحم

 هيلوت نأب رابتعا ىلإو ءهوسكت نأب هيلإ ناسحإلاف ؛ةوسك ىلإ
 نم عفرت نأ لجأل همدقتو «هب بحرت ؛سلجملا لخد اذإف ءارابتعا

 هتمكحب مهيلع لجو زع هللا هردق يذلا صقنلا اذه لجأ نمف

 . مهيلإ نسحن نأ لجو زع انرمأ
 يذلا رفاسملا انه وهو ءرفاسملا وهو «ليبسلا نبا كلّذك *

 رفاسملا نأل ؛ةاكزلا فالخب ؛عطقني مل وأ ءرفسلا هب عطقنا

 ؛هيلإ ناسحإلاو هماركإب هتسنآ اذإف ءشحوتسم بيرغلاو «بيرغ
 . عرشلا هب رمأي امم اذه نإف

 . هتفايض مركت نأ هماركإ نمف ؛ًافيض كب ليبس نبا لزن اذإف
 يف الإ هتفايضب هماركإ بجي ال هنإ :ءاملعلا ضعب لاق نكل

 !راصمألا نود ىرقلا

 نأ الإ ؛راصمألاو ىرقلا يف ةبجاو يه لب :لوقن نحنو

 نأ عنمت ىرخأ بابسأ وأ :ٌدلثم تيبلا قيضك ؛ببس كانه نوكي

 نسحت نأ رذعت اذإ يغبني لاح لك ىلع نكل «لجرلا اذه فيضت
 .درلا

 نا



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ :ىنعي ؛«كولمملاب قفرلاو» :هلوق *

 .كولمملاب قفرلاب نورمأي

 : ميهبلاو ىمدالا كولمملا لمشي اذهو 2

 هوسكتو «تمعط اذإ همعطت نأ ىمدآلا كولمملاب قفرلاف

 . قيطي ال ام هفلكت الو «تيستكا اذإ

 2 وأ بكرت امم تناك ءاوس مئاهبلا نم كولمملاب قفرلاو

 لعجت ءاتشلا يفف ؛هيلإ جاتحت ام بسحب فلتخي ؛ىنتقت وأ بلحت

 ىف فيصلا ىفو ء«دربلا لمحتت ال تناك اذإ ةئفادلا نكامألا ىف

 ماعطلاب اهل ىتؤيو ءرحلا لمحتت ال تناك اذإ ةدرابلا نكامألا

 امم تناك اذإو «يعرلاب اهسفنب هيلع لصحت مل نإ بارشلابو

 . قيطت ال ام لمحت الف ؛ لمحت

 ؛مئاهبلا ىتح سني مل هنأو ءعرشلا لامك ىلع لدي اذهو

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةقيرط ةيلومش ىلعو

 د دع

 ىلع ةلاطتسالاو يغبلاو ءاليخلاو رخفلا نع نوهنيو» :هلوق

 .«قح ريغب وأ قحب قلخلا

 «ناودعلا ىغيبلاو .لعفلاب ءاليخلاو ءلوقلاب رخفلا 2

 .هلوقب هريغ ىلع ناسنإلا رخافتي نأ :رخفلا نع نوهنيف
 !عاجشلا انأ !ينغلا انأ !ملاعلا انأ :لوقيف
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 اذام :لوقيو نيرخآلا ىلع ليطتسي نأ كلذ ىلع داز نإو
 قلخلا ىلع ةلاطتساو يغب هيف اذه نوكيف ؟يدنع متنأ

 يفو ههجو يفو هتيشم يف لياختي ؛لاعفألاب نوكت ءاليخلاو
 لجو زع هللاو ء«ءامسلا ىلإ لصو هنأك «ىشم اذإ هتبقرو هسأر عفر

 صال فخ نكن ارم ِضْرَْلا يف ِمَساَلَو ا :لاقو «هلعف اذه نم خبو
 .["ا/ :ءارسإلا] 4ةاُلوظَلاَبل لب, كو

 نك :نولوقيو ءاذه نع نوهني ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 كسفن ىلع نثت ال «لوقلا يف ىتح «لعفلا يفو لوقلا يف ًاعضاوتم

 ؛كلذ ىلإ ةجاحلا وأ ةرورضلا تعد ثيح الإ ؛ةديمحلا كتافصب

 ينم ملعأ وه ادحأ ملعأ ول» :هنع هللا يضر دوعسم نبا لوقك

 دصق هنع هللا ىضر هنإف ؛237(هبلإ تبكرل ؛لبإلا هغلبت هللا باتكب

 . ىلاعت هللا باتك ملعت ىلع سانلا ثح :لوألا

 . هنع يقلتلل مهتوعد : يناثلاو

 مهيلع ىفخت سانلا نأ نظي ال ةديمحلا تافصلا وذ ناسنإلاو

 اذإ لجرلا نإ لب ءاهركذي مل مأ سانلل اهركذ ءاوس ءادبأ هلاصخ

 رذحاف ؛ مهنيعأ نم طقس ؛؟سانلا مامأ ةديمحلا هتافص ددعي راص

 .رمألا اذه

 )1١( ملسم هاور )55717(.

 نس



 .''"مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإ» :هلوق يف لك

 .ضارعألاو ءامدلاو لاومألاب قلخلا ىلع يغبلاف

 ناك ام ركني وأ ء«هل سيل ام ىعدي نأ لثم ؛لاومألا ىف

 نمار ىلع يا د دما ىلا اي واش

 حرجلاب ناسنإلا ىلع يدتعي ؛هنود امف لتقلا :ءامدلا يفو

 .لتقلاو

 : ينعي ؛ضارعألا اهب داري نأ لمتحي :ضارعألا يفو

 نأ لمتحيو ءهتعمس اهب هوشي يتلا ةبيغلاب هيلع ىدتعيف «ةعمسلا
 ةعامجلاو ةنسلا لهأف ؛مرحم لكلاو هنود امو ىنزلا اهب داري

 . ضارعألاو ءامدلاو لاومألا ىلع ءادتعالا نع نوهني

 مهيلع ءالعتسالا :ينعي ؛قلخلا ىلع ةلاطتسالا كلذكو

 ظ . قح ريغب وأ قحب

 ءاوس «ةعامجلاو ةنسلا لهأ هنع ىهني قلخلا ىلع ءالعتسالاف

 .هريغ ىلع عفرتي ناسنإلا نأ وه ءالعتسالاو «قح ريغب وأ قحب ناك

 نم اذإ هللا نأ كيلع هللا ةمعن ركش نم نأ رمألا ةقيقحو

 ريغ وأ ملع وأ ةدايس وأ هاج وأ لام نم كريغ ىلع لضفب كيلع

 نسحلا ىلإ فيضت ىتح .ًاعضاوت دادزت نأ يغبني هنإف ؛كلذ
 .ةقيقح عضاوتملا وه ةعفرلا عضوم يف عضاوتي يذلا نأل ؛ًانسح

 يبأ ثيدح نم ؛(719١) ملسمو «سابع نبا ثيدح نم ؛(779١) يراخبلا هاور )١(

 .ةركب
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 نايب يف قحلا هل ناك ول ىتح : يأ ؛«(قحب» :هلوق ىنعمو

 ءالعتسالا نع نوهني ةعامجلاو ةنسلا لهأ نإف ؛عفرتم لاع هنأ

 . عفرتلاو

 لصأ نوكي نأ :«قحب ةلاطتسالا» :هلوق ىنعم نإ :لاقي وأ
 هيلع يدتعيف «ناسنإ هيلع ىدتعا دق نوكي نأب ؛ًاقح هتلاطتسا
 :رثكأ

 ةلاطتسالا نع نوهني هللا مهمحر ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 قس ريقي وأ نكي كلذ. ناك هاوس 6قلخلا ىلع ةالعشبالاو

 . «قالخألا ىلاعمب نورمأيو» :هلوق 2

 وحنو ةنامألا ءادأو فافعلاو قدصلاك ؛اهنم ايلاع ناك ام : يأ
 . كلذ

 ةنايخلاو بذكلاك ؛اهئيدر :يأ ؛«اهفاسفس نع نوهنيو» *

 .كلذ وحنو شحاوفلاو

 داع دبع د

 مه امنإف ؛هريغو اذه نم هنولعفيو هنولوقي ام لكو» :هلوق
 ثعب ىذلا .مالسإلا نيد ىه مهتقيرطو .ةنسلاو باتكلل نوعبتم هيف

 . (لَك ًادمحم هب هللا

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ :يأ ؛«هنولوقي ام لك» *

578 



 .هريغو اذه نم :(«هنولعفيو» *

 يغبني لاح هذهو :«ةنسلاو باتكلل نوعبتم هيف مه امنإف)

 وأ هلوق لاح رعشن هلعفن ام لكو هلوقن ام لك اننأ وهو ءاهل هبنتي نأ
 ؛هلل صالخإلا عم «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هيف عبتن اننأ هلعف

 نإ :لاقي اذهلو ءلجو زع هلل تادابع اهلك انلاعفأو انلاوقأ نوكتل
 . تادابع نيهبتنملا تاداعو «تاداع نيلفاغلا تادابع

