
 ةيمكاحلا ١.

 هنأ ًائيبم ةديقعلا لوصأ نع همالك ًائدتبم هللا هظفح بتاكلا ثدحت

 اهيمسي يتلاو (ةاعدلا ءالؤه) جهانم نيبو قحلا حججهمملا نيب ًاقارتفا ةمث

 ضعبف» :لوقي ثيح ةيمكاحلاو ةيهولألا ديحوت لوح رودت يتلاو ةثداح
 لوأ ةملك ةريخألا هذهو ةيمكاحلاو ةيهولألا ديحوت نيب قرفي ةاعدلا ءالؤه

 بطق ديسو يدودوملا ىلعألا يبأ تاباتك نمض رصعلا اذه يف تلقن ام

 حالطصا نع لوقي مث ! !اذكه '”«مهاراج نمو بطق دمحم هيخأ مث نمو

 الإ هنم ئنجت ةدئاف الو هئارو نم ةرمث ال ثداح حالطصا هنأ» (ةيمكاحلا)

 ىنعم يه مهدنع يتلا ةيمكاحلا نأو ىرخأ باسح ىلع لئاسم ميخضت

 لومش هيلع لدي امم ٌءزج ةقيقحلا يف يه «هلل الإ مكحلا نإ» ئلاعت هلوق

 امك لصاح ليصحت وهف رهاظ وه (ى هتالالدو همومعب «ةيهولألا ديحوت»

 ؟!اذكه "”نولوقي

 وه ةيهولآلا ديحوت ذإ» :لوقي نيح ةيهولألا ديحوت ةقيقح نيبي مث

 مث "'«. .نآرقلا انيلع هضرع يذلا لسرلا تاوعد نم مهألا بناجلا

 .(7١صر) ةيوعدلا جهانملا يف ةيعقاو ةيؤر (؟)

 .(7١ص) قباسلا ردصملا (7)

 ١(. 5ص) قباسلا ردصملا (5)



 لعج ةيمكاحلاو ةيهولألا ديحوت نيب قيرفتلا اذهو» :لوقيف لسرتسي

 ةيقيقحلا نيدلا ةياغ» : ىدودوملا لاق امك ةبراضتم هباحصأ دنع تايولوألا

 ةياغ نأل هل دنس ال ٌمالك اذهو . .«ةدشارلا ةحلاصلا ةمامإلا ماظن ةماقإ

 لسرلا ةثعب نم ةياغلاو ء سنإإلاو نجللا قلخ نم ةياغلاو ةقيقحلا نيدلا'

 80 يهتني مت ( ! عدل نينلا صاللخإو هللأ ةدابع يه بتكلا لازنإو

 ةوعدلا نيب فالخلا نمكم وه اذهو» :لاق نيح أتح اهديري ىتلا ةجيتنلا

 ؟!'*”«حجهنملا يف فلاختو ةديقعلا ئنبتت يتلا تاوعدلا نم اهريغو ةيفلسلا

 دب ال عوضوملا يف ضوخن وأ جهلا يف فلاخملا وه نم نيبن نأ لبقو

 نم ةرمث "ال ثداح حالطصا هنأ ةيمكاحلا حالطصا نع بئاكلا لوقي

 ٌحالطصا (ةيمكاحلا) تناك اذإ لوقن اذه ئلعو .همالك رخا ىلإ . .هئارو

 . ثداح

 وأ «ةيفلسلا» اهنمض نمو تاملكلا نم ريثك نأ ةرورضلاب اذه ينعيف

 نع ةديدج انأل كلتو هذه نيب قرف ال ذإ اهالطصا ةثداحح «ةيباهولا»

 نم ةذوخأم «ةيفلسلا» ةملك نكلو لوقي دحأ لعلو ءحالطصاللا ثيح

 هللا همحر باهولادبع نب دمحم ةوعد ىلإ ةبسن «ةيباهولا»و حلاصلا بفقلسلا

 "هلل الإ مكحلا نإ :هلوق نم ةذوخأم اهنإف (ةيمكاحلا» اذكو لوقنف

 .(5١ص) ةيوعدلا جهانملا يف ةيعقاو ةيؤر (5)
 .49 6و قباسلا يدصلا 9

 .بتاكلا فارتعاب ()



