
 نريعللا 1 يو نسزتس لوّمعلاو وبال ا نيب عما ' ميرال نإ ملل يش هر 5 000

 اهريغو «طيحلارصلا «ريثكنبا « يسولأألا : يِطرَلا ء فاشكلا « يربطلا 5

 ةيوطللاو هينايلا هربعولاب ةيانملا عم , ثررعربظننر , رسم بولسأب

 ل اوألارإ لا

 نيلأت

 لولاَصلا لع
 ةّيمالئِبالاَناَسإَشلاَو يلا ةيلكبذاتنمألا

 يرملابِع كلما ةّممامج - هيلا لم



 ميول مسه
 م 00

 "دق تهل كك رسلا دهن كلقن هتدالآو

 نينمؤملل ٌةَمَصَو ءاَفْسَوُهاَمِ ل

 :ملّسلاو الصلاه يلع لاهو
 ”دييزيتما نات هلاةل <مأ فاتشم ف ظ

 عطس ةنسكاو ةدسح او ةنسك هلو ا باتمان حرم
55 0 

 "سعال" ' فرحتْمِيسَو

 'وباَحَضال اَعيِفَِةَماَيقلا يَقأيَمَسإم نعل اوأرتإ
 *”يعاوبلا“

 .. يختم سموم لح

 . مع ردا يف ماجاك ١ ايلا توةَداعك سس

 31 مرمَلْصَتَو هللا بانك عصأ

 .. ب سرك و ترآرد رز لع انوع وم 8
 رص 29 يس

 : (نَمَساَعةددصلا هيلع تلافرقم

 دل ربات نلوب متقن إم وكف تكرت
 . قنكنمو و هّننا باح

 تنك



 ةعبارلا ةعبطلا
 (ةحقنم)

 ةظوفح, وما ومب
 ماقلا - ه1

 ريبككلانِسحملا

 قرش كس انو يضرب ثيلا ىلإ عم
 ىلامعت هند ًَافقَو هلّمحَيو

 ريم لك هللا هازل

 ةاَسنالَو ناتي قزوعي



 مهل مهل كرام س نابي ركل كيل اكن
 نورتي

 لحنلا ةروس 4غ ةيآلا

 تلا ويرس لس 5 0 لاريص سىس 5 مس عاو 5

 هليل باتكلا اًوتوأ يذل قاّئيم هللا ذخأ ْدِإَوظ
 1 رقه ساس هر 0

 4 هنومتكت الو سانلل
 نارمع لآ ةروس ١41 ةيآلا

 2 07 سم

 ) ميظعلا هللا قدص ) 0



 رشبل) لاك
 همولع رشنو «هتعابطب ةيانعلا ىلع رهسلا انيلإ بّبحو .ديجملا هباتك ةمدخب انفرش يذلا هلل دمحلا

 انديس راربألا هلسرو هللا دابع ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ,كلذ ليبس يف باعصلا انل رسيو .هيدهو هئارتو

 .نيدلا موي ىلإ ةنسلاو باتكلا يذهب لمع نمو .هباحصأو هلأ ىلعو .دمحم
 يلع دمحم خيشلا ةليضف فيلأت نم ,ةينارقلا ةبتكمللو «ماركلا ءارقلل انمدق نأ قبس دقف ء.دعبو

 تادلجم ةثالثب «ريثك نبا ريسفت رصتخم»و , نيدلجمب «ماكحألا تايآ ريسفت يف نايبلا عئاور» باتك ,ينوباصلا

 نم هب ازاتما ال .فقثملا بابشلاو «ملعلا ةبلط لابقإو .ءاملعلا ريدقتو بيحرت لازي امو |مهنم لك ىقال «ةريبك
 هللا باتك ريسفت يف ,ةدمتعملا لاوقألا حصأ رايتخا يف ةقدو ؛ةلاطإلاو ديقعتلا بنجتو «ةرابعلا يف حوضو

 . ميظعلا
 ةليضفل ًاليلج ًاديدج المع ,ماركلا ءارقلل مدقن نأ يرجهلا رشع سماخلا نرقلا لهتسم يف اندعسيو

 تاهمأ هتوح ام ةوفص فلؤملا هيف عمج . ىمسم ىلع مسا قحب وهو .«ريسافتلا ةوفص» وه ينوباصلا خيشلا

 ينغي .يعماج يملع جبنو .طسبم.حضاو بولسأب ءاهراهزأو اهرامث بيطأ نيب قسنو .ةدمتعملا ريسافتلا

 ىنعملا نع يصقتلاو ثحبلا يف قاشلا دهجلا لذبو «ةريبكلا عجارملا ىلإ ةدوعلا نع ةفرعملاو ملعلا بالط

 مهليلغ يفشت الو «تالوطملا ىلع مهل ربص ال نمب .فقثملا يمالسإلا بابشلل قيرطلا رصتخا امك «بولطملا
 . ةفثكملا تارصتخملا

 فلؤملا ةمدقم لالخ نم «ليلجلا ديدجلا ريسفتلا اذه ايازم ىلع فرعتي .ميركلا ءىراقلا كرتأو

 لمعو «ليوط ربصو «ةبئاد دوهج ةرمث ءاج يذلا ,«ريسافتلا ةوفص» يف هجبنم اهيف ضرعي يتلا « لضافلا

 ءريسافتلا تاهمأو عجارملا نم راحب يف صوغلاب فلؤملا اهاضق «ةلماك ماوعأ ةسمخ نم رثكأ ماد ,لصاوتم

 ىلع ىلاعتو كرابت هللا هناعأ دقو ,نكمتملا ريبخلا قاوذلا ٌممَج ءاهتدبزو اهتوفص عمج ىتح «للموأ للك نود

 .ريبكلا قفوملا لمعلا اذه متأ ىتح «قيفوتلاب هديأو .هتحصو هتقو يف ةكربلا هل طسبو .كلذ

 رئاس يف مهاندوع امك .عيدب جارخإو :ةقينأ ةعابطو «.بيشق بوثب «ماركلا ءارقلل همدقن نأ انرسيو
 حيحصتلا يف ,داجلا لمعلا نم نيماع نم رثكأ قرغتسا .ًاريبك ًادهج هيف انلذب نأ دعب «ةينآرقلا انتاعوبطم
 لامكلا نم هيلع ردقن ام ىصقأ غولب نيلواحم ,ةعابطلا ءاطخأ نم ًاولخ نوكيل «بيترتلاو قيقدتلاو ةعجارملاو
 هلل دمحلاو ,ميركلا ههجول ًاصلاخ انلمع لعجيو .هب عفنيو ءانم لبقتي نأ «هلالج لج هللا لأسن .يرشبلا

 .نيملاعلا بر

 2و اه 16٠١ لوألا عيبر ةرغ يف توريب
 م 1948 (رياني) يناثلا نوناك :١ قفاوملا



 سل رمح ساس سل
 5 دوم ماهل بع رتل ةمامس ىلك

 رتسمنالا عياسبل ميش

 انديس نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلا . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 : دعبو نيدلا موي ىلإ هيده عبتا نمو هبحصو هلآ ىلعو دمحم
 باتك وهو « ريسافتلا ةوفص و ديدجلا هباتك نم ءيش ىلع ينوباصلا يلع دمحم ذاتسألا خألا ينعلطأ دقف

 ءرملا رايتخا ناك اذإو ٠ ةلوهسلاو راصتخالا عم ىلاعت هللا باتك ريسفت يف ءارآلا حصأ ركذ فل ملا هيف ىرحت

 اهيلإ عجر يتلا ريسافتلا بتك تاهمأ نم رايتخالا يف ًاريبك ًاقيفوت قفو فل ملا نأ كش ال هنإف . هلقع نم ةعطق

 . ةريصبو ملع ىلع

 « ريثك نبا ريسفت » باتك رصتخا نأ قبس دقف نآرقلا عوضوم يف فلؤملل لوألا باتكلا وه اذه سيلو

 . ديقعت لك نم الخ ًاعفان ًاديفم ميظعلا باتكلا اذهل هراصتخا ناكو

 تايآ ريسفت يف نايبلا عئاور » : هايس لقتسم فل ؤمب ميركلا نآرقلا يف ماكحألا تايآ صتخا دقلو

 . ميركلا باتكلا وهو اه لوألا عجرملا يف ماكحألا نيبي باتك وهو , « ماكحالا

 جوتي وهاهو « « نآرقلا مولع يف نايبتلا » : ناونع تحت ميركلا نآرقلا مولع يف فلأ نأ ًاضيأ قبسو

 يف مهيلع هللا ناوضر انفالسأ حئارق هتجتنأ ام ريثكل ةعئار روهز وه سيفن باتكب تاساردلا هذه لك

 . ريسفتلا

 . بيجي بيرق عيمس هنإ هب يدهو هباتكل هناحبس يده نأو قيفوتلا هل هناحبس هللا وجرنو

 رتسننألا عامل ميس

 ه 184 رفص ا/ا/ ةمركملا ةكم
 م 1917/5 رياربف 3



 ِ . © رح قف صا” نى مج م 3

 ميم ند لاربع حس ةعامس ةعان
 ىلعألا ءاصّقلا رسام سيم

 ماسلا يل لع يقيرلا فارشسزمد ماعلا سيكرلا

 سردلملا ينوباصلا يلع دمحم خيشلا داتسألا ةليضف خألا بلط ىلع ءانب دعبو .٠ هدذجح-و هلل دمحلا

 ةوفص و هباتكل اظيرقت بتكأ نأ ةمركملا ةكمب ةيمالسالا تاساردلاو ةعيرشلا ةيلك زيزعلا دبع كلملا ةعماجب

 . هلك هعامسل تقولا عستي ملو باتكلا اذه نم عضاوملا ضعب هسفنب يلع أرق نأ دعب « ريسافتلا

 لاوقألا حصأ راتخاو هعمج يف دهتجا امك « ًاريخ هللا هازج هباتك نم هتعمس ايف دافأو فلؤملا داجأ دقف

 ةثيدح ةقيرطو . حضاو بولسأب . لوقعملاو روثأملا نيب ريسفتلا اذه يف عمجو هللا باتك ريسفت يف اهحجرأو
 . اهقاقتشا نايبو تاملكلا يناعم حضوي . اهل ةيساسألا دصاقملل ةصالخ ةروسلا يدي نيب ركذي « ةلهس

 ريسفتب أدبي . تايآلا هلجأ نم تلزن يذلا ببسلا نيبيو . ةقحاللا تايآلاو ةقباسلا تايآلا نيب ةبسانملاو

 روصلا نايب حضويو « اهنم ةطبنتسملاو تايآلاب ةقالع اهل يتلا دئاوفلا ركذيو 0 بارعإلا هوجو نود تايآلا

 . دهج نم لذب ام ىلع فل ؤملا يزجيو باتكلا اذهب عفنلا معي نأو دادسلاو قيفوتلا هلو انل هللا لآسن

 1 ملسو هبحصو هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو قفوملا هللاو

 نعألا ءاصَقلا سلاح سيم ه0

 مارا يس ىلع يملا اسوم ماعلا سيدا





 بولا يسب رسفيأ خيب ماس هك
 دنا ةينوهكل بو نايل

 : دعبو . نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ليق ام لكل لماشلا باعيتسالا وه ىلوألا يمالسإالا فيلأتلا روصع يف دئاسلا يملعلا هاجتالا ناك دقف

 تاعوسومب هبشأ خيراتلاو « ةريسلاو . ثيدحلاو . ريسفتلا يف نيفل وَلا بتك تناكف . عوضوملا يف يورو
 « عايضلا نم ةيملعلا ةورثلا هذه ةنايص اهمظعأ دئاوف عئاشلا بولسألاو هاجتالا اذه تناك نإو . ةيملع

 يهو - رصعلا اذه يف ًاصوصخ  ةلكشم ثدحأ دقف هقوذ ىلإ برقأو قفوأ وه ام رايتخا نم ءىراقلا نيكمتو
 لوق هيف خسري الف هنهذ تتشتيو ٠ باوصلا ىلإ لاوقألا برقأ رايتنخا يف راحي طسوتملاو ءيدتبملا بلاطلا نأ
 ىلإ رصع لك يف نيفل ملا نم ريثك لام كلذلو , بهاذملاو ءارآلاو لاوقألا نم ةفتلم ةباغ يف هسفن دجيو دحاو

 لضفو ةميظع ةدئاف بتكلا هذمل تناكف ٠ اهاوقأو لاوقألا برقأ رايتخاو « ةيعوسوملا بتكلا هذه نم ءاقتنالا

 .:.مدعلا ةبلط لعربتك
 ممحلا فعضو تفقولا رصقل فيلأتلا نم بولسألا اذه ىلإ روصعلا جوحأ نم رصعلا اذه ناكو

 عضو يف قيفوتلا لكًاقفوم ينوباصلا ىلع دمحم خيشلا ةليضف لضافلا انقيدص ناك كلذل , ناهذألا تتشتو
 هتسارد ةراصع وه ام ىلإ مهديب ذخأو ًاليوط أتقو ريسفتلا ملع ةبلط ىلع رْفو دقف «ريسافتلا ةوفص » هباتك
 . سيردتلا نفل هتسراهت تنسحو هقوذ ملسو هتسارد تعسوت نم الإ كلذ ىلع ردقي ال « ريسافتلا ةصالخو

 . هلمع لبقتو هباثأو ًاريخ هللا هازج ريسفتلا نفب نيلغتشملاو ملعلا ةبلط ركش كلذب قحتساف

 يرْدَنلا نتف رع ته وبأ ةدركلا 4
 ىهداسلا يسأل سف وب 7





 م فيصن م عمّللا سكروسكلا لامك

 نيزتعلادكبع عكلملا: حياج ريدم

 ةمحر ثوعبملا هللا دبع نب دمحم ,نيمألا انيبن هلوسرو هدبع ىلع مالسلاو ةالصلاو .هدحو هلل دمحلا

 . .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «نيملاعلل

 :دعبو

 يف ناك ام ,مهفيلاتو مهثوحب يف ؛نوفلؤملا هيلإ ىعسي ام ىمسأو ,نوثحابلا همّدقي ام فرشأ نإف

 يتلا ةياغلاو ءاهلمحي يتلا ةلاسرلا فرشب ناسنإلا فرشو . .ةرهازلا ةليلجلا همولعو .ميظعلا نارقلا ةمدخ

 لك يف ؛ءايضلاو رونلا لعاشم مهنإف ؛ءاملعلا دهم يهاضُي ٌدهَ همن سيلو . .اهقيقحت لجأ نم ىعسي

 َنيِْلاَو نمَلعَي َنيِّلا يوتسَي ْلَع ُلُث9 : هانت لج هلوقب مهنأش ىلعأو «مهردق هللا مقر اذار ةةاكمو تاكز

 خيشلا زيزعلا خألا ةليضف هب ماق يذلا «ليلجلا لمعلا اذه نإو . «بابلألا ارو كدي ا ؟نْوُمْلْعَي آل

 نم «ةمركملا ةكمب ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا ةيلكب نارقلا مولعو ريسفتلا ذاتسأ ينوباصلا يلع دمحم

 لوانتم ف در «نيرسفملا ةمئألا ةذباهج نمد ددعل « ميركلا نآرقلا ريسافت نم ةعومجمل ٍصالختسا

 نم العو لج هنكم دقف .ءفلؤملل ىلاعتو هناحبس هللا نم ٌقيفوت وم ؛ءاوس دح ىلع ملعلا بالطو ءايلعلا

 مهفلاو عالطالا ةمهم نيئحابلا ىلع لهسيل :ريسافتلا ةوفصو وه دحاو رْفِس يف ,ةميظعلا رونكلا هذه ميدقت

 مهنع هيزجي نأو .نيملسملا هب عفني نأو ءهلمع ىلع فلؤملا ةليضف بيثي نأ لأسأ هللاو . لجو ّزع هللا باتكل

 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداحلا وهو .دصقلا ءارو نم هللاو ءهيلع رداقلاو كلذ ىل ف هنإ ءازجلا ريخ

 فيصن رمع هللا دبع .د اه ا؛.. رفصاه : ةدج





 م 414 55 ا

 كل قيتارروشلا ةرامب هماق

 ةَيكلا ةكمب مالا تاَسامَاَو ةجشلاةَلكد مَع

 هلآ ىلعو دمحم انيبنو انديس نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو . نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو

 يتوباصلا يلع دمحم ذاتسألا لضافلا خيشلا ةليضفل « ريسافتلا ةوفص » باتك ىلع تعلطا دقل , دعبو

 ملعلا ةبلط ىلع همهف لهسيل نيرسفملا ةمئأ هلاق ام ةصالخ ىوح ًانيمث ًاباتك هتيفلأف هتاحفص ضعب تأرقو
 باتك كلذب وهف . . ةينايبلاو ةيوغللا بناوجلاب ةيانعلا عم ةديج تاحاضيإو ةرسيم تارابعو طسبم بولسأب
 يلو هنإ ٠ نيملسملاو مالسإالا هب عفنو ءازجلا ريخ هفل ؤم هللا ىزج . ةدئافلا معتل رشنلاو عبطلا قحتسي ديج

 . ليكولا معنو انبسح وهو هيلع رداقلاو كلذ

 . ةمركملا ةكمب ةيمالسإالا تاساردلاو ةعيرشلا ةيلك ديمع فيرشلا حجار نب دشار هالوموفع ىلإ ريقفلا هبتك

 .اه ©١٠/.85/١"١ ةمركملا ةكم





 طاض ملل اربع خشب لصف هلك
 فال نحل: ط2

 ريسافتلا ةوفص باتك

 بتك يف قرفت ام لمجي ٠ ملعلا بلاط لوانتم يف ميركلا نآرقلل ريسفتل ةحلم ةبغر يسفن يف دجأ تنك

 «ء لوزنلا ببسو « نآرقلا ةغل نع ةحضاو ةركف هيطعيو ؛ ةلوطملا عجارملا نع هينغيو 2 ةربتعملا ريسفتلا

 ذإ « ةدوقفملا ةقلحلاو ةدوشنملا ةلاضلا وه « ريسافتلا ةوفص » باتك ناكف ؛ هتدعو ةداز نوكيف يناعملا هلرسييو

 . ةجاحلا ىبلو « ةبغرلا ققح ام هيلإ ترشأ ام لكب ينوباصلا يلع دمحم خيشلا ةليضف هفل وم ينع دق

 0 هبحصو هلآ ىلعو دمحم

 ةنس لاوش رهش نم نيرشعلاو سماخلا مويلا يف مارحلا دجسملا بيطخ طايخ هللا دبع هللا ىلإ ريقفلا هبتكو
 . ةيرجه 6





 يلازطلار يشب 3 ا

 ةمّركخلا دكم ةيهرشلاِةيلب لا لوُسأو وعلا مْ نيم

 . ةرخآلاو ايندلا يف ىدهلاو ملعلا رانم ىلع مالسلاو ةالصلاو . ةرفغملاو ىوقتلا لهأ هلل دمحلا

 : دعبو

 « ةينفلا تاحلطصملا نع ديعب . ءادألا ضايف . ةرابعلا لهس ملق ىلإ جاتحت ةينآرقلا ةفاقثلا نإف

 وأ فلكت نود ريه |مجلا سوفن ىلإ هب لوصولاو . يوامسلا قايسلا زاربإ ربكألا همه . ةيفسلفلا تاشقانملاو
 . ءاوتلا

 .زيزعلا باتكلا ريسفت رّسي ذإ .ةياغلا هذه قيقحت يف ينوباصلا ىلع دمحم خيشلا ةليضف حجن دقو

 مكحلاو . قئاقحلاب ًاينغ هتلعج ةيبدأو ةيملع تاصالخ نمضتت ةمئألا لاوقأ نم ًالمج هريسفت يف عمجو
 تاداهتجاو فلسلا تاروثأم نم ريثك نيب هريسفت يف نرق ينوباصلا يلع دمحم خيشلا نأ انظحال دقو . ةعفانلا
 نأو . ًاعم نينوللا همامأ ىري نأ ءىراقلا عيطتسيف  نولوقي امك لوقعملاو لوقنملا نيب عمج هنأ يأ  فلخلا

 . نيتقيرطلا يف ام ريخب عفتني

 هقيطي ال بانطإ امإو ديدش زاجيإ امإف ٠ نيفرطلا دحأ ىلإ حنجت دق ىرخألا ريسافتلا نأ انظحال اك
 دافأف يملعلا هكلسم يف طسوتي نأ عاطتسا ًاريخ هللا هازج  ينوباصلا يلع دمحم خبشلا نكلو . رصعلا
 يف دب ال ةيوبن ثيداحأوأ ةيملع تايرظن ركذب فزاج نيح ضعبلا هيف عقو يذلا ططشلا نع دعتبا امك لمجأو

 . صيحمتلاو تبثتلا نم اهقوس

 . ري لك ةمألا نع هازجو هل رودصلا حرشو هب هللا عفن

 يلازلارح
 ةَمركحلا دك ةيهرشلا ةلب دل لوأو وعلا نق ليم ه1/4/1هي ةمر كلا دك آكب نيرا لوشمأو ٌةَوعرلا محق سَ ؟/4/ةىف





 ىدهو رودصلا يف امل ًءافش نآرقلا لعجو « نيبملا هباتك رونب نيقتملا هدابع بولق رانأ يذلا هلل دمحلا

 يبرعلا يبنلا دمحم انديس . نيلسرملا فرشأو ءايبنألا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو . نينم ؤملل ةمحرو
 ىلإ تاملظلا نم سانلا هب جرخأو .. ًاَْلُع ًابولقو « ًاّمص ناذآو.. ًايمع ًانيعأ هب هللا حتف يذلا . نيمألا
 نيداحلا هباحصأو . راهطألا نيبيطلا هلآ ىلعو , روشنلاو ثعبلا موي ىلإ نيمئاد ًامالسو ةالص . رونلا

 : دعبو « نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو « راربألا

 هشآل ىلع لوصحلا بغري نم جاتحي . فراعملاو مولعلا عاونأب ًارخاز ًارحب ميركلا نآرقلا لازي الف
 باتكلا هنأب ٠ ءاملعلا عيقاصمو . ءاغلبلا نيطاسأ ىّدحتي نآرقلا لازي الو « هقامعأ ف صوغي نأ ٠ هرردو
 هنأ ليلدو ٠ هزاجعإ ةيآو « هلامك ناهرب هيتفد نيب لمحي . هقدصب ًادهاش يمألا يبنلا ىلع لّرنملا . زجعملا

 . نيم يبَرَع ناسلب .نيريلثملا نِم َنوُكَتِل كِيْلَق ىلع .نيمألا حورلا هب َلَرَنل : ميلعلا ميكحلا ليزنت

 , ةسيفن بتكو, ةمخض رافسأ نمةيمالسإلا ةبتكملا هيوحت ام ةرثك ىلعو- ارفلأو ءاملعلا بتتك ام ةرثك ىلعو

 نيب انعلاطي . رهاوجلاو رردلاب اءولمم . بئاجعلاب ًارخاز نآرقلا ىقبي - ليلجلا هللا باتك ء ءاملعلا اهب مدخ

 3 ةيسدقلا تاضويفلاو 03 ةيهالا تاقارشإلا نم هيفامب نااار يو كرغعلا ريت «رخآو نيح

 ,ملع لكو . . رعتسملا اهميحجو ةايحلا ءاقش نم « ةيناسنإلا صيلختل ليفك وه امي « ةينارونلا تاحفنلاو

 هزونك جارختسال . هق امعأ يف صوغي نم ىلإ جاتحي ٠ احل ًارحب لازي ال هنإف « ريسفتلا ملع »الإ قرتحاو طاش

 الو يفاصلا هنيعم نم نوفشتري « هلحاس دنع نوفقي ءالعلا لازي الو . هرارسأو هعئاور طابنتساو« ةنيمثلا

 « هقئاقدو ٠ هرارسأ كردي نأو . العو لج ةزعلا بر مالكب ًايلع طيحي نأ عيطتسي يذلا اذ نمو .. نووتري

 !! لايكلا ةجرد ىلإ لصو وأ ىفوأ هنأ معزي نأو ! هزاجعإو

 ام . همكحو هرارسأ نمو « هفراعمو همولع نم « ةيناسنإالا حنمي لظيس يذلا . زجعملا باتكلا هنإ

 هيلع همالسو هللا تاولص هللا دبع نب دمحم ّيمألا يبرعلا يبنلل « ةدلاخلا ةزجعملا » هنأب ًاناعذإو ًاناهإ مهديزي
 . ديمحلا ميكحلا ليزنت هنأو



 ةمدقملا ”ْ

 ىلإ عوجرلا نع همايأ تقاضو « هشاعم ليصحت يف هتقو لغشيل ايندلا هترطضا دق ملسملا ناك اذِإو

 « هتايآل ًاليصفنو ًانايبت « ىلاعت هللا باتك  مهيلع هللا ناوضر انفالسأ اهب مدخ يتلا « ةريبكلا ريسافتلا
 ماكحأو 2« بيذهتو عيرشت نم ديجملا باتكلا هاوح امل ًازاربإو « هزاجعإل ًاحاضيإو « هتغالبل ًاراهظإو

 03 سانلا ىلع همهف ريسيتل مهدهج اولذبي نأ مويلا ءاملعلا بجاو نم نإف 305 هيجوتو ةيب رتو 3 قالحأو

 نآرقلا يفام اوزربي نأو . فلكت الو ديقعت الو ٠ ليوطت الو هيف وشح ال ؛ عصان نايبو « حضاو بولسأب

 ىلإ شطعتملا . فقثملا بابشلا ةجاح يبليو . ثيدحلا رصعلا حورو قفتي امب . نايبلاو زاجعرالا ةعور نم

 مهتبغرو .هنع سانلا لا ؤسو .هيلإ ةجاحلا مغر  'تفصو ام ىلع لجو زع هللا باتكل ًاريسفت دجأ ملو

 اذه يف حاسي ال تقول هجايتحاو  بعتو ٍةفشم نم هيف ام مغر . لمعلا اذهب مايقلا ىلع تمزعف « هيف

 ينقفوي نأو ٠ بجاولا اذه مامتإ ىلع يننيعي نأ هايإ الئاس « هيلع ًالكوتم « ميركلا هللاب ًانيعتسم « نامزلا

 هديزي ام « هنايب نم دوزتلاو . نآرقلا تايآ مهف ىلع ملسملا نيعي « ىلاعت هللا باتكب قيلي لكشب هجارخإلل

 . العو لج برلا ةاضرم ىلإ قفوملا ٌداجلا لمعلا ىلإ هعفديو « ًانيقيو ًاناميإ

 عم .ةلّصفملا ةريبكلا ريسافتلا يف ام نويعل عماج هنأل كلذو «ريسافتلا ةوفص» يباتك تيمسأ دقو
 ةمآلا هنم ديفتست نأو ,هاّمسمل ًاقباطم همسا نوكي نأ ّلمأ ىيلكو « نايبلاو حوضولاو . بيترتلاو راصتخالا

 . ميقتسملا طارصلاو ء موقألا ليبسلا اهل حّضوي امب ١ ةيمالسإلا

 : ينآلا بولسألا زيزعلا باتكلا ريسفتل يقيرط يف تكلس دقو

 . ةيساسألا اهدصاقم حيضوتو ةميركلا ةروسلل يلامجإ نايب وهو « ةروسلا يدي نيب : ًالوأ

 . ةقحاللا تايآلاو ةقباسلا تايآلا نيب ةبسانملا : ًايناث

 . ةيبرعلا دهاوشلاو يوغللا قاقتشالا نايب عم ةغللا : ًاثلاث

 . لوزنلا ببس : ًاعبار

 ةغالبلا : ًاسداس

 . فئاطللاو دئاوفلا : ًاعباس

 ىتح ًائيش بتكأ تنك امو , راهنلاب ليللا هيف لصاوأ , تاونس سمح ريسفتلا اذه فيلأت يف تثكم دقو

 يننإو « اهحجرأو لاوقألا حصأل قيقدلا يرحتلا عم « ةقوثوم ا ريسفتلا بتك تاهمأ يف نورسفملا هبتكام أرقأ

 تاكربب كلذ لكو « يل ىوطُي نمزلا نأ رعشأ تنك دقف . لمعلا اذه يل لّهس نأ العو لج ىلوملا ركشأ

 تاساردلاو ةعيرشلا ةيلكب سيردتلل تبدتنا نأ ذنم 03 هراوجب ينفرشو هللا 0 قيتعلا تيبلا راوج

 . نيلسرملا ديس ةرجه نم نين اثو ىدحإو ةئامئالثو فل أ ماع ةمركملا ةكمب ةيمالسإالا



 5 ةمدقلملا

 . هاضر لينب ًالمأ الإ تلمع اف . بآملا موي باوثلا يل لزجيو . ياطخ ددسي نأ لأسأ ىلاعت هللاو
 نأ دافتساف هيف أرق نمموجرأو . نيدلا موي يل ًارخذ هيقبيو . ميركلا ههجول ًاصلاخ يلمع لعجي نأ هنم ايجار
 ًاريثك ًايلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو . داعملا موي ينعفنت ةح اص ةوعدب ينصخي

 هبر وفع ىلإ ريقفلا هبتكو

 لولاَصلا ل عجم م ١694 ةجحلا يذ ةرغ  ةمركملا ةكم
 ةّينالتبإلاتاَِيلاَوةركا يكب ناتنمألا

 تا

 ير مئاربع كللا ةّمماج .- همام
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 2 تتاح تاهت نوماس تت

 نأ 5 درمتملا يتاعلا ناطيشلا رش نم هب مصتعأو هللا بانجي ريجتسأ : ىنعملا م

 هزمه نم ميلعلا عيمسلا قلاخلاب يمتحأو . هب ترمأ ام لعف نع يندصي وأ ٠ قايثد وأ قيد ل يرن

 ماق اذإ ناك هنأ كي يبنلا نع . . نيملاعلا بر هللا الإ ناسنإلا نع هفكي ال ناطيشلا نإف . هسواسوو هزملو

 نم ٠ ميجرلا ناطيشلا نم . ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ ) : لوقي مث ريبكتلاب هتالص حتفتسا . ليللا نم

 ذل هئفنو هخفن ةنو هزمه

 ا ىنعملا كاس ا ييوع

 لضفتلا ريثك ةمحرلا عساو . دوجلاو لضفلا وذ دوبعملا برلا هنإف . نوعلا هدحو هنم ًابلاط . يرومأ

 . مانألا عيمج هلضف معو . ءيش لك هتمحر تعسو يذلا . ناسحبالاو

 روس نم ةروس لكو ةحتافلا ةروس ةيآلا هذهب هللا حتتفا « ميحرلا نمحرلا هللا مسب# : 4 5

 « ميحرلا نمحرلا هللا مساب مهلاوقأو مهلامعأ اوءدبي نأ ىلإ نيملسملا دشربل  ةبوتلا ةروس ادع ام نآرقلا
 مساب : نولوقيف مهتيغاوط وأ مهته لا ء نا لام و رار او ا ا

 . لبه مساب وأ . بعشلا مساب وأ . ىزعلا مساب وأ , تالللا

 هئامسأ ركذ هميلعتب لع اد محم هّيبن بدأ , هؤامسأ تسدقتو هركذ ىلاعت هللا دإ» يربطلا لاق

 اا نو اهل هسا سو .٠ نر د قلخ لم دل اجو كبف يجب أ ىنسحلا

 رئاس كلذكو . هللا مسب أرقأ : هدارم نأ نع ءىبني ةروس ايلات حتتفا اذإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 7« لاعفألا

 )١( يربطلل نايبلا عماج (؟) . ننسلا باحصأ هجرخأ .



 ةحئافلا ةروس 4" )١(

 اهب زيزعلا باتكلا حاتتفال « ةحتافلا » ىمستو ٠ عامجإالاب عبس اهتايآو ةيكم ةميركلا ةروسلا هذه

 نآرقلا يناعم توح دق  اهتزاجوو اهرصق ىلع  يهو . لوزنلا يف ال بيترتلا يف نآرقلا لوأ اهنإ ثيح

 لوانتت . هعورفو نيدلا لوصأ لوانتت يهف . لامجإلاب ةيساسألا هدصاقم ىلع تلمتشاو ٠ ميظعلا

 ةدابعلاب هدارفإو ٠ ىنسحلا هللا تافصب ناميإلاو . رخآلا مويلاب داقتعالاو ٠ عيرشتلاو « ةدابعلاو . ةديقعلا

 عرضتلاو ٠ ميقتسملا طارصلاو قحلا نيدلا ىلإ ةيادحلا بلطب العو لج هيلإ هجوتلاو . ءاعدلاو ةناعتسالاو

 رابخالا اهيفو . نيلاضلاو مهيلع بوضغملا قيرط بنجتو . نيحلاصلا ليبس جهنو نامييالا ىلع تيبثتلاب هيلإ
 هللا رمأب دبعتلا اهيفو . ءايقشألا لزانمو ءادعسلا جراعم ىلع عالطالاو . نيقباسلا ممألا صصق نع

 ةميركلا روسلا ةيقبل ةبسنلاب مألاك يهف . فادهأو ضارغأو دصاقم نم كلانه ام ريغ ىلإ . هيهنو هناحبس

 . ةيساسألا هدصاقم تعمج اهنأل « باتكلا مأ » ىمست اذهلو

 لاقف نآرقلا مأ كي يبنلا ىلع أرق « بعك نب يبأ نأ دنسملا ىف دمحأ مامإالا ىور -أ : اكههلضف
 ناقرفلا ىف الو روبزلا يف الو ليجنإلا يف الو ةاروتلا يف لزنأ ام هديب يسفن يذلاو ) ٍةلئَو هللا لوسر

 ةروس يف ىللاعت هلوق ىلإ ريشي فيرشلا ثيدحلا اذهف ( هثيتوأ يذلا ميظعلا ُنآرقلاو يناثملا عبسلا يه ٠ . اهلثم

 « ميظعلا نآرقلاو يناثملا نم ًاعبس كانينآ دقلو» رجحلا

 مظعأ يه ةروس كُئملعأل ) : ىَّلعملانب ديعس يبأل لاق لَم يبنلا نأ يراخبلا حيحص يفو - ب

 . ( هئيتوأ يذلا ميظعلا نآرّقلاو يناثملا عبسلا يه.نيملاعلا بر هلل دمحلا: نآرقلا يف روسلا

 . ةيفاكلاو ٠ ةيفاولاو . ةيفاشلاو . يناثملا عبسلاو . باتكلا مأو . ةحتافلا » ىمست :ةنسستيللا
 أمسإ رشع ينثا ةروسلا هذه نأ ركذو يبطرقلا ةمالعلا اهدّدع دقو « دمحلاو . ساسألاو

 مذلا ضيقن وهو ةبحملاب ًانو رقم ليجبتلاو ميظعتلا ةهج ىلع ليمجلاب ءانثلا «دمحلا» : صتحفغللا
 اال ةسدقملا تاذلل ملع مسا «هللا#دمحلا فالخب ةمعنلا لباقم نوكي ركشلا نأل ؛ ركشلا نم معأو
 دوجوملل مسأ وهو ؛ اهعمجأو هناحبس هئامسأ ريكأ «هللا# مسالا اذه : يبطرقلا لاق . هريغ هيف هكراشي



 <” لوألا ءزجلا

 هناحبس وه الإ هلإ ال يقيقحلا دوجولاب درفنملا , ةيبوبرلا توعنب توعنملا . ةيهبالا تافصل عماجلا . قحلا
 ماق نمل لاقي » : ىوره ا لاق هزمأ ةياعرو ريغلا نوئش حالصإ يهو ةيبرتلا نم قتشم : : 31 «بر#

 ينو ناتماةم لع طوب براز "وتحل ا ا

 نأل ةمالعلا نم قتشم وهو ٠ ءارفلا لاق 0 ةكئالملاو نجلاو سنإلا : لمشي وهو . طهرلاك

 ةغيص « نالعف » نأل ةمحرلا ميظع ىنعمب نمحر لاف رخآلا يف عاري مل ىنعم # ميحرلا و #نمحر لاوط نم لك
 غيم لآل حولا ناو يعم يخرلاو + ناركسو نانضنك ءاودلا هكا مزار الو هتيطعو ع ىشلا هرثك قف ةغلات

 09 . ناسحإلا مئادلا ةمح لا ميظعلا : ليق ليق هنأكف فيرظو ميركك ةمئادلا تافصلا يف لمعتست ليعف

 نم ملا تّمعو مهحاصمو مهقازرأ يف قلخلا تعسو يتلا ةلماشلا ةمحرلا وذ نمحرلا : يباطخلا لاق

 ثيدحلا هنمو ءازجلا «نيدلا» . «ًايحر نينم وملاب ناكوإ ىلاعت لاق اك نم ؤملاب صاخ ميحرلاو . رفاكلاو
 للذتلاو عوضخلا ةياغ ىصقأ ةدابعلا : يرشغزلا لاق «دبعنإ» ىزجت لعفت اك ىأ (نادُت نيدت اك )
 '”عوضخلا ىصقأب ًاقيقح ناكف معنلا مظعأ يلوم هنأل ىلاعت هلل عوضخلا يف الإ لمعتست مل كلذلو
 : رعاشلا لاق كلاسلا علتبي قيرطلا نأك عالتبالا ىنعمب طارتسالا نم نيسلاب هلصأو قيرطلا «طارصلا#

 0 ف 0 مها ىتح ليخلاب 0 انحش

 ”[ماعإ

 لاقف هلهأ وه امج هيلع ينثثو هسدقنو هدمحن نأ يغبني فيك العو لج يرابلا انملع : يسمي فللا
 يناسحإ ىلع ينوركشا . هلل دمحلا يئانثو يركش متدرأ اذإ يدابع اي اولوق يأ «نيملاعلا بر هلل دمحلا»

 نجلاو سنوالا بر . داجيإالاو قلخلاب درفتملا . ددّوسلاو دجملاو ةمظعلا وذ هللا انأف . مكيلإ يليمجو

 نمحرلا# هنود نم دبعُي ام نود نيملاعلا بر هلل ركشلاو ءانثلاف . نيضرألاو تاومسلا برو . ةكئالملاو
 قزرلاو قلخلا نم هدابع ىلع معنأ امب . مانألا عيمج هلضف معو « ءيش لك هتمحر تعسو ىذلا يأ « ميحرلا
 وه ىأ «نيدلا موي كلام# ناسحإلا مئاد ةمحرلا ميظع ليلجلا برلا وهف ء نيرادلا ةداعس ىلإ ةيادهلاو

 ,سفنل سفن كلل مي هكلم يف كلالا فّرصت نيدلا موي يف فرصتلا باسحلاو ءازجلل كلاملا هناحبس

 بتل كيفتتر م فاعلا هلآ ان كمي يأ « نيعتسن كاّيإو دبعن َكاِّإ »8 «هلل رنئموي رمألاو أئيش

 ىلع نيعتسن انبر كايإو ؛ . عشخنو نيكتسنو عضخنو لذن كدحو كل ٠ . كاوس ًادحأ دبعن الف . ةناعإلا

 اندهإ» كاوس دحأ اننوع ىلع ةردقلا كلمي الو . ميظعتو لالجإ لكل قحتسملا كنإف . كتاضرمو كتعاط

 يذلا مالسإالا ىلع انتبثو . ميقتسملا كنيدو قحلا كقيرط ىلإ بر اي اندشرأو انلد ىأ # ميقتسملا طارصلا

 )١( يبطرقلا ١/١8 ) )7فاشكلا (*) ةعامج نبا ريسفت يناعملا فشك ١١/١



 ةحتافلا ةروس )١( ىلا

 نيذلا طارص# نيب رقملا قيرط كلس نم انلعجاو 0 نيلسرملا متاخ هب تلسرأو 2 كلسرو كءايبنأ هب تئعب

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم . ماعنإالاو دوجلاب مهيلع تلضفت نم قيرط يأ «مهيلع تمعنأ
 كئادعأ ةرمز نم هللأ اي انلعجت ال ىأ «نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ» ًاقيفر كئلوأ َنَسَحَو . نيحاصلاو
 ىراصنلا وأ مهيلع بوضغملا دوهيلا نم . ميوقلا جهنملا ريغ نيكلاسلا . ميقتسملا طارصلا نع نيدئاخلا

 . نيمآ مهللا . ةيدبألا ةنعللاو بضغلا اوقحتساف . ةيسدقلا كتعيرش نع اولض .نيذلا . نيلاضلا

 ةديفم يهو « هلل دمحلا » اولوق ىأ ىنعم ةيئاشنإ ًاظفل ةيربخ ةلمجلا «هلل دمحلا» : ةعغالتلا

 ةبيغلا نم تافتلإ هيف 4نيعتسن كايإو دبعن كايإ#  ؟ . برعلا يف مركلا : مهوقك ىلاعت هيلع دمحلا رصقل

 كاوس دبعن ال يأ رصقلا ديفي لوعفملا ميدقتو . دبعن هاَيِإ : لاقل لصألا ىلع مالكلا ىرج ولو باطخلا ىلإ

 ةحاصفلا عاونأ نم ةميركلا ةروسلا هذه يفو : طيحملا رحبلا يف لاق -" «نوبهراف ياّيِإو» هلوق يف امك

 : عاونأ ةغالبلاو

 قارغتساالا « لأ » ةدافإل ءانثلا يف ةغلابملا : يناثلا

 . هلل دمحلا اولوق ىأ رمآلا هانعمو ربخلا هتغيص ذإ باطخلا نيولت : ثلاغلا

 «هللإ هلوق ف صاصتخالا : عبارلا

 بوضغملا طارص ريغ هريدقت «مهيلع بوضغملا ريغ# هلوق نم طارص فذحك فذحلا : سماخلا

 . نيلاضلا طارص ريغو مهيلع

 تمعنأ نيذلا طارص# هلوقب هرسف مث # ميقتسمل ا طارصلا# ماهيالا دعب حيرصتلا : عباسلا

 # مهيلع

 # نيعتسن كايِإو دبعن كايإ 8 ىف تافتلالا : نماثلا

 . هيلع انتبث يأ «طارصلا اندهإ# يف هرارمتساو هماود هب دارملاو ءيشلا بلط : عساتلا

 00 #«نيلاضلا

 )١( نايح يبأل طيحملا رحبلا 1١/١"



 في لوألا ءرجلا

 تاذ ةسدقملا تاذلل ملع مسا لوآلا نأ 4هلإالا»و «هللا» نيب قرفلا : ىلوألا :دكيماوفلا
 ىلعو ىلاعت هللا ىلع قلطي مسا وهف لطاب وأ ,قحب دوبعملا هانعم يناثلاو قحب دوبعملا هانعمو العو لج ىرابلا

 . هريغ

 ةغيصب « نيعتسأ كايإو دبعأ كايإ » لقي ملو 6 نيعتسنو دبعن » عمجلا ظفلب ةغيصلا تدرو : ةيناثلا

 ريقحلا دبعلا براي انأ : لوقي هنأكف كولملا كلم باب يف فوقولا نع دبعلا روصقب فارتعإلل كلذو درفملا

 نيدحوملا نينم ؤملا كلس ىلإ مضنأ لب . يدرفمب كتاجانم يف فقوملا اذه فقأ نأ يب قيلي ال « « ليلذلا
 . كب نيعتسنو كدبعن ًاعيمج نحنف مهترمز يف يئاعد لبقتف

 ملف بضغلاو لالضإالا هيلإ بسني ملو «مهيلع تمعنأإ» لجو زع هللا ىلإ ةمعنلا بسن : ةثلاثلا
 هللا ىلإ بسني ال رشلاف ع ىلاعت هللا عم بدألا دابعلا ميلعتل كلذو مهتللضأ نيذلا وأ مهيلع تبضغ : لقي
 : « كيلإ بسني ال رشلاو كيديب هلك ريخلا و ًاريدقت هنم ناك نإو ًابدأ ىلاعت

 ماع
 رمل اب ايلا ةَحياحف ةَيسيكملاراَرسألا ناب ف

 نأ كش ال » : هصن ام « ريسفتلا يف ةمدقم » ةميقلا هتلاسر يفانبلا نسح خيشلا مالسوالا ديهش لوقيإ

 ءيضيو « هبلب ذخأي ام هلالجو بسانتلا ةعورو « اهلامجو يناعملا ةرازغ نم ىأر ةميركلا ةحتافلا ربدت نم

 يف ةددجتم هتمحر راثآ رهظت يتلا ةمحر لاب فوصوملا « هللا مساب ًانميتم ًايلات ًاركاذ ءىدتبي وهف «٠ هبلق بناوج

 هركذو «ميحرلا نمحرلاو» هلإالا اذه دمحب هناسل قلطنا هسفن يف رقوو ىنعملا اذه رعشتسا اذإف . ءيش لك

 اذه يف هتريصب لاجأف ٠ . ًاعينج ملاوعلل هتيبرت يف ةيدابلا هثالآ ليمجو . هلضف ف ميركو همعن ميظعب دمحلا

 الو ةبغر نع تسيل « ةليلجلا ةيبرتلاو ةليزجلا معنلا هذه نأ ديدج نم ركذت مث , هل لحاس ال يذلا طيحملا
 ميظعلا هلإالا اذه لامك نمو «ميحرلا نمحرلاإط ب ةيناث ةرم هناسل قطنف « ةمحرو لضفت نع اهنكلو « ةبهر
 هدابع نيديس ةددجتملا ةغباسلا هتمحر عم وهف لضفلا دعب باسحلاب ركذيو « لدعلا » ب نمحرلا نرقي نأ

 ىلع ة ةمئاق هقلخ هتيبرتف هلل رثموي رمألاو ًائيش ,سفنل سفن كلش ال مويؤ» نيدلا موي هقلخ بساجيو

 دبعلا حبصأ دقف كلذك رمألا ناك اذإو «نيدلا موي كلام#باسح او ةلادعلاب بيهرتلاو « ةمحرلاب بيغرتلا
 ءاوس هيدبي نم ىلإ ةجاح نوكي ام دشأ اذه ىف وهو « ةاجنلا لئاسو نع ثحبلاو . ريخلا يرحتب ًافلكم

 هيلع دمتعيلو هيلإ أجليلف هالومو هقلامخ نم كلذ يف هب ىلوأ سيلو « ميقتسملا طارصلا ىلإ ىلإ هدشريو ٠ ليبسلا

 نيذلا طارص « ميقتسملا طارصلا ىلإ هلضف نم ةيادهلا هلأسيلو «نبعتسن كاّيِإو دبعن كاَيِإ» هلوقب هبطاخيلو

 . ءادتهالا دعب صوكنلاو « ءاطعلا دعب بلسلاب مهيلع بوضغمل ريغ « هعابتاو قحلا ةفرعمب مهيلع معنأ

 « هيلع روشعلل نوقفوي الف هيلإ لوصولا نوديري وأ قحلا نع نولضي ىذلا . نيهئاتلا نيلاضلا ريغو

 ةحتاف نم ةعاربلا هذهب ىلوأ ءيش يأو . نسحلاو لامجلا ةياغ يف عطقم ةعارب « نيمآ » نأ مرج الو . نيمأ



 ةحمافلا ةروس 4 )١(

 ةيآلا هذه يناعم نيب هارت امه. قثوأ ًاطابترا وأ . قدأ ًاقسانت تيأر لهف ؟ ءاعدلاب هللا ىلإ هجوتلاو . باتكلا

 يسدقلا ثيدحلا يف هبر نع ِةِلك هللا لوسر هيوري ام لامجلا اذه ةيدوأ يف ميهت تنأو ركذتو ؟ ةميركلا
 دهتجاو « ماعنإالاو ريبدتلا اذه مدأو ثيدحلا(. .لأسام ىدبعلو نيفصن ىدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق )

 يطعتو . تايآلا سوؤر ىلع فقت نأو . لّلذتو عوشخو . لهمتو ثكم ىلع اهريغو ةالصلا يف أرقت نأ
 نإف . يناعملا نع ظافلألاب لاغتشاو ٠ بيرطت الو فلكت ريغ نم ٠ تامغنلا وأ ديوجتلا نم اهقح ةوالتلا

 ربدت يف ةوالت نم لضفأ ءيش بلقلا عفن امو . عمدلا بيبآاش نم ضاغ ام ريثيو . مهفلا ىلع نيعي كلذ
 000 عوشخو

 « ةحتافلا ةروس ريسفت ىهتنا »



 تايآ عبسو نوناهثو ناتئام اهتايآو ٠ لزن ام لئاوأ نم يهو . فالخ الب ةيندم اهعيمج ةرقبلا ةروس

 مم اص رت 5 011 0

 ةروُسْل ا كَدَي نيب

 بناجب ىنعُت يتلا ةيندملا روسلا نم يهو « قالطإلا ىلع نآرقلا روس لوطأ نم ةرقبلا ةروس *
 اهيلإ جاتحي يتلا ةيعيرشتلا نيناوقلاو مظنلا جلاعت يتلا . ةيندملا روسلا رئاس نأشك اهنأش « عيرشتلا

 . ةيعاتجالا مهتايح يف نوملسملا

 « تادابعلاو . دئاقعلا يف : ةيعيرشتلا ماكحألا مظعم ىلع ةميركلا ةروسلا هذه تلمتشا #

 5 ةيعرشلا ماكحألا نم اهريغو 3 ةدعلاو 3 قالطلاو 2 جاوزلا رومأ فو 3 قالخألاو 3 تاللماعملاو

 تحضوف « نيقفانملاو . نيرفاكلاو « نينمؤملا تافص نع ثيدحلا ءدبلا يف تايآلا تلوانت دقو *
 . ءاقشلا لهأو ةداعسلا لهأ نيب ةنراقملل « قافنلاو رفكلا ةقيقحو . ناميإلا ةقيقح

 هنيوكت دنع ىرج امو « مالسلا هيلع « مدآ » رشبلا يبأ ةصق تركذف ةقيلخلا ءدب نع تثدحت مث *

 « دوهيلا » ليئارسإ ينب صاخ هجوبو . باتكلا لهأ نع باهسإلاب ثيدحلا ةروسلا تلوانت مث *#

 هيلع يوطنت امو . مهركمو مهثبخ ىلإ نينم ؤملا تهبنف ٠ ةرونملا ةنيدملا يف نيملسملل نيرواجم اوناك مهنأل
 حئابقلا نم كلانه ام ريغ ىلإ . قيثاوملاو دوهعلا ضقنو « ةنايخلاو ردغلاو مؤللا نم ةريرشلا مهسوفن

 ثيدحلا لوانت دقو ؛ مهررض ريبكو . مهرطخ ميظع حضوي امم . نودسفملا ءال ؤه اهبكترا يتلا مئارجلاو

 يتلا يتمعن اوركذا ليئارسإ ينب اي ىلاعت هلوق نم أءدب « ةميركلا ةروسلا نم ثلثلا ىلع ديزي ام مهنع
 . « نهمتأف تاملكب ِهْبَر ٌميهاربإ ىلتبا ذإو ف ىلاعت هلوق ىلإ . 4 مكيلع تمعنأ

 ةلودلا » نيوكت ةيادب يف اوناك نيملسملا نأل « عيرشتلا بناج تلوانت دقف ةميركلاةر وسلا ةيقب امأو *

 يف هيلع نوريسي يذلا . يوامسلا عيرشتلاو « ينابرلا جاهنملا ىلإ ةجاحلا سمأ يف مهو « ةيمالسإلا

 راصتخاب وهو . يعيرشتلا بناجلا لوانتي ةروسلا عامج نإف اذلو ٠ تالماعملا وأ تادابعلا يف ءاوس مهتايح

 : لي اك



 ةرقبلا ةروس (؟)

 . هللا ليبس يف داهجلا ماكحأ 3 ةرمعلاو جلا ماكحأ 3 ليصفتلا صضعب ةلصفم موصلا ماكحأ »

 2 تاكرشملا حاكن ميرحت 3 ةدعلاو 2 عاضرلاو 2 قالطلاو 2 جاوزلا نم اهم قلعتي امو ةرسألا نوكش

 ىلوألا ةاونلا اهنأل 2 ةرسألاب قلعتت ماكحأ نم كلانه ام ريغ ىلإ ضيحلا ةلاح يف ءاسنلا ةرشاعم نم ريذحتلاو

 . «ربكألا عمتجملل

 تلمحو « هناينب ضوقتو عمتجملا نايك ددهت يتلا «ابرلا ةيرج » نع ةميركلا ةروسلا تثدحت مث *

 مدقي وأ ابرلاب لماعتي نم لك ىلع هلوسرو هللا نم ةرفاسلا برحلا نالعإب . نيبارملا ىلع ةديدش ةفينع ةلمح
 نم برحب اونذأف اولعفت مل نإف « نينم ؤم متنك نإ ابرلا نم يقب ام اورذو هللا اوقتا ونمآ نيذلا اهيأ ايإ» هيلع
 «نوملظُت الو نوملظَت ال مكلاومأ سوءر مكلف متت نإو . هلوسرو هللا

 ًاريخ نإ هلمع ىلع ناسنإلا هيف ىزاجي يذلا . بيهرلا مويلا كلذ نم ريذحتلاب ابرلا تايآ تبقعأو *
 «نوملظي ال مهو تبسك ام سفن لك ىفوت مث . هللا ىلإ هيف نوعجرت أموي اوقتاوطرشف ارش نإو . ريخف
 عطقنا ةيآلا هذه لوزنبو ٠ ضرألا ىلإ ءامسلا نم لّرنت يحو رخآو ؛ ميركلا نآرقلا نم لزن ام رخآ وهو

 . ةنامألا غلبو ةلاسرلا ىدأ نأ دعب . هبر راوج ىلإ قيل وسرلا لقتناو ٠ يحولا

 عفرب العو لج هللا ىلإ عرضتلاو « ةبانإلاو ةبوتلا ىلإ نينمؤملا هيجوتب ةميركلا ةروسلا تمتخو *
 ةقاط ال ام انلمحت الو انبرإ نيرادلا ةداعس هيف امل ءاعدلاو . رافكلا ىلع ةرصنلا بلطو . راصآلاو لالغألا
 ةروسلا تأدب اذكهو «نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم تنأ . انمحراو . انل رفغاو . انع فعاو . هبانل

 لضفأ ةروسلا لمش مشتليو . ماتخلا عم ءدبلا قسانتيل نينم ؤملا ءاعدب تمتخو . نينم ؤملا فاصوأب
 ! ! ماعلا
 يتلا . ةرهابلا ةزجعملا كلت ىركذل ًءايحإ « ةرقبلا ةروس » ةميركلا ةروسلا تيمس : 4تّيمسينلا

 ىلع رمألا اوضرعف ٠ هلتاق اوفرعي ملو ليئارسإ ينب نم صخش لتُق ثيح . ميلكلا ىموم نمز يف ترهظ
 اهنم ءزجب تيملا اوبرضي نأو « ةرقب حبذب مهرمأي نأ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف . لتاقلا فرعي هلعل ىبسوم

 « توملا دعب قلخلا ءايحإ يف العو لج هللا ةردق ىلع ًاناهرب نوكتو . لئاقلا نع مهربخيو هللا نذإب ايحيف
 . هللا ءاش نإ اهعضوم يف ةلصفم ةصقلا يتأتسو

 تيبلا نم رفني ناطيشلا نإ . رباقم مكتويب اولعجت ال ) لاق هنأ ِِكَكهللا لوسر نع ص
 اهذخأ نإف . ةرقبلا ةروس اوءرقا ) : ِةكك لاقو . يذمرتلاو ملسم هجرخأ ( ةرقبلا ةروس هيف أرقت يذلا
 . هحيحص يف ملسم هاور . ةرحسلا ينعي ( ةلطبلا اهعيطتسي الو . ةرسح اهكرتو « ةكرب

 «نوحلفملا مه كئلوأو . . ىلإ . . هيف بير ال باتكلا كلذ .٠ ملا# ىلاعت هللا لاق

 .(ى) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيأ نم

 هيف ناك اذإ بيرم رمأو . باترا : لاقي ةنينأمطلا مدعو كشلا : ُبْيَرلا «بير» : صتتنغللا
 هنمو . اهبارطضاو سفنلا قلق يهو ةبيرلا هل ثدحأ اذإ هَبار ردصم بيرلا : يرشخمزلا لاق ةبيرو كش



 5 لوألا ءزجلا

 لاق هنيبو كنيب ًازجاح هلعجت امب هوركملا ءاقتا نم ذوخأم ىوقتلا لصأ «نيقتملا» 2”هبئاونل نامّزلا بير
 : ةغبانلا

 ديلا انْثَقَتاَو هْنَلَواَنَتَف هطاقسإ درت ملو فيصل لا طقس

 دبعلا لثتمي نأ ىوقتلا ٌعامجو . هتعاطب هللا باذع يقتي يذلا وهو . اهرضي امم هسفن يقي يذلا وه يقتملاف
 . رانلاو ةنجلاك بيغ وهف روتسم ءيش لكو . ساوحلا نع باغ ام «بيغلا# يهاونلا بنتجيو رماوألا

 لاق حاجنلاو زوفلا : حالفلا «نوحلفملا» "”س اوحلا تحت عقي ال ام ُبيغلا : بغارلا لاق رشنلاو رشحلاو

 هنأك بولطملاب زئافلا : حلفملا : يواضيبلا لاقو ””حلفم وهف ريخلا نم ًائيش باصأ نه لك : ةديبع وبأ
 ديدحلاب ديدحلا نإ » مهلوق هنمو عطقلاو قشلا : ةغللا يف حلفلا لصأو .«رفظلا هوجو هل تحتفنا ىذلا

 اذهلو ةمعنلارتس : ةغل رفكلا «اورفك# ةثارحلاب ضرألا قشي هنأل حالفلا يمس كلذلو . 'قشُي يأ « حّلْقُي
 رافكلا ّبَجعأ» ىلاعت لاق رفاك ليللو عرازلل ليق هنمو ٠ اهرتسيو ةمعنلا دحجي هنأل ًارفاك رفاكلا ىمسي

 مداعرلا راذنإللا « مهترذنأ#» هداوسب ءيش لك يطغي هنأل ًارفاك ليللا يمّسو . عارزلا بجعأ ىأ ابن

 عبطلاو ءىشلا ىلع ةيطغتلا : متخلا «متخو راذنإ ال رابخإو مالعإ وهف فيوختلا نم الخ نإف فيوختلا عم
 هنمو . هاطغ اذإ انتَ نم ءاطغلا : ةواشغلا «ةواشغ# . باتكلا مْثَحَح هنمو ١ ءىش لح دال ع

 . اهاوهأب سانلا ىشغت اهنأل ةمايقلا يهو ةيشاغلا

 ارامي شذ
 مو 29

 وءسادعو ءو و 0 _ "م ريم ع لس 2-2 00 0 7 مم عسا 5

 نوُميِقيَو بغل, برومو سدا 02 <ريقتشلا ىده ويف بيرال تكلا كلذ 2 ملا
 رم م 5

 ةَرْآل ايو كلف نم ياي تف 02 توقفي هكر اممو ةرلسلا

 يد َنوُحلفمْلا م كبك م ل كل 020 تونقوت مه

 ةعطقملا فورحلاب ةروسلا ءادتباو . نيقتملا فاصوأ ركذب ةميركلا ةروسلا تأدتبا : رخسيفللا
 لوأل مهع|سسأ قرطي ذإ ٠ نآرقلا اذه نع نيضرعملا راظنأ بذجي ةيئاجحلا فورحلا هذهب اهريدصتو «ملا#

 اهاثمأو فورحلا هذه يفو . تانيب تايآ نم مهيلإ ىقلُي ام ىلإ اوهبتنيف ٠ مهبطاخت يف ةفولأم ريغ ًظافلأ ةلهو
 نع اوزجع اذإف . مهمالك هنم نومظني ام نيع نم موظنم باتكلا اذه نإف « نآرقلا زاجعإ » ىلع هيبنت
 هذه تركذ امنإ : هللا همحر ريثك نبا ةمالعلا لوقي . نآرقلا زاجعإ ىلع ناهرب مظعأ كلذف . هلثمب نايتإالا
 نم بكرم هنأ عم . هلثمب هتضراعم نع نوزجاع قلخلا نأو . نآرقلا زاجعإلل ًانايب روسلا لئاوأ يف فورحلا
 ةريست ىف يرتخرلا رق دمو نيققحملا نم عمج لوق وهو . اهب نوبطاختي يتلا ةعطقملا فورحلا هذه

 ء فورحلاب ثحتتفا ةروس لك اذهلو : لاق مث « ةيميت نبا » ماميالا بهذ هيلإو ٠ . رصن متأ هرصنو فاشكلا

 )١( فاشكلا ١/757 ) )7يواضيبلا (5) 78 /ةديبع يبأل نآرقلا زاجم (”) بغارلل نآرقلا تادرفم ١/ ٠١



 ةرقبلا ةروس (7) 53

 باتك « صحلا» «باتكلا كلذ « ملاإف لثم هتمظعو هزاجعإ نايبو « نآرقلل راصتنالا اهيف ركذي نأ دب الف

 انك انإ ةكرابم ةليل يف هانلزنآ اّنِإ + نيبملا باتكلاو ٠ مح «ميكحلا باتكلا تايآ كلت ملآ» «كيلإ لزنأ
 يأ «هيف بير ال باتكلا كلذ ىلاعت لاق مث ” . نآرقلا زاجعإ ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغو «نيرذنم
 نع نم هنأ يف كش ال يأ ديف بير الاف بانك ينادي ال يلا "باتكلا وع دمح اي كيلع لزنما نآرقلا اذه
 نوقتي نيذلا . نيقتملا نينم ؤملل داه ىأ «نيقتملل ىده# ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ . ربدتو ركفت نمل هللا
 نيذلا مه نوقتملا : سابع نبا لاق . هتعاطب هباذع نوعفديو . هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب هللا طخس

 ضرُتفا ام اًوُدأو . مهيلع مرح ام اوقتا : يرصبلا نسحلا لاقو هللا ةعاطب نولمعيو ؛ كرشلا نوقتي
 مهنع باغ امب نوقدصي يأ «بيغلاب نونمؤي نيذلاإ» لاقف نيقتملا ءال ؤه تافص ىلاعت نيب مث . . مهيلع

 هنع ربخأ ام لك نم كلذ ريغو . باسحلاو . طارصلاو . رانلاو . ةنجلاو ؛ ثعبلا نم مهساوح هكردت ملو

 اهطورشب لمكألا هجولا ىلع اهنودؤي يأ «ةالصلا نوميقيو# مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا وأ نآرقلا
 امثوإ» ”عوشخلاو ةوالتلاو دوجسلاو عوكرلا مامتإ : اهئماقإ : سابع نبا لاق اهبادآو اهعوشخو . اهناكرأو
 ٠ ناسحإلاو ربلا هوجو يف نوقدصتيو نوقفني لاومألا نم مهانيطعأ يذلا نمو يأ «نوقفني مهانقزر

 سابع نبا نع ىورو « ريرج نبا رايتخا اذهو . تاقفنلا رئاسو . ةقدصلاو « ةاكزلا لمشت ةماع ةيآلاو

 نأل . لاومألا نم قافنإلاو ةالصلا نيب ىلاعت نرقي ام ًاريثك : ريثك نبا لاق . لاومألا ةاكز اهم دارملا نأ
 وهو نيقولخملا ىلإ ناسحإلا وه َقاَْنِإلاو . هيلع ءانثلاو هديجمتو هديحوت ىلع ةلمتشم يهو هللا قح ةالصلا
 اب نونمؤي نيذلاو» ©9ةميركلا ةيآلا يف لخاد ةضورفملا ةاكزلاو . ةبجاولا تاقفنلا نم لكف . دبعلا قح

 نم لسرلا هب تءاج امبو يأ «كلبق نم لزنأ اموإ» ىلاعت هللا نع هب تئج ام لكب نوقدصي ىأ «كيلإ لزنأ

 ال ًامزاج ًاداقتعا نودقتعيو يأ «نونقوي مه ةرخآلاب و هلسر نيب الو هللا بتك نيب نوقرفي ال ؛ كلبق

 ء باسحو .رانو . ةنجو . ءازجو ثعب نم اهيفامب . ايندلا ولتت يتلا ةرخآلا رادلاب بايترا وأ كش هسبالي
 امم نوفصتملا كئلوأ يأ «مهبر نم ىده ىلع كئلوأ# ايندلا دعب اهنأل ةرخآلا رادلا تيمس امتإو . نازيمو

 مه ككلوأو ىأ «نوحلفملا مه كئلوأوإ هللا نم ةريصبو نايبو رون ىلع « ةليلجلا تافصلا نم مدقت

 . ميعنلا تانج يف ةيلاعلا تاجردلاب نوزئافلا

 8 يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايأآلا تلمضت : ةغالتلا

 يف يداههاو . ببسلل دانسإلا نم وهو نآرقلل ةيادهلا دنسأ «نيقتملل ىدهإ يلقعلا زاجملا ١

 . ىلقع زاحم هيفف نيملاعلا بر هللا وه ةقيقحلا
 . لامكلا يف هتبترم دعبو . هنأش ولعب ناذيإلل #*باتكلا كلذ# بيرقلا نع ديعبلاب ةراشإلا -

 . يسحلا دعبلا ةلزنم ةبترملا دعب لّرُتف
 ءيجو . نيقتملا نأشب ةيانعلل 8نوحلفملا مه كئلوأو» «ىده ىلع كتلوأو ةراشإلا ريركت -*

 . مهريغ ال نوحلفملا مه : لاق هنأك رصحلا ديفيل ايل #مهو# رب ,مضلاب

 )١( ريثك نبا ريسفت رصتخم ١77/1 ) )7ريثك نبا ريسفت رصتخم(؟) نيلالجلا ريسفتو ريثك نباو يربطلا نم ريسفتلااتسبتقا ١/ ."7 .



 اذن لوألا ءزجلا

 . مهناهإ نم طانقإو سيئيت اهيفف . 0 فئات مدعو . نايغطلاو م ف ا

 , حلا نع اهيبأتل اج كا حلا روت دا هنو
 ىَّنغملا . هذفانم دودسملا . هيلع موتخملا ءاعولاب . ةيادهلا رون حملت نع اهعانتمال مهراصبأو مهع امسأو

 . 29 ةيحيرصتلا ةراعتسالا قيرطب كلذل ةواشغلاو مدخلا ظفل راعتساو . هحلصي ام هلصي نأ عنمي ءاشغب

 . نيرفاكلا تافص ركذب اهبقعأ . ةقباسلا تايآلا يف نينمؤملا تافص ىلاعت ركذ امل : هَّمَساَنملا

 زييمتلاو  راجفلاو راربألا نيب ةنراقملا يف ميركلا نآرقلا ةقيرط ىلع نيفنصلا نيب حضاولا قرافلا رهظيل
 . « ءايشألا زيمتت اهدضبو » ةواقشلا لهأو ةداعسلا لهأ نيب

 م يرق عال ع هد رقما منال تت ع وت رتس ةذ
 ١ ٌيظَع ٌباَذَع مهو هود 1» رادع مه رص لعو مهعمس

 ءاوس كك دمحم ةلاسراوبذكو هللا تايآب اودحج نيذلا نإ يأ ٍ«اورفك نيذلا ّنِإ» : : رثتسيفتلا
 مهتفوخو هللا باذع نم دمحم اي مهترذحأ ءاوس يأ « مهررذتت مل مأ مهّترذنأأ» مهدنع ىواستي يأ 4 مهيلع

 كسفن بهذت الو « مهناميإ يف عمطت الف ٠ هب مهتئج امب نوقدصي ال يأ 4نونمؤي ال» مهرذحت مل مأ هنم

 دايإالا مدع تبق هلعلا ىلاعت نيب مث . . هل هموق بيذكت نع ِةِكَيينلل ةيلست اذه يفو . تارسح مهيلع

 لاق نامي اهيف قرشُي الو . رون اهيف لخدي الف ميبولق ىلع عبط يأ «مهيولق ىلع ُهللا متخط لاقف
 . اهيف ةريصبلا رون تسمط بونذلا اهيلع ترثك اذإ | بولقلا نأ كلذو . ٌعبطلاو ةيطغتلا متخلا : نورسفملا

 ©« مهرفكب اهيلع هللا عبط لبإ» ىلاعت لاق اك صلخم اهنع رفكلل الو ؛ كلسم اهيلإ ناميإلل نوكي الف
 الو . ىده نورصبي الف « ءاطغ مهراصبأ ىلعو مهع امسأ ىلعو يأ ةواشيغ مهراصبأ ىلعو مهعّمس ىلعو»
 نوري كلذل « ةفيثك بجحب ةطغم اهنأك مهراصبأو مهع امسأ نأل . نولقعي الو نوهقفي الو نوعمسي

 مهعامسأو . قحلا نع اهيبأتل مهبولق ىلاعت هّبش : نايح وبأ لاق هنوعي الف هنوعمسيو . هنوعبتي الف قحلا

 , هيلع موتخملا ءاعولاب . ةيادحلا رون حملت نع اهعانتمال مهراصبأو . حالفلا يعاد عامس نع اهيارضإل

  اهكاردإ ةوقو اهتحص عم تناك اهنأل كلذو 2 هحلصي ام هلصي نأ عنمي ء ءاشغب ىطغملا « هذفانم دودسملا

 يف مهو يأ «ميظع باذع مهو "”ةراعتسالا قيرطب اذهو ٠ هرون حملتو . هعامسو ريخلا لوبق نع ةعونمب
 . هللا تايآب مهبيذكتو مهمارجإو مهرفك ببسب ٠ عطقني ال ديدش باذع ةريخآلا

 عا #

 متخلا ىنعم لوح ريثك نبا ةمالعلا هبتكام رظنا (؟) 29١/١ نايح يبل طيحملا رحبلاو ١/" يضرلا فيرشلل نايبلا صيخلت رظنا (1)
 01/١ نايح يبأل طيحملا رحبلا ريسفت (1) . ليمج ليصفتو قيقحت هيفف



 ةرقبلا ةروس (5) اق

 «ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ .. ىلإ . . . رخآلا مويلابو هللاب انمأ لوقي نم سانلا نموإ» ىلاعت هللا لاق

 )7١( ٠ ةيآ ةياهن ىلإ (م) ةيآ نم
 ركذ . نيرفاكلا تافص ركذب اهبقعأو . نينمؤملا تافص ةروسلا لوأ يف ىلاعت ركذ امل : هّبسسانملا : ' 1 003 ءل [ 1 ل تينا ا: نجا <
 ثالث ين مهركذب بنطأو . رفكلا نونطبيو ناميالا نورهظُي نيذلا . ثلاثلا فنصلا مهو « نيقفانملا د انه

0 0 

 . رامدلاو

 هنمو ءافخخإلا هلصأو . نطابلا فالخ راهظإو لايتحالاو ركملا : عاديخلا «نوعدام» :صتكفشللا
 «ضْرسو هيف لزنملا باحصأ رمستل اعدم عدخبا يسمو  كئاوغ نم يفني ا ًاعداخرهدلا ينس

 ضرمو قافنلا ضرمك ًايونعم وأ . مسجلا ضرمك ًايسح نوكي دقو ةحصلا دض وهو مقسلا : ضرملا
 وأ « قافن وأ . قلع نم ةحصلا دح نع ناسنإللا هب جرخ ام لك ضرملا : سراف نبا لاق ء ءايرلاو دسحلا

 وهو هيفس عمج 4 ءاهقسلا# حالصلا دض وهو ةماقتسالا نع لودعلا : داسفلا «اودسفت# رمأ يف ريصقت

 : هيفسلاو , ةفخلا : هقسلا لصأو . راضملاو عفانملا عض ةاومب ١ ةفرعملا ليلقلا , يأرلا فيعضلا . لهاجلا
 ©0هلباقي ْملْلاو . لقعلا ناصقن نايضتقي أر ةفاخسو ةفخ هّسلا : ةغللا ءالع لاق لقعلا فيفخلا

 « هدح زواجو العو عفترا يأ «ءاملا ىغط امل انإإف هنمو ءيش لك يف دحلا ةزواجم : نايغطلا « مهنايغطإ»
 لاق هِمَع وهف همي هِمَع : لاقي ء ءىشلا يف ددرتلاو ريحتلا : همعلا #نوهمعي# دينعلا رابجلا : ةيغاطلاو

 يف ماع ىمُعلا نأ الإ . ىمعلا لثم ُهَّمَعلا : يزارلا رخفلا لاق « هّمُعلا نيرئاحلاب ىدهلا ىمعأ » : ةبؤر
 ةقيقح «اورتشاط ""هجوتي نيأ ىردي ال ربحتلاو ددرتلا وهو *« ةصاخ ىأرلا يف همعلاو 3 ىأرلاو رصبلا

 ًائيش لدبتسا نمل لوقت برعلاو . بولطملا ءيشلا ليصحتل نمشلا لذب هلصأو . لادبتسالا : ءارتشالا
 : رعاشلا لاق هارتشا ءىشب

 لهجلاب كرلعب ملحلا تيرتشا ينإف 2 مكيف لهجأ تنك ينيمعزت نإف

 ىمعأ عمج «يمعإ» قطني ال يذلا ٍسرخألا وهو مكبأ عمج «ىب١ْ عمسي ال يذلا وهو مصأ عمج «مص##
 رعاشلا لاق ةدشب لوزنلا وهو بوصلا نم ذوخأم ريزغلا رطملا : بيصلا « بيص## هرصب دقف ىذلا وهو

 « هيلع تنأ الإ ءيشب رمت ال ةقرح ران يهو ةقعاص عمج «قعاوصلا# « بوصت ثيح نزلا اياور كتقس »

 فقسل ليق هنمو . كّلظأف ةلالع ام لك : ةغللا يف ءامسلا «ء اّمسلا# توصلا ةدش وهو قْعّصلا نم ةقتشم

 : رعاشلا لاق ءامسلا نم هلوزنل ًءامس رطملا ىمسيو ٠ ءاهس تببلا

 اباضغ اوناك نإو هانيعر موق ضرأب ءاملا طقس اذإ

 )١( سوماقلاو . حاحصلاو . ةغللا بيذهت رظنا .٠> ) )5يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا 7/7١



 نان لوألا ءزجلا

 فطاخلاو « هتعرسل ًافاطُمخ ريطلا يمسو «ةفطخلا فخ نم الإ هنمو ةعرسب ذخألا : فطخلا «فطخي»
 . ةديدش ةعرسب ءىيشلاذخأي يذلا
 هو م آخذ
 نأ ني هللا ديع » مهنم باتكلا لهأ يقفانم يف تايآلا هذه تلزن : سابع نبا لاق : كفرا

 قيدصتلاو ناميإللا نورهظي نينم ْؤملا اوقل اذإ اوناك « سيق نيب دجلاو . ريشف نب بتعمو بناس

 ©)هتفصو هتعن انباتك يف دجنل اَنِإ : نولوقيو
 سمو راع مه ير رب سل م و يبرم 2 ام اه

 امو اونماَ َنيِذْلآَو هلآ وعد 2 نينمْؤع مادو ريآل ويلاه انما لوقي نم سانلآ نمو

 وج صرع رم و هر رو جمامس يريم 82 راع هم

 اوناك ام : ميلا ُباّذَع كَ 39 هللا مداَرَف ٌش م عييرالا ل 02 نورس امو مهسفنا الإ نوعدحتي

 مص ري ىرب روما مد

 © ٌنوحلصم نم اع اونا ضرأل ىفأ اودسقتال مه لبق اَذِإَو نودي

 كلاب انقدص مهتنسلاب نولوقي قيرف سانلا نمو يأ 4هللاب انمآ لوقي نم سانلا نموإ» : ريسيفتلا
 «نينمؤبب مه اموإ» روشنلاو ثعبلاب انقدصو يأ ه«رخآلا .مويلابو# تانيبلا تايآلا نم هلوسر ىلع لزنأ امبو
 قيدصت نود ًامالكو . داقتعا نود ًالوق كلذ نولوقي مهنأل . نينمؤم الو نيقدصمب ةقيقحلا ىلع مه امو يأ

 نمؤت ملو مههاوفأب اونما نيذلا مهو «. نيمسقلا نيب بذبذملا ثلاثلا مسقلا وه اذه : يواضيبلا لاق

 كلذلو . ءازهتساو ًاعادخ هب اوطلخو رفكلا وهم متأل هللا ىلإ مهضغبأو ةرفكلا ثبحخأ مهو . مهءولق

 برضو « نايغطلاو لالضلا مهيلع لّجسو . مهلاعفأب مُكهتو مهب . أزهتساو . مهلهجو مهثبخ نايب يف لاطأ

 عم ناميإلا نم هورهظأ ام راهظإب عداخملا لمع نولمعي يأ «اونمآ نيذلاو هللا نوعداخيإ» «”لاثمألا مهل
 هنأو . هدنع مهعفان كلذ نأو . كلذب هللا نوعدخي مهخأ مهلهجب - نودقتعي . رفكلا ىلع مهرارصإ

 نبا لاق ةيفاخ هيلع ىفخت ال هنأل عدمت ال هللا نأ اوملع امو , نينمؤملا ضعب ىلع جوري دق |مك هيلع جوري

 يلمعو« رانلا يف هبحاص دّلخي ىذلا وهو يداقتعا : اونأ وهو رشلا ٌرارسإو . ريخلا راهظإ وه قافنلا : ريثك

 نيقفانملا تافص تلزن انو « هتينالع هرسو . هلعف هلوق فلاخي قفانملا نآل ٠ رازوألاو بونذلا ربكأ نم وهو
 يف نوعدخي امو يأ «مهسفنأ الإ ن وعدخي اموإ» "”هفالخ ناك لب قافن اهب نكي مل ةكم نآل ةيندملا روسلا يف

 ؛ هيلإ نونطفي الو كلذب نوَسْحي الو يأ «نورعشي اموإ) مهيلع عجار مهلعف لابو نأل مهّسفنأ الإ ةقيقحلا

 مهضارن فانبو كش مهيولق يف يأ عًاضرم هللا مهدازف ضرم مهيولق يفإ» مهتقامح لماكتو ٠ مهتلفغ يداهل
 . نيدلا يف ضرم اذه : ملسأ نبا لاق ةيئاعد ةلمجلاو . مهالض قوف ًالالضو ؛ مهسجر قوف ًاسجر هللا

 أ ال ملول اقر اجرا ياو الخال رواسي اا رحب يس نا حا

 . نمحرلا تايآب مهئازهتساو . ناميإلا ىوعد يف مهبذك ببسب ملؤم باذع مهو يأ «نوبذكي اوناك امب

 لاق اذإو يأ «ضرالا يف اودسفت ال مهل ليق اذإوإو لاقف ةعينشلا مهاوحأو . مهحئابق تايب يف ىلاعت عرش مث

 مخ ١/ ريثك نبا ريسفت رصتخم (4)و (”) . ١١/١ يواضيبلا ريسفت (؟) . 5١/7 يزارلا رخفلا ريسفت )١(



 ةرقبلا ةروس (؟) أ

 نماء آَمَك نمو أولاَك سائلا ماع امك أونما + ممك ليماَذِإ وان نورت اَّل نكللو َنودسْفمْلا مه مما

 مهنيطنيّش لإ ًاولح اذ و انما أولا أونما< نذل أول اذ وزو َنوُسلَعَ ال نكللو ءآهتسلا م ممن الأ همت
 مر لعلام ري) سرور رع

 نيد كبتلوأ 2 َنوهمْع مِيدليْعُط يف مهدكبو مي ى زي هلآ 0 نومزبتسم نحت اع ركعم اَنِإ اول

 نبأ لاق هللا ليبس نع ٌدّصلاو رفكلاو . نتفلا ةراثإب داسفإلاب ضرألا يف اوعست ال : نينم ؤملا ضعب مهل
 انِإ اولاق# ضرألا يف دسفأ دقف هللا ىصع نمف . ةيصعملاب لمعلاو . ٌرفكلا وه ضرألا فٌداسفلا : دوعسم
 حصي الف حالصلاو ريخلل ىعسن .نوحلصمس انأنحنامإوءًادبأ ٌداسفإلا اننأش سيل يأ «نوحلصم نحن
 لاق نمك اوناكف ضرملا نم مهبولق يف امل + حالصلا ةروصب داسفلا اورّوصت : يواضيبلا لاق كلذب انتبطاخم

 يفرحب ةلمحملا ريدصتب در غلبأ مهيلع هللا در كلذلو عانسح ءآرف هلمع ٌءوس هل نْيز نمفأإ» مهبف هلل

 (روعشلا مدعب كاردتسالاو 3 لصفلا هيسوتو 3 . ريثسأ فيرعتو ' 3 ةررقلا «اإوو ةهبنملا 0 ديكأتلا

 تلح يلا باحصأ مآ اح. اير" الو قافن هبوشي ال ًاقداص ًانامإ اونمآ : نيقفانملل ليق اذإو يأ «سانلا
 عم راكنإلل ةزمهلا «ءاهفسلا نمآ ابك نمؤنأ اولاقإ» هلل مكتعاطو مكناميإ يف ىف اوصلخأو ع مالسلاو ةالصلا

 علا يصقان ( لالبو « رايعو «بيهص » لاثمأ ةلهجلا ءال ؤه ناميإك نم ؤنأ اولاق يأ ءازهتسالاو ةيرخسلا

 اعلا عماش ريقحتل وأ ١ م : رداسف مهداقتعال مهوهفس امإو : يواضيبلا لاق ! ؟ ريكفتلاو

 . ماو ضاق ماحب نمل ال نكلو ٠ ارم ابق اك لما م بك ماا + : ًاقح

 ايلا هل اررهظأ مه ةفداصو نينمؤمل اوأر اذإو يأ تن اولا رنمآ يذلا اق إو مهقافتو مهتمناصم

 لهأ٠ مهئاربكو مهئاس ؤر ىلإ اوعجرو اودرفنا اذإو يأ « مهنيطايش ىلإ اَوَلَخ اذإو# ةعناصمو ًاقافن ةالاوملاو

 هيلع متنأ ام لثم ىلعو مكتيد ىلع نحن ممل اولاق يأ «نوءزهتسم نهتسم نحن امإ مكعم انإ اولاقؤو قافنلاو لالضلا

 ليو َمهنم ةمقنلل مهب رخسي : سابع نبا لاق لاكتلاب مث لاهمإلاب مهئازهتسا ىلع مهيزاي هللا يأ 4م
 . ءازهتسالا ءازج مهيزاحم هنأ هللا نم رابخإ اذه : ريثك نبا لاق 4نيتم يديك نإ مهل يلمأو» هلوقك مه
 . هيلع باقعلا اوقحتسا ىذلا لعفلا نع ربخلا جرم ءازجلا نع ربخلا جرخأف ٠ عادخلا ةبوقع مهبقاعمو

 لثمو «اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو# لثم رئاظن نم نآرقلا يف ام لك اوهجو هيلإو ؛ فلتخم ىنعملاو قفتم ظفللاف

 افلتختو ظفللا يف ناتلمجلا قفتت نأ وهو « ةلكاشملا 0 نايبلا ءاملع دنع عونلا اذه ىمسي (") . ١؟/١ يواضيبلا (7) . ١؟/١1 يواضيبلا )١(

 : هلوقك ىنعملا يف

 ًاصيمقو ةبج يل اوخبطا :تلق هبط كل ذِجُت ًائيش حرقا اولاق



 ني لوألا ءزجلا

 1 كد 3 0 السم سور هارب سا ساس سل رز ور مم س2 ورمل .

 مم ةاراث دقوَحسآ ىذلا ٍلَبُك 0 نيدتهمأوناك امو مر تحر اق ئدهلاب هَلْصلاأوركشأ

 س سرع ربو 6-2 مم م صرع رظصوام ص سد تسال

 هه تور مهف ىم ركب ؛ مص () َنورصْبياَل تمل ف مه تو هرون هلل بهذ رةلوحام ٌتءاَصأ

 هلأ نينار وما نكنق مهعص نول قرو ٌدْعَرَو ُتَمْلَظ هيف دلمسلا نم ٍبيَصُكوأ

 ىأ (نوُممْعَي مونايفط يف مُهديَول لدع يناثلاو ملظ لوألاف «هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمفإ
 لي نودجي ال ٠ . ىرايح نوددرتيو نوطبختي مهرفكو مهالض يف كرتلاو لاهمإلا قيرطب - مهديزيو

 كئلوأ» ًاليبس نودتبب الو ًادشر نورصبي الف ٠ مهراصبأ ىمعأو مهبولق ىلع عبط هللا نآل ًاليبس هنم جرم
 (فإط ىدملا اهنمث اوعفدو ةلالضلا اوذخأو . ناميإلاب رفكلا اولدبتسا ىأ «ىَدُهلاب ةلالضلا اوًرتشا َنيِذْلا
 نيدشار اوناك امو ىأ « نيدتهم اوناكامو» عيبلا وةضواعملاهذه يف مهتقفص تحبر ام يأ # مهثراجت تحبر

 ةحدافلا مهتراسخ |مهيف حّضو نيلثم ىلاعت برض مث ٠ نيرادلا ةداعس اورسخ مهنأل ؛ . كلذ مهعينص يف

 ًاران دقوأ صخش لاحك هيف ةبيجعلا. مهلاحو مهقافن يف مهلاثم يأ «ًاران دقوتسا يذلا لثمك مهلثم» لاقف

 ام تءاضأ (ملفإط ديدش يفوخو سماد مالظ يف هتكرتو . تافطنا ىتح تدقتا امف . ءيضتسيو اهب ءىدتسيل
 ةعشملا راثلا كلتب سنأتساو « نيأو رصبأف هلوح ىذلا ناكملا ترانأ (لف يأ «مهرونب هللا بهذ هلوح
 ال تايلظ يف مهكرتو# رونلا مدعو رانلا تشالتف .٠ ةيلكلاب هللا اهأفطأ ىأ مهرونب هللا بهذ ةئيضملا

 هللا برض : ريثك نبا لاق نودتب الف نوطبختي . ديدش فوخو ةفيثك تالظ يف مهاقبأو يأ 4نورصبي
 نمب . ىمعلا ىلإ ةريصبلا دعب مهتروريصو . ىدهلاب ةلالضلا مهئارتشا يف مههبشف . لثملا اذه نيقفانملل

 ْذِإ كلذك وه انيبف . . هلامشو هنيمي نع ام رصبأو اهب سنأتو . اهب عفتناو هلوح ام تءاضأ املف ًاران دقوتسا
 ةلالضلا مهلا دبتسا يف نوقفانملا ءال ؤه كلذكف . ىدتبي الو رصبي ال ٠ ديدش مالظ يف راصو « هران تئفط

 كلذلو . اورفك مث اونمآ مهنأ ىلع ةلالد لثملا اذه فو . دشرلا ىلع ىغلا مهبابحتساو . ىدهلا نع ًاضوع

 قيرط نوفرعي الو . ريخ ليبس ىلإ نودتي ال قافنلاو رهكلاو كشلا تال ىف ةيكرتو مهرونب هللا 3-7

 «يمعإف مهعفني امب نوملكتي ال سرخلاك يأ «مكبإ ًاريخ نوعمسي ال مُصلاك مه يأ «مصإ» ""ةاجنل
 لا نم هفرص اةعذرمج بال يأ دجال يس نوعي ال يد ورعب ل يصلك ل

 وأ ىأ «ءامسلا نم بيصك وأإل لاقف حاضيإالاو فشكلا يف ًةدايز مهل رخآ ليثمتب ىلاعت ىنث مث . لالضلاو

 ١ ءامسلا هل تدعرأو .٠ ضرألا هل تملظأ . ديدش رطم مهباصأ موق لثمك مهددرتو مهتريح يف مهلثم

 . ةيجاد تاملظ باحسلا كلذ يف يأ «قربو دعرو تاملظ هيف# قعاوصلاو دعرلاو قربلاب تبوحصم

 مهعباصأ سوءر نوعضي يأ « قعاوصلا نم مهناَذآ يف مهعباصأ نولعْجيإ9 فطاخ قربو . فصاق ٌدعرو
 َرذَح# مهيجني كلذ نأ نونظي مهنأك ع زفلاو ةشهدلا طرف نم كلذو . قعاوصلا رطخ عفدل مهئاذآ يف
 للعب للا ىف بضارما هله راكب لاو ةرسدلا يمارس تن ع تربل خا هدول

 )١( ريثك نبا رصتخم 5/1١" ٠ 531



 ةرقبلا ةروس (؟) م

 ©60 جمل در ب مدر ىءلس  مدق ماوس روسءو 7 مسد م 0 تعم خخ

 ارم متت فلو وفارق م آس "نم مصب كاي قرا هك ه0: ركنا, أمي
 جريد ِءْىَت لك ىلع هللأَنإ مرصبأو مهعمسي بهذ هلأ ءاَشرلو

 بناج لك نم ءادعألا هب طاحأ نم توفي ال امك  هنوتوفي ال هتثيشمو هتدارإ تحت مهو , هتردقب مهب - طيحم

 اهذخأيف مهراصبأب بهذي نأ هناعمل ةرثكو هتوقو هتدشل قربلا براقي يأ «هراصبأ فطخي ص5 قبلا اكيد

 «/وماق هيلع ْملْظَأ اذإوإ» هئوض يف اوشم قيرطلا قربلا مهل رانأ املك يأ هيف أَم ءاضأ اّلك» ةعرسب

 ةياغ نم هيف مه امل ريوصت اذه يفو . . مهناكم يف اوتبثو ريسلا نع اوفقو هناعلل رتفو قربلا ىفتخا اذإو يأ

 اًَطَخَت ةصرف اهوزهتنا - مهراصبأ فطخي نأ مهفوخ عم  ةعمل قربلا نم اوفداص اذإف . لهجلاو ريحتلا

 ءاش ولوإ# ةرفح يف ىدرتلا ةيشخ مهنكامأ يف اوتبثو . ريسلا نع اوفقو هناعملرتفو يفخ اذإو « ةريسي تاوطخ

 ءوض يفو ١ مهعامسأب بهذو مهمصأف دعرلا فصق يف دازل هللا دارأ ول يأ « مهراصبأو مهعمسب بهذل هللا

 هزجعي ال ١ ءيش لك ىلع رداق ىلاعت هنإ يأ «ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ» مهراصبأب بهذو مهامعأف قربلا

 ٠ عضوملا اذه يف ءيش لك ىلع ةردقلاب هسفن ىلاعت فصو امنإ : ريرج نبا لاقءءامسلا يف الو ضرألا يف دحأ

 (رداق ممراصبأو مهعامسأ باهذإ لعد . طيح مهب هنأ ممرخاو « هتوطسو هسأب نيقفانما رذح هنأل

 هلوق قباطيل «ونمآ امو » : لوقي نأ لصألا ناك «ىيم لم ىاموؤ مل بيذكتا ف نابل : أ
 ءابلاب هدكأو نينم ْؤملا دادع نم مهتاوذ جارخإل مسالا لإ لعفلا نع لدع هنكلو « انمآ لوقي نمد

 . مهنع نامييالا يفن يف ةغلابملل

 رفكلا ءافخإو ناميإلا راهظإ يف مهبر عم ملاح هّبش «هللا نوعداّخيإل ةيليثمتلا ةراعتسالا : ًايناث
 . ةراعتسالا قيرطب هبشملل هب هّبشملا مسا ريعتساو اهناطلس عداخت ةيعر لاحب

 يأ « ةفصلا ىلع فوصوملا رصق ٠ عون نم اذهو «نوحلصم نحن امنإإ» رصقلا ةغيص : : ًاقلاث

 الإ سيل نوحلصم

 نأل قافنلا نع هب ىنك دقو ةقيقح ماسجألا يف ضرملا «ضضرم مهمولق يف ةفيطللا ةيانكلا : ًاعبار
 . بلقلل داسف قافنلاو . ندبلل داسف ضرملا

 يتلا «ألأإل تاديكأت عبرأب ةدكؤم ةلمجلا تءاج «نودسفملا مه مهنإ الأ ديكأتلا عيوتت : ًاسماخ

يف اهلثمو «نودسفملاوف ربخلا فيرعت مث «مهإ» لصفلا ريمضو . ديكاتلل يه يتلا 4نإؤطو ء هيبنتلا ديفت
 

 . همكحأو در غلبأب مهيلع ىلاعت هللا نم در اذهو «ء ءاهفسلا مه مهنإ الأ ديكأتلا

 الق ١/ ىربطلا ريسفت )١(



 نأ لوألا ءزجلا

 يهو ةلكاشملا قيرطب ًءازهتسا ءازهتسالا ىلع ءازجلا ىّمس «مهب ءىزهتسي هللا» ةلكاشملا : ًاسداس
 . ىنعملا يف فالتخالا عم ظفللا يف قافتالا

 رفكلاو « داشرلاب غلا اولدبتسا دارملا «ىدهلاب ةلالضلا اورتشا# ةيحيرصتلا ةراعتسالا : ًاعباس
 ايف هلوقب ًاحييضوت هداز مث لادبتسالل ءارشلا ظفل راعتساف مهترابت حبرت ملو مهتقفص ترسخف ناميإلاب

 «0ايلعلا ةورذلا ةراعتسالاب غلبي يذلا حيشرتلا وه اذهو # مهتراجت تحبر

 هيف ءامسلا نم بّيصك وأ يف كلذكو «ًاران دقوتسا يذلا لثمك مهُلثم» يليثمتلا هيبشتلا : ًانماث
 ءافطناب هعافتنا عاطقناو . ةءاضإللاب ناميالا هراهظإو « رانلل دقوتسملاب قفانملا لوألا لاثملا يف هبش #تايلظ

 رافكلا تاهبش هبشو « ءاملاب ضرألا ةايحك هب ايحت بولقلا نآل رطملاب مالسإلا هّبش يناثلا لاثملا يفو « رانلا
 «”خلا . . قربلاو دعرلاب ديعولاو دعولا نم نآرقلا يف امو ٠ تاملظلاب

 هذه نم ةدافتسالا مدع يف يمعلا مكبلا مصلاك مه يأ «يمع مكب مص غيلبلا هيبشتلا : ًاعسات
 ًاغيلب حبصأف هبشسْلا هجوو هيبشتلا ةادأ تفذح ساوحلا

 يأ ءزجلا ةدارإو لكلا قالطإ نم وهو «مهناذآ يف مهعباصأ نولعجيإل لسرملا زاجملا : ًارشاع

 : نكمي ال نذألا يف اهلك عبصألا لوخد نأل مهعباصأ سوؤر

 يف رثأو . نسح نذألا يف عقو هل اذهو . تايآلا سوءرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت : رشع يداحلا

 مهنايغط يف مهدميو» «نوحلصم نحن امنإإ»9 «نوبذكي اوناك امب ميلأ باذع مهلإ» لثم عئار سفنلا

 (9ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو خلا «نوهمعي

 حبصي ىتح ضماغلا حيضوتو . ديعبلا بيرقت : لثملا برض نم ةياغلا : ىلوألا : دئاوفلا

 الإ اهلقعي امو سانلل اهبرضن لاثمألا كلتوإ» سفنلا يف بيجع ريثأت لاثمأللو « سوسحملا دهاشملا رمآلاك

 . «نوملاعلا

 مهخوسر ىلع لدت ةحيبقو ةعينش اهلك فاصوأ ةرشعب تايآلا هذه ىف نيقفانملا ىلاعت فصو : ةيناثلا

 . لهجلا . ضرألا يف داسفإلا . ءازهتسالا . هفّسلا ءركملا . عادخلا . بذكلا ) يهو لالضلا يف

 . نيقفانملا تافص نم هللا انذاعأ ( نينم ؤملاب ةيرخسلا . بزيذتلا . لالضلا

 )١( فاشكلا رظنا ايلعلا ةورذلا زاجملاب غلبت يتلا ةيعيدبلا ةعنصلا نم اذهو : يرشخغمزلا لاق ١/لوم

 3 اوعقوو . رونلا كلذ اولطبأ ًايناث مهقافنب مث . ًارون اوبستكا ًالوأ مهناهإب مهغأل . ةحصلا ةياغ يف انهه هيبشتلاو : يزارلا رخفلا لاق (7)

 'اذملا ليبس ىلع ةيغالبلا ةلثمألا انركذ (”) 7 /7 ىزارلا . نيدبآلا دبأ هسفن نارسخل نيدلا ةريح نم مظعأ ةريح ال هنأل ةميظع ةريح

 ' هقوذتي ام . ةيغالبلا روصلاو . ةينايبلا عئاورلا نم هيفو زجعم هللا مالكف الإو . نآرقلا عئاور ضعب ءىراقلا قوذتيل . رصحلا

 ناسللا هقصو نع زجعيو



 ةرقبلا ةروس (؟) فا

 مهضعب نايعأب ةبهملعو رافك مهنأ عم نيقفانملا لتق نع مالسلاو ةالصلا هيلع هفك ةمكح : ةثلاثلا
 7( هباحصأ لتقي ًادمحم نأ برعلا ثدحتي نأ هركأ ) : رمعل لاق كي يبنلا نأ يراخبلا هجرخأ ام

 بهذ » : لقي ملو « مهرونب هللا بهذإ» ىلاعت هلوق لمأت : ميقلا نبا ةمالعلا لاق : ةفيطل
 . قارحإو قارشإ اهيف رانلا نإف «ًاران دقوتسا» ةيآلا لوأ قباطيل قايسلا ىضتقم هنأ عم « مهرانب هللا
 فيك لمأتو ! ! « ةيرانلا »وهو قارحإالا نم اهيف ام ىقبأو «رونلا »وهو قارشرالا نم اهيف امب هللا بهذف
 مهوأل مهئوضب هللا بهذ : ليق ولف ءرونلا يف ةدايز ءوضلا نأل ٠ ٠ مهثوضب لقي ملو « مهرونب» لاق

 مهكرتو# لاق مثرونلا دحوف «مهرونب هللا بهذإ» لاق فيك لمأتو ! ! لصألا نود طقف ةدايزلاب باهذلا

 فالخب . هاوس لصوي طارص ال يذلا . ميقتسملا هللا طارص وه دحاو قحلا نإف ٠ اهعمجف «تاملظ يف
 هلوق لثم ةديدع تايآ يف « لطابلا ) عمجو « قحلا » هناحبس درفأ اذهلو . ةبعشتمو ةددعتم اهنإف لطابلا قّرُط

 يطارص اذه نآوإ هلوقو «رونلاو تاملظلا لعجوإ» هلوقو «رونلا ىلإ تاملظلا نم مهنوجرخيإ» ىلاعت
 "؟قحلا ليبس دَحوو لطابلا لبس عمجف «هليبس نع بقر اوُعت الو هوُعناف ًايقتسم

 ا #

 «نودلاخ اهيف مهو .. ىلإ . . . مكقلخ يذلا مكبر اودبعا سانلا اهمأ اي»: ىلاعت هللا لاق

 (٠ 78 ) ةيآ ةياهن ىلإ ( 7١ ) ةيآ نم
 هب اوزيمت ام ركذو « نيقفانملاو ٠ نيرفاكلاو . نينمؤملا » ةثالثلا فانصألا ىلاعت ركذال : ةمسانملا
 ةلدألا ركذب انه هبقعأ لالضلا قرط حّضوو لاثمألا برضو « قافن وأ ناميإ وأ « ةواقش وأ ةداعس نم

 ايف باطخلاب مهيلع لبقأو . اهيلع هوركشيل همعنب سانلا فّرعو . نيملاعلا بر ةينادحو ىلع نيهاربلاو
 عصنأب « نآرقلا ةزجعم » مهل زربأو , قزرو قلخ امب مهيلع ًانتمم تائفلا عيمجل باطخ وهو «سانلا اهمأ

 . بايترالاو كشلا روذج بولقلا نم علتقيل. ناهرب حضوأو نايب

 : لاقي ريدقتلا ةغللا يف هلصأو « « لاثم الب عارتخالاو داجيرإلا : قلخلا «مكقلخو : : ستتفغنللا

 الإ تقلخ ام » جاجحلا لاق هرّدق اذإ ءاقسلل اقسلل ميدألا| قلخو . سايقملاب اهاوسو اهرّدق اذإ لعنلا قلخ

 «ًاشارفإ . هب تيفو الإ ءيشب تدعو الو « هتيضمأ الإ ًائيش تردق ام يأ « "تيفو الإ تدعو الو « 'تيرف

 تيب وأ مابخ وأ بق نم ىنبي ام : : ءانبلا «ءانب» مانيو ناسنإالا هيلع دعقي يذلا داهملاو ءاطولا : شارفلا

 لاق « ٌديض الو دن ِهَّلل سيل » ديحوتلا ءاملع لوق هنمو ريظنلاو ليثملاو ءفكلا وهو دن عمج هًادادنأ»

 : ناسح

 ”ءادهلا امكريخ امكرشف دنب هل تسلو هوجهتأ

 )١( رصتخملا يف اذك ريثك نبا اهركذ ١/  58يبطرقلا (©) . يمساقلل ليوأتلا نساحم نع ًالقن (؟) ١/570



 قد لوألا ءرجلا

 9 ادن ىلإ قلل ًاينأ  .ريرج لاق ءىواتملا فلاخملل الإ لاقي الو لخلا + ديلا » يرشخزلا لاقو
 00 مملابو . بطحلا ل دوقولا يبطرقلا لاق رانلا هب دقوت ىذلا بطحلا : دوقولا ماهدوتوإ»

 ةدع تلعجو مه تيه «تدِعأ# : يواضيبلا لاق انأيه ةدالعأو 2 تئيه «تدِعأ» 00

 رشلا يف لمعتسا اذإو . رورسلا نم هجولا ةرشب هب ريغتي ىذلا ٌراسلا ربخلا : ةراشبلا «رشبوؤل "مهم

 تنأ نكسا# ىثنألاو ركذلا ىلع قلطيو جوز عمج «جاوزأ# «ميلأ باذعب مهرشبفإل لثم 0
 ةجوز لوقت برعلا داكت ال : يعمصألا لاق ةأرملا جوز لجرلاو . لجرلا جوز ةأرملاف «ةنجلا كجوزو

 نومئاد نوقاب #نودلاخ ل

 0 هام جلا ترم جال م مة

 كل ٌلعَج ىذا 2 نوف ركذعل كلف نم َنيِدلاَ ٌركَفَلَح ذل 5 ارد ساّنلأ اهماكي

 رص حس سس ا 2 م موخغم اسم سل مة >

 اداَدَنأ هَل + ولع الق كَل از تارمّلا نم ءهي جرحا 4م ء هامل نم َلَرأو“ ماني ءامشأو اشرف ٌضَرأْلآ

 يأ « مكبر اودبعا 'سانلا اهيأ ايإل ةينادحولاو ةردقلا لئالد ىلإ َدابعلا ًاهبنم ىلاعت لوقي : ركس يتلا
 مل نأ دعب مكاشنأو مكابر يذلا مكبر هللا اودبعاو . مكيلع ةليلجلا هللا معِن اوركذا مدآ ينب رشعم اي

 مكدجوأ يذلا ىأ # مكلبق نم نيذلاو مكقلخ يذلا# هتعاطو . هركشو . هديحوتب هودبغا ٠ ًائيش اونوكت

 نيزئافلا . نيقتملا ةرمز يف اونوكتل يأ «نوفتت مكلعلإ» ممألا نم مكلبق نم قلخو . مدعلا نم هتردقب
 « تافتلالا ليبس ىلع باطخلاب مهيلع لبقأ . نيفلكملا قّرِف ىلاعت ددع امل : يواضيبلا لاق حالفلاو ىدهلاب
 «ابيأ اي ب نآرقلا يف ءادنلا رثك انو . اهنأشل ًايخفتو ةدابعلا رمأب ًامايهأو . هل ًاطيشنتو « عماسلل ًأزه
 . اهل اونطفتي نأ اهقح نم ماظع رومأ اهنإ ثيح نم هدابع هل هللا ىدان ام ًلكو . ديكأتلا نم مجوأب هلالقتسال
 مهيلع همَعِن ىلاعت دلع م ؛ 'غلبألا دكآلاب هل ىدانُي نأب قيقح نولفاغ اهنع مهرثكأو اهيلع مهبولقب اولبقيو
 طاسبلاك اهنوشرتفتو اهيلع نورقتست ٠ ًارارقو ًاداهم اهلعج يأ «ًاشارف ضرألا مكل لعج يذلا لإقف
 اودعقي نأل ةأيهم اهلعج : يواضييبلا لاق اهيلع رارقتسالاو شيعلا مكنكمأ ام الإ . اهتيورك عم شورفملا

 رو د ا سارفلاك اهيلع اومانيو

 «ءام ءاَّسلا نم لزنأو# ةبقلا ةئيهك اهقوف ًاعوفرم ضرألال ًافقس يأ «ءانب ءامسلاوإ «!اهيلع شارتفالا ىبأي
 رطملا كلذب جرخاف يأ «مكل ًاقزر تارمثلا نم هب َجرخآفإ باحسلا نم هتردقب هلزنًاتارف ًابذع ًارطم يأ

 ءاكرش هعم اوذختت الف يأ «نوملُعَت منو ًادادنأ هلل اولَعج الفإ» مكل ًءاذغ راضخلاو هكاوفلاو راهغثل عاونأ
 وه هللا ّنأو 5 قزرت الو ًائيش قلت ال اهنأ نوملعت متنأو 5 ةدابعلا يف هللا عم مهنوكرشت رشبلاو مانصألا نم

 ىلع معنملا وه هنأب هتيهولأ ةينادحو نايب يف ىلاعت عرش : ريثك نبا لاق نيتملاةوقلا وذ ٠ هدحو قزارلا قلاخلا

 ١5/١ يواضيبلا (4) 14/١ ىواضيبلا (7) 4/١ يبطرقلا (#*)» 179/١ فاشكلا(١)

 . رصعلا اذه يف اهوح ءاضفلا داو ر رودي نأ لبق ضرألا ةيوزك يف حيرص يواضيبلا مامإالا يأرو ةحفصلاو قباسلا عجرملا سفن (ه)



 ةرقبلا ةروس (؟) 5

 دمام رو ريد م حاس صام سو سل ظاروس لذ ع

 هل نود نم مدهش أوعدأو وضم نم ةروس أوف انديع لعامل امي ير يف منك نإ و 2 نوملعت 9

 رس ى ري م ل

 هج نر فكل تدع ةراجحاو سال هوو تأ َردأاوَُئاَ ولعت نآو أولعفت ل نإف يو َنيِددص مانككذ]

 لزنأ يذلا ىلاعت وهف . باحسلا انه ءامسلاب ُدارملاو . مَعَّنلا مهيلع هغابسإو . مدعلا نم مهجارخإب هديبع

 . مهماعنألو مهلًاقزر راشلاو عورزلا عاونأ هب مهل جرخأف . هيلإ مهجايتحا دنع هتقو يف باحسلا نم رطملا
 هب كرشُي الو هدحو دبعُي نأ قحتسي اذهبف . مهقزارو اهينكاسو رادلا كلام قزارلا قلاخلا هنأ هنومضمو
 نإو#» لاقف نآرقلا زاجعإ ىلع ناهربلا ماقأو . ةوبنلا ىلع ةجحلا ديحوتلا ةلدأ دعب ىلاعت ركذ مث ؟ . ©20هريغ
 زجعملا . نآرقلا اذه قدص نم بايتراو كش يف سانلا اهيأ كار يا هادم لعاب ا رو سك

 اوتأف ىأ «هلثم نم ٍةروسب اوتئاف# ةيدمحم انلوسرو اندبع ىلع هانلزنأ يذلا . همظنو . هعيرشتو « هنايب يف

 ىأ «هللا نود نم مكءادهش اوعداو# نايبلاو ةحاصفلاو ةغالبلا ىف . نآرقلا اذه لثم نم ّةدحاو ةروسب

 نمب اونيعتسا دارملاو . هناحبس هللا ريغ نآرقلا ةضراعم ىلع مكنودعاسي نيذلا مكراصنأو مكناوعأ اوعداو
 مكنجو مكسنإ نم هتنوعم متوجر وأ مكرضح نم ةضراعملل اوعدأ ىنعم لا : يواضيبلا لاق ىلاعت هريغ متئش
 قلتحم هنأ يأ «نيقداص متنك نإ "هللا الإ هلثمب يتأي نأ ردقي ال هنإف . ىلاعتو هناحبس وللا ريغ مكتهآو

 لثمب نايتإالا ىلع اوردقت مل نإف يأ «اولعفت مل نإفإ هلبق ام هيلع لد فوذحم هباوجو . رشبلا مالك نم هنأو
 ةرقابعلاو ءاحصفلاب مكتناعتسا عم . هينادي وأ هيواسي امب نايتإالا نع يضاملا يف متزجعو . هروس نم ٍةروس
 لل ةراشإلل ةيضارتعا ةلمجلاو . هلثمب نايتإالا ىلع ًاضيأ لبقتسملا يف اوردقت نلو يأ «اولعفت نلوإ» ءاغلبلاو
 ًانيعم ىأ «ًاريهظ ,ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي الو هلوقك لبقتسملاو رضاحلا يف رشبلا زجع

 ديبأتلا يفنل #« نل 8#وءاوزجع اذه عمو ممألا حصفأ مهو نآرقلا مهادحت : ريثك نبا لاق

 ًامزاج ًاربخ ريخأ هنآ وهو قئرخنأ ةزجعم ًاضيأ هذهو ءادبأ كلذ اولعفت نلو ىأ لبقتسملا يف

 مقو كلدكو.+ نيرهادلا رهدو نيدبألا دبأ هلثمي ضراعُي ال نآرقلا اذه نأ قفشم الو فئاخ رب هل انطات

 ةرهاظ ًانوتف زاجعالا هوجو نم هيف دجو نآرقلا ربذت نمو + اذه اننامز ىلإ هندل نم ضراعُي مل رمألا

 نم دنع نايبلاو ةحاصفلا تاياب: ةياغ يف حيصف هعيمج نآرقلاو . ىنعملا ثيح نمو ظفللا ثيح نم . ةيفخو

 ران اورذحاو «. هللا باذع اوفاخف يأ «رانلا اوقتاف# 0مالكلا فيراصت مهفيو . برعلا مالك فرعي

 يتلا اهّثدام يتلا رانلا اوقتا ىأ «ةراجحلاو سانلا اهدوُقَو يتلا نيبذكملا ءازج هللا اهلعج يتلا ميحجلا
 نودعت امو مكنإ# ىلاعت هلوقك هللا نود لم اهودبع يتلا مانصألاو رافكلا يه اهداقيوال مرضُتو اهب لعشُت

 تدِعَأ» رانلا عم اهب نوبذعي ةفيجلا نم نّينأ تيربك نم ةراجح : دهاجم لاق « منهج بصح هللا نود نم

 . نيهملا باذعلا ناولأ اهيف نولاني . نيدحاجلا نيرفاكللا تدضرأو ٌرانلا كلت تتم ىأ «نيرفاكلل

 نيب عمجلا يف نآرقلا ةقيرط ىلع ؛ هتايلوأل هدعأ ام ركذب هيلع فطع «٠ هئادعأل هدعأ ام ركذ امل مث

 )١( ريثك نبا رصتخم ١/ 782ىواضيبلا (؟) ١/2011 )"( ريثك نبا ريسفت رصتخم 41/1١ .



 عك لوألا ءزجلا

 هرب ع 2

 ادم او قزوز م اأو الر الا ات نيىرجت تلج ل رسل ل
 مص | ىرععم ها ال صح سس و صم

 ل ةرهطم جور ابيف مهو اهيل ايم ءهبأوثأو لَك نمار ىذا

 تحت نم يرجت ٠ ل م را ا را

 نم ًاقزر اوقزرو ءاطع اوطعأ الك املك يأ «ًاَقْرِر َةرَمَت نم اهنم اوقزر امَّلُك » "”ةنجلا راهنأ اهنكاسمو اهروصق

 : نورسفملا لاق ةرملا هذه لبق انيلإ ٍمَدُق يذلا ماعطلا لثم اذه يأ «لبق نم انقر يلا اذه اولاقإ» ةنجلا رامث

 هب انومتيتأ يذلا اذه : اولاق ةيناث ةرم مهل مّدُق اذإف ٠ . ةكئالملا هب مهيتأت ٠ . اهرامث نم نوقزرُي ةنجلا لهأ نإ

 يأ «ًاهباشتم هب اوتأو» ىلاعت لاق "”فلتخم معطلاو ٌدحاو ًنوللاف هللا دبع اي لك : ةكئالملا لوقتف لبق نم

 يف ههبشي سيلو ىأرملاو نوللا يف ينعي : ريرج نبا لاق ربْخَلاو معطلا يف ال . رظنملاو لكشلا يف ًاهباشتم
 يأ «ةرهطم جاوزأ اهيف مهو ء ءامسألا يف الإ ايندلا يف ام ةنحلا ىف امم ءيش هبشي ال : . سابع نبا لاق معطلا

 : سابع نبا لاق ةيونعملاو ةيسحلا ساندآلاو راذقآلا نم تارئهطم نيعلا روحلا نم تاجوز ةنجلا يف مهلو
 نأ دروو + ماختلاو لولو طئاقلاو ب ساقتلاو نقيا نحو ةرهطم : دهاجي لاقو ىذألاو رذقلا نم ةرهطم

 نُمانلعجف ٌءاَشْنِإ نمهانأشُنا نإ ىلاعت لاق امك نيعلا روح لا نم لمجأ ةمايقلا موي نكي تانم وما ايندلا ءاسن

 يف ميعنلا اذه عم مهنإف . ةداعسلا مامتوه اذهو . نومئاد يأ 4نودلاخ اهيف مهوإ» ًبارثأ ًابْرع ٠ ًاراكبأ

 . ميظعتلاو ميخفتلل نيبطاخملا ىلإ هتفاضإ عم «مكبر اودبعا# ةيبوبرلا ركذ ١ : ةغالاتبلا

 ةداربال ةروسلا ٌريكنتو . زيجعتلا ىنعم ىلإ هتغيص نع رمألا جرخ «ةروسب اوتأفإ# زيجعتلا -*

 . ءامسلاو ضرألا نيب لباق دقف «ءانب ءاسسلاو . ًاشارف ضرألا مكل لعجإ ةفيطللا ةلباقملا
 ةيعيدبلا تانسحملا نم اذهو . ءانبلاو شارفلاو

 عيمج يف ماتلا زجعلا نايبو لبقتسمل او ىضاملا يف ىدحتلا نايبل «اولعفت نلو# ةيضارتعالا ةلمجلا_ه

 نامزألاو روصعلا

 . دودخأ ريغ يف ىرجت ةنجلا رابخأ نأ ثيدحلا يف ءاج (1)
 سابع نبا نع يورام حيحصلاو حوجرم لوق اذهو 5 ايندلا يف ىأ «لبق نم انقزر ىذلا اذه هلوق ىنعم نأ ىلا نيرسفملا يضعب بهذ ةفز

 ْ ءايسألا الإ ةنجلا ىف امم ايندلا ىف سيل هنأو ةتجلا ىف اذه نأ هريغو



 ةرقبلا ةروس (0) 1

 مكقيدصتب منهج ران اوفاخف متزجع نإف ىأ «رانلا اوقتاف# ةيانكلا ركذب عيدبلا زاجيبالا - 5

 نآرقلاب
 عصا

 « ميلع ءيش لكب وهو . . ىلإ . . ًالثم برضي نأ ييحتسيال هللا نإإ» ىلاعت هللا لاق

 .(؟8) ةيآ ةياهن ىلإ (56) ةيآ نم

 هيلإ أرطتي ال هللا مالك نآرقلا نأ . عطاقلا ناهربلاو . عطاسلا ليلدلاب ىلاعت َنيب ال : هّمسمانملا
 ركذ ٠ هروس رصقأ نم ةروس لثمب اوتأي نأ مهادحتو . نيلسرملا متاخ ىلع هلزنأ زجعم باتك هنإو ٠ كش

 . توبكنعلاو . بابذلاو ١ لحنلا ) ركذ نآرقلا يف ءاج هنأ يهو هيف حدقلل رافكلا اهدروأ ةهبش انه

 ىلاعت هللا باجأف . بابرألا بر مالك نع ًالضف ء ءاحصفلا مالكب اهركذ قيلي ال رومألا هذهو خلا ( لمنلاو
 ركذ ناك اذإ . هزاجعإو نآرقلا ةحاصف ين حدقي ال ءايشألا هذه رغص ًانأب مهيلع درو . ةهبشلا هذه نع

 ةغلاب مكيح ىلع ًالمتشم لثملا

 3 مذيو هب باعي ام فوخ نم ناسنإالا يرتعي راسكناو ريغت : ءايحلا #« يبحتسي الو : صتتفغللا

 نم يبحتسي نم كرت ةضوعبلاب لثملا برض كرتي ال ىأ يرغخمزلا لاق . كرتلا وهو همزال انه هب دارملاو

 جورخلا برعلا مالك يف قسفلا ل اصأ «نيقسافلا# رغصلا يف اهنود (ف 4اهقوف ف "”اهتراقحل اهركذ
 نم ةبطرلا تقسف مهوق نم ذوخأم قسافلا : ءارفلا لاق .ء هبر ةعاط نع هجو رخل قساف قفانملاو ء ءيشلا نع

 اهجورخل ةقسيوف ةرأفلا ىمستو . هللا ةعاط نع هجورخل ًاقساف قسافلا ىمسيو . تجرخ ىأ اهرشق ق

 لاق دهع وأ ٠ لبح وأ . مانب نم هتمربأ ام هاسفإو بيكرتلا خسف : ضقنلا «نوضقني# . "'ةرضملا لجأل

 «دهعإ قاثيملا مهضقنبف يأ «مهقاثيم مهضقن ابف# لاقو «اهزغ تضقن يتلاك اونوكت الو 7
 وهو نيميلاب دك ؤملا دهعلا «قاثيملا# هاصوأ ىأ هيلإ دهع لاقيو هريغل ناسنإالا هيطعي ىذلا قّنوُملا : دهعل

 ماق اذإ دوعلا ىوتسا : لاقي ةماقتسالاو لادتعالا : لصألا يف ءاوتسالا «ىوتسا# . ا نم علب

 ىلع لابقإلا : ءاوتسالا : بلعث لاقو ٠ ًايومسم ًادصق هدصق اذإ مهسلاك هيلإ ىوتساو . لدتعاو

 . نهريص :هانعم ليقو نهنقتأو نهقلخ «نهاوسفو» . ”ءيشلا
 ا ع

 تكحض لثملا هب نيكرشملل برضو . هباتك يف توبكنعلاو بابذلا ىلاعت هللا ركذ ال : لوزنْلا بيس
 . ©ةيآلا هللا لزنأف ؟ ةسيسنخلا ءايشالا هذه ركذب دارأ امو . هللا مالك اذه هبشيام اولاقو دوهيلا

 )١( ج فاشكلا ١ ص ؟ ج ىزارلل ريبكلا ريسفتلا (؟) . م0 ص ١47

 ) )8ج يبطرقلا ١ ج ىواصلاو 744 ص ١ ص ١7



 1. لوألا ءزجلا

 دع

 موز ني حل هلأ نول أوما نيا مَ هذ اَق هويام بريل نأ ةيحتسم ال هللا نإ

 الإ هب ٌلضياَمَو 0 ىدبيو ارك هب لي ل اي دارأ آذام َنوُلوقيك أورَمَك َنيِدْل امو

 د لصوي نأ ة هب هلأ سم آم َنوعطعِيو - هقلتيم دعب نم ها َدْهَع توصف نا 2 قفل

 تا غيب نيم لها ملم قبة ررقك قي عج نورت م دكا ضرأل
 تار مظل ع ل سةر جامصاص الم 2 0 م ريم اى

 لكي وهو تاولعس عبس نهدوسف ءامسلا لِ ئوتسأ مث اعيمب ضرالا فام مل َقَلَح ىلا وه 2 َنوُعَجْر

 9 ميلع ءْىَن

 ًالثم برضي نأ ييحتسي ال هللا نإإ» نيقفانملاو دوهيلا معازم ىلع درلا يف ىلاعت لوقي : :ربمسيهغللا
 ًاريبك وأ ناك ًاريغص ١ ناك ءيش ىأب . ناك ,لثم يأ برضي نأ نع عنتمي الو فكنتسي ال هللا نإ يأ «ام

 فكنتسي ال [ىف ٠ رغصلاو ةراقحلا يف اهنودوه امب وأ ةضوعبلاب لثملا اذه ناك ءاوس ىأ «اهقوف |مف ةضوعب#

 امأ « مهءر نم قحلا هنأ نوملعيف اونمآ نيذلا امأف# اهم لثلا برض نع فكنتسي ال كلذك . اهقلخ نع
 اورفك نيذلا امأو# هللا دنع نم لثملا اذه نأو . قحلا ريغ لوقي ال . ىح هللا نأ نوملعيف نونمؤملا

 برض نم هللا دارأ اذام : نولوقيو نوبجعتيف اورفك نيذلا امأو ؟ ©ًالثم اذهب هللا دارأ اذام نولوقيف
 اذهب لضي يأ «ًاريثك هب يدهيو أريثك هب لضيإف مهيلع درلا يف ىلاعت لاق ؟ ةريقحلا ءايشألا هذه لثمب لاثمألا

 . ةلالض كئلوأ ديزيف . هب مهقيدصتل نينم ؤملا نم ًاريثك هب يدبيو ٠ هب مهرفكل نيرفاكلا نم ًاريثك لثملا
 ةعاط نع نيجراخلا الإ نآرقلا اذهب وأ لثملا اذهب لضي ام ىأ «نيقسافلا الإ هب لضي امو ىده ءال ؤهو

 دعب نم هللا دهع نوضفتني نيذلا# لاقف نيقسافلا ءال ؤه فاصوأ ىلاعت ددع مث . هتايآب نيدحاجلا . هللا
 . مهيلع هليكوت دعب نم هيي دمحمب ناهيإلا نم ء ةيوامسلا بتكلا يف مهيلإ هدهعام نوضقني يأ «هقاثيم

 رمأ ام نوعطقيو# عئارشلاب لمعلاو ٠ لسرلاب قيدصتلاو . هللاب ناميالا نم قاثيمو دهع لك نوضقني وأ

 نيب ةلصلا عطقك هللا اهاضري ال ةعيطق لك يف ماع ظفللاو ٠ تابارقلاو ماحرألا ةلص نم « لصوي نأ هب هللا

 نع عنملاو . نتفلاو . يصاعملاب «ضرألا يف نودسفيو» نينمؤملا ةالاوم كرتو . ماحرألا عطقو . ءايبنألا
 كلتب نوفوصوملا . نوروكذملا كئلوأ يأ 4نورساخلا مه كئلوأ# نآرقلا لوح تاهبشلا ةراثإو . ناميوالا
 رانلا ىلإ اوراصف . ةرفغملاب باذعلاو . ىدهلاب ةلالضلا اولدبتسا مهنأل نو رساخلا مهةحيبقلا فاصوألا

 نوركنتو . لاخلا نودحمت فيك ىنعملاو راكنإالاو خيبوتلل ماهفتسا 4هللاب نورفكت فيك# ةدبؤملا
 يأ «مكايحأفإط تاهمألا ماحرأو ءابآلا بالصأ يف ًافطُت مدعلا يف متنك دقو يأ ًاتاومأ متنكو ب عناصلا

 «نوعجرت هيلإ مث# روبقلا نم ثعبلاب « مكييحي مثإف لاجآلا ءاضقنا دنع 4 مكعيمي مثإل ايندلا ىلإ مكجرخأ
 ضرألا يف ام مكل قلخ يذلا وهإ لاقف ثعبلا ىلع ًاناهرب ىلاعت ركذ مث . روشنلا موي ءازجلاو باسحلل

 مث# قزارلا قلاخلا وه هللا نأب اوربتعتو . اهيف ام لكب اوعفتنتل اهيف امو ضرألا مكل قلخ ىأ «ًاعيمج



 ةرقبلا ةروس 3 )١(

 عبس نهاضقو نهرّيص يأ «تاومس عبس نهاوسفإ» ءامسلا ىلإ هتدارإ هجو مث يأ «ءامّسلا ىلإ ىوتسا
 قلخ ام لكب ملاع وهو يأ «ميلع ءيش لكب وهو ةرهابلا ةردقلا ليلد كلذو ءانبلا ةمكحم تاومس

 لك ىلع هن | لب ! ؟ مكتداعإ ىلع لع رداق - مكنم مظعأ يهو - كلذ قلخ قلحخ ىلع رداقلا نأب نو ربتعت الفأ . أرذو

 . ريدق ءيش

 كرتي ال : ىنعملا . مزاللا ةدارإو موزلملا قالطإ باب نم زاجم «يبحتسي ال» هلوق - ١ : هسغالتبلا
 ©”هكرت ءىيش لعف نم ايحتسا نمو . ءايحلا تارمث نم كرتلا نآل . كرتلا نع ءايحلاب رّبعف

 هب هبشملا فذحو ء لبحلاب دهعلا هبش ثيح ( ةينكم ةراعتسا ) هيف «هللا دهع نوضقنيو# هلوق - "
 . ةينكملا ةراعتسالا ليبس ىلع ضقنلا وهو همزاول نم ءىشب هل زمرو

 مالكلا ناك دقف . عيرقتلاو خيبوتلل ( تافتلالا ) باب نم وه «هللاب نورفكت فيك هلوق - "

 . عيدبلا بورض نم برض وهو . روضحلا ةغيصب مهبطاخف تفتلا مث ةبيغلا ةغيصب

 لاق . ءايشآلا عيمجب هملع طاحأ يذلا ملعلا عساولا هانعمو . ةغلابملا غيص نم #ميلعإ# هلوق - 5
 ديكأتل ءاهلا برعلا تلخدأ دقو . ةغلابملل ناذهو (مالعوميلعو ملاع ) ب هسفن ىلاعت فصو : نايحونأ
 (”ىلاعت هب هفصو زوجي الو ( ةمآلع ) يف ةغلابملا

 ا ليثمتلا : يرشغعزلا لاق : ىلوألا : دّيداوفلا
 لثمتملا لاح هيعدتست ارمأ الإ لثما هب بورضملا يف ةراقحلاو مظعلا سيلف . بولطملا ضرغلا نع باجحلا

 دضب ناك امل لطابلا ىلإو ؟ رونلاو ءايضلاب هل لثمت فيك ٠ ًايلج ًاحضاو .جلبأ ناك امل قحلا ىلإ ىرت الأ . هل

 . لقأو اهنم رقحأ سيل ىلاعت هلل ًادادنأ رافكلا اهلعج يتلا ةحلآلا لاح ناكاملو ؟ ةملظلاب هل لْثَت فيك هتفص

 نم لقأ تلعجو عأتيب تذختا توبكنعلا لثمكإل نهولاو فعضلا يف توبكنعلا تيبب لثما اه برض كلذل

 بجعلاو «هنم هوذقنتسي ال ًائيش بابذلا مهبلسي نإو هل اوعمتجا ولو ًابابذ اوقلخي نل» ًاردق سخأو بابذلا

 هذهو . ماوهطاو تارشحلاو . رويطلاو مئاهبلاب لاثمألا نوبرضي سانلا لاز امو كلذ اوركنأ فيك مهنم

 (©هبمداوبو مهرضاوح يف ةرئاس مهيديأ نيب برعلا لاثمأ

 مهع |سأ ٍعرقب ام لوأ نوكيل هأريثك هب يدبيو ًاريثك هب لضيإ» ةيادحلا ىلع لالضإلا مّدق : ةيناثلا
 ددجتلاب ًاناذيإ لابقتسالا ةغيص ترثوأو ٠ مهداضعأ يف تفيو 5 ًاعيظف ًارمأ باوجلا نم

 (”دوعسلا وبأ ةمالعلا هدافأ . رارمتسالاو

 ىلإ ىوتسا مث ًاعيمج ضرألا يف ام مكل قلخ# ةيآلا هذهو : ليهستلا يف ىزج نبا لاق : ةثلاثلا
 فالخ هرهاظ «اهاحد كلذ دعب ضرألاو# ىلاعت هلوقو . ضرألا دعب ءامسلا قل هنأ ىضتقت # ءامسلا

 )١( ج طيحملا رحبلا (؟) . يرشخمزلا هدافأ ١ ص  )”« 1١5ج فاشكلا ١ ج ميلسلا لقعلا داشرإ () م7” ص ١ ص ١"



 لوألا ءرجلا
 ال

 ٠ ضراعت الف كلذ دعب تيحدو . ءامسلا لبق تقلخ ضرألا نأ امهدحأ : نيهجو نم باوجلاو .« كلذ

 "رابخألا بيترتل «مثإط نوكت رخآلاو
 ا دل

 «نومتكت متنك امو نودبت ام ملعأو ىلإ ةكئالملل كبر لاق ذإو# ىلاعت هللا لاق

 . (*”8) ةيآ ةياهن ىلإ (0) ةيآ نم

 يجب صرألا واع عقار خت فاو داذغإلاو قلكلا ةمعنن. ة لسلا: لع لام لسا 1: ةهبتسماتحلا
 هلعجب . هيركتو مهيبأ فيرشتب مهيلع نتماو . مهقلخ ءدبب كلذ عبتأ . دوجولا ىلإ مدعلا نم مهجرخأو
 ناسحإ لصألا ىلإ ناسحإالا نأ كش الو . هنأشل ًايظعت ةكئالملا داجسإو « ةماركلا راد هناكسإو . ةفيلخ
 معنلا هوجو نم هنأل . كلذب مهركذي نأ بسان اذهو . ءانبألا ىلع ةمعن ءابآلا ىلع ةمعنلاو . عرفلا ىلإ

 مهيلع اهب معنأ يتلا

 دقو . تقو ركذا وأ نيح ركذا : هريدقت فوذحم لعفب بوصنم نامز فرظ «ذإ)» : سكفللا
 هأنعم ناك لبقتسم عم «ْذإ ١ ءاج اذإ : درمملا لاق  ليلق متنأ ذإ ذا اوركذاو# ىلاعت هلوفك فوذحملاب جرصب

 هلوقك البقتسم هانعم ناك يضاملا عم ؛ اذإ ١ ءاج اذإو . اوركم ْذِإ هانعم 4كب ركمي ْذِإو» هلوق وحن ًايضام

 بونيو هريغ فلخي نم : ةفيلخلا «ةفيلخ# . »يجي ىأ #«هللا رصن ءاج اذإ8و «ةماطلا تءاج اذإف#

 ماكحألا ءارجإ ىف لجو زع هللا نع فلختسم هنأل ةفيلخ يمس . ةغلابملل ءاتلاو لعاف ىنعمب ليعف . هبانم

 بصلا : كفسلا «كفسيإ# ةيآلا 4 ضرألا ىف ةفيلخ كانلعج انإ دواد ايإل ىلاعت لاق ةينابرلا رماوألا ذيفنتو
 ا ب مدلا كفسو : جابصملا يف لاق مدلا يف الإ لمعتسي الو ةقارإالاو
 احبس راهنلا يف كل نإ © ىلاعت لاق باهذلاو يرجلا وهو حّبسلا نم هلصأو « «©ءوسلا نع هتئرسو هللا هيزنت

 حورو .٠ ةسدقملا ضرألا هنمو ريهطتلا : سيدقتلا «سدقنو# ىلاعت هللا هيزنت يف راج حّبَسْلاَف «ًاليوط
 حيحص قو هب قيلي ال |مع هركذ ريهطتو هميظعتو هديجمت : هانعم هللا سيدقتو . سيجنتلا هدضو . سدقلا

 «ينوكبنأ» ( حوّرلاو ةكئالملا بر سودق حوبس ) هدوجسو هعوكر يف لوقي ناك ِكيهللا لوسر نأ ملسم

 نورهظت «نودبتو# «ميظع أبن وه لق# ىلاعت لاق ةميظعلا ةدئافلا وذ مالا ربخلا : أبنلاو ينوربخأ
 هؤافخا يأ ملعلا متك هنمو نوفخت 4نومتكتإ#

 )١( ج ليزنتلا مولع يف ليهستلا ١ ج يبطرقلا (5) 2 14* ص ١ ص 787

 يبطرقلا ( ءوس لك نع لجو زع هللا هيزنتوه ) لاقف هللا ناحبس ريسفت نع قي هللا لوسر تلأس لاق هللا ديبع نب ةحلط ىور (*)

 176 صسص اا جا
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 8 ري ما مر تجب ص

 اج ىلإ ةكيتلملل كبر لاَ ْذِإَ

 م را

 را سوس هس ع وك ٍُ مع د ٍر 8

 ءامذلا كفَسَيَو ايف دسَقُي نم اهيف لجأ أولاق ةقيلخ ضرألا ىف
 عع

 ص
 م

 ككل

 م

 لع مضر م اهلك آستسلا مدا< معو ج وعالم معأ نإ لك سدقنو كدَحع حَبسُم حنو

 ما | انكيال دعب ل َكَيدَحْبس اول يقدس مك اكتم ءامنأب 07 دكَبدلمْل
 عمون 4 مرج

 ملعا |

 - ٍىي رد لرب عيدي

 ءءغ لَ . اي رع مم[ س جمس سس

 لقأ لأ َل اق مه أ مابا اما ميرامتأب مهبنأ مداعتب َلاَك يز) ميكا معلا َتنأ كن

 ربو لس رخل سس سل ارا سف سوا ع

 6 نومتكَل متنك امونودبتام ملعأو ضرألاو تاوُمَسلا بيغ

 كموق ىلع صصقاو ةكئالملل كب رلاقنيحدمحم اي ركذا يأ «ةكئالملل كبر لاق ْذِإ وال : ريم يللا
 اهيف يماكحأ ذيفنت يف ينفلخب ةفيلخ اهيف لختمو ضرألا يف قلاخ يأ «ةفيلخ ضرألا يف لعاج ينإ# كلذ

 يأ «اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ اولاق ليج دعب ًاليجو . نرق دعب ًانرق ًاضعب مهضعب فلخي ًاموق وأ مدآ وهو
 يصاعملاب ضرألا يف دسفي نم مهيفو . ءالؤه فلختست فيك : مالعتسالاو بجعتلا ليبس ىلع اولاق

 كب قيلي ال امع كهزنن يأ «كدمحب حبسن نحنو# ! ! ءادتعالاو يغبلاب ءامدلاق يري ىأ «ءامدلا كفسيوإ

 ام ملعأ ىّنِإ لاق# نودحلملا كيلإ هبسن ام كركذ رهطنو كرمأ مظعن يأ «كل سدقنوإ كدمحب نيسبلتم

 مدآ ملعو اهنوملعت ال ةقيلخلا قلخ يفةمكح يلو . مكيلع يفخ وه ام حلاصملا نم ملعأ يأ «نوملعت ال
 مثإ» ةفرغملاو ةعصقلا ىتح ءيش لك مسا همّلع : سابع نبا لاق اهلك تايّمسملاءامسأ يأ «اهلك ءارسألا
 قا 4 يتومنأ لافتا تيكشا لدبب لح شالو ةكئالالا لع تاسيس سرع ىأ اهةكتاللا لع عهسرع

 مكنأ مكمعز يف يأ «نيقداص متنك نإ اهنورت يتلا تاقولخملا هذه ءامسأب يأ «ءالؤه ءامسأبإ# ينو ربخأ
 هنملعتا هل اه دكيلعج كت زاملل مدا لفت ريظا :لاجت هللا 101 لصاخلاو 4 تقليم رع ةقؤاقلاب حا

 اذهلو . تاغللاو . سانجألاو . ءايشألاو ءامسألا ةفرعم نم . مهنود ةماتلا ةفرعملاب هّصخو . ةكئالملا
 ال نحنو صقنلا نع هللأ اي كهزنن يأ انتملع امّلإ انل ملع ال كتاحبس اولاق# روصقلاو زجعلاب اوفرتعا
 ام الإ لعفي ال يذلا «ميكحلا# ةيفاخ هيلع ىفخت ال يذلا يأ «ميلعلا تنأ كنإإ هايإ انتملع ام الإ انل ملع
 اوفرتعاو . اهملع نع اوزجع يتلا ء 1 و ل ا ا ا و و

 ءيش لك ىّمسو . ءايشألا لكب مهربخأ ي أ  مهنامسأب مأبنأ ملفإ اهتبترم غولب نع مهممه رصاقتب
 ىلاعت لاق يأ ؟ضرألاو تاومسلا بيغ ملعأ ينإ مكل لقأ ملأ لاقإل اهل قلخ يتلا هتمكح ركذو . همساب
 0 ا ا ا ا ل ل ةكئالملل
 قلخ امل ىلاعت هنأ يدل مكنم لضفأ ًاقلخ قلخي ال هللا نأ مكاوعد نم نورست يأ «نومتكت متنك امو

 هيلع مركأ انك الإ ًاقلخ انبر قلخي نلف ءاش ام نكيل : اولاقو . ةبيجعلا هترطف ةكئالملا تأر مالسلا هيلع مدآ
 00ه

 )١( ج ريثك نبا رصتخم ١ ج دوعسلا وبأو ه8 ص ١ ص 59"



 4 لوألا ءزجلا

 مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ ةفاضإلا عم «كبر لاق ذِإوف ةيبوبرلا ناونعب ضرعتلا - ١ : : ةعغالتلا
 ام ىلإ قيوشتلاو . مد امب ماهالل # ةكئالملل# رورجملاو راج ا ميدقتو ميظعلا هماقمل ميكا

0 

 ,© تيكبتلاو زيجعتلا ىلإ هتقيقح نع جرخ « ينوئبنأ# ىلاعت هلوق يف رمألا

 مهفل فذح مهأبنأ الف اهب مهأبنأف : ريدقتلاو فذحلاب زاح هيف «مهئامسأب مهأبنأ الف
 . ىنعملا

 بلي مل ولو . روكذلا ءالقعلل عمجلا ةمالع ميملا نأل بيلغتلا باب نم وه «مهضرع مثل - 4

 . نهضرع وأ «اهضرع مث لاقل

 ربخلاب ماتهإلل «نودبت ام ملعأو# لاق مث #تاومسلا بيغ ملعأ ينإ» هلوق يف لعفلا زاربإ -

 «نودبت# يتملك يف كلذو « قابطلا » ب ىمسي ام عيدبلا ملع نم ةيآلا هذه رخآ تنمضت - 5

 يف هفالختساو مدآ قلخ نع ةكئالملل ىلاعت هللا رابخإ يف : ءاملعلا ضعب لاق : ىلوألا : دّيماوفلا
 اهيلع اومدقي نأ لبق مهرومأ يف ةرواشملا هدابعل ميلعت « ضرألا

 نأ كلذو - هللا راقتفال ال  دابعلاب ةمحرلا يه ةفيلخ مالسلا هيلع مدآ لعج نم ةمكحلا : ةيناثلا

 هفطلو هتمحر نمف . كَّلَم ةطساوب الو . ةطساو الب هللا نم يهاونلاو رماوألا يقلت ىلع مهل ةقاط ال دابعلا

 . رشبلا نم لسرلا لاسرإ هناسحإو

 هجو ىلع اذه سيل ةيآلا «اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ# ةكئالملا لوقو : ريثك نبا ظفاحلا لاق : ةغلاثلا

 يف ةمكحلا نيع فاشكتساو مالعتسا لا ؤس وه امنإو . مدآ ينبل دسحلا هجو ىلع الو . هللا ىلع ضارتعالا

 « اودسفأف نج ضرألا يف ناك : ليقو . كلذب مهايإ هللا مالعإب نودسفي مدآ ينب نأ ةكئالملا تملع

 مهيلع مدآ ينب ةكئالمللا ساقف . مهتلتقف ةكئالم مهيلإ هللا ثعبف

 هلوق تأرق مث : لاق ؟ هدهشأ مل سرع كلذ : لاق ؟ ةجوز سيلبإال له : يبعشلا لثس : ةعبارلا

 : تلقف . ةجوز نم الإ ةيرذ هل نوكي ال هنأ تملعف «ينود نم ءايلوأ هتيرذو هنوذختتفأ# : ىلاعت

 )كك
 معن

 )١( ج ريثك نبا رصتخم (؟) . دوعسلا وبأ هدافأ ١ جيزج نبال ليهستلا (”) . 44 ص ١ ص 7 ج ليوأتلا نساحم (4) . #4 ص 4 ٠١
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 الص لس ل م ل م 2 يرصد تسل هوس م ل حبت وس لد د مس باو خلص و سل سدو مو جا

 مداعلي انلقو © نيرفدكلا نم ناك و ربكتساو نأ سيلبإ الإ اودجسف مدلل أاودجسأ ةك.شلملل انف ْذِإَو

 نم هم رن مرا م 2 رم مج ص ري سا ا يسرا مو م مام جامو راع روما ع 6# ب ن6
 © َنييلظلآ نم انوكَتف ٌةرجّسلا هذاه ابرفمالو امتكش ثيح ادغرابنم الكصو نحل َكِجْورَو تن نكسأ ايل

0-0 
 و مرر سو : هجر 0 حاسم يدر 0 مر وسو ري . دوش >5 < جى ة صر هد دوس ) س2 10110

 علتمو رقتسم ضرألا ىف كلو ودع ضعبل ركضعب اوطيهأ انلقو هيف اناك (مب امهجرحاف اهنع ناطيشلا امههزاف
 2 سم سو هر و و 2 أ م رعاة سع 2 طع هماصر هَ وك 2م 7

 أ 1 . 1 7 8 هذ تلامأك ء . المو . 5

 اعيمج اهنم أوطيهأ أنلق 0 ميحرلا باوتلآ و ه ,هنإ هيلع باتف تلماك وير نم مدا< قلتف 2 ٍنيح لإ
 تما ساس مارس ل لع ع ب ةدوس ءظ بر ها هدر 4ءس امص هس صر سل ل لل رجلا سس رة 4 2

 انتلياعب اوبذك و أورفك نيذلاو 2 نونزحي هالو ميِيلع فوخالف ىاده عت نف ىده ىنم منيتي امإَف
 سا ربا سا و سم6 م سما

 0 َنودللَح ابيف مه ٍرانلا ٌبحنأ كبتكوأ

 هصخ امك . ةفالخلاب مالسلا هيلع مدآ ّصخ ىلاعت هللا نأ ىلإ ةقباسلا تايآلا تراشأ : هّبسانملا
 هللا همركأ ميركتلا نم رخآ عون نايب ةميركلا تايآلا هذه تفاضأو . هنع ةزجاع ةكئالملا تفقو ريزغ ملعب
 ًالثم يناسنإلا عونلا اذهل ميركتلاو فيرشتلا هوجو رهظأ نم كلذو . هل دوجسلاب ةكئالملا رمأ وهو الأ هب
 . مالسلا هيلع مدآ ةيرشبلا لصأ يف

 : ةغللا يف وهو . ميظعتلاو هل دجسُي نمل ءانحنالا : دوجسلا لصأ «اودجسا» : صتحتنغللا
 هنإ ليقو . يمجعأو هو ناطيشلل مسا «*سيلبإ» ضرألا ىلع ةهبجلا عضو : عرشلا ٍفوءعوضخلاو للذتلا

 «ربكتسا» لعفلا نم نكمتلا عم عانتمالا : ءاييالاو ١ عنتما «ىبأ» ساييالا وهو ساليرالازم قتشم

 . شيعلا ةعس : دغرلاو . هيف ءانع ال ًاريثك ًاعساو «ًادغر» سفنلا يف مظاعتلاو ربكتلا : رابكتسالا

 دغر شيع ف ثادحأألا نمأي ًامعان هارت ءرملا امليب

 «رقتسمإ "كلذ هل بّبس اذإ : هريغ هلزأو . هنايتإ هل سيل ام ىتأو أطخأ اذإ لجرلا لز : لاقي ًازاجم
 يف يقلتلا * ىقلتف إ» هوحنو سوبلملاو بورشملاو لوكأملا نم هب عتمتي ام عاتملا « عاتمو# رارقتسا عضوم

 : لوقت هلوبقو ءيشلا ذخأ يف لمعتسا مث « مهلبقتسن يأ جيجحلا ىقلتن انجرخ لوقت لابقتسالا : لصألا

 ناك نعب تيدع اذإو . عوجرلا ةغللا لصأ يف ةبوتلا #باتفإ# اهتلبقو اهتذحأ ىأ نالف نم ةلاسر تيقلت

 . ةبوتلا لوبق اهانعم ناك ىلعب تيدع اذإو . ةيصعملا نع عوجرلا اهانعم

 يأ «مدآل اودجسا»ةكئالملل انلق نيحكموقل دمحماي ركذا يأ«ةكئالملل انلق ذإو» : ركسيفللا

 4”صا ج يربطلا رصتخم )١(



 0١ لوألا ءزجلا

 «ربكتساو ىبأ# سيلبإ ريغ هل ًاعيمج اودجس يأ «سيليإ الإ اودجسف# ةدابع دوجس ال ميظعتو ةيحت دوجس
 حبقتسا ثيح نيرفاكلا نم هرابكتساو هئابإب راص يأ «نيرفاكلا نم ناكو# هنع ربكتو هب رمأ امم عنتما يأ

 ءارح كايقواز عمبدلخلا هج قل نكيا «ةنجلا كجوزو تنأ نكسا مدآ اي انلقوإ مدآل دوجسلاب هللا رمأ

 امتدرأ ةنجلا يف ناكم يأ نم يأ «اتْئش ثيحإ ًاعساو ًادغر ًالكأ ةنجلا رايث نم الك يأ «ًادغر اهنم الكو»

 ةمركلا يه :سابع نبا لاق ةرجشلا هذه نم الكأت ال يأ «ةرجشلا هذه ابرقت الوإ» هيف لكألا

 امهزاف» هللا ةيصعمب مسنهشفلا اوملظ نيذلا نم اريصتف ىأ «نيملظلا نم انوكتف #

 « ةرجشلا ىلإ ًادئاعريمضلا ناك اذإ اذه اهنم لكألاب |مهاوغأو اهببسب ةلزلا يف |هعقوأ يأ «اهنع ناطيشلا

 ميعن نم يأ «هيف اناك ام امهجرخأفإ» "ةنجلا نم امطّوحو |هدعبأ ىنعملا نوكيف ةنجلا ىلإ ًادئاع ناك اذإ امأ

 ضعبل مكضعب# سيلبإو ءاوحو مدآل باطخلاو ضرألا ىلإ ةنحلا نم اوطبها يأ «اوطبها انلقو# ةنجلا

 يف مكلو» «ًاودع هوذحتاف ودع مكل ناطيشلا نإ» هلوقك هل ءادعأ اونوكف مكل ودع ناطيشلا يأ «ودع

 تقو ىلإ اهميعنب عتمت يأ «نيح ىلإ عاتموإ» اهيف ةماقإالاب رارقتسا عضوم ايندلا يف مكل يأ «رقتسم ضرألا
 هذهو اهم هاعدف اهايإ همهأ هبر نم تاوعد مدآ لبقتسا يأ « تاملك هبر نم مدآ ىقلتف# مكلاجآ ءاضقنا

 لبق يأ «هيلع باتف# ةيآلا «انسفنأ انملظ انبر الاقإ» فارعألا ةروس يف رخآ نطوم يف ةرسفم تاملكلا
 اهنم اوطبها انلق# دابعلل ةمحرلا عساو ٠ ةبوتلل لوبقلا ريثك هللا نإ يأ «ميحرلا باوتلا وه هنإ9 هتبوت هبر

 ينم: كييتأب امإف» "ةنجلا يف ال ضرألا يف هتيرذو مدآ ةماقإ نأ نايبلو ديكأتلل طوب لاب رمألا ررك «ًاعيمج

 الفإ» يتعاطب لمعو يب نمآ نم يأ «ياده عبت نمفإ» مكيلع هلزنأ باتكو . مكل هئعبأ لوسر يأ «ىده
 يأ «انتايآب اوبذكو اورفك نيذلاو# ةرخآلا يف نزح الو فوخ مهلاني ال يأ #نونزحي مه الو مهيلع فوخ

 انذاعأ ميحجلا ىف نودلخم مه ىأ «نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأإ# تلسرأ امبو تلزنأ امب اودحج

 . اهنم هللا

 « كبر لاق ذإوؤ» هلوق ىلع ةفوطعم يهو ٠ ميظعتلل «انلق ذو عمجلا ةغيص : ًالوأ : هعغالتلا

 . ةلالجلا راهظإو ةباهملا ةيبرتل ملكتملا ىلإ بئاغلا نم تافتلا هيفو

 زاجيإ ةيآلا داس ا أ «اودجسف# هلوق يف ءافلا تدافأ : ًاينات

 دوجسلا ىب 1 فر هلوعفم « ىبأ## كلذكو هل اودجسف ىأ فذحلاب

 يهنلا قيلعتو . ةرجشلا راث نم لكألا وه هنع يهنملا «ةرجشلا هذه ابرقت الو» هلوق : ًاثلاث

 قيرطب لعفلا نع يهن برقلا نع يهنلاذإ . لكألا نع يهنلا يف ةغلابملا دصقل هابرقت الوإ# اهنم برقلاب
 . هباكترا ىلإ ةليسولا عطقيل ىنزلا نم برقلا نع ىهنف «ىنزلا اوبرقت الوإ# ىلاعت هلوقك غلبأ

 وأ ميعنلا نم : ليق ول امم تاريخا ةماخف ىلع ةلالدلا يف غلبأ هيف اناك امم آه هلوقب ريبعتلا : ًاعبار

 )١( ىربطلا رايتخا لوألاو . نيلالجلا ريسفت يق ىلحملاو يطويسلا هيلإ بهذ ام اذهو (؟) ,



 ةرقبلا ةروس (؟) 02

 «هيف اناك امم# وحن مهبم ظفلب هنع ربعي نأ ءيشلا مظع ىلع ةلالدلا يف ةغالبلا بيلاسأ نم نإف ء ةنجلا

 هيلإ بهذت نأ اهنكمي ام ىصقأ ىلإ هلاكو هتمظع روصت يف عماسلا سفن بهذتل

 ةمحرلا عساو ةبوتلا ريثك يأ ةغلابملا غيص نم «ميحرلا باوتلا# : ًاسماخ

 ةيحتلل ناك مدآل ةكئالملا دوجس نأ باوجلاو ؟ هللا ريغل دوجسلا حصي فيك : ىلوألا : دٌيماوفلا
 ليبس ىلع ىلاعت هلل دوجسلا : يرشح زلا لاق ( ةدابعو قالص دوجس ال ميركتو ميظعت دوجس ناكو

 (”فسويل هؤانبأو بوقعيو . مدآل ةكئالما تدجس امك ةمركتلا هجو ىلع هريغلو « ةدابعلا

 , ةيالولا ةبتر نع طحي الو « ةيانجلا ثودح هيف رث ؤي ال ةيانعلا قباس : نيفراعلا ضعب لاق : ةيناثلا
 ةبتر هبلست ملو . سدقلا ةريظح نع هجرخت مل ةماركلا راد نم جارخإالا هل تبجوأ يتلا مدآ ةفلاخمف

 : رعاشلا لاقو «هبر هابتجا مث# لاقف ةيطعلا يف هل هللا لزجأ لب . ةفالخلا

 "عيفش فلأب هنساحم تءاج رلحاو بنذب ىتأ بيبحلا اذإو

 لإ مهضعب بهذ : نيلوق ىلع نورسفملا فلتخا : باوجلا ؟ ةكئالمللا نم سيلبإ ناك له : ةثلاثلا
 نجلا نم سيلبإو عطقنم ءانثتسالا : نورخآ لاقو «سيلبإ الإ اودجسفإ# ءانثتسالا ليلدب ةكئالملا نم هنأ

 نم سيلبإ نكي مل : يرصبلا نسحلا لاق . يرشحمزلا هراتخاو ةداتقو نسحلا بهذ هيلإو ةكئالملا نم سيلو

 الو» ةيصعملا نع نوهزنم ةكئالملا - ١ : ةيتآلا ةلدألل يناثلا لوقلا حجرن نحنو . نيع ةفرط ةكئالملا

 رات نم قلخ سيلبإو رون نم تقلخ ةكئالملا - ” هبر رمأ ىبصع دق سيلبإو «مهرمأ ام هللا نوصعي
 - 4 ؟ «ينود نم ءايلوأ هتيرذو هنوذختتفأإ# ةيرذ هل سيلبإو مهل ةيرذ ال ةكئالملا -" ةفلتخم |مهتعيبطف

 قسفف نجلا نم ناك سيلبإ الإ ىملاعت هلوق وهو نجلا نم هنأ ىلع فهكلا ةروس يف حضاولا حيرصلا صنلا
 '”ًاناهربو ةجح هب ىفكو «هبر رمأ نع

 ا »ا

 «نيعكارلا عم اوعكراو . . ىلإ . . ليئارسإ ينب ايإ» ىلاعت هللا لاق

 .(41) ةيآ ةياهن ىلإ (4 .) ةيآ نم

 نآرقلا ثدحت دقو . ليئارسإ ينب نع مالكلا درو ١47/ /ةيآ ىلإ ةيآلا هذه ةيادب نم : هيسانما

 . دوهيلا قئاقح فشكب نآرقلا ةيانع ىلع لدي كلذو . لماك ءزج نم برقي ايف مهنع باهسإلاب ميركلا
 ةبسانملا هجو امأ ٠ نوملسملا مهرذحي ىتح ريمدتو ديكو ثبخ نم ةريرشلا مهسوفن هيلع توطنا ام راهظإو

 مث . هدوجوو هتيناددحو ىلع ةحضاولا ججحلا سانلل ماقأو . هديحوتو هتدابع ىلإ رشبلا اعد ال ىلاعت هللا نإف

 متاخب ناميالا ىلإ  دوهيلا مهو  ًاصوصخ ليئارسإ ينب اعد . مالسلا هيلع مدآ مهيبأ ىلع هب معنأ امب مهركذ

 « ءايبنألاو ةوبنلا » انباتك يف لصفملا قيقحتلا رظنا (#) . ١4١ ص ١ جطيحملا رحبلا )١( . مه ص ١ ج فاشكلا (1)



 232 لوألا ءرجلا

 . مهتبطاخم يف نّئفت دقو . ةاروتلا يف مهدنع ًابوتكم هنودجي مهنأل . هللا نع هب ءاج ايف هقيدصتو لسرلا
 ةماقإب ىرخأو . مهئابآ ىلعو مهيلع معنلاب ريكذتلاب ةراتو . فيوختلاب ةراتو ٠ ةفطالملاب مهاعد ةراتف

 يبأ ميركت يف ةيرشبلا ىلع ةماعلا متلابراكادتلا نهب تلا ادكشو مفلابسأ هربت لع قيرتلاو حلل
 ليئارسإ ينب ىلع ةصاخلا معنلاب ريكذتلا ىلإ . ةيناسنإلا

 0و ١ هللا دبع فاكضو يمجعأ م «ليئارسإو : : يكحفلاا

 : .برعلا لوقت لذا: يو يع ايفرو هاذا قا ىنرق ىتذأ لاقي لامكلاو ماهلا ىلع وحلا

 : حابصملا يفو 4نوسبلي ام مهيلعاتسبلَلوإل ىلاعت لاق ٠ طلتخا هب سبتلاو . هتطلخ ءىيشلاب ءىشلا تبل

 سبتلاو . هتطلخ برض باب نم ًاسّبَل رمألا هيلع ْتَسَبَلو « ماللا مضب ًاسْبَل بعت باب نم بوثلا سل

 ةاكزلا نم يهوأ . ةكربلا بلجي اهجارخإ نآل امن يأ وكزي عرزلا اكز نم ةقتشم «ةاكزلا# . لكشأ : رمألا
 ةيآلا#ابع مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم لح ىلاعت لاق لاملا رهطت ابهأل ةراهطلا ىأ

 _علم ورم 2 1 ه ل س[س جارت جامع رق سام دكا 5

 020 تاوبهراف ىنيإو و قة دهعب فوأ ىدهعب اوفوأو ركيلع تمعنا ىلا ىمعن هن اوركحذأ ليو رم يم
 وام ص ىلا مخ هاما رم رص عر رص رع رعي ل ع دص ل سم

 الو يو نوُقنَف ىبإ واليك امك تيا وتم الو هب فاك لوأ ًايوكنالو ركعم امل ادصم ترن اهب أونما<و

 2 م ص لمه عل ةامءرو

 5 نيعك' رلآ عم أوعكرأو ةزكزلا | أوو ةزلصلا أ ًاوميقأ ا 1 نأ قحلا اري لطب نأ 0

 تمعنأ يتلا يتمعن اوركذا» بوقعي حلاصلا يبنلا دالوأ اي يأ «ليئارسإ ينب اي» : ريسيفللا
 ا ا لو تل ب تعمل الار كل

 يال باوثلا نسح نم هيلع مكتدهاع امب «مكدهعب فوأ# ةعاطلاو ناميإلا نم هيلع ينومتدهاع

 نم ى أ «مكعم لل ًاقدصم» ميظعلا نآرقلا نم «تلرنأ امب اونضآو# يريغ نود ينوشخا يأ #ن وبهراف

 نأ مكقحف باتكلا لهأ نم رفك نم لوأ يأ «هب رفاك لوأ اونوكت الوإ ةوبنلاو ديحوتلا رومأ ىف ةاروتلا

 ماطح مكيلع اهتلزنأ يتلا تانيبلا يتايآب اولدبتست ال يأ هًاليلق ًانمث يتايآب اورتشت د الو## نمآ نم لوأ اونوكت

 لزنملا قحلا اوطلخت ال يأ «لطابلاب قحلا اوسبلت الوإف يريغ نود نوفاخ ىأ #«نوفتاف يايإو# ةينافلا ايندلا

 الو يأ «قحلا اومتكتوإ هنورتفت يذلا ناتهبلاب ةاروتلا يف ام اوفرحت الو . هنوعرتخت يذلا لطابلاب هللا نم

 ررضب نيملاع مكنوك لاح وأ قح هنأ «نوملعت متنأو# مالسلا هيلع دمحم فاصوأ نم مكباتك يف ام اوفخت

 . ةاكزلاو ةالصلا نم مكيلع بجو ام اودأ يأ «نيعكارلا عم اوعكراو ةاكزلا اونآو ةالصلا اوميقأو# ناّتكلا

 : مالسلا هيلع دمحم باحصأ عم وأ . ةعامجلاب نيلصملا عم اولصو

 ةعسو .. اهردق مظع ىلإ ةراشإ «يتمعنإب هناحبس هيلإ ةمعنلا ةفاضإ يف : ًالوأ : ةغالتبلا



 ةرقبلا ةررس (7) 0

 . ©هللا ةقانإو «هللا تيب هلوقك فيرشتلا ديفت ةفاضإالا نأل اهعقوم نسحو .ءاهرب.

 هلوق يف مدقت |ى ةراعتسالا ليبس ىلع وه لب ًايقيقح سيل انه ءارشلا «يتايآب اورتشت الوهلوق: ًايناث
 . «ىدهلاب ةلالضلا اورتشا نيذلا كئلوأ»

 يف ذإ هنع يهنملا حيبقت ةدايزل 4 قحلا اومتكتوإ هلوقو «قحلا اوسبلتإ» هلوق يف قحلا ريركت : ًاثلاث
 7 هاوس نم فعضأ بائنطإالا اذه ىمسيو ديكأتلا نم ريمضلا يف سيل ام حيرصتلا

 نيلصملا عم اولص يأ ءزجلا مساب لكلا ةيمست باب نم وه «نيعكارلا عم اوعكراو# هلوق : ًاعبار

 . لسرم زاجم هيفف ةالصلا هب دارأو عوكرلا قلطأ

 . صاصتخالا ديفي «نوقتاف ىايإ#و «نوبهراف ىايِإو» : ًاسماخ

 ركذ ىلاعت هللاف . نوليلق معنملا ديبعو . نوربثك معلا ديبع : نيفراعلا ضعب لاق : هداف
 مهركذ دقف نس ل . مهيلع همعنب ليئارسإ ينب :

 ايل مل ايل

 «نورصني مه الو .. ىلإ . . ربلاب سانلا نورمأتأ# ىلاعت هللا لاق

 .( 44 ) ةيآ ةياهن ىلإ ( 4 ) ةيآ نم

 عماج مسا وهو . ةعسلل ةيرّبلاو ّربلا هنمو فورعملاو ريخلا ةعس : ُربلا «ربلاب» : صتتفغللا
 : #نوسنتو# (ىسني ال بنذلاو ىلبي ال يلا ) ثيدحلا فو امهتعاط وهو نيدلاولا رب هنمو « ريخلا لامعأل

 نم ءيشلا باهذ ىنعمب يتأيو انه دارملا وهو «مهيسنف هللا اوسنإ# هلوقك كرتلا ىنعمب يتأي نايسنلاو نوكرتت

 عشاخلا «نيعشاخلا» نوسردتو نوءرقت : «نولتت# «ًامزع هل دجن ملو يسنفإ هلوقك ةركاذلا
 تعشخو ٠ هيلع عوشخلاو لذلا رثأ ىرُي يذلا عشاخلا : جاجرلا لاف لذلاو ةناكتسالا نيسلبفاو عضاوتملا

 : ةديبع وبأ لاق دادضألا نم وهو . كشلا ال نيقيلا ىنعمب انه ُنظلا 4 نونظيو» "”تنكس : تاوصألا

 ,قالم ينأ تننظ ينإ# هنمو نيقيلا ىنعمب نظلا لامعتسا رثك دقو "”نظ كنشللو . ْنظ نيقيلل لوقت برعلا
 ىلإ كريغ مض يهو 5 رتولا دض علا نم ةذوخأم ةعافشلا « ةعافش 8 «اهوعقاوم مهنأ اونظف# © هيباسح

 ءادف نيعلا حتفب «لّدعل عفشملا دنع عيفشلا ةلزنملٌراهظإ اذإ يهف . ةعافش تيمس اذهلو كتليسوو كهاج
 كلثامي يذلل ليدعو لّدع : لاقي للا :هانعم اهرسكبو

 54 ص نآرقلا زاجم (7) 8174 ص ١ ج يبطرقلا(١)



 06 لوألا ءزجلا

 ءوس ىلع مهل خيبوتو مذ تايآلا هذه قو . ليئارسإ ينب نع ثدحتت تايآلا لازت ال : هًّملسانملا
 . هنوعبتي الو داشرلاو ىدملا ىلإ سانلا نوغديو ٠ لو ريخلاب نورمأب اوناك ثيح 2 مهعيلص

 : اوملسأ نيذلا مهئابرقأل نولوقي اوناك . دوهيلا ءالع ضعب يف ةيآلا هذه تلزن : كورلا ُْبَيَس وو أ
 «"”هنولعفي الو ناعإلاب سانلا نورمأي اوناكف . قح هنإف دمحم نيد ىلع اوتبثا

3 

 هم مم مد ص 2 يبس حت واو ار# مورس 7-5 2 2 02 لا ل ا الا لا مس رر1سأ

 ةريبكل اهنإو ةؤلصلاو ريصلاب أونيعتسأو يل نوقع الفأ بنتكلا نولتت متناو ركسفنا نوسنتو ربل سائلا نو انا

 هم مد م دلع َك هررعجعر > 5 رمعوعام مهو

 ىتمعن أورك ذأ ليو" ءارسإ ىباب زد نوعجر هَل | مت ا ومي أوقللم مهنأ نونظي َنيِدْلا يت نيعشتملا لع ال
 و َ سو المول) مع مسا م موو مام جالو 2س ب5لم عرئاوسم رو حس

 ةعلفش اهنم لبقي الواي سفن نع سفن ىِزجاَ مومو فماَو ه2 يللا ّلع ركض ىفأو ركيلع ثمعلا لأ

 مسا ربط را ماس رو حل لو

 ه١ نورصني مه الو ُلَدع اهم حوال

 ساسنا نورسانأ خيبوتلاو عيرقتلا لبس ىلع مش لوقيف دوهيلا رابحأ هللا بطاخي : راس قتلا
 الو نونمؤت الف اهنوكرتت يأ« مكسفنأ ن وسنتوإ» دمحمب ناميإلا ىلإو ريخلا ىلإ سانلا نوعدتأ يأ «رربلاب
 مالسلا هيلع دمحم تعنو ةفص اهيفو ةاروتلا نوءرقت مكنوك لاح يأ «باتكلا نولتت متنأو# ريخلا نولعفت

 بلغتلا قيرط ىلاعت مهل نيب مث !؟هنع نوعجرتف حيبق كلذ نأ نوهقفتو نونطفت الفأ يأ «نولقعت الفأ»
 ةنوعملا اوبلطا يأ «اونيعتساوإ لاقف لاملا ناطلسو ةسايرلا بح نم صلختلاو . تاوهشلاو ءاوهألا ىلع

 يتلا ةالصلابو . ةيعرش فيلاكت نم سفنلا ىلع قشي ام لمحتب ىأ #ةالصلاو ربصلاب# اهلك مكرومأ ىلع

 نيعضاوتملا يأ 4نيعشاخلا ىلع الإ ةليقثو ةقاش يأ «ةريبكلإ» ةالصلا ىأ «اهنإو» نيدلا دامع يه
 مهنأ» كش هجلاخي ال أمزاج ًاداقتعا نودقتعي ىأ «نونظي نيذلا» هلل مهسوفن تفص نيذلا نينيكتسملا
 هيلإ مهداعم يأ «نوعجار هيلإ مهنأو» محلامعأ ىلع مهبساحيف ثعبلا موي مهب ر نوقليس يأ «مهبر اوقالم

 يتلا يتمعن اوركذا ليئارسإ ينب اي#» لاقف ىرخأ ةرم ةديدعلا هئالاو همعنب ىلاعت مهركذ مث ٠ نيدلا موي

 يملاع ىأ «نيملاعلا ىلع مكءابآ تلضف ىأ «مكتلضف ينأو# يتعاطب اهيلع ركشلاب «مكيلع تمعنأ
 اوقتاوإ ءانبألل فرش .ءابآلا ليضفتو . ًاكولمو ةداس مهلعجو . بتكلا لازنإو . لسرلا لاسرإب مهنامز
 ًائيش ىرخأ نع سفن هيف ىضقت ال يذلا بيهرلا مويلا كلذ اوفاخ ىأ هًائيش , سفن نع سفن يزجت ال ًاموي

 ال يأ «لدع اهنم ذخؤي الوإ» ًادبأ هللاب ةرفاك سفن يف ةعافش لبقت ال ىأ # ةعافش اهنم لبقي الوؤ» قوقحلا نم

 . هللا باذع نم مهيجنيو مهعنمي نم مهل سيل يأ 4#نورصني مه الوإ# ءادف اهنم لبقي

 عيرقتلاو خيبوتلا ىنعم ىلإ هتقيقح نع جرخ ماهفتسالا «نورمأتا» : ًالوأ : ةغالتلا

 76ه صا َج يبطرقلاو ١" ص ١ ج ىواصلا 23(
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 ددجتلا ديفت عراضملا ةغيص نأل مهنم كلذ عقو دق ناك نإو «4نورمأتأ# عراضملاب ىتأ : ًايناث
 . لاب ىلع مهل يرجي ال هنأكف كرتلا يف ةغلابم «مكسفنأن وسنتو#نايسنلاب مهلعف كرت نع ربعو . ثودحلاو

 «باتكلا نولتت متنأو# ةيلاحلا ةلمجلا ىف ام ىفخي الو . ةطرفملا ةلفغلا يف ةغلابملل ًاديكوت سفنألاب هقلعو

 خيبوتلاو عيرقتلاو تيكبتلا نم

 نأل . لامكلا نايبل ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم وه 4نيملاعلا ىلع مكتلضف ينأو» : ًاقلاث
 ينأوإ» فطع الف معنلا عيمج مع «يتمعن اوركذاإ# لاق |ملف . روكذملا ليضفتلا اهتحت جردنا ةمعنلا

 . ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم ناك «مكتلضف

 « سفن نع سفنإ» سفنلا ريكنتو . لوه ا ديدش ًاموي يأ ليوهتلل ريكنتلا «ًاموي اوقتاو» : ًاعبار

 ًابيونت تادابعلا رئاس نيب نم ركذلاب ةالصلا صخ امنإ : يبطرقلا لاق : لوألا ةدئافلا : دكراوفلا

 .(لالب ايابب انحرأ) لوقي ناكو . ةالصلا ىلإ عّرَف ( هّمغأ ) ّرمأ هبّرَح ازإ مالسلا هيلع ناك دقو اهركذب

 نمو ١ كسنتم لهاجو . كتهتم ملاع : نالجر يرهظ مصق » : ههجو هللا مرك يلع لاق : ةيناثلا

 : رعاشلا لاق هسفن قرحيو سانلل ءيضي جارسلاك ناك هب لمعي ملو ىده لا ىلإ هريغ اعد

 ميكح تنأف هنع تهتنا اذإف  اهّيَغ نع اهبناف كسفنب أديإ
 ميلعتلا عفنيو كنم يأرلاب ىدتقيو تلظعو نإ لبقي كانهف

 عّطْسَت كبايث نم اياطخلا حيرو 2 ىّقُتوذ كّنأك ىّنح ىَقتلا تفصو

 : رخآ لاقو

 ما م 3 55 - 5 0 1 1

 ليلع وهو سانلا يوادي بيبط ىّقتلاب سائلا رمأي يق ٌريغو
 #عا## »#

 #ميحرلا باوتلا وه هنإ . . ىلإ . . نوعرف لآ نم مكانيجن ذإو# ىلاعت هللا لاق

 ٠ (8 4) ةيآ ةياهن ىلإ (14) ةيآ نم
 معنلا كلت ماسقأ كلذ دعب نّيِب . ًالامجإ ليئارسإ ينب ىلع همعن ركذ ىلاعت مدق امل : هبساَنملا
 اوركذاو . يتمعن اوركذا : لاق هنأكف . ركشلا ىلإ ىعدأو ريكذتلا يف غلبأ نوكيل ٠ ليصفتلا ليبس ىلع

 ركش يعدتست معنلا هذه لكو هرخآ ىلإ . . رحبلا مكب انقرف ذإ اوركذاو . نوعرف لآ نم مكانيجن ذِإ

 . هنايصعو هنارفك ال العو لج معنملا



 هاب لوألا ءزجلا

 ًصخو . ًافلأ هؤاه تلدبأف ليهأب رّمصي كلذلو لهأ « لآ » لصأ «نوعرف لآ» : ص تحفغللا
 ملع «نوعرفإ»و . ماجحلاو فاكسإللا لآ لاقي الف . مههابشأو كولملاك نأشلاو رطخلا ىلوأب هلامعتسا

 اتع اذإ نعرفت اوقتشا ةنعارفلا وتعلو . سرفلا كلمل ىرسكو مورلا كلمل رصيقك ةقلامعلا كلم نمل
 مكنوقيذيو مكنودروي : يربطلا لاق هالوأو هقاذأ اذإ هماس نم مكنوقيذي « مكنوموسي# ؟"ربجتو

 امك رشلاو ريخلا يف لمعتسيو . ةنحمو رابتخا «ءالبإ# ةايحلا ديق ىلع ثانإلا نوقبتسي «نويحتسي#
 يأ هانقرف ًانآرقو# هنمو زييمتلاو لصفلا : قرفلا «انقرفإ «ةنتف ريخلاو رشلاب مكولبنوإ# ىلاعت لاق

 . قلخلا : ةيربلاو . قباس لاثم ريغ ىلع ءيشلل قلاخلا وه يرابلا 4 مكئرابإل نايبلاب هانزيمو هانلصف
3 

 ه دمع مى 2 همس ربو مص ضاع سوير سوه ل 0 دموو س9 هزم عر مومو هه عع مدةمس »ا <

 نم الب ملاذ ىفو رك ءاسن نويحتسو رك ءانبأ نوحبذي ٍباَذعلا ءوس ركنوموسل نوعرف لا نم مدنيجت ذأ و
 ما مدل سر هموم ب د 2 تش مركز روط م م عد 2 مص وم ع ص - مسام يس 021 موس »ا م رو 1 مل

 نيعبرا عوسوم اندعو ذإاويو نورظنت متناو نوعرف لا انقرغاو كنيج اف رحبل ركب انقرف ذإو 9 مظعركبر

 520 3 00000 2 كلا ق 2 هس حرص 2غ تش 0 2 000 0 2 د

 اء ذإ و 60 نوركست ركلعل كلذ دعب نم مكنع انوفع ميتز) نويلاظ متناو دعب ني لجعلا مذحتأ مث ةليل
 ف ذا رب اسص رن ع حرس ع سر 2 ريوس ج1 حمام ص مورو وم ساس رد

 معاصر م سايب صم جاسصا لل م / ل : 0

 رم رع 5 احنأب مسفنا متملظ ركنإ موقلي ء هموقل ئسوم لاق ذإ و ور نودتبت ركلعل ناقرفلأو بلتكلا ىموم

 را رح سو هر صصص هس ع سس 6

 ل 1 رى ع2 ممر رع و هس ع رع عر ما ءوريوووس هز ات هزل عوفي رد رطل م م هسف قد دم ء

 محيا باول وه رهن يبلع باق كب راب دنع وريح يلد عفن اولثقاق كي رب لإ أوبوك لجل

 نم مكءابآ تيجن نيح مكيلع يتمعن ليئارسا ينب اي اوركذا يأ «مكانيجن ْذِإوط : ريسيقللا
 ةمعنلا نأ الإ ٍةَِي يبنلل نيرصاعملا ءانبألل باطخلاو . ةاتعلا هعايشأو نوعرف شطب نم يأ 4ن وعرف لآ

 هعظفأو باذعلا دشأ مكنوقيذيو مكنولوي يأ 4باذعلا ءوس مكنوموسي# ءانبألا ىلع ةمعن ءابآلا ىلع

 ديق ىلع ثانإالا نوقبتسي يأ « مكءاسن نويحتسيو# دالوألا نم روكذلا نوحبذي ىأ « مكءانبأ نوحبذي#
 . ءايحتسالاو حبذلا نم نيهملا باذعلا نم ركذ ايف يأ #غميظع مكبر نم ءالب مكلذ يفو# ةمدخلل ةايحلا

 «رحبلا مكب انقرف ذإو» رجافلا نم ربلا زيمتيل مكيلع مهطيلستب ىلاعت هتهج نم مكل ميظع ٌرابتخاو ةنحم
 انقرغأو مكانيجنأف# اهيلع متيشمف ةسبايلا ضرألا مكل ترهظ ىتح رحبلا مكل انقلف ذإ اضيأ اوركذا يأ

 دقف كلذ نودهاشت متنأو يأ #نورظنت متنأوإ هموقو نوعرف انقرغأو قرغلا نم مكانيجن يأ 4نوعرف لآ
 اندعو يأ #ةليل نيعبرأ ىسوم اندعاو ذإو# هئادعأ كالهإو هئايلوأ ءاجنإ يف هللا تايآ نم ةرهاب ةيآ ناك

 يأ «لجعلا متذختا مث# نوعرف كالهإو مكتاجن دعب كلذ ناكو ةليل نيعبرأ دعب ةاروتلا هيطعن نأ ىسوم

 يف نودتعم يأ «نوملاظ متنأو# هبر تاقيم بهذ نيح مكنع هتبيغ دعب يأ «هدعب نم لجعلا متدبع
 دعب نم# ةعينشلا ةميرجلا كلت نع انزواجت يأ «مكنع انوفع مث مكسفنأل نوملاظ ةدابعلا كلت

 )١( فاشكلا ١/١١7



 ةرقبلا ةروس(؟) 04

 مكيلع هللا ةمعن اوركشت يكل يأ «نوركشت مكلعل)» حبقلا يف يهاتملا ذاخنالا كلذ دعب نم يأ «كلذ
 نيح ًاضيأ يتمعن اوركذاو يأ «ناقرفلاو باتكلا ىسوم انيتأ ذإو» ةعاطلا ىلع كلذ دعب اورمتستو

 اودتهت يكل يأ «نودتهت مكلعل# تازجعملاب هتديأو لطابلاو قحلا نيب ةقرافلا ةاروتلا ىبسوم تيطعأ

 . ماكحأ نم اهيف امب لمعلاو اهيف ربدتلاب

 «مكسفنأ متملظ مكنإ موق اي هموقل ىسوم لاق ذإوإ» هلوقب روكذملا وفعلا عوقو ةيفيك ىلاعت َنِيِب مث
 موق اي لجعلا اودبع دق مهآرف هبر هدعو يذلا دعوملا نم عجر امدعب هموقل ىسوم لاق نيح اوركذاو يأ

 نم ىلإ اوبوت يأ «مكنراب ىلإاوب وتفإ» لجعلل مكتدابعب يأ «لجعلا مكذاختابإ» مكسفنأ متملظ دقل
 يأ «مكلذإ مرجملا مكنم ءىربلا لتقيل يأ «مكسفنأ اولتقاف» ناصقنلاو بيعلا نم ائيرب مكقلخ

 مكلوزنو هللا مكحب مكاضر يأ «مكئراب دنع مكل ريخ#» لتقلا
 ميظعلا قلاخلا دنع مكل ريخ هرمأ دنع

 3 ةبوتلا عساو ةرفغملا ميظع يأ «ميحرلا باوتلا وه هنإ» مكتبوت لبق يأ «مكيلع باتفإ

 موسلا نم ةراعتسا وهو هب مهنومزلي يأ «باذعلا ءوس مكنوموسيإ» : يزج نبا لاق : هغالتبلا
 . انه هفطعي مل كلذلو «مكءاسن نويحتسيو مكءانبأ نوحّبذي#» هلوقب باذعلا ءوس ٌريسفو عيبلا يف

 . ليوهتلاو ميخفتلل «ميظعإ»و «ءالبإ» نم لك يف ريكدتلا : ًايناث

 « نيفرطلا نم ةكراشملا ديفت ال اهنأل اهباب ىلع تسيل «اندعاو ذإوإ» هلوق يف ةلعافملا ةغيص : ًاثلاث

 . «اندعو ذإو# يئالثلا ىنعمب يه اهغإو

 نم اوغلب مهنأب راعشإلل ءىرابلا ركذب ضرعتلا «مكئراب ىلإ اوبوتف ا : دوعسلاوبأ لاق : ًاعبار
 2 هتمكح فيطلب مهقلخ يذلا 2 ميكحلا ميلعلا ةدابع اوكرت ثيح « اهاهتنم ةياوغلا نمو اهاصقأ ةلاهجلا

 (”ةوابغلا يف لثم وه يذلا رقبلا ةدابع ىلإ

 اهضعب تافصلا فطع باب نم وه «ناقرفلاو باتكلا» هلوق ف فطعلا : ىلوألا : دّيدباوفلا
 ًاعماج هاثآ هنأ هانعم نوكل فطعلا نسحو ًاضيأ ةاروتلا وه ناقرفلاو ةاروتلا وه باتكلا نآل « ضعب ىلع

 . «0لطابلاو قحلا نيب قرفي ًاناقرفو ًالزنم ًاباتك هنوك نيب

 ًاران نأك همانم يف ىأر نوعرف نأ نورسفملا هاور ام ليئارسإ ] ىنب نم روكذلا ليتقت ببس : ةيناثلا

 لأسو كلذ هلاهف ليئارسإ ينبل ضرعتت ملو اهب يطبق لك تقرحأو « رصمي تطاحأو سدقملا تيب نم تلبقأ

 نوعرف رمأف ٠ هديىلعككلم لاوزو ككاله نوكي مالغ ليئارسإ ينب يف دلوي : : اولاقف هايؤر نعةنهكلا

 . ليئارسإ ينب يف دلوي مالغ لك لتقب

 ونب ءال ؤه ٠ هئايلوأ ةبحص هللا هضّوع . هللا ءاضق ىلع هللا يف ربص نم : يريشقلا لاق : ةشلاثلا

 )١( ليهستلا باتك ١/2 )9( أبوالسعود١ /1١م ) )#9يرشخغزلا هراتخاو جاجزلا هلاق .



 65 لوألا ءرجلا

 ام مهاتاو 2 اكولم مهنم لعجو 3 ءايبنأ مهنم لعجف 3 هموقو نوعرف نم رضلا ةاساقم ىلع او ربص 2 ليئارسإ

 "”نيملاعلا نم ًادحأ تاي مل

 «نوقسفي اوناك امب . . ىلإ . . ةرهج هللا ىرنىتح كل نمؤن نل ىسوم اي متلق ذإو» : ىلاعت هللا لاق
 (ه4) ةيآ ةياهغ ىلإ (08) ةيآ نم ١

 مهليدبتو . مهدوحجو مهنايغط ناولأ نم ًانول نيب .معنلاب ىلاعت مهركذ نأ دعب : هبَسانما
 !!مهازخأ امو ةمأ نم مهحبقأ |ىف .ناسحإالاو فطللاب نولماعي .نايصعلاو رفكلا عم مهو هللا رماوأل

 نورذتعي الاجر هموق نم راتخي نأ ىسوم ىلاعت هللا رمأ لجعلا ةدابع نم ليئارسإ 55 يربطلا لاق

 هموق ىسوم راتخاو# ىلاعت لاق اى مهرايخ نم ًالجر نيعبس ىبوم راتخاف . لجعلا مهتدابع نم هيلإ
 « ءانيس روط » ىلإ مهب جرخو . اولعفف مكبايث اورهطو اورهطتو اوموص : مهل لاقو ه/انتاقيمل ًالجر نيعبس
 ىتح مامغلا هيلع عقو لبجلا نم ىسوم اند |ملف « لعفأ : لاقف انبر مالك عمسن نأ انل بلطا : ىسوملاولاقف
 هرمأي ىبسوم ملكي هللا اوعمسف.. ًادوجس اوعقو مامغلا ف 0 اندو . هلك لبجلا ىشغت

 »4 ةرهج هللا ىرن ىتح كل نمؤن نلإ» ىسومل اولاقف مهيلإ لبقأ مامغلا ىسوم نع فشكنا املف « هاهنيو

 يصاعملاب رهجلاو ةءارقلاب رهجلا هنمو . روهظلا : رهجلا لصأو , ًةينالع «ةرهج» : صتسغللا
 : هرهج سابع نبا لاقو ٠ ءيشب رتتسم ريغ يأ ةرهجو ًاراهج ريمألا تيأر : لوقت ٠ اهب ةرهاظملا ينعي

 : ثعبلا لصأو : ىربطلا لاق مكانييحأ « مكانثعب» ةقرحم ران ,يهوأ باذعلا ةحيص «ةقعاصلا# . ًانايع

 « اهرتست يأ ءايسلا مضت اهنأل « ىنعمو ًانذو باحسو ةباحسك ةمامغ عمج 6مامغلا» هلحع نم ءيثلا ةراثإ

 « ©انيونذ انع ٌطح نم ردصم : «ةطحإ ري ملف ميغلا هاطغ اذإ : لالحلا مُعو . مومغم وهف ىطغم لكو

 باذعلا يأ «زجرلا انع تفشك نئلإ هنمو ًاباذع «ًازجر#» . اناياطخ رفغا : اهانعمو رافغتسا ةملك يهو
 . مدقت دقو ةعاطلا نع جورخلا : قسفلا 4نوقسفي»

 مس. و دس 1 م ورب مصير عجم معرس را جاع س1 2 اكد ح 0 سم امص اع حق ما ملي ملف َذإ 2

 ني مدنلعب 40 ةقرام مار ةقعنصلا ركتَذَحأَف ه ةرهج هلأ رت نوح كل نمؤن نل ئسوملي متلق ذإو

 تقر ذا تيا رمل ونملا ركيلع انلزناو مامغل [ركيلع انذَلَظَو يرو نوركسل لعل كتوم دعب 5و ردو ص ع م وو 001 رف نمر موت ماس ريا اضع ري تحس سرا ساس سس

 وحدو ار مقش ُتَح اه أول هيلا هذول ان ذِإ و دولي مهسفنا أوناك نكللو انو امو
 ىَدلأَريَغ الو أوملظ نيل لد 50 َنيِسَحُمْلا دي رو ركتيلطخ كل رفغن ةطح أولو ادعس بابلأ دوم ضومو رييمم سا 3 يب مس مر 97 م مال ىيرباس ء يي ور رك نو م دو

 25 رردس و لى 070

 90 دوقسفي أوناك امي ءامسلا نم مازجر أوملَط نيا لع املأ مهل لب

 )١( طيحملا رحبلا ١/ 1914)١(انظر ريثك نبا رصتخم 55/1١ )”( نآرقلا زاجم 5١/١ .



 ةرقبلا ةروس (9) 1

 ىلإ اورذتعتل ىسوم عم متجرخ نيح ليئارسإ ينب اي اوركذا يأ « ىسوم اي متلق ذإوإ» :سييمسيفللا
 هللا ىرن ىتحإ هللا مالك هعمسن ام نب كل قدصن نل يأ «كل نمؤن نلإفمتاقف لجعلا ةدابع نم هللا
 مهقرحأف ءامسلا نم ًاران مهيلع هللا لسرأ يأ *ةقعاصلا مكتذخأف# ةينالع هللا ىرن ىتح يأ # ةرهج

 ينبل لوقأ اذام بر : لوقيو هللا وعديو يكبي ىسوم ماق اوتام امل مث مكب لح ام ىأ «نورضنت مستنأو»

 « كا رعااعب نا ماتتعي مثلا لاعت الان مهايعا ىتح هبر وعدي لاز امو .مهرايخ تكلهأ دقو ليئارسإ

 مكلعل نويحي فيك ضعب ىلإ مهضعب رظني اوشاعو اوماقف «٠ ةليلو ًاموي نيتيم متثكم نأ دعب مكانييحأ يأ

 0 لو ركع عمو دل اوركشتل يأ #نوركشت

 ىبومل اولاقو مهلاتقو نيرابحلا ةنيدم لوخد نم اوعنتما امل هيتلا ف مهو مهيلع هتمعنب ىلاعت مهركذ مث
 : ىلاعت لاقف ضرألا يف نوهيتي ةنس نيعبرأ عايضلاب كلذ ىلع اوُيِقوعَف «التاقف كبرو تنأ بهذإ»
 مكيلع انلزنأو» ةّلَظلاك مكيلع هانلعجو سمشلا رح نم باحسلاب مكانرتس يأ «مامغلا مكيلع انللظوإ
 لزني ناك رملاو . بعت الو دك ريغ نم بارشلاو ماعطلا نم ,عاونأب مكيلع انمعنأ يأ «ىولسلاو ٌنملا

 نم اولك# "”معطلا ذيذل ينامسلا هبشي ريط : ىولسلاو « ''"' هنوبرشي مث ءاملاب هنوجزميف لسعلا لثم مهيلع
 «نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو انوملظ اموإ هللا معن ذئاذل نم اولك مه انلقو يأ «مكانقزر ام تابيط
 مهيلع عجار نايصعلا لابو نأل « « مهسفنأ اوملظ نكلو انوملظ امو . ةليلجلا معنلا هذه اورفك مهنأ يأ

 * يتلا نم مكاو ربك دعب عكا انام ني مكرلع ىتعست افي اورتداو أ «ذيرقلا هلفاولخما ايلف :| 5

 بابلا اولخداو# ًائينه ًاعساو ًالكأ اهنم اولك يأ «ًادغر متتش 5 ثيح اهنم اولكف» سدقملا تيب اولخدا

 اي اولوق يأ «ةطح اولوقو» هيتلا نم مكصالخ ىلع ًاركش هلل نيدجاس ةيرقلا باب اولخداو يأ «ًادجس

 ديرتسو» مكتاثيس رفكنو مكبونذ حمن يأ «مكاياطخ مكل عبو اناياطخ ان رفقا اننوند انع ّطح انبر
 ريغ يأ« اوملظ نيذلا لّدبف# ليزحلا رجألاو : ميظعلا باوثلاب ٠ ًاناسحإ نسحأ نم ديزن يأ «نينسحملا
 0 ل ىلع نوفحزي اولخد ثيح «مهط ليق يذلا ريغ ًالوقإ اولاقف هللا رمأ نوملاظلا

 نم أزجر اوملظ نيذلا ىلع انلزنأفإ» هللا رماوأ نم اورخسو « ةريعش يف ةبح » : ءازهتسالا ليبس ىلع اولاقو

 ةعاط نع مهجورخو مهئايصع ببسب يأ «نوقسفي اوناك امبإ» ًءالبو ًانوعاط مهيلع انلزنأ يأ «ءاهسلا
 . ًافلأ نوعبس مهنم ةدحاو ةعاس يف نوعاطلاب تام هنأ يور ٠ هللا

 هنأ ىلع ديكأتلا ةدايزل « مكتوم دعب نم مكانثعب مثإ» توملا دعب ثعبلا دّيق امنإ : ًالوأ : هغالتلا
 . مون دعب وأ ءامغإ دعب ناك مهثعب نأ مهوتي هاسع ام عفدلو . يقيقح توم

 هريدقت «انوملظ اموإ» هلوق يفو اولك مهل انلق يأ «اولك» هلوق يف فذحلاب زاجيإ ةيآلا يف : ًايناث
 «نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو# هلوق فذحلا اذه ىلع لد كلذب انوملظ امو اورفك نأب مهسفنأ اوملظف

 )١( نيرسفملا روهمج لوق (؟) . سنأ نب عيبرلا لوقوه .



 5١ لوألا ءزجلا

 (20رقكلا ىلع

 « مهيلع انلزنأف » لقي ملو «اوملظ نيذلا ىلع انلزنأف# هلوق يف ريمضلا ناكم رهاظلا عضو : ًاثلا
 ."ةيخفتلاو ليوهتلل «ًازجرإ ريكنتو ٠ عيرقتلاو مذلا يف ةغلابماو حيبقتلا ةدايزل

 دق برض : نابرض باذعلا نأوه «ء امسلا نم ًازجر# هلوق صيصخت : بغارلا لاق : هسبنت

 نكمي ال برضو ء«قرغلاو مدهلاك تاقولخملا ةهج نم وأ « يمدآ دي ىلع ءاج باذع لك وهو هعافد نكمي

 "#9 ءامسلا نم ًازجر# هلوقب دارملا وهو توملاو ةقعاصلاو نوعاطلاك يمدآ ةوقب هعافد

 ا ##

 #«نوملعت اع لفاغب هللا امو . . ىلإ . . هموقل ىسوم لاق ذإو» ىلاعت هللا لاق

 . (5؟) ةيآ ةياهن ىلإ (5.) ةيآ

 نيح مهيلع ةميظعلا معنلا ىدحإ هذهو . ليئارسإ ينب ىلع معنلا دّدعت تايآلا لازتال : هبال
 نأ هيلإ هللا ىحوأف مهثيغي نأ هبر ىسوم اعدف , هعم نوكلهي اوداك ًاديدش ًاشطع اوشطعو ٠ هيتلا يف اوناك

 مهنم لكل ىرجف ةليبق ةرشع يتنثا اوناكو ١ مهلئابق ردقب نويع هنم ترجفتف . رجحلا هاصعب برضي
 ةزجعمو ةرهاب ةيأ ايقسلا عوضوم ناكو «٠ مهريغ هيف مهكراشي ال مهتجاح هنم نوذخأي ٠ صاخ لودج

 . اودحجو اورفك كلذ عمو مالسلا هيلع ىسوم انديسل ةرهاظ

 ربختساو رصنتسا : لثم بلطلل ءاتلاو نيسلا نآل هموقل ايقسلا بلط «ىقستسا» : صحففللا
 (0 هير ىسوم ىقستسا يأ فوذحم هلوعفمو « هتلق وأ همدع دنع ءاملا بلط : ءاقستسالا : نايح وبأ لاق

 لاق دحاو ىنعمب سجبناو رجفناو . هئوض قاقشنال رجفلا يمس هنمو قاقشنإلا : راجفنالا 4ترجفنافإ»
 يع : لاقي . داسفلا ةدش : ثيعلا «اوثعت  برشلا عضومو ةهج « مهبرشمإ» ,«هنمتسجبنافإ» ىملاعت
 ٍ«اهموفإ داسفإلا ةدش هلصأو اوغطت هانعم : ىربطلا لاق . ”ثاع وهف دسفأ اذإ وثعي ادعو , ىّنعي
 'سخأ « ىندأ# هناكم هريغ ذخأو رخآل ءيش كرت : لادبتسالا 4نولدبتستأإ» ةطنحلا : ليقو موثلا : موفلا
 ةقافلا #ةنكسملاو# ةراقحلاو ناوهلاو لذلا #ةلذلا# سئاسخلا عبنتي ناك اذإ ءيند لجر لاقي رقحأو

 لاق اوفرصناو اوعجر «اوءابإ# رقفلا نم هب امل ةكرحلا ليلق نيكسملا نأل نوكسلا نم ةذوخأم عوشخلاو

 ملظلا يف رهتشاو ءيش لك يف دحلا زواجت : ءادتعإلا «نودتعي# رشب الإ ءاب لاقي الو : يزارلا
 . ىصاعملاو

 )١( ةيهرالا تاحوتفلا ١// . 81ميلسلا لقعلا داشرإ (؟5) ١/ م8 .٠ )"( /؟ ليوأتلا نساحم ١16

 )5( طيحملا رحبلا ١/5775 ) )6حابصملا يف اذك .



 ةرقبلا ةروس (؟) 1

 5 00 نك م ل 2 همم م خد 1 22 يس

 سم دمام حمه ماس ري مدلول »ا هررمويس ورع 7

 ماعط ١ 0 نسوملب 0 انج 2007 مهرشم
 مسارب سمر م ل لا لاا 2 2. رميو6 هيل ريع 2 5 سم جرب مص همر مس و

 ولدين أ َلاَئاهلَص رو ابيدعو اهموقو اهل اهلقب نم ضرألا تينت امان | جرحب كبراسل عداف دح

 - مامر هيو سنصم ىجاض 1 ختم هيوؤقدو

 طفي بو هك تول يع تر لأ اناث مك دق مضمأوطبمأ حرم ىذا 738
 هج نودي أون و أوصَعاَم كلَ يخرب نحيا نومي لل تن عب ٌنورفَكَي أوناك مها كل -_ _ هدد مساس تي و سم ص رع رص و 7 مررو22

 - جر ريس ب ص ع رو هع رع عل لم ا ع 2 ' م

 دنع مهرحبأ مهلف احللص لمتو رخآل ا مويلأو ُهلأ نما نم َنيِعِدصلَاَو ئردصتلاو أو داه ناو وما ند
 م ري موس يلا صرع ع يصر 8 ساس عصا تس ساس

 070 نون لحي هالو مييلع فوخ الو مهر

 هموقل ايقسلا ىموم بلط نيح ليئارسإ ينب اياو ركذا يأ «هموقت ىموم ىقستسا ٍذِإَو© : ريميقتلا
 هنم نويعلا انتردقب رجفتت ناك رجح ىأ برضا يأ «رجحلا كاصعب برضا انلقفإل هيتلا يف اوشطع دقو

 ردقب ًانيع ةرشع اتنثأ هنم تجرخو ةوقب هنم ءاملا قفدتف برضف ىأ «ًانيع ةرشع اتنثا هنم ترجفناف»
 نم اوبرشاو اولكإ» اوعزانتي الثل اهبرش ناكم ةليبق لك تملع يأ «مهبرشم سائألك ملع دق مهلئابق
 . بعت الو مكنم دكر يغ نم « ءاملا اذه نم اوبرشاو . ىولسلاو نملا نم اولك : مهل انلق يأ «هللا قزر

 يعغبلا عاونأب ضرألا يف اوغطت الو ىأ # نيدسفم ضرألا يف اوثعت الو#» هللا ماعنإ ! صلاخ نم وه لب

 ءارحصلا يف متنأو ىموم مكيبنل متلق نيح ليئارسإ ينب ب اي اوركذا يأ «ىسوم اي معلق ْذِإو» . داسفلاو

 ىولسلاو نما وهو ماعطلا نم ردحاو عون ىلع يأ «دحاو ماعط ىلع ربصن نلإ» ىولسلاو نملا نم نولكأت
 ىولسلاو نملا انمئس دقف ماعطلا كلذريغ انقزري نأ هللا عدا يأ #« ضرألا تبنت امث انل جرخي كبر انل عداف»

 سفركلاو عانعنلاك اهترضخ نم «اهلقب نم لوقبلاو بوبحلا نم ضرألا هجرخت ام ديرنو هانهركو
 سدعلا يأ «اهلصبو اهسدعو# موثلا يأ «اهموفوإ رايخلا هبشت يتلا ةّنقلا ينعي «اهئاثقو» ثاركلاو
 مكحيو: مهيلع أر كنم ىسوم مهل لاق يأ«ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا نولدبتستأ لاقط نافو رعملا لصبلاو

 نإف ًارصم اوطبهاإ ؟ ى ىولسلاو نملا ىلع موثلاو لقبلاو لصبلا نولضفتو ! سيفنلاب سيسخلا نولدبتستأ

 . ءايشألا هذه لثم هيف اودجتل ناكأَيأ نادلبلا نم ًادلبو راصمألا نم ًارصم اولخدا يأ «متلأس ام مكل

 مهمزل يأ «4ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرضوإ مهناودعو مهيغبو مهداسفو مهلالض ىلع ًاهبنم ىاعت لاق مث

 نم بضغب اوءابوإ» ةايحلا ىدم مهقرافي ال يذلا يدبألا يزخلاو راغصلا مهيلع برضو ناوهلاو لذلا
 ناوهلاو لذلا نم هولان ام ىأ #كلذإ# هللا نم ديدشلا طخسسلاو بضغلاب اوعجرو اوفرصنا يأ «هللا

 نولتقيو هللا تايآب نورفكي اوناك مسنأبإ» ةعينشلا مئارجلا نم هوفرتقا ام ببسي بضغلاو طخسلاو
 ًاناودعو ًايلظ هللا لسر مهلتقو « ًارابكتساو ًادوحج هللا تايآب مهرفك ببسب يأ «قحلا ريغب نييبنلا

 وت
 ص



 هن . لوألا ءزجلا

 ىلاعت اعد مث هللا ماكحأ ىلع مهدرمتو مهنايغطو مهنايصع ببسب يأ «نودتعي اوناكو اوصع امب كلذإ»

 صالحخلو قداصلا ناميالا ىلإ « نيئباصلاو 2 ىراصنلاو 3 دوهيلاو 2 نينم ْوملا 20 لحنلاو للملا باحصأ

 دوهيلا «اوداه نيذلاو» دمحم عابتأ نونمؤملا «اونمآ نيذلا نإ لاقف ربخلا ةغيصب هقاسو هلل لمعلا
 ةكئالملا اودبعو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نع اولدع موق «نيتباصلاو» ىسيع عابتأ « ىراصتلاو»# ىسوم عابتأ

 ةرخآلاب نقيأو 2 هللاب قدصف ًاقداص ًاناهإ فئاوطلا هذه نم نمآ نم يأ «رخآلا مويلاو هللاب نمآ نمو

 ال هللا دنع مهباوث مه ىأ «ميبر دنع مهرجأ مهلفإل ايندلا راد يف هللا ةعاطب لمع ىأ «ًاحلاص لمعو#»

 . ةرخآلا يف فوخ نينم ملا ءال ؤه ىلع سيل يأ «نونزحي مه الو مهيلع فوخ الوإ» ةرذ لاقثم هنم عيضي

 : باوثلا تيوفتو رمعلا عييضت ىلع نورصقملا نزحيو . باقعلا نم رافكلا فاخي نيح

 ةثملل ميظعت «هللا قزر نم اوبرشاو اولك# ىلاعت هللا ىلإ قزرلا ةفاضإ يف : ًالوأ : هغالتبلا
 . ةقشم الو بعت ريغ نم لصاح قزر هنأ ىلإ ءامو ماعنإالاو

 «نيدسفم# هلوقو داسفلا حيبقت يف ةغلابم 4 ضرألا يف اوثعت الو» ضرألا ركذب حيرصتلا يف : ًايناث

 هلوح موحي ال يهنلا وأ رمألا لعجي نأب هتيانع دتشت دق ملكتملا نأ بولسألا اذه ةحاصف هجوو ةدكؤم لاح
 هلعجيو . ةوق داسفلا نع يهنلا وسكي #نيدسفم# هلوقف ديكوتلا ةيانعلا هذه رهاظم نمو «٠ كش وأ سبل

 . ىسنُي وأ هنع لفغُي نأ نم ًاديعب

 زاجملا ) ىمسي زاجم هيفف هناحبس هللا وه يقيقحلا تبنملا «ضرألا تبنت امإ» ىلاعت هلوق : ًاثلاث
 . اهيلإ دنسأ تابنلل ًاببس تناك امل ضرألا نأل ةيببسلا هتقالعو ( يلقعلا

 تبرض نمب ةّبقلا طيحت امك مهب |مهتطاحإ نع 0"2ةيانك «ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرضو# هلوق : ًاعبار
 : رعاشلا لاق امك هيلع

 جرشحلا نبا ىلع تبرض ةّبق يف 9 ىدنلاو ةءورملو ةحامسلا نإ

 ةدايزل وه اف ةّنبلا قحب نوكي ال مهلتق نأ عم «قحلا ريغب» هلوقب ءايبنألا لتق ديبقت : ًاسماخ
 : هناودع حبقب ينشتلا

 نويعلا هنم ترجف ىسوم هبرض ىذلا رجحلا يف ةريثك ًالاوقأ نورسفملا ىكح : ىلوألا : كّيماوفلا
 ةعقاو نأ ةيآلا ىنعم مهف يف يفكي ىذلاو لاوقألا هذه نع ًاحفص انبرض دقو ؟ هفصو فيكو ؟وه ام

 سيل يذلا مصألا رخصلا نم ناك ىموم هبرض يذلا رجحلا نأو « ةزجعملا » هجو ىلع ناك امنإ ءاملا راجفنا

 نأ هرمأي مل : يرصبلا نسحلا لاق عطسأ ناهربلاو . حضوأ ةزجعملا نوكت انهو « ءاملاب راجفنالا هنأش نم

 «9ةردقلا يف نيبأو ةجحلا ىف رهظأ اذهو : لاق هنيعب ارجح برضي

 )١( فاشكلا (؟) . دوعسلا وبأ كلذ ىلع هبن اك ةيانكلاب ةراعتسالا ىمست ١/لا.١٠



 ةرقبلا ةروس (؟) 3غ

 نيريثك اوناك ىسوم موق نأ : باوجلاو ؟ ًانيع ةرشع يتنثا ءاملا لعج ىف ةمكحلا ام ليق نإف : ةيناغلا

 ءعزانتو رجاشت مهنيب عقي هنإف هودجو مث 5 ءاملا ىلإ ةجاحلا مهب تدتشا اذإ سانلاو « ءارحصلا 3 اوناكو

 مهو ٠ ًاطبس رشع يثثا اوناك مهنأل مهددع ىلع نيعم ءام مهنم طبس لكل نع نأب ةمعنلا هذه هل هللا لمكأف

 هب دارملا نأ حجرألاو ةطنحلا «اهموفو# هلوق يف موفلاب دارملا نأ ىلإ نيرسفملا ضعب بهذ : ةغلاثلا

 قفوأ موشلا : يزارلا رخفلا لاق هدعب لصبلا نارتقا ليلدبو «اهموثو# دوعسم نبا ةءارق ليلدب موثلا

 لقوحلاو موفلا مكماعط لوصألا ماكل سان متنأو

 "' لصبلاو موثلا ينعي

 ب #

 . «نيقتملل ةظعومو اهفلخ امو . . ىلإ . . مكقاثيم انذخأ ذإو» : ىلاعت هللا لاق
 .(55) ةيآ ةياهن ىلإ (59) ةيآ نم

 . مقن نم مهب لح ام نايبب كلذ فدرأ . ةميظعلا ةليلجلا معنلاب ىلاعت مهركذ اَل : ةهبمساننملا
 2 اودتعاو 2 قائيملا اوضقنو , ةمعنلا اورفك دقف هللا رماوأ ىلع مهدرمتو مهئايصعو مهرفك ءازج

 . هلسر تصعو اهبر رمأ نع تتع ةمأ لك نأش اذكهو ع ةدرق ىلإ هللا مهخسمف تبسلا

 ماكحأب لمعلا انه هب دارملاو . هوحنو نيميب دكؤملا دهعلا : قاثيملا «مكقاثيم» : صحفغللا
 «متيلوت# مزعو مزحب «ةوقب# مالسلا هيلع ىسوم هيلع هللا مّلك يذلا لبجلا وه «روطلا# ةاروتلا
 : ةغللا لهأ لاق نيهملا ليلذلا وهو ءىساخ عمج «نيئساخإ» هنع رابدإالاو ءيشلا نع ضارعإالا : يلوتلا
 . ًارغاص درطناو دعابت يأ ًاسخإ : هل ليق سانلا نم اند اذإ بلكلاك دورطملا دعبملا رغاصلا : ءىساخلا

 . ةعدار ةرجاز نوكت ىتح لاكن ةبوقع لكل لاقي الو ةرجازلا ةديدشلا ةبوقعلا : لاكتلا «ًالاكنط

 00 و أي انك ذوو ةوقب 0 ٌروُطلأ كفوف انقر كشك َنْدَحَأ ْذِإَو
 9. مو 2 و 7-0 4 هي هقحرو يلع 2 5+ يحدم 2 ٍِ م

 سا يوم رو م جمالا م اموم ا | ملا موب م ص مص أ سرس م سوسو لل مصرس ىلا رك را سس ريل 00 تيل

 050 نيقتمللا قع قاموا كيان كن هتتقب ج نودع كرا ث قق كح

 )١( يبطرقلا ١/479



 538 لوألا ءرجلا

 ىلع دكؤملا دهعلا مكنم انذخأ نيح ليئارسإ ينب اي اوركذا يأ «مكقاشيم انذخأ ذإو» : ريس يغللا
 ام اوذخ# مكل انلقو مكقوف ةلظلاك حبصأ ىتح هانقتن يأ «روطلا مكقوف انعفروإ ةاروتلا يف امب لمعلا

 اولفغت الو هوسنت الو هوظفحا يأ «هيف ام اوركذاوإ» ةميزعو ًدجب ةاروتلا يف ام اولمعا يأ #«ةوقب مكانيتآ

 قيرف نم اونوكت نأ مكنم ءاجر وأ . ةرخآلا يف باذعلاو ايندلا يف كالهملا اوقتتل يأ #نوقتت مكلعل# هنع

 لوبقب يأ «مكيلع هللا لضف الولف هذخأ دعب قائيملا نع متضرعأ يأ «كلذ دعب نم متيلوت مثإ» نيقتملا
 ةرخآلاو ايندلا يف نيكلاما نم متنكل يأ #«نيرساخلا نم مقتنكل# ةلزلا نع وفعلاب #هتمحرو# ةبوتلا
 موي اوداطصاو اوفلاخ نيح انرمأ ىصع نمي انلعف ام متفرع يأ #تبسلا يف مكنم اودتعا نيذلا متملغ دقلوإ»

 عم ًارشب اوناك نأ دعب ةدرق مهانخسم يأ «نيئساخ ةدرق اونوك مهل انلقف» كلذ نع مهانيبخ دقو تبسلا
 ممألا نم اهدعب يتأي نمل ةرجاز ةبوقع يأ «ايهيدي نيب امل الاكنإ# ةخسملا يأ «اهانلعجفو# ةناهإالاو ةلذلا

 اهدعب ءاج نمل ةربعو ءاهنياعو اهذهش نمل ةربع ةدرق مهخسم انلعج يأ «اهفلخ امو»

 . ىلاعتو هناحبس هلل قمم ,حلاص دبع لكل ىركذو ٌةظع يأ «4نيقتملل ةظعوموإ# اهدهاشي ملو

 لاق اكوهف اوذخ مهل انلق يأ فذحلاب زاجيإ هيف 6ةوقب مكانينآ ام اوذخ# : ًالوأ : هغالتا

 . لوقلا ةدارإ ىلع يرشغغزلا

 ضعب لاقو .ريقحتلاو ةناهرالا ىنعم ىلإ هتقيقح نع رمألا جرخ «نيئساخ ةدرق اونوك» : ًايناث

 ةقيقح ىلإ ةيرشبلا ةقيقح نم مهلقنب ةردقلا قلعت نع ةرابع وهف . نيوكتو ريخست رمأ اذه : نيرسفملا
 2. ةدرقلا

 ةربعوأ . قئالخلاو ممألا نم اهدعب ىتأ وأ اهلبق ىتأ نمع ةيانك «اهفلخ امو اهيدي نيب امل» : ًاقلاث

 . رخأت نمو مدقت نمل

 لك قائيم دارأ هنأل « مكقيئاوم » لقي ملو «مكقاثيم» لاق امنإ : لافقلا لاق : ىلوألا : دّيداوفلا
 لير . ًالفط مكنم ردحاو لك جرخي يأ هًالفط مكجرخي مثإ» هلوقك مكنم رلحاو

 يدع يف عبح اهايصع تاملل نم ليئارسإ ينب سوفن تناك : فئاطللا لهأ ضعب لاق : ةيناثلا

 اهيف ام اوأرو ةاروتلا ذخأب اورمأ املف . باجعإو ربك يتلح يف اهّولعو اهئاولغ نم رطختو . بايلجلا ةكلاح

 لاق ةاروتلا لمح مهيلع ناهف ؛ هومّلك امم لقثأ هودجوف لبحلا مهيلع هللا عفرف مهسوفن تراث لاقثأ نم

 : رعاشلا

 '”مراوصلا ضيب هتدان بجي مل نإف 2 ىبأ نم نيهاربلاب ىَعدُي هللا ىلإ

 نوعفتني نيذلا مه مهنأل «نيقتملل ةظعومو» مهيلإ ةظعوملا ةفاضإب نيقتملا صخ امن : ةثلاثلا

 . «نينم ؤملا عفنت ىركذلا نإف ٌركذو» ىلاعت لاق ريكذتلاو ةظعلاب

 742 ١/ طيحملا رحبلا (5) 148/١ طيحملا رحبلا (9) 1م ١/ ةيحلالا تاحوتملا ()
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 #نولمعت امع لفاغب هللا امو . . ىلإ . . هموقل ىسوم لاق ذإو# ىلاعت هللا لاق
 ٠ (17/4) ةيا ةياهن ىلإ ("17/) ةيآ نم

 يف مهئادتعاو « قيئاوملا ضقن نم . مهمئارجو دوهيلا حئابق ضعب ىلاعت ركذ امل : هبسانملا
 وهوالأ مهئواسم نم رخآ عون ركذب هبقعأ « ةلزنملا هتعي رش قيبطت يف لجو زع هللا ىلع مهدرمتو 2 تبسلا

 ةرثك مث . مهيلإ هللا اهيحوي يتلا رماوألا لاثتمال مهتعراسم مدعو . مهل مهبيذكتو ءايبنألل مهتفلاخت
 ىلإ مالسلا هيلع ىسوم ميركلا مهّيبن ةبطاخت ىف مهؤافجو . مهيلع هللا تاولص لسرلل دانعلاو جاجللا
 . ءىواسمو حئابق نم كلانه ام رخآ

 «دحأ ًاوفك» لثم 4أوُرهإ ًاواو ةزمهلا بلقوىازلا مضبةيرخسلا : ؤزهلا «ًاوزه» : يتحفغللا
 انلعجتأ يأ لوعفملا مسا ىنعم ىلع ردصملا لمحي وأ . ؤزه عضوم انذختأأ ىأ فاضم فذح ىلع ىنعملاو
 لاق اهرغصل لحفلا اهحّقلي ملو . رغصلا نم دلت مل يتلا ةّيتفلا : ضرافلا « ضرافإ انب ًاءوزهم

 : رعاشلا

 لجر ىلع موقت ام هيلإ قاسث  ًاضراف كفيض تيطعأ دقل يرمعل
 (7؟ لضفلاو ةدوملاب ىزاُجت فيكف | ًةنيمس ىضريف ًاركب هطعت ملو

 ةدش : عوقفلا «عقاف» ,ِنْينطب وأ أنطب تدلو يتلا يه ليقو « ةريغص الو ةئسمب تسيل طسو «ناوعإ»

 ريظن وهو : يربطلا لاق ةرمحلا ديدش ىأ ناق رمحأ : لاقي اى ةرفصلا ديدش يأ عقاف رفصأ : لاقي ةرفصلا

 ال» هلوقف اهتبوعص تلاز ةضير ىأ لولذ ةباد : لاقي لمعلل ةللذم يأ «لولذ» ضايبلا يف عوصنلا
 بويعلا نم ةأربمو ةصلاخ يأ ةمالسلا نم «ةمّلسم» اهثرح ىأ ضرألا ةرائثوال للذت مل يأ «لولذ
 داوس الو ضايب ال يأ هاهيف ةيش الإ : يربطلا لاق يلصألا نوللا ةيقبل ةفلاخملا ةعمللا : ةيشلا «ةيش»
 ينأو  لادلا يف ءاتلا تمغدأ متأرادت اهلصأو متعزانتو متفلتخاو متعفادت يأ « متأرادافإ '"' اهنول فلاخي

 نيقيرفلا نم الك نآل مفدلا : ءردلا ىنعمو . مت تأراذا راصف نكاسلاب قطنلا ىلإ اهب لصوتيل لصولا ةزمهب

 ةبالصلا : ةوسقلا «#تسق# ( تاهبشلاب هدا اوءردا ) ثيدحلا يفو عفدي يأ رخآلا ىلع أردي ناك

 ىلإ ىلعأ نم لوزنلا : طوبملا هطبب ب9 ضرع وأ لوطب عدصتلا : ققشتلا «ققشيإ ةقرلا اهضيقنو
 . لفسأ

 « ةرقبلا ةصقو تيملا ءايحإ ةزجعم )

 ال أيقع ليئارسإ ينب نم لجر ناكو : لاق يناملسلا ةديبع نع متاح يبأ نبا ىور : ةصقلا ركذ

 95 مهنم لجر باب ىلع هعضوف ًاليل هلمتحا مث هلتقف هثراو هيخخأ نبا ناكو . ريثك لام هل ناكو هل دلوي

 لتقي مالع : ىهّتلاو مهنم يأرلا ووذ لاقف ١ ٠ ضعب ىلع مهضعب بكرو اوحلست ىتح مهيلع هيعدي حبصأ

 . ١//41 يربطلا رصتخم (؟) 7144/١ طيحملا رحبلا (1)
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 نأ مكرمأي هللا نإ» : لاقف هل كلذ اوركذف مالسلا هيلع ىسوم اوتأف ؟ مكيف هللا لوسر !ذهو ًاضعب انضعب
 ىتح مهيلع هللا دّدشف اوددش مهنكلو . ةرقب ىندأ مهنع تأزجأل اوضرتعي ملولو : لاق «ةرقب اوحبذت

 نم اهصقنأ ال هللاو : لاقف . اهريغ ةرقب هل سيل لجر دنع اهودجوف اهحبذب اورمأ يتلا ةرقبلا ىلإ اوهتنا

 ؟ كلتق نم : اولاقف « ماقف اهضعبب هوبرضف اهوحيذف ًابهذ اهدلج ءلمب اهورتشاف ٠ ًابهذ اهدلج ءلم
 ةياور يفو "”« دعب لتاق ثروي ملف ًائيش هلام نم طعي ملف . ًاتيم لام مث هيخأ نبا ىلع راشأو اذه : لاق

 « هولتقف مالغلا اوذخأف »

 ساس كلك ج5 د لن 12 مسارب ماس

 نم نوك | نأ هلأ ذوعأ لاَ كالا اولاَك ل 0 نادك هي

 م 07 ا - مج ع أ 00 ا

3 
 ايل يلا ريس ربع سا 0007 الرو ع ال دلل 5# هم م

 آرفص ةرقب اهنإ لوقي رهن لاَ اَئوُلام تيدي كتاوت 3 تورصْؤَن ام اوُلَعفاَ
 لوو ل اود

 5 .تيرظلتلا رسم اهنوَل مقا

 نيح ليئارسإ ينب اي او ركذا يأ «ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا نإ هموقل ىموم لاق ذإو# : رييسفللا

 حقولا مكباوج ناكف يأ وز انذختأ اولاق ةرثب وحبل نأ مكرمأي هلا نإ ىسوم مكيبن مكل لاق
 نوكأ نأ هللا ىلإ ءىجتلأ يأ «نيلهاجلا نم نوكأ ن أ هللاب ذوعأ لاق ىسوم ايانب أزهتأ : متلق نأ مكيبنل

 ؟ اهتفص ءيش يأو ةرقبلا هذه يه ام يأ « يه ام انلْن ميكب ر انل عدا اولاقإ» نيلهاجلا نيئزهتسملا ةرمز يف

 ا ع «ركب الو ضراف ال ةرقب اهنإ ل وقي هنإ لاق
 اوتنعتت الو مكبر هب مكرمأ ام اولعفا يأ «نورمؤت ام اولعفافإ# ةزيغصلاو ةريبكلا نيب طسو يأ «كسلذ

 مارق ره 1 ول دو ريم ل كلا ا

 « ةرفصلا ةديدش ءارفص ةرقب اهنإ يأ 4نيرظانلا رست اهنول عقاف ءارفص ةرقب اهنإ لوقي هنإ لاق# ؟ كلذ

 دعب ةرقبلا لاح نع لا ؤسلا اوداعأ « يه امانل نيب كبر انل عدا اولاقإ . اهآر نم لك رست اهرظنم نسح

 ةعقافلا ةرفصلابو ًاناوع هنوكب فوصوملا رقبلا نأب اورذتعا مث « اهفصول ًانايب اودادزيل اهنولو اهنس اوفرع نأ

 هللا ءاش نإ اًنإو» اهحبذب رومأملا ةرقبلا ام ردن ملف انيلع رمألا سبتلا يأ «انيلع هباشت رقبلا نإ» ٌريثك

 ثيدحلا يف تبث |يكدبأ اهيل اودتبي مل كلذ اولوقي ملولو ٠ هللا ءاش نإ اهتفرعم ىلإ يدتهنس يأ «نودتهل

 ةئارحل ةرخسم ةرقبلا هذه تسيل يأ 4ثرحلا يفست الو ضرألا ريثت لولذ ال ةرقب اهنإ لوقي هنإ لاق#

 اهنول فلاخي رخآ نول اهيف سيل بويعلا نم ةميلس يأ 4اهيف ةيشال ةمّلسمإ» عرزلا ةياقسل الو ٠ ضرألا
 ىلاعت لاق سبل الو هيف ضومغ ال ًايفاش ًانايب انل اهتنيب نآلا ىأ «قسحلاب تئج نآلا اولاقإل اهلك ءارفص يهف

 )١( ريثك نبا رصتخم ١/6“
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 جس رس 7 00

 رعب ابحي لوقي هن لَك ل را ىهام ال نيب كبر امل عدأ أولا
 م ريس حس ب يب رم م و1 > رب ادم د

 7 َنوُلَعُفي أوداك امو اهوحيَذَ قبب + نقلا اوم يف هبه دل لس ثرملا قيشالو سلا د : ُلوَداَل

 هلل ين كلك ضب مو رْطأ انفك هج نوُمَسكَن متم 1 ا يف مرادف اسفن ملك ذإَو 8

 2 ما ح6 م اس د ىد روورب سارتر مسارب سام الا ةص رم يودو
 ل ة ْتَسَك مم ©نولقعَت ركَلعَل ءهتابا# كريو قوملا

 مسوس ل رر9# سم ساس سو 2 رورورم ةعوه ممم سمح 2 00 اا ل ا ا

 داع طع اناجذ ةلمناهم حيف نفق م ذو ٌرهمألا همجي راجحلا نم ْنِإَو

 م رعممدم 2

 7 نولمعت نع لمع هلا امو

 ببس نع ىلاعت ربخأ مث ةحيضفلا فوخ وأ اهنمث ءالغل «نولعفي اوداك امو اهوحبيذف» مهنع ًارابخإ

 ينب اي اوركذا يأ «اسفن متلتق ذإو» لاقف ٠ ةرهابلا هللا تايآ نم هودهش اهعو « ةرقبلا حبذب مهرمأ

 ةمهتلا عفدي قيرف لك حبصأو . اهنأشب متعفادتو متمصاخت يأ «اهيف متأرادافإ ًاسفن متلتف نيح ليئارسإ

 يأ «اهضعبب هوبرضا انلقف# هنوفخت ام رهظم ىأ «نومتكت متنك ام جرخم هللاوإ هريغل اهبسنيو هسفن نع
 ليتقلا اذه ايحأ امك يأ «ىتوملا هللا يحي كلذك هلتاق نع مكربخيو ايحي + ةرقبلا نم ءيشب ليتقلا اوبرضا
 اوركفتتل هتردق لئالد مكيري يأ «نولقعت مكلعل هتايأ مكيريوإ» مهروبق نم ىتوملا يحي مكراصبأ مامأ

 تسق مث# لاقف مهمولق ةوسقو مهئافج نع ىلاعت ربخأ مث . ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ اوملعتو اوربدتتو
 دعب نم يأ «كلذ دعب نمإ ريكذت الو ٌظعو اهيف رثؤي الف دوهيلا رشعم اي مكبولق تبلص يأ «مكبولق
 نب هوس دشأ اهضعبو ةراجحلاك اهضعب يأ «ةوسق دشأ وأ ةراجحلاك يهف# ةرهابلا تازجعملا ةيؤر

 ققشي امل اهنم نإوإ ةريزغلا راجنألا اهنم قفدتت يأ «راتألا هنم رجفتي أمل ةراجحلا نم نإوإ# ديدحلاك ةراجحلا

 ءاملا هنم عبنيف هللا ةمظع نم ًاقافشإ عدحصتب ام ةراحجملا نم يآ «ءالا هنن جربتي

 ةراجحلاف .هللا ةيشخ نم لابحجلا سوءر نم ىدرتيو تّتفتي ام اهنمو يأ «هللا ةيشخ نم طبي امل اهنم نإو»

 بيقر ىلاعت هنأ يأ «نولمعتامع لفاغب هللا امو# نيلت الو رثأتت ال دوهيلا رشعم اي مكبولقو عشختو نيلت

 ديدهتو ديعو اذه يفو . ةمايقلا موي اهيلع مهي زاجيسو . ةيفاخ هيلع ىفخت ال مهلامعأ ىلع

 ردص نم فذح نأ نآرقلا زاجيإ نم «نولعفي اوداك امو اهوحبذفإ ىلاعت هلوق : ًالوأ : همغالتلا
 ةقباسلا فاصوألل ةعماجلا ةرقبلا اوبلطف : ريدقتلاو مالكلا مظن نم نيتموهفم نيتلمج ةلمجلا هذه
 فذحلاب زاجيإلا نم اذهو اهوحيبذ اهيلإ اودتها الف . اهولصحو

 هلوقو 4 متأراداف هلوق نيب ةيضارتعا ةلمجلا هذه 4نومتكت متنك ام جرخم هللا ىلاعت هلوق : ًايناث
 ةدئافو . انسح غيلبلا مالكلا اهم دادزي ةيلحت ءيجت لاصتالا |مههأش ام نيب ةضرتعملا ةلمجلاو «هوب رضا انلقف#
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 . ةلاحم ال يلجنتس ةقيقحلا نأب نيبطاخملا راعشإ انه ضارتعالا

 مدعو ,رابتعالا نع اهوبن هنم داري ظلغلاو ةبالصلاب بولقلا فصو «مكبولق تسق مث» : ًاعلاث
 ف اك ةبالصلاو ءافحلاو ظلغلا نع ةرابع ةوسقلا 5 دوعسلا وبأ لاق ةيح رص ةراعتسا هيفف ظعاوملاب اهرثأت

 . ©”روخصلا اهب نيلتو لابجلا اهنم عيمت يتلا عراوقلاو تاظعلاب رئأتلا نع مهبولق وبل تريعتسا رجحلا

 هبشلا هجوو ةروكذم هبشلا ةادأ نأل ( ًالمجم ًالسرم ) ىمسي هيبشت هيف «ةراجحلاك يهف : ًاعبار
 . فوذحم

 هيف لاحلا ىلع رهنلاك لحملا مسا نوقلطي برعلاو . رابنألا ءام يأ « راهنألا هنم رجفتي املإف : ًانننماخ

 . السرم ًازاجم اذه ىمسيو ءاملل نوكي امنإ رجفتلا نآل ةرهاظ ةنيرقلاو ءاملاك

 نأ ىلع «نيلهاجلا نم نوكأ نأ هللاب ذوعأ لاق# ىلاعت هلوق هبن : ىلوألا ةدئافلا : دّيساوفلا
 لاشثمأك تايآلا لامعتسا ملعلا لهأ نم نوققحملا عنم دقو . ريبك لهج نيدلا رومأ نم رمأب ءازهتسالا
 حازملاو هكفتلاو يلستلل ال عوشخلاو ريدتلل نارقلا لزنأ امنإ اولاقو . لزه لاو حزملا ماقم يف اهنوبرضي

 بولسألا ىلع ىرج دقو ِْلكَي يبنلل نيرصاعملا دوهيلل «أسفن متلتق ذإوإ» هلوق يف باطخلا : ةيناثلا
 نيضار . مهجن ىلع نيرئاس اوناك اذإ فلسلا لعف ام فلخلا ىلإ بسني ذإ . ماوقألا ةبطاخم يف فورعملا

 . نيرضاحلاو نيرباغلل عيرقتو خيبوت هيفو . مهلعفب

 00000 . ةرقبلا حبذب مهرمأ لبق ترج (سفنلا لتق ) ةعقاو ةعقاولا هذه : ةثلاثلا
 خيبوتلاو عيرقتلا يف ريركتلاو . ةرقبلا حبذ يف ببسلا ةفرعم ىلإ ( قيوشتلا كلذ يف رسلاو . هدعب

 0 لتق نم ردحاو لك نإف . عيرفتلا ةينثتو خيبوتلا ريركتل بيترتلا ريع اهنإو :دوعسلا وبأ ةمالعلا
 . "مهيلع ىعنت نأب ةريدج ةميظع ةيانج هرمأ ىلع تايتفالاو مالسلا هيلع ىسومب ءازهتسالاو . ةمرحملا

 مكانثعب مثإ» هلوق يف-١ : عضاوم ةسمخ يف ةميركلا ةروسلا هذه يف ىتوملا ءايحإ ىملاعت ركذ : ةعبارلا
 مهرايد نم اوجرخ نيذلا ةصق فو جة اهضعيب هويرضا النو ةصقلا ده قواد # مكتوب دعت نم

 يفو ه «هثعب مث ماع ةئام هللا هتامأفإ» ريزع ةصق يفو - د « مهايحأ مث ؛ اوتوم هللا مه لاقفإ» فولأ مخي

 #9 ىتوملا يبحت فيك ينرأ بر » ميهاربإ ةصق

 هلوقك ةوسق دشأ لب يأ « لب , 3 ىنعمب «ةوسق دشأ وأ ةراجحلاك يهف# ىلاعت هلوق ف4ْؤأ# : ةسماخلا

 املاح فرع نمف رييختلا وأ ٠ ديدرتلل يه : مهضعب لاقو «نوديزي وأ مفلأ ةئام ىلإ هانلسرأو# ىلاعت
 . ةراجحلا نم ىقأ يه : لاقوأ ةراجحلاب اههبشاهفرعيمل نمو . ديدحلاك ىبقأ وه امب وأ ةراجحلاب اههبش

 )١( )5( ميلسلا لقعلا داشرإ ١/940 )"( ريثك نبا ةمالعلا هدافأ .
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 راجحألا هذه لعج ىلاعت هللا نأو ؛ ةيقيقح انه ةيشخلا نأ ىلإ نيرسفملا ضعب بهذ : ةسداسلا

 لوقك زاجملا باب نموه لب : نورخآ لاقو «هدمحب حبسي الإ ءيش نم نإو# ىلاعت هلوقك اهردقب ةيشخ
 ؟ ملعأ هللاو ينقدي نم لس : لاق ؟ ينقشت مل رامسملل طئاحلا لاق : لئاقلا

 . «نودلاخ اهيف مه ةنجلا باحصأ كتلوأف . . ىلإ . . مكل اونمؤي نأ نوعمطتفأ» ىلاعت هللا لاق

 . (85) ةيآ ةياهن ىلإ (/ه) ةيآ نم

 ءايبنألل مهتلداجمو . ىلاعت هللا رماوأل مهلاثتما مدعو . دوهيلا دانع ىلاعت ركذ امل : َهَبساَنمْلا
 مالك فيرحتك اهوبكترا يتلا مئارجاو حئابقلا شعيب ركدن كلذ بقع « ناعذإالاو دايقنالا مدعو 6 ماركلا

 هما م ةعضبألا نق را ناو هللا بحأ مهب هتاعلو. لات ل
 مهخأل اميإ نم نيملسملا سيئيتب تايآلا ىلاعت أدب دقو ٠ مهدادجأو مهئابأ نع اهوثرو ةبذاك ينامأ نم

 . ةرباكملاو دانعلا ىلع اولبجو . لالضلا ىلع اورطن

 وهف دتشا اذإف . ًايوق ًاقلعت بولطم ءيشب سفنلا قلعت : عمطلا «نوعمطتفأ» : صتتنغفغللا
 طهرلاك هظفل نم هل دحاو ال عمج مسا وهوةع اجلا : قيرفلا «قيرفإ ٌةبغرو ًءاجر ناك فعض اذإو .عمط

 يتلا ندع «هولقع» ءيشلا نع فارحنالا نم هلصأو رييغتلاو ليدبتلا : فيرحتلا «هنوفرحي# .موقلاو
 كلذب يمس 6 ا م هوفرعو هومهف دارملاو هلقعب هكردإ

 ناسنإلا هانمتي ام يهو ةينمأ عمج # ينامأ» ةفرعملا مدع نم همأ هيلع هتدلو ام ىلع قاب هنأل ٠ مألا ىلإ ةبسن

 مأ هتيأر ءيش اذهأ» : ناسنإال يبارعأ لاق بذكلا ىلع قلطت كلذلو ىنُم نم هسفن يف هرّدقي وأ « هيهتشيو

 كالهملا : ليولا *ليوفإ ةليل لوأ هللا باتك ىنمت : ناسح لاق أرق ىنعمب يتأتو . هتقلتخا ىأ « هتينمت

 ديعولا ةيابن يه : يضاقلا لاق باذعلاو رشلا يف لمعتست ةملك يهو . يزخلاو ةحيضفلا : ليقو رامدلاو

 اهيلع فرشأ نمل حيوو . ةكلهملا يف عقو نمل ليو : هيوبيس لاقو «نيففطملل ليوإ هلوقك ديدهتلاو

 ول نودوي اوناكو ةعاضرو ٌراوج مهنيبو دوهيلل ءافلح اوناك راصنألا يف تلزن ١- : لوزتلا بيس

 . ةيآلا 20 . مكل اونم ؤي نأ نوعمطتفأ» ىلاعت هللا لزنأف اوملسأ

 امئِلو . ةنس فالآ ةعبس ايندلا هذه نإ : ! : نولوقي اوناك دوهيلا نأ سابع نبا نع دهاجم ىورو - ؟

 الإ رانلا انسمت نل اولاقوإ# ىلاعت هللا لزنأف ةدودعم مايأ ةعبس يه امو « رانلا يف اموي ةنس فلأ لكب بذعُت

 . #22 ةدودعم ًامايأ

 )١( طيحملا رحبلا ١/ .5071/1م7 /1 ريثك نبا رصتخم (؟) ٠



 7 لوألا ءزجلا

 رع ل رو سل و رس 1 هس سم رم مم ص رص يل يوم رو م م ا مر ودم وراس ى72 جك عال يريد ولما

 مهو هولَمعام دعب نِم هةر أ من درع مهنم قير ناك دقو ركل اونمؤي نأ نوعمطتفأ *

 اع مهنوثدحنأ اولاَف ضعي َلِإ مهضعب ضعب الخ اًّذِإو اَنما< أوُلاَك أوئم < َنيِدلاوقَلاَذِإَو و توُْعي
3 

 مص ع شت رب ص رس حس 5 ا سمس ارب وس جرا 4 6 د اصرص رص و ع سر

 امو نورسيام معي هللأ نأ نوماعي ال وأ 6 َنوُلقعَت الأ كبَر دنع ءدي وج احيل ركيلع هّللأ حتف

 -ٍ 2 000 دن لو و ص ع 2 جي م2 - ريوس م اع 84 ءريو ل سار“ ع

 نوبتكي نيذ دن ليَوَك © نوط الر من ىنامأ أ لإ بكل نوماعيال نويما مهنمو (©) نونلعي
 هس ري ربوم م مر ةص 22 طور رس ةءروو ه6 مصاص رو

 اني مه ٌلْيوو مهيدبأ تبتك امن مهل ليو يك ملأت ل دنع مادو مث ميدي اب باتكلا

 اي نوجرتأ ىأ «مكل اونمؤي نأ نوعمطتفأ# لوقيف نينمؤملا هدابع ىلاعت هللا بطاخي : ركام يفللا
 دق لاحلاو يأ «هللا مالك ن وعمسي مهنم قيرف ناك دقوو# مكنيد يف اولخديو دوهيلا ملسي نأ نينم وم لا رشعم

 «هولقع ام دعب نم هنوفرحي مثإ  ًايلج ًانيب هنوعمسيو هللا باتك نولتي مهئاملعو مهرابحأ نم ةفئاط ناك
 مهنأ #نوملعي مهو# مهلوقعب ه هوطبضو هومهف ام دعب نم . ليوأتلا وأ ليدبتلاب ةاروتلا تايآ نوريغي يأ

 يأ «انمأ اولاق اونمأ نيذلا اوقل اذإوإ» نايسن وأ طخ نع ال ةريصب ىلع هنوفلاخي مهن :| يأ ةيرج نوبكتري

 لوسرلا وه ًادمحم نأو . قحلا ىلع مكنأب انمآ دوهيلا نم نوقفانملا لاق ٍةِكَي يبنلا "باسم اوعمتجا اذإ

 هللا حتف اب مهنوثدحتأ اولاق# ضعبي مهضعب ىلتخاو درفنا اذإ يأ « ضسعب ىلإ مهضعب الخ اذإوإ» هب رشبملا

 هيلع دمحم ةفص نم ةاروتلا يف مكل هللا نّيبامب دمحم باحصأ نوربختأ مهيلع نيبتاع اولاق يأ #مكيلع
 لوسرلا عابتا كرت يف ةرخآلا يف مكيلع نينمؤملل ةجحلا نوكتل يأ «مكبر دنع هسب مكوجاحيلو» مالسلا

 هيف مل انوكي امن مصوثدحت نأ نم مكعنمت لوقع مكل تسيلفأ يأ؟ «نولقعت الفأ# هقدصب ملعلا عم
 نأ نوملعي آلَ أ خيوتو مهي د اعتق هنم نان نم وهيا مه كلذ نوال ؟ مكيلع ةجح

 هنأو . نورهظي امو نوفخي ام ملعي هللا نأ دوهيلا ءال ؤه ملعي الأ يأ «نونلعي امو نورسي ام ملعي هللا

 ! ! نامييالا نومعزي مث كلذ نولوقي فيكف . ةيفاخ هيلع ىفخت ال ىلاعت

 ءاوس لالضلا يف مهأ هّبنو مهودلق نيذلا ماوعلا ركذ ءاولدبو اوقرح نيذلا ءاملعلا ىلاعت ركذ انو

 نوفرعي ال نيذلا .”ماوعلا هلهجلا نم ةفئاط دوهيلا نمو يأ 4باتكلا نوملعي ال نوّيمأ مهنموف : لاقف
 نم هيلع مه امل يأ «ينامأ الإ اهيف امب اوققحتيو مهسفنأب ةاروتلا يف ام ىلع اوعلطيل ةباتكلاو ةءارقلا
 . ةدودعم ًامايأ الإ مهسَمت نلرانلا نأو . مهمحر يو مهنعوفعي هللا نأ نم . مهرابحأ اهب مهاّنم يتلا ينامألا

 نو ةرافلا ينامألا نم كلانه امري لإ ٠ ولبس أو هلا بأ مهخأو . مف نوعفشي ءايبنألا مهءابآ نأو
 مث . ءابغلاو ىمعلا لهأ ديلقت ءابآلل نودّلقم مه لب ٠ مهرمأ نم نيقي ىلع مهام يأ #نونظي الإ مه

 نيل ليوفإ لاقف ايندلا ماطح ليبس يف ةماعلا اوُلضأ نيذلا ٠ نيلضملا ءاسؤرلا كئلوأ ةيرج اعت ركذ

 ةفرحملا تايآلا كلت اوبتكو « ةاروتلا اوفّرح نيذلا كئلوأل باذعو كاله يأ « مهيديأب باتكلا نوبتكي
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 ةامص م6

 أ لِ ران انآ امسك نزل اولاَكو نوبسُكَي
 م حر مل رك وس ل مام ه1 دادي واس عودوا

 ووقت مأ راما نع راسو ادا لق ةدولعم اماجأ
 لص لك مص ع سس م لصوص هل ل

 هز َنوَدِلَحاَيِف مه رآثلا بح كك .مكبطخ دو تطحاو يسال ن3 هج َنوَُلعتاَلاَم هللا لع

 جو وت اف مم ةنخلا ُبَحنأ كلبا تحيض أوّل
 ٍصوصن نم وه هنودجت يذلا اذه نييمألا مهعابتأل نولوقي يأ #«هللا دنع نم اذه نولوقي مث# مهيديأب

 ًاروزو اب ذك هللا ىلإ اهوبسنو مهيديأب اهوبتك مهنأ عم ٠ مالسلا هيلع ىسوم ىلع هللا اهزنأ يتلا ةاروتلا

 يأ «مهيديأ تبتكامم مه ليوفإ ينافلا اهماطحو ايندلا ضرع هب اولانيل يأ 4ًاليلق ًاسمث هب اورتشيل»

 1 ل ا ا و ل اا 0 اا يا
 ةدابعةدم يه. لئالق ًامايأ الإرانلا لخدن نل يأ #ةدودعم ًامايأ الإ رانلا انست نلاولاقو» تحسلاو مارحلا

 راكنيالا ليبس ىلع دمحم اي مهل لق يأ «ًادهع هللا دنع متذختا لق طقف مايأ ةعبس وأ . لجعلا
 «هدهع هللا فلخي نلف كلذب مكدعو دق ناك اذإف ؟ كلذب دهعلاو قاثيملا هللا مكاطعأ له : خيبوتلاو

 ملام هيلع نولوقتف هللا ىلع نوبذكت مأ يأ #ن ولعت الام هللا ىلع نولوفت مأ# داعيملا فلخي ال هللا نأل

 العو لج هيلع ناتهبلاو بذكلاو . هللا مالكل فيرحتلا ةميرج نيب نوعمجتف « هلقي

 : لاقف اهيف نودلخي ال مهنأو مهسمت نل رانلا نأب مهمعازم لطبأو . دوهيلا بذك ىلاعت نيب مث

 . رئابكلا لمع يذلا رفاكلا دلخي اك . اهيف نودلختو رانلا مكسمت ىلب يأ «ةئيس بسك نم ىلب#»
 هيلع تدسو . هبناوج عيمج نم هترمغ يأ «هتئيطخ هب تطاحأو# تائيسلا فرتقا نم لك كلذكو
 رانلاف يأ «نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأف» دوهيلا اهيأ مكلعف لثم لعف نأب . ةاجنلا كلاسم

 نيب اوعمج نيذلا نونم ٌوملا امأو يأ «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو» أأدبأ اهنم نوجرخي ال مهل ةمزالم

 ةنجلا باحصأ كئلوأ# نوربحي تانجلا تاضور يف مه لب ءرانلا مهسمت الف حلاصلا لمعلاو « ناميالا

 . نيمحارلا محرأ اي مهنم انلعجا مهللا . ًادبأ اهنم نوجرخي ال نانجلا يف نودلخم يأ «نودلاخ اهيف مه

 ةاروتلل مهفيرحتف . مهعينص حبق لايكل ةديفم ةلمج «نوملعي مهو» هلوق : ًالوأ : ةغالتبلا
 رثكأ خيبوتلاو مذلا قحتسي ملع نع ةيصعملا بكتري نمو . نايسن وأ لهج نعال ميمصتو دصق نع ناك

 لهاج وهو اهبكتري نمم

 ةباتكلا نأب ديكأتللو . زاجملا مهوت عفدل انه يديألا ركذ « مهيديأب باتكلا نوبتكي هلوق : ًايناث

 . ينذأب هتعمسو . ينيميب هتبتك : لئاقلا لوقي امك مهسفنأب اهورشاب
 عمج ثيح ( قابطلا ) ب ىمسي ام ةيعيدبلا تانّسحملا نم هيف 4نونلعي امو نورسي امإ» هلوق : ًاثلاث

 . باجيالا قابط عون نم وهو « نونلعي »و « نورسي » يتظفل نيب



 فو لوألا . رجلا

 هلوقو « مهيديأ تبتك ام مه ليوفإ# هلوقو «باتكلا نوبتكي نيذلل ليوف# هلوق يف ريركتلا : ًاعبار
 ىوصقلا ةياغلا ةعانشلاو حبقلا نم تغلب مهتميرج نأ نايبلو عيرقتلاوخيبوتلل# نوبتكيامم مهل ليوو»

 ءادعألا نم شيجب اياطخلا هّبش ثيح ةراعتسالا باب نموه «هتئيطخهب تطاحأوإ هلوق : ًاسماخ
 ىلع تائيسلا ةبلغل ةطاحإإلا ةظفل راعتساو . مصعملاب راوسلا ةطاحإ هب طاحأف بناج لك نم موق ىلع لزن

 (”تاهجلا عيمج نم اهب تطاحأ اهنأكف . تانسحلا

 ىنعمم قدصيو . ًادساف ًاليوأت هليوأتب قدصي هللا مالك فيرحت : ىلوألا ةدئافلا :ديماوفلا
 يف اولعف ايك . رييغتلابو . ليوأتلاب فيرحتلا دوهيلا رابحأ نم عقو دقو .٠ مالكب مالك ليدبتو ريبغتلا
 ةفص ىلإ اودمعف مهتساير لاوز اوفاخ دوهيلا رابحأ نأ يور : دوعسلا وبأ ةمالعلا لاق مالسلا هيلع هتفص

 « ةعبر.ضيبأ . نينيعلا لحكأ . رعشلا نسح . هجولا نسح » اهيف يه تناكو ةاروتلا يف يي يبنلا

 هنودجيف اوبتك ام اوءرق كلذ نع ةماعلا مهأس اذإف « رعشلا طبس 3 قرزأ .٠ لاوط 0( اهاكماوبتكو اهوريغف

 «”هنوبذكيف ةاروتلا ىف امل ًافلاخم

 نوفرحي# ىلاعت لاق امك ليجنإلاو ةاروتلاك ةيوامسلا بتكلا يف عقو هيمسقب فيرحتلا : ةيناثلا

 امأو . ةدحالملا وأ ةلهجلا نم نآرقلا يف عقو دقف لطابلا ليوأتلا ىنعمب فيرحتلا امأ #هعضاوم نع ملكلا

 اًنإو ركذلا انلزن نحن اّنِإ8 زيزعلا هباتك هنم هللا ظفح دقف اهدب مالك عضوو ةيآلا طاقسإ ىنعمب فيرحتلا
 «نوظفاحل هل

 يل لوسرل تيدهأ رييخ تحتف ام و لاق هنأ هنع للا يضر ةريره يبأ نع يراخبلا ىور : ةئلاثلا

 ةيقداص مقنأ له : مهل لاق مث ترربو تقدص : اولاقف نالف مكوبأ لب متبذك : لاق نالف : الق ؟ مكربأ

 ممل لاقف ؛ . انيبأ يف هتفرع اك انبذك تفرع كانبذك نإو ٠ . مساقلا ابأ اي معن اولاق ؟ هنعمكتلأس نإءيش نع

 : ع هللا لوسر مهل لاقف ٠ . اهيف انوفلخت مئًاريسي اهيف نوكن : اولاقف ؟ رانلا لهأ نم : ل هللا لوسر

 مكتلأس نإ ءيش نع يقداص متنأ له : كيهللا لوسر مهل لاق مث . ًادبأ اهيف مكفلخنال هللاو اوتسخا

 لع مكلمح اف : لاق معن اولاقف ؟ ايس ةاشلا هذه يف متلعج له : لاق . مساقلا ابأ اي معن : اولاق ؟ هنع

 0: كرضي مل اين تنك نإو . كلنم حيرتست نأ بذلك تنك نإ اندر ١ اولاقف ؟ كلذ

*# * + 

 . «نورصني مه الو . . ىلإ . . هللا الإ نودبعت ال ليئارسإ ينب قاثيم انذخأ ذإو#» ىلاعت هللا لاق

 . (85) ةيأ ةياهن ىلإ (88) ةيآ نم

 )١( نايبلا صيخلت رظنا 4/1١.٠ )5( دوعلا يبأريسفت ١/ 94. ) )9ريثك نبا رصتخم ١/407



 ةرقبلا ةروسس قفز 75

 ىلع ةخراص ةلثمأ تايآلا هذه يفو . دوهيلا مئارج ددعت ةيركلا تايآلا لازت ال : هبَّساَملا
 اولتقو ءةاروتلا ىف مهيلع ذخأ يذلا قائيملا اوضقن دقف ء ضرألا يف مهداسفإو مهنايغطو مهناودع

 مهوجرخأف نيدلا يف مهناوخإ ىلع اودتعاو . لطابلاب سانلا لاومأ لكأ اوحابتساو . هللا مرح يتلا سفنلا
 . رامدلاو يزخلاو ةنعللا اوقحتساف . رايدلا نم

 يمس ًادكؤم نكي مل نإف . ديكأتلا ةياغ نيميلاب دكؤملا دهعلا : قاثيملا «قاثيم# : صتحتفغللا
 خلا . ليمحلا بدألاو . لوقلا نيل هنمو . ريخلا  يتاعمل عماج ماع مسا : نسحلا «ًانسحإل ًادهع
 :ءيشلا نع يّلوتلا 4 متيلوتإ» فوذحم ردصمل ةفص وهف ًانسح ًالوق اولوق : ىنعملاو حّبلا هلدضو ؛ ميركلا

 يلوتلا نيب مهضعب قّرفو «انركذ نع ىّلوت نمع ضرعافإ» هلوقك هلوبق مدعو هضفرو هنع ضارعإلا
 هنم فذح عراضم وهو نونواعتت 4نورهاظتإ# "”بلقلاب ضارعإالاو . مسجلاب يلوتلا : لاقف ضارعإللاو
 بنذلا © مئبالا» نيعملا : ريهظلاو . رخآلا ىلإ هرهظ امهنم دحاو لك دنسي نيرهاظتملا نأك « نيءاتلا دحأ

 تقملاو ناوحلا : يزخلا #يزخ# ملظلا يف دحلا زواجت «ناودعلا# ماثآ هعمجو ةمالملا هبحاص قحتسي يذلا

 . ةبوقعلاو

 ال ا هاما مع

 نيكسملاو ئمتتبلاو َرَمْلآ ىذو اناسحإ نيدلولابو هلل الإ نودبعت ال ليوم نب قديم ل م اَنْذَحَأ ذِإَو
 مات هلوومم دل ع

 كفي اَنذَحأ ذإ و2 َنوضرْعم متأو كتم اللا ملوك مم ةذك أوكا و و ةؤلصلا اوميقأو انسح سال اوأوفو
 هم عروس بامإل_ل و 2 هزم هس هو 2 سر # ل رب رب سس ستر سس ع هي

 نولتقت ءالؤله من م 4 نودبسلا متناو متررق أ مث كريد نم سفن نوجرحخالو ف ءامد نوكفسُم ال

 رشعم اي مكفالسأ ىلع انذخأ نيح اوركذا يأ «ليئارسإ ينب قاثيم انذخأ ذإاو» : ركسفنلا
 ىأ «ًاناسحإ نيدلاولابو# هللا ريغ اودبعتال نأب «هللا الإ نودبعت الي ديكأتلا ةياغ دكؤملا دهعلا دوهيلا

 ىلإ ًاضيأ اونسحي نأو يأ «نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يذوإ# ًاناسحإ نيدلاولا ىلإ اونسحي نأب مهانرمأو

 اولوقو# بسكلا نع اوزجع نيذلا نيكاسملاو . راغص مهو مه ؤابآ تام نيذلا ىماتيلاو « ءابرقألا

 ةالصلا اوميقأو# بْيطلا مالكلا عم ٠ بناجلا نيلو . حانجلا ضفخب ًانسح ًالوق يأ «ًانسح سانلل

 اههمأل « ةاكزلاو . ةالصلا » نيميظعلا نينكرلا ءادأ نم مكيلع هللا ضرف اكاوكزو اولص يأ #ةاكزلا اوتآو

 مكفالسأو متضفر مث يأ «نوضرعم معنأو مكنم ًاليلق الإ متيلوت مثإ» ةيلاملاو ةيندبلا تادابعلا مظعأ
 ال مكقاثيم انذخأ ذإوإ هيلع اوتبث مكنم ًاليلق الإ هبجومب لمعلا نع متضرعأو . ًاتاب ًاضفر قاثيملا
 مكضعب لتقي ال نأب دكؤملا دهعلا مكيلع انذخأ نيح ليئارسإ ينب اي ًاضيأ اوركذاو يأ « مكءامد نوكفست

 ءالجإالاو . رايدلا نم جارخإالاب ضعب ىلع مكضعب يدتعي الو 4 مكرايد نم مكسفنأ نوجرخت الوإ# ًاضعب

 )١( طيحملا رحبلا ١/ 541 .



 فن . لوألا ءزجلا

 همم 10 مس م1 ىو ومص 00 هم هراس سرب مع

 وهو هودافت ىرثسا قو نإو ودعا إلا مولع وره مريد ني مم ابق دوج كفن

 وو ما ميع للص ص رعب وسل سرص رس 8 ىرعيس# ّءوو 5 ج2 ومر ه4 جرو

 ىزحن ال كم كد لعب نم ارا يوكو تكلا ضعبب نونمؤتفا مهجارخ ار ركجلع مر
 00 مس رول وم جم مور م

 اورتشآ نيا كبتكوأ ع نولمعت امع لفنغي هلأ امو بال دش 5 ل نود , ةمليقلا موو اين يملا ف

 سا رس ور سلا لل لل مسوغ رعدمعو 20 - يوم موش م همر

 (50) نورصني هالو باذعلا مهنع ففحي ففحجن الفقة ةرخ أب ايندلا ةؤيحلا

 نودهشت متنأو . هيلع ةظفاحملا بوجوبو قائيملاب متفرتعا مث ؛؟ يأ« نودهشت متنأو متررق أ مث ناطوألا نع

 . هب مكرارقإ دعب دوهيلا رشعم اي قاثيملا ًاضيأ متضقن مث يأ «مكسفنأ نولتقت ءالؤه ممنأ مثإ» هموزلب

 امك يأ « مهرايد نم مكنم ًاقيرف نوجرختوإ لتقلا نم هنع متيهن ام متبكتراو . نيدلا يف مكناوخإ متلتقف
 نونواعتت يأ «ناودعلاو مثإلاب مهيلع نورهاظت#» قيثولا دهعلا ىلإ تافتلا ربغ نم مهرايد نم مهومتدرط
 لاملا متعفدو . مهومتيداف رسألا يف اوعقو اذإ يأ « مهودافت ىراسأ مكرتأي نإو# ملظلاو ةيصعملاب مهيلع

 . رايدلا نم جارخإالاو لتقلا نوحيبتست فيكف يأ «مهجارخإ مكيلع مرح وهوإ» رسألا نم مهصيلختل
 ىأ ؟ «ضعبب نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤتفأ# ؟ مهودع يديأ ٍف ىرسألا كرت نوحيبتست الو
 . ناميالاو رفكلا نيب اوعمج مهنأل خيبوتلا ضرغلاو ؟ ضعبب نورفكتو ةاروتلا ماكحأ ضعبب نونم ؤتفأ

 الإ مكنم كلذ لعفي نم ءازج |مفإ» هلوقب كلذ ىلاعت بقع اذهلو هلك باتكلاب ٌرفك هللا تايآ ضعبب رفكلاو

 تلقمو + ناره لذ الإ ضعبي رفكيو باتكلا ضعب نمؤي نم ةبوقع ام يأ ايندلا ةاسملا يف يزخ

 دشأ باذع لإ ةرخآلا يف نورئاص مهو ىأ «باذعلا دشأ ىلإ نودري ةمايقلا مويو## ايندلا يف بضغو

 ىصع نمل ديدش ديعو هيفو * نولمعت امع لفاغب هللا اموإ# يهتني الو يضقني ال دلاخ باذع هنأل . هنم

 ايندلا ةايحلا اورتشا نيذلا كئلوأ» لاقف ناودعلاو نايصعلا كلذ ببس نع ىلاعت ربخأ مث . هللا رماوأ

 ةرخآلاب ايندلا ةايحلا اولدبتسا نيذلا مه ةحيبقلا فاصوألا نم ركذ امب نوفوصوملا كئلوأ يأ «ةرخآلاب

 ةدحاو ةعاس باذعلا مهنع رّئفُي ال يأ 4باذعلا مهنع ففخي الف# ةرخآلا ىلع اهورثآو اهوراتخا ىنعمب

 ميلألا هللا باذع نم مهذقني ريجم الو . مهرصني رصان مه سيلو يأ 4نورصني مه الوإ»

 ونبو . سوألا ةظيرق ونب تفلاحف « دوهيلا نم ( ريضنلا ونب )و ( ةظبرقونب ) تناك : هةهيبت

 يدوهيلا لتقيف , هئافلح عم دوهيلا نم قيرف لك لتاف مهنيب تبشن اذإ برحلا تناكف . جرزخلا ريضنلا

 , لاملاو عاتملاو ثاثألا نم اهيف ام نوبهنيو « مهتويب نم مهنوجرخيو . رخآلا قيرفلا نم يدوهيلا هاخأ

 قيرفلا نم ىراسألا اوُكَْها اهرازوأ برحلا تعضو اذإ مث « ةاروتلا صن يفو مهنيد يف مهيلع مارح كلذو

 4« ضعبب نو رفكتو باتكلا ضعبب نونم ؤتفأإ» ىلاعت لاق اذهلو ةاروتلا مكحب ًالمع بولغملا

 )١( ريثك نبا رصتخم ١/ 86 .



 ةرقبلا ةروس )7١( ف

 لاق امك يهنلا حيرص نم غلبأ وهو . يهنلا ىنعم يف ٌربخ هللا الإ نودبعت اله ١ : هغالاتبلا
 هب دارأو ربخلا ةغيصب ءاجف. هنع ىهتنا هنأكف ءاهتنالا ىلإ عراسي نأ هقح يهنملا نأ ماهيإ نم هيف امل دوعسلا وبأ
 ©"”يهنلا

 برعلانإف ةغلابملل نسح اذوأ ًانسح ًالوق يأ ةفصلا عقوم ردصملا عقو 'ًانسُح سانلل اولوقوإ» - ١
 . لدع وه : نولوقيف ةغلابلا دصقب ةفصلا وأ لعافلا مسا ناكم ردصملا عضت

 ليوهتلاو ميخفتلل «ايندلا ةايحلا ىف يزخ# هلوق يف ريكنتلا -*

 هسفن مد قارأ امنأكف هريغ مد قارأ نم نآل سفنلا لتقب ريغلا لتق نع ربع « مكسفنأ نولتقت - 4

 ةسبالم ىندأل زاجملا باب نم وهف

 يخييبوتلا راكنإلل ةزمهلا 4نونم ؤتفأإ»  ه
 هنأل ىلاعت هللا قح مدقف . مهألاف مهألا ميدقتب ةيآلا ف بيترتلا ءاج : ىلوألا ةدئافلا : ديداوفلا

 مهيف نآل ةبارقلا مث . دلولا ةيبرت يف مظعألا |مههقحل نيدلاولا ركذ مدق مث . دابعلا ىلع ةقيقحلا يف معنملا
 مهتنكسمو مهفعضل نيكاسملا مث . مهتليح ةلقل ىماتيلا مث . ناسحإللا رجأو محرلا ةلص

 نأ ىلع لديل ًانسح نينم ؤملل اولوق وأ مكناوخإإل اولوقو : لقي ملو «ًانسُح سانلل اولوقوإ» : ةيناثلا
 مراكم ىلع ضح اذه يفو . رجافلاو ربلاو . رفاكلا و نمؤملا . سانلا عيمجل ماع ناسحإلاب رمألا

 : ءابدألا دحأ لاق ميركلا قلخلاو . ليمجلا بدألاو ؛ هجولا طسبو ٠ مالكلا نيلب . قالخألا

3 

 0 0 م 6 6 و 8 7 نيل ناسلو

 قيلط هجو نيه ءيش ربلا نإ ينب

 ان اين ديل

 هدعب نم لجعلا متذختا مث . . ىلإ . . لسرلاب هدعب نم انيفقو باتكلا ىسوم انيتا دقلو#» : ىلاعت هللا لاق

 (417) ةيآ ةياهن ىلإ (807) ةيآ نم كورلا رشاو
 . هعبتأ اذإ هاَفَق : لاقي افقلا نم هلصأو انعبتأو انفدرأ «انيفقو» ةاروتلا «باتكلا#» : صك تمئغغللا

 «هانديأ# ىتوملا ءايحإو . صربألاو همكألا ءاربإك تارهابلا تازجعملا 4تانيبلا 8 هايإ هعبتأ اذإ اذكب هافقو

 ةكربلاو رهطلا : سدقلاو . مالسلا هيلع ليربج «سدقلا حور# ةوقلا وهو دّيألا نم ذوخأم هانيوق
 : لاقي . ءاطغلا : فالغلاو . فلغأ عمج «فلغإ» ىوهلا هردصمو بحأ اذإ يوه نم بحت «ىوهت#

 مل يذلا فلغألا نم راعتسم . زييمتلاو مهفلا نع روتسم يأ فلغأ بلقو . هفالغ يف ناك اذإ فلغأ فيس

 45/١ دوعلا يبأ ريسفت (1)



 اغفإ لوألا ءزجلا

 دعبم دورطم يأ نيعل بئذ : لاقي داعيإلاو ُدرطلا : برعلا مالك يف نعللا لصأ « مهنعلإل 00 ني
 يأ حقتفلا نيلط دعو حاملا ب وورعسمي # ن وحتفتسي# هتمحر نع مهدعبأو مهاصقأ : دارملاو

 «ًايغب» حدملل « معي » نأ امك ٠ مذلل لعف سئبو . يذلا سئب ىأ ام سئب اهلصأ # (مشبإ ة ةرصنلا

 ام رثكأو اوعجر «اوءابإل ”يعمصألا هلاق دسف اذإ حرجلا ىغب نم داسفلا هلصأو . ملظلاو دسحلا : يغبلا

 . لذلا ىنعمب ناوملا نم ذوخأم لذم زخم «نيهمو# رشلا يف لمعتسي

 ٍبرضب مهل ريكذت ةيركلا تايآلا هذه يفو . ليئارسإ ينب نع ثدحتت تايآلا لازتاال : 2 سابنملا
 3 ةءاسإلاب ناسحاإلا ةلباقم ف مهتداعك 3 مارجيالاو رفكلاب اهولباق مث د أهم هللا مهدمأ يتلا معنلا نم

 . دوحجلاو نارفكلاب ةمعنلاو

 رلور وامو 2غ همر هدو مالو ل رو ماد مور مسوةمم م لل إل مص ويس ١ نب يرسل

 يدق جدد هتدياوتدنيبلا ميم نبأ ىسيعاتبتاو 10 اتيفقو باتكلا ىسوم انتا َدَقَلو

 32 مرو عزو رك م ءلو- ارد هاوس دار مح ربة ام دموس س سس مع

 نب قلع انو أولاكو 27 نول اهي رو بدك اهي رك ربَعتسأ ركسفنا وب الاب لوسر ف اج اَسُْعَفَأ
 هر سر ا رص مرعب س هس ريب ل ور ملص اء ا روب سم ا يل رار رس ىلع

 أوناكو مهعم امل د يملا ل حت ماتو 9 نر + ام اليِلَمَف مرْفكي هللا هع

 هسس جامو لل سام سل ر# سيسوس روس

 سم ني رفلكلا لع هلآ هع 00 مهءاج انف أورَمَك نيل لع نوحتفتسلإ لبق نم

 « لسرلاب هدب نم انيفقو# ةاروتلا ىسوم انيطعأ ىأ «باتكلا ىسوم انيتآ دقلو» : ريسيفللا
 تايآلا ىبيع انيطعأ ىأ 4تانيبلا ميرم نبا ىسيع انيتآو» لسرلا نم ريثكلا هرثأ ىلعانلسرأو انعبتأ يأ
 ليربجب هرزأ انددشو هانيوق ىأ «سدقلا حورب هانديأو# هتوبن ىلع ةلادلا تاحضاولا تازجعملاو تانيبلا

 ال امب لوسر ليئارسإ ينب , اي مكءاج (لكفأ يأ «مكسفنأ ىوهت ال اب لوسر مكءاج |لكفأ .مالسلا هيلع

 . مهومعبفك مهنم ةفاطف هعبلا نع متربكذ يأ «نودعت ايفو تيذك فير متبكتسا)» مكاوه فاو

 فالسألاب مهئادتقا يف مفالض نيبو ةكييبنلل نيرصاعملا دوهيلا نع ىلاعت ربخأ مث . . مهومتلتق ةفئاطو
 هطانقإ ضرغلاو . دمحم ايهلوقتام يعن الو هقفت ال ةنكأ يف يأ 4فلغ انبولق اولاقوإو مهنع ةياكح لاقف

 ةتيحر نما هدعباو مهدرلط يأ «مهرفكب هللا مهنعل لبإ» مهيلع أدر ىلاعت لاق ٠ مهناهيإ نم مالسلا هيلع

 وهو ًاليلق ًاناميإ نونم ؤي وأ . مهنم نمؤي نم ليلقف يأ 4نونمؤي ام ًاليلقفإ» مههالضو مهرفك ببسب
 وهو # مهعم ال قدصم هللا دنع نم باتك مهءاج املو# رخآلا ضعبلاب مهرفكو باتكلا ضعبب مهنايإ

 نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناكوإ ةاروتلا يفاملًاقدصم . نيلسرملا متاخ ىلع لزنأ يذلا ميظعلا نآرقلا
 رخآ ثوعبملا يبنلاب انرصنا مهللا نولوقيو مهئادعأ ىلع هب نورصنتسي هئيحم لبق اوناك دقو يأ «اورفك

 هوفرع يذلا ٍةقَيدمحم ثعب املف يأ «هب اورفك اوفرع ام مهءاج (لفإ# ةاروتلا يف هتعن دجن ىذلا . نامزلا

 متاخب اورفك نيذلا دوهيلا ىلع هللا ةنعل يأ «نيرفاكلا ىلع هللا ةنعلفإ» هتلاسرب اورفك ةفرعملا قح

 مول ١/ طيحملا رحبلا (5) 1١57/١ فاشكلا ١١(



 ةرقبلا ةروس (؟) 4

 ا
 هك 0 - وو د

 وكأن ء هدابع نم انش نم نع ءوِلَضَق نم هلل ٌلِرَتِي نأ يغب هلا لأ ام اورفكي نا أ مهشنأ داو

 108 ريب يربو رب اس رص و سس لاس 00

 كراج نيؤن ولك لا لرأس مك لياذإ ذوب ُباَدَ نير فلكفو ضع لع بضع

 030 -- وف م ع هذ هديل ص ل يار جا سل 1

 ه:> َنيِنمْؤُم منك نإ لبن ِم هللا ةَأ نول ملف لق مهعم امل امل امذصم نحو هو رمءارو امي نورفكيو انيلع

 دلو درلل ءءء م هع و مصرع

 02 نوما مم نأ ءهدعب نم لجعل ذم مث تدب سوم ءاج دقلو 3#

 اورفكي نأ» مهسفنأ دوهيلا ءال ؤه هب عاب يذلا هفاتلا ءيشلا سئب ىأ# مهسفنأ هب اورتشا |مسئبإ» نيلسرملا

 نم هللا لّزني نأ» مهل سيل امل ًابلطو ًادسح يأ «ًايغبإ هللا هلزنأ يذلا نآرقلاب مهرفك يأ «هللا لزنأ ام
 هيفطصيو ءاشي نم ىلع هلضف نم ًايحو هللا لّزني نأ لجأل مهنم ًادسح يأ «هدابع نم ءاشي نم ىلع هلضف

 نيرفاكللو» مهيلع هبضغ قباس ىلع ةدايز هللا نم بضغب اوعجر يأ 4 بضغ ىلع بضغب اوءابفإ» هقلخخ نم
 اولبوقف دسحلاو ربكتلا هببس مهرفك نآل لالذإالاو ةناهإالا عم ديدش باذع مهلو يأ «نيهم باذع

 هوعبتاو هوقدصو نآرقلا نم هللا لزنأ امي اونمآ يأ «هللا لزنأ امب اونمآ مهل ليق اذإوإ# راغصلاو ةناهرالاب

 قحلا وهو هءاروامي ؛ نورفكيو# ةاروتلا نم انيلع لزنأ امب ناميإلا انيفكي يأ «انيلع لزنأ ام نمؤن اولاق»

 نولتقت ملف لقإ» هللا مالك نم مهعم امل ًاقفاوم قحلا وه هنأ عم نآرقلاب نو رفكي يأ «مهعم امل ًاقدصم

 متنك ملف ًاحيحص ةاروتلا يفامب مكناهيإ نك اذإ دنع اي نفي لت يأ 4تموم محك نإ لست نش هلا دان
 تارهابلا ججحلاب يأ 4تانيبلاب ىسوم مكءاج دقلو» ؟ نينمؤم ًالعف متنك اذإ لبق نم هللا ءايبنأ نولتقت

 يف نوملاظ متنأو . روطلا ىلإ هباهذ دعب نم لجعلا متدبع يأ «نوملاظ متنأو هدعب نم لجعلا متذختا مث»
 عينصلا اذه

 قيوشتو ماههإلل «نولتقت اقيرفطو 4 متبذك ًاقيرفإ» نيعضوملا يف لوعفملا ميدقت ١- : ةَغاللتبلا
 هيلإ ىقلي ام ىلإ 5

 امك - عراضملا لعفلا نآل . متبذك لاق امك متلتق لقي ملو 4نولتقت ًاقيرفوإ عراضملاب ريبعتلا -
 هنأكف ٠ ًايظع ًاغلبم ةعاظفلا نم تغلب يتلا ةيضاملا لاعفألا يف لمعتسي - ةغالبلا بيلاسأ ف 7

 ال هعاظفتساو . غلبأ اهل هراكنإ نوكيف . هنيعب اهيلإ رظني هلعجو . عماسلا مامأ ءايبنألا لتق ةروص رضحأ

 مظعأ

 لولح ببس نأب رعشيل :مهيلع»لقيملو«نيرفاكلا ىلع هللا ةنعلفإ» ريمضلا ناكم رهاظلا عضو -'*

 مهرفك وه ةنعللا

 عابتا مدع ىلع خيبوتلاو تيكبتلا هب داري «تاديبلاب ىموم مكءاج دقلوإ# هلوق يف ربخلا - 4

 لوسرلا



 ىلا لوألا ءزجلا

 بيلاسأ نمو . مهماذعب لصحت ةناهإلا نأل 4نيهم باذعإل لاقف باذعلا ىلإ ةناهإلا تدنسأ ©
 اهبابسأ ىلإ لاعفألا دانسإ نايبلا

 ءهللا وه سدقلا نأل « سدقلا حور » ليربج يمس امإ : يرصبلا نسحلا لاق :ةدئاَف

 يف ىلاعت هلوق ليربج سدقلا حور نأ ىلع لدي امو : يزارلا لاق . فيرشتلل ةفاضوالاف ٠ ليربج هحورو
 "”«قحلاب كبر نم سدقلا حور هلّزن لق لحنلا ةروس

 «نيرفاكلل ودع هللا نإف . . ىلإ . . مكقاثيم انذخأ ذاو» : ىلاعت هللا لاق

 . (44) ةيا ةيابن ىلإ (37) ةيا نم

 مهيلع روطلا ٌلبج عفر ىتح قاثيملا اوضقن دقف . دوهيلا مئارج نم ىرخأ ةفئاط هذه : هِّمساَنملا
 لجعلا اودبعف . نايصعلاو رفكلا ىلإ اوداع مث ةعاطلاو لوبقلا اورهظأف . ةاروتلا يف امب اوذخأي نأ اورمأو

 . مهاوس دحأ اهلخدي ال سانلا نود نم مهل ةصلاخ ةنجلا نأو . هللا بابحأ مهن أ اومعزو . هللا نود نم

 ىف مأش اذكهو .٠ لسرلاو ءايبنألاب اورفكو ٠ مالسلا هيلع ليربج مهسأر ىلعو راهطألا ةكئالملا اوّداعو

 . روهدلاو روصعلا رئاس

 هيلع هللا ملك يذلا لبحجلا وه «روطلاط نيميب دكؤملا دهعلا : قاثيملا « مكقاثيمإ» : صت2تفخللا

 : لاقي . هبرشُت مهيولق تلعج يأ يقم : برشأ «اوبرشأإ» لجو ,مزعب 4ةوقبإل مالسلا هيلع ىسوم
 : ريهز لاق اذك بح هّبلق برشأ

 ءاد كَداوَف هيرشُت بحلاو لخاد بح دعب اهْع توحصف فقل

 «صرحأ# دحأ اهيف مككراشي ال مكب ةصاخ ىأ صولخلا ىنعمب ةبقاعلاو ةيفاعلاك ردصم «ةصلاخ#
 داعببالا : ةحزحرلا «هحزحزمبإ» ( كعفني ام ىلع صرحإ ) ثيدحلا يفو ءيشلا يف ةبغرلا ةدش : صرحلا

 : رعاشل لاقو دعبأ يأ رالا نع حزحز نمفإل لات لاق ةيحتلاو

 موف يف أوبر او اتيصعو انعم وععلاو ةوقب عدت 0م ودحر وطلاق اًنعَفرَو كفن انْذَحأ ْذِإَو

 انذخأ نيح ليئارسإ ينب اياوركذا ىأ «روطلا مكقوف انعفرو مكقاثيم انذخأ ذإو» : ركسيفللا
 #«ةوقب مكانيتآ ام اوذخ# نيلئاق روطلا لبج مكقوف انعفرو . ةاروتلا ىف امب لمعلا ىلع دكؤملا دهعلا مكيلع

 «انيصعو انعمس اولاقإف لوبقو ةعاط عامس يأ «اوعمساوإ مكقوف لبجلا انحرط الإو مزحو مزعب يأ
 ىف لغلغتو ٠ مهيولق هّبح طلاخ يأ «لجعلا مسيبولق يف اوبرشأو#» كرمأ انيصعو ٠ كلوق انعمس يأ

 م5 ١/ ديمالا تاحوتفلا (”) 5١/15 يبطرقلا (8) 8/7 ليوأتلا نساحم )١(



 ةرقبلا ةروس (') ٍ هللا

 مود ىو -ءالل م »

 رادو لا دال ْلُق © َنيِنِمْؤُم منك نإ كما يدب 4 صمأبي امسي لك مرتك لج

 مرب سرس هما مم 22ج اساس صرع 0000 رس 00 مس يربي ربل ل ودورو 12

 ميلع هلو 3[ ٌتَمدَك اميادبأ 6 0 هي نيقدنص 7 نسل تحال 00
. 