 «تادابع ىلإ تاداعلا لوحي نأ نكمي قفوملا ناسنإلاف

 . تاداع هتادابع لعجي لفاغلا ناسنإلاو

 لامك هب لصحيو ءرجألا كلذب لانيل كك هلوسر ةنسو هللا باتكل

 . لجو زع هللا ىلإ ةبانإلاو ناميولا

 ني د د 1 ١9

 ثالث ىلع قرتفتس هتنمأ نأ ِةِكَت ىبنلا ربخأ امل نكل» :هلوق *“

 :'''ةعامجلا ىهو ءةدحاو الإ رانلا يف اهلك ؛ةقرف نيعبسو

 يبأ نباو 819/7(2) هجام نباو .(4091) دواد وبأو )٠١7/5(2 دمحأ :هاور )1١(

 حرش يف يئاكلاللاو )١8(.« «ةعيرشلا» يف يرجألاو )077/١. «ةنسلا» يف مصاع

 يبأ نب ةيواعم ثيدح نم ؛(17؟8/5) «كردتسملا» يف مكاحلاو )١6٠١٠(, «ةنسلا

 :ةيواعم ثيدح قاس نأ دعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو .امهنع هللا يضر نايفس

 هللا دبع نب رهزألا نعو ءورمع نب ناوفص ثيدح نم ظوفحم ثيدح اذه»

 ,«. .دحاو ريغ هنع هاور «ةيواعم نع «يحل نب هللا دبع رماع 5 نعو «يزازحلا

 )7١4(.. ينابلألل «ةحيحصلا ةلسلسلا»و )١١8/١(«2 «طارصلا ءاضتقا» :رظناو
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 ةمأ نأل ؛ةوعدلا ةمأ ال ءةباجإلا ةمأ :ينعي ؛(هتمأ نأ) *

 ىلع دوهيلاف ؛نوقرتفم مهو .«ىراصنلاو دوهيلا اهيف لخدي ةوعدلا
 هذهو «ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع ىراصنلاو «ةقرف نيعبسو ىدحإ

 عابتاو مالسإلا ىلإ اهسفن بسنت اهلك ؛نيعبسو ثالث ىلع ةمألا
 و هللا لوسر

 كلذ نم مزلي ال :«ةدحاو الإ رانلا 7 اهلك» :هلوقو

 لوخد هب قحتست امم اهلمع نأ ىنعملا امنإو ءرانلا يف دولخلا

 .رانلا

 وأ تمتو نآلا تعقو له ؛ةقرف نوعبسلاو ثالثلا هذهو *

 ؟روظنملا يف يه
 تعقو اهنإ :اولاق ثيدحلا اذه ىلع اوملكت نيذلا رثكأ

 مث «ةسيئر لوصأ ةسمخ ىلإ عدبلا لهأ نومسقي اوراصو «تهتناو

 نيتنثا ىلإ اهولصوأ ىتح ءًاقرف اهنع نوعرفي لوصألا ةسمخلا هذه
 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ يهو .ةدحاو ةقرف اوقبأو ءةقرف نيعبسو

 مهبأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نإ :ءاملعلا ضعب لاقو

 ىلإ نآلا ةدوجوملا عدبلا مسقنف ملكتن نأ ةجاح الو .قرفلا هذه

 .ددعلا متي ىتح .«عورف ىلإ لوصألا هذه مسقن مث ءلوصأ ةسمخ

 عرف يف اهتفلاخم لجأ نم ةمات ةقرف ًانايحأ عرفلا لعجن اننإ ىتح
 .ةلقتسم ةقرف دعي ال اذه نإف ؛دحاو

 انيكلو: .ءاتل ةمولعم ريغ .قرفلا هذه نإ "لوقت نآ .ىلوألاف

 ام اهنم ؛ميقتسملا طارصلا نع تجرخ قرف اهنأ كش الب :لوقن

 ١2لا



 جرخ ام اهنمو ءأطسوتم ًاجورخ جرخ ام اهنمو «دعبأف جرخ
 بستنت قرف جرخي اهنروب نال ؛اهرصحب مزلن الو ءايرق اجورخ

 جرخ دقف ؛ عقاولا وه امك ؛ءاملعلا اهدع يتلا ريغ ةيمالسإلا ةمأآلل

 يف تدع دق تناك يتلا قرفلا ريغ نم مالسإلا ىلإ بستنت قرف

 .نيقباسلا ءاملعلا دهع

 هتمأ نأ ربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاف ؛لاح لك ىلعو

 يفو «ةلاض اهلك «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةباجإلا ةمأ

 :ةدحاو الإ ؟رانلا

 قحلا ىلع تعمتجا يتلا :ينعي ؛«ةعامجلا يهو» :لاق *

 .هيف قرفتت ملو

 ام لثم ىلع ناك نم مه» :لاق هنأ هنع ثيدح يفو» :هلوق *

 ضحملا مالسإلاب نوكسمتملا راص ؛''"يباحصأو مويلا هيلع انأ

 . «ةعامجلاو ةنسلا لهأ مه بوشلا نع صلاخلا

 ام لثم ىلع ناك نم مه» :لاق هنأ هنع ثيدح يفو» :لاق

 لوسرلا هيلع ناك ام ىلع اوناك نيذلاو :««يباحصأو مويلا هيلع انأ

 نيذلا مهو «هتعيرش ىلع اوعمتجا 1 ةعامجلا مه هباحصأو كي

 :ىروشلا] « هيف أوفّرفتل الو َنيِذلأ أوُمَقَأ نأ 8 :هب هللا ىصو ام اولثتما

 .ةدحاو ةعامج اوناك لب ءاوقرفتي مل مهف ؟؛[ ”١1

 نع صلاخلا ضحملا مالسإلاب نوكسمتملا راص» :لاق *

 .لوألا ءزجلا يف هجيرخت قبس )1١(
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 يف طرشلا باوج «راص» ةلمج :«ةعامجلاو ةنسلا لهأ مه بوشلا

 .«امل نكل» :هلوق

 ؟ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم :انلئس اذإف *

 نع صلاخلا ضحملا مالسإلاب نوكسمتملا مه : لوقنف

 كيرلا

 نأ يضتقي ةيميت نبا مالسإلا خيش نم فيرعتلا اذهو
 نأل ؛؟ ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم | وسل مهوحنو ةيديرتاملاو ةرعاشألا

 اميف ةيديرتاملاو ةرعاشألا دعي ال هنأ ؛حيحصلا وه اذهو

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم هتافصو هللا ءامسأ ىف هيلإ اوبهذ

 مهتفلاخم عم كلذ يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم نودعي فيكو

 ! ؟ةعامجلاو ةنسلا لهأل

 ةرعاشألا ءالؤه هيلإ بهذ اميف قحلا نوكي نأ امإ :لاقي هنآل

 نأ مولعملا نمو .فلسلا هيلإ بهذ اميف قحلا وأ «ةيديرتاملاو

 ةباحصلا مه انه فلسلا نأل ؛فلسلا هيلإ بهذ اميف قحلا

 هيلإ بهذ اميف قحلا ناك اذإف .مهدعب نم ىدهلا ةمئأو نوعباتلاو
 ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم اوسيل اوراص ؛مهنوفلاخي ءالؤهو «فلسلا

 . كلذ ىف

 د ع دع

 . ةنسلا لهأ يف :يأ ؛«مهيفو» :هلوق
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 ةغيصلا هذهو .قدصلا نم ءقيدص عمج :«نوقيدصلا»

 :ىلاعت لاق امك ؛هب قدصو قدصلاب ءاج يذلا وهو «ةغلابملل

 ؛[م* : رمزلا] 4توفّنمْلا مه َكِلْوأ هدب ٌقَدَسصو ٍقْذَِصلأي آَج كلا »
 .هلعف يف قداصو .هلوق يف قداصو «هدصف يف قداص وهف

 «لجو زع هلل صالخإلا مامت هدنعف ؛هدصق يف هقدص امأ

 صالخإلا درج دق «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل ةعباتملا مامتو

 لعجي ملو «لمعلا يف ًاكرش ىلاعت هللا ريغل لعجي ملف «ةعباتملاو
 . عادتبا الو هدنع كرش الف ؛هلمع يف ًاعابتا ٍلَذ لوسرلا ةنس ريغل

 يبنلا نع تبث دقو ءآقدص الإ لوقي ال ءهلوق يف قداص
 يدهي قدصلا نإف ؛قدصلاب مكيلع» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 قدصي لجرلا لازي الو «ةنجلا ىلإ يدهي ربلا نإو ءربلا ىلإ
 . '"”(ًاقيدص هللا دنع بتكي ىتح قدصلا ىرحتيو

 اذإف ءهلوق فلاخي ال هلعف نأ :ىنعمب ؛هلعف ىف قداص

 ال ام نولوقي نيذلا نيقفانملا ةهباشم نع جرخي اذهبو «لعف ؟؛لاق

 . نولعفي
 در هدنع سيلف ؛هقدص ىلع ةنيبلا تبأق اني قدضي انشباو د

 . قلخلل راقتحا الو .قحلل

 ؛ةمألا هذه نم قيدصلا ىمس نم لوأ ركب وبأ نأك اذهلو

 يرسأ هنأ ملكتي لعجو :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاب يرسأ امل هنأل