 دحأل قحي ال هنإ مث «ةيظفللا يهانملا نم الو ةعدتبم ةملك يه تسيلف

 ةثداح تاحلطصم ابنأ ةجحب تايلكلا نم هتورادي ايي سانلا شقاني نأ

 ! يغبني ال ايف قرولل ديوست اذهف

 ءالؤه» هحرط يذلا ئنعملا مهفي مل هللا هقفو بتاكلا نأ ودبي :ًايناث

 ةيضقلا يف ًاديج نعمتي مل بتاكلا نأ ًاضيأ.يل ودبيو «ةيدوبعلا نع «ةاعدلا

 ًارذحتم اهيف جلي هارت لب «ةيارد امنود اهضاخو اهيف هسفن عقوأو اهحرط يتلا
 :ءىراقلل حضتت ال كلذلو اهليصافت يف لوخدلا امنود ًاعيرس اهيلع رميو
 : قيفوتلا هللابو لوقأ يمالك ىلع ليلدتللو

 ةيهولألا ديحوت نيب ًاتاتب اوقرفي مل ةثداحلا ةيوعدلا ججهانملا باحصأ نإ

 !!لوقعلا باحصأ ْئلع طلتخا رمألا نكلو ةيمكاحلاو

 يأ .ةيمكاحلا ئنعم اهراطإ يف لخدي ةيهولألا ديحوت نأ اونيب مهخإ لب

 نكت ملف .هللا الإ هلإ ال تايضتقم نم هذهو هذهف هللا لزنأ اب مكحلا

 ةماقإ ىه ةيقيقحلا نيدلا ةياغ نأل ,.بتاكلا مهوت اك ةبراضتم تايولوألا

 ناتيضقلاف هل نيدلا صالخإو هللا ةدابعو ةدشارلا ةحلاصلا ةمامإلا ماظن

 نود نم هناحبس هلل ةيدوبعلا ققحتت ال ذإ ءاههنيب قيرفت الو ناتمزالتم

 نيدلا ةياغ نم مهفي مل فلؤملا نكلو ,ءضرألا ين هللا مكح نوكي نأ

 انهو .هل نيدلا صالخإو هللا ةدابع الإ لسرلا ةثعب نم ةياغلاو «ةيقيقحلا»

 ؟ةدابعلا ىه امو ؟هناحيس هلل ةيدوبعلا نوكت فيك ءهسفن حرطي لاؤس

 لامعألاو لاوقألا نم هاضريو هللا هبحي امل عماج مسا يه» :ةدابعلاف
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 ةيهولألاب هللا درفن نأ يه : ةيدوبعلا نإف ئنعملا اذه ىلعو «ةنطابلاو ةرهاظلا

 ءانيولق يف اذه دقتعن نأو «ىلاعتو هناحبس هل ملسنو داقنن نأو ءيش لك يف

 ةريبكو ةريغص لك يف هتعيرش ىلإ مكاحتنو داقنن نأو ءانحراوج هقدصتو

 .كلذب الإ اننايإ لمكي الو نينمؤم نوكن الف الإو ةايحلا يحانم لك يفو

 ناميإلا معزي نم لكو «ءيش لك يف هناحبس هللا ةعيرش ْىملإ مكاحتن نأ يأ

 : ىلاعت هلوقل هناريإ يف ٌبذاك وهف المع وأ ًاداقتعا هتعيرش نع ضرعيو هللاب
 كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب اونمآ مهنأ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ»
 ديريو .هب اورفكي نأ اورمأ دقو توغاطلا ْىلإ اومكاحتي نأ نوديري

 . ”«اديعب ًالالض مهلضي نأ ناطيشلا

 نونمؤي ال كبرو الف هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلاب ضري مل نمل ناميإ الف

 تيضق ام ًاجرح مهسفنأ يف اودجي ال مث مهنيب رجش اميف كومكحي ئتح
 . ”اميلست اوملسيو

 وبأ لتاق امل هللا عرشل مكاحتلا نود بسحف ًانايإ ةيضقلا تناك اذإو

 مهئادأو ةداهشلاب مهرارقإ عم ةاكزلا يعنام هنع هللا يضر قيدصلا ركب

 وه اذه نأ اونقيتسا مهنأل لب .مهلاتق ىلع ةباحصلا عمجأ الو ةالصلل

 هللا لوقي .مهلاتق بجوف همكح اوفلاخ ءالؤه نأو هناحبس هللا مكح

 نم مهنم ٌقيرف ىلوتي مث انعطأو لوسرلابو هللاب انما نولوقيوإ» : هناحبس

 مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو «نيئمؤملاب كئلوأ امو كلذ دعب