 هك هد[ 22 لو هم نافورة د . سل مسوآ ء 6-4 هك

 رصاص 22 7 لا يل و را ٌّت و 0 000 وب امرا سرا سل
 رهلزت مَ لي رب اودع ناك نم لق 02 اص ا ا ع

 0 مر سلم هل كاس ها 2 م حرف رعإ م جامل ماس ساس

 -هلسرو ء هتكيللمو هلل اودع ناك نم هج َنينمّؤملل ئرْشو ىدهو هيدي نب امل اًقدصم هللا َكِلَق ل

 مدس ف ع و م ل

 هج نب ر فكل و دع هلأ إف للكيمو لب ربجو

 ءاملاو .بوثلا يف ُعبصلا لخدي امك .مهيولق ىف لخدو مهئامدب جزتما لجعلا ةدابع بح نأ دارملاو اهئاديوس

 مهب مكهتلا ليبس ىلع مهل لق يأ «مكنامإ هب مكرمأي |مسنب لقإ# مهرفك ببسب يأ « مهرفكبإ# ندبلا يف
 اذه سئبف ناميإلا نومعزت متنك نإ يأ «نينمؤم متنك نإ لجعلا ةدابعب مكرمأي يذلا ناميالا اذه سئب
 ةرخآلا رادلا مكل تناك نإ لق لجعلا ةدابعب رمأي ال ناميالا نآل نينم مب متسل : ىنعملاو عينصلاو لمعلا

 اهميعن يف مككراشي ال ةصاخ مكل ةنجلا تناك نإ دمحم اي مهل لق يأ 4سانلا نود نم ةصلاخ هللا دنع
 نآل ٠ ةنجلا ىلإ مكلصوي يذلا توملا اوقاتشا يأ «نسيقداص متنك نإ توملا اونمتفإ» متمعز امك دحأ

 ىلاعت لاق اهيلإ قاتشا ةنجلا لهأ نم هنأ نقيأ نمو . ةرخآلا ميعنب سيق اذإ ًائيش يواسي ال ةايحلا هذه ميعن

 ببسب اوشاع ام توملا اونمتي نل يأ 4 مهيديأ تمدق اب ًادبأ هونمتي نلو# ةبذاكلا ىوعدلا كلت مهيلع اذار

 ىلع مهيزاجيسو مهمارجإو مهملظب ملاع يأ «نيملاظلاب ميلع هللاو# ماثآلاو بونذلا نم هوحرتجا ام

 ىلع ًاصرح سانلا ّدشأ دوهيلا ندجتلو يأ «اوكرشأ نيذلا نمو ةايح ىلع سانلا صرحأ مهتدجتلو» كلذ
 ول مهدحأ دوي# مهمارجإإال رانلا ىلإ نورئاص عراب مهملعل كلدو +: مهتشا نكراللا ني صرخاو , ةايحلا

 امو يأ «رمعُي نأ باذعلا نم هحزحزمب وه اموإ» ةنس فلأ شيعي نأ مهنم دحاولا ىنمتي تي يأ «ةنس فلأ رمعي

 مهل امعأ ىلع علطم يأ بن ولمعي اب ريصب هللاوإ» هللا باذع نم هيجنمو هدعبمب - رمع امهم  رمعلا لوط

 نأل هلل ودع هنإف ليربجل ًاودع ناك نم دمحم اي مهل لق يأ « ليربجل اودع ناك نم لقإل اهيلع مبي زاجيف

 نإف يأ «هللا نذإب كبلق ىلع هلّرن هنإفإ» هللا ىداع دقف هاداع نمف هلسر نيبو هنيب ةطساو هلعج هللا

 ل ًاقدصم يأ «هيدي نيب امل ًاقدصمإ» ىلاعت هللا رمأب دمحم اي كبلق ىلع نآرقلا اذه لّرن نيمألا ليربج
 ةراسلا ةراشبلاو . ةلماكلا ةيادملا هيفو يأ 4نينمؤملل ىرشبو ىدهوإ ةيوامسلا بتكلا نم هقبس

 هللا ىداع نم ىأ «لاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو هلل ًاودع ناك نمل ميعنلا تانجب نينم ؤملل
 ودع هللا نإف# هّلل ودع رفاك وهف « ليئاكيمو ليربج ١» صخألا هجولا ىلع ىداعو . هلسرو هتكئالمو



 41 لوألا ءزجلا

 ديدهتلاو ديعولا هيفف . هللا هاداع مهاداع نمو . هئايلوأ نم ًادحأ ىداع نم ضغبي هللا نآل «نيرفاكلل

 . ديدشلا

 ةكئالملا نم كلم هينأي الإ ءايبنألا نم يبن سيل هنإ قي يبنلل اولاق دوهيلا نأ يور «لفدلا سب
 لزني يذلا كاذ : اولاق ليربج : لاق ؟ كعباتن ىتح كّبحاص نمف . يحولابو ةلاسرلاب هبر دنع نم
 نم لقوم هللا لزنأف كانعبات ةمحرلابو رطقلاب لزني يذلا ليئاكيم : تلقول ! انودع كاذ لاتقلابو برحلاب

 . ةيآلا #22 . . . كبلق ىلع هلّزن هنإف ليربجل ًاودع ناك

 لجعلا ةدابع بح هّبش . ةينكم ةراعتسا هيف «لجعلا مهبولق يف اوبرشأوز» ١- : ةغالتلا

 قيرط ىلع بارشإلا وهو همزاول نم ءىشب زمرو هب هبشملا ركذ ىوطو . بارشلا غئاس ذيذل بورشمب
 لجعلا بح ىف ةغلابملاب مهبولق فصو دارملاو ةراعتسا هذهو 0 نايبلا صيخلت يف لاق 5 ةينكملا ةراعتسالا

 ("” ذوذلملا ءيشلا ةطلاخم اهطلاخو . بورشملا ةجزامم اهجزامف هبح تبرشت اهنأكف

 «كرمأت كتالصأ» هلوقك مهب مكهت ناميالا ىلإ رمألا دانسإ «مكناميإ هب مكرمأي امستب لقط - ١

 . يرشغزلا هدافأ . مهيلإ ناميإلا ةفاضإ كلذكو

 يتلا ةلواطتملا ةايحلا يهو . ةصوصخ ةايح اهم دارملا نأ ىلع هيبنتلل «ةايح ىلع# هلوق يف ريكنتلا

 اهأل حيبقتلا ةدايزل ةيمسإ اهب ءيجو طرشلا باوج ىف ةعقاو ةلمجلا «نيرفاكلل ودع هللا نإف# - 4

 رفكلا ةفص ليجستل مهل ودع لدب «نيرفاكلل ودعإ» لاقف ريمضلا عضوم رهاظلا عضوو . تابثلا ديفت
 : نيرفاكلا نم اوحبصأ ةكئالملل مهتوادع ببسب مهتأو 3 مهيلع

 فيرشتلل ماعلا دعب صانخلا ركذ باب نم وهف ةكئالملا ركذ دعب ءاج «لاكيمو ليربجو# - ه
 ميظعتلاو

 عامس دارملا لب . طقف لوقلا كاردإ «اوعمساوإ هلوق يف عمسلا ىنعم سيل : ىلوألا : ديداوفلا
 8 # ةوقب مكانيتآ ام اوذخإ» هلوقل ررقمو دك ؤم وهف مازتلاو ةعاطو ريدت عامس ةاروتلا يف هب اورمأ ام

 لاق امك فراعملا يقلتو ملعلاو لقعلا عضوم هنأل 4كبلق ىلع هلزنإ ركذلاب بلقلا صخ : ةيناثلا

 . «اهب نولقعي ال بولق مهل» ىلاعت

 هنونمتي الو» « ال » ب ةعمجلا فو «ًادبأ هونمتي نلو» « نل »ب انه نايتإلا ىف ةمكحلا : ةثلاثلا

 ءايلوأ مهنوك كانهو . ةنجلاب مهصاصتخا انه اوعدا مهنإف . كانه مهئاعدا نم مظعأ انه مهءاعدا نأ «ًادبأ

 )١( ص يضرلا فيرشلل نايبلا صيخلت (؟) , 75/7 يبطرقلا رظناو يذمرتلا هاور ١ .



 ةرقبلا ةروسس 3 م"

 ىفتكاف كانه امأو . لبقتسملاو رضاحلا ىف يفنلل ةديفملا نلب ديكوتلا انه بساتف . سانلا نود نم هلل
 1 ©” يفنلاب

 هذه ققحت يف يفكيو . ربحأ |مكرمألا ناكو بيغلاب رابخإ اهنأل تازجعملا نم ةميركلا ةيآلا : ةعبارلا
 اونمت دوهيلا نأ ول ) فيرشلا ثيدحلا فو ْةقَيهرصع يناوناك نيذلا دوهيلا نم توملا ينمت عقي ال نأ ةزجعملا

 0 رانلا نم مهدعاقم اوأرو اوتالل توملا

 خي عا

 «نوملعي اوناك ول ريخ هللا دنع نم ةبوثمل . . ىلإ . . تانيب تايآ كيلإ انلزنأ دقلو» : ىلاعت هللا لاق

 . )*١1١7( ةيآ ةياهن ىلإ (89) ةيآ نم

 بيذكتلاو . دوهعلا ضقنو ةريرسلا ثبخ نم . دوهيلا هيلع لبج ام ىلاعت ركذ ال : هّبساَنملا
 « ليربج » وهو هقلخ نيبو هللا نيب ريفسلا ةوادع ىلإ لاح ا مهب ىهتنا ىتح . هئايلوأ ةاداعمو هللا لسرل

 عابتاو ٠ لسرلا بيذكتو . دوقعلاب ءافولا مدع دوهيلا ةداع نم نأ نايبب كلذ بقعأ . مالسلا هيلع نيمألا
 ذخألا مدع يف . ةقيرطلا هذه هعم اوكلس ثيح ةقيهللا لوسرل ةيلست كلذ فو . لالضلاو ةذوعشلا قرط
 باتكلا اوذبنف . هعابتاو هب ناميالا مهمازلإو ٠ رينملا جارسلا ةثعبب ريشبتلا نم هللا باتك هيلع ىوطنا امب

 هيلع نايلس ىلإ اهوبسنو . ةذوعشلاو رحسلا بتك نم نيطايشلا مهيلإ تقلأ ام اوعبتاو . مهروهظ ءارو
 تارسح مهيلع كسفن بهذت الف . ماركلا لسرلا عيمج عم مهلاح اذكهو . ءئرب اهنم وهو مالسلا

 لاق قيرطلا ىلع ذبني هنآل ًاذوبنم طيقللا يمس هنمو ءاقلإلاو حرطلا : ذبنلا «ذبن# : ىتحنفغللا

 : رعاشلا

 «””امرحملا اولحتساو كباتك اوذبن اولدعي نأ مهترمأ نيذلا َنِإ

 لوقلو : 00 لاق عابتالا ىنعمب ةوالتلا نم وأ . ةءارقلا ىن ىنعمب ةوالتلا نم يورتو ثدحت «ولتت»

 هفلخ تيشم اذإ ًانالف تولت : لوقت امك عابتالا (هدحأ : ناينعم برعلا مالك ىف « اذك ولتي وه » : لئاقلا

 لاق «رحسلاإ «!هؤرقي يأ نآأرقلا ولتي نالف : كلوقك ةساردلاو ةءارقلا : رخآلاو . هرثأ تعبتو

 نايبلا نم لإ ) ثيدحلا يفو «”هعدخ ىنعمب ًاضيأ هرحسو . رحس وهف قدو هذخام فطل املك : يرهوجلا

 هتمالس فرعتل رانلاب هتنحتما اذإ بهذلا تنتف : مهوق هنمو رابتخالاو ءالتبالا : ةنتفلا «ةنتفإ ( ًارحسل

 ىف لمعتسي ام رثكأو . ريخلا نم رفاولا بيصنلا وه : جاجزلا لاق بيصنلا : قالخلا #قالخإ# هشغ وأ

 . ءازجلاو باوثلا : ةبوثملا #ةبوثمل# ريخلا

 يرهوجلل حاحصلا (8) . 4.1//؟ يربطلا (4). 8. /7 يبطرقلا (") 8/**#8 يبطرقلا (*) . نيلالجلا ىلع يواصلا )١(



 هذه لوألا ءزجلا

 «» < رمد رك وم ه رام م ع هام 616 0

 قرف و هذين ادي ازدهع ايكضرأ © دما رُفْكَي انو تت ِتلياَع كيل انلزنا دقل

 ص جرام سا )) اص لمررمب و عزم َّ رس مصرا ل سسص رو رلم ير بلع جرير مرا اص ىءرررو 2 دم

 الأ نيل نم ردت هع امل : يم فل دن ني لرب مج كن هج يزل م

 0 ا أولت ام أوعبَبآو هو نوملعي ال مه أك مه روهظ ةارو هَل بنتك ب تكلا سا موس مري داو رز جعطمر م مصر م اص رورو
 م اسد لل - مس للم م اع صر ل همس و ل 0

 تورث لاي يكلم ىلع َلِزنأ امورحسلا سانا نويلعي اورفك َنيطيشلأ نكللو نا ناميلس رفك ام و
 ذم

 مو هم رص ص سلا 7 م3 ورم بمدن لو 3وب ايم ريم يس 0 5 رب مس

 هرم نيب -هي نوق قيام امهنم نوملعتيف يف رفكت الق هَ نح امنإ الوقي وح دحأ ْنِم نامي امو تورلمو

 ع 3
 مم و 1 دم ع لا لا لا ا رب م وهم

 5 ٌرتْشأ نمل أوملع دق أو مهعفشي الو مهرضب ام نوملعتيو هك نذإي الل أن رَض ها -هجوزو

 . يرام عمرو سد ايو حض ب رك سر حس غيور

 نم ةبوثمل أوقتأو أوما مب مهئاولو 22 2 أوناكول ول ميسفنا هدي اورام سْنِلو قل نم ريآل فو هلام

 مس لير 2 مرو

 0ص نوملعي دوملعي أوناكول يح دنع

 تاحضاو تايآ دمحم اي كيلإ انلزنأ دقل هللاو يأ 4تانيب تايآ كيلإ انلزنأ دقلو» : ركسيمنلا
 ةعاطلا نعنوجراخلا الإ اهب ب ذكيو تايآلا هذبب دحجي امو ىأ«نوقسافلا الإ اهب رفكي امو» كتوبن ىلع تآلاد
 حوضولا ةياغ ف يهو تايآلاب نو رفكيأ يأ 4 مهنم قيرف هذبن ًادهع اودهاع املكو أ 9 رفكلا ىلع نوفراملا

 ةاروتلاب نم ؤي ال دوهيلا رثكأ لب يأ «نونمؤي ال مهرثكأ لبا ؟ مهنم ةعامج هضقن ًادهع اوطعأ اّلكو

 ع دمحم وهو «هللا دنع نم لوسر مهءاج املو قيثاوملاو دوهعلا نوضقني كلذل قداصلا ناميإلا

 ذبن# مالسلا هيلع ىسوم ةوبنل ًاررقمو نيدلا لوصأ يف اهل ًاقفاومو ةاروتلل ًاقدصم يأ «مهعم امل قدصم»

 اوضرعأو ةراوتلا مه ؤاملعو مهرابحأ حرط ىأ # مهر وهظ ءارو هللا باتك باتكلا اوتوأ نيذلا نم قيرف

 مهنأك يأ 4نوملعي ال مهنأك# هتوبن راكنإ ىلع اورصأو اودحجف ٍةِقي دمحم ةوبن ىلع لدت اهنأل ةيلكلاب اهنع
 رحسلا قرط اوعبتا يأ 4ناميلس كلم ىلع نيطايشلا اولتت ام اوعبتاوإ ًائيش هتوبن لئالد نم نوملعي ال
 ناولس ناك امو يأ «4ناميلس رفك امو# نابلس كلم دهع يف نيطايشلا اهب مهثدحت تناك يتلا ةذوعشلاو
 مه نيطايشلا نكلو يأ «رحسلا سانلا نوملعي اورفك نيطايشلا نكلوو» رحسلا هملعتب رفك الو ًارحاس
 يأ «تورامو توراه لبابب نيكلملاىلع لزنأ امو سانلا نيب هرمأ اشف ىتح رحسلا سانلا اوملع نيذلا
 ضرأب لباب ةكلممب تورامو توراه اهو نيكّلملا ىلع لزنأ ام اوعبتا كلذك رحسلا دوهيلا ءاس ؤر عبتا اكو
 «ر فكت الف ةنتف نحن افإ الوقي ىتح دحأ نم ناملعي اموإ# سانلل ًاناحتماو ءالتبا هللا [هلزنأ دقو . ةفوكلا
 امنإ كل هفصن يذلا اذه نإ الوقيو ةحيصنلا هل الذبي ىتح رحسلا سانلا نم ًادحأ نايلعي النّيكلملا نإ ىأ

 سانلا نع هررض عفديل هملعت نمف . هببسب رفكت الو رارضإلل هلمعتست الف . ءالتباو هللا نم ناحتما وه



 ةرقبلا ةروس (؟) مغ

 هب نوقرفي ام امههنم نوملعتيف# ىللاعت لاق . . لضو كله دقف سانلاب هررض قحليل هملعت نمو . اجن دقف

 نأ دعبف . نيجوزلا نيب قيرفتلا يف ًاببس نوكي ام رحسلا ملع نم امهنم نوملعتي ىأ «هجوزو ءرملا نيب
 مه امو يأ «هللا نذإب الإ دحأ نم هب نيراضب مه اموإ» قارفلاو قاقشلا حبصي امهنيب ةبحملاو ةدوملا تناك

 1 و ا كورضي رييشلا نم 0

 ا ا ا ا ل ب ا ول
 ءىشلا اذه سئبلو يأ #«نوملعي اوناك ول مهسفنأ هب اورش ام سئبلوإ هللا باتك ىلع رحسلا اورثآ مهخأل

 نيذلا كئلوأ نأولو ىأ «اوفتاو اونمآ مهنأ ولو# كاردإو مهف وأ ملع محل ناكول مهسفنأ هب اوعاب ىذلا

 هللا مهباثأل يأ «نوملعي اوناك ول ريخ هللا دنع نم ةبوثمل# هباذع اوفاخو هللاب اونمآ رحسلا نوملعتي

 . رامدلاو راسخلاو ليولاب الإ مهيلع دوعي ال ىذلا . رحسلا نم مهسفنأ هب اولغش امم لضفأ ًاباوث

 نوبجعت الأ : دوهيلا رابحأ ضعب لاق . نيلسرملا يف ناولس ِةِكوهللا لوسر ركذ امل : ةلفرنلا م همر أ آخ
 نكلو ناهلس رفك اموإ ةيآلا هذه تلزنف ًارحاس الإ ناك ام هللاو ! |! ًايبن ناك دواد نبا نأ معزي دمحم

 «”هرحسلا سانلا نومّلعي اورفك نيطايشلا

 هللا دنع نم ِتآ هنأب لوسرلا فصوو ميخفتلل ريكنتلا «هللا دنع نم لوسرإ - ١ : ةغالتلا
 . ميظعتلا ديزم ةدافإل

 0 ءىئثلا نع ضارعإلل برضُي لثم «مهروهظ ءاروإ» - ؟
 ةاروتلا نع ضارعإلا نع ةيانك وهف ٠ هيلإ رظني ال رهظلا ءارو لعجي ام نأل « ًاضرعم هنع ىلوت ىأ هرهظ

 . ةيلكلاب

 ءيشلاب ملاعلا نأ نم . ةغالبلا نونف يف فورعملا بولسألا ىلع راج اذه «نوملعي اوناكول# -*

 . نيلهاجلا نع ىفني اك ملعلا هنع ىفنيو . هب لهاجلا ةلزنم لّزني دق هملع بجوم ىلع رجي مل اذإ
 . رارقتسالاو توبثلا ىلع ةلالدلل ةيلعفلا لدب ةيمسإلا ةلمجلاب ءىج «هللا دنع نم ةبوثملا» - 4

 اوعرتخاو دهعلا كلذ يفاورثك ةرحسلا نأ . رحسلا سانلا نيكلملا ميلعت نم ةمكحلا : ةديكاح و

 ىتح رحسلا هوجو سانلا |ملعيل نيكلملا ىلاعت هللا ثعبف . ءايبنأ مهنأ اومعز امبرو . رحسلا نم ةبيرغ ًانونف

 ءايبنأ ال ةرحس مه ان ًابذك ةوبنلا نوعدي نيذلا نأ اوفرعيو . ةزجعملا نيبو هنيب زييمتلا نم اونكمتي

 )١( ريسملا داز 1١/١١١ يبطرقلاو 7/431١



 مم لوألا ءزجلا

 «ريصب نولمعت امب هللا نإ . . ىلإ . . انعار اولوقت ال اونمآ نيذلا اهمأ اي» : ىلاعت هللا لاق

 ).١١( ٠ ةيأ ةياهن ىلإ )١١4( ةيآ نم

 هبقعأ . ةذوعشلاو رحسلا بورض نم هب اوصتخا امو ء دوهيلا حئابق ىلاعت ركذ امل : هةبَسانملا

 . دسحلاو دقحلاو نعطلا نم . نيملسملاو هك يبنلل هنورمضي يذلا . رشلاو ءوسلا نم رخآ عون نايبب

 ضعبل خسنلا ببسب حيرجتلاو نعطلل ًافده ءارغلا ةعيرشلا مهذاختاو . نينم ؤم لا نع ةمعنلا لاوز ينمتو

 . ةيعرشلا ماكحألا

 يف رظنلا يهو ةياعرلا نم اهلصأو . لاهمإالاو راظنإالا يهو ةاعارملا نم عانعارإ : سى شمس فغفللا
 اهنع يمن كلذلو ّسُحلا يهو ةنوعرلا نم ةقتشم ةبسم ةملك اهولعجف دوهيلا اهفرح دقو . ناسنإالا حلاصم

 انب نأتو انرظتنا يأ هتبقتراو هترظتنا اذإ لجرلا ترظن : لوقت راظتنالاو رظنلا نم «انرظنا# نونم ملا

 هتلازأ يأ لظلا سمشلا تخسن : لاقي ةلازإالاو لاطيإلا : ةغللا يف خسنلا «خسننإ» بحيو ىنمتي «دوي»
 نايسنلا نموهف ًايسنم هلعج ءيشلا ىسنأ نم عاهسْنُنظ رخآ مكحب هليدبتو يعرش مكح عفر : عرشلا يفو
 «ريصن# هحاصمو ناسنإلا رومأ ىلوتي نم : يلولا 4يلوؤ» بولقلا نم اهحمن يأ ركذلا دض وه يذلا
 هلوقك ةلمج ىلإ ةلمج نم لاقتنالا ديفت يهو لب ىنعمب «مأإ هناعأ اذإ هرصن مهوق نم ذوخأم نيعملا : ريصنلا

 عضوم ًائيش لعج يأ لدبتساو لدبتو لدب : لاقي «لدبتي» نولوقي لب يأ هارتفا نولوقي مأإ ىلاعت
 لك نم ءاوسلاو . قيرطلا طسو يأ *ليبسلا ءاوسإ» ناميإلا لدب هذخأ هانعم ناميالاب رفكلا لدبتو « رخآ
 «اوحفصاو# بنذلا ىلع ةذخا وما كرت : وفعلا «اوفعافإ» قيرطلا هانعم ليبسلاو . طسولا : ءىش
 . هنع بينأتلا كرت : حفصلاو

 هنع مهاهني مث رمأب هباحصأ رمأي ! ؟ دمحم رمأل نوبجعت الأ : اولاق دوهيلا نأ يور : لوزملا بس

 ءاقلت نم هلوقي دمحم مالك الإ نآرقلا اذه اهف . ًادغ هنع عجريو ًالوق مويلا لوقيو . هفالخب مهرمأيو

 4 ةيآ نم خسنن امه# 27تلزنف ًاضعب هضعب ضقاني 2. هسفن

 رس سلع

 نم أورَفك نيل دوي ذم © ملأ ُباَذَع نيرفمكْلاو وعلاو انرظنأ أوو اًنعر أوت ال أونما# َنيذْلا اهيا

 ال لوقيف هيف مهبطاخي نينم ؤملل هنأش لج هللا نم ءادن اذه هاونمآ نيذلا اهيأاي» : ريسيفللا
 انبقتراو انرظتنا يأ «انرظنا اولوقو# انيلع هيقلت ام ظفح نم نكمتن ىتح انلهمأو انبقار يأ «انعار اولوفت
 باذع نيرفاكللو# انيصعو انعمس اولاق ثيح دوهيلاك اونوكت الو هللا رماوأ اوعيطأ ىأ «اوعمساو»
 لهأ نم اورفك نيذلا دوي امإ» عجوم ميلأ باذع . هوبسو لوسرلا نم اولان نيذلا دوهيللو يأ 4ميلأ

 )١( فاشكلا ١/١1 . جو« نايبلا عئاور » انباتك يف هماكحأ ليصفتو خسنلا ةمكح رظنا (؟) ١ ص ٠١١



 مور ظ ظرر م ب م و ةماعلا امو سر سد سم د مل وس رزووبر رهرل ا( م 00700

 لضم وذ هلو 414 نب هدر شت 111 سيرت ني متع لج ايرفنلالو بتجا قث

 1 هت ريدك ِءْىَن لك لع هللا نأ لمت لأ اهنيدأ ايري كت أ ل« نيستت هج *«2© معلا

 سيسما ا نيو ون 0 ضرألاو ِتوَمْشأ كلم هلأ نأ نا

 4 2 208 رز 2 سرب ص رباط

 رس لس طمس تعا رس ع سو و 8 مع م علم مس ع حس 6 يب جرت حرا ل م * س ربل غ8

 2011 10 قفاز بلل دم بكس الك في تاز مق

 هد ءمل حسام هرم لو مل ماع

 هودجت ريح نم مسيفنال ًأاومدقت امو ةوك ذولا ووصل أوتو حج رب وتلك لعل نإ 0
 مص 2

 رو مام رم وم ماس

 027 ريصب نولمعت امب هلأ َنإ 00

 الو ىراصنلاو دوهيلا نم نورفاكلا بحي ام يأ « مكبر نم ريخ نم مكيلع لزني نأ نيكرشملا الو باتكلا
 يأ «ءاشي نم هتمحرب صتخي هللاوإ مكل ًادسحو مكيف ًاضغب . ربخلا نم ءيش مكيلع لّزني نأ نوكرشملا
 عساو هللاو #ميظعلا لضفلا وذ هللاو## هدابع نم ءاش نم ناسحإالاو لضفلاو يحولاو ةوبنلاب صتخي

 د د نو ل يت يف اونعط نيح دوهيلا ىلع ًادر ىلاعت لاق مث ناسحإالاو لضفلا

 وأ اهنم ريخب تأنإ» كبلق نم اهحمن يأ دمحم اي اهسنن وأ رخآب هريغنف ةيآ مكح نم لدبن ام يأ هاهسنن
 ةقشملا عفرب امإ . لجآلا وأ لجاعلا ين مكل عفنأ وه امب نونمؤملا اهيأ اهنم مكل ريخي تأن يأ «اهلثم

 بطاخملا اهيأ ملعت ملأ يأ «ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ ملعت ملأ مكل باوثلاو رجألا ةدايزب وأ . مكنع

 تاومسلا كلم هل هللا نأ ملعت ملأ» | ا ا ا ا و ع
 انوؤللا هان اه رتايودداش اج مكه والا هوك * يف فرصتملا كلاملا وه هللا نأ ملعت ملأ يأ «ضرألاو

 وهف ىلاعت هللا ريغ مك رصني رصان وأ مكنوئش " ىعري يلو مكلام يأ «ريصن الو يلو نم هللا نود نم مكل
 رشعم اي نوديرتأ لب يأ #لبق نم ىسوم لئس امك مكلوسر اولأست نأ نوديرت مأ# نيعملاو رصانلا معن

 روت م رو ما ويحد ب اهيا يق امك مكيبن اولأست نأ نينم ؤملا
 رفكلا ذخأيو ىدهلابةلالضلا لدبتسي ىأ 4ناميالاب رفكلا لدبتي نمو اولض امك اولضتف «ةرهج هللا انرأ»

 1 ل رام ل # ليبسلا ءاوس لض دقفإ# ناميإلا لدب

 مكنورّيصي ول يأ «ًارافك مكناميإ دعب نم مكنودري ول» ىراصنلاو دوهيلا نم ريثك ىنمت يأ «باتكلا لهأ
 دعب نمإلم ةثيبخلا مهسفنأ هيلع مهتلمح مكل مهنم ًادسح ىأ «مهسفنأ دنع نم ًادسحإ متنمآ نأ دعب ًارافك

 يأ «اوحفصاو اوفعافإ» قحلا وه مكنيد نأ ةعطاسلا نيهاربلاب مهل رهظ ام دعب نم ىأ «قحلا مهل يبت ام
 نإ# مهلاتقب مكل هللا نذأي ىتح يأ «هرمأب هللا يتأي ىتحإ» مهوذخاؤت الف مهنع اوضرعأو مهوكرتا



 ملا/ لوألا ءزجلا

 اونآو ةالصلا اوميقأو» ناوألا ناح اذإ مهنم مقتنيف ءيش لك ىلع رداق يأ «ريدق ءيش لك ىلع هللا

 امو» ةيلاملاو ةيندبلا ةدابعلاب هيلإ اوبرقتو« ةاكزلاو ةالصلا ) امههو مالسإالا يدومع ىلع اوظفاح يأ «ةاكرلا

 ًاضرف حلاص لمعوأ ةقدص وأ ةالص نم هللا ىلإ اوبرقتت ام يأ هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنأل اومدقت
 مكلامعأ ىلع علطم مكيلع بيقر يأ «ريصب نولمعت امي هللا نإ» هللا دنع هباوث اودجت ًاعوطت وأ ناك

 نيدلا موي اهيلع مكيزاجيف

 . مهل هتيبرتب دابعلل ريكذت اهيفو . فيرشتلل «مكبر نم هلوق يف ةفاضإلا ١- : هغالتبلا

 . رمألا ةماخفب ناذيإالل * لضفلا وذ هللاوؤ» * صتخي هللاو# ةلالحلا ظفلب نيتلمحلا ريدصت - *

 نم مكل اموإ» ىلاعت هلوق ليلدب هتمأ دارملاو ٍةَكيبنلل باطخلاو ريرقتلل ماهفتسالا « ملعت ملأ -“
 0 هللا نود

 . سوفنلا

 هب ريبعتلا يفو . يوتسملا قيرطلا ىأ فوصوملل ةفصلا ةفاضإ نم «ليبسلا ءاوس لض» - ه

 لطابلا ىلإ هنع لدعف قحلا هل رهظ نمل عينشتلاو تيكبتلا ةياهن
 نينامثو ةينامث يف «اونمآ نيذلا اهيأ اي ىلاعت هلوقب نينم ؤملا هللا بطاخ : ىلوألا :دكباوفلا
 لابقإلا ىلع لادلا ءادنلاب ةروسلا هذه ىف نونمؤملا هب بطوخ باطخ لوأ اذهو . نآرقلا نم ًاعضوم

 هيهاونو هللا رماوأ ىقلتي نأ هبحاص نم يضتقي ناميالا نأب مهركذي نينم ؤم ا مساب نيبطاخملا ءادنو . مهيلع
 . لاثتمالاو ةعاطلا نسحب

 اهناكم اولوقي نأب اورمأو «انعارإ# مالسلا هيلع يبنلا باطخ يف اولوقي نأ نوملسملا يمن : ةيناثلا

 وأ ءافجلا مهوت يتلا ظافلألا هتابطاخم ف بنجتي ناسنإالا نأ وه ليمج بدأل هيبنت كلذ فو «انرظنا#

 ميظعتلا وأ ةدوملا راهظإ ىهتقي ماقم يف صيقنتلا

 ذاعم نب دعس نأ ىورو ةميتشلاو ةبسملا اهب نونعي «انعار## ةملك لمعتست دوهيلا تناك : ةئلاثلا
 اهوقي مكنم لجر نم اهتعمس نئل هديب ىسفن يذلاو هللا ةنعل مكيلع : هللا ءادعأ اي لاقف مهنم اهعمس

 اولوقو انعار اولوقت الإ» ةيآلا هذه تلزنف ؟ اهنولوقت متسلوأ : اولاقف هقنع ٌنبرضأل هللا لوسرل
 . «انرظنا

 «ميلع عيمس هللا نإ . . ىلإ . . ىراصن وأ ًادوه ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل اولاقو» : ىلاعت هللا لاق

 )١١68( ةيآ ةياهن ىلإ )١1١1( ةيآ نم
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 نيقيرفلا نم لك ىعدا ثيح . باتكلا لهأ ليطابأل رخآ نايب ةميركلا تايآلا هذه يف : همساَتملا

 . مهالضو ىراصنلا رفكب نودقتعي دوهيلاف . رخآلا نيد يف نعطو هب ةصاخ ةنجلا نأ ىراصنلاو دوهيلا

 مامتيال ءاج دقو حيسملاب مهناميإ مدعل دوهيلا رفكب نودقتعي ىراصنلاو . ليجنإالابو ىسيعب نورفكيو
 معزيو رخآلا نيد يف نعطي قيرف لك راص ىتح ءاوهألا اهب تدتشا ةوادع عازنلا اذه نع أشنو . مهتعيرش
 لمع يذلا يقتلا نمؤملا اهب زوفي امنإ ةنجلا نأ نيبو . نيقيرفلا هللا بذكأف . هيلع فقو ةنجلا نأ

 تاحلاصلا

 نإ 8 بات اذإ داه نم قتشم عجارلا بئاتلا : دئاحلاو . دئاه عمج ادوبي يأ «ًادوهإ» : صتتنغللا
 ةجحلاو ليلدلا : ناهربلا #مكناهرب 8«هيهتشيو ناسنإالا هانمتي ام يهو ةينمأ عمج 4 مهينامأ 8.4 كيلإ انده

 بيرختك ٌيسح وهو ريمدتلاو مده : : بارخلا «اهبارخ#ءعضخو ملستسا # ملسأ#.نيقيلا ىلإ نالصوملا

 ”فرظ كانه ىأ ءاثلا حتفب 4م ةلذو ناوه #«يزخ#ءاهيف رئاعشلا ةماقإ ليطعتك يونعمو . هللا تويب

 اهيلإ هجوتلاب رمأو اهاضترا يتلا ةهجلا هللا هجوب دارملاو ةهجلا هجولا «هللا هجو».ناكملل

 0 ا

 رابحأ مهتنأ هل ةقكدللا لوسر ىلع ىراصنلا نم نارجن لهأ مدقام : لاق سابع نبأ نب: : لوزملا بس

 ل يل ا 0 ا ا ملا

 ةيآلا #00 ءىش ىلع ىراصنلا تسيل دوهيلا تلاقو## هللا

 جدام عسرو رباع سر رنا اس6 ع

 07) َنيِقدلَص منك نكشه وا لك ينامأ تلت ئردصت زأ ادوه ٌداكح نما نخب لحرب للا
 دم و همم 4 ور مر همام ريرو6 رمال رو ير ساس - رص ع رع امس حا سا سل

 دولا تكونوا مولع فوحخ الو ءوير دنع رهرحبأ هَلَف نسحم وهو هلل ,ههجو مسأ نم لب

 هَ 2 سم رملس ور 7 ملم رب عر

 ال يذلا لَ كلذ نكن مهو ُءْىَ وْ لع دوبيلا تسيل ئراصتلا ِتلاَكو ٍءْ لع ئربصتلا تسيل

 ةنجلا لخدي نل دوهيلا لاق يأ «ىراصنوأ ًادوه ناك نم الإ ةنجلا لخدي نلاولاقو» : ركسيغتلا

 مهتالايخخ كلت يأ « مهّينامأ كلتإ ًاينارصن ناك نم الإ ةنخللا لخدي نل ىراصنلا لاقو . ًايدوهي ناك نم الإ

 ام ىلع ةعطاسلا ةجحلاب ينوتئأ دمحم اي مهل لق يأ 4نيقداص متنك نإ مكناهرب ارتاهلقإ» مهمالحأو

 عضخو ملستسا نم ةنجلا لخدي ىلب , يأ «هلل ههجو ملسأ نم ىلبؤ» مكاوعد يف نيقداص متنك نإ نومعزت

 الو هبر دنع هرجأ هلفإ# لقي هللا لوسرل عبتم قدصم نمؤم وهو يأ «نسحم وهو هلل هسفن صلخأو

 لب ردكوأ نزح مهيرتعي الو ةرخآلا يف مهيلع فوخ الو هلمع باوث هلف يأ 4نونزحي مه الو مهيلع فوخ

 سيل اولاقو ىسيعب دوهيلا رفك يأ «ءيش ىلع ىراصنلا تسيل دوهيلا تلاقوإ# ميقم ميعن يف مه

 )١( ريثك نيا رصتخم ١١4/1١



 ملل لوألا ءزجلا

 هللا اجا معتم نم ظأ نمو ح2 َنوُفلَحي هيف أوناك ايف ةمليقلا موي م مك

 اساس را مسالا ظرزرور سا مس لا

 ْمُطَو ىزع ايندلآ ف مه يفسح هولخَد نأ مك َنكاَم كبت 062/5 عسو رهمسأ اهيف رك ذي نأ

 رم م1 001 حو عمو سا صل ساس

 ه3 يلع عساو هلل َنِإ دا امئياف بِمْلاَو قرمَمْلاهَللَو 09 مظَع ُباَدَع ةَرشآلا ىف

 لاقو يأ «ءيسش ىلع دوهيلا تسيل ىراصنلا تلاقو# لطاب مهنيدف هب دتعم حيحص نيد ىلع ىراصنلا
 ةاروتلا نوءرقي دوهيلا نأ لاحلاو يأ 4باتكلا نولتي مهو ىسومب اورفكو كلذ لثم دوهيلا ف ىراصنلا

 لاق كلذك ىأ «مهوق لثم نوملعي ال نيذلا لاق كلذك# ,ملع نع اورفك دقف ليجنإلا نوءرقي ىراصنلاو

 اميف ةمايقلا موي مهنيب مكحي هللافإ» ءيش ىلع دمحم سيل : اولاق باتكلا لهأ لوق لثم برعلا وكرشم
 رمأ نم هيف اوفلتخا ايف لداعلا هئاضقب مهنيب لصفيو ىراصنلاو دوهيلا نيب مكحي يأ 4نوفلتخي هيف اوناك

 نمت ملظأ دحأ نوكي نأل داعبتساو راكنتسا «هسسا اهيف ركذي نأ هللا دجاسم عنم نمم ملظأ نموإ# نيذلا

 لعف امك مدهلاب اهبارخل لمعو . هللا تويب يف هللا ةدابع نم سانلا عنم نم ملظأ دحأ ال ىأ كلذ لعف

 الإ اهولخدي نأ مه ناك ام كئلوأإ# شيرق رافك لعف امك ةدابعلا نم اهليطعتب وأ . سدقملا تيبب نامورلا

 وأ اهبيرخت ىلع ؤرجتلا نع ًالضف عوضخو ةيشخ ىف مهو الإ اهولخدي نأ كئلوأل يغبني ام يأ 4نيفئاخ
 باذع ةرخآلا يف مهلو#© ايندلا يف ةلذو ناوه نيروكذملا كئلوأل يأ «يزخ ايندلا ىف مهلإ» اهليطعت

 ا و وح ب ا و رانلا باذع وهو # ميظع

 دقو . مكل اهيضر يتلا هتلبق كانهف هرمأب متهجوت ةهج ىأ ىلإ يأ «هللا هجو مثف اولوت انيأف# ضرألا عيمج
 ريبدتب ميلع . لاضفإالاو دوجلاب قلخلا عسي يأ # ميلع عساو هللا نإ ةلبقلا ةهج عاضأ نميف ةيآلا تلزن

 مهلاوحأ نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال . مهنوئش

 ىوعد امنأو ىوعدلا نالطب نايب اهتدئافو ةيضارتعا ةلمجلا « مهينامأ كلت# ١- * هعغالتلا

 ةيذاك

 يأ ( ةراعتسا ) انهه هجولاو ءاضعألا فرشأ هنأل ركذلاب هجولا صخ «هلل ههجو ملسأ نمإ# -

 "”هتلمجب هيلإ ههجوت لعجو هللا ةدابع ىلع لبقأ نم
 ريمض عضوم ملسأ نم ريمض ىلإ ًافاضم برلا مسا عضوو فيرشتلل ةيدنعلا «هبر دنعإ - 4

 هب فطللا ديزم راهظإال ةلالجلا

 )١( ص نايبلا صيخلت 3٠١.٠
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 ًالصأ لع ل نع كلس 0

 . هنم ملظأ دحأ ال يأ يفنلا ىنعمب ماهفتسالا « ملظأ نمو - 5

 ٠ هلو فصوي داكي ال عيظف لئاه يزخ يأ ليوهتلل ريكدتلا «يزح ايندلا يف محلإ» .

 هجولاب ىنكي دقو هللا ةعاطل سفنلا مالسإ ينعي هلل هجولا مالسإ : رخفلا مامإلا لاق : ةدُياف
 ليفن نب ديز لاقو «ههجو الإ كلاه ءىش لكإ» ىلاعت لاق امرك سفنلا نع :

 «:ًالالز ًابذع لمحت ْنّزْلا هل تملسأ نمل يهجو ُتملسأو

 «نورصني مه الو . . ىلإ . . هتاحبس ًادلو هللا ذختا اولاقوط : ىلاعت هللا لاق
 . )١77( ةيآ ةياهن ىلإ )/١١10( ةيآ نم

 اهيف مهكراشي ال مهب ةصاخ ةنجلا نأ مهمعزو ىراصنلاو دوهيلا ءارتفا ىلاعت ركذ اَل : ةبسانملا

 نبا يزرع نأ دوهملا معز ثيح ًادلو هلل نأ مهئاعدا يف نيكرشملا حئابقو مهحئابق ضعب ركذب هبقعأ دحأ

 درو هللا ميبذكاف هللا تانب ةكئالملا نأ نوكرشملا معزو «. هللا نبا حيسملا نأ ىراصنلا معزو « هللا

 . عطاقلا ناهربلاو ةغمادلا ةجحلاب مهاوعد

 الجب قيلي ال اهع هيزنتلاو ةثربتلإ ءانعمو هن ىنعمم حبس ردصم ناحبس «هناحبسإ» : : ستتفغللا
 نم عدبلملا : عيدبلا # عي يدب# عوضخلاو ةعاطلا وهو تونقلا نم نوعضاخ نوعيطم «نوتناق# ىلاعت

 وهورشبملا :ريشبلا «أرشب) ردقو دارأ «ىضق#» قبس لاثم ريغ لع ء ءىشلا عارتحا : عادبالاو«عادبإالا

 « ميحجلاإ» هنم رذحيل فوخملا رمألاب ربخملا وهو رذنملا : ريذنلا «ًاريذنإ راسلا قداصلا رمألاب ربخملا

 ةعيرشلل أمسا تلعج مث ةكولسملا ةقيرطلا : ةّلملا لصأو للم اهعمجو مهنيد يأ « مهتما رانلا نم ججأتمل

 . ءادف «لدعإل هللا اهزنأ يتلا

 0 "ل -ٍ -ٍ و ف 2و 000 7 9 2 م يب ةدرخ 2 و هر هم مم همه

 تولمسلا عيدب 0) نوتنلق هل لك ضرألاو تاونمسلا ىفام هَل لب ,هتلحبس ادلو هللا َدَحنَأ اولاكو

 ريزع : اولاق دوهيلاف نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا لوق وه ه«ًادلو هللا ذختا اولاقو» : رخسيفللا

 يف عيمجلا هللا بذكاف هللا تانب ةكئالملا : اولاق نوكرشملاو هللا نبا حيسملا : اولاق ىراصنلاو . هللا نبا

 )١( ريبكلا ريسفتلا 4/ 



 0-0 ععدا ا دس رسوبس 7 و -ٍء

 هم حرص 2و دي ل مهم

 81 8 نونو 000 0 يزكي لقد يلا كل

 حرص الَو دولا كدع مر لَ 4 جملا بحضأ ْنَع لكمال ايكو اين يلب كسر
 5 ّج ب

 نيه ني كلكم نمل اج ىلا دعَب ماوه َتَعَبنأ نو ده َوه للا ىَدم نإ ملم عب

 َكبتكْوَأف ءدي رفعي نموءدي َدوْنمْؤِي كيلو والت لح رهو َبتكْلا مهنتبتا# َنيلا هيج ريصقالو لَو

 لب «ضرألاو تاومسلا يف ام هل لبإ ًاغيلب ًاهزنت اومعز امع هزنتو سدقت يأ «هئاحيس# لاقف مهاوعد

 ةكئالملاو حيسملاو ريزع اهتلمج نم يتلا تادوجوملا عيمج قلاخ وه لب اومعز امك رمألا سيل يأ بارضإلل
 عيدب# هتثيشمو هريدقتو هنيوكت ىلع مهنم ءيش يصعتسي ال هل نوداقنم لكلا ىأ «نوتناق هل لك»

 «نوكيف نك هل لوقي افإف أرمأ ىضق اذإوؤ» قبس لاثم ريغ ىلع اههعدبمو |ههقلاخ يأ « ضرألاو تاومسلا
 هرمأو ذقان هدارمف ٠ .رصبلا حملب دجو ًائيش دارأ ىتمف ةلهم الو عانتما ريغ نم لصح ءىبث داجيإ دارأ اذإ يأ

 مهو نيكرشملا ةلهج مهب دارملا «ن وملعي ال نيذلا لاقوط «رصبلاب حملك ةدحاو الإ انرمأ امو» فلختي ال
 انيتأت وأ هلوسر كنأب انيلع يحولا لازنإب وأ ةهفاشم هللا انملكي اله يأ «هللا انملكي الول شيرق رافك
 مهلبق نم نيذلا لاق كلذك# ًادانعو ًارابكتسا كلذ اولاق . كتوبن قدص ىلع ةجحو ًاناهرب نوكت يأ «ةيآ
 يأ «مهبولق تيباشتإ مهلسرل مهفالسأ نم نوبذكملا لاق عينشلا لطابلا اذه لثم يأ «مهؤق لثم

 موقل تايآلا انيب دق» ةكتهل ةيلست اذه يفو ءايبنألل بيذكتلاو دانعلاو ىمعلا يف مهلبق نمو ءالؤه بولق

 هب تئج ام قدصب ةقطان اهلكو . نيقيلاو قحلا نوبلطي .موقل نيهاربلا انمقأو ةلدألا انحبشتو ذق يأ 4 نوتقوي

 نينم ؤملل ًاريشب ميوقلا نيدلاو ةرينلا ةعيرشلاب دمحم اي كانلسرأ يأ «ًاريذنو أري ًاريشب قحلاب كانلسرأ انإ»

 تسل تنأ يأ «ميحجلا باحصأ نع لأس الو» ميحجلا باذع نم نيرفاكلل اريل ميعنلا تانجب
 نلو#» «باسحلا انيلعو غالبلا كيلع اغإ مهتوعد يف دهجلا تلذب نأ دعب مهنم نم ّؤي مل نمع ًالوئسم

 « ىراصنلاو دوهيلا » ناتفئاطلا كنع ىضرت نل يأ «مهتلم عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت
 مالسإالا نإ دمحم اي مهل لق يأ «هللا ىده ىدمهلا نإ لقإ» جوعألا مهنيد عبتتو رينملا مالسإالا كرتت ىتح
 مهترياس نئلو يأ «ملعلا نم كءاج يذلا دعب مهءاوهأ تعبتا نئلوإ لالض وهف هادع امو قحلا نيدلا وه
 نم كَل اما>ةعطاقلا ججحلاو ةعطاسلا نيهاربلاب قا كل رهظ امدعب ةدسافلا مهئاوهأو ةفئازلا مهئارآ ىلع

 «باسكلا مهانيتآ نيا ملال اقع كنع عفدي وأ كظفح نم كل سيل يأ «ريصن الو يلو نم للا

 لزنأ امك ةقح ةءارق هنوءرقي يأ «هستوالت قح هنولتيإ اوملسأ ىراصنلاو دوهيلا نم ةفئاط مهو أدتبم
 هللا مالكل نيفرحملا نيدناعملا نود ًاقح نونم ؤملا مه كئلوأف يأ أدتبملا ربخ اذه «هب نونمؤي كئلوأ»

 ليئارسإ ينب اي هترخآو هايند رسخ دقف نآرقلاب رفك نمو يأ «نورساخلا مه كئلوأف هب هب رفكي نمو#



 ةرقبلا ةروس (؟) -

 ما اس سو ها و نم سوم ير سمع 2 سمو 1 م سار مو رررر

 اوُقناو ©: َنيلعْلا لع كشلْضُف ىفأو ركبلَع تمعن بلا قمن أور ذأ ليو ارسإ بني نورسلخلا مه

 - م ريو صاع روس ع 00 لا ومات ك هد

 ه2 َنورصني مهالو هامش اهعفنت الو دع اهنم لقب الو اي سفن نَع سفن ىِزجتاَل امو

 ىلع مكتلضف ىنأو# مككئابآ ىلعو مكيلع ةريثكلا يمعن اوركذا يأ # مكيلع تمعنأ ىتقلا يتمعن اوركذا

 رسبفن نع سفن يزجت الأموي ارقتاوإ# مكئامز يف مآلا رئاس لع كل ليضفت اوركذاو يأ «نيملاعلا

 . أئيش هللا باذع نم اهنع عفدت الو سفن نع سفن هيف ينغت ال يذلا بيهرلا م ويلا كلذ اوفاحخ ىأ 4ًائيش

 ال ا «ةع انج اهدار ءاذق اهم ال أ 4 لمع انهتع رش الرول يح تيك اه يسع كل

 عفدي ال يأ 4نورصني مه الو» «نيعفاشلا ةعافش مهعفنت |يفإ» هللاب ترفك اهنأل دحأ ةعافش اهديفت
 . هباقع ةوطس نم مهريجي الو هللا باذع دحأ مهنع

 هلل اومعز نيذلا نيملاظلا ىوعد نالطب نايب اهتدئافو ةيضارتعا ةلمج «هناحبس»-١ : ةغالتلا
 ىلإ لقنلا ةهج نمو « حبسلا » نم قاقتشالا ثيح نم غيلبلا هيزنتلا نم هيفو : دوعسلا وبأ لاق دلولا

 ©" هي أقئال ًابيزنت ههزنأ دارملاو ىفخي ال ام ردصملا ىلإ لودعلا ةهج نمو « حيبستلا » ليعفتلا

 ريغ ىلع ءالقعلا بيلغت يأ بيلغتلل 4نوتناقإ» يف ءالقعلا عمج ةغيص «نوتناق هل لك - '؟
 1 نايبلا نساحم يف ةدودعملا نونفلا نم بيلغتلاو « ءالقعلا

 نم نيدناعملا كئلوأ نآب ناذيإ « ميحجلا باحصأ# ةملكب نيبذكملاو نيرفاكلا نع ريبعتلا
 . ناعذيالاو ناميالا ىلإ لالضلاو رفكلا نع عوجرلا مهنم ىجري الف مهبولق ىلع عوبطملا

 ةيادهلا رصق ديفي « وه » لصفلا ريمضب هنارتقا عم «ىدحلا وهإط هلوق يف لأب ًافرعم ىده ا داريإ - 4
 1 ىمعو ىوه وهف هادع امو هلك ىدهلا وه مالسإالاف فوصوملا ىلع ةفصلا رصق باي نم وهف هللا نيد ىلع

 . باهإالاو جييهتلا باب نم اذه « مهءاوهأ تعبتا نئلوإط

 اهعرتخمو اهعدبمو اهدجومو اهثشنم يأ «ضرآلاو تاومسلا عيدب» : يبطرقلا لاق : ةيبنت
 تيمسو  عدبلا باحصأ هنمو  عدبم هل ليق هيلإ قبسي مل ام أشنأ نم لكو « لاثم الو دح ريغ ىلع

 را م ولا راو م تو ا م

 اه ناك نإف ؟ ًالوأ عرشلا يف لصأ اهل نوكي نأ ولخي الف قولت نم تردص ةعدب لكو : لاق مث . .

 نيب دقو راكنرالاو مذلا زيح يف يهف ألو « هذه ةعدبلا تمعن ا ا

 يف نس نمو . . اهب لمع نم رجأو اهرجأ هل ناك ةنسح ةنس مالسيالا يف نس نم ) فيرشلا ثيدحلا اذه

 10 اه,لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك ةثيس ةنس مالسالا

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت ١/١١17 . ) )7يبظرقلا 1//410 .



 ١ لوألا ءزجلا 4

 *«ميكحلا زيزعلا تنأ كنإ . . ىلإ نهمتأف تاملكب هبر ميهاربإ ىلتبا ذإوإع ىلاعت هللا لاق

 ةيآ نم )١75( ةيآ ةياهن ىلإ )١78( .

 اوناك فيك نّيبو . ليئارسإ ينب ىلع همعن ةقباسلا تايآلا يف ىلاعت هللا ركذ نأ دعب : هّمسسانملا
 يبأ ميهاريإ ةصقب مهثيدح لصو ٠ لامعألاو لاوقألا يف تاركنم نوتأيو . دانعلاو رفكلاب معنلا نولباقي

 اذه عابتا مهيلع بجول نيقداص اوناكولو ككاضفبنورقيوهيلإ مهءاتنا ىراصنلاو دوهيلا معزي يذلا ءايبنألا
 مث مرحلا لهأل اعد نيح ليلخلا ميهاربإ ةوعد رثأ هنأل ميوقلا هنيد يف مهوخدو لي« دمحم » ميركلا يبنلا

 ةعيرش يه يتلا ةحمسلا ةيفينحلا هتعيرشب كسمتلاو عابتالاب ىلوأ ناكف مالسلا هيلع ليعامسأ دلو نم وه

 . مالسلا هيلع ليلخلا

 همامإ» لامكلاو ماعلا ىلع نهب ىتأ «نهمتافإل رابتخالا : ءالتبالاو نحتما «ىلتبا» : صتحتحفغللا
 نوددرتي مهنأ يأ عجر اذإ بوثي باث نم ًاعجرم 4ةباثمإ» لاعفألاو لاوقألا يف هب مت ْؤي يذلا ةودقلا : مامإلا
 : رعاشلا لاق مهرطو هنم نوضقي ال هيلإ

 زل فاشل ا جالا با نيب اناس دكا زق 5 0 2 و 5 هم
 «نيفئاطلل# انيحوأو انرمأ «اندهعو» لهألاو سفنلا يف ةنينأامطلاو فوخلا نم ةمالسلا : نمألا «ًانمأو»
 ىلع ةماقإالا يهو فوكعلا نم فكاع عمج «نيفكاعلاو» ءىشلا لوح نارودلا وهو فاوطلا نم فئاط عمج

 ام ناسنإالا ءاطعإ وهو عيتمتلا نم #« هعتمأذ إو ةدابعلا دصقب مرحلا يف نوميقملا دارملاو هل ةمزالملاو ايل

 كسنم عمج «انكسانمإ ساسألا ىهو ةدعاق عمج «دعاوقلا#» هرانلا ىلإ مكريصم نإف اوعتمت لقو» هب عفتني

 ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا اهب دارملاو لمعلاب بوحصملا عفانلا ملعلا 4ةمكحلاإ) ةعاطلاو ةدابعلا ىهو
 ةراهطلا ىنعم يف تلمعتسا مث امن اذإ عرزلا ىكز : ل لصألا يف يهو ةيكزتلا نم 4 مهيكزيو»

 0 نم حلفأ دقإ» ىلاعت لاق ةيسفنلا

 أ

 ساص رب صم سا 2 لا
 مع 1

 ىدهع لانيال لاق يبرد نمو ل و لَك امامإ ساّنلل َكلعاَج ىنإ َلاَق نهم اق تاماكي رهبر مشهارإ حلَتبأ ذإ و

 ع

 مكه هل اندهَعَو ٌلصم كهرب ماَقُم نم اوتو انمأو 000 ه2 َنييلظل

 هدبع هللا ربتخا نيح دمحم اي ركذا يأ «نهقتاف تاملكب هّبر ميهاربإ ىلتبا ذإو» : ريسيفللا
 كلعاج ينإ لاقإ» مايق ريخ نبب ماقف « ءاونو رماوأ » ةيعرشلا فيلاكتلا نم ةلمجب هفّلكو . ليلخلا ميه اربإ
 يأ «يقيرذ نمو لاقإ» قلخلا كب يدتيي ًارانمو سانلل ةودق كلعاج لإ هبر ل لاق يأ هسامإ سال
 ٍلضفلا اذه لاني ال يأ «نيملاظلا يدهع لاني ال لاقط يتيرذ نم ةمئأ ًاضيأ بر اي لعجاو ميهاربإ لاق
 ًاعجرم ةمظعملا ةبعكلا انلعج نيح ركذاو يأ «سانلل ةباثم تيبلا انلعج ذإوط نيرفاكلا نم دحأ ميظعلا

 بولق يف هللا عدوأ امل كلذو .هيلإ أخ نم نمأي نمأ ناكم يأ نمو بناج لك نم هيلع نولبقي سانلل
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 م ام جامو هامور صو صرع لا مع 0 يم مو وص 2 تما ع سمم عما مو م

 ادده لعجا بر معهرإ ل ذإَ 9 دوجسلا عححرلاو نيفكتعْلاو نيفياطلل ىتب ارهط نأ ليعلم و

 مث اليل ,هعتماف رفك نمو لاَ رمل مويا فب مهنو نما نم ترش نب رهلهأ قزراو انما< ادلب كرب رب 1 -ء-ء هموم 2 م مسا ريد ه1 ىرو
 اَنْبَر ليعلمتإ و ِتييْلا نم َدعاَوَمْلا مكهاربإ مقري ذو 29 ريصملا سنو را 5 يال لو هس سدم ع رز روم »ا م

 0 ا ا 0 2 مومو 22

 اككسانم انو كَل ملم ةمأ ان برك نمو كل ٍنيمِلسم انلعجأو ابر 9 ميلعْلا عيمسلا َتن تأكل ليك
 م ص رور رز 2 1يم56 ما ما يه يمر و روس يرو س جب رع 2 00 ا

 بنتكلا مهملعي و كنياةمييلعأ اولثي مهنم الوسر مهيف ثعبأو 0 جسرا باولا تأ © كنإ انيلع بتو

 ريب مء - م امل ع مد

 452 مكحُم ا ريِزَعْل َتنأ كن ميك ريو ةكمأو

 وهو - ماقملا نم اوذختا سانلل انلقو يأ ةياتب اب ماقم نم اوذختاوؤم هلالجإو هميظعت نم برعلا

 #« ليعامسإو ميهاريإ ىلإ اندهعوؤ» هدنع اولص ي أ ىلصم ةبعكلا ءانبل ميهاربإ هيلع موقي ناك يذلا رجحلا

 امههانرمأ يأ «دوجسلا عكرلاو نيفكاعلاو نيفئاطلل يتيب ارهط نأؤ» ليعامسإ هدلوو ميهاربإ انرمأو انيصوأ يأ
 . هيف نيلصملاو هل نيمزالملا نيفكتعملاو هلوح نيفئاطلل ًالقعم نوكيل ناثوألاو ساجرألا نم تيبلا انوصي نأب
 نع ىلاعت ربخأ مث . . نيلصملاو ٠ نيفكتعملاو . نيفئاطلا : مارحلا تيبلا يف نيدباعلا فانصأ تعمج ةيآلاف
 50 ناكل اذه لعجا يأ «ًانمآ ًادلب اذه لعجا بر ميهاريإ لاق ذإو» لاقف ميهاربإ ليلخلا ةوعد

 مويلاو هللاب مهنم نمآ نم تارمشلا نم هلهأ قزراوإ رارقتساو نمأ يف هلهأ نوكي نمأ اذ ًادلب  ةمركملا
 اوغرفتيو كتعاط ىلع اولبقيل . تارمثلا عاونأ نم هناكسو هلهأ نم نينم ملا بر اي قزراو يأ «رخآلا
 نم قزرأو هللا لاق يأ ًاليلق هعتمأف رفك نمو لاق»هل ًاباوج ىلاعت لاق طقف نينم ؤملا هتوعدب صحو كتدابعل
 ةدم كلذو ًاليلق ًاعاتم ايندلا يف هعتمأف رفاكلا امأ ؟ مهقزرأ ال مث * ًاقلخ قلخأأ, نم ملا قز رأ اى ًاضيأ رفك

 ًاصيحم اهنع دجي الف رانلا باذع ىلإ هقوسأو ةرخآلا يف هئبجلأ مث يأ «رانلا باذع ىلإ هرطضا مث# اهيف هتايح

 ىلع قزرلا ليلخلا ساق . منهج ران هاوأم نوكي نأ رفاكلل عجرملاو للا سئبو يأ «ريصملا سئبو»

 : نم صاوخماب ةصاخ انف ةمامإلا فالخب رجافلاو ل ةلماش ةيريند ةمحر قزرلا نأ ىلع لاعت ههبنف ةماإلا
 تييبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإوإ» قيتعلا تيبلا ءانب ةصق نع ةياكح ىلاعت لاق مث « نينمؤملا

 « ليعامسإو ميهاربإ » نيميظعلا نيلوسرلا عفر وهو بيرغلا رمألا كلذ دمحم اي ركذاو يأ «ليعامسإو
 تنأ كنإ انم لبقت انبر# لالجإو عوضخب نالوقي اهو هئانب عفرو هساسأ عضوب |ههمايقو تيبلا دعاوق

 اذه انلمع انم لبقإ يأ انم لبقت انبر اي نيلئاق ةمي ةميركلا تاوعدلا هذبب ناوعديو ناينبي يأ « ميلعلا عيمسلا

 يأ «كل نيٌَمِلسمانلعجاو انبرإ) انتاينب ميلعلا انئاعدل عيمسلا تنأ كنإف ميركلا كهجول ًاصلاخ هلعجاو
 ملسي نم انتيرذ نم لعجاو يأ #كل ةملسم ةمأ انتيرذ نمو# كمكحل نيداقنم كل نيعضاخ انلعجا

 انيلع بتو# انجح كسانمو انتدابع عئارش انملعو يأ «انكسانم انرأو» كتمظعل عضخيو كل ههجو



 1 لوألا ءزجلا

 ًالوسر مهيف ثعباو انبرإ» ةمحرلا عساو ةرفغملا ميظع كنإف انمحراو انيلع بت يأ «ميحرلا باوتلا تنأ كنإ
 ءاعدلا هللا باجتساف ةكرابملا امهتاوعد ةلمج نم اذهو مهسفنأ نم ًالوسر ةملسملا ةمألا يف ثعبا يأ «مهنم
 يأ «ةمكحلاو باتكلا مهملعيو# نآرقلا تايآ أرقي ىأ 4كتايآ مهيلع ولتي» لي دمحم ربمملا جارسلا ةثعبب
 « ميكحلا زيزعلا تنأ كنإ» كرشلا سجر نم مهرهطي يأ« مهيكزيو» ةرهطملا ةّئسلاو ميظعلا نآرقلا مهملعي
 . ةحلصملاو ةمكحلا هيضتقت ام الإ لعفي ال يذلا ميكحلا . بلغي الو رهقي ال يذلا زيزعلا

 ناب ناذيإو مالسلا هيلع هل فيرشت هب ميهاربا ىلتبا» ةيبوبرلا ناونعل ضرعتلا ١- : ةسغالاتبلا
 يهاونو رماوأب هفلك ثيح ربتخملا ةلماعم هناحيبس هلماع ىنعملاو , ريطخ رمأل حيشرتو هل ةيبرت ءالتبالا كلذ

 . ىمظعلا ةمامإلل هقاقحتسا اهب رهظي

 هلخد نم ًانمآ يأ ئيزاجم دانسبالاو ةغلابملل «ًانمأوإ» هلوق يف لعافلا مسا عقوم ردصملا عاقيإ - "
 َ دراولاب هترسف ام ٌريخو «ًانمآ ناك هلخد نمو» ىلاعت هلوقك

 ميظعتلاو فيرشتلل «يتنيب ٌرهطو# ةلالجلا ريمض ىلإ تيبلا ةفاضإ -

 هجو كلذلو يضاملا نع ةياكح حاضملا ةغيصب ربعتلا درو « ميهاربإ عفري ذإو» ىلاعت هلوق 3

 ىريو رظني عماسلا نأكف نايعلاب ةدهاشم اهنأكو ةيضاملا ةروصلا راضحتسا وهو نايبلا نساحم يف فو رعم

 لابقتسالا ةغيصو : دوعسلا وبأ لاق مالسلا اههيلع ليعامسإو ميهاربإ وه ءاتبلاو عفنري وهو ناينبلا ىلإ

 (”ةرهابلا ةزجعملا نع ةئبنملا ةبيجعلا اهتروص راضحتسالل ةيضاملا لالا ةياكحل

 . ةغلابملا غيص نم ليعفو لاعف نأل ةغلابملا غيص نم ناتغيص «ميحرلا باوتلا»  ه

 ويدل ا ا 0 دئكاوفلا

 ليحتسم وهو هبذك وأ صخشلا كلذ قدص ملعيل ءيشلاب ناحتمالا لصألا ىف رابتخالا : ةيناثلا

 . قلخلل كلذ رهظيل ربتخملا ةلماعم هلماع هنأ دارملاف , رابتخالا لبق كلذب ملاع هنأل هللا ىلع

 لاوقألا هذه حصأو مالسلا هيلع ميهاربإ اهب هللا ربتخا يتلا تاملكلا يف نورسفملا فلتخا : ةثلاثلا

 نيح هللا يف هموق قارف : نهمتأف مي ميهاربإ نبم هللا ىلتبا يتلا تايلكلا » : لاق هنأ سابع نبا نع ىور ام

 نيح هنطو نم ةرجهلاو 3 هوقرحيل رانلا يف هايإ مهفذق ىلع هربصو 3 هللا ىف دورمن ةجاحمو 3 مهتقرافمب رمأ

 ""« هحبذب رمأ نيح هنبا حبذ نم هب ىلتبا امو . مهنع جورخلاب رمأ

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت ١/١74 . روثنملا ردلا(؟) ١1١/١
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 . نوملاظلا اهمرح يتلا ةوبنلا يهو «نيدلا يف ةمامإالا» ةميركلا ةيآلا يف ةمامرالا نم دارملا : ةعبارلا

 نيدلا يف ةمامإلا دارملا نأ رهظف « نيملاظلا نم ريثك اههلان ذإ عقاولا كلذ فلاخل ةيويندلا ةمامزالا تناك ولو
 . ةصاخ

 . ةدقفألا باذجنا يف رهاظ قيتعلا تيبلا ليضفت يف رسلا نأ ميقلا نبا ةمالعلا ركذ : ةسماخلا
 هيلإ نوبوثي مهف . ديدحلل سيطانغملا بذج نم مظعأ بولقلل هبذجف . هل اهتبحتو بولقلا ىوهو

 ًاقايتشا هل اودادزا 2 ةرايز هل اودادزا املك لب 3 ًارطو هنم نوضقي الو راطقألا عيمج

 © ًاقاتشم فرطلا اهيلإ دوعي ىتح اهرصبي نيح اهنع فرطلا عجري ال

 #ب * »ا

 «نولمعي اوناك امع نولأست الو . . ىلإ . . هسفن هفس نم الإ ميهاربإ ةلم نع بغري نموإ» : ىلاعت هللا لاق
 (14) ةيآ ةياهن ىلإ (1.0) ةيأ نم

 رانم قيتعلا تيبلل هئانب ةصقو . مالسلا هيلع ميهاربإ ليلخلا رثآم ىلاعت ركذ امل : هس هانا
 ال هنأ دكأو نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا نم ليلخلا ةلمل نيفلاخملل ديدشلا خيبوتلاب هبقعأ ١ ديحوتلا

 . ناطيشلا تاوطخل عبتم « . لقعلا فيفخ ءى يأرلا هيفس يقش لك الإ هتلم نع بغري

 فيفخ يأ هيفس مامز هنمو ةفخلا : هفسلا لصأو اهب فختساو اهنهتما «هسفن هفسإ» : : ستتمفغللا
 هؤافطصا دارملاو ىفصألا ريخت هانعمو ةوفصلا نم قتشم ساندألا نم ًايفاص هانلعج يأ «ءانيفطصاإ»
 عمج «ءادهشإ ةبرقو حالص هيف ام ىلإ ريغلا داشرإ : ةيصوتلا 4ىّصوإ» ىمظعلا ةمامالاو ةّلخلاو ةلاسرلاب
 . تضرقناو تضم «تلخ#» رضاح يأ دهاش

 رعب يعلا وع يو سومر . رى ءءع سا 2س اد ص رب موص مر

 نمل ةرآلا ىف هنو يتلف هلئيفطصأ دَقَلو , ةسفن هفس نما مكهرإ ةّلم نع بغرب نمو

 و عدس 92 و مو عم

 بوعي و هينب مكه'ربإ ابي ىصوو يو َنيِلَعْلا َبَرل ٌتنَلَسأ لَك مِلسَأ بهبر ,ه أَلاَ ذِإ 25 يحلل

 هتلمو ميهاربإ نيد نع بغري ال يأ «هسفن هفس نم الإ ميهاربإ ةلم نع بغري نموؤ» : ريامسيفللا
 رئاس نيب نم هانرتخا يأ «ايندلا يف هانيفطصا دقلو# اهنهتماو هسفن فختسا نم الإ ءارغلا ةحضاولا
 ىلعلا تاجردلا مهل نيذلا نيبرقملا نم يأ 4نسيحلاصلا نمل ةرخآلا يف هنإوإ» ةمامإالاو ةوبنلاو ةلاسرلاب قلخلا
 يأ «نيملاعلا برل تسلسأ لاق هل كسفن صلخأو كبر رمأل ملستسا ي  «ملسأ هبر هل لاق ذإ»

 عابتاب هءانبأ ليلخلا ىَّصو يأ «بوقعيو هينب ميهاربإ اهب ىصوو» همكحل تعضخو هللا رمأل تملستسا

 )١( ليوأتلا نساحم 7410/9



 0 لوألا ءزجلا

 1200-0 ل ا سمسم

 دترملا ترم مح ءاَكبش منك مأ هو نوملسم منو ال نوم الق نيدلا ركل قطصأ هلأ َنإ يب

 ادحو اهل قحيو ليعمتإ و مشهاربإ كيابا# هنلإو كهل دبعت للك ىدذب وتلا بي ل

 0 ا ةاماس ريس حو راو ع *َ مص 2 هدد 2 راو 7 0

 020 نولمعي أوناك اسع نولعست الو متبسك امه ملوْتبَك اماه ْتْلَخَدَ هم كلن 9 توماسم رهل نحنو

 مالسإلا نيد مكلراقخا يأ «نيدلا مكل ىفطصا هللا نإ ينب ايإ» ميهاربإ ةلمب ىصوأ بوقعي كلذكو هتلم
 مالسإالا ىلع اوت اوتبثا يأ «نوملسم متنأو الإ نتوق الفإ» امهئانبآأل بوقعيو ميهاربإ لاقل ةراكح اذهو اني

 نيح ءادهش متنكأ لب ب يأ «توملا بوقعي رضح ذإ ءادهش متنك مأإ» هب نوكسمتم متنأو توملا مككردي ىتح

 ؟ «يدعب نم نودبعت ام هينبل لاق ذإإ» ميهاربإ ةلم عابتاب هينب ىصوأو توملا ىلع فرشأو بوقعي رضتحا

 ال يأ ي«ًادحاو ًاهإ قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هلإو كطلإ ديعن اولاقإ» ؟ ىدعب هنودبعت ءيش يأ يأ

 هل نحن يأ «نوملسم هل نحنوإ) نيقباسلا كدادجأو كئابآ هلإ نيلاعلا بر هللا وه ًادحاوأ 0

 ةبيطلا ةيرذلا كلت ىلإ ًاريشم ىلاعت لاق ٠ ا يب مو كولا وح ا
 تبسك اسم اهإ» ىضمو فلس دق ليجو ةعامج كلت يأ هينبو ميهاربإ ىلإ ةراشإلاو «تلمخ دق ةنا هنو
 ال يأ «نولمعي اوناك امع نولأست الوإ» متبسك ام باوث مكلو تبسك ام باوث اهل يأ «متبسك ام مكلو

 . ءوس نم تبستكا ام ةعبت اهدحو لمحتت سفن لك لب ايندلا يف نولمعي اوناك امع ةمايقلا موي نولأست

 ال يأ يفنلا ىنعم هيف عقو « عيرقتلاو راكنإلا هب داري ماهفتسا «بغري نموه - ١ : ةغالاتبلا
 . نيرفاكلل خ خيبوتلا دروم ةدراو ةلمجلاو هيفسلا الإ ميهاربإ ةلم نع بغري

 ةبيغم ةلاح نع ًارابخإ ناك امل هنأل 4نيحلاصلا نمل ةرخآلا يف هنإو» « ماللا »و «ّنِإ ب ديكأتلا - ؟
 . دهاشمو مولعم هنإف ايندلا لاح فالخب ديكأت ىلإ تجاتحا ةرخآلا يف

 نساحم نم تاقتلالاو «انلق ذإ9 قايسلا ذإ تافتلالا باب نم وع © ملسأ ةبر.هل لاق ذإ 9# - .

 ميهاربإ باوج نأ امك هتيبرتب ءانتعإلاو فطللا ديزم راهظإل «هبر# ةيبوبرلا ناونعب ضرعتلاو . نايبلا

 ةراشإللو همالسإ ةوق لامكب ناذيإلل كل تملسأ : لقي ملو «نيملاعلا برل تملسأ # لاونملا اذه ىلع ءاج

 . ةعاطلا نسحو عوضخلاب هرمأ ىقلتُي نأ الإ قيلي ال نيملاعلل ابر ناك نم نأ ىلإ

 وهو قاحسإ بألاو ليع امسإ معلاو ميهاربإ دجلاف . دجلاو بأآلاو معلا لمش # كئابآ 8 هلوق - 5

 . مالكلا حيصف يف ةدوهعملا تازاجملا نم وهو « بيلغتلا » باب نم

 رضتحملا لوقي ال هّسفن توملا رضح اذإ هنأل هتامدقم نع توملاب ىّتك » : نايحوبأ لاق : ةديماكف

 لعجاو : ءاعدلا يف لاقي كلذلو مدقي نأ دبالو بئاغ هنأوهو ةبيرغ ةيانك «توملا رضحإ» هلوق فو ٠ ًائيش
 00 هرظتنن بئاغ ريخ توملا

 )١( طيحملا رحبلا ١/501 .
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 ةلاحلا هذه ىلع الإ تلا نع يهنلا «نوملسم متنأو الإ توت الو ىلاعت هلوق رهظ : هينببت
 هوقرافت الو مالسإالا ىلع اوتبئاف يأ 2 توم ا نيح ىلإ مالسإالا ىلع تابثلاب رمألا دوصقملاو )2 مالسوالا نم

 تنأو الإ لصت ال كلوقك لماكلا مالسإلا ىلع متنأو توملا مككردي ىتح ء ءاضيبلا هتجحم ىلع اوميقتساو ًادبأ
 . عشاخ

 «نولمعي اوناك امع نولأست الو .. ىلإ . . اودتهت ىراصن وأ ًادوه اونوك اولاقو» : ىلاعت هللا لاق

 . )١41( ةيآ ةياهن ىلإ )١18( ةيآ نم

 بغرو اهب نمؤي مل نم نأو . ةحمسلا ةيفينحلا ةلم يه ميهاربإ ةلم نأ ىلاعت ركذ امل : هَمسماَنملا
 نم ةلطابلا ىواعدلا نم باتكلا لهأ هيلع ام ىلاعت ركذ « ةهافسلاو ةلاهجلا يفايلعلا ةورذلا غلب دقف اهنع

 يه لب ةهبشوأ ليلد نع نكت مل ىوعدلا كلت نأن يبو «ةينارصنلاو ةيدوهيلا عابتا يف ةيادحلا نأ مهمعز

 نيلسرملاو

 هبو ليملا فنحلاو . قحلا نيدلا ىلإ لطابلا نيدلا نع لئاملا : فينحلا «ًافينح# : صستتفغغللا
 : رعاشلا لاق هيمدق ىدحإ ىف ف ,ليمل فنحألا يمس

 20 ني د لك نع ايد ًافينح انقلخ ذإ انقلخ اّنكلو
 ليئارسإ ينب يف مهو ًاطبس رشع ي ىنثا اوناكو هئانبأ تايرذ ىأ بوقعي ةدفح مهو طبرس عمج «طابسألا»

 يف اذه راص يأ بناجلا وهو قشلا نم هلصأو ةوادعلاو ةفلاخملا : قاقشلا «قاقش#» برعلا يف لئابقلاك
 وهو غّبصلا نم ةذوخأم ةغبصلا هللا ةغبصإ ةياقولا ىنعمب ةيافكلا نم « مهكيفكيسفإ» قش يف اذهو قش
 ةلداجملا ىهو ةجاحملا نم اننولداجتأ «اننوجاحتأ» ٌنيَدلا اهب دارملاو ناولألا نم نولب ءىشلا رييغت
 . هدحو هللا هجو لمعلاب دصقي نأ صالخإلا «نوصلخم#

 انما اولوق و ه9 سيكرْشُمْلا نم م ناك امو افي عمر هلم لينه أ أو اًدوه ًاونوك ولاَ

 اودتهت ًادومي انتلم ىلع اونوك دوهيلا لاق يأ «اودتهت ىراصن وأ ًادوه اوناكاولاقو» : ريميل
 ًافينح ميهاربإ ةلم لب لق جوعملا هنيد ىلإ وعدي نيقيرفلا نم لكف اودتهت ىراصن اوئوك ىراصنلا لاقو

 الئام هنوك.لاح ميهاربإ ةلم يهو ةحمسلا هيفينحلا ةلم عبشن لب دمحم اي مه لق يأ «نيكرشملا نم ناكامو

 لهأب ضيرعت هيفو ًادحوم ًانمؤم ناك لب نيكرشملا نم ميهاربإ ناك امو ميقلا نيدلا ىلإ اهلك نايدألا نع

 اهيأ اولوق يأ «انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ اولوق# . لالضو كرش وه امل هيلع مه ام نأ ناذيإو باتكلا

 ) )1فاشكلا ١/ ه١4



 1 لوألا ءزجلا
 200 000110 ا

 سعو ع و ئسوم ىوأ امو طابسألاو بوقعي و ىلإ و ليِعاميَو مكه, لإ لزنأ امو انيلإ نا و هلأ

 ري سر رئيس روم سرس ١ سك سلال را سرا سا اس2 م 6 2 0

 دقق ءديمتماءآَم لق اونماع نإ عه: َنوملَسم لأ نحتو مهني حا نيب قرفن ال مور ني نويبنلا قو امو

 نم نسخ نم أ ةعبص هو يللا ميمي ل ْهكيفخَسسق قلتش ىف مَ أروَ نإ ردا
 لم يي سرع اس سرا را سو سر سل مع أ 7 عام ع م لام عل ملم ٌث سلال ع هذ - 1

 رهل نحنو ركلامعا ركلو انلثمعا انلو ركبرو انبر وهو هللا اًنتوَجاَحنَأ لف 079 َنودبلع , هل نحو ةغبص هلأ
 60 م ع

 اعلق ئرصُتوأ ادوه أوناك طابسألاو بوقعيو قلما و لعام مكه نإ نواومت م ات نوصلخم
 00 0 ا 120082

 تبسك امام تلح دهم كت هج ندمت نع ليَ لأ نم ,هدنع ٌةدلبَش مك نم ْلظ لظأ نمو هلأ

 هاما ص رس سل ىف 2 قمع

 ه2 تومي أوناك نع َنولعسم او مسك ام لَو

 برقعيو قاحسإو ليعاسإو ميهاريإ ىلإ لزنأ امو» ميظعلا نآرقلا نم انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ نونمؤملا

 ةدفح كلذكو اهب نيدبعتم ءايبنألا ناك يتلا ماكحألاو فحصلا نم ميهاربإ ىلإ لزنأ امبانمآو يأ «طابسألاو
 ةاروتلا نم يأ # ىسيعو ىسوم يتو أامو» مهيف ةوبنلا تناك ثيح طابسألا مهو قاحسإو ميهاربإ

 امب قدصنو أ ًاعيمج ءايبنآلا نم مهريغ ىلع لزنأ امب نم ؤنو يأ #مير نم نويبنلا يتوأ اموإ» ليجنإالاو

 نم ؤن ال يأ *مهنم دحأ نيب قّرفن ال تارهابلا تازجعملاو تانيبلا تايآلا نم هللا دنع نم هب اوءاج

 هللا رمأل نوداقنم يأ #نوملسم هل نحنو# ىراصنلاو دوهيلا تلعف امك ضعبلاب رفكنو ضعبلاب
 هب متنمآ ام سفنب باتكلا لهأ نمآ نإ يأ «اودتها دقف هب متنمأ ام لثمب اونمآ نإفإ» همكحل نوعضاخ

 ناميالا نع اوضرعأ نإو يأ *قاقش يف مه افإف اولوت نإوإ» متيدتها امك قحلا ىلإ اودتها دقف نينم ملا رشعم
 مهكيفكيسفإ» ءىش ىف قحلا بلط نم اوسيلو . كفالخو كتوادع نوديري امنإ مهنأ ملعاف هيلإ مهتوعد امب

 ام عمسي ىلاعت وه يأ «ميلعلا عيمسلا وهو مهنم كمصعيو مهاذأو مهرش دمحم اي كيفكيس يأ عهللا

 ام يأ #ةغبص هللا نم نسحأ نمو هللا ةغبص# رشلاو ركملا نم مهبولق يف هنورمضي ام ملعيو هب نوقطني

 2 بوثلا يف غبصلا رهظي امك انيلع هرثأ رهظف هيلع انرطفو هب انغبص ىذلا هللا نيد وه ناميإلا نم هيلع نحن

 هاوس ًادحأ دبعن الو العو لج هدبعن نحنو يأ 4نودباع هل نحنوإ ًانيد ىأ ةغبص هللا نم نسحأ دحأ الو

 مكنم ءايبنآلا نأو . هؤابحأو هللا ءانبأ مكنأ نيمعاز هللا ٍنأش يف اننولداجتأ يأ «هللا يف اننوجاحتأ لقإل

 مكلو انلامعأ انلوإ هديبع انَّذكو ءاوسلا ىلع ىلع عيمجلا بر يأ «مكبرو انبر وهوإط ؟ مكريغ نود

 يأ «نوصلخم هل نحنوإ# هريغ رزو دحأ لمحتي ال مكلامعأ ءازج مكلو انلامعأ ءازج انل يأ «مكلامعأ

 ًادوه اوناكطابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ نإ نولوقت مأ# هلل لمعلاو نيدلا انصلخأ دق
 لقإ# ىراصن وأ ادوبي اوناك مهدافحأو لسرلا ءال ؤه نأ باتكلا لهأ رشعم اي نوعدت مأ يأ ؟ 4ىراصنوأ
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 نم مهأربو مالسإلا ةلمب مهل هللا دهش دقو ؟ هللا مأ مهتنايدب ملعأ متنأ له ىأ «هللا مأ ملعأ معنأأ

 مهنأ نومعزت فيكف «ًاملسم ًافينح ناك نكلو ًاينارصن الو ًايدوهب ميهاربإ ناك ام # ةينارصنلاو ةيدوهيلا

 تلمتشا ام متكو ىفخأ نمت ملظأ دحأ ال ىأ «هللا نم هدنع ةداهش متك نمب ملظأ نمو# ؟ مكنيد ىلع

 نأ نم هنع يرابلا ربخأ ام متك نمم ملظأ دحأ ال وأ . هللا لوسرب ةراشبلا نم ليجنإالاو ةاروتلا تايآ هيلع
 اهيلع مهيزاجمو مهل امعأ ىلع علطم ىأ 4نولمعت امع لفاغب هللا اموإل مالسإالا ىلع اوناك ماركلا ءايبنألا

 اهررك «نولمعي اوناك |مع نولأست الو متبسك ام مكلو تبسك ام اه تلخ دق ةمأ كلتإ# ديدش ديعو هيفو

 نوزاجي مهردق ةلالجو مهلضف ىلع ءايبنألا كئلوأ ناك اذإ يأ . فيوختلاو ديدهتلا ىنعم تنمضت ابخأل

 . ةداعإلا نع ىنغأف اهريسفت مدقت دقو . ىرحأ متنأف مهبسكب

 لاقو أدوبي اونوك دوهيلا لاق يأ فذحلاب زاجيإ هيف 4ىراصن وأ ًادوه اونوك اولاقو#-١ : : هغال لا

 ًالطاب رخآلا .نيد دعي قيرف لك نأل كلذ اولاق نيقيرفلا نأ ىنعملا سيلو . ىراصن اونوك ىراصتلا

 نود نيسلاب لعفلا ريدصتو ٠ مهرش هللا كيفكي يأ رهاظ زاجيإ هيف # هللا مهكيفكيسف# -

 . بيرق نمز يف عقاو مهيلع هروهظ نأب رعشم فوس

 ءايشألا عيمجب هملعو هعمس طاحأ يذلا هانعمو ةغلابملا غيص نم «ميلعلا عيمسلا» - "©

 رثأ رهظي | نم ؤملا ىلع هتمس رهظت ثيح ةراعتسالا قيرطب ةغبص نيدلا يمس هللا ةغبصإل - 4
 2”بوثلا يف غبصلا

 عيرقتلاو خيبوتلا ةهج - ىلع دراو ماهفتسالا «هللا يف اننولداجتأ#»  ه

 (ع لفاغب هللا اموو# نآرقلا نم نطاوم يف ةيآلا هذه دورو رركت : لوألا ةد ةدئافلا دككئاوفلا

 (”ىدس مهرمأ كرتي ال

 مام يف ه هوغبص مايأ ةعبس هيلع ىتأف دلو مهدحأل دلو اذإ ناك ىراصنلا نإ : سابع نبا لاق : ةيناثلا

 ًايئارصن راص كلذ اولعف اذإف ناتخلا ناكم روهط اذه نولوقيو . كلذب هورهطيل يدومعملا : هل لاقي

 («©ةيآلامذه هللا لزنأف ًامح

 لوسر لقف مهلسيللا لهأل ةيبرعلاب اهنو رسفيو ةيناربعلاب ةاروتلا نوءرقي باتكلا لهأ ناك : ةثلاثلا

 ىراخبلا هاور ( انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ : اولوقو مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت ال) : لع هللا

 عا دع

 ؟7؟ ص يدحاولل لوزنلا بابسأ (") . ١/ 4١5 طيحملا رحبلا (7) . ١١ ص تايبلا صيخلت )١(



 1١١ يناثلا ءرحجلا

 «نولمعي امع لفاغب هللا امو . . ىلإ . . سانلا نم ءاهفسلا لوقيس# : ىلاعت هللا لاق

 )١148(. ةيآ ةياهن ىلإ )١44( ةيآ نم
 ةلبق تناك دقو ىراصن و ًادوهب اوناك هعم ءايبنألاو ميهاربإ نأ ىراصنلاو دوهيلا معز : هَبساَنملا
 ةبعكلا ىلإ هجوتلاب كي رمأ (لف سدقملا تيب لبقتسي ةكمب وهو هيلع هللا تاولص ناكو سدقملا تيب ءايبنألا

 هدلوم ىلإ دمحم قاتشا دقل : اولاقو مالسإالا نم لينلل ةعيرذ كلذ اوذختاو هتلاسر يف دوهيلا نعطةفرشملا
 دريل ةغمادلا ةجحلا هنقلو ءاهفسلا هلوقيس امب ميركلا هلوسر هللا ربخأف . هموق نيد ىلإ عجري بيرق نعو
 ةلبقلا ليوحت لبق رابخإلا اذه ناكو . هوركملا ةأجافم دنع مهنم ىذألا لمحت ىلع هسفن نطويو . مهيلع
 . مالسلا هيلع هل ةزجعم

 . راضملاو عفانملاب ةفرعملا ليلق . يأرلا فيعض لهاجلا وهو هيفس عمج «ءاهفسلا# : : ستلفغللا
 نع ىو : : لاقي مهفرص 4 مهألوإ» جسنلا فيفخ ناك اذإ هيفس بوث مهوق نم ةقرلاو ةفخلا هفسلا لصأو
 , ©"لدعلا : ليقو رايخلا : برعلا مالك طسولا : يربطلا لاق «ًاطسوإ» فرصنا يأ هنع ىلوتو ءىشلا

 مدقلا رخؤم وهو بقع ةينثت «هيبقعإ نامومذم ريصقتلاو ولغلا نأو اهطاسوأ ءايشألا ريخ نأ اذه لصأو

 دجن رطش انب ودعت : رعاشلا لوقك ةهجلا ىنعمب يتأي ةغللا يف رطشلا «رطش# ةليقثو ةقاش 4ةريبك#
 ( نامكيالا رطش روهطلا ) ثيدحلا هنمو فصنلا ىنعمب يتأيو . ةدقاع يهو

 ًارهش رشع ةتس سدقملا تيب وحن ىَلِص ةنيدملا وهلا لوسر مدق امل : لاق ءاربلا نع ا ا م #آذ
 بّآقت ىرن دقإ» ىلاعت هللا لزنأف ةبعكلا وحن هجوتي نأ بحب يَ هللا لوسر ناكو ٠ ًارينع ركع ةفيبع ذأ

 ؟ اهيلع اوناك يتلا مهتلبق نع مهألو ام -دوهيلا مهو  سانلا نم ءاهفسلا لاقف ةيآلا «ء امسلا يف كهجو

 يراخبلا هجرخأ . ةيآلا رخآ ىلإ "”6برغملاو قرشملا هلل لقإ ىلاعت لاق

 رب رع

 ُءآَّشسإ نم ىدبي ا لق اهبلط أوثاك تلا مك نع مهللوام سانلأ نم آهمسلا لوقيس *

 اني نول نوي و سانلا لع آد أونوعَصل اعسو هما ركدتلعتب َكلادَك و 02 يقَتسُم طارص لإ

 لا ءافعض لوقيس يأ «سانلا نم ءاهفسلا لوقيس» : رحس يللا
 ١ سدقملا تيب يهو اهيل | نولصي اوناك يتلا ةلبقلا نع مهلوحو مهفرص ام يأ «اهيلع اوناك يتلا مهتلبق

 قرشلا هل هلل اهلك تاهنحا دمحم اي ىف لق يأ # بريقملاو ىرسشلا لل لات ؟ مهلبق نم نيلسرملا هلق
 نينم وملا هدابع يده يأ «ميقتسم طارص ىلإ ءاسثي نم يد هللا هجو كانهف انهوجو انيلو انيأف برغملاو

 مالسإلا ىلإ مكانيده (ى يأ «ًأطسو ةمأ مكانلعج كلذكو» نيرادلا ةداعسل لصوملا ميوقلا قيرطلا ىلإ
 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل# ًارايخ الودع ةمأ نينم ؤملا رشعم اي مكانتلعج كلذك

 )١( يربطلا رصتخم ١/  . 58ص يدحاولل لوزنلا بابسأ (؟) 77



 ةرقبلا ةروس (7) 6

 لإ ةريبَكَل ْتناَكن إو هَيبقَع لع بلَقني نم ٌلوُسَرلا عنب نم معنل الإ ابيلع تنك ىبلا ةلبقلا اناعجامو ع هم ضم يما رع أ صرص خا م عد كاع م مص حم 02 هل موصل سل يا  ةوالمح ع موس ص مع
 هاهجو َبْلَقت ئرت دك ه2 محرر فول سائلأب هلاَنِإ ركشلمإ عيضيي هلا ناكامَو هلأ ىَدَه نيل لع 2 دل صصص ةردعرو لما رب عم م س صام يم هدد

 رهرطش ركهوجو أولو متنك ام ثيحو مارح دجسملا رطش كهجو لوفاباضرت ةلبق كنيلونلف ءامسلا ىف جر سرا مص ربرب ى شامصص رتل ارا مرر مو هامور ص سم ص ا حس همر كل ل هسا 2 م سل م كر 8
 هه دمت اع لَ ف َمَبو ني حلال ترعب بتكون َ ج6 م ليرلوسم ص م رورو #6 م تر 2
 اموإ» مكغلب هنأ لوسرلا مكيلع دهشيو « مهتغّلب مهلسر نأ ةمايقلا موي ممألا ىلع اودهشتل يأ 6 ديهش

 الإ» ةبعكلا ىلإ اهنع كانفرص مث سدقملا تيب ىلإ هجوتلاب كانرمأ امو يأ «اهيلع تنك يتلا ةلبقلا انلعج

 نمم . لوسرلا قدصي نم ملعنف سانلا ناميإ ربتخنل الإ يأ «هيبقع ىلع بلقني نمم لوسرلا عبتي نم ملعنل
 ناك نإو يأ هللا ىده نيذلا ىلع الإ ةريبكل تناك نإو» هنيقي فعضل رفكلا ىلإ عجريو نيدلا ىف ككشي

 الو حص ام ىأ «مكنايإ عيضيل هللا ناك امو هللا مهاده نيذلا ىلع الإ ًابعصو ًاقاشل ليوحتلا اذه
 وهو تام نمع لكي هولأس نيح كلذو اهيلع مكبيثي لب سدقملا تيب ىلإ مكتالص هللا عيضي نأ ماقتسا

 ليلعت «ميحر فوءرل سانلاب هللا نإإ» ىلاعت هلوقو . تلزنف ةلبقلا ليوحت لبق سدقملا تيب ىلإ يلصي

 يف كهجو بلقت ىرن دقإ» اهولعف يتلا ةحلاصلا مهل امعأ عيضي ال هدابعب ةمحرلا ميظع ىلاعت هنأ يأ مكحلل
 «اهاضرتة لبق كئيلونلف» ةلبقلا ليوحتل ًاقوشت ءامسلا ةهج دمحم اي كرصب دّدرت انيأر ام ًاريثك 4# ءامسلا
 يأ «مارسلا دجسملا رطش كهجو لوف# ميهاربإ كيبأ ةلبق  ةبعكلا يهو -. اهبحت ةلبق ىلإ كنهجونلف يأ

 نونمؤملا اهيأ متنك |مثيحو يأ هرطش مكهوجو اولوف منك |ثيحوإ» ةمظعملا ةبعكلا وحن كتالص يف هجوت

 تاهبشلا ءاقلإب سانلا نونتفي مهنكلو هللا دنع نم قح ةلبقلل ليوحتلا اذه نأ نوملعيل ىراصنلاو دوهيلا

 ديدهتو ديعو هيفو ٠ اهياع مهءزاجيسو مهلامعأ نم ءيش هيلع ىفخي ال يأ «نولمعي امع لفاغب هللا امو»

 . م
 نمب هنيد نع دتري نمل لّمم ثيح ةيليثمت ةراعتسا «هيبقع ىلع بلقتي» هلوق يف-١ : ةّسغالاتبلا
 . رخفلا مام,الا هدافأ هيبقع ىلع بلقني

 طارص» هلوق يف ميملا يهو ةلصافلل ةاعارم غلبألا مدقو ةمحرلا ةدش : ةفأرلا #ميحر فوءرل# - ١

 . ةغلابملا غيص نم |مهالكو# ميحر فوءر# هلوقو # ميقتسم

 ىمسي عونلا اذهو كبر هجو ىقبيو» هلوقك تاذلا هب دارأو هجولا قلطأ «4كهجو لوف -*
 . لكلا ةدارإو ءزجلا قالطإ باب نم « لسرملا زاجملا ٠
 هيلع حون ىعدُي ) : لاق لي هللا لوسر نأ هحيحص يف ىراخبلا جرخأ : ىلوألا : دكداوفلا



 ااحو يناثلا ءزجلا

 له هتمأل لاقيف معن لوقيف ؟ تغلب له : لوقيف بر اي كيدعسو كيبل : لوقيف ةمايقلا موي مالسلا

 كلذف ّْلب دق هنأ نودهشيف هتمأو دمحم : لوقيف ؟ كل دهشي نم لوقيف ريذن نم انءاج ام نولوقيف ؟ مكغلب

 . 4 ًاديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهشاونوكتلالجو زع هلوق

 نأل مكتالص ىأ « مكناعإ عيضيل هللا ناك اموإ» هلوق ىف ؛ ًاناميإ , ةالصلا ىلاعت هللا ىمس : ةيناثلا

 ا تحس ام

 ا ا

 «نودتهت مكلعلو . . ىلإ . . كتلبق اوعبت ام ةيآ لكب باتكلا اوتوأ نيذلا تيتأ نئلو : ىلاعت هللا لاق
 )١6(. ةيأ ةياهن ىلإ ١( ؟©) ةيآ نم

 ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نم ةلبقلا ليوحت دنع دوهيلا نم ءاهفسلا هلاق ام ىلاعت ركذ امل : َهَسسماَسملا
 دق باتكلا لهأ نأ تايآلا هذه ىف ركذ . قيتعلا تيبلا وحن هتالص ىف هجوتي نأب هلوسر رمأو , ةمظعملا

 اهليزت ةضراع ةهبشل كتلبق اوكرت ام مهنإف . مهمالسإ نم سأيلا ةجرد ىلإ ةرباكملاو دانعلا يف اوهتنا

 . باتكلا لهأ بيذكتو دوحج نم ٍقَ هل ةيلست كلذ يفو . ًارابكتساو ًادانع كوفلاخ امنإو . ةجحلا

 ام : سفنلا ىوهو . روصقم ىوه عمج « مهءاوهأ ةمالعلاو ةجحلا : ةيآلا «ةيآ» : صحت تفغللا

 نيذلا لازي الو»ةيرملاوءارملا هنمو هيف كش ء ءيشلا يف ىرتما .كشلا :ءارتمالا«نيرتمملا»» هيلإ ليمتو هبحت
 وهو ةليقلا اهب دارملاو دحاو ىنعمب هجوو ةهجو ةهجو : ءارفلا لاق 4ةهجوإط» كش يأ «هنم ةيرم يف او رفك

 اورداب يأ «اوقبتسافإط اهلبقتسم يأ : ءارفلا لاق هجولا ركذ نع ىنغتساف ههجو اهيلوم وه يأ «اهيوم
 . فوخلا : ةيشخلاو مهوفاحت « مهرشخت» ة ةريخ عمج ةحلاصلا لامعألا #تاريخلاظ اوعراسو

 مص مص جا - م2 هم ور هلم م مصاص جار ل

 لا ل امو هتف حباتب تأ آمو كتلبتاومبتام 6 لحب بتتكبلااوثوأ نا تيأ نو

 تكج نشل هللاو يأ «كسلبق اوعبت ام ةيآ لكب باتكلا اوتوأ نيذلا تيتأ نئلو» : ريسيفللا
 تنأ امو» كتلبق ىلإ اوّلص الو دمحم اي كوعبتا ام ةلبقلا رمأ يف كقدص ىلع ةزجعم لكب ىراصنلاو دوهيلا
 ثيح ةغرافلا مهعامطأ عطقل اذهو . اهنع هللا كلوح نأ دعب مهتلبق عبتمب تنأ تسلو يأ « مهتلبق , عباتب

 امو»8مالسلا هيلع هل اري نعت هرظتتن يذلا انبحاص نوكت نأ وجرن انكل انتلبق ىلع تبثاول : دوهيلا تلاق

 ةلبق نوعبتي ال دوهيلا نأ امك . دوهيلا ةلبق نوعبتي ال ىراصنلا نإ يأ «ضعب ةلبق عباتب مهضعب

 نم مهءاوهأ تعبتا نئلو» ليئارسإ ينب نم لكلا نأ عم ديدشلا فالخلاو ةوادعلا نم مهنيب امل . ىراصنلا



 هل
 مام .روريالا# وص م ع م 2 ماس تار اس تأ سل سوما ما دم م ريس غل رب مصوأط م 22 و

 بنتكلا مهننيتا< نيذلا 0 نيبلاظلا نمل اذإ كنإ علا نم كلءاجام دعب نم مهءاوهأ تعبت نيلو
 رع دع

 مام ربررام مع ع س2 دو مص رص اص ركع رسول لس ارك را نع عرس يع رك ل هلا ا ع ني ع سرا سس أ ع ل ساس صرع لل لا

 نئوكت الف كير نم قحل 612 نوملعي مهو قسحلا نومتكيل مهنم امي رف نإ و مهءانبأ نوفرعي اي ,هنوف رعب
 نإ اسي اقل عب تأ اوك نأ تاتا يوم و هب لَو ستتم 3 3 و ا ء 2 و م م سو مو دو ٠ 2 22 م هل زوارق عد صابر م 2

 طا
 ع ار 2 م هم ةاموص ن2 م مو د صور ص اص لص رص نع رع سيال ع ل حرص رنا سس سا 00 ا

 كير نم نحلل هنإو مارحلا دجسملا َرَطَش كهجو لوف تجرح ثيح نمو 022 ريدق وى لك لع هلل
 و ل ا ل ل ل ل ل مها 0290000 7 00101

 6 3 . 97 . . خد هلإ
 اولوف منك ثيحو مارحلا دجسمل رطش كهجو لوف تجرحن ثيح نمو نولمعت لغتي 2و

 مل ومص مو: 2, 2 جرف ير وعلم هام رببم يل رييمو سورس وعر

 1و مهوشحت الف مهنم أوملط نا ال هج ركل ساد نوعي المل رمرطس كه وجو

 دعب هنوبحيو هنووبب ام تعبتاو . مهئاوهأ ىلع مهترياس كنأ ردقو ضرف نئلو ىأ «ملعلا نم كءاج ام دعب
 شحفأ بكترا نم نوكت يأ 4نيملاظلا نمل ًآذإ كنإ» يحولا قيرطب كءاج ىذلا ناهربلا حوضو
 وهو . نيمرجملا ةرفكلا ءاوهأ عابتا نم ِةِكءاشاحف الإو ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع راو مالكلاو « ملظلا

 امك هتوفرعي# ىراصنلاو دوهيلا يأ «باتكلا مهانيتآ نيذلا# . قحلا ىلع تابثلل جييهتلا باب نم

 نإوإ» نيقي ةفرعم هدلو مهنم دحاولا فرعي امك اهيف ءارتما ال ةفرعم ًادمحم نوفرعي يأ «مهءانبأ نوفرعي

 قحلا نوفخيل  مهرابحأو مهؤاس ؤر مهو  مهنم ةعامج نإو ىأ «نوملعي مهو قحلا نومتكيل مهنم ًاقيرف
 يف مهدنع ًابوتكم هنودجي ىذلا» توعنلا رهظأب مهيدل توعنم هنأ عم يبنلا ةفص نوفخيو هنونلعي الو
 يأ «نيرتمملا نم ٌننوكتالف كبر نم قحلا» نافرعو ملع نع هفاصوأ نومتكي مهف «ليجنإالاو ةاروتلا
 لوسرلل باطنخلاو . نيكاشلا نم ننوكت الف قحلا وه نيدلاو ةلبقلا رمأ نم دمحم اي كيلإ هللا هاحوأ ام
 ىأ ههجو اهيّلوم وه ٌةلبق ممألا نم ةمأ لكل يأ «تاريخلا اوقبتساف اهيلوم وه ٌةهجو لكلو# هتمأ دارملاو
 ىأ «ًاعيمج هللا مكب تأي اونوكت انيأ#» تاردخلا لعف ىلإ نونم ؤملا اهيأ اوعراسو اوردابف ههجوب اهيلإ لئام
 لطبملاو قحملا نيب لصفيف باسحلل هللا مكعمجي لابجلا للُق وأ ضرألا قامعأ نم اونوكت عضوم يأ يف

 نموإ» مكنادبأو مكماسجأ تقرفت نِإو ضرألا نم مكعمج ىلع رداق وه ىأ «ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ وف
 يف كهجوب هجوتف رفسلل هيلإ تجرخ ناكم يأ نم يأ «مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف تجرخ ثيح
 يواست نايبل هرركو هريسفت مدقت «نولمعت امع لفاغب هللا امو كبر نم قحلل هنإوإ ةبعكلا ةهج كتالص

 مكهوجو اولوف متنك امثيحو مارحلا دجسملا رطش كسهجو لوف تجرخ ثيح نموإ# رضحلاو رفسلا مكح
 نم خسن ام لوأ ناك ةلبقلا نأ راركتلا اذه ةدئافو . ةفرشملا ةبعكلا لابقتساب ثلاث رمأ اذه «هرطش

 نوكي الثل# ىلاعت لاق ةهبشلا ةلازإو ريرقتلاو ديكأتلا لجأل راركتلا ىلإ ةجاحلا تعدف . ةيعرشلا ماكحألا

 انتلبق عبتيو اننيد دحجي : اولوقيف دوهيلا مكيلع جتحي الئل ةلبقلا رمأ مكفرع يأ «ةجح مكيلع سانلل

 لع نم ملوح



 اوملظ نيذلا الإ# هتلبق فلاخيو ميهاربإ ةلم دمحم يعدي : نيكرشملا لوقك وأ مكيلع ةجح مهل نوكتف

 ينوفاخو مهوفاخت الف ليلعت يأ نولبقي ال نيذلا نيدناعملا ةملظلا الإ يأ «* ينوشخاو مهوشخت الف مهنم
 قيفوتلاو ميهأربإ مكيبأ ةلبق ىلإ ةيادهلاب مكيلع يلضف متأ ىأ «نودستهت مكلعلو مكيلع يتمعن متالو»

 . نيرادلا ةداعسل

 ءوس لامكب ناذيإلل «باتكلا اوتوأإ» هلوق ىف ريمضلا عضوم لوصوملا مسا عضو ١ : ةغاللتلا
 . دانعلا نم مهلاح

 ةيمسا ةلمجاهنل 4كقلبق اوعبت م هوق نم يلا يف لبأ ةلجلا هذه «مهتبق عب داتب تنأ امو * 

 . ةيهإالا تاحوتفلا بحاص هركذ ًايناث ءابلاب اهيفن ديكأتلو ًالوأ

 اي ل ل امك» - ؛

 مهبالصأ نم نيذلا مهئانبأ

 فرعت |يًا دمحم فرعتأ : مالس نب هللا دبعل لاق باطنخلا نب رمع نأ ىور : ىلوألا : دكئباوفلا

 ٠ يبن هنأ هيف كشأ تسلو هتفرعف هتعنب ضرألا يف نيمآلا ىلع ء امسلا نم نيمألا لزن ٠ رثكأو لاق ؟ كدلو

 ”هسأر رمع لّبقف . تناخ اهلعلف همأ نم ناك ام يردأ الف ىدلو امأو

 باتكلا لهأ مذ يف هللا داز اذهلو . مهريغ ىلع ههجوت نم دشأ ءاملعلا ىلع ديعولا هجوت : ةيناثلا

 . ملع نع هبكتري نمك لهج نع ابنذ بكترملا سيل هنإف #نوملعي مهو# هلوقب

 لوألا نأ راركتلا اذه يف ةمكحلاو : يبطرقلا لاق تارم ثالث ةبعكلا لابقتساب رمألا رركت : ةثلاثلا

 © . رافسألا يف جرخ نمل ثلاثلاو . راصمألا ةيقبب وه نمل يناثلاو . ةكمب وه نم

 «نودتهملا مه كئلوأو . . ىلإ . . مكنم ًالوسر مكيف انلسرأ امك» : ىلاعت هللا لاق

 . )/١81( ةيآ ةياهن ىلإ )١161( ةيآ نم
 ىمظعلا هللا ةمعنب مهريكذتو . نينمؤملا ةبطاخمب ةيركلا تايآلا تأدب : ةبسانملا ا : ل ا 5 د

 ليصفلاب تركو ليئارسإ ىنب , نع ةقباسلا تايآلا تثدحت نأ دعب ٠ ديكو نيلسرملا متاخ ةثعبب ٠ مهيلع

 نآرقلا ددع دقو ٠ ةميركلا ةروسلا ثلث ىلع ديزي ابف نارفكلاو دوحجلاب اهولباق يتلا مهيلع هللا. معن

 )١( ريثك نبا رصتخم ١/ . . 14يبطرقلا (7) . 8.8 /7 ليوأتلا نساحمو ١78/7



 ةرقبلا ةروس (؟) هل

 نيرادلا يف مهتداعس اهب يتلا ةميكحلا تاعيرشتلاو ةليلجلا معنلاب نينم ؤملل ريكذتلا رود

 هبنتلا ركذلا لصأ «ينوركذافإ» ةيوبنلا ةّنسلا «ةمكحلاإ» ميظعلا نآرقلا «باتكلا» : صشكفللا
 ءالبلا لصأ « مكنولبنلو# يبلقلا ركذلا ىلع ةمالع هنأل ًاركذ ناسللاب ركذلا ىمسو . روكذملل بلقلاب

 يذؤي ام لك : ةبيصملا «ةبيصم# «ةنتف رخلاو رشلاب مكولبنوإ رشلاب وأ ريخلاب نوكي دق مث . ةنحملا

 ةمحرلا ىنعمب هللا نم يهو ءاعدلا ةالصلا يف لصألا #تاولصو» هدلو وأ هلام وأ هسفن يف هبيصيو نمؤملا

 . رافغتسالا ىنعمب ةكئالملا نمو

 لس نيس 5 رت را يي رمل رع رس رع تجوع إل يس رس تو ولأ را رس را رس سر نس صر ع عل ل ور سصرص و ريوعرس سرا سا رك رس يسرا صوب يس و اسس ص

 ا انلسرا امك

 مر ور ل.

 ريصلاب أوئيعتسأ أونما6 نيا اهمأكي و 401 نورفْكَت الو ىلأوؤكشأو فرك ذأ قو ذاق 42 «2) وسعت

 نك هيحأ لب تا 3 اومأ هلا ليبَس ىف ُلتْقي نمل أولوُمت الو ©©© َنِربَصل مم هلآ ة واصلا

 ريو ترم سفنألاو لوما نم نم صُقَنو و عوجلاو فول نم وَ منوم هه َنورعْت

 تول ميل كبتلوُأ 59 نوعجاو هبل انإَو للان أولاَك ةبيصم مهتبدصأ 1ذإ َنيِْلأ ت2 َنيِريَصل
 ما رم و را سا مسومصم م سر

 0 © َنودتهمْلا , مه ه َككلوأو“ ةمحرو مهر 7

 # يتمعن متآلو# هلوق يف قبس امب قلعتم مالكلا « مكنم ًالوسر مكيف انلسرأ امك» : سيييفتلا
 مكيلع أرقي يأ «انتايآ مكيلعاولتيإ» مكنم ًالوسر مكيف تلسرأ كلذك يتمعن مكيلع تممتأ امك ىنعملاو
 مكملعي يأ #ةمكحلاو باتكلا مكملعيو# لاعفلا حيبقو كرشلا نم مكرهطي يأ «مكيكزيو# نآرقلا

 رومأ نم مكملعي يأ 4نوسلعت اونوكت مل ام مكملعيو# ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو « ديجملا باتكلا ماكحأ
 ةعاطلاو ةدابعلاب ينو ركذا يأ «مكركذأ ينوركذافطهنوملعت اونوكت مل يذلا ريثكلا ءيشلا نيدلاو ايندلا

 دوحجلاب اهورفكت الو مكيلع يتمعن اوركشا يأ 4نورفكت الو يل اوركشاوإ# ةرفغملاو باوثلاب مكركذأ
 الو ينركذت» : هبر هل لاق ؟ كركشأ فيك بر اي : لاق مالسلا هيلع ىموم نأ يور . نايصعلاو
 نينم ملا هدابع ىلاعتو كرابت ىدان مث "70ينترفك دقف ينتيسن اذإو ٠ ينتركش دقف يلتركذ اذإف . يناسنت

 ةروسلا هذه ىف ءاج يذلا يناثلا 7 وهو .٠ ةيلإلا رماوألا لاثتما ىلإ مهممه ضهنتسيل ناميإلا ظفلب

 مكترخآو مكايند رومأ ىلع اونيعتسا ىأ «ةالصلاو ربصلاب اونيعتسا اونمآ نيذلا اهيأ اي» لاقف ةميركلا
 ىأ #«نيرباصلا عم هللا نإ# ةليذر لك نع نوهتنت ةالصلابو .ةليضف لك نولانت ربصلابف .ةالصلاو ربصلاب

 مهنإ ءادهشلل اولوقت ال يأ «تاومأ هللا ليبس يف لتقُي نمل اولوقت الوإ# دييأتلاو ظفحلاوةنوعم لاو رصنلاب مهعم

 )١( رصتخملا ريثك نبا ١677/1١



 ا يناثلا ءزجلا

 مهنأل كلذب نورعشت ال نكلو نوقزري مهبر دنع ًءايحأ مه لب يأ 4نورسعشت ال نكلو ءايحأ لب#» تاومأ
 سفنألاو لاومألا نم صقنو عوجلاو فوخلا نم ءىشب مكنولبنلو» ةايح لا هذه نم ىمسأ ةيخزرب قايح يف

 3 لاومألا ضعب باهذو 2 عوجلاو فوخلا لثم ءالبلا ناولأ نم ريسي ءيشب مكنربتخنلو يأ « تارمثلاو

 ىلع نيرباصلا رشب يأ ةبرتافلا ١ راهثلاو عورزلا ضعب تع . بابحألا ضعب تومو

 هلل ديبع 9 هلل انإ اولاق هوركم وأ ءالب وأ برك مهب لزن

 امب نوفوصوملا كئلوأ يأ «نودتهملا مه كئلوأو ةمحرو مهبر نم تاولص مهيلع كئلوأإ ءاشي ام مهب لعفي

 . ةداعسلا قيرط ىلإ نودتهملا مهو « هللا نم ةمحرو ديجمتو ءانث مهل ركذ

 تانسحملا نم وهو قاقتشالا سانج « ًالوسر »و « انلسرأ » يتملك نيب ١- : ةغالتلا

 . ةيعيدبلا
 باب نموه #ةمكحلاو باتكلا مكملعيو# هلوق دعب #نوملعت اونوكت ملام مكملغيو# هلوق - ؟

 (بانطإالا) ب ةغالبلا ف اذه ىمسيو لومشلا ةدافإال صاخلا دعب ماعلا ركذ

 (قابظ امهنيبو) ءايحأ مه لب تاومأ مه اولوقت ال يأ فذحلاب زاجيإ هيف 4 ءايحأ لب تاومأ - *

 . ليلق ءيشب يأ ليلقتلل «فوخلا نم ءىشب# هلوق يف ريكنتلا - 5

 ةفاضوالا عم ةيبوبرلا ناونعب ضرعتلاو . ميخفتلل امهيف نيونتلا «ةمحرو مهبر نم تاولصإ»  ه

 . مهب ةيانعلا ديزم راهظوال « مهبر» مهريمض ىلإ

 . فوصوملا ىلع ةفصلا رصق عون نم وهو رصق ةغيص #«نودتهملا مه - 5
 الإ ةبيصم ينتباصأ ام » : لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور : ىلوألا : دكياوفلا

 د ني ملام را ىلوألا : معن ثالث اهيف تدجو

 .«#نودتهملا
 . معن: نولوقيف ؟ يدبع دلو متضبق هتكئالمل ىلاعت هللا لاق دبعلا دلو تام اذإ ) ٍةِفيلاق : ةيناثلا

 لوقيف ٠ . عجرتساوكدوح نولوقيف ؟ يدبع لاق اذاهف : لوقيف ٠ , معن نولوقيل ؟ هذا وف ةرمث متضبلا لوقا

 60 . ( دمحلا تيب هومسو ةنجلا يف ًاتيب يدبعل اونبا : ىلاعت هللا

 «نورظني مه الو . . ىلإ . . هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ : ىلاعت هللا لاق

 ٠ (55١؟) ةيآ ةيابن ىلإ )١158( ةيآ نم

 . يذمرتلاو دمحأ هجرخأ (1)



 ةرقبلا ةروس (؟) ل

 كلذ بقعأ . ةالصلاو ربصلاب ةناعتسالا ىلإ نينم ؤملا اعدو هركشو هركذب ىلاعت رم ال : هّمسانملا
 رطخ ركذو « هناتك مدعو ملعلا رشن بوجو ىلع ىلاعت هبن مث ٠ هللا نيد رئاعش نم هنأو جحلا ةيمهأ نايبب
 بضغلاو ةنعللا اوقحتساف مهبتك ىف ىراصنلاو دوهيلا لعف امك . ىدهلاو تانيبلا نم هللا لزنأ ام ناتك

 . رامدلاو

 لعج يدل رعشأو . راعشلا هنمو ةمالعلا : ةغللا يف يهو ةريعش عمج ههللا رئاعش» : صتحسفغللا
 . هوحنو ناذألاو يعسلاو فاوطلاك نيدلا رومأ نم هب هللا اندبعت ام لك : رئاعشلاو . اب : فرعيل ةمالع هل

 يعسلاو فاوطلا نم كسانملا ءادأل قيتعلا تيبلا دصق : عرشلا ىفو . دصقلا : ةغللا يف جحلا «ّجح»

 مالا ىلإ ليملا : حانُملا «حاّتْج» كسْنلل تيبلا ةرايزل الع راص مث ةرايزلا : ةغللا يف ةرمعلا «رمتعاإ»
 درو انيأو ريثألا نبا لاق لام اذ | اذك ىلإ حنج : لاقي لطابلا ىلإ ليم هنأل هب يمس هسفن مثإلا وه : ليقو

 . نولهمي «نورظني» رتسلاو ءافحخإلا : ناّتكلا | «نومتكيو ليماو مثالا هانعمف
 لو مص مس 2 صاع رص م ماع حج الم حام مام وص حواص ع

 أريح عوطت نمو و أمه ٌفوَط نأ هيلع انج اف َرمَتعأوأ تيبلأ خ ْنَف ف اَعَع نم ورمل اًمصلآ نإ
 ها ارب نوما م لم مص ل سس يل رتل رن ني ع لس 2

 ىف سانلل هلنييب ام دعب نم ئدمأو تنتيبلا َنماَلْرنأ ام نومتكي نيل نإ 29 مير كما هلآ َنِإ
 رب ع زرور م رس 2 رو سوس

 بون َكبتلْوَأف أونببو أوحلصأو أوبن َنيذلا الإ ته نونعدللا مَسعْلَيَو هلآ مهنعلي كبتلو أ بدكلا

 نم يأ هللا رئاعش نمإ» مارحلا تيبلا نم ةبرقمب نيلبحل مسا 6ةورملاو افصلا نإ» : ريكس يغللا
 رو تس يس مق نم يأ رمتعا وأ تميل عح نمفؤ اهب هللا اندتعت ينلا هكسانمو هند مالعأ
 هيلع مث الو جرح ال يأ «امهب فوطي نأ هيلع حانجالف» «ةرمعلا» وأ «جحلا» نيكسنلا دحأب ةرايزلل

 . . نيملاعلا بر هلل متنأ اوعساف . مانصألاب نوحسمتيو |ههنيب نوعسي نوكرشملا ناك اذإف ٠ امهنيب ىعسي نأ

 دعب ةرمعلاو جحلاب عوطت نم يأ ا ريخ عّوطت نمو نيكرشملاب هبشتلا ةيشخ امهنيب فاوطلا اوكرتت الو
 هناحبس هنإ يأ «ميلع ركاش هللا نإفإ ًالفن وأ ناك ًاضرف ًأريخ لعف وأ ٠ هيلع ةضورفملا هتجح ءاضق
 هدنع عيضي الف لامعألا نم هدابع نم ردصي ام لكب ميلع هنأل . ءازجلا ريخ اهيلع هيزاجمو هتعاط هل ٌركاش

 تايآلا نم هانلزنأ ام نوفخي يأ «ىده لاو تانيبلا نم انلزنأ ام نومتكي نيذلا نإ نينسحملا رجأ
 يأ #«باتكلا يف سانلل هانيب ام دعب نم#» ةِكيدمحم قدص ىلع لدت يتلا تاحضاولا لئالدلاو . تانيبلا

 ةاروتلا يف مهدنع ًابوتكم هنودجي يذلا ىلاعت هلوقك ةيوامسلا بتكلا يف وأ ةاروتلا يف ممل هحيضوت دعب نم

 نومتاكلا . لامعألا حيبقب نوفوصوملا كتلوأ ىأ «نونعاللا مهنعليو هللا مهنعلي كئلوأ#» © ليجنإللاو

 نونم ؤملاو ةكئالملا مهنعلتو ٠ هتمحر نم مهدعبيف هللا مهنعلي ةاروتلا ماكحأل نوفرحملا . لوسرلا فاصوأل

 ام اوحلصأو « اوعنص ام ىلع اومدن نيذلا الإ يأ #مهيلع بوتأ كينلوأف اونيبو اوحلصأو اوبات نيذلا الإ

 انأو» هتمحرب مهلمشيو مهتبوت هللا لبقي كئلوأف هللا لزنأ ام ةقيقح سانلل اونيبو . ناتكلاب هودسفأ



 4 يناثلا ءزجلا

 سائلآو ةكيتلملاو هلل ُهَنعَل ميَلَع كيلو راَبُك َمَهَو ونام أورمك نأ نإيازج محلا باو نأ يي
 ريب سمور راررام اي سا سرك

 ©> نورطنب مالو ٌباَذَعْلا منع فقال 20

 نإ تائيسلا نم مهنم طرف امع حفصأ . مهب ء ةمحرلا عساو .يدابع ىلع ةبوتلا ريثك ىأ «ميحرلا باوتلا

 كلت ىلع مهو توملا مهمهاد ىتح رفكلا لع اورمتسار هللاب اورفك يأ «راسفك مهو اوتامو اورفك يذلا

 3 ا لهأو ا هللا 00 «نيعمجأ سانلاو 5 هللا ا ةلاحلا

 باذعلا مهيقالي لب نولجؤي وأ نولهمي الو يأ 4 نورظنُي مه الو» «نوسلبم هيف مهو مهنع رّثَقُي ال»
 . ايندلا ةايحلا ةقرافم لاح

 رمأ نم اههنأ ىرن انك : لاقف ةورملاو افصلا نع لئس هنأ هنع هللا يضر سنأ نع : ُلوْرَرْلا بيس
 "هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإو» هللا لزنأف امهنع انكسمأ مالسإالا ءاج |ملف . ةيلهاجلا

 . فذحلاب زاجيإ هيفف هللا نيد رئاعش نم يأ هللا رئاعش نم - ١ :هعغ التل لا

 يف ةغلابم ركشلاب كلذ نع ربع : دوعسلا وبأ لاق ةعاطلا ىلع بيثي يأ « ميلع ركاشإ»9 - ؟

 . زاجملا قيرطب ءازجلا هب دارأو ركشلا قلطأف دابعلا ىلع ناسحإلا

 راهظإ يف نكلو « مهنعلن » لصألا ذإ ةبيغلا ىلإ ملكتملا يمض نم تافتلا هيف هللا مهنعليإ# - ٠

 . اهرمأل ًاليوهتو اهنأشل ًايخفت رانلا ترمضأو رانلا يف وأ ةنعللا يف يأ «اهيف نيدلاخ» - ه

 . ةرارمتساو يفنلا ماود ةدافإال ةيمسإللا ةلمجلا راثيإ #نورظني مه الو» - 5

 « ةلئان » هل لاقي منص ةورملا ىلعو « فاسإ و هل لاقي منص افصلا ىلع ناك : ىلوألا : دّيداوفلا
 نم اوجرحت كلذلو ةيلهاجلا لهأب اوهبشتي نأ نوملسملا يشخف اهب اوحسمت اوفاط اذإ نوكرشملا ناكف

 نوملسملاف امههنيب يعسلا يف مهيلع جرح ال هنأو هللا رئاعش نم امهنأ نيبت ةيآلا تلزنف ببسلا اذهل فاوطلا

 1 مانصألل ال هلل نوعسي

 سيل ذإ هللا ىلع لاحم ىنعملا اذهو . نافرعلاو ءانثلاب ناسحإلاو ةمعنلا ةلباقم هانعم ركشلا : ةيناثلا
 اهو /1 يطويسلل روثنملا ردلا رظناو يراخبلا هجرخأ )١(



 ةرقبلا ةروس 22 ١١

 عيضي الو هبيثي ىلاعت هنأ يأ ءازجلاو باوثلا ىلع ءاملعلا هلمح اذهلو اهيلع هركشي ىتح ةمعنو دي هذنع دحأل

 . هل اهكو هلالجبقيلي ركش وهف .تدرو امك تافصلا تابثإ نمفلسلا هيلع امحيحصلاو : لوقأ نيلماعلار جأ

 اندن ل

 رانلا نم نيجراخب مه امو . . ىلإ . . ميحرلا نمرلا وه الإ هلإ ال دحاو هلإ مكهلإو» : ىلاعت هللا لاق

 ٠ (151/) ةياهن ىلإ )*١1١7( ةيآ نم

 يف لاكنلاو باذعلا نم مهل امو هللا تايآل نيدحاجلا نيرفاكلا لاح ىلاعت ركذ ال : َهِّمساَنملا
 ملاعلا ركذب أدبف . ميكحلا قلاخلا دوجو ىلع نيهاربلاب ىتأو . ةينادحولاو ةردقلا ةلدأ انه ركذ . ةرخآلا

 راطمألاب مث . راحبلا بابع رخمت يتلا نفسلاب مث . راهنلاو ليللا بقاعتب مث . يلفسلا ملاعلاب مث يولعلا
 حايرلاب مث . ةبيجعلا تاناويحلا عاونأ نم ضرألا يف ثب امب مث . سوفنلاو عورزلا ةايح اهيف يتلا

 لقعلا ل امعإو ٠ هللا عنص عئادب يف ركفتلاب رمألاب كلذ متخو ناسنإالا ةدئافل هللا اهرخس يتلا بحسلاو

 . ميكحلا ربدملا قلاخلا ةمظع ىلع ةعنصلابو . رثؤملا دوجو ىلع رثألاب لقاعلا لدتسيل . هقلخخ ليمج يف

 بر هللا ريو يدرك[ نهدي هازل لطاب وأ ,قحب دوبعملا : هلإلا «مكهلإو» : : سشدكمفللا

 هنمو رشنو قّرف#ثبو» عمجلاو درفملا ىلع قلطي مسا وهو نفسلا نم مظع ام «كّلُقلال نيملاعلا
 نم ذوخأم ناويحو ناسنإ نم ضرألا ىلع بدي ام لك : ةغللا يف ةبادلا «ةباد «ثوثبملا شارفلاك#»

 1 ا ا ل

 نيب عمجف 4 عبرأ ىلع يثمي نم مهنمو نيلجر ىلع يمي نم مهنمو هنطب ىلع يشمي نم مهنمف ءام نم ةباد
 اهييلقت اهفيرصتو « ءاوهلا ميسن يهو حير عمج : جانرلا © جانرلا تيرضتوت تاريطلاو ناينزالاو فخاوزلا

 ًاهقعو تابنلل ةحقلمو . ةنيلو ةفصاعو « ةدرابو ةراح بهتف ٠ لاح ىلإ لاح نم اهلقنو تاهجلا ىف

 مانصألاو ناثوألا اهم دارملاو لثام لا وهو ّدِن عمج هًادادنأإ ريسيتلاو ليلذتلا وهو ريخستلا نم «رخسملا»

 «ةرك ةقادصلاو بسنلاك طباور نم سانلا نيب نوكي ام هب دارملاو لبحلا هلصأو ببس عمج 4بابسألا)»

 تئاف ءيش ىلع مدنلا دشأ ىهو ة ةرسح عمج «تارسحإ# اهيف ناك يتلا ةلاح لا ىلإ ةدوعلاو ةعجّرلا : ةركلا

 . «هللا بنج يف تطرف ام ىلع انرسح اي سفن لوقت نأ#» ليزنتلا يفو
 شيرق رافك تلاقف «دحاو هلإ مكهاوإ كي يبنلا ىلع ةنيدملاب تلزنأ : لاق ءاطع نع : لورا بيبسم 20
 تايآل هلوق ىلإ . . . ضرألاو تاومسلا قلخ يف نإ ىلاعت هللا لزنأف ؟ دحاو هلإ سائلا عسي فيك ةكمب
 "”4#نولقعي موقل

 )١( يبطرقلاو 76 ص ىدحاولل لوزنلا بابسأ 1951/7



 1 يناثلا ءزجلا

 هم هم 5 ا رس

 ٍليَلا فللتخاو ضرألاو تونمسلا ٍقلَح فَّنِإ © مح 0 هلال ٌدحو هللإ ركهلإو
 دوم م سه. م دءاةص هسص ل ص اس رس ل صصص حاسس س2 حصا 00 0

 دعب ضرألا هي ايحاف و ِءأَم نم ءامسلا نم هللا َلَرَأ امو سانلآ عني اب رْبْبْلا ىف ىرْجت ىَلآ كلفلآو راهو

 هاك رم مدلص 2 ير اروس يال رو سمس تال ا خامس ساو

 تولي وقل تبة ضرألاو هاما سس نادم لايك
 0 2 ٌةع6 وررل رب صل ريس خرب ريب اس ع ع ساما

 َنيِذْلأ ىرب ولو 3 ع دش أونما# نيا 00 مهتوبحي ادادنأ هللأ فود نم ذْحَتي نم سائلآ نمو

 0 - سورس 24 م اضع نص نسسرلاص ع

 455 ِباَذَعْلآ ديِدَم هللا َنأو اعيمب ل ةوقلأ نأ َباَّدعلا نوري ذِإ اوملظ

 يفالو هتاذ يف هل ريظن ال « دحاو هلِإ ةدابعلل قحتسملا مكملإ يأ «دحاو هلإ مكفإو» : رك يللا
 معنلا يلوم العو لج وه الإ قحب دوبعم ال يأ «ميحرلا ن نمحرلا وه الإ هلإ ال هلاعفأ يف الو هتافص

 نم امههيف امب ضرألاو تاومسلا عادبإ يف نإ يأ «ضرألاو تاومسلا قلخ يف نإ# ناسحإالا ردصمو
 هبقعيف ليللا يتأي ٠  مكحم ماظنب اهبقاعت يأ «راهنلاو ليللا فالتخاو# ةردقلا لئالدو ةعنصلا بئاجع

 يف يرجت يتلا كلقلاو» سكعلاو ليللا رصقيو راهنلا لوطيو . ليللا هبقعيف راهنلا 2 .راهنلا
 عضني امبإ لاقثألاب ٌةرقوم يهو ءاملا هجو ىلع رحبلا يف ريست يتلا ةريبكلا ةمخضلا نفسلا ىأ «رحبلا

 امو ىأ «ءام نم ءامسلا نم هللا لزنأ امو» عئاضبلاو رجاتملا عاونأ نم سانلا حلاصم هيف امب يأ #« سانلا

 اذهب ايحأ يأ «اهتوم دعب ضرألا هب ايحأف# دابعلاو دالبلا ةايح هب يذلا رطملا نم باحسلا نم هللا لزنأ

 يأ «ةباد لك نم اهيف ثبوإ» ر |مث الو بوبح اهيف سيل ةبدجم ةسباي تناك نأ دعب . راجشألاو عورزلا ءاملا

 اهناولأو احلاكشأو اهماجحأ يف ةفلتخملا . باوذلا عاونأ نم اهيلع بدي ام لك نم ضرألا ىف قرفو رشن

 ةنيلو . ةدرابو ةراح ؛ الاقر ايوج ابو ىف حيرلا تيلعت نا #«حايرلا فيرصتو #» اهتاوصأو

 هللا ءاش ثيح ريسي . هللا ةردقب لّلذملا باحسلا ىأ «ضرألاو ءامسلا نيب رّخسملا باحسلاو# ةفصاعو

 رطملا لاب رغ باحسسلا : رابحألا بعك لاق ٠ تارطق تارطق ضرألا ىلع هّبصي مث ريزغلا ءاملا لمجي وهو

 ةميظع نيهاربو لئالدل يأ «نولقعي موقل تايآل## "'"ضرألا نم هيلع عقي ّةي ام رطملا دسفأل باحسلا الولو

 ربدتتو . كردت راصبأو يعت لوقع مهلل موقل ةعساولا ةمحرلاو . ةرهابلا 0-5 , ةرهاقلا ةردقلا ىلع ةلاد

 لاقف هللا ريغ اودبع نيذلا نيكرشملا ةبقاع ءوس نع ىلاعت ربخأ مث . ميكح رداق هلإ عنص نم رومألا هذه نأب

 هللا ريغ نم ذختي نأ ةلاهجلا مهب غلبت نم سانلا نمو يي | «أدادنأ هلا نوه نم ذختي نم سانا نمو

 هلل نينمؤملا بحك مهل نوعضخيو مهنومظعي يأ «هللا بحك ميئوبحيإل ًامانصأو ءاسؤر يأ أ ادادنأ

 نيذلا ىري ولو# دادنألل نيكرشملا بح نم ًدشأ هلل نينمؤملا بح يأ «هلل ًابح ٌدشأ اونمآ ٍنيذلاو»

 موي مل دعملا باذعلا نودهاشي نيح نوملاظلا ىأر ول يأ «ًاعيمج هلل ةوقلا نأ باذعلا نوري ْذِإ اوملظ

 تاوجو ميلأ ديدش هللا باذع نأو يأ «باذعلا ديدش هللا نأو# هدحو هلل اهلك ةردقلا نأ ةمايقلا

 451/١ طيحملا رحبلا )١(



 ةرقبلا ةروس(؟) ”١١

 0 00 مس ام مصمو رورا[ سم و ظام واس 2 8 ةمم

 0 تيم 3
 ريب صا يك هت 0 رع 6 ريب سس اص َظ ها يجمع مص والو مى للك

 رحب مهامو مهيلع تارسح انماوءربت 5 مهنم ًاريتتف ةو ان معرب كد ان

1-0 

 أربت يأ «اوعبَّتا نيذلا نم اوعبتا نيذلا أربت ذإط ةعاظفلاو لوما نم فصوي ال ام اوأرل يأ فوذحم « ول »
 مسهنيب تعطقتو باذعلا اونياع نيح يأ « برسل مهب تعط باذعلا اوأروإ# عابتألا نم ءاس ؤرلا

 ةعجر مهل نأول عبتألا ىتن يأ #« مهنم أربتنف ةرك انل نأ ول اوسعبتا نيذلا لاقو# تاذدوملا تلازو طباورلا

 يف عابتألا نم ءاسؤرلا أربت امك يأ «انم اوءربت |مىكو» ليبسلا مهولضأ نيذلا ءال ؤه نم اوءربتيل ايندلا ىلإ

 ةدش مهارأ امى ىلاعت هنأ يأ «مهيلع تارسح مهلامعأ هللا مهيري كلذك# ىلاعت لاق . . بيصعلا مويلا كلذ

 امو# ميحجلا ررش اهنأك مهرودص يف ددرتت تارسحو ةديدش تامادن ةحيبقلا مهللامعأ مهيري كلذك هباذع

 ءاقشو يدمرس باذع يف مه لب .رانلا نم جورخلا ىلإ ليبس مهل سيل يأ «رانلا نم نيجراخب مه
 . يدبأ

 « ركنملا ريغ ةلزنم ركنملل ًاليزنت ديكأتلا نم ًايلاخ ربخلا درو «دحاو هلإ مكفإو»- ١ : ةغالتلا
 . عانقإالا ةياغ هيف اودجول هولمأت ول امةعطاقلا ججحلاو ةعطاسلا نيهاربلا نم مهيديأ نيب نأل كلذو

 . ةرهاب ةمكحو ةرهاق ةردق ىلع ةلاد ةميظع تايآ ىأ ميخفتلل تايآ يف ريكذتلا «تايآلا# - ؟

 هبشلا هجو فذحو هادألا تركذ ثيح ( لمجم لسرم ) هيبشت هيف «هللا بحكإل

 وأ ةراجحلاك يهفإ هلوقك « هلل بحأ » لاقي نأ نم غلبأ ةيدشألاب حيرصتلا هلل ًابح دشأإ - 5

 . ىبقأو : لاقي نأ ةحص عم «ةوسق دشأ

 نهذ يف ةروصلا راضحإال #نوري ولوؤ# ريمضلا عضوم رهاظلا عضو #اوملظ نيذلا ىريولو# - ©

 « عيصرتلا » ب ىمسي ام عيدبلا ملع نم «بابسألا مهب تعطقتإلو «باذنلا اوأرإ» هلوق يف - .

 ًاعوجسم مالكلا نوكي نأ وه

 ٠ دولخلا ماود ةدافإل ةغيصلا هذهب اهداريإو ةيمسإ ةلمجلا «رانلا نم نيجراخب مه امو .

 ربعلا نم اهيف ام ىلع ًاهيبنت عاونأ ةين (مث هتاقولم بئاجع نم ةيآلا ىف ىلاعت ركذ : ىلوألا : دّيداوفلا
 يناثلا: رمقلاو سمشلاو بكاوكلا نم اهيف امو تاومسلا قلخ : لوألا.رثألانم ةينادحولا ىلع ًالالدتساو

 لوطلاب راهنلاو ليللا فالتخا : ثلاثلا. رهاوجونداعمو راهخأو راجشأو راحبو لابج نم اهيف امو ضرألا
 ةرقوم يهو لابحلا نمتايسارلا اهنأك ةميظعلا نفسلا عبارلا .ناصقنلاو ةدايزلاو ةملظلاو رونلاو رصقلاو



 ١ يناثلا ءزجلا

 نم تادوجوملا ةايحل ًاببس هللا هلعج يذلا رطملا : سماخلا « ةربدمو ةلبقم حيرلا اهم يرجت لاجرلاو لاقثألاب

 لاكشألاو روصلا فالتخا عم ناويحو ناسنإ نم ضرألا يف ثب ام : سداسلا«رادقمبهلازنإو تابنو ناويح
 رخصلا علقي ثيحب ةوقلا ةياغ يف كلذ عم وهو فيطل مسج ءاوهلاو حايرلا فيرصت : عباسلا .ناولألاو

 ام نتنأو حور يذ لك تامل نيع ةفرط كسمأ ولف دوجولا ةايح كلذ عم وهو ميظعلا ناينبلا برخيو رجشلاو

 ًاقلعم ىقبي ة ةريبكلا ةيدوألا اهنم ليست يتلا ةميظعلا هايملا نم هيف ام عم باحسلا : نماثلا. ضرألا هجو ىلع

 . راهقلا دحاولا ناحبسف هدنست ةماعد الو هكسمت ةقالع الب ضرألاو ءامسلا نيب

 تادفلا عاورعم ةظرلا مم ةعومج تءاجف « ةعومجمو ةدرفم نآرقلا يف حايرلا ظفل درو : : ةيناثلا

 «هتمحر يدي نيب ًارشب حايرلا لسرأ يذلا وهو هلوقو 4تارشبم حايرلا لسري نأ هتايآ نمو هلوقك
 ةكيللا لوسر نأ ىورو «ميقعلا حيرلا) هلوقو «ةيتاعرصرص رحيربو» هلوقك باذعلا يف ةدرفم تءاجو

 . ( ًاحير اهلعجت الو ًاحاير اهلعجا مهللا ) حيرلا تبه اذإ لوقي ناك

 عا #ا +

 «ديعب قاقش يفل . . ىلإ . . ًابيط ًالالح ضرألا يف امم اولك سانلا اهنأ ايإ» : ىلاعت هللا لاق
 .(١ا/5) ةيآ ةياهن ىلإ (1748) ةيآ نم

 كلذ عبتأ 3 نيصاعلا ةرفكلاو نيقتملا نينم ؤملل امو 3 هلئالدو ديحوتلا ىلاعت نيب اة : : ةبسانملا

 ,ب نيملاعلا بر ىلاعت هنأل . ماعنوإلا عطق يف رثؤي ال رفكلا نأ ىلع لديل . نمؤملاو رفاكلا ىلع هماعنإ ركذب

 را ا ع

 5 ثئابخلا عاون أ نم هللا همرح ام بانتجاو « هللا اهحابأ يتلا تابيطلا نم لكآلاو العو

 لمعتستو ىثملا دنع نيمدقلا نيب ام لصألا ين يهو ةوطخخ عمج «ناطيشلا تاوطخخإف : :سىتتفللا

 ا ا ناسنإللا ءوسي أم ء ءوسلا نما «رعلاو راثآلا عيتت يف ازاجم

 نا م ل يلا 0

 ًالالض ءالخلا يف كّسفن كنتم انف ٌريرج اي كنأضب َقيناف

 ةحاوص رهو ىصلا لالعإ | هنمو ةيبلتلاب هتوص عفر اذإ مرحملا لهأ : لاقي توصلا عفر : لالهإلا «لهأط

 يأ ءىللأ «رطضا مهتاوصأ كلذب اوعفرو ىَّرعلاو تاللا اوركذ اوحبذ اذإ نوكرشملا ناكو « ةدالولا دنع

 |هو 3 ناودعلا نم ىداعلاو يغبلا نم يغابلا «داع الو ,غاب# تامرحملا نم لكألا ىلإ ةرورضلا هتاحأ

 فالخلا : قاقشلا 4*قاقش# ريهطتلا يهو ةيكزتلا نم مهرهطي 4 مهيكزيإ» دحلا زواجتو ملظلا ىنعمب
 ةوادعلاو



 ةرقبلا ةروس (؟) ١

 رع عع 2 4 عر وعر يع مر كاع صرع ول سرع ولا لع

 ماي اَمنإ 29 نيبم ودع كل رهن نطبشلا تاوطخ وعن الو ابيط الالح ضر ىف امم أو سانلآ ابيات
 دم ةطسمع و 282 م رص ص ص رص ع هما بول

 نيَمْلَأآَم عي < بأول لرنْأآَم أوعببأ ممل لبق اذ و يه نوت ام هلا لع أوقَت 7 نأو هاَنحملاَو وسلا

 اهب نعني ىذا ٍلَثَك اورْمك نيل لَم هه> نوما وعمال مابك نك ْوَلَوَأ 0 ءابا6 هيلع

 وع م وص ص سما م سرعاس ريب را 6

 تفوَواَم تب ني أو ومع نيل امك 40 نقيا ف عب مم انو هد الإ عمت ال

 نك آل ٍريَغِل ءدب له آمو ريزنْلتا محكو مدلاو ٌةئيمْلا كيلع مرح ام 2 َنودبعتايإ منك نإ هل أووكشأو

 امئاولك يأ رشبلا عيمجل ماع باطخملا أ بيط ًالالح ضرألا ينام اولك سانلا اهيأ اي : سسيفللا
 تاوطخ اوعبتت الوإ» لوقعلاو نادبألاب راض ريغ هسفن يف ًاباطتسم هنوك لاح تابيطلا نم مكل هللا هلحأ
 يأ «نيبم ودع مكل هنإ# شحاوفلاو يصاعملا نم مكل هنيزي ايف ناطيشلا راثآب اودتقت ال يأ «ناطيشلا
 مكرمأي ال يأ ٠ اشحفلاو ءوسلاب مكرمأي انإ# لقاع ىلع ىفخت ال ةرهاظ هتوادعو مكل ةوادعلا ميظع هنإ

 را ا ا ا ا
 ءاقلت نم اومرحتو اولحتف مكيلع مرح ام ليلحتو مكل لحأ ام ميرحتب هللا ىلع اورتفت نأو ىأ #نوملعت ال
 نم هلوسر ىلع هللا لزنأ ام اوعبتا نيكرشملل ليق اذإو ىأ «هللا لزنأ ام اوعبتا مط ليق اذإو» مكسفنأ
 ام عبتن لب يأ «انءابآ هيلع انيفلأ ام عبتن لب اولاقإ» لهجلاو لالضلا نم هيلع متنأ ام اوكرتاو نآرقلاو يحولا
 نوعبتيأ يأ «نودتمم الو ًائيش 5 نولقعي ال مهؤابآ ناك ول وأ» مهيلع درلا يف ىلاعت لاق . انءابآ هيلع اندجو
 ماهفتسالاو ؟ قيرطلا مهل رينت ةريصب الو رشلا نع مهعدري لقع مهل سيل ءايبغأ ءاهفس اوناك ولو مهءابآ

 ةياغ يف نيرفاكلل ًالثم ىلاعت برض من « ءاب الل ىمعألا مهديلقت يف مفاح نم بيجعتلاو خيبوتلاو راكنإلل

 لثمو يأ «ءادنو اعد الإ عمسي ال امب قعني يذلا لشمك اورفك نيذلا لثموإ ىلاعت لاقف ءالجلاو حوضولا
 حيصي ىذلا يعارلا لثمك ىدهلا ىلإ مهوعدي نم لثموةعطاسلا هججحونآرقلاب مهعافتنا مدع يف رافكلا

 , اه لاقي يذلا ىنعملا كردت وأ:دارملاو مالكلا مهفت نأ نود ءادنلاو توصلا عمست يهف اهرجزيو همنغب

 هنع نومصيو نآرقلا نوعمسي . نوهقفي الو هيلإ مهوعدت ام نومهفي ال ةحراسلا باودلاك رافكلا ءال ؤهف

 يأ «نولقعي ال مهف يمع مكب مص ىلاعت لاق اذهو «ًاليبس لضأ مه لب ماعنالاك الإ مه نإ ناذآلا

 مهنأل مهل لاقي ام نوهقفي ال مهف هتي ؤر نع يمع هب قطنلا نع سرخ يأ مكب . قحلا عامس نع مص
 مئاهبلاك اورفك نيذلا لثم  ملعأ هللاو - لثملا ةصالخو . نوطبختي مهلالض ىف مهف باودلاك اوحبصأ

 اي# سابع نبا لوق ةصالخ وهو ىنعملا مهفت نأ نود توصلا عامس نم رثكأ يعارلا لوقي ام هقفت ال يتلا

 ةينابرلا تاهيجوتلاب نوعفتني نيذلا مهخأل نينم ولا بطاخ «مكانقزر ام تابيط نم اولك اونمآ نيذلا اهنأ

 اوركشاو#» هايإ هللا مكقزر يذلا لالحلا قزرلا نم باط امو تاذلتسملا نم نونم ملا اهيأ اي اولك ىنعملاو

 نودبعت الو ةدابعلاب هنوصخت متنك نإ ىصحت ال يتلا همعن ىلع هللا اوركشاو يأ 4نودبعت هاّيِإ منك نإ هلل



 1 يناثلا ءزجلا

 سا ريس و مص خام ع لا - كم 0 جارو رثمص معلم 2 00 00 مالمو م درلا .

 نم هللأ لزنأ آم نومتكي بيلا نإ © محر روفغ هللأ نإ هيلع مثإ الف .داعالو غياب ريغ رطضأ

 الو ةمديقلا موي هللا مهملكي الو راثلا الإ مهئوطب ىف نوط ايام كيتلوأ اليل امك ءدب نو رتْسِيو ينتكْل عام رب عدس ها. 5 الص را جر رم رع جه مصارع 00 20000 م رعرب#م ا ع سما
 رص هرم ه1 نب م 6ع هةموو م مرموءروم | رظوو مم م2 يىوالسلو ومص خو م ا 1 0 0 طمم ص سرع

 لع مهريصأ آف ةرفغملاب باّدعلاو ئدهاب ةلئلضلا أورتشأ نيا كيتلوأ 5 ميلأ ُباَذَع مفووك
5 

 * © ديب قاّمش ينل بتكحلا ٍناوُمتخآ َنْلا نو يحلب بتكلا َلَزي هللا نب َكِلَد هه ِرذ ه ريم م ند مو

 ريزتخلا محو مدلاو ةتيملاكث ئابخلاالإمكيلع مرحام يأ «رسيزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع مّرح اًنإ» هاوس ًادحأ
 ىّزعلاو تاللا مساب مهوقك هللا ريغ مسا هيلع ركذف مانصألل حبذ امو يأ «هللا ريغل هب لهأ امو»

 نوكي الأ طرشب تامرحملا نم ءيش لكأ ىلإ ةرورض هتاحلأ نمف يأ «راع الو غاب ريغ رطضا نمفو»
 روفغ هللا نإ» لكآلا يف هيلع ةبوقع الف يأ «هيلع مئثإ الفإ» ةجاحلا رادقم ازواجتم الو . داسف يف ايعاس

 نومتكي نيذلا نإ» ةرورضلا تقو تامرحملا حابأ نأ هتمحر نمو دابعلا محريو بونذلا رفغي يأ «مسيحر
 نبا لاق دوهيلا مهو ةاروتلا يف ةروكذملا مالسلا هيلع يبنلا ةفص نوفخي يأ «باتكلا نم هللا لزنأ ام

 هلدب نوذخأي يأ «ًاليلق ًانمث هب نورتشيو» خلي يبنلا تعن اومتك نيح دوهيلا ءاس ؤر يف تلزن : سابع
 مهنوطب يف جّجأت ًاران نولكأي امنإ يأ «رانلا الإ مهنوطب ىف نولكأي ام كئلوأ# ايندلا ماطح نم ًاريقح ًاضوع
 مهملكي ال يأ «ةمايقلا موي هللا مهملكي الوإ» رانلا ىلإ مهب يضفي مارحلا لاملا كلذ لكأ نأل ةمايقلا موي

 « مهيكزي الو» «نوملكت الو اهيف اوئسخاإ هلوقك بضغ مالك مهملكي لب نينمؤملا ملكي امك ىضر مالك
 نييذلا كنلوأ» منهج باذعوهو ملؤم باذع يأ «ميلأ باذع مهو بونذلا سند نم مهرهطي يأ
 يأ «ةرفغملاب باذعلاو »ناميالا لدب رفكلاو ىدهلا لدب ةلالضلا اوذخأ يأ «ىدهلابةلالضلا اورتشا

 بيجعت وهو ؟ منهج ران ىلع مهربص ًدشأ ام يأ «رانلا ىلع مهربصأ |مفإط ةنجلاب ميحجلا اولدبتساو
 باذعلاو لاكنلا ببس انيبم ىلاعت لاق مث يصاعملا عاونأ فارتقا ىلع رافكلا كئلوأ ةءارج نم نينم ؤملل

 نايبب «ةاروتلا# هباتك لزنأ هللا نأ ببسب ميلألا باذعلا كلذ يأ «قحلاب باتكلا لّزن هللا نأب كلذإ»
 قاقش يفلإ هفيرحتو هليوأت يف اوفلتخا يأ «باتكلا يف اوفلتخا نيذلا نإوإ هيف ام اوفرحو اومتكف قحلا

 . باذعلا دشأل بجوتسم . باوصلاو قحلا نع ديعب فالخ يف يأ «ديعب

 نب كلامو فرشألا نب بعك : دوهيلا ءاسؤر يف ةيآلا هذه تلزن : سابع نبا لاق : كورلا يس

 عاطقنا اوفاخ مالسلا هيلع دمحم ثعب الف . ايادهلا مهعابتأ نم نوذخأي اوناك بطخأ نب يبحو فيصلا

 . ةيآلا 4 . . باتكلا نم هللا لزنأ ام نومتكي نيذلا نإ تلزنف هعئارش رمأو دمحم رمأ اومتكف عفانملا كلت

 : نايبلا صيخلت يف لاق هراثآ عابتاو هبءادتقالانعةراعتسا 4ناطيشلا تاوطخ» ١ : هغالتبلا

 )١( ىزارلا رخفلا 58/8



 ةرسقبلا ةروس (؟) طل

 . "هلعف ىلإ وعدي ايف هلوق لوبقو هب رمأي ايف هتعاط نم ريذحتلا نع ةرابع غلبأ يهو

 ٠ يصاعملا عيمج لوانتي ءوسلا نأل « ماعلا ىلع صاخلا فطع » باب نموه «ءاشحفلاو ءوسلا# - ؟
 . يصاعملا شحفأو حبقأ ءاشحفلاو

 هبشلا هجو فذحل لمجمو ةادألا ركذل لسرم ( لمجمو لسرم ) هيبشت هيف «اورفك نيذلا لثموإ» - "
 . هدارم فرعتو همالك هقفت نأ نود يدانملا توص عمست يتلا مئاهبلاب رافكلا هبش دقف

 مدع يف مصلاك مه يأ « غيلب هيبشت »وهف هبشلا هجووهيبشتلاةادأ تفذح «يمع مكب مصإ» - 4

 مارحلا لاملا نولكأي امنإ يأ هيلإ لوؤي ام رابتعاب لسرم زاجم «رانلا الإ مهنوطب يف نولكأي امإ» - ©
 فضر لوانتي نمب مهريوصتو مهلا حيبقتو عينشت ةدايز «مهنوطب يفإ» هلوقو رانلا ىلإ مهب يضفي يذلا

 . ًاعاجيإ دشأو ًاعامس عظفأ كلذو 3 مدهج

 ةروسلا لوأ يف مدقت دقو ناميإلاب رفكلا اولدبتسا دارملاو ةراعتسا «ىده لاب ةلالضلا اورتشا# - <

 . ةراعتسالا هذه ءارجإ

 امم اولك سانلا اهيأ ايف لكك يبنلا دنع ةيآلا هذه تيلت : لاق سابع نبا نع : ىلوألا : دّيداوفلا
 باجتسم ينلعجي نأ هللا عدأ : هللا لوسر اي لاقف صاقو يبأ نب دعس ماقف ًابيط ًالالح ضرألا يف

 فذقيل لجرلا نإ هديب دمحم سفن يذلاو « ةوعدلا باجتسم نكت كمعطم ْبطأ : دعس اي لاقف ! ةوعدلا

 "هب ىلو أ ٌرانلاف ابرلاو تحّسسلا نم همحل تبن ردبع اًنيأو . ًاموي نيعبرأ هنم ٌلبقتي ام هفوج يف مارحلا ةمقللا

 يف رذن لكو « هلل ةيصعم لك ناطيشلا تاوطخ عابتا يف لخخدي » : فلسلا ضعب لاق : ةيناثلا

 تاوطخ نم اذه : لاقو شبك حبذب قورسم هاتفأف هنبا رحني نأ لجر رذن : يبعشلا لاق يصاعملا
 , ©« ناطيشلا

 ال امب ىعني يذلا لثمك اورفك نيذلا لثمو# ىلاعت هلوق نع نيعقوملا مالعأ يف ميقلا نبا لاق : ةثلاثلا

 نإف ١ قّرفملا هيبشتلا نم هلعجت نأو . بكرملا هيبشتلا نم اذه لعجت نأ كل : لاق «ءادنو ءاغد الإ عمسي
 نم هقفت الف يعارلا اهب قعني يتلا منغلاب مهعافتناو مههقف مدع يف رافكلل ًاهيبشت ناك بكرملا نم هتلعج

 اورفك نيذلاف : قرفملا هيبشتلا نم هتلعج نإو « ءادنلاو ءاعدلا وه يذلا درجملا توصلا ريغ ًائيش هلوق

 ةلزنمب ىدهلا ىلإ مهؤاعدو . اهب عني يذلا ةلزنمب ىدهلاو قيرطلا ىلإ مهيعاد ءاعدو . مئاهبلا ةلزنمب

 . ملعأ هللاو قعانلا توص درج مئاهبلا كاردإك ءادنلاو ءاعدلا درجم مهكاردإو . قعنلا

 اندم

 م4. /8 ليوأتلا نساحم (” 2 هيودرم نبا ظفاحلا هجرخأ (7) ١١ ص نايبلا صيخلت )١(



 ١ يناثلا ءزجلا

 نإ هيلع مثإ الف مهنيب حلصأف . . ىلإ . . برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اوُلوت نأربلا سيلإ» : ىلاعت هللا لاق
 )١857(٠ ةيآ ةياهن ىلإ )١0/7( ةيآ نم «ميحر روفغ هللا
 ةروسلا فصنو « بيرقتلا هجو ىلع ةميركلا ةروسلا نم يناثلا فصنلا ةيادب انه نم : هََِساَنملا
 ةيعيرشتلا ماكحألاب قلعتم هبلاغ فصنلا اذهو ٠ ليئارسإ ينب حئابقبو نيدلا لوصأب ًاقلعتم ناك قباسلا

 ًاريبك ًافالتخا مهنيد يف اوفلتخا باتكلا لهأ نأ ةقباسلا ةيآلا يف ركذ ىلاعت هنأ ةبسانملا هجوو . ةيعرفلا

 نيملسملا ىلع اوركنأو هيف ضوخلا اورثكأ ذإ ةلبقلا رمأ مهقاقش بابسأ نمو ٠ ديعب قاقش يف هببسب اوراص

 « هتلبق ىلع روصقم ىده لا نأ ىراصنلاو دوهيلا - نيقيرفلا نم لك ىعّداو « ةبعكلا لابقتسا ىلإ لوحتلا
 ل ا ل لا ا نيبو مهيلع هللا ّدرف
 خسارلا قداصلا ناميرالابو هرماوأ لاثتماو هللا

 لصالا يف يهو ةبقر عمج «باقرلاإ ريخلا لامعأو تاعاطلل عماج مسا «ربلا» : صتغللا
 «ءاسابلا# ءاقرألاو ىرسألا ةيآلا يف دارملاو سوساجلا ىلع نيعلا قلطت امك هلك ندبلا ىلع قلطتو ٠ قتعلا
 ضرف #بتك» ةدشلا : ةغللا يف سأبلا لصأو لاتقلا «سأبلا» عجولاو مقسلا #ءاًرضلا © رقفلا

 يأ «هيّصْق هتخأل تلاقو ظرثألا عبتت وهو صقلا نم ذوخأم حرج وأ لتق نم لثلاب ةبوقعلا «صاصقلا»
 «بابلألا» ليتق ةأرماو ليتق لجر : لاقي ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي ليتق عمج «ىتقلا» ه ,رثأ ىعبتا
 ىلع قحلا نع لودعلا : فئحلا «ًافنج» بنذلا : مثيالا «امثإ» ةلخنلا بل نم ذوخأم بل عمج لوقعلا

 . أطخلا هجو

 6 > 0 0 ا

 ناك اذإ مهنم ْيحلا ناكو . ناطيشلل ةعاطو يغب مهيف ناك ةيلهاجلا لهأ نأ ةداتق نع : «لورلا كس
 اولاق نيرخآ نم ةأرما مهنم ةأرما تلتق اذإو « ارح الإ هب هب لتقن نل اولاق نيرخخآ دبع مهُدبع لتقف ةعنم مهيف
 كي ىثنألاب ىثنآلاو دبعلاب دبعلاو رحلاب رحلا» هللا لزنأف ًالجر الإ اهب لتقن نل

 00 مص او هرم عر

 و هللا ن ب نما< نم ريْلأ نكللو ِبْْغَمْلاَو قرشمْلا لبق كهوجو أ أ نأ ريل سين

 م م مرو ود اواو
 فو َنيِلِياَلَأَو ليبسلا نب أو نيكسملاو ئملتيلاو كرقلا ىوُذ ءهّبح لع َلاَمْلا لاو نكيبتلاو يتكْلأَو

 رس ويب يل + رس دج

 ةكيتلملاو خلا موي

 ”لمعو ريخلا لعف سيل يأ «برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ٌريلا سيل» : إس يللا
 موسيلاو هللاب نمآ نمّربلا نكلوإ» برغملا وأ قرشملا ةهج هتالص يف ناسنإللا هجونتي نأ يف ًاروصحم حلاصلا
 نم وي نأو يأ «نييبتلاو باتكلاو ةكئالملاو» رخآلا مويلاو هللاب ناميالا وه حيحصلا ّريلا نكلو يأ ه«رخآلا

 يف نار يود هل تي ىلع لاما ىطغا يأ 4 ىسيزفلا يرذ هين لش لاما تناول لسرلاو بتكلاو ةكمللاب

 ١١( روثملا ردلا ١/ #/١1



 ةرقبلا ةروسس (؟) 1١14

 - د امالعو م مخ

 ءارضلاو ءاسابلا ىف َنيِريبصلاو را اَذإ | مهدهعب توفوملاو َةَكْرلا قلو رص 1 و باكل
 ري م ء 200 ىو رم مس يَ سم ريالوإ 2 2 5

 صاصقلا ولع بتك أوما نيد ابماكي ©: َنوقتمْلا مه َككأوأوكدص نيد كبنلزأ سابا ع
 هيل ؛آدأو فورعملاب ءاَبتأَف نع هيخأ نم , ره ىفع نه ناب ين الو دبعلاب دبعلاو رخال لل ا ا م ممم الودود انفو و قع راسخ

 ع 4 صال رسال - 221 ا مرا سنا

 صاّصقْلا ىف كلو نيج ملأ باذع رهلق َكلَذ دعب ئدتعأ نق ةمحرو جت ني تيك لإ نيا

 وص صو رثك مور و ا ا ا سم روم ىلا جس 001

 يدل ول ةيصولأ اريخ كرت نإ |[ تثوملا رك دع رصحاذإ كيل بتك (0نوفَح ركلعل بَلْ لوني ةديَح

 مهءابآ اودقف نيذلا ىماتيلل ًاضيأ لاملا ىطعأو يأ «ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو» فورعملاب ىلوأ

 نيذلا يأ «باقرلا يفو نيلئاسلاو# هلام نع عطقنملا رفاسملا ليبسلا نباو «٠ مهل لام ال نيذلا نيكاسملاو

 ىتأو يأ «ةاكرلا يا او ةالصلا ماقأو» ءادفلاب ءاقرألاو ىرسألا صيلخت يفو ةجاحلا عفادب ةنوعملا ن ولأسي

 الو دوهعلاب نوفوي نمو يأ «اودهاع اذإ مهدهعب نوفوملاو# ةاكزلاو ةالصلا اهو مالسإالا ناكرأ مهأب

 يف لاتقلا نيحو دئادشلا ىلع نيرباصلا يأ «سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا يف نيرباصلاو»# دوعولا نوفلخي

 مه فاصوألا هذه لهأ يأ #نوقتملا مه كنئلوأو اوقدص نيذلا كتلوأ# حدملا ىلع بوصنم وهو هللا ليبس

 هنوقالي ام ىلإ ءاحيإو راربألا ىلع ءانث ةيآلا فو «٠ ىوقتلا يف نولماكلا مه كئلوأو مهناميل يف اوقدص نيذلا

 نأ مكيلع ضرف يأ «ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتكاونما نيذلا اهأ اي . ناسح تاريخو نانئمطا نم

 يأ « ىشنألاب ىثنألاو دبعلاب ديعلاو رحلاب رحلا» ناودع وأ يغب نود ةاواسملاب هلتاق نم لوتقملل اوصتقت
 اذإ ىثنألا كلذكو « هب هولتقاف دبعلا دبعلا لتق اذإو « هب هولتقاف ٌرحلا رينا نلتق اذإف طقف يناجلا نم اوصتقا

 ملظ وه لب صاصقب سيل ىناجلا ريغ ذخأ نإف يناجلا ريغ اولتقتف اودتعت الو ر لثمب ًالثم « ىثنألا تلتف

 دوقلا هيلو كرت نأب ٠ ءيش لوتقملا هيخأ مد نم هل كرت نمف يأ «ءيش هييخأ نم هل يفع نسفإ» ءادتعاو

 لتاقلل ٌعابتا يفاعلا ىلعف يأ «ناسحإب هيلإ ءادأو فورعملاب عابتاف» ةيدلا لوبقب ًايضار صاصقلا طقسأو

 لطم الب لوتقملا يلو - يفاعلا ىلإ ةيدلل ءادأ لتاقلا ىلعو « قاهرإ الو مفنع الب ةيدلاب هبلاطي نأب فورعملاب

 مكيلع مكير نم فيفخت ةيدلا ىلإ وفعلا نم مكل «عرشام ياه« ةحرو مكبر نم فيفخت كلذؤو سبب الو

 نيب لتقلا ةبوقع يف مالسإالا عمج دقو ؛ ليتقلا ءايلوأل عفنو لتاقلا ىلع فيفخت ةيدلا يفف ١ مكب هنم ةمحرو

 اذإ ةيدلا عرشو ٠ لدع كلذو هب اوبلاط اذإ لوحقملا ءايلوأل ًاقح صاصتقلا لعجف « ةمحر لاو لدعلا

 ىلع ىدتعا نمف يأ «ميلأ باذع هلف كلذ دعب ىدتعا نمف# ةمحر كلذو لتاقلا نع صاصقلا اوطقسأ

 اي مكلو يأ «بابلألا يلوأ اي ةايح صاصقلا يف مكلوإ» ةرخآلا يف ميلأ باذع هلف ةيدلا لوبق دعب لتاغلا

 رجزنيو عدتري اهب لق ًاسفن لتق اذإ | هنأ ملع نم هنأل ةايح ُيأو ًةايح صاصقلا نم تعرش اهف - لوقعلا يلوأ
 «نوقتت مكلعل# سانلا ةايح ظفحتو ءامدلا ناصُت كلذبو هلتق دارأ نم ةايحو هتايح ظفحيف ٠ لتقلا نع

 مكيلع ضرف يأ «توملا مكذحأ رضح اذإ مكيلع بتك# همئآمو هللا مراحم نوقتتو نورجزنت مكلعل يأ



 لي يناثلا ءزجلا

 مل نإ بكي نيل ل همن ًامإف ,هعمسام دعب لدي نق 2 َنيِقتمْلا لع نَح فورم َنيبرْكأْلاَو
 هدرز و زلوم مام جام

 ه5 محَر روع هللا ل نإ مقالا أب سررت نيم نق © عع عي

 ءاينغأللل يصوم الو للا ىلع ديزي ال نب لدعلاب يأ يلا لع ادح فوملاف يرقالاو نيشلاول

 ةيآاب خسن مث ثيراوملا ةيأ لوزن لبق ًابجاو اذه ناك دقو هلل نيقتملا ىلع امزال ًاقح . ءارقفلا كرتيو

 هدإ اقف دهاش وأ مو نم اهملع ام دعب ةيصولا هذه ريش نم يأ «هعمس امدعب هلذب نمفإو ثيراولا

 نإإ عرشلا مكح اوفلاخو اوناخ مهنأل هولدب نيذلا ىلع ليدبتلا اذه مثإ يأ «هنولدبي نيذلا ىلع
 ا نظ وأ ملع نمف يأ هًافنج . صوم نم فاخ نمفإط نيلدبملل ديدش ديعو هيف «مسيلع عيمس

 نيب حلصأ يأ «هيلع مثإ الف مهنيب حلصأفإ ًادمع قحلا نع ًاليم يأ «أمِإ وأ» اطخلاب قحلا نع ًاليم

 دصق نمل ةمحرلاو ةرفغملا عساو يأ «ميحر روفغ هللا نإ» ليدبتلا اذهب هيلع بنذ الف هل ىصوملاو يصوملا

 . حالصإلا هلمعب

 يف دوهعم اذهو ةغلابملا قيرط ىلع نمآ نم سفن ربلا لعج «نمآ نمّربلا نكلو» - ١ : هسغالتبلا
 رعش رعشلاو ٠ متاح ءاخس ءاخسلا نأ يأ ريهز رعشلاو . متاح ء ءاخسلا : نولوقي مهدجت ذإ ءاغلبلا مالك

 نكلو وه امنإو 4نمآ نمّربلا نكلوإ» : زعو لج لاق هباتك يف لاق ثيح هيوبيس هجرخ اذه ىلعو « ريهز

 الف فالآلا لذب مركلا نكلو ًايهرد لذبت نأ مركلا سيل : لوقت نأ كلذ ريظنو ©ىهتنا هللاب نمآ نمّرب ربلا
 . فالآلا لذبي نم ميركلا نكلو بساني

 باقرلا ظفل يفو ٠١ ىرسألا ءادف ينعي باقرلا كف ينو يأ فذحلاب زاجيإ «باقرلا يقو»- "

 . لكلا ةدارإو ءزجلا قالطإ نم وهو سفنلا هب دارأو ةبقرلا قلطأ ثيح « لسرم زاجم »

 ىلع بصن : امإو« مه دهعبنوفوملاوإ) هلوقك ًاعوفرم يتأي نأ لصألا «ءاسأبلا ف ٍنيرباصلاوو» - .٠

 ةنأكب ءانها ديزم ىلع لدي فولالا ريغت نآل اعطق ىمسيو رفع كلذف اهضعب قف بارعإلا فلوخو مذل

 . هعارسل قيوشتو

 كلذ نأو قيقحتلا ةدافإل « اوقدص هًايضام العف اهيف ربخلا ءاج ةلمجلا | «اوقدص نيذلا كتلوأل 6

 . ًاضيأ ةلصافلل ةاعارمو مه ةي كا بأ ًاددجتم

 )١( ”/؟ طيحملا رحبلا .



 ةرقبلا ةروس (؟) نك

 . «دبعلا»و «رحلا» نيبو «ءادأإلو # عابتا# نيب قابطلا -
 لوتقملا يلول ًاخأ لتاقلا هللا ىمس دقف وفعلا ىلإ عاد فطعت ةوخألا ركذ ين : ىلرأالا : دّكباوفلا
 رخآلا ىلإ امههنم دحاو لك فطع ّزهم ىتح ةيرشبلاو ةينيدلا ةوخألاب ًاريكذت «ءيش هيخأ نم هل يفع نمفإ»

 . ناسحإالاب ءادألاو فورععملاب عابتالاو وفعلا مهنيب عقيف

 نكي ملو ةيدلا ىراصنلا يف ناكو . ةيدلا مهيف نكي ملو صاصقلا ليئارسإ ينب يف ناك : ةيناثلا
 رسي نم اذهو .وفعلاو ةيدلاو صاصقلا نيب اهريخو ةيدمحملا ةمألا هذه هللا مركأف . صاصتقلا مهيف
 لكي ءايبنألا دّيس اهب ءاج يتلا ءارغلا ةعيرشلا

 تاجرد ىلعأ ةغلاب «ةايح صاصقلا يف مكلو ةيآلا هذه نأ ىلع نايبلا ءالع قفتا : ةفلاثلا

 لضف نآرقلا يف ةمكحلا دورول نكلو . لتقلل ىفنأ لتقلا : مهلوق ىنعملا اذه يف برعلا نع لقنو « ةغالبلا
 هب قطن ام ةبترم ىلع هتبترم ومسو نآرقلا ةغالب لضفب ةربخ دادزت نأ تئش اذإو ء نايبلا نسح ةيحان نم

 قلاخلا مالك نيب قرفلا دهشت نأل كهبني ام زاجعإلا تاحفن نم دجت كنإف نيترابعلا ىلإ رظناف رشبلا ءاغلب
 هجو ىلع ةبوقع لتقلا وهو صاصقلا ةايحلا ببس تلعج دقف ةينآرقلا ةمكحلا امأ ٠ قولخملا مالكو

 حيحصتو ءانفلل أببس نوكيف ًاملظ نوكي ام لتقلا نمو ٠ لقلا ةايحلا ببس لعج يبرعلا لثملاو . لثاتلا
 هيف ررك لثملاو يظفللا راركتلا نم ةيلاخ تءاج ةيآلاو . املظ لتقلل ىفنأ ًاصاصق لتقلا : لاقي نأ ةرابعلا
 تلعج ةيآلا نأ اههنيب ةقيقدلا قورفلا نمو « ةيآلا هنم تملس ام لقثلا نم راركتلا اذهب هّسمف لتقلا ظفل
 نيرشع ءاملعلا دع دقو خلا ةايحلا مزلتسي الوهو لتقلا يفنل ًاببس لتقلا لعج لثملاو ةايحلل أببس صاصقلا
 دجت هيلإ عجراف ناقتبالا ف يطويسلا اهركذ دقو ةيبرعلا ةظفللاو ةينآرقلا ةيآلا نيب قيرفتلا هوجو نم ًاهجو

 مهلعل سانلل هتايآ هللا نيبي كلذك . . ىلإ . . مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت هللا لاق

 .(181/) ةيآ ةياهن ىلإ )١1417( ةيآ نم 4# نوقتي
 نيدلاولل ةيصولا مكحب هبقع مث صاصقلا مكح ةقباسلا تايآلا يف ىلاعت ركذ : هسا
 بناج لوانتي ةميركلا ةروسلا نم ءزجلا اذه نأل ليصفتلا هجو ىلع مايصلا ماكحأب مث « نيبرقألاو
 سدقلا لزانم ىلإ هدابع ءيهيل انه ىلاعت هللا هركذ ناكرألا مهأ نم موصلا ناك املو ةيعيرشتلا ماكحألا

 . راربألا نيقتملا جراعمو

 وأ ماعط نع كسمم لك : ةديبع وبأ لاق ءيشلا نع كاسمإلا : ةغللا يف «مايصلا» : صتنسفغللا
 : رعاشلا لاق مئاص وهف ريس وأ مالك

 0 “>2 - 2. ل ل

 اجللا كلعت ىرخأو جاجعلا تحت 2 ةمئاص ريغ ليخو مايص ليخ



 1 يناثلا ءزجلا

 رسعب هنوموصي يأ «هنوقيطيإ» ةينلا عم راهنلا يف عامجلاو بارشلاو ماعطلا نع كاسمرالا : عرشلا ينو
 طيحملا قوطلاب هبشو ةقشملا عم هلعفي نأ ناسنإلل نكمي ام رادقمل مسا ةقاطلا : بغارلا لاق ةقشمو

 «ناضمر# روهظلا وهو راهتشالا نم «رهشإل هريغو لام نم هسفن ناسنإالا هب يدفي ام «ةيدف» ”ءيبشلاب

 اهقرحي يأ بونذلا ضمري هنأل ناضمر يمسو سمشلا رح ةدش ءاضمرلاو رحلا ةدشوهو ضمرلا نم
 : رعاشلا لاق عامجلا نع هب ينك مث شحفلا لوق هلصأو هيعاودو عاملا «ثفرلا»

 ة6امرلا

 راقن لاجرلا ثّقر نع ٌنمبو ًٌايناوز ثيدحللا سنأ نم نيريو
 نع مهضعب لئسو ةنامألا دض ىهو ةنايخلا نم ردصم ةناخملاو هناتخاو .هناخ : ناسللا يف لاق 4نوناتختإ»
 يف ثكملا : عرشلا يفو موزللاو ثبللا : ةغللا ف فاكتعإلا «نوفكاعإ» كناح نإو كوخأ : لاقف فيسلا

 ماكحألا تيمسو نيلباقتملا نيثيشلا نيب زجاحلا هلصأو عنملا : ةغللا يفّدحلا هللا دودحإ)ل ةدابعلل دجسملا
 . لطابلاو قحلا نيب زجحت اهنأل ًادودح

 مأ هيجاننف انبر بيرقأ دمحم اي : اولاقف كي يبنلا اولأس بارعألا نم ةعامج نأ يور : لومْلا بِيَس
 . ألا «بيرق يؤ ينع يدابع كلأس اذإوإ هلا لزاف ؟ يداتف ديب

 يري 2 - سمر همم ع2 2 مص ع سس ىلا حاسم

 م خامس 2 مام روعو 3 هه ذآ ره 2 مس غلف

 كت نق يتيم يف قرم لا لع ام :ةك رقم لطزأ بي خيذكرت

 ير رب يربو 0 م عموم 2 »25 <ةرروءم وه اي“ ممم خم در م ملم جوس

 ىّده ُناَةَرمْلا هبف ٌلِنأ لا َناَضَمَر ربش 20 َنوملعت تنك نإ ركل ريخ أوموصت نآو هل ريخ وهف اريخ

 مهيف يكّذيو ةعاطلا رعاشم مهيف كرحيل ناميإلا ظفلب مهادان هاونمآ نيذلا اهيأ ايزي : : ريسيفللا
 نم نيذلا ىلع بتك امك# ناضمر رهش مايص مكيلع ضرف يأ «مايصلا مكيلع بيك ناميإلا ةوذج

 ممراحمل نيينتجملا هلل نيقتملا نم اونوكتل يأ «نوفتت مكلعل» مكلبق ممألا ىلع ضرف امك يأ «مكلبق
 ًافيفخت هلك رهدلا مكيلع ضرفي ملف « لئالق مايأ يهو تادودعم همايأ مايصلاو يأ «تادودعم ًامايأ»

 ًارفاسم ناكوأ ضرم هب ناك نم يأ «رَخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم مكنم ناك نمفإ» مكب ًةمحرو

 نيذلا ىلعو يأ 4نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو» اهريغ مايأ نم رطفأ ام ةدع ءاضق هيلعف رطفأف

 موي لكل نيكسم ماعط ردقب ةيدف مهيلع اورطفأ اذإ رفعض وأ قخوخيشل ةقشملا عم همايص نوعيطتسي
 نأو# ىلاعت لاق مث «هل ٌريخ وهف ةيدفلا يف روكذملا ردقلا ىلع داز نمف يأ «ًاريخ عوطت نمف»
 موصلا يفام نوملعت متنك ن | ةيدفلاو رطفلا نم مكل ريخ موصلاو يأ 4ن وملعت مستنك نإ مكل ريخ اوصوصت

 سانلل ىده نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر رهش# لاقف مايصلا تقو ىلاعت نيب مث . ةليضفو رجأ نم

 ناضمر رهش يه نونم ؤملا اهيأ مكيلع اهتضرف يتلا تادودعملا مايألاو يأ «ناقرفلاو ىدملا نم تانيبو

 )١( ص نآرقلا تادرفم ١7م



 ةرقبلا ةروس (؟) لف

 نم هدف رس لع وأ اضيررم ناك نمو همصيلف مدل كيم دق نقف ئَدْملآ ّنْم تننِيبَو سائل هس رج اص مام مس 1 كو عع هع
 هزه َنوٌوْسَن كذطلو كد دهام لع أو ريكو دا ولك دلو رسعلا كو ديرب الو رسبلأ كوه ديرب رأي 2 راج عام 8 ةدم و لإ مام ع مم و مو لس إل نس ع ري ع ص راو ىلا را ارا رص سرا نيرا لاس ا ثا 01

 رو رم سن ترم

 420 نود هلل أويل أوصل يا ةوعد * بأبي ىف نع ىدابع كلاس اًذِإَو

 ان منك ركنا 0 نور ساي نه يم قا نية ختم - واتم ى2 ج8ر مو ام ل 3 دموع ولم
 00 هةموو 8-5 65 ور را ا م مص م 9 7 م م م 3 مد مدع و وءصص 2 هم

 مس ريب رم جتا 350 هر مو لو راوسو ل را

 رك ّنهورشلل م لإ هينا دزنألا طي نم لبألا لينا ل

 نيب قرفت تاحضاو تايآو زاجععإو داشرإ نم هيف امل سانلل ةياده هنوك لاح نآرقلا لوزن هيف أدتبأ ىذلا
 ضيرم ناك نمو همصيلف رهشلا مكنم رضح نم يأ ؟همصيلف رهشلا مكنم دهش نسف لابلاو قمل

 العل رّركو . رخأ مايأ مايص هيلعف رطفأف ًارفاسم وأ ًاضيرم ناك نمو يأ هرخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ

 اذهب هللا ديري يأ «رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديريإ» رهشلا دوهش ظفل مومعب هخسن مهوتي

 ام ءاضقب ناضمر رهش ةدع اولمكتلو يأ «ةدعلا اولمكتلوإ ريسعتلا ال مكيلع ريسيتلا صيخرتلا
 نيدلا ملاعم نم هيلإ مكدشرأ ام ىلع هللا اودمحتلو يأ «مكاده ام ىلع هللا اوربكتلو# مترطفأ
 ةوعد بيجي بيرق هنأ ىلاعت نيب مث . . هناسحإو هلضف ىلع هللا اوركشت يكلو يأ 4نوركشت مكلعلو»
 عمسأ مهعم انأ يأ «بيرق ينإف ينع يدابع كلأس اذإوو» لاقف نيلئاسلا جئاوح يضقيو نيعادلا

 عادلا ةوعد بيجأ# «ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو# هلوقك مهلاح ملعأو مهعرضت ىرأو . مهءاعد

 لعل يب اونمؤيأو يب اوبيجتسيلفإ» بلق عوشنو نامل نع ناك اذإ يناعد نم ةوعد بيجأ يأ «ناعد اذإ

 ينعاد يب ناملاب يتوعدل متنأ اوبيجتساف مكءاعد بيجأ مكنع ينغلا مكبران أ تنك اذإ ىأ 4نودشري

 ركذ نأ دعب مايصلا ماكحأ ةمتت نايب يف ىلاعت عرش مث . . نيدشارلا ءادعسلا نم اونوكتل نامي ءالا ىلع اومودو
 نايشغ نومئاصلا اهيأ مكل حيبأ يأ «مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأإ لاقف ءاعدلاو برقلا ةيآ

 نه نكس متنأو مكل نكس نه : سابع نبا لاق «نط سابل متنأو مكل سابل نه موصلا يلايل ىف ءاسنلا
 ردص يف ًامرحم اذه ناكو مايصلا ةليل عامجلا ةفراقمب اهتونوخت يأ «مكسفنأ نوناتخت متنك مكنأ هللا ملع»

 نوبرقي ال اوناك ناضمر موص لزن امل : لاق هنع هللا يضر ءاربلا نع يراخبلا ىور. خسن مث مالسوالا

 «مكسفنأ نوناتخت متنك مكنأ هللا ملعإ هللا لزنأف مهسفنأ نونوخي لاجر ناكو . هلك ناضمر ءاسنلا
 نهورشاب نآلافإ» خسنلا لبق هومتلعف امل مكنع افعو مكتبوت لبقف يأ «مكنع افعو مكيلع باتفإ ةيآلا

 ءاضقل نهورشابت الو دلولا نهحاكنب اوبلطاو موصلا يلايل يف نهوعماج يأ «مكل هللا بتك ام اوفغتباو
 اولك يأ «رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكوإ طقف ةوهشلا



 0 يناثلا ءزجلا

 م راك رق كه 2ادرد مص م مو

 020 َنوقتي مهلعل سانلل هكا هلأ نيب َكلَدك اهوبرْفَ اف هلأ دودح كن دجاسملا ىف

 ىلإ حاكنلاو بارشلاو ماعطلا نع اوكسمأ يأ «ليللا ىلإ مايصلا اوقأ مث» رجفلا عولط ىلإ اوبرشاو
 متمد ام راهن وأ اليل نهوبرقت ال يأ «دجاسملا يف نوفكاع متنأو نسهورشابت الو» سمشلا بورغ

 اهعرش يتلا هماكحأو هرجاوزو هللا رماوأ كلت ىأ «اهوبرقت الف هللا دودح كلتإ» دجاسملا يف نيفكتعم

 . مراحملا نوقتي يأ «نوفتي مهلعل سانلل هتايآ هللا نّيبي كلذك اهوفلاخت الف مكل

 ضرف اى مكيلع مايصلا ضرف يأ ةيفيكلا يف ال ةيضرفلا يف هيبشتلا «بتك امكإ» - ١ : ةعغالتلا

 . «ًالمجم ًالسرم » ىمسي هيبشتلا اذهو مكلبق ممألا ىلع

 ىلع وأ , رطفأف ًاضيرم ناك نم ىأ فذحلاب زاجيإ هيف «رفس ىلع وأ ًاضيرم مكنم ناك نمفإل - ١
 . رطفأ ام ددعب مايأ ءاضق هيلعف رطفأف رفس

 اذهل ةرورض الو . هنوقيطي ال يأ « ال ١ فذحب هردق نيلالجلا ريسفت ىف «هنوقيطي نيذلا ىلعو» - قى

 عم نكل هنوعيطتسي مهف عضرملاو لماحلاو مرغلا خيشلاك كلذو ديدش راهجب هنوقيطي ةيآلا ىنعم نأل فذحلا

 . ةقشلاو ةدغلا عب ءيشلا ىلع ًارداق ناك نمل مسا ٌةقاطلاو « ةدئازلا ةقشملا

 . 6« بلسلا

 نم وهو ءاضفإلا ىنعم هنمضتل « ىلإ » ب يدعو عامجلا نع ةيانك ثفرلا «مكئاسن ىلإ ثفرلا» - ه

 : سابع نبا لاق 4نهورشاب نآلاف# هلوقو « مكثرح اوتأف# هلوقو «اهاشغت |لف# هلوقك ةنسحلا تايانكلا

 7 ينكي ميلح ميرك لجو زع هللا نإ
 ىلع هلاهشال نيجوزلا نم دحاو لك هّبش ةعيدب ةراعتسا «نل سابل متنأو مكل سابل نه -

 نم مهضعب برق دارملا ١ : نايبلا صيخلت يف لاق هسبال ىلع لمتشملا سابللاب مضلاو قانعلا يف هبحاص

 . ؟ةراعتسا سابللاف ماسجألا ىلع سبالملا لمتشت امك ضعب ىلع مهضعب لاتشاو ضعب

 اهب دارملاو ةبيجع ةراعتسا هذهو : يضرلا فيرشلا لاق «دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلاط ٠
 هعولط لوأ يف نوكي حبصلا ضايب نأل كلذب |مهههبش امنإو زاجم انهه ناطيخلاو ليللا داوسو حبصلا ضايب
 دادزي اذهو ًاراشتنا دادزي اذه نأ الإ نافيعض ًاعيمج امهف « يلوم ًايضقنم ليللا داوس نوكيو . ًايفاخ ًاقرشم
 . غيلبلا هيبشتلا نم هنأ ىلإ يرشختزلا بهذو ٠ ًارارستسا

 دوهيلا ىلع ناضمر مايص ضرف ىلاعت هللا نإ : لاق هنأ نسحلا نع يور : ىلوألا : دّيداوفلا

 )١( نايبلا عئاور ١/ .١4٠ ص نايبلا صيخلت ١1 فاشكلا رظنا (؟) ١/ مل/ا١



 ةرقبلا ةروس (9) 4

 . نوعرف هيف قرغ موي هنأ اومعز ةنسلا نم ًاموي تماصو رهشلا اذه تكرت اهنإف دوهيلا امأ . ىراصنلاو
 كلذ دنع اولاق مث ريغتي ال تقو ىلإ هولوحف ديدشلا رحلا هيف اوفداصف ناضمر اوماص مهتإف ىراصنلا امأو

 رخخآ كلم كلذ دعب ءاج مث «هودازف ًاعبس رذنف مهكلم" وكتشا نامز دعب مث 3 ًارشع اودازف هيف ديزن

 . «”جًابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختاإ ىلاعت هلوق ىنعم اذهو ًاموي نيسمخ همتأف ةئالثلا هذه لاب ام : لاقف

 ماكحأ نيب ةللختم ءاعدلا ىلع ةثعابلا ةيآلا هذه ىلاعت هركذ يفو : ريثك نبا ظفاحلا لاق : ةيناثلا

 ثيدحل رطف لك دنعو لب ةدعلا ل مكإ دنع ءاعدلا ىف داهتجالا ىلإ داشرإ «ينع يدابع كلأس اذإوإ» مايصلا
 كتمحرب كلاسأ ينإ مهللا : رطفأ اذإ لوقي ورمع نب هللا دبع ناكو ( درت ام ةوعد هرطف دنع مئاصلل نإ )
 . يل رفغت نأ ءيش لك تعسو يتلا

 نع نوكي ال لا ؤسلاو . هللا نع اولأس مهنأ #ينع يدابع كلأس اذإو» ةلمجلا مظن رهاظ : ةئلاثلا

 ةهج نع اولأس مهنأ ىلع لدي «بيرق ينإفإ» باوجلا يف هلوقفاهنوئش نم نأش نع نوكي امنإو تاذلا
 ىرخأ تايآ ىف ةدراولا مهلئاسم ةبوجأ يف عقو يك لقفوأ ٠ « لق مب باوجلا ردصي ملو 3 دعيلا وأ برقلا

 ع مهنم هبرق طرفب ًاراعشإ هسفنب مهباوج ىّلوت لب «ًافسن يبر اهفسني لقف لابجلا نع كنولأسيوإط وحن

 . تاجاحلا يوذ نم نيلئاسلا نيبو هنيب ةطساو دوجو ىلع هتباجإ فقوتت ال ثيحب لئاس لك عم هروضحو

 علّطم مهيلع نميهم هقلخ ىلع بيقر شرعلا ق قوف هناحبس وهو » ةيميت نبا ماميالا لاق : ةعبارلا
 نم مكدحأ ىلإ برقأ هنوعدت ىذلا نإ)حيحصلا يفو : هقلخ نم بيرق هنأب ناميالا كلذ ىف لخدف مهيلإ

 سيل هناحبس هنإف هتيقوفو ه هولع نم ركذ ام يفاني ال هتيعمو هبرق نم ةنسلاو باتكلا يف ركذ امو ( هتلحار قنع

 . ءىش هلثمك

 فيطل ماس ريبعتب نيجوزلا نيب نوكت يتلا ةيسنجلا ةرشابملا نع العو لج ىلوملا ربع : ةسماخلا
 لجو ّزع هللا نإ : هنع هللا يضر سابع نبا لاق اذهو ءاسنلاو سنجلاب قلعتت يتلا رومألا يف بدألا انميلعتل

 . ينْكَي ميلح ميرك

 «نينسحملا بحي هللا نإ اونسحأو . . ىلإ . . لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو : ىلاعت هللا لاق

 .(148) ةيآ ةياهن ىلإ (188) ةيآ نم
 ماعطلاب عاتمتسالا نينمؤملل حابأو مايصلا ماكحأ ةقباسلا تايآلا يف ىلاعت نيبال : َهَِمحَساَتملا

 عتمتسي نأ هل حصي ال ملسملا نأل قح ريغب لاومألا لكأ نع يهنلاب هبَقع ناضمر ىلايل يف حاكنلاو بارشلاو

 يف كرحي ام اذهو لالهلا ةيؤرب لصتي مايصلا ثيدح ناك املو . هريغ الو ناضمر ىلايل يف ال مارحلا لاملاب

 مايصلا يف سانلا تادابعل تيقاوم ةلهألا نأ نّيبت ةميركلا تايآلا تءاج ةلهألا نع لا وسلا رطاخن سوفنلا

 . تابرقلا عاونأ رئاسو

 75 /0 ريبكلا ريسفتلا (5) . ًاضرم يأ : ىكتشا (1)



 ١ يناثلا ءزجلا

 عرشلا يفو لطاب وهف ًالوطب ءيشلا لطب : لاقي بهاذلا لئازلا : ةغللا يف 4لطابلا» : صتغللا
 مشثرتبلا يف ولدلا لاسرإ : لصألا يف ءالدإلا «اولدتوإ»ابرلاوراهقلاو ةقرسلاو بصغلاك مارحلا لاملا وه
 لل عفدلا انه ءالدإلاب دارملاو اهلسرأ يأ هتجحب لمأ : لاقي ءالدإ لعف وأ لوقل عفد وأ ءاقلإ لك لعج
 ًاردب مث أرمق حبصي مث سانلا هاري نيح رمقلا لاح لوأ وهو لاله عمج «ةلهألا» ةوشرلا قيرطب مكاحلا
 تقولا ىهتنم تاقيملا : ٍليقو دعولا ىنعمب داعيملاك تقولا وهو تاقيم عمج «تيقاومإ» هرون لماكتي نيح

 هنارقأل ذخألا عيرس قت لجرو . ةبلغلاو ذخألا ةهج ىلع هدجوو هب رفظ اذإ ء ءىيشلا فِقث « مهومتفقت»

 : رعاشلا لاق

 دولخ ىلإ سيلف فقْنأ ُنمف ينولتقف ينوفقثت اًمِإف

 . ةكلهتو ًاكاله كِلِم كّلم لاقي كالهلا «ةكلهتلا»

 مث طيخلا لثم ًاقيقد ودبي لالهلا لاب ام : هللا لوسر اياولاق ةباحصلا ضعب نأ يور : : لوزتلا بس
 تلزنف سمشلاك ةدحاو ةلاح ىلع نوكي ال ادب امك دوعي ىتح صقني لازي ال مث يوتسيو ءىلتمي ىتح ديزي

 . ةيآلا "#2 . . ةلهألا نع كنولأسي#

 نم لخدي ناك لب هباب نم اتيب لخدي مل ةيلهاجلا يف مهنم لجرلا مرحأ اذإ اوناك راصنألا نأ يور

 . «اهروهظ نم توبا اونأت نأب ٌربلا سيلوإ» ىلاعت هلوق لزنف هيف دعصي ًامّلُم ذختي وأ  هرهظ يف ٍبقن
 م اع صا. ريو را سوس رب سس 1 وست

 نأ منوْلآ سائلا لاومأ نم م اقر كات كحل لإ سيراتو لطبلاب منيب مكرم اوكانالو
 م مرور. ر1- + 00 2 م رءوس

 نم تويبلأ أونأت نأي ريل سبل جلاَو ساذلل ٌتيقاوم ىه لَ بألا نع كتولعسب + 0و نوع

 كل لبس يف اونو ١ نول لعلّ اوتاَو "يوب نم توي اواو قم نم ريا نككلو اهو
 هجولاب ضعب لاومأ مكضعب لكأي ال يأ 4لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو» : ريم يللا
 لاومأ نم ًاقيرف اولكأتل# ةوشر ماكحلا ىلإ اهوعفدت يأ «ماكحلا ىلإ اهب اولدتو# هللا هحبي مل ىذلا

 نولطبم مكنأ «نوملعت متنأوإ لطابلاب سانلا لاومأ نم ةفئاط ذخأ ىلع مكونيعيل يأ «مئإلاب سانلا

 مظعي مث طيخلا لثم ًاقيقد ودبي مل لالهلا نع دمحم اي كنولأسي يأ «ةلهألا نع كنولأسيإ» مارحلا نولكأت

 تاقوأ اهنإ | مهل لقف يأ «جحلاو سانلل تيقاوم ىه لقإ» ؟ ناك |ىك دوعي ىتح قديو صقني مث ريدتسيو

 باهر وهظ نم تويبلا اوتأت نأب ربلا سيلوإ ةاكزلاو جحلاو موصلا ديعاوم اهب نوفرعت ملاعمو مكتادابعل

 نكلو يأ « ىفتا نمّربلا نكلوإ ةيلهاجلا يف نولعفت متنك امك اهروهظ نم لزانملا مكلوخدب ربلا سيل يأ
 ةداعك اهولخدا «ابباوبأ نم تويبلا اوتأو© هللا مراح بانتجا يف هللا نم مكبّرقي يذلا حلاصلا لمعلا

 يف اولتاقوإ» هاضرب اورفظتو اودعستل هللا اوقتا ىأ «نوحلفت مكلعل هللا اوقتاوط باوبألا نم سانلا

 )١( يزارلا ١87/0 ص يدحاولل لوزنلا بابسأو 78



 ةرقبلا ةروس (؟) نها

 رت سمس وس را“ رل ىع[سورا ركزو ص راو ىلرت راو سا مورو 1 رعدوس مس ل ير م 2

 0 ا ماو هلا 1 ردت الو 0 نيذلا

 دو جا خو 72-1

 اكل يقي 4 0 محرز رس 207 تركنا نب 7

 رح ريلاب مارا ريشلا 5 َنيِلَطلا نعال نودع الف اوبتنأ نإ ل َنوُكَبو هنيف

 0 و إل رو و ص مص ه عمور ام ورا ومر

 حسا رتاو ل اوقمكو بلع ىنتنام فو اتناك زعبل تتنافس تمرح

 «ه نيم بيس نإ اونو ةكذتلا ل نكي يأ أولم ال طا ليس نا ففنأت تنقل
 بحي ال هللا نإ اودتعت الوإ» رافكلا نم مكلتاق نم هللا نيد ءالعإال اولتاق ىأ «مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس
 خسن مث ةوعدلا رمأ ءدب يف اذه ناكو ٠ ىدتعا وأ ملظ نم بحي ال ىلاعت هنإف مهاتقب اوءدبت ال يأ «نيدتعملا

 ثيح مهولتقاو» هلوق يهو اهدعب يتلا ةيآلاب خسن ليقو «ةفاك نيكرشملا اولتاقو# ةءارب ةيآب
 مهودرش يأ «مكوجرخأ ثيح نم مهوجرخأوإ مرح وأ لح يف مهومتدجو ثيح مهولتقا ىأ «مهومتفقت
 هنيد نع نم ؤملا ةنتف ىأ «لعقلا نم دشأ ةنتفلاو» ةكم نم مكوجرخأ .(يك اهنم مهوجر خأو مهناطوأ نم

 مهرفكف هيف لاتقلا اومظعتسا اذإف . مرحلا ىف مهل مكلتق نم غلبأو دشأ رافكلا رفك وأ ٠ هلتق نم دش

 ىتح مرحلا يف لاتقلاب مهوءدبت ال يأ «هيف مكولتاقي ىتح مارحلا دجسملا دنع مهولتافت الو» مظعأ
 اوكهتنا مهنأل مهللاتق رلئنيح مكلف لاتقلاب مكوءدب نإ يأ «مهولتقاف مكولتاق نإفإل هيف مكلاتقب مه اوءدبي
 يايا نإ هاب رق نملك عرج محلا اذه يأ « نيرفاكلا ءازج كلذك و عاظردلابيدابلاو ثرح

 بانأو بات نمل رفغي هللا نإف مهنع اوفكف اوملسأو كرشلا نع اوهتنا نإف ىأ «ميحر روفغ هللا نإف

 را ل ىأ «هلل نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو»
 الإ ناودع الف اوهتنا نإف# نايدألا رئاس ىلع يلاعلا رهاظلا وه هللا نيد حبصيو ضرألا هجو ىلع كرش

 الإ ناودع الو ملاظ وهف كلذ دعب مهلتاق نمف مهلتق نع اوفكف مكلاتق نع اوهتنا نإف يأ 4 نيماظلا ىلع
 مارحلا رهشلا ىف نيكرشملا لاتق نأ ىلاعت نيب مث مهيلع اودتعت الف كرشلا نع اوهتنا نإف وأ . نيملاظلا ىلع
 مكولتاق اذإ يأ « صاصق تامرحلاو مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلا# لاقف هيف ناودعلا عفد نينم ؤملل حببي

 مهب اولعفاف مكءامد اولحتساو رهشلا ةمرح اوكته امكف . مارحلا رهشلا ىف مهولتاقف مارحلا رهشلا ىف
 نمف ناودعلا مكسفنأ نع اودر يأ «# مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف فج ”هلثم

 ىأ «نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو هللا اوقتاوإ لثملاب هوزاجو ه هولباقف مارحلا رهشلا ىف وأ مرحلا يف مكلتاق

 لوخد نع كي يبنلا رافكلا لص امل كلذ ناكو . اهلوخد نع هيف متددص يذلا مارحلا رهشلاب ةكم هيف متلخد يذلا مارحلا رهشلا هانعم ليقو )١(

 .ةدعقلا ىذ رهش يف ةيبيدحلا ماع ةكم



 اوقفنأوف ةرخآلاو ايندلا يف دييأتلاو رصنلاب نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو مكلاعفأو مكل امعأ عيمج ىف هللا اوبقار
 يف اولخبت الو تابرقلا هوجو رئاس ىفو داهجلا ىف ف اوقفنأ يأ «ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو هللا ليبس ىف

 اولغتشتو هللا ليبس يف داهجلا اوكرتت ال : : هانعم ليقو ءادعألا مكيلع ىوقتيو كالملا مكبيصيف قافنالا

 مكبحي ىتح مكل امعأ عيمج - يف اونسحأ ىأ «نينسحملا بحي هللا نإ اونسحأو )ف اوكلهتف دالوألاو لاومألاب

 . نيبرقملا هئايلوأ نم اونوكتو هللا

 يرون لماكتي ىتح دادزي مث ارخص ودي مل لالا نع لولا اولآس دقف « ميكحلا بولسألا همسي

 ةلهألا قلخ ةمكح نع اولأست نأ مكب ىلوألا ناك : لوقي هنأكو ةلهألا نم ةمكحلا نايب ىلإ مهفرصف

 بولسألا » ةغالبلا ءاملع هيمسي ام اذهو . هرخآ يف اهصقانتو رهشلا لوأ يف اهديازت ببس نع ال

 « ميكحلا

 لباقت مارحلا رهشلا ةمرح كنه : هريدقت فذحلاب زاجيإ هيف «مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلاإ» - ؟

 . زاجيبالا فذح ىمسيو مارحلا رهشلا ةمرح كتبب

 يهو « ةلكاشملا » ليبق نم ًاناودع ناودعلا ءازج يمس «هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمفإ -
 لوقت برعلا : جاجزلا لاق «اهلئم ةئيس ةئيس ءازجوإ هلوقك ىنعملا يف فالتخالا عم ظفللا يف قافتالا
 . هملظب هتيزاج يأ هتملظف نالف ينملظ

 يفو « هللا ليبس » ةملكب نرقيو الإ داهجلا وأ لاتقلا ظفل ميركلا نآرقلا يف ركذيال : هَدَناَف
 وأ منغملا وأ ةرطيسلا ال هللا ةملك ءالعإ ىه ةليبن ةفيرش ةياغ لاتقلا نم ةياغلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد كلذ

 . ةئيندلا تاياغلا نم اهريغ وأ ضرألا يف ءالعتسالا

 لقفإ» هط يف الإ ءاف الب « لق »ب هنع بيجأ لاؤسلا ةغيصب نآرقلا ىف درو ام لك : ةيبت
 ناك هط ينو لا ؤسلا عوقو دعب ناك عيمجلا يف باوجلا نأ ةمكحلاو . ءافلاب تدرو دقف «ًأافسن يبر اهفسني

 '”افسن يبر اهفسني لقف لابجلا نع تلئس نإ هريدقت ذإ هلبق

 حاصف مهيف لخد ىتح مورلا شيج ىلع لمح نيملسملا نم ًالجر نأ يور :ٌةهدُنئاَف
 رشعم انيف ةيآلا هذه تلزن امنإ يراصنألا بويأ وبأ لاقف ةكلهتلا ىلإ هيديب ىقلأ هللا ناحبس : سانلا

 تلزنف اهنم عاض ام انحلصأف انلاومأ يف انمقأ ول : انلقف هورصان رثكو مالسإلا هللا زعأ نيح راصنألا

 لاومألا ىلع ةماقإلا ةكلهتلا تناكف#« ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو هللا ليبس ىف اوقفنأو#
 ضرأب نفدو دهشتسا ىتح هللا ليبس ىف ًاصخاش بويأ وبأ لاز اهف هللا ليبس يف داهجلا كرتو اهحالصإو
 مورلا
 ةممسسسسسللل

 ١5١/١ ةيفرالا تاحوتفلا ١١(



 ةرقبلا ةروس (؟) 1١14

 «نورثحت هيلإ مكنأ اوملعاو . . ىلإ . . هلل ةرمعلاو جحلا اوقأوإ»: ىلاعت هللا لاق
 .(؟١) ةيآ ةياهن ىلإ (155) ةيآ نم

 جحلا ماكحأ ركذب كلذ بقعأ . مايصلا ماكحأ ةقباسلا تايآلا يف ىلاعت هللا ركذ ال : ةّبساَنملا
 نايب وهو ماه مكح نايبل ًاضرع تركذ دقف لاتقلا تايآ اًمأو ؛ مايصلا رهش دعب ةرشابم يتأت هروهش نال
 ناودعلا در مهل حابي له مارحإإلا ةلاح يف مهو نينم ؤملل نوكرشملا ضرعتول اهفو اهيف لاتقلاو مرحلا رهشألا
 مايصلل تيقاوم اهنأو ةلهألا ةمكح نيت ةقباسلا تايآلا تدرو دقف ؟ مرحلا رهشألا يف لاتقلاو مهسفنأ نع

 كَ هللا لوسر دارأ نيح كلذو مارحلا رهشلا ىف لاتقلا نم نيملسملا فقوم اهدعب تايآلا تنيب مث جحلاو
 لباقلا ماعلا يف ءاضقلا دارأ ال مث ةيبيدحلا حلص عقوو ةكم لوخد نم هوعنمو نوكرشملا هدصو ةرمعلا
 هذه اوكهتني نأ مهل سيل هنأ خيبت تايآلا تلزن مارحإلا ةلاح يف مهو مهب نيكرشملا ردغ هباحصأ يشخو

 جلا ماكحأ ىلإ مالكلا داع مث . ناودعلا عفدو صاصقلا ليبس ىلع لب ءادتبالا ليبس ىلع تامرحلا
 . ةقحاللاو ةقباسلا تايآلا نيب طابترإالا وه اذهف هيف راصحإللا مكحو

 اذإ هرصحأو رفسلا نع هرصح لاقي سبحلاو عنملا هانعم : راصحإلا «مترصحأ» : : ص شدفغللا

 هب عاطقنا وأ ضرم نم رفسلا يف رصحأو . سبحلا يف لجرلا رصح : يرهزألا لاق هعئمو هسبح
 : ؛لجملا «هلحع» ةاش هلقأو مدغلاو رقبلاو لبوالاك معنلا عاونأ نم هللا تيب ىلإ ىدهُي ام وه «يدهلا»
 يهو ةكيسن عمج «كسنلا» رّصْحملل راصحإلا كم ١ مرحلا وهو يذلا رحن هب لحي ىذلا عضوملا

 يأ « متضفأ و دصقلا نع ليملا وهو حونجلا نم هلصأو مثإ <« حانجو» ىلاعت هلل دبعلا اهكسني ةحيبذلا

 ضيفب اهيبشت ةوقب اهنم متعفد يأ 4تافرع نم متضفأ» ىنعمو ًابصنم لاس اذإ ءاملا ضاف نم هلصأو متعفد

 . باسحلل نوعمجت #نورشحت © ىلاعت هللا ةمحر نم بيصن «قالخ# . ءاملا

 نودوزتي الو نوجحي نميلا لهأ ناك : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع : ًالوأ : : لوزملا بيس يس
 دازلا ريخ نإف اودوزتو» لجو زع هللا لزنأف سانلا اولأس ةكم اومدق اذإف نولكوتملا نحن : نولوقيو
 #2 ىوقتلا

 اوناكو ةفلدزملاب نوفقي اهنيد ناد نمو شيرق تناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو : ًايناث
 فقي مث تافرع ىتأي نأ هّيبن ىلاعت هللا رمأ مالسإإلا ءاج |ملف تافرعب نوفقي برعلا رئاسو سُمُحلا نومسي

 نم اوضيفأ مثإ» ىلاعت هللا لزنأف مارحلا رعشملا نم عمج نم ضيفت شيرق تناكو . اهنم ضيفي مث اهب
 «”# سانلا ضافأ ثيح

 اعءاو .- سور مئوم تاس درب ل هاو مص معد 17 01

 ,هلحم ىدملا غلبي وح كسور اوُقلُت الو يذم َنم رينا اَن مترصحأ َنإف هلل ةرمعل جحا أومأو و

 ىلاعت هللا هجول (هطورشو اهناكرأب نيمات امههودأ ىأ «هّلل ةرمعلاو جحلااوقأو# : : ريمسيغللا

 يدحاولل 85/١ لوزتلا بابسأ (5)



 14 يناثلا ءزجلا

 مودم مام ورع 0 ممل لس سك تدلمو م

 مك نفعا اًذإف كم وأ راما ام نيااوت ءساز رزافلا وراس راو

 رول ص رص هع ال يع حر ص رع ارح .١ صو مو موو ميا يس مور ام  مداودو و

 ةرشع كلت متعجر اذإ سولار ميدي نقيا َنرسبنلاق حلا لإ ةرمعلأب

7 

 نوط يره ها ارناو ةارشلاو 0 ةةمازكب , رل نمل كلذ ةلمك
6 

 وس يه مه رم وس 1 - ها ص رص صل صل هام اصرص ١ ص 7 سل روجر ربو كش مو

 رفح ْنِمأولَعْفَت امو حملا يف َلاَدِجاَلَو ٌقوسُف الو َتَقَو الف جل نيف ضر نق تنم را

 ضم نأ ٌلتجكَملََسْبل ههج بألا وأتت واو فَلا درا ذأ فا هلي

 متدرأو ودع وأ صضرمب ةرمعلا وأ جحلا ماتإ نع متعنم اذإ ىأ «يدْفا نم رسيتسا امف مترصحأ نإف»

 لحم يدهلا غلبي ىتح مكسوءر اوقلحت الو ةاشوأ قرقب وأ ةندب نم رسيت ام اوحبذت نأ مكيلعف للحتلا
 ا اج دارج وي لا ها اسما مكمارحإ نم اوللحتت ال يأ

 نمف ي أ #كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ ًاضيرم مكنم ناك نمفإ راصحإلا ناكم

 ,لمقك هسأر نم ىذأ هب ناك وأ . قلحف رعشلاب هعم ررضتي ًاضرم ًاضيرم نيمرحملا رشعم مكنم ناك
 وأ نيكاسم ةتس ىلع عصآ ةثالثب قدصتي وأ مايأ ةثالث مايص امإ يهو ةيدف هيلعف . مارحإالا يف قلحف عادصو

 نمف# دما رافعا مارعو أ: رمآلا لوأ نم نينمآ متنك يأ «مستنمأ اذإفإ ةاش اهلقأو ةحيبذ حبذي

 مرحملا ريغ هب عتمتسي امب عتمتساو جحلا رهشأ يف رمتعا نم يأ « يدها نم رسيتسا |مف جحا ىلإ ةرمعلاب عمم

 هه ل فو لاعب هلل ارك اهدار ال رهو ىلا نم رن: ام هيلعف ٠١ اهريغو ءاسنلاو بيطلا نم

 نيح ةثآلث ٠ . مايأ ةرشع مايص هيلعف يدش نمث دجي مل نم يأ « متعجر اذإ معبسو جحلا يف مايأ ةثالث مايصف

 اهباوثوم حبذلا نع ءىزجت ةلماك مايأ ةرشع ىأ «#ةلماك ةرشع كلتإ هنطو ىلإ عجر اذإ ةعبسو جحلاب مرحي

 صاخ يدها وأ عتمتلا كلذ يأ «مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذإ» ناصقن ريغ نم هباوثك
 ديدش هللا نأ اوملعاو هللا اوقتاو» يده مهيلع سيلو عتمت مهل سيلف مرحلا ناكس امأ . مرحلا لهأ ريغب
 مث هرمأ فلاخ نمل ديدش هباقع نأ اوملعاو هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب ىلاعت هللا اوفاخ ىأ #باقعلا

 سانلا نيب ةفورعملا رهشألا كلت وه جحلا تقو يأ «تامولعم رهشأ جحلاإ» لاقف جحلا تقو ىلاعت نيب

 مارحإلاب حلا هسفن مزلأ نم ىأ 4جحلا نهيف ضرف نمفإ ةجحلا يذ نم رشعو هدعقلا وذو لاوش يهو
 هللا ىلع لبقم هنِإف نهب عتمتسي الو ءاسنلا برقي ال يأ «جحلا ىف لادج الو قوسف الو ثفر الف# ةيبلتلاو

 نم اولعفت امو# ءاقفرلا عم ماصخلاو لادجلاو يصاعملا كرتي نأو . تاوهشلا كرتي نأ هيلعف . هاضرل دصاق

 دازلا ريخ نإف اودوزتو  ءازجلا ريخ هللا هيلع مكيزاجي ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو ىأ «هللا هملعي ريخ

 اوقتاو نوفاخ ىأ 0 يلوأ اي د نوقتاو # داز ربخ اهنإف ىوقتلاب مكترخآل اودوزت ىأ #«ىوقتلا

 مثإ الو جرح ال يأ «مكبر نم ًالضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل# ماهفآلاو لوقعلا يوذ اي يباقع
 كلذ نم نومثأتي اوناك دقو . هينيدلا ةدابعلا فانت ال ةيويندلا ةراجتلا نإف جحلا ءانثأ يف ةراجتلا يف مكيلع



 ةرقبلا ةروس (؟) لنرض

 يدا صام سم رزئنلبو رس و م و 424 4 ا مر ء ل ةااس

 رو ص ص ع ل ع رر ماما حم همم ري 2 سو #عدماح ريب حج 200 تت 2

 7-0 0 زب لقلت نال ضل كن راشبل هال
 ب

 رهل امو اناا ىف انتاَءاَتبر ُلوُقَي مسالا َنَقاَذ دش وأ رك ءاباء قو ذك هللا أوو ذأَف رككسلنم 121100 كو عم ءةءظشراع مس هر د هزط د ود هى مر س2
 م

 لل ل هك هه يا يع

 جيو راَذلأ ٌباَدَعاَنقوةََسَح ٍةَرعآلا فو مسح اند ف اناء وفم نم مهنبو 62 قيل ربا ف

 نيمو ىف لج نف تاووُدعم ريا هللأورك دأَو عج باَسخلا ميس هلو يس بين مك كلو

 يأ #مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف تافرع نم متضفأ اذإفإ» جحلا رهشأ يف راجتالا مهل حيبت ةيآلا تلزنف

 مارح ا رعشملا دنع ليلهتلاو ريبكتلاو عرضتلاو ءاعدلاب هللا اوركذاف اهب فوقولا دعب تافرع نم متعفد اذإ

 ةياده مكاده ايك ًانسح ًاركذ هوركذا يأ «نيلاضلا نمل هلبق نم متنك نإو مكاده امك هوركذاو# ةفلدزملاب

 نيلهاجلا . نيلاضلا دادع ف مكل هتياده لبق متنك دقف ناميالاو ةيادلا ةمعن ىلع هوركشاو .٠ ةنسح

 ال سانلا لزني ثيح ةفرع نم اولزنا مث يأ «سانلا ضافأ ثييح نم اوضيفأ مثإ» نيدلا عئارشو ناميإالاب
 لهأ نحن : نولوقي اوناكو مهعم اوفقي نأ سانلا ىلع نوعفرتي اوناك ثيح شيرقل باطخلاو : ةفلدزملا نم
 نومسي اوناكو اهنم نوضيفي مث مرحلا نم اهنأل ةفلدزملا يف نوفقيف هنم جرخن الف همرح ناكسو هللا

 هللا نإ هللا اورفغتساو» اهنم ضيفي مث اهب فقي مث ةفرع يتأي نأ كي هلوسر ىلاعت هللا رمأف « سْمُحلا »
 اذإفإ# ةمحرلا عساو ةرفغملا ميظع هللا نإف يصاعملا نم مكنم فلس ام هللا اورفغتسا يأ #ميحر روفغ
 اهنم متيهتناو جحلا لامعأ نم متغرف اذإ يأ «ًاركذ ٌّدشأ وأ مكءابآ مكركذك هللا اوركذاف مككسانم متيضق
 اوناك نورسفملا لاق . دشأ لب مهرخافم نودعتو مكءابآ نوركذت متنك اك كلذ يف اوغلابو هركذ اورثكأف

 نأ اورمأف مهمايأ نساحمو مهئابآ رخافم نوركذيف كسانملا ءاضق دعب لبجلاو دجسملا نيب ىنمب نوفقي

 نم سانلا نم يأ «قالخ نم ةرخآلا يف هل امو ايندلا يف انتآ انبر لوقي نم سانلا نمفإ# هدحو هللا اوركذي
 الو ظح نم ةرخآلا يف هل امو ةصاخ ايندلا يف يتحنمو يئاطع لعجأ مهللا : لوقيف همه ايندلا نوكت

 ايندلا يريخ بلطي نم مهنمو يأ «ةنسح ةرخآلا يفو ًةنسح ايندلا يف انتآ انبر لوقي نم مهنموإ» بيصن
 لمشت ايندلا يف ةئسحلاف « رش لك تفرصو ريخ لك ةوعدلا هذه تعمج دقو . لقاعلا نمؤملا وهو ةرخآلاو

 ةرخآلا يف ةنسحلاو كلانه ام ريغ ىلإ عساولا قزرلاو . ةنسحلا ةجوزلاو . ةبحرلا رادلاو . ةيفاعلاو ةحصلا

 انقو» خلا ميركلا هللا هو ىلإ رظنلاو , ةنجلا لوخدو . باسحلا ريسيتو . ربكألا عزفلا نم نمألا لمشت

 نيذلا ءال ّؤه يأ «باسحلا عيرس هللاو اوبسك ام بيصن مه كتلوأ# منهج باذع نم انجن يأ «رانلا باذع

 ةحمل ردقب قئالخلا بساحي باسحلا عيرس هللاو تاريخلا نم اولمع ام رفاو ظح مهل نيرادلا ةداعس اوبلط

 مايأ يف تارمجلا يمر دنعو تاولصلا باقعأ يف هللا اوربك يأ «تادودعم مايأ يف هللا اوركذاوإ» رصب

 مامت دعب ىنم نم رفنلاب لجعتسا نم يأ «هيلع مثإ الف نيموي يف لجعت نمف# رحنلا موي دعب ةثالثلا قيرشتلا



 ليف يناثلا ءزجلا

 لج
 ب مولا هسا جلا 26 اسمو و م دو 2 مكمل ل 2 ها : 4 ايس يلا و سس اا بسس نيرا دس سم

 ©:© نورشحت هيلإ ركنا أوملعأو هللآ أوقتآو قون نمل هيلع مث الف رحتات نمو هيلع مثإ الف

 رفنلا وهو - ثلاثلا مويلا ف ىمر ىتح رخأت نمو يأ # هيلع مإ الف رخأت نموإ» هيلع جرح الف رفنف نيموي

 ىلع جحلاب يتأيف هللا يقتي نأ دارأ نمل ماكحألا نم ركذ ام يأ « ىفتا نمل» ًاضيأ هيلع جرح الف - يناثلا

 هيلإ نوعومجم مكنأ اوملعاو ىلاعت هللا اوفاخ يأ 4نورشحت هيلإ مكنأ اوملعاو هللا اوقتاو» لمكألا هجولا

 . مكلامعأب مكيزاجيف باسحلل

 . راصحإلا ناكم يف هحبذ نع ةيانك مهل يدهلا غلبيإل - ١ : هغالتلا

 قلحف هسأر نم ىذأ هب وأ قلحف ًاضيرم ناك ىأ فذحلاب زاجيإ هيف «ًاضيرم مكنم ناك نمفإ# - ؟
 . ةيدف ةيلعف

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو بطاخملا ىلإ بئاغلا نم تافتلا هيف « متعجر اذإ ةعبسو# - *

 ديكأتلا ةدايز هتدئافو « بانطإلا » باب نم اذهو ليصفتلا دعب لامجإ هيف ةلماك ةرشع كلتإ» - ؛
 . اهددع صيقنت وأ اهب نواهتلا مدعو اهمايص ىلع ةظفاحملا يف ةغلابملاو

 لاخدإو ةباهملا ةيبرتل رامضإالا عضوم يف ليلجلا مسالا راهظإ هللا نأ اوملعاو هللا اوقتاو# - ه
 . ةعورلا

 يهنلا نم غلبأ وهو قسفي الو ثفري ال يأ يبن هتقيقحو يفن هتغيص #قوسف الو ثفر الفل - 7
 رهشأ يفف هسفن يف ًاحبقتسم ًاركنم ناك ام ّنإف ًالصأ عقي نأ يغبني ال اممرمآلا اذه نأ ديفيهنأل حيرصلا
 . ةحضاو ةغلابم يهنلا ةدارإو ربخلا ةغيصب نايتوالا يفف عنشأو حبقأ ب جحلا

 .« ًالمجم ًالسرم » ىمسي ليثمت هيبشت هيف «مكءابآ مكركذك هللا اوركذافؤ# -

 انتآ انبر لوقي نم مهنموإ» نيبو ايندلا يف اننآ انبر لوقي نم سانلا نمفإ نيب ةفيطللا ةلباقملا - 8
 ةيآلا# . .ةنسحايندلا ىف

 يتلا تادابعلا فرشأ نم اهنأل ًاكسن ماعنألا ةحيبذ تيمسو .ةدابعلا : كسنلا لصأ : 5 ةاَّن 5

 . ىلاعت هللا ىلإ نم ؤملا اهب برقتي

 يف ميقملا ميعنلا ىلإ لصوي ةرخآلا دازو . اهتاوهشو سفنلا دارم ىلإ لصوي ايندلا داز : ةيناث ةدئاف
 : ىشعألا لوقي ىنعملا اذه يفو عفانلا دازلا وهو ةرخآلا داز ىلاعت ركذ اذهلو ةرخآلا

 ادوزت دق نم توملا دعب تيقالو ىقتلا نم مازب لحرت مل تنأ اذإ
 ادصرأ ناك امك دصُرُت مل كنأو هلثمك نوكت آلآ ىلع تمدن

 ال نبل ذل



 ةرقبلا ةروس )0 لنشضف

 «باسح ريغب ءاشي نم قزري هللاو . . ىلإ . , ايندلا ةايحلا يف هلوق كبجعي نم سانلا نمو# : ىلاعت هللا لاق

 ٠ (1١1؟) ةيآ ةياهن ىلإ )3١4( ةيأ نم

 سوفنلا يكزتو . بولقلا رهطُت يتلا تادابعلا ةقباسلا تايآلا يف ىلاعت ركذ ال : ةيسانما
 نوكت نم مهنمو « اهءارو هل ةياغ الو ايندلا بلطي نم سانلا نم نأ ركذو . جحلاو . ةقدصلاو « مايصلاك

 هسفن عاب يذلا ةلالضلا قيرف : نيقيرفلا نع جذومن ركذب اهبقعأ « ىلاعتو كرابت هللا ناوضر لين هتياغ

 , ناطيشلا تاوطخ عابتا نم ىلاعتو كرابت ردح مث . نمحرلل هسفن عاب يذلا ىدهلا قيرفو . ناطيشلل
 . ةديدشلا هتوادع انل نّيبو

 ثيدحلا يفو ةموصخلا ديدشلا : دلألا : يربطلا لاق ةموصخلا ةدش : ُدَدّللا «دلأ» : 0
 ةيرذلا «لسنلا# ثرحي مث عرزي هنأل عرزلا : 4ثرحلا» ( ميلا دلألا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ نإ

 همأ نطب نم -طقسي لسني هنأل السن يمسو «نولسني مهر ىلإ هنمو ةعرمب جورخلا هلصأو 0 ٠

 مونلل دهمملا شارفلا : «داهملا)» هيفاك ىنعمب لعف مسا بسح مهبسحإل ةيمحلاو ةفنألا «ةّزعلا» ةعرسب

 هلصأو . حلصلا ىنعمب اهحتفيؤ مالسإالا ىنعمب نيسلا رسكب 4 مْلَسلا# بلط عءاغتباإ عيبي : «يرشيإ»
 : رعاشلا لاق دايقنالاو عوضنخلا وهو مالستسالا نم

 انيربدُم اَوُلِوَت مُهتبأر ىتح ملّسلل يتريشع توعَد
 «للظو» ةيونعملا رومألا يف لمعتسا مث مدقلا يف هلّضأو ميقتسملا قيرطلا نع فارحنالا : للزلا «متللزإ»
 . ةيؤرلا نع اهتعشأ بجحيو سمشلا رتسي ام يهو ةّلظ عمج

 . هبحي هنأ فلحو مالسإلا هل رهظأف و يبنلا ىتأ قيرش نب سنخألا نأ يور ١- : : لوزملا ُبَِبَس
 رمحو نيملسملا نم موقل ,عرزب رمف لكي يبنلا دنع نم جرح مث ؛ « نطابلا ثيبح ةينالعلا نسح ًاقفانم ناكو

 ىلإ ةيآلا ©. . هلوق كبجعي نم سانلا نموإ تايآلا هيف ىلاعت هللا لزنأف رّمحلا لتقو عرزلا قرحأف
 . ةيآلا "74 . . لسنلاو ثرحلا كلبيو اهيف دسفيل ضرألا يف ىعس ىّلوت اذإو» : هلوق

 هودريل نيكرشملا نم شيرق نم رفن هقحل ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةرجهلا دارأ ل يمورلا ًابيهص نأ يورو - "

 . ًالجر مكامرأن م ينأ متملع دقل شيرق رشعم اي : كاي مق هيبتا دج و هناك و امرك تلح او نع لت

 ام اولعفا مث ءي هنم يدي يف يقب ام يفيسب برضأ مث ٠ . يتنانك يف امب يمرأ ىتح لإ نولصت ال هللا مياو

 للم ىلغ .كتللد نإ ةيأرأ : لاقف ! ! ريثك لام وذ نآلا تنأو ًائيش كلمت ال ًاكولعص انتثج اولاق . متئش

 هيلع هل لاف 6 هللا لوسر ىلع لخد ةنيدملا مدق الف ةكمب هلام ىلع مّدف معن : اولاق ؟ ليبس نول

 يرّشُي نم سانلا نمو هيف ا و ل مالسلا
 . ةيآلا ©” . . هللا ةاضرم ءاغتبا هسفن

 )١( قباسلا عجرملا سفن (؟) 74 ص لوزتنلا بابسأو ؟6١© /ه يزارلا رخفلا .



 ليدي يناثلا ءزجلا

 سا هل م ةعاط م ل م هما لام 2 3 --2 0 4 7 ة م ماس امام صاع ص حظ رراورس ع رت ىو 4

 «ز) ماصخلا دلا وهو -هبلق ىفام ىلع هللا ديّشبو ايندلأ ةؤيحلا ىف ,هلوق كبجعي نم سانلا نمو
 سا موت رم م جلو ماس جلل ا

 قع
 -ٍ 0007 سل سموم 4 مي م اروع 2 ما لا 3 .٠ سام يام سام

 لق اَذإ و هيو داسفلا بحيال هللاو لستلاو ثرحلا كليو اهيف دسفيل ضرألا ىف ئعس وت اذإو
 5 ريع

 مص سر موص يما 2 يما رام سر موو سس 0 0077 ع 5 26 مر لج 224 سي 50

 ءاغتبأ هسفن ىو نم سانلا نمو 5 داهملا سّنبلو ماهج رهبسخل مثول ةزعلا هتذخأ هللأ ٍقلآ هل

 ع وع مرور َِ كتوم » هير ولال»ءرولم م عر ءةعر ساحر مبا مرر 5 200 0 ا

 .رطبتلا تاوطخ أوْ الوههاك لسنا ىف اولا أوما نيل اهيا عوج دان ابو طوف تاَضْوم
 هام 4 لرءؤوؤ م درو عة ةسللووم 1 ددمور31ظو دهم م هل ا6سع ظوسم دم س م4 كرد ءعاس عع
 له 6,9 مكح ٌريِرع هللأ نأ أوملعأف تانيبلا ركتءاجام دعب نم متللز نإف 609 نيبم ودع ركل ,هنإ

 ريشيو دمحم اي همالك كقوري قيرف سانلا نمو يأ «هلوق كبجعي نم سانلا نمو# : ريميقللا
 امأ طقف ةايحلا هذه يف ىأ «ايندلا ةايحلا يف باّذك قفانم هنكلو . هنايب ةوقو هناسل ةبالخب كَّباجعإ
 يأ «هبلق يف ام ىلع هللا دهئشُيو رئارسلاو بولقلا ىلع علطي يذلا بويغلا مآلع اهيف مكاحلاف ةرخآلا
 لداجي ةموصخلا ديدش يأ «ماصخلا ّدلأ وهو قافنلاو رفكلا نم هبلق يف امب هللا زرابيو ناميإلا كل رهظي
 اذإو يأ «اهيف دسفيل ضرألا ىف ىعس ىلوت اذإوإ# لوسعملا همالكب حالصلاو نيدلاب رهاظتيو لطابلاب

 ام هناسلب لوقي قفانم لك يف ةماع اهنكلو سنخألا يف تلزن دقو . ًاداسف ضرألا يف ثاع كنع فرصنا

 ثرحلا كلهيو «بلعثلا غوري امك كيف غوريو : ةوالح ناسللا فرط نم كيطعي د هبلق يف سيل
 . دابلاو رضاحلا لمشي ماع هداسف نأ هانعمو ناويحلاو ناسنإالا نم لسانت امو عرزلا كله يأ «لسنلاو

 |هداسفإف ٠ امهم الإ سانلل ماوق ال يتلا تاناويحلا جاتن وهو لسنلاو . راثلاو عورزلا ءامن لحم ثرحلاف
 هللا قتا هل ليق اذإو# نيدسفملا بجي الو داسفلا ضغبي ىأ «داسفلا بحي ال هللاو# ةيناسنإلل ريمدت

 ةفثألا هتلمح . حيبقلا كلعفو كلوق نع عزنا هل ليقو رّكذو رجافلا اذه ظعُو اذإ يأ «مئإلاب ةزعلا هتذخأ
 هبسحفإل دانعلا يف نعمأو داسفإلا يف قرغاف . قحلا لوبق نع ربكتلاو مُئإلاب لعفلا ىلع ةيلهاجلا ةيمحو
 نموإل داهملاو شارفلا اذه سئبو . ًاداهمو ًاشارف منهج هل نوكت نأ هيفكي يأ «داهملا سئبلو منهج
 ىلاعت ركذ نأ دعبف ٠ راربألا رايخألا مهو يناثلا عونلا وه اذه هللا ةةضرم ءاغتبا هسفن يرشي نم سانلا

 ريخلا لهأ نم قيرف سانلا نمو ىنعملاو ةديمحلا نينم ْوملا تافص ركذب هعبتأ ةميمذلا نيقفانملا تافص

 «دابعلاب فوعءر هللاوهللا هجو الإ هلمعب ىرحتي ال هباوث فة بغرو هتاضرمل ًابلط . هلل هسفن عاب حالصلاو
 رمأ مث . . هاصع نمل ةبوقعلا لجعي الو تائيسلا نع وفعيو تانسحلا فعاضي دابعلاب ةمحرلا ميظع يأ

 ايإ» لاقف هاوس ًانيد هللا لبقي ال يذلا مالسإالا يف لوخدلاو هرمأل مالستسالاو همكحل دايقنالاب نينم ملا ىلاعت

 الف ٠ هعئارشو هماكحأ عيمج يف هتيلكب مالسإلا يف اولخدا يأ «ةفاك ملّسلا يف اولخدا اونمآ نيذلا اهمأ
 اوعبتت الوإ» أزجتي ال لك مالسإلاف ًالثم ةاكزلا اوعنمتو ةالصلاب اوذخأت ال . امكح اوكرتتو [مكح اوذخأت
 ةوادعلا رهاظ مكل ودع هنإف هءاوغإو ناطيشلا قرط اوعبتت ال يأ «نيبم ودع مكل هنإ ناطيشلا تاوطخ
 ججحلا ءيجم دعب نم مالسإلا يف لوخدلا نع متفرحنا نإ يأ «تانيبلا مكتءاج ام دعب نم متللز نإف#



 ةرقبلا ةروس (؟) 4*1

 رب ربا نر ري اس سرب مس ل سا 5ع رم و مر ا_ددو 6 سم مو ريرس لم غد 1 42
 لح هج برثألا عج ل ألا ىضقو ةكيتلملاو مامغل نب لك يف هلل ميا نأ الإ نورظني

 اع سا جض ماو ساممإلا سر سَ مسا سهم ير سوم د 7

 02 باقل ديِدَش هلا نو هداج ام دعب نيم دب نمو ةئيب قباء نم مهلنينا# رك ليغ رسإب نب

 م 3 وم 1 مودم و تا 32202 م ريس سلس س5 2 20

 قزري هللأو ميل موي مهقوف أوقنأ نب يدل أونما َنيِدلأ نم نورخس وايندلأ زيا أورَمك َنيذَلل نيز

 هزجعي ال بلاغ هللا نأ اوملعا يأ «ميكح زيزع هللا نأ اوملعافإ قح هنأ ىلع ةعطاقلا نيهاربلاو ةرهابلا
 « ةكئالملاومامغلا نم ,للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني لهإ» هعنصو هقلخ يف ميكح هاصع نمم ماقتنالا

 لزنيو ءامسلا قشنت ثيح قئالخلا نيب ءاضقلا لصفل ةمايقلا موي هللا مهيتأي نأ الإ اعيش نورظتني ام ىأ

 نم لجز مهو هللا الإ مهترثك ملعي ال نيذلا ةكئالملاو شرعلا ةلمحو ماهغلا نم للظ يف لجو زع رابجلا
 ال يذلا يحلا ناحبس ء توربجلاو ةزعلا يذ ناحبس . توكلملاو كلملا يذ ناحبس : نولوقي حيبستلا
 لإورمألا يضقوإ» حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس . تومي الو قئالخلا تيمي ىذلا ناحبس . تومي

 هدحو هللا ىلإو ٠ «٠ ريعسلا يف قيرفو ةنحلا يف قيرف مهنيب لصفلاب قئالخا رمأ ىهتنا يأ «رومألا عمجرت هلا

 كلم وه اهيف مكاحلا نأ نايبو اهتدشو اهوهو ةمايقلا موي ةمظع ريوصت دوصقملاو . اعيمج سانلا عجرم

 هلوسر ًابطاخت ىلاعت لاق مث . . نيمكاحلا مكحأ وهو هئاضقل دار الو همكحل بقعم ال يذلا العو لج كلما

 - ًاعيرقتو مهل ًاخيبوت - ليئارسإ ينب دمحم اي لس ىأ #ةنيب ةيأ نم مهانيتأ مك ليئارسإ | ينب لس## ميركلا

 اونمؤي ملو اورفك كلذ عمو هقدص ىلع لدت تاعطاق ججحو تارهاب تازجعم نم ىسوم عم اودهاش مك

 اهب دوحجلاو رفكلاب هللا معن لدبي نم يأ «باقعلا ديدش هللا نإف هتءاج ام دعب نم هللا ةمعن لدبي نموإل

 اهميعنو ايندلا تاوهش مهل تنيز يأ هايندلا ةايحلا اورفك نيذلل نيزإ» ديدشو ميلأ هل هللا باقع نإف
 نم نورخسيو# . دولخلا راد نع اوضرعأو اهيلع اوتفاهت ىتح مهبولق يف اهتبحم تبرشأو ةرخآلا اوسن ىتج
 مهلابقإو ايندلا مهكرتل لقعلا ةلقب مهنومري نينمؤملاب نورخسيو نوءزمب كلذ عم مهو يأ #اونمأ نيذلا

 نيذلاو# مهيلع ًادر ىلاعت لاق 4نوكحضي اونمآ نيذلا نم اوناك اومرجأ نيذلا نإ هلوقك ةرخآلا ىلع

 ىلعأ يف مهف . ةناكمو ةلزنم نيرفاكلا كئلوأ قوف هلل نوقتملا نونمؤملاو يأ 4ةمايقلا موي مهقوف اوقتا
 لذلا ضيضح يف نورفاكلاو ةماركلاو زعلا جوأ يف ةرخآلا يف نونم ؤملاو . نيلفاس لفسأ يف كئلوأو نيل

 الو هل ءانف ال . ًادغر ًاعساو ًاقزر هءايلوأ قزري هللاو يأ 4باسح ريغب ءاشي نم قزري ةللاوإ ةناهملاو

 عسويو هقلخ نم ءاش نم ايندلا يف قزري وأ #باسح ريغب اهيف نوقزري ةنجلا نولخديؤ# هلوقك عاطقنا

 زاجموهو «ةيرقلا لأساو ل هلوق لثم فاضم فذح ىلع وهف هسأبو هرمأ مهيتأي يأ «هللا مهيتآي نأ هلوق ىنعم نأ ىلإ رخفلا مامإلا بهذ )١(

 هللا ىلإ ليصفتلا ليبس ىلع ةيآلا ىنعم ضيوفتو ليوأتلا مدع وهو فلسلا بهذم وه ريثك نيا ريسفت نم هانتبثأ امو #كبر رمأ ينأي وأ ةكئالملا
 ىلاعت



 2-3 يناثلا ءزجلا

 هناحبس بساحم هل نوكي نأ نود ةئيشملاو ةمكحلا بسح ىلع ًارجاف وأ أرب ٠ ًارفاك وأ ناكًانم ؤم ءاش نم ىلع
 ا لاعو

 عيدبلا الع ذم تي رك لو يؤ اظفل ركذ «مئإلاب ةزعلا هتذخأ» ١- : ةغالتلا
 . ةمومذم ةزع اهنأ ىلإ ريشيل مثوالاب ركذف حودمملا ةزع دارملا نأ مهوتي امبر هنأل « ميمتتلا »ب

 مركت امك كلذب مركأف ءاطوو ًءاطغ منهج محل تلعج يأ مكهتلا باب نم اذه «داهملا سئيلو» - ؟
 . نينيّللا ءاطولاو ءاطغلاب اهدلو مألا

 ىلع مغت يتلا ةفاثكلا نم اهلل امل ةباهملاو لوم لا ةياغ يف يهف ليوهتلل ريكدتلا «مامغلا نم للظ يفإط - 4
 يضاملا ةغيص ىلإ لدع امنإو هللا مهيتأيإل :عراضملا ىلع فطع وه هرمألا يضقو# هلوقو اهيف ام يئارلا

 . ناك دق هنأكف هققحت ىلع ةلالد

 . ةعورلا لاخدإو ةباهملا ةيبرتل ليلحلا مسالا راهظإ #«باقعلا ديدش هللا نإف# ©

 مهتعيبط يف ًازوكرم هنم ًاغورفم هنوكل يفاملا ةغيصب نييزتلا دروأ #نورخسيو . . نْيِز# - ١
 ديفت عراضملا ةغيص نأل مهنم ةيرخسلا رارمتسا ىلع ةلالدلل #نورخسيو#» عراضملا لعفلاب هيلع فطعو

 . رارمتسالاو ماودلا

 مامغلا نم للظ يف نايتإإلاب هسفن ىلاعت هفصو » : ةيرمدتلا هتلاسر يف هللا همحر ةيميت نبا لاق يبست
 عيمج يف لوقلاو كك هلوسر نع حص وأ هباتك يف هسفن هب فصو ام !هوحنو رخأ تايآ يف ءيجملاب هفصوك
 هب هقصوو هسفقن هب فصو امب هئاحبس هنوفصي مهنإ . اهتمئأو ةمألا فلس بهذم وهو دحاو سنج نم كلذ

 : هل لقيلف ؟ هناحبس ءيجي فيك : لئاس لأس ولف هلاعفأ يف الو هتافص يف الو هتاذ يف ال ءيش هلثمك سيل

 : « هتافص ةيفيك ملعت ال كلذك هتاذ ةيفيك ملعت ال اك

 اندم

 «ميحر روفغ هللاو هللا ةمحر نوجري كتلوأ ىلإ . . ةدحاو ةمأ سانلا ناكإ : ىلاعت هللا لاق
 . (514) ةيآ ةيابن ىلإ (؟١5) ةيآ نم

 ضرألا يف ىعسي قيرف : ناقيرف سانلا نأ ةقباسلا تايآلا يف ىلاعتو هناحبس ركذ : هَبسساٍنملا
 ًادحأ وجري الو هللا ىضر هب يغتبي قحلل هسفن عاب قيرفو ٠ هنايب ةوقو هناسل ةبالخب سانلا لضُيو اداسف

 هللا عرش اذل هبناج ىلإ تلصم وفيس نم قحلل دب الو ءرشلاو ريخلا نيب عزانتلا نم دب ال ناكالو ؛ هأوس

 نايغطلاو ملظلل ًاعدرو ناودعلل ًاعفد داهجلا عرشو نيلضانم فيسلا اولمحي نأ نينم ؤملل



 ةرقبلا ةروس (؟) لم

 وهو ضرألا ةلزلز نم ذوخأم «اولزلزو» نايغطلاو ناودعلا : يغبلا «ايغب# : ىتتفللا
 ةقشملا مضلاب ُهركلا : ةبيتق نبا لاق مكسوفن ههركت هوركم «هركإو ديدشلا كيرحتلا : ةلزلزلاو اهمارطضا
 ةدرلاو عجري «ددتريإط هنع هعنم يأ ءيشلا نع هذص : لاقي عنملا : دصلا «دصإ رهقلاو هاركوالا حتفلابو

 ةدرلا نكل هنم ءاج يذلا قيرطلا يف عوجرلا : ةدرلاو دادترالا : بغارلا لاق رفكلا ىلإ ناميإالا نم عوجرلا

 «تطبحإ "ه«ًاصصق امهراثآ ىلع ادترافإ ىلاعت لاق هريغ يفو هيف لمعتسي دادترالاو ء رفكلاب صتخت

 مهباوث لطبأ يأ « مه امعأ طبحأف ليزنتلا يفو هدسفأ مث ًالمع لمع طبح : ناسللا يف لاق تبهذو تلطب
 «”ةحلصمو عفن هيف ام لوصح يف عمطلاو لمألا : ءاجرلا #نوجري»

 اهيف شير ًاريع اودصرتيل ةيرم ىلع شحج نب هللا دبع كي هللا لوسر ثعب : لوألا بس
 لوأ كلذ ناكو « ةراجت نم اهيف امب ريعلا اوقاتساو نينثا اورمأو هولتقف هعم ةثالثو « يمرضحلا نب ورمع »
 نمأي ًارهش « مارح ا رهشلا دمحم لحتسا دق : شيرق تلاقف ةرخآلا ىدامج نم هنونظي مهو بجر نم موي
 مارخلا رهشلا نع كنولأسي» تلزنف نيملسملا ىلع كلذ مظعو مهشياعم ىلإ سانلا هيف قرفتيو فئاخلا هيف

 . ةيآلا # . . هيف لاتق

 0 سمو أ ما 0 لدن 2 0 ساما ساس 2 هم سس ع سس عج ع 2

 نيب ركحيل نخب بدتكحلا مهتم َل ازئاو نير ذنمو نب ريثنم نكيلا هللا تعَبف ةدحاو ةمأ سادلا ناك

 000 2 مم وس ل سس عا ل ظل لل

 ىدهف مهيب ايغب تلنيبلا مهن جارتي نوي تل ريو تنخر هلي افلح انين: نانا

 ءلو م سع

 متبسح مأ هز جفتسم طارص 01 2س نم ىدم ا يحل نم هيف أوُمَلتخأ امل أونما# َنيَل هل

 اوعزانتو اوفلتخاف ةميقتسملا ةرطفلاو ناميإلا ىلع اوناك ىأ «ةدحاو ةمأ سانلا ناك» : رجيسيفللا
 تانجب نينمؤملل نيرشبم سانلا ةيادهل ءايبنألا هللا ثعب يأ «نيرذنمو نيرشبم نّيبنلا هللا ثعبف»
 بتكلا مهعم لزنأو يأ «قحلاب باتكلا مهعم لزنأو» ميحجلا باذعب نيرفاكلل نيرذنمو ميعنلا
 الإ هيف فلتخا امو# هيف اوفلتخا ىذلا نيدلا رمأ يف سانلا نيب ةلزنم اهنوك لاح ةيرشبلا ةيادهل ةيزاجلا

 ىأ باتكلا اوطعأ نيذلا الإ فالتخالا ةلازإإل لزنملا رينملا يداهلا باتكلا يف فلتخا 9

 1 0 ب هماكحتسال ًاببس فالتخالا ةلازإل لزنأ ام اولعج ثيح رمألا اوسكع مهن

 نع مهفالخ ناك دقف باتكلا قدص ىلع ةعطاقلا لئالدلاو ةحضاولا ججلا روهظ دعب نم يأ 00

 اونمآ نيذلا هللا ىدهفإ» نينم ؤملل نيرفاكلا نم ًادسح يأ « مهنيب ًايغبا# لهجو ٍةلفغ نع ال ملعو ةنّيب
 هفطلو هريسيتب ةلالضلا لهأ هيف فلتخا يذلا قحلل نينم ؤملا هللا ىده يأ «هنذإب قحلا نم هيف اوفلتخا ام

 تانج ىلإ لصوملا قحلا قيرط ىلإ هتياده ءاشي نم يدهب يأ «ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يده هللاو#
 ناحتماو عالتبا نودب ةنجلا اولخدت نأ نينم وما رشعم اي متننظ لب يأ «ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ# ميعنلا

 )١( طيح ةدام برعلا ناسل (7) بغارللت نآرقلا تادرفم .



 2 2 يو وصراع ص2 غم امام م تو

 ا هني يتق ياخي لك 0 املو ا

 هما اءس 2 ء 17 ص دوص 2 بمآ “7 رول م م

 مس 00 0000 ارم ص صو اص اس ص أ وص اص صب ع

 3 ل ريح نم م أولعمت امو ا ناز يكتمل ىلتتا 50 ٍنيدلوللف
57 

 م عة همه رك 1 - جرروو مم ماظام ريب 0000 7 ررورطا_اسظ ع عام .

 أَو ركل رش وهو اعيش أوج نأ جوسعو نل اعيش أوه نأ جومعو ركل هكا وهو ل ُلاَمَقْلا كيل
 مرغوب 200 ار 2 م ب عام رس نع

 ءوي رفكو هلأ لبيس نع دصوريبك هيف ل ُلاَق ْل هيف لاَ مارحلا رشا نع كتوُلعسب 2:9 نوسلعت ال متناو ملعي
0 

 نم نينم ولا نم مكقبس نم لان ام لثم مكلني مل لاحلاو يأ «مكلبق نم نيذلا لثم مكتاي انو رابتمخاو
 دئادشلا مهتباصأ يأ «ءارضلاو ءاسأبلا مهتسمط تابكنلا نم هب اولتبا ام لثمب اولتبم ملو . ةديدشلا نحملا
 ًاجاعزإ اوجعزأ يأ ؟ «هللا رصن ىتم هعم اونمآ نيذلاو لوسرلا لوقي ىتح اولزلزوإ» بئاونلاو بئاصملاو

 يتأي ىتم ىأ ؟ هللا رصن ىتم هعم نونم ماو لوسرلا لوقي نأ لاحلا مهب لصو ىتح ةلزلزلاب ًاهيبش ًاديدش

 « ةنحملا ةدش ريوصت يف تاياغلا ةياغ اذهو . مهيلع ةدشلا يهانتل رصنلل مهنم ءاطبتسا كلذو هللا رصن
 نيجضلا نم خللا اذه اوقلبو مهرس عادت تابثلاو ربصلا يف مهبعك ولع عم - لسرلا ناك اذإف

 الأ يأ ؟بيرق هللا رصن نإ الأإ» مه ًاباوج ىلاعت لاق اهاهتنم تغلب ةدشلا نأ ىلع ًاليلد كلذ ناك قيضلاو

 ىلاعت لاق مث «زيزع يوقل هللا نإ هرصني نم هللا نرصنيلو» هناوأ ناح دق هنإف رصنلاب اورشبأف

 ضعب لاق ال تلزن دقو ؟ نوقفني نم ىلعو نوقفني اذام دمحم اي كنولأسي ىأ «نوقفني اذام كنولأسي#

 نيبرقألاو نيدلاوللف ريخ نم متقفنأ ام لقإل ؟ اهعضن نيأو انلاومأ نم قفنن اذام : هللا لوسر اي ةباحصلا
 هللا نإف ريخ نم اولعفت اموإ» هوجولا هذه يف اهوفرصا دمحم اي مهل لق يأ 4ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو
 ةمكح ًانيبم ىلاعت لاق مث . ءازجلا رفوأ هيلع مكيزجيسو هللا هملعي هنولعفت فورعم لكو يأ «ميلع هب

 اهسأ رافكلا لاتق مكيلع ضرف يأ «مكل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك## مالسإالا يف لاتقلا ةيعورشم

 ًائيش اوهركت نأ ىسعوإ» سفنلا كاله رطخو لاملا لذب نم هيف ال مكسوفن ىلع هوركمو قاشوهو نونم ولا

 ريش وهو ًائيش اوبحت نأ ىسعوإل ريخلاو عفنلا لك هيفو ًائيش مكسوفن ه هركت دق نكلو يأ *مكل ريخ وهو
 - هومتهرك ْنِإو - لاتقلا يف مكل لعلف ٠ مكيلع ررضلاو رطخلا لك هيفو ًائيش مكسوفن بحت دقو يأ «مكل

 لذلا هيف نأل ارش م هومتببحأ نإو - هكرت يف مكل لعلو . رجألاو ةداهشلا وأ ةمينغلاو رفظلا امإ | هيف نأل ًاريخ

 هيف امب ىرحأو مكنم رومألا بقاوعب ملعأ هللا يأ «نوسملعت ال مقنأو ملعي هللاو# رجألا نامرحو رقفلاو

 كلاسي يأ «هيف لاتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي# هب مكرمأي ام ىلإ اوردابف مكترخآو مكايند يف مكحالص
 مهل لق يأ «ريبك هيف لاتق لقإ» ؟ هيف لاتقلا مه لميأ م ارحلا رهشلا يف لاتقلا نع دمحم اي كباحصأ
 هب ٌرفكو هللا ليبس نع ٌدصوإل وهو رطخأو مظعا ره اع كاد نكلرا هيظع هررواو ريك ساو لاذلا
 نع مهّدصو هللاب مهرفكو هللا نيد نع نينم ؤملا عنمو يأ هللا دنع ربكأ هنم هلهأ م جارخإو مارحلا دجسملاو



 ةرقبلا ةروس (؟) 184

 رق
 ل ل همعرم ريمسو ع رمد .

 ركنولتلقي نولازي الو ٍلتقلا نم ربك أ ةئتفلأو هللا دنعربكحأ هنم ءهلهأ جارخنإ و مارحلا دجسملاو

 ع
 مه مص مساس سه 02 هل م عسر ريا“ ا مروع راو زا عزو و س سرلا ترم جا

 تطيح كبيئلواف رفاكو هو تميف ءهنيد نع ركنم ددترب نمو ًاوعنطتسا نإ ركنيد نع ركودرب ئيح

 جرس هطسا اس تو 2 سابا سار 2 و 2 سد هلع ل م ربي ص صار م سو

 ًاورحاه نيذلاو اونما# نيذلا نإ © نودللخ اهيف مه رانلآ بدحصأ كبكلواو ةرحآل او ايندلا ىف مهللمعأ
 لمد 3 كرو او واع طارت نإ نو عع وانام صوان 1 اق لل عع

 09 محر روفغ هللأو هللآ تمحر نوجري كيتلوأ هللا ليبس ىف اودهلجو

 دنع ًابنذو ًارزو مظعأ كلذ لك « هتامحو هلهأ متنأو مارحلا دلبلا نم مكجارخإو  ةكم ينعي  مارحلا دجسملا
 يف هوبكترا ام نأ اوملعيلف مارحلا رهشلا يف مهل مكلاتق اومظعتسا اذإف ٠ نيكرشملا نم متلتق نم لتق نم هللا
 رفكلا ىلإ هودري ىتح هنيد نع ملسملا ةنتف يأ «لتقلا نم ربكأ ةنتفلاوإ» عنشأو مظعأ نينم ؤملاو يبنلا قح

 الو يأ «اوعاطتسا نإ مكنيد نع .مكودري ىتح مكنولتاقي نولازي الو» لتقلا نم هللا دنع ربكأ هناميإ دعب

 مهرفك نع نيعزان ريغ مهف اوردق نإ لالضلاو رفكلا ىلإ مكوديعي ىتح مكلاتق يف نيدهاج نولازي
 نمو يأ «ةرخآلاو ايندلا يف مهامعأ تطبح كئلوأف رفاك وهو تميف هنيد نع مكنم ددتري نمو# مهناودعو

 يف حلاصلا هلمع لطب دقف رفكلا ىلع تومي مث مالسإالا نع دتريو هنيد نع عجريف مكنم مهل بجتسي
 نوجرخي ال منهج يف نودلخت مهو يأ «نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأو# هباوث بهذو نيرادلا
 لهألا اوقراف نيذلا نينم ؤملا نإ ىأ هللا ليبس ىف اودهاجو اورجاه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ# أدبأ اهنم

 كنشلوأ ىأ «ميحر روفغ هللاو هللا ةمحر نوجري كئلوأ# هللا نيد ءالعإل ءادعألا اودهاجو ناطوألاو
 ْ ةمحرلا عساو . ةرفغملا ميظع هللاو هللا ةمحر اولاني نأب نوريدجلا مهركذامب نوفوصوملا

 ناميالا ىلع ةدحاو ةمأ اوناك يأ فذحلاب زاجيإ هيف «ةدحاو ةمأ سانلا ناك ١- : ةغالتلا
 اوفلتخا ايف سانلا نيب مكحيل# هلوق فوذحملا ىلع لدو نييبنلا هللا ثعبف اوفلتخاف قحلاب نيكسمتم

 # هيف

 ماهفتسا هيفف متبسحأ لب يأ داعبتسالاو راكنإلل اهيف ةزمه لاو ةعطقنم مأ «متبسح مأإ» ! 

