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 معمل مج ل سس ش

 ١ لفكر ل لوس ىلع ب دكار ةمرصلاو ميلررخلا

 رحاعط ى يرشملا ىكسامم رس ىرجم يكمل تشذأ دقط
 اك اعمطلام < رجركب تح يارلا روبل حرتس رهتج

 - دك نيعر 00 2 ةفصو ادرك اهراتخل ىلا
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 نادت تيريتاؤلارا م مع ل هل رع راو مم
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 ١عهعدإرلا وح ؛ ىف ابر





 مويقو .ءنيرخآلاو نيلوألا هللإ ننيبملا قحلا كلما هللاذمخلا

 «نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيضرألاو تاوضيلا

 موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو ةهبحصو هلآ ىلعو «نيملاعلل ةمحر ثرعبملا

 :دعبو «نيدلا

 ايلعلا ةناكملا هل ةديقعلا ملعو «مولعملا فرش نم ملعلا فرش نإف

 .هؤامسأ تسدقتو هلالج لج قحب دوبعملا ىلع هتلالدل ةيعرشلا مولعلا نيب

 نيفلاخملا ءاوهألا لهأ ىلع درلاو «هنع ةحفانملاو عافدلاو ءهيف فينصتلاو

 هل

 بصق خيشلا لآ دمحم نب زيزعلادبع نب حلاص خيشلا يلاعمل ناكو

 هتامهبم فشكو هتالضعم لحو هسيردتو مدع اذهب مامتهالاب اننامز يف قبسلا

 2 :يدقملا مالك بذه هللا هقفو هنإف ءهيف ليصأتلاو

 1 0 امهمحر  باهولادبع نب دمحم هللادبع 0 «ديفحلا ةيميت نبا سابعلا

 نوتم حرشب - هللا هظفح  همايق ؛ملعلا اذهب همامتها تارمث نمو

 «ةيطساولا»و «داقتعالا ةعمل» ك ملعلا بلاط اهجاتحي ىتلا ةيساسألا ةديقعلا

 .«ةيواحطلا»و «ةيومحلا!»و

 رفعج يبأ ةديقع ىلع ميظعلا هحرش .«حورشلا كلت نيب نم ناكو

 97و



 ةئامعبرأو رشع ةعبس ماعل ةدعقلا د هللا هظفح اهأدب ىتلا يواحطلا

 نيرشع ماعل ًايشيأ ةدعقلا يذ يف اهنم ىهتناو .ىفطصملا ةرجه نم فلأو

 .فلأو ةئامعبرأو

 :اهنم ةريثك تازيممب هحرش زيمت دقو

 ثحابملل وأ نتملا لئاسمل ءاوس ؛ميسقتلا ةدوجو «قيقدلا بيترتلا ١

 .هحرش ىف - هللا هظفح  اهقرطي ىتلا

 .حرشلا يف ةحورطملا دئاوفلاو لئاسملا ةرازغ  ؟

 ريثك لحو «ةمهبملا ظافلألا حيضوتو «ةلكشملا تارابعلا طيسبت * 

 .نيمدقتملا فلسلا مالك يف تاللكشملاو تالضعملا . نم

 .اهيلع

 ةيوغللا لوصألا تاذ ةيدقعلا لئاسملا ىف قيقدتلاو قيقحتلا -

 .ةيغالبلاو

 لئاسملا ها هللا هظفح - ناك هلك كلذ كدا

 ل رو

 ملعلا لهأ لاوقأ ىلعو فلسلا بهذم ىلع عساولا عالطالاو ةصاخ ةديقعلا

 قيقدلا همهفو نيفلاخملا بهاذم ىلع هعالطا كلذكو .«مهدودرو مهفيناصتو

 .ةيدقعلا لئاسملا نم ريثك مهفل اعجرم حرشلا اذه لعج امم ءاهل

 فرني اميف بتك ثيح ءهلوطل ًارظنو ؛ةيمهألا هذهب حرشلا ناك املو
 نم هيلع علطي نملو يسفنل هراصتخا تببحأ «ةقرو فلأو نيتئام ىلع

 ىلع عالطالا نع انايحأ لسكت سفنلا نأ كلذو «ملعلا ةبلط يناوخإ

 دئاوفلا ررغ نم لّوطملا يف ام رصتعي رصتخم دوجوب دعستف تالوطملا
 ارت نأ عيطتست كنأ :ةليسحتوت : لوألا لاق اهك 'لوقأو :تاقيلعتلا ساقتو
 اذإ تنأو ء«ريثكلا لجاعلا ريخلاب هنم رفظتف «تادودعم مايأ يف باتكلا اذه
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 .':«تادودعم ًارهشأ تقولا نم اذه كاضتقا - هقيطمب تسلو  لصألا تأرق

 : ىلاتلا جهنملا راصتخالا ىف تكلس دقو

 يفو ءاليبس كلذ ىلإ تعطتسا ام حراشلا ظافلأ ىلع تظفاح ١
 برقأب دوصقملا ىلع تظفاح «ىنعملاو ظفللا نيب عمجلا ةلاحتسا ةلاح

 ش .ةرابع

 .حرشلا بلص نم نوكت ال يتلا تادارطتسالا تفذح  "؟

 ىف سوردلا ءاقلإ اهيضتقي ىتلا ظافلألا نم رّركملا فذح “" 

 .دجاسملا

 :ةلاسعلا ةلدا هدعت ةلاخع ىف الا تاو. لبلد قلع ناضقالا با

 ةعومجم نغ ةرابغ رصتحملا اذه لصأ نأ هيلإ هيبتتلا -ىنغبتي اممو

 يكل اهراركتو ةرابعلا ليهست يضتقي اذهو ءايوفش' ةيلطلا'ئلغ"تيقلا نفوزذ

 يناعملاو «ةيلاعلا ظافلألاو «ةغيلبلا تارابعلا رايتخا يضتقي يذلا فينصتلا

 ئراقلا هبتني نأ ىغبني اذه ىلعف «لاوقألاو دودرلاو ةلدألا باعيتساو ةمخفلا

 .رصتخملا اذهل هتءارق لالخ ةمهملا ةتكنلا هذهل

 يبأ ةديقع حرش راصتخا يف يفاولا» ب هتيمستب هللا هقفو رامكأ كفو

 .(ىواحطلا رفعج

 لآ زيزعلادبع نب حلاص ةمالعلا انخيش ةجرد عفري نأ ميركلا هللا لأسأ
 ءانمحراو انل رفغاو انع فعأ مهّللا «هدلوو هتقو يف هل كرابي نأو «خيشلا

 ًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو

 .ًاريثك

 ىك1.كلس< ه2

 .١؟ص نوراه : ماشه نأ ةريس بيذهت قلد
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 درفلا ءدحألا دحاولا وه «تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا
 هل كيرش ال دحاو ءدحأ ًاوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل يذلا دمصلا
 ءانبر مظاعتو سدقتو ىلاعتو هناحبس .هزجعي ءيش الو ءهلثم ءيش الو
 هللا ديع ادهحم نأ تةيشأو دل كرش ال هدو هللا الإ هللإ ال نأ دهشأو

 :دعب امأ ءاريثك ًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلوسرو

 ملعلا لهأ نأل ؛مهم ةديقعلا يف رصتخم حرش يف عورش اذهف
 0 يبأ ثدحملا 0 ةديقع يه ه دعا هذهو .هحرشو هءارقإ دودبحي

 ءرثألاو ثيدحلا لهأ هدقتعي امل اهثحابم لج يف ةقفاوم ةديقع يهو
 فيرعت يف ءاهقفلا ةئجرم اهيف عبت لئاسم يف الإ ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ
 :لاقو .«نانجلاب قيدصتو ناسللاب لوق ناميإلاو» :لاق ثيح «ناميإلا

 ةديقعلا هذهب متها دقو .ةئجرملا ةلاقم نم هذهو ءاءاوس هلصأ ىف هلهأو»

 يف عبات يذلا «يفنحلا زعلا يبأ نبا حرش وهو ميظعلا اهحرش لجأل انؤاملع
 دقو .كلذ يف داجأو - هللا مهمحر - ميقلا نباو مالسإلا حبش ةقيرط هحرش
 عبات ثيح حراشلل عقو كلذكو ءاهبتري مل اهفلؤم نأ ةديقعلا هذه ىلع ذخأ

 ةبترم ةقيرط ىلع ةديقعلا هذه ىلع حرشلا لعجأ نأ تنأز دقو .فلؤملا

 : ةقلعتم
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 .فنصملا ظافلأب .:ًالوأ

 .فنصملا اهدروأ يتلا لئاسملاب :ًايناث

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه هركذ ام نأ يف لوقلا قيقحتب :ًاثلاث

 . ةلأسملا نم هركذ ام ةلدأ يف :ًاعبار

 ثيدحلا لهأ داقتعا ىلع ةلأسملا كلت تاعيرفت ركذ يف :ًاسماخ

 .رثألاو

 اهيلع درلاو اهتلدأو ةفلاخملا قرفلا لهأ لاوقأ ركذ يف :ًاسداس

 اذنك ًارسي انرمأ نم انل ءيهف ؛كب الإ انل ةوق الو لوح ال مهّلل
 لعجت تنأو ًالهس هتلعج ام الإ لهس ال مهّللا ءهترسي ام الإ ريسي ال مهلا

 يندم اعد ايي هجار امم ماماع لا .ًالهس تعش نإ نزحلا

 .0للكللاي< <



 قارولا رفعج وبأ مالسإلا ةجح ةمالعلا لاق :نيملاعلا بر هلل دمحلا] ***

 ةنسلا لهأ ةديقع نايب ركذ اذه هللا همحر  رصمب يواحطلا

 تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ :ةلملا ءاهقف بهذم ىلع ةعامجلاو

 هللادبع يبأو «يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي فسوي يبأو .يفوكلا

 امو  نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر  ينابيشلا نسحلا نب دمحم

 : نيملاعلا برل هب نوئيديو نيدلا لوصأ نم نودقتعي
 [...هل كيرش ال دحاو هللا نإ :هللا قيفوتب نيدقتعم هللا ديحوت يف لوقن

 : لئاسم ىلع تلمتشا ةمدقملا هذه

 لج لاق امك ٍءماكحأو زاينعأ ىلإ ةمسقتم لئاسملا :ىلوألا ةلأسملا

 زايحألا يف 27 ١16[ :ماعنألا] 4الَرَعَو قَدِص كير 4 ْتََسَتَو# :العو

 ىلإ هعجرم ناك امف ءاهقيدصت بجي رابخألاو .يهاونلاو رماوألا يف الذغو

 هيلع دوقعم هنأل ؛ةديقع ىمسي هنإف هب تايلمعلل لخد الو ناميإلاو قيدصتلا

 ناميإلا نم هذهف تايلمعلا امأو .هيلع دقعف بلقلل لخد هنأك ىنعي «بلقلا

 ظافلأ كانهو .ةديقعلا يف لخدت مل كلذلو ؛حراوجلا لمع اهدروم نكل

 .ةعيرشلا «ةئسلا ءديحوتلا يهو ءانركذ ام ىلع ةلالدلا يف ة ةديقعلل ةفدارم

 ىف قلطأ ظفللا اذه «ةعامجلاو ةنسلا لهأ» :هلوق :ةيناثلا ةلأسملا

 نيذلا ةفلتخملا قرفلل نيفلاخملا رثألا عابتا ىلع يرجهلا يناثلا نرقلا رخاوأ

 خياشم ضعب هلمعتسا نم لوأو «نيعباتلاو ةباحصلا ةقيرط نع اوجرخ

 كانه نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا نيظفللا نيب عمجو . هللا مهمحر  يراخبلا

 ىلإ وعدي نم كانهو ؛ةعامجلا عم نوكي ال هنكلو ةنسلا عابتا عدي نه

 ةنسلا لها ىنعمو .رخآلل مزال ةقيقحلا يف امهنم لكو .ةنس مالا . ةعامجلا

 .ةنسلا هيلع تلد ام ريغ اوكرتو «مهلامعأو

 راس نمو هباحصأو لَك هللا لوسر اهيلع ناك يتلا ةقيرطلا :ةنسلاو



 ةضفارلاو ةعيشلا فلاخ نم هب داريو قلطي :نيرابتعاب قلطي ظفللا اذهو

 مث .ةيديرتاملاو ةرعاشألاو رثألا لهأ قالطإلا اذه يف لخديف .مهنم عرفت امو

 لاعفألاو لاوقألا يف هلي يبنلا عابتا لهأ مهنأ وهو رخآ رابتعاب قلطي

 ءاوس هلك يبنلا ةنس ىلع لوقعلا نم ًائيش نومدقي ال نيذلا «تاريرقتلاو
 .قالخألاو كولسلا يف وأ ماكحألا وأ رابخألا يف

 ركذ يف صوصنلاو .ثيدحلا يف هلامعتسا يف ءاج دقف :ةعامجلا امأو

 ةفلاخم نم ريذحتلاو اهموزل ىلع ضحلاو اهيلع ثحلا يفو ةريثك ةعامجلا

 اهرسفف ةعامجلا ىنعم يف «نيمدقتملا نم «ملعلا لهأ فلتخا دقو .ةعامجلا
 ةنسلاو ملعلا لهأ مهنأب :ةعامجلا ترّسُفو ءمظعألا داوسلا :يه اهنأب ةفئاط
 نم اوناك وأ ًاميلعتو ًاملعت ثيدحلا لهأ نم: اوناك ءاوس «ثيدجلاو رثألاو

 نأ :فلاغلا نيسفتلاو .ًاميلعتو امّلعت ةعّللا نلهأ نأ اميلعتو امّلعت هقفلا لهأ

 نكل هركذن لوق وهو عبارلا ريسفتلاو لك هللا لوسر باحصأ مه ةعامجلا

 ضقانمو لطاب اذهو ةماع مالسإلا ةمأ يه ةعامجلا نأ «هيلع ليلد ال

 نينمؤملا ةبصع اهب داري ةعامجلا نأ :ريخألا ريسفتلاو .قارتفالا ثيدحل

 هل نودقعيو ةعاطلاو عمسلاب هل نونيديف قحلا مامإلا ىلع نوعمتجي نيذلا
 نم يهو ةبراقتم لوألا ةثالثلا لاوقألا نأ ماقملا قيقحتو «ةيعرشلا ةعيبلا

 :نيرابتعاب قلطت ةعامجلا نإف ءرثكأ لوقلا حضتي يكلو .ٌعّونتلا فالتخا

 جهنم عابتاب الإ نوكي ال عامتجالا اذهو «نايدألاو ءارآلا رابتعاب ةعامج

 ملعلا لهأ مهنإ :لاق نمو ءدسفي نأ لبق مظعألا داوسلا مهو ةباحصلا
 يناثلا ىنعملاو .مهجهن ىلع اوراسو ةباحصلا اوعبات مهنألف ؛رثألاو ثيدحلاو

 ريخألا ريسفتلا ىنعم وهو صاخشألاو نادبألا يف عامتجا :عامتجالل

 لهأو ةباحصلا هب زّيمت امم وهو ةريثك صوصن يف هب رومأم اذهو ؛ةعامجلل
 لهأل حيحصلا ىنعملا انل لضحي لاوقألا هذه عامتجابف .رصع لك يف ةئسلا
 ضعب ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىنعم يف لخدأ نم طلغ دقو .ةعامجلاو ةئسلا

 .ةيديرتاملاو ةرعاشألاك ةلاضلا قرفلا

 ةفينح ىبأ ةلملا ءاهقف بهذم ىلع تينب ةديقعلا هذه :ةثلاثلا ةلأسملا

 ف ةعامجتلاو ةنعلا لهأ اوقفاو ءالؤهو .نسحلا نب دمحمو فسوي يبأو
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 وهو الأ نيدلا لوصأ نم ميظع لصأ يف مهوفلاخ مهنكلو ؛لئاسملا رثكأ
 .ةئتجرملا مالك وه ناميإلا يف فنصملا مالك نإف «ناميإلا

 :ةملكلا هذهو «نيدلا لوصأ نم نودقتعي امو» :هلوق :ةعبارلا ةلأسملا

 هيف راص ةديقعلا نع ريبعتلاو .ةديقعلا نع اهب ربعي «نيدلا لوصأ نم»
 اهنع رّبعو .ديحوتلا «ةعيرشلا «ةنسلاب اهنع نوربعي ثيدحلا لهأف .كارتشا
 ام ىلإ مالكلا ءاملع هلصأ امو ةفسلفلا اوكرت نيذلاو .مالكلا ملعب نيفلاخملا
 ىلإ مالكلا ملع نع اولدع يديرتاملاو يرعشألاك مهيمظعم مالك هيلع لد

 ديحوتلا دحام وه هدحامو: لبلد” ظفللا اذه ناك نإ اذيلو .نيدلا لوضأ
 .هلامعتتساب 0 ةديقعلاو ةئسلاو

 عام عن كلذ ضب امو ةفورعملا

 كت >--5
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 .[هل كيرش ال دحاو هللا نإ :هللا قيفوتب نيدقتعم هللا ديحوت يف لوقن] **

 نم ّدب ال لب بلقلا داقتعاب داقتعالا ىف ىفتكي ال هنأل «لوقن» :هلوق
 000 نافل لوف

 ًادقاع مالكلا اذه ًادقتعم ينوك ةلاح لوقأ ينعي .«نيدقتعم» :هلوقو
 للاعت هللاب ةناعتسا «هللا قيفوتب» :هلوقو .باترم الو هيف ددرتم ريغ يبلق هيلع

 نإ - هنايب ىتأيو تاريسفتلا هيف تفلتخا قيفوتلاو .قحلا لوقلا ىلإ هقفوي نأ

 ريل ولع ليسوعلا نكد. نلح ةقراسلا ةللجلا ةلزقتا دنو < 2 هاا فاح
 عج عي اديضوت لحاو ردصم نيس وفلاو 6 ةكينلا» ف كدامع نيدتوعلا ةلكو
 ل فال ل كشر امك د دعار يلا لعجت نأ :هانعم هللا كيحوتف ادخار ءوتشلا

 هتيبوبر يف دحاو هللا نأ ىلع صوصنلا تلد دقو .صوصنلا هيلع تلد ا

 ىلإ ملعلا لهأ ضعب همّسقو .هتافصو هئامسأ يف دحاو هتيهولأ يف دحاو

 : نيمسف

 .تابثإلاو ةفرعملا يف ديحوت :ًالوأ

 .بلطلاو دصقلا يف ديحوت نا

 اذهو هلاعفأب العو لج هللا ةفرعم يف تابثإلاو ةفرعملا يف هلوقب ىنعو

 ىنعو .تافصلاو ءامسألا وه. اذهو هسفنل تبثأ اميف هل تابثإلاو .ةيبوبرلا وه

 ماسقأ ةثالث ىلإ ديحوتلا ميسقتو .ةيهولألا ديحوت ؛بلطلاو دصقلا ديحوتب
 نباو ةطب نباو يربطلاك رثألاو ثيدحلا ةمئأ نم نيمدقتملا تارابع ىف ءاج

 يف دحاو هللا نأ داقتعا :ةيبوبرلا ديحوت ىنعمو .مهريغو ربلادبع فا ةدنم

 ديبعلا لاعفأب هللا ديحوت :ةيهلإلا ديحوتو .هل كيرش ال ليلاعتو هناحبس هلاغفأ

 عاونأو هئاجرو هتبحمو هعوضخو هتابثإ يف العو لج هبر دبعلا درفي نأب
 ليثم ال أدحاو العو لج هللا لعج وه :تافصلاو ءامسألا ديحوتو .هتادابع
 نم دحاو «هل كيرش ال دحاو هللا نإ) :لاق .هتافصو هئامسأ ىف هل

 12 مرلا] 4 ةاكنلا ديول 40 5م قاع لات امك ضيفا هلا ءامينأ
 هنأ ينعي دحاوو ١[ :صالخإلا] قه دَسَحَأ ُهَّنلأ وه لث# دحألا هئامسأ نمو

 تافصلا يفو تاذلا يف هناحبس هتيداحآ ىلإ ةعجار دحاوو .هل كيرش ال
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 :هلوق لد دقو .تافصلاو ءامسألاو ةيهلإلاو ةيبوبرلا يفو لاعفألا يفو

 يفن :ديحوتلا هب رّسفي ام مظعأ نأ ىلع ؛هل كيرش ال دحاو هللا نإ»

 ال دقو .كرشلا يفن وهو هدضب رسفي ديحوتلاف .لجو َّرع هللا نع كيرشلا
 ال هلوقو .هعاونأب كرشلا يفنب ناميإلاب الإ هليصافتب ديحوتلا ةفرعم ميقتسي
 .تافصلاو ءامسألاو ةيهلإلاو ةيبوبرلا يف كيرشلا يفن لمشي ماع هل كيرش

 العو لج برلا تافص نم ةفص لعج ىلإ ةعجار ةيبوبرلا يف ةكرشلاو
 :نيتجرد ىلع ةيبوبرلا يف ةكرشلا يفنو .قولخملل

 وهف هناحبس هلاعفأ يف هتيبوبر يف دحاو هللا نأب داقتعالا :ىلوألا

 .هدذحو راضلا عفانلا وهو هدحو تيمملاو ييحملاو قزارلاو هدحو قلاخلا

 .كرشم وه لب دحومب سيلف اهب تأي مل نمو فلكم لك ىلع ةبجاو يهو
 يف ةيبوبرلا راثآ دوهش يهو ملعلا لهأو ةصاخلل ةبترم يه :ةيناثلا

 اذه ىف ارثؤم العو لج هللا ريغ ىري ال ثيحب العو لج هللا قلخ

 هنإف بابسأ نع تاببسم ريثأت وأ للع نع تالولعم ريثأت ناك ولو .توكلملا
 يف كلذل رظنيو العو لج هللا الإ قلاخ الو ةقيقحلا يف رثؤم الأ ىري

 تسيلو ناميإلا لهألو ملعلا لهأل ةبحتسم هذهو .ًاربدتم ًاركفتم توكلملا
 :ةحئاو

 هتيهلإ يف هل كيرش ال هللا نأب دقتعي نأ :كيرشلا يفن نم يناثلا عونلا

 .هتدابع يف هل كيرش ال ينعي .ةدابعلا اهانعم ةيهلإلاو .للاعتو هناحبس

 هئامسأ يف هلل كيرشلا يفن كيرشلا يفن عاونأ نم :ثلاثلا عونلا

 هفاصتا ةيفيك ىف هل كيرش ال العو لج هللا نأ دقتعي نأب كلذو ءهتافصو

 الو هتافصو هئامسأل قلطملا ىنعملا ىف هل كيرش ال هناحبس هنأو «تافصلاب

 :ةتانصو هناا قاطملا :نيدملا نفل ةيناشم

 نولوقيف .ةفلتخم تارابعب عدبلا لهأ اهرسفي (هل كيرش ال» را

 تاريبعتلا نم هذهو هل ميسق ال هتاذ يف دحاو :دحاو ةملك ريسفت يف

 يف مهفالتخا ببسو .احيحص ىنعم لمتحت نأ نكمي ناك نإو ةثدحملا

 ديحوتلا اورسفف للملا لهأو ىراصنلا لاح ىلإ اورظن مهنأ ديحوتلا فيرعت
 .ةيونثلاو ىراصنلاك فئاوطلا ضعب هيلع ام فلاخي امب
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 .[هريغ هلإ الو هزجعي ءيش الو هلثم ءيش الو] ٠

 - العو لج هللا ديحوت يف هدقتعي امل ليصفت ثالثلا لمجلا هذه
 «لاعفألاو تافصلاو ءامسألا ديحوت ىلإ عجار «هلثم ءيش الو» :هلوقف

 «هريغ هللإ الو» :هلوقو «ةيبوبرلا ديحوتل تبثم «هزجعي ءيش الو» :هلوقو
 ديجوت# له" لدي ام هلا هيحؤودب مدقو“.ةيهلالاو ةذاعلا ةيهرعل تذن
 كيرش ال دحاو هللا نإ) :هلوق ىف ةيهلإلا ديحوت ركذ دعب تافصلاو ءامسألا

 «تافصلاو ءامسألا ديحوت 5 ةيهلإلا ديحوت يف نئاك عازنلا نأل ؛«هل

 ةنسلا لهأ نيب عازنلا ةقيقحو «ةيهلإلا ديحوت يف مهماوقأو لسرلا نيب عازنلاف
 ىلوألا ةلمجلاو .تافصلاو ءامسألا ديحوت يف وه مهيفلاخم نيبو ةعامجلاو

 : لئاسم يف نوكي .اهيلع مالكلا (ةلغم ءيش الو»

 قلاعت هلوق نم ذوخأم ؛هلثم ءيش الو» :هلوق نأ :ىلوألا ةلأسملا

 مل رت لكط 01١١ :ىررشلا] 4ُريِتلا ٌعيِمتلأ َرْهَ 2س يم نبل)
 0 ال هناحبس هللا نأ ىلع لدت يتلا ةلدألا هذه هابشأو [508 :ميرم] كاس

 .هتاقولخم نم ءيش

 وأ ةلثامملاو .ةلثامملا يفنل عجار «هلثم ءيش ال» :هلوق :ةيناثلا ةلأسملا

 ىف ةاواسملاو .فصولاو فيكلا ىف ةاواسملا اهنأب فّرعت ةيلثملا وأ ليثمتلا

 فاضتأل :لئاممب ةنكلا هيج نم ةفملا ب هفاضتا نورك نأ ىلإ ةنجارإ ةدكلا
 نوكي نأ يهف تافصلا يف ةلثامملا امأو «انيديأك هللا دي» :مهلوقك «قولخملا

 ةلئامملا داقتعاو «قولخملا يف وه امك قلاخلا يف ماتلا هلامكب ةفصلا ىنعم

 لهأ رّمك اذهلف .هبحاص رفكي ليثمت قبس امك تافصلا يف وأ ةيفيكلا يف

 ةيستسسلا دسلا

 يذلا نإ :هيبشتلا نيبو ةيلثملاو ةلئامملا نيب: ام قرفلا :ةثلاثلا .ةلأسملا
 يف فنت مل اهنإف ةهباشملا امأ «ةلثامملا يفن وه ةنسلاو باتكلا يف ءاج

 نوكت نأ لمتحتو ةمات ةهباشم نوكت نأ لمتحت ةهباشملا نأل .ةنسلاو باتكلا

 لصحتف .نايفنم امهو ةلئامملاو ليثمتلا يه.ةماتلا ةهباشملاو «ةصقان ةهباشم

 :ماسقأ ةثالث ةهباشملا نأ كلذ نم
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 .عنتمم اذهو ةيفيكلا يف ةهباشم :لوألا

 اهلامكب ىنعملا ىلع ظافلألا ةلالدو فاصتالا مامت يف ةهباشم :يناثلاو

 ْ . عنتمم اذهو

 نسل ادعو ىنعملا قلطم وهو ةفصلا ىنعم لصأ ىف ةهباشم :ثلاثلاو

 حضاو هنأل ؛ًايعرش ةيلثملاو ليثمتلا يفنو ليثمتلا ظفل راص اذهلو .يفنمب

 .هيفن تأي ملو ةلمجم هتلالد نإف ةهباشملا ظفل امأو «ةلمجم ريغ هتلالدو

 هناحبس ءيش ههباشي الو ءيش هلئامي ال العو لج هللا نإ :لوقن نحنو
 ةلئامجلا نأ ةيفسكلا 5 ةلثامملا ىنعم ءيش ههباشي ال انلوقب ينعنو .ئلاعتو

 .هانعم مامت ىلع ظفللا ةلالد مامتو ةفصلاب فاصتالا مامت يف

 هذه نم ةذوخأم هتدعاق  العو لج هلل تافصلا تابثإ :ةعبارلا ةلأسملا
 امج نوكي يفنلا نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنعو «(هلثم ءيش الو» ةلمجلا

 نولعجي مهنإف عدبلا لهأ ةقيرط فالخب اذهو .ًالصفم نوكي تابثإلا نأو
 لصفملا تابثإلاو حدم هيف لمجملا يفنلاو .الصفم يفنلاو المجم تابثإلا

 - هللا قاقحتسا ىنعم عورف نم لصفملا تابثإلاو لمجملا يفنلاو «حدم هيف

 يفنلا نيب عمج وه دمحلاو حيبستلا نيب , عمجلاو ء«دمحلل  العو لج

 دمخحلاو .«ًالمجُم ءاجف نيلاعت هللا :نع صئاقتلا يفن حيبستلا نأل .تابثإلاو

 .ةلصقم. ءاجف :ةلاعت هن .تالامثكلا' تانثإ

 :ئلاعت هلوق يف فاكلا ىنعم يف نورسفملا فلتخا :ةسماخلا ةلأسملا

 :لاوقأ ىلع 1١[ :ىروشلا] 45 ىَس يلْئك سلط

 يف ةغلابم :ءءيش :هلغم :لثم سيل :: يأ :«لثم .ئدعمب فاكلا .:لوألا

 .ىلوأ باب نم هيفنف «لثملا دوجوب فيكف «لثملا لثم دوجو نع يفنلا

 اهتدايزو ةدئاز نييوحنلا دنع ىمست يهو ةلص انه فاكلا : يناثلا

 ادئاز تسيلو «ءادئاز ىنعملا نوكيل اهل ةدايز ىه امنإو ظفللا ىف ةدايز تسيل

 نم ءيش نآرقلا يف نوكي نأ الكو اشاح دحر قل افدرحتز نأ ىنغمب

 سيل» :ىنعم نوكيف .ىنعملا ىلع ةلالدلا ىف ةغلابم نوكيل دازت امنإو .كلذ

 لوقلا | ذهن نعش هلق نيل وتل هلك ليسا  كيوش هلقم وبلا عينا هلك

18 



 ديكأت ىلع هتلالد ةهج نمو ةديقعلاو ةغللا ةيحان نم هحوضول ىلوألا وه
 .ةيآلا يف ءاج يذلا يفنلا

 ال ئلاعتو هناحبس هنأ ينعي 'هزجعي ءيش الو» :- هللا همحر لاق مث

 يفو .هلقثيو هثركيو العو لج هزجعي ءيش هنأ هيلع قلطي نأ حصي امم ءيش
 ةردقلاو ةوقلا لامك لجأل زجعلا ىفن نأل «ةيبوبرلا ديحوتل ريرقت ةلمجلا هذه

 الو» :هلوق ىلع مالكلا يفو .ةيبوبرلا .ديحوت دارفأ :ئلإ عجار اذهو ىنغلاو
 : لئاسم (هزجعي ءيش

 موجيعيل هللا هناك امو :ىلاعت هلوق نم عزتنم اذه نأ :ىلوألا ةلأسملا

 يفنو .[44 :رطاف] 4اَربِدَم اًميِلَع سآ .ْمَنِإ ْضْرَأْلا ىف الو .تونمَتلا يف مَع نم
 ةلمجلا ىف. زجعلا نأل كلذو .هتردقو هملع لامكب ًاللعم ًءاج ةيآلا ىف زجعلا

 ْ .ةردقلا مدع وأ ملعلا مدع ىلإ حر نأ امإ

 يف ناك اذإ يفنلا نأ :ةعامجلاو ةنسلا لهأ دعاوق نم :ةيناثلا ةلأسملا

 كلذو ءهدض لامك هب داري امنإو ىفنلا ةقيقح هب داري ال هنإف ةنسلاو باتكلا

 دال نامل فاسدا هيغل نع ندب ,ةقن ناك سبل نفسملا ملال
 تيس اذهلو- .هلدع: لايكلا ارحل كر ملظي الو» :هلوقف .اهل لهأب نا

 ةحارص درت مل ظافلأب ملعلا لهأ نم ةفئاط دنع ءامسألاو تافصلا ضعب
 .ةنسلاو باتكلا يف ءاج يذلا يفنلا نم اهوذخأو

 «ةيبوبرلا ديحوت دارفإ نم «؛هزجعي ءيش الو» :هلوق :ةثلاثلا ةلأسملا

 عضوم يف لّثم نمف .حيحص ديحوتلا يف هدارفأ ضعبب ماعلا نع ليثمتلاو
 .ةيبوبرلا دارفأ عيمجب لثمي مل نإو قح كلذل هليثمت نإف ةيبوبرلا دارفإ ضعبب
 تافصلا عاونأ نم عون لكل لاثم ركذ بجاولاف تافصلاو ءامسألا فالخب

 .ضعب نود تافصلا ضعب نوتبثي نيذلا عدبلا لهأ نع زيمتي تح

 عمج ءايشألاو «ءايشألاب ًاقلعتم هيفن ءاج انه زجعلا نأ :ةعبارلا ةلأسملا

 ىلإ لوؤي وأ ملعي نأ حصي ام :ةنسلا لهأ نم نيققحملا دنع رسفيو ءيش

 تافصلاو تاوذلا نم دوجولا ىلإ لوؤي وأ دوجوم وه ام لكف .ملعلا

 .هناحبس هللا زجعي الف لاوحألاو
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 هلوق نم عزتنم لوقلا اذهو («هريغ هللإ لثاقا :اهدعب - هللا ردك

 ةرابعلا هذه تحتو ["” :نونئمؤملا] 4 ِهلِإ ن نم لَم 03 أودبعأ # : لولاعت

 : لئاسم

 .هللا الإ هللإ ال :ديحوتلا ةملكل ةقباطم ةملكلا هذه نأ :ىلوألا ةلأسملا

 يف ًالخاد سيل العو لج هللاو «ةدابعلا قحتست يتلا ةهلآلا سنج يفنملاف
 .ةلطابلا ةهلآلا ىلإ عجار يفنلا نأل ؛يفنلا اذه

 :اهريسفت ىف سانلا فلتخا هللإ ةملك :ةيناثلا ةلأسملا

 ينغتسملا وه وأ عارتخالا ىلع رداقلا وهو برلا هلإلا :لوألا ريسفتلا

 .مالكلا لهأ لوق اذهو .هادع نم لك هيلإ رقتفملا هاوس امع

 هللإ يمس .هولأم ينعي لوعفم ىنعمب لاعف :هلإلا نأ :يناثلا ريسفتلا

 ةهلإ هلأي هلأ ردصم يهو ةهلإلا وهو ردصملا نم لوعفم هولأملاو ؛هولأم هنأل

 ةيفتقت يذلا وهن ريسلا اذهو" :عرلاو .لذلاز بلا: عم دنع اذإن : هولا
 تعقو ةموصخلا نأل ؛ًاقلطم تزال ينعي هللإلا ريشي ذأ عبرا :ةقللا
 لهأ لوق وه يناثلا لوقلاو .ةيبوبرلا ىف ال .ةيدوبعلا يف مهماوقأو ءايبنألا .نيب

 .ًاعيمج عدبلا عا طم ملعلا لهأو ةغللا لهأو 7

 - العو لج هللا الإ قح دوبعم ال :ديحوتلا ةملك ىنعم :ةثلاثلا ةلأسملا

 لج هنا مالا دوجو يف اوعزاني مل نيكرشملا نأ «ءقح ةملك طاقسإ ببسو

 ال هريغ 0 0 نود هداعلاب 0 لج هللا ةيقحأ يف اوعزان امنإو ءالعو

 تروي ام كنأو ّقَحْلا ره هنأ ىرأي كللذ# :ليلاعت لاق ا قحتشي
 ًاباوص قح 0 ربخلا ريدقت راص نذإف [5"”؟ :جحلا] «ُلِطْنلا وه 8 نم

 : نيتهج نم

 ةدابعلا قاقحتسال ناك لسرلا نيبو نيكرشملا نيب عازنلا نأ :ىلوألا

 .ةهلآلا دوجول نكي ملو ةهلآلا هذهل

 ىلعو هللا ريغ ةدابع نالطب ىلع تلد تايآلا لب ةيآلا نأ :ةيناثلا

 ةيفان الو قح ةملكب ردقم ربخلاف .هاوس ام نود ةدابعلل العو لج هللا ةيقحأ
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 «ةقحلا تادوبعملا سنج تفن ةدابعلل ةهلآلا قاقحتسا سنج تفنف سنجلل

 نكلو «قح نوكرشملا هدبع دوبعم ءامسلا يف الو ضرألا ىلع دجوي الف
 انداخ عملا وه قدير ريشبلا زيدقتو» هدو. د لغو لح وع قحلا :ةويعملا
 ةلمجلا هبشب وأ دوجومب ربخلا اوردق ثيح مومذملا مالكلا لهأ هيلع امل

 بر دوجو اوفنف برلا هللإلا ىنعم نم اومهف مهنأل كلذو (دوجولا يف)

 .العو لج هللا عم

 اهمسا :هلإ ءسنجلل ةيفان :ال :ديحوتلا ةملك بارعإ :ةعبارلا ةلأسملا

 وه :قحو ءأدتبملا عفر لحم يف اهمسا عم ةيفانلا الو حتفلا ىلع ينبم
 ال ربخلا نم لدب وهو عوفرم [هللا]و ءانثتسا ةادأ :الإ .فوذحملا ربخلا .

 .اهنم جرخي ىتح ةهلآلا يف لخدي مل هنأل ؛أدتبملا

 - العو لج هلل ةدابعلا ديحوت تابثإ اهيف ةملكلا هذه :ةسماخلا ةلأسملا

 ءرملا هب نوكي ال هدحو يفنلاف .تابثإبو يفنب نيئيشب الإ ميقتسي ال وهو
 ةدابعلا قاقحتسا يفنيف .امهنيب عمجي ىتح ءهدحو تابثإلا كلذكو ادحوم

 هدحو  العو لج - هلل ةقحلا ةدابعلا قاقحتسا تبثيو ةلطابلا ةهلآلا نم دحأل

 ميقتسي الف «توغاطلاب رفكلاو هللاب ناميإلا ىنعم وه اذهو .هاوس ام نود

 .هللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي ىتح دحأ ديحوت

 1 كتل >2
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 الإ نوكي الو ءديبي الو ىنفي ال «ءاهتنا الب مئادو  ءادتبا الب ميدقو] 4

 .[مانألا هبشي الو , ماهفألا هكردت الو «ماهوألا هغلبت ال «ديري ام

 يهو  العو لج هللا تافص نم ةلمج ىلع تلمتشا لمجلا هذه

 ام بسح ةلمج لك ىلع نايبلا ركذن اذهلو «نيعم بيترت ىلإ ةعجار تسيل
 دارأ «ءاهتنا الب مئاد «ءادتبا الب ميدق» : هللا همحر لاق .هيلع تلمتشا

 «نامزلا قلخ هناحبسو وهف «قلخ امع ٌهّرنم العو لج هللا نأ نّبي نأ كلذب

 .ئلاعتو هناحبس هيوحي ال ناكملاو ناكملا قلخ كلذكو هيوحي ال نامزلاو

 رْجآْلاَو لوألا وْهأل :ىلاعت هلوقب باتكلا يف ءاج امل فلاخم ريبعتلا اذهو

 سيلف لوألا تنأ» : هلوقب يلي يبنلا ةربيق دقو #1 :ديرحلا] 4 طابا ٌرهظلاَ

 لوألا). نامسالا ناذهو ؛'”ءىش كدعب نسيلف رخآلا تنأو ءءئش كلبق
 الب هناحبس 3 هنأو ءادتبا الب ركذ امك ميدق ةناحبس 5-0000 (رخآلاو

 يف ىنعملا ريغ نيملكتملا دنع ىنعم اهل «ءادتبا الب ميدق» ةملكو .ءاهتنا

 :صخأ ىنعملا ةغللا يفو ءًاقلطم هريغ ىلع مدقتملا مهدنع اهانعمف «ةغللا

 .ىنعملا اذه اوديري مل نوملكتملاو ؛«هريغ ىلع امدقتم ناك ام وأ مدقتملا

 يمس ام ىلإ عجار ءادتبا الب :هلوقف .هللا ءامسأ نم ميدقلا اولعج كلذلو

 ا ظفلو هتيدبأ ىلإ عجار ءاهتنا الب مئادو ءالعو لج برلا ةيلزأ :ةيلزألاب

 ريبعتلاو «يلزأ العو لج برلا نإ :نولوقي نوملكتملاف .لزي مل نم توحنم
 نوقلطي امنيح.نوملكتملاو .قحلا وه ةنسلاو باتكلا ىف ءاج امب كلذ نع

 اذإ .مهدنع ليصفت هيف اذهف «تافصلا مدق امأ .«تاذلا مدق هب نوديري مدقلا

 : لئاسم (ءاهتنا الب مئاد ءادتبا الب ميدق) هلوق يفف كلذ ررقت

 الو طلغ اذه هللا ءامسأ يف ميدقلا مسا جاردإ نإ :ىلوألا ةلأسملا

 نآرقلا يف تأي مل مدقلاب فصولاو ا مسا :لوألا :رومأل زوجي

 عددا در دا ميدقلا مسا :يناثلاو «ةنسلاو

 ا فلاتلا : مص ءاننا يهو حدم ءامسأ اهلك العو لج هللا ءامسأو

 .اهب هللا ىعدي ىنسحلا ءامسألاو هب العو لج هللا ىعدي ال ميدقلا

 )١(. درفملا :بدألا يف يراخبلاو «(7717) ملسم )؟١711(.
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 تعمتجا اذإ ىنسحلا ءامسألا نم مسالا نوك طباض :ةيناثلا ةلأسملا

 لعفلاب ال مسالاب ةنسلاو باتكلا يف هيلع صني نأ :لوألا :رومأ ةثالث هيف
 نأ :ثلاثلا .هب العو لج هللا ىعدي امم نوكي نأ :يناثلا .ردصملاب الو

 هيف عمتجت مل ميدقلا مساو .صوصخم ريغ قلطم لماك حدمل ًانمضتم نوكي
 ريغ يهو «ةثالثلا طورشلا هذه نم طرش هيلع قبطني مل لب طورشلا هذه

 لج هللا نع رابخإلا امأو .ديرملاو ملكتملاو عناصلاك هرئاظن ىلع ةقبطنم

 نكلو حيحص ىنعم ىلع لمتشم هنأل ؛هب سأب الف ءادتبا الب ميدق هنأب العو

 هللا ةيمست كلذكو قيضأ اذهف هب هللا فصو ةهج نم امأ ءرابخإلا ةهج نم
 صنلا يف ءاج دقف قلاخلا امأو .ةثالثلا طورشلا عامتجا نم دب ال ذإ هب

 .هيف صقن ال لامك هيفو حودمم اذهو ريدقتو عادبإ قلخلاو

 ىلوأ اهنوكب  العو لج - هللا تافص..نع .ريبعتلا  :ةثلاثلا ةلأسملا

 :لوقن نأ امأ ءصنلل قفاوم اذه هتافصو هتاذب لوأ العو لج هللا نأو

 دري مل اذه نإف كلذ هابشأو ةميدقلا هتمكح وأ ميدقلا هقلخ وأ ميدقلا مالكلا

 .حيحص ريغ ىنعم لمتحي ًاضيأو

 : نيئيش لوقلا اذهب فنصملا دارأ «ديبي الو ىنفي ال» :هلوقو

 لامكو ةايحلا لامكب  العو لج - هللا فصول ديزم هيف نأ :لوألا
 . ءاهتنا الب مئاد هلوقل ريسفتو ةيمويقلا

 «ىنفت ئلاعت هللا تافص ضعب نأ اومعز عدبلا لهأ ضعب نأ : يناثلا

 الو ىنفي ال هنأب لوقلا قلطن نحنو ء«ديبي للاعت هللا ءامسأ راثآ ضعب نأ وأ

 ام الإ نوكي الو» :لاق مث .هتافصو هئامسأو هتاذ يف - هلالج لج - ديبي

 الو ٠ :ناسنإلا] 4ّةَمأ همي نأ لإ َنوُبَلَمَ اَمو# :ليلاعت هلوق ليلدلاو «ديري

 ال «ديري ام الإ نوكي ال» :هلوقو العو لج هللا ةئيشم نع دبعلا ةئيشم جرخت
 دارأو .ةينوكلا ةدارإلا اهب ينعملا انه ةدارإلاف «هناحبس هؤاشي ام الإ نوكي

 دارأ - العو لج  برلا نأ نومعزي نيذلا ةيردقلا ىلع درلا ةلمجلا هذهب
 .ةيصعملاو رفكلا دارأ فلكملا نكلو فلكملا ناميإ دارأو عيطملا ةعاط

 : لئاسم ةلمجلا هذه تحت انهو - هللا ءاش نإ - درلا ليصفت يتأيو
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  العو لج - هللا ةدارإو ةئيشملا انه ةدارإلاب دارأ :ىلوألا ةلأسملا
 .ةيعرش ةدارإو سل ا ا ع ل ل

 ؛ةيعرشو ةينوك ىلإ مسقنت : الف ةئيشملا امأ .ةئيشملل ةفدارم ةينوكلا ةدارإلاو

 يه يتلا ةينوكلا 00 نأ ينعي اذهو .هنوك يف ةئيشم دحاو عون يه لب

 ةيعرشلا ةدارإلاو ةيردقلا ةينوكلا ةدارإلا عمتجتو .اهنع دحأ جرخي ال ةئيشملا
 .رفاكلا رفكو يصاعلا ةيصعمن تقلعت اذإ ناتدارإلا فلتختو «نمؤملا يف

 لج هللا هديري ام نأ «ديري ام الإ نوكي ال١ هلوق نأ :ةيناثلا ةلأسملا
 تقفاو وأ نّيعملا دبعلا تقفاو ءاوس ةقلطملا ةمكحلا ىضتقمل قفاوم العو

 «ضحم ريخ هناحبس هلعفو هيلإ سيل رشلا ىلاعتو هناحبس هللاف ؛عومجملا
 هناحبس هتدارإل ةبسنلاب ًارش نوكي الو دبعلا ىلإ فاضملا رشلاب نذأي دقو
 :لولاعتو

 ٌدر هيف «ماهفألا هكردت الو ماهوألا هغلبت ال» :اهدعب ردع يف لاق

 هكردت الو ماهوألا هغلبت الف .ةيفوصلا ةالغ ىلعو ل
 لج هللا تعور ب دارس د لح هرظنو ركفملا ريكفت نأ يأ :ماهفألا
 ُكِرَدُي َوْهَو ٌرصبأْلا هكردت اّلا»:ليلاعتو هناحبس هتاذ الو ههنك الو. 0

 لج هلل اولعج نيذلا ةمسجملا ىلع در هيفف .هناحبس ٠[ .8 :ماعنألا] رص

 العو لج هللا اولعج نيذلا ةلطعملا ىلع ٌّدر هيفو «ماسجألاك 0
 نأ اومعز نيذلا ةفوصتملا ةالغ ىلع در هيفو .هسفن هب فصو امع الطعم

 كلذ نيبت اذإ  العو لج - ّبرلا اهيف ىري ةبترم ىلإ غلبي دق ةضايرلاب دبعلا
 : لئاسم «ماهفألا هكردت الو ماهوألا هغلبت ال" :هلوق يفف

 ءامكحلاو ءالقعلا نيب اهيلع قفتملا ةيلقعلا ةدعاقلا نأ :ىلوألا ةلأسملا
 نأ. لوألا: يمس نلع ةدم نهو «انيعف امش [شتاملإ نانسنإلا ةفرعم نأ
 هلقعت' اهيلع  لضحي:ءاينشأو <: يناعلا .هساوحب ناسنألا اهكردي ءايشأ كانه
 ال اذهل .اهسحأ ام عم ءايشألا نراقي يأ .ةنراقملا ىلع ينبم اذهو هكاردإو
 وأ هآر اذإ الإ ةفرعم ىلع هنم لصحتي نأ كرانيش كردي نأ دحأل نكمي

 ئلاعتو هناحبس هللاو .هيبشلاو ليثملا هيلع ساقي ام ىأر وأ ههيبشو هليثم ىأر

"6 



 ساقي نأ نكمي ام ري ملو هل هيبش وأ هل ليثم ري ملو ساوحلا هكردت مل

 .يحولا قيرط نع طقف لب ؛ةسيقألاب وأ ماهفألاب وأ ماهوألاب نوكت نأ نكمي

 عجار مهفلاو لايخلل عجار مهولاف مهفلا ريغ مهولا :ةيناثلا ةلأسملا

 هيف ركفتلا الو هليخت نكمي ال العو لج برلا اذهلو .تانراقملاو ةسيقألل

 عطق عم اهعاونأب هلل تافصلا تابثإف .ناعطقنم مهولاو مهفلاف كردي يكل

 ماهفألا كاردإ ةهج نمو ةفصلا ةيفيكو هنك ةهج نم مهولا غولب يف عمطلا

 .هيلإ راصي يذلا وه اهانعم مامتل

 لكل ج5
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 .[ةنؤم الب قزار .ةجاح الب قلاخ ماني ال مويق .تومي ال يح] ٠

 هللا فصو نع مدقت اميف مالكلا ناكو ءاهلبق امب ةلصتم لمجلا هذه

 قرافي امم ةلمج ركذ مث .لامجلاو لالجلا توعنو لامكلا تافصب العو لج

 ال مويق .ءتومي ال يح» :لاقف قولخملا ةفص العو لج هللا فصو هب

 - قحلا تافصو .العو لج قحلل ءامسأو: تافص يه تافصلا هذهو «...ماني

 لج - برلا نأ :ىلوألا :تاهج نم قولخملا تافصل ةنيابم  العو لج
 ىلع ةفصلاب فصتي قولخملاو «لامكلا هجو ىلع ةفصلاب فصتي - العو
 هل هناحبس هنأل ؛ةمزالتم هتافص  العو لج  برلا نأ :ةيناثلا .صقنلا هجو
 قولخملا امأو ءهجو لك نم ةلماكلا ىلعلا تافصلا هلو قلطملا لامكلا
 نأ :ةئلاثلا .صقنلا تافص نم ةلمج هيف نوكي دق لب ؛ةمزالتم ريغ هتافصف
  العو لج  برلا امأو اهيلإ ةجاحلا هجو ىلع تافصلاب قولخملا فاصتا
 .تافصلاو ءامسألا راثآ ىلإ ةجاحلا هجو ىلع ال هتافصب فصتم وهف
 ىلع لدي لقعلاو .لقعلاو ةنسلاو باتكلا هيلع لد ًايح العو لج هللا نوكو
 ليلاعتو :هتاحئبس هنوكو هدوَجو ىلع لئالدلا ةرثكل دوجوم العو لج هللا نأ
 كلذكو .هناحبس ىح هنأ ىلع هنم كاكفنا ال يذلا ةمزاللاب لدي ًادوجوم
 .عمسلاو لقعلا اهيلع لدي  العو لج - هل ةيمويقلا ةفصو مويقلا هللا مسا
 العو لج برلا امسا امهنأ ليق دق «مويقلاو يحلا» نامسالا ناذهو

 :هلوق يفف كلذ نيبت اذإف .حيجرتلا نم يوق هجو هل لوق وهو نامظعألا
 : لئاسم («ماني ال مويق تومي ال يحاا

 «تاقولخملا لك نيب ةكرتشم ةفص ةايحلا ةفص نإ :ىلوألا ةلأسملا
 يف العو لج برلا عم تاقولخملا كارتشا نإف اذهلو «هبسانت ةايح هل لكو
 بساني امب نكلو ةايحلا ةفص هل قولخملاف .ىنعملا لصأ يف وه مسالا اذه
  ةايحلا ىف قلطملا لامكلا ةفص هل هللاو. ةريقفلا ةعيضولا ةفيعضلا هتاذ

 .ميسجتلاو ليطعتلل لاطبإ العو لج هلل ةايحلا ةفص تابثإف .ئلاعتو هناحبس

0 
 وفمي لد كير

 ٍمدْحَأَت ال ُمويَقْلا علا وه اَلِإ َهَلِإ ل ُهَّلأ# :ئلاعت لاق :ةيناثلا ةلأسملا
 2 3 ا 3 3 و هتايح لامكل كلذو ([؟68 :ةرقبلا] 4# الو ةئس
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 يفنلاب العو لج برلا فصو نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ةررقملا ةدعاقلاو

 .يفن ام دض لامك تابثإل وه امنإو هتاذل ًادوصقم سيل

 لكف ؛هقلخب ناقلعتم العو لج هلل يحلاو مويقلا مسا :ةئلاثلا ةلأسملا

 لعف وأ حالص لكو - العو لج - هتايح راثآ نم يهف هقلخ يف اهارت ةايح

 ماقأو هسفنب ماق يذلا هنأ مويقلا ىنعمو .العو لج هتيمويق راثآ نم وهف هارت

 طابترا نأل ؛ءاعدلا ةباجإ يف رثأ امهل نامسالا ناذهف هيلع ًاءانبو «هريغ

 كنألو .تافصلاو ءامسألا هقفب طبترملا ءاعدلا هقف نم لاؤسلا نسحبب ةباجإلا

  العو لج كماقأ اذإف ءالعو لج مويقلا نم هلكو كتايح م ام جاتحت

 .مويقلا هناحبس هنإف أائيش كل ماقأ وأ ءيش ىلع

 تافص ةيقب ىلع امهمزالب نالدي مويقلاو يحلا مسا :ةعبارلا ةلأسملا

 اهتابثإ اومعز يتلا تافصلا يف ةرعاشألا رصق اذهل  العو لج  برلا
 تلا ةعيشلا خم رثكأو ةريثك :تافضص بع موزللاو مزالتلاب لقعلاو .لقعلاب

 .عدبلا .لهأ اهتبثأ

 لكلا هت
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 [ةنؤم الب قزار «ةجاح الب قلاخ] **
 ةبترملا «بتارم لمشي ةغللا ىضتقم ىلع  العو لج هلل قلاخلا مسا

 نكح نامي + نلاتك لاق ءزيدقتلا وه ةقللا “ىف ىلختلاف ةريدقتلا + كوآلا
 قلك اهريوضتو :ءايشألا ريؤصت :ةقانلا ةقرملا .[+ :قاترقلا 4 يرق ردت و

 تيك ِاَمْيَألا ف ْرْكْيْوَمُب ىلا ّوه» :ئلاعت لاق :ريدقتلا نم مظعأ وهو اهل

 ىلع هذافنإ وهو روص ام أربي «ءربلا :ةثلاثلا ةبترملا .[5 :نارمع لآ] 4

 الب أربيو روصيو قلخي  العو لج - هللاف .ًايوس ًاقلخ هلعجو هلحارم رخآ
 الب ينعي ةنؤم الب قزريو «هناحبس هدمح لامكو هانغ لامكل قولخملل ةجاح

 هناحبس وه لب «نّومت نأ ىلإ جاتحتف اهنم ذخأي ةنؤم الب وأ ةقشم البو ةفلك
 .ًائيش هكلم نم هقلخ يطعي ام صقني ال

>> 
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 .[ةقشم الب ثعاب ؛ةفاخم الب ثيمم] **

 يف هنأو ءالعو لج برلا لامك تابثإ اهيف اهلبق يتلا لمجلاك هذهو

 ٌعيََِسلَ 3 ءهلْئِم نيل» :لب ؛هقلخل لئامم ريغ هتافصو هتالامك

 تيمي هناحبس هنأ ىنعي :«ةفاخم الب تيمم» :هلوقو ١١[ :ىروشلا] 4 ٌربِصْل

 هتمكحل نكلو «ةايحلا هدقفأ يذلا اذه نم فوخل ال «هتيمي نأ ءاش نم

 فاخي نم ىلع ةتامإلاب يدتعي رشبلا ريغ وأ رشبلا نم قولخملاو .هناحبس

 ثعاب «ةقشم الب ثعاب» .قولخملا اذه ىف صقنلا ليلد اذهو ءهرش نم
 سو هل 38 ع ف ١

 لإ متع الو ْيكَفْلَح اًن» :هناحبس هقحلت ةقشم الب مهتوم دعب قلخلا

 نيبت اذإف .العو لج برلا تافص لامكل اذهو [14 :نامقلا 4ْوَدِنَو سْنَئك

 : لئاسم «ةفاخم الب تيمم» همالك نم ةلمجلا هذه ىف نإف كلذ

 برلل مسالاو يدعتملا تامأ نم لعاف مسا تيمم نأ :ىلوألا ةلأسملا

 عم لامك ةفصض تيمملاو «تيمملا يحملا هناحبس وهو «تيمملا العو لج

 ناك نأ دعب انيم .ةقلخت نم فاش نم لحج تنم نم :ةيناثلا ةلاسعلا
 ىلا :لولاعت لاق ءدوجوم قولخم ةنسلا لهأ روهمج دنع توملاو ؛ًايح

 هنأ ىلع لدي اذهو ًاقولخم توملا لعجف [؟ :كلملا] *َةئللَو َتْوَمْلا ّنَلَح

 مدع توملا :ةفسالفلا نم ةنسلا لهأ ريغ لاقو ةيدوجو ةفص هلو دوجوم

 ةنسلاو .باتكلا نم هل فالخ اذهو اي نوكي نأ هنأش نم امع ةايحلا

 سيلو ةيخزرب ةايح يف وهف تومي نمو «قولخم توملا نأ ىلع لدت يتلا

 .مدع يف

 امك ءيش لكب ةقلعتم قلخلل - العو لج - برارشالا : ةثلاثلا ةلأسملا

 بتك ءيش لكف 8 :صصقلا] 4مهَم ال َكِلاَه ِءْيَس قط :ةتاخبس لاق

 ىف نم َقِعَصْف# تومي امم نتكنا نم كاهو. .تومي نأ دب ذلك تؤملا هيلع

 نأ لاوقألا رهظأو [18 :رمزلا] هلأ لَه نم اَّلِإ ٍضْرَأْلا يف نَمَو ِتوَمَصل

 هلوق مومع نوكيف .ةيآلا صنب ءايحأ ءادهشلا نأل ؛ : اهلا حاورأ نقكسملا

 هنأ يف هرهاظ ىلع 4 :نهيستلا] # هجم الإ َكِلاَم ِءَس لك :لولاعت
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 «ةقشم الب ثعاب» :يواحطلا لوقو .هلالج لج برلا الإ ءيش لك كلهيس
 .هللا ءاش نإ روشنلاو ثعبلا لئاسم ركذ ىتأيسو العو لج هلل ثعبلا ةفص هيف

 لت 2

 ني



 مهلبق نكي مل ًائيش مهنوكب ددزي مل .هقلخ لبق ًاميدق هتافصب لاز ام] **

 سيل «ًايدبأ دوك كلذك ءايلزأ هتافصب 7 - ا

 امكو قولخم الو قلاخلا ىنعمو بوبرم الو ةيبوبرلا ىنعم هل «يرابلا

 كلذك ؛مهئايحإ لبق مسالا اذه قحتسا ايحأ امدعب ىتوملا ييحم هنأ

 «ريدق ءيش لك ىلع هنأب كلذ «مهئاشنا لبق قلاخلا مسا قحتسا

 ؛ءيش ىلإ جاتحي ال ءريسي هيلع رمأ لكو ءريقف هيلإ ءيش لكو

 1١[[. :ىروشلا] 4 ُريِصْبْلا ٌعيِمَتلَأ َوْهَو ةىَت ولد سلط

 لزي مل العو لج هنأ هب دارأ :هقلخ لبق ًاميدق هتافصب لاز ام» :هلوق

 نكي مل ًائيش مهنوكب ددزي مل :لاق مث .قلخلا قلخي نأ لبق هتافصب ًافصتم
 - العو لج - ائيش ددزي مل :يلاتلاك ةلمجلا هذه بيكرت :هتفص نم مهلبق

 مل .مهقلخو مهداجيإو مهدوجوب :ينعي مهنوكب ًائيش ددزي مل «هتافص نم
 برلا نأ ينعي :هتفص نم مهلبق نكي مل هنأب فصو ءيشلا اذهو :ًائيش ددزي

 وه لب ؛مهقلخي نأ لبق هناحبس هيلع نكي مل ًائيش دادزا ام  العو لج

 امكو» :لاق مث «قلخلا قلخ نأ دعبو قلخلا قلخي نأ لبق هتافصب هناحبس
 لج - برلا تافص نأ ىنعي «ًايدبأ اهيلع لازي ال كلذك ًايلزأ هتافصب ناك

 «العو لج ًاضيأ نهق تفضي لوا رهن -ءاهلخ لرب مل هنا امك ةلعر
 «قلاخلا مسا دافتسا قلخلا دعب سيل :لاق مث .ئلاعتو هناحبس هتافصب رخآ

 نم  العو لج - هنأ كلذب دارأ «يرابلا مسا دافتسا ةيربلا ثادحإب الو

 دعب قلاخلا مسا دفتسي ملف «قلخي نأ لبق قلخلا هتافص نمو قلاخلا هئامسأ

 نأ دعب يرابلا همسا نكي ملو .قلخي نأ لبق قلاخلا همسا وه لب قلخ نأ

 ىنعم هل :اهدعب لاق اذهل .ةقيلخلا أربي نأ لبق يرابلا همسا لب ةقيلخلا أرب

 قولخم دجوي نأ لبق ينعي «قولخم الو قلاخلا ىنعمو بوبرم الو ةيبوبرلا

 .ىلاعتو هناحبس برلا  العو لج وه بوبرم دجوي نأ لبقو «قلاخ وه

 لبق مسالا اذه قحتسا ايحأ امدعب ىتوملا ييحم هنأ امكو» :لاق مث

 قحتسملا وه كلذكو «تيم مث نوكي نأ لبق ييحملا هناحبس وهف «مهئايحإ

 ضب



 طبتري يواحطلا مالك هيلع لد يذلا ىنعملا اذهو .مهئاشنإ لبق قلاخلا مسال

 - هللا همحر  يواحطلا نأ هنم رهظي امم عضوملا اذهو .ادج ةمهم لئاسم هب

 نم لمجلا هذه يف ام نّيبنو لوقن اذهل .رثألاو ثيدحلا لهأ هيلع ام فلاخ

 .ماقملل احاضيإ لئاسم ىلع ثحابم

 هتافصب  العو لج هللا فاصتا يف اوفلتحا سانلا نأ :ىلوألا ةلأسملا

 ىمس له  العو لج برلا ءامسأو ؟اهراثآ روهظ دعب اهب فصتم وه له

 ةلزتعملا بهذم :لوألا ءبهاذم ىلع «كلذ لبق مأ ؟اهراثآ روهظ دعب اهب

 ءامسأ الو تافص هل رصي مل  العو لج هنأ :مهوحن احن نمو ةيمهجلاو

 لج هللا ءامسأ نأ وهو مهدنع لصأ ىلع كلذو ءاهراثآ ترهظ نأ دعب الإ

 .ةقولخم العو

 :مالكلا لهأ نم فئاوطو ةيديرتاملاو ةرعاشألا بهذم : يناثلا

 320 راثآ رهظت مل نكلو ءامسألا هلو تافصلاب ًافصتم ناك العو لج برلا

 - العو لج  لاعفألا نع ًالطعم ًاليوط ًاليوط ًانمز ناك لب ؛هئامسأ راثآ الو
 قلخلا اذه  العو لج  أشنأ ىتح ءهقلخي ام مث سيلو قلخلا ةفص هل

 اذه :اولاقو ء«هتافصو هئامسأ راثآ ترهظ كلذ دعب مث هارن يذلا روظنملا

 تاقولخملا نأ وأ ميدق ملاعلا اذه نأ اومعز نيذلا ةفسالفلا لوق نم ًارارف
 .- العو لج  برلا عم ةيلوألا ةهج نم ةمئاد وأ ةيهانتم ةميدق

 لج برلا نأ :ةنسلا لهأ ةماعو رثآلاو ثيدحلا لهأ بهذم :ثلاثلا

 اننل كاعف هنأل“ ةاهراثآ نيظتنأ ديال ةيرلا «ةافص نأو. «ةتافئعت لوا الغز
 - هناحبس - نوكي نأ زوجيو .نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش امف ءديري

 فارن يذلا ملاعلا اذه ريغ ملاوعلا نم ًاعاونأو تاقولخملا نم ًاعاونأ قلخ

 اذهو .العو لج هللا ءامسأ راثآ اهيف ترهظ تاقولخم دوجو نم دب الف

 لج برلل لامكلا تابثإ لجأل - ةئسلاو رثألاو ثيدحلا لهأ نم يأ  مهنم

 هئامسأ نع  العو لج  برلا ليطعت هيف ةيمهجلاو ةلزتعملا لوقو .العو
 ةرعاشألا لوق امأو .  العو لج  برلل صقنلا ةبسن هيف اذهو ءهتافصو

 هنأ نومعزي مهنأل  العو لج  برلل صقنلا ةبسن ًاضيأ هيف اذهف ةيديرتاملاو
 .ةفصلل رثأ الو فصتم

 نضر



 يناثلا بهذملا ىلإ ليمي هنأك هللا همحر  يواحطلا :ةيناثلا ةلأسملا

 اهفلؤم اهيف فلاخ ىتلا ةديقعلا هذه طالغأ نم اذهو «ةيديرتاملا بهذم وهو

 .رثآلاو ثيدحلا لهأ جهنم

 اذهب ةلصتم يهو لئاسملا بعصأ نم يهو «لسلستلا :ةثلاثلا ةلأسملا
 نأو هيلع بترت عيش هلبقو الإ ءيش نوكي ال نأ : هائعم لسلستلاو .ثحبلا

 : نيرابتعا ىلع لسلستلاو .هيلع بترت ءيش هدعبو الإ عيش نوكي ال

 لج برلا تافص ىه :لسلستلا ثحب ىف ةربتعملا :ىلوألا ةهجلا

 .العو

 .تاقولخملا لسلست :ةيناثلا ةهجلاو

 ةلعلاو ببسملاو ببسلاو رثؤملاو رثألا لسلست :ةثلاثلا ةهجلاو

 عنتميو يضاملا يف - العو لج  برلا تافص لسلست عنتمي :لوألا

 دب الو هتافص تأدتبا دق نوكي نأ نم َّنب الف ٠ «لبقتسملا يف هتافص لسلست

 لوقو ؛هللاب ذايعلاو ةيمهجلا لوق وه اذهو «هتافص هيلإ يهتنت نمز نم ًاضيأ
 :ةعامجو فالعلاك ةلؤتعملا نه ةفئاط

 مرا اذهر هن ادع نمز هل نوكي ناك هل تامل فاصتالا نأ ىنعي ىلعي

 ينعي تافصلا يف لسلست كانه لبقتسملا ىفو 0

 .ةيديرتاملاو ةرعاشألاو مالكلا لهأ لوق وه اذهو تافصلل عاطقنا مدع

 يف تباث لسلستلا نأ وهو ثيدحلاو ةنسلا لهأ بهذم :ثلاثلا

 لسلستت قلخي قلعتم ريغ يضاملا يف هتوبثو 2 ابقتسمل ا يف تباثو يضاملا

 فالتخاب تاقلعتلا عونتت لب ؛تافصلا راثآ مهيف رهظت وأ تافصلا مهيف

 هناحبس هتافصب رخآ العو لج وه ةرخآلا يف ينعي لبقتسملا يفو «ملاوعلا

 لسلستلا ةلأسم :ةلأسملا هذهو .لبقتسملا ةهج نم لسلست كانهف ئلاعتو
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 تافضلا ىف نياثلا :يفاذم لاسم“ ةقراتسلا' ةلاسملا ثم لبق الوأآ ثقشي
 .قباسلا ثحبلا هنم جتن لسلستلا ثحب املف «قلخلاب اهقّلعتو

 :نابهذم هيف سانللو تاقولخملا لسلست :رابتعالا نم ةيناثلا ةهجلا

 نيذلا ةفسالفلا الإ سانلا ةماع دنع عنتمم اذهو يضاملا يف لسلستلا :لوألا

 نوجراخ لوقلا اذه اولاق نيذلا ةفسالفلاو «ملاعلا اذه الإ ملاع ال هنإ :اولاق
 للعب كالفألا هيف رثؤملا نأو ءاقلطم ملاعلا اذه مدق نوري مهنأل ؛ةلملا نع

 ريغ تاقولخملا يف لسلستلا لبقتسملا يف لسلستلا : يناثلا .اهنوثحبي ةفلتخم

 لسلست نأ يف «ةلزتعملا ضعب نع ءاج فالخ يف الإ روهمجلا دنع عنتمم

 ىلإ اوريصي نأ دب ال مهنأو عنتمم ًاضيأ لبقتسملا يف تاقولخملاو تاكرحلا
 .ريثأت مدع ىلإ وأ مدع

 ببسملاو ببسلاو رثؤملاو رثألا لسلست :رابتعالا ىف ةثلاثلا ةهجلا

 نليلسفلا ةاقن يهدر لوألا.« ناكئا فق ةيناذملا ريساز»««لولعملاو ةلكلاو
 يف ببسل رثأ الو اهلولعم يف ةلعل رثأ ال :نولوقي نيذلا بابسألاو للعلاو
 لوقو هلع ةينزكل ذل“ ةلدلا ووجر دعب لغو رجالا نسم ااكتإو نيم
 اهتاببسم جتنت بابسألا نأ :يناثلا .تاعامجو مزح نباو ةيردقلاو ةرعاشألا

 نكلو - ًازاوج ينعي كلذ لسلستيو ًالولعم جتنت ةلعلا نأو كلذ لسلستيو
 نع جتانلا راثآلا يف لسلستلا نأو .هل - العو لج هللا قلخب هلك كلذ
 اذهو هقلخ ىف اهارجأ ىتلا - العو لج - هللا ةنسل لب اهتاذل سيل تارثؤملا
 ١ ١ .باوصلا وه

 لازي ال كلذك ًايلزأ هتافصب ناك امكو» :هلوق ىف :ةعبارلا ةلأسملا
 ةورعف فلا نما تعكس ىذلا لامعتللا وه تاكسي لوك «اذي] "اهيلع
 ًافالخ هتافص هنع كفنت مل العو لج هللا نأل ؛ةبحاصملل ةيضتقملا ءابلاب
 ةفصلا نأل ؛هملعو هللا ءهتفصو هللا :نولوقيف ءواولاب نوربعي يذلا ةلزتعملل

 اذهو ءهب ةمئاق تسيلو فوصوملل ةمزالم ريغو فوصوملا نع ةكفنم مهدنع
 .طلغ

 اذه «...ريدق ءيش لك ىلع هنأب كلذ» :هلوق يف :ةسماخلا ةلأسملا

 وه



 مهئانفإو ىتوملا ءايحإ ىلع ءريدق ءيش لك ىلع هنأ كلذ ءرم امل ليلعت
 ةلأسملا هب قلعتت «ريدق ءىش لك ىلع هنأب كلذ» :هلوقو .سانلا قزرو

 لكي ةفلمتم لقو لج ترلا هردق نروتعتو ةنئينلا لما انآ يهوي ةنينفاحلا
 هللا نإ)  العو لج  أشي مل ام ىلعو ءاش ام ىلع رداق هناحبس وهف ءءيش
 لج - هللا هؤاشي امب ةردقلا نوقلعيف عدبلا لهأ امأ «ريدق ءيش لك ىلع

 نولدعي كلذلو ؛ءاشي امب  العو لج  برلا ةردق قلعت :نولوقيف  العو
 :ةرقبلا] 4 ٌرِسرَم ٍءْىَم ٍلُكَح ّلَع ُهّشأَوإ# :ئلاعت هلوق نم نآرقلا يف ءاج ام نع
 يذلا :لوألا «نيليلدل لطاب لوقلا اذهو .ريدق ءاشي ام ىلع هللاو : ىلإ 4

 ُرواَقْلا َوُه ٌلْق# :ىلاعت لاق :يناثلا .ءيش لكب ةردقلا قيلعت نآرقلا يف ءاج
 العو لج - هللا أشي مل اذهو [50 :ماعنألا] 4مُكِيَوَك ني اَباَذَع َمُكِلَع َتَعَبَي نأ كلَ
 .ةردقلا هب تقلعت كلذ عمو «لصحي نأ -
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 فخي ملو ءًالاجآ مهل برضو ءًارادقأ مهل ردقو ؛هملعب قلخلا قلخ] **

 مهقلخي نأ لبق نولماع مه ام ملعو .مهقلخي نأ لبق ءيش هيلع

 هريدقتب يرجي ءيش لكو «هتيصعم نع مهاهنو هتعاطب مهرمأو

 ءاش امف ؛ ؛مهل ءاش ام الإ دابعلل ةئيشم ال «(ذفنت هتئيشمو «هتئيشمو

 يناعيو مصعبو ءاشي نم يدهي .نكي مل أشي مل امو 0

 نيب نوبلقتي مهلكو ءالدع يلتبيو لذخيو ءاشي نم لضيو ءًالضف

 الو هئاضقل دار ال .دادنألاو دادضألا نع لاعتم وهو ,هلدعو هلضف

 نم الك نأ انقيأو هلك كلذب انمآ .هرمأل بلاغ الو همكحل بقعم

 .[ هدنع

 - العو لج  برلا ةفص ضعب ركذ يف هللا همحر  يواحطلا عرش

 ثحابم ركذي مل - هللا همحر وهو («ةماعلا هتئيشمب قباسلا هردقب ةقلعتملا

 نإ ديفي ام ركذنو هيلع وه ىرج ام قفو ىلع يرجنس اذهل «ةبترم ردقلا
 املاع تاقولخملا قلخ هناحبس وهف «هملعب قلخلا قلخ» :انه لاق .هللا ءاش

 ال نيذلا لازتعالا لهأ ًافلاخم ةلمجلا هذه دروأو .هيلع يه امب لهاج ريغ

 هناحبس هللا ملعو .هلاعفألو العو لج هللا تافصل ًابحاصم ملعلا نولعجي

 رداقو ملعب قلاخو ملعب ملاع ئلاعتو هناحبس وهف ءهل ةمزالم ةفص ىلاعتو
 كفنت ال هل ةمزالملا  العو لج - هتفص ملعلا اذهو ءملعب ميحرو ملعب

 نيذلا ردقلا ةافن :ةالغلا ةيردقلا ىلع در اضيأ هيفو .لوأ هناحبس هملعو «هنع

 ردقو» : - هللا همحر لاق مث ءايشألا دوجو دعب ثدح ملعلا نإ :نولوقي

 لك 632 :٠ قلاعت ةلرق دم ذرات دهر ٠ ءاواذقأ قلخلل ردق ىنعي ني «ارادقأ مهل

 ناكرأ نم نكر ىئلاعت هللا ردقب ناميإلاو «[44 :رمقلا] *9 رتب ُهَتَفَلَح ِءْنَش

 لمشي تاقولخملل رادقألا ريدقتو .بجاو وهف لولاعت هللاب ناميإلا ةحص

 لكل ردق  العو لج - هللا نأل ؛مهقلخ مامت هب ام ريدقت :لوألا :ءايشأ

 اهيلع نوكت يتلا تافصلا يف ريدقتلا :يناثلا .اهيلع نوكي ةقلخ قولخم

 : ثلاثلا .ضارعألا نورخآلا اهيمسي يتلا لاوحألاو زئارغلا نم تاقولخملا

 نار هوا نب يل يتاجر عر حاولا يك رعو عدا ورك
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 هنأ ول نم لضفأ «مهل ردق» :هلوقب فلؤملا ريبعتو .لالضلا نمو ىدهلا

 وأ ريخ نم هيلع نوكي ام لمشي مهل ريدقتلا نأل ؛رادقأ مهيلع ردق :لاق

 .رش

 :لئاسم ؛ًارادقأ مهل ردق» :هلوق يفو

 امأ ءهل حلصي امل ءيشلا ةئيهت ةغللا يف هانعم ردقلا :ىلوألا ةلأسملا

 فيرعتو .ادحأ هيلع علطي مل يذلا العو لج هللا رس وه ردقلاف ءعرشلا يف

 لهأ دنع هفيرعت يف ليقف ءةنسلا لهأ دنع ىتح ؛سانلا هيف فلتخا ردقلا

 حوللا يف كلذل هتباتكو اهعوقو لبق ءايشألاب قباسلا هللا ملع» :ةئسلا

 - العو لج  هقلخو ةلماشلا ةذفانلا هتئيشمو اهداجيإو اهقلخ لبق ظوفحملا

 .ءيش لكل
 ىدعتي الأ بجيف هيف ضاخ وأ ردقلا يف دحأ ملكت اذإ : ةيناثلا ةلأسملا

 باب يف صوصنلا هيلع تلد ام زواجت نأل كلذو صوصنلا هيلع تلد ام

 رظانلا ضّرعت يتلا رومألاو .هيف ملكتملاو ضئاخلا لالض ببسي ردقلا

 رمألا .ليلعتلاب العو لج هللا لاعفأ يف ضوخلا :لوألا :ردقلا يف لالضلل
 نازيم .لعج وأ نيقولخملا لاعفأ ىلع  العو لج - هللا لاعفأ سايق. : يناثلا
 دال نت دس ووتت فارما نها ةحنسلا و٠ ل اهكلا هكر: ىلع هلأ ريق
 ذخألل لباق هنأ ىلع ردقلا باب يف ءاملعلا مالك ىلإ رظني نأ بجي :ثلاثلا

 .ةنسلاو باتكلا نم هيلع ليلد ال يلقع رمأ يف نولخدي امدنع درلاو

 مهو ةيردقلا :ىلوألا :قرف ثالث ردقلا باب يف قرفلا :ةثلاثلا ةلأسملا

 ردقلا اوفن مهنأل ةيردق ومسو نوطسوتملا مهنمو ةالغلا مهف ةريثك فئاوط

 لكل هللا قلخ مومع وأ ةئيشملا مومع ىفن نم مهنمو ملعلا ىفن نم مهنمف
 ةيمهجلاك ةالغلا مهنمو روبجم دبعلا نإ :اولاق نيذلا :ةيربجلا : ةيناثلا .ءيش

 راتخمو نطابلا يف روبجم وه :اولاق نيذلا نوطسوتملا مهنمو ةيفوصلا ةالغو

 حيحصلا داقتعالا باحصأ ىلإ ةفاضإ .ةرعاشألاو ةيديرتاملا مهو رهاظلا يف

 .ةنسلا لهأ

 ردقلا ثحبم يف ًاعيمج فئاوطلا اهلمعتست ظافلأ كانه :ةعبارلا ةلأسملا
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 هذهو اهلامعتسا يف حلطصمو دصق ةفئاط لكلو «ةئيشملا ذوفنكو بسكلاك

 .اهل هابتنالا بجي

 «لجأ عمج لاجآلا «ًالاجآ مهل برضو» كلذ دعب هللا همحر لاق

 .هيلإ يهتني ًالجأ ءيش لكل لعج - العو لج - هنأ هانعم لاجألا برضو

 اًدإ# رييغتلا لبقت ال لاجآلاف .لجألا نم صخأ رمعلاف رامعألا ريغ لاجآلاو

 كلذ ةلئاف ىف :رامعألا ماو 4 ةرقلتكتم 7و همام ةووشسم الف زلم هع

 اع ايفخي لوف 6لاقت ءقراحتلا هدفا ىف: نييقلا انهو 'نلاعت هللا الان تاكتمأب
 هيلع فخي مل 'مهقلخي نأ لبق نولماع مه ام ملعو مهقلخي نأ لبق ءيش

 قلخلا لاوحأ ملعي هناحبس هنإف .يصاعملا نمو تاعاطلا نم ماع اذه :ءيش

 ءيش لكب هناحبس هللاف .هوملعي مل اميفو نوملعيس اميف ليصفتلا هجو ىلع
 ال امو نوكي ال امو .نوكيس ام ملع هللاف ؛.ءيش لكب قلعتم هللا ملعو ميلع
 هتعاطب مهرمأو» :كلذ دعب هللا همحر لاق .نوكي ناك فيك ناك ول نوكي

 قلخلا نأ ينعي «ةيعرشلا رومألاب ءايشألل قيلعت اذه «هتيصعم نع مهاهنو
 هناحبس مهرمأ كلذ عمو ؛مهيف ذفان لاجآلا برضو قباسلا ريدقتلاو ملعلاو

 نع يهنلاو ةعاطلاب رمألا اذهو  العو لج  هتيصعم نع مهاهنو هتعاطب

 نع ىهنلاو تاعاطلاب رمألا نأ ىف ةلزتعملا ةفلاخم هنم دارأ ةيصعملا

 ال عرشلا يف ءاج امنإ هنأ فحل وكلو فرش سبل لمع, انعادنأ يصاعملا
 .لقعلا يف

 ىكةلص ج2
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 هنأو .ىضترملا هلوسرو «ىبتحجملا هيبنو . ىفطصملا هدبع ًادمحم نإو] **

 بر بيبحو .؛نيلسرملا ديسو ءايقتألا مامإو «ءايبنألا متاخ

 ىلإ ثوعبملا وهو ؛ىوهو يغف هدعب ةوبنلل ىوعد لكو ؛«نيملاعلا
 .[ءايضلاو رونلاو ىدهلاو قحلاب ىرولا ةفاكو نجلا ةماع

 رع هللا ديحوت نأ كلذ ةجوو «ديخوتلا نم همالك نم ةلمجلا هذه

 يف لخدت ناميإلا ناكرأب ةديقعلا لكف «ةماعب ةديقعلا هب ىنعيو قلطي - لجو
 نأ :يناثلا هجولاو «ناميإلا ناكرأ نمض نم هِي دمحم ةوبنو هللا ديحوت

 ملعي مل  العو لج - هللا ديحوت نأل ؛ديحوتلا قيرط يه هلي دمحم ةوبن
 ةديقع ريرقت اهيف هللا همحر  همالك نم ةلمجلا هذهو .لسرلا قيرط نع الإ

 هنأ اهنمف «بتارمو توعنو فاصوأ هل تعمج لي دمحم نأ يهو «ةميظع

 نيملاعلا بر بيبحو نيلسرملاو ءايبنألا متاخو لوسرو يبن هنأ اهنمو «دبع
 «ىبتجملا هيبنو «ىفطصملا هدبع ًادمحم نإو» :لاق .هتثعب مومعو ؛هليلخو
 :هلوقو هلك هللادبع نب دمحمل تاماقم ثالث انه ركذ «ىضترملا هلوسرو

 يف ءاج امل عابتا هيف «هوحنو انديسك ةدئاز فاصوأ نودب «ًادمحم نإو»
 يف امك ةدايسلا فصو نع ًادرجم ِخْكي يبنلا مساب دبعتلا ركذ نم ةنسلا
 هفصو ّلِكَي ىفطصملل ماقم عفرأف :ِةكَي يبنلا ىلع ةالصلاو ناذألاو تايحتلا

 نم ذوخأم وهو رايتخالا وه ءءافطصالاو .ةلاسرلاو ةوبنلاو ةيدوبعلا ماقمب

 ٠/[ :جحلا] 4نيَلأ بيو السر ٍةَكِيَلَْلا بي ىنطَسَي ُهَللا :للاعت هلوق
 : ماعنألا] « ٌرهتد هو مسلحو صاصتخالا :ءابتجالا .ىفطصم لسرم لكف

 ذوخأم «ىضترملا هلوسرو» «هابتجاف ًايبن هلعج ينعي «صاصتخالا هانعم [87

 ءوفلَح نمو هيدي نب نم ُكْلْنَي منك ٍلوُسر نم ىّصتزأ نم اَلِإط :هلوق نم
 نأ يهو ةماع ةديقع ريرقت اهيف لمجلا هذهف [57 :نجلا] 409 اَذَصَ

 ةوعد لك نأو ءايبنألا متاخ هنأو لوسرو يبنو دبع كي هللادبع نب ًادمحم

 ةوبنلا نأو «ةلاسرلا نع ةفلتخم ةوبنلا نأ ريرقت هيفو .ىوهو ىغف هدعب ةوبنلل

 ” ناجم ةقافلا لدحتلا هقف لكويرب :ةلاسرلا نيك

 يهو :ةوبنلا نم ذوخأم يبنلا .لوسرلاو يبنلا فيرعت :ىلوألا ةلأسملا

 نم وه لوسرلاو «هريغ ىلع ًاعفترم حبصأ هيلإ ءابنإلاب هنأل كلذو ؛عافترالا
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 ىلع ىلعلا 7 لمار حاحا دعت ااطتمالا يف اذ .اهب ثعبق ةلاشر لمَ

 :لاوقأ

 «يبن لوسر لكو لوسر يبن لكف يبنلاو لوسرلا نيب قرف ال :لوألا

 نم مهنمو نيرخأتملا نمو نيمدقتملا نم ملعلا لهأ نم ةليلق ةفئاط هب لاقو

 .ةنسلا ىلإ بسني

 .لوسرلا نم عفرأ يبنلا نأ ةيفوصلا ةالغ لوق :يناثلا

 نم ةبترم ىندأ يبنلا نأ وهو قرف امهنيب لوسرلاو يبنلا نأ :ثلاثلا

 ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ًالوسر يبن لك سيلو يبن لوسر لكف لوسرلا
 نع كيف - نم اكسل ًامو# :لولاعت هلوق هده نقك ةلوأل «ةنسلا لهأ مو

 لوسرلا ىلع عقو لاسرإلا نأ :لالدتسالا هجوو [0؟ :جحلا] 4 يب ار ٍلوُسَر

 .لسرم يبنلاو لسرم لوسرلا نذإف ؛يبنلا ىلعو

 : جحلا] 4 يب الو ٍلوُسَر نم :لاقف واولاب فطع هنأ :ىناثلا هجولاو

 .ةرياغملا يضتقي فطعلاو [

 نم َكِلْبَق نم اَنْلَسيرَأ آامو# .:هلوق ىف ًاضيأ الب فطع هنأ. :ثلاثلا هجولا

 :لاق هنأك «لوألا يفنلل ديكأت انه ال ءيجمو [01 :جحلا] يت لو ٍلوُسَر

 وه لوقلا اذهب د ىنت“نم كلش ايلسرآ الو لوسر. نم :كلبق نم انلسرأ اهوا

 فلتخا ؟حالطصالا يف لوسرلاو يبنلا فيرعت امف كلذ ىلع ًاءانبف .حيحصلا

 هرمأ وأ هسفنل عرشب هيلإ هللا ىحوأ نم :يبنلا نأ حجارلاو ملعلا لهأ هيف

 نم :لوسرلاو  ديحوتلاب هل نيقفاوم ينعي  نيقفاوم موق ىلإ غيلبتلاب
 .نيفلاخم موق ىلإ هغيلبتب رمأو عرشب هيلإ هللا ىحوأ

 نأ :باوصلاو ؟ةنكمم وأ ةبجاو ىه له ءايبنألا ةوبن :ةيناثلا ةلأسملا

 الل يلا ىلع العو لج د هلا هلفص دنو انولا هن اسراء لو
 40 فاتيحلا] <« لترا دك ةقفنرما قع نين 022 هلك رولر نر

 صنلا كلذ يف عبتي لب ؛اهزاوج وأ اهناكمإب الو اهبوجوب لوقلا قلطي الو

 نم نوكي امنإ ميرحتلاو هيلع باجيإلاو  العو ّلج هللا لاعفأ نأل ؛دراولا

 5 العو لج  هدنع
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 امو ؟مهقدص فرعي فيكو ؟ءايبنألا ةوبن لصحت مب :ةثلاثلا ةلأسملا

 «لوسر وأ يبن هنأ يعدي نم وأ سانلا ةماع نيبو لوسرلاو يبنلا نيب قرفلا

 تابثإ ةقيرط ؟قراوخلا نم ءيش هيلع يرجي وأ ةبيغملا رابخألاب يتأي نم وأ
 يا هيف سانلل لسرلا لاسرإو ءايبنألا 0

 ىوقلا ىلإ ةعجار ةيسفن تادادعتسا مهيدل ءايبنألاو لسرلا :لوألا

 عمسيف هعمس يف ةوق هدنع نوكي هنإف .«بلقلاو رصبلاو عمسلا :يهو ةثالثلا

 رصب هدنعو «تاليخت هدنع نوكيف هبلق يف ةوق هدنعو «ىلعألا ألملا مالك

 .ةفسالفلا ةقيرط يهو ةلطاب ةقيرط هذهو .هريغ رصبي ال ام رصبي

 «تازجعملا وه اهيلع ليلدلاو ةوبنلا تابثإ قيرط :ىناثلا بهذملا

 مزح نبا مهعبتو نيملكتملا نم فئاوطو ةرعاشألاو ةلزتعملا لوق اذهو

 .ةعامجو

 'ةهج نم اهنب لوقلا رصقي الو عونتم اهناهربو اهليلد ةلاسرلاو ةوبنلا نأ

 : ةلاسرلاو ةوبنلا تابثإل نيهاربلاو ةلدألا نمف ءطقف ةيسحلا تازجعملا

 .نيهاربلاو تايآلا :ًالوأ

 هلعفو هلوقو هيهنو هرمأو هربخ يف ىبنلا لاوحأ نم يرجي ام :ًايناث

 .اعطق هقدص ىلع الاد نوكي امم

 لذخيو مهل نكميو هءايلوأو هءايبنأ رصني - العو لج - هللا نأ : ًاثلاث

 .ًاريبك ًاراشتنا مهل لعجي الو مهديبيو ةوبنلا يعدم

 اننإف تازجعملا قيرط نع ءايبنألا ةوبن ررق نم نأ :هانعمف لوألا امأ

 هنولعجي لب ءادحاو ًاليلد هنولعجي ال ةنسلا لهأ نكلو «كلذ ىلع مهقفاون

 ظفل نم ىلوأ نيهاربلاو تايآلا ظفلب ريبعتلاو «ةوبنلا:ىلع لئالدلا نمض نم

 هللا اهاتآ يتلا نيهاربلاو تايآلا .صوصنلا ىف ءاج يذلا وه هنأل تازجعملا
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 .هنم ةيآ لثمب اوتأي نأ

 .ماعطلاو ىصحلا حيبست عامسك «ةيعمس نيهاربو تايآ :يناثلا عونلا

 .هعباصأ نيب ءاملا عبن لثم ةيرصب نيهاربو تايآ :ثلاثلا عونلا

 عذجلا نينح لثم قطني مل ام قطن اهيف نيهاربو ةلدأ :عبارلا عونلا
 ربخب يتأي لوسرلا نأ وهو ةوبنلا تابثإ ةلدأ نم يناثلا ليلدلا .رجحلا ميلستو

 يف ءايشأ نع ربخأ لَك دمحم انيبنو .لعفو لوق لوسرللو يهنو رمأو
 ءاجو .باتكلا لهأ نم اهقيدصت ءاجو اهنوفرعي برعلا نكي مل يضاملا

 .ةعاسلا يدي نيب لصحيس امع رابخأب ءاجو ًالبقتسم لصحيس امع رابخأب
 ال هنأ ىلع ةلاد اهقيدصت ىف رابخألا هذه لكو ءاهب ربخأ امك اهلك تلصحو
 تقاوم يقمع ليلا اهو داك دي نما اب عللدك ءىبنألا اهاطعيتنأ نكن
 اردهش .ءامكحلا نإ .ىتح 4ءالقعلاو نيدلا: لهآ اهفرعي' ىتلا"ةغلابلا ةسكحلل
 ةهج نم ال للخ اهيف سيل ةعيرشلا هذه نأب رضاحلاو يضاملا نمزلا يف
 يدهلا يف لمكألا ماقملا هل ناك ِهك هلاعفأ يف كلذكو ؛عمتجملا وأ درفلا
 ءدحأ فالخل تفتلم ريغ اعد ثيح هتوعدو هلوق يف كلذكو لمعلاو
 رومألا هذه ىف كي هرمأ ماقتساف .نوصقني هؤادعأو نوديزي نونمؤملاو
 لب هنعط يف رمتساو ءايشألا هذه يف نعط ًادحأ نأ رعي علوا ةسمخبلا

 نود ةرباكمو ىوه هنعط نوكي نأ وأ مالستسالا ىلإ رعألا هب لوؤن نأ د

 نيب ام قرفت يتلا ةلدألا مظعأ نم ليلدلا اذه نإ :لوقن اذهل .نُيب ناهرب
 .ةوبنلا يعدم نيبو لوسرلا

 وذ وهو توكلملا بحاص وه  العو لج - هللا نأ :ثلاثلا ليلدلا

 دحأ يتأي نأ لاحمف «هتيرب يف هرمأ ذفني يذلا وهو توربجلاو كلملا
 ب ةفضي امي  العو: ّلج . هللا فصيو «هللا دنع نم لسرم هنأ يعديو
 رمتسي - العو لج هللا كلم يف وه مث .«هتافصو هئامسأ نعو هنع ربخيو

 عقريو -نبانلا يف ةوسيو ةاداغ نم تلغيو هرمأ رشتنيو عّرشي نأ ىلإ رمألا هب
 لل عل ص ص ع

 صعب انئلع لورق 0 ع العو لج لاق اذهل ء«ءبقاعي نأ نود هركذ

 و



 .[407 - 44 :ةقاحلا] 462 َنِْرِجَح

 ام مهقح يف زوجي رشب مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا :ةعبارلا ةلأسملا

 نآرقلا يف رثكي اذهلو ةعيبطلاو ةلبجلا نم وه امم رشبلا قح يف زوجي
 :ةلأسملا هذه ىلع ينبنيو رشب مهنأب مهفصو

 نأ ةعامجلاو ةئسلا لهأ دنعف تاهاعلاو ضارمألا ثيح نم :ًالوأ
 عننا ةرغاشألا كنعو + اديدع اضرم ةرضرملو نولتتوت زضرلاو ءانتتألا

 امك كعوأ ينإ» :صنلا فالخب اذهو ءفيفخ ضرمب نكلو نوضرمي

 ىلع رثؤت ال يتلا ماقسألاو ضارمألا ةهج نم نذإف ."”(مكنم نالجر كعوي

 .ةعونتم ضارمأب مهنادبأو مهماسجأ يف اولتبا امبر هنإف ةلاسرلا ةحصو غيلبتلا

 قح يف زئاجو ءرفكلا اهنمف ماسقأ بونذلاو «بونذلا ةهج نم :ًايناث
 نم يناثلاو ةوبنلاو ةلاسرلا لبق ديحوتلا ريغ ىلع اونوكي نأ لسرلاو ءايبنألا

 ةعونمم «ةوبنلا لبق اميف ةزئاج رئابكلاو «رئاغصلاو رئابكلا ىه بونذلا ةهج

 ءايبنألا نم رئاغصلا لعف نورثكألا عنمف رئاغصلا امأ «ةلاسرلاو ةوبنلا دعب اميف

 :نيمسق ىلع رئاغصلا نأ باوصلاو «لسرلاو

 ال هذهف «ةنامألا يفو ةلاسرلا غيلبت يفو قدصلا يف ةرثؤم رئاغص

 .ءايبنألا يف نوكت نأ زوجي

 وأ لمعلا يف رشبلا عئابط نم نوكي امم :رئاغصلا نم يناثلا مسقلاو

 الو ةزئاج هذهف تاماقملا ىلعأ قيقخت يف صقنلا ةهج نم وأ رظنلا يف

 .ةعقاو لوقن

 يف تءاج ةماع فاصوأ امهيف ىبنلاو لوسرلا نأ :ةسماخلا ةلأسملا

 : ةنسلاو نآرقلا

 .اركذ .لوشرلا نوكأ: الوآ
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 . ىرقلا لهأ نم : ًايناث

 .كلذ ريغو ..بّذكي نأ َّدِب ال لوسرلا نأ :ًالاث

 يف سنولل عبت نجلا امنإو لوسر مهيف سيل نجلا نأ :باوصلاو

 .ةلاسرلا

 لس >2

1: 



 بر بيبحو «نيلسرملا ديسو ءايقتألا مامإو ءايبنألا متاخ هنإو] ٠

 ىلإ ثوعبملا وهو .ىوهو يغف هدعب ةوبنلل ىوعد لكو «نيملاعلا
 .[ءايضلاو رونلابو ىدهلاو قحلاب ىرولا ةفاكو نجلا ةماع
 هدعب سيلف «ةزتنلا تبعك هنالك ادمحم: نأ نيزقت اهنف ةلبتجلا ةذع

 نم فئاوط تعدا دقو : امدح ةمألا هذه فئاوط نيب هيلع عمجم اذهو دحأ

 دق ةوبئلا نأ ىلإ راشأ نيمدقتملا ضعبو ةينايداقلاك كلذ فالخ نيرصاعملا

 همتخو .ولغلاو ةفسلفلا لهأ نم نيدودحم دارفأ ىلإ بوسنم اذهو متخت ال

 5 نك اًمو» : - العو لج - انبر لاق «نييحولا اد تيس اا

 ةلالد هيفو [ :بازحألا] 14 نعَييلأ َمَئاَحَو أ لو نكلو كداَعي نم ِرَحأ 1

 نيبت اذإ ."”(يدعب يبن "لد : حيحصلا يفو ٍقيِيع دمحمب ةوبنلا متخ ىلع

 :لئاسم ثحبلا اذه ىفف كلذ

 4« نقلا اقر هنأ لوقت لت » »+ بلانك هلوق نأ ::قلوآلا ةنآستملا
 «نييبنلا رش :اهانعمو ءاتلا رسكب «ناتءارق متاخ ظفل ىف 4٠[ :بازحألا]

 وه متاخلا نأ ًاضيأ حتفلابو .ًارخآ يتأي ءيشلا ىلع عباطلاو «عباطلا :حتفلابو

 نأو «ةوبنلا متخ ىلع ةلالدلا سفن امهل نيتءارقلا نأ عم لدف ءءيشلا نيز

 .ةلالد لضفو ىنعم ةدايزب ىرخألا ىلع ديزت حتفلا ةءارق

 :ةيلاغلا ةيفوصلاو ةفسلفلا ىلإ نيبستنملا نم دارفأ لاق :ةيناثلا ةلأسملا

 دارفألا ءالؤهو «ةوبنلا متخ مدع داقتعا ىلإ هادؤم اذهو «ةبستكم ةوبنلا نإ

 .ةيفوصلا وأ ةفسالفلا ىلإ لوقلا اذه بسني الو ةلق مه

 «يحولا متخ ىلع مالكلا سفن ةوبنلا متخ ىلع مالكلا :ةثلاثلا ةلأسملا

 اذهل .هيلإ ىحوي هنأ ىعدا دقف  العو لج - هللا مالك عمسي هنأ ىعدا نمف

 .هيلإ ىحوي هنأ ىعدا نم نيققحملا نم ةفئاط رفك

 .ةوبنلا ىوعدك رفك ىحولا ءاعدا نأ :ةعبارلا ةلأسملا

 ىسيع لوزن ضراعي ال ءايبنألا متاخ ِهِْلَي يبنلا نوك :ةسماخلا ةلأسملا

 )١(. ملسم )١1950(.