 09 ءاسنلا ةروس 44

 56١(. ءاسنلا ةروس (9)

١ 



 هللا الإ هلإ ال لوقو ةدابع تسيل ةيضقلاف '”4نوضرعم مهنم قيرف اذإ
 اليلحت هللا عرش ىلع ةمئاق ناسنإلا ةايح نوكت نأ يه ةيدوبعلا لب طقفو

 :أرقي وهو ِهلَب لوسرلا ىلع متاح نب يدع لخدو .ًالمعو ًالوق ءًاريرحتو

 ام هللا لوسر اي لاقف «هللا نود نم ًابابرأ مهايهرو مهرابحأ اوذختا»

 مهيلع اومرحيو مارحلا مهل اولحي ملأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف مهودبع

 مهعابتإ نأ ِكَك يبنلا نيبف !' ”«مهايإ مهتدابع كلذف .مهوعبتاف لالحلا

 :هريسفت يف ىسولآلا لوقيو مهل ةدابع نوكي هللا عرشي ملام عيرشت يف

 مهنأ اودقتعا مهنأ بابرألا نم دارملا سيل» :اولاق نيرسفملا نم نورثكألا

 نيبي انهو ""!«مهيهاونو مهرماوأ يف مهوعاطأ مهأ دارملا لب ملاعلا ةحلا

 :لوقي نيح لسرلا لاسرإ نم ةياغلا هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش

 جورخلا نأ امك . مهتعاط تحت لوخدلاو لسرلا عابتإ : ةعيرشلا ةقيقحو»
 رمأ يذلا هللا نيد يه لسرلا ةعاطو .لسرلا ةعاط نع جورخ اهنع

 هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ئتح مهولتاقو» :لاقو ءهيلع لاتقلاب
 هل نيد هل ةعاطلاو .«هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم» :لاق دق هنإف «هلل

 ينعاطأ دقف يريمأ عاطأ نمو هللا عاطأ دقف ينعاطأ نم» : كَ يبنلا لاقو

 ءاملعلاو ءارمألاو ناصع دققف يريمأ ئصع نمو هللا ئصع دققف يناصع نمو

 لوسرلاو هللا اوعيطي نأ ًاضيأ مه مهيلعو اهيف مهتعاط بجت عضاوم مهل
 عيطي نأ نيسوؤرملاو سوؤرلاو ةيعرلاو ةاعرلا نم لك ىلعف «نورمؤي اهيف

 .(1/) رونلا ةروس )٠١(
 )١١( مقرب يذمرتلا حيحص يف وهو يذمرتلا هاور )7117١(.

 )١0( ةحفص رشاعلا ءزجلا ثلاثلا دلجملا .بطق ديس .نارقلا لالظ يف ١5157 .
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 «هل اهعرش ىتلا هللا ةعيرش مزتليو» هلاح يف هلوسرو هللا مهنم لك 205

 مالسإلا خيش لوقي (هللا الإ هلإ ال)ل ضقن وه هدرو هللا عرش ةفلاخمف

 ةدابعلا ةرثك الو هللا الإ هلإ ال مهعفنت ملف ..» :باهولادبع نب دمحم

 !!"*”«ةعيرشلا ةفلاخم مهنم رهظ امل مالسإلا ءاعدإ الو

 هلل الإ مكحلا نإ :هناحبس لوقي هدحو هلل قح عيرشتلاو ةيدوبعلاف

 "”يأادحأ همكح ىف كرشي الو» :لوقيو '*”4هايإ الإ اودبعت الأ رمأ

 مالسإلا خيش لوقيو .'”«(توغاطلاب رفكلاب الإ لصحت ال هللا ةدابع»ف

 هللا لزنأ ام ريغب اومكح دقف اذه نع رمألا ةالو جرخ اذإ» :ةيميت نبا

 الإ هللا لزنأ ام ريغب موق مكح ام» : هِي يبنلا لاق «مهنيب مهسأب عقوو

 اذه لثم ىرج امك لودلا ريغت بابسأ مظعأ نم اذهو «مهنيب مهسأب عقو

 اب رثعي هلع ةقكاعيس للا .دآزآ نمو ءادتامؤ ريقو اهتاعإ ىف ةرع لحي ةرع

 هلذحخن نم كلسم بنتجيو .هرصنو هللا هديأ نم كلسم كلسيف هريغ باصأ

 ءزيزع ٌيوقل هللا نإ هرصني نم هللا نرصنيلو# :لوقي هللا نإف هناهأو هللا

 فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوماقأ ضرألا ين مهانكم نإ نيذلا

 . «رومألا ةبقاع هللو ركتملا نع اوهنو

 )١8( ص ةيميت نبا  ىواتفلا عومجم )١9”   )73١١ج 19.
 )١15( بطق دمحمل ةعيرشلا قيبطت لوح رظناو , 77ص ديرفلا عماجللا ص١9 .