 مكب لزني ال : ىنعملاو يرشختزلا لاق امك يفنملا عوقو عقوت عم يفنلا ىلع لدت ال «مكتأي الو -"
 كلوقل يفن وهف ديز ينتأي مل : لئاقلا لاق اذإ : دربملا لاق اوربصاف لزن نإف لزنيسو مكلبق نمب لزن ام لثم
 ىلع دئادشلا نايتإ نوكي اذه ىلعو هعقوتأ انأو دعب ينتأي مل هنأ هانعمف ينتأي اَل : لاق اذإو ؟ ديز كاتأ

 ًارظننم ًاعقوتم نينم ؤملا
 ةلمجلا ءدب : ًالوأ رصنلا ققحت ىلع لدت تادك ؤم ةدع ةلمجلا هذه ىف 4بيرق هللا رصن نإ الأإل- 4

 ةلمجلا راثيإ : ًاثلاث.ًاضيأ ديكوتلا ىلع ةلادلا « نإ ١ ركذ : ًايناث . ديكأتلا ديفت يتلا « الأ » حاتفتسالا ةادأب



 1 موب يناثلا ءزجلا

 ىلإ رصنلا ةفاضإ : ًاعبارسديكأتلا ديفي ةيمسإالا ةلمجلاب ريبعتلاو « نورصنتس » لقي ملف ةيلعفلا ىلع ةيمسإلا

 . ءيش لك ىلع رداقلا نيملاعلا بر

 لوقك ةغلابملل « هوركم » ناكم « هرك » لوعفملا مسا عضوم ردصملا عضو «مكل هركوهو» - ©
 . رايدإو لابقإ يه امنإف : ءاسنخلا

 ام ةيعيدبلا تانسحملا نم نيتلمجلا نيب #ًائيش اوبحت نأ ىسعو . . ًائيش اوهركت نأ ىسعو# - 5
 . رشلاو ريخلا نيبو . بحلاو ةيهاركلا نيب لباق دقف « ةلباقملا » ب ىمسي

 . بلسلاب قابط «نوملعت ال متنأو ملعي هللاو# -

 نأ ىلإ ةراشإلل «باتكلا مهعم لزنأو» نّبنلا بتك نع دحاولا ةغيصب للعت ربع : ٌةَدْكإََف
 ىلاعت لاق امك هلصأ ين دحاو عرش ىلع اهلاهشال دحاو باتك اهرهوجو اهبل يف يه تددعت نإو نييبنلا بتك

 . ةيآلا « كيلإ انيحوأ ىذلاو ًاحون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرشو»

 وهو لع هللا لوسر ىلإ انوكش : لاق هنع هللا يضر ترألا نب بابخ نع يراخبلاىور 0 هسلبت

 ذخؤي مكلبق نم ناك دق : لاقف ؟انل وعدت الأ ؟ انل رصنتست الأ : انلقف ةبعكلا لظ يف هل ةدرب دسوتم

 طاشمأب طشميو . نيفصن لعجيف هسأر لع عضويف راشنم اب ءاجيف ٠ « اهيف لعجيف ضرألا يف هل رقحيف لجرلا

 نم بكارلا ريسي ىتح رمألا اذه هللا ْنمتيل هللاو . هنيد نع كلذ هدصي ام همظعو همحل نود ام ديدحلا

 . نولجعتست مكنكلو همنغ ىلع بئذلاو هللا الإ فاخي ال تومرضح ىلإ ء ءاعنص

 «ميلح روفغ هللاو . . ىلإ . . رسيملاو رمخلا نع كنولأسي#» : ىلاعت هللا لاق
 .(؟178) ةيآ ةياهن ىلإ )1١4( ةيأ نم

 هتيعورشم نم يماسلا فدهلا نيبو . لاتقلا ماكحأ ةقباسلا تايآلا يف للاعت ركذ 1 : هبسسانملا سا. ار اسس <
 حالصإب قلعتي ام اهدعب ركذ . يجراخلا ودعلا اهمهتلي نأ نم ةمألا ةيامحو نيدلا زازعإو قحلا ةرصن وهو

 يجراخلاو يلخادلا حالصإإلا نم ةلودلل دب الو 2 ميركلا قلخلاو ةليضفلا نم م سسأ ىلع يلخادلا عمتجملا

 هالات نمو هيطغتو لقعلا تست اهنا اخ تيمس ةيرشألا نم كسلا © «رمشلا» , :سشكنغلاا
 ببس هنأل راسيلا نم ليقو . بعت الو دك ريغ نم بسك هنأل رسيلا نم هلصأو رامقلا «رسيملا# هتيطغ يأ
 : رعاشلا لاق مثالا ف ببس اهبرش نأل « مثالا »ب رمخلا ىمستو ماثآ هعمجو بنذلا : مثيالا #مثِإ» ىنغلا

 لوقعلاب بهذت مثلا كاذك  يلقع لض ىنح مئإلا تبرش
 ةقشملا : تنعلا لصأاو 3 ةقشملاو جرحلا ُِق مكعقوأ « مكتنعأ# ةجاحلا ىلع ةدايزلاو لضفلا وفعلا



 ةرقبلا ةروس (؟) نقلا

 ضيحلا ىنعم ؟ ردصم «ضيحملا» ءامإ اهعمجو ةرحلا لباقت يهو نيميلا كلمب ةكولمملا : ُهَمألا 4ةمأؤ
 يأ ةرجشلا تضاحو ضافو ليسلا ضاح : لاقي ناليسلا : ضيحلا لصأو .ء شيعلا ىنعمب شيعملاك
 : ل ثيرحلا «ثرحإط ( هاط يغاهب قر ةضئاحكا : ءارفلا دشنأو ةضئاحو ضئاح ةأرملل لاقيو تلاس
 يأ ثرح ىنعمو عرازلا ثراحلاو . عرزلا : ثرحلا : ىرهوجلا لاقو بغارلا هلاق ضرألا يف رذبلا ءاقلإ
 اذهلو ةضرع وهف ء ءىشلا نع عنميف ضرتعي ام لكو ًاعنام «ةضرع» ©”هيبشتلا ليبس ىلع دلولل تبنمو عرزم

 وأ ًامالك ناك ءاوس هب دتعي ال ىذلا طقاسلا «وغللا» . سمشلا ةيؤر عنمي هنأل ضراع : باحسلل لاقي

 . هتيوصت : رئاطلا وغلو هريغ
 و م ]أ
 : اولاقف وهلا لوسر ىلإ باطخلا نب رمع مهيف راصنألا نم ةعامج ءاج-1 : لولا بكيس
 0 . رسيملاو رمخلا نع كنولأسي# هللا لزنأف لاملل ةبلسم لقعلل ةبهذم اههتإف رسييملاو رمخلا

 ناك نم قلطنا 4نسحأ يه يتلاب الإ ميتيلا لام اوبرقت الوإ# هللا لزنأ اَل : لاق سابع نبا نع ب

 ىتح هل سبحيف هماغط نم ءىشلا لضفي لعجف « هبارش نم هبارشو هماعط نم هماعط لزعف ميتي لام هدنع

 لق ىماتيلا نع كنولأسيو# هللا لزنأف ِككهللا لوسرل كلذ اوركذف مهيلع كلذ دتشاو دسفي وأ هلكأي
 . ةيآلا 4 . . ريخ مهل حالصإ

 ملو اهولكا ؤي ملف تيبلا نم اهوجرخأ ةأرمإ مهنم تضاح اذإ تناك دوهيلا نأ سنأ نع - ج

 نع كنولأسيو# لجو زع هللا لزنأف كلذ نع علي هللا لوسر لكسف . تيبلا يف اهوعماجي ملو اهوبراشي
 . ةيآلا 4 . . ىذأ وه لق ضيحملا

 00 ُظ 32 رس هر دم ل3ج 2

 بيرم امهمنإَو سائل عنو يكح آمي لف مارا نع َكنولعَسي +
 00 00 59 رول ع راس ار سرا

 نع كنولعسن و راو ايدل ىف هج توفت لعل ت تنيرآلا ركل هللا نيِبي كلَ رتل ف نوفي اًذاَم

 راقلا مكحو رمخلا مكح نع دمحم اي كنولأسي يأ «رسيملاو رسخلا نع كنولأسي : رسيفللا

 عفانمو ًاريبك |منِإو ًايظع ًاررض رسيملاو رمخلا يطاعت يف نإ مهل لق يأ «سانلل عفانمو ريبك مثإ اهيف لق#
 لاملا باهذو لقعلا عايض نإف |هعفن نم مظعأ |يهررضو يأ «|مهعفن نم ربكأ (ههمئإو# ةليتض ةيدام

 ةوادعلا ثودحو رسألا رامدو تويبلا بارخ نم رايقلا هّرجي امو . رمخلا يف ضرملل ندبلا ضيرعتو
 ركنملا رطخ رهظ هفاتلا عفنلاب حدافلا ررضلا سيق اذإو دهاشم سوسحم كلذ لك ٠ نييبعاللا نيب ءاضغبلاو

 لق ؟ مهلاومأ نم نوكرتي اذامو نوقفني اذام كنولأسيو ىأ «وفعلا لق نوقفني اذام كنولأسيو# ثيبخلا

 مكل هللا نّيبي كلذك# مكسفنأ اوعيضتو هيلإ نوجاتحت ام اوقفنت الو ةجاحلا نع لضافلا اوقفنأ : مه

 يف # نوركفتت مكلعلإ مارحلاو لالحلاو راضملاو عفانملا مكل نّيبي ماكحألا مكل نّيبي اك ىأ «تابآلا
 وه امل اولمعتف ةيقاب ةرخآلاو ةيناف ىلوألا نأ اوملعتف ةرخآلاو ايندلا رمأ يف اوركفتتل ىأ «ةرخآلاو ايندلا

 )١( ثرح ةدام يرهوجلل حاحصلا .



 14١ يناثلا ءزجلا

 رع دلل م سس جا 0 ل 15 0 عرور - س وره رر ساو 2. 2

 هلأ ءاَشولو جلصملا نم يقلل يلو فكؤخإت مولان ورح مل خكضإ لك تب

 -ٍ مق هدر م ه4 م ا جرا جام 200 2000 ع ممم أ

 ةكحرشم نمر يخ ةنمؤمةمال و نوم ح تك ذا وُخكتتالو ١ مكح رعد ركتنعال

 مس ربوص س سو فروا هدر ه5 هرم #2 عش سر لأ ري اوربت ةام س مرو هو الو سمر هلل

 نوعدي كيدلوأ ركبتا ولو كرشم نمريخ نمؤم دبعلو نر وح نك ثمل أوحكشت الو كتبت ولد
 0 ا هس سم ع2

 نيو و وَلَا دعب يب دي ةَرفْغمْلاَو ةنحخلأ لِ اوعدي كاران

 ما مرر عؤم ع مع ل روس جر 2 ره دوس

 نم نهوتاف نرهطت اذإف نرهطي نوح نهوبرقت الو ضيحملا ىف اس اوت ىذه لف ضيِحْمْلا نع

 يأ «ريخ مهل حالصإ لق ىماتيلا نع كنولأسيوإ» . ىنفي ام ىلع ىقبي ام رَثآ نم لقاعلاو ١ حلصأ
 هجو ىلع مهتلخادم : مهل لقف ؟ مهنولزتعي مأ مهنوطلاخيأ مهلاومأ يف يماتيلا ةطلاخم نع دمحم اي كنولأسيو

 ىلع ملاومأب مملاومأ متطلخ اذإ يأ 4 مناوخإف هوطلاخت نإو ظ مملازتعا نم ريخ حالصإلا
 ةوخألا هذه قوقح نمو . بسنلا ةوخأ نم ىوقأ نيدلا ةوخأو . نيدلا يف مكناوخإ مهف مه ةحلصملا هجو
 دصقي نمب ىردأو ملعأ ىلاعت هللاو يأ #حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو# عفنلاو حالصإالاب ةطلاخملا

 ءاش ولو# هلمعب ًالك يزاجيف حالصإلا مه دصقي نم كلذك ملعيو ٠ مهلاومأل داسفإلاو ةنايخلا مهتطلاخمب
 هلهسو نيدلا مكيلع رّسي هنكلو مكيلع ددشو ةقشملاو جرحلا يف مكعقوأل ىلاعت ءاش ول يأ «مكتنعأل هللا

 نم هدابعل عرشي ايف ميكحلا ءيش هيلع عنتمي ال يذلا بلاغلا ىلاعت وه يأ «ميكح زميزع هللا نإإ» مكب ةمحر

 ٍىتح تاكرشملا اوحكتت الوإ» يواهس نيد نمل سيل يتاوللا تاكرشملا جاوز نم ًارذحم ىلاعت لاق مث ماكحالا

 ةمالوإ رخآلا مويلاو هللاب نم ؤي ىتح باتكلا لهأ ريغ نمتاكرشملاب نوملسملا اهءأ اوجوزتت ال يأ «نمؤي
 ةكرشملا مكتبجعأ ولو ١ ةكرشم ةرح نم لضفأو ريخ ةنم ؤم ةمألو يأ # مكتبجعأ ولو ٍةكرشم نم ريخ ةنمؤم

 «اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحِكنُت الو» ناطلس وأ هاج وأ بسح نم اهيف ةبغرلا بجوي ام رئاسو اهلامو اهل امجب
 نمؤم دبعلو# هلوسرو هللاب اونم ؤي ىتح  باتك لهأ وأ اوناك نيينثو - نيكرشملا نم مكتانب اوجوزت الو يأ

 كرشم رح نم نهوجوزت نأ نم مكل ريخ نم ؤم دبع نم نهوجوزت نألو يأ «مكبجعأ ولو ركارشم نم ريخ
 نيكرشملا نم نوروكذملا كئلوأ يأ «رانلا ىلإ ن وعدي كتلوأإ» لامجاو بسدلاو بسحلا يف مكبجعأ امهم

 رفكلا وهو رانلا ىلإ مكلصوي ام ىلإ مكنوعدي مهتحكانمو مهترهاصم مكيلع تمرح نيذلا تاكرشملاو

 ىلاعت وه يأ «هنذإب ةرفغملاو ةنجلا ىلإ وعدي هللاو» مهوجوزت الو مهنم اوجوزتت الأ مكقحف قوسفلاو
 هتايآ نّيبيوإ بونذلا ةرفغمو ةنجلا بجوي ىذلا لمعلا وهو مكتداعس هيف ام ىلإ مكوعديو ريخلا مكب ديري

 ثيبخلاو رشلاو ريخلا نيب ؛ اوزيميف اوركذتيل سانلل هتلدأو هججح حضوي يأ «نوركذتي مهلعل سانلل

 دمحم اي كنولأسيو «ىذأ وه لق ضيحملا نع كنولأسيو# لاقف ضيحلا ماكحأ ىلاعت نيب مث . . بيطلاو
 هيف ةلاح لا هذه يف نهترشاعمو رذقتسم ءى هنإ : مهل لقف ؟ مرحي مأ لحيأ ضيحلا ةلاح يف ءاسنلا نايتإ نع

 نهوبرقت الو# ضيحلا ةلاح ىف ءاسنلا ةرشاعم اوبنتجا يأ *ضيحملا يف ذ ءاسنلا اولزتعاف 8 نيجوزلل ىذأ



 ةرقبلا ةروس (؟) ١4

 2# 2 سوسو رم ىلع ع رو سم ير رهاس ل سس امس رو لص هش رعم 2 8 10 2ع

 كا 5ع اتاك كل ثرع اش و نرلتنلا بيو يتلا بحل هللآ رك نعأ ثيح
 مو اوك ص سب راس . رع سوس سس سمس ]ع شور 2 سس رح هارى سام ّ

 2 [ ةضرعاللأ أولعجت الو ت2 نينمّؤمْلا ريو هلم من اراها. كسلا اوم لش

 د رار جل مو م اك رمدسمس ىو كعامل مغ

 ٌذخاَوي نكت بأ فرقاء عج ع عيت ا بامبو مت

 ع ميل علا كبف بك اَم
 مدع ضرغلا نأ ىلع هيبنتلا دارملاو . نلستغيو ضيحلا مد نهنع عطقني ىتح نهوعماجت ال يأ «نرّهْطَي ىتح
 ةأرملا مهدنع تضاح اذإ دوهيلا لعفي ناك اهك نهتسلاجمو نهتلكا ْؤم دقو نيك يرغلا دعا كاع

 « مكل هللا هلحأ يذلا ناكملا يف نهوتأف ءاملاب نرهطت اذإف يأ هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف نرهطت اذإف»

 نيبئاتلا بحي ىأ «نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بحي هللا نإ ربدلا ال لّبقلا دلولاو لسنلا ناكم وهو

 مك ؤاسن يأ « متئش ىنأ مكئرح اوتأف مكل ثرح مكؤاسنإ» راذقألاو شحاوفلا نع نيهزنتملا . بونذلا نم
 هودعتت الو ةيرذلاو لسنلا عضوم يف نهوتأف ٠ دلولا نوكتي نهماحرأ يفو مكلسن عضومو مكعرز ناكم

 ةدعاقو ةمئاق متئش فيك يأ 6 منتش ةئش ىّنَأإ» ىنعمو « تبني ثيح نم كابن قسا » : سابع نبا لاق هريغ ىلإ

 اهلُبُك يف هتأرما لجرلا ىتأ اذإ : دوهيلا لوقل ٌدر وهو ؛ جرفلا ٠ ثرحلا ناكم يف نوكي نأ دعب ةعجطضمو

 ةرخآلا يف ًارخذ مكل نوكت يتلا لامعألا حلاص اومدق يأ «مكسفنأل اومدقو» لوحأ دلولا ءاج اهربد نم

 هيلإ مكريصم نأب اونقيأو هيصاعم بانتجاب هللا اوفاخ يأ «هوقالم مكنأ اوملعاو هللا اوقتاو»

 ةضرع هللا اولعجت الو» ميعنلا تانج يف ميظعلا زوفلاب مهرشب يأ 4نينمؤملا رشبو» مكلامعأب مكيزاجيف

 دق : مكدحأ لوقي نأب نيميلاب اوللعتتف ريحا لعف نع ًاعنام اببس هللاب فلحلا اولعجت ال يأ «مكنابأل

 نلعجت ال : سابع نبا لاق مكنامأ نع اورفكو ريخلا اولعفا لب ينيميب َربأ نأ ديرأو هلعفأ الأ هللاب تفلح

 نيب اوحلصتو اوقتتو اوربت نأ رينا عن عنصاو كنيمي نع رفك نكلو ريخلا عنصت ال نأ كنيميل ةضرع هللا

 نب هللا دبعو» يف تلزن دقو سانلا نيب حالصإلاو ىوقتلاو ربلا نع ًاعنام ًاببس ىلاعت ه هولعجت ال ىأ 4سانلا

 يأ «ميلع عيمس هللاوإ# هتخأ نيبو هنيب حلصي الو « ريشب نب نامعنلا » هنتخ مّلكي الأ فلح نيح «ةحاور

 ال يأ«مكناميأ يف وغللاب هللا مكذخاؤي الإ ىلاعت لاق مث مكلاوحأب ميلع مكلاوقأل عيمس
 الو . هللاو ىلب : مكدحأ لوقك فلحلا دصق ريغ نم هللا مسا ركذ نم مكناسل ىلع ىرج امب مكذخا ؤي

 متدقعو هيلإ متدصق امب مكذخاؤي يأ «مكبولق متبسك امب مكذخاؤي نكلو# نيميلا هب دصقي ال هللاو
 ةبوقعلاب هدابع لجاعي ال ةرفغملا عساو يأ «ميلح روفغ هللاوإ اهيف متثنحاذإ ناميزالا نم هيلع بلقلا

 اوربت نأ ةدارإ ريقح وأ ميظع ٠ ريثك وأ ليلق *يش لك يف مظعألا همسا نولذتبت مكناميال ًافده هللا اولعجتف فلحلا اورثكت ال : ىنعملا ليقو )١(

 آيقت الو أرب نوكي ال فآلحلا نإف اوحلصتو اوقتنو



 يطاعتو رمخلا برش نع ىأ فذحلاب زاجيإ هيف «رسيملاو رمخلا نع كنولأسي## ١- : ةغالتلا

 . رسيملا

 ةغالبلا يف ىمسي ام وهو لامجإلا دعب ليصفتلا باب نم اذه « |هعفن نم ربكأ |همئإو» - ١
 « بانطإلا )ب

 *  لمجم لسرم هيبشت هيف «تايآلا مكل هللا نّيبي كلذكإ .

  - 4تانسحملا نم وهو « حلصملا »و « دسفملا » ةملك نيب قابط ةيآلا يف 4حلصملا نم دسفملا#
 فيفري +

 ةملكو «رانلا ١» ةملك نيب قابط دجوي كلذك «ةنجلا ىلإ وعدي هللاو رانلا ىلإ نوعدي# ه

 ( ةنحلا »

 هلصأو ل هك

 دسأ ىلع : مهلوق دح ىلع ةغلابم كلذ فذحف ىذألاك رذقتسم ءيش ضيحلا

 عامجلا نع ةيانك «نهوبرقت الو -

 ٠ ضرألاك ةأرملاف هيبشتلا ليبس ىلع وأ ثرح عرب يأ فاضم فذح ىلع #ثرح مكؤاسنإل -
 : ةغلابملا ليبس ىلع هب يمس ثرتحملا ىنعمب ع ثرح اف ٠ جراخلا تابنلاك دلولاو . رذبلاك ةفطنلاو

 نع يئاسنلا ىور . حيبق لعف لك يف ببس اهنأل ثئابخلا مأ رمخلا ىمست : ىلوألا : دّيداوفلا
 ةأرما هتقلعف دبعتم مكلبق نمت لجر ناك هنإ . ثئابخلا مأ اهنإف رمخلا اوبنتجا » لاق هنأ هنع هللا يضر ن امثع

 ًاباب لخخد املك تقفطف ٠ . اهتيراج عم قلطناف ةداهشلل كوعدن انإ : هل تلاقف اهتيراج هيلإ تلسرأف ةيوغ
 نكلو ةداهشلل كتوعد ام ينإ : تلاقف رمخ ةيطابو مالغ اهدنع . ةئيضو ةأرما ىلإ ىضفأ ىتح هنود هتقلغأ

 ًاسأك رمخلا هذه نم ينيقساف لاق ٠ . مالغلا اذه لتقت وأ ًاساك رمخلا هذه نم برشت وأ ىلع عقتل كتوعد

 ال هللاو اهنإف رمخلا اوبنتجاف ٠ نسفتلا لتقو اهيلع قو: ىتخ حربي. ملف هؤدازف ينوديز: لاقف أسأك هتقسف

 . ؛هبحاص ايهدحأ جرخي نأ كشويل الإ رمخلا نامدإو ناميالا عمتجي

 يف عفانملاب دارملا نأ باوجلاو ؟ لاملاو لقعلاب بهذت اهنأ عم عفانم رمخلا يف نوكي فيك : ةيناثلا

 كلت عفنلاب داري نأ لمتحيو شحافلا حبرلا اهنم نوحبريف اهب نورجاتي اوناك ثيح « ةيداملا عفانملا » ةيآلا

 هلوقب رعاشلا اهنع ربع يتلا ةموعزملا ةوشنلاو ةذللا

 ءاضللا كيتو“ ةنن“ ”ةدتتماو اكرم. انقر  "انهبزشتو
 يؤر ىتح ههجو حسمي امبرو هترذعو هلوبب بعليف ءالقعلل ةكحض ربصي رمخلا براشو : يبطرقلا لاق

 مهضعب يؤرو نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا نم ينلعجا مهللا لوقيو هلوبب ههجو حسمي مهضعب



 ةرقبلا ةروس (؟) 1544

 «0ينتمركأ امك هللا كمركأ : لوقي وهو ههجو سحلي بلكلاو

 نم « متئش ىنأ مكئرحاوتأف»# هللا مكرمأ ثيح نم»# ءاسنلا اولزتعاف 9: : ىرشخمزلا لاق : ةثلاثلا
 نأ نينمؤملا ىلع . ةنسح بادآ هللا مالك يف اههابشأو هذهو . ةنسحتسملا تاضيرعتلاو ةفيطللا تايانكلا

 "”ههتبتاكمو مهترواحم يف اهلثم اوفلكتيو اهب اوبدأتيو اهوملعتي

 موقل اهنيبي هللا دودح كلتو . . ىلإ . . رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي نيذلل» : ىلاعت هللا لاق
 .(77 .) ةيآ ةياهن ىلإ (515) ةيآ نم «نوملعي

 لحتو ةمألا مسج رخنت يتلأ ةيعاتجالا ضارمألا ضعب ةقباسلا تايآلا يف ىلاعت ركذ : هّبسانملا ةايتخك 5 . 5 2 نس
 اهنأ رابتعاب ةرسألا نع ثيدحلا ىلإ لقتنا مث ءرسيملاو رمخ اك ءاضغبلاو ةوادعلامهنيب عقوتو ةع |مجلا ىرع

 نم أدتباو ؛ عمتجملا دسفي اهداسفبو عمتجملا حلصي ةرسألا حالصبف . لضافلا عمتجملا ءانبل ىلوألا ةاونلا

 ةقثوم ةقالعلا لظتل نيدلا ساسأ ىلع رايتخالا نوكي نأ ةرورض ىلع هّبنو ةيجوزلا ةقالعلاب ةرسألا ماكحأ

 نأ اهل لحي ال ةنمؤملاو «٠ ملسملا رجح يف نوكت نأ اه لحي ال ةكرشملاف ٠ صالخإلالاو ةمحرلاو ةدوملا طباورب

 مث . تانم ؤملاب نيكرشملا جيوزتو تاكرشملاب جاوزلا مالسإالا مرح اذهلو كرشملا لجرلا ناطلس تحت نوكت

 . قالطلاو ٠ ءاليإلا اهنم ركذف اهنايك ددهتو ةرسألاب لحت يتلا ضارمألا ضعب ةميركلا تايآلا هذه يف نيب
 . ةرسألا 0 لكاشملا هذه لثمل عجانلا جالعلا نيبو علخلاو

 : رعاشلا لاق ءاليإ يلا ؤي ىلآ : لاقي فلحلا : ةغل ءاليإلا «نولؤي» : ستحفغللا

 يدعب ًالثم اهب اهايإو نوكت ةديصق ودحأ كفنأ ال تيلآف

 مكعم ينإف اوصبرت لق## هنمو راظتنالا : صبرتلا #صبرتإ» ةجوزلا ءطو كرت ىلع نيميلا : عرشلا يفو
 لاق صّلقت نأ دعب عجري هنأل ءف لظلل ليق هنمو عوجرلا : ءيفلا «اوءافإ» اورظتنا يأ «نيصبرتملا نم

 : رعاشلا لاق بضغلا دعب عوجرلا عيرس يأ ءيفلا عيرس نالف لوقت برعلا 3 ءارفلا

 ًايضاق سيل ام ناسنإلا ةجاح نمو هل تِلبقأ يذلا ضقت ملو تءافف
 ن1 يدم احا ةرلا لا ا وا رك رسب 0

 جرد لمي ذارلاو خيش لعب اذهو ف وزلا هنو لمي عج 4 وتر ارقأ يلا كو ٠ ءورق

 هلصأو حاكنلا دقع لح : قالطلا ىنعمو ةأرملا تقلط ردصم «قالطلا» ةعيفرلا ةلزنملا : ةجردلا

 ٌلخملا ةأرملا تيمسف 5 يعار الو ديق الب ىعرملا يف تكرت ةلمهم ىأ قلاط ةقان : لاقي ةيلختلاو قالطنالا

 نم ضعبلا صلخيل رعشلا حيرست هنمو ءيشلا لاسرإ : حيرستلا «حيرستإ» ىنعملا اذهل ًاقلاط اهليبس

 )١( فاشكلا (؟) هال /# يبطرقلا ١/٠١7



 01 يناثلا ءزجلا

 قالطلاك ليإالا حيرست نم ٌراعتسم قالطلا يف حيرستلاو : بغارلالاقاهلسرأ ةيشاملا حّرسو . ضعبلا

 ”لبولا قالطإ نم راعتسم

 يضقنت نأ لبق اهعجاري مث قالطلا نم ءاش ام هتأرما قلطي ةيلهاجلا يف لجرلا ناك : : لوزا بحس
 كعدأ الو كيوآ ال : اهل لاقف هتأرمال لجر دمعف , اهتعجارم يف قحلا هل ناك ةرم فلأ اهقلط ولو اهتدع
 لزنأف كَ يبنلل اهرمأ ةأرملا تكشف كتعجار كتدع يضم اند اذإف كقّلطأ لاق ؟ فيكو : تلاق نيّلحت

 . ةيآلا « . . ناترم قالطلا © هللا
 .٠ كعمل عار رخام سرع ممول 2 ةاممسا | دس امو م ريوربام ًَ

 اوم نع تلإو 02 ممحر روف هلا َنِإَ وه نك رب ةعبرا صبرت مهياست نم نولؤي نيذلل

 مصاص م ع سل 2 مرسم 8 م رأت وو ا 3 م جوممم يد مجم رعغو

 قلمي أن ليلو ل نرش يصب تصلطلاَو ١ لع عيلان للا

 8 مه جررلم وو رت ص هب

 ٌنُكواَصتلَص اوما نإ كلذ ىف نهدري نحأ نيلوعبو ربل وويلأو هلا نمي نك نإ نوماحرأ فهل
 م 65 مارس وم لس سد 2 همم مسام

 كاَسمإَف لَم قطا هج مك يعل ةجرد نويلع لاجرالو نورنا نع ل له

 ةرشع ىلإ اوعجر نإ يأ «*ميحر روفغ هللا نإف اوءاف نإفإ رهشأ ةعبرأ راظتنا نهب رارضإلل مهءاسن

 مهنم ردص ام رفغي هللا نِإف طولا ىلإ نيميلا نع اوعجر يأ  عامجلا نع ةيانك وهو  فورعملاب نهجاوزأ
 عانتمالاو ةرشاعملا مدع ىلع اومّمص نإو يأ «ميلع عيمس هللا نإف قالطلا اومزع نإوإ# مهمحريو ةءاسإ نم
 هتجوز برقي الأ فلح اذإ جوزلا نأ ةيآلا نم دارملاو . مهتاينب ميلع مهلاوقأل عيمس هللا نإف هطولا نع
 . ةرافكلا هيلعو هنيمي يف ثنح دق نوكيو تمعنو اهبف ةدملا يف اهرشاع نإف رهشأ ةعبرأ ةدم ةجوزلا هرظتنت

 ىلإ هرمأ عفرت : يعفاشلا لاقو ٠ ةفينح يبأ دنع ةدملا كلت يضمب قالطلاو ةقرفلا تعقو اهرشاعي مل نإو
 . ءاليإالا مكح ةصالخ وه اذه مكاحلا هيلع قّلط |مهنع عنتما نإف قالطلا وأ ةثيفلاب امإ هرمأيف مكاحلا
 ىلع بجاولا يأ «ءورق ةئالث نهسفنأب نصبرتي تافلطملاو# يعرشلا قالطلاو ةّدعلا ماكحأ ًانيبم ىلاعت لاق
 ىلع ضيِج ثالث وأ كلامو يعفاشلا لوق ىلع  راهطأ ةثالث ةدم نرظتني نأ نهب لوخدملا رئارحلا تاقلطملا

 الف اهب لوخدملا ريغامأ اهب لوخدملا يف اذهو . اهتدع ءاهتنا دغب تءاش نإ جوزتت مث ذمحأو ةفينح يبأ لوق

 يأ «نهماحرأ يف هللا قلخ ام نمتكي نأ 'نل لحي الوإف 4ةدع نم نهيلع مكل اف ىلاعت هلوقل اهيلع ةدع
 يف جوزلا قحل ًالاطيإو ةدعلا يف ًالاجعتسا ضيح وأ ٍلبح نم نهماحرأ يف ام نيفخي نأ تاقلطملل حابي ال

 ديدهت اذهو . هباقع نم نيشخيو هللاب تانم ؤم أقح نك نإ يأ «رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نك نإ ةعجرلا

 يف نهدرب قحأ نهتلوعب إو نهتهج نمأألإ ملعُي ال رمأ هنأل ناصقن الو ةدايز ريغ نم قحلاب نربخي ىتح نمل

 نهتدع ضقنت مل اذإ بناجألل جيوزتلا نم ةعجرلا يف نهم قحأ نهجاوزأو يأ «ًاحالصإ اودارأ نإ كلذ

 779 ص تادرفملا )١(



 ةرفقبلا ةروس (؟ 145

 سس رعبا عالم صاع خم 2 ب26 ءم ادع 00

 ذة لأ افامينأ ا اني نهومتيتا< مود نأ وك ليلو نسا خيرت وأ فورعمب

 هكرم صرع 1 رتل ا ا را هت م حصص ري 28غ رو

 دعتي نمو اهودتعت دق هل ُهوُدُ كت مهي تدم اف امْيَلَع حان اق لا دود ابقي الأ مق

 ا ا 0 وبسم سمس روس 0# ريم # سالما م2 سماع سس عر

 الف اهقلط نإف .هريغ جوز حكت تح دعب نير للاهل نإ ©ج دوما م كتكوت هلآ دودح

 جو نركب رزقا اني قا ةونج كليو مل ودم انهم ل نطو انقل رجال انيتع أ

 نهيلع يذلا لثم نملو# يعجرلا قالطلا يف اذهو .رارضإالاال حالصإالا ةعجرلا نم ضرغلا ناكو
 نسح نم هب ىلاعت رمأ يذلا فورعملاب . نهيلع لاجرلل ام لثم قحلا نم لاجرلا ىلع نو يأ «فورعملاب

 نم هب ىلاعت رمأ ايف يهو ةزيم ءاسنلا ىلع لاجرللو يأ «ةجرد نهيلع لاجرللو# هوحنو رارضلا كرتو ةرشعلا
 هللا دنع مكمركأ نِإ» ىلاعت هلوقل فيرشت ال فيلكت ةجرد يهف ةعاطلا بوجوو ةرمإالاو قافنإالاو ةماوقلا
 ةقيرط ىلاعت نيب مث هعيرشتو هرمأ يف ميكح هاصع نمم مقتني بلاغ يأ «ميكح زيزع هللاو» 4 مكاقتأ

 كلمي يذلا عورشملا قالطلا يأ «ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا# لاقف ةيعرشلا قالطلا
 الأب ناسحإب حيرستلا وأ ةلماعملا نسح عم فورعملاب ةرشاعملا الإ (هدعب سيلو ناترم ةعجرلا جوزلا هب
 يأ «نيش نعول مارذضان أ كل سب الو هم سنا رثالو هارب يشاهنح نماهملظب

 دودح اميقي الأ افاخي ن أ الإ ًاليلق ولو ًائيش روهملا نم نهيلإ متعفد امم اوذخأت نأ جاوزألا اهيأ مكل لحيال

 متفخ نإف# اهب ىلاعت هللا رمأ يتلا ةيجوزلا قوقح ايعري الأو ةرشعلا ءوس ناجوزلا فاخي نأ الإ يأ 4هللا
 نأ ةجوزلا تدارأو اههنيب ةرشعلا ءوس متفخ نإف يأ «هب تدتفا |ميف هيلع حانج الف هللا دودح ابقي الأ

 ىلع الو هذخأ يف جوزلا ىلع مثإ الف اهقلطي ىتح اهجوزل لاملا نم ءيش عفدب وأ اهرهم نع لوزنلاب علتخت
 علخلاو ةعجرلاو قالطلا نم ةميظعلا ماكحألا هذه يأ «اهودتعت الف هللا دودح كلت# هلذب يف ةجوزلا

 دودح دعتي نموإ) هللا هعرشي مل امم اهريغ ىلإ اهوزواجتت الو اهوفلاخت الف هماكحأو هللا عئارش يه اهريغو

 نيملاظلا نم وهو هللا طخسل هسفن ضرع دقف هللا ماكحأ فلاخ نم يأ «نوملاظلا مه كئلوأف هللا
 لجرلا قّلط نإف يأ «هريغ ًاجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإفإ» ديدشلا باقعلل نيقحتسملا

 هتليسع قوذتو اهتليسع قوذي نأ دعب ٠ هتف نلظلو ريع عورات ىجتمالل ماوي ربل لع وان هرييظلاج ةأرملا

 ل ل ل ا ا

 يأ «هللا دودحح اهقي نأ انظ نإ اعجارتي نأ |مهيلع حانجالف اهقلط نإف» رخآ هتأرما شرتفي نأ هركي ةءورم
 ا ىلإ ريشت لئالد ةمث ناك نإ ةدعلا ءاضقنإ دعب لوألا اهجوز ىلإ دوعت نأ سأب الف يناثلا جوزلا اهقلط
 اهنيبيو اهحضوي هماكحأو هللا عئارش كلت يأ «نوملعي موفل اهنيبي هللا دودح كلتوإ ةرشعلا نسحو

 "0. رومألا بقاوع يف نورظني نيذلا مهفلاو ملعلا يوذل

 )١( نايبلا عئاور انباتك يف قالطلل ةيعيرشتلا ةمكحلا رظنا ١/17



 لق يناثلا ءزجلا

 . ديدهتلاو ديعولا ىنعم ىلإ هرهاظ نع ربخلا جرخ 4ميلع عيمس هللا نإف» ١- : ةَغاللَتبلا
 : يرشغغزلا لاق تاقلطملا صبرتيلو مالكلا لصأو رمألا ىنعم يف ربخ «نصبرتي تاقلطملاو# - "

 نهعأكف ٠ هلاثتما ىلإ ةعراسملاب ىقلتي نأ بجي ات هنأب ٌراعشإو رمألل ديكأت ربخلا ةغيص يف رمألا جارخإو
 (”ديكأت لضف مداز امم أدتملا ىلع هؤانبو 2 ادوجوم هنع ربخي وهف رمألا نلثتما

 يف رمألا ليوهتو جبيهتلل وه لب ناهيإلاب دييقتلا هنم ضرغلا سيل «هللاب نم ؤي نك نإ -*

 فلحادقف  نايبلا مولع نع نكمتملا لعيد ا عاديإوب راهب هيف هيف #نهيلع يذلا لثم نفوإ# - 5

 لاجرلل يذلا لثم قوقحلا نم لاجرلا ىلع نم : ىنعملاو لوألا ةنيرقب يناثلا نمو « يناثلا ةنيرقب لوألا نم

 نيب قابط وهو « هيلع »و « نه » نيب « قابطلا » ًاضيأ ةيعيدبلا تانسحملا نم هيفو . قوقحلا نم نهيلع
 . نيفرح

 . ًاضيأ قابط « حيرست » ظفلو « كاسمإ » ظفل نيب «فورعمب كاسمإف» - ه

 يف ةعورلا لاخدإو ةباهملا ةيبرتل ريمضلا عضوم ليلجلا مسالا عضو ههللا دودح كلت» -5

 . ديدهتلا يف ةغلابملل ديعولاب يهنلا بيقعتو . سوفنلا

 . فوصوم ىلع ةفص رصق 4نوملاظلا مه كئلوأف# ٠-

 اي تلاقف كي هللا لوسر تنأ ( سيق نب تباث ) ةأرما يف مالسوالا يف ناك علخ لوأ : ةديئاتاف

 رفكلا هركأ نكلو نيدالو قلخيف هيلع بيعأ ام هللاو ؛ ًادبأ ءيش هسأرو يمأر هللا عمجي ال : هللا لوسر

 |مهنيب قرفف معن : تلاق ؟ هتقيدح هيلع نيدرتأ : مالسلا هيلع ال لاقف مالسإالا دعب

 يل نيزتت امك يتأرمأل نيزتأ نأ بخأل ينإ: لاق هنأ اههنع هللا يضر سابع نبانع يور: هّحفيطل
 . «فورعملاب نهيلع يذلا لثم نو لوقي ىلاعت.هللا نأل

 «نوملعت ال متنأو ملعي هللاو . . ىلإ . . نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو» : ىلاعت هللا لاق

 ٠٠ (789؟) ةيأ ةياهن ىلإ (؟51) ةيأ نم

 هبادآو هطورشو هتقيرط حضوتو قالطلا ماكحأ نع ثدحتت ةميركلا تايآلا لازت ال : هةكتساننملا

 . رهاظ ًاذإ ةبسانملا هجوف رارضإالاو ءاذيإالا نع ىهنتو

 لاق رارضإلا دصقب يأ «ًارارضإ» ةدعلا نم ءاهتنالا نم نبراق يأ 4نهلجأ نغلبف» : صتتغللا
 عنملا : لضعلا «نهولضعتإ نينم ؤملا اوراضيل يأ «ًارارض ًادجسم# هلوقك ةراضملا وه راَرضلا : لافقلا

 )١( فاشكلا ١/٠١8



 ةرقبلا ةروس ةفز ١م

 لاق ءابطألا ايعأ ريسع يأ لاضع ءادو ليحلا هيف تقاضو لكشأ يأ رمألا لضعأ : لاقي قييضتلاو

 هب رم ؤيو ىصوي هب ظعوي» "”هجورخ لهسي ملف اهدلو بشن اذإ ةقانلا تلضع نم هلصأو : يرهزألا

 سندلا نع هزضتلا : 0. ةراهطلا «رهطأو# ةكربو ةرثكب امغ اذإ ! عرزلا اكز : 8 لاقي عفنأو ىغأ «ىكزأ»

 . ىصاعملاو

 0 ري ا ا ا ا ب لقعم» نأ يور: كولا بيس

 0  ةدعلا تضقنا ىتح اهعجاري مل ةقيلطت اهقلط مث د تناك ام هدنع

 كلا مل ادب كيل | مجرتال هللاو 11 اهنفلظف كجرزو اهب كتم رك( عيتل اهيل مك اي هل لاقف
 املف ةيآلا « . . يراد لسا قل هسا ساشا هلا لالي لاهنت اهبل تاج
 («”كمركأو كجوزأ : لاقف هاعد مث ةعاطو يبرل ًاعمس : لاق لقعم اهعمس

 را رع وم 2 جو ِظ رم جرت ريس ع ريمم جو ه4 ب 2 6-32 هم حاس مص ب سس ىلا جيس يع

 ًاودتتتلا رارض نهوكسمم الو فورعم نوح وأ فورعم نهوُكَسماَف نهلجأ نغلبق ءاسنلا مقلط اذِإ و

 ا ل سرا امم سو ل عل ل عر رخو مى خو مودم مل ماو جرم سام ١ صرع

 ميلع ل زنا أمو ركيلع هللأ تمعن أوك داو او نه هلأ تلب ل اودع الورهسفن ْلظ َدَقَف كلذ ُلعْفي نمو

 ءآَسنلا مقلط اذإَ 9 يلع هْىَن 5 11 و اا ب السب التو بنكي
 عاوس هوم سد - مو 2و ارامل ع ىرعرب يعور 35 2 ريما ماو مر ع

 نم ءهي ظعوي كلذ نررعتلاب متبقي نشك نأ يتلا .رهلجا نغلبفق

 ًاقالط ءاسنلا لاجرلا رشعم اي متقلط اذإ يأ «نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو# : ريمسيفللا

 و رارض ريغ نم نهوعجارف يأ «فورعمي نهوحرس وأ فورعمب نهوكسمأفإ ةدعلا ءاضقنا نبراقو ًايعجر
 ًارارض نهوكسم الو» نهيلع ةدعلا ليوطت ريغ نم ناسحإب نهتدع يضقنت ىتح نهوكرتا وأ ىذأ
 هيلع ناك امل ٌرجز هيفو « ءادتفالا ىلإ ءاحليالاب نهوملظتل نبب رارضإلا ةدارإ نهوعجارت ال يأ «اودععتل

 اهيلع لوطيل اهب رارضإلل اهعجاري ةّدعلا ءاضقنا تفراش اذإ ىتح ةدتعملا كرتي جوزلا ناك ثيح سانلا
 ءادتفالا ىلع اههركيل وأ اهب رارضإلل اهكسمي نم يأ «هسفن ملظ دقف كلذ لعفي نمو اهيف ةبغرلل ال ةدعلا

 ماكحأب اوءزهت ال يأ «ًاوُره هللا تايآ اوذختت الوإ» هللا باذعل اهضّرع هنال هسفن لمعلا كلذب ملظ دقف
 مكيلع لزنأ امو مكيلع هللا ةمعن اوركذاوإ امل مكتفلاخمب اهب ًاءوزهم هتعيرش اولعجتف هيهاونو هرماوأو هللا

 نآرقلا نم مكيلع هب معنأ امو مالسإلل مكتيادهب مكيلع هللا لضف اوركذا يأ «ةمكحلاو باتكلا نم

 ف مكتداعس ىلإ هلوسر يدهو هباتكب مكركذيو مكدشري يأ «هب مكظعيو# ةرهطملا ةنسلاو ميظعلا

 هنأ اوملعاو مكلامعأ يف هوبقارو هللا اوفاخ يأ «مسيلع ءيش لكب هللا نأ اوملعاو هللا اوقتاوإ» نيرادلا

 ىلإ ةدوعلا يف تابغارلا ءاسنلا لضع مدعب ءايلوألا ىلاعت رمأ مث مكلاوحأ نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال ىلاعت
 نمهولضعت الفإ» نهتدع تضقناو ءاسنلا متقلط اذإ يأ 4نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإوإ# لاقف نهجاوزأ

 )١( لضع ةدام ةغللا بيذهت .١ ) )1جاتلا رظناو يراخبلا هاور 6/ 17<



 َظ
 رم رب نم رم ىلا لص لال جبع ل رام سلس ىرارص  صروط سرا 2

 م

 جو َنوُلعَتاَل منو لعب هللاو رهطأو ركل ى زا كلذ رخآلا رويْلآوهللاب نمو ركشم ناك

 اذإ نهجاوزأل ةدوعلا نم ءايلوألا رشعم اي نهوعنمت الف يأ «فورعملاب مهنيب اوضارت اذإ نهجاو زأ نحكني نأ
 .يضري امب ريسلاو هبحاصل ةدوعلا امههنم لك يضرو مدنلا تارامأ ترهظو نيجوزلا نيب لاوحألا تحلص

 حصني لضعلاو رارضإالا نم هنع مكتيهن ام يأ «رخآلا مويلاو هللاب نمؤي مكنم ناك نم هب ظعوي كلذإ» هللا
 يأ «رهطأو مكل ىكزأ مكلذإ» ةيعرشلا ظعاوملاب عفتنملا وه هنأل رخآلا مويلاو هللاب نم ؤي ناك نم ظعويو هب
 ال متنأو ملعي هللاو» بونذلا راضوأو ماثآلا نم رهطأو مكل عفنأو ريخ هللا رماوأب كسمتلاو ركذامب ظاعتالا
 هرمأ اولخماف . كلذ نوملعت ال متنأو عئارشلاو ماكحألا نم محل حلفا وجات ملعي هللاو يأ «نوملعت

 5 نورذت امو نوتأت ام عيمج يف هيهنو ىلاعت

 زاجم وهف رثكألا ىلع لكلا مسا قلطأ نهتدع ءاضقنا نبراق يأ «نهلجأ نغلبفط- ١ : ةغالتبلا
 . «فورعمب نهوكسمأف# لوقي ىلاعت هللاو اهكاسمإ هل زاج امل ةدعلا تضقنا ول هنأل لسرم

 صاخلا فطع باب نموه «ةمكحلاو باتكلا نم مكيلع لزنأ امو مكيلع هللا ةمعن اوركذاو# - ١

 معنلا هذه دارفأ نم ةنسلاو باتكلاو هللا معن اهب داري ةمعنلا نأل ماعلا ىلع

 ام ةيعيدبلا تانسحملا نم « ميلع »و « اوملعا » ةملك نيب «ميلع ءيش لكب هللا نأ اوملعاوإ - *

 . قاقتشالا سانجب ىمسي

 ةقالعلاو لسرملا زاجملا باب نم وهف نمل « نيقلطملا  نهجاوزأب داري 4نهجاوزأ نحكتي نأ# - 5

 . ناك ام رابتعا

 ال هبحاص عم ماد ام ناسنإالا نأ ةعجرلا قح تابثإ يف ةمكحلا : رخفلا مامإالا لاق : هدُئيإَف
 نم ٌةعنام ةدحاولا ةقلطلا هللا لعج ولف رهظي كلذ دنعف هقراف اذإف ؟الوأ ةقرافملا هيلع قشت له يردي
 لصحي ال ةبرجتلا لامك ناك امل مث . ةقرافملا دعب ةبحنملا رهظت دق ذإ ناسنإالا ىلع ةقشملا تمظعل عوجرلا
 ”هدابعب هتفأرو ىلاعت هتمجر لايك ىلع لدي اذهو . نيترم ةعجارملا قح ىلاعت تبثأ ةدحاولا ةرملاب

 امي هللا نإ مكنيب لضفلا اوسنت الو . . ىلإ . . نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو : ىلاعت هللا لاق

 .(781/) ةيآ ةيابن ىلإ (38*) ةيآ نم 4روشب .نولتحت

 . لضَعلاو ةعجرلاو ةدعلاو قالطلاو حاكتلاب ةقلعتملا ماكحألا نم ةلمج ىلاعت ركذ امل : هبسساتملا
 اهل نوكيو هتجوز لجرلا قّلطي دقف قارفلا هب لصحي قالطلا نآل عاضرلا مكح ةميركلا ةيآلا هذه يف ركذ
 تدرو كلذل . هدلو يف هل ءاذيإو جوزلا نم ًاماقتنا عاضرلا هتمرح وأ لفطلا تعاضأ امبرو هعضرت لفط

 ٠١6 /5 ريبكلا ريسفتلا (1)



 ةرسقبلا ةروس (؟) 16

 مكح نايبب كلذ بقعأ مث . مهأشب ماتهالاو لافطألا ةياعر ىلإ تاقلطملا تادلاولا بدنل ةيآلا هذه

 عوضوم ىلاعت ركذ ا ١ جوزلا قحل ةياعر هيف ةّدعلا نم ةأرملا ىلع بجي امو توملاب نيجوزلا نيب قارفلا
 . قالطلا وأ قارفلا دعب رهملا لماكوأ رهملا فصنل ةأرملا قاقحتسا عوضومو . ةدعلا ةلاح يف ةأرملا ةبطخ

 هريغ ىلإ همأ نبل نع لصفني دلولا نآل هب يمس ماطفلا : لُصَفلاو لاصفلا «الاصف» : صتحفغللا
 لاصف اههنيبف هنع تلصفنا دقف همأ نع لصفنا اذإ هنأل لصفلا نم نسحأ لاصفلا : دربملا لاق تاوقألا نم
 وهو روشلا نم ذوخأم ةروشملاو ةرواشملا هلثمو يأرلا جارختسا : رواشتلا «رواشتإ# بارضلاو لاتقلاك
 0 الو ا ا 0 جارختسا

 وهو دقعلا نم 0 ةدقع# ءافخلاو سلا : نانكالاو 0 ٍمدرتس 0 0 ةعمجلا

 |هريغ وأ نيمي وأ حاكن نم دقعي امل مسا ةدقعلا : بغارلا لاق « الح ركذا دقاع ايو لثملا يفو ّدشلا

 . رقتفا اذإ لجرلا رمقأ : لاقي ريقفلا «رتقملا» يصاعلل اهب لّجعي الف ةبوقعلا لهمي 4 ميلحإ
 هس ا ع ا ف يود كورلا بس د

 200( كت داق

 نوم دامو مصرع 8 0و سام 2 رن سرع م

 نهقزر يهل دولوملا 0 َعاَصَرأ مني نأ دارأ نمل ركع يلوح نهدلوأ نضرب ٌتانلولاو *

 لثم ثراولآ لع 9 مل دولوم الو اهدلوب دلو راَصمالا اهنسوالإ نلت نّلكَناَل را نترك

 نعضري نأ تاهمألا ىلع بجاولا يأ «نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو» : راسيفللا
 ةدايز الو ةعاضرلا مامتإ نادلاولا ءاش اذإ يأ «ةعاضرلا متي نأ دارأ نملإ# نيتلماك نيتنس ةدمل نهدالوأ

 امب نهتوسكو تاقلطملا تادلاولا ةقفن بألا ىلعو يأ «فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو## هيلع

 ةقفنلا نوكت يأ «اهعسو الإ سفن فّلكُت الإ مايقلا قح هتمدخب موقتل ريتقت الو فارسإ نودب فراعتم وه

 رضي ال يأ «هدلوب هل دولوم الو اهدلوب ةدلاو راضت الإ اهعسو الإ | ًاسفن فّلكي ال ىلاعت هنأل ةقاطلا ردقب

 مألا ضفرتف دلولا ببسب رخآلا امهدحأ ٌراضي وأ .هل يغبني ام يف ارّصقيو هدهعت يف اطرفيف دلولاب نادلاولا
 اهدحأ ظيغيل هعاضرإ يف اهتبغر عم اهب ًارارضإ اهنم دلولا بألا عزتنيو ٠ هتيبرتب هابأ رضتل هعاضرإ
 ىلع قافنإلا نم لفطلا دلاو ىلع ام لثم ثراولا ىلعو يأ 4كلذ لثمثراولا ىلعوإ» دهاجم هلاق . هبحاص

 رايتخا لوألاو . يبصلا ثراو : ليقو بألا ثراو هب دارملاو اهب رارضإلا مدعو اهقوقحب مايقلاو مألا

 ؟ 37/7 يبطرغلا )١(



 !٠6 يناثلا ءزجلا

 هلرم < ءأ ومد +2 8و مالو 7 هءامصص

 هق هاوس نأ إو حاجات راك شتي نع الاف اان 51 ١

 م سمس علا ع2 0 هسألا مو يس صرع »دوو ير اسرع لس ع

 نوفوسي نيذلاو 2 ٌريصب ٌنولمعت ا رك فرزتملا ماء مملس اذ ركَبلَع حاتج

 سماع ع سرا ص 0 ل ا مام حآ 2 مح امص اك يسءأ د 00

 لق ع حت ا نهج كبار مب نو اجاوزا نورذيو ركنم

 1 -_- ريب وجم سا سرا وسم سم سو ل را سورس رص را هءوعمو

 واع 0 ل

 وم يم 0 7 2 رطل هس اس م( 2غ 2 1

 0 2 جا وماللعو رم نو يرمو رم لل حرص صج و24 ناس لع رك ع رم بص 2 مم سو

 روفغ هللأ نأ اوملعأو هورّدحأف زكفنأَف 1 - 11 اوملعأوو هلجا ككتاب يع مة

 لبق هماطف ىلع نادلاولا قفتا اذإف يأ «|مهيلع حانج الف رواشتو امهنم . ضارت نع ًالاصف ادارأ نإفإ» يربطلا
 حانج الف مكدالوأ اوعضرتست نأ متدرأ نإوإ» |هيلع مثإ الف رواشتلا دعب هل ةحلصم كلذ يف ايأرو نيلوحلا

 م ل ل يا اهيأ متدرأ نإو يأ« فورعملاب متيتآ ام هتملش اذإ مكيلع

 9220 عر جل سلع نا اح غن لرش كب مق اول هاو
 ٍميمج يف هللا اوبقار يأ «ريصب نولمعت اهب هللا ن أ اوملعاو هللا اوقتاو» هعاضرإب ىنعُت الو لفطلاب متهت
 ًآجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو» مكلاوحأو مكلاوقأ نم ءيش هيلع ىفخي ال ىلاعت هنإف كلاعفأ
 رهشأ ةعبرأ ةدعلا يف نثكمي نأ نهجاوزأ تومي يتاوللا ءاسنلا ىلع يأ «رشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصّيرتي
 ىلاعت هلوقل لمحلا عضو . اهتدعف لماحلا امأ لماحلا ريغل مكحلا اذهو نهجاوزأ ىلع ًادادح مايأ ةرشعو

 ٌنهسفنأ يف نلعف ايف مكيلع حانج الف نهلجأ نغلب اذإف» «نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو ٠
 نهل هحابأ ام لعفو جاوزلاب نمل نذيالا يف ءايلوألا اهبأ مكيلع مثِإ الف نهتدع تضقنا اذإف يأ «فورعلملاب
 اهيلع مكيزاجيف مكل امعأ عيمجب ميلع يأ «ريبخ نولمعت امب هللاوإ» باطخلل ضرعتلاو ةنيزلا نم عرشلا
 ةبطخب ضيرعتلا يف لاجرلا اهبأ مكيلع مثإ ال يأ «ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع ايف مكيلع حانج الوإ»
 : لجرلا لوقك : سابع نبا لاق حيرصتلا ال حيملتلا قيرطب . ةدعلا ف نهجاوزأ نهنعىفوتملا ءاسنلا

 مثإ الو يأ «مكسفنأ يف متننكأ وأ)» يتجاح نمل ءاسنلا نإو «ء ةحلاص ةأرما | يل رّسي هللا نأ تددو

 رس ا نينوركذتس مكنأ هللا ملع# نبب جاوزلا ةبغر نم مكسفنأ يف هومتيفخأ ايف ًاضيأ
 مكنع عفرف نهنع نوربصت الو مكسفنأ يف نهنوركذتس مكنأ هللا ملع دق يأ افورعم ًالوق اولوفت نأ الإ

 هرقأ يذلا فورعملابو حيولتلاو ضيرعتلا قيرطب الإ رس حاكتلاب نهودعاوت ال نكلو نهوركذاف . جرحلا
 يهتنت ىتح حاكنلا دقع اودقعت الو يأ «هلجأ باتكلا غلبي ىتح حاكنلا ةدقع |ومزعت الو» عرشلا مكل

 نأ اوملعاو# هرمأ م وا اورذحا يأ «هورذحاف مكسفنأ يف ام ملعي هللا نأ اوملعاو» ةّدعلا

 لبق ةقلطملا مكح ىلاعت ركذ مث . هاصع نمل ةبوقعلا لجاعي الو بانأ نم بنذوحمي يأ «ميلح روفغ هللا



 ةرقبلا ةروس (؟) لَ

 مم جو و رتَع ىلا مم ل

 عسيوملا لع نهوعمو صوف نا وضرفَم وأ نهوسملام انا مقلط نإ الع حت ال ١ ملح

 مهو 4 صص جاص لا رار 0 ا را -

 نهوسمع < نأ ٍلَبَك نم َنهوُمتفْلَط نإ و © َنيِنسَحمْلا لع اح فورم اعلم رهردق ريَقمْلا لعو ,هردق

 ير م أ سلا ع م ومراو ص وا ع ع م سا مر ل مو لم ىلا سامر هي

 برقا أوقعت ناو جاك ةَدَفَع ءهدَسب ىلا أوفعي وأ نوفعي نأ الإ | ممْضرفامَفصنَ ةضيررف نه متضرف دقو

 © هم لَ امل 3 ذل ئوقتال

 ا هلم سم يف قالطلاف 8 000 اجلا و سيملا لق ١ 5 ءاسنا مقلط نإ لاجرل

 ىلع ا قح فورعملاب اعاتم هردق رتقلا ىلعو هردق عسوملا ىلع نهوعتموإ» ةرورض وأ ةحلصمل ناك اذإ روظحم ريغ

 لاح ردق ىلع . قارفلا ةشحول ًاربجو نهرطاخل ًابييطت ةعتملا نم اوعفداف نهومتقلط اذإف يأ ه؟ نينسحملا

 نينم ؤملا ىلع ًاقح فورعملاب ًاعيتمت . هراسعإ ردقب رسعملاو . هراسي ردقب رسوملا ء رقفلاو ىنغلا يف لجرلا
 اذإو يأ «متضرف ام فصنف ةضيرف نمل متضرف دقو نهوسق نأ لبق نم نهومتقلط نإوإ» نينسحملا

 نمل ىمسملا رهملا فصن اوعفدت نأ مكيلع بجاولاف ًانيعم ًارهم نمل متركذ متنك دقو عامجلا لبق نهومتقلط

 اهقح ةقّلطملا تطقسأ اذإ ال الإ يأ «حاكتلا 5 ةدقع هديب يذلا وفعي وأ نوفعي نأ الإإ» سيسملا لبق قالط هنأل

 ناب كلذو ماكنا تع كله يذلا ره هلال جورلاوم ليقو ٠ ةريغص تناك اذإ قحلا اهرمأ يلو طقسأ وأ

 ©” ةحصلا رهاظ لولا هنأب لوقلا : يرشخمزلا لاقو « ريرج نبا هراتخاو امل هعفد يذلا رهملا لماكب اهحماسي

 وفعي يذلا ىوقتلل اهبرقأ : سابع نبا لاق ءاسنلاو لاجرلل ماع باطخلا «ىوفقتلل برقأ وفعت نأو»
 ناسحإللاو ليمجلا نونم ؤملا اهيأ اوسنت ال يأ «ريصب نولمعت امب هللا نإ مكنيب لضفلا اوسنت الو»

 كاك اذإف 2 نيجوزلا نيب ؛ ليمجلاو ناسحإلاو ةدوملا نايسن مدعب ريكذتلاب تايألا ىلاعت متخ دقف 2 مكنيب

 . ىبرقلا جئاشوو ةرهاصلل طبول ًعطاق اذه نوكي نأ يغبني لف ةرهاق ةيرورض بابسأل مت دق قالطل

 نعضريل يأ هقيقحت ىلع لمحلا يف ةغلابم ربخلا جرم جرخأ ٌرمأ ؟نعضري تادلاولاو» : ةغال للا

 # نصب رتي تاقلطملاو# ةقباسلا ةيالاك

 هيف نأ امك  مكدالوأل عضارملا اوعضرتست ىأ فذحلاب زاجيإ هيف هيف «مكدالوأ اوعضرتست نأ# ١

 وحن ءابآلا رعاشم زه تافتلالا اذه ةدئافو «ًالاصف ادارأ نإفط هلبق ام نأل باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا

 ءانبألا

 ناك هنع يبن اذإف . حاكتلا ةرشابم نع يهنلا يف ةغلابملل مّرعلا ركذ «حاكنلا ةدقع اومزعت الوإل -

 ىلوأ باب نم لعفلا نع يهنلا

 قدصو : يرشخمزلا مالك ىلع هقيلعت يف رصانلا لاق ميدقلا يف يعفاشلا لوقو كلام بهذم وهو سابع نبا نع يورم لوقلا اذه (1)

 5١11/١ فاشكلا يف اهرظناف نايب فطلأب اهقاس ةتس هوجول باوصلا ةوالطو قحلا قنور هيلع « ةحصلا رهاظ لوق هنأ يرشحمزلا



 ١ يناثلا ءزجلا

 ايف ظافلألا نسحأ رايتخا يف دابعلل ًابيدأت عاملا نع ُسملاب ىلاعت ىنك «نهوسمت مل امإ» - 4
 . هب نوبطاختي

 . ةعورلاو ةباهملا ةيبرتل رامضوالا عضوم يف ليلجلا مسالا راهظإ «هللا نأ اوملعاوط - 7

 تاقلطملا ءاسنلا وأ « تاقلطملاو » هلوق نود « تادلاولا , ظفلب ريبعتلا : ىلوألا : ديداوفلا
 . ةمومألا ةفطاع نهمرحي نأ يغبني ال نمل قالطلا لوصحف 5 دالوألا وحن نهفاطعتسال

 ةدولومإ#و «اهدلوب ةدلاو» هلوق يف نيوبألا نم لك ىلإ ةميركلا ةيآلا يف دلولا ىلاعت فاضأ : ةيناثلا
 هوبأ كاذو همأ هذه نيدلاولا نع ًايبنجأ سيل دلولاف ٠ هيلع قافشإلاو فاطعتسالا بلطل كلذو «هدلوب

 . هب رارضإلل ًاببس امهنيب ةوادعلا نوكت الو هيلع اقفشي نأ |مهقح نمف

 ًارسعم ناك نإ : سابع نبا لاق قالطلا شاحيإ ربج يه ةقلطملل ةعتملا باجيإ يف ةمكحلا : ةثلاثلا
 . مداخب اهعّنم ًارسوم ناك نإو . باوثأ ةثالثب اهعتم

 نم ليلق ٌعاتم » ةأرملا تلاقف مهرد فالآ هردعب هجر زعم لع نب سم ا نأ ىور : ةعبارلا

 تلاع ةفالخلاب نسا عيؤبو ههجو هللا مرك لع ثيضأ ا هنأ يور اماهايإ قال بسو « قراقم نوع

 « ًاثالث قلاط تنآف يبهذإ ؟ ةتامشلا نيرهظتو ىلع لتقُي : لاقف ! ن نينم ملا ريمأ اي ةفالخلا كنهتل : هل

 اهتاذنع نم اهل قتبام ةيقبو ةئتم الا ةردعب اهبلإ ثحف اهتدع ةيضقلا ىح كدعقو اهلج تعقلتف

 «"اهتعجارل ًاثالث اهتقلط يننأ الول : لاقو ىكب لوسرلا هربخأ الف , كلذ تلاقف

 هتايآ مكل هللا نيبي .. ىلإ . . ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاحإ» : ىلاعت هللا لاق

 (117) ةيأ ةيابن ىلإ (؟8"7) ةيآ نم «نولقعت مكلعل

 ةرسألا ماكحأب ةقلعتملا ةميركلا تايآلا لالخ ةالصلا ىلع ةظفاحملا تايآ تطسوت : هّبَساَنملا
 حماستلاو وفعلاب رمأ امل ىلاعت هللا نأ يهو « ةغيلب ةمكدلس كلذو قارتفالا وأ قالطلا دنع نيجوزلا تاقالعو

 ايندلا مومه نايسن ىلإ ةليسو مظعأ ابخأل , ةالصلا رمأ كلذ دعب نيب قالطلا دعب لضفلا نايسن مدعو

 وعدت ةالصلاو . ءاضغبلاو ءانحشلا دّلوي قالطلاف ةالصلا ىلإ عزف مه هبزح اذإ ةكيناك اذهلو اهرادكأو

 : ةيناسنإلا سفنلا ةيبرتل قيرط لضفأ كلذو ٠ ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنتو حماستلاو ناسحإللا لل

 ثنؤم «يىطسولا# هيلع ةبظاوملاو ءيشلا ىلع ةموادملا : ةظفاحملا «اوظفاح» : ص تتغللا

 ٠١07/7 يبطرقلا )١(



 ةرقبلا ةروس (؟) 166غ

 ٍلَِع لوسرلا حدمي يبارعأ لاق هلدعأو هريخ ءيشلا طسوو 3 طسوأألا

 ابأو رب ام سانلا مركأو 0 يف 3 ساسنلا طسوأ اب اي

 "نما ىلع 'يوق يأ لجار لجر : لاقيو لجرلاب شارل ٌلجار لجرلا نم مشا : بغارلا لاق لاق نيدتلا
 اهوحنو ةبادلاو سرفلا بكري نمو نم وهو بكار عمج ©انابكر#»

 و دعا اك روق ما ف ع د لع 20 هسه ىف 1<

 :مأ آدم انك روأ الاجر مدح ْنِإَف ©#» نيك هلل أوموثو ىطسولا ةلصلاو تواصلا ّلع أوظفلح
 - مم مص

 رم ها نس دك © رك سس د 0 » تسمو م ساس خت رس ص همس عع يو خ1 سو

 مهجن ةيصو اج'وزا َنوُرّذَيو ركنم نوفوتي نبذل 0 نومي اونو ل ام مسيلع ام هلأ ورك دأَف

 رع فوض ورغم نم نون آف نأعف ام يف يجنب النجع ذإف جارت ٍلْوَحْلا لإ اعلم

 ٌركْلعَل ءهتليا# كَل هللا نيب كلذك ©) َنيقتمْلا لع اح < نوم < تاَقّلُطمْلاَو 2# مكَح

 © َنوُقعت
 ىلع اوموادو نونم ؤملا اهيأ اويظاو يأ «ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح» : ريمسيفثلا
 ىلع اومواد يأ «نيتناق هّلل اوموقوإل اهدهشت ةكئالملا نإف رصعلا ةالص ةصاخو اهتاقوأ يف تاولصلا ءادأ
 يأ «ًانابكر وأ ًالاجرف متفخ نإفإ» نيعشاخ مكتالص يف هلل اوموق يأ عوضخلاو عوشخلاب ةعاطلاو ةدابعلا
 اوركذاف متنمأ اذإف» باودلا ىلع نيبكار وأ مادقألا ىلع نيشام اولصف هريغ وأ ودع نم رفوخ يف متنك اذإف
 عيمجل ةيفوتسم ةالصلا اوميقأف نمألا ءاجو فوخلا لاز اذإف يأ #«نوملعت اونوكت مل ام مكملع امك هللا
 ٌركذلاو «ةالصلا اوميقأف متننأمطأ اذإف» هلوقك هذهو مكل هعرش يذلا هجولا ىلعو هللا مكرمأ (ى ناكرألا

 مكيلإ نسحأ امك ةدابعلاب هوركذا ىنعملا : يرشخزلا لاق ناكرألل ةيفوتسملا ةلماكلا ةالصلا هب داري ةيآلا يف

 نيذلاوإ» ةدعلا ماكحأ انيبم ىلاعت لاق مث . نمالو فوخحا لاح يف نولصت فيكو عئارشنلا نب مكملع اه

 مكلاجر نم نوتومي نيذلاو يأ «جارخإ ريغ لوحلا ىلإ ًاعاتم مهجاو زال ةيصو ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتُي

 قي ٠ الماك ًالوح مهدعب مهجاوزأ مّن نأب اورضتحي نأ لبق اوصوي نأ ءال ؤه ىلع مهتاجوز نوكرتيو

 رهش أ ةعبرأ ىلإ ةدملا تخسن مث مالسإالا لوأ يف كلذ ناكو - نهنكاسم نم نجرْخي الو هتكرت نم ُنهيلع

 تاراتخم نجرخ نإف يأ «فورعم نم نهسفنأ يف نلعف ايف مكيلع حانج الف نجرخ نإفإ» مايأ ةرشعو

 ضرعتلاو بيطتلاو نيزتلاك عرشلا هركني ال ام نلعفي نأ نهكرت يف تيملا ءايلوأ اي مكيلع مثإ الف تايضار

 عاتم تاقلطمللو# هعنص يف ميكح هكلم يف بلاغ هناحبس وه يأ «ميكح زيزع هللاو» باطخلل

 لجر ةدام بغارلا تادرفم )١(



 اهم يناثلا ء ءزجلا

 و اريج ميتا رع تاقلطلا نم أ اوزالا ىلع جاو يأ «نييغلا نع اع تررعلاب

 هماكحأ ىلع ةلادلا هتايآ كوعت هللا 0 ةدوملا وحن نيرا هجحوي يذلا يناشلا نايبلا كلذ

 . اهبجومب اولمعتو اهيف ام اولقعتل ةيعرشلا

 . اهلضف ديزم نايبل ماع لع صاخ فطع «ىطسولا ةالصلا» ١ : ةغاللتبلا

 وبأ لاق ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو قابط متنمأو متفخ ظفل نيب © متنمأ اذإفط» «متفخ نإفإ» - ؟
 « اذإ » ةملكب ةيناثلا داريإو . فوخلا عوقو ققحت مدع نع ةئبنملا « نإ » ةملكب ةيطرشلا داربإ فو : دوعسلا

 ةلازجلا نم ةيناثلا باوج يف بانطإالاو ىلوألا باوج يف زاجييالا عم هترثكو نمألا عوقو ققحت نع ةئبنملا
 (”راصبألا يلوأل ةربع هيف ام رابتعالا فطلو

 رجفلا نيب طسو اهنأل رصعلا ةالص يه لاوقألا نم حجارلا ىلع ىطسرلا ةالصلا ٠ هةيصستللا

 رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا نع انولغش ) نيحيحصلا يف درو ام اذه يرو هانعلاو برغملاو رهظلاو

 هجرخأ ( هلامو هلهأ رثو امنأكف رصعلا ةالص هتوفت يذلا ) ثيدحلا فو ( ران مهتويبو مهبولق هللا الم

 . ةحيحصلا ثيداحألا نم كلذ ريغو ناخيشلا

 #«نيلسرملا نمل كنإو . . ىلإ . . فولأ مهو مهرايد نم اوجرخ نيذلا ىلإ رت ملأ» : ىلاعت هللا لاق

 ٠ (؟8 ؟) ةيآ ةياهن ىلإ (7؟47) ةيآ نم

 ىعسو . اهدارفأ نيب طبرت يتلا مظنلاو ليصفتلاب ةرسألا ماكبحأ ىلاعت ركذ امل : هحشسانلا
 دانهجلا ماكحأ اهدعب ركذ . لضافلا عمتجملا حرص اهنم داشي يتلا ةنبللاو ةاونلا اهنأ رابتعاب اهحالصإل

 ع ةميركلا ةايح ا دشنت يتلا ةملسملا ةرسألل ةحلاصلا ةئيبلا نيمأتو . تاسدقملا ةنايصو ةديقعلا ةيال كلذو

 لاغت رمأ اذقو 2 سلال دما ه0 راع ءاقب الو . عمتجملا 0 الإ را ل

 هل. مهمازتلاو قحلا ا ةردكب ةربغلا تسيلف :اينايقطو اهرفك مم ةرثكلا
 . هليبس يف مهداهجو

 ةفل ؤم فولأو ةرشاك ةرثك هانعمو . فالآ ةلقلا يفو ةرثك عمج فلأ عمج «فولأ» : صتحفللا
 طسبلاو ريقتلا هي دارملاو هيلع عمجلاو ءىشلا مض :ضبقلا «طسبيو ضبقي# فوخو ةيشح ةردعو

 : مامت وبأ لاق عيسوتلا هب دارملاو هدض

 هلمانأ هلت مل ضبقل اهاعد هنأ ول ىتح ًفكلا طسب دوعت

 )١( دوعسلا يب ريسفت ١/18٠0



 ةرسقبلا ةروس (9) لكل

 هناكم نم لصفنا «لصفإ» ًالالجإو ًةباهم نيعلا نوألمي مهنأل كلذب اوّمس سانلا نم فارشألا «الملا»
 6 ةثف» نوملعيو نونقيتسي 4نونظي» مكربتخم «مكيلتبم» هزواجو هنع لصفنا عضوملا نع لصف : لاقي
 . هلق هبص ءىثشلا نأ عيا) طلو مرا ل دحاو ال سانا نم ةعامجلا : ةئفلا

 عج هلأ نأ ا لي ا 45 نورك ال ساكن نك يتلا لعرض
 ل م ومد رج ع سل ريس يس سلس مم يمص مر

 مو ضيق هّللأو ةريك ناعم به رهفعا ضيف امسح اًضَرَك هللا ٌصِرْفِي ىلا اذ نم 69 ميلع

 ها مش ري مص سس مور كرد س م ىو م ا ثمصو م مم مسا

 لتكقن اكلم انآ تعبأ مهينل أولا ذإ خوسوم دعب نم ليو رس ب نِماَكمْلَلإَر لأ و َنوعَجَرت هَل

 دمحم اي كعمس ىلإ لصي ملأ يأ «فولأ مهو مهرايد نم اوجرخ نيذلا ىلإرت ملأ» : سسفنلا
 نم ًافوخ يأ «توملا رذح# ةفلؤم فولأ مهو مهنطو نم اوجرخ نيذلا موقلا كئلوأ لاح بطاخملا اهءأوأ

 لاقفإ افلأ نيعبس اوناكو مهتصق عامس ىلإ قيوشتلاو بيجعتلا ماهفتسالا نم ضرغلاو . هنم ًارارفو توملا
 ىلإ مهكلم مهاعد ليئارسإ ينب نم موق مهو . مهايحأ مث : هللا مهتامأ يأ «مهايحأ مث اوتوم هللا مهل
 كلذ دعب اوشاعف « . ليقزح » مهيبن ةوعدب مهايحأ مث : ماي ةين ث هللا مهتامأق توملا نم ًفوخ اوبرهف داهجلا

 رذح ينغي ال هنأ ىلع ةربع ةصقلا هذه يفو : ريثك نبا لاق هللا مهتاماف نوعاطلا نم اوبره : ليقو . ًارهد
 سانلا ىلع ناسحإو ماعنإ | وذ يأ «سانلا ىلع لضف ونل هللا نإ هيلإ الإ هللا نم أجلم ال هنأو . ردق نم
 رثكأ نكلوإ ةرخآلاو ايندلا يف مهتداعس هيف امب مهرّصبي ام ةعطاقلا ججحلاو ةرهابلا تايآلا نم مهيري ثيح

 هللا ليبس يف اولتاقو» نودحجيو نوركني لب همعن ىلع هللا نوركشي ال يأ «نوركشي ال سانلا
 نأ اوملعاو اهئاوهأو سفنلا ظوظحل ال . هللا نيد ءالعإال رافكلا اولتاق يأ «ميلع عيمس هللا نأ اوملعاو

 ردقلا نم ينغي ال رذحلا نأ امكو ٠ . اهيلع مكيزاجيف مكلاوحأو مكتاينب ميلع ٠ . مكلاوقأل عيمس هللا

 ًافاعضأ هل هفعاضيف ًانسح ًاضرق هللا ضرقي يذلا اذ نم هدعبي الو ًالجأ برقي ال داهجلا نم رارفلا كلذكف

 رئاسو داهجلا يف هللا ةملك ءالعوالو . هللا هجو ءاغتبا ريخلا ليبس يف هقفنيو هلام لذبي يذلا نم يأ «ةريثك

 ىنغأل ضرق هنأل ؟ ةريثك ًافاعضأ ضرقلا كلذ هل ىلاعت هللا فعاضي نأ هؤازج نوكيف . ريخلا قرط
 «طسبيو ضبقي هللاو9(”مولظ الو ميدع ريغ ضرقي نم ) ثيدحلا ٍيفو هلالج لج نيملاعلا "بر ءاينغألا

 ىلع مكيزاجيف ةمايقلا موي يأ 4نوعجرُ هيلإو» ًاناحتماو ءالتبا ءاشي نم ىلع عّسويو ءاشي نم ىلع رّثقي يأ
 بيجعت وهو ؟ كيلإ موقلا ربخ لصي ملأ يأ «ىسوم دعب نم ليئارسإ ينب نم ألملا ىلإ رت ملأ» مكل امعأ
 ذإ» ةيآلا هيلع تلد امك مالسلا هيلع ىسوم ةافو دعبو ليئارسإ ينب نم اوناكو مدقت (ى عماسلل قيوشتو

 لسن نموهو -« نوعمش » مهيبنل اولاق نيح يأ «هللا ليبس يف لتاقن ًاكلم انل ثعبا ممل يبنل اولاق

 )١( لوزنلا ثيدح نم ةيآلا هذه دنع ريثك نبا هركذ يمدق ثيدح ١ ريثك نبا رصتخم رظناو 17/1١؟1؟



 59 يناثلا ءزجلا

 قولا يس يف ليال ناموا يقال لغم بيكم م كف ليسو

 ورع ع 3-1 32 - مم حل -ٍ --

 مه لاقو 5 نطلع َطآو ميم السار لف مولع بنك انك انكيد نم انجرح
 م جرا ومع راء مغ رو نسم 517 رامروإ مص اص مرج م26

 تب لو هنم لما قحأ نحو اًنيَلع كّلمْلأ هل ُنوُكَب حقا أولا كل تل مكس تما مْ
 مم ل رثمار8لا  .سظ م رم سيح رم جا قربا ا لا ا ل هم رع هك

 ع
 ةاشن نم هلم ىؤي ماو مسللَو ملا فهن رهدازو كيلع هنفطصأ هللأ نإ لاَ لاَمْلآ َنيهَعَس

 هل ام ةيفبو كير نم ةنيكسديف ٌتوباَتلا كين نأ كلم هيا ّنإ مميت مه لاك ©29 لع عساو هلا
 مكيلع بتك نإ | متيسع له لاقإل هللا ليبس يف ءادعألا هعم لتاقنل انل ًادئاق هلعجاو ًاريمأ انل مقأ "نوراه

 نع اونبجتو مكودع اولتاقت ال مث لاتقلا مكيلع ضرفي نأ ىشخأ : مهيبن مهل لاق يأ «اولتاقت الأ لاتقلا

 لئاقن الأ يف انل ببس وأ يأ هباتئابأوانرايد نم ادجرخأ دقو هللا ليبس يف لتقل مواولاقإ هئاقل

 املفإط نبجلاو علها نم مهسوفن هيلع توطنا املًانايب ىلاعت لاق ؟ دالوألا تيبّسسو دالبلا انم تذخأ دقو انودع

 ةليلق ةئف الإ داهجلا نع مهرثكأ لكن لاتقلا مهيلع ضرف امل يأ «مهنم ًاليلق الإ اولوت لاتقلا مهيلع بستُك

 ةلئاملا ةمعنتملا ممألا نأش اذهو : يبطرقلا لاق ٠ تولاط عم رهنلا اوربع نيذلا مهو ؛ اوتبثو اوربص مهنم
 ميلع هللاو م "اهعبطل تداقثاو تنبج برخلا ترضح اذإف ةفنألا تاقوأ برحلا ىنمتت « ةعدلا ىلإ

 مكل ثعب دق هللا نإ مهين مل لاقوإ» لاعت هرمأل ًنابصع داتا كرتب مهملظ ىلع مخ ذيعو «نميلاظلاب

 رمأ ريبدت يف هترمإ تحت اونوكيل تولاط مهيلع كّلم دق ىلاعت هللا ّنأب مهّيبن مهربخأ ي ىأ «ًاكلم تولاط
 نم ةعس تؤي ملو هنم كلملاب قحأ ن نحنو انيلع كلملا هل نوكي ىّنأ اولاقإ» مهيلع ًاريمأ نوكيل هراتخاو برحلا

 نم وه نم انيف نأل هنم كلملاب قحأ اننأ لاحلاو انيلع ًاكلم نوكي فيك مهّيبن ىلع نيضرتعم اولاق يأ «لاملا

 هدازو مكيلع هافطصا هللا نإ لاق# ؟ انيلع أكلم نوكي فيكف هل لام ال ريقف اذه عم وهو كولملا دالوأ

 ملعأ وهو مكيلع هراتخا هللا نإ : لاقف ضارتعالا كلذ ىلع مهّيبن ميباجأ يأ «مسجلاو ملعلا يف ةطسب
 يناثلا رمألاو . ةسايسلا رومأ ةفرعم نم هب نكمتيل ملعلا : نارمأ رايتخالا يف ةدمعلاو . مكنم حلاصملاب

 ىلاعت هللا هصخ دقو . دئادشلا ةدباكمو ءادعألا ةمواقم ىلع ردقيو . بولقلا يف هرطخ مظعيل ندبلا ةوق

 يف ةديدش ٍةوقو . نسح لكشو . .ملع اذ كلملا نوكي نأ يغبني انهه نمو ريثك نبا لاق رفاو ظحب امهنم

 لام وأ ثرإ ريغ نم هدابع نم ءاش نمل كلملا يطعي يأ «ءاشي نم هكلم يتؤي هللاوإ# ٠ '*هسفنو هندب
 ءافطصا ىلع لدت ةيآ اوبلط الو . . هايإ هيطعيف هل لهأ وه نمب ميلع لضفلا عساو يأ 4 ميلع عساو هللاوإ#

 نأإ# مكيلع هئافطصاو هكلم ةمالع يأ «هكلم ةيآ نإ مهّيبن مط لاقو# كلذ ىلإ مهباجأ تولاطل هللا
 ةاروتلا قودنص : ىرشختزلا لاق كوهو . مكنم ذخأ يذلا توباتلا مكيلإ هللا دري يأ 4توباتلا مكيتأي

 نم ةنيكس هيف نورفي الو ليئارسإ ينب سوفن نكست تناكف همّدق لتاق اذإ مالسلا هيلع ىسوم ناك يذلا
 )١( ريثك نبا رصتخم (* ؟ 48 /" يبطرقلا (؟) ليئارسإ ىنب ءايبنأ سم وهو لئاقم هلاق ١/ 7784



 ةرقبلا ةروس (؟) ٠١م

 ما همم ةددم عار 0 روع ىدماع ع

 0 ةاَلَق © َنينمْؤُم « منك نإ ركل 75 َكَد ىف نإ كيتلمل هلم نورد لاو ئموم لا
 ع 6 2 مص 2 ءمد 2 م 2 ىو م 7مل 2 ا 2

 ريرعبس سار كارلا 0 خد مو ىلع ررع

 ءهدونجو ثول اجي هاك ةقاطال أولا 2000 ,هزواج املف مهنم اليل الإ هنم أوبر يشف ءهديب

 ا 0 موج ام كة راسم 2

 4 نير بصل عم هلأ قادذإب بيكن تلك و نز عقال ملقا رك فا لق
 و ص وح رص رس هع ل را اس اعل سأل -ٍ هام مودم و جالب ورع . رام تاع

 © تير فدكلا مولا لع انرصنأو انمادقا تيتو ص انيلع غرفاانبر أولا ءودونجو ٌتولاج اوزرب املو

 هيفو راقولاو ةنينامطلاو نوكسلا توباتلا يف يأ 4ةكئالملا هلمحت نوراه لآو ىسوم لآ كرت امم ةيقبو مكبر

 ةاروتلا اهيف تبتك يتلا حاولألا ضعبو هبايثو ىسوم اصع يهو نوراه لآو ىسوم لآ راثآ نم ةيقب ًاضيأ
 يدي نيب هتعضو ىتح ضرألاو ءامسلا نيب توباتلا لمحت ةكئالملا تءاج : سابع نبا لاق ةكئالملا هلمحت

 نأ ةحضاو ةمالعل توباتلا لوزن يف نإ يأ «نينمؤم متنك نإ مكل ةيآل كلذ يف نإ نورظني سانلاو تولاط

 جرخ يأ «دونجلاب تولاط لصف (ملفإب رخآلا مويلاو هللاب نينم ؤم متنك نإ مكيلع ًاكلم نوكيل هراتخا هللا

 شطعو رح مهباصأف ةرفق ضرأ يف مهب ذخأ ًافلأ نين امث اوناكو هزواجو سدقملا تيب نع لصفناو شيجلاب
 نمفإ» نيطسلفو ندرألا نيب روهشملا ةعيرشلا ربنوهو رهنب مكربتخم يأ «رهنب مكيلتبم هللا نإ لاقإ» ديدش
 نأ لبق مهتعاطو مهتدارإ ربتخي نأ كلذب دارأو - ينبحصي الف هنم برش نم يأ « ينم سيلف هنم برش
 ينج نم هنإف هقذي ملواهنم تري مل نم ىأ «يننم هتإف همعطي هل نمؤ) .برحلا رامغ مهب ضوخي

 هتلغ عقنيو هشطع لبيل ءاملا نم ًاليلق فرتغا نم نكل يأ «هديب ةفرغ فرتغا نم الإ 8# يعم نولتاقي نيذلا

 شيلا برش يأ «مهنم ًاليلق الإ هنم اوبرشفإ» شطعلاب بهذت ءاملا نم ٍةفشرب مهل نذأف ٠ كلذب سأب الف

 فالآ ةعبرأ هعم ىّقبتو ًافلأ نوعبسو ةتس هنم برش : يدسلا لاق شطعلا ىلع تربص ةليلق ةئف الإ هنم

 ةرثك اوأرو بعتلاو شطعلا ىلع اوربص نيذلا عم رهنلا زاتجا امل يأ «هعم اونمآ نيذلاو وه هزواج الف#

 لاتق ىلع انل ةردق ال يأ «هدونجو تولاجب مويلا انل ةق ةقاط ال اولاق# مهنم قيرف لاقف فوخلا مهارتعا مهودع

 لاق يأ مهلا اوقالم مهنأ نونظي نيذلا لاقإل ةرثاك ةرثك مهو ةلق نحنف تولاج مهشيج دئاق عم ءادعألا
 تبلغ ليلق ٍمئف نم مكإ» تولاط عابتأ نم راربألا ءاملعلاو رايخألا ةوفصلا مهو هللا ءاقلب نودقتعي نيذلا
 رصنلا سيلف ٠ هتئيشمو هللا ةدارإب ةريثكلا ةعامجلا ةليلقلا ةعامجلا تبلغ ام ًاريثك يأ «هللا نذإب ةريثك ًةئف
 نمو دييأتلاو ةياعرلاو ظفحلاب مهعم يأ 4نيرباصلا عم هللاو# هللا دنع نم رصنلا امنإو ددعلا ةرثك نع
 هجول ًاهجو عستملا ءاضفلا يفاورهظ يأ «هدونجو تولاجل اوزرباملو» هللا لوحب روصنم وهف هعم هللا ناك

 هللا اوعد «اربص انيلع غرفأ انبر اولاق# بورحلا ىلع بردملا تولاج شيج رارجلا شيحلا كلذ مامأ

 انعمج يف انمعي ًاربص انيلع ضفأ انبر : ًالوأ اولاقف رصنلا بابسأ كاردإ ديفت تاوعد ثالثب هيلإ نيعراض

 رارفلل لعجت الو برحلا ناديم يف انتبث يأ «انمادقأ تبث ثوإ» كئادعأ لاتق ىلع ىوقنل انسوفن ةصاخ يفو



 1١64 يناثلا ءزج ا

 راموس 2 ل م سر

 موضع سان هل عَ 1 هي ةكحللأو كاملا هلا هلت“ و ٌتولاَج ددواد لو هللا َنْذإب مدومزهف

 م سام ص لوس 0000-0 00000

 يحب كيما تن تنيا# كلت 20 نيالا لع ٍيْضَف وذ هللا َنككلَو ضرألا ِتّدَسَمَل ضْعَب

 مورورام صاص ج

 «:2 نيلسرملا نمل َكنِإَو

 بذكو كب رفك نم ىلع انرصنا يأ 4نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناوإل ةيناثلا ةوعدلا يهو انبولق ىلإ ًاليبس

 اومزه يأ «هللا نذإب مهومزهف# مهنع ًارابخإ ىلاعت لاق ةثلاثلا ةوعدلا يهو هدونجو تولاج مهو كلسر

 يأ #«تولاج دواد لمقو# هترثك مغر مهولع ريكناو مهئاعدل ةباجإ هدييأتو هللا رصنب تولاج شيج

 كلملا هللا هاتآوإ# هشيج رحدناو تولاج نايغطلا س ار تولاط عم نينم ؤملا شيج يف ناكو  دواد لتفو

 يذلا عفانلا ملعلا نم ءاشي ام همّلعو ةوبنلاو كلملا دواد ىلاعت هللا 1 يأ «ءاشي امئ همّلعو ةمكحلاو

 هكرشيو ٠ هتمعن هرطاشيو هتنبا هجوزي نأ تولاج لتق نإ هدعو دق تولاط ناك : ريثك نبا لاق هيلع هضافأ

 هللا عفد الولوإ# ةميظعلا ةوبنلا نم هب هللا هحنم ام عم مالسلا هيلع دواد ىلإ كلملا لآ مث هل ىفوف . هرمأ يف

 . ةايحلا تدسفل رايخألا داهجب رارشألا رش هللا عفدي نأ الول يأ *«ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا

 ىلع ماعنإو لضفت وذ يأ «4نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا نكلو# رامدلاو بارخلا ناك بلغ نإ رشلا نآل

 اي كيلع انصصق ام يأ «قحلاب كيلع اهولتن هللا تايآ كلت ءالعتسالا نم رشلل نكمي مل ثيح رشبلا
 ةبيغملا هرابخأو هللا تايآ نم يه ليئارسإ ينب يف تعقو يتلا ةبيجعلا صصقلاو ةبيرغلا رومألا نم دمحم

 لسرلا ةلمج نمل دمحم اي كنإو يأ «نيلسرملا نمل كنإو» نيمألا ليربج ةطساوب قحلاب كيلإ اهاحوأ يتلا
 لجو زع هللا ةوعد غيلبتل هللا مهلسرأ نيذلا

 ةريثك ًارومأ نايبلا فونصو ةغالبلا بورض نم ةميركلا ةيآلا تنمضت : نايحوبأ لاق : ةهعغالتلا
 « مهايحأ مث وتوم نيب فظحلاو نيا ىلإ رت لآ لوق يف بجعتلا ىرجت يرجأ ينلا ماهفتالا اهنم

 «طسيإلو ,ةرفدو هلوق يف كلذكو «مهايحأ#و هاوتوم» هلوق يف قابطلاو . مهايحأ مث اوتامف يأ
 «هللا ليبس يف اولتاقو» يف تافتلالاو «سانلا رثكأ نكلإ»و « سانلا ىلع لضفإ» هلوق 1 راركتلاو
 قلطأف يقيقحلا ضرقلاب هليبس يف دبعلا قافنإ ىلاعت هلوبق هبش «ًانسح ًاضرقإل هلوق يف ةادألا نودب هيبشتلاو

 ”هًافاعضأ# هلوقو «هفعاضيف» هلوق يف رياغملا سينجتلاو . هيلع ضرقلا مسا

 لاحب ربصلاب مهيلع ضيفي ىلاعت هللاو مهلاح هّبش دقف ةيليثمت ةراعتسا هيف «أربص انيلع غرفأ - 0

 ًانانئمطاو ًاءودهو ًامالسو ًادرب بلقلا يف يقليف هنطابو هرهاظ ٠ هلك همعيف مسجلا ىلع غرفيو بصي ءاملا

 نع هزنملا وهو «هللا ضرقي ىذلا اذ نما هلوق ىف هللا ىلإ ضارقتسالا دنسأ : ىلوألا : دكداوفلا
 لج هلوق يف للعت هسفن ىلإ ناشطخلاو مئاجلاو ضيرلا لإ ناسحنإلا فاصضأ يك ةقدصلا يف ايغرت تاجاخلا

 ؟ه8 / طيحملا رحبلا )١(



 ةرقبلا ةروس (؟) 0

 كتيقستسا »و « ينمعطت ينمعطت ملف كتمعطتسا ١و « يندعت ملف تضرم مدآ نبا ٠ ىسدقلا ثيدحلا يف العو

 . ناخيشلا هاور يذلا ثيدحلا « ينقست ملف

 اي لاقف هلك هللا لوسر ىلإ يراصنألا حادحدلا وبأ ءاج ةميركلا ةيآلا تلزن ال هنأ يور : ةيناثلا

 . هللا لوسر اي كدي ينرأ : لاق ! حادحدلا ابأ اي معن : لاق ؟ ضرقلا ام ديربل هللا نِإو : هللا لوسر
 - اهلايعو هيف حادحدلا مأو ةلخن ةئاتس هيف ناكو يناتسب يأ - يطئاح يبر تضرقأ دق ينإف : لاق هدي هلوانف

 , "لجو زع يبر هتضرقأ دقف يجرخا : لاق ء كيبل : تلاق حادحدلا م اي : اهادانف حادحدلا وبأ ءاجف

 . اهلايع عم هنم تجرخو حادحدلا ابأ اي كعيب حبر : تلاق ةياور يفو

 ىلع ةلالدلا حضاو نم ةيبنلل اهيف امل ةصقلا هذهب ليئارسإ ينب ماتخ لعلو : يعاقبلا لاق : ةثلاثلا

 «”ليئارسإ ينب ءاملع قاذح نم ليلقلا الإ هملعي ال امت اهنأل هتلاسر ةحص

 ا##

 «نوم اظلا مه نورفاكلاو . . ىلإ . . ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلت : ىلاعت هللا لاق

 , (78 5) ةيآ ةياهن ىلإ (798) ةيآ نم
 دواد ليضفتو .٠ ليئارسإ ينب ىلع تولاط ءافطصا ةقباسلا تايآلا يف ىلاعت ركذ امل : هّبَساَنملا
 نيب ةيوستلا يضتقي ظفللا رهاظ ناكو . نيلسرملا نم هنأب خت هلوسر بطاخ مث ةوبنلاو كلملاب مهيلع
 نوكي امك ضعب نم لضفأ مهضعب لب ةدحاو ةجرد يف اوسيل نيلسرملا نأ ةيآلا هذه يف ركذ . لسرلا

 . رشبلا نيب لضافتلا

 «هانديأو» تازجعملا «تاتيبلا» ةيماسلا ةعيفرلا ةلزنملا يهو ةجرد عمج «تاجرد» : صتحفغللا
 دقو مالسلا هيلع ليربج سدقلا حورو ةراهطلا : سدقلا «سدقلا حورإ ةيوقتلا ىنعمب ديبتلا نم هانيوق
 ليلخلا هنمو اهالخ لخدت يأ ءاضعألا للختت اهنأل كلذب تيمس ةدوملاو ةقادصلا : للا «ةلخ مدقت
 . هنوع ةااسو هلًارصان رخآ ىلإ مامغنالا ةعافشلاو «٠ مضلا ىنعم عفشلا نم ةذوخأم « ةعافشإل

 مر وس دو --- ل هما مم يريم وس َّنَلَصَف

 ميرع نبأ ىسيع اً تجرد مَهَْعب مهضعب عفرو وأ لعن مبني ضب لع مهب ا اَنلَّصَق لسا كن 3#

 انصصق نيذلا ماركلا لسرلا كئلوأ يأ «ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلت» : ركيسيفللا
 بتارملاو ةلزنملاو ةعفرلا'يف ضعب ىلع مهضعب انلضف دقو . اقح هللا لسر مه دمحم اي مهئابنأ نم كيلع
 عفروإ# مالسلا هيلع ىسومك ةطساو الب ميلكتلاب هللا هصخ نم مهنم يأ «هللا مّلك نم مهنمإ» ةيلاعلا
 ديس وهف َيَِي دمحم نيلسرملا متاخك ةيماسلا ةعيفرلا ةبترملاب هللا هصخ نم مهنمو يأ #تاجرد مهضعب

 يأ «تانيبلا مسيرم نبا ىسيع انيتآو» ليلخلا مي ميهاربإ ءايبنألا يبأكو 2 ةرخآلاو ايندلا يف نيرخآلاو نيلوألا

 )١( ليوأتلا نساحم (؟) . دوعسم نبا نع يناربطلاو رازبلا هجرختأ / 56٠



 آل ثلاثلا ءزجلا

 اوفلتخا نكللو تنباع آججاَم دعبنم مهدعب نم نيل لتعم اام هاء زلت يقل أو يبا

 6 نيل اهماني 42 64 يرام لع لأ نكلو واتا ام هلآ ءاَسوُلَو 0 مينو نما نم مف
 سمس ع 2 020 ا

 :) َنوُمِلَظلا مه تورفلكلاو ةعاَفَس اكو هلال هيف ميال موي لاي نأ ٍلْبَك نم مدنقَرر امم اوقفنأ

 تاييغملا نع رابخإالاو صربألاو همكألا ءاربإو ىتوملا ءايحإك تارهابلا تازجعملا هللا هاطعأ نم مهنمو

 نيذلا لستتقا ام هللا ءاش ولوإ# ميرم نب ىسيع وهو نيمألا ليربجب هانيوق يأ «سدقلا حورب هانديأو#

 دعب نم لسرلا دعب اوءاج نيذلا ممألا لتتقا ام هللا دارأ ول يأ «تانيبلا مهتءاج ام دعب نم مهدعب نم
 الو اوفلتخا الو اوعزانت ام هللا ءاش ولف . مهلسر اهب مهتءاج يتلا ةعطاسلا نيهاربلاو ةرهابلا ججحلا

 مهنمف اوفلتخا نكلوإ» قحلا ةملك ىلع نوقفتم لسرلا نأ امك لسرلا عابتا ىلع نيقفتم مهلعجلو . اولتاقت
 مهبهاذم بعشتو نيدلا يف مهفالتخا ببسب مهتياده أشي مل هللا نكلو يأ «رفك نم مهنمو نمآ نم

 #«ديريام ل عفيدهللا نكلو اولتتقا ام هللا ًءاش ولو#رفكو داح نم مهنمو ناهعإلاىلع تبث نممهنمف « مهئاوهأو

 هيف ام لعفي ميكح هللا نكلو نولتتقي الو نوعزانتي ال ةكئالملا ةعيبط ىلع رشبلا لعجلا هللا ءاش ول يأ

 يأ «مكانقزر امت اوقفنأ اونمآ نيذلا اهمأ ايه ديري امل لاعفلا وهف هردقو هللا ءاضق نع كلذ لكو . ةحلصملا

 تاحلاصلاو ربلاو ريخلا هوجو يف اوقفنأو ةاكزلا اوعفدا ٠ هايإ مكحنم يذلا هللا ا

 ال يذلا بيهرلا مويلا كلذ ءيجم لبق نم يأ «ةعافش الو ةلخ الو هيف عيب ال موي ينأي نأ لبق نم#

 الو . باذعلا مكنع عفدي ًاقيدص نودجت الو 6 عيبلاك نوكيف هنومدقت لامي مكسوفن اودتفت نأ نوعطتست

 9 يأ «وولاطلا مه دورفاكإلاب ١ نيلاعلا بر هللا نذأي نأ الإ مكتائيس نم مكنعطحيل مكل عفشي ًاعيفش

 . باقعلا قحتسي يذلا يدتعملا ملاظلا وه هللاب رفاكلاو . ًارفاك رنئموي هللا ىفاو نم ملظأ دحأ

 . لامكلا يف مهتبترم دعبل ديعبلاب ةراشإلا «لسرلا كلتط-١ : ةغالتبلا
 ميسقتلا : ةغالبلا يف اذه ىمسيو ليضفتلا كلذل ليصفت ةيآلا 4. . هللا مّلك نم مهنمإ# - ؟

 . قابط « رفك هو « نمآ ١ ظفل نيبو «رفك نم مهنمو نمآنم مهنمفإ هلوق يف كلذكو

 . © هللا ءاشولو ف ةلمج ررك ثيح ه/اولتتقا ام هللا ءاش ولو# هلوق يف كلذو بانطإلا -

 ريمضبو ةيمسإلا ةلمجلاب تدكأ دقو . فوصوملا ىلع ةفص رصق 4نوملاظلا مه نورفاكلاوإ» - 5
 . لصفلا

 © نوملاظلا مه نورفاكلاو# لاق يذلا هلل دمحلا : لاق هنأ رانيد نب ءاطع نع يور :ةذئاتف

 ملف رفكلاب ملاظ لك ىلع مكح دق ناكل اذكه لزن ول هنأ هدارمو حا هع لقي ملو



 ةرقبلا ةروس (؟) لحي

 هذ امك ةاكزلا كرات رفاكلاب دارملا نوكيف يزاجملا وأ يقيقحلا ىنعملا رفكلاب داري نأ لمتحي : هيسلت
 ةيآ يف امك ديدهتلاو ظيلغتلل هيلع هراثيإو ١ نوملاظلا مه ةاكزلل نوكراتلاو دارأ : لاق ثيح يرشخغزلا هيلإ

 ليووإ# هلوق يف رافكلا تافص نم ةاكزلا كرت لعج هنألو «جحي مل نموإ» ناكم عرفك نموإ» جحلا
 . «ةاكزلا نوتؤي ال نيذلا نيكرشملل

 #نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كتلوأ . . ىلإ . . مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا» : ىلاعت هللا لاق

 ٠ (761/) ةيآ ةياهن ىلإ (765) ةيأ نم
 نم اوفلتخا دق قئالخلا نأ نّيبو . ضعب ىلع ءايبنألا ضعب ليضفت ىلاعت ركذ اَل : هَّبماَنملا
 3 نيب عارصلا 5 هل ءايبنألا نيب ب ليضفتلا | اذه 06 3 نيدلا ببسي "0 اوعزانتو م

 دو مطس دقق نيا قدرك الهو . دحاو اا مهتلاسرف « ديحوتلا ا

 . هؤايض قرشأو
 © مويقلا 8 هيلع ءانفلل ليبس ال يذلا مئادلا يقابلا هانعمو ةلماكلا ةايحلا وذ «يحلا# : سى تلئغللا

 : رعاشلا لاق روتف نم مونلا قبسي اموهو ساعنلا نيسلا رسكب 6ةنيمإط قلخلا ريبدتب مئاقلا

 مئاب سيلو ةنئيس هنيع يف - تمّلرف ساعنلا هدعقأ نانسو
 «هاركإ# هناطلس يف مظعو هلالج يف ىلاعت يذلا نأشلاو ةلزنملا ولع دارملا ؟ىلعلا# هبعتيو هلقثي «هدوؤي»

 يغطي ام لك وهو نايغطلا نم #توغاطلا# ربجلاو رسقلا قيرطب هركي ام ىلع صخشلا لمح : هاركإلا
 «ماصفنا# قئوملا مكحملا ءيشلا وهو قثوألا ثن ؤم «ىقثولا# ىدهلاو قحلا قيرط نع هلضيو ناسنإالا
 راسكنا مصفلا : مهضعب لاقو حصفأ ءاقلابو ناتغل ماصقنالاو ماصفنالا : ءارفلا لاق راسكنالا : ماصفنإلا

 ةنونيبب راسكنا مصقلاو ةنوئيب ريغب

 نم رفن يف ةنيدملا امدق مث ل يبنلا ةثعب لبق ارصنت نانبا راصنألا نم_لجرل ناك : ُلوْرَمْلا بَ
 نييك دق نيدلا يف هاركإ ال تلزنف الست بح ايكعدأ ال : لاقو اهوبأ اهزلف . تيزلا نولمحي راجتلا

 .”(يغل نم دشرلا

 عمي ىلا اذ نم ضرألا فام توما ا تال ةتس هدخانال مول وه الإ هنلإ ال هَ

 درفلا دحألا دحاولا هلالج لج هللا وه يأ «مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا» : ركسيفتلا
 ظفحلاو ةياعرلاب قلخلا نوئش ريبدت ىلع مئاقلا . تومي ال يذلا مئادلا يقابلا . ةلماكلا ةايحلا وذ . دمصلا

 ١( يبطرقلا * 758
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 4 3 لع
 2# دربال ماش م 2 ما سمع صا مم جر موس مصاص جا تال ص حصص رص رس 5 4 -

 ةيسألا عصو ءاشام الإ ةهملع نم وى َنوُطيِحي الو مهمل اَمَو مهيأ َنيبام لحي نإ الإ رهدنع
 دع 3 دك

 و هر بور امرعبمل سرب ريو ربرب ريس سم م .1

 مظعلا ىلعلا وهو امهظفح ,هدوعي الو ضرألاو تونمسلا
 مه هم مو ا >2 ب سورلوو مورو اس سه موو سم نار © مريم يار سرور 0 ا
 مبلع عيمس هللآو امل ماصفنأ النول ةورعلاب كسمتسأ دقف هَل نمؤيو توغلطلاب رفكي نف يغلأ

 م را م هم م قم هل 0 مه مسرب ير ع ل ا 0 سس رععريب معو رل

 مارب ماش 5 رع ف < وو -ٍ
 ه7© دودللخ اهيف مه رانلآ بنعحصأ كيتلوأ تنملظلا لإ

3 

 الو ماني ال هللا نإ ) ثيدحلا يف درو امك مون الو ٌساعن هذخأي ال يأ «مون الو ةنس هذخأت الإ ريبدتلاو
 تاومسلا يف ام عيمج يأ «ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هلؤ (هعفريو طسقلا ضفخي ماني نأ هل يغبني
 نأ عيطتسي دحأ ال يأ «هنذإب الإ هدنع عفشي يذلا اذ نم# هناطلسو هرهق تحتو هديبعو هكلم ضرألاو

 رساجتي ال ثيحب هئايربكو هلالجو هتمظعل ناي اذهو : ريثك نبا لاق ىلاعت هللا هل نذأ اذإ الإ دحأل عفشي
 وهو ممل دهاشم رضاح وه ام ملعي يأ «مهفلخ امو مهيديأ نيب ام ملعيإ» ىلوملا نذإب الإ ةعافشلا ىلع دحأ
 هملع نم ءيشب نوطيحي الو» ملاوعلاو تانئاكلاب هملع طاحأ دقف ةرخآلا وهو مهمامأ يأ مهفلخ امو ايندلا

 تاومسلا هيسرك عسوإ لسرلا ةنسلأ ىلع هاّيِإ مهملعأ امب الإ هتامولعم نم ًائيش نوملعي ال يأ «ءاش ام الإ
 ةبسنلاب نوضرألاو عبسلا تاومسلاو . هتعسو هتطسبل ضرألاو تاومسلاب هيسرك طاحأ يأ «ضرألاو

 ىلاعت هلوق ةلالدب هملع : لاق «هيسرك عسو# سابع نبا نع يورو « ةالف يف َقاقلم ةقلحك يسركلل

 وه يسركلا : يرصبلا نسحلا لاقو ©”ءيش لك عسو هملع نأ ربخأف «املعو ةمحر ءيش لك تعسو انبرإ
 راثآلا كلذ ىلع تلد (ى هنم ربكأ شرعلا نأو شرعلا ريغ يسركلا نأ حيحصلاو : ريثك نيا لاق شرعلا
 نمو ضرألاو تاومسلا ظفح هزجعي الو هلقثي ال يأ #ميظعلا يلعلا وهو امهظفح هدوؤي الو» رابخألاو

 نيبت دق نيدلا يف هاركإ ال» «لاعتملا ريبكلا وهو هلوقك لالجلاو ةمظعلا وذ هقلخ قوف ىلعلا وهو |هيف
 نم قحلا حضوو ناب دقف ٠ مالسإالا نيد يف لوخدلا ىلع دحأل هاركإ الو رابجإ ال يأ «يسغلا نم دشرلا

 نم يأ « ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف هللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نمف# لالضلا نم ىدهلاو لطابلا
 اصفنا ال» ببس ىوقأب نيدلا نم كسمت دقف هللاب نمآو ناثوألاو ناطيشلاك هللا ريغ نم دبعي امب رفك

 ٍلوهللا» مهلاعفأب ميلع هدابع لاوقأل عيمس يأ «ميلع عيمس هللاو# لاوز الو اهل عاطقنا ال يأ «اه

 مهجرخي . مهرومأ يلوتمو مهظفاحو نينم ؤملا رصان هللا يأ «رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخي اونمآ نيذلا
 نم مهنوجرخي توغاطلا مهؤايلوأ اورفك نيذلاو» ةيادهلاو ناميالا رون ىلإ ةلالضلاو رفكلا تاملظ نم

 كشلا تاملظ ىلإ ناميالا رون نم مهنوجرخي نيطايشلا مه ؤايلوأف نورفاكلا امأو يأ 4تاملظلا ىلإ رونلا

 دمتعملا منال يسارك ءارلعلل لاقي هنمو . ملعلا ىمركلا لصأ نالو نآرقلا رهاظ هتحص ىلع لدي اذه سابع نبا لوقو : ريرج نبا لاق )١(
 . ريثك نبا هلاق ام حيحصلاو ىهتنا ضرألا داتوأ لاقي اك مهيلع



 ةرقبلا ةروس (9) 54

 . ًادبأ اهنم نوجرخي ال منهج ران يف نوثكام يأ «نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأإ» لالضلاو

 تحتتفا اهنأل حاتتفالا نسح اهنم نايبلا ملعو ةحاصفلا نم ٌعاونأ يسركلا ةيآ يف- ١ : : ةغالتلا
 ريركتب بانطإللاو « ًاعضوم رشع ةين امث يف ًارمضمو ًارهاظ همسا راركتو  ىلاعت هللا ءامسأ لجأب

 هدافأ « مهفلخ امو مهيديأ نيب امإ» يف قابطلاو . فطعلا فرحب اهلصي مل ثيح لمجلا عطقو . تافصلا

 . طيحملا رحبلا بحاص

 كسمتسملاب مالسرإالا نيدب كسمتسملا هبش ثيح ةيليثمت ةراعتسا #ىقثولا ةورعلاب كسمتسا# -

 . حيشرت ماصفنالا مدعو . مكحملا لبحلاب

 يف لاق رونلاب ناميالاو تاملظلاب رفكلا هبش ثيح ةيحيرصت ةراعتسا «رونلا ىلإ تاملظلا نم# -

 لضيو طباخلا اهيف عكستي يتلا ةملظلاك رفكلا نأل تاهيبشتلا نسحأ نم كلذو : نايبلا صيخلت
 . باوثلاو ميعنلاب ةئيضم ناميإالا ةبقاعو . رئاحلا هب يدتهيو رئاجلا همؤي يذلا رونلاك نامييالاو . دصاقلا

 ©7باذعلاو ميحجلاب ةملظم رفكلا ةبقاعو

 ةريثكف لالضلا قرط امأو ددعتي ال دحاو ىتحلا نأل تاملظلا عمجو رونلا درفأ : ةدذئاتف
 . ةبعشتمو

 هللا باتك يف ةيآ لضفأ اهنأب ككهللا لوسر نع ثيدحلا حص دقو ميظع نآش اه ىسركلا ةيآ: ةيبنت
 يف باجأ هب عد اذإ يذلا مظعألا هللا مسا) : فيرشلا ثيدحلا يف ءاج امك مظعألا هللا مسا اهيفو

 فو «مويقلا يحلا وه الإ هلإ ] ال هللا هلوقف ةرقبلا امأ : ماش لاق ( هلو نارمع لآو ةرقبلا ةروس : ثالث

 : ريثك نبأ لاق «مويقلا يحلل هوجولا تنعوإط هط يفو «مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا «.ملا» نارمع لآ
 "”دحألا دحاولا ديجمت اهيفو ةيهلبالا تاذلاب ةقلعتم . ةلقتسم لمج رشع ىلع تلمتشا دقو

 # ا »

 «ميكحزيزع هللا نأ ملعاو ًايعس كنيتأي . . ىلإ . . هبر يف ميهاربإ ٌجاح يذلا ىلإ رت ملأ : ىلاعت هللا لاق
 . )73١( ةيآ ةيابن ىلإ (3648) ةيآ نم

 ةيالوو نينم ؤملل هتيالو ركذو . ةيلعلا ةيسدقلا هتافصو هللاب ناميإلا ىلاعت ركذ ال : ك0 اناا

 ةينادحو يف مهتلداجمو نيدناعملا ةرفكلا سوفن يف نايغطلا مكحت نع ًاجذومت انهركذ ٠ نيرفاكلل توغاطلا
 . رشحلا تابثإ يف ةثلاثلاو ةيناثلاو ميكحلا قلاخلا تابثإ نايب يف ىلوألا : ةثالث ًاصصق انهه ركذف . هللا

 ءانفلا دعب ثعبلاو

 ةجحلا هلداب يأ هجاحو . هتججحف هتججاح : لاقي ةبلاغملا : ةجاحملا 4ٌحاح» : صتحتنفغللا

 )١( ص نايبلا صيخشت ١5 . ) )7رصتخملا ريثك نبا ١/ 757١



 لح ثلاثلا ءزجلا

 بيجأ داكأ ام ىتئح تباأف ةءاجف امارأ نأ الإ وه اف

 © هّئستي# شيرع وهف نكي وأ لظْيل أيبي ام لكو . تيبلا فقس : شرعلا «اهشورعإ ةطقاس 4ةيواخإ

 نم ضعب قوف اهضعب بٌكرن هاهزشننإ) اهتريغو نونسلا اهيلع تنآ اذإ ةلخنلا تهّنست نم لدبتيو ريغتي

 نم نهعطقا مث كيلإ نهمض «نهرصفإ# ةأرملا زوشن هنمو زشن ضرألا نم عفترا امل لاقي عفرلا وهو زاشنلا

 . هعطق اذإ هروصي ءيشلا راص

 مام ولا سورئو ريس سم 0 هام تو م مع سس

 لَك َتيِيَ يجب ىدذلا بر معه لاَ د َكمْلآ هللا هلا نأ وير ىف مسمر جاح ىلا ىلإ ل

 أ زرت ىلا تيه بغل ماهي تأَك ٍقرْشَمْلآ نم م سمسا نأ هلا َنَِف مكه لَ ثيلو ءيخأأتأ

 000 اال ا سن سر

 دعب هلل هذه يجي نأ لَ ذو ع لع واح هو رف لع مم ىذا دأ ه2 رطل مَقلا ىدبال
- 

 ظنا ماع أم َتْنبَل لب لاَ روي صخب امي تن لامن لَ هلع اع لال مَ 3

 ءرفاكلا اذه رمأ نم عماسلل بيجعت «هبر يف ميهاربإ ّجاح يذلا ىلإرت ملأ» : ريس يفنلا
 يف ميهاربإ لداج يذلا « ناعنك نب ذورمنلا »وهو دراملا كلذ ىلإ كملع هتني ملأ يأ هللا ةردق يف لداجملا

 . هللا دوجو راكنإ ىلع هللا معنب هرطب هلمح ثيح كلملا هللا هاتآ نأل يأ «كلملا هللا هاتأ نأ#» ؟ هللا دوجو

 ميهاربإ هل لاق نيح يأ 4تيمي و ييحي ىذلا يبر ميهاربإ لاق ذإإف نايغطلاو رفكلاب ناسحإإلاو دوجلا لباقف

 0 نييملاعلا ' بر هدحو رهف داسجألا يف توملاو ةايحلا قلخي يذلا وه يبر نإ هللا دوجو ىلع ًالدتسم

 هيلع مكح نيلجرب اعد هنأ يور « تيمأو يمحأ ًاضيأ انأو ةيغاطلا كلذ لاق يأ 4تييمأو يسيحأ

 ليلخلا ىأر املو « هّئييحأ اذه : لاقو رخآلا قالطإب رمأو « هّيلتق اذه : لاقف (هدحأ لتقب رمأف مادعإالاب
 يتأي هللا نإف ميهاريإ لاقإ# ًاماحفإ دشأو غورأو ىدجأ رعآ ليلد ىلإ لدع ليلدلا يف هتبغاشمو هتقامح

 بر لعقفي امك تيمتو يبحت كنأو ةيهولألا يعدت تنك اذإ ِي أ #برغملا نم اهم تأف قرشملا نم سمشلاب

 ,يردقي برغملا نم اهعئاطأف هتئيشمو هللا رمأب قرشا نم موي لك علطت سمشلا هذهف هلالج لج نيلاعلا

 ًاتوهبم حبصأو . ةعطاقلا ةجحلاب رجافلا كلذ سرخأ يأ «رفك يذلا تهبفإ# ةدحاو ةرم ولو كناطلسو
 ةرظانملا ماقم يف نايبلاو ةجحلا مهمهلي ال يأ «نيملاظلا موقلا يده. ال هللاوإ باوجلا عيطتسي ال اشهد

 ةيناثلا ةصقلا يه هذهو «اهشورع ىلع ةيواخ يهو ةيرق ىلع رم يذلاك وأ نيقتملا هئايلوأ فالخب ناهربلاو

 تطقس دقو ةيرق ىلع رم يذلا لثم كلذك كملع ىلإ هتني ملأ ىنعملاو هتياده هللا دارأ نمل لثم يهو

 يأ «اهتوم دعب هللا هذه ييحي ىنأ لاقإ» رصنتخب اهيرخ امل سدقملا تيب ةيرق يهو اهفوقس ىلع اهناردج
 اهءارخ دعب ةدلبلا هذه هللا يبحب فيك : رهشألا يأرلا ىلع « ريزع » همساو حلاصلا لجرلا كلذ لاق

 بارخلا نم هيلع يه امو ةنيدملا كلت لاح نم ًابجعتو ىلاعت هللا ةردقل ًاماظعتسا كلذ لاق ؟ اهرامدو



 ةرقبلا ةروس (؟) لحل

 ع م جحّ بالرد وم م

 م اهزشنت فيك ماظعلا لإ رظنأو ساد هيأ * جلو ةلراَح لإ رظنأو هْنَسَني رل َكِباَرَصو َكماَعَط لِ
 مرا بوص سم سرا مصاص لَ ” مما سم 2 عرعر سا ري مرس

 يمن يكفر و معمر لك ذإ 5 © ردم هلع ل أ نأ ملعأ لَ و هل نييتاملف ارت

0-0 

 لع لسبب نمر نعبر ذم للك مطل نكللو لب لنوم لأ لَك قمل
- 

 4 مالمو َةآ هب هوم ع سمس اس لم جرس رموربا سرا جالس ا
 © مكح ْيِزع هلأ نأ لعأو ايعس كسيتاي نهعدأ مث |ءزحب نهنم لبج

 لئاسلا كلذ هللا تامأ يأ «هنعب مث ماع ةئام هللا هنامأفإ اهيلع رم انيح هرامح ىلع ًابكار ناكو « رامدلاو
 هل لاق يأ «موي ضعب وأ ًاموي تبل لاق تئبل مك لاقإ» هتردقل [ىديربل هللا هايحأ مث ةنس ةئام ًاتيم رمتساو
 ركأ لاقف بغت مل ةيقاب سمشلا ىأرف هلوح رظن مث ًاموي لاق ؟ لاحلا هذه يف تثكم مك كلملا ةطساوب هبر

 تيم تثكم لب يأ «ماع ةنام تسئيل لب لاقإ» هلوقب هبر هبطاخف موي نم لقأ يأ موي ضعب
 ىلإ رظناف تككش نإ يأ «هتستي نل كبارشو كماعط ىلإ ربظناف» ةلماك ةنس ةئام

 دسفت مل املاح ىلع اهدجوف ريصعو نينو بنع هعم ناكو . نامزلا رورمب ريغتي مل كماعط

 يأ «سانلل ةيآ كلعجنلو» ىلبلا نم ًالكيه راصو ترخنو هماظع تقرفت فيك يأ« كرامح ىلإ رظناو»
 ماظعلا ىلإ رظناو» انتردق لامك ىلع لدت ةرهاظ ةزجعم كلعجنلو هناحبس هللا ةردق كردتل انلعف ام انلعف

 رظنت تنأو ضعب قوف اهضعب بكرن فيك ةرخنلا كرامح ماظع يف لمأت يأ «أملاهوسكن مث اهزشنن فيك
 تارهابلا تايآلا ىأر |ملف يأ «ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ ملعأ لاق هل نيبت (ملف# انتردقب احل اهوسكن مث

 « ىتوملا ييحت فيك ينرأ بر ميهاربإ لاق ذإوإل ريدق ءىث لك ىلع هللا نأ ةدهاشم ملع تملعو تنقيأ لاق
 نم ميهاربإ بلط نيح ركذا : ىنعملاو ءانفلا دعب ةداعإلا ىلع يسحلا ليلدلا اهيفو ةثلاثلا ةصقلا يه هذهو
 نأ كيوي ناكف . ةينابرلا ةردقلاب مزاجلا هناميإ عم ةيفيكلا نع ليلخلا لأس ٠ ىتوملا يحي فيك هيري نأ هبر

 نئمطيل نككلو ىلب لاق نمؤت ملوأ لاف لوقب هبرعطاخا لهون نا دجتولاب هب نوي ناك ام: نايعلاب ملعب

 بلق نوكسو ًةريصب' دادزأ نأ تدرأ نكلو تنمآ ىلب لاق ؟ ءايحإالا ىلع يتردقب قدصت ملوأ يأ «يبلق

 مث نهعطقا مث كيلإ نهمضف رويط ةعبرأ ذحخ يأ «كيلإ نهّرصف ريطلا نم ًةعب رأ ذخف لاق كلذ ةي ؤرب

 ٍنهءازجأ قرف يأ «أءزج نهنم لبج لك ىلع لتعجا ملوع ةذخاو ةلتكأ نحبضي ىح ضعبي نهضعي طلخا
 ًاسوواط تناك : دهاجم لاق تاعرسم كنيتأي ُنهدان يأ «ًايعس كنيتأي نهعدا مثإ» لابجلا سوءر ىلع
 زيزع هللا نأ ملعاو# تاعرسم نيتأف نهاعد مث لعف ام نهب لعف مث نهحبذف ًأكيدو ةمامحو ًابارغو

 طلخ مث نهعطق مث نهحبذ : نورسفملا لاق هعنصو هريبدت يف ميكح هديري |مع زجعي ال يأ *ميكح
 م لابجلا ىلع ءازجأ اهأزجو هدنع اهسوءرب كسمأ مث اهموحلو اهؤامدو اهشير طلتخا ىتح ضعبب نهضعب
 ىتح محللا ىلإ محللاو ٠ . مدلا ىلإ مدلاو , شيرلا ىلإ ريطي شيرلا ىلإ رظني لعجف ىلاعت هرمأ امك نهاعد
 . ريثك نبا هركذ . لأس ال ةي ؤرلا يف هل غلبأ نوكيل ًايعس نيشمي هنيتأو تناك امك ًاريط تداع



 الندي ثلاثلا ءزجلا ْ

 . بيجعتلل ماهفتسالاو ةيبلق ةيؤرلا «رت ملا» *: هغالاتبلا

 يذلا يبرإ» رصقلا ديفت ةغيصلاو . رارمتسالاو ددجتلا ديفي عراضملاب ريبعتلا «تيميو يبحيا# - "

 نيبو ٠ تيميو يبحي يذلا وه هناحبس هدحو هنأ ىنعملاو نيتفرعم ادرو ربخلاو أدتبملا نأل 4تيميو يمحي

 . « برغملا »و« قرشملا هظفل نيب كلذكو ةيعيدبلا تانسحملا نموهو قابط 6 تيمي »و « يبحي ١ يتملك

 : لاق ولو هرفك وه ةربحلا ببس نأو ةلعلاب رعشي يماسلا صنلاب ريبعتلا «رفك يذلا تهبفط -
 . قيقدلا ىنعملا كلذ دافأ امل ٌرفاكلا تهبف

 ةدارإو لحملا قالطإ ليبق نموهف ناكسلا توموه ةيرقلا توم «اهتوم دعب هللا هذه يحي ىَّنأ#ل - 4
 . لسرملا زاجملا ىمسيو لاحلا

 ام يه ةقيقح ةوسكلا : نايحوبأ لاق سابللاب دسجلا رتسي | هب اهرتسن «|ل اهوسكن مثإ» ©
 ةياغ يف ةراعتسا يهو مظعلا ىّطغ ىذلا محللا نم أشنأ امل انه اهراعتساو بايثلا نم دسجلا ءارو
 1 (0) ١ سحلا

 نارفاكو . نانمؤم : ةعبرأ اهيراغمو اهقراشم ايندلا كلم : دهاجم لاق : ىلوألا : دّيداوملا
 تيب برخ يذلا «”؛ رصنتخب »و « دورمنلا » نارفاكلاو « نيئرقلا وذ »و © دواد نب ناهلس » نانم ٌوملاف

 . سدقملا

 ىلع هيومتلاو سيبلتلا كلسم هكولسو توملاو ةايحلا ىنعم ةيغاطلا لهاجت ليلخلا ىأرامل : ةيناثلا

 يرجت ال ىرخأ ةجح ىلإ ميهاربإ لقتنا . دحأ ىلع ىفخي ال ثيحب ءالجلا نم هباوج نالطب ناكو « عاعرلا
 قرشملا نم سمشلاب يتأي هللا نإ لاقف ةبغاشم وأ ةرباكمب اهنع جرخي نأ ةيغاطلل رسيتي الو ةطلاغملا اهيف

 : هناسل سرخأو هزجع هارأ ىتح هقنع هللا ليلخ ىولف « برغملا نم اهب تأف

 نع لا ؤس هنكلو هللا ةردق يف كش نع سيل «ىتوملا يبحت فيك# هلوقب هبر ليلخلا لاؤس : ةثلاثلا

 يبنلا لوق ىنعملا ديؤيو لاخلا نع لاؤسلا اهعوضومو «فيكو ةغيصب هدورو هيلع لديو ءايحبالا ةيفيك
 . ىلوأو ىرحأ ميهاربإ كشي ال نآلف كشن مل نحنو : هانعمو ( ميهاربإ نم كشلاب قحأ نحن )وكي

 «بابلألا اولوأ الإ ركذي امو . . ىلإ .. هللا ليبس يف مهاومأ نوقفني نيذلا لثم# : ىلاعت هللا لاق

 . )7١9( ةيآ ةياهن ىلإ (551) ةيآ نم ١
 ءايلوأو . نونم ؤملا مهو هللا ءايلوأ : ناقيرف سانلا نأ ةقباسلا تايآلا يف ىلاعت ركذاَل : ةمسسمانملا
 يف قافنإلا يف بغري ام انه ركذ . نايغطلل جذومنو ناميإلل جذومت ركذب هبقعأ مث نورفاكلا مهو توغاطلا

 )١( طيحملا رحبلا 7914/7 )١( ريثك نبا رصتخم ١/774



 ةرقبلا ةروس (؟) ١م

 عانقإلا اهوأ : ةثالث نيدايم هل قحلا ليبس يف داهجلا نأل . هللا ءادعأل داهجلا رمأ ىف ةصاخو هللا ليبس

 سفنلا داهجو ةوعدلا داهج قبس ايف ركذ الف . لاملاب داهجلا اهثلاثو سفنلاب داهجلا اهيناثو ناهربلاو ةجحل اب

 لاملاب داهجلا ركذ يف نآلا عرش

 لواطتلا ليبس ىلع ةمعنلا هرّكذي نأو . هيلإ نسحأ نم ىلع هناسحإب دتعي نأ «نملا» : يضتتنغنللا

 نان ىدسأ اذإ ميركلا سيل نسح نم تيدسأ ام نملب تدسفأ

 ام سانلا يري نأ وهو ةيؤرلا نم هلصأو سانلا ءانث ديري امنإو هللا ىضر هقافنإب ديري ال #سانلا ءائرإ#

 عمج وهو شفخألا لاق رييكلا سلمألا رجحلا : ناوفصلا «ناوفص# هومظعيو هيلع اونثي ىتح هلعفي

 : دّلصلا «ًادلصؤ» ديدشلا رطملا : لباولا «لباوإ» رجح اك سنج مسا وه : ليقو هناوفص هدحاو
 ضرألا نم عفترملا ناكملا : ةوبرلا «ةوبرب» دلصأ نيبج هنمو ائيش تبني الام لكوهو ةراجحلا نم سلمألا

 هتارطق نوكت يذلا فيفخلا رطملا : لطلا «لطؤ# عفتراو داز اذإ ءىنلا ابر نم هلصأو ةيبارو ةوبر : لاقي

 ضرألا نم بهت يتلا ةديدشلا حيرلا : راصعإلا «راصعإ» ىدنلا لطلا : . هاج مهنم موق لقو ةريغص

 . هوركلا دنع ءاضغالاك اذهو هيف لهاست اذإ اذك

 ع
 فلأ ن |مثع زهج ثيح . كوبت ةوزغ يف فوع نب نمحرلا دبعو نافع نب نامثع يف تلزن : لوزُللا ُتَس

 : لوقيو اهبلقي 85 هللا 5 راصف' : راثيد ٠ فلأ هللا لوسر يدي نيب عضوو اهباتقأو اهسالحأب ريعب

 شرا فال ةمراو فال أ لعلو ينل اهنم تكسسأت مهرد فال ةإث يدع ذاك ؛ هللا

 . ةيآلا 76. . هللا ليبس يف مهاومأ نوقفتي

 001 هير و. وو م امم صوم ىيمما# جر هد سه د يوي ريم تو لاعد

 هللأو ةبح لانوس لك ىف لس عبس تبوح لهل لميس ف مَا َنوِفنب يلا لم

 وم و اس عدس هل را و م 0

 و مافن آم وعيال م هللا ليس ىف مُكومأ نوقف نيل ه2 مع عساو هاو همي نمل فاضي

 نبا لاق «لبانس عبس تتبنأ ةبح لثمك هللا ليبس يف مهلاومأ نوقفني نيذلا لثم» : ركمسيغللا
 فعاضت ةنسحلا نأو هتاضرم ءاغتباو هليبس يف قفنأ نمل باوثلا فيعضتل ىلاعت هللا هبرض ّلثم اذه : ريثك

 ةئام لبنس لك يفإ» لبانس عبس تتبنأف تعرُز ةبح لثمك مهتقفن لثم يأ فعض ةئاعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب

 ةفعاضمل ليثمت اذهو . ةبح ةئاعبس ْتّلغأ دق ةبحلا نوكتف ةبح ةئام ىلع يوتحت اهنم ةلبنس لك يأ «ةبح

 )١( ص يدحاولل لوزنلا بابسأ 47



 156 ثلاثلا ءزجلا

 ةسمالسوءم ساما هس الءد 0 عمم » 2ه2 اروع م لطروم مل لمن يا وضم 8 سام سر سل سام ل ىف رار الرع

 دص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوق * 5 نونزحي هالو مييلع فوخ الو مير دنع مهرحأ مهلا
1 

 هم
 6ع

 لو
- 

 دع

 * قفني ىلا ئّذأْلاَو نمل مَتاَكَدص أواطبت ال أونما+ نيل اياب ملح يعد بأ
 مد صمم رو ع عم س1 2000 ا ا للا صل

 ال ادم هكحَرَف لبا ,مباصاق بارت هيلع ناوْفَص ٍليَك تق ريآل مينا هّلاب نِمْؤ الو سانلأ
 رق هس س8 2 000 خيل رقع سو لف مارب 3 8 ...٠ بال رضاع 2 ل مغ
 ءآقيبأ مكرم وفن نيد لكمو ©« َنيِرفكْلا موقْلا ىدهيال هللأو أوبسك مت ٍءْئش لع نوردقي

 ل مسمع يع عسا م وعس م اوسع

 لطف لباو ايبصِيل نإ نيفعضهلكحأ تن اعف 5 باو اهباَصأ ةود زج لت مهسفنأ نم اتيلتو ُه هللا تاضرم

 ىلع دارأ نمل رجألا فعاضي يأ «ءاشي نمل فعاضي هللاو# ىلاعت لاق اذهو هتقدص يف صلحخأ نمل رجألا

 ةينب ميلع لضفلا عساو يأ «ميلع عساو هللاو# هللا هجو هتقفنب هئاغتباو هصالخإ نم قفنملا لاح بسح
 الإ مهقافنإب نودصقي ال يأ «ىذأ الو ًانم اوففنأ ام نوعبتُيال مث هللا ليبس يف مهلاومأ نوقفني نيذلا## قفنملا
 كيلإ تنسحأ دق هلوقك هيلإ اونسحأ نم ىلع نملاب تاقدصلاو تاريخا نم اوقفنأ ام نوبقعي الو . هللا هجو
 اومدق ام باوث مهل يأ «مهبر دنع مهرجأ مهإ» كلذب هيذؤيف هريغل هركذك ىذألاب الو . كلاح تربجو

 نونزحي مه الو ةمايقلا موي عزف مبيرتعي ال يأ «نونزحي مه الو مهيلع فو الوإف هللا دنع ةعاطلا نم

 يه يتلاب لئاسلا در يأ «ىذأ اهعبتي ققدص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوق# ايندلا ةرهز نم تئاف ىلع
 هللاو# لاؤسلا لذب هرييعت وأ هئاذيإ مث هئاطعإ نم لضفأو هللا دنع ٌريخ ٠ هيئاذل) نع عفضلاو نسل

 لطبي امع ىلاعت ربخأ مث . . هرمأ فلاخ نمل ةبوقعلا لجاعي ال ميلح قلخلا نع نغتسم يأ «ميلح ينغ
 اهرجأ اوطبحت ال يأ ىذألاو نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونمآ نيذلا اهمأ ايإف لاقف اهباوث عيضيو ةقدصلا
 هللاب نمؤي الو# ءايرلاب هقافنإ لطبي يذلا يئارماك يأ «سانلا ءائر هلام قفني يذلاك# ىنذألاو نملاب
 ٍيأ «بارت هيلع ناوفص لثمك هلثمفإ) ًاباقع ىثخي وأ ًاباوث وجريل هللا ءاقلب قدصي ال يأ «رخآلا مويلاو

 ةدبنم ةبيط ًاضرأ ناظلا هنظي بارتلا نم ءىش هيلع يذلا سلمألا رجحلا لثمك هقافنإب يئارملا كلذ لثم
 هيلع سيل سلمأ ًادلص ىقبيف بارتلا هنع بهذأ ديدش رطم هباصأ اذإف ىأ «ًاداص هكرتف لباو هباصأف#
 تبهذو تلحمضا ةمايقلا موي ناك اذإف ةحلاص ال امعأ هل نأ نظي قفانملا اذه كلذك ًالصأ رابغلا نم ءىش
 اهنم ءيشب عفتني الف ةرخآلا يف ًاباوث هل نودجي ال يأ «اوبسك ام ءيسش ىلع نوردقي الإ» ىلاعت لاق اذهلو
 ًالثم ىلاعت برض مث . . داشرلاو ريخلا قيرط ىلإ مهيدبي ال يأ 4نيرفاكلا موقلا يده ال هللاوإ ًالصأ

 نم ًايبثتو هللا ةاضرم ءاغتبا مهاومأ نوقفني نيذلا لثموإ لاقف هللا ةاضرم ءاغتبا هلام يفنملا نمؤملل رخآ

 ناتسب لثمك يأ «ةوبرب ٍنج لثمكول هيلع باوثلل ًاقيقحت هئاقلب ًاقيدصتو هتاضرملًابلط اهنوقفني يأ « مهسفنأ
 تنآف لباو اهباصأ#» اهرمث ءاكرو اهرجش نسحل ةوبزلاب تصُخخو ٠ ضرألا نم عفترم ناكمب رجشلا ريثك
 ضرألا نم اهريغ رمث يفعض . ةفعاضم ةّينج اهرامث تجرخأف ريزغ رطم ياض ىأ ”«نيفعض اهلكأ
 ىدنلا اهيفكي وأ فيفخلا رطملا اهيفكيف ريزغلا رطملا اهيلع لزني مل نإف يأ لطف لباو اهبصي مل نإفإ»

 اهل ١-0



 ةرقبلا ةروس )3, 1

 مك باو لج نيم هن مل وكت نأ ذلك دحأ دوي 79 ريصب نولمعت امب امي هللآو 22 محا م .ٍِ م هام < صراو جراظم م ىلا ا م شم مخ مصاص رص سام ع ل
 200 مو مر مام سالم 7 رزة اس طم لم رهرشم 2م 010

 8 ا ل تارمثل رمش لك .
 1 رار ام علو مس ا م هع د م ا 2 2 مرا يم

| 

 كتل ع كج يللا | هيذخا مو رولان :اطبشلآ : هل نأ أوملعأو هيف أوضمْعكنَأ ال ب تين أومَسيب الو
 م كن 2 كسل م ل 001-0 4 صايو رْفَمْلأ دعب

 عع نم قمل وي 4 ملم عسا هللأو الضفو هلم ةرفغم دعب هللأو ءاشحفلاب | 3 ماب و رقفل

 هج يَبلألا أولو لإ ل دي امو اين اريح وأ دَقك هكا توي نمو ىو بد عد هم مل

 هيلع ىفخي ال يأ «ريصب نولمعت امب هللاوإ» لاح لك ىلع جتنت يهف اهئاوه ةفاطلو اهتبنم مركو اهتدوجل
 هل نوكت نأ مكدحأ بجيأ يأ #«بانعأو ليخن نم ةنج هل نوكت نأ مكدحأ دويأ# دابعلا لامعأ نم ءيش

 رمت يأ «رامنألا اهتحت نم يرجت» ريثكلا ءيشلا راثلاو بانعألاو ليخنلا عاونأ نم اهيف ءانغ ةقيدح

 جيم جوز لك نمو رامثلا عيمج اهيف هل تبني يأ #*تارمثلا لك نم اهيف هل اهراجشأ تحت نم راهخألا
 ال راغص دالوأ هلو بسكلا نع فعضف ةخوخيشلا هتباصأ ىأ «ءافعض ةيرذ هلو ربكلا هباصأو#

 ةديدش ةفصاع حير ةقيدحلا كلت باصأ يأ 4تقرتحاف ران هيف راصعإ اهباصافإل بسكلا ىلع نوردقي
 مكلعل تايآلا مكل هللا نّيبي كلذكإ» اهيلإ ناسنإلا نوكي ام جوحأ راجشألاو راثلا تقرحأف ران اهعم

 يكل ميكحلا هباتك يف هتايآ مكل هللا نبي مكحملا عئارلا لثملا اذه يف حضاولا نايبلا اذه لثم يأ 4نوركفتت
 اوقفنأ يأ «متبسكام تابيط نم اوقفنأ اونمآ نيذلا اهءأ اي» تاظعلاو ربعلا نم اهيف امب او ربدتتو اوركفتت

 مكل انجرخأ ام تابيط نمو يأ «* ضرألا نم مكل انجرخأ امو هومتبسك يذلا لاملا نم بيطلا لالحلا نم
 تن ارتاعب نسما ءىدرلا اودصقت الو يأ «نوقفنت هنم ثيبخلا اومّميت الو# راثلاو بوبحلا نم

 رصبلا متضمغأو متلهاست اذإ الإ هومتيطعأ ول هنولبقت متسل يأ 4هيف اوضيغت نأ الإ هيذخآب متسلو#

 يع مكان نع يلع حبس نأ يأ يح يسن هلا نأ اعاو ! كلا نح نم وعون فيك

 رقفلا مكدعي ناطيشلا» لاقف ناطيشلا ةسوسو نم ىلاعت رذح مث ءازجلا لضفأ نسحملا يزاجي
 هللاوإ» ةاكزلا عنمو لخبلاب مكيرغيو متقدصت نإ رقفلا نم مكفوخي ناطيشلا يأ «ءاشحفلاب مكرمأيو
 مل ًافلخو بونذلل َه ةرفغم هليبس يف مكقافنإ ىلع مكدعي هناحبس وهو يأ «ًالضفو هنم ةرفغم مكدعي

 2 ا ب صو علا رضا ع أو يأ #ميلع عساو هللاو» لصألا نع ًادئاز ه هومتقفنأ

 نموا هدابع نم ءاش نم حلاصلا لمعلا ىلإ ا عفانلا ملعلا يطعي ىأ «ءاشي نم ةمكحلا يتؤي#

 ىلإ اهبحاص ريصمل ريثكلا ريخلا يطعأ دقف ةمكحلا يطعأ نم يأ «ًاريثك ًاريخ يتوأ دقف ةمكحلا تؤي

 لوقعلا باحصأ الإ همكحو نارقلا لاثمأب ظعتي ام يأ «بابلالا اولوأالإ وكذب امو ةيدبألا ةداعسلا

 ىوملا نم ةصلاخلا ةربنلا



 قفل ثلاثلا ءزجلا

 اهكرابو تعرز ةبحب هليبس يف قفُت يتلا ةقدصلا هناحبس هّبش «ةبح لثمكه ١- : ةخالتلا
 وبأ لاق هبشلا هجو فذحو هيبشتلا ةادأ ركذل « لمجم لسرم » هيبشت هيفف . ةبح ةئامعبس تحبصأف ىلوملا

 . "” رظانلا ينيع نيب ةلئثام اهنأك فاعضألل ريوصت ليثمتلا اذهو : نايح

 تبنملا نأل « ىلقعلا زاجملا » ىمسيو يزاجم دانسإ ةبحلا ىلإ تابنوالا دانسإ © لباتس عبس تتبنأ# - ؟

 . ىلاعت هللا وه ةقيقحلا يف

 . نملا لمشي ىذألا نأل لومشلا ةدافإال صاخلا دعب ماعلا ركذ باب نم «ىذأ الو ًاًنمإل - "

 ددعتم نم عزتنم هبشلا هجو نأل « ًايليثمت ًاهيبشت » ىمسي هيبشت هيف «بارت هيلع ناوفص لثمكإ# - 4
 #ةوب رب لج لثمك# هلوق يف ليثمت هيبشت دجوي كلذكو

 هيمسي عونلا اذهو هيبشتلا ةادأ الو هبشملا ركذي مل. ةيآلا# . . ةنج هل نوكت نأ مكدحأ دويأ»
 لدت نئارق تماقو طقف هب هبشملا ىوس هيف ركذي مل لاحب لاح هيبشت يهو « ةيليثمت ةراعتسا » ةغالبلا ءاملع

 . كلذ ٌدحأ دوي ام يأ يفنلاو ديعبتلا ىلع ىنعملاو ماهفتسالل ةزمهلاو . هيبشتلا ةدارإ ىلع

 الثل هينيع ضمغأ هركي ام ىأر اذإ ناسنإلا نأل ةلهاسملاو زواجتلا انه هب دارملا «هيف اوضمغتإل - ؟

 نيل ةراعتسا وأ لسرم زاجم مالكلا يفف كلذ ىري

 غباون يفو . هناسحإب هيلإ نسحأ نم ىلع دتعي نأ نملا : يرشحتزلا لاق : ىلوألا : دّيداوفلا
8 2 1 5 - 2 

 نم رمأ يهو نملا نم ىلحأ ءالآلا معط »و « نضو هلئان عنم نمو . نمو هلئاس حنم نم ناونص » ملكلا

 : رعاشلا لاقو 9« نملا عم ءالألا

 ميئلل ةرم اهيف ركذو ةعينص نس ىدسأ ًءرما نإو

 . ريزغلا ديدشلا لباولا رطملاو لبو مث لطه مث حضن مث لط مث شط مث شر هلوأ رطملا : ةيناثلا

 مكدحأ دويأ تلزن ةيآلا هذه نورت نميف هِي يبنلا باحصأل ًاموي باطخلا نب رمع لاق : ةثلاثلا

 يف : سابع نبا لاقف ملعن ال وأ ملعن اولوق : لاقف رمع بضغف ملعأ هللا : اولاق ؟ «ةنج هل نوكت نأ
 تبرض سابع نبا لاقف . كسفن رقحت الو لق يخأ نبا اي : رمع لاقف ء نيئم وملا ريمأ اي ءيش اهنم ىسفن

 هجرخأ#هلامعأ قرغأ ىتح يصاعملاب لمعف ناطيشلا هل ثعب مث هللا ةعاطب لمعي ينغ لجرل لمعب ًالثم

 رثكو ١ همسج فعض .٠ ريبك خيش : هلقعي نم هللاو لق لثم اذه : يرصبلا نسحلا لاق : ةعبارلا

 معطلا رم رظنملا نسح رجش حتفلاب ءالالاو 76/١ فاشكلا (") 077/5 ةيطلالا تاحوتفلا (؟) ؟. 4 /؟ طيحملا رحبلا )١(

 8 حاحصلا ين اذك



 ةرقبلا ةروس (؟) انف

 اذإ هلمع ىلإ نوكي ام رقفأ هللاو مكدحأ نإو . اهقرحأف راصعإللا اهءاجف هتنج ىلإ ناك ام رقفأ هنايبص
 . ايندلا هنع تعطقنا

 مه الو مهيلع فوخ الو . . ىلإ .. رذن نم مترذن وأ ةقفن نم متقفنأ امو» : ىلاعت هللا لاق

 . (71/4) ةيآ ةياهن ىلإ (؟0/:) ةيآ نم 4 ن ونزحي
 ' ا مس

 ليبس يف داهجلا اهالعأو . ريخلاو ربلا هوجو يف قافنإالا نع ثدحتت تايآلا لازت ال : هبسانما
 . رهاظ ةبسانملا هجوف . ءايرلا نع دعبأ ابنأل تاقدصلا ءافخإ يف بغرتو . هتملك ءالعإال قافتوالاو هللا

 ءينلا معن يأ : جاجزلا لاقاّمعن تراصف ناهملا تمغدأ « ام معن ١ اهلصأ «اًمعنف» : صتحفغللا
 نم «ففعتلا» رصحلا ىنعم ىنعم مدقت دقو داهجلا ىلع مهسفنأ اوسبح يأ سبحلا : رصحلا اورصحأ ظءوه

 : اهّسلا «مهايسبإ# لا ؤسلا نع ففعتلا دارملاو هبلط نع هّزنتو هنع كسمأ ءيشلا نع ْفع : لاقي ةفعلا
 ىلاعت لاق ةمالعلا ىنعمب ةمّسلا نم اهلصأو ءايميكلاك ءايميس : لاقيو ءىشلا اهب فرعي يتلا ةمالعلا
 حلا اذإ : فحلأ : لاقي لاؤسلا يف حاحلإلا : فاحلإلا «ًافاحلإ» «دوجسلا رثأ نم مههوجو يف مهايس#»

 . بلطلاو لاؤسلا يف جلو
 ءارقف رثك [لف ةمذلا لهأ ءارقف ىلع نوقدصتي اوناك نيملسملا نأ ريبج نب ديعس نع : : لولا بكس

 كيلع سيل ةيآلا هذه تلزنف ( مكنيد لهأ ىلع الإ اوقدصتت ال) : لَك هللا لوسر لاق نيملسملا

 ا نيد نم سيل نم ىلع ةقدصلل ةحيبم «مهاده
 21 ع م د يءنا سمس اور هخ م 5 قمنا امو

 اًمعنف تاقَدصلآ ودب نإ 8 ٍراَصنأ نطل , هيلع تل

 لم راس لا هم ل - --. 00 3 2 زلوم مإلام تر ] هج 9 0

 © ريح نولمعن امم هللأو زكناعوس نب مدع ريكي كل ركل ريخ وهف ءارقفلا اهون وم و

 اعتب أ الإ نوقفنت امو زكيفنالق ريح نم أوففنت امو هلك نم ىدريّأ كلو مده َكِبلَع سبل + أ حو ريا ما اسام 2 ا رمرم جر مل ل جسم مت

 نم نونم ملا اهيأ متلذب ام يأ «هملعي هللا نإف رذن نم مترذن وأ ةقفن نم متقفنأ امو : ركيسيفللا
 اموميلع مكيزاجيو هملعي هللا نإف هللا ليبس يف ءىش نم مترذن وأ لام

 يس وأ نسيم دلل ينال ال فرست ءكرلا سول ساي نا ركفلا نيملاظلل

 ءيشلا اذه معنف مكتاقدص اورهظت نإ ي [ «يفه ًابعتف تاقدصلا اودبت نإ# هللا باذع نم مهرصني

 لضفأ وهف ءارقفلل اهوعفدتو اهوفخت نإو يأ «*مكل ريخ وهف ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخت نإو# هنولعفت يذلا

 مكماثآ ءيس مكلامعأ ليمجب ليزي يأ «مكتاتيس نم مكنع رفكيو# ءايرلا نع دعبأ كلذ نآل مكل

 رارسإالا يف بيغرت ةيآلاو . مكايافخ ملعي مكل امعأ ىلع علطم هناحبس وه يأ «ريبخ نولمعت امب هللاو#



 لنفو ثلاثلا ءزجلا

 م 2 . ءلام جرا مرو م رلص لا س وريم ج7 جس م

 1 اد 2 نوملظت ال منَ 0 ا

 2 2 م له م اوص ريم ددو م اوم

 00 الس سوق م و وع

 مهلق ةينالعو ا و َنوقفني يك 10001

 م رئ سوس ىلا صام رس سام 2 يساص  صص ص سام ل م2021

 هي َنون حي مالو ميلع فوخ الو مرر دنع مهرحبأ

 3 د ا ال ندا ب حش اول 4
 مالسإالا ىلإ هدابع نم ءاش نم يده هللاو . بسحف مهغيلبتب مزلم تنأ امنإ , دتبي مل نم ةريرجب ذخا مب

 هباوث نأل مكريغ هب عفتني ال مكسفنأل وهف لاملا نم هنوقفنت ءيش يأ يأ #مكسفنالف ريخ نم اوففنت اموؤ»

 ,ضرغل ال هللا هجول الإ مكقافنإ اولعجت ال يأ يهنلا ىنعمب بخ «هللا هجو ءاغتبا الإ نوقفنت امو» مكل
 متنأ هنولات ةفعاضم ًفاعضأ هباوثو هرجأ نإف يأ 4نوملظت ال متنأو مكيلإ فوي ريخ نم اوففنت اموإ) يويند

 نيذلا ءارقفلل هنوقفن :وقفنتام اولعجا يأ عهللا ليبس يف اورصحأ نيذلا ءارقفللإ» مكتانسح نم ًائيش نوصقنت الو

 ا ا ا ا

 فرعي ال يذلا مهنظي يأ 4ففعتلا نم ءاينغأ لهاجلا مهبسحيإ» بسكلاو ةراجتلل ضرألا يف رفسلا داهجلا

 ا ل ا ع ا ا ماب ا مهاح

 مهنم عقي الف ًالصأ ًائيش سانلا نولأسي ال كلذ عم مهو . دهجلا رث أو عضاوتلا نم مهتمالعب بطاخملا

 ام يأ «ميلع هب هللا نإف ريخ نم اوقفنت اموإ» اوحلي ملو رفطلب اولأس اولأس نإ : هانعم ليقو حاجلإ
 ًآارس راهنلاو ليللاب مهلاومأ نوقفني نيذلا» ءازجلا نسحأ هيلع مكيزاجي هللا نإف ريخلا هوجو يف هومتقفنأ

 عيمج فو ٠ راهن وأ ليل نم . تاقوألا عيمج يف . هتاضرم ءاغتبا هللا ليبس يف نوقفني نيذلا يأ «ةينالعو

 اوقفنأ ام باوث مهل يأ 4نونزحي مه الو مهيلع فوخ الو مهر دنع مهرجأ مهلفإل رهجو رس نم لاوحألا
 . ايندلا يف مهتاف ام ىلع نونزحي مه الو ةمايقلا موي مهيلع فوخ الو

 مترذن نيب كلذكو قاقتشالا سانج ةقفنو متقفنأ نيب «ةقفن نم متقفنااممط-١ : ةغالتلا
 . رذنو

 «راهنلاو ليللا م ظفل نيب كلذكو يظفل قابط ءافخإلاو ءادبإلا يف «تاقدصلا اودبت نإ هَ "

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو ( ةينالعلاو رسلاد»و

 ريغ ًايفاو مكلصي هانعم يذلا «مكيلإ ' فوي# هلوق دعب اهدورول بانطإ ! «نوملظت ال متنأوؤ» - انا

 . صوقنم



 ةرقبلا ةروس (؟) 1

 0 5 7 1 5 0 . ريب

 هرشناف كيلإ عنطصا اذإو 2 هرتساف فورعملا تعنطصا اذإ : ءامكحلا ضعب لاق 0 هدئاتف

 : اودشنأو

 ارهظ هتيفخأ اذإ ليمجلا نإ  اهرهظُي هللاو هعئانص يفي

 ال مهو تبسكام سفن لك ىفوتمث . . ىلإ . . نوموقي ال ابرلا نولكأي نيذلا» : ىلاعت هللا لاق

 .(741) ةيآ ةياهن ىلإ (70) ةيآ نم «نوملظي

 يف قافنإلا يف بغرو ةقدصلا ىلع ضحو ء اوبسك ام تابيط نم قافنإلاب ىلاعت رمأ ام هد ماتا
 حش وه يذلا ل ل ل ل را ل

 بيطلا هجولا كلذ نضرع دعب ةرشابم هضرع ءاج دقو . ةراهطو ةحامسو ءاطع ةقدصلا انيب ٠ سندو ةراذقو

 اهدضبو » ليق |مكو ثيبخلا بسكلاو بيطلا بسكلا نيب ءالجب قرافلا رهظيل هللا ليبس يف قافنإإلا نم
 . « ءايشألا زيمتت

 ةدايز : ًاعرشو ٠ ةيبارلاو ةوبرلا هنمو داز اذإ ءيشلا ابر : لاقي ةدايزلا : ةغل «ابرلا» : يتتنغللا
 طبخك ءاوتسا ريغ ىلع برضلا : طبختلا «هطبختي# لجألا لباقم نيدملا نم نئادلا اهذخأي لاملا لصأ ىلع
 ناطيشلا هطبختو ٠ ءايمع يفطّروتو ءاوشع يفطبخ : يدتمم الو فرصتي يذلل لاقيو هفافخأب ضرألا ريعبلا

 هل لصحيف ناسنإلا سمي ناطيشلا نأك ديلاب سملا نم هلصأو نونجلا «سملا# نوئج وأ رلبخب هننم اذإ

 دعب ةلاح ء ءيشلا ناصقن : قحملا #4 قحميإ» هيضام يأ رهدلا فلاس هنمو ىضقناو ىضم «فلس# نونجلا

 بونذلا ِق يداهملا مئويإلا ريثك 4 ميثأ# قحتماو قحمناف هللا هقحم : لاقي لالهلا ف قاحملا هنمو لاح

 . ماثآلاو
 و م #آذ

 اوضاقتي نأ اودارأ لجآلا لح املف ةريغملا ينب ىلعابر لويد فيقث نمو رمع ينبل ناك : ُلورمْلا بكيس
 لانا ميسر كنب ايد نع ياام اررنر للا وقتا ارسال فج ةيآلا تلزنف مهنم ابرلا
 هللا برحب ؛انل ةقاط ال يأ » انل دي ال : فيقث تلاقف ةيآلا « . . هلوسرو هللا نم برحب اونذأف اولعفت

 'طقف مهلاومأ سوءر اوذخأو اوباتو هلوسرو

 تن اوُناَك مهاب كلذ سما ّنِم ننطيَنلآ هطِبحَتي ىلا موُقي ب الإ ٌنوموُقَيال أؤبرلا نوكأ َنيذ

 يأ «سملا نم ناطيشلا هطبختي يذلا موقي |ىك الإ نوموقي ال ابرلا نولكأي نيذلا» : رياسيفنلا
 0 موقي | الإ ةمايقلا موي مهروبق نم نوموقي ال سانلا ءامد نوصتميو ابرلاب نولماعتي نيذلا

 دنع اهب نوفرعي مهاوس كلت نيعورصملاك نيلبخم نوموقي . ًايوس ىشمي نأ عيطتسي الو عقيو رثعتي « هنونج
 ببسب رشثعتلاو طبختلا كلذ يأ «ابرلا لثم عيبلا امنإ اولاق مهنأب كلذ#» ةحيضفو مهل ًاكته فقوملا

 م81 /7 طيحملا رحبلا )١(



 انك كثلاثلا ءزجلا

 0 همام ريم ل سس ىلا ماهم م ومو معمو 17

 +بهسعأو فلس ام هلق ئبتنأف ءهير نم ةظعوم رهكاج نق انزل ممم عنا لا لأنا لفل
 رق

 هَللاَو َتَكَدَصلا برب أوبل هللا حب ©9 نودي ايف ممرات ُبَحمَأ َكبَتكوأَف داع ْنَمَو أ ل
 ورا ريس ىلا رام ل 2 تم

 مهرحا مك ةركزل أونا ةزلصلا أ أوماكأو تحلل أولم أونما< نيل ١ 35 0 مل :أ رانك لك بحال

 00 لا ل ا لا رئ مو م ىلا صام لا سم 3 ساص سم ل سام ل

 يل ني بام أورذو هلأ وُ اونأ# لا ماب و تي مالو يع زال مهر دنع

 محم ص سر لوك ريب رب سرا صاع سر ىلا

 نول ال ركلوما سور كلف مي نإ د ءدلوُسر وهني برأ واعف ل نإَف 8 َنينمْؤم منك نإ

 ما رم واع ا و هادو رت مامصوءص ص قم مر نم رص را ص

 أوقتاو 2 «5 نوت منك نإ كل أوهَدصت نأو 5 رسبم لإ رن مسعود ناك 5# نوملظت الو

 هللا لحأو# مهيلع أدر ىلاعت لاق ؟ ًامارح نوكي اذاملف عيبلاك ابرلا : مهلوقو . هللا همرح ام مهلالحتسا

 درفلاب حدافلا ررضلا نم هيف املابرلا مرحو . عفانملا لدابت نم هيف امل عيبلا هللا لحأ يأ هابرلا مّرحو عيبلا

 ام هلف ىهتناف هبر نم ةظعوم هءاج نمف# همحلو نيدملا دهج نم ةعطتقم ةدايز هيف نآل ٠ . عمتجملاو

 هللا ىلإ هرمأوإ# ميرحتلا لبق ىضم ام هلف هب لماعتلا نع ىهتناف ابرلا نع هللا يبن هغلب نم يأ «فلس
 اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأف داع نمو هبقاع ءاش نإو هنع افع ءاش نإ هللا ىلإ لوكوم هرمأ يأ

 قحميؤ# منهج ران يف نيدلخملا نم وهف هل هللا ميرحت دعب هلحتساو ابرلاب لماعتلا ىلإ داع نمو يأ 4نودلاخ

 تاقدصلا رثكيو . رهاظلا يف ةدايز ناك نإو هريخ وحميو هعير بهذُي يأ «تاقدصلا يبرُيو ابرلا هللا
 ميثأ . بلقلا روفك لك بحي ال يأ 4ميثأ راك لك بحيال هللاوإب دهاشلا يف ًاناصقن تناك نإو اهيّمنيو
 نينم ْوملا احدام ىلاعت لاق مث . رافكلا لعف نم هنأب ناذيإو ابرلا رمأ يف ظيلغت ةيآلا يفو ١ لعفلاو لوقلا

 «ةاكرلا اوتآو ةالصلا اوماقأو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ# ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ يف هرمأ نيعيطملا
 الو مهبر دنع مهرجأ مهلإف ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ اهتلمج نم يتلا تاحلاصلا اولمعو هللاب اوقدص يأ
 نونزمي الو ربكألا عزفلا موي نوفاخي الو . ةنحلا يف لماكلا مهباوث مهل يأ #نونزحي مه الو مهيلع فوخ

 اوشخا يأ «نينمؤم مستنك نإ ابرلا نم يقب ام اورذو هللا اوقتا اونمأ نيذلا اهمأ ايإف ايندلا يف مهتاف ام ىلع

 اولعفت مل نإفؤأقح هللاب نينمؤم متنك نإ سانلا دنع ابرلا نم مكل اماوكرتاو. نولعفت ايف هوبقارو مكبر

 نبا لاق مكل هلوسرو هللا برحب اونقيأف ابرلاب لماعتلا اوكرتت مل نِإو يأ «هلوسرو هللا نم برحب اونذأف

 الو نوملظَت ال مكلاومأ سوءر مكلف متبت نإو» برحلل كحالس ذخ ةمايقلا موي ابرلا لكآل لاقي : سابع
 ناصقن الو ةدايز ريغ نم ه هومتعفد يذلا لاما لصأ مكلف هومتكرتو ابرلا نع متعجر نإ يأ «نوملظُت

 امك ال رسيلا تقو ىلإ ه هولهمت نأ مكيلعف ًارسعم نيدتسملا ناك اذإ يأ «ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو»

 مستنك ا : هنيدمل مهدحأ لوقي ةيلهاجلا لهأ ناك

 ليمجلا ركذلا نم هيف ام نوملعت متنك نإ أو مركأ وهف هدنع مكل اع متزواجت نإ يأ «نوملعت



 ةرقبلا ةروس (؟) اك

 م ري مو م و ريم و مم م2 مكر جم 00

 عج نواف و تيكن سيت لقوم هلل هدوم

 لاقف حلاصلا لمعلا الإ هيف عفني ال يذلا بيهرلا مويلا كلذ نم هدابع ىلاعت رذح مث ميظعلا رجألاو

 نوعجرتس ًاموي اورذحا يأ 4نوملظُي ال مهو تبسكام سفن لك ىفوُت مث هللا ىلإ هيف نوعجرُ ًاموي اوقتاو»
 ةيآلا هذه ةيركلا تايآلا هذه تمتخ- دقو . نوملظت ال متنأو اهباسح سفن لك ىفوت مث مكبر ىلإ هيف

 مويلا كلذب دابعلا ريكذت اهيفو ٠ يحولا عطقنا اهوزنبو نآرقلا نم لزن ام رخآ تناك يتلا ةعناملا ةعماجلا
 افوزن دعب 46 ىبلا شاع دقو ميظعلا نآرقلا نم لزن امرخآ ةيآلا هذه : ريثك نبا لاق ديدشلا بيصعلا
 . ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا مث لايل عست

 بتارم ىلعأ وهو ( بولقملا هيبشتلا ) ىمسي هيبشت هيف عابرلا لثم عيبلا انإط ١- : ةغالتلا
 نأ ةيآلا يف لصألاو رفعج ةرغ سمشلا ءايض نأك : رعاشلا لوقك هب هّبشملا ناكم هبشملا لعجي ثيح هيبشتلا

 . عيبلا هب اوهبشف هيلع ساقي ًالصأ هولعج نأ ابرلا لح يف مهداقتعا نم غلب هنكلو عيبلا لثم ابرلا : : لاقي

 « قحمي » ظفل نيب كلذكو قابط « مرح »و « لحأ » ظفل نيب هابرلا مرحو عيبلا هللا لحأآ# -؟

 « يبريا)و

 مولا ديدش رفكلا ميظع يأ 4« ميثأ رافك# هلوقف ةغلابملل ليعفو لاعف ةغيص 4 ميثأ رافكإ» -

 هللا دنع نم نئاك هردق رداقي ال ميظع برحلا نم عونب يأ ليوهتلل ريكنتلا #برحب اونذافإ# - 5

 . دوعسلا وبأ هدافأ

 فالتخال « صقانلا سانحلا » ىمسي ام ةيعيدبلا تانسحملا نم هيف 4نوملُظُت الو نوملّظَت اله
 لكشلا

 ليوهتلاو ميخفتلل ريكنتلا «ًاموي اوقتاوإ# - ؟

 عفانملا يف بلاغلا وه لكألا نأل هب عافتنالا نع «ابرلا نولكأي# هلوقب رّبع : ىلوألا : دّيداوفلا
 هبتاكو هلكومو ابرلا لكآ هللا لوسر نعل » فيرشلا ثيدحلا يف رباج لوقل ذخآلاو يطعملا كلذ يف ءاوسو

 « ءاوس مه : لاقو هيدهاشو

 ىبرأ لجو زع هللا نأل كلذو . نيطايشلا مهطبختت نيذلا نيعورصملاب نيبارملا ىلاعت هبش : ةيناثلا

 لكآ ةمالع كلت ريبج نب ديعس لاق نوطقسيو نوضهني نيلبحم او راصف مهلقثأف اب رلا نم اولكأ ام مهخوطب يف

 ةمايقلا موي ابرلا

 يذلا موقي كالا, نوموقي الإ# ةيآلا هذه دنع ةمحرلا هيلع بطق ديس مالسإالا ديهش لوقي : ةنلاثلا

 قونعم ديدهت ىأ ناك امو . بعرملا ريوصتلاو ةعزفملا ةلمحلا اهنإ » هصن ام «#سملا نم ناطيشلا هظبختب



 اا ثلاثلا ءزجلا

 مظعم تضم دقلو . عورصملا سوسمملا ةروص ٠ ةمسجملا ةّيحلا ةروصلا هذه هغلبت ام سحلا ىلإ غلبيل
 يف ةعقاو  ىرن اهف  اهنكلو ٠ ثعبلا موي مايقلا وه ةعزفملا ةروصلا هذه يف مايقلاب دوصقملا نأ ىلع ريسافتلا

 يذلا ملاعلا نإ . يوبرلا ماظنلا مكح ف سوسمملاك طبختت يتلا ةلاضلا ةيرشبلا ىلع ًاضيأ ضرألا هذه

 نم مغرلا ىلع كلذو . ةيسفنلاو ةيبصعلا ضارمألاو فوخلاو بارطضالاو قلقلا ملاع وه مويلا هيف شيعن .

 ةلماشلا فرخ ملاع وه مث ٠ . يدلملا ءاخرلا رهاظم لك نم مغرلا ىلعو ةيداملا ةراضحلا هتغلب ام لك

 يأر اذهو © كانهو انه عطقنت ال يتلا تابارطضالاو باصعألا برحو ةديبملا بورحلاب مئادلا ديدهتلاو

 نسح

 ناكف سانلا نيادي لجر ناك ) : لاق ةيهللا لوسر نأ ةريره يبأ نع يراخبلا جرخخأ : ةعبارلا
 . ""(هنع زواجتف هللا يقلف . انع زواجتي نأ هللا لعل هنع زواجتف ًارسعم َتيتأ اذإ هاتفل لوقي

 #ميلع نولمعت امب هللاو . . ىلإ . . نيدب متينادت اذإ اونمآ نيذلا اهبأ اي»3 ىلاعت هللا لاق

 ٠ (1817) ةيآ ةياهن ىلإ (547) ةيآ نم

 نينا قرع د ةيطت دوو ديال معتز هدمت ا داوق ان دو ابذلا ناين 5 راسم
 ةصاخلا ماكحألا ركذو ةدئاف الب نسحلا ضرقلا ركذب هبقعأ . همرحيو مالسإلا هتقمي ثيبخن بسكوهو همحلو
 ةيآو ٠ عمتجملاو درفلا حالص هيف امب هتدايزو لاملا ةيمنتل ةفيرش قرط اهلكو . نهرلاو ةراجتلاو نيدلاب
 ةيداصتقالا مظنلاب مالسإلا ةيانع ىلع لدي امم قالطإلا ىلع نآرقلا تايآ لوطأ نيدلا

 «سخبيإ» ىلمأو لمأ : لاقي هبتكي ام هيلع يقلُي نأ وهو ءالبإلا نم «للمّيلو» : صتحتفغللا
 رسكب : طسققلا «طسقأ# هنم رجضلاو ءيشلا نم للملا : ةماسلاو مأسلا «اومأستإ9# صقنلا : سخبلا

 امأو» هنمو راج يأ طسق : لاقي ٌروجلا فاقلا حتفبو . لدع اذإ لجرلا طسقأ لاقي لّدَعلا فاقلا
 ةداهشلا نع لالضلاو ىسنت يأ لضت ىنعم : ديبع وبأ لاق «لضتإ# «ًابطح منهجل اوناكف نوطساقلا
 ام وهو نهر عمج #ناهرف هه كشلا ىنعمب بيرلا نم اوكشت #اوباترت# برقأ « ىندأإ اهنم مزج نايسن

 نيدلل ًاقيثوت نئادلا ىلإ عفدي

 0 مي 0-0000 2 000 ٌّء 0 ُ

 الو لدعل أب بتأك كني بنكسحتبلو هربتك اك ىمسم لجأ ل لإ نيدب دب متنياَدَت اذإ أونما< نيل امتي

 ,نيدب متلماعت اذإ يأ «هوبتكاف ىّمسم لجأ ىلإ نيدب معنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي» : ركميفغتلا
 اهرادقمل قثوأو ظفحأ كلذ نوكيل ةلج وما تالماعملا ةباتكب هدابعل ىلاعت هنم داشرإ اذهو « هوبتكاف لج ؤم

 نيفرطلا دحأ ىلع روجي ال نومأم لداع بتاك مكل بتكيلو يأ «لدغلاب بستاك مكنيب بتكيلو» اهتاقيمو

 ممله نايبلا عئاور انباتك يف ةيعيرشتلا ةمكحلاو ابرلا ميرحت اهب رم يتلا راودآلا رظنا ةفز . 85/8 نآرقلا لالظ يف )١(



 ةرقبلا ةروس (؟) اذه

 وع رص حرص ص رس ١ رن لس لل ةدوس مالو و اوس 500 ع لمع سر سرس ه4 صر ماس

 يا ,هبر هللا ٍقيْلَو قحلا هيلع ىدل ل لميْلو بتكِيلُف هلأ هملع ج َبْيْكَي نأ بتناك بأ
6 

 مس اس جرئزرس مر حج 00 7 و م ٌكاسو 070 000000 00

 أودهْشَسَأَو لعن هيلو للملك وه لمي نأ عيطتستال وأ اًيعَصَوُأ اين حلا نط ىلا نكن آس
 سا سس تس لس رو ار سل يس رطل ل

 امدح ٌلضَت نأ .ادهشلا نم وصرت نمي نانا لجرف ٍنيلجر انوي لن 57 ِنيديهَش
 هجغ 2 ىلا ماسر مالم

 3 اريبك وأ اريغص هوبنككحت نأ معسل ا اذ 41 دبشلا باي الو لا

 لرسوم لصرم رب وع رجح خخ ىلع
3 

 ب اهتوريدت ةرضاح ةَرجن نوت 93 لإ 0 الأ دو ةدابشلل رنا د ُطسقأ كلذ ءولَجأ

 و مريب رعت ارب رس ب رول 00 راو 0 سا عا # سرت سر جرمام لم حرس ع

 ركب قوسف رهنإف لتتقدم 0 الو ا 0

 هر م 7 4 0 هم و هل 3 ا ص ل وو رسمو 2

 بتكيلف# هللا همّلع اك لدعلاب ةباتكلا نم دحأ عنتمي الو يأ «هللا همّلع امك بتكي نأ بستاك باي الوإ»
 دوهشملا رقملا هنأل قحلا هيلع يذلا وهو نيدملا هيلع يقليو بتاكلا ىلع لميلو يأ «قحلا هيلع يذلا للميلو

 نإفإ ًائيش قحلا نم صقني الو نيملاعلا بر هللا شخيلو يأ ايش هنم سخيي الو هَّبر هللا قتيلوإ هيلع
 ًامره ًاخيش وأ ايبص ناك وأ ًارذبم لقعلا صقان نيدملا ناك نإ يأ هافيعض وأ ًاهيفس قحلا هيلع يذلا ناك

 ةمجع وأ رسرخ وأ يعل هسفنب ءالمإلا عيطتسي ال يأ 4لدعلاب هّيلو للميلف وه لي نأ عيطتسي ال وأ»

 عم اوبلطا يأ 4مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو# ةدايز وأ صقن ريغ نم لدعلاب هليكو وأ همّيق للميلف

 ل ا يف ةدايز نيملسملا نم نادهاش مكل دهشي نأ ةباتكلا

 ٍنأ» مهتلادعو مهنيدب قئوُي نمم ناتأرماو لجر دهشيلف ٠ ؛ نيلسر نادهاشلا نكي مل نإذ ىأ © ءادتهشلا نم

 دع اود ىرخألا اهركذتف ةداهشلا نيتأرملا ىدحإ ىسنت يأ «ىرخألا اهادحإ ركذتف [هادحإ ليضت

 ءادأ نع ءادهشلا عنتمي الو يأ «اوعد ام اذإ ءادهشلا بأي الوإ» نهيف طبضلا صقنل نيتنثألا بوجول

 ل ما اومأست الوإ» كلذ مهنم بلط اذإ اهلمحت وأ ةداهشلا

 روفاردلا دبع ديل كلا # هداعيم لولح تقو ىلإ ًاريثك وأ ًاليلق . ًاريبك وأ ناك ًاريغص نيدلا اوبتكت

 الئل ةداهشلل تبثأو ٠ ىلاعت همكح يف لدعأ نيدلا ةباتك نم هب مكانرمأ ام يأ هاوباترت الأ ىندأو ةداهشلل

 اذإ الإ يأ «مكنيب اهنوريدت ةرضاح ةراجت نوكت نأ الإ لجألاو نّيلا ردق يف اوكشت ال نأ برقأو ٠ ىسنت

 اهنيك ملعب نباب دله ا «اهرجعتالا حانج مكيلع سيلف# ًاضوبقم نمنلاو ديب ًادي ًارضاح عيبلا ناك

 نيدلاب وأ ًازجان عيبلا ناك ءاوس ًاقلطم مكقح ىلع اودهشأ يأ «متعيابت اذإ اودهشأو  روذحملا ءافتنال

 دوهشلاو باّتكلا قحلا بحاص رضي ال يأ ة«ديهش الو بتاك راضي الو# فالتخالاو عازنلا نع دعبأ هنأل

 اوقناو# هللا ةعاط نع مكجورخب متقسف دقف هنع متيبن : ام متلعف نإ يأ مكب قوسف هنإف اولعفت نإو#



 1و4 تثتلاثلا ءزجلا

 يل ٍقئيَلَو ,هتننمأ نممؤأ ىذا دَوَلَف اضْعَب خضع عب نم نإ

 6 ملط نولمعت ام هّللآو هيَ ماء

 ءيش لكب هللاو# نيرادلا ةداعس هب ىنلا عفانلا ملعلا مكحنمي هوبقارو هللا اوفاحخ يأ «هللا مكملعيو هللا

 اودجت ملو رفس ىلع متنك نإو# ءايشألا نم ءيش هيلع ىفخي الف بقاوعلاو حلاصملاب ملاع ىأ «ميلع

 نكيلف ٠ مكل بتكي نم اودجت ملوئعبمي لجأ ىلإ متنيادتو نيرفاسم متنك نإ يأ « ةضوبقم ناهرف ًابتاك

 نقمؤا يذلا دؤيلف ًاضعب مكضعب نمأ نإفإ# هنيدل ةقيثو قحلا بحاص اهضبقي ةضوبقم ناهر ةباتكلا لدب

 نمتؤملا كاذ عفديلف هبحاص ةنامأب ةَقب نهرلا نع ىنغتساف نيدملا نئادلا نمأ نإف يأ «هبر هللا قتيلو هتنامأ

 يأ «هبلق مثأ هنإف اهمتكي نمو ةداهشلا اومتكت الوإ# ةنامألا قوقح ةياعر يف هللا قتيلو هيلع يذلا نيدلا
 صخو 3 ًارجاف ةبحاصو 1نآ بلقلا لعجي ٠ ريبك مثإ اهناتك إف اهومتكت "لف ةداهش ءادأ ىلإ متيعد اذإ

 اب هللاو## هلك دسجلا دسف دسف اذإو هلك دسجلا حلص حلص اذإ ٠ ءاضعألا ناطلس هنأل ركذلاب بلقلا

 . دابعلا لاعفأو لامعأ نم ءيش هيلع ىفخي ال يأ #ميلع نولمعت

 ينو «نيدب متنيادتإ» هلوق يف « رياغملا سانجلا » ةحاصفلا بورض نم ةيآلا ف-١ : ةغالتلا
 # ميلعو .. مكملعيإ# يفو «هتنامأ نمت ؤوا# يفو « نيديهش اودهشتسا»

 نايسنلا ىنعمب انه لالضلا نأل «ركذتو . .ّلِضت نأا»يفو «ًريبكوأ ًاريغص#» هلوق يف قابطلا -

 للميلف ا يفو « بتاك باي الو لدعلاب بتاك مكنيب بتكيلو هوبتكاف ) هلوق يف بانطإلا ًاضيأ ةيآلا يفو - *
 . ©« ىرخألا اهادحإ ركذتف امهادحإ لضت نأ » فو « قحلا هيلع يذلا ناك نإف . . قحلا هيلع يذلا

 . طيحملا رحبلا بحاص هتلثمأ ركذ دقو ريثك كلذو فذحلاب زاجيإلا

 «ميلع ءيش لكب هللاو» 4هللا مكملعيو هللا اوقتاوإ ثالثلا لمجلا يف ةلالجلا ظفل رك ه

 سوفنلا يف ةباهملا ةيبرتو ةعورلا لاحدإال

 . ريذحتلا يف ةغلابم ليمجلا تعنلاو ليلجلا مسالا نيب ام عمج «هبر هللا قتيلوإ# - 5

 ةرباثملاو داهتجالاب هليصحت نوكيف لوألا امأ . ّيبهوو ُّيبسك : ناعون ملعلا ا تاَّف
 اذهو «هللا مكملعيو هللا اوقتاوإ# ىلاعت لاق مك حلاصلا لمعلاو هللا ىوقت هقيرطف ين ناثلا امأو . ةركاذملاو

 نيقتملا هدابع نم ءاش نمل هللا هبه يذلا عفانلا للا وقنز «ًرلع كبل نم ءابتاوو» ىلا ملعلا ىمسي ملعلا
 : هلوقب 0 ماميالا راشأ هيلإو

 يصاعملا كرت ىلإ يندشرأف يظفح عوس عيكد ىلإ 1 نر



 ةرقبلا ةروس (5) ا
 دع

 بهم ماو هام له راس مرر مسرب سك سر ع+ سو رب ىف م

 ٌءاَسن نمل رفغيف هللأ هي مبساحي هوفحت وأ مكسفناق اماودبت نإو
 5 - م - - 2 5

 ٌنونمْؤمْلاو ءهير نم هيلإ َلِزنأ آمي لوسرلا نماء © ريدق ءْئش لكى ع هللاو ءاسب نم بذعيو مسارب ىريورملا سمع هس اس 1 مام ري عة مع 4 سطر مس سمس تسايهس مل مع س اشعل
 مد ص اس صل مص ىلا را صر مش مآ دوس ع8 هل روع ورب ل 00 و طع ع 0
 م انعطاو انعمس اولاقو ء هلسر نم دحأ نيب قرفن ال ءهلسرو ءهيتكحو ءهتكيللمو هللآب نما لك

- 

 مآهو ,ىب- ٠ هَ 0

 ضرألا ىفامو تاونئمسلا ىفام هلل

 يف ةريثك فيلاكت ىلع تلمتشا اهنأل تايآلا هذهب ةميركلا ةروسلا هذه متخ بسان : ةمَساَنملا
 بسانف خلا نيدلاو عيبلاو ابرلا ماكحأو ةدعلاو قالطلاو داهجلاو جحلاو موصلاو صاصقلاو ةاكزلاو ةالصلا

 امب ءاشي نم فلكي وهف ضرألا يف امو تاومسلا يف امل كلام ىلاعت هنأ ركذي نأ عئارشلا هذهب انايإ هفيلكت

 ديعولا ليبس ىلع تايآلا هذهب ةروسلا هذه متخف . ةرخآلا رادلا يف نوكي امنإ لامعآلا ىلع ءازجلاو . ءاشي

 . ديدهتلاو
 : ةغبانلا لاق ةدشلاو لقثلا : ةغللا ف رصإالا «ًارصإ» : يت فخللا

 اوفرع ام دعي مهنع رصإالا لماحلاو مهتارس ىشغي نأ ميضلا عنام اي

 «ةقاطإ» . ليقث هنأل ًارصإ دهعلا ىمسي اهك اهبحاص لهاك لقثت اهنأل ًارصإ ةقاشلا فيلاكتلا تيمسو
 : وفعلا .عانع فعاإ لعفلا سايق ريغ ىلعءاج ردصم وهو ءىشلا قاطأ نم ءىيشلا ىلع ةردقلا : ةقاطلا
 . هوححو بنذلا رتس : نارفغلا «انل رفغاوإ# بنذلا نع حفصلا

 دتشا .ةيآلا «هللا هب مكبساحي هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإوإ ىلاعت هلوق لزن امل : لوزملا بيس
 مايصلاو ةالصلا : قيطن ام لامعألا نم انَمّلُك : اولاقف هللا لوسر اوتأف هليهللا لوسر باحصأ ىلع كلذ
 لهأ لاق امك اولوقت نأ نوديرتأ ِةةكلافف اهقيطن الو ةيآلا هذه كيلع تلزنأ دقو . ةقدصلاو داهجلاو

 لزنأ مهتنسلأ اهب ترجو موقلا اهأرق املف)انعطأو انعمسإ اولوق «انيصعو انعمسإ»:مكلبق نم نيباتكلا
 اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال» لزنأف ىلاعت هللا اهخسنو «هبر نم هيلإ لزنأ امب لوسرلا نمآ#ب ىلاعت هللا

 . (ةيآلا #2 تبستكا ام اهيلعو تبسك ام امل

 ضرألاو تاومسلا يف امل كلاملا هناحبس وه يأ «ضرألا يفامو تاومسلا يفامهلل» : رثسمللا
 مكسفنأ يف ام مترهظأ نإ يأ «هللا هب مكبساحي هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإوإ# نهيف ام ىلع علطملا

 ءيش لك ىلع هللاو ءاشي نم بذعيو ءاشي نم رفغيف# هيلع مكبساحيو هملعي هللا نإف هومتررسأ وأ ءوسلا نم
 نولأسُي مهو لعفي امع لأسُي ال يذلا ءيش:لك ىلع رداقلا وهو ءاشي نم بقاعيو ءاشي نمعوفعي يأ «ريدق

 يحولاو نآرقلا نم هيلإ هللا لزنأ امب كي دمحم قدص يأ «نونمؤملاو هبر نم هيلإ لزنأ امب لوسرلا نمآ#
 ةينادحوب قدص عابتألاو يبنلا نم عيمجلا يأ «هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمأ لك نونم ملا كلذكو

 امك ضعبلاب رفكنو ضعبلاب نمؤن ال يأ «هلسر نم ردحأ نيب قّرفن الإ» هلسرو هبتكو هتكئالمب نمآو . هللا
 ه١ ص يدحاولل لوزتلا بابسأ رظناو ملسم هجرخأ )١(



 ١14١ ثلاثلا ءزجلا
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 وم ص لص ص هع ص يل يح هس ل ل | ليس سس سلا 000 سام ىيخإ م و سوو ص حاصل سهل هل هل ل

 ْتيَسَتُك ١ امابيطو تبسك ام امل اهعسو الإاسْفَن هللا فلكي ال كيو ريصملا كيلو اًنبر َكئاَرْف
 3 ع

 سمس سيلا مس وع سا كرا مصرع ار ع مرصع رون حس دسم حصل. ء4 يم هموم 2 م8 مكاص 2 --ٍٍ و ا يل

 الو انبر انلبق نم نيذّلا ىلع ,هتلمح م ارصإ انيلع لمحت الو انبر اناطخأ وأ انيسن نإ اندخاؤن الانبر
-ٍ 

0-0 3 
 - هد اص وع سرس سو رق اص ل صوص سل ع دس ص جواس 0 سس ع حواس يع 8 سرس 0

 ©2© نيرفثكلا موَقْلأ لع انرصنآف انللوم تنا انمحرأو انلرفغأو انع فعأو ءهبانل ةقاط الام انلمحت

 كيلإو انبر كنارفغ انعطأو انعمس اولاقو قيرفت نود هللا لسر عيمجب نم ؤن لب ىراصنلاو دوهيلا لعف

 هللأ اي كدحو كيلإو ٍفونذلا نم هانفرتقا امل ةرفغملا هللأ اي كلأسنف كرمأ انعطأو كتوعد انبجأ يأ «ريصملا
 ام اهلإ» هتقاط قوف ًادحأ ىللاعت ىلوملا فلكي ال يأ «اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال بآملاو عجرملا
 ال انبرإ» رش نم تفرتقا ام ءازجو « ريخ نم تمدق ام ءازج سفن لكل يأ #تبستكا ام اهيلعو تبسك
 نايسنلا ببسب انع ردصي امب هللأ ايانبذعت ال ىنعملاو مكئاعد يف كلذ اولوق يأ «انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت

 يتلا ةقاشلا فيلاكتلاب انفلكت الو يأ هانلبق نم نيذلا ىلع هتلمح [ىأرصإ انيلع لمحت الوانبرإ أطخلا وأ

 ااّمحُتالو انبرإ ةساجنلا عضوم ضرقو ةبوتلا يف سفنلا لتقك ممألا نم انلبق نم اهب تفلك | اهنع زجعن
 «انمحر او انل رفغاو انع فعاو# ءالبلاو فيلاكتلا نم هيلع انل ةردق ال ام انلمحت ال يأ «هبانل ةقاط ال ام

 تنأ# ءيش لك تعسو يتلا كتمحرب انمحراو ربكألا رشحلا موي انحضفت الف انتائيس رتساو انبونذ انع حما يأ
 ىلع انرصناو . انلذخت الف انرومأ يلوتمو انرصان هللأ اي تنأ يأ *نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم

 كيبن ةلاسرب اوبذكو كتينادحو اوركنأو كنيد اودحج نيذلا ٠ نيرفاكلا موقلا نم كنيد ءادعأو انئادعأ

 . تلعف دق : ةوعد لك دنع هل ليق تاوعدلا هذهب اعد امل مالسلا هيلع هنأ يور . كي

 هلوق يف « قابطلا» اهنم ءايشأ ةغالبلا بورضو ةحاصفلا عاونأ نم ةيآلا تنمضت ١- : ةغالتبلا
 «تبستكا 8و #*تبسك# نيب يونعملا قابطلا اهنمو « بذعي ١و « رفغي » نيبو «هوفخت وأ . . اودبت نإو»

 . رشلا يف بستكاو ريخلا يف بسك نأل

 «نونم وملاو . . نمآ#» هلوق يف قاقتشالا سانج ىمسيو سانجلا اهنمو - ”؟

 «هلسر نم دحأ نيب قرفن الإ» هلوق يف بانطإالا اهنمو -

 . ىرخأ عضاومو هلسرو هللاب اونمآ يأ «نونم ؤملاو# هلوق يف فذحلاب زاجيإالا اهنمو - 5

 رخآ نم نيتيآلاب أرق نم ) : ِِقي هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع 1
 لاَقف كي يبنلا ىتأف ءامسلا نم لزن اكلم نأ ملسمل ةياور يفو يراخبلا هجرخأ ( هاتفك ٍةليل يف ةرقبلا ةروس

 أرقت نل . ةرقبلا ةروس ميتاوخو . باتكلا ةحتاف : كلبق يبن اهتؤي مل |هتيتوأ دق نيرونب رشبأ » : هل

 « هتيتوأ الإ امهنم افرح

 (« ةرقبلا ةروس رسسفب هت ىلاعت هنوعب مت »



 نم نيماه نينكر ىلع ةميركلا ةروسلا هذه تلمتشا دقو . ةليوطلا ةيندملا روسلا نم نارمع لآ ةروس
 : يناثلا. العو لج هللا ةينادحو ىلع نيهاربلاو ةلدألا ةماقإو ةديقعلا نكر : لوألا : |مه نيدلا ناكرأ

 تابثوال ةميركلا تايآلا تءاج دقف لوألا امأ . . هللا ليبس يف داهجلاو ىزاغملاب قلعتي ايف ةصاخبو عيرشتلا

 مالسوالا لوح باتكلا لهأ اهريثي يتلا تاهبشلا ىلع درلاو . نآرقلا قدص تابئإو . ةوبنلاو . ةينادحولا

 نم ىلوألا ةرمزلا نع ثيدحلا تلوانت دق ةرقبلا ةروس تناك اذإو . مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم رمأو نآرقلاو

 مهسوفن هيلع توطنا امو . مهايابخو مهاياون نع تفشكو مهتقيقح ترهظأو « دوهيلا » مهو باتكلا لهأ
 نيذلا « ىراصنلا ١ مهو باتككلا لهأ نم ةيناثلا ةرمزلا تلوانت دق نارمع لآ ةروس نإف . ركمو ثبخ نم

 ام مهنع ثيدحلا لوانت دقو . نآرقلا اوركنأو دمحم ةلاسرب اوبذكو هتيهولأ اومعزو حيسملا نأش يف اولداج
 نيهاربلاو ةعطاسلا ججحلاب اهوراثأ يتلا تاهبشلا ىلع درلا اهيف ناكو . ةميركلا ةروسلا فصن نم برقي

 ضعب مساحلا درلا اذه نمض ءاجو . مالسلا هيلع ىسيعو ميرم نأشب قلعتي ايف ةصاخبو . ةعطاقلا
 دقف يناثلا نكرلا امأ . باتكلا لهأ سئاسدو ديك نم نيملسملل ريذحتلاو . دوهيلل تاعيرقتلاو تاراشوالا

 ءاج دقو . ةاكزلا عنام مكحو ابرلا رومأو داهجلاو جحلا ةيضرفك ةيعرشلا ماكحألا ضعب نع ثيدحملا لوانت

 كلت نم نودمؤملا اهاقلت يتلا سوردلاو دحأ ةوزغو ٠ . ردب ةوزغك تاوزغلا نع باهسإللاب ثيدحلا

 ةميزحلا دعب اوعمسو و لوسرلا رمال مهنايصع ببسب دحأ يف اومزهو . ردب يف  اورصتنا دقف ٠ تاوزغلا
 .٠ سردلا كلذ نم ةمكحلا ىلإ ىلاعت مهدشرأف ٠ ليذختلاو ةتامشلا تاملك نم ًاريثك نيقفانملاو رافكلا نم

 اك ٠ بيطلاو ثيبخلا نيب زيميل' . ةدسافلا بولقلا بابرأ نم نيئم ؤملا فوفص ريهطت ديري هللا نأ يهو

 تمتخ مث . نينم ملا ممه طيبثت نم مهفقومو نيقفانملاو قافنلا نع ليصفتلاب ةميركلا تايآلا تئدحت

 ىلع لدت رارسأو بئاجعو ٠ عادبإو ناقتإ نم امهيف امو ضرألاو تاومسلا توكلم يف ربدتلاو ركفتلاب

 اهب يتلا « ةعماجلا ةذفلا ةيصولا كلت يف نيدهاجملاو داهجلا ركذب تمتخ دقو ٠ ميكحلا قلاخلا دوجو

 . اوطبارو اورباصو اوربصا اونمآ نيذلا اهيأ اي حاجنلاو حالفلا متيو . رصنلا مظعيو . ريخلا ققحتي

 . «نوحلفت مكلعل هللا اوقتاو



 الذل ثلاثلا ءزجلا

 هلهأو نآرقلاب ةمايقلا موي ىتُْي ) : لوقي ل يبنلا تعمسلاق ناعمسنب ساونلانع : اسهلضف
 7( نارمع لآو ةرقبلا ةروس مهمدّقت . هب نولمعي اوناك نيذلا

 « نارمع لا ١ ةلضافلا ةرسألا كلت ةصق ركذ دورول# نارمع لآ» ب ةروسلاتيمس : هةهسئيميثلا

 اههيلع ىسيع اهنباو لوتبلا ميرم ةدالوب ةيهلإالا ةردقلا رهاظم نم اهيفىّلجتامو . ىسيع مأ ميرم دلاو
 . مالسلا

 «داعيملا فلخي ال هللا نإ . . ىلإ . . مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا . ملا» : ىلاعت هللا لاق

 (8) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم 8
 نوئش ريبدت ىلع مئاقلا «مويقلاط تومي الو ىنفي ال يذلا مئادلا يقابلا «يحلا» : صتتنفغللا
 محر عمج «ماحرألا» ديري |مك مكقلخي يأ ةنيعم ةروص ىلع ءىيشلا لعج : ريوصتلا «مكروصيو» دابعلا
 فرع ام مكحملا » : يبطرقلا لاق ىنعملا حضاو ناك ام : مكحملا «تاكحمإ» نينجلا نوكت لحم وهو

 هلح نود ملعب قلعت رانا اه ليس عل لب دل نكي لان: هباشتملاو . هريسفتو هانعم مهفو هليوأت

 هساسأو باتكلا لصأ «باتكلا مأ» ""*« هيف لبق ام نسحأ اذه . روسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا لثم
 عجرملا هلصأو ريسفتلا : ليوأتلا «هليوأت» ًاليم لام يأ ًاغيز غاز : لاقي قحلا نع ليم «غيزإ» هدومعو

 ا خوسرلا «نوخسارلا# هيلإ راص اذإ اذك ىلإ رمألا لآ موق نم ريصملاو

 : رعاشلا لاق

 «91اريغَت نأ اهّمايأ تبأ ليلل ةدوم ينم بلقلا يف تخسر دفل

 نم رشع ةعبرأ مهيف . ًابكار نيتس اوناكو نارجن ىراصن دفو يف تايآلا هذه تلزن : < لوري
 « ةمقلع نب ةثراح وبأ »و مهريشم « ميألا »و مهريمأ « حيسملا دبع » مهرباكأ مهنم ةثالث مهفارشأ

 يبحي ناك هنآل « هللا هوه ىبيع ةرات اولاقف هعم ةثالثلا كتلوأ مهنم ملكتف هلك يبنلا ىلع اومدقف ٠ مهربح

 ناكولو ءانلقوانلعف  ىلاعت هلوقل « ةثالث ثلاث » هنإ ةراتو . بأ هل نكي ملذإ « هللا نبا هوه ةراتو ١ ىنوملا

 ىسيع نأو تومي ال يحانبر نأ نوملعت متسلأ : لي هللا لوسر مهل لاقف « تلقو تلعف » لاقل ًادحاو

 00 ىلبب اولاق ! ! هابأ هبشيو الإ دلو نوكي ال هنأ نوملعت متسلأ لاق . ىلب : اولاق ! ! تومي
 ال : اولاق ؟ كلذ نم ًائيش ىسيع كلمي لهف هقزريو هظفحيو هؤلكي ءيش لك ىلع مئاق انبر نأ نوملعت

 لإ كلذ نم ايش قيمت لمي لهل هال قالو سرالا ا ءىش هيلع ىدج ال هلا لأ ومنعت متنا ث
 نأو ثدحلا ثدحي الو بارشلا .برشي الو ماعطلا لكأي ال انبر نأ نوملعت متسلأ لاق . ال : اولاق ؟ ملعام

 ؟ متمعز امك نوكي فيكف ة4لاقف ىلب اولاق ! ! ثدحلا ثدحيو بارشلا برشيو ماعطلا معطي ناك ىسيع

 «"ةيآ نين امثو وفين ىلإ ةروسلا لوأ سم هللا لزنأف دوحجلا الإ اوبأو اوتكسف

 )١( يبطرقلا (”) 94/4 يبطرقلا (؟) . ملسم هجرخأ ١9/4 . ) )4ىيزارلا رخفلا ١66 /7 رصتخملا ريثك نباو ١/788



 نارمع لآ ةروس (7*) ١غ

 َلَرنأو هيد نيب اَمَل اقدم را لا دن وسما يخل وهال هنكإ ال هلآ مح ملا
0 

 ال
 رو صاص ص راس اس رى ١ سس اع ىو رتيص صم وانا را مورئوو ع

 ُديدَس ٌباَذع مهل هَل تيا أورفك نأ لِ َنورملاَلَرأَو سان ىده لبق نم يد ليجنإلاَو هَروَتلأ

 هر 8م عع وعاصرص هس جه ل رعقو لس ررييط اء

 رك روصي ىدّلاَوه 40 ءامسلا يف الو ضرألا ىف:َىَم هيلع نحيا هللا نإ 9 ٍعاقنأ و ريع هلو

 مب ني معرأْلاَ
 2 0 0 تيا نم َبن ه0

 5 لا لا ا لا وو هم ص ع4 ةؤ جر
 هلو ةاقتبآو ةئتفلا ةاقنبأ هنم هسا نوبي ُمَبَر مييولف ىف نيد لأ ماك ١ تلببلشتم رخأو بنتكلا مأ نه

 مدقت دقو ةيئاجحلا فورحلا هذه لاثمأ نم موظنم هنأو نآرقلا زاجعإ ىلإ ىلإ ةراشإ «ملا»ط : رتسفللا
 يقابلا يأ # مويقلا يحلا هريغ قحب دوبعم الو هاوس بر ال يأ «وه الإ هلإ ال هللا# ةرقبلا لوأ يف

 اي كيلع لّزن ىأ «قحلاب باتكلا كيلع لّزن# هدابع نوكش ريبدت ىلع مئاقلا . تومي ال يذلا مئادلا

 ال ةقباطملا هلبق ةلّزنملا بتكلا نم يأ «هيدي نيب امل ًاقدصمإ# ةعطاقلا نيهاربلاو ججحلاب نآرقلا دمحم

 نيباتكلا لزنأ يأ «سانلل ىده لبق نم# ليجنإلاو ةاروتلا لزنأو» نآرقلا هب ءاج
 يأ «ناقرفلا لزنأو# ليئارسإ ينبل ةياده نآرقلا اذه لازنإ لبق نم ؛ ليجنإالا »و « ةاروتلا » نيميظعلا
 نآرقلا ناقرفلاب دارملا : ليقو . لالضلاو ىدهلاو . لطابلاو قحلا نيب قرفت اهنأل ةيوامسلا بتكلا سنج

 باذع مهلإ» لطابلاب اهوُدرو اهو ركنأو اهب اودحج ىأ هللا تايآب اورفك نيذلا نإإف''”هنأشل أابظعت رّركو
 هاصع نم مقتنم . بلغُي ال هرمأ ىلع بلاغ يأ «ماقتنا وذ زيزع هللاو# ةرخآلا يف ميلأ ميظع يأ «ديدش
 . رومألا نم رمأ هملع نع برغي الو بيغي ال يأ «ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هيلع ىفخي ال هللا نإ»
 يأ «ءاشي فيك ماحرألا يف مكروصي يذلا وه ةيفاخ هيلع ىفخت ال نوكلا يف ام لك ىلع علّطم رهف
 ال يأ « ميكحلا زيزعلا وه الإ هلإ الإ» حيبقو نسحو ٠ ىثنأو ركذ نم ءاشي امك مكتاهمأ ماحرأ يف مكقلخي

 ىراصتلا ىلغ در ةنآل ٍيفو٠ هعنص يف ميكحلا هكلم يف زيزعلا . ةيهولألاو ةينادحولاب درفتم . هاوس بر

 نم هريغك دبع هنأ ىلع بيغلا ملعي ال هنأو ٠ محرلا يف ًاروصم هنوكب ىلاعت هّبنف ىسيع ةيهولأ اوعدا ثيح

 تامكحم تايآ هيْفظ ميظعلا نآرقلا دمحم اي كيلع لزنأ يأ «باتكلا كيلع لزنأ يذلا وهإ» دابعلا
 لالخلا تاياك ضومغ الو اهيف سابتلا ال . ةلالدلا تاحضصاو تانيب تايآ هيف يأ «باتكلا مآ نه

 ىلع ةلالدلا يف هابتشا اهيف رّمخَأ تايآ هيفو يأ «تايباشتم رَخَأو» هساسأو باتكلا لصأ نه ٠ ع مارحلاو
 ىلاعت لاق اذهلو لض دقف سكع نإو ٠ . ىدتها دقف مكحملا حض ةاولا ىلإ هباشتملا در نمف ٠ سانلا نم ريثك

 لالضلا ىلإ ىدحلا نع ليم هبلق يف ناك نم اًمأف ىأ هنم هباشت ام نوعبتيف ْعيز مسييولق يف نيذلا امأف»

 هلوق يف نآرقلا ركذ مدقتل لالضلاو ىدحلاو داشرلاو يغلا نيب قرافلا ىنعمب ردصم ناقرفلا نأ ريرج نبا راتخاو عيبرلاو ةداتق لوقوهو ١(

 . «باتكلا كيلع لّزن»



 4 ثلانلا ءزجلا

 موق مرد 82ه هةر جم 9 3 م ريس 8 ص عم و ص سل

 2 بنبْلألا ًاولوأ الإ رك ذي امو انب ءر دنع نم اك ءهباتما + نووي لها ف َنوَُو ل اَلإ هيون لعب امو

 سائلا عماج َكّنِإ اًمبر يد باهولا تن َكْنِإ هَمح را نيا ومر ناسعؤل نب اتوا عرالا 0 2 5 0 71- ل ا ا لا ا لا لا سه اريام موس
 مص ه يا سمو

  داعيمْلا تلم آن هيف َبرال زي

 يف سانلا ةنتفل ًابلط يأ «هليوأت ءامغتباو ةنتفلا ءاغتبا 200 عبتيف

 اوجتسمحا ثيح نولاضلا ىراصنلا لعف امك« هللا مالك ريسفت نوغتبي مهنأب عابتألل ًاماهتإو ٠ مهنيد

 هللا نم ءزج وه وأ هللا نبا ىسيع نأ ىلع ©هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكوط ىسيع نأش يف ىلاعت هلوقب

 دابع نم دبع هنأ ىلع لادلا هيلع انمعنأ دبع الإ وه نإ ىلاعت هلوق وهو مكحملا اوكرتو هتيهولأ اوعداف
 هدحو هللا الإ يقيقحلا هانعمو هباشتملا ريسفت ملعي ال يأ «هللا الإ هليوأت ملعي امو هلسر نم لوسرو هللا
 دنع نم هنأو هباشتملاب نونم وي ملعلا نم نونكمتملا نوتباثلا يأ هب انمآ نولوقي ملعلا ين نوخسارلاو»

 ركذي اموإ» ىلاعت لاق «٠ علا وي ب ل ال
 ىأ «انبولق غزت ال انبر# ةرينتسملا ةميلسلا لوقعلا باحصأ الإ ربدتيو ظعتي ام ىأ «بابلألا اولوأ الإ
 ميقتسملا كعرشو ميوقلا كنيد ىلإ انتيده نأ دعب يأ «انتيده ذإ دعب انّضت الو قحلا نع اهلي ال
 تنأ كنإ#» قحلا كنيد ىلع اهب انتبثت ةمحر كمركو كلضف نم انحنما يأ «ةمحر كنّدل نم انل بهو
 ير ال مويل سانلا عماج كنإ انبرإ» ناسحإلاو ءاطعلاب كدابع ىلع لضفتملا بر اي تنأ يأ «4باهرلا

 فلخي ال هللا نإ هيف كش ال يذلا ؛باسمحلا موي ١ بيهرلا مويلا كلذ يف قئالخلا عماج يأ «هيف

 موي ىلإ مكنعمجيل وه الإ هلإ ال هللا ىلاعت هلوقك . دعوملا فلخت ال بر اي تنأو قح كدعو يأ «داعيملا
 ! ؟ «ًثيدح هللا نم قدصأ نمو هيف بير ال ةمايقلا

 لامكب ًاناذيإ سنج مسا وه يذلا باتكلاب نآرقلا نع ربع «باتكلا كيلع لن ١ : ةهغالتبلا
 . باتكلا مسا هيلع قلطي نأب قيقحلا وه هنأك ةيوامسلا بتكلا ةيقب ىلع هقوفت

 هروهظ ةياغل هيدي نيب ىضم ام ىمسف يو امسلا بتكلا نم هقبسو همدقت اًمع ةيانك هيدي نيب امل - ١

 . هراهتشاو
 ىلع ماعلا فطع باب نم وهف لطابلاو قحلا نيب قرفي ام رئاس لزنأ يأ «ناقرفلا لزنأو# -“*

 . صاخلاب ةيانعلا عم لومشلا ةدافإل اهلك بتكلا مع مث ةئالثلا بتكلا ًالوأ ركذ ثيح صاخلا

 عامج تايآلا هذه نأ اهب دارملاو ةراعتسا هذه : يضرلا فيرشلا لاق «باتتكلا مأ نه - 4
 اهيلإ عزفيو همأب دلولا قلعتي امك اهب قلعتي وأ اهعبتي نآرقلا رئاس ناكو .هل مألا ةلزنمب يهف هلصأو باتكلا

 . "همهم ىف

 )١( ص نايبلا صيخلت ١7



 نارمع لآ ةروس (*) روك

 ءىثلا خوسرب ًاهيبشت ملعلا يف نونكمتملا اهب + دارملاو ةراعتسا هذهو «ملعلا يف نوخسارلاوإ» - ©

 ©ملعلا يف نوتباثلاو هلوق نم غلبأ وهو ةراوخلا ضرألا يف ليقثلا

 كيلع لزنأ يذلا وهؤف الت كي هللا لوسر نأ ةشئاع نع ملسم ىور : ىلوألا : دئكاوفلا
 ام نوعبتي نيذلا متيأر اذإ » : لاق مث د ةيآلا ©« تابءاشتم رخأو باتكلا م نه تايكع تايآ هنم باتكلا

 مهفو هليوأت فرع ام مكحملا نأ : مكحملاو هباشتملا يف ليق ام نسحأ : يبطرقلا لاق : ةيناثلا
 لاق « ليبس هملع ىلإ ردحأل نكي ملو هقلخ نود هملعب ىلاعت هللا رثأتسا ام هباشتملاو . هريسفتو هانعم

 وححنو ٠ ىسيعو ٠ لاجدلا جورخو ٠ جوجأمو جوجأي جورخو ٠ ةعاسلا مايق تقو لثم كلذو : : مهضعب

 «”روسلا لئاوآ يف ةعطقملا فورحلا

 : ليق نإف . ةميركلا ةيآلا هيلع تلد اك تاهباشتمو تامكحم : نامسق نآرقلا تايآ : ةثلاثلا
 «هنايآ تمكحأ باتك ف مكحم هلك نآرقلا نأ دوه ةروس يف ءاجام نيبو ةيآلا هذه نيب قيفوتلا نكمي فيك
 ضراعت ال هنأ باوجللاف ! ؟ «ًابباشتم ًاباتك ثيدحلا نسحأ لّرن © هباشتم هّلك نآرقلا نأ رمزلا يف ءاج امو
 ٌبيع هب سيل هنأ ىنعمب 4هتايآ تمكحأ هلوقف هددص يف نحن امريغ صاخ ىنعم اهل ةيآ لك ذإ تايآلا نيب
 يف ًاضعب هضعب هبشي هنأ ىنعمب «ًابباشتم ًاباتك» هلوقو يناعملا حيحص . ظافلألا حبصف 'قح مالك هنأو
 . تايآلا نيب ضراعت الف . ًاضعب هضعب قدصيو نسحلا

 ءايشأ نآرقلا يف دجأ ينإ : سابع نبال لاق ًالجر نأ ريبج نب ديعس نع ىراخبلا ىور : ةعبارلا
 لبقاوو لاقو «نولءاستي الو رذئموي مهنيب باسنأ الفإ» ىلاعت هلوق لاق ؟وه ام : لاق ٠ « يلع فلتخت
 انك ام انبر هللاو» لاقو هًاثيدح هللا نومتكي الو» : ىلاعت لاقو «نولءاستي ضعب ىلع مهضعب
 ركذ تلصف يفو . ضرألا قلخ لبق ء ءاهسلا قل ركذ تاعزانلا يفو . ةيآلا هذه يف اومتك دقف «نيكرشم

 هللا ناكو» «ًايكح ًازيزع هللا ناكوإ» «ًايحر ًاروفغ هللا ناكوط : لاقو . ءاهسلا قلخ لبق ضرألا قلخ
 قعصف# ىلوألا ةخفنلا يف 4مهنيب باسنأ الف» : سابع نبا لاقف . . ىضم مث ناك هنأكف «ًاريصب ًاعيمس
 يف مث ١ نولءاستي الو كلذ دنع مهنيب باسنأ الف «هللا ءاش نم الإ ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم
 هللا نومتكي الو» «نيكرشم انك ام# هلوق امأو ؛ نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأ ةرخآلا ةخفنلا

 متخف ٠ نيكرشم نكن مل : لوقن اولاعت نوكرشملا لوقيف مهبونذ صالخإلا لهأل رفغي هللا نإف «ًاثيدح

 اورفك نيذلا دوي هدنعو ًاثيدح متكي ال هللا نأ فرع كلذ دنعف مهلامعأب مهحراوج قطنتف مههاوفأ ىلع هللا

 مث ١ نيموي يف تاومس عبس نهاوسف ع امسلا ىلإ ىوتسا مث نيموي يف ضرألا هللا قلخو . نيملسم اوناكول
 نيموي يف اهنيب امو ماكآلاو راجشألاو لابحلا اهيف قلو ىعرملاو ءاملا اهنم جرخأف اهطسب ىأ ضرألا احد

 )١( ص نايبلا صيخلت ١7 . يبطرقلا (؟) 4/4 .



 ل ثلاثلا ءزجلا

 يف ءامسلا تقلخو مايا ةعبرأ يف اهيف امو ضرألا تقلخف «اهاحد كلذ دعب ضرألاو» هلوق كلذف نيرخآ
 فلتخي الف كحيو . كلذك لازي الو لزي مل يأ كلذ هسفن ىّمسف «أبحر ًاروفغ هللا ناكوإط هلوقو ٠ نيموي
 . هللا دنع نم ًالك نإف نآرقلا كيلع

 هراحسالاب نيرفغتسملاو. .ىلإ . .مهدالوأ الو مهاومأ مهنع ينغت نل اورفك نيذلا نإ8#: ىلاعت هللا لاق

 (11) ةيآ ةياهن ىلإ )١٠١( ةيأ نم

 نع ىكح ء ناميإلا ىلع هللا مهتبثي نأ مهعرضتو مهءاعد نينمؤملا نع ىلاعت ىكح امل : هةبسالا

 باذع مهنع عفدت نل اهنأ نيبو . نينبلاو لاملا ةرثكب ةايحلا هذه يف مهرارتغا وهو مهرفك ببس نيرفاكلا
 نمحرلا دنج اهيف ىقتلا ثيحردب ةوزغب لاثمألا كلذ ىلع برضو « ايندلا يفًائيش مهنع ينغت نل ايك « هللا
 مهعفنت ملف . مهتلق عم نينمؤملا راصتناو مهترثك عم نيرفاكلا راحدنا ةجيتنلا تناكو ٠ ناطيشلا دنجب

 مث . اهيف سانلا سفانتي يتلا ةايحلا عّتمو ايندلا تاوهش ركذب كلذ ىلاعت بقعأ مث . دالوألا الو لاومألا
 . راربألل ٌريخ هللا دنع ام نأب ريكذتلاب اهمتخ

 دقوت يذلا بطحلا واولا حتفب دوقولا «رانلا دوقو» عفنلاو عفدلا : ءانغبالا «ينغت» : : ستدكحفللا
 اذإ هلمع يف لجرلا بأد نم هلصأو نأشلاو ةداعلا : بأدلا #بأدإ» داقتالا ىنعمب ردصم مضلابو رانلا هب

 #ةيآ» ةداع هل راص ًاليوط ًادمأ ءيش ىلع بأد نم نآل نأشلاو ةداعلا ىلع بأدلا قلطأ مث دهتجاو هيف دج
 ظاعتالا : ةربعلا 4ةربعإ ةدشلا تقو يف اهيلإ ءاقُي هنأل ةئف سانلا نم ةعامجلا تيمسو ةعامج «ةئفإ» ةمالع

 لاقتنا رابتعالاف . رهنلا روبع هنمو ءيثلا ىلإ ءيشلا ةزواجم وهو روبعلا نم اهقاقتشاو . ربتعا : لاقي هنمو
 «تاوهشلا ١ ناسنإالا نيع يف هليمجتو ءىيشلا نيسحت : نييزتلا © نيز# ملعلا ةلاح ىلإ لهجلا ةلاح نم
 وهو راطنق عمج «ريطانقلاإف تاوهش ىلع عمجت و ىهتشا هنم لعفلاو هيهتشتو هيلإ سفنلا وعدت ام : ةوهشلا

 ةفّلؤم فولأ كلوقك ديكأتلل وهو ةفعضملا «4ةرطنقملا» ىصحي ال يذلا ريثكلا لاملا وأ لاملا نم ةريبكلا ةدقعلا
 عمجلا عمج ةرطنقملاو . راطنقلا عمج ريطانقلا : لاق هنأ ءارفلا نع يورو . يربطلا هلاق ةفعاضم فاعضأو

 ةيعارلا : ٍةموسملا ليقو راظنألا بلتجت رظنملا ةنسح اهلعجت ةمالعب ةمّلعملا 4ةموسملاط ©"ريطانق عست نوكيف
 لاق ًابآمو ًابايإ لجرلا بآ : لاقي عجرملا 4بآملا» "”ناسحلا ةمهطملا ليخلا اهنإ : ةمركعو دهاجم لاقو
 . رجفلا عولط لبق يذلا تقولا : رحّسلا «راحسألا» # مهبايإ انيلإ نإ ىلاعت

 اي : : مهل لاقف دوهبلا عمجةنيدما ىلإ عجرو « ردبب ًاشيرق علك هللا لوسر باصأ امل : : لوزنلا بكس

 ال : دمحم اياولاقف . لسرم يبن ينأ قرع دقفاشيرق باصأ اب هللا مكرصي نأ لبق اوملسأ دوهيلا شعم
 ول هللاو كنإ . برحلاب مهل ملع ال  ًالاهج ينعي  ًارامغأ اوناك شيرق نم ًارفن تلتق كنأ كسفن نم كّنرغي

 )١( يزارلا ريسفت (؟) . "1/4 يبطرقلا 97/7١١
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 سوري ع و م وآاس مل سا لل بس .- _رىم اس و

 هج را دوُقو مه كيتو 0 مقشر الو مطومأ مدع ف نآ أورمك َنيذْلأ ثا

 َظ
 . < - ريل رس رف سس سل هس سل سل 2 م هوم

 لف مج باَمعْل ديِدَع هلو مييوفذب هلل مّذَحأف ان انتلياعب أملك ولك يلا نوعرف لاء بدك

 29 0 سرس ص سو مس ست سس صا ل رع سجس سل رسل لو ريس سرس

 ةئف امتلأ نيف ىف هيا كل ناك ذك 4 داهملا َسْنبَو د رزقا لقتل اك يق

 اوس ء م مس 2 2 - م جد” رييمزر ور 2 هدوو م عام نأ جموس ع2 امم لاس

 ةربعل كلذ ىف نإ ُءاَسِب نم ءورصنب ديؤب هللأو نعل ىأر ميجلتم مهئورب ٌةرفاك ئرشاو هلل ليِبَس ىف لمَن

 يي 55

 ةيآلا ”4نوبلْغَّتس اورفك نيذلل لق# هللا لزنأف انلثم قلت مل كنأو . لاجرلا نحن انأ 58 اتتلتاق

 لاومألا مهديفت نل يأ «مهدالوأ الو مهلاومأ مهنع ينغت نل اورفك نيذلا نإ» : ركسيئمللا
 هباقع ميلأو هللا باذع نم يأ «ًئيش هللا نمإ» ةرخآلا يف هللا باذع نم مهنع عفدت نلو . دالوألاو
 لاح يأ «ن وعرف لآ بأدكإترانلا هب دقوتو رجّسُت يذلا منهج بطح مه يأ «رانلا دوقو مه كئلوأو#

 لبق نم يأ «مهلبق نم نيذلاو# مهعينص لثم مهعينصو . نوعرف لآ نأشولاحك مهنأشو رافكلا ءال ؤه
 ىلع لدت يتلا تايآلاب اوبذك نأ «انتايآب اوبذك# بيعشو حلاصو دوه موقك ةرفاكلا ممألا نم نوعرف لآ
 ديدش هللاو# يصاعملاو رفكلا ببسب مهبقاعو مهكلهأ يأ «*مه.ونذب هللا مهذخأف# لسرلا تالاسر

 كئلوأ رفك اك اورفك شيرق رافك نأ ةيآلا نم ضرغلاو ٠ شطبلا ديدش باذعلا ميلأ يأ #باقعلا

 متم نل كلذ تهتالوإ الو مارنا كبارا عفنت مل امكف ٠ مهقبس نمو نوعرف لآ نم نودناعملا

 ايندلا يف نومزهُت يأ ا عيمجلو دوهيلل دمحم اي لق يأ «اورشك نيذلل لقؤ ٠ ءالؤه

 يذلا شارفلاو داهملا سئب يأ «داهملا سئبو همنهج ىلإ نوقاستو نوعمجت يأ «منهج ىلإ نورشحتو»
 ايا اكمل نرد قات هريعو ةظع ورا رقم اي وكل ناك دق ىلا ب ةذرأ عجل ناك دقو ينهجسؤان هاوياهعا

 ينال نيد ءالعإل لتاقت ةنم ؤم ةفئاط ىأ «هللا ليبس يف لتافتةئفإط ردب موي لاتقلل اتقتلا نيتفت نيتفئاط يف

 ىري يأ « مهيلثم مهنوريإ# شيرق رافك مهو توغاطلا ليبس يف لتاقت ةرفاك ىرخأ ةفئاطو يأ «ةرفاك
 كا نيعلاب ةفوشكم ةرهاظ ةي ؤر يأ « نيعلا يأر# نيترم مهنم رثكأ نيرفاكلا نونمؤملا

 نيعأ يف نينم ملا رثكأ هللا نأ كلذو . ددعلا يف مهيفعض نينم ولا نورفاكلا ىري دارملا : ليقو . لايخلاو

 7 ىلاعت هلوقل رهظألا وهو ريرج نبا رايتخا لوألا لوقلاو . مهلاتق نع اونبجيو مهوبهريل نيرفاكلا
 كلذ يف نإ» ءاشي نم هرصنب يوقي يأ «ءاشي نم هرصنب ديؤي هللاوإ لايخلاب ال ةيقيقح ةي ؤر يأ 4نيعلا
 ىزغمو . ةميقتسملا راكفألاو ةميلسلا لوقعلا يوذل يأ «راصبألا يلوألا» ةظعومو ةيآل يأ «ةربعل

 هللا ةنوعمب نوكي امنإو . داتعلاو ددعلا ةرثكب نوكي ال رصنلا نأو « .ءيش لك تسيل ةيداملا ةوقلا نأ ةيآلا

 )١( ريثك نبا رصتخم ١/ 7518ه4 ص يدحاولل لوزنلا بابسأو .



 145 ثلاغنلا ءزجلا

 000 م هى مام م12 مد ود م دووم سد هامل

 وسملا ليت اوةضفلاَو بهذا نم ريحا اجمل دلني وذل بح ذا
- 

 م ءي م م 6. 2 َ - ا

 ةممم »صو هدوم م4 دل ب ام ما 06 ممردو جامل سس سمس هم م ياء

 22 وي نوري ني اي ند ىو دج يردن أرق و
 ٌنيِقدلصلأو نير بصلاعججر الا باّدعاَنقو بوند انل رفغأم انما« اند انبر نولوقي نيل يجد دابعلاب ريصب هللأو أ مصل سصدم م 3 8م 2 مب مور

 ينص و 2مم سا الدوم ص

 يي راغألا نير فغتسملاو َنيقفنملاو َنيِتنَفْلاَو

 ةينافلا ةايحلا تاوهشب سانلا رارتغا نع ىلاعت ربخأ مث «مكل بلاغ الف هللا مكرصني نإ هلوقك هديبأتو
 . تاوهشلا وحن ليملا مهسوفن ىلإ ٍبّبَحو مهيلإ نَّسُح يأ 4ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نير لاقف
 لاجرلا ىلع رضأ ةنتف يدعب تكرت ام ) ثيدحلا ينو رثكأ نهب ذاذتلإلاو . دشأ نبم ةنتفلا نأل ءاسنلاب أدبو

 نيعألا ةرقو بولقلا تارمث مهنأل نينبلاب ىّنث انو «نينبلاوإ» لاقف نهنم دلوتي امركذ مث "(ءاسنلا نم
 "+ كئاقلا لاق ابك

 ضرألا ىلع ىشمت اندابكأ اثنين اندالوأ اهنإو

 ضمْغلا نع ينيع تعنتمال مهضعب ىلع حيرلا تّبه ول
 يأ «ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو# هلامل هبح نم رثكأ هدلول ناسنإالا بح نأل لاومألا ىلع اومّدُقو
 ءرملاو . تاوهشلا بلاغ هب لصحي هنأل ًابوبحم لاملا ناك امنإو . ةقفلاو بهذلا نم ةسّدكملا ةريثكلا لاومألا
 ركذلاب اًصخخ اذلو لماعتلا لصأ ةضفلاو بهذلاو هام ًابح لاملا نوبحتو# هليصحت يف راطخألا بكتري
 معطملاو بكرملا اهنمف منغلاو رقبلاو ليلا يأ «ماعنالاو» ناسحلا ةليصألا يأ «ةموسملا ليخلاو»

 هذه انإ يأ «ايندلا ةايحلا عاتم كلذ» مهتاوقأ ليصحت هيف نأل سارغلاو عرزلا يأ 4ثرحلاو» ةنيزلاو
 باوثلاو عجرملا نسح يأ «بآملا نسح هدنع هللاو# ةلئازلا ةينافلا اهتنيزو ايندلا ةايحلا ةرهز تاوهشلا

 اهميعنو ايندلا ةايحلا ةرهز نم سانلل نْيز امم ريخب مكربخأأ دمحم اي لق يأ «مكلذ نم ريخب مكنبنؤأ لق

 ةمايقلا موي نيقتملل يأ «رابنألا اهتحت نم يرجت تانج مهبر دنع اوفتا نيذللؤريرقتلل ماهفتسالاو ؟ لئازلا

 دابآلا دبأ اهيف نيثكام يأ «اهيف نيدلاخ# رابخألا اهئاجرأو اهبناوج لالخ نم ىرجت تاحيسف تانج

 الو نضحي الو نلوبتي الو نطوغتي ال ٠ يونعملاو يسح ا ثبخلاو سندلا نع ةهزنم يأ «ةرهطم جاوزأو»
 هللا نم ناوضر ميعنلا كلذ عم مهو يأ هللا نم ناوضروول ايندلا ءاسن ىرتعي ام نبي رتعي الو 3 نسفني

 ٌريصب هللاو» ( ًادبأ هدعب مكيلع طخسأ الف يناوضر مكيلع لحأ ) ثيدحلا يف ءاج دقو . ناوضر أو

 )١( يرلخبلا هجرخأ .
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 ءال ؤه تافص ىلاعت نّيب مث . ءاطعلا نم هقحتسي ام بسحب ًالك يطعي دابعلا لاوحأب ميلع يأ «دابعلاب
 كبتكبو كب انمآ يأهانمآ اننإ انبر نولوقي نيذلا## لاقف ميعنلا راد يف دولخلاب مهمركأ نيذلا نيقتملا

 باذع نم انجنو انبونذ كتمحرو كلضفب انل رفغا يأ «رانلا باذع انقو انبونذ انل رفغاف» كلسرو

 دنعو مهناميل يف نيقداصلاو . ءارضلاو ءاسأبلا ىلع نيرباصلا يأ 4نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباصلا# رانلا

 ريخلا هوجو يف مهلاومأ نولذبي نيذلا يأ *«نيقفتملاو» ءاخرلاو ةدشلا يف هلل نيعيطملاو . ءاقللا

 . رجفلا عولط ليبُث رحسلا تقو يأ «راحسألاب نيرفغتسملاو#

 نل يأ ليلقتلل ريكشتلا «ًائيش# هللا باذع نم يأ فذحلاب زاجيإ هيف «هللا نم» : ةغالتبلا
 اوبذكو» هققحتو رمألا توبث ىلع ةلالدلل ةيمسإ ةلمجلا «رانلا دوقو مه كئلوأو ًاليلق ولو عفن يأ مهعفنت

 « مكل ٌةيآ » لصألا «ةيآ مكل» مهانذخأف لصألاو رضاحلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيف هللا مهذحخأف انتايآب
 ريكتتلا هلثمو ةميظع ةيآ يأ ليوهتلاو ميخفتلل ةيآ يف ريكنتلاو . رخؤملا ىلإ قيوشتلاو مدقملاب ءانتعإلل مدقو

 بح قاقتشالا سانج امههنيب «نيعلا يأرإلو «مهورتو ىلاعت هلوقو «هللا نم ناوضرإل يف
 ىلع ًاهيبنتو . تاوهشلا سفن اهنأك ةغلابم تاوهشلاب رّبع : يرشغزلا لاق تايهتشملا هب داري #©تاوهشلا

 هتفرعمل قيوشتلاو هنأش ميخفتل ريخلا ماهيإ «مكلذ نم ريخبط ءاكحلا دنع ةلذرتسم ةوهشلا نأل اهتسح
 نيقتملا ريمض ىلإ ةفاضإإلا عم ةيبوبرلا ناونعل ضرعتلا : دوعسلا وبأ لاق «مهبر دنع اوقتا نيذلل»
 . صقانلا سانجلاب ىمسي ام ةيعيدبلا تانسحملا نم امههنيب «ةرطنقملا ريطانقلا» "مهب فطللا ديزم:راهظإل

 نّيزو# ىلاعت هلوق هيلع لديو ناطيشلا وه : ليق ؟ تاوهشلل نيزملاوه نم : ىلوألا : ةدذئاَف

 هيلع لديو هللا وه نّيزملا : ليقو اهيلإ ليملا هنيسحتو هتسوسو : ناطيشلا نييزتو «مهلامعأ ناطيشلا مهل
 نم ةوهشلا دبع رهظيل ءالتبالل هللا نييزتو «ًالمع نسحأ مهيأ مهولبنل اه ةنيز ضرألا ىلعام انلعج اًنإ
 . "”« كب الإ انل تنيز ام ىلع انل ربص ال مهللا » : رمع لوق رهاظ وهو ىلوم لا دبع

 . ىفصأ سفنلا نأل . ةباجإالا ىلإ برقأ اهيف ءاعدلا نأل رافغتسالاب راحسألا صيصخت : ةيناثلا
 نم ىلصي رمع نب هللا دبع ناك : ريثك نبا لاق « لوبقلا ىلإ برقأ تناكف قشأ ةدابعلاو . عمجأ حورلاو

 . "حبصي ىتح رافغتسالاو ءاعدلا ىلع لبقأ معن لاق اذإف ؟ رحسلا ءاج له : عفان اي لوقي مث ليللا

 «نوملظي المهو تبسكام سفن لك تيفوو. . ىلإ . . وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش#: ىلاعت هللا لاق
 (؟6) ةيآ ةياهن ىلإ )١18( ةيآ نم

 نب نب هفدرأ «انمآ اننإ نبر نولوقي نيذلا هلوقب مهيلع ىنثأو نينمؤلا ىلاعت حدم ال : هبسانملا
 يذلا قحلا نيدلا وه مالسإلا نأ نيب مث : «ره الإ هلإ ال هنأ هللا دهش# لاقف ةيلج ةرهاظ ناميالا لئالد نأ

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت 77١/١ . ) )7ريثك نبا رصتخم (”) . يراخبلا هاور ١/ 717/1



 5 ثلاثلا ءزجلا

 لهأ تالالض ركذب هبقعأو . هللا نيذدل هدايقناو هلل همالستسا نلعي نأب لوسرلا رمأو « هدابعل هللا هاضترا
 . هللا مكح لوبق نع مهضارعإو ٠ ًاريبك ًافالتخا نيدلا رمأ يف مهفالتخاو باتكلا

 يف نيدلا لصأ «نيدلا» لدعلا طسقلا» نايبلاو رارقإلا : ةداهشلا «دهشإ : صىدكفغفللا
 لاق ماتلا دايقنالاو مالستسالا : ةغللا يف مالسالا «مالسإالا © انه دارملا وهو ةلملا ىلع قلطيو ءازجلا : ةغللا
 مالسرالاف هل صلخ يأ نالفل ءىيشلا ملس : مهلوق نم هتدابع هلل صلخملا هانعم ملسملا : ىرابنألا نبا
 «نورتفي» مهنتف «مهرغ» كوعزانو كولداج «كوجاح# ىلاعت هلل ةديقعلاو نيدلا صالخإ هانعم

 ذوبدكي ٠

 ني لاس ا سن لف ؟ سا سلا :أو م لح تأ هل الاقف تعنلاو ةفّصلاب هافرع

 نع انربخأ : الاقف ء ينالس : كي هللا لوسر امه لاقف . كانقدصو كب انمآ اهب انتربخأ تنأ نإف ٍةداهش

 هللا لوسرب اقدصو نالجرلا ملسأف ةيآلا «وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش#» تلزنف هللا باتك يف ةداهش مظعأ
 فز
 ل

 ه2 مك ْريزعلا وه الإ هل ال طشقلاب اْمعاَك منا ووو كبت ةكبتلملاو وه الإ هنلإ ال هنأ هللآ ديك
 و 3 لم وص 70 ص حرص تع ل ص ع و 5

 نمو مهني اي ايغب علا مه هاجم دعب نم ال بتكلآ اوثوأ َنيدْلا فتحا امو منكمإلا هلا دنع دل نإ

 و ٍباَسحلا ْعيِرَم هلآَنِإَف هلآ لب اعبَرْفَكَي

 لاق . ةينادحولاب هدارفناب هدابع ىلاعت ملعأو نّيب يأ «وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش» : رسيفللا

 يأ «ملعلا اووأ ةدكئاللاوؤ فشكلاو ايلا يف دهاشلا ةاهشب تينادحو ىلع هتلالد تهبش : يرشغزلا

 ايقم هنوك لاح يأ «طسنلاب ناقل هعنص عيدبو هقلخ لئالدب هتينادحوب ملعلا لهأو ةكئالملا تدهشو

 زيزعلا» وه الإ قحب دوجولا يف دوبعم ال يأ جوه الإ هلإ الو» قازرألاو لاجآلا نم مسقي ايف لدعلل

 هللا دنع لوبقملا عرشلا يأ «مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ 98 هعنص يف ميكحلا هكلم يف زيزعلا يأ «ميكحلا

 مهءاج ام دعب نم الإ باتكلا اوتوأ نيزذلا فلتخا امو# مالسوالا قوس هللا هاضري نيد الو 2 مالسإالا وه

 اوملع نأ دعب الإ « مالسلا هيلع دمحم ةوبنو مالسإالا رمأ يف ىراصنلاو دوهيلا فلتخا امو يأ «ملعلا

 رابكتسا نع ناك امنإو ءافخو ة ةهبش نع مهرفك نكي ملف ء رمألا ةقيقح ةرهابلا تايآلاو ةرينلا ججحملاب

 نمو# ةسائرلا بح هيلع مهلمح مهنيب ًانئاك ًادسح يأ # مهنيب ًايغب# ملع نع لض نمم اوناكف « دانعو

 هللا ىلإ ريصيس هنإف ىلاعت هتايآب رفكي نم ىأ ديدهتو ديعو وهو#باسحلا عيرس هللا نإف هللا تايآب رفكي

 لقف نيدلا نأش يف دمحم اي كولداج نإ يأ (هلل يهجو تملسأ لقف كوجاح نإفإف هرفك ىلع هيزاجيف ًاعيرس

 )١( يبطرقلا 4/  4١/؟طيحملا رحبلاو 5١١ .
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 دقق أوس َنِإف تملأ نكيمال او بلتكلا أوتوأ نيذلَل لقو نعبت نمو هلل ىهجو تلسأ لقف كوجاح نإف
 لا ل ا ا 6 ارسال لا دل ددخو "ذب خطر تو اود درر 2 ينو
 نولعقيو ُهَللآ تلياعي نورفكحي نيذلا نإ يد دابعلاب ريصب هللاو غالبلا كيلع امنإَف اولوت نإو أودتهأ

 لا ةلبلفأ «©> مسيل بادي مري سكن ينقل نوما نوف وح عب نصا
 ٍبدَتكْلا َنْمابيصت أونوأ َنيذْلا َلِإ رت لأ © نصت نم مهل امو ةرخآلاو ايدل ف مهلمْتأ تطبَح

 © َنوضرْعُم هو مم ب رف لوي م مهيب كحيل هللا بلعك لإ نوع
 ةبحاص الو دن الو هل كيرش اال , هدحو هل يتدابع تصلخأو « هلل يتيلكب تملستسا دق هلل دبعانأ : مه
 نيذلل لقوؤ هللا رمأل نوداقنم نوملستسم « مالسإللا ةلم ىلع يعابتأو انأ يأ «نعبتا نمو# دلو الو

 مأ متملسأ له يأ «معملسأأ» برعلا نم نيينثولاو ىراصنلاو دوهيلل لق يأ «نيّيمألاو باتكلا اوتوأ
 اوملسأ نإف يأ «اودتها دقف اوملسأ نإفط مكمالسإ بجوي ام تانيبلا نم مكاتأ دقف مكرفك ىلع نوقاب متنأ

 امنإف اولوت نإوإ» رونلا ىلإ ةملظلا نمو ىدهلا ىلإ لالضلا نم مهجورخب مهسفنأ اوعفن دقف متملسأ اك
 غيلبتلاب فلكم تنأ امنإو مهتيادبب هللا كفلكي مل ذإ دمحم اي كورضي نلف اوضرعأ نإو يأ «غالبلا كيلع
 2 اهيلع مهيزاجيف مهلاوحأ عيمجب ملاع يأ «دابعلاب ريصب هللاو» لَك يبنلا ةيلست اهنم ضرغلاو بسحف

 : دوهيلل مالسلا هيلع لاقف انملسأ : اولاق باتكلا لهأ ىلع ةيآلا هذه أرق امل لكك هللا لوسر نأ ىور
 ىسيع نأ نودهشتأ : ىراصنلل لاقف ء هللا ذاعم : اولاقف ! هلوسرو هدبعو هللا ةملك ىسيع نأ نودهشتأ

 نإ» . "”هاولوت نإو» لجو زع هلوق كلذو ًادبع ىسيع نوكي نأ هللا ذاعم : اولاقف ! هلوسرو هللا دبع
 هللا ءايبنأ نولتقي يأ «قح ريغب نييبنلا نولتقيو» هللا لزنأ امب نوبذكي ىأ «هللا تايآب نورفكي نيذلا

 لاق « هللا ءايبنأ اولتقو ىبحي هنباو ايركز اولتق دوهيلا مهو . هللا ىلإ مهوعد مهنوكل الإ ةميرج الو ببس ريغب
 نولتقيوإط « هرخآ نم مهلقب قوس اوماقأو . راهنلا لوأ نم يبن ةئامثالث ليئارسإ ونب تلتق » : ريثك نبا
 مهرشبفإ» لدعلاو ريخلاب نورمأي نيذلا هللا ىلإ ةاعدلا نولتقي يأ «سانلا نم طسقلاب نورمأي نيذلا
 كلذ اوقحتسا دقو مكهتلل بولسألاو . نيهملا عجوملا باذعلا وهو مهرسي امب مهربخأ يأ «ميلأ باذعب
 ىلاعت لاق هللا ىلإ ةاعدلا لتقو . ءايبنألا لتقو . هللا تايآب رفكلا : مئارجلا نم عاونأ ةثالث اوعمج مهنأل

 نم اهولمع يتلا مههامعأ تلطب يأ «ةرخآلاو ايندلا يف مفامعأ تطبح نيذلا كئلوأ# مهمارجإ ةبقاع انيبم

 نم مهل امو ةرخآلاو ايندلا يف يزخلاو ةنعللا مهل يقب لب . نيرادلا يف رثأ اهل قبي ملو . تانسحلاو ربلا

 جال نم ًافرط ىلاعت ركذ مث . . هباقع مهنع عفدي وأ هللا باذع نم مهرصني نم مهل سيل يأ «نيرصان
 ءال ؤه رمأ نم دمحم اي بجعت الأ ىأ «باتكلا نم ًابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ» لاقف باتكلا لهأ دانعو

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت ١/ 577
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 اَذإ ٌفيَكَف # َنورَتَفي أوناك ام مينيد يف هرْغو تادودعم ام امايأ لإ راثلا انسمت نأ أولا مابك

 م يمور“ ص ورتسملا ى ند م

 020 نوملظي ال مهو تب تتطور رز عت

 ديري : يرشختزلا لاق بطاخم لكل وأ لوسرلل بيجعت ةغيص ةغيصلاف ! باتكلا نم ًابيصن اوتوأ نيذلا
 ىلإ نوعدي يأ «مهنيب مكحيل هللا باتك ىلإ ن وعدي ةاروتلا نم ًارفاو ًايصن اولصح مهنأو دوهيلا رابحأ
 ىوتي مثإ» نوبأيق هيف اوعزانت ايف مهنيب مكحيل . هتحص نودقتعي يذلاو مهيديأ نيب يذلا مهب اتك ةاروتلا

 دي ىودرلا احس ومر للا كح لزق نك جونم يرق رعب مل ىأ وشم قو ميس زل
 نع ضارعالا مهتعيبط موق مهو يأ يلوتلل ديكأات4نوضرعم مهوؤةلمجو ؛هيلإ عوجرلا بوجوب مهملع
 ىنز امل لت يبنلا ىلإ دوهيلا مكامت ةصق لإ نبشت نؤرتسفملا لوقي ايك ةيآلاو + لطابلا.لعرارصإللاو ء قحلا
 اهيف دجوف ةاروتلاب ءيجف ميمحتلا الإ انباتك يف دجن ال : اولاقو اوبأف مجرلاب امهيلع مكحف نانثإ مهنم
 ًامايأ الإ رانلا م 0 مهنأب كلذ ©”ةيآلا هذهب مهيلع ىلاعت عّنْشف اوبضغف , امجرف مجرلا

 نل رانلا نأو ءايبنألا ءانبأ مهنأ مهمعزو هللا ىلع مهئارتفا ببسب ضارعإالاو يلوتلا كلذ يأ «تادودعم

 مرق ىأ كر رتقل اراك سره ل عقول يحلل هدام ةكم مري سبر وس هدد
 مهعمجي نيح ةمايقلا موي مهاح نوكي فيك يأ «هيف بير ال مويل مهانعمج اذإ فيكفإ) هللا ىلع مهبذك

 يأ «تبسك ام سفن لك تيفوو» لاوهألاو دئادشلا نم مهمجدي اذ ءاطشنا رخو ! ! باسحلل هللا

 . باوثلا صقن وأ باذعلا ةدايزب نوملظي ال ىأ «نوملظي ال مهو لداعلا اهءازج سفن لك تلان

 الإ نيد ال يأ رصحلا ديفتف نيفرطلا ةفرعم ةلمجلا «مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ - ١ مع الا
 1 مالسرالا

 عينشتلا ةدايزل نإ باتكلا اوتوأ ا هلوقب ىراصتنلاو دوهيلا نع رببعتلا « باتكلا اوتوأ نيذلاه أ

 . ةعانشلاو حبقلا ةياغ يف باتكلاب مهملع عم فالتخالا نإف مهيلع حيبقتلاو

 *  سفنلا يف ةعورلا لاخدإو ةباهملا ةيبرتل ليلجلا مسالا راهظإ هللا نإف هللا تايآب#» .

 5 لكلا ةدارإو ءزجلا قالطإ نم لسرم زاجي وهف لكلا دارأو هجولا قلطأ « يهجو تملسأ# 3

 ٍمكهتلل رشلا يف املامعتساو ريخلا يف نوكت نأ ةراشبلا يف لصألا «ميلأ باذعب مهرشبف» ه
 ًاباذع مهل نأب نيقفانملا رشبإل هلوقك ةراسلا ةراشبلا ةلزنم راذنإلا لزن ثيح « يمكهتلا بولسألا » ىمسيو

 . روهشم بولسأ وهو أبل
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 ناك ول هنإف « ءايلعلا فرشو ٠ ملعلا لضف ىلع ليلد ةيآلا هذه يف : يبطرقلا لاق : ةدئاتف

 ٍملعلا فرش يف يفكيو « ءاملعلا مسا نرق امك هتكئالم مساو همساب هللا مهنرقل ء ءايلعلا نم فرشأ دحأ

 نأ دوعسم نبا ثيدح فو ( ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ ) : ٍككهلوقو «املع يندز بر لقو» : ةلكهيبنل هلوق
 دهع ىدبع : ىلاعت هللا لوقيف ةمايقلا موي هب ءاجي هنإف ةيآلا «وه الإ هلإ ! ال هنأ هللا دهش# ىلاعت هلوق أرق نم

 "”ةنجلا يدبع اولخدأ « ىو نم ٌّقحأ انأو وأهم ّيلإ

 ثيح ملعلاو لقعلا نيب ةفيطللا ةرواحملا كلت ملعلا لضف نايب يفتأرقام فرطا نم : ه4 فضيطل
 : داجأو عدبأ دقو لئاقلا لوقي

 افرشلا زرحأ دق امههنم يذلا اذ نم 2 افلتخا لقاعلا لقعو ميلعلا ملع
 افرع يب نمحرلا انأ : لاق لقعلاو هتياغ تزرحأ انأ : لاق :

 افصّنا هناقرف يف هّللا اَنَيأب هل لاقو ًاحاصفإ ملعلا حصفأف
 افرصتاو ملعلا سأر لقعلا لبقف هدّيس ملعلا نأ لقعلل نابف

 «نيرفاكلا بحي ال هللا نإف. . ىلإ . . ءاشت نم كلملا يتؤت كلملا كلام مهللا لقط: ىلاعت هللا لاق
 (737) ةيآ ةيابغ ىلإ )5١6( ةيآ نم

 ركذب هبقعأ .مالسإالا نيدةتحصوتةوبنلاو ديحوتلالئالدةقباسلا تايآلا يفىلاعت ركذ ال : هّبسانملا
 نم لذيو ءاشي نم زعي هللا ديب هلك رمألاف « نيملسملاو مالسإلل هللا رصن برق ىلع لدت يتلا رئاشبلا

 . نيبملا هنيد رصنيو قحلا دنج رعي نأب هللا ىلإ لاهتبالاو ءاعدلاب هلوسر 7 , ءاشي

 لاق اذكه ةدّدشملا ميملاب اهنع ضيعتساو ءادنلا ةادأ تفذح هللأ اي هلصأ «مهللا» ٠ :صسشغللا
 «جلرتو هنازأ يأ رشلا هنع هللا عزن 7 لاقي لاوزلا نع هب ربعيو بلست « عرتتو هيوبيسو ليلخلا

 ةياغ : دمألا «ًأدمأ» «طايخلا مس يف لمجلا جلي ىتح# هنمو ًاجولو جلي جلو : لاقي لاخدإالا : جاليالا
 . هرش ةفاحم ناسنإللا ةارادم يهو ةبقت «ةاقت» دامأ هعمجو هاهتنمو ءيشلا
 نوقفانملا لاق  مورلاو سراف كلم هتتمأ دعوو ةكم ِكيهللا لوسر حتتفا امل -أ : : لوزُملا سس رو مر #
 ىتح ةكم هفكي ملأ كلذ نم عنمأو زعأ مه ! ! مورلاو سراف كلم دمحمل نيأ نم تاهيه تاهيه : دوهيلاو

 (”ةيآلا « . . ءاشت نم كلملا يتؤت كلملا كلام مهللا لقإ» هللا لزنأف مورلاو سراف كلم يف عمط

 اهلف ٠ دوهيلا عم فلح هل ناك ًيقت ًايردب ناكو «  تماصلا نب ةدابع » نأ سابع نبا :نع - ب
 اوجرخي نأ تيأر دقو دوهيلا نم ةثامسمح يعم نإ هللا يبناي : ةدابع هل لاق بازحألا موي ٍةِيييبنلا جرخ
 ةيآلا «ءايلوأ نيرفاكلا نونم ؤملا ذختي ال» هللا لزنأف ودعلا ىلع مهب رهظتسأف يعم

 موو ١/ نايبلا عئاور(#) 91/4 يبطرقلا (؟) . ريبكلا يف يناربطلا هاور (1)



 1 ثلاثلا ءزجلا

 ف

 كدي أس
 2 سا وع سوم مور و0 مورو رو مم بيم ما ءرخول ر كلم للا و

 ني كورلا ردوا هلَمَك نم َكَمْلا عٍزنَتو هَل نم كلما نوت كلما كلم مهل ل

 جرو تي 2 ٍلبَلاَف راما جلوتور هرابلأف َلَبْلا جلو يردن ءئش ص لع َكَّنِ م
 3 2 يل همو

 َنيِنِمّؤمْلا نود نيةآلوأ نيرفاكلا َنونمّومْلأ ضعي القهر باسر يغب است نم قزرتو يلا نم تملأ

 مط عدو عزو ارو تح و 00700 ١ 2 -ِ ري سموم | صر

 جز ريصملا هلأ َلِإَوٍمَسْف هلآ رك رذميو لقنا مهم أقتل 7 نأ الإ م ف هَل نم سيلق كلذ ذ لعفي نمو

 ءاشت نم كلملا يتؤت» ءيش لك كلام اي هللأ اي :لق يأ «كلملاكلام مهللا لقط ٠ : 5 كا

 ملختو ءاشت نم كلملا بهت ,ناوكآلا ف فرصتملا تنأ يأ «ءاشت نم كلما عزنتو

 ءاشت نم ةزعلا يطعت يأ ءاشت نم لذتو ءاشت نم زعتو# ءاشت نمت ثكلملا

 ريخ لك نئازخ كدحو كديب يأ «ريدق ءيش لك ىلع كنإ ريخلا كديب# ءاشت نمل ةلذلاو

 لخدت |مكراهنلا يف ليللا لخدت يأ 4ليللا يف راهنلا جلوتو راهنلا يف ليللا جلوتإ» ريدق ءيش لك ىلع تنأو

 نم ْوملا نم رفاكلاو رفاكلا نم نمؤملاو « ةضيبلا نم ةجاجدلاو ةجاجدلا نم ةضيبلاو « ةلخنلا نم ةاونلاو
 يحلا ناسنإلا جرخي : لاق نم ليوأت باوصلاب تاليوأتلا ىلوأو » : ىربطلا لاقو « ريثك نبا لاق اذكه

 20( ءايحألا مئاهبلاو ماعنألاو يحلا ناسنإالا نم ةتيملا ةفطنلا جرخيو « ةتيملا فطنلا نم مئاهبلاو ماعنألاو

 نع ىلاعت ىمن ىمن مث ٠ . قييضت الو الع الب ًاعساو ًءاطع ءاشت نم يطعت يأ # باسح ريغب ءاشت نم قزرتو#

 اولاوت ال يأ #نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي الوم لاقف ًابابحأو ًاراصنأ نيرفاكلا ذاختا

 لاق هئادعأ ةبحم نيبو هللا ةبحم نيب ناسنإلا تو أ لوقعملا ريغ نمف هءايلوأ اوكرتتو هللا ءادعأ

 اهب قداصتي يتلا بابسألا نم كلذ ريغ وأ ةقادص وأ مهنيب ةبارقل نيرفاكلا اولاوي نأ اوبن : يرشغزلا
 نأ ل يش يف هلل نيو نم سيل ةرقكلا لوب نسر نيش و هللا نم نيسلف كلذ لعفي صوب رئاعتو

 نود ناسللاب مهتالاوم اورهظأف « ء مهرشو مهاذأ اوفاخت وأ ًاروذحم مهنم اوفاخت نأ الإ يأ «ةاقت مهنم اوقتت

 ناك ءاوسو ه هحور هللا سّدق لوقي لالظلا نم زاجيإب هلقنن ةميركلا ةيآلا ىنعم يف عئار لوق بطق ديس ديهشللو 7.4 /6 يربطلا ريسفت )١(
 كاذوأ اذه ناك ءاوس . . لوصفلا ةرود دنع اذه نم كاذ ذخأو , كاذ نم اذه ذبخأ وه ليللا يف راهنلا جاليإو راهنلا يف ليللا جاليإ ىنعم
 ةملظلا عضاوم بلغتو - سمشلا ينعي  ةئيضملا ة ةركلا كلت مامأ ةمتعملا ة ةركلا هذه فلتو . كالفألا كرحت يهو هللا دي رصبي داكي بلقلا نإق

 ليللا لوطي ًاكيشف ًائيش ؛ مالظلا ةبايغ يف حبصلا سفنتي ًائيشف ًائيشو . راهنلا ةءاضو ىلإ ليللا شبغ برستي ًائيشف ًائيش ء ءايضلا عضاومو

 هطب يف رخآلا يف ايهدحأ بدي توملاو ةايحلا كلذك . . فيصلا يف ليللا نم بحسي وهو راهنلا لوطيو « ءاتشلا يف راهنلا نم لكأي وهو

 ايالخو . بهذتو تومت هنم ةّيح ايالخ « ةايحلا هيف ينبتو توملا هنم لكأيو . ةايحلا بناج ىلإ توملا هيف بدي يحلا ىلع رمت ةظحل لك ٠ جردتو

 الو . يرشبلا لقعلل ةريصقلا ةينآرقلا ةراشبالا هذه اهزربت « راهنلاو ليللا تاظح نم ةظحل لك يف ةبئاد ةرود اذكه « لمعتو أشنت هيف ةديدج

 ةيفخ ةكرح يه امئإو ٠ , ريبدت الب ةقداصم اذكه متتاهنأ كلذك لقاع معزي الو ٠ ائيش هلك اذه نم عنصي يذلا وه هنأ يعدي نأ ناسنإ عيطتسي
 اا/. /# نآرقلا لالظ . « ربدملا فيطللا عدبملا رداقلا دي اهريدت ةلئاه



 نارمع لآ ةروس (م) لكك

 م زيمر رورورر رميعسع رع 00
 اش

 ردم وئَنلك لع هّلاو ضرأل ىف ام امو ت تاوئمسلا فام ليو هلاليه ودنا قر ودص ىف ام أو نإ " 17 3 و
 ورع هور روب رص م مس... رو ويس ع ملوي ج1 حام نامل ساو 00 ا ل ل دمه م ل“ لع ري وع

 أَ رذحيو اديعب ادما رهنيبو اهنيب نأ ول دوت وبوس نم تلمع امو ارضحم ريخ نم دايخ ل

 م 4 سرارم سا سم دع ردو سرب ب 0 ال ءءء

 أَو ربوذ ذ ركل رهف هلا كبري فو لا نوبت منك نإ ل جدال ٌفوُكرهَآَو , ةسفن

 ةدام مل

 © َنيِرْفنَكْلا ٌبحيال هلآ َنَف أولو نإ ل هلآ اوعيطأ لك ١ محو ٌروُفَع

 مكرذحيو» «٠ « مهنعلت انبولقو ماوقأ هوجو يف شبنل اَنِإ ٠ يور | ءاهفسلا ةارادم 0 ع بلقلا
 لك يزاجيف عجرملاو بلقثملا يأ «ريصملا هللا ىلإوإ» ىلاعت هنم رداصلا هباقع هللا وخي ىأ «هسفن هللا

 ةالاوم نم مكبولق يف ام متيفخأ نإ | يأ «هللا هُمّلعي هودبُت وأ مكرودص يف ام اوفخت نإ لق# هلمعب لماع

 يأ «ضرألا يفامو تاومسلا يف ام ملعيوإ ةيفاخ هيلع ىفخت ال هيلع علطم هللا نإف هوترهظأ وأ رافكلا

 وهو يأ«ريدق ءيش لك ىلع هللاو»)ضرألاو تاومسلا يف ثداح وه ام لك ملعي ءرومألا عيمجب ملاع
 تلمع ام سفن لك دجت موي» ميظع ديدهت وهو . هرمأ ىصعو همكح فلاخ نم ماقتنالا ىلع رداق هناحبس

 ًارش نإو ريخف ًاريخ نإ . هنع بيغي ال ًارضاح هلمع ءازج ناسنإ لك دجي ةمايقلا موي يأ «ارضخ ريخ نم
 يأ «ًديعب ًادمأ هنيبو اهنيب نأ ول ٌدوت موس نم تلمع اموإف هحرفأو كلذ هّرس ًانسح هلمع ناك نإف ٠ ء رشف

 يأ دعبلا ةياهن يف ةياغ حيبقلا هلمع نيبو هنيب نوكي نأ بحأو . هلمع ىري ال نأ ىَ ًائيس هلمع ناك نإو

 يأ «دابعلاب فوءر هللاو# هباقع مكفوخي يأ «هسفن هللا مكرذحيو# برغملاو قرشملا نيب اى ًاديعب ًاناكم

 ا م مس وو وصل د حا

 هللاو مكبونذ مكل رفغيو» هللا مكبحي هلوسر ينأل ينوعبتاف هللا نوبحت ًاقح متنك نإ دمحم اي مهل لق يأ

 نبا لاق بونذلا نم فلس ام مكل رفغيو هللا مكبحي هرمأل مكتعاطو لوسرلا مكعابتاب يأ # ميحر روفغ

 بذاك هنإف ٠ ةيدمحملا ةقيرطلا ىلع وه سيلو هللا ةيحم ىعدا نم لك ىلع ةمكاح ةميركلا ةيآلا هذه » : ريثك

 هللا اوعيطأ لقإل : ىلاعت لاق مث "'« هلاعفأو هلاوقأ عيمج يف يدمحملا عرشلا عبث ىتح كلت هاوعد يف
 بحي ال هللا نإفإ# ةعاطلا نع اوضرعأ ىأ «اوّلوت نإفإ هلوسر رمأو هللا رمأ اوعيطأ يأ #لوسرلاو

 نيذلاو يبنلا هللا يزخي ال موي# هيزخيو هبقاعي لب هلسر ىصعو هتايآب رفك نم بحي ال يأ #نيرفاكلا
 «هعم اونمأ

 : يلي ام ةغالبلا نونفو ةحاصفلا بورض نم ةميركلا تايآلا هذه تعمج : ةغاللتلا

 ١ - تيملاو يحلا »و «راهنلاو ليللا هو « لذتو زعت هو « عزنتو يتؤت » لثم عضاوم يف قابطلا «

 «ًاديعبو ًارضحم ١و « ءوسو ريخ » ىفو « اودبتو اوفخت »و .