0 

 . هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع ؛(؟555) ملسمو ,(00698) يراخبلا هأور غ0

 رخفت



 ًارهش ىقبن ماشلا ىلإ انبهذ اذإ نحنو ءامسلا يف هيلإ تلصو ام ىلإ

 لوسرلا اوبذكيل املس اذه نم اوذختاف !؟عوجرلل ًارهشو هلصن ىتح

 نإ :اولاقو ءركب يبأ ىلإ اولصو املو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 دقف ؛كلْذ لاق ناك نإ :لاق !اذكو اذك لوقيو ثدحي كبحاص
 نم نيقيدصلا لضفأ وهو «قيدصلا يمس مويلا كلذ نمف .''”قدص

 .اهريغو ةمألا هذه

 . دهاش : ىنعمب ؛ديهش عمج : «(ءادهشلا مهيفوا١١ : هلوق *

 دهشيو «هللا عرشب دهشي ملاعلا نأل ؛ءاملعلا مه :ليق

 ًاغلبم ملاعلا دعي اذهلو «ةجحلا مهيلع تماق اهنأب هللا دابع ىلع

 لَو دمحم هلوسر اهب ءاج يتلا هتعيرش هلوسرو لجو زع هللا نع

 . قلخلا ىلع قحلاب اذهاش قوكف

 . هللا ليبس يف لتق نم ديهشلا نإ :ليقو

 .اذهو اذهل ةماع ةيآلا نأ حيحصلاو

 وهو «ديسافلا دض حلاصلاو .«نوحلاصلا مهيفو) :هلوق *

 ريثك نبأ هازعو .يبهذلا هقفاوو هححصو 0 /) («كردتسملا» يف مكاحلا هاور ١)

 ينابلألل «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظناو .يقهيبلل ءارسإلا ةروس ريسفت لوأ يف
2:5 
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 حالصإلاف ؛حلصملا ريغ وهو «هدابع قحو هللا قحب ماق يذلا

 نم نإف ءاحلصم حلاص لك سيلف ؛حالصلا ىلع دئاز فصو

 حالصلا مامتو «هريغب متهي الو ءهسفن مه همه نم نيحلاصلا

 . حالصإلاب

 : «ىجدلا حيباصمو ىدهلا مالعأ مهنمو» :هلوق *

 هللا لاق ؛لبجلا لصألا يف وهو ءملع عمج :مالعألا *

 : ىنعي ؛["7 :ىروشلا] 4 ِولََأْلَك رجلا يف ِراَوْلَأ هِيَ ٌنمَو# : ىلاعت

 1 هند: ل دعيساو هي: قدعيي .ةنآل ؛ًاملع لبجلا يمسو «لابجلا

 نودتهيو مهب سانلا لدتسي نيذلا :«ىدهلا مالعأ»و 0

 حيباصم مهو «ةادهلا مه مهنإف ؛نوينابرلا ءاملعلا مهو ءمهيدهب

 ظ يلا

 . ةءاضإلل هب حبصتسي ام وهو «حابصم عمج : حيباصملاو 4

 حيباصم مه :يأ ؛ةملظلا يهو ءةيجد عمج :ىجدلاو #

 . مهرون ىلع نوشميو «سانلا مهب ءيضتسي «ملظلا

 : «ةروكذملا لئاضفلاو «ةروثأملا بقانملا ولوأ» :هلوق *#

 هغلبي ام :يأ ؟؛ةبترملا يهو «ةبقنم عمج :(«بقانملا» *

 :ةداووملا وب هف رشلا نم: ناسنألا

 لاصخلا يهو «ةليضف عمج يهف ؛«لئاضفلا» امأو

 مركلاو دهزلاو ةدابعلاو ملعلا نم ناسنإلا اهب فصتي يتلا «ةلضافلا

 نومك



 . بقانملل ملس لئاضفلاف ؛ كلذ ريغو

 نيذلا مهو «لدب عمج :«لادبألا» :«لادبألا مهيفو» :هلوق
 املك مهنأل امإ :ًالادبأ اومسو «ةدابعلاو ملعلاب مهريغ نع اوزيمت

 مهتائيس نولدبي اوناك مهنأ وأ ءهلدب هفلخ ؛دحاو مهنم تام

 لامعأ نولدبي اوناك ةنسح ةوسأ مهنوكل اوناك مهنأ وأ «تانسح

 .هريغو هلك اذهل وأ «ةبئاص لامعأ ىلإ ةئتطاخلا سانلا

 دا د د ١ 7

 ىلع نوملسملا عمجأ نيذلا نيدلا ةمئأ مهيفو) :هلوق 2

 : (مهتياده

 .ةودقلا وه : مامإلا 2

 .«كلامو «يعفاشلاو ءدمحأ مامإلا :لثم ؛مهتياده ىلع نوملسملا

 .ةمئألا نم مهريغو .يعازوألاو .يروثلا نايفسو . ةفينح يبأو

 مالسإلا خيشو «ةيميت نبا مالسإلا خيشك ؛نيفورعملا نيروهشملا
 . باهولا دبع نب دمحم

 لهأ نم لالضلا ةمتأ هب جرخ :«نيدلا ةمئأ» :هلوقو *

 فالخ ىلع مه لب «ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم اوسيل ءالؤهف ؟عدبلا

 ةمئأ ةمئألا نم نإف ؛ةمئأ اومس نإو ؛مهو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 ُهَمِيَأ ْمُهَنئَلَعَجَوا# :نوعرف لآ نع ىلاعت لاق امك ؛رانلا ىلإ نوعدي
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 ريد

 14١[. : صصقلا] 4حيورَصتب ال ٍةَّسيقْلا مَوَيَو راكلا لإ حب 8

 : (ةروصنملا ةفئاطلا مهو» :هلوق *

 ىتلا ةروصنملا ةفئاطلا مه ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ :ينعي
 ٌمْصَنَنَل نإ 8 :ىلاعت هلوق يف نولخاد مهنأل ؛لجو زع هللا اهرصن
 ؟[١5 :رفاغ] 4ٌُدهّفْلا ُمْوُهَي مْوَيَو ايدل َةوبحْلَا يف اونا ةيراناقشل
 .مهل ةبقاعلاو .نوروصنم مهف

 نال «ةايععو ةيحتوب ةاناعمب نمي ريصلا لقا نيل نكلو ف
 الو «ةبلاغم نم دب الف ؛ًاذإ ؛هيلع ًاروصنمو ًاروصنم يضتقي رصنلا
 : هللا همحر ميقلا نبا لاق امك ؛نكلو «ةنحم نم دب

 نمْحولا ُهّنُس يذهف ْبَجْعَت الف ْنَحَتْنُمَو ٌروصْنَم َّقَحلا مهو 3
 كل متت مل رومألا نأ تيأر اذإ لسكلاو زجعلا كقحلي الف

 كيف لاقي ام ىلع ربصاو «ىرخأ دعب ةرم رركو ربصا لب «ةرم لوأب
 .نوريثك نيدلا ءادعأ نآل ؛ةيرخسو ءازهتسا نم

 تنأف ؛ناديملا يف ًاديحو كسفن ىرت نأ كمزع ينثي ال
 كنأب قث اذّهلو ءقحلا ىلع تمد ام ؛ًادحاو تنك نإو ةعامجلا
 .ةرخآلا يف امإو ايندلا يف امإ روصنم

 رصنلا لب ءهصخشب ناسنإلا رصن سيل رصنلا نإ مث *
 بيصأ اذإ امأ .«قحلا نم هيلإ وعدت ام ىلاعت هللا رصني نأ يقيقحلا
 هيلع يبنلاف ؟؛ًادبأ رصنلا يفاني ال كلذ نإف ؛ايندلا يف لذب ناسنإلا

 ضي



 نم ىلع رصتنا ةياهنلا يف نكل «ًاميظع ءاذيإ يذوأ مالسلاو ةالصلا

 .ًافئاخ اهنم جرخ نأ دعب ًارفاظ ارزؤم ًاروصنم ةكم لخدو ؛هاذآ

 يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :ِهِلَك يبنلا مهيف لاق نيذلا» :هلوق

 ىتح ؛مهلذخ نم الو مهفلاخ نم مهرضي ال ؛ةروصنم قحلا ىلع
 . «ةعاسلا موقت

 هقاس ام وحنب "لسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه

 . هو يبنلا نع ةباحصلا نم ددع نع فلؤملا

 لاعفأو «رارمتسالا لاعفأ نم اذه :«لازت ال» :هلوق

 لخد اذإ ؛لازو «حربو «كفناو «ءىتف : يهو «ةعبرأ رارمتسالا

 . ههبش وأ يفنلا اهيلع

 رمتست : ينعي ؛(قحلا ىلع ىتمأ نم ةفئاط لازت ال» :هلوقف *

 .قحبلا ىلع

 «نامزب الو ناكمب الو ددعب ةروصحم ريغ ةفئاطلا هذهو

 يفو «نيدلا رومأ نم ءيش يف هيف رصنت ناكمب نوكت نأ نكمي
 نيدلا نوكي نيتفئاطلا عومجمبو «ىرخأ ةفتئاط هيف رصنت رخآ ناكم
 .ارفظم اروصنم ايقاب