 )١5( ففسوي ةروس )5١(.

 )١( فهكلا ةروس )75(.
 )١7( ص) ركاش دمحأ ةعجارم باهولادبع دمحم فيلأت ديحوتلا باتك - 5(.
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 .هلوسرو هئيدو هباتك رصن وه هرصنو .هرصني نم رصنب هللا دعو دقف

 يف رظن نمو» '”«ملعي ال اب ملكتيو هللا لزنأ ام ريغب مكحي نم رصن ال

 هب يلتبا ام نأ ملع انه مالسإلا خيش هررق اهب ًايدتهم نيملسملا لاح

 نيد نع دعبلا هببس مئازهو فالتخاو ةلذو فعض نم مويلا نوملسملا

 ةدوعلاب نوكت رصنلا قيرط ىلع ةوطخ لوأ نأو هللا عرش ريغ ميكحتو هللا

 اذه ىرع نضقنتل» : لَك لوسرلا لوقيو ء!!' ””«هعرش ميكحتو هللا ىلإ
 نهلوأف ءاهدعب ىتلاب سائلا كسمت ةورع تضقن املك ؛ةورع ةورع نيدلا

 اذإ مكحلا نأ ثيدحلا ررقي انهو "””«ةالصلا ًاضقن نهرخآو مكحلا ًاضقن

 ىرخألا ولت ةدحاولا .ضقنتس مالسإلا ىرع لك نإف هتورع تضقتنا

 ملعن انه نمو .ثيدحلا اذه قّدصي انمامأ عقاولا اذهو ةالصلا اهرخآو

 نم ماقتو (هلل ةقحلا» ةيدوبعلا ققحتت اهحلالحخ نم ىتلا يه ةعيرشلا نأ

 نم يقاولا جايسلا نوكتف ةاكزلاو ةالصلا ماقتو ةدابعلا عاونأ عيمج اهالخ

 . .هناطلسو هللا نيدل نوعضخي سانلا لعجنس فيك هللابف الإو ءرافكلا

 صلاخلا نيدلاو ةقحلا ةديقعلا ىلع ملسملا ليجلا يبرن نأ عيطتسنس فيك

 ًاعقاو اذه لعجنو لالحلا هل ٌلحبو مارحلا نم ملسملا يمحتس فيك . .ك
 يبن نآلا انلاح وه اك سيلو هناحبس هللا ةعيرشب الإ . .عقاولا ايند يف

 نومدختسي نوقفانملاو تيبلا يف وأ دجسملا يف انئانبأ سوفن يف ةديقعلا

 )١18( ص 75ه ج ئواتفلا عومجم )7388( .

 )١19( ص) رقشألا رمع  ةيلهاجلا نيناوق ال ةيهلإلا ةعيرشلا - ١7١(.
 ) )7١هدنسم يف دمحأ هاور .
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 ىلإ ةمألا ءادعأ دمع اذهلو "'”انئانيأ سوفن نم اهمدل قرطلا تارشع

 اهئاصقإ مكحلا نع اهئاصقإب هنأ نوملعي مهنأل مكحلا نع ةعيرشلا ءاصقإ

 بهذت ْئىتح ةورع ةورع مالسإلا ىرع ضقنت اذكهو سانلا سوفن نم
 ةكرح لمعت نأ نوديري اوناك انءادعأ نإ» .سانلا ةايح نم (ةالصلا)

 نع هتنتف عيطتست نم نتفتل «ةنئمطم يهو يمالسإلا ملاعلا يف ريصنتلا
 ةدرلا دح ذفنو .ةمئاق ةعيرشلا تيقب ول الاجم ةكرحلا هذه دجت نلو «هنيد