 5707/١ ريثك نبا رصتغم (1)



 ١و ثلاثلا ءزجلا

 اوقتت » نيب قاقتشالا سانجو « مكببحيو نوبحت » ينو « كلملا كلام » يف صقانلا سانجلاو- ؟

 8 « روفغو رفغي ١ نيبو « ةاقتو

 . «ليللا يف راهنلا جلوتو# «راهنلا يف ليللا جلوت# يف ردصلا ىلع زجعلا در -*

 #« ءاشت نمم كلملا عزنتو ءاشت نم كلملا يتؤت هلوقك ميظعتلاو ميخفتلل لمج يف راركتلا - 4

 اهلثمو هيتؤت 'نأ ءاشت نم يأ ءاشت نم كلملا يتؤتو# هلوقك ةديدع نطاوم يف فذحلاب زاجييالا

 . لذتو ءزعتو . عزنتو
 لاخدإ نع ةرابع يهو ةبيجع ةراعتسا هذهو : نايبلا صيخلت يف لاق «راهنلا يف ليللا جلوت» - 5

 ديفي هنأل غلبأ جاليإلا ظفلو . سكعلاو راهنلا يف هديزي ليللا نم هصقني |يف اذه ىلع اذهو « اذه ىلع اذه
 . ةسبالملا ديدشو ةجز املا فيطلب رخآلا يف امههنم دحاو لك لاخدإ

 هبش دقف رفاكلاو نمؤملا نع زاجم تيملاو يحلا «يحلا نم تيملا جرختو تيملا نم يحلا جرخت# -
 . ملعأ هللاو ©)تيملاب رفاكلاو يحلاب نم ؤملا

 رشلاف هللا عم بدألا انل ٌميلعت رشلا ركذ نود «ريخلا كديبإ» ريخلا ركذ ىلعراصتقالا يف : ةدُتاََف
 . «هللا دنع نم لك لق ًاريدقتو ًاقلخ هنم ناك نإو ابدأ ىلاعت هللا ىلإ بسني ال

 ليربج اعد ًادبع ْبحأ اذإ هللا نإ ) : لاق هنأويي هللا لوسرنع هحيحصيف ملسمىور: 3 9 7

 لاق هوبحأف ًانالف بحي هللا نإ لوقيف ء ءاهسلا يف يداني مث ليربج هبحيف لاق هّبحاف ًانالف بحأ ينإ : لاقف

 « ليربج هضغبيف لاق هّضغبأف ًانالف ضغبأ ينإ : لوقيف ليربج اعد ًادبع ضغبأ اذإو ؛ ءاهسلا لهأ هبحيف
 . ( ضرألا يف ء ءاضغبلا هل عضوت مث . هنوضغبيف ه هوضغبأف ًانالف ضغبي هللا نإ ءامسلا لهأ ىف يف يداني مث

 «راكيإلاو يشعلاب حّبسو . . ىلإ . . ًاحونو مدآ ىفطصا هللا نإ» : ىلاعت هللا لاق

 (4 )١ ةيآ ةياهن ىلإ (7) ةيآ نم
 لسرلا تاجرد ولع نّيب . مهتعاطو لسرلا ةعباتمب الإ متت ال هتبحم نأ ىلاعت نيب امل : هتسانلا
 مهيف جردناف ميهاربإ لآب ًاثلاث ىتأ مث ٠ « يناثلا رشبلا يبأ حونب ىو «٠ مهلوأ مدآب أدبف . مهبصانم فرشو

 بقعأو « مالسلا هيلع ىسيع هيف جردناف نارمع لآب ًاعبار ىتأ مث . ليعامسإ دلو نم هنأل ةِيلكيهللا لوسر
 قراوخ اهلكو . ىسيع ةدالو ةصقو «ىبحي ةدالو ةصقو . ميرم ةدالو ةصق : صصق ثالث ركذب كلذ

 . ريدقلا يلعلا ةردق ىلع لدت ةداعلل

 نم ذوخأم هر رحمإ» هقلخ ةوفص مهلعج يأ ةوفصلا نم هلصأو راتخا «ىفطصا» : ص تتغللا
 ناك نم وأ ىلاعت هلوق هيلع لديو . نمؤملا خ نمرفاكلاو . رفاكلا نم نمؤللا جرخي داوم نآوهو رخآلا هجولاب ةيآلارّسف نم يأر لعاذه )١( ش

 . يرصبلا نسحلا لوق وهو «هانييحأف ًاتيم



 نارمع لآ ةروس (5) ام

 ايندلا رمأ نم ءيش هبوشي ال يذلا لجو زع هلل صلاخلا دارملاو « ًاصلاخ ًارح لعجي يذلا وهو ةيرحلا
 يذلا وهو 8 لفاك وهف لفك لفك لاقي نامضلا : ةلافكلا «اهلفكو# هب مصتعا : اذكب ذاع .«اهذيعأ»

 عضوملا «بارحملا# ( نيتاهك ةنجلا يف ميتيلا لفاكو انأ ) ثيدحلا يفو هحلاصمب متهيو ناسنإ ىلع قفني

 «ًاروصح#» ©؟)دجسملا نموه كلذكو اهمدقمو اهفرشأو سلاجملا ديس : ةديبعوبأ لاق . فيرشلا يلاعلا

 ام |مهنم راتخن نالوق هانعم يف نيرسفمللو . تاوهشلا نع هسفن سبحي يذلا وهو « سبحلا وهو رصحلا نم
 هل دلوي ال نم رقاعلاو دلت ال ميقع «رقاعإ# ”ةفعلل لب زجعل ال ءاسنلا يتأي ال ىذلا هنأ : نوققحملاهراتخا

 دقو نيتفشلاب ءاميالا : ىربطلا لاق |مههريغب وأ سأرلاب وأ ديلاب ةراشإالا : زمرلا «ًا زمر ةأرما وأ رلجر نم

 عولط نم «راكيإلا» اهبورغ ىلإ سمشلا لاوز نيح نم « يشعلا# '”نينيعلاو نيبجاحلا يف لمعتسي
 : رعاشلا لاق ىحضلا تقو ىلإ سمشلا

 قوذت ّيشعلا درب نم ءيفلا الو 2 هعيطتست ىحضلا درب نم للا الف

 عيم هلا ضب نم هني هرم نيا لع لو مهر لاكو و احونو مدا< <َوَطصأ هلأ َّنإ 5

 عبي َتنَأ َكَنِ فم ْلقَعَف اروح ىنطب ىفام كتر ىلإ بَ َناَرْمع تأ تت ْذإ © ملط
 0 ا ا ا ا

 إو قئالاركحألا لب تْمَصَو اب لغأ هاو نأ اهعَصو نإ بر تلا اَتَعَصو الف يو ملعْلا

 م همر عام مشا حجل

 © حيزا ِنَطَبْفلا نم اََبِرْفَو َكِب هدأ نإ و جم ايم

 «ًاحونو» رشبلا وبأ مدآ مهنم هقلخ ةوفص ةوبنلل راتخا يأ «مدآ ىفطصا هللا نإإ» : ريييفللا
 نمو امهدالوأ نم ءايبنألاو قاحسإو ليعامسإ مهو هابرق يوذو هتريشع يأ «ميهاربإ لآوإ# نيلسرملا خيش
 ليئارسإ ينب ءايبنأ متاخ ميرم نب ىسيع مهنمو نارمع لهأ يأ «نارمع لآوإط نيلسرملا مناخ مهتلج
 ءايبنألا نآل ءايبنألا نيب نم ركذلاب ءالؤه صخو : يبطرقلا لاق مهنامز يملاع يأ «نيملاعلا ىلعإل

 حالصلاو ىَقّيلاو نيدلا يف نيسناجتم مهافطصا يل «ضعب نم اهضعب ةيرذإط مهلسن نم ًاعيجج لسرلاو

 تقو مهل ركذا يأ «نارمع ةأرما تلاق ذإ## مهرئ امضب ميلع دابعلا لاوقأل عيمس يأ #ميلع عيمس هللاو#

 كتدابعل ترذن يأ 4«ينطب يف ام كل ترذن ينإ بر « دوقاف تنب ةئح١ اهمساو نارمع ةأرما لوق
 «ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ ينم لبقتفإ» ةمدخلاو ةدابعلل ًاصلخم يأ «ًاررحب» ينطب يف هلمحأ ام كتعاطو

 هجو ىلع تلاق اهتدلو ا يأ 4 ىثنأ اهتعضو ينإ بر تلاق اهتعضو املف# يتينب ميلعلا يئاعدل عيمسلا يأ

 روكذلا الإ رذنلا يف لبقُي نكي مل هنأل اذه تلاق امنإ : سابع نبا لاق ىثنأ اهنإ بر اي راذتعالاو رسحتلا
 ملوأ كلذ تلاق تعضو يذلا ءيشلاب ملعأ هللاو يأ 4تعضو امب ملعأ هللاو# ىلاعت لاق ميرم هللا لبقف

 )١( يربطلا (”) . يبطرقلاو يربطلا يف هوحنبو . "9 /8 يزارلا رخفلا ريسفت (؟) . 4" /7 طيحملا رحبلا 885/5



 233 كثلاغلا ءزجلا

 01 ا ل ا لل كد خه هم 000 اهلَقَف

 اًهدنع دجو بارا واَعح داك يزكي لوب نيرا

 سم سيم م عك وسدع ا 2

 َكِلاَنَه يو باّسح رغب ان نم قزري هلل نإ دنع يَوْم كل دم كك لأ مرمي لَك 4

 لى هل ل ل ع مع حا غو ما كف -

 ماق وهو ةكبللملا هداف نيو ءاعدلا عيم َكَنإ ل رهبر اي ركحُر اد

 8 نصل ايو اًروصَحسو اديس هلأ نم كب ادصم حي كرش هللا نأ بارحملا ىف ٍلَصي

 ناتلمجلاو لضفأ هذه لب اهتبيهو يتلا ىتنألاك هتبَلَط يذلا ركذلا سيل يأ 4 ىشنألك ركذلا سيلوإ# هلقت
 نيملاعلل ةيآ اهنباو اهلعجو رومألا مئاظع نم اهم قّلع امو ةدولوملا هذه نأشل ًامظعت ىلاعت همالك نم ناتضرتعم
 يأ ميرم اهُتيمس ينإو ىثنأ اهّتعضو ينإ لصألاو نارمع ةأرما مالك ةمتت نم «ميرم اهتيمس ينإوإ#
 ناطيشلا نم اهتيرذو كب اهذيعأ ينإو# برلا ةمداخ ةدباعلا مهتغل يف هانعمو ميرم ىثنألا هذه تيمسأ

 ىلاعت لاق كلذ اهل هللا باجتساف ٠ ميجرلا ناطيشلا رش نم اهدالوأو كظفحب اهريجأ يأ * ميجرلا

 اهتبنأو #8 ءادعسلا قيرط اهب كلس : سابع نبا لاق ًانسح ًالوبق هللا اهلبق يأ 4نسح لوبقب اهبر اهلبقتف#
 اهل ًالفاك ايركز لعج يأ «ايركز اهلفكوإ# ةحلاص ةئشنت اهأشنو ةلماك ةيبرت اهابر يأ «انسح ًاتابن

 اهيلع لخد املكؤ# هللا دبعتت اهبارحم يف توزنا ءاسنلا غلبم تغلب اذإ ىتح ٠ اهحلاصمب مايقلل ًادهعتمو

 ةهكاف اهدنع دجو اهتدابع ناكمو اهترجح ايركز اهيلع لخد أملك يأ «ًاقزر اهدنع دجو بارحملا ايركز

 ميرم اي لاق # فيصلا يف ءاتشلا ةهكافو . ءاتشلا يف فيصلا ةهكاف اهدنع دجو : دهاجم لاق ٠ ًاماعطو

 ىأ «4باسح ريغب ءاشي نم قزري هللا نإ هللا دنع نم وه تلاقإ# ؟ اذه كل نيأ نم يأ ؟ «اذه كل ىنأ

 ةمارك ايركز هيف .ىأر ىذلا تقولا كلذ يف يأ «هبر ايركز اعد كلانهإب بعت الو دهج ريغب ًاعساو ًاقزر
 ًادلو كدنع نمينطعأىأ 4ةبيط ةيرذ كندل نم يل به بر لاقإ# ًاعرضتمو ًالسوتم هبر اعد ميرمل هللا

 يأ «ءاعدلا عيمس كنإ# ةكرابم ةحلاص ةبيط ىنعمو  ًارقاعو از وجع هتأرماو ًاريبك ًاخيش ناكو  ًاح اص

 ايركز نوك لاح ليربج هادان ىأ *4بارحملا يف يلصي مناق وهو ةكئالملا هتدانفإ# كادان نم ءاعدل بيحب

 ًاقدصم يأ «هللا نم ٍمملكب ًاقدصم ب ىسحيهمسا مالغب كرشبي يأ 4 ىيحيب كرشبي هللا نأإ# ةالصلا يف |مئاق

 دوسي ىأ «ًاديسو # بأ ريغ نم « نك » ةملكب قلخ هنأل هللا ةملك ىسيع يمسو . هتلاسرب نم ؤم ىسيعب

 ىلع هتردق عم ءاسنلا برقي الو ًادهزو ةفع تاوهشلا نع هسفن سبحي يأ «اروصحوإ# مهقوفيو هموق
 دروم تدرو ةيآلاو مذو صقن هنأل ءايبنألا ىلع زوجي ال لطابف ًانيّتع ناك هنأ نيرسفملا ضعب هلاق امو ٠ كلذ

 ةراشب هذهو : ريثك نبا لاق نيحلاصلا ءايبنألا نم ًايبن نوكيو يأ «نسيحلاصلا نم ًايبنوإ# 2'”ءانثلاو حدملا

 ركذ ال وأ انينع ناك هنإ مهضعب هلاق [ك سيل ًاروصح ناك هنأ ىسحي ىلع ىلاعت هللا ءانث نأ ملعإ ٠ ضايع يضاقلا نع ًالقن ريثك نبا لاق (1)
 ال يأ بونذلا نم موصعم هنأ هانعم امنإو , مالسلا مهيلع ءايبنألاب قيلي الو بيعو ةصيقن هذه : اولاقو نيرسفملا قاّذح اذه ركنأ دق لب « هل
 مث ةدوجوم اهنوك يف لضفلا امنإو . صقن حاكنلا ىلع ةردقلا مدع نأ اذه نم كل ناب دقو . تاوهشلا نم هسفن عنمي وأ روصح هنأك اهينأي

 . ىهتنا « مالسلا هيلع ىبحيك هللا نم ةيافكب وأ ىسيعك ةدهاجمب امإ اهعنمي



 نارمع لآ ةروس (7) "0

 لع
 0 راس مس ل ا اذ واس للص © و م مص سامص لو سل رقع 3 م

 لعجأ بر لَ ججاَنضام لعفي هَل َكلدك لاك رقاع ىنأضآو ركل نمل دقو مدع ىل نوكي
 هج ركْبإلاو ينَمْلب حَبسو اريثك كبر و ذو اًرمر الإ ماي ةئدَلَك سائل مْلكَ الأ كتبا َلاَك ةياَء ل ماس موري سا سام ص رخص س22 رقع 2 ج6 ماس ص ع2 -

 نم هولعاجو كيلإ هوُدار انإإ9 ىسوم مأل هلوقك ىلوألا نم ىلعأ يهو هتدالوب ةراشبلا دعب هتوبنب ةيناث

 ينتكردأ يأ «ربكلا ينغلب دقو# دلولا انيتأي فيك يأ «مالغ يل نوكي ىَنأ بر لاق '”4نيلسرملا

 تنب هتجوز تناكو دلت ال ميقع يأ «رقاع يتارماو# ةنس نيرشعو ةئام كاذنيح هرمع ناكو ةخوخيشلا

 يلا اج ل ل ل ب ع ا وس ع ب دي بج اب
 لمح ىلع ةمالع يأ «4ةيآ يل لعجا بر لاقإل رمأ همظاعتي الو ءيش هزجعي ال يأ # ءاشيام لعفي هللا كلذك

 الإ سانلا مالك ىلع ردقت ال نأ هيلع كتمالع يأ «ًازمر ال | مايأ ةئالث سانلا ملكت الأ كّشيآ لاقإ» يتأرما
 رك يف مالكلا نم عنه يوامس عام هيأ هنأ ضرلاو حيحص ”يوس كنأ عم اهيلايلب يأ ل ةثالث ةراشإللاب

 ملو ماعلا نع تفدقل 5 ةمعنلا ىلع ًاركش كناسلب ًاريثك ًاركذ هللا ركذا يأ «ًاريثك كبر ركذاوإ هللا

 تافص نع هللا هزن يأ «راكيإإلاو يشعلاب حبسو» زاجعإلا يف غلبأ كلذو هل حيبستلاو هلل ركذلا نع عنمي

 كبر مّظع ينعي : يربطلا لاق ٠ هلل لص دارملا : ليقو . هلوأو راهنلا رخآ يف هللا ناحبس كلوقب صقنلا

 . راكييالاو يشعلاب هتدابعب

 ميظعتل ناتضرتعم ناتلمج «ىثنالاك ركذلا سيلو» «تعضو اهب ملعأ هللاو» ١ : ةغالتبلا

 . دولوملا ةلزنم عفرو عوضوملا

 . ددجتلاو رارمتسالا ىلع ةلالدلل عراضملا ةغيص اهذيعأ ينإو# - ؟

 زاجم مالكلاو « ًاثيشف ًائيش ومني يذلا عرزلاب اهعرعرتو اهومن يف اههبش «ًانسح ًاتابن اهتبنأوإ» - "٠
 . ةيعبتلا ةراعتسالا قيرطب اهاوحأ عيمج يف اهحلصي امب اهتيبرت نع

 مهسيئر هنأل هل ابظعت ةعامجلا مساب هنع رّبعو ليربج يدانملا «ةكئالملا هتدانفإ - 4

 : ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو قابط راكبإلاو يشعلا يتملك نيب «راكيوالاو يشعلاب 8 - ه

 تحت موي تاذ يه انيبف ًارقاع ًازوجع تناك نارمع ةأرما « ةّنح» نأ يور : ىلوألا : دكياوفلا

 ًادلو ينتقزر نإ ًارذن يلع كل نإ مهللا : تلاقو هتنمتو دلولا ىلإ تّنحف هخرف معطي ًارئاط تأر ذإ ةرجش لظ

 "”رذنلا رس اذهو لماح يهو نارمع كله مث هتندس نم نوكيف سدقملا تيب ىلع هب قدصتأ نأ

 : لاق هًاقزر اهدنع دجو بارحملا ايركز اهيلع لخد |ملكإ» ىلاعت هلوق دنع ريثك نبا لاق : ةيناثلا

 )١( ريثك نبا رصتخم  . 781/1١دوعسلا يبأ ريسفت (؟) ١/770



 اقل ثلاغلا ءزجلا

 ةنفجلا ةصق رباج نع هدنسب قاسو ةريثك رئاظن اذه ةنسلا يفو . ءايلوألا تامارك ىلع ةلالد اهيف ةيآلاو

 ءيش اهدنع نكي ملف ماعطلا نع اهأسي ءارهزلا ةمطاف هتنبا ىلع لخدف امايأ عاج ْكَييبنلا نأ اهتصالخو

 . ازبخو |محل تآلتما دقو ةنفحجلا تأر مث ةنفج يف اهتعضوف محل ةعطقو نيفيغرب اهتراج اهيلإ تلسرأو

 او

 « ميقتسم ٌطارص اذه . . ىلإ . . كافطصا هللا نإ ميرم اي ةكئالملا تلاق ذإو» : ىلاعت هللا لاق

 )0١( ةيآ ةياهن ىلإ (57) ةيآ نم

 ربكلا نم غلب دق خيشو رقاع زوجع نم « ايركز نب ىبحيد ةدالو ةصق ىلاعت ركذ اَل : هبَسانلا

 , تاداعلا قرخ يف عورأو غلبأ وه امب اهبقعأ . ةداعلل قراخ ءيش ةينوكلا نئسلا ىضتقمب كلذو . ًايتع

 هذه ركذ نم ضرغلاو . لوألا نم بجعأ ءيش يهو بأ ريغ نم ىسيع حيسملا ديسلا ةدالو ةصق ركذف
 . هتيرشب ىلع لديل لوتبلا ميرم نم هتدالو ركذف . ىسيع ةيهولأ اوعدا نيذلا ىراصنلا ىلع ٌدرلا ةصقلا
 ىلع هللا رهظأ نيذلا ماركلا لسرلا دحأ هنأو . هتلاسر ىلإ ريشيل تازجعملا نم هب هديأ ام ركذب هبقعأو
 . ةيبوبرلا فاصوأ نم ءيش هل سيلو . تاداعلا قراوخ مهيديأ

 ءافخ يف سفنلا يف ىنعملا ءاقلإ : يحولا «هيحونإ» ماهلا ربخلا وهو أبن عمج «ءابنأ# : ىتتفغللا

 انه دارملا وهو هب عرتقي يذلا مهسلا ىلع قلطي دقو هب بتكي يذلا وهو فورعم ملقلا « مهمالقأإ»
 «7كرابملا هانعمو ةيناربعلاب احيشم هلصأو قورافلاو قيدصلاك ةفرشملا باقلألا نم بقل «حيسملا»

 نيب ام : لهكلا «داهكإ9 لفطلا شارف «دهملا# ردقلاو فرشلا ةهاجولاو . ردقو ماج اذافيرش «ًاهيجوإ»
 يرتعي ضايب وهو صربلاب باصملا «صربألا# ىمعأ دلوي يذلا «همكألا» ةلهك ةأرملاو خيشلاو باشلا
 . لاضع ءادو دلجلا

 هلأ رورو رسوم ما ص موو معصم مم ع اس سا سس هم »مدعم ع كم عم م م هيواس

 كيرل ىتنفأ ميرملب © نييللعلا ءاسن ىكع كلفطصأو كر هطو كافطصأ هللا نإ ميرملي ةكبتلملا تاق إو
8 

 هلأ نولي ميل تنك انو كبر د يحرك يملا هيأ ني كلذ هج بكرا عم ىكذأو كدت
 يأ ةكئالملا لوق تقو ركذا يأ 4كافطصا هللا نإ ميرم اي ةكئالملا تلاق ذإو» : رخثمس يغثتلا
 راذقألاو ساندألا نم «كرهطو# تاماركلاب كّصخف ءاسنلا رئاس نيب نم كراتخا هللا نإ ميرم اي ليربج
 نيملاعلا ءاسن رئاس ىلع كراتخا يأ #«نسيملاعلا ءاسن ىلع كافطصاو# ةشحافلا نم درهيلا هب كمهتا امتو

 ًاركش هتعاطو هتدابع يمزلإ يأ 4كبرل يتنقا ميرم اي8# بأ نودب دلو باجنإ يف هللا ةردق رهظم ينوكتل
 هيحون بيغلا ءابنأ نم كلذ نيلصملا عم هلل لص يأ «نيعكارلا عم يعكراو يدجساو# هئافطصا ىلع

 )١( فاشكلا ١/778
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 دع :
 رورو زوم م - 1 2 عروس س22 دوم ل جل ه مام مم سس 219 حراس س1

 همسأهنم ةملكب كر شب هللأ نإ ميرملب ةكيللملا تلاق ذِإ ©0نومصتخمي ْذِإ ميدل تنك امو ميسم لفكي مهب أ
 م ام رودس ءموو ل مر همر. سمر ا مد همم 2 ب 20001 لوك مادصوم 38 2 ريب موب

 نمو الهك و دهملا ىف سانلأ ملكيو ) نيبرقملا نمو ةرخآلاو ايندلا ىف اهبجو ميرع نبأ ىسبع حيسملا
 3 مام ب م عروس رس رم يتسم ع 5 رو ادرس 6 سم همم 2 3 م م كدا و. ص جرب نص )9 ضرع

 امنإف امأ حوضق اذإ ءاَسن ام قلحي هللآ كلاذك لاق رش ىنسسمب رلو دلو ىل نوكي كك بر تلاق ير نيحلاصلا
 كاكا و 20 وي رخص ل 02 ا م 2 هقعج لنص رص رس ار حروق لب سلا ري ل مرسدس 2 ظس

 ىلا ليو'رسإ يب كلِإ الوسرو يزد ليجنإلاو ةيروتلاو ةمكحلاو بنتكلا هملعيو ير نوكيف نك ,هل لوقي
 رراعم سد ماوس 21 5 سهما صا ير سس

 ع

 ربها نذإي اريط وكي هيف خفنأق بطلا ةعبهك نطل ني مل قلخأ لأ كبر نم باع مدح دق
 ةصق نمو لوتبلا ميرم اهتنباو نارمع ةأرما ةصق نم كيلع هانصصق يذلا اذه يأ 4كيلإ

 لبق نم اهملعت تنك ام دمحم اي كيلإ اهب انيحوأ يتلا ةماهلا رابخألاو ةبيغملا ءاينالا نم وه افإ ىسحي ايركز
 ىلع نوسفانتيو .نومصتخي ذإ مهدنع تنك ام يأ «ميرم لفكي مسمأ مهمالقأ نوقلي ذإ مه.دل تنك اموإ»

 يأ «نوسصتخي ذإ مهدل تنك اموإ» هتياعرو هفنك يف اهديري لك ةعرقلل مهماهس اوقلأ نيح ميرم ةلافك
 نأ يور . . ريبخلا ميلعلا هللا دنع نم ًايحو تناكرابخألا هذه نأ ضرغلاو , مهنم اهلفكي نميف نوعزانتي
 يف ةبجحلاك سدقملا تيب يف مهو رابحألا دنع اهتعضوو دجسملا ىلإ اهتلمحو ةقرخ يف اهتفل اهتدلو نيح ةّنح
 ةلافك يف تجرخف اوعرتقا مث مهمامإ تنب تناك اهنأآل اهيف اوسفانتف« ةريذنلاهذه مكنود : مهل تلاقف ةبعكلا
 ًالمعو ًامج ًاملع هنم سبتقتل اهتداعسل اهل ًالفاك ايركز نوك هللا رّدق انإو : ريثك نبا لاق "اهلفكف ايركز
 ةطساو الب هللا نم ةملكب لصحي دولومب يأ «هنم ةملكب كرشبي هللا نإ مسرم اي ةكئالملا تلاق ذإ» ًاح اص
 بأ الب هدلت اهنأ ىلع ًاهيبنت همأ ىلإ هّبسنو . حيسملا هبقلو ىسيع همسا يأ «ميرمنبا ىسيع حيسملا همسا# بأ
 دهملا يف سانلا ملكيو# هللا دنع #نيبرقملا نمو# |مهيف |ّظعمو اديس يأ «ةرخآلاو ايندلا يف ًاهيجو»
 نيتلاح لا نيتاه يف سانلا ملكي هانعمو » يرشحغتزلا لاق ًالهك مهملكيو مالكلا تقو لبق ًالفط يأ 4ًالهكو
 نمو# زاجعالا ينفةياغ كلذ نأ كش الو "”«ةلوهكلا لاحو ةلوفطلا لاح نيب توافت ريغ نم ءايبنألا مالك

 «رشب ينسسهي ملو دلو يل نوكي ىنأ بر تلاقإ# حالصلاو ىقتلا يف نيلماكلا نم وهو يأ #نيحلاصلا
 ال ميظع هللا رمأ اذكه يأ #ءاشي ام قلخي هللا كلذك لاق ؟ جوز تاذب تسل انأو دلولا ينيتأي فيك يأ

 دارأ اذإ يأ 4ن وكيف نك هل لوقي افإف ًارمأ ىضق اذإ»9 ببس ريغبو نيدلاولا نم ببسب قلخي ءيش هزجعي
 ةباتكلا يأ 4باتكلا هملعيوإ# نوكيف نك هل لوقي .ببس ىلإ ةجاح الو رخأت ريغ نم لصح ًائيش
 ظفحي هلعجيو يأ «ليجنإلاو ةاروتلاو# ءايبنألا ننس وأ لمعلاو لوقلا يف دادسلا يأ #ةمكحلاو#

 هلسريو يأ «ليئارسإ ينب ىلإ الوسروإ اذهو اذه ظفحي ىسيع ناك دقو : ريثك نبا لاق ليجنوالاو ةاروتلا

 ىلع لدت ةمالعب مكتثج دق ينأب يأ «مكبر نم ٍةيآِب مكتئج دق يّنأ» مهل ًالئاق ليئارسإ ينب ىلإ ًالوسر
 يأ «ريطلا ةئيهك نيطلا نم مكل قلخأ ينأ» يقدص ٌةيآو . تازجعملا نم هب هللا ينديأ ام يهو يقدص

 )١( فاشكلا (؟) . 761/5 يربطلا ١/7/4"



 "م كثلاثنلا ءزجلا

 مك 2و 2 هام سمو 00

 م ةيأع  مكفحَو كبل مرح ىذَلأ ضع مَ لحل ةلروتلا نم ىذدب نيب امل اًَدَصُمو 0 َنيِنمْؤُم مكان
 ه- وب م

 -» 2 2 الاد سم م . م خاص صرع هايس ىدو سمس سلا 6

 هبل كد يد و امو نوما منَ لآ ند ٌقوملا يح أو مر لاو ةكحللا

 سس

 27 3 1 مريب عمال سام امو عمممصم.و 2 0 -

 2 عفتسم طرص اذه هوديعاف ركبرو يفر هللاَنِإ م نوعيطأو هلأ اوقتاف كبر

 ةروصلا كلت يف خفنأ يأ «هللا نذإب اربط نوكيف هيف خفنأفإ» ريطلا ةروص لثم نيطلا نم مكل رّوصأ

 ريطيف هيف خفني مث ربط لكش نبطلا نم رّوصي . لعفي ناك كلذكو : ريثك نبا لاق. هللا نذإب ًاريط حبصتف
 ءىربأو# ىلوألا ةزجعملا هذهو « ©”هلسرأ هنأ ىلع لدت هل ةزجعم اذه لعج يذلا لجو زع.هللا نذإب ًانايع

 ييحأو# ةيناثلا ةزجعملا هذهو ١ صربلاب باصملا يفشأ اى ىمعأ دلو يذلا يفشأ يأ #« صربألاو همكألا

 : سفنأ ةعبرأ ايحأ دقو . هتردقو هللا ةئيشمب نكلو يتردقب ال ىتومل ضعب ب يبحأ يأ هللا نذإب ىتوملا

 رركو ٠ هريغو يبطرقلا ركذ اذكه حون نب ماسو . رشاعلا تنبو . زوجعلا نباو « هل ًاقيدص ناكو رزاع
 يف نورخدت امو نرلكأت امب مكئينأو# ةئلاثلا ةزجعملا هذهو . ةيهولألا مهوتل ًاعفد « هللا نذإب » ظفل

 رخدا امو لكأ امب صخشلا ربخي ناكف اهيف نوكشت ال يتلا مكلاوحأ نم تابيغملاب مكربخأو يأ «مكتويب
 تازجعملا نم هب مكتيتأ ايف ىأ «نينمؤم متنك نإ مكل ةيآل كلذ يف نإ# ةعبارلا ة ةزجعملا يه هذهو هتيب يف

 ىسوم ةلاسرل ادي ؤم ءاج هنأ مهربخأ مث « هللا تايآب نيقدصم متنك نإ يقدص ىلع لدت ةحضاو ةمالع

 ةاروتلا يف هب ءاج امل ًاديؤم « ىبوم ةلاسرل ًاقدصم مكتئجو يأ «ةاروتلا نم يدي نيب ام ًاقدصموإ» لاقف

 نبا لاق ىسوم ةعيرش يف مكيلع ًامرحم ناكام ضعب مكل لحألو يأ «مكيلع مرح يذلا ضعب مكل لحالو»
 يأ «مكبر نم ةيآب مكتئجو» حيحصلا وهو ةاروتلا ةعيرش ضعب خسن ىسيع نأ ىلع ليلد هيفو : ريثك

 هللا اوقتافإط ًاديكأت رّركو تازجعملا نم هب هللا ينديأ ام يهو يتلاسر ةحص ىلع ةدهاش ةمالعب مكتتج

 هل ةيدوبعلا يف ءاوس متنأو انأ يأ «هودبعاف مكبرو يبر هللا نإ» يرمأ اوعيطأو هللا اوفاخ ىأ «نوعيطأو

 ميقتسملا قيرطلا وه هتينادحوب رارقإلاو « هندايعو هللا ىوقت نإف يأ 4 ميقتسم طارص اذهإط العو "لج
 . هيف جاجوعا ال يذلا

 صاخلا ةيمست باب نم وهف ليربج هب ديرأو ةكئالملا قلطأ «ةكئالملا تلاق ذإو» ١ : ةمغالاَتلا
 . لسرملا زاجملا ىمسيو هل أيظعت ماعلا مساب

 باب نم اذهو « ميرم » ظفل رركت | كافطصا ظفل رركت «كافطصاو كرهطو كافطصا# - ؟
 . بانطإلا

 . ةرشابملاو سابللاو ثرحلاب هنع ىنك امك سملاب عامجلا نع ىنك رشب ينسسمي ملو» -*

 . قابطلا ةيعيدبلا تانسحملا نم «مَرْحِإطو 4 لحأ» ظفل نيب 4 مُرُح يذلا ضعب مكل لحألوؤط 4
 )١( ريثك نبا رصتخم ١/ 584
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 ًاحفص اهنع انبرض ىرخأ ةيغالب حاون كانهو . عضاوم ةدع يف بانطرالاو عضاوم ةدع يف فذحلا درو ايك
 . ةلاطإالا ةيشح

 ام لعفي هللا كلذكإوى حيةصق يفو «ءاشي ام قلخي هللا كلذك# هلوقب انه ريبعتلا هاج : هداف
 . قلخلا ركذ هبسانف يداع ببس ريغ نم عارتخاو داجيإ بأ ريغ نم ىسيع قلخ نأوه كلذ يف ًرسلاو «ءاشي
 ركذ هيسانف دلولا دوجو نم ةداعلا يف عنام مقعلاو ةحخوخيشلا دوجو نكلو نادوجوم جوزلاو ةجوزلا كانهو

 ٍ عادلا لعفلا

 يه « ميرم » الإ اهمساب ةأرما نآرقلا ىف ركذي ملدهللا نأيف ةمكحلا:ءاملعلا ضعب لاق : هةئسحت

 نيب هتجوز مسا ركذ نم فنأي ميظعلا نِإف هتجوز اهنأ نم ىراصنلا هلاق ام در ىلإ يفخ مفرط نم ةراشإلا

 014 مي رمنب ىسيع حيسملا همسأ 9: ةيآلا ف لاق اذهلو هل بأ دوجو مدع رابتعاب ىسيع اهيلإ بسنيلو سانلا

 « نيدسفملاب ميلع هللا نإف اولوت نإف . . ىلإ . . رفكلا مهنم ىسيع سحأ املف# : ىلاعت هللا لاق

 (51) ةيآ ةياهن ىلإ (017) ةيأ نم

 ىلاعت ركذ دقو . مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع حيسملا ةصق نع ثدحتت تايآلا لازتال : هَّبسسانملا
 قغ لدي ةعطاس نيهاوي .اهلكو هتازجعم ركذب اهبتعأ ملا حيبسملا ديسلاب ميرم ةراشب ةقباسلا تايآلا يف

 قي ل ا ا

 ءامسلا ىلإ هعفرو مهرش نم هللا هاجنف هلتق ىلع « دوهيلا » هللا ءادعأ مزع دقو هب ٍ

 سمخلا ساوحلا ضعبب كاردإلا وهو ساسحإلا نم هلصأو ققحتو فرع «سحا» : يتتغللا
 نمناولأ صولخل تايراوح تايرضحلل ليق هنمو هتصاخو لجرلا ةوفص وهو يراوح عمج «نويراوحلا#

 حباونلا بالكلا الإ انكْبت الو  انريغ نيكي تايراوحلل ٌلقف
 مهرئارس ءاقنو مهولق ءافصل نييراوح اوُمس ليه للا لوسرل ةباحصلاك ىسيع عابتأ نويراوحلاو
 . ملظأ اذإ ركمأو ليللا ركم لاقي : جاجزلا لاق ةيفحخ يف داسفلاب يعسلا هلصأو عادخلا : ركملا «اوركم#

 . ءاعدلا يف عرضتن «لهتبن# هريغو ءارفلا نع يكح نوملعي ال ثيح نم هدابعل هجاردتسا هللا ٌركمو

 ةنعللا ةلهبلاو . نعللاب ءاعدلا يف داهتجالا : لاهتبالا لصأو
 لوسرلل اولاق ىسيع رمأ ىف نفع هللا لوسر اولداجو . نارجن ىراصن دفو مدق ال : لورلا م

 هلوسرو هللا دبع هنإ لجأ : لاق دبع هنإ لوقت : اولاق ؟ لوقأ امو : لاق ؟ انبحاص متشت كلام : هلك
 ًاقداص تنك نإف ؟ بأ ريغ نم طق ا ًاتاسنإ ! تيأر له : 7 اولاقو اوبضغف ٠ لوتبلا ءارذعلا ىلإ اهاقلأ هتملكو

 ىلإ مهاعد امل مالسلا هيلع هنأ يورو ةيآلا «مدآ لثمك هللا دنع ىسيع لثم نإ# هللا لزنأف هلثم انرأف

 . نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح نم لوألا ءزجلا رظنا )١(



 ال ثلاثلا ءزجلا

  ًادلو هللا ذختا مكلوق : ثالث مالسإلا نم مكعنمي متبذك : لاقف , كلبق نيملسم انك دق : اولاق مالسإالا
 مث هلوق ىلإ . . ىسيع لثم نإ» هللا لزناف هوبأ نمف : اولاقف بيلصلل مكدوجسو « ريزنخلا مكلكأو
 متلعف نإ : ضعبل مهضعب لاقف « ةلهابملا ىلإ كي يبنلا مهاعدف «نييذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف لهتبن
 اورقأف برحلا وأ ةيزجلا وأ مالسإالا : لاقف ؟ اذه ىوس انيلع ضرعت امأ اولاقف اران مكيلع يداولا مرطضا
 . "9 ةيرحلاب

 ةهداووم 2 كام سرب ل مب ريوصامل لا ماو 70 - ما سام 2 صاعو را سو را 26 - 2 مالساةصم

 دبشأو هللاب انما هلل راصنأ نحن نوي راوحلا لاق هلل لإ ئراصنا نم لاق رفكْلا مهنم ىسيع سحا املف *

 ٍِ م مصاص 225 نب امومة يو ياو 2 هم - جي

 ريخ هللأو هللا كمو أوكمو (يجنيدهشلا ممانبتك اق لوسرلا انعبتأو لنا اهباتما+ انبر (ه نول انأب
- 

 0 3 رمصو ريم م 0000 ل و لا ا للا لا ا 2 هما 2 2 00

 ةلوعبا نيل لعاجو أورُمك يذلا نم ةلرهطمو لإ كعفارو كيقوتم ىلإ جسيعلب هللا لاَ ذِإ جنين
 ل0

 مس يم جنم نى را مجم 0 2 “َ مرا سوم 72 1م را سام سام ترا 1 سم سا ويسرا لس ءءء

 نيا اماق 2 َنوُفلَتحَت هيف منك ايف ركديب ركحأف ركع م لإ مث ةمليقلا موي لإ اورفك َنيِْلا وق

 هللا ىلإ ةوعدلا يف يراصنأ نم يأ هللا ىلإ يراصنأ نم لاق# هلتق مهتدارإو لالضلا ىلع رارمتسالاو
 هعابتأ نم ءايفصألا نونم ؤملا لاق يأ «هللا راصنأ نحن نويراوحلا لاق# هللا ىلإ ينعبتي نم يأ : دهاجم لاق

 نوداقنم اننأب دهشاو هب انتكج اميو هللاب انقدص يأ «نوملسم انأب دهشاو هللاب انمآ# هللا نيد راصنأ نحن

 كتايآب انمآ يأ #نيدهاشلا عم انبتكاف لوسرلا انعبتاو تلزنأ امبانمآ انبرإ8# كترصن يف نوصلخم كتلاسرل

 هعفرو مهرش نم هللا هاجنف هلتق اودارأ يأ «هللا ركمو اوركموؤ» لاقف ىسيع لتق اودارأ نيذلا نيرمآتملا

 اذهلو "”ةلكاشملا باب نم ًاركم يمسو «اذوهيد نئاخلا كلذ ىلع ههبش ىقلأو ىذأب سمي نأ نود ءامسلا ىلإ
 مهللا ) ثيدحلا يفو مهريبدت يف مهريمدت لعج ثيحب ًاركم مهاوقأ يأ 4نيركاملا ريخ هللاو# لاق
 مث ءامسلا ىلإ كعفار ينإ يأ «يلإ كعفارو كيفوتم ينإ ىسيع اي هللا لاق ذإ» ( ىلع ركمت الو يل ٌركما
 لاق ىذأ نود املاس ءامسلا ىلإ هعفرو دوهيلا نم هتاجنب هتراشب دوصقملاو كلجأ لماك كئافيتسا دعب كتيمم

 : لاقف يربطلا هركذ دقو . كلذ دعب كيفوتم مث لإ كعفار ينإ هريدقت رخؤملاو مدقملا نم اذه : ةداتق
 دعب كيفوتمو . اورفك نيذلا نم كرهطمو لإ كعفار ينإ ىسيع اي هللا لاق ذإ : كلذ ىنعم نورخآ لاقو
 لاق كلتق اودارأ نيذلا رارشألا رش نم كصلخم يأ «اورفك نيذلا نم كرهطمو»'"ايندلا ىلإ كايإ يلازنإ

 . مدقت دقو ىنعملا يف فالتخالا عم ظفللا يف قلفتالا : ةلكاشملا (؟) . ه8 ص يدحاولل لوزنلا بابسأو ٠١ /4 يطرقلا )١(

 هدر دقف فيعضف مونلا ةافو ةافولاب دارملا مهضعب لوقو عفر مث ران نم تاعاس ثالث يفوت هنا نيرسفملا ضعب لوق امأو ؛8 /5 يريطلا (”)

 وهو يربطلا رايتخا وهو ديز نباو نسحلا لاق اهك مون الو ةافو ريغ نم ءامسلا ىلإ هعفر ىلاعت هللا نأ حيحصلاو ٠ : يبطرقلا لاق نوققحملا
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 2 هر صرع رص ع ةكاض 8 5 م رر هج 20000 م ل رك رص لل ياسا سو ظل

 تحلصلا أوم أونما نذل مآ ه] ٌنيرصلت نم م امو ةرشآلاو ايندلا يفاديِدَش ًاباذع مبدع و
0 

 لثم نإ ي) يكحلا رك ذلآو تليألا نم كيل هولشت َكلَذ © نيبلدظلا بحال هللاو هروجأ مييفويف مرر هم اوص 2 صا مص سرع محض اص ص 2 8 ميدو موكل ع4. الو
 ل

 ني نكن اك كبَر نم نا 2 نكس نع ل لاَ بار نيب لح مدل< لَك أ دنع يع
 بم ص هل موالسص ص تصوإل مت نيس نورس صرع رس تح تس رح رع ميج ع ينج ما اسم نمو سا مورلو

 60 ءاسنو رق ءاتبأو انءاتبأ عدت أولاعت لف للا نم كلءاجام دعب نم هيف َكِجاَح ْنَف كج َنرئممْل
 اهل

3 

 © َنيدسَْمْلاِب مل هللا اووَم نإَف تود مكحلا_ ٌريِزَمْنا وك هلا َنإَو لل الإ هنّ نما
 اورفك نيذلا قوف كوعبتا نيذلا لعاجو# هموق رافك نمو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا نم هرهط : نسحلا

 ىلإ مهأوان نم ىلع نيرهاظ كتوبن اودحج نيذلا قوف كب اونمآ نيذلا كعابتأ لعاج يأ «ةمايقلا موي ىلإ
 قوف# ىراصنلاو نيملسملا نم كتوبنب اوقدص يأ «كوعبتا نيذلا# : نيلالجلا ريسفت يف لاقو ةمايقلا موي

 هيف متنك اف مكنيب مكحأف مكعجرم لإ مث» فيسلاو ةجحلاب مهنولعي دوهيلا مهو «اورفك نيذلا
 امأفإط ىسيع رمأ نم هيف نوفلتخت متنك ايف قحلاب مكعيمج نيب يضقاف هللا ىلإ مكريصم مث يأ «نوفلتخت
 ينإف كنلمل نوفلاخملا كتوبنب نورفاكلا امأ يأ «ةرخآلاو ايندلا يف ًديدش اباذع مهبذعأف اورفك نيذلا

 مهل سيل يأ 4نيرصان نم مهل امو» منهج رانب ةرخآلابو . يبسلاو لتقلاب ايندلا يف ًاديدش ًاباذع مهيذعم
 نونمؤملا امأو يأ «مهروجأ مهيفويف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأو» هللا باذع مهنع عنمي رصان

 اماظ ناك نم بحي ال يأ #نيملاظلا بسحي ال هللاو#» ةصوقنم ريغ ةلماك ةحلاصلا مهلامعأ ءازج مهيطعيف
 تايآلا نمو» دمحم اي كيلع اهصقن يتلا ءابنألا هذه يأ «كيلع هولتن كلذإ» ؟ هدابع ملظي فيكف

 هفلخخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا . مكحملا ميركلا نآرقلا تايآ نم يأ «ميكحلا ركذلاو
 مدآ نأشك  بيرغ هباب يف وهو - بأ الب هقلخ ذإ ىسيع نأش نإ يأ «مدآ لشثمك هللا دنع ىسيع لثم نإ»

 رمأ سيلف . ناكف نك هل لاق مث مأ الو بأ ريغ نم مدآ قلخ يأ #ن وكيف نك هل لاق مث بارت نم هفلخإ»
 الف ىسيع يف حلا لوقلا وه اذه يأ *نيرتمملا نم نكت الف كبر نم قحلا# مدآ رمأ نم بجعأب ىسيع
 حضو امدعب ىسيع رمأ يف كلداج نم يأ «ملعلا نم كءاج ام دعب نم هيف كجاح نمف# نيكاشلا نم نكت

 عمتجن | اومله يأ « مكسفنأو انسفنأو مكءاسنو انءاسنو مكءانبأو انءانبأ عدن اًوّلاَعَت لقفإ نابتساو قحلا كل

 هللا لوسر اعد ةيآلا هذه تلزن امل ملسم حيحص يفو ةلهابملا ىلإ هسفنو هءاسنو هءانبأ مكنمو انم لك و عديو

 عرضتن يأ «نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف لهتبن مث» يلهأ ءال ؤه مهللا : لاقف ًانيسحو ًانسحو ةمطاف
 نع ةيزجلاب اولبقو اوعنتما ةلهابملا ىلإ مهاعد |ملف « ىسيع نأش يفانم بذاكلا نعلا مهللا : لوقنف هللا ىلإ

 وبأ لاق « الام الو الهأ نودجيي ال اوعجرل ِةقَِي هللا لوسر نولهابي نيذلا جرخول» لاق هنأ سابع نبا



 ا ثلاثلا ءزجلا

 نإإ» ىلاعت لاق مث 206 هتوبن ةحص ىلع ميظع دهاش هقدصب مهملعل ةنعالملا ىراصنلا كرت يفو » : نايح
 هيف كش ال يذلا قحلا وه ىسيع نأش يف دمحم اي كيلع هانصصق يذلا اذه يأ *قحلا صصقلا وه اذه

 ول هللا نإوإ» تيلثتلاب مهوق يف ىراصنلا ىلع در هيفو « هللا ريغ هلإ دجوي ال يأ «هللا الإ هلإ نم امو»
 «نيدسفملاب ميلع هللا نإف اولوت نإفإ» هعنص يف ميكحلا هكلم يف زيزعلا هنأش لجوه يأ «ميكحلا زيرعلا
 ءازجلا رش كلذ ىلع مهيزاجيسو مهب ميلع هللاو نودسفم مهن ءإف ديحوتلاب رارقإ ,الا نع اوضرعأ نإ يأ

 ملعُي امنإو سوسحمب سيل رفكلا ذإ ةراعتسا اهيف : نايحوبأ لاق «سحأ (لفط_-١ : هغالتبا
 . ةراعتسالا عون نم هيلع سحلا قالطإف هب نطفيو

 . ةلكاشملا باب نم وهو قاقتشالا سانج نيركاملاو اوركم ظفل نيب «نيركاملا ريخ هللاو» - ؟

 . ةحاصفلا يف عونتلل ةبيغلا ريمض ىلِل ملكتلا ريمض نم تافتلا هيف 4مهروجأ مهيفويفإل

 ةالصلا هيلع هفيرشتل لوسرلا ىلإ ةفاضإالا عم ةيبوبرلا ناونعل ضرعتلا «4كبر نم قحلا - 4
 . مالسلاو

 5 دوعسلا وبأ هدافأ تيبثتلا ةدايزل جبيهتلاو باهلإلا باب نم وه « نيرتمملا نم نكت الف#» ©

 هسفنل هناحبس هللا يضر فيك : لاقف دينجلا لجر لأس : طيحملا رحبلا بحاص لاق : ةكفيطل
 ينارهظلا نالف يندشنأ نكلو لوقت ام يردأ ال : لاقف 3 هريغ هب باع دقو ركملا

 اكاذ كنم نسحيف هلعفتف يدنع لمفلا كاوس نم حبقيو
 «!لقعت تنك نإ كتبجأ دق : هل لاق مث

 «ميظعلا لضفلا وذ هللاو . . ىلإ . . ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي لق» : ىلاعت هللا لاق
 ل

 د . حيسملا ةيهولأ نأش يف مهاوعد لطبأو ىراصنلا ىلع ةجحلا نآرقلا ماقأ ل : ٌةَساْنملا
 هتلم تناك ذإ 3 مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا يبأب ءادتقالاو 3 ديحوتلا لل 6 ىراصنلاو دوهيلا 2 نيقيرفلا

 نأ ني مث « نيقيرفلا نم لك معز اك ينارصن الو ايدو نكي ملو ٠ مالسإلا ةلم يهو ةحمسلا ةيفيحلا

 لبقاف ءاوّسلا ىلإ كاعد دق لاقي : ةديبعوبأ لاق فصّنلاو لدعلا : ءاوسلا «ءاوس» : صتتنفغللا
 : ريهز لاق هنم

 ءاوّسلا اهيف اننيب ىّوسُي  اهيف ميض ال ةطخ ينورأ

 )١( /؟ طيحملا رحبلا (7) . 48. /7 طيحملا رحبلا 4175



 نارمع لا ةروسم (؟) ١م

 هجو» طلتخاو هبتشا اذإ هيلع ٌْرمألا سبأ : لاقيطلخلا : سّيَّللا «نوسبلت8 تنمت «تّدو» 'قحأ «ىلوأ»
 : رعاشلا لاق هلوأ راهنلا نم هجاوي ام لوأ نال ًاهجو يّمس هلوأ «راهنلا

 «:رابخ هجوب انتوسن تأيلف كلام لتقمب ًارورسم ناك نم

 كك هللا لوسر دنع اوعمتجا نارجت ىراصنو دوهيلا رابحأ نأ سابع نبا نع يور : كفل م
 هللا لزنأف ًاينارصن الإ ناك ام : ىراصنلا تلاقو « ًايدوهي الإ ناك ام : دوهيلا تلاقف ميهاربإ يف اوعزانتف
 . ؟"ةيآلا «أملسم ًافينح ناك نكلو ًاينارصن الو ًايدوهب ميهاربإ ناك ام

 انضعب لس اكوا ءوي لما هلا اِبْن الأ كتييو انبي ماوس ةملك ل أوُلَعَت تكلا َلهأتِيْل
8 

 ام مهر ف نجح بتنا لقت هجترئيناثأب وثب ولو طا نوم ناهز اًهتب
 م عصا ع م ل1 راس سل سل ص عل اس يل سل سيل شا تدق داس جار, .عرمإرا مصر م 4
 نوجاحت ملف مّلع ءوب حل أيف مججلح ءألؤته متناكه يور نولقعت الف أ هدعب نمالإ ليجنإلاو ةطروتلا تان

 دوهيلا رشعم اي مه لق يأ «مكنيبو اننيب ماوس ملك ىلإ اًوُلاعت باتكلا لهأ اي لقإ» : راسيمتل قمل
 هب كرسشن الو هللا الإ دبعن الأ#» ضعبل انضعب نم فاصنإ اهيف ةميقتسم ةلداع ةملك ىلإ اومله ىراصنلاو

 يأ «هللا نود نم ًاباب رأ ًاضعب انضعب ذختي الو ًاكيرش هل لعجن الو ةدابعلاب هدحو هللا درفن نأ يأ «ًائيش

 مهل اولحأ اهف نابهرلاو رابحألا اوعاطأو . ىبسيعو ًاريزع ىراصنلاو دوهيلا دبع امك ًاضعب انضعب دبعي ال
 اوناك امأ ولك لاقف ٠ هللا لوسر اي مهدبعن انك ام متاح نب يدع لاق تلزن ال ةيآلا نأ يور . اومرحو
 اودهشا اولوقف اوُلوت نإف» كاذوه كت يبنلا لاقف معن : لاقف ؟ مهوقب نوذخأتف نومرحيو مكل نوُلحي
 رشعم اي اودهشا متنأ اولوقف ةلداعلا ةوعدلا كلت لوبق اوضفرو ديحوتلا نع اوضرعأ نإؤيأ «نوسلسم انأب
 مل باتكلا لهأ اي ةدابعلا هل نوصلحم ةينادحولاب هلل نورقم . نوملسم نودحوم اننأب باتكلا لهأ

 ىلع هنأ نومعزتو ميهاربإ يف نوعزانتو نولداجت مل ىراصنلاو دوهيلا رشعم اي يأ 5 يف نوجاحت
 ٍنورقب هدعب نم الإ نايدألا هذه تثدحام هنأ لاخ او ىأ «هدعب نم الإ ليجنإالاو ةاروتلا تلزنأ امو مكنيد

 « ةنس فلأ ىسومو ميهاربإ نيب ناك دقف ؟ مكلوق نالطب 4نولقعت الفأ# ؟ اهلهأ نم نوكي فيكف ةريثك
 ايف متججاح ءالؤه متنأ اه خيبوتلل ماهفتسالاو ؟ لقاع كلذب لوقي فيكف ةنس افلأ ىسيعو ىسوم نيبو

 هنامز متشع دقو ىسيع نأش يف متمصاخو متلداج ىراصنلاو دوهيلا رشعم اي متنأ اه يأ #ملع هب مكل

 ميهاربإ نأش يف نولداجتو نومصاخت ملف يأ «ملع هب مكل سييل ايف نوجاحت ملفإ» هومتمعز ام متمعزف
 ال متنأو ملعي هللاو» ؟ ةقامحو ةهافس هذه تسيلفأ ؟ ملع نودب ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا ىلإ هنوبسنتو هنيدو

 ءاعدتسا اذهو » : نايحوبأ لاق ٠ كلذ نوملعت ال متنأو ميهاربإ رمأ نم قحلا ملعي هللاو يأ 4نوملعت
 ىلاعت هللا مهبذكأ مث "6 ملعت الام ملعأ ينإف عمسا : هملعي ال ءيشب هربخت نمل لوقت امك اوعمسي نأ مهل

 )١( طيحملا رحبلا (م) 465 /؟ نايبلا عمجم (؟) . 91 ص ةديبع يبأل نآرقلا زاجم 585/5



 نايل كلانلا ءزجلا

 كلك مود مر م عموم 2 [ م لع حام ع سا موم

 يح لكنك أياما ادومي مهر انك مهجن أو غي هلأ وملع ءدي ل اميف

 م مصر 2 مر مصاص رج س4

 سو وا نيل ىنلأ ادم هرعبلا نيل مهر سانلا َلوأ نإ 2 َنيِكِرْشمْل نم ناك امو امل سم

 روع مس رب سر 7 0 17 00 مال اى سرا م سد ءءء

 7 َنورعشب امو مهسفنأ آل َنولضيي امو ركنولضيرول بلتكلا له نم هَمِياط تدو 20 نيِنمْؤمْلا لَو

 لطب قحلا ٌنوسبْلت مل بتكلا لْهأتي هج َنودَبْنَ متنأو هلآ تاياعب ٌنورْفكَن مل يتكحلا له
 هَجو أونما# َنيِْلا لع َلِزنأ يدل أونما ء بتكلا له نم ةَماط تاو 2 وُ ذأ حا َنومَتْكَنَو ى1 جم رم ع رام وس ىلا ص اصول ل رص ار ل صل

 7 نوعي مهل ردرخا أ أورفك او راب

 الو ةيدوهيلا نيد ىلع ميهاربإ ناك ام يأ «ًاينارصن الو ًايدوهب ميهاربإ ناك ام» لاقف ميهاربإ ىوعد يف
 ىسيع عرش نع ةفرحم ةلم ةينارصنلا كلذكو« ىسوم عرش نع ةفرح ةلم ةيدوهيلا نإف « ةينارصنلا نيد ىلع

 ناك يأ « نيكرشملا نم ناك امو# ميقلا نيدلا ىلإ اهلك نايدألا نع ًالئام يأ «ًاملسم ًافينح ناك نكلوإ»

 درو « هللا نب حيسملاو , هللا نب ريزع وق يف نوكرشم ممأب ضيرعت هيفو « ًاكرشم نكي ملو السم
 ىلإ باستنالاب سانلا قحأ يأ «هوعبتا نيذلل ميهاربإب سانلا ىلوأ نإ# ميهاربإ ةلم ىلع مهنأ نيكرشملا ىوعدل

 نيذلاو# كي دمحم يأ «يبنلا اذهوإ» هدعبو هرصع يف هجاهنمو هقيرط اوكلس نيذلا هعابتأ ميهاربإ
 نيو يلو هلاوإ) متأ ل نيد ىلع نحن طولوقي نب نوريدجلا مهف دمحم ةمآ نم نونمؤلا يأ «اوشم

 لهأ نم ٌةفئاط تّدو» هلوق لرزن ةيدوهيلا ىلإ ةباحصلا ضعب دوهيلا اعد املو . مهرصانو مهظفاح يأ

 «مهسفنأ الإ نواضي امو ًايغبو ًادسح مهنيد ىلإ عوجرلاب مكلالضإ وثق يأ « كتولضي ول باتكلا
 مث ٠ كلذل نونطفي ام يأ «نورعشي اموإ» مهباذع هب فعاضُي ذإ مهيلع الإ كلذ لابو دوعي ال يأ

 ىلع لزتملا نآرقلاب يأ «هللا تايآب نورفكت مل باتكلا لهأ اي» لاقف حيبقلا مهلعف ىلع نآرقلا مهخبو

 مل يأ «لطابلاب قحلا نوسِلَت مل باتكلا لهأ ايإ» قح هنأ نوملعت يأ «نودهشت متنأو» للي دمحم

 يأ «نوملعت متنأو قحلا ن نومتكتو# ؟ ليدبتلاو فيرحتلاو هّبششلا ءاقلإب لطابلاو قحلا نيب نوطلخت

 مهركم نم رخآ ًاعون ىلاعت ىكح مث . كلذ نوملعت متنأو ِلِكَو دمحم ةفص نم مكبتك يف ام نومتكت

 مالسرالا نيد يف سانلا اوككشيل هرخآ يف هنع اودتري مث راهنلا لوأ يف مالسئالا اورهظي نأ وهو ؛ مهثبخو

 : ريثك نبا لاق عراهتلا هجو اونمآ نيذلا ىلع لزنأ يذلاب اونمآ باتكلا لهأ نم ةفئاط تلاقو## لاقف

 اورهظي نأ مهنيب اورواشت مهنأ وهو . مهنيد رمأ سانلا نم ءافعضلا ىلع اوسبليل اهودارأ ةديكم هذهو

 ان سانلا نب ةلهجلا لوقيل مهنيد ىلإ اودترا راهنلا رخآ ءاج اذإف نيملسملا عم اولصيو راهنلا لوأ ناميالا

 مالسإلاب اورفكا ىأ «هرخآ اورفكاو# ”نيملسملا نيد يف بيعو ةصيقن لع مهعالطا مهنيد ىلإ مهدر



 نارمع لآ ةروس (”) ا

 200 8-5 ه2 4 بهل اخ دوس 2 سر ىرسا 2 2 ا

 كور دنع الوجاحبوأ ميو ام لد 3 كوي نأ هللا ىده ئّدملا نإ ل ٌركنيد عت نمل الإ ًاونمؤن
 0 م اسمر

 ِلْضَمْلاذ هلأ 0 صخب مِلَع عسو هلو ل

 2 ىظعلأ

 عبت نمل الإ اونمؤت الوإ» هنع نوعجريف مهنيد يف نوكشي مهلعل يأ «نوعجري مهلعلإ راهنلا رخآ
 راحأل اونئمطتو مكرس اورهظت الو اوقدصت ال : ىنعملاو مهنع هللا هاكح دوهيلا مالك ةمتت نم اذه «مكنيد
 ىدهلا امنإو مكيديأب سيل ىدهلا دمحم اي مه لق يأ هللا ىده ىدهللا نإ لق» مكنيد ىلع ناك اذإ الإ
 لاعت نكذب مث ع ةيضارتعا ةلمتملاو 1 نوع ؤلا يدم اى وتلع هيرو ناجإلا لإ اشي نب يدع , هللا ىده

 لوقي يأ « مكبر دنع مكوجاحي وأ م متيتوأ ام لثم ٌدحأ ىتؤُي نأ» لاقف دوهيلا مالك ةيقب ضارتعالا كلذ دعب
 مك يسال ةوبنلا ىعدا نميف اورظناو « مكنيد عيت نم الإ اوقدصتاال : جمع فعلا دوهيلا

 لثم دحأ ىتؤي نأ ةيشخ . مكنيد ىلع ناك اذإ الإ ةوبنلاب ردحأل اوفرتعت الو اورقت الو . هوبذكف الإو هوقدصق
 ةجحلا هل نوكت هنيد يف اولخدت ملو دمحم ةوبنب متررقأ اذإف . مكبر دنع هب مكوجاحي نأ ةيشخو متيتوأ ام

 يأ «ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا نإ لقإ» يي هللا لوسر نع ةوبنلا يفن مهضرغو « ةمايقلا موي مكيلع
 هللاو# ءاشي نم هيتؤي هللا ديب هلك ريخاو لضفلاو هللا ديب وه افإو مكيلإ سيل ةوبنلا رمأ دمحم اي مهل لق
 صتخي يأ «ءاشي نم هتمحرب صتخيإ» هل لهأ وه نم ملعي ماعنإالا عساو ءاطعلا ريثك يأ «ميلع عساو
 . عنمُي الوٌدحُي ال ميظع عساو هلضف يأ «ميظعلا لضفلا وذ هللاو» ءاش نم ةوبنلاب

 ىلإ هلوق يف ٌراجملا : يتأي ام ةغالبلاو ةحاصفلا بورض نم تايآلا هذه تعمج : ةغاللتلا
 نيدلا ءاس ؤرل مهتعاط هبش ثيح 4ًابابرأإ# هلوق يف هيبشتلاو . عمجلا ىلع دحاولا مسا قلطأ ثيح 4ةملك
 هلوق يف ماتلا سانجلاو «لطابلاب قحلا» هلوق يف قابطلاو . ةدابعلل قحتسملا برلاب ليلحتلا رمأ يف

 يف فذحلاو . نطاوم ةدع يف راركتلاو 4يلوؤطو «ىلوأإ# يف قاقتشالا سانجو «نولضُي امو مكنولضيو#
 "”نطاوم ةدع

 دهشتساو مالسإلا ىلإ هيف هوعدي مورلا كلم « لقره ٠ ىلإ ًباتك قب هللا لوسر بتك :ةدئاتف
 0 .٠ 000 1 ال ا ا

 0 2 ا 3 مّلَست ملسأ .٠ مالسإلا ا : لعب

 الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب اوس ةملك ىلإ اًوَلاعَت باتكلا لهأ ايو مدخلاو نيحالفلا ينعي  نييسيرألا مإ

 "”#نوملسمانأب اودهشا اولوقف اولوت نإف هللا نود نم ًابابرأ ًاضعب انضعب ذختي الو ًائيش هب كرشن الو هللا
 . ملسمو يراخبلا حيحص رظنا (؟) . طيحملا رجببلا نع ًالقن )١(



 "ك١ ثلاثلا ءزجلا

 «نوملسم متنأ ذإ دعب . . ىلإ . . كيلإ هدؤي راطنقب هنمأت نإ نم باتكلا لهأ نمو» : ىلاعت هللا لاق

 (4:) ةيآ ةياهن ىلإ (7©) ةيآ نم
 هبقعأ . ركملاو ديكلاو ثبخلا نم هيلع مه امو . باتكلا لهأ حئابق ىلاعت ىكح امل : ةبَسانملا
 سانلاو هللا اوناخ دقف . ةينيدلاو ةيلاملا : نيتيحانلا نم مهتنايخ يهو ةصاخ دوهيلا فاصوأ ضعب ركذب

 .٠ لطابلاب سانلا لاومأ لكأ مهلالحتساو 3 هانعم نع هللا مالك مهفيرحتب

 هتبلاطم ىلع ًاموادمو ًامزالم «ائاقإ مدقت دقو ريثكلا لاملا راطنقلا «راطنق# : ص لل |

 يللا نم «نوولي» كلذك اوناك برعلاو بتكي الو أرقي ال يذلا يمألا لصأو برعلا مهب  دارملا 4نييمألا#
 ىلإ ةلزنملا تايآلا نع اهوليميل مهتنسلأ نولتفي مهأ دارملاو اهتلتف اذإ هدي تيول : لوقت لتفلاو فّللا وهو
 ىلإ بوسنملا وهو ينابر عمج «نيينابر# هللا ةمحر نم مه بيصن ال يأ «قالخ ال ةفرحملا تارابعلا
 ©ءاملع ءامكح اونوك : هانعم يربطلا لاق برلا

 هتمدقف يندحجف ضرأ دوهيلا نم لجر نيبو ينيب ناك : لاق سيق نب ثعشألا نع : : لوزُنلا بيس

 فلحي ًاذإ : تلق فلحا : يدوهيلل لاق «٠ ال : تلق ؟ ةنّيب كل له ديكو هللا لوسر يل لاقف لَ يبنلا ىلإ

 . ةيآلا 2” . . هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ هللا لزنأف يلامب بهذيف

 تمدام ا دي هديا ا رانيدب ُهْنمأَ نإ نم مهنمو بإيران هم 1 ” تك لهأ نو نمو م ل ص ل اس حرص م23 ريو م م وسع طك ع

 مسا رييسوم يرلم م 0 04 ل رو مسام تس مومو

 لس يب م خب و 31و وأ واج صرع

 كبكلوأ اليلق قي 5 نور 50 4 500 سَ َنَِف [ ا وا نم لب

 هتنمتئا اذإ نم دوهيلا نم ىأ «كيلإ هدؤي راطنقب هنمأت نإ نم باتكلا لهأ نمو» : ركسفنلا
 نإ نم مهنمو# هيلإ اهادأف ًابهذ ةيقوأ فلأ يشرق هعدوأ مالس نب هللا دبعك هتنامأل كيلإ هاذأ ريثكلا لاملا ىلع

 ىلع يشرق هنمتئا ءاروزاع نب صاحنفك ةتنايخل رانيد ىلع نمت وي ال نم مهنمو يأ «كيلإ هدؤي ال رانيدب هنمأت

 سيل اولاق مهنأب كلذ# هيلع ًادهشُمو هل ًامزالم تنك اذإ الإ ىأ «امئاق هيلع تمد ام الإ» هدحجف رانيد
 ينعي  نييمألا لاومأ مهل حابأ هللا نأ مهمعز ةنايخلا ىلع مهلمح امن يأ « ليبس نييمألا يف انيلع

 اذإ انيلع دحأل ليبس الف . ديبع انل قلخلاو «ه ٌؤابحأو هللا ءانبأ نحن# اولاق دوهيلا نأ ىور  برعلا

 مهو بذكلا هللا ىلع نولوقيوإل اننيد فلاخ نم لام انل حابأ هللا نإ اولاق مهنإ ليقو . انديبع لاومأ انلكأ
 اولاق امل مهنأ يور ٠ نورتفم نوبذاك مهخأ نوملعي مهو كلذ مهئاعداب هللا ىلع نوبذكي يأ 4نوملعي

 تحتوم الإ ةيلهاجلا يف ناك ءيش نم امهللا ءادعأ بذك : ةظيهللا يبن لاق «ليبس نييمألا يف انيلع سيل»

 )١( يبطرقلا (؟) . ه1. /5 ىربطلا 30/4 .



 نارمع لآ ةروس (9) 5

 عجيل باع ومجال دفان ميل تب لولا منكر قرع نش نكح
 دحين وفير بكلامك يهيم تكلا, لَ
 حلاو بتكلا هلا هبي نر شبل كام يج نولي هو بذكل آلآ لع نوف و هللا دنع نم وه امو

 مك اوبس نم مَاذَا وك بلم
 هج توم من ذإدْمَبرفُلاب مما ابابرأ نينا ةكبتلملا ودك نأ الأي الو هج دوس
 هللا نإف ىفتاو هدهعب ىفوأ نم ىلب# ىلاعت لاق مث « :رجافلاو ٌربلا ىلإ ةادؤم اهنإف ةنامألا الإ نيتاه يمدق
 ىقتاو ةلكدمحمب نمآو مهنم ةنامألا ىذأ نم نكل مثِإ هيف مهيلع لب اومعز امك سيل يأ «نيقتملا بحي
 نولدبتسي يأ «ًليلق ًانمث مهداهيأو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ همركيو هبحي هللا نإف همراحم بنتجاو هللا
 لئازلا سيسخلا اهضرعو ايندلا ماطح ةبذاكلا مهنايأبو دمحمب قيدصتلا نم هيلع اودهاع ىذلا دهعلاب

 الو هللا مهملكي الوإ» ىلاعت هللا ةمحر نم بيصن الوظح مهل سيل يأ «ةرخآلا يف مهل قالخ ال كئلوأ»

 الو» ةمايقلا موي ةمحرلا نيعب مهيلإ رظني الو. فطلو سنأ مالك مهملكي ال يأ #ةمايقلا موي مهيلإ رظني
 نم هوبكترا ام ىلع ملؤم باذع مهو ؛ رازوألا راضوأ نم مهرهطي ال يأ «ميلأ باذع مهو مهيكزي
 لاح ىف مهتنسلأ نولتفي ةفئاط دوهيلا نم نإو ىأ «باتكلاب مهتنسلأ نوولي ًاقيرفل مهنم نإوإ» يصاعملا
 دارم ريغ ىلع هليوأتب هنوفرحي : سابع نبا لاق هنم دارملا نع هللا مالك ليدبتو هيناعم فيرحتل باتكلا ةءارق
 الإ وه امو هللا مالك نم فرحملا اذه نأ اونظتل يأ #باتكلا نم وه امو باتكلا نم هوبسحتل# هللا

 هللا ىلع بذك وهو هللا ىلإ هنوبسني يأ «هللا دنع نم وه امو هللا دنع نم وه نولوقيو# ناتهبو ليلضت
 مهرمأ ىسيع نأ اومعز امل ىراصنلا ىلع ًادر ىلاعت لاق مث . هللا ىلع اورتفاو اوبذك مهنأ 4نوملعي مهو
 رشبلا نم ردحأل يغبني الو حصي ال يأ « ةوبنلاو مكحلاو باتكلا هللا هيتؤي نأ رشبل ناك امإ# هودبعي نأ

 سانلل لوقي مث يأ «هللا نود نم يل ًادابع اونوك سانلل لوقي مث# ةوبنلاو ةمكحلاو باتكلا هللا هاطعأ
 ًالقع زوجي ال يذلا ماعلا يفنلل هب ىتؤي اهإ ناك امإ» ةغيصلا هذه لثم يف يفنلاو . هللا نود نم ينودبعا
 ةوبنلا هللا هاطعأ طق يبن نم ةيهولألا ىوعد رودص ًالقع روصتي الو ًالصأ حصي ال هنأ ضرغلاو هت

 هللا ةدابع ىلإ سانلا دشريل هقلخخو هللا نيب ريفس لوسرلا نأل لعفلاب كلذ لصحي نأ نع ًالضف ةعيرشلاو
 نبا لاق نيينابر اونوك مهل لوقي نكلو يأ «نيّينابر اونوك نكلوإ ؟ هسفن ةدابع ىلإ مهوعدي فيكف
 ءايلع اونوكت نأ مكوعدأ نكلو يل ًادابع اونوكت نأ ىلإ مكوعدأ ال : ىنعملاو ءاملح ءاملع ءامكح : سابع

 باتتكلا سانلا مكميلعتب يأ 4نوسردت متنك ابو باتكلا سانلا نومّلعت مستنك ام هلل نيعيطم ءاهقف
 - هللا ريغ ةدابعب مكرمأي نأ هل ناك امو ىأ 4ًاباب رأ نيّيبتلاو ةكئالملا اوذختت نأ مكرمأي الو هاّيإ مكتساردو

 )١( يبطرقلا 4/ ١18



 7” ثسلاثلا ءزجلا

 متنأ ذإ دعب رفكلاب مكرمأيأ» هل ةدابعلا صالخإو هللا ىلإ ةوعدلا لسرلا ةمهم نأل  ءايبنأ وأ ةكئالم
 ؟ هللا نيد يف متلخدو متملسأ نأ دعب . هللا ةينادحو دوحجو رفكلاب مكيبن مكرمأيأ يأ «نوملسم

 . داسفلاو رشلا يف مهولغ لاب ناذيإلل ديعبلاب ةراشوالا «اولاق مهنأب كلذ#-١ : هال ها

 ١ ليبس نييمألا لاومأ لكأ يف انيلع سيل يأ فذحلاب زاجيإ هيف *ليبس نييمألا يف انيلع سيل9- .

 . لادبتسالل ءارشلا ظفل راعتسا دقف ةراعتسا هيق «هللا دهعب نورتشي# - "*“

 5 اهدعب يتآلا يف كلذكو مهيلع ىلاعت هطخسو هبضغ ةدش نع زاجم «هللا مهملكي الوإ» - ؛

 دتعا نم نأل مهيلع طخسلاو مهب ةناهتسالا نع زاجم : يرشخمزلا لاق « مهيلإ رظني الو»  ه

 . هينيع رظن هراعأو هيلإ تفتلا ناسنإب

 . قابط 4نوملسم»و «رفكلا# ظفل نيبو قاقتشالا سانج «نيقتملا»و «ىقتا# ظفل نيب - 5

 ةمذلا لهأ لاومأ نم وزغلا يف بيصن اَّنِإ ٠ : سابع نبال لاق ًالجر نأ أ يور : ةدك©ك هاف
 لاق اىاذه : لاق . سأب كلذب انيلع سيل لوقن اولاق ؟ نولوقت اذاهف : سابع نبا لاق . ةاشلاو ةجاجدلا
 « مهسفنأ بيطب الإ مهاومأ مكل لحت مل ةيزجلا اودأ اذإ مهنإ «ليبس نييمألا يف انيلع سيلإ» باتكلا لهأ
 . ريثك نبا هركذ

 #« نير صان نم مطامو ىلإ . . . ةمكحو باتك نم مكتيتآ امل نييبنلا قاثيم هللا ذخأ ذإوإ# : ىلاعت لاق

 (9 .) ةيآ ةياهن ىلإ )8١( ةيآ نم

 مهرييغتو . هعضاوم نع هللا مالك مهفيرحتب باتكلا لهأ ةنايخ ىلاعت ركذ ال : هةينساننملا
 وهو مهيلع ةجحلا هب موقت ام انه ىلاعت ركذ . هب اونم وي ال ىتح مهبتك يف ةدوجوملا ٍةِلكهللا لوسر فاصوأ
 هعابتأ نم اونوكي نأو . هتايح اوكردأ نإ ٍةلي دمحمب اونم ؤي نأ مهئايبنأ ىلع قاثيملا ذخأ دق هللا نأ
 مهعابتأ نم حصي فيكف هثعبمب اورشبيو هب اونمؤي نأ دهعلا مهيلع ذخأ دق ءايبنألا ناك اذإف . هراصنأو

 وه مالسإللا نأ نّيبو ناميبلا حصل طرش لسرلا عيمجب ناميإالا نأ ىلاعت ركذ مث ؟ هتلاسرب بيذكتلا

 هاوس ًانيد هللا لبقي ال يذلا قحلا نيدلا

 هلصأو يدهع «يرصإ إ مدقت دقو هوحنو نيميب دكؤملا دهعلا : قاثيملا «قاثيم» : حب تتنغللا
 نع نوجراخلا 4نوقسافلا# '""دقعيو دشي ىأ رص وي امم هنأل ًارصإ يمسو : يرشحمزلا لاق لقثلا ةغللا يف

 59١/١ فاشكلا (1)



 نارمع لآ ةروس (") قل

 نييالا نبا وهو طبس عمج «طابسألاإط هراك وهو ًارابجإ #ًاهرَك© ةبغر نع ًادايقنا «ًاعوط# هللا ةعاط
 ةرظنلاو هلهمأ ينعي هرظنأ : لاقي نولهمي * نورظني # بوقعي دالوأ نم ليئارسإ ينب لئابق انه هب دارملاو
 هلام سأر نم عاضأ يأ نالف رسخ : لاقي لالا سأر صاقتنا : نارسخلا «نورساخلا» لاهمإلا
 رفكلا هماهم يف نوهئاتلا «نولاضلا»
 , مدن مث كرشلاب قحلو مالسإلا نع راصنألا نم لجر دترا : لاق سابع نبا نع : لورَمْلا بيس : 1 لإ رخل مر
 هللا يدبي فيكو» ةيآلا تلزنف ؟ تمدن دق ينإف ةبوت نم يل له ِلكيهللا لوسر يل اولس : هموق ىلإ لسرأف
 هموق اهب بتكف «ميحر روفغ هللا نإف اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات نيذلا الإ هلوق ىلإ 21ورفكًاموق
 "”ملسأف عجرف هيلإ

 7 2 ع يلم و ظاسم مس الس مش درر رم سرراسس 22 س رار زوم ديضصم ص # مسماس م
 دب ننوؤتل ركعم امل قدصم لوسر ثكءاج نة -و بلتك نم :دئا6 امل نكيبنلا قلثيم هللأ ذخا ْذِإَو

 طع 3 ِج
 - 2 ياس رعي مايو زم و وم بم موسوا هبل م م حو ل ماس ىلإ جاع 1س هذ حس مم ووو هر

 (20 نيدهلشلا نم عم انأو اودبتأف لاغ انررقأ أولاق ىرصإ مكحلد شلع مذخاو متررقا# لاق ,هنرصنتلو

 20 م «آ معمل فوم 7 لع #0 ل مق تلو يام وع عمم و

 ىف نم لسأ مهلونوغبي هلأ نيد ريغفأ © توقسلفلا مه كيللواف كلذ دعب كون نم

 قس لينة كلآم نبع لأ وقرن لف هج وخبرة ضل
 دهعلا هللا ذخأ نيح باتكلا لهأ اي اوركذا يأ «نيّيبنلا قاثيم هللا ذخأ ذإوإ» : رثسيفللا
 لاق ةمكحلاو باتكلا نم مكتينآ ام لجأ نمل يأ #ةمكحو باتك نم مكتيتآ امل نييبنلا ىلع دكؤملا
 يأ «مكعم امل قدصم لوسر مكءاج مثل ةمكحو باتك نم نويبنلا اهبأ مكتيتآ امهمل ىنعملا :يربطلا

 يأ «هنرصنعلو هب ننمؤتل » دمحم وهو مكيديأ نيب ال قدصم باتكب يدنع نم لوسر مكءاج مث
 هللا ثعب نئل قائيملا هيلع ذخأ الإ ءايبنألا نم ًايبن هللا ثعب ام : سابع نبا لاق . هنرصنتلو هنقدصتل

 مكلذ ىلع متذخأو متررقأأ لاق إ» هتمأ ىلع قاثيملا ذخأي نأ هرمأو هنرصنيلو هب ننم ْويل يح وهو ًادمحم
 لاقإل انفرتعا يأ «انررقأ اولاقإ» ؟ ىدهع هيلع متذخأو قائيملا اذهب متفرتعاو متررقأأىأ « يرصإ
 مكيلع نيدهاشلا نم انأو مكعابتأو مكسفنأ ىلع اودهشا يأ #*نيدهاشلا نم مكعم انأو اودهشاف

 نوجراخلا مه ىأ #نوقسافلا مه كتلوأف هدهع ثكنو ضرعأ ىأ «كلذ دعب ىلوت نسفؤ# مهيلعو

 ريغ ًانيد باتكلا لهأ يغتبيأ ىأ يخيبوتلا راكنإلل ةزمحلا «نوغبي هللا نيد ريغفأؤ# هللا ةعاط نع

 عضخو داقناو ملستسا هللو يأ #«ضرألاو تاومسلا يف نم ملسأ هلو ؟هلسر هب هللا لسرأ يذلا مالسإللا

 رفاكلاو ًاعئاط ملسأ نم ملا : ةداتق لاق نيهركمو نيعئاط يأ «اهركو ًاعوط ؤ» ضرألاو تاومسلا لهأ
 ملستسم رفاكلاو . ًاعوط هلل هبلاقو هبلقب ملستسم نم ؤملاف : ريثك نبا لاق "”كلذ هعفني ال نيح ًاهراك ملسأ
 يأ «نوعجرُي هيلإو» "نامي الو فلاحي ال يذلا ميظعلا ناطلسلاو رهقلاو ريخستلا تحت هنإف ًاهرك هلل

 5917/١ ريثك نبأ رصتخم (سإ) 615/5 ىيريطلا (5) 1١59 /4 يبطرقلا رظناو يئاسنلا هجرخأ )١(
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 5230 ثلاثلا ءزجلا

 هج ينم نو هم دأب كرمال ير نيدو ىسبعو سوم وأ مطابسألاو بوي يسار سرا رم رب وسر يرسم ما موس ةءمباب ٠ م2 مس 4 عت يمص ما سا ص رب سر ةسمما موالو رم ل عمم
 أورفكح موق هلآ ىدْبَي فيك ججج نب ريكا نولي وهو هنم لطي نق ايد مّلسْلاريخ عي نمو
 مر راس صاع ع س1 2 ا حوحو هم ع ا ََِل معمم لل ملم كك م اس 22 جال واسإرلا صم سل م موش

 مهؤازح كبتلوا © نيبلنظلا موَقْلاى دال هللاو تلنيبلا مهءاجو قحلوسرلا نأ اوديشو ميداميإ دعب
2 0-0 

 هج َنوُرطني مه الو باّذعلا منع محال ايف نيد يو ني سانا هبله نعل مربط

 أوُداَدْزأ مث ميم َدْعَب أورقك نيل نإ © مح روم هللا نق أوحلصأو كلذ دعب م أوبات نيل ال
 ميدحأ ْنِم لبق نلقاك موأوئامو اورفك نيا نإ كج توئاَضلا مكبتكذأو ميو ليل ارك
 هللاب انمآ كتمأو تنأ دمحم اي لق يأ 4انيلع لزنأ امو هللاب انمآ لقإ» هلمعب ًالك يزاجيف داعملا موي

 ىلع لزنأ ام انمآ يأ «طابسألاو بوقعيو قحسإو ليعامسإو ميهاريإ ىلع لزنأ امو انيلع لزنملا نآرقلابو
 ىتوأ اموإ» بوقعي دألوأ نم ةبعشتملا ليئارسإ ينب نوطب مه ًطابسألاو . يحولاو فحصلا نم ءالؤه
 الإ» مهعيمج ءايبنألا ىلع لزنأ امو يأ «مه.ر نم نويبنلاو# ليجنإالاو ةاروتلا نم يأ # ىسيعو ىسوم
 لكلاب نم ون لب ىراصنلاو دوهيلا لعف امك ضعبلاب رفكنو ضعبلاب نم ؤن ال يأ 4 مهنم رحأ نيب قرفن
 مث . ادبأ ادحأ هعم كرشن ال ةيبوبرلاو ةيهولألاب هل نورقم ةدابعلا يف نوصلخحم يأ «نوملسم هل نحنوإ»
 يأ «هنم لبقُي نلف نيد مالسإلا ريغ غبي نموإ» لاقف ضوفرمو لطاب مالسإلا ريغ نيد لك نأب ىلاعت ربخأ
 وهو# هنم هللا لبقتي نلف اهب نيديل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةثعب دعب مالسإالاةعيرش ريغةعيرش بلطي
 ماهفتسا «مهناهإ دعب اورفك ًاموق هللا يدهب فيك اهيف ًادلخت رانلا ىلإ هريصم يأ «نيرساخلا نم ةرخآلا يف
 لوسرلا نأ اودهشو © مهاميإ دعب اورفك موق ةيادهلا قحتسي فيك يأ مهرفكل ميظعتلاو بيجعتلل
 يأ «تانيبلا مهءاجوإ# هللا لوسر ادمحم نأ قحلا مهل حضوو دهاوشلا مهتءاج نأ دعب يأ «قح

 قيرطل مهقفوي ال يأ «نيملاظلا موقلا يدهس ال هللاو# يبنلا قدص ىلع تانيبلا ججحلاو تازجعملا مهتءاج

 نم ثعب الف قح هنأ اودهشو« ميماتك يف لكي دمحم ةفص اوأر ىراصنلاو دوهيلا مه :نسحلا لاق .ةداعسلا

 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلع نأ مهؤازج كئلوأإ "”مهناميإ دعب اورفكف برعلا اودسح مهريغ
 مهنع ففخي ال اهيف نيدلاخإ» نيعمجأ قلخلاو ةكئالملاو هللا نم ةنعللا مهرفك ىلع مه ؤازج يأ «نيعمجأ
 نيذلاالإ 8نولهمي مه الو باذعلا مهنع رّبفُي ال. نيدبآلا دبأ رانلا يف نيثكام يأ 4نورظنُي مه الو باذعلا
 «ميحر روفغ هللا نإف# هلمع نم دسفأ ام حلصأو بانأو بات نم الإ يأ «اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات

 اورفك دوهيلا يف تلزن «ًأارفك اودادزا مث مهناهإ دعب اورفك نيذلا نإ نارفغلاو ةمحرلاب هيلع لضفتم يأ

 لبقت ال يأ «مهتبوت لبقت نل# نآرقلاو دمحمب اورفك ثيح ًارفك اودادزا مث ىسومب مهناميإ دعب ىسيعب



 كح كانت قل

 مص سراعص س1 3 مص و مص اك 2 35 ب

 2 َنيرصنت نم مه امو 7 ُباَذَع مه كيتو ةدي ئَدَْفأ ولو ابعد ضرألا لَم

 ١ يغلا قيرط ىلإ قحلا جهنم نع نوجراخلا يأ «نولاضلا مه كنلواوؤف رثكلا لع اوماقأ ام ةبوت مهنم

 اوتام مث : اورفك يأ رافك مهو اوتامو اورفك نيذلا ن ل9 لاقف رفكلا ىلع تامو رفك نمع ىلاعت ربخأ مث

 ا يتسفادلو ًابهذ ضرألا ءلم 0 0 اوبوتي ب رفكلا ىلع

 قاثيمإ» هلبق نأل رضاحلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيف ين «مكتيثا ل امل» تافتلالا-١ : 7 كت

 . «نييبنلا
 «ًارفك» و «اورفك» ظفل نيب كلذكو قاقتشالا سانج «نيدهاشلا هو «اودهشا» ظفل نيب -

 . ناميالاو رفكلا ظفل نيب قابطلا دجوي كلذكو «ًاهركهو «ًاعوط# نيب قابطلا -

 . «نوقسافلا مه كتلوأف# هلثمو فوصوم ىلع ةفص رصق «نولاضلا مه كئلوأوإ - 4

 . صاخلا ىلع ماعلا فطع باب نموه «نويبنلاو ىسيعو ىسوم يتوأ امو»  ه

 . ةغلابملل ليعف ةغيص ىلإ لودعلاو ملؤم يأ «ميلأ باذع مهو 5

 : ماسقأ ةثالث ىلإ رافكلا تمسق ةميركلا تايآلا : ةديفاخل 0

 . «كلذ دعب اوبات نيذلا الإ» هلوقب ةراشإلا مهيلإو هتعفنف ةقداص ةبوت بات مسق - ١

 اودادزا مث مهماجيإ دعب اورفك# هلوقب ةراشإلا مهيلإو هعفنت ملف ةدساف ةبوت بات مسقو - ؟

 . «ًارفك

 مهو اوتامو اورفك نيذلا نإ» هلوقب ةراشإلا مهيلإو رفكلا ىلع تامو ًالصأ بتي مل مسقو 8

 «رافك
 موي رانلا لهأ نم لجرلل لاقي ) :لاقؤتي يبنلا نأ ك لام نب سنأ نع ناخيشلاىور : هيد

 دق : : هللا .لوقيف معن :لوقيف لاق ؟هب ًايدتفم تنكأ ءىش نم ضرألا ىلع ام كل ناكول تيأرأ : ةمايقلا

 نأ الإ تيبأف ًائيش يب كرشت ال نأ مدآ كيبأ رهظ يف كيلع تذخأ دق 3 كلذ نم نوهأ كنم تدرأ

 . ( كرشت



 "1 عبارلا ءزجلا

 «نودتهت مكلعل هتايآ . . ىلإ . . نوبحت امم اوقفنت ىتحربلا اولانت نلإ» : ىلاعت هللا لاق

 )*١١( ةيآ ةياهن ىلإ (817) ةيآ نم
 هسفن ىدتفي نأ دارأ ول رفاكلا نأ نيبو  ةرخآلا يف مهلآمو رافكلا لاح ىلاعت ركذ امل : ةساَنملا
 داع مث .ةنجلاب زوفلاو هللا ىضر لينل نمؤملا عفني ام ًادارطتسا-انه ركذ ,كلذ هعفن ام ًابهذ ضرألا ءلمب
 هدعب ءاج مث . مالسإالا نيد ةحصو ةلاسرلاو ةوبنلا لوح باتكلا لهأ اهدروأ يتلا تاهبشلا عفرل مالكلا

 . لمشلا تيتشتو فصلا ةقرفتل نيملسملاو مالسإلل اهنوربدي يتلا مهسئاسدو مهدئاكم نم ريذحتلا

 تعن ردصم وهو ًالالح ه«ًالح) ةنجلا انه اهب دارملاو ريخلا هوجول ةعماج ةملك هربلا» : يتحغللا
 مسا «ةكب# مالسلا هيلع بوقعي وه «ليئارسا» ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو دحاولا هيف يوتسي كلذلو هب

 الإ ءوسب رابج اهدصقي ملف ةربابجلا قانعأ قدت يأ كبت اهنأل كلذب تيمس « ةكم »و « ةكب » ىمستف ةكل

 ماق يذلا رجحلا وهو ميهاربا مايق لح «ميهاربإ ماقمإ» ريخلا ةرثكو ةدايزلا : ةكربلا «ًاكرابم#» هللا همصق
 حتفلابو ١ لمعلاو مالكلاو نيدلا يف : ةديبع وبأ لاق ليملا : جّرعلا «ًاجوِع» تيبلا ءانب عفترا امل هيلع
 ميني كستم لك: يطرقلا لاق عتلا ةلامأو ءىسستليو كسمتي 4 مصتس »ا عاملاو طئاخا ل عرخ

 لك فرح : اشلا «افش» هللا رمأ نم مويلا مصاع ال لاقإ ”هصاع وهف ًائيش عنام لكو مصتعم
 «ٍراه فرج افش ىلع# ىلاعت لاق اهفرح : رخال ادم سو

 يف جرزخلاو سوألا نم راصنألا نم رفن ىلع رم يدوهيلا « سيق نب ساش »نأ ىوري : لوزمْلا ُبََبَس
 نم ةيلهاجلا يف مهنيب ناك يذلا دعب مهنيب تاذ حالصو مهتفلأ نم ىأر ام هظاغف , نوثدحتي مه سلجم

 موي مهركذيو مهيلإ سلجي نأ دوهيلا نم ًاباش رمأ مث . رارق نم اوعمتجا اذإ مهعم انل ام : لاقف ةوادعلا

 هيف رفظلا ناكو جرزخلاو سوألا هيف تلتتقا ًاموي ناكو  راعشألا نم هيف ليق ام ضعب مهدشنيو « ثاعُب »
 يي يبنلا غلبق ء حالسلا حالسلا : اولاقو اوبضاغتو اورخافتو كلذ دنع موقلا عزانتف لعفف - سوألل

 نأ دعب مكرهظأ نيب انأو ةيلهاجلا ىوعدبأ ) : لاقف راصنألاو نيرجاهملا نم هعم نميف مهيلإ جرخف

 نم ةعزن تنناك اهنأ موقلا فرعف ؟ ( مكنيب فّلأو ةيلهاجلا رمأ مكنع هب عطقو مالسإالاب هللا مكمركأ

 ا ا ل ا , مهودع نم ًاديكو ناطيشلا

 "”ه«باتكلا اوتوأ نيذلا نم ًاقيرف اوعيطت نإ اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» لجو زع هللا لزنأف نيعيطم نيعماس

 . ةيآلا

 نك ماًمطلا لح + هج يلع هبط نإ وع نم وفم امو نوي ام وف ن5 وحلا ولات نأ

 ةنجلا اوكردت نلو راربألا نم اونوكت نل يأ 4نوبحت امم اوقفنت ىتح ّرِبلا اولانت نل» : ركسمسيفتلا

 )١( يبطرقلا ١85 /5+ فاشكلاو 55 ص لوزنلا بابسأ (؟) ١/7.31



 نارمع لآ ةروس (؟) م

 دو وم هم مم و و سوم سا عاام ا 2:

 مكامن ةلروشأب أوك لق يروا لَو نأ ليك نم ءهسْفن لع ليوارسإ محام الإ ليو" سإ قب
 سوة ص ساس يس و

 أوعبن اق أ َقَدَص ل لقيم يدلل م َكيتكو أف كلذ دعب نم َبذَكْلا هلأ لع ئَرفأ نق 5 َنيقدنَص
 رك رس رولا اس لا م لأ 3 حا

 ىدهو اك رابم هكِبب ىدْلَل ساشلل | عضو تن لو أ ذإ ه2 نوكرشسلا ني نك امو افي مهرة

 06 0 رص ص هس ١ سرس رو مسمع ما م ادوم

 يبل جح سانلآ َلعهَلِو نما نكح نم مر تلتهب تبا ين © نيراعلا

 تيب َنورْفْخَم مل بتكلا لأي نم جج َنييعلا نع لا درك سو ايي هبل تا
 هلا ليس قف هيف مارا ىأ دل بدل ف ين ارت مؤ مارا لضفأ اوقفنت ىتح

 ينبل ًالالح تناك ةمعطألا لك يأ« ليئارسإ ينبلًالح ناك ماعطلا لك هعازجلا ريخ هنع نوزيمت مكل ظوفحم وهف

 تمرح مث اهنبلو ليإالا محل وهو هسفن ىلع بوقعي همرح ام الإ يأ «هسفن ىلع ليئارسإ مرحام الإ ليئارسإ
 تناك يأ «ةاروتلا لرش نأ لبق نمإف مهيصاعم ىلع مهل ةبوقع اهربغو موحشلاك ةمعطألا نم عاونأ مهيلع
 ينوتلا دمحم اي مهل لق يأ «نيقداص متنك نإ اهولتاف ةاروتلاب اوتأف لق# ةاروتلا لوزن لبق مهل ًالالح
 لاق مكملظو مكيغب ببسب مكيلع مرحت مل اهنأ مكاوعد يف نيقداص متنك ن | لع اهوءرقاو ةاروتلاب

 مهجاح ايلف هللا ليبس نع دصلاو ملظلاو يغبلاب مهيلع هللا ةداهش بيذكت مهضرغو : يرشخنزلا

 نيا ةجحلا كلذ يفو ٠ ةاروتلا جارخإ ىلع مهنم دحأ رسمي ب ملو نيرغاص اوبلقناو اوتبب مهتكبو مهباتكب

 ةجحلا مايق دعب نم بذكلا قلتخا ي أ «كلذ دعب نم بذكلا هللا ىلع ىرتفأ نمفوؤ» ؟' لص يبلا قدص ىلع

 ام لك.يف هللا قدص ىأ# هللا قدص/ق زطابلاب نورباكملا نودتعملا ىأ#نوملاظلا مه كئلوأف»ةنيبلاروهظو

 يه يتلا مالسبالا ةلم اوعبتاو ةيدوهيلا اوكرتا يأ *ميهاربإ ةلم اوعبتافإ» ربخأ ام لك يفو دمحم ىلإ ىحوأ

 دوهيلا هبسن ام هأرب «نيكرشملا نم ناك امو# اهلك ةفئازلا نايدألا نع ًالئام يأ «ًافيدح# ميهاربإ ةلم
 يذلل سانلل عضو تيب لوأ نإإ» مهكارشإب ضيرعت هيفو ٠ ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم هيلإ ىراصنلاو

 «نيلاعلل ىدهو ًاكرابمإو ةكمب وه يذلا مارحلا دجسممل هللا ةدابعل ضرألا يف ينب دجسم لوأ يأ «ةكبب

 مث . مهتلبق هنآلا ضرألا لهأل رونلاو ةيادهلا ردصمو . هرمتعاو هجح نمل عفنلاو ريخلا ريثك ًاكرابم عضو يأ
 هيف يأ *ميهاربإ ماقم تانيب تايآ هيفظ لاقف دجاسملا عيمج ىلع هليضفت قحتسي ام هايازم نم ىلاعت ددع

 هيلع ماق ىذلا وهو *«ميهاربإ ماقم# اهنم دجاسملا رئاس ىلع هلضفو هفرش ىلع لدت ةريثك تاحضاو تامالع

 ًاناهرب يفكي الفأ . دوسألا رجحلاو ةورملاو افصلا هيفو . ميطحلاو مزمز هيفو . تيبلا نم دعاوقلا عفر نيح

 يهو ىرخأ يآ هذهو «ًانمآ ناك هلخد نمو ؟ نيملسملل ةلبق نوكي نأ هتيقحأو تيبلا اذه فرش ىلع

 نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو» «ًانمآ دلبلا اذه لعجا برإ ميهاربا ليلخلا ةوعدب مرحلا لحد نم نمأ

 نع ينغ هللا نإف رفك نمو» قيتعلا هللا تيب جح عيطتسملا ىلع مزال ضرف يأ ًاليبس هيلإ عاطتسا

 .؟١/486 فاشكلا (؟)



 فلا عبارلا ءزجلا

 نر عرس رك مم رلوس صاع ١ سس 0 م مم 6 ءم م اموءم د ءقرم م 0 لاا سل

 متنأو اجوع اهتوغبت نما6 نم هللا ل يبس نع نودصت مل بلتكلا لهاتي لق 2 نولمعت ام لع ديهش هللأو
5 

 مس م يهرورام جرمس مك امو هائل اس سرا ءقاآرع سل  ريدوم تملا 60 م دعو مس بدال

 َبدَتكْلا أونوأ َنيِْلآ نم هير أوعيطت نإ أونم|< َنيلآ ابباكي 69 تولمعت اع لفي هل امو دهس
 َظ

 - < 2 و 9 موض 0 موص صال رب ريس ري 5 يي م ىرب_ ومر مور سر الم ل رار هر ص سس .

 مصتعب نمو ,هلوسر ركيفو هللأ ت'ياءركيلع نتن متناو نورفكت فيك ون نيرفلك ركنلاميإ دعب هود
- 

 منو الإ َيومماَلو تق نحل اقم أوثما+ نا اهلي 2 جيقتسم طارص لإ ده دق
 حج

 نيب فاق كادغأ منك ذإ كبل هلآ تمعن أول ذاو أوقفت الو اعيمج هلأ لج او مصتعأو 22 نوم

 هيلع ًاظيلغت رفكلاب هنع رّبعو . نيعمجأ قلخلا نعو هتدابع نع نغتسم هللا نإف جحلا كرت نم يأ «نيملاعلا
 ىلع باتكلا لهأ تّكبي ذخأ مث . "'هنع ينغ هللاو رفك دقف جحلا ةضيرف دحج نم : سابع نبا لاق
 عم دمحم ىلع لزنملا نآرقلاب نودحجت مل يأ «هللا تايآب نورفكت مل باتكلا لهأ اي لقإ» لاقف مهرفك
 مكيزاجيف مكل امعأ عيمج ىلع علطم يأ «نولمعت ام ىلع ديهش هللاوإ هقدص ىلع نيهاربلاو لئالدلا مايق

 هللا نيد نع سانلا نوفرصت مل يأ «نمآ نم هللا ليبس نع نودصت مل باتكلا لهأ اي لقإ» اهيلع
 , ةجوعم ةميقتسملا قيرطلا نوكت نأ نوبلطت ىأ «ًاجوع اهنوغبتإ# ؟ هب ناميإلا دارأ نم نوعنمتو . قحلا

 يأ «ءادهش متنأوإ» ًاجوعو ًاللخ مالسإإلا يف نأ مهماهيإب سانلا ىلع سيبلتلاو.لوسرلاةفص رييغتب كلذو
 عمج دقو . ديعوو ديدهت «نولمعت امع لفاغب هللا اموإ» ميقتسملا نيدلاو قحلا وه مالسإالا نأب نوملاع

 مث مالسإلاب اورفك دقف ناتميركلا ناتيآلا تراشأ امك لالضإللاو لالضلا : نيفصولا ىراصنلاو دوهيلا

 نإ اونمآ نيذلا اهأ اي8# سانلا نم ةفعضلا بولق ىف كوكشلاو هبشلا ءاقلإب هيف لوخدلا نع سانلا اودص

 مكناهإ دعب مكودريإ» باتكلا لهأ نم ةفئاط اوعيطت نإ يأ 4باتكلا اوتوأ نيذلا نم ًاقيرف اوعيطت
 دوهيلا ناك ذإ جرزخلاو سوألل باطخلاو «ناهيالل هللا مكاده نأ دعب نيرفاك مكوًريصي يأ 4نيرفاك

 هللا تايأ مكيلع ىلتت متنأو نورفكت فيكوو» ماع ةيآلا يف ظفللاو لوزنلا ببس يف امك مهتنتف نوديري

 مكيلع لّزنتت لازت ال هللا تايآ نأ لاحلاو رفكلا مكيلإ قرطتي فيك يأ داعبتساو راكنإ «هلوسر مكيفو
 نم يأ « ميقتسم طارص ىلإ يده دقف هللاب مصتعي نموإ» ؟ مكرهظأ نيب يح هللا لوسرو عطقني مل يحولاو

 ىلإ ةلصوملا قيرطلا يهو . قيرط موقأ ىلإ ىدتها دقف هلوسر ناسل ىلع هتايآب ِهنّيب يذلا قحلا هنيدب كسمتي
 نبا لاق هاوقت قح وأ ةقح ىوقت هللا اوقتا يأ هتاقت قح هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهبأ ايد ميعنلا تانج

 قحإ ةيآلاب دارملاو "”« رفكي الف ركشي نأو . ىبسي الف ركذي نأو ٠ ىصعي الف عاطي نأ وه » : دوعسم

 اوكسمت يأ «نوملسم مقتنأو الإ نتوق الو# هيصاعم عيمج بانتجاب كلذو ىقتي نأ قحي امك يأ «هتاقت
 دوصقملاو مالسإالا ىلع نوتومتف ةلاحلا كلت ىلع متنأو توملا مككردي ىتح ذجاونلاب هيلع اوضعو مالسإلاب
 الو اعيمج هباتكو هللا نيدب اوكسمت ىأ #اوقرفت الو اعيمج هللا ليحي اومصتعاوو مالسإلا ىلع ةماقإللاب رمألا

 . 7.14/١ ريثك نبا رصتخم (؟) . ٠0/١" ريثك نبا رصتخم )١(

- 



 نارمع لآ ةروص (*) قر

 ع
 ما سرا صرع م هك م منع مولا صاع مع ىلا ظل ص --. مممممعم ري رز

 ءهتنما< كَل هلأ نب كِل "دك اهنم 8 ذقناق رالأ نم ةرفح امس متنك و انوحإ <هتمعني محبصأف ركيولق

 « مكيلع هللا ةمعن اوركذاوإ» ىراصنلاو دوهيلا نم مكلبق نم فلتخا امك نيدلا يف اوفلتخت الو هنع اوقرفتت
 مالسرالا لبق متنك نيح يأ «مكبولق نيب فلأف ءادعأ متنك ذإإ# برعلا رشعم اي مكيلع هماعنإ اوركذا يأ
 مكذقتنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكوإ ناميالا ىلع مكعمجو مالسإالاب مكبولق نيب فلاف ًءادلأ ءادعأ

 مكل هللا نيبي كلذكو مالسإلاب اهنم هللا مكذقنأف منهج ران يف عوقولا ىلع نيفرشم متنكو يأ «اهنم
 ىلإ اهب اودتهت يكل يأ «نودتهت مكلعلإ» تايآلا رئاس مكل هللانيبي حضاولا نايبلا كلذ لثم يأ «هتايآ
 . نيرادلا ةداعس

 : يلي ايف اهزجون ةغالبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغاللا كا
 . حبقلا لامك ىلع ةلالدلل خيبوتلاو تيكبتلل رمألا «ةاروتلاب اوتآف لقط-١
 . ىفخي ال ام ميخفتلا نم فوصوملا كرت يفو ةكبب يذلا تيبلل يأ «ةكبب يذلل# - ؟

 وبأ لاق هكرات ىلع ًاديدشتوهبوجول ًاديكأت« جحي مل نمو عضوم ه ظفللا اذه عضو#رفك نموإ# - *
 سانلا ىلع هللو ه هلوق يهو هيلع ديزم ال ام تارابتعالا نونف نم ةميركلا ةيآلا تزاح دقلو » : دوعسلا
 ىلع ةلادلا ةيمسإالا ةلمجلا ةروص ىف تزربأو قيقحتلا ىلع ةلادلا ربخلا ةغيص ترثوأ ثيح# تيبلا جح

 ميمعتلا كلسم مهب كلسو . سانلا ممذ يف هناحبس هلل بجاو قح هنأ ديفي هجو ىلع . رارمتسالاو تابثلا

 : 206 ليصفتلا مث لامجإالاو . نييبتلا مث ماهييالاو . صيصختلا مث

 وهو هبشملل لبحلا وهو هب هبشملا مسا ريعتساو لبحلاب نآرقلا هبش «هللا لبحب اومصتعاو # -

 . لك يف ٌةاجنلا امههنيب عماجلاو ةيحيرصتلا ةراعتسالا ليبس ىلع نآرقلا

 ةقيمع ةرفح ىلع ًافرشم ناك نم لاحب ةيلهاجلاب هيلع اوناك يذلا مهلاح هبش «ةرفح افشإ» -
 . ملعأ هللاو ةيليثمت ةراعتسا هيفف ةقيحس ةوهو

 : باتكلا لهأ هبش نم نيتهبش عفدل ةميركلا تايآلا تدرو : هسنت
 تنأف هتعيرش تفلاخ دقو ميهاربإ نيد ىلع كنأ يعّدت كنإ لي يبنلل اولاق مهنأ : ىلوألا ةهبشلا

 ناك ماعطلا لكإ» هلوقب مهيلع هللا درف ؟ ميهاربإ نيد يف ًامارح ناك كلذ نأ عم اهنابلأو ليوالا موحل حيبت
 . ةيآلا #ليئارسإ ينبلالح

 لابقتسالاب قحأو دجاسملا لوأ وهو ءايبنألا عيمج ةلبق « سدقملا تيب » نإ اولاق : ةيناثلا ةهبشلا
 تيب لوأ نإ هلوقب ىلاعت هللا درف ءايبنألا هب ءاج امل قدصم كنأ معزت مث هيلا هجوتلا دمحم اي كرتت فيكف

 ؟68 ١/ دوعسلا وبأ )١(



 أ عبارلا ءزجلا

 235 . ةيآلا «ةكبب ىذلل سانلل عضو

 «نودتعي اوناكو اوصع امب . . هلوق ىلإ . . ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو» : ىملاعت لاق
 )١١1( ةيآ ةيابغ ىلإ ٠١( 4)ةيأ نم

 هعرشب كسمتلاو هللا لبحب ماصتعالاب رمأو . باتكلا لهأ دياكم نم ىلاعت رذح امل : ةَبسانملا
 رمأو . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو هللا ىلإ ةوعدلا بجاوب مايقلا ىلإ نينمؤملا اعد . ميوقلا
 . ناودعلاو يغبلا ببسب راغّصلاو لذلا نم دوهيلاب لح ام ركذ مث . فالتخالا مدعو فالتئالاب

 هب رمأ ام «فورعملا»9 تاحضاولا تايآلا 4تانيبلا» ةعامجو ةفئاط «ةمأ» : حت تتغللا
 عمج «رابدألا# ميلسلا لقعلا هحبقتساو عرشلا هنع ىبنام «ركنملا# ميلسلا لقعلا هنسحتساو عرشلا

 نم ,لبحو» اوفدوصو اودجو هاوفقثإ# ههجو نم بره يأ هربد هالو : لاقي ءيش لكرخؤم وهو ربد
 فونخلا لاوزو نمألا هب لصحي ببس هنأل البح يمسو دهعلا :انه هب دارملاو فورعم لبحلا «هللا

 . رقفلا «ةنكسملا» اوعجر «اوءابا#
 سرور ربا لس هم حصا سل روس

 َِج
 22 سولصس يدور م ب 4 -ٍ 4 هيعمل مدع 2122 س رعلردوم

 () نوحلفملا مه كيللواو ٍركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ ركنم نكتلو

3 
 2 د وع 2-2 < 3 دم هظس م ضوأس 7 ممرور لل تس ع ىس 6 وة ع 26 وة مد نق ع ضن

 انين مهءاجام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذل اك اونوكت الو
 مت مولا 8 باذع مه كيشلوأو .

 ع و صا مصاب سءوم 0 - و دور « تام ©« صمم 8 مو روع ا 2 جعل وو 6 همس رب مو

 منك امب باذعلا اوُكوُذَق ركددميإ دعب مترفك ١ مههوجو تدوسأ نيذلا اماف هوجو دوسلو هوحو

 هللا ىلإ ةوعدلل ةفئاط مكنم مقتلو يأ «ريخلا ىلإ ن وعدي ةمأ مكنم نكتلو» : رثسمللا
 مه كئلوأو» ركنم لك نع يهنلاو فورعم لكب رمألل يأ «ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو»
 ال يأ «تانيبلا مهءاج ام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكت الو» نوزئافلا مه يأ #«نوحلفملا

 تايآلا مهتءاج ام دعب نم ىوه لا عابتا ببسب هيف اوفلتخاو نيدلا يف اوقرفت نيذلا ىراصنلاو دوهيلاك اونوكت

 ضيبت مويإ» ةمايقلا موي ديدش باذع فالتخالا ببسب مه يأ «ميظع باذع مه كئلوأو# تاحضاولا

 رفكلاب نيرفاكلا هوجو دوستو . ةعاطلاو ناميالاب نينم ملا هوجو ضيبت ةمايقلا موي يأ هوجو دوستو هوجو
 لامجإإلا دعب نيقيرفلا لاوحأل ليصفت اذه «مكناميإ دعب مترفكأ مههوجو تدوسا نيزذلا امأفإ» يصاعملاو

 ام دعب يأ مكناميإ دعب مترفكأ : خيبوتلا ليبس ىلع مهل لاقيف مههوجو تدوسا نيذلا رانلا لهأ امأ ىنعملاو

 ببسب ديدشلا باذعلا اوقوذ يأ 4نورفكت متنك اب باذملا اوقوذفإ# لئالدلاو تايآلا مكل تحضو

 مهل امعأب مههوجو تضيبا نيذلا راربألا ءادعسلا امأو ىأ «مههوجو تضيبا نيذلا امأو# مكرفك

 تايآ كلت ًأدبأ اهنم نوجرخي ال نودلحت ةنجلا يف مهف يأ 4نودلاخ اهيف مه هللا ةمحر يففإ» تاحلاصلا
 ديري هللا امو قحلاب ةسبلتم اهنوك لاح دمحم اي كيلع اهولتن هللا تايآ هذه ىأ «قحلاب كيلع اهولتن هللا

 يفامو تاومسلا يفام هللو» نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو ًادحأ ملظيل هللا ناك امو يأ «نيملاعلل ًابلظ



 هم 7 تر مع 42 صم سم كرر مل يا ا رع رع ل ةدمرال عموم سا شق عد

 لأ تا كي ع دوحه ْمُه أهو يق مُهموُجُو تيل لانو © توت
 حج ظل

 ريق مول, 0-3000 2.1 . 2 م 2 2 موس كو رار و ماس سنو لم صر ل ل

 عجرت هللا لإ و ضرألا ىفامو تودمسلا ىفام هللوهي» َنيبلدعْلا املظ ديري هللأ امو ناب َكيَلع اهولثت
َ 

 مما هدم سم مط سيم 4 7” ماوس« 7 ةءموم 00 ها مهام ءأار 24 هد مع 2 0 ا

 نماءولو هَللِب نونمؤتو ٍركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمان سانلل تجرأ ةماريخ متنك (ْ) رومأل

3 
 رررل كش ص رل ىراور روس 2 رك ع ع ل

 ركولتنقي نو ىذأ الإ كورضي نأ هيج َنوقساَمْلا مهرتكأو نونمؤملا مهنم مهاريخ ناكل تكلا له رق وا رضيع وعقل سعب ع. رار
 لص

 0 ةيمدس همام دمودس مم ف هس 24 ا ير ومس . 2و 3 ل ل رع م س1 مر عمو

 وُءابو سانلأ نم لبحو هللأ نم لبحب الإ أوفقت ام نيا ةلذلا مييلع برص 002 نورصني ال مثرابدأل ار كواوي

03 
 صم مم دس[ ورام مظو مس 0 سور مسا سرع ل مرق ع عر يب سرس م مم 2

 ينح ريمي ةاينالا َنولتفيو هللاَتاياعب ورفع أوناك مهاب َكلَذ ةنكسملا مدلع تبرضو هللا نم ضفب
-ٍ 

 ةرخآلاو ايندلا يف فرصتملا مكاحلا وه يأ «رومالا عجرُت هللا ىلإو» ديبعو هل كلم عيمجلا يأ «ضرألا
 لاق اذهو سانلل سانلا عفنأ مكنأل ممألا ريخ دمحم ةمأ اي متنأ يأ #«سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنكإ»

 ةمأ ريخ متنك# ةريره يبأ نع يراخبلا ىور ٠ مهتحلصمو مهلجأل تجرخأ يأ «سانلل تجرخا#»

 مالسإالا يف اولخدي ىتح مهقانعأ يف لسالسلا يف مهب نوتأت سانلا ريخ : لاق 4سانلل تجرخأ
 يف ببسلا ليق هنأك ةيريخلا هجول نايب اذهو «هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت»
 هذه نم نوكي نأ هرس نم » لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نع يور ةديمحلا لاصخلا هذه ةمأ ريخ مكنوك
 لزنأ امب اونمآ ول يأ 4 مهل ًاريخ ناكل باتكلا لهأ نمآ ولوإ ىملاعت لاق مث ©« اهيف هللا طرش دؤيلف ةمألا
 «نوقسافلا مهرثكأو نونمؤملا مهنمإ» ةرخآلاو ايندلا يف مهل ًاريخ كلذ ناكل هب ءاج امب اوقدصو دمحم ىلع
 « هللا ةعاط نع ةجراخ ةقساف ةريثكلا ةرثكلاو « مالس نب هللا دبعو يشاجنلاك ةنم ؤم ةليلق ةئف مهنم يأ
 مكولوي مكولتاقي نإوإ» نعطو بس نم مهتنسلأب ًاريسي ًاررض الإ مكورضي نل يأ « ىذأ الإ مكورضي نلإ»
 مهنأ هب مكرشبأ يذلا مهنأش مث يأ «نورصنُي ال مثإ) ًائيش مكنم اولاني نأ ريغ نم نومزهني يأ «رابدألا

 اودجو اهيأ ناوهلاو لذلا مهمزل يأ#اوفقث انيأ ةلذلا مهيلع تبرض# ةيفانثتسا ةلمجلاوب نورصنيال نولوذخم
 اومصتعا اذإ الإ يأ #سانلا نم لبحو هللا نم لبحب الإ» هنكاسب بورضملا تيبلا طيحي امك مهب طاحأو

 يأ «هللا نم بضغب اوءابو# سانلا نم ردهعو هللا نم ردهعب : سابع نبا لاق نيملسملا ةمذو هللا ةمذب

 يهف عوشخلاو ةقافلا مهتمزل يأ 4ةنكسملا مهيلع تب رضو# هللا نم ديدشلا بضغلل نيبجوتسم اوعجر

 كلذ يأ «قح ريغب ءايبنألا نولتقيو هللا تايآب نورفكي اوناك مهنأب كلذإ مهبناوج عيمج نم مهب ةطيحم
 امي كلذ ًانايغطو ًاملظ ءايبنألا مهلتقو هللا تايآب مهدوحج ببسب . رامدلاو بضغلاو راغصلاو لذلا
 . ىلاعت هللا رماوأ مهنايصعو مهدرمت ببسب يأ #نودتعي اوناكو اوصع



 ففي عبارلا ءزجلا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةسغاللتبلا
 ١ ةلباقملاب ىمسي ام ةيعيدبلا تانسحملا نم هيف «ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيوط .

 . مهيلع حالفلا رصق ثيح فوصوم ىلع ةفص رصق هيف «نوحلفملا مه كئلوأو» - ؟

5 40 
 .قابط «دوست# و «ضيبتإ» يتملك نيب «هوجو دوستو هوجو ضيبت# -

 . ةمحرلا لزنت ناكم اهنأل ةنحجلا يفف ىأ لحملا ديرأو لاح لا قلطأ لسرم زاجم «هللا ةمحر يففإ» - 4

 دقو هباحصأ ىلع بورضملا ءابخلاب لذلا هبش ثيح ةراعتسا هيف «ةلذلا مهيلع تبرض#»

 ةرقبلا ف تمدقت

 ليوهتلاو ميخفتلل ريكدتلا «بضغب اوءابو# - ١

 : يرشغغزلا لاق نونلا اهيف تتبث اذهلوةفنأاتسمةلمج4نورصنُي ال مث »ىلاعتهلوق : هلئاف هلع. 2 .٠ 34 ءاأ مدلل - 2 4 م . 2 1-7
 مهنع رفتنم نولوذحم مهنأ مكربخأ مث : ليق هنأك ءادتبا رابخإالا مكح ىلإ ءازجلا مكح نع هب لدعو »
 ا ا و ع ل ب

 0 ن 0 ةمئألا فلتخا امك عو رفلا يف فالتخالا يأ نيدلا لوصأ يف ددقحلا قانا

 ةمئألا نع مالملا عفر » اهامسا ةميق ةلاسر هللا همحر ةيميت نبالو ءالعلا كلذ ىلع هبن اى ةعيرشلا يف رسيلا

 . ةديفمو ةعئار اهنإف اهيلإ عجراف « مالعألا

 اندم

 ع«طيحم نولمعي امب هللا نإ . . ىلإ . . ةمأ باتكلا لهأ نم ءاوس اوسيل» : ىلاعت هللا لاق

 )١1( ةيآ ةياهن ىلإ )١1١( ةيآ نم

 ةدحاو ةجردب اوسيل مهنأ انه ركذ . ةميمذلا تافصلاب باتكلا لهأ ىلاعت فصو امل هبساتلا

 موي مهعفنت نل مهدالوأو مهلاومأ نأو نيرفاكلا باقع ىلاعت ركذ مث ٠ . رجافلاو ربلاو رفاكلاو نم ؤملا مهيفف

 يف ميسجلا ررضلا نم كلذ يفام ىلإ هنو ءايلوأ نيدلا ءادعأ ذاختا نع يهنلاب كلذ بقعأو 2 ا

 . نيدلاو ايندلا

 را هودحجي 0 0 0 تاقوأ 4 دولا 0

 . راصتخاب 4١" فاشكلا (1)



 نارمع لآ ةروس (*) فق

 نم هلصأو عدز # ثرح#و ةدرابلا ةديدشلا حيرلا هب داريو توصلا وه ىذلا ريرصلا نم هلصأو سابع

 هش هرارسأب مهيلإ يضفي نيذلا هتصاخن : لجرلا ةناطب #ةناطب# رذبلاو عرزلل اهقش اذإ ضرألا ثرح

 رصق اذإ ولأي رمآلا يفآلأ لاقي : يرشغرلا لاق نورصقي ال يأ «مكنولأي الإ ندبلا يلي هنآل بوثلا ةناطبب
 ةدش : تنعلا « متنع# لقعلا صقان ناك اذإ لوبخم لجر هنمو ناصقنلاو داسفلا : لابخلا «ًالابخإ هيف

 . عباصألا فارطأ «لمانألا» ةقشملاو ررضلا
 5 0 ا

 00 ل ل ل ل ليا لوزالا بس

 , ةيآلا "1م ةمئاق ةمأ باتكلا

 04 ل مس ا ريرب سم رس 52 2 ص ف ساس بغا ناو م. حس وز
 نونمؤي 0 0 مَ لج آنا هلل تليا6 نولتي ةاق ةمأ بلتكلا لهأ نم اوس أاوسيل *

 مسا ما سوأم مظل مر ظوو م د حام حم ل ا مس ررعقم 54
 نم كيدلوأو تايذأ يف نوعِرلس 0-2 نوبي و فورعملاب نوصمايو رخآلا مويلأو أب

 روس --ٍِ 00 سمس جاور (ريب مرعع 5 رس ا را سس ساس سس ىو راس حس م
 مهنع ىتغت نارك يدل َنإ © نيقتملاب يلع هللأو هورغكسب نافريخ نر اواعفي ام و 0 َنيِحللِصلآ

 00 مو بالم ح98 مد

 هذاه ىف َنوُقفنياَم لمع وح م م را بخأ كبك ف هلأ نم نم مدلك آلَ مهلومأ
 ع

 نو هلل مُهلَظاَمَو امو هيكلْهَأَف أك مهسفنأ اوماط موك ٌترح َتَص ا جير لَكَ اينلآ ةايملا

 مث مالكلا مت انهو . ءىواسملا يف نيوتسم باتكلا لهأ سيل يأ «ءاوس اوسيل» : ريسيفللا
 هللا تايآ نولتيإ هللا نيد ىلع ةميقتسم ةفئاط مهنم يأ 4ةمئاق ةمأ باتكلا لهأ نمإ» هلوقب ىلاعت أدتبا
 مويلاو هللاب نونمؤي# ةالصلا لاح هللا تايأ ةوالتب ليللا يف نودجهتي يأ «نودجسي مهو ليللا ءانآ

 ىلإ نوعدي يأ «ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو» حيحصلا هجولا ىلع هللاب نونم ْؤي يأ «رخآلا
 نيلقاثتم ريغ نيردابم اهنولمعي يأ 4تاريخلا يف نوعراسيو# نونهادي الو رشلا نع نوهنيو ريخلا
 ام يأ «هورفكي نلف ريخ نم اولعفي امو نيحلاصلا هللا دابع ةرمز يف مهو يأ «نيحلاصلا نم كئلوأو#

 عيضي الو . لماع لمع هيلع ىفخي ال يأ «نيقتملب ميلع هللاوإ» هللا دنع عيضي نلف حلاص لمع نم اولمع
 الو مهلاومأ مهنع ينغت نل اورفك نيذلا نإ# لاقف نيرفاكلا لام نع قاعت ريخأ مث: . نيقتملا رجأ هيدل
 يف اونافت نيذلا مهدالوأ الو اهئانتقا ىلع اوكلاهت يتلا مهلاومأ مهنع عفدت نل يأ «ًائيش هللا نم مهدالوأ

 لثمإ منهج باذع يف نودلخم يأ «نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئئوأو# ًائيش هللا باذع نم مهبح

 نسحو ءانثلا دصقب ايثدلا يف هنوقفني ام لثم ىأ «ٌّرص اهيف حير لثمك ايندلا ةايحلا هذه ىف نوقفني ام

 كلت تباصأ يأ «هتكلهأف مهسفنأ اوملظ موق ثرح تباصأ# ديدش درب اهيف ةفصاع حير لثمك ركذلا

 8 ص يدحاولل لوزنلا بابسأ (1)



 فرن عبارلا ءزجلا

 أطال و انما َنيدْلا ابماكي 2 َنومِلَظَي مهسفنأ

 مرام كش 2 بدو 8 2 و ةةم وس 7 مرا هرب ير ورب مم . 0

 منج الو منه 4 نوقع منك نإ ت تنل ركل اب ده ربك ١ مهرودص امو مههْوفأنم ءاضغبل
 رز همم ريب سريال سرس ارب سل

 ل 6 نم َلماَنألا ركيَلع وضع اول اًذإو اًنما< أولا كول اذإو هه تكلا َنونمْؤَ دو كنوبحبي الو

 م م اصو كام رنا بر علل ل

 تب دك متنعام أودو الاب ركنو ايا ركنو 0

 عاود در دعم ء م و81 7م دوم م ول ءوص

 ا ا و مرت اق © ٍرودِصلأ تاب مل هلأ َذإ ا

 قحمي رافكلا كلذكف ؛ هب اوعفتني ملف هتكلهأو هتدسفأف يصاعملاب مهسفنأ اوملظ موق عرز ةرمدملا حيرلا

 يأ «نوملظي مهسفنأ نكلو هللا مهملظ امو هبحاص بونذب عرزلا اذه بهذي اى ةحلاصلا مهلارعأ هللا
 نم ىلاعت رذح مث . باقعلا بجوتسي ام باكتراب مهسفنأ اوملظ نكلو مهثرح كالهإب هللا مهملظ امو
 ال يأ « مكنود نم ةناطب اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي لاقف مهرارسأ ىلع مهنوعلطي ةناطب نيقفانملا ذاختا

 مكنولأي ال» نينم ؤملا ريغ نم ءايلوأ مهنولعجتو مكرارسأ ىلع مهنوعلطتو مهنودوت ءاقدصأ نيقفانملا اوذختت
 ديدشلا ررضلا يف مكعقوي امو مكتقشم اونمت يأ «متنع ام اودو» داسفلا يف مكل نورصقي ال يأ «ًالابخ
 مكفشبب لوطكي ال مهف مهتسلا ىلع كل ةوادعلا تازامآ ترهظ:يأ « مههاونا نم لضفبلا تديدتو

 رثكأ ءاضغبلا نم مكل هنونطبي امو يأ «ربكأ مهرودص يخت اموإط مههاوفأب كلذب اوحرصي ىتح مهبولقب
 . نيدلا يف صالخإالا بوجو ىلع ةلادلا تايآلا مكل انحضو يأ «تايآلا مكل انيب دق »© هنو رهظي ام
 زها ليبس ىلع اذهو . ءالقع متنك نإ يأ «نولقعت متنك نإو» نيرفاكلا ةاداعمو نينم ؤملا ةالاومو

 هللا نع نولقعت متنك نإ : ىنعملا ريرج نبا لاقو سانلا ذؤت الف آنمؤم تنك نإ كلوقك سوفنلل كيرحتلاو

 « مكنوبحيالو مهنوبحت ءالوأ ممنأ اهإ» لاقف نينم ؤملا ةيهارك نم هيلع مه ام هناحبس نيب مث . هيهنو هرمأ

 مهل نولذبتو عفنلا مهل نوديرت ٠ مكنوبحي الو مهوبحت ذإ مكتالاوم يف نوئطاخ نينم ملا رشعم اي متنأ اه يأ

 نونمؤت متنأو يأ «هلك باتكلاب نونمؤتو# ةوادعلا مكل نورمضيو رضلا مكل نوديري مهو ةبحملا
 هيفو ؟ مكباتك نم ءيشب نونم ؤي ال مهو مهنوبحت مكلاب امف ٠ مكنوضغبي كلذ عم مهو اهلك ةلزنملا بتكلاب

 ذإ مهثبخ نم اذهو يأ «انمآ اولاق مكوقل اذإو# مكقح يف مكنم بلصأ مهلطاب يف مهنأب ديدش خيبوت

 مهسلاجم تلخ اذإو يأ «ظيغلا نم لمانألا مكيلع اوضع اولخ اذإو» ًاقافن ناميإلا مكمامأ نورهظي

 ظيغلا ةدش نع ةيانك وهو . مكفالتئا نم نوري ال بضغلاو قنحلا ةدش نم عباصألا فارطأ اوضع مكنم

 هللا مادأ دمحم اي لق يأ مهيلع ءاعد وه «مكظيغب اوتوم لق# نينم ؤملا ةياذإ نم مهتوفي ال فسأتلاو

 ءاضغبلا نم مكرئارس هنكت امب ملاع هللا نإ ىأ «رودصلا تاذب ميلع هللا نإ#» "اروع نا لإ مكي

 ةنسح مكسسم نإإ# لاقف نينم ؤملاب ةنحملاو ءالبلا نم هلوزن نوبقرتي امب ىلاعت ربخأ مث د . نينم ٌؤملل دسحلاو

 مكبصت نإو# مهتءاس كلذ وحنو ةمينغو ةرصنو بصمخو ءاخر نم مكرسي أم مكباصأ نإ يأ «مهؤست
 يف اذك كلذ نود توملا نإف نولم ؤي ام نوكردي ال مهنأ ىنعملاو ةظاقبالاو عيرقتلا : هنم دارملا ليقو نيرسفملا نم ريثكو يربطلا لوف اذه (1)'

 187/١ يبطرقلا



 تارمع لآ ةروس (5) فش

 م رخص سام ١ 00 سرا ريو ور ظاس ص را سعال

 0 طيحم َنولمعي ام هللا نإ اعيش مهديك قر ضياال أوتو أوريصت نإ و

 ىلاعت نّيبف ٠١ مهترس كلذ لائمأو ةميزهو بدجو ٍةدش نم مكرضي ام مكباصأ نإو يأ «اهب اوحرفي ةئيس
 نإووت ةدسشلا نم. عهيضي انمي لوحرفيو ربخا نم نينمؤملا لان ام مهءوسي ثيح مهتوا دع طرق كلذب

 ا رك ا ل ل :و اوربصت

 وه يأ «طيحم نولمعي ام هللا نإإ# ىوقتلاو ربصلاب مهررض يفن ىلاعت طرشف ٠ مهديكو مهركم مكرضي
 . ةثيبخلا مهاياون ىلع مهبقاعيو مهرش مكنع فرصيف دئاكم نم مكل هنوربدي امب ملاع هناحبس

 ءيج امك رارمتسالا ىلع ةلالدلل ةيمسا ةلمجلاب ءيج ه«ةمأ باتكلا لهأ نم» ١- : ةغالتلا
 . « نودجسي# يف هلثمو ددجتلا ىلع ةلالدلل «هللا تايآ نولتيإ# عراضملا ةغيصب اهدعب

 . لضفلا يف مهتلزنم ومسو مهتجرد ولع نايبل ديعبلاب ةراشوالا 4نيحلاصلا نم كئلوأو# - ؟

 رخافملا يف هنوقفني اوناك ام هبش يليثمتلا د 0 0 ل اطل ح  مضنإلا

 .ًاماطح هتلعدجو هترمدف ةدرابلا ةفصاعلا حيرلا هتباصأ يذلا عرزلاب ءانثلا بسكو

 رمأ ليخد نوئطبتسي مهنأل ةناطبلاب هصاوخو لجرلا ءالخد هبش «ةناطب اوذختت ال8 - 5

 . ”نايبلا صيخلت يف هدافأ ةراعتسا هيفف همسجل هراعش ةمزالم هنومزاليو

 ةقيقح نوكيف لمانألا ضعب مدانلاو ظاتغملا فصوي : نايحوبأ لاق 4لمانألا مكيلعاوضعإ# -
 «”نينم ؤملا ةياذإ نم مهتوفي ال فسأتلاو ظيغلا ةدش نع كلذب ربع ليثمتلا زاجم نم هنأ لمتحيو

 مه وست ةنسح مكسسمت نإ هلوق يف كلذو ةلباقملاب ىمسي ام ةيعيدبلا تانسحملا نم تايآلا ف 5

 اهيف نأ | . ةعيدب ةلباقم يهو حرفلاب ةءاسملاو ةئيسلاب ةنسحلا لباق ثيح «اهب اوحرفي ةئيس مكبصت نإو
 «نونمؤت# يفو «مكظيغ»و «ظيغلا# يفو «نوملظي## و «مهملظ# يف قاقتشالا سانج
 «انمآ##و

 «ةئيس مكبصت نإوإ» هلوق يف ةباصإلابو «ةنسح مكسسمت نإإ» هلوق يف سملاب ربع : ةكفيطل

 اذإف ةئيسلا امأو ًافيفحخ ًانسم ولو ءايشألا رسيأب تناكولو ىتحو ءادعألا ءوست ةنسحلا نأ ىلإ ةراشولل كلذو

 رارسأ نم اذهو نورسيو نوحرفي لب نوثري ال مهنإف تماشلا هل يثري يذلا دحلا ىلإ اهم ةباصإالا تنكمت

 فاشكلا ةيشاح نع ًالقن ٠ ليزنتلا ةغالب

 )١9( ةيآ ةيابن ىلإ )١71( ةيآ نم #«نومحرت مكلعل لوسرلاو
 )١( ص نايبلا صيخلت  5١طيحملا رحبلا (؟5) 7/41١



 فه عبارلا ءزجلا

 ةكرعم نم قايسلا لقتنا دقو . ةميركلا تايآلا هذه نم تاوزغلا نع ثيدحلا ادبي : همسسانملا
 ءاج دقو باهسإلاب « دحأ » ةوزغ نع ثدحتت تايآلاو « لاتقلاو ناديملا ةكرعم ىلإ ةرظانملاو لدجلا
 يف نوليلق ةلذأ مهو ردبب مهرصن ال مهيلع ىلاعت هتمعنب مهركذيل ًاضارتعا اهئانثأ يف ردب ةوزغ نع ثيدحلا
 امل تايآلا ةبسانمو . ةيآ نوتس اهيف لزنأ دقو دحأ ةوزغ نع ةصقلا حاتتفا يه ةيآلا هذهو ؛ ددعلاو ددعلا

 ناكامنإ لشفلاب راصنألا نم نيتفئاطلا مه يف ببسلا نأ انه ركذ ءوسلا ةناطب ذاختا نم رذح ال ىلاعت هنأ اهلبق
 نع ناخيشلا ىور . ةحضاو ةبسانملاف قافنلا سأر لولس نب يبأ مهسأر ىلعو مهل نيقفانملا طيبثت ببسب
 « ةثراحونب : ناتفئاطلا نحن لاق « |هيلو هللاو الشفت نأ مكنم ناتفئاط تمه ذإ# تلزن انيف » لاق رباج

 .«# اههيلو هللاو# ىلاعت هلوقل لزنت مل اهنأ بحن امو ةملس ونبو

 : لشفلا «الشفت» حبصلا نم ىلوألا تاعاسلا يهو ةودغ تجرخ «تودغ» : يتفغللا
 ذاختا ءىوبتلا لصأو هيف هتلزنأ يأ الزنم هل تأوبو ًالزنم هتأوب : لاقي لزنت «4ءىوبت# فعضلاو نبجلا
 ردقلا تراف نم نايلغلا ةدش هلصأو ةعرسلا : روفلا 4م هروف# حالسلاو ددعلا يف ةلق يأ 4ةلذأإل لزنملا
 نيِمّلعم ىنعمب واولا حتفب «نيمّوسمإ هتعاس نم يأ هروف نم : لوقت ةعرسلل تلمعتسا مث تلغ اذإ
 ةعطقو ةفئاط «ًافرطإل ءاضيب مئامع ردب موي مهاهس تناكو ةمالع مهل ىنعمب اهرسكبو لاتقلا ىلع
 رفظلا مدع : ةبيخلا «نيبئاخإل لالذإلاو ظيغلا ىنعمب يتأي دقو كالهإالاو ةميزهلا : تبكلا «مهتبكي»

 . بولطلاب
 2 لا را
 لعجف « هسأر يف ٌجّنشو دحأ موي هتيعابر ترسك كي يبنلا نأ ملسم حيحص يف تبث : لوزمْلا بدبس
 ؟ ىلاعت هللا ىلإ مهوعدي وهو هتيعابر اورسكو مهيبن سأر اوجعش موق حلفي فيك : لوقيو هنع مدلا تِلسي
 . «ءيش رمألا نم كل سيلإ هللا لزنأف

 رق

 رع َظ

 ه2 نورك ركل هللاومتاَف لذا منأو ردي هللا كر صن دقت هز» نونمؤمْلا لكوني هلا َلعواَملو هلا

 كلهأ دنع نم دحأ ىلإ تجرخ نيح دمحم اي ركذا يأ «كلهأ نم تودغ ذإو» : رييقللا
 يأ «ميلع عيمسهللاو» مهودع لاتقل مهنكامأ نينم ْؤملا لؤنت يأ «لاتقلل دعاقم نينمؤملا ءىوبت#

 شيج نم ناتفئاط تداك نيح يأ «الشفت نأ مكنم ناتفئاط تمه ذإ» مكلاوحأب 'ميلع مكلاوقأل عيمس

 هللا لوسر جرخ نيح كلذو « ةثراحونب »و « ةملس ونب » اهو عوجرلاب اتمهو افعضتو انبجت نأ نيملسملا
 ثلثب « يبأ نب هللا دبع » لذخنا فالآ ةثالث اوناكو ةرفكلا ركسع اوبراق الف هباحصأ نم رفلأب دحأل هلي

 عم اوضمف هللا مهمصعف عوجرلاب راصنألا نم نايحلا مهف ؟ اندالوأو انسفنأ لتقن ٌمالع : لاقو شيجلا

 لكوتيلف هللا ىلعوط (هرمأ يلوتمو (مهرصان يأ «اهيلو هللاوإ» ىلاعت هلوق كلذو لكي هللا لوسر
 اًمعاولستيو مهبولق ىوقتل ردب موي رصنلاب ىلاعت مهركذ مث . مهرومأو مهلاوحأ عيمج يف يأ «نونمؤملا



 نارمع لآ ةروس () فيي

 20 رو ةشعل س2

 ند ©© َنيِلَم ةكبتلملا نم فللا# ةثدلكب مير ف دمعي نأ كيفك نأ َنيِنمْوَمْل لوقت ْذِ
 هما مر ثدو ردم مس و

 079 نيموسم هكيلمْلا نم فللا# طيور نم مكصوئأيو أوقتلو أوربصت

 2 م وم م ىلا لص ص ص

 هي مكحلا ر رمل دا دنع نيالا مْ امو هدب وكي لف نيف ين رت الإ نأ هج

 أ بوب وأ ع الأ نم كَ سبل )ني أَ ميكي أ اورفك نيل نم اقرط طق

 تو ا اس نَملرْفْفَي ضرألا فاو تاوئمسلا فام هلو هي نوم مف مبدعي

 ددعلا ةلق عم ردب موي مكرصن يأ «ةلذأ متنأو ردبب هللا مكرصن دفلوإ لاقف دحأ موي ةميزهلا نم مهباصأ
 هوركشا يأ «نوركشت مكلعل هللا اوقتاف» ددعلاو ددعلا ةرثكب ال هللا دنع نم رصنلا نأ اوملعتل حالسلاو

 ةكئالملا نم فالآ ةثالثب مكبر مكدمي نأ مكيفكي نلأ نينمؤملل لوقت ذإ» رصنلا نم مكيلع هب نم ام ىلع

 ةكئالملا نم فالآ ةثالثب مكل هدادمإب هللا مكنيعي نأ مكيفكي امأ كباحصأل دمحم اي لوقت ذإ يأ «نيلزنم

 ةكرعملا يف متربص نإ ةكئالملاب مكدمي ىلب يأ دعولل قيدصت ىلب «اوقتتو اوربصت نأ ىلبا# مكترصنل نيلزنم
 مكبر مكددهيإ» هذه مهتعاس نم نوكرشملا مكيتأي يأ هاذه مهروف نم مكوتأيوإط هرمأ متعطأو هللا متيقتاو
 ىلع نيبردمو حالسلا ىلع نيِمّلعم ةكئالملا نم ًاددم هللا مكدزي يأ «نيموسم ةكئالملا نم فالآ ةسمخب

 اهمأ مكل ةراشب الإ ةكئالملاب دادمإالا كلذ هللا لعج امو يأ « مكل ىرشب الإ هللا هلعج امو# لاتقلا

 ةلقو مكودع ةرثك نم اوفاخت الف مكبولق نكستلو يأ «هب مكبولق نئمطتلوإ ًاتابث اودادزتل نونم ّوملا
 يف رصنلا ام . دّدَعلاو دّدَعلا ةرثكب رصنلا نأ اومهوتت الف يأ «هللا دنع نم الإ رصنلا امو» مكددع
 بلغي ال يذلا بلاغلا يأ « ميكحلا زيزعلا» مهريغ نم الو ةكئالملا نم ال . هدحو هللا نوعب الإ ةقيقحلا

 ريبدتلا كلذ يأ «اورفك نيذلا نم ًافرط عطقيل» ةرهابلا هتمكح هيضتقت ام لعفي يذلا ميكحلا هرمأ يف

 مهظيغي يأ «مهتبكي وأ» كرشلا ناكرأ نم أنكر مدهو ءرسألاو لدقلاب مهنم ةفئاط كلهيل يفإالا
 ردب يف مهب كلذ ىلاعت لعف دقو . مهاغتبمب نيرفاظ ريغ اوعجري يأ «*نيبئاخ اويلقنيفإ» ةميزهلاب مهيزخيو

 نيول# نيكرشلاو كلرغلا لاو نايم زل هللا رعأو نعبساا ورم وأ نيعبيب مه ديالتص نم نوعلملا لك تين

 جشو ِخيَك هتيعابر ترسك امل كلذو ٠ دحأ ةصق يف يهو ًاضارتعا تدرو ةيآلا هذه «ءيش رمألا نم كل

 يأ« ءيش رمألا نم كل سيل» تلزنف إ ؟ مدلاب مهيبن هجو اوبضخ موق-حلفي فيك : لاق فيرشلا ههجو

 «نوماظ مهنإف مهبذعي وأ مهيلع بوتي وأ هللا ىلإ مهرمأ امنإو ءيث دابعلا ريبدت رمأ نم دمحم اي كل سيل

 اورصأ نإ مهبذعي وأ ٠ اوملسأ نإ مهيلع بوتي وأ ٠ مهمزيي وأ . مهكلهي نأ امإف مهرمأ كلام هللاف يأ

 نم بذعيو ءاشي نمر فغي ضرألا يفامو تاومسلا ينام هللو» باذعلا نوقحتسي نوملاظ مهنإف رفكلا ىلع

 نيب اهولسرأ دق ضيب مئاهع مهيلع قلب ليخ ىلع ةكئالملا تناك : ريبزلا نب ةورع لاق ةمالعب نيملعم يأ : نيمّرسم ىنعم ليقو (1)
 . فاشكلاو يربطلا رظنا « مهفاتكأ



 و عبارلا ءزجلا

 هج َنوُحلْفُت ركل هَلوفماَو ةفعنضم املعضا أبل أو نال أونما< نيل ابباكي 29 محرر روف 2 مق نر عمم مص ير فر مس 4 اتت 8 ويس صس ل ىلا 8س ص و هام م < و جرب مع
 سم المولا هر جمس ص مه خرصم مضمو ل" ا[ 8-5 سم ٠21 ةمم ه #2.

 2 نومحرت ركلعل لوسرلاو هللأ أاوعيطاو 70 نيرفثكلل تدعا يلا رانلآ أوقتآو

 وهو ءاشي نمل رفغيو ءاشي نم بذعي ضرألاو تاومسلا كلم العو لج هل ىأ «جيحر روفغ هللاو ءاشي
 هدابعل ىلاعت هللا نم يبن اذه «ةفعاضم ًافاعضأ ابرلا اولكات ال اونمآ نيذلا اهيأ اي ميحرلا روفغلا
 ةيلهاجلا يف اوناك : ريثك نبا لاق هفيعضت نم ةيلهاجلا يف هيلع اوناكامب خيبوتلا عم ابرلا يطاعت نع نينم ؤملا
 ردقلا يف هدازو ةدملا يف هداز ًالإو هاضق نإف ! يِبْرُث نأ اَمإو ضْقَت نأ امإ : نئادلا لوقي نيدلا لجأ لح اذإ
 ام كرتب هياذع اوقتا يأ «هللا اوفتاو» «”:ًافعاضم ًاريثك ريصي ىتح ليلقلا فعاضت امبرف ماع لك اذكهو

 اورذحا يأ 4نيرفاكلل تدعأ يتلا رانلا اوقتاو» نيزئافلا نم اونوكتل يأ «نوحلفت مكلعلإ» هنع ىبن
 اونوكتل هلوسرو هللا اوعيطا يأ #ن ومرت مكلعل لوسرلاو هللا اوعيطأو» نيرفاكلل تئيه يتلا منهج ران
 . هللا ةمحر مهلانت نيذلا راربألا نم

 . نهذلا يف هتروص راضحتساب ةيضاملا لاحلا ةياكحل عراضما ةغيص «لوقت ذإ»- ١ : ةسغالاتبلا
 مهب ةيانعلا لاك راهظإال نيبطاخملل هتفاضإ عم ةيبوبرلا ناونعل ضرعتلا «مكبر مكدمي نأ» - ؟

 . دوعسلا وبأ هدافأ

 .قابط اهنيب 4بذعيو رفغيإل-*

 . قاقتشالا سانج «ةفعاضم ًافاعضأ#» - ؛

 . لسرم زاجم وهف هيلإ لوثي هنأل ًالكأ ذخألا يمس ه«ابرلا اولكأت الط - 4

 ناك يتلا ةلاحلا نايبل وه اهنإو . طرشلل الو ديقلل سيل ةيآلا يف ةفعاضملا فاعضألا ركذ : ةِيدْنت
 اوناك ثيح ًانيبم ًاناودعو ًاخراص ًايلظ ةلماعملا هذه يف نأ مهيلع عينشتللو ٠ ةيلهاجلا يف اهيلع سانلا
 اميرف اهيلع ابرلا نوعقوي يتلا ءاعنشلا ةلاحلا نع اوهن » : نايح وبأ لاق ةفعاضم ًافاعضأ ابرلا نوذخأي
 دعب ًاماع فيعضتلا نورركي اوناك مهنأ ىلإ 4 ةفعاضم ظهلوقب راشأو « نيدملا لام ريسيلا رزنلاب قرغتسا
 (”« يهنلا يف ًاديق سيل لاحلا هذهف . هعاونأ عيمجب مرحم ابرلاو . ماع

 ام امل

 «نينسحملا بحي هللاو ةرخآلا باوث نسحو . . ىلإ . . مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو» : لاعت هللا لاق

 ١( 48) ةيآ ةيابن ىلإ )“١17( ةيآ نم
 ةوزغ يف ةكئالملاب مهل هللا دادمإ ىلإ نينمؤملا هبنو ىوقتلاو ربصلا ىلع ىلاعت ثحامل : ةَبسسانملا

 ه4 /" طيحملا رصبلا (75) . ١8/١" ريثك نبا رصتحم )١(



 نارمع لآ ةروس (؟) ١

 نم اهيف نينم ؤملا لان امو دحأ ةوزغ ليصفتلاب ركذ مث . هللا ناوضر لين ىلإ ةعراسملاب رمألاب بقع « ردب
 يغبني ال ءايبنألا لتق نأو « ةايحلا ةنس ءالتبالا نأ نيب مث . لوسرلا رمأ ةفلاخم ببسب رصنلا دعب ةميزملا

 . دحأ ةوزغ نم ربعلاو سوردلا نايب يف ةميركلا تايآلا تلاوت مث « نينم وم لا بولق ىلإ نهولا لخدي نأ

 «نيمظاكلاو» قيضلاو ةدشلا «ءاّرضلا» ءاخرلا «ءارسلا» اورداب «اوعراسو» : حتسغللا
 مظك نم ذوخأم ودعلاب هعاقيإ ىلع هتردق عم هرهظي مل يأ هظيغ مظك : لاقي فوجلا يف هّدر : ظيغلا مظك

 تضم «تلخ# حبقلا يف ىهانت يذلا لمعلا : ةشحافلا «ةشحافإ اهسأر دشو اهألم اذإ ةبرقلا
 يتلا عئاقولا انه اهب دارملاو كي يبنلا ةنس اهنمو اهب ىدتقي يتلا ةقيرطلا يهو ةنس عمج :ننسلا «نئسإ»

 لصأو. "”هملأ مضلابو حرجلا حتفلاب وه : ءارفلا لاق مضلاو حتفلاب حرج «ِحْرَقل نيبذكملل تلصح
 هتلوادت : لاقي رخآ ىلإ دحاو نم ءىشلا لقن : ةلوادملاو اهفرصن «اهلوادن# حارق ءام هنمو صولخلا ةملكلا
 اذإ هتصحم :لاقي صيلختلا : صيحمتلا «صحميلو» صخش ىلإ صخش نم لقتنا اذإ يديألا

 ًاليلق ًاليلق ءيشلا صقن : قحملا «قحميوإ ةلازإلاو ةيقنتلا : ةغللا ف هلصأو بيع لك نم هتصّلخ

 هل «الج ؤمإ) هيلع ناك ام ىلإ عجر يأ هبقع ىلع بلقنا : لاقي لجرلا رخؤموهو بقع عمج «مكباقعأ»
 حبصأف هيبشتلا فاك اهيلع تلخد يأ اهلصأو ريثكتلل يهو مك «نياكوإل رخأتي الو مدقتي ال ددحم تقو

 : ليقو مهبرل نودباعلا ءايقتألا ءاملعلا مهو نيينابرلاك برلا ىلإ ةبسن يبر عمج «نويب رإط ريثكتلا اهانعم

 هبحاصل نكسي عضاخلا نآل نوكسلا نم هلصأو اوّلذو اوعضخ «اوناكتسا» ةع املا يهو ةّيرلا ىلإ ةبسن
 . ديري ام هب عنصيل

 َنيدلأ © بقَسمنا تدم ألو ٌتاوئَمسلا اهضرع ةْنجَو ركب نم ةرفشم لإ اوعِراسو *

 © َنيِنَسْحمْل بحي هللا سلا نع َنيِفاَعْلَو طْيمْلا ٌنيمظنكلاو ءاَرْضلاَو ءارسلا ىف ٌنوُقفني
 سال َبْوذل رْفغَي نمو ميدل أورفْغتساَ هلآ اوركصد مهسفنأ أوملظوأ د أول اذ َنيذْلآَو سمس ع5 سس مم خر وج و م مص يس سر سرع 4 ناس تس رع خل # > 200

 لاثتماو هللا ةعاطب ةرفغملا بجوي ام ىلإ اورداب يأ «مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو ل: ريم يفللا
 يف لاق امك ضرألاو ءامسلا ضرعك اهضرع ةعساو ةنجىلإو يأ «ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنجوإ هرماوأ
 امف اهضرع اذه ناك اذإف اهتعس نايب ضرغلاو «ضرألاو ءامسلا ضرعك اهضرع «١ ديدحلا » ةروس
 يأ «ءارضلاو ءارسلا يف نوقفني نيذلاإ هّلل نيقتملل تئيه يأ 4نيقتملل تدعأ» ؟ اهوطب كنظ

 عم مهظيغ نوكسمي يأ «ظيغلا نيمظاكلاو#» ءاخرلاو ةدشلا يفو . رسعلاو رسيلا يف محلاومأ نولذبي
 بحي هللاو» مهملظ وأ مهيلإ ءاسأ نمع نوفعي يأ *سانلا نع نيفاعلاو# ماقتنالا ىلع مهتردق

 ًابنذ اوبكترا يأ «ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو» اهريغو ةليلجلا فاصوألا كلتب نيفصتملا بحي يأ «نينسحملا

 )١( يبطرغلا 4//ا١؟



 فرش عيارلا ءزجلا

 م همم هيال ةدم اس2 مالم هع 2 م ا سوخ 590 ظموم سعال و رسب ص صم و 2 9 سس
 اهتحن نم ىرج ثللجو ميبر نم ةرفغم مهؤ ازحب كبنلو أ 79 دوبلعي مهو اولعفام لع اورصي رلو

 مى ير روس 7 سر هس سجامم جى رسصآ ع ع مسير م1
 ١ ١

6 
 7 ه4 6ر7 - 0 - 0 .- 2 ,

 أورظنأف ضرألا ىف وريف نئس ركلبق نم تلخ دَق 029 نيلماعلا رخبأ معنو اهيف نيدلخ رثمنألا

 رس | رك ع 2 سا صماء وز 1 ساو موس لس - ءازوصدو ._- جص رو مع ريس ص م صر ملح

 منو وز الواونبت الو (72نيقنملل ةظعومو ىدهو سانلل نايباذله 059 نيبذكملا ةبقلع نا" فيك
-ٍ 

 خو موس مر مسعر جك »يو 2 للود يبوصو و جام ير زل جام جرا م وس 2 مهم 2 م وصول هب

 ظ
 قحميو أونما# نيذلا هللا ص حميلو 045 نيبلئظلا ميال هللآو ءآادبش ركتم دعو أونما# َنيدلا هلأ لعيلو 244 2 9 م | ماس ص رس ىلا ل -ٍ 0 ا 1 0 ل مس ص ص ري ع 22 ور مرج

 اوركذت يأ «مهبونذل اورفغتساف هللا اوركذإ بنذ ىأ نايتإب «مهسفنأ اوملظ وأإ» ”رئابكلاك ًاحيبق
 ماهفتسا هللا الإ بونذلا رفغي نمو# اوبانأو اوباتو بنذلا نع اوعلقأف هاصع نمل هديعوو هللا ةمظع

 ةبوتلل مهطيشنتو دابعلا سوفن بييطتل ةيضارتعا ةلمج يهو هللا الإ بونذلا رفغي ال يأ يفنلا ىنعمب
 مهو اولعف ام ىلع اورصي ملوإ» عسوأ هتمحرو لجأ ىلاعت هوفع نإف - تلج نإو - بونذلا نأ نايبلو
 ةرفغم مهؤازج كئلوأإ» نوبوتيو نوعلقي لب هحبقب نوملاع مهو مهلعف حيبق ىلع اوميقي مل يأ 4نوملعي
 تانجو بونذلا نم فلس |مععوفعلا مهباوثو مه ؤازج ةديمحلا تافصلا كلتب نوفوصوملا يأ «مهبر نم

 اهيف نيثكام يأ «اهيف نيدلاخ رابخألا اهراجشأ لالخ يرجت تانج مهلو يأ «رابنألا اهتحم نم يرجت

 دحأ ةوزغ ليصفت ةمتت ىلاعت ركذ مث « هللا عاطأ نمل ءازج ةنجلا تمعن يأ 4نيلماعلا رجأ معنوو ًادبأ

 ممألا يف هللا ةنس تضم دق يأ «ننس مكلبق نم تلخ دقإل لاقف حالصلاو دشرلا ءىدابم ديهمت دعب

 ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا يف اوريسف# ءايبنألا مهتفلاخم ببسب لاصئتسالاو كالهلاب ةيضاملا

 «سانلل نايب اذهؤ» مهكاله راثآ نم نورت امب اوظعتتل مهب لزن امو نيبذكملا رابخأ اوفرعت يأ «نيبذكملا

 داشرلا قيرطل ةيادهو يأ «نيقتملل ةظعومو ىدهو# ةماع سانلل فاش نايب هيف "”نآرقلا اذه ىأ

 ذأ مث . سانلا رئاس نود هب نوعفتنملا مه مهخأل ركذلاب نيقتملا صخافإو. ةصاخ نيقتملل ىركذو ةظعومو

 الو داهجلا نع اوفعضت ال ىأ «اونزحت الو اونهت الو# لاقف دحأ ةعقو يف ةميزملا نم مهباصأ امعمهيلسي

 نإف مهيلع نوقوفتملا مهل نوبلاغلا متنأو يأ «نولعألا متنأو# ةميزه وأ رلتق نم مكباصأ ام ىلع اونرحت

 اونهت الف نينم ؤم ًاقح متنك نإ يأ «نسينمؤم مصنك نإإو ردب موي مهيف متيلبأ دقف دحأ موي مكوباصأ دق اوناك
 باصأ دقف حارج وأ لتف مكباصأ نإ يأ «هّلثم حرق موقلا سم دقف حرق مكسسمي نإإ اونزحت الو
 مويو .كيلع مويو كل مويءلودمايألا يأ سانلا نيب اهوادن مايألا كلتو مكباصأ ام لثم نيكرشملا

 دئادشلا دنع ربصي نم ىريف مكنحتميل كلذ لعف يأ اونمآ نيذلا هللا ملعيلوط رست مويو ءاسث

 . ةسمّللاو رظنلا نم هنود ام سفنلا ملظو انزلا ةشحافلا : سابع نبا لاق (1)
 كاله رابخأ نم هب مكتفرعو مكل تحضوأ يذلا اذه : ىنعملاو هركذ مدقت أم ىلإ ةعجار ةراشوالا نوكت نأ نيرسفملا ضعبو ىربطلا راتخا (؟)



 نارمع لآ ةروس.(*) فض

 هه» َنِررَصلأََعَيَو كدم اوُدهَجَن لاهل لعئامَو هَنَلبا أولحذت نأ مسح مأ 9 تيرِفَكْلا
 227 رير7 م رب سار ار راك أ رو موس + ٠ دهم < هدد ل عا يمص ص

 ٌتلْخ دَع وسر الدمع امو جو تورظنت متناو هومتيأر دقف هوقلت نأ ٍلبقْنم توملأ دونمت منك دقو

 م 000 002 22

 لع لَ بق يقتأ قع يلا ثم ننألسا هلبق نم أ ىو أعيش فأر
 م مص هربا م سضص مساس

 در م نمو اهم متو اًيندلا باو درب نو ابتكلأ نْذ الإ تو نأس تل ناك امو هي نرش

 هللا ليبس يف ةداهشلا ةمعنب مكضعب مركيلو يأ «ءادهش مكنم ذختيوؤ» نيقفانملاو نينمؤملا نيب زيميو

 دحأ موي هيبن نع اولذخنا نيذلا نوقفانملا مهنمو نيدتعملا بحي ال يأ «نيماظلا بحي ال هللاو»

 قحيوإ نيقفانملا نع مهزييو بونذلا نم مهرهطيو مهيقني يأ هاونمآ نيذلا هللا صحميلو»

 له يأ راكنالا ليبس ىلع ماهفتسا «ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ# ًاثيشف ًائيش مهكلهب يأ 4نيرفاكلا

 مكنم اودهاج نيذلا هللا ملعي املو» ؟ صيحمتو ءالتبا نودب ةنجلا اولانت نأ نينمؤملا رشعم اي نوئظت
 يربطلا لاق ؟ دئادشلا ىلع مكربصو مكداهج هللا ملعيف هليبس يف اودهاجت الو يأ «نيرباصلا ملعيو
 يف مكنم نودهاجملا نينم ؤملا يدابعل نيبتي او مكبر ةمارك اولانت نأ دمحم باحصأ رشعم اي متننظأ : ىنعم لا
 نونمت مقنك دقلو# ! !"هوركمو ملأ نم هللا تاذ يف مهلاني ام ىلع سأبلا .دنع نورباصلاو هللا ليبس
 اوقوذت نأ لبق نم يأ «هوقلت نأ لبق نم# ةداهشلاب اوظحتل ءادعألا ءاقل نونمتت متنك يأ «#توملا

 نم لتق نيح مكنيعأب هومتيأر يأ «نورظنت مستنأو هومتيأر دقفإف مزهنا نم قح يف باتع ةيآلاو ء هتدش

 لتق دق ناك نإ : نوقفانملا لاقو لتق دق ًادمحم نأ نورفاكلا عاشأ امل لزنو ٠ اولتقت نأ متفراشو مكناوخإ

 لوسر الإ دمحم سيل يأ «لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دمحم اموإ» لوألا اننيد ىلإ عجرن اولاعتف

 نإفأ «مكباقعأ ىلع متبلقتا لصق وأ تام نإفأإ» لتُق نم مهنمو تام نم مهنم لسرلاو . لسر هلبق تضم
 يأ «ًائيش هللا رضي نلف هيبقع ىلع بلقني نموإ ؟ مكناميإ دعب ًارافك متددترا رافكلا هلتق وأ هللا هتامأ

 هللا يزجيسو# باذعلاو طخسلل اهضيرعتب هسفن رضي امنإو « هللا رضي الف هنيد نع دتري نمو

 ًالجأ سفن لكل لعج هنأ ىلاعت ربخأ مث ٠ اوبلقني ملو اوتبث نيذلا مهو نيعيطملا هللا بيثي يأ 4نيركاشلا
 يأ «ًالجؤم ًاباتك» هتثيشمو هتدارإب يأ هللا نذإب الإ ترم نأ سفنل ناك اموإ» لاقف رخآتي الو مدقتي ال

 داهجلا ىلع مهضيرحت ضرغلاو . رخاتي الو مدقتي ال مولعم تقوب أتفؤم ًاباتك اهلجأ سفن لكل بتك
 ردقلا عفدي ال رذحلاو.« اهنم صقنت ال ةعاجشلاو .ةايحلايف ديزي ال نبجلاف . ودعلا ءاقل يف مهبيغرتو
 هاهنم هتؤن ايندلا باوث دري نموإ» كراعملا محتقاو كلاهملا ضاخ نإو هلجأ غولب لبق تومي ال ناسنوالاو
 يف اوبغر نيذلاب ضيرعت وهو ١ بيصن نم ةرخآلا يف هل سيلو اهنم هانيطعأ ايندلا رجأ هلمعب دارأ نم يأ

 دري نمو رجافلاو ربلل ةلوذبم اهنأل ةطبغ عضومب سيل ناسنإلل ايندلا لوصح نأ ىلاعت نّيبف « مئانغلا

 )١( يربطلا ريسفت .



 0 عبارلا ءزجلا

: 
 آمل اونو اف ريدك نوبي ,هعم لشنف يب نم نياك و .يوكدملا ىزجتسواهنم ءوؤن ةزخألا باو
 براق نأ لَو اك امو عج َنردصلا سيفو اس موف امو هل لس ف سئس
 ايدل َباَوَن هللا مهنتاكف 070نِب رفثكلا مْوَقْل ٌلعاَنرصنأو اًمادقأ تيك انرمأ ف اناس سود انل رفغأ
 سا معي و عري ع6ل ينعم مم دءعم

 © .نييملا بجي هلو ةرآلا او نسحو
 ايندلا نم هل انمسق ام عم ًالماك رجألا هانيطعأ ةرخآلا رجأ هلمعب دارأ نمو يأ «اهنم هتؤن ةرخآلا باوث
 نم مهيطعنس يأ «نيركاشلا يزجنسو» «هثرح يف هل زن ةرخآلا ثرح ديري ناك نمإ هلوقك
 لتاق ءايبنألا نم مك يأ «ريثك نويبر هعم لتاق يبن نم نيأكوإط مهلمعو مهركش بسحب انتمحرو انلضف
 امل اوسنهو امفطظ لتق نم مهنم لتقف اولتاق نوحلاص داّبعو "”نوينابر ءاملع هعم لتاقو هللا ةملك ءالعإلل
 «اوفعض اموإ» حارجلاو لتقلا نم مهباصأ امل مهممه تفعض الو اونبج ام يأ «هللا ليبس يف مسباصأ
 بحي يأ «نيرباصلا بحي هللاو» مهودعل اوعضخ الو اوّلذ ام يأ «اوناكتسا امو داهجلا نع
 «انيونذ انلرفغا انبر اولاق نأ الإ مهوق ناك اموإ» هللا ليبس يف لاوهألاو دئادشلا ةاساقم ىلع نيرباصلا

 انطيرفتو ىأ «انرمأ يف انفارسإو» هللا نم ةرفغملا بلط الإ نيدلا يف مهتوقو مهتابث عم مهلوق ناك ام يأ
 موقلا ىلع انرصتاو» برحلا نطاوم يفانتبث يأ «انمادقأ تيثو» كتدابعو كتعاط بجاو يف انريصقتو

 نيب محل هللا عمج يأ «ةرخآلا باوث نسحو ايندلا باوث هللا مهاتآفإط رافكلا ىلع انرصنا يأ «نيرفاكلا
 بحي هللاوؤطاهميعنو ةنجلاب ةرخآلا ءازج نيبو دالبلاب مه نيكمتلاو رفظلاو زعلاو ةمينغلاب ايندلا ءازج
 هنأو هلضفب اراعشإ نسحلاب ةرخآلا باوث صخو « هتين صلخأو هلمع نسحأ نم بحي يأ « نسينسحملا
 . هللا دنع هب دتعملا

 : ىلي ايف اهزجون عيدبلاو نإيبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تمضت : هغالاتبلا
 هجوو هيبشتلا ةادأ تفذح ضرألاو تاومسلا ضرعك يأ «ضرألاو تاومسلا اهضرع» ١-

 5 « غيلبلا هيبشتلا »اذه ىمسي هبشلا

 . ةرفغملا تابجوم ىلإ يأ هببس مساب ءيشلا ةيمست باب نم 6ةرفغم ىلإ اوعراسإل - ؟
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو قابطلا هيف «ءارضلاو ءارسلا -

 . رفغي ال يأ يفنلا هنم دصقي ماهفتسا هللا الإ بونذلا رفغي نموإ» - 5

 . لضفلا يف مهتقبط ولعو مهتلزنم دعبب راعشإلل ديعبلاب ةراشإلا «ةرفغم مه ؤازج كئلوأ» - ه

 )١( نوريثك ءاملع دارملا نأ نسحلا نعو ةداتق لوق اذهو ةريثك عومج يأ «ريثك نويبر» ىنعم نأ ىلإ يربطلا بهذ .



 نارمع لآ ةروس (”) <”

 . كلذ نيلماعلا رجأ معنو يأ فوذحم حدملاب صوصخملا «نيلماعلا رجأ معنو# - 5

 ىلإ رضاخحلا نم تافتلا وهف «اهلوادنه# ظفل دعب ءاج هنأل تافتلالا باب نموه هللا ملعيلو# - ١

 . هللا ليبس يف داهجلا نأش ميظعت تافتلالا اذه ىف رسلاو « ةبيغلا

 . ةفص ىلع فوصوم رصق «لوسر الإ دمحم امو -4

 « هنيد نع عوجرلا اهب دارملاو ةراعتسا هذه : نايبلا صيخلت يف لاق «مكباقعأ ىلع متبلقنا» -4

 ©”باقعألا ىلع عوجرلاب بايتريالا يف عوجرلا هناحبس هبشف
 نم قالخألا مراكم تاهمأ «ةرفغم ىلإ اوعراسو» ةميركلا تايآلا هذه يف : ىلوألا : دّيداوفلا

 تحت لخدت ال لئاضفل ردصم اهنم لكو . بونذلا نم ةبوتلاو نيكيسملا نع وفعلاو ظيغلا مظكو لذبلا

 . رصحلا

 رهطتي مل نم ةنجلا لوخد قحتسي الف ةيلحتلا ىلع ةمدقم ةيلختلا نأل ةلحلا ىلع ةرفغملا مدق : ةيناثلا

 . ماثآلاو بونذلا نم

 اهضرع اذه ناك اذإف ةطسبلاو ةعسلاب ةنجلا فصو يف ةغلابملل ركذلاب ضرعلا صيصخت : ةثلاثلا

 "”ضعبب اهضعب لصو ول نيضرأ عبسو تاوامس عبسك : سابع نبا لاق ؟ اهوط نوكي فيكف

 ؟رانلا نيأف ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج ىلإ ينتوعد كنإ ِةي يبنلا ىلإ لقره بتك : ةعبارلا

 . 9( راهنلا ءاج اذإ ليللا نيأ هللا ناحبس ) : مالسلا هيلع لاقف

 اوقباسإ#و «ةرفغم ىلإ اوعراسو# ةديدع تايآ يف ةرخآلا لمع ىلإ ةعراسملاب ىلاعت رمأ : ةسماخلا

 لمعل امأو #نوسفانتملا سفانتيلف كلذ فوط هللا ركذ ىلإ اوعسافؤإ» «تاريخلا اوقبتسافإ» «ةرفغم ىلإ
 . قيقدلا رسلا ربدتف 4«صضرألا يف نوبرضي نورخآو» هاهبكانم يف اوشمافإ ىنيوه اب رمأف ايندلا

 #«نورشحت هللا ىلإل متلتق وأ . . ىلإ . . اورفك نيذلا اوعيطت نإ اونمآ نيذلا اهعأ اي» : ىلاعت هللا لاق

 )١8/4( ةيآ ةياهن ىلإ )١49( ةيآ نم
 « ربعلاو تاظعلا نم اهيف امو دحأ ةوزغ ثادحأ درس لوانتت ةعركلا تايآلا لازت ال : هَمََساَملا
 ةيمالسإلا ةوعدلا ىلع مهرمآتو 3 ةوزغلا كلت يف حضافلا نيقفانملا فقومو ةميزطلا بابسأ نع ثدحتت يهف

 . نينم ملا مئازع طيبشتب

 : ىوشملا #ىوثم#» ناطلس يلاولل ليق هنمو ةوقلا هلصأو ًاناهربو ةجح «ًاناطلس» : ص مفغغللا

 )١( ص نايبلا"صيخلت ١ . 5١؟( دمحأ هجرخأ (”) . ه8 /7”طيحملا رحبلا .



 مو عبارلا ءزجلا

 لاق مهنولتقت «مهنوسحت» هيف ماقأ اذإ ناكملاب ىوث مهوق نم هاوأمو ناسنإالا رثم نوكي يذلا ناكملا

 : رعاشلا لاق سحلا ناكم ىلع برضلا هلصأو لتقلاب لاصتتسإالا سحلا : جاجزلا
 اوددبت)و اودرش دلق مهتيقب تحبصأف أسح فيسلاب مهانسسح 5 9 2

 ف نوكي داعصإالا نأ دوعصلا نيبو هنيب قرفلاو . ضرألا ىف داعيإالاو باهذلا : داعصإالا #نودعصت»

 مزهنملا لعفي |مك دحأ ىلإ نوتفتلت ال يأ «نوولت ال ط عافترا يف نوكي دوعصلاو 2١ ضرألا نم ىوتسم

 «ىئغيإ) ًانانئمطاو ًانمأ «ةنمأ» مكازاج «مكباثأط مكرخآ «مكارخأ» تافتلإلل قنعلا ل نم هلصأو
 يف مهعقوأ «مهزتسا# بيع نم هيف ام ءيشلا صيلختو ةيقنتلا : صيحمتلا « صحميلوإ» يطغيو رتسي

 ا 0 000 58 : لوزا سم

 هلوق ىلإ . . . هدعو هللا مكفدص دقلوإ» هللا لزنأف ؟ رصنلا هللا اندعو دقو اذه انياصأ نيأ نم : هباحصأ

 «:رحأ موي اولعف ام اولعف نيذلا ةامرلا ينعي# ايندلا ديري نم مكنم
 م

 روم مع ام جر سس ص - سور دع هلا مو مد هغ ةررسو رس ملم جلو 4 0 جمر مغطس
 يس وهو كللوم هللا لب 639 نيريسلخ ًاويلقدتف ركينقعا لع ودرب أورفك نيذلا أوعيطت نإ أونما< نيذلا اهمأثي

 لع ٍ
 عمم م س6 مو ريعمرم 2 2 1 رج ىريعار مومو مم جصمرل حض سس صو ها 205 وذ 2 3

 رانلا مهنوامو اننطلس ءهب لزني رلام هللأب اوكصرشأ امب بعرلا أورفك َنيدْلاب ولق ىف قلذس مير نيرصلتلا

 م. د جاركو امص املس سرت ا رك م ع رس خر هه 000 دوس مو
 ع

 : < قد يبا دب 42م 2 هه تلالتلا 4
 مالا ىف متعزلنتو ملف اذإ حوحءهلذإب مهنوسحن ذإج هدعو هللا كقدص دقلو 02 0 أ ىوثم سب و

 ايف نيقفانملاو رافكلا متعطأ نإ يأ «اورفك نيذلا اوعيطت نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي» : راسيفللا
 ىلإ اوعجرت يأ «نيرساخ اوبلقنتفإا رفكلا ىلإ مكودري يأ «مكباقعأ ىلع مكودريإ» هب مكنورمأي
 نينم ؤملل اولاق نوقفانملا مه : سابع نبا لاق ناميإلاب رفكلا اولدبتت نأ نم مظ أ نارسخ الو 2. نارسخلا
 لب «مكالوم هللا لب#» مكناوخإ ىلإ اوعجراف هباصأ يذلا هباصأ ام يبن ناك ول دحأ نم اوعجر امل
 يأ «نيرصانلا ريخ وهوإ هرمأ اوعيطأف مكرصان هللا لب مهوعيطت ىتح مكل ًاراصنأ اوسيل يأ بارضإلل
 بولق يف بعرلا ءاقلإب نينم ملا ىلاعت رشب مث . هريغب اورصنتست الف نيعم ريخو رصان.ريخ هناحبس وه
 امبإ» عزفلاو فوخلا مهبولق يف فذقنس يأ «بعرلا اورفك نيذلا بولق يف يقلنسإ» لاقف مهئادعأ
 الو ةجح ريغ نم ىرخأ ةهآ هعم مهتدابعو هللاب مهكارشإ ببسب يأ « ًاناطلس هب َلّرَنُي مل ام هللاب اوكرشأ
 ران نيملاظلا ماقم سئب يأ 4نيملاظلا ىوثم سئبوو» رانلا مهرقتسم ىأ «رانلا مهاوأمو » ناهرب

 دقلو» ( رهش ةريسم بعرلاب ترصن ) ثيدحلا يفو نوبذعم ةرخآلا يفو نوبوعرم ايندلا يف مهف . منهج
 يأ «هنذإب مهنوسحت ذإإل مكودع ىلع رصنلا نم هب مكدعو ام مكل هللا فو يأ «هدعو هللا مكقدص

 7 ص يدحاولل لوزتلا بابسأ (1)



 نارمع لآ ةروس (5) فضا

 2 م رزه ىو تزن وا 2 م امو 017 سم 6س رسم مس

 ركيلتنيل مهنع كفرص م ةرحألا ديري نم مرايا ديري نم نم نوم مرآ 0

 رم 2 ا ا أ ماض نجاح صرع

 أكو عدي لوسراو دَحأ جلع َندوأت الو نود ْذإ *62 تينمؤملا لع ٍلْضَفوُد هَل عَن دقو
 سمس عمم ع ع دم لل م ام ع مم نلوم مودم هام هم ورم مكس ىلا ء.أ

 َلَرنأ م «©© َنولمَعَت امي ريبخ هلو سس مالو ضم عاوز كين تب انيقات قرت ف

 نع يحل ريغ نوني عهسفن ا مهتم أدهم ومي نبط ىََْيماْمهنمأ مكلأدعب نم ميل
 يأ «رمألا يف مععزانتو متلشف اذإ ىتح» همكحو هللا ةدارإب مكفويسب مهنودصحتو ًاعيرذ ًالتق مهنولتقت

 رمأ متيصع يأ «نوبحت ام مكارأ امدعب نم متيصعو# لبجلا يف ماقملارمأيف متفلتخاو متفعضو متنبجاذإ ىتح

 نأ ل لبجلا قوف ةامرلا نم نيسمخ عضو يي يبنلا نأ يور « مكفيلح رصنلا ناك نأ دعب ٍةك'لوسرلا
 ىقتلا الف . ريطلا انتفطخت انومتيأر ولو ىتح مكنكامأ اوحربت ال مه لاقو نيملسملا نع اوعفدي

 مزهتاف ةامرلا نم مههوج يف مهتذخأ يتلا ماهسلا ببسب تابثلا ىلع نيكرشملا ليخ وقت مل ناشيجلا
 هعمو مهسيئر تبثو . بالسالا عمجل اولزنو ةمينغلا ةمينغلا : اولاق كلذ ةامرلا ىأر املف ٠ نوكرشملا

 فلخ نم مهفويسب نيملسملا ىلع اولزنو ةامرلا نم ةيقبلا اولتقف لبجلا فلخ نم نوكرشملا مهءاجف ةرشع
 دعب نم ىأ «نوبحت ام مكارأ ام دعب نمإ» ىلاعت هلوق كلذف نيملسملل ةميزه ىلإ رصنلا بلقناف مهروهظ
 يأ «ةرخآلا ديري نم مكنمو# لبجلا اوكرت نيذلا مهو ةمينغلا يأ «ايندلا ديري نم مكنمإ» رصنلا

 مثإ» اودهشتسا مث « ريمج نب هللا دبع » مهريمأ عم مهزكرم يف اوتبث نيذلا ةرشعلا مهو هللا باوث

 حفص يأ «مكنع افع دقلو» مكناميإ نحتميل رافكلا نع ةميزهلاب ا ا ل د
 اذهر مهتح هللا ومع ول عج كتاب رك ىعكتي ناك ينالا نأب مالعإ هيفو ٠ نايصعلا

 نودعصُت ذإ» لاوحألاو تاقوألا عيمج يف نينم ؤملا ىلع ةمعنو نم وذ يأ «نيينمؤملا ىلع لضفوذ هللاوإ» لاق

 ام ىلإ نوتفتلت الو رارغلا يف نودعبت رابدألا متيلو نيح نينم ْؤملا رشعم اي اوركذا يأ «دحأ ىلع نوولت الو

 مكءارو نم مكيداني ِكَي دمحمو يأ «مكارخأ يف مكوعدي لوسرلاو# رخآل مكنم دخاو قي الو مكءارو
 مكباثأفإ رارفلا يف نونعمت متنأو ( ةنجلا هلف ركي نم ٠ هللا لوسر انأ؛ هللادابع ىلإ« هللادابع لإ ) لوقي

 ىلع اونزحمتاليكلإ) "”هرمأ مكتفلاغو كولوسرلل مكمغ ببسب ًايغ مكعينص ىلع مكازاج يأ« مغبأ مغ
 نايب ضرغلاو . ةميزلا نم يأ «مكباصأ ام الوإف ةمينغلا نم مكتاف ام ىلع اونزحت اليكل يأ «مكتافام
 هللاوإ» مهب ىلاعت هتمحر نم كلذو مهباصأ امو مهتافام ىلع نزحلا مهيسني نأ وهو 6 مغلا نم ةمكحلا

 نانتما اذهو «ًاساعن ًةنمأ مغلا دعب نم مكيلع لزنأ مث# هريغ نم صلخملا ملعي يأ 4نولمعتامب ريبخ
 ىلع اونمأتلو ةنينأهطلاو ةنيكسلل ساعنلا ديدشلا مغلا كلذ دعب مكيلع لسرأ مث يأ مهيلع ىلاعت هنم

 نحنو ساعنلا انيشغ » : لاق ةحلط ابأ نأ سنأ نع يراخبلا ىور « ماني ال فئاخلاف مكودع نم مكسفنأ

 يف مكنبلصالوإ هلرقك . مغ ىلع أيغ لوسرلا رمأ مكتفلاغتو مكتيصعم ىلع مكازاجف : ىنعماو ىلع ىنعمم ءابلا نأ ىلا يربطلا بهذ (1)
 . ريثك نبا هدمتعاو ميقلا نيا لوقلا اذه حجر دقو . لخنلا عوذج ىلع يأ «لخنلا عوذج



 فخ عبارلا ءزجلا

 اور 2 رج م َ -_ - ساس راسا سما ماصرت ور

 و كَ َنودبيالاَم مهيسفنأ ف نوف هل هلل ,هلك مالا ن َّنِإ ْلُق ءئث نم علان م انل له نولوقي ةيلهلدأبأ
 دق

 مدمس لق امهَلع بتك يذلا ربل ركزو نكد لفاَنهله انف ام ءئوَق سأل نم انل اكول مما 1 سممص مص رعارس مصر نو ا ريب صرب سل سس 2
 ظل

 م
ٍ- 

 سة ولا ةووممر سمس سرر سر م اع

 وني لكم أولا ذو ١ رودصلا تا معاد ولف ىف ام صخميِلَو كر ودص ُذ
- 
 اع

 2 سم عومي رم م سنيامو كو - يسم #2 صوص سار رو مل

 ايي و يل روكا نإ نها دلو أ بسك ام ضعبب ناطيشلا مهطزتسأ ام ا نت قل

 كلت نأ هناحبس ركذ مث « هذخآو طقسيو « هذخآو يدي نم طقسي يفيس لعجف لاق . دحأ موي انفاصم يف

 ةفئاط ىشغي إف لاقف عزفو فوخ يف قافنلا لهأ ىقبو ٠ صالختالا لهأل تناك لب ةماع نكت مل ةنمألا

 ةعامجو يأ «مهسفنأ مهتمهأ دق ةفئاطوإ نوصلخملا نونمؤملا مهو مكنم ًاقيرف مونلا ىشغي يأ «مكنم

 دعوت كلذ يف ببسلا ناكو , نوقفانملا مهو اهتاجن الإ مهل ةبغرالفةميزملا ىلع مهسفنأ مهتلمح ىرخأ
 امأو .اومانف ةنمألا مهيلع هللا لزنأف برحلل نيئيهتم نونم ؤملا دعقف ء لاتقلا ىلإ عوجرلاب نيكرشملا
 عزجلاو عزفلا نم مهنيعأ نم مونلا راط دقف مهيلع رافكلا عجري نأب فوخلا مهجعزأ نيذلا نوقفانملا

 نبا لاق . ةيلهاجلا لهأ ْنظ لئم ةثيسلا نونظلا هللاب نونظي يأ «ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظي»
 داب دق مالسالا نأو « ةلصيفلا اهنأ ةعاسلا كلت اورهظ امل نيكرشملا نأ اودقتعا ءالؤه اذكهو : ريثك

 نونظلا هذه مه لصحت « ةعيظفلا رومألا نم رمأ لصح اذإ . كشلاو بيرلا لهأ نأش اذهو «هلهأو
 ام رايتخا انل ناكولو ٠١ ءيش رمألا نم انل سيل يأ # ءيش نمرمألا نم انل له نولوفي# '"”ةعينشلا

 ءاش فيك هفرصي هللا ديب هلك رمألا نيقفانملا كئلوأل دمحم اي لق يأ «هلل هلكرمألانالقإ» لاتقل انجرخ

 ام ءيشرمألا نمانل ناك ولن ولوقيإ9ك ل نو رهظيال اممهسفن[ ف نونطبيىأ «كل نودبي ال ام مهسفنأ يف نوفخي»
 هنونطييام ريسفت اذهو « جورخلا ىلع انهركأ نكلو لتقُت ملف جرخن مل انل رايتخالا ناك ول ىأ هانهه انلتق

 ول : لوقي يناشغي ساعنلاو هريشق نب بّتعم» لوق عمسأل يّنِإو مويلا كلذ مونلا انيلع لسرأ : ريبزلا لاق

 لتقلا مهيلع بتُك نيذلا زربل مكتويب يف متنك ول لقإط "انه انلتق ام ءىش رمألا نم انل ناك
 ىلإ كئلوأ جرخل لتقلا هيلع هللا ردق نم مكيفو مكتويب نم اوجرخت ملول دمحم اي مه لق يأ «مهعجاضم ىلإ

 نم مكبولق يف ام ربتخيل يأ «مكرودص يف ام هللا يلتبيلوإو رفم الو هنم صانم ال هللا ٌردَقَف , مهعراصم
 هللاوإ» كلذ مكب لعف هرهطيو مكبولق يف ام يقنيلو يأ «مكبولق يفام صخميلو# قافنلاو صالخإلا

 نيذلا هناحبس ركذ مث ء رشوأ ريخ اهيف امو رئامضلا ىلع علّطم رئارسلاب ملاع يأ «رودصلا تاذب ميلع

 4 ناعمجلا ىنغللا مويإ» ةكرعملا نم مكنم اومزبنا يأ «مكنم اولوت نيذلا نإ لاقف دحأ موي اومزبنا
 ناطيشلا مهلزأ ان يأ « اوبسك ام ضعبب ناطيشلا مطزتسا انإ» نيكرشملا عمجو نيملسملا عمج يأ

 هللا افع دقلوإ» ككل وسرلا رمأ ةفلاخم وهو بونذلا نم اولمع ام ضعبب ةئيطخلا يف مهعقوأو هتسوسوب

 747/4 يبطرقلا ريسفت (17) . 5٠/١" ريثك نبا رصتخم (1)
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 ى رت رم م صرع اى رب ص2 رو ور مو[ مكه ل م ص ص 2ك 0 0 ا ا قمم 3 1 . ريس َّئ

 أوناَمام اندنعأوثاك ول ىرغ أوثاك و( ضرأل ىف أوبرَصاذإ ميدوخإل واو أورفك نيل اوفو أوثما6 ني
 0 هي : سمس سام يب رعب سس

 ع 2
 2 ردك 20 ور . 4 م 0 وِ ما. ور عيد م م 2

 ليس ىف متلتق نبلو 059 ريصب نولمعت امي هللاو تيميو يحب هللآو ميبولق ىف ةرسح كلذ هللأ لعجيل أولتف امو

 مرو 20.220 عموم كايالو ل وأ روم هر ده رم هدمولل ءآ ع
 هه َنورَسُ لا َلإَل مع وأ مم نبلو ه9 َنوُعمجي امن ريخ ةمحرو هللا نم ةرفغمل متم وأ هل 3 3 .٠

 لجعي ال ميلح ةرضغملا عساو يأ 4ميلح روفغ هللا نإإف مهنع حفصو مهتبوقع نع زواجت يأ « مهنع
 اونمآ نيذلا اهيأ ايف لاقف مهلاعفأو محلاوقأ يف نيقفانملاب ءادتقالا نع هناحبس ىهن مث . هاصع نمل ةبوقعلا

 اولاقو يأ «ضرالا يف اوبرض اذإ مهناوخإل اولاقو 9# نيقفانم اك اونوكت ال ىأ «اورفك نيذلاك اونوكتاال
 ليبس يف نيزاغ اوجرخ وأ «ىزغ اوناكوأ» بورحلاو رافسألا يف اوجرخ اذإ قافتلا لهأ نم مهناوخرال
 در ىلاعت لاق « اولتق الو اوتام امل اوجرخي ملو اندنع اوماقأ ول يأ «اولتق امو اوتام ام اندنع اوناك ول هللا

 مهسوفن يف ةرسح دسافلا داقتعالا كلذ ريصيل كلذ اولاق يأ «مهبولق يف ةرسح كلذ هللا لعجيل# مهيلع

 امب هللاوإط دوعق توملا عنمي الف تيمملا يبحملا هناحبس وه يأ مهداقتعاو مهلوق ىلع در 4 تيميويسيحيهللاوط

 يف متدهشتسا ىأ «هللا ليبس يف متلتق نئلوإ اهيلع مه زاجيف دابعلا لامعأ ىلع علطم يأ «ريصب نولمعت
 امم ٌريخ ةمحرو هللا نم ةرفغمللا» مهلاتق نودصاق متنأو توملا مكءاج يأ «متقم وأ» داهجلاو برحلا

 « نورشحم هللا ىلإال متلتق وأ متم نئلوإ» ينافلا اهماطح عمجو ايندلا يف ءاقبلا نم ريخ كلذ يأ «نوعمجي

 اماورثآف ٠ مكل امعأب مكيزاجيف هللا ىلإ مكعجرم نإف برحلا ةحاس يف متلتق وأ مكشارف ىلع متم ءاوسو يأ

 ثيح لئاقلا رد هللو . هتعاطب لمعلاو هللا ليبس يف داهجلا نم هاضر مكل بجويو هللا ىلإ مكبرقي
 : لوقي

 لضفأ هللا يف فيسلاب ءىرما لتقف 2 تغعشنأ توملل نادبألا نكت نإف

 باب نموهو رفكلا ىلإ ناميالا نم مكوعجري يأ «مكباقعأ ىلع مكودري» - ١ ةهعالتلا

 نيبو «نودبيإ»و «نوفخي» نيب كلذكو قابط ةيآلا يف «اورفكإو «اونمآ» ظفل نيب -؟
 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو «مكباصأ»و «مكتاف»

 ظيلغتلل ريمضلا ناكم رهاظلا عضو لب مهاوثم سئبو لقي مل # نيملاظلا ىوئم سثبو## - *

 نيملاظلا ىوثم سئب يأ فوذحم مذلاب صوصخملاو هعضوم ريغ يف ءيشلا مهعضول نوملاظ مهخأب راعشإللو
 . "دوعسلا وبأ هدافأ رانلا

 يف راهظرالا هيف مهيلع نود «نينم ؤملا ىلع هلوقو ميخفتلل ريكدتلا 4نينمؤملا ىلع لضف وذإ» - ؛

 . مكحلا ةلعب راعشإالاو فيرشتلل رامضيالا عضوم

 )١( دوعسلا وبأ ١/587



 افق عبارلا ءزجلا

 . «نيلكوتملاو . . لكوتفإ» يف كلذكو قاقتشالا سانج اههنيب «نظ هللاب نونظي» - ©
 هنأل . رحبلا يف براضلا حباسلاب ربلا يف رفاسملل ًاهيبشت ةراعتسا هيف «ضرألا يف اوبرض اذإ 9 -

 (”نايبلا صيخلت يف اذك اهعطق ىلع ةناعتساو اهل قش ءاملا ةرمغ ىف هفارطأب برضي

 نب سنأ مع «رضنلا نب سنأ » مادقملا دسألا دحأب ةكرعملا يف اوتبث نيذلا نم : © أ | [ر مادقملا دسألا دحْأب ةلاوو + ةديلماجو
 تاني | مهللا : لاق لتق دق كب دمحم نأ نوقفانملا عاشأو نوملسملا مزه املف «٠ كلام
 ؛ ذاعبب نب دعس و هيقلف هني معلا كاد نيكرشملا ينعي ب  ءال ؤه لعف ام كيلإ أربأو  نيملسملا ينعي د  ءالؤه

 فرعي ملق اقوكرشل هب لو لقف ىضمف « دج نوم تملا حير دجال ينإ هللاو ؟ دعس اي نيأ : لاقف

 "'مهسب ةيمرو ٍةبرضو ٍةنعط نم نونامثو عضب هبو يؤرو هنانب نم هتفرع هتخأ الإ دحأ

 نزهجي نيملسملا فلخ دحأ موي نك ءاسنلا نإ : 0 ا ا تاور : هد ءاََف

 هايم اجريت. دلع هللا: مر حاحا تقلا ملط 4 ةرحألا ديرت ني وكول ليزي نم مك

 ىتح كلذ لوقي لزي ملف انع مهّدر ًالجر هللا محر : لاق هوقهرأ |لف مهرشاعوهو ةعست يف كك يبنلا درفأ
 نزحو . اهلكأت نأ عيطتست ملف اهتكالف هدبك دنه تذخأو هنطب رقب دق ةزمح اذإف اورظنف . مهنم ةعبس لتق

 . ةالص نيعبس رثئموي هيلع ىلصو . ًاديدش ًانزح كلي هللا لوسر هيلع

 «نيقداص متنك نإ توملا مكسفنأ نع . . ىلإ . . مهل تنل هللا نم ةمحر ايف : ىلاعت هللا لاق

 ) رك ل ا 0 : ماتا )1١4 ةيآ ةيابن ىلإ )١89( ةيآ ن
 امو نيملسملا مازهنا قبس ايف ىلاعت ركذ دقف . دحا ةوزغ نع ثدحتت تايآلا لازت ال :ةكمس

 ةميركلا تايآلا هذه يفو « ءاودلا م فصوو ءادلا نطوم ىلإ مهدشرأو . بارطضاو مغ نم هب اوبيصأ

 هقلخب مالسلا هيلع مهعسو دقف يلج ل وسرلا رماوأل ةباحصلا ضعب ةفلاخم عمف , ةميكحلا ةدايقلاب ةداشا

 تعمتجا كلذلو . نيللاو فطللاب مهبطاخ امنإو ةدشلاو ةظلغلاب مهبطاخي ملو 3 ميحرلا هبلقو ميركلا

 ىمظعلا ةّنملا نعو « ةوبنلا قالخأ نع ثدحتت تايآلاو « هتدايق تحت تدحوتو ء هتوعد لوح بولقلا
 5 ةوزغلا كلت يف ةماحلا ثادحألا ةيقب نعو ميكحلا دئاقلاو ميحرلا لوسرلا ةثعبب

 : رعاشلا لاق قلخلاءىيس ظيلغلا وه يدحاولا لاق يناجلا ظيلغلا : ٌظفلا «أاظن» : صتحسغللا

 ملكلا ىذأ نماهيلع ىشخأتنكو أ ءافج وأ مع ةظاظف ىشخأ
 : رعاشلا لوق كلذ نمو قري الو هبلق ة رثأتي ال يذلا وه #بلقلا ظيلغ»

 29 ليدالا نم ًادابكأ ظلغأ نحنل ؟ رلحأ ىلع يكبن الوانيلع ىكبُي

 )١( ص نايبلا صيخلت ١١ طيحملا رحبلا (7) . يراخبلا حيحص يف هتصق رظنا(5) 21/7 .
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 : لولُخلا «لغي» كاف هللا ضضفي ال : مهوق هنمو رسكلا ؟'ضفلا لصأو اوقرفت «اوضفنا »
 سو سر دنا انس ناهس انف خا ى اعلا نوع لاقي ةيفخلا يف ءيشلا ذخأ هلصأو

 ناسحإللاو ماعنإالا : َهّنِلا «نم» مهرهطي «مهيكزي#» هاوثمو هلزنم «ءاوأمط ديدشلا بضغلا : طخسلا
 0 اهنع 0 هنمو 0 : 6 ©اوءرداف»

 0 هر #آ

 . ةيآلا "* 4. . لغي نأ 7 ناك 17 هللا
 هلام اء سماد ا هدو مس ا يعيرومم كَ 2 مص مص

 وا كالوس ْنِم أوضُمنأل لق طلع اَطَف َتنُكَولو 0 نم ةمحر اميف

 بلع الم لأ مُكحَرصنَي نإ هه َنيِكوتملا بيد ذأ لع تر كرا يلا مول
 ساما ص اصر مر 00 مم سلا سل جس -ٍ كو -ٍ

 ينل َناكامو هي َنونمْؤمْل لكوتيلف هللا لعو ويبني ىذلآ اذ نَن مرلذحبنإو ركل

 دمددو مد مس رقم ورا سورس ل سا 5 .- سلس جروس | مص 2

 بت نم 2 َنوملظي ال مو ثبسك ام سفن لك فون م * ةمليقل ةمليفْلا موي َلَعاميتأي للشِب نمو لعين

 ل ا نو ل د و و ا
 نم اوضفنال بلقلا ظيلغ أظف تنك ولو» كوصعو كرمأ اوفلاخ مهنأ عم كباحصأ عم بناجلا نيل ًائيه تنك

 « كنم اورفنو كنع اوقرفتل . افجلاو ةظلغلاب مهلماعت . بلقلا يماق عبطلا يفاج تنكول يأ «كلوح
 مهرواشو مه رفغتساو مهنع فعافإ هبلق نع ةوسقلاو هناسل نع ءافحلا ىفن مالكلا يف ةظاظفلا تناك الو
 كرومأ عيمج يفمهرواشو ةرفغملادللا نم مهل بلطاو ٠ . دمحم اي مهاذأ نم كلان امع زواجتف يأ «رمألا يف
 ريشك مالسلا هيلع ناكو "” « مهرومأ دشرأل اودّه الإ طق موق رواش ام» نسحلا لاق سانلا كب يدتتقيل
 دمتعاف ةراشتسالا دعب رمأ ىلع كبلق تدقع اذإ ىأ «هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف# هباحصأل ةرواشملا

 هيلإ مهرومأ نيضوفملا , هيلع نيدمتعملا بحي يأ «نيلكوتملا بحي هللا نإإ هيلإ كرمأ ضّوفو هللا ىلع
 نمف مكلذخي نإو» مكبلغي نأ ردحأل نكمي الف مكرصن هللا دارأ نإ يأ «مكل بلاغالف هللا مكرصني نإ»

 نم مكل عقوامهمف «٠ مكل رصان الف مكتنوعم كرتو مكنالذخ دارأ نإو يأ «هدعب نم مكرصني يذلا اذ

 لالذإلاو ةرصنلاو ةزعلا هديب . هلل هلك رمألاف هناحبس هتثيشمب دحأ مويك نالذخلا نموأ ردب مويك رصنلا
 نأ يبنل ناك امو» نونم ملا دمتعيلو أجليلف هدحو هللا ىلعو يأ 4نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو» نالذخلاو

 نأشلل يفن انه يفنلاو , ةمينغلا يف نوخي نأ ءايبنألا نم يبنل ًالقع الو ًاعرش ماقتسا الو حص ام يأ «لْعي

 لدغي نموإ» عقيو لصحي نأ نع ًالضف رّوصتُي نأ حصي الو ىّنأتي ال هنأ دارملا نآل لعفلا يفن نم غلبأ وهو

 ةمايقلا موي هقنع ىلع هل ًالماح تأي ائيش نيملسملا مئانغ نم نْمِي نمو يأ «ةمايقلا موي لغ اب تأي

 صوقنم ريغ ًايفاو تلمع ام ءازج ىطعت ىأ 4تبسكام سفن لك فوت مثإ» داهشألا سوءر ىلع هل ةحيضف

 875/1 يربطلا (9)9 1/7 ص ىدحاولل لوزتلا بابسأ(١)



 "1 عبارلا ءزجلا

 اريصب هلأ 000 مه هو ريصملا سْنيَو نقلا هللا َنْم طخ هاب نك ها نوْصِ

 مهملعي و مك ريو ءهثنبا# مل ع أوتي مهسفنأ نب الوم لاك ثععب 220000 )2 0

 مق اهيلثم مي دَ دق ٌةَبيصم مكبلصَأ امل وأ أ 8 يوم لس ينل ن ًأوناكنإو ةلكلاو بنتكت َتيكُل

 هذي نسل قتلا موي رعِبسأ امو يجري هَ 5 للم هل نإ نكس دنع نموه ل مّن

 تل لا قنا هَل ٍليِبَس يف أولت أوَلاعَت مَ ليقو اوُقَقا نا ليلو 0:2 َنيِنمْؤمْلا لعل

 الو . يصاعلا باقع يف دازي الف . صقن وأ ةدايز نود لداعلا اهءازج لانت يأ «نوملظُي ال مهو»

 هللا عاطأ نم:يوتسي ال يأ «هللا نم ٍطخسب ءاب نمك هللا ناوصضر عبتا نمفأ# عيطملا باوث نم صقني

 يأ «ريصملا سئبو منهج هاوأمو# نارسخلاب ءابو هطخس قحتساف هللا ىصع نمو . هناوضر بلطو

 لزانملا ف نوتوافتم يأ «هللا دنع تاجرد مهه هل ًارقتسم رانلا تسكبو منهج هعجرمو هريصم

 ءاب نملو 2 ليزحلا باوثلاو ةماركلا هللا ناوضر عبتا نملف «٠ هللا دتع لزاتملاوفلتخم مه: ىربطلا لاق

 دابعلا لامعأ هيلع ىفخت ال يأ «نولمعي امي ريصب هللاو»“”ميلألا باقعلاو ةناهملا هللا نم طخسب

 هللا نم دقلإ» لاقف نيلسرملا .متاخ ةثعبب مهيلع ىمظعلا ةّنماب نينمؤملا ىلاعت ركذ مث ٠ اهيلع مهي زاجيسو

 ًالوسر مهيلإ لسرأ نيح نينم وما ىلع هللا معنأ دقل هللاو يأ «مهسفنأ نم ًالوسر مهيف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع

 ٠ نيملاعلل ةمحر ناك نإو ركذلاب نينم ملا ىلاعت صخو « هنأش اوربخو هرمأ اوفرع « . مهسنج نم ًايب رع

 مهرهطي يأ «مهيكزيو» لزنملا يحولا مهيلع أرقي يأ «هتايآ مهيلع ولتيإ» هتثعبب نوعفتنملا مه مبأل

 ةرههطما ةنسلاو ديجملا نآرقلا مهملعي يأ «ةمكحلاو باتكلا مهملعيو# لامعألا سندو بونذلا نم

 نم اولقنف ٠ رك رك او ال ار ا مول

 نونم ؤملا اأ مكتباصأ نيح وأ ىأ «ةبيصم مكتباصأ املوأ ظ ممألا لضفأ اوراصو . رونلا ىلإ تاملظلا

 متلقإط نيعبس مترسأو نيعبس متلتق ثيحردب يف يأ 4 اهيلثم متبصأ دقإط نوعبس مكنم لتقف دحأ موي ةثراك
 مهوق عيرقتلا عضومو . رصنلاب اندعو دقو ةميزه لا انتءاج نيأ نمو . ءالبلا اذه نيأ نم يأ ؟ «اذه ىنأ
 ببس نإ : دمحم اي مه لق يأ «مكسفنأ دنع نم وه لقإ ةميزهلاو ةسكنلا ببس مهنأ عم ؟ «اذه ىنأ»

 ام لعفي يأ «ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ# ةمينغلا ىلع مكصرحو لوسرلا رمأ مكتيصعمب متنأ مكنم ةبيصملا

 موي مكباصأ امو يأ هللا نذإبف ناعمجلا ىقتلا موي مكباصأ امو# هئاضقل دار الو همكحل بقعم ال اجو

 ءميكحلا هريدقتو ةيلزألا هتدارإبو هردقو هللا ءاضقبف نيكرشملا عمجو نيملسملا عمج ىقتلا موي « دحأ

 اولزلزتي ملو اوتبثو اوربص نيذلا نامل لهأ ملعيل يأ 4نينمؤملا ملعيلو#» نيقفانملا نع نونم ؤملا زيمتيل
 يبأ نب هللا دبعك قافنلا ل هأ ملعيلو ىأ#اوعفداوأ هللا ليبس يف اولتاق اولاعت مه ليقواوقفان نيذلا مسعيلو»

 )١( يربطلا 8751/7



 اوصل ةدوس "؟

 0 دوم ج2 كي سار ريس م. 7-00 مسوس مربح ىو ُُُو م ما

 ام لعأ هللاو 0 ام مههوفأب نوفي نامل رن ا را ا دنعبتال
 َُش

 0-5 وو امان عاطأ

 متنك نإ َتوُمْلا ركسفنأ نع أوكردأق لق أولنق ام انوعاطأ ول اودعقو مينوخإل ولف َنِذْلا هو ٌنومتكَي

 2 نين
 لاقف لجرةثامثالث نم ًاوحن اوناكو اوعجرو هلي هللا لوسر نع دحأ موي اولذخنا نيذلا هباحصأو لولس نبا
 يأ «مكانعبتال ًالاتق ملعن ول اولاق» انداوس مكريثكتب اوعفدا وأ انعم نيكرشملا اولتاق اولاعت :نونم ؤملامهل
 رثئموي رفكلل مه# لاتق نوكي نأ نظن ال نكلو «٠ مكعم انلتاقل ابرح نوقلت مكنأ ملعن ول نوقفانملا لاق

 مههاوفأب نولوقي# ناميإالا ىلإ مهنم رفكلا ىلإ برقأ اوراص لوقلا اذه مهراهظإب يأ 4نابهلل مهنم برقأ
 قافنلا نم هنوفخي امب يأ #نومتكي امي ملعأ هللاو# نورمضي ام فالخ نو رهظي يأ «مهبولق يف سيل ام
 مه نيذلا مهناوخإال اولاق نيذلا نيقفانملا ًاضيأ هللا ملعيلو يأ «اودعقو مهناوخإل اولاق نيذلا» كرشلاو
 |مك اوعجرف انتحيصن اوعمسو نونم ملا انعاطأ ول يأ «اولتق ام انوعاطأ ول» لاتقلا نع اودعق دقو مهلثم

 نيقفانملا كثلوأل دمحم اي لق يأ «نيقداص متنك نإ توملا مكسفنأ نع اوءرداف لق كلانه اولتق ام انعجر
 ضرغلاو . مكاوعد يف نيقداص متنك نإ مكسفنأ نع توملا اوعفداف توملا نم يجني جورخلا مدع ناك نإ

 : ةديشم جورب يف متنك ولو مكيلإ ؛ ]| تأ توملا نأو تيكبتلاو خيبوتلا هنم

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم يهو ةلباقم امهنيب «مكلذخي نإو . . مكرصني نإ»- ١ : ةغالتلا
 .رصحلا ةدافإال رو رجملاو راح ا ميدقت « لكوتيلف هللا ىلعوإ» - "

 1 لعفلا يفن نم غلبأوهونأشلل انه يفنلاو ماقتسا الو حص ام يأ «لغي نأ يبنل ناك امو» -

 ةعيدبلا ةراعتسالا نم اذه»: نايح وبأ لاق «هللا نم طخسب ءاب نمك هللا ناوضر عبتا نمفأ## - 4
 ًائيش عبتي نأب رمأ يذلا صخشلاك يصاعلا لعجو ٠ هب يدتبي نم هعبتي يذلا ليلدلاك هللا هعرش ام لعج

 00( هنودب مجرو هعابتا نع صكنف

 . فصوي داكي ال ميظع طخسب يأ ليوهتلل ريكنتلا «هللا نم طخسب#  ه

 رفاكلاو ةعفترم هتجرد نم ؤملاف « ةتوافتم تاجرد ووذ يأ فاضم فذح ىلع «تاجرد مه - ؟
 7! ةعضتم هتجرد

 : #« نوفخيو 5 نودبي# نيب كلذكو قابط امهنيب «نايوللو 0 رفكلل» - ١

 ةيعيدبلا تانسحملا نموهو . قاقتشالا سانج امهنيب «ةبيصم مكتباصأ» - 8

 )١( طيحملا رحبلا ”/ ١.١ . ص نايبلا صيخلت (7؟) 77



 5 عيارلا ءزجلا

 نمو « قالخألا مراكمب انيبن صاصتخا ىلع ةلالد 4 مهل تنل هللا نم ةمحر |هبف# ةيآلا هذه يف : 3 9 5

 سانلا فرشأ ناكف « . عضاوتلا ىلإ مهاندأ ناك مث ؛ ةمظعلا يعاودل سانلا عمجأ ناك هنأ ةهرمأ بيجع

 رو ناك مناي ةمطعلا يعاد نم ولك ناين افا, ادرك فاعتسار المع فاكرار اع يارا اع

 ةوعد بيجيو ضرألا ىلع سلجيو رامحلا بكريو لعنلا فصخيو بوثلا عقري ناك هنأ مالسلا هيلع هعضاوت
 . لئاضفلاو مراكملا رحب رينملا جارسلا ىلع همالسو هللا تاولصف كولمملا دبعلا

 بحي هللا نإ» دبعلل هللا ةبحم (هدحأ : نيهجول تاماقملا ىلعأ نم هللا ىلع لكوتلا : هدتاََف
 ؟)#هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نموإ» نمحرلا فنك يف نامضلا يناثلاو «نيلكوتملا

 «ريبخ نولمعت امب هللاو . . ىلإ . . ًاتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت الو» : ىلاعت هللا لاق
 ):.1١8( ةيآ ةياهن ىلإ (159) ةيآ نم

 مهفقاومو نيقفانملا رارسأ نع فشكتو . دحأ ثادحأ عباتت ةميركلا تايآلا لازتاال : هةتسانملا
 . ةديجملا ةوزغلا كلت نم ربعلاو سوردلا حضوتو . ةيزخملا

 يف رورسلا رثأ رهظ حرف اذإ ناسنإالا نأل ةرشبلا نم هلصأو نوحرفي 4نورشبتسي» : يتحسمغللا
 درجملا لعفلا ىنعمب يه امنإو ةراشبلا بلط ىنعمب عضوم لا اذه يف لعفتسا تسيلو : ةيطع نبا لاق ههجو

 ياك ماسح مد دقو رشا ملأ مضلبو حرجا حاب« هللا ىنغتساو# ىلاعت هلوقك
 رعاشلا لاق ةيافكلا ىنعمب باسحإلا نم ذوخأم

 يرو عيش ىنغ نم كّبحو | اّمسو أطقأ انيب ًالمتف
 ريخأتلا : ءالمإلا ؟يلتإ ريخلل نوكي دّيقي مل اذإو رشلاو ريخلا يف لمعتسيو بيصنلا : ظحلا «ًأظح»
 00 لاقي ريمي «زيمبإ» "'”شيعلا دغرو رمعلا لوط انه ءالمإلاب دارملاو : يبطرقلا لاق لاهمإالاو
 وهو قوطلا نم «نوقوطيسإ» راتخي «يبتجيإ» «نومرجملا اهمأ مويلا اوزاتماوإ هنمو ءيشلا نم ءىشلا لصف

 قنعلا يف قوظلا موزل هب نومزلي يأ ةدالقلا
7-0 

 هللا لعج دحأب مكناوخإ بيصأ ال : كي هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع أ : :لوزللا بيس
 ّلظ يف ةقلعم بهذ نم ليدانق ىلإ يوأتو اهرامث نم لكأت ةنجلا راهنأ در روش رق فوجب ل هع
 ةنجلا يف ًءايحأ اَنأ انع انناوخإ ْعَلبي نم : اولاق مهليقمو مهبرشَمو مهلكأم بيط اودجو الف . شرعلا
 الوؤ» هللا لزنأف مكنع مهغلبأ انأ : هناحبس هللا لاقف برحلا دنع اولكني الو داهجلا يف اودهزي الثل قزرن

 . ةيآلا ©” ًاتاومأ هللا ليبس يف اولتُ نيذلا نبسحت

 ؟ امهم ًاسكنم كارأ يل ام : رباج اي لاقف لكك هللا لوسر ينيقل : لاق هللا دبع نب رباج نع ب

 754. /4 يبطرقلاو ل ص لوزنلا بابسأ (79) 1783/4 يبطرقلا ١17/1 )١( ليزنتلا مولعل ليهستلا )١(



 نارمع لآ ةروس (*) <32

 ؟ كابأ هب لجو زع هللا يقل امب كرشبأ الآ : لاقف نيد هيلعو ًالايع كرتو يبأ دهشّتسا : هللا لوسر اي تلق
 ءارو نم الإ طق ًادحأ مّلك امو  ©ًاحافك همّلكو كابأ ايحأ هللا نإ : لاق . هللا لوسر اي ىلب : تلق

 ةيناث كيف لتقأف ايندلا ىلا يندرت نأ كلأسأ : بر اي لاق كطعأ نمت هللا دبع اي : هل لاقف - باجح
 لزنأف يئارو نم غلبأف : بر اي لاق . نوعجري ال اهيلإ أ ينم قبس دق هنإ : ىلاعتو كرابت برلا لاقف

 ؟”هًاتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت الو» هللا
2 

 هك ا هسا م أ م ل وك 01 رم عر سها سمس سس س6 امام حد

 َنورشبتسي © نوحي مهالو ميل ٌفوَح ال مفلح ْنَم مور أوُقَسْلي ل نيد نور شبس و ءهلضق ما مور م يلو ل سال مم س مم #8 ىيص جو[ ا يم عض م مسودومصس م 2م م هموم م م
 رب رص معامل يس 6 رة رم ص اور امو رم ةم - ميرور سوع و رب مالم و 21 ل لا ا

 مهباصأام دعب نم لوسرلاو هلل أوباجتسا نيذلا 2 نينمؤمل ا رجأ عيضي ال هللا نأو لضفو هللأ نم ةمعنب
 هلوم سرت ءاطامو لدم وع < تود ل جرائم مهم ع 5 0 د 3و2 ءءسورم ساس مهر مها م 2 خدع

 مهوشخأف ركل أوعمجب دق سانلأ نإ سانلا مهل لاق نزلا 070 مظع را اوقتآو مهتم أاونسحأ نيذلل حرقلا

 ليبس يف اودهشتسا نيذلا نّظن ال يأ «ًتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نيسحتالو» : ركام يغتلا
 نومعنتم ءايحأ مه لب يأ 4نوقزرُي مههبر دنع ءايحأ لب نومعنتي الو نوَسْحي ال ًاتاومأ هنيد ءالعإل هللا
 نع يور ام ءادهشلا ةايح يف حصألا : يدحاولا لاق ًايشعو ًاودغ اهميعن نم نوقزري دلخلا نانج يف

 مهانآ اب نيحرفإ نومعنتيو نولكأيو نوقزرُي مهنأو رضخ رويط فاوجأ يف مهحاورأ نأ نم كي يبنلا
 مل نيذلاب نورشبتسيو» ةطبخلاو ةمعنلا نم هيف مه امب نوحرف ةنجلا يف نومعنم مه يأ «هلضف نم هللا
 هيلع نونوكيس امب داهجلا يف اوتومي مل نيذلا نيدهاجملا مهناوخإب نورشبتسي يأ «مهفلخ نم مهب اوقحلي
 ال نأب يأ «نونزحي مه الو مهيلع فوخ الأ» نورشبتسم نوحرف كلذل مهف اودهشتسا نإ توملا دعب
 هللا نم ةمعنب نورشبتسيإ» ميعنلا تانج يف مهنأل ايندلا ةقرافم ىلع نونزحي مه الو ةرخآلا يف مهيلع فوخ

 : ىنعملاو لضفلاو ةمعنلا نم هب قّلعت ام ركذيل مهراشبتسا دكأ «نينمؤملا رجأ عيضي ال هللا نأو لضفو
 ام ةمعنلاف . باوثلا ليزجو لضفلا نم مهيلع غبسأ امبو هتمارك ميظع نم ىلاعت هللا مهابح امب نوحرفي
 ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا# رجألا يف ةفعاضملا نم مهداز ام لضفلاو . مهتعاطب هوقحتسا
 : ريثك نبا لاق دحأ موي حارجلا مهلان ام دعب نم لوسرلا اوعاطأو هللا اوعاطأ نيذلا يأ «حرسقلا مهباصأ
 نيعجار اوّرك نيملسملا نم اوباصأ ام اوباصأ امل نيكرشملا نأ كلذو ”6 دسألا ءارمح» موي ناك اذهو
 بدن كي هللا لوسر كلذ غلب املف ٠ ةلصيفلا اهولعجو ةئيدملا لهأ ىلع اوممت ال مل اومدن مث مهدالب ىلإ
 ًادحأ رضح نم ىوس ردحأل نذأي ملو . ًادّلجو ةوق مهب نأ مهيريو مهبعريل مهءارو باهذلا ىلإ نيملسملا
 اونسحأ نيذلل» . « كي هلوسرلو لجو زع هلل ةعاطناخئ,الاو حارجلا نم مهب ام ىلع نوملسملا بدتناف

 514/4 يبطرقلا يف اذك يذمرتلاو هجام نبا هجرخأ (؟) . لوسر الو باجح نودب ةهجاوم يأ : ًاحافتك (1)
 784/١ ريثك نبا رصتخم (4) . ةروتملا ةنيدملا نم لايمأ ةينامث دعب ىلع ناكم دسالا ءارمح (*)



 58 عبارلا ءزجلا

 رم مج 2 وس 1 لا

 ًالوضأولاو موس مهسسل لضم هل نو ةمعبي أوقاف و ليك ملبس وو ان مدا

 تنك نإ َنوُفَحَو 0 ا ُفِرم ناطيشلأ ل ف يه ميظع ٍلْضَف داو هَل

 ّّآ ورلس ماموس جو عم يو ع ل ه ٌمرتثس سو عد 8

 اظح مهل لعجي الأ هللا ديرباعبَس هللا ورضي نأ بير فكنا ىف َنوُحر نيل نَا َنيِنمْؤَم

 © يأ باد مَُو اهبعهَلآ أور ار 5 آمل رك ره نا نإ 60 مظع بدع مكوة ةرهألا ف
 00 الو م و 1ع و م26 نام لم 2 صرع حس

 ©© ليهم ُباَدَع وا امامي ل يل 002 مس م يا

 - دئادشو حارج نم هب ام ىلع - وزغلا ىلإ هباجأو لوسرلا رمأ مهن مهنم عاطأ نمل يأ «ميظعرجأ اوقتاو مهنم

 يأ «ًاناهإ مهدازف مهوشخاف مكل اوعمج دق سانلا نإ م باوثلاو ميظعلا ٌرجألا
 ىمحت ال ًاعومج مكل تعمج دق ًاشيرق نإ : محل اولاقف نيكرشملا راصنأ نم نوفجرملا مهل فجرأ نيذلا
 لاق يأ «ليكولا معنو هللا انبسح اولاقو# ًانايإ الإ فيوختلا اذه مهداز اف مكسفنأ ىلع اوفاخف
 ةمعنب اوبلقتافإ# العو لج هيلع لكوت نمل ريصنلاو أجلملا معنو انرمأ يلوتمو انظفاحو انيفاك هللا نونمؤملا
 مهلني مل يأ «ءوس مهسسمي مل# باوثلاو رجألا لضفو ةمالسلا ةمعنب اوعجرف يأ «لضفو هللا نم
 وذ هللاوإ نيرادلا يف ةداعسلا ليبس وه ىذلا هللا ناوضر اولان ىأ «هللا ناوضر اوعبتاو# ىذأ وأ هوركم
 لئاقلا مكلذ امنإ يأ «هءايلوأ فوخي ناطيشلامكلذافإ دابعلا ىلع ميظع ناسحإ وذ يأ * ميظع لضف

 مهوبهرتل رافكلا مهو هءايلوأ مكفوخي ناطيشلا وه مئازعلا طيبثت دصقب «مكل اوعمج دق سانلا نإ»
 رصنلاب مكل لفكتم ينإف مهوبهرت الو مهوفاخت الف يأ « نينمؤم متنك نإ نوفاخو مهوفاخت الفإ»
 ميعن » ناطيشلاب دارملاو . اوكلهتف يرمأ اوصعت نأ ًاقح نينمؤم متنك نإ اوفاخ نكلو « مهيلع
 هنأل ناطيشلا ىلإ بسن اعإو : نايحوبأ لاق ٠ نيملسملا طبثيل نايفسوبأ هلسرأ يذلا «يعجشألا دوعسم نبا
 ال يأ لك يبنلل ةيلست «رفكلا يف نوعراسي نيذلا كنرحي الوؤ» ""هئاقلإو هئاوغإو هتسوسو نع ءىشان

 رهظي امب لابت الو . مهللاعفأو مهلاوقأب رفكلا وحن نوردابي نيذلا نيقفانملا كتئلوأل دمحم اي ملأتت الو نزحت

 امنإ و ائيش هللا اورضي نل مهرفكب مهن يأ «ًئيش هللا اورضي نل مهنإ» هلهأو مالسإلل ديكلا راثآ نم مهنم

 الأ هتثيشمو هتمكحب ىلاعت ديري يأ «ةرخآلا يف ًاظح مهل لعيبي الأ هللا ديري» مهسفنأ نورضي

 باذع باوثلا نم نامرحلا قوف مهو يأ #« ميظع باذع مطو» ةرخآلا ٍِق باوثلا نم ًابيصن مهل لعجي

 نيذلا يأ «ميلأ باذع مهلو ًائيش هللا اورضي نل ناميالاب رفكلا اورتش ثا نيذلا نإ | منهج ران يف ميظع

 باذع مهو مهدادتراو مهرفكب هللا اورضب نل' ١ لبق نوروكذملا نريفانلا مهو نايالاب رفكلا اولدبتسا

 ءازج نودب مهل انلاهمإ نأ نورفاكلا نّنظي ال يأ « مهسفنأل ٌريخ مط يلم امنأ اورفك نيذلا نبسحي الو ملؤم

 مهلاجآ رخؤنو مهلهمن انإ يأ «ًامثإ اوذادزيل مهل يلف انإ» مهل ريخ مهرامعأل انتلاطإو . باذعو

 )١( ريثك نبا رصتخم ١/5419" .



 نارمع لآ ةروس (”*) <33

 سم يرلاص سي 2 را مص اس تاع ىلع ىلإ خالل مار مام سس يع

 بيا لع دله نانو لا نب تير هس بط منأآم كم مؤدي
 سم 6# مر“ مصمو 2 جمعو 000

 450 مظعرجأ كدا أ يؤ نإ وم هِلسووهلب أوما 4[ نم ولم ني ىلا نك

 9 ع وج 2ا اع ىلراشاع رك و ص سو م ريم وم اس 2 تام ام وس ص

 ءهي أولي ام وطمس مهل رشه لب مل اريح وعم هلق نيل مهل ن1[ نولي يذلا نسال

 لو 7” ا كب م

 0يي) ريبخ نولمعت لمست امي هللا ضْألاَو توما تام هَ ةمليَقْلا موي

 هللا ناكامإ# مهنيبي باذع ةرخآلا يف مهو يأ «نيهم باذع مطو# مهماثآ دادزتف يصاعملا اوبستكيل

 هل زيميس هنأب هلوسرل هللا نم دعو اذه «بيطلا نم ثيبخلا زيمي ىتح هيلع متنأ ام ىلع نينمؤملا دذيل
 ءالؤه نيب لصفيف مهيلتبي ىتح نيقفانملب نيطلتخم نينم ؤملا هللا كرتي نل ىنعملاو قفانملا نم نمؤملا
 دقعي نأ دب ال يأ » ريثك نبا لاق قافنلا لهأو ناميالا لهأ رهظ ثيح دحأ ةوزغ يف لعف امك . ءالؤهو

 زيم اك . رجافلا قفانملا نم رباصلا نمؤملا هب فرعُي . هودع اهب حضفّيو هّيلو اهيف رهظي ةنحملا نم ًائيش

 امو يأ : هليواتب لاوقألا ىلوأو : يربطلا لاق 4بيغلا ىلع مكعلطيل هللا ناك اموإ» . 2206 دحأ موي مهنيب
 نحملاب مهنيب نيب زيمب هنكلو . رفاكلاو قفانملا نم نمؤملا اوفرعتف هدابع بولق ىلع مكعلطيل هللا ناك

 راتخي يأ «داسشي نم هلسر نم يبتجي هللا نكلوإ ©”هودع داهجو ءاسأبلاب دحأ موي مهنيب زيم (ى ءالتيإالاو
 يأ «هلسرو هللاب اونمآف# نيقفانملا لاح ىلع يك ينلا علطأ امك هبيغ ىلع مهعلطيف ءاشي نم هلسر نم
 يحوب وه امثإ بيغلا رومأ نم لوسرلا هب ربخي ام نأو بيغلا ىلع علطملا هدحو هللا نأب ًاحيحص ًاناميإ اونمآ

 باوث مكلف هتعاطب مكبر اوقتتو يلسر اوقدصت نإو يأ «ميظع رجأ مكلف اوقتتو اونمؤت نإوإ» هللا نم
 لذب ىلع ضيرحتلا يف ىلاعت غلاب مل ممل ًاريخ وه هلضف نم هللا مهاتآ اب نولخبي نيذلا نبسحي الوإ» ميظع
 ملامب لخبي نمل ديدشلا ديعولا ركذو . هللا ليبس يف لاملا لذب ىلع ضيرحتلا يف انه عرش داهجلا يف سفنلا
 رش وه لسبإل هايندو هنيد يف هيلع ةرضم وه لب . هعفني هقافنإب هلخبو لام ا هعمج نأ ليخبلا نبسحي ال ىنعم او
 ام هللا لعجيس يأ 4ةمايقلا موي هب اولخب امن وقوطيس مهلرش لخبلا كلذ لب نونظي امك سيل يأ «ممل

 ًالام هللا هانآ نم ) يراخبلا حيحص يف ءاج امك ةمايقلا موي هب نوبذعي مهقانعأ يف ًاقوط هب اولخب

 ينعي - هيتمزهلب ذخأيف ناتبيب زذل- ًاميظعأنابعث يأ - عرقأ ًاعاجش ةمايقلا موي هل لم هتاكز َدْؤي ملف

 تاومسلاثاريم هللو# ةيآلا 4نولخبي نيذلا نبسحي الو» الت مث كرنك انأ كلام انأ : لوقي مث  هيقدش
 يأ «نولمعت امب ريبخ هللاوإ# هقلخ ءانف دعب هيلإ دوعي هل كلم نوكلا يف ام عيمج يأ ( 4ضرألاو

 مكلامعأ ىلع علطم
 يف بانطإلا : عيدبلاو ةغالبلا نم ًانونف تايآلا هذه تنمضت : رحبلا يف لاق : هغالتلا

 فو «ءايحأ لب اتاومأ» يف قابطلاو . عضاوم يف ةلالجلا مسا يفو «اؤرضي نلإ» يفو 4نورشبتسي»
 63717/ /7 يربطلا 1٠/١" . )١( ريثك نبارصتخم )١(



 "ا عبارلا ءرجلا

 ذإ ؟بيطلاو ثيبخلا» يفو «رفكلا ىف نوعراسي» ىفو «رفكلا اورتشا# يف ةراعتسالاو «ناميالاب رفكلا#
 . ©"'عضاوم يف فذحلاو قفانملاو نمؤملا هب داري

 مالسلا هيلع ميهاربإ اهاق يتلا ةملكلا يه «ليكولا معنو هللا انبسحإ» ىلاعت هلوق :ٌةدذُئاَف وو
 . ةميظعلا رومألاو مغلا دنع ةملكلا هذه لوق بحتسي : ليلكإالا يف يطويسلا لاق رانلا ف يقلأ نيح

 «ريدق ءيش لك ىلع هللاو . . ىلإ . . ريقف هللا نإ اولاق نيذلا لوق هللا عمس دقل» : للاعت هللا لاق

 (189) ةيآ ةياهن ىلإ (181) ةيآ نم
 +4 8 ل حرس 0( ل

 تلوانتو ١ ةميسج ثادحأ نم اهيف امو دحأ ةكرعمل ينآرقلا ضارعتسالا ىهتنا نأ دعب : هبسسانملا
 ردغلاو مالسإلل ديكلا نم مهسوفن هيلع توطنا امو . مهسئاسدو نيقفانملا دئاكم تلوانت ام نمض تايآلا

 يف ةثيبخلا مهبيلاسأو دوهيلا سئاسد ركذب ىلاعت هبقعأ ٠ هللا ليبس يف داهجلا نع مهمئازع طيبثتو نيملسملاب
 امك مهرطخ نم نينمؤملا رذحيل . سدلاو ديكلاو . ةلبلبلاو كيكشتلا قيرط نع ةيمالسرالا ةوعدلا ةبراح
 مهماهتاو « ةيهبالا تاذلا نم يزخملا مهفقومو دوهيلا نع ثدحتت ةميركلا تايآلاو « نيقفانملا نم مهرذح

 ةنامألل مهتنايخو 3 ءايبنألل مهلتقو 3 دوهعلل مهضقن مث 3 رقفلاو لخبلاب تاماهتالا عنشأب لجو زع هلل

 . نوعلملا سنجلا اذه اهب فصتا عئانشو مئارج نم كلانه ام رخخآ ىلإ . اهايإ هللا مهلّمح يتلا

 ىلاعت هللا ىلإ ًابرقت ماعنألا نم حبذي ام : نابرقلا «نابرقب» اناصوأ انيلإ دهع» : صتحفللا
 وهو ربزلا نم باتكلا وهو . روبز 0 تازجعملا انه هب دارملاو تاحضاولا تايآلا ١ «تانيبلا»

 جنو لمؤي ام رفظ زال ةلجعب بذجلاوهو حزلا ريركت اعيلاو ةيحشا . ةححزلا «زحزإل ةمكح

 لوزي مث عفتنيو هب عتمتي ام : عاتملا «عا اتمإ» هعدخ يأ ارو رغدرغي هرغردصم «رورغلاإ» فاخي ام

 انه دارملاو ءيشلا ىلع يأرلا 'تابث مزعلا لصأ «رومألا مزعإ هنحتما يأ هالب نم ننحتمتل «نولبتلإ»
 . اجن اذا | نالف زاق مهلوق نم ةاجنمب «ةزافمب» هيلع مزعي نأ لقاع لكل يغبني امموهو يأرلاو ريبدتلا باوص

00 
 دجوف . دوهيلا ساردم تيب موي تاذ قيدّصلا ركب وبأ لخد : لاق سابع نبا نع-أ : : لوزتلا بحس

 مهرابحأو مهئاملع نم ناكو « ءاروزاع نب صاحنف» هل لاقي مهنم لجر ىلإ اوعمتجا دق دوهيلا نم ًاسان

 مكءاج دق هللا دنع نم لوسر ًادمحم نأ ملعتل كنإ ] هللاوف ملسأو هللا قت تا كحيو : صاحنفل ركب وبأ لاقف

 نم هللا ىلإ انب ام ركب ابأ اي هللاو : صاحئنفل اقف . ليجنإ لاو ةاروتلا يف مكدنع ًابوتكم هنودجت هدنع نم قحلاب

 ضرقتسا ام ًاينغ ناك ولو . ءاينغأل هنع اّنِإو انيلإ عرضتي امك هيلإ عرضتن ام « ريقفل انيلإ هنإو رقف نم ةجاح

 هجو برضو ركب وبأ بضغف .ابرلااناطعأ ام ًاينغ ناكولو انيطعيو ابرلا نع مكاهني. مكبحاص معزي امكانم
 ودع اي كقنع تبرضل كنيبو اننيب يذلا دهعلا الول هديب يسفن يذلاو : لاقو ةديدش ةبرض « صاحنف »

 ١9 /" طيحملا رحبلا )١(



 تارمع لآ ةروس #) غ1

 هللا لوسر لاقف ١ كبحاص يب عنص ام ىلإ رظنا : دمحم اي لاقف لكي هللا لوسر ىلإ صاحنف بهذف « هللا
 هللا نأ معز ٠ يظعًلوق لاق هللا ودع : هللا لوسر اي لاقف ؟ ركب ابأ اي تعنص ام ىلع كلمح ام : هِي

 ًاقيدصتو صاحنف ىلع ًادر هللا لزنأف صاحنف كلذ دحجف ههجو تبرضو هلل تبضغف « ءاينغأ مهنأو ريقف

 . ةيآلا "”«ءاينغأ نحنو ريقف هللا نإ اولاق نيذلا لوق هللا عمس دقلإ» ركب يبأل

 . فرشألا نب بعك مهنم - كي هللا لوسر ىلإ دوهيلا نم ةعامج ءاج : لاق سابع نبا نع ب
 ىلاعت هنأو هللا لوسر كنأ معزت دمحم اي : اولاقف مهريغو - ءاروزاع نب صاحنتفو. فيصلا نب كلامو

 انتفج نإف « رانلا هلكأت نابرقب انيتأي ىتح لوسرل نم ؤن الأ ةاروتلا يف انيلإ هللا دهع دقو « ًاباتك كيلع لزنأ
 هلكأت نابرقي انينأي ىتح لوسرل نمؤن الأ انيلإ دهع هللا نإ اولاق نيذلا# ةيآلا هذه تلزنف كانقدص اذهب
 . ةيآلا هرانلا

 يغب ءايبن الا مهلشكو أولَكام بتكتس هب نحو ريق هللا َّنإ أولاَق يذلا ٌلوَق هللا عم دع بدسم 64 0000 ممل هع س27
-ٍ 
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 2 روعل

 موررم م 2م ىلإ و1 سه مودم صاص اس ما صلع حرب يب رب رجس ل

 اك نذل هو ديما ر الب سئل أوكي تمد كلذ قي رجلا باَذع اوقوذ لوقنو
 ه0

 دا 6م »ب
 كيلا يلف لوما ذق لقاتل هلأ براي وح لوس نوما آن دع
 ةلاقم ةعينشلا ةلاقملا هذه «ءاينغأ نحنو ريقف هللا نإ اولاق نيذلا لوق هللا عمس دقلا» : راسيغللا
 ضرقي يذلا اذ نم# ىلاعت هلوق لزن نيح كلذو . ريقف هللا نأ اومعز هللا ةنعل مهيلع دوهيلا هللا ءادعأ

 اولاق اهثإو : يبطرقلا لاق 4ةلولغم هللا ديإ اولاق امكانم ضرتقي ريقف هللا نإ : اولاق «انسح ًاضرق هللا
 يبنلا بيذكتو نينم ؤملا نم ءافعضلا كيكشت مهضرغو . اذه نودقتعي مهنأ ال مهئافعض ىلع ًاهيومت اذه
 رماتس يأ «قح ريغب ءايبنألا مهلتقو اولاق ام بتكنسإل © انم ضرتقا هنأل دمحم لوق ىلع ريقف هنإ يأ يك

 مهلتقب دارملاو « قحريغب ءايبنألا لتقب ةعينشلا مهتميرج بتكنو مهلامعأ فئاحص يف هولاق ام ةباتكب ةظفحلا
 ناسل ىلع ةرخآلا يف مهل هللا لوقيو يأ «قيرحلا باذع اوقوذ لوقنوإ» مهفالسأ لعفب مهاضر ءايبنألا
 هتفرتقا امب باذعلا كلذ يأ 4مكيديأ تمدق امب كلذ ةبهتلملا ةقرحملا رانلا باذع اوقوذ : ةكئالملا
 نأ دارملاو « قلخلل ملاظب سيل لداع هناحبس هنأو يأ «ديبعلل مالظب سيل هللا نأو## مئارجلا نم مكيديأ
 بقاعي نأ لدعلا نمو : يرشغزلا لاق . مكيف ىلاعت هللا لدعو « مكيصاعم ببنسب لصاح باقعلا كلذ
 يف اناصوأو انرمأ هللا نإ اولاق نيذلا مه يأ هانيلإ دهع هللا نإ اولاق نيذلاإط «”نسحملا بيثيو ءىبملا
 ةيآب انيتأي ىتح لوسرل قدصن ال نأب انرمأ يأ هرانلا هلكأت نايرقب انيتأي ىتح لوسرل نمؤن الأ» ةاروتلا
 كلذب مهيلإ دوعب مل ثيح هلا ىلع ءارقا اذه . هكأتف ءاسلا نم ران لزتفنابرت مدقي نأ يعي ةصاخ
 ميهيذكل ًاراهظإو ًاخيبوت دمحم اي مهل لق يأ «متلق يذلابو تانيبلاب يلبق نم لسر مكءاج دق لقإل

 نقلاحا يزارلل ريبكلا ريسفتلا (7) . "417 ١/ ريثك نبأ رصتخمو الك ص يدحاولل لوزنلا بابسأ )١(
 1424/1١ فاشكلا (؟4) 5914/4 يبطرقلا ةفإ



 1 عبارلا ءزجلا

 م سرس مر . رم ب ل

 وُماج ٌكِبَك نم لسر برك َدَقَق لوبد نإف 41 نيقدلص منك نإ مهومتلتق ملف ملف ىذلابو

 مهم هاربا م ره[ مودلو 0

 موي مكحروجأ نوفوت مو ردا هكر يتلا 2 ربنملا بلتكلاو ب ٍريزلاو تاكد

 2 7 32 م دس مع مل مواسم

 9 ٍرورْعْلآ منن م الإ ايندلا هَ 6 امو زافدقف همم ٌلْخْدَأَو ٍراَلآ ٍنَع حوحز نأ ة همي

 ري[ وسط _ءوا م توم مولا سم مس امص يردرو ري 1م جرم ومص سرا ارث خس سما سب

 اريدك ىف اوكرقأ َنيِذْلا نمو كلف نم بنتكلا أوتوأ يذلا نم نعمستلو كسفنأو ركلاوم م13 نوبل *
 ل سيو رب 6 س ب م1.

 هننيبعل بلتكلا أوتوأ نيل قلثيم 3 هلأ د إرم رومألا مع نبك أوف اوروصت نإو

 2 رص ص ص ير ربا صل ري ار سل رص را ري نع ل ١ /لرل

 نا قا جارتنا ضيوفك رات رتْشأو هروهظ ءاآرو هوذبنف رهتومتكم الو سائلا

 متيعدا يذلابو مهتوبن قدص ىلع ةلادلا تارهابلا ججحلاو تاحضاولا تازجعلملاب يلبق لسر مكتءاج

 ناميالا مكاوعد يف نيقداص متنك نإ مهومتلتقو مهومتبذك ملف يأ #«نيقداص متنك نإ مهومتلتق ملف#

 ال يأ «كلبق نم لسر ِبَذُك دقف كوبذك نإفإ» لي هلوسرل ًايلسم ىلاعت لاق مث ؟ هلسرب قيدصتلاو هللاب
 0 ا ا ل ا تس كر

 تازجعملاو ةعطاقلا نيهاربلاب مهوءاج مهنأ عم مهوبذك يأ 4#تانيبلاب اوءاج# ةنسح ةوسأ مهب كلف

 حضاولا باتكلاو . ظعاوملاو مكيحلاب ةءولمملا ةيوامسلا بتكلاب يأ «رينملا باتكلاو ربرلاو» ةحضاولا
 ةلاحم ال ةتيم سفن لكو ءانفلا ىلإ قئالخلا ريصم يأ «توم ا ةفئاذ سفن لك ليجنوال أو ةاروتلاك يلجا

 موي ًايفاو مكلامعأ ءازج نوطعُت يأ «ةمايقلا موي مكروجأ نوّقوُت امإو) «ناف اهيلع نم لكإ» هلوقك

 ةنجلا لخدأو ٠ اهنع ديعبَأو رانلا نع يحُت نمف يأ «زاف دقف ةنجلا لخدأو رانلا نع حزحُر نمفإ ةمايقلا
 راد الإ ايندلا تسيل يأ «رورغلا عاتم الإايندلا ةايحلا امو» دّلخملا ميعنلاو ةيدمرسلا ةداعسلاب زاف دقف
 ةيناف اهغأو اهرمأل ريقحتو ايندلا نأشل ريغصت اهيف ةيآلا : ريثك نبا لاق رورغملا قمحألا اهب عتمتسي ءانفلا

 فو . بئاصملاو رقفلاب مكلاومأ يف ًنربتختو ننحتمتل هللاو يأ «مكسفنأو مكلاومأ يفنولبتلإلا”ةلئاز
 ىذأ اوكرشأ نيذلا نمو مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم نعمستلو» ضارمألاو دئادشلاب مكسفنأ

 لج هنم ٌرابخإ اذهو . ريثكلا ىذألا مكئادعأ- نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا نم مكتلانيلو يأ «ًاريثك
 نأل كلذ عوقو دنع ربصلاب مهل رمأو ٠ لاجفلاو نكرشلا نميرادكأو ايالب مهلانيس هنأب نينم ؤملل العو

 لاوقألا يف هللا اوقتتو هراكملا ىلع اوربصت نإو يأ «اوقتتو اوربصت نإوإ» لاق اذهو هراكملاب تّفح ةنجلا

 اهيلع اومزحتو اومزعت نأ يغبني يتلا رومألا نم ىوقتلاو ربصلا يأ «رومألا مزسع نم كلذ نإف» لامعألاو
 دهعلا هللا ذخأ نيح دمحم اي ركذا يأ «باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذو » اهب هللا رمأ امم ابنأل
 الو هللا ماكحأ نم باتكلا يف ام نرهظتل يأ «هنومتكت الو سانلل هُنئيبتلا ةاروتلا يف دوهيلا ىلع دكؤملا

 )١( ريثك نبا رصتخم ١/ 71417



 نارمع لآ ةروس (5) ان

 8 #4 صاع ل راس 000 عدمم هج هد و عموم د جو سلس م رعي موس
 ملأ باَّذع 1 تا 2م رام لف ايوب نأ نوبيو أونا[ وحرم
 مام ريييرلام سا

 «© ردَق وت لك لعل ضرألاو توسل كم هلو

 ©هوذبنو هومتكف ِخلكت هللا لوسر رمأ يف قاثيملاو دهعلا مهيلع ذخأ دوهيلل يه : سابع نبا لاق . اهنوفخت
 ًئيش هب اولدبتساو مهروهظ ءارو دهعلا كلذاوحرطيأ لاق انمث دب اورستش مأو مهروهظ ءارو هوذبنفإ»

 اله ةرساخلا ةففصلا كلت تحبشو ءاردلا اذه نك ىآ 4 نووتتفب ةب ام سئيفإ ايندلا ماطُح نم ًاريقح

 سانلا نع كرمأ ءافخإ نم اوتأ امب نوحرفي نيذلا دمحم اي ننظت ال يأ هاون اب نوحرفي نيذلا نبسحت

 لالض ىلع مهو قحلاب مهكسمت ىلع سانلا مهدمحي نأ نوبحيو يأ «اولعفي مل امب اودمحي نأ نوبحيوإ»

 يأ «ميلأ باذع مهطو#» هللا باذع نم ةاجنمب مهننظت الف يأ «باذعلا نم ةزافمب مهنبسحت الفإ»

 هريغب هوربخأو هاَيِإ هومتكف ءيش نع ِهِكَييبنلا مهأس باتكلا لهأ يف تلزن : سابع نبا لاق ملؤم باذع
 يف ام عيمج هناحبس هل يأ «ضرألاو تاومسلا كلم هللوإط ""'هنع مهلأس ام هابإ مهناّتك نم اوتوأ امب اوحرفو

 هللا نإ ! اولاق نيذلا ىلع در ةيآلاو ؟ ًاريقف ضرألاو تاومسلا يف ام هل نم نوكي فيكف ضرألاو تاومسلا

 . مهباقع ىلع رداق ىلاعت وه ىأ «ريدق ءيش لك ىلع هللاو» ءاينغأ نحنو ريقف

 : يتأي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالَتلا

 ثيحف « ةغلابملا ليبس ىلع «ريقف هللا نإ ب ةلمجلا دوهيلا دكأ «ءاينغأ نحنو ريقف هللا نإ» ١
 ال مهل فصو ىنغلا نأك ديكأت ىلا جاتحي ال ام جرح ةلمجلا اوجرخأ لب اودك ؤي مل ىنغلا مهسفنأ ىلا اوبسن

 بتكي ال هللا ناك املو انتكئالم بتكتس ىأ يلقعلا زاجملا ىمسي زاجم هيف «اولاق ام بتكتس# - <

 . ًازاجم هيلإ لعفلا دنسأ ةباتكلاب رمأي امنإو

 نآل يديألا ركذو لكلا ةدارإو ءزجلا مسا قالطإ نم لسرم زاجم هيف «مكيديأ تمدق امب كلذ» -
 . نهب لاوزُت لامعألا رثكأ

 ناسنإالا يف نوكت اهنإ لكألا ةقيقح ذإ ةراعتسالا قيرطب رانلا ىلإ لكألا دانسإ «رانلا هلكأتإ» -

 . ناسللا ةساحب نوكي ام قوذلا ةقيقح نأل «توملا ةقئاذإل هلوق يف ةراعتسا دجوت كلذكو ناويحلاو

 ىتح رغيو ماتسملا ىلع هب ب سّلدي يذلا عاتملاب ايندلا هبش » : يرشخمزلا لاق «رورغلا عاتمإ»  ه

 3 ةراعتسالا باب نموهف 0« رورغلا سُلدملا وه ناطيشلاو هيرتشي

 )١( ليزنتلا مولعل ليهستلا ١/ 1١5فاشكلا (؟) ١/ 848



 اقطن عبارلا ءزجلا

 هبش ءارتشالاو ذبنلا يف ةراعتسا دجوت كلذك اليلق ًانمث هب اورتشاو مهروهظ ءارو هوذبنفإ» - ١
 ىلع ماطحلا نم هوضوعت ام ليلق نمث ءارتشابو ناسنإالا رهظ فلخ ىقلملا ءيشلاب هب لمعلاو 08 تلا مدع

 . هللا تايآ متك

 نع حزحزو ةلباقملاو «ءاينغأو ريقف» ف قابطلا ةيعيدبلا تاتسحملا نم ةمي ةمركلا تايآلا فو

 | بلك دقف

 راطع لثم بسنلل يه امإو ةغلابملل تسيل «مآلظب كبر اموإ ةيآلا يف لاعف ةغيص : هدئياتف
 . كلام نبا لاق بسنلل يه اإو ةغلابملل تسيل اهلك راّمو راجنو

 لبق ءايلا نم ىنغأ بسن يف لعق لاّعفو لعاف عمو

 لوط نم اهتاوهشو اهتاذل هين امل , رورغلا عاتم هنأب اهميعنو ايندلا شيع ىلاعت فصوافإ : هيبنت
 لحمضي نأ كشوي كورتم ٌعاتم ايندلا : فلسلا ضعب لاق اذهلو . هعرصت مث هعدختتف ماودلا لمأو ءاقبلا

 . ناعتسملا هللاو متعطتسا ام هللا ةعاطب هيف اولمعاو عاتملا اذه نم اوذخف . لوزيو

 «ةروسلا رخآ ىلإ . . تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ يفنإ#: ىلاعت هللا لاق

 )٠٠١( ةيآ ةياهن ىلإ )15٠( ةيآ نم

 ركذب اهمتخو . ةوبنلاو ةيهولألاو ديحوتلا ةلدأ ركذب ةميركلا ةروسلا هذه ىلاعت أدب : ةمسانملا
 ماتخ ناكف روشنلاو ثعبلا ىلع ناسنإلا اهنم لدتسيل . داجيإالاو قلخلا لئالدو ةردقلاو ةينادحولا لئالد
 ةفرعم ىلإ قلخلاب لاغتشالا نع حاورألاو بولقلا بذج ميظعلا باتكلا اذه نم دوصقملا ناك امو . كسم

 راظنألا تتفلف . لالجلاو ءايربكلاو ةيهلإالاو ديحوتلا ةلدآب بولقلا رينت ةميركلا تايآلا تءاج . قحلا هللا

 رهابو هللا ةينادحوب فارتعالا ىلإ ناسنإلا صلخيل . ضرألاو تاومسلا توكلم يف ربدتلاو ركفتلا ىلإ
 نآرقلا » روطسملا هللا باتك يف لمأت نأ دعب « حيسفلا نوكلا » روظنملا هللا باتك يف لمأتي وهو هتردق
 قئاقحلا ةفرعم ىلإ وعدي وهو روظنملا باتكلا تايآل ةديدع تاراشإ روطسملا باتكلا يفو « ميظعلا
 . # نوضرعم اهنع مهو اهيلع نورمي ضرألاو تاومسلا يف ةيآ نم نيأكوإ» ساوحلا مادختتساب

 ءوسلا نع هّلل هيزنت «كناحبسإ» ةمكح نودب ًائبع هًالطاب» لوقعلا «بابلألا» : صسشدكفغفللا
 ةعيرشلاب نوكسمتسملا . راب وأ رب عمج «راربألاو» حماو رتسا «انع ٌرْفكإ هتنهأو هتللذأ «هتيزخأ»

 «اوطبارإ ماركا عاونأ نم فيضلا وهو ليزنلل أيبي ام : لّزْنلا «ًالزن9 باجأ ىنعمب «باجتسافإ»
 . روغثلا يف ودعلا دصرت : ةطبارملا



 نارمع لآ ةروس (*) فلي

 0 ا

 ءيشب ةرجهلا يف ءاسنلا ركذ هللا عمسأ ال هللا لوسر اي : تلق تلاق ةملس مأ نع : :لورلا يبس

 . ةيآلا ا لماع لمع عيضأ ال ينأ مهبر مهل باجتساف# هللا لزنأف
 محمص ص 2 0

 هللا نو ذب نيا بْبَلأْلا لوألا تيآلِ او للا فالتخاو ضرألاو ت ا
 0 ا تا ممم 00 ا

 كتم الطنب اًدله تلح اَماَنْبَو ضرأل اوت تاونمسلا ٍقأَح يف ٌنوُركَمَتيَو مي وْنج كلعو ادوعقو امليق

 مو اص مد سس 7 ا ل

 اتعمس اننإ ابر 20 راصنأنِم َنيمِللَظلِ امو .«.رخاذقت ثلا لح نت كراك 40 را بادن
 يم ص عع رع رص ريس لح رص حا اص لص 20 6

 هه ٍرارأْلآ مَ ا 20017 ونما< نأ نامل ىداَني ايدام

 1 مام سمواص ص را سر

 ىلأ مهبر مهل ب اجتسأف 49 داعيملا فِلُحت تلم كنة ميلا مَ ارا كِسُو لنبدأ انَئادو اب

 نم اهب ام ىلع ضرألاو تاومسلا قلخن يف نإ يأ «ضرألاو تاومسلا قلخ يف نإ» : رثسيغتلا
 يلوأل تايآل» ماودلا ىلع راهنلاو ليللا بقاعتو يأ «راهنلاو ليللا قالتخاو# عادبإو ماكحإ

 نيذلا لوقعلا يوذل الإ كلذ رهظي الو . هتمكح رهابو عناصلا ىلع ةحضاو تامالع يأ «بابلألا

 لاقف بابلألا يلوأ ىلاعت فصو مث . مئاهبلا رظنت امك ال لالدتسالاو ركفتلا قيرطب نوكلا ىلإ نورظني

 يف لاوحألا عيمج يف مهبولقو مهتنسلأب هللا نرركذي يأ «مهبونج ىلعو ًأدوعقو ًامايق هللا نوركذي نيذلا#

 هركذب مهبولق نانئمطال . مهتاقوأ ةماع يف ىلاعت هنع نولفغي الف عاجطضالاو دوعقلاو مايقلا لاح

 توكلم يف نوربدتي يأ #ضرألاو تاوسسسلا قلخ يف نوركفتيو# هتبقارم يف مهرئارم قارغتساو
 تاعدتبملا بئارغو تاعونصملا بئاجع نم امهيف امو ماظعلا مارجألا هذ امهقلخ يف ٠ ضرألاو تاومسلا

 انقف كناحبس#» ةمكح ريغ نم ًاثبع هيف امو نوكلا اذه تقلخ ام يأ عًالطاب اذه تقلخ ام انبر # نيلئاق

 دقف رانلا لخدت نم كنإ انيرإ منهج باذع نم انمحاو انرجأف ثبعلا نع هللآ اي كهزنن يأ «رانلا باذع

 نيملاظلل امو# داهشألا سوءر ىلع هتحضفو ةناهإللا ةياغ هتنهأو هتللذأ دقف رانلا هتلخدأ نم يأ « هتيزخأ

 روهمجو سابع نبأ لاق اى رافكلا نيملاظلاب دارملاو . هللا باذع نم مهعنمي نم مه سيل يأ «راصنأ نم

 يأ «نامإلل يداني ًايدانم انعمس اننإ انبر» «نوملاظلا مه نورفاكلاوؤ»ةرقبلا يف هب حرص دقو نيرسفملا

 اونمآ سانلا اهيأ يعادلا اذه لوقي ىأ «انمآف مكبرب اونمآ نأ# ُهْكَي دمحم وهو ناميإالا ىلإ وعدي ًايعاد

 الو انبونذ انل رتسا يأ #انبونذ انل رفغاف انبر# هانعبتاو كلذب انقدصف ةينادحولاب هل اودهشاو مكبرب
 «راربألا عم انفوتوإ» تائيس نم هانبكترا ام كتمحرو كلضفب حما يأ «انتائيس انع رفكوإ اهب انحضفت
 اوبنتجت نإ»© هديؤيو رئاغصلا يه تائيسلاو رئابكلا يه بونذلا : سابع نبا لاق نيحلاصلاب انقحلأ يأ

 ريركت «كلسر ىلع انتدعو ام انتآو انبرإ ًاذإ راركت الف «مكتاثيس مكنع رفكن هنع نوهنُت ام رئابك
 نبا هلاق عاطأ نملةنجلا يهو كلسر ةنسلأ ىلع انتدعو ام انطعأ يأ عوضخلا لامك راهظرالو عرضتلل ءادنلا

 147/6 طيحملا رحبلا 8.١ . )١( ص لوزتلا بابسأو 484/9 يربطلا (1)



 وع عبارلا ءزجلا

 مهرب ةم ام - .امو مسام ع ج 00 - مس ص مسلم و

 أاوذوأو مهرايد نم ًأوجرخأو اورحاه نياك ضعب نم طضعب ئنأ وأ رك ذ نم محن ” لمنع لمت عيضأ ال
 20و

 سس رك ساس رت مل مم .اآممو مصاص سا ربصم خامس 2 سو رب راع لارا عل

 نم اباوث رهن الآ اهتحت نم ىرجَت تلنج ندب م ألو هيام معارك ليس

 .و م1 در 28 ع هةر ع جور رسب مر

 مهلوام مث ليلق علتم «جدنتبلا يف اردنا كعب 0 باول نسح ر هدنع هَللأو ادع

 سا ريختر س2 سم د تام سرس سرها ونوع - مو

 نم الزن اهيف نيدلدح رثبنألا انتم ىرجت ُتدْنَجمَف بر اهتم نيل نك هي اهيل سد مهج
 همم مري هس م هد 2 موك مسلس اما <

 امو ركيلإ لزئا امو هآبْنمْؤي نمل بكُل ٍلْهَأ م َنِإَ د ةيهرارب ( الل ريخ هلأ دنع امو طادنع

 ال يأ «داعيملا فلخت ال كنإ» رافكلا تحضف امك انحضفت ال يأ «ةمايقلا موي انزخت الو» سابع
 وأ رسكذ نم مكنم رلصاع لمع عيضأ ال ينأ مهبر ممل باجتسافإل ةنجلاب نمآ نم تدعو دقو كدعو فلخت

 لاق ىشنأ وأ لماعلا ناك ًاركذ ًاريخ لمع نم لمع لطبأ ال ينإ هلوقب مهءاعد هللا باجأ يأ « ىننأ
 نم ركذلا يأ «ضمب نم مكضعبإو "'هل باجتسا ىتح ءانبر « انبر نولوقي اولاز ام : نسحلا
 لو '”"'رجألا يف نوكرتشم متنأ كلذكف لصألا يف نيكرتشم متنك اذإف ٠ ركذلا نم ىئنألاو ٠ ىثنألا
 نم جورخلا ىلإ نوكرشملا مهأجلأو . مهنيدب نيراف مهناطوأ اورجه ىأ «مهرايد نم اوجرخأو اورجاه

 اولتقو يئادعأ اولتاقو يأ «اولتقو اولتاقو» هللا نيد لجأ نم ىذألا اولمحت يأ «يليبس يف اوذوأوؤ» رايدلا

 مهتلخدألوإ» يتمحرو يترفغمب مهبونذ نوحمأل مدقت امب نوفوصوم ا يأ «مهتائيس مهنع نرفكالا» يليبس يف
 ىلع هللا دنع نم ءازج ميعنلا تانج مهنلخدألو يأ ه«هللا دنع نم ًاباوث راهنألا اهتحت نم يرجت تانج

 ٠ تأر نيع الام اهيف يتلا ةنجلا يهو ءازجلا نسح هدنع يأ «باوثلا نسح هدنع هللاوإ» ةح اصلا مهل امعأ

 ةطبلاو ةفعتلا قيفاوادلا مدع قراقكلا هيلع اموزإ لات هن م رشب بلق ىلع رطخ الو . تعمس نذأ الو

 عماسلا اهيأ كنعدخي ال يأ «دالبلا يف اورفك نيذلا ُبّلقت كنرغي الإ» لاقف لئاز ميعن هنأ نيبو . رورسلاو

 سئبو منهج مهاوأم مث ليلق عاتم# بترلاو هاجلاو لاومألا بسكل ًابلط دالبلا يف اورفك نيذلا لقنت

 شارفلا سئبو . رانلا ىلإ ةرخآلا يف مهريصمو ؛ ميعنلا اذه لوزي مث ًاليلق كلذب نومعنتي امنإ يأ «داهملا

 نكل يأ «اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يربجم تانج مه مهءر اوقتا نيذلا نكل# . منهج ران رارقلاو
 نم ةماركو ةفايض يأ «هللا دنع نم ًالزنإب ًادبأ اهيف نيدلحم ميعنلا تانج يف ميقملا ميعنلا مه هلل نوقتملا
 امم ريخش . راربألا رايخألل ةماركلاو باوثلا نم هللا دنع امو ىأ «راربألل ريخ هللا دنع اموإ» هللا دنع

 نإو# لاقف باتكلا لهأ ضعب ناِعإ نع ىلاعت ربخأ مث ١ لئازلا ليلقلا عاتملا نم راجفلا رارشألا هيف بلقتي

 نونم ؤي قيرف ىراصنلاو دوهيلا نمو يأ «مهيلإ لزنأ امو مكيلإ لزنأ امو هللاب نمؤي نمل باتكلا لهأ نم
 نب هللا دبعك ليجنإالاو ةاروتلا وهو مهيلإ لزنأ امبو نآرقلا وهو مكيلإ لزنأ امب نونمؤيو . نامييالا قح هللاب

 رهظأ وهو نيلالجلا يأر هانركذ امو . نيدلاو ةلملاو ةرصنلا ف ضعب نم مكضعب : يربطلا لاق (7) . "14 /4 يبطرقلا )١(



 نارمع لآ ةروس (”*) 0

 ” 0 صم اس جرت يو و رم سوا ماكو ل ور عيد < س اع لس 4

 عب رس هلل نإ مرر دنع مهرحا مهل كيتلوأ اليلق انمن هللا تلياعب نورتسد الدلل نيعشلخ مسييلإ لنا
 مس ريب سرب سرب عدس م صو 222ه ري سمو ربا سم م ار“ . يم ريم م 2 مشا -

 جنو نوحلفت ركلعل هللآ اوقت أو اوطبارو اورياصو ًاوريص[ أونما# نيذلا ابياكي 039 باسحلا

 هللا تايآب نورتشي ال هلل نيللذتم نيعضاخ ىأ «هلل نيعشاخ# هعابتأو يشاجنلاو «٠ هباحصأو مالس

 اكس يسجب ايندلا نم ضرعل مهبتك يف ةدوجوملا ةعيرشلا ماكحأ الو دمحم تعن نوفرحي ال يأ اليلق انمث

 كئلوأإ» لاق اى فعاضمهنوطعي مهنايإ باوث يأ «مهبر دنع مهرجأ مهل كئلوأ» نابهرلاو رابحألا لعف

 هاعن تام ال هنأ كلذو يشاجنلا يف تلزن: نسحلاو سابع نبا لاق . باقعلاو باوثلا نم ردحاو لكل ام
 مهضعب لاقف . يئاجنلا مكيخأ ىلع اولصف اوموق : هباحصأل لَك يبنلا لاقف ٍةِقَي هللا لوسرل ليربج

 نمؤي نمل باتكلا لهأ نم نإو» هللا لزنأف ةشبحلا جولع نم جلع ىلع يلصن نأ انرمأي : ضعبل

 اهيأ اي» : لاقف نيرادلا ةداعسل ةعماجلا ةيصولا هذهب ةميركلا ةروسلا ىلاعت ممخ مث . ةيآلا "”هللاب
 اوبلاغ يأ «اورباصو# دئادشلا نم مكبيصي امو تاعاطلا قاشم ىلع اوربصا يأ «اوربصا اونمآ نيذلا

 حافكلل نيدعتسم مكروغت اومزال يأ «اوطبارو» بورحلا دئادشو لاتقلا لاوهأ ىلع ربصلاب هللا ءادعأ

 . نيرادلا ةداعسب اوزوفتل هرمأ اوفلاخت الف هللا اوفاخ يأ «نوحلفت مكلعل هللا اوقتاو# وزغلاو

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا بورض نم تايآلا هذه تنمضت : هغالتلا

 : عرضتلا يف ةغلابملا هنم ضرغلاو تارم سمخ ررك ثيح #انبرو» هلوق يف بانطالا - ١

 4 : 2 5000 * اف

 . «ىثنأ وأ ركذإو «ادوعقو ًامايقطو «راهنلاو ليللا طو# ضرألاوتاومسلا ظهلوق يف قابطلا - ”

 نوركفتيو# هلوق يف كلذكو كلسر ةنسلأ ىلع ىأ #كلسر ىلع انتدعو ام ه8 فذحلاب زاجيإلا *

 . «يداني مانم» فو « لماع لمعإ» يفو انمآف . . اونمآإ» هلوق يف رياغملا سانجلا - 5

 . ديكأتلا ةدايزل نإ ربخ يف ماللا تلخخدو ميخفتلل ريكدتلا «بابلألا يلوأل تايآل 8 ه

 بلطل ضرألا يف برضلل بلقتلا ريعتسا «اورفك نيذلا بلقت كنرغي ال# هلوق يف ةراعتسالا

 . ملعأ هللاو بساكملا

 ثيدحلا يفف قلاخلا ىف ركفتلا نع يهنلل قلخلاب ركفتلا صصخ امنإ : ىلوالا : دّيباوفلا
 ىلإ لوصولا مدعل كلذو ( هردق هللا نوردقت ال مكنإف قلاخلا يف اوركفت الو قلخلا يف اوركفت )فيرشلا

 5717/4 يبطرقلاو ١58/7 طيحملا رحبلا )١(



 31 عبارلا ءزجلا

 هلثمك سيل ىلاعت هنأل سمشلا نيع يف رظانلاك هللا تاذ يف ركفتملا : ءالعلا ضعب لاق هتافصو هتاذ هنك

 . ءيش

 فاطعتسالا ليبس ىلع كلذ لك تارم سمح «انبر» ليلجلا مسالا اذهب ءادنلا رركت : ةيناثلا

 . حالصإالاو كلملاو ةيبرتلا ىلع لادلا فيرشلا مسالا اذهب هئادنب هللا ةمحر بلطتو

 تكبف لي هللا لوسر نم هتأر ام بجعأ نع اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا تلئس : ةثلاغلا

 زع يبرل دبعتأ ينيرذ )لاق مث يدلج هدلج سم ىتح يتليل يف يناتأ . ًابجع ناك هرمأ لك : تلاقو

 بص رثكي ملو اضوتف تيبلا يف ءام نم ةبرق ىلإ ماقفءكاوه بحأو كبرق بحأل ينإ هللاو : تلقف ( لجو

 ىكبف هبنج ىلع عجطضا مث . ضرألا لب ىتح ىكبف دجس مث . هتيحل لب ىتح ىكبف يلصي ماق مث ءاملا
 كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دقو كيكبي ام : هللا لوسر اي لاقف حبصلا ةالصب هنذؤي لالب ىتأ اذإ ىتح

 قلخ يف نإ» ةليللا هذه يف يلع هللا لزنأ دقو يكبأ نأ ينعنمي امو لالب اي كحيو )لاقف؟ رخأت امو
 . "(اهيف ركفتي ملو اهأرق نمل ليو : لاق مث تايآلا « . . ضرألاو تاومسلا

 4 نارمع لآ ةروس ريسفت ةت ىلاعت هنوعب مت »

 ا +

 )١( ريثك نبا رظناو هيودرم نبا هجرخأ ١/948



 507 ني كانا ةرؤيمانل <
 ناو تب وعيسمول اديافلأ 7 1
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 مظنت يتلا « ةيعرشلا ماكحألاب ةئيلم ةروس يهو . ةليوطلا ةيندملا روسلا ىدحإ ءاسنلا ةروس
 دقو « ةيندملا روسلا يف لاحلا وه امك عيرشتلا بناجب ىنعُت يهو ؛ نيملسملل ةيجراخلاو ةيلخادلا نوئشلا

 ٌركلو . عمتجملاو . ةلودلاو « ةرسألاو . تيبلاو « ةأرملاب قلعتت ةماه رومأ نع ةميركلا ةروسلا تئدحت
 ! ! ؛ ءاسنلا ةروس » تيمس اذهلو ءاسنلا عوضوم لوح ثحبت تناك اهيف تدرو يتلا ماكحألا مظعم

 ءايلوألا روجح يف  تاهتيلا ةصاخبو - ماتيألاو ءاسنلا قوقح نع ةميركلا ةروسلا تثدحت
 اهديلاقتو ةيلهاجلا فسع نم نهتذقنتساو 2 جاوزلاو بسكلاو ثاريملا يف نهقوقح تررقف 2 ءايصوألاو

 . ةنيهملا ةملاظلا

 اهئاطعإب اهفاصنإ ىلإ تعدو « اهنايك تظفحو « اهتمارك تناصف ةأرملا عوضومل تضرعتو #

 . ةرشعلا ناسحإو 3 ثاريملاو 2 رهملاك اه ىلاعت هللا اهضرف يتلا اهقوقح

 ةلادعلا لفكي يذلا . لداعلا قيقدلا هجولا ىلع « ثيراوملا ماكحأ » ىلإ ليصفتلاب تضرعت اى

 5 « ةرهاصملاو عاضرلاو ٠ بسنلاب 2 ءاسنلا نم تامرحملا نع تثدحتو 3 ةاواسملا قمحمو

 ةقالع امنإو دسج ةقالع تسيل اهنا تنيبو ةيجوزلا تاقالعلا ميظنت ةميركلا ةروسلا تلوانتو
 . بولقلا طبريو . ةرشعلا ميديو . ةبحملا قثوي ءاطع وه امإإو . أنمث الو ًارجأ سيل رهملا نأو « ةيناسنإ

 يتلا تاوطخلا ىلإ تدشرأو . اهجوز ىلع ةجوزلا قحو . هتجوز ىلع جوزلا قح تلوانت مث #
 تنيبو ١ نيجوزلا نيب فالخلاو قاقشلا أدبي امدنع . ةيجوزلا ةايحلا حالصإال لجرلا اهكلسي نأ يغبني
 نيب نوكت يتلاك بيدأتو حصن ةماوق يه امنإو , ريخستو دابعتسا ةماوق تسيل اهناو « لجرلا ةماوق » ىنعم

 . هتيعرو يعارلا

 نأ تنيبو ؛ ءيش لك يف ناسحإالاب ترمأف « عمتجملا ةرئاد » ىلإ ةرسألا ةرئاد نم تلقتنا مث



 هاب عيارلا ءزجلا

 خسار عمتجملا نوكي ىتح « لدعلاو ةنامألاو ؛ حماستلاو حصانتلاو 3 محارتلاو لفاكتلا ناسحاإلا ساسأ

 . ناكرألا يوق ناينبلا

 ةمألا ىلع ظفحي يذلا يجراخلا نمألل دادعتسالا ىلإ تايآلا تلقتنا يحادلا حالصإالا نمو #

 . ءادعألا ةحفاكمل ةذعلا ذخأب ترمأف 3 اهءودهو اهرارقتسا

 . ةيداعملا وأ ةدياحملا ىرخألا لودلاو نيملسملا نيب ةيلودلا تالماعملا دعاوق ضعب تعضو مث #:

 يغبني يتلا رشلا ةموثرجو ءوسلا ةتبان مهف .٠ نيقفانملا ىلع ةمخض ةلمح داهجلاب رمألا عبتتساو *

 0 مهرطخو مهدياكم نع ةميركلا ةروسلا تئدحت دقو 2 اهنم رذحلا

 . ماركلا هللا لسر نم مهفقومو دوهيلا ةصاخبو باتكلا لهأ رطخ ىلإ تهبن امك *

 هيف اولاغ ثيح ميرم نب ىسيع حيسملا رمأ يف ىراصنلا تالالض نايبب ةميركلا ةروسلا تمت مث #*

 « نيينثولا نيكرشملاك اوحبصأف ثيلثتلا ةركف اوعرتخاو « هتيهولأب مهداقتعا عم 2”هوبلص مث هودبع ىتح
 « ديحوتلا ةديقع » ةيفاصلا ةحمسلا ةديقعلا ىلإ تالالضلا كلت نع عوجرلا ىلا تايآلا مهتعد دقو

 . «دحاو هلإ هللا امنإ مكل ًاريخ اوهتنا ةثالث اولوقت الو» : لوقي ثيح هللا قدصو

 دجوت مل ةجردب 2 نبم قلعتت يتلا ماكحألا نم اهيف دروام ة ةرثكل ءاسنلا ةروس تيمس : :ةهتيمسييلا

 يتلا « ىرغصلا ءاسنلا ةروس » ةلباقم يف « ىربكلا ءاسنلا ةروس :اهيلع قلطأ كلذلو روسلا نم اهريغ يف

 . قالطلا ةروسب نآرقلا يف تفرع

 يف نولكأي امإ . . ىلإ . . ةدحاو سفن نم مكفلخ يذلا مكبر اوفتا سانلا اهيأ ايإ» : ىلاعت هللا لاق
 . )١١( ةيآ ةياهن ىلا )١( ةبآ نم «ًاريعس نولصيسو ًاران مهنوطب

 لصألا يف وهو محر عمج #ماحرألا» «ةثوثبم يبارزوإ هنمو قّرفو رشن «ثب» : سيتفغللا
 لامعألا ىلع علطملا ظيفحلا : بيقرلا «ًابيقر# ةبارقلا ىلع قلطأ مث همأ نطب يف نينجلا نوكت ناكم
 اذإ مكاحلا لاعو . لام اذإ نازيملا لاع : لاقي اوروجتو اوليمت «اولوعت» مرالاو بنذلا : بولا «ًابوح»
 انه هب دارملاو لوقعلا ءافعض © ءاهفسلا# ةيطعو ةبه «ةلحْن رهملا وهو ةقدص عمج 4نهتاقدصإ» راج

 عراسي يأ ةعراسم ىنعمب ةردابم يأ ًارادبإ# هرصبأ ميشا سنآ نم مترصبأ # متسنآ» لاومألل نورذبملا

 . ةماقتسالا ىنعمي دادسلا نم «ًاديدس» هنم اهملستيف ميتيلا ربكي نأ لبق اهريذبت ف

 ؟هلالااذهامق يدوهي رثبع لعفب هلإالا بلص اذإ : لاق نم نسحأ دقو بلص هنأ اومعز يأ )١(



 ءاسنلا ةروس (*) 5م

 نب اص لع رع رع يم ع ل اصح هلع مح رع عرعدمو م2

 انو اريك الر بازمول ىلا رئاسي

 0 ل و مصرس ع مج 2 ًّء

 الدبل الو وأ عملت وا و ابيك كيا هلأ نإ ماَحْرأَلاَو ءوب نول ءآسن ىلا ها اونو

 ت١ اًريبك ابوح نك, ترا مقرن انام اكو طلاب تيب »اع جمة وع

 يف اوطسقت آلا متفخ نإوإ» ىلاعت للا لوق نع ةشئاع لآس هنأ بزل نب , ةورع نع أ : لورَمْلا بكس
 « اهلاجو الام هبجعيو ٠ هلام يف هك رشت اهيلو رجح ىف نوكت ةميتيلا هذه يتخأ نبا اي : تلاقف 4 ىماتيلا

 الإ كلذ نع اه. ءوغ اهل ام لم اهيطعبن هتادم ف طي نأ دي اهجوزت ذأ هلو دبر

 ةيآلا ©” ءاسنلا 3 كنوتفتسيو» هللا لزنأف ةيآلا هذه دعب دلي هللا لوسر اوتفتسا سانلا

 ميتي وهو هيخأ نبا لام يلو « ديز نب دثرم » هل لاقي نافطغ نم ًالجر نأ نايح نب لتاقم نع - ب

 .٠ ةيآلا ليا ًايلظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ هللا لزنأف هلكأف ريغص

 هدحو هللا ةدابع ىلإ مهتوعدو ًاعيمج سانلا باطخب ءاسنلا ةروس هؤانث لج هللا حتتفا : ركاسقللا

 سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ ايه لاقف هتينادحوو هتردق ىلع محل ًاهبنم ٠ . هل كيرش ال

 دجوأ يأ «اهجوز اهنم قلخو» مدآ مكيبأ سفن وهو دحاو ر لصأ نم مكاشنأ يذلا هللا اوفاخ يأ «ةدحاو

 ءاوحو عدأ نم قرفو رشن يأ انو اثك الاجر عهنم ثبواف ءاوح يهو اهجيدز ةدحاولا سن 0

 مكيلع ناك هلا نإ) اهوعطقت نأ 0 اقتاو « هللاب كدشنأو 3 هللاب كلأسأ : لوقي ؛ ثيح هب اعبي

 لل حرا ةلصو ىو ني اع رق اك بم لع هلأ قح مظح لإ يشيل هرخآ فو يل لأ

 ولو . بسنلاو ةيناسنرالا يف ةوخإ مهو 3 دحاو لصأ نم ًاعيمج سانلاف 0 ةيناسنرالا ةطبارلا هذه ةيمهأ ىلع

 رضخألا بهتلت ةرمدم ةنحاط بورح كانه تناك املو . نامأو ةداعس ف اوشاعل اذه سانلا كردأ

 مهلاومأ ىلع ةظفاحملاب رمأو ًاريخ مهب ىصوأف ىماتيلا ىلاعت ركذ مث ٠ ديلولاو لهكلا ىلع يضقتو ٠ سبايلاو
 الو» اوغلب اذإ مهاومأ راغص مهو مهؤابآ تام نيذلا ىماتيلا اوطعأ يأ «مهاومأ ىماتيلا اوتآوإ» لاقف
 ىلإ مهاومأ اولكأت الوإ» مكلام وهو لالحلاب ىماتيلا لام وهو مارحلا اولدبتست ال يأ 4بيطلاب ثيبخلا اولدبتت

 . م7 ص لوزتلا بابسأو 88/9 يبطرقلا (؟) . .ملسمو يراخبلا هجرخأ )١(



 ل عبارلا ءزجلا

 احم

 أ مخ نو مكيرو تلثو نم ءانلا نم مل باط ام أو حكحناق ئمدتيلا ىف أوطسُفت الأ مخ نِإو
3 3 

 َنيطنإَف همن َندَقدَص ءاسنلا أوناكو قد أولوعت الأ ٌلدأ َكلَذ ركددمبأ تكلماَم وأ ةدحاو أودعت

 موراي خللا لتج ىلا طلو ةهشلا وزن او كرم تبق لغتان وو نع
 اوك ادري منا حك اثكب ا يح ىدتلا اذار هد كومار ل اوف موش اوف
 مر سوس --- 2 2 تخسر عب امم ضد ١ قزم وو م 768 يب ل اك نو كك قلل د اف 0
 لك ايلف اريقف ناك نمو ففعتسيلف (بينغ ناك نمو اوربكي نا ارادبو افارسإ اهولك ان الو مهلوما ميبلإ

 نإف . أيظع ًابنذ يأ «ًاريبكأب وح ناك هنإ» ًاعيمج اهولكأتف مكلاومأب ىماتيلا لاومأ اوطلخت ال يأ «مكلاومأ
 كرت ىلإ ىلاعت دشرأ مث 5 هللا دنع ميظع بنذ فيعضلا ملظو ٠ فيعض هنأل ةيامحو ةياعر ىلإ ةجاحب ميتيلا

 رجح تحت تناك اذإ يأ « ىماتيلا يف اوطسفت الأ متفخ نإوإ» لاقف لثملا رهم اهطعي مل اذإ ةميتيلا نم جوزتلا

 هيلع هللا قيضي ملو ريثك ءاسنلا نإف اهاوس ام ىلإ اهكرتيلف اهلثم رهم اهيطعي الأ فاخو ةميتي مكدحأ

 ءاش نإ نهاوس ءاسنلا نم متئش ام اوحكنا يأ «عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكنافإ»

 نيب لدعلا مدع نم متفخ نإ يأ «ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف» ًاعبرأ ءاش نإو ًأثالث ءاش نإو نيتنثا مكدحأ
 نيميلا كلمل ءامزالا حاكن ىلع اورصتقا يأ « مكناميأ تكلم اموأ# ةدحاو ىلع راصتقالا اومزلاف تاجوزلا

 كلم ىلعوأ ةدحاولا ىلع راصتقالا كلذ ىأ «اولوعت الأ ىندأ كلذ# تاجوزلل امك قوقحلا نم نه سيل ذإ
 بيط نع ةيطع ٌنهروهم ءاسنلا اوطعأ يأ «ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتآوإ» اوروجتو اوليمت الأ برقأ نيميلا
 ًائينه هولكف» قادّصلا نم ءىش ةبهب نهسوفن تباط نإف ىأ «ًاسفن هنم ءيش نع مكل نبط نإفإ» سفن
 ًامايق مكل هللا لعج يتلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الوإ» ًابيط ًالالح بوهوملا ءيشلا كلذ اوذخف يأ هًائيرم
 نبا لاق اهوعيضيف مكشياعلو نادبألل ًامايق هللا اهلعج يتلا محلاومأ ىماتيلا نم نيرذبملا اوطعت ال يأ
 . هريبدت ءوسب هدسفي يذلا وهو هلام ًاهيفس تؤت ال : يربطلا لاقو ءاسنلاو نايبصلا مه ءاهفسلا : سابع

 مهوسكاو اهنم مهومعطأ يأ «مهوسكاو اهيف مهوقز راو» 2”ىثنأ وأ ناك ًاركذ . ًالجر وأ ناك ًايبص
 ىتقح ىماتيلا اولتباو» مكلاومأ مكيلإ انملس متْدَشَر اذإ مكلوقكأنيل ًالوق يأ «ًافورعم ًالوق مهل اولوقوإ»
 هدنع نوحلصي ىذلا ملحلا غولب وهو حاكنلا نس اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اوربتخا يأ «حاكنلا اوغلب اذإ
 اوعفداف مهلامو مهنيد يف ًاحالص مهنم مترصبأ نإ يأ «مهاومأ مهيلإ اوعقداف ًادْشر مهنم متسنآ نإفإ» حاكتلل
 نيلئاق اهورّذبتو اهقافنإ ىف اوعرست ال ىأ «اوربكي نأ ًارادبو ًافارسإ اهولكأت الو» ريخأت نودب مهلاومأ مهيلإ

 مكنم ناك نم يأ 4ففعتسيلف ًاينغ ناك نموإ انيديأ نم اهوعزتنيف ىماتيلا ربكي نا لبق يهتشن امك قفنن
 يأ «فورسعملاب لكايلف ًاريقف ناك نمو# هتياصو ىلع أر جأ ذخأي الو ميتيلا لام نع فعيلف ءايلوألا اهيأ ًاينغ

 بيسل قفاوملا وه هانتبثأ امو .نهومتحكناَذإ ءاسنلا نيب اولدعت الأ ًاضيأ اوفاَحف يماتيلا يف اولدعت الآ متفخ نإ ىنعم لا نأ يربطلا راتحتا )١(

 . 058 / يربطلا (؟) . ريثك نبا رايتخا وهو لوزنلا



 ءاسنلا ةروس (5) فلاب

 رم صس | هس >2 م سس مصاصو ل جعاس ىرثس مو م2 جم سرئوسم سار 5 »م دو

 رز اع ٌببَص ِلجْرَل © اي شب قكَو مهبلع اوديشاف مهرمأ مييلإ متعداذإَف فورعملاب
 يوب ربو يبد مس سرا ل هع . قدا ف ركن ما صدر ص عسل نع دل م سمس م اص ري ظ و1 سرس م 2و

 070 اضورفم ابيصن زك وا هنم لق ام نوير فألاو نادلولأ هلرت امج بيصن ءاسنللو نويرقألاو نادلأولآ
 وص

 رو ءءء ري وس يري ىف رئس رئيس ريب رعربوبر سس يو 02000 م ملدو ع مو رورو يو6 م *- يم ممم ساس

 «جافورعم الوق ممل ًاولوقو هنم مهوقزراف نيكنسملاو ئمدتيلاو ئرقلا اولوأ ةمسقلا رضح اًذِإو
 - 010 يم م 0 000 ا عة .+ع ها دم + هلو مد وم م ا 2 » هوم

 نيذلا نإ مج اديدس الوق اولوقيلو هللا اوقتيلف ميلع أوفاخ افلعض ةبرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلأ شخيلو
 يو 20 لا ا للا خلا وروما مد سم سو6 ل زن12

 رع

 2 اريِعَس َنْوَلَصِيسَو اراث مينوطب يف نوع أي ام املظ ئمدتيلا لاومأ َنوُكأي
 اودهشأف مهلاومأ مهيلإ متعفد اذإف» هلمع ةرجأ ردقبو ةيرورضلا هتجاح ردقب ذخايلف ًاريقف ناك نمو
 اهملست اودحجي الثل كلذ ىلع اودهشأف دشرلا مهغولب دعب مهلاومأ ىماتيلا ىلإ متملس اذإف يأ «مهيلع

 ةكرت نم ًابيصن ءاسنلاو لاجرلل نأ ىلاعت نيب مث «ًابيقرو ًابساحم هللاب ىفك يأ «ًابيسح هللاب ىفكو»
 ىأ «نوبرقألاو نادلاولا كرت امم بيصن ءاسنللو نوبرقألاو نادلاولا كرت امم بيصن لاجرلل# لاقف ءابرقألا
 لصأ يف نووتسي ءاوس هيف عيمجلا ًاضيأ ظح ءاسنلاو تانبلل امك تيملا ةكرت نم ظح ءابرقألاو دالوألل
 امنإ : نولوقي اوناكو لافطألاو ءاسنلا نوثّروي ال اوناك برعلا ضعب نأ اهببسو ءاهردق ىف اوتوافت نإو ةثراولا
 ةكرتلا تناك ءاوس يأ «رشكوأ هنم لق امب» ةيلهاجلا مكح هللا لطبأف ةزوحلا نع بذيو براحي نم ثري
 رضح اذإو» نيبملا هباتكو لهاعلا هعرشب هللا هضرف ًاعوطقم ًابيصن يأ «ًاضورفم ًابيصنإ ةريثك وأ ةليلق
 تيملا ةبارق نم ءارقفلا ةكرتلا ةمسق رضح اذإ ىأ «هنم مهوقز راف نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ولوأ ةمسقلا

 ًالوق مهل اولوقو» مهرطاخل ًابييطت ةكرتلا هذه نم ًائيش مهوطعأف نيئراولا ريغ نم نيكاسملاو ىماتيلاو

 نم اوكرت ول نيذلا شخيلو» هنوكلمت ال مكنأو راغصلل هنأ مهيلإ اورذتعت نأب ًاليمج ًالوق يأ «ًافورعم
 كدعب نم فاعضلا كتيرذ يصولا اهيأ ركذت يأ ءايصوألا يف تلزن «مهيلع اوفاخ ًافاعض ةيرذ مهفاخ
 اوقتيلف» كدقف دعب كؤانبأ هب لماعُي نأ ديرت ام لثمب كرجح يف نيذلا ىماتيلا لماعو مهاح نوكي فيكو

 تارابع نم مهدالوأل هنولوقي ام مهل اولوقيلو ىماتيلا رمأ يف هللا اوقتيلف يأ «ًاديدس ًالوق اولوقيلو هللا

 مهنوطب يف نولكأي افإ» قح نودب اهنولكأي ىأ «ًاملظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ» نانحلاو فطعلا
 يأ «ًاريعس نولصيسو# ةمايقلا موي مهنوطب يف ججاتت ًاران الإ ةقيقحلا يف نولكأي ام يأ «اران
 . ريعسلا ران يهو ةرعتسم ةلئاه ران نولخديس

 : يلي ام نايبلاو ةحاصفلا بورض نم تايآلا تنمضت : ةغالتلا

 يفو «ءاننو ًالاجرإ» يفو «رثك وأ لقإ» يفو «أأريقفو ًاينغ» يف قابطلا ١-
 . #بيطلاب ثيبخلا»»

 «ًالوق اولوق» يفو «اوعفداف متعفدإ» يف رياغملا سانجلاو - "



 أ عبارلا ءزجلا

 بيصن لاجرللا» فو «مشاومأ مهيلإ متعفد اذإف . . مهاومأ مهيلإ اوعفدافإو يف بانطإلاو -
 : #«نوبرقألاو نادلولا كرت امم بيصن ءاسنللو . . نادلولا كرت ام

 كلذكو ناك ام رابتعاب وهف ىماتي اوناك نيذلا يأ « مهلاومأ ىماتيلا اوتآوإ# يف لسرملا زاجملاو- 5

 يأ ار خ رصعأ ينارأ ينإإ» هلوقك هيلإ لوئي ام تي يلا

 . «فورعملاب لكايلف ًاريقف ناك نمو . . ففعتسيلف ًاينغ ناك نمو نيب ةفيطللا ةلباقملا -
 . خلا . . . تاريثك ءاسنو يأ «ءاسنو ًاريثك ًالاجر» لثم عضاوم يف زاجيبالاو - ”

 ةعاربو ليمج ديهمت ةدحاو سفن نم اوقلخ مهنأ سانلا ريكذتب حاتتفالا يف : ىلوألا : دئاوفلا

 نم اهريغو عاضرلاو ةرهاصملا ماكحأو ةيجوزلا قوقحلاو ثيراوملاو ةحكنألا ماكحأ نم ةروسلا يف امل علطم

 . ةيعرشلا ماكحالا

 مهريغو نيرفاكلل وأ طقف نيرفاكلل ناكو * سانلا اهيأ اي»8 ب باطخلا ناك اذإ هنأ بلغألا : ةيئاثلا

 # قح هللا دعو نإ سانلا اهيأ ايفو « مكبر اودبعا سانلا اهيأ اي» لثم ةيبوبرلاو ةينادحولا لئالدب بقعأ
 ©! رحبلا بحاص هدافأ انه اك معنلا ركذب 5 نينم ؤملل باطخلا ناك اذإو

 ينيعب ترصبأ : كلوقك وهف ةغلابملاو ديكاتلل اهيف الإ نوكي ال لكألا نأ عم نوطبلا ُرُكذ : ةثلاثلا

 # مكهاوفأب مكلوق مكلذإ» ىلاعت هلوق هلثمو ينذأب تعمسو

 نيب لفاكتلا » ىلإ هيبنتلل ىماتيلا لاومأ ابنأ عم ءايصوألا ىلإ ىماتيلا لاومأ ىلاعت فاضأ : ةعبارلا

 . هلك عمتجملل ةرضم هيف لالل هيفسلا ريذبت نإف اهعييضت مدعو لاومألا ظفح ىلع ثحلاو « ةمألا

 « تاجوزلا ددعت لوح ةملك»

 . مالسإالا هب درفنا ًاديدج ًاعيرشت تسيل يهو ةايحلا فورظ اهتضتقا ةرورض تاجوزلا ددعت ةلأسم
 ضعتبل ًءاودو ًاجالع هلعجو هبذشو همّظنف ةيناسنإ ريغ ةروصبو دودح الو دويق الب هدجوف مالسإالا ءاج امعإو

 مالسيإلا رخافم نم ةرخفم ددعتلا عيرشت نإف ةقيقحلا يفو عمتجملا اهنم يناعي يتلا ةيرارطضالا تاللاحلا

 اهل دجت الف مويلاتاعمتجملاو ممألا اهيناعتيتلا لكاشملا دقعأ نم يه « ةيعاتجإ ةلكشم ١ لحي نا عاطتسا هنأل

 ءاسسنلا ددع حبصيو نزاوتلا لتخي نيح عنصن اذاىف هاتفك لداعنت نأ بجي نازيملاك عمتجملا نإ الح

 :ةشحافلا قيرط كلست اهكرتنو « ةمومألا ةمعن »و ةيجوزلا ةمعن نم ةأرملا مرحنأ ؟ لاجرلا ددع فاعضأ

 ١68 /" طيحملا رحبلا ١



 ءاستلا ةروس (4) فهن

 ؟ عمتجملا ةمالسو ةرسالا ةراهطو ةأرملا ةمارك اهيف نوصن ةلضاف قرطب ةلكشملا هذه لحن مأ « ةليذرلاو
 ةدايز ءاسنلا ددع داز ثيح ةيناثا يلاعلا برحلا دعب ايام يف ثدح ام لوقن ام ىلع أدهاش ةلثمألا برقأو

 اههجاوي فيكف يعاتجا لالتخا ةلاح يهو تايتف ثالث باش لك لباقم حبصأف لاجرلا ددع ىلع ةشح

 ىديألا ةفوتكم :رثاح ةيحيسملا تفقو انيب « « عئارلا يمالسإالا هعي رك للا مالا "لح دل ؟ عابشلا

 نم تائملا ةبحاصم هسفنل حيبي هنكل , ددعتلا هنيد هل حيبي ال يبوروالا لجرلا نإ . . ديعُت الو يدي ال
 ةيدؤملا لبسلا عيمج امل دهمبو لب طبتخيو ٌرسيف اهقيشع عم هتاتف مهنم دلاولا ىري « ةليذرلا قيرطب تايتفلا

 نيب ةمثآلا تاقالعلا ةيعورشمب فارتعالا ىلإ لودلا هعم ترطضا ًايراس ًافرع كلذ حبصأ ىتح امهتحارل

 نكلو « تاجوزلا ددعت » أدبم لوبق ىلع تقفاوو « هيعارصم ىلع يقلخلا روهدتلا باب تحتفف نيسنجلا

 .نود ءاش ىتم اهدرطي نا لجرلا عيطتسيو , دقعب لجسم ريغ هنكل يقيقح جاوز وهو ةنداخملا راتس تحت

 نم بجعأف « ةيجوزو ةرسأ ةقالع ال دسج ةقالع اهنيب ةقالعلاو . قوقحلا نم قح ىأب اهلايح ديقتي نأ
 . ةيناويحلا ةبترم ىلإ ةيناسنإالا ةبترم نم ةأرملاب اولزن ىتح مارحلاب هتحايإو لالحلاب « تاجوزلا ددعت » عنم

 . ءاشت نم اهب يدهت قح كت ايآو كادُم ىدهلا نإ بر

 «نيهم باذع هلو اهيف ًادلاخ ًاران هلخدي . . ىلإ .. مكدالوأ يف هللا مكيصوي# : ىلاعت هللا. لاق
 . ( ١4 ) ةيآ ةيابن ىلإ ( ١١ ) ةيآ نم

 هبقعأ , لامجإالاب براقألا قح اهنمض ركذو ماتيألاب ةقباسلا تايآلا يف ىلاعت ىصوأ امل : ةّمسمانملا
 نينب دالوألا بيصن ركذف لامجإلا نم قبس ال ًاحيضوت كلذ نوكيل ليصفتلاب ثيراوملا ماكحأ ركذب
 ةوخإلا بيصن مث 2 تاجوزلاو جاوزألا بيصن مث 2 تاهمألاو ءاسيأآلا بيصن ركذ مث 2. تانبو

0 . 