 دق ةيذألا نأل ؛مهيذؤي ال :لقي ملو .«مهرضي ال» :هلوقو *

 هللا لاق اذهل وب 4 ىذأالا زب وويقلا هيمن لق ردو :هويضتا ل : نكل ا ضحتت
 يرض اوغلبت نل مكنإ !يدابع اي» : يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت

 )١197(. ملسمو 11 يراخبلا :هاأور 220
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 هبتعل ةلوسَرو هَل وذوي سلا َذِإ » : ىلاعتو هناحبس لاقو «''"ينورضتف
 : يسدقلا ثيدحلا يفو «[57 :بازحألا] 4 َةَرْخآْلاَو اينَدلا يف ُهّلَ
 ىفنو ىذألا تبثأف ؛'"!«رهدلا انأو ءرهدلا بسي ؛مدآ نبا ينيذؤيا

 .هوحنو لصبلا ةحئارب ىذأتي لجرلا ىرت الأ ءنكمم اذهو ءررضلا
 .اهب ررضتي الو

 يف تبث دق هنأل ؛لاكشإ :«ةعاسلا موقت ىتح» :هلوق يفو *

 هللا :ضرألا يف لاقي ال ىتح ةعاسلا موقت ال» اهنأ حيحصلا

 هللا دبعي نم ىقبي الو ءهلك مالسإلا ىحمي ىتح :يأ ؛'”هللا

 ! ؟«ةعاسلا موقت ىتح» :انه لاق فيكف ؛ادبأ

 : نيباوج دحأب ءاملعلا هنع باجأو

 دق ءيشلاو «ةعاسلا مايق برق ىتح دارملا نوكي نأ امإ

 نوووصتملا مالازك ناكوب :؛اذجح اييرق ناك اذإ ةفف ترق ام هن ربعي
 .اذج ةبيرق نوكت ةعاسلا نإف ؛اوتام اذإ

 . مهتعاس ةعاسلاب دارملا نإ :لاقي وأ

 ؛«ةعاسلا موقت ىتح» :لاق اذإ هنأل ؛حصأ لوألا لوقلا نكلو
 ثيدحلا رهاظو «ةليوط ةنمزأب ةماعلا ةعاسلا لبق مهتعاس موقت دقف

 . ةيعع هللا ىضر رذ ىبأ ثيدح نع ؛(؟601لا/ل) ملسم هاور 6غ(

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(755157) ملسمو )7441١(«: يراخبلا :هاور (؟)

 . هنع هللا نضرب نسا قع ؛(58١) ملسم هاور 0«

 نوح



 ىلإ كلذب دارملا نأ باوصلاف ؛ايندلا رخآ ىلإ دتميس رصنلا اذه نأ

 ني دنت دنت

 لك



 ةمتاخلا

 دعب انبولق غيزي ال نأو .مهنم انلعجي نأ هللا لأستف» :هلوق *

 هللاو «باهولا وه هنإ ؛ةمحر هندل نم انل بهي نأو ءاناده ذإ
 . «ًاريثك ًاميلست ملسو هبحصو هلاو دمحم ىلع هللا ىلصو ,ملعأ

 ةلاسرلا هذه هللا ةمحر فلؤملا متخ : ليلجلا ءاعدلا اذهبو *

 ةنسلا لهأ بهذم ةصالخ ربتعت يهو «ىنعملا ةريثكلا ظفللا ةليلقلا
 .اهظفحي نأ ملعلا بلاطل يغبني «ةميظع دئاوف اهيفو «ةعامجلاو

 متي نأ هللا لأسنو .مامتإلا ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلاو *

 هلآ يلهو دبي انين ىلع راسو لا ىلصو ايا ايا

 هيلإ جاتحي ال ام فذحو هيلإ ةرورضلا وعدت ام ةفاضإو باتكلا ةعجارمب تمق

 ه6 ةنس نابعش نم رشع عباسلا ةعمجلا موي يف

 فاضملا عم هتعجارمب تمقو ش

 ه6 ةنس رفص نم نيرشعلاو عباسلا سيمخلا موي ءاسم

 + د#

 نس





 سراضفلا

 ناكل





 راثآلاو ةيوسنلا تيداحألا سرهن

 1 ةنجلا باب يتا

 كا اا ا ا ا ةنجلا يف ركب وبأ

 222س + ةأرملا هذه نأ نورتأ

 1010101 1000 ا اولدعاو هللا اوقتا

 11 مكوذغي امل هللا اوبحأ

 ا اا متقلخ ام اويحأ

 ل لاا اا ا ناتتيم انل تلحأ

 سا ا ا ا هلك اورذ وأ هلك اوقلحا

 ١" ةنحجلا سرغ :ءايشأ ةثالث الإ سمي مل مكبر نأ تربخأ

 ا ًادبع هللا بحأ اذإ

 "5 ذاعتسا أرقي نأ دارأ اذإ

 1 اا ز ز ز ]ز زذ ]زك ناملسملا ىقتلا اذإ

 0 تا باتكلا لهأ مكثدح اذإ

 الب رفا و احن حط د عفن طاطواف طم دهتجاف مكاحلا مكح اذإ

 210130 0 0 008 ءالخلا لخد اذإ
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 ا يلصي مكدحأ ماق اذإ

 لا م 0 ا هيلع ملسف هتيقل اذإ

 ا رفاس وأ دبعلا ضرم اذإ

 2000 0 0000000 و1 يتيب لهأ يف هللا مكركذأ

 00 هل لقف هيلإ بهذا

 2و9و9 مكيخأل اورفغتسا

 1 مالقألا فيرص هيف عمسأ

 ١١/7 ا و م م ايل نحو ءامسلا تطأ

 1 نيحلاصلا يدابعل تددعأ

 ل ا ا ا شيم لكف اولا

 مو لا قيل و و ا هسا مكل ترفغ دقف متئش ام اولمعا

 0 ملعت نأ ناميإلا لضفأ

 0 كعم هللا نأ ملعت نأ ناميإلا لضفأ

 كك ل اروكش اديه نوكأ ذلفأ

 ا وا وسما ١ واو و ود نيجس يف يدبع باتك اوبتكا

 ةق/# ل لل لمعلا نم اوفلكأ

 0 يمرلا ةوقلا نإ الأ

 1 13 و و ءامسلا يف نم نيمأ انأو ينونمأت الأ

 تي ا ا اي نايلصت الأ

 نك



 الا ل ا ا ا ا ا تغلب له الأ

 املأ ا هلبق ءيش سيل يذلا

 ١م”هر/"# ب ا باشو لداع مامإ

 ا عفري يذلا ىشخي امأ

 ل ا فيك الب تءاج امك اهورمأ

 00 اا 00020ببب عيفش لوأ انآ

 را ل ا افسااو هوو همم ةمايقلا موي سانلا ديس انأ

 رق ا ل ل ضوحلا ىلع مكطرف انأ

 ني ا ا ا ا اا ميتيلا لفاكو انأ

 ال 0000 0 0011 ا ةرمتلاب قدصتيل مكدحأ نإ

 1 ًاليلخ ينذختا هللا نإ

 ل ليعامسإ ينب ىفطصا هللا نإ

 اا يووم ا ما مو اديع ىعنا اذ لافت للا نإ

 ولا يو م ل ا مدا قلخ هللا نإ

 0 يا نيدلا اذه زعأ لجو زع هللا نإ

 قل 1 م مك عدوا وعنا يلصملا لاق اذإ لوقي لجو زع هللا نأ

 ل يم يم م ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ

 ل ل رم لاقو ليق مكل هرك هللا نإ

 00 ماني ال هللا نإ

 0 ملاظلل يلميل هللا نإ
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 اا اثالث مكل ىضري هللا نإ

 #١ م ةكئالملا تعفش لوقي هللا نأ

 ا ةالصلا تمسق لوقي هللا نإ

 5 ا ىسيع ىلإ يحوي هللا نأ

 00 0 نورشحي سانلا نإ

 0 ااا نِلط هللا لوسر باحصأ نولوانتي اسان نأ

 0 ا >1 1 1 4 4 141 نولوقي فقوملا لهأ نأ

 1 وا ل و لطفل انوا طر اومتوا امو وب زو عب دما ةرمز لوا نإ

 مقر قا تركو ع ا ا الا ءاشأ نم كب محرأ يتمحر تنأ

 0 ده ووعاب نبل وكرنإ

 اا ا ىبضغ تقبس ىتمحر نإ

 ”86ه/١ ... سوؤر ىلع بارتلا رذي هتيب نم جرخ ِةِكَي هللا لوسر نإ

 0 1537000 . . . . رصبلا هعبت ضبق اذإ حورلا نأ

 هاا مم مم هسا 0 قلخلا رارش ىلع الإ موقت ال ةعاسلا نأ

 10 و و ل و م ا عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا نأ

 معلا توم هوو وأو و وح 00 ةالصلا يف ماق اذإ دبعلا نإ

 ااا 00151 ةبوت هل سيل لتاقلا نا

 #١٠١١ م مكروبق يف نونتفت مكنإ

 هال /؟ 2“ 14 كه وينو فار اقع باهر د هل .اهأم اه اها وج لوو نقل كقول نهتخ نول كه اماه اف عاق مكبر نورتس مكنإ
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 ال ال ا ا نورت امك مكبر نورتس مكنإ