 ةشحافلا عيشت نأ نوديري اوناك»و '””(مالسإلا نع دتري يذلا رصنتملا ىلع

 اونوكي ملو ءرمعتسملل هدايق سلسيو هقالخأ لحنتل يمالسإلا عمتجملا يف

 ةلودلا اهيمت ءاطبلل ةيهسر' اتويب اوحعني نأ ةمئاق ةحبرشلاو  اوعيطتسيل

 يقستل تاناحلا اوحتفي نأ الو !اهتطرشو اهتايظنتو اهتاعيرشتب !ةملسملا
 صتقارملا اوحتفي نأ الو !«ةيحورلا تابورشملا» مساب ةينالع رمخلا سانلا

 سانلا ةيهلتل !!تانانفلا بقل دعب ايف نهيلع قلطأ يقاوللا تاطقاسلل

 ةراضحلاو نفلا مساب مهترخاو مهايندو «مهمايصو مهتالص نع

 ةيدوبعلا ققحتل ةمألا هذه فلختسا هللا نأ نوملعي اوناكو "”«مدقتلاو

 ىلع نيملسملا ةيبرت مدع ىلإ وعدنو مئازعلا طبثن نأ مالكلا اذه ينعي الو )١١(

 ةيبرتلا نيملسملا ةيبرت انيلع لب !ةعيرشلا قيبطت رظتنن نأو ةيمالسإلا ةديقعلا
 نم ماكحلا رذحن نأو ةعيرشلا قيبطتب ةبلاطملا ًاضيأو ةحيحصلا ةيمالسإلا
 قح ةملك داهجلا لضفأ» : ِةِئكَي لوسرلا لوقي اذالف الإو هللا قح ىلع مهنايغط

 .لوألا ءزجلا )55١1( مقر ثيدح ةحيحصلا ةلسلسلا «رئاج مامإ دنع لدع وأ

 )١١( ص) بطق دمحم  ةعيرشلا قيبطت لوح - 70(.
 .(760  ص) قياسلا ردصملا (777)
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 ةداهش مالسإإلاف» : ةيدوبعلا ئنعم يف هللا همحر بطق ديس مامإلا لوقي

 هللا نأب داقتعالا يف لثمتت هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو .هللا الإ هلإ ال نأ

 يذلا ؤه هدحو هللا نأو . .هيف فرصتملا نوكلا اذه قلاخ وه هدحو

 وه هدحو هللا نأو هلك ةايخلا طاشنو ةيدبعتلا رئاعشلاب دابعلا هيلإ مدقتي

 مهتايح نأش يف همكحل نوعضخيو عئارشلا دابعلا هنم ئقلتي يذلا

 يذلاو حيحصلا موهفملا وه ةيدوبعلا ئنعمل موهفملا اذهف "”«. .هلك

 هللا دارفإ عم ةعاطلاو عابتالا يهو ةيدوبعلا يه ةدابعلاف» ًاقباس هانحضو

 «ةيهولألاب فارتعالا تايضتقم نم اهنأل ءاهلك صئاصخلا هذه هناحبس

 ميدقت درجم ىلع رصتقي ئتح ةيلهاجلا يف (ةدابعلا) ئنعم رسحني» الف
 هللا اودبع دققف هدحو هلل رئاعشلا اومدق ئتم مهنأ سانلا بسحيو ءرئاعشلا

 ناد» ءادتبإ ديفت (دبعإو .دبع نم ةقتشم اءادتبا ةدابعلا ةملك [نيب هدحو

 5 عوضخلاو ةنونيدلا رهاظم نم دحاو رهظم الإ رئاعشلا امو «عضحخو

 ئنعم راسحنا يه امنإ . .اهرهاظم لك الو ةنونيدلا ةقيقح لك قرغتسي
 سانلاب يدؤي يذلا راسحنالا اذه ةدابعلا ئنعمو .وحنلا اذه ىلع ةيهولألا

 نأل هللا ريغ مهبابرأ انيف . . هللا نيد يف مهنأ نوبسحي مهو كرشلا ىلإ

 نوعضخيو هل نونيدي يذلا وهو هتعيرشو هناطلسب مهمكحي يذلا وه مهبر

 هدحو وهو «هّلإلا هدحو هللا نألو» "”«! ممل هعرشي ام نوعبتيو هيبنو هرمأل

 . ماعنألا ةروس ١١١( )ص (ا1/) ءزجلا «نارقلا لالظ يف (17)

 )١١( ص)”١7/57 -١755(. ءزجلا «قباسلا ردصملا (77/)
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 للحي يذلا هدحو وه .عرشي يذلا هدحو وهو .كلاملا هدحو وهو .ىقلاخلا