 هل ييارألل ا جة 0 كاوا لحل ل ل يكل

 لك : لاقي فعضلا ىنعمب لكلا نم ةقتشم اهنأل عرف الو هل لصأ ال يأ دلاو الو هل دلو الو لجرلا تومي نأ

 . اهتزواجم زوجت ال يتلا ةدودحملا هضئارفو هماكحأ هللا دودح# هتوق تبهذو فعض اذإ لجرلا

 لوسراي : تلاقف اهتينيإب كو هللا لوسر تءاج « عيبرلا نب دعس » ةأرما نأ يور : لوزتلابَبَس

 اهل عدي ملف امهام ذخأ |مهمع نإو . ًاديهش دحأب كعم دعس امهوبأ لق عيبرلا نب دعس اتنبا ناتاه هللا

 « مكدالوأ يف هللا مكيصوي ثيراوملا ةيأ تلزنف كلذ يف هللا يضقي : كلي لاقف لامب الإ ناحكتُت الو , الام

 . "كلوهف يقبامو . نمشلا امهمأو . نيئثلثلا دعس يتنبإ طعأ نأ امهمع ىلإ ةكيهللا لوسر لسرأف ةيآلا

 . يذمرتلاو دوادوبأ هاور(١)



 فكر عيبارلا ءزسجلا

 0 مور عجرزلم هددور دوص رسم ع م ع مسد جم # حأ مت 8 س6 . مسرد 00
 نإو هلرتام (نلث نهلف نيتنثا قوف ءاسن نك نإف ٍنييشاَلا ظح لثم ركذلل ممدللوا ف هللأ ركيصوي

 رود م2 سم 2س سرا سىمم6 امصرص خس سس يسع
3 3 

 رتل سس ا لص روم خص عل ع م معا 2 عر 6 م2

 دلو رهل نكي رلنإف دلو وفل ناكنإ كرت امم سدسلا امهنم دحاو لكل هيوبالو فصنلااهلف ةدحاو تناك
3 

 هم مكس مرض م ءل 3 د هام سم 1 ا 1 4 و ها م رب مس عسا ع

 ٍنيد وأ ابو ىصوي ةيصو دعب نم سدسلا همالق ةوخإ جل ناكنِإف ثلثلأ همالف هاوبأ رهلروو
5 

 ىلا م وب ب م م تك 2 سمس سرب د اقوم لع و ع عع للم و م و رار أم آس رق حس

 كلو * ١ اهكح املع ناك هلأ نإ هللا نم ةَضي رفاعفت ركل برقأ مهما ثوردت ال ف ٌكاَسبأو ف وابا
: 3 3 

 م ريع ث مص وم م لص سرس ترتر 2 ار ركل عرس اسس تيرس لس هع سل يوصل جرجا راس ني را رق رص ل هس لص ل رنا

 نيصوي ةيصو دعب نم كرت امم عبرلا ركلف دلو نمل ناك نإف دلو نحل نكي مل نإ ركجوزأ كرتام فصن

3 3 3 
 رو راما ا رب ريق ل ترسم وورم ىلا ع سد رومسم مر 2 0011 ةرلللا ا هم سكب

 منكر امم نمثلا نهلف دلو ركل ناك نإف داو ركل نعي ل نإ ْمَكحَر اني عبرلا ْنْكَو نيدو أو

 ثاريم نأش يف لدعلاب مكيلإ دهعيو هللا مكرمأي يأ «مكدالوأ يف هللا مكيصوي» : راسيفللا
 قوف ًءاسن نك نإفإ نيتنبلا بيصن لثم ثاريملا نم نييالل يأ «نييثنألا ظح لثم ركذلل» مكدالوأ
 نإو# ةكرتلا اثلث رثكأف نيتنيللف ىأ «كرت ام اثلث نهلفإ» رثكأف نيتنثا طقف ًاثانإ ثراولا ناك نإ ىأ «4نيتنثا
 ثاريم ركذب ىلاعت أدب . . ةكرتلا فصن اهلف ةدحاو ًاتنب ةثراولا تناك نإو يأ «فصنلا اهلف ةدحاو تناك
 امهنم دحاو لكل هيوبألو# ىلاعت لاقف لصألا ىلع ثريالا يف مدقم عرفلا نأل نيوبألا ثاريم ركذ مث دالوألا
 دجو ْنِإ يأ «دلو هل ناك نإ» تيملا ةكرت نم يأ «كرتامت» سدسلا مأللو سدسلا بألل يأ « سدسلا

 دجوي مل نإف يأ «هاوبأ هثروو دلو هل نكي مل نإف» ىثنألاو ركذلا ىلع قلطي دلولا نأل تنب وأ نبا تيملل

 ثلئوأ لاملا ثلث ماللف يأ 4«ثلثلا همألف» نيجوزلا دحأ امهعم وأ طقف هاوبأ ثراولا ناكو دالوأ تيملل

 نيوبألا عم دجو نإف يأ «سدسلا همألف ةوخإ هل ناك نإفإ» بألل يقابلاو نيجوزلا دحأ ضرف دعب يقابلا

 فلكم بألا نأ ةمكحلاو . بألل يقابلاو طقف سدسلا لئنيح ثرت مألاف « رثكأف نانثا ١ تيملل ةوخإ

 قح نإ يأ *نيد وأ اهب يصوُي ةيصو دعب نم رثكأ لاملا ىلإ هتجاح تناكف مهمأ نود مهيلع ةقفنلاب

 ال مكؤانبأو مكؤابا» كلذ دعب الإ ةكرتلا مسقت الف هنويد ءاضقو تيملا ةيصو ذيفنت دعب نوكي ةثرولا

 ىلع ضئارفلا ضرفو هسفنب ثيراوملا ةمسق ىلوت ىلاعت هنإ يأ «هللا نم ةضيرف ًاعفن مكل برقأ مهيأ نوردت
 مسهأ اوملعي مل رشبلا ىلإ رمألا كرتولو ةعفنملا رفوتتو ةحلصملا دجوت ثيح مسقف . ةمكحلا نم هملع ام

 ىلاعت هنإ يأ «اميكح اميلع ناك هللا نإ# هلوقب هعبتأ اذهلو ةمكح ريغ ىلع لاومألا نوعضيف مهل عفنأ

 كرت امفصن مكلو» لاقف ةجوزلاو جوزلاثاريم ىلاعت ركذ مث..ضرفو عرش ايفميكح هتلخل حلصيامب ميلع
 نكي مل نإ لاما نم مكجاوزأ كرت ام فصن لاجرلا اهيأ مكلو يأ «دلو نمل نكي مل نإ مكجاوزأ
 يف دلولاب قحلأو . نهئاريم نم يأ «نكرت امث عبرلا مكلف دلو نل ناك نإفإل مكريغنم وأ مكنم دالوأ مكتاجوزل
 نهلو» نيدلا ءاضقو ةيصولا دعب نم ىأ #نيد وأ اهب نيصوي ةيصو دعب نم عامجإالاب نييالا دلو كلذ
 نكي مل نإ ثاريملا نم متكرت امم عبرلا رثكأف ةدحاو مكتاجوزلو يأ دلو مكل نكي مل نإ متكرت امم عبرلا



 ءاسنلا ةروس (4) هل

 هريس جه 2.426 2000 |[ مم م معمم ا را كبر ه# 42 4 7 م اج

 دحأو لكل تخاوا خا رهلو ةأم وا ةلدلك ثروي لجر ناك نإو ندوا يب وصوب م

 2 يد هض هاك سم مص كر اسر صر 2 عرار مد

 راضم ريغ ٍنيد وأ ابو ىو ةيصو دعب نم نلف ب 1ك مه دل نم رثك | أوناكنإف نسا

 ور 0 را سر سر 2 م ل مس مصربت ا م

 تحت نم ىرجت تدْنج هلخأل , أمثل علم م هود كي هج ل يأ هللأو 5-2

 سا يت ص رو يري ريم ربت يأ سر 000 .- رو صوار ص ص ج 0000

 ادلع اران هلخدي ,هدودح دمعتيو ,هلوصرو هَل صعب نمو و نو مظعلا ْرْوَمْلا كلذ ايف نيد ركألا
 »سب م رب ما ع

 02 نيهم باذع ر ل اهيف

 نم وأ نهنم دلو مكل ناك نإف يأ 4 متكرت امم نمشلا نهلف دلو مكل ناك نيفط نهريغ نموأ نهنم دلو مكل

 ةيصولا ركذ ريركت يفو «*نييد وأ اهب نوصوت ٍةيصو دعب نم لاملا نم متكرت امم نمثلا مكتاجوزلف نهريغ
 يأ ةلالك ثروي تيملا ناك نإو يأ الكثر وُي ”لجر ناك ن لوغ يخيل ام اههنأشب ءانتعالا نم نيدلاو
 لجر ىلع فطع «ةأرسما وأ» عرفلا وأ لصألا دوجو مدعل نوديعبلا هبراقأ هثروو دلو الو هل دلاو ال

 امهنم دحاو لكلف» مأ نم تخأ وأ خأ ثرومللو ىأ «تخأ وأ خأ هلو» ةلالك ثروت ةأرما وأ ىنعملاو

 يف ءاكرش مهف كلذ نم رثكأ اوناك نإفإ» ًاضيأ سدسلا مألل تخااللو سدسلا مألا نم خاللف يأ « سدسلا

 مهروكذ ةيوسلاب ثلثلا نومستقي مهنإف دحاو نم رثكأ مألا نم تاوخألاو ةوخبالا ناك نإف يأ 4ثسلثلا
 ةيصو دعب نم# مألل ةوخيالا ةيآلا هذه يف دارملا نأ ىلع اوعمجأو : رحبلا يف لاق « ءاوس ثاريملا يف مهئانإو

 دودح يف ىأ ةثرولاب رارضإالا دصقب ال ةحلصملل ةيصولا نوكت نأ دصقب يأ «راضم ريغ نيدوأ اهب ىصوُي

 ةيصو كلذب هللا مكاصوأ يأ «هللا نم ةيصو#( ريثك ثلثلاو ثلثلا ) مالسلا هيلع هلوقل ثلثلاب ةيصولا
 يأ «هللا دودح كلتا هرمأ فلاخ نمل ةبوقعلا لجاعي ال ميلح عرش امب ملاع يأ « ميلح ميلع هللاو»
 هلخدي هلوسرو هللا عطي نموإ» اهودتعي الو اهب اولمعيل هدابعل اهدح يتلا هللا عئارش ةروكذملا ماكحألا كلت
 يتلا ميعنلا تانج هلخخدي . نيب ايف هلوسر رمأو مكح اهف هللا رمأ عطي نم يأ «رابنألا اهتحت نم يرجت تانج
 «ميظعلا زوفلا كلذو» ًادبأ اهيف نيثكام يأ «اهيف نيدلاخ» راهنألا اهتينبأو اهراجشأ تحت نم ىرجت

 لوسرلا رمأو هللا رمأ صعي نمو يأ «هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعي نمو» ميظعلا حالفلا يأ
 اهنم جّرخي ال منهج ران يف ًادلحم هلعجي يأ «اهيف ًادلاخ ًاران هلخدي» تاعاطلا نم هل ىلاعت هدح امزواجنتيو

 . لاكنلاو باذعلاو لالذإلاو ةناهرالا عم ديدش باذع هلو يأ 4نيهم باذع هلو جادبأ

 ام عيدبلا فانصأ نم تايآلا تنمضت : هغالتلا

 ١ - مك ؤانبأو مك ؤابأ» فو « صعي نمو عطي نمو# فو «ىثنالاو ركذلا» ظفل يف قابطلا « .

 قيصو دعب نمإ»و «نيد وأ اهب نوصوت ةيصو دعب نم# يف بانطالا -؟
 . ركذ ام ذيفنت ىلع ديكأتلا ةدئافلاو * نيد وأ اهم نيصوي



 دم عبارلا ءزجلا

 . «ميلح « ميلعإ» يف ةغلابملا 4 2. «ىصوي ةيصوإ» يف قاقتشالا سانج - *

 نم محرأ ىلاعت هنأ «مكدالوأ يف هللا مكيصوي#» ىلاعت هلوق نم ءاملعلا ضعب طينتسا : ّوَر + هه و

 . « اهدلوب هذه نم هدابعب محرأ ُهّلل » درو ام هدي ؤيو مهدالوأب نيدلاولا ىصوأ ثيح اهدلوب ةدلاولا

 ةراجتلا ةاناعمو ةقفنلا ةن ؤم ىلإ هجايتحا وه ركذلا بيصن فيعضت يف ةمكحلا هج» : ةِسلنت

 00ج وحأ لاملا لإ وهف مخضأ هتامازتلاو دك هتاقفثف ٠ قاشملا لمحتو بسكتلاو

 «ًاظيلغًاقاثيم مكنم نذخأو . . ىلاعت هلوق ىلإ . . مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي يتاللاوط: ىلاعت هللا لاق
 . )7١( ةيآلا ةيابغ ىلإ )©١( ةيآلا نم

 مكح نيب « ثاريملاو حاكنلا باب يف ءاسنلاو لاجرلا مكح ىلاعتو هناحبس نيبال : َهَّبََماَنلا

 لكأو « ءاسنلا ملظ نم ةيلهاجلا تاداع نع ريدحتلاب هبقعأ مث « مارحلا نبكترا اذإ نهيف دودحلا

 : ةفيرشلا ةيناسنإالا ةلماعملا نهتلماعم مدعو « نهروهم

 انزلا انه اهب دارملاو ةحيبقلا ةلعفلا «ةشحافلا» سايق ريغ ىلع يتلا عمج «يتاللاو» : بتتنغللا

 ةفب «ًأهرك# حيبقلا لعف ىلع مدنلا اهتقيقحو عوجرلا ةبوتلا لصأ «ةبوتلا» يذلا ةينثت «ناذّللاو»

 اذإ ةأرملا لضع لاقي نهوعنمت ©« نهولضعت##«اهرُك همأ هتلمح » ةققشملا ىنعمب اهمضبو هاركاالا ىنعمب فاكلا

 نم هلصأو « اهيلإ لصو « ىضفأ# هبحاص هنم ريحتي ىذلا بذكلا هلصأو املظ 4اناتبب# جاوزلا اهعنم

 ررور يربي ع ءوكبو لع 2 و دق تاق مدا ةرهزم جل عج ضحاو دلت يال سور ص خم ا ترم

 تويبلا ىف نهوكح ماف اودهش نإف ركتم ةعبرأ نييلع اوديشتساف ركياسن نم ةشحئفلا نيناي ىتلأو

 رو ل جوس و هماءوم وع 18 و دو 2 2

1 1 2 0 

 هتأرما ثروف هيلو وأ اهريغ نم هنبا ءاج لجرلا تام اذإ اوناك ةيلهاجلا لهأ نأ يور : لوزنلا بيس

 اهقادص ذخأو هريغ اهجوز ءاش نإو لوألا قادّصلاب اهجوزت ءاش نإف ٠ بوث اهيلع ىقلأو هلام ثري امك
 " # . . ًاهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي ال اونمآ نيذلا اهيأ اي» هللا لزنأف

 نينزي يتاوللا يأ «مكنم ةعبرأ نهيلع اودهشتساف مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي يتاللاو# : ريميفللا
 اودهش نإف# رارحألا نيملسملا نم لاجر ةعبرأ انزلا نهفارتقا ىلع دهشي نأ اوبلطاف مكجاوزأ نم

 «توملا نهافوتي ىتحإ» تويبلا يف نهوسبحاف نهتميرج دوهشلاب تتبث نإف يأ 4تويبلا يف نهوكسمأف

 لاق ماكحألا نم هعرشي امب اصلح نمل هللا لعجي يأ #ًاليبس نحل هللا لعجي وأ» توملا ىلإ اهيف نهوسبحا يأ

 مو /؟ ريسملا داز (؟5) . 18 ص ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ثيراوملا انباتك يف ةيعيرشتلا ةمكحلا رظنا )١(



 ءاسنلا ةروس (4) هذا

 00 2 عد 0 جاطسص مص مس

 ةبوتلا امنإ يود اهحر اباوك ناك هلأ َنإ امه او اًملَصأَو اَباَن نإ مودع اكتم اهيا نادل
 وي لص رص ع صر عا يصمم راس يل ريب رهام اس جول سس مس ملموس ع 2

 املع هللأ ناكو مييلع هلآ بوسي َكيتلوأَف تب رك نم نوبوتي مم هاهي ءوسلا نولمعي نيذلل هللا لع

 ماع 7 سو ل م -ٍ

 الو ناقل تيت نإ َلاَق توملا مهدحأ رضح اًذإ يح تائيسلا ّن نومي نيد ةبونلا تسيَلو ) امكصح

 ص مص لمح © ع . م رم |

 أور نأ كل لجبال أونما< نذل اهماكي ي» املأ اًباَذع مم اندتعأ كبت راثك ّمَهَي نونو نيل
3 

 مرو وع م 8 7 ب 1 م رس سرس يارا را رف" سس لس

 نهورشاعو ةنيبم ةشحلفب نين َنينأِب نأ الإ نهوُمَتنماءاَم ضعَبب أوبهذَتل نهولضعت الو مؤسس

 نم نكت الف تيب ىف تسبح ةلداعلا ةنيبلاب اهانز تبث اذإ ةأرملا نأ مالسرالا ءادتبا يف مكحلا ناك : ريثك نبا
 اهنايتأي ناذللاو# "”هجرلا وأ دلجلاب اهخسنف رونلا ةروس هللا لزنأ ىتح . تومت نأ ىلإ هنم جورخلا

 خيبوتلاب يأ «امهوذآفإ» بيلغتلا قيرطب ةينازلاو ينازلا هب دارملاو ةشحافلا نالعفي ناذللاو يأ «مكنم

 امهتريس احلصأو ةشحافلا نع ابات نإف يأ «امهنع اوضرعأف احلصأو ابات نإفإ» لاعنلاب برضلاو عيرقتلاو
 رخفلا لاق . ةمحرلا عساو ةبوتلا لوبق يف ًاغلابم يأ «ًاميحر ًاباوت ناك هللا نإ امه ءاذيالا نع اوفكف
 جورخملا دنع انزلا ف عفت امعإ ةأرملا نأل لجرلاب ءاذيالا صخو ةأرملاب تيبلا يف سبحلا صح و : ىيزارلا

 هنأل تيبلا يف هسبح نكمي ال هنإف لجرلا امأو 2 ةيصععملا هذه ةدام تعطقنا تيبلا يف تسبح اذإف زوربلاو

 لعف نم ةبوت يه اهلوبق هسفن ىلع هللا بتك يتلا ةبوتلا امنإ يأ «ةلاهجب ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع
 نوبوتي يأ #بيرق نم نوبوتي مثإ» بانأو مدن مث :اهتبقاع ءوسو ةيصعملا حبق ًارددقم ةلاهجو ًاهفس ةيصعملا

 «ًاميكح ًاسيلع هللا ناكوإ» مهتبوت هللا لبقتي يأ «مهيلع هللا بوتي كئلوأف» توملا ةأجافم لبق ًاعيرس

 ين لاق توملا مهدحأ رضح اذإ ىتح تائيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تسيلوإف هعرش يف ايكح هقلخب ايلع يأ

 هذهف بانأو بات توملا هأجاف اذإ ىتح اهيلع رمتساو يصاعملا بكترا نمم ةبوتلا لوبق سيلو يأ «نآلا تبت

 نوتوف نيذلا الو ( رضرغي مل ام حلا ةبوت لبقي هللا نإ ) ثيدحلا يفو 9ةلوبقم ريغ يهو رطضملا ةبوت

 يأ 4ًاميلأ ًاباذع مهل اندتعأ كئلوأإ» راضتحالا دنع مهناميإ لبقُي الف رفكلا ىلع نوتومي يأ «رافك مهو
 نأ مكل لحي ال يأ «ًاهركت ءاسنلا اونرت نأ مكل لحيال اونمآ نيذلا اهيأايإ م ؤم اباذح مهل انددعأو انأيه

 نبا لاق نهنع ًاهرك نهجاوزأ توم دعب نهوثرتو رخآ لإ ناسنإ نم ثدريالاب لقتني عاتملاك ءاسنلا اولعجت

 اوءاش نإو 3 مهدحأ اهجوزت اوءاش نإ هتأرماب قحأ ه قايلوأ ناك لجرلا تام اذإ ةيلهاجلا يف اوناك : سابع

 لحي الو يأ #نهومتيتا ام ضعبب اويهذتل نهولضعت الوؤي © جاوزلا اهوعتم اوءاش نإو . مهريغ اهوجوز

 هب تح رطضملا ةبوت هذهف ٠ : لالظلا يف بطق ديس ديهشلا لاق (”) . 51 /4 يزارلل ريبكلا ريسفتلا (؟) . 575/1 ريثك نبا رصتخم )١(
 ال اهغأل هللا اهلبتي ال هذهو . ةثيطخلا ةفراتمل ةحسف الو بونذلا باكترال عستم هيدل دعي مل هنأل بوتي يذلا ةبوت ٠ ةئيطخلا هب تطاحأو ةياوغلا
 . 84/8 يبطرقلا (4) . « ماجتالا يف الو عبطلا يف لدبت ىلع لدت الو ةايحلا يف ًاحالص الو بلقلا يف ًأحالص ءىشنت



 0 عبارلا هزجلا

 ا م + حا رب را 5 الع او م موس 2 ركو م ع لعزلورم اساس تال رار ع ع رى سمو

 َلاَدبَيَسا متدرا نإ و يول اريثك اريخ هيف هللا لعجيو اعيش اوه تا عوسعق نهومتهك نإَف فورغملاب
 ِ ب رعد 4 و سد سرب عر يكرس م . 02000 ع رك سلا ريس ع نش ب ريو ى ريرب#م سم رب لام هم س2

 فيو د انيمامتإو :كاتبس ,هنوذخاتا اعيش هنم أاوذخان الف اراطنق نهلدحإ متيتاةو جوز ناكم جوز

 ص يمدد 2 هم هم اآم ممم وربر وس - هوم و وو

 © اظيلغ اًقدثيم نم نّذحأو ضعب لإ ركضعب ئضفا دقو ,هنوذخأت

 نيتأي نأ الإ قادّصلا نم نه هومتعفد ام ضعبب اوبهذتل نهيلع اوقيضت وأ جاوزلا نم نهوعنمت نأ مكل

 نايصعلاو زوشنلا ةنيبملا ةشحافلا : سابع نبا لاقو انزلا ةشحافب نمنايتإ لاح يف الإ يأ «ةنيبم ةشحافب

 نإفإ» ناسحإللاب ةلماعملاو لوقلا بيط نم هب هللا مكرمأ امب نهوبحاص يأ #فورمعم اب نهورشاعوإ

 نهيلع اوربصاف نهتبحص متهرك نإف يأ «اريثك أريخ هيف هللا لعجيو ائيش اوهركت نأ ىسعف نهومتهرك
 2 ع 0 2

 يف نوكي نأ ىبسعو « مكنيعأ هب رقت احلاص ادلو نهنم هللا مكقزري نأ ىسعف نهيلإ ناسحإالا يف اورمتساو

 اهنم هرك نإةنمؤم نم ْؤم «ضغبي ال يأ» ُكِرْقَي ال) حيحصلا ثيدحلا فو ريثكلا ريخلا هوركملا ءيشلا
 جوز لادبتسا متدرأ نإوإ لاقف قالطلا دعب رهملا نم ءيش ذخأ نم ىلاعت ردح مث (رخآ اهنم يضر ًاَقْلَخ
 الف ًاراطنق نهادحإ متيتاوإ» اهومتقلط ةأرما ناكم ةأرما حاكن نونم ؤملا اهعأ متدرأ نإو يأ #« جوز ناكم

 الف يأ «ًائيش هنم اوذخأت الف ًاراطنق غلبي ًاريبك ًارهم متعفد دق متنك مكنا لاح لاو يأ 4ًئيش هنم اوذخأت
 ؟ املظو ًالطاب هنوذخأتأ يأ يراكنإ ماهفتسا «ًانيبم أرئإو ًاناتهب هنوذخأتأ»» رهملا كلذ نم ًاليلق ولو اوذخأت
 ةرشاعملاب نهب متعتمتسا دقو هذخأ مكل حابي فيك يأ * ضعب لإ مكضعب ىضفأ دقو هنوذخأت فيكو#»

 لاق « حاكنلا دقع »وه ًادكؤم ًاقيثو ًادهع مكنم نذخأ يأ ها ظيلغ ًاقاثيم مكنم نذخأو» ؟ ةيجوزلا
 ,. هللا ةنامأب نهروقذخأ مكنإف ءاسنلا قف هللا اوقتا 2 ثيدحلا فو حاكتلا ةدّتع ظيلغلا قاثيملا : دهاجم

 00( هللا ةملكب نهجورف متللحتساو

 : يلي (مكزاجيإب يهو عيدبلاو نايبلا نم ًاعاونأ تايآلا تنمضت : هغالتلا

 ١ - هتكئالم وأ هللا نهافوتي دارملاو «توملا نهافوتي# هلوق يف يلقعلا زاجملا .

 . يعرشلا دقعلل قاثيملا ظفل راعتسا «ًاظيلغ ًاقاثيم مكنم نذخأو» يف ةراعتسالا - ؟

 . «اوهركت نأ . . نهومتهرك#» يفو أباوت . . ابات نإفإ» يف رياغملا سانجلا -*
 . هيف ةغلابملاو رمألا ميظعتل «ًاراطنق نهادحإ متبنآوإ» هديكأتو رمألا ميخفت يف ةغلابملا - 5

 07 ميا بز هام

 ميلعتل «ضعب ىلإ مكضعب ىضفأ دقوإ» ءاضفإلا ظفلب عامجلا نع للعت هللا ىثك : هداف
 «”« ينكي ميرك هللا ةركلو ّعامجلا ةيآلا هذه يف ءاضفإالا » : سابع نبا لاق عيفرلا بدألا نينم ؤملا

 )١( يبطرقلا (؟) . ملسم هجرخأ ٠١17/8



 ءاسنلا ةروس (5) ني

 تناكول اهنإف ءاسنلا روهم ىف اولاغت ال سانلا اهيأ : لاقف هنع هللا يضر رمع بطخ : هتحشدت

 نم ًادحأ الو هئاسن نم ةأرما ىدصأ ام لكي هللا لوسر اهب مكالوأ ناكل هللا دنع ىوقتوأ ايندلا يف ةمركم

 متينآوإ ىلاعت لوقي ؟ انمرحتو هللا انيطعي ءرمعاي : تلاقف ةأرما هيلإ تماقف 2 ةيقوأ ةرشع يتنثا قوف هتاتب

 ©0« رمع أطخأو ةأرما تباصأ : هنع هللا يضر لاقف 4ًائيش هنم اوذخأت الف ًاراطنق نهادحإ

 أمي رك ًالخدم مكلخدنو . . ىلإ . . ءاسنلانم مكؤابآ حكن ام اوحكتت الو» : ىلاعت هللا لاق
 . )١"( ةيآلا ةيابغ ىلإ (؟7) ةيآلا نم

 هبقع 2 نهروهم لكأ وأ نهئاذيإ نم رذحو 3 جاوزألا ةرشاغم نسحب ىلاعت ىصوأ امل : هييفماسلا

 . عاضرلا وأ ةرهاصملا وأ ةبارقلا ببسب نهب جاوزلا زوجي ال يتاوللا ءاسنلا نم تامرحملا ركذب

 برعلا ناكو حيبقلا ىطاعت نمل ديدشلا ضغبلا : تقملا «ًاتقم» ىفم «فلس» : ست حتغللا

 هب تيمس رخآ نم ةأرملا تنب يهو ةبيبر عمج «مكبئابر» « تقملا حاكت » هيبأ ةأرما لجرلا جاوز نومسي

 يف ناك اذإ نالف رجح يف نالف : لاقي مكتيبرت يف يأ رْجَح عمج «مكروجحإ» جوزلا رجح يف ىبرتت اهنأل

 اهنأل كلذب تيمس ةجوزلا ىنعمب ةليلح عمج «لئالحإ مكتويب يف يأ مكروجح يف : ةديبعوبأ لاق هتيبرت

 وهو حفسلا نم ةغللا يف هلصأو ىنزلا : حافسلا «نيحفاسم» ىنزلا نع نيففعتم «نينصحم» اهجوزل لحت

 «نادخأ» ىنغو ةعس «ًالرُط» ةوهشلا ءاضقو ةفطنلا حفس الإ ينازلل ضرغ ل هنأل ًاحافس يمسو ّبصلا

 ةنس عمج «ننسإ» داسفلاو ررضلا هلصأو روجفلا «تنعلا» ًارس اهب ينزي ةأرملل قيدصلا وهو ناليخ عمج

 . هلخدن «هيلصنإ» ةقيرطلا يهو

 بطخ , راصنألا يحلاص نم ناكو « تلسألا نب سيقوبأ » يفوت امل-أ : لوزتلا بيس
 ةأرما سيق هنبا

 اوحكتت الو» هللا لزنأف هتربخأف هتتأف هرمأتسا كي هللا لوسر يتآ ينكلو ! ! أدلو كدعأ ينإ : تلاقف هيبأ

 . ةيآلا "4 . . ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام

 نهيلع عقن نأ انهركف , جاوزأ نمل ساطوا موي ايابس انبصأ : لاق يردخلا ديعس يبأ نع ب
 © نهانللحتساف : لاق ةيآلا « . . مكناميأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تائنصحملاو» تلزنف 8, يبنلا انلأسف

 ## ص سن رم زل ل عه لإ مل
- 

 ع

 و م ص ص بس ع نإ سي سص يت واو م ماس م 0000

 )البيس ةاسو اتقمو ةشحلق ناك هنإ فلس دَقاماَلإ ءاسْنلا نم آب َحُكَناَم وحكم الو

 جوزت ام اوجوزتت ال يأ «فلس دق ام الإ ءاسنلا نم مكؤابآ عكن ام اوحكنت الو» : راسيفللا

 دق حيبق رمأ نهحاكن نإف يأ «ًاتقمو ةشحاف ناك هنإ» هنع هللا افع دقف قبس ام نكل ءاسنلا نم مكؤابآ
 جوزتي نأ ناسنإالاب قيلي فيك ذإ , ةعاشبلاو ةعاظفلا يف ايلعلا ةورذلا غلبو , ةعانشلاو حبقلا ف ىهانت

 ثيبخلا حيبقلا حاكنلا كلذ سئب يأ «ًاليبس ءاسو# ؟ همأ لثم يهو هتافو دعب اهولعي نأو هيبأ ةأرمأ

 . 88 ص لوزتلا بابسأ (”) . ٠١5 /ه يبطرقلا(") . 4/١/ فاشكلا(١)



 فما عبارلا ءزجلا

 ريب ري 22غ لا را للا اا رز اا لا ا لا را تحرص رع حظر يس ع خام حر ل سم ع حا سا 6 نر نسم ىلا ىرت

 ركتدهمأو تلا تاب خألا تانبو ركتالخو ركشمعو كناوخاو ركدانبو كشاهمأ ركيلع تمرح
 رعب املا سر سس ص رعب سمسم رس د بسس مر مو م هك

 كباس نية روجم يف يتلا ركبيتيرو ركياست تلهماو ةعلضرلا نم متاوخأو رتعضر ىلا

 نأو ركدلصأ نم نيل كبانبأ ليكلحو ركسلع حاتج ال نيل أرك انف ني محْلَحَد تل ه6 ها م رب ري اس سوك 73 _ صم ص جر نصر ص صرلا سرع

 وانقلا ْنِم تدتصخملاو *« 2 اًميحَر اروُمَع نك هش َنِإ كلَ دَئاماَّل ٍنيَمخَألا نب اوُعمج

 هل ملاوماب أوغعبت نأ كلذ ءاروام مل ّلحأو عع لآ بنك يشن تكامل
 تاهمألا حاكن مكيلع مرح يأ « مكتاهمأ مكيلع تمّرحإ» لاقف ءاسنلا نم تامرحملا ىلاعتْنّيب مثءًاقيرط
 «مكتاوخأو» نلزن نإو دالوألا تائب لمشو «مكتانبو» مألا وأ بآلا لبق نم تادجلا ظفللا لمشو

 تانبو خألا تانبو» مكدادجأ تاوخأو مكئابآ تاوخأ يأ «مسكتامعوإ) مالوأ بآل وأ تناك ةقيقش يأ
 مدقت اى نهو بسنلاب تامرحملا ءالؤهو « نهدالوأ نهيف لخديو تخألا تنبو خألا تدب ىأ «تخألا

 5 ىلاعت عرش مث 0 تحخألا تانب 3 خألا تانب 83 تالاخلا 3 تايمعلا 2 تاوحألا 34 تانبلا 03 تاهمألا 2

 ةعاضرلا هللا لّزن 4ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ ىيتآللا مكتاهمأو» لاقف عاضرلا نم تامرحملا ركذ

 كيلع مرحي كلذك . كتدلو يتلا كمأ كيلع مرحي امك يأ عيضرلل أمأ ةعضرملا ىَمس ىتح بسنلا ةلزنم
 ىوس عاضرلاب تامرحملا نم ةيآلا ركذت ملو . عاضرلا نم كتخأ كلذكو , كتعضرأ يتلا كمأ

 هيلع هلوقل بسنلافلاحلا وهاك عبس عاضرلاب تامرحملا نأ ةيوبنلاةنسلا تحضو دقو«تاوخألاو تاهمألا»
 تاسهمأو» لاقف ةرهاصملاب تامرحملا ىلاعت ركذ مث 20( بسنلا نم مرحيام عاضرلا نم مرحي ) مالسلا
 تنبلا ىلع دقعلا درج نأل لخدي ملوأ ةجوزلاب 1 ءاوس ةجوزلا مأ حاكن مرحي كلذكو يأ «مكئاسن

 سيل رجحلا ٌركذو « نهومتيبر يتاللا مكجاوزأ تانب يأ «مكروجح يف يتاللا مكبئابرو» مألا مرحي
 مكئاسن نم عامجإلاب اذهو اهتيبرت جوزلا ىلوتيو اهمأ عم نوكت اهنأ بلاغلا نأل بلاغلل وه امثِو ديقلل
 مكئاسن نم يأ عاهجلا نع ةيانك انه لوخدلا « مكيلع حانجالف نهب متلخد اونوكت مل نإف نهب متلخد ياللا
 الف نهومتقرافو نهتاهمأب متلخد دق نونمؤملا اهيأ اونوكت مل نإف سابع نبا هلاق رتسلا نهومتلخدأ يتاللا
 تاجوز حاكن مكيلع مرحو يأ «مكبالصأ نم نيذلا مكئانبأ لئالحو» نهتانب حاكن يف مكيلع حانج

 نيب اوعمجت نأو» مهلئالح حاكن مكلف مهومتينبت نم فالخب مسا نم مهومتدلو نيذلا مكئانبأ

 ةيلهاجلا يف مكنم ناك ام الإ حاكتلا يف أعم نيتخألا نيب عمجلا مكيلع مّرُحو يأ «فلس دق ام الإ نيتخألا
 ار املا م تاضتالارو سناب احر فاسان ارزعت ا كاع روت ناكل أوو نعال انعدتي

 اوكسمت الوإف رفاكلا ةمصع عطقنت يبسلاب نأل برحلا راد يف جاوزأ نهل ناك ولو ءاربتسالا دعب نه ؤطو

 )١( ملسمو يراخبلا هجرخأ .



 لا دوس 4 انو

 -ٍ 1 عو ف يري وهدم سس سو 2 مس مجرم عؤ نر رادع 22. رغوموم 1

 ل دعب نم ءهب ْمدَضار( ايف ركيلع حانج الو هب نهروجأ نواف نهنم ءوب معتمتسأ ف

 ام نق تئمّؤَمْل تنصسلا حتي نأ لوط كني عطل © اًميكَح اًميِلع نك ُهَأَذإ

 نْذإ يشكك نب نم مضعَب كستإب لغأ ُهَللَو تكمؤملا كلت نم مدنمأ تكلم
 3 - مو كربريب سس 2 ىءآ ىهطةاسص م 2 سر مص م مو مو ةرعيس معك 2 -

 نما 58 ناةغأ تحتم الو حسم ريغ تلنصخم فورغملاب نهروجا ن نهوتا<و نهلها
- 

  5 0همدم 2 ١ 2 7" 7711210 22

 يأ «مكلذ ءارو ام مكل لحأو» 8 مكيلع هللا ضرف اذه يأ «مكيلع هللا باتك» «رفاوكلا مصعب

 قيرطب ءاسنلا اوبلطت نأ ةدارإ يأ «نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاومأب اوغتبت نأ» نهاوس ام حاكن كلل لحأ

 نهروجأ نهوتآف نهنم هب متعتمتسا امف# نيناز ريغ نيجوزتم مكنوك لاح روهملا نهل اوعفدتف يعرش
 اوتاو» 0 مكيلعتمللا اهضرف قير نهروهم نموت حاكتلاب ءاسنلا نب هب تالا اف يأ «4ةضيرف

 اا تا ع ا نطقسأ ايف مكيلع

 ار ا ا ل ريثك نبا

 اممفإ تانمؤملا رئارحلا جوزتي نأ ةردقو ةعس اذ مكنم نكي مل نم يأ 4ثانمؤملا تانصحملا كتي نأ ًالوط
 هللاو» نونم ملا نهكلمي يتاللا تانمؤملا ءامإالا نم حكني نأ هلف يأ *تانمؤملا مكتايتف نم مكناميأ تكلم

 نسم مكضعبإ رئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلا ةفرعم ناميالا يف يفكي هنأ نايبل ةضرتعم ةلمج «مكناهإب ملعأ
 هيفو « ةرح نم ريخ ةمأ برف نهحاكن نم اوفكنتست الف ةدحاو سفن نمو مدآ و نب ًاعيمج مكنإ يأ «ضعب
 «نهلهأ نذإب نهوحكناف# باسنألاو باسحألا لضفب ال ناميإلا لضفب ةريعلاف ءامإالا حاكنب مه سينأت

 نع نهروهم نمل اوعفدا يأ «فورعملاب نهروجأ نهوتآو» نهيلاوم ةقفاومو نهدايسأ رمأب نهوجوزت يأ
 يأ «تاحفاسم ريغ تانصحم» تاكولمم ءامإ نهنوكل نهب ةناهتسا ًائيش هنم نهوسخبت الو سفن بيط
 نبا لاق نيهئادخأ عم ىنزلاب تارتستم دم الو 8 «نادخأ تاذختم الو» ىنزلاب تارهاحجبم ريغ تافيفع

 "”نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا نع ىلاعت هللا ىهنف ًارس اهب ينزي ةأرملل قيدصلا وه ثديملا :

 مث جاوزلاب ٌنصحأ اذإف يأ 4باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن نهيلعف ةشحافب نيتأ نإف أ 00
 حاكن حابي امنإ يأ «مكنم تّتعلا يشخ نمل كلذإ» ىنزلا ةبوقع نم رئارحلا ىلع ام فصن نهيلعف نينز

 نهحاكن نع مكففعتو مكربص يأ «مكل ريخ اوربصت نأوإ ىنزلا يف عوقولا هسفن ىلع فاخ نمل ءاميالا

 ؟؟؟ /# طيحملا رحبلا )١(



 جعربأ سماخلا ءزجلا

 م رييمم ورا نس مامإ ىرظرم همام يطرس مصل زوو مدرب هو م - هالو ا و 9 1

 بوو ركلب نم نيل ناس كيدبيو ركل نيبيل هللأ ب 0 مهحر روع هللا هللأو 2 و رروصت : ناو
 م سم وه ريب ةمساد ص خور# رلر هر وعم مس ريع عر ور رءاوم س4 مرعم َّظ

 اليم أوت نأ تاهل نوع نيذلا ديريو ٌكيلع 0 هللا © مك مل هللاو ركبيلع

 راس وس ل ماس ون هس ل ل1 2 ص طم يسرا اس سمس سمر ع ريس

 محيي ملومأ أولك انال اونما# ن نياكي م نا قع تب آه د © اميظَع

 وصوم << 1

 لعفي نمو ق5 أحر ركب ناك هلأ َذ ولأ اال 0 ضار نع هرج توك نأ الإ لطنبلاب
 10001 سو ع و صول ضرس ل ا م

 رفكن هنع نوهنام راوي نإ عج ري أ لع كلَ نوران هيلصن ٌفْوَق افظَوا اودع كلذ

 ج) امرك اَلَسْدُم ٌملخدنو ركتاعبس ركدع

 هللاوإ ©'( رئارحلا حكنيلف ًارهطم ًارهاط هللا يقلي نأ دارأ نم ) ثيدحلا ينو ًاقيقر دلولا ريصي الثل لضفأ
 مكل لصفي نأ هللا ديري يأ «مكل نيبيل هللا ديري» ةمحرلا ميظع ة ةرفغملا عساو يأ «ميحر روفغ

 ءايبنألا قئارط ىلإ مكدشري يأ «مكلبق نم نيذلا ننس مكيدهيو 5 حلاصمو مكنيد عئارش
 هللاوإ مراحملاو مثإالا نم هومتفرتقا ايف مكتبوت لبقي يأ «مكيلع بوتيو# مه اودتقتل نيحلاصلاو

 هررك «مكيلع بوتي نأ ديري هللاو» مهل هعيرشت يف ميكح دابعلا لاوحأب ميلع يأ «ميكح ميلع
 ديريو « ماثآلاو بونذلا نم مكرهطي نأ ماكحألا نم عرش امب بحي يأ دابعلا ىلع ىلاعت هتمحر ةعس دك ؤيل

 عابتأ ةرجفلا ديريو يأ #ًاميظع ًاليم اولي نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا ديريو» هيلع بوتيل دبعلا ةبوت

 ديري يأ «مكنع فُقخي نأ هللا ديريإ» مهلثم ةرجف ةقسف اونوكتو لطابلا ىلإ قحلا نع اولدعت نأ ناطيشلا

 ال هاوه ةفلاحت نع ًازجاع يأ «ًافيعض ناسنإلا َقِلْخول عرشلا ماكحأ مكيلع لهسي نأ رَّسي امب ىلاعت
 ال اونمآ نيذلا اهبأ اي لاقف لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نم ىلاعت رذح مث . تاوهشلا عابتإ نع ربصي

 لطابلاب ضعب لاومأ مكضعب لكاي ال هلوسرو هللا اوقدص نيذلا اهيأ اي يأ «لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت
 نوكت نأ الإ» كلذ لكاش امو زامقلاو ابرلاو بصغلاو ةنايخلاو ةقرسلاك ةعيرشلا هحبت مل قيرط لك وهو
 : ريثك نبا لاق هللا اهلحأ يتلا ةراجتلاك فيرش يعرش قيرطب ناك ام الإ يأ *مكنم ضارت نع ةراجت
 نع نوكت يتلا ةعورشملا رجاتملا نكل لاومألا باستكا يف ةمرحملا بابسألا اوطاعتت ال يأ عطقنم ءانثتسالا
 كفسي ال يأ «ًايحر مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت الو» «:اهولعفاف يرتشملاو عئابلا نم ضارت

 كلذو راحتنالا ىنعمب هرهاظ ىلع وه وأ . رجزلا يف ةغلابملل سفنلا لتقب هنع ريبعتلاو . ضعب مد مكضعب

 ال ًاملاظ ًايدتعم هنع هللا ىهن ام بكتري نمو يأ «ًاملظو ًاناودع كلذ لعفي نموإ» مكب ىلاعت هتمحر نم

 يأ ًاريسي هللا ىلع كلذ ناكوإ اهيف قرتحي ةميظع ًاران هلخدن يأ «ًاران هيلصن فوسفإ» ًأطخ الو ًاوهس
 يأ «مكتائيس مكنع ٌرفكن هنع نوهنُت ام رئابك اوبنتجت نإ» ءىش هزجعي ال ىلاعت هنأل هيف رسع ال ًأريسي ًانيه

 )١( زيثك نبا رصتخم (؟) . ًاعوفرم سنأ نع هجام نبا هجرخأ 9/8/1" .



 ءاسنلا ةروس (4) فك

 انلضفب بونذلا رئاغص مكنع حمن اهنع لجو زع هللا مكاهن يتلا رئابكلا بونأألا نونمؤللا اهيأ اوكرتت نإ
 . تأر نيع ال ام اهيف يتلا « ميعنلاو ةماركلا راد ةنجلا مكلخدُت يأ «ًايرك الخدم مكلخدُتوإ» انتمحرو

 : يلي اوف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاعاونأ تايآلا تنمضت : ةغالا 2

 ىلع وهف تاهمألا حاكن مكيلع مرح يأ «مكتاهمأ مكيلع تنمرحإ» يف لسرملا زاجملا ١-
 . فاضم فذح

 «مكتائيسو . . رئابك» يفو «نيحفاسمو . . نينصحبإ» فو «لحأو . . تمّرحإ» يف قابطلا - ؟
 . بونذلا نم رئاغصلا تائيسلاب دارملا نأل

 اهيلع برضو . اهيلع ىنب مهلوقك عامجلا نع ةيانك وهف «نبب متلخد يتاللا يف ةيانكلا - '"
 . باجحلا

 هبشي رهملا نال .روهملل روجألا ظفل راعتسا #« نهروجأ نموتآو# يف ةراعتسالا - 5

 . ةروصلا يف رجالا

 . تانصحم» فو «ةعاضرلا نم . . مكنعضرأ# يفو «حكن ام اوحكنتإ» يف رياغملا سانجلا  ه

 . عضاوم يف فذحلاو . عضاوم يف بانطإالاو «نصحأ اذإف

 مرحي تانبلا ىلع دقعلا » يهو ةيتآلا ةدعاقلا تامرحملا ةيآ نم ءاملعلا طبنتسا : ىلوألا : دكراوفلا
 . « تانبلا مرحي تاهمألاب لوخدلاو . تاهمألا

 وهو ةعتملا حاكن ىلع «نهنم هب متعتمتسا |مفإ» ىلاعت هلوق ةعيشلاو ضفاورلا ضعب لمح : ةيناثلا
 ةمرح تبث دقف ةعتملا حاكنال عامجلا قيرط نع جاوزألاب عتمتلا انه عاتمتسالا نم ضرغلا نأل شحاف أطخ
 كلذ فلاخ امب ةربع الو عامجإالاو ةنسلاب ةعتملا حاكن

 . باذعوأ . نعل وأ . بضغ وأ . رانب هللا همتخ بنذ لك ةريبكلا : سابع نبا لاق : ةثلاثلا

 ةأمعبسلا ىلإ يه : لاق ؟ عبس رئابكلا : سابع نبال لاق ًالجر نأ ريبج نب ديعس ىور 8 ةعبارلا

 5 يبطرقلا هركذ . رارصإ عم ةريغص الو . رافغتسا عم ةريبك ال نكلو 3 عبسلا ىلإ اهنم برقأ

 «ًاروفغ ًاوفع ناك هللا نإ . . ىلإ . . ضعب ىلع مكضعب هب هللا لضف ام اونمتت الو : ىلاعت لاق

 . (57) ةيآلا ةياهغ ىلإ (””) ةيآلا نم

 )١( نايبلا عئاور انباتك يف ةعتملل ميرحتلا ةلدأو ثحبلا ليصفت رظنا ١/  401ماه ثحب هيفف .



 ففي سماخلا ءزجلا

 « ثاريملا يف نهيلع لاجرلا هللا ليضفت اهلبق ركذو ءاسنلا نم تامرحملا ىلاعت ركذامل : ُهَبَسأَنْملا
 ىلاعت ركذ مث « ءاضغبلاو دسحلل ببس هنآل نيسنجلا نم ًالك هب هللا صخ ام ينمت نع ىهنت تايآلا تءاج

 زوشنلا ةلاح يفاهب جردتلا يغبني يتلا تاوطخلا ىلإ دشرأو ء رخآلا ىلع نيجوزلا نم لك قوقح
 . نايصعلاو

 ىلوتي اههنم ًالكنأل ىلْوَم ديسللو ىلْوَم دبعلل لاقي هريغ ىلوتي يذلا : ىلْوَلا «يلاوم» : بت تفغللا
 يأ هتياعرو هظفح ىنعمب رمألا ىلع مايقلا نم ةغلابم : ماّوق «نوماوقإ» ةبصعلاو ةثرولا انه هب دارملاو رخآلا
 «نهزوشن#» ةعاطلا ماود تونقلا لصأو تاعيطم «تاجانو ةيعرلا ىلع ةالولا مايق نهيلع نوموقي

 هتصعو اهجوز ىلع تعفرت اذإ ةأرملا تزشن : لاقيو زشان لت هنمو عفترملا ناكملا هلصأو نهعفرتو نهنايصع

 بناجلا ىنعمب قشلا نم ذوخأم ةوادعلاو فالخلا : قاقشلا «قاقشإو دقرملا وهو عجضم عمج « عجاضملاو»

 هطبرت ةبارق هل سيل يذلا ديعبلا 4 بّتجلا © ةيحان يف يأ هبحاص قش ريغ قش يف نوكي نيقاشتملا نم ًالك نآل
 «طئاغلا» نزو «لاقثم» ربكلاو ءاليخلا وذ : لاتخملا «ًالاتغ#» دعبلا : ةبانجلا لصأو « هراجب
 نع ينكف ضرألا نم ًاضفخنم اوتأ ةجاحلا ءاضق اودارأ اذإ اوناكو ضرألا نم نئمطملا هلصأو ثدحلا
 . طئاغلاب ثدحلا
 امنإو وزغنالو لاجرلا وزغي : هللا لوسر اي « ةملس مأ » تلاق : لاق دهاجم نع -أ : كفل ا

 . ةيآلا "#4 ضعب نغ مكتعتعي هب ددللا ليقف ام اويمتت الوؤط هللا لزناف ثاريملا فنمت انل

 « ديز تنب ةبيبح » هتأرما هيلع تزشن  راصنألا ءابقن نم ًابيقن ناكو  عيبرلا نب دعس نأ يور - ب
 هنم صتقتل َُِي يبنلا لاقف اهمطلف يتميرك هتشرفأ : لاقف ٍةلكك هللا لوسر ىلإ اهعم اهوبأ قلطناف اهمطلف
 لارا لو تاطالو 5 0 ا ياك

 مدد ع ةس او - ل هو 2 هد وها صام يري ماء - 30 - وع سس 0

 امو د ره د هر . رام

 ازال هنن مقسر 00 ناك لك نم هلأ اولعسو

 ام نونمؤملا اهيأ اونمتت ال يأ 4ضعب ىلع مكضعب هب هللا لضف ام اونمتت الو : صضممينلا
 اوهن : يرشحمزلا لاق ضغابتلاو دساحتلا ىلإ يد ؤي كلذ نيدلاوأ ايندلا رمأ نم مكريغ هب ىلاعت هللا صخ

 هللا نم ةمسق ليضفتلا كلذ نأللاملاو هاحلا نم ضعب ىلع سانلا ضعب هللا لضف ام ينمت نعو دسحلا نع

 يأ «نبستكا امم بيصن ءاسنللو اوبستكا امم بيصن لاجرلل# دابعلا لاوحأب ملعو ريبدتو ةمكح نعةرداص

 ًاريخ نإ هبسحب هلمع ىلع ءازج هل لك : يربطلا لاق رادقملا نيعم بيصن ثاربملا يف نيقيرفلا نم . لكل

 نإ باهو ميرك هنإف مكطعي هلضف نم هللا اولسو يأ «هلضف نم هللا اولأساو» رشف ارش نإو ريخف
 يلاوم انلعج ٍلكلو» تاجرد مهضعب عفرو تاقبط سانلا لعج كلذلو يأ 4ا يلع ءيش لكب ناك هللا

 )١( فاشكلا (؟) م8 ص لوزتلا بابسأ ١/398 . )#(. يربطلا 571/8



 ءانلا ةروس (1) <”

 00 لل را رتل سر سرا را سول سل ص ص ع ع2

 لع َنوموَف 0 هن اًديِهَش همن 7 نك َشأ نإ 0 ركدلعا تدقع نيذلأو

 ٌتظفَح 3 تتنك ٌتحِلَصلأَف ماو ْنم اوه آو ضعب ل من هلا لشن يرام
1 

 عم . 0 هو م جرم م2 00

 نإ ا عِجاَصَمْلا ىف نهورجتأو نهوظعَف َهَروُسُ َنوُفاَح ىلا 2 طفح ام بيد و
 ا ريك يع ناك هلأ نإ ديس ا هل عتحتل طا
 نم براقألاو نادلاولا هكرت امم هلام نوئري ةبصع انلعج ناسنإ لكلو يأ #*نوبرقألاو نادلاولا كرت ام
 ثدريالاو ةرصنلا ىلع ةيلهاجلا يف مهومتفلاح نيذلاو يأ «مهبيصن مهوتآف مكنايأ تدقع نيذلاو» ثاريملا

 فلاحي لجرلا ناك : نسحلا لاق خسن مث مالسإالا ءادتبا يف اذه ناك دقو « ثاريملا نم مهظح مهوطعأف
 * ضغعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو» هلوقب كلذ هللا خسنف رخآلاهّدحأث ريف بسن اهنيب سيل لجرلا

 ةوخألاب همحر ىيوذ نود ىراصنألا ئرجاهملا ثري ةنيدملا اومدق نيح نورجاهملا ناك : سابع نبا لاقو

 ءيش لك ىلع ناك هللا نإ "”تخسن «يلاوم انلعج لكلوإ تلزن املف مهنيب ةيكيهللا لوسر ىخآ يتلا
 يف ءاسنلا رمأ نولوتي لاجرلا نأ ىلاعتنيب 5 .هيلع مكيزاجيسو ءيش لك ىلع ًاعلطم يأ 4 ديهش
 قافنإالاو . يهنلاو رمألاب نهيلع نومئاق يأ «ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا## لاقف هيجوتلاو ةيلوئسملا
 ببسب يأ «مهللاومأ نم اوقفنأ ابو ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امبإ» ةيعرلا ىلع ةالولا موقي |مك هيجوتلاو
 ظفحلاب ءاسنلا ىلع نوموقي مهف . قافنإالاو بسكلا نم هب مهصخو . ريبدتلاو لقعلا نم هللا مهحنم ام

 ىأرلا ةنازرو ريبدتلا نسحو لقعلا لامكل لجرلل ليضفتلاو »: دوعسلا وبأ لاق بيدأتلاو قافنإالاو ةياعرلاو

 تاحلاصلافإ 0( كلذ ريغو داهجلاو ةداهشلاو ةيالولاو ةمامإلاو ةوبنلاب اوصخ كلذلو ,ةوقلا ديزمو
 ىلاعت ركذ دقو . لجرلا ةساير تحت ءاسنلا لاحل ليصفت اذه «هللا ظفح امب بيغلل تاظفاح تاتتناق
 هلل تاعيطم تاحلاصلا ءاسنلاف . تادرمتم تايصاع مسقو . تاعيطم تاحلاص مسق : ناهسق نبغأ

 اكريذبتلا نع نهجاوزأ لاومأو ةشحافلا نع نهسفنأ نظفحي. قوقح نم نهيلع امب تايئاق . نهجاوزألو

 دنع سانلا رش نم نإ )ثيدحلا يفو هرتسلمجيو همتك بجي امم نهجاو زأ نيبو نهنيب يرجي امل تاظفاح نهنأ

 يتاللاو» ( هبحاص رس |مهدحأ رشني مث هيلإ يضْقُتو هتأرما ىلإ ضي لجرلا « ةمايقلا موي ةلزنم هللا
 نع نيلاعتيو ن ربكتي يتاللاو يأ تادرمتملا تايصاعلا ءاسنلا هو يناثلا مسقلا اذه #نهزوشن نوفاخت

 عجاضلا يف نهورجهاو ٌنهوظعف» حالصإالا لبس نهعم اوكلست نأ لاجرلا اهعأ مكيلعي جاوزألا ةعاط

 يف نهو رجهاف ريكذتلاو ظعولا حجني مل نإف « داشرإالاو حصنلا قيرطب هللا نهوفوخف يأ «نهوب رضاو

 اهيلويو اهشارف ىلع اهعجاضي نأو اهعماجي الأ رجهلا : سابع نبا لاق نهوبرقت الو نهوملكت الف شارفلا

 نإف يأ «ًاليبس نهيلع اوغبت الف مكنعطأ نإفإ حّربم ريغ ًابرض نهوبرضاف نعدتري مل نإف . 2" هرهظ
 ربكأو مكنم ىلعأ ىلاعت هللا نإف يأ «ًاريبك ًايلع ناك هللا نإ» نهئاذيإل ًاقيرط اوسمتلت الف مكرمأ نعطأ

 )١( ريثك نبا رصتخم ١/ 3*4 ) )7ميلسلا لقعلا داشرإ ١/ ريثك نبا رصتخم (#) . "ع4 881/1



 فين سماخلا ءزجلا

 هم مر كك سمرا رك رس نس سل رص للا ١ سس و و نبا دك ع د5 دس كرس ه السورس ص وم ام م ا ىو ه

 ناك هللا نإ امهايب هللا قفوي احالصإ اديرب نإ اهلهأ نم اكحو ءهلهأ نم كح ًاوثعبأفامينيب قاقش مفخ نإ و

 مام و وم م سمو وم موآ» ساب لاو وص بو 2 هه رب مص يس لو الث رب هع هع ل

 ٍنيككسمْلاو ئمثتيلاو نرقلا ىذبو انلسحإ نيدلولآب واكيش هي أوكر سن الو هللأ أودبعأو * يو) اريبخ اهلع

 رينو روع نور يلعع فيتا طاطر. ١ "210 1 هوما معو عارم طئطلم مو رد مولد »ل
 نم بحيال هللا نإ ركنلمبا تكلم امو ليبسلا نبأو بحلآب يحاصلاو حلا راحلاو ىرقلا ىذ رابأو

 ع 1 ُ
 نَدَيَعأَو ءهِلَْضَق نم هلل مهلتاءام نومتكيو ٍلْخبْلِب سانلآَنو ماي و َنولْحب نيد مج اًروْخَق الاَغخم نك
 بيترت ىلإ رظناو انءاسن بدؤن نأ هناحبس انملعي فيك رظنا . . نهيلع ىغبو نهملظ نمم مقتني نهيلو وهو

 ولعلا ةفصب ةيآلا متخخ مث حربم ريغ ًابرض برضلاب مث نارجهلاب مث ظعولاب انرمأ ثيح اهتقدو تابوقعلا
 ! ! نيمولظملا ذالمو ءافعضلا نوع ىلاعت هنأو اهيلع جوزلا ةردق قوف هللا ةردق نأ ىلع دبعلا هبنيل ربكلاو

 ةوادعو ةفلاخت ماكحلا اهيأ متيشخ نإو يأ «اهلهأ نم ًاكحو هلهأ نم ًامكح اوثعباف امهنيب قاقش متفخ نإو»

 امهرمأ يف نارظنيف ناعمتجي ةجوزلا لهأ نم ًالدع ًايكحو جوزلا لهأ نم ًالدع أركح اوهجوف نيجوزلا نيب
 تناكو نيبلا تاذ حالصإ ادصق نإ يأ «امهنيب هللا قنوي ًاحالصإ اديري نإ# ةحلصملا هيف ام نالعفيو

 ةفلألاو قافولا نيجوزلا نيب هللا عقوأو |مهتطاسو يف كروب . هللا هجول ةحصان اههبولقو ةحيحص اههتين
 مهل هعيرشت يف ًايكح دابعلا لاوحأب ًابلع يأ «ًاريبخ ًاميلع ناك هللا نإإل ةمحرلاو ةدوملا اهسوفن يف ىقلأو

 ءايشألا نم ًائيش هب اوكرشت الو هومظعو هودحو ىأ هًاناسحإ نيدلاولابو ًائيش هب اوكرشت الو هللا اودبعاو»
 يأ «نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يذبوإ ًاماركإو ًاناسحإو ًاماعنإو ارب نيدلاولاب اوصوتساو . هريغوأ ًانص
 كيلع هلف بيرقلا راحلا يأ * ىبرقلا يذ راجلاو# ةصاخ نيكاسملاو ىماتيلا ىلإو ةماع براقألا ىلإ اونسحأو

 بحاصلاو# هنيبو كنيب ةبارق ال ىذلا يبنجألا راجلا ىأ *بنجلا راجلاو# ةبارقلا قحو راوجلا قح

 يف ًاقيفر امإ كبحص ىذلا وه » : يرشخزلا لاقو . رفسلا يف قيفرلا وه : سابع نبا لاق 4بسجلاب
 ىندأ هل نم . كلذريغ وأ سلجم يف كبنج ىلإ ًادعاق وأ . ملع ملعت يف ًاكيرشوأ . ًاقصالم ًاراجوأ . رفس

 «ليبسلا نباوإ» 2« ةأرملا يه : ليقو هاسنت الو ىحلا كلذ ىعرت نأ كيلعف هنيبو كنيب تمأتلا ةبحص
 نإ ءاميالاو ديبعلا نم كيل املا يأ «مكناميأ تكلم امو هلهأو هدلب نع عطقنا يذلا بيرغلا رفاسملا ىأ

 سانلا ىلع ًاروخف هناريجو هبراقأ نع فنأي هسفن ىف ًاربكتم يأ «ًاروخف ًالاتخم ناك نم بحي ال هللا
 . قالخألا مراكمل ًادارطتساو ناسحإلا ىلع ًاثح تءاج ةعماج ةيآ هذهو . مهنم ريخ هنأ ىري مهيلع ًاعفرتم
 ءال وه تافص للاعت نيب مث . ءامكحلا حئاصنو . ءاغلبلا ظعاوم نم ريثك نع هثنغأ ربدتلا قح اهربدت نمو

 نم مهيلع هللا بجوأ ام نوعنمي يأ «لخبلاب سانلا نورمأيو نولخبي نيذلا# لاتف هللا مهضغبي نيذلا
 نولوقي اوناك مهنم ةعامج يف تلزن دوهيلا يف ةيآلاو . قافنإلا كرتب مهريغ نورمأيو هللا ليبس يف قافنإلا

 نم هللا مهاتآ ام نومتكيو ةماع كلذ عم يهو . تاقدصلاو داهجلا يف مكلاومأ اوقفنت ال راصنألل

 اندتعأو# '”ةاروتلا يف دوجوملا مالسلا هيلع هتعن نوُفْحيَو . ىنغلاو لاملا نم مهدنع ام نوفخي ىأ «هلضف

 )١( فاشكلا ١/  8دوعسلا وبأو يربطلا هحجر ام اذه (7) اضيأ ىربطلا رايتخا يأرلا اذهو .



 ءاسنلا ةروس (#) فحل
: 5 

 آذآ يدم جدد 00277 2 2 هو 2 1- تم حاس سس رب ا ريس 2مل رب ثا جي سل ل ع

 نمو رحال امويلآب الو هللاب نونمؤي الو سانلآ اعبر مهلاومأ نوقفني نيذلاو 9 انيهم اباذع نيرفثكلل

 3 جى دموم< يور ه طم وص عا حصا سا صر 3و 2 0002 2 0 رار صصص 0 2 ى راس خس مس ريم ,ر) م

 مهقزر امئ اوقفناو رحئآل ؟ مويلاو هللاب أونماءول ميبلع اذامو يزن انيق اسف انيرق ,هل ناطيشلا نكي
 دع 8
 ال 1 رج سرر رص صول ص رين رت ص رص ص را 2 م م4 7 00 هوو 2 م 7-0200 و 7 جك 04

 2 - و 52 ما هه م |#آ

 ه مم مل ةم 6مم 2 موس رك 2 1 مم ل سول 2 عا .ر 7 م بدء دعم مم.

 أورفك نيذلا دوي ذيموي يراديهش ءآلؤآه ىلع كب انئجو ديس قمأ لكن م انئج اذإ فيكف يي ايظع

 رو م دع 7 رز ر اس 0 225 و 2 ام حرس ص 02 ور لس سل

 2 اثيدح هللا نومتكي الو ضرالا مي ئوست ول لوسرلا اوصعو
 نوقفني نيذلاو» مهل لالذإلاو يزخلا عمأبلأ ًاباذع هللا ةمعن نيدحاجلل انأيه يأ 4ًنيهم ًاباذع نيرفاكلل
 مويلاب الو هللاب نونؤي الوإ# هللا هجو ءاغتبا ال ةرهشلاو راخفلل اهنوقفني يأ «سانلا ءائر مهاومأ

 هل ناطيشلا نكي نمو# نيقفانملا يف ةيآلاو . رخآلا مويلاو هللاب حيحصلا ناميإالا نونم ؤي الو يأ «رخآلا

 اذامو» بحاصلاو نيرقلا اذه ءاسف هرمأب لمعي ًاليلخو هل ًابحاص ناطيشلا ناك نم ىأ ًانيرق ءاسف ًانيرق
 مهريضي اذام يأ خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسإلا «هللا مهقزر ام اوقفنأو رخآلا مويلاو هللاب اونمآ ول مهيلع

 ام : مقتنملل لاقي (ى اذهو : يرشخغمزلا لاق ؟ هليبس يف قافنإالاو هللاب ناميالا يف مهيلع لابوو ةعبت يأو

 ناكوإل ”ةعفنملا ناكمب ليهجتو خيبوتو مذوهو ؟ ًاراب تنكول كوزري ناكام : قاعللو ؟ توفعول كرض
 سخبي ال يأ «ةرذ لاقثم ملظي ال هللا نإ اولمع امب مهيزاجيس يأ باقعلاب مهل ديعو «ًاميلع مه. هللا

 نإو# ريثكلا ىلع ليلقلاب اهيبنت ليثمتلا ليبس ىلع كلذو ةءابهلا يهو ةرذ نزو ناكولو ائيش هلمع نم ادحأ

 أارجأ هندل نم تؤيوإ ةريثك ًافاعضأ اهلعجيو اهّمني ةنسح ةرذلا كلت تناك نإو ىأ «اهفعاضي ةنسح كت

 نم انتج اذإ فيكف# ةنجلا وهو ًايظع ًارجأ لمعلا باوث ىلع ةدايزو ًالضفت هدنع نم طعيو يأ «ًاميظع

 ٍةمأ لك نم يتأن نيح راجفلاو رافكلا لاح نوكي فيك يأ «ًأديهش ءالؤه ىلع كب انئجو ديهشب ةمأ لك
 دوحجلاب مهيلع دهشت كتمأ نم نيبذكملاو ةاصعلا ىلع دمحم اي كب يتأنو .اهيلع دهشي اهيبنب

 ول وأ « ىتوملاب ىوسُت امك مهب ىوسُت مث ضرألا يف اونفدي ول يأ «ضرالا مهب ىّوسُت ولإ» هلوسر اوصعو
 تنك ينتيل اي رفاكلا لوقيو هادي تمدق ام ءرملا رظني موي# هلوقك ًابارت نونوكيو مهعلتبتف ضرألا قشنت
 هللا اومتكي نأ نوعيطتسي ال يأ «ًاثيدح هللا نومتكي الو# ةمايقلا موي لاوهأ نم نوري امل كلذو «ًابارت

 ةبانجلاو ركسلا لاح يف ةالصلا بانتجاب ىلاعت رمأ مث "”هولعف امب مهيلع دهشت مهحراوج نآل ًاثيدح

 . 46/١"” فاشكلا (1)

 اومتكي مل مهنأو ضرألا تحت اونفدي نأ نودوي يأ قباسلا ىلع ةفوطعم ةلمجلا نإ : ليقو رهاظلا وهو ةفنأتسم ةلمحلا نأ ىلع ريسفتلا اذه (؟)

 فاشكلا رظنا ء ضرآألا مهب ىوست نا نونمتي رمألا ةدشلف اوحضتفا اومتك اذإ مآل «نيكرشم انك ام انب ر هللاو» مهوق يف اوبذنكي ملو

”3 



 انف سماخلا ءزجلا
/ 

 مم ع عب و ظمأ 2 مو ور علام < د 00

 نوح ليِبَس ىرياعاْلِ اج الو َنولوُفم ام أوملعَك ن نح ئرثكس مئنأو ةؤلصلا أويرقت ال أونما< َنيِذلا اهيا
7« 

 ممرص نا را ل حس ل دسم ر98ىنم س.مخ هناموإ سس دل مسام مالو 032 مو

 5م أودت : كنا سكر طيبكقلا نب ميم جزأرغس لع ذأ حست مك داوي

 م رس تربل لس حو والم .ى2 0 لا لا ار 1 هوس

 2 اًروُفَع اوف َناَكحدَآ نإ ٌركيدْيْأَو ركهوجوب أوحسمأق ابيط اديعص أومميَتف

 ةلاح يف اولصت ال يأ «نولوقت ام اوملعت ىتح ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي» لاقف

 ميرحت لبق اذه ناك دقو « ىلاعتو هناحبس هتاجانمب عوضخلاو عوشخلا اهعم ىتأتي ال ةلاخلا هذه نأل ركسلا

 اناقسو اناعدف ًاماعط فوع نب نمحرلا دبع انل عنص ه لاق هنأ ههجو هللا مرك يلع نع يذمرتلا ىور رمخلا

 . نودبعت ام دبعأ ٠ نورفاكلا ابيأ اي لق » تأرقف ينومدقف ةالصلا ترضحو انم رمخلا تذخأف رمخلا نم
 الو ةيآلا (”#ىراكس متنأو ة ةالصلا اويرقت ال اونمآ نيذلا ابمأ ايإ» هللا لزنأف « نودبعت ام دبعن نحتو

 اذإ الإ جاليإ وأ لازنإب ن نيرهاط ريغ يأ بنج متنأو اهوبرقت الو يأ «اولستغت ىتح ليبس يرباع الإ ًابنج

 دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإوإ» مميتلاب ةلاح لا كلت ىلع اولصف ءاملا اودجت ملو نيرفاسم متنك
 وأ لوبي متئدحأ وأ نوئدحم متنأو نيرفاسم وأ . ءاملا مكرضيو ىضرم متنك نإو يأ «طئاغلا نم مكنم

 اودجت ملف عامجلاوه : سابع نيا لاق «ء اسنلا متسمال وأ ءاملا اودجت ملو رغصأ أثدح |هوحنو طئاغ

 يأ «مكيديأو مكهوجوب اوحسماف ًابيط ًاديعص اومميتفإ» هب نو رهطتت يذلا ءاملا اودجت ملف يأ «ءام

 هلا نإإ» بارتلا كلذب مكيديأو مكهرجو اوحسماو هب او رهشت رهاصلا بارت ءاملا دوجو مدع دنع اودصقا

 جرحلا يف اوعقي الثل هدابع ىلع لهسيو صّمخري يأ «ًاروفغ ًاوفع ناك

 : يليام عي يدبلاو نايبلاو ةحاصفلا نم تايآلا هذه تنمضت : ةغالتلا

 هلهأ نمًامكح# يفو «نبستكا امم بيصنو . . اوبستكا امم بيصنإ هلوق يف بانطإلا - ١
 «بنجلا راجلاو ىبرَملا يذ راج لاو# فو «اهلهأ نم ايكحو

 ظفل نم قتشاو باستكإالاب هل مهكلمتو ثرإلل مهقاقحتسا هبش «اوبستكا اممإ» يف ةراعتسالا

 . ةيعبتلا ةراعتسالا ةقيرط ىلع اوبستكا باستكالا

 يف كلذكو عامجلا نع كلذب ىنك دقف «عجاضملا يف نهورجهاو» يف ةيانكلا -*
 ىف طئاغلاب ثدحلا نع ىنك امك ءاسنلا متعماج : هانعم سابع نبا لاق «ءاسنلا متسمالو#

 (طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ هلوق

 ةيمسإ ةلمجلا ءيجمو ةغلابملا غيص نم لاعف نأل «نوماوق لاجرلا# يف ةغلابملا ةغيص - 5
 . رارمتسالاو ماودلا ةدافإل

 حيحص نسح ثيدح اذه ىذمرتلا لاق )١(



 ءاسنلا ةروسم (4) <”

 عيرقتلا اهب داري بانثج اذإ فيكفإ هلوق يف عماسلا خيبوتل مولعملا نع لاؤسلا -

 خيبوتلاو
 . «ًاديهشو . . ديهشب» هلوق يفو «ظفح امب . . تاظفاحإو يف قاقتشالا سانج - 5
 . سانلا راقتحال ىدؤملا ربكلا مذ ىلإ كلذب ضرع «ًاروخف ًالاتم» يف ضيرعتلا -
 . ًاناسحإ نيدلاولا ىلإ اونسحأ يأ «ًاناسحإ نيدلاولابو» لثم عضاوم ةدع يف فذحلا -8

 «ًاحالصإ اديري نإ» هلوق يف « حالصإالا » الإ ةيآلا يف ىلاعت هللا ركذي مل : ىلوألا : دّيداوفلا
 اهدهج الذبي نأ نيمكحلا ىلع يغبني هنأ ىلإ ةفيطل ةراشإ كلذ فو قيرفتلا وهو هلباقي ام ركذي ملو

 . بنتجي نأ يغبني امم كلذو دالوألا تيتشت تيتشت :و تويبلا بارخ قيرفتلا يف نأل حالصإلل

 جاوزألا ديدهتل كلذو «أريبك يلع ناك هللا نإاف نيميظعلا نيمسإلا نيذهبةيآلا ىلاعت مت ةيناثلا

 نإف نهنم ةجرد ربكأو نهنم ادي ىلعأ مكنوكب اورتغت ال : لوقت ةيآلا نأكف قحلا لامعتسا يف فسعتلا دنع

 اورذحاف نهيلع مكنم مكيلع ردقأو مكنم ىلعأ هللاف ؛ ؛ نهملع ىغبو نهملظ نم مقتني رهاق ىلع هلل

 يلعأ رقإ ةلكهللا لوسر يل لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع يراخبلا ىور : ةعلاثلا

 ! ! يريغ نم هعمسأ نأ بحأ ينإف معن : لاق ؟ لزنأ كيلعو كيلع أرقأ : هللا لوسر اي تلقف نآرقلا

 ءال ؤه ىلع كب انئجو ديهشب ةمأ لك نم انئج اذإ فيكفإ» ةيآلا هذه ىلإ تيتأ ىتح ءاسنلا ةروس تأرقف

 . نافرذت هانيع اذإف ترظنف نآلا كبسح : لاقف «ًاديهش

 نهيلع مهليضفتب : لاقولو «ضعب ىلع مهضعب هللا لضف اهب ميركلا مظنلا درو : 4 9 ر

 وضع ةلزتج لجرلا نم ةأرلا نأ ةداإ | يهو ةليلج ةمكحل ةغيصلا كلتب درو ريبعتلا نكلو زجوأو رصخأ ناكل

 وضع ربكتي نأ يغبني الو ندبلا ةلزنمب ةأرملاو « سأرلا ةلزنممب لجرلاف « ١ سكعلا كلذكو ناسنإالا مسج نم

 هبلق نوكي نأ صخشلا ىلع راع الو . مدقلا نع ينغت ال ديلاو , نيعلا نع ينغت ال نذألاف وضع ىلع

 رسوه اذهو رخآلا نع رلحاول ىنغ الو ماظتناب هرود ىدؤي لكلاف هدي نم فرشأ هسأرو هتدعم نم لضفأ

 . زاجعرالاو زاجيإالا ةياهن يف ةيآلا نأ رهظف *ضعب ىلع مهضعبو» هلوقب ريبعتلا
 « ءاسنلا بيدأت لوح ةملك »

 ةأرملا ناهأ مالسإالا نأ مهمعز ةيمالسإالا ةعيرشلا يف نعطلل مالسإلا ءادعأ هذختي ام ثبخأ لعل

 عجاضملا يف نهورجهاو# ةأرملا برضب نآرقلا حمسي فيك : نولوقيو اهبرضي نأ لجرلل حمس نيح

 ! ؟ اهتمارك ىلع ًءادتعاو ةأرملل ةناهإ اذه سيلفأ *نهوب رضاو

 نإ ؟ نوكي نملو ؟ برضلا نوكي ىتم نكلو اهبرضب ميلعلا ميكحلا نذأ دقل معن : باوجلاو

 رمأل اهنايصعو ةأرملا زوشن ةجلاعم ىف قرطلا دحأ فيرشلا ثيدحلا هب درو امك- حّربم ريغ أبرض - برضلا

 ىلإ ةيجوزلا ةايحلا بلقتو ناطيشلا ةدايقب ريستو اهسأر بكرتو اهجوز ةرشع ةأرملا ءيست نيحف ء جوزلا



 فحل سماخلا ءزجلا

 ربصلاب رمأف ءاودلا ىلإ ميركلا نآرقلا اندشرأ دقل ! ؟ ةلاح ا هذه لثم يف لجرلا عنصي اذامف قاطي ال ميحج

 كولس نم دب الف لئاسولا هذه لك حجنت مل اذإف 3 عجاضملا يف رجه اب مث 2 داشررالاو ظعولاب مث 3 ةانألاو

 ا عاقيإ نم ًاررض لقأ اذهو 2. ءايربكلاو ةسرطغلا رسكل حّربملا ريغ برضلا وه رخآ قيرط

 هديك هوما رك و عج ان يك اا دان

 ! «اثيدح نوهقفي .نوداكي ال موقلا ءال وه قزم ناسحإللاو

 «ًاليلظ ًالظ مهلخدنو . . ىلإ .. نيك نايس اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ» : ىلاعت لاق
 . (01/) ةيآلا ةياهغ ىلإ (54) ةيآلا نم

 ًأرقت ”ٌورما كنإ  دوهيلا رابحأ دحأ  فرشألا نب بعكل لاق نايفس ابأ نأ يور :لفرلا نم
 لاقف مكنيد يلع اوضرعا : لاقف ؟ دمحم مأ نحن ًاقيرط ىدهأ انيأف ملعن ال نويمأ نحنو « ملعتو باتكلا

 دمحمو « انبر تيب رمعنو ؛ . فيضلا يرقنو , ءاملا مهيقسنو . ءاموكلا جيجحلل رحنن نحن : نايفس وبأ

 هللا لزنأف هيلع وه امت ًاليبس ىدهأ نم وع ع ا

 الو ضرألا مهب ىّوستول نونمتي مهنأو ةرخآلا يف رافكلا لاوحأ نم ًائيش ىلاعت ركذ املا : ةبحاتلا
 ةفئاط ركذ مث . هللا تايآب بيذكتلاو دوحجلاو رفكلا نم دوهيلا هيلع ام ركذب هبقعأ . . ًاثيدح هللا نومتكي
 . اهنم هللا انذاعأ ميحجلا راد يف ميقملا باذعلا نم مهل دعأ امو ةغئازلا باتكلا لهأ دئاقع نم

 اهب نونعيو اهنولوقي دوهيلا ناكو ةيربعلا يف بس ةملك يهو انرظناو انبقار «انعار» : صتحفغللا
 : ليتفلا «اليتف# ءيشلا رثأ باهذإو وحملا : سمطلا #«سمطن# بوصأو لدعأ «موقأ» ةنوعرلا ىنعم
 دبع ام لك #توغاطلا# لطاب لكل ًالمعتسم راص مث منصلا مسا #«تبحلا# ةاونلا قش يف ىذلا طيخلا

 رهظ ىلع يتلا ةطقنلا : ريقنلا «ًاريقن# ناطيشلل مسا وه ليقو ناطيش وأ رشب وأ رجح نم هللا نود نم

 . مهلخدن « مهيلصن» ةاونلا

 لف قاو هجم ا وصي نأ وُ ةطلطلاةوُهشب بتكلا نب ايصياوأ نأ إملأ
 مهلاح ءوس نم بيجعتلل ماهفتسالا 4ياعكلا نم ايصت اتوأ نذل ىلإرت ملأ» : راسيفتلا
 دوهيلا رابحأ مهو ةاروتلا ملع نم أظح اوطعأ نيذلا ىلإ دمحم اي رظنت ملأ يأ مهتالاوم نع ريذحتلاو

 اولضت نأ نوديريو» نا4يالا ىلع رفكلا نورث ؤيو ىدهلا ىلع ةلالضلا نوراتخي ىأ «ةلالضلا نورتشي#

 ملعأ هللاو» مهلثم اونوكتل قحلا قيرط اولضت نأ نينمؤملا رشعم اي مكل نوديريو يأ 4ليبسلا
 )١( يربطلاو 84 ص لوزنلا بابسأ 458/8



 ءاسنلا ةروس (5) "م

 0 ا سمو يب ساس 2 001 3 مو

 نع نووُفيو ءدعضاوم نعمل نفح أواه نيل نم )ف ١ اًريصت هلأ وك الو هل قكو رك ادعأب

 ساو راس 21 ا اا ا ا ا

 ناكل اًنرظنأو كو حمو اعط ان انعم أولاق مهن ولو نيل اعط مَا اَل انِعرو ع مسم ريغ عمسأو انيصعو

 امي ًأوئماع بنتكلا أوثوأ يذلا ابماكي هيج اليلك الإ نونمْي اق ل مين هلأ مهتعل نكللو موو ممل اريخ
 تضم مَآ ادم وك معو م مصاص ص جسر 2 ركل ساظ مودل
 بلح انعل اج مهنعلن 93 آهرابدأ حلع اهدرتف اهرحو نمط 0 ع نس ع امل ادصم اَنْ

 ىفكو ًايلو هللاب ىفكوإ# مهو رذحاف مكنم نيّلاضلا دوهيلا 53 ةوادعب ملعأ ىلاعت وه يأ #« مكئادعأب

 مكيفكي ىلاعت وهف هدحو هيلع اودمتعاو هب اوقثف مكل ًارصانو ًايلو هللا نوكي نأ مكبسح يأ «ًاريصن هللاب

 نع ملَكلا نوفرحي اوداه نيذلا نمإ» لاقف ءانعللا دوهيلا حئابق نم ًافرط ىلاعت ركذ مث . . مهركم

 ًادمعو ًادصق هللا دارم ريغب هنورسفيو ةاروتلا يف هللا مالك نولّدبي قيرف دوهيلا ءالؤه نم يأ «هعضاوم

 اذإ كل نولوقيو يأ «انيصعو انعمس نولوقيو# كلذ ريغو مجرلا ماكحأو هلي دمحم تعن اوريغ دقف

 غلبأ اذهو « هيف كعيطن الو دمحم اي هتلق ام انعمس : دهاجم لاق كرمأ انيصعو كلوق انعمس ناميإللمهتوعد

 ريخلا لمتحي نيهجو وذ مالكلاو تعمسال لوقن ام عمسأ يأ « جسر عسمساو# دانعلاو رفكلا يف

 يأ كل وسرلا ىلع ءاعدلاهب نودصقي اوناك ءاثبخلا دوهيلا نكلو اهو ركم تعمسال يأ ريخلل هلصأو رشلاو

 ةملك يهو انعار مهباطخ ءانثأ يف نولوقيو يأ «انعاروإ» توملاب وأ معلا ءاعوومر هللا كطعما 9

 هب نووني لمتحم مالكب هنوملكي عي هللا لوسرب ًاؤزهو ةيرخس اوناكف . محلا يهو ةنوعرلا نم بس
 ًالتف يأ «نييدلا يف ًانعطو مسهتنسلأب ًايلإ» ىلاعت لاق اذهو ماركوالاو ريقوتلا هب نورهظيو ةناهبالاو ةميتشلا

 دقو دوهيلا ىف نآلا ىتح دوجوم اذهو : ةيطع نبا لاق مالسإالا يف ًاحدقو لطابلا ىلإ قحلا نع ًافيرحتو

 نوديريو ريقوتلا هرهاظ ام نيملسملا هب نوبطاخي ام مهنوظفحي و كلذ ىلع راغصلا مهدالوأ نوبري مهاندهاش

 «انرظناو عمساوإل انيصعو انعمس مهوق نم ًاضوع يأ «انعطأو انعمس اولاق مهنأ ولوإ» "”ريقحتلا هب
 لدب فيطللا لوقلا كلذ 3 لوسرلل اولاق دوهيلا ءالؤه نأ ول يأ انعارو عمسم ريغ مهلوق نع ًاضوع يأ

 بوصأو لدعأو هللا دنع مهل ًاريخ لوقلا كلذ ناكل يأ «موقأو محل ًاريخ ناكلإ» عينشلا لوقلا كلذ
 مهرفك ببسب هتمحر نعو ىدهلا نع هللا مهدعبأ يأ هًاليلق الإ نونمؤي الف مهرفكب هللا مهنعل نكلوإ

 بتكلا ضعبب مهناميإ وهو ''هب ابعُي ال ًاكيكر ًافيعض يأ : يرشخغزلا لاق ًاليلق ًاناميإ الإ نونم ؤي الف قباسلا
 امب اونمآ باتكلا اوتوأ نيذلا اهيأ ايإ» لاقف ساوحلا باهذإو سمطلاب ىلاعت مهدعوت مث . . لسرلاو

 ًاقدصم يأ «مكعمامل ًاقدصم» لَو دمحم ىلع هانلزن ىذلا نآرقلاب اونمآ دوهيلا رشعم اي يأ «انلزن

 وأ نيع وأ رفنأ نم ساوحلا اهنم سمطن يأ 4 اهرابدأ ىلع اهّدرنف ًاهوجو سمطن نأ لبق نمإ ةاروتلل
 امك مهنعلن وأ# ")سابع نبا لوق وهو ناسنإالا نساحمل ميظع هيوشت اذهو . رابدألاك ريصت ىتح بجاح

 اهراثآ وحمتو اهراصبأ سمطت نا لبق نم يأ : لاق ثيح يربطلا رايتخا وهو () 401/١ فاشكلا (؟) 2 754/8 طيحملا رحبلا )١(

 . ىرقهقلا نوشميف اهرابدأ يف اهراصبأ لعجنف ءافقألاك اهيوسنف



 41 سماقلا ءزجلا

 كى نمل كلذ نود ام رفغَيو ءدي كرس نأ رفغي ال هلأ نإ 49 اًلوعْفم هَل ص 32

 ما رص لا ل عوالم رم م سرا مس

 وُ الون نم ديا لب مهشنأ كملي لأ هج ايطع نإ ةعقفا دقق قار نو
 م ومو دوضصرو 2

 َنايصتأثو نيا لإ يلا جانيبم اتوب قو َبذكا لآ ل نورتمي فيكر ظنأ 49 اليت

 أونما# نيل نم ئّدقأ ءالْؤتم أورتك َنيِذَل َنوُوفبَو توغنطلاو تبل نونو بتكْلا

 كمل ني ُبيصَن ْمأ يو رص 1 ديك كانا نب نسوق هيل ىذا دبل هج دي
 ة تبسلا يف اودتعا نيذلا مهو تبسلا باحصأ انخسم امك مهخسف يأ «تبسلا باحصأ انعل
 ارقي ال هللا نإ» ةلاحم ال نئاك ذفان هنإف رمأب رمأ اذإ يأ «ًالوعفم هللا رمأ ناكوإ ريزانخو ةدرق هللا
 نم ءاش نمل بونذلا نم كلذ ىوس ام رفغيو كرشلا رفغي ال يأ «ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرسُتُي

 : يربطلا لاق ايظع امثإ قلتخا دقف هللاب كرشأ نم ىأ ام يظع ًامثإ ىرتفا دقف هللاب كرشي نمو هدابع
 نكت مل ام هيلع هبقاع ءاش نإو هنع افع ءاش نإ هللا ةئيشم يفف ةريبك بحاص لك نأ ةيآلا هذه تنابأ دق
 ىلإ رت ملأ» لاقف باتكلا مهفيرحتو مهرفك عم مهسفنأ دوهيلا ةيكزت ىلاعت ركذ مث 2” . . هللاب اكرش هتريبك
  ىوقاو ةعاكلاب هنوفصيو مهسفنأ نوح نيذلا ءالؤه ربخ كذلبي ملأ يأ «مهسفنأ نوكزي نيذلا

 هللا ءانبأ نحن اولاقف مهسفنأ اوُكز دوهيلا هللا ءادعأ مكلذ : ةداتق لاق مهرمأ نم بيجعتلل ماهفتسالاو

 وهف هللا ةيكزتب لب مهتيكزتب رمألا سيل يأ «ءاشي نم يكزي همللا لبإط "انل بونذ ال : اولاقو «ه ؤابحأو
 الو رارشألا دوهيلا ال راربألا راهطألا مهو هدابع نم نيضترملا يكزي اهضماوغو رومألا قئاقحب ملعأ

 ةلقلل لثم وهو ةاونلا قش يف يذلا طيخلا وهو ليتفلا ردقب مهامعأ نم نوصقني ال يأ «ًاليتف نوملظُي
 مهئارتفا نم بيجعت اذه «بذكلا همللا ىلع نورتفي فيكر ظنا «ةرذ لاقثم ملظي ال هللا نإ هلوقك
 هللا ءانبأ مهنأ مهئاعداو مهسفنأ مهتيكزت يف بذكلا هللا ىلع اوقلتخا فيك دمحم اي رظنا يأ مهبذكو
 اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ» أيظع ًامرجو ًانيب ًارزو ءارتفالا اذهب ىفك يأ «ًنيبم أثإ هب ىفكو» ؟ هؤابحأو

 ًأظح اوطعأ دوهيلا ًاضيأ مهب دارملاو بيجعتلل ماهفتسالا «توغاطلاو تبجلاب نونمؤي باتكلا نم ًابيصن
 اورفك نيذلل نولوقيو# نمحرلا نود نم دبع ام لكو مانصألاو ناثوألاب نونم ْؤي كلذ عم مهو ةاروتلا نم

 هباحصأو دمحم نم ًاليبس ىدهأ متنأ شيرق رافكل دوهيلا لوقي يأ هًاليبس اونمآ نيذلا نم ىدهأ ءالؤه

 لاق مهيديأب يذلا هللا باتكب مهرفكو مهنيد ةلقو مهلهجب نيملسملا ىلع رافكلا نولضفي : ريثك نبا لاق

 هللا نعلي نمو» هتمحر نع مهدعبأو مهدرط يأ هللا مهنعل نيذلا كئلوأ» مهلالض نع ًارابخإ ىلاعت

 وهو ةنعللا راثآ هنع عنميو ؟ هللا باذع نم هرصني نمف هتمحر نم هدرطي نم ىأ «ًأريصن هل دجت نلف
 سيل ينعي راكنإالا هجو ىلع اذهو ؟ كلملا نمظح مهل مأ يأ «كلملا نم بيصن مه ل مأ» ميظعلا باذعلا

 )١١( يربطلا 8/  148٠ريثك نبا رصتخم (”) . 407/8 يربطلا (5؟» 1/ 407



 ءاسنلا ةروس (4) <”

 لس ١ سي يس نحر او

 مصير لاءانيتا ذك ءاطت نياق كلاب واتا َنودسحتي مأ يت اريقت ساّنلا َنونْوِي ال اذ

 مهي قكَو هنع ٌدَص نم مينو وي نمل نم مهنف ١ أبطع الم مهنا ةكللَو بعكلا
 وقود اهريَغ اول < مهن درمدوأج تحضن امك 00 مِلَصُن َفوَس انيك أورقك َنيِذْل © 2 اريعس

 أبتحت نم ىرُجت ت يت م وشل ل ا جه اميكح رع نك لان بادمل

 و اً لا ملحد ريك نأ اني أنبأ ايف َنلَحرمأل
 ًادحأ نوت ؤي ال ًاذإف كلملا نم بيصن مهل ناكول يأ «ًاريقن سانلا نوتؤي ال ًاذإف» ءيش كلملا نم مهل
 ىلإ لقتنا مث « ةاونلا رهظ يف ةتكنلا وهو ريمطقلاو ليتفلاك ةلقلا يف لثم ريقنلاو . مهلخب طرفل ريقن رادقم

 : سابع نبا لاق 4هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا نودسحي مأ» لاقف لخبلا نم دشأ ةميمذ ةلصخ
 ىلع نينم ؤملاو ِِئكَي يبنلا نودسحيأ لب : ىنعملاو ناميالا ىلع هباحصأ اودسحو ةوبنلا ىلع ٍةكَي يبنلا اودسح

 انيتآ دقفإ» ؟ نيكمتلاو زعلا دايدزا ىلع نينمؤملا نودسحيو برعلا اهب فرشو ًادمح اهب هللا لضف يتلا ةوبنلا
 ةوبنلا م ميهاربإ ةيرذ نم مكفالسأ انيطعأ دقف يأ «اميظع اكلم مهانيتآو ةمكحلاو باتكلا ميهاربإ لآ
 هِي ًادمحم نوصخت ءيش ىألف نايلسو دوادك ةوبنلا عم ميظعلا كلملا مهانيطعأو بتكلا مهيلع انلزنأو

 هوفرع امب مهل مازلإو ل ل ا

 كي دمحمب نمآ نم دوهيلا نم يأ «هنع دص نم مهنمو هب نمآ نم مهنمفإ» ميهاربإ لآ ىلع هللا لضف نم

 «نوقساف مهنم ٌريثكو رلتهم مهنمفإ» هلوقك ةرثكلا مهو نمؤي ملف ضرعأ نم مهنمو ةليلق ةلق مهو
 0 مهدانعو مهرفك ىلع مهل ةبوقع ةرعسملا رانلاب ىفك يأ «ًاريعس منهجب ىفكر»
 يأ «ًاران مهيلصن فوس انتايآب اورفك نيذلا نإ» لاقف ديدشلا باذعلاو ديعولا نم ةرجفلا ةرفكلل هدعأ
 اهريغ ًادولج مهانلدب مهدولج تجضن املك# دولجلاو هوجولا يوشت ةلئاه ةميظع ًاران مهلخدن فوس
 ملأ مهل موديل اهريغ ًادولج مهانلدب ًامات ًاقارتحا تقرتحاو مهدولج توشنا املك يأ «باذعلا اوقوذيل
 اوناك (ى اوداعف اودوع مهل ليق مهتلكأ املك ةرم فلأ نيعبس مويلا يف رانلا مهجضُنت : نسحلا لاق, باذعلا
 مهدولج رانلا تلكأ اذإف 5 هعسول لبج هيف عضو ول هئطبو 5 ًاعارذ نوعبرأ مهدحأ دلج : ميبرلا لاقو

 0 رو ا ل ا ا ل ل كرس

 ىأ «ًاميكح ًازيزع ناك هللا نإ» 2”( دحأ لثم هسرض نو ًاعارذ نوعبس هدلج ظلغ نإو . ماع ةثامعبس
 ري تاني هت تالت معو اريأ سيلا لحب اإ تانج ال ميكح ءين هيلع عنتمي ال زيزع
 يف راهنألا اهيف يرجت تانج مهلخدنس يأ ءادعسلا لآم نع رابخإ اذه 4ًادبأ اهيف نيدلاخ رابنألا اهتحت نم

 يأ «ةرهطم جاوزأ اهيف مهل نوتومي ال ةنجلا يف نيميقم اودارأ نيأو اوءاش ثيح اهئاجرأو اهجاجف عيمج

 )١( دنسملا يف دحأ هجرخأ .



 انكي سماخلا ءزجلا

 ماخنلاو ضيحلاو لوبلا نم تارهطم : دهاجم لاق ىذألاو راذقألا نم تارهطم تاجوز ةنجلا يف مهل

 لاق درب الو هيف رحالو سمشلا هخسنت ال ًامئاد ًالظ ىأ «ًاليلظ ًالظ مهلخدنو» دلولاو ينملاو قازبلاو

 يف نإ ) ثيدحلا يفو , مومسلاو ٌرحلا نم ايندلا لظ لخدي ام هلخدي ال هنأل ليلظ هنأب فصو : نسحلا

 "” (اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ةرجشل ةنجلا
 : زاجيرالاب يلي ام عيدبلاو ةغالبلاو ةحاصفلا نم تايآلا هذه تنمضت : هةغالتلا

 ةيمست باب نم علي دمحم هب دارما «سانلا نودسحي مأإ9 يف لسرملا زاجملا ١-
 . نيرخآلاو نيلوألا تالابك هيف تعمج هنأ ىلإ ةراشإ ماعلا مساب صاخلا

 ريعتساف ناسللاب قوذلا لصأ نأل «باذعلا اوقوذيل» ىفو «ةلالضلا نورتشي# ىف ةراعتسالا
 لتف يلا لصأ نأل «مهتنسلاب ًايل» ىفو ناسنإلا بيصي يذلا ملألا ىلإ

 يهو «ًاهوجو سمطن# يفو هرهاظ ريغ هب دصق يذلا مالكلل ريعتساف لبجحلا

 . اهفو رح تلكشأو اهروطس تيَمُع يتلا ةسومطملا ةفيحصلاب ًاهيبشت هوجولا خسم نع ةرابع

 *  نيعضوم يف «رت ملأ# يف بجعتلا هب داري يذلا ماهفتسالا .

 هتماقإو 4نورتفي» يف باطخلا نيولتو #نورتفي فيك رظنا يف رمألا ظفلب بجعتلا - 4

 . «نودسحي مأ# يفو «بيصن مهل مأ» يف عيرقتلاو خيبوتلا هنم داري يذلا ماهفتسالا -

 . مهلخب ةدشب ضرع 6ًاريقن سانلا نوت ؤي ال ًاذإفط يف ضيرعتلا - 5

 . «اورفكو . . اونمآ» فو «رابدأو . . هوجو# يف قابطلا -7

 . «ًاليلظ ًالظ» يفو «مهانآو . . نوتؤي# ىفو 4اّنعلو . . مهنعلن» يف قاقتشالا سانج - 8

 عضاوم يف فذحلاو . عضاوم يف بانطإلا -

 «ًابلع هللاب ىفكو . . ىلإ . . . تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ# : ىلاعت هللا لاق

 . ١/( ) ةيآ ةياهن ىلإ ( ه8 ) ةيآ نم
 مهل هدعأ ام ركذو . دوحجلاو دانعلاو دسحلا نم هيلع مه امو دوهيلا لاح ىلاعت ركذ امل : هسسانما

 ءادأو هلوسرو هللا ةعاطب ةداعسلا قيرط ىلإ نينمؤملا هيجوتب هبقعأ , ةرخآلا يف لاكنلاو باذعلا نم

 )١( ناخيشلا هحرخأ .



 ءاسنلا ةروس (5) "مغ

 . اهنع دعبلاو اهنم رذحلا يغبني يتلا نيقفانملا تافص ركذ مث ء سانلا نيب لدعلاب مكحلاو تانامألا

 «نومعزيإ» ةبقاعو ألام «اليوأت» هب مكظعي ءيشلا معن يأ ام معن اهلصأ هاًسعنإ :يمفغللا
 وأ بّذُكأ اوفرعي ملف هيف اوُكش اذإ نالف معز : نولوقي ةيبرعلا لهأ : ثيللا لاق ينظلا داقتعالا : معزلا

 قاقولاو اذيلات «اةيفرتؤت ( بذكلا لغم اوم زو عفوت هيمو لظقابلا لع عقرامزتكا ١ ديرد نبا لاقو قدص

 طالتخاو هناصغأ لصخادتل رجشلا هنمو طلتخاو فلتخا «رجشإ# أرث ارث ؤم «ًغيلب» ةفلاخملا دض قفولاو

 هيلإ لصوي داكي ال يذلا فتلملا رجشلل لاقي : يدحاولا لاق أكشو ًاقيض «ًأجرحط ضعب يف اهضعب
 عر

 باب « ةحلط نب نامثع » قلغأ حتفلا موي ةكم لخد ال ْخِكَي هللا لوسر نأ يور -أ : لوزّتلا ُبَكَس
 هعنمأ مل هللا لوسر هنأ تملعول : لاقو 8و هللا لوسرل حاتفملا عفدي نأ ىبأو حطسلا دعصو ةبعكلا

 حاتفل ةري نأ ًايلع رمأ جرخخ املف نيتعكر ىلصو هللا لوسر لحخدف اهباب حتفو هنم هذخأو هدي ىلع ىولف

 يف هللا لزنأ دقل لاقف ! ! قفرتت تئج مث تهركأو تيذآ : ناهثع هل لاقف هيلإ رذتعيو ةحلط نب نامثع ىلإ

 يبنلا لاقف نامثع ملسأف ةيآلا هيلع أرقو «. . اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ ًانآرق كنأش
 "( ملاظ الإ مكنم اهذخأي ال ةدلات ةدلاخ ةحلط ينب اياهوذخ ) : كي

 لاقف ةموصخ يدوي نيبو هنيب ناك هرّشب» هل لاقي نيقفانملا نم الجر نأ سابع نبا نع ب
 هامس يذلا وهو - « فرشألا نب بعك » ىلإ مكاحتن لب : قفانملا لاقف دمحم ىلإ مكاحتن لاعت : يدوهيلا

 ١ قفانملا ىلع يدوهيلل هللا لوسر ىضقف دقي هللا لوسر ىلإ الإ همصاخي نأ ىدوهيلا ىبأف  توغاطلا هللا

 : يدوهيلا لاقف رمع ايتأف باطخلا نب رمع ىلإ مكاحتن لاعت : لاقو قفانملا ضري مل هدنع نم جرخ الف

 كيلإ ينمصاخي هنأ معزو هئاضقب ضري ملف هيلع يل ىضقف دمحم ىلإ انمكاحتف ةموصخ اذه نيبو ينيب ناك
 لمتشاف رمع لخدف !ىكيلإ جرخأ ىتح (ىتاكم : رمع لاقف معن : لاقف ؟ وه كلذكأ : قفانملل رمع لاقف

 هللا ءا ءاضقب ضري مل نميف يضقأ اذكه : لاقو- تام يأ - درب ىتح قفانملا هب برضف جرخ مث هفيس هيلع

 . ةيآلا 24 . كيلإ لزنأ امب اونمآ مهنأ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ ةيآلا تلزنف هلوسرو

 اهلمَأ لإ تنَسَمْأْلآ ودون نأ رك ماي هلأ نإ * 2 ل كرا

 نأ |مكنيفلكملا عيمجل ماع باطخلا «اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ» : حسينا
 ماع باطخلا : ىرشحزلا لاق دابعلا وأ هللا قوقح تناك ًءاوس ممذلاب ةقلعتملا قوقحلا عيمج معت تانامألا
 رمأي : ريثك نبا لاق اهبابرأ ىلإ تانامألا ءادأب نونم ؤملا اهيأ هللا مكرمأي ىنعملاو ٠" ةنامأ لك يف دحأ لكل
 ىلع لجو زع هللا قوقح نم ناسنإلا ىلع ةبجاولا تانامألا عيمج معي وهو اهلهأ ىلإ تانامألا ءادأب ىلاعت

 )١( ىيزارلا رخفلا ٠/  138ص لوزتلا بابسأو 4 .)١( فاشكلا ١/ 4.5فاشكلا (#”) . 554/4 يبطرقلاو ١/5.5



 "م6 سماخلا ءزخلا

 هةر و هم ص ص ل ص لص ع 22 0055-22 نيا 0 2 م صوص رس ع ص هع

 انياب و اريصباعيمس ناك لا َنِإ دي مظعَيامعن هلأ نإ لَدعْلآب أوك نأ سان نب ممدكح اًذإَو
 . م2 مم مم اس رع كريم م ©. معلم مم لدار 3 هم سم ربت رم اع ةسمم م ع وسع م 8

 نإ ٍلوسرلأو هَل ىلإ هودرف ءئش يف متعزلنت نإف ركنم مالا ىلوأو لوسرلا ًاوعيطاو هللأ أوعيطا أونما< يذل
3 

 مسا خامس ىريس ىرتيع# ل روس مس ترام مرلوما يب ةكسرتب ل و خسرو مص م هع 7 مسءوم هم و 2( و

 َلزنأ امجأونما# مهنا نومعي َنيدْلا لإ رتل © اليوان نسحأو ريح كلذ رخل ا موملأو هللا نونمؤن منك
 عرب مودم رب عل هاربر وناس عوض امر 2 ماض هيام ممم 6 م رام وس مس ايدل موش
 نأ نئطيشلا ديربو ءدب اورفكي نأ اورمأ دقو توُغدّطلا لِ أوك احكي نأ َنوديري كِلبَف نم ٌلِنأ امو كيلإ

 سا ص داس م ريما ط6 00 ري جام اس لس رع ا لص عساس اس هوس لس سلام م 2 مب سمسم سعوا

 كنع نودصني نيقفدنملا تيار لوسرلا ىلإ و هللا لزنأ آم كلِ أولاعت مهل ليق اذإو ©: اديعب الئلض مهلضي

 عئادولاك ضعب ىلع مهضعب دابعلا قوقح نمو . اهريغو تارافكلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا نم هدابع

 مكماكحأ يف سانلا نيب اولدعت نأ مكرمأيو يأ «لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب متمكح اذإو» "”اهريغو
 دعو هيف «ًاريصب ًاعيمس ناك هللا نإ» هب مكظعي يذلا ءيشلا معن يأ هب مكظعي امعن هللا نإ»

 رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهمأ اي» مكلاعفأب ريصب مكلاوقأل عيمس يأ ديعوو
 نيملسم اوناك اذإ ماكحلا اوعيطأو . ةنسلاو باتكلاب كسمتلاب هلوسر اوعيطأو هللا اوعيطأ يأ «مكنم

 نيذلا ماكحلا نأ ىلع ليلد « مكنمإف هلوق يفو , قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال ذإ هللا عرشب نيكسمتم
 نإفإ» الكشو ةروص نيملسم اونوكي نأ ال « امدو اجل «٠ ىنعمو أسح نيملسم اونوكي نا بجي مهتعاط بهجت

 هللا باتك ىلإ هيف اومكتحاف رومألا نم رمأ يف متفلتخا نإف يأ 4لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف ممعزانت

 هباوج فذح طرش وهو أقح نينم ؤم متنك نإ يأ «رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت مقنك نإ كي هلوسر ةنسو
 لوقي امك ةنسلاو باتكلاب كسمتلا ىلع ثحلا هنم ضرغلاو لوسرلاو هللا ىلإ هودرف يأ قبسام ةلالدل

 هلوسر ةئسو هللا باتك ىلإ عوجرلا يأ 4اليوأت نسحأو ريخ كلذإ» ينفلاخت الف ينبا تنك نإ : لئاقلا
 مهبولقو ناميالا نوعّدي نيذلا نيقفانملا تافص ىلاعت ركذ مث .٠ ًالآمو ةبقاع نسحأو حلصأو مكل ريخ

 رمأ نم بيجعت «كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب اونمآ مه:أ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ لاقف هنم ةيواخ
 امب نابوالا نومعزي نيذلا نيقفانملا ءال ؤه عينص نم بجعت الأ يأ هللا مكحب ىضري ال مث ناميالا يعدي نم

 #«ترغاطلا ىلإ اومكاحتي نأ نوديري» ليجنإلاو ةاروتلا وهو كلبق نم لزنأ امو نآرقلا وهو كيلإ لزنأ

 ةاغط دحأ « فرشألا نب بعك هوه سابع نبا لاق توغاطلا ىلإ مهتموصخ يف اومكاحتي نأ نوديري يأ

 لاحلاو يأ هب اورفكي نأ اورمأ دقو# مالسلا هيلع لوسرلل هتوادعو نايغطلا يف هطارفإل هب يمس دوهيلا
 كسمتسا دقف هللاب نم ؤيو توغاطلاب رفكي نمف# ةهلوتك هاوس امب رفكلاو هللاب ناميإلاب اورمأ دق مهنأ

 مهفرحي نأ مهل نيز امب ناطيشلا ديريو يأ «ًاديعب ًالالض مهلضي نأ ناطيشلا ديريو» «ىتثولا ةورعلاب
 اولاعت نيقفانملا كئلوأل ليق اذإو يأ «لوسرلا ىلإو هللا لزبنأ ام ىلإ اولاعت مهل ليق اذإوإ» ىدهلاو قحلا نع
 كنع نودصي نيقفانملا تيأرإ# هيف متعزانت ايف مكنيب لصفيل لوسرلا ىلإو هللا باتك ىلإ اومكاحتف

 )١( ريثك نبا رصتخم ١/ 4:8



 ءاسنلا ةروس (4) "دك

#2 
 22 موس جام م روس ل اع جرا مغ همهم هم عم روس ع خل

 ةلإ اندرا ن نإ هللأب نوفلحي كوغاج مث مييديأ تمدق امي ةبيصم م مهيبنصأ اَذإ فيكحَت كو ادودِص

3 

- 

 الَوَك ٌميسفنأ ف ممل لقو مهظعو هلع ضرْعَأَف مييولُف ىفام هلل لعب َنيذْلا كبتلوأ © اًعيفوتو انلسحإ
 ِج

 ل اورمغتساف هلوماج مسمن أوملَط ذإ مهمأولو هللا ندب عاطبل الإ لوسر نم انْلَسرَأ امو يو اغيل

 هنا رم القز ارز تا هج كي 7 لج عكق
 .٠ مور سر 8 نور روم ولا واسم موس م لست أوملسو م هع ع ل اك ا

 مريد نم أوجرخأو أ ركسفنأ أولتفأ ن نأ يلع ابيك انو ولو ت2 املس ا أوملسو تبقا اجرح مهسفنأ ف

 يأ « مسهيديأ تمدق اب ةبيصم مهتباصأ اذإ فيكف» ًاضارعإ كنع نوضرعي مهقافنل مهتيأر يأ «ًادودص

 0 ا ا ل و نوح ل ير مهلاح نوكي فيك

 راذتعإلل نوقفانملا ءالؤه كءاج مث ؛ يأ «ًاقيفوتو ًاناسحإ الإ اندرأ نإ هللاب نوفلحي كوءاج مثو ؟ باذعلا

 امو نيمصخلا نيب فيلأتلاو حلصلا الإ كريغ ىلإ مكاحتلاب اندرأ ام هللاب نومسقي رازوألا نم هوفرتقا امع

 نوقفانملا ءال ؤه يأ «مهبولق يف ام هللا ملعي نيذلا كئلوأ» مهل ًابيذكت ىلاعت لاق كمكح ضفر اندرأ

 لوسعملا مالكلا اذهب كوعدخي نأ نوديري مهو ةعيدخلاو ركملاو قافنلا نم مهبولق يف ام ملعي هللاو نوبذكي

 كنهت الو مهنطاوب يف امب كملع مهل رهظُت الو ةحلصملل مهتبقاعم نع ضرعأف يأ «مهنع ضرعأف»
 لقو# تايآلا عراوقب قافنلاو ديكلا نع مهرجزا يأ #مهظعو # رذحو لجو لع اوقبي ىتح مهرتنم

 0 ا را و اا ا ل
 الإ لوسر نم انلسرأ اموإ» لاقف لسرلا ةفيظو نايب نع ىلاعت ربخأ مث . ًارجاز مهقافنلو ًاعدار مه ن نوكي
 هتيصعمو هّلل ةعاط هتعاطف ىلاعت هللا رمأب عاطيل الإ لسرلا نم ًالوسر لسرن مل يأ «دللا نذإب ٍعاطُيل
 اوملظ نيح نيقفانملا ءالؤه نأ ول يأ هللا اورفغتساف كوءاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو هلل ةيصعم

 مهئطخب نيفرتعم مهبونذ نم هللا نيرفغتسم قافنلا نم نيبئات كوءاج كمكح لوبق مدعب مهسفنأ

 هللا اودجولا» مهبونذ محل رفغي نأ هللا تلأس يأ دمحم اي مهل ترفغتساو يأ «لوسرلا مهل رفغتساو»
 لاقف قداصلا ناميالا قيرط ىلاعت نيب مث مهل هتمحر ةعسو هدابع ىلع هللا ةبوت ةرثك اوملعل يأ «ًاسيحر ًاباوت

 نونوكي ال دمحم اي كب روف يأ مسقلا ديكأتل ماللا «مهنيب رجش ايف كومكحي ىتح نونمؤي ال كب رو الفؤ»

 يف اودجي ال مثإ» رومألا نم اوفلتخاو هيف اوعزانت اهف كمكحب اوضريو مهنيب ا كح كولعجي ىتح نينمؤم
 ا ا ل ا ا ا

 انأ ولو# ناعذإأالاو عوضخلا ناميالا ةقيقحف . ةعزانم الو ةعفادم الو ةضراعم ريغ نم , كئاضقل الماك

 نم ىلع انضرف ام نيقفانملا ءال ؤه ىلع انضرف ول يأ «مكرايد نم اوجرخا وأ مكسفنأ اولتقا نأ مهيلع انبتك

 كلذ ضرف امك ناطوألا نم جورخلاو سفنلا لتقب مهانرمأف مهيلع فيلكتلا انددشو تاقشملا نم مهلبق
 مهنايإ فعضل مهنم ليلق الإ داقنا الو باجتسا ام ىأ #مهسنم ليلق الإ هولعف اما ليئارسإ ينب ىلع



 "4 سماخلا ءزجلا

 5 1 م هم ةاعاآس حر2 رسم مس اع مرا مر لا 00 . علم جه رورمم 2

 نم مهننين اذإ و © ايل دَسأوْمَ اريح َناَكَل ءهي َنوظعوي امأولَعَك مهنا ولو مهنم ليل الإ هولعَف أم

 هم موا م هةماس عع رب سس رج سل ١ سا ول مو صر م ىلا مس

 3 نيل عم كيكلوأف لوسرلاو هللاهطي نمو( اميفتسم اطر رص مهلليدهو © اميظعارحأ ان دل

0 

 نم ْلَضَمْلا َكلَذ عابقيفَر َكبتلْوأ
 سماع سا ست

 نحول ءادهشلاو نيقيدصلاو نكيبنلا نم مهل

 هج اًميِلع هش سو

 هللا ةعاط نم هب نورمؤي ام اولعف مهنأ ولو يأ «أيبثت دشأو مهل اريخ ناكل هب نوظعوُي ام اولعف مهنأ ولوإ»

 قافنلاو لالضلا نع مهل دعبأو 2 مهناهيإل ًاتيبثت لشأو مهلجآو مهلجاع يف ًاريخ ناكل هلوسر ةعاطو

 مث . ميعنلا تانج ىلإ لصوملا ميقتسلا قيرطلا ىلإ مهاندشرأ يأ «ًاميظع أرجأ اندل نم مهانينآل ًاذإو»

 أي/ « هيلع هللا معنأ نيذلا عم كتلوأف لوسرلاو هللا عطي نموؤف لاقف هلوسرو هلل ةعاطلا ةرمث ؛ ىلاعت ركذ
 يف هتمارك راد هنكسي لجو زع هللا نإف « هلوسرو هنع هللا ىهن ام بنتجيو هلوسرو هب هللا هرمأ امب لمعي نمو

 يف ةيلاعلا لزانملا باحصأ عم يأ 4نييحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم#» نيبرقملا عم دلخلا راد
 نيذلامهو رايخألا ءادهشلاو ءايبنألا باحصأ لضافأ مهو راربألا نوقيدصلاو راهطألا ءايبنألا مهو ةرخآلا
 ءالؤه ةقفر تمعنو ىأ «ًاقيفر كثلوأ نسحو#» نيحلاصلا هللا دابع ةيقب عم مث هللا ليبس يف اودهشتسا
 هاوكش يف للك يبنلا تعمس : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع « راربألا كئلوأ قيفر نّسَحو 3 مهتبحصو
 تملعف «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عمإ لوقي اهيف ضب يتلا
 ىلاعت هلضف ضحمب وه امنإ ميظعلا رجألا نم نوعيطملا هيطعأ ام يأ «هللا نم لضفلا كلذإ» "'ريخ هنأ

 . ناسحإالاو لضفلا قحتسي نمب ًاملاع عاطأ نمل ًايزاجم ىلاعت هب ىفكو يأ «ًايلع هللاب ىفكو»

 : راصتخاب يلي ام عيدبلاو ةحاصفلا بورض نم ةميركلا تايآلا تنمضت : ةعغالتلا

 . «نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ» يف بجعتلا هب دارملا ماهفتسالا ١

 ولو هرافغتسال ًايظعتو لوسرلا نأشل ًايخفت «لوسرلا مهل رفغتساو# يف تانفتلالا
 #« مهل ترفغتساو# لاقل لصألا ىلع ىرج

 هللا نإ» هلوق ىف قيقحتلل ةديفملا « نإ ب هريدصتو رابخإلا ةروصب رمألا داريإ -“
 . لاثتمالاو ةيانعلا 00 ا

 «ًاميلست اوملسيإ» يفو «ًالوق . . مهل لقإ» يفو «ًالالض مهلضيإ» يف رياغملا سانجلا -
 «ًازوف زوفأف» فو «ًادودص . . نودصي» 0

 رجشلا نم قياضتو كبتشا ام راعتسا «مهنيب رجش اهف# هلوق يف ةراعتسالا -

 11١/١ ريثك نبا رصتخم (1)



 ءاسنلا ةروس (5) "14

 سوسحملاب لوقعملل ةراعتسا ضعب يف مالكلا ضعب هب لخدي يذلا عزانتلل

 «ًاعيمس ناك هللا نإ» «مكظعي اجِن هللا نإ «مكرمأي هللا نإإ» ليلجلا مسالا ميركت - ”

 . سوفنلا يف ةباهملا ةيبرتل
 . عضاوم يف فذحلاو عضاوم يف بانطرالا -

 كنإ : هللا لوسر اي لاقف كي يبنلا ىلإ لجر ءاج : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع : هدفا
 «٠ كيلإ رظنأف كينأ ىتحرربصأ ايف كركذأف تيبلا يف نوكأل ينإو ؛ يلهأ نم ىلإ بحأو يسفن نم لإ بحأل

 كارأ ال نأ تيشخ دخ ةنجلا تلخد نإو نييبنلا عم تعفر ةنجلا تلخد اذإ كنأ تفرع كتومو يتوم تركذ اذإو

 #20 . . مهيلع هللا معأ نيذلا عم كئنوأف لوسرلاو هللا عطي نمو هللا لزنأ ىتح هي يبنلا هيلع دري ملف
 . ةيآلا

 «ًاثيدح هللا نم قدصأ نمو . . ىلإ . . . مكرذح اوذخ اونمآ نيذلا اهمأ اي» : ىلاعت هللا لاق

 . (41/) ةيآ ةيابغ ىلإ )9/١( ةيآ نم

 مظعاب انه رمأ . هلوسر ةعاطو هللا ةعاطب ىصوأو نيقفانماو قافتلا نم ىلاعت ردح امل: ةَّبسسانملا
 نم ًارذح بهأتلاو دادعتسالاب رمأو .هنيد ءايحإو هتملك ءالعإال هللا ليبس يف داهجلا وهو تابرقلاو تاعاطلا

 . مهرش نم نينم ملا رذحو نيقفانملا نم مئازعلل نيطبثملا داهجلا نع نيفلختملا لاحنّيب مث «رافكلا ةتغابم

 ءانبلا وهو جرب عمج «جورب» ةعامج دعب ةعامج يأ ةعامجلا يهو ةتبث عمج 4تابثو : صتفغللا
 نأ تاّيِبلاو 2 اليل رمألا ريد « تّيب#» ءانبلا ةعفترم 4ةدّيشمإ»و نوصحلا انه هب دارملاو ميظعلا رصقلاو عفترملا

 هنوجرختسي * نويت هورشنو هوعاشأ # هب اوعاذأ» ليلب تي ٌرمأ : برعلا لوق هنمو اليل ًودعلا يتأي

 : ضيرحتلا «ضرح#» ةنسلاو باتكلا نم ماكحألا طابنتسا هنمو هتجرختسا اذإ ءاملا تطبنتسا نم ذوخأم
 رشلا ف لفكلا لمعتسي ام رثكأو بيصن « لفك» باذعلا : لاكتلاو ًابيذعت «ًاليكتت» ءىتلا ىلع ثحلا

 : رعاشلا لاق هيلع ردق ءيشلا ىلع تاقأ نم ًاردتقم «ًاتيقم»

 ًاتيقم هتءاسم ىلع ًتنكو هنع سفنلا تففك نعيض يذو

 00 اولاقف ةكمب ب يننلا اوتأ هل ًاباحصأو فوع نب نمحرلا دبع نأ سابع نبا نع : كورلا بس
 املف . موقلا اولتاقت الف وفعلاب ترمأ ينإ : لاقف ؟ ةلذأ انرص انمآ املف نوكرشم نحنو زع يف انك دقل هللا

 اوميقأو مكيديأ اوفك مهل ليق نيذلا ىلإ رت ملأ هللا لزناف اوّفكف لاتقلاب هرمأ ةنيدملا ىلإ ىلاعت هللا هلوح

 . ةيآلا 4# . . ةالصلا

 0 ا

 )١( يبطرقلاو 418 ص لوزنلا بابسأ (م) . هيودرم نبا هجرخأ 741/8



 2 درو همم و 0000 < سررع»ء . .٠ هم ةهط-

 ناطببل نمل ركنم ّنِإَو نو اعيمج أورفنأوأ تاَبث أورفناق ٌركرْذِح أوُدح أونما< َنيِلا اهيا
 3 سمسم بسم ريم ه6 مم اس جرار توك مم 00 ءمص موك سا

 هللأ نم لضف ٌركَبلَصأ ْنِإَو © ادت مهعم نكحأ لذ لع هَّللكَمنَأدَ لق ةَبصم متباَصأ نإ

 .ء معور و جم 0 وى موس ص ولج سل ل سس ل حل سس 7 راع 2 كام جاع رص

 ىف لثثميلف * 0 نيل نا ع

 0 م 5 314 2 2 5-1 4 211

 7 1-2 لاجرلآ نم ّن يع 0 َنولسَماَل 0 0 ع 7

 مكودع نم اوزرتحا ني 06-5205 «مكرذح اوذخ اونمآ نيذلا اهيأ ايل : رتسفللا
 وأ ةيرس لعن ةيرضا# نيقرفتم تاعامج داهجلا ىلإ اوجرخا يأ «ًعيمج اورفنا وأ تابث اورفنافإ» هل اودعتساو

 مكنم ًنِإو» نيعمتجمو نيقرفتم داهجلا ىلإ جورخلا يف ىلاعت مهرّيخف ,فيثكلا شيجلا يف نيعمتجم اوجرخا
 مهمعز رابتعاب نينموملا نم اولعجو نوقفانملا مهب م دارملاو . داهجلا نع ُنفلختيو نلقاثتيل يأ 4«نئطبيل نّ
 مهعم نكأ مل ذإ "لع هللا معنأ دق لاق ةيزهو كت يأ 4ةببصم مكتباصأ نإقإ» رهاظلا رابتعابو
 نشئلوإ» اولتق نم نمض لتقف مهعم برحلا دهشأ مل ذإ ىلع هللا لضفت دق قفانلا كلذ لاق يأ «ًاديهش

 مكنيب نكت مل نأك نلوقيلإ» ةمينغو رفظو رصن نونمؤملا اهبأ مكباصأ نئلو يأ 4هللا نم لضف مكباصأ
 نكي مل نأك رسحتم مدان لوق قفانملا اذه نلوقيل يأ 4ًابظع ًازوف زوفأف مهعم تنك ينتيل اي ةدوم هنيبو
 مل ناك ةلمجو « ةمينغلا نم ًارفاو ًأظح لانأل وزغلا يف مهعم تنك ينتيل اي ةقادصو ةفرعم هنيبو مكنيب
 ناكول نأ ىنمتي وهف هداقتعا يف ال قفانملا رهاظ يف ةدوملا هذهو . مهناميإ فعض ىلع هيبنتلل ةيضارتعا #نكت

 يف لاتقلا نع نيئطبملا ىلاعت مذ املو « ماطحلل ًاليصحتو لاملل ًابلط لب مالسإالا ةزع لجأ نم ال نينم ؤملا عم
 لتاقيلف ىأ 4ةرخآلاب ايندلا ةايحلا نورشُي نيذلا هللا ليبس يف لتاقيلف» لاقف هيف نينم ؤملا بغر هللا ليبس
 لتاقي نمو# ةيقابلا ةايحلاب ةينافلا ةايحلا نوعيبي نيذلا هللا ليبس يف مهلاومأو مهسفنأ نولذابلا نوصلخملا

 يف لتاق نمل ميظعلا رجألاب هناحبس هنم دعو اذهو «ًيظع ًرجأ هيتؤن فوسف بلقَي وأ ليف هللا لبس يف
 ءادعألا ىلع رفظي وأ دهشتسُيف هللا ةملك ءالعإل هللا ليبس ىف لتاقي نم يأ ِبِلْغوُأ ِبّلُع ءاوس هللا ليبس
 نمل هللا نمضت ) ثيدحلا يف اى ةمينغلا وأ ةداهشلا : نيينسحلا ىدحإب زئاف وهف ًاليزج ًاباوث هيطعن فوسف

 وأ ةئجلا هلخدأ نأ نماض ىلع وهف ىلسرب قيدصتو يب ُناهإو . ليبس يف ٌداهجالإ هجرْخي ال هليبس يف جرخ

 هللا ليبس يف نولتافت ال مكل امو ©”( ةمينغ وأ رجأ نم لان ام ًالئان هنم جرخ يذلا هنكسم ىلإ هعجرأ
 اهيأ مكل امو يأ داهجلا ىلع ضيرحتلاو ثحلل ماهفتسالا «نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملاو
 نع نوكرشملا مهدص نيذلا مكناوخإ نم نيفعضتسملا صالخ ليبس ىفو هللا ليبس يف نولتاقت ال نونم ؤملا

 «نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم#ب هلوقو ! ؟ ديدشلا ىذألا عاونأ نوقلي نيفعضتسم نيلذتسم اوقبف ةرجه لا

 . ملسم هجرخأ )١(



 ءاسنلا ةروس (4) اكل

 َكندَل نماَنَل لعجأو 34 كن ننال لمَجآَو اهلهأ رتل ملا َنِماَنِجِحُأ اَنْبَ َنوُوفي نيد

 نلنل أ اوقف توها ليي نولي 0 51 ٍليِبَس ىف وليفي أوما نبدا ٌ اريصن
 مرام هع

 انف َةوَك لآ أوناءو .ةّصلا وميقأو كبدي اونك مه لن نيل لِ أ جي اًفيعَص ناك طِيَشلاَديك نإ

 رو صم ا 2 ه2 ودوم و ظوم رر مص ريب ودم سا يع

 لاقل انيلع تبتك م اًنيو أوُلاَقو يشع دس وأ هلأ يشك سانلآ نوشحي مهنم قبررف اذ َلاَمَمْلآ مَع تنك
- 

 لوسرلا مهل وعدي ناك نيذلا مهو . نيفعضتسملا نم يمأو انأ تنك : سابع نبا لاق نيفعضتسملل نايب

 انبر نولوقي نيذلا» حيحصلا يف امك خلا ماشه نب ةملسو ديلولا نب , ديلولا جْنأ مهللا : لوقيف كي

 ةيرقلا هذه نم انجرخأ انبر : نيلئاق مهنع رضا فشكل مهبر نوعدي نيذلا يأ 4ةيرقلا هذه نم انجرخأ
 ديدانص مهو رفكلاب «اهلهأ ملاظلا» اهنم ةك'لوسرلا رجاه اذلو رفكلا نطوم تناك اهنأ ذإ ةكم يهو

 انل لعجاو ًايلو كندل نم انل لعجاو» اهيف مالسإالا روهظ نم اوعنمو ةرجحلا نم نينمؤملا اوعنم نيذلا شيرق
 دقو ٠ ًارصانو الو كدنع نم انل رّخسو أجرخمو ًأجرف قيضلا اذه نم انل لعجا ىأ «ًاريصن كندل نم

 مهيلع ىلو اهنم جرخ املو ةكم حتف نيح لكك دمحم وهو رصانو لو ريخ مهل لعجف مهءاعد هللا باجتسا
 لاقف داهجلا يف مهبغرو نيدهاجملا ىلاعت عجش مث . مهملاظ نم مهمولظم فصنأف « ديسأ نب باّتع »
 هللا نيد ةرصن يهو ةليبن ةياغو ماس فدهل نولتاقي نونم ؤملا يأ هللا ليبس يف نولتاقي اونمآ نيذلا»

 يأ #توغاطلا ليبس يف نولتاقي اورفك نيذلاو» مهرصانو مهيلو ىلاعت وهف هتاضرم ءاغتبا هتملك ءالعإو

 يأ «ناطيشلا ءايلوأ اولتاقف# نايغطلاو رفكلا ىلإ يعادلا ناطيشلا ليبس يف نولتاقيف نورفاكلا امأو

 نيبو هللا ةملك ءالعإل لتاقي نم نيب ناتشف . مهنوبلغت مكنإف ناطيشلا ناوعاو راصنأ هللا ءايلوأ اي اولتاق

 ا ل را لا تيرم و 4 و

 يف ناطيشلا يعس ى أ «ًافيعض ناك ناطيشلا ديك نإ#© لاق اذهلو بولغملا لوذخملا وهف توغاطلا ليبس

 ديك بنج ىلإ نينم ؤملل ناطيشلا ليك : يرشحتزلا لاق ! ؟ هللا ةردق ىلإ سايقلاب فيكف فيعض هتاذ دح

 اوتآو ةالصلا اوميقأو مكيديأ اوفك مط ليق نيذلا ىلإ رست ملأ» ©هنهوأو ءيش فعضأ نيرفاكلل هللا

 ملف رافكلا لاتق نع اوكسمأ : مهل ليقف ةكمب مهو لاثقلا اوبلط موق نم دمحم اي بجعت الأ يأ «ةاكزلا
 سانلا ن وشخي مهنم قيرف اذإ لاتقلا مهيلع بتك ملف ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإب مكسوفن اودعأو هتقو نحي

 نوعزفيو نونبجيو نوفاخي مهنم ةعامج اذإ نيكرشملا لاتق مهيلع ضرف الف يأ 4ةيشخ دشأوأ هللا ةيشخك
 ويمر او ف هوحرلا ناك ريثك نبا لاق . كلذ نم دشأوأ هللا باذع نم مهتيشخك توملا نم

 نم اوفتشيل لاعتقلاب اورما ول نوقرحتي اوناكو نيكرشملا ىذأ ىلع ربصلاو ةاكزلاو ةالصلاب نيرومأم ةكمب

 مل انبر اولاقو» '"ًاديدش ًافوخ سانلا ةهجاوم نم فاخو مهضعب عزج هنودوي اوناك امب اورمأ (لف مه ءادعأ

 لجأ ىلإ انترخأ الول ؟ لاتقلا انيلع تضرف مل انبر توملا نم ًاعزج اولاقو يأ 4لاستقلا انيلع تبتك

 . 418/1 ريثك نبا رصتخت (0) . 414/١ فاشكلا (1)



 م م مو يا ا ا ص زلوم هر م سو و رب سا 2 مآ

 07 اهنا 2 اليف تولت الو قا نمل بخ بك زيكا تال بيرق لج
 جل انيرحأ الول م لم ع ع اس ع جس
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 ا نم ءوزله أوفي ةنسح مهبصت نإو ديم جورب ف و منك لو توُمْلا ككحرَدي
 - 00 سمس رب سا ص ل صو 2

 يو اًثيِدَح ٍنوهمفي ودكم رتل كركم لاك ٠ هلا دنع ْنَم لك ل يصنف

 2 ما مومو سا مص رص سطس

 قاب 1 ارز كر كطالب دنا وز ون نب ناقل نا لوح 1 يا

 انب حرفيف لتقن الو انلاجآب تومن ىتح بيرق لجأ ىلإ انترخأ ًاله يأ ًاله ىنعمب ضيضحتلل الول 4بيرق
 ميعتو لاف اينذلا:ميعت نإ لمح اي ممل لق ىأ « ىبقتا نل زيش ةرخلالاو لبلق انيندلا عاتم لقت ! ءادعألا

 لويعتتت ال يأ ليقف نوتملظل الرو هرمأ ل تاو هللا ىقنا نأ ياقلا انا كلا عزم روج رقما قاب ةرخآلا

 موق يف ةيآلا نإ : ليهستلا ف لاف ةاونلا ئش يف يذلا طيخلا وهو ًاليتف ناكولو ءيش يندأ مكلامعأ روجأ نم

 مهنيد يف ًاكش ال هوهرك هب اورمأ |ملف . هب اورم ؤي نأ اونمتف لاتقلا نع فكلاب اورمأ دق اوناك ةباحصلا نم

 ولو توملا مككردي اونوكت اغيأ» "”مالكلا قايس يف قيلأ وهو نيقفانملا يف يه ليقو . توملا نم ًافوخ نكلو

 ولو مكئجافيو لجألا ء ءاهتنا دنع توملا مككردي نأ دب الف متدجو ناكم يأ يف يأ «ةديشم جورب يف مستنك

 هللا دنع نم هذه اولوقي ةنسح مهبصت نإوإط توملا فوخ لاتقلا اوشخت الف ةعينملا نوصحلاب هنم متنصحت
 ملع امل هريدقت نمو هللا ةهج نم هذه اولوقي كلذ هبشو ةمينغو رصن نم ةنسح نيقفانملا ءال ؤه بصت نإ يأ

 ا ل ل

 ببسي اذه نولوقي : ىيدسلا لاق هنيدو دمحم مؤشب ب نونعي هنيد يف انلوخدو دمحمل انعابتا ببسب هذه اولوقي

 ىسومب اوريطي ٌةئيس مهّبصت نإوإ» نوعرف موق نع ىلاعت لاق امك ءالبلا اذه انباصأ ًادمح انعابتاو انئيد انكرت

 ريخلا نأ نايبب رجحلا مهمقليو لطابلا مهمعز دري نأب لك رمأ «هللا دنع نم لك لق» «هعم نمو

 هللا دنع نم كلذ لك ةمقنلاو ٌةمعنلاو ةئيسلاو ةنسحلا : ءاهفسلا ءالؤهل دمحم اي لق يأ هللا ريدقتب رشلاو

 ال موقلا ءالؤط امم تانئاكلا عيمج ردصت هتدارإ نعو راضلا عفانلا هدحو وهف هاوس قلاحخ ال ًاداجيإو ًاقلخ

 ةلق ىلع مهل خيبوت وهو ؟ هللا ريدقتب اهلك ءايشألا نأ نوهقفي ال مهنأش ام يأ «ًاثيدح نوهقفي نوداكي

 نمف ةئيس نم كباصأ امو هللا نمف ٍةنسح نم كباصأ امإف ناميالا ةقيقح ًانيبم ىلاعت لاق مث . . مهفلا

 ًاناسحإو هنم ًالضفت هللا نمف ناسحإو ةمعن نم ناسنإ اي كباصأ ام يأ عماس لكل باطخلا «كسفن

 امو هلوقك كادي تبكترا امب اهيف ببسلا كنأل كدنع نمف ةبيصمو ةيلب نم كباصأ امو . ًاناحتماو ًانانتماو

 ل يم ا كاوا وجا ا

 000 ا

 'ردصي ال اذهو «كدنع نم هذه اولوقي ةئيس مهبصت نإو# هدعب قايسلا ءاج اذهو ناميالا صلاخخ وه نم هتلع نع لأسي ال ءيشب رمأ اذا ىلاعت

 . 958/7 رحبلا ها قفانم نم الإ



 ءاسنلا ةروس (4) انك
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 اوزرب اذإف ةعاط نولوقي و (ج:) اظيفح مييلعكلنلسرا ا كوت نمو هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم © اديبش
 3 - ع

 دم < كى 0 مصاص حان مصاص واصل سه ص لس رت سر هس رنا ري هم م د آ3 كي م هع ص سس ع م خم .٠

 هللاب وك و هللآ ىلع لك و نو مهلع ض رعاف نوتيبيام بتكي هللاو لوقت ىذأ ريغ مهنم ةفياط تيب كدنع نم
 ٍج

 ماس الواط ورب ام ماس رب للا ها راس مص مس و حس وا لمص ص رويصرم ل سرر حسره هلل عسا 00

 2 مآ مهءاج اذإ و ه0 اريبك افالتبخأ هيف أودجوا هللا ريغ دنع نم ناكولو ناءرَمْلا نوربدتي الفأ جي اليكو

 هسلعل مهنم ملا ىلوأ لإ و لوسرلا ىلإ هودر ولو هي أاوعاذأ فوملنأ وأ نمل هه سا اص 02 ساب كلومم © ىارس6 لص 8 8# ء
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 م صوص نا راهم ساس 2 »ا مم رب سا جا ص مو2 ىلا وس جا عاص اسوس اس سر صا سس ار ساس صوص
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 م

 7 سقس عرب م غد

 يج الكت ُدَمأَو امْأَب دق هَلاَو أورفك ندا سب تكسي نأ هلا ىمع َنيِنِمْؤمْلا ضر

 عاطأ دقف لوسرلا عطي نم» لاقف لوسرلا ةعاط يف ىلاعت بغر مث . كتلاسر ىلع ادهاش هللا نوكي نأ
 «ًاظيفح مهيلع كانلسرأ |مف ىلوت نموإ هللا نع ُعّلبم هنأل هللا عاطأ دقف لوسرلا رمأ عاطأ نم يأ عهللا
 غالبلا الإ كيلع نإ اهيلع مهل ًابساحمو مهلامعأل ًاأظفاح دمحم اي كانلسرأ اف كتعاط نع ضرعأ نمو يأ
 اي كرمأ : نوقفانملا لوقيو يأ «لوفت يذلا ريغ مهنم ةفئاط تيب كدنع نم اوزرب اذإف ةعاط نولوقيو»
 وهو مهل هلوقت يذلا ريغ مهنم ةعامج ربد كدنع نم اوجرخ اذإف « ةعاطو ًاعمس » لئاقلا لوقك ةعاط دمحم
 اوزاجيل مهلامعأ فئاحص يف هتباتكب ةظفحلا رمأي يأ «نوستيبي ام بتكي هللاوإ» كرمأل نايصعلاو فالخلا

 هللاب ىفكو# هب قثو هللا ىلإ كرمأ ضوفو مهنع حفصا يأ «هللا ىلع لكوتو مهنع ضرعأفإ هيلع
 نيقفانملا ىلاعت باع مث « هيلع لكوت نمل ًانيعمو ًارصان هب ىفكو مهنم كل مقتني هناحبس وهف يأ «اليكو
 عطسيو هناهرب رهظي هربدت يفف ةغيلبلا هظافلأو ةمكحملا هيناعم مهف ىف نآرقلا يف ربدتلا نع ضارعالاب
 (ى أقلتخم نآرقلا اذه ناكول يأ «ًاريثك أافالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولوإ هنايبو هرون
 هرابخأف كلذ نع هزنم هنكلو هيناعمو همظنو هرابخأ يف ًاريبك ًاضقانت هيف اودجول نوقفانم لاو نوكرشملا معزي
 وأ نمألا نمّرمأ مهءاج اذإوإ ديمحلا ميكحلا ليزنت هنأ ىلع لدف . ةمكحم هيناعمو , غيلب همظنو , قدص
 ةميزهلاو ةبكنلا وأ ةمينغلاو رفظلاب نينم ؤملا نع رابخألا نم ربخ نيقفانملا ءاج اذإ يأ «هب اوعاذأ فوخملا
 نيملسملا ىلع ةدسفم هل مهتعاذإ يف ناكو هتقيقح ىلع اوفقي نأ لبق هب اوثدحتو هو رهظأو هوشفأ يأ هب اوعاذأ
 كلذب مالكلا ءال ؤه كرتول يأ «مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهنمرمألا يلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ هوّدر ولو#
 نيذلا هملعل مهنم رئاصبلا لهأو ةباحصلا ءاربك ىلإو ِةِقك هللا لوسر ىلإ هودرو مهغلب يذلا رمألا
 الإ ناطيشلا مقعبتال هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو» رمألا يلوأو لوسرلا نم يأ مهنم هنوجرختسي

 ايف ناطيشلا متعبتال نآرقلا لازنإب هتمحرو لوسرلا لاسرإب نونمؤللا اهيأ مكيلع هللا لضف الول يأ «ًاليلق
 الإ فّلكُيال هللا ليبس يف لتاقف# لاقف داهجلاب لوسرلا رمأ مث . مكنم ًاليلق الإ شحاوفلا نم هب مكرمأي
 فلختي متهت الو رصنلاب دوعوم كنإف كدحو ولو هللا ةملك ءالعإال دمحم اي لتاق يأ «كسفن



 اطل سماخلا ءزجلا

 ُج رح ِ

 هللا نَكَو انن لثك رمل نكي ةئيس ةعلمش عفش نمو اَبنم أهم بيصت ردأ كل يس ةعئقل هش عفش نم

 (2© ابيسح ِءْيَش 5 لك لع ناك هلأ نإ وذو راهن نسحأ اب يو محا © 2 اًتيقُم ًْ حش لك لع

 2 ًائيدح هللا نم ف ا ل لإ دسعمْجَبل هال هتكإال هلأ

 3 ل نأ هللا ىسعإل هيف مهّبغرو لاتقلا ىلع مهعجش يأ «نينمؤملا ضرحو#» كنع نيقفانملا
 ينمو كفيت ىأ يختل ديف لا نم 4 تعلو يكب للا نمذعو اذه اورتك نسل

 7 :د دشأو ًأسأب دشأ هللاو» ةكم حتفيو ردب يف مهتميزهب هللا مهفك دقو , راجفلا ةرفكلا رش

 ام يصساس ا ا

 د ا ل لا ا و ا

 اريحف ةيحتب متييح اذإو» 08 رلخأ لك يزاجيف ا يأ ' هأتيقم ءيش لك

 مّلس ام لثمب هيلع اور وأ مّلس امم لضفأب هيلع اودرف ملسملا مكيلع مّلس اذإ يأ «اهودر وأ اهنم نسحأب
 ال هللا» ةريبكلاو ماا رن تضاش «أييسح ءيش لك ىلع ناك هللا نإ»

 ير ف كا ال قا ةمايقلا موي تاسعا لإ مكر زبت نم مكنت هاوس دوت هل يذلا دحاولا
 هانعمو ماهفتسا هظفل «ًاثيدح هللا نم قدصأ نمو# باسحجلاو ءازجلل ردحاو ديعص يف نيرخآلاو نيلوألا

 . نيملاعلا بر هللا نم دعولاو ثيدحلا ىف قدصأ دحأ ال يأ يفنلا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلاو ةحاصفلا نم ًاعاونأ تايآلا هذه تنمضت : ةعغالتلا

 ظفل راعتساف ةيقابلاب ةينافلا نوعيبي ىا «ةرخآلاب ايندلا ةايحا نورشي# هلوق ىف ةراعتسالا ١

 5 ةراعتسالا فيطل نم وهو ةلدابملل ءارشلا

 . «ةدوم هنيبو مكنيب نكي مل نأك» يف ضارتعالا

 *  «هللا ةيشخك سانلا نوشخي» يف لمجملا لسرملا هيبشتلا .

 . «فوخلا وأ نمألا# نيب قابطلا - 5

 ىفو 4ةعافش عفشيإ» فو «اوييحف متييح#» فو # ةبيصم مكتباصأ# يف قاقتشالا ناجل ه

 . «نوتيبيو .. تيب

 ؟ 0 رقلا نوربدتي 0 ف 0 هب داري يذلا مو



 ءاسنلا ةروس (4) هلت

 «اهنم لفك هل نكي ةئيس ةعافش عفشي نمو اهنم بيصن هل نكي ةنسح ةعافش عفشي نم» هلوق يف كلذكو
 .. اهييترتلا لع كلد لباقي اه يدوي منارتكا رآ نينعف ىت وي ىلا ىمو ةيعيدبلا تاتسحلا نفالهو

 هلوق نيبو ةئيسلاو ةنسحلا نم لك يأ «هللا دنع نم لك لقإل ىلاعت هلوق نيب ضراعت ال : هبليبت
 ببسب ًابسكو ًاببست ةيناثلاو ًاداجيإو ًاقلخ ىأ ةقيقحلا ىلع ىلوألا ذإ 4كسفن نمف ةئيس نم كباصأ اموإ»

 ٍابعلا ىلإ ةثيسلاو « هللا ىلإ ةنسحلا ةبسن : لوقن وأ « مكيديأ تبسك |مبف ةبيصم نم مكباصأ امو#.بونذلا

 رشلاو كيديب هّلكربخلا ) كك هلوقك ةقيقحلا يف هنم ءيش لك ناك نإو مالكلا يف هللا عم بدألا باب نموه

 . ملعأ هللاو ( كيلإ سيل

 «ًايحر ًاروفغ هللا ناكو ةمحرو ةرفغمو . . ىلإ . . . نيعتف نيقفانملا يف مكل (ف» : ىلاعت هللا لاق
 . ( 55 ) ةيآ ةياهن ىلإ( 88 ) ةيآ نم

 نيقفانملا لاوحأ نم رخآ عون ركذب بقع , ةيزخملا نيقفاملا فقاوم ىلاعت ركذ ل : ةبسانملا
 يضفي الكل ناسنإ لتق ىلع مادقإالا لبق تبشتلاب رمأو . دمعلا لتقلاو أطخلا لتقلا مكح ركذ مث « ةعينشلا
 . ةرخالا يف ةعيفرلا مهزانمو نيدهاجملا بتارم ىلاعت ركذ مث . نيملسملا نم دحأ لتق ىلإ

 : رعاشلا لاق ًابولقم ءىشلا ُدر سكرلا لصأو مهسّئنوأ رفكلا ىلإ مهّدر «مهسكرأزو : صحفغللا
 «”اروزلاو كفالا اولاقو ًةاصع اوناك مهنإ رانلا ميمح يف اوسكرأف

 مهومتفداص « مهومتفقث» دايقنإالاو سل 0 قيضلا وهو رصحلا نم تقاض #« ترصح#»

 اهيف اوبلق «اهيف اوسكرأ» اوتبتف 4اونيبتف» مهوهتدجوو

 ناكف , هعم ناك نم سان 6-50 لكي يبنلا نأ تباث نب ديز نع -! .: لوزمْلا ُبَبَس
 يف مكل اهفإ» هللا لزنأف . ال : مهضعب لاقو « مهلتقن :مهضعب لاقف نيتقرف مهيف كي يبنلا باحصأ

 هجرخأ ( ديدحلا ثبخ رانلا يفنت امك ثبتملا يفنت ةبيط اهنإ ) كي لاقف ةيآلا «.. . نينكف نيقفانملا
 . ناخيشلا

 هيقلف مالسرالا ديري وهو ًارجاهم ءاجف كك يبنلا ىلع ًاديدش ناك « ديزي نب ثراحلا » نأ ىوري - ب
 نأ نم ؤل ناك اموإ# هللا لزنأف هلتقف  رعشي ال شايعو مالسإالا ديري ثراحلاو «  ةعيبر يبأ نب شايع »
 . ةيآلا ”«أطخ الإ ًانمؤم لتقي

 0 0 ا ل م

 )١( يراخبلا هاور (”) . 47 ص لوزنلا بابسأ (7) . تلصلا يبأ نب ةيمأل تيبلا .



 <« سماخلا ءزجلا

 حربا مس ُْ تدع يب ام ص سل رص رس حمم عرس م
 للضير نمو هلل لص نم أودع نأ نوديرتأ أوبسك امي مهسكرأ | هللآو نيف َنيقفتتمْلا ف كلا *

 ف الرو رس سا صل ع رار سس ع شي مس يمص مس قسى

 ّ قَح هالو مهم ادع الق «آوس نونوكسف أورفك م نورفكت ول أودو 20 الين ره دجت نلف هلل
0-0 

 سل كك ع سلوا مه مودم ممل هو ريو سام ريبرشس مارب مربورل جري ربل ةحومرم

 الو ايلو مهنم اوذخ الو مهومت دجو ثيح مهواتفأو مهوذخف اولوت نإف هل يبس ىف أور

 ع ىرعرب ريرع ياس 3 يار, بوص يمص سا ةء َ

 نا مهرودص ترصح ”ٌقوماج وأ قم مس مكحنيب موق لإ نوصي نيذلا ال 5 اريصن

 هءمصردغ م72 ل و 0 ا ا لا ل ا لا لا ل عور» سوربي مريبد سريري سو

 اوقْلَأَو ف ولتنمي لَ ركولدغأ نإ رقواتنقلف كبلع مهطلس هلل ءاشولو مهموق ًاوانقي وأ مولتاقي

 م راموس ى راس ساس سرا ظاس 6 ع ع سا يع م رج رس ا و يمرس ب رق لس رس و ص رص ريع ل ارم ص

 مهموق اونماي ءو رثونماي نأ نوديرب / نيرا + َتوُدِحَمَس تج اليس مهبل كل هلا ّلعَج اق لسا كبل

 نونمؤملا اهيأ مكل ام يأ «اوبسك امب مهسكرأ هللاو نيتنف نيقفاتملا يف مكل مف» : ركسيغللا
 نوقفانم مهنأ لاح لاو مهلتقن ال لوقي مكضعبو مهلتقن لوقي مكضعب . نيقفانملا نأش يف نيتقرف متحبصأ

 نوديرتأ يأ «ُهّللا لضأ نم اودهت نأ نوديرتأ# نايصعلاو قافنلا ببسب رفكلا ىلإ مهّدرو مهسكن هللاو

 اونظن الو مهرمأ يف اوفلتخت ال ىنعملاو نيعضوملا يف خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالاو . هللا هلضأ نم ةياده

 هل دجت نلف هللا هللضي نم يأ ًاليبس هل دجت نلف هللا للضي نموإ» مهالضب مكح هللا نأل ريخلا مهيف
 اورفكت نأ نوقفانملا ءال وه ىنمت ىأ «ءاوس نونوكتف اورفك اك نورفكت ول اودوإ ناميالاو ىده ا ىلإ ًاقيرط
 ال يأ هللا ليبس يف اورجابي ىتح ءايلوأ مهنم اوذختت الف ًارافك ًاعيمج اوحبصتو مهو متنأ اووتستف مهلثم
 اوّلوت نإفإ» هللا ليبس يف داهجلاو ةرجهلاب مهناميإ اوققحيو اونمؤي ىتح ًادحأ مهنم اوقداصت الو اولاوت
 نونمؤملا اهأ مهوذخف هللا ليبس يف ةرجحلا نع اوضرعأ نإ يأ *مهوقدجو ثيح مهولتقاو مهوذخف

 الو هور صتتس ال يأ «ًارسيصن الو ًايلو مهنم اوذختت الوإط مرح وأ لح يف مهوهتدجو ثيح مهولتقاو
 مسكنيب موق ىلإ نولصي نييذلا الإ ةرصنلاو ةيالولا مكل اولذب ولو رومألا يف مهب اونيعتست الو مهوحصنتست
 مهمكحف فليب مهيفاولخدف مكردهاع موق ىلإ نوأجليو نوهتنب نيذلا الإ يأ «قاثيم هتبد
 يمت سس اذهو 4م هموت اولتاقي أ مكولتاقي ن أ مهرودص ترصح مكوءاج وأ» مهئامد نقح يف كئلوأ

 الو مكعم اوسيل موق مهف مهموق لاتقو مكلاتق نع مهرودص تقاض دقو مكوءاج نيذلا الإو يأ لتقلا نم

 مهاوقل ءاش ولو مكنع مهفك نأ مكب هفطل نم يأ «مكولتاقلف مكيلع مهطلسل هللا ءاش ولو# مكيلع

 مهيلع مكل هللا لج (مف ملسلا مكيلإ اوقلأو مكولتاقي ملف مكولزتعا نإفإ» مكولتاقف مكيلع مهارجو
 مكوملاس اماط مهرلتاقت نأ مكل سيلف مكل اوملستساو ماقناو لاتقب مكل اوضرعتي مل نإف يأ «ًاليبس

 نأ نوديري نيقفانملا نم نيرخآ ًاموق نودجتس يأ *مهموق اونمأيو مكونمأي نأ نوديري نيرخآ نودجتسإ#

 دسأ » نم موق مه : دوعسلا وبأ لاق مهيلإ اوعجر اذإ رفكلا راهظإب مهموق اونمأيو ناميالا راهظإب مكونمأي
 اوثكنو اورفك مهموق ىلإ اوعجر اذإف نيملسملا نم اونمأيل اودهاعو اوملسأ ةنيدملا اوتأ اذإ اوناك « نافطغو



 ءاسننلا ةروس (4) 23535

 و 0 وراس جا هدن اك را م ملل 2 روزا ورز مولع مد

 مهوذشل مهيديأ اوفكيو لسا ركيلإ أو اوقليو ركولزتعي رأ نإف اياطصبنارقيل لإ زخ

 لإ ام مو 1 و 2 رد رك

 م لفي نمّؤمل َناكامو ) ايم اطلس مِلع كَل انأَعَج - ركيللوأو مهومتفقت ثيح 0

 ع حك ص 64مسجخ م ظةدرس صا م وم ملم ل يمل رب مال يي ورإإ رز رز 530

 5 ان ِإ هلم هلها كإ ةملسم ةيدو نق مرحه يؤم لق راع

 رود حمم ل لو ماض لعروس رز ءوم 2 ل همم دو 0 1

ل يدق قيم مهنيبو ركشيي موق نم ناك نيو 58 ةبقرريرحتف نمؤم وهو
 ري رحت هله كَ 

 رك سرا و ريدم | مسرع رم نا 010 عاص صم يمص ياس يل نس صوب ص اجا مب ل حل | ملم 1

 انمؤم لتقي نمو 05 اًميكَح اًميِط هللا ناك هل نم ةيون م ل

 # ماس رع جس س ل صم سل | حمس 12 0 ا 0

 2 اًميظَع اباذر هل دعاو تعلو هيلع هللا بضعو ايف ادن مناهج رهوازحلا دمعتم

 نيملسملا لاتق وأ رفكلا ىلإ اوعد !ملك يأ «اهيف اوسكرأ ةنتفلا ىلإ اوُدر املك 0مهموق اونمأيل مهدوهع

 ملسلا مكيلإ اوقليو مكولزتعي مل نإفإ» ريرش ودع لك نم رش مهف لكش أوسا ىلع هيف اوبلقو هيلإ اوداع
 مصولتقاو مهوذخفإ» مكلاتق نع مهيديأ اوفكيو مكيلإ اوملستسيو مكوبنتجي ما نإف يأ 4مييديأ اوفكيو
 مهيلع مكل انلعج مكئلوأو» مهومتبصأو مهومتدجو ثيح مهولتقاو مهورسأف يأ # مهومتفقث ثيح
 اموإ» مهتنايخو مهردغ ببسبًانيب ًاناهربو ةحضاو ةجح مهلتقو مهذخأ ىلع مكل انلعج يأ «أنيبم ًاناطلس
 نأل أطخلا هجو ىلع الإ نم ؤم لتقي نأ هب قيلي الو نم وم يغبني ال يأ «أطخ الإ ًانمؤم لصقي نأ نمؤمل ناك

 «اوقدّصَي نأ الإ هلهأ ىلإ ةملسم ٌةيدو ٍةنمؤم ةبقر ريرحتف ًاطخ ًانمؤم لتق نموإل ناودعلا نع ٌرجاز ناميإالا
 هيلعو . اهئايحإك قرلا ديق نم اهقالطإ نأل ةنمؤم ةبقر قاتعإ هيلعف أطخلا هجو ىلع ًانمؤم لتق نمو يأ
 يف عراشلا بجوأ دقو « ةيدلا اوطقسأف لتاقلا نع ةثرولا افع اذإ الإ لوتقملا ةثرو ىلإ ةادؤم ٌةيد كلذك
 ةلقاعلا ىلع ليرالا نم ةئام يهو ةيدلاو « لتاقلا لام يف ةنمؤم ةبقر ريرحت يهو ةرافكلا : نيئيش أطخلا لتقلا

 ًارافك هموقو ًانم ؤم أطخ لوتقملا ناك نإ يأ «ةنمؤم ةبقر ريرحتف نمؤم وهو مكل ودع موق نم ناك نإفإ»
 نم ناك نإوإ» نيملسملا ىلع اهب اونيعتسي الثل ةيدلا نوداطقف ةرافكلا هلتاق ىلع امنإف نوبراحملا مهو ءادعأ
 ةرفك موق نم أطخ لوتقملا ناك نإو يأ «ةنمؤم ةبقر ريرحتو هلهأ ىلإ ةمّلسم ةيدف قاثيم مهنيبو مكنيب موق

 قاتعإ لتاقلا ىلع أضيأ بخيو مهتدهاعم لجأل هلهأ ىلإ عفدت ةيد هلتاق ىلعف ةمذلا لهأك دهع مهنيبو مكنيب
 مايص هيلعف ةبقرلا دجي مل نمف يأ «هللا نم ةبوت نيعباتتم نيرهش مايصف دبي مل نمفإ» ةنمؤم ةبقر

 يأ «ًاسيكح ًابلع هللا ناكوإ مكيلع ة ةبوتلا لجأل كلذ مكل ىلاعت عرش اهنع ًاضوع نيعباتتم نيرهش
 لاقف ةديدشلا هتبوقعو ءاركنلا هتيرجو دمعلا لتقلا مكح ىلاعت نيب مث .. عرش اهف أيكح هقلخب ًايلع
 هلتقل ًادمعتم هناميإب ًالاع نم ؤم لتق ىلع مدقي نمو يأ «اهيف ًادلاخ منهج هؤازجف ًادمعتم ًانمؤم لقي نموإ»
 نبا لاق اك نم ملا لتق لحتسا نم ىلع روهمجلا دنع لومحم اذهو « ماودلا ىلع اهيف ادلخت منهج هؤازجف

 . رصتخملا نم 477 ١/ ريثك نبا يفو 77/8 رحبلا يف دمع لتاقلا مكح ليصفت رظنا (1)



 6 سمانا ءزجلا

 - 0 م حرص هل ل دوغ هم مع ا غ2 سر

 نوع انمْؤم تسل مدلَلآ كبل هَولُأ نمل الوم كالو أببتت هلآ يبس يف يرض اذ أونم# نأ ماتَ
 ا جر همر عم رواممب ظوم س م م موا 000

 انك اأثبتف كبل داق لَم مك دك أ :ريكح ماعم دسفايتالا ةزيشا ضرع

 ميول وس ارت تار را نام اا ه2 اربح نولمعت

 0 تم ل رص ا مصاص كور ل سد 7-2000 0 سا ا ةعاى. م

 و رب ا 20 حلم لاو 0000 رم

 0 احر اروفغ هللآ ناكو ةمحرو ةرفغمو هنم تاجرد 3 2 اًميظَع ار 5 يجمل هللأ

 هلانيو يأ «ًاميظع ًاباذع هل ٌدعأو هنعلو هيلع هللا 20 ًارفاك حبصي لتتقلا لالحتساب هنأل سابع

 يف معبرض اذإ اونمآ نيذلا اهمأ اي» ةرخآلا ىف ديدشلا باذعلاو هللا ةمحر نم درطلاو هللا نم ديدشلا طخسلا

 مكل نيبتي ىتح لتقلا يف اولجعت الو اوتبثتف ءادعألا وزغل داهجلا يف مترفاس اذإ يأ #اونيبتف هللا ليبس

 مالسبالا ةيحتب مكايح نمل اولوقت الو يأ «ًانمؤم تسل مالسلا مكيلإ ىقلأ نمل اولوفت الوإ# رفاكلا نم نمؤملا
 نيبلاط مكنوك لاح يأ «ايندلا ةايحلا ضرع نوغتبت# هولتقتف لتقلا نم ًافوخ اذه تلق امنإو ًانمؤم تسل
 مدعأ اموهو كلذ نم ريخ وه ام هللا دنعف يأ «ةرييثك مناغم هللا دنعفإ لاوزلا عيرس ماطحوه يذلا هلام

 رو «اونيبتف مكيلع هللا نمف لبق نم متنك كلذكإ» ميعنلاو باوثلا ليزج نم مكل
 امب ناك هللا نإ# مكلاحب هللاح اوسيقو ًانمؤم اولتقت نأ اونيبتف ناميالاب مكيلع نمو مالسولل مكادهف

 الإ لاقف نيدهاجملا ةليضفب ىلاعت ربخأ مث ٠ اهيلع مكيزاجيف مكلامعأ ىلع ًاعلطم يأ «ًاريبخ نولمعت

 ال يأ «مهسفنأو مهاومأب هللا ليبس يف نودهاجملاو  ررضلا يلوأ ريغ  نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي
 ىمعألاك راذعألا لهأ ريغ هللا ليبس يف هسفنو هلام دهاج نم عم نينم ْوملا نم داهجلا نع دعق نم ىواستي

 مأ نبا ماق ةيآلا تلزن الو . اهيلإ نوجراخلاو ردب نع نودعاقلا مه : سابع نبا لاق ضيرملاو جرعألاو

 هللا لزنأف - ىمعأ ناكو  تدهاجل داهجلا .عيطتسأ ول هللاوف ةصخر نم يل له : هللا لوسر اي لاقف موتكم

 هللا لضف يأ 4ةجرد نيدعاقلا ىلع مهسفنأو مهاومأب نيدهاجملا هللا لضفإط «ررضلا يلوأ ريغإ»
 ام اماوقأ ةئيدملاب نإ ) : ِهِلكي لاق |ك ةينلا يف مهئاوتسال ةجرد راذعألا لهأ نم نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا

 مع : لاق ؟ هللا لوسر اي ةنيدملاب مهو : اولاق هيف. تكمل معو الإ راو نما عدعطف او نيم نم مكر

 مهقحل ررضأ بيبسب نيدعافلاو نيدهاجملا نم ًالكو يأ «ىنسحلا هللا دعو ًالكو# ©( رذعلا مهسبح

 لضفو يأ «ًاميظع ًارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لضفو#» ةرخآلا يف نسحلا ءازجلا هللا مهدعو

 ةمحر و ةرفغمو هنم تاجرد# ميظعلا رفاولا باوثلاب رذع ريغب نيدعاقلا ىلع هللا ليبس ين نيدهاجملا هللا

 ةنجلا يف نإ ) ثيدحلا يفو ةمحرلاو ة ةرفغملا عم ضعب نم ىلعأ اهضعب لزانم يأ «ًاميحر ًاروفغ هللا ناكو

 ©”( ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام هليبس يف نيدهاجملل هللا اهدعأ ةجرد ةئام

 )١( يراخبلا هجرخأ . )١( يئاستلا هجرخأ .



 ءاسنلا ةروس (4) ؟ةم

 : ىلي اهف اهزجون ًاعاونأ عيدبلاو نايبلاو ةغالبلا نم تايآلا هذه تنمضت : هعغالتلا

 ؟ «اودهت نأ نوديرتأ»» يفو ؟ «نيقفانملا يف مكل افإ» يف راكنإالا ىنعمب ماهفتسالا - ١

 . «نودهاجملاو . . نودعاقلا» كلذكو هللا لضأ نم اودهت نأ» يف قابطلا - "

 «ًاروفغو . . ةرفغم» فو «اورفك امك نورفكت#» يف رياغملا سانجلاو " 

 ىلع نيدهاجملا هللا لّضفو . . مهسفنأو مهلاومأب نيدهاجملا هللا لضفإ» يف بانطإالا -
 . «ًأطخ ًانم ؤم لتق نمو» «أطخ الإ أنم ؤم لتقي نأ» يف كلذكو «نيدعاقلا

 راعتساو ءادعألا لاتق يف يعسلل برضلا راعتسا «هللا ليبس يف متبرض اذإوع يف ةراعتسالا

 . هللا نيدل ليبسلا ةراعتساو . داهجلل برضلا ةراعتسا هيفف . هللا نيدل ليبسلا

 . كولمم قتع يأ لكلا دارأو ءزجلا قلطأ «ةبقر ريرحتفإ» يف لسرملا زاجملا

 ظيلغتلا ةياغ يف هتبقاع تناك اذهلو مالسإالا رظن يف مئارجلا مظعأ نم دمعلا لتقلا : دئيئراوفلا
 هينيع نيب بوتكم ةمايقلا موي ءاج ةملك رطشب نمؤم ملسم لتق ىلع ناعأ نم ) : يي لاق دقو ديدشتلاو

 ىتأ اف "6 نمؤم لجر تن نم للا ىلع ثوم ايندلا لاوزل اشي ثيدحل فو" هللا ةمحر نم سي

 0 ل
 قرلا ديق نم اهقالطإ نأ ذإ رارحألا ةلمج يف اهلئم ًاسفن لخدي نأ همزل ءايحألا ةلمج نم ةنمؤم ًاسفن جرخأ

 كلذ ىلع لدأ سيلو ىرخألا ممألا يف رارحألل سيل ام قوقحلا نم هل مالسرالا يف قيقرلا دبعلاو , اهل ءايحإ

 هضرم ىف كي هلوقو «ءاوس هيف مهف مهنايأ تكلم ام ىلع مهقزر يدارب اوُلَضُ نيذلا (مفط ىلاعت هلوق نم

 ةلماعم ىلع علّطب نمو ( ( نوقيطي ال ام مهوفلكت ال مكناميأ تكلم امو . ةالصلا ةالصلا ) هيف تام ىذلا

 ابهنأ نيح يف ديبعلا قاقرتسا رحت ةيبرغلا ممألا يه اهو ٠ لوقث ام ةححص ًايلج هل حضتي اكيرمأ يف جونزلا

 راهعتسالا مساب . بوعشلاو ممألاو تاعامجلا قرتستو دارفألا قاقرتسا مرحتو .رارحألا قرتست

 تررح يتلا ةقداصلا هتيندمو مالسإالا ةراضح نم ةفئازلا ةيندملاو ةموعزملا ةراضحلا هذه نيأف . بادتنالاو

 ! ؟ دارفألاو ممألاو بوعشلا

 »#م#

 «ًايظع كيلع هللا لضف ناكو . . ىلإ . . . مهسفنأ يماظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإط : ىلاعت هللا لاق

 . ( "١١ ) ةيآ ةيابن ىلإ ( ة1/ ) ةيآ نم

 )١( يقهيبلا هجرخأ (1) . هجام نبا هجرخأ .



 نيذلا داهملا نع نيدعاقلا باقع ركذب هعبتأ , راربالا نيدهاجملا باوث لاعت ركذ ا ١ هةيتباما
 نم اهيلع بت رتي ام ركذو ناكالا راد ىلإ رفكلا راد نم ةرجهلا يف ىلاعت بغر مث ؛  رفكلا دالب يف اونكس

 ةقيرطو رفاسملا ةالص ىلاعت نيب فوخلا ثودحل ًاببس ةرجهلاو داهجلا ناك امل مث 4 باوغلاو رجألاو ةعسلا

 لجر فاصنإ وهو الأ خيراتلا هلجس ةلادعلل راصتنالا يف لثم عورأ ركذب كلذ عبتأ مث . فوخلا ةالص
 . ةرونملا ةنيدملا يف راصنألا نم تيب لهأ مهو هيلع اورمآت نيذلا ةنادإو ةقرسلاب ًايلظ مهتا يدوب

 مارا :ةبيتق نبا لاق بارتلا وهو ماغرلا نم قتشم ًالوحتمو ًابهذم «[غارم» : صتتنفغللا
 كم ممل لي مضاشم يف مه ارم هوق نع جرخ (لسأ نإ ناك لجرلا نأ هلصأو دحاو رجاّمْلاَ
 رصق لاقي صققنلا : رصقلا «اوٌرصْقَتل قزرلا يف اعاستا 4ةعسإف '”ةرجه كي يبنلا ىلإ هريصم يمسو
 «اهترصقأو اهترّصقو ةالصلا ترصق تاغل ثالث اهيف : ديبع وبأ لاق نيتعكر ةيعابرلا ىلص اذإ هتالص

 ال تاقوألا دودحم «ًاتوقوم» ظقيتلاو ظفحتلا ةلق نم ناسنإلا ىرتعي يذلا وهسلا : ةلفغلا «نولفغت»
 «ًانارخ» عفاذملاو عزانملا يأ مصاخملا ىنعمب ميصخلا «ًايصخ» اوفعضت «اونهت» هتكو نع هجارخإ روع

 . ةنايخلا يف ًاغلابم

 نوفختسي اوناكو ةكمب اوماقأ نيملسملا نم موق ناك : لاق سابع نبا نع - أ: كورلا بس

 ءال وه انباحصأ ناك : نوملسملا لاقف مهضعب بيصأف مهعم ردب موي نوكرشملا مهجرخأف - مالسإلاب

 . ةيآلا "4... مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ» تلزنف جورخلا لع اوهركاو نيل

 لاق ةرجهلا يف هللا لزنأ ام عمس املف ًاضيرم ناكو ةكمب نيفعضتسملا نم سيقلا نب ةرمض ناك ب

 ىلعو هولمحف ةكمبي ةليللا تيبأ ال هللاو 3 قيرطلا يدتهأل ينإو نيفعضتسملا نم تسل ينإف ينولمحا هدالوأل

 مث هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نموإ هللا لزنأف ميعنتلاب قيرطلا يف تاهف هب اوجرخ مث ريرس
 (2 ع هللا ىلع هرجأ عقو دقف توملا هكردي

 ةداتق ٠ هراج نم ًاعرد قرس رفظ ينب نم « قريبأ نب ةمعّط »هل لاقي راصنألا نم ًالجر نأ يور - ج

 يدوهيلا « نيمسلا نب ديز » دنع اهأبخف هيف قرخ نم رثتني قيقدلا لعجف . قيقد بارج يف « نامعنلا نبا

 اوهتنا ىتح قيقدلا رثأ اوعبتاو هوكرتف ملع اهب هل امو اهذخأ ام فلحو دجوت ملف ةمعط دنع عردلا تسلا

 انب اوقلطنا : رفظ نب تلاقف دوهيلا نم سان هل دهشو ةمْعَّط لإ اهعفد : لاقف اهوذخأف يدوهيلا لزنم ىلل

 نأ كو هللا لوسر مهف يدوهيلا ةقرسو هتءاربب اودهشو مهبحاص نع لداجي نأ هولأسف دللي هللا لوسر ىلإ

 ةمّعُط برهو ةيآلا « . . هللا كارأ امب سانلا نيب مكحتل قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأ اّنِإ» ةيآلا تلزنف لعفي

 . "2هلتقف هيلع طئاخلا طقسف هلهأ قرسيل ةكمب ًأطئاح بقنو دتراو ةكم ىلإ

 )١( ريثك نبا رصتخم (”) . 7”. /ه يبطرقلا (؟) . 154 ص نآرقلا بيرغ ريسفت ١/ 43237
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 ءاسنلا ةروس (4) »6

 مرو 2 ءإ ح ع م ودآ هسآد م مسا مو مور جرو م ل لس 00 همم امص 2

 هه رن لأ اوك ضئرألا ىف نيفعضتسم اأو منك م أوك مون ةنأ ملاك ةكِيتلمَ ةكيتلملا مهلفوت نبذل َن

 ملام موص وري ع 10 2 01 ما. همس دك 0

 ءاسنلاو لاجِرلا نم َنيفعْضتسملا اَّلِإ © ايصُم ْتءآَسَو مج مهثوام َكيدلوأَف ايف أورحاَبتق ةعساو
 ع

 م5 رم 82 ص س خوادم مر حس - مو م ع وك

 اًوُمع هللا ناك منع وفعَ نا أ هللا ىمع َكبتلواق 2 البيس َنوُدَبم الو ةليح نوعيطتسنال نول

 سرع وم مس ذأ 2. . هك

 ءقإب نم جري نمو و اريك اَتَعرم ضرألا يف ديه لبس ف بمب نمو * © اوُمع
 اًذإو هج اميحر اًروُفَح هلل نك أ لع ردرحبأ مَقو دَفَف تملأ كرد مث ءهلوسرو هلل لإ اياهم مص را ريو مص لل سا ل ل ياسو

 اوف ني ركتتقب نأ مف نإ ةؤلصلا نم , اورصقت نأ حانج بلع سيلك 1 لَك ضرألا ىف ُمَبرَص ع م عررم ه- 2 وه ريوس 6 # مرا 2 سير مور

 يملاظ مهنوك لاح ةكئالملا مهافوتت يأ «مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ» : ريسيفللا
 انك اولاق معنك ميف اولاق» ناميإلا راد ىلإ ةرجحلا كرتو كرشلا راد يف رافكلا عم ةماقإلاب مهسفنأ

 هللا ضرأ نكت ملأ اولاق» اهيف نيدلا ةماقإ نع نيزجاع ةكم ضرأ يف نيفعضتسم انك : نيرذتعم اولاق

 رفكلا راد نم اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ تسيلأ : ًاخيبوت ةكئالملا مهل تلاق يأ ؟ 4اهيف اورجاهتف ةعساو
 مهئازمل انايب ىلاعت لاق ؟ ةشبحلا ىلإو ةنيدملا ىلإ رجاه نم هلعف (ئك هللا نيد ةماقإ ىلع اهيف نوردقت راد ىلإ
 مهنم ىلاعت ىنثتسا مث ؛ , ًاريصمو ًارقم تءاسو رانلا مهرقم ي أ «ًاريصم تءاسو منهج مهاوأم كئلوأف»

 نوعيطتسي ال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ» لاقف ةرجهحلا نع نيزجاعلاو ةفعضلا

 مهفعضتسا نيذلا لافطألاو ءاسنلاو لاجرلاك ًافعضتسم مهنم ناك نم نكل يأ 4ًاليبس نودتيي الو ةليح
 لصوملا قيرطلا نودتبي الو صالخلا نوعيطتسي الو ةرجهلا نع مهفعضو مهراسعإال اوزجعو نوكرشملا

 ةرجهحلا اوكرتي مل مهنأل مهنع وفعي نأ هللا لعل يأ «مهنع وفعي نأ هللا ىسع كلوأفإ» ةرجحلا رادل

 قيقحتلا ديفت هللا مالك ف ىسعو « راذعألا لهأل رفغيو وفعي يأ ًروفغ ًاوفع هللا ناكو» ًارايتخا

 هنطو قرافي نم يأ ةرجهلا ىف بيغرت اذه «ةعسو ًاريثك ًامغارم ضرألا يف دجي هللا ليبس ىف رجابي نمو
 يف ٌةعس دجيو هودع فنأ هب مغارُي ًاريبك ضرألا يف ًالوجتمو ًارجاَهُم دجي ءادعألا ديك نم هنيدب ًارارف برهيو
 #« نودبعاف يايإفةعساو يضرأ نإ اونمآ نيذلا يدابع ايؤ» دابعلا ىلع غباس هقزروةعساو هللا ضرأف قزرلا

 جرخ نمنأ ملاعت ربخأ هللا ىلع هرجأ عقودقف توملا هكردي مث هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو»

 رجأ تبث دقف ةرجحلا راد هغولب لبق تام مث هلوسرو هللا ىلإ هنيدب ًاراف كرشلا صضرأ نم ًارجاهم هدلب نم
 يف مستبرض اذإوإ» مسي ابحر دابعلا ىلع ًارتاس يأ «ًاسيحر ًاروفغ هللا ناكوإ» ىلاعت هللا ىلع هترجه

 مثإ الف |مهريغوأ ةراجتلا وأ وزخلل مترفاس اذإو يأ «ةالصلا نم اورصُقت نأ حانج مكيلع سيلف ضرألا

 نإ يأ «اورفك نيذلا مكتفي نأ متفخ نإ نيتعكر ةيعابرلا اولصتف ةالصلا نم اورصقت نأ مكيلع



 نيد سماخلا ءرجلا

 كعم مهنم ةَقياَط مكلف ةولصلا مه َتَقَأَف ميِف تنك اًذإَو هيو ان اني م اودع ركل ولاكن رفاكلا نإ
 ير 1 مل ل همام خه ع هور غو ا ل 8 موس

 ًاوذخايلو كعمأ أواصيلأف اواصي ل ئرخأ ةَاَطتَعِلَو ركب ارونم اوك دجال

 2 ل م ميل م يارب دس يرسل آس هءرئبام ه5 سم م رج رج سس سعى رم ور هءقم هءرعم د

 ةدحو ةليم نوليميف ركتعتماو ركتحلسا نع نولفغت ول أورفك َنيِدلَأ دو مهحلسأو مهرذح

 و 7 5 و 2 ةاسل ما مها ور امص لس الرا

 ركرذح أوُدَحَو ٌركَتحلَسأ وعض نأ صم مننُك وأ طم نَم ىذأ ركب ناك نإ كبل حاتج الو

 يو لو ادوعقو امني هلا وو ذاك ةَلَصلا ٌميَصَماَذَو © نيم ابدع َنِرفَكفل دل
 تناك ثيح عقاولا نايبل وه امنإو طرشلل سيل فوخلا ٌركذو « ةرفكلا مكئادعأ نم هوركم مكلاني نأ متيشخ

 نب رمعل تلق لاق « ةيمأ نب ىلعي» ثيدح هدي ؤيو نيكرشملا ةرثكل ودعلا فوخ نم ولخت ال مهرافسأ

 هللا لوسر تلأسف هنم تبجع امم تبجع : لاقف سانلا نمأ دقو «متفخ نإإل لوقي هللا نإ : باطخلا
 ىأ 4ًانيبم اودع مكل اوناك ني رفاكلا نإ (هتقدص اولبقاف مكيلع اهب هللا قّدصت ةقدص) لاقف كلذ نع دنع

 تنك اذإو» مكولتقي نأ هللا ةاجانمب مكلاغتشا ةصرف مهعنمي الو ةوادعلل نو رهظم مكل ءادعأ نيرفاكلا نإ

 مهو دمحم اي مهعم تنك اذإو يأ #«مهتحلسأ اوذخأيلو كعم مهنم ةفئاط مقتلف ةالصلا مط تمقأن مهيف

 ةفئاطلا مقتلو ًاطايتحا مهتحلسأب نوججدم مهو مهنم ةفئاط كب متأتلف برحلا يف فوخلا ةالص نولصي

 «كعم اولصيلف اولصي مل ىرخأ ةفئاط تأتلو مكئارو نم اونوكيلف اودجس اذإفإل ودعلا هجو يف ىرخألا
 اوذخأيلو» كفلخ يلصتل اهناكم ىلإ لصت مل يتلا ةفئاطلا تأتلف ةالصلا نم ىلوألا ةفئاطلا تغرف اذإف يأ

 ول اورفك نيذلا دوإف حالسلا مهلمحب مهاتقل نيبهأتم مهودع نم نيرذح اونوكيلو يأ «مهتحلسأو مهرذ

 نع اولغشنت نأ مكؤادعأ ىنمت يأ «ةدحاو ًةليم مكيلع نوليميف مكتعتمأو مكتحلسأ نع نولُمْعَت

 ال ىنعملو نولصت متنأو مكنولتقيف ةدحاو ةدش مكيلع اودشيو « ةرغ مكوذخأيف مكتعتمأو مكتحلسأ

 ناك نإ مكيلع حانج الوهم هب مترمأ ام ىلع اهوميقأ نكلو مكنم مكودع نكمتيف ةالصلاب مكعمجأب اولغاشتت

 ل نأ ضرما وأ رطما ةلاح يف مكيلع مثإ ل يأ «مكتحلسأ اوعضت نأ ىضرم متتكوأ طم نم ذأ مك
 ام مكودع نم اوزرتحاو نيظقيتم اونوك يأ «مكرذح اوذخوإ اهنع متفعض ه اذإ مكتحلسأ اولمحمت

 دنع يثك نبا ىور ٠ ناهإلا عمًيزغ اباذع مه دعأ يأ يهم اباذع نيرفاكل دعأ هللا نإ متعطتسا

 نب دلاخ مهيلع نوكرشملا انلبقتساف نافسعب ليها لوسر عم انك : لاق يقرُزلا شايع يبأ نع ةيآلا هذه
 مهترغ انبصأ ول لاح ىلع اوناك دقل : اولاقف رهظلا ةكئهللا لوسر انب لصف - ةلبقلا نيبو اننيب مهو  ديلولا
 تايآلا هذبب ليربج لزنف : لاق مهسفنأو مهئانبأ نم مهيلإ بحأ يه ةالص نآلا مهيلع يتأي : اولاق مث

 ةالص بقع هركذ ةرثكب ىلاعت رمأ مث د ةيآلا 4 الصلا مهل تمقأف مهيف تنك اذإوإ# رصعلاو رهظلا نيب

 ةالصلا نم متغرف اذإف يأ «مكب رنج ىلعو ًادوعتو ًامايق هللا اوركذاف ةالصلا متيضق اذإفإ» لاقف فوخلا
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 ءاسسنلا ةروس (#)' نار
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 ِج

 نإ وقل امامك جرم اهتك ىدرؤفلا لع تنك ة ا نإ ةلصلا أوميقأف منت امطعأ اذ

 20000 مم ص ل ع ع ص سس لو اس ع

 كيل انزل اني يد ايكح الع م0 نور الام هلأ نم نوجيرتو نوملات ا؟ نوما مهنإف نوملات | أونوكت
 ناك هلأ َنإ هلا ريتتسأَو «هو صح َننَحَْ نُكَنال يأ كَرأ اهب سانا نيب وتل يذيب كلا 8 طر و همم وص

 َنوُفْحَتسي حجو امينأ ناو ناك نم بحال دما إب أ َنوناَتُحي َنيِدلنَع لدنجت الر.ت» ابحر اروُفَع
 م رب ص رص رع ص ل ص لم ص رع سعرا ع سرس رس يع رت رس رع لري رع تا لح سا يس

 نولمعي امي هللا ناكو لوْ نم ١ ضر ال ام نوئييبي دإ مهعم وهو هللأ نم نوفختسا الو سانلآ نم

 ه2 اي
 ىلع مكرصني هلعل تالاحلا عيمج يف هوركذاو حكعاجطضاو مكدوعقو مكمابق لاح ف لل ركذ نم اورثكأف
 مترمأ اى اهوميقأو ةالصلا اومتأف فوخلا بهذو متنمأ اذإف يأ «ةالصلا اوميقأف متننأمطا اذإفإ# مكودع

 ًاضرف يأ «ًاتوقوم ًاباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ اهطورش عيمجو اهدوجسو اهعوكرو اهعوشخب
 الو» لاقف دئادشلا دنع ربصلاو داهجلا ىلع ىلاعت ثح مث ؛ هنع اهريخأت زوجي ال ةمولعم تاقوأب ًادودحم

 دصرم لك مش اودعقاو مهولئاقو مهيف اوذج لب مكودع بلط يف ايفعضت ال يأ «مونلا «ذتيا يف اونهت

 حارجلا نم نوملاتت متنك نإ يأ «نوجري ال ام هللا نم نوجرتو نولأت امك نولأي مهنإف نومأت اونوكت نإ

 ةتوجري ال ثيح رصتلاو ةيوثاوةداهشلا هللا نم نوجرت مكتكلو ولت هك هنمًاضيأ نوللتي من +اف لاتملاو

 تلزن : يبطرقلا لاق , هريدتو هعيرشت يف ابكح هقلخ حلاصم الع يأ «اسيكح ًايلع هللا ناكرإف مه

 الأ رمأ ناكو تاحارج نيملسملاب ناكو نيكرشملا راثآ يف جورخلاب ةورمأ ثيح دحأ برح يف ةيآلا هذه
 قحلاب باتكلا كيلإ انلزتأ انإ © ." داهج لك يف اذه : ليقو « ةعقولا كلت يف رضح نم الإ هعم جرخي

 امب سانلا نيب مكحتل قحلاب ًاسبلتم نآرقلا دمحم اي كيلإ انلزنأ انإ يأ هللا كارأ امب سانلا نيب مكحتل
 لداجت نينئاخلا نع امصاختو ًاعفادم نكت ال يأ «ًاميصخ نينئاخلل نكت الو كيلإ هب ىحوأو هللا كفقّرع

 هب تممه امم هللا رفغتسا يأ يدللا رفغتساو» هتعامجو « قريبأ نب ةمعط » هب دارملاو ١ ٠ مهنع عفادتو

 ةرفغملا يف ًاغلابم يأ «ًاميحر ًاروفغ ناك هللا ن نإ» هحالصب هموق ةداهشل ًانانئمطا ةمّعَط نع عافدلا نم

 نونوخي نيذلا نع عفادتو مصاخت ال يأ «مهسفنأ نوناتخي نيذلا نع لداجت الو هرفغتسي نمل ةمحرلاو

 يف ًاكمهنم ةنايخلا يف ًأطرفم ناك نم بحب ال يأ «ًاميثأ ًاناوخ ناك نم بحي ال هللا نإ يصاعملاب مهسفنأ

 الو ءايحو افوخ سانلا نم نورئتسي يأ هللا نم نوفختسي الو سانلا نم نوفختسيإ» ماثآلاو يصاعملا

 نم ىضري ال ام نوتّيبي ذإ مهعم وهو# ةهباقع نم فاخيو هنم ايحتسي نأب قحأ وهو هللا نم نويحتسي

 نم رسلا يف هنورمضيو ءافخلا يف هنوربدي ام عمسي مهلاوحأبو مهب ملاع العو لج مهعم وهو يأ «لوقلا
 اهنم ء ءيش هنع بزعي ال يأ «ًا طيح نولمعي امب هللا ناكوإ» بذاكلا فلحلاو روزلا ةداهشو ءيربلا يمر

 . ع يبطرقلا )6



 نان سمانلا ءزجلا

 يو ريم و يدل عم 2 8 مراد ةردود وزو م مم م 2 مر مص ه4 مرو و روم ير سرع ع سل لراس را 2
 5 ةيكأ 08 031 همم . و *نلأ ج١ 1 هع ءأول هك و -؟

 -ٍ يو هامور 2م همم 00 1 2 ََ يت همهم مج حا اعمضص ةموم ةرارل دوم امم . هموم مرد

. : 
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 ه1 2 هرم ضرس ارو رم م 22م خخ

2 
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 مص با وص جرا ما. -2-ه_

 دقف اعرب ءهب مري مث امن وأ ةعيطخخ بسك نمو () اميكح املع هللا ناكو
 همس صم يربي سرس

 ودم انو وفضي تهل تمحو كل الذ الرو ١ تيرم اكن نات لمتخا
 2 ع دلع

 َناكو لمن م لام َكَسْلعو ةظكحلاو بنتك َكَيلَع هَ َلنأَو ع نم كَنورضَ امو مهسفنأ ال
 إرث م مص سيم سل ال

 09 اميظع كيل هلال ضن
 اي متنأ اه يأ «ايندلا ةايحلا يف مهنع مهلداج ءالؤه متنأ اه» ةمْمُّط موقل ًاخيبوت ىلاعت لاق مث . . توفي الو
 عفادي نمف يأ «ةمايقلا موي مهنع هللا لداجي نمفو ايندلا ف نينئاخلاو قراسلا نع متعفاد موقلا رشعم

 مهنع عافدلا ىلوتي نم يأ ؟؟4ًاليكو مهيلع نوكي نم مأ» ؟ هباذعب هللا مهذخأ اذإ ةرخآلا يف مهنع
 ملظي وأ ًاءوس لمعي نموإ لاقف ةبوتلاو ةبانبالا ىلإ ىلاعت هللا مهاعد مث ؟ هماقتناو هللا سأب نم مهترصنو

 مثإ» ةقرسلاك هسفن اهب ملظي ةميرج بكتري وأ ءيرب ماهتاك هريغ هب ءوسي أحيبق ًارمأ لمعي نم يأ «هسفن
 نسبا لاق ةمحرلا عساو ةرفغملا ميظع هللا دجي هبنذ نم بوتي مث يأ «ًايحر ًاروفغ هللا دجي هللا رفغتسي

 هللا ناكو هسفن ىلع هبسكي افإف أمثإ بسكي نمو» قريبأ ينب ىلع ةيآلا هذهب ةبوتلا هللا ضرع : سابع
 هباقع يف ايكح هبنذب ًايلع هللا ناكو هسفن ىلع كلذ لابو دوعي امنإف ًادمعتم نإ فرتقي نم ىأ «ًابكح ًابلع

 ًامثإو ًاناتهب لمتحا دقف ًائيرب هب مري مثإ» ًاريبك | نإ وأ ًاريغص ًابنذ لعفي نم يأ «أمثإ وأ ةئيطخ بسكي نمو»
 ىلع هلضف ىلاعت نيب مث . ًاحضاو ًابنذو ًامرج لّمحت دقف هب همهتيو ءيرب ىلإ كلذ بسني مث يأ «ًانيبم
 ةوبنلاب كيلع هللا لضف الول يأ «كولضي نأ مهنم ةفئاط تم هتمحرو كيلع هللا لضف الولو» لاتف هلوسر
 ءىرسبي نأ كيل وسرلا اولأس نيح كلذو . قحلا نع كولضي نأ مهنم ةعامج تمهل ةمصعلاب هتمحر و

 ةقيقحلا ىلع هعلطأ نأب هلوسر ىلع لجو زع هللا لضفتف يدوهيلاب اهقحليو ةمهتلا نم « ةمْعُط » مهبحاص
 امو يأ «ءيسش نم كنورضي امو» مهيلع عجار مهلالضإ لابو يأ «مهسفنأ الإ نوّليْضُي امو»
 كيلع هللا لزنأ يأ «ةمكحلاو باتكلا كيلع هللا لزنأو» كلذ نم كمصاع هللا نأل دمحم اي كنورضي
 نكت ملام كمّلعو» ماكحألاب كيلإ يحويو باتكلا كيلع لزنُي ىلاعت وهو كنولضي فيكف ةنسلاو نآرقلا
 هلضف ناكو ةيبيغلا رومألاو عئارشلا نم هملعت نكت ملام كملع يأ «ًايظع كيلع هللا لضف ناكو ملعت
 . ةميسجلا معنلا رئاسو ةلاسرلاو يحولاب ًاريبك كيلع ىلاعت

 : يلي ايف اهزجون ًاعاونأ عيدبلاو نايبلاو ةغالبلا نم ةيركلا تايآلا تنمضت : ةغالاتبلا



 ءاسنلا ةروس (4) ني

 هللا ضرأ نكت ملأ ينو ؟ «متنك ميف اولاق» يف عيرقتلاو خيبوتلا هب داري يذلا ماهفتسالا ١

 ؟ «ةعساو

 . فوخلا ةالص اهب ديرأ «ةالصلا متيضق اذإف» صاخلا ةدارإو ماعلا قالطإ - ؟

 يفو «اناوخ . . نوناتخي» يفو «أرجاهم . . رجابي» يفو ًاوفع . . وفعيإ يف رياغملا سانجلا
 ' . «اروفغ . . رفغتسي»

 أيخفت عمجلا ةغيصب ركذو توملا كلم هب داري # ةكئالملا مهافوت# يف دحاولا ىلع عمجلا قالطإ - ؛

 . هنأشل ًايظعتو هل

 ٠ «هللا نم نوفختتسي الو سانلا نم نوفختسي# بلسلا قابط- 5

 - نينم ؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ ةالصلا اوميقأفإ اهلضف ىلع ًاهيبنت ةالصلا ظفل راركتب بانطالا

 «ًأتوقوم ًاباتك .

 هللا ناكو ةرخآلاو ايندلا باوث هللا دنعف . . ىلإ . . مهاوجن نم ريثك يف ريخ الإ» : ىلاعت هللا لاق

 . )١4( ةيآ ةياهن ىلإ )١١4( ةيآ نم . «ًاريصب ًاعيمس
 هنع هموق عافدو ءيربلا يدوهيلا اهب مهتا يتلا ةقرسلا ةثداحو ةمّمُط ةصق ىلاعت ركذ ال : همسساَتملا
 يف ريبدت لك نأو هللا ىلع ىفخي ال ىوجنلا عوضوم نأ انه ىلاعت ركذ ءاهب ب ءىربلا عاقييال رسلا يف مهرمآتو

 رمأ ةفلاخم نأ ىلاعت ركذ مث ؛  حالصإالاو ريخلا دصقب ناكام ال | يجانتلا يف ريخخ ال هنأو , هللا هملعي رسلا

 يف ءاسنلا ملظ نم ريذحتلا ىلإ ثيدحلا داع مث « هئاوغإ قرطو ناطيشلا نم رّدحو ميظع مرج هليل وسرلا

 نيب حالصإالا ىلإ قيرطلاو زوشنلا ركذب هبقعأو . نهيلإ ناسحإالا بوجو ىلع دكأو نهروهمو نهثاريم
 . قارفلاب وأ قافولاب امِإ نيجوزلا

 نيب الإ ىوجنلا نوكت الو : يدحاولا لاق نينثإلا نيب ّرسلا : ىوجنلا «مهاوجن» : ستتفغللا
 رخآلا قش ريغ قش يف نوكي نيفلاختملا نم الك نأل ةوادعلا عم فالخلا : قاقشلاو فلاخي « ققاشيو» نينثا
 نع جربو اتعادإ لجرلا درم : يرهزألا لاق ربجتو اتع اذإ درم نم درمتملا يتاعلا : ديرملا «ًاديرم»

 صاح نما رهم «ًصيحتإط عطاق يأ كتاب فيس هنمو عطقلا : كتبلا «نكّتبيلف» ديرمو درام وهف ةعاطلا
 ةلخلا نم 4ًاليلخإو هنم صلختلا ىلع ردقي ال ايف يأ « صيب صيح يف اوعقو » لثملا يفو رفنو بره اذإ

 لاق هتألم الإ ًاللخ هيف عدت الف بلقلا للختت هتبحم نأل ًاليلخ ليلخلا يمس : بلعت لاق ةدوملا ءافض يهو

 : راشب

 «"ًاليلخ ليلخلا يمس هبو ينم حورلا كلسم تللخت دق
 . ةقلطم الو لعب تاذ تسيل يتلا يه «ةقلعملا» لخبلا ةدش «حشلا»



 6 سماخلا ءزجلا

 نع دتراو ةكم ىلإ بره عطقلاب هيلع ييبنلا مكحو « قريبأ نب ةمْمُّط » قرس امل-أ لوريل يس
 . ةيآلا ”4ىده لا هل نيبتام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو هللا لزنأف مالسإلا

 لبق انباتكو « مكيبن لبق انيبن : باتكلا لهأ لاقف باتكلا لهأو نونم ْوملا رخافت : ةداتق لاق - ب

 تلزنف بتكلا رئاس ىلع يضقي انباتكو نييبنلا متاخ انيبن : نونم ملا لاقو «٠ مكنم هللاب قحأ نحنو مكباتك

 . ةيآلا "© باتكلا لهأ ينامأ الو مكينامأب سيل»
3 

 هل 7 هموم مد ً و سول ج8 8 ةوم وك مد م ممل سم م0 - .َ ا 2

 ةاغتبأ كلذ ٌلعفي نمو سانلا نيب جللصإ وأ فورعم وأ ةقدصب سمأ نم الإ مهلبوجت نم ريثك ىف ريخال *

 رم راو ىلا هضص © م م م - مص ا صوءاص سلا عع ا 0 0-9 ل جالا ب سم ما وص

 ليبس ريغ عنو ئدهلأ هل نيبئام دعب نم لوسرلا تقاس نمو 09 اوظع ارحا هيون فوسف هللا تاضرم
 دع

 2 20ا ار ار ا را عصا رم و رص رص رص كي ص رص اصر عل سمرا س١ سرا

 نمل كلذ َنوُداَم ري وهي لرش نأ رفا لأ نإ هن اًريصُم ْتْءآَسَو مه ءولصنو ونام لون َنِِمؤمْل
 َج

 اطبع الإ َّنوعُدَي نإو ان لإ ةدنود نم َنوُعَدي نإ ه2 اديب ًالللَص َّلَص ُدَقَف هلآ لوني نمو هاش
 روج رووا رب م اع مام عم هم مدد ع را ل

 6[» اضو فم ابيصن كدابع نمنذخنت ال لاقو هللآ هنعل هو اديرم

 ءافخلا يف هب نوجانتيو موقلا هرسُي امم ريثك يف ريخ ال يأ «مهاوجن نم ريثك يف ريخالط : ركيفللا

 رمأ وأ ًأرس اهيطعيل ةقدصب رمأ نم ىوجن الإ يأ «سانلا نيب حالصإ وأ فورعم وأ ٍةتدصب رمأ نم الإ»
 وه حالصإالاو . ريخلاو ربلا لامعأ نم هيلإ بدنوأ هب هللا رمأ ام لكوه فورعملا : يربطلا لاق هللا ةعاطب
 فورعملاو ربلا نم هب رمأ ام لعفي نمو يأ هللا ةاضرم ءاغتبا كلذ لعفي نموإ» "”نيمصتخملا نيب حالصإلا

 هيطعن فوسف يأ 4ًابظع أرجأ هيتؤن فوسفإ ايندلا ضارغأ نم ءيشل ال ىلاعت هللا ىضرل ًابلط حالصإللاو
 يف ال ةرخآلا يف ةحلاصلا لامعألا ءازج نأ ىلإ ةراشإ فوسب ريبعتلاو : يواصلا لاق ةنجلا وه ًاليزج ًاباوث

 ءاج ايف لوسرلا رمأ فلاخي يأ «ىدحلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نموإ ءازج راد تسيل اهنأل ايندلا
 قيرط ريغ ًاقيرط كلسي يأ «نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو» تازجعملاب قحلا هل رهظ ام دعب نم هللا نع هب
 هلخدنو دسافلا هرايتخا عم هكرتن يأ «منهج هلصنو ىلوت ام هّلونإ» مهجاهنم ريغ ًاجاهنم عبتيو نينمؤملا
 نود امرفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ» مهل ًاعجرم منهج تءاسو يأ «ًاريصم تءاسوإ هل ةبوقع منهج

 ًالالض لض دقن هللاب كرشي نموإ ديري نمل بونذلا نم هنود ام رفغيو كرشلا بنذ رفغي ال يأ «ءاشي نمل كلذ

 ءال ؤه وعدي ام يأ 4ًثانإ الإ هنود نم نوعدي نإ ًاريبكًادعب ةداعسلاو قحلا قيرط نع دعب دقف يأ «ًاديعب
 ىف لاق « ةانمو ىزعلاو تاللا » ثانإلا ءامسأب اهومس ًاناثوأ الإ هللا نود نم نودبعي امو نوكرشملا
 الإ نودبعي امو ىأ «ًاديرم ًاناطيش الإ نوعدي نإو9 ©”ةثنؤم ءامسأب مانصألا يمست برعلا تناك :ليهستلا

 نم نذختأل لاقو هللا هنعلإ» هبر رمأ نع قسف يذلا سيلبإ وهو روجفلاو ؤتعلا يف ةياغلا غلب ًادرمتم ًاناطيش

 ثانإالاب دارملا نإ : ليقو يربطلا رايتخا اذهو (4) ١١/9 يربطلا (؟) . ٠١8 ص لوزنلا بابسأ (؟) . "45 /ه يبطرقلا )١(

 . هللا تانب ةكئالملا نأ نوكرشملا معز دقف « ىثنألا ةيمست ةكئالملا نومسيل# ىلاعت هلوقك ةكئالملا



 ءاسنلا ةروس (5) عك

3 
 م م2 هس دل 2و دوم علم هاد رجم ل مسصسلا همس[ حرص سا 2 2 م در د2 ملا مرر و 12م هس مدد د 2 08 هو

 02 ادورغالإ نراطيشلا مهدعي امو مهنمبو مدعي () انيبم انارسخ رسخ دقف هلأ نود نم ايلو م عع ع رق سوست ىرتا را را سس مس سا سمر ع سرب ل م < يسع ل 2 كو ب هم
 رت كَ منسم اواو ذو ©ج سها دويل مهام كبل 37 ةم سرر سرر - ا مس سيرم و ه2 توم ب 0 هس لع عب هأم 1

 لهأ ينامأ الو ركيناماب سيل 0و البق هللأ نم قدصأ نمو اقح هللا دعو ادب اهيف نيدلثخ رهن الأ اهتحت نم هق م م[ يدم ولع سلا م2 يد رع دوغ ملل 2و دوم اكس[ بس 0س م # ادع ج م د هو ع

 ينتدعبأ نيذلا كدابع نم ندختأل : ًالئاق ناطيشلا مسقاف هتمحر نع هللا هدعبأ يأ «ًاضورفم ًابيصن كدابع
 لوتي ملسم حيحص يفو ةاصعلاو ةرفكلا نم يتعاط ىلإ مهوعدأ ًامولعم ًاردقم أظح يأ ًابيصن مهلجأ نم
 ةعستو ةئامعست هفلأ لك نم لوقيف ؟رانلا ثعب امو : لوقيف رانلا ثعب ثعبإ » ةمايقلا موي مدآل ىلاعت هللا

 ٍف يقلأو ةبذاكلا ينامألا مهدعأو ىدهلا قيرط نع مهتفرصأل يأ «مهنينمألو مهتلضألو» « نوعستو

 ناذآ عيطقتب مهنرمآلو يأ «ماعنألا ناذآ نكتبيلف مهترمآلو» باسح الو ثعب ال نأو ةايحلا لوط مهبولق
 مهنرمآلو# ةيلهاجلا ىف نولعفي اوناك | ةبئاسلاو ةريحبلل ةمالع اهلعجو اهقيقشت ينعي : ةداتق لاق ماعنألا

 هب دارملا : ليقو هريغو مشولاو ناويحلاو ديبعلا ءاصخك هللا قلخ رييغتب مهنرمآلو يأ «هللا قلخ َنٌريغيلف
 نود نم ًايلو ناطيشلا ذختي نموإ» لحأ ام ميرحتو هللا مرح ام لالحإو'”يصاعملاو رفكلاب هللا نيد رييغت
 هريصمل هترخآو هايندرسخ ىأ ًانيبم ًانارسخ رسخ دقفإ هللا رمأ كرتيو هعطيو ناطيشلا لوتي نمو يأ هللا

 زوفلاب مهدعي يأ «مهينيو مهدعي» سيلبإ نع ىلاعت لاق مث ؟ اذه نم مظعأ نارسخ يأو ةدبؤملا رانلا ىلإ
 هءايلوأ دعي ناطيشلا نإف عقاولا نع ٌرابخإ اذه : ريثك نبا لاق ليطابألاو بيذاكلاب مهينميو ةداعسلاو

 الإ ناطيشلا مهدعي اموإ# ''كلذ يف ىرتفاو بذك دقو ةرخآلاو ايندلا ف نوزئافلا مه مهأب مهينميو

 وهف . هوركم نطابو بوبحم رهاظ هل ام رورُعلا : ةفرع نبا لاق ًالالضو ًالطاب الإ مهدعي امو يأ «ًارورغ

 نودجي الوإط منهج ران ةمايقلا موي مهلامو مهريصم يأ منهج مهاوأم كئلوأ» نطابلا دساف رهاظلا نيزم
 يف ةماركلا نم محل امو راربألا ءادعسلا لاح ىلاعت ركذ مث . برهم الو رفم اهنم مه سيل يأ «ًاصيح اهنع
 «ًادبأ اهيف نيدلاخ رابنألا اهتحت نم يرجت تانج مهلخدنس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو# لاقف رارقلا راد

 قدصأ نمو بايترا الو هيف كش ال ًادعو يأ «أقح هللا دعو# لاقتتنا الو لاوز الب ميعنلا راد يف نيدلحم يأ
 وبأ لاق هللا نم الوق قدصأ دحأ ال يأ 'يفنلا هانعف ماهفتسالاو ؟ ًالوق هللا نم قدصأ نمو يأ هًاليق هللا نم
 مكيتامأب سيل# "'هئايلوأل قداصلا هللا دعوب هئانرقل ةبذاكلا ناطيشلا ديعاوم ةضراعم دوصقملاو : دوعسلا

 ينامأب الو نوملسملا اهيأ مكينامأب لصحي باوثلا نم ىلاعت هللا دعو ام سيل ىأ «باتكلا لهأ ينامأ الو
 رقو ام نكلو ينمتلاب ناميالا سيل : ىرصبلا نسحلا لاق حلاصلا لمعلاو ناميالاب لصحي انإو باتكلا لهأ
 نظلا نسحن اولاقو مهل ةنسح الو ايندلا نم اوجرخ ىتح ينامألا مهتهلأ أموق نإ , لمعلا هقدصو بلقلا يف

 8/1 دوعسلا وبأ ةفز 479 ١/ ريثك نبا رصتخم (؟9 . يربطلا رايتخا وهو كاحضلاو دهاجمو سابع نبا نع ىورم اذه 2غ



 مال سماخلا ءزجلا

 م ءام وص مر رب مص سم مش عل 2 و ريس سد ص سر مولا ار سموم را 5

 نم لمعي نمو 029 اريصن الو ايلو هللأ نود نم هل دمي الو ءهبزجي اءوس لمعي نم سلتكلا
 و روث مع ص ريس يع هم مسد سم ا ربرب سما نص رو يرعب سراس سس 1 2 09 0-7

 نمو 03» اريقن نوملظي الو ةنحلآ نولخدي كيتلوأف نمؤم وهو ئناوأ ركذ نم تاحلنصلا
 3 8 م 7 ماا سااض

 و مما 21 0 7 سم م لو دد ددةمل 9 ور مصرع ل 8-0 رعرم وسم ميسو همس را راس 26

 اليلخ مهربإ هللا ذحأو افينح مهربإ ةلم عبتآو نسحم وهو هلل ,ههجو لسا نمم انيد نمحا
 ءاسنلا ىف كنوتفتسو 079 اطيحم ءْئث لكب هللا ناكحو ضرألا ىفامو تاوئمسلا ىفام هللو 32 5 م ع غو محم رح ما سرا راس ص ع نع - ع 53 2 2 800

 بكام َنِويْؤتاَل تلا ءانآ ىمدتي ف بتكلا ىف ْدكيلَع لَن امو نيف كينفي هلال
 م رعاس ص سر 0 5 مس ا ممصو مرت ريم جر  موور لد مسد موي و ظلم جرت ر# رم خ4 م رعود ةاظع

 اولعفت امو طسقلا نئملدتيلا اوموقت ناو نادأولا نم نيفعضتسمل و نهوحكنت نأ نوبغرتو نمل

 لاني رشلاو ءوسلا لمعي نم ىأ هب ٌرْجي ًاءوس لمعي نم» لمعلا اونسحأل هب نظلا اونسحأ ول اوبذكو « هللاب
 باذع نم هرصني وأ هظفحي نم دجي ال ىأ «ًاريصن الو ًايلو هللا نود نم هل دجي الوإ» ًالجآ وأ ًالجاع هباقع
 ًاركذ ناك ًءاوس ةحلاصلا لامعألا لمعي نمو يأ «4نمؤم وهو ىثنأ وأ ركذ نم تاحلاصلا نم لمعي نمو# هللا
 أائيش نوصقني الو ةنجلا هللا مهلخدي يأ 4ًاريقن نوملظُي الو ةنجلا نولخدي كئلوأف» ناميالا طرشب ىثنأ وأ

 ال ةعاطلا نأ نّيبيل «نم ؤم وهوؤطلاق امنإو !! نيمحارلا محرأ يزاجملاو ال فيك مهلامعأ باوث نم ًاريقح
 نمم نيد نسحأ دحأ ال يأ ؟ هلل ههجو ملسأ نمم ًانيد نسحأ نموإ ىلاعت لاق مث . ناميالا نود نم عفنت
 ميهاربا ةلم عبتاو» هيهاونل بدتجم هلل عيطم يأ #«نسح وهو# هّلل هلمع صلخأو هعرشو هللا رمأل داقنا
 نيد وهو هليبسو هجاهنم ىلع أيقتسم . نمحرلا ليلخ ميهاربإ هيلع ناك يذلا نيدلا عبتاو يأ «ًافينح

 ةجرد ىلإ ىهتنا هنإف : ريثك نبا لاق هتلخو هتبحمل هافطصا ًايفص ىأ 4ًاليلخ ميهاربإ هللا ذختاو» مالسإلا
 «ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هللو '”هبرل هتعاط ةرثكل الإ كاذ امو ةبحملا تاماقم عفرأ يه يتلا ةلخلا

 مكح امل بقعم الو ىضق امل ذار ال . كلذ عيمج يف فرصتملا وهو هقلخو هديبعو هكلم تانئاكلا يف ام عيمج يأ

 يأ «ءاسنلا يف كنوتفتسيو» ةيفاخ هيلع ىفخت ال كلذ عيمج يف ذفان هملع يأ «ًاطيحم ءيث لكب هللا ناكو»

 اي محل لق يأ «باتكلا يف مكيلع ىلتي امو نهيف مكيتفي هللا لقإ» ءاسنلا رمأ يف مهيلع بجي امع كنولأسي
 ءاسنلا ىماتي يفإط نهئاريم رمأ نم نآرقلا يف ىلتي ام مكل نيبيو نهنأش يف متلأس ام مكل هللا نيبي : دمحم

 يف نوبغرت يتاوللا تاهتيلا يف ًاضيأ مكيتفيو يأ «نهوحكنت نأ نوبغرتو نط بتك ام نهنوتؤت ال يناللا
 : سابع نبا لاق كلذ نع لجو زع هللا مهاهنف ةلماك نهروهم نحل نوعفدت الو نهال وأ نمل اجل نهحاكن
 ادبأ اهجوزتي نأ دحأ ردقي مل كلذ لعف اذإف هبوث اهيلع يقليف ةميتيلا هدنع نوكت ةيلهاجلا ىف لجرلا ناك

 . اهثرو تتام اذإف تومت ىتح لاجرلا اهعنم ةميمد تناك نإو . اهلام لكأو اهجوزت اهبحاو ةليمج تناك نإف
 ىف مكيتفيو يأ «طسقلاب ىماتيلل اوموقت نأو نادلولا نم نيفعضتسملاو# هنع ىبخو كلذ هللا مرحف
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 ءاسنلا ةروس (4) ؟.م

 َحاَنج الق اضاَرَعِ وأ انو اهلعب نم ْتَفاَح ةأرمآ نإو 40 يلع ءدي ناك لَ نإ ريح نم

 ابنه نإ وتو أوسم نإ و ّحّتلا سفنألا ترضخ بح علْشاَو الص امي املي نأ اميل
 مما ومو م و ومص ص م رص

 ورد ليلا ّلك أولي الف مصرح ولو ءآسنلا ني نيب وادع نأ اوعيطتست نآو هيج ادع نوامعت
 7 م كرم سرع 0ن درر عر ورز ل

 ءدتم نم الكس للا نعي اقرفتي نإو ح9 اًميحر اروُمَغ نك هلأ نم أوُقتبو أوحلصُت نإَو ةقلعملاك

 ةيلهاجلا لهأ ناك دقو . رهملاو ثاريملا يف ىماتيلا عم اولدعت نأو مهقوقح مهوطعت نأ راغصلا نيفعضتسملا

 لتاقي الو ًاحالس لمحي الو ًاسرف بكري ال نم لاملا يطعن فيك : نولوقيو ءاسنلا الو راغصلا نوئرويال.

 هب ناك هللا نإف ريخ نم اولعفت اموز» ثاريملا نم مهبيصن مهوطعي نأ مهرمأو كلذ نع هللا مهاهنف ! اودع

 ٌجيبهت اذهو : ريثك نبا لاق هيلع مكيزاجي هللا نإف ىماتيلاو ءاسنلا رمأ يف ربو لدع نم هولعفت امو يأ 4ًيلع
 لجرلا زوشن مكح ىلاعت ركذ مث . "ءازجلا رفوأ هيلع يزجيس هللا نأو رماوألا لاثتماو تاريخا لعف ىلع
 عفرتلا | اهجوز نم ترعش وأ ةأرما تملع اذإو ىأ «ًاضارعإ وأ ًازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما نإو#» لاقف

 لمجأو ُبشأ يه نم ىلإ هنيع حومطو اهنس ربكل وأ اهتمامدل ا هركلا ببسب ههجوب اهنع ضارعإالا وأ اهيلع
 نم نيجوزلا نم دحاو لك ىلع مثإ الو جرح الف يأ «ًاحلص امهنيب احلصُي نأ امهيلع حانج الفإ» اهنم
 ميدتستو كلذب هفطعتستل تيبم وأ ةوسك وأ ةقفن نم اهقوقح ضعب ةأرملا طاقسإب امهنيب قيفوتلاو ةحلاصملا
 وأ تزجع دق امهادحإ ناتأرما هل نوكي لجرلا اذه :تلاق اهنأ ةشئاع نع ريرج نبا ىور .هتبحصو هتدوم

 نم ٌريخ حلصلاو يأ «ريخ حلصلاو» ©”ينأش نم لح يف تنأو ينقلطت ال : .لوقتف اهبحي الوهو ةميمد يه

 حمست داكت ال ةأرملاف لخبلا ةدش وهو حشلا ىلع سفنألا تلبج يأ « حشلا سفنألا ترضحأو» قارفلا

 بحأو اهنع بغر اذإ اهكسمي نأو اه مسقي نأب حمست هسفن داكت ال لجرلاو « عاتمتسالاو ةقفنلا نم اهقحب

 ناك هللا نإف# نهيلع روجلا كرتب هللا اوق اوقتتو ءاسنلا ةلماعم يف اونسحت نإو يأ «اوفتتو اونسحت نإوإو اهريغ

 لدغلا نأ ىلاعت ركذ مث . . ءازجلا رفوأ هيلع مكيزجيسو نولمعت امب ملاع هللا نإف يأ «أريبخ نولمعت ام

 نلوإ لاقف ةعاطتسالا دح نع جراخلاك وهو . قاطي داكي ال ًاغلبم ةبوعصلا نم لاب ءاسنلا نيب قلطملا

 ءاسنلا نيب لماكلا ماتلا لدعلا اوققحت نأ لاجرلا اهيأ اوعيطتست نل يأ «ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست

 يف ةيوستلا نآل مكدهج لك متلذب ولو يأ «متصرح ولوإ.عاتمتسالاو سنألاو ةبحملا يف نهنيب اووستو
 بوغرملا نع اوليمت ال يأ 4ةقلعملاك اهورذتف ليملا لك اوليمتالفإ» ناسنإالا رودقمب تسيل بلقلا ليمو ةبحملا
 ءامسلا نيب قّلعملا ءيشلاب تهّبش . ةقلطم الو جوز تاذب تسيل يتلا ةقلعملاك اهولعجتف ًالماك ًاليم اهنع
 «.اوقتتو اوحلصت نإوو» هيبشتلا غلبأ نم اذهو « ءامسلا يف يه الو ضرألا ىلع ةرفتسم يه الف 2 ضرألاو

 ام رفغي ىأ «ًامحر ًاروفغ ناك هللا نإفإ» لدعلاب كسمتلاب هللا اوقتتو روجلا نم ىضم ام اوحلصت نإو يأ

 نإف . هبحاص امهنم دحاو لك قرافي نإو يأ «هتعس نم الح هَّللا_نُي اقرفتي نإو» مكمحر يو مكنم طرف
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 ناحل سماخلا ءزجلا

 ا ل ا 0

 نم بنتك أوتوأ نيل انيصو دقلو ضرألا ىف ا و تاوئمسلا يف م هلو 2 اميكح اعساو هللأ ناكو

 سمس جت مص رس ديب... ازيجأ ضرع

 ايجي ضنا نام تمس نا هَ او رفكت نإ اثنا نأ ف نإ ركب

 مسعر 1 م

 ناك 0 تأيو سان ابباركَبهْدياَمَي نإ « البكر لأب 1 ضاق تاونمسلاىف ام هلو

- 

 42 اصايل نك ةزألاو ايدل باَوَع هلل دنعق اًيندلآَب اَوَك ديرب ني نم اريِدَق كلذ لع هللأ

 «ًايكح اعساو هللا ناكوإ هشيع نم أنهأ ًاشيعو 5 ا ا ا هفطلو هلضفب هينغي هللا

 وا و ل هل و وسم ا ل او يأ

 امي مكانرمأو نيرخآلاو نيلوألا انيصو يأ «مكايإو مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا انيصو 53 ًاديبعو

 اورفكت نإوإ» هتعاطو هللا ىوقتب ًاعيمج مكانيصو يأ هللا اوقتا نأ ةعاطلاو رمألا لاثتما نم هب مهانرمأ

 وهو دابعلا نع نغتسم هنأل مكرفك ىلاعت هرضي:الف اورفكت نإو يأ ضرألا يفامو تاومسلا ينام هلل نإف
 هعفنت ال . هتاذ يف ًادومحم . هقلخ نع ًاينغ يأ «ًاديمح اينغ هللا ناكوإل|ضرالاو تاومسلا ف امل كلاملا
 يأ «ًاليكو هللاب ىفكو ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هللو# نينماعلا 5 ةيصعم هرضت الو . نيعئاطلا ةعاط

 مكانفأو مككلهأل هللا دارأ ول يأ 4نيرخآب تأيو سانلا اهأ مكبهُدُي أشي نإ» هدابع لامعأل ًاظفاح هب ىفك
 هللا دنعف ايندلا باوث ديري ناك نم كلذ ىلع ًارداق يأ «ًريدق كلذ ىلع هللا ناكوإ مكريغ نيرخآب ىت أو

 ىلعأ وه ام هللا دنعف ايندلا رجأ هلمعب ديري ناك نم يأ «ًاريصب ًاعيمس هللا ناكو ةرخآلاو ايندلا باوث

 ايندلا ئريخ هبر دبعلا لاسيلف ؟ ىلعألا بلطي الو سخألا بلطي ملف ةرخآلاو ايندلا رجأ وهو ىمسأو
 . مهامعأب ريصب دابعلا لاوقأل عيمس ىلاعت وهف ةرخآلاو

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلاو ةحاصفلا نم ًاعاونأ تايآلا تنمضت : هعغالتلا

 ترضحأو# هلوق يف كلذكو ةهجلاو دصقلل هجولا راعتسا هلل ههجو ملسأ# يف ةراعتسالا - ١
 ىلع لمحو اهرضحأ هنأك ناك اهنع دعابتم الو سفنألل قرافم ريغ ناك امل حشلا نأل 4حشلا سفنألا
 «”ةمزالملل راضحإلا راعتساف اهتمزالم

 فو «نسحم . . نسحأ# ىفو #ًانارسخ . . رسخ» ىفو «ًالالض. .لضإل يف رياغملا سانجلا - ؟
 «ليملا لك اوليمت# فو «حلصلاو . . ًاحلص

 . لمجم لسرم وهو #ةقلعملاك اهورذتف# يف هيبشتلا -

 . عضاوم ةدع يف زاجيإالاو بانطوالا -
5 . - 

 مم ةيآلا تضقانتل الإو طقف ةيبلقلا ةبحملا ىف لدعلا وه ةيآلا هذه ىف دوصقملا لدعلا : ةيدبسس
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 ءاسنلا ةروس (4) *ا٠

 لدعيف هئاسن نيب مسقي كك ناك دقو « عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكنافإ ةقباسلا ةيآلا

 لديو ةيبلقلا ةبحملا كلذب ينعي ( كلمأ الو كلمت ايف ينذخا ؤت الف كلمأ ايف يمس اذه مهللا ) لوقيو

 نم « نيددجملا ١ ب نومستي نم ضعب هيلإ وعدي ام امأو . «ةقلعملاك اهورذتف# ىلاعت هلوق اذه ىلع
 ٌهدَرَت ضحم لطاب وهو صوصنلا مهفب لهج هنأل هب ةربع الف ةيآلا هذه ليلدب طقف ةدحاوب جوزتلا بوجو
 . ءوسلا ءاملع رش هللا انافكو . ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو . ءارغلا ةعيرشلا

 «ايلع اركاش هللا ناكو . . ىلإ . . طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا ابيأ اي» : ىلاعت لاق

 . /١51( ةيآلا ةيابغ ىلإ (1١"ه) ةيآلا نم

 عيمج يف ماعلا لدعلاب انه رمأ , نهتلماعم يف لدعلاو ءاسنلا ىلإ ناسحإلاب ىلاعت رمأ امل : َةَبَساَتملا

 عابتا نم رذحو « ًاريقف وأ أينغ هيلع دوهشملا ناك ءاوس لمكألا هجولا ىلع ةداهشلا ءادأ ىلإ اعدو « ماكحألا

 نيقفانملا فاصوأ ركذب كلذ بقعأ مث . لسرلاو بتكلاو ةكئالملا عيمجب ناميالا ىلإ اعد مث . ىوهلا

 / . ميحجلا تاكرد ف لاكدلاو باذعلا نم مهل امو ةيزخملا

 يل ) ثيدحلا هنمو هتلطمو هتعفد اذإ هقح ًانالف تيول لاقي عفدلا : يللا «اوولت» : ّتفغللا

 مهيلع ذوحتسا ىلاعت هلوق هنمو هيلع بلغ اذإ اذك ىلع ذوحتسا لاقي بلغتل ءتلاو ءاليتسالا : ذاوحتسالا

 نيرمأ نيب ددرتملا بذبذملاو بذبذتف هتبذبذ لاقي بارطضالاو كيرحتلا : ةبذبذلا « نيبذيذم» «ناطيشلا

 جردلاك رانلا لهأل كردلا : سابع نبا لاق لفاست امل يهو ةقبطلا ىنعمب اهحتفو ءارلا نوكسب «كردلا»

 ع

 مهرس . م 44 ا 8 سو م مم حمم أ ياللا + دم < تو هاشم م خر لل[

 نكي نإ نيبرفألاو ٍنيدلولا وأ كسفنا خلع ولو هلل ءادبش طسقلاب نيمو أونوك أونما< نيا اهاكي *
 م رص ص ع

 دع

 َنوُلَمْعَت امينا هللا نق أوصت وأ أولم نإ و أودعت نأ ملأ اويل الهام لو هَلاَف اريك وأ ابنَ
 هباتكب متقدصو هللاب متنمآ نم اي يأ «طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ريسيفتلا
 ًادبأ روج مهنم نوكي ال ىتح «نيماوقإ# يف ةغلابملا ةغيصب ىتأو ةماقتسالاو لدعلا ةماقإ ىف نيدهتجم اونوك
 نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع ولو# ةاباحم الو زيحت نود هللا هجول مكتاداهش نوميقت يأ «هّلل ءادهش»

 الو ةبارقلا مكنعنمت الف مكئابرقأ وأ مكئابا ىلع وأ مكسفنأ ىلع ةداهشلا كلت تناك ولو يأ «نيبرقألاو

 نإ يأ «ًاريقف وأ ًاينغ نكي نإ ناسنإ لك ىلع مكاح قحلا نإف لمكألا هجولا ىلع ةداهشلا ءادأ نع ةعفنملا
 ىلوأ هللاف» ًاقافشإو ًامحرت هيلع ةداهشلا نم عنتمي الف ًاريقف وأ . هانغل ىعاري الف ًاينغ هيلع دوهشملا نكي
 حلاصمب ملعأ هنإف هب مكرمأ ايف هللا رمأ اوعارف |مهحالص هيف امب ملعأو ريقفلاو ينغلاب ىلوأ هللاف يأ «امهب

 نبا لاق سانلا نيب اولدعت نأ ةفاخم سفنلا ىوه اوعبتت الف يأ «اولدعت نأ ىَوَْلا اوعبتت الفإ» مكنم دابعلا

 لدعلا اومزلا لب مكنوئش يف لدعلا كرت ىلع مكيلإ سانلا ضغبو ةيبصعلاو ىوهلا مكنلمحي ال يأ : ريثك



 نكح سماخلا ءزجلا

 َلْرنأ ىذلا يلتكلاو ءهلوسر لع ل ىذلا نتكلاوءهلوسرو هللب أونماءأونما# يذلا اهي اني 02 اريبخ مم 3 م روويم ريض صام صصص 2 م ا رويم 000 جوا ورع ممعس سا جر منقط 3 -
 وزر وعر هلم رص م ل الا مسا مس و --ٍ

 ربثآلا مويلاو ءهلسرو ءهبتكو ء هتكبتلمو هللاب رفكحي نمو لبق نم

 © اليبس مهيدييل الو مه رفغيل هللأ نكي رل ارفك اودادزأ مث ورفك م ونما مث اورفك مث أونماة نيل مم سس يرث يس وم ء فس م عل ٍ للم 2 رو ربا ىو ربل 2 عم ام مرو لل 24 . رس مو هريس ل <
3 

 - نوغتبيا نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفثكْلا نودي يذلا 2و اميلأ اًباّذع ممن نيقفتملا رسب سا وك < هم س ريب جم مس 2 مس - دالوو بسم م رظموس# سل سلو # صام يارس ج21
- 

 مي ساس تاع ل صل
 َّنإ 20 اديب الللَص لص َدَمَف 5 َ-

 وي م ري سة عمت هد < ور م

 ه9 اعيمج هَ ةزعلأ نإ ةزهلا مهدنع
 اهتماقإ نع اوضرعُت وأ قحلا ةداهش نع مكتنسلأ اوولت نإو يأ «اوضرعُت وأ اووُأت نإوإط ”لاح لك ىلع

 يأ «هلوسرو هللاب اوثمآ اونمآ نيذّلا اهيأ ايف هيلع مكيزاجيف «ًاريبخ نولمعت امب ناك هللا نإفإ» ًاسأر
 دمحم ىلع لزن يذلا نآرقلاب اونمآ يأ «هلوسر ىلع لّزن يذلا باتكلاو» هيلع اومودو ناميإالا ىلع اوتبثا

 : دوعسلا وبأ لاق نآرقلا لبق نم اهلزنأ يتلا ةيوامسلا بتكلابو يأ 4لبق نسم لزنأ يذلا باتكلاوإ» كي
 مويلاو هسلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب رفكي نمو» "”ةيوامسلا بتكلا عيمجل مظتنملا سنجلا باتكلاب دارملا
 دصقلا نع دٌعَبو , ىدهلا قيرط نع جرخ دقف كلذ نم ءىشب رفكي نمو يأ «ًاديعب ًالالض لض دقف رخآلا
 مث اونمآ نيقفانملا يف ةيآلا هذه «ًارفك اودادزا مث اورفك مث اونمآ مثاورفك مث اونم] نيذلا نإإ» دعبلا لك
 دهع يف ناك قفانم لك ةيآلا هذه يف لخد : سابع نبا لاق رفكلا ىلع اوتام مث اودترا مث اونمآ مث اودترا
 مث ناميالا ىلإ داع مث هيف عجر مث ناميالا يف لخد نمع ىلاعت ربخي : ريثك نبا لاقو رحبلاو ربلا يف لكك يبنلا
 هيف وه ام هل لعجي الو هل هللا رفغي الو هتوم دعب هل ةبوت ال هنإف تام ىتح دادزاو هلالض ىلع رمتساو عجر

 مل يأ «ًاليبس مهيدهيل الو مهل رفغيل هللا نكي ملإ» ىلاعت لاق اذهلو ىدملا ىلإ ًاقيرط الو ًاجرخم الو ًاجرف
 اوصلخأ ول مهنا ىنعملا سيل : يرغعزلا لاق ةنملا لإ انيرط ميينهبل الوءكلد لع مهعاسيل هللا نكي
 . نوكي داكي ال رمأ هنأك بارغتساو هل داعبتسا هنكلو مهل رفغي ملو مهنم لبقي مل ةدرلا راركت دعب ناميإالا

 تومي هنأ بلاغلاو ٠ تابثلا هنم ىجري داكي ال عجري مث بوتي مث عجري مث بوتي يذلا قسافلا ىرت اذكهو

 ىلاعت رّبع «ًاميلأ ًاباذع مهل نأب نيقفانملا رشب» لاقف نيقفانملا لآم نع ىلاعت ربخأ مث . «0لاح رش ىلع
 ءايلوأ نيرفاكلا نوذختي نيذلا» ميلألا رانلا باذعب نيقفانملا دمحم اي ربخأ يأ مهب أمكهت «رّنب» ظفلب
 نم مهيف هنومهوتي امل ًاراصنأو ًاناوعأ مهنوذختيو نيرفاكلا نولاوي نيذلا مه كئلوأ يأ «نينمؤملا نود نم
 ؟ ةبلغلاو ةوقلا رافكلا ةالاومب نوبلطيأ يأ «ةزعلا مهدنع نوغتبيأ# نينم ؤملا ةيالو نوكرتيو ةوقلا

 هلل ةزعلا يأ «ًاعيمج هلل ةزعلا نإف» ! مهنم ىغتبُت فيكف مهل ةزع ال رافكلا نإ يأ يراكنإ ماهفتسالاو
 يف مكيلع لزن دقو هللا بانج نم ةزعلا بلط ىلع جييهتلا اذه نم دوصقملاو ريثك نبا لاق هئايلوألو

 ةدوع دعب اوئمآ مث لجعلا ةدابعب اورفك مث ىسومب اونمأ دوهيلا يف اهنإ ليقو (") . "مو دوعسلا وبأ 857/1١ . )١( ريثك نيارصتخحم )١١(

 . يربطلا هراتخاو ةداتق لوق رهو دمحمب مهرفكب ًارفك اودادزا مث ىبيعب اورفك مث مهيلإ ىسوم
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 ءاسنلا ةروس (4) ضن

 ما ريب رلس خم هراسمو 0 ماد ل ةسوصو و م م خم ءرع 2 هرم عما .ء مد اروو 0 ءل_ ودم دعم هدد

 وضوح تح مهعم ًاودعفت الفامر ازهتسبو هير فكس هلل تلياع معمس اذإ نأ بلتكلا ىف ركيلع لزن دقو
 م يب مام سما ©. -ٍ م مدالور و م مع ع ردوس ب 2-2

 نيذلا (1) اعيمج مهج يف نيرفاكلاو نيقفلنملا عماج هلآ نإ مهلثم اذإ ركن

 »م وص ىضأل وع سمس سرب سونا رم نساك ةيسل اس 2 0 0 ا سم يسرا سا رب تام

 وحس لأ أولاك بيصت نير فدك ناك نو ركعم نكن ملأ أولا هللا نم حتف ركل ناك نإف ركب نوصبرتب
- 

3 
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 ةهريغ ثدح ىق
 و م-_ -

 - »رورو بمص 2 م دم اوس م مب هر سمو 2 00 عز مم دع -ٍ ّ هالو و م سا ل ر وموسم ىلا رومم

 نينمؤملا ىلع نيرفثكلل هلا لعجي نلو ةمايقلا موي مكحنيي ركحي هللاف نينمؤملا نم معنمنو كيلع
 تا 4 220 0 2 1 سس لل ع مد ام رو ب 0001 و كَ 2 سا

 سانل نوع ري كاسكح اوما ةؤلصلاىلإ اوماق اذإ و مهعدلخ وهو هلل نوعدلحبي نيقفلنمل نإ 079 اليبس

 تايآ متعمس اذإ نأ قفانمو نم ؤم نم ناميالا رهظأ نمل باطخلاو . نآرقلا يف مكيلع لّزن يأ 4باتكلا
 هب ءىزهتسَيو نورفاكلا هب رفكي نآرقلا متعمس اذإ هنأ مكيلع لزنأ يأ هاهب أزهتْسّيو اهب رفكي هللا
 نيذلا نيرفاكلا عم اوسلجت ال يأ «هريغ ثيدح يف اوضوخي ىتح مهعم اودعفت الف» نوئزهتسملا

 مكنإ يأ «مهلثم اذإ مكنإ نآرقلا ف ضوخلا اوكرتيو رخآ ثيدحب اوثدحتي ىتح هللا تايآب نوئزهتسي
 عمجي يأ «ًاعيمج منهج يف نيرفاكلاو نيقفانملا عماج هللا نإ» رفكلا يف مهلثم متنك مهعم متدعق نإ
 ىلاعت هنم ديعولا اذهو ء بحأ نم عم ءرملا نأل منهج ران يف ةرخآلا يف نيقفاملاو نيرفاكلا نيقيرفلا

 ملأ اولاقإل ةمينغو ءادعألا ىلع ةبلغ يأ «هللا نم حتف مكل ناك نإفإ» رئاودلا مكب نورظتني يأ 4 مكب
 اي مكيلع رفظ يأ «بيصن نيرفاكلل ناك نإو# نيرفاكلا نم هومتمنغ امم انوطعأف يأ #مكعم نكن

 اننآل متبصأ امانبيصن اوتاهف ؟ مهيلع مترصتنا ىتح نينمؤملا مئازع انطبثو مكيلع انيقباف مكرسأو مكلتق نم
 مكحي يأ «ةمايقلا موي مكنيب مكحي هللافإ نيقيرفلا لام ًانايب ىلاعت لاق مكيذؤي ًادحأ كرتن الو مكيلاون
 نكمي نل يأ «ًالييبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلوإ قحلاب مهنيب لصفيو نيرفاكلاو نينمؤملا نيب
 ءاليتسا مهيلع اوطلسي نأب كلذو : ريثك نبا لاق "”مهولصأتسيو مهوديبيف نينم ؤملا باقر نم ةرفكلا

 نإ# ©”ةرخآلاو ايندلا ىف نيقتملل ةبقاعلا نإف , نايحألا ضعب يف رفظ مهل لصح نإو ةيلكلاب لاصئتسا

 هللاو رفكلا ناطبإو ناميإالا راهظإ نم عداخملا لعفي ام نولعفي يأ « مهعداخ وهو هللا نوعداخي نيقفانملا

 يف رانلا نم لفسألا كردلا مهل دعأ دقو 5 مهئامد نقحب نينم ملا رمأب مهجردتسيو مهعادخ ىلع مهيزاجي

 ىلإ اوماق اذإو» مهيلع عجار مهعادخ لابو نأل ةلكاشملا قيرطب ًاعادخ مهءازج ىلاعت ىمسف . ةرخآلا
 نوءاريإ ًاباقع نوفاخي الو ًاباوث نوجري ال . نولساكتم نولقاثتم مهو نولصي يأ «لاسك اوماق ةالصلا

 دقو ةمايقلا موي اذه ليقو ةجحلا ليبسلاب دارملا نإ : ليقو هانحجر يذلا وهو اهدحأ اذه ةيآلا هذه يف نيرسفملل لاوقأ ةسمخ يبطرقلا ركذ )١(

 هللافإو هيلع أرق مث ينم ندأ : لاقف ةيآلا هذه نع ًايلع لأس ًالجر نأ يور ام هل لدتساو ةمايقلا موي ةجح ينعي : لاق ثيح يربطلا هحجر
 يبطرقلا رظنا يبرعلا نبا يأرلا اذه فعض دقو ةمايقلا موي يأ «ًاليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو ةمايقلا موي مكنيب مكحي
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 مولع سيماخلا ءزجلا

 ج
 0 يسرنا مر همر اص اس تي ص ع م عل ص سس يس 2ع 04 يد ماي ا - 03 هو هم عم ص

 نلف هللا ٍللْضي نمو ءالؤته نإ الو مالوم كإ آل كلذ نيب نيبذبذم 05 اليل الإ هللا نورك ديالو
 ع

 مكم رم عمر 00 ا رص سس

 نا نوديرتأ نينمؤمْلا نود نم الو نيِرفكل اود ال أوما نيل ع “9 كابس هل دمت
 مب“ مس ع لل عي مس ةرلأ مس ىكهر هكا الا”  مئءر ع يب عكار روز سطر جم 2 و دموع

 اريصن ممل دهن نو رانلأ نم ٍلفسالا كردلا ىف نيقفلنملا نإ 059 انييم اننطلسركيلع هلل ولعبت
 مدا ءطورزر 2 ب م ب ىو فزع سوأآم م ىلع ه ريمو عم سوو رب سمور صو ريس سمكس نظم م ترج

 يمول هللا تؤ ٌفوسو ئيديؤملا عم كلوا هل مهيد أوصّلخ وه اومصتخأو أوحلصأو أوت نيل الإ
 ِج

 © الع اا هلأ َناكَو مما مزكش نإ ركبادعب هللا لعفي ام 29 ايظع ارحأ

 هًاليلق الإ هللا نوركذي الوإ» هللا هجو نودصقي الو ةعمسلاو ءايرلا مهتالصب نودصقي يأ «سانلا
 رفكلا نيب نيددرتم نيبرطضم ىأ «كلذ نّبب نيبذّبَدَم» ًاليلق ًاركذ الإ هناحبس هللا نوركذي ال يأ

 الو نينم ملا ىلإ نوبستني ال يأ «ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ الإ» مهنيد يف ةريحلاب ىلاعت مهفصو . ناميإلاو

 ةداعسلا ىلا ًاقيرط هل دجت نلف هللا هللضي نمو ىأ «ًاليبس هل دجت نلف ُهللا للضي نموإ نيرفاكلا ىلإ
 نيرفاكلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهأ ايإ» لاقف نيدلا ءادعأ ةالاوم نم نينمؤملا ىلاعت ردح مث . ىدهلاو
 ةقداصملاو ةبحاصملاب نيمرجملا ةرضفكلا اولاوتو نينمؤملا ةالاوم اوكرتت ال يأ «نينمؤملا نود نم ءايلوأ
 مكنأ مكيلع ةغلاب ةجح هلل اولعجت نأ نوديرتأ يأ 4ًانيبم ًاناطلس مكيلع لل اولعجت نأ نوديرتأ»
 نإ لاقف نيقفانملا لآم نع ىلاعت ربخأ مث . ةجح نآرقلا يف ناطلس لك : سابع نبا لاق ؟ نوقفانم
 : سابع نبا لاق تاقبط عبس يهو منهج رعق يف يتلا ةقبطلا يف يأ «رانلا نم لفسألا كّرّدلا يف نيقفانملا
 ةنجلا نأ امك تاكرد ٌرانلاو . هلهأو مالسإلاب ءازهتسالا رفكلا عم اوعمج مهنأل كلذو . رانلا لفسأ يف ىأ

 نيذلا الإ» هللا باذع نم مهرصني ًارصان نيقفانملا ءالؤهل دجت نل يأ «أريصن مهل دجت نلوإ» تاجرد
 يأ «هللاب اومصتعاو» مهتاينو مه امعأ ىأ «اوحلصأو# قافنلا نع اوبات ىأ ءانثتسا اذهو ©اوبات

 عم كتلوأفإ» هللا هجو الإ مهلمعب اوغتبي مل يأ «هّلل مهنيد اوصلخأو# هنيدو هللا باتكب اوكسمت

 ريبكلا رجألا مهيطعي يأ «ًاميظع ًارجأ نينمؤملا هللا تؤي فوسوإ ةمايقلا موي مهترمز يف يأ «4نينمؤملا
 ؟ مكباذع يف هناحبس هل ةعفنم أ يأ «متنمآو متركش نإ مكباذعب هللا لعفي امإ» ةنجلا وهو ةرخآلا يف
 ناكو» ؟ مكنع ىنغلا وهو عفنلا بلجتسيو رضلا هب عفدي مأ . رأثلا هب كردي مأ . ظيغلا نم هب ىفشتيأ
 . ليزجلا باوثلا ليلقلا لمعلا ىلع يطعي مهنع هانغ عم دابعلا ةعاطل ًاركاش يأ 4ًاميلع ًاركاش هللا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو ةحاصفلا نم ًاعاونأ تايآلا تنمضت : هغالتبلا

 ١ لدعلا يف نيغلابم يأ «طسقلاب نيماوق# يف ةغيصلا يف ةغلابملا- .