 عك



 هتعيرشب ًامكاح خلي دمحمب ًانمؤم يتأي هنأل ؛نامزلا رخآ يف مالسلا هيلع
 .ةمألا هذه نم مامإ فلخ ًايلصم

 ةوفص مه ءايقتألاو هب متؤي هنأ ينعي ًامامإ لك هنوكف [ءايقتألا مامإو]
 جرخي دق نم ءايقتألا نم نإ ةلوقم لاطبإ اذه هلوق نم دافتسيو ءةمألا هذه

 :بتارم ثالث ىلع تءاج نآرقلا يف ىوقتلاو لي دمحمب مامتئالا نع

 .ديحوتلا قيقحتن .ديؤملا. باذعلا ىقتي نأ :ىلوألا

 ةبترم يهو ًالثتمم مرحملا كرتيو ًالثتمم بجاولا لعفي نأ :ةيناثلا
 .نيدصتقملا

 ال ام كرتبو بونذلا رئاغص كرتب  العو لج - هللا يقتي نأ :ةئلاثلا

 .سأب هب امم ارذح هب سأب

 ؛مهلضفأ وهو نيلسرملا يف مدقملا هِي هنأ :هانعم [نيلسرملا ديسو]

 ىنعم عمجيو .ديسلا يف ةدومحملا تافصلا لامكل لضفلا عرف ةدايسلا نأل

 وه كك هنوكو ءعجرملا وه نوكي نأو ءرمألا ذوفن :اهنم رومأ ةدايسلا

 ءمدآ دلو يف نولخدي نولسرملاو ''"(مدآ دلو ديس انأ» :هلوقل ًارظن عجرملا
 حيحصلا ثيدحلاب تبث امك ةمايقلا تاصرع ىف اذهف هيلإ ءايبنألا عوجر امأو

 :لئاسم ةقباسلا ةلمجلا يفف كلذ نيبت اذإ

 هلوق يف امك صنلا هب ءاج ءايبنألا نيب ليضفتلا نأ :ىلوألا ةلأسملا

 لسرلا لضفأو .[؟8* :ةرقبلا] 4ُضْعَب َلَع ْمُهَصْنب اَنْلَضَه ُلُسَا َكلَت8# :ئلاعت

 لضفأ مهيلع دمحمو «ىسيعو «ىسومو ؛ميهاربإو .«حون :مهنم مزعلا ولوأ
 .ٍلِلَي دمحم انلوسرو انيبن مهلضفأو .ميلستلاو ةالصلا

 ةلاحلاف «ةصاخو ةماع :ناتلاح هل ءايبنألا نيب ليضفتلا :ةيناثلا ةلأسملا

 .زئاج اذهف مهفرشأو نيلسرملا لضفأ ٍةِكَي دمحم :لاقي نأ ىنعمب ةماعلا

 :ِةَك هلوقل زوجي ال اذهو هصخش بسحب يبن ةلباقم يف نوكي :ةصاخلاو

 (؟ 7/4( ملسم )غ0(

 ع



 31 58 : اة ف
 (""0«ينولضفت الد : ةياور يفو («ىسوم ىلع ينوريخت الد

 ليضفتلا ثيداحأ نيب عمجلا يف ءاملعلا راظنأ تفلتخا :ةثلاثلا ةلأسملا

 الد ©0ايألا نيب اوريخت ال»و ل ىلع ينوريخت ال» :اهنم يتلا

 7 5 5< "0 5 ه مآ .لأ ع6 .
 ىلع ةبوجألا نسحأو .'؟*”ىتم نب سنوي نم ريخ انأ :لوقي نأ دبعل يغبني

 :لاقي نأ كلذ

 هام نة نيب هيو يتم راع يور : هَلْ هلوق :الوأ

 ىلع ملسملا د درو ىسومب ملسملا ىلع يدوهيلا رختفاف افلتخا يدوهيو

 ةهج ىلع ءاج اذإ صاخلا ليضفتلا نع ىهنلا نوكي نذإف .همطلف يدوهيلا

 .رخفلاو ةيبصعلا

 ىلع لَك دمحم ليضفت نإ :لاقي اذهل «ةعونتم لضفلا تاهج :ًايناث

 لسرلا نم هريغ نم لضفأ هنأ ىلع صني الو لئاضفلا عومجم ةهج نم هريغ

 .ةليضف لك يف

 نيودلهي لو :ليلاعت لاق هيب يسد 00

 دحاو نيدلا .«تالعل ةوخإ ءايبنألا» :رثألا ىفو [6 0 © يس

 دقف ىتم نب سنوي نم ريخ انأ لاق نم» :ِةِلكي هلوق امأ ."”0ىتش عئارشلاو

 لعف - مالسلا هيلع - سنوي نأ نظي دق سانلا ضعب نأ لجأل اذهف «بذك

 ليكادمحم نإ :لاقي نأ يغبني الف .طلغ ةقيقحلا يف اذهو .هيلع مالي ام

 نميف زاوجلا مدع ىلع لد ليلدلاو .بابحتسالا ةهج نم سنوي نم لضفأ

 .هسفنل هلوقي

 اهالعأو بتارم هتحت لخدي ماع ظفل ةبحملا [نيملاعلا بر بيبحو]

 .هجيرخت يتأي )000

 ,(ال ملسمو )511١١((2 يراخبلا (0)

 .(10) ملسمو :(7414) يراخبلا (9)
 .(؟ ابكر ملسمو )714١6(2 يراخبلا (5)

 ,(؟؟"5ه) ملسمو ((714147) يراخبلا (5)
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 نأ درو ام لجأل ؛فنصملا هيلإ لام نيملاعلا بر بيبحب ريبعتلاف «ةلخلا

 ىلع راصتقالاو .نيملاعلا بر بيبح دمحمو نئمحرلا ليلخ كك ميهاربإ

 بر ليلخو نيملاعلا بر بيبح ِةَِي هنأل ؛روصق هيف ِِلَك يبنلل ةبحملا
 ركب ابأ :تذختال ًاليلخ ًادحأ ًاذختم تنك ول١ :ةنسلا ىف تبث دقو .نيملاعلا
 :لئاسم ةلمجلا هذه يفو .2"''«نلئمحرلا ليلخ مكبحاص نكلو ًاليلخ

 ىتلا اهبتارمو ةبحملا ىف درو ام ىلع راصتقالا بجي :ىلوألا ةلأسملا

 قلبا د ذاق نيانلا نفعكو هد ةاضو دع يملا علا توا ىلإ انفك
 ةيمهجلاك مهضعبو لطان اذهو ةبحملا بتارم لكب  العو لج - هللا فصوف

 اوفنف ءاهبتارم نم نوكي امو رهاظلا اهانعمب ةبحملا اوفن مهوحن احن نمو
 .ءافج اذهو هدبعل هللا ةبحم ةقيقح

 نم اونوكي ملو ءاولغي ملف نيتفئاطلا نيتاه نيب ةعامجلاو ةنسلا لهأو

 درو امل عبت لئاسملا هذه نأ وهو ءهولصأ يذلا لصألا اوكلس لب ؛ةافجلا

 «ةبحملا ىنعمب يه يتلا ةصاخلا ةدارإلا :صنلا يف درو اممو «صنلا يف

 .ةلخلاو «ةدوملاو «ةبحملاو

 نم ةفئاط هلمعتسا دقو «قشعلا ةبحملا بتارم نم :ةيناثلا ةلأسملا

 برلا نمو هبر ىلع دبعلا نم هقالطإ يف عنمي ظفللا اذهو كولسلا بابرأ
 : رومأل دبعلل

 .صوصنلا يف دري مل هنأ :لوألا

 يف ةوهش هبحاصل نميف برعلا هلمعتست قشعلا ظفل نأ :يناثلا

 .سدقتو - العو لج - هللا قح يف عنتمم اذهو .قوشعملا

 الف «كاردإلابو ةدارإلاب قلعت هيف دبعلا ةهج نم قشعلا نأ :ثلاثلا

 للخ لوصحب كاردإلابو اهفاعضإب ةدارإلا يف رثؤم وهو الإ لصحي قشع
 يف ًافعض جتنت اهنأ حم نك نانا نوكيا تداطو رججالاو هيف

 .كاردإلا وأ ةدارإلا

: 



 .[ىوهو يغف هدعب ةوبنلل ىوعد لكو] اهدعب  ىلاعت هللا همحر لاق

 بذكو لالض ىيهف ْةَِك هدعب ةوبنلل ىوعد لك نأ ريرقت اهيف ةلمجلا هذهو

 نم نأ ينعي «ىوهو» :هلوقو كك دمحمب ةوبنلا متخ ىلع دقعنملا عامجإلل

 لَك هدعب ةوبنلا ىعدي يذلاو .درجم ىوه ىه امنإ لب .هل ةهبش الف اهاعدا

 ناك نإف ؛ًارهاظ هتبوت لبقت ال هنأ حجرتي يذلاو «هلتق بجي رفاك هنإف
  ىلاعت هللا همحر لاق مث .هتبوت لبقي هللا نإف ةبوتلا يف نطابلا قداص

 (ءايضلاو رونلابو ىدهلاو قحلاب ىرولا ةفاكو نجلا ةماع ىلإ ثوعبملا وهو)
 كلذ ىلع عامجإلا ىكحو نيعمجأ نجلاو سنإلل ثوعبملا وه هك هنأ ينعي

 : نيلقثلا ىلإ هتنعب ومع ىلع ليلدلاو .يكبسلاو مزح نباو ربلادبع نبا -

 ١9[ :ماعنألا] 4م | نمو هدب ردنا ٌناَءرعْلا اذه لِ وأو :لولاعت هلوق :لوألا

 :- العو لج - هلوق :يناثلا .رخأ تايآ يف ءاج امك نجلا غلب راذنإلاو

 ١[ :ناقرفلا] 402 ابن تييلسلل َنْوْكَل ءهدْبَع كَع َنايْرعْلا لَن ىِدَلأ كرات
 كلذ نيبت اذإ .ةلدألا نم كلذ ريغو .نيملاعلا ظفل يف نيلخاد سنإلاو نجلاو

 : لئاسم ةقباسلا ةلمجلا يفف

 لست يبي لأ نينالاو َّنْلل ٌرَسعَمي# :نئلاعت هلوق نأ .:ىلوألا ةلأسملا

 :مكنم لسر مكتأي ملأ :هلوق 1١[. :ماعنألا] 4ِقتياَء َمُكَحلَع ّن وصفت كني

 ىف اقرتفاو ءايشأ ىف اعمتجا سنإلاو نجلا نأل هك ةهج 7 اذه

 ْ ْ .ةينثتلا يف اكرتشي نأ احص اذل ؛ءايشأ

 مومعل ةكئالملا لمشت اهنأ :اهيف ليق ِةلك يبنلا ةثعب نأ : ةيناثلا ةلأسملا

 لب ؛ديجب سيل لوقلا اذهو ١[ :ناقرفلا] «اَرِدَد يِمَلَعْنِب َنْوْكَيلا# :لاعت هلوق
 :رومأل طلغ هنأ حجرتي

 .ةدابعلا ىلع نوميقم ةكئالملاو راذنإ اهيف ةيآلا :لوألا

 - ليربج وهو َِو دمحم ىلإ ةلاسرلاب ىتأ نم ةكئالملا نم نأ :يناثلا
 .ليلدب الإ رمألا يف لخدي ال رمآلاو - مالسلا هيلع

 لدي اذهو ءايبنألا راصنأ مهو نينمؤملل نورفغتسي ةكئالملا :ثلاثلا

 ةنيعتم ةرصنلا تراصل نيعبات اوناك ول مهنأل ؛عابتالا نع نوجراخ مهنأ ىلع

 6م



 ةجيحص ىرولل ةقاك ةفاضإو «ىرولا ةفاكو» :_ هللا همحر لاق .رمأ الب

 «ءايضلابو رونلابو ىدهلاو قحلاب» :هلوق برعلا نع ةليلق ةغل يف تءاجو
 .ميركلا نآرقلل عبرأ فاصوأ هذه

 .1لةد<< >2

 ها



 هلوسر ىلع هلزنأو ءًالوق ةيفيك الب أدب هنم هللا مالك نآرقلا نإو] **
 ىلاعت هللا مالك هنإو ءًاقح كلذ ىلع نونمؤملا هقدصو ءًايحو

 مالك هنأ معزف هعمس نمف «ةيربلا مالكك قولخمب سيل ةقيقحلاب
 :ئلاعت لاق ثيح رقسب هدعوأو هباعو هللا همذ دقو ءرفك دقف رشبلا

 نإ :لاق نمل رقسب هللا دعوأ املف 5١[ :رئدملا 4 َرَثَس ِهِلَمْأَمل
 لوق هبشي الو ءرشبلا قلاخ لوق هنأ انقيأو انملع ءرشبلا لوق الإ اذه

 .[رشبلا

 لوق ريرقت ىلع تلمتشا - هللا همحر  يواحطلا مالك نم لمجلا هذه

 نآرقلا ةلأسم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأو رثألاو ثيدحلا ةمئأو فلسلا

 :تاعوضوم ىلع ةقباسلا لمجلا تلمتشا دقو . العو لج - هللا مالكو

 .- العو لج - هللا مالك نآرقلا نأ :لوألا عوضوملا

 .قولخمب سيل هنأ : يناثلا

 يناعم انه نيبنو .رفاك وهف رشبلا مالك نآرقلا نأ معز نم :ثلاثلا

 ينعي «نآرقلا نإو» :هلوق .- هللا همحر  يواحطلا مالك نم ةقباسلا لمجلا

 ناميإلاو بتكلا نم نآرقلا نأل ؛هللا مالك نآرقلا نإ :هللا ديحوت يف :لوقن

 ردصم ةغللا يف نآرقلاو .ديحوتلا وه يذلا ناميإلا ناكرأ نم نكر بتكلاب
 .ًانارقو ةءارق أرقي أرق

 - العو لج - هللا هلزنأ ىلتي باتك لكل مسا نآرقلاف :حالطصالا امأو

 ِِكَج دمحم ىلع لزنأ امب مالسإلا صيصخت لثم اذهو .هئايبنأ نم يبن ىلع

 .“"”0هب ئتغتي هب رهجي نآرقلا أرقي يبنل هنذأ ءيشل هللا نذأ ام» :هيلع لد

 ام :ةغللا يف مالكلا لصأو . العو لج  هتافص نم ةفص وه :هللا مالك
 ًامالك ةغللا يف ىمسي ال سفنلا ثيدحو .هلئاق ىدعتو لاوقألا نم عمس

 عمسي ىتح ؛امالك ةغللا يف ىمسي ال هريغ نود هبحاص هعمسي يذلا لوقلاو

 10 ملسمو ل( يراخبلا قد

 نفح



 : هللا مالكو . ملك  رذجلل طسوألاو ربكألا قاقتشالا هيلع لدي اذهو «هريغ

  العو لج - هللا ىلإ هتفاضإو  العو لج - هللا تافص نم ةفص مالكلا

 نآرقلا يف  العو ّلج - هللا ىلإ فاضي امو .اهب فصتم ىلإ ةفص ةفاضإ
 ْ :ناعون ةنسلاو

 «ةقانلاو «تيبلاك .ءتاقولخم :اهسفنب ةمئاق نايعأ ةفاضإ :لوألا

 .فيرشت ةفاضإ هذهو «دبعلاو

 ةفص ةفاضإ هذهف «ةمحرلا لثم اهسفنب موقت ال يناعم ةفاضإ :يناثلا

 اهلمعتسا ةملكلا هذه :«الوق ةيفيك الب اذب هنم» :اهدعب لاق .اهب فصتم ىلإ

 .كلذ لجأل فنصملا اهدروأف رثألاو ثيدحلاو ةنسلا لهأ ةمئأ نم ةفئاط

 هيلع لد لجو رعت هللا نم ادعبا هنأ ىنعي .ةيئادتبا انه نم :(أدب هنم)

 الب - ادبو..هريغو 1٠١7 :لحنلا] 4ّيَلْلِب كلْيَر ني يدل حر ُمَلَزَت لقد
 - أدبو «- العو لج - هللا نم هجورخو هروهظ ءادتنا ناك :رهظ ينعي  زمه
 كادي ىذلا - ةناحتم تلا نأ اء ةمملا

 «ًالوق»ب ىتأو «ةيفيك الب ًالوق أدب هنم :ةلمجلا ريدقت (ًالوق ةيفيك الب)
 .ليربج سفن يف لعج يناعملا نم ىنعم هنأ ىعدا نم جرخيل

 ال  العو لج - هللا مالك نإف الإو ةلوقعم ةيفيك الب ينعي :(ةيفيك الب)

 كلام مامإلا ةدعاق هيلع قدصيف «لوقعم ريغ فيكلا نإو .فيك هل نأ كش

 .لوقعم ريغ فيكلاو لوهجم ريغ ءاوتسالا نإ «ءاوتسالا ىف - هللا همحر

 :لوألا :نيعون ىلع ءاج نآرقلا يف لازنإلا «ايحو هلوسر ىلع هلزنأو» :لاق
 غانمسلاك +: فيقع لارنإ 1 قئاقلا كالعو لح نى اشا نق وكي دهون نط لاق

 ايو ناك لاوتإلا ذأ ندعم :ايجيو, هتوف ا نزا# للا الر

 حالطصالا يفو .ةعرسو ءافخ يف ملعلا وأ ربخلا ءاقلإ :ةغللا يف يحولاو

 مانمب وأ لوسرب وأ باتكب امإ ءيشب يبنلا مالعإ :ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع

 ينعي :(ةقيقحلاب هللا مالك هنأو اقح كلذ ىلع نونمؤملا هقدصو) .ماهلإب وأ

 ةقيقحلاب ظفل لمعتساو «ةقيقحلاب ئلاعت هللا مالك هنأ اونقيأو نونمؤملا هب نمآ

 .مهريغو ةلزتعملا لوق وه امك ًازاجم ئلاعت هللا مالك هنإ :لاق نم ىلع ًادر

 نذل



 وهو مالكلا اذهب ملكت هناحبس هللا نأ :ينعي :(ةيربلا مالكك قولخمب سيل)

 .ةيربلا مالك وهف قولخملا امأو ءلزنم يحو وه لب ؛قولخمب سيل هتفص
 لمجلا هذه هيلع تلمتشا ام نإ :لوقنف .«تافيرعتلا هذه كل تنيبت اذإ

 :لئاس يف معي
 ملو ءزاجم هللا مالك نأبو نآرقلا قلخب لوقلا أشنم ام :ىلوألا ةلأسملا

 مهرد نب دعجلا ةلأسملا هذه يف ملكت نم لوأ ؟كلذ يف نوفلاخملا فلاخ

 .. اميلكت ىسوم ملكي ملو اليلخ ميهاربإ ذختي مل هللا نإ :لوقي ناك يذلا

 .يرسقلا دلاخ هب ىحض دقو .دابعلا لاعفأ قلخ يف يراخبلا هاور امك

 ةسمسلا# اهل لاقي ةقئاط هرظان انتدنع هج دنع ةلأسملا هذه :تزوطت
 دنع ىمسي امب ناهربلا ماقأف .برلا دوجو ىلع ًايلقع ًاناهرب انل مقأ :اولاقف
 ةلزتعملا مث ةيمهجلا فارحنا لصأ وهو .ماسجألا يف ضارعألا لولحب هلهأ

 ضارعألا اهيف لحت زيحتملا مسجلا نإ :مهج لاقو .ةيديرتاملاو ةرعاشألا مث

 ؛اهسفنب مسجلاب لحتو دجوت ال ضارعألاو  لوطلاو ةرارحلاو ةدوربلاك -

 املف ؛اهيلإ ةجاتحملا ماسجألا يف ضارعألا لعجي دجوم نم اهل دب ال لب

 ليلدلا اذهب مهعنقأ املف .قولخم هنأ ىلع لد هريغ ىلإ [جاتدم مسجلا راص

 ول هنأل ؟كلذ يف ريحتف .كبر انل فص :اولاق حيحصلا ريغو عنقملا ريغ

 قناسلا هليلد ىلع تداعل ةنسلاو باتكلا يف تءاج يتلا تافصلا هذه تبثأ

 0 .دوجولا ةفص الإ هل ةفص ال هللا نإ :لاق اذهلف .لاطيإلاب

 ىلع لطابلا ناهربلا اده.وه لالبفلا امنع ثذإ . امو رح هللا تافص

 ىلع ليلدلا وه ضارعألا لولح هيف 1 ف لعج يذلا  العو لج - هللا دوجو

 .ماسجألا ثودح

 :مالكلا ةلأسم يف سانلا لاوقأ : ةيناثلا ةلأسملا

 لج - هللا مالك نآرقلا نأ وهو :ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق :لوألا

 نإو .دوعي هيلإو - العو لج أدب هلئم هنأو ؛«مهيلع هالتو سانلا ةقئمتسأو
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 نأو ءظوفحملا حوللا نم هذخأ وأ ليربج سفن يف هفذق هانعم سيلو توصب

 يرابلا مالك مالكلاف يلت اذإ هنأو ءدجو ثيح همالك وه هناحبس هللا مالك

 همالك وهو فحاصملا يف دوجوملا همالك وهف «ئراقلا توص توصلاو

 هذه يف جرخي ال هب لدتسي يذلا همالك وهو «يلاتلا ةوالت يف عومسملا

 .- العو لج - هللا مالك هنوك نع تالاحلا

 فصوي ال هناحبس هللا نأ وهو :ةيمهجلا بهذم :ىناثلا بهذملا

 رسفيو .فصولا اذه دنغ بلسيف مالك يذب الو ملكتمب سيلو.ًالصأ مالكب
 امالك هامسو نآرقلا اذه هللا قلخف مالك :هل لاقي .لصفنم قولخمب مالكلا

 .هقلخ نم اقلخ  العو لج - هللا مالك نوكيف ءهل

 مهنأل ؛ةيمهجلا بهذمن هيبش وهو :ةلزتعملا بهذم :ثلاثلا بهذملا

 .هسفن يف قلخ ام ليربج لقنف ليربج سفن يف هللا هقلخ نآرقلا نإ :اولاق

 يف قولخم هنأ مهيلع نوديزيو قولخم هنأ ىلع - ةيمهجلا  نوقفتي نذإف
 .بسانم عضوم

 وهو :مهريغو ةرعاشألا نم هعابتأو ةيبالكلا بهذم :عبارلا بهذملا

 ىنعملا اذه نع ريبعت هللا ٍبُتُكو ءدحاو ىنعم  العو لج - هللا مالك نأ

 ىمسيف ةينايرسلاب هنع ربعي ةراتو انآرق ىمسيف ةيبرعلاب هنع ربعي ةراتف .دحاولا
 سيلو ىنعم وه نذإف ءاذكهو .ةاروت ىمسيف ةيناربعلاب هنع ربعي ةراتو ءاليجنإ

 لج - برلا سفنب مئاق ىنعم نكلو ةقيقحلا ىلع مالك الو عمسي توص ةمث
 تاريبعتلا هذهب هنع ربعو ليربج هل لزنف ليربج عور يف هاقلأ - العو

 .ةفلتخملا

 نأ وهو :ةيفوصلا نم ةفئاطو ةفسالفلا بهذم :سماخلا بهذملا

 هذهو «ةريخلا يناعملا نم سوفنلا ىلع ضيفي ام وه  العو لج هللا مالك
 هذه نوكت دقو ءمهدنع لاعفلا لقعلا ىلإ هنم ةرشابم نوكت دق ةضافإلا

 .ةفلتخم طئاسوب ةضافإلا

 هذه ةلدأ :مهلوق ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةلدأ :ةئلاثلا ةلأسملا

 :هلوق هللا مالك نآرقلا نأ ىلع ٌلدف ءاهنم ءزج ىلع رصتقت ةريثك ةلأسملا

 كشز



 لدو [5 :ةبوتلا] «ِهَّشأ ملك عَمَسي َقَح ا 2 َكَراَجَتْسأ َنيِكرْتملا نم دحأ نِإَو#

 لير ني سُدمْلأ ىو ُمَلَّزَن لق# :ئلاعت هلوق «الوق أدب هنم» :هلوق ىلع
 ءهلْثِمُص سيل :ىلاعت هلوق «ةيفيك الب» :هلوق ىلع لدو 6٠١١ :لحنلا] 4 يل

 هنأ اونقيأو» هلوق ىلع لدو ١١[ :ىروشلا] هلو انيق رن نك
 :ءاسنلا] «اًميليُكَت ئموُم ُهَّنأ مكر :ليلاعت هلوق (ةقيقحلاب ئلاعت هللا مالك

 .هتقيقح ةدارإ ىلع لدي ردصملاب لعفلا ديكأتف 4

 لوق اهنم صخن - مهلاوقأ ىلع عدبلا لهأ ةلدأ :ةعبارلا ةلأسملا

 مالكلا انتبثأ ول هنأ وهو :يلقع ليلدب ةلزتعملا لدتسا  ةرعاشألاو ةلزتعملا

 ال مالكلا نأل ؛مسج - العو لج  برلا نأ :هانعمف عمسي مالك هنإو

 مسج هنأ ىلع لدي هنإف ءيش يف لح اذإ ريغتلا اذهو ريغتب الإ ردصي

 :نيتهج نم ليلدلا اذه ىلع دريو .رفك مسج هنأب هللا هفصوو

 لدي ملو ١ حيحصب سيل لوقلا اذه هيلع اونب يذلا ناهربلا نأ : ىلوألا

 ىلع مسجلا يف لح ضرعلا نوكو .هنالطب ىلع الد لب ؛ةئسلاو نآرقلا هيلع

 ناك مالكلاب هفاصتاف «مالكلا اهيف يتلا ةروصلا ىلع قبطني ال هنم رايتخا ريغ
 .مهناهرب ةهجلا هذه نم. فلاخف هرايتخاو هتردقو هتئيشمب

 تدكأو ةفصلا هذه ىلع تلد ةنسلاو نآرقلا ضوصن :ةيناثلا

 لك يف ميقتسي ال هنإف اهليوأت ديرأ اذإ صوصنلا هذه عومجمو «تادكؤمب
 .نيملاعلا بر ةلزتعملا اهب فصو يتلا تافصلا يفن هنم مزليو عضاوملا

 لمتحي مالكلا نأ ءميدق يسفن ىنعم مالكلا نأب مهلوقل ةرعاشألا لدتساو

 لج - هللا قح يف عنتمم اذهو توصو فرحب نوكي نأ لمتحي نيئيش

 هنأ ىلع ليلدلاو ملكتملا لخاد يف ًايسفن ىنعم نوكي نأ لمتحيو «- العو

 : لطخألا لوق ًايسفن ىنعم لمتحي

 اليلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج امنإو داؤفلا يفل مالكلا نإ

 نإ :باوجلاو .امالك يسفن يف تروزف :ةفيقسلا ةصق يف رمع لوقو

 هند وك نأ دق“ لك ؛يسفنلا ىنعملا لمتحي ال ةغللا يف مالكلا

 نم



  فرحألا هذه نأب :صئاصخلا يف ينج نبا كلذ ىلع لدتساو .توصو
 ةوق ىلع لب ةلوهسو نيل ىلع لدت ال اهتعمج امفيك  ميملاو ماللاو فاكلا

 تيبب مهلالدتسا امأو .توصو فرحب مالكلا جارخإل قفاوم اذهو ةدشو

 ةلأسم يف ىراصنلا لالض مظعأو ينارصن لطخألا نأ :باوجلاف لطخألا

 ًاضيأو هتاقحلم وأ لطخألا ناويد خسن يف دجوي ال تيبلا اذه مث .مالكلا

 الف كلذك ناك اذإو .. داؤفلا ىفل نايبلا نإ رخآ هجو ىلع تيبلا يور

 ةياورلا نأ :باوجلاف رمع 0 مهجاجتحا امأو .هب جاجتحالا غوسي

 تروزف :لاق دقف ءاهتحص ضرف ىلعو .ًالاقم يسفن يف تروزف : ةظوفحملا

 فينش هشفلا يف قوزف ءامالك يسفن يف تلق : لقي ملو ءامالك يسفن يف

 .رمألا قرتفاف .هسفن ىف هدوجو رابتعاب ال .هجرخيس هنأ رابتعاب انذاك ذاع

 لج 2-2

 هال



 هدعوأو هباعو هللا همذ دقو ءرفك دقف رشبلا مالك هنأ معزف هعمس نمف] **

 نمو [11 :رثدملا] 40 َرَثَس ِهِلَمْأَماط :ئلاعت لاق ثيح رقسب
 ءربتعا اذه رصبأ نمف ءرفك دقف رشبلا يناعم نم ىنعمب هللا فصو

 .[رشبلاك سيل هتافصب هنأ ملعو ءرجزنا رافكلا لوق لثم نعو
 - هللا مالك نأ يهو «ةميظع ةلأسم ريرقت ىلع تلمتشا لمجلا هذه

 هنإ وأ رشبلا لوق هنإ :نآرقلا نع لاق نمو ءرشبلا لوق هبشي ال  العو ّلج
 نإف  العو لج - هللا مالكب سيلو كلذ وحنو ليربج مالك وه وأ قولخم
 ةناهك هنأ اهنم تافصب نآرقلا اوفصو نوكرشملاو .ميظعلا هللاب رفاك اذه

 وأ هلثمب اوتأي نأ - لجو َّنع هللا مهادحتف ءرعشو نيلوألا ريطاسأو رحسو

 كلذ مهلعف ءاملعلا ىمسف ؛كلذ نع اوزجعف ءهلثم نم ةروسب وأ روس رشعب

 .هلثمب اوتأي نأ رافكلا زجعو يدحتلا لجأل ؛نآرقلا زاجعإ ةلأسم مهزجع وأ

 «لئاسم يف اهيف ثحبلا لعجن نآرقلا زاجعإ ةلأسم يهو ةلأسملا هذه ريرقتل

 : لوقنف

 ءةنسلا يف الو باتكلا يف دري مل زاجعإلا ظفل نإ :ىلوألا ةلأسملا

 ظفل وه امنإو ؛تأي مل ةزجعملا ظفلف «نيهاربلاو تايآلا امهيف ءاج امنإو

 نآرقلا نأ وهو .حيحصلا ىنعملا هب ىنع اذإ هلامعتساب سأب الو ثداح

 وأ هلثم روس رشعب وأ هلثمب اوتأي نأ برعلا هب  العو لج هللا ىدحت
 ءمهزجعو مهلعف ءاملعلا ىمسف .«كلذ نع رافكلا زجعف ءهلثم نم ةروس

 .نآرقلا زاجعإ ةلأسم

 - هللا نأ سيلو ؛زجعملا وه  العو لج - هللا مالك نأ :ةيناثلا ةلأسملا

 ؛نآرقلا ةفص زاجعإلا نأ نيتلأسملا نين قرفلاو .سانلا زجعأ  العو لج

 العو لج هللا مالك هنأل ؛هسفن نآرقلا يف ليلدلاو ةيآلاو ناهربلاو زاجعإلاف

 وأ نآرقلا اذه لئثمت اوتأي نأ سانلا زجعأ  العو .لج - هللا نإ :لاقي الو .-

 ةردقلا مهبلس هللا نكلو نورداق مهنأ ىلع ليلد هيف هنأل ؛كلذ نع مهفرص

 .ةضراعملا هذه ىلع

 نم ليلد نآرقلا زاجعإ :نآرقلا زاجعإ يف سانلا لاوقأ :ةثلاثلا ةلأسملا

 هم



 :لاوقأ ىلع زاجعإلا هجو ىف سانلا فلتخا اذهلف ةوبنلا لئالد

 نم ىتح ؛مهريغ نمو ةلزتعملا نم ةفئاط هيلإ بهذ :لوألا لوقلا

 نع رشبلا فرصب وه امنإ نآرقلا يف زاجعإلا نإ :اولاق .ءنيرصاعملا
 0 اذهو .لصألا ىف هتضراعم نع ةرداق برعلاف الإو ءهتضراعم

 :اهنم ةلدأب لوقلا اذه ىلع دريو .هلححو العو لج - هللا ةردقب

 لع ُنجْلاَو ٌنإلا ِتعمَتْجُأ نب لق# :ئلاعت هلوق نآرقلا نم :لوألا ليلدلا
 2 اريهظ ٍضْعْبِل مهطعب تنك َرَْلَو ءهلثمب َنوْنأِي ال ِناََفْلا اًذله ٍلْثِمِب أونأي نأ
 «ةضراعملا ىلعو ءامعجالا ىلع مهتردقل تابثإ هيف اذهو 64 :ءارسإلا]

 بسني زاجعإلا نأ ىلع تعمجأ ةمألا نأ وهو :يلقع :يناثلا ليلدلا

 نأ ىلع لدي اذهو  العو ّلج هللا ىلإ فاضي الو نآرقلا ىلإ فاضيو
 .هسفن يف زجعم نآرقلا

 يف ىهتنملا تغلب نآرقلا ظافلأف .هظافلأب زجعم نآرقلا :يناثلا لوقلا

 نآرقلا نأل ؛ديجب سيل اذهو .نآرقلا زاجعإ ليلد ىه ةحاصفلاف .«ةحاصفلا

 نآرقلا اذه لثمب ىتؤي نأ ىدحت  العو لج - هللاو .يناعملاو ظافلألل مسا
 :افمح ىنعملابو ظفللاب ىه امنإ ةيلثملا هذهو .هلثم روس نط" الخفي نأ

 ةعراق ىلع يهف ظافلألا امأو «يناعملا يف زاجعإلا نإ :ثلاثلا لوقلا

 لوقلا لثم روصق هيف نأ كش ال اذهو  ظحاجلا لوقي املثم  قيرطلا
 ًاعيمج يناعملا ةمظعو ظافلألا ةحاصف ىلع لمتشم نآرقلا نأل ؛يناثلا

 روص يف 0 اهنيب امو ظافلألا اننيلع تلد ىتلا يناير ةبكرتملا

 لمجلاو ظافلألا فلأتف .مظنلا :ةومس عومجملا اذهو ةيلاع ةيوحنو ةيغالب

 اذهو .ةيلاع ةيوحن تالص نم اهنيب امو ةيظفللاو ةيغالبلا يناعملا تالالد عم

 .نآرقلا زاجعإ هيلع رصقي نأ يغبني ال نكلو ؛ديج لوقلا

 ةيبيغ رومأ نم هيلع لمتشا اميف نآرقلا زاجعإ : سماخلا لوقلا

 نإ



 لكشيو .رشب دنع نم نوكت نأ نكمي ال ءرشبلل ةيادهو ةبطاخمو ةيعيرشتو
 ام ىلإ لوؤي اذهو .برعلا هب هللا ىدحت يذلا نآرقلا زاجعإ نإ :هيلع

 نم مالكب اوبطوخ مهف .هتحاصفو مالكلا ةعفرو ةغالب نم برعلا هب تزيمت
 نايتإلا نع اوزجع مهنكل «فورحلاو ظفللا ةهج نم هب نوملكتي ام سنج

 . العو لج هللا مالك هنأل كلذب

  العو لج - هللا مالك هنأل زجعم نآرقلا نأ :سداسلا لوقلا

 وه لوقلا اذهو ؛قولخملا مالك هبشي نأ نكمي ال  العو لج - هللا مالكو

 عفرأ نم وهو «ةديقعلا هذه اوحراش هيلإ قرطتي ملو يواحطلا هركذ يذلا

 ةروص هل مالكلاف .ةلأسملا هذه يف قحلا لوقلا وه لب ؛لاوقألا مظعأو

 هلثم ىلإ لصي نأ نكمي ال هللا مالكف «نيلئاقلا نيب زيم اهعمس نم ةئيهو

 نيبتو حضتفا هتضراعم لواح نمو  العو لج  هتافص نم ةفص هنأل ؛رشبلا

 .قرفلا

 مالك هبشي ال هنوك يف  العو لج هللا مالك :لوقنف اذه نيبث اذإ

 مالكك سيل - العو لج - هللا مالك نوكي نأ تبجوأ صئاصخ هل رشبلا

 : صئاصخلا هذهو .رشبلا

 نأ دحأ عيطتسي الو ًاعيمج برعلا ظافلأ ىلع نآرقلا لامتشا :ًالوأ

 .نيملاعلا بر وهو تاغللا قلخ نم الإ ةطاحإلا هذه طيحي

 .اهالعأو اهاهتنم ةحاصفلا ىف تغلب ًاعيمج نآرقلا ظافلأ نأ :ًايناث

 .ةبكرم وأ ةدرفم تناك ءاوس

 يناعملا كلت لثمن ىتأي نأ دحأل نكمي الف «نآرقلا ئناعم :ًاثلاث
 .روصقو للخ همالك يف دجت نأ دب ال لب ؛ةميظعلا

 هظافلأف «ةغالبلاو ةحاصفلا ةيحان نم ىهتنملا هيف نآرقلا ءمظنلا :ًاعبار

 .نايبلا يف ةياغلا ىلع لدت اهنيب طباورلاو هيناعمو

 «همواقت نأ اهل نكمي ال «سوفنلا ىلع ناطلس هل نآرقلا :اسماخ
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 عمتسملل لعجت ءماكحألاو ديعولاو دعولاو ظعولاو بيغرتلاو بيهرتلاف

 .رثأتلل ابحر الاجم

 هجو رهظي مل يتلا ةيبيغلا رومألا يف لصفلا هيف نآرقلا نأ :ًاسداس

 .يملعلا زاجعإلاب ىمسي ام وهو ءرضاحلا رصعلا يف الإ اهتيجحو اهنايب

 دادزا املكف «نينمؤملا نم هأرقي نم ىلع صاخلا هناطلس :ًاعباس
 ىف نوكت ال هذهو «- العو لج - هلل ًابحو ًاناميإ دادزا ةوالتو ةءارق نمؤملا

 ءرثكأو رثكأ دايدزالا بحأ ةوالت نمؤملا دادزا املك لب .ًاقالطإ رشبلا مالك
 .سوفنلا ىلع لقثيو هفاعتو هراركت دنع لمي يذلا رشبلا مالكل افالخ

 لت >2
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 كلذب قطن امك «ةيفيك الو هطاحإ ريح هلا لهأل قح ةيؤرلاو] *

 [77 - ١١ : ةمايقلا] © ةرِظأَ ايي َّلِإ 9 0 ٍذِمْوَي هوجو :انير باتك

 نم كلذ يف ءاج ام لكو .هملعو ئلاعت هللا دارأ ام ىلع : هريسفتو

 دارأ ام ىلع هانعمو لاق امك وهف ِةِلَك لوسرلا نع حيحصلا ثيدحلا
 .[انئاوهأب نيمهوتم الو انئارآب نيلوأتم كلذ يف لخدن ال

 العو لج  برلا ةيؤر ةلأسم يهو ءًادج ةميظع ةلأسم «ةلأسملا هذه
 هب ذذلتي ام ىلعأ يه ميعنلا تانج يف  هلالج لج - هللا ةيؤرو «ةنجلا يف -
 ماركإلا اهيفو اضرلا ةيؤرلا يف نألو ءلامجلا ىهتنم هنأل ؛ةنجلا لهأ

 لهأ نم لاق نم لاق اذهل . العو لج  هبوبحم ةيؤرب بلقلا حالصو

 .نورمشملا اهيلإ رمش يتلا ةياغلا يه  العو لج  برلا ةيؤر نإ :ملعلا

 .ةيرم الو اهيف كش ال «ةتباث ةيؤرلا نأ ينعي «ةنجلا لهأل قح ةيؤرلا» :لاق
 ال العر لخ# هللا ةيؤر نأل احلا" ىف «ةيفيك الو ةطاحإ ريغب» :لاق

 َرْهَو ردصبألا هُكرَدُت الا :هناحبس لاق امك يئرملل ةطاحإب نوكت نأ نكمي
 ال نكلو نايع ةيؤر  العو لج - هللا ةيؤرف *٠١[ :ماعنألا] 4 متل كردي

 لج - هللاب طاحي نأ نكمي ال امك «ةيؤر  العو لج  هللاب طاحي نأ نكمي

 نود ةيؤرلا تبغتف «ةيفيك الو» :لاق .دوجوم ةيؤرلا لصأ نكل .ًاملع  العو

 سانلا ةيؤر نأل كلذو «نينيع ةيؤر اهنكل «ةيؤرلا هذه نوكت فيك يف رظن

 ال  العو لج  برلا تافصو «؛هتافصل عبت ةنجلا يف  العو لج هلل

 ملعلا لهأ لامعتسا نم اذهو «انبر باتك هب قطن امك» :لاق .اهتيفيك فرعت

 رو مخ يدلل نونعي نآرقلل مالكلاو قطنلاو لوقلا نوبسني ًاريثكف

 ص يمي ةرجو# :ليلاعت لاق :لاق .هلامعتساب سأب الو  العو لج  برلا

 - برلل ةنجلا لهأ ةيؤر تابثإ اهيفف [18 - 7١ :ةمايقلا] 402 ةَرظان انين َلِ

 نعي اريمات كرك ج ةاعو لج هللا لإ رظتيم وم 'ةجو ةنأو « العو لج

 .لامجلاو ةنيزلاو ءاهبلاو نسحلا :يهو ةرضنلاو ةرضُنلا هولعت ًايهب انسخ

 يدع رطنلا نأ بألا هديب دايشتسالا هجوو :نافيالا لهأل وه امنإ اذهو

 نانيعلا رظنلا لحمو هوجولا ىلإ رظنلا فاضأو «نايعلا ةيؤر هنم دارملاف ىلإب
 امنإ هوجولا ولعي يذلا روبحلاو رورسلاو ءاهبلاو رضنلاو ءهجولا يف امهو
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 .هدعب ام ىردي ال يذلا راظتنالاب ال «ميعنلا ىهتنم يه يتلا ةيؤرلاب نوكي
 برلا ىلإ رظنلا ريسفت ىنعي .«هملعو ىلاعت هللا هدارأ ام ىلع هريسفتو» :لاق
 هاج هادا نا يوسعلاو 4 فلسو ب د لالا هاوأ ايف ىلع يقال كلم
 مامتب  العو لج  ميركلا برلا ىلإ رظنلا ريسفت وهو :ريسفتلا يعون
 .هملعن ال ريسفتلا نم عونلا اذهف .هملعو ىلاعت هللا هدارأ ام ىلع لب ؛هانعم

 .باجحلا فشكي فيك وأ كلذ ىلع ةردقلا نويعلا ىطعت فيك يردن الف

 هتابثإك فنصملا هتبثي اذهف نهذلل ردابتملا ةيؤرلا ىنعم ريسفت امأ
 هذهو .«نيمهوتم الو نيلوأتم كلذ ىف لخدن ال» :لاق .ىرخألا تافصلل
 ال تءاج امك اهورمأ» :دمحأ مامإلا نع ةمادق نبا هركذ ام هبشت ةملكلا
 ليوأت كلذب دصقي مامإلا نأ ليوأتلا لهأ ضعب اهنم مهفف «ىنعم الو فيك
 فيك ال ىنعي ؛ءىنعم الو فيك ال :هلوق لب ؛دارمب سيل اذهو .تافصلا
 ةئايآلا تنل يرغب ا امن ةلواؤتللا لوقي امك ىنعم الو ,.ةمسجملا لوقي امك
 لج - برلا تافص تابثإ نم :اهنم نهذلل ردابتملا اهرهاظ نع ثيداحألاو

 ثيدحلا نم كلذ يف ءاج ام لكو» :لاق .ةماعب ةيبيغلا رومألاو  العو

 ةيؤر كي يبنلا نع تبث دقو .«لاق امك وهف ٌةْلَي لوسرلا نع حيحصلا
 اذه نيت اذإ .ًاثيدح نيرشع نم رثكأ يف  العو لج - مهبرل نينمؤملا
 ةقباسلا لمجلا تحت لخديف - هللا همحر  نتاملا مالك يف ماعلا ىنعملا
 : لئاسم

 هتدابع يف - العو لج هبرب هقلعت يف نمؤملا نأ :ىلوألا ةلأسملا

 لهأ نم نوكي نأو «ةنجلا لهأ نم نوكي نأ هيلع ماعنإلا مظعأ نأ عرب

 اهيلإ رمش يتلا ةياغلا يهف هلالج لج ميركلا برلا ةيؤر يه يتلا ةدايزلا
 .- العو لج - برلاب مهبولق تقلعت نيذلا نورمشملا

 نعل قح اهنأو اهتابثإ ىف تءاج ةيؤرلا ةلأسم نإ :ةيناثلا ةلأسملا
 ب دإ © يآ ْذَبَك [بث» : ئلاعت هلوق اهنم ةئشلاو باتكلا نم ةريثك ةلدأ
 نمو [*ه :3ّ] 463 ٌديِزَم اَنْبَدَو اين َنوُمآَنَي ان ملط .[؟“  ؟١:ةمايقلا] 4 ا

 ال مامتلا ةليل ردبلا نورت امك ةمايقلا موي مكبر نورتس مكنإا : هك هلوق ةنسلا
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 دمحأ مامإلا لاق ىتح رتاوتلا غلبم تغلب ثيداحألاو .“''(هتيؤر يف نوماضت
 ةلأسملا هذه نأ ىنعي ءرفاك رفاك :لاق «ةيؤرلا ركني ًانالف نإ :هل لاق نمل

 .ةهبش مث اهيف سيلو ليوأتلا لمتحت ال

 ةنجلا لهأل قح ةيؤرلا نأ ىلع مهعامجإو مهتابثإ دعب :ةثلاثلا ةلأسملا

 يه له ةيؤرلا يف ةنسلا لهأ فلتخا ؛«نينمؤملل ةمايقلا تاصرع ىفو

 ةيؤر ةلأسم يف فالخلاو «- ةنسلا لهأ نم ةفئاط هيلإ بهذ لوق لكو -

 اهيف ةدشي“ قعلا لئاسملا نم نوكت نأ يغبني ال ةمايقلا موي مهبر رافكلا

 .مالسإلا خيش لاق امك فيفخ اهيف رمألا لب ؛فالخلا

 يف نينمؤملل ةيؤرلا نأ ىلع ثيدحلاو ةنسلا لهأ روهمج :لوألا لوقلا

 .ةمايقلا تاصرع

 :ناعون العو لج  برلا ةيؤر نأ :ةلأسملا

 هذهف ءرورسو روبحو ماعنإو ميعنو ةذلو ماركإ ةيؤر :لوألا عونلا

 .ةمايقلا تاصرع ىفو «ةنجلا ىف نينمؤملل

 نوقفانملا اهيف لخدي هذهف فيرعتو ريرقتو باسح ةيؤر :يناثلا عونلا
 اهوقفانم مهيفو ةمألا ىتأي  العو لج هللا نأ :حيحصلا ثيدحلاب تبث امل

 الف دوجسلاب مهرمأيف لبق نم اهوأر يتلا ةروصلا ريغ يف مهيتأي مث
 نع برلا فشكي كلذ دعب مث ءانبر يتأي ىتح انه نحن :نولوقي «.نودجسي

 ايندلا يف ًاعصلخم دجسي نكي مل نم ىقبيو نونمؤملا دجسيف «هنوفرعيف قاس
 و

 نم الإ ملعلا لهأ ةماعف رافكلا امأ .ًادحاو ًاقبط هرهظ دوعيف دجسي نأ ديري -

 "تنفس ملسمو ل( يراخبلا )غ0
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 فيرعت ةيؤر ال ؛  العو لج - هللا ىري ال رفاكلا نإ :نولوقي - لقو ذش

 .ىلوأ باب نم ذذلت ةيؤر الو

 (ةنسلا لهأ اوفلاخ نيذلا) ةيؤرلا يف سائلا بهاذم :ةعبارلا ةلأسملا

 ةلزتعملا مهو ؛كلذ يف ةدراولا صوصنلا لك لوأتو «ةيؤرلا عنم نم بهذم

 .ةيديزلا مهنمو ةماعب ضفاورلاو «ةماعب جراوخلاو ةيمهجلا مهلبقو

 نوكت امنإو ةهج ىلإ تسيل ةيؤرلا :لاق نكلو ةيؤرلا تبثأ نم :يناثلا
 لوقلا باحصأ هب ”لدتسا اممو .مهوحن احن نمو ةرعاشألا لوق اذهو ءكازدإ
 َلاَثأ8 :لولاعت هلوقب ةيؤرلا عنم ىلع  مهعم نمو جراوخلاو ةلزتعملا - لوألا

 نلب يفنلاو :لالدتسالا هجو [148 :فارعألا] «ٍلَبَجْلا َلِإ ٌرظنأ نكلَو نر نأ

 سلا دبات ليت الأ نا نأ> :تارجلاو .ةرورلاب نانا وعأ ةيضومو ةيأحلا ذنب
 : كلام نبا لاق ءدرجملا يفنلا ديفت امنإو

 ديبأتل نل تناك ولف [40 :ةرقيلا] «ادبأ ُهَوَئَمَتِي نو## :ليلاعت لاق دقو

 اَداَبَو## :ةمايقلا موي هنوئمتي مهنأ سن كلذ عمو ءادكأ ١ تعاعتر اي يفنلا

 ناب موش نا يلع لاو .انتميل :يأ 6مل :فرخزلا] «كّيَر انْلَع ِضَقَل ُكِكي

 يف رظنلا نأ :اولدتساو .ةرخآلاو ايندلل قرغستملا ديبأتلا دفي مل ًادبأ ةملكبو

 .ةيؤرلا رظنلا لصأ سيلو ءهلصأ وهو راظتنالا ديفي ةغللا يفو نآرقلا
 رظن لعف اهنمو «ةيدعتلاب اهانعم فلتخي لاعفأ اهيف ةغللا نأ ةهاوعللاو

 يدع اذإو راظتنالا هانعمف هسفنب رظنلا يدع اذإف «لعافلا مساو هردصمو

 : عيهقلدأ نمو .ةيؤرلا ىنعملا نوكيف ىلإب يدع اذإو را هانعمف : يفب

 :اولاق *٠١[ :ماعنألا] «ٌرصبألا كردي َرْهَو ُرمَبَمْلا ُهكِرَدُت ال :ةلاعت ةلوق

 يفن نأل ؛ريبك طلغ اذه نأ :باوجلاو .ةيؤرلا ءافتنال مزلتسم كاردإلا يفن

 اهكردت نأ عيطتست ال نكلو اهارن ءامسلاف «ةيؤرلا ءافتنا مزلتسي ال كاردإلا

 مهنأل ءاعمس الو ًالقع لوبقم ريغ وهف ..«ةرعاشألا لوق امأ .اهب طيحن نأو

 ىريو ولعلا ةهج يف ىري ال ينعي ةهج ىلإ ال نكلو ىري هللا نإ :اولاق
 ال اهنأل .ةيؤرلا اوفن ولعلا اوفن امل مهنأل ءمهنم قذحأ ةلزتعملاو ءاكاردإ

 "م
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 ةيعمس ةهج نم ةجح مهل سيل ةرعاشألاو ,؛ةهج ىلإ الإ نوكت نأ نكمي
 مهلوقو هلالج لج هللا ولع يفن ىلع مهدامتعا الإ ةيلقع ةهج نم الو
 :اولاق ةلدألا اهب تءاج امل ةيؤرلا نأ :هيلع اوعرفو ناكم لك يف هنأ لطابلا

 .لطاب اذهو ةهج ىلإ ال ىرُي

 - العو لج  مهبرل ةنجلا يف نينمؤملا ةيؤر نأ :ةسماخلا ةلأسملا

 ىلع ليلد لدي ملو ؛ةكئالملاو ءاسنلاو لاجرلاو نجلاو سنإلل ةماع

 نود سنإلاب ةيؤرلا صاصتخا ىلع الو ءاسنلا نود لاجرلاب ةيؤرلا صاصتخا

 .نجلا

 لج - هبرل لي يبنلا ةيؤر يف ملعلا لهأ فلتخا :ةسداسلا ةلأسملا

 تين امل “4 ةشيعن هبر ري مل هي هنأ ريهامجلا هيلع يذلاو :لاوقأ ىلع  العو

 ىأر كي وهف 2'"«هارأ ىنأ رون» :ةياور يفو «ًارون تيأر» :هلوق نم حيحصلاب
 ةالصلا هيلع ادمحم نأ معز نم» :ةشئاع مالك نم ثيدحلا يفو .باجحلا

 ."”«ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف هبر ىأر مالسلاو

 هلكت 2-2

 .( ١78 ملسم قرد

 .( ١77 ملسمو 5866(2) يراخبلا قفز

55 



 درو لذ هلوسرلو لجو رع هلل مّلس نم الإ هنيد يف ملس ام هنإف] **
 رهظ ىلع الإ مالسإلا مدق تبثت الو ؛هملاع ىلإ هيلع هبتشا ام ملع
 عنقي ملو هملع هنع رضح ام ملع مار نمف «مالستسالاو ميلستلا

 ةفرعملا يفاصو ءديحوتلا صلاخ نع همارم هبجح ؛همهف ميلستلاب

 قيدصتلاو «ناميإلاو رفكلا نيب بذبذتيف «ناميإلا حيحصو

 انمؤم ال ءاغئاز اكاش اهئات اسوسوم راكنإلاو رارقإلاو .بيذكتلاو
 .[ًابذكم ًادحاج الو ًاقداص

 هب زيمت يذلا نيدلا لوصأ نم ميظع لصأ ىلع لمتشت لمجلا هذه

 ةديقعلاو .لمعلا لئاسم يفو ةماعب داقتعالا لئاسم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 العو لج - هللا نم نالزنم امهالكف «ناميإلا ةهج نم دحاو امهانبم لمعلاو

 : ماعنألا] 4اَلََعَو اكْدِص َكْيَو ْتَملِك ثّيكو» : ئلاعت لاقو .هب لمعي امهالكو -
 امه ةنسلاو باتكلاف .يهاونلاو رماوألا يف ًالدعو رابخألا يف ًاقدص 6
 هنيد يف ملس ام هنإف» :لاق اذهل .لمعلاو داقتعالا _ باوبأ يف يقلتلا ردصم

 ؛هملاع ىلإ هيلع هبتشا ام ملع درو لي هلوسرلو لجو َّرع هلل ملس نم الإ

 يف لاكشإ دوجو نم 5 ال يلمعلا هقفلا لئاسمو ةديقعلا دارفأو لئاسمف

 ىلع نوكي نأ الإ ناميإلا يف كلذ يف لاجم الو ءاهب ةعانقلا يف وأ اهللع
 رومألاو «ناهربلا ىلع مئاق نيدلا نا ررقتملا نمو .مالستسالاو ميلستلا رهظ
 : ةثالث سانلا اهاطاعتي يتلا

 .زئارغلاو ةفطاعلا اهناهرب ينعي :ةيفطاع رومأ :لوألا

 للعيو سيقيف «هلقعب اهاطاعتي يتلا رومألا يهو :يلقع ناهرب :يناثلا

 .قطنملا اهمدخ يتلا يهو

 ىلع تنم ئنيدلا ناعربلاو ,ةينيدلا نيهاربلا :نيهاربلا نم : كتلاقلا
 ةةفطاعلا نأ .لقعلا ةردصم نيل نيدلاف .يقلثلا ودصملا مالتشنالا ةندقم
 نافرملا دهوك عيب وو تارت ىلع ىلا :تيرلا ةاهرلا ودهن امنزز
 يف”ةيعرشلا ةينيدلا ثامدقملا هذهو - ةقطانملا الو ةفسالفلا هيلع ملكتي مل
 ةقاقحتتماو هللا دوجوم قيدصعلا © ةغوتكم :نيفارت" ىلع ةيننم اين قيدضتلا
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 يف ةلداجم الو .اهوتوأ يتلا نيهاربلاو تايآلابو لسرلاب قيدصتلاو «ةدابعلل

 وأ لوألا ناهربلا هنوك ةلأسمو «ناهربلا اذه ةحص ىلع ةيمالسإلا قرفلا عابتا

 نوينالقعلاف .ةقباسلا ةثالغلا نيجاربلا عاونأ نيب , طلخلا ةهج' نم ءاج يناثلا

 يلقعلا ناهربلا اولعج لب ؛ًادحاو ًاناهرب ينقلب يلقعلا ناهربلا اولعج

 سيل اذهو عرشلا ةحص هب فرع لقعلا نأ ةلالدب ينيدلا ناهربلا ىلع ًاطلستم

 :لاقو هقفلاو ةديقعلا لئاسم رضحتسا - هللا همحر  يواحطلاو .حيحصب

 أدب هنأ ينعي اك هلوسرلو لجو َّرع هلل ملس نم الإ هنيد يف ملس ام هنإف
 ناهربلا امأ .قلطملا قحلا امهنأل ؛ناهربلا امه ةنسلاو باتكلا نإ ثيح نم

 طباض ال مهفطاوعو سانلا لوقع نأل ؛نيطبضنم ريغ امهف يفطاعلاو يلقعلا

 .ةفطاعلاو لقعلا طبض مدع ىلع ليلد الإ نورقلا ربع سانلا فالتخا امو اهل

 نأ بجيف ناهرب نع ْهْلَك هلوسر ةنسو  العو لج - هللا باتكب انمآ اننوكو
 يدقع لاكشإ ءاج اذإف ءةنسلاو باتكلا ىهو نيقيب ةتباثلا ةمدقملا نم أدبي

 دوجو هانعم سيلف ةلعلا كردت مل اذإف لاو باتكلا ىلإ عجريف يهقف وأ

 ناهربلا نأل وأ «ناهربلا كلذ حاضيإ يف للخ وه امنإو «ناهربلا يف للخ

 هيلع هبتشا ام ملع درو» :لاق .رارسألا هذه انل حضوي مل ليلدلا ره يذلا

 هسا مر لع لوشرلا نلإر, نادرو ةناجتنمت هللا ىلإ ع ب ؛هملاع ىلإ
 رهظ ىلع الإ مالسإلا مدق تبثت الو» :لاق .[7 :نارمع لآ] 4 الإ :ككيبأت

 اققدم لمعلاو داقتعالا لئاسم يف :ضاخ .نم نأ ينعي :«مالتكمالاو ميلستلا

 نع بجحي هنإف ؟ملب ةلأسم لك يف ًاضرتعمو ًاشقانم امنإو ؛ًاملستسم سيلو

 «بيغلل 0 ىلع ةينبم ةماعب نايدألا لب ؛نيدلا اذه نأل ؛ناميإلا

 ال ٌبَتكْلا_كِ ©9 ملا» :بيغلاب ناميإلا ره هللا باتك يف نابيإ لوأو
 ا 0 نجلا نومي تلا © ين ىَدَه 5-00
 21 2 و م

5-02 

 .[" 1١ :ةرقبلا 49 رع مهنفزر

 : لئاسم اهيف ةقب ةقباسلا لمحلا نإف ,ةمدقملا هذه كل نيبت اذإ

 ةعيرشلا مهيقلت يف اومسقنا مالسإلا ىلإ ةبوسنملا قرفلا نأ :ىلوألا
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 ةعيرشلا ىلع ًامكح لقعلا لعج ينعي .ًاضحم ًايلقع ناك نم :لوألا

 ةلزتعملاو ةيمهجلا :ةسردملا هذه لثميو «تايلقعلل ةعبات ةعيرشلا لعجو
 .مهثحابم لوصأ يف ةرعاشألاو

 ةعيرشلا لب ؟؛ةتبلا يلقعلا ناهربلا نم ةيلاخ ةعيرشلا لعج نم :يناثلا
 :اهلثميو .يهقفلاو يدقعلا اهيمسقب ليلعت الو للع اهيف سيل مهدنع ًاعيمج
 .بابسألا لئاسم يف ةيديرتاملاو ةرعاشألاو داقتعالاو هقفلا يف ةيرهاظلا

 يف يعرشلا مكحلا نإ :لاقو «نيتئفلا نيب طسوت نم :ثلاشغلا

 ًامكح سيلو «ةعيرشلل مداخ لقعلاو «لقعلا نم ديفتسي تايلمعلاو تايملعلا

 جارختساو ةعيرشلا مهفو ماكحألاو للعلا نايب يف لقعلا نم ديفتسيف ءاهيلع

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم اذهو ءرارسألا

 نوكو .قبس امك ةثالث سانلا اهاطاعتي ىتلا نيهاربلا :ةيناثلا ةلأسملا

 امأ «ينيقي هنأ هانعم خي هلوسرلو  العو لج هلل ملسي ينيدلا ناهربلا

 دمتعي يلقعلا ناهربلا .يرطف ىفطاعلا ناهربلاو صقان وهف ىلقعلا ناهربلا

 .قباسلل قحاللا قيدصت ىلعو ةبرجتلا ىلعو سحلا ىلع :ءايشأ ىلع

 ةقطانملاو ةفسالفلا اهيمسي ساوحلاو «يرورض يلقع ناهرب :سحلاو

 الإ يرورضلا ملعلا ديفت اهنأ يف دحأ لداجي الو «ةفرعملا ليصحت لئاسو

 .اهب أبعي ال ةفئاط

 ال ام امأو .هل حيحص ناهرب يهف اهتحت لخدي امف :ةبرجتلا امأو

 العو لج  هللاو .هل ًاحيحص ًاناهرب نوكت نأ نكمي الف ةبرجتلا تحت لخدي
 مسقو ؛هقئاقح ريغتل ءاوهألا هلخدت ال مسق :نيمسق ىلع ءايشألا لعج

 ثحبلا كرتو هنايبل عئارشلا تأت مل ىوهلا هلخدي ال امف .هريغيل ىوهلا هلخدي

 ىوهلا اهلخدي يتلا ءايشألا امأ .ةبرجتلاب هيلإ نولصيس مهنأل ؛سانلل اهيف
 اميف براجتلا حصت الف هاوه ةيعاد نم ناسنإلا جارخإل تالاسرلا تءاج دقف

 نحل عبَتأ ولو .دحاو قحلاو ؛ةطبضنم ريغ ءاوهألا نأل ؛ىوهلا هلخدي

 تايلقعلا يف ةبرجتلا اذهل 67١ :نونمؤملا] 4ُسْرَأْلاَو توسل ِتَدَسَنل ْمُهةَرْه
 ميلست ىلع دمتعملا ناهربلا امأو .ىوهلا هلخدي ال اميف نكلو ةحيحص
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 مهلبق نمل نوملسي يلقعلا ناهربلا لهأ نأ ىلع لدي وهف .«قباسلل رخأتملا

 ام هنأل .. ةيلقعلا نيهاربلا يف ديلقت مث سيل هنإ لاق نمل ًافالخ ديلقت هيفف
 اموصعم سيل رشبل ميلستلا ناك اذإف .هقبس نم تامدقمل ملسيو الإ دحأ نم

 اذإف .ىلوأ ناهربلا ةهج نم أطخلا نم موصعم وه نمل ميلستلاف ٠ ءأطخلا نم

 رومأ ىلإ عجرملا ناك اذإو «تايسحلا يف ةلداجم الف سح ىلإ عجرملا ناك

 حصي اال ام ىلإو هيف ةبرجتلا حصي ام ىلإ مسقنم ةبرجتلا ناهربف «ةيبيرجت

 هناهرب ىف ائطخم لوألا نوكي دقف قباسلل 0 ةعباتم ناهربو .هيف ةبرجتلا

 تازيرقلا رومأ نع ًالضف ةيرظنلاو ةيملعلا رومألا نم ريثك يف امك يلقعلا
 انهيتسانع تاهزر رد. ةلسسلاو :هتاتكلا وه ةتايدتمب ققسملا ناهرلاف :تانهلإلاو
 .مدقت

 :هبتشملا .«هملاع ىلإ هيلع هبتشا ام ملع درو» :هلوق :ةثلاثلا ةلأسملا

 0 :هلك مكحم لاقي نأ حصي نآرقلاو .ملعلا هعم كردي ال ام

 رَسْحَُأ لرد هَلا## :هلك هباشتم :-لاقي نأ حصي نآرقلاو ١[ :دوه] 4 مكي

 كا هئمو .ًاضعب هبشي هضغعب نأ :هانعمز [؟# :رمزلا] «اَهيّمَتَم ابنك ٍثيِدَلْل
 حضاو هانعم ام :مكحم .انه يواحطلا هيلإ زايقا اه :اذهو هباشعم هنمو

 قلطم هباشتم نارقلا يف سيلو .ضعبلا ىلع هانعم هبتشي :هباشتمو عيمجلل

 نكلو .ضعبلا ىلع ىفخيو ضعبلا هملعي :يبسن هباشتم لب ؛دحأ لك ىلع
 ال اذهف تايبيغلا وأ تافصلا ةيفيكك :تايفيكلا وهو عيمجلا ىلع هباشتم انه

 هتلع ملعت ال ام لكف ءملعلا يف نوخسارلا هملعيف هانعم امأ هللا الإ هملعي

 درو هيف عرشلل ميلستلا بجي يذلا هباشتملا نم وهف هيف رسلا وأ هتمكح وأ

 .اهريغ وأ دئاقعلا يف ناك ءاوس ليلاعتو هناحبس هملاع ىلإ هملع

 ميلستلا رهظ ىلع الإ مالسإلا مدق تبثت الو» :هلوق :ةعبارلا ةلأسملا

 هلل مالستسالا :وه يذلا مالسإلا نيد امه مالستسالاو ميلستلا .«مالستسالاو

 .هلهأو كرشلا نم ةءاربلاو ةعاطلاب هل دايقنالاو ديحوتلاب

 نأ ينعي «مالستسالاو ميلستلا مدق ىلع الإ تبثت ال مالسإلا ةعيرشف

 ود



 :نيمسق ىلإ مسقني ميلستلاو مالستسالا مدعو .ددرت نودب نيقي نع نوكت نأ

 نيقيلا فالخ اذهو هبحاص هل نيكتسي يذلا رمتسملا كشلا :لوألا

 .ملسمب سيل اذهو بجاولا

 امثإ «لصألا ىف كشلا “سلف : لئاسملا .نضعن: ىف: كش :هذتع -: ىتاثلا

 كشلا اذهل ملستسي ال نأ هيلع بجي اذهف .لئاسملا دارفأ يف كش هدنع

 .ةهبشلا نع بيجي نمع ثحبي:نأو

 خخ >2

 الا



 | ةطهت عيلستلاب تقي ملو ملغ ونع رظشسا اه لع مار نمل :لاق

 باتكلا يف ملغ ام نمؤملا ىدعتي نأ نع يهنلا اهيف ةلمجلا هذه

 تأي مل اميف ضوخ هيف هانملع ام ىلع يدعتلاو .هيلع رصتقي نأو ةنسلاو
 ["5 :ءارسإلا] # مْلِع ب كل نسل ام فق الو# :هنع يهنم اذهو ملع هب انل

 اذإو «ةيبيغلا رومألا نم صنلا يف ءاج امب ملسي نأ ملسملا ىلع بجاوف

 صلاخ نع هبجحي هلعف نإف هنع اروظحم ائيش مارو ميلستلاب عنقي مل
 .ديحوتلا

 حيحصو ةفرعملا يفاص نعو ديحوتلا صلاخ نع همارم هبحح» :لاق

 .(ناميإلا

 مل ءايشأ ثحب نمف .ءيشلا هرّدكي ال يذلا «هلماك :ديحوتلا صلاخ
 ناميإلا لئاسم يف بجاو اذهلو صقان هديحوت نإف يعرشلا ملعلا اهب تأي

 الأ بجاولاف ردقلا لئاسم كلذ نمو «ةلدألا يف ءاج ام اهيف زواجتي الأ

 ركذ اذإ» : حيحصلا ثيدحلا يف تبث امل «نييحولا ئف ءاج ام اهيف زواجتي

 نم هنأل ؛متملع ام ريغب هيف اوضوخت نأ نع اوكسمأ 0 . . .اوكسمأف ردقلا
 يفاصو» :لاق .مالستسالا مدعو كشلا ىلإ كلذ هداق 3 ريغب ضاخ

 مسق اذهل ؛ملعلا عم بوانتت  ملعلا لهأ مالك يف  ةفرعملا :«ةفرعملا

 ديحوتلا :تابثإلاو ةفرعملا ديحوت :نيمسق ىلإ ديحوتلا ءاملعلا نم ةفئاط
 هلوقف .يدارإلا يبلطلا ديحوتلا :بلطلاو دصقلا ديحوتو «يربخلا يملعلا

 مدع :نيئيشب دبعلا هاتؤي ملعلا ءافصو «ملعلا يفاص ينعي :ةفرعملا يفاصو

 ام ملع هللا هثروأ ملع امب لمع نم :ليق امك ملع امب لمعلاو «ضارتعالا

 .ملعي مل
 رارقإلاو بيذكتلاو قيدصتلاو «ناميإلاو رفكلا نيب بذبذتيف» :لاق

 .«ًاركنم ًادحاج الو .ًاقدصو ًانمؤم ال .ًاغئاز ًاكاش .ًاهئات ًاسوسوم ءراكنإلاو

 .ريبكلا يف يناربطلا )١(

 07و



 ووذ نيددرتم مهف نيرئاح «نيككشتم نوقبي مهنإف ةنسلاو باتكلا هيلع مهلد
 ىلع ملعلا مكحو دبعلا اهب ملكتب ملف تضرع اذإ ةسوسولاو .كشو بير
 يف دجيل اندحأ نإ :هل ليقف لئس امل ِةِلَك لاق امك «ناميإلا ليلد يهف هبلق
 كلذف .كلذ متدجو دق وأ» :لاق اهب ملكتي نأ رساجتي ال ءايشأ هسفن

 امع ثحبلا لواحي الو اهعم ريسيو اهل سنأتسي نم امأو .''”«ناميإلا حيرص

 .ناميإلاو رفكلا نيب بذبذتي نم وهف اهليزي

 لد >2

 .(1؟) ملسم (١)

 فو



 وأ مهوب مهنم اهربتعا نمل مالسلا راد لهأل ةيؤرلاب ناميإلا حصي الو] **

 .[مهفب اهلوأت

 اهيف نأل ؛ةنجلا يه مالسلا رادو ؛ليصفتب ةيؤرلا لئاسم انعم قبس

 ناميإلا نأ :ينعي ٠..ناميإلا حصي ال :هلوقو ءاهعاونأ عيمجب ةمالسلا

 ؛ةيؤرلاب ًاصاخ سيل اذهو ءهناميإ حصي الف ةيؤرلا لوأت نمف «ضرف ةيؤرلاب
 اهربتعا نمل :لاق «هب هناميإ حصي الف تايبيغلا نم ائيش لوأت نم لك لب
 «ليوأتلا ةيؤرلا صوصن ىلع طّلس :اهلوأت وأ ءًائيش ليخت نمف :مهوب مهنم

 ةيبوبرلا ىلإ فاضي ىنعم لك ليوأتو ةيؤرلا ليوأت ناك اذإ :ليلعتلا يف لاق
 - تافصلاو ةيؤرلا ليوأت - ليوأتلا نأ :ينعي «ميلستلا موزلو ليوأتلا كرت

 :لئاسم  هدارم مهفل  اهيلع ينبني ةقباسلا ةلمجلاو ؛ليوأتلا كرت :وه قحلا

 ًالايإ لوؤي ءيشلا :لآ ردصم متنا -:ليوأتلا ئنعم .: ىلوألا ةلأسملا
 ءاذك :ئلإ راض :اذك ىلإ رمآلا »لآ :ةليوأت :ىسست هتياهن ..هلايإ-كليوأتو

 هيلع ىرج اميفو ةنسلاو باتكلا يف ءاج اميف ليوأتلا :ةيناثلا ةلأسملا

 اذه ليوأت '-ريسفتلا نعم ليوأتلا :لوألا مسقلا :ىلإ مسقني ءاملعلا مالك

 :ليوأتلا: لهأ لاق ::ريرج نبا دنعو. ءاهريسفت :ايؤرلا ليوأت «هريسفت ينعي

 ليوأت .يهنلاو رمألا ليوأتو رابخألا ليوأت : يناثلا مسقلا ..ريسفتلا .لهأ ينعي

 لاثتماب نوكيف هيهاونو هللا رماوأ ليوأت امأو ءربخلا ةقيقح هيلإ لوؤي ام ربخلا

 نسحأ [89 :ءاسنلا] # اليوت نسمح يح كِل ىهاونلا نع ءاهتنالاو رماوألا

 :ىنعمن ليوأتلا :ثلاثلا مسقلا .ةبقاع يار داو ّلج - هللا رمأل الاثتما

 هرهاظ نع ظفللا فرص :نييلوصألا دنعو .ةجحل هرهاظ نع ليلدلا فرص

 باتكلا يف تأي مل ثداح ىنعملا اذهو .ةنيرقل هريغ ىلإ هنم ردابتملا

 .حيحص وهف ةيملعلا هطباوضب مدختسا اذإ نكلو «ةنسلاو

 ىلغ هب 1ك يذلا وه ليوأتلا نم ثلاغلا عونلا :ةثلاثلا ةلأسملا

 :الثمف .ًاليوأت مهفيرحت ومسو اهوفرحف تايبيغلاو تافصلاو ةيؤرلا صوصن
 ىنعملا اذه نع هوفرح ءهنم ردابتم ىنعم هل «ليلدلا هب ءاج يذلا ةيؤرلا ظفل

 - العو لج - هنوكف «هيبشتلل ةيؤرلا ءاضتقا يهو مهدنع ةنيرقل هنم ردابتملا
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 ةيلقعلا ةنيرقلا هذه تناك املف ءةهج يف نوكيو ًازيمتم نوكي ينعي ًايئرم
 نأل ؛ةيؤرلا لوؤن :اولاق قولخملا هبشي ال  العو لج - هللا نوك ىهو
 .ةقلخت ل اهينشتو ةليكت هيف نأل -؟ اعظق ةاره ريغ رعاظلا اهاتعم