 وه هنأ 0و للحي وأ مرحي ايفو عرشي اهيف عاطي يذلا هدحو وهو ءمرحيو

 '«تئاعشلاب دابعلا هيلإ هجوتي يذلا هدحو وهو «دبعي يذلا هدحو

 ديحوت نيب قارتفا الو قرف ال هنأ هللا همحر بطق ديس ررقي كلذلو

 ةهجاوم تناك اذامل كردن انه نمو ..» :لوقي ثيح ةيمكاحلاو ةيهولألا

 سفنلا نع عافدلا ةهجاوم اهنإ . . !ماركلا لسرلا ةوعدل ةدحاو ةيلهاجلا

 نم يهو ةبصتغملا ةيمكاحلا نع عافدلا ةهجاومو ءحايتجالا هجو يف

 نيذلا ماكحلاو ءاسؤرلاو كولملاو» لوقيو ''«..ةيهولألا صئاصخ

 ناطلسلاو ةماوقلاو ةيبوبرلا يهو  ةيهولألا صئاصخ صخأ نوبصتغي
 ررقتي قبس امو ' ”«ةبصتغملا ةفئازلا مهتيبوبرل سانلا نودبعيف ةيمكاحلاو

 همهف يذلا وه اذهو ””(ةيمكاحلا يه ةيهولألا صئاصخ صخأ» نأ انيدل

 نيح تامزذلعم نارمآ' ةيمكاشإو ةيعولآألا ديسبت نآ نم بطق دمع اضيأ

 دنع ةلوبقم حبصتو ةدابعلا حصت يكل طرشلا وه يذلا صالخإلا» :لاق

 داقتعالا ٍةِللَج هلوسر ةنس يفو هباتك يف هللا اهنيب ءةثالث رومأ ىلع لمتشت هللا

 ءيش يف هل كيرش ال هلاعفأو هئامسأو هتاذ يف درفتم دحاو هللا نأب خسارلا

 هتعيرش ىلإ مكاحتلاو كيرش نود هدحو هيلإ ةدابعلاب هجوتلاو .كلذ نم

 هللا الإ هلإ الل رشابملا ئضتقملا يه اهلك ةثالثلاو عئارشلا نم اهريغ نود

 .(875)ص (3) ءزجلا «قباسلا ردصملا (؟8)
 )١( ص١١ 75١١(. ءزجلا .«قباسلا ردصملا (؟8)

 .(18607)ص )١١1( ءزجلا «قباسلا ردصملا )١(

 .قورشلا راد .(٠84)ص () ءزجلا .«قباسلا ردصملا )7١(
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 .ةدابع هنودب لبقت ال يذلا «صالخالل» ضقن وه اهنم دحاو يأ ضقنو

 ةقيقحف ""(!ملسم هنأ معزو ماصو للص نإو : ايم ةكيذب كح رعب الو

 ئضتقمب اهلك ةايحلا ةماقإو كيرش الب هدحو هللا ةدابع» نذإ ديحوتلا

 ةموعزملا ةآلا لك ذبنو هللا ةعيرش قيبطت كلذ يف امب «ينابرلا جهنملا

 رظن يف هلل ةيدوبعلا فيرعت اذهف "'"«صلاخلا ديحوتلا قيرط ين فقت ىلا

 !!مهاراج نمو بطق دمحمو بطق ديس

 هلل ةيدوبعلا نأ مالسإلا ءالعو هلوسرو هللا مالك نم قبس امم حضتيو

 عرشل مكاحتلا يضتقت لب .طقف ماقت ةدابع وأ لاقت ةملكب ةروصحم تسيل

 ال)ل حيحصلا ئضتقملا وه اذهو ةايحلا يحانم لك يف هل عوضخلاو هللا

 خيشلا ةمالعلا ةحامسل ٌسيفنو ميق مالك اذه انعوضوم يفو (هللا الإ هلإ

 وجرأو ةيدوبعلا ئنعم نم هانررق ام هيف ررقي هللا هظفح زاب نب زيزعلادبع
 ةَنَدَحمْلا تاوعدلا باحصأو زاب نب خيشلا مالك نيب ءىراقلا نراقي نأ

 .هتدابعل سنإلاو نجلا هللا قلخ دقل» :لوقيءال مأ ةقرتفم تناك نإ ررقيو

 :لاقو «نودبعيل الإ سنإلاو نحللا تقلخ امو# :ئلاعتو هناحبس هللا لاق

 اودبعاو» :لاقو .«ًاناسحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت الأ كبر ئضقوإ»
 هللا يضر لبج نب ذاعم نعو «ًاناسحإ نيدلاولابو ًائيش هب اوكرشت الو هللا
 ام يردتأ ذاعم اي» :لاقف رامح ىلع ِةكك يبنلا فيدر تنك :لاق هنأ هنع