 ااا 00 ًاضوح يبن لكل نإ

 10000 ا 7 قرطلا يف نوفوطي ةكئالم هلل نإ

 0 ا ل ىلوألا ةمدصلا دنع ريصلا امنإ

 00000 0000502ة2ةزةزؤزءزءة كيربانل فته ولاق قيكرشملا نإ

 ارك ع د ست حك ههجو لبق هللا نإف ىلصي ماق اذإ ىلصملا نإ

 ا اا فلأ نيعبس دحاو لك عم نأ

 111 وي مس بيس يضيرملا نينا ضعي بيتك كلما نإ

 0 ا تاومسلا لعجي هللا نأ دجن اننإ

 0 ةقدصلا ىلع ثح ٍةِلَك يبنلا نأ

 تفر وو ا وما هل ا تناك وةقماك انغا

 ةماعلا لا و وعل  مكدحأ ىلإ برقأ هنأ

 اا ا ةلزمو ضحد هنإ

 1 ب99997 ىلع سانلا نمأ نم نإ

 اك يو يو و و ضعب نم اهضعب مادقألا هذه نإ

 ا اا ريبك يف نابذعي امو نابذعيل امهنإ

 اا ا اردب دهش هنإ

 ل لجو زع هللا يمدق عضوم هنإ

 م مكيف انأو جرخي نإ

 1 يضوح ىلإ رظنأل هللاو نإ

 قايل



 نوف لا مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ىسكي نم لوأ

 ا ا ا ا كبر تايا ضعب يتأي وأ

 0 اا ايو ةتاهضت وأ

 0 لا م م ضعب نم اهضعب مادقألا هذه نإ

 امانا يو جو واوا نق ل نارقلا ثلث أرقي نأ مكدحأ زجعيأ

 لااا مكسفنأ ىلع اوعبرأ سانلا اهمأ

 9 ا 0000718 لويع ىغءاوتسالا

 اةيرابلا# ل ل م و ةملس يبأل رفغا مهللا

 0 1 ل ل و ع وب اب ا ل ا دل مل ا منسوب نيو وجل كقلخ نم قلخ انإ مهللا

 ق1 يبا ل و يو ل يا بحاصلا تنأ مهللا

 5 ناطيشلا انبنج مهللا

 5 ا م ليئاكيمو ليربج بر مهللا

 م د ضرأللاو عبسلا تاومسلا بر مهللا

 ا ا ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا

 ا 6 و را و ع مج هولا و طم وال ب ا ينل هللا نيأ

 ل ا ةبعش نوعيسو عضب ناميإلا
 ا 5065 دوهيلا رم ذإ ثرح يف كك يبنلا عم انأ انيب
 0 تيبلا دنع ىلصي ِةِكَي هللا لوسر امديب

 00 ىسومو مدأ جاحت

 ل



 ”٠١ /* 5 لا سمشلا نورت امك هنورت

 هماهبإ عضوو «اعيمس ناك هللا نإ# : هلوق الت

 ا 1 ا و مومو ل هاو ....:هنذاوب هع لعاةكاو

 ااا اا ايندلا ءامسلا ةكئالم لزنت

 1/1 م #ىنسحلا اونسحأ نيذلل# :ةيالا هذه الت مث

 مف ا م ا ءزج ةئام ةمحرلا هللا لعج

 0 ايندلا هم لإ ةيبح

 ةد ل م رم رم م هللا رمأ يتأي ىتح

 ا املا 17 و ا و ا ا ةىقك ول ناوتلا ةناجخ

 ١"“” 1/5 راه ل4 مكمل ا ليرج.ثيدح

 0 ا ل و ةقاطبلا بحاص ثيدح

 8 راغلا ثيدح

 ضضس ل ا عسو يذلا هلل دمحلا

 اا 1 1011 يا يتمأ ريخ

 ل و سس ا او هللا باتك ثيدحلا ريخ

 ل م ا هلهأل مكريخ مكريخ

 31 رالي هم اك ا ينرق سانلا ريخ

 لااا اا ا اهيبن دعب ةمآلا هذه ريخ

 1 اهؤاقس اهعم اهعد

 ل م مم ممم م هللا لضف كلذ
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 اا 00بببب99 ةليلو موي طابر

 مر 34 م1 وو و وتوم هوقو ءامسلا يف يذلا هللا انبر

 ابو دارج نم لجر

 0 ىلعألا يبر ناحبس

 #2131 1 1 ب9 كدمحبو انبر مهللا كناحبس

 م كيلع ًءانث يصحأ ال كناحبس

 ١١:/5و: ١ “لل ايندلا ف يلع اعراس

 اة /# ا للا هيلإ سيل رشلا
 ارا ا ل ل ل و بوذك وهو كقدص

 1 ىلعألا الملا يف هيلع هؤانث هلوسر ىلع هللا ةالص

 دا ااا طونق نم ائبر بجع

 0 اب و9 يتنسب مكي

 0 ا 0777 هؤادر ءايريكلاو هرازإ زعلا

 01 ا ري ل نييبنلا متاخ انأو ةنبللا انأف

 ه8 017 ل اواو سو عقلا سعان وهو ىلص اذإ مكدحأ نإف

 ا ا 00 ا اكلم هينمي نع نإف

 ل راغلا باب ىلع تجسنف توبكنعلا تءاجف

 ل ا ا ا ا ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف

 ١ الا ا ءاوس امهرجأف هتينب وهف
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 ا 0 0 كفإلا ةصق

 ا 0 ةرصيوخلا وذ ةصق

 هل ايمن نييدتنو هيبتا دق: ىذلا ندعيرلا ةضق
 اا و مم اف خم و واف و و تا قئالخلا ريداقم هللا بتك
 0 رطفي ال لوقن ىتح موصي ِْكَي يبنلا ناك
 0 0 0 8 ءىش لك ريداقم هللا بتك
 0 000000 0 قويسلا ةقزايب ينك
 ااا ا 1 ذ 1 1 1101 لاب يذ رمأ لك

 ا لا ا ا كيزخي ال هللاو الك

 لا ا نيمي هيدي اتلك

 #١1 م نمحر لا ىلإ ناتبيبح ناتملك
 ا ا مكيلع ىلوي نونوكت امك

 711 ا ريثك لاجرلا نم لمك

 اا انريك اندعص اذإ انك

 ل نمانلا نيب بنتا اك
 ماا د وس ا م يرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا

 مك“ ولا ا موس وريح يكونو تونا نيمدقلا عضوم ىسركلا

 ا 5 مكدحأ نيفلأ ال

 ل ولا اح وسو جل عدلا ةلالض ىلع ىتمأ عمتجت آل

 نذر



 ةااكأل و وم ا ها ووو هج وع ب يتمأ نم ةفئاط لازت ال

 911 و و م لا ا ا يباحصأ اوبست ال

 ا ا ا سمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت ال

 8101 ل ا جا يق هللا هللا لاقي ال ىتح ةعاسلا موقت ال

 ا و روس هسا عياب دحأ رانلا لخدي ال

 نا ةرجشلا باحصأ نم هللا ءاش نإ رانلا لخدي ال

 5 م ل ا ينزي نيح ننازلا ينزي ال

 ه1 ا م م بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال

 لا ا ا ناك قف نس: ةبكزتل

 0 هلاثمأ ةرشعو هلثم كل

 نا ا ااا ا ا ل احرف دشأ هلل

 اة" 1 ورم و ام ول هدو بتكا هل لاق ملقلا قلخ ال

 1210 7: ةحسف يف نمؤملا لازي نل

 ا اا ني لا

 1مل و ل ا ا ا ف دنلخ ازكع تنقل

 لال ا مو و ا ا م اونفادت نأ الول

 سلا ا و ا ا ب و ىدنع كل دي الول

 نا م اورطع نأ ةنيبلا تسل

 ١ هلا وام و م ل ناو ا ف افا د ا ةعاف
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 وح رم ةنجلا لخد ىنعاطأ نم

 . . . . ضرألا نم اريش عطتقا نم

 اا 0

 ١810011 و د ا ا

 04م



 ناينبلاك نمؤملل نمؤملا

 رثدملاب لسرأو «أرقا» ب كي ءىبن

 *0#مس 0 0# « 0 «# 0 همه ه0 ه0 ©

 »9 اىإ ٠

 ن0 عا #0 >0 »©

 « م0 00# مل مل »ل هل جل ه0 ت#ل#ل 0# ه0 © <

 ه0 0# 0# م0 مه ه0 هه ه0 #0 ©

 »ه هلم 0# «#ل00مخ 0 همه ه»# ه0 000# »000# 0# هج

 ه0 0 هم ه0 ه0 #0 #0 #0 6

 مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع جورخ وه

 ها ا 1 1 كل ا قيرط يف مهومتيقل اذإو

 . . ىتح نونمؤي ال هديب ىسفن يذلاو

 قفاشلا كنا فلكاو
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 © #00 جا »خخ هلا ##

 « |«. ه0 »00# خ0 م0 هل ه0 ه0 هل هل هل مل.