 نأ :هنايبو .ال ًاعطق ؟اقح ليوأتلا متقبط له :لوقت نأ :باوجلاو
 نكلو .ةحيحص ةدعاق «ةنيرقل هريغ ىلإ هنم ردابتملا هرهاظ نع ظفللا فرص

 - برلا تافصو .هريغ ىلإ هفرصن ىتح ىنعملا :مولعم رهاظلا نوكي نأ دب ال
 امأو .ةغللا نم همهفن يذلا ىنعملا لصأ ىلع لمتشم اهرهاظ - العو لج
 تافصلا ىنعم يف ًارهاظ سيل اذهف فاصتالا ةيفيكو همامتو ىنعملا لامك
 ىنعملا لامكو ةيفيكلا ةفرعم وه رهاظلا نأ اومهوت املو .ةيبيغلا رومألاو
 اوفرص امنإو رهاظلا اوفرصي مل مهف .مهوتلا اذهل هرهاظ نع ظفللا اوفرص

 صنلا ىلع طلس يذلا ليوأتلا نذإف .ًارهاظ هومهوت رهاظلا ىلع ًادئاز ًائيش
 ثالثلا لمشي صنلا نأ اوليخت مهنإف .ماهوألا يف ام ىلع طلس ةقيقحلا يف

 ليوأتلا اوطلس مث هتيفيك يفو همامت يفو ىنعملا لصأ يف :ىنعملا يف ًاعيمج

 رهاظ امنإو «ةيفيكلا يف سيلو ىنعملا لامك يف سيل صنلا رهاظو .هيلع
 فلا القواد للا فاحت ناضآ هيفا هن اهلا كم اهذلا ضنا
 مامت ؟عمسي فيك نكل «عمسلا ةفصب فصتم - العو لج - هللا نأب نمؤنف

 ةفصب - العو لج  هفصن نكلو .هيف لخدن نأ عيطتسن ام عمسلا ىنعم
 .تافصلا نم اهريغ كلذكو عمسلا لامك هل نأو عمسلا

 عدتبم لكف ءاهوتبثأ يتلا تافصلا ليوأتب مهمزلن نأ عيطتسن :ًاضيأو
 يقاب هب تبثن يذلا وه ةفصلا هب متبثأ يذلا صنلاف ؛تافصلا نم ًائيش تبثأ

 تافصلا نأل ؛ةنكمم ريغ ليوأتلا ةدعاقف . العو لج  برلا تافص

 ناكف .اهانعم مامت وأ اهتيفيك ىلإ لصي نأ دحأل نكمي ال ةيبيغلا رومألاو

 موزلو اهليوأت كرت وه ةيبوبرلا ىلإ فاضي ىنعم لك ليوأتو ةيؤرلا ليوأت
 يبايعلا

 صوصن ىلع ليوأتلا عدبلا لهأ طّلس املثمف :زاجملا :ةعبارلا ةلأسملا
 الو نآرقلا يف تأي مل زاجملا ظفل .زاجملاب ىمسي ام اوطلس ؛؟تايبيغلا
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 لمعتسي مل ينعي نيعباتلا يعبات الو نيعباتلا الو ةباحصلا مالك يف الو ةنسلا
 ىف لمعتسا نإ «لامعتسالا بسحب وهو ثداح هظفلف ..«ةلضفملا نورقلا يف

 هلع دقو هعالطتمالا يف تناكم ال ذر نهي وتاب الق اقرت كؤيفم ود

 ىنثملا نبا رمعم ةديبع وبأ بتكف ؛ةحيحص يناعم يف ملعلا لهأ ضعب
 نم «زاجم» ةملكلاب دصقي اذام نكلو .ةثداح ةظفل ىه نذإ .«نارقلا زاجم»

 .ىنعملا نم برعلا هتزاجأ امو ةغللا ىف زوجي ام 58 :زاجملا :ةغللا ثيح

 :مهلوقب هوفرعف .فيرحتلا لهأ عكا يذلا دما ني تعمل اذهو

 هفرعو ءامهنيب ةقالعل ٍناث عضو ىلإ لوألا عضولا نم ظفللا لقن زاجملا

 لوألا فيرعتلاو .هل عضو ام ريغ يف ظفللا لامعتسا وه :مهلوقب مهضعب

 مث «ىنعم ظافلألل تعضو برعلا نأ :هانعمو نييلوصألا دنع روهشملا وه

 نأل حيحص ريغ فيرعتلا اذهو .يناثلا عضولا ىلإ لوألا عضولا نم هتلقن

 تايلإ ىلإ ليبس الو ءالوأ عضو هنوك يف ناهرب ىلإ جاتحي لوألا عضولا

 لج - برلا تافص ىلع زاجملا فيرعتلا لهأ قبطي فيك فرعن يكلو .كلذ
 ةمحرلا ظفل نأ ينعي «ماعنإلا نع زاجم مهدنع ةمحرلا :لاثم ذخبأت - العو

 لج 2: بزلا تافص يف لمعتسا املف «ناسنإلل قولخملل برعلا هتعضو

 لوقت ال اذاملو ؛ماعنإلا وهو ناث عضو ىلإ لوألا عضولا نم هولقن  العو

 راسكناو فعضب الإ لصحت ال ةمحرلا نأل :اولاق ؟ةمحرلاب فصتم هللا نإ

 صيصخت نأ كلذو ؛لطاب مالكلا اذهو  العو لج  برلا هنع هزنم اذهو

 دنع دجوي يلك ىنعم ةمحرلاف «حيحص ريغ طقف ناسنإلل اهعضوو ةمحرلا

 ٠ هتاذ نأ امك «قولخملا ةمحر ريغ  العو ٌلج - هللا ةمحرف ءهريغو ناسنإلا

 سيل ناسنإلا لاح يف ًادرفم ةيوغللا ةيلكلا لعج اذإف .قولخملا تاذ ريغ
 ةفرعم :لوألا :نيناهرب ىلع درلا ينبن نأ نكمي اذهل دلل نت لاا باع

 نأ روصتي ال هنأل ؛ةروصتم ريغ لوألا عضولا ةلأسم نأو :تاغللا

 : يناثلا .وحنلا اذه ىلع تاحالطصالاو تاملكلا تعضوف تعمتجا برعلا

 لجتمت ناسنالا يف اهدوجوو .يوغل ماع فيرعت اهل ةكرتشملا ةيلكلا يناعملا

 هيلع طّلسي ال يلكلا فيرعتلا وأ ةيلكلا ةيضقلاف . . اذكهو ليثمت ريطلا يفو

 ًالثمف .عقاولا يف اهيلع ةلثمأ تءاج ةيلك يناعم اهيف ةغللاف .ةلثمألاب زاجملا

 اك



 نأ اوأر مهف «ليملا يف ةلاطتساو ليملا ىلع ةلالد اهيف ةغللا يف حانج ةملك
 وهو ليمي ءيش ناسنإلا يفو .ًاحانج هومسف ليمو ةلاطتسا هيف رئاطلا حانج
 .حانج يهف ديلا

 لك

 ا



 .[هيزنتلا بصي ملو لز هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمو] **

 تافصلا اوفن ةلوؤملاف «؛ةمسجملا ةفئاطو ةلوؤملا ةفئاط ىلع در هيف

 بصي ملو لز نيتفئاطلا الكف ءاهوهبشو اهولثم ةمّسجملاو ءاهوفرحو

 «دحوملل ىتح ريذحت هيف اذهف «هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمو» :هلوقو .هيزنتلا

 هتفص نيب ةهباشم ةمث هتفص ىف  العو ّلج هللا نأ دحأ لابب رطخي الف

 ةينب وعل دفلك لغو لج ىةباقا كالا و ططعا ان" ءاكف قولكملا ةقصو
 العو لج - هلل ةفصلا لامك تبثن امنإو «ةيفيكلا ةهج نم.الو“ ءةفصلا لامك

 ةرابعلاو .كلذ كردت نأ عيطتست ال هدودح امو لامكلا اذه فيك نكل .-

 - برلا تافص نأ «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دعاوق نم ةدعاقل ةررقم ةقباسلا

 لب «هيبشتلا اهيف دقتعي نأ الو «ىفنلا اهيلع طلسي الأ بجي  العو لج

 كم لكف سياق نع ةلذاخلا لهن دكا نلتسي ةلو فينش الج انابنإ فرك
 ئلاعتو هناحبس هللا نإف .دٌحومب سيل هنإف هيبشتب وأ ىفنب تافصلل ضرعت

 :هترابع يف اهدروأ يتلا ظافلألاو .ريصبلا عيمسلا هز ءيش هلثمك سيل

 يفني نأ :ءايشأ لمشي يفنلاف «حاضيإ ىلإ جاتحت هيزنتلاو هيبشتلاو يفنلا

 مهو تافصلا رثكأ يفني نأ وأ «ةيمهجلا مهو اهلك  العو ّلج هللا تافص

 :تافصلا نم اضعب يفني نأ وأ .ةيديرتاملاو ةرعاشألاو ةيبالكلاو ةلزتعملا

 لصأل هجوتي ةرات يفنلاو .ثيداحألا حارشو نيرسفملا نم فئاوط مهو

 .ةفصلا ىنعم ىلإ ةراتو ةفصلا ةيفيكل ةراتو ةفصلا رهاظل ةراتو .ءةفصلا

 عمسلاب ًالثم  العو لج - هللا فاصتا ًالصأ يفني نأب ةفصلا لصأل ههجوتف

 اهرهاظ نكلو ةفصلا تبثن :نولوقيف ءةفصلا رهاظل ههجوت امأو .ءةمكحلاب وأ

 ' ريغ هنكلو ىنعم ةفصلل نولوقي نيذلا :ةلوؤملا :ناتقرف مهو دارم ريغ

 لهأ  ةضوفملاو ؛ماعنإلا ةدارإ :اهانعم ةمحرلا ًالثمف ردابتملا ىنعملا

 اهل ملعن الو ىنعم اهل ملعن ال :نولوقي نكلو ةفصلا نوتبثي :- ليهجتلا

 جهنم وهو بجاولا وه اذهو ءطقف ةفصلا ةيفيك ىلإ يفنلا هجوت امأو .فيك

 ىلإ هجوتملا يفنلا امأو .ةيفيكلل انيفن عم ةفصلا تبثنف .ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 تاذ تسيل اهنأ يأ اهانعم نوفني نكل تافصلا نوتبثي نوريثكف «ىنعملا

 ءيش - العو لج  برلا تاذب اهمايق ةهج نم تافصلا :نولوقيف ىنعم

,8 



 :ةيناثلا ةملكلاو .ةفلتخملا بهاذملا نم ةلمج هيف كرتشي اذهو ءدحاو

 لج - هللا لعج وأ  العو لج هلل ًاهباشم قولخم لعج وهو :هيبشتلا
 «لماكلا هيبشتلا :ىلوألا :بتارم وهو تاقولخملل هتافص يف ًاهباشم  العو

 هللا ئلاعت - يتروصك هتروص وأ يديك هدي - هللاب ذايعلاو ةمسجملا لوقك
 ويمص سيل  العو لج - هللاب رفك عونلا اذهو .كلذ نع هزنتو سدقتو
 يف هيبشتلا نوكي نأ .:ةيناثلا ١١[. .:ىروشلا] 4ريِصبلا ٌعيِمَسلَأ َوَهَو 2

 اهملعن ال ةيفيكلا :لوقيف ؛ جلا يف كلو يلع ىف ذلة فعلا عج

 امم اذهو قولخملا يف اهانعم وه  العو لج هللا يف ةفصلا ىنعم نكلو

 هيرتعي ال لماك هقح يف اهانعم  العو لج  برلا ةفص نأل ؛هبنجت يغبني

 ةعيضولا هتاذ بساني ةقيعلاب هفاصتاف قولخملا امأو .هوجولا نم هجوب صقن

 لعجي نأب «قلاخلاب قولخملا هيبشت :يأ «سكعلا هيبشت :ةثلاثلا .ةريقحلا

 اذه يف فرصتلا وأ ةثاغإلاك - العو لج - هللا تافص نم ةفص قولخملل

 ةكئالملاو روبقلاو مانصألا دابع لاحك  العو ّلج  هللاب كرش وهو .نوكلا

 هيزنت ينعي :هيزنتلا :ةثلاثلا ةملكلاو .ةفصلا هذه ىلع مهلك .ءايلوألاو ىسيعو

 ,حيبستلا وه :هيزنتلاو .هتمظعو هلالجب قيلي ال امع  العو لج - برلا

 فئاوط رئاس نم هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمف .هلل ًاهيزنت :هللا ناحبسو
 مل وهف هزني هنأ معز نإو .هلالج لج - هللا هيزنت بصي ملو لز ؛لالضلا

 - انبر نإف» :هلوقب كلذ لع مث  العو لج - هلل قحلا هيزنتلا ىنعم بصي
 يف سيل «ةينادرفلا توعنب توعنم «ةينادحولا تافصب فوصوم - العو لج
 هلأ ره لفل ”نلاغل هلوق نم ةوحام اذهو ا ةثرسلا نيم حا ةادعف

 يفو هتافص يفو هئامسأ يف دحاو ينعي :دحأ ١[ :صالخإلا] 4«( دحأ

 تاقولخملا هيلإ دمصت يذلا [صالخإلا] 09 ُدَمَصلَا ُهَسنأا# .هلاعفأ

 9©4 ذكوُي ْمَلَو دي ْمَلاظ اهرضي ام عفدو اهعفني ام بلط يف اهعمجأب
 <02 ذأ وفك ُمَل كي َمِلَو» :ةيبوبرلا ديحوت تابثإ هيف [* :صالخإلا]

 .العو لج - انبر نإف» :لاق .تافصلاو ءامسألا ديحوتل تابثإ [4 :صالخإلا]

 توعلب توعنم» «هتافص ىف دحوتم ىنعي «ةينادحولا تافصب فوصوم

 .هيف درفنم هنأ ناسا ناد زق لك د يزرلا يب تيسر نطما قدا 1 ةرقلا
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 هل هللاو ءاهنيب ام قيرفتلا دري مل وهو ةبراقتم ةغللا يف تعنلاو ةفصلاو

 مسقنت هتوعنو - العو لج  برلا تافصو .العلا توعنلاو ىلعلا تافصلا

 لج - برلاب اهمايق رابتعاب :لوألا ميسقتلا .ةفلتخم تارابتعاب ماسقأ ىلإ
 - العو لج - انير كفني ال يتلا :تاذ تافص :نيمسق ىلإ مسقنت - العو

 تافصلا ىمستو :لعف تافص .نينيعلاو هجولا لثم اهب فاصتالا نع

 يهف «ةرات اهلعفي الو ةرات  العو لج - انبر اهلعفي يتلا يهو ةيرايتخالا

 .هتردقو هتئيشمب - العو لج - برلاب موقت يتلا
 تافص .لامج تافص ىلإو لالج تافص ىلإ مسقنت : يناثلا ميسقتلا

 هرهقو هتمظعو هلالجب  العو لج  برلا تعن اهيف ىتلا تافصلا :لالجلا

 هولا هتاف ناك لس كوكل فطنوملا "يتلق: حق فلحت :نتلا نمو ةةورجو
 عقب قموملا بلت ناقوس نتا قانيفلا لال كاتعناما رت ريفلاو
 .. ةفأرلاو ةيضرلا ةقيقكا هاجمت هئاقلبو هب سنألاو  العو لج  برلا

 - ديحوتلا رابتعاب اذهو  ةيهولأ تافصو ةيبوبر تافص :ثلاثلا ميسقتلا
 نم وهف ةردقلاو ماقتنالاو ةنميهلاو كلملا لثم ةيبوبرلا دارفأ نم ناك امف

 لثم اهب  العو لج - هبر دبعلا دحو ىتلا .ةيهولألا تافصو .ةيبوبرلا تافص

 ْ :هلآلا مطار لمعلا
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 ال «تاودألاو ءاضعألاو ناكرألاو تاياغلاو دودحلا نع ىلاعتو] ٠

 .[تاعدتبملا رئاسك تسلا تاهجلا هيوحت

 مودعملاو .هنمز يف نوملكتملا هيلع ىرج امل ةعباتم ظافلألا هذه ركذ

 .الضفم نوكي تابثآلاو ًالمجتم نوكي يفنلا نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةدعاق نأ

 ىلع لومحم همالك نكل ؛«ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةقيرطل ةفلاخم عون هيف هلوقف

 رايتخالا دنع اهلوقت ال ظافلألا هذهو .هيف عسوتي اذهو تابثإلا دعب هيزنتلا

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ قيرطل فلاخم وهو لصفم يفن اذه نأ :لوألا

 مل يذلاو .ةنسلا يف الو باتكلا يف ال درت مل ظافلألا هذه نأ : يناثلا

 ؛ىنعملا ةلمتحم اهنأ ىفنلا ىنعم سيلو «هيفنت نأ الو هتبثت نأ نسحي ال دري

 ناك كيو نراقكم انهاشم هراقلاوددفلا «فيدجحلا نإ رقلا ”زواحس 0 نال
 اولثس- العو لج هلل شرعلا ىلع ءاوتسالا اوركذ:امل ءاملعلا نم ةفئاط

 لك يف هللا نأ يف ةيمهجلا ىوعد اولطبي نأ لجأل اذهو .دحب :اولاق ؟دحب

 رمألا ير ةماعلا ةرظانملا يف هتديقع نايبل جاتحا اذإ دحوملاو :ناكف

 ينعي .ريرقتلا دنع ةديقعك تبثت ال نكلو «ةحلصملل اهلامعتساب سأب ال هنإف

 هشرع ىلع وتسم هللا نإ :لقي الف كتديقع يه ام لئس وأ ًءادتبا بتك نم
 :تتيدمتلا ىف غال دقوا مبل عا نلف وكيس نا نإ ؟ كرقت كلو ا دجحي
 نم هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحبس تقرحأل هفشك ول رونلا هباجح١
 تابثإ هيف' سيل اذه ؟قلخلاب دودحم رصبلا نأ كلذ ىنعم لهف 2"هقلخ

 ال هتافصب هفاصتا ىف .قلطم  العو لج - هنأ تابثإ هيف امنإو ؛ةياغلاو دحلا

 نوكذ نأ نفت هيف «تابافلاو هافحالاواناكرالاو# لاق كدت دع
 برلا هزنيف قولخملا ىف اهنأل ؛تاودأ وأ ءاضعأ وأ ناكرأ ةيتاذلا هللا تافص

 انك باسر هلو ف لانعاش :ةه ذأ نوقعملاو ءاهتعد الفور لعد

 :تاعدتبملا «تاعدتبملا رئاسك تسلا تاهجلا هيوحت ال» :لاق .قبس

 .(١ا/9) ملسم )00(

 ١م



 انهو لك ىنعْمبو ةيقب ىنعمت لمعتست ةغللا يف رئاسو «تاقولخملا
 ىلعأو لامشو نيميو فلخو مامأ :تسلا تاهجلا .لك ىنعمب اهلمعتسا

 لج  برلا يوحت ال ةقولخملا هذهو «ةقولخم تاهجلا هذهف «لفسأو
 الف «ةيبسن تاهجلا هذهو .هتاقولخم قوف للاعتو هناحبس هللا لب ؛ العو

 وأ ءيش مامأ وهو الإ ءيش مث سيلف ءقلطم لامش وأ قلطم نيمي دجوي
 امأو «قلطم ءيش اهيف سيلف ةيفاضإ اهلك يهف .ءيش هقوف وأ ءيش هفلخ

 لج برلا ولع وهف «تاقولخملا نم ةفئاطل بسني ال يذلا قلطملا ولعلا

 عدبلا لهأ ىحنم هيف ىحني ال «تسلا تاهجلا هيوحت ال» :هلوق نذإف .هلالج

 رئاسك» .ةيبسنلا تسلا تاهجلا اهب ىنعي امنإو - العو لج - هللا ولع ىفن ىف

 فشلا :تايمتلاى ذهب“: روغست ةوكت هنآ ذب ال :تاتولكملا لك :تاعدتبملا

 :ةيستلا
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 ىلإ ةظقيلا يف هصخشب جرعو ِةِْلَك يبنلاب يرسأ دقو «قح جارعملاو] **

 ىحوأو ءاش امب هللا همركأو ءىلعلا نم هللا ءاش ثيح ىلإ مث ءامسلا

 يف ملسو هيلع هللا ىلصف «ىأر ام داؤفلا بذك ام .ىحوأ ام هيلإ

 .[ىلوألاو ةرخآلا

 ءارسإلا ةلأسم ريرقت ىلع. تلمثشا - هللا همحر  همالك نم“ ةلمجلا هذه

 هب جرع هنأو سدقملا تيب ىلإ ةكم نم هب يرسأ لَك يبنلا نأو «جارعملاو
 نم الإ ملعت مل يتلا ةيبيغلا لئاسملا نم ةلأسملا هذهو .ةظقيلا يف ءامسلا ىلإ

 ناكو هعوقوب انملس امنإو «همزلتسي الو كلذ ىلع لدي ال لقعلاف هلك هتهج

 : ءارسإلاو يلي انيبن هب ربخأو ءهباتك يف هب ربخأ  العو لج - هللا نأل ًاقح
 يف اليل: نسدقملا تيب ىلإ ةكم نم يبنلا لقتنا دقو.«ليللا يف يشملا ونه
 جورعلا نم .لاعفم : جارعملاو .«قاربلا» ىمست ةباد ىلع ناكو زيجو تقو

 مسا جارعملاو لعفلل مسا ءارسإلاف .ِِلَك هب جرع اهيلع يتلا ةلآلل مسا وهو
 امنإو «هيف لقعلل حرسم ال يتلا ةيبيغلا رومألا نم امه نيئيشلا الكو .ةلآلل

 يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةدعاقو .تدرو يتلا ليصافتلاب اهب ناميإلا بجاولا

 اهرهاظ نع اهفرصي ليوأتب اهل ضرعتي ال نأو ءاهب نمؤي نأ :ةيبيغلا رومألا
 يواحطلا مالك نم ةقباسلا ةلمجلا تحتو .اهقئاقح نع اهفرصي فيرصتب وأ

 : لئاسم ةدع لخدي

 «جارعملاو ءارسإلا عوقو رركت يف ملعلا لهأ فلتخا :ىلوألا ةلأسملا

 ءارسإلا نأ :لوألا :نانثا لاوقألا مهأو ؟رثكأ مأ ةدحاو ةرم اناك له

 .ةلدألا رهاظل برقألاو حيحصلا وه اذهو ةدحاو ةرم الإ انوكي مل جارعملاو

 نبا ظفاحلا رايتخا وهو ةدحاو ةرم جارعملاو نيثرم عقو ءارسإلا نأ : يناثلا

 نأ ىلع ملعلا لهأ رثكأ ؟جارعملاو ءارسإلا عقو ىتم :ةيناثلا ةلأسملا

 ةنسلا له يف مهنيب نِّيب نيابت ىلع ةنسب ةرجهلا لبق اعقو جارعملاو ءارسإلا

 :ليقو نيرهش الإ ةنس :ليقو ءرهش الإ ةنس :ليقف ؟ًابيرقت ةنسلا مأ ًاديدحت

 اذذلا



 نأ ىلع لدي فالتخالا اذهو .رهشأ ةرشع :ليقو رهشأ ةينامثب ةرجهلا لبق

 تباث ريغ بجر نم نيرشعو ةعبس ةليل يف جارعملاو ءارسإلا عوقو ديدحت
 : جيجل هجوب

 هحورو هلي يبنلا دسجب اعقو له :جارعملاو ءارسإلا : ةثلاثلا ةلأسملا

 تلاقف مهيلع هللا ناوضر ةناحصلا فلتخا ؟امانم ناك مأ ؟طقف هحورب مأ
 يذلا باوصلاو .هدسجبو هحورب لب :نورخآ لاقو طقف هحورب ناك :ةفئاط

 :ليلاعت هلق اهتم ةلدأل ؛ةجورو.هدسجي ناك هنأ ةتسلا' لهأ رثكأ هيلع

 كلذكو .حورلاو دسجلل مسا دبعلاو ١[ :ءارسإلا] « ءوِدْبَسب رن ىلا نحب

 نوكت امنإ هذهو هلا بايلق جرختساو هك هردص قش ليربج نأ تيئ'امل

 الف ءًامانم ناك جارعملاو ءارسإلا نأ ةباحصلا نم دحأ لقي ملو .دسجلل
 اوققدي مل نيذلا ءاملعلا ضعب هلاق لب ؛فلسلل لوقلا اذه بسني نأ غوسي

 .ًامانم نوكي نأ نيبو حورلاب هنإ لاق نم لوق نيب قرفلا

 عومجم نمو «جارعملاو ءارسإلا يف تاياورلا تعونت :ةعبارلا ةلأسملا

 .جارعملاو ءارسإلا يف ثدح ام ملعي اهب ةحيحصلا تاياورلاو ثيداحخألا

 اهتعرس يف اهنأ :نيرمأل كلذو قاربلاب ةبادلا ةيمست هيف تاياورلا عومجمو

 جارعملا هنوك نم ذخؤت يتلا مكحلا نمو .ءاضيب اهنأل اقيزن اهل نأو «قربلاك

 ىلع هريسم يف ِهِْكَك يبنلا عالطا :ةرشابم ةكم نم سيلو سدقملا تيب نم
 نيب طابترالا راهظإ كلذكو .نوكرشملا هلأس اذإ هتجحل ىوقأ نوكتل ضرألا
 ثيح لي يبنلا لضف روهظو .امهريغ نود ةلبق امهنوك سدقملا تيبو ةكم
 يف تطبر ةبادلا نأ تاياورلا يف ءاج اممو .سدقملا تيب يف ءايبنألا مأ

 ءايبنألا اهيف يقلو ءامسلا ىلإ هب جرع مث .ملعلا رثكأ اهلبق دقو «ةرخصلا

 مأ مهحاورأو مهداسجأب لَو يبنلا مهيقل لهو .مهنكامأ فالتخا ىلع

 تناك ايقللا نأ نيلوقلا نم رهظألاو :ملعلا لهأ فلتخا ؟طقف مهحاورأب

 .- مالسلا هيلع  ىسيع الخ داسجألا نود حاورألاب

 ةعباسلا ءامسلا قوف ام ىلإ عفر امنيح كي يبنلا :ةسماخلا ةلأسملا

 :هرصببو هبلقب اهآر «ىربكلا هبر تايآو ىهتنملا ةردسو رومعملا تيبلا ىأرو
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 42 قط ابو ٌرَصَبلا عر امل ١١[. :مجنلا] 409 أر ام ُداَوْفْلا بدك امل

 هرصبب اهآر ءايشأ كانهف ءاعيمج بلقلابو رصبلاب تراص ةيؤرلاف [17 :مجنلا]
 لخدي اممو .طقف هبلقب اهآر ءايشأو طقف هرصبب اهآر ءايشأ كانهو «هبلقو

 .ىحوأ ام هدبع ىلإ ىحوأف همالك عمس امنإو هبر ري مل ٍةِلك يبنلا نأ :انه

 هيلع ىسومو هلي يبنلا نيب تلصح ىتلا ةعجارملا :ةسداسلا ةلأسملا

 فيفختلا راص له :تاياورلا يف فالخ عقو انه «ةالصلا ضرف يف مالسلا
 يف. سمخ ىلإ تلصو ىتح .ًارشع ًارشع :فيفختلا ناك مأ ؟ًاسمخ ًاسمخ

 يف سمخ ىلإ تلصو ىتح .ارشع أرشع عقو فيفختلا نأ باوصلاو ؟اهرخآ
 ةالصلا .«ىلوألاو ةرخآلا يف ملسو هيلع هللا ىلصف» :اهدعب لاق ؟اهرخآ

 «تالامعتسا اهل ةالصلاف هيلع ءانثلا  هلالج لج - هللا نم ِةلك ىبنلا ىلع

 ةكئالملا نم ةالصلاو .ءانثلا ىنعمب يهف  العو لج - هللا نم تناك اذإف
 هيلع رينثي نأب ءاعدلا :دبعلل دبعلا نم ةالصلاو .رافغتسالاو نينمؤملل ءاعدلا

 ىلع ل مهّللا دارفنالا هجو ىلع لاقي الف «ءايبنألاب ةصتخم ةالصلا لصأو

 دقو «دارفنالا هجر يلع هيلع ناب لذ مربع امأ 6 نوكي نأ الإ نالف

 اذهف ءهبحصو هلآو دمحم ىلع ّلص مهّللا : عبتلا هجو ىلع هيلع يلصي

 ًاراعش نكي مل اذإ دارفنالا هجو ىلع زوجي دقو .عبتلا هجو ىلع نكلو زوجي

 :ةقدصلاب ىفوأ يبأ نبا هءاج امل لي ىبنلا لاق امك «نيترم وأ ةرم ينعي
3 

 3 أ يبأ لآ ىلع لص مهّللا»

 دك <52



 .[قح هتمأل ًاثايغ هب ئلاعت هللا همركأ يذلا ضوحلاو] **

 ةلأسم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع ريرقت ىلع ةلمتشم ةلمجلا هذه

 يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ اهثحب ىتلا ةميظعلا لئاسملا نم وهو «ءضوحلا

 ندب رمأ نموحلا نأ ةكاهج نم ةتاقعلا يف هل 'ةهدحي يبسو :«داقتعألا
 فالخ ًاضيأو «.هتابثإ ىلع ةنسلا نم ةلدألا رتاوتو «بجاو هب ناميإلاو

 .جراوخلاو ضفاورلا همهف يف فلاخو «ةلزتعملا هركنأف ءهيف ةعدتبملا

 نإ :اهنم مهفي اثايغ ةملكو ءهتمأل ماركإ هيفو ِةِكَي يبنلل ماركإ ضوحلاو
 ضوحلا نأ ىلإ بهذي يواحطلا نأ ىلع لدي اذهو ةمألا هب ثاغت ضوحلا

 لصاحو عقاو هنأ :يأ «قح» هلوقو طارصلا لبق ةمايقلا تاصرع يف نوكي

 : لئاسم ضوحلا ةلأسم تحت مظتنيو .ضرف هب ناميإلاو

 اّنإ# :ئلاعت لاق «لامتحاب نآرقلا هيلع لد ضوحلا :ىلوألا ةلأسملا

 رسف لَو يبنلا نأ حيحصلا يف تبث دقو ١[ :رثوكلا] 402 َرَئْوكْلا كتبطعأ
 نع ثيداحألا ترتاوت دقف ةنسلا نم امأو .هايإ هللا هاطغأ نضوح هنأب رثوكلا

 نم رثكأ ِخَِكَي هنع اهاور دقف .هتفص يفو ضوحلا دوجو يف ْهِْلَك يبنلا

 : ةنسلا حيحص نم ليلدلا اهيلع لد يتلا ضوحلا ةفص :ةيناثلا ةلأسملا

 هضرعو رهش هلوط «ةيواستم هعالضأو ءاوس هاياوز عبرم وهف :هلكش :ًالوأ
 ضرألا رع سرا لدي موي9# ةلدبملا ضرألا يف :هناكم :ًايناث ل

 :هيبشتلا اذه نم مهفيو ءءامسلا موجنك تفصو : هتينآ : اثلاث .14 وعلو

 دنشأ :هؤام» عبار هووقلاو ؟ءاهتلاو .قاركألا يف موجنلاك هتينآ نأو «ةريثك اهنأب

 نم هئام ردصمو .كسملاك هئام ةحئارو لسعلا نم ىلحأو نيللا نها فايت

 .ةنجلا ىف يذلا رثوكلا

 وه له ؟ضوحلا نوكي نيأ :ءاملعلا فلتخا :هعقوم :ةئلاثلا ةلأسملا

 لبق هنأ ىلع ملعلا لهأ روهمج :لوألا :نيلوق ىلع ؟هدعب مأ طارصلا لبق

 لوقلا اذهب نولئاقلاو .هنع نوداذي ًاسانأ نأ ىف ثيداحألا توبثل «طارصلا

 نازيملا لبق هنأ ىلع نورثكألاو «نازيملا دعب مأ نازيملا لبق وه له اوفلتخا

 مك



 نأ :ملعلا لهأ نم ةفئاط : يناثلا .رشحلل سانلا مايق دعب ةمايقلا تاصرع يف

 هيلع لدت ال اذهو ءهدعب ضوحو طارصلا لبق ضوح :ناضوح ضوحلا

 .ثيداحألا

 :ناعون ثيداحألا هب تدرو يذلا ضوحلا نع دوذلا :ةعبارلا ةلأسملا

 هل اذهو «ءضوحلا نع هتمأ ريغ هلي ىبنلا دوذ وهو ءماع دوذ :لوألا

 :ناتدئاف

 ًاماركإ هتمأ هب صتخت نأ ديريف ميحر فوؤر نينمؤملاب ٍلك هنأ :ىلوألا

 نأ يبن لك عابتأ نم ديري ٍةلَي يبنلاو ًاضوح يبن لكل نأ :ةيناثلا.

 .ةلاسرلا مظع روهظ يف غلبأ نوكيف «مهيبن ضوحب اوقحلي

 نم ةرثك ىلإ ةبسنلاب ةليلق ةفئاط ضوحلا نع داذي :صاخ دوذ :ىناثلا

 ىلع ضوحلا نع نوعفدي نيذلا ءالؤه يف ملعلا لهأ فلتخا دقو ءهدري

 :لاوقأ

 ةمليسم اوعبت نيذلاك عللي هدعب ةباحصلا نم اودترا نيذلا مهنأ :لوألا

 مهتلق ىلع لدي «ليلق مهو كلذ لعب اودتراو اورفك وأ حاجس وأ باذكلا

 ."”(يباحيصأ يباحيصأ بر ايد "موق داذي» :ِهلي هلوق

 :لوقيف ًاعيمج نيقفانملا فرعي مل ِِلَك يبنلاو «نوقفانملا مهنأ :يناثلا

 .مهرمأ رهاظ هيلع ناك ام رابتعاب «يباحصأ يباحصأ»

 دادترالاب امإ هنيد يف ريغف ًاثدح ِهِلكك هدعب ثدحأ نم لك مهنأ :ثلاثلا

 نمو عدبلا لهأو «نوقفانملاو ًايقيقح ًاناميإ نمؤي ملو ًارخأتم ملسأ نمم دترا

 .هنيد يف  العو لج - هللا ىلع ىرتفا

 )١( ةراهطلا باتك ملسم )78(.

 نتفلا باتك يراخبلا (؟) )١(« ءايبنألاو )8(.

 ما/



 :عدبلا لهأ نم فئاوط ضوحلا يف فلاخ :ةسماخلا ةلأسملا
 ةنجلا نيبو هئيبو ضوح دوجو لقعي ال هنإ :اولاقو ىكاصأ هوركنأ ةلزتعملاف

 قبس امك ضوحلا نأل لطاب اذهو ؛«يناعملا نم ىنعم هولوأف طارصلاو منهج

 ريغ ةتباثلا ةيبيغلا رومألا ىلع لقعلا طيلستو .يونعملاو يظفللا رتاوتلاب تبث

 هنع داذي نم اولعج نكلو ضوحلاب نونمؤيف ةضفارلاو جراوخلا امأو .زئاج

 لِي دمحم باحصأ مه :ةضفارلا لوقت لب مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا مه

 ًالوأ :ةيرفلا هذه نع باوجلاو .ليلق رفن الإ هدعب ناميإلا ىلع قبي مل
 داذي» :ِدِكك لاقف .هنع داذي نم ددع ليلقت ىلع لدت ةدراولا ثيداحألا

 . اذ ريك عمج ةباحصلاو (7(ىباحيصأ بر اي» ("'(موق

 نيذلا ِهكَك يبنلا باحصأ مه ضوحلا ثيداحأ اولقن نيذلا نأ :ًايناث
 ءرثاكتلل متلق نإو ءهومترفك نم ةياور نولبقت فيكف اورفك مهنأ متمعز

 نأ كش الو !!مهريفكت اهيف ثيداحأ ةباحصلا نم ةلجلا ءالؤه لقني فيكف

 عم مهدعب نم مهيعبات مث اهل مهلقانتو ضوحلا ثيداحأل ةباحصلا ةماع مهف

 نم ةضفارلا موهفم نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي «ةباحصلا نع مهيضرت

 نم اودترا نيذلا نأب دهشي عقاولاو .حيحص ريغ مهفلا اذه نأ ىلع لدي

 اولتاق نمم ليلق رفن مهبولق يف ناميإلا لخدي مل نمم ِةَْك يبنلا باحصأ
 .بارعألا ذاذش نم مهمالسإ دعب اورفك وأ باذكلا ةمليسم عم

 جذل هذه ىف بابسأ هل ههوروو ضوحلا نم برشلا :ةسداسلا ةلأسملا

 ند هنن نملك نأ :ًانناك .داقتعالا عاونك نم ل هدهع ىلع نكي مل الح

 يف ءارتفالا نع دعبلا :ًاثلاث .ةباحصلا مهو ةمألا هذه ةريخب لغلاو شغلا

 ىلع صرحلاو بونذلاو رئابكلا نع داعتبالا :اعناز .- العو لج - هللا نيد

 .ملعأ هللاو .ًابنذ بنذأ اذإ رافغتسالا

 .هجيرخت قبس )١(.

 .هجيرخت قبس (0)
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 [رابخألا يف يور امك قح مهل اهرخدا يتلا ةعافشلاو] ***
 هتمأل لَك هللا لوسر اهرخدا يتلا ةعافشلا نأ ةلمجلا هذه يف ينعي

 يف ءاج ام اهرخدا هلوقب دارا ةنايحألا يف يور امك ةتراث ينعي (قح)

 تأبتخا ينإو ةباجم ةوعد يبن لكلا» 0 لَك يبنلا نأ حيحصلا ثيدحلا
 (””«يتعافش ترخأ ينإ» :ةياور يفو ."”ةمايقلا موي يتمأل ةعافش يتوعد
 : لئاسم ةلمجلا هذه يفو .مهل اهرخدا هنأ ىلع لدي ترخأ وأ تأبتخا

 جوزلا وهو عفشلا نم ةغللا يف :ةعافشلا فيرعت يف :ىلوألا ةلأسملا

 ةقيقحو .ًادرف ناك نأ دعب لئاسلل اجوز.ناص طسوتملا نآل :ةرقلا دض

 نمف ام ةجاح يف هل عوفشملل عفاشلا لاؤس «لاؤسلا يه ةغللا يف ةعافشلا
 يف امأو .يل بلطاو يل لأسا ينعي :نالف دنع يل عفشا دحأل :لاق

 .هتمأل ةمايقلا موي لَك يبنلل ءاعد لكل ماع مسا ةعافشلاف :حالطصالا

 ءايندلا يف ةعافش :نامسق اهماكحأ يف ةعافشلا :ةيناثلا ةلأسملا
 نكلو «ةرخآلا يف ةعافشلا انه يواحطلا هدارأ يذلاو ءةرخآلا يف ةعافشو

 ءاملعلا ركذي «ةرخآلاو ايندلا يف ةعافشلا ماكحأ يف فلاخي نم ةمث ناك امل

 مومعلو ْةللَك يبنلل ةبسنلاب امهماكحأ نونيبيو ءاهيمسقب ةعافشلاب لصتي ام انه

 .نيفلكملا

 ةعافش مثف «سانلا اهيف فلتخا ةرخآلا يف ةعافشلا :ةثلاثلا ةلأسملا

 ةلزتعملا اهركنأ ةعافشو .ءفقوملا لهأل لك هتعافش يهو اهيلع عمجم

 ةعافشلا نم عاونأ كانهو .رئابكلا لهأل ةعافشلا يهو «فئاوطو جراوخلاو

 هذهو ءاهيلع ليلدلا دورو لجأ نم ةنسلا لهأ نم ءاملعلا رظن اهيف فلتخي

 .داهتجا ذخأم اهنأل ؛ةديقعلا يف فالخلا نم دعت ال

 : عاونأ ةمايقلا موي للي يبنلل يتلا ةعافشلا :ةعبارلا ةلأسملا

 .اوبساحي نأ فقوملا لهأل كي هتعافش يهو .ىمظعلا ةعافشلا :لوألا

 )١( ديحوتلا باتك يراخبلا )١1( ناميإلا باتك يف ملسمو )4”(.

 دمحأ (؟) )1/5”(.
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 نم رئابكلا لهأل ىتعافش» .رئابكلا لهأ ىف ِخِلَك هتعافش :ىناثلا

 رمأف مهتانسح ىلع هتائيس تحجر رئابك لهأ موق :ناعون يهو ''"«يتمأ

 رانلا اولخد موقو .رانلا اولخدي ال نأ يف ِةْكَك مهيف عفشيف ءرانلا ىلإ مهب

 .اهنم اوجرخي نأ يف ِهَِك مهيف عفشيف

 «باذع الو باسح ريغب ةنجلا ماوقأ لوخد ىف لي هتعافش :كلاثلا

 .ةشاكع ثيدحب هل لدتسيو

 قفتم يهو «ةنجلا لهأ ضعب تاجرد عفر يف ِخكَك هتعافش : عبارلا

 .ةملس ابأ ينعي '"”«نييدهملا يف هتجرد عفراو» :ثيدحب اهل لدتسيو ءاهيلع

 ىلع اوراصو مهتائيسو مهتانسح تواست ماوقأل دبع هتعافش : سماخلا

 .فارعألا

 .ةنجلا اولخدي نأ ةنجلا لهأل ِةَِكَت هتعافش : سداسلا

 هنع  العو لج هللا ففخي نأ ىف بلاط ىبأل لي هتعافش : عباسلا

 .تاذعلا

 الو لَو يبنلاب ةصاخ تسيل ةمايقلا موي ةعافشلا :ةسماخلا ةلأسملا

 تعفشا» :حيحصلاب تبث امك نونمؤملا عفشيو ءةكئالملا عفشت لب «ءايبنألاب

 ."”«..نونمؤملا عفشو نويبنلا عفشو ةكئالملا

 امك ةقلطم  العو لج - هللا دنع عفنت ال ةعافشلا :ةسداسلا ةلأسملا

 ةعافشلا عفنت الف [48 :رثدملا] *09 َنِعَِطلَأ ٌةَعَمَس رُهُمَمَت اق :هناحبس هلاق

 :اهيف نيطرش دوجوب الإ ةكئالملا نم الو ءايبنألا نم ال

 .عفشي نأ عفاشلل هللا نذأي نأ :لوألا

 .هل عوفشملاو عفاشلا نع  هلالج لج  نامحرلا اضر : يناثلا

 )١( دمحأ )#/*7١( 2ةنسلا باتك دواد وبأو )5١(.
 زئانجلا باتك ملسم (؟) )7(.

 )6( ناميإلا باتك ملسم )07”(.
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 ةعافشلا تعقو اذإف «ينوكلا نذإلاو يعرشلا نذإلا :نذإلاب دوصقملاو
 [4 :ةنحتمملا] 4ك َنريدَتَمْأَلا» هيبأ يف ميهاربإ ةعافشك  ينوكلا هللا نذإب
 نوكي ىتح عفنت ال اهنإف - همع يف هلك يبنلا ةعافشكو هنبا يف حون ةعافشكو
 ءاضرلا طرش امأو .عرشلل ةقفاوم ةعافشلا نوكت ىتح :يأ ؛يعرشلا هللا نذإ

 ابأ هلك يبنلا مع ليلدلا ىنثتساو ءهل ًاعوفشم نوكي الو عفشي ال رفاكلاف
 .بلاط

 نم مائف اهيف لض يتلا ةميظعلا ثحابملا نم ةعافشلا :ةعباسلا ةلأسملا

 ناسلو روبقلاو ءايلوألا يف ولغي نمو برعلا وكرشمو ىراصنلا تلض «سانلا
 اهل ةعافشلا اذهل .[* :رمزلا] «جول هلأ لِ آَئوبِرقِل اَّلِإ ْمُهُدْبََت اما مهلاقم

 .ةدابعلا ديحوتب لصتت ةهجو ةرخآلاو ةديقعلاب قلعتت ةهج :اهثحب يف ناتهج
 ىلإ ةمسقنم قولخملا نم ةعافشلا بلط نإ :كلذ يف ماقملا قيقحتو

- 

 .عرشلا اهب نذأ ةعافش :لوألا

 بلط يهف عرشلا اهب نذأ يتلا امأ .عرشلا اهنع ىهن ةعافش :يناثلا

 ؛عمسي يذلا رضاحلا يحلا وهو :اهءادأ عيطتسيو اهكلمي نمم ةعافشلا

 ةعافشلا بلطو لَك هتايح يف مهل عفشي نأ خلي يبنلا ةباحصلا لأس اذهلو

 لِلَع يبنلاو « هلالج لج  هبر مهل وعدي نأ بلط ىنعمب هتايح يف هنم
 سيل يذلا قولخملا نم ةعافشلا بلط امأ .ةباجم اهنأ هتاوعد يف لصألا

 لاؤسو بلط هنأل ؛  العو لج  هللاب كرش هنإف ؛بئاغ وه وأ تيم :ىحب

 صوصن مومع يف لخدي هنإف هل وعدي نأ تيملا نم بلط نم اذل عا

 ال وأ اهكلمي ال نمم نيبئاغلا وأ تاومألا نم ةعافش بلط لك اذهل .ءاعدلا

 هللاب كرشلا نم هذه نإف خزربلا ةايح يف ًاعرش اهيف هل نذؤي مل وأ اهعيطتسي
 اوناك نكلو ءءاعدلا مهتهلآ نم نوبلطي اونوكي مل نوكرشملا . العو لج -

 اذهلو «ةثدحم تيملا نم ةعافشلا بلط ةروصو .مهل عفشتل اهيلإ نوبرقتي

 ؛ةثدحم ةعدب اهنأب تاومألا نم ةعافشلا بلط نع ملعلا لهأ نم ريثك ربعي

 تسيل اهنأ نونعي ال مهو .هيف تثدحأ يذلا نامزلا لبق اميف نكت مل اهنأل

0١ 



 وه ام اهنمو يكرش يرفك وه ام ةعدبلا نم نكلو ءكرش يه لب ؛كرشب
 .كلذ نود

 لهأ عفنت ال ةعافشلا نأ يف جراوخلاو ةلزتعملا جتحا :ةنماثلا ةلأسملا

 0 [48 :رثدملا] 2*4 َنيِعِنيَقل ُدَعَمَس مهمتك اَنْ :ليلاعت هلوقب رئابكلا

 نم لك يف ماع نيعفاشلا ظفلو «ةعافشلا هعفنت ال رانلا يف نم نأ ىلع ةيآلا

 يف تلزن اهنأل ؛هلحم ريغ يف ةيآلاب مهلالدتسا نأ :باوجلاو .عفشي

 لالدتسالا هجو نع نوجراخ مهف ا مه رئابكلا لهأو ءرافكلا

 هذهو '' ”«يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش» : دي ص يبنلا لوق كلذكو .حيحصلا

 جراوخلاو ةلزتعملاو .ليوأتلا لمتحت ال يهف ءرهاظلاب تسيلو صن اهتلالد

 رفك ةريبكلا لعف نأ يف دسافلا مهبهذم لجأل رئابكلا لهأل ةعافشلا اوعنم

 .لطاب اذهو ءرانلا لهأ نم نوكي ةمايقلا موي هنأو

 ةعافش اهب ملسملا ءرملا لصحي يتلا بابسألا :ةعساتلا ةلأسملا

 نم ةمايقلا موي يتعافشب سانلا دعسأ» نيدلا صالخإو ديحوتلا :لوألا

 ."”(هسفنو هبلق نم ًاصلاخ هللا الإ هلإ ال لاق

 عمس نم» :يراخبلا دنع ءاج امك لوقي اميف نذؤملا ةعباتم : يناثلا

 ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا :لاق مث نذؤملا لوقي املثم لاقف ءادنلا

 الإ .هتدعو يذلا ًادومحم ًاماقم هثعباو ةليضفلاو ةليسولا ًادمحم تآ ةمئاقلا

 ."0(ةمايقلا موي يتعافش هل تلح

 لككلسيي< ج50

 .هجيرخت قبس )١(
 00 دهزلا باتك ملسمو ةفضل ملعلا باتك يف يراخبلا 00

 )١١(. ةالصلا باتك ملسم (6)
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 ىلاعت هللا ملع دقو قح هتيرذو مدآ نم ئلاعت هللا هذخأ يذلا قاثيملاو] **

 ةلمج رانلا لخدي نم ددعو .ةنجلا لخدي نم ددع لزي مل اميف

 .[هنم صقني الو ددعلا كلذ يف دازي الف «ةدحاو

 كلّذب نمؤن اننأو «ةحيحضلا ةلدألا هب تءاجو تباث قاثيملا نأ :يأ
 لاثمأك هرهظ نم مدآ ةيرذ جارختسا يف هتمكح تضم - هلالج لج - هللا نأو
 ةلأسم نأ كلذو ءاهلك ىف ال دئاقعلا بتك ضعب ىف ركذي قائثيملاو .رذلا
 يللا نانيملا ركذ,ةيف نيل .ميركلا ةارقلاو ردا تحاسب ةليصتما قاعيملا
 نم ددع يف كلذ ءاج امنإو ؛هتيرذو مدآ نم  العو لج - هللا هذخأ

 بابرأ نيب اهيلع قفتم قاثيملا ةلأسمو .امهريغو نيحيحصلا يف ثيداحألا
 .هريسفت ىف نوفلتخي نكلو ءذخأ قاثيملا نأ ىف فالخ الف :ةفادخملا قرفلا

 ىلع مهقافتا عم قاثيملا ةلأسم يف ًادج اوفلتخا ةعامجلاو ةنسلا لهأ كلذكو

 قاثيملا ةلأسم ثحنو .مهيلع قاثيملا ذخأو مدآ رهظ نم جارختسالا لوصح

 ديدشلا دهعلا» ىنعمب نآرقلا ىف ركذ :قاثيملا ىنعم : ىلوألا ةلأسملا

 .(دكؤملا

 العو لج هللا نأ هانعم مدآ نم ذخأ يذلا قاثيملا نأ : ةيناثلا ةلأسملا

 ُ هللا ملع روهظ لجأل ؛مهروص جرختسا «هرهظ نم مدآ ةيرذ جرختسا -

 تتالغو لج هللا هؤاشي امب مهيلع دهعلا ذخأ لجألو ءمهيف  العو لج

 قح ثيداحألا يف ءاج ام ىلع هتيرذو مدآ نم ذخألاو يبيغ رمأ قاثيملاو

 # . هوه ني مم وب نم كير ٌلْحَ ْذِإَو# فارعألا ةنآ :تدبلو «باوصو

 .ملعلا لهأ ضعب هركذ امل ًافالخ ةلأسملا هذه ىلع ليلدب [177 :فارعألا]

 هلوقب قاثيملا ةلأسم ىلع ملعلا لهأ ضعن لدتسا :ةثلاثلا ةلأسملا
 ميسْفنَأ . ع شنت مير ٌرهِروُهَظ نم م مدع نب 2 كيو سَ 2 :ليولاعت

 كلت ىلع ًاليلد ةيآلا مهلعج ببسو ١97[ :فارعألا] 3 اوُلاَ 7 تسل

 « . . .مدا َوَب ْنِم كير َدْحَأ ْدِإَو» ةهباشتم ةغيصلا نأ :لوألا .رومأ ةلأسملا
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 ؛7"2(هرهظ نم مدآ ةيرذ جرخأ هناحبس هللا نأ» :ةنسلا يفر [1ا/7 .:فارعألا]

 .هيلع ًاليلد ةيآلا اولعج جارخإلاو رهظلا ركذ ءاج املف

 هانعم داهشإلاو «[177 :فارعألا] 4ْميِشنَأ َملَع ٍمَنَمْشْأَوا# :هلوق : يناثلا

 .ثيداحألا يف ءاج ام ىلع جارختسالا نوكي نأ يضتقي اذهو ةداهشلا

 لوقلا يف حيرص اذهو [*0 :ماعنألا] قب ْاوُلاَث 8 لوقلاب هوباجأ مهنأ :ثلاثلا
 :نيلوق ىلع هيف فلتخا ةيآلا ريسفت نأ :باوجلاو .هريغ نود

 .خلا . . .هتيرذ مدآ رهظ نم جرختسا هللا نأ وهو «قبس ام :لوألا

 ةيآلا نإ :اولاقف ءملعلا لهأ نم ةريثك تاعامج لوق وهو :يناثلا

 «لعجو قلخ ينعي ءمهروهظ نم مدآ ينب نم ذخأ هللا نأ :وه اهريسفت

 ينب نم «كبر قلخ :كبر ذخأ ذإو ءضعب نم مهضعب نولسانتي مهلعجف
 «لاجرلا روهظ يف يذلا ءاملا نم ةيرذلا قلخ :مهتيرذ مهروهظ نم مدآ

 داهشإ :ناينعم هل نآرقلا يف داهشإلا 177[0 :فارعألا] « يشأ لع ْمََبْتأَو»

 لع ٌمَدَيْتَأَو# ةبآلا ريسفت راص اذهل .لاحلا ناسلب داهشإو «لاقملا ناسلب
 «لاحلا ناسلن وأ لاقملا ناسلب نوكي نأ لمتحم 177 :فارعألا] 4من

 ناسلب ةيبونرلا ىلع داهشإلا راص قلخلاب ذخألا هيف ةيآلا لوأ ناك املو

 هللا لعج امو مهلاحب مهسفنأ ىلع نيدهاش نونوكيف «لاقملا ناسلب ال لاحلا

 هذه لعجو ؛ةينادحولاو ةيبوبرلا ليلد نم سفنألا لك يف  العو لج
 نم سانلا يف  العو لج - هللا عدوأ امب ضعب ىلع ًادهاش اهضعب ةيرذلا
 ةيبوبرلا ركذف [178 :فارعألا] « ير تسل هتيبوبر راثآو هتينادحو لئالد

 عيمج نأ ينعي 1٠ :ماعنألا] 4ّلب اولاَتط .هيلع بترتي امو قلخلا يه يتلا

 :هلوق يفو .ةيبوبرلاب نوّرقم مهنإف ةينادحولا لئالدلا اوعجر اذإ ةيرذلا هذه

 فقوي نأ :يناثلا ««ىلن» ىلع فقوي نأ :لوألا :فقولا نم ناهجو «ىلب»

 «ئَدِهَس ب9 .ةبآلا ىنعم يف رهظأو ىلوأ لوألا هجولاو .«اندهش» ىلع
 نوكيل كلذو ءلاحلا ةاجلب ضعبل مهضعبن مالك نم اذه ١77[ :فارعألا]

 )١( دمحأ )١/55(« ةنسلا باتك دواد وبأو )١1(« 2ريسفتلا يذمرتلاو )07.
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 ًاججح ةمث لعج - العو ّلج  هللاو .ةمايقلا موي مهجاجتحال ًاعقاو ًاليلد

 لكالد نأ ىلع ضعب ىلع مهضعب داهشإ اهنم اهنم «نيكرشملا جاجتحا عفدت

 وهو نحالا ليلدلا س مهترذعم عطقل ليلد يهو «ةرهاظ .ةيبوبرلاو ةينادحولا

 «َنِلِفَْع اذه ْنَع اًنُكح اّنِإ ٍةَمَيتْلا موب اولوُعَ نأ» .لسرلا ةثعب :مظعألا

 تجتحا يذلا ليلدلا وهو ةيبوبرلا ليلدل ةراشإلا «اَذَه ّنَع# ١77[ :فارعألا]

 لديل سفنألا يف هئايحإل لسرلا تءاج يتلا ةرطفلاو ةيهولألا ليلدل لسرلا هب

 اوجتحا نإ مهف .ةدابعلا ديحوت نم  العو لج هللا هقحتسي ام ىلع سانلا

 ءادهشلاب ةجحلا مهيلع ماقأ  العو لج  هللاف «ءابآلا ةعباتمب وأ ةلفغلاب

 يف بهذ نمل ةجح اهيف سيل ةيآلا :ًالوأف :كلذ نيبت اذإ .ًاعيمج لسرلابو

 ىلع ةينعتلا .ةناقإ يلح. رصتنا: نقلا ةجح اهيقر يلو" ابنا. قاقتملاب اهريستت
 مهبيذعتل فاك اذه نإ :لاقو «لوألا قاثيملا نم ذخأ امب وأ ةرطفلاب دابعلا

 نذإ .ةيلاسرلا ةجحلا ةماقإ نم دب ال لب طلغ اذهو .لسرلا مهتأت مل ولو

 يتلا ةرطفلا وه ملعلا لهأ نم نيققحملا دنع ةيآلا هذه يف ةداهشلا ريسفت

 ىلع لدت يتلا ةيبوبرلاب ةرطفلا يهو .اهيلع سانلا  العو لج هللا رطف

 .ةيهولألا

 قمه >5



 نم ددعو ةنجلا لخدي نم ددع لزي مل اميف ئلاعت هللا ملع دقو] **

 هنم صقني الو ددعلا كلذ يف دازي الف .ةدحاو ةلمج رانلا لخدي

 هل قلخ امل رسيم لكو هولعفي نأ مهنم ملع اميف مهلاعفأ كلذكو

 يقش نم يقشلاو «هللا ءاضقب دعس نم ديعسلاو ميتاوخلاب لامعألاو

 .[هللا ءاضقب

 هللا همحر  يواحطلا نم عورش ةكرابملا ةديقعلا هذه نم لمجلا هذه

 اهيف فالخلا نأل ؛ًادج ةميظعلا لئاسملا نم ردقلا ةلأسمو .ردقلا ةلأسم يف -

 بتري مل يواحطلاو .عونتمو ريثك نيفلاخملا نيبو ةعامجلاو ةنسلا لهأ نيب
 ءانيب احضاو ًايجهنم الوانت هلوانتي ملو هقرف لب ؛ردقلا ةلأسم ىلع مالكلا

 هلوق دنع ردقلا ثحبنن :لصتي ام لك  ئلاعت هللا ءاش نإ  ركذنسأ اننإف اذهل

 لخدي نم ددع لزي مل اميف ئلاعت هللا ملع دقو» :لاق (...ردقلا لصأو)

 صقني الو ددعلا كلذ ىف دازي الف ةدحاو ةلمج رانلا لخدي نم ددعو ةنجلا

 اهذخأ ةلمجلا هذه «...هولعفي نأ مهنم ملع اميف ْمهلاعفأ كلذكو ؛هئم
 قلخ - العو لج - هللا نأ يف ِِلكك ىفطصملا ثيداحأ نم ددع نم ًاعازتنا

 الهأ اهل قلخو رانلا قلخو «نولماع مه ام ملعو ًالهأ اهل قلخو ةئجلا
 ىلإ ةضبق ضبقو رانلا ىلإ ةضبق ضبق هناحبس هللا نأو نولماع مه ام ملعو

 ىلإ ءالؤه :لاق هرهظ نم مدآ ةيرذ جرختسا امل هناحبس هللا نأو «ةنجلا

 هذه يفو .صقني الو ددعلا كلذ نم دازي الف «رانلا ىلإ ءالؤهو ةنجلا

 يف نوكي اهيف ثحبلاو ءملعلا يهو ردقلا بتارم نم ةبترمل ريرقت ةلمجلا

 : لئاسم

 هملع نأو يدبأو يلزأ  العو لج هللا ملع نأ :ىلوألا ةلأسملا

 .دحاو ىنعمب اهلك هذهو لوأ هناحبس

 هل ةفص وه ثيح نم  العو لج هللا ملع نأ :ةيناثلا ةلأسملا

 [م؟ :ءاسنلا] «اًمِيِلَع و لكم تناكج هللا َّنإ # ءىش لكب قلعتم هناخبس

 لازخأ عل لرلاعتو هلاحببس -هللاق ءايشالل كوست هيف عيش نكي ةملكو
 هناحبس اهداجيإو اهقلخ دارأ امل لامجإلا ىلعو ليصفتلا ىلع ءايشألا

 ىلا



 نوكي ال هنأل .لزألا يف ةلاهج هقبست مل ءايشألل لماشلا هللا ملعو .ئلاعتو
 تهجوت اذإف ءنوكي ال وأ نوكي نأب هيلإ ةدارإلا تهجوت اذإ الإ ءيش

 .قباس  العو لج هللا ملع نإف ءهيلإ ةدارإلا

 .ءايشألل  العو لج - هللا قلخ مومع مث ةئيشملا مومع مث ةباتكلا مث ملعلا

 يف اوجرخ  العو لج هلل قباسلا ملعلل نوركنملا :ةعبارلا ةلأسملا

 ليربج ثيدح ركذو ءيرب مهنم ينأ مهملعأ :مهيف لاقف رمع نبا نمز
 الإ ءايشألا ملعي ال  العو لج هللا نإ :نولوقي اوناك ءالؤهو ."'”روهشملا
 يذلا ملعلاب نآرقلا يف ءايشأ قلع  هناحبس - هللا نأ مهتهبشو ءاهعوقو دعب

 َتنُك يتلا َهَلَبقْلا اَنْلَمَج اًمو# :للاعت هلوقك ًاملاع كلذ لبق نكي مل هنأ هرهاظ
 :نولوقيف [14* :ةرقبلا] «ٌةَيَبِمَع َلَع ُبِلَقَنَي نّمِم َلوُسَرا ٌّعِنَنَي نم ملعَتِل الإ آَهَلَع

 هباشتملاب لالدتسا اذهو .هيبقع ىلع بلقنيس نمم عبتيس نم ملعي نكي مل هنإ
 - هللا ملعاهيف يتلا رخألا تايآلا عم مهفت ةيآلا هذهف «تامكحملل كرتو

 4 ُرِلَع ٍءْىَش لكي ُهَللَو9 اهعوقو لبق ىتح ءيش لكب قلعتم  العو لج
 ثيداحألاو [08 :ماعنألا] «هنع أوم اَمِل ْاوُداَمَل أوُدر ُوْلَو9# :هلوقو [؟18؟ :ةرقبلا]

 ةيردقلاو .رانلا لهأو ةنجلا لهأب  العو لج - هللا ملع اهيف يتلا ةريثكلا

 نم ةيردقلا فانصأ نمو «ملعلا ةبترم نوفني نيذلا لئاوالا ةالغلا :فانصأ

 ديفي ءيش لكل لماشلا  العو لج هللا ملع :ةسماخلا ةلأسملا

 ملعو دبعلا لاح ملعو ءايشألا ملع هناحبس هللاف ءردقلاب هناميإ يف نمؤملا

 ىلع عقي ءيش ةمث سيل هنأ ينعي اذهو ًاعيمج رومألا هذه هيلع نوكتس ام

 لج - هؤاشي ام قفو ىلع ءايشألا عوقو نكلو .قباس بيترت الب ةفدصلا هجو

 ردقلاب ةطبترم ةمكحلا ةلأسم اذهل .ةميظعلا ةغلابلا ةمكحلا قفو ىلعو - العو

 يف ضوخلا نأ يف ؛ًايفن ردقلاب ةطبترمو «ميلع هناحبس هللا نأل ؛ًاملع

 .(8) ملسم (1)
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 ؟اذك ردق ملو ؟اذك لصح مل :ءرملا لاق اذإف .ردقلا يف ضوخ ةمكحلا

 مومعو ملعلا مومعب نقيأ ولو ؛ةمكحلا يفني ككشتملاو اك فيم راف

 نأ دبعلل زوجي ال اذهل .ةيضاملا  العو لج هللا ةمكحب نقيأل ةئيشملا

 قلخ امل رسيم لكو» :كلذ دعب لاق .؟ملب هتمكح ىلعو هملع ىلع ضرتعي
 ."0هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا» :ثيدحلا ىف تتبث ةلمجلا هذه ؛هل

 اهل قلخو ةنجلا قلخ - العو لج هللا نأ :هل قلخ امل رسيم لك ىنعمو
 لهأ لمعل نورسييس ةداعسلا لهأ ءالؤهف مهئابآ بالصأ يف مهو ًالهأ
 ءالؤهف مهئابآ بالصأ يف مهو ًالهأ اهل قلخو رانلا قلخو .ةداعسلا

 ينعي امنإو ءربجلا ديفت ال ؛رسيم لك» :هلوقو .ةواقشلا لهأ لمعل نورسييس
 نم مهبتكو رانلا لهأ لمعب نولمعيس ءالؤه نأ ملع ئلاعتو هناحبس هللا نأ

 ءرانلا لهأ نم نونوكيس ثبخلا نم مهسفنأ يف امل مهنأو ءرانلا لهأ

 مهل رسي مهلذخ اذإف مهلذخيس ينعي .مهسفنأل  العو لج هللا مهكرتيسف

 بلس رانلا لهأل ريسيتلاو «ءلضف ةدايز ةنجلا لهأل ريسيتلاف .لالضلا ليبس

 يف ءاج «ميتاوخلاب لامعألاو» :لاق .ربج ال نأ ينعي اذهو ءلضفلا

 الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإف» :ثيدحلا

 لمعيل مكدحأ نإو ءاهلخديف رانلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذ

 لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح رانلا لهأ لمعب
 .فلسلا نم ًاريثك ىكبت ةمتاخلا تناك اذهل 2'”«اهلخديف ةنجلا لهأ لمعب
 ًاديعس هللا هلعج .نم وه ديعسلا نأ ينغي ؛هللا ءاضقب دعس نم ديعسلاو» :لاق
 .كلذك يقشلاو «نيقولخملا نم نوكي نأ هيلع ىضق ذإ

 لكلا 2-2
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 برقم كلم كلذ ىلع علطي مل هقلخ يف ىلاعت هللا رس ردقلا لصأو] **

 ملسو «نالذخلا ةعيرذ كلذ يف رظنلاو قمعتلاو «لسرم يبن الو

 اركفو ارظن كلذ نم رذحلا لك رذحلاف «نايغطلا ةجردو .نامرحلا
 نع مهاهنو همانأ نع ردقلا ملع ىوط ىلاعت هللا نإف ,ةسوسوو

 «(© تولي ْمُهَم ُلَعْني اَنَع ُلَسْي الط :هباتك يف لاق امك ءهمارم
 مكح در نمو باتكلا مكح در دقف ؟لعف مل لأَس نمف [7 : ءايبنألا]

 .[نيرفاكلا نم ناك باتكلا

 عم ردقلا ىلإ ةراشإ اهيف هللا همحر  يواحطلا مالك نم لمجلا هذه

 لصأو» :لاق .هيف ليصفتلا هجو ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم ركذ مدع
 هتاجرد لامك يف رارسألا نم ردقلا نأ ينعي «هقلخ يف هللا رس ردقلا

 ليصفتلا هجو ىلع هردق فشكي مل - ئلاعتو هناحبس - هللا نإف .هبتارمو

 نولسرملا ءايبنألا الو «نوبرقملا هللا ةكئالم هللا ردق ىلع علطي ملف .دحأل

 كلذ يف رظنلاو قمعتلا نإف كلذك كلذ ناك اذإف «هللا دابع ةوهص مه نيذلا

 مل ةوفصلا ناك اذإو «قيفوتلا بلس لئاسو نم ةليسو ىنعي «نالذخلا ةعيرذ

 لواحي الف مهريغ مامأ قلغم بابلا نإف ؛هيلع اوعلطي ملو كلذ ىلع اوعلطُي

 ل ل ل ل ءردقلا فشك دحأ

 ىف ًاركفو لدعلا يف ذ ًارظن ءايشألل لغو: لج هللا ريدقت يف ريكفتلا نم

 ا 00 ردقلا نوك ىلعمو ؟كلذ لعف مل يف ةسوسوو مكحلا

 مومع ىلعو هللا ملع ىلع ردقلا ىنبم نإف .هيف ضاخ ولو كلذ ىلع دحأ

 ىلاعت هللا ملعو  العو لج - هللا ةمكح ىلعو قلخلا مومع ىلعو ةئيشملا

 مومعو دبعلا اهملعي ال هجوتت ءيش يأ ىلإو هتئيشم مومعو دحأ هملعي ال

 .عقي نأ الإ دبعلا هملعي ال ءيشلل هجوت اذإ ءايشألل  العو لج  هقلخ

 ءردقلا يف ضوخي نأ دحأل نكمي فيكف ءدبعلا اهملعي ال هللا ةمكحو

 .ميلستلاو مالستسالا نم نذإ دب الف

 نأب نمؤت نأب يلامجإلاف «ءيليصفتو «يلامجإ ناميإ ردقلاب ناميإلاو

 يهف انيلإ ةبسنلاب رشو ريخ نم لصحي امف - العو لج - هللا ريدقتب ءيش لك
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 - هللا لب ؛هللا نم ريدقت نود ءادتبا لصحت مل يهف  العو لج - هللا ريدقتب
 ال يلامجإلا ناميإلا اذهو .اهءاشو اهردقو اهبتكو اهملع يذلا  العو لج

 نم ملع امب نوكي يليصفتلاو ءردقلا اذهب نمؤي ىتح دحأ ناميإ حصي

 نم نأ ليلد هءاج اذإف ءردقلا ثحب يف لخدي امب ةنسلاو باتكلا صوصن

 نأ نكميف اذه نيبت اذإ .اذكهو هب ناميإلا هيلع بجو قباسلا هللا ملع ردقلا

 :ةريثك لئاسم يف ردقلا ىلع مالكلا مسقت

 ءئشلا: بيكرت" يعطي ةغللا "ىف -هودقلا :تيرغت :ف :ىلوألا ةلأسملا

 ةنيشملاو ةدارالا وهن جفا. ئرشللا اقع ىف لطدبف انهو ىلع ةوكل
 ءاهعوقو لبق ءايشألاب هللا ملع» :هفيرعتف ةعيزتلا يف امأو .ةمكحلاو ملعلاو

 - العو لج - هقلخو عقي امل هتئيشم مومعو ظوفحملا حوللا يف اهل هتباتكو
 .«اهلك ءايشألل

 يتأي ةغللا يف ءاضقلا :ردقلاو ءاضقلا نيب قرفلا يف :ةيناثلا ةلأسملا

 ربخلا ءاهنإ :اهنمو [76 :هط] «َضاَق تنأ آم ٍضْفأَفا# ءيشلا ءاهنإ اهنم ناعمل

 انيحوأ ينعي [4 :ءارسإلا] 4َليِعرْسِإ هوب : لإ آَمْيَصَقَو» :ىلإب يدع اذإ يحولاب
 0 0 - عبس َنُهلَصَفْف :ردقلا :اهنمو .مهانملعأو ليئارسإ ينب ىلإ

 7 ردقلاف .ءصوصنلا هيلع تلد ام امأو .امهنيب قرف الو ردقلا وه ءاضقلا

 ال ردقملا عوقو لبقو ءعقو اذإ ردقلا وه ءاضقلا نإ :ليق اذهل ءءاضقلا نم

 العو لج - هللا ملع هيف ردقلاو .قحال ءاضقلاو قباس ردقلاف ءًءاضق ىمسي

 هسفن يف ءيشلل - العو لج - هللا ءاضق امأو «قلخلاو ةئيشملاو ةباتكلاو -

 .هل هناحبس .هتئيشمو هقلخ ىلع لدي

 ةنسلا لهأ دنع ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا بتارم :ةثلاثلا ةلأسملا

 قلخ لبق ناتقباسف .ناتبترم امأ «بتارم عبرأ لمشي ردقلاب ناميإلا ةعامجلاو

 حوللا يف ءايشألل - العو لج - هتباتكو «قباسلا هللا ملع امهو .ءايشألا

 هملع ليلاعتو هناحبس هللاو «ىلزأ ملع ءايشألل قباسلا هللا ملعو .ظوفحملا

 تقوب ًاتقوم هتوكلم يف هعقوي نأ  العو ّلج - هللا ءاش امف «هل ةيتاذ ةفص
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 «ليصفتلا هجو ىلع كلذ ملع ئلاعتو هناحبس هنإف «ةفصو نامزب ردقمو

 ةلدألاو : ةباتكلا :ةيناثلا ةنترملاو .ميلع ءيش لكب هناحبس هنأو هملع لامكل

 ضرالاو ءامسلا ىف ام ملي هلل تأ ملت لأ» :ليلاعت هلوق اينما ةريكك اهيلع

 لكر# :هلوقو 17١[: :جحلا] 469 ٌريِسي هللا َلَع َكِلَد َّنِإ بَتِك ىف لَ َّنِإ
 ريداقم هللا ردق» :ثيدحلا يفو .[5* :رمقلا] 467 ٌرطَنْسُم ٍريِكَو ٍريغَص

 هشرع ناكو ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاولمسلا قلخي نأ لبق قئالخلا
 بتك هناحبس هللا نأ :ةباتكلا ىنعمو .بتك ينعي :رّدق :هلوقو ."”(ءاملا ىلع

 ريغب قلعتي ام وأ نيفلكملاب قلعتي ام ءاوس ظوفحملا حوللا يف ءيش لك

 .نيفلكملا

 د اللغو لج. هللا ءاش ام نأ :اهب ئنعيو : ةفيشملا : ةفلاثلا ةبئرعلا

 - العو لج - هللا هؤاشي ال يذلا نأو“ « الغعو لج - هتئيشم درت ال ءناك

 هانم نأ لإ َنوُتلَمَك امو ”:نلاعت لاق عقي ال هنإف هيف بغرو دبعلا ءاش ولو

 اذإف ةينوك ةئيشملا نأ ىنعي ىنعي :نوكلاب ةطبترم ةئيشملاو ٠"[. :ناسنإلا] 4 در

 ل ا ل ا

 .ةينوكلا ةدارإلا يواست ةئيشملاو ءأنوك هدارأو  العو لج - هللا هءاش

 دق  لاعتو هناحبس - هللاف «ةينوك ةدارإو ةيعرش ةدارإ :ىلإ ةمسقنم ةدارإلاو

 نذإ عمتجيف .ةعيرشو ًانيد هديري الو عقيف ًانوك هديري ينعي ًانوك ءيشلا ءاشي

 اذهو ءدارم ريغو ادارم لعفلا نوكيف ةدارإ مدعو ةدارإ تاالاحلا ضعب يف

 ال هنأل يصاعلا ةيصعمو رفاكلا رفك لثم ًائيد هاضري الو هللا ههركي اميف

 ءانرك < التعو لع للا هةر اه الإ الفوب لح نإ "كوكلم نك لضشي

 لج - هللا رمأ ام يهف ةيعرشلا هللا ةدارإ امأو نيد هدري ملو ةضري ل قكلو

 مومع :ةعبارلا ةبترملا .اعرش هدري مل هنإف هنع ىهن ام امأو هن  العو

 عيطملا ةعاط نأو «ءيش لك قلاخ هناحبس هللا نأو ءءايشألل ئلاعت هللا قلخ

 « رش لك ُقَِح ُهَّمأ# :ليلاعت لاق هللا اهقلخ يصاعلا ةيصعمو ؛هللا اهقلخ

 (امو) [95 :تافاصلا] ككل ولم اهو قل ناو :ليلاعت لاقو ١5[ :دعرلا]

 )١( ردقلا باتك ملسم )١5(.



 :بابسأ ةدع ىلإ عجري .ردقلا يف لالضلا أشنم :ةعبارلا ةلأسملا

 «قلخلا لاعفأب هناحبس هتافرصتو  العو لج هللا لاعفأ سايق :لوألا

 نولعجيف «ةينوكلا ةدارإلاو ةيعرشلا ةدارإلا نيب ام قيرفتلا مدع : يناثلا

 ًاعرش - العو لج - هللا هدري مل امم يفن امف ًادحاو ًائيش ةئيشملاو ةدارإلا

 .ًانوك انفثم هولعج

 يف لقعلا هنسح امف .حيبقتلاو نيسحتلا يف لقعلا لوخد : ثلاثلا

 بجو - العو لج هللا لاعفأ ىف لقعلا هحبق امو .ًانسح راص هللا لاعفأ

 فدارمل ميلستلا مدعو  العو لج هللا لاعفأ يف ضوخلا :عبارلا

 نع زجعيس هنأل ؛صضرتعيس هنأ كش الف رصاقلا هملعب ردقلا ىف ضاخ اذإف

 .هملعو  العو لج - هللا مكح كاردإ

 «قرف ردقلا باب ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ وفلاخم :ةسماخلا ةلأسملا

 :ردقلا اوركنأ نيذلا .ةيردقلا مهف ىلوألا امأ نيتقرف ىلإ اهعجرم قرفلا هذهو

 :ةيربجلا مهف ةيناثلا امأو .بتارملا ضعب اوركنأ وأ بتارملا لك اوركنأ امإ

 نكميو قرف ةيردقلاو .روبجم هنأو هل رايتخا ال ناسنإلا نأ نومعزي نيذلا

 نيذلا ةالغلا مهو مهنم ىلوألا ةقرفلا نأ يف ةنسلا لهأ عم مهفالتخا صيخلت

 فلسلا مهرفك نيذلا مهو «قباسلا  العو لج هللا ملع نوركني اوناك

 ًاثراو تبقع اهنأ فرعي الو ةقرفلا هذه تبهذ دقو .ملعلا ةبترم اوركنأ مهنأل
 ةلزتعملا :ةطسوتملا مهو ةيردقلا نم ةيناثلا ةقرفلا امأو .ةرخأتملا رصعألا يف

 نكلو بتارملا عيمج نوركني ال ءالؤهف .مهوحن احن نمو ةيديزلاو ةضفارلاو

 نكل ةتباث ةئيشملا نإ :نولوقيف بتارملا ضعب يف ءايشألا ضعب نوركني
 ةيودقلا» ننمسو اناغ سبل نكلو تراك ىلخلا نإ": تولوقيو اغا تحس
 :ةالغلا مهف «قرف اضيأ مهف ةيربجلا امأ .ردقلا بتارم ضعب نوركني مهنأل
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 ءالؤهو .ةلّلعم ريغ  العو لج هللا لاعفأ نإ :نولوقيو «حيرلا بهم

 نم ةيناثلا ةقرفلا .ةيفوصلا ةالغ نم فئاوط هب لاقو هعبتا نمو مهج مهلثمي
 تابثإ يف اولغ نمم «مهوحن احن نمو ةيديرتاملاو ةرعاشألا مه :ةيربجلا

 اروبجم سيل ناسنإلا نإ :اولاقو ؛هقلخو  العو لج - هللا ةئيشم : ةئيشملا

 كرحتيال ءروبجم نطابلا يف ينعي .ًارهاظ ال ًانطاب روبجم هنكلو لاح لك ىلع
 .ةرهاظلا هتافرصت ىلع كنب النار هتافرصت رهاظلا ىف نكلو هتدارإب

 . العو لج هللا نم هيلع ربجم ينطاب رمأ وهف ةقيقحلا يف هعفد يذلا امأو

 ىف نآرقلا يف ءاج بسكلا ظفل :بسكلا ريسفت ىف :ةسداسلا ةلأسملا

 4 نتن اهو فتلك 712” هئانيبسا لاقف هيلع انو :تلكملل ام كك
 وه ءرملا بسك نأ وه صوصنلا هيلع تلد امب بسكلا ريسفتو [785 :ةرقبلا]

 «لاوقأ ةثالث مهل بسكلا يف سانلاو .لعفلاو لمعلا وه بسكلاف ءهلمع

 مهبهذم ىلع لعفلل دبعلا داجيإ وه بسكلا ىنعم نإ :اولاق نيذلا «ةيردقلا

 ةعونتم تارابعبو ةريثك ءايشأب بسكلا اورسف ةيربجلاو .دابعلا لاعفأ قلخ يف
 قلعت نع ةرابع بسكلا :يرعشألا لاقو .قيقحتلا ىلع اهعم لصاح ال

 ىلع حالطصالا اذه ىلع بسكلا ريسفت يف هباحصأ فلتخاو ءلاحلاب ةردقلا

 يه يتلا ةرابعلا هذه تحت ةليصح ال هنأ :مهوققحم لاق ىتح ةريثك هجوأ

 وهو قبس امب بسكلا اورسفف ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأو .بسكلا ةرابع

 .صوصنلا هيلع تلد امك لمعلا

 قيقحتو «دبعلا لمعل  العو لج هللا قلخ ىنعم :ةعباسلا ةلأسملا

 فاضي رش وأ ريخ نم ناسنإلا لمع :كلذ ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم

 عمو ؛ةقيقح ريخلا لمع يذلا وهو ةقيقح رشلا لمع يذلا وهف ةقيقح هيلإ
 ءهلمعو هبسك هنأل ؛هيلإ فاضيو هلمع وه لب ءهلعف قلخ هنأ لاقي ال كلذ

 نايبو .ئلاعتو هناحبس هقلخ يذلا وه  العو لج  هللاف لعفلا قلخ امأو

 ةردقلا :نيتفص دوجوب الإ ثدحي نأ نكمي ال لعف وأ لمع يأ نأ :كلذ

 هل لصح ةمات ةدارإو ةمات ةردق دبعلا دنع ناك اذإف «ةمزاجلا ةدارإلاو «ةماتلا

 نذإف « العو لج - هللا قلخ نم امه سانلا قافتاب هتدارإو هتردقو «لعفلا

 لدتساو  العو لج - هلل قولخم وه  العو لج هللا قلخ نع جتني ام
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 ُهّللآ#» :هناحبس هلوقب دبعلا لاعفأ قلخل مهريرقت يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 4() َنوْلَمَ اَمَو ْكَقَلَح نان :هلوقنو .[5؟ :رمزلا] 4 ِءْوَن لح ٌنقينَخ

 : نيتفصلا نيتاه نع الإ جتني ال لمعلا نأ ةقباسلا ةدعاقلابو [ة5 :تافاصلا)]

 .ةدازإلاو ةردقلا

 اهب - العو لج - هللا فصو ىتلا ةعاطتسالا ىنعم يف :ةنماثلا ةلأسملا

 00 : ضعبلا نع ةعاطتسالا يفن يف ىلاعت لاق .ضعب نع اهافنو فلكملا

 هلا ائئت# :هلوقب ةعاطتسالا تنبثأو ٠١١[ :فهكلا] كاَدْمَم َنوُعيِطتْسَي ال

 نع فيشر“ ةفاطقبإا هل فكنا هتلاف» نزف ةناكتلا] «ًارشطاو ارممماو معطَمْسَأ

 اذه رخاوأ يف اهل حاضيإ ديزم يتأيسو «ةيفنملا ريغ ةتبثملاو «ةعاطتسا
 .رصتخملا

 هتيادهو لضأ نم  العو لج - هللا لالضإ ىنعم يف :ةعساتلا ةلأسملا
 روبجم ٍسعَو لداتعلا ىلع روج نيق ا ناسلالا نإ :لوقن انك اذإ .ىده نم

 : لحنلا] 4م نم ىِدَهَيَو هني نم ُلِضْي9 :هلوق ىنعم امف ءىدهلا ىلع
 - هلل ًاثادحإ ءادتهالاو لالضإلا ةبسن اهيف ىتلا تايآلا نم كلذ وحنو [9*

 ىنعمب اهنايب يف ةطبترم ةلأسملا هذه .نلاعتو هناخبس ةئيشم قفو - العو لج
 ل هللا ذادمإ وع + ةعامجتلاو ةيدنلا لها دنع قتفوتلاو ::نالذكلاو قلفوتلا

 .هيلع ةنيعملا بابسألا لذبو رمألا ريسيتو هديدستو هنوعب دبعلا  العو
 بلسو قيفوتلا بلس وهف نالذخلا امأو .ةناعإ هنأل ؛هللا نم لضف قيفوتلاف

 يتلا ردقلاو تالآلا يطعأ دبعلاف  العو لج - هللا نم لدع وهف ةناعإلا

 لج - هللا لالضإ ل اكو كرّتو هسفن ىلإ لكو هنكلو ةيادهلا اهب لّصحي

 لج - هللا ةيادهو .دابعلا  العو ّلج هللا نالذخب وه ءاشي نم  العو

 لالضإلاو .دابعلا ضعب  العو لج - هللا قيفوتب وه ءاشي نم  العو

 ةلأسملا تناك ولو: ءاهب كطوخ »تالا ةدنع ديعلا نأل ءاربج تسبل ةيادهلاو

 نع هّرنم  العو لج - هللاو ءًاثبع لسرلا ةثعبو فيلاكتلا تراصل ءًاربج
 . العو لج  هتمكح لامكل ثبعلا

 «ةللعم  العو لج - هللا لاعفأ :بابسألا تابثإ ىف :ةرشاعلا ةلأسملا
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  هتمكح يه ةلعلا هذهو «ةلعل رمألاب رمأيو ةلعل لعفلا لعفي هناحبس وهف

 هلف هتوكلم يف  العو لج - هللا هثدحأ امف .ءيشلا كلذ داجيإل  العو لج

 وهت عرتشلا نفاد” لعوب لع ة.هيبزرما 'اذو 1ةداجإ هزم حاذلعو لك اةمكح
 يف ىهنيو ةمات وأ ةحجار هتحلصم امب عرشلا يف رمأي هناحبس وهف .ةلعل

 :هناحبس هلوقك ةريثك كلذ ىلع ةلدألاو .ةحجار وأ ةمات هتدسفم امع عرشلا
 و يرعاك “ذأ 9 0 .