 :لاق ملعأ هلوسرو هللا :تلق ؟هللا ىلع دابعلا قح امو دابعلا ىلع هللا قح

 ١77(. - ص) بطق دمحم  رصاعملا ملاعلا لاوحأل ةيمالسإ ةيؤر (77)

 ١75(. - ص) بطق دمحم - ةعيرشلا قيبطت لوح (777)

 * و



 هللا ىلع دابعلا قحو .ًائيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ دابعلا ىلع هللا قح
 رشبأ الفأ هللا لوسر اي :تلق :لاق ءًائيش هب كرشي ال نم بذعيال نأ

 - هللا مهمحر  ءاملعلا رسف دقو "*«اولكتيف مهرشبت ال :لاق ؟سانلا

 ذإ ةيميت نبا مالسإلا خيش هركذ ام اهعمجأ نم ةبراقتم ناعمب ةدابعلا

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

 هلل ماتلا دايقنالا يضتقت ةدابعلا نأ ىلع لدي اذهو «2«ةنطابلاو ةرهاظلا

 لع ةمئاق ءرملا ةايح نوكت نأو ءالمعو ًالوقو ًاداقتعاو ًايبنو ًارمأ ىلاعت

 هلامعأو هكولس يف عضخيو ءمرح ام مرحيو .هللا لحأ ام لحي هللا ةعيرش

 يوتسيل «هاوه عزاونو هسفن ظوظح نم ًادرجتم !!هللا عرشل اهلك هتافرصتو
 هبرل عضخ نم هلل ًادباع نوكي الف «ةأرملاو لجرلاو ةعامجلاو درفلا اذه يف

 داقر 1", قرأ بلاوج يف نيقراشملا عيشغو :هتايس :يئاوج ضحي ف
 مكاحتو ريثكلاو ليلقلا يف همكح يضرو هللاب نمآ اذإ الإ دبعلا ناميإ متي

 ضارعألاو لاومألاو سفنألا يف هنوؤش نم نأش لك يف اهدحو هتعيرش ىلإ

 نأ ًالوسر ةمأ لك يف انثعب دقلوإ» :لاعت لاق ا ةريغل ًادباع ناك الإو

 مكاحتو هعاطأو هناحبس هلل عضخ نمف .#*توغاطلا اوبنتجاو هللا اودبعا

 دقف .هعرش ريغ ىلإ مكاحمو هريغل عضخ نمو .هلدباعلا وهف .هيحو ىلإ

 توغاطلا ةدابع نم ةءاريلاو هدحو هلل ةيدوبعلاو» " ”«هل داقناو توغاطلا دبع

 . ملسمو يراخبلا هاور (75)

 .(758 - ص) هفلاخ ام ذبنو هللا عرش ميكحم بوجو (”5)

 !ةثداحلا تاوعدلا باحصأ هلوقي اب نراقو (75 - ص) قباسلا ردصملا (75)
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 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ئضتقم نم هيلإ مكاحتلاو

 يذلا وهو مهطإو سانلا بروه هناحبس هللاف ) هلوسرو هذبع ًادمحم نأو

 مهيزاجيو مهبساحيو مهتيميو مهييحيو مهاهنيو مهرمأي يذلا وهو مهقلخ

 . «رمألاو قلخلا هل الأ#» : ىلاعت لاق هاوس ام لك نود ةدابعلل قحتسملاوهو

 ملعاذإ»و © 7(هرمأ هتعاط بجاولاو هناحبس رمآلا وهف هدحو قلاخلا هنأ اف

 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ئضتقم نم هللا عرش ىلإ مكاحتلا نأ

 مهوحنو نيفارعلاو «ءاسؤرلاو تيغاوطلا ْىلإ مكاحتلا نإف هلوسرو هدبع
 "7(قسفو ملظو رفك وهو لجو زع هللاب ناميإلا يفاني

 امم هيلإ مكاحتلاو هللا عرش ميكحت نأ ملسملا اهيأ كل نيبتي مدقت امبو»