 * | »#0 »خ0 ه0 ه0 »خ0 جلا ه0 0# 0# تن جل

 « دة ١» جل00» ه0 ل م جل هل هللا #0

 ه #0 | 0 ن0 ه0 0# هاا“ جل هل ه0 00# 0# ه0

 «٠ هم« 0 ه0 هه »0 هه ه0 ه0 هل »ل و.

 * 0 »#4 0# ه0 »مخ هل »0# ه0 00# ه0.

 ه | أر« ه٠ ه0 هم ه0 ه0 20# هم ه0 ه0 ه0 ىو

 م 00ه »ه0 هم هم ه0 خ0 0# 0# ه0 جه
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 * |« ه0 مله جا ه0 ه0 ه0 ه0 ©0000 سلا و

 #3000 #0 »0 »0 هل ه0 00# »0# 0# ه0 ه0 ه0 هو

 هه #«  0# »ل ه0 0# هن هه هل هل هل و

 « | # م00 م جل ه0 ه0 مذ ه0 ه0 هم ه0 جمل و

 «٠ | * جا ه0 ه١ جه نا جل ه0 جم جه سلو

 هى. « هم 0 هل و وه هم ه0 جل جلو

 كاسل او اولا اسما كاهن 9 تاهل ذهل اوت داوي 36ج هع اول دهب قل“ اه هن مهن مو كفن ويحوا وبا نا ون و



 ريصلا عم رصنلا نأ ملعاو

 ناميإ ءرما بلق لخدي ال هللاو

 ءاوصقلا تألخ ام هللاو

 . مهب ىدانيف نوقفانملاو رافكلا امأو

 طق طق لوقتو
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 تالف نبا نالفاي

 هيضرأو هتاوامس لجو زع هللا ذخأي

 « 0 ه0 © 0 هه 00# 000# # ل #0 © # ©

 « 0 0 ه0#عم 00 ه0 ©# 0000# 0000 #00 #000 ©# ©

 0# ج0 #00 »#0000 #0 #000 ©

 ه0 ه0 #0000 »0| #0 #00 #00000 #90 © 00# 0#

 «٠ 0 #0« ا ه0 ه0 #0 #0 ©

 . او . 9

 تاومسلا ىلاعت هللا يوطي

 متقلخ ام اويحأ :مهل لاقي

 . قلخلا نوهأ سيل : ىلاعت هللا لوقي

 امك نيدلا نم نوقرمي
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 0# 00# س0 #0 0 هه 0 ه0 ه0 0# © #000 ل #0 #30 © ©

 0# خ0 0# ©« 0# 00# 0# 0# 000# 00# ه0 #00 #00 © ©

 000# ه0 0# 0 »00 هج 0# ©0000 ه0 0# 000# خ0 © 0#

 « 0 ه0 ١>» « هل 000» 0 00 ل00 200# ه0 ه0 © #0 ©
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 00# «00000# »0 «# #0000 0 00# »خل هه هلا #0 #0000 #0 #000 «©#00 ©0000 #00 ©
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 تاعوضوملا سرغف

 00 لَك هللا لوسر ةنس يف لصف
 10700 متو نارقلا نيت ةديبلا

 ا تافصلا ثيداحأب ناميإلا بوجو

 ط1 يي ا تافصلا ثيداحأ ىف لصف

 ايندلا ءامسلا ىلإ هللا لوزن تابثإ ىف :لوألا ثيدحلا #

 هن 1 د رام ذأ داق 1 ”ج د حله مهيلع درلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ وفلاخم

 0 شرعلا نم هللا ولخ يف ةنسلا لهأ ءاملع 3

 ثيدحلا اذه نم ةيكلسملا دئاوفلا

 ثيدحلا دئاوف

 ا م ا جل ب يب عي ورب يور ةظررفلا

 ... ؟بونذلا عيمج نم بوتي نأ ةبوتلا ةحصل طرتشي له

 211100 كحضلا تابثإ يف :ثلاثلا ثيدحلا #

 252 مهيلع درلاو ةنسلا لهأ وفلاخم

 م14

 000 حرفلا تابثإ يف : ىناثلا ثيدحلا *

 ه 0 و 0 © 0 © 0 © 0 ه6 #0 0 هل 6# ل © #0 ل © ل ن0 © هل © © © # ا # #  ا # ا # # # ا # #

 ل ل ا الإ ثيدحلا اذه نم ةيكلسملا دئاوفلا



 000001 00000 ثيدحلا اذه نم ةيكلسملا دئكاوفلا

 م قرت تافصو بحل تانقإ ىف ةشارلا قيدحلا»»
 0100001 ]1 1 1 ]11 بجيغلا فايشأ

 000 0 ثيدحلا اذه اهنمضت يتلا تافصلا

 0 ثيدحلا اذه نم ةيكلسملا ةدتافلا

 نك مدقلا وأ لجرلا تابثإ يف :سماخلا ثيدحلا
 ل ثيدحلا اذه اهنمضت يتلا تافصلا

 ند مهيلع درلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ اوفلاخم
 1 و ثيدحلا اذه نم.ةيكلسملا ةدتافلا

 يا توصلاو مالكلا تابثإ يف :سداسلا ثيدحلا *

 ا از ا اضيأ مالكلا تابثإ يف : عباسلا ثيدحلا *

 10 نيثيدحلا نيذه نم ةيكلسملا دئاوفلا

 لن. 000 0 تافصو هلل ولعلا تابثإ يف : نماثلا ثيدحلا

 000 ًاضيأ ولعلا تابثإ يف : عساتلا ثيدحلا *

 5 ا اضيأ ولعلا تابثإ يف :رشاعلا ثيدحلا

 2230130 0 1 ثيدحلا اذه نم ةيكلسملا ةدتافلا

 16 ًاضيأ ولعلا تابثإ يف :رشع يداحلا ثيدحلا *
 ا ا ةيعملا تابثإ ىف : رشع ىناثلا ثيدحلا #*

 55 ىلصملا هجو لبق هللا نوك تابثإ ىف :رشع ثلاثلا ثيدحلا

 2 ا ا ا ا ا ا ا ثيدحلا اذه نم دافتسي ام

 1 ىلصملا هجو مامأ هنأو ءامسلا يف هنوك نيب عمجلا

 ؛7 .... ىرخأ تافصو ولعلا تابثإ يف :رشع عبارلا ثيدحلا *



 5000 ثيدحلا اذه اهنمضت يتلا تافصلاو ءامسألا

 950 ثيدحلا اذه نم ةيكلسملا دئاوفلا

 5” ىلاعت هللا برق تابثإ يف :رشع سماخلا ثيدحلا *

 510 ثيدحلا اذه نم دافتسي ام

 ا ا و ب زم نة ثيدحلا اذه نم ةيكلسملا دئاوفلا

 . . مهبرل نينمؤملا ةيؤر تابثإ يف :رشع سداسلا ثيدحلا

 000 ثيدحلا اذه اهنمضت يتلا تافصلا

 ةمألا قرف نيب ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةناكم : لصف #

 0 ا ةيطسولاب مهفاصتاو

 525200 0 تاففصلاو ءامسألا باب :لوآلا لصألا

 59595 هللا لاعفأ : يناثلا لصألا -

 2200 ديعولا :ثلاثلا لصألا -

 000000 ا نيدلاو ناميإلا ءامسأ : عبارلا لصألا -

 100100 مهنع هللا يضر ةباحصلا : سماخلا لصألا -

 هئاوتساو هللا ولع نيبو اهنيب عمجلا نايبو ةيعملا يف :لصف

 هد مل .......... هشرع ىلع

 000 وق فو ةفجحت يورو ةللا ولع نلش ةلدآلا

 121373 00 هقلخل هللا ةيعمب ناميإلا

 بر ل ا وز اع ا دل دك د 4 و دموي دان ل وبا ب ةيعملاو ولعلا نيب عمجلا

 هال .
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 ١/ اهتقيقح ىلع قح ةيعملا نأ نيبي ميهاربإ نب دمحم خيشلل ريرقت
 0 ا انهما سفرع قوقسللا نأ ىلع ديكأتلا

 '5ظ”1#57107171 11 11 000 ةيداكلا نونظلا نع هللا هيزنت
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 يفاني ال كلذ نأو هتباجإو ىلاعت هللا برق ىف لصف *