 امينح امو ضرالاو ءامسلا .انقلح امو :[8ؤ ةةاونلا] # َنَحْلَأ لإ مُهَسَفْلَع امإ»

  هلاعفأف «ةللعم  العو لج - هلاعفأ تناك اذإو 1١[. :ءايبنألا *09 َنيِعَل

 لج - هللا لعج لب ؛طئاسو نود ةرشابم هتاقولخم يف اهلعفي مل  العو لج

 .ًاببسم ثدحي ببس لكو بابسأب ًاطونم هتياهن ىلإ لعفلا لاصيإ  العو
 - العو لج - هللا لاعفأ ىف ليلعتلا تابثإب ةعامجلاو ةنسلا لهأ لاق اذهلو

 يلاتلابو «للعلا نوفني مهنإف «مهريغو ةيربجلا نم عدبلا لهأ امأو .بابسألاو
 لهأو .بابسألا ةافن :مهوحنو ةرعاشألاو ةيربجلل لاقي اذلو ؛بابسألا نوفني

 اهلعجو ءايشألا قلخ هنأ هتمكح نم  العو لج - هللا نإ :نولوقي ةنسلا

 لوف ةقيفح امأز“.ةأرملا :لمحل ابنع هلعجو  لخرلا ءام قلع «ءايشأل ًابايمأ

 ال نحل ع ءاقتلالا: هقع بسحلا فرع يسلا "نإ :ةولوقف :تابشآلا ةاف

 اهّرمأ امل نيكسلا نإ :قولوقيف :«نيكسلاب كلذل نولثميؤ. ءءاضتقالاب ةجيتن

 اهّرمأ امدنع نكلو نيكسلاب متي مل عطقلاف «هتعطق زبخلا ىلع لماحلا

 .دنعي (ءابلا) فرح نورسفيف .لماحلا

 «ةباتكلا ردقلا بتارم نم :ريدقتلا عاونأ يف :رشع ةيداحلا ةلأسملا

 ريدقتلا بتارم :لوقن اذهلو ءريدقتلا اهنأ ثيدحلا يف ءاج ةباتكلا ةبترمو

 سمخ اهل ءايشألل هتباتك لعج  العو لج - هللا «ةباتكلا بتارم ىنعي

 «لاوحا

 تاوامسلا قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم  العو لج - هللا ةباتك :لوألا

 الو لدبتت ال ةباتكلا هذهو .ظوفحملا حوللا يف ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو
0-7 

 -رمكمت

 «ةداعسلاو ةواقشلا ثيح .نم  نيفلكملا  قلخلا ريداقمل ةباتك : ىناثلا
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 .لوألا ريدقتلا دعب يهو «قائثيملا ثيداحأ اهيف يتلا يهو

 ىهف .همأ نطب ىف ناسنإلاو نوكت ىتلا ىهو «يرمعلا ريدقتلا :ثلاثلا

 ١ ١ 0 :نيعملا .قولخملاب ةقلعتم
 :لاعت لاق ردقلا ةليل يف نوكت يتلا يهو :ةيونسلا ةباتكلا :عبارلا

 .[4 :ناخدلا] 4 2 ٍرْمأ ل اًبف#

 «ِنَأَم يف ره ِرَرَب لكل :هلوقب هل لدتسأو يمويلا ريدقتلا :سماخلا
 لج هللا نأ ةدسلا ىف تبث دقف «نئارملا هذه: تنيبت' اذإ ..[29 :نامخرلا]

 نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع :لاقف قزرلا يف-طسْؤيو رثألا يف أبني العو
 قزرلا ينعي .“'"«همحر لصيلف هرثأ يف هل أسنيو هقزر يف هل طسبي نأ هرس
 ثبمو انشا ام هللا اوحمَي# -:ملاعت ةلوق ىتعم :اذهو :«ةاريغتب اراض رمغلاو
 نإ :اولاقف كلذ يف ملعلا لهأ رظنف [*9 :دعرلا] 9 بكل ل :ةدْنَعَو

 رثؤي ناذللا امهف يىمويلاو يونسلا ريدقتلا امأ ءريغتت ال لوألا ثالثلا بتارملا

 نم وه يونسلا ريدقتلاو .ناريغتي ناذللا امهو ءماحرألا.ةلصو ءاعدلا امهيف
 ةكئالملا يديأب راصف .ًاقلعم ظوفحملا حوللا يف دجو هنكلو «لوألا ريدقتلا

 دق امم  العو لج - هللا هبتك ام ةياهن هيف سيل يونسلا ريدقتلاو ..ًاقلعم

 .ًاريغتم نوكي

 ل ةد<ح >2

 لالا



 وهو «ىلاعت هللا ءايلوأ نم هبلق رونم وه نم هيلإ جاتحي ام ةلمج اذه] *#

 .دوجوم قلخلا يف ملع :ناملع ملعلا نأل ملعلا يف نيخسارلا ةجرد

 ملعلا ءاعداو ءرفك دوجوملا ملعلا راكنإف ءدوقفم قلخلا يف ملعو

 كرتو .دوجوملا ملعلا لوبقب الإ ناميإلا تبثي الو ءرفك دوقفملا

 .مقر دق هيف ام عيمجبو .ملقلاو حوللاب نمؤنو ءدوقفملا ملعلا بلط
 نئاك هنأ هيف ئلاعت هللا هبتك ءيش ىلع مهلك قلخلا عمتجا ولف

 مل ءيش ىلع مهلك اوعمتجا ولو ؛هيلع اوردقي نل نئاك ريغ هولعجيل

 وه امب ملقلا فج ءهيلع اوردقي مل انتاك هولعجيل هيف ئلاعت هللا هبتكي

 مل هباصأ امو ؛هبيصيل نكي مل دبعلا أطخأ امو ؛ةمايقلا موي ىلإ نئاك
 لك يف هملع قبس دق هللا نأ ملعي نأ دبعلا ىلعو «هئطخيل نكي
 الو ضقان هيف سيل .ًامربم ًامكحم ًاريدقت كلذ ردقف .هقلخ نم نئاك

 هتاوامس يف هقلخ نم دئاز الو صقان الو ريغم الو ليزم الو بقعم

 فاردعالاو ةفرعملا لوصأو ناميإلا دقع نم كلذو ءهضرأو

 دك وت ّلُك َنَلَِول : لاعت لاق امك هتيبوبرو ئلاعت هللا ديحوتب
 # اًيوُدَعَم رَدَق سل 3 ناك :لئلاعت لاقو «[؟ :ناقرفلا] © اسرق

 رضحأو : انعصع ردقلا يف ىلاعت هلل راص نمل ليوف [*8 :بازحألا]

 اميتك ارس بيغلا صحف يف همهوب سمتلا دقل ءاميقس ابلق هيف رظنلل
 ١ .[ًاميثأ ًاكافأ هيف لاق امب .داعو

 نم ًالمج اهيف طسب هللا همحر  يواحطلا مالك نم لمجلا هذه

 وه نم هيلإ د لا هذه» :لاق  العو لج هللا ردقب ناميإلا بادآ

 ملعلا نأل ملعلا يف نيخسارلا ةجرد يهو «ئلاعت هللا ءايلوأ نم هبلق رونم

 هركذ ام نأ دارأ .(دوقفم قلخلا يف ملعو .دوجوم قلخلا يف ملع «ناملع

 عمو وللي هلوسرو - العو لج - انبر هانملع يذلا ملعلا نم وه ردقلا يف
 ركذ دنع كاسمإلاب ٍةِلَت انيبن رمأو ءهبيغو ئلاعت هللا رس ردقلا نأ لصألا نأ

 :ناعون ردقلا ملعف ءملع ىلع هيف فقون مل امل هيف ضوخلا نعو ردقلا
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 رفك دوجوملا ملعلا راكنإو .دوقفم قلخلا يف ملعو ءدوجوم قلخلا يف ملع
 هنأل ؛ليوأت الو ةهبش ةمث سيلو  العو لج - هللا دنع نم هنأ نيبت اذإ

 هملعي ردقلا يف دوجوملا ملعلاو لَك هلوسرلو  العو لج هلل بيذكت
 ملعلا يف ةوقلاو توبثلا لهأ. مه ملعلا يف نوخسارلاو «ملعلا يف نوخسارلا

 ملعلا عاونأ يف خوسرلا وه ملعلا يف خوسرلاو ل يبنلا نع ثوروملا
 حصي مل نمو «تايبيغلاو رخآلا مويلابو هقفلابو ديحوتلاب ملعلا :ثالثلا

 يف خوسرلا لهأو .ناك امهم ملعلا يف خوسر يذب سيل هنإف ديحوتلاب هملع
  العو لج هللا هلعج قلخلا يف ملع :ناملع ملعلا نأ نوملعي ملعلا

 لئاسم نم ريثكو ءْهلي هلوسر ناسل ىلع وأ هباتك يف لزنأ اميف ًادوجوم
 هنأل ؛رفك دوقفملا ملعلا ءاعداو .هدابع نع  العو لج. هللا اهبجح ردقلا

 اذهل ءرفاك هنإف هب  العو لج هللا صتخا يذلا بيغلا ىعدا نمو «ىبيغ

 ملعلا :بلط: كرتو :ةوجوملا :ملعلا لوبقب الإ :ناميإلا تبغي الو١ ::لاق
 دوجوملا ملعلا نع اثحب الإ ردقلا يف ضوخي ال قحلا نمؤملاف (دوقفملا

 .هبلط كرتيف دوقفملا ملعلا امأو ءهب نمؤيف

 حوللا .«مقر دق هيف ام عيمجبو ملقلاو حوللاب نمؤنو» :اهدعب لاق
 تناك ةباتكلاو «ةباتكلا هبتارم. نم ردقلا نأ ةهج نم ردقلاب ًاقلعت ملقلاو

 يف :ىلاعت لاقو ١[ :ملقلا] «... ِريَقلَو تا :ئلاعت لاق .حوللا يف ملقلاب
 رونلاو ءاهبلا نم هيف امل ًاحول يّمسو [1؟ :جوربلا] 469 ٍظوُفََع جَو
 :لئاسم ةدع ملقلاو حوللا ةلأسم يفف اذه نيبت اذإ .«ةءاضإلاو

 ةرد نم حوللا هللا قلخ» حوللا فصو يف ءاج امم :ىلوألا ةلأسملا

 نيمي ىلعو «ءارمح هتاحفصو توقايلاو ردلا هيتفاح نأب هفصوو «ءاضيب

 .- فلسلا ضعب هفصو امك - هيف رظني ال ليفارسإ نيبج نيب وهو شرعلا
 .ضرألاو ءامسلا نيب ام هلوطو رون نم وهف ملقلا امأو

 هب بتك ءردقلا هب  العو لج - هللا بتك يذلا ملقلا :ةيناثلا ةلأسملا

 .ةعاسلا مايق ىلإ نئاك وه امب ةقلعتم ملقلا ةباتكف .ملاعلاب قلعتي ام

 ثيدحو تماصلا نب ةدابع ثيدح نيب عمجلا :ةثلاغلا ةلأسملا
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 - قئالخلا ريداقم هللا رّذق» :ورمع نب هللادبع ثيدح ىف .ورمع نب هللادبع

 :لاق ةدابع ثيدح ىفو 2 ”(ةانملا ىلع هشرع ناكو امك ىنعي ردق املو

 نيب عمجلا يف ءاملعلا فلتخا ."”"بتكا :لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ
 نيلوق ىلع .هلبق قلخ شرعلا مأ تاقولخملا لوأ وه ملقلا له :نيثيدحلا

 هبسن امك فلسلا روهمج لوق وهو .ملقلا لبق ءاملاو شرعلا :لوألا
 .مالسإلا خيش مهيلإ

 .ملعلا لهأ نم ةفئاط لوق وهو ءءاملاو شرعلا لبق ملقلا :يناثلا

 تناك ةباتكلاف :اهنيب عمجي نأ نكمي ثيداحألاو «لوألا لوقلا وه حجارلاو

 ءاملاو شرعلا دوجو مدقت يضتقي ورمع نب هللادبع ثيدحو «ملقلا قلخ دعب

 (...ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :ةياور هيلع لدت اذهو .ةباتكلا لوصح ىلع

 تعفر ينإ» :جارعملا ةصق يف سنأ ثيدح يف ءاج :ةعبارلا 1
 هب بتك يذلا ملقلا ريغ مالقألا هذهو 20«مالقألا فيرص . هيف عمسأ ىوتسمل
 - هللا رمأ نم مهيلإ لكوي ام بتكت ةكئالملا يديأب يهف .ظوفحملا حوللا

 هللا هبتك ءيش ىلع مهلك قلخلا عمتجا ولف» :اهدعب لاق . العو لج
 هةيلع اوردقي مل: نلاك زبخ“هولعجيل :نئاك هنأ :- جوللا يف ينعي هيف ىئلاعت

 مل ًانئاك هولعجيل هيف ذ ئلاعت هللا هبتكي مل ءيش ىلع مهلك اوعمتجا ولو

 مل دبعلا أطخأ امو ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ملقلا فج هيلع اوردقي
 ناميإلا ةقيقح يه ةديقعلا هذهو .«هئطخيل نكي مل هباصأ امو هبيصيل نكي

 لج - هللا ء[ضق بجحي نل هنإف لعف ام دبعلا لعف ولف ءردقلاو ءاضقلاب
 ءاضقلاو « العو لج - هللا رّدق ام فالخ لعفي نأ نكمي ال هنأل  العو

 هذهف «ىلاعتو هناحبس هلعف يهو  العو لج - هللاب ةقلعتم ةهج ناتهج هل

 .هجيرخت قبس )١(:

 )81/٠١(. دواد وبأو ةفضتمابلا دمحأ (؟

 .(؟517) ناميإلا باتك ملسمو )١((2 :ةالصلا باتك يراخبلا قيفإ
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 - برلا تافص نم ةفص اهنأل اهب ىضري نأو اهبحي نأ دبعلا ىلع بجي
 :ناعون يهو برلاب ال دبعلاب اهقلعت :ىرخألا ةهجلاو . هلالج لج
 بجي هنإف ءهنم عقت يتلا ماثآلاو يصاعملاك :بئاعملا ةهج نم هيلع يضقم

 هيلع يضقمو .ةبانإلاو ةبوتلاب اهنم خالسنالا يف عراسيو اهب ىضري الأ هيلع
 :اهدعب لاق .بجاوب سيلو بحتسم اهب اضرلا نإف :بئاصملا ةهج نم

 ردقف هقلخ نم نئاك لك يف هملع قبس دق هللا نأ ملعي نأ دبعلا ىلعو»

 ريغم الو ليزم الو بقعم الو ضقان هيف سيل امربم امكحم اريدقت كلذ
 هيلإ راشأ يذلا اذهو «هضرأو هتاوامس ىف هقلخ نم دئاز الو صقان الو

 اهب نمؤن ةديقع نوكي نأ بجي امم : نإ 1ةانإلا تقع نيل كفيلا
 فارتعالاو  العو لج - هللاب ملعلا لوصأ :ينعي «ةفرعملا لوصأو»

 ماتلا ناميإلا تارمث نم ردقلاب ناميإلاو .«هتيبوبرو للاعت هللا ديحوتب

 لداجي نل اهليصافت ىلع ةيبوبرلاب نمآ نم نإف  العو لج - هللا ةتيبوبرب

 دعت ونش لك َقلَعَو# :هباتك يف ئلاعت لاق امك» :هلوقب متخ ءردقلا يف

 :بازحألا] «اَيوُدَقَم ارَدَك هلأ رْمأ نار9 :ليلاعت لاقو «[؟ :ناقرفلا] «رق

 ءًاميقس ًابلق هيف رظنلل رضحأو ًاميصخ ردقلا يف هلل راص نمل ليوف [*8

 صحف يف - نهذلا وأ كاردإلا وأ مهفلا وهو كيرحتلاب  همهوب سمتلا دقل

 .«اميثأ اكافآ ةيف' لاق امن :داعو: ءاميتك ريس ةكنفلا

 لكك << حج ©



 .[قح يسركلاو شرعلاو] ٠

 لهأ اوفلاخ عدبلا لهأ نأ وه دئاقعلا يف ةلأسملا هذه هلاخدإ ببس

 نارمأ يسركلاو شرعلا نإ ثيحو «ي.سمركلاو شرعلا ريسفت يف ةنسلا

 ةصاخ ةمس نأل ؛ناميإلا دقع هعم بجي امل ةفلاخم امهتفلاخمف «نايبيغ

 اذه نيبت اذإ .يسركلا ريغ شرعلا نأ ىلع «قح يسركلاو شرعلاو» :هلوق

 : لئاسم ةلمجلا هذه :ىفف

 ىف ةركذ  العو لج هللا نأل ؛قح شرعلا نإ :ىلوألا ةلأسملا
0 2 

 يف َسْيَأْلاَو ِتومَّسلا َقَلَح ىلا ُهَّنَأ كبَر كنإ» :  العو لج لاق ءهباتك
 هنأو ميظع هنأ هشرع افصوو [6584 :فارعألا] « شرمْلا لع 16 وتس م يا ِةَّنِس

 تاولمسلا نأ هتمظع نمو «مئاوق هل نأ ةنسلا يف ءاجو «لمحي هنأو ءديجم

 ميرك هنأ شرعلا فصو ءاجو «ةالف يف تيقلأ ةقلح لثمك شرعلا يف عبسلا

 وهف .ةمظعلاو نسحلاو ءاهبلا يف تاقولخملاو شورعلا سنج قاف هنأ ينعي

 .ىنعملا ىلع سيلو ةقيقحلا ىلع شرع

 عفرلا نم ذوخأم ةغللا يف :شرعلا ىنعم يف :ةيناثلا ةلأسملا

 ٌمحَصَي هناك اَم اَنَرَمَدَو# :نوعرف كلذ نناتااعو لج لاق مرالاو
 رز دم

 نوعفريو نونئبي 1 ينعي [17 :فارعألا] «َوُشِرَعَ أوناك اَمَو ُمُمْرَقَو توَعَرِ
 .ًاشرع شرعلا يمس ولعلاو عافترالا اذه لجألو .ةينبألا نم

 :لاوقأ ىلع شرعلا يف ةنسلا لهأ وفلاخم :ةثلاثلا ةلأسملا

 اذهو «كالفألا ةياهن وهو كالفألا نم كلف وه شرعلا :لوألا لوقلا

 لهأو ةفسالفلاف «عساتلا كلفلا وهو سلطألا هنومسيو ؛مالكلا لهأ لوق وه

 .ةعيرشلا يف هتيمست ءاج يذلا شرعلا وهو .«سلطألا كلفلا هنومسي ةئيهلا

 كلفلا ةفص ريغ صوصنلا يف تءاج يتلا شرعلا ةفص نأ :مهيلع دريو

 مدقي مل كلذكو .شرعلا هنأ مالسإلا لبق ةفسالفلا معزي مل يذلا سلطألا
 ءءيش هءارو سيل عساتلا كلفلا نأ ىلع ًايعطق ًاناهرب ةفسالفلاو ةئيهلا لهأ

 .انتدهاشم مكحب كالفألا رخآ وه :اولاق امنإو
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 شرعلاب كلملا نع رّبَعو ؛كلملا نع ةرابع شرعلا نأ :يناثلا لوقلا
 كرا تفسر ال" فاعور لش يللا كللم .نأل ةدودرعو طاب انهو .اهيعزالفل
 ةكئالم ةمث سيلو مئاوق هل سيلو لمحي ال كلملا نإف «ةعيرشلا يف تافصلا

 مهو َكْيَر شرع لِخَحَدل :ًالومحم ةمايقلا موي يتأي ال كلملاو ؛هلوح رودت
 /١7[. :ةقاحلا] «ةَيِْيَم ذوي

 شرعلاو يسركلا نأو يسركلا يه شرعلا ةقيقح نأ :ثلاثلا لوقلا

 نأل ؛فيعض لكوق وهو يرصبلا نسحلا ىلإ لوقلا اذه بسنو دحاو ءيش

 نم يسركلا ةدام ريغ شرعلا ةدام مث يسركلا تافص ريغ شرعلا تافص
 شرعلا نيب قيرفتلا يف ترفاضت يتلا فلسلا راثآ مث .قاقتشالا ةهج

 . يسركلاو

 ىف ةدحاو ةيآ يف ىسركلا ركذ  العو لج - هللا :«ىسركلاو» :لاق
 ةارامسلا نأب يسركلا مجح نايب ءاج ةنسلا يفو ا مظعأ يه ءنآرقلا

 :فوقوملا سابع نبا رثأ يف ءاجو .''"ةالف يف ةاقلم ةقلحك يسركلل ةبسنلاب
 ل ا قل عققلا 57 يسركلا "نأ

 وهو سركلا نم ةذوخأم ةغللا ةهج نم ىسرك ةملك :ةعبارلا ةلأسملا

 ءانملعلل ليقو: كن ةنيطب ىلع عفجع هداوعأ انآ لجل !!ايسرك يعسو“6 عمعللا
 نع فلتخي هقاقتشاف .قرولا اهعمجل :ةساركلاو .ملعلا مهعمجل يسارك
 ش .شرعلا قاقتشا

 :لاوقأ ةعبرأ يسركلا يف ةنسلا لهأ اوفلاخم :ةسماخلا ةلأسملا

 .هيلع درلا ٌرمو نسحلا لوق وهو شرعلا وه يسركلا :لوألا

 بيرقتل ليثمت وه لب ءهل ةقيقح ةمث سيل يسركلا نأ :يناثلا
 تلا كافضلا رم اريك قوش قيذلا لوقوع ا ةهو ني العو: لخ.- هلآ: يظن
 نم ةفئاطو ةلزتعملا لاوقأ نم فورعم وهو «هتردقو هللا ةمظع ىلع لدت

 )١( ريسفتلا يف ريرج نبا هجرخأ )00/454(.

  (0.(هالق؟) يربطلاو 028/0 مكاحلا هاور
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 اذه. نأب لوقلاو .ةيلك ةدعاق :هلعجو هريسفت ىف بطق ديس هّررقو «ةرعاشألا

 «تايبيغلا لكل ءانلإو «ظافلألل ةيعرشلا تالالدلا لكل ءانلإ لييحت هلك
 .هيلإ ليمي هنأكو هفاشك يف يرشخمزلا همدق لوقلا اذهو

 نكلو «سابع نبا نع يورم وهو ءملعلا وه يسركلا نأ :ثلاثلا
 ةدام نأ :لوقلا اذه ىلع دريو «لوقلا اذه فالخ سابع نبا نع حيحصلا
 هنأ هنع  العو لج - هللا ركذ يسركلاو ءملعلا ةدام نع فلتخت يسركلا

 َتَعِسَو اًير# :ءيش لك عسو هنأ هنع ركذ ملعلاو «ضرألاو تاولمسلا عسو

 .[0 :رفاغ] 4امَلِعَو ٌدَمَحَي وس لك

 يسركلا ةلالد نأل ؛ديج ريغ اذهو :كلملا نع ةرابع يسركلا : عبارلا

 فاصوأب فلسلا راثآو ةنسلا ىف فصو ىسركلاو .كلملا ةلالد ريغ ةيوغللا

 .نآرقلا ريسفت يف هيلإ راصي الف ثداح ريسفتلا اذهف كلملا ريغ هنأ ىلع لدت

 نأب نمآ اذإ نمؤملا :يسركلاو شرعلاب ناميإلا رثأ :ةسداسلا ةلأسملا

 ثدح لَك يبنلا نأو ميركو ديجمو ميظع هنأو قح  العو لج - هللا شرع

 ةئامسمخ هنذأ ةمحش ىلإ هقتاع نيب ام ةريسم نأب شرعلا ةلمح دحأ نع

 ةالف يف ةاقلم ةقلحك يسركلا ىلإ ةبسنلاب ضرألاو تاولمسلا نأو .ماع

 ىلإ نمؤملاب لوؤي اذه نأ كش الف .كلذك شرعلا ىلإ ةبسنلاب يسركلاو
 هوابجلا كلما هلل لدلاو عرتمدتلا لاو ةلالجإو بةلالجا لج نامل ميظعت
 فوخلاو لجولا ثروي كلذكو «عيضولا اهردق ةفرعمو سفنلا راقتحاو
 دصاقملا نم هلك اذهو هيلإ ةبانإلاو هميظعتو  العو لج - هللا بحو

 .ةيعرشلا

 .لةل< >2
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 دقو .هقوفو ءيش لكب طيحم هنود امو شرعلا نع نغتسم وهو] 6

 .[هقلخ ةطاحإلا نع زجعأ

 تبثأو - العو لج  نئمحرلا شرع تبثأ امل هنأ ةلمجلا هذهب هدوصقم

 لج - برلا ءاوتساو شرعلا قلخ نأ نّيب صوصنلا يف ءاج ام ىلع يسركلا
 ينغلا وه هللا نكلو - العو لج هللا نم ةجاحل سيل شرعلا ىلع  العو
 هنود امو شرعلا لب «هتاقولخم عيمج نع نغتسم وهو «ئلاعتو هناحبس

 يذلا وهو هظفحي يذلا وه هناحبس هللاف  العو لج  برلا ىلإ رقتفم
 شرعلا ىلع ءاوتسالا نأ نم عدبلا لهأ نظي امك سيلو .هلمحي هتردقب

  العو لج هللا هلعف لعف اذه لب ؛الكو ال ؛هوفنف هيلإ ةجاحلا يضتقي
 ىلع درلاو نيفلاخملا ةفلاخم لجألف .اهب  العو ّلج - هللا فصتا ةفصو
 قلطملا ىنغلاب فوصوم هللاف «شرعلا نع نغتسم وهو» :لاق نيلهاجلا ةلاهج

 ينعي («هقوفو ءيش لكب طيحم» لاق «هيلإ رقتفم قلخلا لكو ءهجو لك نم

 لك قوف هناحبس هنأو «ءيش لكب هتطاحإب  فّوصوم غيلاعتو. هناحبس :برلا نأ
 ءيش.لكب هتافضن طيحم - الغو لجأ برلا نأ :هتطاخإ ىنعمو .«ءيش
 و هللا نأ ىنعي («هقوفو» :لاق  العو لج - هملعبو هتردقبو ل

 لج د رصعأ نقر هدو لاق: :تافعلاو تاذلا" ةقوفرت ولع قلطملا ولعل
 ءيشاألاب العو لج - هلامكو هتمظعل كلذو .«هقلخ ةطاحإلا نع  العو
 :ماعتألا] راسب كردي زهر سلا ةفحردت ل98: : لاهت لاق هم طيس

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ دئاقع نم ةميظع ةديقعل ريرقت اهيف ةلمجلا هذهو *٠[
 مالكلا طسبل لئاسم ةلمجلا هذه يفو «ةيتافصلا نم ةريثك فئاوطل ةفلاخم

 : اهيلع

 هلوق يف امك ينغلاب هسفن ىّمس  العو لج - هللا :ىلوألا ةلأسملا
 هناحبس وهف تايآلا نم كلذ وحنو [5 :ةنحتمملا] # ُديِلأ عل وه : هناحبس

 :لامجلاو لالجلا ءامسأ نم وه يذلا ينغلا مسا ىنعمو «ىنغلاب فوصوم

 اذهو ءءيش لك نع ينغتسملا وهو ءءيش لك هيلإ جاتحي يذلا هناحبس هنأ
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 يضتقي «هنود امو شرعلا نع  العو لج  هؤانغتسا :ةيناثلا ةلأسملا

 :نيتهج نم - العو لج - هيلإ جاتحم هنود امو شرعلا نأ

 هللا مهرخس قلخب لومحم وهف هسفنب شرعلل مايق ال هنأل :ىلوألا

 .هتردقب كلذ ىلع هللا مهردقأو ءهلمحل  العو لج

 هتلمحو شرعلا كلذ نمو  العو لج - هلل دبع ءيش لك نأ :ةيناثلا

 قا الإ ٍضْيَأْلاَو ِتوَمَلا ىف نم ُلُكح نإ :ضرألاو تاولمسلا يف نمو
 ميظعلا قولخملا اذه نأ دابعلل هيبنت اذه يفو [97 .: ميرم] 4 08 نمل

 ناسنإلا فرعي نأ ىلإ يضفي  العو لج هللا ىلإ رقتفم هفصو رم يذلا

 .ئلاعتو هناحبس راهقلا دحاولا ىلإ هراقتفاو هلذو هفعض

 ةطاحإلا فصو :«هقوفو ءىش لكب طيحم» :هلوق ىف :ةثلاثلا ةلأسملا

 مَنِ لآ هير 1ََمَل ني ير يف ْمَنإ الأ تايآ ةدع يف نآرقلا يف ءاج
 ءيشلل نايتإلا يه :ةغللا يف ةطاحإلاو .[04 :تلصن] 46 طبي ءْئَع لك

 ضرعأ دقف  العو لج - هللا ةطاحإ ريسفت امأو .هبناوجو هتاهج عيمج نم
 تعم نأ نظي ال ننح فلسلا ءاملع نه ةفئاط ةريسفت نفق نفوخلا نع

 لاق ان قفاوبا ا ريسفتا ءاملسلاا نم كلن انك انة ريش و: كاك لكاس لاخلا

 - العو لج هلل ةمظع ةطاحإ :عاونأ ةطاحإلا نإ :مهلوقب كلذو .فلسلا

 .كلمو رهقو ةردقو ملع ةطاحإ :تافص ةطاحإو «ةعس ةطاحإ اهنأ ىنعمب

 لكب طيحم» :هلوق يف اهَّلجأو لئاسملا مظعأ يهو :ةعبارلا ةلأسملا
 .ءايشألا عيمج قوف وهف ءيش لكب هتطاحإ عم هنأ ينعي (هقوفو ءيش

 تحتو .ولعلا ىنعمب ةيقوفلاو .ةمألا هذه ىف ةميظعلا ةلأسملا ىه ةيقوفلاو

 ْ : ثحابم ةلاجعلا هذه

 ولع ١ :ماسقأ ةثالث ىلإ نامسقني ةيقوفلاو ولعلا نأ :لوألا ثحبملا

 ضعبو .فرشلاو ردقلا ةيقوفو ولع "  .رهقلا ةيقوفو ولع  ؟ تاذلا ةيقوفو

 ةيقوفو ولع  ؟ .تاذلا ةيقوفو ولع - ١ :نيمسق ىلإ امهمسقي ملعلا لهأ
 - هللا نأ :تاذلا .ةيقوفو ولع ىتعمو .رثكألا وه لوألا ميسقتلاو .تافصلا

 ةيقوفو ولعو «ئلاعتو هناحبس ىلعألا هنأو ءايشألا عيمج قوف  العو لج

١١ 



 وذ راهقلا وه لب ؛هبانج ماري الو بلغي ال ئلاعتو هناحبس هنأ :رهقلا

 ولع نوفنيو رهقلاو ردقلا ةيقوفو ولع نوتبثي ةعدتبملاو .ماقتنالا وذو توربجلا

 .تاذلا ةيقوفو

 نآرقلا ليلدب تباث - العو لج - هلل ةيقوفلاو ولعلا :يناثلا ثحبملا

 فلأ ةنسلاو نآرقلا يف نإ :ءاملعلا ضعب لاق لب .ةرطفلاو لقعلاو ةنسلاو

 ةيقوفلاو ولعلا رمأ نأ ينعي اذهو .هتيقوفو  العو لج - هللا ولع تابثإل ليلد
 ركنأ نم ريفكتب ملعلا لهأ نم ددع حرص اذهل «ةرتاوتملا لئاسملا نم

 ميقلا نبا اهلعج ةلدألا ةرثك لجألو .هقلخ ىلع - العو لج - هللا ولع

 : عاونألا كلت نم «ةلدألا نم عمج هتحت عون لك ءًاعاونأ

 مهوإ» :هدابع قوف هنأب حرص هناحبس هللا نأ :لوألا

 .[18 :ماعنألا] «وِداَبِع

 :لحبنلا] *« مهمه نم منَ نوفا يوم .ةيقوفلا لبق نمب حيرصتلا ءاج : يناثلا
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 .ىلعأ ىلإ دوعصلا :جورعلاو هللا ىلإ ةكئالملا جورع :ثلاثلا

 و رخل كل ,ارلا

 رطاف] 6-1 ركل :

 دنع مهلعج نأب هدابع ضعن صتخا هناحبس هللا نأ : سماخلا

 هليزنت نم - العو. لج - هللا ركذ ام .:سداسلا .ةيقوفو ولع ةيدنع .:ةيدنغلاو

 .هدنع نم ساتكلا

 1 و_-

  العو لج هللا ولع ىلع ةريثك ةلدأب ةنسلا تءاج :ثلاثلا ثحبملا

 :اهلأس امل ةيراجلا ثيدحو .0"'2ءىش كقوف سيلف رهاظلا تنأو» .هتيقوفو

 :ةلدألا نيف كلف ةريشو 2 . .ءامسلا يف :تلاق «؟هللا نيأ»

 .هجيرخت قبس )1١(
 م دجاسملا باتك ملسم )0



 العو لج هللا ولع ىلع لقعلا ةلالد :ةيلقعلا ةلالدلا : عبارلا ثحبملا

 «كرتشم ردق دوجولاو «قافتالاب تبثم هللا دوجو نأ :اهنم ةعونتم هتاذب -

 ءالخادتي وأ ازيامتي نأ امإ نادوجولا ناذهو ءنودوجوم هقلخو دوجوم هللاف

 هلخاد يف  العو لج  هللاو .نوطيحم قلخلا نوكي نأ امإف :الخادت نإف

 ثحبي نم عيمج نم دحأ الو ءهلخادب قلخلا قلخ هللا نوكي نأ امإو .هقلخ

 نادوجولا نوكي نأ الإ ىقبي ال نذإف :كلذ زاوجب .لوقي لئاسملا هذه

 .هقلخ قوف  العو لج هللا دوجو نأو «نازيامتم

 ءاوس  هترطف نم سحي دحأ لك :يرطفلا ليلدلا :سماخلا ثحبملا

 عاطقناو بهرلاو بغرلا دنعو ةجاحلا دنع هبلق نأ  ملعي مل مأ نيدلا ملع

 .ناسنإلا يف سورغم يرطف ءيش اذهو .ولعلا ىلإ هجتي بابسألا

 تاتكلا نم ةلدآلا اوفن - :تاذلا ولع -. ولعلا ةافن :: ةسماخلا ةلأسملا

 ليلدلاو  اومعز - ةيلقع ةلدأب اوجتحاو «ةرطفلاو لقعلاو عامجإلاو ةنسلاو

 تاذلا ولع نإ :اولاق - العو لج - هللا ولع اوفن هلجأ نم يذلا يلقعلا

 - مهلصأ ىلع  ةهجلا تابثإو «ةهج يف  العو ّلج هللا نوكي نأ يضتقي

 لطبن اننأ هانعمف - مهليوأت بسحب - ًامسج ناك اذإف ءمسج هنأ يضتقي

 دوجو اوتبثأ عدبلا لهأو .- هلالج لج  برلا دوجو هب انتبثأ يذلا ليلدلا

 نإ :اولاق ءماسجألا يف ضارعألا لولح قيرط نع - العو لج  برلا
 هسفنب موقي ال مسجلا نأ ىلع لدف ءهيف ضارعألا لولحل ثّدحم مسجلا

 يف ضارعألا لولح ليلدو .- العو لج  برلا وهو ؛ثدحم ىلإ جاتحيو
 وه . العو لج  برلا دوجول تابثإ مظعأف .هب ملسي ال لطاب مسجلا

 ِتوْمَسلا اوُمَلَح مآ © َنُثِلَحلا ْمُه مآ ءْدَغ ريغ نب امل ْ» ينآرقلا ليلدلا
- 

 »م سمر

 .[م5  *ه:روطلا] 4( َنوئِقْوُي ال لب َضِرَأْلاَو

 :ولعلا ةافن نم ةفئاطو نيملكتملا دنع ىتلا ةلوقملا :ةسداسلا ةلأسملا

 اهتلبقو ءاعدلا مظعأ ةالصلاف «ةلطاب ةملك هذهو .ءاعدلا ةلبق ءامسلا نإ

 هراضتحا دنع تيملا ةلبق يهو ةالصلا ةلبق يه ءاعدلا ةلبقف «مارحلا تيينلا

 .ةبعكلل هجوتلا ءاعدلا تالاح لمكأو .هنفدو
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 .(هقلخ ةطاحإلا نع زجعأ دق» :يواحطلا لاق :ةعباسلا ةلأسملا

 ال ةطاحإلاو .هتافصب الو هتاذب ال  العو لج  هللاب نوطيحي ال قلخلاف

 نم هب ةطاحإلا وأ هب يلكلا ملعلا :ينعت امنإو ؛«ءيشلاب ملعلا مدع ينعت

 كلذكو ءايندلا يف ًاملع - العو لج - هللاب نوطيحي ال قلخلاو .هتاهج عيمج

 ل طاح ةيدو”تيلو نبق ةبكز اهنإف ةمايقلا موي هوأر اذإ دوتمؤملا

 نع نوزجاع قلخلاو 5٠١[. :ماعنألا] « ٌرصتألا كردي وهو ردصبألا ُهُكِرَدَت

 .ةرخآلاو ايندلا يف هتافصو  العو لج - هللاب ةطاحإلا

 لد << >2

١148 



 ًاناميإ اميلكت ىسوم ملكو ًاليلخ ميهاربإ ذختا هللا نإ :لوقنو] **

 .[اميلستو اقيدصتو
 - هللا ربخأ امب نوئمؤيو نوقدصي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ كلذب ديري

 انل هللا ركذ دقو ءهقلخ ضعبل هئافطصاو هتافص نم هباتك يف هب  العو لج

 :ةايلخ ةيع هععم اعين لسنا كل دكر دليدع ميهاربإ ذختا هنأ» نآرقلا يف

 .ِلَي ًادمحم انيبن هللا ملك كلذكو ًاميلكت ىسوم  العو لج - هللا ملكو

 ةيدعجلاو ةيمهجلا ةفلاخم لجأل دئاقعلا ىف تلخد ةلمجلا هذهو

 اقيدصتو ًاناميإ) لوقو .ةمالكو - الع زخم ك4 ةلخ اوفن نيذلا مههابشأو

 ءملس دقف نمآ نمف «لخادتت يهو «ةرياغتم ةثالثلا تاملكلا هذه «اميلستو

 دقف ؛«ةقيقحلا ةهج نم نكلو قدصم وهف نمآ نمو نمآ دقف قدص نمو

 .ىتعملا“ نود ظفللاب اونمآ نيذلا ةضوفملا لوقك ًاقيدضت سيلو ًاناميإ :نوكي

 : ةيليصفت لئاسم اهيف ةلمجلا هذهو

 هنأ ىنعمب ءاليلخ ميهاربإ ذختا  العو لج - هللا :ىلوألا ةلأسملا

 ةلخلاو .اليلخ هلعج ىتح هبحأو - مالسلا هيلع  ميهاربإ بحأ هنأب فصتا

 مميت :للاعت لاق :؛ةنسلاو باتكلاب ةتباث ةبحملا ةفصو «ةبحملا نم صخأ

 لك سيلو ةلخلا ةفص ىفني وهف ةبحملا ىفن نم اذل [04 :ةدئاملا] «هنوُبحيَو

 ١ ةحتلا يشي هناهاةلخللا نقلت

 - هلل تبثي ال هنإف ليلد اهب تأي مل يتلا ةبحملا يناعم :ةيناثلا ةلأسملا

 نمو «قشعلا ظفل لثمك دبعلا هلمعتسي نأ ىغبني الو ءىيش اهنم  العو لج

 اذهف ءهللا قشعي ًانالف نأ يف ةيفوصلا يقف دقو 017 ةبحم هنأ مولعملا

 نأ كلذو .ةباحصلا لاوقأ الو ةئسلا الو باتكلا نم ليلد هب تأي مل ظفللا

 هدابعل هللا ةبحمو ءهريغ ىلع وأ هسفن ىلع امإ دعت نم ولخي ال قشعلا ظفل

 .ةمحرلاو لامجلا لامكو لدعلا لامك ىلع ةينبم

 نع ربخي دبعلا وأ  العو لج هللا نع ربخي له :ةئلاثلا ةلأسملا
 ظفللا ناك اذإف .اهلصأ يف ةتباث ةبحملا نإ :لوقن ؟دري مل ظفلب ءهبرل هتبحم

 ام ةهج نم ةغلل ةفلاخم وأ دعت هيف سيلو حيحص ىنعم ىلع لمتشي
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 طقك زرحب اذهف: لالجلاو :لامكلاو :فتافتضلا "هب ةلضرت لح ناب قبلي
 «ةلطاب ناعم ىلع ًالمتشم ناكو ليلدلا هب دري مل ام امأ .قوشلاو ةدوملا

 .زوجت الو اهنم عنمي هذهف ميتلاو مارغلاو قشعلاك

 ةفص .[154 :ءاسنلا] 4اًميِكَحَت ئوُم هنأ َمُلَكَو :لاق :ةعبارلا ةلأسملا
 يف هسفنل اهتبثأ  العو لج - هللا نأل ؛اهب .نمؤن  العو لج - انبرل مالكلا

 ةنسلا لهأ دنع  العو لج - هللا ةفص وه يذلا مالكلاو صوصنلا
 :هب نوئعيو ء.داحالا ثداح عونلا ميدق .ثداحو ميدق مالك :ةعامجلاو

 هدارفأ لب عطقني مل همالكو ءاش ىتم املكتم لزي مل  العو لج هللا نأ
 وهو يعرشلا مالكلا ١ :ىلإ مسقني داحالاو .ةددجتم لازت ال هداحاو

 لج - هللا رمأي يذلا وهو ينوكلا مالكلا ”  .كلذ وحنو ةاروتلاو نآرقلا

 اثيدح ينعي أثدحم همالك  العو لج - هللا ىمس دقو «هتوكلم يف هب  العو
 .اقولخم .هانعم سيلو اديدج

 لكل <--2
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 مهنأ دهشنو نيلسرملا ىلع ةلزنملا بتكلاو نييبنلاو ةكئالملاب نمؤنو] ***
 [نيبملا قحلا ىلع اوناك

 شرعلاو ردقلا ىلعو تافصلا ىلع مالكلا ليصفت ركذ نأ دعب

 :امهو ناميإلا ناكرأ نم نينكرب ةل ةلصتملا ثحابملا نم اهريغو ىسركلاو

 ةكشاملاب نامبالا :نامبإلا ناكرأ ةئقب انه ركذ ندقلاب .نامتإلاو هلاب ناميالا
 ةنسلاو باتكلا ىف تءاج ىتلا ناميإلا ناكرأ نأ كلذو «بتكلاو ءايبنألاو

 هريخ ردقلاو .رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلا :ناكرأ ةتس
 ناكرأب نوئمؤي نيعبسلاو ثالثلا قرفلا نم ةلبقلا ىلإ نوبستنملاو .هرش
 ةرثكل كلذو ءاهيف لئاسملا ضعب ريسفت يف مهنيب فالتخا ىلع ةتسلا 0
 نوم دما وَيَر نم هَل َلْزَنَأ آم آمي ُلوُسّرلأ َنَماَء :لاعت هلوقك اهل ةتبثملا ةلدألا

 هب ٌرفكَي نمو# :هلوقو [1808 :ةرقبلا] «ءِوِلُسَرَو ءدبكو ءدكيكلمو وَلَا نما
 [18+ :ءاسنلا] 4اًَديِعَب ُدَلَكَص َّلَص َدَنَم آلا ِوْرْاَو وِلْسُرَو ءوبكَو ءدَكَيلَمَو سس لهسرس كرر وم

 ناكرألا هذه نع ربعي ءاملعلا ضعبو .روهشملا ليربج ثيدح ةنسلا نمو
 ناكرأ ةسمخلا ركذ ىلع ترصتقا تايآلا نأ لجأل ؛ةسمخلا ناكرألا :هلوقب
 ناكرأ ةعبس اهلعجي نم مهنمو .هللاب ناميإلا نكر يف ردقلا لاخدإب كلذو
 قلعتي ام اذه .رخآلا مويلا نكر يف ناتلخاد امهو ءرانلاو ةنجلا ةفاضإب
 :لئاسم اهتحت ًاليصفتو «ًالامجإ ةقباسلا ةلمجلاب

 ام نأب مزاجلا قيدصتلا هانعم ناكرألا هذهب ناميإلا : ىلوألا ةلأسملا
 قخ :ةكئالملا نأو «قح وهف ءايشألا هذه نع هب - العو لج هللا ربخأ
 نه نس بدكلا نأو المتر لامعا قطن هديشلا نآوت ء اليصفتو الاخجإ
 .اليصفتو ًالامجإ هللا دنع

 ناميإلا اهلوأ :ناكرألا هذه ىلع مالكلا ليصفت يف :ةيناثلا ةلأسملا

 : ثحايم هتحتو ةكئالملاب

 يهو كألم عمج :ةغللا يف ةكئالملا «ةكئالملا ىنعم يف : لوألا

 :ةكئالملاف «ةلاسرلا :ةكولألاو ,ءلسرأ ىنعمب كلأ ةدامو كلأم نم ةبولقم

 ةكئالملا هللا ىمس دقو .اهل ميظعتلا هجو ىلع ةصاخ ةلاسر نكل ؛نولسرملا
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 هيلع تلد اميف امأو ١[.. :تالسرملا] 402 ار ِتَلَسْمْلَوأ# :هلوق يف نيلسرم
 مهلعجو رون نم اوقلخ  العو لج - هللا دابع نم دابع ةكئالملاف :ةلدألا

 صقن يوذب اوسيل «هرمأب نولمعي «هتوكلم لومشب نيلكوم هتدابعل نيغرفتم

 .مهقلخ يف الو مهقلخ يف ال
 نيذلا ةثالثلا ًاردق ةكئالملا مظعأف «تاقبطو تاجرد ةكئالملا : يناثلا

 «ليفارسإو ليئاكيمو ليربج :ليللا ةالص يف هئاعد يف دك يبنلا مهصخ

 .ليفارسإ مث ليئاكيم مث ليربج مهلضفأو

 :ثيدحلا يف امك ءامسلا اوألمو رون نم اوقلخ ةكئالملا :ثلاثلا

 مئاق كلمو الإ عباصأ عبرأ عضوم اهيف ام ءطئت نأ اهل قحو ءامسلا تطأ»

 .""”«عكار كلم وأ دجاس كلم وأ

 دقف اذإ ناميإلا دجوي الف «ناميإلا نكر ةكئالملاب ناميإلا :عبارلا

 ىلع ءاملعلا عمجأو .ناميإلا ناكرأ ةيقب ىلع قدصي اذهو «.ةكئالملاب ناميإلا

 يلامجإ :نالاح هل ناميإلا اذهو .رفاك وهف ةكئالملاب نمؤي مل نم نأ

 دوجوب نمؤي نأ ضرف هيلع دحأ لك نأ :يلامجإلا ناميإلا ىنعمو .يليصفتو
 وه اذه .نودبعُي ال مهنأو  العو لج - هلل ًاتانب اوسيلو دابع مهنأو ةكئالملا
 ام لكب نمؤي نأ دحأ لك ىلع بجي هنأ وهف :ىليصفتلا امأو .بجاولا ردقلا

 .ةكئالملا نع ل هيبن هب ربخأ وأ هباتك يف - العو ّلج - هللا هب ربخأ

 ببسب - العو لج - هللا ةكئالمب مهناميإ يف نوتوافتم سانلا :سماخلا
 ةكئالملا لاوحأ نم ًائيش دبعلا ملع املكف «نكرلا اذه تاجردب ملعلا توافت

 .ملعي مل نمم هريغ نع هنيقيو هملع داز املك

 دبعلا ىلع رثأ هل ةكئالملاب ناميإلا .ةكئالملاب ناميإلا رثأ : سداسلا

 .ىرخألا ناميإلا ناكرأب هناميإ يفو هلمعو هكولس يفو ءهديحوت يف نمؤملا
 نوفاخي مهنأو هلل دابع ةكئالملا نأ ملع اذإ دبعلا نإف :ديحوتلا يف هرثأ امأف
 اذإ كلذكو «ةكئالملا ةدابع ىوعد هيدل تلطبأ  العو لج - هللا نوشخيو

 )١( دمحأ )١7*/5(« دهزلا باتك يذمرتلاو )8(.
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 اذه ةفرعمل ىعسي هلعجو هسفن يف رّثأ ؛هللا ديحوت اولماك ةكئالملا نأ ملع

 ماركلا دوجوب نقوي دبعلا نإف «لمعلاو كولسلا ةهج نم هرثأ امأو ديحوتلا

 ناكرأ يف هرثأ امأو .مظعأ هبرل هتبقارمو لمعلل هناسحإ لعجيف «نيبتاكلا

 بتكلا وه يذلا يحولاب لكوم وه نم ةكئالملا نم نإف ىرخألا ناميإلا

 وه نم ةكئالملا نمو «ءايبنألاب ناميإلا بتكلاب ناميإلا تارمث نمو «ةلزنملا

 ريغو رانلاو ةنجلا ةنازخ يفو حاورألا ضبق يفو روصلا يف خفنلاب لكوم

 رطقلاب لكوم ةكئالملا نمو ءرخآلا مويلاب ناميإلاب ةلصتملا رومألا نم كلذ

 ««نييبنلاو» :اهدعب لاق .ردقلاب ناميإلاب ةلص هل اذهو ةنجألاب لكوم مهنمو

 لك نأ :ىلوألا :نيتهج نم كلذو نيلسرملاب ناميإلا يضتقي نييبنلاب ناميإلا
 يف امك «ءايبنأ نولسرملا هيف يمس ميركلا نآرقلا نأ :ةيناثلا «يبن لوسر

 هئيجمل ىلوأ لسرلاب ريبعتلاو .نولسرم مه اهيف درو نم لجف ءايبنألا ةروس
 :ثحابم نييبنلاب ناميإلا نكر تحتو .صوصنلا يف

 «يبنلا :نيتءارق يف نآرقلا يف يبنلا ءاج :يبنلا .فيرعت يف :لوألا

 وه :ءيبنلاو «هريغ نع عافترا يف ينعي :ةوبن يف راص نم يبنلاو «ءيبنلاو

 يحولاو ءابنإلاب - العو لج - هللا هصتخا نم :ءيبنلاو يبنلاو «ءىبني نم
 .لاسرإلا نم وهف لوسرلا ظفل امأو ؛ماقملا يف هريغ نع ًاعفترم راصف

 امهيبن وأ دحاو ىنعمب لوسرلاو يبنلا له ملعلا لهأ فلتخا :يناثلا

 ءدحاو ىنعمب لوسرلاو يبنلا :لاق نم ملعلا لهأ نم لوألا لوقلا ؟قرف

 ريغ يبنلا :يناثلا لوقلا .ملعلا لهأ نم عمج لوقلا اذه ىلإ بهذو

 4« ند ا[, لوسر نو كيف .نعب السنا امو + ىلاعت هلوتقياولدتماو: «لوسرلا
 ىبنلا ىتأيو» : هلي هلوقو .ةرياغملا نايضتقت «ال»و فطعلا فرحو [8؟ :جحلا]

 يدنا ول انآ وأ دحا قر :لديربا مل هنآ .ةلمحتم اذهو نحأ هته سلو
 نم هللا ثعب ام» :ِةِكك هلوق دحأ ىلإ لسري مل هنأ لامتحا يوقيو .دحأ هل

 لك نأ ىلع لدف '''.. .رشبلا نمآ هلثم ىلع ام تايآلا نم هاطعأو الإ يبن

 .(5؟١) ملسمو (ةهالما؟) يراخبلا )غ3(

 )١(. نآرقلا لئاضف يراخبلا (؟)

١7 



 «دحأ هعم سيلو ىبنلا ىتأيو» :ِةيلكَي هلوق اذهل .نمآ نم اهب نمآ ةيآ ىطعأ ىبن

 :ايقنأ هك اولدعشا 5000 يبنلا اذه ىلع ةروصقم ةلاسرلا 1 لجأل

 يوقي اذهو ."”نيلسرملاو ءايبنألا ةدع ركذ يف ليوطلا رذ يبأ ثيدح
 ْ .امهنيب قيرفتلاب لالدتسالا

 :لوألا لوقلا .لوسرلاو يبنلا فيرعت يف ءاملعلا فلتخا :ثلاغلا

 نم :لوسرلاو .هغيلبتب رمؤي ملو عرشب هيلإ يحوأ نم :يبنلا :لاق نم مهنمف

 عرشب هيلإ يحوأ نم :يبنلا :يناثلا لوقلاو .غيلبتلاب رمأو عرشب هيلإ يحوأ

 هيلإ يحوأ نم :لوسرلاو .غيلبتلاب رمؤي مل وأ نيقفاوم موق ىلإ هغيلبتب رمأو

 .نيدلا لصأ يف ينعي .هل نيفلاخم موق ىلإ هغيلبتب رمأو باتكب وأ عرشب
 «مالسإلا خيش رايتحاو نيققحملا نم ددع دنع روهشملا وه :يناثلا لوقلاو

 نم انلسرأ امو# اميبلع لاسرإلا عوقو يف ناكرتشي لوسرلاو يبنلا نأ كلذو

 .فلتخت لاسرإلا ةهج نكلو [5؟ :جحلا] # يت و ٍلوُسَر نم َكِلَبَم

 لسا َكَلَت# :لاعت لاق .لضفلا يف تاجرد لسرلاو ءايبنألا : عبارلا

 نم مزعلا ولوأ نيلسرملاو ءايبنألا نمو [؟ه؟ 0 *# ٌلضَعَب لع مُهَضعب اَنْلَّصَف

 [مه :فاقحألا] :4ِلُسّلا َنِم رْرَمْلأ أولو ٌرْيَص انك َريَسأَناط :ليلاعت لاق لسرلا

 لوسر لك نأ :لوألا : لاوقأ ىلع مزعلا ولوأ ى نم يف ء ءاملعلا فلتخاو

 ةينامث و ماعنألا ةروس يف نوروكذملا مهنأ : يناثلا .مزعلا يلوأ نم وه

 ِنبَد ني مل سَ : للاعت هلوق يف نوروكذملاو ةسمخ مهنأ :ةيلاثلا :نيكع

 0 سومو مهرب هدب اًنْيَضَو اَمَو َكِتَلِإ انهت نلاو هاذ هب َّْضَو اَم

 مهب سانلا ثيغتسي نم مهنأ هيوقيو حجرألا وه لوقلا اذهو ١[ :ىروشلا]

 .ةبساحملا ليجعت بلط يف ةمايقلا تاصرع ىف

 ىلع ةلالدلل نيلسرملاو ءايبنألا  العو لج - هللا هيتؤي ام : سماخلا

 ةيآلا نأ :ةزجعملاو ةيآلا نيب قرفلاو .ةيعرشلا هدويقب نكل هقالطإ نم عنتمن

 .(555/6) دمحأ )١(
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 ةزجعملا ظفلو .هب ليلدلا تأي ملف ةزجعملا امأو ءاهب ليلدلا ءاج ناهربلاو

 مأ نّيعم نامز لهأل مأ سانلل يه له ؟نمل زاجعإ :ههجوو ؛لامجإ هيف
 ام يه ةزجعملا نأ :حيحصلاو .ةكئالملاو سنإلاو نجلل مأ سنإلاو نجلل

 .سنإلاو نجلل هب زاجعإلا راص

 لج - هللا نأب نمؤن اننأ :نيلسرملاو ءايبنألاب ناميإلا ىنعم : سداسلا
 مهاقتأو مهنامز لهأ حلصأ اوناكو مهديأو نيلسرم لسرأو ثعب - العو

 ىلع مهل ناميإلاو .هملعت مل وأ هانملع يبن لكب نمؤنف .مهبرب مهملعأو
 - العو لج - هللا هلسرأ لوسر لكب ناميإلا وهو :يلامجإ ناميإ :نيتجرد

 هتوبنو هتلاسر انملع نم لك نأب :يليصفت ناميإو ملعن مل وأ انملع يبن لكو
 قلخلا لمكأ مهلكف ءهبحنو هالوتن نأو هب نمؤن نأ انيلع بجي اذهف ليلدلاب
 هنأ «ةوعدلا ةمأو ةباجإلا ةمأ :ةمألا هذهب صاخ ناميإ ةمثو .اديضرتو اا

 - هللا هلسرأ يذلا يشرقلا يمشاهلا هللادبع نب دمحمب ناميإلا مهيلع بجي

 .ةوبنلا تمتخ هبو نيعمجأ سانلل  العو لج

 ءايبنألا عيمجب بذكم هنإف ءهب ملعلا دعب لوسرب بّذك نم : عباسلا
 ند 1 :ءارعشلا] *(2) َنيِلَسَرَمْل ع منه تك » 7 لاع لاقرب قيلسوملاو
 نيم الا :ىلاعت لاقو .نيلسرملا عيمجل ًابيذكت ناك هوبذك املف ؛لسرلا لوأ
 .[588 :ةرقبلا] «ئويسُي ني ٍرَحآ تيب

 بتكلا لازنإ صخ ««نيلسرملا ىلع ةلزنملا بتكلاو» :اهدعب لاق
 - هللا لزنأو «باتكلا  العو لج هللا مهيتؤي نيذلا مه مهنأل ؟ةيلشرملاب
 ٌلُفَو## :ليلاعت لاق ملت الا1م اهندو ماعلا اما اهنا ريتك حك ١ العو لج

 :ثحابم نكرلا اذه تحتو ١8[ :ىروشلا] «بّتكح نم كالا امي تما

 هتم هعمس - العو لج  همالك اهلك  الغو لج - هللا تتك :لوألا
 نوكت دقو - العو لج - هللا يحو يه بتكلاو هلسر ىلع هلزنأف ليربج

 ام اهنمو «ةرشابم نوكت دقو .«يرشبلا لوسرلا ىلإ يكلملا لوسرلا ةطساوب
 هب لزن ام اهنمو ءهلالج لج ةميظعلا ةميركلا هديب  العو لج - هللا هبتك
 .هلوسر ىلإ ليربج



 ىنعُي اذهو ءديحوتلا ةهج نم ةقفتم  العو لج - هللا بتك : يناثلا
 درو .هدحو  العو لج - هللا ةدابع وهو :ديحوتلا لصأ :لوألا :نائيش هب

 لوصأ :ىناثلا .هلهأو كرشلا نم ةءاربلاو توغاطلاب رفكلاو .هريغ ةدابع

 ال رهو" تلا اهيت ناميإلا ةيجانأل يلعب نقم دف :اذهف" ةعبلا تاكنإلا
 يهف يهاونلاو رماوألاو صصقلاو ماكحألاو عئارشلا امأو .بذكي الو خسني

 .ةميظعلا هتمكح قفو ءاشي ام يحوي هللاف رخآ ىلإ باتك نم فلتخت

 :يلامجإلاف «يليصفتو يلامجإ :نيتجرد ىلع بتكلاب ناميإلا :ثلاثلا
 مل مآ 'هملع بالغو لج. هللا هلزنأ بات لكر.نمؤي نأ دحأ لك ىلعأ تجي
 نأ بجيف ملسملا هب عمسو ليلدلا هب ءاج باتك لك :يليصفتلاو .هملعي

 ىسوم بتكو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاك :ليصفتلا هجو ىلع هب نمؤي
 :ءايشأ لمشيو نآرقلا اذهب ناميإلا اهمظعأو اهدكأو ء«ميهاربإو

 .ةلَك هيبن ىلإ هاحوأ  العو ّلج - هللا مالك نآرقلا نأب ناميإلا :ًالوأ

 .هيف امب لمعلاو هعابتا ٍبجاولاف ءهلبق امل خسان نآرقلا نأ :ًيناث

 .اهيلع دهاشو بتكلا ىلع نميهم نآرقلا نأ .:ًاثلاث

 ىسوم ىطعأ هللاو .فحصلا ريغ بتكلا نأ رهظألا :عبارلا ثحبملا

 نإف كلذ نيبت اذإ .لقتسم يحو يهف ةاروتلاب هيلإ ىحوأو ًافحص مالسلا هيلع
 يف اهئيجمل كلذو ةسمخلا لوصألاب ةتسلا ناكرألا يمسي ملعلا لهأ ضعب

 عدبلا لهأو .ًالصفنم نآرقلا يف ءاج ردقلاف ءردقلا ركذ نود تايآلا رثكأ
 ًالوصأ مهل اولعج ةلزتعملاف «لوصألا هذه ةلباقم يف مهل ًالوصأ اوعضو

 ةلزنملاو ديعولاو دعولاو لدعلاو ديحوتلا :يهو مهريغ نع مهزيمتل ةسمخ
 اولعج ةضفارلاو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو نيتلزنملا نيب
 نأ صوصنلا هيلع تلد يذلاو .ةمامإلاو ةوبنلاو لدعلاو ديحوتلا :مهلوصأ

 .ليربج ثيدح يف تءاج يتلا ةتسلا يه ناميإلا ناكرأ
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 لَك يبنلا هب ءاج امب اوماد ام ,نينمؤم نيملسم انتلبق لهأ يمسنو] *

 .[نيقدصم ربخأو هلاق ام لكب هلو «نيفرتعم

 لهأ نومسي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ هللا همحر  يواحطلا ديري

 ؛نينمؤم نيملسم مهنومسي - ةبعكلا ىلإ هتالص يف هجوت نم مهو - ةلبقلا
 دوهيلاو نيينثولاو نيكرشملا فلاخي ةلبقلا لبقتسي نمف «لصألا وه اذه نأل
 انل ام هلف انتلبق لبقتساو انتحيبذ لكأ نم» رثألا ىف ءاج دقو «ىراصنلاو

 اذهل« نيدلا نيدو رك نم احئاب اصور نبل اذه يكل ةانيلعاام ةيلعو
 ول :ينعي نيفرتعم لي يبنلا هب ءاج امب اوماد ام :لاقو ًاطرش هل طرتشا

 نوتعسي :ال مهنإف كك ىننلا هب 'ءاجن امه اعيش“ وأ هلك يثنلا هب ءاج اماوركتلا
 اوناك اذإ :ينعي «نيقدصم ربخأو هلاق ام لكب هلو» :لاقو .نينمؤم نيملسم

 جراوخلا ةفلاخم ةلمجلا هذهب ديريو هولك يبنلا هب ءاج انس انيق اوركني عل

 :لئاسم ةلمجلا هذه تحتو «بونذلاب نورفكي نمم «مههباش نمو ةلزتعملاو

 يف دري مل ةلبقلا لهأ حلطصم ؛انتلبق لهأ» :هلوق :ىلوألا ةلأسملا
 ام هلف انتحيبذ لكأو انتلبق لبقتسا نمو» : كت هلوق درو ناك نإو «صوصنلا

 .ىراصنلاو دوهيلاو رافكلا نع ٌريمم ةلبقلا لابقتساف ''”«انيلع ام هيلعو انل

 مهو :ىلوألا :نيتفئاط ىلع قلطي ظفل ةلبقلا لهأ نإ :لوقت حيضوتللو
 لثم ىلع اوناك نيذلا حيحصلا مالسإلا لهأ مهو .«فصرلا اذهل نوقحتسملا

 عبتو نيعباتلاو ةباحصلا هيف لخديف «هباحصأو كك دمحم هيلع ناك ام

 لك مه :ةيناثلا .نيدلا موي ىلإ مهتديقعو مهجاهنم ىلع ناك نمو نيعباتلا
 يف لخديف ءرفكم هيف سيل مأ ًانطاب رفكم هيف ناك ًاءوس مالسإلا ىلإ بستنم
 ةفئاطل افصو سيل «ةلبقلا لهأ» نذإف .نيقفانملاو عدبلاو ءاوهألا لهأ كلذ

 اققحتم ناك نمل ةصاخلا ةيالولاف .هيف هلهأ زيامتم فصو وه لب ؛ةدحاو

 مكح هلف ءاوهألاو عدبلا لهأ نم ناك نم امأو «ىلوألا ةفئاطلا فصوب

 نمم ربكأ ًاكرش نوكرشملا امأو .ًارفكم ىتأ اذإ الإ هنم جرخي الو «مالسإلا
 «مالسإلا راد يف دلو نمم «هللا ريغب ثيغتسيو هللا ريغل حبذيو هللا ريغ دبعي

 .هريغو )9١"( يراخبلا )١(

١ 



 :ملعلا لهأل نيلوق ىلع ؟ةلبقلا لهأ نم هنأ هيلع قدصي لهف

 ةلبقلل هلابقتساف ةلطاب مهتالص نأل ؛ةلبقلا لهأ نم اوسيل مهنأ :لوألا

 .وغل

 ام هنم وأ هنع تبثي ىتح مالسإلا ملسملا يف لصألا نأ : يناثلا

 ةجحلا مهيلع موقت ىتح ةيناثلا ةفئاطلا يف نوقبي مهف .نيدلا نم هجرخي

 .ىلوألا وه اذهو ةيلاسرلا

 مالك نم رهظي «نينمؤم نيملسم انتلبق لهأ يمسن» :ةيناثلا ةلأسملا
 لوقلا فالخ اذهو ءدحاو امهانعم هدنع ناميإلاو مالسإلا نأ يواحطلا

 هذهف «لوقلا اذهب هل ةمزلم تسيل ةقباسلا ةلمجلا تناك نإو «حيحصلا

 .دحاو ىنعمب ناميإلاو مالسإلا لعجي هنأ ىلع اهسفنب لدت ال ةملكلا

 ام ءاقب نم ّدب ال ناميإلاو مالسإلاو ةلبقلا لهأ مسا : ةثلاثلا ةلأسملا
 نيفرتعم هِي يبنلا هب ءاج امب اوماود ام» :هلوق يف هركذ ام وهو هيلع لدي

 مسا نم جرخي هنإف ًارفكم بكترا نمف «نيقدصم ربخأو لاق ام لكب هلو

 .نيدلا نم هجورخ نيقيب هنع تبث ماد ام .ةلبقلا لبقتسا ولو ناميإلاو مالسإلا

 ةلأسم لك ىف هلك ىبنلا هب ءاج ام نأب رارقإلا :فارتعالا «نيفرتعم» :هلوقو

 هلال كنا ا ا هدوحجف ةلمتحم ريغ ةيعطق هتلالد تناك امف «قح

 اذهل «ناميإلاو مالسإلا مسا هنع بلسي ال هنإف ليوأتلل لاجم راصو ةلمتحم

 ةلوأتملاف «تافصلا يركنمك اوسيل تافصلا ةلوأتم نأ ىلع ةوعدلا ةمئأ صن

 .ةهبشلا لجأل ملعلا لهأ مهرفكي مل ةرعاشألاك

 يذلا رارقإلا نيب قرفي كلذك «.ليوأتلا نيب امو درلا نيب قرف انهف

 ميرحتلاب رقي ام دحاجلاف .عانتمالا هلباقي يذلا مازتلالا نيبو دحجلا هلباقي

 ال هنكلو مكحلا دوجوب رقم وهف :عانتمالا امأو .فارتعالل ضقانم وهف .ًالصأ
 هيبأ ةأرما حكان لثمك .الصأ باطخلا اذه يف لخدأ ال انأ :لوقيو هب مزتلي

 نذآف ضقما هيركل لب فج ةلوكلا الا 317م نينو, لكتب نا وما يذلا

 .(5 عها/ل) دواد وبأو دمحأ 000(

١> 



 مسا هقح يف تبث نم نأ ةلأسملا هذه يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم

 وأ لاوقألا نم ءيشب تأي مل ام مسالا اذه ىلع ىقبي هنإف ناميإلاو مالسإلا

 .لامتحالاب ال حوضوب لصألا اذه درت تاداقتعالا وأ لامعألا

 هم تح مح
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 .[ هللا نيد يف يرامن الو هللا ىف ضوخن الو] «“

 تاطولغالا يقلن الو « العو لج هللا تاذ ىف ضوخن ال :ىنعي

  هيلعلا تاذلا نع ملكتن لب « العو لج - هللا نيد يف كوكشلاو هبشلاو

 .ةنسلاو باتكلا يف ءاج امب  ئلاعتو هناحبس  هتافص نعو  العو ّلج

 لد ام الإ ءيش يف نوضوخي الف .عدبلاو ءاوهألا لهأ نوقرافي ةنسلا لهأف

 :ناتلأسم ةلمجلا تحتو .ةنسلاو باتكلا هيلع

 يف ركفتلا كلذكو ءمرحم هللا تاذ يف ضوخلا :ىلوألا ةلأسملا

 دقو - العو لج - هللا ءالآ يف ركفتلا هب رومأملا نكل  العو ّلج هللا تاذ

 هللا تاذ يف اوركفت الو هللا ءالآ يف اوركفت» :هلوق ِهلَك ىبنلا نع تبث

 يف ةتوكلم يهو :ةيئرم تايآ او ىهو هتايآ : هللا لا :2”(اوكلهتف

 تادابعلا مظعأ نم ركفتلاو .نآرقلا يهو :ةولتم تايآو «ضرألاو تاوامسلا

 .- العو لج - برلا ميظعتو ةنيكسلاو ةنينأمطلاو عوشخلا ثروت يتلا

 دصقب ءيشلا دروي نأ :هطباضو ؛مومذم ءارملا :ةيناثلا ةلأسملا

 يف تيب ميعز انأ» : هو هنع حص دقو .همامأ نم ةبلاغم وأ سفنلل راصتنالا

 ال مهنأ ةنسلا لهأ ةمس نمف '”0.. قحم وهو ءارملا كرت نمل ةنجلا ىلعأ

 ةنسلا هدنع نوكت لجرلا :كلام مامإلا لئس ليقو «هللا نيد يف نورامي

 .تكس الإو هنم تلبق نإف ةنسلاب ربخي ءال :لاق ؟اهنع لداجيأ

 لاس ج2

 )١( ناميإلا بعش يف يقهيبلاو «25465) طسوألا يف يناربطلا )١/78(.

 دواد وبأ (؟) )58٠٠(« يذمرتلا )١199:7(.

 لنص



 حورلا هب لزن «نيملاعلا بر مالك هنأ دهشنو .نآرقلا يف لداجن الو] **
 ال ىلاعت هللا مالك وهو دلي ًادمحم نيلسرملا ديس هملعف ,نيمألا

 فلاخن الو هقلخب لوقن الو ءنيقولخملا مالك نم ءيش هيواسي

 .[نيملسملا ةعامج

 هب ناميإلاو .نآرقلا ىف ةميظع ةكرابم ةديقع ىلع ةلمتشم ةلمجلا هذه

 هنأو «ىلاعت“ نا مالك هنآ : ةنسشلا لها دنعددي تاميألا لمشيو .«تاميإلا قكر
 مالك نم ائيش هبشي ال نآرقلا اذه نأو هلالج لج نيملاعلا بر نم لزنم

 :لولاعت لاق . العو لج هللا ةفص وه لب ءقولخم ريغ هنأو ؛نيقولخملا

 (©© قل يم ليك ملول :هلوقو .[» :ةبرعلا 4هَّلل ملك َمَمْنَي َّقَح هوَ
 .[144  5١؟ :ءارعشلا] 59(4 نيِذَسْلا نم َنوْكَنل َكِلَع لع 2 نيل حوزا دب لَن

 يفف ءةمرحمو ةمومذم هنأ ىلع ةنسلا تلد نآرقلا يف ةلداجملاو

 عزني اذه «نآرقلا يف نولداجتي مهو ًاموي مهيلع جرخ دك يبنلا نأ حيحصلا

 لاقف بضغلا نم ينعي نامرلا بح ههجو يف ئقف امنأكف ةيآب عزني اذهو ةيآب

 ,"”.. اوموقف متفلتخا اذإف مكبولق هيلع تفلتئا ام نآرقلا اوؤرقأ» :مهل
 نم سيل اذه «سوفنلا ءاوهأ ىلع ىنبملا نآرقلا ىف فالتخالاب لداجتلاف

 لاك يندلا هع فاست, ندعلا اننا ةلكاجفلا اهدار نافل لت[ نق
 هنأب انئيقيو انداقتعا عم ربخنو نلعن :ينعي «نيملاعلا بر مالك هنأ دهشنو»

 :لئاسم اهتحت ةلمجلا هذهو «نيملاعلا بر مالك وه لب ؛قولخم مالك سيل

 لوقلا ىلع ةجحلا داريإ :اهنأب ةلداجملا تفرع :ىلوألا ةلأسملا

 اهب داريو :ةمومذم ةلداجم :نامسق ةلداجملاو .نيفلتخملا نم هيف فلتخملا

 رومأم يهو :ةدومحم ةلداجمو .قحلل رحت نود «لوقللو سفنلل راصتنالا

 نييبتو لاضلا داشرإو قحلا ىلإ لوصولا اهنم ضرغلاو عرشلا يف اهب
 ٍدظِعوَمْلاَو ٍةمكَلأِب َكْيَر ٍلَِس َّلِإ ٌعدأ# :للاعت لاق .- العو لالج هللا ةجح

 راد يرسل 4 سل نعل ركايكت كلا
 )١( دمحأ )١98/5(« 2ردقلا باتك يذمرتلاو )١(.

١١ 



 لدجلا نأ رهظألاو «ةلداجملا وه لدجلا نإ :ملعلا لهأ ضعب لاقو

 نآرقلاب ةلداجملاو .مذلا ضرعم يف نآرقلا يف ف هركذ ءاج ةموصخلا نم عون

 ىمهو «لالدتسالا هجو ةرزؤت و تالا لج ءاللا باتك نم ةجحلا دروت نأ

 ضعب برضت وأ هتيجح ىف فلتخي نأ :نآرقلا ىف 0 «ةدومحم

 .ةمومذم هذهو كلذ وحنو ةيبيغلا رومألا ىف ضاخي وأ ضعبب تايآلا

 «نآرقلا يف لداج ةباجإلا ةمأ نم لالضلا فئاوط لك :ةيناثلا ةلأسملا

 ىلع نآرقلا نم ليلدلا ءاج اذإف ؛تاداقتعاو مهل بهاذم اوسسأ مهنأ كلذو

 ثالث ماسقأ نآرقلا نأ ررقتملاو .هيف اولداج ءهووه ام فالخ

 ١[. :دوه] منيا تكَعَأ كدتك # هلك مكحم : لوألا
 رس اس

 .[7 :رمزلا] © هبلَسَتم ا ِثيرُدَل مف ل هلأ هلك هباشتم : يناثلا

 4 يرو وه درع

 نه َتََكْحُم تن ةنيإ» هباشتم وه ام هنمو مكحم وه ام هنم : ثلاثلا

 .هتلالد تحضتاام مكحملاو. [07 :نارمع لآ] 4س 77 بتكلا

 امأ ةمألا هذه ضعن ىلع اذه اهباشتم هنوكو .هتلالد تهبتشا ام : هباشتملاو

 يف نوخسارلاو .نآرقلا يف دجوي ال اذهف دحأ هملعي ال يذلا ىلكلا هباشتملا

 انمأ ءانير ودع ع لك دي انآ ةنولرقيو مكحملا ىلإ هباشتملا نودري ملعلا

 .مكحملا ىلإ هوعجري ملو هباشتملا ىلع اودمتعا مهنإف لالضلا لهأ

 .(نيملاعلا بر مالك هنأ دهشنو) هلوق يف :ةثلاثلا ةلأسملا

 فورح هنأو هللا مالك نآرقلا نأب ةنسلا لهأ ةديقعل ريرقت هيف اذه

 لج هدهللا م اعيمج اهناو .يناعمو ظافلأ هنأو روسو تايآو لمجو تاملكو

 - العو لج - هب ملكت هيناعمو هفورحب  العو لج - هللا مالك نآرقلاف  العو

 .هعمس امك ِةيِكَك هيبنل هغلبف - مالسلا هيلع - ليربج هنم هعمسف

 :[15* :ءارعشلا] 469 نيل يأ وب ليت :هلوق يف :ةعبارلا ةلأسملا

 نع هزيمتو هلضفل :ًاحور يمس - مالسلا هيلع - ليربج :نيمألا حورلا

 نمتؤم هنأل :انيمأو يحولا وهو هللا رمأ نم حورلاب لزني هنألو «ةكئالملا

 .هيحوو - العو لج - هللا مالك وهو هيلع نمتؤي ام مظعأ ىلع

 نفض



 .(نيقولخملا مالك نم ءيش هيواسي ال) :لاق :ةسماخلا ةلأسملا

 رجع ةنأل :كلذوال ايراتتس وكي لو: ةئاكي الؤنمت اخي هل نحف

 دصقي مل وهو .نآرقلا زاجعإ ىلع ةلالدلل اذهو .هللا مالك هنأل ًازجعم هنوكو
 مالك نم ءيش هيواسي ال ىلاعت هللا مالك نإ :لاقي نأ :يأ يئادتبالا ريرقتلا

 .نآرقلا عم بجاولا بدألل كرت عون هيف اذه نأل «ًاءادتبا نيقولخملا

 نيعباتلاو ةباحصلا دقتعمف (هقلخب لوقن الو) :لاق :ةسداسلا ةلأسملا

 ىلإ نيبستنملا ةماع دقتعمو ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةمئأو مالسإلا ةمئأو مهعبتو

 هناحبس - دوعي هيلإو أدب هنم قولخم ريغ لزنم هللا مالك نآرقلا نأ مالسإلا

 نمز نم نيملسملا ةعامج نع جورخو لالض هقلخب لوقلا نأو  ئلاعتو

 يف عدبلا لهأ نم نآرقلا قلخب لوقلا رصنيو .رضاحلا اننمز ىلإ ةباحصلا
 .نيينالقعلا نم ةلزتعملا عابتاو «ةضفارلاو ةيضابإلاو ةيديزلا رضاحلا

 فورح نآرقلا نأ :نآرقلا قلخت لاق نم :ةهبش :ةعباسلا ةلأسملا

 .هتفص وه يذلا  العو لج - هللا مالك هنأ ليق اذإف توصو تاملكو

 «مالكلا يف عطقتلاو ماسجألا ةفص نم وه امل ًالحم  العو ّلج هللا راص

 «نيقولخملا تافص نم هذهو «سفن هل نم تافص نم وه امنإ عطقتلا اذهو

 يف ضرعلا لولح ليلد ىلع ىنبم مهلوق ًاضيأو .ًاقولخم نآرقلا اولعج اذهلو
 ىلع ىنبم نآرقلا قلخب لوقلا نأ لجألو .- هلاطبإ ىنعم رم دقو مسجلا

 لك اورفكي ملو عونلاب نآرقلا قلخ يف اورفك مالسإلا لهأ ةمئأ نإف «ةهبش

 لطبأ نم نآرقلا قلخب لوقلا نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم اذإف .هب لاق دحأ

 ميظع صقنت هيف ةقولخم هللا ةفص نأب لوقلا ىنعم نأل ؛رفك وهو لطابلا
 نم مظعأ وهو .هب رفك  العو لج  برلا صقنتو - العو لج  برلل
 .درجملا ءازهتسالا

 نيملسملا ةعامج «نيملسملا ةعامج فلاخن الو» لاق :ةنماثلا ةلأسملا

 رومأم امهنم لكو .نادبألا يف ةعامجو نيدلا يف ةعامج :ناعون اهب داري

 «نادبألا يف عامتجالا ىلإ دوقت نيدلا يف ةعامجلاو .هب كسمتلاو همازتلاب

 ىوقي نادبألا ةعامجو «نادبألا يف عامتجالا ىلإ دوقت نيدلا يف ةعامجلاو

 لفل



 ام نع جورخلا مدعب نيدلا ةعامج مازتلا بجاولاف .نيدلا يف عامتجالا اهعم

 قش مدعب نادبألا ةعامج موزل كلذكو «ةمألا هذه فلسو ةباحصلا هيلع ناك

 .ناقالطإ اهل ةعامجلا نذإف .رمألا يلول ةعاطلاو عمسلا موزلو ةعاطلا اصع

 فلسلا دقتعم ىلع ناك نمف .«فلسلا ةديقع ىلع عامتجالا ىنعمب ةعامجلا

 نأ وهو نادبألا يف ةعامجلا :يناثلا قالطإلاو .ًادحاو ناك نإو ةعامجلا وهف

 لزتعيف مامإ الو ةعامج مهل نكي مل نإف .مهتعامجو نيملسملا مامإ مزلي

 .ةريصب ىلع  العو لج - هللا دبعيو اهلك قرفلا

 لكل >2

 نين



 .[هلمع نمل بنذ ناميإلا عم

 دقتعم يف ةميظعلا لوصألا نم هللا همحر  همالك نم ةلمجلا هذه

 لوصح درجمب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ نورفكي ال مهنأ يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ
 هنوك داقتعاب هلحتسا اذإ الإ  جراوخلا كلذ ىلإ تبهذ امك  هنم بنذلا

 ينعي ال ةلبقلا لهأ نم ٍتنذلا .لوصح كلذكو .ًاقلطم ًالالح وأ ؛هل ًالالح
 .ةئجرملا هلوقت امك - هناميإ رثأتي مل نمؤملا اذه نأ

 ؛نيقيب هناميإو همالسإ تبث يذلا ةلبقلا ىلإ بستنملا ريفكت ةلأسمو

 درجمب ناميإلاو مالسإلا نم هنوجرخي ال مهنأ : ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةدعاق

 كلذ عم مهو «لالحتسالا نم ةيلمعلا بونذلا يف ل ال لب ؛بنذلا لوصح

 اذإ .بنذ هنم لصحي نم لك لاحلا بسحن نوقسفي وأ نوللضي وأ نوئطخي

 :لئاسم ةمث انهاهف كلذ نيبت

 ًابنذ هباصأ نم :نأ ىلع ةغامجلاو ةنسلا لهأ لدتسا :ىلوألا ةلأسملا
 هلوقو :اهنم ةنسلاو ةباتكلا ةلدأ نم ةلمجب رفكي ال هنإف ةلبقلا لهأ نم

 لتاقلاو ١78[. :ةرقبلا] « ّلْدَمْلا يف ُصاَصِقْل أع بيُك اوما نذل امي : ئلاعت

 ني مل ىفع نمل :اهدعب  هناحبس لاق «ناميإلاب ةادانملا باطخ يف لخاد
 ِنَمَف ط7 َمُكَيَر نم ُفيِنْح كِل نَسْعِإِب هَل 6كدأو ٍنورعملاب ءابئاَف يم هيأ

 نأ ىلع لدف «هل ًاخأ هامسف ١04[ :ةرقبلا] «ٌدِيلَأ ُباَذَع ُدَلَه َكِلَد َدْعَب ئدّتْعأ

 نام نإو## : هلوق كلذكو .ناميإلا ع فني مل همظع ىلع لتقلا لوصح

 نت ىلا اليكم ىلا لع اهدتإ كَ انو انتي ارتيَساَم اذتتفأ يييؤنلا نب
 ديا ل لدعلا ا اهيتأك تدك دب يأ رت كإ هنت ع
 نمو .لاتتقالا دوجو عم نيئمؤم مهامسف [9 :تارجحلا] © َنيِطِسَقَمْلَ

 دودحلا اهلو اهيف تعرش لتقلاو فذقلاو انزلاو ةقرسلاك :رئابكلاف : رظنلا

 نم ةجرخم رئابكلا كلت تناك ولو «ءلاح لك ىلع لتقي دترملاو ؛ةرهطملا
 اممو .'''«هولتقاف هنيد لدب نم» :ِِلكي هلوقل لثقلا اهيف دحلا راصل ةلملا

 )١( يراخبلا )0119”0.