 «اورفك مث اونمآ» نيبو «ًاريقفو ًاينغإ» نيب قابطلا - ؟



 ءاسسنلا ةروس (5) ءل4غ

 . لكشلا ريغتل «اوُنِمآ اوُنَمآ ف صقانلا سانجلا “ 

 . متركشإ» يفو «ًاعيمج . . عماج» يفو «مهعداخ . . نوعداخيإ» يف قاقتشالا سانج - 4
 . «ًاركاش

 امكهت راذنإالا ناكم ةراشبلا ظفل لمعتسا ثيح «نيقفانملا رشبا» ىف يمكهتلا بولسالا -

 نع هّزنم ىلاعت ٌهللاو , لمعلا ىلع ةازاجملل عادخلا مسا راعتسا «مهعداخ وهوإ» يف ةراعتسالا

 ا عادخلا

 . خيبوتلاو عيرقتلا هنم ضرغلاو ؟ «ةزعلا مهدنع نوغتبيأ» يف يراكنإالا ماهفتسالا -

 ىلع اوتبثا هانعم امغإو ًاراركت سيل «اوُئِمآ اوُنَمآ نيذلا اهيأ اي» ىلاعت هلوق : ىلوألا ١ دكاوفلا

 . ميقتسملا طارصلا ىلع انتبث يأ «ميقتسملا طارصلا اندهإ» نمؤملا لوقك هيلع اومودو ناهيالا

 ًاييصن نيرفاكلا رفظو «هللا نم حتفإ» هيلإ هبسنو ايظع أحتف نينمؤملا رفظ ىلاعت ىمس : ةيناثلا
 نيرفاكلا ظح سيسختو . نيملسملا نأش ميظعتل كلذو هيلإ هبسني ملو #بيصن نيرفاكلل ناك نإو»

 .رقس مث .ريعسلا مث .ةمطحلا مث .ىظل مث . منهج اهوأ تاكرد عبس رانلا :نورسفملا لاق : ةثلاغلا

 رانلا نم لفسألا كردلا يف نيقفانملا نإ» دشأ هباذع ناك اذهلو رفاكلا نم رطخأ قفانلا : ةهيدبمم
 اوهتني نإ اورفك نيذلل لق» طقف رفكلا نع ءاهتنالا رفاكلا ىلع ةبوتلل ىلاعت طرش دقو «اريصن مهل دجت نلو

 صداخإو ٠ م سضتع 2و هي هس م

 مه كئلوأف لقي ملو « نيم ْوملا عم كئلوأن)» لاق ب ؟ هيلإ ةبانرالا نم جدعر 0 هتغمب الواو رفع نإ

 مهل ًاضغب « مهيئؤي فوسو » لقي ملو «أبظع ًارجأ هنم نينمؤملا هللا تؤي فوسوإ» لاق مث نونمؤملا

 . هباتك رارسأل رهف هللا انداز . قافنلا رفك مظع نم هيلع اوناك امل ًاعيظفتو مهنع ًاضارعإو

 ( ١557 ) ةيآ ةياهن ىلإ ( ١44 ) ةيآ نم «ًايظع ًارجأ مهيتؤنس كنئلوأ . . ىلإ . . ملظ نم الإ لوقلا نم ءوسلاب رهجلا هللا بحي الإ» : ىلاعت هللا لاق

 راهظإ بحب ال هنأ انه ركذ . ةقباسلا تايآلا يف مهحضفو نيقفانملا ىلاعت ركذ امل : ٌهَمساَمملا
 نيقفانملا نع هللا فشكي نأ بجع الف ١ هرطخ مظعو هررض داز نم قح يف الإ . حئابقلاو حئاضفلا

 . لجعلل مهتدابعو . هللا ةي ؤرل مهبلط لثم ةعينشلا مهمئارج ضعب دّدعو دوهيلا نع ثدحت مث ٠ رتسلا



 علم سداسلا ءزجلا

 . ةعينش مئارجو حئابق نم كلانه ام ريغ ىلإ ةشحافلاب لوتبلا ميرم مهماهتاو . حيسملا بلص مهئاعداو

 4 هّبشإ» هتمظعو هتدش نم هيف ريحتُي يذلا بذكلا : ناتهبلا «ًاناتببإ ًانايع «ةرهج» : صتتنغللا
 . ملعلا نم نونكمتملا 4نوخسارلاإ انأيه هاندتعأو» هوبلص ىذلا لوتقملاو ىسيع نيب هبشلا عقو

 باتكب انتأف ًايبن تنك نإ : دمحم اي اولاق دوهيلا نم ةعامجو فرشألا نب بعك نأ ىور : لوزُلا ٌُبَيَس

 نم ًاباتك مهيلع لّزنت نأ باتكلا لهأ كلأسيإ هللا لزنأف ةلمج ةاروتلاب ىبموم ىتأ امك ًةلمج ءامسلا نم
 . ةيآلا 90 . . ءامسلا

 مالا 2 ورث ىلع عام ارا 2 8 ما مومو

 وأ هوفحت وأ اريخ أودت نإ (8) انعام لع الإ لقا مووسلاب هبا هللا بحيال *

 2 عام ريب ريل سمس ريرب ساس ص 2 ماو رميهم

 نيب اوقرفي نا َنوديِرب و هلو هلأ نورفكي َنبدلأ َنإ 0 اِدَقاَوُمَع ناك هلأ َنِإَف ءوس نع أوفعَ

 ا سمو رب عر مسارب عم وص ريرع وا مل سص ريب رب ص رب رجس زل ررعم 2و

 مه َكتلوأ هج ه١ ايباد نيب أوُدَ نأ نودير.و ضعبي رفكنو ضعبب نِمّؤن نولوقي و ءهلسرو هللأ

 © ايهم ابدع نر فكل اَنَدَمعأ ادع ٌنورفَكْلا

 يف شْحّفلا هللا بحي ال يأ «مِلظ ْنَم ألِإ لوَقلا نم ءوُسلاب ّرهجلا هللا بحيال» : راسيفللا
 لاق ءوسلا نم هيف امب هركذي نأو هلاظ ىلع ءاعدلاب رهجي نأ هل حابي هنإف مولظملا الإ ناسللاب ءاذيإالاو لوقلا
 ًاعيمس هللا ناكوإ» «"ًامولظم نوكي نأ الإ دحأ ىلع دحأ وعدي نأ هللا بحي ال ىنعملا : سابع نبا

 ٍمترهظأ نإ يأ « ءوس نعاوفعت وأ هوفخت وأ ًاريخ اودبُت نإ ملاظلاب ًاملع مولظملا دال ًاعيمس يأ «ًاميلع
 اغلابم ناك يأ «ًاريدق ًاوفع ناك هللا نإف# مكيلإ ءاسأ نمع متيفع وأ هومتيفخأ وأ ريخلا لمع سانلا اهأ

 نأ مكيلعف ماقتئالا ىلع هتردق عم نييناجلا نعوفعي : نسحلا لاق ٠ ةذخا وملا ىلع هتردق لامك عم وفعلا يف

 مكفعض عم نوفعت ال فيكف هتردق عم ُوفع هنأ ىلإ راشأو وفعلا ىلع ىلاعت ثح ثح (9يىلاعت هللا ةئسب اودتقت

 او رفكو مهئايبنأب اونمآ مهعأل ىراصنلاو دوهيلا يف ةيآلا «هلسرو هللاب نورفكي نييذلا نإ 1 ؟ مكرجعر

 ىلاعت هللاب ًارفك لسرلاب مهرفكو . لسرلا عيمجب ؛ ًارفك لسرلا ضعبب مهرفك لعج « هريغو. هِي دمحمب

 . هلسرب اورفكيو هللاب اونمؤي نأ هلسرو هلل هللا نيب قيرفتلا «هلسرو هللا نيب اوقرفي نأ نوديريو#
 نولوقيو# هدعب هلوتب ىلاعت هرسف دقو مهضعبب ناميالاو مهضعبب رفكلا وه لسرلا نيب قيرفتلا كلذكو
 دوهيلا هللا ءادعأ كئلوأ : ةداتق لاق ضعبب رفكنو لسرلا ضعبب نمؤن يأ *ضعبب رفكنو ضعبب نمؤن

 ىسيعو ليجنإالاب ىراصنلا تنمآو . ىميعو ليجنإلاب اورفكو ىسومو ةاروتلاب دوهيلا تنمآ . ىراصنلاو

 كلذ نيب اوذختي نأ نوديريوإ '''هلسر هب ثعب يذلا هللا نيد مالسمالا اوكرتو هك دمحمبو نآرقلاب او رفكو

 ءالؤه يأ «ًاقح نورفاكلا مه كتئلوأ# امهنيب ةطساو الو ناميالاو رفكلا نيب ًاطسو ًاقيرط يأ «ًاليبس

 يأ «ًانيهم ًاباذع نيرفاكلل اندتعأو# ناميإلا اوعدا ولو ًانيقي ةي نورفاكلا مه ةحيبقلا تافصلاب نوفوصوملا

 884/4 يربطلا (4) #87 ١/ دوعسلا وبأ (” . 408/1 ريثك نبا رصتخت (1)) . 18/6 نايبلا عمجم (1)
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 ءاسنتلا ةروس (4) نضل

 2و رم اس ع راي ور رام ىع را عام مس سوا و طولا م6 سوسو ل نع ظوص م 8

 2 احر اروفغ هللآ ناكو مدرج مويطب فرس كبل مهنم دحا نيب اوقٍرفي مولر أ أونما< نيدو

 ه عام سمصامص لس 2 وامس ممل رو م رخام

 ةرهج آل نو كلك نييخأ م وسوم ' أولأس دققوامسلا نم ابلتك مل َلِربمْ بنكلا لما كَ
 رج مى سارع ال 2م مو مصل ل مسي ىلا الو سنس سل سلس 60# مو دج 69 5 ع 1. ًَئ

 اندطْلس سوم انتا كلذ نعنع تيا م ”ءاجام دعب نم لجعلا أذن مع مهل ةّقعاصا

 تسلا ىف ذ أاودعتال مك اَنلُقو اذهب باب اولد مم انفو مهقاكيب روطلا و

 ويمصاما صام جم مس( ءورإرلا ودد هر مس سرا و. ريو مودم عد

 مهلوقو قح يغب ةاسين أل أ مهلتقو هلأ تلب اب مهٍرْفُكَو مهقاكيم ميضقت امبق حت اً ادت مْنم اَنذَحَأو

 ردحأ نيب اوقرفي ملو هلسرو هللاب اونمآ نيذلاوإ» منهج ران يف دولخلاو ةناهإلا عم ًاديدش ًاباذع مهل انأيه

 لب هلسر نم دحأ نيب اوقرفي مل لَو دمح عابتأ نونم زم ا مهو لسرلا عيمجب , اورقأو هللا اوقدص يأ «مهنم

 هلسرو هللاب ناميالا ىلع لماكلا مباوث مهيطعتس يأ «مهروجأ مهيتؤت فوس كشلوأ مهعيمجب اون

 ماعنإإلا عاونأب مهيلع ًالضفتم ماثآلاو يصاعملا نم مهنم فلس امل ًاروفغ يأ «ًاسيحر ًاروفغ هللا ناكوإ»

 نإ لَم يبنلل اولاق نيح دوهيلا رابحأ ىف تلزن «ءامسلا نم ًاباتك مهيلع لّزنت نأ باتكلا لهأ كلأسي»

 « دانعلاو تنعتلا هجو ىلع كلذ اوبلط اغِإو . ةلمج ىبسوم هب ىتأ امك ةلمج ءامسلا نم باتكب انتأف ًايبن تنك
 نم ربكأ ىسوم اولأس دقف# لاقف لسرلاب يبأتلل هلو يبلل ةيلست عنشأو عظفأ وه ام مهلا ؤس ىلاعت ركذف

 يأ «مهملظب ةقعاصلا مهتذخأفإ ًانايع لجو زع هللا ةي ؤر ىبموم اولأس يأ «ةرهج هللا انرأ اولاقف كلذ

 اوذختا مث يأ «تانيبلا مهتءاج ام دعب نم لجعلا اوذختا مث مهملظ ببسب مهتكلهأف ران ءامسلا نم مهتءاج

 اهريغو رحبلا قلفو ديلاو اصعلا نم تارهابلا ججحلاو تازجبعملا مهتءاج ام دعب نم هودبعو اه لجعلا
 نيدتقم اوناك امل مهنكل مهفالسأ نع تردص نإو هللا ةيؤر بلط يهو  ةلأسملا هذهو : دوعسلا وبأ لاق

 مظع عمه هوبكترا اع انوفع ىأ «كلذ نع انوفعف» "”مهيلإ تدنسأ نورذيو نوتأي ام لك يف مهب

 : يربطلا لاق هتوبن ةحصو هقدص رهظت ةرهاظ ةجح يأ 4 نيبم ًاناطلس ىسوم انينآوإو مهتنايخو مهتميرج

 لبجلا انعفر ىأ «4مهقاثيب روطلا مهقوف انعفر و ؟"اهايإ هللا هانآ يتلا تانيبلا تايآلا يه ةجحلا كلتو
 اولخدا يأ «ًادجس بابلا اولخدا مهل نلقوإل ه هولبقيل قاثيملا ببسب ةاروتلا ةعيرش لوبق نع اوعنتما امل مهقوف

 مهو مههاتسأ ىلع نوفحزي اولخدو هب اورمأ ام اوفلاخف هلل ًاعوضخ مكسوءر نيثطاطم سدقملا تيب باب

 تبسلا موي ناتيحلا دايطصاب اودتعت ال يأ «تبسلا ىف اودعت ال مهل انلقوإب ءازهتسا ةرعش يف ةطنح نولوقي

 يأ «مهقانيم مهضقن |مبف# ًادك م ًاقيثو ًادهع ىأ «ًاظيلغ ًاقاثيم مهنم انذخأو» اوداطصاو اوفلاخف
 مهدوحجيو ىأ #«هللا تايآب مهرفكو# ىنعملا ديكأتل «امؤغو مهانللذأو مهانعل قائيملا مهضتقن بيسيف

 يأ «ْفْلُع انبولق مهوقو# مالسلا اهيلع ىبحيو ايركزك «قسح ريغب ءايبنألا مهلتقوإ ميظعلا نآرقلاب

 )١( دوعسلا وبأ ١/ . 984يربطلا (؟) 4/85٠



 نسلم سداسلا ءزجلا

 ه2 ارطَع اندم مصل مهد | مفك وه اليل الإ نومي الف مه فك هيلع هلا عبط لب ٌفلع ابو
 ه را مادو 2 ا و 00 ا صا بو و

. 
 اوقطخأ يلا ذو مل ةيشنكلو هوس امو هولتق امو 0 نب اىسيع حيسمْلآ انْ اَنِ مهوقو
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 0000- مص مصاص سد ريس س ريسشمل سا

 ايِزع هلآ َنكَو ا لب هيو اقوا نطل ماتا مْلع نم هب مام هنم ك *. فل هيف

 م م. سمسم و 0 و جام سرع 2 رك ل

 ملَظَف ه0 اديك مل وكس ةمتيفلا عزي هوم لبق هدب نمو او تكن لق ءرم نإ و 022 ايكح

 هيلع هللا عبط لبإط مهيلع در ىعت لاق  دمح اي هلوفت ام يعت ال ةيشغأب ةشغم انيولق هيك يبنلل مهلوق

 ليلقلا الإ مهنم نمؤي الف لالضلاو رفكلا ببسب اهيلع ىلاعت متخ لب يأ 4ًاليلق الإ نونمؤي الف مهرفكب

 هيلع ىسيعب مهرفكبو يأ «ًاسيظع ًاناعهب ميرم ىلع مطوقو مهرفكبوإ» هباحصأو مالس نب هللا دبعك

 ميرم نبا ىسيع حيسملا انلتق نإ مىهوقوزو نيملاعلا ءاسن ىلع هللا اهلضف دقو ىنزلاب ميرم مهمرو ًاضيأ مالسلا

 ةيناز همأو ىنز نبا ىسيع نأ نومعزي مهف الإو «نونجمل مكيلإ لسرأ يذلا مكلوسر نإإو نوعرف لوقك

 الو ىسيع اولتق امو يأ «مهل هش نكلو هوبلص امو هولتق اموإ» ىلاعت لاق هللا لوسر هنأ نودقتعي الو

 جرخف ىسيعل قفاني ناك ًالجر نأ يور : ىواضيبلا لاق ههَبش هيلع يقلأ نم اوبلصو اولتق نكلو هوبلص
 كش يفل هيف اوفلتخا نيذلا نإوإو وسيع هنأ ناونلطي مهو بلع لحاف ههبخ هيلع هللا علاق هيلع لاديل
 ىلع ههبش يقلأو ىسيع عقر ال هنأ يور ٠ هلتق نم كش يفل ىسيع نأش يف وفلتخا نيذلا نإو يأ «هنم

 وقتا يعرف نبق احا الي ناك إو انيخاس راف يع لرش ذم كاك: 0. اولاق هولتقف هريغ ريغ

 نم اوفلتخاو لتق دق اصخش نأ اوعمجأف . هريغ وه لب ىسيع وه سيل مهضعب لاقو ىسيع وه مهضعب لاقف

 يذلا نلنلا هيف نوعيتي مهتكاو يتينحت ملع لكي هلام ىأ 4 نيسلفلا عاب الإ ملح نم دب مى امنا

 هللا هاجنو نيمهوتم نيكاش لب وه هنأ نينقيتم هولتق امو يأ «هيلإ هللا هعفر لب انيقي ةي هولتق امو# هولّيخت

 هللا ناكو# ةحيحصلا ثيداحألا كلذ ىلع تلد اك هحورو هدسجب ًايح ء امسلا ىلإ هعفرف مهرش نم

 يأ «هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإوإ» هعنص ىف ًابكح هكلم يف ًازيزع يأ «ًاميكح ًازيزع
 توملا ةكئالم نياعي نيح هلوسرو هللا دبع هنأبو ىبسيعب هتوم لبق نم ؤيل الإ ىراصنلاو دوهيلا نم دحأ سيل

 قلع تبرض نإ تيأرأ هل ليق ىسيعب نمؤي ىتح يدوهي تومي ال : سابع نبا لاق هناميإ هعفني ال نكلو
 نوكي ةمايقلا مويوؤ» «”نيريس نباو ةمركعو دهاجم نع حص اذكو هناسل اهب جلجلي : لاق ؟ مهدحأ

 نم ملظبف# هللا نبا هوعد مهنأب ىراصنلا ىلعو هوبذك مهنأب دوهيلا ىلع ىسيع دهشي يأ «اديهش مهيلع

 مكيف لزني نأ نكشويل هديب يسفن يذلاو ) ناخيشلا هاور ام اهنم (") 1١5/١ ليزنتلا مولعل ليهستلا (7) ١4١ ص يواضيبلا )١(

 يريمثكلل « حيسملا لوزن يف رتاوت امب حيرصتلا » بناتك رظناو ثيدحلا (ةيزجلا عضيو ريزنخلا لتقيو بيلصلا ركف ًالدعأ [ىح ميرم نبا
 لهأ نم دحأ ىتبي ال : ىنعملا حبصيو ىبسيع ىلع دوعي «هتوم لبق# يف ريمضلا نأ يربطلا راتخا (5) . ةدغ وبأ حاتفلا دبع ذاتسألا قيقحت

 نيلالجللاو فاشكلاو دوعسلا يبأ رايتخا وه هانركذ امو . ةعاسلا برق لزني امل ىسيع توم لبق ىسيعب نمؤيو الإ باتكلا

 ملظَف



 ءاسنلا ةروس )4 مام

 سو و أزيرلا مذخأو هه اكل لمس نع مْيَصِبو مك كأحأ توم مط اح أداه نيل نم

 ميا ندا نيكل «> يأ ذاع م يفك للا ينل لومأ وجنت هنأ
 ل رت مي ايميل ءو م را سرت ص ارت سروال

 هلل َنومْؤَمْلاو ةؤكزلا نوتؤملاو ةلصلا نيميقملاو كلبق نم َلِزَنأ امو كيل َلِزأ امي ؟ َنونمْؤي َنونمْؤِمْلاو
 م ”ه1

 2 اًميظع اَرجأ مهتؤنس كبتلوأر رخآلا مويلأو
 انمرح ةميظعلا بونذلا نم هوبكترا امو دوهيلا ملظ ببسي يأ «مه تلحأ تابيط مهيلع انمرح اوداه نيذلا
 نم ًاريثك مهعنمبو يأ 4ًاريثك هللا ليبس نع مهدصبوإ» مه ةلّلحم تناك يتلا تابيطلا نم ًاعاونأ مهيلع
 اون دقو ابرلا مهذخأوإ» قحلا نع مهريغو مهسفنأ اودص : دهاجم لاق هللا نيد ف لوخدلا نع سانلا

 ةوشرلاب يأ «لطابلاب سانلا لاومأ مهلكأو» » ةاروتلا يف مهيلع هللا همرح دقو ابرلا مهيطاعت يأ «هنع

 باذعلا دؤهيلا ءال ؤه نم رفك نمل انأيهو يأ «ًاميلأ ًاباذع مهنم نيرفاكلل اندتعأو#» ةمرحملا هوجولا رئاسو
 دبعك هيف نوتباثلاو مهنم ملعلا يف نونكمتملا نكل يأ «مهنم ملعلا يف نوخسارلا نكلإط عجوملا ملؤملا

 باتكلا لهأ ريغ نم كي يبنلا باحصأ راصنألاو نيرجاهملا نم يأ «نونمؤملاو» هتعامجو مالس ني هللا

 حدمأ يأ «ةالسملا نيميفملاوإ» ءايبنألاو بتكلاب نونم ؤي يأ 4كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب نونمؤي»

 هللاب ٍنونمؤملاو» مهلاومأ ةاكز نوطعملا يأ «ةاكزلا نوتؤملاو» حدملا ىلع بصن وهف ةالصلا نيميقملا

 ىأ «ًاميظع ًارجأ مهيتؤنس كئلوأ» توملا دعب ثعبلابو هللا ةينادحوب نونمؤملاو يأ «رخآلا مويلاو

 . ةنجلا يف دولخلا وهو مهتعاط ىلع ًاليزج ًاباوث مهيطعنس ةليلجلا فاصوألاب نوفوصوملا ءالؤه

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو ةحاصفلا نم ًاعاونأ تايآلا تنمضت : ةغالتلا
 . «رفكنو .. نمؤن# نيبو «هوفخت وأ . . اودبت# نيب قابطلا ١

 مكهتلا ليبس ىلع هولاق هللا لوسر ميرم نب ىسيع حيسملا انلتق» يف مكهتلاو ضيرعتلا  ؟

 *  مهضقنبف يأ « مهيضقن |هبفإ» ديكأتلا ىنعمل فرحلا ةدايز .

  - 4كلذكو هيف نكمتلاو ملعلا يف توبثلل خوسرلا راعتسا «ملعلا يف نوخسارلاإ يف ةراعتسالا
 كاردبالاو مهفلا مدعل ءاطغلا ىنعمب فالغلا راعتسا «فلغ انبولق#» يف ةراعتسالا

 ةظعوملاو ركذلا نم ءيش اهيلإ لصوتي ال يأ .

 ةدسافلا مهمعازمل ًادر «مهرفكب اهيلع هللا عبط لب» يف ضارتعالا .



 انف سداسلا ءزجلا

 تايآب مهرفك» يف كلذكو ضعبلا ديرأو لكلا قلطأ ثيح «ءايبنآلا مهلتقوإل يف لسرملا زاجملا ٠-
 |هريغب اورفكي ملو ليجنيالاو نآرقلاب اورفك مهنأل «هللا

 ؟ هنوبسيو هب نورفكي مهو هللا لوسر هيف اولاق فيك ليق نإ : ليهستلا يف لاق : دّكماوفلا
 ىلع هولاق مهنأ : يناثلاو « ءازهتسالاو مكهتلا هجو ىلع كلذ اولاق مهنأ : اهدحأ :هجوأ ةثالث نم باوجلاف
 نم ال هللا لوق نم هنأ :ثلاثلاو مكمعزب وأ مكدنع هللا لوسر : اولاق مهنأك هيف نيملسملا داقتعا بسح

 ىلع در «هوبلص امو هولتق امو ىملاعت هلوقو هانلتق انإ مهوق حيبقتو مهبنذ ميظعت هتدئافو هلبق فقويف مهلوق
 بجعلاو . كلذ لجأ نم بيلصلا اودبع ىتح بلص هنإ مهلوق يف ىراصنلا ىلع ٌدرو مهل بيذكتو دوهيلا
 «”بلص هنإ نولوقي مث هلإ نبا وأ هلِإ هنإ مهلوق يف مهضقانت نم بجعلا لك

- 
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 هلوسر ىجن ىلاعت هللا نأ ىلع « مهل هّبش نكلو هوبلص امو هولتق اموإ» ىلاعت هلوق لد : هيبلسم
 هللا ىقلأ يذلا وهو ىسيع هونظ هريغ ًاصخش اوبلص اهنإو بلصي ملو لتقُي ملف ءاثبخلا دوهيلا رش نم ىسيع
 امأو ء لقنلاو لقعلا عم قفتي يذلا قحلا داقتعالا وه اذهو . ىسيع هنوبسحي مهو هولتقف هيلع هبشلا
 مهمعز عم ىكبو عرضت هنأو هسأر ىلع كوشلا اوعضوو هوناهأ دوهيلا نأو بلص هنأ نودقتعيف ىراصنلا

 ضقانتلا نم كلانه ام ريغ ىلإ اهرازوأ نم ةيرشبلا صّلخيل ءاج هنأو « هللا نبا وأ « هللا : وه هنأ

 : لاق نم نسحأ دقلو بيرغلا بيجعلا

 !هوبسن ررللاو يأ ىلإو ىراصنلا نيب حيسملل ًابجع
 هوبلص هبرض دعب مه اولاقو دوهيلا ىلإ هوملسأ

 ؟هوبأ ناك نيأف ًاحيحصو ًاقح نولوقي ام ناك اذإف
 ؟هوبضغأ مأ هوضرأ مهارتأ يداعألا نيهر هنبا ىّلخ نيح
 هويذع مهنأل  مهودحاف مهاذأب ًايضار ناك نئلف
 هوبلغ مهأل مهودبعاو هوكرتاف ًاطحخاس ناك نئشلو

 . «ميلع ءيش لكب هللاو . . ىلإ . . نييبنلاو حون ىلإ انيحوأ مك كيلإ انيحوأ انإ» : ىلاعت هللا لاق
 4 5 - هم رز بص 2 . ةميركلا ةروسلا رخآ ( 175 ) ةيآ ةياهن ىلإ ( 1١7 ) ةيآ نم

 مهنأ مهمعزو دمحمو ىسيعب مهرفك اهنمض نم يتلا دوهيلا مئارج للعت ىكح امل : هبسسانملا . .
 نيلسرملا رئاس لسرأ هنأو . ناميالا ةحصل طرش لسرلا عيمجب ناميالا نأ انه ىلاعت ركذ . حيسملا اوبلص

 نيب عقاو نيقيرفلا الكف دوهيلا معزي امك ىنز نبا سيلو ىراصنلا معزي امك هللا نبا وه سيلف « ةثالث
 . ءابرقألا نم ةئرولا قوقح ةياعر نم هب تأدتبا امب ةميركلا ةروسلا تمتخ مث . طيرفتلاو طارفإالا

 ١78/١ ليزنتلا مولعل ليهستلا (1)



 ءاسنلا ةروس (4) يل

 دوس هام ان و م تدوم وآاسم دراما هام بالود ةأاعدو

 قلما و و ليلو مهر لإ اتي هدب نم نيبو جو كإ انيحوا امك كيلإ ًانيحوأ انإ*#

 مس ريب ريال - ٍ ل ا ا ا ا مأكل هوس م هومر

 دِق السرو هه اوبر ا (كيتاَءو 0 نورلهو سفوبرو بأ ص طابسالاو بوقعي و

 2 2 54 عع < م عقر 200 هدم حر ل ل هدد ريسر و 74 1

 سدوماو ع خخ رام جم

 5 2 57 ةجح هللأ لع سائل 5 الثل نيرذنمو

 فاكنتسالاو فنأي «فكنتسيإ رعسلا الغ هنمو دحلا ةزواجم : ٌرلغلا «ولغت» : ص فغللا
 : ناهربلا «ناهرب# كدحخ نع كعبصأب هتيحن اذإ عمدلا تفكن نم ذوخأم : جاجزلا لاق عقرتلاو ةفنألا

 الو هل دلو ال نم «ةلالكلا حانتمالا ةمصعلاو اوأجلو اوذال «اومصتعا» تازجعملا انه هب دارملاو ليلدلا

 . مدقت دقو دلاو

 : لاق ؟ انبحاص بيعت مل : دمحم اياولاقف ٍكيهللا لوسر ىلإ ىراصنلا نم دفو ءاج هلل
 : مهل لاقف . هلوسرو هللا دبع هنإ : لوقت اولاق ؟ هيف لوقأ ءيش ىأو : لاق ىسيع اولاق ؟ مكبحاص نمو

 . ©ةيآلا «هلل ًادبع نوكي نأ حيسملا فكنتسي نلإ هللا لزنأف ىلب : را

 اي كيلإ انيحوأ نحن يأ «هدعب نم نييبنلاو حون ىلإ انيحوأ (ى كيلإ انيحوأ انإ» : ركسيمللا
 لضفلا يف همدقتل هتوبن ترخات نإو ركذلا يف ِةِلكيمدق امنإو . هدعب نم ءايبنألاو رحون ىلإ انيحوأ (ى دمحم

 يأ «نايلسو نوراهو سنويو بويأو ىسيعو طابسألاو بوقعيو قحسإو ليعامسإو ميهاربإ ىلإ انيحوأو»
 دمحم دعب أدبو مهل ايظعتو ًافيرشت ءال ؤه ركذلاب ىلاعت صخ خلا ليعامسإو ميهاربإ نييبنلا رئاس ىلإ انيحوأو

 | ةوبنلا ةرجش تعرفت هنمو ثلاثلا بألا هنأل ميهاربإ ركذ مث يناثلا رشبلا وبأو ءايبنألا خيش هنأل حونب كي

 ونقل رم يالغلا ةدتل هلي اوباك ءايجأ لع بيع مدقون# باككلاو وسلا هتيرذ ق اناعجو إو لامت لاذ

 : يبطرقلا لاق روبزلاب دواد انصصحو يأ «ًاروبز دواد انينآوإ» هسيدقت يف ىراصنلاو هيف نعطلا يف دوهيلا

 مهانصصق دق ًالسروإل '"”ظعاومو مكح يه امنإو ماكحألا نم مكح اهيف سيل ةروس نوسخو ةئام هيف ناك

 مل ًالسروإ» ةروسلا هذه ريغ يف دمحم اي كل مهرابخأ انركذ نم مهنم ًالسر انلسرأو يأ «لسبق نم كيلع

 هللا صخو يأ «ًاميلكت ىسوم هللا ملكوإ) مهلاوحأ نع كربخن مل نيرخآ ًالسرو يأ 4كسيلع مهصصفت

 الول : بلعت لاق زاجملا لاهحال اعفر «ًيلكتإ» دُأ امزإو  ميلكلا يمّسس اذهو ةطساو الب همّلك نأب ىسوم

 مل ابلكت لاق (ملف ًالوسر هيلإ تعب ب وأ ةعقر هيلإ تبتك ىنعمب ًانالف كل تملك دق : لوقت نأ زاجل ديكأتلا

 نورذنيو عاطأ نم ةنجلاب نورشبي يأ 4نييرذنمو نيرشبم ًالسرإ» «"ىلاعت هللا نم ًاعومسم ًامالك الإ نكي

 ول لوقي نم ةجح عطقيل هللا مهثعب يأ «لسلا دعب ٌةجح هللا ىلع سانلل نوكي الئلإ» ىصع نم رانلاب
 ًازيزع هللا ناكوإط بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإب رشبلا ةجح هللا عطقف تعطأو ُتنمآل ٌلوسر لإ لسرأ

 لاقف دمحم ةوبن اوركنأ نيح دوهيلا ىلع ًادر ىلاعت ركذ مث . هعنص يف ايكح هكلم يف ًازيزع ىأ «ًاميكح

 594/9 رحبلا (”) . /5 يبطرقلا(5 ٠ ال ص يدحاولل لوزنلا بابسأ (1)



 عل سداسلا ءزجلا

 2 21 رذاذ 200 رم عم

 أورفك نيل نإ © اًديِبَش هلآ قو نودهسي ةكيتلملاو 17 هكر 2 َلّزنأ امي دهب هلآ نكن

 صر سمس رس ص ريل لص وييص  رلرص رس هس ل ل ل سو ظةامر

 الو ممل رفعي هلآ نكي رل اوملظو ارتك ني ١ نإ © اًديعَب ًالّلَص أول َدَق هلآ ليِبَس نع ًاوُدَصَو

 م .ى17

 48 انش هلل لع كلذ ناد نبأ نيب نون هرقا نزعل هنو نت
- ١ 

 د 0 0 8 0 رن َيَحْلَأب د اَجَدَك 0 ريب مم ىرن س2 0
 ع 3

 1 20 قس 7 3 5 جت 0 سا 5 ّلع أوو
 كيلإ لزنأ امب كلذب كل دهشي هللاف ة ةوبتلاب ءال وهن كل دهشي مل نإ ىأ «كيل ا
 بولسأب هريغ هملعي ال يذلا صاخلا هملعي هلزنأ ىأ «نودهشي ةكئالملاو هملعب هلزنأ» زجعملا نآرقلا نم

 هللاب ىفكو» كتوبنب نودهشيو كيلإ هللا لزنأ اب كلذك نودهشي ةكئالملاو « غيلب لك هنع زجعي

 اودصو اورفك نيذلا نإ هريغ دهشي مل نإو كيفكتو كينغت ىلاعت هتداهشف ًادهاش هللا ىفك يأ «ًاديهش
 اولض دق هللا نيد يف لوخدلا نع سانلا اوعنمو مهسفنأب او رفك يأ «ًأديعب ًالالض اولض دق هللا ليبس نسع

 نيذلا نإ» تاياغلا ىصقأ يف مهالضف لالضإللاو لالضلا نيب اوعمج 07 ًاديعب ًالالض داشرلا قيرط نع

 مهدهيل الو مط رفغيل هللا نكي مل '”يصاعملاو رفكلا نيب اوعمج يأ : يرشحمزلا لاق «اوملظو اورفك

 رس ا ا له ل ع ينج سلا 0 درك
 رفكلا نم هوفلسأ امن ىلع مهل ءازج منهج ىلإ ةلصوملا ى قيرطلا ىلإ الإ مهيدبي نل يأ «أدبأ اهيف ف نيدلاخ
 الو هيلع بعصي ال منهج يف مهديلخت يأ «ًاريسي هللا ىلع كلذ ناكوإ ًادبأ اهيف نيدّلحم ملظلاو

 د ا د ل حل هوسات راحل

 نكي مكبر دنع نم مكءاج ام اوقدص يأ «مكل ًاريخ اونمآف# مكبر دنع نم ةحمسلا ةعيرشلاو قحلا

 ينغ هللا نإف رفكلا ىلع اورمتست نإو يأ 4ضرألاو تاومسلا يف ام هلل نإف اورفكت نإو» مكل ًاريخ نامي
 دابعلا لاوحأب أيلع يأ «ًابكح ًابلع هللا ناكو»ًاديبعو ًاقلخو ًاكلم نوكلا يف ام هل ذإ | مكرفك هرضي ال مكنع
 مهطارفإ يف ىراصنلا تالالض ىلع ٌدرلا يف ذخأ قبس اهف دوهيلا هبش ىلع ىلاعت َدر املو , مهل هربد ايف ًايكح

 رشعم اي يأ #مكنيد يف اولغت ال باتكلا لهأ ايإف لاقف هللا نود نم هودبع ثيح حيسملا ميظعت يف

 الإ هللا ىلع اولوقت الوإ» هتيهولأ ءاعداو حيسملا نأش يف مكطارفاب نيدلا رمأ يف دحلا اوزواجتت ال ىراصنلا
 ميرم نباىسيع حيسنملا انإ# دلولاو ةبحاصلا ذاختاو داحتالاو لولحلا نم قيلي ال امب هللا اوفصت ال يأ «قحلا

 «ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكوإ» متمعز اى هللا نبا سيلو هللا لسر نم لوسر الإ ىسيع ام يأ «هللا لوسر

 )١( رفكلا ىلع مهماقمب اوملظو هللان اورفكف ٍةظَب دمحم ةلاسر اودحج يأ : يربطلا لاقو .
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 ءاسنلا روس (4) ضف

 الع اس
 ريس سوري رو مدر ى #2 مرمرل سس رب خس

 م هنلحبس دحاو هل هللا هن هاا ١ هلت اوت الو ءهلسرو هب أونا هن ووو

 0 0 ل رص

 حيبم نأ 2 أ[ فكنت نأ اليك آب َ كو ضرألا ىفامو توما فام كلو رهل وكي نأ
 ومس ىريرارل سمس سى || مرام وما او ثوم ع 00 هما

 2 عيب لإ مهرشحيسف ركتسإو ءيدابع نع فكتس نمو نوب رمل ةكيتلملا الو هادي َنوُكَ نأ

 هر مرو آم 35 سا ريرإب صم ىرش 46 م سم ى.رثس

 أوفكتتسا نب دامو هلق .رم مهديزبو مهروجأ مييفويف تنحل أوُلمحو اونما< نيا مَ

 4 ءاج دك سانلا ابيات و رص او يلو هلأ نود ن نم مح َنودِي الو املأ اباَذَع مهب مبدعي أوريكشسأو

 سوم | لرد ىرئالل 0 ريب 4 جير ور نس سوم 8م ور صن صارإ مورا

 ةمحر ىف مهلخديسف ءوي هب أومصتعَأَو هلا أوما نذل اما 9 ائيبم ارون ركيلإ انلرنأو كير نم نهرب

 نم قأدتبم حور وذ يأ «هسنم حوروإف ةفطن الو بأ ةطساو ريغ نم « نك ه لاعت هتملكب قلخن دقو يأ

 رشت هللا ىلإ فيضأ اغإو 2 ىبيعب ةخفنلا كلتب تلمح ثيح ميرم ردص يف ليربج ةخفن رثأ وهو هللا

 37 #ةئالث اولوفت الو» نيعمجأ هلسر اوقدصو هتينادحوب اونمآ ىأ «هلسرو هللاب ارنمآف» امي ركتو

 ىلاعت مهاهنف , سدقلا حورو نيالاو بالا : ةثالث هللا وأ . ميرمو . حيسملاو , هللا : ةثالث ةهلآلا اولوقت
 يأ «مكل ًاريخ اوهتنا» هيلإ بكرملا ةبسن نعو بيكرتلا نع هزنم هلإالا نأل ديحوتلاب مهرمأو ثيلثتلا نع

 هنأ نومعزت امك سيل هتيهولأ يف درفنم يأ «دحاو هلإ هللا افإ» مكل ًاريخ كلذ نكي ثيلثتلا نع اوهتنا

 يف امو تاومسلا يف ام هل دلو هل نوكي نأ نع هللا هزنت يأ «دلو هل نوكي نأ هناحبس# ةثالث ثلا
 هانغ ىلع هيبنت «ًاليكو هللاب ىفكوإ ًادلو هذختي ىتح ءىش هلثامي ال ىلاعت وهو ًاديبعو ًاكلمو ًاقلخ «ضرألا
 ء ءيش لك كلام هنأل نيعم وأ ردلو ىلإ هل ةجاح الف اهظفحو هتاقولخم ريبدتب موقي نأ هللا ىفك يأ دلولا نع

 ,نأب نل يأ هلل ادبع نودكي نأ يملا فكدتسي نإ لاتف ةلطابلا مهمعازم ىراصنلا ىلع ىاعت در

 أضيأ نوفكنتسي ال يأ «نوبرقملا ةكتالملا الوب هلل ًأدبع نوكي نأ نع ُهلِإ هنأ متمعز يذلا حيسملا ربكتيو

 ربكتيو فنأي نمو يأ «ًاعيمج هيلإ مهرشحيسف ربكتسيو هتدابع نع فكنتسي نمو» هلل ًاديبع اونوكي نأ

 مهيفويف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأفإل ءازجلاو باسحلل ةمايقلا موي مهثعبيسف هناحبس هللا ةدابع نع

 تعمس نذأ الو تأر نيعال ام مهئاطعإب يأ 4هلضف نم مهديزيوإ» مهلامعأ باو مهيفوي يأ # مهر وجأ

 اوفنأ نيذلا امأو يأ «ًاميلأ ًاباذع مهيذعيف اوربكتساو اوفكنتسا نيذلا امأوإ» رشب بلق ىلع رطخ الو

 سيل يأ «ًازيصن الو ًايلو هللا نود نم مهل نودجي الوإ» ًاديدش ًاعجوم ًاباذع مهبذعيسف هتدابع نع اومّظعتو

 نم ةجح مكاتأ يأ «مكبر نم ناهرب مكءاج دق سانلا اهيأ ايإط هللا باذع نم مهرصني وأ مهالوتي نم مهل

 نآرقلا مكيلع انلزنأ يأ «ًانيبم ًارون مكيلإ انلزنأو» ةرهابلا تازجعملاب دي ْوملا هللا لوسر دمحم وهو هللا

 رينملا هباتكب اوكسمتو هللا ةينادحوب اوقدص ىأ «هب اومصتعاو هللاب اونمآ نيذلا امأف# ءاضولا رونلا كلذ

 يأ «ًايقتسم ًاطارص هيلإ مهيدهيو# دولخلا راد هتنج يف مهلخديس يأ * لضفو هنم ةمحر يف مهلخديسف#



 انقل سداسلا ءزجلا

 مومص م عا مام راو م امم راع

 سيل كله أؤرمآ نإ : كلا اي هل لف كوس اتسم اطر هْيَلِإ مهيدي و لضفو هنم

 520 مرر ص سمعو 0 ا مسصع ن» س1 7” راسم ريم

 تردد نتن اتناك نإف كواكب لن بشري وهو رام فن اهم تعا ل م هل

 ارا 2 سا ىلا ص راع ل را سلا ا م6 هر سم رئعخاو يل اص حس ل يا ناسإل

 ْئش لكب هللاو أولضت نأ ركل هللا نوبي . نييّلئالا ظح لثم و ٌدللَق كاسن و اجرة أون إو ل

 «2 ملط
 يأ «ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسيإ ةرخآلا يف ةنجلا قيرط ىلإو ايندلا يف مالسبالا نيد ىلإ مهيدهي
 مه لق يأ« دلو هلسيلك له ؤرما نإ»؟هثري نم دلو وأ دلاو هلنكي مل اذإ تيملانأش يف دمحم اي كنوتفتسي

 تحخأ وأ ةقيقش تخأ هلو يأ «كرت ام فصن اهلف تخأ هلو ةلالكلا يهو دلو وأ دلاو هل سيلو تام نم

 ام عيمج ثري بآل وأ قيقشلا اهوخأو يأ «دلو اه نكي مل نإ اهئري وهو» اهوخأ كرت ام فصن اهلف بأل
 امهلف رثكأف نيتنثا ناتخألا تناك نإ ىأ «كرتامم ناثلثلا |مهلف نيتنثا اتناك نإفإ» دلو اهل نكي مل نإ تكرت

 نيطلتخم ةثرولا ناك نإو ىأ «نييثنألا ظح لثم ركذللف ًءاسنو ًالاجر ةوخإ اوناك نإو» امهوخأ كرت امم ناثلثلا

 هماكحأ مكلهللا نيِبي يأ «اولضت نأ مكل هللا نّيبي» نيتخألا بيصن لثم مهنم ركذللف تاوخأو ةوخإ
 01 ا

 . تامملاو ايحملا يف دابعلا حلاصمب

 لضف راهظإو فيرشتلل خلا «حون ىلإ انيحوأ امكإ» ركذلاب ءايبنألا ضعب صيصخت- ١ : ةغالتلا
 : « ًالصفم ًالسرم » ىمسي هيبشت هيفو نيروكذملا

 هدعب هلوق ليلدب « ىراصنلا » مهو صوصخلا هنم داريو مومعلل ظفللا #باتكلا لهأ اي» هلوق - "

 . ىراصنلا ةلوق يهو «ةثالث اولوقت الو»

 *  ةفص ىلع فوصوم رصق عون نموهو رصق هيف هللا لوسر ميرم نب ىسيع حيسملا اهنإ» هلوق .
 . قاقتشالا سانج «ًاديهشو . . نودهشي# هلوق ىف- 5

 «هنم حورو# ىلاعت هلوق يف !ىك ةياغلا ءادتبال يتأت دقو ضيعبتلل ن وكت « نم » ةظفل :دكيئلاوفلا
 ىبسيع نأ ىلع لدي ام مكباتك يف نإ : هل لاقف موي تاذ يدقاولا مامإإلا رظان ديشرلل ًاينارصن ًابيبط نأ ىكحي
 يف امو تاومسلا يف ام مكل رخسوو» ىلاعت لاق يدقاولا لاقف «هنم حوروإ ةيآلا هذه التو هللا نم ءزج

 هنم ًاءزج ضرألا يف امو تاومسلا يف ام نوكي نأ هللا نم ًاءزج ىسيع ناك اذإ بجيف «هنم ًاعيمج ضرألا

 ©«)ةميظع ةلصب يدقاولا لصوو ًاديدش ًاحرف كلذب ديشرلا حرفو ٠ ملسأو ينارصنلا عطقناف

 « ءاسنلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت 401/1 .



 نضر

 لاو كوش هيايإد

 باهسإب عيرشتلا بناج ةيندملا روسلا رئاسك تلوانت دقو . ةليوطلا ةيندملا روسلا نم ةدئاملا ةروس د
 وبأ لاق . باتكلا لهأ صصقو ةديقعلا عوضوم بناج ىلإ « لافنألاو , ءاسنلاو . ةرقبلا ةروس لثم

 . "" ةضيرف ةرشع ناّث اهيفو خوسنم اهيف سيل نآرقلا نم لزن ام رخآ نم ةدئاملا : ةرسيم

 نآل ةيعرشلا ماكحألا لوانتي اهعامجو . ةيبيدحلا نم كي هللا لوسر فرصنم ةروسلا هذه تلزن #
 مسريو « للزلا نم اهمصعي يذلا ينابرلا جهنملا ىلإ ةجاحب يهو اهنيوكت ةيادب يف تناك ةيمالسإالا ةلودلا
 . رارقتسالاو ءانبلا قيرط اهل

 . ديصلا . حئابذلا . دوقعلا ماكحأ » : يلي ايف اهصخلنف ةروسلا اهتلوانت يتلا ماكحألا امأ

 ء ضرأآلا يف داسفإالاو يغبلا دح «. ةقرسلا دح . ةراهطلا ماكحأ « ةدرلا . تايباتكلا حاكن « مارحإالا

 , ةبئاسلاو ةريحبلا ء توملا دنع ةيصولا « مارحإالا يف ديصلا لتق . نيميلا ةرافك « رسيملاو رمخلا ماكحأ

 . ةيعيرشتلا ماكحألا نم كلانه ام رخآ ىلإ « هللا ةعيرشب لمعلا كرت نم ىلع مكحلا

 ةصق ركذف « ةربعلاو ةظعلل صصقلا ضعب ةروسلا هذه يف انيلع ىلاعت صق عيرشتلا بناج ىلإو #
 نيح ؛ دوهيلا » نم ةيغابلا ةمذرشلا هذه يف ةلثمت نايغطلاو درمتلا ىلإ زمرت ةصق يهو ىسوم عم ليئارسإ ينب

 يف اوعقو ذإ عايضلاو درشتلا نم مهل لصح امو «نودعاق انهه اّنِإ التاقف كبرو تنأ بهذا مهلوسرل اولاق

 . ةنس نيعبرأ هيتلا ضرأ

 ليباق » ةصق يف ةلثمم , رشلاو ريخلا يتوق نيب فينعلا عارصلا ىلإ زمرت ةصق يهو مدآ ينبا ةصق مث #
 ءىربلا مدلا اهيف قيرأ ضرألا يف ثدحت ءاركن ةميرج لوأ تناكو ليباه هاخأ ليباق لتق ثيح « ليباهو

 سفنلا جذومنو )2 ةميثألا ةريرشلا سفنلا جذومغ : ةيرشبلا جذامث نم نيجذومنل ضرعت ةصقلاو . رهاطلا

 ؛ ةدئاملا » ةصق ةروسلا تركذ امك 4 نيرساخلا نم حبصأف هلتقف هيخأ لتق هسفن هل تلوسفإ ةميركلا ةريخلا

 ةشقانمل ًاضيأ ضرعت ةميركلا ةروسلاو . نييراوحلا مامأ هيدي ىلع ترهظ ميرم نب ىسيعل ةزجعم تناك يتلا

 ؟./5 يبطرقلا )١(



 ضف سداسلا ءزجلا

 نم كلانه ام رخآ ىلإ مالسلا هيلع دمحم ةلاسرب اورفكو . ليجنرالاو ةاروتلا اوفرحو . قيثاوملاو دوهعلا

 ديسلا ىعدُي ثيح ربكألا رشحلا موي بيهرلا فقوملاب ةميركلا ةروسلا تمتخ دقو . ليطابأو تالالض

 تنأأ# هللا نود نم هودبع نيذلا ىراصنلل ًاتيكبت هبر هلأسيو داهشألا سوءر ىلع ميرم نب ىسيع حيسملا
 هل ايو «قحب يل سيل ام لوقأ نأ يل نوكي ام كناحبس لاق ؟ هللا نود نم نيهإ ىمأو ينوذختا سانلل تلق
 ! ! سوفنلا هعزف نم رطفتتو . سوءرلا هلوط بيشت . هللا ءادعأل زخم فقوم نم

 كي هللا لوسر ىلع تلزنأ : لاق هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع : اسهلّضُف
 «”اهنع لزنف هلمحت نأ عطتست ملف هتلحار ىلع بكار وهو ةدئاملا ةروس

 هيلع ىسيع نم نويراوحلا بلط ثيح اهيف ةدئاملا ركذ دورول « ةدئاملا » ةروس تيمس : هّيمسلا

 بفطلو ةريثك تايآ ىلع اهلاةشال اهيف ركذ ام بجعأ اهتصقو ًاديع مهل نوكتو هتوبن قدص ىلع لدت ةيآ مالسلا
 . ريبكلا يلعلا هللا نم ميظع

 « ميحجلا باحصأ كئلوأ . . ىلإ . . . دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأ اي» ىلاعت هللا لاق

 . ( ٠١ ) ةيآ ةياهن ىلإ ( ١ ) ةيآ نم

 ريعتسا مث لبحلاب لبحلا تدقع لوقت طبرلا : ةغللا يف دقعلا لصأ «دوقعلا» : صتتفغللا
 : ةئيطحلا لاق لبحلا دقعب هبش ىّنوملا دهعلا دقعلا : يرشغزلا لاق يناعملل

 '"ابّركلا هقوف اودشو جانعلا اودش مهراجل ًادقع اودقع اذِإ موق

 : لاقي مكنبسكي 4 مكتمل يده هنأ ملعللرجشلا ءاحل نم يدل هب دلقيام يهو ةدالق عج «دئالقلا)

 ىتح ءىشلا برض : : لقولا © ةذوقوملا# ضعغبلا : نانشلا «نآنشو» مئرال | بستكا مرجأو هبسك يأ ابنذ مرج

 اذك باصنأ هعمجو هدنع حبذتو هبصنت ةيلهاجلا تناك رجحو منص «بصُتلا» توملا ىلع فرشيو يحخرتسي

 وهو حادقلاب برض ةراجت وأ آوزغ وأ ًارفس دارأ اذإ مهدحأ ناك مَلَز عمج - حادقلا «مالزألا» ناسللا ف

 نطبلا رومض صمخلاو رمضت ىأ صمُحت اهيف نوطبلا نأل ةعاجم م «9مالزألاب ماسقتسالا

 . نيهاشلاو رقصلاو دهفملاو بلكلاك ريطلاو مئاهبلا عابس نم بساوكلا #« حر اولا

 و م ]
 رئاعشلا نومّظعيو ايادملا نودهيو تيبلا نوجحي اوناك نيكرشملا نأ سابع نبا نع : : لوزا بكس

 #00 هللا رئاعش اولحت ال اونمآ نيذلا ابيأ اي» تلزنف مهيلع اوريغي نأ نوملسملا دارأف 2 نورحنيو

 ةيآلا

 )١( فاشكلا (7) . دمحأ هجرخأ 455/1١ )”#( /#رحبلا 41١١ ) )4يربطلا 47/4



 ةدئاملا ةروس (8) نرحل

 ل جسوم -

 محررا تلت

 ةووو عع < 2-0 سا رب مودع يرل ساصص لسور 02ج 42 ريم م ارإ مس يا 2 رلاررور اه ردة هداع رلس سمس جر مطار

 مرح متناو ديصلا لح ريغ ركيلع يامال مدعن الا ةميرب ل تلحأ دوقعلاب أوفوأ أونما نيل اهياثي

 د لمدودو يد م جادو مرصع رع م 2 مم 1 ك1 اعظم م 9 م 3 رس رخل حج سر 3

 ديَتلَمْلا الو ىدهأ الو مارحلا ربشلا الو هللأ ريكعش اولحال أونما نيذلا اهياكي يد ديري ام كح هلل نإ
 3 ع

 رو ساس ع را جس ع ص رع ىلا ارا رع ع اص ير يح رع رع لي رع نس اه ل ص نع رتل سا ع رام ص ع ع و م و جس رو م ساس ديد

7 

 هه هدد هم هه ا «ءةاممس . 1 4 4 هك 1 22 هم ىو 4 ً ص الماس ب رخل اص ص ع هكا سي رس

 مثال ىلع اونواعت الو ئوقتلاو ريل ىلع اونواعتو اودتعن نأ مارح دهسمل نع مكحودص نا موق

 سا ومر 2 را تمار ل عصا ف 2إ ف درم

 4 باقعُلا ديدش هللآ نإ هللآ أوقتأو ناودعلاو

 اي يأ ميظعتلاو ميركتلل ناميالا ظفلب باطخلا «دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهءأ ايا» : رمي ةالا

 لاق ناسنيالاو ناسنيالا نيبو هبرو ناسنرالا نيب دهعو دقع لك لمشي ظفل وهو دوقعلاب اوفوأ نينم ؤملا رشعم
 «”ماكحألاو فيلاكتلا نم هلك نآرقلا يف صضرف امو مرح امو هللا لحأ ام يهو دوهعلا دوقعلا : سابع نبا

 دعب منغلاو رقبلاو لبوالا يهو ماعنألا لكأ مكل حيبأ يأ 4مكيلع ىلتي ام الإ ماعنألا ةميهب مكل تلحأ» 1 2 5 1 5
 متنأو ديصلا يلحُمريغ#» خلا ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا يهو ةروسلا هذه يف مكيلع مرح ام الإ اهحبذ

 « ديري ام مكحي هللا نإ نومرحم متنأو ديصلا اولحتست نأ ريغ نم ءايشآلا هذه مكل تلحأ يأ «مرُح
 ال يأ «هللا رئاعش اولحت ال اونمآ نيذلا اهمأ ايإط هيهنو هرمأ يف ميكحلا هنآل ءاشي امب هقلخ ىف يضقي يأ

 ام : سابع نبا لاقو هدابعل اهدح يتلا هعئارش ينعي : نسحلا لاق هدودح اودتعت الو هللا تامرح اولحتست

 مارحلا رهشلا اولحتست الو يأ «دئالقلا الو يدهلا الو مارحلا رهشلا الوإ» "”مارحإالا لاح يف مكيلع مّرح
 نيمآ الو» هباحصألو هل ضرعتلاب يده هنأ فرعيل ةدالقب دّلُق وأ تيبلا ىلإ يدهأ ام الو « هيف لاتقلاب
 مارحلا هللا تيب ىلإ نيدصاقلا لاتق اولحتست الو يأ «ًاناوضرو مهبر نم ًالضف نوغتبي مارحلا تيبلا

 اذإو» نولعفي ةيلهالا لهأ ناك امك تيبلا نع مهدص وأ مهيلع ةراغإالا نع ىلاعت ىهن . ةرمع وأ جحل
 نأ موق نآنش مكنمرجي الو» ديصلا مكل حببأ دقف مارحإالا نم متللحت اذإ يأ «اوداطصاف متللح

 اوفاخ ىأ #باقعلا ديدش هللا نإ هللا اوقتاو هللا ىلإ برقي ام لك ىلعو . تاركنملا كرتو تاريخلا

 نبا لاق نيرسفملا نم عمجو رحبلا بحاص رايتخا وهو دقع لكي ءافولاب رمأ وهف مومعلا حجرالاو . يرشختزلاو يربطلا هراتخا لوقلا اذه (1)
 لوألا لوقلا (؟) . ريثك نبا يف اذك نيميلا دقعو . حاكنلا دقعو . عيبلا دقعو . ةكرشلا دقعو . فلحلا دقعو . هللا دهع : ةتس يه ملسأ

 . ةيآلا مومعل يربطلا رايتخخا وهو حجرأ



 سفن سدالا ءزجلا

 رو ص ١ 2 ع اص ب ص رم لأ ويصل ع لل نجس 2 ةقدختملاو رومم م2 م رز ودم ييسو

 سيلتأو يورملاو ةةوتوملاو ةفيختمل و يؤلف للام ميتا مك مدلأو ةئي ةئيملا ركيلع تمرح

 نيا سيب وبلا يم قف كل ل اوُمسْفَعْسَل نأ نأ لع حد امو ميك المال بسلا َلكأآَمو
 ري م و -- م اه ج8 ورم ري سموكم عطر م  يرا_ م ري مورا موسور 7 » ينم و 5وةمدومد بم جرا

 ركل تيضرو ىتمعن ركيلع تممناو ركنيد ركل تلمكا مويا نومخأو مو اق اكنبد ني ورك

 مكيلع مرح يأ «ريزنخلا محلو مدلاو ةقيملا مكيلع تمرح هاصع نمل باقعلا ديدش ىلاعت هنإف هباقع
 : يرشغزلا لاق ريزنخلا محلو حوفسملا مدلاو ةاكذ ريغ نم هفنأ فتح تام ام يهو ةتيملا لكأ نونم ملا اهبأ

 ءاعمألا يف مدلا وهو ديصفلاو اهفنأ فتح تومت يتلا ةميهبلا : تامرحملا هذه نولكأي ةيلهاجلا لهأ ناك

 حبذولو ىتح هنيعب مارح هنأ نّيبيل ريزنخلا محل ركذ امنإو "”هل  دصف يأ  دزُف نم , مرحي مل نولوقيو هنووشي
 مساب مهلوقك هللاريغل حبذوأ هللا مسا ريغ هيلع ركذ ام يأ «هب هللا ريغل لهأ اموإ» يعرشلا قيرطلاب

 رجح وأ اصعب ةبورضملا يه «ةذوقوملاو» ههبشو ,لبحب قت يتلا يه «ةقتخنملاو» ىّرعلاو تالللا

 تتناف ىرخأ ةميهب اهتحطن يتلا يه «ةحيطنلاو» هوحنو لبج نم طقست يتلا يه «ةيدرتملاو#

 حورلا هيف متكردأ ام الإ يأ «متيكذ ام الإ» تاهف بسلا هضعب لكأ يأ « علا لكأ امو ملا
 هلعج ىذلا بذلاب هوقرهط امأآلإ : هانعم يربطلا لاق توملا لبق يعرشلا حبذلا هومتحبذف ءايشألا هذه نم

 ةراجح ُبصنلا : ةداتق لاق ةبوصنملا راجحألا ىلع حبُذ امو يأ «بصثلا ىلع حبُدامو» '"ًاروهط هللا

 ةبوصنم ةراجح مهل تناك : يرشختزلا لاق كلذ نع هللا ىهنف اه نوحبذيو اهنودبعي ةيلهاجلا لهأ ناك

 نينمؤللا هللا ىهنف اهيلإ هب نوبرفتيو كلذب اهنرمظعي . اهيلع محللا نوحرشيو اهيلع نوحبذي تيبلا لوح

 وأ ةراجت وأ ًاوزغوأ ًارفس دارأ اذإ مهدحأ ناك : . فاشكلا يف لاق حادقلا برض ةطساوب رشلاو ريخلا نم هل

 اهضعب ىلعو « يبر يناهن : اهضعب ىلع بوتكم يهو حادقلاب برض رومألا مظاعم نم ًارمأ وأ ًاحاكن

 لفغلا جرخ نإو ك كسمأ يهانلا جرخ نإو هضرغل ىضم رمآلا جرخ نإف لَمْ اهتضعبو . يبر ينرمأ

 رثاتسا يذلا ب بيغلا 7 َّق لوخد 00 7 ةعاط 0 ع جورخل قسف هيطاعت يأ «قسف مكلذو (داعأ

 ا وسلا ايندلا يف يق ااا نوفاحو «مهربامت ال نيكرشملا اوفاخت
 ةيادهملاب «يتمعن مكيلع تمقأو» مارحلاو لالحلا نايبب ةعيرشلا مكل تلمكأ ىأ «مكنيد مكل

 وهو نايدألا نيب نم ًانيد مالسيالا مكل ترتخا يأ «ًانيد مالسإلا مكل تيضروإ» قيرط موقأ ىلإ قيفوتلاو

 . ه.5/9 يربطلا (؟) . 58/١: فاشكلا )١(

 حجارلا وهو سابع نبا لوق وهو روكذملا برقأ ىلع هدوعل مالزألاب ماسقتسالا ىلع ةدئاع ةراشالا نإ انلق اذإ اذه (4) . 179/1١ فاشكلا (*)

 حيحص لكو تامرحملا ىلإ دوعت ةراشإلا نأ يربطلا راتخاو
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 لجأ شم اعاد ثإَل يعم صنع وعش بد ملا
 نكسمأ اا اوكف أل "عمانيون اكن عياش ب معو رغل لم لك مك 2-1 م سوس 2 يركع ظداسل اس سر مم طوعم 00

 تدي ل لع أ موُيْلآ يك باسحلا عب رت هانا كذا نا 2000 ريرنااس حج 0 و
 ري مم يزل سرص 1 هرثو 00 لا 2 28 ورز رم امل رز 2 ربا ص سل

 تلنصحملاو ت تاتمؤملا نم تدنصخملاو ل لع كم امطَو كل لع بنتكلا أوتوا يذلا مامطو
 2ك كل صل مو مو ص مرا جرام ع 2 ظوص اهم رو سمس ءيوم م ج

 نادحخأ ىذختم الو نيحفلسم ريغ نينصحم نهروجأ هوما اذ كلبك نم بتكْل أوتوأ َنيِدْلأ نم

 رسطضا نمفإ «هنم لبقُي نلف ًانيد مالسإلا ريغ غتبي نمو هاوس ًانيد هللا لبقي ال يذلا يضرم لا ل

 نم ءيش لوانت ىلإ ةرورضلا هتاجلأ نمف يأ «ميحر روفغ هللا نإف مثإل فناجتم ريغ ةصمخن يف

 . هلكأب هذخا وي ال هللا نإف ٠ . كلذل دمعتم الو مثإلا ىلإ لئام ريغ هنوك لاح ٍةعاجم يف . ةروكذملا تامرحملا

 مهل لحأ يذلا ام دمحم اي كنولأسي يأ «مهل لحأ اذام كنولأسيإ» تاروظحملا حيبث تارورضلا نآل

 اهنم سيل امو تاذلتسملا مكل حيبأ مهل لق يأ «تابيطلا مكل لحأ لقإل ؟ لكاملاو معاطملا نم

 مكل لحأو يأ #حراوجلا نم مستملع اموإ» اههابشأو نارتفلاو سفانخلاك رذقتسم لك مّرحو ٠ ثيبخب

 بالكلل نيملعُم يأ «نيبلكم# هب داطصُي امم اهوحنو بالكلا يعور: حراوجلا نب تملع اهديص

 ام رثكأ بيدأتلا نأل بّلكلا نم هقاقتشاو اهضئارو حراوجلا ةصوؤم لكلا“: يرشغزلا لاق دايطصالا

 ليصحت ةيفيكو دايطصالا قرط نِوملعت يأ «هللا مكملع امم نهنوملعتإ» ©”بالكلا يف نوكي
 نم مكل نكسمأ امم اولكف يأ «مكيلع نكسمأ امئ اولكفإ ناسنإلل هللا همّلع امم ًءزج اذهو . ديصلا
 اذإو ٠ لكف لتقف مّلعملاكّبلك تلسرأ اذإ ) ثيدحل هلكأ لحي الف تلكأ نإف . هنم لكأت مل اذإ ديصلا
 نأو . رجُي اذإ رجزنيو «٠ لبرا اذإ لسوتسي نأ مّلعملا ةمالعو 2”( هسفن ىلع هكسمأ امنإف لكأت الف لكأ

 ا د ل كل هال لح

 00 ا «هيلع هللا مسا اوركذاو» مّلعملا بلكلا
 تسلا كل اب [ «تابيطلا مكل لحأ موسيلا» دابعلل ةازاجملا عيرس هنإف مكلاامعأ يف هللا اوبقار
 مكل ٌلالح ىراصنلاو دوهيلا حئابذ يأ «مكل لح باتتكلا اوتوأ نيذلا ماعطوإو اهريغو حئابذلا نم

 نم تانصحملاوإ» مهل هوعيبتو مهومعطُت نأ جرح الف مهل لالح مكحئابذ يأ «مه لح مكماعطو»
 اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو# تانم ملا نم تافيفعلا رئارحلا جاوز نونمؤملا نبأ مكل حيبأر أ «تانموملا

 لاقو روهمجلا ىأر ل تو تا جاوزو يأ «مكلبق نم باتكلا

 نمل متعفد اذإ يأ #نهروجأ نهومتيتآ اذإ» رذئموي مهل صخر امئِإو تاملسملا هللا رثكأ دق : ءاطع

 يذختم الو# ىنزلاب نيرهاجم ريغ حاكنلاب ءافعأ مكنوك لاح يأ «نيحفاسُم ريغ نينصح» نهروهم

 . متاح نب يدع ثيدح نم يراخبلا هجرخأ (؟) . 41/1١/١ فاشكلا (1)



 3 سداسلا ءزجلا

 لإ منفذ وماني ميكب 2 برأ ني ةرخآلا فهو هلع طبح َدَقَف نامإلاب ٌرْفْكَ نمو

 1 نإو نِبنكْلا لإ ركلجرَأَو كسور أوحسماوقفارملا لِ 1 ديو مكموجر أولغاف ةزلصلا

 مأودْجن لَك هآَيآ مسلَوأ ط طباَعل أَن نم متم دحأ اجو ِرَمَس لع وأ وطرم م محنك نإ 0 م
 71 ل روع ماس رص را تحصر اصل نسل اس ىلا رع ب حمم ه2 رام دود ل سس إس ىو ع تاسع

 رهطيل ديرب نكللو جرح نم ميلع لعجييل لعجيل هلأ ديريام هْنم ميديأو كهوجوب أوحسمأق ابيط اديعص اومميتف

 2 ميم ريمصمو جا ريب

 انعمس متلق ذإ هب جفن ىلا هقتيمو كيلع هللا ةمعن اوركحذاو نر لل ل 1 1 ركيلع رهتمعن متلو

 دق ةيغبب ًادرفنم الو ىنعملا : ىربطلا لاق ًارس نهب نونزت تاقيدصو تاقيشع نيذختم ريغو ىأ «نادخأ

 نم ةرخآلا يف وهو هلمع طبح دقف نامإلاب رفكي نمو ©'!اهب رجفي ةقيدص هسفنل اهذختاو هتنداخو اهنداخ
 ىلاعت رمأ مث . نيكلاهملا نموهو هلمع لطب دقف ناميالا عئارشب رفكيو نيدلا نع دتري نمو يأ 4نيرساخلا

 ىلإ مايقلا متدرأ اذإ يأ «ةالصلا ىلإ مقمق اذإ اونمآ نيذلا اهأ ايف لاقف ةالصلا دنع ءوضولا غابسإب

 قفارملا عم يديألاو هوجولا اولسغا يأ «قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف# نوثدحم متنأو ةالصلا
 يأ نيبعكلا ىلإ مكلجرأ اولسغاو مكسوءر اوحسما يأ «نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوءرب اوحسماو»

 مل حسملا نآل ,ةحوسم اهبسحي نم نظ عفدل «نيبعكلا لإ» ةياغلاب ءيجملا ةدئافو : يرشغعزلا لاق |هعم
 ةيمامإالا ىلع دري ثيدحلا اذهو 0”(رانلا نم باقعألل ليو) ثيدحلا فو ةعيرشلا يف ةياغ هل برضُت

 «كتعبارو بصنلاب تءاج اهنأل ةحيرص ةيآلاو . لسغلا ال ٌحسملا امهضرف نيلجرلا نأب نولوقي نيذلا
 يأ «اورهطاف ًابنج منك نإو# بيترتلا ةدافإال تالوسغملا نيب حسملاب ءيجو لوسغملا ىلع ةفوطعم يهف
 ىضرم منك نإ يأ «رفس ىلع وأ ىضرم معنك نإوإ» ندبلا عيمج لسغب اورهطتف ةبانج ةلاح يف متنك نإ
 ناكم نم ىتأ يأ «طئاغلا نم مكنم ٌدحأ ءاج وأ ءامل اودجت ملو نيرفاسم متنك وأ . ءاملا مكرضيو

 اودجت ملو يأ «ًابيط ًاديعص اومّسيتف هام اودجت ملفإ نهومتعماج يأ 4 اسنلا مستسمال وأ# زاربلا

 اوحسما يأ «هنم مكيديأو مكهوجوب اوحسماف# هب مميتلل رهاطلا بارتلا اودصقاف هبلط دعب ءاملا

 «جرح نم مكيلع لعجيل هللا ديري ام» ةيوبنلا ةنسلا تحضو |هك نيتبرضب بارتلاب مكيديأو مكهوجو
 متيلو مكرهطيل ديري نكلو# مكيلع ًاقيبضت مميتلاو لسغلاو ءوضولا نم مكيلع صضرف امب ديريام ىأ
 هتمعن متيلو ٠ مهيتلاو موضولاب اياطخلا سائداو بوثذلا نم مكرهطي ا «نوركشت مكلعل مكيلع هشمعت

 هقاثيمو مكيلع هللا ةمعن : اوركذاو» يضم ال يتلا همعن لع هوركشتلو مالسإلا عئارش نايبب مكيلع

 نم هيلإ اوراص امو مالسإلا انه ةمعنلاو نينمؤملل باطخملا «انعطأو انعمس متلق ذإ هب مكقثاو يذلا
 مكدهاع يذلا هدهعو مالسإالاب مكيلع ىمظعلا هللا ةمعن نونم ؤملا اهيأ اي او ركذا يأ ةزعلاو ةملكلا عاتجا

 . 09 ./9 يربطلا ١(
 4074/١ فاشكلا (؟)
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6 3 0 
 < ميد ممم ر ماش ةشدوررم 02 م جم م ةعس 00 8 و ممم م21 تم مع م 2 هم

 طسقلاب ءادهش هلل نيماوق اونوك اونما# نيذلا اهات 2 رودصلا تاذب ملع هلآ نإ هللأ اوقتأو انعطاو

 8 - هر و 82م ع 0002 رباموع مل مرا. ًّ جرح عا مصاص ١ اع رف رس ل سا ريب سمس سس مرا اس سس 2 ور دام سامع مس

 030 تولمعت امج ريبخ هللا نإ هللأ وقت أو ئوقتلل برقاوه أولدعأ ًاولدعت الأ جلع موق ناكش ركنمرجيالو
 ال

 رو دموع ل واسم ماع .ء 2 000 هم 002 . رج 0 02 مد 0 مسه مسا عمد رووا < ةوغم روم و2 الع هت هذآ

 بعصا كبثلوا انتلياعب اوبذك و اورفك نيذلاو (2) مظع رعباو ةرفغم مخ تاحلاصلا ًاوامعو أونما< نيذلأ هللأ دعو

 نه محلا

 اونمآ نيذلا اهبأ ايف اهيلع مكيزاجيف مكسوفن ايافخب ملاع هنإف هللا اوقتا يأ «رودصلا تاذب ميلع

 ءادهشإ ةغلابملل ماَوق ةغيصو هلل مكتداهشب ةماقتسإالا يف نيغلابم اونوك يأ هلل نيماوق اونوك
 ةدش مكنلمحي ال يأ «اولدعت الأ ىلع موق نآنش مكنمرجي الو# لدعلاب نودهشت يأ ةطسقلاب

 نم عم لدعلا يأ #ىوقتلل برقأ وه اولدعإ# مهيلع ءادتعالاو مهيف لدعلا كرت ىلع ءادعألل مكضغب

 مكيزاجمو مكل امعأ ىلع علطم يأ «نولمعت امي ريبخ هللا نإ هللا اوقتاوإ هلل مكاوقتل برقأ مهنوضغبت

 هللا ءادعأ مه نيذلا رافكلا عم أبجاو ناك اذإ لدعلا نأ ىلع ميظع هيبنت اذه ىفو : يرشخزلا لاق اهيلع
 هللا دعو# ٍ ؟ 20ه ؤابحأو هؤايلوأ مه نيذلا نينم ْؤملا عم هبوجوب نظلا اف 8 ةوقلا نم ةفصلا هذهم ناكو

 مهل يأ «ميظع رجأو ةرفغم مهل» نيعيطملا نينمؤملا هللا دعو يأ 4تاحلاصلا اولمعو اونم] نيذلا
 باحصأ كئلوأ انتايآب اوبذكو اورفك نيذلاو# ةنحلا وهو ميظع باوثو بونذلل ةرفغم ةرخآلا 3

 ميحجلا تاكرد 3 مهنأو نيمرجملا نيرفاكلا لآم ركذ مهتبقاعو نيقتملا نينم وما لآم ركذالل # ميحجلا

 يذلا يضاملاب دعولا ةنمضتم نينم ؤملل ةبسنلاب ةيلعف ةلمجلا تءاج دقو : نايحوبأ لاق باذعلا ىف نومئاد

 باحصأ مهنأو مهل مكحلا اذه توبث ىلع ةلاد ةيمسإ ةلمجلا تءاج نيرفاكلا يفو . عوقولا ىلع ليلدلا وه

 (”هيحجلا باذع يف نومئاد مهف رانلا

 يهو ةريعشلا راعتسا ةراعتسا هيف «هللا رئاعش اولحت ال ١ : ةغالتلا
 . مارحلاو لالحلا نم دابعلا اهب هللا دّبعت يتلا تادبعتملل ةمالعلا

 يدهلا فرشأ األ ماعلا ىلع صاخملا فطع باب نم يهو دئالقلا تاوذ يأ «دئالقلا الو» - ؟

 . ةلباقملاب ىمسي

 )١( فاشكلا ١/ . 295رحبلا (؟) / 4141



 م سداسلا ءزجلا

 . ةانز يأ نيحفاسمو ءافعأ يأ نينصحم ىنعم نأل قابط امههنيب «* نيحفاسم ريغ نينصخ  ه

 ماقأو لعفلاب لعفلا ةدارإ نع ربعف ة ةالصلا ىلإ مايقلا متدرأ اذإ يأ «ةالصلا ىلإ متمق اذإ#-5

 ةالصلا ىلإ متمق اذإ يأ ًاضيأ فذحلاب زاجيإ ةيآلا يفو « © امهنيب ةسبالملل ببسلا لا ماقم بيسملا

 ميكحلا اهمأ : هباحصأ هل لاق  فوسليفلا  يِددْنيكلا باحصأ نأ ىكحي : ىلوألا : دكراوفلا
 ام هللاو : لاقف جرخ مث ةريثك ًامايأ بجتحاف . هضعب لثم لمعأ معن : لاقف نآرقلا اذه لثم انل لمعإ

 « ءافولاب قطن دق وه اذإف ترظنف ةدئاملا ةروس تجرخف فحصملا تحتف ينإ . دحأ اذه قيطي الو ردقأ

 الو نيرطس يف هتمكحو هتردق نع ربخأ مث , ءانثتسا ىنثتسا مث . ًاماع ًاليلحت لّذحو . ثكنلا نع ىبمنو

 «”تادلجم يف الإ اذبم يتأي نأ دحأ ردقي

 : هلوقب يلهاجلا رعاشلا هنع ربع ىذلا ءايمعلا ةيبصعلا أدبم ىلع ةيلهاجلا ةنس ترج : ةيناثلا

 دشرأ ةيزغ دشرت نأو تتيوغ توغ نإ ةّيزَغ نم الإ انأ لهو

 «ناودعلاو مئبالا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو# ميركلا يناسنإالا أدبملا اذهب مالسإالا ءاجو

 . نيأدبملا نيب ناّتشو

 : نينم ؤملا ريمأ اي لاقف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ ءاج دوهيلا نم ًالجر نأ يور : ةثلاثلا
 مويلاط لاق ؟ ينعت ةيآ يأ لاق ! ًاديع مويلا كلذ انذختال تزن دوهيلا رشعم انيلعول اهنوءرقت مكباتك يف ةيآ
 , هيف لكي هللا لوسر ىلع تلزن يذلا مويلا ملعأل ينإ هللاو : رمع لاقف ةيآلا 4مكنيد مكل تلمكأ

 موقلا ىلع سأت الف . . ىلإ . . . مكيلع هللا ةمعن اوركذا اونمآ نيزذلا اهمأ اي» : ىللاعت هللا لاق

 . ( 7١ ةيآ ةيابن ىلإ ( ١١ ) ةيآ نم « نيقسافلا

 نمو . ماكحألا نم ةميركلا ةروسلا هذه يف نينمؤملا هدابعل هعرش ام ىلاعت ركذ امل : َِّبساَنملا
 مث . ماثآلاو مهنع رورشلا عفدو مالسإلا ىلإ ةيادهلاب مهيلع هتمعن انه ركذ . مارحلاو لالحلا نايب اهمظعأ

 اوضقن مهنكلو مهيلع قائيم لاو دهعلا هذخأو « ىراصنلاو دوهيلا » باتكلا لهأ ىلع ىلاعت هتمعن نايبب هبقعأ

  نآرقلا رونب ءادتهالا ىلإ نيقيرفلا اعد مث « ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا هللا مهمزلأف دهعلا

 . ماهوأو تالالض نم هيلع مهام كرتو . نيلسرملا متاخ ةعيرشب كسمتلاو

 ١١( فاشكلا يف يرشحتزلا هدافأ ١( يبطرقلا 5/١” . )”( ناخيشلا هجرخأ .



 ةدئاملا ةروس (5) سس

 و مس حريم و 2 ماد ءللس مآ »3 هم رول عمم 2 دوا وال وسم ماو اش يداه

 رع ميديا فكف ميديا ركيلإ ًاوطسبي نأ موق مه ّذِإ ركيلع هلل تمعن ذأ ا

 مهم اندعيو ليو'رسإ ىب قلقيم هس َذَحَأ ْدَّقَلَو #3 60 َنونمْؤَمْل لكوتيْلف هللا لعو مك اثم

 مضرْفأَو هومر رعو يسري نما و , ةركأا مدا وول ٌمقأ نم إ هالو | بيق رْثَع نأ

 نع ليفكلاك وهف مهحلاصمو مهلاوحأ نع ثحبي يذلا موقلا ريبك : بيقثلا «ًابيقن» : صتحغللا
 «ةيساق# هطسوو قيرطلا دصق *« ليبسلا ءاوس# ريقوتلاو ميظعتلا : ريزعتلا < « مهرمرزعو» ةعامجلا

 : لاقي امك نئاخلل ةفص نوكي نأ زوجيو ةنايخ 4 ةنئاخإ» دحاو ىنعمب ةيتاعلاو ةيساقلاو ًاريخ يعت ال ةبلص

 هب قصل اذإ ءيشلاب ىرُغو « ءارغلا نم ٌذوخأم انمزلأو انجيه هاني رغأف» ثيدحلل ةيوارو ةيغاط لجر
 : عايضلاو ةريخلا : هيتلا #نرهيتي# عاطقنا # ةرتف»

 , ةيآلا 06 . ميهيديأ مكيلإ اوطسبي نأ موق مه ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذا اونمآ نيذلا اهيأ اي» هللا لزنأف

 مكيلع هللا لضف اوركذا يأ «مكيلع هللا ةمعن اوركذا اونمآ نيذلا اهيأ اي» : راسعفللا

 كالهإإلاو لتقلاب مكب اوشطبي يأ «مهيديأ مكيلإ اوطسبي نأ موق مه ذإ» مكئادعأ نم مكايإ هظفحب
 هرماوأ لاشتماب هللا اوقتاو» مكنع مهاذأ درو مهرش نم مكمصع يأ «مكنع مهديأ فكف»

 مث . مهرصانو مهيفاك هنإف هللاب نونمؤملا قثيلف يأ #نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعوإ هيهاون بانتجاو
 ب هللا ذخأ دقلو» لاقف قاثيملا ضقنو ةنايخلا نم مهسوفن هيلع ىوطنت امو دوهيلا لاوحأ ىلاعت ركذ

 ذخأي نأب ىموم انرمأو يأ «أبيقن رشع ينثثا مههنم انثعبوإو نيميلاب دكؤملا مهدهع يأ 4ليئارسإ يسب

 ءافولاب هموق ىلع ًاليفك نوكي بيقن ٍطبس لك نم - مهرومأب مئاقلا موقلا ريبك بيقنلاو - ًابيقن رشع ينثا

 ريسلاب ىلاعت هللا مهرمأ نوعرف كاله دعب رصمب ليئارسإ ونب رقتسا امل يرشخغزلا لاق مهيلع ةقثوت دهعلاب

 ًارارقو اراد مكل اهتبتك ينإ : مهل لاقو ةربابجلا نويناعنكلا اهنكسي ناك ماشلا ضرأب هءاحيرأ» ىلإ

 اند املف مهب راسو ءابقنلا راتخاف ًابيقن طببس لك نم ذخأي نأب ىبسوم رمأو «  مكرصان ينإف اهيف نم اودهاجف
 ارعجرو مهوباهف ةكوشو ةوق مهلو ةميظع مهماسجأ ًاموق اوأرف رابخألا نوسسجتي مهثعب ناعنك ضرأ نم

 لاقوإ» "”مهنم نينثإ الإ اوثدحتو قائيملا اوثكنف نوري امب اوثدحتي نأ مهاهن دق ىسوم ناكو مهموق اوثدحو

 يل ضل مالنا كةاكزلا متيتآو ةالصلا متمقأ نئل» مكنيعمو مكرصان يأ #مكعم ينإ هللا
 يلسرب متنمآو# ةاكزلا ءاتيإو ة ةالصلا ةماقإ نم مكيلع ُتضرف ام متيدأ نئل ليئارسإ ينب ب اي مكل مسقأو
 يأ هانسح ًاضرق هللا متضرقأوإ ءادعألا نم مهومتعنمو مهوترصنو يلسرب متقدصو يأ «مهوترزعو

 اذهو . مكبونذ مكنع نوحأل يأ «مكتائيس مكنع نرسفكال هللا ةاضرم ءاغتبا ريخلا ليبس يف قافنإلاب

 )١( ريثك نبا رصتغم  . 1345/1١فاشكلا (5؟) 4178/1١



 نضرفنا سداسلا ءزجلا

 مو ص سرس صر 26 هذة ومس ولا ممم ولذإر سم جدع عع ريو هد ه2 آ

 كلذ دعب رفك نلف رابأل [ اتحت نم ىرْجَت تدْنَج كتل ألو ركناكيس كدع َنرْفك ال انسسح اضر 2

 مام ساو 7 0 2 وداع لل مام أ هاهو 0 ا 1 ةم اء

 نع ملكلا نوفرح ةيسلق مب ,واق انلعجو مهللعل مهقاثيم 2 م موضُف مف ) لمين ةآوس ّلَص ْدَقف ركنم

 18 روم و يور 2 .ىرئ ول باس 2

 مار لا مهنم اليل الإ م نباح لع علت لات الر دياز دان نع اركز وشاب

 هلل سو امو مش ريمع

 مهيب اًنيَرغَاَف هب أوو ذ انتا أوس مه مهقلكيم اند ةعرصت ننال نانو ه> يييرخملا ب هلآ َنإ

 00 نوعي أونا اهلا مهنتي ٌفوسَو ةمايقلا مر وي لإ ءاضقبلاو ةوادعلا
 اهتحت نم يربجت تانج مكنلخدألو» «)طرشلا باوج دسم دس دقو : : يواضيبلا لاق مسقلا باوج

 كلذ دعب رفك نمفإ» لسعلاو رمخلاو نبللاو ءاملا راهنأ اهراجشأو اهفرغ تحت نم ىرجت يأ «رابألا
 ًالالض لضو ئوسلا قيرطلا أطخأ دقف « قاثيملا كلذ دعب رفك نم يأ #«ليبسلا ءاوس لضدقف مكنم

 انلعجو# انتمحر نم مهاندرط قائثيملا مهضقن ببسب يأ «مهانعل مهقاثيم مهضقن امبفإ هيف ةهبش ال
 نبا لاق «هعضاوم نع ٌمِلَكلا نوفرحي» ''”ناميإلا لوبقل نيلت ال ةيفاج ةفاج ىأ «ةيساق مه.ولق

 مرج الو . "لقي مل ام هللا ىلع اولاقو هدارم ريغ ىلع ه هولمحو هلزنأ ام ريغ ىلع  ةاروتلا - هباتك اولوأت : ريثك

 ام ًايفاو ًابيصن اوكرت يأ «هب اورُكذ امم ًاظح اوسنوإ» لجو زع هللا مالك رييغت ىلع ءارتجالا نم مظعأ
 قنايخ ىلع رهظت دمحم اي لازت ال يأ « مهنم ًاليلق الإ مهنم قنئاخ ىلع علطت لازست الوإ» ةاروتلا يف هب اورمأ

 ملسأ نم مهنم ًاليلق الإ مهفالسأ ةداعو مهُتداع ةنايخلاو ٌردغلاف « دياكملا ريبدتو دوهعلا ضقنب مهنم

 توتا اهو. كونم هاا نع تسفر يداقتاال ىلإ يينل سعدنلا ل نمار بوح ةمانإل

 نيذلا نمو ىأ «مهقاثيم انذخأ ىراصن انإ اولاق نيذلا نمو» روهمجلا لاق امك ةيزجلاو فيسلا ةيآب

 لوسر دمحمب ناميإلاو هللا ديحوت ىلع قاثيملا ًاضيأ مهنم انذخأ كلذب مهسفنأ اوّمسو هللا راصنأ مهنأ اوعدا
 قائيملا اوضقنو ءايبنألاب ناميالا نم ليجنإلا يف هب اورمأ ام اوكرتف يأ «هب اوركذ امم ًاظح اوسنفإ هللا
 ةواذعلا ىراصنلا قّرِف نيب انقصلأو انمزلأ يأ # ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب انيرغأف#

 نعليو « ًاضعب مهضعب رفكي « نيداعتم نيضغابتم نولازي الو : ريح نبا الاه ةعاسلا مايق لإ + ءاضغبلاو

 نيد ءانبأ مهو - ةيب رغلا ممألا دجن اذكهو . . "اهدبعم لوخد ىرخألا عنمت قرف لكو ؛ ًاضعب مهضعب

 يهو ةينيجورديهلا ةلبنقلل عرتخم ىلإ ةيرذلا ةلبنقلل عرتخم نمف . ضعب كالهإ يف مهضعب نّئفتي - دحاو
 يف اهب مهيذعي نأ هللا ديري امنإ» لماش كالهو غلاب فلت نم هثدحت ام لقعلا روصتي نأ نكمي ال ةرمدم داوم

 «نوعنصي اوناك امب.هللا مهئبني فوسو# ىلاعت لاق مث 4نورفاك مهو مهسفنأ قهزتو ايندلا ةايحلا

 : كلام نبا لاق 1547 ص يواضيبلا )١(
 مزتلم وهف ترحأ ام باوج  مسقو طرش عاتجا ىدل فذحاو

 494/1 ريثك نبأ رصتخم (4) 4437/1 ريثك نبا رصتخم (*) . رحبلا يف اك سابع نبا لوق اذه (؟)



 ةدئاملا ةروس (5) نويل

 0 0 2# رمش ٠ 26 سس ء طرد 0 0100 هر سد 7

 هر اش سس را رتل سس جا سرا اس اس ل سس رو كداب < سرو ,يخ

 223131110111 2000 اج

 ل مرعب خمار لاذ وُلاق َنيدلار فك دق أ هج ميقتسم طارصلا ميدو ءهنذإبر روثلا لِ

 مام 2 5 - مال ز214ه ممدود موب مم صد

 تاومَسلا كلم هلو اعيحب ضْرْأْلآ ىف نمورهمأو برع نبأ حيسملا كلبي نأ د دا راما ةارتتولا

 ىو ٌريِدَق ءْئَت لك لع أو ؛آَنوام قي 0 ضْرأْلاَو

 متنكاممًاريثك مكل نّسبي انلوسر مكءاج دق باتكلا لهأ ايإف حيبقلا مهلمع ءازج نوقليس يأ مه ديدهت

 هو دمحم انلوسر مكءاج دق باتكلا لهأ رشعم اي يأ ىراصنلاو دوهيلل باطخلا «باتكلا نسم نوم

 ةصق نمو « مجرلا ةيآ نمو ء هب ناميالا نم مكباتك يف هنومتكت متنك ام ريثكلا مكل نيبي قحلا نيدلاب

 هنيبي الو هكرتي يأ «ريثك نع وفعيو# هنوفخت متنك امم كلذ ريغو ةدرق اوخسم نيذلا تبسلا باحصأ
 : ليهستلا يف لاق مكحضفل ءيش لك ركذ ولو « هقدص ىلع ةداهشو هتوبن ىلع ةجح هيف ام مكل يبي امنإو

 سا ربل م ا ب مالا هوم كراج

 رهاظ نيبم باتك وهو كشلاو كرشلا تاملظل ليزم هنأل نآرقلا وه رون مكءاج يأ #نيبم باكو رون
 قرط هللا اضر عبتا نم نآرقلاب يدهي يأ «مالسلا لبس هناوضر عبتا نم هللا هب يده زاجعإلا
 نم مهجرخي يأ «هنذإب رونلا ىلإ تالظلا نم مهجرخيو#» ةماقتسالا جهانمو ةمالسلاو ةاجنلا

 ركذ مث . مالسإالا نيدوه «ميقتسم طارص ىلإ مهده.وو» هتدارإو هقيفوتب ناميالا رون ىلإ رفكلا تاملظ
 حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقلإ) لاقف هتيهولأ اودقتعا ثيح ىسيع قح يف ىراصنلا طارفإ ىلاعت

 ءاجود مهبتك يف دجن اذهلو ىسيع يف لح هللا نأ اومعز ىراصنلا نم ةقرف مهو أإ ٠ هولعج ىأ ©« ميرم نبأ
 كلي نأ دارأ نإ ًائيش هللا نم كلي نمف لقإ» "”ىسيعوه مهدنع عوسيو . هلاثمأو عوسي برلا

 عفدي نأ عيطتسي يذلا نمف متبذك دقل دمحم اي مهل لق يأ ع عيمج ضرألا يف نمو همأو ميرم نباحيسملا

 رئاسك ء ءانفلل لباق روهقم دبع ىسيعف ؟ ًاعيمج ضرألا لهأو همأو حيسملا كلبي نأ دارأ ول هللا باذع

 هللوإ# توملا نم هسفن صيلخت ىلع ردقل ًامِإ ناكولو ةيهولألا نع لزعمب وهف كلذك ناك نمو تاقولخملا

 نأ ىلع رداق وه يأ «ءاشيام قلخيإ» بئاجعلاو قلخلا نم ىأ «امهنيب امو ضرألاو تاومسلا كلم

 مث . ءيش هزجعي ال يأ «ريدق ءيش لك ىلع هللاو» بأ ريغ نم ىسيع قلخ كلذلو ديري ام قلخي

 مهنمو « هللا نبا وه لاق نم مهنمو ٠ هللا وه حبسملا نإ لاق نم ىراصنلا نم نأ هناحبس ركذ : نايح وبأ لاق (؟) . ١77/١ ليهستلا )١(
 نمو ةليمجلا روصلا يف هللا لولح ةيفوصلا ىلإ ىمتناو ًارهاظ مالسرالاب رّتست نم طبنتسا ىراصنلا داقتعا ضعب نمو « ةثالث ثلاث وه لاق نم
 نم ةلهج علوأ دقو هللا نيدل ًاحصن مهتركذ انو مهلاثمأو جابللا نباو رافصلاو جالحلاك « ةدحولاو داحتالا » ب لرقلا ىلإ مهتدحالم نم بهذ
 . 414 /* طيحملا رحبلا . هؤايلوأو هللا ةرفص منأ مهئاعداو ءال ؤه ميظعتب فوصتلا ىلإ يمتني



 م سداسلا ءزجلا

 ٌرفْفَي قل نر ' مئنأ لَ وعدم ملل هكسأو ل اكن نع كتاوت
 كود هك 3-5 ع و -_

 بنتك لمت هج رص ايام ضألاو تاما كم طوب نم بيو آن نم

 رق
 وو سمور ص 0 نص سورس يعل لا لس ار سيرا سرا رق سس ير سس سل

 ٌريذتو ريم م“ اج ْدَفَف رن الو ريش نِماَنْءاَجاَمأْوَُت نأ لسرلا نم ةرغف لع ركل نوبي ان انلوسر رك ءاج دق

 اين كيف لعج ذإ ركب هللا ةمعن أوو ذأ موق ءِهِمْوَقِل ئموم لَ ْذإ إو 1 ريدَق هْىَق لكح لع أَو

 0000 ساس جلال وءو < >> 4 ل همم ل

 هَل َبَبك ىلا َهَسَدَقمْلا ضرأْلا أولخذأ موق © َنيِلَعْلا َنْم ادَعَأ تْؤي م مداد اكولم حلعجو

 يأ «هؤابحأو هللا ءانبأ نحن ىراصنلاو دوهيلا تلاقوإ» لاقف مهءارتفا ىراصنلاو دوهيلا نع ىكح
 هئايبنأ ىلإ نوبستنم نحن يأ : ريثك نبا لاق هنيد ىلع اننأل هؤابحأ نحنو ءابآلا نم ءانبألا ةلزنمب هللا نم نحن

 هءانبأ نوعّدت امك متنكول يأ ؟ «مكبونذب مكبذعي ملف لقإل ©”انبحي وهو ةيانع مهب هلو هونب مهو
 رئاسك رشب متنأ يأ «قسلخ نم رشب متنأ لبإ» ؟ مكئارتفاو مكرفك ىلع منهج ران مكل دعأ ملف هءابحأو
 هدابع نم ءاش نمل رفغي يأ «ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغيإ» هدابع عيمج يف مكاحلا هناحبس وهو سانلا
 هيلإو امهنيب امو ضرألاو تاولمسلا كلم هللوإ هرمأل دار الو همكحل ضارتعا ال ءاش نم بذعيو
 نيلسرملا متاخب نامييالا ىلإ مهاعد مث « بآملاو عجرملا هيلإو هناطلسو هرهق تحتو هكلم عيمجلا يأ «ريصملا

 ىراصنلاو دوهيلا رشعم اي يأ *لسرلا نم ٍةرتف ىلع مكل نبي انلوسر مكءاج دق باتكلا لهأ ايف لاقف

 ةرتفلا تناكو . نيدلا نم سوردو لسرلا نم عاطقنا ىلع نيدلا عئارش مكل حضوي ِةكيدمحم مكءاج دقل

 هتان الو رود نم اناا ايل نا لير اوطي تتسم رك دم ردو لسجل اهتدسو دعب قدح ن2

 وه «ريذنو ريشب مكءاج دقف# رشلا نم رذنيو ريخلاب رشبي لوسر نم انءاج ام : اولوقتو اوجتحت الثل يأ

 نم باوثو هاصع نم باقع ىلع ٌرداق يأ : ريرج نبا لاق «ريدق ءيش لسك ىلع هللاوإ» وي دمحم
 اوركذا موق اي هموقل ىسوم لاق ذإوإ» لاقف دوحجلاو دانعلا نم دوهيلا هيلع ام ىلاعت ركذ مث 2 هعاطأ

 ىمظعلا هللا ةمعن اوركذت موق اي ليئارسإ ينبل ىسوم لاق نيح دمحم اي ركذا ىأ #مكيلع هللا ةمعن

 مكنودشري ءايبنألا مكيف ثعب نيح يأ ا كولم مكلعجو ءايبنأ مكيف لعج ذإإ اهيلع هو ركشاو مكيلع

 نيروهقم نوعرفل نيكولمم متنك نأ دغب بلاغ مكبلغي ال كولماك نوشيعت مكلعجو نيدلا ملاعم ىلإ
 ام مكاتآو» ''ءايبنألا نم ليئارسإ ينب يف ثعب ام ةمأ ىف ثعبُي مل : يواضيبلا لاق هقارغإب هنم مكذقنأف

 نملا لازنإو مامغلا ليلظتو رحبلا قلف نم ماركإالاو ماعنإالا عاونأ نم يأ #«نيملاعلا نم ًادحأ تؤي مل
 ضرأ يه : يواضيبلا لاق «مكل هللا بتك يتلا ةسدقملا ضرألا اولخدا موق ايإ# اهوحنو ىولسلاو
 «مكل هللا بتك يتلا ىنعمو ”نينم ملا نكسمو ءايبنألا رارق تناك اهنأل كلذب تيمس سدقملا تيب

 )١( ريثك نبا رصتخم ١/ 449 . ) )5ص يواضيبلا (”) 11448 ص يواضيبلا ١48



 ةدئاملا ةروس (4) م

 اََلْخدَت نأ اَنِإَو َنِراَبَج موق ايف َّنِإ ةومومي أولا 2 نب ريد اوبل قرابذأ عاود الو كَل
 هرم و م سمس لع صمم سل ع را و ررظوس يس

 0 لاني نام لاكه» تون اأو جرب نامي أو جرب قح

 نلاَنِإ جمومي أولاَق © َنيِنمْؤم منك نإ ولك وعف هللا لو نوبل نم وملح اذ تكا

 الإ كلم آل ىف بر َلَق ك) تود انهم ان الئنَمك كبرو تنأ بَعْدَ 2 اًدئأ اَهَلْخَدَ
6 

- - 

 دعم لج ع كارم مو ١> حمم قضوا م2 م ساس م ل ا 5

 ضرالا ىف نوهيئي ةنس نيعبرأ 0 ةمرحم اهنإف لاق 5 َنيقسْفْلا مولا نيبو اننيب قرفأف ىأَو ىبقن

 « َنيِقسقْلا مْوَقْلآ َلَع سن اك
 اوبلقنتف مكباقعأ ىلع اودترت الو» مكل نوكت نأ ىضقو ليئارسا مكيبأ ناسل ىلع اهومكدعو يتلا يأ

 لوخدب ىسوم مهرمأ امل هنأ يور : ليهستلا يف لاق ةربابحلا نم ًافوخ نيربدم اوعجرت الو يأ «نيرساخ
 اهيف نإ ىسوم اي اولاق# ”رصم ىلإ اوعجري نأ اومهو اهيف نيذلا نيرابجلا نم اوفاخ ةسدقملا ضرألا

 نل انإو# داع اياقب نم ةقل|معلا مهو مهلاتق ىلع انل ةردق ال ةماقلا لاوط ماسجألا ماظع ىأ «نيرابج ًاموق

 انإف اهنم اوجرخي نإفإ» لاتق ريغ نم انل اهوملسي ىتح اهلخدن نل يأ «اهنم اوجرخي ىتح اهلخدن
 نوفاخي نيذلا نم نالجر لاقإ اهانلخد اهنم اوجرخ نإف اهيف اوماد ام لوخدلا اننكمي ال يأ «ن ولخاد
 امهيفو هباقع ىشخيو هللا رمأ فاخي نم ءابقنلا نم نالجر مهضرح اونبج |ملف يأ «امهيلع هللا معنأ
 مّظِع مكنلوهم ال مهل الاق يأ «نوبلاغ مكنإف هومتلخد اذإف بابلا مهيلع اولخدا» نيقيلاو حالصلا
 هللا دذإب مهومتبلغ ةنيدملا باب مهيلع متلخد اذإف ةفيعض مهبولقو ةميظع مهماسجأف 3 مهماسجأ

 نينمؤم ًاقح منك نإ مكرصان هنإف هللا ىلع اودمتعا يأ 4نيينمؤم منك نإ ! اولكوتف هللا ىلعو»

 اذهو «نودعاق انهه اَّنِإ التاقف كبرو تنأ بهذاف اهيف اوماد ام ًادبأ اهلخدن نل انإ ىسوم اياولاق»

 نم ءالؤه نيأو . هلوسرو هللاب ةناهتسالاو رفكلا يضتقت ةرابعب بدألا ءوس عمو نايصعلا يف طارفإ

 بهذا كل لوقن نكلو ليئارسإ ونب تلاق ل قليلا لوسرل اولاق نيذلا راربألا ةباحصلا

 نيبو اتنيب قرفاف ياو يسفن ا كللمأ ال نإ بر.لاقإلا 1.1 تولئاتع يختم ان] الئاقف كرز تنآ
 كلمأ ال براي : ءاهفسلا ةلاقم نم ًاءربتم هللا ىلإ ًارذتعم كاذنيح ىسوم لاق ىأ «نيقسافلا موقلا

 نافإ لداعلا كمكديب :كتغاط نع نيجراتلا نيو اني ليصفاف نوراه يعاز ىننق الإ كلما ذل . يموق

 ةنس نيعب رأ هيتلا يف مهبقاعو هءاعد هللا باجتسا «ضرألا ىف نوهيتي ةنس نيعبرأ مهيلع ةمرحم اهنإف

 الو ضرألا ىف نوهيتي ةنس نيعبرأ ةدم افوخد مهيلع مرح ةسدقملا ضرألا نإ ىسومل هللا لاق : ىنعملاو

 نوقحتسم نوقساف مهنإف مهيلع نزحت ال يأ 4نيقسافلا موقلا ىلع سأتالف# اهنم جورخلا ىلإ نودتهي

 )١( ليهستلا ١/1١97



 قضي سداسلا ءزجلا

 يذلا عضوملا يف مهسفنأ اودجو اوحبصأ اذإف هلك ليللا نوريسي اوناك مهنأ يور : ليهستلا يف لاق باقعلل

 (؟”هيف اوناك

 نع ةيانك يديأآلا طسب «مهديأ مكيلإ اوطسي نأ» ١ : ةغالتلا
 . سبحلاو عنملا نع ةيانك يديألا فكو , كتفلاو شطبلا

 ءانتعا تفتلا افإو ثعبو رهاظلا ىضتقمو ملكتملا ىلإ ةبيغلا نع تافتلا هيف 4مهنم انثعبو» - ؟
 . هنأشب

 . ناميإلل رونلاو رفكلل تاملظلا راعتسا ةراعتسا هيف «رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيوو» -

 هبشلا ةادأ فذحف لابلا ةحارو شيعلا دغر يف كولملاك يأ غيلب هيبشت هيف «اكولم مكلعجوؤ» - 5

 . ًاغيلب حبصأق هبشلا هجوو

 . #بذعيو . . رفغي» نيب قابطلا ©
 . نيحلاصلا هدابع ىلع هللا لضف نايبل ةيضارتعا ةلمج «امهيلع هللا معنأ# 5

 تفرشف اهيف نيرهطملا ءايبنألا ىنكسل ةرهطملا يأ ةسدقملا ضرألا تيمسامنإ : ىلوألا : دجداوفلا
 . فورظملاب باط فرظلاف مهب - ترهطو

 ؟ هبيبح بذعي ال بيبحلا نأ نآرقلا يف دجت نيأ : ءاهقفلا ضعبل نيفراعلا ضعب لاق : ةيناغلا
 ال بحملا نأ ىلع ليلد ةيآلا يفف «مكبونذب مكبذعي ملف لق» ةيآلا هذه هيلع التف هيلع دري ملو تكسف

 . ريثك نبا هركذ هبيبح بذعي

 ءيش لك ىلع هللاو ءاشي نملرفغيو . . ىلإ . . . قحلاب مدآ ينبا أبن مهيلع لتآو» : ىلاعت هللا لاق

 ( ؟. ) ةيآ ةياهن ىلإ ( ”ا/ ) ةيآ نم ة«ريدق

 ينبا ةصق ركذ « نيرابجلا لاتق يف هللا رمأل مهنايصعو ليثارسإ ينب درمت ىلاعت ركذ ال : هَبسانملا
 نايصعلا يف اوفتقا دوهيلاف « هللا اهمرح يتلا ةئيربلا سفنلا لتق ىلع همادقإو هللا رمأ « ليبأق » نايصعو مدآ

 ثيح نم ناتصقلا تهيتشاف « لوألا مدآ دلو نم ةاقتسم مهيف يف رشلا ةعيبطف « ضرألا ىف هلل صاع لّوأ

 ف نيدسفملاو ةلودلا نمأ ىلع نيجراخلا قاّرسلاو قيرطلا عاطُق ةيوقع ىلاعت ركذ مث « نايصعلاو درمتلا

 . ضرألا

 ةءابملا ىلإ عجر اذإ ءاب : لاقي عجرت «ءوبتإ» هللا ىلإ هب برقي ام نابرقلا «ًانابرقط : صتحفغنللا

 )١( ليهستلا ١/١74



 ةدئاملا ةروس (©) 3591

 بام داموو م  سجمم سس سد سا ا سير رالي ع سل يس اس رم ةويودو ادد سه ودم 2,2.
 لاق رخآلا نم لبسي رلوامه اهدَحأ نم َليقف انابرق ابرق ذر يحب مدا< ىبأ ابن مهبط لثآو *

 عر

 ءاكقأل كي كيل د طساَب أن آم يتكفل لدي لإ تطسن نب ج نقلا نمل لبان لَك كتم
 دوغ ء

 و زب كلّذو راح نوح كفإو أوبن ديل يو َنيِسَعْلا ٌبر هلا فاَحَأ نإ

 هلهس يأ هل هعّوطو داقناو لهس اذإ ءيشلا عاط : لاقي تلهسو تلوس «تعرطف» لزنلا يهو

 ةملك : هيوبيس لاق فهلتو رسحت ةملك #اتليو اي» ةروعلا : ةأوسلا «ةأوس بقئيو شتفي تفي #ثحبي#»

 : يزخلا «يزحخو عاتملا ءيدرل ةيافّتلا هنمو كالهإلا هلصأو هدرط : هافن «اوفني» ةكلحلا دنع لاقت

 . ةيوقع ©ًالاكن» هللا ىلإ هب لسوتي ام لك «ةليسولا» هلذأو هحضف يأ هللا هازخأ لاقي لذلاو ةحيضفلا

 - اهوخوتسا - نيل اورج لكي هللا لوسر ىلع اومدق ةنيرع نم اطهر نأ سنأ نع : : لوزتلا ٌبَبَس

 يبنلا يع ار اولتق اوحص ايلف « , اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرشي نأ مهرمأو ةقدصلا لبإ ىلإ هك هللا لوسر مهثعبف

 تريتسو مهلجرأو مهيديأ تعطقف مهب رمأف مهب ءيجف مهراثآ يف قي هللا لوسر لسرأف مَعّنلا اوقاتساو و

 : ةيآلا 0 هلوسرو هللا نوب راحي نيذلا ءازج 7 تلزنف اوتام ىتح ةرحلا يف اوقلأو مهنيعأ

 ةمصق يه ةصنلا هلي مهركتو قدمو قلاب سلم مين ١ ةر اهي لئلا )مهما هوو نب
 نم لبقُتف ًاناب رق امهنم لك برق نيح يأ «رسخآلا نم لبي ملو امهدحأ نم لّبَف ًانايرق ابرق ذإإ» قح
 ىثنأو ًاركذ نطب لك يف دلت تناك ءاوح نأ نايرقلا اذه ببس : : نورسفملا لاق ليباق نم لبقتُي ملو ليباه

 جيو ليباه تخأ لبق جوزي نأ مدآ داأ مف رخآلا نطبلا نم ىثألانطبلا اذه نم ركذلا جوزي ناكر

 لبقُت امكيأ نمف انابرق ابرق : مدآ امه لاقف لمجأ تناك هتمأوت نأل ليباق ىبأو ليباه يضر ليباق تخأ ليباه

 ةهدنع شبك نسحأ برقف منغ بحاص ليباه ناكو هعرز لذرأ برقف عوز بحاص لواغ ناكو 53 اهجوزت

 يأ «كنلتقأل لاق «”لتقلاب هدعوتو اطخسو ًاديسح ليباق دادزاف هتلكأف ران تلزن نأب ليباه نابرق لبقف

 ؟ يبنذ امو : لاق ينابرق لبقتي ملو كنابرق لبقت هنأل لاق ؟ مل : لاق كنلتقأل ليباه هيخأل ليباق لاق
 لتقلاب هدعوت : يواضيبلا لاق هتين صلخأو هبر ىقتا نم لبقتي امنإ يأ 4نييقتملا نم هللا لبقتي انإ»

 نأ ىلإ ةراشإ هيفو لبق نم ال ىوقتلا كرتب كسفن لبق نم تيتأ كنأب هباجأف هنابرق لبقت ىلع هل دسحلا طرفل
 يأ «كلتقأل َكيلِإ يدي طسابب انأ ام ينلتقتل كدي لإ تطسب نئل» "هلل قّتم نم ؤم نم الإ لبق ال ةعاطلا
 ىيسفنل رصتنمب انأ ام : ىنعملا سابع نبا لاق لثماب كلباقأل تنك ام ىلتق لجأل املظ كدي لإ تددم نئل
 : ليق يرشغزلا لاق نيملاعلا بر فاخأ ينأل كيلإ يدي دمأ ال يأ 4نييملاعلا بر هللا فاخأ ينإ»

 0 ا ا 19 سل

 . 1488/١ فاشكلا (5) ا صراف 26 000 ١144/5 2006 44/١ يبطرقلا )١(



 ع4 سداسلا ءزجلا

 ىف تحبي ًابارغ هللا ثعبف ير نيريسافعأ نم حبصأف ا ,هكدق ديحأ لق هسفت ,هل تعوطق ) نيرلاظلا م 002 مآ 200 م همم أعم رم رم سر مم ربرب نم رم سا سة سل > 1
 هرم - ير ىاممالا معو موم زم ) 3190-0
 ةءوس َىِروَ ِباَرْعْذ ادم َّلْثم نوكأ نأ تزعج هول , لاَع هيخأ ةءوس ىراوم + َفِيك ,هيربل ضرألا

 داَسقْوَأ سفن ريغي اسقن : لق نم رهنأ ليو ءارسإ ىنب لع اندتك َكِلَذ لجأ نم م 50 َنيمدنتلأ نم نم حبصأف ىنأ م ا يي سمع ص ريم سل دس ٠ ا أَو
 انأسر مه ءاج دقو اعيمجب ساّنلآ اًيحأ َمئاكَم اه امايخأ نمو اعيمب سائلا لعق امك ضرألا ىف :ديبلأب انلس مروع ز - و 2 - مى بعرع ا عر ع همام مخ ل

 صم

 ياض 8 م صوص روس م2 عر

 جج َنوُفِْسمْل ضرألا ىف كلذ دعب مهتم اريك ّنإ م

 لتقلاب كؤدبأ ال ىنعلا : : نسم نبا لاقو الغ دل يف كلا رصتس موا نوكا نأ يرايتسف رد كل

 م بصف لمفق هيض لف هس هل تسضطفاط هللا رمآ ىسحو قلصت م باقع ىأ (يسلاغلا

 ملف رانلاب هفوخ : سابع نبا لاق يقشو رسخف هلتقف هيخأ لتق هل تلهسو هسفن هل تنيز يأ «نيرساخلا
 هللا لسرأ يأ «هيخأ ةءوس يراوي فيك هيريل ضرألا يف ثحبي ًابارغ هللا ثعبف» رجزني ملو هتني
 التفاف نيبارغ هللا ثعب : دهاجم لاق هيخأ دسج رتسي فيك لتاقلا ىريل ضرألا هلجرو هراقنمب رفحي ًابارغ
 هكرت هلتق امل هنأ يورو « ليُق نم لوأ اذه مدآ نبا ناكو , هنفدف هل رفح مث هبحاص |ههدحأ لتق ىتح
 لشم نوكأ نأ تزجعأ اتليو ايإ» لاق هآر املف هبحاص نفدي بارغلا ىأر ىتح هنفدي فيك ردي ملو ءارعلاب
 اذه لثم نوكأ نأ تفعضأ يكاله ايو يليو اي ًارسحتم ليباق لاق يأ « يخأ ةءوس يراوأف بارغلا اذه
 ىلع ًامدان راص يأ «نيمدانلا نم حبصافإ» ؟ بارغلا اذه لعف ابك بارتلا يف يخأ دسج رتسأف ربطلا
 (9هل ةبوت ةمادنلا تناكل هلتق ىلع هتمادن تناكولو : سابع نبا لاق هلتق ىلع ال هيخأ نفد ىلإ ءادتهالا مدع

 لجأ نم يأ «ضرألا يف داسف وأ سفن ريغب ًاسفن لعق نم هنأ ليئارسإ ينب ىلع انبتك كلذ لجأ نم»
 سفن مهنم لثق نم نأ ليئارسإ ينب ىلع انمكحو انضرف الظ هيعأل هلثف بيسبو « ليباهو ليق اح
 ماكنو قيرطلا عطقو ةدرلاك مدلا رادهإ بجوي اسف ريغبو صاصقلا قحتسيف ًاسفن لتقي نأ ريغب ًايلظ

 نسو ءامدلا ةمرح كته هنأ ثيح نم : يواضيبلا لاق سانلا عيمج لتق هنأكف يأ ميم ساسنلا لق

 امل ضرعتلا نع ًابيهرت بولقلا يف اهئايحإو سفنلا لتق ميظعت هنم دوصقملاو , هيلع سانلا أرجو لتقلا
 اهتايح ءاقبل بّبست نمو يأ «ًاعيمج سانلا ايحأ افأكف اهايحأ نمو» (”اهيلع ةاماحملا يف ًابيغرتو

 اهمّرح ٌةدحاو ًاسفن لتق نم : ةيآلا ريسفت يف سابع نبا لاق سانلا عيمج ايحأ هنأكف ةكّللا نم اهذقنتساو
 وهف هللا نم ًافوخ اهتمرح ناصو هللا اهمرح سفن لتق نع عنتما نمو ًاعيمج سانلا لتق نم لثم وهف هللا

 ديدشتلا اذه ليئارسإ ينب ىلع انبتك امدعب يأ 4تانيبلاب انلسر مسهتءاج دقلو» '*”ًاعيمج سانلا ايحأ نمك
 يف كلذ دعب مهنم ًاريثك نإ مث» تاحضاولا تايآلاو تاعطاسلا تازجعملاب انلسر مهتءاجو ميظعلا

 )١( يبطرقلا (؟) . 457/7” رحبلا ١47/56  5ص يواضيبلا 19١ . )( ريثك نبا رصتخم ١/609 .



 ةدئاملا ةروس (©) ا

 .ىط م جررو6 هلله م روع هيلو 4 سس جس رع رتل ار ص رص سرس ل هع رن رنا ل

 مهيديأ عطقتوأ ًاوبلصيوأ اولعقب نأ اداسق ضر أف نوعسيو ,هلوسرو هللأ نوب راحي نيل اوك 2
 سمس ا#ق سل و الم م 5 سل وود أخ مس ريرعر ىلم

 © مظع ٌباَدع ةَرمأْلآ ىف مهو ايندلأ ىف ىزعت مهل كل كلذ ىلا نم اوفني وا فللخ نم مهلجراو

 هلل أونا أونما< َنيذْلا ابماكي محر روُفَ هللاَلأاوماعأق يع أورد نأ ٍلَبَك نم أوبات َنيِلا اَلِ
 2 رم 28 يمصو رم هرس رب ورب سرب جامع سم هاما سو

 ضرأل[ ىفاُم مه نول أورَمك نيل نإ ت) ّن نوحلفت ركذعل ء ِهليِبَس يف ودهن ةليسولا هّبلإ أوُعَباو

 : ريثك نبا لاق هتمظعب نولابي الو لتقلا يف نوفرسي اهلك رجاوزلا كلت دعب مهنإ مث يأ 4نوفرسمل ضرألا
 هذهب مهملع عم دوهيلا نإ : يزارلا لاقو اهب مهملع دعب مراحملا مهباكترا ىلع خيبوتو مهل عيرقت اذه
 ةعاط نع مهدعب ةياهنو مهبولق ةواسق ةياغ ىلع لدي كلذو لسرلاو ءايبنألا لتق ىلع اومدقأ ةميظعلا ةغلابملا

 هباحصأبو هب كتفلا ىلع اومزع مهنأل 8لوسرلا ةيلست صصقلا هذه ركذ نم ضرغلا ناكامو « ىلاعت هللا
 ةبوقع ىلاعت ركذ مث « «”دوصقملل ًادك ؤمو مالكلل ًابسانم ةميظعلا ةغلابملا هذهب ليئارسإ ينب , صيصخت ناك
 هءايلوأو هنيدو هللا ةعيرش نوبراحي يأ «هلوسرو هللا نوب راحي نيذلا ءازج افإ# لاقف قيرطلا عاّطُق

 نأ ءامدلا كفسو يصاعملاب ضرألا يف نودسفي يأ هاد اسف ضرألا يف نوعسيوإ» هلوسر نوبراحيو

 او لا ةغيصلاو . مهريغل ًارجز اوبلصُيو اولتقي يأ عاوبَّلصُي وأ# مهيغب ءازج اولتقُي يأ «اولتقُي
 نسم اوفنُي وأ» ىرسيلا مهلجرأو ىنميلا مهيديأ عطقُت نأ هانعم «فالخ نم مهلجرأو مهبيأ عّطقت
 روكذملا ءازجلا كلذ يأ «ايندلا يف يزخ مه كلذ «رخآ دلب ىلإ ردلب نم اودعبيو اودرطي يأ «ضرألا

 مامرالا : ءاملعلا ضعب لاق . رانلا باذعوه «ميظع باذع ةرخآلا يف مهو ايندلا يف ةحيضفو مهل لذ
 قالا بهدف وهو ىفت ءاشنإو 3 لجرألاو يديألا عطق ءاش نإو . بلص ءاش نإو . لتق ءاش نإ رايخلاب

 « بلُّصو لت لاملا ذخأو لتق نمو . لتُق لَتَق نمف باقعلا نم ةبتر ةباريم ا نم ةبتر لكل : سابع نبا لاقو

 لرق اذهو « ضرألا نم يفت طقف فاخأ نمو «. فالخ نم هلجرو هدي تعطق لاملا 0 3

 عاطقو نيبراحملا نم اوبات نيذلا نكل ىأ «مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ» '”ر

 نمل ةمحرلاو ةرفغملا عساو يأ «ميحر روفغ هللا نأ اوملعاف» مهتبوقعو ل

 نييذلا اهيأ ايإ» لاقف حلاصلا لمعلاو ىوقتلاب نينمؤملا ىلاعت رمأ مث « هَِلَز رفغيو هتبوت لبقي بانأو بات
 لاق هتدابعو هتعاط نم هيلإ مكبرقي ام اوبلطاو هباقع اوفاخ يأ 4ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقتا اونمآ

 ءالعإال اودهاج يأ «ن وحلفت مكلعل هليبس ىف اودهاجوإ هيضري امب لمعلاو هتعاطب هيلإ اوبرقت : ةداتق
 لكل ناكول يأ «هعم هلثمو ًاعيمج ضرألا يفام مل نأ ول اورفك نيذلا نإ دبألا ميعنب اوزوفتل هنيد
 مهنم لبق ام ةمايقلا موي باذع نم هب اودتفيل» هعم هلثمو لاومأو تاريخ نم ضرألا يف ام عيمج رفاك

 ”نجسلا ؛يفنلا : ةفينحوبأ لاقو ًاعزف براه وهو بلطي لازي ال دلب ىلإ رللب نم يفنلا : يعفاشلا لاق (؟) . 311/1١ ريبكلا ريسفتلا )١(
 516/١١ يزارلا رخفلا (”) . هيف نجسيف رخخآ دلب ىلإ هدلب نم جرخي نأ انهه يفنلاب دارملا نأ ريرج نبا راتخاو



 نا تحل سداسلا ءزجملا

 مارا رجم معي صا رق 244 ين يعد ند هدو رغم 0

 وجر نأ نوير كي ميل با مطمن ليام ةمنبا تاع نيد اوت هعم رهلثمو اعيمج

 ملا ل ل ص هع ص رص م خص أ ناس ل ع اص ار لو مصاص ل راس رع 2 ريب سم 2

 دكت بسك اب "ةازحب امهيديإ اوعطقاف ةقراسلاو ٌقِراَلأَو © ميقم « باد مهو اهم يجرم مه 22

 ةاروو ظالم مع جام ماو سا ص رع ىلع

 ا ع بن ا ا را 2

 ا باذع هلو كلذ هعفن ام هللا باذع نم هسفن اهب ىدتفي 258 باذع مطظو

 ثيدحلا فو عطقني ال مئاد يأ «ميقم باذع مهلو اهنم نيجراخب مه امو رانلا نسم اوجرخي نأ نوديريؤ»

 معن لوقيف ؟ هب يدتفت تنكأ ًابهذ ضرألا ء ءلم كل ناك ول تيأرأ : هل لاقيف ةمايقلا موي رفاكلاب اجي )

 ىلاعت ركذ مث 2 ( رانلا ىلإ هب رم ؤيف تيبأف يب َُك كرشت الأ كلذ نم ٌرسيأ وه ام تلئس تنك دق : هل لاقيف

 107 ول ا لا ةراسلاو قراسلاو# لاقف قراسلا ة ةيوقع

 هللا نم ةبوقع يأ «هللا نم ًالاكن» حيبقلا |مهلعف ىلع ايل ةازاجم يأ «ابسك مب ًءازجإل هدي اوعطقاف

 در م لا 15 كسل رام علاب

 ال هنأو هكلم عساو ىلع ىلاعت بن مث . ةمحرلاو ةرفغملا يف غلابم يأ «ميحر روفغ هللا نإ ةرخآلا يف

 هللا نأ بطاخملا اهيأ ملعت ملأ يأ «ضرألاو تاومسلا كلم هل هللا نأ ملعت ملأإ» لاقف همكحل بّقعم

 نسم بذعي# ريرقتلل ماهفتسالاو ضرألاو تاومسلا توكلم هديبو رهابلا كلملاو رهاقلا ناطلسلا هل ىلاعت

 هبنذ نارفغ ءاشي نمل رفغيو هبيذعت ءاشي نم بّذعي يأ «ريدق ءيش لك ىلع هللاو ءاشي نملرفغيو ءاشي
 .٠ ءيش هزجعي ال يذلا ءيش لك ىلع رداقلا وهو

 نيب كلذكو ةيعيدبلا تانسحملا نموهو هايحأو . . لتق» ةملك نيب قابطلا - ١ : ةغالتبلا
 . «رفغيو . . بذعي»

 بلاغُي الو براي ال هللا نأل هللا ءايلوأ نوب راجي ىأ فاضم فذح ىلع وه ©هللا نوبراحي» - "

 . زاجملا ليبس ىلع مالكلاف

 ال اهتوم دعب سفنلا ءايحإو . اهلتقل ضرعتي ملو اهاقبتسا دارملا نأل «اهايحأ نموإ» ةراعتسالا

 . ىلاعت هللا الإ هيلع ردقي

 باذعلا موزلل ليثمت اذه : يرشغزلا لاق «هب اودتفيل هعم هلثمو ًاعيمج ضرألا يفام مهل نأ ول» - 4

 «”هوجولا نم هجوب هنم ةاجنلا ىلإ مهل ليبس ال هنأو مهل

 )١( فاشكلا (5) . قافرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ١/44 .



 ةدئاملا ةروس (©) انا

 . «يدي طسابب انأ ام . . تطسب نئلظ بلسلا قابط- ه

 كلام لاق اذهلو سبحلاب نوكي داعيرالاو درطلاب نوكي امك ضرألا نم يفنلا : ىلوألا : دماّوفلا

 : نجسلا يف وهو رعاشلا لاق اهقيض ىلإ ايندلا ةعس نم ىفني ٌنجسلا : يفنلا : هللا همحر

 ىتوملا نمانسلو ايحألا نم انسلف اهلهأ لصو نعو ايندلا نع انجرخ

 0 ءاج : انلقو انبجع رجال 0 ناجتسلا انءاج اذإ

 0 امهنم لك ركذ كل 7 نم ىنزلاو 3 لو ا

 يبارعأ يبنج ليلو « ةقراسلاو قراسلاو» ةيآلا هذه امو تأرق : يعمصألا لاق : ةئلاثلا
 تلقف

 ا و تلق ؟ اذه نم ٌمالك : يبارعألا لاقف ًاوهس «ميحر روفغ هللاو»

 : لاق ؟ نآرقلا أرقت ةئأ : ا ل لاقف « ميكح زيزع هللاو» تلقف تهبنتو تدعأف دِعأ

 . «”عطق امل محرو رفغولو « عطقف مكحف رع : اذه اي لاقف ؟ تأطخأ ينأ تملع نيأ نمف : تلق ال

 مظنو لاما نم ليلقلاب قراسلا دي عطق يف ءارغلا ةعيرشلا ىلع نيذحلملا ضعب ضرتعا : ةعبارلا

 : لاقف ًارعش كلذ

 ؟رانيد عبر يف تعطُق اًهاب ام تيدو راجسع نيكم سمخب دي
 راثلا نم انالومب دوعن نأو هل توكسلا الإ انلام مكحت

 : هلوقب ءالعلا ضعب هباجأف

 يرابلا ةمكح مهفاف ةنايخلا لذ اهصخرأو اهالغأ ةنامألا رع

 . ديدس لوق نم هل ايو « تناه تناخخ املف « ةنيمث تناك ةنيمأ تناك ا يأ

 « قراسلا دب عطق لوح ةزيجو ةملك »

 ال ةمراص ةبوقعلا هذه نأ نومعزيو قراسلا دي عطق ةيمالسإالا ةعيرشلا ىلع نييبرغلا ضعب بيعي

 ال يتلا ةفسلفلا هذه رثأ نم ناكو « هل ًاعدر نجسلا هتبوقع ىف يفكي : نولوقيو رضحتم عمتجمب قيلت

 عاطقو نيمرجملاب ةئلتمم نوجسلا تحبصأو تاباصعلا ترثكو مئارجلا تداز نأ ميلس . قطنم ىلع دنتست

 كلذ الإ مهللا ًائيش ىشخي ال نئمطم نمآ وهو قراسلا قرسي « رارقتسالاو نمألا نوددهي نيذلا قيرطلا

 وهو هنم جرخي مث يعضولا نوناقلا هيلع اهضرف يتلا ةبوقعلا ةدم يضقيف هيف ىسكيو معطُي يذلا نجسلا

 « موي دعب موي اهتدايزو مئارجلا دادعت نع هعمسنو هؤرقن ام اذه دك ؤي « ردقأ رشلا ىلعو ليمأ مارجإلا ىلإ

 )1١( يزارلا رخفلا 7١5/1١١ . ) )9يزوجلا نبال ريسملا داز 84/9" .



 . سداسلا ءزجلا

 ضارمألا هذه لثم ةحلاعمل عفانلا ءافشلاو عجانلا ءاودلا ىلإ لوصولا نع يرشبلا لقعلا روصقل كلذو

 هل ايف نيمرجملا عدرل ةيفاك عطقت ةدحاو ديو هروذج نم رشلا علتقي نأ عاطتسا دقف مالسيالا امأ . ةريطخلا

 00 ! ! ميكح عيرشت نم
 ىلإ . . رفكلا يف نوعراسي نيذلا كنزحي ال لوسرلا ابيأ اي» : ىلاعت هللا لاق

 . (50) ةيآ ةيابغ ىلإ (41) ةيآ نم «نونقوي موقل امكح هللا نم نسحأ

 ماكحأ ركذو دسحلاو يغبلا ببسب هيخأ لتق ىلع خألا مادقإو مدآ ينبا ةصق ىلاعت ركذ امل : همس انملا
 هباحصأبو هب مهصبرتو هلي يبنلل مهدسح يف دوهيلا رمأو نيقفانملا رمأ ركذب هبقعأ . ةقرسلاو ةبارحلا
 هيجنيو «٠ مهرش نم همصعيس هللاف ةيناسنإالا ءادعأ نم ىذأ نم هلاني امل نزحي الأ ٍدِكَي هلوسر رمأو «رئاودلا

 . ةاروتلا ةعيرش يف ةينارون ماكحأ نم هللا لزنأ ام ركذ مث . مهركم نم

 هنآل كلذب يمس مارحلا : «تحسلا# رورسلا فالخ نّرحلاو نّرحلا «كنرزحي» ' يتتفللا
 ىأ «باذعب مكتجسيف» ىلاعت لاق كالحلا : تحسلا لصأو اهلصأتسيو اهبهذي يأ تاعاطلا تحسي

 انعبتأ «انيفقو» نيسحتلا وهو ريبحتلا نم ذوخأم ملاعلا وهو ربح عمج «رابحألا» مككلبو مكلصأتسي
 عترللو يلادلا ىنعمب يتايو ميقار يأ هيلع نميه نم . هلظفاا ءينلا ىلع بيقرلا : نميهملا «ًانميهم»

 : جاهنملا «ًاجاهنم» مهل نس يأ مهل عرش : لاقي ةقيرطلاو سلا : ةعرّشلا «ةعرشإ» ”ءيشلا ىلع
 حضاولا قيرطلا

 : لاقف مهاعدف ًادولجم ًاّمحم يدوهيب لَك يبنلا ىلع رم : لاق بزاع نب ءاربلا نع : كوزتلا سس
 لزنأ يذلا هللاب كدشنأ : لاقف مهئاملع نم ًالجر اعدف معن اولاق ؟ مكباتك يف ينازلا دح نودجت اذكه
 « كربخأ مل اذهب ينتدشن كنأ الولو ءال : لاق ؟ مكباتك يف ينازلا دح نودجت اذكهأ ىسوم ىلع ةاروتلا
 دحلا هيلع انمقأ فيعضلا انذخأ اذإو , هانكرت فيرشلا انذخأ اذإ انكف انفارشأ يف رثك هنكلو مجرلا هدجن
 مجرلا ناكم دلجلاو ميمحتلا ىلع انعمتجاف عيضولاو فيرشلا ىلع هميقن ءيش ىلع عمتجنلف اولاعت : انلقف

 ال لوسرلا اهيأ ايف هللا لزنأف مجرف هب رمأف هوتامأ ذإ كرمأ ايحأ نم لوأ ينإ مهللا : لككهللا لوسر لاقف
 مكرمأ نإف ًادمحم اوتئا : نولوقي «هوذخف اذه متيتوأ نإإ» هلوق ىلإ «رفكلا يف نوعراسي نيذلا كنزحي
 «"اورذحاف مجرلاب مكاتفأ نإو هوذخف دلجلاو ميمحتلاب

 مسوق نمؤم رلو مههاوفأب انما+ أولاق نيل نم ٍرفُكْلا ىف وعسل 4 يدا كيل لوسرلا اهيأني *

 ىلع كل وسرلل باطخلا «رفكلا يف نوعراسي نيذلا كنرحي ال لوسرلا اها اي» : رام يغنلا
 نمط ةعرسب هيف نوعقيو رفكلا وحن نوقباستي نيذلا عينصل نزحت الو دمحم اي رثأتت ال يأ ةيلستلا هجو

 نولوقي مههاوفأ ناميالا زواجي مل نيذلا نيقفانملا نم يأ «مُهِبوُلُق نمؤت ملو مههاوفأب انمآ اولاق نيذلا

 . ملسمو هاور (3) . 7١١ /5 يبطرقلا )١(



 ةدئاملا ةروس (ه) ناد

 سمس ربلرعر ساس سس 6 ص سر حل سل خللا 2 2 7 2و

 نولوقي ءدصضاوم دن ملكا وُ راب را ىيرخاا عزل درعا تزكذل رت أوداه نيا نمو

 ريش ص سام مس ري سس 2 0000 ب ةءادول ءع ريع ص اس

 نا كبلز يم مآ نم هل كلمت نق رهمدتف هللا درب نمو أورّدحأَف هون أ نإ وفا ميو نإ
 سرو با ارب جر ما مو 0 5 .- عر ع رعارب سس سرب عري

 بذكلل نوعلمس 60 ممظع ُباَذع 113 مقر ىزعت ايندلا يف مْ مهبول رهطي نأ هللا در

 ل لا لا مك ءاطدمس
 َّنِإَو اعيش كورضي نلف مهنع طري نإو 0 رأ مهني محاف كوفاج نإ تحسنا َنوُلدكأ

 مل هومر همم < دهم

 ايف ةئروتلا مهدنعو كوكب فك )ب َنيطسَفمْل بحي 31 لطفل ام مَحَأَف اف تكح

 نوغلابم مه يأ «بذكلل نوعاّسإل دوهيلا نمو يأ «اوداه نيذلا نسموإ» ةرفاك مهبولقو انمآ مهتنسلأب

 نوعامسو» هباتك فيرحتو هللا ىلع بذكلا نم مهرابحأ هيرتفي ام لوبق ىفو ليطابألاو بيذاكألا عايس يف

 يف ًاطارفإو أربكت كسلجم اورضحي مل نيرخآ موق مالك لوبق يف نوغلابم يأ «كوتأي مل نيرخآ موقل

 «هعضاوم دعب نم مِلكلا نوقرحي» ةظيرق ونب بذكلل نوعايسلاو « ربيخ دوه مهو ءاضغبلاو ةوادعلا

 ماكحأب اهرييغتو هللا ماكحأ فيرحت دارماو اهيف ىلاعت هللا هعضو نأ دعب هعضاوم نع هنوليمتو هنوليزُي يأ

 - هجولا ديوست ينعي -' ''ميمحتلاو دلخلاب مجرلا اوريغ ةارؤتلا يف هللا دود يه: سابع نبا لاق ىرخأ

 مكرمأ نإو اولبقاف دلجلاب دمحم مكرمأ نإ يأ هاو رذحاف هوتؤُت مل نإو هوذخف اذه متيتوأ نإ نولوقي»

 دري نمو يأ ًاثيش هسللا نم هل كلق نلف هستنتف هللا دري نموإ مهيلع ًاَدر ىلاعت لاق اولبقت الف مجرلاب
 مل يأ « ميولق رهطي نأ هللا دري مل نيذلا كئلوأإ» هنع كلذ عفد ىلع دحأ ردقي نلف هتلالضو هرفك هللا

 0 يهمل ايم لت را را هول
 ةيآلاو : نايح وبأ لاق منهج ران يف دولخلا وه «ميظع ٌباذع ةرخآلا يف مهلوإ» ةحيضفو لذ يأ «يزخ

 (”وهحالف نم هئاجرل ًاعطقو رفكلا يف مهتعراسم ىلع هنزح لقث نم هنع ًافيفختو ه5 لوسرلل ةيلست تءاج
 ابرلاو ةوشرلا نم مارحلا يأ «تحسلل نولاكأ ًابخفتو ًاديكأت هررك لطابلا يأ 4بذكلل نوعاّمسإ»

 نم مهنيب رجش ايف دمحم اي كيلإ اومكاحت نإ يأ «مهنع ضرعأ وأ مهنيب مكحاف كوءاج نإفإ» كلذ هبشو
 نومكاحتي كوءاج نإ يأ : ريثك نبا لاق مهنع ضرعُت نأ نيبو مهنيب مكحت نأ نيب ريخم تنأف تاموصخلا

 «””مهءاوهأ قفاوي ام لب قحلا عابتا كيلإ مهمكاحتب نودصقي ال مهنأل مهنيب مكحت الأ كيلع الف كيلإ
 مكحاف تمكح نإوط سانلا نم كظفاحو كمصاع هللا نآأل يأ «ًاتيش كورضي نلف مهنع ضرْعُت نإو»
 نع نيجراخ ٌةملظ اوناك نإو قحلاو لدعلاب مهنيب مكحاف يأ «نيطسفملا بحي هللا نإ طّْسِقلاب مهنيب
 فيكو# ةاروتلا ماكحأل مهتفلاخت مهيلع ًاركنم ىلاعت لاق مث . نيلداعلا بحي هللا نأل لدعلا قيرط

 كمكحب نوضريو دوهيلا ءال ؤه دمحم اي كمكحي فيك يأ «هلللا مكح اهيف ةاروتلا مهدنعو كنومكحي

 )١( ريثك نبأ ريسفت رصتخم (*) . 4848 /" رحلا (7؟) . 488 /* رحبلا ١/ 014 .



 8 1 سداسلا ءزجلا
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 ريرب سام رو رس م و ةدلس جو هس

 هك وو عد 520 0 َنيِنِمّوَمْلاِب كيتلوأ و كلذ دنب نم نولي مث هلأ كح

 وءصس ىلا سا جاو واس رمد هوس

 لك 2 هيلع أوناك و هَّللأ بلتك نم أوظفحتسا اعراجالاو ا رو أوداه َنيذَلل أونلسا ند نويل اهي
 4مم و هل اسس م و م حس

 يجنوُرفكلا مه كلر اطا لَرأآعب حجل نمو ويلف فتن عب ًأورتشت الو نوَسْحاَو ساّنلآ أوم

 سمس عمرو من4 هر وسو و م وسو 2ةالم | جب جامل موس ضرس

 حورخلاو نسلأ نسله نذألاو ننألاب تنل او يعل نيعْلاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مييلع انبتكو

 رك دوم اسوا رن نيوحلا ١ د ع ياعم

 امع اولدعف , مكحلا كلذ لوبق مهكرت مث ينازلا دح نم ةاروتلا يف امب مهملع دعب هايإ دوهيلا ميكحتب

 نم نولوتي مثإ» "”مهدانعو مهلهج كلذب رهظف ةصخرلل ًابلط ًالطاب هنودقتعي ام ىلإ ًاقح ًايكح هنودقتعي

 كشلوأ اموإ» نابو قحلا ممل حضو نأ دعب مهءاتكل قفاوملا كمكح نع نوضرعي يأ «كلذ دعب
 امل قفاوملا كمكح نعو هنع مهضارعإال « ةاروتلا » مهباتكب نونم ؤي ال مهخأل نينم ومب اوسيل يأ *نينمؤملاب

 حدم مث . ''ةلطاب ناميإلا هاوعدف هلدبو هللا باتك فلاخ نم نأل مهل مازلإ اذهو : ليهستلا ىف لاق هيف

 اهيف ىبسوم ىلع ةاروتلا انلزنأ يأ «رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ اَنِإ» لاقف ءايضو رون اهنأب ةاروتلا ىلاعت
 مكحي يأ «اوملسأ نيذلا نوّيبنلا اهب مكحيإ» ماكحألا نم هبتشا ام فشكي عطاس رونو حضاو "نايب
 ال دوهيلل ةاروتلاب نومكحي يأ «اوداه نيذلل» هللا مكحل اوداقنا نيذلا ليئارسإ ينب ءايبنأ ةاروتلاب
 امب» ءاهقفلاو مهنم ءاملعلا يأ «رابحألاو نوينايرلاوإ اهنوقرحي الو اهنولَدبُي الو اهمكح نع نوجرخي

 اوناكو# عييضتلاو فيرحتلا نم هباتك ظفحي مهايإ هللا رمأ ببسب يأ «هللا باتك نم اوظفحتسا

 دوهيلا ءاملع اي اوفاخت ال يأ 8#نوشخاو سانلا اوشخت الف رّيغُيو لدبي الثل ءابقر يأ «ءادهش هيلع

 أنمث يتايآب اورتشت ةن الوؤ» كلذ ناجك يف ينم اوفاخ لب مجرلاو كو دمحم تعن نم مكدنع ام راهظإ يف سانلا

 اب مكحي مل نمو سيسخلا ضرعلاو هاجلاو ةوشرلا نم ينافلا ايندلا ماطح يتايآب اولدبتست الو يأ #ًالسيلق
 نمو : : يرشغمزلا لاقو رفك دقف ناك نم ًانئاك هللا عرشب مكحي مل نم يأ «نورفاكلا مه كثوأف هللا لزنأ

 مهرفك يف ّوتعلاب مهلا فصو نوقسافلاو نوملاظلاو نورفاكلا مه ككئلوأف هب ًانيهتسم هللا لزنأ امب مكحي مل

 ناك نإو ةيآلاو : نايح وبأ لاق "اهريغب اومكح نأب اودرمتو ةناهتسالاو ءازهتسالاب هللا تايآ اوملظ نيح

 رافكلا يف تدرو ةيأ لكو . . «”ههريغو دوهيلا يف ةماع اهنأ الإ دوهيلل اهيف باطخلا نأ اهقايس نم رهاظلا

 ةاروتلا يف دوهبلا ىلع انضرف يأ 6 سسفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انيتكرإط نينمؤملا ةاصع ىلع اهليذب رع

 ِى يأ «فنألاب فنألاو» قح نودب تئقف اذإ نيعلاب أقفُت يأ «نيعلاب نيعلاو» سفنلاب لتقُت سفنلا نأ

 ٌنسلاب علقي يأ «نسلاب نسلاو» نذألاب عطقت يأ «نذآلاب نذألاو» ًايلظ عطق اذإ فنآلاب عدجي
 يتلا حارجلا يف اذهو هيلع ينجملاب هلعف ام لثم هب لعفُي نأب اهيناج نم صتقي يأ «صاصق حورجلاو»

 )١( يزارلا رخفلا 7757/1١ )1( ليزنتلا مولعل ليهستلا 1378/1١ )”( فاشكلا ١/455 ) )4رحبلا 464177/8
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 ١ نمو هيف هللا لزنأ امب ليجنإلا لهأ كحيلو تير نيقتملل ةظعومو ىدهو ةئروتلا نم هيدي نيب هك و -ٍ حم" هع 5 ّ ريو - 1

 ما جام وم 2و هءءدمدو هدو م ام ردو ب اوم سبو مء[2 -ٍ 2 6 ورز صه طآ <. سم رب مم

 نم هيدي نيب امل اقدصم قحاب بلتكلا كيلإ انلزتاو 22 نوقسفلا مه كبتلوأف هللا لزنأ امب محي
 َح ع طع

 لكل َقَحلا م كة نع ْمُهءآوهَأ عيتلالو هللا لأ آم مست محا هيلع انميهمو بتكْلأ و -- 03 - ةم او رب لمو6 ع كم مم عظم و همم خس طلو لا ومم هدم ا ءدلع مالو
 2. ها ريب مظوعو هك م ىلإ ممل لم مس سام رب سوو ص كس سا ساشا موصل

 اوقيتسأف ركلتاءام ىف مكصوابيل نكللو ةدحاو ما ركلعجلا هللا ءاشولو اجاهنمو ةعرش ركذم انلعج

 افع نمف ىأ : سابع نبا لاق «هل ةرافك وهف هب قّدصت نّمفإ» اهنم سفنلا ىلع فاي الو ةلثام لا اهيف نكمي
 باحصأ نم قدصت نم : يربطلا لاقو ”بلاطلل ٌرجأو بولطملل ًةرافك وهف هيلع قّدصتو يناجلا نع
 لزنأ امب مكحي مل نموإ» "”هقح هطاقسإو هوفعل هبونذ هللا رفكيو قدصتملل يأ هل ةرافك وهف افعو قحلا
 ميرم نبا سيعب مهراثآ ىلع انيفقو» هللا عرش ةفلاخمل ملظلا يف نوغلابملا يأ 4نوماظلا مه كتلوأف هللا

 ال ًاقدصم مهبيقع هانلسرأو ميرم نب ىسيعب نيّيبنلا راثآ ىلع انعبتأ يأ «ةاروتلا نم هيدي نيب امل ًاقّدصم
 رونو قحلا ىلإ ىده هيف ليجنإلا هيلع انلزنأ يأ «رونو ىده هيف ليجنإلا هانيتآو» ةاروتلا نم همدقت

 ريركتلاو « هللا دنع نم اهنأب ًافرتعُم يأ «ةاروتلا نم هسيدي نيب امل ًاقدصمو» تاهبشلا ةلازإ يف هب ءاضتسي

 لزنأ اب ليجنإلا لهأ مكحيلوإ نيقتملل أظعاوو ًايداهو يأ 4نيقتملل ةظعومو ىدشو# ريرقتلا ةدايزل
 كئلوأف هللا لزنأ اب مكحي مل نموإ» هب مكحلاب هعابتأو هانرمأو ليجنوالا ميرم نب ىسيع انيتآو يأ «هيف هللا
 يأ «قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأو» هللا ةعاطو ناميالا نع نوجراخلا نودرمتملا يأ «نوقسافلا مه
 يأ «باتكلا نم هيدي نيب امل ًاقدصم# هيف بير ال يذلا قدصلاو لدعلاب نآرقلا دمحم اي كيلإ انلزنأو

 لاق بتكلا نم هلبق ام ىلع ًايكاحو هيلع ًانمتؤم يأ «هيلع ًانميهُموإ» هتقبس يتلا ةيوامسلا بتكلل ًاقدصم
 نميهملا مسا : ريثك نبا لاق «تابثلاو ةحصلاب اهل دهشي هنأل بتكلا رئاس ىلع ًابيقر يأ : يرشحمزلا
 ام تالامكلا نم هدازو هلبق ام نساحم هيف هللا عمج هلبق باتك لك ىلع مكاحو دهاشو نيمأ وهف كلذ نمضتي

 اذه يف كيلإ هللا لزنأ امب سانلا نيب دمحم اي مكحاف يأ «هللأ لزنأ اب مهنيب مكحافإ» «”هريغ يف سيل

 اع ًالداع ةدسافلا مهضارغأ ىلع مهقفاوت ال يأ «قحلا نم كءاج امع مهءاوهأ عبتت الو ميظعلا باتكلا
 ةلهجلا نم ءال ّؤه ءاوهأ ىلإ هب هللا كرمأ يذلا قحلا نع فرصنت ال يأ : ريثك نبا لاق نآرقلا اذه يف كءاج

 كلتب ًاصاخ ًاحضاو ًانيب ًاقيرطو ةعيرش انلعج ةمأ لكل يأ «ًاجاهنمو ةعّرش مكنم انلعج لكل ”ءايقشألا

 ع ©

 )١( ريثك نبا رصتخم ١/8117 . )1( يربطلا ٠١/7589 . )#( فاشكلا ١//441 . ) )4ريثك نبا رصتخم ١/ 974 .
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 نادي سداسلا هءزجلا

 لو ٌشاَلَرَأآاَمب + مهني محا نأ هج در ف مك امي ا ا تار

 هلل دير اَمأ معآ ولون نإف كنك لَرَأآَم ضب نع كوفي نأ مهرذخأو مهعاوخأ عب

 و 0 سم عو مور ما. وو سهم ريم يع

 :سحا نمو نوع ةيهنحللا لأ يج َنوُفِسمَك أَن : يكد مييونذ ضعبب مهيصن نأ

 ريبادريبا سدس و

 هج نووي موَقَل كح هلأ نم

 عيمجل دحاوف دقتعملا امأو ماكحألا يف دارملاو كلذك ىراصنللو رولا : نايحوبأ لاق ةمألا

 ةمأ مكلعجل هللا ءاش ولوإط "ءازجلاو داعملا نم هتنمضت امو بتكلا عيمجو لسرلاب ناميِلو ديحوت سانلا
 نكلو» رخآلا اهنم ءيش خسني ال ةدحاو ةعيرشو دحاو نيد ىلع مهلك سانلا عمجل هللا دارأ ول يأ 4ةدحاو

 فلاخف , نوضرعي مأ هللا مكحل نونعذي له دابعلا ربتخيل ةفلتخم عئارشلا عرش يأ « مسكانآ |ميف مكولبيل
 هلا ةعاط نم مكل بخ وه أم لإ اوعراسف يأ تاريخ اوتنسافإو يماعلا نم عيطما رظنيل عئارشلا ني

 سانلا اهيأ مكريصمو مكداعم يأ «نوفلتخت هيف متنك اب مكئبنيف ًاعيمج مكعجرم هللا ىلإ هعرش عابتاو
 يا 0 اولا ل بتل ورع د ككل ب هاما

 نأ مهرذحاو# ةفئازلا مهءاوهأ عبتت د الو نآرقلا اذهب باتكلا لهأ نيب مكحأ يأ #«مهءاوهأ عبتت

 يك مم هلا ةعيرش لع فرص نأ ادعألا مال ع ردا يل يناسيإ هلا لأ ام شعب نع دلودت

 امب مكحلا نع اوضرعأ نإف ىأ « مهبونُد ضعبب مهبيصُي نأ هللا ديري امنأ ملعاف اوُلوت نإفإ» ةنوخ ةرفك

 سانا نم ًايثك نإوإ» مهمارجإ ضعبي مهبقاعي نأ هللا اا ع ال ريح والا ازا

 وهو هللا مكح ريغ نوغتبيو كمكح نع نولوتيأ ىنعماو خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالا «نوغيي ةيلهاجل

 قدصأو . همكح يف هللا نم لدعأ نمو يأ 4 نونقوي موقل ًامكح هللا نم نسحأ نموإ ؟ ةيلهاجلا مكح

 ! ! ميكحلا يلعلابدوقدصي موقل هعيرشت يف مكحأو « هنايب يف

 . ميظعتلاو فيرشتلل ةلاسرلا ظفلب باطخلا «لوسرلا اهأ اي9- ١ : ةغالتللا
 رفكلا يف نورقتسم مهنأ ىلإ ءاميالل « ىلإ » ةملك ىلع ؛ يف » ةملك راثيإ «رفكلا يف نوعراسيإل - ؟

 «ةرخآ .ضعب ىلإ هنونف ضعب نع ةعراسملاب نولقتني امإو هنوحربي ال

 . بذكلا عامس يف نوغلابم يأ ةغلابملل لاعف ةغيص «بذكلل نوعامسإل - *
 ريرقتلا ةدايزل «ةرخآلا يف مهو» مهل ريركتو ميخفتلل يزخلا ريكنت «يزخ ايندلا يف مهإ» - 5

 . قابط « ةرخآلاو ايندلا » يتملك نيبو ديكأتلاو

 . هباتكب الو هب نونمؤي ال مهو ِِلي هللا لوسرل مهميكحت نم بيجعت «كنومكحي فيكوإ# -

 فذ دوعسلا وبأ (7) . 607/7 رحبلا (1)



 ةدئاملا ةروس («6) "غ4

 . ةرباكملاو وتعلا ف مهتجرد دعبب ناذيإلل ديعبلاب ةراشإالا 4نينم ؤملاب ككئلوأ امو» - 5

 الف » لصألاو تافتلإلا قيرطب مهئاملعو دوهيلا ءاس ٌؤرل باطخ «سانلا اوشخت الفإ» -
 .«عاوشحي

 روهظ ىلع نيقباستملاب ههبش ثيح ةراعتسا هيفو تاريخلا لعف اورداب يأ «تاريخلا اوقبتساف» -4

 . ؟9ةدوصقملا ةياغلا غولبل قبسلا يف هبحاص سفاني دحاو لك ذإ ليخلا

 ةريثك عضاوم يف «يبنلا اهيأ اي» هلوقب ةكًأدمحم هللا بطاخ : يزارلا رخفلا لاق : دٌيداوفلا
 يف نوعراسي نيذلا كنزحي ال لوسرلا اهبأ ايإ» (مهدحأ نيعضوم يف الإ 4لوسرلا اهيأ ايإف هلوقب هبطاخ امو
 كش ال باطخلا اذهو 4 كيلإ لزنأ ام ْمّلِب لوسرلا اهيأ ايإ» هلوقوهو ًاضيأ ةروسلا هذه يف يناثلاو «رفكلا
 . "”ميظعتو فيرشت باطخ هنأ

 نإ » هصن ام لالظلا ريسفت يف هارث هللا بّيط « بطق ديس » مالسإالا ديهش لوقي : 4 509 7

 ةيدوبعو رشبلل رشبلا مكح يه #«نذوغبي ةيلهاجلا مكحفأ# غيلبلا ينآرقلا صنلا اذه ءوض يف : ةيلهاجلا

 مكح امإف قيرطلا قرفم هنإ 3 هللا ريغ ةيدوبع ىلإ هتيدوبع نم جورخلاو هللا ةيهولأ ضفرو رشبلل رشبلا

 مكح ذفني وأ سانلا ةايح يف هللا ةعيرش ذفنت نأ امإ « ليدب الو طسو الو ةيلهاجلا مكح امإو « هللا

 نم عضو اهنكلو نامزلا نم ةرتف تسيل ةيلهاجلاو « هللا ريغل ةيدوبعلا جهنمو ىوهلا ةعيرشو ةيلهاجلا

 ًميلست اهب نوملسيو اهنولبقيو هللا ةعيرشب نومكحمي مهنأ امإ ٌسانلاو ًادغو مويلاو سمآلاب دجوي عاضوألا

 ةعيرش نع نوجراخ مهو ةيلهاج يف مهف رشبلا عنص نم ةعيرشب نومكحي مهنأ امإو نوملسم اذإ مهف
 2 5« هللا

 مهنم ريثكو . . ىلإ . . ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهمأ اي» : للاعت هللا لاق

 (55) ةبآ ةياهن ىلإ (01) ةيآ نم «نولمعي ام ءاس

 مهيلع مكحو ليجنإالاو ةاروتلاب لمعلا اوكرت مهنأ باتكلا لهأ نع ىلاعت ىكح امل : ةبساَنمْلا
 دوهيلا مئارج ددع مث . ىراصنلاو دوهيلا ةالاوم نم تايآلا هذه يف ىلاعت رذح . قوسفلاو ملظلاو رفكلاب

 . لاعفلا حيبقو لاوقألا عينش نم ةسدقملا ةيهيالا تاذلا هب اومهتا امو

 : زجارلا لاق هلزاونو رهدلا فورص يهو رئاودلا ةدحاو «ةرئاد» : بتتغللا

 ضاروُدت نأ رهّدلا ترئادو روُدَقلا ردَقلا َكنع ٌدرت

 ةضوبقم 4 ةلولغمإ» مدقت دقو مارحلا «4تحسلا» نوبيعتو نوركنت 4نومقنت# تبهذو تلطب #«تطبح»
 دامخيالا : ءافطإالا «اهأفطأ» هدي يف ديقلا عضو هّلغو . لخبلا نع ةيانكوهو ديلا يف عضوي ديقلا : لغلاو
 . لادتعالا وهو دصقلا نم ةيلاغتم ريغ ةلداع يأ «ةدصتقم# رثأ كانه ىقبي ال ىتح

 )١( ص نايبلا صيخلت ١” . يزارلا رخفلا (؟) 771/1١١ . ) )6يربطلا (4) . زاجيإب 187 /5 نآرقلا لالظ ٠١/408 .



 ءععق سداسلا ءزجلا

 ارهظأ دق « ثراحلا نب ديوس »و « ديز نب ةعافر » ناك : لاق سابع نبا نع :١ :لورلانَف

 نيذلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهمأ اي» هللا لزنأف اههنوداوي نيملسملا نم لاجر ناكو « اقفان مل مالصألا

 . ةيآلا #00 . ًابعلو ًاوره مكنيد اوذختا

 مهيلع لسرلا نم هب نمؤي نمع هولأسف كَ يننلا ىلإ دوهيلا نم رفن ءاج : لاق سابع نبا نع ب

 « نوملسم هل نحنو ٠ هلوق ىلإ ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لزنأ امو انيلإ لزنأ امو هللاب نم وأ : لاقف . مالسلا

 ًانيد الو . مكنم ةرخآلاو ايندلا يف ًاظح لقأ نيد لهأ ملعن ام هللاو : اولاقو هتوبن اودحج ىبسيع ركذ اللف

 13171 رمد نري حما حر 17 زل وامام

 س رثص رو ل سرا ساد رج ماصم | سر يضامم يال < ا مساس سي ص ع خل ريس

 يو لال مرت ضال كنق ةآَيلوأ ئراصتلاو دوهملا أودع لوما أونما< نذل اهماكي *

 مورس ل و عصا لن سر

 اًنبيصت نأ َجمْحت نووي مييف نوعرلسب صم ميمولف ىف َنيِذلا ىف )0 َنييدظلا مْوَمْلآ ىدبمال هللا نإ

 لوَقيو 02 نيد موشن اورمأآم لأ حسي ءودنع نم مأ وأ جمل ( آب نا أ هَّللَأ معَ 71

 ل مهللمعأ تطبخ ؟ تا مهم دهب أب أومَسُمأ َنيدْلا مالوم أونما« نيل

 نع نينم ملا ىلاعت ىبن «ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهأ اي» : رك مسيفنلا

 ؟0نينمّوملا ةرشاعم مهنورشاعيو مهوفاصيو مهب نورصنتسيو رمسنو رصني ىراصنلاو دوهيلا ةالاوم
 رفكلا ةلمو ء لالضلاو رفكلا ف مهداحتال نيملسملا ىلع ةدحاو دي مه يأ «ضعب ءايلوأ مهضعبو»

 نمظيلغت اذهو : يرشختزلا لاق مهمكح هّمكحو مهتلمج نم يأ « مسهنم هنإف مككنم ممطوتي نموإ) ٌةدحاو

 يده ال هللا نإ «0( |مهران ىءارت ال ) ِةِكَي لاق اك هلازتعاو نيدلا يف فلاخملا ةبناجم يف ديدشتو هللا

 كش يأ «مهيف نوعراسي 'ضرم مهبولُقِف نيذلا ىرتفإ» ناميالا ىلإ مهيدهي ال يأ «نييملاظلا موقلا
 «ةرئاد انبيصُت نأ ىشخن نولوقي# مهتنواعُمو مهتالاوم يف نوعراسي هباحصأو ' يبأ نب هللا دبعك قافنو

 متي الف نيملسملاب دوهيلا رفظي نأ هرورشو رهدلا ثداوح فاخن نيرفاكلا ةالاوم نع نيرذتعم نولوقي ىأ

 هذهو (”ةكم حتف ينعي «حصفلاب يتأي نأ هللا ىسعفإ ةدسافلا مهمعازم ىلع ًادر ىلاعت لاق دمحمل رمألا
 ال هدنع نم رمأب مهكلهُي يأ «هدنع نسم رمأ وأ» ةرصنلاو حتفلاب ىلاعت هدعوب نينم ؤملاو كك يبنلل ةراشب

 يف اوّرسأ ام ىلع اوحبصُيف» ريضنلا ينبب لعف امك مهبولق يف بعرلا ءاقلإك قولخمل بّبست هيف نوكي
 ىراصنلاو دوهيلا نم هللا ءادعأ ةالاوم نم مهنم ناك ام ىلع نيمدان نوقفانملا ريصي يأ # نيمدان مهسفنأ

 ءالؤهأ» مهرتس هللا كته اذإ نيقفانملا لاح نم ًابجعت نونمؤملا لوقي يأ «اونمآ نيذلا لوقيو»
 مكعمل مهنإ ناميالا ظلغأب دوهيلا رشعم اي مكل اوفلح يأ «مكعمل مهنإ مهناهأ دهج هللاب اومسقأ نيذلا

 )١( ص يدحاولل لوزتلا بابسأ ١١4 . رحبلا (#) 114 / نايبلا عمجمو ؟*# / يبطرفلا (؟) #/ 6.17 .

 ) )4فاشكلا ١/  . 4484مهيلع هراصتناب قلخلا عيمج ىلع نيملسملاو هِي يبنلا روهظ وه : سابع نبا لاقو يدسلا لوق اذه (ه) .



 ةدئاملا ةروس (©) نك

 مم 2 سل هر تمول مورعسا اس خم غاب -ٍ - ا وم ةغرام رش هم السو لمد بهدم

 لع مذ نوحي مهبحي وطب هللا ناي ٌفوسق ءهنيد نع ركنم دكر نم أونما+ نيل اهي (27) نب ريم
 - مريب مم #» ساما < جه علهومم (١ بم مع 2 سار سارع معمم كميعم هم ع ا[  ءرظع

 نم يتب هلآ لضف كلذ ميأل ةمول نوفاحيالو هللا ليبس ىف ٌنودهاجي نب رثكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا
 ِج

 سمس روز سام ع 2 - ن0 مو دع سمس خود ور عسل مس صور #6 سل ست 4 م سلع مع -_1

 نوتؤي و ةؤلصلا تروميقي نيذلآ أونما* نيذلاو ر,هلوسرو هللأ ركيلو امتي 25 ميلع عساو هلو ءاس

 سل قم هذطرم سرب صورلل ممم .٠ ةامودلس سا يتمم لع عمم مرام تملا هدد 8 422 مسلم م ع2

 نيذلا اهياثي 2 نوبللغلا مه هلآ بزح نإف أونما< نيذألآو رهلوسرو هللأ لوتي نمو (ي) نوعكر مهو ةذكزلا
3 

 -ٍ ةياق وع ع ىلع 2 هر لل مل ل ميو عب م جراص سا جمس مير ورام ه ”بهمم خمو » جرم سو طر

 هلآ أوقتأو ءايلوأ راقكل او كلبك نم بنتكلا أوتوا َنيْْلا نم ابعلو اوزه كنيد ًاوذحت ا يذلا أوُذَخساَل أوما

 © نيرساخ اوحبصأف مهلاعأ تطبح» « مكترصننل متلتوق نإو» مهنع ىلاعت ىكح اى ةنوعملاو ةرصنلاب
 نع مكنم ٌدتري نم اونمآ نيذلا اهمأ ايه ةرخآلاو ايندلا ف نيرساخ اوراصف مهقافنب مهلامعأ تلطب يأ

 هلدبيو قحلا هنيد نع مكنم عجري نم نينمؤملا رشعم اي : ىنعملاو ديعولاو ريذحتلا هجو ىلع باطخ «هنيد
 يتأي فوسف يأ «هنوبحيو مهبحي موقب هللا يتأي فوسفإ» ©رفكلا ىلإ ناميالا نع عجريو رخآ نيدب
 ءامحر يأ 4نيرفاكلا ىلع ةّرعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ» هللا نوبحيو هللا مهبحي نينم ؤم سانأب مهناكم هللا

 نأ لّمُكلا نينم ؤملا تافص هذهو : ريثك نبا لاق نيرفاكلا ىلع نيززعتم ءادشأ نينم ؤملل نيعضاوتم
 نمو «مهنيب ءامحر راضكلا ىلع ءادشأإ ىلاعت هلوقك ودع ىلع ًاززعتم هيخأل ًاعضاوتم مهدحأ نوكي
 لايح ةّرعلاب ًالبرستم نينمؤملا هناوخال ًاعضاوتم بناجلا نيل نوكي نأ نمؤملل ىلاعت هللا بح ةمالع
 الو هللا ةملك ءالعإل نودهاجي ىأ #مئال ةمول نوفاخي الو هللا ليبس يف نودهاجيؤ نيقفانملاو نيرفاكلا

 «ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ ًادحأ هللا تاذ يف نوفاخي ال هللا نيد يف بالص مهف مهمال نمب نولابي
 يأ «ميلع عساو هللاو# هل هقيفوتو هيلع هللا لضف نم وه امئإف ةديمحلا فاصوألا هذهب فصتا نم يأ

 مه نم انه ركذ ةرفكلا ةالاوم نع ىلاعت مهاهن امل مث ٠ كلذ قحتسي نمب ميلع ناسحيالاو لاضفإالا عساو

 مكئايلوأب ىراصنلاو دوهيلا سيل يأ «اونمآ نيذلاو هلوسرو ُهللا مكيلو افإه لاقف ةالاوملاب نوقيقح

 يأ «نومعكار مهو ةاكرلا نوتؤيو ةالصلا نوسيقي نيذلا» نونمؤملاو هلوسرو هللا مك ؤايلوأ امنإ
 زع هلل نوعضاوتم نوعشاخ مهو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإ نم ةليلجلا فاصوألا هذهب نوفصتملا نونمؤملا

 ىلاعت همسا ىلع فطع مث . امهب ىلاعت هلل ًادارفإ درفملا ظفلب لولا ىلاعت ركذ : ليهستلا يف لاق لجو

 نموإ» ”عبتو لصأ مالكلا يف نكي مل « مك ؤايلوأ امنإ » لاقولو . عبّتلا ليبس ىلع نينمؤملاو قيل وسرلا

 هنإف نينم ؤم او هلوسرو هللا لوتي نم يأ 4#نوبلاغلا مه هللا بزح نإف اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا لوتي

 كو هللا لوسر دهع يف دئرا نم مهنم ةريثك قرف مالسبالا نع دترا دقو هعوقو لبق بيغلاب رابخإ وهف نيملسملا ضعب دادتراب مالعإ ةيآلا يف )١(

 لوسر دمحم ىلإ هللا لوسر ةمليسم نم يللا لوسر ىلإ ةمليسم بتكو « باذكلا ةمليسم و موق ةفينحونب دترا دقو . ركب يبأ دهع يف مهنمو
 هلل ضرألا نإف : دعب امأ باذكلا ةمليسم ىلإ هللا لوسر دمحم نم : مالسلا هيلع هباجأف كل اهفصنو يل اهفصن ضرألا نإف : دعي امأ هللا

 ١81/١ ليهستلا (5) . 578/١ ريثك نبا رصتخم (؟) . نيقتملل ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم اهثروي



 ؟ءمذ سداسلا ءزجلا

 همم جابوم سرج م ل 1١ هاه م سئوم

 © توما مك تأ كلك اب او اوه اهوذحن ةؤكصلا لإ ميدان اًذإ و 27 َنينمْؤم منك نإ

 مكر نو ّلَبَق نم َلِزَأامَو اَنلِإ لِ رامي انماء نأ الإ آم َنومقنت ْلُه تكلا َلْمأتَي ْلق
 مرمص © 8. سم ممم ت2 ومر ست مصمم 7س 20001 - ع 6 مدا -ه<ت جا

 درع مسنم لجو ه هيلع ٌبْضَغو هللا هنعَل نم ها نع ةبوُنَم كلذ نم رش يا لع لف هك

 م ل 222 < م مص ع لسو

 6 ليبَسلا هاوس نع لضاو اناكمرش ؟ َكبتلوأ تُعد َدَبحو راش

 مكنيد اوذختا نيذلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهمأ ايو مهئادعأل نورهاقلا نوبلاغلا مهو هللا بزح نم

 باتكلا اوتوأ نيذلا نم» نوءزهيو مكنيد نم نؤرخسي نيذلا نيدلا ءادعأ اوذختت ال يأ «أب علو ًاوُرُه

 مهنودوت مكل ءايلوأ ةرفكلا رئاسو ىراصنلاو دوهيلا نيئزهتسملا ءال وه نم ىأ «ءايلوأ رافكلاو مكلبق نم

 نأ بجي لب هولاوت وأ هوقداصت نأ مكل حصي ال ةيرخس مكنيد ذختا نمف . مكل ءادعأ مهو مهنوبحتو
 نينم ؤم متنك نإ راجفلاو رافكلا ةالاوم يف هللا اوقتا يأ « نينمؤم مستنك نإ هللا اوقتاوإ» هوداعتو هوضخيت

 اذإو يأ «ًابعلو ًاوُرْه اهوذختا ةلصلا ىلإ متيدان اذإو» لاقف مهئازهتسا نم ًابناج ىلاعت نيب مث اقع

 نيح ٍةِقَيول وسرلا دوهيلا دسح : رحبلا يف لاق مكتالص نمو مكنم اورخس اهيلإ متوعدو ةالصلا ىلإ متنذأ

 نم هحبقأ اف ريعلا | حايضك حاينصلا كل نيأ نمف ءايبنألل نكي مل ًائيش تعدتبا : اولاقو ناذألا اوعمس

 2 درطيو رجم لب ًايلو ذخَتُي ال نأ يغبني ا يا ا ل نا اا هلع هللا لان

 مهنأ ببسب مهنم لعفلا كلذ يأ «نولقعي ال موق مهنأب كلذ اهلبق ةي ةيآللل ديكوتلاك تءاج ةيآلا هذهو

 اوعي مل منوكل مهنع لقعلا شنو ٠ سوفنلا ريهطت يف اهتياغ نوكردي الو ةالصلا ةمكح نولقعي ال ةرجف
 «بانم نومقنت له باتكلا لهأ اي لقإل ايندلا حلاصم اهب نوكردي لوقع مهل ناك نو نيدلا رمأ يف هب
 انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ نأ الإ انم نو ركذتو انيلع نوبيعت له ىراصنلاو دوهيلا رشعم اي : دمحم اي لق يأ

 وأ نعطم انيلع مكل له يأ : ريثك نبا لاق هللا لسر هب ءاج امو هللاب انناميإ الإ يأ «لبق نم لزنأ امو

 يأ «نوقساف مكرثكأ نأو» '"ًاعطقنم ءانثتسالا نوكيف ةمذم الو بيعب سيل اذهو ؟ اذه الإ بيع

 يذلا اذه نم رش وه امب مكربخأ له يأ «كلذ نم رشب مكئبنأ له لمق» ميقتسملا قيرطلا نع نوجراخ
 باوشلا عضوو : : ليهستلا يف لاق هللا دنع ًاتباث ءازجو ًاباوث يأ ه«هللا دنع ٌةبوثم» ؟ انيلع هنوبيعت

 هتمحر نم هدرط يأ «هللا هنعل نمإط 4 ميلأ باذعب مهرشبفإف هلوق وحن مهب ًايكهت باقعلا عضوم
 ةدرقلا مهنم لمجوإ» تايآلا 0 هيلع طخس يأ «هيلع بضغو»

 ناطيشلا دبع نم مهنم لعجو ىأ «توفغاطلا دبعو# ريزانخو ةدرق مهضعب خس يأ «ريزاتخلاو

 حئابقلا كلتب نوفوصوملا نونوعلملا ءالؤه يأ «ليبسلا ءاوس نع لضأو ًاناكم رش كئلوأ#» هتعاطب

 : لوقي هللا لوسر دمحم نأ دهشأ : لوقي نذؤملا عمس اذإ ناك ةنيدملاب ًاينارصن نأ يور : ةيآلا هذه دنع دوعسلا وبأ لاقو 018 /” رحبلا (1)

 40/7 دوعسلا وبأ ًاعيمج هلهأو هتقرحأف تيبلا يف ٌةرارش هنم ترياطتف ماين هلهأو رانب ةليل تاذ همداخ لخدف . بذاكلا هللا قرحأ
 ١7/١ ليهستلا (") . ه7. ١/ ريثك نبا رصتخم (5)



 ةدئاملا ةروس (ه) ءو؟

  َنوُمَتكَيأوناك فلم هارد كرا أولد دقو اًما< أولاَق فوُءاج اًذِإَو
 دوم ويس ام ما. ٠ رعئوسم

 لول 2 َنوُلَمْعي أوناك ام سن تنام كوش إلا ف توب مايك كَ
 رورو رو هءاماو . مص سرب مو ةورص ال ش جمر عر

 دي دوهيلا تلاقو © َن نوع أمام سن تلا ملأ ملا ملف نعرابحألاو نوينابرلا مهني

 4 م هد مص ريس ل سس . 3 7 .-م_-

 َلِزمْأ آم مهْنم اريثك نديرو ف ؛ نيك ٌقفني ناتطوسبم هادي لبو امو هيدي تل 55

 باتكلا لهأ اي : ىنعملاو ريثك نبا لاق ميقتسملا قيرطلا نع ًالالض رثكأو ةرخآلا يف ًاناكم رش حئاضفلاو
 دجو دق متنأو اذه مكنم ردصي فيك هاوس ام نود ةدابعلاب هدارفإو هللا ديحوت وه يذلا اننيد يف نينعاطلا

 ريزانخلاو ةدرقلا ةوخإ اي : مهل نوملسملا لاق ةيآلا هذه تلزن املو : يبطرقلا لاق ؟ ")ركذ ام عيمج مكنم

 : رعاشلا لوقي مهيفو ًاحاضتفا مهسوءر اوسكنف

 «ةدورقلا ٌةوخإ دوهيلا نإ دوهيلا ىلع هللا ةنعلف

 دقو» مالسإالا اورهظأ مكوءاج اذإ يأ دوهيلا نم نيقفانملا ىلإ دوعي ريمضلا «انمآ اولاق مكوءاج اذإو»
 اوعمس امب اوعفتني مل ًارافك اوجرخو ًارافك كيلإ اولخد دق لاحلاو يأ «هب اوجرخ دق مهو رفكلاب اولخد
 نم يأ «نومتكي اوناك امب ملعأ هللاو# رجاوزلاو ظعاوملا مهيف تعجن الو . ملعلا نم دمحم اي كنم

 ًاريثك ىرتو يأ «ناودعلاو مثلا ىف نوعراسي مهنم ًاريثك ىرتو» مهل ديدش ديعو هيفو مهقافنو مهرفك
 «نولمعي اوناكام سئبلإ مارحلا مهلكأ يأ «تحسلا مهلكأو» ملظلاو يصاعملا يف نوقباسي دوهيلا نم

 مهرجزي ًاله يأ «رابحالاو نوينايرلا مهاهني الول» ةعينشلا قالخألا كلت ةحيبقلا مهلامعأ سكب يأ
 ام سئبل» مارحلا لكأو ماثآلاو يصاعملا نع يأ #تحسلا مهلكأو مثإلا مهوق نعإ» مهرابحأو مه ؤاملع
 يف ام : سابع نبا لاق هللا مراحم باكترا نع يهنلا مهكرت كلذ مهعينص سئب يأ «#نوعنصي اوناك

 ءاملعلا خيبوت ةيآلا هذه تنمضت : نايحوبأ لاقو  ءاملعلا ىلع ينعي  ةيآلا هذه نم ًاخيبوت دشأ ةيآ نآرقلا

 : كرابملا نبا دشنأو هللا يصاعم نع يهنلا نع مهتوكس ىلع داّبعلاو

 «”اهنابهرو موس ٌرابحأو هل ولملا الإ نيدلا دّفأ لهو
 نبا لاق دابعلا ىلع قزرلا رّثقي ليخب هللا نإ ءانعللا دوهيلا لاق يأ «ةلولغم هللا دي دوهيلا تلاقو»
 "خب نإ نلوقي متكلو قم هلا دي نأ نونعب سي الحب هدنع ام كاسم ةليخب يك ةولغم سابع
 نم هللا مهدعبأ يأ «اولاق امب اونعُتو» دكنلاو رقفلاو مومذملا لخبلاب مهيلع ًءاعد « مهيديأ تّلُع»

 غباس ميرك داوج وه لب يأ «ءاشي فيك قفني ناتطوسبم هادي لب# ةعينشلا ةلاقملا كلت ببسب هتمحر

 عبات هقافنإ نأل لب هضيف يف روصقل سيل قزرلا قبيضتو : دوعسلا وبأ لاق ءاشي امك يطعيو قزري ماعنوالا
 )١( ريثك نبا ١/  . 571يربطلا (4) . 577 /” طيحملا رحبلا (*)- 575/5 يبطرقلا (؟) ١١/4057



 ن ْ سداسلا ءزجلا

 دع هضم 00010 آزمو م روع وك م و 11 7 كل م وص

 برحلل ارا ودق امك ل لَ فار اردجلا مح انيقلاو ارفكو انايفط تايد كيلإ

 00 ه1 8 ودم م وص جمس 3 مآ س6

 أوقتأو أونما< بنتك لأ نا ولو « َنيِدسْفمْلا ٌبحياَل َسَأَو وَ ضرألا ىف نوعسو هللأ اهافطأ
 نم مل َلِزنَأ امو لييإلاو روش أمت و مهلتلخ دلو ميتاعيس مهنع انرفكل اممم رب اس1 221 مم جة ع 2 .اآامم ا رمل ىيرزود مود مرم

 مم

 هه مي مَ مُر ةدصتقم نأ مي يطا فازت نوت نال م
 "”مهيلع قيضي نأ يصاعملا مؤش نم مهيف ام ببسب ةمكحلا تضتقا دقو مككيلا ىلع ةينبملا هتثيشمل

 لزنأ يذلا نآرقلا اذه مهئديزيلو يأ «ًارفكو ًانايفط كبر نم كيلإ لزنأ ام مهنم ًاريثك نديزيلو»
 مهرفكو مهنايغط نادزيف اهب اؤرقك'ةيآ تلزن املك ذإ مهءايغط قوف ًانايغطو مهرفك قوف ًارفك دمحم اي كيلع

 مهبر ىلع درتو وتع لهأ مهنأ هْيبن ىلاعت ملعأ : يربطلا لاق ًاضرم ىضرملا ديزي ءاحبصالل ماعطلا نأ اك

 مهبيذكتو هللا نع مهباهذ يف كب هّيين كلذب يلسي هنودناعي مهنكلو هتحص اوملع نإو قل نونعذيال ممنأو

 ءاضغبلاو ةوادعلا دوهيلا نيب انيقلأ يأ #ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب انيقلأو» 290 تهآيإ

 برحلل ًاران اودقوأ املك ةعاسلا مايق ىلإ نيداعتم نيضغابتم نولازي ال ىّنْش مهبولقو ةفلتخم مهتملكف

 «ًاداسف ضرألا يف نوعسيو# هللا اهأفطأ ٍةِقيهللا لوسر ىلع برح لاعشإ اودارأ املك يأ «هللا اهأفطأ

 مهتيجس نم يأ : ريثك نبا لاق نيملسملا نيب نتفلا ةراثيال نوعسيو هلهأو مالسإلل ديكلا يف نودهتبي يأ
 (0هتفص هذه تناك نم بحي ال يأ 4نيدسفملا بحي ال هللاو» ضرألا يف داسفإلا يف نوعسي ًامئاد مهنأ

 مراحم اوقتاو ناميالا ىقح هلوسربو هللاب اونمآ ىراصنلاو دوهيلا نأول يأ #اوقتاو اونمآ باتكلا لهأ نأ ولو#

 تانج مهانلخدألوإ اهوفرتقا يتلا مهبونذ مهنع انوحم يأ «مهتائيس مهنع انركلإ» اهوبنتجاف هللا
 نم مهيلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةاروتلا اوماقأ مهنأ ولو» ميعنلا 0 «ميعنلا
 باتكلا اذه يف مهيلإ لزنأ امبو ليجنإالاو ةاروتلا يف امب اولمعو هللا رمأ ىلع اوماقتسا مهن :أولو يأ «مهر

 مهبلع هللا عّسول يأ «مهلجرأ تحت نمو مهقوف نم اولكأل» ٍةِيَكَي لسرلا متاخ ىلع لزن يذلا ليلجلا
 مهنم يأ # ةدصتقمأ أ مهنم# مهيلع ضرألاو ءامسلا تاكربا ةضافإب تاريخلا مهيلع قدغأو قازرألا

 م هللا ديعك ٍةيِكَي دمحمب اونمآ نيذلا مهو ٠ ةرصقم الو ةيلاغ ريغ ةميقتسم ةلدتعم ةعامج

 ءوسو لاوقألا حيبق نم نولمعي ام سئب رارشأ مهنم ريثكو يأ #نولمعي ام ءاس مهنم ريثكو» نالسو
 . لاعفلا

 وهو قابط « ةلذأ »و « ةّرعأ » ظفل نيب «نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ» ١ : هغالتلا

 #« مهلجرأ تحت نمو 2 مهقوف نم# ظفل نيب كلذكو ةيعيدبلا تانسحملا نم

 )١( رصتخم (”) . 40ا//١١ يربطلا (0) . ؟"/7 دوعسلا وبأ 0737/1 .



 ةدئاملا ةروس (0) نين

 . موللا نم ةرملا ةموّللا نأل ىفخت ال ةغلابم مئالو ةمول ريكنت ىف «مئال ةمولإ» - ”

 . جبيهتلا ليبس ىلع اذه «نينم ؤم متنك نإ -

 مذلا هبشي امب حدملا ديكأت نايبلا ءاملع دنع اذه لثم ىمسي هانمآ نأ الإ انم نومقنت له - 4
 . سكعلاب رمألا نأ عم ةمقنلاو راكنإلل ًابجوم ناميالاب كسمتلا اولعج دقف سكعلابو

 . ةبوقعلا يف ةبوثملا تلمعتسا ثيح مكهتلا باب نم اذه «هللا هنعل نم هللا دنع ةبوثمإ  ه

 ٠ دوجلا نع ةيانك اهطسبو لخبلا نع ةيانك ديلا لغ «ةلولغم هللا ديإط .

 . اهبطح رانلا لكأت اك اهلهأ لكأت

 مهيلع قزرلا ةعسوتو معنلا غوبس نع ًاضيأ ةراعتسا «مهلجرأ تحت نمو مهقوف نم اولكألا» - 9
 همدق ىلإ هقوف نم قزرلا همع : لاقي امك

 بتكف يرعشألا ىسوم وبأ هلمعتسا دق ًاينارصن ًابتاك نأ هغلب رمع نأ يور : ىلوالا :دّيئاوفلا
 هللا مهاصقأ ْذِ مهوندُت الو . هللا مهوخ ْذِإ مهونمأت الو . هللا مهناهأ ْذِإ مهومركت ال : ىسوم يبأ ىلإ

 «”لعفت اذاهف ينارصنلا تام : رمع لاقف هب الإ ةرصبلل ماوق ال : ىموم وبأ هل لاقف

 ريخ تلتق : لوقي ناكو ةزمح لتاق « يشحو » دي ىلع ركب يبأ دهع يف باذكلا ةمليسم َلِتَق : ةيناثلا
 0. باذكلا ةمليسم ديري  مالسرالا يف سانلا ّرشو  ةزمح ديري  ةيلهاجلا يف سانلا

 ةلزنمب وهف هلعف ٍريخ يف عمطأ اذإ ميركلا نأل بجاو هللا نم « ىسع » : نورسفملا لاق : ةثلاثلا

 «©هب سفنلا قلعتل دعولا

 نع يهنلل مهئاملعل ضيضحت اهيف 4نوينابرلا مهاهني الول» ىلاعت هلوق يف يواضيبلا لاق : ةعبارلا
 ”ضيضحتلا دافأ لبقتسملا ىلع لخد اذإو خيبوتلا دافأ يضاملا ىلع لخد اذإ «الول» نإف كلذ

*# # * 

 «نوقساف مهنم ًاريثك نكلو . .ىلإ . . .كبر نم كيلإ لزنأ ام ُمّلِب لوسرلا اهمأ ايإ» : ىلاعت هللا لاق
 . ( 81 ) ةيآ ةياهن ىلإ ( 5ا/ ) ةيآ نم

 يف نعطلا نمضتت كي هتلاسر تناكو . نيرفاكلا ةالاوم نم نينمؤملا ىلاعت رذح امل : هًبساَنملا

 )١( ليوأتلا نساحم (؟). 9.17/# رحبلا 14 /5*7١ . )”( ص يواضيبلا (4) . 15/17 يزارلا ١55



 انانن سداسلا ءزجلا
1 2222225255925252929225251 20010100000112 

 غيلبتب تايآلا هذه يف ىلاعت هرمأ هعابتألو هل ءادعلا مهتبصانم يعدتسي اذهو . نيفلاخملاو ةرفكلا لاوحأ

 ىراصنلا ةصاخبو ةدسافلا باتكلا لهأ دئاقع نم ًافرط ىلاعت ركذ مث « ةرصنلاو ظفحلاب هدعوو . ةوعدلا
 . عطاسلا ناهربلاو عطاقلا ليلدلاب مهيلع درو . ةثالث ثلاث هنأو ىسيع ةيهولأب نودقتعي نيذلا

 ملظلا يف دحلا زواجت : نايغطلا «ًانايغطإ» ةياحلاو ظفحلا : ةمصعلا «كمصعيإ : :ستفللا
 : لاق نزحلا : ىسألاو . ىبأي ّيِسأ : لاقي نزحت «ساتإ هيفٌولغلاو

 7 ىّسألا طرف نم هانيع تبلحناو

 امك ةغلابملا ةينبأ نم ليعفو قدصلا يف غلابملا قيدصلا ا « تلخ»

 : لاقي قحلا نع نوفرصُي 4نوكف ؤيإ» ركسلا ريثك يأ ريكيسو توكسلا يف غلابم يأ تيكيس لجر لاقي
 يف الغ : لاقي رمألا ىف ددشتلاو دحلا ىف زواجتلا : ولغلا «ولغت» «انكفأتل انتئجأ» هنمو هفرص اذإ هكفأ

 . دحلا زواج ىتح هيف دّدشت ًاولغ هنيد

 هو م آذ
 يا لاق هنأ ا : : لوزتلا بس

| 5 

 قح ةاروعلا نأ 25 7 0 ىلإ دوهيلا نم ةعامج ءاج : لاق سابع نبا نعو - ب

 متسل باتكلا لهأ اي لق هللا لزنأف اهادع امب نمؤن الو اهب نمؤن اًنإف : اولاقف ىلب : لاق ؟ هللا دنع نم

 م ليجنإالاو ةاروتلا اوميقت ىتح ٍءيش ىلع

 وي ا

 ساّنلأ ّنِم ٌكَمِصْعَي هلو ٌمَتلاَس تبا لمْفَت ل نإ كبَر نم كبل كرام غلب كوسا اجانب 5

 ليلا ةرتتلاوسبق قع زق لع مس بتكل ال هاتي لف 4 نيِرفكلا موَمْلا ىدسي ال هَل َنإ

 فرشأبىلاعتءادان ميظعتووفيرشنءادناذه4كبرنمكيلإ لزنأ ام لِي ل وسرلا اهبأ اي : ركميقثلا
 لفت مل نإوإ هوركم كلاني نأ فئاخ الو ًادحأ بقارمريغ كبر ةلاسر ْمّلِب يأ ةينابرلا ةلاسرلاب فاصوألا

 تغب |هف هنم ًائيش تمتك نإف كبر نم كيلإ لزنأ ام عيمج لب ىنعملا : سابع نبا لاق «هتلاسرتفغٌلبامف
 #«سانلا نم كمصعي هللاو هتعيرش رمأ نم ًائيش اومتكي الأ هتمأ نم ملعلا ةلمح بيدأت اذهو ؛“هتلاسر
 نمضي هللاو : ىنعملاو ةءالكلاو ظفحلاب هللا نم دعو اذه : يرشحمزلا لاق ءوسب كولاني نأ نم كعنمي ىأ

 جرخأف تلزن ىتح سري ناك ِةِكيهللا لوسر نأ يور ؟ مهتبقارم يف كرذع ايف كئادعأ نم ةمصعلا كل
 موقلا يدي ال هللاو» لجو زع هللا ينمصع دقف سانلا اهيأ اوفرصنا : لاقو مدأ ةبق نم هسأر

 اي لقإ» ًادبأ يدتبي ال رفكلاب هل يضُق نمف ءاشي نم يدبب يذلا وه هللاو غالبلا كيلع امنإ يأ «نيرفاكلا

 ىراصنلاو دوهيلا ءالؤمل دمحم اي لق يأ 4ليجنإلاو ةاروتلا اوميفُت ىستح ءيش ىلع متسل باتكلا لهأ

 )١( ص لوزنلا بابسأ (؟) . ؟46 /8 يبطرقلا ١١5 . )”( فاشكلا (8) . 747/1 يبطرقلا (؟) 1748 /5 يبطرقلا ١/614 .



 ةدئاملا ةروس(©) نول

 سصوب صاع مالا ص ةرموو يي سو رإ مس سد رى 2 ا كر سمس روس م ةيمر

 م 0 هي

 لم مج سس هج ص

 مرو رعش رت ام ممر هه يم بيوم نام م م خصوص ىلا امس سا يصر 0 سم مع

 وشر هج ا لس نإ انس لع رتإ ويوم ً تثقل ذقت هج دوز م 5-6

 م مو و © 6-5 سم رسع + طع ها ةسسإ#ا سال مع و رز جال مس علا

 باب مث أومصو ًاومعف ةنتف نوكن الآ أوبسحو نولي ايكو أوبك اًميِرَف مبسفنا نوب الامه

 , لمكألا هجولا ىلع |مهماكحأ اوميقتو ليجنرالاو ةاروتلا يف امب اولمعت ىتح ًالصأ نيدلا نم ءيش ىلع متسل

 ميظعلا نآرقلا ينعي : سايع نبا لاق «مكبر نم مكيلإ لزنأ امو» لِ دمحم نامعالا امهتماقإ نمو

 نآرقلا اذه ٌنديزيل مسقأو يأ مسقلل ماللا «ًارفكو انايغط كبر نم كيلإ لزنأ ام مهنم ًاريثك نديزيلو»
 الفإط لالضلاو رفكلا ىلع ًارارصإو ”كتوبنل أدوحجو بيذكتلا يف ًاولغ مهنم ريثكلا دمحم اي كيلع لزنملا

 يبنلل ةيلست هذهو . مهبأدو مهداع ءايبنألا بيذكت نإف مهيلع نزحت ال يأ 4نييرفاكلا موقلا ىلع سأت

 نوملسملا مهو هلوسرو هللا اوقدص يأ «اونمآ نيذلا نإ# ىلاعت لاق مث ""نزحلا نع يهنب سيلو 0

 «ىراصنلاو» بكاوكلا اودبع ىراصنلا نم ةفئاط مهو «نوئياصلاو»# دوهيلا مهو «اوداه نيزذلاو»

 ًاناهل نيروكذملا ءال وه نم نمآ نم يأ اخلاص لمعو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نمإ» ىسيع عابتأ مهو

 الو مهيلع فوخ الف# هللا نم هبرقي ًاحاص لمعو رخآلا مويلابو هللاب بايترا هبوشي ال ًاصلاخ ًاحيحص

 اقل ام ىلع نونزمب مه الو ماقل موي لاوهأ نم هيلع اومدق ابف مهيلع "فو الف يأ نوحي مسه

 مويلاو هللاب تنمآ ةقرف لك نأ دوصقملاو : ريثك نبا لاق '"'هللا باوث ليزج مهتنياعم دعب ايندلا نم مهءارو

 اهبحاص لاسرإ دعب ةيدمحملا ةعيرشلا قفاوي ىتح كلذك كلذ نوكي الو ًامحلاص ًالمع تلمعو رخآلا

 هوكرت ام ىلع نونزحي مه الو هنولبقتسي ايف مهيلع فوخ الف كلذب فصتا نمف  نيلقثلا عيمج ىلإ ثوعبملا

 هللاب ناهيالا ىلع دكؤملا دهعلا دوهيلا نم انذحخأ يأ 4ليئارسإ ينب قاثيم انذخأ دقل» «”ههروهظ ءارو

 امو مهيلع ىلاعت هذخأ يذلا قاثيملا ضقن نم دوهيلا فالسأ نم ردص امب رابخإ اذه : رحبلا يف لاق هلسرو

 مهنمردصيام .عالب ريغفكئلوأ فالخأء ال ؤهو. مهضعب لتقو ءايبنألا بيذكت نم ماظعلامئارجلا نم هوحرتجا

 مهل انلسرأ ىأ #«ًالسر مهيلإ انلسرأو» (0 بهفالسأ نم ةنيشْنيش كاذ ذإ نايصعلاو ىذألا نم لوسرلل

 لوسر مهءاج املك يأ «هشنأ ىوهتال وسر مهماج (لكإ نيدلا رمأ مه اونو مهودشريل لسرلا

 ةياكح ىلع « اولتق ٠ عضوم ٠ اولتقو ه ب ءيج اغإو : يواضيبلا لاق مهنم ىرخأ ةفئاط نولتقي لسرلا

 ىلع ةظفاحتو ًالبقتسمو ًايضام مهنديد نم كلذ نأ ىلع اهيبنتو لتقلل ًاعاظفتساو اهل ًاراضحتسا ةيضاملا لاخلا

 ءايبنألا لتقب باذعو ٌءالب مهبيصي ال نأ ليئارسإ ونب نظو يأ «4ةنتف نوكت ال نأ اوبسحو» © ىآلا سوءر

 )١( يربطلا () . 740 /1 يبطرقلا (5) . 06 يربطلا ٠ .) )4ريثك نبا رصتخم ١/ رحبلا (ه) , ها 7/ 0171 .

 ) )7ص ىواضيبلا ١617



 نو سداسلا ءزجلا

 حيسمل اوه هلأ نإ أولا نيل دك دقو نولمعَي اًعريِصَ هَلأَو 0
 0-2000 همم عم يامن اص سامص سرر جحا ىلا ع عج 2 هم نع هل هل ما امعو هه أ 1

 ةنحلأ هيلع هّللأ مرح دف هلل كرش نم رهنإ ركبرو ىبر هللا أودبعأ ليعارسإ يباب بني حيل لَو مب ع نبأ

 0 رع مآ

 لإ الإ نإ نامه ملت تي لان أولا َنيِدْلآر مك دَقَل 2 صنم نيام ملهي
 عاق سعال صم ساريه ىث ريس ص مر

 ,هتورفغتساو هللا لإ نوبوتي الأ هج ميلأ ٌباَذع مهم أورفك نيا نبل نوف مع أ وهني ل نإو 3
 اوُمَعف داسفلاو خلا يف اودامت يأ «اومصو اوُمعفإو مه لجو رع هللا لاهمإب رارتغا لسرلا بيذكتو

 يف دشرلا قيرط دل ىدتيي ال هنأل مصألاو ىمعألاب هيبشتلا ىلع اذهو قحلا عامس نع اومصو ىدملا نع

 ًةنتفلا مهب تعقوأ يأ رامضإ مالكلا يف : يبطرقلا لاق م« مهيلع هللا بات مث# رظنلا نع هضارعإل نيدلا

 هل قحلا نّيبت دعب مصو مهنم ريثك يمع يأ «مهنم ٌريثك اومصو اوُمع ٌمث» "”مهيلع هللا باتف اوباتف
 ىراصنلا دئاقع ىلاعت ركذ مث . ديدهتو مهل ليعو اذهو اولمع امب ميلع يأ «نولمعي امب ريصب هللاو»
 اذه : دوعسلا وبأ لاق «ميرم نبا حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رك دقل» لاقف حيسملا يف ةلاضلا
 نإ اولاق نيذلا ءال ؤهو دوهيلا حئابق ليصفت دعب ةدسافلا مهاوقأ لاطبإو ىراصنلا حئابق ليصفت يف عورش

 كلذ نع هللا ىلاعت « هب دحتاو ىسيع تاذ يف لح ىلاعت هللا نأ اومعز « ةيبوقعيلا ) مه اف ثدلو ميرم

 يقلاخ اودبعاف مكلثم دبع انأ يأ «مكبرو يبر هللا اودبعا ليئارسإ ينب :ب اي حيسملا لاقو» '"ًاريبك ًاولع

 نأ ريغص وهو اهب قطن ةملك لوأ ناك : ريثك نب لاق دوجوم لك هل عضفيو ءيش لكل لذي يذلا مكقلاخو

 ينلعجو باتكلا يناتآ هللا دبع ينإ» لاق لب هللا نبا الو ء هللا انأ ينإ : لقي متو «هللا دبع ينإ» لاق
 ليئارسإ ينب اي حيسملا لاقو» لاقف هب نوُرقُي امم ةعطاق ةجحب كلذ مهيلع هللا در : يبطرقلا لاقو يبن

 ؟ اهلأسي فيك مأ هسفن وعدي فيكف هللأ ايو . بر اي : لوقي حيسملا ناك اذإف «مكبرو يبر هللا اودبعا
 لحدي نلف هللا ريغ ةيهولأب دقتعي نم يأ «ةنجلا هيلع هللا مرح دقف هللاب كرشي نم هنإ» لاحم اذه

 الف يأ «راصنأ نم نيملاظلل اموإ» منهج ران هريصم يأ «رانلا هاوأمو# نيدّحوملا راد ابنأل أدبأ ةنجلا
 لوق اذهو ةهآ ةثالث دحأ يأ «ةئثالث ثلاث هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقلا» هللا باذع نم هل ذقنم الو رصان

 نيب ةكرتشم ةّيهبالا نإ : نولوقي مهو ثيلثتلاب نيلئاقلا « ةيناكلملاو ةيروطسُتلا » نومسي ىراصنلا نم ٍةقرف
 «”( سدقلا حورو نييالاو بألا » مهلوق رهتشا اذهلو هلإ ءال ؤه نم ردحاو لكو ميرمو ٠ ىبسيعو « هللا

 نع لاعتم ةينادحولاب فوصوم ٌدحاو هلإ الإ دوجولا ىف سيل هنأ لاحلاو ىأ «ٌّدحاو هلِإ الإ ولإ نم امو»
 اورفك نيذلا ٌنسميل# ثيلختلاب لوقلا نع اوُفكي مل نإو يأ «نولوقي اع اوهتني مل نإوإط ريظنلاو ليث
 #«هنورفغتسيو هللا ىلإ نوبوتيالفأ# ةرخآلاو ايندلا يف ميلأ باذع مهنسميل يأ « ميلأ باذع مهنم

 , 075/1١ ريثك نبا (*”) . 44/9 دوعسلا وبأ (73) . 7448 /5 يبطرقلا )١(

 : رحبلا يف لاقو رابتعالا اذهب ةثالث ثلاث هللا اولعجف هللا عم نيهإ همأو حيسملا مهلعج يف تلزن : يدسلا لاف (0) . 5144 /5 يبطرقلا (4)

 اومعزو ةرارحلاو عاعشلاو صرقلا لوانتت سمشلا نا اهك دحاو هلإ ةثالثلا هذهو ٠ سدق حورو نباو بأ » ميناقأ ةثالثو لحاو رهوج نولوقي

 , ةثالث نوكي ال دحاولا ناو ًادحاو نوكت ال ةثالثلا نأ لقعلا ةهادبب نالطبلا مولعم اذهو 2 دحاو هلإ لكلاو هلإ حورلاو هلإ نييالاو هلإ بألا نأ



 ةدئاملا ةروس (ه) "هم

1 
 1 - مد ويطل عرش .ِ همم ء2 رب رب س يي مسيوم ريور 2 1 رو ةدر و رص

 اياناك ةقيدص ,همأو لسرلا هلبق نم تلخدق لوسر الإ ميرم نبأ حيسملاام 5 محر روفغ هللأو
 دق
 00 م ا روررسا ير ل ل رس ل عل هل نحال ا و هل

 ّ ا ُكَباَلاَم هلآ نود نم ٌنودبعتا لق 2 َنوكَفْوَي لأ رظنأ مم تنيآلا مه نيبن فيك ر ظنأ ماعطلا

- 

 3 تل
١ 

 ِج
 0 ا ا ا ا ,ى6 وم اس ب ارءوي هموآ ب و ريب صورا 2 هم ول رك ه2 هه 0

 ةاوهأ أوعبلل الو تحل ريغ ركنيد ىف اولغت ال بتكلا لهاتي لق © ملعلا عيمسلا وه هللأو اعفن الو ارض

 20 بمص امص مو عما ربع مرو دة هس زوم هام هما هم

 © لبس ءآَوس نع أولضو اريثك أوُلْضأَو لبق نم أوُلص دق موق
 هيلإ هوبسن امم هللا نورفغتسيو ةلطابلا ليواقألاو ةفئازلا دئاقعلا كلت نع نوهتني الفأ يأ خيبوتلل ماهفتسالا

 اذه يفو : يواضيبلا لاق اوبات نإ مهمحر يو مهل رفغي يأ «ميحر روفغ هللاو# ؟ لولحلاو داحتالا نم

 نم تلخ دق لوسر الإ ميرم نبا حيسملا امإ» رفكلا ىلع مهرارصإ نم بيجعت «نوبوتي الفأإ» ماهفتسالا
 تايآلا ضعبب ىلاعت هللا هّصخ هومدقت نيذلا ةيلاخلا لسرلاك لوسر الإ حيسملا ام يأ 4لسرلا هلبق
 . ىسوم دي يف اصعلا ايحأ دقف هدي ىلع ىتوملا ايحأ نإف . لسرلا ضعب صخ (ى هقدصل ًاراهظإ تارهابلا

 لكو . برغأ وهو مأ الو بأ ريغ نم مدآ قلخ دقف بأ ريغ نم قلُخ نإو ء بجعأ وهو ىعست ةيح تلعجو
 قدصلا يف ةغلابم يأ «ةقيدص همأو# هلاعفأو هنوئش رهاظم ىسيعو ىسوم انإو لجو زع هبانج نم كلذ

 هيفو باصعأو قورعو محلو مظع نم بكرم نيقولخملا رئاسك قولخت هنأ يأ «ماعطلا نالكأي اناك»
 , دبعي فيكف هلاح اذه نكي نمو هجارخإ ىلإ ةجاح يف نوكي نأ دب ال ماعطلا لكأي نم نأ ىلإ ةفيطل ةراشإ
 همأو وه هتّيهولأ نوعّدي نيذلا لاح نم بيجعت «تايآلا مهل نّيبن فيكر ظنا» ؟ هلإ هنأ مهوتُي فيكوأ
 فيك يأ «نوكفؤي ىَّنأ رظنا مثإ هودقتعا ام نالطب ىلع ةرهابلا تايآلا مهل حضون فيك رظنأ يأ

 نودبعتأ لق راهنلا ةعبار ف سمشلا نم حضوأ هنأ عم نايبلا اذه دعب هلمأتو قحلا عاهتسا نع نوفرصُي
 ىلع مكل ردقي ال نم ىلا مكتدابع نوهجوتأ دمحم اي لق يأ «ًاعفن الو ًارض مكل كلوي ال ام هللا نود نم
 ةيآلا تنمضتو مكلاوحأب ميلعلا مكلاوقأل عيمسلا يأ «ميلعلا عيمسلا وه هللاوإ» 2؟ رضلاو عفنلا

 اولغت ال باتكلا لهأ اي لقإ» عفن بلجوأ رض عفد نع زجعلاب فصتم وه نم اودبع ثيح مهيلع راكنرالا

 طرفأ امك اوطرفُتو مكنيد يف دحلا اوزواجتت ال ىراصنلاو دوهيلا رشعم اي يأ «قحلا ريغ مكنيد يف
 دلو سيل هنإ ىسيع يف مههوق دوهيلا ولغو : يبطرقلا لاق هلإ نبا وأ ُهلإ هنإ ىسيع نع اولوقتف مكفالسأ
 ال يأ «لبق نم اولض دق موق ءاوهأ اوعبتت الو "'هلإ هنإ مهوق ىراصنلا ٌولغو  انز نبا وه يأ - ةدّنشر
 ًاريثك اولضأ يأ «ًاريثك اولضأو» كي يبنلا ةثعب لبق لالضلا ىلع اوناك نيذلا مكتمئأو مكفالسأ اوعبتت
 لآ ميقتسملا حضاولا قيرطلا نع اولض يأ «ليبسلا ءاوس نع اولضو» مهل مهئاوغإب قلخلا نم

 اونس نيذلا فالسألا ٌدارملاو . دعب نم اولضو لبق نم اولض مبنأ ىلإ ةراشإلل اولض ريركتو : يبطرقلا

 جو نم مهخبوو مهيلع ركنأ نارفغلا بلطو ةبوتلل مهاعدو ىسيع نع ةيهولألا ءافتنا لقعلاو لقنلا ليلدب ىلاعت نب ال : رحبلا يف لاق )١(
 يبطرقلا (7) . 874 /# رحبلا ؛ مكتع عفدي ال نا يرح هسفن نع عفدي ال ناك نم ًانأو عفن بلجو ررض عفد ىلع ىميع زجع وهو رخآ

 <” ]آآ



 اعلا سداسلا ءزجلا

 حج
 مس ريظمصوس جرعات و صام صا م اص سوما. م ص ص رع ل ام صام ص اسس 0 م راس عمم

 هنو 00 اوناكو أوضع امي كلذ مب ص نبأ ىسعو درواد ناسي ىلع ليو رسإ نب نو أورفك نيذلا نيل

 م و ةدرم ىو م رس ساس نارا ع 0 لل صل هل ارا

 ام سب اورقك نا دولي هبنم اريثك كر عج نعم لكم سن هولعق كتم نع نوماس الأنا
 01003 9-5 مج ربربرب 2 سرعس مام هرم 0000 لم سا ساس را

 امو يذلا هللا ب نومي ب ًوناك ولو يح تولد مه تامل يفو مط هَل طع نأ مهسفنا مه تمدق

 5 نوقف مهم ارك نكللو ءايلوأ وُ هبل لن

 دواد ناسل ىلع ليئارسإ يسب نم اورفك نيذلا َنينل ""ىراصنلاو دوهيلا ءاسؤر نم اهب اولمعو ةلالضلا
 . ناسل لكب اونعُل : سابع نبا لاق ليجنإالاو ء روبزلا يف لجو زع هللا مهنعل يأ «ميرم نبا ىسيعو
 دمحم دهع ىلعو ليجنإلا يف ىسيع دهع ىلعو « روبزلا يف دواد دهع ىلعو « ةاروتلا ف ىموم دهع ىلع اونعل
 « ةدرق هللا مهخسمف دواد مهيلع اعد تبسلا يف اودتعا ال دوهيلا نإ : نورسفملا لاق "”نآرقلا يف
 يأ «نودتعي اوناكو اوصع اهب كلذإ» ريزانخ اوخسّسف ىسيع مهيلع اعد ىسيعب اورفك مل ةدئاملا باحصأو

 رسكنم نع نوهانتي ال اوناكإ» لاقف عينشلا مهلاح ىلاعت نيب مث ؛ مهنا انعاوب و ايفع تسب نعللا كلذ

 لاق هولعف ًائيش سئب يأ 4نولعفي اوناك ام سئبلإ» هولعف ,حيبق نع ًاضعب مهضعب ىهني ال يأ «هولعف

 نع يمهانتلا نع مهضارعإ يف نيملسملا ىلع اترسح ايف مسقلاب دكؤم مهلعف ءوس نم بيجعت : يرشخمزلا

 يف لاقو («9بابلا دهب تاحلابلا يدلل باتك نم نولتي ام عم ءىيش يف مالسإالا نم سيل هنأك ركنملا

 نأ يغبني تلحق ذإ ٌةيصعملاو . هنع يهنلا مدعو . هب رهاجتلاو لاس يا الرا رحبلا

 ىلع سانلا أطاوتو ًاراهج تلعُ اذإف (رتتسيلف تاروذاقلا هذه نم ءيشب مكنم يلتبا نم )ثيدحلل اهب رتتسُي

 نيذلا نولوتي مهنم ًارمثك ىرتإ» 'اهترثكو اهئاشفإل ًاريثم ًاببسو اهلعف ىلع ًاضيرحت كلذ ناك راكنإإلا مدع

 نب بعك و دارملاو نينمؤملاو هك هللا لوسرل ًاضغب نيكرشملا نولاوي دوهيلا نم ًاريثك ىرت يأ «اورفك

 نأ# ةرخآلا يف مهداعمل لمعلا نم اومدق ام سئب يأ «مهسفنأ مه تمدق ام سئبل» هباحصأو « فرشألا

 مهيلع هّبضغو هللا طخس مهترخآل هومدق ام سئبب يأ مذلاب صوصخملا وه اذهو «مهيلع هللا طخس
 يسنلاو هللاب نونمؤي اوناكولو» نيدبألا دبأ نودّل منهج باذع فو يأ «نودلاخ مه باذعلا ىفوإ»
 ام باتكلا نم مهءاج امو مهيبنو هللاب نوقدصي دوهيلا ءالؤه ناكول يأ «ءايلوأ مهوذختا ام هملإ لزنأ امو
 هللا ةعاطو ناميالا نع نوجراخ مهرثكا ركلو يأ ؟نوفقساف مهنم ًاريثك نس كلوإ» ءايلوأ نيكرشملا اوذختا

 . لجو زع

 .*هءاروةياغ ال ام ريغصتلاو ريقحتلا نم ريبعتلا اذه يف «ءيش ىلع متسلإ» ١ : ةهغالتلا
 همر ول لا ١

 )١( فاشكلا (”) . ه9 /# رحبلا (7) . 587/5 يبطرقلا ١/019 . )5( رحبلا #/ 04٠ . ) )0دوعسلا وبأ ١/45



 ةدئاملا ةروس (0) نحل

 . رفكلا يف خوسرلاب مهيلع
 ةيضاملا لاسحلا ةياكحل اولمع امبط يضاملا لدب عراضملا ةغيص «نولمعي امب ريصب هللاوإ - ؛
 . تايآلا سوءرل ًةاعارمو ةعيظفلا اهتروصل ًاراضحتسا
 ةيبرتو رمألا ليوهتل رامضإالا عضوم يف ليلجلا مسالا راهظإ «ةنجلا هيلع هللا مرح دقف»  ه
 . ةباهملا

 ناميالاو ةيادها نع ضارعإلل ممصلاو ىمعلا راعتسا «اومصو اومعفإ ةراعتسالا
 يف ةغلابملل رظنلاب رمألا ريركت : دوعسلا وبأ لاق 4نوكف ؤي ىْنأ رظنا مث» «نّيبن فيك رظنا» - ؛7؛
 تايآلل اننايب نإ يأ توافتلا نم نيبجعلا نيب ام راهظإل (مئد ظفلو بيجعتلا

 . 29 عدبأو بجعأ اهنع مهضارعإو قيقحتلاو حوضولا نم تاياغلا ىصقأ غلاب عيدب ٌرمأ

 . مسقلا عم ديكوتلاب هنم بيجعتو مهلاعأ ءوسل حيبقت «نولعفي اوناك ام سئبل# - 4

 الو ًارض مكل كلمي ال ام هللا نود نم نودبعتأ لقإ» ىلاعت هلوق ىف نيققحملا ضعب لاق : ديداوفلا
 ! ؟ ًارضوأ ًاعفن ممل كلمي له ءايلوألا نم لوب كنظ ايف يبنلا ىسيع قح يف اذه ناك اذإ «ًاعفن

 نبا همعز امك ةّينب تسيل ميرم نأ ىلع 4ةقيدص ُهّمأو» ةيآلا تلد : ريثك نبا لاق: ةيسنت
 ميرمو ةراسل ةكئالملا باطخب مهنم ًالالدتسا )2 ىسوم مأ » ةوبنو « ةراس » ةوبن ىلإ بهذ نم هريغو مزح

 «مهيلإ يحون ًالاجر الإ كلبق نم انلسرأ امو» لاجرلا نم الإ ًايبن ثعبي مل هللا نأ روهمجلا هيلع ىذلاو

 . 9*كلذ ىلع عامجالا يرعشألا ىكحو

 هيلإ يذلا هللا اوقتاو . . ىلإ . . دوهيلا اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشأ ندجتل» : ىلاعت هللا لاق

 . (43) ةيآ ةياهغ ىلإ (81) ةيآ نم ورش
 نأ انه ركذ , لالضلاو غيزلا نم هيلع مه امو ىراصنلاو دوهيلا لاوحأ ىلاعت ركذ ا : هّمسانملا
 ىراصنلا نأ ركذو 3 ةوادعلا ةدش يف نيكرشملل ءانرق مهلعج كلذلو 3 نيملسملل ةوادعلا ةياغ يف دوهيلا

 نايب ىلإ داع باتكلا لهأ عم ةرظانملا ىصقتسا اَل مث . مهنم نيملسملا ىلإ برقأو دوهيلا نم ةكيرع نيلأ
 : مارحإالا ةلاح يف ديصلا لتق ءازجو 3 رسيملاو رمخلا ميرحتو 3 نيميلا ةرافك اهنم ركذف ةيعرشلا ماكحألا

 عمج «ًانابهر» ملاعلا هانعمو ىراصنلا سيئرل مسأأ سيسقلاو سِقلا ؟نيسيسنت» : ص تتفغللا

 نأ 0 « ضيفت» "”ةعموصلا يف دبعتلا بهرتلاو ةينابهرلاو . ةفاخملا ىنعمب ةبهرلا نم هلصأو بهار

 : رعاشلا لاق عمدلا ضافو ءاملا صضاف : . لاقي ءالتمالا ةدش نم ليسيو ءانإالا ءىلتمي

 يلمع يعمد لب ىتح رحنلا ىلع ةبابص ينم نيعلا عومد تضافف

 1848/5 يبطرقلا (") . هال ١/ ريثك نبا (؟) . 8* /' دوعسلا وبأ )١(



 مل عبابلا ءزجلا

 جس ل جست خه موخ 3 هس لمص م مس مس رعو

 نيل أونما# نيذلل ةدوم مهر لدجتلو نأ نبدا دوييلا أونمأ# َنيِذَل ةواَط سي دق ندم #*

 ع مر هم ص مص 100 22001 راك ع لس -

 يلوم لترا آمأاوعمم اّذِإَو ه> َنوركَتسِإل منأو انبهرو نيس مهب كل رص أولا
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 © َنيِدهنْشلآ عم م انيتك اق انما< اسبر نواوقي يَ نم م أوف رع امي عمدلا نم ضيف منيع

 ةراذق اهنأل سجر راذقألاو ةرذعلل لاقيو لمع نم رذقتسا ام لكل مسا سجرلا : جاجزلا لاق «سجرؤ»
 قلطي ديصلاف هريغو ريطو ناويح نم داطصي ام لك «ديصلا» داقتالا ةديدشلا رانلا «ميحجلا» ةساجنو

 : رعاشلا لاق ديصملا ىلع

 ٌلاطْبألا ىديصف تبكر اذإو 2 ردا يع

 اذه تلكأ اذإ ينإ : هللا لوسر اي لاقف ٍةِكي يبنلا ىتأ ًالجر نأ سابع نبا نع مةلورلا م
 5 ا ا سا تالا محللا

 . ةيآلا "”مكل هللا ّلحأ ام تابيط
 الإ ميهبارش امو « ةحلط يبأ » تيب يف رمخلا تمرح موي موقلا يقاس تنك : لاق سنأ نع - ب

 وبأ لاقف ةئيدملا ككس ف تقيرأف : لاق تمرح دق رمخلا نإ يداني جانم اذإو ءرمتلاو رسبلاو خيضفلا

 اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل» هللا لزنأف مهنوطب يف يهو موق لق موقلا ضعب لاقف اهقرهأف بهذإ ةحلط
 "ع اومعط ايف حانج تاحلاصلا

 امسق يأ مسقلل ماللا «اوكرشأ نيذلاو دوهيلا اونمآ نيذلل ٌةوادع سانلا د شأن دجتل» : ريسيفللا
 اولاق نيذلا اونمآ نيذلل ةدوم مهبرقأ ندجتلو#» نينم ؤملل ةوادع سانلا ًدشأ نيكرشملاو دوهيلا دمحم اي ندجتل
 دوهيلا ةميكش ةدش هللا فصو : يرشخغزلا لاق هباحصأو ةشبحلا كلم يئاجنلا ىف تلزن «*ىراصن ان

 ءانرق دوهيلا لعجو «. مالسإالا ىلإ مهليم ةلوهسو ىراصنلا ةكيرع نيلو . قحلا ىلإ مهتباجإ ةبوعصو

 نأب كلذإ» '”اوكرشأ نيذلا ىلع مهميدقتب مهتوادع ةدايز ىلع هَ : لب نينمؤملل ةوادعلا ةدش يف نيكرشملا

 مسيو ًادابعو ءاملع مهنم نأ ببسب ةدوم برقأ مهنوك يأ مهتدوم برقل ليلعت 6ًانابهرو نيسيسق مهنم

 عضاوتلا نأ ىلع ليلد هيفو : يواضيبلا لاق دوهيلاك نوربكتي الو مهتعادول نوعضاوتي يأ «نوربكتسي ال

 لزتأ ام اوعمس اذإو» رفاك نم ناك نإو ٌدومحم . تاوهشلا نع ضارعإلاو لمعلاو ملعلا ىلع لابقإللاو
 يأ «عمدلا نم ضيفت مهنيعأ ىرت# هللا لوسر دمحم ىلع َلّزنْلا نآرقلا اوعمس اذإ يأ «لوسرلا ىلإ
 نم يأ #قسحلا نم اوفرع امم» ليلجلا هللا مالكب مهرثأتو مهبولق ةقرل هللا ةيشخ نم عمدلاب مهنيعأ تضاف

 كباتكو كيبنب انقدص انبر اي نولوقي يأ «انمآ انبر نولوقيإ» قح هنأو هللا مالك هنأ مهتفرعم لجأ
 نبا لاق ةمايقلا موي ممألا ىلع نودهشي نيذلا مالسلا هيلع دمحم ةمأ عم يأ #نيدهاشلا عم انبتكافإ»

 .1864 ص يواضيبلا (651.)1 /١فاشكلا ().17.لوزنلا بابسأو؟47 /7يبطرقلا (؟).75. /5 يبطرقلاو 117 لوزنلا بابسأ (1)
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 هللأ مهبل أف ») نيحلاصلا موَْلآ عم انبر انلخدي نأ عمطنو حلا نم ان ءاج امو هللأب نمؤن
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 ءرلةءاسمو عم دلم ا عود 7 .ه ريز غار ينمم م يم لح - رو موك ع 0 2 0 هر ع

 أوبذك و أورفك نيدلاو © نينسحملا ةازح كل ذو اهيف نيدللخ راهن ألا اهتحن نم ىرجت تانج |

 ع

 ودشعت الو ركل هللا لحا ام تابيط اومرح ال اونماء نيذ اي 20 محلا بلح ىللو ا انتلياعب أودعت الو كل هلأ َزَحْأآَم تابيط أو مرح ال اونما+ يذلا اهماني يج» محملا بدححأ َككلوأ انني
 - ص

 مسار ىلع مع .ةمدم مو 2 0 رم م يري سمس 2 ه5 لط ل ل هدءروم 2 »صدع

 (20 نونمؤم ءوب متنا ذل هلل اوقنأو ابيط الدلح هللا ركقزرام اوكو ن2 نيدتعملا بحيال هللأ نإ

 نيكلسم ردع معطإَترْمَكَف نلعب الا مدفعا. م دضاؤي نكللو ركدنمبا ىروفللاب هلأ رف ذحاؤبال 171 هما سليم ٌريالاو م جمر كل روش جام م يللا لع هس ءلذر 0_6. ءدم "عم ورع مرعس
 ةشبحلاب « بلاط يبأ نب رفعج » مهيلع الت نيح نيذلا هباحصأو يشاجنلا يف تايآلا هذه تلزن : سابع

 نع انعنمي يذلا ام يأ «قحلا نم انءاج امو هللاب نمؤن ال انل اموإط "”مهاحل اولضخأ ىتح اوكب نآرقلا

 مهرّيع نم باوج يف كلذ اولاق ؟ رينملا قحلا رهظو باوصلا انل حال دقو قحلا عابّنا نع اندصيو ناميإلا

 نافرع وهو هبجوم مايق عم مهنم ناميالا ءافتنال داعبتساو ٌراكنإ اذه : رحبلا يف لاق دوهيلا نم مالسإإلاب
 ةبحصب ةنجلا انبر انلخدي نأ عمطن اننأ لاحلاو يأ #نيح اصلا موقلا عم انبر انلخدي نأ عمطنو# "”قحلا

 قحلاب مهفارتعاو مهقيدصتو مهناميِل ىلع مهازاج يأ #اولاق امب هللا مي/اثأف# راربألا هدابع نم نيحلاصلا

 كلذو» نولوزي الو اهنع نولوحي ال ًادبأ اهيف نيثكام يأ «اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج
 لاح نع ىلاعت ربحتأ مث 2 هتين حلصأو هلمع نسحأ نم ءازج باوثلاو رجألا كلذ يأ #نينسحملا ءازرج

 اوركتأو هللا تايآب اودحج يأ #ميحجلا باحصأ كئلوأ انتايآب اوبذكو اورفك نيذلاو# لاقف ءايقشألا

 ًاعمج هللا تايآب نيقدصملا ةلباقمب مهركذو : دوعسلا وبأ لاق اهيف نوبذعملا ميحجلا لهأ مهف لكك دمحم ةوبن
 نع يربطلا ىور «مكل هللا لحأ ام تابيط اومّرحت ال اونمآ نيذلا اهمأ اي#»'"بيهرتلاو بيغرتلا نيب

 يأ «ةيآلا هذه تلزنف ءاسنلاو محللا كرتو ءاصيخلاب اومه ٍةِكَييبنلا باحصأ نم سانأ ناك : لاق ةمركع
 «اودتعت الو» ًادهزتو ًافشقتو اهكرت يف ةغلابم انسفنأ ىلع اهانمرح اولوقتو ذئاذللا كلت مكسفنأ اوعنمت ال

 ضغبي يأ «نيدتعملا بحي ال هللا نإ مارحلا ىلإ لالحلا زواجتب مكل هللا لحأ ام دودح اودعتت الو يأ

 هللا مكقزر ام اولكو» لاق اذهلو طيرفت وأ طارفإ نودب دصتقلا ىلإ وعدي مالسوالاو .ءدحجملا نيزواجتملا

 لالحلا لكأملاب اوعتمت يأ : ليهستلا يف لاق هللا مكقزر امم باطو مكل لح ام اولك يأ 4ًابيط ًالالح
 هب متنأ يذلا هللا اوقتاو» ”ناسنإالا تاجاح مظعأ هنأل ركذلاب لكألا صخ انو . كلذ ريغو ءاسنلابو
 هللا ةعاط يف ريصقتلاب مكنايإ اوعيضت ال : لوقي هنأك هوجولا فطلأب ىوقتلا ىلإ ءاعدتسا اذه «نونمؤم
 مكذخاؤي الإ» هللا ىوقت يف ةغلابملا بجوي ىلاعت هللاب ناميالا نإف ىمظعلا ةرسحلا مكيلع نوكتف لجو زع

 « هللاو ال مكلوقك فلحلا دصق ريغ نم ناسللا هيلإ قبسي امب مكذخا ؤي ال يأ «مكنايأ يف وغللاب هللا

 )١( ريثك نبا ١/  878ىربطلا (4) . ه8 /7 دوعسلا وبأ (”) . 5/4 رحبلا (؟5) .١/  . 8١4ص ليهستلا (ه) 1١85



 39 عباسلا ءزجلا

 كدا 9 ةَرقك كلذ راي عك مم ذي نقي رز ذأ مرتك أ كيقأ دول , ام طسوأ ْنِ

 أ أوشما# نب نذل اياني نيج نوركشم كَل اعل هيا كَل آن يلد يع أ أوظفحأو كح اَذإ
 يارب د مس ا ري ور ورا ياام رت راسو معا رو - يي مو# جرس ل ع ة د هم وو ام لوم

 ديري امنإ © نوحلفت ركذلعل هوبنتجاف نطيشلا لع نم سجر مدلْزألاو باِصنأْلاَو رسيمْلاو رمح

 يراسل 555 مع هع يصوم رع رع سل ا لا ص ص و خا ارب موج

 ةرّصلأ نع هلاك ذ نع ؟دصيو رسيملاو رمحأ ىف ءاضغبلاو ةوادعلا ركنيب عقوي نأ ناطيشلا

 اذإ ةينلاو دصقلاب هيلع ناميألا متقّنو امب مكذخا وي نكلو يأ 4ناهألا متدقع امب مكذخاؤي نكلوإ هللاو لبو
 نأ ثنحلا دنع نيميلا ةرافك يأ «مكيلهأ نومعطُت ام طسوأ نم نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكفإ» متئنح
 ام لدعأ نم يأ : سابع نبا لاق مكيلهأ هنم نومعطت يذلا طسولا ماعطلا نم نيكاسم ةرشع اًومعطت

 زبخلا انيلهأ معطي ام ٌريخو . بيبزلاو زبخلاو .رمتلاو زبخلا طسوألا : رمع نبا لاقو مكيلهأ نومعطُت

 قاتعإ يأ 0 ةوسك يأ «مهتوسك وأ "”محللاو

 (9قتعلاو ةوسكلاو ماعطإلا نيب ريم ثناحلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأو : رحبلا يف لاق هللا هجول كولمم دبع
 ("مايأ ةثالث مايص ف رفا رمال نمش دعم نس أ باس ةئالث مايصف دي مل نمفو#

 يأ «مكناهأ اوظفحاو# ثنحلا دنع ةيعرشلا نيميلا ةرافك هذه ىأ # م تفلح اذإ مكنايأ ةرافك كلذ#»

 ال ىأ : ريرج نبا لاقو اوفلحت ال يأ : سابع نبا لاق ةرورضل الإ اوفلحت الو لاذتبالا نع اهوظفحا

 مكل هللا نّيبي نييبتلا كلذ لثم يأ «نوركشت مكلعل هتايأ مكل هللا نيب كلذك» ربفكت ريغب اهوكرتت

 لاق «رسيملاو رمخلااهنإ اونمآ نيذلا اهءأ ايإ» مكل هقيفوتو هتياده ىلع هوركشتل اهحضويو ةيعرشلا ماكحألا

 باصنألاو# ةيلهاجلا يف هب نورماقتي اوناك رامقلا ٌرسيملاو . ركسُت يتلا ةبرشألا عيمج رمخلا : سابع نبا
 نبا لاق مانصألا مادخخو تيبلا ةندس دنع تناك يتلا حادقألاو ةدابعلل ةبوصنملا مانصألا يأ #مالزألاو
 )اهب نؤمسقتسي اوناك حادق : :  مالزألاو اهدنع مهنيبارق نوحبذي اوناك ٌةراجح باصنألا : دهاجمو سابع

 ناطيشلا نييزت نم رذقتسم ثيبخو . لوقعلا هفاعت سجنو رذق ىأ «ناطيشلا لمع نم سجر»

 باوثلاب اوزوفتل تاروذاقلا هذه نع نيديعب رخخآ بناج يف اونوكو هوكرتا يأ #ن وحلفت مكلعل هوبنتجافإ»
 هذه ناطيشلا ديري ام يأ رسيملاو رمخلا يف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري اًمإ© ميظعلا
 هللا ركذ نع مكدصيو» راهقلاب مهبعلو رمخلا مهبرش يف نينم ؤملا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا عاقيإ الإ لئاذرلا

 ةالصلا نعو مكترخآو مكايند حالص هب ىذلا هللا ركذ نع رسيملاو رمخلاب مكعنميو يأ #ةالصلا نعو

 ىرخألاو « ةيويند (هادحإ : نيتدسفم رسيملاو رمخلا يف ىلاعت ركذ : نايحوبأ لاق مكنيد داع يه يتلا

 ال لجرلا نإف رسيملا امأو « عطاقتلا ىلإ اهبراشب لوئتو داقحألاو رورشلا ريثت رمخلا نإف ةيويندلا امأف « ةينيد

 يربطلا راتخاو عباتتلا بجي ال كلامو يعفاشلا لاقو مايألا يف عباتتلا ةليانحلاو فانحالا طرش (") . 1١ /4 رحبلا (7) . 287 ١/ ريثك نبا )١(

 ١4/4 طيحملا رحبلا (4) . .257/١ ىربطلا يف اذك هأزجأ ةعباتتم وأ ةقرفم نهماص امفيك هنأ
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 غلبلا انلوسر ىع امخأ اوملعاف متيلوت نإف اورذحأو لوسرلا اوعيطاو هلل اوعيطاو 80 نوبتنم متنأ لهف
 تحلدّصلا أولو أونماوأوفتأم اذا ومعطاميف حاتج تدحللصلا أولمتو أونما< يدل لع سيل 820 نيبمْلأ سا م يور صاع و رم تو ص كام م ىلسإلا مص م رب سد مت ىو را مصص حرام م تول بد دوم و ريع

َ 
 م مس عر 6 م 00 يا ايا ا م يور 8 ربرفصس لس مر ص س8 كو سمر ع رو راس 2و سد 2و

 نم وتب هللا ركن وبي أونما# يذلا اهباكي 2 نينسحملا بحي هَللاَو أونسحأو أون مث أونماةوأوقنأ م
 م 6 8 مام عمم 0 م مال 1 005385 رولا ماو ممول ص سرا رت لس ص سرا ا سل رار سس اج

 © ملأ باذع ,هلف كلذ دعب ئدتعأ ٍنف ٍبيغلأب ,هفاحي نم هلآ عيل ركحامرو كيدي أ مهلانت ديصلا

 ةبلغل رمخلاف ةينيدلا امأو « هدلوو هلهأ ىلع ىتح رماقي نأ ىلإ يهتنيو هل ءىيش ال ًابيلس ىقبي ىتح رماقي لازي
 ركذ نع يهلي - ًابولغم وأ ابلاغ ناك ءاوس  رسيملاو . ةالصلا نعو هللا ركذ نع يهلُت اهب برطلاو رورسلا
 انيهتنا انير انيهتنا : رمع لاق كلذلو اوهتنا يأ رمألا هانعمو ماهفتسالل ةغيصلا # ن وهتنم معنأ لهفؤ» "هللا

 يتلا دسافملا نم امهيف ام مكيلع يلُث دق : ليق هنأك هب ىهني ام غلبأ نم ماهفتسالا اذهو : رحبلا يف لاق
 يأ #اورذحاو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأوإ ؟ "”مكلاح ىلع نوقاب مأ نوهتنم متنأ لهف ءاهتنالا بجوت

 هلوسرو هللا رمأب اولمعت ملو متضرعأ يأ 4مقيلوت نإف |مهتفلاخم اورذحاو هلوسر رمأو هللا رمأ اوعيطأ
 انيلع مكٌؤازجو ةلاسرلا مكغيلبت هيلغ امنإو مكتياده هيلع سيل يأ 4نيبملا غالبلا انلوسر ىلع انأ اوملعاف»

 يينو يرمأ نع متيلوت نإف : مهل هركذ ىلاعت لوقي هيبنو هرمأ نع ىلوت نملديعو هللا نم اذهو : يربطلا لاق

 نأ نمضت ذإ هب ءافخ ال ام غلابلا ديعولا نم اذه فو : نايحوبأ لاقو "”يطخس اورذحاو يباقع اوعقوتف

 لاق 4 اومعطايف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل» ”لوسرلا ال ليسرملا هالوتي انإ مكباقع
 نأ ىلاعت ربخأف تلزنف رسيملا لكأيو اهبرشي وهو انم تام نمب فيك موق لاق رمخملا ميرحت لزن امل : سابع نبا

 اولمعو اونمآو اوفتا ام اذإ»9 نيصاعب اوسيل ميرحتلا لبق اوتام نيذلاو يصاعملا لعفب قلعتي امنإ مذلاو مئإللا

 ناميإلا ىلع اوتبثو مّرحملا اوقثا اذإ بورشملاو لوكأملا نم هولوانت اهف حانج مهيلع سيل يأ 4تاحلاصلا
 نيدقتعم هللا همرح ام اوبنتجا ىنعمب هميرحتب اونمآو مرحملا اوقتا يأ «اونمآو اوقتا مث ةحاصلا لامعألاو

 ةئسحلا لايعألا اولمعو مراحملا بانتجاو هللا ىوقت ىلع اورمتسا مل يأ «اونسحأو اوقتا مئثو# هلم رج

 : ليهستلا يف لاق ةحلاصلا ل امعألاب هيلإ نيب رقتملا بحي يأ *نينسحملا بحي هللاو» هللا نم مهبرقت يتلا

 هب سأب ال ام ءاقتا : ةثلاثلاو. ىيصاعملا ءاقتا: ةيناثلاوم كرشلا ءاقتإ:ىلوألا ةبترلا : ليقو ةغلابم ىوقتلا رّرك
 يأ «مكحامرو مكيديأ هلانت ديصلا نم ءيشب ُهللا مكنولبيل اونمآ نيذلا اهيأ ايل ©”سابلا هب امم ًارذح

 لاق حامرلا هرابكو يديألا هراغص لانت ديصلا نم ءيشب ةرمعلا وأ جحلاب مكمارحإ لاح يف هللا مكتنربتخيل

 امم ديصلا ناكو : رحبلا يف لاق "”نومرحم مهو مهحامرب ًانعطو مهيديأب أذخأ اهديص نم نونكمتي ثيحب

 «بيغلاب هفاخي نم هللا ملعيلإ» ””ةنسحلا فاصوألاو راعشألا هيف مهو هصانتقاب ذذلتتو برعلا هب شيعت

 ١8/4 رحبلا (4) . 6/8 ١٠١/ يربطلا (”) . ١6 /4 طيحملا رحبلا (59 )١

 ١5 /6 رحبلا (1) . ١١١ ص يواضيبلا (5) . ١//181 ليزنتلا مولعل ليهستلا (0)



 د عباسلا ءزجلا

 رار ه2 26 0 روز م سو 2 رع ساس اس

 حي محن نم َلَكاَم لم ءآَرَكب ادمعَتم تم هَل نمو مرح مثنأو ديصلا أولتفت ال أونما< نيل ابيات
 ازالس ةء و دوم ممول .يئرس

 َقوُذَيَل امايص كلذ لدا نيكلسم ماَعَط ة ةرلفك وأ ةبعكحلا غللب ايده ركذم لع اوذ هلي

 روم هرام عر 2 تك د م6 مس

 ديم ول لعأ يج ماقتنأ وذ زي ع هللآو هنم هللأ مقتنيف داع نمو فلسامع هّللأ مع 0

 سم رو م2 1 ل رخل رأت ىلا ص ننس ص ملا ا لا 28 ب ايلا رب ا ل ا 0

 اه نورس هيل ىلا هلأ أوُّتاو امزح متمدام ٍريْلأ ديص ركيلع محو ة ةراي ايسللو ركل اعلم, هماعطو ر

 0 ] فعضل هللا فاخي ال نم هناميإ ةوقل بيغلا قيرطب هللا نم فئاخلا زيمتيل يأ

 اهأ اي» عجوم ملؤم ٌباذع هلف راذنإلاو مالعإلا اذه دعب ديصلل ضرعت نمف يأ #ميلأ باذع هلف

 مكنم هلتق نموإو ةرمعوأ جحب نومرحم متنأو ديصلا اولتقت ال يأ «مرح مستأو ديصلا اولتقتال اونمآ نسيذلا

 معلا نم لثق ام لثامي ءازج هيلعف مارحإإلا ةلاح يف ديصلا لتق نم يأ همعّنلا نم لتق ام لكم ًءازجف ًادمعتم

 نيملسملا نم نالداع ناكح لّثملاب مكحي يأ «مكنم لّدع اوذ هب مكحيإ# منغلاو رقبلاو لبإلا يهو

 معتلا نم لثم ديصلل نكي مل نإف هنيكاسم ىلع هب قّدصتُيو رحنُي ايده هنوك لاح يأ «ةبعكلا غلاب ًايده»

 معّتلا نم لتق ام لثم مرحملا دجي مل اذإو يأ «نيكاسم ٌماعط ٌةرافك وأإ» هتميق هيلعف دارجلاو روفصعلاك

 لابو قوذيل ًامايص كلذ لع وأإو هنم دم نيكسم لكل فرصيف ماعط هب ىرتشُي مث لوتقملا ٌديصلا موقف

 لاق مارحرإلا ةمرحل هكته ةبقاع ءوس قوذيل اموي الم لك نع هموصي ًامايص ماعطلا كلذ لثم هيلع يأ «هرسمأ

 مث . ماعطلا مث . معلا نم ءازجلا ًالوأ ركذف . ديصلل مرحملا لتق يف بجي ام ىلاعت دّدع : ليهستلا ىف

 اهنأ سابع نبا نعو « وأ » ب فطعلا هيضتقي يذلا وهو رييختلا ىلعاهمأ روهمجلاو كلام بهذمو مايصلا

 يأ «هنم هللا مقتنيف داع نموإ» ميرحتلا لبق ديصلا لتق نم يأ 4فلس اّمع هللا افعإط ©”بيترتلا ىلع

 ل ل ع تاج رنا اس 0 ١

 ريغ وأ نيمرحم متنك ءاوس رحبلا ديص سانلا اهيأ مكل لحأ ي أ «رحبلا ديص مكل لحأ» هاصع نمم مقتنم

 ًادازو مكل اتوقو ةعفنم هريغو كمسلاك هديص نم معطُي امو يأ «ةرايسللو مكل ًاعاتم هماعطو# نيمرحم

 امربلا ديص مكيلع مّرَحو ىأ «آمّرُح مستمد امّربلا ديص مكيلع مَرْحول مهرافسأ يف هنودوزتي نيرفاسملل

 مكيزاجيف ةمايقلا موي هيلإ نوثعبت يذلا هللا اوقاخخ يأ «نورشحُت هيلإ يذلا هللا اوقتاوإط نيمرحم متمد

 . ديدهتو ديعو وهو مكلامعأ ىلع

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو قابط 4 ةدومو . . ةوادع» ظفل نيب ١- : ةغالتلا

 بابصنالا وه يذلا ُضيفلا هل ريعتساف عمادلاب ءىلتت يأ *عمدلا نم ضيفت# - ١

 )١( ليهستلا ١/1884
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 ")اهسفنأب ضيفت ءاكبلا طرف نم مهنيعأ تلعج وأ ةغلابم ءالتما نع

 وبأ يو را وعم 000 000 متنأ 0

 ةلمجلا تردص ثيح ديكأتلا نونفب ةميركلا ةيآلا هذه يف رسيملاو رمخلا ميرحت دكأ دقلو : دوعسلا

 امههنيع نع بانتجالاب رف 0 ناطيشلا لمع نم ًاسجر ايمّسو 2 مالزآلاو مانصألاب انرقو « اه ب

 ىلع ثحلا ديعأ مث « ةينيدلاو ةيويندلا دسافملا نم امهيف ام ركذ مث 2 . حالفلل ًاببس كلذ لعجو

 ةياغلا غلب دق ريذحتلاو رجزلا يف رمألا نأب ًاناذبإ «4نوهتنم متنأ لهفإ ماهفتسالا ةغيصب ءاهتنالا
 . ”ىوصقلا

 نم ميرحتلاو يهنلا يف غلبأ هنكلو ميرحتلا يف صن 4هوبنتجاف# ىلاعت هلوقب ريبعتلا : ةذكاتَف
 ناك اذإ هنم برقلا نأله ىنزلا 0

 ةلعلا تركذ دقف انه اَمأ زاجيإلاب الإ ةيعرشلا ماكحألا ليلعت ميركلا نآرقلا يف ركذي مل : ةهيبست
 لغشو ٠ هركذو هللا ليبس نع دصلاو . نينمؤملا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا ءاقلإ اهنم ىلاعت ركذف ليصفتلاب

 ءاوغإ ديري ناطيشلا نأو ناطيشلا لمع نمامهنأو سجر اههنأب رسيملاو رمخلا فصوو .ةالصلا نع نينم ؤملا

 «هيظعلا نآرقلا رارسأ ربدتف « رمخلاو رامقلا » نيتليذرلا نيتاهرطخخو ررض ىلإ ريشيل كلذ لكو ناسنإلا

 . «نيقسافلا موقلا يدهم ال هللاو ..هلوق ىلإ . . سانلل ًامايق مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعج#: ىلاعت هللا لاق

 . ( ٠١8 ) ةيآ ةياهن ىلإ ( 41/ ) ةيآ نم

 ريطلا لتق نع ىمنو « مارح مرحملا ىلع ديصلا نأ ةمدقتملا ةيآلا يف ىلاعت ركذ امل : هّمسأَملا
 اهميظعت مهبولق يف زكر ذإ سانلل ًامايق ةبعكلا لعج هنأ ةيآلا هذه يف ىلاعت ركذ . مارحإالا ةلاح ف شحولاو

 1 ةرخآلاو ايندلا يف تاداعسلاو تاريخلا لوصحل ببسو « تافاخملاو تافأآلا

 يف نطبأ ةسمحخ تجتن اذإ ةقانلا يهو : ةديبع وب أ لاق قشلا وهو رحبلا نم «ةريحبلا» ' : ستلفغللا

 هوحنو ردخ بي وعلا # ةبث ئاسلا # «0بلحت الو بكرت الف اهليبس اوّلخو اهنذأ اوقش ٌركذ اهرخآ

 تلصو دق اولاق ىثنأو ًاركذ عباسلا ناكو نطبأ ةعبس ةاشلا تدلو اذإ اوناك منغلا نم ةليصولا # ةليصو##

 )١( فاشكلا ةيشاح رظنا 051١/١ . ) )5نايبلا عئاور (*) . 05/7 دوعسلا وبأ ١/ رحبلا (4) . ه9 54/4



 اهلل عباسلا ءزجلا

 عنمي الو بكري الف هرهظ ىمح دق لاقي نطبأ ةرشع هبلص نم جتن اذإ لُحَفلا : «ماحإط ''”حبذُت ملف اهاخا
 ىلوأ ةينثت «4نايلوألا» يل ترهظو تعلطا يأ ةنايخ ىلع هنم ترثع : لاقي رهظ «رثعإ ءام الوالك نم

 . قحأ ىنعمب
 ل 0 ا
 نم : لجرلا لوقيف ءازهتسا لك يبنلا نولأسي موق ناك : لاق سابع نبا نع -أ اهلا
 مكل دنت نإ ءايشأ نع اولأست ال اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» هللا لزنأف يتقان نيأ : هيتان لضن لجرلا لوفي يبأ

 (”ةيآلا « . . مكؤست

 نم ىتف |مهعم جرخف ةكم ىلإ نافلتخي ءادب نب يِرلَعو يرادلا ميمت ناك : لاق سابع نبا نعو - ب

 ةضف نم ًاماج اسبحو هلهأ ىلإ هتكرت اعفدف امههيلإ ىصوأف . ملسم اهب سيل ,ضرأب ينوتف ؛ مهس ينب »
 هانيرتشا : اولاقف ةكمب ماجلا دجو مث !! ايعلطا الو اهمتكام كي هللا لوسر امهفلحتساف . بهذلاب ًاصوخ
 اههتداهش نم "قحأ انتداهشلو يمهسلل ماجلا اذه نأ افلحف يمهسلا ةثرو نم نالجر ءاجف ٍميمثو يدع نم

 «ةيآلا « . . مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا اهيأ ايا ةيآلا هذه تلزن مهيفو ماجلا اوذخأف انيدتعا امو

 ه5 ةهااللوس م ًِ رص سدح و ص هس تح ع اس هل ع ا 2 رج م ل مادو و ان جن جون نو رس 000
 أ نا أوملعتل كلذ ديلقلاو ىدملأو مارا ربَشلاَو سانلل امليق ة مارحلا تيبلا ةبعكلا لأ لمح 3#

 ناو ٍباَقعْلأ ديِدَش شأن ا 5 لع هوَ 0 ضررا ىف امو تاونمسلا ىفام معي 2 عم مام سس 7

 جرت ص ربس يمر ع مو جا رو رص سرع

 ىرَتْسياَل لف ي َنوِمتكَن امو َنودِبْام لضي هللا غللبْلا الإ لوسرلا لعام محر روُفع هلل

 يهو ةقرشملا ةبعكلا هللا لعج يأ «ساننل ًامايق مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعجإل : ربيسيفللا
 مهشاعم رومأ يف مهشاعتنال ' ببس وه ذإ مهايندو مهنيد رمأ مايقل سانلل ًاشاعمو ًاحالص مرحملا تيبلا

 رامعلاو ٍجاَّجُحْلا هيلإ هجوتيو , راجتلا هيف حبريو . فيعضلا هيف نمأيو . فئاخلا هب ذولي ٠ مهداعمو

 اهيف لاتقلا مهنمأل مهل ًامايق « بجرو مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ » محلا رهشألا ىأ «مارحلا رهشلاو

 رجش نم دّلَقُت يتلا دئالقلا تاوذ ندّبلاو . ماعنألا نم مرحلل ىدهم يذلا يدهلا يأ «دئالقلاو يدهلاوط
 يف امو تاومسلا يف ام ملعي هللا نأ اوملعتل كلذ» سانلل ًامايق ًاضيأ هللا اهلعج اهباحصأو يه نمأتل مرحلا
 اوملعتل دئالقلاو يدهلاو مارحلا رهشلاو مارحلا تيبلل ةمرح لا هذه لعج يأ # ميلع ءيش لكب هللا نأو ضرألا

 نكسي ًانمآ مرحلا لعج كلذل مكحلاصم ملعيو ضرألاو تاومسلا رومأ ليصافت ملعي هللا نأ سانلا اهعأ
 روفغ هللا نأو باقعلا ديدش هللا نأ اوملعإ» مهلالضو مهرفك عم دابعلاب هفطل اورظناف . ءيش لك هيف
 الف . بانأو عاطأو بات نمل ميحر روفغ هنأو هاصع نمل باقعلا ديدش هللا نأ سانلا اهيأ اوملعا يأ «ميحر

 ةلاسرلا ءادأ الإ لوسرلا ىلع سيل يأ «غالبلا الإ لوسرلا ىلع امإ» هّئمحر مكنعمْطُت الو هثمقن مكتستيت

 847/5 يبطرقلا (#) . 17١ ص لوزنلا بابسأ (147.)7 ص نآرقلا بيرغ(١)



 ةدئاملا ةروس (0) 4

 ور جامد م رو سو سرر مس سمو سمم رب س 2 يس ربا مو

 نيج َنوُحفَت لعل سيلألا يلوا هلأ أوَقَنََف تيب ةرثك كبحتاولو 2000

 ٌناَكرفْلا لري َنيح ابدع أولعسُك نإو كوت ركل كبت نإ يشأ نع أوس اكون« نيل اما
 هرم غ2 و72 هس سا رزلوس ممول دم سا 4 ربم ريم ب و م .2 و

 ل كليف نب مو اًمأس دق ملح روُفَع هلو اهنع هللا اًمع ركل دب
 أورفك َنيّذآ ّنكلو ماا لبس الو ةَسياَس الو ةرج نم هلأ َلعَج ام 67 يفك ير ---2

 ال يأ «ذوسكت امو نوب ام لب هلاو) طير يفدال ردع الف باع بجو امي دقو ةعيرشا يلب

 ىلاعت ربخأ ذإ ديدهت اهيف ةلمجلا : : نايحوبأ لاق اهيلع مكيزاجيسو مكلايعأو مكلاوحأ نم ءين هيلع ىفخي

 بيطلاو ثيبخلا يوتسي ال لقؤل ًاباقع وأ ًاباوث كلذ ىلع هيزاجم وهف ًانطابو ًارهاظ دبعلا لاح ىلع علطم هنأ

 ثيبخلا ةرثك عماسلا اهيأ كبجعأ ولو ُبّيطلاو ثيبخلا ىواستي ال دمحم اي لق يأ «ثيبخلا ةرثك كبجعأ ولو

 ظفللا : يبطرقلا لاق ديجلاو ءيدرلاو . يصاعلاو عيطملاو , م ارحلاو لالحلا نيب زييمتلل هللا هبرض لثم وهو
 ثيبخلاف . اهريغو مولعلا نم فراعملاو « رسال ناار قل نور رومألا عيمج يف ماع

 «"ةبقاعلا ليمج ٌديمح عفان لق نإو - بّيطلاو « رثك نإو ٌةبقاع هل نسحت الو بِجْنُي الو حلفُي ال هلك اذه نم
 ع هدسافو لمعلا حلاصو «. همارحو لاملا امهتحت جردنيف ناّماع بيطلاو ثيبخلا نأ رهاظلا : نايحوبأ لاقو

 هّئابن جرخي بّيطلا دلبلاو# ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو اهدسافو دئاقعلا حيحصو . مهئيدرو سانلا ديجو

 هللا اوقتاف يأ «نوحلفُت مكلعل بابلألا يلوأ اي هللا اوفتافط4'ًادكنالإ جرخب ال تّبَخ يذلاو هبر نذإب

 نيذلا اهيأ ايف ميقملا ميعنلاو هللا ناوضرب اوزوفتو اوحلفتل لوقعلا يوذ اي هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب
 ترهط نإ اهب مكل ةجاح ال رومأ نع لوسرلا اولأست ال يأ «مكؤست مكل َدْبُث نإ ءايشأ نع اولأست ال اونمآ

 نإ مكيلع ةقاش فيلاكت نع هولأست ىتح ٍةِكيهللا لوسر ةلأسم اورثكُ ال يأ : يرشخمزلا لاق مكتءاس مكل

 لني نيج اهنع اولأست نإوإ» «”اهنع لا ؤسلا ىلع اومدنتو مكيلع قشتو مكمغت اهايإ مكفلكو اهب مكاتفأ
 فيلاكتلا كلت مكل رهظت يحولا لوزن نامز يف ةبعصلا فيلاكتلا هذه نع اولأست نإو يأ « مكل دبُ نآرقلا

 اهل ةرورض ال يتلا ةفلاسلا مكلئاسم نع هللا افع يأ هاهنع هللا افعط ”اهنع اولأست الف مكؤست يتلا

 لضفلا ميظع ةرفغملا عساو يأ «ميلح روفغ .هللاوإ» اهلثم ىلإ اودوعت الف ةيورخألا مكتبوقع نع زواجتو
 لئاسملا ب لاثمأ نآس ىلإ 4 كلل نم موق افا ذنؤو ةبوقعلاب مكلجاعي ملو ىنع افع كلذلرزابسحالاو

 مهكرتب اوراص يأ «نيرفاك اهب اوحبصأ مث لاق اذهلو اهب اورفك مهيلع تضرُفو اهوطعأ (لف مكلبق موق
 اوكلهف اهوكرت اهب اورمأ اذإف ءايشأ نع مهءايبنأ نوتفتسي اوناك ليئارسإ ينب نأ كلذو نيرفاك اهب لمعلا

 اهرخآ نطبأ ةسمخ ةقانلا تجتنأ اذإ ةيلهاجلا لهأ ناك «ماح الو ةليصو الو ةبئاس الو ٍةريحب نم هللا لعج ام»

 اولأست ال : ةيآلا ريسفت يف سابع نبا لاقو (8) 7*0 ١/ فاشكلا (4). 77/4 رحبلا (”) . 5 يبطرقلا (7) . 79/4 رحبلا (1)

 لزن اذإ نكلو ؟ يبا نيأ لاق يذلا لثم مكءؤسي ربخلامإو . مكمزلي يعرش فيلكتل امإ مكل ةءاسم اهنع رابخإلا نمض يف ءايشأ نع
 . 7١/4 طيحملا رحبلا نع ًالقن . ىدبأو مكل نّيب هنايب نع متلاس نإ ذئنيحف رمأب مكبر مكادتباو ءيشب نآرقلا



 سل عباسلا ءرجلا

 ةهويص سم ه2 سارت م ع ىررس كس سمس 0

 لوسرلا لَو ُشأ َلّرنَأ آم نإ اولاعن مه لمت اَذِإَو 0 نولقعيا مهرثك أو بذكلأ هللا ّلع َنورتُمي

 ام دوام صاع تك ع اص ع سرس اس وى
03 

 نيا ماي 1 مر  َنكَوَلَوأ 106[ب16 هيلع اندجوام انبسح اولاق

 0 نلمح تنك 5 2 ريب س سرايا سما 00010 - رو م ع ىلا سصم ها

 قمع لل ةاذإ دما لعل ءال كسفنأ كيلعأونمأ#

 3 00 ةَيصوُلأ َنيح ُتْومْلأ رف دحأرَضَح اذ كب ةدهش أونما< نيل امك

 وأ يرفس نمت مدقاذإ : : لوقي لجرلا ناكو « ةريحبلا يهو اهبوكر اومرحو اهوقش يأ اهنذأ اورحب. ركذ
 مه يه ىثا ةاشلا تذلو اذإو . اهب عافتنالا ميرحت يف ة ةريحبلاك اهلعجو « ةبئاس يتقانف يضرم نم تئرب
 نم تجتنأ اذإو . ةليصولا يهو اهاخأ تلصو اولاق ىثنأ و ًاركذ تدلو نإو مهتهلآل وهف ًاركذ تدلو نإو

 الف اهلك تاداعلا هذه لطبأ مالسإالا ءاج الف . ماحلا وهو هرهظ ىمح دق اولاق نطبأ ةرشع لحفلا بلص

 يأ «نولقعي ال مهرثكأو بذكلا هللا ىلع نورتفي اورفك نيذلا نكلو#.ماح الو ةليصو الو ةبئاس الو ةريحب
 مهرثكأو اذهب انرمأ هللا نولوقيف هيلإ ميرحتلا نوبسنيو هللا ىلع بذكلا نوقلتخي هللاب اورفك نيذلا نكلو
 ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ اولاعت محل ليق اذإوإف:ىلاعت لاق اذهلو ءابآلا هيف نودّأقي مهنأل ءارتفا اذه نأ نولقعي ال

 ام انبسح اولاق# متمرحو متاح ايف هلوسرومللا مكح ىلإ اومله نيلاضلا ءال ؤهل ليق اذإو يأ «لوسرلا
 راكنإلل ةزمهلا 4نودتيي الو ًائيش : نوملعي ال مهؤابآ ناك ْرَّلْوَأ ط انئابآ نيد انيفكي يأ 0

 الو نيدلا نم ًائيش نوملعي ال اوناك ولو لالضلا نم هيلع مه ايف مهءابآ نوعبتيأ ي ى أ خيبوتلا ضرغلاو

 ىلع رارصإالاو يصاعملا ةسبالم نع اهوظفحا يأ «مكَسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا اهمأ اي» ؟ قحلا ىلإ نودتهي
 اذإ سانلا نم لض نم لالض مكرضي ال يأ « متيدتها اذإ لض نم مكرضي ال9 اهحالصإ اومزلاو بونذلا
 مالسرالا يف مهوخد نونمتي ة ةرفكلا ىلع ة ةرسح مهسفن أ بهذت نوملسملا ناك : يرشخمزلا لاق نيدتهم متنك

 مدتنك اذإ مكنيد نع لألضلا مكرضي ال ىدهلا قرط يف اهب يثملاو اهحالصإب مكسفنأ مكيلع مهل ليقف

 دحأ نمهوتي الو : دوعسلا ويأ لاقو 2”#تارسح مهيلع كّسفن بهذت الف لكيهيبنل ىلاعت لاق امك نيدتهم

 نأ يور دقو ركني نأ ءادتهالا ةلمج نم نإف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت يف ةصخر ةيآلا يف نأ

 تعمس ينإو اهعضوم ريغ اهنوعضتو ةيآلا هذه نوأرقت مكنإ سانلا اهيأ : ربنملا ىلع موي لاق قيدصلا

 «ًاعيمج مكعجرم هللا ىلإ» 2*هباقعب هللا مهمع هوريغي ملف ركنملا اوأر اذإ سانلا نإ : لاق ليه للا لوسر

 لاق مكل امعأب مكيزاجيف يأ «نولمعت معنك اب مكنينيفإ هللا ىلإ قئالخلا عيمج ريصمو مكريصم يأ

 اونمآ نيذلا اهمأ اي هريغ بنذب ذخاؤي ال ًادحأ نأ ىلع هيبنتو ٠ نيقيرفلل ديعوو دعو اذه : يواضيبلا

 ٍتوملا ىلع مكدحأ فراش اذإ نونمؤملا اهيأ اي يأ #«ةيصولا نيح توم ا مكدحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش

 هم١/4 فاثكلا )١(

 « ةرثؤم ايندو .ًاعبتم وهو . أعاطم ًاحش تيأر اذإ ىتح ركنملا نع اوهانتو فورعملاب اورمتثا ) ثيدح هدي ؤيو 58 /7 دوعسلا وبأ (5)

 . مكاحلا هجرحأ ( كسفن كيلعف هيأرب يأر يذ لك باجعإو



 ةدئاملا ةروس (©) نويل
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 ةالصلآ دعب نم اموت تريلا اي ةباصأف ضرألا ىف متبرض متنأ تلإ كوع ْنِم نارا
 0 م ا وراوص و 2 سا  سربس

 © َنيمآل ان اًذِإ آن هللا ةداب داب ب َناكو لوا ءب ىريْسْناَل مترا نإ هللأب ن نامسقيف
58 - 

 ٍنايَلوَأْلا م همم جامع ٠ ممول ص سر 2+ مصمم ري ا.

 مولع ٌقحْتسأ نذل نم امهماقم ناموُعي نَا اف آَقَحَتْسآ امم ع رع ْنَِ

 لع ةدنبّشلاب أونا نأ كد كلذ ير نيم َنمّل اذ ا اًمهتَدَبم نم قحأ اًنئدنبشل
 «يج نيَقسَمْلا موَقْلا ىدي أَو 1 هس اونو ميم دع ننعأ رنا اوفاخعوأ [ههجَو مومو ع مو هوس 2 مو 2 ةيسرلا صم واط سس

 للأب ناَمسُقيَف ن
 مس شال

 ةيصولا ىلعدهشُي يأ «مكريغ نم نارخآ وأ مكنم لدع اوذ نانثا» هتيصو لعدهشُينأ يغبنيف همئالع ترهظو
 يف متبرض متنأ نإ» مكنم نيدهاش ل ا نم نيلدع نيصخش

 دعب نمامهنوسبحتإ» توملامكب لزنولجألامكبراقف مترفاس متنأ نإ يأ «توملا ةبيصم مكتباصأف ضرألا
 فلحتسا هللا لوسر لعف اذكو سانلا عاتجا تقو هنأل رصعلا ةالص دعب نم (هنوفقوت يأ «ةالصلا

 |هتداهش يف متبتراو متككش ن ا د ب يب 1 للا

 امههوفلحو اهوسبحاف ةكرتلا نم ءيش ذخأو ةنايخب مكنم ثراولا اهب باترا نإ يأ : دوعسلا وب

 لدبتسن الو ًادحأ انتداهشب يباحن ال : نيلئاق هللاب نافلحي يأ «ىبرق اذ ناكولو ًانمث هب يرتشن 0

 الوإ» انل بيرق هل مسقُت نم ناك ولو لاملا لجأ نم نيبذاك هللاب فلحن ال يأ ايندلا نم ًاضرع هللاب مسقلاب
 انك كلذ انلعف نإ ان اهتماقإب ىلاعت هللا انرمأ يتلا ةداهشلا متكن الو يأ «نيمثآلا نمل ًاذإ اَنِإ هللا ةداهش متكن

 ةداهشلا يف امهيذك وأ امههتنايخ ىلع امهفلح دعب علّطا نإف يأ «أثإ اقحتسا اههنأ ىلع رع نإفإ» نيمثآلا نم

 ةكرتلل نيقحتسملا ةثرولا نم نارخآ نالجرف يأ 4 نايلْؤألا مهيلع قحتسا نيذلا نم |مهماقم ناموقي نارخآف#

 نم قحأ امتداهشل هللاب ناسقيف# ثاريملا قحتسي نم ىلوأ نم انوكيلو نينئاخلا نيدهاشلا ماقم ناموقي

 انيدتعا امو# اناخ امبنأل |هتداهش نم رابتعالاو عامسلاب ىلوأو قدصأ انتداهشل هللاب نافلحي يأ 4/مهتداهش

 كلذ نيملاظلا نم نوكن مهيلع انبذك اذإ اّنِإ ةنايخلا نم امهيف انلق اهف انيدتعا امو يأ «نيملاظلا نمل ًاذإ انإ

 الو رييغت ريغ نم اهتقيقح ىلع ةداهشلاب اوتأي نأ برقأ مكحلا كلذ ىأ ي4اههجو ىلع ةداهشلاب اوتأي نأ ىندأ

 هللا اوقتاوإ اوحضتفيف مهدعب مهريغ فلحي نأ اوفاخي يأ 4مهناهأ دعب نامأ َدرُت نأ اوفاخي وأ» ليدبت
 نع نيجراخلا يدبهي ال هللاو يأ «نيقسافلا موقلا يده. ال هللاو# هرمأ اوعيطأو مكبر اوفاخ يأ جاوعمساو

 . هتمحر و هتنج ىلإ هتعاط

 صح ,ماعلا ىلع صاخلا فطع نم يدحلا ىلع دئالقلا فطعدئالقلاو يدهلا» - ١؛ ةَمغارإكل

 557/5؟ دوعسلا وبا )١(



 ماأ عباسلا ءزجلا

 . رهظأ اهب جحلا ءاهبو.رثكأ اهيف باوثلا نآل ركذلاب

 . ةغلابملل غيلبتلا هب دارأو غالبلا ردصملا قلطأ 4 غالبلا الإ لوسرلا ىلعام#-"؟

 نم اهالكو قاقتشالا سانج «ةبيصم مكتباصأ» نيبو . قابط امهنيب «بيطلاو ثيبخلا»
 . ةيعيدبلا تائسحملا

 . مكنيب دهشيل يأ رمألا اهنم داري ىنعم ةيئاشنإ ًاظفل ةيربخ ةلمج «مكنيب ةداهش» - 4

 : ةرشع اهنم ركذن عضاوم هلو مومذم ةلئسألا نم راثكإالا : يبطاشلا مامإلا لاق :ديساوفلا
 ؟ يأ نم : مهضعب لا ؤسك نيدلا يف عفني ال اع لاؤسلا : اهدحأ

 ؟ ماع لكأ : جحلا نع لجرلا لا ؤسك ةجاحلا نع ديزي ام لأسي نأ : اهينا

 . « مكتكرت ام ينورذ » : هيلع لديو تقولا يف هيلإ جايتحا ريغ نم لاؤسلا : اهغلاث

 . تاطولغألا نع يهنلا يف ءاج امك اهرارشو لئاسملا باعص نع لأسي نأ : اهعبار

 . ةالصلا نود ضئاحلل موصلا ءاضق نع لا ؤسلاك تادبعتلا يف مكحلا ةلع نع لأسي نا : اهسماخ

 ؟ اهنول امو يه امو ةرقبلا نع ليئارسإ ينب لا ؤسك قمعتلاو فلكتلا دح لا ؤسلاب غلبي نأ : اهسداس

 ؟ تنأ يقارعأ : ديعس لاق كلذلو يأرلاب ةنسلاو باتكلا ةضراعم لا ؤسلا نم رهظي نأ : اهعباس

 .خلا..مولعم ءاوتسالا:لاقف ءاوتسالا نع كلام لا ؤس كلذ نمو تابساشتملا نع لاؤسلا : اهنماث

 اهنع هللا فك ءامد كلت : زيزعلا دبع نب رمع لاق دقو فلسلا نيب لصح امع لاؤسلا : اهعسات

 . يناسل اهب خطلأ الف يدي

 هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ : ثيدحلا يفف ماصخلا يف ةبلغلا بلطو ماحفإالاو تنعتلا لاؤس : اهرشاع
 «”هصخلا دلألا

 . «ةيركلا ةروسلا رخآ . . ىلإ . . . معبجأ اذام لوقيف لسرلا هللا عمجي مويط : ىلاعت هللا لاق
 . ( ١7١ ) ةيآ ةياهبن ىلإ ( ٠١8 ) ةيآ نم

 ركذب هبقعأ . ةعاطلاو عمسلاو هللا ىوقتب رمأو لجألا ٌوند دنع ةيصولا ىلاعت ركذ الل : هيي ايما
 ركذ مل 3 باسحلاو ءازجلل نيرخآلاو نيلوألا هيف هللا عمجي ىذلا ةمايقلا موي وهو فيخملا لوهملا مويلا

 ديسلا ةءاربب ةميركلا ةروسلا متحخو « ءامسلا نم ةدئاملا اهنمو « ىسيع » هلوسرو هدبع اهب ديأ يتلا تازجعملا

 )١( يمساقلل ليوأتلا نساحم نع ًالقن 7195/5
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 ريض ساو راسو رق جعل مس غ ع 2 ع مو صورتي اس وريو 4بم ا ريرسمل سر راو ل موس هوس

 هللأ لاق ذإ 29 بويغلا مدلع تنأ كنإ انل ملعال اولاق متبجأ اذام لوقيف لسرلا هلل عمجي موب *
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 اك همس جبدو ا ماش م يصد 22 47 28ة4- ل 022 ا هو هلو در وم 2و - ْ

 الهكو دهملا ىف سانلآ ملكت سدقلا حقد كتديا ذِإ كندلو لعو كيلع ىمعن رث ذأ ميم نبأ ىسيعلي
0-0 

 رام امدم .ج ع2 م يدم امام معرب ع سا سل همس معاش مم هدشتس + م5 ” 0 رس لم عم عا اس

 حفتسف يدري رطل هعيهك عطلا نيناكت ذإو ليجإلاو ةنروتلاو ةلكحلاو بنتكلا كال ذإو
 هم م رخل ريا ع هع

 تنفك ذإو ٍنْذِإِب قوملا جرحت ذإو ينذإب صراألاو هف لأ ىربتو ىلذإب اريط نوكتف ايف 0 ا يوسجم7 جر »ع د 2 دعو مد ل دعس بم غل ع1 0 5 5 . ١

 ذوحخأم كتيوق «كتديأ» ةي ؤرلا عنم هنأل فيفكلا هنمو تفرصو تعنم 4,تففك» مىتكفللا 1 1 أ ا رح ا
 ماهبإإلا ىنعمب يحو : ماسقأ ىلع وهو ةيفخ سفنلا ىلا ىنعملا ءاقلإ : يحولا «تيحوأ» ةوقلا وهو ديالا نم
 «ةدئام» ”مالسلا مهيلع لسرلا ىلإ ليربج لاسرإ ىنعمب يحوو 5 مانملاو ةظقيلا يف مالعوالا ىنعمب يحوو
 بقارملا «بيقرلا» ”ةدئامب سيلف ماعط هيلع نكي مل نإف ةرفسلا ىأ ماعطلا هيلع ي ن 5 5 ةدئامب سيلف : ناف ةرقسلا ىأ ذلا ناوثملا : ةدئاملا
 ْ ش : عاطقنا الب يأ «ًادبأ» لاعفألا ىلع دهاشلا

 نيح ةمايقلا موي بيهرلا مويلا كلذ سانلا اهيأ او ركذا يأ «لسرلا هللا عمجي موي» : ريسيفتلا
 امو ؟ مكمتأ هب مكتباجأ يذلا ام يأ «متيجأ اذام لوقيفإ ءازجلاو باسحلل قئالخلاو لسرلا هللا عمجي
 ىلإ انل ملع ال يأ «انل ملع ال اولاق» ؟ ديحوتلاو ناميإلا ىلإ مهومتوعد نيح مكموق مكيلع در يذلا

 يأ «بويغلا مالع تنأ كنإ#» «”انم هب ملعأ تنأ ملع الإ انل ملع ال يأ : سابع نبا لاق كملع بنج

 نم اوقل امب ىلاعت هملع ىلإ رمألل درو ىوكشلل ٌراهظإ هيفو : دوعسلا وبأ لاق نطبو رهظ امث ملعن ال ام ملعت
 نبا ىسيع اي هللا لاق ذإط ”مهنم ماقتنالا يف مهمر ىلإ ءاجتلاو بوركلا نم اودباكو بوطخلا نم مهموق

 نب ىسيع هلوسرو هدبع ىلع هب نم ام ىلاعت ركذي : ريثك نبا لاق «كتدلاو ىلعو كيلع يتمعن ركذأ ميرم

 كايإ يقلخ يف كيلع يتمعن ركذا يأ تاداعلا قراوخو تازجعملا نم هيدي ىلع هارجأ امب مالسلا هيلع ميرم

 ام اهتءارب ىلع أناهرب كتلعج ثيح كتدلاو ىلعو . يتردق لاهك ىلع ةعطاق ةيآ كاَيِإ يلعجو ركذ الب مأ نم
 هللا عمجي موي ركذا : لاق هنأك ةمايقلا موي ةفص نم اذه : يبطرقلا لاقو ”ةشحافلا نم نوملاظلا هب اهمهتا

 كتدُيأ ذإ9 بيرق تآ وه ام نأل ةمايقلل ًابيرقت «لاق ذإ9 يضاملا ظفلب ركذو "2اذك ىسيعل لوقي ذإو لسرلا
 يف سانلا ٌمّلكتإ مالسلا هيلع ؛ ليربج » ةسدقملا ةرهاطلا حورلاب كتيّوق نيح يأ «سُدّقلا حورب
 ةاروتلاو ةمكحلاو باتكلا كتملع ذإوإ ًايبن ةلوهكلا يفو ًاَيبص دهملا يف سانلا ملكت يأ «الهكو دهملا
 ليجنإلاو ةاروتلا عم عفانلا ملعلا يهو ةمكحلاو ةباتكلا كتملع نيح كيلع يتمعن ركذاو يأ ؟ليجنإلاو

 ريطلا ةروصك نيطلا روصت تنك نيح ًاضيأ ركذاو يأ 4ينذإب ريطلا ةئيهك نيطلا نم قلخت ذإو»

 ملع ال يأ هلالج لج برلا عم بدأتلا باي نم اذهو : ريثك نبا لاق 851/7 يبطرقلا (*) . ”./4 رحبلا (؟) . 75/5 يبطرقلا )١(

 . طيحملا كملعل ةبسنلاب ءيث الك انملعف ءيش لك ىلع علّطملا تنأف ءيش لكب طيحملا كملع ىلإ ةبسنلاب

 . 757/5 يبطرقلا () . 051/١ ريثك نبا (ه) . ال. /؟ دوعسلا وبأ (4)



 414 عباسلا ءزجلا.

 در 6# # ساد © اامص م سا يس رب ى رص صام هو صم مم 000000 2-0 هو.

 ْذِإَو 2 نيم ٌرعاّلِإ اذنه نإ مهم أورفك َنيذلا َلاَمَف تنئيَبْلاِب متقج ْذِإ كنَع ليوارسإ يب

 نو راوحجلا لق ذإ © نوم ان دبش انساك يلوي ىلأونما« نأ راحل لإ ٌتْيَحَوأ
 ا لم ل لوك ناعم و صر ص يس ل ما ىلا جام مموس لس 2

 منك تمل هلآ أونا َلاَ ءامسلا نم ةدبآم انيلع لِ ةيقبا كبر ر عيطتسم له ميم نبأ ىسيعلب

 «5نيدهلشلا نم ا اً نونو قد ده نأ دو ابوه َنمطَو اهنم لك ان ن نأ ديرثأولاق 472 نينمّؤم

 رمأب ًاريط حبصتف ةئيهلاو ةروصلا كلت يف خفنتف يأ 4 ينذإب ًاريط نوكتف اهيف خفنتفإ» يرمأو يريسيتب
 ىصعتسا يذلا صربألاو رصبي ال ىذلا ىمعألا يفشت يأ # ينذإب صربألاو همكالا ءىربتو# هتئيشمو هللا

 « ينذإب» ظفل رركو . يتئيشمو يرمأب ىتوملا يبحت يأ 4 ينذإب ىتوملا جرخت ذإو» يتثيشمو يرمأب هؤافش
 ىلع اهرهظأ هناحبس هتهج نم قراوخلا كلت نأ نايبلو ىبسيع ىلإ ةيبوبرلا بسن نم ىلع ًادر ةزجعم لك عم
 نم دوهيلا تعنم نيح ركذاو يأ «تانيبلاب ممتع ذإ كنع لجنارسإ يتب تفتك ةلوو ل ةزجعم هيدي
 اذه نإ مهنم اورفك نيذلا لاقفإ» تازجعملاو ججحلاب مهتئج ءج نيح كب كنتفلا ىلع اومزعو اوّمه ال كلتق
 ذإو» حضاو رهاظ ٌرحس الإ قراوخلا هذه ام كب اونم ؤي ملو كتوبن اودحج نيذلا لاق يأ «نيبم رحس الإ
 ترمأ نيح ركذاو يأ ىبسيع ىلع نانتمالا نم ًاضيأ اذهو «يلوسربو يب اونمآ نأ نيّيراوحلا ىلإ تيحوأ

 يأ «نوملسم اننأب دهشاو انمآ اولاق# ميرم نب ىسيع يلوسربو يب اوقدص نأ مهبولق يف تفذقو نييراوحلا

 لاق ذإ» نمحرلا رمأل نوعضاخ ناميالا اذه يف نوصلحم اننأب دهشاو انترمأ امب بر اي انقدص نويراوحلا لاق

 لاق نيح ركذاو يأ «ءامسلا نم ةدئام انيلع لزني نأ كبر عيطتسي له ميرم نبا ىسيع اي نويراوحلا

 يف لا ؤسلا اذه ناكو : يبطرقلا لاق ؟ انيلع ءامسلا نم ةدئام لازنإ ىلع كبر ردقي له ىسيع اي نويراوحلا
 لاهجلا نم مهعم ناك نمم ردص كلذ نوكي نأ زوجيو لجو زع هللاب مهتفرعم ماكحتسا لبق مهرمأ ءادتبا

 هرهاظ يضتقي ظفللا اذهو : نايح وبأ لاقو "”4ةحلآ ممل [ى أهلِ انل لعجاإط ىسوم موق ضعب لاق اهك
 لهأ نم هريغ امأو "”يرشخزلا هيلإ بهذ ام اذهو ءامسلا نم ةدئام لّزني نأ ىلع ىلاعت هللا ةردق يف كشلا

 لاق ىتح كلذ يف اوكشي مل مهنأو ىسيع صاوخ مهو نينم ؤم اوناك نييراوحلا نأ ىلع اوقبطأف ريسفتلا
 (”انل هلأساف لّزني ناك نإف ؟ ال مأ لّزني له ربختسم لا ؤس هولأس امنإو هللا ةردق يف اوكشي مل : نسحلا
 نإ ةلئسألا هذه لاثمأ يف هللا اوقتا يأ «نينمؤم مصنك نإ هللا اوفتا لاق» تبثتلاو نانئمطالل ناك مهلا ؤسف

 ديرن نويراوحلا لاق يأ «انبولق نئمطتو اهنم لكان نأ ديرن اولاق# ىلاعت هتردق لايكب نيقدصم متنك
 ًاملع ملعنو يأ «انتقدص دق نأ ملعنو# نيقيلا ةدايزب انسوفن نكستو ًاكربت اهنم لكان نأ ةدئاملا انلا ؤسب

 هللا مهفصو ام : تلق ؟ مهصالخإو مهنا دعب كبر ميطتسي له اولاق فيك : تلق نإف : يرشغغزلا لاق (7) . 54/5 يبطرقلا )١(

 ١/ )#( . 40رحبلا (/ 07 .