 د ا يورو وح هوا يما يب ل يلا اع ام هتيقوفو هولع

 000011 هدابع نم ىلاعتو هناحبس هبرق ىلع ةلدآلا

 ةيعملاك نيمسق ىلإ هدابع نم هللا برق ءاملعلا ضعب ميسقت
 2030 ب9 لوقلا اذه ةشقانم

 20000 ةقيقح هللا مالك نآرقلا نأب ناميإلا يف لصف #

 دس ا جل دام ظفللا ةلأسم يف لوقلا ليصفت

 19250000 ظفللا يف دمحأ مامإلا لوق

 50 هللا مالك نع ةرابع نارقلا نأب لوقلا قالطإ مكح

 هريغ ىلإ هغلب نم مالك ال ًالوأ هب ملكت نم مالك نآرقلا

 هدو 0 و ا هلي ل ا ل زي و ايو را ديا خو هيناعمو هفورح هللا مالك نارقلا

 ةمايقلا موي مهبر نينمؤملا ةيؤرب ناميإلا يف :لصف *

 *. ٠1 هيو اي 6 اج اق هلل مالا "او ةماس افلم هاك نه كه وج اق اج ذه قب تنل اطر كم قع فش اق ةيؤرلا عضاومو

 0 ةمايقلا تاصرع ىف سانلا سانجأ

 5»23 570 رخآلا مويلاب ناميإلا يف : لصف

 أ اا وذ قع دفا ل اقر لب الط داق رفح للا دير 108 هيلع ةلدآلاو لحارم سمخ ناسنإلل

 151000 ةنسلاو باتكلا نم ةلدألاو ربقلا ةنتفب دارملا

 0010000000 ربقلا يف ةماع سانلا ةنتف ىف ةلأسملا ليصفت

 9 و ل وت روع اج و دم لح نب و 11 ف ل ءايبنآلا : الأ

 1 ا :ًايناث



 ان ع يا هالو رافضا ١ ايناغ

 ا ل رافكلاو نيقفانملاو نينمؤملا ةنتف يف هيبنت

 0 اهروبق يف ةقباسلا ممألا لأست له

 00 000000 0 0 تيملا نفدي ىتح نوكت ال ةنتفلا

 0 ا ا ا ا نيكلملا مسا

 0000 تيملل هجوت يتلا ةلئسألا

 ١١5 ... تباثلا لوقلاب ةرخآلا ىفو ايندلا ىف نيئمؤملا هللا تيبثت

 ا مع و اوس روب أ 00 0 نمؤملا لوقي اذام

 12ص 0و باترملا لوقي اذام

 ال ا 0000000 ديدح نم ةبزرمب بجي مل يذلا برض

 ا ربقلا باذعل ناسنإلا عامس مدع يف ةمكحلا

 10000 ]11 ع

 ا ومو د هل عبات ندبلاو حورلا ىلع نوكي ميعنلاو باذعل

 باتكلا نم ربقلا يف باذعلاو ميعنلا تابثإ يف ةلدألا

 ا عامجإلاو ةنسلاو

 الا يورو و ل ل هللا باتك نم ةلدآلا

 00 500 ةنسلا نم ةلدآلا

 0 121710111010000 عامجإلا

 000000 00000000 ؟ربقلا يف مئاد ميعنلا وأ باذعلا له

 عابسلا هتلكأ وأ ًالاصوأ قزمت نم ىلع باذعلا نوكي فيك

 000 1 د75 ؟محايرلا هترذ ا

 ا



 ١١5 .... كلذ ىرن ال نحنو رفاكلا تيملا عالضأ فلتخت فيك

 11 سي وج ع عا م تيملل ةكئالملا سالجإ ىف ةفسالفلا راكنإ

 ا 25ظ00110 ىربكلا ةمايقلا يف :لصف

 ىلإ حاورألا ةداعإ» ةمايقلا يف نوكي امم :لوألا رمألا

 22+ ب1 «داسجألا

 ٠١١ ... لقعلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ةلدألاو ةعاسلا مايق

 ”١ «مهروبق نم سانلا مايق» ةمايقلا يف نوكي امم : يناثلا رمألاا

 ١5 «ليم رادقم سمشلا وند» ةمايقلا موي نوكي امم :ثلاثلا رمألا

 قرعلاب سانلا قرغ» ةمايقلا موي نوكي امم : عبارلا رمألا

 0 ا مهلامعأ بسح ىلع

 ١١8 ... «نيزاوملا بصن» ةمايقلا موي نوكي امم :سماخلا رمألا

 0 0 01511 دابعلا لامعأ نزو

 لماعلاو لمعلا نزو يف ةدراولا صوصنلا نيب عمجلا

 1 0000 5 فئاحصلاو

 لل ل ا ير ا هتائيس ىلع هتانسح تحجر نم حالف

 1987 جو نو ام يبوماو خم هتانسح ىلع هتائيس تحجر نم نآارسخ

 ١55 .... «نيواودلا رشن» ةمايقلا موي نوكي امم :سداسلا رمألا

 ال1 يعدم 00 000 ا نيمسق ىلإ مسقني مهلا

 00 ا هجوأ ةثالث ىلع مهبتك نوذخأي سانلا

 بساحي هللا نأ» ةمايقلا موي نوكي امم : عباسلا رمألا

 101 ا و و ل «قئالخلا

 ١6 .... هتائيسو هتانسح نزوت نم ةبساحم بساحي ال رفاكلا



 ... «ضوحلا» ةمايقلا موي نوكي امم :نماثلا رمألا

 2000000000 هوجو ةدع نم ضوحلا ىلع مالكلا

 . . . «طارصلا» ةمايقلا موي نوكي امم :عساتلا رمألا

 000 ا طارصلا ةيفيك يف ءاملعلا فالتخا

 00 مهلامعأ ردق ىلع طارصلا ىلع سانلا رورم

 00 رانلاو ةنجلا نيب ةرطنق ىلع سانلا فوقو

 «ةنجلا لوخد» ةمايقلا موي نوكي امم :رشاعلا رمألا

 ....... هيي دمحم ةمأ ممألا نم لخدي نم لوأ

 ا ا «ةنجلا ساوبأ» ةمتت

 «ةعافشلا» ةمايقلا موي نوكي امم :رشع يداحلا رمألا

 20100000 ةعافشلا ماسقأ

 ل 0 كَ يبنلا تاعافش

 500 ...... ىمظعلا ةعافشلا :ىلوألا

 . ”ةلجلا ةنجلا :اهأ :لوخد ىف: ةعفاشلا »ةيقاغلا

 اهلي آلآ دانلا قيقا ا ةعافشلا : ةثلاغلا

 ا اهنم جرخي نأ اهلخد نميفو

 م 0# »| ه0 © ©

 ةنجلا يف ىقبي هنأ» ةمايقلا موي نوكي امم :رشع يناثلا رمألا

 ا م ايندلا لهأ نم اهلخد نمع لضف

 20000 امهتيدبأو رانلاو ةنجلا دوجوب ناميإلا

 ا ا قنة هنيجحو ءايبنآلا نع نيوناعلا ملعلا ماسقأ



 ىف فيعضلا ثيدحلاب لمعلا زاوج ىف ءاملعلا فالتخا

 لا 25ه 000 لامعألا لئاضف
 ااا 0 0 ردقلاب ناميإلا يف :لصف

 رق ردقلاب ناميإلا دئاوف

 اقل وح د من تما م هلا ردقلا يف رشلاو ريخلا
 ا يعرشو ينوك ىلإ مسقني رودقملا
 #12 989 ردقلاب ناميإلا تاجرد يف :لصف
 ١9 .. نولماع قلخلا ام ملع هللا نأب ناميإلا :ىلوألا ةجردلا -

 2 لقعلاو ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا

 قئالخلا ريداقم بتك هللا نأب ناميإلا

 رمل و م ا ا ظوفحملا حوللا يف
 نئاك وه ام بتك هنأو ملقلا هللا قلخ ام لوأ نأب ناميإلا

 0 1 1 1 1 ا ةمايقلا موي ىلإ
 هئتطخيل نكي مل ناسنإلا باصأ ام نأب ناميإلا
 0 0 01111 هبيصيل نكي مل هأطخأ امو

 00 ا هملعل عباتلا ريدقتلا عضاوم
 0 ا ةباتكلاو ملعلل ةيردقلا ةالغ راكنإ
 ا م ةودكقلا و ةكيشيلا ةحروب :ةيناقلا ةجردلا ب

 0 .. ديري ال ام هللا كلم يف نوكي ال

 ا“ م تامودعملاو تادوجوملا نم ءىش لك ىلع هللا ةردق

 5١٠8 ... هقلاخ هللا آلإ ءامسلا ىف الو ضرألا ىف قولخم نم ام
 ااا ا دابعلا لاعفأل هللا قلخ

 عصب



 :395 هلوقو هاوس بر ال» فلؤملا لوق نيب عمجلا

 00070000 «اهبر ةمألا دلت ىتح»