 لاوان



 :للاعت هلوق ناميإلا ىف رثؤت بونذلا نأ ىلع ةنسلا و هل لدتسا
 4+ تاسنلا] 4 اكن رك ديو ةزارشم اديمتم انتمؤت نشف
 376 تاعق ةنحسلا لات الو < هلك قتلا لوق ةنسلا نمو ءدؤدحتلا ةيعورشمو

 ("”محر عطاق ةنجلا لخدي ال»

 برنذلا 26 نم ملع الب ريفكتلا لئاسم يف ضوخلا :ةيناثلا ةلأسملا

 :هجوأل كلذو

 هنم هجارخإف «نيقيب نيعملا قح ىف اتبث ناميإلاو مالسإلا نأ :لوألا

 الب هللا ىلع لوقلا نم هك هلوسر نم وأ  هلالج لج - هللا نم ةجح ريغب

 مهيلع ركنأف جراوخلا اهيف ضاخ نم لوأ ريفكتلا ةلأسم : يناثلا

 لهأ راعش اهيف ضوخلاف ءراكنإلا دشأ  مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا

 .نيعتملا وه ِهلَك هللا لوسر دعب ضرألا ىقتا جهن مازتلاو .ءاوهألا

 اهب ءاب دقف رفاك اي هيخأل لاق نم» :ِةِلكك ىبنلا لاق :ثلاثلا

 ىلإ لوقلا داع الإو «هيلع ىعدا امك وهف ًارفاك ناك نإ :ىنعي "””ةامهدحأ
 اهيلع ةلثمألاو لهجلاو ىوهلا نم :ريفكتلا أشنمو ديدش ديعو اذهو .ءهبحاص

 ةروهشملا بطاح ةصق يف رمع لعف امك ةريغلا نم هثعبم نوكي دقو « ةريثك

 .ةريسلا يف

 ثالث ىلإ ريفكتلا ةلأسم ىف ةمألا هذه تقرتفا :ةثلاثلا ةلأسملا

 دولخلل ةبجومو ةرفكم ةريبكلا لعجو بنذ لكب رفك نم :ىلوألا .«فئاوط
 لهأ نمو نيمدقتملا نم فئاوطو ةلزتعملاو جراوخلا مه ءالؤهو ءرانلا يف

 الإ ناميإلا نم جرخي نأ نكمي ال نمؤملا نإ :تلاق نم :ةيناثلا .نامزلا اذه

 تاجرد ءالؤهو ةئجرملا مهو «بيذكتلا لوصحو هنم يبلقلا قيدصتلا عازتناب

 )٠١8(. ملسم قد

 .(؟ ههكر ملسمو ,.(6984) يراخبلا قفز

 .دمحأو (3١ ملسمو ة 6 تف يراخبلا فرفإ

 نيش



 هيلع تلد ام اوجهن نيذلاو طسولا مهو :ةثلاثلا ةفئاطلا .(اضيأ كناؤطو

 ةعامجلل هتقرافمو نيدلا هليدبتب نيدلا نم جرخي لق نمل نإ :اولاقف ةلدألا

 تفتناو ريفكتلا طورش تعمتجا اذإف .ءكش وأ داقتعا وأ لمع وأ لوقب

 ةباتتسالا دعب لتقلا نمو ةدرلا نم بجي امب يضاقلاو ملاعلا مكحي هعناوم

 .لاوحألا بلغأ يف

 «نونمؤملا .:فانصأ ةثالث سانلا نأ نايحولا لد :ةغبارلا ةلأسملا

 قطنو مالسإلا يف لخد نم :ملسملاو نمؤوملاف .نوقفانملاو ءرافكلاو

 وأ ًاينثو وأ ًايناتك نوكي:دق ىلصألا رفاكلاو .ءاهفزاولب :ىتأو نيتداهشلاب

 رهظأو رفكلا نطبأ نم :قفانملاو .مههابشأو ناثوألا دابع نم وأ ًايسوجم
 سيل هنإف ءانمؤم نوكي نأ امإ ولخي ال هنإف بنذ هنم لصح نمف «مالسإلا

 الصأ نوجراخ مهف نوقفانملاو رافكلا امأو «ناميإلا نم هجرخي بنذ لك

 .نيدلا نع

 مهنأ بابلا اذه يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نم :ةسماخلا ةلأسملا
 هللا هرفك نم ريفكت لصألاف نيعملا ريفكتلا نيب امو قلطملا ريفكتلا نيب اوقرف

 ناثوألا دابعو ىراصنلاو دوهيلاك كَ هللا لوسر هرفكو .- د لج -

 لج - هللا مكح نم ريفكت يف لوقلا قلطي كلذك .كرشلا لهأو سوجملاو
 وأ نآرقلا نم ةيآ ركنأ نم :لوقنف :نآرقلا ىف ًائيش ركنأ نمم هرفكب  العو

 ءاج اذإ امأ .رفكي هنإف هميرحت ىلع مما ابرلا لحتسا نم رفكي هنإف افرح
 نيعملا ىلع مكحلا باب نم اذه نوربتعي مهنإف نيعم ىلع صيخشتلا

 ريفكتلاو .عناوملاو طورشلا تابثإ نونسحي نمم نيتفملاو ةاضقلل هنوعجريف
 لَم هلوسرو هللا رمأل ملسيل هملعتي نأ نمؤملا مزلي امم ددحملا ريغ قلطملا

 .ريفكتلا نم هب هللا ربخأ ام دقتعيو

 نم ًادحأ رفكن الو) :هلوق ىف يواحطلا ىلع ذخأ :ةسداسلا ةلأسملا
 رفكي ال. هنأ“ :هنم مهفي اذهو ءِبْنْذَب :هلوق..(هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ
 دقتعملا فالخ اذهو لحسم نحوي نفكي اال هتنذ: يأ ( ينعيف «بنذ يأب

 :_ هللا همحر  يواحطلا دارم وه رخآ ريبعتب نوربعي ملعلا لهأو «حيحصلا

 نشي



 دوصقمو .بنذ لكب وأ «بنذ درجمب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكن الو

 يه اهنأل كلذو انزلاك رئابكلا نم ةيلمعلا بونذلا :بنذن :هلوقب يواحطلا

 منا هدمت لاك رفا يلع ندير صارخا عم اهب عازتلا لصح .نعلا
 .ةيلمعلا بونذلا نم هبلاغ لالحتسالاو .هلحتسي

 بكترم نوكي هعم لالحتسالا (هلحتسي مل ام) :هلوق : ةعباسلا ةلأسملا

 هلو الدلع للا اذه نرك ةاقدعا < لالعكتالا طابو :ارفاك ةريتكلا

 ءعانتمالا ىمست هذهو هريغ نود هل ًالالح هنوك:دقتعي نأ :ىلوألا :ناتروص

 وأ تيلكتلا نيش دهر ورمعلا» هل ملط الولع هن رك نفعها نأ :ةيئانلا
 نيدلا نم ةمولعملاو اهميرحت ىلع عمجملا بونذلاف .قلطملا دحجلا
 اهتحانإ دقتعا نم :لوقن اننإف «لالدتسا ىلإ اهعم جاتحي ال امم ةرورضلاب

 وأ هلصأ يف امإ هيف ًافلتخم بنذلا ناك اذإ امأ .هوحنو انزلا لثم رفكي هنإف

 هيف فلتخملا لصألا اذه لح دقتعا نم رفكي ال هنإف هروص نم ةروص ىف

 .ةرخحتو' نين انلا نم ةفئاط دكتابأ "قثلا :ةيسضلاك

 :لالحتسالا ظفلب ةلص هلو هابتشالا هب لصح امم :ةنماثلا ةلأسملا

 ًائيش دحجلاو بيذكتلا نولعجي ملعلا لهأ نم ةفئاطو .بيذكتلاو دحجلا

 هيلع لديو «ناقرتفي دقو ناعمتجي دق . ؛نافلتخم نائيش امهنأ حصألاو .ًادحاو

 :ماعنألا] 4َنوُدَحْجت هلأ تاع َنييِلَطلا َّنكلَو كوكب ال مني :ليلاعت هلوق

 لالحتسالاو .ةرياغملا ىلع لدف دحجلا ا تبثأو بيذكتلا مهنع ىفنف .[م*

 .يناسل دحج ةرورضلاب سيلو يبلق دحج هعمف ءالالح مرحملا نوك داقتعا

 لئاسم رثكأو .يهنلا وأ رمألا وأ ربخلا رودص داقتعا مدع وه بيذكتلاو

 .بيذكتلا ىلإ دوعت ريفكتلا

 نيفلاخملاو تالالضلاو عدبلا لهأ نإ :لاق نم لوق :ةعساتلا ةلأسملا

 ؛ةنسلاو باتكلا هيلع لد ام اوفلاخ اذإ نورفكي مهنأ تافصلا وأ ديحوتلا يف

 نأ باوصلا: لب ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةمثأ دنع باوصب سيلو طلغ لوق اذه

 لئاسملا يف قحلا فلاخ نم لك سلف «قالطإب نورفكي ال عدبلا لهأ

 الوات طخ وأ انتذب نوكي دق لب ؛ًارفاك دعي ةيملعلا
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 طرش اهتماقإو ءةجحلا ةماقإ هيف طرتشي نيعملا ريفكت :ةرشاعلا ةلأسملا
 ؛نيرمال

 .يورخألا باذعلا قاقحتسا ينعي ءيورخألا باذعلا يف :لوألا

 :ئلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو .يويندلا باذعلا قاقحتسا :يناثلا

 ٍدَمَب نم َلوُسَرلا قا نمو ١٠6[ :ءارسإلا] «اًلوُسَر كَسْب ٌّنَح نعم اك اًمو»
 هل ًاريصم منهج لعجو قاشملا هيلوتل طرشف ١١6[ :ءاسنلا] ؟ْئَدُهْلا هل َنَْبب ام
 ةماقإو .دابعلا ىلع ةجحلا ةماقإل ثعب لوسر لكو .ىدهلا هل نيبت نوكي نأ

 «صخشلا لاحب ملاعلا وهف ميقملا امأ «ةفص ىلإو ميقم ىلإ جاتحت ةجحلا

 لج - هللا لوق نوكت نأ ينعي .ةنيب ةيلاسر ةجح نوكت نأ يهف ةفصلا امأو

 ءلصألا يف طرتشي ال هنإف ةجحلا مهف امأو لكي هلوسر لوقو - العو

 امبر لب ؛دانع نع رفك :رفك نم لك سيل :لوقن اننأ :هطارتشا مدع ىنعمو

 لاق لالض وأ ىوه نم عنام هدنع نكلو ءهل اهحاضياو ةجحلا غالب دعب رفك
 يف نكلو [؟5 :ماعنألا] 4هوُهَقْفَي نأ َةَنِكَأ َمِيِوُلُق َكَع اَنلَمَجَو# :- العو لج

 ريفكتلا نم اعنام ةجحلا مهف مدع لعج  تافصلا لئاسمك  لئاسملا ضعب

 هبشلا نم حجرأ ةجحلا نوكت نأ :هب داري ةجحلا مهفو .ةهبشلا مظعل كلذو

 .هدنع يتلا

 ناميإلا عم رضي الو لوقن الو) :هلوق يف :ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 ناميإلا لصأ اولعج نيذلا ةئجرملل ةفلاخم هيف اذه «(هلمع نمل بنذ

 مهو ناميإلا عم رضت بونذلا اولعجي مل اذهل ًاصقنو ةدايز رثأتي الف قيدصتلا
 .- هللا ءاش نإ مهنايب يتأي - تاجرد

 ةنسلا لهأ دنع لصأل عرف ناتقناسلا ناتلأسملا :ةرشع ةيناثلا ةلأسملا
 نيبو ةلزتعملاو جراوخلا نيب طسو ةنسلا لهأف «ةيطسولا ةدعاق يهو

 اهلعاف نوجرخي ال نكلو اهب نودعوتيو بونذلا نم نورذحي مهف «ةئجرملا
 يف طسولا قيرطلا مهلف «عناوملا ءافتناو طورشلا مامت دعب الإ ناميإلا نم

 .لمعلاو داقتعالا باوبأ لك

 لله 5-2

 نيك



 ةنجلا مهلخديو مهنع وفعي نأ نينمؤملا نم نينسحملل وجرنو] **
 مهئيسمل رفغتسنو ةنجلاب مهل دهشن الو مهيلع نمأن الو .هتمحرب
 .[مهطنقن الو مهيلع فاخنو

 هسفن هب لماعي نأ نمؤملا ءرملا ىلع بجي امل نايب اهيف ةلمجلا هذه

 مهنمو نسحملا مهنم ناميإلا لهأف .نينمؤملا هناوخإ نم هريغ هب لماعي نأو
 وجرن ددسملا نسحملاف ءًائيس رخآو ًاحلاص ًالمع طلخ نم مهنمو ءيسملا
 ذخؤي نأ هيلع فاخن ءىسملاو «هتمحرب  العو لج - هبر ةنجلا هلخدي نأ

 كنعأ ىلع ةييف ليسا نقو .هللا ةمحر نم هطنقن الو هل رفغتسنو هتريرجب

 لج - هللا دعو نأ نم ةلدألا هب تءاج امف ؛«ةعامجلاو ةنسلا لهأل ليصأ

 هديعو نأو «داعيملا فلخي ال  العو لج - انبرو لوعفمو لوئسم  العو
 اذه نم نيبتي اذإ .بابسأل كلذو فلختي دقو دبعلا كردي دق ليلاعتو هناحبس

 : لئاسم يف هركذن ليصفت ماقملا يفف لامجإلا ثيح نم

 رافغتسالاو «نمألا مدعو وفعلاب نسحملل ءاجرلا :ىلوألا ةلأسملا

 هناوخإ عمو هسفن عم ءرملا اهب لماعتي ةديقع هيلع فوخلاو ءىسملل

 ىلع فاخ ءاسأ اذإو  العو لج - هللا باوث يف عمط نسحأ اذإف .نينمؤملا

 .هريغ عم اذكهو «طولق ريغ نم هسفن

 .نمأي الو هتمحرب ةنجلا هلخدي نأو هنع هللا وفعي نأ وجري «ةيلاعلا تاماقملا

 هللا نم هفوخ نيب ام دبعلا عمجي نأ :ًاعرش هب رومأملا :ةثلاثلا ةلأسملا
 لج - هللا نم فوخلاو «- العو لج - هللا ىف هئاجر نيب امو  العو لج
 مدع ىلع لمحتو «يهاونلاو رماوألا لعف ىلع لمحت ةلقتسم ةدابع - العو

 يف ءيسلا لمعلا ةيؤر مدع ىلع كلذكو هرثأ ةيؤر يأ : حلاصلا لمعلا ةيؤر

 .فوخلاب الإ ةدابعلاو ناميإلا ميقتسي الو .هبحاصل كلهم هنأ

 ءديري ام هل ققحتي نأ ىف ناسنإلاب ودحي لمأ وهف ءاجرلا امأو

 عطقي امم فوخلاو ءهاجر امل ةبحملا :ءايشأ عامتجاب الإ نوكي ال ءاجرلاو

 لاب



 انيق امن نوهت ىلا ةعلافلا لامعألا لمعي نآو: هد هقوتدلاك < هلمأ هيلع
 ْ .اجر

 بجي له :ءاجرلاو فوخلا ىف ءاملعلا فلتخا :ةعبارلا ةلأسملا

 نتاع بيلعت :لوكلا :لارقأ لف: ةرجألا ىلع نهدجأ حجري مْ ءامهيواست

 يوتسي نأ :ثلائلاو ءًاقلطم ءاجرلا بناج بيلغت :يناثلاو ءًاقلطم فوخلا
 يف بلغي فوخلاف :ليصفتلا :عبارلا لوقلاو .ءاجرلاو فوخلا دبعلا دنع

 فوخلا بلغيف «لاح يف امهيواست بلطي دقو لاح يف بلغي ءاجرلاو لاح
 لاح يف ءاجرلا بلغيو «بونذلا دوجول نينمؤملا رثكأ لاح يف ءاجرلا ىلع

 يفو «"”هبرب نظلا نسحي وهو الإ مكدحأ تمي ال» :ِِلكي هلوقل ضرملا
 .حيحصلا وه ريخألا لوقلاو .ءاجرلاو فوخلا يوتسيف دبعتلا لاح

 ءدصتقملاو ءهسفنل ملاظلا :بتارم ثالث ناميإلا لهأ : ةسماخلا ةلأسملا

 نع هللا نم وفعلاو .«مهنع هللا وفعي نأ وجرن مهلكو «تاريخلاب قباسلاو
 لج هلازب :بوفي ناوكي دقو ةكرشلا ريغ خف امركتو :ةنه نوكي دق ددعلا

 امف ءببس دبعلا لعفي نأ ريغ نم هنم ًاءادتبا ءاشي نم ىلع نمي - العو
 :ءايسنلا] 4 2152 - نمل كلك قرت "اع نيو ءاشي نمل هنا .ةرفعي :كرشلا ود

 ةثالث ىلع ىهف اياطخلا اهب  العو لج - هللا رفكي ىتلا بابسألا امأو 4

 راتعتسالاو ةيوعلا لفي ديعلا اهلي تاتبأ : لوألا مسقلا :ماسقأ

 مهل ءاعدلا لثم :مهناوخإل نونمؤملا هلعفي ام :يناثلا مسقلاو «تانسحلاو

 يتلا بابسألا :ثلاثلا مسقلاو «ةعافشلاو ريغلل برقلا ءادهإو رافغتسالاو

 «بئاصملاو - العو لج - هللا ةرفغم :ةعبرأ يهو  العو لج - هللا نم
 .ماظعلا رومألاو لاوهألا نم ةمايقلا تاصرع يف نوكي امو «خزربلا باذعو

 دحأل دهشي الف (ةنجلاب مهل دهشن الو) :هلوق يف :ةسداسلا ةلأسملا

 .لَي لوسرلا هل دهش نم الإ ران الو ةنجن ةلبقلا لهأ نم

 نوكي دقو «سييأتلاك طينقتلا (مهطنقن ال) :هلوق يف :ةعباسلا ةلأسملا
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 لبقأ نمل ءاجرلا باب حتفي نأ بجاولاو «بونذلا رئابك نم هلاوحأ ضعب يف
 .هلاح بسحب لك ًاطرفم ناك نمل فوخلا باب حتفي نأو ًابئات

 ةنجلا لخدي نلف .(هتمحرب ةنجلا مهلخديو) :هلوق يف :ةنماثلا ةلأسملا

 هللاف .ئلاعت هللا ةمحرو  العو لج - هللا وفع الإ مث ام لب «هلمعب دحأ

 ١7[ :ةدجسلا] «َنْلَمَحَي أوناك اَمب رج ةنجلا هلخدي نأب ًاحلاص لمع نم دعو
 مظعأ نم حلاصلا لمعلاف «ةيببسلا ءاب يه امنإ ةلباقملا ءاب تسيل انه ءابلاو

 لمع اهلباقي نأ نكمي الف ميعن نم ةنجلا يف ام امأ «ةنجلا لوخد بابسأ

 ببسي اهل ةنجلا لهأ لوخد نإ :نولوقي ةنسلا لهأف .لمع امهم دبعلا

 ةلزتعملاو + الغو .لج هللا ةمحرب لوخدلا :ثإف الإو :«ةحلاضلا لامعغألا

 ءارجأ هاحس-هللا نأل :4ةلئاقن لقعلاب نوكي ةنحلا لوحد نأ نوري
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 لهأل امهنيب قحلا ليبسو مالسإلا ةلم نع نالقني سايإلاو نمألاو] **

 [ةلبقلا

 ةنسلا لهأ ةيطسو ةلمجلا هذه ىف - هللا همحر  يواحطلا ةمالعلا ررقي

 - العو لج - هللا حور نم سال وسلا نكن قم نحالا ةلاسن يف ةعانجالاو
 مقل لإ ِهَّسَأ جور نِم سبأ ال ُمَّنِإإ# :ئلاعت هلوق لصألا اذه ىلع ليلدلاو

 موَقْل الإ هنأ رحم نمي الت» :لئلاعت لاقو [498 :فسروي] *َنوُرْفَكْلا

 هللا حور نم سأيلاو ءرفك هللا ركم نم نمألاو .[44 :فارعألا] «َنوُرِسَخْل

 لج - هللا ةبوقعو مهبونذ نوفاخي لب «نونمأي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأو ءرفك
 متمحر نوجريو# :ليلاعت لاق ءنوجري لب ؛نوسأيي ال كلذ عمو: ام التغو

 طباضب نيدلا نع ةدر سايإلاو نمألاو .[ه/ :ءارسإلا] * . . .ههَباَذَع ترُفاَحيَو

 اذإ ًارفك نوكي سأيلاو «فوخلا مدعنا اذإ ًارفك نوكي نمألا نأ وهو ءمهم

 مل نمو ءرفاك وهف :نمأ دقف فوخلا لصأ هعم نكي مل نمف .ءاجرلا مدعنا

 دقف ناميإلا لهأ نم دحوملا امأو .رفاك وهف سأي دقف ءاجرلا لصأ هعم نكي

 الو هبنذ فاخي نأ دحوملا ىلع بجاولاف «هبونذ بسحب نمأ هدنع نوكي

 اذهو «بونذلا فوخو ةمحرلا ءاجر هبلق يف عمتجيف هللا حور نم سأيي

 .ةلبقلا لهأل سايإلاو نمألا نيب وه يذلا قحلا ليبس وه

 .لة<خ ج2
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 [هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو] **
 نمو جراوخلا نم بونذلاب نيرفكملا ةفلاخم نايب اهيف ةلمجلا هذه

 : لئاسم ةلمجلا تحتو «ةلزتعملاك رانلا يف ةريبكلا بكترم دولخب مكحي

 نأ ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ عامجإ ةلمجلا هذه ليلد :ىلوألا ةلأسملا

 لخد امل لئامم نقيتم رمأب الإ هنم جرخي ال هنإف نيقيب ناميإلا يف لخد نم
 .هب

 ءدحجلاب الإ ناميإلا نم دحأ جرخي ال :هلوق يف :ةيناثلا ةلأسملا

 وأ ضارعإلاب وأ لالحتسالاب ريفكتلا ىفني الف رصحلا يواحطلا دارم سيل

 رضحل هتدارإ مدع ليلدو ..ةدرلاب هاتأ نم ىلع ممكحي امم كلذ ريغب وأ كشلاب
 مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكن الو :لاق ثيح ةفلاسلا ةلأسملا

 .دخجلا ريغ لالحتسالاو .هلحتسي

 عم عمتجيف «راكنإلاو درلا :ةغللا يف دحجلا ةلالد :ةثلاثلا ةلأسملا

 دق دحجلاف نآرقلا يف امأو .ًانطاب ءيشلاب بيذكتلا عم وأ ءارهاظ بيذكتلا

 ينعي [*# :ماعنألا] 4َكَكوبْركُي ال مهنه :ئلاعت هلوقل كلذو لوقلاب ةطبترم

 اذهو ًارهاظ ىنعي [”* :ماعنألا] 4َنوُدَحْحي هلا ِتَياَِب َنيِيلبَظلا نكلَوأل انطاب

 .ًاعم لعفلابو لوقلاب نوكي دحجلا نأ مهدنعف جراوخلا امأو .لوقلاب طبترم
 هدروم سيل دحجلا نأ نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع عمجأ ام فالخ هذهو

 .ءحضاوو ينيقي لوقلاو ءأطخلاو ليوأتلا هلخدي لمتحم لعفلا نأل ؛لعفلا

 .هيف لخد ام دوحجب الإ جرخي الف نيتداهشلا لوقب ناميإلا لخد هنألو

 فلاخ «ناميإلا نم ةلبقلا لهأ نم دحاولا جارخإ يف :ةعبارلا ةلأسملا

 دحجلا ىلع ريفكتلا نورصقي ال ةنسلا لهأف .ةئجرملاو جراوخلا ةئسلا لهأ

 جرخي ال :اولاقف ةئجرملا امأو .كشلاو ضارعإلاو بيذكتلا اهنم لب ؛طقف

 هلصأ مهدنع ناميإلا نأل كلذو .طقف بيذكتلاب الإ نيدلا نم ءرملا

 داقتعالا ىلإ فاضأ نمو .؛بيذكتلا هنم جرخملا اولعج اذلف ؛داقتعالا
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 داقتعاب رفكي دقف «لمعو لوقو داقتعا :ةنسلا لهأ دنع ناميإلاو .ناسللاب

 .هلمعي لمعب وأ هلوقي لوقب وأ هدقتعي
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 نع حص ام عيمجو «نانجلاب قيدصتلاو ناسللاب رارقإلا وه ناميإلاو] **
 .[ قح هلك نايبلاو عورشلا نم ِِّكَك هللا لوسر

 هبو سانلا هب  العو ّلج - هللا رمأ يذلا ناميإلا ءانه ناميإلاب ديري

 ناسللا هدرومف «نانجلاب قيدصتو ناسللاب رارقإ :هنأب هفرعف .مدلا مصعي

 مل انه يواحطلاف .ءاهقفلا ةئجرم دنع روهشملا وه فيرعتلا اذهو «نانجلاو

 «ميظعلا لصألا اذه نايب نم دب ال كلذلف .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع ررقي

 : لئاسم ىلع بتري كلذو

 يف ظافلألاو «عرشلا دورو لبق لمعتسم ظفل ناميإلا :ىلوألا ةلأسملا

 :نالاح اهل عورشلا دورو لبق اهلامعتسا

 .يفرعلا لاحلا :لوألا

 ةيوغللا ةقيقحلا :ملعلا لهأ ضعب هيمسي اذهو .يلصألا لاحلا :يناثلاو

 ىلع ىتنيتام لك :ماعلا لامعتسالا يف ةبادلا :الثمف .ةيفرعلا ةقيقحلاو

 ةماع نوكت ةغللاف .عبرألا تاوذب يفرعلا لامعتسالا يف تصخ مث .ضرألا

 نم قيضأ ةيفرعلا ةقيقحلا نوكتف «هيلإ نوجاتحي ام ضعبب اهنوديقي سانلا مث
 وأ «ةيعرشلا ةقيقحلا ءاملعلا هامس ام رهظ عرشلا ءاج امل مث .ةيوغللا

 ىلع ثالثلا قئاقحلا هذه ليزنت ىف ةمهم ةمدقملا هذه .ةيمالسإلا بابسألا

 دقف ءيشلاب نمآ نم نأل ؛نمألا نم ةعللا لصأ يف ناميإلا .ناميإلا ةلأسم

 ىلا ا ا ا .ةنييفن ىلع ممأ

 تنأ آَمَو9 :للاعت لاق .هعم نمأي لمع هعم نوكي يذلا مزاجلا قيدصتلا

 قيدصتلا انل قدصمب :ينعي .[17 :فسوي] 4َنيِِدَص نك َرَلَو ان ِنمْؤْمِب

 َتَلَّوَس لب َلاَق## :لاق ءانلعف امب انذحاؤت ال كنأ يف لمع هعبتي يذلا مزاجلا

 ضيصخت ةيفرخلا ةقيقحلاو .نمألا مهاطعأ امف [18 :فسري] ارك كسشأ كَل
 «ةيفرعلا ةقيقحلا نع ةدئاز بابسأ اهيف ةيعرشلا ةقيقحلاو «ةيوغللا ةقيقحلل

 .اهنم عسوأ نوكتف يوغللا ىنعملا لصأ ىلإ ًاعوجر وأ ًاصيصخت نوكت دقف

 هللاب ناميإلا ىلإ هجتم هنأو ناميإلاب سانلا رمأف عرشلا ءاج مث

 نوكي ال ناميإلا نأ عرشلا نم انفرعو ءرخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو
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 نم بولطملا  العو لج هللا فصو دقف .قيدصتو رارقإو لمعب الإ

 دهاجيو قدصتيو يلصيو لمعي نأو ةتسلا ناكرألاب نمؤي نأب :نمؤملا

 .ةغللا ةعس ىلإ عجرو يفرعلا ناميإلا ىلع داز يعرشلا ناميإلاف .هوحنو
 ناميإلاف «احيحص نيل قيدصتو رارقإ :ةغللا ىف ناميإلا نإ : لئاقلا لوقف

 قيدصتو رارقإو لمع نم نمألا بلجي ام لكف ..كلذ نم معأ ةغللا ىف
 اهارتعا اذإ ةملكلا نأ ىلع عيمجلا قفتاو .يوغل ناميإ وهف ةالاومو فرصتو

 اهنأل كلذو ؛ةيعرشلا ةقيقحلا مدقت هنأ «ةيعرشلاو ةيفرعلاو ةيوغللا ةقيقحلا

 ةلدأ يه امف :ةيعرشلا ةقيقحلا ميدقت ىلع اوقفتا مهنأ ماد امو .صيصخت

 هللا ءاش نإ - بيرق يتأي ؟ناميإلل ةيعرشلا ةقيقحلا -.

 «لمع هعبتي يذلا مزاجلا قيدصتلا :ةغللا يف ناميإلا :ةيناثلا ةلأسملا

 هيلع لدو .لمعب هعبتي ىتح قدصم انأ لا ندم ىلع قلل يك قاضي الن

 َلاَق تر اَداَم ٌرظف َكُحدَأ نأ املا ىف ئرأ ّنِإ َّىِبَب َلاك» :ئلاعت هلوق
  00 0را ما م دإ دبس

 38 0 اهتلالد 0 امل ؟ايؤرلل 1-5 راع ىتمف 0 هه- ٠6١ ةتاناسلا

 ةيّقرعلاو ةيوغللا قئاقحلا يف ناميإلا لامعتسا :ةئلاثلا ةلأسملا

 ناميإلاب نرتقا اذإف .طباضب طبضي نأ نكمي .نآرقلا ىف ءاج اميف «ةيعرشلاو

 :هلوقك .يوغللا ىنعملا ةعس هن دارملا نإف «هيلع ةلالدلا تناك وأ نمألا

 هيف اذه [87 :ماعنألا] « ل دك كيتؤأ يطب رست اسلي كَ انما نا

 ةنسلاو نآرقلا يف ماللاب ناميإلا ىدع اذإو .يوغللا .ىلفنلا مومع ىلع ةلالد

 اذإو ١7[ :فسري] «اَنَل ٍنِيْوْمِب َتنَأ آمَر# :هلوقك «يفرعلا ناميإلا هب دارملاف
 آمي ٌلوُسرلَأ َنَماَد :هلوقك يعرشلا ناميإلا هب دارملاف ءابلاب ناميإلا يدع

 ْ .[؟588 :ةرقبلا] #0

 :نالوق اهرهشأ «لاوقأ مهل ناميإلا ةلأسم يف ةئجرملا :ةعبارلا ةلأسملا

 نأ ىلع ءاهقفلا ةنجرمو «قيدصتلا وه نامتإلا "نأ ىلع ةكجرملا روهمختف

 اهرهشأ نم ةلدأب مهبهذمل اولدتساو «نانجلاب قيدصتو ناسللاب رارقإ :ناميإلا

 ا/ ١



 [ك6 :ةرقبلا] «ِتَحِلَصلَ اَْنِمَعَو ُْنَماَء ترِدَلا : العو ّلج - هللا لوق
 اذه نع باوجلاو .امهنيب ام رياغتلا ىلع لدي ناميإلا ىلع لمعلا فطعف

 تاوذ رياغت ةرات نوكي رياغتلاو ءرياغتلا هب داري واولاب فطعلا .نأ :لالدتسالا

 َكَْيت## :للاعت هلوقك تافص رياغت نوكي ةراتو دلاخو دمحم ءاج :كلوقك

 رظن باتكلاف نآرقلا وه باتكلاف ١[ :رجحلا] «ِنيُم ِناَءْرْفَو بئكحلأ ا

 ام رياغتلا نوكي ةراتو .ةءارقلاو ةوالتلا ىلإ هيف رظن نآرقلاو ًايقاب ًابوتكم هنوكل
 هلوقك ماعلا ىلع صاخلاو صاخلا ىلع ماعلا فطعيف يلكلاو يئزجلا نيب

 :ةرقبلا] 4 . . .َللَكيِمَو َلِيِبِحَو ءوِلْسُرَو ِديَحِبْلَتو هَل اَوُدَع نك نما :للاعت
 ةقيقحف «ةكئالملا مهو ماعلا ىلع لاكيمو ليربج :صاخلا فطعف 4

 اذهو مهفرش لجأل ركذلاب اوصخ نكلو «ةكئالملا ةقيقح يه لاكيمو ليربج
 لجأل ناميإلا ىلع لمعلا فظع اذه نمو .ماعلا دعب صاخلا ركذ دئاوف نم

 .هتقيقح يف لخاد وهف الإو لكلاو ءزجلا نيب ام رياغتلا

 ثيدحلا لهأ ةمئأ عامجإو صوصنلا هيلع تلد يذلا :ةسماخلا ةلأسملا

 لوقلا يف صالخإلا :ةينلاب ينعيو ةينو لمعو لوق :ناميإلا نأ ةنسلاو

 - بلقلاب داقتعا ناميإلا :ملعلا لهأ لوقب لصألا اذه حضو دقو «لمعلاو

 ةعاطب ديزي «ناكرألاو حراوجلاب لمعو ناسللاب لوقو  نانجلاب ينعي

 لوقو داقتعا :ةسمخ ارومأ فيرعتلا لمشف .ناطيشلا ةعاطب صقنيو نلمحرلا

 قيدصتلاو ناسللاب رارقإ هنأ :يواحطلا فيرعتو .صقني هنأو ديزي هنأو لمعو

 نع لمعلل جارخإ هيفف ءحيحصلا دقتعملل فلاخمو روصق هيف .نانجلاب
 ءةنسلاو باتكلا نم ةريثك ةلدأ هل' ناميإلا نم لمعلا نوكو .ناميإلا ىمسم

 ناميإلاب ينعي [15* :ةرقبلا] 4ةكّمنَميِإ َعيِضْيِل ُهَّلَأ نك امو :ئلاعت هلوق اهنم
 ةنسلا نمو .هنع أشني هنألو هنم هنأل ؛ناميإلا وه لمعلا لعجف «ةالصلا

 نم سمخلا اودؤت نأو :لاقو ناكرألا ركذف ؟ناميإلا ام نوردتأ» :ِةِيِلكَي هلوق

 ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا» : هلي هلوقو .لمع سمخلا ءادأو .(”عبغملا

 نم ةبعش ءايحلاو «قيرطلا نع ىذألا ةطامإ هاندأو هللا الإ هللإ ال لوق اهالعأ

 .(197) ملسمو ه8 يراخبلا كلل
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 :ةانتععا نأ كلف لمعو لزقب نامنآلا تست هلع نعلا لكم "!«نانبآلا
 مشيا َمِهلَع تلت اًدإَو9 :ئلاعت هلوق ناميإلا ةدايز ىلع لدو .حراوج لمعو
 .هريغو [” :لافنألا] « نامي مدار

 ىلإ ناميإلا فيرعت ىف ةلبقلا ىلإ نوبستنملا فلتحا :ةسداسلا ةلأسملا

 : بهاذم

 ةرعاشألا ررهمج لوق اذهو .قيدصتلا وه ناميإلا نأ :لوألا

 ةقرعملا وه .ناميإلا تلعج. ًادج ةبلاغ ةفئاط ةفجرملا مو. ..ةماعب' ةيديرتاملاو

 .يبرع نباك ةيفوصلا ةالغو ةيمهجلا ىلإ بوسنم اذهو بلقلاب

 هللا نأل .ةيماركلا بهذم اذهو ءطقف ناسللاب لوق ناميإلا نأ :ىناثلا

 .مهبولق قيدصت نود مهتنسلأب اورقأ مهو ناميإلا مساب نيقفانملا بطاخ

 ةئجرم لوق وهو «نانجلاب قيدصتو ناسللاب لوق ناميإلا نأ :ثلاثلا

 .انعم رم دقو .ءاهقفلا

 رارقإو نانجلاب قيدصت ناميإلا نأ :ةلزتعملاو جراوخلا لوق :عبارلا

 يهنم لك نع ءاهتنالاو هن رومأم لكب لمعلا اذهو .٠ جراوجلاب لمعو ناسللاب

 هئع ىهن امو .هدرفمن ناميإلا ىمسم يف لخدي اروح هجر رس انيك «هنع

 .هدرفمب ناميإلا ىمسم يف لخدي ًاميرحت

 نأ :ِهْلك هللا لوسر ةباحص لوقو ءرثألاو ثيدحلا لهأ لوق :سماخلا

 هنأو ناكرألاب لمعو ناسللاب لوقو  قيدصتلا داقتعالا نمو  داقتعا ناميإلا

 نكر وه يذلا مهدنع لمعلاف «لمعلا سنج لمعلا هرحر .صقنيو ديزي

 بهذ هضعن بهذ ا ل اذإ ادهاو ايش نسل :نامبألا

 لهأ بهذم نيب ام قرفلاو «ةريثك ءايشأ نم بكرم لمعلا اذه لب «( هعيمج

 كرت اولعج ةلزتعملاو جراوخلا نأ ةلزتعملاو جراوخلا بهذم نيب امو ةنسلا

 لهأو «.ناميإلا مسا هنع يفتني هنإف مرحم لمع يأ لعف وأ بجاو لمع يأ

 وأ هنم ءزج بهذ اذإ ضاعنأ لمعلا اذهو «ناميإلا نكر لمعلا :اولاق ةنسلا

 ص

 تهز ملسمو (9) يراخبلا )0غ(
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 .هلك بهذي الف هضعب

 يف ءاهقفلا ةئتجرمو ةنسلا لهأ نيب فالخلا له :ةعباسلا ةلأسملا

 :ناتهج اهل ةلأسملا هذه ؟يقيقح يونعم وأ يروص ناميإلا فيرعت

 .مكحلا ةهج :ىلوألا

 .ةيلمعلاو ةيملعلا :رماوألا لاثتما ةهج : ةيناثلا

 هنورفكي ال .ءاهقفلا ةئجرم «ةريبكلا بكترم ىنعي ءمكحلا ةهج نم

 لاق .ةنسلا لهأك مكحلا ةهج نم مهف ٍبنذ ناميإلا عم رضي ال نولوقي الو

 «يىظفل ناميإلاب ةلأسم ىف ةنسلا لهأ نيبي يذلا فالخلا رثكأ :ةيميت نبا

 : نيتدئاف هنم ديفتسن اذهو

 لب :ًاقلطم ًاجارخإ ةنسلا لهأ نم نوجرخي ال .؛ءاهقفلا ةئجرم :ىلوألا
 .ناميإلا ةلأسم يف الإ ةنسلا لهأ نم مهنأ :لاقي

 وهو ظفلب سيل ام هنم ةمث نأ ىلع لدي «ىظفل هرثكأ :هلوق : ةيناثلا

 .كلذ داقتعاو رماوألا ةهج نم هنأ كل هتركذ يذلا

 ال ينعي ءهل ةقيقح ال يروص فالخلا نإ :لاق نم ءاملعلا نمو
  زعلا يبأ نبا حراشلا هيلإ بهذ نممو داقتعالا يف فالخ هيلع بترتي

 ةهج نأ كلذ ببس .ىقيقح يونعم هنإ :لاق نم ءاملعلا نمو .- هللا همحر

 «ريفكتلا يف هرثأب فالخلا ىلإ رظني نم مهنمف «ةكفنم فالخلا ىلإ رظنلا
 هرثأب فالخلا ىلإ رظن نمف .داقتعالا يف هرثأب فالخلا ىلإ رظني نم مهنمو
 عم نوقفتم ءاهقفلا ةئجرم نأل ءيروص :يظفل فالخلا :لاق ءريفكتلا يف

 .كشلابو لمعلابو داقتعالابو لوقلاب نوكي ةدرلاو رفكلا نأ ىلع ةنسلا لهأ

 لج - هللا رمأ ام نم حراوجلا لمع نأ يهو اهيلإ رظني يتلا ةيناثلا ةهجلاو

 لامجإلا ةهج نم هميرحت دقتعي وأ هبوجو دقتعي نأ يف هب  العو
 لمع اذإف .اهل لاثتمالاو ءاهب رارقإلا :ناتهج اهل دابعلا لامعأن «ليصفتلاو

 نع جراخ اذهو نانجلاب قيدصتلا يف لخاد هنأ :لوقن نأ امإف ًالمع دبعلا
 الماش. اداقتعا نوكي امثإو.طقف ًاقيدصت نوكي آل لكدسع هنأل ةنفتحتلا لوق
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 :لاثتمالا ةهج نمو ءرارقإلا ةهج نم اذه .لاثتمالا ىلع مزعللو قيدصتلل

 ىمسم يف لمعلا لوخد ىلع صيصنتلاف كلذك ناك اذإف ءالعف لثمتي لمعلاف

 رماوألاب ناميإلا ةقيقح نأل .ثيداحألاو تايآلاب ناميإلا ىضتقم وه ناميإلا

 ةلأسملا ةقيقحف اذهلو «يهتنت نأب نمؤت نأو لمعت نأب نمؤت نأ «يهاونلاو

 لمع نمف ءهققحيو هب نمؤي فيك نييحولا يف ناميإلاب رمألا ىلإ عجرت
 لخاد لاثتمالا نأ ىلع لدف «ناميإلا ققح دقف هب لثتمي يذلا لمعلا سنجب

 ال لاثتمالا اذهو ء«لاثتما نم هل َّدب ال قحلا ناميإلاف .ناميإلا ةقيقح يف
 نم اءوعن ناك قلدم ناك اذإو رسوم وت ةوسصوض رسل قوكي ذأ نويمع

 نافعا نيت نوفي ل هقأ ا ايتانو :ةييكرت ندب لونا“: الرأ قاممإلا
 فالخلا نأ لصحتف .ةتبلا لمعي ال و نمؤي نأ رماوألاب ناميإلاو «ناميالل

 .يروص سيلو «يونعم ةهجلا هذه نم

 :لاوقأ ىلع ءاملعلا اهيف فلتخا هناصقنو ناميإلا ةدايز :ةنماثلا ةلأسملا

 ةنسلا لهأ نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «صقنيو ديزي ناميإلا :لوألا

 ةمئأ ضعنب ىلإ بوسنم «صقني الو ديزي ناميإلا :يناثلا .مهريغو ةئجرملاو
 ال رمأ اذهو ناصقنلا ىلع دورو مدعو ةدايزلا ىلع ليلدلا دورول «ةنسلا

 نم ةفئاط لوق وهو .صقني الو ديزي ال ناميإلا :ثلاثلا .سايقلا هلخدي

 مهريغو ةئجرملا

 هنأ :ناميإلا فيرعت يف ملعلا لهأ نم ةفئاط تلاق :ةعساتلا ةلأسملا

 بلقلا لوقو «ناسللا لمعو لوقو «بلقلا لمعو لوق لمشيف «لمعو لوق
 لمعو «ةداهشلاب هنالعإ :ناسللا لوقو  العو لج  هعم هصالخإو هقيدصتو

 هؤاجرو هنم فوخلاو ءهيلع لكوتلاو  العو ّلج هللا ةبحم نم :بلقلا

 ةريثك بولقلا لامعأف «بولقلا لامعأ نم اهوحنو هتيشخو هيلإ ةبانإلاو
 لامعأو :لعفلا ةبجاو لامعأ :ناعون بولقلا لامعأو .اهدحأ قيدصتلاو

 ناميإلا ىلع رثؤت بولقلا لامعأو ءرطبلاو نظلا ءوسو ربكلاك :كرتلا ةبجاو
 ةعاطب ديزي ناسللاب رارقإلاو «نئمحرلا ةعاطب ديزي داقتعالاف .ًاصقنو ةدايز

 .نئمحرلا ةعاطب ديزي ناكرألاب لمعلاو «نلمحرلا
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 نم ْخَِكَك هللا لوسر نع حص ام عيمجو :هلوق يف :ةرشاعلا ةلأسملا

 رومأ يف هي هللا لوسر نع حصو باتكلا يف ءاج ام لكف «نئسلا نيب

 .هل ميلستلا بجي اذه ةعيرشلاو ةديقعلا

 << لل



 ةيشخلاب مهنيب لضافتلاو «.عاوس هلصأ يف هلهأو .دحاو ناميإلاو] 0.

 .[ىلوألا ةمزالمو ىوهلا ةفلاخمو ىقتلاو

 ةئجرم نومسي نيذلا  هباحصأو ةفينح يبأ مالكل زيزعت ةرابعلا هذه
 يف نونمؤملا ىواستيف ءدحاو ءيش هدوجو لصأ يف ناميإلا نأب  ءاهقفلا

 لهأ اولعجف ؛ةكئالملاو لسرلا ناميإك سانلا ناميإ اولعجف «ناميإلا لصأ
 نأ ىلإ عجار اذهو ءدحاو ءيش ناميإلا نأل ؛ءاوس هلصأ يف ناميإلا

 ام اولعجف ء«دحاو ءيش وه بلقلا لامعأ نم هب لصتي امو مهدنع قيدصتلا

 ائيش هولعج ؛ةيشخلاو ةبحملاو لكوتلاك ناميإلا هب لصحي امم بلقلا يف
 «مهنيب اميف نولضافتم ناميإلا لهأ نأ صوصنلا هيلع تلد يذلاو 007

 يف مهلضافت ةجيتن ضعب ىلع لسرلا ضعب لضف  العو ّلج - هللاف
 رومألاب لضافتلا لعج يواحطلاو .حراوجلا ناميإو بلقلا ناميإ :ناميإلا

 اذهو (ىلوألا ةمزالمو ىوهلا ةفلاخمو ىقتلاو ةيشخلاب) :لاق ةرهاظلا

 ناميإ نزو ول» :لاق ِةْيَِك لوسرلاو .هلك سيلو لضافتلا ضعب وه لضافتلا
 قيدصتلا نم هدنع نأل كلذو «2(ركب يبأ ناميإ حجرل ركب يبأ ناميإب ةمألا

 ركذنف اذه نيبت اذإ .نوتوافتم ربخلل مهقيدصت يف سانلاف «هريغ دنع سيل ام

 :لئاسم ةدع قبس ام ىلع

 لصأ نأب هيلع دري .(ءاوس هلصأ ىف هلهأ) :هلوق ىف :ىلوألا ةلأسملا

 ناميإلا دارملا ناك اذإف ءًايعرش 0 نأ امإو يركن نوكي نأ امإ ناميإلا

 نم كلذ دع امو هيف ءرملا لخدي هب. ام ىلع قدصي ناميإلا نإف «يعرشلا
 نوكي كلذ دعب مث «قيدصتو ةملكب ناميإلا يف لخدي هنأ ىنعمب .تادايزلا

 لصأ ةملكف ..ىلوألا هتملك ريغ هتملك نوكتو «لوألا هقيدصت ريغ هقيدصت

 يف لخد نيح يعرشلا لصألان دوصقملا له :حوضو مدعو لامجإ اهيف
 هذه كلذكو «همزاليو هعناتي يذلا يعرشلا لصألا دوصقملا وأ «مالسإلا

 .اهيلع ةنسلاو باتكلا نم ليلد ال - لصأ - ةملكلا

 .ناميإلا بعش يف ىيقهيبلا هاور. )١(



 وهف «هيف سانلا توافتي ناميإلا دح وه يذلا قيدصتلا :ةيناثلا ةلأسملا

 :رومأ هناصقنو قيدصتلا ةدايز بابسأو « نيعملا يف صقنيو ديزي

 رومألا يف وأ ةيداقتعالا رومألا يف ءاوس ؛ةريثك عرشلا لئاسم :لوألا

 ناميإ سيلو «ليصفتلاو لامجإلا ىلع اهن ناميإلا بجي اهلك هذهو «ةيلمعلا

 ىلع اهب قدصو لئاسملا ملع نم ناميإك «تايلامجإلا ىلع ًارصتقم ناك نم

 .ليصفتلا

 هيلع لدي «قيدصتلا ىف رثؤي ىهاونلا بانتجاو رماوألا لاثتما :ىناثلا

 اًدإَو# :للاعت لاقو .''"6نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» :ِهلكي هلوق

 ناكرأ عيمج ىلإ ةعجار هذهو [؟ :لافنألا] اناَميِإ ْمُهَتداَر ُمُسنيِإَ ْميِلَع تلت

 .ناميإلا

 ذذلتلاو هل عوضخلاو  العو لج - هتبحم - هللا ىلإ ةبانإلا نأ :ثلاثلا

 دحأ لكو «بلقلا داقتعا نم. ديزت رومأ هذه «هباتك ةوالتب سنألاو هتاجانمب

 يف ديزت بولقلا تادابعف .اهنودب هلاح ريغ تادابعلا هذه ءانثأ هلاح نأ ملعي

 .قيدصتلا

 ةفلاخمو ىوقتلاو ةيشخلاب مهنيب لضافتلا) :هلوق يف :ةثلاثلا ةلأسملا
 ءاهلك نيسبلاو لضافتلا هجوأ دحأ هنكل ؛ حيحص اذهف (ىلوأل ةمزلامو ىوهلا ين

 لضافتلا نوكي دقو  العو لج هللا نم امركتو هنم نوكي دق لضافتلاف
 .بولقلا لامعأب لضافتلا نوكي دقو ةبحصلا فرشك «ةينامز رومأب

 ..دللةدا< ه2

 .(هال) ملسمو 2/١ يراخبلا )001(



 مهعبتأو مهعوطأ هللا دنع مهمركأو .«نلمحرلا ءايلوأ مهلك نونمؤملاو] ٠

 [نآرقلل

 ةقلعتم نلمحرلا ةيالو نأ يف ةنسلا لهأ دقتعم ريرقت ةلمجلا هذه يف

 نم بيصن هل نمؤم لكو ؛نونمؤملا مه نلمحرلا ءايلوأف .نمؤم لكب
 وه امنإ نينمؤملا نيب لضافتلا نأ ريرقت اهيف كلذكو - العو لج - هللا ةيالو
 ال ِهَّسأ هآيلْزأ كرإ آَلآ# :ىلاعت لاق .مهتعاط ةرثكو مهاوقتو نآرقلل مهعابتاب

 +69 كردي :اواكحر اونا »ترا ا كورك ْمه الو ْمِهْْلَع ككَرَح

 ءايلوأ ةلأسمو ؛هناميإ ببسب يه امنإ دبعلل هللا ةيالوف [5 57 :سنوي)

 يف اهنيبن نأ نكمي  العو لج - هللا دنع مركألا وه نمو ةماركلاو نلمحرلا
 : لئاسم

 «نيعملاو رصانلا :ةغللا ىف :ىلولا فيرعت ىف :ىلوألا ةلأسملا

 «ةطلسلا وأ ةرامإلا :رسكلابو «ةرصنلاو ةبحملا :حتفلاب ةغللا يف ةيالولاو

 لك :لوقت نأ نكميو «يبنب سيل يقت نمؤم لك :ملعلا لهأ فيرعت يفو
 .يبنب سيل نمؤم

 ل هنأ ةكلزأ أ تا ةَلأ# :للاعت هلوق لصألا اذه ليلد :ةيناثلا ةلأسملا

 4( تسوْقَتَي اًواكَو اما ترّلأ © تؤرخ ْمُه الو َمِهبلَع ْفَوَح

 وأن: ندبلا 8 ةيلإ ىئحرأ نمل لمح د: الهو لج كت قافا#5 36: نيفرن]

 .يلولا مسا ىقتاو نمآو عاطأ نملو «لوسرلا

 ءهبحيو هرصني :دبعلل يلو - - العو لج - هللا :ةثلاثلا ةلأسملا

 نم ناتهج اهل ةيالولاف «هبحيو هرصني - العو لج - هلل يلو يقتلا نمؤملاو

 .دبعلا نمو - العو لج - برلا

 كلذو ء.نوبرقم نوقباسو «ءنودصتقم :نامسق ءايلوألا :ةعبارلا ةلأسملا

 «نآرقلا اوثروأ نيذلا ها رطاف ةروس ةيأ يف عمج - العو لج هللا نأ
 عم با ذك

 مهنمف انِداَبِع ْنم (تفطصأ َنَِلأ ٌبنتكْلا نِرَوأ مه فانصأ ةثالث مهلعجو

 ٌلضَفْلا وه كلل هّللأ ِنْذِإب ِتُريحْلاِب ٠ قياس ْمُجْنمَو دصتقم مهنمو ءوِسْفْنل مْلاَظ

 «دصتقملاو «هسفنل ملاظلا : فانصأ ةثالث مهلعجف [”:9 :رطاف] كيل ريبكلا

 هه ١



 469 َْقَّتَي واكو أوم دلال :هلوق نم جرخف .ةقلطملا ىوقتلا

 .تاريخلاب قباسلاو دصتقملا ىقبف [5" :سنوي]

 تفرعو «ةماركلا ةلأسمب «ةيالولا ةلاسم تطنترا :ةسماخلا ةلأسملا

 لئاسم ءىجرنو «يلو يدي ىلع ىرج «ةداعلل قراخ رمأ اهنأب ةماركلا

 ةماركلا :انه ثحبلاب ةلص هل ام نكلو «هللا ءاش نإ اهعضوم ىلإ تاماركلا

 اذهو «ةداعلل قراخ رمأ :مهدنع ةماركلا نأ رم امكو «ةيالولا رثأ يه يتلا

 لج - هللا ءايلوأل يه يتلا «ىرشنلا 1 نم ةماركلا نأل «قيقدب نعمل

 يف ىرشبلاو [54 :سنوي] « رخل ٍَم ايدل ةريحلا ىف شبل ٌمُهَلا  العو
 «ةداعلل قراخ رمأب ماركإلا :اهئمف .بابسألاو عاونألا ةريثك ءايندلا ةايحلا

 .دييأتلاو قيفوتلا ةيعمو «تيبثتلا اهنمو «ىقتلا نمؤملا رصنب هّللا دعو اهنمو

 :مهتائيس اهب هللا رفكي يتلا لامعألا ضعب اهنمو «ةحلاصلا ايؤرلا اهنمو

 لصحت دق ىحولل ةماركلاو «ةحلاصلا لامعألل هتنحم :اهنمو ءردن لهأك

 .يشملا و رصبلاو عمسلا يف ديدستلا :(شيأ ىرشبلا عاونأ نمو «هاوقتو

 هنأ - العو لج - هلل ىلو وه يذلا ىقتلا نمؤملا ةفص : ةسداسلا ةلأسملا

 ىكز نمف «- هناحبس  برلا صئاصخ نم ىوقتلاب ملعلاف ءهسفن يكزي ال
 اذه قاقحتسا نع دعبلاب قيقح وهف «هللا ءايلوأ نم انأ :لاقو ءهسفن

 «يلو هنأ هعابتأو هيديرمل ركذي نم ةرخأتملا روصعلا يف عاش دقو .فصولا

 .ىوقتلا ةقيقح يف حرجلا بابسأ نم اذهو

 امب نوديؤم ءاهلسرو اهئايبنأل دوهش ةمأ لك ءايلوأ :ةعباسلا ةلأسملا
 لكو ءهلصأل دهاش عبات لكف «هوعبتا يذلا لوسرلا ةلاسر قدص هب اوفصتا

 ال يلولا نأب يضتقي اذهو .يبنلا اهيطعأ يتلا ةزجعملا ىلع ةلاذ يلو ةمارك

 نأ نم ةيفوصلا ةالغو ةضفارلا هتمعز ام فالخب «يبنلا ةعاط نع ةتبلا جرخي

 .يبنلا نم لضفأ نوكي دق يلولا

 اآهك



 ءايلوأ نيب ام ناقرفلا» :هامس فنصم مالسإلا خيشل : ةئماثلا ةلأسملا

 ىلع مالكلا هيف طسب «هتعلاطم نسحي .مهم وهو «ناطيشلا ءايلوأو نلمحرلا
 :ةيوثملا هل -لدجأو هللا همحر - افاق فاك .طسن ءايلوألا تافض
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 ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلا وه ناميإلاو] ***

 .[ىلاعت هللا نم هرمو هولحو ءهرشو هريخ
 «نانجلاب قيدصتلاو ناسللاب رارقإلا هنأو «ناميإلا فيرعت ركذ املو

 ناميإلا انه ركذ «ناميإلا نكر وه يذلا لمعلا نم هيف َّدِب ال هنأ انعم رمو
 ءيش يأبف ءرارقإو قيدصت ناميإلا نأ امبف ءهب رقي يذلاو ءهب قدصي يذلا
 ةيياق لذ فلا يشل رناسرإلا "تاكو | انف كلف 4 تانج و. ةقاسلا يبا دعس
 اهب قيدصتلاو ناسللاب اهب رارقإلا بجي يتلاو .ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا

 «لسرلاو بتكلاو ةكئالملاو هللا ناميإلا ىلع مالكلا ليصفت رم دقو .نانجلاب

 ناميإلا ىلع مالكلا ةمتتو ًاليصفت رخآلا مويلاب ناميإلا نع مالكلا يتأيو
 + لئاسعلا نفت ركذت ةلمجلا ةذه ىلعو .ودقلاب

 يه «مالسإلا وأ ناميإلا ناكرأ ءاوس «ناكرأ ةملك :ىلوألا ةلأسملا

 لد امو حالطصالا ةهج نم ءاملعلاو «ليلدلا اهب تأي مل ةيحالطصا ةيمست

 ام اولعجو .ًانكر هطوقسب طقسيو ءيشلا هيلع موقي ام اولعج «ليلدلا هيلع

 نكرلاب ةيمستلا نأ ىلع للدي اممو .ًابجاو موزللا ةهج ىلع ءيشلا هب متي

 نميف اوفلتخا دقف ةسمخ مالسإلا ناكرأ نأ ىلع مهقافتا عم مهنأ «ةيحالطصا

 مدهنا لاقي لهف «ةاكزلاو ةالصلاو نيتداهشلا ريغ ناكرألا هذه نم ًانكر كرت

 «ناكرألا هذه دارفأ ضعب كرت نم له ءناميإلا ناكرأ يف كلذكو .همالسإ

 له ءهوحنو هليوأتل وأ هلهجل رخآلا مويلاب لصتي ام ضعبب ناميإلا كرت ًالثم

 بترت نأ ينعي الف .هل هابتنالا يغبني مهم ثحب اذهو ؟هقح يف نكرلا طقسي

 .مالسإلا وأ ناميإلا ةحص مدع .ىدارفأ ضعب وأ ًانكر هنظت ام باهذ ىلع
 دق «دئاز ءيش كانهو «ناميإلا هب حصي ردق ةتسلا ناكرألا نم نكر لكلو

 دح يف الخاد سيل نكلو «هب ناقيالا مدع ىلع ناسنإلا مئأيو ًابجاو نوكي
 .هناميإ حصي ال هنإف هب تأي مل وأ طقس اذإ هنأ ىنعمب «نكرلا

 ثيحب «ناميإلا ناكرأ ىلع مالكلا صخلي نأ نكمي :ةيناثلا ةلأسملا

 :يلاتلا وحنلا ىلع فلسلا ةديقعو ناميإلا ةقيقح هعم ءرملا ررقي نأ نكمي

 :ةيبوبرلاب ناميإ :لوألا :ماسقأ ةثالث هللاب ناميإلا :لوألا ثحبملا
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 لك عوجر يفو توكلملا اذهل هريبدت يفو هتيبوبر يف دحاو هللا نأب ناميإ
 .ةدابعلا هقاقحتسا ىف دحاو هللا نأب :ةيهولألاب ناميإلا :يناثلا .هيلإ ءيش

 سيل هتافصو هئامسأ ىف دحاو هللا نأب :هتافصو هللا ءامسأب ناميإلا :ثلاثلا

 - هلل دابع مهنأو مهدوجوب ناميإلا :ةكئالملاب ناميإلا : يناثلا ثحبملا

 .ىزجملا ردقلا وه اذهو نودبعي الو  العو لج

 لج - هللا هلزنأ باتك لكب ناميإلا :بتكلاب ناميإلا : ثلاثلا ثحبملا

 .يلامجإ ناميإ اذهو .ملعن مل امو هنم هانملع ام  العو

 نيهاربلاب مهديأو ءالسر لسرأ هللا نأب :لسرلا :عبارلا ثحبملاو

 صق نم مهنم ريثك مهو «قحلا ىلإ ةاده مهلعجو تازجعملاو «تايالاو

 .ًالامجإ مهب نمؤنف انيلع صقي مل نم مهنمو انيلع

 دبعلا نمؤي نأ ئزجملا ردقلا لمشيو :رخآلا مويلا :سماخلا ثحبملا

 هناسحإب نسحملا يزجيف ء«دابعلا هيف هللا ثعبي اموي كانه نأب قدصيو نقويو

 .ةريثك تاليصفت هتحتو هتءاسإب ءيسملاو

 لك نأ ملعي نأ :هب ناميإلا نم ئزجملاو :ردقلا :سداسلا ثحبملاو

 مل امو ناك هللا ءاش امف ءهملعو هتئيشمبو هللا نذإب وه امنإ لصحي ءيش

 .ًاليصفتو ًالامجإ ءيش لك ردق  هلالج لج  برلا نأو ؛نكي مل أشي

 ريخلا .(هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاو) :هلوق يف :ةثلاثلا ةلأسملا

 ينعي :ردقلا نم دبعلل فاضي ام انه اهب دوصقملا رملاو ولحلاو رشلاو
 لج - هللا لعفو  العو لج هللا ةفص ةهج :ناتهج هل ردقلاف رودقملا

 كيلا انهلرأ د ةلولج لح نزلا تافه نع ةدغي ةظشرت ملمو هالعو
 - العو لج - هللاب قلعتت ةهجلا هذهو  ةمكحلاو قلخلاو ةئيشملاو ةناتكلاو

 يذلا وه رودقملا اذهو ءاضقلاو رودقملا يهو دبعلاب قلعتت : ةيناثلا ةهجلاو

 لج - هللا ةفصب ةقلعتملا ةهجلا امأ .رمو ولح ىلإو رشو ريخ ىلإ مسقني
 سيل رشلاو» :حيحصلا يفو .ريخ اهلك لب ؛رش اهيف سيلف  العو
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 نم الو لعفلا ةهج نم ال  العو لج - هللا ىلإ رشلا بسني الف ,'”2كيلإ

 .هيلإ رشلا ةفاضإ ةهج

 يهف ؛لمعلاب اهسفنب اهقلعت رهظي ال ؛ةتسلا ناكرألا :ةعبارلا ةلأسملا
 نع باوجلا ؟ةتسلا ناكرألا هذه ىف لمعلا نيأف ءةتحب ةيداقتعا رومأ اهلك

 ١ : نيتهج نم اذه

 ةيلمع راثآ اهل اهلكف «ةتسلا ناكرألا هذه ىف نمضتم لمعلا :ىلوألا

 هل ةكئالملاب ناميإلاو :«لمعلاب دبعلا مزلي هماشقأب هللا ديحوتف .«دبعلا ةايتحيف
 ءدبعلا لامعأ نوبتكيو نودوجوم مهنأ هداقتعا ةهج يف لمعلاب لاصتا

 لسرلاو ؛هيف امب لمعلا ىلإ ىضفي نآرقلا اهنم ىتلاو بتكلاب ناميإلا كلذكو

 .ناميإلا اذه ححصي لمع نم هيف َّدب ال هب ناميإلا كي دمحم انيبن مهنمو

 لة >2
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 مهقدصنو .هلسر نم دحأ نيب قرفن الو ءهلك كلذب نونمؤم نحنو) ٠

 .[هب اوءاج ام ىلع مهلك

 ةتسلا ناميإلا ناكرأب ينعي - كلذب نونمؤم «ةلبقلا لهأ هب ينعي :نحن
 فرقت ال» :لولاعت لاق .كلذ ىلع صيصنتلل «ةصاخ لسرلاب ناميإلا ىفو -
 لسرلا نين قيرفتلا دارأ :نم هللا مذ دقو [186 :ةرقبلا] 4ئويُسُم ني رَمَك تي

 مآ كج ارقي نأ ترثيزت وزشتو .رئاب ةوفكي ترلا 38 هلوقم
 - هللا لسر هاجت ةميلس ةلبقلا لهأو ةنسلا لهأ سوفنف ١6١[ :ءاسنلا] © وِلْسَرَو
 ةلطابلا للملا لهأل ًافالخ ؛لسرلا عيمجل نوملسيو نونمؤيف - العو لج
 :لئاسم ضعب ةلمجلا هذه ىلعو «ةغئازلا

 لاق «فلتخت عئارشلا نكلو ءدحاو مهنيد لسرلا : ىلوألا ةلأسملا
 ٍلُكِلا» :ليلاعت لاقو [14 :نارمع لآ] «ٌمَكْسِإلا هلأ دنع تيدلأ َّنإط# :ئلاعت

 «تالعل ةوخإ ءايبنألا» :ِِلكَي لاقو [44 :ةدئاملا] *اَجاَهْنِمَو ٌَعَّرْس كم اَنْلَعَج
 نم «ةيوامسلا نايدألا :ةلهجلا ضعن لوقو 2'”ىتش عئارشلاو .دحاو نيدلا
 سيل - هالع يف سدقتو هلالج لج  برلا اهيف ىتلا ءامسلا نأل ؛«لطابلا

 7 لسرلا هياكراج ىدلا ومو: تاشإلا وهو عار نتذتالا اهم

 ؛ةلملا اهيلإ فاضت يتلا يهو «فلتخت لسرلا عئارش :ةيناثلا ةلأسملا

 رومأب صتخي ال اميف عئارشلا فالتخا رابتعاب اذه .ةينارصنلا ؛«ةيدوهيلا لاقيف
 ام وه ماعلا نيدلا نأ ؛ةعيرشلاو لسرلل ماعلا نيدلا نيب قرفلاو .بيغلا

 ضعب نيب دجويو .لمعلا ةهج نم هب فلتخي ام يه ةعيرشلاو .بيغلاب لصتي
 عاونأ ضعبو ليثامتلا ذاختاك «كرشلا لئاسو ضعب يف فالتخا عئارشلا

 «لمعلا ةهج ىلإ ةعجار لئاسو هذهو «ةيحتلاو ءانحنالا عاونأ ضعبو لسوتلا
 .هب  العو لج - هللا صتخي امو يبيغلا داقتعالا ةهج ىلع سيل

 اذهو [/80 :ةرقبلا] 4ءويْسُي ني رحآ تيب ُقَرَقن ال» :ةئلاثلا ةلأسملا

 يف ظح هل سيلف «لسرلا نيب قرف نم اذهلو «للملا لهأ لكل ًافالخ
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 دوهيلا ةقيقحو «مالسلا هيلع ىسيعب اونمؤي مل ىراصنلا ةقيقحف .مهب ناميإلا

 نمم نوئربتم لسرلاف .مالسلا هيلع ىسومب اونمؤي مل - فيرحتلا دعب -
 ةيامحب قحألا مهف نوملسملا امأو .لوسر لكب نمؤي مل نمم وأ مهدبع
 .مهلك مهب اونمآ مهنأل ءمهنع عافدلاو ءايبنألا ثاريم

 للة >2
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 مهو اوتام اذإ ,نودلخي ال رانلا يف ُهِكي دمحم ةمأ نم رئابكلا لهأو] *

 «نينمؤم نيفراع هللا اوقل نأ دعب نيبئات اونوكي مل نإو ءنودحوم

 امك ل ةمكحو ةتبتم يت معو

 [18 :ءاسنلا] 036 نمل َكِلذ َّن نود اَم هباتك يف - لجو رع - ركذ

 ةعافشو هتمحرب اهنم مهجرخي مث .«هلقي راثلا يف مهبل ءاش نإ

 [ هتنج ىلإ مهثعبي مهثعبي مث , هتعاط لهأ نم نيعفاشلا

 لهأو رثألا لهأ ةديقع هللا همحر  يواحطلا اهيف ررقي ةلمجلا هذه
 نم لالضلاو عدبلا لهأل كلذ مهداقتعا يف نيفلاخم .رئابكلا لهأ يف ةنسلا
 نم رئابكلا لهأ نأ ةنسلا لهأ دقتعيف .ةماعب ةيديعولاو ةلزتعملاو جراوخلا

 ال مهنإف ؛نيدحوم اوناكو اهولخد اذإ نكل ءرانلاب نودعوتم ةمألا هذه

 هذه ليلدو .مهل رفغي دقو  العو لج ى هللا مهبذعي دقو ءاهيف نودلخي
 لهأل دعو ركذ اهيف ةيآ لك نأ كلذو « ىصحي ال صوصنلا نم ةلأسملا

 لكو «ناميإلا ىمسم يف مهلوخدل ءرئابكلا لهأ اهيف لخدي هنإف ناميإلا

 اذإ رئابكلا لهأ هنم جرخي هنإف ءرانلا يف دولخلاب رفكلا لهأل ءاج ديعو

 رئابكلا لهأل امنإو .رفكلاو كارشإلا لهأ نم اوسيل مهنأل ؛نيدحوم اوتام

 رمألا مهب لوؤي مهنأو ءمهل رفغي دقو نوبذعي دق هنأ يف صاخ ديعو
 مهتم ِتاَحِلَّصل اوُلِمَعَو أوما َندلَأ ُهَّنَأ َدَعو#» :للاعت لاقو .ةنجلا ىلإ مهديحوتب

 - مهيلع هللا ناوضر  ةباحصلا قح يف اذهو [14 :حتفلا] 1# لع 21

 نم رانلا نم جرخي) : ولج لاقو .رئابكلا ضعب لمع نم صنلاب مهنم ناكو

 :لئاسم انه ركذنو .''”«ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك

 :نافصو هيف عمتجا اذإ رئابكلا لهأ نم ءرملا نوكي : ىلوألا ةلأسملا

 نم هنأ هيلع ًاصوصنم ناكو ةيصعم لعفلا اذه نأ ملع اذإف :ملعلا :لوألا

 .ةبوت ثدحأ نوكي ال نأ :يناثلاو ءرئابكلا لهأ نم نوكيف همحتقا مث رئابكلا

 .رئابكلا لهأ نم ىمسي الف بات اذإف

 .(199) ملسمو 2« يراخبلا )000(
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 لاوقأ ىلع ًاريبك ًافالتخا ةريبكلا يف ءاملعلا فلتخا :ةيناثلا ةلأسملا

 عبسلا اوبنتجاو» :ثيدحب ًاجتحم عبس :يه لاق نم ملعلا لهأ نمف

 ةيصعم لك :لاق نم نم مهنلمو «نوعبس يه لاق نم مهنمو )0 ”«تاقبوملا

 هيلع صنلا مدعل ددعب دحت ال رئابكلا نأ طلغ لاوقألا هذهو «ةريبك

 فيرعت يف لاوقألا دوجأو .نآرقلا يف قرفلاب ةريبك ةيصعم لك تسيلو

 وأ راثب ديعو وأ ايندلا ىف دح هيفا ام ةريبكلا نأ :لوألا :نالوق ةريبكلا

 دصاقم دحأ يف اهلعف رثؤي يتلا ةيصعملا يه ةريبكلا نأ : يناثلاو .بضغ

 دمحأ مامإلا نع فورعملا وه لوألا لوقلاو ءسمخلا هتايلك وأ عرشلا

 يبأ هيقفلاك ملعلا لهأ نم عمج هراتخا يناثلاو .ملعلا لهأ نم ددع هراتخاو

 .يوونلاو ل

 ا ناك امف 2 00 نالوقلا ناهز «ءانم سيل

 عرشلا يف هيلع بترم ةقيقحلا يف وهف يعرش يرورض وأ يعرش دصقم ىلع
 .نعل وأ درط وأ دح

 ال فهذه ةلمجلا هبش (لَي دمحم ةمأ نم) :هلوق :ةئلاثلا ةلأسملا

 دعولا ةدعاق ىلإ ةدئاع ةلأسملا نألو ءلضفلا اذهب ةمألا هذه صخي

 :تالاح يف الإ ديعولا لهأ نم نوكي ةريبكلا بكترم :ةعبارلا ةلأسملا

 .اهلبق ام بجت ةبوتلا نأل ؛ًابئات نوكي نأ :ىلوألا ةلاحلا

 .زيزعت وأ دحن ةريبكلا نم د نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 .ةيحام .تانئسح اهل رئابكلا ضعب : ةثلاثلا ةلاحلا

 .(6) ملسمو (54861/) يراخبلا )غ0(
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 .انعم ترم بابسأب هل هللا رفغي نأ :ةعبارلا ةلاحلا

 .ًامركتو هنم ةنم هل هللا رفغيف «ةئيشملا تحت نوكي نأ :ةسماخلا ةلاحلا

 نوكي نأ :لوألا :ناطرش اهلخد نمل رانلا يف دولخلا مدعل طرتشيو

 هذهو ءاهنيعب ةريبكلا هذهل الحتسم نوكي ال نأ : يناثلا ديحوتلا ىلع ت

 نم ءيشب لحتسم ريغ هنأ دحوملا ةقيقح نأل ؛لوألا طرشلا ىف 0

 دعو 00 هللا مراحل

 (يدبأو.:: لجأ ىلإ يدمأ : ناعوت راثلا ىف .ةولخلا «ةسماخلا ةلاشملا

 وه يدبألاو ءرئابكلا لهأ هب  العو لج - هللا دعوت يذلا وه يدمألاو

 ةنجلا ميرحت كلذكو .كرشلاو رفكلا لهأ هب عوج هللا دعوت يذلا

 دقو ءاهلوخد يفنو رانلا ميرحتو «صوصنلا ىف ءاج يذلا اهلوخد يفنو

 .دنأ ىلإ لوخد ىفنو اييرحت نوكي دقو ءدمأ ىلإ لوخد ىفنو اميرحت نوكي

 .حلاصلا فلسلا عابتا ةعامجلاو ةئسلا لهأ قرتفي يذلا وه ليصفتلا اذهو

 دولخلا اولعج مهنإف « مهفانصأ عمجي :لالضلا لهأو ةلزتعملاو جراوخلا عم

 وه صوصنلا يف يذلاو ادحاو لوخدلا يفنو ادخلو ميرحتلاو ادخار

 .يدبألاو يدمألا : نيعونلا

 نم ةلمجلا هذه (نيبئات اونوكي مل نإو) :هلوق ىف :ةسداسلا ةلأسملا

 .طرش وأ فالخل ةراشإ سيلف «ديكأتلا باب

 انه (نيئمؤم نيفراع هللا اوقل نأ دعب) :هلوق ىف :ةعباسلا ةلأسملا

 ةحودمم ريغ ةفرعملا نأو «نيفراع ظفل يف يواحطلا زعلا يبأ نبا بقعت

 ةكراشم عون هيفو «فرعي نوعرفو فرعي سيلبإف «نوفرعي رافكلا ضعب نإف
 ةفرعملا ظفل نأل ؛رظن هيف زعلا ىبأ نبا :تيقعتو .ةئجرملا ةالغلو ةيمهجلل

 ثيدح ىف ءاج امك «نيتداهشلاب ملعلاو ديحوتلا اهب داريو صنلا يف تءاج

 مالك هيجوتو .(..كلذ اوفرع مه نإف) هيفو نميلا ىلإ لسرأ امل ذاعم

 .هيف هتتطخت نم ىلوأ لصألا اذه ىلإ يواحطلا
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 مهل رفغ ءاش نإ همكحو ةتئيشم يف مهو) :هلوق يف :ةنماثلا ةلأسملا

 نَمِل َكِلَذ َنوُد ام َرْفْثَيَو : هباتك يف - لجو ٍّزع را يلو

 هتمحرب اهنم مهجرخي مث هلدعب راثلا يف مهبذع ءاش نإو [44 :ءاسلا] كي

 .(هتلج ىلإ مهثعبي مث « هتعاط لهأ نم نيعفاشلا ةعافشو

 جراوخلا اهب ا ل ل رقت ةلمجلا هذه

 يغ تام نمل ءرابكلا يف يني 3ك 0 ا

 يف هذه [ م :رمرلا] 4م لا ٌَرْفْغَي دين نإ رمزلا ةيآ يفو .اهلم بئات

 هيف (نيعفاشلا ةعافشو هتمحرب ءاهنم مهجرخي مث) :هلوق يفو .بات نم قح
 ةعافشو هللا ةمحر امه ءرئابكلا لهأ قح يف رانلا نم جورخلل نيببس ركذ

 .ةرخاالاو ايندلا ىف ديعلل لصحي لضف لكل ببس هللا ةمحرو .نيعفاشلا

 نم اهيف ام عم ةريبكلا نإ :ناريسفت اهل جرخأ مث بذع نميف هللا ةمحرو
 نم ىلع  العو لج هللا مكحي مل  العو لج  هعم ةزرابملا مظع

 نم نتاقلا هجولاو «ةمحر دمأ ىلإ تاذعلا ةوكف  اذنأ تدعي هنأ اهبكتزا
 «تاذغلا ةدنش نم ًاممح اورابه اباوقإ نافلا خم جرخي هللا نإ :ريسفتلا
 : يناثلا ببسلاو انا هللا ةمحرب اذهو ةنجلا ىلإ مث ” ةايحلا رهن يف نوراصيف

 ىنعم مدقت دقو رئابكلا لهأ يف ْمِلَك يبنلا ةعافش يل نيعفاشلا ةعافش

 .ةعافشلا نايب

 ؛هتفرعم لهأ ىلوت  لاعت هللا نأب كلذ) :هلوق يف :ةعساتلا ةلأسملا
 اولاني ملو «هتياده نم اوباخ نيذلا ءهتركن لهأك نيرادلا يف مهلعجي ملو

 ملو - ديحوتلا لهأ ينعي  هتفرعم لهأ ىلوت  العو لج - هللاف .(هتيالو نم
 نوفرعي نيذلا  رفكلا لهأ ينعي  هتركن لهأك «نيرادلا يف مهلعجي

 «هتعاطتسا بسحب هناميإ لمك يذلا ددسملا نمؤملاف .اهنوركني مث هللا ةمعن

 يف هماقم بسانت يتلا «ةلماكلا ةيالولا  العو لج - هللا ةيالو نم هل
 لج ها عمت ما بيعت ل انيس وك اوب اكلاضت ذاع طاقيوونلاو «ناميإلا

 «رئابكلا لهأ قح قح يفف .ناميإلا نم هدنع ام بسحي هترصنو هتيالوو  العو

 اك



 مهّللا) :هلوقب اعد مث .ىرخأ ةهج نم نالذخو «ةهج نم ةيالو هيف عمتجي

 يلو ىنعمو .(هب كاقلن ىتح مالسإلا ىلع انتبث ءهلهأو مالسإلا يلو اي

 ٌرصننل اًنإ# :لاقف ئلاعتو هناحبس هنيد رصئن دعو هللاو ءهرصان :مالسإلا

 [ه١ :رفاغ] 46 ٌُدَهْسَأْلا ُمُوُعَي ميو اَيّدلا َوؤَيَلَل يف اْنَماَع تبِلاَو اني

 .هتملك زازعإو هنيد رصن انيري نأو نيدلا اذه ىلع انتبثي نأ هللا لأسن

 لكاس >2
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 تام نم ىلعو «ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك فلخ ةالصلا ىرنو] **
 .[ مهنم

 نأ ىف ةصاخلاو ةماعلا ةلدألا هيلع تلد ام ريرقت اهب ديري ةلمجلا هذه

 لك فلخ ماقت  مهيلع هللا ناوضر  ةناحصلا عابتا ءرثألا لهأ دنع ةالصلا
 ارب ناكأ ءاوس .ءدجسملا مامإ وهو صاخ مامإ وأ ءرمألا يل وهو ماع مامإ

 نع لض نم ةفلاخم هب ديري اذهو .ةلبقلا لهأ نم ناك اذإ ؛ًارجاف ناك وأ

 لمعلا يف وأ ةديقعلا يف هلثامي نم فلخ الإ لصي مل نمم .فلسلا ليبس

 ىلع تام هنأ ماد ام ةلبقلا لهأ نم تيم لك ىلع ةالصلا نوري كلذكو

 :لئاسم ةلمجلا تحتو .قافن وأ رفكب فرعي ملو ءديحوتلا

 اذإ صاخلا ريمألا وأ مظعألا مامإلا فلخ ةالصلا :ىلوألا ةلأسملا

 هدو واعي لحب دد.اللا تانك اينلع لدتةيفاع ني هذه ارافتق وأ ةروب اوناك

 ءارمألاو ةمئألا ركذ هنأ هريغو يراخبلا يفف ءحلاصلا فلسلا لمعو لي هيبن

 مكلف اوباصأ نإف ءمكل نولصي» :لاقف اهتيقاوم نع ةالصلا نورخؤي نيذلا

 ملع نم فلخ دوعسم نبا ىلص دقو ,'"”(مهيلعو مكلف اواطخأ نإو .مهلو

 هقسفب هملع عم جاجحلا فلخ رمع نبا ىلصو ءركسلا ةريبك هباكتراب

 لهأ دعاوق ىف ررقتملا نم راص كلذل .ةباحصلا نم هريغو سنأ كلذكو

 هنأ ماد ان ناك لاح يأ ىلع مامإلا فلخ ءرملا يلصي نأ ةعامجلاو ةنسلا

 .رش فالخلاو ةبولطم عامتجالا ةحلصم نأل ؛ملسم

 اهارن ةالصلا نأ :لصألا اذه يف هيلع صن اممو :ةيناثلا ةلأسملا

 ال :لاق نم ةمئألا عدب دقو «هتديقع لهجن نمم مامإ لك فلخ اهلعفنو

 .لاحلا روتسم فلخ يلصي لب ؛هتديقع ملعأ نأ دعب الإ دحأ فلخ يلصأ

 .مهتديقع يف سانلا نحتمنو ققدن الو ثحبن الف هلاح ملعن ال نم امأو

 اذإ اذه (ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك فلخ) :هلوق :ةئلاثلا ةلأسملا

 ةعس يف ناك اذإ امأ .لثمألا راتخي نأ ءرملا عسوب نكي ملو ًاترم امانإ ناك

 )١( يراخبلا )5414(.