 ةدئاملا ةروس (©) مع

 همم هم م م خس اسم | مودم سه خعاسم جم جن 8 تر دلو ع 1و

 ياو اًنرحناو وأ اًديع انل 92 ءامسلا نم ةديام انيلع لِزن بر مهللأ ميم م لاق

 عع أ لا ريوس ىرث سام مم 6 رم مقدم ءاهرو

 رهبذعا إف كم دعب رفكي نف يلع اَهَرَتَم ىفإ هللا لَ © نبق زال ريح تنأو انقزرآو كنم
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 ىناو ودمت سانلل تلق تناك 6 تم نب ىسيعلي ا ْذِإَو هذ , 9 يَعْنِي ادع ه ربط ال اب اباَذَ 000 سم ورب مص © ممول 2 مم رز مم
 ,هتملع دقف ,هتلق تنك نإ 9 ىل يلام لوا نأ مل نوكيام كنلحبس لاق در نا ا مسلم رمرعور ريب ربا صا ع ع ص را اص عا

 اهب دهشن يأ «نيدهاشلا نم اهيلع نوسكنوإ ةوبنلا ىوعد يف كقدصب كشلا نم ةبئاش هلوح موحي ال ًانيقي
 مهباجأ «ءامسلا نم ةدئام انيلع لزنأ انبر مهللا ميرم نبا ىسيع لاق# سانلا نم اهرضحي مل نم دنع

 ماقو رعش ءادرو رعش ةبج سبل ءاعدلا دارأ امل هنأ يورو ةغمادلا ةجحلاب مهمازلإال ةدئاملا لا ؤس ىلإ ىسيع

 عيمجل ةعماجلا ةيهولألا فصوب ةرم : نيترم هبر ىسيع ىدان : دوعسلا وبأ لاق يكبيو هبر وعديو يلصي
 انلوأل ًاديع انل نوكت# '*عرضتلا ةياغل ًاراهظإ ةيبرتلا نع ةئبنملا ةيبوبرلا فصوب ةرمو . تالاكلا
 يأ «نيقزارلا ريخ تنأو انقزراو كنم َةيآو» اندعب يتأي نلو انل رورسو حرف موي نوكي يأ «انرخآو
 ديمحلا ينغلا ا دك ا بالا ناجم نو تويم اك

 ءاهسلا نم ةدئاملا هذه مكيلع لزنأس ينإ لاقف هءاعد هللا باجأ يأ «مكيلع اهّرنم ينإ هللا لاق»
 ةرهابلا ةيآلا كلت دعب رفك نم يأ «نيملاعلا نم ًادحأ هبذعأ ال ًاباذع هيزعأ ينإف مكنم دعب رفكي نسف

 نم ةدئاملا تلزنأ ) ثيدحلا فو رشبلا نم ًادحأ بيذعتلا كلذ لثم بذعأ ال ًاديدش أ ًاباذع هبذعأ فوسف

 «”(ريزاتخو ةدرق اوخسمف قل اوعفرو ورخداو اوناخف ونفي الورد ورعد الأ اورمأو وزب + امسلا

 ءال ؤه ضعب رفكالو . اهيطعأف ةيآ حارتقا دعب رفك نم باقعب لجو زع هللا ةداع ترج : ليهستلا يف لاق

 نود نم نيهلإ يمأو ينوذخت| سانلل تلق تبنأأ ميرم نيأ ىسع اي هللا لاق ذإو» «مريزانخ هللا مهخسم

 اذه : ا ا و ا يحرم ةصق للع ةصق فطع اذه «هللا

 : ىنعملاو ”لطاب ىلع اوناك مهخأ رافكلا ملعيل قئالخلا سوءر ىلع ةمايقلا موي هللا نم نوكي لوقلا
 - ًالئاق مهل ًاتيكبتو ةرفكلل ًاخيبوت ةرخآلا يف ميرم نب ىسيع هلوسرو هدبع هللا بطاخي موي سانلل

 كلذ نع هلأس امنإ : يبطرقلا لاق ! ؟ كمأ ةيهولأو كتيهولأب داقتعالاو كتدابع ىلإ سانلا توعد تنأأ

 لاق «عيرقتلاو خيبوتلا يف دشأو بيذكتلا يف غلبأ لا ؤسلا دعب هراكنإ نوكيل هيلع كلذ ىعّدا نمل ًاخيبوت
 لوقأ نأ يل يغبني اف براي كب قيلي ال امع كهزنأ يأ «قحب يل سيل ام لوقأ نأ يل نوكي ام كناحبس
 ءيش كيلع ىفخي ال كنإف ينم ردص كلذ ناك نإ يأ «هتملع دقف هّشلق تنك نإ» هلوقأ نأ يل قحيال ًالوق
 يف ةنكسملاو ةّلذلا راهظإو بدألا يف ةغلابمو لوقلا كلذ نم ةءاربو ٌراذتعا اذهو . هلقأ مل ينأب ملاعلا تنأو

 ةقيقح ملعت يأ «بويغلا مالع تنأ كنإ كسفن يف ام ملعأ الو يسفن يفام ملعت#» لالجلا يذ ةرضح

 )١( ليهستلا (*) . ريسفتلا باب يف يذمرتلا هجرخأ (1) . 77/7 دوغسلا وبأ ١/ 195 . ) )5يبطرقلا (5) . 58/54 رحبلا 5/ 7108
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 يق غي

 ًأودبعأ نأ ةدب ىتتممأ امال مه ٌتْلقاَم هنو بريغلأ مل تأ َكَّنِإ َكسْفَن فام لع آلو ىسفن ىفام معَ
 م صل

 همر ساس 2 مص 2 موو مم جر رب سرت أ رب ل وج سرس 00 اعمر مهو

 لك لع تناو ملعب قرا تنأ تنك تيفو الق موب تندد تو ركبرو ىبر هلأ

 مواده هلأ لَك عج مكح ا رزملا تأ كنف مرفت نإ ا ل ميل نإ © ديو
 م ا م روصو 0 ل ا همر ا رو رس

 ل نعوم ىنت اباه َنيلَح يمال (هيك ني ركن ل

 ص ا سس و ِ و

 02 ريد ءىش ث لك لع وهو نويف امو ضرأْلآَو تمس كمه : هيه مظعلا ُروُمْلآ

 ايافخلاب ملاعلا تنأ كنإ لامكلا تافص نم هيلع توتحا امو كتاذ ةقيقح ملعأ الو هيلع توطنا امو يتاذ

 لاق هب ينترمأ امب الإ مهترمأ ام يأ هب ينترمأ ام الإ ممل'تلق امإ» نوكي امو ناك امبطيحم كملعو اياونلاو
 اودبعا نأإف ًاعم نيرمآ هبرو هسفن لعجي الثل بدآلا بجوم ىلع ًالوزن رمألا عضوم لوقلا عضو : يزارلا

 ام ًاديهش مهيلع ُتنكوإ» مكلثم دبع انأف مكقلاخو يقلاخ هللا اودبعا مهل تلق يأ «مكبرو يبر هللا

 ردع د0 توي 0 ىلع ًادهاش تنك ىأ «مهيف تمد

 تنأو» مهلاعفأ ىلع دهاشلاو . مهلامعأل ظيفحلا هللأ اي'تنك ءامسلا ىلإ عفرلاب كيلإ ينتضبق |ملف يأ

 أ« دو يعتد يش كي م ل «يش لك لع لا ادا «ةسعخ«ينلك
 # ميكحلا زيزعلا تنأ كنإف مهلرفغت نإو## كيلع ضارتعا ال تئش فيك مهيف فرصتت مهكلام تنأف مهبذعت

 نيقداصلا عفني موي اذه هللا لاقؤط هعنص يف ميكحلا هرمأ ىلع بلاغلا تنأ كنإف مهنم بات نر فغت نإو يأ

 اهتحت نم ىرجت تانج ممهل» ءارجلا موي هنأل مهقدص ايندلا يف نيقداصلا عفني ةمايقلا موي يأ #«مهقدص

 نوجرخي ال اهيف نيثكام رامخألا اهراجشأو اهفرغ تحت نم ىرجت تانج مهل يأ «ًادبأ اهيف نيدلاخ رابنألا
 اوضرو مهقدصل هللا ناوضر اولان ىأ #ميظعلا زوفلا كلذ هنع اوضرو مهنع هللا يضر أدبأ اهنم

 م ل ا زوفلاو رفظلا وه كلذ مهازاجو مبباثأ اهف هللا نع

 . «يش لك ىلع رداقلا وهو هتئيشم يا ب يس ب

 "برا يهاربإف لجو زع هللا لوق الت كي يبنلا نأ هحيحص يف ملسم مامإلا ىور : هيسبت

 مهبذعت نإ ىسيعلوقو «ميحر روفغ كنإف يناصع نمو ينم هنإف ينعبت نمف سانلا نم ًاريثك نللضأ نبنإ
 هللا لاقف ىكبو يتمأ يتمأ مهللا : لاقو هيدي عفرف« ميكحلا زيزعلا تنأ كنإف مهل رفغت نإو كدابع مهنإف

 هلأسف مالسلا هيلع ليربج هاتأف ؟ كيكبي ام هلأساف - ملعأ كبرو دمحم ىلإ بهذا : ليربج اي ىلاعت

 يف كيضرنس انإ هل لقف دمحم ىلإ بهذا : ليربج اي هللا لاقف . ملعأ وهو لاق امب كو هللا لوسر هربخأف
 : « كءوسن الو كتمأ
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 « ةدئاملا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت )



 تيكا إلا ةزؤبم ) “١
 ةناكتزو تيوتا هنو

 يهو « نامييالا لوصأو ةديقعلا ١ لوح اهروحم رودي يتلا ةليوطلا ةيكملا روسلا ىدحإ ماعنألا ةروس

 « ءاسنلاو . نارمع لآو . ةرقبلاك اهنع ثيدحلا قبس يتلا ةيندملا روسلا نع اهدصاقمو اهفادهأ يف فلتخت
 تابوقعلاو جحلاو موصلاك . نيملسملا ةعامجل ةيميظنتلا ماكحألا نم عءىشل ضرعت مل يهف . ةدئاملاو

 لهأ نع ثدحتت مل امك ؛مالسإلا ةوعد ىلع نيجراخلا ةبراحمو لاتقلا رومأ ركذت ملو ,ةرسألا ماكحأو

 ةديقعلا لوصأل ةيساسألا ىربكلا اياضقلا تلوانت انإو . نيقفانملا ىلع الو ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا

 : يلي ايف اهصيخلت نكمي اياضقلا هذهو . ناميالاو

 ١ - ءازجلاو ثعبلا ةيضق -# ةلاسرلاو يحولا ةيضق - ؟ ةيهولألا ةيضق .

 ةوعدلل ةيساسألا لوصألا هذه لوح ةدشب رودي ًاضيفتسم ةروسلا هذه ىف ثيدحلا دجن *
 مازلإلا قيرط يف عطاقلا ناهربلاو . ةرهابلا لئالدلاو . ةغمادلا ةجحلا كلذ يف اهحالس دجنو . ةيمالسإلا
 تضرع اهنأ ةميركلا ةروسلا يف رظنلا تفلي امو . نيكرشم موق ىلع ةكم يف تلزن ةروسلا نأل عانقإالاو

 بولسأ - ؟ ريرقتلا بولسأ ١ : امه روسلا نم اهريغ يف ةرثكلا هذه امهدجن داكن ال نيزراب نيبولسأل
 . نيقلتلا

 ىلع ةبوصنملا لئالدلاوهللا ديحوتب ةقلعتملا ةلدألا ضرعي نآرقلا نإف هريرقتلا بولسأ»: لوألا امأ *

 رضاحلا سحلا نع بئاغلا ريمض كلذل عضيو ٠ مّلسملا نأشلا ةروص يف . هرهقو هناطلسو . هتردقو هدوجو
 لضفلا بحاص تانئاكلل عدبملا ىلاعت هنأ يف دشار لقع الو ميلس بلق هيف يرامي ال ىذلا بلقلا يف

 نم مكقلخ يذلا وه# ىلاعت هلوق عمتسا . ميكحلا ربدملا قلاخلا ىلع ةلادلا « وه » ةرابعب يتأيف ماعنإلاو

 قوف رهاقلا وهو #ليللاب مكافوتي يذلا وهو #ضرألاو تاومسلا يف هللا وهو 8 نيط
 . خلا « . . . قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا وهو» . . «هدابع

 يف اهب فذقيل ةجحلا نيقلت كبل وسرلا ميلعت يف ًايلج رهظي هنإف «نيقلتلا بولسأ» : يناثلا امأ
 اذه يتأيو . اهنم تلفتلا وأ صلختلا عيطتسي الف هبلق هيلع كلمتو ٠ هعمس هيلع ذخأت ثيحب مصخلا هجو



 ضف عباسلا ءزمسا

 تاومسلا يف ام نمل لق» ةميركلا تايآلا ىلإ عمتسا بيجي مث مهلأسي باوجلاو لا ؤسلا قيرطب بولسألا
 « مكنيبو ينيب ديهش هللا لق ةداهش ربكأ ءيش يأ لق» . . «ةمحر لا هسفن ىلع بتك هلل لق ضرألاو
 اولاقو# . . «هب مكيتأي هللا ريغ هلإ نم مكبولق ىلع متخو مكراصبأو مكعمس هللا ذخأ نإ متيأرأ لق»

 ضرمعت اذكهو «نوملعي ال مهرثكأ ”ركلو ةيآ لي ان ىلع رداق هللا نإ لق هبر نم ةيآ هيلع لت الو

 لطابلا رهظ مصقت يتلا ةعطاقلا نيهاربلاو ةعطاسلا ججحلاب مهماحفإو نيكرشملا ةشقانمل ةيركلا ةروسلا
 . اهقئاقح ررقت « ”ةيمالسإلا ةوعدلا زيكرت يف نأش تاذ ةيكملا روسلا نيب ماعنألا ةروس تناك انه نمو
 ديحوت ركذت يهف . ةلداجملاو ة ةرظانملا يف بيجعلا عيونتلا قيرطب اهل نيضراعملا هبش دّنفتو ٠ اهمئاعد تشتو

 ام مهيلع صقتو لسرلل نيبذكملا فقوم ركذتو 3 ةدابعلاو عيرشتلا فو «٠ داجيإلاو قلخلا يف العو لج هللا

 اذه لك طسبتو . ءازجلاو ثعبلا موي ركذتو . ةلاسرلاو يحولا يف مههبش ركذتو ؛ نيقباسلا مهلاثمأب قاح

 ءايبنألا ابأ ركذتو . . ءاخرلاو ةدشلا تقو ةيرشبلا عئابطلا يفو . قافآلاو سفنألا يف لئالدلا ىلإ هيبنتلاب
 ىفو قاشملا احا يف مهقيرط كولسو مهاده عابتا ىلإ ٍةككلوسرلا دشرتو لسرلا هئانبأ نم ةلمجو ميهاربإ

 ةفلتخم ناولأب اذه يف ضيفتو ,رشحلا موي نيبذكملا لاح ريوصتل ضرعتو ءاهيلع ربصلا
 ميرحتلاو ليلحتلاب صتخي ايف مهكرش اهيلإ مهعفد يتلا ةيلهاجلا تافرصت نم ريثكل ضرعت مث
 يف تلزن يتلا رشعلا اياصولاب - لماك عبر يف - كلذ دعب ةروسلا متخت مث , لاطيرالاو دينفتلاب هيلع يضقتو
 ةيآلا « . . مكيلع مكبر مرح ام لتأ اولاعت لق» نيقباسلا ءايبنألا عيمج اهيلإ اعدو . ةقباسلا بتكلا لك
 هللا نأو « ضرألا يف ٌةفيلخ هنأ وهو . ةايحلا هذه يف هبر دنع هزكرم نع ناسنإلل فشكت ةذف ةيآب يهتنتو

 نأو « قباسلا ماقم اهنم قحاللا موقيو . هلايجأ اهيلع بقاعتت ناسنوالا دي تحت نوكلا ةرامع لعج هناحبس

 «رابتخالاو ءالتبالا ١ يهو ةميظع ةمكحو ةيماس ةياغل ناسنإالا دارفأ نيب بهاوملا ىف تواف دق هناحبس هللا

 يذلا وهو» ماظنلا كلذو قلخلا اذه نم دوصقملا هلامك هيلإ عجري نأش كلذو . ةايحلا هذه تاعبتب مايقلا يف

 هنإو باقعلا عيرس كبر نإ مكانآ ايف مكولبيل تاجرد ضعب قوف مكضعب عفرو ضرألا فئالخ مكلعج
 . «ميحر روفغل
 ثرسحلا نم أرذ امم هّلل اولعجوإ اهيف ماعنألا ركذ دورول ؛ « ماعنألا ةروس »ب تيمس : ه4تيميسينلا
 اهيف ةروكذم مهمانصأ ىلإ اهب ًابرقت نيكرشملا تالاهمجل ةحضوملا اهماكحأ رثكأ نألو# . .ًابيصن ماعنألاو

 نوعبس اهوح . ةدحاو ةلمجًاليل كب ماعنألا ةروس تلزن ؛ لاق هنأ سابع نبا نع يورام اهصئاصخ نمو
 . ؟"حيبستلاب نوراجي كلم فلأ

 نمأفلأ نوعبس اهعيش هنأ |هيناثو ١ ةدحاو ةعفد تلزن اهنأ اهدحأ ةليضفلا نم نيعونب ةروسلا هذه تزاتما ٠ : يزارلا مامإلا لوقي )١(
 لوقيو « نيدحلملاو نيلطبملا بهاذم لاطبإو . داعملاو . ةوبتلاو . لدعلاو . ديحوتلا لئالد ىلع ةلمتشم اهنأ زايتمالا اذه يف ببلاو « ةكئالملا

 ةلمج اهازنإ يضتقي اذهو . روشنلاو ثعبلاب بذك نمو . نيعدتبملا نم مهر ٍمَغو نيكرشملا ةجاحم يف لصأ ةروسلا هذه نإ : يبطرقلا مامالا

 7759 /+ ليوأتلا نساحم (1) . ةدحاو



 ماعنألا ةروسص 4 ماب

 «ريبخلا ميكحلا وهو .. ىلإ . . ضرألاو تاومّسلا قلخ يذلا هلل دمحلا» : ىلاعت هللا لاق

 .(18) ةيآ ةيابن ىلإ ( ١ )ةيآ نم
 ىأ نالفب ًانالف لدع : لاقي ًاكيرشو ًالديع هل نولعجيو هريغ هب نووسي «نولدعي» : حتتفغللا
 نم قدم يف ةنرتقملا ةمألا : نرقلا #نرق هيف كش اذإرمألا ىف ىرتما لاقي نوكشت «نورتمت# هب هاوس
 يتلا سانلا نم ةمألا ىلع قلطي حبصأ مث ةنس ةئام نرقلا لصأو ( ينرق نورقلا ريخ ) ثيدح هنمو نامزلا
 : رعاشلا لاق رصعلا كلذ يف شيعت

 «"”بيرغ تسناف نرق ىف تفلخو مهيف تنك يذلا نرقلا بهذ اذإ
 تسسبل لاقي انطلخ هانسبل» اهيف بتكي يتلا ةفيحصلا : ساطرقلا «ساطرق# ةمئاد ةريزغ «ًاراردم#

 . ًانيعمو ًارصان «أيلو# مهباصأو مهب لزن «قاحإ هبتشا ىتح هيلع هتطلخ ىأ رمألا هيلع

 هللا دنع نم باتكب انيتأت ىتح كل نمؤن ال هللاو دمحم اي : اولاق ةكم يكرشم نأ يود : ُلومْلا بس
 ,ساطرق يف ًاباتك كيلع انلزن ولو هللا لزنأف هلوسر كنأو هللا دنع نم هنأنودهشي ةكئالملا نم ةعبرأ ةعمو

 ”هنيبم ٌرحس الإ اذه نإ اورفك نيذلا لاقل مهيديأب هوسملف

.1 00 
 مالذ م

 ميجا ملا هزي سس
 م 2 سام سب سام نب رس صر 87 عع ما م صام سل سيك سر 0 ا مص ص "َي - ريق دمو

 مر نولدعي مهرب ًاورفك نيذأأ مث رونلآو ثدملظلا لعجو ضرألاو تونمسلا قلخ ىذأ هلل دمحلا
 طع

 م 8 5 همّ 2و 05 جمد ما هم اذ م رام سيول 2و ردس#م يملا ه2
 ىفو تاونمسلآ ىف هللآوهو تر نورتمن مننا مث رهدنع ىمسم لجأو الجأ حوضق مث ٍنيط نم حقل ىذلاوه

 هسفنل دمحلاب ةروسلا هذه ىلاعت أدب «ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هلل دمحلا» : ريسيقللا
 قحتسملا هنأب ًامالعإو لابكلاو ليجبتلاو ميظعتلا فونصل ةعماجلا ةغيصلا هذهب هودمحي نأ هدابعل ًايلعت
 مكيلع لضفتملا مكبر هللا اودمحا : ةيآلا ىنعمو ليثم الو ريظن الو . كيرش الو هل دي الف دماحملا عيمجل
 عئادبلا عاونأ نم امههيف امب ضرألاو تاومسلا قلخ عدتباو ًأشنأو دجوأ يذلا ماركإالاو ماعنإالا فونصب

 راكفألاو لوقعلا شهدي امب . ةمكحلا عئادبو ةعنصلا بئاجع نم هيلع المتشا امبو . عئاورلا فانصأو

 ليللا قلخو راونألاو تايلظلا أشنأو يأ «رونلاو تاملظلا لعجو# راصبألا يلوأل ىركذو ةرصبت

 بعش نأل تاملظلا عمجو ءركف وأ رصح تحت لخدي ال امب ملاوعلا ةدئافل دوجولا يف نابقاعتي راهنلاو

 يف لاق ناوكألا رّونم نمحرلا وه دحاو هردصم نأل رونلا درفأو .ةعونتم هكلاسمو . ةددعتم لالضلا

 رشلاو رونلا نم ريخلا نإ مهلوقو . راونألا نم اهريغو رانلل مهتدابع ىف سوجملا ىلع در ةيآلا يفو : ليهستلا
 مهرب اورفك نيذلا مثل "'ثداوحلا نم ءىيشل ًالعاف الو أِإ نوكي ال قولخملا نإف . ةملظلا نم

 )١( ص لوزتلا بايسأ (؟) 581/5 يبطرقلا 01١55 )*( ليهستلا 5/6 .



 سما عباسلا ءزحلا
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 ابنع اوناك الإ مهبر تليا نم ياء نم مرتان امو نوبسكتام ملعيو ركرهجو رثرس ملعب ضرألا
 5 طع

 هدر وود وصأ - و م -- أنا 1 4 37 ٠ هه 0 م . مت ص ولمس شاص جر

 رك أورب لا ير نوةزهتسيء هب أوناك ام اوبن أ مييتاي فوسق مهءاج امل حلا أوبك دقف د نيضرعم
 ىِرْجت رمخألا انلعجواراردم مييلعءامسلا انلسراو ركل نكمت رلام ضرالا ىف مهلنكم نرق نم مهلبق نم اله 2 /[|:لعح ءارارده ميلعةامسلا انلسراو ركل كم لام ضرألا ىف مهلنكم ن رق نم مهلبق نم حلهأ وام مو ولو م وص رم م دك م حض 00 مور ساس سر 2 0 س_مظوص ص ءدطد سير“ 2 جرت حم هس و. موس أخ

 ا را سل -- م رم ولم د ودم وصد 2-20 #نءس أ سم 0 0 م ورموؤس > 22

 هوُسلَف اطر ف ابدعي انو جَاءَ مدقبْ ماندو مب مهنتك منحت نب
 نورفاكلا كرشي هتينادحوو هللا دوجو ىلع ةعطاقلا نيهاربلاو ةرهابلا لئالدلا كلت دعب مث يأ «نولدعي
 مهلعف نم بيجعت كلذ يفف .٠ مهلايخب اهودّلو ًاماهوأو . مهيديأب اهوتحن ًامانصأ هب نوواسيف مهرب
 ضرألاو تاومسلا هقلخ نأ ىنعملا نأل نيرفاكلا لعف حبق ىلع ةلاد ةيآلاو : ةيطع نبا لاق مهل خيبوتو
 [ىااذهف مهبرب اولدع دق هلك اذه دعب مث . نيبت دق كلذب هماعنإو . تعطس دق هتايأو . ررقت دق اهريغو

 يذلا وه هلك اذه حوضو دعب يأ ؟ ينمتشت مث كيلإ تنسحأو كّئم أو كئيطعأ نالف اي: لوقت
 نم ًالجأ مكل ردقو مكح يأ 4 ًالجأ ىضق مئإ نيط نم مدآ مكابأ قلخ يأ 4« نيط نم مكفلخ
 لوألا لجألاف ًاعيمج مكثعبل هدنع ىمسم رخآ لجأو يأ «هدنع ىّمسم لجأوإ هئاهتنا دنع نوتومت نمزلا
 هنو ركنتو ثعبلا يف نوكشت رافكلا اهيأ متنأ مث يأ «نورققم معنا مث» روشنلاو ثعبلا يناثلاو توملا
 يف دوبعملا مّظعملا هللا وه يأ «ضرألا يفو تاومسلا يف هللا وهو#» ةميظعلا تايآلا كلت روهظ دعب
 هنوعديو ضرألاو تاومسلا يف نم ةيهولألاب هل رقيو هدحويو هدبعي يأ : ريثك نبا لاق ضرألاو تاومسلا

 ام ملعيو» مكنّلَعو مكرس ملعي يأ «مكرهجو مكرس ملعي )ف "'هللا هنومسيو ًابهرو ًابغر
 اموإ لاقف مهضارعإو مهدانع نع ىلاعت ربخأ مث . هيلع مكيزاجيسو رش وأ ريخ نم يأ «نوبسكت
 تايآ نم ةيآ وأ تازجعملا نم ةزجعم وأ ةلدألا نم ليلد مهل رهظي ام يأ «ميهبر تايآ نم ةبآ نم مهيتأت
 مهكرت دارملاو : يبطرقلا لاق اهيلإ اوتفتلي ملو اهيف رظنلا اوكرت لإ يأ «نيضرعم اهنع اوناك الإ» نآرقلا
 ىتلا ليهينل اهماقأ يتلا تازجعملاو . لجو زع هللا ديحوت ىلع اهب اولدتسي نا بجي يتلا تايآلا يف رظنلا
 نآرقلاب اوبذك ىأ «م هداج امل قحلاب اوبذك دقف# "”هبر نع هب ىتأ ام عيمج يف هقدص ىلع اهب لدتسي
 نا باقعلا مهم لحي فوس ىأ 4نو ئرهتسي هب اوناك ام ءابنأ مهيتأي فو سف هللا دنع نم مهءاج يذلا
 مث . مهئازهتسا ىلع باقعلاو باذعلاب ديعو اذهو ٠ نوئزهتسي هب اوناك ام ربخ مهل رهظيو ًالجآ وأ الجاع
 ىأ «نرق نم مهلبق نم انكلهأ مك اوري ملأ» لاقف ممآلا نم مهقبس نمب رابتعالا ىلع ىلاعت مهضح
 ملام ضرألا يف مهاّتكم# ؟ كلذ اوفرعي ملأ ءاينألا مهبيذكتل مهلبق ممألا نم انكلهأ نمب نوربتعي الأ
 ةكم لهأ اي مكطعن مل ام ضرألا يف نيكمتلاو شيعلاو ةعسلا بابسأ نم مهانحنم يأ «مسكل نكف
 ىرجت راهنألا انلعجوإل ارد مهيلع ردي ًاعباتتم ًاريزغ رطملا انلزنأ يأ «ًاراردم مهيلع ءاهسلا انلسرأو#

 )١( ريثك نبا (؟) 58/5 طيحملا رحبلا 574/1١ )”( ىبطرقلا 58/5 ,



 ماعئألا ةروس (5) م

 روع دءإ سوس حاسس 0

 ألا ضل اكلم اَنلَرا ولو كأم هيلع َلِزنَأ هول أوناَو يد نيم رحال ؟دنه نإ |اورتك ناقل مهيديأب ب
 0 ل مو 00 هك سمس رع

 نم لس ًعزسأدَلَم د َنوُسِلاَم مطير هلل كلم هئلَعجْولَو ت١ تورط
 راس اس ص سل اس ال ه رر# عج 2ع 5 5 -ٍ وص وص - 7 7 م

 ةيفع نك بكس ورطنا م ضرألا اوريس لقا نوُزتس هدأ وناك ام مهتم أورخس نيب قاس كِل

 2ك 0 همس مسمرلو

 لإعل را سنت ع نكح د لك ىلا كرستال ترف هج نزعل

 راثلاو راهنألا نيب فيرلاو بصيخلا يف اوشاع ىتح مهزانمو مهراجشأ تحت نم يأ #مهتحت نم

 نأ رافكلل ديدهت اذهو « مهبونذ ببسب ممهانكلهأف اوصعو اورفكف يأ #«مسمه ونذب ممانتكلمأف»

 «نيرخآ ًانرق مهدعب نم انأشنأو» ضرألا يف مهنيكمتو مهتوق لاح ىلع ءال ؤه باصأ ام لثم مهبيصي
 مهكالهإب نيبطاخملل ضيرعت هيفو : نايحوبأ لاق مهريغ نيرخآ ًاموق نيبذكملا كالهإ دعب نم انثدحأ يأ

 ًاباتك دمحم اي كيلع انلزن ول يأ «ساطرق يف ًاباتك كيلع انلزن ولو ”مهلبق نم كلهأ مى اوصع اذإ

 لك مهنع عفتريل ديلاب وسمو كلذ اونياعف يأ «مييديأب هوسملفإ اوحرتقا امك قرو ىلع ًابوتكم
 ةي ؤر دنع نورفاكلا لاقل يأ 4نيبم رحس الإ اذه نإ اورفك نيذلا لاقلإ» بايترا لك لوزيو لاكشإ
 حضوأ مهتءاج ولو نونمْؤي ال مهنأ ضرغلاو ٠ . حضاو رحسالإ | اذه ام ًادانعو تن اتنعت ةرهابلا ةيآلا كلت

 هتوبنب دهشي كلم دمحم ىلع لزنأ اله يأ 4كلم هيلع لزنأ الول اولاقو# لئالدلا رهظأو تايآلا

 انملكيو هارن ثيحب كلم هيلع لزنأ اله ىأ : دوعسلا وبأ لاق ضيضحتلل اله ىنعمب «الولإ»و هقدصو

 مهب تبيعو ليجلا مهيلع تقاض املك اهب نوللعتي يتلا ةقفلملا مهتافارخو ةققحملا مهليطابأ نم اذهو يبن هنأ
 قحل اورفك مث هونياعو اوحرتقا امك كلملا انلزنأ ول ىأ عرمألا يضقل ًاكلم انلزنأ ولو» "للعلا
 ال مث يأ «نورظنُي ال مثإ» ًالاح هللا هكلهأ نم ؤي مل مث ةيآ بلط نم نأب هللا ةداع ترج |مك ”مهكالهإ

 هفتح نع ثحابلاك  حارتقالا كلذ يف مهنإف « مهبلط ةباجإ مدعل ليلعتلاك ةيآلاو ءنورخ ْوْي الو نولهمي

 ةقاط ال مهنأل لجر ةروص يف ناكل ًاكلم لوسرلا انلعجول ىأ «ًالجر هانالعجل اكلم هانلعج ولو هفْلِظِب
 ىلع نوطلخي ام مهيلع انطلخل يأ «نوسبلي ام مهيلع اسبللو» هتروص يف كلملا ةيؤر ىلع مه
 نبا لاق كلمب سيلو ناسنإ اذه اولاق ناسنإ ةروص يف كلملا اوأر ول مهنإف . مهئافعض ىلعو مهسفنأ
 رولا نمةكئالملا ىلإ رظنلا نوعيطتسي ال مهنأل لجر ةروص يف الإ مهاتأ ام كلم مهاتأ ول : سابع

 لك نع نورفاكلا ؟زهتسا قل هللاو ىل «لبق نم للرب :ىرهتسا لفلرو لكك يبنلل ةيلست ىلاعت لاق مث

 ءال ويب ل زنوطاحأ يأ «نوئزهتسيهباوناكام مهنم اورخس نيذلاب قاحف» مهيلإ اوثعب نيذلا مهئايبنأب ممألا
 اورظنا مث ضرألا يف اوريس لق رافكلل ديدهت رابخإلا اذه فو . مهئازهتسا ةبقاع لسرلاب نيئزهتسملا

 وهو هتي ؤر نوقيطي ال ذإ هتي ؤر لوه نم اوتاملًاكلم انلزنأ ول ىتعملا : ليقو (”) . م /؟ دوعسلا وبأ (9) الال /4 طيحملا رحبلا )١(

 . رصتخملا 254 ١/ ريثك نبا (4) 5417/5 يبطرقلا يف اذك سابع نبا نع لوقنم
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 نإو يه َنيِبمْلا زوم كلو رهن 201010 هنع فرصنر نم 07 جيظع 5 موي
 الف رضي هلأ كسسَم

 م َقْوَف راف وهو نيج ٌريدَق , ونقل سس هلا مهل ىئاك

 هجري
 اورظناف ضرألا يف اورفاس : نيرخاسلا نيئزهتسملا ءال ؤل دمحم اي لق ىأ «نيبذكملا ةبقاع ناك فيك
 مهكلهأ فيك ممألا نم الخ نم راثآب اوربتعتل باذعلا ميلأو باقعلا نم مكلبق ةرفكلاب لح اذام اولمأتو
 نمل دمحم اي لق يأ «ضرألاو تاومسلا يف ام نمل لق » ٍنيربتعملل و اوحبصأو هللا

 «هلل لق# تيكبت لا ؤس وهف رافكلا ىلع ةجحلا ةماقإل لا ؤسلاو ؟ًافرصتو ًاكلمو ًاقلخ ًاعيمج تانئاكلا
 وأ مهفارتعاب امإ لكلا قلاخ هنأل ةرورضلاب كلذ ىلع نوقفاوي رافكلا نأل هلل يه ًاهيبنتو ًاريرقت مهل لق يأ
 فطلتلا ضرغلاو ًاناسحإو ًالضفت ةمحرلا هسفن مزلأ يأ «ةمحرلا هسفن ىلع بستكإ مهيلع ةجحلا مايقب
 يأ «هيف بير ال ةمايقلا موي ىلإ "مكنعمجيل» نمجرلا ىلإ مهتبانإو ناميالا ىلإ مهئاعد يف

 اورسخ نيذلا» مكلامعأب مكيزاجيل هيف كش ال ىذلا ةمايقلا موي ىلإ نيثوعبم مكروبق نم مكنرشحيل

 مهل ماقي ال اذهلو نونم ؤي ال مهف ايندلا يف ةثيسلا مهلامعأو مهرفكب اهوعاضأ يأ «نونمؤي ال مهف مهسفنأ
 «راهنلاو ليللا يف نكس ام هلو# ميلألا باذعلاو ميحجلا ىوس اهيف بيصن مهل سيلو ةرخآلا يف نزو
 مومع دارملاو . هفرصتو هرهق تحتو هقلخو هدابع عيمجلا راهنلاو ليللا يف رقتساو لح ام لجو زع هلل يأ
 ريغأ لقإ» مههاوحأب ميلعلا دابعلا لاوقأل عيمسلا يأ «ميلعلا عيمسلا وهو ءيش لكل ىلاعت هكلم
 رطاف# ؟ ًادوبعم ذختأ هللا ريغأ نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي لق يأ خيبوتلل ماهفتسالا «ًايلو ذختأ هللا

 لحي و هيما «معطُي الو معطي وهو» قباس لاثم ريغ ىلع اههعدبمو (مهقلاخ يأ «ضرألاو تاومسلا
 نأ ترمأ ينإ لقإ) ©”مهيلإ جايتحا ريغ نم هقلخل قزارلا وه يأ :ريثك نبا لاق قَّزَرَي الو قزري العو

 الوإ» ةمألا هذه نم هّلل ملسأ نم لوأ نوكأ نأ ينرمأ يبر نإ | دمحم اي مهل لق يأ «ملسأ نم لوأ نوكأ

 مالسإلاب ترمأ : هانعمو يرشختزلا لاق نيكرشملا نم ننوكت ال : يل ليقو يأ «نيكرشملا نم ننوكت
 يننإ ًاضيأ مهل لق يأ «ميظع موي باذع يبر تيصع نإ فاخأ ينإ لق ؟كرشلا نع تيبنو

 فرصينموأ #همحردقف ٍزئمويسنعفرصي نم ةمايقلا موي وه ميظع موي باذع يبر ريغ تدبع نإ فاخأ

 يف مكنعمجيل هللاو يأ رظنلا مهافغإو مهكارشإ ىلع ديعولل قوسم فانثتسا ةلمجلاو فوذحم مسق باوج ادعت رسما ولا لاك و١

 ا//؟فاشكلا(") 2. هال. ١/ ريثك نبأ رصتخغم (70) خلا روبقلا



 ماعنألا ةروس (5) فذ

 الف رضب هللا كنسي نإوإ» ةرهاظلا ةاجنلا يأ «نيبملا زوفلا وه كلذوإل هللا همحر دقف باذعلا هنع

 الو وه الإ هل فراص الو عفار الف ضرم وأ رقف نم ةدش دمحم اي كب لزنت نإ يأ «وه الإ هل فشاك

 ةمعنو ةحص نم ٍريخب كبصي نإو يأ «ريدق ءيش لك ىلع وهف ريخب كسسهي نإو# هاوس هفشك كلمي
 دارفنال ةينادحولا ىلع ناهرب ةيآلاو : ليهستلا يف لاق رضلاو ريخلا لاصيإ ىلع رداقلا هدحو هنأل هل دار الف
 قوفرهاقلا وهو "”نيكرشملا ىلع درو نيهارب فاصوألا نم اذه دعب ام كلذكو ريخلاو رضلاب ىلاعت هللا
 هل تنعو ةربابجلا هل تّلذو باقرلا هل تعضخ ىذلا وه يأ : ريثك نبا لاق «رسيبخلا ميكحلا وهو هدابع
 ”ءايشألا عضاومب ريبخلا هلاعفأ عيمج يف ميكحلا وهو ءيش لك رهقو هوجولا

 بر هللا الإ ءانثلاو دمحلا قحتسي ال ىأ رصقلا ديفت ةغيصلا «هلل دمحلا»-١ : ةغاللَتلا
 نيملاعلا ١

 . قابطلا ةيعيدبلا تانسحملا نم هيف «رونلاو تاملظلا لعج# - "

 هتردق تايآ حوضو دعب هريغ هب اولدعي نأ داعبتسا هيف «نولدعي مهبرب اورفك نيذلا مثإ» -*

 . حيبقتلاو عينشتلا ةدايزل ريمضلا عضوم «مهبرإ» برلا عضوو

 . قابط |مهنيب *مكرهجو مكرس» - ؛

 . لسرم زاحم وهف نرق لهأ يأ «نرق نم - 4
 زاجم وهف ءامسلا نم لزني هنأل ءامسلاب هنع ربع رطملا ىأ «ًاراردم مهيلع ءامسلا اناسرأوإل -؟

 اضي

 . ريثكتلاو ميخفتلل لسر ريكنت #«لسرب ءىزهتسا# -1

 هلل دمحلا» ةحتافلا ةروس يهو هلل دمحلا» ب تأدتبا روس سمح ميظعلا نآرقلا ىف : ٌةَدُتاََف
 يذلا هلل دمحلا# فهكلا ة ةروسو # ضرألاو تاومسلا قلحخ ىذلا هلل دمحلا# ماعنالاو #«نيملاعلا بر

 رطاف ء ةروسو #«ضرألا يف امو تاومسلا ف ام هل ىذلا هلل دمحلا# بس ة روسو ٍ«باتكلا هدبع ىلع لزنأ

 «نيلهاجلا نم ننوكتالف . . ىلإ . . هللا لق ةداهش ربكأ ءيش يأ لقإ» : ىلاعت هللا لاق

 . (*”ه) ةيآ ةياهن ىلإ )١19( ةيآ نم

 ةروسلا لوأ نم هتينادحوو هتردق ىلع نيهاربلاو لئالدلا ةماقإ يف هركذ لج ضافأ امل : َهََساَمملا

 نيبذكملا نآرقلل نيدحاجلا فقوم ركذ مث مالسلا هيلع دمحم ةوبن قدص ىلع ىلاعت هتداهش انه ركذ ةميركلا

 . ةمايقلا موي ةديدشلا مهترسحو 3 يحولل

 عمج مةّنكأ» رابتخالا ةنتفلا «مهتنتف» فيوخت هيف رابخإ : راذنإلا «مكرذنأل» : صتكتنسغللا

 مالا ١/ ريثك نبا (؟) 4 /؟ ليهستلا (1)



 عع عباسلا ءزجلا

 عمج ليطابأو تافارخ «ريطاسأ» تّمّص وأ تلقث اذإ هنذأ ترقو لاقي ًالقث «ًارقو» ءاطغلا وهو نانك
 دعتبا اذإ هنع ىأت لاقي نودعبي «نوأني# '”تاهرثلاو ليطابألا : ريطاسألا ىرهوجلا لاق ةروطسأ

 : ديبعوبأ لاق ريصقتلا كرت ىلع ةردقلا عم رصق : طرف «انطرف هأَجَف اذإ هتغب : لاقي ةأجف © ةتغب»

 ىلإ دحجلا نع سفنلا فرص : وهللا «توهل» نولمحي «نورزي#رزو عمج مهبونذ «مهرازوأ» عّيض : طرف
 . كاهلأ دقف كلغش ام لكو ء لزحلا

 رمأ نم لوقت امب كقدصي ًادحأ ىرن ام : دمحم اياولاق ةكم ءاسؤر نأ يور -( : : لوزنلا ُبَيَس
 كل دهشي نم انرأف ةفص الو ٌركذ مهدنع كل سيل نأ اومعزف ىراصنلاو دوهيلا كنع انلأس دقلو , ةلاسرلا
 ةيآلا "4 . . مكنيبو ينيب ديهش هللا لق ؟ ةداهش ربكأ ءيش يأ لقإ» هللا لزنأف ؟ معزت امك لوسر كنأ

 ىلإ اوسلج « ثراحلا نب رضنلا »و « ةريغملا نب ديلولا ١و « نايفس ابأ » نأ سابع نبا نع - ب

 مكثدحأ تنك ام لثم نيلوألا ريطاسأ لاقف ؟ دمحم لوقي ام : رضنلل اولاقف نآرقلا أرقي وهو ةيهللا لوسر
 "”# .. هوهقفي نأ ةنكأ مهبولق ىلع انلعجو كيلإ عمتسي نم مهنمو» هللا لزنأف ةيضاملا نورقلا نع
 . ةيآلا

 ينربخأ مكحلا ابأ اي : هل لاقف « ماشه نب لهج يبأ » ب ىقتلا «قيرش نب سنْخألا » نأ يور - َج

 امو قداصل ًادمحم نإ هللاو : لهج وبأ لاقف انريغ دحأ اندنع سيل هنإف ؟ بذاك مأ وه قداصأ دمحم نع

 رئاسل نوكي اذايف ةوبنلاو . ةباجحلاو « ةياقسلاو . ءاوللاب « ّيصق ونب » بهذ اذإ نكلو .ءطق بذك

 . ةيآلا #9 . . كنوبذكي ال مهنإف نولوقي يذلا كنزحيل هنإ ملعن دقإ» هللا لزنأف ؟ شيرق
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 م هدي رذأل نارا اذنه ّلِإ ىحوأو زكشييو نيب دش هللا لك ا م ئأ لق
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 نه توك ان *ئِرب ىّنِإو دحاو هنلإ وه ام لك دق للُق ئرنأ هلا هلل عمد نودهشتل

 دهشي ىتح ةداهش مظعأ ءيش يأ دمحم اي مهل لق يأ «ةداهشربكا ءيث يأ لف» : ركسيفللا
 يل دهشي هللا مهل لقو تنأ مهبجأ يأ «مكنيبو ينيب ديهش هللا لقإل ؟ ةوبنلا ىوعد يف قداص ينأب يل
 ربكأ ءيث يأ مه لق ٍِكَي دمحم هيبنل هللا لاق : سابع نبا لاق ةداهش يل هللا ةداهشب ىفكو ةوبنلاو ةلاسرلاب

 نمو هب مكرذنأل نآرقلا اذه لإ يحوأو» ”مكنيبو ينيب ديهش هللا مهل لقف ّالإو كوباجأ نإف ةداهش
 ىلإ مجعلاو برعلا نم نآرقلا هغلب نم لك رذنأو ةكم لهأ اي هب مكرذنال نآرقلا اذه لإ يحوأو يأ «غلب

 هللا لوسر قدص ىلع  ةداهش ربكأ وه يذلا  هللاب داهشتسالا ةيآلاب ٌدوصقملاو : يزج نبا لاق ةمايقلا موي

 مكنإأ» 0هقدص ىلع ةلادلا هتزجععم راهظإو ٍةِلكَي دمحم انديس ةوبن ةحصب هملع يه اذهب هللا ةداهشو ليي

 ؟هللا عم ةغآ دوجوب نورقتل نوكرشملا اهيأ مكنثأ يأ خيبوت ماهفتسا# ىرسخأ ةهآ هللا عم نأ نودهشتل

 111/5 يبطرقلا (”) . ١57 ص لوزنلا بابسأ (؟) . 585/4 نايبلا عمجم )١(

 ه /" ليهستلا (1). 8. /4 رحبلا (08) ١/ 1١8 1 ريبكلا ريسفتلا ()
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 ظأ نمو يج َنوئمْؤي ال مهف مهسفنأ أور نيا مه ءآنبأ نوفر اب ,هنوفرعي بنتكلا مهلا ني
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 وكأني لوَُتمعاهيجج مهرس مويو » نوهطلا حلقبإا نإ ةدحاعب بدك واط لعاكرتفأ نم

 نبك رظنا هج نيك انكم ألف نأ الإ منَ نكت 1 تج نوت منك نيا كفار نبأ
 ,2# 6 . رعرب ساس سس سس سل حاس ريا ساس تا ريع ل سمس ريم وس و ريبمر 2 ريم 2 ربت يلامو رعد

 نأ ةنك أ ميمولق ىلع انلعجو كيلِإ عمتس نم مهنمو 2 َنورتفي أوناك ام مهنع لو ميسفنأ جلع أوبك
 ال لقإل ؟ هللا ةينادحو ىلع ةجحلا مايقو ةلدألا حوضو دعب ىرخأ ةهلآ هللا عم نأ نودهشت فيكف
 دحاو هللا نأب دهشأ امنإ دمحم اي لق يأ «دحاو هلإ وهافإ لقؤ» كلذب دهشأ ال مه لق يأ «دهشأ
 نأ ىلاعت ركذ مث , مانصألا هذه نم ءىرب انأو يأ «نوكرشت ام ءيرب يننإو» دمص درف . دحأ
 دوهيلا ينعي «مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي باتكلا مهانيتآ نيذلا» لاقف دناعمو لهاج نيب رافكلا

 امك ليجنوالاو ةاروتلا يف روكذم وه ام ىلع هتعنو هتيلحب ِِلكك يبنلا نوفرعي اودناعو اوفرع نيذلا ىراصنلاو
 لهأ ةفرعمب ةكم لهأل داهشتسا اذهو : يرشغتزلا لاق ًالصأ كلذ يف كشي ال هدلو مهنم دحاولا فرعي
 مل مهنأل نورساخلا مه كئلوأ يأ «نونؤي ال مهف مهسفنأ اورسخ نيذلا#» ©هتوبن ةحصبو باتكلا

 «هتايآب بّذك وأ ًابذك هللا ىلع ىرتفا نمم ملظأ نمو» تايآلا حوضو دعب ِي دمحمب اونمؤي
 تازجعملاو نآرقلاب بّذك وأ بذكلا هللا ىلع قلتخا نم ملظأ دحأ ال يأ يفنلا هانعمو يراكنإ ماهفتسالا
 غلاب هدحو بيذكتلاو ءارتفالا نم الك نأب ناذيإلل «وأ» ةملكو : دوعسلا وبأ لاق أرحس اهاّسو ةرهابلا

 ىَّنأ هللا مهلتاق ! هتبثأ ام اوفنو هللا هافن ام اوتبثأف (مهنيب اوعمج دق مهو فيكف . ملظلا ِق طارفإالا ةياغ

 ول ةلاسرلا يعدم نأ ىلإ ةراشإ هيفو بّذكملا الو يرتفملا حلفي ال يأ 4نوملاظلا حلفي ال هنإ# ©”نوكفؤي
 نيذلل لوقن مث ًاعيمج مهرشحت مويو» تازجعملا روهظل ًالح نوكي الف هللا ىلع ًايرتفم ناكل ًابذاك ناك
 نيذلا مكؤاكرش نيأ#» داهشألا سوءر ىلع مهل لوقنو باسحلل ًاعيمج مهرشحن موي ركذا يأ «اوكرشأ
 ماهفتسالا نم دارملاو : ىواضيبلا لاق ؟ هلل ءاكرش اهومتلعج يتلا مكتهلا نيأ يأ «نومعزت متنك

 مهتهلا نيبو مهنيب لاحي هلعلو نالوعفملا فذحف هللا عم ءاكرشو ةهلأ مهنومعزت يأ «نومعزتإ# و خيبوتلا

 «”بذك وهف نآرقلا يف معُز لك : سابع نبا لاق "هيف ءاجرلا اهب اوقلع يتلا ةعاسلا يف اهودقفيل رلئنيح
 اولاق نأ ًالإ» قئاقحلا اوأرو لا ؤسلا اذهب اوربتخا نيح مهياوج نكي مل يأ «مهتنتف نكت مل مئثإ»
 اوءربت : يبطرقلا لاق نيكرشم انك ام انبر اي هللاو مهوقب نيبذاك اومسقأ يأ «نيكرشم انك ام اتّبروّللاو

 صالخإلا لهأل هللا رفغي : سابع نبا لاق نينمؤملل هترفغمو هزواجت نم اوأر امل هنم اوفتناو كرشلا نم

 ىلع متخيف ١ نيكرشم نكن ملو بونذ لهأ انك اّنِإ : لوقن اولاعت اولاق كلذ نوكرشملا ىأر اذإف مهبونذ
 رظنا يأ «مهسفنأ ىلع اوبذك فيكر ظنأ# ”نوبسكي اوناك امب مهلجرأ دهشتو مهيديأ قطنتو مههاوفأ

 ميبذك نم بيجعتلل اذهو . بويغلا مالع مامأ اهنع كارشإالا يفنب مهسفنأ ىلع اوبذك فيك دمحم اي

 )١( /؟ فاشكلا 9 )١( ص يواضيبلا (”) 448/5 دوعسلا وبأ ١54 ) )0يبطرقلا 1٠01/5



 م6 0 ءزجلا

 لمع خس

 آًده نإ ًاورفك يذلا لوفي نوادي هلواج نإ يح أيوا دل لك اور نإ اَرقَو ياذا وهوه

 وأ 10 مصاص ظ سر جس 2 00 ا حل

 ولو هدو نورس امو مهسفنأ الإ نكي نإ و هنع َنوعَْيو هنع نومي مهو هج َنيِلْوَأْلا ريطسأاّلإ

 همس حس لت هل ل هل هم هه مم حاس م

 مك ادب لب © َنيِنمْؤمْلآ نم َنوُكَنواَنير تلب ', اعيبّكن الو درئانتيلدي اقف اا لعأ أوفقو وذا ري
 م ورد مريول سور

 ينل ئاَيح ال ! ىه نإ ارلكو جودك اتاري لقلت نية ل6
 راما اس سل

 اوُكوُذَف لاَ انبرَو لبو قفا ادم سبل لَك يَ عاود عير 5 نيئوعبمب نحن امو

 باغو مهتهلآ ةعافش نم هنونظي اوناك ام لطبو ىشالت يأ 4نورتفي اوناك ام مهنع لضو# حيرصلا
 لاقف نآرقلا عاجسا نيح نيكرشملا لاح ىلاعت فصو مث . ءاكرشلا نم هللا ىلع هنورتفي اوناك ام مهنع
 نآرقلا ولتت نيح دمحم اي كيلإ يغصي نم نيكرشملا ءالؤه نمو يأ «كيلإ عمتسي نم مهنمو#

 يما ينو ناقل هتف لل ةيلغأ مهولق ىلع اناعج يأ 4. رميقفي نأ ةثكا رات ىلع ا ساسوو

 ججحلاو تابآلا نم اوأر ايهم يأ «ايي اونمؤي ال ةيآ لك اوري نإوإف '”ةغلابم رقولاو ةكالاب ربعو هوعمتسا
 ريطاسأ الإ اذه نإ اورفك نيذلا لوقي كتولداجي كوءاج اذإ ىتحإ# دانعلا طرفل اهب اونمؤي ال تانيبلا

 الإ اذه ام نآرقلا نع نولوقي نيلداجم كوءاج اذإ مهنأ ىلإ ةرباكملاو بيذكتلا نم اوغلب يأ #نيلوألا

 سانلا نوهني نويذكملا 0 الؤ يأ دن نود ع ويت مهو نول يطأ تافارع

 نيحييقلا نيلعفلا نيب اوعج دق مهف رثك نبا لاق كلذب نورعشب يو مهسفنا الإ عينصلا اذهب نوكلع امو

 «رانلا ىلعاوفتو ذإ ىرس ولوإل نو رعشي امو مهيلع الإ هلابو دوعي الو عفتتي ا دحأ نوعدب الو نوعفتتي ل

 عماسلا هردقي ام غن أ نوكيل فذح امنإو "ًاعينش أرمأ تيأرل هريدقت فوذحم عولإ» باوجو : يواضيبلا

 اوبذكي الو ًاحلاص ًالمع اولمعيل ايندلا ىلإ عوجرلا اوت يأ انبر تايآب بذك الو درت انتل اي اولافف)»
 ةدوعلا اونمتف ًاقداص ًاناميإ هللاب نم ؤنو قدصن ايندلا ىلإ انعجر اذإ ىأ «نينمؤملا نم نوكنو# هللا تايآب

 «لبق نم نوفخي اوناك ام مهل ادب لب# ينمتلا كلذل أدر ىلاعت لاق للزلا اوكرادتيو لمعلا اوحلصيل
 اوُمنامل اوداعل اودر ولوإ# كلذ اونمتف مهحئابقو مهب ويع نم ايندلا يف نوفخي اوناكام ةمايقلا موي مهل رهظ يأ
 رفكلا ىلإ اوداعل - توملا دعب ايندلا ىلإ ةعجر ال هنأل ضرفلا ليبس ىلع  اودر ول ىأ #*نوبذاكل مهنإو هنع
 يأ «نيثوعبمب نحن امو ايندلا انتايح الإ يه نإ اولاقو# ناميالاب مهدعو يف نويذاكل مهنإو لالضلاو

 لحل ص ىواضيبلا (*) ما/8 ١/ ريثك نبا (5) 2 /؟ ليهستلا )١(



 ماعنألا ةروس (5) سل

 رصاص ع و ع ع ا ف ع رك مو ع لع 2 مس رلر امور ما صاع

 انترسحل اولاق ةَتْغِب ةعاسلا مهن اج اَذإ | جبع فاما أوك يذل ريح دق تجوع كا باّذعلا

 الو صاع لو ص جت سو # سم وريم سوم را ومو مد مص

 وحلو بعل الإ ايندلآ قل داس عن سس

 200 ري كيا -ِ 2 3 00 00 ل - ع را ل

 ل 2000

 « مسير ىلعاوفقو ذإ ىرت ولو# روشن الو ثعب الو ايندلا ةايحلا هذه الإ يه ام راجفلا رافكلا كئلوأ لاق

 . باقعلل هديس يدي نيب يناجلا دبعلا فقوي امك بابرألا بر مامأ باسحلل اوسبح ذإ مهاح ىرتول يأ
 داعملا اذه سيلأ ىأ «قحلاب اذه سيلأ لاق فقوملا ةعاظف نم ليوهتلل فوذحم «ولو» باوجو
 اوقوذف لاق# قحل هنإ هللاو ىلب اولاق يأ «انبرو ىلب اولاق» بيذكتلا ىلع عيرقتلل ةزمهلاو ؟ قحب

 ربخأ مث . هللا لسر مكبيذكتو ايندلا يف مكرفك ببسب باذعلا اوقوذ يأ 4نورفكت متتنك اب باذعلا

 ىستحإل ثعبلاب نوبذكملا ءال ؤه رسخ دقل يأ#هللا ءافلب اوبّذك نيذلا رسخ دق »لاقفرافكلاءال ؤه نع ىلاعت
 : يبطرقلا لاق اهتقو اوفرعي نأ ريغ نم ًةأجف ةمايقلا مهتءاج اذإ ىتح ىأ «ةقغب ةعاسلا مهتءاج اذإ
 اياولاق ىأ «اهيف انطرف ام ىلع انترسح اياولاق# «اهيف باسحلا ةعرسل ةعاسلاب ةمايقلا تيمس

 يأ «مهروهظ ىلع مهرازوأ نولمحي مهو لامعألا حلاص نم ايندلا يف انعّيضو انرصق ام ىلع انتمادن
 ”هاثآلا راصآ مهقاقحتسال ليثمت اذهو : ىواضيبلا لاق مهروهظ ىلع مهبونذ لاقثأ نولمحي مهنأ لاحلاو
 لمحت نع ةيانك اذهو : ىزج نبا لاق . روهظلا ىلع لاقثألا لمح ةداعلا نأل غم هروهظ ىلع# لاقو

 يف هل لثمتي نأ دعب هلمع هبكري رفاكلا نأ ىوُر دقف ةقيقح مهروهظ ىلع اهنولمحي مهنإ ليقو .« بونذلا
 يأ #«نورزي ام ءاس الأ# "”ةروص نسحأ ىف هل لثمتي نأ دعب هلمع بكري نم ؤملا نأو . ةروص حبقأ
 ءانفو اهتدم رصقل رورغو لطاب ىأ وهو بعل الإ ايندلا ةايحلا امو رازوألا نم هنولمحي ام سئب

 نم نيقتملا هللا دابعل ريخ ميعنلا عاونأ نم اهيف امو ةرخآلا يأ «نوقتي نيذلل ٌريخ ةرخآلا ٌرادللو# اهتذل

 نولقعت الفأ ىأ «نولقعت الفأ» اهرورس مهنع بهذي الو اهميعن مهنع لوزي ال ةمئاد اهنأل ءانفلا راد

 يذلا كنزحيل هنإ ملعن دق# لاقف هل هموق بيذكتل هيبن ىلاعت لس مث ؟ ايندلا نم ريخ ةرخآلا نأ
 رحاس هنإ نولوقي اوناك : نسحلا لاق مهيلع كفسأتو كنزحو كل مهبيذكتب ًاملع انطحأ دق يأ 4نولوقي
 ةليخد يف مهنإف يأ 4نودحجي هللا تايآب نيملاظلا نكلو كنوبذكي ال مهنإف#نونجمو نهاكو رعاشو
 : سابع نبا لاق مهبيذكتل نزحت الف دانع نع نودحجي مهنكلو كقدص نودقتعي لب كنوبذكي ال مهسوفن
 لهج وبأ ناكف نودحجتي اوناك مهنكلو ءىش ىف بذكي ال هنأ اوفرعف نيمألا ىمسي ْخْكَي هللا لوسر ناك

 كلبق نم لسر تبّذك دقلو» هب انتتج ام بذكن امنإو قدصمل اندنع كنإو دمحم اي كبذكن ام : لوقي

 )١( ص ىواضيبلا (؟) 4177/5 يطرقلا 1١594 )*( طيحملا رحبلا (4) 1/7 ليهتلا ١١5/4



 نو عباسلا ءرجلا

3 
 َك 0004 00 38 اي

 نك مضار يع مك اكنإَو عج نمل يَ نمل ءآج قلو هللأ تلماكل لدم الو انرصن مهلتا
 2 ماس رو ساس سس م ع عر 0 امو --_- 2 الا ا ا يل راسل

 ع دهأ ىلع مهعمجلا هلل هللأ او باع 3 امسلآ ىف املس وأ ضرألا ىف اًُهَن نبي نأت عطتسأ

 ساد صام عرس

 يه نيله نم نتوكَت

 مهاتأ ىستح اوذوأوإ ءازهتسالاو بيذكتلا نم مهموق نم مها ام ىلع اوربص يأ وب م ىلع اوريصف

 لدبم الو# رصنلاب هل دعوو . ربصلا ىلإ داشرإ ةيآلا فو . هللا مهرصن ىتح هللا يف اوذوأو يأ «انرصن

 «نييلسرملا أبن نم كءاج دقلو» دعولل ةيوقت اذه يفو . هللا ديعاومل يأ : سابع نبا لاق «هللا تاملكل
 الو لستف مهموق ىلع مهانرصنو مدانيجنأ فيك اوذوأو اوبذك نيذلا نيلسرملا رابخأ ضعب كءاج دقلو يأ

 دق مالسوالا نع مهضارعإ ناك نإ ىأ 4« مهضارعإ كيلع ربك ناك نإو# مهرصن |ىك كرصان هللا 0

 ًانكسمو ًابرس بلطت نأ تردق نإ يأ 4ضرالا يفًاقفن يغتبت نأ تعطتسا نإفإ» دمحم اي كيلع قش
 امم ةيآب مهينأتف ء ءامسلا ىلإ هب دعصت ًادعصم ىأ «ةيآب مهيتأتف ءاسلا يف الس وأ» ضرألا فوج يف

 ىلإ مهاد هلا دارأول يأ نسما نم ننوكت اق ىدكأ ىلع مس لا راش عرف لش يتارلا

 « لمجملا لسرملا  ىمسي هيبشت هيف «مهءانبأ نوفرعي كه ١- : ةغالتبلا

 ءاكرش مهنومعزت يأ فذحلاب زاجيإ هيف #«نومعزت متنك نيذلاو» - "

 ةراعتسالا قيرطب ليثمت وهو ناذآلا يف رقولاو بولقلا يف ةنكألاب رّبع «ًارقو مهاذآ فو - 4

 . نآرقلا نع مهضارعإال

 مهيلع رفكلا ليجستل ريمضلا عضوم رهاظلا عضو ةاورفك نيذلا لوقيإ» - ©

 صقانلا سانجلا ةيعيدبلا تانسحملا نم امهنيب #نوأتيو نوهني# - 5

 بذكلا نأ ىلع هيبنتلل « ماللا ١و « نإ ١ نيدكؤمب ةدكؤم ةغيصلا تدرو #نوبذاكل مهنإو# -

 ةغلابم وهللاو بعللا سفن ايندلا تلعج ثيح غيلب هيبشت وهو بعل الإ ايندلا ةايحلا امو» - 4

 «رابدإو لابقإ يه امنإف » : ءاسنخلا لوقك

 . خيبوتلل ماهفتسالا «نولقعت الفأ# -



 ماعنالا ةروس (1) "م4

 ٠ - ريثكتلاو ميخفتلل لسر نيونت «لسر تبذك# .

 دقو ًاباوج هل يضتقي «رانلا ىلع اوفقو ذإ ىرت ولو» ىلاعت هلوق : رخفلا مامإلا لاق : ةيبمت
 غلبأ ءايشألا هذه يف باوحجلا فذحو . رعشلاو نآرقلا ىف ريثك ههابشأو . نأشلل ًايظعتو رمألل ًايخفت فذُح
 بهذ - باوجلا نع تكسو - كيلإ تمق نثل هللاو : كمالغل تلق ول كنأ ىرت الأ هراهظإ نم ىنعملا يف
 ولو « يغبت ماسقألا يأ ردي مل هنأل هفوخ مظعو ءرسكلاو . لتقلاو . برضلا نم هوركملا عاونأ ىلإ هركف

 نأ تبثف . برضلا ريغ أئيش غلبت مل كنأ ملعل باوجلاب تيتأف كنبرضأل كيلإ تمق نئل هللاو تلق
 "”فوخلا لوصح ىف ًاريثأت ىوقأ باوحلا فذح

 # ا # *

 «نيملاظلاب ملعأ هللاو . . ىلإ . . هللا مهثعبي ىتوملاو نوعمسي نيذلا بيجتسي افإ# : ىلاعت هللا لاق

 . (88) ةيآ ةياهن ىلإ ("5) ةيآ نم

 ركذ ٠ مالسلا هيلع يبنلاب ناميالا نعو نآرقلا نع نيكرشملا ضارعإ ىلاعت هللا ركذ اخ : ٌهَّساَتملا
 ةلزنمب مهف نورفاكلا امأو . نونمؤملا هب يدتبي ءافشو رون نآرقلا نأ وهو كلذ ىف ببسلا تايآلا هذه ىف

 مكبلا مصلاب مههبشو تايآلا ضعب نيكرشملا حارتقا ركذ مث . نوبيجتسي الو نوعمسي ال نيذلا ىتومل
 نولقعي ال نيذلا

 نم هءاسأبلا» عراضوهف عرض : لاقي ةلذلا يهو ةعارضلا نم عرضتلا «اوعرضت» : ّىتتغفغللا

 يف ءارضلاو . لاومألا يف ءاسأبلا : يبطرقلا لاق ءالبلا وهو رضلا نم «ءارضلا# رقفلا وهو سؤبلا

 هنمو سئي اذإ لجرلا سلبأ نم ريخلا نم سئايلا : سلبملا #نوسلبم# «"رثكألا لوق اذه . نادبألا

 مهلسن نم مهفلخ : موقلا ربادو رخآلا : ربادلا «ربادإ "” لجو زع هللا ةمحر نم سلبأ هنأل « سيلبإ »

 : رعاشلا لاق اوكلهأو اولص ؤتسا ينعي : برطق لاق

 (اورصتنا الو ًافرص هل اوعاطتسا اهف مهرباد ضخ باذعب وكلهأف

 «نيلصافلا» ةناهإلا عم داعيإلا : درطلا «درطتإ هنع ضرعأ ءيشلا نع فدص «نوفدصيإل
 نيمكاحلا

 2 بيهص )هدلعو ِقِلَو هللا لوسر ىلع شيرق نم ألملا رم : لاق دوعسم نبا نع : لوزرملا ُبَبَس

 ! كموق نم ءالؤبب تيضرأ : دمحم اي اولاقف نيملسملا ءافعض نم مهريغو «رامعو . لالبو ٠ تاّبخو

 لزناف كانعبُّإ مهتدرط نإ كلعلف كنع مهدرطا ! مهيلع هللا نم نيذلا ءالؤهأ ! مه ًاعبت نوكن نحنفأ

 "7" ةيآلا «ههجو نوديري ٌيئعلاو ةادغلاب ممر نوعدي نيذلا درطت الو# ىلاعت هللا

 ؟* ص ةبيتق نبال نآرقلا بيرغ (#”) 4174/5 يبطرقلا (؟9) ١5/ .201١19 ريبكلا ريسفتلا )١(
 ١54 ص كوزنلا بابسأ (م) . 4377/5 يبطرقلا ف اذك تلصلا يبأ نب ةيمأل تيبلا (4)



 +مذ عباسلا ءزجلا

 اصر هع حرا رس ساس يرق راس ل رس ل هه هم خا دل 2010

 يَ ءدَيَلع لزم الل اولاكو 0 َنوعَجْري ه ل ا ا ل بيتنا«
 راموس ع ل راس 1 2

 ضل ىف ةباَد نمامو 80 .توملعبال مهرتك | نكلو ةيع لن نأ ع ٌرداَق هلأ نإ ْلُ ءدير نم

 مس ا رمور ها سام مص 2

 ديك وز ني تكلا ينال 0 دل هيَحاَجر بطي ريتطالو

 1 ا 400 24 رخ ادد لد و

 لوبق 8 نوعمسي نيذلا 00 3 07
 مهنأل رافكلا كلذب ينعي : ريثك نبا لاق «هللا مهثعبي ىتوملاو# لاقف أدتبا مث مالكلا مت انهو . ءاغصإو

 لاقو "”مهيلع ءارزإالاو مهب مكهتلا باب نم اذهو . داسجألا تاومأب هللا مههبشف بولقلا ىتوم
 نوعمسي ال نيذلا ىتوملا دادع يف ه هركذ ىلاعت مهلعجف ٠ يتولا عم هللا مهتعبي رافكلاو يتعب: يربطلا

 الو هتايآب نوربتعي الو هللا ججح نوربدتي ال اوناك ذإ . ًالوق نوهقفي الو . ءاعد نولقعي الو . ًاتوص

 مهيزاجيف هللا ىلإ مهعجرم مث يأ «نوعجري هيلإ مثال "هللا لسر بيذكت نع نورجزنيف نوركذتي
 هقدص ىلع لدت ةزجعم دمحم ىلع لّرُي اله ةكم رافك لاق يأ «هبر نم يآ هيلع زن الول اولاقوإ» مهل امعأب

 يذلا نآرقلاب ةجحلا ةماقإو نيهاربلا روهظ دعب ًاتنعت مهنم اذه ناكو يبطرقلا لاق ةدئاملاو اصعلاو ةقانلاك

 امب مهيتأي نأ ىلع ٌرداق ىلاعت وه ىأ «ةيآ لّزَنُي نأ ىلع رداق هللا نإ لق "”هلثم نم ةروسب اوتأي نأ اوزجع
 اوبلط ام قو اهزنأ ول هنأل ءالبلا مه بلجتسي اهنازنإ نأ نوملعي ال يأ 4نوملعي ال مهرثكأ نكلوإ اوحرتقا

 «ضرآلا يف مباد نم امو» ةقباسلا ممألاب لعف امك ةبوقعلاب مهلجاعل اونمؤي مل مث
 ف ريطي رئاط نم الو يأ «هيحانجب ريطي رئاط الو» ضرألا هجو ىلع يشمي ناويح نم ام يأ
 اهلاجآو اهقازرأو اهلاوحأ ردقو هللا اهقلخ مكلثم ةقولخم فئاوط الإ يأ « مكلاثمأ ممأ الإ» هيحانجب وحلا
 ىلع ليلدلاك نوكيل هريبدت ةعسو هملع لومشو هتردق لامك ىلع ةلالدلا كلذ نم دوصقملاو : ىواضيبلا لاق
 رمأ نم ًائيش نآرقلا يف انلفغأ امو انكرت ام يأ «ءيش نم باتكلا يف انطرف امإل 'ةيآ لّزني نأ ىلع رداق هنأ

 حوللا باتكلاب دارملا نإ :ليقو هانيب الإ مهرومأ يف هيلإ سانلا جاتحي نيدلا
 مهبر ىلإ مثإ» "'هبتكن ملف ائيش ظوفحملا حوللا يف انكرت ام :ىنعملا نوكيو ظوفحملا
 اهضوعيف ريطلاو باودلا نم اهلك ممألا ينعي : يرشختزلا لاق مهنيب يضقيف نوعمجي يأ «نورشحي
 يف مكبو مص انتايآب اوبذك نيذلاو# '”ءانرقلا نم ءامجلل ذخأي هنأ ىور امك ضعب نم اهضعب فصنيو
 نوطباخ قحلاب نوقطني ال مكب لوبق عامس هللا مالك نوعمسي ال مص نآرقلاب اوبذك نيذلاو يأ 4تاملظلا

 )١( ريثك نبا ١/1/5 )5( يربطلا 41/1١ )”( ص ىواضيبلا (4) 1419 /5 يبطرقلا .١7

 ) )0هيضتقي يذلا اذهو : لاق مث ميظعلا نآرقلا باتكلاب دارملا نأ طيحملا رحبلا يف نايحوبأ حجرو نيلالجلاو يرشحتزلاو يربطلا رايتخا اذه

 فاشكلا (8) ةيطع نبا أدب هبو ىنعملاو ةيآلا قايس ١5/7



 ماعنألا ةروس (6) ول

 2. 22 باع ب يوم م 26 22 و هل ءلر دا د 4 سم روس 2 مومعاآ 8م 2 > حرت_س س1

 نوعدي هأيإ لب ير نيقدلص متنك نإ نوعدت هللا يغأ ةعاسلا كشك وأ هللا باذع ركدتا نإ متيءرأ لف
 رع مسخ 7 هم 41 بدو م وأ وام امم ما عم مهموم سم رش < وهضص ام رعوم 7 . 1

 مهلنذخاف كلبق نم مما ىكإ انلسرا دقلو :) نوكرشام نوسنتو ءاش نإ هيلإ نوعدتام فشكحيف

 سجس ى2 مري رار“ و ماع 0 00 هس ربت امص مس ص ريك سمس س22 مما د دة دمر

 نيزو مهبولق تسق نكللو وعرضت انساب ماجد اكو 2 نوعرضتي مهلعل ءارضلاو ءاسابلاب

 آب أحرف وح وى لمَب بأ عطاك ويم وُ انف هج ميثم اَم ندا مق
 سا م اموو سام ل رعي سمو 0 0 هده ماض رغم مس رب و6 رخ اس سر سوس رب لوس ع ناس 4

 2 نييلعلا بر هلل دمحلاو أوملظ نيذلا موُمْلآر اد عطقف 2) نوسلبم مه اذإف ةتغب مهلنذخا ًاونوأ

 وهو مصأ لثمك مهمهف مدعو مهملع ةلقو مهلهج يف مهلثم ىأ لثم اذهو : ريثك نبا لاق رفكلا تاملظ يف
 ىلإ اذه لثم ىدتبي فيكف . رصبي ال تاملظ يف اذه عم وهو ١ ملكتي ال يذلا وهو مكبأ . عمسي ال يذلا

 هللا أشي نم ىأ «ميقتسم طارص ىلع هلعجي أشي نمو هللضي هللا أشي نم ! هيف وه امم جرخي وأ قيرطلا
 وأ هللا باذع مكاتأذإمكتيأرألقإ مالسإلا نيدل هقفويو ىدهلا ىلإ هدشري هتياده أشي نمو هللضي هلالضإ
 ةتغب ةمايقلا مكتنأ وأ مكلبق نم ىتأ امك هللا باذع مكاتأ نإ ينو ربخأ يأ بيجعت ماهفتسا «ةعاسلا مكتتأ
 متنك نإ ؟مكنع رضلا فشكل هللا ريغ نوعدتأ يأ «نيقداص متنك نإ نوعدت هللا ريغأ# ؟ نوعدت نم
 ىلاعت هنوصخت لب يأ «ءاش نإ هيلإ نوعدت ام فشكيف نوعدت هايإ لبظ مكعفنت مانصألا نأ يف نيقداص

 يأ «نوكرشت ام نوسنتو#» هفشك ءاش نإ هفشك ىلإ هنوعدت ىذلا رضلا فشكيف دئادشلا ىف مكئاعدب

 انلسرأ دقلو »هاوس نود هدحو رضلا فشك ىلعرداقلا وهيىلاعت هللا نامكداقتعالاهنوعدتالفتهآلا نوكرتت

 مهوبذكف كلبق نم نيريثك ممأ ىلإ ًالسر انلسرأ دقل هللاو يأ ٍةِلكيهللا لوسرل ةيلست هذه «كلبق نم ممأ ىلإ
 يكل يأ #نوعرضتي مهلعل» عاجوألاو ماقسألاو سؤبلاو رقفلاب يأ «ءارضلاو ءاسأبلاب مهانذخأفإ

 نيح اوعرضت الهف يأ ضيضحتلل الول «اوعرضت انسأب مهءاج ذإ الولف# ةبانبالاو للذتلاب هللا ىلإ اوعرضتي

 ىلإ مهوعدي ام مايق عم اوعرضتي مل مهنأ مهنع ٌرابخإو ءاعدلا كرت ىلع باتع اذهو . باذعلا مهءاج

 نيزو# ناميإلل نلت ملف مهبولق تسق ثيح ضيقنلا مهنم رهظ نكلو يأ 4 مُييولق تسق نكلوإ عرضتلا
 امل يأ «هب اورُكذ ام اوسن (ملف# لالضلا ىلع رارصإالاو يصاعملا مه نيز ىأ 4نولمعي اوناك ام ناطيشلا مه
 اب اوحرف اذإ ىتحإ» مهل ًاجاردتسا تاريخلاو معنلا نم ىأ «ءىش لك باوبأ مهيلع انحتف# هب اوظعُو ام اوكرت
 ةأجف انباذعب مهانذخأ ىأ «نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذخأ» ًارطب اودادزاو ميعنلا كلذب اوحرف يأ «اوتوأ
 مهرخآ نع اوكلهو اولص ؤتسا يأ «اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف#ربخ لك نم نوطناق نوسئاي مه اذإف

 . ةبعكلا برو موقلاب ركم : نسحلا لاق نيرفاكلا كالهإو لسرلا رصن ىلع يأ 4نيملاعلا بر هلل دمحلاو»
 وه امنإف بحي ام هيصاعم ىلع ايندلا نم دبعلا يطعي هللا تيأر اذإ ) ثيدحلا فو ”اوذخأ مث مهتجاح اوطعأ

 ٠ ه١/18 ربثك نبا رصتخم ١/ لالاه  )١( ريثك نبا(1)



 عوأ عباسلا ءزج ا

 رق

 فرص فكر طنا وب كامل ريع هلل نم ميو لع َمَحوك د صبأو ركع هَل دان ميرأ ل
 د #3 2 مرئددوو ل2 رع رورو جونو ل ءط#«موم مرر رب ءط بآ »ا ءذردو معدل سر ىهادير ىو م و

 © نوبلظلا مول الإ كلبي له ةرهجوأ هت هللاب ادع كذتا نإ كتي ءرالق 0 نوفدصي مه مث تنيآلا
 مسا قرم م ظعوم ع )# رلى ومم  ىس 17 مع هام همس 0 زلال  سيللع د روردر و وز مر

 نيذلاو ©©نونزحي مه الو مييلع فوخ الف حلصأو نما نف نير ذنمو نير شبم الإ نيلسرملا لسرت امو

 بيل مَع الو للان ارح ىدنع ركل لوُهأ ال لق 70 َنوُفسْفَي أوناك اهب باَدعْلأ مهسَي اننا
 سا هور مدل 2 مورد مدكذ دود ةءم مو ّ سمس رولماوج ع ا جعم كر سا ىو اس رب رعد لل

 7 توزكفتت الفأ ريصبلاو ئمعألا ىوتس له لق ىلإ عحوبام الإ عتأ نإ كلم ىلإ ركل لوقأ الو

 ةتغب مهانذخأ اوتوأ امب اوحرف اذإ ىتح ءيش لك باوبأ مهيلعانحتف هب اوركُذ ام اوسن|ملف» أرق مث جاردتسا
 نيدناعملا نيبذكملا ءال ؤهل دمحم ايلق ىأ «مكراصبأو مكعمس هللا ذخأ نإ متيأرأ لق»“”«نوسلبم مهاذإف

 مكبولق ىلع عبط يأ « مكب ولق ىلع متخوإ» مك عأومكمصافمكساوح هللابهذأ ول ينو ربخأ ةكم لهأ نم
 مكيلإ كلذ در ىلع ردقي هللا ربغ دحأ له يأ «هب مكيتأيوللا ٌريغ هلإ نمط مهفلاو لقعلا اهنع لاز ىتح
 تايآلا حضونو نيبن فيك رظنا يأ «4نوفدصي مه مث تايآلا فّرصن فيك رظنا» ؟ مكنم هللا هبلس اذإ
 وأ ةتغب هللا باذع مكاتأ نإ مكتيأرأ لق# نوربتعي الف اهنع نوضرعي كلذ دعب مه مث انتينادحو ىلع ةلادلا

 له راهنلاب وأ ليللاب ًانايعوأ ةأجف لجاعلا هللا باذع مكاتأ نإ ينوربخأ نيبذكملا ءال و لق ىأ «ةرهج
 مترفك مكنأل متنأ الإ باذعلاب كلبي ام يأ يفنلا ىنعمب ىراكنإ ماهفتسالا «نوملاظلا موقلا الإ كلي

 . باوشلاب نينمؤملا ريشبتل الإ لسرلا لسرن ام يأ *نيرذنمو نيرشبم الإ نيلسرملا لسرن امو# متدناعو
 فوخ الف حلصأو نمآ نمف# تايآلا نم نورفاكلاهحرتقي امب اوتأيل مههاسرإ سيلو . باقعلاب نيرفاكلاراذنإو
 دارملاو نونزحي مه الو ةرخآلا يف مهيلع فوخ الف هلمع حلصأو مهب نمآ نمف يأ «نونزحي مه الو مهيلع

 اوناك امب باذعلا مهسمي انتابآب اوبذك نيذلاو# نيقتملل ءازجلا راد ةرخآلا نأل نونزحي الو نوفاخي ال مهنأ

 هللا ةعاط نع مهجورخو مهقسف ببسب ميلألا باذعلا مهسميف هللا تايآب نوبذكملا امأو ىأ 4نوقسفي

 اي لق يأ «بيغلا ملعأ الو هللا نئازخ يدنع مكل لوقأ ال لق# "”نورفكي يأ نوقسفي : سابع نبا لاق
 هللا نئازخ نأ يعدأ تسل تاداعلا قراوخو تايآلا ليزنت كيلع نوحرتقي نيذلا ةرفكلا ءالؤهل دمحم

 لوزن تقو نع ينولأست ىتح بيغلا ملعأ ينأ ًاضيأ يعدأ الو تايآلا ليزنت ىلع اوحرتقت ىتح لإ ةضوفم
 ءامسلا ىلإ دوعصلا ينوفلكت ىتح ةكئالملا نم ينأ يعدأ تسلو ىأ «كّلم ىنإ مكل لوقأ الو# باذعلا

 ًالوسر تنك نإ هل اولاق نيح تلزن ةيآلا هذهو يواصلا لاق برشلاو لكألا مدعو قاوسألا يف ىبثملا مدعو
 ال هناحبس هللا ديب كلذ نأ ربخأف انراضمو انح اصمب انربخأو انرقف ينغيو انيلع عسوي نأ كبر نم بلطاف

 ىلع ًاليلد كلذ ىلإ يتباجإ مدع اولعبت ىتح ةثالثلا ءايشألا هذه نم ًائيش يعدأ ال ينإ : ىنعملاو "هديب

 ١1/75 نيلالجلا ىلع ىىواصلا ةيشاح (”) 8437 / ريسملا داز (7) دمحأ مامإلا هجرخأ (1)



 ماعتألا ةروس (5) ندي

 در الو نوُفَتي مَعَ ميِفَساَلَو ل ىلو ءهنود د نم مط سي ا كإ را نواحي نيا هي رذنأو
 مييلع ٌكباسح نم امو و يش * نم ميراسح ْنِم َكيلعام رههجونوديرب , ىشعلاو ة ةلدغلاب اب مهر نوعي نيل وضم ل وه ص سجد < 7 00 رجس سل را حس

 ملل نم الون اووي ضب مُهَضَعَب انف َكَِدكَو يج َنيَِطلا نم نوُكَشف مدرطتق وى 2 نم

 كبر بنك ودلع مكس لق ند نومي يذلا 21ج اَذإَو ص َنيرككشلاب لعلب هَل 2
 ىلإ هيحوي ىذلا هللا يحو لإ هيلإ مكوعدأ ايف عبتأ ام يأ «ىلإ ىحوُي ام الإ عبتأ نإ يتلاسر ةحص مدع

 «نوركفنت الفأ» ؟ يدتهملاو لايغلاو نملاو رئاخلا ىواسي له يأ «ريصبلاو ىمعألا يوتسي له لقؤ»
 اي فوخ يأ «مهير ىلإ او رشي نأ نوفاخي نيذلا هب رذنأو» ؟ نوركفتت الف نوعمستا يأ خيبوتو عيرقت
 هنأكو : نايحوبأ لاق رشحلا باذع نوعقوتي نيذلا هديعوو هللا دعوب نيقدصملا نينم ؤملا نآرقلا اذبم دمحم

 الو يلو هنود نم مهل سيلإط هبي مأرو مهعدف نوضرعملا ةرفكلا امأو هّناهإ ىجري نم نآرقلاب رذنأ : ليق

 ارض لكل رت ىأ ب رغب مهلعلا» ل عقب قشالو عرسي ا هللا ريغ مهل سيل يأ «عيفش
 نينم ْوملا ءال ؤه درطت ال يأ «ههجو نوديري يشعلاوا ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا درطت الوإ» يصاعملاو رفكلا

 هللا نم برقلا كلذب نوسمتلي ءاسملاو حابصلا يف ًامود ممر نودبعي نيذلا دمحم اي كسلجم نم ءافعضلا
 هللا لوسرل نوكرشملا لاق نيملسملا ءافعض نم ةعامج ببس يف ةيآلا تلزن : ىربطلا لاق هاضر نم ٌوندلاو
 ام مهمالسإ ف ًاعمط كلذ لص يبنلا دارأو ”كسلجم انرضحو كانيشغل كنع ءال وه تدرط ول : هك

 لاق يبر ىلع الإ ميباسح نإ حون لوقك مهبونذو مهامعأب ذخا ؤت ال يأ «ءيش نم مهباسح نم كيلع
 هجو ريغ كتبحصب اودارأ نإ مهبولق يف امب الو مهبونذب ذخاؤت ال ىنعملاو هلبق امل ليلعتلاك اذه : ىواصلا
 نوديري# هلوقب صالخإالاب مهل هللا دهش دقف الإو نوكرشملا هلاق ام ميلست ضرف ىلع اذهو « هللا

 مهباسحب تنأ ذخا ؤت ال ىنعملاو مالكلا ةقباطمل ديكأتلا اذهو «ءيش نم مهيلع كباسح نم اموإ» "”4ههجو

 كقزر الو كيلع مهقزر سيل ىنعملاو ء قزرلا باسحلاب دارملا نإ ليقو ؟ مهدرطت ملف كباسحب مه الو
 نإ كنإف مهدرطت ال يأ «نيملاظلا نم نوكتف مهدرطتف# ''نيملاعلا بر هللا مهايإو كقزري امنإو مهيلع

 : يبطرقلا لاق مالسلا هيلع هنم كلذ عوقو نم هاشاحو ماكحألا نايبل اذهو . نيملاظلا نم نوكت مهتدرط

 كلذكوإ» ' هلمع طبحي الو كرشي ال هنأ هنم هللا ملع دقو 4كلمع ٌنطبحيل تكرشأ نثلإ» ىلاعت هلوقك اذهو
 اطيب نعم مولع هللا نب ءالؤلأ اولزتملا» عيضولاب تاي رشلاو ىيقفلاب يذلا ةرانبا ىأ 4 عتب ةهضعت انتا

 نم مالسإالا لإ قبسلاو ةيادهلاب مهيلع هللا ْنم ءارقفلاو ءافعضلا ءال ؤهأ ءاينغألاو فارشألا لوقيل يأ
 سيلأ# مهيلع ًادر ىلاعت لاق هًالوسر هللا ثعب يذلا اذهأ» مهلوقك ءازهتساو ًاراكنإ كلذ اولاق !! اننود

 كءاج اذإوظريرقتلل ماهفتسالاو .هيزخيفرفكي نمو هيدهيفركشي نمب ملعأ هللا يأ ؟4نيركاشلاب ملعأب هللا
 ٠ نيرسفملا ضعبو ىربطلا اذه ىلإ بهذ (8) 0137/5 ىواصلا ةيشاح (”) 4/1١١" يربطلا () م4 /4رحبلا 0)

 "7 ةيالاول يبطرقلا 49]



 داتا عسباسلا ءزسملا

 رو جرو رس رووم مم و1 م م 2 م مس سم 28غ

 كلك © محروم هنأف َحَّلَصأو هدب نم بان م لباس سم َلَعْرمأهَلا هيَت لع

 منوه نيدو هبأ ذأ تبي ىلإ لق ه© تيرا لست غل تليآلا لصفن

 وتو قوتي لل ل هيلا الات طقس ذل خسا اوهأ عب تال لك

 ددع َّنَأَوَل لق © يلصَملا ريح وه نط سكب احلا نإبة دب نومَسلاَم ىدنعام دوو لو ص ماعم ياسو هما جرم
 2 ىلا ءاموأ لطم رم -2 مو جيم رئادق >إ مارا نص ص ع

 يج َنيِللظلاب ملعأ هللأو ٌدكديبو تبي يملا ىضقل هب نولجعتسلام

 ةالصلا هيلع هيبن هللا ىهن نيذلا يف تلزن :يبطرقلا لاق «مكيلع ٌمالس لقف انتايآب نونمؤُي نيذلا
 نأ ينرمأ نم يتمأ يف لعج ىذلا هلل دمحلا )لاقو مالسلاب مهأدب مهآر اذإ ناكف مدرط نع مالسلاو

 هسفن ىلع مكبر بتك» مهيولقل ًابييطتو مهل ًاماركإ مالسلاب مهأدبي نأب لكي رمأو "” (مالسلاب مهأدبأ

 دصق ريغ نم ةئيطخ يأ 4ةلاهجبأءوسمكنم لمع نم هنأ» ًاناسحإو هنم ًالضفت ةمحرلا هسفن مزلأ يأ «ةمرلا
 روفغ هنأف حلصأو هدعب نم بات مثإ رفألا بكر هتلاهج نمو مارح نم ًالالح ملعي ال يأ : دهاجم لاق
 بات نمل ةمحرلاو ةرفغملاب دعو وهو , هل رفغي هللا نإف هلمع حلصأو بنذلا كلذ دعب نم بات مث يأ «ميحر
 نيكرشملا تالالض ىلع ججحلاو لئالدلا ةروسلا هذه يف انلصف امك يأ 4تايآلا لصفن كلذكو حلصأو
 نيمرجملا قيرط رهظتو حضوتتلو يأ «نيمرجملا ليبس نيبتستلو» نيدلا رومأ مكل حضونو نّيبن كلذك
 ءالؤهل دمحم اي لق يأ هللا نود نم نوعدت نيذلادبعأ نأ تيم ينإ | لق#مهلبس نيبتستو مهرمأ فشكنيف

 «مكءاوهأ عبتأ ال لقإط هللا نود نم اهومتدبعو ةهلآ اهومتمعز يتلا مانصألا هذه دبعأ نأ تيب“ ينإ نيكرشملا
 نإ تللض دق يأ «نيدتهملا نم انأ امو أذإ تللض دق مهالض ببس ىلع هيبنت هيفو , هللا ريغ ةدابع يف ىأ

 يتلا هللاةعيرش نم ةريصب ىلع يأ « يبر نم منيب ىلع ينإ لقإ» نيدتهملا ةرمز يف نوكأ الو مكءاوهأ "تعبتأ
 يأ ه«هب نولجعتست ام يدنع ام8 هللا دنع نم ينءاج يذلا قحلاب متبذكو ىأ مهب متبذكو# ىلإ اهاحوأ
 ٍرطمأفإ» مهوق يف ه هولجعتسا ىذلا باذعلا ينعي : يرشخغغعزلا لاق باذعلا نم هب مكردابأ ام يدنع سيل

 صقي# هدحو هلل الإ هريغو باذعلا رمأ ىف مكحلا ام يأ هلل الإ مكحلا نإإ» "”4 ءاهسلا نم ةراجح انيلع

 نأ ول لقإ هدابع نيب نيمكاحلا ريخ وهو يناشلا نايبلا هنيبيو قحلا ربخلا ربخي يأ «نيلصافلا ريخ وهو قحلا
 يأ «مكنيبو ينيب رمألا يضقلإ» هنولجعتست يذلا باذعلا رمأ يديب نأ ول يأ «هب نولجعتست ام يدنع
 هللاو» "”مكتكلهألو ةعاس مكلمهأ مل : سابع نبا لاق هللا ديب هنكلو مكنم حيرتسأل مكل هتلجعل

 . ديدهتو ديعو هيفو ٠ مهتبوقع رخأ ءاش نإو مهلجاع ءاش نإ مهب ملعأ ىلاعت وه يأ 4نيماظلاب ملعأ

 مهيولق تومل رافكلا نع ةرابع ىتوملا نأل ةراعتسا هيف «هللا مهثعبي ىتوملاو## - ١ : هغالتلا

 )١( ريسملا داز (") 58/7 فاشكلا (5) 1478 /1 مجرملا سفن / ٠8607



 ماعنألا ةروس (6) و

 هانمزلأ# هلوقك لمعلل ًازاجم لمعتسي دق رئاطلا نأل زاجملا مهوت عفدل ديكأت «هيحانجب ريطيإ» - "

 «هقنع يف هرث

 ةادألا هنم تفذحف مالكلا مدعو عامسلا مدع ف مكبلا مصلاك ىأ غيلب هيبشت «مكبو مصإلا-*

 . هبشلا هجوو

 . فوصوم ىلع ةفص رصق وهف ء رضلا فشكل هربغ نوعدت ال يأ رصق هيف «نوعدت هاّيِإ» - 4

 . لاصئتسالا باذعب مهكالهإ نع ةيانك «رباد عطقف#  ه

 .نم ؤملاو رفاكلا نع ةراعتسا «ريصبلاو ىمعألا# - 1

 عاوتأ نم نيتلمجلا نيتاه يف #ءيش نم مهيلع كباسح نم امو ءيش نم مهباسح نم كيلع امإ#

 بر هلل دمحلاو اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقفإ» ىلاعت هلوق يف يرشغزلا لاق : هداف
 «”هسقلا لزجأو معنلا لجأ نم هنأو ةملظلا كاله دنع دمحلا بوجوب ناذيإ اذه # نيملاعلا

 نوديري# لاق ىلاعت هنأل هب صالخإلا ءاعدلا ف بجاولا نإ : نيرسفملا ضعب لاق : ةدنئاتف

 . ايندلا ضارغأ نم ءيشل نوكت نأ يغبني ال تاعاطلا عيمج اذكهو #ههجو

*# # + 

 . (/7) ةيآ ةياهن ىلإ (64) ةيآ نم «رييبخلا ميكحل غلا ميكحلا وهو ةداهشلاو بيغلا ملاع . . ىلإ . . وه الإ اهملعي ال بيغلا حتافم هدنعو» : ىلاعت هللا لاق

 تاق نع ةلدالا ركذب هيفا + دعتادجوو ةدوجو لع نيهاربلاو ةلذآلا لام مقا 1 .ةيتسانملا
 ىلع هتمعن ركذ مث ٠ لامجلاو لالجلا تاففص رئاسو , هلالجو .هتمظعو . هتردقو . هملع : ةيسدقلا

 هلسر ىبصعو هرمأ فلاخ نمت ماقتنالا ىلع هتردقو . دئادشلا نم مهئاجنإب دابعلا

 عبتت ةقرفلا : ةعيشلا «أعيش» سفنلاب ذخأي يذلا مغلا : بركلا «برك» :صتحسفللا
 ةيدف «لدع#» كالهلل هسفن ناسنإلا ميلست : لاسيإلا «اولسبأ# عايشأو عيش ىلع عمجيو ىرخألا
 ام «بيغلا# هنم جرخم ىلإ يدتهي ال رمألا يف ددرتلا : ةيحلا «ناريحإ راحلا ءاملا ميمحلا «ميمح»
 نوعمجت 4« نو رشْحت» نايعلل ًارهاظ ًادهاشم ناك ام # ةداهشلا 3# ساوحلا نع باغ

 18/7 فاشكلا (1)



 7 عبالا ءزجلا

 مسلس و مس 2 جم برأ | و دووم سدو دو ا و 2 تمجد يك 0 3

 اهلعبالإ ا ني طقم او رتبي لاَ رخال امال قاعي رددنعو *

 صه 0 تام

 ٍلِبْنآب مدفوَتب ىذا وهو 8 نديم تك ىف الإ يابا طر الو ضرألا تمل يف ةبَح الو

 ىلا علا رورو جر ىيريار ل تل 2 م4 سنع جى“ رسولا س2 00اللا ا

 منك ام مكبني من ركعج م 4 هيلإ مث ىلا سردي ل محرح ام ملعيو

 رومألا يهو بيغلا نئازخ هللا دنع يأ وه الإ اهملعي ال بيغلا حتاقم ههنعو» : رياسيفنلا
 نم رحبلاو ربلا يفام ملعيو يأ «رحبلاو ربلا يفام ملعيو# وه الإ | اهب طيحي الو اهملعي ال ةيفخلا ةبيغملا
 الإ ةقرو نم طقست امو# هتردقو هملع اهعسو بئاجعو ملاوع لك يفو ًاليصفتو ةلمج تاناويحلا

 اهطوقس تقو ملعي الإ رجشلا نم ةقرو طقست ال يأ تايئزجلاب هملع ةطاحإ يف ةغلابم «اهملعي
 الإ ضرألا نطاب يف ةريغص ةبح الو يأ «ضرألا تاملظ يف ةبح الو# اهيلع طقست يتلا ضرألاو

 الو يأ 4نيبم باتك يفالإ سباي الو بطر الوإو اهلكأي نمو تبنت مكوال وأ تبنت لهو اهناكم ملعي
 ىلإ رظناو (2: نايح وبأ لاق "١ظوفحملا حوللا يف لجسمو هللا دنع مولعم وهو الإ فافجوأ ةبوطر هيف ءيش
 ًايناث مث «بيغلا حتافمإ» وهو سحلاب نحن هكردن ال لوقعم رمأب ًالوأ أدب : تامولعملا هذه بيترت نسح
 با طوع را يح دل نا مث «رحبلاو رسبلا# وهو سحاب هنم ًاريثك كردن رمأب

 (0تايئزحلاو تايلكلاب ملاع ىلاعت هنا لع كلذ لدق .نضرألا نطي ىف ةبح ءامتخا وهو لس ىناثلاو لع نم

 لمعلا نم متبسك ام ملعيو ليللاب مكميني يأ «راهنلاب محرج ام ملعيو ليللاب مكافوتي يذلا وهو»
 ىف مكحاو رأض بقي : سابع نبا لاق « حاورألا ضبق وه لب ةقيقح ًاتوم كلذ سيلو : يبطرقلا لاق راهنلاب

 « ىمسم لجأ ىضقيل هيف مكذعبي مث» يورخألا ثعبلا ىلع لالدتساو رابتعا اذه يفو . ؟”مكمانم
 بلاغ نأل راهنلا ىلع دئاع ريمضلاو « مكتايح عاطقنال ىمسملا لجألا اوغلبتل راهنلا يف مكظقوي مث يأ

 اهب مكتبني مثال ةمايقلا موي هيلإ مكعجرم مث يأ «مكعجرم هيلإ مئث» ليللاب مونلا بلاغو هيف ةظقيلا

 ىلاعت ركذ مث . رشف ارش نإو . ٌريخف ًاريخ نإ اهيلع مكيزجيو مكل امعأب مكربخم يأ «نولمعت متنك

 ضعب هنم ءىزتجت ًاعئار ًامالك ةيآلا هذه لوح لالظلا هريسفت يف «بطق ديس و مالسإلا ديهش بتك (9) . ١45 /4 طيحملا رحبلا (1)

 يف الو ضرألا يف ٠ ناكملا يف الو نامزلا يف ءيبش هنع دني ال يذلا طيحملا لماشلا هللا ملعل ةروص ةيآلا هذهو » هارث هللا بّيط لاق . تارقف

 ءارو قلطنيل ىرشبلا لايخلا نإ . بطرو ن رميايو .ء تيمو يح نم . وجلا تاقبط يف الو ضرألا فوج ىف . رحبلا يف الو ربلا يف « ءايسلا

 يف ةموتخملا بويغلا راتسأ داتري وهو شعتريل نادجولا نإو . دوهشملا نوكلا اذه دودح ءارو . لوهجملاو مولعملا قافآ داتري ريصقلا صنلا

 تابايغ قو « ربلا لهاجم يف لوجيو , وه الإ اهملعي ال هللا دنع اهلك اهحتافم . راوغألاو قافآلاو دامآلا ةديعبلا . لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا

 « كانهو انه طقسن ةقرو لك ىلع هللا نيعو , دع اهيصحي ال ضرألا راجشأ نم ةطقالا قاروألا عبتيو « هللا ملعل اهلك ةفوشكملا رحبلا

 نع ءىش هنم دني ال ضيرعلا نوكلا اذه يف سباي لكو بطر لك بقريو . هللا نيع نع بيغت ال ضرألا تاملظ يف ةءوبخم ةبح لك ظحليو
 اذكه مسرت يهو . لوهجملاو مولعملاو . بوجحملاو روظتملا نم راوغأ يف ةلوج . لوقعلا لهذتو سوعرلا ريدت ةلوج اهنإ . طيحملا هللا ملع

 . 98 /” ريسملا داز (4) © /9 يبطرقلا (#) . 7417 /9/ نآرقلا لالظ يف « زاجعإلا هنإ الأ . .. تاملك عضب يف ةلماش ةلماك ةقدب



 ماعنألا ةروس (5) عود

 خم ا رعروومصم ري وسو سا ورب سس ربا ىلع م رى مو

 مهو ان اًملسر هيفوت توملا رف دحأ ءاج اذ جّيح هع د لَو. هدابع قر قه جدأ

 نم محيي نم لَ ف ه0 نيبسنل 11 عرسأو هو خلا هلال يَا هلم ما لإ أو اودر م © َنوطرَفياَل
 مرق سس يم ريع م ماا 5 راع ل ساس ل تو و ب م

 ميج هللآ لف كج نب ركذَشلأ نم وعسل ءوذله نم اندجنأ نبل ةيفخواع :رضن ,ةتوعدت رحبلاو ربل تلملظ

 ه1 جحر سهم سا رب اس سو مل هس سولام 4 سس َ همر 2 ا

 تحن نم وأ ركقوف نم اباذع مكحيلع تعبي نأ خم رداَعْنآَ ره لَك مج وكر من | مث برك لك نمو اهنم

 ةتمظعو هلالخ عضحو ء يش لك رهف يذلا ره ىأ «وكابع قف رفانلا رفو» لاف هئايربكو هتملفع ل الع

 وبأ لاق نوبتاكلا ماركلا مهو مكلامعأ ظفحت ةكئالم يأ «ةسظفح مكيلع لسريو# ءىيش لك هئايربكو

 سوعر ىلع ضرعتو هيلع ظفحت هلامعأ نأ ملع اذإ | فّلكملا نأل ةليلج ةمعنو ةليمج ةمكح كلذ يفو : دوعسلا

 «انلسر هتفوت توم لا مكدحأ ءاج اذإ ىتحول 00 حك ئابقلاو يصاعملا يطاعت نع هل رجزأ كلذ ناك داهشألا

 ةكئالملا ظفح نأ ىنعملاو حاودألا ضبقب نولكوملا ةكئالملا هتفوت ناسنإللا لجأ ىهتنا اذإ .ىتح ىأ
 ىهتنا دقف هلجأ ىهتنا اذإف ًايح ماد ام مدآ نبا ظفحب نورومأم مهف لجألا ةيابخ دنع يهتني صاخشألل
 ىلإ اور مسثإ» يفوتلاو ظفحلا نم هب اورمأ ام ءىش يف نورّصقي ال يأ «نوطرفي ال مهوإف هل مهظفح

 فرصتلاو مكحلا هل يذلا مهكلامو مهقلاخ هللا ىلإ ثعبلا دعب دابعلا دري مث يأ «قحلا مهالوم هللا

 موي هدحو مكحلا العو لج هل ىأ #نيبساحلا عرسأ وهو مكحلا هل الأ# لدعلاب الإ ىضقي ال ىذلاو

 يف مهلك قئالخلا بساحي . نأش نع نأش الو باسح نع باسح هلغشي ال ءاضقلاو لصفلا هلو ةمايقلا
 لقؤ» ةاش :بلخزادقم ىف نمانلا ساحب هنأ يورو ثيددحلا هب درو ايك ايندلا مايأ نم موي فصنرادقم

 مكرافسأ يف مكصلخيو مكذقني نم ة ةرفكلا ءال ؤمل دمحم اي لق ىأ «رحبلاو ّربلا تاملظ نم يجني نم

 لاوهألا هذه ةنياعم دنع مكبر نوعدت ىأ «ةيفخو ًاعرضت هنوعدت# ؟ رحبلاو ربلا لاوهأو دئادش نم

 نوعدت : ىنعملا سابع نبا لاق مكسفنأ يف ةيفخو مكتنسلاب ًاعرضت . ةعارضلا نيرهظم ءاعدلا هل نيصلخت
 هذه نم انتصّلخ نئل يأ 4نيركاشلا نم ننوكنل هذه نم اناجنأ نئلإ» نيلئاق ًارسو ةينالع مكبر
 هوترفك مكاجن اذإف هوهتوعد كالهلا متفخ اذإ : ضرغلاو نيركاشلا نينم ؤملا نم ننوكتل دئادشلاو تاملظلا
 لق "”هريغ ءاخرلا ةلاح يف هعم نوعدي مهو دئادشلا دنع هايإ مهئاعد يف هللا مهخبو يبطرقلا لاق
 مئثإ» مغو برك لك نمو دئادشلا هذه نم مكيجني هدحو هللا يأ «برك لك نمو اهنم مكيجني هللا

 لقإ» نونمؤت الو هب نوكرشت هققحتو هلك اذهب مكتفرعم دعب متنأ مث يأ خببوتو عيرقت «نوكرشت مقنأ
 ىلع رداق ىلاعت هنإ ة ةرفكلا ءال و دمحم اي لق يأ «مكتقوف نم ًاباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه

 نافوطلاو ةراجحلاب مجرلاكو مّمَحلاوراجحألان م نيكاربلا هيقلت امو ءامسلا نم قعاوصلا لاسرإب مككالهإ
 لعُف (ى ةفجرلاو لزالزلاو فسخلاب «مكلجرأ تحت نم وأ» مكلبق نمب لعُف امك حيرلاو ةحيصلاو

 م17/.8 يبطرقلا (7) ١٠ا//؟ دوعسلا وبأ )١(



 +عشةاب 1 عسباسلا ءزجلا

 عج تون ملل ياثر لنك دفا ينل لي عشت يوت كلر 2 سورس جار جام رعريودر» دوم 2 وم مالم ربا نم ع رير مكس سرس ىس 1 22
 م را صح ثول راق ضر 500 ريرىمدس رعي ا. -ٍ

 00 را 1 مر م لا رشا هاو تخت

 نايل كبس 0 أاوضوحي يح مهنع ضرعأف انتليا< ف ٌنوضوُحي َنيذْلا تيأر اذإو س هس ري 2 ىم رب ريس عار سرلوم سل يم م سوم ع
 م سام يرو

 ىو ذ نكللو ء وت نم مميباسح م نوت ب نيل لع مو هيج َنيِيلئَطلآ م وعل عم ىو ذآَدعب دعت لَ

 نييزحتم قرف مكلعجي يأ «ضسعب سأب مكضعب قيذيو اعيش مكسبلي وأ» نيدم باحصأو نوراقب

 ""هكتنيب لاتقلا بشنيف ىتش . : ءاوهأ ىلع نيب زحتم ًاقرف مكطلخي يأ : يواضيبلا لاق ًاضعب مكضعب لتاقي

 ديعولا هنم ضرغلاو براقتم لكلاو .2”ًاقرف نوريصتف ةفلتخملا ءاوهألا مكيف ثبي يأ: سابع نبا لاقو

 رّيعلا هوجوب تايآلا مهل حضونو نّيبن فيك رظنا يأ 4نوهقفي مهلعل تايآلا فرصن فيك رظنا#
 هذه تلزن امل : لاق هللا دبع نب رباج نع . هججحو هنيهاربو هتايآ هللا نع اوربدتيو اومهفيل تاظعلاو

 كهجوب ذوعأ : لكك هللا لوسر لاق «مكتقوف نم ًاباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لقإ» ةيآلا
 لاق «ضعب سأب مكضعب قيذيو ًاعّيش منكسبأَي وأ» كهجوب ذوعأ : لاق «مكلجرأ تحت نموأ»
 اي كموق نآرقلا اذهب باذكو يأ قحلا وهو كموق هب بذكو# ""رسي بأ وأ نوهأ هذه : لكي هللا لوسر

 ظيفحب مكيلع تسل يأ «ليكوب مكيلع تسل لقإ» قحلاب لّزنملا باتكلا وهو - شيرق مهو دمحم
 ريغ نم هيف عقي تقو لجو زع هللا رابخأ نم ربخ لكل يأ «رفتسم إبن لكلإ» رذنم انأ امن طّلستمو
 نم مكب لحي ام نوملعت فوس يأ ديدهتلاو ديعولا يف ةغلابم «نوملعت فوسوإ ريخأت الو فل
 نعطلاب نآرقلا يف نوضوخي رافكلا ءال ؤه تيأر اذإ ىأ «انتايآ يف نوضوخي نيذلا تيأر اذإو# باذعلا

 ىتح مهنع مقو مهسلاجت ال يأ هريغ ثيدح يف اوضوخي ىتح مهنع ضرعأفإب ءازهتسالاو بيذكتلاو
 نينم ملا اوسلاج اذإ نوكرشملا ناك : يدسلا لاق نآرقلاب ءازهتسالاو ضونخلا اوعديو رخآ مالك يف اوذخأي
 ثيدح يف اوضوخي ىتح مهعم اودعقي لأ هللا مهرمأف هب اوءزهتساو هوّبسف نآرقلاو لكي يبنلا يف اوعقو
 تركذت مث مهتسلاجف مهتسلاجم نع يهنلا ناطيشلا كاسنأ نإ يأ #ناطيشلا كنيسني اًمإو#» «©هريغ
 نيذلا قاسفلاو ةرفكلا عم يهنلا ركذت دعب سلجت ال يأ «نيملاظلا موقلا عم ىركذلا دعب دعفت الف#

 نيذلا ىلع امو# نيكرشملا عم دعقت الو يهنلا تركذ اذإ مق يأ : سابع نبا لاق نيدلاو نآرقلاب نوءزمب

 مهالضإو مهئازهتسا ىلع رافكلا باسح نم ءىش نينم ؤملا ىلع سيل يأ «ءيش نم مهباسح نم نوقتي
 مهوعنميو مهو ركذي نأ مهيلع نكلو يأ «نوقستي مهلعل ىركذ نكلوإ» مهعم اوسلجي ملف مهوبنجت اذإ
 يف ضوخلا نوبنتجي مهلعل ةهاركلا مهل اورهظيو . ريكذتلاو ةظعلا نم نكمأ امب حئابقلا نم هيلع مه اع

 . 1١//479 يربطلا (4) . يراخبلا هجرخأ (") . ه8 /# ريسملا داز (1) . 19/7 /ص يواضيبلا )١(

 . هللا اوقتيل هللا رمأل ىركذ رلتنيح مهنع اوضرعيل نكلو : ةيآلا ىنعم نأ ىلإ يربطلا بهذ (0)



 ماعنألا ةروس (6) مور

 ركل الا هم 033 ركل صرع ا رع هع حصل ل رج ع سلا 1 ما ره أ

 سفن لست نأ أ دي دواي ةزيح ا مُر وهو أبعل مهيد أوُدَحتا نيذأ ردو 0 نوقتي مهلعل

 ري داس م همر 2 صرع لس حاس تس ص ص ل

 أ نيل كبتلوأ بم حوال لع لع لدم تا ٌعيِفُساَلَو وهل نود نيام سل تك

5 
 ها

 ام
-ٍ 

 اَتَعَمي الام هلآ نود نم أوعالا ْلَق ج َنورْفكي أنك امب + ملأ باَدعو ميم ُباَرَص مل أوبسُك هللا هل سورس هذ سم سس رز مس وردم 2 00
 ريب موج رعمام موا رروموسص .. ما سوا م ةامالم د ف هر

 ٌبحَأ به اريح ضرألا ف نيطيلآ هَ هسا ىلا ةللاتتع ْذِإ دعب اَباَمَعَأ حلَع درو انرضي الو

 ةزَلَصلا أوميفأ نو جَنيَلَمْلا بر مثل انّرمأَو د هلل ىذه َّنِإ لمان ىَدْهأ لإ هنوعدي

 هذه مكح لثتمي نأ نمؤملل يغبني : ةيطع نبا لاق مهتسلاجم اوكرت دق مهوأر اذإ نينمؤملا نم ءايح نآرقلا

 ءالؤه كرتا ىأ او ملو ًأبعل أبعل مهنيد اوذختا نيذلا رذو# هيف ضوخلاو لدجلا لهأو نيدحلملا عم ةيآلا
 ةايحلا مهترغو# هب مهئازهتساب ًاوهو أعل هميظعتو همارتحا يغبني ناك يذلا نيدلا اوذختا نيذلا ةرجفلا

 امي سفن لسّبُت نأ هب ركذو» ًادبأ اهدعب ةايح ال نأ اومعز ىتح ةينافلا ةايحلا هذه مهتعدخ يأ ايندلا

 نود نم ال سيلإ» اهلمع ءوسب نهرُثو كالهلل سفن ملت نأ ةفامم سانلا نآرقلاب ركذو يأ 4 تبسك

 لك لدْعَت نإوإ» هللا دنع امل عفشي عيفش الو باذعلا نم اهيجني ٌرصان اهل سيل يأ «عيفش الو يلو هللا

 ضل ءلمب تءاجول : ةداتق لاق اهنم لبقي ال ةيدف لك سفنلا كلت طغت نإو يأ باهنم ذخؤُي ال لدع

 ةحيبقلا مهلامعأ ببسب هللا باذعل اوملسأ يأ «اوبسكا مب اولسبأ نيذلا كئلوأإ ""اهنم لبقُي مل ًابهذ

 نم بارش نيلاضلا ءال و يأ «نورفكي اوناك اب ميلأ باذعو مييمح نم بارش مهم ةعينشلا مهدئاقعو

 عم مهلف رمتسملا مهرفك ببسب مه:ادبأب لعتشت ٌرانو . مهؤاعمأ هب عطقتتو مهنوطب يف رجرجتي لغم ءام
 «انرضي الو انعفني الام هللا نود نماوعدنألق# ميقملا ناوحلاو ميلألا باذعلا ميمحلا بارشلا
 هب دارملاو ؟ هانكرت نإ انرضي الو هانوعد نإ انعفني ال ام دبعنأ دمحم اي مهل لق يأ خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالا

 نأ دعب ىأ «هللا اناده ْدِإ دعب# ىدهملا دعب ةلالضلا ىلإ عجرن يأ «انباقعأ ىلع ٌدرثو» مانصألا

 هتفطتخا يذلا لشثمك انلثم نوكيف يأ #ضرألا يف نيطايشلا هتوهتسا يذلاك#» مالسإلل هللا اناده

 يردي ال ًاريحتم يأ «ناريح# ةقيحس ةّوه ىف هتقلأف كلاهملاو زوافملا يف هب تراسو هتلضأو نيطايشلا

 مهنم لبقي الف انتئا نولوقي حضاولا قيرطلا ىلإ يأ «انتنا ىدهلا ىلإ هنوعدي باحصأ هل بهذي نيأ

 وه مالسإإلا نم هيلع نحن ام نإ رافكلا ءال ؤ لق يأ «ىدملا وه هللا ىده نإ لقإل مهل بيجتسي الو

 صلخنو لجو زع هلل ملستسن نأب انرمأ يأ «نييم اعلا برل ملسنل انرمأوإل لالض هادع امو هدحو ىدملا

 لاق بيجي الف مالسإلا ىلإ ىعألُي وهو ىدهلا نع لض نمل ليثمت اذهو 5 انلاوحأو انرومأ عيمج يف ةدابعلا هل

 لض لجر لثمك ٠ هللا ىلإ نوعدي نيذلا ةاعدللو اهيلإ وعدي نمو ةحلآلل هللا هبرض لئم اذه : سابع نبا

 ىلإ مله نالف اي هنوعدي باحصأ هلو قيرطلا ىلإ مله نالف نب نالف ايدانم هادان ذإ الاض ًاهئات قيرطلا نع

 )١( رحبلا ١4/4 ىربطلا (؟) ١١/4419



 عوف عباسلا ءرجلا

 و ا َضْرأْلاَو را َقَلَخ دلو م َنورَشحم هيل ىلا وهو وسو
 ها 5 هه ل مع 0 39 0

 (© ريب مك أ وهو ة دابا ,ِبيَقْلا مللع ر رشا وف خفني موي كلملأ هلو قحلا هلوق

 ىلا ىدتها ىدهلا ىلإ هوعدي نم باجأ نإو ةكلهلا يف هيقلي ىتح هب قلطنا لوألا يعادلا عبتا نإف . قيرطلا

 لبقتسيف توم ا هيتآي ىتح ءيش يف هنأ ىري هنإف هللا نود نم ةهلآلا ءالؤه دبعي نم لثم : لوقي قيرطلا

 لاوحألا عيمج يف هللا ىوقتبو ةالصلا ةماقإب انرمأو يأ «هوفقتاو ةالصلا اوسيقأ نأو» ©"ةمادنلاو ةكّلملا

 قلخ يذلا وهو# هلمعب لماع لك يزاجيف ةمايقلا موي هيلإ نوعمجت يأ «نورشحت هيلإ يذلا وهو»
 امهقلخ امهيف نمو ضرألاو تاومسلل ربدملا كلاملا قلاخلا هناحبس وه ىأ #«قحلاب ضرألاو تاومسلا

 نك لوقي موي دئادشلاو هباقع اوقتاو هوقتاو يأ 4ن وكيف نك لوسقي مويإ) ًاثبع الو ًالطاب |مهقلخي ملو قحاب

 هلوق#» "رم وي ًائيش مّن نأ الهتعرسو دوجولا ىلإ مدعلا نم ءيشلا جارخإال ليثمت اذهو :نايحوبأ لاق نوكيف
 خفني موي يأ «ر وصلا يف خفني موي ةمايقلا موي كلملا هلو ةلاحم ال عقاولا قدصلا هلوق يأ «كلملا هلو قحلا

 رهظ امو يفخ ام ملعي يأ «ةداهشلاو بيغلا ملاع» ءايحبالا ةخفن يهو ةيناثلا ةخفنلا روصلا يف ليفارسإ

 هلاعفأ ىف ميكحلا يأ «ريبخلا ميكحلا وهو راهنلاو ليللاب هنودهاشت امو راصبألاو ساوحلا نع بيغي امو

 . هدابع نوئشب ريبخلا

 اهيف تنزخ نزاحم اهنأك ةيبيغلا رومألل حتافملا راعتسا 4بيغلا حتافم هدنعو» - ١ : ةغالتللا
 نزاخملا يف ام ىلإ اهب لصوتي حتافملا نأل ةراعتسالا قيرط ىلع حتافم بيغلل لعج : يرشحغزلا لاق تابيغملا
 ؟”هدحو تابيغملاب ملاعلا هناحبس وهف . لافقألاب ةقلغملا

 لاوز يف ةكراشملا نم اههنيب امل مونلل توما نم يفوتلا ريعتسا «ليللاب مكافوتي يذلا وهوو» - ؟

 5 ميظعتلاو قيدصتلا ناكم ءازهتسالاو بيذكتلا اوعضو ثيح اوبكترا ام ةعانشب مهيلع

 هعينشتو رمألا حيبقت ةدايزل كرشلا نع باقعألا ىلع درلاب ربع «انباقعأ ىلع درنوإ - 4
 . قاقتشالا سانج اههنيب #لدع لك لدعت»- ه

 قوفإ و «راهنلاو ليللا# و 4 سبايو بطر#» نم لك يف قابطلا ةيعيدبلا تانسحملا نم - +

 ؟4/؟فاشكلا(" 15. /4 رحبلا (؟) 1037 /١1١1ىربطلا )١(



 ماعنألا ةروس (1) 000

 هللاو «ميلأ باذعو ميمح نم بارشإ» يف عجسلاو «ةداهشلاو بيغلا# و «انرضيو انعفني# و «تحتو
 . ملعأ
 نإ : ةيمامإللا لوق نالطب ىلع «بيغلا حتافم هدنعو# ىلاعت هلوق لد : مكاحلا لاق : هييششتحل

 . هللا الإ هملعي ال بيغلا نآأل ناتهبو بذك اذه : لوقأ ىهتنا.©”بيغلا نم ًائيش ملعي مامإالا

 ايل نبل ذم

 «نومعزت متنك ام مكنع لضو . . ىلإ . . رزآ هيبأل ميهاربإ لاق ذإو» : ىلاعت هللا لاق

 . (44) ةيآ ةياهن ىلإ (74) ةيآ نم

 ةصق انه ركذ « ناثوألا ةدابع نالطبو ديحوتلا ىلع ةلادلا ةغمادلا ججحلا ىلاعت ركذ ا : هبساَنملا
 صلاخلا ديحوتلاب ءاج هنإف ٠ مانصألا مهسيدقت يف برعلا يكرشم ىلع ةجحل ا ةماقرال « ميهاربإ » ءايبنألا بأ

 فرش ركذ مث ؛ هردق ةلالجو ميهاربإ لضفب ةفرتعم للملاو فئاوطلا عيمجو 5 هللاب كارشرالا عم ىنانتي يذلا

 . ميركلا مهيدهب ءادتقالاب هلوسر رمأو . ميهاربإ ءانبأ نم لسرلا

 ةبغرلا نم توبهّرلاو توبغّرلاك فصولا يف ةغلابملل ءاتلاو واولاو كلم 4توكلم» : يت تمفغللا
 نجأو نج هترتس ام لكل لاقيو ليللا هّجأو ليللا هيلع نج : يدحاولا لاق هتملظب هرتس «نجإ» ةبهرلاو
 ًاعلاط «ًاغزاب# '* راعتسالاو رتسلا ىلإ هلصأ دوعي اذه لكو نينجلاو . نونجلاو نجلا « هّنحلا هنمو
 قشي هرونب هنأل ىشلا وهو غزبلا نم ذوخأم هنأك : يرهزألا لاق عولطلا يف أدتبا اذإ رمقلا غزي : لاقي

 سبل : لاقي اوطلخي «اوسبلي» ةجح «ًاناطلس# باغ اذإ ًالوفأ لفأ :لاقي باغ «لفأ# ًاَقش ةملظلا

 لاق قرولا وهو ساطرق عمج #سيطارقإ» مهانيفطصا 4 مهانيبتجا# هب ىستكا بوثلا سبلو هطلخ رمألا
 : رعاشلا

 سيطارقلا ملعلا ٌعدوتسم سئبف هعيضف ًاساطرق ملعلا ّعدوتسا م

 مكانيطعأ «مكانلوخ# ءيشلا يطغي ام يهو ءاملا ةرمغ نم هلصأو ةلهذملا ةدشلا : ةرمغلا «تارمغ#
 . لطبو عاض «مكتع لضإ ءاطعإالاو حنملا: ليوختلاو مكانكلمو

 هل لاقف فكي ينلا مصاخي ءاج دوهيلا نم « فصلا نب كلام ٠ نأريبج نب ديعس نع : :لقرلا سب
 ؟ نيمسلا ربحلا ضغبي هللا نأ ةاروتلا يف دجت امأ ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاب كدشنأ : لكي يبنلا

 كجيو هعم نيذلا هباحصأ هل لاقف ءيش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام هللاو : لاقو بضغف - ًانيمتم اريح ناكود

 اولاق ذإ هردق قح هللا اوردق امو هللا لزنأف ءيش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام هللاو : لاقف ؟ ىبوم ىلع الو
 ةيآلا #2 . . ءيش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام

 )١( يزارلا ريسفت (؟5) 174/1 ليوأتلا نساحم ١7/45

 )*( ص لوزنلا بابسأ (1) 2. غزب ةدام ةغللا بيذهت ١55 يبطرقلاو 0//1*



 غ١ تك ءزجلا

 تاما اس ّء يلا سو

 َكَِدَكَو 0 نيم للَلَص يف َكمْوَقَو كَرأ نإ - امان درر هيبأل مهرإ َكامْذِإَو *

 ع وسوصمص ياس ترس مغ 2 رار مم 2

 ايكوك ار , لْا بط نب ا ع َننومْلاَن نو بو سيلا كوسا تركك يسارا ىرن

 ل شه مر - ل هل هله ام سلع حس ص

 لَك لع آَملَك ىبر اذنه لاَ عِزاَبَرمَمْل رالف عج َنيِلفآلا ُبحأ ال لَك َلمأ ان قر ادم لَ
 هم ماس قام اذ ا 2 3 سم , عساها م

 آماق ريك | اذنه ىبر اًدنه لَك ةَعِزاَب َسْمَّشلآ هر رالف ع ناضل نب نئوث ال ىبر ىندهي ل نيل
 ل

 م مقوم 0
 دك

 افينح َضرأْلاَو تاَولمَسلأَرطَ ىذّلِل ىِهْجَو تي و ىلإ ه2 َنوكرْت ام *ىرب ىفإ مقلي لاك تك

 ةدبع كموقل دمحم اي ركذاو يأ 4ةآ ًامانصأ ذختتأ رزآ هيبأل ميهاربإ لاق ذِإو 9 : ركمسيغللا

 اهدبعت ةهلآ ًامانصأ ذختتأ هيلع ًاركنم رزآ هيبأل هتّلم ىلع مهنأ نوعدي يذلا - ميهاربإ لوق تقو ناثوألا

 تنأف يأ «نيبم لالض يف كموقو كارأ ينإ» ؟ كقزرو كاّوسف كقلخ ىذلا هللا نود ًابر اهلعجتو

 يأ «ضرالاو تاومسلا توكلم ميهاريإ يرث كلذكوإ هيف كش ال حضاو نيبم قحلا نع لالض يف كموقو

 يف نيخسارلا نم نوكيلو يأ # نسييئقوملا نم نوكيلو# رهابلا ناطلسلاو ميظعلا كلما ميهاربإ يرُم

 لغالا توكلملا ةردعس ارق ضرألاو تارمتسلا هل كرت دهاجي لاق ةرهابلا تايآلا كلت هانيرأ نيقيلا

 ىأر ءايض لك هتملظب ليللا رتس املف يأ «أبكوك ىأر ليللا هيلع ّنج اًسلف» ”لفسألا توكلملاو
 درلا ليبس ىلع هلاق مكمعز ىلع ىأ «يبر اذه لاقإ ىرتشملا وأ ةرهزلا وه ءامسلا يف ًائيضم ًابكوك
 : يرشغزلا لاق هللا ريغ ةدابع يف مهاطخو مهلهج مهقرعي نأ لجأل مه ًاجاردتساو مهل خيبوتلاو مهيلع
 ا ول رب م مل و سما اس هام يم

 ًاثدحم اهءارو نأو أه اهنم اهنم ءىش نوكي الأ ىلإ دؤم حيحصلا رظنلا نأ مهفّرعيو . لالدتسالاو رظنلا

 سدسصخ فن لو #«يبراذه# هلوقو اهريسمو اهلاقتناو اهوفأو اهعولط رد ًاربدمو , اهثدحأ

 هيلع ٌركي مث قحلا ىلإ ىعدأ كلذ نأل هبهذمل بصعتم ريغ وه امك هلوق يكحيف ٠ لطبم هنأب هملع

 ١ 8 بكوكلا باغ املف ىأ 4نيلفآلا بحأ ال لاق لفأ املف# ©” ةجحلاب
 اذه لاق ًاغزاب رمقلا ىأر املف# مارجألا تافص نم كلذ نآل لاقتنالاو ريغتا ةيلع زوجي ال برلا نأل
 ام داسف ىلإ هموق راظنال تفل مدقتمل بولسألا ىلع يبر اذه لاقءوضلا رشتنم ةنمأعلاطرمقلا ىأراملف يأ« يسب

 املف يأ «نيلاضلا موقلا نم ننوكأل يبر يندهب مل نئثل لاق لفأ |لفإ مهمالحأل ًاهيفستو هنودبعي
 مهنأب هموقل ضيرعت هيفو . نيلاضلا موقلا نم ننوكأل ىدهلا ىلع يبر ينتبثي مل نثل ميهاربإ لاق رمقلا باغ
 رمقلاو بكوكلا نم ربكأ اذه ىأ «ربكأ اذه يبر اذه لاق ةغزاب سمشلا ىأر املف» لالض ىلع

 مككارشإ نم ءيرب انأ لاق سمشلا تباغ املف يأ «نوكرشت امه ءيرب ينإ موق اي لاق تلفأ (ملف»

 )١( ”9/؟ فاشكلا (؟5) . 156/4 رحبلا .



 ماعنألاةروس (5) قل

 3 ج
 0 ا هيداس ل سرا مال و 0 قم 2 ى رو مص 0 صا سا

 او نئده دقو هنأ ىف يوجتحنأ ل ,هموق ,هجاحو © نيكرشملا نمانا امو

 ولو ضصو[شم رب سلا سوس 0 ا ا سرب سم

 كرا فاخأ نيكو يي َنوؤذَتَن القأ كعك م لك ىبر عسو بَ ير نب نأ الإ دب

 مك نإ نمألاب قحأ ِنيَبِرَمْلا اق ل ءدي لؤي لم هَّللِب مكر قأ كنا ل

 مروا وساع ويف اانو نوكينأ حلصيال هآر يذلا بكوكلا اذهنأ ممل حضوأ ال: نايحوبأ لاق مكمانصأو

 معأوأمرج ربكأوأوضأو رمقلا نم رونأ تناك ذإ سمشلا ب قترا باغ امل مث .هعولط لوأ رمقلا ىأرف أوضأو

 :ريثك نبا لاقو 2”ث :ودحلا ةفص يف مجنلل ةيواسم اهنأ ربو مهيلع جاجتحالا ليبس ىلع كلذ لاقف ٠ ًاعفن

 مانصألا ةدابعنم هيلعاوناك امن الطب مهانيبم هموقل ًارظانم ماقملا اذهيف ناك مالسلا هيلع ميهاربإ نأ قحلاو

 ةثالثلا مارجألا هذه نع ةيهلإالا تفتنا|ىلف ةرهزلا مث رمقلا مث سمشلا ةءاضإ نهدشأو ةرايسلا بكاوكلاو

 "”#نوكرشت ام ءيرب ينإ موق اي لاق» عطاقلا ليلدلاب 0 ققحتو راصبألا هيلع عقت ام رونأ يه يتلا

 يذلا هللا يأ #« ضرألاو تاومسلا رطف يذلل» ىديحوتو يتدابعب تدصق ىأ « يهجو“ تهجو ينإ#

 امو# قحلا نيدلا ىلإ ةلطابلا نايدآلا نع ًالئام ىأ «ًافينح» ضرألاو تاومسلا قلخو ملاعلا عدتبا

 نأش يف هورظانو هولداج يأ 1 وا هجاحو# هريغ هللا عم دبعي نمث تسل ىأ # نيكرشملا نم انأ

 يف يتنوجاحتأ لاقإ» مهيلع ًاركنم مهباجأف اهم هوفوخو مهتهلآ يف هولداج : سابع نبا لاق ديحوتلا
 الو# قحلا ىلإ ينادهو ينرّصب دقو يأ «ناده دقو# هتينادحوو هللا دوجو يف يننولداجتأ يأ «هللا

 الو رضت ال اهنأل هللا نود نم اهنودبعت يتلا ةموعزملا ةنآلا هذه فاخأ ال يأ هسب نوكرستت دت ام فاخأ

 دارأ اذإ الإ يأ ا ئيش يبر ءاشي هي نأ الإ |» نومعزت امم ءيش ىلع ةرداق تسيلو عمست الو رصبُت الو ؛ عفنت

 عيمجب هملع طاحأ يأ «املع ءيش لك يبر عسو» نوكيف هوركملا نم ٌءيش ينبيصي نأ يبر

 مهتلفغ ىلع مهل هيبنت اذه يفو ؟ نوظعتتو نوربتعت الفأ يأ خيبوتلل ماهفتسا «نوركذتتالفأ#» ءايشألا

 فيكو# هناحبس هتينادحو ىلع ةعطاسلا لئالدلا روهظ عم اوكرشأو عفني الو رضي ال ام اودبع ثيح ةماتلا

 مكنأ نوفاخت الوإ»! ةدابعلا يف هللا عم اهومتكرشأ يتلا مكتمل فاخأ فيك يأ «متكرشأ ام فاخأ
 هب متكرشأ ىذلا ءيش لك ىلع رداقلا هللا نوفاخت ال متنأو يأ «اناطلس مكيلع هب هب لَّنُي مل ام هللاب متكرشأ
 نحنأ نمألاب قحأ انيأ يأ «نوملعت متنك نإ نمألاب قحأ نيقيرفلا يأن» ناهرب الو ةجح نودب

 )١( ريثك نبا رصتخم (؟) 171/4 طيحملا رحبلا ١/9437 .
 لج هللا ةفرعم يف رظنلا ماكحتسا لبق ةلوفطلا لاح يف ناك امنإ «يبر اذه بكوكلا نع ميهاربإ لوق نأ ىلإ نيرسفملا ضعب بهذ ()

 سمشلاو بكاوكلا ةدابع نالطب يف مهيلع ةجحلا ةماقرال هموقل ةرظانملا ماقم يف ناك لوقلا اذه نأ نم روهمجلا هيلإ بهذام حيحصلاو . العو

 «هموق هجاحو# ىلاعت هلوق هيلع لدي امو , نيهاربلا حضوأو ججحلا غلبأ نم مصخلا ىلع مازلإالا قيرط ىلع ةرابعلا يف ةقفاوملا نأو . رمقلاو
 برلا يف كشي نأ ليلخلا اشاحو . رظن ماقم ال  ريثك نبا ظفاحلا لاق امك ةرظانم ماقم ماقملاف «هموق ىلع ميهاربإ اهانيتآ انتجح كلتو# هلوقو
 ص 1 ج ريبكلا هريسفت ف روهمجلا بهذم دييأت يف ةجح ةرشع يتنثا « يزارلا رخفلا » قاس دقو . ءافنحلا مامإو ءايبنألا بأ وهو ليلجلا

 ملعأ هللاو طيحملا رحبلا بحاصو ريثك نباو دوعسلا ينأو يرشختزلاو يبطرقلاك نيرسفملا نيطاسأ رايتخا اذهو 4



 غ١ نماعلا ءزجلا

 لهب مرره م و < 0000 ورك 05 الع ل4 3 +  ظمور

 اأدنجج كلنو 0 نودمهم مهو نمألا مك كينلوأ 2 ب اوس "7 رم يذل تكوملعت

 رت سرس ص اس سلا رس موس ع مر عموم اما ع سلا سس

 توقعي و نعت جهلا ابهر 2 مملع مكح كبر 3 0 نم تجرد : قر. هيك لع ماها
 7 ريب 0 ا ا را رز ل ا ا 0 ا ا همر م روس سوم يت ريل د و

 كد تورلهو نوسومو فسوي و بوباو ناميلسو ندواد هب رذ نيو لبق ني أيده احونو انيده الك

 ا ال يل ول

 سفويرو عسيلاو ليعلم و 2 مسا رز زك تل نوط حيو ايكو 6 َنيِنسْحمْلا رج

 دحاولاب مترفكو مانصألا هعم متكرشأ دقو متنأ مأ ةدابعلاب هانصصخو ةلدأب هللا انفرع دقو

 مهو ننمآلا مق كننوأز» كرعي مهام اوطلخي مل يأ «علظب ميهنايإ اوسبلي ملو اونمآ نيذلا# ؟نايدلا
 اهنم قفشأ تلزن امل ةيآلا هذه نأ يور . داشرو ةياده ىلع مهو باذعلا نم نمألا مه يأ «نودتهم

 هنبال نامقل لاق كوه اغإو نونظت امك سيل : 46 لاقف ؟ هسفن ملظي مل انيأو : اولاقف لكي يبنلا باحصأ
 ةراشإالا «هموق ىلع ميهاربإ اهانيتآ انتجح كلت :و» "4 ميظع ملظل كرشلا نإ هللاب كرشت ال ينب اي»

 ىلع ميهاربإ هب جتحا ىذلا اذه يأ مالسلا هيلع هليلخ اهب هللا ديأ يتلا ةرهابلا ججحلا نم مدقت ام ىلإ
 ىلع ةغمادلا ةجحلا هل نوكتل اهل هاندشرأ يتلا انتلدأ نم رمقلاو سمشلاو بكاوكلا لوفأ نم هللا ةينادحو
 ل اي ا ام ملعلاب يأ «ءاشن نم تاجرد عفرن# هموق
 دلو دلوو دلو ميهاربإ .ال انبهو يأ «بوقعيو قحسإ هل انبهووإ» ءىش هيلع ىفخي ال ميلع هلحم يف ءىشلا

 لاق ةمكحلاو ةوبنلا هانيتآو ةداعسلا ليبس ىلإ هاندشرأ امهنم الك ىأ «انيده ًالك# بتقعلا ءاقبب هنيع رقتل
 نأبو هتوبنب رشبو . دلولا نم سيأو نسلا يف نعط نأ دعب قحسإ ميهاربو ال بهو هنأ ىلاعت ركذي : ريثك نبا

 رجاهو هموق لزتعا نيح ميهاريإل ةازاجم اذه ناكو 5 ةمعنلا يف مظعأو ةراشبلا يف لمكأ !ذهو ًابقعو ًالسن هل

 ًاحونو» ©" هنيع ا « هللا ةدابعل مهدالب نم

 مث ميهاربإ ءانبأ فرش ركذف يناثلا رشبلا بأ هنأل ًاحون ىلاعت ركذو . ميه ميهاربإ لبق نم يأ «لبق نم انيده
 ًادبو؛ ماركلا ءايبنألا ءالؤه «”هيهاربإ ةيرذ نمو يأ «ناميلسو دواد هتيرذ نمو# هئابأ فرش ركذ

 بويأو# نيالاو بألا ركذف دواد نب ناهلسو ةوبنلا عم كلملا اعمج اهبخأل نايلسو دواد ركذب ىلاعت

 ةوخألا يف امهكارتشال امههنرق 4نوراهو ىسومو# ءالبلاو ناحتمإالا ىف اهكارتشال امهنرق «فصسويو
 ميهاريوال ميركلا ءازحلا كلذ لثم ىأ # نينسحملا يزجن كلذكو» هللا ميلك هنأل ىبسوم مادقو

 مهكارتش ال مهنيب نرق «سايلإو ىسيعو ىبحيو ايركزوإل نامي يف اقداص هلمع يف انسحم ناك نم يزجن

 ليعاسإو# حالصلا يف نيلماكلا يأ #«نيحلاصلا نم لك» ايندلا نع ضارعإلاو ديدشلا دهزلا يف

 ميهاربإ خأ نبا وهو ناراه نب طولو . ىَّتم نب سنويو ؛ميهاربإ نباوه ليعامسا «أ طولو سنويو عسيلاو

 هراتخاو حون ىلإ عجري هنإ ليق : نالوف هيف «هتيرذ#» يف ريمضلا () . 047 ١/ ريثك نبا رصتخم (؟) . نيحيحصلا يف هلصأ ثيدحلا )١(
 . ةميظعلا ميهاربإ نوئش نايبل ةيآلا قاسم نأل دوعسلا وبأ هراتخاو ءاطع لوق وهو ميهاربإ ىلإ عجري هنإ :ليقو ريرج نباو ءارفلا



 ماعنألا ةروسس (5) 1

 ىلا مو ماع ع ل م ص م صورو ادو ةمردل - ملم هوما ياو 7 2 00

 اير لإ مهتتيدعو مهتنيبتجأو هاوي نبا نيو هج نيل لعام الكحو اطولو

 م ريس سس ىلا ل 0

 ص نولمعي اوان مَع طيار رقأ ل ودابع نم نم ءهي ىدُمم هلآ ىذه كلذ 5 2 عييقتسم

 ملاو ر3يو2 يوم م دووم هم را لم ع ا رو ع اع تل

 يوسي موق نكد الوم ايف نإف ةوبنلآو ركملاو بنتكل [مهننيتا< َنيدْلأ كيتو
 ممم ىذا لغد وع 2 6-1 سوار ريب ريغ سرع ل ُ

 ىو ذاّلِإ ره ار هيلع كتل ل هدأ مهنديق هللا ىده نيد كيتو © نيرفمكب

 ىذا بتحيلا لزم لمه نم ريش لع لنآ وذ رق تح هلأ أوِردَق امو يج نييلدعلا

 همام ىلا 8 ناس اظورم وس 2 خو ريو ا  مصس روز 2 ود 2س خرب درا مريت

 الو متنا اوملعت رلام ملوك نك ابنودبت سبطارق ,هنولعجم سانلل ىدهو ارون وسوم ءدي 1

 يملاع ىلع ةوبنلاب هانلضف ةيآلا هذه يف نيروكذملا ءالؤه نم ًالك يأ 4نيملاعلا ىلع انلضف ًالكو#
 ةريثك تاعامج مهناوخإو مهتايرذو مهئابآ نم انيدهو ىأ 4م هناوخإو مهتايرذو مهئابأ نموإ مهرصع

 يذلا ميقتسملا قحلا قيرطلا ىلإ مهانيدهو مهانيفطصا يأ «ميقتسم طارص ىلإ مهانيدهو مهانيبتجاو#
 هقحلي ال نم مهيف ناك نِإو ميهاربإ ةيرذ ىلإ نوفاضم مهلك ءايبنألا ءال ؤه : سابع نبا لاق هيف جوع ال

 ىلإ ىدهلا كلذ ىأ «هدابع نم ءاشي نم هب ىده هللا ىده كلذ 00 نأ الو ما لبق نم ةدالوب

 اوناكاممهنع طبخل اوكرشأ ولو# هقلخ نم دارأ نم هب يده هللا ىده وه ميقتسملا قيرطلا

 كنلوأ» ؟مهريغب فيكف مهلمع لطبل مهردق ولعو مهلضف عم ءايبنألا ءالؤه كرش *أ ول ىأ «نولمعي

 ةوبنلاو ةينابرلا ةمكحلاو ةيوامسلا بتكلا لازنإب مهيلع انمعنأ يأ «ةوبنلاو مكحلاو باتكلا مهانيتآ نيذلا

 كرصع رافك انتايآب رفكي نإف يأ 4نيرفاكب اه. اوسيل ًاموق اهب انلكو دقف ءالؤه اهب رفكي نإفإ ةلاسرلاو
 ءالؤه يأ «هدتقا مهادهبف هللا ىده نيذلا كيلوأ» '”انءايبنأو انلسر اهانيعرتساو اهانظفحتسا دقف دمحم اي

 ىأ «ًارجأ هيلع مكلأسأ ال لقإل ةرطعلا مهتريسب دتقاو سأتف نويدهملا ةادهلا مه مهركذ مدقتملا لسرلا
 يأ «نيلاعلل ىركذ الإ وه نإإف لاملاو رجألا نم ًائيش نآرقلا غيلبت ىلع مكلأسأ ال كموقل دمحم اي لق
 ءتفرعم قح هللا اوفرع ام يأ «هردق ةقح هللا اوردسق اموز» قلخا عيمجل ريكذتو ةظع الإ نآرقلا اذه ام

 ةثعبو يحولا اوركنأ نيح يأ «ءيش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام اولاق ذإ# هميظعت قح هومّظع الو

 دمحم ىلع نآرقلا لوزن راكنإ يف ةغلابم ءاعئشلا ةميظعلا هذبب اوهوفت ءانعللا دوهيلا مه نولئاقلاو . لسرلا

 ءال ؤف دمحم اي لق يأ 4سانلل ىدهو ارون ىسوم هب ءاج يذلا باتكلا لزنأ نم لق# مالسلا هيلع
 اهنودبت سيطارق هنولعجت» ؟ ليئارسإ ينبل ةيادهو هب ءاضتسي ًارون ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ نم نيدناعملا
 نوءاشت ام نوفختو نوءاشت ام اهنم نودبت ةقرفم تاقروو ةعطقم سيطارق يف هنوبتكت ىأ 4ًاريثك نوفختو

 هذه يف نوروكذملا رشع ةيناثلا نويبنلا مه ليقو سابع نبا لوقوهو راصنألا نم ةنيدملا لهأ مهم  دارملا َنِإ ليق (5) 17/7 رحبلا )١(

 . ريرج نباو جاجزلا رايتخاو ةدان# لوق وهو ةيآلا



 م عسباسلا ءزجلا

0 
 و رصرص مج سا ص اك روس سرتإ# سول مر عدو و عموم 2 2

 يد ب ىلا ُقَدَصُم هلام هلأ بكام نوم مضوتخ ىف مهرذ م هلل لق 111

 0 سا سا ساس سرع مارب ورع حجم - و ع م سرور ع4 م رار

 ذ هةر واس ل قس لونمؤي ةرحالاب َنونِمْؤي نيل اهوح نمو الات

 را م عالم سو 2 ظع .

 ولو هللا لنآ لم ُلزأَس َلاَق نمو ئه حوب لو لإ ىحوأ لاَ بك هَل لع كتف مب مَ
 ما صال م سم س2 مو سو و مسرب 2 هس هر رمد و

 نوما َباَذَع َنْوَرَجت مويْلآ ركسفنأ أوجرخأ م مهيدي اوطساب ةكيتلملاو توما تارت يف َنوملطلا ذإ

 وجر صورمص اص صرع مس مط ع ردو هه سيم هر ظرم هدو ماوس 2

 ركانقلخ امك ئدّرف انومتتج دقلو هه َنوُريِكَسسَن هلي + ْنَع مدُكَو حلا بَ ها لع َنولوُفَ تنك اه

 الو مقنأ اوملعت ملام متمّلَعو# ”هتوبنو لي دمحم رمأ نم اهيف ام مهايإ هنومتكي اوناك امبو : يربطلا لاق
 متنأ ال لبق نم هب اوملعت مل ام نآرقلا اذه يف هتيادهو هللا نيد نم دوهيلا رشعم اي متمّلع يأ «مكؤابآ
 نآرقلا اذه لزنأ هللا : باوجلا يف مهل لق يأ «نوبعلي مهضوخ يف مهرذ مث هللا لسقؤ» مكؤابآ الو
 اذهو# مهمارجإ ىلع ديدهتو مهل ديعو اذهو 5 نوبعليو نوءزبم هيف نوضوخي ىذلا مهلطاب يف مهكرتا مث

 قّدصم# ةدئافلاو عفنلا ريثك كرابم ِهِي دمحم ىلع لزنأ ىذلا نآرقلا اذهو يأ «كرابم هانلزنأ باتك

 يأ «اهلوح نمو ىرقلا مأ رذنتلو# ليجنإالاو ةاروتلاك ةلزنملا هللا بتك قدصي يأ «هيدي نيب يذلا

 ةرخآلاب نونمؤي نيذلاو# سابع نبا هلاق ضرألا لهأ رئاس مهو اهوح نمو ةكم لهأ دمحم اي هب رذنتل

 دعولا ركذ نم هيلع ىوطنا ال باتكلا اذهب نونمؤي رشنلاو رشحلاب نوقدصي نيذلاو يأ «هب نونمؤي
 يف لمكألا هجولا ىلع ةالصلا نودؤي يأ «نوظفاحي مهتالص ىلع مهو# ديدهتلاو ريشبتلاو ديعولاو
 هللا ىلع ىرتفا نمث ملظأ نمو# ”تادابعلا فرشأ اهنأل ركذلاب ةالصلا صخ : ىواصلا لاق اهتاقوأ
 يحوأ لاق وأ» ًادادنأو ءاكرش هل لعجف هللا ىلع بذك نمت ملظأ دحأ ال يأ يفنلا هانعم ماهفتسا «ًابذك
 مل هللا نأ عم يبنعلا دوسألاو باذكلا ةمليسمك ًايبن هثعب هللا نأ معز ي 1 «ءيش هنبلإ حوي ملو ىلإ
 لوقك هللا 5 ام لثامي ًامالك مظنيس هنأ ىعدا نمو يأ عهللا لزنأ ام لثم ل زنأس لاق نمو# هلسري

 نيئزهتسملا نم هعم نمو ثراحلا نب رضنلا ىف تلزن : نايحوبأ لاق اذه لثم انلقل ءاشن ول راجفلا

 يأ «توملا تارمغ يف نوملاظلا ذإ ىرت ولو# «”هفخسل ركذُي ال فيخس مالكب نآرقلا ضراع هنأل
 يأ ليوهتلل فوذحم «ول# باوجو .هدئادشو توملا تاركس ىف مهو ةملظلا ءالؤه دمحم اي ىرت ولو

 مههرخو ةويرشل باذعلا ةكئالمو ىأ «مكسفنأ اوجرخأ مهيديأ اوطساب ةكئالملاو) ًايظع ًارمأ تيأرل
 : يرشغزلا لاق باذعلا نم مكسفنأ اوصلخ مهل نيلئاق مهداسجأ نم مهحاورأ جرختل مهرابدأو
 حاخلاالاو قايسلا ىف فنعلا نع ةرابع هذهو . مكداسجأ نم انيلإ اهوجرخأ مكحاورأ اوتاه نولوقي ىنعملا

 يذلا باذعلا نوزُمَت ىأ «نوُحلا باذع نوزت مويلا# “لاهمإو سيفنت ريغ نم قاهزإلا يف ديدشلا

 م /7؟ فاشكلا (1) 1١8٠ /5 طيحملا رحبلا (*) 1١# /؟ نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (5) . ه1ا//١١ يربطلا )١(



 ماعنألا ةروس (3) 63

 اذك رش كي نأ نزل ؤ اعقش حست ران طي وه آو لعن كتم لَو
 9# توم منكم مدع ْلَضَو كدب ْمطَمَن ده

 هللا ىلع مكئارتفاب يأ #قحلا ريغ هللا ىلع نولوقت متنك امب» ديكألا ىزخلا عم ديدشلا ناوه لا هب عقي

 را لا نو رتام لأ كرر هاا رن كرو ول رار كم

 ٍنيدرفنم باسحلل ان ومتتج ىأ «ةرسم لوأ مكانقلخ |ك ىدارف انومتنج دقلو» نونمؤت الو اهيف نولمأتت

 ًةافح هللا ىلإ نو روشحم مكتإ ! سانلا اهيأ ) ثيدحلا يف درو امك ًالرغ ةارع ةافح دلولاو لاملاو لهألا نع

 ام متكرت يأ #مكروهظ ءارو مكانلوخ ام متكرتو# 2(. .ةديعت' قلخ لوأ اناذب اك ًالرغ ةارغ

 نيذلا مكءاعفش مكعم ىرن امو» بيصعلا مويلا اذه يف مكعفنت ملف ايندلا يف لاومألا نم مكانيطعأ

 متدقتعا نيذلاو مكل نوعفشي مهنأ متمعز نيذلا مكتهلا مكعم ىرن امو يأ «ءاكرش مكيف مسهنأ معتمعز

 لضوإل مكعمج تّيشتو مكلصو عطقت يأ «مكنيب عّطقت دقلإ» ةدابعلا قاقحتسا يف هلل ءاكرش مهنأ

 . ءاكرشلاو ءاعفشلا نم هوتمعز ام ىثشالتو عاض يأ «نومعزت متنك ام مكنع

 . هانيرأ يأ ةيضام لاح ةياكح «ميهاربإ يرن كلذكو» ١- : ةمغالتبلا

 «ةلالضلاو ةيادهلا# ظفل نيبو . هموق لالضب ضيرعت هيف «نيلاضلا موقلا نم ننوكآأل» - ؟
 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو قابط

 . قاقتشالا سانج امهنيب 4 يهجو تهجو» -
 ًاضيأ قاقتشالا سانج «ىده 8و «ىده» نيبو فيرشتلل ةفاضإلا هللا ىدهإ - 4

 لسرلا نم ردحأ ىلع يحولا نم ءىش لوزن راكنإ يف ةغلابم «ءىش نم رشب ىلع هللا لزنأ اماه - ه
 خيبوتلاو تيكبتلل ماهفتسا «باتكلا لزنأ نم# - 5

 قابط امهنيب #نوفختو اهنودبت# -/

 . ىرقلاو ندملا لصأ اهنأل مألاب تهبش ثيح ةراعتسا هيفو ةمركملا ةكم #ىرقلا مأ#-

 ام هناحبس هبش ثيح ةبيجع ةراعتسا هذه : ىضرل !| فيرشلا لاق «توملا تارمغ يف# - ٠

 ةرمغ تيمسو هجحل و ءاملا تارمغ مهفذاقتت نيذلاب هصصغو توملا برُك نم مهروتعي

 «”ناسنبالا بلق رمغت اهنأل

 "ا ص نايبلا صيخلت (؟) نينوتخم ريغ يأ « الرع » ىنعمو نيخيشلا ةياور نم ثيدحلا )١(



 ا عسباسلا ءزجلا

 مسا هنإ : نورخآ لاقو هابأ سيلو ميهاربإ مع ه«رزآ» نأ ىلإ نيرسفملا ضعب بهذ : هيسمست

 باتكلا كلذ ىلع لد دقو ميهاربإ دلاول مسا هنأ نيرسفملا نم نوققحملا لاق اى حيحصلاو . منصلل

 حيحص يفو مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم يف كلذ حدقي الو ًارفاك ناك رزآ نأ يف ةحيرص ةيآلاو ٠ ةنسلاو

 ةضوفرم هناميإ ىوعدو ثيدحلا © . . ةربغو ةرتق رزآ هجو ىلعو ةمايقلا موي رزآ هابأ ميهاربإ ىقلي » ىراخبلا

 ملعأ هللاو ةنسلاو باتكلا صنب

 «نوهمعي مهتايغط يف مهرذنو . . ىلإ . . ىونلاو بحلا قلاف هللا نإ#» : ىلاعت هللا لاق

 . )١١٠( ةيآ ةياهن ىلإ (48) ةيآ نم
 دوجو ىلع ةلادلا ةلدألا انه ركذ « ةوبنلا رمأ ريرقتب هفدرأو ديحوتلا رمأ ىلاعت ركذ امل : هَِمَسِماَسمملا
 هتافصو هتاذب هللا ةفرعم وه امنإ ىلصألا دوصقملا نأ ىلع ًاهيبنت . هتمكحو هتردقو هملع لاكو قلاخلا

 . هلاعفأو

 هيلإ نكسي ام نكّسلا «ًانكسإ» قشنا حبصلا قلفناو . قشلا : قلفلا «قلاف» : صتتفغللا
 بّسَّح ردصم نابسُحلا : يرشغغتزلا لاق باسحب يأ «ًانابْسُح» ةمحرلا : نكّسلاو . هب سنأيو ناسنإلا
 وثق عمج 4ناونق# ضعب قوف هضعب ًبكارتمإ ""ناركشلاو نارفُككلا هريظنو بيسَّح ردصم نابسيملا نأ امك
 تجضن اذإ تعنيأو ةرجشلا تعني : لاقي هكاردإو هجضُن يأ «هينيوإلا ةلخنلا دوقنع يأ قرليعلا وهو

 مل ءىشب نايتبالا عاديإالاو . قباس لاثم ريغ ىلع قلاخلا وهو عدبم 4 عيدب» ًاكفإو ًابذك اوقلتخا 4اوقرخ»
 لقن : فيرصتلا «فرصن#» عدبأ هنإ هريغ هيف هقبسي مل نونفلا نم نف يف ىتأ نمل لاقي اذهلو هيلإ قبسُي
 . لاح ىلإ لاح نم ءىشلا

 ًادمحم ىهنت نأ اَمإ بلاط يبأل شيرق رافك لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع : ُلوزَمْلا بس
 نود نم نوعدي نيذلا اوّبست الو» تلزتف هوجهنو هلإ بسن نأ امو اهنم لْيّنلاو انتهلآ بس نع هباحصأو

 نع نيهتنتل :دمحم اي اولاق نيكرشملا نأ ىرخأ ةياور يفو ةيآلا "”4 . . ملع ريغب ًاوُدَع هللا اوبسيف هللا

 . تلزنف "كبر نوجهنل وأ انتهلآ كبس

 2 هج َنوُكَفْؤَن نأ ار ل أ نِم تيمْلآ جرخمو تيملأ نم ىحلأ جرب ا بَحلآ قلاَ هلأ َنإ 5

 لاقف ريبدتلا فئاطلو عنصلا بئاجعب نيكرشملا ىلع جاجتحالا ىلإ مالكلا داع 0

 ىوتلا قلفيو اهنم تابنلا جورخل ضرألا تحت بحل قلفي يأ «ىونلاو بحل قلاف هللا نإ :
 جر © ةبحلا كلذكو رضخأ ًاقرو اهنم جرخُبف ةتيملا ةاونلا قشي يأ : رك 0 يل

 )١( ص لوزنلا بابسأ (") 55/9 يبطرقلا (؟).88 /7 فاشكلا ١77 . ) )5يبطرقلا 44/9 .



 ماعنألا ةروس (1) عم

 ىذلاوهو 0 © ملطْنأز 5 ٍرَعْلأريِدعَ ككتاب ردقلاو سمتلاو اكس للا لع حابصإْلآ ٌقِلَ

 اكنأ ىِللأ ومو 42نوُلعَي مْوَقِل تن س9 ذكرياتي جلال لَ

 6آم هامش َنِم لَن ىَذدلاَوهَو جنوهَقْفَي موقِل تل 91 ا ل
 تام مس الس هس الا د هلا. 2 ريب جيوب مرد سو ددآس م سل هس سل ضاوي ع ندع

 تلنجو ةيناد ُناَونَق اهعلط نم لخنلأ نمو ابك رماح هنم جرحت ارضحخ هنمانجرحاف ِء ولك ت ابن ءي انجرح "اف

 ًابحلا جرخيو . سبايلا بحلا نم يرطلا ضغلا تابنلا جرخي يأ «يحلا نم تملا جرو تيملا نم 'يحلا
 ىلعو . نمؤملا نم رفاكلاو . رفاكلا نم نمؤملا جرخي : سابع نبا نعو يمانلا يحلا تابنلا نم سبايلا
 فيكفربدملاقلاخلاهللامكلذ يأ 4نوكفؤت ىنأف هللا مكلذإ» رفاكلاو نم ؤملا نع ةراعتسا تيملاو يحلاف اذه

 : يربطلا لاق هفشاكو مالظلا نع ءايضلا قاش ىأ «حابصإلا قلافإ ! نايبلا اذه دعب قحلا نع نوفرصُت
 تاكرحلا نع هيف سانلا نكسي ىأ هانكس ليللا لعجو» '”هداوسو ليللا ةملظ نع حبصلا دومع قش

 باسح اههب فرعُيو . دابعلا حلاصم هب قلعتي قيقد باسحب يأ ًانابسح رمقلاو سمشلاو# نوحيرتسيو
 رهاقلا بلاغلا ريدقت مولعملا باسحلاب رييستلا كلذ ىأ # ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ# راهنلاو ليللاو نامزألا

 يف اهب اودتهتل موجنلا مكل لعج يذلا وهو# مهريبدتو هقلخ حلاصمب ميلعلا ءىش هيلع يصعتسي ال ىذلا
 امنإو . رحبلاو ربلا يف ليللا تاملظ يف مكرافسأ يف اهب اودتهتل موجنلا مكل قلخ يأ «رحبلاو ربلا تاملظ
 انلصف دق# اهب مهدصاقمل ليللا يف نودتي امنإ راحبلا يبكارو . رافقلا يكلاس نأل موجنلاب مهيلع نتما

 رسفن نم مكآشنأ يذلا وهوإ» قلاخلا ةمظع نوربدتي موقل انتردق ىلع لئالدلا انيب يأ 4نوملعي 000

 نبا لاق «عدوتسمو ٌرقتسمف# مالسلا هيلع مدآ يه ةدحاو سفن نم مكعدبأو مكمل ىأ « ةدحاو

 بتالصأو مكتاهمأ ماحرأ يف رارقتسا مكل يأ . بالصألا يف عدوتسملاو ماحرألا يف ةقتسملا : سابع

 موقل تايآلا انلّصف دق اهيف تومت يتلا ضرألا يف عدوتسمو محرلا يف رقتسم : دوعسم نبا لاقو ٠ مكئابآ

 نأ ىلإ ةراشإ «نوهقفيإ# ب انه ربع : يواصلا لاق قئاقدلاو رارسألا نوهقفي موقل ججحلا انيب يأ « ن وهقفي
 اذلو . دهاشم رهاظ اهرمأف موهجتلا فالخيبب . بايلألا هيف ريحتت يفحخ رمأ هاي وحلا امو ناسنإالا راوطأ

 7-0 نم لزنأ يأ «ءيش لك تابن هب انجرخأف ءام ءمسلا نم لزنأ يذلا وهو)" "«نوملعيإ» ب اهيف رّبع
 : يربطلا لاق رجشلاو شئاشحلاو لوقبلاو رامثلاو هكاوفلاو بوبحلا نم تبني ام لك هب جرخأف رطملا
 م ل ا ول

 ةطنحلا لبانسك ضعب قوف هضعب ًابكارتم ًابح رضخلا نم جرخُت يأ هًابكارتم ًابح هب جرخُتإل رضخأ ًاضغ
 يأ «ةيناد َناوْنِق اهْلُط نم لخنلا نمو# زرألاو ةرذلاو ريعشلاو حمقلا ديري سابع نبا لاق ريعشلاو

 .مومعلا يربطلا راتخاو ضرألا تحت عدوتسملاو ضرألا قوف رارقتسالاب ًاضيأ رقتملا رفو (؟) 584/1١. ىربطلا )١(

 . هال” ١١/ ىريطلا (4) . "4 /7 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح ()



 للا تك ءرجلا

 00 2 وص م رم ع سوح اصاص رت ص اا ل موا جس

 - 'االكلذ ف ْنِإَد مور اذإ هرم 01 اور فكم قوائم َناّمّرآَو نوني لَأَو بانعا نم
 . م
 00 ل ا ا 0 عام كس ل 2 م و رعمم هم

 امس للعتو ,هنلحبس ع ريغ تربو نين رهل أوقرحشو مهمل نأ كرش اولعجو جدوي و
 سعوا مرا مس 2و 2 م 000 ومع -

 لكب وهو هن لع َقََوةبنَس هَل كَم كو د و كي لأ ضيزألاو تدم عم 6:ج نوفصب

 ه» ليك زل لك لعرب وى لك قلت وهال 2000000 م صرع سس معا : رعد

 نبا لاق لوانتلا ةلهس ةبيرق ديقانع  همامكأ يف رمتلا نم جرخي ام لوأ علطلاو - لخنلا علط نم انجرخأو

 ءاملاي انجرخأو يأ 4بانعأ نم تانجو اهينتجي نمم ةيناد علطلا نم تّلدت دق يتلا نيجارعلا ديري : سابع

 نوتيزلا رجش ًاضيأ هب انجرخأو يأ ههباشتم ريغو ًاهبتشم نامرلاو نوتيزلاو» بانعأ نم ى قئادحو نيتاسب

 ليلد كلذ يفو ؛ هرم ًافلتخ هقرو ًاهبتشم : ةداتق لاق معطلا يف هباشتم ريغو رظنملا يف ًاهبتشم نامرلا رجشو

 رابتعا رظن سانلا اهيأ اورظنا يأ «هعنيو رمثأ اذإ هرمث ىلإ اورظنا# ريدقلا ميلعلا راتخملا عناصلا ىلع عطاق

 لاح نم لقتنت فيك اهجضنو اهروهظ ءاهتنا ىلإ اهجورخ ءادتبا نم رامثلا هذه جورخ ىلإ راصبتساو
 اح ام هضعبو ارم هضعب نوكي ثيح رمشلا ءادتبا اولمأتو ءربكلاو رغصلاو ةحئ ئارلاو نوللا يف لاح ىلإ
 ريدقلا ناحبسف ! قاذملا غاستسم ًاعقان ًابيط ًاولح دوعي هنإف جضنو ىهتنا اذإ مث « هنم ءيشب عفتني ال

 سانجألا فالتحخا عم عورزلاو راثلا هذه قلخ ىف نإ ىأ «نونمؤي موقل تايآلمكلذ يف نإ» !! قالخلا

 : سابع نبا لاق هللا دوجوب نوقدصي موقل هتينادحوو هللا ةردق ىلع ةرهاب لئالدل ناولألاو لاكشألاو

 نجلا اولعجو يأ «نجلا ءاكرش ِهّلل اولعجوإ ىتوملا يحينأ ىلع ٌرداق تابنلا اذه جرخأ يذلا نأ نوقّدصي
 درفناو مهقلخ يذلا وه ىلاعت هنأ اوملع دقو يأ «مهَقلَخو» ناثوألا ةدابع يف مهوعاطأ ثيح هلل ءاكرش
 اوقلتخاو يأ «ملع ريغب تانبو نينب هل اوقرخوإ» ةلاهجلا ةياغ هذهو ؟ هل ءاكرش مهنولعجي فيكف مهداجيإب

 هناحبسإ ةلاهجو ًاهفس هللا تائب ةكئالملاو هللا نبا ٌريزع : اولاق ثيح تانبلاو نينبلا ىلاعت هيلإ اوبسنو
 ًاريبك ًاولع ىلاعتو نوملاظلا هيلإ اهبسن يتلا تافصلا هذه نع سدقتو هللا هزنت ىأ «نوفصيامعىلاعتو

 يأ «ةبحاص هل نكت ملو دلو هل نوكي ىّنأط» قبس لاثم ريغ نم امههعدبم يأ «ضرألاو تاومسلا عيدب#
 «ميلع ءيش لكب وهو ءيش لك قلخو# ةجوز نم الإ نوكي ال دلولاو ؟ ةجوز هل سيلو دلو هل نوكي فيك
 ضرغلاو : ليهستلا يف لاق ءيش لك نع ًاينغ ناك كلذك ناك نمو هب ملاعلاو هقلاخ وه الإ ءيش نم امو يأ
 ٍلاعتم ىلاعت هللاو هدلاو سنج نم الإ نوكي ال دلولا نأ اهدحأ : نيهجو نم دلولا هلل بسن نم ىلع درلا

 ناك نمو ضرألاو تاومسلا قلخ هللا نأ : يناثلاو . دلو هل نوكي نأ حصي الف اهعدبم هنأل سانجألا نع
 مكلذو» لاقف داجيرالاو قلخلاب هدرفتو هتينادحو ىلع ىلاعت دكأ مث "”ءىبش لك نعو دلولا نع ينغوهف اذكه

 )١( ليهستلا (؟١ . 937/9 يزوجلا ريسفت ؟/1١8,



 ماعنألا ةروس (5) 6

 مام 1 2 ةردئع لاما موغد

 رصبأ أ نفق ركبر نم رباصب م اج دق لا رس ل

 ولص رص سرا ع ع سمس ىو رب سس صرت و صرع ١ صا سس صر ا مام سمر

 م وقل ,هنيدنلو تسردأولوقيلو تلال كلك: فَ ميلان أمو اهيلعف ىمع نمو ءهسفنلف

2 

 هلأ اَشّوَلَو 05 نيكو ْثمْلا نع ضرْعأَو ال قالب نين نيل عبثا جذرشتم

 م عمم م هم دع ساسص همم م عسر م سن مم م مومصص مط 000 1

 أوبسيف هللانود نم ٌنوعَدي َنيلأ وبس الو ( لكي مع َتنأ مواطيفح يبلع كعب اموأو رْئأآم

 لك قلاخ# هاوس قحب دوبعم ال مكرومأ ربدمو مككلامو مكقلاخ هللا مكلذ يأ «وه الإ هلإ ال مكبر هللا

 لك ىلع وهوإ» هدحو ةدابعلل قحتسملا وهف اذكه ناك نمو تادوجوملا عيمجل قلاخلا وه يأ «هودبعاف ءيش

 راصبألا هكردت ال» هتدابعب هيلإ اولسوتو هيلإ مكرومأ اوضوفف ءيش لكل ربدملاو ظفاحلا وهو يأ «ليكو ءيش

 تايفخلل ىلاعت هملع لومشل اهب طيحيو اهاري وهو هب طيحت الو راصبألا هيلإ لصت ال يأ «راصبألا كردي وهو
 يفني ال صاخلا كاردإالا يفنو : ريثك نبا لاق مهحلاصمب ريبخلا هدابعب فيطللا يأ «ريبخلا فيطللا وهو»

 الف سدقتو ىلاعت هيلع وه ام ىلع هتمظعو هلالج امأف . ءاشي امك نينم ؤملا هدابعل ىلجتي ذإ ةمايقلا موي ةيؤرلا
 مكءاج دقؤ» ؟”ةيآلا هذهب جتحتو ايندلا يف اهيفنتو ةرخآلا يف ةي ؤرلا تبثت -بثت ةشئاع تناك اذهو راصبألا هكردت

 قحانيبابينو زيمتئلالضلا نم ىدفلا اهب نورصبُت يتلا ججحلاو تانيبلا مكءاج دق يأ «مكبر نم رئاصب
 يمع نمو هسفنلف رصبأ نمف# «"رئاصبلاو نايبلا هيف ىذلا نآرقلا مكءاج دق ىنعملا : جاجزلا لاق لطابلاو

 هسفن ىلعف هنع يمع نمو عفن اهأيإو رصبأ هسفنلف نمآو قحلا رصبأ نم ىنعملا : يرشحتزلا لاق «اهيلعف
 هللاو رذنم انأ امنإو بيقر الو ظفاحب مكيلع تسل يأ «ظيفحب مكيلع انأ امو» ”ىمعلاب رض اهاّيإو يمع

 «تسرد اولوقيلو# اوربتعيل تايآلا ناين ركُذ ام نيب امكو يأ «تايآلا فرصن كلذكو» مكيلع ظيفحلا وه

 موقل هنيبنلو هةبقاعلا مال ماللاوم نآرقلا| ذهب تن تئجو اهيف تأرقو بتكلا يف دمحم ايت سرد نوكرشملا لوقيلو يأ

 نآرقلا دمحم اي عبتا يأ «كبر نم كيلإ يحوأ ام عبّنإ» هنوعبتيف قحلا نوملعي موقل هحضونلو يأ «4نوملعي

 الإ هلإ الؤ» "هللا ةدابعب لغتشا لب مهب كرطاخو كبلق لغشت ال يأ : ٍيبطرقلا لاق كيلإ هللا هاحوأ ىذلا

 ءاش ولوإط مهئارآ ىلإ تفتلت الو مهب لفتحت ال يأ «نيكرشملا نع ضرعأوظ وه الإ قحب دوبعم ال يأ وه
 امع لأسُي ال# ءاشي ام لعفي هناحبس هنكلو اوكرشي ملف مهاده مهتياده هللا ءاش ول يأ «اوكرشأ ام هللا

 امو اهيلع مهيزاجت مهلامعأ ىلع ًابيقر كانلعج امو يأ «ًاظيفح مهيلع كانلعج امو» 6«نولأسُي مهو لعفي
 تسل يأ هلبق امل ديكأت اذهو : يواصلا لاق مهرومأو مهقازرأ ىلع لكومب تسلو يأ «ليكوب مهيلع تنأ

 نود نم نوعدي نيذلا اوبست الوإط ”لاتقلاب رمألا لبق ناك اذهو ناميإالا ىلع مهربجتف محل ًابقارم ًاظيفح
 مدعل ءادتعاو ًالهج هللا اوبسيف يأ 4 ملع ريغب ًاوُدَع هللا اوبسيفإ مهمانصأو نيكرشملا ةحلآ اوبست ال يأ «هللا

 )١( ريثك نبا رصتخم ١/ 308 ) )35يبطرقلا (4) #4 /؟ فاشكلا (#) -99 /* يزوجلا نبا ريسفت 9/٠١

 ) )9مال /؟ نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح



 علا عسباسلا ءزجلا

 0 كر عة هدد مرر ا د2 - ةرثاح لعدد ا دان يت -. 7 هد دو

 هر ىلا ص بسط مهم 2و ا. ل موال --21 .ذ

 تل 00 22000 اج نيل ل أومسقاو

 مب رلومس مورو 1 وو ردح تاس س26 ور ىرب سم سام ىراس  مو سس راس ع سنع رس َِ

 00 كوهمعي مهيغط ف مهرذنو ةرم لوأ وي أوئمؤي ل امك مردصبأو مبتدع بلقنو هت َنوُمْؤي ا

 هللا مهاهنف كبر نوجهنلوأ انتحلآ كبس نع نيهتنتل :نوكرشملالاق : سابع نبا لاق هللا ةمظعب مهتفرعم

 مهلمع ةمأ لكل ائيز كلذك محلامعأ ءالؤه اًنيز امك يأ «مهلمع ّةمأ لكل انيز كلذكإ» © مهنائوأ اوّبسي نأ
 أوناكامب مهتبتيف مهعجرم مهد لإ مث» رفكلا رفكلا لهألو ةعاطلا ةعاطلا لهأل اًنيز : سابع نبا لاق

 اومسقأو# باذعلاو ءارخاب ديعو وهو ٠ مهل امعأب 0 هللا ىلإ مهريصمو مهداعم مث ىأ «نولمعي
 مهتءاج نعل ىأ #اهم ول ةيآ مهتءاج نئل# اهدشأو ناميألا ظلغأب ةكم راقك فلح ي أ« مههاميا دهج هللاب

 تايآلا هذه رمأ دمحم اي مهل لق يأ «هللا دنع تايآلا امنإ لقإل اهب نم ؤيل هوحرتقا ام قراخ رمأ وأ ةزجعم

 مكيردي امو ىأ «نونمؤي ال تءاج اذإ ! اهنأ مكرعشُي امو ينود اهب نايتبالا ىلع رداقلا وه ىدنع ال هللا دنع

 # ةرم لزادب ارض ناك فرامباد مهتدئفأ بًلقنو» !! اهب نوقدصي ال مهتءاج اذإ اهلعل نونم ؤملا اهيأ
 فانكتسا وهو : ىواصلا لاق ةرم لوأ نآرقلا نم لزنأ امب اونمؤي مل امك ناميرالا نع مهبولق لوحنو يأ
 هللا دارأ نمو « هل هبلق لوح ىدهلا هل دارأ نمف هريغ ال هللا وه لالضلاو ىدهلا قلاخ نأ نايبل قوسم

 نوددرتيو نوطبختي مهلالض يف مهكرتنو يأ «نوهمعي مهنايغط ىف مهرذنو» «"اهل هبلق لوح هتواقش
 . نيريحس

 ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو قابط تيملاو حلا ظفل نيب 4تيملا نم حلا جرخي» ١ : هغالتبلا
 . «يحلانم تيملا جرخمو» هلوق ف ردصلا ىلع زجعلا در ىمسي ام تانسحملا نم ًاضيأ ةيآلا فو

 مايق دعب ناميإلا نع مكفرصل هجو ال يأ يفنلا ىنعمب يراكنإ ماهفتسا 4نوكف ؤت ىنأفإط - ؟
 ناهربلا

 جرخملا نأشب ءانتعالا يه ةتكنلاو هب جرخأف لصألاو ةبيغلا نع تافتلا هيف « هب انجرخأف طظ

 ةميظع هّمَعِن نأ ىلإ ةراشإالاو
 . معنلا مظعأ نم |مهنأل فرشلا ديزمل ماعلا ىلع صاخلا فطع نم 4نامرلاو نوتيزلاو# - 4

 نيهاربو ججح يأ ببسلا مساب ببسملا ةيمست باب نم لسرم زاجم «مكبر نم رئاصبإ» ©
 قئاقحلا اهب نورصبت

 . "9 /1 نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (؟) .9//3.9 ريثك نبا (1)



 ماعنألاةروس )3( تل

 . قاقتشالا سانج «رصبأو رئاصب» ظفل نيبو قابط #يمعو رصبأ ظفل نيب - ”

 : ىلاعت لقي ملف ةي ؤرلا فنت ملو ةطاحإإلا تفن ةيآلا «راصبألا هكردت الإ» ىلاعت هلوق : هيدبمت
 ام ةفلاخمب ليبسلا لضو قحلا بناج دقف ةلزتعملاك ةرخآلا يف هللا ةي ؤر مدع ىلإ بهذ نمف راصبألا هارت ال
 #ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو ىلاعت هلوقف باتكلا امأ ةرتاوتملا كي هلوسر ةنسو هللا باتك هيلع لد
 ) هتيؤر ف نوماضت ال رمقلا اذه نورت امك مكبر نورتس مكنإ ) يراخبلا هجرخأ اهف ةنسلا امأو

 . ًايداهو ًاليلد ةنسلاو باتكلاب ىفكو ثيدحلا

 اندم ذي

 امب مهيلو وهو . . ىلإ . . ىتوملا مهملكو ةكتالملا مهيلإ انلْزن اننأ ولو : ىلاعت هللا لاق

 . )/١71( ةيآ ةياهن ىلإ )١١1١( ةيآ نم «نولمعي اوناك

 ىلع تايآلا ضعب نيكرشملا حارشقاو . ثعبلاو ةوبنلاو ديحوتلا لئالد ىلاعت ركذ ال : ةبسانملا
 يتلا تايآلاب مهاتأ ول هنأو . هتريصب تيمع نم ديفت نل تازجعملا ةيؤر نأ انه ركذ . ِةليهللا لوسر
 مهتداهشو رويطلاو باودلاو عابسلا رشحو . مهوملكي ىتح ىتوملا ءايحإو . ةكئالملا لازنإ نم اهوحرتقا
 . لالضلا يف مهلصأتل نآرقلاو دمحمب اونمآ ام لوسرلا قدصب

 كهجو لّيق نم يأ ابد ال ًالّبُق كّتيتأ مهوق هنمو ةهجاومو ةلباقم «البت» : ستفغللا
 : جاجزلا لاق «فرحخز# . «ىدانف رشحفإ هنمو رشح عمج لكو قوس عم عمج ا : رشحلا «انرشحو#

 ءىشلا ىلإ ىغص «ىغصتلوإ فرخز وهف لطاب وهو هتنيزو هتتسحام لك : ةديبع وبأ لاقو ةنيزلا فرخزلا

 ام رثكأو بستكا:فرتقا «نوفرتقيإل يملا هلصأو (ءانإلا اهيلإ ىغصأف) ثيدحلا فو ىغصأ هلثمو هيلإ لام
 نظلا هلصأ : يرهزألا لاق نوبذكي 4نوصرخي# هبستكا يأ هفرتقاو بنذلا فرق : لاقي رشلا يف نوكي

 ةدش : جرخلا «ًاجرح» ةعسوتلاو طسبلا : حرشلاو عّسوي «حرشي# ناوهو ةلذ «راغصإل ْنقيتسي ال ايف
 ("1ًاذفنم دجي ملق قاض ىذلا جرخلا : : ةبيتق نبا لاق قيضلا

 ربخأف - دعب نم ؤي مل ةزمحو  ثرفب هي هللا لوسر ىمر لهج ابأ نأ سابع نبا نع : : لوزتلا بس
 وبأ لاقف سوقلاب لهج ابأ الع ىتح نابضغ لبقأف سوق هديبو هصنق نم عجار وهو لهج وبأ لعف امب ةزمح
 ؟ مكنم هفسأ نمو : ةزمح لاق انءابآ فلاخخو ء انتهلا بسو . انلوقع هفس هب ءاج ام ىرت امأ : لهج

 ًاتيم ناك ْنَمَوَأ 8 هللا لزنأف هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هلا الإ هلإ ال نأ دهشأ هللا نود نم ةراجسلا نودبعت

 ةيآلا #2 . . هانييح

 )١( صرخ ةدام ةغللا بيذهت )١( ص ناآرقلا بيرغ ١١١ )*( ص لوزنلا بابسأ ١7١8



 عاع ,نماثلا ءزجلا

 د2 مع ورب ىلإ جدع عر و ومر م مم م ل 2 020 321001 سس هس س24 عسر
 ل

 _- ما 2 س ير

 هللا ءاَسم نأ الإ أونمؤيل أوناك امالسبف ء حوت لك مييلع انرشحو كوملا مهمأك و ةكبتلملا ميلر انت اننا ولو *
 همس اس يري يي سس ع نم مك هه عرس د دل هدم تم 20 12 2_0

 ضب لإ مُهصعب حري نا إلا نيلي اودع لحلب كلكم جهت ملأ نيك
 دع 03

 نمو نا ةدهقأ دبل ىقضتو ©ج نوفا مدام كبَر كو أد لوقلا تع
 عمو رو لاش هر 2 طر وم د26 عر مطل رود | 2و4 عر مءدس6 | 2م او لو6 رورو دود ظو دوم د د نع
 الصقم بدتكلار كيل لزنا ىلا وهو اكح ىنتبأ هللا ريغفأ (72 نوف تمم هاماوف رتقيلو هوضريلو ةرخآل اب

 يف نيكرشملا بذكل ناب اذه «ىتوملا مهملكو ةكئالملا مهيلإ انازن اننأ ولو» : رثتسيفللا
 ام ءاتيإ ىلع رصتقن مل اننأ ولو : ىنعملاو «اهب ننم ؤيل ةيآ مهتءاج نئلإ» اومسقأ نيح ةرجافلا مهناميأ
 قدصب مهوربخأو مهوملكف ىتوملا مهل انيبحأو ةكئالملا مهيلإ انلزن لب تايآلا نم ةدحاو يآ نم هوحرتقا

 ًانايع قئالخلا نم ءيش لك محل انعمجو يأ البت ءيش لك مهيلع انرشحوإ اوحرتقا امك كي دمحم
 مل ةيآ لكو اهوحرتقا يتلا تايآلا هذه مهانيطعأ ول يأ «هللا ءاشي نأ الإ اولمؤيل اوناكام# ةدهاشمو

 ءال ؤه رثكأ نكلو يأ «نولهجي مهرثكأ نكلو» مهناميإ نم سيئيتلا ضرغلاو . هللا ءاشي نأ الإ اونم وي
 رفكلاو مهيلإ ناميإلا نأ نوبسحي . هللا ةئيشمب رمألا نأ نولهي يأ : ىربطلا لاق كلذ نولهجي نيكرشملا

 نم الإ مهنم نم ؤي ال يديب كلذ . كلذك رمآلا سيلو . اورفك اوءاش ىتمو . اونمآ اوءاش ىتم مهيديأب
 سنإلا نيطايش اودع يبن لكل انلعج كلذكوإ ©”هتالضاف هُياذخ نم الإ رفكي الو . هتقفوف هل يده
 ءايبنألا نم كلبق نمل انلعج كلذك كنوفلاخيو كنوداعي كءادعأ نيكرشملا ءال ّؤه انلعج امك ىأ «نجسلاو

 كانيلتبا امك يأ : يزوجلا نبا لاق اوربص امك ىذألا ىلع ربصاف .نجلاو سنإالا نيطايش نم ءادعأ
 ىلإ مهضعب يحويوإ» "'ىذألا ىلع ربصلا دنع باوشلا مظعيل ءايبنألا نم كلبق نم انيلتبا ءادعألاب
 نوسوسوي يأ «ًارورغ لوقلا فرخزإ» رشلاو لالضلاب ضعب ىلإ مهضعب سوسوي يأ #ضسعب
 نيطايش سنإلاب سيلبإ لكو : لتاقم لاق مهوعدخيو سانلا اورغيل ةهومملا ليطابألاو نّيزملا مالكلاب
 اذكو اذكب يبحاص تللضأ ينإ : هبحاصل (مههدحأ لاق نجلا ناطيشب سنإلا ناطيش ىقتلا اذإف مهنولضُي
 «ةولعفام كبر ءاش ولو "”ضعب ىلإ مهضعب يحو كلذف . اذكو اذكب كبحاص ْتنأ للضأف
 هلك كلذو : ريثك نبا لاق ءالتبالا اذه تضتقا هللا ةمكح ّنكلو مهءايبنأ ءال ؤه ىداع ام هللا ءاشول يأ
 يأ «نورتفي امو مهرذف# «ءال ؤه نم ودع يبن لكل نوكي نأ هتئيشمو هتدارإو هئاضقو هللا ردقب
 نونمؤي ال نيذلا ةدئفأ هيلإ ىغصتلو# مهيلع كرصانو كيفاك هللا نإف دئاكملا نم هنوربدي امو مهكرتا
 هوضريلو# ةرخآلاب نوقدصي ال نيذلا ةرفكلا بولق فرخزملا لوقلا اذه ىلإ ليمتلو ىأ «ةرخآلاب

 ريغفأ# ماثآلا نم نوبستكم مه ام اوبستكيلو لطابلا اذهب اوضريلو يأ «نوفرتقم مه ام اوفرتقيلو
 لاق : نايح وبأ لاق ؟ مكنيبو ينيب ًايضاق بلطأ هللا ريغفأ دمحم اي محل لق يأ أم كح يغتبأ هللا
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 متل ةيوس 0 قلد

 دب د ةهم 206 مسا جر هس تا 5 م 00 لرملو ع ل يع 7

 راسي ألا 500 نإو (5 40 ل .مملكب ليم اك لَ

 هدم نع ٌلضعنم لغو كب نإ «ج َنوُصت الإ ْمُه نَا الإ دوُي نإ هلل بسن
 21 ع مص ع سا مورو رع ا سا

 نيام الأ كلامو 1 نؤمن منك نإ هيلع هلا مما امم أوك © نيدتهملاب لعأ وهو

 تموغ < م 8 1 همس سم مسا يام يلملم جامل مالي,

 ٍريَغب مهياوهأب نولضبل اريثك نإ و هبل مر رطضآ امال ركل مَوحام مل لصف دقو هيلع هنأ م كر

 انربخيل ىراصنلا وأ دوهيلا رابحأ نم تئش نإ أمكح كنيبو اننيب لعجا : هللا لوسرل شيرق وكرشم
 مكيلإ | لزنأ يأ «ًالّصفم باتكلا مكيلإ | لزنأ يذلا وهوإ» ""تلزنف كرمأ نم مهباتك يف امب كنع

 باتكلا مهانبتآ نيذلاوإل لالضلا نم ىدهلا ًاحضوم لطابلاو قحلا هيف ًالّصفم . نايب حضوأب نآرقلا

 قح نآرقلا نأ ملعلا قح نوملعي ىراصنلاو دوهيلا ءالعو يأ «قحلاب كبر نم لّرنم هنأ نوملعي
 اذهو : دوعسلا وبأ لاق نيكاشلا نم ننوكت الف يأ «نسيرتمملا نم ٌسنوكت الف مهدنع ام هقيدصتل

 ًاقدص كبر ةملك تّمتو#» ©”ةمألا هب دارملاو لوسرلل باطخلا : ليقو باهلإلاو جييهتلا باب نم
 ريغم ال يأ «هتاملكل لدبم الإ» ردقو ىضق اهف ًالدعو . ربخأ اف ًاقدص لّزنملا هللا مالك مت يأ «ًالدعو

 عسطت نإوإو مهلاوحأب ميلعلا دابعلا لاوقأل عيمسلا يأ #ميلعلا عيمسلا وهو# هئاضقل دار الو همكحل

 نع كولضي ضرألا لهأ رثكأ مهو رافكلا ءال ؤه عطت نإ يأ «هللا ليبس نع كوّلضي ضرألا يف نم رثكأ
 : ىنعملاو ًالالّض ًارافكرثئنيح اوناك مهنأل 6 ضرألا يف نم رثكأ# لاق امنإو : ىربطلا لاق ىدهلا ليبس

 دقو ىدهلا ىلإ كنوعدي ال مهنأل مهلثم تنكو محلالض تللض مهتعطأ نإ كنإف هيلإ كوعد ايف مهعطت ال

 ماهوألاو نونظلا الإ نيدلا رمأ يف نوعبتي ام يأ نو صرخ الإ سم نإو نلا لإ | نوعبتي نإ '"”هواطخأ

 نع لضي نم ملعأ وه كبر ْنِإل نوبذكي موق الإ مه امو قحلا ىلع اوناك مهن أ مهنم ًانظ مهءابآ نودّلقي
 ىدتها نمبو داشرلا ليبس نع لض نمب نيقيرفلاب ملعأ دمحم اي كبر نإ إ! ىأ «نيدتهملاب ملعأ وهو هليبس

 ًالاع ىلاعت هنوك نأل دعولاو ديعولا نمضتت ةيربخ ةلمجلا هذهو : رحبلا يف لاق دادسلاو ىدهلا قيرط ىلإ

 يأ #«نينمؤم هتايآب متنك نإ هيلع هللا مسا ركذ امم اولكفإ» © |ههتازاجم نع ةيانك يدتهملاو لاضلاب
 مكنإ نينم ؤملل نوكرشملا لاق : سابع نبا لاق نينم ؤم ًاقح متنك نإ هيلع هللا مسا متركذو متحبذ ام اولك
 (”ةيآلا تلزنف منأ متلتق امم هولكأت نأ قحأ  ةتيملا نوديري - هللا هلتق [ف هللا نودبعت مكنأ نومعزت

 نأ دعب مكيديأب هومتحبذ ام لكأ نم مكل عناملا امو يأ هيلع هللا مسا ركذ امت اولكات الأ مكل امو
 دقو يأ ؟هسيلإ متررطضا امالإ مكيلع حام مكل لصف دقو ؟ هحبذ دنع هيلع مكبر مسا منركذ
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 م ب هد رم دو 5 2 هرور رمئ ظو 4 سرل لس جس ج2

 أوناك اه نو رح مولا نومي لاذ ٍبهنطاَبو مثلَ رهن اوردر ه5 َنيِدتعمْل غأوه َكبرَنإ ص
2000 

 مهباَيلوُأ لِ ٌنوحويل يطيل نإ و قسفَل ,هن هّنإو هيلع هلآ مسأ ر كرب ]ام أوطان الو هج فيفي

 00 ا ا ورش س81 م

 ءدب ىثمي ارون ,هل انلعجو هلئييحأف اشيم نك نم وأ ه١ وكر شمل كن إ مهومتعُط نإو ا

 0 ا سو مصرع ل

 كِلَدك و ججنولمعي أوناك ام نر فكُلل 1 ت4 ير سيل تملا ىف ,هلئم نق سان ىف

 ةلاح يف الإ تامرحملا ةيآ يف خلا مدلاو ةتيملا نم مكيلع مرحي ام مكل حم حضوو مارحلاو لالحلا مكبر مكل ني

 نار ؟ رافكلا مكؤادعأ اهرثي يتلا تاهيشلا ىلإ نوعمتست مكل اف اضيأ محام مكل حا دقف رارطضالا

 ا ا ع ًاريثك نإو يأ «ملع ريغب مهئاوهأب ن نولضُيل ًاريثك

 يأ «نيدتعملاب ملعأ وه كبر نإ» تاوهشلاو ءاوهألا درجمب لب هللا نم عرش.ر يغب مارحلا ليلحتو
 رو عل 0 يا ل ال ءادتعالا يف ٌدحلا نيزواجملا
 اهنطابو اهرهاظ يصاعملا اوكرتا يأ «هنطابو مثإلا رهاظ اورذو# هللا دودح ىدتعا نمل ديكأ ديدهتو

 هنطابو اياغبلا عم ىنزلا هرهاظ : يدسلا لاقو ةينالعلاو رملا يف ةيصعملا يه : دهاجم لاق اهتينالعو اهرسو
 يأ «نوفرتقي اوناك امب نوزجيس مثإلا نوسبسكي نيذلا ّنِإ9 "”نادخألاو قئادصلا عم ىنزلا
 امب اولكأت الوإ# نوبستكي اوناك ام ءازج ةرخآلا يف نوقليس هللا مرح ام نوتأيو يصاعملاو مئوالا نوبسكي
 يذلاك هيلع هللا ريغ مسا ركذوأ هللا ريغل حب امم نونم ؤملا اهيأ اولكأت ال يأ «هيلع.هللا مساركي مل

 نيطايشلا نإو# هللا ةعاط نع ٌجورخو ةيصعمل هنم لكآلا نإو يأ «قسفل هنإو» ناثوألل حبذي
 ةلداجمل لالضلا يف مهئايلوأ نيكرشملا ىلإ نوسوسويل نيطايشلا نإو يأ «مكولداجيل مهئايلوأ ىلإ ن وحويل
 مهوستعطأ نإو# ةتيملا ينعي ؟ هللا لتق امم نولكأت الو متلتق ام نولكأتأ : مهوق يف لطابلاب نينمؤلا
 مكنإ مهليطابأ ىلع مهومتدعاسو مارحلا لالحتسا يف نيكرشملا ءال ؤه متعطأ نإو يأ «نوكرشمل مسكنإ

 هنيد يف ة ةريصبلا يذ تح نمو « هب ك ارشأ دقف هنيد يف ىلاعت هللا ريغ عبتا نم نأل : يرشغزلا لاق مهلثم ًأذإ

 وبأ لاق «هانييحأف ًاتيم ناك نم وأ "”هيظعلا ديدشتلل ناك اهفيك هيلع هللا مسا ركذي مل امم لكأي الأ
 اهفيك هب فرصتي رون هل ىذلا يحلاب نمؤملا هّبش نأب ىلاعت لّثم نيرفاكلاو نينم ؤملا ركذ مدقت امل : نايح

 ةلزنمب ناك نم وأ : ىنعملاو "”نيقيرفلا نيب قرفلا رهظيل اهيف رقتسملا تاملظلا ف طبختملاب رفاكلاو . كلس
 هلانلعجو# نآرقلاب ةلالضلا نم هذقنأو .ناميالاب هبلق هللا ايحأف . ًالاض ًارفاك ةريصبلا ىمعأ تيم ا

 زيميف ءايشألا هب لمأتي ىذلا ءاضولا ميظعلا رونلا ةيادحلا كلت عم انلعجو ىأ «سانلا يف هب ىشمي ًارون

 تاملظ يف طبختي وه نمك يأ «اهنم جراخب سيل تاملظلا يف هلثم نمك» لطابلاو قحلا نيب هب
 اهقرافي ال ةلالضلا يف يقب نمل لَم وهو : ىواضيبلا لاق ؟ صلّخملا الو ذفْنْلا فرعي ال ةلالضلاو رفكلا

 ؟ ١14 /4 طيحملا رحبلا (7) . 44 /؟ فاشكلا (؟) . 517/١ ريثك نبا رصتخم )١(



 ماعنألا ةروس (5) ع

 وع رو ص سا موو م مام 2 7-5 ل د . ريربلب سم مر جك مه هر . 0

 متعب ذو هد ورعنم امو مين ا دوركم ايف أوزكسيل اهم ردك يرق لك اج
 و را سوا ص 7 و ور 0 لا 220 عر مر هدم امو 2( كاع ص هوم هم

0-0 
 ممل مو يل رامو م يم وص الص ىص عالم ربا مب مس ربع سىس و ظ سا ص مري ص نب صصص سلم عم

  5 8نا 0 2 0 . 0 - . 0 ١ 31

 سو مالسإلا ,هردص حرش ,هيدبي نأ هللأ دري نف 09 نوركممي اوناك امي ديدش باذعو هلل دنع راغص

 و سار 0 همهم رده عم مدام 0 7-2006 محمص ع > رك رص الاس ع راس سا عا سس سيصل 64 0 رع
 لع سْجرلا هللا لعب َكل' دك ءاآمسلا ىف دعصي امك اجرح اَفِيَض ,هردص ْلَعَجي ,ةلضب نأ ذر

- 

 كلذك اهيف طبختي تايلظلا يف اذه يقب اكو يأ 4نولمعي اوناك ام نيرفاكلل نير كلذك# ”لاحب
 رباكأ ةيرق لك يف انلعج كلذكو» يصاعملاو كرشلا نم نولمعي اوناك ام مه انيزو نيرفاكلل ًانسح

 نم اهيمرحم ٍةدلب لك ىفانلعج كلذكاهيفاو ركميلاهديدانصةكم يف انلعج [ىكو يأ «اهيف اوركميل اهيمرجم
 رفكلا ىلإ برقأ مهنأل ةيرق لك قاّسُق رباكألا لعج امنإو : يزوجلا نبا لاق اهيف اودسفيل ءامظعلاو رباكألا
 اذه لابو نأ نوردي امو يأ «نورعشي امو مهسفنأب الإ نوركمي امو# ©”ةعسلاو ةسايرلا نم اوطعأ امب

 تءاج اذإو يأ «هللا لسر ينوأ ام لثم ىتؤُت ىمح نسمْؤُت نل اولاق ةيآ مهتءاج اذإو» مهب قيحي ركملا
 نم ىطعُت ىتح هتلاسرب قدصن نل اولاق لي دمحم قدص ىلع عطاس ًناهربو ةعطاق ةجح نيكرشملا ءالؤه
 اوناكولو ءازهتسالاو مكهتلا ليبس ىلع كلذ اولاق انو : رحبلا يف لاق . هللا لّسر يطعأ ام لثم تازجعملا
 فرشلا يف هفانم دبع ينب انمحاز : لاق لهج ابأ نأ يورو . ىلاعت هللا لسر اوعبتال نيدناعم ريغ نينقوم

 يحو انيتأي نأ الإ ًادبأ هعبتن الو هب ىضرن ال هللاو ! هيلإ ىحوُي يبن اّنم : اولاق ناهر ْيسرفك انرص اذإ ىتح
 هيف اهعضيف ةلاسرلل لهأ وه نم ملعأ هللا يأ «هتلاسر لعبجي ثيح ملعأ هللا» '9ةيآلا تلزنف هيتأي. امك
 بيصيس# ةريغملا نب ديلولاو لهج يبأك ةكم رباكأ نود ِهِكَي دمحم وهو اهل هراتخا نميف اهعضو دقو
 لذلا نيمرجملا ءال ؤه بيصيس ىأ #نوركهي اوناك امب ديدش باذعو هللا دنع رافص اومرجأ نيذلا

 راغصلا مّدقو : رحبلا يف لاق رمتسملا مهركمو مهرابكتسا ببسب ةمايقلا موي ديدشلا باذعلاو . ناوهلاو
 مث ًالوأ لذلاو ناوحلاب اولبوقف ةماركلاو ّزعلل أبلط اوربكتو لوسرلا عابتا نع اودرمت مهنأل باذعلا ىلع
 ىف فذق هتياده هللا ءاش نم يأ «مالسإلل هردص حرشي هيده نأ هللا دري نمف# ًايناث ديدشلا باقعلاب
 ديحوتلل هبلق عّسوي هانعم : سابع نبا لاق مالسإلل ةيادهلا ةمالع كاذو حرشنيو هل حسفنيف ًارون هبلق
 : اولاق حرشناو حسفنا بلقلا رونلا لخد اذإ : لاق ةيآلا هذه نع وكي هللا لوسر لئس نيحو . ناميإلاو
 دادعتسالاو . رورغلا راد نع يناجتلاو « دولخلا راد ىلإ ةبانإلا : لاق ؟ اهب فرعي ةرامأ نم كلذل لهف
 ًاقّيض هردص لعجي» هلالضإو هتواقش دري نمو يأ هَل ضي نأ دري نمو# هلوزن لبق توملل
 ناميالا نم ءىش هيلإ صلخي الو . ىدهلا نم ءيشل عستي ال قيضلا ديدش ًاقّيض هردص لعجي يأ «ًأ جرح

 )١( ص ىواضيبلا ١8١  )9١يربطلا (0) ؟117/4 رحبلا (4) 515/4 رحبلا (*) ١١1ا/ /* رسملا داز ٠٠١/١7
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 راد مه * هي) نورك ذي وقل تن "531 انلصف ع م كير طارص اًدنهَو ه5 نوئمْؤي ال َنيَِل
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 رس اصاو رخص ل

 © َنولمعي اون اك امي ميمو وهو مير دنع ملل

 ءامسلا ىلإ دوعصلا لواحي انأك يأ ءامسلا يف دعّصي افأك# «"ذفنم هيف ريخلل سيل : ءاطع لاق
 لوصو نع هقيض ةدش يف رفاكلا اذه بلقل هللا هبرض ٌلثم اذهو : ريرج نبا لاق نكمم ريغ ًارمأ لوازيو
 هللا لعجي كلذك# «”هعسو يف سيل هنآل هنع هزجعو ءامسلا ىلإ دوعصلا نم هعانتما لثم « هيلإ ناميالا
 باذعلا هللا يقلي كلذك قيضلا ديدش رفاكلا ردص لعج لثم ىأ «نونمؤي ال نيذلا ىلع سجرلا
 ةنعللا سجرلا : جاجزلا لاقو هيف ريخ ال ام لكس جرلا : دهاجم لاق هتايآب نونم ؤي ال نيذلا ىلع نالذخلاو
 دمحم اي هيلع تنأ يذلا نيدلا اذهو يأ ا ميقتسم كبر طارص اذ هوإل ةرخآلا يف باذعلاو ايندلا يف
 انحضوو انيب يأ #نوركّدي موقل تايآلا انلصف دقلدب كسمتّساف هيف جوع ال يذلا ميقتسملا قيرطلا وه

 نونم وي نيذلا ءال ؤل يأ «ميبر دنع مالسلا راد ممل» مهوقعب نوربدتي موقل نيهاربلاو تايآلا

 يسد يدلل رج ينور نم ةمالسلا يأ مالسلا راد تايآلاب نوعفتنيو نوريتعيو

 رثأ يفتقملا 2 ميقتسلل طارصلا نم هوكلس ايف مهتمالسل مالسلا رادب انه ةئجلا ىلاعت نفس اقر ريثك

 ""مالسلا راد ىلإ اوضفأ جاجوعالا تافآ نم اوملس اىف 3 مهقئارطو ءايبنألا

 مالسلا هيلع هريمض. ىلإ ةفاضإلاو ةيبوبرلا فصول ضرعتلا كبر ءاشولو» ١- : ةغالتبا
 « ةيلستلا يف فطللا يف ةغلابمللو هماقم فيرشتل «كبر»

 . باهبإلاو جبيهتلا قيرط ىلع كيل وسرلل باطخلا «نيرتمملا نم ننوكت الفإ» - ؟

 . قابط «نطاب» و «رهاظإ ظفل نيب «هنطابو مثلا رهاظ اورذوإ» - 4

 دقف ةراعتسالا باب نم اهلك ةملظلاو رونلاو « ةايحلاو توملا «هانييحاف ًاتيم ناك ْنَمْوُأ 8 ©
 5 «0لالضلاو ىدهلل تايلظلاو رونلا كلذكو نامولل ةايحلاو رفكلل توملا راعتسا

 لوسرلا هب ءاج يذلا ىدهلاو قحلل سفنلا لوبق نع ةيانك حرشلا «مالسولل هردص حرشي» -5
 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو قابط قيضلاو حرشلا ظفل نيبو لك

 )١( ريثك نبا ١/ 51١107 )53( يربطلا ١7/1١١9 )*”( ريثك نبا رصتخم ١/5318

 ) )4طيحملا رحبلا رظنا (85) . دوعسلا وبأ هدافأ ١ 4/4؟



 ماعنألا ةروس (5) عام

 رّركت نم ىلعو لداعلا ىلع الإ قلطي ال هنأل خوسرلا ىلع لدأو مكاحلا نم غلبأ مكحلا :م

 ”مكاجلا فالخب 0 هنم

 لوقلا نأ ىلع «ملع ريغب.مهئاوهأب نوُنضُيل ًريثك نإوإ» ةيآلا هذه تلد : يزارلا لاق : ةهينست
 كلذ نأ ىلع تّلد ةيآلاو . ةوهشلاو ىوحلا ضحمب لوق ديلقتلاب لوقلا نآل ٠ مارح ديلقتلا درجمب نيدلا يف

 مارح 22

 ايلاف

 اولض دق . . ىلإ . . سنرالا نم مترثكتسا دق نجلا رشعم اي ًاعيمج مهرشحي مويو» : ىلاعت هللا لاق

 . * نيدتهم اوناك امو
 . .١4( ) ةيأ ةياهن ىلإ )١174( ةيآ نم

 هردص هللا حرش نم مهنم نأ ركذو . لاضو دتهم : ناقيرف رشبلا نأ هناحبس ركذ امل : هّبساَنملا
 رشحيس هنأ انه ركذ ,. ىوغو لضف ناطيشلا ةدايقب راسو ىوح ا عبتا نم مهنمو ؛ ىدتهاو نمأف هبلق رانأو

 . ةايحلا هذه يف مّدق ام ىلع لداعلا هءازج لك لانيل ٠ باسحلل ةمايقلا موي ًاعيمج قئالخلا

 صق لاقي نوكحي «نوّصقي هيف ماقأ اذإ ناكملاب ىوث لاقي مكاوأم «مكارثم» : سحفللا
 هيدري هادرأ لاقي كالهإلا : ءادربالا « مهودربلإ» عرزلا « ثرحلاف قلخ «أرذإل هاكح يأ ًاصق هصقي ربخلا

 عنمي هنأل هب يمس لقعلا : رجيملاو هعنم يأ هرجح لاقي عنملا هلصأو مارحلا : رجلا «رجح» هكلهأ ىأ

 سل 0 ١ سلو 6و اح م سإ» «رطح يذل سف كلذ يف لم لمت لق حبتان

 ءامم يلا موس ا

 ج طريح ليال هك ناي نيخ 305 لفات كما جلاب قب ستي

 ًاعيمج نجلاو سنإلا : نيلقثلا هللا عمجي موي ركذا يأ «ًاعيمج مهرشحي مويو» : رنثتسمتلا
 لاق مهئاوغإو مهالضإ نم مترثكتسا ىأ «سنإلا نم مترثكتسا دق نجلا رشعم اي ًالئاق باسحلل
 انبر سنإلا نم مهؤايلوأ لاقوإ» عيرفتلاو خيبوتلا قيرطب اذهو . ًاريثك مهنم متللضأ : سابع نبا

 : يواضيبلا لاق ضعبب انضعب عفتنا انبر سنرالا نم مهوعاطأ نيذلا لاقو يأ *ضعبب انضعب عتمتسا

 مهوعاطأ نأب سنوالاب نجلا عفتناو ٠ اهيلإ هب لصوتي امو تاوهشلا ىلع مهولد نأب نجلاب سنإلا ٍعفتنا

 ٠ باسحلا انيفاوو ربقلاو توملا ىلإ انلصو يأ «انل تلجأ يذلا انلجأ انغلبو» (”ههدارم اولصحو

 )١( ريبكلا ريسفتلا (؟١) ؟14107/4 /5 ليوأتلا نساحم ١197/18 )*( ص ىواضيبلا ١8١



 10 نماثلا ءزلا

 - ةدداءع مس رر هرب ير ةموس هرصو را صر رس 0” وص هوم دعو

 نوصقي ركنم لسر كني رل لس نإلا ونشأ عملي هو نوبكأوثك اضم يطا سمبل َكِدكَو

 رت رس موش ىلا مسو ىلا ل2 ٍ هو ىضس

 مِهسفنأ ع ء ًأودبشَو ايندلا ةؤيملا مه رغو انس انسُفنأ حلعان دب ولاَ ادم ب ءاقل ركبورذنيو يقياع ركيلع

 مام س١ م سر ا مر م 2 م2 6# صا اس ل 7

 تجرد يلِلَو ه» توفل اهلعْأَو ملظب ئرقْلا كلهم َكْبَر نعي مل نا كلذ عج نير فلك أون اك مهن

 رانلا لاقإ» مهلاح ىلع رسحتو ىوحلا عابتاو نيطايشلا ةعاط نم مهنم ناك امب فارتعاو ٌراذتعا مهنم اذهو
 هللا ءاشام الإ اهيف نيدلاخإ مكلزنم يهو مكماقم عضوم ٌرانلا مهيلع ًادر ىلاعت لاق يأ «مكاوثم
 ةدملا ىه : يربطلا لاق اهيف اودلخي ال نأ هللا ءاش ىذلا نامزلا الإ مئاد حولخ لاح يف رانلا يف نيثكام يأ

 الإيأ هللا ءاش ام الإ هلك دبألا رانلا باذع يف نودلُخي : يرشخعزلا لاقو "”رانلا مهوخد ىلإ مهرشح نيب يتلا
 ريرهمزلا نم ًايداو نولخدي مهنأ يور دقف ريرهمزلا باذع ىلإ رانلا باذع نم اهيف نولقني يتلا تاقوألا

 هدابع لامعأب ميلع هلاعفأ يف ميكح يأ «ميلع ميكح كبر نإ "”ميحجلا ىلإ درلا نوبلطيو نٌوَّواَعتيف

 ضعبب مهضعب نحللاو سنوال | انعتم ارك يأ «نوبسكي اوناك اهب ًاضعب ننيماظلا ضعب يلون كلذكو»
 نإ ملاظلل ديدهت اذهو : يبطرقلا لاق بونذلاو يصاعملل مهبسك ببسب ضعب ىلع نيماظلا ضعب طّلسن

 3 مهرايخ مهرمأ ىّلو موق نع هللا يضر اذإ : سابع نبا لاق رخآ ألاظ هيلع هللا طّلس هملظ نم عنتمي مل

 نإ ةمكحلا بتك ضعب يف تأرق : لاق رانيد نب كلام نعو "”مهرارش مهرمأ ىلو موق ىلع هللا طخس اذإو

 هيلع مهتلعج ينعاطأ نمف « يديب كولملا بولق « كولملا كلام هللا انأ ينإ » : لوقي ىلاعت هللا
 أ ىلإ اوبوت نكلو كولملا بسب مكسفنأ اولغثت الف « ةمقن هيلع مهتلعج يناصع نمو « ةمحر

 اضيأ ءادنلا اذه « يتايآ مكيلع نوصقي مكنم لسر مكتأي ملأ سنإلاو نجلا رشعم اي» 0 «مكيلع
 مكتنورذنيو# ؟ مكبر تايآ مكيلع نولثي لسرلا مكتأت ملأ يأ عيرقتلاو خيبوتلل ماهفتسالاو ةمايقلا موي
 اودي مل يأ عا تسفنأ ىلع ادهش اولاقؤ ؛ ديدشلا مويلا اذه باذع مكنوفوخي يأ «اذه مكموي ءاقث
 ةيطع نبا لاق اذه انموي ءاقل انترذنأو انتتأ دق كلسر نأب انسفنأ ىلع اندهش ىلب : اولاقف فارتعإلا الإ
 «انبذكف ريِذن انءاج دق ىلب اولاق# مهلوقك ريصقتلاب مهسفنأ ىلع فارتعاو رفكلاب مهنم ٌرارقإ اذهو

 مهنأ مهسفنأ ىلع اودهشوإ# بذاكلا اهجرببو اهميعنب ايندلا مهتعدخ يأ «ايندلا ةايحلا مهترغو»
 مهنإف ٠ مهيأر اطخو مهرظن ءوس ىلع مهل مذ اذهو : ىواضيبلا لاق مهرفكب اوفرتعا يأ «نيرفاك اوناك

 اورطضا نأ مهرمأ ةبقاع ناك ىتح ةيلكلاب ةرخآلا نع اوضرعأو « ةينافلا اهتاذلو ايندلا ةايحلاب اورتغا

 نأ كلذ ”مهلاح لثم نم نيعماسلل ًاريذحت دّلخملا باذعلل مالستسالاو رفكلاب مهسفنأ ىلع ةداهشلاب
 مهيلإ لسرلا لاسرإ نم مهب اذه انلعف امنإ يأ «نولفاغ اهلهأو ٍملظب ىرقلا كلهم كبر نكي مل

 امنإ يأ : يربطلا لاق ًالوسر مهيلإ ثعبي ىتح ًاموق كلهيل نكي مل لداع كبر نآل ةبقاعلا ءوس مهراذنإال

 ١87 ص ىيواضيبلا (8) 1914/17 يزارلا رخفلا (4) . 88 / يبطرقلا ("”) . ه1 /7؟ فاشكلا (؟) . 1١18/17 يربطلا (1)
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 دعب نم فلختسو ركبه أس نإ ةمحرلآ وذ ىنعْلا كبرو ©2نولمعي امع ٍلفلغي كبر امو ًاولمع ام
 كس اسم

 همام ىو
 د 0 م ._ و يي ريم ع م 2-3 2-3 . < 2-+ ع 00 4 2

 موقني لق 479 نب زجغمب متنأ امو تل نودعوت ام نإ © ني رحنا عوق ةيرذ نم م اسنأ امك ءآَسن ام
 مسارب ري يرن سل ع2 32 يظر لع رع را ارا ل ص ل راس اس ع م 3 عر ص ص رس مص جعار سو

 «© فنويلاظلا حلقي ال ,هنإ رادلآ ةبقلع هل نوكت نم نوماعت فوسف لماع ىلإ ركتناكم ىلع ًاولمعأ
 »ا مص رمل ماض حدو م مام ىلا جما م هم ور صر رحب سا موا سا اةمم م مرو صاع -ٍ وو م0 ماو رمبمصم ض

 ميياكرشل ناك اف انياكرشل اًدنهو مهم هلل اذنه أولاقف ابيصن مدعت الا و ثرحلا نم ارذامم هلل اواعجو

 مهكلهيل نكي مل كبر نأ لجأ نم مهداعم ءاقل مهنورذنيو يتايآ مهيلع نوصقي دمحم اي لسرلا انلسرأ

 ةعاطب لماع لكلو يأ «اولمع امم تاجرد لكلو# '”ريعلاو تايآلاو لسرلاب ريكذتلاو هيبنتلا نود

 نبا لاق . رشف ارش ناك ِنِإو , ريخف ًاريخ ناك نإ هترخآ يف اهاقلي هلمع نم بتارمو لزانم « هتيصعموأ هللا
 لفقاغب كبر امو## "”جردلا لضافتك طاطحنالاو عافترالا يف اهلضافتل تاجرد تيمس امئإو : ىيزوجلا

 «ينغلا كّبروإ ديعوو ديدهت كلذ يفو.هدابع لامعأ نع واسوأ الب هللا سيل ىأ نو لمعي امع
 يأ «ةممرلا وذإ» ةيصعملا هرضت الو ةعاطلا هعفنت ال . مهتدابعو قلخلا نع ينغتسملا العو لج وه يأ
 ريخأت هتمحر نمو قلخلا عيمجب : هريغ لاقو . هتعاط لهأو هئايلوأب ةمحرلا وذ : سابع نبا لاقماتلا لضفتلا وذ

 همحرتل لب هعفنل سيل لاسريإلا نم هركذ فلس ام نأ ىلع هيبنت هيفو : دوعسلا وبأ لاق نيفلاخملا نم ماقتنالا
 فلختسيو# لاصعتسالا باذعب ةاصعلا اهيأ مككلهأل ءاش ول يأ «مكبهذي اشي نإ» ""”دابعلا ىلع

 «نيرخآ موق ةيرذ نم مكاشنأ امك# عوطأو مكنم لثمأ رخآ ,قلخب ىتأو يأ «ءاشي ام مكدعب نم
 نم ريذحتلا ةيآلا تنمضتو : نايح وبأ لاق مكلبق اوناك نيرخآ قلخ دعب نم مكأدتباو مكقلخ ابك يأ

 ال عقاول رشحلاو ةعاسلا ءيجم نم هنودعوت ام يأ#تآل نودعوُم ام نإ“ كالهإلاب ليجعتلا يف هللا شطب

 لولو بعص لك نتم برها يف متبكر نإو انباقعو انتردق نع نوجرخت ال يأ «نيزجعمب متنأ امو» ةلاحم
 اولمعاو يل مكتاداعمو مكرفك ىلع اوتبثا موق اي دمحم اي مهل لق يأ «مكتناكم ىلع اولمعا موق اي لق
 هب ينرمأ ام لماع يأ «لماع ينإ» «متتئش ام اولمعا# هلوقك ديدهتلل انهرمألاو . نولماع متنأ ام
 هل نوكت انيأ نوملعت فوسف ىأ «رادلا ةبقاع هل نوكت نم نوملعت فوسف# هنيد ىلع تابثلا نم يبر

 زوفي الو حجني ال يأ #نوملاظلا حلفي ال هنإ# ؟ متنأ مأ نحنأ ةرخآلا رادلا يف ةدومحملا ةبقاعلا
 لاقملا يف فاصنإ هيف . كلسملا فيطل راذنإلا نم قيرط ةيآلا يف : يرشتزلا لاق ًاملاظ ناك نم هبولطمب
 أرذ امم هّلل اولعجوإ» ”لطبم ردّئملاو . قيع رذْملا نآب قوثولاو . ديعولا ةدش نمضت عم . نسح بدأو
 ىلع هنوقفني ًابيصن ماعنألاو عرزلا نم قلخ امم هلل شيرق وكرشم لعج يأ «أب يصن ماعنألاو ثرحلا نم
 نيذلا نيكرشملل هللا نم ٌحيبوتو مذ اذه : ريثك نبا لاق اهتندس ىلإ هنوفرصي ًابيصن مهئاكرشلو ءارقفلا

 )١( ىربطلا ١7/ 1١174 7ىزوجلا نبا(7؟7) ١75/7 )"( رحبلا(4) 18/7 دوعسلا وبأ  778/6)68(الكشاف١/مه
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 6282 نورتفي امو مهَرَذَف هولعفام هلأ < ولو مهيد ميدلع أوسلو مهودربل هو كرش مهدنكوأ لمَ
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 مسأ نورك ديال ملعنأو اهروهظ تمرح ملعْناو مهمعري هَ نماَلِ اي رج منعنا وذل ولاَ
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 مرو نو دل َصِلاَح مدعنألا هذه نوطب ىفامأ اولاقو 20 0 , اوناك اج + مهي هبط ءآَرتفأ ايل ل

 أربو قلخت يأ «أرذ امم هلل اولعجو» هناحبس ءيش لك قلاخ وهو ءاكرش هلل اولعجو ًاكرشوًارفكو ًاعدب اوعدتبا
 هللا بيصن اذه : اولاق يأ «مهمعزب هّلل اذه اولاقتف» 'امسقو ًاءزج ماعنألاو راثلاو عرزلا نم

 ”بذكلا يف معزلا لاقي ام رثكأو : ليهستلا يف لاق عرش الو ليلد ريغ نم مهوقو مهاوعدب يأ مهمعزب
 اوثرح اذإ اوناك هللا ءادعأ نإ سابع نبا لاق انمانصأو انتآل بيصنلا اذهو ىأ «انئاكرشل اذهو»

 بيصن نم ءيش وأ ةرمث وأ ثرح نم ناك اهف أءزج نثوللو أءزج هنم هلل اولعج ةرمث مه تناكوأ ًاثرح

 ينغ هللا نإ اولاقو نثولل هولعج ام ىلإ هوّدر هلل يمّس ايه ءىبش هنم طقس نإو . هوصحأو هوظفح نائوألا
 لصي الف مانصألل ناك ام يأ هللا ىلإ لصياالف مهئاكرشل ناك امف# : لاق اذهلو "”جوحأ مانصألاو
 مهمانصأ ىلإ لصي وهفهللا بيصننم ناك امو «*مسهئاكرش ىلإ لصي وهف هّلل ناك امو ءىش هنم هللا ىلإ
 بيصن نم حيرلا هب تبهذ اف مهناثوأو مهئاكرشل ًاءزجو هلل ثرحلا نم ًاءزج نوّمسي اوناك : دهاجم لاق
 «طحق و ُهّنَس مهتباصأ اذإ اوناكو . هودر هللا بيصن ىلإ مهتاثوأ بيصن نم بهذ امو هوكرت مهناثوأ ىلإ هللا
 مهمكح رئاجلا مكحلا اذه سئب يأ 4نومكحي ام ءاسإ» مهئاكرش بيصن اوماحتو هللا بيصن اولكأ

 نابرقلا ةمسق يف نييزتلا كلذ لثم يأ *مهؤاكرش مهدالوأ لتق نيكرشملا نم ريثكل نيز كلذكو#»

 لجرلا ناك : يرشغتزلا لاق مهتحلآل مهرحنبوأ دأولاب مهدالوأ لتق مهل مهُئيطايش نّيز مهتهلا نيبو هللا نيب
 يأ «مهودّريل» «بلطملا دبع فلح امك مهدحأ ًنرحنيل ًامالغ اذك هل دلو نثل فلحي ةيلهاجلا يف

 ليع امسإ نيد نم هيلع اوناك ام مهيلع اوطلخيلو يأ «مهنيد مهيلع اوسبليلو# ءاوغإلاب مهوكلهيل
 امو مهرذفإ حيبقلا كلذ اولعف ام هللا ءاش ول يأ «هولعف ام هللا ءاش ولو# مالسلا هيلع

 ُثرحو ٌماعنأ هذه اولاقوإ ديعوو ديدهت وهو . هللا ىلع كفإلا نم هنوقلتخي امو مهعد يأ «نورستفي
 اهاندرفأ عورزو ماعنأ هذه نوكرشملا لاق ىأ ًاضيأ مهمئارجو مهحئابق ضعب نع ةياكح هذه «رجح

 «مهمعزبا» مهريغو ناثوألا ةمدخ نم ىأ «ءاشن نم الإ اهمعّطَي الا مهريغ ىلع ةعونمم مارح انتحآل
 رئاحبلاك بكرت ال يأ «اهروهظ تمرح ماعنأو# ناهرب الو ةجح ريغ نم لطابلا مهمعزب يأ
 ءامسأ اهيلع نوركذي امغإو حبذلا دنع ىأ #اههيلع هللا مسأ نوركذيال ماعنأو# يماوحلاو بئاوسلاو

 مهيزجيس يأ 4نورقفي اوناك اب مه.زجيس# هللا ىلع ًاقالتخاو ًابذك يأ هيلع ًءارتفا# مانصألا

 ه4 /7 فاشكلا (5) 5775/١ شك نبأ رصتخم (7) 17/7 ليهستلا (7) 5575/١ ريثك نبارصتخم )١(



 ماعنألا ةروس (5) 2

 دو 20 3 00 وص ا ا هر موا صرع

 أولت نيدلآر ست دَق هه مِلع مكح نإ | مهو مورس ارش هو هت تيم نكت نإ هيل ل

 سا سورا را ع 0 00 يام اس ل رج مس سل

 0يز) نيدتهم أوناَك امو أوُلَص دك هلل َّع ءآَرتفأ هللا مهقزرامأ أومرحو لعراقي اهَمَس مهدنلوا

 «انروكذل ةصلاخ ماعنألا هذه نوطب يف ام اولاقو# ديعوو ديدش ديدهت وهو . ءارتفالا كلذ ىلع
 انروكذل لالح بئاوسلاو رئاحبلا هذه نوطب يف ام اولاق يأ مهحئابق عاونأ نم رخآ عون ىلإ ةراشإ اذه

 نإو ى أ «ءاكرش هيف مهف تيم نكي نإوإ ثانإلا هنم لكأت ال يأ «انجاوزأ ىلع ٌمرحوإ» ةصاخ

 ءازج مهيزجيس ىأ #مهفصو مهزجيس# ثانإلاو روكذلا هيف كرتشا هتيم اهنم دولوملا اذه ناك
 هقلخب ميلع هعنص يف ميكح ىأ «ميلع ميكح هنإ» ميرحتلاو ليلحتلا يف هللا ىلع بذكلا مهفصو

 لاق مهدالوأ اولتق نيذلا ءاهفسلا ءالؤه رسخ دقل هللاو ىأ «مهدالوأ اولتق نيذلا رسخ دق#

 ريغب ا هفسإ ©”رقفلاو يبسلا ةفاحم مهتانب نودئي اوناك نيذلا برعلاو رضمو ةعيبر يف تلزن : يرشختزلا
 مهقزر ام اومرحو» مهدالوألو مه قزارلا وه هللا نأب مهلهجو مهلقع ةفخل ةهافسو ةلاهج يأ «ملع

 هللا لع اناربخار الع ىلا «دجلا يكلم ةاا ل اهيصو تاس رارخبلا مهسفنأ ىلع اومرح يأ هللا
 نم اوداك اهو عيبفلا مهعيبصي ميعسلا قيرطلا نع اولض دقل ىأ «نيدتهم اوناكامواولض دق#

 ارتاف برعلا هج ملعت نأ كرم اذإ لاق اههنع هللا يضر سابع نبا نع . مهتريس ء ءوسل نيدتهم لصألا

 ام اومّرحو ملع ريغب ًاهفس مهدالوأ اولتق نيذلا رسخ دق # ماعنألا ةروس نم ةئاملاو نيثالثلا قوف ام

 (”4نيدتهم اوناك امو اوّلض دق هللا ىلع ًءارتفا هللا مهقزر

 زاجيإ هيفف ١ سنإلا ءاوغإو لالضإ يف متطرفأ يأ «سنإلا نم مترثكتسا دقه ١- : ةغاللتبلا
 نجلا ضعبو . نجلا ضعبب سنإلا ضعب عتمتسا يأ «ضعبب انضعب عتمتسا» هلثمو فذحلاب

 . سنوالا ضعبب

 رصحلا ةدافإل نيفرطلا فيرعت «مكاوثم رانلا# - "

 عيرقتلاو خيبوتلل ماهفتسالا «لسر مكتأي ملأ# -

 فوذحم نع ضوع نيونتلاف نيلماعلا نم لكل يأ « لكلو# - 8

 . ىددجتلا رارمتسالا ىلع ةلالدلل 4نودعوت# لابقتسالا ةغيص «ِتآل نودعوت ام نِإ8 -ه
 نيدك ْؤمب ربخلادكأ اذلف ثعبلل نوركنم نيبطاخملانأل ديكأتلل ةلمجلا ىلع ماللاو نإ لوخدو

 )١( ريثك نبا رصتخم (؟) هال /؟ فاشكلا ١/514"



 تف نسماثلا ءزجلا

 مهوتع ل امك راهظإل رامضرالا عضوم يف ليلجلا مسالا راهظإ هللا ىلع ءارتفا هللا مهقزر امإ» - 5
 ()دوعسلا وبأ هدافأ مهلالضو

 «ًاضعب نيملاظلا ضعب يلون كلذكوإ ىلاعت هلوق : ليلكإلا يف يطويسلا لاق : ىلوألا : دّيياوفلا
 نم مقتني ًالاظ تيأر اذإ : ضايع نب ليضفلا لاقو "" ( مكيلع ىلوي انونوكت |( مير ثيدح ىنعم يف ةيآلأ

 مكتأي ملأ# ىلاعت هلوقو لوسر نجلا نم نكي ملو سنإالا نم لسرلا نأ لع روهمجل : ةيناثلا
 حلاملا رحبلا نم ناجرخي امنإو «ناجرملاو ؤلؤللا |مهنم جرخيإ# هلوقك بيلغتلا باب نم وه «مكنم لسر
 . بذعلا نود

 لوسر يدي نيب ًاتغم لازي ال ناك كي يبنلا باحصأ نم ًالجر نأ هريسفت يف يبطرقلا ركذ : ةثلاثلا
 الأ فاخأفابتذ ةيلهاجلا فت بنذأ ينإ: هللا لوسر اي لاقف ؟ ًانوزحم نوكت كلام : لوسرلا هل لاقف لي هللا
 نيذلا نم تنك ينإ : هللا لوسر اي لاقف ؟ كبنذ نع ينربخأ : هل لاقف ! تملسأ نإو يل هللا هرفغي
 نم تراصو تكردأو تربك ىتح اهتكرتف اهكرتأ نأ يتأرما لإ تعفشتف تنب يل تدلوف مهتانب نولتقي
 تلقف جوز ريغب تيبلا يف اهكرتأ وأ اهجوزأ نأ يبلق لمتحي ملو ةيمحلا ينتلخدف اهوبطخف ءاسنلا لمجأ

 تذخأو « بايثلاو يلح اب اهتنيزو كلذب ترُسف يعم اهيثعباف يئابرقأ ةرايزل بهذأ نأ ديرأ ينإ : ةأرملل

 رثبلا يف اهيقلأ نأ ديرأ ينأب ةيراحلا تنطفف رثبلا يف ترظنف رثب سأر ىلإ اهب تبهذف اهنوخأ الأب ق قيثاوملا لع

 يف اهتيقلأف ناطيشلا ينبلغ ىتح ةيمحلا لع تلخدف رثبلا يف ترظن مث ؛ اهتمحرف يكبت تلعجو ينتمزتلاف

 ترمأ ول : لاقو هباحصأو ك6 هللا لوسر ىكبف تعجرف اهتوص عطقنا ىتح كانه تثكمو ةسوكنم رثبلا
 («”كئبقاعل ةيلهاجلا يف لعف امب ًادحأ بقاعأ نأ

 ايلذمل دي

 «نولدعي مهبرب مهو . . ىلإ . . تاشورعم تانج أشنأ يذلا وهو» : ىلاعت هللا لاق
 )١6٠( ةيآ ةياهن ىلإ )١41( ةيآ نم

 مهحئابق نم ًافرط ىكحو هللا مهقزر امم ءايشأ اومرح مهنأ نيكرشملا نع يلاعت ربخأ ال : : 4 سانا

 هيلع مهنم ءارتفا ىلاعت هنذإ ريغب يغب هيف اوفرصت يذلا قزرلا نم مهيلع هب نتما امانهىلاعتركذ . مهمئارجو
 بذكلا ةلمح نم ًاضيأ اذهو 3 ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا مدعو كرشلا لع مهجاجتحاب هبقعأ مث 3 ًاقالتخاو

 . هللا ىلع ءارتفالاو ناتهبلاو

 عمج : داصحلا «هداصح# ناديعلا نم اهلمحي ام ىلع تاعوفرم «تاشورعم» : صتفغللا
 راغصلا: شرفلا «ًاشرف# اهروهظ ىلع لاقثألا لمحت يتلا لبالا: ةلومحلا «ةلومح»# ذاذجلاك رمشلا

 )١( دوعسلا وبأ ١41/5 . يمساقلل ليوأتلا نساحم (؟) 5١8٠8 /5 )”( /ا يبطرقلا ريسفت /91



 ماعنألا ةروس (5) قت

 : رعاشلا لاق لييالا راغص شرفلا : جاجزلا لاق ليجاجعلاو نالصفلاك لمحلل حلصت ال يتلا

 اشم موي لك يف اهشُمأ ًاشرفو ةلومح ينثروأ
 اهيلع يتلا ءاعمألا اياوحلا : ليقو ةيوحو ةيواح اهتدحاو نيراصملاو رعابملا يه : يدحاولا لاق هاياوحلا#

 . هب نوكرشي #نولدعي# اوتاه «مله# اهيوحي نطبلا نأل اياوح تيمس موحشلا

 رج مار ل سل رد كد 7-20 2 رجس سوم 2 ءءء م عل

 اًهيلَمَتم َنامرلآَ نوتيزلأو و 3 اقل أَ َلْخَلَأَو تاشورعم ريغو تسورعُم تنَجَأ هي
 م دم صوص ري جس مام موس 2

 0 نيف رسما بحال يقاتل هش اوتاكو رماد ورك رار كولا

 و م ترد عرش عمو 000 00 وعر دع د

 50 رهنإ را اوطخ اوعي 1 هللا كفر ممالك اًشرفو ةلومح ملعْنأْلا نمو
 لق ع ةهضص وم دس ب 6

 ٍنيْنثأ زعملا نمو ٍنيِنْأ نأضلأ َّنْم جاوزأ ةينلمت
 وو ص ص 20 يني ّئي

 مكيلع معنأ يذلا وه يأ «تاشورعم ريغو تاشورعم تانج أشنأ يذلا وهو# : راسيفللا

 تاكورتم اهئمو «٠ ناديع ىلع تاعوفرم اهنم موركلا نم نيتاسب مكل قلخف . هدحو هودبعتل معنلا عاونأب

 وه امب رمثملا ليخنلا رجش مكل اذنأو ىأ « هّلكأ ًافلتخم عرزلاو لخنلاو» شرعت مل ضرألا هجو ىلع
 ةحئارلاو مجحلاو معطلاو نوللا يف هّبحو هرمث : ًافلتخم توقلا عاونأل لصحملا عددا عاونأو . توقو ةهكاف
 اولك# معطلا يف هباشتم ريغو لكشلاو نوللا يف ًاهباشتم ىأ «هباشتم ريغو اهباشتم نامرلاو نوتيزلاو#
 هقح اوتآوإ هبنعو هبطر نم كردأ اذإ ركذ ام دحاو لك رمث نم سانلا اهيأ اولك يأ «رمثأ اذإ هرمث نم

 ينعي : سابع نبا لاقو مكسوفن هب دوجت ام داصحلا موي هرمث نم نيكسملاو ريقفلا اوطعأ يأ «هداصح موي
 امل لكألا يف اوفرست الو يأ # نيفرسملا بحي ال هنإ اوفرسُت الو ؛”هُلّيك ملعيو لاكي موي ةضورفملا ةاكزلا

 نموإ» "”ءيش لك يف فارسإإلا نع يبن هنأ ءاطع لوق راتخملا : يربطلا لاق تليلاو لمعلا ةرضم نم هيف

 لاق 4 عجضي يأ 0 حبذلل شرفُي امو لاقثألا لمح ام ماعنألا نم مكل قلخو ىأ «ًاشرفو ةلومح ماعنألا

 نم اولك يأ «هللا مكقزر ام اولك نوبلحتو نولكات ام ( شرَفلاو . نوبكرت ام ةلومحلا ملسأ نبا

 هرماوأو هقيرط يأ «ناطيشلا تاوطخ اوعبتت الوإ ًاقزر مكل هللا اهلعج دقف ماعنألاو عورزلاو راهثلا
 ناسنإلل ةوادعلا رهاظ ناطيشلا نإ ىأ «4نيبم ودع مكل هنإ» ةيلهاجلا لهأ 70 ف

 .عاونأ ةين امث ماعنألا نم مكل أشنأو يأ «نسيتثا زعملا نمو نينثا ا نسم جاوز أ ةينامث# هديك اورذحاف

 لكو ٠ ا يبطرقلا لاق ىثنأو ًاركذ زعملا نمو ٠ أو ًاركذ نأضلا نم . اهلكأ مكل لحأ
 نم نيجوزلاب داريو "جوز ىشنأللو جوز : ركذلل لاقيف 3 ىمسي رخآ ىلإ جاتحي برعلا دنع درف

 )١( ريثك نبا رصتخم  5714/1١يربطلا (؟) ١١/19/5 ) )7يبطرقلا ١1١7/9



 13 نماثلا ءزجلا

 2 29 ص حس و ا

 مرح نيك ذل لق ن 0 ٍرقبْلا نمو ٍننمأ لولا نمو 5 نيقدلص منكن ملعب 1 نبش ماَحْرأ

 ا اناملر ور راو ع راو جام جمد هدد د
 َّ ئرفأ نم : ْلَظأ ا لا كندا ءادبش م لل هيلع ٌتلمَتْشأ امأ نيالا م

 و2 م 01001

 ل رمل يرام دلال لث جيل موَقْلا دي ال هللا َن ملع ريقي ساد ضي ابك هَ

 دوم م6 # رو 2 ركد وع # دوم < رو را سي 2

 نق .هيقاوقِ لم اسوأ سجر , هم ريزتخ مك وأ اوفس امد وأ هم نوُكَي نا ال ع معاط

 ما ملول دود 27 ه

 ْعْلَوِرَمَبْلا نمو رب رش ىذ لك امزح أوداه َنيِذَلا لعو 3 40 مج روف 6 كبَر نمد داع الو ْغاَب ريغ رطضأ

 ل ٌراكنإ اذه ؟ «نييثنألا مأ مرح نيركذلآ لق زنعلاو ْسيتلا : زعملا نمو . ةجعنلاو شبكلا : نأضلا
 نأضلا نم نيركذلا : رجزلاو خيبوتلا هجو ىلع دمحم اي مهل لق يأ هللا لحأ ام ميرحت نم هنولعفي اوناك
 اموأ يأ *نييثنألا ماحرأ هيلع تلمتشا امأ» ؟ امهنم نييثنالا مأ نوكرشملا اهيأ مكيلع هللا مرح رعملاو

 ينوربخأ يأ خيبوتو ٌريجعت «نيقداص مقنك نإ ملعب ينونئبن#» ؟ ىثنأ وأ ناك ًاركذ نيسنجلا ثانإ تلمح

 ليالا نمو هللا ىلإ ميرحتلا كلذ ةبسن يف نيقداص متنك نإ صرختب الو ءارتفاب ال مولعم رمأب هللا نع

 سوماجلا امه نينثا رقبلا نمو ةقانلاو لمجلا يد يأ #نينثا رقبلا نمو نينثا

 عيرقتلا يف ةغلابم انه هررك ؟ «نييثنالا ماحرأ هيلع تلمتشا امأ نييألا مأ رح نيركذلا لقإ» ةرقبلاو

 راهظإو ةعبرألا عاونألا نم ًائيش مهيلع مرح هئاحبس هللا نأ راكنإ دوصقلملاو : دوعسلا وبأ لاق ا

 مك ماو «7ىرخأ ةرات اهدالوأو  ًةرات اهثانإو ء ًةرات ماعنألا روكذ نومرحي اوناك مهنإف كلذ ىف مهبذك

 ؟ ميرحتلا اذهب هللا مكاصو نيح نيرضاح متنك له يأ خيبوتلا يف ةدايز اذهب هللا مكاو د ادهش

 دحأ ال يأ «ملع ريغب سانلا لضُيل ًابذك هللا ىلع ىرتفا نمم ملظأ نمفإ» مكهتلا باب نم اذهو

 موقلا يدي ال هللا ّنِإ» ناهرب الو ,ليلد ريغب مرحي مل ام ميرحت هيلإ بسنف هللا ىلع بذك نم ملظأ

 ال لق# لاقف مهيلع هللا مرح ام مهل نبي نأب كي هلوسر ىلاعت رمأ مث «٠ ملاظ لك يف مومع «نيملاظلا

 «سجر هنإف ريزنخ محل وأ ًاحوفسم ًامد وأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع ًامرحم ىلإ يحوأ ايف دجأ

 كلذ نوكي نأ الإ ناسنإ يأ ىلع امر ائيش نآرقلا نم” هللا ءاحوأ ايف دجال ةكم رافكل دمحم اي لق يأ

 افسف وأإ» تاساجنلا لكأ هدوعتل سجنو ٌرذق هنإف ريزنخ محل نوكي وأ ًابوبصم ًالئاس ًامد وأ ةتيم ماعطلا

 يمس ٠ بصُنلا ىلع حوبذملاك هللا ريغ مسا ىلع حبذ ًاقسف حوبذملا نوكي وأ يأ «هب هللا ريغل لمأ

 روفغ كبر نإف داع الو غاب ريغ رطضا نمفإ مانصألا مسا ىلع حبذ هنأل قسفلا سفن هنأك ةغلابم ًاقسف

 يأ غاب ريغ ناك نإ هيلع مث الف تامرحملا نم ءيش لكأ ىلإ هترطضاو ةرورضلا هتباصأ نم يأ «ميحر
 روفغ هللاف كالهلا هنع عفدت يتلا ةرورضلا ردق زواجم يأ ماع الو ةرورض نودب اهلكأب ذذلتلا دصاق ريغ

 ١577/5 دوعسلا وب أ (1)



 ماعنألا ةروس (5) د

 5 0 "ل 000 كل مد رم و بع معو َ ا . سمع 0

 2١٠ه هم سمس ريرعأ#م مرر صال ع ل مول ع ء2 ريس م 2

 جه يا .: مقل هساب 0 ةمحر وذ 007 0 20 َنوُقِدَصَلاَنِإَو

 2م م ا 000

 لق نياك ديكس ودق نيالا آلو رقما كيال نيل لويس

 هلق لق ه2 تصر الإ نأ ْنِإَو نظل الإ َنوُعْ نإ انهو يع نم دنع له قاس أوُقاَذ يح وع رج ا 0 وو -

 نيذلا ىلعوإ» لاقف مهنايصعو مهيغب ببسب ناك امنإ دوهيلا ىلع همرح ام نأ ىلاعت نّيب مث . دابعلاب ميحر

 يه سابع نبا لاق رْفُظ يذ لك مهيلع انمرح ةصاخ دوهيلا ىلعو يأ «رسفظ يذ لك انمرح اوداه

 00 نموإ# ؟'”زوألاو طبلاك ةجرفنم عباصأ يذب سيل امو ماعنلاو ليالاك فلّظلا تاوذ

 يأ «امهروهظ تلمح ام الإإ# منغلا موحشو رقبلا موحش لكأ مهيلع انمرحو يأ «امهموحش مهيلع
 محشك « مظعب ط لتخا اموأإ» نيراصملاو ءاعمألا يأ «اياوحلا وأ» |هنم رهظلاب قلع يذلا محشلا الإ
 زئاج ةيلألا محشك مظعب طلتخا وأ نيراصملا هيلع توتحا وأ روهظلاب قّلعت يذلا محشلا نأ ىنعملاو ةيلألا
 نم قبس ىذلا مهناودعو مهملظ ببسب ميرحتلا كلذ يأ 4نوقداصل اَنإو مهيغبب مهانيزج كلذإ» مهل

 كلذ فو . .دمحم اي كيلع انصصق ايف نوقداصل اّنِإو لطابلاب سانلا لاومأ لالحتساو ابرلا ل كأو ءايبنألا لتق
 مر وذ مكبر لقف كوبذك نإفإ» دوهيلا بذكب ضيرعتلاو هللا مرحي مل ام مرح نم بذكب ضيرعت

 مكبر مهلاح نم ًابجعتم لقف ميرحتلا نايب نم هب تئج ايف دوهيلا ءال ؤه دمحم اي كبذك نإف يأ «ةعساو
 ةياؤر دنع لوقت اى اذهو : رحبلا يف لاق مكمارجإ ةدش عم ةبوقعلاب مكلجاعي مل ثيح ةعساو ٍةمحر وذ

 ةمحرلاب هفصو بقعأ مث . "”يصاعلا هلاهمإل هملحأ ام ديرت تنأو!ىلاعت هللا ملحأ ام : ةميظع ٍةيصعم
 دري ال هنإف هتمحر ةعسب اورتغت ال يأ «نسيمرجملا موقلا نع هدي الوإل لاقف ديدشلا ديعولاب ةعساولا

 ةيآلا تعمج دقو . ديدش سأب وذ هتمحر عم وهف تائيسلا اوحرتجاو بونذلا اوبستكا نمع هّتوطسو هباذع

 نيذلا لوقيس# هللا ملحب يصاعلا رتغي الو ةمحرلا نم بنذملا طنقي ال ىتح بيهرتلاو بيغرتلا نيب
 ام هللا دارأ ول برعلا وكرشم لوقيس يأ «ءيش نم انضرح الو انؤابآ الو انكرشأ ام هللا ءاش ول اوكرشأ

 اولعفي الأ ءاشولو هللا ةئيشمب ناك اومرح امل مهميرحتو مهكرش نأ نودي ريان ؤابآ الو نحن ال انكرشأ الو انرفك
 اذه : اهنع عالقإلا هنم بلط اذإ ةيصعم يف عقاولا لوقي | هللا ةدارإب كلذ ىلع اوجتحاف . هولعف ام كلذ
 اهنكلو حيبقلا كرتو ريخلا لعفب نورومأم نوفلكم مهنأل اذه يف ةجح الو 3 هنم رفم الو برهم ال هللا ٌردق

 نم نيذلا بذك كلذك# مهيلع درلا يف ىلاعت لاق ةجحلا مهغمدت امدنع ء ءاهفسلا اهب جتحي ةيربج ةعزن

 له لقإل باذعلا مهيلع انلزنأ ىتح ممألا نم مهقبس نم بّذك كلذك يأ «انسأب اوقاذ ىتح مهلبق

 ناهرب وأ ةجح مكدنع له مهل لق يأ مكهتلا هب دصقي يراكنإ ماهفتسا «انل هوجرختف ملع نم مكدنع

 ؟15 /14 طيحملا رحبلا (؟) ؟147 /4 طيحملا رحبلا )١(



 تفي نمماثلا ءزجلا

 0 رو يلمع تل د 6 سر بالم ميم 2 2-6

 أوُدهَق نإ ادهم أ نانو دبي نياق دبش مهلك 073 َنيِعمجأ كد الرا ةغللبلا عل

 4 2 َنوُلدْعَي مهو ري مهو ةرحألاب نوئمْؤي ال نيل اننا أوبدك نيل < ءآوهأ عت 1010

 الإ كلذ يف نوعبتث ام يأ «ن وصرخت الإ مقنأ نإو نظلا الإ نوعبعت نإ انل هورهظتف مكلوق قدص ىلع
 مكادهل ءاش ولف ةغلابلا ٌةجحلا للف لق لجو زع هللا ىلع نوبذكت الإ ةقيقحلا يف متنأ امو ماهوألاو نونظلا
 « عانقإلاو روهظلا ةياغ تغلب يتلا ةحضاولا ةنيبلا ةجحلا هّللف ةجح مكل نكت مل نإ مه لق يأ 4نيعمجأ
 فيلكتلا متيل رفكلاو ناميالا يف رايتخالا رمأ قلخلل كرت ىلاعت هنكلو نيعمجأ ناميإالا ىلإ مكادف ءاش ولف

 نودهشي نيذلا مكءادهش مله لق» «رفكيلف ءاش نمو نم ويلف ءاش نمف مكبر نم قحلا لقو#»

 مرح ىلاعت هللا نأ نومعزت ام ةحص ىلع مكل دهشي نم يل اورضحا دمحم اي مهل لق يأ اذه مرح هللا نأ
 اورضح نإف يأ «مهعم دهشت الف اودهش نإف» اههريغو ةبئاسلاو ةريحبلا نم اهنوعّدت يتلا ءايشألا هذه

 نيذلا ءاوهأ عبتت الوإط تحب بذك هنإف مهقدصت الو مهتداهش لثمب دهشت الف اوروزو مهتداهش يف اوبذكو

 نوقدصي ل نيذلا نمحرلا تايآب نيبذكملا ءاوهأ عبتن الو يأ « ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلاو انتايآب اوبذك

 . ناثوألا نودبعيف هريغ هللاب نوكرشي مهو يأ «نولدعي مهرب مهو# ةرخآلاب

 شرفلاو « لمحلل ةحلاصلا ٌرابكلا ةلومحلا نآل قابط اههنيب «ًاشرفو ةلوح» ١- : ةغالتلا
 . شرف اهبنأك ضرألا نم ةينادلا راغصلا

 ناطيشلا ةعاط نم ريذحتلل ةرابع غلبأ يهو ةراعتسالا فيطل نم اذه «ناطيشلا تاوطخو - ؟
 ©0هباكر يف ريسلاو

 8 ةمحرلاو ةرفغملا يف غلابم يأ ةغلابملا غيص نم «ميحر روفغإ» -'

 غلبأ اهنأل ةيمسا ةلمج ىلوألا تءاج «نيمرجملا موقلا نع هسأب دري الو ةعساو ةمحر وذ مكبر - ؟

 ةيلعف ةيناثلا ةلمجلا تءاجو ةعساولا ةمحرلاب ىلاعت هفصو تبسانف ةيلعفلا نم رابخإإلا يف
 . رحبلا يف هدافأ "”عسوأ ةمحرلا بابو . نيفصولا نع رابخإالا لداعتي الثل مدري الو»

 يحولاب ملعي امنإ ميرحتلا نأب ناذيإ «ًامرحم لإ يحوأ ايف دجأ ال لقإ» ىلاعت هلوق يف : ةدُئاإََف
 امو» هلوقك عيرشتلا كلذ هللا نع ّْلبم لوسرلاو ماكحألل عرشملا وه العو لج هللا نأو . ىوهلاب ال

 . «ىحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني

 « ميحر روفغل هنإو . . ىلإ . . مكيلع مكبر مرح املأ اوُناَعَت لق : ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهن ( 155 ) ةيآلا ىلإ )١61١( ةيآ نم ْ

 . 545/64 طيحملا رحبلا (1) . ١١ ص نايبلا صيخلت )١(



 0 ةروس (5) قي

 م م ص رص سر

 قلن نيد كراذسخ انسخ كولا ايس هيأت ال بع زغلول ل 5
 5 ا 00 روس ري 2

 حاب الإ هللا مر ىتَلأ سفنلا أولت الو نطب امو اهنم رهظام ش شحوم أوبرْقَت لو مايو ن

 ٠ روك 2 رك م روس جام ربسص ص 00 »م هر, ةاءم 2س امص ورلا م

 ًاوفواو رهدشأ لبي نتح نسحأ ىه ل الإ منيل لام أوبر لو هيو َنوُلقعَ ٌركْلَعَل ءهب ملص كلذ

 هكاوفلاو بوبحلا نم مهل ىلاعت هحابأ ام ركذو هيلع ءارتفا رافكلا همرح ام ىلاعت ركذ ال : كِّمساَنملا

 اهيلع تقفتا يتلا رشعلا اياصولا ركذو ؛ةراضلا رومألا نم ةقيقح مهيلع ىلاعت همرح ام انه ركذ .ناويحلاو
 0 ةيرشبلا ةداعس اهمو ةيواهسلا 0

 وهو هتوق «هدشأ# رقتفا اذإ لجرلا قلمأ لاقي رقف «قالمإ» صقأو أرقأ «لتأ» : ست شدتقفغفللا
 «ٍلبسلا» ناصقن و ليحل ا ادق «طسقلاب» هل دحاو ال - دشألاو 3 دشرلاو حاكنلا نس غولب

 «ًايق» اهبهذ بصعتتو عيشتت انت ةقرفلا يهو ةعيش عم ًابازحأو ًاقرف هًاعيشإط قيرطلا يهو ليبس عمج

 ىذلا كسانلا هنمو يتدابع : يي لاقو ةحيبذلا يهو ةكيسن عمج كلا « يكسن# هيف جوع ال ًايقتسم

 20ةدابعلاب هللا ىلإ برقتي

 همرح يذلا أرقأ اولاعت دمحم اي لق يأ «مكيلع مكبر مرحاملتأ اولاعت لقط : راس سفتلا
 نسيدلاولابوإ# هريغ هعم اودبعت ال يأ «ًائيش هب اوكرشت الأ» نيمختلاو نظلاب ال نيقيلاب مكيلع مكبر

 هنأكف هدض نع يبن ءىشلاب رمألا نآأل تامرحملا نمض ركُذو . ًاناسحإ نيدلاولا ىلإ اونسحأو يأ «ًاناسحإ

 امهيلإ ةءاسإالا كرت نأ ىلع ةلالدلاو ٌةغلابملا كلذ ىف رسلاو : دوعسلا وبأ لاق نيدلاولا ىلإ اوئيست الو : لاق

 لاق رقملا ةيشخ مكدالوأ اولتقت الو ىأ «قالمإ نم مكدالوأ اولتقت الو 2” |مههقوقح ءاضق يفرفاك ريغ

 نحن »8«رقفلا فوخ نم ءايحأ تانبلا نفد دارملا: يزوجلا نبا
 نإفانيلع 26

 رئابكلا تاركنملا اوبرقت ال يأ «نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا اوبرقت الو# دابعلل قزارلا وه هللا

 1 ا ول و تارا سابع نبا لاق اهرسو اهتينالع

 ةئيربلا سفنلا اولتقت ال يأ «قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا اولتقت الو « ةينالعلاو رسلا يف هللا همرحف

 ىدحإب الإ ملسم ءىرما مد لحي ال) : 5 هللا لوسر لوف هرّسف دقو بجومب الإ اهلتق هللا مرح يتلا

 مكلعل هب هب مكاصو مكلذ## (ةعاججلل قرافملا هنيدل كراتلاو . سفنلاب سفنلاو ١ ينازلا بيثلا : ثالث

 مكلوقعب نودشرتست مكلعل ًادك ؤمًارمأ ب مكرفأو هلظنحسب قلت كاصوأ موه روكذلا كلذ يأ «نولقعت

 ةفارلاو فطللا نب كاضواظفل يفو : نايح وبأ لاق ايندلاو نيدلا يف اهعفانمو فيلاكتلا هذه دئاوف ىلإ

 ىتح نسحأ يه يتلاب الإ 7 لام اوبرقت الو ”ناسحإالا نم ىفخي ال ام ىلاعت هل ءايصوأ مهلعجو

 .ًاديشراغلاب ريصي ىتح هل عفن يه:يتلا ةلصخلاب الإ هوجولا نم هجوب ميتيلا لام اوبرقت ال ىأ «هدشأ غلبي

 7617/4 رحبلا (3) . 715/١7 يربطلا (4) /١48 ريسملا داز (”) 2145/9 دوعسلا وبأ (1) . 187/7 يبطرقلا ريسفت (1)



 1 نماثلا ءزجلا

 اضدا هلآ دهعيو قرم اذ نآكولو أ اولدعأَ ملف اَذإ اهعسو لإ مت ُتلَكمال طسقلاب نآرمْلاَو ليَكْلا 2058 م رو م ام اساو م عر را أ مم ر همر م موحسم
 مر هم عممم سن86 مع ل هع ملاك ع 00110 هام اء

 كي قرف لبس ايون او وعنف اميقتسم ىط' صادم َّنأو ه5 توو ذب كلل ويسود

 م را اا ا 2 ماعم ىلا كامل ةام ىسرلا

 نسحَأ ىَذلآ لع اما ٌبنَتكلا ىوم اَنِدَتاَءمَم جنو أ عَلمل دب لَو كل: هليبس نع

 هدة رص مروع ص اصل رج سس 1 را ورا سام سس رفح س2 رك سعه هربا م اسرع أ

 ارقتاو وعبق كرام هلأ بلتك اًدلهو ي) نوم مهر ءاقلب مهلعل ة همحرو ىدهوو ىَت لكُل اليصْفَنو

 يتلاو ىرحأو ىلوأ هلكأ نع 'يهنلاف لاملا برقي نأ نع يبت اذإ هنأل فرصتلا هوجو معي د برقلا نع يهنلاو
 فورعملاب هنم لكأيف ًاحلصم ًالمع هل لمعي نأ وه : سابع نبا لاق هلام ربمثتو ميلا ةعفتم نسحأ ىه

 «اهعسو الإ ًاسفت فلكن الإ» ءاطعلاو ذخألا يف ةيوستلاو لدعلاب يأ طسقلاب نازيملاو ليكلا اوفوأو»
 3 اهيلع رسعي الو اهعسي ام الإ يأ : ىواضيبلا لاق هنع زجعي ال امب هتقاط رادقمب الإ ًادحأ فّلكن ال يأ

 مسلق اذإو» "”يكنع ٌوفعم هءارو امو مكعسو يف امب مكيلعف ًرسع قحلا ءافيإ نأل ليكلا ءافو دعب هركذو

 مكتبارق يوذ نم هيلع دوهشملا ناكولو مكتداهشو مكتموكح يف اولدعا يأ « ىبرق اذ ناك ولو اولدعاف

 هدابع ىلإ هللا هدهعام عيمج يف ماع اذهو : يبطرقلا لاق متدهاع اذإ دهعلاب اوفوأ يأ «اوفوأ هللا دهعبو»
 مكلذ# "هب ءافولاو هظفحب ب رمأ ثيح نم هللا ىلإ فيضأو سانلا نيب دقعنا ام هب داري نأ لمتحيو

 اوعبتت الو هوعبتاف ًايقئسم يطارص اذه نأو» نوظعتت مكلعل يأ «نوركذت مكلعل هب مكاصو
 ةفلتخملانايدألااوعبتتالوهباوكسمتفمكلهتعرش ميقتسملا ينيد اذه نأبو يأ #هليبس نع مكب قرفتف لبسلا

 ًاطخ أموي ةكيهللا لوسر انلطخ : لاق دوعسم نبا نع ىدهلا ليبس نع مكليزتو مكقرفتف ةيوتلملا قرطلاو

 ناطيش اهنم ليبس لك ىلع لّبس هذه : لاق مث هراسيو هنيمي ؛ نع ًاطوطخ طخ مث . هللا ليبس اذه لاق مث

 مكلعل هب ب مكاصو مكلذ# ةيآلا 4. . هوعبتاف ًايقتسم يطارص اذه نأو# أرق مث اهيلإ وعدي

 لاق هيهاون بانتجاو هللا رماوأ لاثتماب رانلا نوقتت مكلعل يأ ديكوتلا ليبس ىلع ةيصولا ررك «نوفتت
 تامرحملاو «نولقعت مكلعلإ# ةرابعلا تءاج لقاع اهيف عقي ال ىلوألا تامرحملا تناك امل : ةيطع نبا

 ةميقتسملا ةداجلا يف ريسلاو 4نو ركذت مكلعلإ ةرابعلا تءاج ركذتي مل نم اهيف عقي دقو تاوهش رخألا
 ىسوم انيتآ مث ©« نوقتت 7 مكلعلإ» ةرابعلا تءاج هللا ىوقت نم اهل دب الو لئاضفلا لعف نمضتي

 ًاح اصو ًانسحم ناك نم ىلع ةمعنلاو ةماركلل ًامامت ةاروتلا ىسوم انيطعأ يأ «نسسحأ يذسلا ىلع ًامامت باتكلا

 ةمعن باتكلا ىسوم ءاتيإ نإف انيبنو انرمأب همايق يف هيلع انتمعنل ًامامت باتكلا ىسوم انينآ يأ : يربطلا لاق
 يأ «ءيش لكل ًاليصفتو# «” ةعاطلا نسحو لمعلا حلاص نم هنم فلس ال ةميظع ٌةّنمو هيلع هللا نم

 يأ «نونمؤي مهجر ءافلب مهلعل ةمحرو ىدهوإ نيدلا يف ليئارسإ ونب هيلإ جاتحي ام لكل ًالصفم ًانايبو
 اوقادصيو ثعبلاب اونمؤي يك : سابع نبا لاق هللا ءاقب اوئئلصيل مهيلع ةحرو ليئارسإ ينبل ىدهو

 )١( ص يواضيبلا ١84 . ريثك نبا رصتخم (7) 9//1517 يبطرقلا (؟) ١/ 78# ) )4يربطلا (©) 84 /4 رحبلا ١7/51



 ماعنألا ةروس (5) 1

 04 0 0 اسم رسولا » رى 2 صرع

 000 ًّ مو صام خر سعرا سس 2س لا سس سموكم ع ماس و 00 1

 نف ةمحرو ىدهو ربر رز نا تست تيتا تيتا 0

 أوناك اي ٍباَدَعْلا ءوس اننا ْنَع نوفدِصي نيل ىزجتس اهنَع قدمو و هللأتلب 3 'ناعب ب بدك نم : لظأ

 ءءء - وسماع 1 م دا م اك م مر م هل ل ع رس و 7

 أي موي كبر تلب ا ا واخص

 ناسا نع ف تْبَمُكْوأ لبق نمْسَما ْنُكَن ل اهناَمِإ اضن فنيا َكْبَر تنبأ ضَحب و
 ميظع باتك دمحم ىلع هانلزنأ ىذلا نآرقلا اذهو يأ « كرابم هانلزنأ باتك اذهو» '9باذعلاو باوثلاب

 ىأ «نومحرت مكلعل اوقتاو هوعبتاف# ةيويندلاو ةينيدلا دئاوفلا عاونأ ىلع / لمتشم عفانملا ريثك نأشلا

 ىلع باتكلا لزنأ افإ اولوفت نأ» ةمحرلل نيجار اونوكتل هوفلاخت نأ اورذحاو ًامامإ هولعجاو هب اوكسمت
 ام ةمايقلا موي اولوقت نأ ةهارك ةرخآلاو ايندلا تاريخل عماجلا ميظعلا فصولا اذهب هانلزنأ يأ «نيتفئاط

 هلازنإب هللا عطقف : ريرج نبا لاق ىراصنلاو دوهيلا ىلع ةسدقملا بتكلا تلزن امنإو هعبّتنف باتك انءاج
 ةفرعم نع انك نأشلاو لاخلا هنإو يأ «نيلفاغل مهتسارد نع انك نإو» كلت مهتجح دلي دمحم ىلع نآرقلا

 ٌباتكلا انيلع لزنأ ان ول اولوفتوأإ) انتغلب نكت مل اهنأل هيف ام ملعن ال نيلفاغ مهتساردو مهبتك فام
 ىلإ مهنم ىدهأ اًنكل ني نيتفئاطلا نيتاه ىلع لزنأ امك باتكلا انيلع لزنأ اننأ ول اولوقت وأ «مهنم ىدهأ اًنكل

 ىدفو مكبر نم ٌةنيب مكءاج دقف# لمعلا يف اندجو انئاكذ ديزمل لوسرلا رمأل ةباجإ عرسأو قحلا

 يف ل ىدهو مارحلاو لالحلل نايب هيف ا ميظع نآرق كي دمحح ناسل ىلع هللا نم مكءاج دقف يأ #ةمحرو

 يأ ةئيب : سابع نبا لاق "" كي دمحم ءيجمب رذعلا لاز دق يأ : يبطرقلا لاق هدابعل هللا نم ةمحر و بولقلا

 نم ؤيملونآر قلاببذك نمر فكأ نميأ «هللا تايآب نك ملظأ نمف# ©”نآرقلاو كي يبنلا وهو ةجح

 نيب عمجف اهنع سانلا فرص يأ : دوعسلا وبأ لاق هللا تايآ نع ضرعأ يأ «اهنع فدصر» هب

 مهل ديعو «نوفدصي اوناك امب باذعلا ءوس انتايآ نع نوفدصي نيذلا يزجنسإ» «لالضإالاو لالضلا
 هللا تايآ نع مهضارعإ ببسب باقعلا ديدش ةعطاسلاهججحوهللا تايآ نع نيضرعملا ءال ؤه بيئتس يأ
 مهيتأت نأ الإ نوكرشملا ءال ؤه رظتني ام يأ «ةكتالملا مهيتأت نأ الإ نورظني له هلسرل مهبيذكتو

 تايآ ضعب يتأي وأ كبر يتأي وأ» مهئبوت هيف عفنت ال تقو وهو اهبيذعتو مهحاورأ ضبقل ةكئالملا
 يف كبر مهيتأي نأ دارملا : يربطلا لاقو هريغ وأ لتقلاب مهيف كبر رمأ يتأي يأ : سابع نبا لاق «كبر

 يتأي موي «”اهبرغم نم سمشلا عولط وهو كبر تايآ ضعب مهيتأي وأ هقلخ نيب لصفلل ةمايقلا فقوم

 ضعب يتأي موي يأ «ريخ اهناهإ يف تبسكوأ لبق نم تنمآ نكت مل اهئاهإ ًاسفن عفني ال كبر تايآ ضعب
 لاق ًاريخ لمعت مل ةيصاع ًاسفن الو نيبحلا كلذ يف تنمآ ةرفاك ًاسفن ناميالا عفني ال رثئنيحو ةعاسلا طارشأ

 ؟146 ١7/ يربطلا (0) ١44 /7 دوعسلا وبأ (4) . ١98 /* ريسملا داز (”) 1١1415 / يبطرقلا (؟) ١58/59 دوعسلا وبأ )١(



 ععو نماثلا ءزمجلا

 أوناكامب يي يم هللا َلِ م ىف مْ تل اعيش أوو مهيد أوُكرف نيذلأ نإ (20 نورظتنم

 لل راس سرا اس ل را 00

 2 نوم ال مهو اهم ال رج اهي جنو اا هلق ةسحلاب ءاَج نم 9 055 َنولعُفي

 مه ١»

 َّنِإ ْلُك 8 كرفان ذك امي ية فن طار كر عن 0
 1 و 00

 © َنيِيِلْسسْلآ لَو انأو ترم َكّذِبَو 3 َكرْئال و نينا برب قامو َقيَكَو ىشوقاكَس

 دراولا لوما ميظعل ةيآلا كلت ءيجم دعب نمؤي نأ هللاب ًاكرشم كلذ لبق ناك نم عفني ال يأ : يربطلا
 نا م ثيدحلا 00 0 ..ةللا بأ نم يبلع

 نإ دينعوو ديدهت 0 يأ «نورظتنمانإ اورظتنأ لت «” ( لبق نم تنمآ
 دوهيلا مه : سابع نبا لاق ًابازحأو اعيش اوحبصأف نيدلا اوقرف يأ «ًاعيش اوناكو مهنيد اوقّرف نيذلا

 ىلإ مهرمأ افإ» مهنم ءئرب دمحم اي تنأ يأ «ءيش يف مهنم تسلإ» فينحلا ميهاربإ نيد اوقرف ىراصنلاو
 مهربخي يأ «نولعفي اوناك امب مهئبني مثإ» مهءازج ىلوتي وه هللا ىلع مهباقعو مهؤازج يأ هللا

 '”لعفي ناك امب مهنم الك يزاجأو نولعفي اوناك امب ةرخآلا يف مهربخأ يأ : يربطلا لاق مهلاعف عينشب
 تانمح رثعي هع يزوج ةدحاو تسحب ةهايقا وي ءاج نم يأ «/فانمأ رضع هلف ةنسملاب هاج نم

 ةئيسلاب ءاج نمو# ديزأوأ ةئ امعبس ىلإ يهتنت دقف تانسحلل ةفعاضملا لقأ وهو ًامركو هللا نم ًالضف اهلاثمأ

 ال يأ «نوسلظُي ال مهوإط ةفعاضم نود اهلثمب بقوع ةئيسلاب ءاج نمو يأ «اهلثم الإ ىرجيالف

 اهاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم : 0 لجو زع هللا لوقي » :يسدقلا ثيدحلا ىفو ًائيش مهئازج نم نوصقنُي

 . لضفلا باب نم تانسحلا يف ةدايزلاف رفع وأ اهلثم ةئيس ءازجف ةئيسلاب ءاج نمو ديزأ وأ

 دمحم اي لق يأ «ميقتسم طارص ىلإ يبر يناده يننإ لق» لدعلا باب نم تائيسلا يف لثملاب ةلماعملاو

 ًانيد# ميهاربإ نيد قحلا نيدلا ىلا يندشرأو ميوقلا قيرطلا ىلإ يناده يبر نإ نيبذكملا نيكرشملا ءالؤه

 ءافتحلا مامإ هب ءاج يذلا ةحمسلا ةيفينحلا نيد وه هيف جوع ال ًابقتسم ًانيد يأ «أفينح ميهاربإ ةلم يق

 فل ملاردإلا ضيرع هيفو ٠ ًاكرشم ميهاربإ كامرا رشا ياو ليلخلا مي ميهاربإ

 تاريخ نم ةايحلا هذه يف همقأ امو يتافوو ينايح يأ 4 يسناميو قييضرإلا سنك ىا ف يكمل ١

 ال ىأ يمل كيرشال» هب متكرشأ ام نود هل ًاصلاخخ هلل هلك كلذ يأ «نيملاعلا بر هلل تاعاطو
 يأ «نيملسملا لوأ اناوإ ترمأ هدحو هلل ةدابعلا صالخإب يأ «تربمأ كلذبو هللا ريغ دبعأ

 ملسم هاور (5) 77/4/١7 يربطلا (5) يراخبلا هجرخأ (؟) 5557/17 يربطلا )١(
 حجرأ لوألاو ةدابعلا كسنلاب دارملا نأ ىلإ نيرسفملا ضعب بهذو ىرنطلا هراتخاو دهاجمو سابع نبا لوق اذه (0)



 ماعتألا ةروس (5) فن

 م سل هع دآم ودوم

 إم ئرمأَرُرو ٌةرزاودِرت الو اهيَعاَلِإ سف للك بسكت 1 لك بروهو ابر ىغبا هللا ريغا 5
 موسم ل 2 وم مد 200 ا يا و سا ”كىح رى ا وجعل سد

 قوق ركضعب عفرو ضرألا ٌىبلح ْركْلَعَج ىذا هو 9 َنوُملَتحت + هيف ف منك اهي مكيف كعج رم بر
 جار ريس رج ل _ مالوم

 2 محر روف رهنإو باَفعْلأ م عل ريس م كبر نإ ا مف م ولبيل تاجرد ضعب

 اهببسو ٠ رافكلل غ خيبوتو ٌريرقت «ًابر يغبأ هللا ٌريغأ لق» العو لج هلل عضحخو نعذأو رقأ نم لأ
 «ءيش لكبر وهوإ» ؟ ىلاعت هللا ريغ ابر بلطأأ دمحم اي لق : ىنعم او مهتفآ ةدابع ىلإ هوعد مهن
 لإ يسفت لك بكت الو هلا خف نأ نأ يلي فيك يش لك كلامو قا وع علو يأ
 دحأ لمحيال يأ «ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو» اهيلع الإ سوفنلا نم سفن ةيانج نوكت ال يأ «اهيلع

 اذهو «نوفلتخت هيف متنك امب مكئبنيف مكعجرم مكبر ىلإ مث# هريغ ةريرجب ناسنإ ذخا ؤي الو « .دحأ بنذ

 يذلا وهوو» ءيسملاو نسحملا نيب زيميو مكل معأ ىلع مكيزاجيف ةمايقلا موي هيلإ | مكعجرم يأ ديدهتو ديعو

 لاق أضعب مكضعب فلخي ةفلاسلا نورقلاو ةيضاملا ممألل ًافلخ مكلعج يأ «ضرألا فئالخ مكلعج

 مهنم فئالخ مكلعجف ةيلاخلا ممألاو نورقلا نم مكلبق ناك نم كلهأ نأ دعب مكفلختسا ىأ : يربطلا

 ىنغلا يف مكلاوحأ نيب فلاخ يأ *تاجرد ضعب قوف مكضعب عفرو» '"”اهيف مهنوفلخت ضرألا يف
 ام يف مكولييلإو دابعلا نيب ليضفتلا هيف عقو امم كلذ ريغو فعضلاو ةوقلاو ,« لهجلاو ملعلاو ةرقفلاو

 هب نوكي ام مكنم رهظيف مكربتخيل يأ : يزوجلا نبا لاق مكاطعأ ام ىلع مكركش ربتخيل يأ «مكاتآ

 هاصع نمل باقعلا عيرس كبر نإ يأ «ميحر ٌروفغل هنإو باقعلا عيرس كبر نإ» "”باقعلاو باوثلا
 ايندلا يف امإ باقعلا ةعرسو « ءاجرلاو فوخلا نيب عمج : ليهستلا يف لاق . هعاطأ نمل ميحر روفغو

 بيرق تآوه ام لك نأل ةرخآلا يف وأ ذخألا ليجعتب

 . ةفرحنملا بهاذملاو تالالضلاو عدبلا نع ةراعتسا لبّسسلا «لّبسلا اوعبتت الو ١- : هعغالتلا

 . لومشلاو مومعلا ةدافإال ريكنتلا أس فن فلكن ال - ؟

 . ميظعتلاو فيرشتلل ةفاضإلا هللا دهعبوط -*

 . مهنايغط ةحابقو ةعاتش ليجستل «اهنع» ريمضلا ناكم رهاظلا عضو ه/انتايآ نع نوفدصن» - 4
 . ديعولاو ديدهتلل رمألا «اورظتنا لقط  ه

 فّللاب نايبلا ملع نم فورعملا عونلا ىلع مالكلا اذه لمتشا ةيآلا © . . اهناميإ ًاسفن عفني الإ» - ”

 8/5 ليهستلا (”9 1 / ريسملا داز (5) 2 9410/15 يربطلا ()



 قف نماأثلا ءزجلا

 طالب ادحاو مالك اهلمجف نيبالكلا فل نأ الإ «كاعب ريخلا نم هبسكت ام لبق ارخ اها يف بسك
 . 2©فاصتنالا بحاص هدافأ ًازاجعإو ًاراصتخاو

 تانسحملا نم وهو كلذك قابط «ةئيسلا#و «ةنسحلا» نيبو قابط «نطبطو «رهظ# نيب -
 . ةيعيدبلا

 ىلع لامحأ ةقيقحلا ىلع كانه سيل : يضرلا فيرشلا لاق «ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو» -4

 «”ةفيطللا ةراعتسالا نم وهف بونذلاو ماثآلا لاقثأ يه انإو روهظلا

 ةريثك ةلالضلا قرط نأل «لبُسلا» عمجو دحاو قحلا نآل «هليبس# ىلاعت دحو : هدم ءاّف

 . ةبعشتمو

 نإإ» نيتفصلا نيتاه نيب نآرقلا يف للاعتو كرابت نرقي ام ارثك : ريثك نبا ظفاحلا لاق ةييدح

 ةبغرلاب هيلإ دلنع رسب راك تيهرتلاو تيغرتلا لغ ةلمجتملا ل ل ل

 3 اهلاوهأو ةمايقلاو اماذعو اهاكنأو رانلا ركذو ةبهرلاب هيلإ مهوعدي ةراتو 3 هيدل ايف بيغرتلاو ةنجلا ة ةفصو

 . "'هبسحب لك يف عجنيل اههب ةراتو

 « ةّنملاو دمحلا هلو ىلاعت هنوعب ماعنألا ةروس ريسفت مت »

 ان م

 )١( ريثك نبا رصتخم (") . 4. ص نايبلا صيخلت (1) . 54/7 فاشكلا ةيشاح ١/5117



 قرت

 يستحو لا كنار لا
 2 ايو تينا 1 2 - 2 3-3

 10/0 اسوس اي أي 0 دجح نان

 ةروُسْلا يعدي نيب

 . ءايبنألا صصق ىف ليصفتلل تضرع ةروس لوأ يهو «. ةيكملا روسلا لوطأ نم فارعألا ةروس

 ثعبلا ريرقتو . العو لج هللا ديحوت نم ةيمالسإلا ةوعدلا لوصأ ريرقت ةيكملا روسلا ةمهمك اهتمهمو
 . ةلاسرلاو يحولا ريرقتو ٠ ءازجلاو

 اذه نأ تررقو « ةدلاخلا دمحم ةزجعم ميظعلا نآرقلل اهتايآ ءدب يف ةميركلا ةروسلا تضرعت #

 ةداعسب اوزوفيل هتاداشرإو هتاهيجوتب اوكسمتسي نأ مهيلعف . ءاعمج ةيناسنإالا ىلع نمحرلا نم ةمعن نآرقلا

 نيرادلا

 بأ يف ًالثمم يناسنإلا عونلا اذه هللا ٍميركت ىلإو . دحاو بأ نم مهقلخ ةمعن ىلإ راظنألا تتفلو

 ودعلا كلذ ناطيشلا ديك نم ترذح مث هل دوجسلاب ةكئالملا هللا رمأ يذلا مالسلا هيلع مدآ رشبلا
 . مهقلاخ نع مهدعبيو ىدهلا نع مهدصيل سانلا قيرط ىلع دعق يذلا صبرتملا

 نيب عارصلل جذومنك ضرألا ىلإ هطوبهو « ةنجلا نم هجورخو سيلبإ عم مدأ ةصق ىلاعت ركذ دقو د
 نيب نأ دعب  مدآ ءانبأ ىلإ هللا هجو اذهو « هتيرذو مدآل سيلبإ ديكل نايبو ؛ لطابلاو قتلاو  رشلاو ريخلا
 هذهب صاخ ءادن وهو «مدآ ينب اي» مدآل ةوئبلا فصوب ةيلاتتم تاءادن ةعبرأ - مهيبأل سيلبإ ةوادع مهل
 هعقوأ ىتح مدآ مهيبأل سوسو نيح نمزلا ميدق نم مهتوادع ىلع أشن يذلا مهودع نم اهب مهرذحي ةروسلا

 |مهسابل |مهنع عزني ةنجلا نم مكيوبأ جرخأ امك ناطيشلا مكدنتفي ال مدأ ينب ب اي»» هللا رمأل ةفلاخملاو ةلّزلا يف

 . «. . امههتآوس اريل

 امو ةثالثلا قرفلا دهشم « ةمايقلا موي ةعقاولا دهاشملا نم ردهشمل ةميركلا ةروسلا تضرعت امك

 .ةقرفو « رانلا باحصأ نيرفاكلا ةقرفو . ةنجلا باحصأ نينم وما ةقرف : ةرظانمو ةرواحم نم مهنيب رودي

 تيمسو فارعألا باحصأب تيمس يتلا ةقرفلا يهو . ةروسلا هذه يف الإ نآرقلا اهنع ثدحتي مل ةثلاث
 ليثمت نود ةقيقحلا ىلع ءازجلاو ثعبلا موي ملاعلا هدهشي فوس ٌدهشم «فارعالا ةروس» ةروسلا اهمساب
 قلطنيو ءراثلا باحصأ نيلطبملاب «ةنجلا باحصأ» قحلا لهأ ةتامش نم هيف نوكي ام نيبت «لبيخت الو



 1 : نماثلا ءزجلا

 لاجر هيلع فقوو باجحب نيقيرفلا نيب برض دقو , نامرحلاو درطلاو ةنعللا مهيلع لجسي يولع توص
 هوجولا داوسب رانلا لهأ نوفرعيو . اهترضنو هوجولا ضايبب ةنجلا لهأ نوفرعي , مهامسب ًالك نوفرعي
 . اهترتقو

 دقو 6 ىسوم ٠ بيعش . طول 2 حلاص 2. دوه ٠ حون » باهسإب ءايبنألا صصق ةروسلا تلوانتو #

 دقو . ضارعإو بيذكتو ؛ دانعو موحج نم هموق نم هاقال امو مالسلا هيلع « حون » ءايبنألا خيشب تأدتبا

 نم ليئارسإ ينب لان امع تئدحتو . ةيغاطلا نوعرف عم مالسلا هيلع ىسوم ميلكلا ةصق ليصفتلاب تركذ
 ةدرق ىلإ خسملاب ىلاعت هللا مهبقاع هرمأ اوفلاخو هللا ةمعن اولدب ال فيكو ءاخرو نمأ نم مث ةدشو ءالب

 . ريزانخو
 نأ لايخلل نكمي ام حبقأو عنشأب مهتروصو « ءوسلا ءاملعل يزخملا لثملا كلذك ةروسلا تلوانتو *#

 لاحوألاو نيطلا يف غرمتلا نع كفني الو . ثهللا نع فكي ال يذلا ثهاللا بلكلا ةروص 2 هروصتي

 هكرتت وأ ثهلي هيلع لمحت نإ بلكلا لثمك هلثمف هاوه عبتاو ضرألا ىلإ دلخأ هنكلو اهب هانعفرل انئش ولو هه
 ناكو يتافلا ماطخلا عمجل هلمعتساف عفانلا ملعلا هللا هقزر نمل ةيرزم ةروص حبقأ قحلا رمعل كلتو« ثهلي

 هعبتأو . ةمعنلا نم خلسناو ناميالا قيرط ىلع مقتسي ملو . ملعلا اذهب عفتني مل هنأل , هيلعًالابوو ًايزخ
 . نيواغلا نم ناكف ناطيشلا

 رصبي الو . عفني الو رضي الام اودبع نمب مكهتلاو , ديحوتلا تابثإب ةميركلا ةروسلا تمتخ دقو

 مهروصو مهقلخ يذلا هدحو العو لج وهو .هللا عم ءاكرش (هوذختا مانصأو راجحأ نم .عمسي الو

 ةوعدلا تناكف . ديحوتلاب تأدب ابك ديحوتلاب ةميركلا ةروسلا تمتخ اذكهو . مهاوثمو مهبلقتم ملعيو
 . ماتخلاو ءدبلا يف دوبعملا برلا ةينادحوب ناميإلا ىلإ

 روس وهو . اهيف فارعألا مسا ركذ دورولفارعألا ةروسب ةروسلا هذه تيمس : ةكتفجللا
 فارعألا باحصأ نع لئس هنأ ةفيذح نع ريرج نبا ىور ٠ اههلهأ نيب لوحي رانلاو ةنحلا نيب بورضم

 نوبسحيو . . ىلإ . . هنم جرح كردص يف نكي الف كيلإ لزنأ باتك. صملا» : ىلاعت هللا لاق
 . (".) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم « نودتهم مهنأ

 : بغارلا لاق هًاتايبإ قاض اذإ ٌردصلا وأ ًناكملا جرَح : لاقي قيض «جرح» : يتتنمفغللا
 ةريهظلا : ةلئاقلاو . راهنلا طسو مونلا يهو ةلوليقلا نم 4نولئاق» "':ًاليل ّودعلا دصق : تيبتلاو ْتاّيبلا
 هدعبأو هدرط يأ هرحد لاقي ًادورطم «ًاروحدم» رو همز يأ همأذ لاقي ًامومذم «ًاموءذم»

 قفط : لاقي اذخأو اعرش ه«اقفط#» اهروهظ هءوسي ناسنإالا نأل كلذب تيمس ةروعلا : ةأوسلا © امههتآوسو»

 )١( تيب ةدام بغارلل تادرفملا .