 . 0 هتيصعم نع مهاهنو هلوسر ةعاطو هتعاطب هللا رمأ

 100 نينسحملاو نيقتملل هللا ةبحم

 00 ا نيرفاكلا هللا بحي ال

 هيد ا وب ا لا نيقسافلا موقلا نع هللا ىضري ال

 ط2 ا ءاشحفلاب هللا رمأي ال

 21000 7-0 رفكلا هدابعل ىضري ال

 200101 ا ا 0 000ب“7ب7ببب9 داسفلا هللا بحي ال

 52700000 9 مهلاعفأ قلاخ هللاو ةقيقح نولعاف دابعلا

 0 لصألا اذه ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ وفلاخم

 000 ا ةصاخو ةماع ةيدوبعلا

 ةدارإ مهلو مهلامعأ ىلع ةردق دابعلل

 ةيوسو "نور 4 ا 0 لإ وج ون يبا مهتدارإو مهتردف قلاخو مهقلاخ هللاو

 .قلخلاو ةئيشملا ةجردل ةعامجلاو ةنسلا لهأ وفلاخم

 0000 ا اا ا مهيلع درلاو

 2غ 000 ا ناميإلا يف : لصف

 151 9 عرشلاو ةغللا يف ناميإلا فيرعت

 0 ةعامجلاو ةنسلا لهأ وفلاخم

 222100 ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب ديزي ناميإلا

 0 ا ناميإلا ةدايز بابسأ

 0000 ناميإلا صقن بابسأ

 امه يل يلا الا اا

 هأ 0# ه0 هج © 0# هم



 ”0ه هناصقنو ناميإلا ةدايزب لوقلا ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ وفلاخم

 قلطمب ةلبقلا لهأ نورفكي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 ا بونذلاو يصاعملا

 0 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةلدأ

 مالسإلا يىّلملا قسافلا نوبلسي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأ
 00 ااا 8 ةيلكلاب

 5١" قلطملا ناميإلا هب داري دقو ناميإلا قلطم هب داري دق ناميإلا

 0 ناميإلا قلطمو قلطملا ناميإلا نيب قرفلا

 ل و وي و ا ا ةعامجلاو ةنسلا لهأ وفلاخم

 باحصأ نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم يف :لصف

 0000001 ا ٍةنِيع هللا لوسر

 111 م م لَك هللا لوسر باحصأل مهتنسلأو مهبولق ةمالس

 ا 1 ل ما ا للك هللا لوسر ةباحصل مهتبحم بابسأ

 نا ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةلدأ

 ا َلِيَو هللا لوسر ةباحص بس نع ىهنلا

 00 ٍِكَع هللا لوسر ةباحص بتارمو لئاضف

 500 ... لتاقو دعب قفنأ نم ىلع لتاقو حتفلا لبق قفنأ نم لضف

 00 زاضالا يلع ةورجاهعلا لتحت
 0 ردب لهأ لضف

 0 ا ةرجشلا باحصأ لضف

 ةرجشلا تحت عياب دحأ رانلا لخدي ال» :ِْلَي هلوق نيب عمجلا

 ك6 * . . .اهدراو الإ مكنم نإو# :ىلاعت هلوق نيبو



 2522000 ١ . . . . . . . لك ىبنلا هل دهش نمل ةنجلاب ةداهشلا
 505006 000 ا ةداهشلا عاونأ
 اب يا حا ا يو ل رمع مث ركب وبأ اهيبن دعب ةمألا هذه ريخ

 نا ا ل م اا دية روم ع ني 14 رق 6 بيترتلا اذه ىلع ةلدألا

 ىلعو نامثع نيب ةلضافملا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ فالتخا
 تيب لآ نوبحي مهنأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نم

 5277010110 ا لع هللا لوسر

 هو ا ل هتيب لهأ نم ِِكَك هجاوزأ

 ك5  هتيب لهأ نم هتبارق نم نونمؤملا

 50 مشاه ينب نم ِةْيلَك لوسرلا ءافطصا

 21011110 نينمؤملا تاهمأ ةالاوم
 200000000 اهنع هللا يضر ةجيدخ لضف

 000000 اهنع هللا يضر ةشئاع لضف

 00 امهنع هللا يضر ةشئاعو ةجيدخ نيب ةلضافملا

 ري بصاونلاو ضفاورلا ةقيرط نم ةتاربلا

 52000 ا ةادعبضلا هيي وويش اهنع كاديفألا
 ءىواسم ىف ةيورملا راثآلا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم

 0000 ا ةباحصلا

 ا رئاغصلاو رئابكلا نم نيموصعم ريغ ةباحصلا

 0 م ............... نورقلا ريخ ةباحصلا

 2 500 ةباحصلا يف حدقلا عفرت يتلا بابسألا

 0101010011111 1 1 ةباحصلا بقانمو لئاضف



 0 ءايلوألا تامارك يف : لصف

 . ءايلوألا تاماركب قيدصتلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نم

 000000 ةماركلا فيرعت

 ل ةنسلاو نارقلاب ةتباث تاماركلا

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمل ةلزتعملا ةفلاخم

 ا تاماركلا ىف

 175711111 يبنلاو يلولا نيب قرفلا

 ِِلَع ىبنلل اهسنج نم ناك نيقباسلا ءايبنألل تناك ىتلا تايآلا

 هب اب عل داع وج ع دف دقي راع ه7 اه دق زها هد اول اول“ هيو لقط ا فريال 1 لفك فن هع ويا للا هك د هتمأل وأ

 500 تالالد عبرأ اهل تاماركلا

 00 مخ ةماركلا ماسقأ

 ةمألا هذه يفو ممألا نم قبس اميف ةدوجوم تاماركلا

 15كم ا ةمايقلا موي ىلإ

 هدا و وس ع 4 ةيلمعلا ةنسلا لهأ ةقيرط يف : لصف

 000 ًانطابو ًارهاظ ِهْكي لوسرلا راثآ عابتا

 0000000 رثكأ وأ ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت هلك لوسرلا راثآ

 212131131310100 نيلوألا نيقباسلا ليبس عابتا

 000 نيدشارلا ءافلخلا ةنس عابتا

 100 نيدلا يف عادتبالا نم ريذحتلا

 م ا ا ا ا ول و او ا ني ا ةعدبلا لسافم

 13701010 ماسقأ ىلإ ةعدبلا مسق نم أطخ

 2000 هذه ةعدبلا تمعن :هنع هللا يضر رمع لوق هيجوت

٠ 



 1 لل «ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نمل : لَك هلوق هيجوت
 يدهلا ريخو «هللا مالك مالكلا قدصأ نأ نودقتعي ةنسلا لهأ *
 ل ا ل و ولا ومو سا نرسل لِيَ دمحم يده
 1 و ايو هريغ ىلع ٍةِكَو هلوسر مالكو هللا مالك ميدقت
 امانا و ةعابضلاو ةنينلاو يياتكلا لهاد مهتيمست ببس
 0 و و وو ا عامجإلا :ثلاثلا لصألا
 انا تا ودب ين ب يوم دوجوم ريغ وأ دوجوم عامجإلا له

 0 عامجإلا ةيجح ىلع ةلدآلا

 - لمع وأ لوق نم سانلا هيلع ام نونزي ةعامجلاو ةنسلا لهأ
 20 عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ءرهاظ وأ نطاب
 0 حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام وه طبضنملا عامجإلا
 فورعملاب رمآلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم يف :لصف *
 0 و ا لاصخلا نم اهريغو ركنملا نع يهنلاو

 ل ل ل يل يالا يا ركنملاو فورعملا فيرعت

 م٠ ...5. ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نيو: ىلع ةلدألا

 توابل ب ا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا طورش
 ءارمألا عم دايعألاو خو داهجلاو جحلا ةماقإ

 ا اا ]1 اواجيف نا اوناك ازاوأ
 1 يع ناميظع ناروذحم هنم مزلي ركنملل ريمألا لعف

 0 تاولصلا يف تاعامجلا ةماقإ ىلع ةظفاحملا
 م1 يا هو 000 01100 ةمألل حصنلا
 0 ناينبلاك نمؤملل نمؤملا



 01010000000 ءالبلا دنع ربصلا

 00 ا ا ا ءاخرلا دنع ركشلا

 00 هدهد ءاضقلا رمت ىضرلا

 00 تاماقم ةعبرأ بئاصملا هاجت مهل نوباصملا

 ا ا فرق م مس هدد ند ب .ةرييتسم ىلع قلطي [ءاوضقلا

 000 قالخألا مراكم ىلإ ةوعدلا

 ا ا ديالا يقع

 0 ا ماحرألا ةلصب رمألا

 ل راوسلا ويس ىذا

 0 ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلا ىلإ ناسحإلاب رمألا

 0 كلبا ققارلاب رعألا

 قلخلا ىلع ةلاطتسالاو يغبلاو ءاليخلاو رخفلا نع يهنلا

 2303 و ا ل

 وا د ا د ذأ ول اهفاسفس نع نوهنيو قالخألا يلاعمب تورمأي

 بد ات ماو "ذهل ده“ هن 8 ا: قع ةنسلاو باتكلل نوعبتم ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 . .ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس هتمأ نأ ِةلَك لوسرلا رابخإ

 ا «.... ةيجتاعلا ةقرفلا

 و ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم اوسيل ةيديرتاملاو ةرعاشألا

 نوحلاصلاو ءادهشلاو نوقيدصلا مهيف ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 0 ةروصنملا ةفئاطلا مه ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 ل ةعاسلا موقت ىتح ةفئاطلا هذهل رصنلا

 :ةيادإ
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 ةيطساولا ةديقعلا

 هب هللا جفن

 هيلع نيئماعلاو هجرخمو هحراشو هفلؤم تانسح نازيم يف هلعجو
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