 فلخ يلصي نأ هيلع نيعتي هنإف ءهتمامإو هتالصل لثمأ وه نم راتخي نأ ىف

 .أرقألا

 :ينعي (مهنم تام نم ىلع ةالصلا ىرن) :هلوق ىلع :ةعبارلا ةلأسملا

 نم ىلع ةالصلاف :نوحلاصلا نونمؤملا :لوألا :عاونأ مالسإلاب نوفصوي

 فلختلا :عرشي الو قالطإب هيلع نلضي اذهف انيس رخآو احلا ًالمغ طلخ

 روجف هل نم :كثلاغلا .روجفلا اذهل نلعمو عاد ريغ ناك اذإ هيلع ةالصلا نع

 لاثم «هيلع ةالصلا ةفئاط كرتي نأب ليلدلا ءاج ىتلا ىهو «ةصاخ رئابكب

 ةالمصلا :كرتيو :نيملسملا ضعب هيلع يلصي اذهف ءهسفن لتق نم لثمو «لاغلا

 مهو :قافنلا لهأ : عبارلا .ةنسلا هذهب تءاج امك «ملعلاو ةراشلا لهأ هيلع

 نركي هنآل ؟نيملسملا ىف نوكياال اذهو دحأ لك هملعي قافن :نامسق

 زوجي ال اذهف .ةرهاظ ةقدنز هذهف هلدئاصق وأ هبتكب ءازهتسالاب نلعملاك اقل

 [84 :ةبوعلا] * . . . ادْبَأ تان مُيْنَم رح َكَع لَ الو# :هلوقل هيلع ةالصلا

 هقافن ملع نمف «ضعبلا هملعي الو ضعبلا هملعي «ىفخ قافن : ىناثلا مسقلاو

 مالسإلا ماكحأ هل نأل ؛هيلع نولصي نيقابلا كرتيو «هيلع ىلصي الف نيقيب

 .ةرهاظلا

 دل تلسجج ج2

 الحا



 الو ءرفكب مهيلع دهشن الو ءًاران الو ةنج مهنم ًادحأ لزنن الو] 4

 مهرئارس رذنو «كلذ نم ءيش مهنم رهظي مل ام .قافنب الو كرش

 .[ئلاعت هللا ىلإ
 نوعبتي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ هللا همحر  يواحطلا ةمالعلا ديري

 نمو ءملع هب مهل سيل ام نوفقي الف «ليلدلا هيلع لد ام ةيبيغلا رومألا يف

 وأ «نالفل رفغي ال هللا نأ بيغلا رمأ يف دهشي نأ ملع الب هللا ىلع لوقلا

 لزن نمو «يبيغ رمألا اذه نأ ةلأسملا هذه لصأف ءةنجلا لهأ نم ًانالف نأ
 الأ بجاولاف «هلالج الج برلا ىلع أرجت دقف ملع الب ران وأ ةنجب ًادحأ

 اذه ىف هنأب ىحولا ربخأ نم الإ رانلا لهأ وأ ةنجلا لهأ نم هنأ دحأل دهشي

 : لئاسم ةلمجلا هذه تحتو .قيرفلا اذه ىف وأ قيرفلا

 الف ءمهنم تام نمو ةلبقلا لهأب صتخم مكحلا اذه :ىلوألا ةلأسملا

 مهرهاظ نأل ؛رانلا يفوأ ةنجلا يف هنأ مهنم تام نم ىلع دهشت

 لهأ نم هاصع نم دعوتو «ةنجلاب ملسملا دعو  العو لج - هللاو «مالسإلا

 ًاينارصن شاع نمك :رفكلا ىلع تام نم همالك يف لخدي الف .رانلاب مالسإلا
 نم ىلع دهشي ءالؤهف .كلذ ىلع تامو مهريغو اكرم اينلَو وأ ايدو وأ

 تررم ام ثيح» :حيحصلا ثيدحلا يف ءاجو ءرانلا لهأ نم هنأب مهنم تام
 1 0 ل ناو 5
 . «رانلاب هرشبف رفاك ربقب

 :لاوقأ مهل ةلأسملا هذه يف ءاملعلا : ةيناثلا ةلأسملا

 دهش امتإو :اقلطم دعا ىلع ةلو.دحأل ننهيقأ ال لاق قم“ :لوألا

 .رانلا يف ملاظلاو «ةنجلا يف نمؤملا :لوقنف ءنيعملا نود سنجلل : فصولل

 هذه نأ :رثألاو ةنسلاو ثيدحلا ةمئأو ملعلا لهأ روهمج لوق :يناثلا

 دهش نم الإ ران وأ ةنجب دحأل دهشن الف «ليلدلا ىلع اهرادمف ةيبيغ ةلأسملا

 .ةنجلا يف مهنأن ةرشعلاو ركب يبأل ةداهشلاب ليلدلا ءاج دقف كلذب ليلدلا هل

 .يناربطلاو هجام نبا )١(



 هيلع وأ نيعملل دهشي نأب :هيلع دازو يناثلا لوقلا لثم :ثلاثلا

 خيش اهراتخاو «هريغو دمحأ مامإلا نع ةياور اذهو ةضيفتسملا ةداهشلاب

 «رانلا لهأ نم ةنجلا لهأ اوملعت نأ كشوي» :ِخلكَت هلوقب هل لدتساو .مالسإلا

 1و ءانثلابو «نسحلا ءانثلاب» :لاق ؟هللا لوسر اي كلذ فيكو :اولاق

 نوفورعملا :لوقلا اذه يف لخديف .''"«هضرأ يف هللا ءادهش متنأ» :هلوقو
 مهوحنو كلامو دمحأو يعفاشلاو ةباحصلاك .قدص مدقب مهل دهش نيذلا

 .روهمجلا لوق وهو يناثلا لوقلا رهظألاو

 دوصقملا نإف دحأ ىلع وأ ءدحأل دهشن مل اذإ اننأ :ةثلاثلا ةلأسملا

 رانلاب ملاظلا نأ دهشنف ءامهيلعو امهل دهشنف عونلاو سنجلا امأ ؛نيعملا
 .نيعم ىلع امهليزنت نود ةنجلاب عيطمللو

 ىلع فاخنو «نسحملل وجرن اننإف ءهلك كلذ عم اننأ :ةعبارلا ةلأسملا

 نسحملل نوجري مهنأ مهتمحر نمو «ةمحر لهأ ةنسلا لهأف ءءيسملا
 ءاعدلا حلاص نمو .مهل نورفغتسيو مهل نوعديف .ءيسملا ىلع نوفاخيو

 .(نينسحملل انم نيئيسملا بهو) :ةنسلا لهأ هلوادت يذلا

 الو كرشن الو رفكب مهيلع دهشن الو) :هلوق يف :ةسماخلا ةلأسملا

 ا ا

 نأ ىلع لدي اذهو .ةلبقلا لهأ نم نيعملا ىلع دهشن الو :ينعي

 ٍمالسإ هيف عمتجيو ءرفكو ناميإ هيف عمتجي دق ةلبقلا لهأ نم نيعملا
 ًالثمف ؛ةمئألا دنع ررقتملا وه اذهو .قافنو ناميإو مالسإو ةعاطو «كرشو

 ىلع ةحاينلاو بسنلا يف نعطلاو .تبث امك قوسف هبابسو ءرفك ملسملا لاتق
 كلذكو .نيرفاكلا لاصخ نم اهريغو «مالسإلا عم عمتجتو رفك تيملا

 )١( دمحأ )#/5١5(. هجام نباو )177١(.
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 .بذكلاو ردغلاو دعولا فالخإك ملسملا يف عمتجت دق قافنلا لاصخ

 رهظ اذإ هنأ :ينعي .(مهنم رهظي مل ام) :هلوق يف :ةسداسلا ةلأسملا

 رهظ اذإ كلذب مهيلع ةداهشلا انل زوجي اننإف رفك وأ قافن وأ كرش مهنم

 اذإ امأ ء«ريزعتلا باب نم اهنأل ةحلصملاب طونم مهيلع ةداهشلا زاوجو .مهنم

 .هيلع رتسي لب ؛دهشي ال هنأ ملسملا ىلع لصألا نإف ؛ةحلصم اهيف نكي مل

 وأ ربكأ كرشب وأ ربكأ رفكب مالسإلا نم جرخ نم امأ :ةعباسلا ةلأسملا

 كلذ هنم رهظ هنأل ؛هنيعب هيلع دشي هنإف «كلذ يف ةجحلا هيلع تماقو ةدرب

 .نابتسا
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 هيلع بجو نم الإ لَك دمحم ةمأ نم دحأ ىلع فيسلا ىرن الو] **

 .[فيسلا

 ةنسلاو:رثآلاو تيدحلا لهأ نأ ةلمجلا هذهب - هللا همخحر ديري

 ةعامجلا قيرفتو .ةمألا هذه ىلع جورخلا زاوج نودقتعي الو «ةعامجلاو

 هديب يذلا مامإلا ريغل ةمألا هذه نم دحأ لتق زاوج نوري ال ًاضيأو .فيسلاب

 مد تحابتسا يتلا فئاوطلا ةفلاخم كلذب داراو .ةلدألل ًاعابتا ءرمألا

 - هللا همحر  كلذب ديريف «نيملسملا ةعامج ىلع جورخلا تأرو نيملسملا

 نم «هونلعأو ءهب اوحاص يذلا ةنسلا لهأل ماعلا جهنملاو قحلا لوقلا ريرقت

 نأ :ىلع الو «فيسلاب ةمألا هذه نم دحأ ىلع جرخي نأ دحأل زوجي ال هنأ

 : لئاسم ةلمجلا يفو .نييحولا نم عطاس ناهربب الإ ءامدلا حابتست

 نرقلا يف تعاش ةملكلا هذه (فيسلا ىرن ال) :هلوق :ىلوألا ةلأسملا

 هيف لخدي مل ولو  جورخلا ذبحي نم زيمي ناكف .عبارلاو ثلاثلاو يناثلا

 ناك. هنأب .ةمئألا دنع مصوي ناك - هلعفي نم ديؤيو ًاظفل هنسحتسي امنإو هلعفن

 نم :ىلوألا :نيتئف دحأ هب داري (فيسلا ىرن الز حلطصمف .فيسلا ىري

 مأ ءهديو هناسلب جورخلا يف لخد ءاوس «ةماعب ةالولا ىلع جورخلا ىري

 رفك هدنع تبث اذإ «نيعملا لتق زاوج ىأر نم :ةيناثلا ةئفلاو .ةديقع هاري ناك

 .مامإلا ىلإ كلذ لكي الو «ةدر وأ هنم

 «ةريثك عضاوم يف نايحولا اهيلع لد ةلمجلا هذه :ةيناثلا ةلأسملا

 * مُهَكِم ارحم رككلا 217 ةراصلا تاكو اق نَّث# :ئلاعت هلوق اهنم

 اًددَح مَنَهَج َمُواَرَجَه اَدَمَعَتُم اَكوُؤُم َلُشَقِي نمو :هلوقو [0 :ةبرتلا]
 ىدحإب الإ كب ئرما 5 لحي ال» خلي هلوقو [98 :ءاسنلا] «ابيف

 .هلتق زاوج داقتعا ةمرحو ملسملا مد ةمرح ىلع لدت هذهف 02'2...ثالث

 .ةمألا نم :ينعي (فيسلا هيلع بجو نم الإ) :هلوق :ةثلاثلا ةلأسملا

 ضحمب ال عرشلل ًاقيقحت لتقيف «ملسملا رمألا يل وهو فيسلا هديب نممو

 )١( ملسمو ,(74178) يراخبلا )١517/5(.
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 دقعلاو لحلا هديب مل امنإو «فيسلاب اولتقي نأ سانلا داحأل سيلف «ىوهلا

 ضعب ىف رهظت ىتلا ةلأسملا نأ نيبي اذهو .رمألا ىلو وهو دودحلا ةماقإو

 رمألا ةالو ةيلغ فب مل قفررأ مالسإلا 500 لايتغا يهو «ةنكمألا

 ءهلتق ىلع أرجتي نأ دحأل لحي ال اذهف «لتقلاب ماكحلاو ءاملعلا نم

 امأ .مامإلا وه هنألو ةماع ةحلصمل فرشألا نبا بعك لتق حابأ هلك يبنلاو

 الإ دحأ ذخاؤي ال هنإ مث ءآلوأ مامإلل لتقلا رمأ نأ :ةعيرشلاب ماعلا لصألا

 لتقي مل ِِك يبنلاو .يعرش مكحب هيلع مكحي نأو هنم كلذ روهظب
 نم هيف رمألا ىلوب اهوحنو ةدرلاك دودحلا ةماقإ رمأ ةطانإف .نيقفانملا

 اذه ءاحعألا همم نحيي: اه ةةيعرشلا ديضاقلا قيفحتو) ةميطتلا علاقملا
 .لصألا

 لتي >2

١,7” 



 .[اوراج نإو انرومأ ةالوو انتمثأ ىلع جورخلا ىرن الوز م

 اهونودو .فلسلا ةمئأ اهيلع عمجأ يتلا ةديقعلا اهيف ركذي ةلمجلا هذه

 فيسلاب جرخت الف .ةعامجلاو ةنسلل ًافلاخم اهفلاخ نم اولعجو مهدئاقع يف

 وأ جورخلا داقتعاب وأ ةملكلا قيرفتو عامتجالا تيتشتب وأ مهيلع يغبلابو
 لهأ ينعي (ىرن ال) :هلوقف «هزاجأ نم بهذم باهذلا وأ هزاوج داقتعا

 ةناحصلا هيلع ناك املو .فلسلا يدهلو ءرثألل نيعبتملا ةعامجلاو ةنسلا

 :لئاسم انهاهو «ةلدألا هيلع تلد املو

 باتكلا هب ءاج امم «هرومألا ةالوو ةمئألا ظفل :ىلوألا ةلأسملا

 نسخلا لاو لولا ارقيطأو نأ اقبل وثم ندا 218: :لاعت لآ :ةعسسلاو
 ةيعرشلا نوسألا نم دقي امنأل ءسألا هالو اويعسو-[85 تاشلا] 4 كني
 رمألا يلوف .مامإلا ظفل امأ ءمهرمأ نع نوكي امنإ سانلا يف ةيداهتجالاو

 يف ءاجو .ةمألل ًاداهتجا هراتخي امو هرارقو هيهنو هرمأب متؤي هنأل ؛مامإلا وه
 ا .مكنوبحيو مهنوبحت نيذلا مكتمئأ رايخ» ةنسلا

 يف ريبدتلا نسح نيب ام عمجي رمألا يلو نأ لصألا :ةيناثلا ةلأسملا
  ملعألا نوكي نأ طرتشي الو  ةعيرشلا ماكحأب ملعلاو ةيويندلا سانلا رومأ

 ىلإ ةينيدلا تالكشملا يف عجرملا نوكي ذئنيحف «ناتفصلا هيف عمتجي مل اذإف

 .ماعلا رمألا هل رمألا يلوو «نيدلاب ملعلا لهأ

 «ةعيبلا هل تدقعنا نم ىلعو رمألا ةالو ىلع جورخلا :ةثلاثلا ةلأسملا

 ذاوشو ةلزتعملاو جراوخلا مهنم :ةلبقلا ىلإ نيبستنملا نم فئاوط بهذم وه
 .ةلزتعملاب رثأت نمم نيرخأتملاو ءاهقفلا ضعبو مهعبتو نيعباتلا نم نيليلق
 جورخلا نأ نم مالسإلا ةمئأو نيعباتلا ةماعو ًاعيمج ةباحصلا هيلع يذلاو

 نم لصألا اذه ىلع ةلدألاو «رئابكلا نم ةريبكو مرحم رمألا يلو ىلع

 ةمثألا لعج كلذ لجألو ءايوتعم ارئاوت ةرتاوتمو ةرفاوعم ةحيشلاو«ساتكلا

 .مهدئاقع يف هونودو ةعدب جورخلا

  (000ملسم )١1866(.



 :ليلاعت هلوق :اهنمو ةريثك لصألا اذه ىلع ةلدألا :ةعبارلا ةلأسملا

 نمو [09 :ءاسنلا] روني رشألا وأو ليلا اوميليأو هللا انمبليأ اًرثماَ ندا ايأي»
 دقف ريمألا ىصع نمو «ينعاطأ دقف ريمألا عاطأ نم» هِي هلوق ةنسلا

 . 70: هرك اميقو بحأ اميف ةعاطلاو عمسلا ءرملا ىلع» :هلوقو ""(يناصع

 بلاطب يرحف .فينصتلاب تدرفأو ةريثك قبس امك لصألا اذه ىلع ةلدألاو

 رييغتلا لصألا اذه يف رثك دقف ىوهلا نم هسفن صلخيو اهعبتتي نأ قحلا
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو .ًاداقتعا وأ ًالمع امإ «ليدبتلاو

 .هغيوست وأ هيلع جورخلا بوجو داقتعاو ةعيبلا مدع : لوألا

 مامإلا ىلع مهفويسب نوجرخي نيذلا :ةلاصألاب ةدوصقملا يهو : يناثلا

 ضعب اهلخدأ يتلا ةثلاثلا ةروصلاو .داقتعالاب لوألاو «لمعلاب جورخ اذهو

 «جورخلا هلوق لمتحي هنأل .«طبضنت ال هذهو «لوقلاب جورخلا :ملعلا لهأ

 الو جورخلا ىلإ لصوي الو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا لمتحيو

 نيتروصلاب نوكي جورخلا نأ وه ملعلا لهأ هيلع يذلاو .ةنتف ثدحي

 .ليصفت هيفف لوقلا امأ «نييلوألا

 تافرصتلا اهنم :بابسأ هل ةالولا ىلع جورخلا :ةسداسلا ةلأسملا

 هنع هللا يضر - نامثع نينمؤملا ريمأ ىلع جرخ نمف :ةيلوتلا لئاسمو ةيلاملا

 ةيلاملا هتافرصت ىف  هنع هللا ىضر  نامثع نم أطخ هوئظ ام ببسب ناك

 نم ةاداعم ىلعو نامثع بيوصت ىلع ةباحصلا عمجأ دقو .هبراقأ ةيلوت يفو

 ءاهقف دارأ امنيح ءدمحأ مامإلا نمز يف لصح ام لثم .هعمتجم وأ هدلب

 مامإلا مهاهنف «نآرقلا قلخ ىلإ ةوعدلاب همايقل ةفيلخلا ىلع جورخلا دادغب

 ."”«ربصيلف ههركي ًائيش هريمأ نم ىأر نم» :ِلَت هلوقب ًاذخأ دمحأ

 .(9*18) ملسمو ((59168) يراخبلا (6)
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 مهل ثيدحلا اذه يف ءاملعلاو ''"(ناهرب هللا نم هيف اندنع ًاحاوب ًارفك ىري
 هنأ :يناثلاو .جورخلا بجي هنإف حاوبلا رفكلا ةيؤر دنع :لوألا :نالوق

 رفك يذلا يلولا اذه رييغت ناك اذإ الإ ىلوأ ربصلا لب ؛بجي الو زوجي

 .ءامدلا كفس نم ةدسفم هيف سيل

 : ءاحنأ دحأ ىلع نوكت رمألا ةالو تافرصت :ةعباسلا ةلأسملا

 لج - هللا ةعاط نم ىهو ةبجاو مهتعاطف ةعاطلاب اورمأي نأ :لوألا

 .- العو

 دحأ ىلإ بهذ اذإ رمألا يلوو .يداهتجا رمأب اورمأي نأ :يناثلا
 ةمألاب ًاقلعتم ناك اذإ ةنئيعتم كلذ ىف هتعاط نإف ةيداهتجا ةلاسم ىف لاوقألا

 :ةماعَ

 لك ىلعو ءأصاخ .نوكي دقو ًاماع نوكي دقو ةيصعملاب رمألا :ثلاثلا

 .- العو لج هلل ةيصعم هيف اميف هتعاط زوجت الف

 نأ :ةلأسملا لصأل نييبت هيف اذه (اوراج نإو) :هلوق :ةنماثلا ةلأسملا

 .عاطي هنإف روج هنم ناك نإو لب ؛لدعلا رمألا يلول اهنأب ديقتت ال ةعاطلا

 هيف لصي الأ :هطباضو نيدلا يف روج :ىلوألا :نيتروص يف نوكي روجلاو

 برضو كلام ذخأ ولو ىتح هيف عاطيف ءايندلا يف روج :ةيناثلاو رفكلا ىلإ

 الو ةمئألل نوعدي مهنأ فلسلا يدهف (مهيلع وعدن الو) :اهدعب لاق

 حالصلاب مهل وعدنو) :لاق مث .دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولاو مهيلع نوعدي

 عقاولا يف ةمألل ءاعد هنأل «ةمئألل نوعدي مهنأ فلسلا يدهف (ةافاعملاو

 :امهلوق دمحأ مامإلاو ليضفلا نع تبث دقو .ةيعرلل حالص مامإلا حالصف

 عزنن الو) :- هللا ٍهمحر لاق (ناطلسلل اهانلعحل ةباجتسم ةوعد انل ناك ول)

 لهأف (ةضيرف - رع ف هللا ةعاط نم مهتعاط ىرنو ءمهتعاط نم ادي

 )١( ملسمو 55141(2/) يراخبلا هيلع قفتم )1709(.

 اال



 ؛ةعيبلا ةليسو اهنأل ديلا ركذو ءرمألا يلو ةعاط نم ديلا نوعزني ال ةنسلا
 ادي عيابي نأب دقعلاو لحلا لهأ ةعيب يه هذهو ديلا ةقفصب نوكت ةعيبلا نأل
 نينمؤملا ضعب ةعيابمب وأ دقعلاو لحلا لهأ ةعيابمب نوكت سانلا ةعيبو ؛ديب
 .رمألا يلول

 ل تج 5-2

 نك



 .[ةقرفلاو فالخلاو ذوذشلا بنتحنو .ةعامحلاو ةنسلا عبتنو] ١

 ةالولا ىلع جورخلا نم ريذحتلا دعب - هللا همحر  اهركذ ةلمجلا هذه

 لكو ءاهيف ةعامجلا ىنعم روهظل هِي دمحم ةمأ نم دحأ لتق نع يهنلاو

 لكو ءةعامجللو ةنسلل عابتا اهنإف مالسإلا ةمئأ اهررق يتلا دئاقعلا لئاسم

 ذوذش ىهف «ةمئألا اهررقو ةنسلاو باتكلا اهيلع لد ىتلا دئاقعلا هذهل ةفلاخم

 عفانلا ملعلا  ةباحصلا  ىلوألا ةعامجلا ثروأ ِةك يبنلاو .ةقرفو فالخو

 ةديقعلاو ملعلا لئاسم ىلع اوعمجأف ءهلك نيدلا رومأ يف ىدهلاو لمعلاو

 عابتاو لَك يبنلا عابتا ىلع المع ىلوألا ةعامجلا ليبس راص مث ديحوتلاو

 هدعب امو لصأ هنأل ؛ةمئألا اهررقي يتلا لوصألا مهأ نم ةعامجلاو ةنسلا

 ؛ىلوألا ةعامجلل فالخ م ٍداقتعالا هي ةلأسم يأ يف فالخلاف 0

 لآل «ًسيمَب د ل 0 :ليلاعت هوك ايلف .ةقرفلا نع يهنلاو

 "١[ :ىروشلا] «دض أ افرع الو نزل أاومقأ ّظ :هلوقو "٠١[ :نارمع

 هذه قرتفتسو» :ِةلكي هلوقكو '(باذع ةقرفلاو ,ةمحر ةعامجلا» :ِهِكَك هلوقو

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

 انأ ام لثم ىلع ناك ام يه» :ةياور يفو ؟ةجاحججلا يا :لاق ءهللا لوسر

 لصألا اذه ىلع لدت يتلا ةلدألا نم كلذ وحنو ©”(يباحصأو مويلا هيلع

 نم وه ام اهنم «ةعامجلاو .ةنسلا لمأ اهركذي ىتلا داقتعالا لئاسمو .ميظعلا

 1 ليبس نم وه ام اهنمو «ةتسلا ناميإلا ناكرأ يهو :دصاقملا ليبس

 لصأ ظفحي ال هنأل ؛ذخألاو ىقلتلا ىف ةماعلا دعاوقلا ىهو :دصاقملا ىلإ

 هلو ةهج نم دصاقملا 0 هل (ةقرفلاو فالخلاو ذوذشلا بنتحنو در

 لئاسو نم :ةقرفلاو فاللخلاو دوذشلا بائتجاو «ةهج نم لئاسولا مكح

 : لئاسم ةلمجلا هذه ىفو .داقتعالا لوصأ ىلع ةظفاحملا

 .يقهيبلاو دمحأ )١(

 .(4691/) دواد وبأو ء«(7/4١٠) دمحأو .(؟١5514) يذمرتلا (9)
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 0 ءءيشلا رثأ اوفقت نأ وه : عابتالا «عابتالا ىنعم : ىلوألا ةلأسملا

 :هنأب ملعلا لهأ دنع ًاموسوم عابتالا راص اذهلو .ًاريسم وأ ًالوق ناك
 ةجح نود همازتلاو لوقلا لوبق وه يذلا ديلقتلا هلباقيو ءهليلدب لوقلا

 هيف َّدِب ال لب ؛ناميإلاو مالسإلا ةحصل طرتشي امم عفني ال ديلقتلاو .ةحضاو

 ملعلا لثم هب الإ مالسإلا حلصي ال امف ًابوجو هليلدب لوقلا ذخأ نم
 هيف دب ال ةسمخلا مالسإلا ناكرأ ضرفو «ةتسلا ناميإلا ناكرأو «نيتداهشلاب

 نأ :نوققحملا هيلع يذلا «ليلدلاب ملعلا ةمادتسا طرتشي لهو «ليلد نم

 يف لئاسملا هذه يف قحلا ملعي نأ يفكي امنإو .ًاطرش تسيل ةمادتسالا

 «يسنو ةرتف هءاج اذإ مث هب عنتقيو ليلد نع كلذ ذخأيو «هليلدب ةرم هرمع
 .اهيسن مث ةتسلا ناكرألا ةلدأ ملعت نمك .كلذب مثأي الو رثؤي ال اذه نإف

 عانتقالا يف ملاعلا دلقي نأ ينعي .هب سأب الف لالدتسالا يف ديلقتلا امأو
 .ةمألا يف ةلق ليلدلا مهف يف دهتجملا نأل كلذو .لالدتسالا هجوب

 يف ِهَكَك يبنلا نع ثوروملا ملعلا :انه ةنسلا ىنعم : ةيناثلا ةلأسملا

 .لوصألا ىلع هب ظفاحي امو لئاسولا نم كلذب لصتي امو «داقتعالا لئاسم

 .تايلقعلاب هيف ضوخن االأو «ةنسلا عابتا هيف انجهنمو

 «نيدلا يف ةعامجلا :اهب داريو قلطت ؛ةعامجلا ىنعم :ةثلاثلا ةلأسملا

 .نادبألا يف ةعامجلا :اهب داريو قلطتو «دحاولا نيدلا ىلع عامتجالا

 ام اهنم ةديقعلا لئاسم نم ركذي امو «نيلصألا نيذه عمجت داقتعالا لئاسمو

 ةنسلا ظفلو .يناثلا ىنعملا ىلإ دوعي ام اهنمو «لوألا ىنعملا ىلإ دوعي

 مهو ىلوألا ةعامجلا هيلع تناك ام ىلع ناك نم ىلع ًاملع راص ةعامجلاو
 ةنسلا ىمسم تحت ةيديرتاملاو ةرعاشألا لخدأ نم أطخأ دقو .ةباحصلا

 هيلع ناك امو ةنسلاو نآرقلا هيلع لد ام اوفلاخ مهنأل كلذو «ةعامجلاو

 .اهريغو ناميإلاو ردقلاو تافصلا يف «ةريثك لئاسم يف فلسلا

 ديريؤ «كرتلا :بائنيجالا :(ذوذشلا ننتجن) ::هلوق :ةعبارلا ةلأسملا
 ةنسلل هتمزالمل  العو لج - هللا. ىلإ ًابرقتو ًادبعتو ًائيد هكرتي هنأ :كرتلاب

 دارفنالا :ةديقعلاو ملعلا ىف دوذشلا ىئعمو دارفنالا :ذوذشلاو .ةعامجلاو

 لح



 نوكي دق ذوذشلاو .ىلوألا ةعامجلا هيلع نكت ملو نوادلإ نلع نب انا

 لاثمف داقتعالا لوصأ نم لصأل عرف يف نوكي دقو «لوصألا نم لصأ ىف

 اذهف ءردقلا يف وأ ناميإلا يف وأ تافصلا يف فلاخي نأ : لصأ يف دارفنالا

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأل قلطملا ماعلا مسالا نم جرخي لصألا يف هدارفناب

 د 0 ل ل

 1 ل ل

 عبتي الو ءأطخأو كلذ يف طلغ نوكي لب ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأل ًاكرات نوكي

 .هيف لاز ام ىلع

 لاق ةعيرشلا يف مومذمو روش وعر :فالخلا يف :ةسماخلا ةلأسملا

 ١149( 118 :دوه] «كّيَر م َمِحَر نم الإ 099 تيِفِليخم َنوُلارَر الو# :ئلاعت

 ىمسي اميف تايلمعلا يف فالخو دئاقعلا يف فالخ :ناتروص هل فالخلاو

 بترت اذإ امو نوكي دق لب ؟هب انوذأم سيل عورفلا يف فالخلاو ؛ عورفلا

 نأ نيرزن يراك ظنا. نيملتسلا ةنيقألا ةقلاقتم” نأ قارتفا وأ ةدسفم هيلع

 يهنلا ءاج دقو «قارتفالا ىنعمب ىهو :ةقرفلا ىف :ةسداسلا ةلأسملا

 يف ةقرفو ءاهعونت ىلع ءاوهألا لاحتناب نوكتو نيدلا يف ةقرف :نامسق

 فالخلاو ذوذشلا يف رش لكو «ةئسلاو ةعامجلا ىف ريخ لكو «نادبألا

 .ةقرفلاو

 لك <22
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 .[ةنايخلاو روجلا لهأ ضغبنو ةنامألاو لدعلا لهأ بحنو] *

 نأ :ةدعاقلاو .ىوهلا اهلخدي ىتلا سفنلا لئاسم نم ضغبلاو بحلا

 اف يخنق" ماو ما نينا عسا يوم ا ا وك ة1تراععلا

 فاوه نم صلخت دقف .هلوسرو هللا هضغبي ام ضغبأو هلوسرو هللا بحي
 ةبحملا ساسأف .كلذ ىلإ هداق هاوه امنإف هلوسرو هللا هبحي ام ضغنأ نمو

 :ناتلأسم انهاهو .صوصنلل ًاعبت نوكت نأ ضغبلاو

 لاقف ًاقلطم ًارمأ هب  العو ّلج - هللا رمأ لدعلا :ىلوألا ةلأسملا
 :لحنلا] «َرُقْلا ىذ يآتيإَر ٍنَسْمِإلاَو ٍلدَملاِب ُرْمْأَي هلآ َّنِإ» :هناحبس
 هلك لدع هنيدو هماكحأو .لدعلا ىلع ضرألاو تاولمسلا ماقأ هللاو. 5

 لهأو فيحلاو روجلا وه ملظلاو ءهقح قح يذ لك ءاطعإ لدعلا نمو

 نذإف .هدابع قح يف ةراتو  العو لج هللا تح يف مهملظ نوكي ملظلا
 هللا ةبحمل ًاعبت نوكت ةنايخلاو روجلا لهأ ضغبو «هنامألاو لدعلا لهأ ةبحم

 بحي - العو لج - هللا نأ :ةنسلا لهأ دنع ررقتملاو .هضغبو د العو لج -
 ال  العو لج  برلا لالجن قيلي ام ىلع ناتيقيقح ناتفص امهو ضغبيو

 كلذ نع انبر ئلاعت .مهضغبو دابعلا ةبحم هضغبو هتبحم يف لثامي
 ءةنسحلا تافصلا نم هيف امل دبعلا بحي  العو لج - هللاو. سدقتو

 .ةفلاخملاو ةيصعملاو نايغطلاو ملظلا تافص نم هيف امل دبعلا ضغبيو
 هضغبيو «ةهج نم دعبلا بحي  العو لج - هللا نأ نيعملا قح يف عمتجيف
 ءنامألاو لدعلاو ناميإلا نع مهعم ام ردقب هناوخإ بحي نمؤملاو ؛ةهج نم

 لهأل لماكلا بحلاف .ةنايخلاو ملظلاو روجلا نم مهعم ام ردقب مهيف ضغبيو
 ًالمع طلخي يذلا نمؤملاو ءرفكلا لهأل لماكلا ضغبلاو «لماكلا ناميإلا
 .ةهج نم ضغبيو ةهج نم بحي ًائيس رخآو ًاحلاص

 ّلج - هللا ذخأ يتلا فيلاكتلا ةنامأب ءافولا :ةنامألا :ةيناثلا ةلأسملا
 نيرالاو تلا لك ةئامالا انَرَع انا :هلوق يف اهيلع مدآ نم دهعلا  العو

 4(©© كبَج ان 37 ُمّنِ ٌةدإلا اَهلعَو اني َنفقْمْلَو ليي ل يأت لاَ
 ىهنلاو رمألاب بطاخي نأ ناسنإلا لبقي نأ :فيلاكتلا ةنامأو [75 :بازحألا]

 ْ .فيلاكتلا ةياعر مدع :ةنايخلاو .باقعلاو باوثلا كلذ دعبو

 ادد



 .[هملع انيلع هبتشا اميف ملعأ هللا لوقنو] **

 مهنإف ءرثألاو ثيدحلا لهأ عابتاو ةعبرألا ةمئألا عابتا هب ديري :لوقن

 ال ام هللا ىلع نولوقي ال مهنأ يف هب  العو لج - هللا رمأ ام نولثتمي

 الب - العو لج هللا ىلع لوقلاب وه امنإ لصح لالض لكف «نوملعي
 ليربج ثيدح يفو «نوملعي ال اميف «ملعأ هللا :ةنسلا لهأ لوقي اذلف ءملع

 ,"'”ملعأ هلوسرو هللا :ِلكك يبنلا لاؤسل  هنع هللا يضر  رمع لوق روهشملا

 :ناتلاسم انهو

 ملكتملا ىلإ عجرت نأ امإ :ملعأ ءملعأ هللا :لوق :ىلوألا ةلأسملا

 ةلأسملا هذه مكحب ملعأ هللا :اهانعم امإو ءانم ملعأ هللا :دوصقملا نوكيو

 انأو مكحلاب ملعأ هللا لب ؛ملعلا يف عيمجلا كارتشا هانعم سيلو .هقلخ نم

 هللا :لاقي ال هنأل ؛هلوسرو انه ركذت مل ملعأ هلوسرو هللا :لوقو .ملعأ ال

 نأل .ملعأ هللا :الإ لاقي الف هتافو دعب امأو هلك هتايح يف الإ ملعأ هلوسرو

 هب لزني يذلا ملعلا وه يذلا :يحولاو فيلكتلا راد نع عطقنا هلي يبنلا

 .هيلع  مالسلا هيلع ليربج

 هبتشاو ملعت اميف وأ ًاقلطم ملعت ال ام دورو :هابتشالا :ةيناثلا ةلأسملا

 ىفخي يذلا يبسنلا هباشتملا :هباشتملاب دارملاو .ال مأ باوصلا وه له كيلع

 نع درو دقو ءملعأ هللا :لاق ًائيش ءرملا ملعي مل اذإف ءضعبلا ىلع

 - العو لج - هللا ميظعت هيف يذلا لصألا اذهب مهذخأ مهدعب نمو ةباحصلا

 .هلتاقم تبيصأ يردأ ال أطخأ نمو .هنيدو

 للة هت

 )١( ملسم )8(.

 ليل



 .[رثألا يف ءاج امك رضحلاو رفسلا يف نيفخلا ىلع حسملا ىرنو] **

 نوضراعي ال راثآلل نيعبتملا ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ ةلمجلا هذهب ديري

 تالالدلاب وأ ةسيقألاب ماركلا هتباحص نعو يلي هللا لوسر نع ةتباثلا راثآلا

 امهالكو ةنسلاو باتكلا يف ءاج امب ذخألا لالدتسالا جهنم نأل ؛ةيلقعلا

 «ةديقعلا لئاسم نم ال هقفلا لئاسم نم نيفخلا ىلع حسملا ةلأسمو .قح

 نع ةلأسملا هذهب ةئسلا لهأ زيمت لجأل داقتعالا لئاسم ىف تلخدأ نكلو

 يضقارلا نينو ىعسلا نيب ام هن قرفي املع ةلاستلا هذه ترافق
 ةنسلا لهأ تافنصم يف ةديقعلا يف ركذت يتلا لئاسملاو .امهوحنو يجراخلاو

 :ماسقأ ىلع رضاحلا يفو يضاملا يف

 .ةتسلا ناميإلا ناكرأ نايب وه ام :لوألا

 :ةلماعملا لئاسم يف مهريغ نع ةنسلا لهأ هب زيمت ام :يناثلاو

 ةاصعلا ةلماعم وأ ةعدتبملا عم وأ رمألا ةالو عمو ةباحصلا عم لماعتلاك

 .اذكهو

 ةلباقم يف ةنسلا لهأل ًاملع تراص ىتلا ةيعورفلا لئاسملا :ثلاثلاو

 .لالضلا قرف ضعب

 راقتحاو ةدابعلا نم اهب اولحت يتلا مهتافصو ةنسلا لهأ قالخأ : عبارلا

 :لئاسم انهاهو .كلذ وحنو داهجلاو رمألاو حلاصلا لمعلاو سفنلا

 اذإ ىرنو ىرأ ةملك (نيفخلا ىلع حسملا ىرن) :هلوق :ىلوألا ةلأسملا

 نع درجملا هيأر تسيل ًاعرش هآر امو ًاملع هآر ام :اهب ينعيف ملاعلا اهلاق

 .ةنسلا لهأ مه انه ىري يذلاو .ةلدألا عاونأب ليلدلا

 يف ةميظعلا لوصألا نم لصأ نيفخلا ىلع حسملا :ةيناثلا ةلأسملا

 001 نك رتاوتو ةناحي 0 ا نأل 0-6

 ليت



 فالخ هيف نيبروجلا ىلع حسملا اذهلو «ليلقب رثكأ وأ ةباحصلا نم ةينامث

 .ةنسلا لهأ دنع ىهقف

 هلوق نآرقلا نم نيفخلا ىلع حسملا ىلع هب لدتسا امم :ةثلاثلا ةلأسملا

 جدار ةمومم اوليغات ةزلكلا ]شنق 15[ امام ترزلا ماني : قلاغت
 (مكلجرأ) [5 :ةدئاملا] 4ِنْيَبَعَكْلا لإ ْمُكَلمْرَأَر مكسوءرب اوحسماو قفارمْلا َلِإ
 نيفخلا ىلع حسملا ىلع رجلا ةءارقن لدتساف «رجلاو بصنلا ناتءارق اهيف

 حسمي امنإو نيبعكلا ىلإ نوكي ال نيفخلا ىلع حسملا نأل ؛رظن هيف اذهو

 نأ رجلا ةءارق ىلع ةيالا ىف رهاظلا لوقلاو .مدقلا رهاظ ىلع فخلا رهاظ

 برعلا ةغل يف فورعم اذهو ةرواجملا لجأل رجلا نأ :لوألا :نيهيجوت اهل

 ملألاو [64 :فارعألا] # ٍميِظَع مو ٌباَّذَع طع ُفاَعَل نإ : لولاعت هلوق هنمو

 : سيقلا ئرما لوق هنمو .باذعلل فصو

 لجعم ريدق وأ ءاوش فيفص جضنم نيب ام محللا ةاهط لظف

 .ةرواجملل اهرج هنكل ًاريدق وأ لوقي نأ هقح ناكو

 لعف طلست ىلع لد سأرلا ىلع لجرألا فطع امل :ىناثلا هجولا

 لإ ْمُكَلْبْنأَر مكسوءرإ اوحسمأو# :لاق هنأكف امهيلك نيمسالا ىلع حسملا

 لسغلا هب دارملا نأ ىلع لد نيبعكلا حسملا ةياغ لعج املو 4ْنيَبَعَكْل

 .احسم لسغلا ىلع قلطت برعلا نأل ؛فيفخلا

 دلو تلا ةءارق نوع نأ لعبار: الذلدعما تنهمر: ةئبارلا ةلابعلا

 .نيفلاسلا نيهجولاب هيلع درلاو «نيفخلا ىلع حسملا لاطبإ ىلع

 < ج2



 مهرجافو مهرب نيملسملا نم رمألا يلوأ عم نايضام داهجلاو جحلاو] *

 .[امهضقني الو ءيش امهلطبي ال ةعاسلا مايق ىلإ
 املع اهن لوقلا راص ىتلا ةيهقفلا لئاسملا نم ةلأسم ريرقت كلذب ديري

 ةرايسالا نأ ىو. توا رخبلار نضئاورللا كلذب نيفلاصم ءةنملا "لمآ ىلع
 تادابعلاو داهجلاو جحلاو فورعملاب ةعاطلا يف اهلهأ عم يضمي ةيالولاو

 ءافلخلاك ةلمك اوناكأ ءاوسو :ًاراجف وأ ةررب ةرامإلا لهأ اوناك ءاوس ءًاعيمج
 جحلا نأل كلذو ؛ائيس رخآو ًاحلاص المع طلخي ناك نمم مأ ؛نيدشارلا

 .ىضوف سانلا راص الإو ريمأ نم اهيف َّدب الو قلخلا اهيف عمتجي ةدابع
 هذهو هسفن ىلإ دئاع هروجفو ىلاولا ربو .ةيالوب الإ نوكي ال كلذك داهجلاو

 :لئاسملا ضب ركدتو هيف .ةعاطلا حت ئدلا كورعملا نمد فاذابعلا

 نمو جراوخلاو ضفاورلا مه لصألا اذه يف فلاخملا :ىلوألا ةلأسملا

 مهمامإ جرخي ىتح داهجلا جحلا نع اوعئتماف ضفاورلا امأو ءمهباش

 مهدنع حلصت ال ةيالولاو ةيالولل عبت لامعألا هذهف جراوخلا امأو .موعزملا

 ارب. نكي .مل نميف

 مايق برق ىلإ هنم دوصقملا (ةعاسلا مايق ىلإ) :هلوق :ةيناثلا ةلأسملا

 الو «ةعاسلا مايق لبق كلذ كرتي هنأ ثيداحألا هيلع تلد يذلا نأل ةعاسلا

 .هللا عطأ هللا عطأ :ينعي هللا هللا :لوقي نم ضرألا يف ىقبي

 جحلا لطبي ال ينعي (امهضقني الو ءيش امهلطبي ال) :ةثلاثلا ةلأسملا

 نم ءيش رمألا ةالو عم داهجلاو جحلا صقني الو «ةالولا ةيصعم نم ءيش

 عم اوجحو اودهاج نيذلا فلسلا يده ناك اذه ىلعو ءمهصقن وأ مهروجف

 قحلا ىلع ةناعإو نيدلل نالعإ هيف كلذ نأل ءهريغو جاجحلاك ءارمألا

 .ىدهلاو

 دس

 امك



 .[نيظفاح انيلع مهلعج دق هللا نإف نيبتاكلا ماركلاب نمؤنو] م

 العو لج - انبر انربخأ امك نيبتاكلا ماركلا دوجو دقتعنو قدصن :يأ

 .ميركتلا عاونأب  العو لج هللا مهمرك نيذلا ةكئالملا مهو «كلذب -

 ةكئالملا دوجوب ناميإلل عرف اذهو ءهلمع نوبتكي مدآ نبا نيلكوم مهلعجو
 :ناتجرد هل ةكئالملاب ناميإلا نأ انعم رم دقو «ناميإلا نكر وه يذلا

 الو هللا نودبعي مهنأو مهدوجوب نمؤي نأ يلامجإلاو ءيليصفتو يلامجإ
 انملع ام ءاقلطم  العو لج هللا ربخأ ام لكن ناميإلا ىليصفتلاو «نودبعي

 اذه ىلعو .هب ناميإلا هيلع بجو ءيش هغلب نم لكو ءملعن مل امو
 تايآلا فّرُع نم الإ ؛ناميإلا ةحص يف ًطرش سيل نيبتاكلا ماركلاب ناميإلاف
 : لئاسم انه اهو .نيركنملا نم هلاثمأ مكح هل اذهف ءركنأف ثيداحألاو

 : ئلاعت هلوق نم هذخأ (نيبتاكلا ماركلاب نمؤن) :هلوق :ىلوألا ةلأسملا

 ٠١ :راطفنالا) 409 َنلَعْت ام نولي 7 َنيبنَك اَماَرِك (9 َنيِظِنَ ّْمكَلَع نول
 ىلع ةظفح مهنأ :اهلوأف «فاصوأ ةثالثب  العو لج هللا مهفصوف [17 -

 يف هوظفح ام نوبتكي مهنأ :اهيناثو .هنم ردصي ام نوظفحي ينعي ءمدآ نبا

 رخآو تائسحلا ةباتكب لكوم كلمف «ةكئالملا يديأب مهدنع فحص

 نم ردصي ام لك يف ةماع هذهو نولعفت ام نوملعي مهنأ :اهثلاثو «تائيسلاب

 هللا زواجت ام ىنثتسيو ؛هحراوجن وأ هناسلب وأ ًايبلق لمعلا ناك ءاوس مدآ نبا
 .هنع ةمألا هذهل  العو لج

 ةظفحلاف .«ةظفحلا ريغ ةبتكلا ةكئالملا نأ رهظي يذلا :ةيناثلا ةلأسملا

 لمع اذه مدآ نبا ظفحف ءهيلع نوظفحي مهنإف ةبتكلاو «ناسنإلا نوظفحي

 مهو بتكلا لمع اذهف مدآ نبا ىلع ظفحلا امأو «نوبقاعتي نيذلا ةكئالملا

 :ِهكَك يبنلا لاق امكف ةظفحلا امأو .تائيسلل رخآلاو تانسحلل مهدحأ ؛نانثا

 .""”(راهنلاو ليللا يف نوبقاعتي ةعبرأ مهنإ»

 فحص يف نوبتكي مهنأب ناميإلا يضتقي ةبتكلاب ناميإلا :ةثلاثلا ةلأسملا

 )١( ملسمو ,(888) يراخبلا )595(.

 ما/ 1١



 يتلا يه ةناتكلا هذهو «تائيسلا بتكي نم مهنمو تانئسحلا بتكي نم مهنمو

 ءربقلا لخدأ اذإ هقنع يف هعم عمجي يذلا هباتك يهو ؛دبعلا ىلع عمجت

 َكِيلَع مولا َكِيْفَِب ىُك كبتك أرفأ# :لئلاعت هلوق هيف ءاج يذلا وهو

 ىلعف ءدبعلا اهب هللا بساحي يتلا فحصلا يهو 1١4[ :ءارسإلا 409 اًبيِيَح

 نإو ء«ريخلاب الإ هفئاحص دوسي الأ ًاصيرح دبعلا لعجي ةبتكلاب ناميإلاف اذه

 «ةيحاملا تانسحلا لمعو ء«ةبانإلاو رافغتسالا نم رثكيف ءءوس هنم لصح

 .حيحصلا داقتعالا جئاتن نم اذهو

 لكس جه
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 .[نيملاعلا حاورأ ضبقب لكوملا توملا كلمب نمؤنو] **
 ةنسلا لهأ نإ :لوقي نأ ةملكلا هذهب هللا همحر  يواحطلا ديري

 هنأو حاورألا ضبقي هنأو «توملا كلمب نونمؤيف «صنلل نومّلسم ةعامجلاو

 : لئاسم انهو اهب لكوم

 رخآ عضوم يفو ءأدرفم هركذ ءاج توملا كلم :ىلوألا ةلأسملا

 ١١[ :ةدجسلا] 45ي َنكو ىِل وم كَم مدي لق :للاعت لاق ًاعومجم
 ءالؤهو 5١[ :ماعنألا] «انشر ُدَنَعَرَي كَوَمْل مدع َهآَج اَذإ َّهع# :ئلاعت لاقو

 .هدونجو توملا كلم ناوعأ مه لسرلا

 دّدجم رمأب وه له «حورلا ةكئالملا ضبقت ىتم :ةيناثلا ةلأسملا
 رهظي يذلا ؟مهفحص يف بوتكملا لجألا ىهتنا اذإ وأ  العو لج هللا نم
 .هلكو يذلا  العو لج - هللا رمأب حورلا ضبقي لكوملاو ءنولكوم مهنأ

 لج - هللا نأ ينعي ال حاورألا ضبقب ةكئالملا ليكوت :ةثلاثلا ةلأسملا

 قلخ - العو لج  هنكلو ءسدقتو - هللا ئلاعت  رصاق وأ بئاغ  العو
 - هللا توكلم يف صقنل ال ؛دبعتلل اهريغو ةمهملا هذه مهل لعجو ةكئالملا

 .هناحبس ةلماكلا تافصلا وذ لماكلا وه لب ؛هتافص يف وأ  العو لج

 «نيفلكملا نم د . .نم هب ديري نيملاعلا ظفل :ةعبارلا ةلأسملا

 4 1 ىَّلَأ توملا . كلم م لق :كلذ ىلع ةيآلا رهاظ ةلالد كلذو

 مسا نيملاعلا ظفلو .سنإلاو نجلا نم 0 باطخلاف ١١[« :ةدجسلا]

 ل :هلوقك نصوصخلا انه هب ديرأ نكلو - العو لج هللا ىوس ام لكل
 ال ةكئالملاو نجلا نأ مولعمف [150 :ءارعشلا] 469 َنِمِلَعْلا َّنِم نادل
 .انه نولخدي

 خخ <
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 هربق يف ريكنو ركنم لاؤسو ءالهأ هل ناك نمل ربقلا باذعب نمؤنو]ل ***
 هيَ هللا لوسر نع رابخألا هب تءاج ام ىلع هيبنو هئيدو هبر نع

 باتكلا نم صنلا هيلع لد امب ناميإلا بجي امل ريرقت ةلمجلا هذه يف
 يف ةلأسملا هذه ريرقتو .نيكلملا لاؤسو ربقلا ميعنو باذع نم ةنسلاو

 ميلستلا بجيف ةلأسملا هذه تابثإ ىلع ترتاوت ةلدألا نأ :ىناثلا .داقتعالا
 مهلوقع اومكح نمم نيلاضلا ةفلاخم لجألو :ثلاثلا «ليلدلا هيلع لد امل
 ةفسالفلاو ةيمهجلاو ةلزتعملاك ةدهاشملا رومألا ىلع ةيبيغلا رومألا اوساقو
 ركذي ملو رابخألا ىلع - هللا همحر  يواحطلا صن دقو .مالكلا لهأو
 ةليلق اهنإف تايآألا اقأو-:ةيلع“ ةلالذلا يق تعم ةرئاوعم زايخألا نال 4 تايآلا
 هلوق ربقلا باذعل ةتبثملا ةلدألا نمو .اهلوأ نم دنع ليوأتلل لاجم اهيفو

 توَعَرف لاَ اَوَلِمَدَأ ُةَعاَلَأ ْموُفت َمْويَو اًيِشَعَو اًوُدَع اَيلَع تبوُصَرْعُي ُداَلآا : ىلاعت
 وأ ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلا» :ِئي هلوقو [45 :رفاغل 46 باَدَعْل ّدَّسَأ
 ىلب ريبك يف نابذعي امو نابذعيل امهنإ» : هلكت هلوقو 10 هنانلا رفح نم ةرفح

 انه اه ركذنف كلذ نيبت اذإو يوفق قلع رم امل كلذ "© . .ريبك هنإ

 : لئاسم

 باذع :هنع ليقو «توملا دعب امل مسا ربقلا باذع :ىلوألا ةلأسملا

 تاذع ةلاسلل ةعس.زانم فلذلك“: قونفدي نئانلا بلاغ نأل ايلغت:ربقلا

 .هميعنو خزربلا باذع اهتقيقحف الإو «هميعنو ربقلا

 عقي خزربلا يف لصحي امو ميعنلاو باذعلا نأ رهاظلا :ةيناثلا ةلأسملا

 يف هنع فلتخي انه دسجلاب حورلا قلعت نكل «هدسجو هحورب ناسنإلا ىلع

 .ايندلا ةايحلا

 .ةريره يبأ نع طسوألا يف يناربطلا هجرخأ )١(

 .(597) ملسمو 2(؟5١5) يراخبلا ةفز



 نيبستنملا يف ندبلاو حورلاب باذعلا قلعت يف لاوقألا :ةثلاثلا ةلأسملا

 لهأ لوق وهو ءدسجلاو حورلا ىلع باذعلا نأ :لوألا ءءاملعلا نم ةنسلل

 هنأ مزح نبا مهنم ءاملعلا نم ةفئاط : يناثلا .مهدئاقع يف هونود يذلا ةنسلا

 حورلل نوكي ميعنلاو باذعلا نإ :لاق نم مهنمو :ثلاثلا .طقف حورلا ىلع
 رهاظو .طقف حورلا ىلع نوكي باذعلا نإف للحت اذإف ًايقاب ماد ام ندبللو
 .لوألا لوقلا ىلع لدت ةلدألا

 يف حورلا قلعت :لوألا :تاقلعت ندبلا عم حورلل :ةعبارلا ةلأسملا

 ؛ةدالولا دعب ندبلاب حورلا قلعت :يناثلا «ةدالولا لبقو حورلا خفن دعب ندبلا
 حورلل ةايحلاف : خزربلا يف ندبلاب حورلا قلعت :ثلاثلا .ندبلل عبت انه حورلاف

 لمكأ يف ًاعيمج ندبلاو حورلل ةايحلاف «ةرخآلا يف :عبارلا .اهل عبت ندبلاو

 دنع ررقتملا ؟نيفلكملا ريغ لمشي له ربقلا باذع :ةسماخلا ةلأسملا

 لاحل كلذ يف عبت مهنأ فيلكتلا هيلع رجي مل نم ميعن نأ مالسإلا ةمئأ

 ىلع مهنأل ميعنلا لهأ نم مه مهلافطأ نأ ىلع لد ءابآلا مالسإف .مهئابآ
 ملألا هب دارملا ربقلا باذع هللا هيقي نأ ريغصلل ِِكَك يبنلا ءاعدو «ةرطفلا

 مل ريغصلا نأل ؛تائيسلا ةلباقم يف وه يذلا باذعلا دارملا سيلو ءءوسلاو

 .(هيبنو هنيدو هبر نع هربق يف ريكنو ركنم لاؤسب نمؤنو) :اهدعب لاق
 ءاج دقو «هيبنو هنيدو هبر نم هنالأسيو تيملا نايتأي ناكلم ريكنو ركنم
 ىلع صيصنتلا ىف ةحيحص وأ ةنسح ىهو ثيداحأ ةدع ىف امهركذ

 ١ ْ : لئاسم امر ءابيحما

 امأف .هيبنو هئيدو هنر نع :ءايشأ ةثالث نع عقي لاؤسلا : ىلوألا ةلأسملا

 قفانملا رجافلا امأو «تباثلا لوقلاب  العو لج - هللا هتبثيف دّدسملا نمؤملا

 - قحب دوبعملا هب دوصقملا :انه برلاو ءملعأ ال :ينعي هاه هاه :لوقي هنإف

 .ةيهولألا هب داريف  هلالج لج
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 سيلو «ممألا عيمجل ربقلا ةنتفو لاؤس نأ رهاظلا :ةيناثلا ةلأسملا

 .صيصختلا دورو مدع لجأل ؛ةمألا هذهب اصتخم

 يبنلا باجأ نمل مأ ؟رفاكلل نوكي له نيكلملا لاؤس :ةثلاثلا ةلأسملا

 نيقفانملاو نيملسملا نم فلكم لكل نوكي لاؤسلا نأ حيحصلا ؟ًارهاظ

 .رافكلاو

 .«نارينلا رفح نم ةرفح وأ ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلاو» :اهدعب لاق

 ةفئاطو ةفسالفلاو خزربلا باذع لئاسم يف نيينالقعلا نأ هداريإ ببس

 مهلوقعب نولوقيو ءران وأ ةنج ربقلا نوكي نأ نوفني مالكلا لهأ نم
 ءارج نم اذهو «باذع وأ ميعنل ًارثأ ىرن الف ربقلا حتفن اننإ :ةرصاقلا
 هولصأ يذلا لصألا اذهو «ةداهشلا ملاع ىلع ساقي بيغلا ملاع نأ مهتدعاق

 بجاولاو «ةداهشلا ملاع ريغ بيغلا ملاع نأ نم ةلدألا هيلع تلد ام فالخ

 بجيف اهب ربخأ  هلالج لج  هللاف لوقعلا اهيف مكحت ال بيغلا لئاسم نأ

 امب ىتأت الو «لوقعلا هب راحت.امب ىتأت ةعيرشلاف ءاهرهاظ ئلع ذخؤت نأ

 هيلع كلذ احلا تاينيقلا#يف ميلستلا لئاسملا هذه ىف بجاولاف .لوقعلا هلت
 ءرملا ضرتعي ال نأو ةداهشلا ملاع ىلع بيغلا ملاع ساقي ال نأو «ةلدألا

 .ةعيرشلا- ىلع هتايلقعب
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 باسحلاو ضرعلاو «ةمايقلا موي لامعألا ءازجو ثعبلاب نمؤنو] **
 .[نازيملاو طارصلاو باقعلاو باوثلاو باتكلا ةءارقو

 ناميإ حصي الف «ناميإلا ناكرأ نم نكر اذه (ثعبلاب نمؤن) :هلوق
 ءرخآلا مويلا وأ ثعبلا ركنأ نمف ءرخآلا مويلاب نمؤي ىتح همالسإ الو دحأ

 نودوعي موي مهل سانلا نأ :ثعبلاب دوصقملاو «- هلالج لج - هللاب رفاك هنإف

 يرجي ام لكب ناميإلاف :هب يليصفتلا ناميإلا امأو  هلالج لج - هللا ىلإ هيف

 لئاسم انه ركذنو .هيلع ليلدلاو صنلا عمس نمل بجاو وهو مويلا كلذ يف
 :لمجلا هذهل ليصفت اهيف

 ءازج فطع امل (لامعألا ءازجو ثعبلاب نمؤن) :هلوق :ىلوألا ةلأسملا

 ا ا رمل هنأ ىلع لد .ثعنلا ىلع لامعألا

 لج - هلل :ةلدألا هيلع تلد يذلاو .مهروبق نم سانلا ثعب وهو رخآلا

 سانلا قعصيف «قعصلا ةخفن روصلا يف خفنيف ليفارسإ كلملا رمأي  العو

 خفنيف كلملا رمأي مث ىلوألا ةخفنلا دعب نوعبرأ يضمت مث «قئالخلا تومتو

 ىلإ سانلا ريسي ثعبلا دعب مث ءداسجألا ىلإ حاورألا دوعتف ةيناث ةخفن

 مهلامعأ ىلع نوزجي مهنأ ينعي :لامعألا ءازج :ةيناثلا ةلأسملا

 .ارخأتم نوكي لب ؛ةرشابم ثعبلا دعب نوكي ال ءازجلاو .ةئيسلاو ةحلاصلا

 هبتر امنإو ءهلوصح بسحب مويلا كلذ يف عقي ام بتري مل يواحطلاو
 .هل ضارغأ بسحب

 5م قت ال .َنرْصَرَم ٍذْيَرَي» :ليلاعت .لاق (ْنضرعلا) :ةئلاثلا ةلأسملا
 مث نيملاعلا بر ىلع فلكملا ضرعي نأ :هانعمو [18 :ةقاحلا] 40 َةَياَح
 ىلإ رذتعي دقو لداجي دقو «هيلع فلكم لك لامعأ ضرعي نيملاعلا بر

 .باسحلاو باتكلا كلذ دعب نوكي مث ءهرخآ

 نأ دعب ىنعي «ةبساحملا :هنم دوصقملا (باسحلا) :ةعبارلا ةلأسملا
 فاكلا تتساحتو“ ا ريش اناس :ةمؤملا «نيتاكبيف 4« ىفاخي هتإف ةباتك أرقي

 .ًاريسع ا ام قفانملاو
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 تبتك ىتلا فحصلا :باتكلاب ىنعي (باتكلا ةءارقو) :ةسماخلا ةلأسملا

 فحصلا رشنتف ءأروشنم ةمايقلا :موي دبعلا هاقلي يذلا باتكلا وهو هلامعأ اهيف
 هلامشب هباتك ذخآو هنيميب هباتك ذخآ نمف ءاضيأ رياطتتو سانلا ىلع عزوتو

 .هرهظ ءارو نم

 ثعبلا ةقيقحو «نزولا دعب اذهو (باقعلاو .باوثلا) :ةسداسلا ةلأسملا

 .رفاكلا بقاعي نأو عيطملا باثي نأ وه

 رهظ ىلع عوضوم وهو «قيرطلا وهو (طارصلا) :ةعباسلا ةلأسملا
 ينعي «ةنجلا تاحاس ىلإ رشحملا ضرأ نم :تاصرعلا نم لصويو «منهج

 هتابنج ىلعو ليوطو ًادج قيقد هنإف :هتفص امأو .ةنجلا لوخد لبق ام

 فاخيو ءرانلا لهأ نم نوكي نأ العو لج - هللا ىضق نم فطخت بيلالك

 طارصلا اذه نودو ملم ملص علا :نولوقي ءايبنألا نأ ىتح هروبع سانلا

 .هتفص يف ءاج امم كلذ ريغو ةملظ

 لج - هللاو «ةنسلاو باتكلا ىف ءاج دقو (نازيملا) :ةنماثلا ةلأسملا

 العوا لجا كةلاق «ةرذ :لافشم ناك لو "لمعلا هيف نري ةازيملا نأ نوب العز
 نازيملا فنصملا درفأو «[51/ :ءايبنألا] # َةَمَليَقْل وول لكعلا َنيرومْل عضو 1

 نأ حيحصلاو ءدحاو نازيم الإ ةمث سيل هنأ ؛ملعلا لهأ نم ريثك لوقل

 «َنروَمْلا عضو :لاقف اهعمج  العو لج هللا نأل ؛ةددعتم نيزاوملا

 تائيسلا اهيف عضوت ةفك «ناتفك هل نازيملا نأ ةنسلا يف ءاجو [47 :ءايبنألا]

 .هفئاحصو هلمعو هسفن ناسنإلا نازيملا يف نزويو «تانسحلا اهيف ىرخألاو

 ثعب اذإ :يلاتلا وحنلا ىلع ةمايقلا 0 ام بيترت :ةعساتلا ةلأسملا

 ضرأ يف نوموقي مث ءرشحملا ضرأ ىلإ اوبهذ مهررمك نم اواو نيانلا
 افرع كلذ يف نوفاخيو مهأمظو مييلاخ هيب دحنت :ةلنوط ًامايق رشحملا

 لكل عفري مث ءدوروملا هضوح خلك هيبنل  العو لج - هللا عفريف ءًاديدش
 ةعافش «ىمظعلا ةعافشلا نوكت مث ءاليوط ًامايق سانلا موقي مث ءهضوح يبن

 شرعلا دنع يتأيف قئالخلا باسح  العو لج - هللا لجعي نأ ىف كي ىبنلا

 3 يلم تداعب ع للا هدو داعم بالكون كا دهر دق
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 رياطتت لوألا باسحلا دعبو «باسحلا نوكي هدعبو ضرعلا كلذ دعب
 ءمهلامشب مهباتك لامشلا لهأو «نيميلاب مهباتك نيميلا لهأ ىتؤيو فحصلا
 ةجحلا مايقو ةرذعملا عطقل ًاضيأ باسح نوكي هدعب مث باتكلا ةءارق نوكيف
 فئاوط ىلإ سانلا مسقني هدعبو نازيملا هدعب نوكي مث ءبتكلا يف ام ةءارقب
 اذه دعب مث ءايبنألا ةيولأ ماقتو ءهلكش ىلإ لكش لك :ىنعمب جاوزأو
 نم نوطعي امب سانلا ريسيف ءمنهج لبق ةملظلا  العو لج - هللا برضي
 امأو ءطارصلا نورضنيف روتلا نيتمؤملا  العو لج - هللا يطعيف «راونألا
 دبِئَكَع يبنلا طارصلا زوجي ام لوأف: قاتلا يف نوتفاهتيف نورفاكلاو نوقفانملا

 ىلع هتمأ رمتو لو رميف "مس مّلس مهلا :لوقيو هتمألو هل هللا لأسيو
 يف اوعمتجا طارصلا نم اوهتنا اذإ مث ءهلمع ردقب رمي لك ءطارصلا
 صتقي نأل  العو لج هللا اهدعأ يتلا تاحاسلا يف ينعي ؛ةنجلا تاصرع

 يف سيلو ةنجلا اولخدي ىتح «لغلا يفنيو ضعب نم مهضعب ناميإلا لهأ
 رخؤيو نيرجاهملا ءارقف هدعب مث لك انيبن ةنجلا لخدي نم لوأف .لغ مهبولق
 .قلخلا نيبو مهنيب يذلا باسحلا لجأل ءاينغألا

 لت 5-2

 )١( ملسمو :(581/) يراخبلا هجرخأ ليوط ثيدح نم ةعطق )187(.
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 ةنجلا قلخ هللا نإو «ناديبت الو ًادبأ ناينفت ال ناتقولخم رانلاو ةنجلاو] *#

 ًالضف ةنجلا ىلإ مهنم ءاش نمف ءالهأ امهل قلخو .قلخلا لبق رانلاو

 .[هنم الدع رانلا لإ مهنم ءاش نمو «.هنم

 رانلاو ةنجلا نأ نم ةنسلاو باتكلا هيلع لد ام ررقي نأ كلذب ديري

 حا اهيل قلك شا نأو مدآ قلخ لبق ناتقولخم امهنأو «مويلا ناتدوجوم

 نم ةفئاطو ءاهتابثإب ءاج ليلدلاو ةيبيغ ةلأسملا نأ لجأل لصألا اذه رّرقو

 هلوق رانلاو ةنجلا دوجو ىلع لدي اممو .لصألا اذه يف تفلاخ ةلاضلا قرفلا

 - ماللاو فلألاو [19 :فارعألا] 4هَّنَجْلا َكُّجْوَرَو تأ ْنُكَسَأ ٌمَداَكيَو» : نلاعت

 :ِةلَ هلوق ةنسلا نمو يلا راد يه يتلا ةدوهعملا ةنجلا ينعي

 دئاقعلا يف اذه اوررق ةنسلا لهأ نذإف .©0(ةنجلا رامث نم قلعي رئاط نمؤملا

 : لصألا اذهب ةقلعتملا لئاسملا ركذنو «ليلدلل ًاعبت

 دق امهقلخ نأ :ينعي (ناتقولخم رانلاو ةنجلا) :هلوق :ىلوألا ةلأسملا

 هلالج لج - هللا امهقلخ ىتم ملعي الو «ةعاسلا مايق ىلع ًافوقوم سيلو «مت
 .مدا قلخ لبق امهقلخ امنإو -

 اتقلخ امهنأ :ينعي (ناديبت الو ءأدبأ ناينفت ال) :هلوق :ةيناثلا ةلأسملا

 لهأو «ةريثكلا تايآلا كلذب تءاج امك ًادبأ اهيف نيدلاخ ةنجلا لهأف «ءاقبلل

 انيعس مل دعو تيرفكلا نمل هنأ ّنإ» :هلوق يف امك ًأدبأ اهيف نيدلاخ رانلا

 هيلع عمجأ امم ةيدبألا هذهو «[30 54 :بازحألا] نأ اف َنِدِيَح 03

 :لوقي نم لوق اهمهأ لاوقأ ةدع مهل ةفلاخملا قرفلاو «ةعامجلاو ةئسلا لذ

 ال «باحصتسالاب باذعلاو ميعنلا ىقبيو ءاتقو يف ناينفت رانلاو ةنجلا نإ

 فقي مث مهنادبأ هب معنتت ميعن مهل لصحي ينعي ؛«باذعلاو ميعنلا ددجتب

 يتلا ةكرحلا نأ ىضتقا لقعلا نأ :وهو هولصأ لصأل كلذو «ةنجلا ىنفتو

 ىنفت لب ؛؟باذعلا يف نورمتسي ال رانلا لهأ :اولاق اذهل «يهتنتس اهنإف أدبت

 يف مهنإ :مهنع لاقي نأ حصي كلذلو ميعن يف اوسيل اهلهأ ىقبيو رانلا

 .هريغو (:ههر#) دنمحأ كلل

 أ05



 .ةيمهجلاك ةرفاكلا ةلاضلا قرفلا ىلإ بوسنم لوقلا اذهو ءمئاد باذع

 نكل نايقبت رانلاو ةنجلا نإ :لوقي نم ةلاضلا لاوقألا نم يناثلا لوقلاو

 .ءاشي ام امهب هللا لعفي رانلاو ةنجلا ىقبتو ءعطقني باذعلاو عطقني ميعنلا

 ةمادتسا نإ ثيح ءردقلا ىف رظنلا لجألو «قباسلا لصألا لجأل اذهو

 لمع ىلع باذعلا ةمادعتلاو «لدعلا قفاوي ال -حلاض. لمع ىلع مهدنع ميعنلا
 امهنأ نم قبس .امك ةنسلا لهأ لوق امأو .لدعلا قفاوي ال نمزلا ليلق ءىس

 نيدحوملا ران نإ :لاق نم ةنسلا لهأ نمو .ناينفت الو ناديبت ال ناتيقاب
 نم ةقبطلا  العو لج - هللا ينفيف رانلا نم نوجرخي نيدحوملا نأل ؛ىنفت
 نكمي زاثلا انف نأ ةنيسلا لهآ ضعي: ىلإ ثسب اممو ايف اوناك ىتلا”ازاثلا
 .ةعامجو ميقلا نباو مالسإلا خيش نع روهشملا لوقلا وهو «عنتمم ريغو
 صوصنلا يف ررقتملاف  العو لج - هللا تافص ىف رظنلا :لوقلا اذه أشنمو

 ا فر نانا وما ةنهلاو د ذلمو ص دم دلل راكم هنا ةيحيرلا ةقهالا

 ةيلعف ةفص بضغلاو  العو لج - هللا بضغ رثأ رانلاو « العو ّلج

 يتلا رانلا تيقب ولو «ةمحرلاك «ةيتاذ ةفص نوكت نأ ىلإ بلقنت ال ةيرايتخا

 ف حبصأ هنأ ينعي اذهو «نيدبآلا دبأ بضغلا يقبل بضغلا رثأ يه

 «ةلأسملا هذه ئف :ضوخلا نغتي ال نكلو .ةمئألا ءالوه ذخأم اذهف“ ؛ ةمزالم

 ْ ” ٠ ايانه اهاندووأ غلا" نبأ: نبا اهدزوأ امل نكل

 نم هذخأم اذهو (قلخلا لبق رانلاو ةنجلا قلخ) :هلوق :ةثلاثلا ةلأسملا

 اهنأ :هانعم اذهو [19 :فارعألا] 4هَّنَجْلا َكُّبْنَرَو َتأ نْكَسأ مداهيَو :ليلاعت هلوق

 هللا اهدعأ يتلا ةماركلا راد يهو «مالسلا هيلع مدآ اهنكس يتلا يهو ةدوجوم

 تاولمسلا قلخ لبق :ىنعي (الهأ امهل قلخو) :هلوق :ةعبارلا ةلأسملا

 :ناثلل الفاو ةنجلل الها قلشيس هنآ بنك ةلعر زي شا نق :نضرألاو

 نمو ءهنم ًالضف ةنجلا ىلإ مهنم ءاش نمف) :هلوق :ةسماخلا ةلأسملا
 قلع - العو لج  هللاو ؛ماركإلا وه :لضفلا (هنم الدع رانلا ىلإ مهنم ءاش

 يف ءابلاو «ءيسلا لمعلاب رانلا لوخد قلعو حلاصلا لمعلاب ةنجلا لوخد
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 ديحوتلا اهمظعأو ةحلاصلا لامعألا لعج هللاف «ببسلا ءاب يه ؛نيماقملا

 ًاببس «هللاب كرشلا اهمظعأو ةئيسلا لامعألا لعجو «ةنجلا لوخد :يف ًاببس
 ال لب ؛دارملا قيقحتل ًايفاك سيل نيلاحلا الك يف ببسلا نكلو ءرانلا لوخدل
 نكي مل ًالصأ حلاصلا لمعلاو  العو ّلج - هللا ةمحرب الإ ةنجلا لخدي دحأ
 .لضف وهف قيفوتلا نم ًائشان ناك امف «هتناعإو هقيفوتو هللا لضف الول
 اهولخد رانلا لهأو .هيلع لضفت نود هقحتسي امب ءرملا لماعي نأ :لدعلاو

 يف امب ملع امل  هناحبس  هنأل ؛  العو ّلج هللا نم ًالدع نوقحتسي امب

 نم اذهو مهسفنأ ىلإ اولكوف حلاصلا لمعلل مهقفوي ملو مهنعي مل مهرودص
 .لدعلا

 ينعي «هل قلخ ام ىلإ رئاصو ءهل غرف دق امل لمعي لكو» :اهدعب لاق

 لوؤيس هنأ باتكلا يف بتك امل لمعي لك  العو لج - هللا مهقلخ نم نأ
 :لاق مث .''''هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا» :ِةكَي انيبن لاق دقو «هيلإ
 مل وهف رشلا وأ ريخلا نم دبعلا هلعفي امف «دابعلا ىلع ناردقم رشلاو ريخلاو»

 «كلذ هيلع ردق  العو لج - هللا لب ؛قباس ردق نود هنم ًءادتنا لصحي

 عوقوف «هيلع هبتكو هنم كلذ ملع  هناحبس هنأ يأ :كلذ هيلع ردق ىنعمو

 :ناتلاسم انه نكذتو - ةناحتم ىةشتشتي رشلاو زيخلا

 ام :امهب ينعي دابعلا ىلع ناردقم رشلاو ريخلا نوك :ىلوألا ةلأسملا

 اهلكف  العو لج - هللا لاعفأ امأ .هيلع رش نمو هل ريخ نم دبعلا بيصي
 ."'«كيلإ سيل رشلاو» :ِهَك لاق ءرشلاب فصوت الف لضفو لدعو ريخ

 مل رشلاو ريخلا نأ ينعي «دابعلا ىلع ناردقم :هلوق :ةيناثلا ةلأسملا

 بتكو دبعلا ىلع لصحيس ام ملعي  العو لج هللا لب ؛ًافانئتسا اعقي

 امأف ءةيردقلاو ةيربجلا :نافرط ةلأسملا هذه ىف ةفلاخملا قرفلاو .كلذ

 هللا +نإ ؟نولوقي يذلا ةيميحلا مهو ةاذلغ ةيربخ «ناقكم مهل ةيريجلا

 «حيرلا بهم يف ةشيرلاك وهف ؛ءيش لك ىلع دبعلا ربجي  العو لج

 )١( يراخبلا )١9557( 2ملسمو )55١190؟( )65148(.

 .هجيرخت قبس ('؟0)
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 #« عر هللا جركللو َتيَمَر ْذِإ كَنْيَمَر امو# :ليلاعت هلوقب كلذ ىلع نولدتسيو

 - العو لج هللا وه ةقيقحلا يف ىمر يذلا نإ :نولوقيف ١7[ :لافنألا]

 :لوألا ”نسارج لالدتسالا: اذه يف مهيلع دريو .ىمر ام كَ يبنلاو

 « كر هلأ ىركلو َتيَمَر ْدِإ تنيَمَر اَمْو# :لاق  العو لج - هللا نأ
 تبثأ هللاف ءىمر يذلا وه هللا نإف تيمر نيح :ينعي ١7[ :لافنألا]

 نأ :امهنيب عمجلاو «تيمر امو» ًايمر هنع ىفنو «تيمر ذإ) يمر كي يبنلل
 ال ةجيتنلا نكلو بّبسملا ثودح ىف ببس هلعفف «لعفلا لعف اذإ دبعلا

 هللا نم ةناعإ نم َّدِب ال لب ؛لئاسملا ّلج يف هدحو دبعلا لعفب لصحت
 هلوصو نكل' ءهنم هؤادتناف ءانه لي .يبنلا يمر يف رهاظ اذهو - العو لج
 نأ «لوقلا اذه مزاول نم :يناثلا .- العو لج هللا نم اذه رفاك لكل
 ذإ تيلص ام :لوقت نأك ءهلمع ام هنأ دبعلا هلمعي لمع لك يف لاقي
 .هللاب ذايعلاو ةحيبقلا وأ ةنسحلا لاعفألا نم اهريغو ىلص هللا نكلو تيلص

 .هرابتعا مدعو هداسف ىلع لد لطابلا مزاللا هنم مزلي ناك اذإ لوقلاو
 ا :نولوقي نيذلاو ةطسوتملا ةيربجلا :ةيربجلا نم يناثلا فنصلاو

 مالكلا لهأ نم ريثك لوق اذهو .راتخي رهاظلا يف هنكل ًانطاب روبجم

 الو ةدئافلا ةميدع اهنكلو هل ناسنإلا لاعفأ نولعجيف «ةيديرتاملاو ةرعاشألاو

 تبني ممل مه ا .تانسألا ةافن منع لاغير .اهل ىنعم

 :ق هه تحل تع ايوب اقفال نوفي العو لج - هللاو «ءضرألا

 نكلو ءاملاب نكي مل تابنإلا :نولوقي مهنكلو ءءاملاب راص تابنإلاف [4
 «تابنإلل ببس ءاملا نأ نوفنيف ؛تابنلا هللا جرخأ ضرألاب ءاملا ءاقتلا دنع

 فرطلاو .ببسملا هنع جتني ببسلاف «بابسألا تابثإ وه ءالقعلا ليبسو

 نيذلا ةالغلا ةيردقلا :نافنص أضيأ مهو ةيردقلا :ةلأسملا هذه يف رخآلا

 مل ةقرف يهو .فلسلا مهرفك نيذلا مهو ءءايشألل قناسلا هللا ملع نوركني

 ناسنإلا نإ :نولوقي نيذلا ةلزتعملا مه :رخآلا فنصلاو .يقاوب اهل قبي

 مهفلاب مهيلع ّنمو ةنسلا لهأ  العو لج هللا ىدهف .هسفن لعف قلخي

 نأو ءدبعلا لعف قلخي هللا نإ :اولاقف ءاهريغو ةلأسملا هذه يف حيحصلا

 مكحي هللاو ءءاشي نم لضيو ءاشي نم يدهي هللا نأو «ةقيقح لعفي دبعلا

 لح



 .نكي مل أشي مل امو ناك ءاش امف .هئاضقل دار الو همكحل بقعم ال

 نأ يف حيرصلا لقعلا اولمعأ مث ءاهنيب اوعمجو ءاهعيمج صوصنلا اوملعأف

 «.هردص احرشنم ريخلا ىلإ بهذيف ءراتخم هنأ هسفن نم سحي ناسنإلا

 .مدنيو هريمض هبنؤيف رشلا ىلإ بهذيو

 لة >2



 نأ زوجي ال يذلا قيفوتلا وحن نم لعفلا اهب بجي يتلا ةعاطتسالاو] **

 ةحصلا ةهج نم ةعاطتسالا امأو «لعفلا عم يهف هب قولخملا فصوي

 قلعتي اهبو «لعفلا لبق يهف تالآلا ةمالسو نكمتلاو عسولاو

 «ًاهعسو الإ اًسْنَت ُهَّنَأ تِلَكُي الا» :ئلاعت لاق امك وهو باطخلا
 .[585 :ةرقبلا]

 عضوم يف ردقلا لئاسم ىلع مالكلا بتري مل - هللا همحر  يواحطلا

 ىلع ناردقم رشلاو ريخلاو) :هلوق نم انعم يتلا لمجلاو .هقرف لب ؛دحاو
 فالخ لجأل اهب ىتأ (.. .مهتاقدصو ءايحألا ءاعد يفو) :هلوق ىلإ (دابعلا

 يف لالضلا بابسأ ضعب ركذن لئاسم نم همالك يف ام نايب لبقو .نيفلاخملا

 .ردقلا

 نم ةئسلاو باتكلا يف ءاج ام ىلع راصتقالا كرت :لوألا ببسلا

 نم امهيف امن ذخألاو ءردقلا ةقيقح نيبت ىتلا تامكحملا .تاحضاولا

 .الصأ اهلعجو تاهباشتملا

 يف  العو لج هللا ةمكح اوفرعي مل دابعلا نأ :يناثلا ببسلا
 هللا لاعفأ اوضراعف ءرشلاو ريخلا نم قلخيو ردقي اميف هتمكح الو «ءايشألا

 .مهيأر رهاظ نم نوري امب هتوكلم يف

 اميف دابعلا لاعفأ ىلع  العو لج هللا لاعفأ سايق :ثلاثلا ببسلا

 .ملظلاو لدعلا ليبق نم وه

 بابلا اذه يف ًالصأ تلعج تاحلطصمو ظافلأ ثادحإ : عبارلا ببسلا
 .اهريغو ثسكلاو ةعاطتسالا تاحلطصمك ءاهيلع ةنسلاو باتكلا لمح مث

 ةهج نم ماكحأب  العو لج هللا لاعفأ ىلع مكحلا :سماخلا ببسلا
 ؛عيمجلل ةبسنلاب هيلع ًابجاو  العو لج - هلل ًالعف اولعجف «قلخلا ىلإ رظنلا
 نأ ءاعدا يأ .عيمجلل ةبسنلاب هيلع ًاعنتمم - العو لج هلل ًالعف اولعجو
 لئاسم يف بجاولاف كلذ نيبت اذإ .لجو َّزع هللا لعفي اميف ءاوس دابعلا عيمج
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 ىضر ىلع لوق نسحأ ام اذهل .ءثيدحلاو نآرقلا زواجتي ال نأ ةماعب بيغلا
 .(هفشكت الف هللا رس ردقلا» هنع هللا

 ... .لعفلا. اهب بجي يتلا ةعاطتسالاو» هللا همحر  يواحطلا لاق

 اهيف فلتخا «ةقاطلاو ةردقلا ىهو «ةعاطتسالا ةلأسم نأ :ررنقي .نأ ديري

 ىلإ ةمسسس ةعاططتسالا نأ ىف هيبتا لمآ قوق وه ايف ظيولا لوقلاو :قيانلا
 ةقاطو ةردق :ينعي «لعفلا عم ةعاطتساو «لعفلا لبق .ةعاطتسا :نيمسق

 ةردقو «لعفي نأ ىلإ هعم رمتستو لعفلا لعفي نأ لبق اهب دبعلا فصوي

 تلد اممف .اهنع لعافلا كفني نأ زوجي الو «لعفلا عم نوكت ىرخأ ةقاطو

 َويغ هنأب فصويو «عيطتسم هنأب فصوي فلكملا ناسنإلا نأ صوصنلا هيلع

 لآ «اليبس ِهَيلِإ َعطَتْسا نم تيل حِح نياَّلأ َلَع منِلَوط :للاعت لاق عيطتسم
 «َمْمَّسلَأ َنوميِطَسسي أك اَمإ# :ئلاعت لاقو ءةعاطتسا فلكملل تبثأف [97 :نارمع

 «ةيفنمو ةتبثم ةعاطتسا ةعيرشلا يفف .ةعاطتسالا مهنع ىفنف ٠١[ :دوه]

 يذلا وهو نيمسق ىلع ةعاطتسالا نوكت نأ دب ال نذإف «ىفنملا ريغ تبثملاو

 اهب بجي يتلا ةعاطتسالا» :انه هلوقو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةماع هيلع

 :لاق مث لمعلا ينعي - لعفلا دوجوو عاقيإو لوصح اهب بجي ينعي «لعفلا
 ةلمج هذه «هب قولخملا فصوي نأ زوجي ال يذلا قيفوتلا وحن نم»

 .لعفلا عم يهف لعفلا اهب بجي يتلا ةعاطتسالاو :مالكلا كبسو «ةيضارتعا

 اهعم بجي ىتلا هذه ةعاطتسالا نأ ىلع للديل «قيفوتلا وحن نم» :هلوقو

 اللا فايا هناك فان رهاظلا وه ذعار يديق ومآ اه” لعفلا لزيمح
 تالآلا ةمالسو نكمتلاو عسولاو ةحصلا ةهج نم ةعاطتسالا امأو» :هلوقو

 قلعتي يتلا يهو ةتبثم ةعاطتسالا هذهف «باطخلا قلعتي اهبو لعفلا لبق يهف
 عج ب ةلغوا لض هددلاق :ىدلاو نمالاو :تاليكلاو «بانتعلاو ةياححلا اهب

 «قحلا ىلإ لوصولل ةردقو ةدئفأو ًاراصبأو ًاعامسأ نيكرشملا نم نيفلكملل
 سيل يفنملاف نذإ .مهيدل تالآلا هذه دوجو عم اوعمسي نأ اوديري مل مهنكل

 ريخلا ىلإ هجوتلا نم لعفلا عم نوكي ام ةعاطتسالا مدع يف يفنملا .ةلآلا

 اذه نّدبت اذإ «تاوهشلا عابتاو ىوهلا نم هيفنيو هدصي امم مهعم امل ىدهلاو

 :لئاسم يف لمجلا هذه حاضيإف



 هتأل كلذو .«ةلزتعملا نم ةلأسملا هذه ثحب لصأ ::ىلوألا ةلأسملا

 ىصاعلاف «ءاوس  العو لج - هللا لعف يف سانلا نأ :يىهو ةدعاق اودّعق

 نيب ةيوستلا هذهو ءادخاو ًائيش اوطعأ مهلك رفاكلاو نمؤملاو عيطملاو
 عيطملاو نمؤملا هب صخ ًادئاز ًارمأ كانه نوكي نأ نوفني مهتلعج عيمجلا
 امأو «لعفلا لبق ًاعيمج ةردقلاو ةعاطتسالا اولعجف يصاعلاو رفاكلا هنم عنمو

 يلاتلابو ءهسفن لعف قلخي يذلا وه دبعلا نأ مهدنعف  هئانثأ يف - لعفلا عم

 عيطتسم ريغ يصاعلاو رفاكلاو لعفلل ًاعيطتسم عيطملاو نمؤملا لعج ولف
  اذهو  العو لج - هللا مهاطعأ اميف ةيساوس ريغ سانلا حبصأل لعفلل

 لبق الإ نوكت ال ةعاطتسالا نأ نوري ةلزتعملاف .هنع هزنم هللاو ملظ  مهدنع

 قلخي يذلا وه دبعلا نإ :نولوقيو اهنوفنيف ةنراقملا ةعاطتسالا امأو «لعفلا

 ًالصأ اوفن نيذلا ةيربجلا مهو ةنراقملا ةعاطتسالا تبثي نم مهلباق .هسفن لعف
 .ءيش يأ لعف ىلع ةردق ناسنإلل نوكي نأ

 :نيمسق ىلإ اهمسقن لعفلا لبق ىه ىتلا ةعاطتسالا :ةيناثلا ةلأسملا

 نأل ؛ةدارملا يه :ةيعرشلا ةعاطتسالاو ؛ةيعرش ةعاطتساو «ةينوك ةعاطتسا
 ةعاطتسالا نم صخأ ةينوكلا ةعاطتسالاو .اهب قلعتم ىهنلاو رمألاو فيلكتلا

 خيرتتلا» عرش عيطتتشمبا سيل ةيكلو' ًانوك .عيطتسم نوكي دق هتاف «ةيعرتشلا
 ىمسي ال ًاعرش هنكل ءانوك كلذ عيطتسي ؛هحرج ىلع ءاملا ليسي نأ عيطتسي
 امأ .ريشيكا ةقوقعم ةييرتكلاو 6 نهزملا قف. ةدايز ةكللذ هقروي هنأل + احيطتتتم
 الإ ايف لحنتوأ :كيدعي نأ عيطتسي ال ناسنإلاف «لعفلا عم يتلا ةعاطتسالا

 ةردقلا :لوألا :لعفلا مدعنا اهنم دحاو فلخت اذإ «ءايشأ ةثالث دوجوب

 هيد ةردق ال :لولسملاو :ةةرقلا ىلع :هندل هردق: ل ىيعالا لفيف * ةماعلا
 ةردقلا .هيدل .ناك ولق «ةددرتملا ريغ يأ .:ةمزاجلا ةدارإلا :ىنافلا .يشملا ىلع
 نأ: قاتلا : ليعحي ذل لعفلا نإف : اكلة: هرب ل هنكلو هك ىلإ ةهاهذلا ىلع
 مل أشي مل امو ناك ءاش امف «لعفلا اذه لوصح - العو لج - هللا ءاشي

 ىلع دبعلا نيعي هنإف «ةدارإو ةردق هدنع نمم لعفلا نوكي نأ ءاش اذإو ؛«نكي

 اذإف .ضراعملا مدعي نأ :يناثلا .قيفوتلا :لوألا :ءايشأب لعفلا اذه لوصح

 دقف تباهذلل ةمزاج "ةدارإ هدنعو ةكم ىلإ رفسلا :ىلع .ةردقلا :دبعلا ىدل ناك

 وا



 تاضراعملا عاونأ نم كلذ ريغو هلام قرسي وأ رفسلا نع هدعقي ضرم هيتأي

 اذإ هنأ لصحتف .بيغلا رومأ نم ىه ىتلاو دبعلا ةردقك ىف "تنسب ىلا

 .لعفلا لصحي مل اهنم دحاو فلخت اذإ «لعفلا لصح ةثالثلا هذه تعمتجا

 قبس امك  هلعف ةجيتن ليصحتب لقتسي مل دبعلا ناك اذإ : ةثلاثلا ةلأسملا

 هدبعل  العو لج - هللا ةباثإف ءهلعف بابسأ ليصحتب لقتسي مل ًاضيأ وهف -

 نكي مل لعفلا قيقحت لصأ نأل ؛هدبع ىلع هللا نم ةنم وه لمعي ام ىلع
 دبعلا ىلع هلضفو هللا ةنم وهو دئاز رمأ كانه لب ءدبعلا رايتخاب ًادرجم

 دبعلا اذهل أّيه هللا نأ «ءنآرقلا ىف ةيادهلا صوصن ىنعمو .هيلع هتناعإو

 لهأ ريسفت وه اذهو ءاهيلع هناعأو ءدارملا ليصحت ىلع هنيعت يتلا بابسألا

 هعنم  العو لج هللا نإف ءيصاعلا ةهج نم لباقملا يفو .قيفوتلل ةنسلا

 «تبسن. نمؤملا ىطعأ امك هنأل .هلعفو هسفن ىلإ عجري رمأل  ىدهلا :بابسأ

 - العو 000 لاق اذهل ءهتوهشو هاوه - هنأ وهو .«ببس يصاعلا عنم هنإف

 ِهَيَلَع ' ُنوكَم تقأ ُهبوَع ٌمَهَلِإ .َدَحَتأ نم َتَوَأظ .:رافكلا فّضو يف

 لج - هللاف .ىدهلا مهعنم مهءاوهأ مهميدقتف [4» :ناقرفلا] 409 اليككَو

 ىه ىتلا ةعاطتسالا يف : تالآلا يف :فيلكتلا ىف سانلا نيب ىواس - العو

 ل الإ لعفلا ثدحي الف «لعفلا عم نعل ةعاطتسالا امأ .لعفلا لبق
 نع ةناعإلا عنمو «بابسأب نمؤملل 0 هللا :ةئاممإ : اهيل دن قحس

 هللا همحر لاق .هلك اذه يف لدعلا مكحلا هلالج لج وهو «بابسأب رفاكلا

  لعف نأ :ةلمجلا هذهب ديري ء«(دابعلا نم بسكو هللا قلخ دابعلا لاعفأو) :-

 ءدبعلا لعف قلخ يذلا وه  العو لج هللا لب ؛هل ًاقولخم سيل دبعلا

 وهو تردص هنم هلاعفأو « «لعفلا هنع يفني الو لعفي دبعلا نأ ينعي اذهو

 -:الغو لج. هللا :نإ كيحو:.ةتردقو: هتدارإب اهجعنأو:اهراتخلاو اهلعف يذلا

 بسكو) .:هلوقو .ًاضيأ هلل ٌقلخ لعفلا ةجيتنف «هتدارإو هتردقو دبعلا قلاخ وه

 بسني الو لعفلا هيلإ بسني دبعلاف «دابعلا نم لمعو لعف :ينعي (دابعلا نم

 ُهَللآال :- العو ّلج - هللا لوق ةعامجلاو ةنسلا لهأ ليلدو 0 قلخ هيلإ

 اهمسو الإ انش هلا كلك 4 + افيأ لاقو 19 :رمزلا] * ِءْيَش لك ُقيَح

 : ةيليصفت لئاسم ةدع ركذنو [185 :ةرقبلا] * َتَبَسَتْكا ام اَهكَعَو َتَبَسَك اَم اَهَل
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 هيف سانلا فلتخا دابعلا لاعفأل  العو لج هللا قلخ :ىلوألا ةلأسملا