 دمح هيبنل ةلاسرلاب ةداهشلاو هن ةيدوبعلا ىئىضتقم ةثأو هلوسرو هللا هبجوأ

0) 
 !!' خلع

 مهءاراو سانلا ماكحأ نأ دقتعا نمل ناهيإ ال» هنأ ملعن نأ بجي اذهلو

 اهلحم لحأو اهكرت وأ ءاهبباشتو اهلئامت وأ .هلوسرو هللا مكح نم ٌريخ

 هللا ماكحأ نأ ًادقتعم ناك نإو «ةيرشبلا ةمظنألاو (ةيعضولا ماكحألا)

 !!"”«. .لدعأو لمكأو ريخ

 !هرماوأل بجتسي ملو هاصع نم هب هللا بقاع يذلا كنضلا نم مظعأ اف

 !ةثداحلا تاوعدلا باحصأ هلوقي اب نراقو ١”(  ص) قباسلا ردصملا (70)

 .(7” - ص) قباسلا ردصملا (78)

 . (39 - ص) قباسلا ردصملا (79)

 .+8* ضو قباسلا ردصلا 499

 اردن



 ملعي ملأ . .فيعضلا قولخملا ماكحأب نيملاعلا بر هللا ماكحأ لدبتساف

 يف ةداعسلاو حالفلا اولصحي ملف !!ةرخآلاو ايندلا اورسخ مهخأ ءالؤه

 نأ هللا لأسأ . . ؟!"”ةمايقلا موي هباذعو هللا باقع نم اوملسي ملو ايندلا

 رظنلاو .مهلاوحأ يف ركفتلل مهل ةهبنمو موقلل ةركذم هذه ىتملك لعجي

 هللا باتك اومزليو وعدشو ىلإ اودوعيف .مهيوعشو مهسفنأب هولعف اهيف

 بوعش نيب مهركذ عفريلو ءاّمح هلع دمحم ةمأ نم اونوكيل ؛ ا ةئسو

 هذه نم ةلضفملا نورقلاو حلاصلا فلسلا ركذ هب عفترا امك .' 5 *” ضرألا

 كلذ لك .دابعلا مهل تنادو ءايندلا اوداسو «.ضرألا اوكلم ئتح .ةمألا

 مهتيل الأ هلوسرلو هل اوباجتسا نيذلا نينمؤملا هدابع رصني يذلا هللا رصنب

 مهمنأ ىلع هورج امو ! ! ؟اوبكترا مرج يأو ! ! ؟اوعاضأ زنك يأ !!نوملعي

 فوسو كموقلو كل ركذل هنإو# :لاعت هللا لاق ! !بئاصملاو ءالبيلا نم

 رودصلا نم عفري نآرقلا نأ» : ِةككَي هنع ثيدحلا يف ءاجو .«نولأست

 ةوالت هنع نوضرعيو هلهأ هيف دهزي نيح نامزلا رخآ يف فحاصملاو

 باضت وأ !!ةييصلا هذه توملسملا .باصي نأ رذخا رذشاق :يعشوو
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 «نوعجار هيلإ انإو هلل انإف مهعينيبص ببسي ! ! ةلبقملا مهلايجأ اهب

 ميكحتب الإ ققحتت 5 ال ةيدوبعلا نأ نينيع يذ لكل حضتي قبس امبو

 يف ةداعسلاو حالفلا انل لصحي ئتح هللا عرش ميكحتب بلاطن ال نذإ فيكف )5١(

 ثعبو سنإلاو نحلا قلخ اهلجأ نم يتلا هلل ةيدوبعلا ققحنس فيكو . .ايندلا

 ! ؟؟بتكلا لزنأو لسرلا
 . هللا عرش ميكحتب الإ نوكي نلو (57)

 .زاب نب زيزعلادبع ةمالعلل (57 - ص) هللا عرش ميكحت بوجو (57)

 نك



 مهوت امك لوقلا نم ًاعدب تسيل ةيمكاحلاف ةايحلا يحانم لك يف هللا عرش

 تاوعدلا باحصأ نأو ءاهتايضتقمو ةيدوبعلا لصأ نم يه لب نومهوتملا

 باتكلا نم حلاصلا فلسلا اهمهف اك ةيدوبعلا ةقيقحب نورقي ةئداحلا

 نمو اهريغو ةيفلسلا ةوعدلا نيب فالخلا نمكم» رهظي انه نمو ةنسلاو

 نيب قرفلا حضتيو ! !'””«ججهملا يف فلاختو (ةديقعلا) ئنبتت يتلا تاوعدلا

 ١5(. - ص) ةيعقاو ةيؤر (55)
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