 نجي يدها نأ" ةىتيهلاو ةيتنلاو قحلا لها لوقف لوألا دكت لاوقأ ىلع

 لج . هللا نأ ؛ ةلزتعملا"كوق >ىناقلا :ًاضيأ هلمع قلخو دعلا قلخ .:ًالعو

 امأ نبك نك قلاش ويك ةقلكملا يق" انآ «نيفلكملا لعف قلخي ال  العو

 ؛ةيلقع ةلدأو «ةلمتحم ةيلقن ةلدأ مهلو ءهسفن لعف قلخي وهف فلكملا

 :نيببسل دبعلا لعف قلخي هنأب فصوي ال هللا نإ مهلوق :ةيلقعلا مهتلدأ

 هزنم هللاو ءامهوحنو انزلاو رفكلاك ةنيشملا ءايشألا هيف دبعلا لعف نأ :لوألا

 يضتقي هللا نم لعفلا قلخ نأ :ىناثلا .ةنيشملا ءايشألا هذه لثم قلخ نع

 لعق قلخت اذهو تكلا هلحدأ# هتعاظ لعف قلخ اذهف «نيفلكملا نيب قيرفتلا

 : ثلاثلا لوقلا .هقلخ نيب واسي مل هنأل ؛ملظ اذه يفو ءرانلا هلخدأف هتيصعم

 دبعلاو ءهلعف قلخي هللا لب ؛هسفن لعف قلخي ال دبعلا نأب :ةيربجلا لوق

 فضت ملو انارتقا دبعلل تفيضأو ءبسك الو فرصت الو ةقيقح لعف هل سيل

 .هب اوللعو  يتأيس امك - بسكلا ظفل اوجرخأو «ةقيقح هيلإ

 نمف ؛ةيلقعو ةيلقن ةلدأب «مهلوقل ةنسلا لهأ لدتسا :ةيناثلا ةلأسملا

 ملو ءمومع اذهو [5؟ :رمزلا] # : لك ٌقِلَح هلل #7 :ليلاعت هلوق مهتلدأ

 نأل ؛هناخبس - هلاعفأو .هتاذو 2 هلالج لج  برلا تافص هيف لخدي

 لعفلا نأ :يلقعلا ليلدلاو .ًاثداح نوكي نأ نع هزنم هللاو «ثداح .قولخملا

 ةدارإلا ردع هلل قلخ دبعلا ةردقو «هللا ةئيشمو ةدارإو ةردقب الإ نوكي ال

 .قولخم وهف امهنع جتني امو « العو لج - هلل قلخ هيف

 يتلا ظافلألا نم بسكلا :(دابعلا نم بسك) :هلوق :ةثلاثلا ةلأسملا

 نكلو# "5 لاق «بلقلا ىلإ بسكلا فيضأف ءةنسلاو باتكلا 00 تءاج

 5 0 :بلقلا بسكو [؟778 :ةرقبلا] 4 اي ْمُُدِخاَوُي

 4 َرْثَسح بِي ِتبْيط نم# :لولاعت لاق «لمعلا ىلإ بسكلا 3 «همزعو

 فيضأو ا لاومألا نم متلومت ام تابيط نم ينعي [117 :ةرقبلا]

 « تبت ام اَلَعَو ْتَبَسك ام اهل :ئلاعت هلوقك فيلكتلا ىلإ بسكلا
 فيلكتلا ةجيتن وه يذلا بسكلاف .لمعلا ىنعمب انه بسكلاف [585 :ةرقبلا]

 عءةتؤري امسح تاريسفتن يسكلا :تريشف ئرحألا قرفلاو .:لمتعلا وه

 انين



 يف مهدقتعم قفاوي هنأل ؛هلعفل دبعلا قلخ وه بسكلا :اولاق :ةيردقلاف
 هيلع لد ام ريغ ًاديدج ًاحلطصم بسكلل اوجرخأف ةرعاشألا امأو .كلذ
 نارتقا وأ « العو لج - هللا لعفب لعفلا نارتقا :مهدنع وهف .ةنسلاو باتكلا
 وه ةقيقح لعفلا نأ مهدنعف . العو لج هللا لعفب دبعلا هثدحي ام
 ام لصحيو لمعيو راتخم رهاظلا يف دبعلاف «لمعلا هل لصح دبعلاو هللا لعف
 لاوقأ ىلع هيف اوفلتخا مهدنع بسكلاو .هب لوعفم نطابلا يف هنكل ديري
 يتلا ةعدتنملا ظافلألا نم وهو «حيحص ريسفتب ه هريسفت مهنكمي الو « ةريثك

 ةقيقحف اذه نيبت اذإ .ردقلا باب يف ةرعاشألا اهببسب لضو يرعشألا اهثدحأ
 هنأ عم  ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق ىلع هلمحن يواحطلا هتبثأ يذلا بسكلا

 لصألا ىلع لمحي نأ ىلوألاو - ةيديرتاملاو ةرعاشألا لوق ىلع هلمح نكمي
 ةنسلا لهأ ةقيرطل قفاوم هتديقع لج يف هنأل ؛ةنسلا قفاوي ام وهو
 .ثيدحلاو

 لكس 2



 .[مهفلك ام الإ نوقيطي الو نوقيطي ام الإ  ئلاعت - هللا مهفلكي ملو] ***

 هذه ركذ ءدابعلا نم بسكو هللا قلخ اهنأو ءدابعلا لاعفأ ركذ امل

 اذهب ديريو .نوقيطي ام الإ مهفلكي مل  العو لج - هللا نأ يف ةلأسملا

 ىلعو ءمهتقاط قوف امب دابعلا فلك هللا نإ :لوقي نم ىلع دري نأ مالكلا

 العو لج - هللا مهرمأ امم رثكأ ىلع اوردقيل اونوكي مل دابعلا نإ :لوقي نم
 رسي «هدابعب ميحر  هلالج لج  برلا نأ صوصنلا هيلع تلد يذلاو .هب

 (نوقبطي اه قوق مهفلكي ملو جرخ نم نيدلا يف مهيلع لعج امو ءمهل

 اَم هنأ أَلَا [185 :ةرقبلا] «اهَمَسُو اَلِإ اًسْنَن ُدَنأ ُتْلَكُم الط :ليلاعت لاق
 :لئاسم ةلمجلا يفو ١[ :نباغتلا] « عطس

 باتكلا صوصن يف ءاج فيلكتلا (مهفلكي مل) :هلوق :ىلوألا ةلأسملا

 نأ حصيو [185 :ةرقبلا] «اهعسو الإ اسْنن ُهَّنَأ كْلَكُم ال» :هلوقك ةنسلاو

 ىلإ جاتحي يهاونلاو رماوألل لاثتمالا نأل ؛فيلكت اهنأ تادابعلا نع لاقي

 .اهاوه عم سفنلا لاسرتسا يف عبطلا لصأ هتداضمل ةفلك

 عسولا ىنعمب :انه ةقاطلا (نوقيطي ام الإ) :هلوق :ةيناثلا ةلأسملا

 نيفلكملا نم بلطي ال  هلالج لج  برلا نأ :مالكلا ىنعمو نكمتلاو

 جراخ - ضيرملاك - ضعبلا قح يف رماوألا ضع نإ لب ءمهعسو قوف ًائيش
  هللاف :ليصفت هيف قاطي ال اميف فيلكتلا مدع نذإف .مهنع طقستف عسولا

 قاطي ال امب هللا فلكي الو «هتقاط قوف هنيعب درفلا فلكي ال  العو لج

 .عيرشتلا لصأ يف

 ناسنإلا نأ دارأ .(مهفلك ام الإ نوقيطي الو) :هلوق :ةثلاثلا ةلأسملا

 بجي هنإف فلكمو بوبرمو  العو لج - هلل دبع هنوكو دبعتلا هيف لصألا
 ىلإ رظنف « العو لج - هللا ةعاط يف هتقو عيمجو هرمع يضمي نأ هيلع

 عيرشتلا هب ينعيو ءمهفلك ام الإ نوقيطي ال دابعلا نإ :لاقو ةيدوبعلا بناج
 ىلإ رظن هنأكو ءدبعتلا اذه نم رثكأ نوقيطي ال سانلا نأ يف عيرشتلا ةلمجو

 هناحبس - هللا نأ ىلإ ًاضيأ رظن هنأكو ءاهضيفخت مثو ةالصلا ضرف ةصق

 ءاوفلك ام قوف فيلكت مهل ةبسنلاب هلعف يف ائيش مهيلع لعجي مل  ئلاعتو

 "ال



 مالك ةقفاوم ىلع - هللا همحر  يواحطلا مالك لمح باب نم هيجوتلا اذهو

 .ءاملعلا نم عمج هيلع در دقو لكشم ةقيقحلا يف هلوقف الإو ةنسلا لهأ

 قفتي امب ءاملعلا مالك هيجوتو «نظلا ناسحإ باب نم وه قباسلا هيجوتلاو

 باوصلاو .ىلوألا وه ليبس كلذ ىلإ دجو ام اهفلاخي امب ال .لوصألا عم
 هللا نأ يف صوصنلا هيلع تلد امل ةفلاخم اهنأل ؛ةملكلا هذه لمعتست ال نأ

 موصلاك ةقشم دوجو عم مهنكمأل هولعف ول ام دابعلا نع ففخ - العو لج -

 .هبر هفلك امم رثكأ قيطي ماكحألا ضعب يف دبعلاو .ةالصلا رصقو رفسلا يف

 ةليح ال :لوقن هللاب الإ ةوق الو لوح ال ريسفت وهو) :اهدعب لاق
 الو هللا ةنوعمب الإ هللا ةيصعم نع دحأل لوحت الو دحأل ةكرح الو دحأل

 هذه ريسفت ىف .(هللا قيفوتب الإ اهيلع تابثلاو هللا ةعاط ةماقإ ىلع دحأل ةوق

 ْ : لئاسم ةملكلا

 اهيف يتلا راكذألا مظعأ نم هللاب الإ ةوق الو لوح ال ةملك :ىلوألا ةلأسملا

 :ال «ةوق الو لوح ال ىنعمف .تافصلاو ءامسألابو ةيهولآلابو ةيبوبرلاب رارقإلا

 ًايأ لاح ىلإ لاح نم لوحتلا ناكمإ وهو «لوحلا سنج ينعي «سنجلل ةيفان
 كنإف هلعفت ءيش يأف «كينيع ةكرح ىتحو «كيف ىلإ سأكلا عفر ىتح ءناك
 كنكمي الف « هلالج لج - هللاب الإ لوحتلا اذه ىلع ةردقلا يفنتو هسنج يفنت

 اهب دجوت ىتلا ةوقلا سنجل ةيفان ًاضْيَأ ال :ةوق الو .نيع ةفرط هللا نع ىلختت نأ

 امهنم أربتت نأ «ةوقلاو لوحلا نم ؤربتلا مظعأ نمو «هللاب الإ ةوق الف «ءايشألا
 اذاملف .هللاب الإ نانوكي ال ةوقلاو لوحلا ناك اذإو .سفنلا حالصو ةيادهلا يف

 هلالج لج هللا فصوو «ءايلوألاو تاومألاو دادنألاو ةهلآلا نم هللا ريغب قلعتي

 نم لاقتنا ال هنأ ىضتقت ىتلا لامكلا تافص تابثإ نمضتي ءريدقلا يوقلا هنأب -

 هوفعو «هتمحرب الإ لاح ىلإ لاح نم ءرملا لقتني لهف .هب الإ لاح ىلإ لاح
 تاملكلا مظعأ نم ةملكلا هذه تناك اذل .تافصلا رخآ ىلإ .:هترفغمو هلدعو

 .ةنجلا سارغ يه يتلا

 ءرملا :لوحت نإ.( .دحأل ةليخ ال :لوقت) -: هلوق: نف .:ةينافلا ةلأسملا

 لج - هللا قيفوتن الإ نوكي ال ةعاطلا ىلع ةوقلاو + ةضايلغلا ىلإ ةيصعملا نع
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 امو# :ىلاعت هلوق يف امك صوصنلا يف ءاج يعرش ظفل قيفوتلاو .- العو
 ملكا هليل وزع نك طحت فالذحلا هلياتير 4 «دوعز 41 هل

 قيفوتلاو ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نم لاقتنالا ةملكلا هذه ىناعم نم صخ هنأ

 نأ اونظ ةيردقلا نأل ؛ردقلا ركذ يف ماقملا بساني يذلا وه اذهو ؛تاعاطلل
 ام فالخ اذهو .كلذ لعفي مل هنكلو ءهسفنب ةعاطلا لصحي يذلا وه ءرملا

 .ةملكلا هذه هيلع تلد

 ةناعإ :قيفوتلا .ةنسلا لهأ دنع نالذخلاو قيفوتلا ىنعم :ةثلاثلا ةلأسملا

 ىوقتو ناطيشلاو سفنلا رثأ اهب فعضي «دبعلل  العو لج هللا نم ةصاخ

 ىلع هيوقت يتلا ةناعإلا دبعلا بلس وهو :نالذخلا هلباقيو .ةدابعلا يف ةبغرلا
 قلخ .:قيفوتلاف «ةرعاشألا دنع .نالذخلاو :قيفوتلا ريسفت امأو .ناطيشلاو هسفن

 هللا رادقإف «ةعاطلا ىلع ةردقلا قلخ مدع :نالذخلاو .ةعاطلا ىلع ةردقلا

 .نالذخ ةعاطلا ىلع هرادقإ مدعو «قيفوت ةعاطلا ىلع دبعلا  العو لج

 قيفوتلاف :طسولا وه ةنسلا لهأ ريسفتو ءريبك للخ هيف رهاظ وه امك اذهو
 لعج ىنعمب «ةعاطلا ىلع دبعلا ردقأ  العو لج  هللاف .رادقإلا ىلع دئاز
 ةناعإب الإ لعفي نل هئكلو .«لعفيل ىوقلاو تالآلا هاطعأو اهلغف ىلإ ًاليبس هل

 ناطيشلا كلذكو لعفلا مدع ىلع هضحت ءوسلاب ةرامألا هسفن نأل ؛ةصاخ

 نأ ديري هنإف ءهسفن يف ملسم لك هظحلي اذهو «تاريخلا لبس نع هدصي

 ءوسلاب ةرامألا سفنلا نم اذهو لقاثت عون هيتأيو ةالصلا ىلإ هجوتي

 ةصاخ ةناعإو قيفوت اذهف ءدبعتي نأ ىلع هناعأو هللا هقفو اذإف «ناطيشلاو

 .هدابع نم ءاشي نم  العو ّلج هللا اهحنمي

 ىنعمو ةملكلا هذه ةقيقحب نمؤملا دبعلا ةفرعم نإ :ةعبارلا ةلأسملا

 يدي نين ًامئاد حرطني نأ هل بجوي نالذخلا ىنعمو  العو لج - هللا قيفوت

 هللا ةلكي أل نأ هب اكرتقمو (ةروكر.ةلوجو هلت وم انريعم. ةاعو لص شو

 ىيسفنل ىنلكت ال ىبر» :ِةيِلَك لاق اذهلو «نيع ةفرط هسفن ىلإ - هلالج لج -

 دبعلا رضختسي نأ بجيف «هبرب ِةِكَي هتفرعم مظع نم اذهو ؛''"«نيع ةفرط

 )١( درفملا بدألا يف يراخبلاو دمحأ )7١1١(, دواد وبأو )8:95(.
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 لج - هللا نم قيفوتلا بلط يف هسفن دهاجي نأو ءلاح لك يف ىنعملا اذه

 هللا نم قيفوتلا بلطي الف .اهبابسأو اهتالآو اهتوقو سفنلا ةيؤر مدعو - العو

 رهظ اذإو .هقيفوت ىلإ ةجاحلا يف هيدي نيب حارطنالا لثمب  العو لج -
 .لذخي هنإف هدنع ام ىلع هدامتعاو  العو لج - .هللا قيفوت نع دبعلا ءانغتسا

 ردجي اذهل .هسفن ىلإ لكوي هنإف نيع ةفرط هللا ريغ ىلإ تفتلا اذإ دبعلاف

 ةبناجمو ةنسلا ىلع ةماقتسالاو ةيادهلا بلط يف هبر ىلإ ًامئاد أجلي نأ دبعلاب
 مظعأ ةليسوب: ءيش - ,العو ّلج - هللا نم بلط امو ؛ةنسلل نيفلاخملا قيرظ
 يرجي ءيش لكو) :- هللا همحر لاق «ةوقلاو لوحلا نم ؤربتلا ةليسو نم

 بلغو ءاهلك تائيشملا هتئيشم تبلغ ءهردقو هئاضقو هملعو ىلاعت هللا ةئيشمب
 ءوس لك نع سدقت ءًادبأ ملاظ ريغ وهو ءءاشي ام لعفي اهلك ليحلا هؤاضق

 - ديري .(نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال «نيشو بيع لك نع هزنتو «نيحو
 ءيش نم ام هنأ ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم ررقي نأ اذهب هللا همحر

 انه اهو « العو لج  هردقو هئاضقو هملعو هللا ةئيشمب وهو الإ ثدحي
 ْ : لئاسم

 مل هللا امهمحر  زعلا يبأ نبا حراشلاو نتاملا :ىلوألا ةلأسملا

 ردقلاب ناميإلاو «نطوملا اذه يف ردقلا بتارم ىلع مالكلا ليصفتل اضرعتي

 ّلج - هللا ملعب ناميإلا لمشتو ءرّدقملا عوقول ةقباس :ىلوألا :ناتبترم هل

 ةيناثلا ةجردلا ًاضيأ لمشتو ًايئزجو ًايلك ًاملع ءاهعوقو لبق ءايشألاب  العو
 تاولمسلا قلخي نأ لبق ءايشألل  العو لج - هللا ةباتكب ناميإلا يهو

 نيتجرد لمشتو ءردقملا عوقو دعب :ةيناثلا .ةنس فلأ نيسمخب 550

 عبت يه ءايشألا ثادحإ يف هتئيشم نأ دبعلا ملعي نأ :ىلوألا ضيأ

 مل أشي مل امو ناك ءاش امف ةذفان هللا ةئيشم نأو .- العو لج - هللا ةئيشمل

 يذلا وه  العو لج - هللاو الإ ءيش عقي ال هنأ :ةيناثلا ةجردلاو .نكي

 .هقلخو هاضق

 ظافلألا نم ملظلا ظفل (ًادبأ ملاظ ريغ وهو) :هلوق يف :ةيناثلا ةلأسملا
 يف ةلزتعملا دنع ملظلاف .اهيف تملكت ةلاضلا قرفلا نأل ؛انه اهلخدأ يتلا

 يذلا ملظلا اوساقف ءناسنإلا قح يف ملظلا وه  العو لج هللا قح

 ل



 .- هللا هزني امو «ناسنإلا نم عقي يذلا ملظلاب  العو لج - هللا ىلإ فاضي

 يف ملظلاو .هلعفي نأ ناسنإلاب قيلي ال ام وه ملظلا نم هنع  العو لج

 - هلل ةردقلا ةفص يف عنتمملا ىلإ عجري ةرعاشألاو نيملكتملا نم ةفئاط ريسفت

 نأل ؛ًاملظ ناكل هلعف ول - العو لج - هللا ةئيشم يف عنتمملاف « العو لج
 للعلاب ةطبترم ريغ  العو لج - هللا ةمكحو ةللعم ريغ مهدنع لاعفألا

 وهف «صوصنلا هيلع تلد يذلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ ريسفت امأو بابسألاو

 - هنم ةمكحلل قفاوملا اهب قئاللا اهعضوم ريغ يف ءايشألا عضو ملظلا نأ

 لاعفأ ىلع سيقم ريغو ةردقلاب طبترم ريغ نوكي يلاتلاب ملظلاو « العو لج

 يفف .هسفن ىلع همرح دقو ملظلا نع هزنم  هناحبس وه لب ؛ناسنإلا

 مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي : هللا لاق» :حيحصلا

 .هسفن ىلع ملظلا مرح هللا نأ ىلع لدي اذهو ."'"ااوملاظت الف ًامرحم
 قفاوملا اهعضوم ريغ يف ءايشألا عضو تلعج ينعي :انه ملظلا ميرحتف

 لهأ بذع هللا نأ ول» :ِةِلك لاقو .يسفن ىلع ًامرحم هتلعج ؛ةمكحلل
 تاوامسلا لهأ نأ ينعي ."”«مهل ملاظ ريغ وهو مهبذعل هضرأ لهأو هتاوامس

 ةلزتعملا .مهل ملاظ ريغ وهو مهنذعل  العو لج - هللا مهبذع ول ضرألاو

 - العو لج - هللا بذعي نأ نوزوجي ةرعاشألاو .هلاثمأو ثيدحلا اذه نودري
 لهأ امأو .هللا لاعفأ يف ليلعتلاو ةمكحلا نوفني مهنأل ؛ببس ريغ نم سانلا
 - هلالج لج  مهبرل مهتفرعم مظعب «هريغو ثيدحلا اذه نورسفيف ةنسلا

 نمف [08 :لحنلا] 4ِهَّنَأ َنِمَه َمَمْنَي ني مُّككي اًمو#  هلالج لج - هللا ةمحرب
 ةمعنب الإ هئيع شمرت ال يذلا فلكملا دبعلا اذه ىلع  العو لج  هقح
 الإ حرفيو ملكتيو عمسيو رظنيو ملعتي الو وطخي الو برشي الو لكأي الو
 لباقي نأ  العو لج  هقح نم .ىصحت الو دعت ال يتلا هللا معن نم ةمعنب

 .معنلا نم ةمعن ركشل اهلك هتايح عست نلو .ةمعنلا لباقي ركشب ةمعن لك عم

 .(؟ هالال) ملسم قل

 .ءاملعلا ضعب هححصو هريغو دواد وبأ )0
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 ول لب ؛ةدابعلا يف غلب امهم هبر ةدابع يف ريصقتلا عضوم وه ًامئاد دبعلاف

 ديزم ىلإ جاتحيف هللا ةمعن ببسب اذهف هتبوتو هرافغتسا لبقو باتو رفغتسا
 .ركش

 وهو مهبذعل هضرأو هتاوامس لهأ  هلالج لج هللا بذع ول نذإف

 نأ الإ هل سيلف ليللا موقيو راهنلا موصي دبعلا ناك ولف مهل ملاظ ريغ
 لضفأ وهو ركبابأ لَك يبنلا ملع فيك رظناو «ريصقتلاب رعشيو هلمع رقحي
 الو ًاريثك ًاملظ يسفن تملظ ينإ مهّللا» :هتالص رخآ يف لوقي نأ ةمألا هذه
 نيرورغملا لاحب فيكف .00'2:كدنع نم ةرفغم ىل رفغاف تنأ الإ بونذلا رفغي

 هب اولدأ ليلقلا اولعف اذإ لب ؛مهبونذل ارت 00 ال نيذلا نيبنذملاو ةلهجلا

 امل انقفوي نأ هللا لأسأ «قفوي مل نم لاح اذهو «- العو لج - هللا ىلع
 .ىض ريو بحي

 لكس ه2

 .(؟ا6١) ملسمو 5 6 ضل يراخبلا )2غ(

 الذي



 .[تاومألل ةعفنم مهتاقدصو ءايحألا ءاعد يفو] «*

 عفتني تيملا نأب ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم - هللا همحر  ررقي

 امبر لب ؛ةتبلا عافتنالا نم عطقني ال تام اذإ تيملا نأو «يحلا هلمعي لمعب

 ىلع اوحاص ةعامجلاو ةئسلا لهأو .ةقدصلاو ءاعدلاك لامعألا ضعبب عفتنا

 نيذلا نيينالقعلا نم مهوحنو ةلزتعملاك ةلأسملا هذه يف صوصنلا فلاخ نم

 اهنأل ؛ةديقعلاب اهل ةقالع ال ةلأسملا هذه نأ رهاظلا ىفو .صوصنلا نودري

 اولض ةعدتبملا نأ لجأل داقتعالا بتك يف اهدوجوو .عافتنالاو ءاعدلا يف

 ةتبثملا ةلدألاو صوصنلا نم ءاج ام لجألو .ةنسلاو نآرقلا ميكحت نع اهيف

 :لئاسم انه اه مث .اهل

 ثيدحلا لهأ نم ةمئألا نم ةنسلا لهأ ءاملع قفتا :ىلوألا ةلأسملا

 نم يعسب تيملا عافتنا نم نيعون ىلع ريسفتلا لهأ نمو ءاهقفلا نمو
 عفان تيملل يحلا نمو يحلل يحلا نم ءاعدلاو :ءاعدلا :لوألا «يحلا

 ءاعد اهلك يتلاو ةزانجلا ةالص تعرش اذهلو ؛ العو لج - هللا هبيجيو

 كك لوسرلا ىلع ةالصلاو هللا ىلع ءانثلاب حاتفتسالا نم ءءاعدلا بدأ .اهيفو

 ءاملع نيب اهيف قفتم ةقدصلا كلذكو .ءاش امبو تيملل ةرفغملا لاؤس مثو

 هعفني هنإف ءهتايح يف تيملا هيف ببست حلاص لمع لك :يناثلا عونلا .ةنسلا

 .هتافو دعب كلذ

 يف لخدت ال ىتلا تادابعلا لئاسم ىف ءاملعلا فلتخا :ةيناثلا ةلأسملا

 ةداضلاو, نارقلا والم ندمت :ةينشنلا تاذاعلا نحو ةكلاملا ةقيلملا فن

 ىلإ اوبهذ  ميقلا نباو ةيميت نبا مهيلإ هازع انك ب تلقا نوومعن ةاحرختو

 ىدهأو ملسملا اهلعف ةبرق يأف ءهبر ىلإ هب يحلا برقت امب عفتني تيملا نأ
 نم عفتني ال تيملا نأ :يناثلا لوقلاو .كلذ هعفن تيم وأ يح ملسمل اهباوث

 وأ ةيلام ةدابع تناك امب عفتني امنإو «ةضحملا ةيندبلا تادابعلاب يحلا يعس

 .ءاملعلا نم ةفئاطو يعفاشلاو كلام هيلإ بهذو .جحلاك لاملا اهيف لخد

 .حيجرتلا يتأيسو

 ةلدأب عافتنالا لصأ ىلع ةعامجلاو ةنئسلا لهأ لدتسا :ةثلاثلا ةلأسملا

 اينو



 ال رقما ير تكررت عب انج وا هر اس كاب هلوق اهنم

 :رشحلا] «ُامَماَ َندَلَل اَلِغ اَنيوُلُف يف ُلَصْحَج الو نميإلاِب اًنوُفَبَس ا

 مدآ نبا تام اذإ» :ِةِِللَك هلوقو .عافتنالا يضتقي اذهو ءاعدلاب مهيلع ىنثأف ٠[

 وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ ةيراج ةقدص ثالث نم الإ هلمع عطقنا

 نذإ تبثو «تاومألا نع مهقدصت ةباحصلا نع تبث كلذكو ."'”هل
 نيذلا امأو .ةباحصلا اهسّبح يتلا فوقولا لصأو «تيملا نع جحلل ِهْلَي يبنلا

 وه ام اهنم لئاسملا هذه نإ :اولاق ةيلاملا ةدابعلاب الإ عفتني ال هنإ :اولاق

 يهو هيف فلتخم وه ام اهنمو «ىلوألا ةلأسملا يف ناتروصلاك هيلع عمجم

 رخآلا لوقلاو لوقلا اذه نيبو ءاهب ليلدلا تأي مل هذهف ةيندبلا تادابعلا

 وه كلذ ىف برقألاو .نيلوقلا دحأ ىلإ ءاملعلا نم نوتفملا بهذ ءزيجملا

 ةدابع ةدابعلا ءادتباف .ةدابعلا ءادتبا ريغ باوثلا ءادهإ نأ وهو :ليصفتلا

 وأ يحلا ءاوس هريغ نع ةدابعلا يف يوني نأ ىلع لدي ليلد ىلإ ءرملا جاتحي

 يف نذإلا ءاجو همدع لصألا نأل ؛فيقوتلا نم هيف دب ال اذهو «تيملا

 ءدحأ نع دحأ بوني ال نأ لصألاو .هيلع راصتقالا يغبنيف ةيلاملا تادابعلا

 نأ رقتسملا لصألا نأ ىلع لدي اذهو ؟قدصتأأ ؟جحأأ :اولأس ةناحصلا اذل

 ةقدص هذه مهّللا وأ نالف نع ًاجح كيبل :لاق اذإف .دحأ نع دحأ بوني ال

 :لوقيو ةالصلا أدبي نأ امأ .اهب ليلدلا دورول ةزئاج هذهف ءالثم يدلاو نع

 نع مايصلا اذه نإ مهلا :لوقيو مايصلا أدبي وأ :ييولاو نع ةالصلا هذه

 زا يلع ا : سابع نبا رثأ هيلع لديو ليلد هب تأي مل اذهف «نالف

 هذه يف ةباينلا مدع لصألا نأ ىلع لدف ."”دحأ نع دحأ موصي الو دحأ

 ةروصلا .نالفل ةماقم اهلوأ نم ةدابعلا لعجيف اهئدتبي ال نأ ىنعمب «تادابعلا

 لعجا مهَّللا :لاق ةدابعلا نم :غرف اذإ مث ءهسفنل ةدابعلا ئدنبي.ةثأ : ةيناثلا
 وهو ةحيحص تعقو ةدابعلا نأل ؛عنملا اهيف لصألا سيل هذهف .نالفل اهباوث

 نيب قيرفتلا اذهو .يريغ ىلإ ّىدهم هباوثف هللا هلبقت نإ رجألا نإ :لوقي

 )١( ملسم )١571(« درفملا بدألا يف يراخبلاو )078.

 ) .)1.ىربكلا يف يئاسنلا
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 هنألو «تيملل باوثلا ءادهإ نع اوهني ملو «ءادتبالا نع اوهن ةمئألا نإف

 نيققحملا ةنسلا ةمئأ اذهلو .ناسحإو لضفت ضحم وه امنإو ًادبعت سيل

 ةفئاطو هذيملتو مالسإلا خيشو دمحأ مامإلاك «باوثلا ءادهإ زاوج ىلإ اوبهذ

 ةمئأ نم ىهن نمو .تاعامجو باهولادبع نب دمحم خيشلاك ةوعدلا ةمئأ نم

 باوثلا ءادهإ اوعر نيذلا ةمئألا مالك يف قيرفتلا اذه ظحلي مل هنإف ةوعدلا

 .ةدابعلا لصأ يف ةباينلا اوعري ملو

 :ىلوألا : نيجي اوجتملا مههباش نمو ةلزتعملا :ةعبارلا ةلأسملا

 :مجنلا] 49 نس ام اَّلِإ نشإَلِل َسََل نآَو## :- العو ّلج - هللا لوقي :اولاق

 العو لج هللا نأ :باؤجلاو ةيآلا رهاظل فلاخم هريغ ىعسب هعافتناو 9

 ال داسنإلا نأ قدي فلسا هل اه مالو اسال نبل نارق. لانا
 نم عفتني رخآلا نوكو ءهكلمي ال وهف هريغ يعس امأو ء«هيعس الإ كلمي
 هلو لوألل رجألاف كلملل تناك اذإ ماللا نأل «ةيآلا ضقاني ال لوألا يعس

 ام الإ» :هلوق نأ ًاضيأو هيا جفني ام وأ هيلع اهب قالي ام رحألا عنيد

 تنانسألا مظعأ نأ وهو عساولا هموهفم ىلإ هيف رظني نأ ب ال يعسلا 'ىعس

 نينمؤملا نيب ةيالو بجوي ناميإلاو «ناميإلا يف ءرملا لوخد يعسلا يف
 الإ كعطقت قئالعلا عيمجق + ننانلا“ نين ةقالعلا بابسأ مظعأ هذهو“ءةبخمو
 مهل رافغتسالاو تاومألل ةوعدلاو زئانجلا ةالصف ءهل يعس ناميإلاو «ناميإلا
 ةنسلا نم اوجتحاو .رهاظب سيل ةيأآلاب جاجتحالاف نذإ .ناميإلا هببس

 لدف :اولاق ''02...ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» :ِهِْكك هلوقب
 لكك يبنلا نأ :باوجلاو .ءيشب عفتني ال هنأ ينعي اذهو عطقني لمعلا نأ ىلع

 هل هريغ لمع عطقنا : لقي ملو هعافتنا عطقنا : لقي ملو (هلمع عطقنا» : لاق

 لمعي هعافتناو هريغ لمع امأ ؛ىهتنا فيلكتلا راد ىف ناسنإلا لمع امنإو

 ثالثلا هذه عم ركذي مل ءاعدلا نأ كلذ ىلع لديو «عطقني مل هنإف «هريغ
 .تيملل عفان قافتالاب وهو

 .هجيرخت قبس )١(
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 راجئتسا ةلأسم «ثحبلا اذهب ةقلعتملا لئاسملا نم :ةسماخلا ةلأسملا

 هذهو .كلذ وحنو متآملا وأ رباقملا يف تاومألا ىلع نآرقلا أرقي نم

 راجئتسالاب تيملا عفنو  العو لج - هللا ىلإ اهيف برقتلا نأ حضاو لئاسملا
 عفد مث .هلمع ىلع فلسلا لعف نم الو ةنسلا نم ليلد تأي ملو «ةعدب هنأ
 الإ نآرقلا أرقي مل اذهو ءهلصأ يف لمعلل لطبم رخآل دبعتيل صخشل لام
 أرقف دحأ عربت ول امأ .- العو لج - هلل ةدابعلا صلخي ملو لاملا لجأ نم

 .زئاج اذهف نالفل اهباوث لعجا مهللا :لاق ةءارقلا دعبو هسفنل نآرقلا

 :تاقدصلا .«مهتاقدصو ءايحألا ءاعد يفو» :هلوق :ةسداسلا ةلأسملا
 هيف ءيش لك اهنأ حيحصلا لوقلا ىلعو ةصاخ ةيلاملا تاقدصلا اهب ينعي

 يحلا نم هيلإ باوثلا يدهأ اذإ تيملا عفنت اهنإف «ماعلا اهموهفم يف ةقدص

 .- هريرقت قبس امك  تيملا نع ةباين ةدابعلا يحلا أدتبا اذإ ال

 .لكةدله >2



 .[تاجاحلا ىضقيو تاوعدلا بيجتسي - ئلاعت هللاو] **

 ىلع - العو لج - هللا ةيوجر راثآ ضعي ناي كلذب + هللا همحر - ديري

 مهديسو مهكلامو مهبر وهو قلخلا قلخ  ئلاعتو هناحبس  هنأو ؛هقلخ
 ؛هتامحر نم مهيلع لزنيو - العو لج - هتاريخ نم مهيلع ضيفي يذلا وهو

 صخو .مهباجأ هوعدو هولأس اذإ مهنإف ءاياطعلاب مهأدبي  هناحبس - هنأ امكف

 ةفسالفلا نم ةفئاط فالخ لجأل ؛تاجاحلا ءاضقو تاوعدلا ةباجإ انه

 نوكي نأ امإ ءيشلا نأل ءاعدلل ةجاح ال هنأ يف مههباش نمو ةيفوصلا ةالغو

 ارثأ نوكي نأ امإو .ءيش هيف رثؤي الف ةيفوصلا لوقك هللا دنع نم ًاردقم

 : لئاسم انهاهو .ةفسالفلا لوقك لعفل ًالعفنمو رثؤمل

 ءاعدلل هتباجإ نآرقلا يف ركذ  العو لج هللا :ىلوألا ةلأسملا

 4 كل َبِحَتْسَأ قود مُكحْبَر َلاَوَول :هلوقك «ةريثك عضاوم يف لاؤسلاو

 [5؟ :لمتلا] «هََّسلأ ٌفِئيْكَيَو هاد اذإ ٌرطِضَمْلا بيجي نّمأأل 66١[. :رفاغت

 باجأ لب ؛نآرقلا يف مهصصق ىف نِّيِب وه امك ءايبنألا ءاعد هللا باجأو

 : هلع هلوق ةنسلا ىفو كلذ ريغو ءاورطضا اذإ رافكلا ءاعدو «سيلبإ ةوعد

 ًارفص امهدري نأ هيدي هيلإ عفر اذإ هدبع نم يحتسي ريتس يبيح هللا نإ»
 ءامسلا ىلإ ةليل لك رخآ لزني هللا نإ» :لاق هنأ ٍِكَي هنع حصو .''”«نيتبئاخ
 نم له .هيطعأف لئاس نم له ءهل بيجتساف عاد نم له :يدانيف ايندلا
 يضقي - هلالج لج  برلا نأ ىلع ةلالد اذه ىفو «0”"'2هل رفغأف رفغتسم
 ٠ .تاريختلا نم .مهيلع" نقيفيو: دابعلا "تاجاخ

 ال ءاعدلا :اولاق ةفسالفلا نم ةفئاطو ةفوصتملا ةالغ :ةيناثلا ةلأسملا

 لكل لعجو ء«ءايشألا ردق  هناحبس - هنأ :لوألا :نيرمأب اوللعو هيلإ ةجاح

 نلف ًاردقم نكي مل نإو ,عقيسف ًاردقم ناك اذإف ءًارودقم ًاردق لصحيس رمأ

 ام مهيطعي هنأ هقلخ دّوع هللا نأ :يناثلا .ءاعدلا ىلإ نذإ ةجاح الف ءعقي

 مامتف ؟يتأي ال مأ رمألا يتأي لهب ةقلعم مهبولق لعجي ملو ؛نوجاتحي

 )1١( دواد وبأو «(8"5/ه) دمحأ )١588(.

 ملسم (؟) )068(.
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 رظتنت نأو «لاحلا نم هيلع يه امب ىضرت نأ مهدنع بولقلا صالخإ

 نيقيدصلا ماقم وه مهدنع اذهو .هيطعي امل  العو لج - هللا ةضافإ
 اولاق ام نالطب نايبو «لطاب هنأ كش ال هوركذ امو .ءايلوألاو نيفراعلاو

 هللا نأب ءءاعدلا ىلإ ةجاح ال هنأ يف لوألا مهليلعت نع باجيف .نّيب حضاو
 ءاهتاببسمل ةيضتقملا بابسألاب هقلخ ىف هدجوي ام رثكأ طانأ - العو لج

 بابسألا مظعأ نمو «ملعتلاب ملعلا طانأو ؛ةرشاعملاو جاوزلاب ذلولا طانأف
 ريصم وه ةفوصتملا ةالغ لوق نذإف .ءاعدلا وه عفنلا لوصح اهب طينأ يتلا

 ةلاح نأ ىلع ينبم هنإف :يناثلا مهليلعت امأ .بابسألا يفن ىلإ مهنم

 ءاعدلا كرتي نكي مل هك يبنلاف .ةلماكلا ةلاحلا يه تسيل هباحصأو كَ يبنلا

 .ءاعدلاو ءاجرلا اومظعي نأ ىلإ هباحصأ دشرأو .هتمألو هلهألو هسفنل

 سانلا ملعأ هنأل اذهو حوضولا متأ ًاحضاو كلذ دجي خلك هتريس يف رظانلاو
 .هناحبس هل اءاجرو افوخ مهرثكأو هبرب

 :رومأ هيف هعرضتو  العو لج هلل دبعلا ءاعد :ةثلاثلا ةلأسملا

 - هناحبس وهف «هتيبوبر راثآلو  العو لج هللا ةمحرل ضرعت هنأ :لوألا

 .رفاكلا ةوعد  هلالج لج - هللا بيجي دق اذهلو .«برلا هنأل ىعادلا ىطعي

 اهنم - هناحبس  برلا تافص نم ةريثك تافصل تابثإ هيف ءاعدلا :يناثلا
 ؛هئايلع يف وهو ءاعدلا عمسي  هناحبس هنأ نم عمسلا ةفصو رهام

 ينغلا وهف ةمحرلاو ىنغلا ةفص اهنمو ؛«ءاعدلا ةباجإ ىلع ةردقلا ةفص اهنمو
 يلا سلا ومفكر ةيع اهرب تييخت كلا هاش يعملو وطشم ىذلا
 :عبارلا ءاهنايب يتأيسو هتباجإل عناومو طورش ءاعدلل :ثلاثلا .تومي ال

 ءءاطعإلا قلطم .سنج نم وه امنإو «ءىش ىلع ًاليلد تسيل ءاعدلا ةباجإ

 نمؤملا .دبعلا زاتمي :نكل .«رفاكلاو عدتبملاو قسافلا يطعي  العو لج - هللاف

 يف نوكي الو «ةمعن هقح يف نوكيف ىضرو ةبحم نع هءاطعإ نأب حلاصلا
 .ةمقب ةمحس

 نم هنع فرصي نأ :بابسأ هل هلاؤس دبعلا ءاطعإ مدع :ةعبارلا ةلأسملا
 نم ام» :ملسم حيحص يف ءاج امك «ةمايقلا موي هل رخدت نأ وأ اهلثم رشلا

 ىدحإ اهب هللا هاطعأ الإ ءمحر ةعيطق الو مثإ اهيف سيل ةوعدب وعدي ملسم
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 اهلثم رشلا نم هنع فرصي نأ امإو ءهتوعد هل لجعت نأ امإ :لاصخ ثالث

 دحأب يعادلا نايتإ :ةباجإلا عناوم نمو .""«ةمايقلا موي هل رخدت نأ امإو
 ةيصعمب ءاج وأ «هئاعد يف يدتعي وأ محر ةعيطق وأ مثإب ةوعدلاك عناوملا

 ."”«هبيصي بنذلاب قزرلا مرحيل لجرلا نإ» :ثيدحلا يفو هبر لضف هتمرح

 يضقيو تاوعدلا بيجي - العو لج هللا نوك :ةسماخلا ةلأسملا
 هلاؤس يف  العو لج هللا عم بدأتلا يف دهتجي دبعلا لعجي ؛«تاجاحلا

 اميأ هنع هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ نسحأ دقلو ءهتدع ءاعدلل دعي نأو

 ؛ءاعدلا مه لمحأ نكلو «ةباجإلا مه لمحأ ال ينإ) :لاق امدنع ناسحإ

 نأ وعدي نأ دارأ اذإ دبعلل ىغبني اذهل .«ةباجإلا تءاج ءاعدلل تقفو نإف

 دعب ىذلاو" كلجلا كلام" رهف ةردك نك هردنيو لغو لج هلا لع

 وهو «ضرألاو تاولمسلا نئازخ هديبو ءوه الإ اهملعي ال بيغلا حيتافم
 ال ءرودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي نيمركألا مركأو نيدوجألا دوجأ

 هللإ الو هؤامسأ تسدقتو هلالج لج وه الإ ءوسلا فشكيو رطضملا بيجي

 ةلمجلا هذهب ديري .«ءىش هكلمي الو ءىش لك كلميو» :كلذ دعب لاق .هريغ

 هيرب تولوا لحد شار الإ هوك نما كاملا د رفكلا ره" هناحييم 3 هنأ
 ءيش هكلمي ال  هناحبس وه كلذكو ءهنوؤش يف فرصتملاو هديسو هكلامو
 ماو: ةلخجلا هلهو :هنذإب الإ ةلاعتزةناعبس د ءينث ةكلم يق رثؤي الو
 «ءاعذلا يف هبر. ىلع لقي .دنعلا .لعجت علا“ ةيبوبزلا .دارفأ نفعت. وشل يف
 مث رت كلم الو ءيش لك كلمي هلثاا + ضاحاحلا يضقي - هناحبس وهف

 ةفرط هللا نع ىنغتسا نمو ؛«نيع ةفرط  ئلاعت هللا نع ىنغ الو» :لاق

 ال هنيع ةكرح ىف دبعلا نأ :ىنعي .«نيحلا لهأ نم راصو رفك دقف نيع

 هلاففو: هللا محرر ,هييح كرح انكإ هنآلا + د العو لجتباللا نع حست
  مكح اذه  ىنغتسا نمو :لاق «- للاعتو هناحبس  هئاطعإو هدادمإو

 - هللا نع ىنغتسا هنأل ؛نيحلا لهأ نم راصو رفك دقف نيع ةفرط هللا نع

 ) )1١درفملا بدألا يف يراخبلاو ص6 دمحأو ملسم هاور 0/1١(.
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 ىنغتساو - العو لج - هللا ىلإ ةجاحب سيلو رداق هنأ ىأرو - العو ّلج
 هللا نع ىنغ يف ناك :نمف :ىنغلا بلط اهانغغم سيلو ىنغ يف ناك :انهانعم
 .كالهلا ىنعمب انه نيحلاو «نيحلا لهأ نم راصو رفك دقف «نيع ةفرط

 لج هلل ةيبوبرلا راثآ نايب هللا همحر  يواحطلا اهنم ديري لمجلا هذهو

 .ةتاحيس شاك لفل نلكو -ةلعو

 1. ه<ج <

 ضخ



 .[ىرولا نم دحأك ال ىضريو بضغي هللاو] ٠

 ةيرايتخالا ةيلعفلا  العو لج - هللا تافص تابثإ ةملكلا هذهب ديري

 ثيدحلا لهأ هب زيمت يذلا وه اذهو هلالج لج - هتردقو هتئيشمب ةقلعتملا

 لاعفألا تافص تبثت مل يتلا ىرخألا قرفلا لك كلذ يف نيفلاخم رثألاو

 .- العو لج هللا ءاش اذإ العو لج - برلا تاذب موقت يتلا ةيرايتخالا

 ةفص تابثإ حلاصلا ا ررقي نأ - هللا همحر  يواحطلا دارأف

 ٌعيِمَسل وهو ءقىوَس ءِلْثِمُك َسْيَلا» :نلاعت رق د ينط اد لاو يشمل

 يروا نييدحاك ال لكي العو لج - هنأ امكف ١١[. :ىروشلا] * ٌرِصْل

 ال اضريو بضغي وهف «ىرولا نم دحأك ال بحيو ديريو رصبيو عمسيو

 :لئاسم انه اه مث .دحاو تافصلا بابف «ىرولا نم دحأك

 «ةريثك ثيداحأو يآ يف تدرو اضرلاو بضغلا ةفص :ىلوألا ةلأسملا

 :ئلاعت لاقو «[18 :حتفلا] 4تيؤُمْلا ِنَع ُهّن كيضر دكا : كاع لاق

 ني نط مكدبََأ له لق :ئلاعت لاقو ١١9[ :ةدئاملا] «ّذَْع أوو منع هلل ل

 لولاعت لاقو 5٠[« :ةدئاملا] # ِهَيَكَع َتِضْعَو هّسأ ُدَنَمَل نم ل َدَنِع دب و َكِلذ

 : ميعن ركذ هيف يذلا ثيدحلا ةنسلا نمو 15١[« :ةرقبلا] 4 هلأ ص ٍربمَضَعي وءابو#

 5 :معن :اولاق ؟؟مكتيطعأ له» :مهلأس امل هرخآ يف لاق .ةنجلا لهأ

 .”«دبأ هدعب مكيلع طخسأ الف يناوضر مكيلع لحأ ينإف»

 - برلا اهب فصتي يتلا تافصلا نم اضرلاو بضغلا :ةيناثلا ةلأسملا

 تضغلاو .«هترذقو هللا ةئيشمب ناقلعتم اضرلاو.نضغلاف ءءاش اذإ - العو لِ

 سيل اضرلا اذكو ًامئاد سيل بضغلاف «لوزي مث لحي اضرلاو لوزي مث لحي
 .ةيلعفلا تافصلا نم امهريغك هتردقو هللا ةئيشمب ناطبترم امه امنإو «ًامئاد

 كلذل اولدتساو «ةنسلا لهأ ةمئأو رثألاو ثيدحلا لهأ هررق يذلا وه اذهو

 نأ ىلع لدف 4١ :هط] 4م دقق ىَََع ِهْيلَع لِي نمو :للاعت هلوقب
 لج هللا ةثيشمب' هنأ ىلع“ لدي هلولخو لاجب نكيرول نأ دعب لخي يففلا

 طخسأ الف يناوضر مكيلع لحأ» :ثيدحلا يف كك هلوق كلذكو . العو

 )١( ملسمو 5949(2) يراخبلا )5854(.



 لحأ هنأب  العو لج  مهيلع َّنم ةنجلا لهأ نأ ىلع لد دنا ةدعت
 نيتاه يف نيفلاخملا ٍبهاذم امأ .ًادبأ مهيلع هدعب طخسي الف هاضر مهيلع

 ءالصأ تافصلا نوفني نمم مههباش نمو ةيمهجلا نإف :امهصوصخب نيتفصلا
 ءىشلل ءامسأ اضرلاو بضغلا ركذ اهيف ىتلا ثيداحألاو تايآلا نولعجي
 نأ مهدنعف .اضرلا وه ميعنلاو بضغلا يه ةبوقعلا ينعي ءًابضغ يمس يذلا
 وأ «هيلع بضغ هنإ :هنع ليق نمب ةقلعتم ةلصفنم تاقولخم نيتفصلا نيتاه

 امأ اضرلا وه ميعنلا سفنو «ءبضغلا يه ةبوقعلا سفنف ءهنع هللا يضر

 ّلج - هنأ يضتقي اهتابثإ نأب نيللعم تافصلا هذه ىفن نم لوأ مهو ةيبالكلا

 ءدحاو  العو لج هللا بضغ نأ ىلإ اوبهذف ؛ثداوحلل لحم  العو

 هنع اضري ال هنإف هيلع بضغ نمف «ميدق مهدنع هبضغف «كدحاو هاضر نأو

 - هللا بضغ نأ :مهدلعف ءاذبأ هيلع بضخغي ال هنإف هنع ىضر نمو ءادبأ

 اذهلو ديلا لمعت وأ ةمعلا لمع نلعق امهل نشل ةاضو ب العو لح

 هتدابع لاح ناك ولو هنع ىضرم هنإف ةنجلا هتبقاع ناك نم نإ :نولوقي
 لاح هتالص ىف ناك ولو هيلع بوضغم هنإف رانلا هتبقاع ناك نمو ؛«نئثولل

 ةباتكل  مهدنع  ذئنيح ىنعم ال هنإ مث «ةفصلل لاطنإ هانعم اذهو .همالسإ

 لاح رفاكلا تائيس ةباتكل ىنعم الو ,هتدر لبقو همالسإ لاح ملسملا تانسح

 اذهو «هتائيس بتكت ةكئالملاو هنع ايضرم نوكي فيكف .همالسإ لبقو هرفك

 لوقلا اذه سفن ىلإ بهذو .ةلأسملا هذه لوأ ىف تقبس ىتلا ةلدألا فالخ
 اهل قلعت أل ةيتاذ ةميدق تافض -اضرلاو .بضغلا نأ ىف ةيديرئاملاو ةيرعشألا

 .ةردقلاو ةئيشملاب

 مه ةيلعفلاو ةيتاذلا تافصلا حلطصم ثدحأ نم لوأ :ةثلاثلا ةلأسملا

 ام ىلع ميسقتلا اذه اولمعتسا ةعامجلاو ةنسلا لهأو ءهعم نمو بالك نبا
 .«فوصوملل ةمزالملا اهنأب ةيتاذلا تافصلا اوفرعف «ءصوصنلا هيلع تلد

 ةمزالملا ريغ وأ اهب فصتملل ةمزالملا ريغ تافصلا :ةيلعفلا تافصلاو

 ءةفصلا هذهب ةفوصوملا تاذلا نع كفنت ال يتلا ةمزالملاب عبو :تاذلل

 .هجيرخت قبس )١(.

 ففي



 - هللاو «كفني ال هنأل ؛تاذ ةفص هجولا :لوقت  العو لج هللا تح ىفف

 ريغ: نمو ةيلحفلا :كافصلاو .ًادنآو امئاد' ةفصلا هذهب فضعم : للعو لج

 لج - هرايتخاو هتردقو  العو لج - هللا ةئيشمب ةقلعتملا ينعي «ةمزالملا

 اهنم ةيلعفلا تافصلاو .لاح نود لاح ىف نوكت اهنأل ةمزالم تسيلف ؛هلالج

 هلتضاو رايتخاوب لعق ةفض ةذاحآ نوكي اه. اهتهو :؛ةيلغف ةفض ًامئاد نوكيا أم

 امك همالك  هناحبس هنإف  العو لج هلل مالكلا ةفصك «ةمزالم تاذ ةفص

 .داحالا ددجتم هنإف ميدق هنأ

 :امهنولوأتي ءاضرلاو بضغلا ىتفص نوتبثي ال نيذلا :ةعبارلا ةلأسملا

 ءانقرلا ىف نايحالا و: ماعتالا ةدازإو ءيمعقلا يف باذعلاو. ماقتنالا ةدارإب

 «لقعلاب ةتباث ةفص ةدارإلا ةفص نأل :اولاق ؟ةدارإلا ةفص ىلإ امهولوأ اذاملو

 ءاهب  العو لج هللا فصوي نأ حلصي ال نيتللا نيتفصلا نيتاه در بجوف

 ةقيقحلا يف وه مهليوأتو .ةدارإلا ةفص وهو يلقعلا ليلدلا هيلع لد ام ىلإ

 ال اهنإ :لوقي يتلا ةفصلل فان لوأتم لكف .اضرلاو بضغلا ةفصل يفن

 ىلعو ةعيرشلا ىلع دعت ةقيقحلا يف اذهو . العو لج - هللا قح يف حلصت

 نونوكي ءالؤهف .ةَك هلوسر هل هتبثأو هسفنل هللا هتبثأ ام نوفني مهنأل ؛صنلا

 يف نورفكي الو «لئاسملا هذه يف فلسلا مهتعباتم مدعل عدبلا لهأ نم

 .مهدنع يتلا ةهبشلا لجأل مهليوأت

 نم دحأك ال :ىنعي .«ىرولا نم دحأك ال» :هلوق :ةسماخلا ةلأسملا

 يزل .انضوو :تيفعو «ةزيتحللا هناذ: تيتا تاسألا :اغرو تنقع نإف ناكلا

 تسدقتو هلالج لج - ةيلعلا ةليلجلا ةميظعلا هتاذ بسانت  هلالج لج

 تاذ نأ امكف «تاذلاو تاذلا نيب امك ةفصلاو ةفصلا نيب نذإف  هؤامسأ

 نم لكش يأب قولخملا تاذ اهب نراقت نأ نكمي ال  العو لج - برلا

 .- العو لج  هتافص كلذكف «لاكشألا

 .للدله< <--2



 ارئتن الو . مهنم دحأ بح يف طرفن الو لكي هللا لوسر باحصأ بحنو] **

 مهركذن الو ,مهركذي ريخلا ريغبو مهضغبي نم ضغبنو .مهنم دحأ نم

 .[نايغطو قافنو رفك مهضغبو «ناسحإو ناميإو نيد مهبحو ءريخب الإ
 ةمألا هذه نم قلخلا ريخب اهقلعتل ةميظعلا لئاسملا نم ةلمجلا هذه

 مهبح يف ةديقع راص ةباحصلا يف مالكلاو لَك هللا لوسر ةباحص مهو
 ةباحصلا نأش يف لالضلاو 3 لهأ نم فئاوط مايقل مهضغبي نم ضغبو

 بذلاو مهترصنو مهبح تبجوأ يتلا ةنسلاو نآرقلا نم لئالدلا فلاخي امب

 نم فلاخ نم كلذ يف فلاخف  نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر  مهنع

 نأش يف وأ ًاعيمج ةباحصلا نأش يف فئاوطو ةضفارلاو ةبصانلاو جراوخلا

 ىلع ينثي نأ مهتديقعو ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ناكف .ةباحصلا ضعب

 ةبغ رشا ةيحم . اعيمج 54 هلا لوشر ؟تاحضأ بحت :نأو + ةباحبصسلا عيمج

 مذب طيرفت اهيف يلو ءولغلاو هب نوذأملا دحلا نع زواجتلاب طارفإ اهيف سيل

 نم مهبح يف ّدب الف ءمهل ةلادعلا تبثت ال نأ وأ مهضعب بس وأ مهضعب

 : لئاسم يف مالكلا عرفن نأ نكميو .لادتعالا

 ةب ايموَم ةعاس ولو هلك ىنتلا ىقل نت: تاحتْملا ”: ىلوألا: ةلأسملا
 نيف ميدمل' خا نلإ يباجص نا: فلتكي يقللا اذهو كلذ يلع كامو
 هيف توافتي اهردقو ةبحصلا عونف .هتبحص تلق نم مهنمو هتبحص تلاط

 : ئلاعت لاقف «ءانثتسا الب ةباحصلا ىلع  العو لج - هللا ىنثأ دقو .ةباحصلا

 4اًدّهس اكد َُهبَر نبي حي ركل َلَع ةّنِيَآ دعم َنِيَلَو هنأ لوم ُدَنَل
 نيك روم م لا اليحر اَوُنَماَء َنيِدَلأ ُهّأ َدَعَوط :هلوق ىلإ [؟94 :حتنفلا]
 ريكا نم َنوُلَوْأْلا َنوُفِبَسلَو#» :ئلاعت لاقو [4 :ةدئاملا] 400 ٌميِظَع ٌرْجَلَو

 ٍتنَج مك َّدَمَ ُهَنَع اْسَيَو مَع هم ني نسحب ٍمُهومَبتأ َنِلاَو ِرَصنألاَ
 نع هلأ سيو دَقْل :نيلاغت هلوقو ٠ :ةبوعلا] « دهّتَألا 2 ردكم

 سانلا ريخ» ْ:ِلكَي هلوقو ١8[ :حتفلا] 4َوَّرَجَّشلا َتحَع كتوعبابي ذإ تييِْؤُمْل

 اوبست ال» :ِكي هلوقو .""...مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق

 .(؟ هو ملسمو 5 6 كف يراخبلا قلدإ



 نم عاونأ يف مهلمجمب ةباحصلا لضف يف تايآلاو "0. . .يباحصأ

 ةباحصلا نأش يف ثيداحألاو تايآلا ديفتو .ًادج ةريثك ثيداحألاو تالالدلا

 ةرفغملاب.دوعوم هنإف ناميإلا ىلع تام اذإ ئباحصلا :لوألا :ًارومأ

 دنهل تاولعو لج هللا ليعتلا لودع ميلك ةناحبصلا © كاكلا: .ةازسرلاو
 0 ةينيدلا مهتلادع يف حدقي الف مهداهتجا نم لصح امو .مهيلع هئانثلو

 : عبارلا .صنلاب هنع ىهنم ةباحصلا بس :ثلاثلا .ةعيرشلا نم نولقنيو نوري

 .ةدعباو ةجرد ىلع اونسلا مهتآو + ةيرخلاو ةلوملا ىف ترتوافي ةباحفلا نآ

 ةالاوملا نم وهو «بجاوو ضرف ةباحصلا بح :ةيناثلا ةلأسملا
 بلقلا يف ةدوملا مايق :لوآلا : :ءايشأ يضتقي ٍبحلا اذهو «ةناحصلل ةبجاولا

 .مهنع يضرتلاو هيف نوركذي عضوم لك يف مهيلع ءانثلا :يناثلا .مهل

 لج - هللا هجو ديري مهلكف ءريخلا ىلع الإ مهلاعفأ لمحي ال نأ :ثلاثلا

 بحو .ةرصنلا :ةيالولاو ةبحملا ىنعم نإف «مهنع بذي نأ : عبارلا .- العو

 بحلا يف الغ فرط «نيفرط نيب ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيف طسوت ةباحصلا

 يلع عم ةفئاط لعف امك «ةيهلإلا صئاصخ ةباحصلا ضعبل لعج ىتح
 وهءامب ىلغا وأ هنع هللا يضر ركب يبأ عم ةفئاط لعف امكو ءهنع هللا يضر

 دقو .رخآ يباحص نم صقنتلا ًايضتقم يباحصل مهبح اولعج نأب ةيهلإلا نود
 وأ هللإلا صئاصخ نم ًائيش هل نأ يباحص يف ىعدا نم نأ ملعلا لهأ عمجأ
 .ميظعلا هللاب رفاك هنأ هنع هللا يضر يلع يف دقتعي امك  لأسّيو ىعدي هنأ

 دهاشملاو تارازملا تميقأف «كلذ دعب ةمألا ٠ نم ريثك هيف عقو ولغلا اذهو

 فرطلاو .نوئثيغتسيو نولأسيف ةلهجلا اهيتأيو «ةباحصلا روبق ىلع بابقلاو

 ةباحصلا رثكأ نم أربت وأ «ةقدانزلا لعفك ةباحصلا نم أربت نم مه يناثلا

 .مههباش نمو بصاونلا لعفك ةناحصلا نم ةفئاط نم أربت وأ ةضفارلا لعفك

 ةءاربلاب الإ ةالاوم ال هنأ داقتعاو ةباحصلا نم ؤربتلا نأ ةنسلا لهأ دقتعمو

 .رفكلا ىلإ لصوي دق ميظع لالض

 يف نوفلتخي بتارم ىلع لكك هللا لوسر باحصأ :ةثلاثلا ةلأسملا

 )١( ملسمو 7537(0) يراخبلا )5841(.

 افي



 ثيدح يف ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا ًالضفو ةلزنم ةباحصلا مظعأف .مهتلزنم
 يلعو نامثعو رمعو ركبوبأ ءركذلا يف مهبيترتك لضفلا يف مهبيترتو ءدحاو

 «نيرجاهملا سنج مث نلمحرلادبعو ةحلطو ريبزلاو ديعسو دعسو ةديبع وبأو
 دعب ملسأ نم مث حتفلا لبق ملسأ نم مث راصنألا سنج مث ردب لهأ مث

 اذهو .ًاجاوفأ هللا نيد يف سانلا لخد كلذ دعب مث ءدوفولا ماع ىلإ حتفلا

 «سنجلا هب دارملا قباسلا ليضفتلا نا امك .هيلع صوصنلا ةلالدل بيترتلا

 .هلبق نمم لضفأ وه نم تاقبطلا ضعب يف نوكي دقو

 نوبيصي رشن  مهيلع هللا ناوضر  ةباحصلا :ةعبارلا ةلأسملا

 لمحي نأ ةرصنلاو ةبحملا ىضتقم نم نمؤملا ىلع بجاولا اذهل «؛نوئطخيو

 نوكي نأ امإ هيف اودهتجا ام نأو ءريخلا ةدارإ ىلع ةباحصلا لامعأ عيمج

 اذإ دحاولا رجألا هيف مهل نوكي نأ امإو ءاوباصأ اذإ نارجألا هيف مهل

 امنإو «ةضحملا ايندلا ةدارإ ىلع ةناحصلا نم ًادحأ لمحن الف «نودهتجم
 اذهلو «ءيطخم نمو بيصم نمف هيف داهجالاو قحلا ةدارإ ىلع مهلمحن

 نيب مه امنإو نوضغابتي الو ًاضعب مهضعب بحي نولتاقتي مهو ةباحصلا ناك
 هابشأو عيمجلا ىلع ينثيو لزتعي نم نيبو هريغ ءيطخيو هسفن بوصي نم
 .مهيلع هللا ءانث وهو ليصألا لصألا ىلع نيدمتعم كلذ يف نوكنو .كلذ

 مدع بسلا ةقيقح نأل 0 قربت وه ةباحصلا بس :ةسماخلا ةلأسملا

 : هلك لاقو 0 ىضتقي اذهو ا اوبست ال» : لاقف ايلا
 (9« ىناذآ دقف ىباحصأ بس نم

 يندد اسيل راما سو رت ' تدنلا ىو

 .هجيرخت قبس ()

 .(80/4) دمحأ ؛هنسحو (*857) يذمرتلا (؟)

 ضخ



 .ةلَم هلوسرو هللا بحي بلق نم ردصي ال هنأل ؛عامجإلاب رفك اذهو ءمهنم

 يذلا ظيغلاك «٠ «مهلعف نم ًاظيغت اظيغت «ةباحصلا رثكأ بسي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 ءالؤهف ءمهيلع اقدح الفيغت مهنوبسيف «ةباحصلا رثكأ وحن ةضفارلا باصأ

 ل ل ا .مهريفكت ىلع فلسلا رثكأ

 مهي ظيغيل# :ىلاعت هلوقل رافك مهنإف نيدلا يف مهفقوم نم ًاظيغت ةباحصلا

 0 لج - هللا هقحلأ ةباحصلا نم ظاتغي يذلاف [19 :حتفلا] 4 ردا

 .رهاظ حيحص اذهو «رافكلاب

 مدع لجأل نكلو ءًاظيغت ال ةباحصلا ضعب بسي نأ :ةئلاثلا ةلاحلا
 عشج وأ ءملع ةلق مهيف ةباحصلا ضعب :لوقي ًالثمف «مهلاعفأ نسح روهظ

 ةفلاخمو ةبسم هنأل ؛مرحم وه امنإو رفكب سيل اذهف ءايندلل بح وأ
 هفليق وأ هكافأ قأ يباحصلا ةلادعب اهيف نعط ال ةلاحلا هذهف .ةيالولا ىضتقمل

 .مهرش ءردل اورزعي نأ ءالؤه لاثمأ يف بجاولاو

 نأ يف هدقتعي داقتعال هبسي نأ وأ «يباحصلا صقتني نأ :ةعبارلا ةلاحلا

 لعفو «نامثع لتقم يف عقو ام لثم يف اذهو .ءباوصب سيل لعف يذلا هلعف
 ضعبلا صقتنيو يتأي دقف .هنع هللا يضر ةيواعم لعفو هنع هللا يضر يلع

 اذهو ءاذك لعفي نأ ىناحصلا ىلع بجي ناك نيعم فقوم ىف هنأ ىري هنأل

 .ًاضيأ مرحم وهو :ةنيمف ةلاسر طرق لوك هنأ مقابل لاهل مشب
 ىف ءاملعلا فلتخا ؟ال وأ رزعي لهو ءهلئاق ىلع ركنيو ةبوتلا هيف بجيو

 ش هيلع راكنإلاو «صقتني نم ىلع درلا بجاولاو ءريزعتلا ىضتقم
 رفك مهضغبو .«ناسحإو ناميإو نيد مهبح» :هلوق :ةسداسلا ةلأسملا

 يف مهيلع ىنثأ - العو لج - هللا نأل ؛نيد ةباحصلا بح .«نايغطو قافنو
 لج - هللاو «نيد هنأ كش ال  العو لج هللا ربخ قيدصتو «ةريثك تايآ

 ةايزأ مسن هش تَِمْوَمْلاو َنوُِمْوَمْلاَوال :لاقف نينمؤملا نيب ةيالولا دقع  العو

 مظعأ مح «ةرصنلاو ةبحملا «ةيالولا ىئعمو 7١[ :ةبوتلا]' «نْيَعَب
 .نيدلا نم اذهو اهالعأ ةرصنلاو ةبحملاو ةيالولا نم مهلف ءًاناميإ نينمؤملا

 ففي



 هللا هبجوأ امو « العو لج - هللا هبجوأ بجاو هنأل :ناميإ ةباحصلا بحو

 ىلع لدي هنأل :ناسحإ ةباحصلا بحو .ناميإلا بعش نم وهف - العو لج
 هبر ىلإ هب برقتي امو هيلع بجي امب ىتأو هنيد يف نسحم مهل بحملا نأ
 ضخغبلا ناك اذإف :رفك ةباحصلا ضغنو .هنيد يف هقدصو هناسحإ عاونأ نم

 ضخبلا ناك اذإوب «ريكأ ارثك انه رفكلا ”نوكتف :> قبس انك  ظيفلل وأ نيدلل

 ةباحصلا ضغبو .ربكألا رفكلا ىلإ لصي الو رغصأ رفك اذهف ايندلا لجأل
 لضفأو مالسإلا ةظفحو نيدلا ةلقن ضغبي نأ قافنلا ةيآ هنأل :قافن

 ضعغبلا عون بسحب ًايلمع ًاقافن نوكي دقو ربكأ ًاقافن نوكي دقو .نيدهاجملا

 مهبحب  العو لج هللا رمأ ةزواجم هيف نأل :نايغط ةباحصلا ضغبو

 .ىغطو ىدعت دقف  العو لج - هللا رماوأ زواج نمو ؛مهتالاومو

 نم كلذ يف فيلأتلاو ةناحصلا نع عافدلا نأ كش ال :ةعباسلا ةلأسملا

 .مهضعن وأ ةباحصلا يف عوقولا اهيف رثكي يتلا ةنمزألا يف ةصاخو ءداهجلا

 ةمئأ عنص وه اذهو .«فيلأتلاب ةباحصلا رصني نأ ةيالولا ىضتقم نإف

 نمو «نيدلا ةرصن لجأل امنإو فينصتلا بحل اوفنصي مل مهنإف ««ثيدحلا
 .ةباحصلا نع ًاعافد فينصتلا نيدلا

 .لةداه<< تت

 فل



 قيدصلا ركب يبأل ًالوأ هلي هللا لوسر دعب ةفالخلا تبئنو] **

 رمعل مث ؛ةمألا عيمج ىلع ًاميدقتو هل ًاليضفت هنع هللا يضر
 نب

لا يضر نافع نب نامثعل مث هنع هللا يضر باطخلا
 مث هنع هل

 ةمئألاو نودشارلا ءافلخلا مهو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعل

 .[نويدهملا

 ةميظع ةلأسم ىلإ ىتأ هلي هللا لوسر باحصأ ةبحم ركذ نأ دعب

 ةلأسم يف مههابشأو ةضفارلاو جراوخلا نم مهادع نم ةنسلا لهأ اهيف قراف

 دعب ةفالخلا تبثن» :لاقف «ةباحصلا لضفأ نمو ءاهب قحألا نمو «ةفالخلا

 لكحل اناا رعت ملا لها نأ ب أ 2... ركب ىبأل هَل هللا لوسر

 :لئاسم ةدعغ انه ركذت نأ نكميو' «ةمألا- عيمج .ىلع ًاميذقتو البضفت

 لهأ اهيلع عمجأ هنع هللا يضر قيدصلا ةفالخ نأ :ىلوألا ةلأسملا

 .مهوحن احن نمو ةضفارلا ادع فئاوطلا نم مهريغو ةعامجلاو ةنسلا

 صنلاب مأ ؟يلجلا صنلاب تتبث هتفالخ له :اوفلتخا هتفالخ ىلع نوعمجملاو

 تمن هعفحا < نأ لوألا :لاوقأ ةئ ةثالث ىلع ؟رايتخالاب تتبث مأ ؟يفخلا

 هنأ حضوأو «.هتفالخ ىلإ دشرأ هلك يبنلا نأ هب نوكعبو .يلجلا صنلاب

 نم ةريثك تاعامج هيلع لوقلا اذهو .ةعونتم ةلدأو ةفلتخم تارابعب قحألا

 نباو ةيعفاشلا نم ةريبك ةفئاطو ةلبانحلاو دمحأ مامإلا لوقو ثيدحلا لهأ

 ليلدلاب ينعي «يفخلا صنلاب تتبث هتفالخ نأ :يناثلا .مالسإلا خيشو مزح

 .ثيدحلا لهأ نم ةعامجو ا نسحلا هيلإ بهذو «ةراشإلاو يفخلا

 ينب ةفيقس 'يف هل نيملسملا رايتخاب ىنعي «رايتخالاب تبث اهنأ : ثلاثلا

 نع رار وون انبصلا يم هنا كييدحملا "لما و ريق هيلا تفوت دهان

 لوقلا وه حيحصلاو .ةيديرتاملاو ةرعاشألاو ةلزتعملا بهذم وهو ءدمحأ

 :هيلع لديو «لوألا

 تان وي للا هذه لضفأ هنع هللا يضر ركب ابأ نأ :لوألا

 ا ءهبِجلَصِل 0 إم «ةنسلا صنو نآرقلا صنب تبث هلضفو هللا نرجو

 يل اوكرات متنأ له» : ولع هلوق يفو [5 :ةبوعلا] 4 اَسمَحَم َهَّلَأ تا ندع

 مح



 ."«اليلخ ركب ابأ تذختنال ًاليلخ ًاذختم تنك ول» ''70يبحاص

 :لاقف ءركب ابأ اومدقي نأ سانلا رمأ ضرم امل كي ىبنلا نأ :يناثلا

 أ نلع نعت, ىردضلا ةنانإلا,يف هميدعتور +. '«سانلاب ليضيلف ركياابأا اوما
 نأ ةباحصلا رمأ كك يبنلا نأ : ثلاثلا .ىمظعلا ةمامإلا يف مدقتلاب قحألا وه
 :هلوقو «2«ركب ابأ الإ نوملسملاو هللا ىبأي» :لاقف مهل بتكيل باتكب اوتأي
 ةعونتم ةريثك اذه ىلع ةلدألاو .'*”«رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذلاب اودتقا»
 ةلدأا هدب ةفالختلل هتافحعنا ىلع اضوصتم ناك هلع هللا يضر ركبانأ نأ يف
 .ليوأتلا لمتحي ال يلج صن هنأ اهنم ذخؤي

 يف تمت هتعيبو هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةفالخ : : ةيناثلا ةلأسملا
 راصنألاو نورجاهملا فلتخا ثيح ةفورعملا ةصقلا يف «ةدعاس ينب ةفيقس

 «شيرق نم ةمئألا» :ُِلكي هلوقل شيرق نم ةفيلخلا نوكي نأ ىلإ رمألا لآ مث
 ىلع نوملسملا عمتجاو .ةقباسلا ةلدألل ركب وبأ مّدق مث ."”«(مكيف ةفالخلا
 هتعيابم تناك نم مهنمو ءديلا ةقفصب عياب نم نيملسملا نمو ءركب يبأ ةعيب

 ىلع اورصتقي ملو «ةضفارلا اهيف نعط ركب يأ ةفالخ :ةثلاثلا ةلأسملا
 ابأ نأ :ىنعمب ةفالخلا يف مهنعطو .قيدصلا ركب يبأ يف اونعط لب ؛كلذ

 ثيح «ءمخ ريدغ ثيدحب كلذل نولدتسيو ءيلع نم اهباصتغا رمعو ركب
 ,"”(يدعب ىبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىنم تنأ» : يلعل دع لاق

 يف ةيالولل هقاقحتسا ئلع امنإ : افلطم ةفؤلكلل دق اتهفيتا» ولع لدي هل "اذهو

 )١( يراخبلا )551.
  00ملسمو ((”581) يراخبلا )7785(.

 .(5514) يراخبلا (9

 .(7193810) ملسمو ,(08555) يراخبلا (:5)

 .(*5537) يذمرتلاو 87/6(2) دمحأ (5)

 .(19١؟/#) دمحأ (5)

 .(5404) ملسمو 7705(2) يراخبلا (0)

 فو



  نوقحتسي امب هللا مهلماع  ةضفارللو هِي يبنلا اهرفاس يتلا ةرفسلا كلت

 .مهاضرأو مهنع هللا يضر نامثعو رمعو ركب يبأب حدقلا يف ءارآو لاوقأ

 ميدقتف .(ةمألا عيمج ىلع ًاميدقتو هل ًاليضفت) :لاق :ةعبارلا ةلأسملا

 هدعب نمو «ةليضفلا تابثإ هيف ةفالخلا تابثإف ءهليضفت لجأل ركب ىبأ
 تتبث هتفالخو ركب يبأ دعب ةمألا هذه يف لضفلا يف وهف «باطخلا نب رمع
 رايتخااب ةفالخلا .يلو يذلا. نافع نب نامثع امهدعب» مث ركب ىبأ نم دهب

  نامثع دعب اهب قحألا وهو «بلاط يبأ نب يلعل مث «ءىروشلا لهأ
 .- امهنع هللا يضر

 ةمئألاو نودشارلا ءافلخلا مهو) :هلوق يف :ةسماخلا ةلأسملا

 مكيلع» :ِهلَك يبنلا ثيدح نم ةذوخأم نيدشارلا ءافلخلا ةملك .(نويدهملا

 اهيلع اوضعو اهب اوكسمت .يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنس

 نم نوكي دقف: + مهي اضخم سيل دسرلاو ةفالخلا :فقنضوو 27© ذجاونلاب

 فصوب اوفصتا مهنكل ؛ادشار نوكي نم مهدعب نم نوكيو ةفيلخ مهدعب

 : هلك هنع حص امك «ةوبنلا جاهنم ىلع مهنأب ةدشارلا ةفالخلا ىلع دئاز

 14 اكلم نوكي مث ةوبنلا جاهنم ىلع ةنس نوثالث ةفالخلا»

 هنكل ةيمأ ينب ةالو يف مهدعب رمتسا ةفيلخلا فصو :ةسداسلا ةلأسملا

 بيقلت أدب باطخلا نب رمع دهع نمف .نينمؤملا ريمأ ىلإ مسالا ريغت عم
 ينثا ىلإ ازيزع نيدلا اذه لازي ال» :لاق ٍةلَك ىبنلاو «نينمؤملا ريمأب ةفيلخلا

 كلملاب مهفاصتا عم ةيمأ ينب كولم لوخد ىلع لدي اذهو «"”«ةفيلخ رشع
 يذلا هنأ هانعم نكلو «لضف ديزم هيف سيل ةفيلخلا ظفلو «ةفيلخلا مسا يف

 .هلبق نم فلخي

 نيذلا ةعبرألا ءافلخلا دعب سماخ ةفيلخ ةمث ناك ول :ةعباسلا ةلأسملا

 ليلجلا يباحصلا هقحتسال نييدهملا ةمئألاو نيدشارلا ءافلخلا مساب اوصتخا

 .(4507) دواد وبأ 7175(2) يذمرتلا )١57/4(2 دمحأ )١(
 .(45145) دواد وبأو 2(؟6/١١5) دمحأ (؟)
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 نيرفاكلا ةظاغإو «هيلع سانلا عامتجال هنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم

 .هلضفو هماقم هل ةبحصلا فرشو ّةْلِلط هللا لوسر بحاص هنألو .هلهع يف

 هنأ - هللا همحر  زيزعلادبع نب رمع يف عدبلا لهأ نم ةفئاط لوق فالخب

 .نيدشارلا ءافلخلا سماخ

 نب نسحلا عيوب هاضرأو هنع هللا ىضر ىلع لتق امل : ةنماثلا ةلأسملا

 هل رمألا ماقتسا امف «هتناحيرو لك هللا لوسر تنن نبا هنع هللا يضر ىلع

 لزانتف ءنيملسملا ةملك عمجي نأو ءامدلا نقحي نأ هنع هللا ىضر دارأف

 هلزانت ماع يمسو هنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم ىلإ ةيالولاو ةفالخلاب

 قحألا هنأ عم «هاوقتو هنع هللا يضر نسحلا عرو ةدشل اذهو «ةعامجلا ماعب

 «كلذب يضقت نيملسملاو مالسإلل ىمظعلا ةحلصملا نأ ىأر نكل ءرمألاب
 ةوقو .نامأو نمأ مهو ًاماع نيرشع نم ًاوحن نوملسملا شاعف ناك اذكهو
 .مهايندو مهنيد رمأ يف ةنكمو ءءادعألا ىلع

 .لةلا<جح جت

 فرخ



 مهل دهشن «ةنجلاب مهرشبو ِةِلكَي هللا لوسر مهامس نيذلا ةرشعلا نأو] **

 .[ِهكَك هللا لوسر مهل دهش ام ىلع ةنجلاب
 نأ ةباحصلا عيمجل مهيلوت عم ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نم راص

 مهلضف ديزمب مهصوصخب اولوقي نأو «ةنجلاب ةرشعلا ءالؤهل دهشي

 «ةلأسملا هذه يف ةضفارلا فالخ لجأل ةديقعلا يف تلخدأف .مهتقباسو

 «ءباطخلا نب رمعو «قيدصلا ركب وبأ :انه مهامس ةرشعلا ءالؤهو

 نب دعسو «حارجلا نب ةديبع وبأو «بلاط نبأ قب يلعو «نافع نب نامثعو

 «ءديز نب ديعسو .ماوعلا نب ريبزلاو «هللاديبع نب ةحلطو «2صاقو أ

 ال «ةنجلاب نورشبملا ةرشعلا مهنأ ءالؤه نع ليق :ىلوألا ةلأسملا
 مهريغ ًارفن رشب لَك يبنلاف «ةراشبلاو ةداهشلا هذهب مهصاصتخا لجأل

 ةنجلاب اورشب مهنألو «ةمألا هذه لضفأ مهنأل ؛ءالؤه صخ امنإو «ةنجلاب

 1 .دحاو ثيدح ىف دحاو ناكم ىف

 لضفأ نم .نوأربتي مههباش نمو هللا مهلذخ  ةضفارلا :ةيناثلا ةلأسملا

 ظفل نأ نوريو .نيروكذملا ضعب ادع ام ةرشعلا ءالؤه مهو ةمألا هذه

 ةرشعلا يف «هدورو لجأل ؛اهنم ؤربتلا يغبني يتلا ةركنملا ظافلألا نم ةرشعلا

 نلعي نأو « هرصني نأو دبع يبنلا هالوت نم ىلوتي نأ ملسملا ىلع بجاولاو

 هبشلا لاطبإ يف ملسملا دهاجي نأو «ةرشعلا ءالؤه ةصاخو نينمؤملل هتالاوم

 .مهدض ةعدتبملا اهريثي ىتلا

 مهل دهش ام ىلع ةنجلاب مهل دهشن) :هلوق ىف :ةثلاثلا ةلأسملا

 نودهشي ال ةنسلا لهأ نأ ئهو «ةفلاس ةلأسم ىلإ ةراشإ هيف .(ََك هللا لوسر

 لَك هللا لوسر هل دهش نم الإ ءرانب الو ةنجب ال ةلبقلا لهأ نم نيعمل
 دهش ِهلَك يبنلا نأل لب ؛ةرئاسلا لئاضفلا مهل نأ لجأل ال ةنجلاب مهل دهشنف

 ش ش .ةنجلاب مهل

 لكلا ه2

 فقر



 نم تارهاطلا هجاوزأو ِةكَي هللا لوسر باحصأ يف لوقلا نسحأ نمو] **

 .[قافنلا نم ءيرب دقف سجر لك نم نيسدقملا هتايرذو «سند لك

 .مههباش نمو جراوخلاو ةيديزلاو ضفاورلا ىلع درلا ةلمجلا هذهب ديري

 ةنسلا لهأ زيمتف كك يبنلا جاوزأ عيمجلو «ةناحصلا عيمجل مهيلوت مدع يف
 ةيرذ يفو «تارهاطلا تاجوزلا يفو نيعمجأ ةباحصلا يف لوقلا مهناسحإب

 انهاهو .ضعب ضغبتو ًاضعب بحت يتلا ةقباسلا فئاوطلل نيفلاخم لَ يبنلا
 : لئاسم

 يبلقلا لوقلا ناسحإ لمشي ام .«لوقلا ناسحإب ينعي :ىلوألا ةلأسملا

 .ءرملا هب ملكتي ام وهو يمالكلا لوقلا ناسحإو ءهسفن ءرملا هب ثدحي امب
 ءيرب دقف .تارهاطلا تاجوزلاو ةباحصلا ىلع ءيش هسفن يف نكي مل نمف

 ةباحصلا ضعب ىلع ءيش هسفن يف ناك نم نأ كلذ نم مهفيو .قافنلا نم

 نأ ىلع لدي اذهو «ةءاسإلا نم هيف ام ردقب قافنلا نم هيلع ىشخي هنإف

 نسحأ ةباحصلا يف مهداقتعا نوكي نأ ةملسمو ملسم لك ىلع بجاولا

 .داقتعالا

 : ئلاعت هلوقل «تارهاط نهنأب نهفصو هلي يبنلا جاوزأ :ةيناثلا ةلأسملا

 «اييلت : كيلو تلا لمأ سرا مُْحَع بهذي هلل دي .اثإ»
 قفانم هنإف رهطلا ريغن نهفصو نمف .تيبلا لهأ نم نهو ["* :بازحألا]

 «ةرخآلا يف هتاجوزو نينمؤملا تاهمأ نه هِي هجاوزأف .هفذقب رفكي امبرو
 :ىنعي نينمؤملا تاهمأ نهنوكو ةماتلا ةالاوملا نهلو ءنهلضف ىلع لدي اذهو

 هاج نينمؤملا دارفأ سيلف ةيمرحملا يف امأ لضفلاو ةلزنملاو ةناكملا يف

 .ةلَ يبنلا تاجوزل

 ةملكب ينعي .(«سجر لك نم نيسدقملا هتايرذو) :هلوق :ةثلاثلا ةلأسملا

 يف الو باتكلا يف تأي مل هنأ عم ةرابعلا عّون انهو .نيرهطملا :نيسدقملا

 ريهطتلا توبثل «ىنعملاب كلذ لمعتسا امنإو .ةيسدقلاب لَك هتيرذ فصو ةنسلا

 .ةيآلل ًاحاملإ ءسجر لك نم نيسدقملا :اهدعب لاق اذهل «باتكلا يف
 نيذلا مهو ءمويلا ىلإ يقب نم مهنمو ءهلسن عطقنا نم مهنم بِكَ هتيرذو

 فيا



 مهل دهش نيذلا ٍةلك هتيرذ يف لوقلا نسحي ملسملاو .تيبلا لان نومي
 ميدقتلا قح هلف احلاص مهنم ناك نمف .ةيالا يف نماجرألا خم ريهطتلاب
 .َلِلَع هللا لوسر نم هناكمل «مارتحالاو ليجبتلاو

 لمشي ام هب ىنعي .(قافنلا نم ءيرب دقف) :هلوق :ةعبارلا ةلأسملا
 تاجوتلاو ةباحضلا ىف لوقلا نانسحإ كن نآل' :ىداقتعالاو لمعلا قافثلا
 نم نوكت دق ةءاكيألا هده ءائطاب وأ ًارهاظ لوقلا ىف ةءاسإلا وه ةيرذلاو

 .يداقتعالا قافنلا نم نوكت دقو يلمعلا قافتلا

 لت ج 2

 افران



 ريخلا لهأ نيعباتلا نم مهدعب نمو نيقباسلا نم فلسلا ءاملعو] **

 مهركذ نمو «ليمحلاب الإ نوركذي ال «رظنلاو هقفلا لهأو رثألاو

 .[ليبسلا ريغ ىلع وهف ءوسب

 لهأ جهنم يواحطلا اهيف ررق ةكرابملا ةديقعلا هذه نم ةلمجلا هذه

 ؛ليمجلاب الإ نوركذي ال مهنإف ءملعلا لهأ عم لماعتلا يف ةعامجلاو ةنسلا

 لج - هللا 0 نوتتبملاو 0 ةثروو ةعيرشلا ةلقن مهنأل

 لهأ جهنمف ١ .ةعيرشلا نع نوعفادملاو هيلع هيبن ةئئس ىنعمو «هباتك يف العو

 وأ ا لهأ نم ناك ءاوس .«ليمجلاب عيمجلا ركذي نأ ةعامجلاو ةنسلا

 اميف ع ءيطخملا دهتجملا رجأ مهل ىجريو «ءوسب نوركذي الف « رثألا لهأ

 نأ لجأل ؛يواحطلا هركذ لصألا اذهو .أطخلا ىلع نوعباتي الو هب اوأطخأ

 ءهقفلا لهأ يف نوعقي اوناك نمزلا كاذ يف ثيدحلا لهأ ةالغ نم ةفئاط

 مهنوفصيو ثيدحلا لهأ يف نوعقي اوناك هقفلا لهأ ةالغ نم ةفئاطو

 ةباحصلا يدهبو وكي يبنلا ةنسبو باتكلاب اوققحت نيذلا ةنسلا لهأو .دومجلاب

 يف تاجرد مهو «ةعيرشلا ةرصن الإ اودارأ امو نوئسحم عيمجلا نأ نوملعي

 :لئاسم انه اه ركذنو .ليمجلاب الإ نوركذي ال مهنكل .«مهملعو مهماقم

 لاثتما مهيف حدقلا مدعي ليمجلاب ءاملعلا ركذ :ىلوألا ةلأسملا

 : ةبوتلا] 4 ٍضْعْب هيلو ميس مُسَتِب تَنِؤَمْلاَو َنوُبِمْؤُمْلاَو# : لولاعت هلوقل :لوألا :نيرمأل

 «ٍِتَحْرَد َرلِعْلا أوثوأ َنذَلَاَو 5-50 وثم نذلا هيأ متري :لولاعت هلوقلو ء[١

 .هلهأو ملعلا لضفو ملعلا لهأ ةلزنم  العو لج - هللا نيبف ١١[. :ةلداجملا]

 ةبحملاو ةالاوملاب سانلا ىلوأ مه ءاملعلاو ءلاوم نمؤملل نمؤملا نأ نّيبو

 رو هللا ءانثلو اناميإ 00 لأ 1 ؛؟ةرصنلاو

 لئنيح "وألا لوؤتف ها ةبحم سوفنلا يف فعضي هرودب اذ ا

 ىلع لكشأ اميف ملعلا لهأ ىلإ ةيعجرم ةمث نوكي الف «ءارآلاو ءاوهألا ىلإ

 وه ءوسب ءاملعلا ركذو .نيقيلا موجن رئانتتو «ناميإلا ىرع مصفتتف ءسانلا

 ركذب ةباحصلا ركذ يواحطلا عبتأ اذل ءءوسب ةباحصلا ركذ سنج نم

 .ةدحاو هتياهنو دحاو هأشنم مهيف حدقلا نأ ؟ ءاملعلا
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 طالغألا هذهو ءءيطخي ال نأ ملاعلا يف طرتشي ال :ةيناثلا ةلأسملا

 ملاعلا هبتشي الثل « العو لج - هللا معن نم يه مهنم لصحت دق يتلا
 داهتجا هنم لصحي ملو هلوقي ام لك يف باوص ىلع ناك ولف «يبنلاب

 قحلا نع ملاعلا ثحبي اذهل .موصعملا يبنلا ةلزنم ىلإ سانلا هعفرل ءيطاخ

 لئاسم يف فالخ مهنين مهريغو ةعبرألا ةمئألاو .هأطخ يف هلبق نم عبتي الو

 فالخ وأ ًاحوجرم هلوق نوكي دقو ءمهنم دحاو عم نوكي باوصلاو

 أيهتي ال هنكل ءاهرثكأ يف ققديو ملاعلا ىرحتي دقف ةريثك لئاسملاو ؛ىلوألا
 ال هيف اوأطخأ امو ءاملعلا عيمج يلوت بجاولاو .اهضعب يف ققدي نأ هل

 .هيلع نرعباتي

 نع دمتعملا .(نيقباسلا نم فلسلا ءاملعو) :هلوق :ةثلاثلا ةلأسملا

 ةلضفملا ةثالثلا نورقلا ءاملع اهب ينعي «فلسلا ءاملع ةملك نأ نيققحملا

 مل نإو جهنلا اذه ىلع ةمئألا نم ناك نمو «مهعبتو نيعباتلاو ةباحصلا نم

 ريخ» ةيريخلاب هلك لوسرلا مهل دهش نيذلا مهو «نيعباتلا عبت نم نكي
 يردأ الف :يوارلا لاق ؛'""مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا
 سيلو .سانلا نم ليجلا هب دارملا نرقلاو .نورق ةعبرأ وأ ةثالث هنرق دعب ركذأ

 اهب دصقيو فلسلا ءاملع ةملك قلطت دقو .ماع ةئام وه يذلا ينمزلا نرقلا

 .ةرابعلا قلطأ يذلا فنصملاو ملاعلا قبس نم

 لهأ :ىلوألا ةئفلا :نيتئف ىلع ءاملعلا يواحطلا لعج :ةعبارلا ةلأسملا

 كلام مامإلا مهيف لخديو «ةياردو ةياور ثيدحلاب اونتعا نيذلا مهو ءرثألا

 هقفلا لهأ :ةيناثلا ةئفلا .تاعامجو ريرج نباو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو

 ءرظنلاب نونئتعي رثألاو ثيدحلا لهأو «ةليلق اهب مهتيانع نكل «ةئسلاب نونتعي

 فالتخا بابسأ مالسإلا خيش ركذو .ةليلق ديعقتلاو ةسيقألاب مهتيانع نكلو
 .ليلدلا هللا همحر - مامإلا دنع تبثي ال نأ :الوأ :اهمهأ نمو ءءاملعلا

 وه امب ًاضراعم نوكي نأ :اثلاث .الوؤم وأ اخحوسنم ليلدلا نوكي نأ :ايناث

 .هجيرخت قبس )1١(

 فضي



 ةياورلا يف طرش مامإلل نوكي نأ عفا .ليلدلا كلذ نم مامإلا ددع.قوقأ

 ىلإ انحاز نيل ةمئألا فالتخاف .ثيدحلا يف رخآلا مامإلا طرش وه سيل

 نوكو «.ليلدلا عونو «ليلدلا مهف ىلإ عجار هنكلو «لكلدلا ذخألا مدع

 ؛ليلد اهيف ملاعلل سيل ةلأسم دجوي ال 0 ءًاحوجرم وأ ًاحجار ليلدلا

 ةثالث ىلإ عجري لوصألا لهأ نع ةلدألا مق صوصنلا نم ٍمعأ ها

 ال نأ ةلدألا ىف داهتجالا وه ةمئألا ذخأم ناك اذإ بجاوف ًاليلد ةرشع

 ْ .لسمجلاب الإ ارقي
 اوكلسي نأ نوديري نيذلا ملعلا ةبلط ىلع بجاولا :ةسماخلا ةلأسملا

 اوداش نيذلا ةمئألاو نيقباسلا ملعلا لهأ عم مهسفنأ اومزلي نأ «ليبسلا اذه

 اورشني نأو مهيلع اونثي نأو ءمهنع اوعفدي نأو .ًاناكرأ ملعللو ًاناينب نيدلل

 ال نأو «ةعيرشلا نكر ىوقي ىتحو «مهب ىدتقي ىتح «مهتريس سانلا يف
 نيذلا ءاملعلا ةلأسملا هذه يف لخدي الو .ءوسب ءاملعلا نم دحأ يف اوعقي

 رثآلاو ثيدحلا نم ال ظح مهل نكي ملو «تافارخلاو عدبلاو كرشلا اورصن

 ةعدبلا رشنو «ةئنسلا ةفلاخم يف مهدهج اورخس امنإو ءرظنلاو هقفلا نم الو

 نولخدي ال ءالؤهف .تاللافتحالاو عدبلاو ىتوملاب سانلا قيلعتو «ةفارخلاو

 جاتحي امبرو مهيلع دريف «ةمئألا عامجإ اوفلاخ مهنأل ؛يواحطلا هركذ اميف

 لوقو .سانلا مهرذحي ىتح ءمهيف امب , مهركذ ىلإ ريزعتلا باب نم

 امنإو ةباحصلا اوبحص نيذلا مهب ديري ال ««نيعباتلا مهدعب نمو» :يواحطلا

 سيل نيعباتلاو ةباحصلا نأل ؛هحالطصا ىلع فلسلا ءاملع عبت نم ديري

 نميف ميسقتلا اذه امنإو ءرظنلا لهأو ثيدحلا لهأ :روكذملا ميسقتلا مهيف
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 0 مالسلا مهيلع - ءايبنألا نم دحأ ىلع ءايلوألا نم ًادحأ لضفن الوز 4

 .[ءايلوألا عيمج نم لضفأ دحاو يبن لوقنو

 لضفأ نأ ىهو ةميظع ةديقع ررقي اذه ىف يواحطلا ةمالعلا ديري

 ال ةئشلا نهأ نأو ءغايلوألا عيمج نم لضفا يبنلا نأو «ءايبنألا مه سانلا

 اهتلصل ليضفت ةلأسم اهنأ عم ةديقعلا يف اهلخدأو .يبن ىلع ًايلو نولضفي
 غلبي دق يلولا نأ اومعز نمم ةفئاط هرصع يف رهظ هنألو «ةيالولاو ةوبنلاب

 .نيتئف لمشت ةفئاطلا هذهو «يبنلا ةبترم نم مظعأ ةبترم

 ةفئاط اهيف لخد امبرو «ةيليعامسإلاو افصلا ناوخإ نم ةينطابلا :ىلوألا
 .عيشتلاو ضفرلا لهأ نم

 يذمرتلا ميكحلا مهمعزت نيذلا نمزلا كلذ يف ةفوصتملا ةالغ : ةيناثلا

 ةنيابم نيبي نأ دارأف «ةيالولا متخ هامس باتك يف نسح نب يلع نب دمحم

 :لئاسم ةدع ركذنو .«تاتئفلا هذهل حيحصلا داقتعالا لهأ

 ةفوصتملا دنع ةديقع عم أشن ءايبنألا ءايلوألا ليضفت :ىلوألا ةلأسملا

 ءايلوألل كلذكف ءمتاخ ءايبنألل امك هنأ ءهب نونعيو «ةيالولا متخ هوما اميق

 متخ١» ءهامس باتك يف يذمرتلا ميكحلا اهركذ ةيالولا متخ ةديقعو ؛متاخ

 دق هنطاب يف يلولا نأو ءنومتخي ءايلوألا نأب هيف لوقلا سسأو :«ةيالولا
 نوكي دق يلولا نأو «ةرشابم  العو لج - هللا نم هيف ىقلتي اماقم غلبي
 الو .همالك ىوحف نم مهفت اهنكلو اهيلع صني مل هذهو ءيبنلا نم لضفأ

 ةيانعلا لهأ نم وه ناك نإو ءأشحاف ًاطلغ كلذ يف طلغ دق هنأ كش

 طلغ هنكل .ةيميت نبا هفصو امك حالصلاو ريخلا لهأ نمو ةياورك ثيدحلاب
 .دوجولا ةدحوب لوقلا نم تثدح يتلا رورشلاو «ىربكلا ةعدبلا هذه يف
 اننإ فرتشابم عاداعوب اجد انلا نم ءاقكمالاو 0 نقلا قله ىلولا :ليفتنر
 ىف ىبرع نبا ةلطابلا ةديقعلا هذه ىلع هعبت دقو .«باتكلا اذه دعب تثدح

 مهنم. لك ىعداو يناجيتلاو ينغرملاو «ةيكملا تاحوتفلا» و «صوصفلا» هباتك

 !! ءايلوألا متاخ هنأ

 نأ :لوألا :ءايشأ ةثالث ىلع ةينبم ءايلوألا متخ ةديقع : ةيناثلا ةلأسملا

 فرخ



 نأ :يناثلا .ةنطاب ةعيرشب ءاج ءايلوألا متاخو ةرهاظ ةعيرشب ىتأ امنإ يبنلا

 هللا نع ذخأي ءايبنألا متاخ نأل «ءايبنألا متاخ نم لضفأ ءايلوألا متاخ

 امب يتأي ءايبنألا متاخو «ءةرشابم هللا نع ذخأي ءايلوألاو متاخو ءةطساوب

 يلولا : ثلاثلا .مهنطاوب حلصي امب يتأي ءايلوألا متاخو «سانلا رهاوظ حلصي

 لج - هللا نم ًارايتخا يحولا هءاج يبنلا نأ ةهج نم قرف امهنيب يبنلاو

 ةيفصتب 07 دعتسا هنأل ؛يحولا هيلع ضافف ءايلوألا متاخ امأو « العو

 نم لضفأ ءايلوألا متاخ راص اذهبو ءهيلع ضافي نأل لوبقلا هدنعف «هنطاب

 .ءايبنألا متاخ

 «ةيفوصلا ةالغو ةضفارلاو ةينطابلا لثم ةريثك تائف دنع :ةثلاثلا ةلأسملا

 » :ينيمخلا لاق دقو «لوسرلا مث يبنلا مث يلولا ماقم تاماقملا لضفأ نأ

 «"لسرم يبن الو برقم كلم هغلبي ال ًاماقم انتمثأل نأ انبهذم تايرورض

 كش الب هذهو «ءايبنألا ماقم نم ىلعأ رشع ينثالا هتمئأ ماقم نأ :ىنعي

 لوقي نم رفكب ءاملعلا نم ريثك مكح دقو ؛ةباحصلاو ةنسلاو نآرقلا يف نعط
 يف اهيلع زكرو ةلمجلا هذه - هللا همحر  يواحطلا ركذ اذهلو .ةلاقملا هذهب

 .هنامز يف تأدب اهنأل ؛هتديقع

 لكس >2

 خلا
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 يف ءاج امب نونمؤي فلسلل نيعباتملا ةنسلا لهأ نأ هللا همحر - ديري

 نم اذه نأل ؛ءايلوألا تامارك نم ةياورلا هب تحص امو ةنسلاو باتكلا

 - هللا ربخأ امل قيدصت اهب قيدصتلا يف نألو ءمهيلع  العو لج - هللا لضف

 ةفلاخم ًاضيأو ءةنسلا يف َملكَي يبنلا هب ربخأو نآرقلا ىف هب  العو ّلج

 سبل ولاقت نيذلا ةلوعتملاك# تامازكلا ةوركنأ نينذلا نيننالقحلا نم تناول
 (ءايبلألا ةرجغمب "تيرتشال' ةمازك يلول نوكي نأ حص ول هنأل ؛ةمارك يلول

 :لئاسم انهو «هولاق ام خلا... . يبنلاب يلولا هبتشي ذئنيحو

 مركملا ىتؤي ام وهو ءماركإلا نم «ةغللا يف ةماركلا :ىلوألا ةلأسملا

 .يلو يدي ىلع ىرج ةداعلل قراخ رمأ : حالطصالا يفو «ةيطعو ةبه نم

 هلوقو «ةماركلا هيف ترج يذلا نامزلا كلذ لهأ ةداع :انه ةداعلاب دوصقملاو

 ةرحسلا قراوخ كلذكو ءايبنألا يدي ىلع رىرج ام جرخحيو يلو يدي ىلع

 .فيرعتلا يف لخدت الف «ةيناميإ تسيل ةيناطيش يهف ةنهكلاو

 :ليلاعت هلوق نآرقلا نم ءايلوألا تامارك ىف لصألا :ةيناثلا ةلأسملا

 اوما تلا © تؤرختي ْمُه ل, مَع كح 1 هلل هيأ كا آلأ»
 هلوقو [34 51 :سنوي] «انذلا ةزيحلا ىف شل هَل 0 ترْوْقَتَي اًواَكَحَو

 يدبع لازي الو» :ِهلكت هلوقو [41 :فهكلا] اَكِيَص اَمُهْوْيَأ َنكو# :ليلاعت

 نئلو اهب يشمي يتلا هلجرو ءاهب شطبي يتلا هديو ءهب رصبي يذلا هرصبو
 نع لقنلا رتاوت دقف عقاولا نمو :''"(هنذيعأل ينذاعتسا نئلو ؛هنيطعأل ينلأس
 الو بيذكتلل لاجم هعم نوكي ال امب ةفلاسلا ممألا نعو مهعباتو ةباحصلا

 .تاماركلا هذه لوصحب درلل

 ناميإلا لهأ مه ءايلوألاو «ةيالولل عبت ةماركلا :ةئلاثلا ةلأسملا

 ىوقتلاو ناميإلاب فصوي مل نم يدي ىلع قراخلا ىرج ولف .ىوقتلاو

 .(؟هالال) ملسم )560٠١7(( يراخبلا )١(



 يصاعلا وأ لاضلا وأ عدتبملا له :لاؤس انهاهو ؟ةماركلا نم وه سيلف

 ءنودصتقملاو نوقباسلا :نيتبترم ىلع ءايلوألا نأ :باوجلاو ؟ةمارك ىطعي

 دق نكل «ةماركلا يف ظح هل سيلف ةيصعملا ىلع ميقملا هسفنل ملاظلا امأ

 :لوألا .بابسأل ملظ وأ ةيصعم 'وأ ةعدب هدنع نم يدي ىلع ةماركلا ىرجت
 .رافكلا هداهج ءانثأ مالسإ نم هعم امل نكلو «هتاذل ال ةماركلا ىطعي نأ

 ةماركلا هؤاطعإ نوكي نأ :يناثلا .رفكلا ىلع مالسإلا روهظل ليلد انه يهو

 يف وأ ةماقتسا يف هل ببس نوكتف .هايند يف وأ هناميإ يف اهيلإ هتجاحل

 .ِِكَك ىفطصملا ةنس مزالي نأ يصاعلل وأ عدتبملل ةراشإ اهيفف ءريخ

 ءايبنألا نيهاربو تايآو «ةداعلل قراخ رمأ ةماركلا :ةعبارلا ةلأسملا

 نأ بجو اذهلو «ةداعلل ةقراخ ةنهكلاو ةرحسلا قيراخمو «ةداعلل ةقراخ

 ةماركلاف .نيطايشلا عابتأل ةداعلا قرخو يلولل ةداعلا قرخ نيب ناقرف نوكي

 لهأ ةداعل قرح يه مثو هولك هيبن ةعباتمل رثأو  العو لج هللا نم يه
 قراوخ امأو .ةرحسلا قراوخ سنج نم عفرأو مظعأ اهسنج يف يهف «نامزلا

 ةعباتمل رئأو نيطايشلل برقتلا نم تجتنو «ناطيشلا نم يهف ةرحسلا
 ليخت اهنأ بلاغلا يفو «ةدودحم يه اضيأو .«كرشلاو عدبلاو يصاعملا

 رهاظ يف قراخلا يطعأ نم سيلو لثمتي يذلا وه ناطيشلاو «ةيقيقح تسيلو
 ىلع يفخت ال ةيناطيشلا قيراخملا بحاص لاح نوكل ةفاضإ .سانلا لاح

 :تيبللا نع الضف سانلا ماوع

 ىلإو ةردقلا ىلإ :نيعون ىلإ عجرت ءايلوألا تامارك :ةسماخلا ةلأسملا

 «ةيعرشلا رومألا يف نانوكي دقو ةينوكلا رومألا يف نانوكي دقو «ريثأتلا

 مل ام ىلع - العو لج - هللا هردقي نأ :ةينوكلا رومألا يف ةردقلا لاثمو

 يف وهو هنع هللا يضر رمع مالك ةيراس عامسك «سانلا نم هريغ هيلع ردقي
 دصقيو «تايعرشلا يف ةردقلا امأو .فهكلا باحصأ مانم لثمو «سراف دالب

 ال ام ملعلا نم لبقتسي نأب هردق هدنع نوكيف «ةينيدلا لئاسملا تايعرشلاب
 تاينوكلا يف ريثأتلا :يناثلا عونلاو .مهفلا وأ ظفحلا ةهج نم «هريغ هلبقتسي

 يف رثؤيو هيف وه يذلا ناكملا يف رثؤي نأب نوكلا يف ريثأتلاف «تايعرشلاو
 طرتشلا نفعي هيلع لج 1 دن ىررصللا حلا لمح امك ءايخألا هاصح
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 رثؤي نأ :تايعرشلا يف ريثأتلا امأو .مهمامأ رادلا يف وهو هوري ملف هبلطل

 .هريغ نم رثكأ عفنلا عقوم هميلعت عقي مّلع اذإف .ًاعرش بولطم وه اميف
 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف ريثأتلا كلذكو

 لاوحألاو ءايلوألا تاماركو ءايبنألا نيهارب نيب قرفلا :ةسداسلا ةلأسملا

 ناهرنو ةنآ زيه تل فيصأ اذإ ةداحتل: قراخلا رمألا :الوأ :ةئئاطتملا

 وأ يصاع وأ ناطيشل فيضأ اذإو «ةمارك وهف يلولل فيضأ اذإو «ةزجعمو
 وعدي ايركضم ةوكر أل نلوللا ةداعلا قرح .: انا :ةتاطيف :لاعت وثيد دعم
 قرخ :ًاقلاث .ةيناطيش ًالاح راص ةوبنلا لاحلا كلت عم ىعدا اذإف «ةوبنلا
 ءايبنألاف .يلولل ةداعلا هب قرخت امم مظعأو ريثكب عسوأ يبنلل ةداعلا

 ام نوكي ىتح «مهنامز يف سنإلاو نجلا ةداع مهل  العو لج هللا قرخي

 ًاقلطم سنإلاو نجلا اهعيطتست ال ءايبنألا نيهاربو تايآف .ناهربو ةيآ هوطعي
 .الكشت وأ اليبختت نوكت دقو ةذودحم هذهف نيطايشلاو ةزحتسلا قيراخم'امأو

 ةنسلا لهأ هيلع يذلا اذهو .يبنلا ةيآ سنج غلبت ال يلولا ةمارك :ًاعبار

 .ةعامجلاو

 :ةجحب ءايلوألا تامارك تاعامجو ةلزتعملا تركنأ :ةعباسلا ةلأسملا

 ؛ةداعلل قرخ عيمجلا نأل ؛لاطبإلاب ءايبنألا تازجعم ىلع دوعي اهتابثإ نأ

 - العو لج - هللا نأ :باوجلاو .لطاب وهف لاطبإلاب ةزجعملا ىلع داع امو

 ء«مهتاليختو ةرحسلا قيراخمو ءايلوألا تاماركو ءايبنألا نيهاربو تايآ تبثأ

 نارمع ةنبا ميرم الثمف ؛هيلع لد اميف نآرقلل در وه اهب ناميإلا مدعو
 يرو اهلَع لكم انك» :ليلاعت لاق ؛ةيبن تسيل يهو تامارك تْيظعأ
 لآ] -- ٍدنِع ّنِم وه تلا م يك نأ مرمي لاَ اقدر اَهَدنِع َدَجَو َباَرِيْلَ

 هبتشت اهنأ امأو .ءايبنأ اوسيل مهو 0 باحصأ ةصقو [ا :نارمع

 لك :اولاقف بابلا اذه ةلزتعملا درط دقو .امهنيب قرفلا نّيبت دقف ةزجعملاب

 .هدرنو هب نمؤن ال ةرحسلا لاوحأو ةيناطيشلا قراوخلا

 العو لج هللا نم ةصاخلا ةناعإلا ةماركلاب هبتشي امم :ةنماثلا ةلأسملا

 اهب جرفي ءايشأب دابعلا ضعب نيعي دق  العو لج  هللاف ؛هدابع ضعبل -

 قدي



 :ةداعلل ةقراخ ًارومأ تسيل اهنأل ؛ةماركلا باب يف لخدت ال نكل :ءمهنع

 يتلا معنلا سنج نم اذهف ءالثم ضرم وأ ثداح نمم هدبع هللا يجني دقف

 .ةداعلل ةقراخ ئهف ةماركلا امأو .دابعلا ةصاخ  العو لج - هللا اهيطعي

 ءاهاطعي مل نم ىلع لضفم ةماركلا ىطعي نم سيل :ةعساتلا ةلأسملا
 تلق اذهل .اهيلإ هتجاح لجأل دبعلل  العو.لج - هللا نم ماعنإ ةماركلاف

 ىوري امم ريثكب لقأ ةتباث ديناسأب مهنع نّودملاف ؛ةباحصلا دنع تاماركلا

 كرتي دق هنيقيو هناميإ ىوق اذإ ءرملا نأل .مهدعب نميف اذكهو «نيعباتلا نع
 لثمألا مث ءايبنألا ءالب سانلا دشأ» :ِةِلكك لاق امك «جيرفتلل ال ءالتبالل

 نم ليضفت هانعم سيل ةماركلا بابف ."”(هنيد ردق ىلع لجرلا ىلتبي «لثمألاف
 ام نومتكي نوحلاصلا لزي ملو .نوكي ال دقو ًالضفم نوكي دقف ءهل ترج

 مهسفنأل نولأسيو «سانلل ةنتف نوكت ال ىتح «تامارك نم مهل لصحي
 .ةئتفلا مهسفنأ ىلع نونمأي الو اهب نورتغي الو تابثلا

 ةسارفلا نأل ؛ةسارفلا ثحبم ةماركلاب لصتي اممو :ةرشاعلا ةلأسملا

 ةسارف اوقتا» :ةنسلا يف ءاجو «نيرخآلا سوفن يف ام اهب ملعي ةيناميإلا
 عور يف ىقلي ملعلا نم ءيش :اهانعمو .'"'(هللا رونب رظني هنإف نمؤملا
 ءًابذكو ًاقدص هلاح امإو «يناميإلا هلاح امإ .همامأ نم لاح هب ملعي نمؤملا

 «ةيناميإلا ةسارفلا :لوألا :ماسقأ ةسارفلاو .هرطاخو هسفن يف لوجي ام امإو

 :ةيضاير ةسارف :يناثلا .اهنم تسيلو ةماركلا باب يف مهضعن اهلخديو

 يتلا يهو .«قئالعلا .نم :سفنلا يف امم فيفختلابو دوعتلابو .ضيورتلاب .لصخت
 :ةيقلخ ةسارف :ثلاثلا .ةيفوصلا قرطلا باحصأ ضعب دنع ةبرد اهيف لصحي

 لدتسيف ءرهاظلا رابتعاب نكلو «سوفنلا يف ام ناطبتسا ىلإ ةعجار تسيلو
 مسقلا اذهو قالخألا'ةهج نم هبحاص لاح ىلع هنم ءزجب وأ ندبلا لكشب
 نم سيل ةسارفلا نم لوألا مسقلا نأ دوصقملاو .ممألا نم ريثك هب ىنتعا

 .ماهلإلا ىلإ نوكت ام برقأ لب ؛تاماركلا

 .يمرادلاو دمحأ )١(

 .ملعلا لهأ نم دحاو ريغ هنسحو .يذمرتلا (؟)

>” 



 يه ةماركلا نأ نوررقي ةعامجلاو ةنسلا لهأ :رشع ةيداحلا ةلأسملا

 نم عمجل ةماركلا  العو لج - هللا يطعي دقو «يقتملا حلاصلا يلولل

 مهعم ام لجأل «ةئسلا ةعباتمو ىوقتلا ريغ ىلع اوناك ولو درفل وأ نيملسملا
 ملسم ملاع ىتؤي دق :تارظانملا باب يف ًالثمف «ناميإلاو مالسإلا لصأ نم

 دقو .نيكرشم وأ ىراصن رظاني' امدنع ًاريثأتو ةجح ةئسلا ريغ ىلع ناك نإو
 دارأ هنأل ؛نيكرشملا دض عدبو يصاعم نم هيف ام ىلع ملسملا شيجلا رصني

 اذه يف هماركإو هللا رصنب قحأ مهف « العو لج - هللا نيدو نآرقلا ةرصن

 مهنم :ءاحنأ ىلع ةلأسملا هذه يف سانلاو .نيدحلملاو ةرفكلا نم نطوملا

 نم سانلا نمو ؛ةعدتبم مهو تامارك نوطعي فيك :لوقيو بذكي نم
 فلسلل نوعبتملا ملعلا لهأ امأو .ةماركلا بحاص حالص ىلع اهب لدتسي

 نكلو هتاذل ال ءاعدتبم ناك ولو ةمارك ىطعي دق دهاجملا نأ نوملعي مهنإف

 قحتسي اذهو « العو لج - هللا ةيار عفرل دهاج وهو ءهل دهاج امل

 .ماركإلا

 ةدايزو ةيوقت يف اوعسي نأ نينمؤملا ىلع بجاولا :رشع ةيناثلا ةلأسملا

 - هللا ةاضرمل ًابلطو هيهاونل ًابانتجاو  العو لج هللا رماوأل ًالاثتما مهناميإ
 دبعلا تفتلي ال نأو ءداهجلا عاونأ يف مهسفنأ اولذبي نأو . العو لج

 تاماركلاو «ىؤرلا نم اهنود وه امب لب ؛ةماركلا لوصح ىلإ كلذ لالخ
 نوكتو اهنع ثحبيو دنعلا اهبلطتي ال نكل ءصوصنلا يف اهئيجمل اهب نمؤن
 هْبلق قلعت نم. نمانلا نمو '«ىلتبي نأ. هقح :ىف لمكألا :نوكي دق هنأل .هل امه

 نع ءاج اًمكو .ًاباجيإو ًابلس'هناميإ ىلع ترثأف صصقلاو ىؤرلاو تاماركلاب
 .ةماركلا ديرت تنأو ةماقتسالاب كرمأي هللا :فلسلا ضعب

 لة 2

 ا



 - ميرم نبا ىسيع لوزنو لاجدلا جورخ نم ةعاسلا طارشأب نمؤنو] **

 جورخو اهبرغم نم سمشلا عولطب نمؤنو ءءامسلا نم - مالسلا هيلع
 .[اهعضوم نم ضرألا ةباد

 رومأ ركذ نم ةنسلاو نآرقلا يف ءاج ام نأ  ىلاعت هللا همحر ديري

 ناميإلا يف ةلخاد اهنإف اهطارشأ نم نوكت وأ .ةعاسلا نم ًابيرق نوكت ةيبيغ
 «بيغ اهنأ :ىلوألا :نيتهج نم ناكرألا يف اهلوخدو ءناميإلا ناكرأب

 هن ربخأ وأ ::ةلعو د كا هب ربخأ يذلا بيغلاب ناميإ هلك ناميإلاو

 ' طارشأو ءرخآلا مويلاب ناميإلا :ناميإلا ناكرأ نم نأ :ةيناثلا .ِلكَكي هيبن

 يف ربخلا ملسملا غلب اذإ بجاو اهب ناميإلاف ءرخآلا مويلل تامدقم ةعاسلا

 ةلاضلا فئاوطلا نم: ًاددع ةفلاخم ةلمجلا هذهنب هللا همحر  دّيريو .كلذ

 : لئاسم اهتحت ةلمجلا هذهو .مهلوقع فلاخ امب نونمؤي ال نيذلا

 قرفت يتلا ةمالعلا وه طرشلاو ءطرش عمج طارشالا :ىلوألا ةلأسملا
 ىلع لدت ىتلا تامالعلاو تايآلا :ةعاسلا طارشأو «هريغ نع هزيمتو ءىشلا

 ترقلا ىلع ةلالذ امو. «قىربك طارشأ نوكتف ًاوئد امإ ءةعاسلا مايق برق
 00 لإ َنرُرَظب ٌلَهَفط :للاعت لاق .ىرغصلا طارشألا ةلمج نم نوكتف
 :ىلوألا :نيتدئاف ةيآلا تدافأو [18 :دمحم] «4ًاهطاَرْتَ ا 7 دنع دن سَ

 ري طارشأ نم نإ :ةيناثلا .تامالعو طارشأ اهل ةعاسلا

 نوكرتام طارشألا نم نأ نتعب اذهو دلك ديم انقاىلع نارقلا لرش دكقو

 ْ .ةعاسلا عوقو نع ًاديعب

 طارشأ :نيمسق ىلإ ءاملعلا اهمسق ةعاسلا طارشأ :ةيناثلا ةلأسملا

 نم هنأ ىلع ليلدلا لد ام :ىرغصلا طارشألاو ,ءىرغص طارشأو «ىربك

 اهنأ ثيدحلا يف تءاج يتلا تايآ رشعلا نم سيلو .ةعاسلا برق تامالع

 ىرغص ىلإ طارشألا مسق نم ملعلا لهأ نمو .ةعاسلا يدي نيب نوكت

 ميسقتلاو .ىطسولا دوجو ىلع لدي ام ةمث سيل نكلو .«ىربكو ىطسوو
 .دمتعملا وه لوألا

 نوك لدي الو ءةعونتمو ةريثك ىرغصلا طارشألا :ةئلاثلا ةلأسملا

 الا



 .رمألا ةقيقحب وأ رخآ ليلدب الإ همذ وأ هحدم ىلع ةعاسلا طارشأ نم ثدحلا

 .رمقلا قاقشناو سدقملا تيب حتفو هلي يبنلا ةثعبك ثدح ام طارشألا نمف

 نم تجرخ ىتلا رانلاك لِي هدهع نع ًاديعب ثدح ام ةعاسلا تامالع نمو
 مقانثلا معلا نمت ةعاتلا ا طارتناب ملعلاو:«يرجيلا ةانبلا ةزقلا ىف ةكيدجلا
 .كلذب نيقيلا ىوقيف ملك يبنلا قدص ىلع لدي يذلا

 ةبيرق نوكت ىتلا تايآلاو تامالعلا :ىربكلا طارشألا :ةعبارلا ةلأسملا

 ا يفسر ادا بيرق ةمايقلا موي نإف تثدح اذإ ثيحب ةعاسلا نم

 اهلبق ليلد اهل نكي ملو اهثودح دحأ نابسح يف نكي مل «ةميظع تايآ اهنأل
 دقو «ثيداحألا ىف تءاج امك رشع ىربكلا طارشألاو .اههباشي ام اهل وأ

 طارشألا هذهو طق ةعبرأ رك يراحطلاو «ةبترم ريغ ثيداحأ يف تءاج

 نب ىسيع لوزن مث «لاجدلا جورخ : اهثودح ىلع ةبترم يه ةرشعلا

 :فوسخ ةثالث مث جوجأمو جوجأي جورخ مث «- مالسلا هيلع  ميرم
 مث اهبرغم نم سمشلا عولط مث «برعلا ةريزجبو «برغملابو «قرشملاب
 سانلا رشحت يتلا رانلا جورخ مث ناخدلا مث ىحض سانلا ىلع ةبادلا جورخ

 صوصن تءاج دقو :ىلوألا ىربكلا ةيآلا وه لاجدلاف .رشحملا ضرأ ىلإ

 وهو ءهجورخب هللا نذأ اذإ ءهيف وه سبحم نم جرخيس هنأو ءهجورخب ةريثك

 ك) هينيع نيب بوتكم «ةئفاط وأ ةيفاط ةبنع هنيع نأك نيعلا روعأ هنكل رشب
 هعم راحت ام ةردقلا نم  العو لج - هللا هيطعي .نمؤم لك اهأرقي (ر ف
 نم امو .ضرألا يف تثدح ةنتف مظعأ هتنتفو .نيعبرأ هتنتف رمتستو «بابلألا

 ىلع تادكأتملا نم ناك اذهل ءلاجدلا حيسملا ةنتف هتمأ رذحو الإ يبن

 ةنتف اهنمو «عبرأ نم هللاب ذيعتسي نأ مالسلا لبق ةالص لك يف نمؤملا

 يف ايح نكي مل لاجدلا حيسملا نأ هيلع هيبنتلا يغبني اممو .لاجدلا حيسملا

 ناك هنأ ىلع لدت ال اهلك «ءيح هنأ اهيف ءاج يتلا ثيداحألاو لَك هدهع

 يدهملاو «ءيدهملا روهظ دعب نوكي لاجدلا جورخو لو يبنلا نمز يف

 «لاجدلا جورخ نم ًابيرق نوكي امنإو «ىربكلا ةعاسلا طارشأ نم سيل
 يأ - ةليل يف هحلصيو هيدهي  العو لج - هللا نأل ؛ًايدهم يدهملا يمسو
 ب ققلتخ نب ىيقلا ةيرو وع قو < نباعلا ةزامإرب ةنالزلا رمال هةطلسي

 ”؟



 يف ثيداحألاو ؛هللادبع نب دمحم خلك انيبن مساك همساو ؛- امهنع هللا يضر

 « هتنتف مظعتو لاجدلا جرخيف هتقو يف تاريخلا رثكتو .رتاوتلا لح غلبت هركذ

 قشمد يف ءامسلا نم لزني «نآلا يح وهو - مالسلا هيلع : ىسيع لزني مث

 يف لاملا ضيفيو «.هلتقيف دل باب ىف لاجدلا كرديف «ءاضيبلا ةرانملا دنع

 لهأ هب نمؤيو «ريزنخلا لتقيو بيلصلا رسكيو - مالسلا هيلع  هدهع

 تح اَدِإ ىّرح# : ليلاعت لاق جوجأمو جوجأي هذهع يف نك .باتكلا

 3 ل[ةك :ءايبنألا] © ةررليش ٍبَدَح ٍلكح نم : مث 0 وأي

 جوجأي نأ :ناتيآلا تلدف [44 :فهكلا] 4«ِضرَأْلا يف َوُدِسْنُم َْجْأَمَو يمي

 «ةعاسلا مايق دنع امهرمأ مظعي ناريبك نابعش امهف , مويلا نادوجوم جوجأمو

 مث .اليل ريسلا وهو نولسنيو «ةهجلا :بدحلاو بدح لك نم نوتأي مهنأو

 ءمهفيجب ضرألا نتنت مث «نوتوميف - مالسلا هيلع - ىسيع مهيلع وعدي

 - مالسلا هيلع - ىسيع ثكميو .رحبلا ىلإ مهلمحب  هلالج لج - هللا رمأيف

 نآرقلا ىف و هركذ ا :اهبرغم نم سمشلا هيلطر اهلطم م اهلثم ثدح' نأ قبسي

00 

 عني ال 1 تيا َُصس قي موي" :ئلاعت لاق ءةحيحصلا ةنسلا يف كلذكو

 [168 :ماعنألا] 4 ابين هيف ْتَبَسك أ ُلَبق نم ْتَمَماَع نكت ل اًهثئيإ اسف

 ةيآ يهو .اهنرغم نم سمشلا علطت مل ام دبعلا نم ةلوبقم لازت ال ةبوتلاو

 ءاهناميإ سفن عفنت ال نكل نوئمؤي سانلا نإف تعلط اذإ اذهلو «ةفولأم ريغ
 ةردقلا  العو لج - هللا هيطعي ؛ةقلخلا ميظع ناويح يهو ةبادلا جرخت مث

 َنَم َهَّباَد مه اًنحَرْخَأ َمِيَلَع ُلوَقْل مَثَو اَذِإَو ©98 :نئلاعت لاق «سانلا مسو 7

 مستف 8[2؟ :لمنلا] © 0 ال انياب انك سائلا ذأ ْرْهَبَكُت ِضْيْدَ

 ىربكلا تايآلا نم ل م

 ىقبيف «ناميإلا لهأ حاورأ ضبقتف ةليل يف ةفيفخ - العو لج - هللا اهلسري -

 يف لاقي الف ءهرمحلا جراهتك نوجراهتي كرشلاو قافنلاو رفكلا لهأ
 مث .هللا ركذا هللا ركذا وأ هللا قتا هللا قتا لاقي ال ينعي :هللا هللا ضرألا

 يذلا ناخدلاك ةميظعلا ةيآلاب سيل هنكلو ةرم لصح ناخدلاو «ناخدلا نوكي
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 جرخت ران تايآلا رخآو رمألاو بطخلا هعم دتشيو ةعاسلا مايق برق لصحي

 سانلاب طيحتف ضرألا يف رشتنت مث ندع رعق نم برعلا ةريزج بونج نم
 لصحي كلذ دعب مث «مهعم ليقتو مهعم تيبت «رشحملا ضرأ ىلإ مهرشحت
 دعب مث «نوعبرأ نوكي مث .عزفلا ةخفن :ىلوألا ةخفنلا روصلا يف خفنلا

 لج - هللا انناعأ .ءثعبلا ةخفن نوكتف نوعبرأ كلذ دعب مث ةخفن نوكت كلذ

 .ةمايقلا موي تابرك ىلع - العو

 نيب ام يهو ءًادج ةريثك ةعاسلا طارشأ يف تافلؤملا :ةسماخلا ةلأسملا

 اذه يف زرحتي نأ ملعلا بلاطل يغبنيو لهاستم نيب امو .ءققدم بيصم

 حص اذإ اهل ملسي نأ بجيف «يبيغ رمأ ةعاسلا طارشأ نأل كلذو ءرمألا

 بجاولاف ءاليوأت الو ًازاجم ال اهتقيقح يفني امب اهل ضرعتي الو «ليلدلا
 رومأ نم ربخأ اميف خلك يبنلا قيدصت هيف نأل اهرهاظ ىلع اهب ناميإلا

 .بيغلا

 ةعيرشل ًاعنات لزني هنإف  مالسلا هيلع - ىسيع لزن اذإ :ةسداسلا ةلأسملا

 هب نمؤي نأ ًايح ناك نم ىلع بجو كي دمحم ةثعبب هنأل لكك دمحم
 شكلك هلوسر ةنسبو - العو لج - هللا باتكب ًامكاح  مالسلا هيلع  نوكيف

 قلع ةعانبلا ظازشأ لن نأ :نانلا نفعل اح ' از *:ةعئانلا ةلاملا
 ال امم اذهو .ركذ ام ىلع اهقابطنا يف قيقحت نود هيف شيعي يذلا عقاولا

 ءرملا رذحي نأ بجاولاو .يرحتلا متأ هيف نورحتي لب «ءاملعلا هيلع رساجتي

 اهيف مظعت يتلا ةنمزألا يف ةصاخو عقاولا ىلع ثيداحألا ضعب قيبطت نم

 اهيف نأ :ةعاسلا طارشأ داريإ نم ةنسلا لهأ دوصقمو .تامزألاو نتفلا

 ربخأ امك .اهب ناميإلا يف سانلا يلتبيلو هلي لوسرلا ةوبن ىلع تالالد

 .لِلَك يبنلا كلذب

 .لةداه<< >2

 حا



 باتكلا فلاخي ًائيش ىعدي نم الو .ًافارع.الو ًانهاك قدصن الو] **

 ْ .[ةمألا عامجإو ةنسلاو

 ةنسلا لهأ لوصأ نم لصأ ريرقت اهب ديري هتديقع يف ةلمجلا هذه
 يعدي وأ .«بيغلا ملع نم ًائيش يعدي نم نوقدصي ال مهنأ وهو ةعامجلاو
 هنمز نأ :ةديقعلا ىف اهداريإ ببسو .ةنسلاو نآرقلا هيلع لد امل ةفلاخم الاح

 نعل اننيوز ةيئاطيش لاوحأ هل نوكيو ءايلوألا ىلإ بستني نم هيف رثك
 : لئاسم ةلمجلا هذه تحت ركذنو «بيغلا ملع مهضعب

 ملعي الف بيغلا ملعب صتخملا وه  هلالج لج - هللا :ىلوألا ةلأسملا
 بيغب ملاعلا وهو دحألا دحاولا وه  العو لج - هللا لب ءبيغلا دحأ

 يف نم دلعي ال لق## :للاعت لاق ءنيهيف نمو نهيف امو“ ضرألاو :تاوامسلا

 بيغلا ملع نم ًائيش ىعدا نمو [56 :لمنلا] 4ُهَلَأ اَّلِإ بيلا ٍضْرَأْلاَو ِتوْمَّسل

 رومألا نم ةفارعلاو ةناهكلا تناكو .مهناوخإ نم وأ نيطايشلا نم وه امنإف

 ناهكلا ليبق نم سانلا يف بيغلا ملع ءاعدا ببسو ؛ةيلهاجلا يف ةعئاشلا

 ةبذاكلاو ةقداصلا تامولعملاب مهدمت نيطايشلا نأ ؛نيمجنملاو نيفارعلاو

 رمألاب ىحوأ اذإ  العو لج - هللاو. رثكأ وأ ةبذك ةئام نهاكلا اهعم بذكيف

 .هتكئالمل هللا هيحوي ام ضعب نيطايشلا تعمس هتكئالم رمأو ءامسلا ىف

 .موجنلاب تسرحو بهشلاب ءامسلا تئلم اذه لجألو

 انيمعسم (تايدملاب تكبر يضقت وما وهاكلا  ةيناغلا ةلاثملا

 وأ نهاكلا قيدصت نأ ىلع ةنسلا يف ةلدألا تلد :ةثلاثلا ةلأسملا

 نم» :ِةْكَك لاق ءريبك مثإ هيف نيفارعلاو ةنهكلا نايتإ نأو ءرفك هنأ «فارعلا

 :ِلكَك لاقو .''"ًأموي نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ءيش نع هلأسف ًافارع ىتأ

 ة6 قفص ملسم )00(



 نأ ىلع تلدف :20نمحت ىلع لونا امي وفك دقف :هقدضق ًانهاك تأ نما
 نيعبرأ ةالصلا لوبق مدع هيلع بترو ءهنع يهنم فارعلا وأ نهاكلا نايتإ

 .اهتداعإ هنع طقسيو اهءادأ هيلع بجيو اهيلع بائي ال هنأ لوبقلا مدعو .ًاموي
 مهتباتتسا بجيو رفك اذه نإف نيطايشلاب اوناعتسا اذإف فارعلاو نهاكلا امأو

 لئاسلا امأ .هلاثمأو قيدنزلا مكح يف رم ليصفت ىلع اولتق الإو اوبات نإف
 رفك انه رفكلا لهو «؟دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف» : هلك لاق دقف قدصملا

 رهاظب ًاذخأ ربكأ رفك وه :لاق نم ملعلا لهأ نم ؟رفك نود رفك مأ ربكأ
 رهظأ اذهو ءرفك نود رفك وه :لوقي نم ءاملعلا نمو .ارفك دقف» :هلوق

 ًانهاك ىتأ نم» :تاياورلا ىدحإ يف ءاج :لوألا :نيرمأل ليلدلا ثيح نم

 مدع بترف "'«ةليل نيعبرأ ةالص هل لبقت مل هقدصف ءيش نع هلأسف ًافارع وأ

 ارفاك قدص يذلا لئاسلا ناك ولو ءاعم قيدصتلاو لاؤسلا ىلع ةالصلا لوبق

 سانلا :ىناثلا .ةنيعم ةدمب ديدحت نود بوتي ىتح ةالص هل لبقت ال هنإف

 نكلو ؛بيغلا ملع نوعي مهنأ رابتعا ىلع ال فارعلاو نهاكلا :نوقدصي
 .هب نوقدصي اميف ةهبش مهل نوكيف «عمسلا نيطايشلا قارتسا نم اذه نولوقي
 اذه عمو .ًاقلطم بيغلا نوملعي مهنأ مهيف ادقتعي نأ نم عنمت ةهبشلا هذهو

 .ارفك هَل يبنلا هامس امع ىهتني ىتح عدرلاو غيلبلا ريزعتلا بجي

 ًاريثك ناكو «ةثعبلا لبق ناك ام :لوألا :ةنمزأ ةثالث هل عمسلا قارتسا

  العو لج - هللا نإف «ةثعبلا دعب :ىناثلا .كلذ ىف  العو لج هلل ةمكحل

 رهاظن' 216 ىبنلا ذهع دعب ام. :كلاغلا :ءابهشو  ًانيدش ًاسرخ ءامشلا آلف
 يعدي لكل ةسارخلاو :بييشلا نه اضيأ ءابشلا ىلغت ملاهنأ ىلع لدي ةلدآلا
 همجهتل رفك بيغلا ملع ءاعداف ءاذه ىلعو .هعم ةهبشلا رثكتو ةوبنلا دحأ

 نم الإ بيغلا ملع ىعدي ال هنأل وأ هب  العو لج هللا صتخي ام ىلع

 .مهيلإ برقتيو نجلاب نيعتسي

 ىصحلاب برضلاك روصلا ةعونتم ةفارعلاو ةناهكلا :ةسماخلا ةلأسملا

 )١( دواد ربأو «(108/9) دمحأ )8٠54"(.

 .هجيرخت قبس (0)
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 نودرويو هئايبنأ ضعبل هللا ملع نم هنأ ًابذكو الجد نوعدي طخلاو ءطخلاو

 هطخ قفاو نمف ءطخي ىبن ناك» :لاق طخلا نع لئس امل لكي ىبنلا لوق

 :لاق مث ءاهكردي نأ دحأل.نكمي 'الف يبنل ةيآ ناك طخلا لصأف: 2'"«كاذف
 وأ فارعل نكمي الف ءهكردي نأ دحأل نكمي ال اذهو ءكاذف هطخ قفاو نمف

 دقو «يسيطانغملا ميونتلا ةثيدحلا روصلا نمو .يبنلا طخ اذه لوقي نأ نهاك

 ىلع بجيف «ةناهكلا بورض نم برض هنأ ءاتفإلل ةمئادلا ةنجللا تتفأ

 نهكتملا هذخأي امو هيف اولهاستي ال نأو راكنإلا دشأ هوركني نأ نيملسملا

 ."”(ثيبخ نهاكلا ناولح» :ِةلكي هلوقل مارح

 ةرفك مأ نيملسم اوناك ءاوس مارح نجلاب ةناعتسالا :ةسداسلا ةلأسملا

 : ةلدأ ةدعل

 «ةنسلاو باتكلا صوصن يف مرحم ينجلاب يسنإلا عاتمتسا نأ :لوألا

 .ءانثتسالا ىلع ليلد دري ملو

 لَك يبنلا تقو يف مهنم ملسأ دقو ءرَدُق مهل تناك نجلا نأ : يناثلا

 .هدعب نم هباحصأ الو كك يبنلا نعتسي ملو هعمجأب ةوبنلا نمز ىضم دقو
 .عدبلا نم مالا اذه نأ .نلع هن :لدكت ءانم غلبأو مظعأ اذهو

 لج - هللاب كرشلا بابل حتف نجلاب ةناعتسالا باب حتف نأ :ثلاغلا

 .كرشلا عئارذل ًادس هدس بجيف - العو

 انهو «ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا فلاخي ًائيش يعدي نم الو» :لاق

 : لئاسم

 «لالضو ةمومذم عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ةفلاخم :ىلوألا ةلأسملا

 «كولسلا وأ تايلمعلا وأ داقتعالا باب يف رفكلا ىلإ اهبحاصب لصت دقو
 ةدابعلاو دهزلاو كولسلاو حالصلا اوعدا نمم ةفئاط نأ ىلع لدي عقاولاو

 اهيلع لدي مل لاوحأب وأ بيغلا ربخب وأ ماهلإلاب امإ مهل لصحت ءايشأ اوعدا

 .هريغو هامور ملسم )010(

 )١1954(. ملسمو ((779/) يراخبلا (؟)

 نى



 فوصتلا نوعدي نميف رثك اذهو ءاهفالخ ىلع ةمألا تعمجأو ةنسلاو باتكلا

 نيفارعلاو ةنهكلا قدصن ال اننأ امكو .هلبق امو يواحطلا نمز يف اوناك نمم
 ةنسلاو ساتكلا فلاخي ًائيش ىعدي نم قدصن ال كلذكف هوغو ام ءاعداب

 .بيغلاب ًاملع وأ ًالاوحأ يعديو حالصلا هرهاظ نمم عامجإلاو

 ةالغلا مهنم :تائف داهزلاو ءايلوألا نم اودع نيذلا :ةيناثلا ةلأسملا

 ماهلإلا معزي نمم مهنود نم مهنمو ؛«مهيلإ ىحوي مهنأ اومعز نيذلا
 يف ةردق ىلع هنأ معزي نمم مهنود نم مهنمو .بيغلاب رابخإلاو
 .مهدعب سانلا هثدحأ امب نوثدحي مهنأو رئامضلا يف امن ملعلاو لاوحألارييغت

 ةمألا اهيلع تعمجأ يتلا يه ةدابعلاو دهزلا يف فلسلا ةقيرط نأ كش الو

 نم ًائيش نوعدي الو  العو لج - هللا نوجريو نودهزتيو نودبعتي مهنأ نم
 .ةيناطيشلا لاوحألا

 لح ه2



 .[اباذعو ًاغيز ةقرفلاو ءًاباوصو ًاقح ةعامجلا ىرنو] **

 نأ «ةعفانلا ةديقعلا هذه نم ةلمجلا هذهب هللا همحر يواحطلا ديري

  العو لج هللا هقحأ ًاقح ةعامجلا نوري ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 ءاهب كسمتلا يفو اهب مازتلالا يف انادي عاملا قالون مهنأو هلك هلوسرو

 ببسو .ةمألا هب بقاعت ًاباذعو طارصلا نع ًاغيز اهعاونأب ةقرفلا نوري مهنأو
 غيزلا هب لصح ام مظعأ نأ :لوألا :نارمأ دئاقعلا يف ةلمجلا هذه داريإ

 قرفلا نأ :ىيناثلا .ةعامجلا كرت ءارج نم ناك ةمألا ىف فعضلاو لالضلاو

 مهتفلاخمو : ايتذيف اقجيع ةعامجلا تارو ءاهتتلطو م ةقرفلا تأر ةلاضلا

 : لئاسم انهاهف كلذ نيبت اذإ .ةيجانلا ةقرفلا ةمس

 ينعي «داقتعالا اهب داري نطوملا اذه ىف «ىرن» ةملك :ىلوألا ةلأسملا

 9 حلا لها قع ىف عت ةيلكو نادل ةلاكهلا “نأ لجأل ال ءدقتعنو

 هج لهأ ةمئأ رق ا اهب داري هنإف عمجلا ةغيصب تءاج اذإ دئاقعلا بتك

 .مهنيب فالخ نود مهدئاقع يف ةعامجلاو

 :ِهلِكَي هلوقك ثيداحأ ةدع ىف اهركذ ءاج ةعامجلا :ةيناثلا ةلأسملا

 ىدحإ ىلع تقرتفا دوهيلا نإ» :هلوقكو .©70باذع ةقرفلاو ةمحر ةعامجلا»
 ةمألا هذه نإو ءةقرف نيعبسو نيتنث ىلع تقرتفا ىراصنلا نإو ةقرف نيعبسو

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

 ام لثم ىلع ناك ام يه» :ةياور يفو .«ةعامجلا يه» :لاق .هللا لوسر اي

 لج  هلوق يف ىنعم نآرقلا يف تءاجو «؟" يباحساب مول هيلع انأ

 :ناعون ةعامجلاو ٠١[. :نارمع لآ] «اعيِيَج هلا لب ْاوُمِصَتَعَو : العو
 ىهو نيدلا ىف ةعامجلاو .ايندلاو نادبألا ىف ةعامجو :نيذللا يف ةعامج

 يف نسالا 556 نأ الجال ليسرلا لاسر -:العو لج - هللا نإف ءساسألا

 نم ةعاط ةمزالمب نادبألا ةعامج امأو .رومألا مظعأ وهو ديحوتلا وهو مهنيد
3 

 لج - هللا ةيصعم ريغ يف ةعاطلاو عمسلاو ءرمألا  العو لج - هللا هالو

 )١( ناميإلا بعش يف يقهيبلاو دمحأ )91١9(.
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 وأ لوألا عونلا يف طيرفتلاو .لوألا عونلا قيقحتل ةليسو عونلا اذهو «- العو
 جتني يناثلا عونلا يف طيرفتلاو .ةقرفلاب هب  العو لج هللا بقاعي هضعب يف

 ةقرفلا نم تثدحأو الإ نادبألا يف ةقرف نم امف .هضعب وأ لوألا يف طيرفتلا

 .نابسحلا ىف لخدي ال ام نايدألا ىف

 «نادبألا ةعامج لبق قارتفالا اهيف لصح نيدلا ةعامج :ةثلاثلا ةلأسملا

 .هنع هللا يضر نامثع ةفيلخلا لتق ىلإ رمألا مهب لآو جراوخلا تاآشن- امدح

 ديحوتلا قيقحت ىلإ وعدي نمف .ةعامجلا تلتخاو ةقرفلا تعقو كلذ دعب مث

 ةقيقحلا يف وه ءمارحلا ميرحتو لالحلا لالحإو عدبلاو هلئاسوو كرشلا ذبنو
 رمألا لآ مهنيد يف سانلا عمتجا اذإ هنأل «نادبألا يف عامتجالا ىلإ وعدي

 يف عامتجالا ىلإ اوعد ملعلا يف نوخسارلاو .مهنادبأ يف مهعامتجا ىلإ

 يعرشلا ملعلا رشنو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب كلذ قيقحتو نيدلا
 امل ًافلاخم كلذ اوري ملو «ةيعرشلا اهقرطب ةحيصنلا ءادأو ءهيلإ ةوعدلاو

 رومألا نيب اونزاوف .ايندلاو نادبألا يف عامتجالا نع  العو لج - هللا بجوأ

 فوخلا ماقمو هلاقم هل نمألا ماقمف «لاقم ماقم لكل اولعجو ةكنحو ةمكحب

 .نيلصألا نيذه يف طيرفتلاب الإ ةلزتعملاو

 هنأ :ًاقح ىنعم (ًاباوصو أقح ةعامجلا ىرنو) :هلوق :ةعبارلا ةلأسملا
 ينعي ؛ ايزو .ةعامجلا بوجو صوصخنلا ةلالدب انملع دقو «بجاوو تباث

 .ليبسلا ريغ ىلع وهف اهقيرط ريغ كلس نم نأ
 :لئاسم ًاضيأ انهو «ًاباذعو ًاغيز ةقرفلاو» :اهدعب لاق

 يف ةقرفف «ةقرفلا كلذكف .«ناعون ةعامجلا نأ امك :ىلوألا ةلأسملا

 .نادبألا ىف ةقرفو «نيدلا

 .بتارم ىلع ةمألا ىف تلصح ىتلا نيدلا ىف ةقرفلا :ةيناثلا ةلأسملا

 راكنإك «ةيرفكلا ةيكرشلا عدبلا ثودحب نيدلا لصأ ةفلاخم اهمظعأ

 .مهب ةثاغتسالاو تاومألا ءاعدو هللا ريغ ةدابعكو  العو لج - هللا تافص

 ةئجرملاو جراوخلا نم لصح يذلا يرفكلا ريغ يعدبلا قارتفالا اهيليو

 "همه



 ةثلاثلا ةبترملاو .ناتهمذم ناتبترملا ناتاهو .مهوحن ىحن نمو ةيردقلاو
 ءاهريغو عويبلاو ةراهطلا ماكحأك ةيلمعلا لئاسملا يف قارتفالا :قارتفالل

 لاق يذلا ناك نإو «لصألا ثيح نم مومذم لئاسملا هذه يف فالتخالاو
 نيب عقو يذلا ةيهقفلا لئاسملا يف فالتخالاو ءرجؤيو روذعم هداهتجاب ًالوق
 نارجأ وأ ئطخملل رجأ امإ هيف هناحصأل فالتخا «ةمئألاو ةباحصلا

 ىوه نع ةجيتن وه امنإو قحلل رحتمب هيف سيل ًالوق لاق نم امأو .بيصملل
 .رجؤي الو مثأي اذهف ءةوهشو

 نوكي ال نأ بجاولاف تايهقفلا ىف ءاملعلا فلتخا اذإ :ةثلاثلا ةلأسملا
 لج - هللا نم ءالتبا فالخلا اذه نأل .بولق قارتفا الو نادبأ قارتفا .هعم
 نم نأو ءأطخأ اذإ رجأو باصأ اذإ نارجأ دهتجملل نأ رظنيف .سانلل  العو

 - هللا نأو .هل هعابتا يف روذعم هنأ قحلا هل نبتسي ملو هعبتاف مامإ يف قثو

 يف طيرفتلل ًاببس فالخلا اذه لعجي هنإف «ةبوقع موقب دارأ اذإ - العو لج
 تايهقفلا يف فلاخ نم رذعي نأو قحلا رصني نأ بجاولاو .«نادبألا ةعامج

 «يوق فالخ :نيعون ىلع فالخلاو .هطلغ ىلع عباتي الو ءأطخأف داهتجال

 مهف يف هيف فالخلا ناك ام :يوقلا فالخلا طباضو .فيعض فالخو
 ةفلاخمب هيف فالخلا ناك ام :فيعضلا فالخلا طباضو .حجرم الو ليلدلا
 امأو «هيف راكنإ ال يوقلا فالخلاو .ليلدلا مهف يف طلغلاب وأ ليلدلا
 لئاسم ىف راكنإ ال :ءاملعلا لوقو ءراكنإلا هيف نإف فيعضلا فالخلا
 .داهتجالا لئاسم يف راكنإ ال كلذكو «يوقلا هب نونعي فالخلا

 لك >2



 هللا لاق مالسإلا نيد وهو ءدحاو ءامسلاو ضرألا يف هللا نيدو] **

 :ئلاعت لاقو [14 :نارمع لآ) «دكَسِإْلا هلأ دنع تريلا َّنإ# :ئلاعت

 .[[7 :ةدئاملا] 55 ْملَسِوْلَ مل ٌتِيِضَرَو#

 هلالج لج - هللا نيد نأ اهب ررقي هللا همحر  همالك نم ةلمجلا هذه

 وه  قلخلا نم قضارعلل افيقتحت ةعاط دباهلإا فرقتو» ه2: هثلآ: قاذي»ام/وهوار

 هب دبعت يذلا وهو ءءامسلا يف ةكئالملا هب تدبعت يذلا وهف .مالسإلا

 .هب الإ رايتخالا هاطعأ نم هب دبعتي نأ  العو لج - هللا ىضري

 وهو لسرلا هيلع تعمتجا يذلا مالسإلا نأ اهب ديري ةلمجلا هذهو

 نود ةيربخلا دئاقعلا وهو ضرألا ىف يذلا نيدلا وهو ءامسلا يف يذلا نيدلا

 .هيضرو هن هللا نذأ يذلا مالسإلا وه لوسر لك ةلمف .يهاونلا رماوألا
 : لئاسم انهاهو

 ماعلا مالسإلا وهو «ءنيمسق ىلإ مسقني مالسإلا :ىلوألا ةلأسملا

 وهو .ماعلا مالسإلا هب ىلعي انه فلؤملا مالكو «صاخلا مالسإلاو

 كرشلا :نم:ةءازيلاو ةعاطلاب دايقنالاو ديحوتلاب  العو لج - هلل مالستسالا

 : يناثلا عونلاو .مهرخآ ىلإ مهلوأ نم لسرلا هيلع تعمتجا يذلا وهو .هلهأو

 يف هريسفت ءاج يذلا وهو بدع دمحم ةعيرش وهو ضصصاخلا مالسإلا

 يف ءاج يذلا وهو ولا 2 . سمخ ىلع مالسإلا ينبا : دلك هلوق

 .مالسإلا اهلمشي ثاللثلا بتارملاف 5 مالسلا هيلع - ليربجل دلع هياوج

 نايدأ اهنأب مالسإلاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نع ربع نم :ةيناثلا ةلأسملا

 تريلا َّنإ# :دحاو نيدلا نأل ؛ةعيرشلاو ةديقعلا ىلع طلغ دقف ةيوامس

 وهو دحاو يوامس نيد الإ ةمث سيلف ١9[ :نارمع لآ] 4« ذكسإلا هللا َدنِع

 ةعيرش ةيدوهيلاو  مالسلا هيلع - ىسيع ةعيرش يهف ةينارصنلا امأ .مالسإلا
 5 مالسلا هيلع - ىسوم

 )١( ملسمو :((8) يراخبلا )15(.



 اذإ :نيدي ناد نم ةغللا يف هقاقتشا لصأ نيدلا :ةثلاثلا ةلأسملا

 :انه هلوقو ءهنأش يف اداتعمو هل امزالم نوكي امب مزلأ وأ مزتلا

 رمالا ىلإ ةفاضإ ىه - العو لج 2 برلا ىلإ ةفاضإلا هذه هللا نيد

 مومع امهنيب ةديقعلاو ةعيرشلاو نيدلاو «لعافلا ىلإ ةفاضإ تسيلو ءاهب

 نع ربعي نأ نكميو ءايشأ يف فلتختو ءايشأ يف كرتشت يهف صوصخو

 .رخآلاب دحاو لك

 مالسإ :ىلإ مسقني  مالستسالا ثيح نم - مالسإلا :ةعبارلا ةلأسملا

 العو لج - هللا ريغ ىلإ هجوتي ال نأ :هجولا مالسإو .بلقلاو لمعلاو هجولا

 :ةرقبلا] © ٌنِسحُم َوْهَو هَل ُمَهْجْو ُمَلَسَأ ْنَم ٌقَّب# :للاعت لاق ءهتادابع يف -
 نم هيف اصلختم هلل هيف املستسم لمعلا نوكي نأ :لمعلا مالسإو [

 لامعأ لكو هلمعو هلوق يف صلخي نأ ءلصألا وهو :بلقلا مالسإو .ىوهلا

 يف مالسإلا لهأ كلذك .؛بتارملا اوتوافتم ناميإلا لهأ نأ امكو .هبلق

 توافتلا لبقي مالستسالا وه يذلا مالسإلا نأل ؛بتارملا اوتوافتم مالسإلا

 .صقنلاو ةدايزلاو

 هيبشتلا نيبو ءريصقتلاو ولغلا نيب وهو» :اهدعب هللا همحر لاق

 ةليباقتم ظافلأ ةعئرأ هذه .«سأيلاو نمألا نيبو ءردقلاو ربجلا نيبو .ليطعتلاو

 تافصلا ىدحإ ىلإ تحن ةلاضلا قرفلا نأ لجأل هللا همحر  اهيلع صن

 هذه يضتري ال مالسإلا نأ ينعي «نيب وهو» :هلوقو .اهركذ يتلا ةينامثلا

 عم سيلو هيبشتلا الو ريصقتلا الو ولغلا عم سيل قحلا هللا نيدف «تافصلا

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ ديريف .سأيلا وأ نمألا وأ ردقلا وأ ربجلا وأ ليطعتلا

 لخدي ةلمجلا هذهو .لئاسملا لج يف ةيطسولاب اوذخأ حلاصلا فلسلا عابتا

 ىف طسو قحلا داقتعالاف .انعم ترم ىتلا اهلئاسمو ةديقعلا دارفأ لك اهيف

 لك يفو ماكحألاو ءامسألا بابو رذقلاو, ناميإلا باب يفو تافصلا باب
 : لئاسملا ضعبل ضرعنو .لمعلاو ةديقعلا لئاسم

 ولغلاو ءءافجلاو ولغلاب هنع ربعي دق ريصقتلاو ولغلا :ىلوألا ةلأسملا

 يف ْاوُنْنَم ال ٍبتِكحلا ٌلْهاتَي# :ئلاعت لاق .ءصوصنلا يف ءاج ظفل

 نيدو



 ةدايزلا :ولغلا ىنعمو .2'"«ولغلاو مكايإ» :ْهكك لاقو ١7١[ :ءاسنلا] *« تحييد

 وهف ريصقتلا امأو .داقتعالا يف وأ دبعتلا يف وأ كولسلا يف ًاعرش هب نذأ امع

 اورفكف ولغ جراوخلاف .تاوهشلا عبتيو وفجيو رصقي نأب دبعلا هب رمأ ام كرت
 تاوهشلا لهأ مهو ريصقتلا قيرف مهلباقو «تادابعلا يف اوددشتو ةباحصلا

 - العو لج - هللا هبشي نأ :هيبشتلاو .تادابعلا رومأ ىف لهاستلاو رئابكلاو

 نعي: تعم ماعتا ىف نإ ةيقيكلا ف دلعو لج  هللاب قلحلا هيفي نأ هفلخب
 تافصل ةهبشم - العو لج هللا تافص اولعج نيذلا مه :ةهبشملاو ؛ةفصلا

 ليطعتلا امأو تافصلا ضعب وأ ميسجتلا لهأ لاحك تافصلا عيمج امإ هقلخ
 .هتافص نم  العو لج - هللا يلخي نأ :ليطعتلاو ء«ءالخإلا نم ذوخأم وهف

 ليطعتلا نم بيصن هلف رثكأ وأ ةفص ىفن نم لكو .ةلطعم تافصلا ةافنف

 كلذكو نافنص ةيربجلاف ؛مومذم امهالكو ردقلاو ربجلاو .ىفن ام ردقب
 نم سأيلاو هللا ركم نم نمألاو .امهنيب طسو هللا نيدو .ءنافنص ةيردقلا

 الف ءًايجار ًافئاخ ريسي نأ دٌّحوملا ىلع بجاولاف  العو لج - هللا حور

 ءاجر هعم نوكي ال ثيحب سأيي الو ةتبلأ فوخ عم نوكي ال ثيحب نمأي
 يفو ءاجرلا ىلع هللا نم فوخلا بناج بلغي ةحصلا ةلاح ىف ءرملاو .ةتبلأ

 ةافولا برق ةلاح يفو .فوخلا ىلع ءاجرلا بناج ٍبلغي ضرملا ةلاح

 .نيبناجلا نيب يوسي

 ءآرب نحنو ًانطابو ًارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف» :اهدعب هللا همحر لاق

 هركذ ام عيمج نأ كلذب ديري .«هانيبو هانركذ يذلا فلاخ نم لك نم هللا ىلإ

 ىفخي الو «هيف قفاني الف ًانطابو ًارهاظ هداقتعاو هنيد هنأ ةكرابملا ةديقع ىف

 دلت نيف الا“ نانتألا هسلعيت ذأ مالا داقعالا نآل نحأ عش يلو: ايف
 ةقيرط فلاخ- نم لك نم ًائربتم لاق .ءالبلا ىلع تابثلا ةعاطتسا مدعو ةنتفلا
 يذلا فلاخ نم لك نم هللا ىلإ ءارب نحنو :ةعامجلاو ةنسلاو ثيدحلا لهأ

 عبات ةدودحم لئاسم يف - هللا همحر  طلغ هنأ انعم مدقت دقو .هانيبو هانركذ

 لهأ مالكل قفاوم همالك ةلمجلا يف نكل «ناميإلا يف ةفينح يبأ لوق اهيف

 )١( نابح نباو دمحأ )81/1"(.



 انملع ءاوس ةنسلاو باتكلا فلاخ نم لك نم هللا ىلإ أربتن نحنو .ثيدحلا

 رابخألاب قيدصتلاب هب  العو لج هللا انرمأ انهي الامجإ نيدنف .ملعن مل وأ

 .ىهاونلا نع ءاهتنالاو رماوألا بوجو داقتعابو

 ل ةا<حخ >2



 نم انمصعيو هب انل متخيو ناميإلا ىلع انتبثي نأ ئلاعت هللا لأسنو] **

 ةهبشملا لثم «ةيدرلا بهاذملاو .«ةقرفتملا ءارآلاو ةفلتخملا ءاوهألا

 ةنسلا اوفلاخ نيذلا نم مهريغو ةيردقلاو ةيربجلاو ةيمهجلاو ةلزتعملاو
 لالض اندنع مهو ءارب مهنم نحنو ةلالضلا اوفلاخو ةعامحلاو

 .[قيفوتلاو ةمصعلا هللابو .ءايدرأو

 اهيف نيب ثيح «ةكرابملا ةديقعلا هذه نم ةريخألا لمجلا يه هذه

 رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو  العو لج - هللا يف داقتعالا لصأ

 «ناميإلاو ةباحصلا يف مالكلا نم كلذب لصتي امو «هرشو هريخ ردقلاو
 امم ينثتسا اميف الإ  ةمئألا ةماع اهرقيو «قح اهركذ ىتلا لئاسملا هذهو

 اهبنجت يتلا ظافلألا ضعبو ناميإلا لئاسم ضعب يف ةفينح ابأ هيف قفاو
 :تلقتلا مير يلقلاو بلقلاب ةقلعتم داقنعالا ثاوبا نأ كنق الو :ىلرا
 ىلع اهانبم اهنأل ءهداقتعاو هلمعو بلقلا لوق «بلقلا هيف بلقتي ءيش رثكأو

 ىلع كلذ رثأ املك ملعلا نم ًائيش كرت املكف بهذيو ىسني ملعلاو «ملعلا
 مامتهالاب نوصوي نيملسملل ةحصنلاو ةمئألا لاز ام اذهل .ًابلس بلقلا
 نيح - هللا همحر  يواحطلا رفعج وبأ ةمالعلا نسحأ دقو .ةديقعلاو ديحوتلاب

 ىلع انتبثي نأ ليلاعت هللا لأسن» :لاقف ةلاسرلا هذه ةمتاخ ىف ءاعدلا اذهب اعد
 نَمضت يذلا  «نيينابرلا ءاملعلا دنع :لاؤسلا اذه ماقم نيبي اذهو .«.: :ناميإلا
 لاؤس نمضتو ءهضعب وأ هلك بلسي دق يذلا ناميإلا ىلع تابثلا لاؤس

 بوجو  دبعلا ىلع بجاولا نم ناك اذهلف «ةيدرلا ءاوهألا نم ةمصعلا

 هلئالدب ديحوتلاو ةحيحصلا ةديقعلاب عفانلا ملعلا ىلع صرحي نأ  لئاسو
 هاده ذإ دعب هبلق غيزي ال نأب هالوم ىلإ هئوجلو هللاب هتئاغتسا نم ذب ال مثو
 :لئاسم اهيف ةلمجلا هذهو .هادهو هناميإ ىلع هتبثي نأو

 «ةيدرلا بهاذملا تركذ اذإ ةصاخو ءاعدلا نأش مظع :ىلوألا ةلأسملا

 نأو رذحلا بابسأب لمعيو ةئتفلا رذحيو نمأي ال نأ ملسملا ىلع بجاولاف
 .- العو لج - هللا لإ امو اجلي

 «ناميإلا لصأ ىلع تابث :ناعون ناميإلا ىلع تابثلا :ةيناثلا ةلأسملا

 .امهيلك ىلإ جاتحم دبعلاو .هلامك ىلع تابثو

 سك



 لج - هللا اهنسحأ اذإ ةاجنلا لئاسو مظعأ نم ةمتاخلا :ةثلاثلا ةلأسملا

 رذحي نأ بجاولاو .هللا ءاش نإ ةنجلا ىلإ وهف هتمتاخ تئسح نمف «- العو

 نم رثكي نأو هلمعو هبلق حالصإب اهل دعتسي نأو ةمتاخلا ءوس نم دبعلا
 .رافغتسالا

 .«فلسلا دنع عئاش لامعتسا اهل نكي مل ةملك ةمصعلا :ةعبارلا ةلأسملا
 نم مصعي نأ :اهانعم ةمصعلا نأ كلذ ببسو .ليصفت ىلإ جاتحت اذهل

 ةدابعلا ىف نوكي دقو «ةعدب نوكيف ةديقعلا ىف نوكي دق بنذلاو «بنذلا

 :تيذلا سنع نع ّديِلَع هللا لوسر دعب هزني ليغأ الو .ةدايز وأ ًاريصقت نوكيف

 امنإ يهف ةلخملا بونذلا يف عوقولا مدع ىنعمب تناك اذإف .ءبهوت ةمصعلاو

 نأ وهو عونلا اذه بهوت ملف ةمألا امأ لكك هلوسرل  العو لج - هللا اهبهو
 :ناعون بونذلاو ِةَكو يبنلل يه ةلماكلا ةمصعلاو .بنذ لك نم اقلطم مصعي

 حصي اذهل مهيلع هللا ناوضز ةباحصلا يف ةدوجوم تيدمل يهو داقتعا بونذ

 مل هذهف لمع بونذو «ةديقعلا يف للخلا نم ةباحصلا هللا مصع :لوقت نأ

 ةقيرط مزلي نأ :انه ةمصعلا يواحطلا لاؤس ىنعمو .اهنم ةباحصلا مصعي

 .ةقرفتملا ءارالاو ءاوهألا كولس نم اومصع نيذلا حلاصلا فلسلا

 .بهاذملاو ءارآلاو ءاوهألل ةلثمأن كلذ دعب لثم :ةسماخلا ةلأسملا

 ءهقلخب تافصلا يف  العو لج - هللا تهبش قرف ترهظ دقف :ةهبشملاف

 نإ :نولوقيو «خلا ... رشبلا ديك هدي وأ ناسنإلا هجوك هللا هجو :نولوقيف

 ءاطع نب لصاوو ديبع نب ورمع عابتأ ةلزتعملاو .ةهباشملا صنلا ىضتقم
 مهبهذم اونبو .ةلزتعم اومسف هالزتعاف يرصبلا نسحلا ةذمالت نم اناك ناذللا

 نيتلزنملا نيب ةلزنملاو ديعولاو دعولاو لدعلاو ديحوتلا :ةسمخ لوصأ ىلع
 عبات لقنلاو لقعلا اهيلع ليلدلا اولعجو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 رثكي ناكو يذمرتلا ناوفص نب مهج ىلإ نوبسنيف :ةيمهجلا امأو .هل

 راكنإ ىلإ رمألا هب لآف ةينمسلا :مهل لاقي ةيرهذلا ةفئاط رظانف .ةرظانملا
 مهف ةيربجلا امأو .قالطإلا طرشب قلطملا دوجولا ةفص نوتبثيو تافصلا

 .هلاعفأ ىلع فلكملا ناسنإلا ربجأ هللا نأ وهو :ربجلاب لوقلا ىلإ نوبوسنم

 نوبسني ةيردقلاو .ةالغ ريغ وأ ةطسوتم ةيربجو ةالغ ةيربج قبس امك مهو

 ضن



 مل ةريثك قرف كانهو .انعم ترم ماسقأ مهو هيفنل نكلو هتابثإل ال ردقلا ىلإ

 .مهريغو ةالغلا ةئجرملاو ةفوصتملا ةالغو ةضفارلاك اهركذي

 .(.. .ةعامجلاو ةنسلا اوفلاخ نيذلا نم) :هلوق يف :ةسداسلا ةلأسملا
 وه ء.ءاوهألا نم ةمصعلاو ناميإلا ىلع تابثلاب هدصق نأ دكؤي امم اذهو

 .ِهِكَ؟ دمحم انيبن ىلع لزنأ ام لكب اونمآ نيذلا ىلوألا ةعامجلا ةقفاوم

 00 لا ل رانك نركتررتا كيبل ةفااحلو

 ١  .ةلالضلل

 اذهو ا نلعأف (-: : هارب ينم نخنوا : هلوق يف : ةعباسلا 0

 رطل الاَك ذإ دعم نياك ده ف كح رت ين 7-0-3 ا
 نمو لمعلا نم ةءاربلا لهو [4 :ةنحتمملا] 4ِهَّطأ نود نم َنوُدْبْعَت اًِمَو مكن وكمان

 نم ةءاربلاف ءدحاو مكح يف تسيل اهنأ :باوجلا ؟دحاو مكح يف هبحاص

 نكلو ةبجاو ىهف نيكرشملا نم ةءاربلاو نيدحوملا ةالاوم امأ «ةبجاو لمعلا

 .طورشب الإ ًارفك سيل اهكرت
 عفتنا مكف ءأريخ هازجو ةعساو ةمحر يواحطلا رفعج ابأ هللا محر

 انأطخو انللز هلو انل رفغي نأ  العو لج - هللا لأسنو «سانلا اذه هباتكب

 .دمحم انيبن ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو انلزهو اندجو

 انخيش قفوي نأ همركو هنمب ميظعلا هللا لأسأ ءراصتخالا اذه ماتخ يفو

 نأو ءداشرو ىده مامإ هلعجي نأو «خيشلا لآ زيزعلادبع نب حلاص ةمالعلا

 .هلمعو هرمعو هتقو يف هل كرابي
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 اكو





 0 م ا ماو ا ع ةوبنلا متخ ةلأسم
 والا يللا ملاقاة وا ميركلا نآرقلا ةلأسم
 ا م ا ا نآرقلا زاجعإ ةلأسم
 ا ا ا لا ا ع ةيؤرلا
 و قل و ا ردو جدو قرم كسلا دو وب نيهاربلا عاونأ
 2و و و وبول ف طاطا سس عملا زاجملاو ليوأتلا ىنعم

 ا ل و سا و يما جا تافصلا يف ةدعاق

 اي ا دا را ا اوم الاس كل ا هانت جارعملا
 ل هزم ما هر 024الف فم وف ودا وروح راو ونا دما ضوحلا

 ا م و ل ا ل لي ةعافشلا
 ا رو ا ا ا مي ارو لا رحنا ول نوع قولا كلب قائيملا
 20 ا و اي اورو حل ياو ل جل 4 ل ملعلا ةفص
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 ا مالكلاو ةلخلا ةفص

 م نييبنلاو بتكلاو ةكئالملاب ناميإلا

 د ل ةلبقلا لهأ حلطصم
 2 نآرقلا ىف لدجلاو نيدلا ىف ءارملا

 )05010700 56 زيفكتتلا لئاسم

 1 وج نيم دو كنت ل رئابكلا لهأ

 .. رانلاو ةنجلاب ةداهشلاو ةمئألا فلخ ةالصلا

 2006 ةمئألا ىلع جورخلاو فيسلا ةلأسم

 امارة مام هاهو هه ة همم ةعامجلاو ةئسلا ىنئعم

 ةقاع م ماعم داهجلاو جحلاو نيفخلا ىلع حسملا

 2 ا توملا كلمو نيبتاكلا ماركلا

 ا ا ربقلا باذع

 001 رخآلا مويلاب ناميإلا

 ا ل :...- رائلاو ةنجلا

 دابعلا لاعفأ قلخو فيلكتلاو ةعاطتسالا ةلأسم

 1 ءايحألا ءاعدب تاومألا عافتتا

 17 00000000 ءاعدلا ةلأسم

 0 ةيرايتخالا ةيلعفلا تافصلا

 00 ةباحصلا ةلأسم

 ه6 مه م 6م م ام ام ام مار راف د. او اه اودع اه ا ماوأو

 هاه هو أه واو هلو وها ناونولو ةهاواواو ةيهاولو

 ه6 06 6 6م 6و مه 6م .ام او ا. ماعأاو ام اوم هم واول

 6*5 دم مام دام م ا. م او دفا. او .اءاو ماو ماو .اعأو

 همه 66م6 6 م دءاوام فه ام اواو و اواو دو ىف اء اعلو

 660060 6 ا.ه ما. ا. ا. هاو ام ا« .اه ام وام اه هاو اماو

 ه6 6 6 م 66 ماو دمام ا .اوا.م .اماقو ام ا. وأعمال

 ه0 م د6 دم ا. هاف أاو ناو و اه هاو اواو واو م اواو.

 ه6 60 6006 ماو م اما. ا واواه ام هاه وأو هام ماعأو

 6960 مه عدم دمه دم دم وا. داو اه د. ا. مها. اهو اهو ماواعلاو

 ه6 0م ا6ما6م م6 6 م ماع دو ع افأو ها هاو ها اوأاعأم

 ه5 6 05م6 6 6م ماو اه د رواو اع .ءاقو او ماع ع اةاقواعلاو

 مه 6م عامه و هد ها هاو م اواو ام ا. واو .اهاه واو امو

 ه6 هام دم او مام هاذ ماع او و. ا. ءاأواو ا. و وداولو

 ه6 دم 6م م هاف اقواقو هاو اه واوا. ماع ماو اه اقأولو

 .ء مع ماو ام همه م 6و ام هاه ا. ماه واع .اواق هاو اولاو

 ه6 ءاهدق و هاعاقأ ا. اه ةءاوه ع ماوه افاق هاعأو

 .ها6و هاه دم امه دمأاو ماءام او ا. و اوم ىو م مأو

 ه5 6 66م .ه ماو م ا.عافأاج .امأم اه و هع ا. اما.

 ©0660 هد. او د. ام هاو هاف دو مام د. اه اقاو هاو اعلو

 .ه ماع اه 6 .٠ ماه ا. دو ده دوام هاواوأاو ماهو هاهو



 0 ءاملعلا لضف

 مثاماوق مهتماركو ءايلوألا

 0 ةعاسلا طارشأ

 0 نيفارعلاو ةنهكلا

 ثهيف م م ثم امث6 نيدلا ىنعم

 ما. اه ناواو ماو او هاو و اواو هو مع و هدو عاف هاه اواو و ع. و و عهد قو عع ع ده اع

 مانام ام ا. هو هدو و دواو و يافا م ماما و و ده و هاو افاو هم اواو هو قوق عا. اه اه .

 نهانا او هاون او دو اواو اه هام د .اسو ها واه عه هاماقو عاود ةوافاه ءهودو و دو ع ده هه

 نو او م دهام د. اه ا. ا. واو واو او واعف ها عام هاواعاع هه اق دو د. هو اواو ع ا .عامأ»

 ور ها ماقام هاو اواو و هما. 6م . و و ده هه هو ده واو او دودو ده عه اقو هاه » ا » »

 م 6 هد واو واو وأو و اهو ا. واو و واو ع هده د. و هاا اوفو و و دو قف دقاق هع هو فدو

 م6 اه دم واو م هامان ده و وأو. هاءاه هو واوا و هاهو و واعف . وقاعد هعافاه

 واو هو آرام ماع هاف وأم ةاواو اهو وه وه هاهأو هاه قه و سه ٠ هه واهو عفاف هو هه

 ضخ