 فارعألا ةروس (/) عمو

 املا : شيرلا لصأو هب نولمجتت ًاسابل «ًاشير» ناقزليو ناعقري «نافصخي ذخأو أدتبا اذإ قفطي

 ٍلصأ نم اوناك ءاوس ةعامجلا : ليبقلا لصأو هدونج 4هليبقإ» لامجو هل ةئيز هنأل ريطلا شير هنمو ل امجلاو
 ٌةارع تيبلا لوح فاوطلا انه اهب دارملاو هحبق ىهانت يذلا ءيشلا يه ةشحافلا «ةشحاف» ىتش لوصأ وأ
 . ةشحافلاك بونذلا نم هحبق دتشا ام ءاشحفلاو . ةشحاف ىمسي حيبق رمأ لكو

 سم اهنإ سس
 وس زر ممص سا ساس رلام مل ل جل

 أوه ١ نيللى وم ويردنتل هند جرح لوس ىف نكس الق كيل َلزَأ بتك يح َصَمَلا

 م تيم مر ل حار مط م جس آى ال - سمس اسم

 اهءاجف اهننكلها يرق كج نوجا ايل ءآيلوأ ةهنود نم ًأوعب رم الو كبر نم ميل لزم
- - 

 مذ مم ريب انس ل رت هك نيام سل 2

 <> َنيِمدط انك ان أوُناَقنأ لِ انسب مهءاج ذإ موعد ناك ا د َنوُلباَف مهروأ انني 557

 يف ةمكحلا نأو ةعّطقملا فورحلا نع مالكلا ةرقبلا ةروس لوأ يف مدقت «صملا» : :رثتسفللا
 بل ل وي د علا « نآرقلا زاجعإ » نايب اهركذ

 وبأ لاقو. ليصْفأو ملعأ هللا انأ : هانعم سابع نبا نع يورو هلثمب نايتإالا نع مهترقابعو مه ؤاحصفو

 همسا حاتفم داصلاو ديحم مسا. حاتفم ميملاو فيطل همسا حاتفم ماللاو هللا همسا م فلاألا : ةيلاعلا

 يف نكي الفت نآرقلا وهو دمحم اي كيلإ هللا هلزنأ باتك اذه ىأ «كيلإ لزنأ باتك# قداص

 ىركذو هب رذنتلا# كموق بيذكت نم ًافوخ هغيلبت نم كردص قضي ال ىأ «هنم جرح كردص

 ام اوعبتا هب نوعفتنملا مهنأل نينمؤملا هب ظعتو ركذتلو . نمحرلا فاخي نم نآرقلاب رذنتل يأ «نسينمؤملل
 نم مكييلإ | لّرنملا نايبلاو رونلاو ىدهلا هيف ىذلا نآرقلا سانلا اهيأ اوعبتا يأ «مكبر نم مكيلإ لزنأ
 ناّهككلاو نابهرلاو نائثوألاك هللا نود نم ءايلوأ اوذختت الو ىأ «ءايلوأ هنود نم اوعبتت الو» مكبر

 لاق ًاليلق ًاركذت نوركذتت يأ «نورككذت ام ًاليلق» مكل نوعرشي اهف مهنوعيطتو مكرومأ مهنولوت

 دارملاو اهانكلهأ ىرقلا نم ريثكو يأ «اهانكلهأ ةيرق نم مكوإ» :ًاليلق الإ نوظعتت ام يأ : نزاخلا

 تقو يف باذعلا مهءاج يأ «نولئاق مه وأو اليل انباذع اهءاج يأ «ًا تايب انسأب اهءاجفإ اهّلهأ ةيرقلاب

 نوكسلل ناتقو امهنأل نيتقولا نيذبب سأبلا ءيحم صحو : نايح وبأ لاق راهنلا طسو يف مونلا يهو ةلوليقلا

 ناك امفإ» "نيكلهملا نم لفغ ىلع نوكي هنأل عظفأو قشأ اههيف باذعلا ءيجمف ةحارتسالاو ةعدلاو
 نأ الإ# هتارامأ اوأرو باذعلا اودهاش نيح مهتثاغتساو مه ٌؤاعد ناك ام يأ «انسأب مهءاج ذإ مهاوعد

 نلأسلف» عدنلا عفني نأ تاهيهو , ةمادنو ًارسحت مهملظب مهفارتعا الإ يأ «نيملاظ انك اَنِإ اولاق

 لا ْؤسلا اذه نم ٌدوصقملاو ؟ متبجأ اذامو لسرلا مكفّلب له ةبطاق ممآلا نلأسنل يأ «مهيلإ لسرأ نيذلا
 )١( نزاخلا ريسفت ١7/7 . ) )7رحبلا 4/ 518



 ال نماثلا ءزجلا

 ذبمويدزولاَو ١ َنييباَغأعمَو ملعب هلع صفت ه0 َنيِلس رمل | نلعسللو نلف نيد عسل
 يربسصرل ج2 ناسا سا م ةما ومع ا رعبا ل م و مم ا 016

 مهسننأ ورح نيرا كبالوأف هنيزوم تف نمو و نوحي وحمل مه كيلوا ,هيزوم تلقت نق قل

 2 رزقروم 2 ف ا عر رص رص ص رع زل ج4 د 2 ةرم ومصمم

 0 توزكسا ام لِيَ شيلعم اهيف كلان انَلَعَجَو ضرألا ىف ركدنَكَم دَقَلَو 48 نولي انناياكب أون اك اب
 تيس آلا ص رص رع رس رع يع ملم اجمد مور 21 »3 مود م جر ىلا مور جامم م

 2 َنيِدجّسلآ نم نكي ]سلب اَلِ اودجسف مدل أودجنأ هكبلمْل انلق مث ركتنروص مث ركدنملخ دقلو

 اودأو ةلاسرلا اوغّلب له ًاضيأ لسرلا نلأسنلو يأ #«نيلسرم لا نلأستلو» رافكلل خيبوتلاو عيرقتلا

 لسرلا لا ؤسو « ًاباذعو ًالاكن 5 ةاصعلاو رافكلا بقعي خيبوتو ٌريرقت ممألا لا ؤسو : رحبلا يف لاق ؟ ةنامألا

 لاق انم ملع نع اولعف امب مهنربخنلف يأ ملعب مهيلع نصقناف» "'”ًاباوثو ةمارك ءايبنألا بقعي سينأت
 نيبئاغ انكام يأ 4نيبناغ انك امو نولمعي اوناك امب ملكتيف ةمايقلا موي باتكلا عضوي : سابع نبا

 نم اولمع امبو اولاق امي ةمايقلا موي هدابع ىلاعت ربخي : ريثك نبا لاق محلاوحأ نم ءيش انيلع ىفخي ىتح مهنع
 ةنئاخب ملاعلا وه لب ءيش هنع بيغي ال . ءيش لك ىلع ديهشلا ىلاعت هنأل « ريقحو ليلجو . ريثكو ليلق

 الو لدعلاب نئاك ةمايقلا موي لامعألل نزولاو يأ #قحلاذئموي نزولاوإ# " رودصلا يفخت امو نيعألا

 تانسحلا ةرثكو ناهإلاب هلامعأ نيزاوم تحجر نمف يأ «هنيزاوم تلقث نمفإل ًادحأ كبر ملظي

 تفخ نمو# باوشلا ليزجب نوزئافلا باذعلا نم ًادغ نوجانلا يأ «نوحلفملا مه كفقئوأف#

 اورسخ نيذلا كئلوأف# تائيسلا حارتجاو رفكلا ببسب هل امعأ ن 0 نمو يأ « هنيزاوم

 مهدرعجو مهرفك ببسب يأ «نوملظي انتاياب اوناك ام» مهتداعسو مهسفنأ اورسخ يأ # مهسفنأ

 نأ الإ ًاضارعأ تناك نإو ل امعألا : ليق ةمايقلا موي نازيملا يف عضوي ىذلاو : ريثك نبا لاق ؛ هللا تايآب
 يف ءاج امك لامعألا باتك نزوي : ليقو ٠ سابع نبا نع اذه ىوري ًاماسجأ ةمايقلا موي اهبلقي ىلاعت هللا

 الف نيمسلا لجرلاب ةمايقلا موي ىتؤي ) ثيدحلا يف امك لمعلا بحاص نزوي : ليقو . ةقاطبلا ثيدح
 هللاو اهلعاف نزوي ةراتو ءاهلاحم ًةراتو .لامعألا نزوت ةراتف حيحص لكلاو ( ةضوعب حانج هللا دنع نزي
 دق ثيدحلا ملعلا ناك اذإف ٠ تاذلاب تائيسلاو تانسحلا نزوو لامعألا نزو يف ةبارغ ال : لوقأ ملجأ

 عضو نع ءىيش لك ىلع رداقلا زجعيفأ . راطمألاو حايرلا هاجتاو ٠ دربلاو رحلل نيزاوم نع انل فشك

 ًاناكم ضرألا ِف سانلا اهيأ مكل انلعج يأ #« ضرألا ف مكانكم دقلو# ؟ رشبلا لايعأل نيزاوم

 يأ «شياعم اهيف مكل انلعجو# (اهيف فرصتلاو اهعرزو اهانكس نم مكانكم يأ :يواضيبلا لاق ًارارقو
 اذه عمو يأ «نوركشت امًاليلقإ ةايحلا هب نوكتام رئاسو براشملاو معاطملا نم نويحتو هب نوشيعت ام

 مكانقلخ دقلو» «روكشلا يدابع نم ليلقوإ هلوقك هبر ركشي نم مكنم ليلق ماعنإالاو لضفلا
 ركذافإو ١ ميوقت نسحأو ريوصت عدبأ هانروص مث رّوصم ريغ انيط مدآ مكابأ انقلخ يأ «مكانروص مث

 )١( طيحملا رحبلا 4/  . 77١ص ىواضيبلا (4) 07/7 ريثك نبا رصتحمل (") 57/5 ريثك نبا رصتخم (؟) ١5١



 فارعألا ةروس (7) 1و

 مج جيمس 0 هم ص 0 سا ل رك س1 همر سس تع

 طبشأف َلاَق 7 ٍنيَط نم ٍهتقلحو را نم ىنتَفَلَح هنمرْيَخ انا لاَ كمْمأ ذإ دهن َكَمتمم َلَ

 هج َنوُنعَبي مولي ىفرظن نو وساحل بر 0 را

 هم سل خود ممورو سا سري مس هج سر د ” >1 س2

 مهيدي نب نم مهني ال م ن0 مقتسملا كطارص ْمُهَندعْفأل يوعأ امِبقَلاَف نيج نير ظنمْلأ نم كني َلَ

 دوجسلاب ةكئالملا انرمأ مث يأ «مدآل اودجسا ةكئالملل انلق مثإ» رثبلا وبأ هنأل هل ًايظعت عمجلا ظفلب
 نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجس يأ «نيدجاسلا نم نكي مل سيليإ الإ اودجسفإ هتيرذلو هل ايركت مدآل
 لوك مدقت دقوا نسما ربع نم ءانثتسا هنأل عطقنم ءا ءانغسالاو . ًادانعو ًاربكت دوجسلا نم عنتما سيلبإ الإ

 ىأ «كترمأ ذإ دجستألأ كعنم ام لاق# ©نيع ةفرط ةكئالملا نم سيلبإ نكي مل : يرصبلا نسحلا
 ريخ انأ لاق# خيبوتلاو عيرقتلل ماهفتسالاو ؟ مدآل دوجسلا عدت نأ كعنم ءيش يأ سيلبإال ىلاعت لاق

 ركذ مث ؟ لوضفملل لضافلا دجسي فيكف هنم فرشأو مدآ نم لضفأ انأ نيعللا سيلبإ لاق يأ هنم
 ىلع ىيرصنع فرشل هنم فرشأ انأ يأ هنيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخ# لاقف عانتمالا يف ةلعلا

 هللا وهو دوجسلاب هرمأ نم رمأل نيكسملا رظني ملو ١ نيطلا نم فرشأ رانلاو ران نم قول يننأل . هرصنع

 مدآ قلخ هللا نأ وهو ميظعتلاو فيرشتلا ىلإ رظني ملو رصنعلا لصأ ىلإ نيعللا رظن : ريثك نبا لاق ىلاعت
 نم فرشأ رانلا نأ هاوعد يف هسايق يف هللا هحّبق أطخاف ًادساف ًاسايق ساقو . هحور نم هيف خفنو ٠ هديب
 تابنلا لحم نيطلاو . شيطلاو قارحإالا اهنأش نم رانلاو . ملحلاو ةنازرلا هنأش نم نيطلا نإف . نيطلا

 «"رامدلاو ءاقشلاو كالهلا هثروأف هرصنع سيلبإ ناخ اذهو باذعلا لحم رانلاو حالصإللاو ةدايزلاو ومنلاو

 لاق#» "”سيلبإ عم هللا هنرق هيأرب نيدلا ساق نمف أطخأف سيلبإ ساق نم لوأ : نيريس نبا لاق

 نأ يغبني الو ميقتسي الو حصي ايف ةنجلا نم طبها يأ «اهيف ربكتت نأ كل نوكي امف اهنم طبهاف
 نيريقحلا نيليلذلا يأ #نيرغاصلا نم كنإ جرخاف# يسدق راد نكستو ىرمأو يتعاط نع ربكتست

 ىلع ربكت نمو هعفر هلل عضاوت نمف راغصلاو لذلا هللا هسبلأ رابكتسالا رهظأ امل هنأ كلذو : يرشغزلا لاق

 ثععبلا موي ىلإ لاهمإإلا هللا نم بلطف نيعللا كردتسا #ن وشعبي موي ىلإ ينرظنأ لاق# ؟*”هعضو هللا
 نبا لاق #* نيرظنملا نم كنإ لاق# هلوقب ىلاعت هياجأف هدعب توم ال ثعبلا موي نأل توملا نم وجنيل

 موقي ثيح ةيناثلا ةخفنلا ىلإ راظنإالا بلط ناكو مهلك يتلخلا تومي ثيح ىلوألا ةخفنلا ىلإ هرظنأ : سايع

 موي ىلإ نيرظنملا نم كنإف لاق» ىرخألا ةيآلا هدي ؤيو "هيلع كلذ هللا ىبأف نيملاعلا برل سانلا
 كلالضإو كئاوغإ ببسبف يأ «ميقتسملا كطارص مهل ندعقأل ينتيوغأ ابف لاق» © مولعملا تقولا

 مهنيتآل مثإ» ةلباسلل عاطُقلا دعقي اك ةنجلل لصوملا ةاجنلا ليبسو قحلا قيرط ىلع هتيرذو مدآل ندعقأل يل

 عبرألا تاهجلا نم ةهج لك نم كدابع ينأ يأ #مهلئامش نعو مسهنايأ نعو مهفلخ نمو مهيديأ نيب نم

 ةوبنلا  انباتك نم 48 ةحفص يف ةكئالملا نم سيلو نجلا نم هنأ ىلع اهانركذ يتلا ةلدآلاو سيلبإ لوح هانبتك يذلا قيقحتلا رظنا )١(
 140/9 يبطرقلا (4) 4./؟فاشكلا (4) 575/4 رحبلا (7) .٠ 8/5 ريثك نبا رصتخم (؟5) . « ءايبنألاو



 قع نماثلا ءزجلا

 اروحدم امو اهنم رمال هج نكس ”مّخأ دجال هلآ صو مهين نو مهفْلَح نمو
 يوم د امل سس سل صم را سس ص ع 1[ مو مال ة[مسوغ مس ١ لو م صام

 ُثْيَح ْنِم الكف ةَنَحْلا َكْجْورَو تنأ نكس مداني 2 َنيعَمبأ كنم َمِهَج نام مهم كعبت نمل

 مر وص عك 20 2. 0 ا م لل مل هم موس امص سلو

 نم امهنع ىر ءوام امه ىدبيل نابت امه سوسوف 5 نييللظلا َماَنوُعَفف ةرَجّسلأ هذله ابرق الوامتنش

 0 سمس دع هامرمص س رئززم 2 00 ا ا ل

 ًامهمساقو يد نيدانخعأ نم  اًنوُكَت وأ ِنَكَلم اًنوكمنأ ذَّلِ ةرجشلا هذه نع اجبر ا؟لبنام لاهو امهت
 -ٍ ُُء ع 0 ل اا ارا ا ا 00

 امِيبلع ناَفصُحي اَقفَط د زن انك تب جلل كل زب وأتت ج نيم نت لإ

 قحلا نع مهدصأف . لطابلاو قحلا هوجو عيمج نم مهنيتآل هانعم : يربطلا لاق كنيد نع مهدصأل

 هللا ةمحر نيبو دبعلا نيب لوحي الئل مهقوف نم يتأي نأ عيطتسي الو : سابع نبا لاق لطابلا مهل نسحأو

 اهنم جرخا لاق كمعنل نيركاش نيعيطم نينم ؤم يأ #نيركاش مهرثكأ دجت ال مثإل 'ىلاعت
 منهج نألمأل مهنم كبت نط يتمحر نم ًادورطم ًابيعم ًامومذم ةنجلا نم جرخا يأ «ًأاروحدم ًاموءذم
 نيواغلا عابتألا نم منهج ٌنألمأل نحلاو سنإلا نم كعاطأ نمل يأ مسقلل ةئطوم ماللا 4 نيعمجأ مكنم
 كجوزو تنأ نكسا مدأ ايو# نمحرلا رمأ كرتو ناطيشلل داقنا نم لكل باذعلاب ديعو وهو «٠ نيعمجأ

 نم الكفإ درطو جرخأو سيلبإ اهنم طبهأ نأ دعب ةنجلا ءاوح كجوز عم نكسا مدآ ايانلقو يأ «ةنجلا
 «نيملاظلا نم انوكتف ةرجشلا هذه ابرقت الوإ» ائش ناكم ىأ نم اهراث نم الك ىأ «امتئش ثيح
 كلذ دنعف ًاناحتماو ءالتبا اهنم لكلا نع |مهابنو امه اهنّيع ةدحاو ةرجش الإ اهر امث عيمج نم لكألا امه حابأ

 امل ىقلأ يأ «ناطيشلا مهل سوسوف# ةعيدخلاو ركملاو ةسوسولا يف ىعسو ناطيشلا (مهدسح
 اهل رهظيل يأ «امهتآوس نم امهنعيروُو امامه ل يدي ةرجشلا نم لكلاب |مهئارغإال يفخ توصب
 انوكت نأ الإ ةرجشلا هذه نعامكبر امكاهن ام لاقوإ اهفشك حبقي يتلا تاروعلا نم روتسم ناك ام
 نع ابر امكابنام : ال هتسوسو يف لاق يأ نيعللا ةسوسول حيضوت اذهو «نيدلاخلا نم انوكتوأ نيكَلَم
 إ امهمساقو# ةنجلا يف نيدّلخملا نم احبصت وأ نَكلَم انوكت نأ ةيهارك الإ ةرجشلا هذه نم لكألا
 : يسولألا لاق هللاب نم ّوملا عدت دقو امهعدخ ىنح كلذ ىلع هللاب امل فلج يأ #«نيحصانلا نلامكل

 |مههعدخ يأ «رورغب !هألدف» "هيف جي ,لعف يف ًادحأ ىرابي نم نأل ةغلابملل ةلعافملا ةغيصب ربع اهو

 ًابذاك هللاب دحأ فلحي ال هنأ نظي مدآ ناكو نيميلاب امهرغ : سابع نبا لاق هللاب مسقلا نم هب (هرغ امب
 ةرجشلا نم الكأ املف يأ «امهتآوس امهل تدب ةرجشلا اقاذ املفإ امل همسقو هتسوسوب (هرغف

 اقفطوإ ايحتساف هبحاص ةروع امهنم لك رصبأف امهسابل امههنع تفاهت : يبلكلا لاق اهتاروع ترهظ
 اهتوسك تناك نأ دعب هب ارتتسيل ةقرو ىلع ةقرو ناقصلي اعرشو اذخأ يأ «ةنجلا قرو نم |مهيلع نافصخي

 )١( يناعملا حور (5) 241/15 يربطلا 4/  #2 1٠٠٠١يبطرقلا 0/ ١8



 فارعألا ةروسم (7/) قد

 رو م رع لظلم مود يئس م لله مقص مدل 1 م مل موا ديم بس 8 م 2 دو

 هج نوم ودع مل نطيل نإ امك لفأو رجل ذِي نع ابدأ لأ امهبر امهندانو ةنحلا قرو نم

 شل عب أوطبخأ لاَ © نيس نم نول ل ا
 رس جرا سول رص رس ار لص هس اس ع يس 00 دس وو كه

 دك مدا6 نبني ج:2 ٌنوجرحت اهنمو نونومت اهيفو َنويحت اهيف َلاَف يد نحال علكمو رفتسم ضْرأل ايف كلو
 م ردرجم ل رومم م و2 وصد مودع

 © نورك ذب مهلعل هللا تلي 6 نم كلذ يح كلذ وقتا سيو روج وس ىراوي * سايل ركبلع اَلرلا

 بهو نعو '”لعنلا فص هنمو هب ارتتسيل هناقزليو قرولا ناعطقي العج ىأ : يبطرقلا لاق ةنجلا للح نم

 املف اذه ةروع هذه الو , هذه ةروع اذه ىري ال |ههجورف ىلع ًارون ءاوحو مدآ سابل ناك :لاق هبنم نبا
 نإ امكل لقأو ةرجشلا امكلت نع امكبنأ ملأ امهر امهادانو» ©”اههتآوس امه تدب ةئيطخلا اباصأ

 لكألا نم ايكرذحأ ملأ : ًالئاق خيبوتلاو باتعلا قيرطب هللا امهادان يأ 4نيبم ردع امكل ناطيشلا
 نم كتحنم ايف كل نكي ملأ : مدآل لاق ىلاعت هنأ ىور ؟ نيعللا ناطيشلا ةوادعب |مكربخأو ةرجشلا هذه نم

 كب فلحي كقلخ نم ًادحأ نأ تننظ ام ْنكلو كتزعو ىلب : لاقف ؟ ةرجشلا هذه نع ةحودنم ةنجلا رجش

 مل نإو انسفنأ انملظ انبر الاقإ» "دك الإ شيعلا لانت ال مث ضرألا ىلإ كّئطبهأل يتزعوف : لاق ًابذاك

 لاق ةمحرلاو ةرفغملا هللا نم ابلطو بنذلا نم اباتو ةئيطخلاب افرتعا «نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو انل رفغت
 «ودع ضعبل مكضعب اوطبها لاق «©هبر نم مدآ اهاقلت يتلا تاملكلا يه ةيآلا هذهو : ىربطلا

 ٍنوك لاح ضرألا ىلإ سدقلا ءامس نم اوطبها يأ عمجلا ةغيصب ءاج اذهو سيلبإو ءاوحو مدآل باطخلا

 ودع مكل ناطيشلا نإ» هلوقك ناطيشلل ودع ناسنإلاو . ناسنإلل ودع ناطيشلاف . ضعبل ًاودع مكضعب

 عتمتو رارقتسا عضوم ضرألا يف مكل يأ «نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا يف مكلو» «ًاودع هوذهتاف
 ٍضرألا يف يأ 4 نوجرخت اهنمو نوتومت اهيفو نويحت اهيف لاق © مكلاجآ ء ءاضقنا نيح ىلإ عافتناو

 ةرات مكجرخن اهنمو مكديعن اهيفو مكانقلخ اهنمإ هلوقك ءازجلل نوجرخت اهنمو نوربقُت اهيفو نوشيعت
 انلزنأ دق مدآ ينب :ب اي» لاقف عاتملاو شايرلاو سابللا نم مدآ ةيرذ ىلع هب نتما ام ىلاعت ركذ مث «ىرخأ
 مكنيزي ًاسابلو ٠ مكتاروع رتسي ًاسابل : نيسابل مكيلع انلزنأ يأ «ًاشيرو مكتآوس يراوي ًاسابل مكيلع

 سابلو# '”هتنيزو هسابل هنأل ريطلا شير نم ريعتسا ةئيزلا سابل شيرلا : يرشخعزلا لاق هب نولمجتتو
 نطابلا ةراهط نإف ءرم ا هب نيزتي ام ريح ىلاعت هللا نم ةيشخلاو عرولا سابلو يأ «ريخ كلذ ىوقتلا

 : رعاشلا لاق رهاظلا لامج نم مهأ

 ًايصاع هلل ناك نميف ريخ الو هبر ةعاط ءرملا سابل ٌريخو
 هدابع ىلع هتمحرو هللا لضف ىلع ةلادلا ةميظعلا تايآلا نم سابللا لازنإ يأ هللا تايآ نم كلذ»

 هلوق ىلإ ةراشإالا اهيفو كاحضلا نع يربطلا اهلقن ةياورلا هذه (6) . 789 /4 رحبلا (”) . "هه ١7/ يربطلا (7) . 181/7 يبطرقلا )١(
 . ةا/ /7؟ فاشكلا 02( « هيلع باتف تايلك هبر نم مدآ ىقلتف» ىلاعت



 قول نماثلا ءزجلا

 دلل مم 2 عر هرم ص رلاس ري» سرس ع سل لا ع ارو راع ل لج ه1 ل ل حط سر ل 222 خ22 اع م 2

 ركنري ,هنإ اميدءوس امهيريلامهسابل امهنع ع زني ةنح ا نم مي وبأ جرخأ امك ناطيشلا ركتنتفيال مدا ىبلي
 ع

 ما سكس ساو رظطسم سأل >0 مم 2 00 2 00 َ - 7 هوم ب 2 عمه وو هو

 اولاق ةشحاف أولعف اذإ و 27 نونمؤي النيذلل ءايلوأ نيطليشلآ انلعج انإ مهنورتال ثيح نم ,هليبقو وه
 دع

 000 0 - 0 دام هج م هم و ع هدم و دج م روكم مم سد 2 020

 صا لق © نوملعت الام هللأ ىلع نولوقت أ ءاشحفْلاب صايال هلأ َنِإ لق اهب انرمأ هللاو ان ابا ابيلع اندجو
 ٍِج

 ده ابرق ع١ نودوعت رك أدب امك يدل هل نيصِلخم هوعدأو دسم لك دنع كهوجو أوميقأو طسقلأب ىو 0 َ رم ىو[ سم م مص ع وع حجعر وع وم سرامل وريم عرم
 سمس ريمو# رج مص ري ءورس م و م جة ل م2 مم عمو, ع وو س2 م ا# سرس ترام“ سر

 © نودتهممهنأ نوبسحيو هلأ نود نم ءآيلوأ نيطايشلا ًاوذحتأ مهنإ ةلدلضلا ميل قح اًعيرفو

 مكشتفي ال مدآ ينب اي اهيلع هللا نوركشيف معنلا هذه نوركذي مهلعل يأ « نوركذي مهلعل»
 ىوغأ اك يأ «ةنجلا نم مكيوبأ جرخأ امك# هتنتفو هلالضإب ناطيشلا مكنيوغي ال ىأ «ناطيشلا

 عزتي يأ «|(هتآوس امهريل امهسابل امهنع عزنيإ» ةنجلا نم امههجرخأ ىتح ةرجشلا نم لكآلاب مكيوبأ
 نع رتسلا كتبي نأ نيعللا فده اذهو . ببستملا هنأل هيلإ عزنلا بسنو . تاررعلا رهظتل سابللا امهنع
 نإ يأ «مهنورت ال ثيح نم هليبقو وه مكاري هنإ» ةيونعملاو ةينسحلا لئاضفلا عيمج نم هيرعيو ناسنإالا
 نال هركمو هديك اورذحاف داصرملاب مكل وهف 2 اهنم هنورصبت ال يتلا ةهجلا نم هدونجو وه مكرصبي ناطيشلا

 يأ «نوسنمؤي ال نيذلل ءايلوأ نيطايشلا انلعج انإ» فوخأو ٌدشأ ناك ىرُي ال ثيح نم ىتأ اذإ ودعلا
 يهو ةشحاف نوكرشملا لعف اذإو يأ «ةشحاف اولعف اذإو» نيرفاكلل ءانرقو ًاناوعأ نيطايشلا انلعج
 كلذ نع اورذتعا يأ «انءابآ اهيلع اندجو اولاق# ةارع تيبلا لوح فاوطلاك حبقلا يف ةيهانتملا ةلعفلا
 ٍبايث يف فوطن فيك ذإ بايثلا نم درجتلاب انرمأ يأ «ايهب انرمأ هللاو» ءابآلا ديلقتب حيبقلا لعفلا
 ءارتفالاو . ءابآلا ديلقت : نيرمأب اوجتحا : ىواضيبلا لاق لالجلا يذ ىلع ءارتفا اذهو ! هللا اهيف انيصع
 رسمأي ال هللا نإ لق هلوقب يناثلا ٌدرو . هداسف روهظل لوألا نع ضرعأف . هنناحبس هللا ىلع
 لاصخلا ءىواسمو لاعفألا حئابقب هدابع رمأي ال صقنلا نع هزنم هللا : دمحم اي مهل لق يأ "” «ءاشحفلاب
 هيلإ نوبسنتو هللا ىلع نوبذكتأ يأ خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالا «نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقتأ»

 اوميقأو» ةماقتسالاو لدعلاب يأ طسقلاب يبر رمأ لق ؟ حيحص رظنو ,ملع نود حيبقلا
 «نيدلا هل نيصلخم هوعداو» دوجس لك دنع هيلإ مكتيلكب اوهجوت يأ «دجسم لك دنع مكهوجو
 نيلسرملا ةعباتم يهو هتدابع يف ةماقتسالاب مكرمأ يأ : ريثك نبا لاق ةعاطلاو ةدابعلا هل نيصلخم هودبعاو ىأ

 : نينكرلا نيذه عمجي ىتح لمعلا لبقتي ال ىلاعت هللا نإف ةدابعلا يف هلل صالخيالابو تازجعملاب نيديؤملا

 ميك يأ «نودوعت مكأدب امك '”كرشلا نم ًاصلاخ نوكي نأو . ةعيرشلل ًاقفاوم ًاباوص نوكي نأ
 لضأو مكنم ًاقيرف ىده يأ «ةلالضلا مهيلع ّقح ًاقيرفو ىده ًاقيرفإ اهيلإ نودوعت ضرألا نم مكأدب
 ليلعت اذه «هللا نود نم ءايلوأ نيطايشلا اوذختا مهنإ» لعفي امع لأسُي ال ديري امل لاعفلا وهو مكتم ًاقيرف

 )١( ص يواضييلا ١86 . )"( /؟ ريثك نبا رصتخم 1



 فارعألا ةروس (7/) قدي

 مينأ نوبسحيو» هللا نود نم ءارصن نيطايشلا اوذختا يأ ةلالضلا مهيلع تقح نيذلا قيرفلل

 : ةيادهو ةريصب ىلع مهنأ نونظي يأ «نودتهم

 . «ةيرقلا لأساو» لثم فاضم فذح ىلع وهف هغيلبت نم قيض يأ «هنم جرحط - ١ : خلات

 مهب فطللا ديزمل نيبطاخملا ريمضل ةفاضإللا عم ةيبوبرلا فصول ضرعتلا «مكبر نمإ» - 3

 ؛''رماوألا لاثتما يف مهبيغرتو

 نأل «نولئاق» و «ًاتايب# نيب كلذكو قابط #«تفخ» و «تلقث» نيب «هنيزاوم تلقث نمف» - *
 . ةريهظلا تقو ًاراهن هانعم «نولئاقإل و ًاليل هانعم تايبلا

 . مكابأ انروصو مكابأ انقلخ يأ فاضم فذح ىلعوه «مكانروص مث مكانقلخ# - 5

 نانج ىلإ لصوملا ةيادهلا قيرطل ميقتسملا طارصلا راعتسا « ميقتسملا كطارص مهل ندعقأل» ه

 . ميعنلا

 . مدآ اي انلقو يأ فذحلاب زاجيإ هيف «مدآ ايو 5

 . اهنم لكألا نع نع يهنلا يف ةغلابم برقلاب لكألا نع ربع «ةرجشلا هذه ابرقت الو

 يذلا برضلا نموهو بذكلا ةهبش عفدل ماللاو نإبو مسقلاب ربخلا دكأ « كل ينإ |مهمساقو» - /

 0 « ايراكنإ » ىمسي

 ناز اا 0 ا
 دق ةيآلا نإ : لوقأ ةأوس تيمس كلذلو عابطلا يف نجهتسم هنأو رومألا متاظغ نم ةروعلا بلثك

 ىلع عّجشو ةأرملا يرعت ىلإ اعد نمف © |ههتآوس اههيريل امههسابل امهنع عزني» نيعللا سيلبإ فده تحضوأ
 ودع وه اهنإف ةاواسملاو ةيرحلا ىوعدب باجحلا عزن ىلا ةأرملا وعديو ةيمدقتلا معزي نم لاح وه ايك كلذ

 لالحنالاو ٌحسفتلا اهتياغ ةفوشكم ةوعد يهو . دحاو فدهلا نأل سيلبإ ناوعأو راصنأ نمو ةأرملل
 : لئاقلا رد هللو فافعلاو فرشلا ةنايصب يه امنإو ىرعتلاو فشكتلاب ةيمدقتلا تسيلو . يقلخلا

 ًالقعو ًايسج نيزي ًالامجو ٍنسح ٌةيآ تدرأ نإ يتتنبا اي
 لغعأو ىمسأ ٍسوفنلا لاهجف اذبن جرسبتلا ةداع يذباف

 ًالكش عراضفُن ال 00 ٌةدرو نكلو درو نرعناصلا عنصي

 «نودحمجي انتايآب اوناك امو . . .. مكتنيز اوذخ مدآ ينب + اي»ا 7: ىلاعت هللا لاق
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 )١( /؟ دوعسلا وبأآ هدافأ ١6



 غاغا نمماثلا ءزجلا

 نم مهيلع هب معنأ امو هينب ىلع هب نتما ام ركذو . مالسلا هيلع مدآ ةصق ىلاعت ركذ امل : هَمَسسأنملا
 ركذ مث , ةالصلا ةدارإ دنعو تابسانملا يف لمجتلاو ةنيزلا ذخأب انه رمأ 2 تاروعلا رتسي ىذلا سابللا

 قيرف لك لآمو « فارعألا لهأو. رانلا لهأو « ةنجلا لهأ » : فئاوط ىلإ سانلا ماسقناو ةرخآلا لاوحأ
 5 ءازحلاو لدعلا راد ف ءاقش وأ ةذاعس نم

 0 «شحاوفلا» اهريغو بايث نم 0 ءرملا هب ني نيزتي ام : ةنيزلا تم : يحفللا

 يباع نبا لاق ةيشاغ عمجأ ةيطغأ «شاوغ#» ناسنإللا هدي شارف «داهم# ة هرسو لإ بقث «طايخلا مس»

 « مهاويسبإ» كيدلا فرع نم راعتسم فرع عمج رانلاو ةنجلا نيب بورضملا روسلا « فارعألا» فحللا يه
 . مهتمالعب
 اوطن ينريعي نم : لوقتو ةنايرع تيبلاب فوطت ةأرملا تناك : لاق سابع نبا نع : رعب مالت رار تاق زل ل
 : لوقتو اهجرف ىلع هلعجت
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 فوطي ألأ : ِي هللا لوسر نذّؤم نذأو «دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ينب اي» ةيآلا هذه تلزنف
 . 2نايرع تيبلاب

 ءام سرر ل هرب مم 6م --

 © نيفرسلا بحال , هن ارم أوبر شآو أوك و دجسم لَك دنع ركَقَنبزاوُدخ مدا< قِبل 03

 سجم سم سر

 تدل ةؤيحلا ىفأ أوما# َنيِذْل ب لف انما وداي حوتأ الي نم

 مو مصاص

 اهيرهَم قيلا َقوممعا لف هيو وي زقي بألا نصت يصل

 لك دنع اهرهطأو مكبايث رخفأ اوسبلا يأ «دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ينب ايط: راسيفتلا
 لاملاو سفنلاب رضي امب برشلاو لكلاو ةنيزلا يف اوفرست ال يأ «اوفرست الو اوبرشاو اولكو» فاوط وأ ةالص
 هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق مّرحو لحأ ايف هللا دودح نيدعتملا يأ «نيفرسملا بحي ال هنإ»

 ىلع نومرحيو ةارع تيبلاب نوفوطي نيذلا برعلا نم ةلهجلا ءالؤهل دمحم اي لق يأ «قزرلا نم تابيطلاو
 نم مكعفنل هللا اهقلخ يتلا بايثلاب لمجتلا مكيلع مرح نم . تابيطلا نم مهل تللحأ ام مهسفنأ
 ةايحلا يف اونمآ نيذلل يه لق خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالاو ! براشملاو لكأملا نم تاذلتسملاو . تابنلا

 . رافكلا اهيف مهكراش نإو نينم ؤملل ةقولحم ايندلا يف تابيطلاو ةنيزلا هذه يأ 6ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا
 لصفن كلذك» نيرفاكلا ىلع ةنجلا مرح هللا نأل دحأ اهيف مهكرشي ال ةمايقلا موي مهل ةصلاخ نوكتسو

 144 ٠/ يبطرقلا يف اذك ملسم هجرخأ )١(



 فارعألا ةروس (9) غةغغ

 و يمال لا عاطل فأر أَو قوقل
 مريس سرب را جس خس 2

 كم لسر كنيتاب اما م | مداع يبن ب هي نود وياتي هع جدأ ألي

 00 م ريموس جلا مم و جمر مم ساس ح1 مر وسع م اء

 اكسو اياك ندا دور مالو يبلع فوحح ال حلسأ نك نإ

 يي بكر زكس ا ىذا نت جي َوُدَحَين مُمردا ْبنأ ٌكبتكْوأ ان

 مس روم ور هيمرلا رس يا ار صر جس صر | سرا را لا راو سل ل 0 نر دل ا

 نود نم وعد منك ام نبأ أولا مسوق اَنْ ذيع بتكلا نم بين فَي كيتو

 هعيرشت نوهقفيو هللا ةمكح نوربدتي موقل ةيعيرشتلا تايآلا حضونو نيبن يأ «نوملعي موقل تايآلا

 ءايشألا نم حئابقلا الإ هللا مرح ام دمحم اي مهل لق يأ «نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا يبر مرح امنإ لقط
 يأ «قحلا ريغب يغبلاو مثالاو» نلعلا يف وأ رسلا يف اهنم ناك ام ءاوس ءاهررض ىهانتو اهحبق شحافت يتلا
 يف ءاكرش هل اولعجت يأ هًاتاطلس هب لزني مل ام هللاب اوكرشت 3 نأو» سانلا ىلع ناودعلاو اهلك يصاعملا مرحو
 ليلحتلا يف بذكلا هللا ىلع اورتفت يأ «نوملعت ال ام هللا ىلع اولوفت نأو» ناهرب وأ ةجح نودب هتدابع
 ديعو اذه :رحبلا يف لاق اهكالهل ةبورضم ةدم اهلسر تبذك ةمأ لكل يأ «لجأ ةمأ لكلو» ميرحتلاو

 اذإف يأ «نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي ال مهلجأ ءاج اذإف» (”مهير رمأ اوفلاخ اذإ باذعلاب نيكرشملل
 ان مهانكلمأ ىرقلا كلتوإ هلوقك مدقت لو نمزلا نم ةهرب مهنع رخأتي ال مح ردقلا مهكاله تقو ءاج

 لسر مكنيتأي امإ مدآ ينب ايظ نامزلا نم ةلقلا ةياغ يف لثم ةعاسلاو ”«ًادعوم مهكلهمل انلعجو اوملظ
 مكيلإ مهتلسرأ نيذلا لسو مكي نإ ىنعلاو ممألا عيمج - مدآ ينبب دارملا « يتايآ مكيلع نوصقي مكنم

 مكنم ىقتا نمف يأ «نونزحي مه الو مهيلع فوخ الف ما ىقنا نمف» عئارشلاو ماكحألا مكل نونيبي
 انتايآب اوبذك نيذلاو» نونزحي مه الو ةرخآلا ف مهيلع فوخ الف تامرحملا كرتو تاعاطلا لعفب هبر

 هب ءاج امب ناميرالا نع ربكتساو بذك نم امأو ىأ «نودلاخ اهيف مه راثلا باحصأ كئلوأ اهنع اوربكتساو

 بذكو أ ًابذك هللا ىلع ىرتفا نمم ملظأ نمفإط ادبأ اهنم نوجرخي ال نوثكام منهج ران يف كئلوأف لسرلا

 كئلوأ» ؟ةلزنملا هتايآب بذكوأ هللا ىلع بذكلا دّمعت نمت عنشأو حبقأ نم يأ راكنإالل ماهفتسالا ب هتايآب

 لاق لاجآلاو قازرألا نم ردُقو مل بتُك امم ايندلا يف مهظح مهبيصي يأ «باتكلا نم مهبيصن مهاني
 ضبقت توملا ةكئالم تءاج ىأ «مهنوفوتي انلسر مهتءاج اذإ ىتحإط رش وأ ريخ نم هب اودعو ام : دهاجم
 مهوعدأ هللا نود نم اهنودبعت متنك يتلا ةهلآلا نيأ يأ «هللا نود نم نوعدت متنك ام نيأ اولاق# مهحاورأ

 دقل نوبذكملا ءايقشألا لاق يأ «انع اولض اولاق» خيبوتلاو تيكبتلل لا ؤسلاو . باذعلا نم مكوصلخيل

 يبأو ريثك نباو يربطلا رايتخا وهو لسرلل نيبذكملا مفالا لجا هب دارملا نأ ةيآلا ريسفت يف حجارلا اذه (9) 597/4 طيحملا رحبلا )١(

 . ملعأ هللاو# ةمأ لكلو ظدرو ظفللا نال حجرأ لوالاو ء.صقنبالو ديزي ال هيلإ يهتني رمع هل ناسنإ لك نأ دارملا : ليقو دوعسلا



 ا نماغلا ءزجلا

 ع
 ري هم اص م مآ[ _ (ةراز ءر مد 2 1 ا 22غ مك سمعو # دعا هم مش هاد

 ملبق نم تلخ دق ممأ ىف اولخدأ لاق 20 نيرفلكاوناكمهنأ ميسفنأ ع اودهيشو انع ًاولض أولاق هل

 5 0 »و مص ص مع و هو صرع ص م وص يش نس لمس لمح م مم أب ع 1 م24 2و

 عب
 ري مصاص ثا شاص توام ةد . 8 2

 انبر مهللوأل مهلرخأ تلاق اعيمحجابيف أوك رادأ اذإ جّيحابتخا تنعل ةما تلخد امك راثلآ ىف سلو نحل 92

 هن واط هع م1 همم م راس دم دل و 0 -- م. رج ماع 1 2 يذم

 مهنيرخ ال مهللوا تلاقو يج نوملعت ال نكشلو فعض لكل لاق رانلآ نم افعض اباذع ميتاعف انواضأ ءالؤله

 مومو زلوم و وم اع ماع و رتارسم 2م 2 مو مس م ملورو ري ىفد هم مودم هرم ص سس <<

 اًنع أوريكشسأو انياب أبدك نيل نإ يود َنوبسُكَت منك ام َباَذعْلا أوقوذف ليَ نمانيلع ركل ناكاف

 20 مو و ساس رو ص نص رص هل م عج لص ول إل حرص يع رس سس ل ل سا اص ل جسرا ع

 ا: َنيِمِرْجسْلا ىَزجت كلك و طايفنأ مس ىف لما جلب يح نجلا نولخدي الو ءامسلا باوبأ مه حتفتال

 ىلع اوفرتعاو اورقأ يأ 4نيرفاك اوناك مهنأ مهسفنأ ىلع اودهشو» مهريخ الو مهعفن اوجرن الف انع اوباغ
 نارسخلاو ةبيخلا نم هيلع مه امب فارتعالاو رسحتلا ليبس ىلع كلذ اولاق امنإو ٠ لالضلاو رفكلاب مهسفنأ
 ءال ؤحل ةمايقلا موي ىلاعت هللا لوقي يأ «رانلا يف سنإلاو نجلا نم مكلبق نم ْتَلَخ دق ممأ يف اولخدا لاقإ»
 نجلاو سنإالا نم ةيضاملا ممألا رافك نم منهج ران يف ةرجفلا نم مكلاثمأ ممأ عم اولخدا : هتاياب نيبذكملا

 نعلي : يسولألا لاق اهب اهالضل اهلبق يتلا تنعلرانلا ةفئاط تلخد املك ىأ «اهتخأ تنعل ٌةمأ تلخد املك
 مهضعب نعلي رانلا لهأ نأ دارملاو . "70ىلاعت هللا مكنعلف دراوملا هذه انومتدروأ متنأ : نولوقي ةداقلا عابتألا

 اهيف اوكراذا اذإ ىتح» مًاضعب مكضعب نعليو ضعبب مكضعب رفكي ةمايقلا موي مثإ ىلاعت هلوقك ًاضعب
 عابتألا لاق يأ «انولضأ ءالؤه انبر مهالوأل مهارخأ تلاق» مهلك رانلا يف اوعمتجاو اوقحالت يأ «ًاعيمج

 ناطيشلا ةعاط انل اونيزو كليبس نع انولضأ نيذلا مه ءالؤه انبر اي مهولضأ نيذلا ءاس ؤرلاو ةداقلل
 انإ انبرإ» ةيآلا هذه ريظنو انرفك يف اوببست مهأل ًافعاضم باذعلا مهقذأ يأ «رانلا نم ًافعض ًاباذع مهنآفإ#
 نم لكل يأ «فعض لكل لاق» «باذعلا نم نيفعض مهتآ انبر . اليبسلا انولضأفانءاربكو انتداس انعطأ
 نكلو» مهديلقتو مهرفكلف عابتألا امأو « مهالضإو مهلالضلف ةداقلا امأ فعاضم باذع عابتألاو ةداقلا

 مكل ناك امف مهارخأل مهالوأ تلاقو» باذعلا ةفعاضم مهل نولأست اذهلو هلوه نوملعت ال ىأ «نوملعت ال
 لالضلا يف نوواستم نحنف باذعلا فيفخت يفانيلع مكل لضف ال : عابتألل ةداقلا لاق يأ « لضف نم انيلع

 ببسب منهج باذع اوقوذف يأ «نوبسكت متنك اب باذعلا اوقوذف» ميلألا باذعلا قاقحتسا فو
 انتايآب اوبذك نيذلا نإإ» "”باذعلا ةفعاضمب مهيلع اوعد مهنأل يفشتلا ليبس ىلع مهل هولاق . مكمارجإ

 مهل حّتفُت ال» اهاضتقمب ملعلاو اهب ناميإلا نع اوربكتساو اهحوضو عم انتايإب اوبذك يأ «اهنع اوربكتساو
 ال : سابع نبا لاق 4بيطلا ملكلا دعصي هيلإ# ىلاعت هلوقك حلاص لمع مهل دعصي ال يأ «ءامسلا باوبأ
 مهحاورأ تضبق اذإ ءامسلا باوبأ مهحاورأل حّنمُت ال : ليقو . ءاعد الو حلاص لمع اهنم مهل عفري

 رايتخا وهو خيبوتلا ليبس ىلع نيقيرفلل هللا مالك نم «4باذعلا اوقوذفإ هلوق نأ ىلإ نيرسفملا ضعب بهذ (؟) 0115/4 يناعملا حور (1)

 . ملعأ هللاو رحبلا يف اك عابتألل ةداقلا مالك نم هنأ رهاظلاو ىربطلا



 فارعألا ةروس (7) تا

 يساوي هج نيا هز ا ير م
 7” يه سورا 2 # د هس و 00
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 ٌتءاج دق 0 ل 5 ىدتهتل اك امو ادهن ده ىدأاَش 3116 الاي 0

 م مول ةدو دام ص م ريش ر رز 412م2. سال يرو

 رانا بح دكا بح داتو 2 نودع كا اهومتئروا ةنملبأ ركذت نأ ويروي نير لسر

 هسأر دنع سلجي ىتح توملا كلم هئيجي ايندلا نم عاطقنا يف ناك اذإ رفاكلا دبعلا نإ ) ثيدح هديؤيو

 ىلع رمي الف ةفيج حير نتنأك اهنم جرخيو . بضغو هللا نم طخس ىلإ يجرخأ ةئيبخلا سفنلا اهتيأ : لوقيف
 حتفي الف حتفتسيف ايندلا ءامسلا ىلإ اهب يهتني ىتح ؟ ةثيبخلا حورلا هذه ام اولاق الإ ةكئالملا نم رلم
 ةنجلا ةمايقلا موي نولخدي ال يأ «يطايِخلا مس يف لَمجلا جلي ىتح ةنجلا نولخدي الوإ# ثيدحلا 0(. هل

 ىلع لمجلا لومخد ةلاحتساك ةنجلا رافكلا لوخد ةلاحتسال ليثمت اذهو ٠ ةريإالا بقث يف لمجلا لخدي ىتح
 عيظفلا ءازجلا كلذ لثمو يأ «نيمرجملا يزجن كلذكوإ» ريوصتلا يف ةغلابم هتقد ىلع ةريوالا بقث يف هتماخض
 مهقوف نمو مهتحت نم رانلا نم شارف مهل يأ «داهم منهج نم مهل مارجرالاو نايصعلا لهأ يزجن
 لك يزجن ديدشلا ءازجلا كلذ لثمو يأ 4نيللاظلا يزجن كلذكو رانلا نم ةيطغأ مهقوف نمو يأ « شاوغ

 نينم ؤملا دعو ركذب هعبتأ ةرخآلا يف مهل هدعأ امو نيرفاكلا ديعو ىلاعت ركذ املو « هللا دودح ىّدعتو ملظ نم
 هب مهرمأ امب اولمعو هلوسرو هللا اوقدص نيذلاو يأ 4تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلاوإ» لاقف مهل دعأ امو

 هعسو يف وه امب لي هنع زجعي امب وأ هتقاط قوفوه امب ًادحأ فلكت ال يأ «اهعسو الإ ًاسفن فّلكن الف هوعاطأو

 ريغو مهعسو يف لمعلا كلذ نأ ىلع هيبنتلا هتدئافو : رحبلا يف لاق ربخلاو أدتبملا نيب ةيضارتعا ةلمجلاو
 لا لل اولا ا 0 و جو اولا يي يدناسولا

 نوقحتسملا مه ءادعسلا نونمؤملا ءال ؤه يأ ربخلا وه اذه «نودلاخ اهيف مه ةنجلا باحصأ كئلوأو» ١" ةقشم

 مهبولق انرهط يأ « لغ نم مهرودص ىف ام انعزنوإ ًادبأ اهنم نوجرخُي ال ميعنلا تانج يف يدبألا دولخلل

 يف سيلو ةنجلا نولخدي) ثيدحلا يف درو |يك فطاعتلاو ةبحملا الإ مهنيب نوكي ال ىتح ء ءاضغبلاو دسحلا نم

 يرجت يأ «راهنألا مهتحت نم يرجتإ» تبثتلاو ققحتلا ديفت يضاملا ةغيصو "”(لغ ضعب ىلع مهضعب بولق
 نأ الول يدتهنل انكامو اذه اناده يذلا هلل دمحلا اولاقوإ» مهميعن يف ةدايز مهروصق تحت نم ةنجلا راهنأ

 ةداعسلا هذه ىلإ انلصو امل هقيفوتو ىلاعت هللا ةياده الولو ميظعلا ميعنلا اذه ليصحتل انقفو يأ «مهللا اناده
 مكلي نأ اودوثو» لجو زع هللا نع هي انوربخأ ايف لسرلا انقدص دقل هللاو يأ «قحلاب انبر لسرتءاجدقلإ»

 مكل ايعأ ببسب اهومتيطعأ يتلا ةنجلا يه هذه نأ ةكئالملا مييدانتو يأ «نولمعت متنك امب اهومتثروأ ةنجلا

 نل) ثيدحلا يفو هلضفو هللاةمحرب اهايإ مكلوخدو. مكلمعباهلزانم متثرو: يبطرقلا لاق ايندلا ىف ةحلاصلا

 )١( متاح يبا نبا هجرخأ (”) . 544 /5 طيحملا رحبلا (5) 148 /7 ريثك نبا يف ًالماك هرظناو دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدح نم اذه .



 2ا/ نماثلا ءزجلا

 راع 2 ١ رس عرس ل لل اس هلل هس 24 هز هر و نام مادام 2 م4 هل هم

 ةنعل نا مهيب نذؤم نذاف فتاح غرو مدونه كعاَتبدانطومائدَجَودَه أ

 ما عم وص م ار لو م م

 امهنيبو ا نورك ريل مواجع وفي ليبَس نع نود َنيذْلا و َنيِملطلَا لع لَ

 م رار جيم ول حو ودم 9 م هوص 50 مجرم 202000 وو

 اهواخدي رل كيلع 0 ةّنَجلبا بح 1 نا هس 0 ُلاَجِ روما باج

 ه-ص- روس 00 ريبظ اس سا

 انبر اندعو ام اندجو دق نأ رانلا باحصأ ةنجلا باحصأ ىدانو# ثيدحلا'”(. . ةنجلا هلمع مكنم ًادحأ لخدُي
 رانلا لهأو ةنجلا يف ةنجلا لهأ رارقتسا دعب نوكي امنإ ءادنلا اذه «معن اولاق ًاقح مكبر دعو ام متدجو لهف ًاقح
 اندجو دق انإ : نولوقي رانلا لهأ ةنجلا لهأ ىداني يأ هعوقو ققحتل لبقتسملا نع يضاملاب رّبعو « رانلا يف
 ناوهلاو يزخلا نم مكبر مكدعو ام متدجو لهف ٠ . ًاقح ةماركلاو ميعنلا نم هلسر ةنسلأ ىلع انبر اندعو ام

 ًاطابتغا كلذ مهل اولاق افيو : قرفعزلا لاق ًاقح هاندجو معن : نيبيحم رانلا لهأ لاق ؟ ًاقح باذعلاو

 هللا ٌةنعل ْنأ مهنيب نذؤم نّدأف رابختسالاو رابخالا درج '"'مهمغ يف ةدايزوا . رانلا لهأب ا مهلاحب

 هلوقب هفصو مث هللاب ملاظ لك ىلع هللا ةنعل نأب نيقيرفلا نيب ب دانم ىدانو نلعم نلعأ يأ «نيملاظلا ىلع

 هللا نيد عابتا نع سانلا نوعنمي ايندلا يف اوناك نيذلا يأ «اجوع اهنوغييو هللا ليبس نع نودصي نيذلا)»

 ءاقلب مهو يأ «نورفاك ةرخآلاب مهوإ» دحأ اهعبتي ال ىتح ةميقتسم ريغ ةجوعم ليبسلا نوكت نأ نوغبيو
 نيب يأ «مهايسب ًالك نوفرعي لاجر فارعألا نعي تاع شير دان دعت نوبذكم ةرخآلا رادلا يف هللا

 رانلا ٍلهأ لوصو نم عنمي «باب هل روسب مهنيب برُضف )» هلوقب هركذ يذلا روسلا وهو باجح نيقيرفلا

 مهزيم يتلا مهتمالعب يأ مهاهسب رانلا لهأو ةنجلا لهأ نم ًالك نوفرعي لاجر روسلا اذه ىلعو . ةنجلل
 ةنجلا باحصأ اودانوإ "”مههوجو ضايبب ةنجلا لهأو مههوجو داوسب رانلا لهأ نوفرعي : ةداتق لاق اهب هللا

 مالس : مهل اولاق يأ مكيلع مالس نأ مهوأر نيح ةنجلا لهأ فارعألا باحصأ ىدانو يأ « مكيلع مالس نأ
 يف نوعمطي مهو ةنجلا فارعألا باحصأ لخدي مل يأ «نوعمطي مهو اهولخدي ملإ» ىلاعت لاق مكيلع

 : نورسفملا لاق «نيملاظلا موقلا عم انلعجت ال انبر اولاق رانلا باحصأ ءاقلت مهراصبأ تفرص اذإو طافوخد

 كانه نوسيحي « رانلا لهأ نم الو ةنجلا لهأ نم اوسيلف مهتاثيسو مهتانسح توتسا موق فارعألا باحصأ

 اولاق رانلا لهأ ىلإ اورظن اذإو . مهيلع اومّلس ةنجلا لهأ ىلإ اورظن اذإف مهيف هللا يضقي ىتح روسلا ىلع
 « تفرض هلوقب ريبعتلا يفو : نايحوبأ لاق مهعم مهلعجي آلأ هللا اولأس . نيملاظلا موقلا عم انلعجت ال انبر

 مه لب مهلبق نم سيل رانلا باحصأ ىلإ مهرظن نأو ةنجلا لهأ ىلإ رظنلا مهلاوحأ رثكأ نأ ىلع ليلد
 اوثاغتسا باذعلا نم رانلا لهأ هيلع ام اوأرو مهراصبأ فرص ىلع اولمح اذإ مهنأ ىنعملاو هيلع نولومحم
 مهو رانلا لهأ نم يأ «مهايسب مهتوفرعي ًالاجر فارعألا باحصأ ىدانو#“) مهعم مهلعجي نأ نم مهبرب

 )١( ؟.9 / يبطرقلا رظناو ملسم هجرخا ٠ فاشكلا (؟) 7/5.١ )”( يربطلا ١١/45 . ) )4طيحملا رحبلا 4/ ", ".



 فارعألا ةروس (7) قيل

 راء موس و سمور راوس يرام مسموع سس هال ص مس

 ق2 نورك مك يغش طع قاما هس مكيف الاجر فاعل [بدحأ داو
 ياء عش دولا جب همه رم حرص راس ا لولا ال هل ل سا

 بنَ ئداتو 4 نور من لو فواكة ةمحربلأ فاتك مدس نياك ته
3 

 ليم رع را رع هل هع ص 2 تعسر رص رت ل رتل ص ل تا 6 هس حي ص صوص ص 0 ع ةامودو م <

 © َنيِرفثكْلا لع امهمرح هللا َن الاقل كقزراميرأو ملأ نم اميَلع أوُضِِفَأنَأ هما بأ ران

 رم صد ىلا م ع لا نو مع1و 2 امام رك صم رول حج خس

 أوناك امو اًدنه مهموي د اقل أوس آم مهلسنل نياق ايدل هيَ ايي ابعلو اوه مهيد أوُدَحَْأ نيد

 8 نوُدَحجتي انتيك

 لاملل مكعمج مكعفن ءيش يأ يأ «نوربكتست متنك امو مكعمج مكنع ىنغأ ام اولاق» ةرفكلا ءاسؤر
 ءالوهأ يأ «ةمحرب هللا مهاني ال متمسقأ نيذلا ءالؤهأ» خيبوتلل ماهفتسالاو ؟ ناِيالا نع مكرابكتساو

 ماهفتسالاو . ةنجلا مهلخدي ال هللا نأ نوفلحتو مهنم نورخست ايندلا يف متنك نيذلا ءافعضلا نونم ؤملا

 نولوقي يأ #نونزحت متنأ الو مكيلع فوخ ال ةنجلا اولخدا كلذب مهنوخبوي ةتامشو خيبوتو ريرقت ماهفتسا
 لهأل نولوقي فارعألا باحصأ مالك نم اذه : يسولألا لاق نيرفاكلا فونأ مغر ةنجلا اولخدا نينم ؤملل

 باحصأ ىدانوإ» ©”ةمارك متأو رو رسل مكأى بع نينو زحم الو نيفئاخ ريغ ةنجلا يف اومود : مهيلإ راشملا ةنجلا
 لهأو رانلا لهأ نيب ةرواحملا نع ىلاعت ربخي «هللا مكقزر امموأ ءاملا نم انيلع اوضيفأ نأ ةنجلا باحصأ رانلا

 ميظع لوزن دنع مهب مهتثاغتسا نعو ,رادلا هب تنأمطاو رارقلا نيقيرفلا نم لكب رقتسا نأ دعب ةنجلا
 رانلا ةرارح هب نكسنل ءاملا نم ءيشب انوثيغأ ةمايقلا موي مهنوداني ىنعملاو عوجلاو شطعلا ةدش نم ءالبلا

 يأ «نيرفاكلا ىلع |مهمرح هللا نإ اولاق» شطعلا انلتق دقف ةبرشألا نم هريغ نم هللا مكقزر امموأ شطعلاو

 ضفأف تقرتحا دق :لوقيف هابأو هاخأ لجرلا يداني : سابع نبا لاق اهماعطو ةنجلا بارش نيرفاكلا عنم

 نيرفاكلا ىلاعت فصو مث . ' ”نيرفاكلا ىلع اههمرح هللا نإ : نولوقيف مهوبيجأ مهل لاقيف ! ءاملا نم يلع
 ةايحلا مهترغوإ» بعلو ةيرخس نيدلا اولعجو هللا نيد نم اوءزه يأ 4أابعلو اوه مهنيد اوذختا نيذلا# هلوقب

 عرصت مث عدختو ,رضتورغت اهلهأ عم اهنأش اذهو ةلتاقلا اهتاوهشو ةلجاعلا اهفراخزب مهتعدخ ىأ «ايندلا

 ءاقلل لمعلا اوكرت امك باذعلا يف مهكرتن مويلا اذه يفف يأ «اذه مهموي ءاقل اوسن امك مهاسنن مويلاف»

 رانلا يف مهكرتن يأ ليثمتلا جرخم ٌجراخ مالكلا : ىسولألا لاق هب اومتهي ملو مهلابب رطخب ملف اذه مهموي
 نم ةلماعم مهلماعي ىأ : ريثك نبا لاقو "'ىسني الآ يغبني يذلا ميظعلا مويلا اذه ءاقل مهنايسن لثم مهاسننو

 نيركنم اوناك امكو يأ «نودحجي انتايآب اوناك امو» «©هاسني الو ءيش هملع نع ْذشي ال ىلاعت هنأل مهيسن

 . باذعلا يف مهاسنن , نوءزهتسيو اهب نوبذكي « ايندلا يف هللا تايآل

 ةالصلا انه دجسملاب دارملا نآل ةيلحملا هتقالع لسرم زاجم «دجسم لك دنع» ١ : ةغالتلا

 )١( يناعملا حور (#) #97 107 يربطلا (3) .175 /4 يناعملا حور ١77/4 ) )6ريثك نبا رصتمم 7/ 54 ,



 13 نماثلا ءزجلا

 5 هيلع كلذ قلطأ ةالصلا ناكم دجسملا ناك املو 3 فاوطلاو

 . لمع وأ ءاعد مهل لبقي الف « لمعلا لوبق مدع نع ةيانك «ءامسلا باوبأ مهل حتفت الط - ؟

 الإ لاوحألا نم لاحب ةنجلا نولخدي ال يأ ينمض هيبشت هيف «طايخلا مس ىف لمجلا جلي ىتحول -“

 . ةلاحتسالل ليثمت وهو « ةربإلا بقث يف لمجلا لوخد نكمأ اذإ

 نم مهب طيحي امل ةراعتسا هذه : رحبلا بحاص لاق «سشاوغ مهقوف نمو داهم منهج نم مهل» - 5
 4*0 للظ مهتحت نمو رانلا نم للظ مهقوف نم مهل» هلوقك بناج لك نم رانلا
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو قابط « نطب »و « رهظ » نيب «نطب امو اهنم رهظام»

 ال ةرضارل يلا كتف نع رام رن قر اور :ةدذئاقف
 هللا لا ماعلا لالا نايديلا ماو كل حلا معا ناملع .لقلاو ب يكاجطلا لع ني ركاخ ل

 امو لاق ةريسي ظافلأ يف بطلا انلوسر عمج دق : ملاعلا لاقف بطلا يف ءيش مكلوسر نعرثؤيالو . ينارصنلا

 لاقف ثيدحلا ( هبلص نمقُي تابقل مدآ نبا بسحب هنطب نم ارش ًءاعو مدآ نبا ألم ام ) هلوق لاق ؟ يه

 0 ابط سونيلاجل مكيبن الو مكباتك كرت ام : ينارصنلا

 دعا *

 «نينمؤم اوناك امو . . ىلإ . . ملع ىلع هانلصف باتكب مهانئج دقلو» : ىلاعت هللا لاق

 . (9/؟) ةيآ ةياهن ىلإ (0؟) ةيآ نم

 ةجح ال هنأ انه ركذ . ةرخآلا يف ةحدافلا مهتراسخو ءايقشألا رافكلا لاح ىلاعت ركذامل : ٌهَمسسأَنمْلا
 هيلع حونب أدبف ءايبنألا ضعب صصق ركذ مث.ةيرشبلا ةيادهل بتكلا لزنأو لسرلا هللا لسرأ دقف دحأل
 3 ماركلا لسرلا ةوعد نم نيكرشملا فقومو مالسلا هيلع جوه ركذب هبقعأ مث ءايبنألا خيش مالسلا

 :ءاوتسالا « ىوتسا هيلإ راص اذإلوثي لآ نم هيلإ لوثي امو هرمأ ةبقاع 4هليوأت# : بت تفغللا
 ىوتساو . دصق ءامسلا ىلإ ىوتساو . ٌرقتسا ةبادلا رهظ ىلع ىوتسا : ىرهوجلا لاق رارقتسالاو ,ولعلا
 ةكربلا نم لعافت «كرابتإو ةعرسلاو لاجعإلا : ثحلاو ًاعيرس «ًاثيثح» يطغي «يشغي» لدتعا اذإ ٌءىشلا
 وهو ةناكتساو ًاللذت ٍعًاعرضت» عفتراو مظاعتو ىلاعت يأ كرابت : يرهزألا لاق عاستالاو ةرثكلا يهو
 «ًادكت» تلمح «تّلقأ» رطملاب ةرشبم#ارشْب ؤارس «ةيفخو» عوشخ لا عم سفنلا يف يذلا لذلا راهظإ
 . ىعيك «ىل» اهدحاو معلا ءالآلا «ءالاج ليلقلا ريعلا

 )١( ليوأتلا نساحم (؟) . 84/4 طيحملا رحبلا 0/ 54



 فارعألا ةروس (ل) 1

 مك ّ ل سوس ساس يلا سول جا 2 رو مو تر

 موي ,هلبواَت الإ َنورظنَي له نومي موق ةَمحرو ىده م أع لع هلئلصف يلتكي مهلنثج دقو
 00 مم -"- سمسم وع ريب ريس ص جي رب ربل ير 1 كَ

 ًاوعفشيِف ءاعفش .رم ال له تحلي اير نسر ثعاج دك نم هوسن نيدلا لوقي ,هليوات داي

 درر[ 2 < عمو رب سا 2 مم يريم رب 8 هر ماوس ا مو دوم 2 ال وص عا و1 م

 1 اا ولا ديسا يا انل

 م وك همم - 20 0 2و

 مما ةتس ىف ٌضرألاَو تمس َقَلَح ىل

 ل

 موقل ةحرو ىدهإط جوع يذ ريغ أَبق ءاج ىتح انم ملع ىلع هماكحأ انحضوو هيناعم انيِب يأ «ملع ىلع
 ام ةبقاع الإ ةكم لهأ رظتني ام ىأ «هليوأت الإ نورظني له» هب نمآ نمل ةداعسو ةمحرو ةياده ىأ «نونمؤي

 نيذلا لوقيإ ةمايقلا موي وه «هليوأت يتأي موي هّبقاع هليوأت : ةداتق لاق لاكنلاو باذعلا نم هب اودعُو
 انتءاج يأ «قحلاب انبر لسر تءاج دق# ايندلا يف هب لمعلا اوكرتو اوعيض نيذلا لوقي يأ «لبق نم هوسن
 نيح نيكاسملا مسقأ : يربطلا لاق مهعبتن ملو مهب نمؤن ملف مهقدص انل ققحتو ةقداصلا رابخألاب لسرلا

 نم مهيجني الو مهعفني ال نيح مهّتكدصو مهل 'تحصنو ةلاسرلا مهتغّلب دق هللا لسر نأ باقعلا مهب لح

 اذه نم انصلخي عيفش مويلا انل له يأ هانل اوعفشيف ءاعفش نم انل لهفإ» ""لاقلاو ليقلا ةرثك هللا طخس

 ايندلا ىلإ ةدوع نم انل له وأ «لمعن انك يذلا ريغ لمعنف درن وأ» ينمتلا ىنعم هيف ماهفتسا ؟ باذعلا

 لضو مهسفنأ او رسخ دقإ» مهيلع ًادر ىلاعت لاق ؟ لامعألا حيبقو يصاعملا نم هلمعن انك ام ريغ ح اص لمعنل

 نم يقابلا سيفنلاب ايندلا نم ينافلا سيسخلا اوعاتبا ثيح مهسفنأ اورسخ يأ #نورتفي اوناك ام مهنع
 نا ةردقلا لئالد ىلاعت ركذ مث . مانصألاو ةلآلا ةعافش نم هنومعزي اوناك ام مهنع لطبو . ةرخآلا

 وه هنودبعت يذلا مكقلاخو مكدوبعم نإ يأ مايأ ةتس يف ضرالاو تاومسلا قلخ يذلا هللا مكبر نإ» لاقف
 دارأول : يبطرقلا لاق ايندلا مايأ نم مايأ ةتس رادقم يف ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا داجيإلا ةردقب درفنملا

 قيلي ًءاوتسا يأ «شرعلا ىلع ىوتسا مث» ""رومألا يف تبثتلا َدابعلا مّلعي نأ دارأ هنكلو ةظحل يف اهقلخل

 همحر كلام مامإالا لاق اكو فلسلا بهذم وه [ى فيرحت الو. ليطمت الو ليل الو هيشت ريغ نم هلال

 همحر دمحأ مامإلا لاقو ةعدب هنع لا ؤسلاو « بجاو هب ناميإلاو . لوهجم فّيكلاو . مولعم ءاوتسالا : هللا
 ىلع هللا نأب نمؤن ؟ ملو ؟ فيك : لاقي الف ليطعت الو هيبشت الب تءاج امك رت تافصلا ٌرابخأ : هللا
 امب نمؤنو ربخلاو ةيآلا أرقن « داح اهدحي وأ فصاو اهغلبي فص الو لح الب ءاش امكو « ءاش فيك شرعلا

 و يبطرقلا لاقو "لجو زع هللا ملع ىلإ تافصلا يف ةيفيكل ا ليكتو اهيف
 هبلطي راهنلا ليللا ىش يشفي "هتقيقح ملعُت ال هنإف ءاوتسالا ةيفيك اولهج امو ةقيقح هشرع ىلع ىوتسا هنأ

 موجنلاو ٌرمقلاو سمشلاو» هكردي ىتح ًاعيرس هبلطيو هئوضب بهذيف راهنلا ىلع ليللا يطغي ىأ «ًاثيثح

 )١( يربطلا 17/ . 44٠١يبطرقلا (؟5) // 15١194 )”#( يبطرقلا (4) . ؟9/* هل /ا/ ليوأتلا نساحم / 3316 .



 0١ نسماثلا ءزجلا

 هم الع 2 م رص ا لص هس لير ع رو مو سرب لم ريش رس ملص م ح2

 أارعدأ 2 َنيبلدعْلا بر هللا كلرابَ أ قلقا الأ 1 ترحم وجو رمَقلاَو نيمشلاو
 00 05 سوا ما. موو م 2 قريع د حق ع ى8 2م

 اعمطوافوخ ةوعدأو اهحّلْصِإَدْعَب ضرألا ىفأ أودسْفَت الو َنيدعمْلا بحال , هنإ ةيفحخخو اعرضت كبر

 دع
 7-5 وهم و لمر مور ميسو سس ري” م هدوم ت2

 اذإ ري م د وم ل وم

 قوَمْلأ ريب مرت ماع سمو مام دل سوا م < 3

 اجر ديد تملا لكم وينر آملا اَنْلَوَأَ تيم دل لهئَفساَلاَقي اباَح تل
 < رول ص مو 5 رع سرع و ع يري 2 ىلع -ٍ 1

 ا ل ىلا ورا ,هتابن جرحي بيطلا دبلاو زو نورك دن ركلعل

 ماتلا فرصتلاو كلملا هل يأ «رمألاو قلخلاهل الآ هريخستو هتئيشمو هرهق تحت عيمجلا يأ «هرمأب تارخسم

 اعرضت مكبر اوعدأ» نيملاعلا بر عدبملا قلاخلا دجمتو مظعت يأ «بنيملاعلا بر هللا ك كرابت# تانئاكلا يف

 ءاعدلا يف نيدتعملا بحي ال يأ « نيدتعملا بحي ال هنإ## عوضخو عوشخب ارو ًاللذت هللا وعدأ يأ # ةيفخو

 ضرالا يف اودسفت الو» ( ابئاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإ ) ثيدحلا يفو توصلا عفرو قدشتلاب

 هوعداو# نيلسرملا ةثعبب هللا اهحلصأ نأ دعب يصاعملاو كرشلاب ضرألا يف اودسفت ال يأ «اهحالصإ دعب

 ةبيرق ىلاعت هتمحر يأ «نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نإ# هتمحر يف اعمطو هباذع نم افوخ يأ «اعمطو افوخ
 يأ «ههمعر يدي نيب ًارشُب حايرلا لسري يذلا وهو» هرجاوز نوكرتيو هرماوأ نولثتمي نيذلا نيعيطملا نم
 لجأ نموه يذلا رطملا وهو هتمعن مامأ يأ هتمحر يدي نيب ىنعمو : رحبلا يف لاق رطملاب ةرشبم حايرلا لسري

 ًالقثم ًاباحس حايرلا تلمح اذإ ىتح يأ «ًالافث ًاباحس تلقأ اذإ ىتح» '”ناسنإلا ىلع ًارثأ يا معنلا
 نم هب انجرخأف ءاملا هب انل زنأفإ اهيف تابن ال ةبدجم ةتيم ضرأ ىلإ باحسلا انقس ىأ «#تيم دلبل هانقسإ ءاملاب

 جرخن كلذك# تارمشلا عاونأ لك نم ءاملا كلذب انجرخأف ءاملا تيملا دلبلا كلذ ىف انلزنأ يأ #تارمثلا لك

 نبا لاق نونمؤتو نوربتعت مكلعل مهروبق نم ىتوملا جرخُت جارخإالا اذه لثم يأ 4نوركذت مكلعل ىتوملا
 مكلغل لاق اذهو اهتون اعز نهرألا ءاينحإب ةنايقلا عويل لكلا هللا: تريشب نارقلا ىاردك ىتعملا اذهو: ريثك

 ًانسح ًايفاو اهيف تابنلا جرحي ةبرتلا ةميركلا ضرألا يأ «هبر نذإب هثتابن جرخي بيطلادلبلاو»"”نوركذت

 الإ جرخي ال ثّبخ يذلاوإ» اهب عفتنيف ةظعوملا عمسي نمؤملل لثم اذهو .هريسيتو هللا ةثيشمب عفنلا ريزغ
 ًاليلقو ةقشمو رسعب الإ اهيف تابنلا جرخي ال" ةخبسلا وأ ة ةرحلاك ةبرتلا ةثيبخ تناك اذإ ضرآلاو ىأ «ًاديكت

 نمؤملل هللا هبرض لثم اذه :سابع نبأ لاق ةظعوملاب عفتني ال يذلا رفاكلل لثم اذهو «هيف ريخ ال

 ضرألاك ثيبخ هلمعو ثيبخ رفاكلاو ٠ بيط اهرمث ةبيطلا ضرألاك بيط هلمعو بّيط نم للاف . رفاكلاو

 نيبن كلذك لثملا اذه انبرض ايك يأ «نوركشي موقل تايآلا فرصن كلذك» «اه عفتني ال ةحلاملا ةخبسلا

 )١( حلملا تاذ ضرألا : ةخبسلاو . دوسلا ةراجحلا تاذ ضرألا : ةرحلا (”) .517 / ريشك نبا رصتخم (7) . "1ا4//0 طيحملا رحبلا .
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 فارعألا ةروسس (7/) 10

 3 0 4 مو 0 مما ص هءصوأك >

 ئإإ جهريغ 'لإ نم ملام هلل اودبعأ موق َلاَقَف ءهموق لإ او اَمْلَسََأ َدَمَل 2 َنوركسي مول تل

 0 لل ىلإ ومر 0

 مقلي لاَ تير ٍنيبم للص ىف َكنَرل نإ ةدمْق نم اَلَمْلا لاَف 0 ريبظَع موي باَّذع ركيلع فاخأ
 م ا ريس سك ص سل اس رن اس عسا سا مس دس ىيري يسر مام مو 2 ص رو ظلم س رمل اوم هدد -

 الام هلآ نِم لعاو ركل حصنأو ىف ىلبر ر تلنَسر ركْفلبأ ©ج َنييْثعْلا بو نم ٌلوسرىتكللو ةلدَلَض ىب سيل
 سمس عمه مورب ور جمل ه رجم لاول جرب سا مهم ميم سرا سد 6 محي و بد - هدو

 هن فومحرت عطول دزني كد لجو لع كد نيل ذل .اج نأ ميجعوأ 00 نوملعت

 2 اصاص سي 2

 إو * 2 َنيِمحامْوَكأوناَك باكيا أوبك نيل انقرغأَو كفا ىف هعم نيل هلئيجنأف هوبذكف ل آو هل

 نيركاشلا صخ امنإو , همعن ىلع هللا نو ركشي موقل ةجح دعب ةجحو « ةيآ دعب ةيآ اهرركنو ججحلا هوجو

 ىلع ةلادلا تايآلا ددرن عيدبلا فيرصتلا اذه لثم يأ : يسولألا لاق نآرقلا عامسب نوعفتنملا مهنأل ركذلاب
 ًاحون انلسرأ دقلإ»'” اهب رابتعالاو ركفتلاب اهّركشو 1 ىلاعت هللا معن نوركشي ٍموقل اهرركنو ةرهابلا ةردقلا

 لوأو هو ًارمع موطأ هنأل ءايبنألا خيش حونو «ًاحون انلسرأ دقل هللاو يأ فوذحم رمسق باوج م اللاه هموق ىلإ

 هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاقفإ» "”حون لثم ىذألا نم يبن قلي ملو ا

 « ميظع .موي باذع مكيلع فاخأ ينإإ» هريغ ةدابعلل قحتسمّلإ مكل اهف هب اوكرشت الو هللا اودحو يأ «هريغ

 كارنل انإ هموق نمّألملا لاقإ ةمايقلا موي وه ميظع موي باذع مكيلع فاخأ انأف اونم ؤت ملو هب متكرشأ نإ يأ
 باوصلاو قحلا قيرط نع ٍباهذ يف حون اي كارنل انإ هموق نم ةداسلاو فارشألا لاق يأ «نيبم لالض يف

 لسرلا ىلع نوصاعتي نيذلا مهو مهتداسو مهفارشأ الإ هموق نم هبجي ملو : نايح وبأ لاق يلج حضاو

 موق اي لاق» ةلالض يف راربألا نوري امنإ راجفلا لاح اذكهو .«”ةسايرلا بلطو ايندلاب مهوقع سايغنال
 مكبر دنع نم مكيلإ لسرم انأ نكلو لاضب نأ ام يل «ذيلاعلا بر نم وسر يتكلو 'ةالض يب سيل

 انأ يأ «نوملعت ام هللا نم ملعأو مكل حصنأو يبر تالاسر مكغلبأ 8 ةحلصملاب مكل رظانلا مكرومأل كلاملا
 اهب مكل ملع ال ءايشأ ةيبيغلا رومألا نم ملعأو مكريخو مكحالص دصقأو مكيلإ هب هللا ينلسرأ ام مكغلبأ

 يف هللا قلخ نم دحأ هكردي ال هللاب املاع ًاحصان ًاحيصف ًاغلبم نوكي نأ لوسرلا نأش اذهو : ريثك نبا لاق

 نبل اذه نإف اذه نيفاوبجست ال ىأ « مكس لجر ىلع مكبر نم ركذ مكءاج نأ متبجعوأ# تافصلا هذه

 يأ «نومرُث مكلعلو اوقعتلو مكرذتُيل» مكيلإًاناسحإو ًافطلو مكبةمحر مكنم لجر ىلإ هللا يحوي نأ بيجعب
 هانيجنأف هوبذكفإ» هاوقتب ةمحرلا مكلانتو مكبر اوقتتلو اونموت مل نإ باذعلا نم لوسرلا اذه مكفوخيل
 ةنيفسلا يف هعم نينمؤملاو هللا هاجنأف مهيف هتماقإ ةدم لوط عم ًاحون اوبذك يأ «كلقلا يف هعم نيذلاو

 تسل بيكرتلا تاي مل (4) ,#؟١ /6 رحبلا (”) .«ءايبنألاو ةوبلا » انباتك ف ةلصفم حون ةمجرت رظنا (؟) . ١144 /4 يناعملا حور (1)

 مل ذإ لالضلا نم ءاغتنالا نم غلبأ اذهوءامةلالض هب طلتخي وأ سبتلي نأ يفنل « ةلالصض يب سيل نسحلا ةياغ يف ءاج لب نيبم لالض يف

 .؟م4 /" ريثك نبا رصتخ (ه) رحبلا بحاص هدافأ ةدحاو ةلالض الو هب قلعتي



 عدم يس هزل

 0-20 م ري ور م

 نإ ةدمْوَق نم أورفك َنيدلا امل َلَ هج َنرْفَت ا هلل نم مكمل أودبعا مقلي ّلآَف ادوه مهاحأ
 سات صار رخص هع م 100110

 بر نم لوسر ىنكحدلو ُهماقس ب سبل مقلي َلاَع َنيبذدكْلا نم كنظنل انإ وةهافس يف كر

 0 لال دب 71 ا ورع ص 0س ع مع معك سا مل مو

 لج لعكير نمو ذ هاج نأ ميجعوأ تو نيل حلت كانَ تس كفا ع يتلا

 هسا لم م جيد باص صل جر صام ع ا ع -

 »َ ءاَلا+ أوك ْذَف ةطضب قانا ىف زك داَرَو جون موق دعب نم الخ كَلعَج د أور" دآو

 00 ا ا ا ريب ىلا نس 0

 تك نإ اند اََتلَفاَنو بأ بينك مودل عر تي اتا جننت لهل 3 سَ
 جرب شمس رينج ص سمس مصام ربو  ى2ب س2 س رلإ جمر ديد جم س

 نأ اهومشبمم ءامنأ ف تولد نجح ُبَطَعَو ٌسْجوكََر ني عنْ قوم لَك هج دريقداصلا نم

 مهبولق تيمع يأ «نيمع موق اوناك مهنإ» قرغلاب مهنم نيبذكملا انكلهأ يأ هانتايآب اوبذك نيذلا انقرغأو»
 ةوبنلاو ديحوتلا ةفرعم نع مهبولق تيمع : سابع نبا لاق هل نودتهي الو هنورصبي ال مهف قحلا نع
 نميلاب فاقحألاب مهنكاسم تناكو ًادوه مهاخأ داع موق ىلإ انلسرأو يأ «ًادوه مهاخأ داع ىلإوط '”داعملاو
 الفأ» هريغ هلإ مكل سيلف هللا اودحو مهوسر مهل لاق يأ «هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاقفإط
 كارنل انإ# مهنم ةداقلاو ةداسلا لاق يأ «هموق نم اورفك نيذلا الملا لاق# ؟ هباذع نوفاخت الفأ يأ «نرقتت

 يف نيبذاكلا نم كنظنل اننإو لقع ةفاخسو ملح ةفخ يف كارن يأ «نيبذاكلا نم كئظنل انإو ةهافس يف

 صقن نومعزت امك يب سيل يأ «نيملاعلا بر نم لوسر ينكلو ةهافس يب سيل موق اي لاق# ةلاسرلا كئاعدا
 يأ «نيمأ حصان مكل انأو يبر تالاسر مكغلبأ» نيملاعلا بر نم ةيادهلاب مكيلإ لسرم ينكلو لقعلا يف
 فو : يرشخعزلا لاق هيف بذكأ ال لوقأ ام ىلع نيمأ 5 هيلإ مكوعدأ ابف مكل حصان انأو هللا رماوأ مكغلبأ

 ملحلا نع رداصلا مالكلا نم هب مهوباجأ امب -ةلالضلاو ةهافسلا ىلإ مهّبسن نيم مالسلا مهيلع ءايبنألا ةباجإ

 ام ىلع مهلايذأ نولبسيو ءاهفسلا نوبطاخي فيك دابعلل ميلعتو .ميظع َقّلَخو نسح بدأ  ةلباقملا كرتو
 هللا ثعب نأ اوبجعت ال يأ «مكرذنيل مكنم لجر ىلع مكبر نم ٌركذ مكءاج نأ متبجعوأ » "”مهنم نوكي

 «حون موق دعب نم ءافلخ مكلعج ذإ اوركذاوإ» هباذع مكفوخيو هللا ءاقل مكرذنيل مكسفنأ نم ًالوسر مكيلإ
 يف داز يأ «ةطسب قلخلا يف ف مكدازو» حون موق كاله] دعب ضرألا يف مكفلختسا نيح هللا ةمعن اوركذا يا

 اوزوفتو اوحلفت يك مكيلع هللا معن : اوركذا يأ «نوحلفت مكلعل هللا ءالآ اوركذافإ» ةماخضو ةوق مكماسجأ

 دبعن يك باذعلاب اندعوتت دوهاي ا يأ «انؤابآ دبعي ناك ام رذتو هدحو هللا دبعنل انتئجأ اولاق» ةداعسلاب

 امب انتأف يأ «نيقداصلا نم تنك نإ اندعت امب انتئاف» ؟ اهنم أربتنو مانصألاو ةهلآلا ةدابع رجهنو هدحو هللا
 سجر مكبر نم مكيلع عقو دق لاق كلوق يف نيقداصلا نم تنك نإ كل نم ؤن نلف باذعلا نم هب اندعت

 )١( رحبلا 7 /4 ٠ )©( فاشكلا ؟/١1١57.



 فارعألا ةروس (7/) 1

 هم موسم رلاسم س ا ا م لور صوص ل _ ماس سبأ ماسلا 2 5 2

 انم ةمحرب م يلو تفل عج نيت نيم لإ لطف نطل نوال َلّراَم م وااو

 ار 0 تاس سس لا ل ا

 0 َنيِنمؤم أوناك امو ني د ادك َنيِلأَر اد انعطقو

 هللا لّزن ام مكؤابآو متنأ اهومتيمس ءاهسأ يف يننولداجتأ» هللا نم بضغو باذع مكب لح دق يأ «بضغو

 ناهرب وأ ةجح نم اهتدابعب هللا لزنأ ام عفنت الو رضت ال مانصأ يف يننومصاختأ يأ «ناطلس نم اهب

 ةياغ اذهو مكب لحي ل نيرظننملا نم ينإ باذعلا لوزن اورظتناف يأ «نيرظتنملا نم مكعم ينإ اورظتنافإ»
 مهل انم ةمحر نينم وما نم هعم نيذلاو ًادوه انيجنأ يأ هانم ةمحرب هعم نيذلاو هانيجنأف# ديدهتلاو ديعولا

 يأ «نينمؤم اوناك امو مهرخآ نع مهانرمدو ةيلكلاب مهانلصأتسا يأ # انتاياب اوبذك نيذلا رباد انعطتو#»

 نع اووعري ملو بيذكتلاو رفكلا ىلع اورصأ يأ : دوعسلا وبأ لاق باذعلا اوقحتساف اونمْؤي ملو اوبذك
 . "ميقعلا حيرلاب هللا مهكلهأف ًادبأ كلذ

 عيمج تبعوتسا ةريثك يناعم تعمج اهظافلأ ةلق ىلع ةيآلا «رمألاو قلخلا هلالآ» ١- : : هغالتلا
 غيلبلا بولسألا اذهو هبلطيلف ءيش هل يقب نم : رمع نبا لاق ىتح ءاصقتسالا هجو ىلع نوئشلاو ءايشألا
 : ةريثكلا يناعملل ةليلقلا ظافلألا عمج ىلع هرادمو « رَصِق زاجيإ » ىمسي

 ال يذلا دسجلاك هنأك هتابن مدعو هبدجل ةنسح ةراعتسا توملاب دلبلا فصو «تيم ردلبل هانقس# - ١
 . هب عافتنالا مدع ثيح نم هيف حور

 هيبشت وهف مهروبق نم ىتوملا جرخن ضرألا نم تابنلا جارخإ لثم يأ «ىتوملا جرخُت كلذكإل -*
 . هبشلا هجو ركذي ملو ةادألا تركذ « لمجم لسرم »

 . كالملاب ًاعيج مهاصعتسا نع ٌةفيطل ةيانك ربادلا عطق «رباد انعطقوإل - 4

 نسحلا نع «ةيفخو ًاعرضت مكبر اوعدأ» ىلاعت هلوق دنع ىسولألا ةمالعلا ركذ : هيبست
 مهنيب اسمه الإ ناك نإ توص محل عمسي امو ءاعدلا يف نودهتجي نوملسملا ناك دقل : لاق هنأ يرصبلا

 و ا ا ا ا ل ل را

 نأو . ةراهط ىلع نوكي نأ : اهنم ةريثك ًايادآ ءاعدلل اوركذو : لاق مث هًايفخ ءادن هبر ىدان
 وحن نيديلا عفرو كي يبنلا ىلع ةالصلاب هماتتخاو هحاتتفاو . لغاوشلا نم بلقلا ةيلختو « ةلبقلا لبقتسي
 مويو ٠ مئاصلا راطفإ تقوو . ريخألا ليللا ثلثك ةباجإالا تاعاس ىرحتو « هيف نينم ملا كارشإو « ءاهسلا
 كلذ ريغو ةعمبججلا

 « نيرفاك موق ىلع ىمآ فيكف . . ىلإ . . ًاحلاص مهاخأ دوم ىلاو» : ىلاعت هللا لاق

 (947) ةيآ ةيابن ىلإ (77) ةيآ نم
 تشل يناعملا حور (5) . 74 / دوعسلا وبأ )١(



 1 نسماثلا ءزجلا

 عيب عا صعلع ل مم ع ل
 احلثص مهاخا دومت كإو

 0-0 ع
 هسلذ1 همم »د < 4 0 ل تلاع ام مم صاص ع 80 4 مشع م هل دم ع وك ءقرم 4

 أود ذو كف ميلا باذع رك : ايف ءوسم اهوسمنت الو هللا ضرأ ف لك ان اهورذف يا ركل هلل ةقان
 لع

 وو 2 يل 5595 5 سمس يس م 4-3 عاام مل . رك طرا اس اس لاس ا سس رح يع رع عرق وم <

 انويب لابحبأ نوتحتواروصق (فلوبس نم َنوُدِنَت ضرألا ىف رك اوبو داعدعب نم ءافلخ كلعج ذإ

 لم دل سك ملل همم ظل ع الع 21 ما جس ربا ماعم ى رمظو همام م

 ءوذله ركبر نم ةنيب محن ءاج دق ,هريغ هللإ نم ملام هللأ اودبعأ موقلي لاق
 ص ص م م م وك 2 ٠ م

 مس 5. . م2 مك م ل جدآ هم 0 ةوصوص صاع مام بم 00 وه ا دري رام وا م و عدو

 أوفعضت .أ نيذلل ءهموقنمأو يكتسأ نيذلا الملا لاق كح نيدسفم ضرألا ىف أوثعت الو هللا الا< أورك ذآف

 بئارغو . هتردق راثآ نم اهب لصتا امو . مدآ ةصق ةروسلا لوأ يف ىلاعت ركذ ال : هََسأَنملا
 كلذ عبتأ ١ توملا دعب ثعبلا ةحص ىلع ةغمادلا ةجحلا ماقأو ٠ هتيبوبرو هديحوت ىلع ةلادلا . هتعنص

 « بيعشو حلاص ةصق ركذب انه هبقعأو ًادوهو ًاحون ركذف , مهمأ عم مهل ىرج امو ءايبنألا صصقب
 . ماركلا لسرلل نيدناعملا فقومو

 ك«اًوتع9 فيسلاب اهمئاوق برض ةقانلا رقعو . لاهجلا نم ىثنألا : ةقانلا «ةقان» : صتتفغللا
 مهبكر ىلع ضرألاب نيقصال «نيمئاجإ ةملظلا ديدشلا : يتاعلا ليللاو ربكتسا يأ أوتع اتع او ربكتسا

 لصأو برطضيو عزعزتي يأ ناسنإللا ال فجري يتلا ةماطلا «ةفجرلا# رئاطلا مثجي امك مههوجوو
 يقابل ىنعمب رباغلاو . هللا باذع يف نيقابلا 4نيرباغلا# تب رطضا ضرألا تفجر بارطضالا فجرلا
 حاحصلا يف امك دادضألا نم وهف رباغلا نمزلا يف : ىشعألا لوق هنمو بهاذلاو يضاملا ىنعمب ءيجيو
 . رثك اذإ تابنلا افع نم اومنو اورثك 4اوُمَعل ًاليوط ًارهد هب ماقأ اذإ ناكملاب ىََع لاقي اوميقي «اونْي»

 الو هللا اودَحو يأ «هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعأ موق اي لاق ًاح اص مهاخأ دومث ىلإو» : ركسيغنلا
 مكل هللا ةقان هذه يتوبن ةحص ىلع لدت ةيلج ةرهاظ ةزجعم ىأ «مكبر نم يآ مكتءاج دقإ» هب اوكرشت
 تقلخ اهنأل ميظعتلاو فيرشتلل هللا ىلإ اهتفاضإو مكيلإ يتزجعم ةقانلا هذه يأ ةزجعملل نايب اذه 6 ةيآ
 «هللا ضرأ يف لكأت اهورذفإ# ©”دلص رجح نم هولأس نيح ةقانلا مهل جرخأ :يبطرقلا لاق ةطساو ريغب

 ءوسلا نم ءىشب اهل اوضرعتت ال يأ «ميلأ باذع مكذخأيف ءوسب اهوسق الو اهب ر قزر نم لكأت اهوكرتا ىأ
 دعب نم ءافلخ مكلعج ذإ اوركذاوفاهو رقع نيح مهم لح اموه ميلألا باذعلاو. هللا ةيآ اهنأل اهل ًاماركإ ًالصأ
 يف مكاوبو# ًاليوط ًانامز امهنيب نأ ىلإ ةراشإ داع ءافلخ لقي مل : باهشلا لاق ضرألا يف ءافلخ يأ «داع

 نوتحنتو» ةعيفرًاروصق افوهس ف نونبت رجيحلا ضرأ ف مكنكسأ يأ «ًاروصق اطوهس نم نوذختت ضرألا

 نإف مهرامعأ لوطل لابجلا يف تويبلا اوذختا : يبطرقلا لاق مكانكسل لابحلا نوتحنت يأ «ًاتويب لابجلا
 هللا معن اوركذا يأ 4نيدسفم ضرألا يف اوثعت الو هللا ءالآ اوركذافإ مهر |معأ ءانف لبق ىلبت ثناك ةينبألا
 نيذلل هموق نم اوربكتسا نيذلا الملا لاقإ» ًاداسف ضرألا يف اوثيعت الو هب لضفت ام ىلع هوركشاو مكيلع

 588/7 يبطرقلا (5) 778/9 يبطرقلا )١(



 فارعألا ةروس (/) قل

 هامل صول ء م 2 م م مسرع در مس مآطسم م هسا د 22 سارا مس وش و # م يوك ام رارلزلوسآ وه ريو ماا وم

 أوريكتسا نذل لاَق هير نونمؤم هب لسرا امي انإ اولاق هير نم لسرم احللص نأ نوملعت | مهنم نما نمل

 7” در مامر مس اس سس سرر م سم رمس ع سام 1 ها رس ع مس ارب ع 0 م 2

 تنك نإ اندعتامب انتئآ حللصلب اولاقو ميبر سمأ نعأوتعو ةقانلا أورقعف 0 نورفلك ءوي متنما ىذلاب انإ

 مص اس جر لوص وك وضاع يم رع رع ير و ط2 2 2 م. 0 1 ايل ل يي رو ماس ع مس مورور <

 ةلاسر كتغلبا دقل موقلي لاقو مهنع ىلوتف 5و نيمثاج مهراد ىف اوحبصاف ةقجرلا مسلحا 0# نيلسرملا نم
 02 م -ٍ م رع دما ساما ع ريل - ةامم © 32 ممول ص ريب سا م امم سس

 اهب مقبسام ةشحاملا نوتات 2 هموقل لاق ْذِإ اطولو 5 نيحصلنلا نوبحم ال نكللوركل تحصنو ىبر
 دص

 00 سل 7 .م روس ل5" * هم مهموم مصاص هس وس عقم سس مسخ

 ناكام : ّ
 يس يم و هر مرا 2 ماس مو 5

 و (80 نوفرسم موق منأ لب ءاسنلا نود نم ةوهش ٌلاجِرلا نوتاتل ركن هند نيبادعلا نم دحأ نم

 عابتأ نم نيفعضتسملا نينم ؤملل حلاص موق نم نوربكتسملا فارشألا لاق يأ «مهنم نمآ نمل اوفعضتسا
 ىلع هولاق اذهو « مكيلإو انيلإ هلسرأ هللا نأ يأ هبر نم لسرم ًاحلاص نأ نوملعتأ» مالسلا هيلع حلاص
 هتلاسرب نامييالاب ميكحلا بولسألاب مهوباجأ ىأ «نونمؤم هب لسرأ اب اَنِإ اولاقإل ءازهتسالاو ةيرخسلا ليبس

 رمأ ْذِإ نسحلا ةياغ يف «نونمؤم هب لسرأ ام اَنإإ» مهوق ىلإ لسرم وه موق نع مهودعو : نايحوبأ لاق
 نع لأسي نأ جاتحي الف ميظعلا قراخلا زجعملا اذه نم هب ىتأ امل بير هلخدي ال ملسم حضاو مولعم هتلاسر
 متقادص امب نورفاك نحن نوربكتسملا لاق ىأ «نورفاك هب متنمآ يذلاب اَنِإ اوربكتسا نيذلا لاق» ''”هتلاسر

 اورقعف» مهتلاقمل ًادرو مهايإ مهتفلاخمل ًاراهظإ نورفاك هب لسرأ امب انإ اولوقي مل امنإو حلاص ةوبن نم هب
 اتدعت امب انتثأ حلاص اي اولاقو# هللا رمأ لاثتما نع اوربكتساوةقانلا اورحن يأ «مهبر رمأ نع اوتعو ةقانلا

 اي تنك نإ هب انفوخت يذلا باذعلا نم اندعت امب حلاص اي انتج يأ عنيلسرملا نم تنك نإ

 مهتذخأ «نيمئاج مهراد يف اوحبصأف ةفجرلا مهتذخأفؤًازيجعتو هب ءازهتسا كلذ اولاق. ًالوسر ًاقح حلاص
 ءامسلا نم ةحيص مهتذخأ : رحبلا يف لاق مهب كاريح ال ىتوم نيدماه مههزانم يف اوراصف ةديدشلا ةلزلزلا
 لاقو مهنع ىلوتف» ''"اوكلهو مهيولق تعطقف ضرألا يف توص هل ءيش لك توصو ةقعاص لك توص اهيف
 مهكاله دعب حلاص مهنع ربدأ يأ «نيحصانلا نوبحت ال نكلو مكل تحصنو يبرةلاسر مكتغلبأ دقل موق اي

 باذع مكترذحو ةلاسرلا مكتغّلب دقل : مهيلع رسحتلاو عجفتلا ليبس ىلع لاقو مهيلع ىرج ام ةدهاشمو
 لاق مهتوادعو نيحصانلا ضغب ىلع رارمتسالا مكنأش نكلو مكتحيصن يف يعسو تلذبو هللا

 دق ناكو - تيموهو هبحاصل لجرلا لوقي دق ةيضام لاح ةياكح «#نيحصانلا نوبحت ال نكلو» يرشخنزلا
 لبقت ملف كل تلق مكو كتحصن مك يخأ اي :  ةكلهتلا يف هسفنب ىقلأ ىتح هنم عمسي ملف ًايح هحصن
 طول لاق نأ تقو ركذاو يأ «نيملاعلا نم ردحأ نم اهب مكقبس ام ةشحافلا نوتأتأ هموقل لاق ذإ اطولو## ؟ ")ينم

 ام يتلا حبقلا يف ةيهانتملا ةعينشلا ةلعفلا كلت نولعفتأ : خيبوتلاو راكنإالا ليبس ىلع مودس لهأ هموقل
 مث اهلعف ًالوأ مهيلع ركنأ « رابدألا يف روكذلا نايتإ يه ةشحافلاو ! نامزألا نم نمز يف مكلبق دحأ اهلمع

 )١( فاشكلا (3) .1/4#7 رحبلا عم) 2 *”*** /4 رحبلا 1174/75.



 عا نماثلا ءزجلا

 00 2 طم ءأس 3 سوم 4 -ٍ 0 0 د و هدم - عع ءقوسلل ع2 2 هس امص صد

 رهنارمأ الإ هلهأو هلنيجناف 59 نورهطتي سانا مهنإ ركتيرقنم مهوجرخا أولاقنا الإ :هموق باوج
 اص

 2 اي سا[ سم سس ص ل 52 يل ريو عاصم رم مرا م جا صر رك رم يل ومس مون حاس - موو 2 م

 مهاخأ نيدم كِإو (9# نيم جمل ةبقلع ناك فيك رظنآفارطم مييلع انرطمأو ] نير بالا نم تناك
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 دودو هر و.
 رع ا

 2 لا م وقد د لع 2 عه لسعر مم غ2 < - -- 00 ريا عو نما 2 غب 4

 نازيملاو ليكلا اوفواف ركبر نم ةنيب محن ءاج دق ,هريغ هللإ نم ملام هلل اودبعأ موقلي لاق ابيعش

 هشحف لوقعلا ىف ًازوكرمو . هحبق ًادوهعم لعفلا اذه ناك انو : نايحوبأ لاق اهلعف نم لوأ مهعأب مهخبو
 . ًاركنم هب ىتأف «ةشحاف ناك هنإإ» هيف لاق هنإف ىنزلا فالخب «ةشحافلا» ماللاو فلألاب ًافرعم هب ىنأ
 يف ةغلابملاو « اهو ركتبم مهنأو ةحيبقلا ةلعفلا هذه لعف نم لوأ مهنأ ىلع لدت «مكقبس ام» ةيفنملا ةلمجلاو

 نب ورمع لاق ًاعمج «نيملاعلا» مومعب نايتإالا فو . سنجلا يفن ديكأتل نم تديز ثيح «دحأ نمإ»
 نايب اذه «ءاسنلا نود نم ةوهش لاجرلا نوتأتل مكنإ9 )طول موق لبق ركذ ىلع ٌركذ يؤر ام : رانيد

 مهرابدأ يف لاجرلا نوتأتل موقلا اهيأ مكنإ يأ ماللابو نإ هديكأتل قبس امم عنشأ رخآ ٌحيبوت وهو ةشحافلل
 ىلإ راكنإلا نع برضأ مث ءاسنلا نم مكل هللا هلحأ ام نود هوركملا ثيبخلا لعفلا كلذل مكنم ةوهش

 رذع ال يأ «نوفرسم موق متنأ لب# لاقف تاوهشلا عابتاو حئابقلا باكترا بجوت يتلا لاخلاب مهنع رابخإالا
 « ةوهش# هلوقب دييقتلا ىفو : دوعسلا وبأ لاق ءيش لك يف دودحلا زواجتو فارسإلا مكتداع متنأ لب مكل
 ءاقبو دلولا بلط ةرشابملا ىلإ هل يعادلا نوكي نأ يغبني لقاعلا نأ ىلع هيبنتو ةفرّصلا ةيميهبلاب مهل افصو
 ىأ «نورهطتي سانأ مهنإ مكتيرق نم مهوجرخأ اولاق نأ الإ هموق باوج ناك اموإ ''ةوهشلا ءاضقال لسنلا

 هعابتأو اطول اوجرخأ : ضعبل مهضعب لاق نأ الإ حيبقلا مهلعف ىلع مهخبو ذإ طولل مهباوج ناك ام
 سايع نبا لاق « رابدألا ف لاجرلا نايتإ نم نحن هلعفن امنع نوهزنتي سانأ مهنأل مكتدلب نم نينم ملا

 ةيرخس كلذ اولاق . ءاسنلاو لاجرلا رابدأ نايتإ نع نورذقتي يأ «نو رهطتي سانأ مهنإ» : دهاحتو
 يأ «نيرباغلا نم تناك هتأرما الإ هلهأو هانيجنأف# ناسنإالا هب حدمي امب مهوباعو هموقو طولب ءازهتساو
 نيكلاهلا مهرايد يف نيقابلا نم تناكو جنت ملف هتأرما الإ نينم ؤملا هلهأو هموقب لح ىذلا باذعلا نم هانيجنأ

 عم تكلهف ةرفاك هللابو ةنئاخ طولل تناك اهنإف هتأرما الإ هب نينمؤملا هلهأو اطول انيجنأ ىأ : ىربطلا لاق

 رطملا نم ًاعون مهيلع انلسرأ يأ هًارطم مهيلع انرطمأو» ”باذعلا مهءاج نيح طول موق نم كله نم
 رطملاب باذعلا هبشو # ليجسنم ةراجح مهيلع انرطمأو» ىرخألا ةيآلا يف امك ليجس نم ةراجح وه ابيجع
 ةبقاع ىلإ عماسلا اهبأ رظنا يأ «نيمرجملا ةبقاع ناك فيك ر ظنافإ رطملا لاسرإ لسرأ ثيح هترثكل راردملا

 مهاخأ نيدم ىلإو# !؟ كالهلاو راوبلا الإ تناك له ؟ تراص ءيش يأ ىلإو ؟ تناك فيك نيمرجملا ءالؤه
 هللا ديحوت ىلإ مهل ًايعاد ًابيعش نيدم لهأ ىلإ انلسرأو يأ همريغ مل نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاق ًابيعش
 زاجحلا قيرط نم « ناعم » برقب يتلا يهو ةنيدملا ىلعو ةليبقلا ىلع قلطت نيدمو : ريثك نبا لاق هتدابعو

 .ه81 /11 يربطلا ” . ١9/8 /؟ دوعسلا وبأ (؟) #8 /4 رحبلا ١١(



 فارعألا ةروسم (؟) عم
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 52 وق رع اع هي ةريوم .ع نمر »ا تلم | ها 06 م 0502 هل سعد م 5 6 م م و
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 و م هسا و م رب م مم طوس مام 0 همام م م عامم و و 1 ه2 ه ععزحم رو

 اليلق متنك ذإ أور ذآو اجوع اهنوغيتو هب نما نم هللا يبس نع نودصتو نودعون طارص لكي أودعقت الو
 لحم

 ءدي ُتلسرأ لاب أوثما+ ٌركََم ٌةَمِبآَط نكن إو جج َنيدسْفمْلا ُهَبفلع ناك ٌسَبك أورظنآَو د رثكَف
3 

 أوريكحتسا نا الملا لَو + و َنيِكدحلا روح رهو اني هل كح قَحأوررصاق أونمؤم | ةَمباطَو
 2 شراع عراد# اع جال علم هاشم م هل سم صم نر ل جر رب يم لا سل يس رع .ِ

 2) نيهرلك اك ول وأ لاَقانتلم ىف ندوعتل وأ انيق نم كعم أونما< نيدو بيعشلب كنجٍرِخدَل ءهموَك نم

 اوفوأف» يقدص ىلع لدت ةزجعم يأ «مكبو نم نيب مكتءاج دقإ» ”هركذنس ا( ةكيألا باحصأ مهو
 اوسخبت الو هب نونزت يذلا نزولاو هب نوليكت يذلا ليكلاب مهقوقح سانلل اومتأ يأ «نازيملاو ليكلا

 «اهحالصإ دعب ضرألا يف اودسفت الو اهايإ مهوصتّْنُت الو مهقوقح سانلا اوملظت ال يأ « مهءايشأ سانلا

 نم هب مكترمأ ام يأ «نينمؤم متنك نإ مكل ريخ مكلذ» لسرلا ةثعبب اهحالصإ دعب يصاعملاب اولمعت ال يأ
 يلوق يف يل نيقدصم متنك نإ مكل ريخ ضرألا يف داسفلا كرتو مهقوقح سانلا ءافيإو هلل ةدابعلا صالخإ

 نم نوفوخت قيرط لكب اوسلجت ال يأ هب نمآ نم هللا ليبس نع نودصتو نودعوُت طارص لكب اودعقت الوب
 هيلإ ءيجملا دارأ نم نودعوتيف بيعش ىلإ ةيضفملا تاقرطلا ىلع نودعقي اوناك : سابع نبا لاق لتقلاب نمآ

 "لَو هللا لوسر عم شيرق هلعفت تناك ام وحن ىلع هيلإ بهذت الف باذك هنإ: نولوقيو هنودصيو

 ميقتسم ريغ هللا نيد نأ مهريوصت ىنعمب ةميقتسم ريغ ةجوعم ليبسلا نوكت نأ نوديرت يأ «اجوع اهتوغبتوإ
 ةرجافلا مهئاوهأ عم ىتمتي ال هنأل « لقعلا عم قبطني ال نيدلا اذهد: نامزلا اذه يف نولاضلا لوقي اك
 هتمعن ىلع هللا اوركشاف ةزعأ ةرثك متحبصاف نيفعضتسم ةلق متتك يأ «مكرثكف اليلق متنك ذإ اوركذاو»

 لسرلا اوصع نيح ةقباسلا ممألاب لح ام اورظنا يأ مه ديدهت اذه «نيدسفملا ةيقاع ناك فيك اورظناو»

 اوربصاف اونمؤي مل ةفئاطو هب تلسرأ يذلاب اونمآ مكنم ةفئاط ناك نإو# مهب اوربتعاو مهنم هللا مقتنا فيك

 ينوقدصي مل قيرفو هب مهتئج ايف ينوقدص قيرف ناك اذإ يأ «نيمكاحلا ريخ وهو اننيب هللا مكحي ىتح
 ام نسحأ نم مالكلا اذه : نايحوبأ لاق نيلصافلا ريخ وهو اننيب لداعلا همكحب هللا لصفي ىتح او ربصاف

 نينمؤملل ادعو نوكيف ميسقتلا عراب نم وهو كوكشملا ةروص يف ققحتملا زرب ذإ ةرواحملا يف هب فطلت
 هموق فارشأ لاق يأ «هموق نم اوربكتسا نيذلا ألملا لاقط "”راسخلاو ةبوقعلاب نيرفاكلل ًاديعوو رصنلاب
 «/انتلم يف ٌندوعتل وأ انتيرق نم كعم اونمآ نيذلاو ُبيعش اي كنجرخنل» هلسرو هللاب ناميالا نع نيربكتسملا
 كنجرخنل ىنعملاو رفكلا ىلإ يأ مهتلمملإ ةدوعلا امإوهعابتأو بيعش جارخإ امإ: نيرمألا دحأ ىلعاومسقأ

 انك ول وأ» مهل ًابيجم بيعش لاق اننيد ىلإ مهو تنأ نعجرتل وأ انرهظأ نيب نم كب نمآ نمو بيعش اي

 )١( رحبلا (”) ." 8# /4 رحبلا (7) .ه9 /؟ ريثك نبا رصتخم 4/ .4٠".



 +4 عساأتلا ءزجلا

 سك ل ص سس ربيت © ل سس رع ب م مل راس م م تيوس مس وم ريل 2 ا .  مولا سارا سم و دلما دودعوو د

 آلإ ايف دوعن نأ آنل نوكحي اموابنم هلآ انلجت ْذِإ دعب معلم يف اندع نإ ابذك هللا ىلع انيرتف أ دق
3 3 3 

 دو 0 ل ا ا دمةقدم ا دوو امم هد 220 010 سمس جر ساشا - مة ب جد 1

 قحاب انموق نيبو اننيب ءفآ (انيرانلكوت هللأ لع اسلع ءئش لك اشبر عسوانبر هللا اسي نأ

 ساب موو رب ىلع 2 مود لولو 5 0-0 3 هم لم مس ع 4 دس هدم م ا رو - 2

 27 نورسلحلم اذإ ركنإ ابيعش معبتأ نيل ء هموق نماورفك نيذأا الملأ لاقو 0 نيحتلفل ا ريخ تنأو
3 

 ركل و م 8 و 72جرام جرام نواس وص جدلا ا ص رك ص رق نا يس 2 ماى سا رو مخدة يو 2 خ ظئودم 8ع

 اًبيعش اوبك نيد اهيف أون ل نأك ابيعش اوبك َندَلا 80 نيمشلج مهراد ىف ًاوحبصاف ةقجرلا مهد
 ب

 م 20020 0 يرلا رد ري 6 احلا تا سا رص سر روس لل يسمع نحرص رع ص مر ير ١ صح 5 سو ياخ حار

 مات فيكف ركل تحصنو ىبر تاللسر كتغلب أ دقل موقلي لاقو مهنع ىلوتف © نيريسلحعأ مأوناك

 7 نير فثك موق لع

 ماهفتسالاو ؟ كلذل نيهراك انك ولو مكتلم يفةدوعلا وأ نطولا نم جورخلا ىلع اننوربجتأ يأ «نيهراك

 نأ دعب مكنيد ىلإ اندع نإ يأ هاهنم هللا اناجن ذإ دعب مكتلم يف اندع نإ ًابذك هللا ىلع انيرتفا دق » راكنالل
 رافكلل سيئيت اذهو . بذكلا عاونأ مظعأ هللا ىلع نيقلتخم نوكن ىده اب انرّصبو ناميالاب هنم هللا انذقنأ

 ىلإ دوعن نأ انل حصي الو يغبني ال يأ «انبر هللا ءاشي نأ الإ اهيف دوعن نأ انل ن وكي اموإ» مهنيد ىلإ ةدوعلا نم
 يأ «ًاملع ءيش لك انبر عسو#» هؤاضق انيف يضميف نالذخلاو ساكتنالا انل هللا ءاش اذإ الإ مكنيدو مكتلم
 اننيب حتفا انبر# هيلع لكوت نمل يفاكلا وهو هللا ىلع انداّتعا يأ «انلكوت هللا ىلع» ءايشألا لك هملع عسو

 تنأو ملظ الو هيفروج ال يذلا قحلا كمكحب مهنيبو اننيب مكحا يأ «نيحتافلا ريخ تنأو قحلاب انموق نيبو
 نم فارشألا لاق يأ «نورساخل ًاذإ مكنإ ًابيعش متعبتا نثل هموق نم اورفك نيذلا الملا لاقو# نيمكاحلا ريخ
 ةلالضلا مكلادبتسال نورساخل ًاذإ مكنإ هيلإ مكوعدي ام ىلإ هومتبجأو ًابيعش متعبتا اذإ: ةرفكلا ةرجفلا هموق
 اوحبصأف ةميظعلا ةلزلزلا مهتذخأف يأ 4نيمئاج مهراد يف اوحبصأف ةفجرلا مهتذخأف# ىلاعت لاق ىدهلاب

 اوميقي مل مهنأك نيبذكملا هللا كلهأ يأ «اهيف اونغَي مل نأك ًابيعش اوبذك نيذلا# بكرلا ىلع نيمئاج نيتيم

 رامدلاو كالملا دعب راسخلاب مهنع رابخإ «نيرساخلا مه اوناك ًابيعش اوبذك نيذلا ط نيمّعنم مهرايد يف
 مل مهنأل مهيلع هنزح ةدشل ًافسأت هلاق «مكل تحصنو يبر تالاسر مكتغلبأ دقل موق اي لاقو مهنع ىلوتفإ»

 لاق هيلع نزحّينأ قحتسي ال نم ىلع نزحأ فيك يأ 4 نيرفاك موق ىلع ىمآ فيكفإ» هحصن اوعبتي
 ؟ ”مهكالف عجوتأو هلوسر اوبذكو هللا ةينادحو اودحج موق ىلع نزحأ فيك يأ : يربطلا

 ميركتلاو فيرشتلل ةفاضإلا «هللا ةقان هذه»-١ : ةنغالتلا

 . ءوس ىندأب اهوسقت ال يأ ريقحتلاو ليلقتلل ريكنتلا «ءوسب اهوسمت الوإل - ؟

 مالا ١١/ ىربطلا )١(



 فارعألا ةروس (ا/) 1

 عينشتلاو خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالا «ةشحافلا نوتأتأ# - ”

 لاق كلذلو مذلا مهوي امب ضيرعتلا عيدبلا ملع يف عونلا اذه ىمسي «نورهطتي سانأ مهنإ# - 4

 هب حدمي امب مهوباع : سابع نبا
 ةدافإال رورجملاو راجلا ميدقتو عرضتلا يف ةغلابملل ليلجلا مسالا راهظإ «انلكوت هللا ىلع»  ه

 . رصحلا

 . قابط «نورفاكا و «نونم ؤمإ ظفل نيب - ١
 ىلاعت هلوق يف ًاعيمج مهيلإ لعفلا بسن امنإو « فلاس نب رادٌقهوه ةقانلا رقع ىذلا : ٌهَدٌَّناََف
 . ةميرجلا يف كيرش حيبقلا لمعلاب يضارلاو . مهرمأو مهاضرب ناك هنأل # ةقانلااو رقعف ©

 #«نولمعت فيك رظنيف . . ىلإ .. يبن نم ةيرق يف انلسرأ اموإ» : ىلاعت هللا لاق

 (١؟9) ةيآ ةيابن ىلإ (9 5) ةيآ نم

 لح امو ( بيعش . طول . حلاص . دوه ٠ ء حون ) ءايبنآلا صصق ىلاعت ركذامل : همَسانملا
 الا يف ةيهلبالا هتنس انه ىلاعت ركذ . ةظعوملا مهيف دج مل نيح لاكنلاو باذعلا نم مهماوقأب

 مث اونمؤي مل نإ مهم شطبلاب مث . ءاخرلاو ةمعنلاب مث . ءارضلاو ءاسأبلاب مهعم جردتلاب كلذو هءايبنأ

 تاظعلاو ربعلا نم ريثك اهيفو نوعرف ةيغاطلا عم ىسوم ةصقب كلذ بقعأ

 ةأجف «ةتغبإ»ط اوفو اورثكاًوفَعط ضرملاو رضلا «ءارضلاإ» رقفلا ةدش «ءاسأبلا» : صتحفغللا
 : كفإلا «نوكفأي# مقتلتو علتبت «فقلت# ءالذأ # ني رغاصإ» رخآ «هجرأ © هموق فارشأ « هتالم

 انيلع هببصا ىأ بصلا : غارفإالا « ٌغرفأ» بذكلا

 00 سا راج جس ل رع 7-5 آدم رماموأل سم وام مو هم ل ساس ع

 َناَكم اَنلدِب مث عه وعرض مهلعَل ءارضلاو ءاسابلاب اهلهأ آنذَحأ الإ وَ نم ةَيرَك ىف انلسْرَأآَمَو
 رو جميد م 000 0 م دع 0 ا ا 00-053

 © َنورعش الم هو ةَمْغِب مهلئذحأف ءارسلاو ءارضلا ان ءابأ# سمدَق أولاكوأو مع هحةنسحلا ةئيسلا

 اهلهأ هبذكف يبن نم ةيرق يف انلسرأ امو يأ فذح مالكلا يف# يبن نمةيرق يف انلسرأ اموإ# : رثاسيعللا
 «نوعرضي مهلعلإو لاخلا ءوسو ضرملاو . رقفلاو سؤبلاب مهانبقاع يأ « ارضلاو ءاسأبلاب اهلهأ انذخأ الإ#

 رقفلاب مهانلدبأ مث يأ «ةنسحلا ةئيسلا ناكم انلدب مث# مهبونذ نم اوبوتيو اوعضخيو اوعرضتي يك يأ
 ىأ «ءارسلاو ءارضلا انءابآ سم دق اولاقو# اومنو اورثك ىتح ىأ «اًوَفَعىتح# ةحصلاو ىنغلا ءضرملاو
 نسمو بئاصملا نم كلذ لثم انءابآ سم دقو رهدلا ةداع هذه : اهل ًانارفك اولاقف اورشأو ةمعنلا مهترطبأ
 مث . اولعف اف هيلإ ! اوبينيل ةئيسلاب مهالتبا هللا نأ ضرغلاو . انئيد ىلع قبنلف هللا نم ةبوقعب تسيلو ءاخرلا
 5 مهو ًةتغب مهانذخأفإ» ىلاعت لاق اذهو باذعلاب مهذخأي نأ الإ قبي ملف . اولعف اف اوركشيل ةنسحلاب



 عغك١ عسساتلا ءزجلا

 رق ما ع رص نارا 1 1 هم ومد م هو م2 سل ده جة ومس

 مهد أوبدك نكللو ضرأل وءامسل نم تلك رب مهلع انحَتَمل اونو أونم < ئَرَقْلا لهأ َنأولو

 ري اسك ص 8# -غ سا رب اسس سرع رج ا 8 مرور مدو6

 لها نمأو وأ 5 تومان مهو ائنبب انسأب مههتأي نأ ئرَقلا لها نم 9 َنوبسُكَي أوناك اه

 روسو مار اع لل نم مع كر مس رسم 2 مد 2 0

 موقلا الإ هلل رك مايا هلآ كَم أوئمأقأ © َنوُبعْلَ ْمَهَو ىحض انسأب مسهنأب نأ ىرَقْلآ

 مل ررمو ساس م2 عمم خا هدم

 نع عبطنو ميم كل هنأِدنب نب ألا نيل دبي وأ 2 نورس

 0 رار و رو عع 2 مرام

 أوك ا تئيبلاب أ مهلسر مهتءاج دقو اهباَبنأ نم َكيَلَع صفت ئرقلا كلت حجج نوعَمْسي ال مهَف مييولف

 ولو يأ اوفتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو»ن وردي ال ثيح نم ًةأجف باذعلاو كالهلاب مهانذخأ يأ 4نورعشي
 ٍتاكرب مهيلع انحتفلإ» يصاعملاو رفكلا اوقتاو هلسرو هللاب اونمآ اوكلهأو اوبذَك نيذلا ىرقلا كلت لهأ نأ
 ضرألا تاكربو . ٌرطملا ءامسلا تاكرب : ليقو بناج لك نم ريخا مهيلع انعسول يأ « ضرألاو ءاهسلا نم
 اوناك ام مهاتذخأف اوبذك نكلوط ”قزرلاب ضرألاو ءامسلا باوبأ مهيلع انحتف : يدسلا لاق « ٌراهثلا
 ًاتايب انسأب مهيتأي نأ ىرقلا لهأ نمافأإ» مهبسك ءوسب كالهلاب مهانبقاعف لسرلا اوبذك نكلو ىأ «نوبسكي

 ؟ هنع نولفاغ نومئان مهوّاليل انباذع مهيتأي نأ نوبذكملا ءال وه نمأ له يأ راكنإلل ةزمها «نومئان مهو
 ًاراهج ًاراهن انلاكنو انباذع مهيتأي نأ اونمأ له مأ 4 نوبعلي مهو ىحض انسأب مهيتأي نأ ىرقلا لهأ نمأ وأ»

 موقلا الإ هللا ركم نمأي الف هللا ركم اونمأفأ» ؟ نوبعلي مهنأك يدجي ال امب نولغتشيو نوهلي مهو
 نيذلا موقلا الإ كلذ نمأي ال هنإف ؟ مهتلفغ يف اوكلهي ىتح ةمعنلاب مهايإ هجاردتسا اونمأفأ يأ «نورساخلا

 وهو تاعاطلاب لمعي نمؤملا : يرصبلا نسحلا لاق مئاهبلا نم سخأ اوراصف مهتيناسنإو مهوقع اورسخ
 دعب نم ضرألا نوئري نيذلل دهم ملوأ» "”نمآ نئمطم وهو يصاعملاب لمعي رجافلاو « لجو فئاخخ قفشم
 دارملاو . مهلبق اهنورمعي اوناك نيذلا اهلهأ كاله دعب ضرألا نوفلخي نيذلل نيبتيو حضتي ملوأ يأ 4 اهلهأ
 انكلهأ امك مهبونذ ببسب مهانكلهأل اندرأول ىأ «مهبونذب مهانبصأ ءاشن ول نأ مهلوح نمو ةكم رافك اهم

 متم سيل كللوع م لحام مكب لحي نأ نورذحت امفأ مهب لحام متملع دق يأ : رحبلا يف لاق مهلبق نم

 ًاريكذت الو ةظعوم نولبقي الف مهبولق ىلع متخنو يأ #«نوعمسي ال مهف مهبولق ىلع عبطنو# «انئش ول انيلع
 ضعب دمحم اي كيلع صقن ةروكذملا ىرقلا كلت يأ هاهئابنأ نم كيلع صقن ىرقلا كلت» امهب عفتنم عامس

 لوهأ ث دح امو عمسي نم كلذب ربتعيل ةراجحلاب مجرلاو ةفجرلاو فسخلا نم اهلهأل لصح امو اهرابخأ

 امب اونمؤيل اوناك |مفإ# تاسعطاقلا ججحلاو تازجعملاب مهتءاج يأ «تانيبلاب مهلسر مهتءاج دقلو» عظفأو
 دعبو تازجعملاب مهئيح لبق مهايإ مهبيذكتل لسرلا هب مهتءاج امب اونمؤيل اوناك ام يأ «لبق نم اوبذك
 ءيجم ندل نم بيذكتلا ىلع اورمتسا يأ : يرشغغزلا لاق لالضلاو وتعلا يف دحاو مهلاحف اهب مهئيحم

 )١( رحبلا (7) . رصتخملا ”خ /7 ريثك نبا (7؟) . "448/4 رحبلا 4/ 8٠" .



 فارعألا ةروم (0 هي

 طع ماما داس 1 هوم م مم -ٍ ل. رز مسمر 2 م

 2 مهرتكألا 0 ا كلك لبق نمأوذكح اَمْوْؤيِ

 0 رو مه راس م ومو مم 0 مو مس جو همم ها تنس جام 2

 رظنآفابي اومظف -هيإلمو َنوعرف لإ انناياعب يسوم + مهدعب نم اننعَب م (2) َنيِقِمَل م أ اندجو نإو

 وك ما

 نأ لع قيفح 4 َنيلَحْلا بر نم لوس ىنإ ُنوَعرفي ىموم ٌلاَقو 490 يدمي اع ناك فيك

 تكد لَك ه» يدك بم لأ كير نتي عقد نحل الإ لا لع نأ
 سرب <

 ليس زل ل صرع ل مل

 اًذإف رهدي عرنو (ي) نيم ٌنابعُت ىه اَذإَف هاصع َقلَأَف و َنيِقدلّصلآ نم تنك نإ[ َتأَك ةياعيب تح

 هللا عيطي كلذك ”تايآلا عباتتو مهيلع ظعاوملا رركت عم.نووعري ال نيّرصم اوتام نأ ىلإ مهيلإ لسرلا
 مهيف رثؤي داكي الف نيرفاكلا بولق ىلع عبطن مكحملا ديدشلا عبطلا كلذ لثم يأ «نيرفاكلا بولق ىلع

 ام يأ «نيقسافل مهرثكأ اندجو نإو دهع نم مهرثكأل اندجو امو# نيعماسلل ريذحت هيفو ٠ تايآلاو رذتلا

 يذلا دهعلاو :ريثك نبا لاق لاثتمالاو ةعاطلا نع نيجراخ مهاندجو لب دهعلل ءافو نم سانلا رثكأل اندجو
 الب هريغ هللا عم اودبعو هوفلاخف مهكيلمو مهبر هنأ بالصألا يف مهيلع هذخأو هيلع مهرطف اموه هذخأ

 مدقتملا لسرلا دعب نم انثعب مث ىأ «انتايآب ىسوم مهدعب نم انثعب مث "عرش الو لقع نم ةجح الو ليلد

 ىلإ هانلسرأ يأ « هئالمو نوعرف ىلإ# تاعطاسلا ججحلاو تارهابلا تازجعملاب نارمع نب ىسوم مهركذ

 فيكرظنافإ ًادانعو الظ اهب اودحجو اورفك يأ اهب اوملظف» هموقو - ىسوم نمز يف رصم كلم  نوعرف
 ىأرمب مهرخآ نع مهانقرغأ فيك نيملاظلا نيدسفملا رمأ هيلإ لآ ام عماسلا اهيأ رظنا يأ © نيدسفملا ةبقاع ناك

 ينإ نوعرف اي ىسوم لاقو + هللا ءايلوأ بولقل ىفشأو هللا ءادعأل لاكنلا يف ٌلبأ اذهو . هموقو ىسوم نم

 ىلع قيقح» هكيلمو هقلاخو ءيش لك بر ميظعلا قلاخلا نم كيلإ لور ينإ يأ «نيملاعلا بر نم لوسر
 نم ملعأ امل قدصو قحوه امب الإ هللا نع ربخأ ال نأ ىلع قحو يب ٌريدج يأ «قحلا الإ هللا ىلع لوقأ ال نأ
 للا نم ةعطاق ةجحب مكتئج يأ «ليئارسإ ينب يعم لسراف مكبر نم ّتيآب مكتتج دقإ» هنأش ميظعو هلالج

 نطو يه يتلا ةسدقملا ضرألا ىلإ يعم اوبهذي ىتح ليئارسإ ينب ليبس كرتاو لخف يقدص ىلع دهشت
 «نيلاعلا بر نم لوسر ينإإف هلوقب ىسوم هحتاف ةيبوبرلا ىعدا دق نوعرف ناكالو : نايح وبأ لاق ”مهئابآ

 الإ هللا ىلع لوقأ ال نأ ىلع قيق قيقح# هلوق ناك امو . قحم ال لطبم هيف هنأو هاعدا يذلا فصولا ىلع ههبنيل

 غيلبت اهيلع عرف هتلاسر رّرق انو « مكبر نم ةيآب مكتتج دقإ» هلوق وهو اهتحص ىلع لدي امب اهفدرأ «قحلا

 يأ «نيقداصلا نم تنك نإ اهب تأف يآب تنج تنك نإ لاق 6 ليئارسإ ينب يعم لسرأفإل هلوق وهو مكحلا

 ) )1١/؟ ريثك نبا رصتخم (؟).17© /؟ فاشكلا 84

 مهيخأ ىلإ رصم اوءاج  بوقعي دالوأ طابسألا نأ ةسدقملا ضرألاب ناك مهابأ نأ عم رصمب ليئارسا ينب د ينكس ببس ناك : نورسفملا لاق (”)

 بحليو رسألا اذه نع مهصلخي نأ ىموم ٌبحاف ةقاشلا لامعألا يف مهلمعتساو مهدبعتسا نوعرف رهظ الف رصم يف اولسائتو اوثكمف فسوي

 . "ه8 /4 رحبلا (5) . مهئابآ نطو ةسدقملا ضرألا ىلإ مهب



 عك 1 عسماتلا ءزجلا

 ضأن رم نأ ديري «ي) ممل رسل ادهن نور موق نمالملا َلاَف 2 نب رتل هآَصَِب ىه
 ريم عشو جوملا -

 ةرحسلا ءاَجو ه2 يطع ٍرححَس لكي كونا © َنب رشح ِنبآَدَمْلا ىف ْلسْرَأَو هاحأو هجرأ اولاَق تج نو صاناذ اق

 آم جومومل أولاَف © َنيبٌرقمْلاَمَل ركن معَ ل يدان ذك نإ رجال انك ذوو

 اسس ص ير رب صو روزا ناس رث ساعة سس 1 كد م سا مرئور 8حم

 وءاجو مهوبهرتسأو سانلاَنيعأ اورمس اوَقلأ ( ف أوَمْلا َلاَك هج 40] َنيِْلمْلا نحن َنوُكَن نأ ماو قلم نأ

 , كاوعد يف كقدص اهب تبثيل يدنع اهرضحأف يعذدت امك كبر نم ةيآب تئج تنك نإ : ىسومل نوعرف لاق
 لاق ةليوط ةمخض ةيح اهب اذإف ىأ «نيبم نابعث يه اذإف هاصع ىقلأف# ىبسومل زيجعتلا ليبس ىلع كلذ لاق

 عزنوإ» لّيختم ال رهاظ يأ «نيبما» و نوعرف وحن ةعرسم اهاف ةرغاف ةميظع ةيح ىلإ تلوحت : سابع نبا
 رون اهرون بلغي ًابيجع ًاينارون ًاضايب ءاضيب يه اذإف هبيج نم اهجرخأ ىأ «نيرظانلل ءاضيب يه اذإف هدي
 نإ نوعرف موق نم ألملا لاقط ضرألاو ءامسلا نيب ام ءيضي عطاس رون هديل ناك : سابع نبا لاق سمشلا
 مهوقو 3 هيف رهام رحسلاب ملاع اذه نإ هتروشم باحصأ مهو مهنم فارشألا لاق يأ 4 ميلع رحاسل اذه

 نم مكجرخي يأ «مكضرأ نم مكجرخُي نأ ديريإ# هنونفو هعدخو رحسلا ملع يف ةياغلا غلاب يأ «ميلع»
 لاق ؟ هيف نوريشت ءيش يأبو ؟ هرمأ يف لعفن نأ نورمأت ءيش يأب يأ «نورمأت اذامفإ» هرحسب رصم ضرأ
 «نورمأت اذاف# هدحو نوعرفل اولاق ىأ الملا لوق نموه : ليقو نورمأت اذاف : نوعرف لاق : يبطرقلا

 رخآ يأ« نيرشاح نئادملا يف لسرأو هاخأو دجرأ اولاق#. "0اذك يف نورت ام: ءاسؤرلاو نورابجلا بطاخي اك
 يأ #ميلع رحاس لكب كوتأي» ةرحسلا كل عمجي نم دالبلا ءاحنأ يف لسرأو امهيف كيأر ىرت ىتحامهرمأ
 نوعرف ةرحسلا ءاجو# رصم ديعص ىبمقأب ةرحسلا ءاسؤر ناكو , رحسلا يف رهام هلثم رحاس لكب كوتأي

 بلطو ةرحسلا ىلإ ثعب هنأ وهو قايسلا هيلع لدي فوذحم مالكلا يف 4نيبلاغلا نحن انك نإ ًارجأل انل نإ اولاق

 ؟ هرحس انلطبأو هانمزهو ىسوم انبلغ نحن نإ ًايظع ًارجأل انل نإ اولاق نوعرف اوءاج املف هل اوعمجي نأ
 نم مكلعجأ نأب كلذ ىلع مكديزأو رجألا مكل معن : نوعرف لاق ىأ «نيبرقملا نمل مكنإو معن لاق#
 يفلُث نأ ام ىسوم اي اولاقإ» اوبلط ام ىلع مهداز : يبطرقلا لاق يتروشم لهأو يتصاخ ّرعأ نم يأ نيبرقملا
 لاق انيصع نحن يقلن وأ كاصع يقلُث نأ امِإ رتخا : ىسومل ة ةرحسلا لاق ىأ 4نيقلملا نحن نوكن نأ ًامإو
 يف اوضوخي نأ لبق نيرظانتملاك اوقتلا اذإ تاعانصلا لهأ لعفي امك نسح بدأ هايإ مهرييخت : يرشغمزلا
 مدعو ةبلغلا مهوتو سفنلاب زازتعالا باب نم كلذ اولاق مهنأ رهظألاو. يرشغعزلا هلاق ام اذه ”لادجلا
 لاق يأ «سانلا نيعأ اورحساوقلأ ملف اوقلأ لاق# أدبت وأ أدبأ : هسفنب دتعملا لوقي امك ىسوم رمأب ثارتكالا
 هل ةقيقح ال ام مهيلإ اوليخ يأ سانلا نيعأ اورحس لابحلاو ّيصعلا وقلأ |هلف نوقلم متنأ ام اوقلأ ىسوم مهل

 مهوعزفأ يأ «ميظع رحسب اوءاجو مهوبهرتساوإ» #« ىعست اهنأ مهرحس نم هيلإ ليخيإط ىلاعت لاق امك

 )١( ؟©ا/ /9 يبطرقلا ٠ ) )7/9؟فاشكلا *14.



 روما ةروس (7) 1

 نحل َمَهوَف © َنوُكَفأب ام ُفَقْلَ هاذ هلاَصَعِقْلأ نأ جونوم لإ اَنيحوأو « 9 ميظع ٍرحِسب

 نماء اوت هج ندم ه يرض ركقتاو كلارك هج بذنبي لطبو
 ر رازو د ” د ء مم

 0 كم كمل اذنه ك دان لَك -هب من ب تنم نعرف لاَ 2 ٌنوراَهَو ئسوم بر هو َنيِطعْلا بر

 مى علم ع4 عع - هام ره هك جمعا مس ريو مر ساما ار سو بس ح6

 كتيْلسأل مث فيلخ نم مكجرأو كد ديا نعطق ال حيو نول قاف اخ ابن اع زمر كيتا ق
 لل ل

 نيران ءآج مَ اَنْيَر تن تيب انما“ ْنأآلإ نم مقنتامو 22 هيج َنوبلَقنم اَنبَر َلِإ اَنِإ أولا © نعم

 : قحسا نبا لاق هآر نم هبابي ميظع رحسب اوءاجو ىعست تايح اهوليخ ثيح ًاديدش ًاباهرإ مهوبهرأو
 ام لوأ ناكف هتكلمم فارشأ عم هسلجم يف نوعرفو هّيصعو هّلابح رحاس لك عم رحاس فلأ رشع ةسمخ فص

 ىصعلا نم هدي يف ام مهنم لجر ىقلأ مث دعب سانلا راصبأ مث .نوعرف رصبو ىموم رصبمهرحسب اوفطتخا
 قلأ نأ ىسوم ىلإ انيحوأو» "':ًاضعب اهضعب بكري يداولا تألم دق لابجلا لاثمأك تايح يه اذإف لابحلاو

 هنو روزي ام ةعرسب علتبت يه اذإف اهاقلاف كاصع قلأ نأب هيلإ انيحوأ يأ «نوكفأي ام فقلت يه اذإف هلاصع
 هتمقتلا الإ اهوقلأ يتلا مهبشخو مهلابح نم ءيشب رمت ال «نوكفأي ام فقلت : سابع نبا لاق بذكلا نم

 هبذكو رحسلا كفإ لطبو . هرضحو هدهش نمل قحلا رهظو تبث يأ #نولمعي اوناكام لطبو قحلا عقوف#
 نيليلذ اوراصو ميظعلا عمجملا كلذ يف هموقو ٌنوعرف بلُع يأ «نيرغاص اوبلقتاو كلانه اوبلغف» هلياخمو
 برب مهناميإ نينلعم نيدجاس اوٌرخخ يأ «نورهو ىسوم بر نيملاعلا برب انمآ اولاق نيدجاس ةرحسلا يقلأو»

 نوعرف لاق «”ةررب ءادهش هرخآ فو ةرحس ًارافك راهنلا لوأ اوناك : ةداتق لاق مهربب قحلا نأل نيملاعلا
 ةلمجلاب دوصقملاو ؟ ينونذأتست نأ لبق ىسومب متنمآ ة ةرحسلل رابحلا نوعرف لاق ىأ «مكل نذآ نأ لبق هب متنمآ

 ىسومو متن اهومتلتحا ةليح اذه مكعينص يأ 4اهلهأ اهنم اوجرختل ةنيدملا يف هوقركمَركمل ذه نإإ» خيبوتلا

 الثل سانلا ىلع ًاهيومت اذه لاق ٠ ليئارسا ينب ب اونكستو طبقلا اهنم اوجرختل داعيملا ىلإ اوجرخت نأ لبق رصم يف
 ا و ةرحسلا اوعبتي

 لك نم نعطقأل يأ 4 فالخ نم مكلجرأو مكيدي | نعطَقَأل» لاقف ليصفتلاب هبقع مث ليوهتلل لامجإلا قيرطب

 ا وما رمال ا يربطلا لاق فالخ نم هلجرو هدي مكنم دحاو

 مث» "'”عطفلا يف نيوضعلا نيب فلاخيف ىنميلا هلجرو ىرسيلا هدي عطقي وأ , ىرسيلا هلجرو ىنميلا

 يدب شقا لع ىلعتلا بلصلاو « مكلاتمألا كل فيكن ميج كيلسا مل ىأ «هععا كيلسأل
 يلابن الو هب اندعوتت امم فاخن الف ةلاحم ال توملاب هللا ىلإ نوعجار اَنِإ *نوبلقنم انبر ىلإ انإ اولاق# توملا

 بيعت الو انم هركت ام يأ هاانتءاج امل انبر تايآب انمآ نأ الإ انم مقنت امو# هللا ليبس يف توملا اذبحو توملاب

 )١( طيحملا رحبلا (7) . 58/17 يربطلا 55 /4 . )١( يربطلا ١17/4" .



 د عسساتلا ءزجلا

 1095 هاري“ جر قامو د هم و رقم6 ل نو 4 هد ه2 مهمل رك و ع موسم ح 2

 ضرألا ىف اودسفيل رهموقو سوم ردت أ نوعرف موق نم الملا لاو ( 0 نيرلسم اتفوتواربص انيلع حر

 همْوَقل مون + لَك 02 َنورِهَف ل مهانإَو هان در ا لل ل ا و كرذيو

 ٌرظو ريس سو 12

 اًتيذوأ أولا 0 نيَقتمْلل ةبقلعلاو هدا ل سأل ورا اأن سَ
- 

 2 ها 001 جر ل هموم ع سر جرس ع ىلع

 نبك رن ضال قطتي فر ذع كلي نأ لو ىتع لادم دن وا نيب نأ لبق نم

 ع: َنلمعَ
 : يرشخزلا لاق «ديمحلا زيزعلا هللاب اونم وي نأ الإ مهنم اومقن اموز» هلوقك !! هتايأو هللاب انناميإ الإ انيلع

 انفوتو ًاربص انيلع غرفأ انبرإ "”ناهييالا وهو اهلك رخافملاو بقانملا لصأ وه ام الإ انم بيعت امو اودارأ

 لاقوإط نينوتفم ريغ مالسإإلا ةلم ىلع انفوتو انايإ نوعرف بيذعت دنع انرمغي ًاربص انيلع ضفأ يأ 4نيملسم
 كرتنأ : نوعرفل فارشألا لاق يأ «كتهلآو كرّذيو ضرألا يف اودسفيل هموقو ىسوم رذتأ نوعرف موق نمألملا
 ىسومب نوعرفل ءارغإ اذه يفو !! كتحلآ ةدابع كرتو كنيد نع جورخلاب ضرألا يف اودسفيل هتعامجو ىسوم

 لاق يأ «نورهاق مهقوف اًنإو مهءاسن ييحتسنو مهءانبأ لتفنس لاقؤ»مهبيذعتو مهلتق ىلع هل ضيرحتو هموقو

 نولاع اّنِإو كلذ مهب لعفن انك امك مادختسالل مهءاسن يقبتسنو روكذلا مهءانبألتقنس : مهل ًابيحم نوعرف

 نيح مهل ةيلست هموقل ىسوم لاق يأ «اوربصاو هللاب اونيعتسا هموقل ىسوم لاق ناطلسلاو رهقلاب مهقوف
 نإ هللا مكح ىلع اوربصاو مهاذأ نم مكلاني ايف هموقو نوعرف ىلع هللاب اونيعتسا : اوعمس امم او رجضت
 نأ يف مهعمطأ 2 هدابع نم دارأ نم اهيطعي هلل اهلك ضرألا يأ «هدابع نم ءاشي نم اهثر وي هلل ضرألا

 نأ لبق نم انيذوأ اولاق# هللا ىقتا نمل ةدومحملا ةجيتنلا يأ #« نيقتملل ةبقاعلاو# رصم ضرأ هللا مهثروي

 مهقرافت مل ةنحملا نأ نونعي اهب انتثج امدعب نمو ةلاسرلاب انيتأت نأ لبق نم انيذوأ يأ 4انتثج ام دعب نمو انيتأت
 ضرألا يف مكفلختسيو مكودع كله نأ مكبر ىسع لاقإ» هتثعب دعبو ىسوم ةثعب لبق ءالبلاو باذعلا يف مهف
 مهكاله دعب مهضرأ يف مهوفلخت مكلعجيو هموقو نوعرف كلبي نأ مكبر لعل يأ 4#نولمعت فيك ر ظنيف
 دقو « هللا ةعاط ىلع مهضيرحت ضرغلاو « داسفإلاو حالصإالا نم مكفالختسا دعب نولمعت فيك رظنيو

 قيرط ىسوم كلس : رحبلا يف لاق رصم ضرأ ليئارسإ ينب كّلمو نوعرف قرغأف ىسوم ءاجر هللا ققح
 . 9 ءاجرلا قاسم مالكلا قاسو هللا عم بدألا

 ظفل نيب كلذكو ٌقابط ةثيسلاو ةنسحلا ظفل نيب «ةئسحلا ةئيسلا ناكم انلدبه ١ : ةغالتبلا
 . «ءارسلاو ءارضلا»

 لوانتلا ةلوهس يف باوبألا حتفب مهيلع تاكربلا ريسيت هّبش «ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفلإ» - ؟

 )١( فاثكلا ١47/7 . طيحملا رحبلا (؟) 4/ 56"



 فارعألا ةروس (90) ا

 : فارطألا عيمج نم ريخلا مهيلع انعسو يأ ةراعتسالا باب نم وهف

 ةغالبلا ملع يف اذه ىمسيو راذنإإلا اهنم ضرغلاو ةلمجلا ترركت «#ىرقلا لهأ نمافأإل -

 . ريرقتلا ةدايزل ريكتلل ٌريركت : دوعسلا وبا لاق هللا ركم نمأي الف هللا ركم اونمافأإ اهلثمو بانطإلا
 , 22 بستحي ال ثيح نم هذخأو دبعلا هجاردتسال ةراعتسا هللا ٌركمو

 اذه ىمسيو ة ةرحسلا سوفن نم كشلا ةلازإال ماللاو نإب ةلمحلا دكأ «نيبرقملا نمل مكنإو# - ّ

 . ًايراكنإ ربخلا برضأ نم عونلا
 . ملعأ هللاو لوصحلاو توبثلل عقولا ريعتسا ةراعتسا هيف # قحلا عقوف» 6

 اذكهو « نانسلاب كتفلاو شطبلا ىلإ لدع ناهربلاب ةجحلا عفد نع نوعرف زجع امل : :ةيحشبفت

 . ديعولاو ديدهتلا ىلإ لام ةجحلا هتيعأ اذإ عدتبم لاض لك لاح

 نم ننوكتل . .ىلإ . .تارمثلا نم صقنو نيئسلاب نوعرف لآ انذخأ دقلو: ىلاعت هللا لوق
 . (159) ةيآ ةيابغ ىلإ (10) ةيآ نم © ني رساخلا

 تدرطتسا كلذل تاظعلاو ربعلاب ةءولمم نوعرف ةيغاطلا عم ميلكلا ةصق تناك ام: ُهبساَتْملا
 نم هب هللا مهالتبا امو . تابكتلاو ايالبلا نم نوعرف موقب لح اع تئدحتف مهنع ثيدحلا يف تايآلا
 تاياب مهبيذكتو رفكلا ىلع مهرارصإ ةجيتن بئاصملا نم كلذ ريغو دارخلاو نافوطلاو « بدحلاو طحقلا

 رحبلا مهعطقو مهودع كالهإ اهمظعأ نمو ليئارسإ ينب ىلع كل ىو

 اوًريطتي لصألاو اومءاشتي «اوريطي» ٌطحقلاوبدجلا يهو ةّنس عمج «نيئسلا» : :ىيتفللا
 «لّمُقلا» رّمدملا فلتملا ليسلا «نافوطلا# مو ؤقاشتلا ف لمعتسا من ريطلا رجز يهو ةريطلا نم ذوخأم

 سجرلاو . باذعلا ةزجرلا# بوبحلا دسفت اهريغو ةطنحلا ف نوكت ةريغص تارشح يهو سوسلا

 هيلع ماقأ ءيشلا ىلع فكع «نوفكعي رحبلا «ميلا» باذعلا ىنعمب لمعتسي دقو سجنلا : نيسلاب
 . هيلع يمغأ اذإ لجرلا قيعص : لاقي هيلع ًايشغم «ًاقعص» كالهلا : رابتلاو كلهم «رّتم# همزلو

 انك ٌهَمسحلا مهتءاج اذإَ ج نورك ذي مهْلعَل تارمعلا نم صقنو نينسسلاب وعرف لاء انذخأ دلو تموم 8 جمع

 دنقل هللاو يأ فوذحم مسقل ةئطوم ماللا ؟نينسلاب نوعرف لآ انذخأ دقلو» : راسمللا
 رامثلا باهذإب مهانيلتباو يأ #«تارمغلا نم صيشقتوإ# طحقلاو بدجلااب هعابتأو نوعرف انربتخاو انيلتبا
 مهلعل يأ 4نوركذي مهّلعل» ""ةدحاو ةرمث الإ لمحت ال ةلخنلا تناك :نورسفملا لاق تافآلا ةرثك نم

 )١( يربطلا (؟) . 4/1 دوعسلا وبأ 45/1١ .



 كا عساتلا ءزجلا

 ك مَرْكَأ َنكللوهلا د دنع مهريتط امن آل رهعم نَمَو سوم ع اوريطي ٌةيس مهبصت نإ ءوذله

 َناقوُطلا ميل السراه 22 َنينمْؤع كَ ْنحح اق اهب نرسم آ هيا نم ء هب انا امهم أوُلاَكَو 2و َنوُملعي
 اصر رم رصاص 2 لك وس ن اي هرم امص رع 0

 خيرا مهبل مومو (7) نيمرجم امو اونو أ اوريكَتسآَف تدلصمم تن داب! مدلآَو َعداَمَضلآَوَلمَقْلآَو دارخلاو

 نحملا كلت عم مهنأ ىلاعت نيب مث 2. بلقلا ةقرو ةيشخلاو ةبانإالا بلجت ةدشلا نإف مهبولق قرتو نوظعتي

 بصملا مهءاج اذإ يأ «هذه انتل اولاق ةنسحلا مهتءاج اذإف» للقف ًارفكو ًادرمت الإ | اودادزي مل دئادشلاو

 ىأ «هعم نمو ىسومب اوريطي ةئيس مهبصت نإوإ» كلذل نوقحتسم نحنو اندعسبو انل هذه اولاق ءاخرلاو

 ًادر ىلاعت لاق مهمؤشب اذه : اولاق يأ نينم ؤملا نم هعم نمو ىسومب اومءاشت ةدشلاو بدجلا مهءاج اذإو
 لاق ىسوم مؤشب سيلو هللا ريدقتب رش وأ ريخ نم مهبيصي ام نإ يأ «هللا دنع مهرئاط افإ الأ» مهيلع

 يأ «نوملعي ال مهرثكأ نكلو» "”همكحو هلق نم الإ مهم ؤش سيل هللا لبق نم رمألا : سابع نبا

 نم ىسوم اي هب انيتأت ءيش يأ: ىسومل نوعرف موق لاق يأ 4نينمؤمب كل نحن اف اهب انرحستل يآ نم هب انتأت امهم
 اولاق مث ةيأ اهومس فيك تلق نإف : يرشخغغزلا لاق كل نمؤن نلف هيلع نحن امع انفرصتل تازجعملا

 «”يهلتلاو ءازهتسالا كلذب اودصق امنإو ةيآ اهنأ مهداقتعال ةيآ اهومس ام : تلق ؟ «اهب انرحستل»

 نوكليي اوداكو هيف اوماع ىتح ديدشلا رطملا مهيلع انلسرأ يأ «نافوطلا مهيلع انلسرأف# ىلاعت لاق

 مهيلع انلسرأو يأ «دارجلاو» “رامثلاو عورزلل ةفلتملا ةقرغملا راطمألا ةرثك نافوطلا : سابع نبا لاق

 مهبوبح رخن ىتح سوسلا وهو «لسّسَقلاو» مهبايث لكأ ىتح مهرايثو مهعورز لكأف دارجلا كلذك
 هصميف هدلجو مهدحأ بوث نيب لخدي ناك روهشملا لمقلا وه : ليقو دارجلا هكرت ام عبتتو

 همف ىلإ عدفضلا تبثو مهدحأ ملكت اذإو مهماعطو مهتويب تألم ىتح عدفض عم «عدافضلاوإ

 يأ «تالّصفم تايآإ» ًامد هودجو الإ رهخ الو رثب نم نوقتسي (ف امد مههايم تراص يأ «مدلاو»

 ًاموق اوناكو اوربكتساف# ن اهإلا نع اوربكتسا كلذ عصو تاظعو ربع اهيف تارهاظ تامالع

 لزن نيحو يأ «زجرلا مهيلع عقو املو» مارجإالا يف مهولغل اهب ناميالا نع اوربكتسا يأ «نيمرجم
 ءالبلا انع فشكيل كبر انل عدا يأ © كدنع دهع امب كبر انل عدا ىسوم اي اولاق روكذملا باذعلا مهب

 نم كدنع ام قحب انل ءاعدلا نم كيلإ بلطن ام ىلإ انفعسأ يأ : ىرشخرلا لاق ةوبنلا نم هب كمركأ ام قحب

 مال ماللا « ليئارسإ ين كعم نلسرنلو كل ننمؤنل ّرجرلا انع تفشك نشل «©ةوبنلاب هتماركو هللا دهع
 ينب حارس نقلطنلو هب تئج - امي نقدصنل ىبسوم اي هيف نحن يذلا باذعلا انع تعفر نثل هللاو يأ مسقلا

 #هوغلاب مه لجأ ىلإ باذعلا مهنع انفشك الف لايعألا لذرأ ٍِق مهنومدختسي اوناك دقو « ليئارسإ

 ١45/١ فاشكلا (7) . "7/9 يناعملا حور )١(

 ١44/7 فاشكلا (4) . 48 /؟ ريثك نبا رصتخم (؟)



 فارعألا ةروس (/) عوام

 © لبو" نإ بدم للسلوك قدور نَعَتفَمُك نإ لدنع ٌدهَ دبل ذأ ىسوملي ول رم ص اع ىلع ساو سر صم ص م ص عل ع نيس الل لا سمس ريم وو
 م2246 هدو جر سموم ولام سلول صو ضرس ننال رق ا

 مهنأب ميلأ ىف مهلتقرغاف مهنم انمقتنأف 9 َنوُنكَتي مهاد هوغللب مُهِلَجأ إبلا مَع انفشك الف

 يبل ابِرثَعمَو ضرأل اقر رم نوُفعطتس أوثاك يذلا مْوَمْل اَنْجروَأَو © َنيِلَْغ انبئعأوناكو انتل اتباع ودا
 وعلو د روسو رص جل م لس سولو همم ل م درو ةود

 هد ل نزل ا

 0 ءاص  صص نوصل ص ساو وام جاع سر

 ىسوملي ولاَ مل ماتصأ لع َنوُفُكحَيم وق لع أوك اق رحبلا لبو "رس ين |نذولجو ح0 َنوُشرحي أوناك امو

 جرس سةر مك“ خةروءودمرز يسمع ل عموم لاو <

 أوناك ام لطلب و هيف مهام ربنم الون نإ و َنولهَجي موق نإ َلَكَدَماَءْمك مئاَجَكِإاَنل لَمْ

 وه : سابع نبا لاق دب الو هيلإ نولصاو مه نامزلا نم دح ىلإ باذعلا مهنع ىسوم ءاعدب انفشك املف يأ

 مهنم انمقتنافإ» رفكلا ىلع نورصيو مهدوهع نوضقني مه اذإ يأ «نو كني مه اذإ» قرّخلا تقو
 يأ «نيلفاغ اهنع اوناكو انتايآب اوبذك مهنأبا# رحبلا ىف قارغإلاب مهنم انمقتناف ىأ #«ميلا يف مهانقرغأف

 نوفعضتسي اوناك نيذلا موقلا انثروأوإ اهب مهتالابم مدعو اهنع مهضارعإو هللا تايآب مهبيذكت ببسب

 مهانكلمو مل ضرأ ةمدخلاب نولذتسي اوناك نيذلا ليئارسإ ينب انئروأو يأ «اهبراغمو ضرألا قراشم
 كبر ٌةملك تّقو» تارمثلا ةرثكو تاريخلاب «اهيف انكراب يتلا» اهيراغمو اهقراشم :اهيحاونو اهتاهج عيمج
 ىلع مهايإ هرصنو ضرألا يف ليئارسإ ينبل نيكمتلاب قداصلا هللا دعو مت يأ «ليئارسإ ينب ىلع ىلا
 يف اوفعضتسا نيذلا ىلع نمت نأ ديرنو# هؤانث لج هلوق يه ىنسحلا هئملكو : يربطلا لاق مهودع
 ناكام انرمدوإ ىذألا ىلع مهربص ببسب يأ «اوربص اهب ةيآلا 4*2 . . ةمئأ مهلعجنو ضرألا

 نوعرف اهديشي ناك يتلا تارامعلاو روصقلا انرمدو انبرخ يأ «نوشرعي اوناك امو هموقو نوعرف عنصي
 نع ثيدحلا ءىدتبيو هموقو نوعرف ةصق يهتنت انه ىلإو « عرازملاو تاثجلا نم نوشرعي اوناك امو هتعامجو
 هيلع هلوسرل ةيلست . ماظعلا تايآلا نم مهارأو . ماسجلا معنلا نم مهيلع هللا قدغأ امو ليئارسإ ينب
 رحبلا ليئارسإ ينبب ب انربع يأ «رسحبلا ليئارسإ يشيب انز اجو ىلاعت لاق مهن ءا ام مالسلاو ةالصلا

 ىلع اورم يأ 4م .مانصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اًوُتافإ نآلا سيوسلا جيلخ دنع ِمْزلُقلا رحب وهو
 هدبعن أنص انل لعجا يأ 4ةملا مهلامكأإ انل لعجا ىسوم اي اولاقإ» مهل مانصأ ةدابع ىلع نومزالي موق

 يسوم عرش يف كلذ نوكي نا اودارأف اوأر ام اونسحتسا مهنأ رهاظلا : ةيطع نبا لاق اهنودبعي مانصأ مهل امك
 موق مكنإ لاقإ» ©” ةدابعلاب هدرفُت أشإ انل لعجا ىبومل نر ولا ىلإ هب برقتُي ام ةلمج يفو
 : ىرشغزلا لاق ريظنلاو كيرشلا نم هنع هّرني نأ بجي امو هللا ةمظع نولهجت موق مكنإ يا «نولهجت

 , هدكأو قلطملا لهجلاب مهفصوف ىربكلا ةزجعملاو . ىمظعلا ةيآلا نم اوأر ام رثأ ىلع مهوق نم بجعت

 ما/8/4 رحيلا (؟) 19/7/17 ىربطلا )١(



 عدو عسانتلا ءزجلا

 سر اس ريب رس سو ل موم ا و - مام لس جعل حو سوما مص م لموسم

 ركنوموسا نوف لا ءْنم مدنين او 8 نطلع اهل كأم لف 25 نولمعي

 مارا موس ص مور سد يما م ريو ص ص ل جر اس مو ع ن2 27 00
 نئسوم اندعاوو « 4 مطب نياك ملك أك ءاسن نويحتسيو رك أنبا نولي ٍباَّذَعْلا ءوس

 سم سالم وسم جو مر ماسر سس 20 سلم را رس تام ص ل يح ماس كوم

 حربا ىو ىف نفل وره هيخأل ئموم ٌلاَفو هليل نعبرأ ةدير اقيم مق رشمياهل ذممتاو ةآيل نيا

 سام مصاص رش ص را ل ل هلم قام . 2

 َلاَق كيلر قرأ َبَرَلاَف رهبر رهَمَلو انتاقيمل ىسوم ءاجامْلو » تيدسَقمْلا َليِبَس ْمِئاَلَو الو

 نم هيف مه ام رمدم كلاه يأ «هيف مه ام ٌرِبتُم ءالؤه نِإ» ”عنشأ الو مهنم ىأر ام مظعأ لهج ال هنأل

 مهنأل ةيلكلاب لحمضم مهلمع لطاب يأ «ن و لمعي اوناك ام لطابو# مانصألا ةدابع وهو لطابلا نيدلا
 مكل بلطأأ يأ «نيملاعلا ىلع مكلضف وهو أه مكيفبأ هللا ريغأ لاقإ» ةدابعلا قحتسي ال ام اودبع
 : يربطلا لاق ! ! ةليلجلا معنلاب مكريغ ىلع مكلّضف هللا نأ لاحلاو ةدابعلل قحتسملا هللا ريغ ًادوبعم

 يأ «باذعلا ءوس مكنوموسي نوعرف لآ نم مكانيجنأ ذإو9 "”مكنامزو مكرهد يملاع ىلع مكلضف
 عاونأ عظفأ مكتوقيذي نوعرف موق نم مكتيجنأ نيح مكيلإ ينم تفلس يتلا معنلا ليئارسإ ينب اياوركذاو

 نوقبتسيو روكذلا نوحبذي يأ #مكءاسن نويحتسيو مكءانبأ نولتقي# هلوقب هرسف مث هأوسأو باذعلا
 ءالتباو رابتخا باذعلا اذه يفو يأ «ميظع مكبر نم ءالب مكلذ يفو# ةمدخلا يف نهناهتمال ثانإلا

 متف رشعب اهانمقأو ةليل يل نيثالث ىسوم اندعاوو# ؟ هنوركشت الفأ هنم مكاجنف ميظع مكل هللا نم

 تمتق ٍلايل رشعب اهانلمكأو ةليل نيثالث يضم دعب انتاجانل ىسوم اندعو يأ «ةليل نيعبرأ هبر تاقيم

 مهودع هللا كلهأ نإ رصمب وهو ليئارسإ ينب دعو ىموم نأ يور : يرشختزلا لاق ةليل نيعبرأ دعب ةاجانملا

 هرمأف باتكلا هبر ىموم لأس نوعرف كله ايلف . نورذي امو نوتأي ام نايب هيف هللا دنع نم باتكب مهاتأ
 هللا ىحوأف كوستف « هتحئار ريغت » همف فولخ ركنأ نيثالثلا متأ املف ةدعقلا يذ رهش وهو موي نيثالث موصب
 اهيلع ديزي نأ ىلاعت هرمأف ! كسملا حير نم يدنع بيطأ مئاصلا مف فولخ نأ تملع امأ : هيلإ ىلاعت

 مهيف يتفيلخ نك يأ «يموق يف ينفلخأ نوره هيخأل ىسوم لاقوإ» 'ةجحلا يذ نم مايأ ةرشع
 نودسفي نيذلا قيرط كلست الو مهرمأ حلصأو يأ «نسيدسفملا ليبس عبتت الو حلصأوإف عجرأ نأ ىلإ

 يذلا تقولل ىبوم ءاج الو يأ «هّبر همّلكو انتاقيل ىسوم ءاج الو هلل مهتيصعمب ضرألا يف

 رظنأ ةسدقملا كتاذ ينرأ يأ #كيلإ رظنأ ينرأ بر لاقإ» ةطساو ريغ نم هملكو هبر هاجانو هيف هاندعو

 ٌرظنا نكلو ينارت نل لاق © هيلإ رظنلا لأسف همالك هعمسأ ال هبر ةي ؤر ىلإ قاتشا : يبطرقلا لاق اهيلإ
 ةينبلا هذه نإف ايندلا ىف يتيؤر عيطتست نل هبر هباجأ يأ « ينارت فوسف هناكم رقتسا نإف ليجلا ىلإ

 لزلزتي ملو هناكم لبجلا تبث نإف ليجلا وهو كنم ىوقأ وه ا لتس نكلو كلذب اهل ةقاط آل ةيرشبلا

 هًاقعص ىسوم رخو اكد هلعج لبجلل هب ر ىَلحَت املفإ» كل ةقاط الف ألإو يتي ؤرل تبثت ىأ ينارت فوسف

 ؟ا/8/9 يبطرقلا (4) 1١8١/5 فاشكلا (*) . 84/١ يربطلا (5) ٠/9 فاشكلا (5)



 فارعألا ةروس (/) د

 م و ل ملمع عةغم خخ معا ةداد مم م اص ل لا مر ل تعال

 كد ,هلعج بحل ر,هبر لجن لِجت انف يئدبرت ٌفوسف رهن ةك مرقس نإ بخ لإ ظنا كلو نسر ل

 م روض اص هعمل م ما اس ا س يي خمس

 َكئِيفطصأ ىلإ خوموملي َلاَق 5 َنيِنمْؤَمْلا وأ ان اوَكيلإ تب كتدحبس لاَ َقاَقأ لف اقعَص نموم رخو

 نو لك نم جاولألا ف رهل انبتكحو هو َنيِرْكَشلا نم نكو كتِدناءآم دخن ىهلكي و تسر ساد لع 001 راس ع لحس سس حظر
 مم .2 07 ري اة مول لروما جرب ملول رع 2 ات دل اا يا

 ©9 َيِسَمْلاَر ادرك ْواَساهَسْحأ أود كمْ مو وهب هذ ل ل اليصفتو ةظعوم

 م ا ةهدض - لا ء وص م هدو دا( دب سا ريب ل مصل ل تر سلا جس يي يع

 ليبس اوري نإو امو اونمؤي ال هيا ءلك وري نإ و يحل ٍريغي ضرألا ىف نوربكتي نيذلآ ىتلب ,!ءنع فرصام
 م

 ام لوه نم هيلع ًايشغم ىبموم طقسو تّتفتو لبجلا كدنا رصنخلا ةلمغأ فصن ردق هللا رون نم رهظ املف ىأ

 يفو "هيلع ًايشغم ىسوم رخو ًابارت راصف رصنخلا ردق الإ لبجلل هناحبس هنم جت ام : سابع نبا لاق ىأر
 هتيشغ نم احص املف يأ «نينمؤملا لوأ انأو كيلإ تبت كناحبس لاق قافأ املفإ لبجلا خاسف : ثيدحلا

 نينم ؤملا لوأ انأو ايندلا يف كتي ٌؤر يلا ؤس نم كيلإ تبت ايندلا يف دحأ كاري نأ ةئربتو بر اي كل ًاهيزنت لاق
 ىلع كترتخا يأ « يمالكبو يتالاسرب سانلا ىلع كتيفطصا ينإ ىسوم اي لاق كلالجو كتمظعب

 نم كتيطعأ ام ذخ يأ #كتيتآ ام ذخف#» ةطساو نودب كايإ يميلكتبو ةيهلإالا ةلاسرلاب كنامز لهأ

 وبأ لاق معنلا لئالج نم كاطعأ ام ىلع كبر ركشاو «نيركاشلا نم نكو#» ةمكحلاو ةوبنلا فرش

 كتعنم نإ : ليق هنأك ةي ؤرلا لاؤس ىلإ ةباجإالا مدع نم مالسلا هيلع هتيلستل ةقوسم ةيآلاو : دوعسلا

 هل انبتكو»«7 اهركش ىلع ٌرباثو اهمنتغاف نيملاعلا نم ًادحأ طعأ مل ام ماظعلا معنلا نم كتيطعأ دقف ةي ؤرلا
 ليصفتو ظعاوملا نم مهنيد يف هيلإ نيجاتحم ليئارسإ ونب ناك ءيش لك هل انبتك يأ يش لك نم حاولألا يف
 اهب اوظعتيل يأ #ءيش لكل ًاليصفتو ةظعوم ةاروتلا حاولأ يف كلذ لك مارحلاو لالحلل ةنيبم ماكحألا

 مزعلا يلوأ نأش ماهتجاو ّدجب ةاروتلا ذخن يأ «ةوقب اهذخف#» ةيعرشلا فيلاكتلا لكل ًاليصفتو اورج دزيو
 نود مئازعلاب ذخألاك لضفألا رايتخا ىلع ثحلاب ليئارسإ ينب رمأو يأ «اهنسحأب اوذخأي كموق رمأو»

 نإ ل مو ىلاعت لاق امك راصتنالا نم لضفأ ربصلاو ٠ صاصقلا نم لضفأ وفعلاف صخرلا
 راد مكيرأسإ» "" هموق هب رمأ امم دشأب اهذخأي نأ نيوع رم 1 سابع نبا لاق «رومألا مزع نمل كلذ

 الف اوربتعتل مهقسفل اورّمُدو مهنم ترفقأ فيك - هموقو نوعرف - نيقسافلا لزانم نورتس يأ #نيقسافلا

 نيذلا يتايآ نع فرصأس# راجزنالاو رابتعالل ةبجوم اهلهأ نع ةيلاخ يهو اهتي ؤر نإف « مهلثم اونوكت

 .اهيف امب نوربدتي الو(نوركفتي الف يتايآ مهف نع نيربكتملا عنمأس يأ «قحلا ريغب ضرألا يف نوربكتي
 نيذلا ةبقاع نم نيبطاخملل راذنإ هيفو : يرشغزلا لاق مهربكت ىلع مهل ةبوقع مهبولق ىلع سمطأو

 ٍقيآ لك اَوَرَي نإو» ”مهليبس مهب كلسيف مهلثم اونوكي الثل اهب مهرفكو مهربكتل هللا تايآ نع نوفرصُي

 )١( يربطلا ١//41 . )7( دوعسلا وبأ ١/ 146 )#( يربطلا ١7/ 1١١١ ) )4فاشكلا 1١66/7



 عاد عساتلا ءزجلا

 506 اناس م ويمص

 0١ َنيِفَع نع اونكو انياب أوبَدَك مه | يالي كب يَْلأ ٌليس ورب نإو اليبس هوُدَخياَل دْضرلا

 - را سوصورلا مم سرر سوك

 نم نووم موك دعو( َوَمحَي اوناك امال دوري لع هلم ٌتطِبَح ةرعآلا ءاَفلَو انتا اود نيل

 ريم _عو هيو“ رص محرم ير رق يبرم ل رم رق 2 د مسلح راد ص سل رئت سس حا سا م

 ه2 نييللظ أوناكو هوذحنأ البيس مهيدبي الو مهسكبال رهنا اوري ملار 1 هل اذَسَج الَخَي ميولح نم ءودعب

 مسا خام رسما ملام و وامام ما م موماوم وو مش هسو ظكال يم ساد غووعمص ماد 2م

 0 نب رس نم وكان رْفغَيَو ابر محرر نبل أولا اوُلَص َدَق مهن اوأرو مهيديأ قف طقس امل

 ال ةينابر ةزجعم لك اوَري وأ مهيلع ةلزنملا تايآلا نم ةينآرق ةيأ لك اودهاشي نإو ىأ «اهب اونمؤي ال

 نإو» هوكلسي ال حالفلاو ىدهلا قيرط اوري نإو يأ ًاليبس هوذختي ال دْْرلا لبس اوري نإو) اهب اوقدصي

 مهانيدهف# هلوقك هوكلس داسفلاو لالضلا قيرط اوري نإو ىأ «ًاليبس هوذختي 'يغلا ليبس اوري
 هعرشو هللا ىذه نع فارحنالا كلذ ىأ «انتايآب اوبذك مهنأب كلذ «ىَدُا ىلع ىمعلا اوبحتساف
 ال ثيح مهتداعس اهب يتلا تايآلا نع مهتلفغو يأ «نيلفاغ اهنع اوناكوإ هللا تايآب مهبيذكت ببسب
 يأ «ةرخآلا ءاقلوإ» هللا لزنأ امب اودحج ىأ «انتايآب اوبذك نيذلاو# نوربتعي الو اهيف نو ركفتي

 مهلارعأ تلطب يأ « مهلامعأ تطبح 8 توملا دعب ثعبلاب اونمؤي مل يأ ةرخآلا يف هللا ءاقلب اوبذكو

 لم# ناميالا مدعل اهباوث بهذو اهاثمأو ةقدصو محر ةلصو ناسحإ نم ايندلا يف اهولمع يتلا ةيريخلا

 نم ىسوم موق ذختاوإ» ؟ ايندلا يف اولمع امب الإ نوبقاعي وأ نوباتُي له يأ «نولمعي اوناكام الإ نورّجي
 ينب نم لض نم لالض نع ىلاعت ربخي : ريثك نبا ظفاحلا لاق «راوخ هل ًادسج ًالجع مهّيلح نم هدعب
 هيف حور ال ًادسج ًالجع هنم مه لكشف . يلحلا نم ئرماسلا مه هذختا يذلا لجعلا مهتدابع يف ليئارسإ
 «هدسعب نمإ» ىنعمو ""رقبلا توصك توص يأ راوُخ هل عمسي راص ىتح هيف حيرلا لاخدإب لاتحا دقو
 ماهفتسالا «ًاليبس ميد الو مهملكي ال هنأ اوري ملأإ» هبر ةاجانمل روطلا ىلإ ىموم باهذ دعب نم يأ

 هنإف ٠ قزارلا قلاخلا تافص نم ءىب هيف سيل هنأ عما هوذختاو لجعلا اودبع فيك يأ خ خيبوتلاو عيرقتلل

 «نيملاظ اوناكو هوذختا» ؟ًاطإ ذختي فيكف ةداعسلا ليبس ىلإ مهتياده ةردق الو مالكلا ةردق كلمي ال

 ظفل ريركتو ٠ اهعضوم ريغ يف ءايشألا اوعضو ثيح مهسفنأل نيملاظ اوناكف ًاهلإ ! هوذحتاو لجعلا اودبع يأ

 مهمدن دتشاو مهتيانج ىلع اومدن ىأ « مهيديأ يف طقس املو# مهيلع عينشتلا ديزل «اوذخنا#

 مهنويعب هورصبأ مهنأكًايلج ًانيبت مههالض اونيبت يأ «اولض دق مسهنأ اوأرو» لجعلا ةدابع ىلع مهترسحو

 نم ننوكنل# هترفغمو هتمحرب هللا انكرادتي مل نثل يأ «انل رفغيو انبر انمحري مل نشل اولاق#
 زع هللا ىلإ ءاجتلاو مهبنذب مهنم فارتعا اذهو : ريثك نبا لاق نيكلاه ا نم ننوكنل يأ 4«نيرساخلا
 «” لجو

 « مهرئاط# ظفل نيب نأ مكقابط ةئيسلاو ةنسحلا ظفل نيب «ةنسحلا مهتءاج اذإفإل- ١ : ةغالتلا

 ه١ /؟رصتخملا(؟5) .١ 81/17 ريثك نبا رصتخم(١)



 فارعألا ةروس (7) قف

 بطاخملا نهذ يف ةروصلا راضحتسال عراضملا ىلإ يضاملا نع لدع #« عنصي ناك ام انرمدو## - ؟

 اوشرع امو اوعنص ام لصألاو #نوشرعي اوناكامو# هلثمو

 عبطلاك مهنم كلذ نأب اراعشإ متاهج : لقي ملو نولهجت ظفلب ىتأ 4نولهجت موق مكنإ# -
 . " لبقتسم الو ضام يف هنع نولقتني ال ةزيرغلاو

 ليبس جهن ىلع ضحلا يف ةغلابملل باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيف 4نيقسافلا راد مكيراسإ» - 4
 . مهمرأس : لاقي نأ لصألاو . نيحلاصلا

 اهغهدي ىلع ضعي مدانلا نأل مدنلا ةدش نع ةيانك وهفةيانكلا باب نم اذه # مييديأ يف طقس املو#-ه

 2 قابط #براغم»و «فراشو طفل نيبدك

 كلذ ةلزتعملا تركنأو ةرخآلا يف مهبر نوري نينم ملا نأ ىلع ةبطاق ةنسلا لهأ بهذم : :ةحشتت
 ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأل ٌليلد يه لب كسمتم ةيآلا هذه يف مه سيلو 6 ينارت نلإ» ةميركلا ةيآلاب اولدتساو

 امو هللا ىلع زوجي ام نوملعي مالسلا مهيلع ءايبنألا نإف ىسوم اهأسي مل ًالاحم تناكول اهنأل « ةي ؤرلا ناكمإ

 ام نلأست الف» حونل ىلاعت لاق امك ظالغإو رجز باوجلا يف ناكل ةليحتسم ةي ؤرلا تناكولو , ليحتسي
 فعضل ايندلا يف وه امتإ هللا ةي ؤر نم عنملا اذهف «نيلهاجلا نم نوكت نأ كظعأ ينإ ملع هب كل سيل

 لجتأس نكلو كلذ قيطت ال كنأل ٠ ينارت نل : ىسومل لاق هللا نإ : دهاجم لاق كلذ نع ةيرشبلا ةينئبلا

 قطُي مل نِإو , تنأ ينارت نأ نكمأ يتبيهل ربصلا قاطأورقتسا نإف , دشأو كنم ىوقأ وه يذلا لبجلل

 ىلع ةليحتسم ةيؤرلا لعيب ملو ىسومل ًالاثم لبجلا هللا لعج اذه ىلعف تنأ قيطت الأ ىرحأف لبجلا

 اهركني الف «ةرظان اهبر ىلإ ةرضان رذثموي هوجو هللا باتك ةرخآلا يف ةي ؤرلا عوقوب حرص دقو . قالطوالا
 . عدتبم الإ

 بيبحلا مالك عامسب ذذلتلا نأل . هتي ؤر ىلإ قاتشا هللا مالك ىسوم ميلكلا عمس امل :ةدئاكف
 : لاق نم نسحأ دقو نينحلاو هيلإ قوشلا يف ديزي

 رايدلا نم ٌرايدلا تند اذإ ًاموي قوشلا نوكي ام حرفأو

 ىسومو . ًانمؤم ناكف نوعرف هاّبر نارمع نب ىسومف هللا ديب ةواقشلاو ةداعسلا ف

 ىسومل نيعللا ةيبرت رضت ملو « يرماسلا ىسومل نيمألا ةيبرت عفنت ملف ٠ ًارفاك ناكو ليربج هاّبر يرماسلا

 : ىنعملا اذه يف مهضعب دشنأ دقو . مالسلا هيلع ميلكلا

 لّمْؤْلا باخو ىّبر نم باخ ٌدَقف لّزألا نم ًاديعس َقَلْميَ مل ءرملا اذ

 لسرم نوعرف هابر يذلا ىسومو رفاك ليربج هاًبر يذلا ىمومف
 «نيحلصملا رجأ عيضن ال انإ . . ىلإ . .هموق ىلإ ىسوم عجر املو» : ىلاعت هللا لاق

 . )١7١( ةيآ ةيابغ ىلإ (190) ةيآ نم
 ؟ال6/6 رحبلا بحاص هدافأ )١(



 117 عساتلا ءزجلا

 امو . ليئارسإ ينب عم مالسلا هيلع ىسوم ةصق نع ثدحتت ةميركلا تايآآلا لازت ال : هةتساتلا
 باحصأإ» ةصق تايآلا تركذ دقو . نايصعلاو دوحجلا نم هب اهولباق امو . معنلا نم مهيلع هللا قدغأ

 ةربع كلذ ىفو . ةدرق مهخسسم ىلاعت هللا نأ فيكو هيف دايطصالاب تبسلا موي مهءادتعاو # ةيرقلا

 . نيربتعملل

 اهلصأ «مأ نبا فيسأو فيسأ وه لاقي بضغلا وأ نزحلاةدش : فسألا «ًافسأ» : صتسفغللا
 ثيدحلا فو هوركم نم ناسنإالا بيصي امب رورسلا : ةتاهشلا «تمشت# نيلو فاطعتسا يهو يمأ نبا

 عجرو بات اذإ دوه داه : لاقي انبت ماندم) ةديدشلا ةلزلزلا «ةفجرلا» (ءادعألا ةتامش نم كب ذوعأو )
 يذلا لقثلا رصإالا لصأو ةقاشلا فيلاكتلا «مهرصإ» دئاه تينج امم ؤرما ينإ : رعاشلا لاق دئاه وهف

 هورقو هو رزع# ديدحلا نم ديلا وأ قنعلا يف عضوي اموهو لع عمج «لالغألاط كارجلا نع هبحاص رصأي
 «نذأت» ليئارسإ ىن ينب نم ةليبق لك ىلع قلطأ مث تنبلا دلو وأ دلولا دلو وهو طبس عمج #ًاطابسأ» هورصنو

 رشلاو ءوسلاب هريغ فلخي نم ماللا نوكسب «فّلَخ» مهقيذي «مهموسي» مالعإلا ىنعمب ناذيإالا نم نذآ
 . يرو امو : ا ا

 هدم ءج4 جرئ ال م م لا كه

 الاقي أ 0 يني نيو ال َلاَق امس أ َنبْصَع ءهِموَق ّل ّلِإ قسوم عجر املو
 مل ع مسخ أ 1 2 د م * هد

 هلآ نإ م 0

 ير ل ري

 «عننإ يح ا 200 «0) َنيشظلا مْوَمْلا عم بلع ال

 امم «نابضغإ ةاجانملا نم ىسوم عجر املو يأ هًافسأ نابضغ هموق ىلإ ىموم عجر امو : سريراسفللا
 دعب هومتلعف ام سئب ىأ «يدعب نم ينومتفلخ |مسئب لاق نزحلا ديدش يأ «ًأافسأ» لجعلا ةدابع نم هولعف

 عجري ىتح ىسوم راظتنا وهو مكبر رمأ نع متلجعأ يأ «مكبر رمأ متلجعأ» لجعلا متدبع ثيح يتبيغ
 نم هارع امل حاولألا حرط يأ عديلإ هرج هيخأ سأرب ذخأو حاولألا ىقلأوإو راكنإلل ماهفتسالاو ؟ نوطلا نك
 هنم ًانظ هيلإ هرجي نوراه هيخأ سأر رعشب ذخأو . لجعلا ةدابع نم هلل ًابضغ رجضلا طرفو .٠ بضغلا ةدش

 دقو هموق نياعامل: سابع نبا لاق هناحبس هلل بضغلاديدش مالسلا هيلع ناكو كلذ نع مهفك يف رّصق هنأ

 موقلا نإ ْمأ نبا لاقط 2"'هيلإ هرجي هيخأ سأرب ذخأو هلل ابضغ اهرسكف حاولألا ىقلأ لجعلا ىلع اوفكع
 موقلا نإ  ”قفرتو فاطعتسا ءادن وهو - يمأ نبا اي نوراه لاق يأ # يتنولتقي اوداكو ينوفعضتسا

 الو ءادعألا يب تمشت تمشت الف)» مهحصن يف رّصقأ مل انأف كلذ نع مهتيبن نيح يلتق اوبراقو ينورهقو ينولذتسا

 دادع يف ينلعجت الو ىلإ كتناهإب اوتمشيو يب ءادعألا رسُي ىتح لإ ءىس ال يأ «نيملاظلا موقلا عم ينلعجت
 رفغا بر لاق# لجعلا اودبع نيذلا يأ «نيملاظلا» : دهاجم لاق ريصقتلا ىلإ ةبسنلا وأ ةذخا ؤملاب نيملاظلا

 )١( ىربطلا 17/1١ ) )7همأو هيبأل هقيقش وهف الإو هدنع عجنأو قرأ نوكيل « مأ نبا » لاق امنإو : ريثك نبا لاق .



 فارمعألا ةروس (0) عال

 مسا مورد

 هج ©> َنرفَمْلا ىرَجت َكِلدَكَو
 0س الآ مول سد تع اب اع

 ايندلآ ةؤيحلا ىف ةلذوميبر نم بضغ مهل انيس لجعل اوُدَحنأ َنيلآ َن

 نع تكَسامْلَو يو محر رول اهدعب نم كَبرَنإ اونما ةواهدعب نم وبات متاعيسلا أولم َنيّلآَو
 عمد 0 م ري سموم ع سم يه رص تدع رورو مل رواد

 رهموق سوم راتخأو 02 نوبهربي مهبرل مه نيذلل حر ىده اهتَحس فو حاول ا رح ُبَضَخْلأ سوم

 مام هرم تاس

 لَعف اهب كلب ىلبإ و لبق ني مهتكَلمأ َتن َتْنْسَوَل بر لاَ ةَمحرلا مهل َدَحأآََ اًنِفيِمل الجر نعم

 ريصقتلا نم مالسلا هيلع نوراه ةحاس ةءارب ىسومل ققحت امل 4نيمحارلا محرأ تنأو كتمحر يف انلخدأو يخألو يب

 هنم طرف امت هسفنل رفغتسا : يرشخغزلا لاق ةيآلا# يخألو يل رفغا» لاقف هيحألو هل ةرفغملا كلذ دنع بلط

 لازت الو . هتمحر نع اقرفتي الا بلطو . ةفالخلا نيح يف هنم طرف نوكي نأ ىسع ام هيخألو . هيخأ ىلإ
 يأ «/ايندلا ةايحلا يف ةلذو مهبر نم ٌبضغ مهانيس لجعلا اوذختا نيذلا نإ# ”ةرخآلاو ايندلا يف امل ةمظتنم
 ايندلا يف مههانيو . نمحرلا نم ديدش بضغ مهبيصيس ًاهِإ هوذختاو -رقبلا ركذ  لجعلا اودبع نيذلا نإ
 لتق ىتح ةبوت مهل لبقي مل ىلاعت هللا نأ وهف ليئارس] ينب لان يذلا بضغلا امأ : ريثك نبا لاق ناوهماو لذلا
 ابك ىأ « نيرتفملا يزجن كلذكو# «"ايندلا ةايحلا ف ًاراغصو الذ كلذ مهبقعأف ةلذلا امأو « ًاضعب مهضعب

 نب نايفس لاق هللا ىلع بذكلا ىرتفا نم لك يزجن كلذك لالذإالاو بضغلا لالحإب ءالؤه انيزاج

 حئابقلا اولمع يأ هاونمآو اهدعب نم اوبات مث تائيسلا اولمع نيذلاو# "”ليلذ ةعدب بحاص لك : ةنبيع
 اهدعب نم كبر نإإ هيف اوصلخأو مهناميإ ىلع اومادو اهفارتقا دعب نم هللا ىلإ اوعجرو اوبات مث يصاعملاو
 ةيآلا فو : يسولألا لاق مهب : ميحر مهبونذل روفغل ةبوتلا كلت دعب نم دمحم اي كبر نإ يأ «ميحر ٌروفغل

 ساون يبأ لوق فطل امو : ”لجأو مظعأ همركو ىلاعت هللا وفع نإف تمظعو تلج نإو بونذلا أب مالعإ

 : هل ىلاعت هللا رفغ

 مظعأ كوفع نأب تملع دقلف ةرثك يبونذ تمُظعع نإ بر اي

 (0؟ مرجملا ٌريجتسيو ذولي نمبف نسحم الإ كوجْرُي ال ناك نإ

 ةاروتلا حاولأ يأ «حاولألا ذخأ# هموقو هيحنأ ىلع ىموم بضغ نكس يأ «بضغلا ىسوم نع تكس املو#

 مهداشرإب قلخلل ةمحرو قحلل ةياده بتُكو اهيف خسُن اهفو يأ «ةمحرو ىده اهتخسن يفوإ» اهاقلأ ناك يتلا
 ىلع هباقع نوشخيو هللا نوفاخي نيذلل ةمحرلا هذه يأ «نوبهري مهرل مه نيذلل# نيرادلا ةداعس هيف ام ىلإ

 اودبعي مل نمم ًالجر نيعبس هموق نم ىبموم راتخا يأ هانتاقيمل ًالجر نيعبس هموق ىسوم راتخاو» هيصاعم
 فجر املف يأ «ةفجرلا مهتذخأ |لفط لجعلا ةدابع نع راذتعالل هيف نايتبالا هبر هدعو يذلا تقولل لجعلا

 مالستسإلاوعرضتلا هجو ىلع ىسوم لاق يأ #يايإو لبق نم مهتكلهأ تئش ول بر لاقإب اوقعصو لبجلا مهب

 3/٠/8. يناعملا حور (4) . 18/1١ يربطلا (") . 587 /؟ رصتخملا (؟) 0 فاشكلا (1)



 عام عساتلا ءزجلا

 س عم <. م مصل حل جا 2 امص سس اص ع
 ا

 تارستور كر روت أ همك نم ىدُمتو ءآََل نم ابو ُلِضَن َكشف الإ يه إم ايقسلا

 مصاص دوو ل لس

 دي ُبيصأ ادع لَك [ندهاَنِ ةرخألا ىفو ٌةَنَسَح ايلا هذله ىف ال ْبْيححَأَو د 0 029 نيرفلغْلاريخ

 رورم اس رصرملا 2 معو ل سس - جرب ء م سوما هام جا

 نونو انتلياعي ب هنو َةوَكَرلأ نوتؤبو نوقتي نيذلل اهبتك اسف ٍءْىش لك ثعسو ىتمحرو ُءاَسأ نم
 . ري سود | رئورور رى ةهرر ه2 م هة مم مد

 مهلهنيو فورعملاب مرمي ل خلا ةلروتلا ىف مهدنعابوتكَم , هنود ىَدْل ألى كرس نوع لب ند

 انكلهتأ» ءاشت ام لعفت تنأو كرهق ثحتو كديبع اًنإف تلعفل كلذ لبق انكلهت نأ براي تئشول : هللا رمأل
 انرأ# : مهلوق يف نوعبسلا ءاهفسلا ءال ؤه لعف امب ليئارسإ ينب رئاسو انكلهتأ يأ ؟ هانم ءاهفسلا لعف امب

 لاق انريغ بونذب هللأ اي انبذعت ال : لوقي هنأكف للذتو فاطعتسا ماهفتسا ماهفتسالاو ؟ 4ةرهج هللا
 هيلإ نورذتعي ليئارسإ ينب نم سان يف هيتأي نأ مالسلا هيلع ىسوم رمأ هللا نإ : يدسلا ةياور يف يربطلا

 اورذتعيل مهب بهذ مث هنيع ىلع ًالجر نيعبس هموق نم ىسوم راتخاف ًادعوم مهدعوو . لجعلا ةدابع نم

 مهتذخأف هانرأف هتملك دق كنإف .ةرهج هللا ىرن ىتح ىبوم اي كل نمؤن نل :اولاق ناكملا كلذ اوتأ املف
 دقو مهتيتأ اذإ ليئارسا ينبل لوقأ اذام بر : لوقيو هللا وعديو يكبي ىسوم ماقف . اوتاف ةقعاصلا

 ليئارسا ينب نم رايخألا لوق اذه ناك اذإ : لوقأ « ”يايإو لبق نم مهتكلهأ تئش ول مهرايخ تكلهأ
 تثدح يتلا ةنتفلا هذه ام ىأ «كتنتف الإ يه نإ» دوهيلا ثبخ نم هللاب ذوعن ؟ مهنم رارشألا لاح فيكف

 نام هنعمل هل لصت ىأ «داشت ني يدهترءاغت نمازي لت كداغاهب نحتخالو التباو كتنحم الإ مهل
 انرصانو انرومأ يلوتم بر اي تنأ يأ هانم راو انل رفغاف انيلو تنأ» هتياده ءاشت نم يدهتو هلالضإ ءاشت

 تنأ يأ «نيرفاغلا ريخ تنأو# ةلماشلا ةعساولا كتمحرب انمحراو يصاعملا نم هانفراق ام انل رفغاف انظفاحو

 ةلمج نم اذه «ةرخآلا يفو ٌةنسح ايندلا هذه ىف انل بتكاو» ةنسحلاب اهدبتو ةئيسلا رفغت . رتسو حفص نم ريخ
 انبت يأ «كيلإ انده اَنِإ»8 ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انل تبثأو ققح يأ مالسلا هيلع ىسوم ءاعد

 امأ ىلاعت لاق يأ 4ءيش لك تعسو يتمحرو ءاشأ نم هب ٌبيصأ يباذع لاقإ» انبونذ عيمج نم كيلإ انعجرو
 ةبسن فو : دوعسلا وبأ لاق مهلك يقلخ ْتّمع دقف يتمحر امأو يدابع نم ءاشأ نم هب بيصأف يباذع

 ىضتقم ةمحرلا نأب ٌناذيإ يضاملا ةغيصب ةمحرلا ىلإ ةعسلا ةبسنو عراضملا ةغيصب باذعلا ىلإ ةباصإلا
 انتايآب مه نيذلاو ةاكزلا نوتؤيو نوقتي نيذلل اهبتكأسف# ؟دابعلا يصاعم ىضتقمبف باذعلا امأو . تاذلا

 مهلاومأ ةاكز نوطعيو يصاعملاو رفكلا نوقتي نيذلاب ةرخآلا يف ةصاخ ةمحرلا هذه لعجأس يأ «نونمؤي

 ةمحرلا مهلانت نيذلا ءالؤه يأ «يمألا يبنلا لوسرلا نوعبتي نيذلا» ءايبنألاو بتكلا عيمجب نوقّدلصيو
 هامس اغإو : يواضيبلا لاق بتكي الو أرقي ال يذلا يأ يمألا يبرعلا يبنلا ليا دمحم نوعبتي نيذلا مه

 ةاروتلا يف مهدنع ًابوتكم هنودجي يذلا» ©دابعلا ىلإ ةفاضإللاب ًايبنو . ىلاعت هللا ىلإ ةفاضإلاب ًالوسر

 ” ص يواضيبلا (#) .7,01/7 دوعسلاوبأ (؟) ١/ ١4٠. يربطلا(١)



 فارعألا ةروس (9/) قا

 ما عمم ويم 0 ةءرمص ها رخال ا م 2 0 وص ص را يسرا سس ىلا لاس ع هل 7

 عارم ٠ شلل وو 1 مولد مع ممم عمم 6
 0 كلر الا ل ةورصلو هو روعوهب يي ني

 نوم و كاز
 رع

 هللا أونماعَت تدعم هنَلِإاَل ضَرَأْلآَو ت 0 هيسيسم ا ىلإ
 2م - روم زر 1 م - 0 جر جامع 4 م همم

 م رئلئو م رب مص ورعو هموم جام ل م امو م وم موو و 3 مو اص رع مسا ربي جس

 5000000 1 و ل 520

 بتك ىف هو دمحم ةفص هذه : ريثك نبا لاق ليجنإالاو ةاروتلا يف هتفصو هتعن نودجي ىذلا يأ 4 ليجنإلاو

 مه ؤاملع اهفرعي مهبتك يف ةدوجوم هتافص لزت ملو « هتعباتمب مهورمأو هتثعبب مهمأ اورشب « ءايبنألا
 نع الإ يهني الو نسحتسم ءيش لكب الإ رمأي ال يأ هركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأيإ» ("”مهرابحأو
 ةبيطلا ءايشألا نم مهيلع مرح ام مهل لحي يأ «ثنابخلا مهيلع مرحيو تابيطلا مه ليوط حيبق ءيش لك
 لالغألاو مهرصإ مهنع عضيو ف ريزنخلا محو ةتيملاو مدلا وحن نم ثبختسي ام مهيلع مّرحيو مهملظ مؤشب

 ةبوتلا يف سفنلا لتقك لالغألا هبشت ؛ت يتلا ةقاشلا فيلاكتلا نم هوفلك ام مهنع ففخي يأ «مهيلع تناك يتلا

 نيذلافإل كلذ هبشو ًاطخ وأ لتقلا ناك ًادمع لتاقلا نم صاصقلاو بوثلا نم ةساجنلا ٍعضوم عطقو

 يذلا رونلا اوعبتاو# هنيد اورصنو هورّقوو هومّظعو دمحمب اوقدص نيذلاف يأ «هورصنو هورّزعو هب اونمآ
 ةيدهربملا ةداعسلاب نو زئافلا مه يأ «نوحلفملا مه كئلوأ» ديجملا هعرشو رينملا هنآرق اوعبتاو يأ «هعم لزنأ

 دمحم اي لق يأ قلخلا عيمجل لكي هتلاسر مومعل نايب اذه «ًاعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهمأ اي لقإ»
 عيمجل كلاملا يأ «ضرألاو تاومسلا كلم هل يذلا» ضرألا لهأ عيمج ىلإ هللا دنع نم لوسر ينإ سانلل
 ءانفإلاو ءايحإالا ىلع رداقلا هلإالا وهف هاوس دوبعم الو بر ال يأ «تيميو يبجي وه الإ هلإ ال» تانئاكلا
 يذلا يمألا يبنلا» هقلخ عيمج ىلإ ثوعبملا هلوسرب اوقدصو هللا تايآب اوقدص يأ «هلوسرو هللاب اونمآف#
 يتلا بتكلاب قدصملا بتكي الو أرقي ال يذلا تازجعملا بحاص يمألا يبنلاب اونمآ يأ «هتاملكو هللاب نمؤي

 ءاجر هرثأ اوفتقاو هقيرط اوكلسا ىأ «نودتهت مكلعل هوعبتاو#» ءايبنألا نم هريغ ىلعو هيلع هللا اهلزنأ

 ىلع نوميقتسم ةعامج ليئارسا ينب نمو يأ «قحلاب نوده ةمأ ىسوم موق نمو بولطملا ىلإ مكئادتها
 يف مهنم اولزلزت نيذلا ىلاعت ركذ امل : يرشغتزلا لاق نوروجي ال قحلا ةملكب سانلا نودبم هللا ةعيرش
 ٍنينقوم ةمأ مهنم نأ ركذ « هللا ةي ؤر بلطو . لجعلا ةدابع : نيتميظعلا ىلع اومدقأ ىتح اوباتراو نيدلا
 ًاطابسأ ةرشع يتنثا مهانعطقو#» ©" ةماقتسالا ىلع مهنودشريو مهنولديو قحلا ةملكب سانلا نودهي نيتباث

 بوقعي دالوأ نم ًادلو رشع ينثا نم ةليبق ةرشع يتنثا ىّتْش لئابق مهانلعجف ليئارسا ينب انقرفو يأ هأمثأ

 )١( /؟ فاشكلا (؟) . ه8 /؟ رصتخملا ١1



 عالال عساتلا ءزجلا

 ايو اليم دج 0 وهم مزز ل مم 2 2ع ا خا هو 5 ا كي هل ل

 رب وم ير سرا 2 اسر هم ا سر هه 2 سس ة اسوا رى حاسس

 ذِإَو 45 َنوُملَظَي مهسفنا قر اًنوملَظ امو كتف ز رام تبيَط نم أراك ئولسلاو نا
 تل مس م اه ربا سول س2 كدر م يورو 2 ى ا هم وجم سوو ظرف م دم ومو رب عسر عرس

 يطل را ا 0

 دا رك و ةيلعانلم اق طق هج # وك 3 و 1

 وري م 35 هود و سل و ريوم و جم رخ

 مهناتيح 3 ا و رغبات تكول ةرقنأ ع مهلعسو 05 50007

 ىلع مهرمأ فخيل هسيئر ىلإ « ةليبق » يأ طبس لك رمأ عجريل ًاطابسأ مهانزريمو مهانقرف يأ : نايح وبأ لاق

 لعجو « ءاملا ىلع اولتتقيو اوعزانتي الثل ًانيع ةرشع يتنثا مهل رجف اذهلو . جرح لا عقيف يف اودساحتي الئلو ىسوم
 كيال سا اح ل هدول هانا د يوم نإ ساو 1 ديزل رولا 1 وعجل هك دس لك

 هنم تسجبنافإ» هبرضف هاصعب رجحلا برضي نأ هيلإ انيحوأ يأ «رجحلا كاصعب برضا نأو» هبتلا يف شطعلا

 4 مهب رشم سانأ لك ملع دقإ» طابسألا ددعب ءاملا نمًانيع ةرشع اتنثا رجحلا نم ترجفنا يأ «ًانيع ةرشع اتنثا
 (9 هبرش ىف هريغ ىلع ًطبس لخدي ال : يربطلا لاق مهب ةصاخلا مهنيع مهنم ةعامجو طبس لك فرع دق يأ

 ناكو : يسولألا لاق اهاذأ نم مهيقيو سمشلا رح نم مهنكي مامغلا انلعج يأ «مامغلا مهيلع انللظو»

 وه يهش ماعطب مهانمركأو يأ «ىولسلاو ًنملا مهيلع انلزنأو» مهتماقإب نكسيو مهريسب ريسي لظلا
 ىمسي محللا ذيذل رئاط وهو «ىولسلا» و هنولكأيو هنوعمجي رجشلا ىلع لزني ولح ءيش يهو«نملا»

 0 ا ا ا

 يف «نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو انوملظ امو# هايإ مكانقزر يذلا ذيذللا بيطلا ءيشلا اذه نم اولك مه
 اهوضرع ثيح مهسفنأ اوملظ نكلو كلذب انوملظ امو ةليلجلا معنلا هذبب اورفكف : هريدقت فوذحم مالكلا
 انلق نيح مهل ركذاو ىأ 4متئش ثيح اهنم اولكو ةيرقلا هذه اونكسا مه ليق ذإو# هللا باذعل رفكلاب

 (ولوقوزع اهتم, يخش ناكم يأ نم ةهج يأ نع اهرايثو اهمعاطم نم اولكو سدقملا تيب اونكسا مهفالسأل
 بونذلا عيمج مكنع حمن يأ «مكتآيطخ مكل رفغتإ» انبونذ انعطْح هللأ اي : مكلوخد نيح اولوقو يأ «ةطح
 ارقلا قوق هع طوال وأ لاك هلم نتي وا نضر ا احلا هير ل نا
 ًامالك مهوقب هللا رمأ مهنم :م نوملاظلا ريغ يأ «مهل ليق يذلا ريغ ًالوق مهنم اوملظ نيذلا لّدبف نانجلا لوخد
 ىلع نوفحزي اولد هذ ًاعوشخ نيدجاس اولخدي نأ لدبو ةربعش يف ةطنح «ةطحإو لدب اولاق ثيح قيلي ال

 يأ «نوملظي اوناك امب ءامسلا نم ًازجر مهيلع انلسرأفإ» هللا رماوأب ءازهتساو ةيرخس ؟مهرابدأ» مههاتسأ

 دارملاو : دوعسلا وبأ لاق اقحالو ًاقباس رمتسملا مهاودعو مهملظ ببسب ءامسلا نم ًاباذع مهيلع انلسرأف

 . 88/9 يناعملا حور (*) . 9١لال/١* يربطلا )7١( . 6 ,5 /4 طيحملا رحبلا و
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 ١» رزولا» عج هم هدام هدوم يجز أ سم مور
 مهنمةمأ َتلاَقذِإَو 4559 27 : هوت دلك الانتباه كر منسم

 م يدم مس رجم عز جمس ح1 م و رميريرز ى.ع يررب_ يرش 0

 دو

 -ٍ رد مه ل 2 ب هدوم َّ

 ه0 جمد ةاالومم م 8ث ع معا م لسا نار رسال سورا ريس سرر 2

 ا 00

 يتلا ةيرقلا نع مهأساو» "”ًافلأ نورشعو ةعبرأ ةدحاو ةعاس يف مهنم تام هنأ يور « نوعاطلا » باذعلاب
 رحبلا برقب تناك يتلا ةيرقلا رمأ نعو مهفالسأ رابخأ نع دوهيلا دمحم اي لأساو يأ «رحبلا ةرضاح تناك
 لاق ؟ ريزانخو ةدرق هللا مهخسميملأ ؟ تبسلا موي اوداطصاو هللا رمأ اوصع امل مهب لح اذام هتطاش ىلعو

 نوزواجتي يأ «تبسلا يف نودي ذإ#» "”مزلقلا رحب ءىطاش ىلع يهو ( ةليأ ) يه ةيرقلا هذهو : ريثك نبأ
 ناتيحلا تناك نيح يأ هع مهتبس موي مهناتيح مهيتأت ذإ» تبسلا موي مهدايطصا وهو هيف هللا دح
 نوتبسي ال مويو ءاملا هجو ىلع ًةرهاظ ةريثك هيف ديصلا مهيلع مرح دقو  تبسلا موي مهيتأت « كامسألا »
 اوناك امب مهولبن كلذكإ» يفتختو مهنع بيغت لب مهيتأت ال مايألا رئاس يهو تبسلا موي ريغ يفو يأ «مهيتأت ال
 مّرحملا مويلا يف ءاملا هجو ىلع مل كمسلا راهظإب مهنحتمنو مهربتخن بيجعلا ءالبلا كلذ لثم يأ «نوقسفي

 يور : يبطرقلا لاق هللا تامرح مهكاهتناو مهقسف ببسب لالحلا مويلا يف مهنع اهئافخإو هديص مهيلع
 تببسلا موي اهذخأ نع متيم امنإ :لاقف مهيلإ ىحوأ سيلبإ نأو مالسلا هيلع دواد نمز يف تناك اهنأ
 ءاملا ةلقل اهنم جورخلا اهنكمي الف اهيف ىقبتف ةعمجلا موي اهيلإ ناتيحلا نوقوسي اوناكف ضايحلا اوذختاف
 مهيذعم وأ مهئكلهم ُهللا ًاموق نوظعت مل مهنم ٌةمأ 'تلاق ذإو» ”اهديص يف نولاتحيو دحألا موي اهنوذخأيف

 تبكترا ةقرف : قرف ثالث ىلإ اوراص مهنأ ةيرقلا هذه لهأ نع ىلاعت ربخي : ريثك نبا لاق «ًاديدش ًاباذع

 00 « مهتلزتعاو كلذ نع تبن ةقرفو « تسلا موي كمسلا دايطصا ىلع اولاتحاو روظحملا

 مهنأ متملع دقو ءال ؤه نوهنت مل يأ « مهكلهم هللا ًاموق نوظعت مل»ةركنملل تلاق اهنكلو هنت ملو لعفت
 0 يأ «مكبر ىلإ ةرذعم اولاق» ؟ “© مهايإ مكيهن يف ةدئاف الف هللا نم ةبوقعلا اوقحتساو اوكله

 مه اع نوعزني يأ «نوقتي مهلعلوإ» ريكذتلاو حصنلا بجاوب انمايقب هللا دنع رذعنل مهظعن اه : نوهانلا
 مهيدعتو هايإ مهتيصعم نم اوبوتيو هتعاط ىلإ اوبينيف هللا اوقتي نأ مهلعل يأ : يربطلا لاق مارج:الا نم هيف

 ءيشلل يمانلا كرت مه ؤاحلص هب مهركذ ام اوكرت املف يأ «هب اوركَذ ام اوسن (ملف» *تبسلا يف ءادتعالا
 نيهانلا انيجن يأ «ءوسلا نع نوهني نيذلا انيجنأ» ًايلك ًاضارعإ ةحيصنلا لوبق نع اوضرعأو
 ةاصعلا نيملاظلا انذخأو يأ «سيئب باذعب اوملظ نيذلا انذخأو» ضرالا يف داسفلا نع

 املفإ» هللا رمأل مهنايصعو مهقسف ببسب يأ «نوقسفي اوناك امب» ركنملا اوبكترا نيذلا مهو ديدش باذعب

 )١( دوعسلا وبأ 8/7" . )١( رصتخملا 7١/./ه ٠ ”© يربطلا (ه) . ه9 /؟ رصتخملا (4) . " ,5/7 يبطرقلا ١/188 .



 قه عساتلا ءزجلا

 ءآو مر مو جمع كارو ريماس ري تدري وى رز يل

 نبأ ضرألا و مهلتعطقو 029 محر روفغل اة بقعا عبر بَ اإل هوم عُمر
 تدي را جل ار جس 0 هل مريو ص سا ربا 2 غقوم

 معَ ني َفََعَ ف 9 .كوعجر مهلعل تايلوس مهب كلك نوم مهنمو نوحلاصلا مهنم

 3 رزقكم رع مس رداد . لل ل رس ص ل رت رق سل سس خل هل هل سس سس رار خص ع ع 2 ري مس 0

 هوذخاي ,هلثم ضرعوبتأي نإو انلرفغيس نولوقيودألا اذنه ضرع نوذخأيب بنتكلا أوثرو ن

 هم

 يأ «نيئساخ ةدرق اونوك مهل انلق» هنع اوهن ام كرت نع اوربكتو اوصعتسا |ملف ىأ عهنع اوهث امع اًوَتَع

 نايغطلا يف اودامتو اوعدتري مل |ملف ديدش باذعب الوأ اوبذع مهن :أ ىنعملاو ؛ ريزانخو ةدرق ىلإ مهانخسم

 اهب الحف تصع ةقرف : قر الكا سلا ةيرتقلا تاما نأ لسضاطاواو واسر رفات

 دقو ةيصعملا فراقُت ملو هنت ملف تلزتعا ةقرفو . باذعلا نم هللا اهاجنف تظعوو تمن ةقرفو . باذعلا

 ملف : ةمركع لاق ؟ اوكله مأ اوجنأ ةتكاسلا ةقرفلاب لعف ام يردأ ام : سابع نبا لاق نآرقلا اهنع تكس

 نفعبيل كبر نذأت ذإو» "'ةلح يناسكف . كئلوأ هلعف ام اوهرك مهنأل اوجن دق مهنأ هتفّرع ىتح هب لزأ

 ىلإ دوهيلا ىلع نطلسيل كبر ملعأ نيح دمحم اي ركذاو يأ« باذعلا ءوس مهموسينم ةمايقلا موي ىلإ مهيلع
 طّلس دقو . مراحملا ىلع مهلايتحاو هللا رمأ مهتفلاخمو مهنايصع ببسي باذعلا أوسأ مهقيذي نم ةعاسلا مايق
 طّلسو « ةيزجلا مهيلع اوبرضو مهولذأف ىراصنلا مهيلع طّلسو . مهابسو مهلتقف رضنتخب مهيلع هللا
 «رلته ٠ ًاريخأ مهيلع طّلسو 5 ةيبرعلا ةريزجلا نع مهالجأو مهسجر نم ضرألا رهطف ٍةكَبَأدمحم مهيلع

 باذعلا طيلستب هللا دعو لازي الو . ضرألا يف ديرشتلاو لتقلاب مهينفيو مهديبي نأ داكو مهامح حابتساف

 نإ» هللا رصنب نونم ؤملا حرفي رثثمويو هللا ءاش نإ ةلصافلا ةكرعملا يف نوملسملا مهلتقي نأ ىلإ ًايراس مهيلع
 يف مهانعطقو» هعاطأ نمل ميحر روفغو هاصع نمل باقعلا عيرس يأ «ميحر ٌروفغل هنإو باقعلا عيرسل كبر

 ال ىتح هنوكلمي ميلقإ ممل سيلو ٠ مهنم ةقرف ةدلب لك يفف ًاقرفو فئاوط دالبلا يف مهانقرف يأ ه«امأ ضرألا

 امك هللاءاش نإ نينمؤملا ىديأب اوحبذيل الإ مايألا هذه يف ةسدقملا ضرألا يف اوعمتجا اموءةكوش مهل نوكت
 هجرخأ ثيدحلا ( . . دوهيلا نوملسملا لتاقي ىتح ةعاسلا موقت ال ) : لاق ثيح ةلككهللا لوسر كلذب دعو
 مهنمو نوحلاصلا مهنمإ» لاقف رارشألا مهيفو رايخألا مهيف لب ًاراجف ًاعيمج اوسيل مهنأ ىلاعت نيب مث ملسم

 مهو قوسفلاو رفكلاب حالصلا ةجرد نع طحنا نم مهنمو ةليلق ةلق مهو نمآ نم مهنم يأ «كلذ نود

 ءاخرلاو ةدشلاو مقنلاو معنلاب مهانربتخا يأ «نوعجري مهلعل تائيسلاو تاتسحلاب مهانولبو# ةبلاغلا ةرثكلا

 فلخ ىأ : ريثك نبا لاق «باتكلا اوثرو ٌفَْلَخ مهدعب نم فلخف» يصاعملاو رفكلا نع نوعجري مهلعل

 نع ةاروتلا وهو باتكلا اوثرو مهيف ريخ ال رخآ فّلخ حلاطلاو حلاصلا مهيف يذلا ليجلا كلذ دعب نم
 ايندلا ماطح نم ءيندلا ءيشلا كلذ نوذخأي ىأ «انل رفغيس نولوقيو ىندألا اذه ضرع نوذخأي# «" مهئابآ
 نإو## هللا ىلع بذكو مهنم رارتغا اذهو . هانلعف ام انل هللا رفغيس : نيحجبتم نولوقيو مارحو لالح نم

 ايندلا ماطح نم ءيش مهل حال املك بنذلا ىلع نورصم مهو ةرفغملا نوجري يأ «هوذخأي هلثم ضرع مهتأي

 . 51١/9 رصتخملا (؟) . ه9 /؟ رصتخملا )١(



 فارعألا ةروس (9/) م١

 طَ
 -ٍ 2 2م داو اس رخل همم اس ىلا س1

 نوقشي نيل وح ٌةرألارادلآو هيف ام ًاوسردو نحلل ها لِ أووقياَل نأ ب تكل قع م مييلع ٌذْحْؤي رلأ

 هامل هاما سس

 4 َنِحِلَصُمْلا رح عيضنال نإ ةزلصلا أوماقأو نسكت ب لوكس َنبدْلاَو 5 نوقع الفا

 «قحلا الإ هللا ىلع اولوقي ال نأ باتكلا قاثيم مهيلع ذخؤي ملأ#» مارح وأ ناك لالح نم نولابُي ال هوذخأ
 ىلع اوبذكي الو قحلا اولوقي نأ ةاروتلا يف دكؤملا دهعلا مهيلع ذخؤي ملأ يأ عيرقتلاو خيبوتلل ماهفتسالا

 اذه يف «هيف ام اوسردو# ؟ مارحلا لكأو يصاعملا ىلع مهرارصإ عم مهل رفغيس هنأ نومعزي فيكف ؟ هللا

 لوق ىلع ديعولا نم ةماتلا ةفرعملا هيف ام اوفرعو باتكلا فام اوسسرد مبنأ لاح لاو يأ مهل خيبوتلا مظعأ

 مارحلا كرتب هللا نوقتي نيذلل ريخ ةرخآلاو ىأ «نوقتي نيذلل ريخ ةرخآلا رادلاو# هللا ىلع ءارتفالاو لطابلا

 اورثآ امل ءالقع اوناك ول مهنأ دارملاو ؟ نولقعيو نورجزني الفأ يأ راكنإلل ماهفتسالا ؟ «نولقعت الفأ»
 هللا هلزنأ امب مهيد رومأ ىف نوكسمتي ىأ 4ةالصلا اوماقأو باتكلاب نوكُّسمي نيذلاو» ةيقابلا ىلع ةيئافلا
 ىلع مهبزجن لب مهرجأ عيضن ال يأ «نيحلصملا رجأ عيضن ال انِإ# اهتاقوأ يف ةالصلا ءادأ ىلع نوظفاحيو
 ءازجلا مركأو لضفأ مهحالصو مهكسمت

 رجزيو دبزيو دعري ناسنإب بضغلا هّبش «بضغلا ىسوم نع ثكس انلو» ١ : ةغالتلا
 ريوصت نم هل ايو « ةينكم ةراعتسا » مالكلا يفف . تكسو توصلا اذه ىفتخا مث ماقتنالاب أرمآ هتوصب

 . حيحص قوذو ميلس عبط يذ لك هلامج رعشتسي فيطل

 . 6 تيمي١و «يبجيد ظفل نيب كلذكو قابط « ىدهت ١و « لضت » ظفل نيب - ؟

 نم هيف 4ثئابخلا مهيلع مرحيو تابيطلا مهل لحيو . ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي» ٠
 . بيترتلا ىلع اهلباقي امب ىتؤي مث رثكأ وأ نيينعمب ىتؤي نأ يهو . ةلباقملاب ىمسي ام ةيعيدبلا تانسحملا

 . ةقاشلا فيلاكتلاو ماكحألل لالغألاو رصإالا راعتسا #لالغألاو مهرصإ مهنع عضيو# - 4

 . بينأتلاو خيبوتلا يف ةدايز باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا *نولقعت الفأ»  ه

 يف هريغ فلخي نم ماللا نوكسب فلخلاو ٠ . ريخلاب هريغ فلخي نم ماللا حتفب فلخلا هد هك

 هًايغ نوقلي فوسف تاوهشلا اوعبتاو ةالصلا اوعاضأ فلَخ 0 سس فلخف# ىلاعت هلوق هنمو رشلا

 . ملعأ هللاو # باتكلا اوئرو فْلَخ مهدعب نم فلخف# ةيآلا هذهو

 «نوهمعي مهايغط يف مهرذيو . .ىلإ. ةلظ هنأك مهقوف لبجلا انقتن ذاوإ» :ىلاعتهللا لاق

 . (185) ةيآ ةيابن ىلإ )١1( ةيآ نم



 ع1 عساتلا ءزجلا

 امانه ىكح . هللا رماوأ ىلع مهدرمتو مهنايصع ليئارسإ ينب نع ىلاعت ىكح امل : ةّبسساَنملا
 ءاملعل ًالثم ىلاعت ركذ مث . ةاروتلا ماكحأب اولمعي مل نإ هب مهقحسو روطلا لبج عالتقا نم هب مهبقاع

 يتلاح يف ثهاللا بلكلاب ًالثم هل برضو ايندلا ماطح يف ًاعمط هللا تايآ نع خلسنا يذلا ةصق يف ء ءوسلا
 . لاللل مهتدابعو ايندلا ىلع مهبلاكت يف دوهيلا ةيسفنل ًاريوصت هب ىفكو 3 ةحارلاو بعتلا

 هعضوم نم ءيثلا علق قتنلا لصأ : ةديبعوبأ لاق ةوقب بذجلا : قتنلا هانقتن : : ستتفغللا
 لآلبظو لَْظ عمجلاو طئاح حانج وأ ةباحس وأ يفقس نم كّلظأ ام لك : ةلظلا # ةلظ م 230هب 'يمرلاو

 هنم خلسنا ةيلكلاب ًائيش قراف نم لكل لاقي جورخلا : ٌخالسنالا «خلسنا# اونقيأ وأ اوملع عاونظوإ»
 دلخأ لاقي موزللا هلصأو هيلإ | نكرو ءيشلا ىلا لام «دلخأإ» هنم تجرخ يأ اهدلج نم ةيحلا تخلسناو

 جرخأ اذإ ْثَهْلَي بلكلا تل : ىرهوجلا لاق ثِهْلي» ةنجلا يف دولخلا هنمو هب ةماقإالا مزل اذإ ناكملاب نالف
 : لاقي ةماقتسالاو دصقلا نع ليملا : : داحلإللا «نودحلي» انقلخ «انأرذ# لل 'شطعلا وأ بعتلا نم هناسل

 . نيدلا ميلاعت نع هفارحنال دحلم وهف دحلو نيدلا يف دحلا

 زكذعل ماو وة مدي ءآم أود مب عقاو هلل اونظو هَلظ هلك مهقوف لب اَنْ ْذِإَو +
 5 م وساق اج روق مدل سراي لوعم ل رمد سر .ه مس ما 0

 در تْنلَأ ميسفنأ خلع مهَدبْشَأو مهكر مهروهظ نم مداد ب نم َكِبَر َدَحَأ إو 90 نوت

 وو 0 ا ا و .ّ #* 1 4 3 2 ل 6 همم هلا عدس 4 مص ها

 لبق نم انؤابأ# كرش ام اولوُفت وأ 29 َنيلفلَع اًدنه نع انك نإ ةَمليقْلأ مو أولو نأ انديش ب ًاولاق

 قوف ءانعفرو روطلا لبج انعلتقا نيح ركذأ ىأأ «مهقوف' ٍلبجلا انقتن ذاط د رحسيفللا

 كلا قر الق هطلفل اون ماكحأ ١ اولبقي نأ اوبأ مهنأ يور : : ترفل لاقرمألا راش مل نإ يهم

 دحاو لك ترخ لبجلا ىلإ اورظن ايلف مكيلع "عقيل الإ و اهيف اهب اهومتلإبق نإ : مهل ليقو مهسوءر ىلع روطلا
 ةميزعو دجب ةاروتلا اوذخ مهل انلقو ىأ «ةوقب مكانيتآ ام اوذخ# ىلاعت لاق مث هطوقس نم ًافوخ ًادجاس مهنم

 كبر ذخأ ْذِإو# نيقتملا كلسوف اونوكتلعب اولمعاو لمعلاب هيف ام اوركذا ىأ «نوقعت مكلعل هيف ام اوركذاو»
 بالصأ نم مدآدالوأ كبر جرختسا ذإ دمحم اي ركذاو يأ : : ىربطلا لاق# مهتيرذ مهر وهظ نم مدآ ينب نم

 جرختساف مدآ رهظ هللا حسم : سابع نبا لاق "'كلذب ضعب ىلع مهضعب دهشأو هديحوتب مهررقف مهئابآ

 يأ «اندهش ىلب اولاق مكبرب تسلأ مهسفنأ ىلع مهدهشأو» ةمايقلا موي ىلإ اهقلاخ وه ةمسن لك هنم

 . ثحل ةدام حاحصلا ٠٠١)5( 46177 /5 ىزارلا (1)

 اورقأف مهبر هنأب دهعلا مهيلع ذخأو رذلا لثم مهو هبلص نم هتيرذ جرخأ مدآ قلخ امل هللا نأ امهدحأ : نالوق ةبآلا هذه يف نيرسفملل (؟)

 لييختلاو ليثمتلا باب نم اذه نأ : يناثلاو ةباحصلا نم ةعامج هب لاقو ةريثك قرط نم يك يبنلا نع ىنعملا اذه ىور دقو كلذب اودهشو

 ةلالضلا نيب ةزيم اهلعجو مهيف اهبكر يتلا مهرئاصبو مهوقع اهب تدهشو « هتينادحوو هتيبوب ر ىلع ةلدألا مهل بصن هناحبس هنأ ىنعملاو

 . حصأ لوألاو دوعسلا وبأو نايح وبأو يرشحتزلا هراتخا ىأرلا اذهو ىلب اولاقف مكبرب تسلأ مهل لاقو مهفنأ لع مهدهشأ هنأكف ىدهلاو



 فارعألا ةروس (7/) عة

 مسارب ود ورز ةمد 5 0 لا ا رزق 5 ع مدعم هر

 انّْشَوَلو 45 نيِواْعْل نم ناَكَف نطيل عشا 3 ام َحلَشَآَف ان نبأ هنت + لأب مع لنآ ا ا تكا لصق كد هه َنوطَمْلا لع امب كلبتفا 3 نم ةيرذ انكو

 هك رت وأ تهل هيلع لمحت ن يكل كرت تالا

 موَقْلآ الَمم ءآس هه دووم مهل َصصَمْلا ِصصق ملا ص ِصْقأَف 50 نيل موَقْلا ْلَمم كلذ ْتْهْلَ
 مو رى هل تل مص ىو رت سرر صرخ جس سس

 مه كلو ٌلِلَض نمو ا هللأ دبي نم َنوَملَظي أوناكمهسفنأو انتثياعي أوبَدك نيل

 يأ «نيلفاغاذه نع انك اّنإ ةمايقلا موي اولوفت نأ هومزتلاو كلذب اورقأف هتينادحوو هتيبوب ر ىلع مهررقو
 كرشأ امنإ اولوقت وأ» هيلع هبنن مل نيلفاغ ةيبوبرلاب رارقرالاو قاثيملا اذه نع انك انإ باسحلا موي اولوقت الكل
 انءابآ اندلق امنإو انكرشأ ام نحن ًاضيأ ةمايقلا موي اولوقت اليكلو يأ «مهدعب نم ةيرذ انكو لبق نم انؤابآ
 انئابآ نم كرشأ نم كارشإب انكلهتفأ يأ «نولطبملا لعف اهب انكلهتفأ» نوروذعم نحنف مهجاهنم انعبتاو

 انيب اكو ىأ 4نوعجري مهلعلو تايآلا لصفن كلذكو» ؟ قحلاب انم رلهج ىلع مهجاهنم انعابتا دعب نيّلضملا
 لتاو# ءابآلا ديلقتو لطابلا ىلع رارصإالا نم هيلع مه امع اوعجريلو سانلا اهربدتيل تايآلا نيبنقائيملا
 هانملع يذلا ملاعلا كلذ ةصقو ربخ دوهيلا ىلع دمحم اي لتاو يأ «اهنم خلسناف انتايآ هانيتآ يذلا أبن مهيلع
 هعبتأفإ اهنع ضرعأو اهب رفك نأب اهدلج نم ةيحلا خلسنت اك تايآلا نم خلسناف هللا بتك ضعب ملع

 يف نيخسارلا نيلاضلا ةرمز يف هلعج ىتح هيلع ذوحتساو ناطيشلا هقحلف ىأ #نيواغلا نم ناكف ناطيشلا

 لاقو مظعألا هللا مسا هدنع ناك « ءاروعاب نب معلب هوه : سابع نبا لاق نيدتهملا نم ناك نأ دعب ةياوْغلا

 هاطعأو كلملا هاشرف هللا ىلإ ًايعاد 6 َنّيدَم » كلم ىلإ ىسوم هثعب ليئارسإ ينب نم لجر وه : دوعسم نبا

 اهب هانعفرل انتش ولوط ؟”كلذب سانلا لضأو لعفف هنيد ىلع كلملا عباتيو ىسوم نيد كرتي نأ ىلع كأم
 نكسو ايندلا ىلإ لام هنكلو راربألا ءاملعلا لزنم ىلإ هانعفرل انئشول ىأ «هاوه عبّتاو ضرألا ىلإ دلخأ هنكلو
 لمحت نإ بلكلا لثمك هلثمفو» نيلفاس لفسأ طحناف هسفن هاوهت ام عبتاو ةرخآلا ىلع اهتاوهشو اهتاذلرئآو اهيلإ

 نإو . ل ىعسف هترجزو هتدرط نإ بلكلا لثمك ةءاندلاو ةسخلا يف هلثمف يأ « ثهلَي هكرتت 7 وأ ثهْلَي هيلع

 اذه يأ ه/انتايآب اوبذك نيذلا موقلا لثم كلذإ» ةغالبلا رهاظ ةعورلا ىداب ليثمت وهو . ثَخ هلاح ىلع هتكرت

 يبنلا ةفص اوفرعو ةاروتلا اوتوأ دقف دوهيلاب ضيرعت هيفو . هللا تايآب بذك نم لكل لثم وه ءىسلا لثملا
 مهلعل صّصقلا صصقافإل ةاروتلا مكح نم اوخلسناو هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف مالسلاو ةالصلا هيلع

 نيذلا موقلا ًالثم ءاسإ» نوظعتيو اهيف نوربدتي مهلعل كيلإ انيحوأ ام كتمأ ىلع صصقا يأ «نوركفتي

 اوملظ امو يأ «نوملظي اوناك مهسفنأو» هللا تايآب نيبذكملا موقلا لثم ًالثم سئب يأ «/انتايآب اوبذك

 هع/؟ ليهستلا )١(



 1 عساتلا ءزجلا

 ريب اى رورو ءاعغسام سا سمس اة »و م سو مصرس 2 ع دع ١ م ع ع اص سرع

 دوما نيكو ام دوه بو مع ينل نبأ اديك مهجر مل و دورنا

 هاهنألا لوو َنولفَمْلا مه بكا زهأمم لب تالا بكة نان مام
 هدموصمص ج2 م راس ساس ما را 1

 ع رع

 افلح نمو ه5 َنولمعي أونا ام نوزجيس ءهبتمما ف َنودحْلي سيلا اورذو ابر هوعداف يسم
 هم لس اس ع ل اع سلا را لا سا يصل روس 24غ

 09 نوملعد الث يح نم مهجر دتستساَنَنياكأوبدك ناو و َتودْعَي ءهبوقحلاب نودبم ةمأ

 «نورساخلا مه كئلوأف للضي نمو يدتهملا وهف هللا دهب نم# اهادعتي ال هلابو نإف مهسفنأ الإ بيذكتلاب
 نأ نايب ةيآلا نم ضرغلاو « ةلاحم ال رساخلا بئاخلا وهف هلضأ نمو . قفوملا ديعسلا وهف هللا هاده نم يأ
 ًاقلخ امل ابطح اونوكيل منهج انقلخ يأ «سنإلاو نجلا نم ًاريثك منهجل انأرذ دقلو» هللا ديب لالضإلاو ةيادهلا
 نوهقفي ال بولق مه» ةواقشلاب ةيلزألا ةملكلا مهيلع تقح نيذلا مهب دارملاو ؛ سنإلاو نجلا نم ًانئاك ًاريثك

 رصب هللا ةردق لئالد اهب نورصبي ال يأ «اهب نورصبي ال نيعأ مهو قحلا اهب نومهفي ال بولق مهل يأ «اهب
 دازملا سيلو . ظاعتاو ربدت عامس ظعاوملاو تايآلا اهب نوعمسي ال يأ «اهب نوعمسي ال ناذأ مهول رابتعا
 مه يأ «لضأ مه لب ماعنألاك كتلوأ# نيدلا يف اهعفني امع اهيفن دارملا امنإو ةيلكلاب رصبلاو عمسلا يفن

 اهراضمو اهعفانم كردت اهنإف تاناويحلا نم ًالاح أوسأ مه لب عاتسالاو رصبلاو هقفلا مدع ف تاناويحلاك

 ةلفغلا يف نوقراغلا يأ «نولفاغلا مه كئلوأ رانلا ىلع نومدُقُي اذهلو راضملاو عفانملا نيب نوزيمي ال ءال ؤهو

 نسحأ نع اهئاينإل اهلجأو ءامسألا نسحأ يه يتلا ءامسألا هلل يأ اهب هوعداف ىنسحلا ءاسألا هللو#
 هئامسأ يف نوليمي نيذلا اوكرتا يأ «هئامسأ يف نودحلُي نيذلا اورذو# ءامسألا كلتب هومسف اهفرشأو يناعملا

 . زيزعلا نم ىّرععلاو , هللا نم تاللاك اهنم ءامسأ مهتهلآل اوقتشا ثيح نوكرشملا لعف ابك قح ا نع ىلاعت
 نوده ةمأ انقلخ نمبوإل ةرخآلا يف اولمع ام ءازج نولانيس يأ «نولمعي اوناك ام نوزجيس) ناّنملا نم ةانمو

 1 نوعا المقر ارلالإإ حب يس ااه ىلا ممألا ضعب نمو يأ «نولدعي هبو قحلاب

 ةفئاط لازت ال ) ثيدحل ةيدمحملا ةمألا هذه ةيآلا ىف دارملاو : ريثك نبا لاق نوضقيو نولمعي هبو قحلا ىلإ

 31( قللو لع معودللا ما ينأي ىتح مهْلاَمح نم الو مهن نم مهرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم

 ىعي الو ولعي [مئاد مالسإإلاف 5 تاكم لك قو دنانز لك ل مع لب ناهز توف ذامزب نفت ل هفئاطلا هذهو

 ةمألا هذهل ةميظع ةراشب ثيدحلا ىفو ؛ مهل ةلوص الو مهيف ةربع الف رشلا لهأو قاّسُفلا رثك نإو هيلع
 نم مهجردتسنس انتايآب اوبذك نيذلاو# ةعاسلا برق ىلإ كلذك هلهأو فرشولع يف مالسإالا نأب ةيدمحملا

 نم كالحلا نم مهيندنو ًاليلق مهذخأنس مهريغو ةكم لهأ نم نآرقلاب اوبذك نيذلاو يأ 4نوملعي ال ثيح
 مهب ىلاعت هللا نم فطل اهنأ اونظيف ٠ معنلا مهيلع رتاوتت نأب كلذو : يواضيبلا لاق نورعشي ال ثيح

 ذخأ مهذحخآ مث : مهلهمأو يأ « مهل يلمأو ظ "”باذعلا ةملك مهيلع قحت ىتح يلا يف ًاكامهناو ًارطب اودادزيف

 )١( /؟ رصتخملا ١, ص يواضيبلا (؟) . نيحيحصلا يف ثيدحلاو 5٠8 .



 فارعألا ةروس (9/) كيت

 00 مع م هم

 وأ 9# نيم ريذت الإ وه نإ ردا كما 1 12102 ليتم ىديكَّذ كرر

 هعض ةاوور ع م رم ع سر

 يابف مهلجأ برتفأ دق َنوُكَي نأ ومع ْنأو ءْيَق نم هلا قلَح امو ضْرألاَو تاوئمّسلا توكلم ىف أورظني

 سا رمعمرومد . ريما ع م ارو ير راموس ل
 075 بلوهمعيا ٌميناَيْفَط ىف مهري ره ىداه الف لآل ِلْضي نم 2 نومي رهدعب يي دح

 يأ «نيتميديك نإ» ( هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح ملاظلل لمُيل هللا نإ ) فيرشلا ثيدحلا يف امكردتقم زيزع
 نم مهبحاصب ام اوركفعي ملوأ# نالذخ هنطابو ناسحإ هرهاظ نأل اديك ءاّس امنإو ديدش ىوق يباقعو يذخأ
 ًاقح هللا لوسر وه لب نونج ب دمحمب سيل هنأ اوملعيف هللا تايآب نوبذكملا ءال ؤه ركفتي ملوأ يأ 4ةّئج
 ركذلا هيلع لَرُت يذلا اهيأ ايط مهلوق يف نونجلا نم نوكرشملا هل هبسن امل يفن اذهو ؛ مهتيادهل هللا هلسرأ

 بلق وأ بل هل ناك نمل حضاو نيب هرمأ رذنم لوسر الإ دمحم سيل يأ 4نيبم ٌريذن الإ وه نإ « نونجمل كنإ

 هللا كلم يف لالدتسا رظن اورظني ملوأ يأ «ضرألاو تاومسلا توكلم يف اورظني ملوأ 8# يعيو هب لقعي
 نم هللا قلخ امو» خيبوتلاو بجعتلاو راكنإالل ماهفتسالاو . ةردقلا لامكو كلملا مظع ىلع لدي امم عساولا

 نأش مظعو اهعناص ةردق لايك ىلع كلذب اولدتسيف قيقدلاو اهيف ليلجلا هللا تاقولخم عينج يفو يأ «ءيش

 نوتومي مهلعل اوركفتي نأو يأ «مهلجأ برتقا دق نوكي نأ ىسع نأو ؟ اهعدبمو اهقلاخ ةدحوو اهكلام
 ثيدح يأبفاط لجألا لولح لبق هللا دنع مهصلخي ايف ربدتلاو رظنلا ىلإ اوعراسي نأ مهل يغبنيف بيرق نع

 نم# نايبلاو روهظلا يف ةياهنلا وهو هب اونمؤي مل اذإ نونمؤي نآرقلا دعب ثيدح يأبف يأ 4نونمؤي هدعب
 #«نوهمعي مهئايغط يف مهرذيو# دحأ هيدهم ال هنإف ةلالضلا هيلع هللا بتك نم يأ «هل يداه الف هللا للضي

 . نوريحتيو نوددرتي مهدرمتو مهرفك يف مهكرتيو يأ

 ةتكنلاو انذخأ ْذِ و لصألاو بطاخملا ىلإ ملكتملا نم تافتلا هيف 4كيبر ذخأ ذِإوط ١ : هغالتلا
 مالسلا هيلع هريمض ىلإ ةفاضإلا يف ام ًاضيأ ىفخي الو هل باطخلا هيجوتب لوسرلا نأش ميظعت كلذ يف

 يأ «اهنم خلسنافإ» لامجإالا دعب ليصفتلاو ماهيالا دعب نايبلا ةيآلا يفو . فيرشتلاو ميركتلا نم 4كبرؤ»

 ناذيإلل خالسنالاب اهنم جورخلا نع ريبعتلا : دوعسلا وبأ لاق ةاشلا نم دلجلا خالسنا ةيلكلاب اهنم جرخ
 وأ ثهلي هيلع لمحت نإ بلكلا لثمك هلثمفط ©”لاصتالا لايك امهنيب ناك نأ دعب تايآلل هتنيابم لايكب
 ةلاح يهو اهلفسأو تاناويحلا سخأ لاحك ءوسلا يف لثم يه يتلا هلاح ىأ يليثمت هيبشت هيف 4ثهلي هكرتت
 يليثمتلا هيبشتلا ىمسي اذهلو ددعتم نم ةعزتنم ةروصلاف ةحارلاو بعتلا يتلاح يف هئهل ماود يف بلكلا

 . لمجم لسرم انه هيبشتلا «ماعنألاك كئلوأ»

 معن اولاقول : لاق هنأ «ىلب اولاق مكبرب تسلأ» ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع يور : ةدذئاتف

 « لب» فالخب مهبر سيل هنأ اورقأ مهنأكف باجيإ وأ يفنب ربخملل قيدصت « معن ١ نأ ههجوو ٠ اورفكل

 )١( /؟ دوعسلا وبأ 51٠١



 1م عساتلا ءزخلا

 انير تسل معن ىنعملا راصل معن اولاقولو انبر تنأ ىلب ىنعملاف هلاطبإ ديفتو يفنلاب صتختو باوج فرح اهنإف
 . قيقد هنإف هل هبنتف سابع نبا لوق هجو اذهف

 ءاورد( فلا لد اماما نم ثنا تسمو ةعيجالل ذوو فيولا كيال قا: ةسستم
 هذه ىف ىلاعت هئامسأ رصح دارملا سيلو ةنجلا لخد اهولدم يف ركفتو اهظفح نم هانعم : ءاملعلا لاق يذمرتلا
 ىف هب ترثأتسا وا ؛ كسفن هب تيمس مسا لكب كلأسا )رخآلا ثيدحلا يف ءاجام ليلدب نيعستلاو ةعستلا

 . مسا فلأ ىلاعت هلل نأ مهضعب نع يبرعلا نبا ركذ دقو ( كدنع بيغلا ملع

 « نودجسي هلو هنوحبسيو ىلإ د اهاسرم نايأ ةعاسلا نع كنولئسي# : ىناعت هللا لاق

 . ةميركلا ةروسلا ةياهن )3١7( ةيآ ىلإ (141) ةيآ نم
 مهدانع نم افرط انه ركذ لَك لوسرلا ةوعد نم نيئزهتسملا فقوم ىلاعت ركذ ال ' كبس 0 1 1 0 5 100 : ةّكيماتملا

 ةديقع نالطب ىلع نيهاربلاو ججحلا ركذ مث . ةعاسلا مايق تقو نع هلي لوسرلا مهلا ؤسب مهئازهتساو

 عامتسالا بوجوو نآرقلا نأش ةمظع نايبب ةميركلا ةروسلا متخو مانصألاو ناثوألا ةدابع ف نيكرشملا

 5 هتوالت دنع تاصخإللاو

 تتبث اذإ ةنيفسلا تسر هنمو هرقأو هتبثأ اذإ هاسرأ نم اهوصحو اهرارقتسا «اهاسرم» : صتفغللا
 . 2 2. 8 دلل 5 9و

 ينتعملا ءيشلل يصقتسملا : يفحلا «يفح» راهظإلاو فشكلا : ةيلجتلاو , اهرهظي «اهيلجيإ» تفقوو
 : ىثعألا لاق هرمأب

 00| دّعْصأ ثيح هب ىشعألا نع يفح ,لئاس بر ايف يّنع يلأست نإف
 «فّرُعلا» هلاح نع فرعتلل ثحب اذإ ءيشلا نع يفحو براوشلا ءافحإ هنمو ءاصقتسالا ءافحرالاو
 لاق ليصأ عمج «لاصآلا9 سوفنلا اهيلإ نئمطتو لوقعلا اهيضترت ةديمح ةلصخ لك وهو فورعملا
 .©”برغملا ىلإ رصعلا دعب تقولا ليصألاو : يرهوجلا

 لزنأف ؟ موقت ىتم ةعاسلا نع انربخأف ًايبن تنك نإ : 6 يبنلل اولاق نيكرشملا نأ يور : لوزمْلا بيس
 «”عاهاسرم ناّيأ ةعاسلا نع كنولأسي» هللا

 د.
 اسم جام رس سس هماماس 00 ساس را 2 0

 ِج
 5 سَ 2 5 0 22200 9 - 2 0 7 1 - 3 - .

3 

 ىتم يأ «اهاسرم ناّيأ» ةمايقلا نع دمحم اي كنولأسي ىأ «ةعاسلا نع كنولأسي» : ركاسيفنلا
 حملك الإ ةعاسلا رمأ امو# هلوقك باسحلا نم اهيف ام ةعرسل ةعاس ةمايقلا تيمسو ؟ اهثودحو اهعوقو

 هيف ةمايقلا مايق لصحي يذلا تقولا ملعي ال دمحم اي مهل لق يأ« يبر دنع اهملع امنإ لقإ» 4برقأ وهوأر صبلا
 )١( /ا/ يبطرقلا (") . لصأ ةدام حاحصلا (؟) . 6/9 يبطرقلا 88" .



 فارعألا ةروس (/) 14

 د يم 2 0 5 ج
 همم 2م 20097 مدنا سرا صوص لا ص ل ةآ ل م راع سال سصورع ا ىلا © م 8 هقدور#

 نكللو هللأ دنع اهملع امنإ لق ابنع نح كناك كنولكسة تغب الإ كيتات ال ضرألاو

 5 2 2 هَ 2*4 0 2 رع مآ وسد 2 رم وص
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 امع هللأ ىللعتف امهنتا اميف ءاكرش رهأ العج احلنص امهلتا آملف 2 نيركتشل *لآ نم نئوكنل احلنص انتين ا

 الإ سانلل اهرهظي الو اهرمأ فشكي ال يأ جوه الإ اهتقول اهيَلَجي ال» هلوقب كلذ دكأ مث هناحبس هللا الإ
 ىلع تمظع يأ «ضرألاو تاومسلا يف تلقث» اهتقوب ملاعلا وهف تاذلاب هناحبس برلا
 يأ «اهنع يفح كنأك كنولأسي» "'”اهناوهأو اهدئادش نوفاخيو اهنمنوقفشي ثيح ضرآلاو تاومسلا لهأ

 ال يأ «هللا دنع اهملع انإ لق اهتفرعمل بلطلا ديدش اهنع لا وسلا ريثك كنأك اهتقو نع دمحم اي كنولأسي

 «نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو» بويغلا مألع اهب رئأتسا يتلا ةيبيغلا رومآلا نم اهنأل هللا الإ اهتقو ملعي
 اذإ مهنأ دابعلا نع ةعاسلا ءافخإ يف ةمكحلاو : رخفلا مامإلا لاق تيِفَْأ هلجأل يذلا ببسلا نوملعي ال يأ
 كلمأ ال لقإ» "”ةيصعملا نع رجزأو ةعاطلا ىلإ ىعدأ كلذ نوكيف اهنم رذح ىلع اوناك نوكت ىتم اوملعي مل
 ىلاعت هتثيشمب الإ ارش اهنع عفدأ الو ًاريخ يسفن ىلإ بلجأ نأ كلمأ ال يأ عدلا ءاش ام الإ ًارض الو ًاعفن يسفنل
 بيغلا رومأ فرعأ تنكول يأ «ريخلا نم ترثكتسال بيغلا ملعأ تنك ولو» ؟ ةعاسلا ملع كلمأ فيكف
 ملعأ تنكول يأ «ءوسلا ينسم اموإ» اهتارضمو اهتافآ ينع تعفدو اهتاريخو ايندلا مفانم نم ًاريثك تلّصحل
 ريذن الإ انأ نإإط رشلاو ريخلا نم يل رّدلُق ام ينبيصي اذهلف هملعأ ال ْنكلو ءوسلا نم تسرتحال بيغلا
 دنع نم هب مهتئج امب نوقدصي موقل يأ «نونمؤي موقل» ةراشبلاو راذنإلل لسرم دبع الإ انأ ام يأ «ريشبو
 نم هدحو ًاعيمج مكقلخ يذلا نأشلا ميظغلا كلذ هناحبس وه يأ «ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا وه هللا

 #اهيلإ نكسيلو# ءاوح اهنم قلخو يأ «اهجوز اهنم لعجو# مالسلا هيلع مدآ يه ةدحاو سفن نم نيعم ريغ
 ًاقيفخ ًالح نينجلاب تلمح اهعماج |للف يأ هفيفخ ًالح تلم اهاشغت !ملفإ» اهب سنأتسيو اهيلإ نئمطيل يأ
 ىلإ ةبسنلاب اهيلع فخأ ةقلعوأ ةفطن هنوك دنع هنإف : دوعسلا وبا لاق رمألا ءىداب يف ةفطن هنوكل جاعزإ نود
 يف نيجردتم مهايإ هئاشنإ يف مهيلع ىلاعت هتمعن ىلا ةراشإلل هتفخ ركذل ضرعتلاو . بتارملا نم كلذ دعب ام
 هداليم نيح ىلإ هب ترمتسا يأ هب ترمفإ» ' ةوقلا ىلإ فعضلا نمو . دوجولا ىلإ مدعلا نم قلخلا راوطأ

 امهيبرم هللا اوعد يأ «امهير هللا اوّعدإ# اهنطب ىف لمحلا ربكل ةليقث هب تراصو اهلمح لقث ىأ «تلقثأ |لف»
 كتركشنل ةقلملا يوس ًاحاص ًادلو انتقزر نثل يأ 4نيركاشلا نم ننوكنل ًاحلاص انتينآ نئل# امهرمأ كلامو

 ؟ دوعسلا وبأ (7) . 5886 /4 يزارلا رخفلا (؟) . ضرألاو تاومسلا لهأ ىلع اهملع يفخ : ىنعملا ليقو ةداتق لوق اذه )١(
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 سا رهاب لس يري سرا ع سل سرع رت ص ل رت رع رتل ١ رس يصنع 200 لا ارا اا

 055 نورصني 0 0 ل

 مس عوض ا .- #2 معزوم مرار ومس 111 ه ري روع -

 نوع لان ل وتس وتمص متنأ ١ امهرموعدأ ركيلع ا 0 .ال دما لإ مهوعدت نإ

 هه دوموسص حر معو هر رمد 4# ب

 ا 111110111101119

 لعج يأ «امهانآ ايف ءاكرش هلالعجإط يوسلا حلاصلا دلولا امهبهو املف يأ «ًحلاص !رهاتآ الفإط كل ارعن ىلع
 هزنت يأ « ن وكرشي امع هللا لاعتفإ م انصألاو نائوألا اودبعف هللا عم ءاكرش ©«0ةيرذلاو دالوألا ءال ؤه

 هللا عم نوكرشيأ يأ خيبوتلل ماهفتسالا هاتي قلخي ال ام نوكرشيأ» نوكرشما هيلإ هبسني امع هللا سّدقتو
 اهنودبعي فيكف ةقولخم ةهآلاو ناثوألا كلت نأ لاحلاو يأ « نرقلخي مهو ةلصأ ءيش قلحخ ىلع ردقي ال ام

 ىرجم تيرجأف عفنتو رضن م انصألا نأ اودقتعا مهنأل نونلاو واولاب ريمضلا عمجو : يبطرقلا لاق ؟ هللا عم

 يأ «نورصني مهسفنأ الوإ» اهيدباع رصن مانصألا هذه عيطتست ال يأ «أرصن مهل نوعيطتسي الوإ» "”سانلا
 ىلإ مهوعدت نإو# ؟ ةهآ نونوكي فيكف ةلذلاو زجعلا ةياغ يف مهف 2 ءوسبمهدارأ نم مهسفنأ نورصني الو

 مهوترعدأ مكيلع ءاوس» تادامج اهنأل داشر وأ ريخ ىلإت يعد اذإبيجت ال مانصألا نأ يأ # مكوعبتي ال ىدفلا

 مانصألا هذه نأ ينعي : : ريثك نبا لاق مكتوكسو مه مك ؤاعد ةدافرالا مدع ف ىواستي يأ #نوتماص متنأ مأ

 عمسي ال ام دبعت مل تبأ ايط ميهاربا لاق اى اهاحد نمو اهاعد نم اهيدل ءاوسو 3 اهاعد نم ءاعد عمست ال

 نم مهنودبعت نيذلا نإ يأ «مكلاثمأ دابع هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ" هًائيش كنع ينغي الو رصبي الو

 شطبتو رصبتو عمست اهنأل اهنم لمكأ سانألا لب مكلثم نوقولحت ةحلآ مهنومستو مانصألا نم ىلاعت هنود

 ةهج ىلع رمأ «نيقداص مستنك نإ مكل اوييجتسيلف مهرعدافإ لاق اذهلف كلذ نم ًائيش لعفت ال كلتو

 لجر | ملأ» © ةحآ اهنأ ىوعد يف نيقداص متنك نإ رض عفدوأ عفن بلج يف مهوعدأ يأ تيكبتلاو زيجعتلا

 نأو « ءاوحو مدآ3 يف ةيآلا نأ ىلإ نيرسفملا ضعب بهذ دقو . ملعلا لهأ نم نوققحملا هحجر اموهو هحوضوو هئالحلا يأرلا اذه ىلإ انبهذ )١(

 فاط ءاوح تدلو امل» : لاق ًاعوفرم ةرمس نع يور ام اهنمراثآو ثيداحأ كلذ يف اوورو امهيلإ دوعي «ءاكرش هلالعجإ ىلاعت هلوق يف ريمضلا

 دمحأ هاور « ناطيشلا يححو نم كلذ ناكو شاعف ثراحلا دبع هتمسف « شيعي هنإف ثراحلا دبع : هيمس لاقف دلو اهب شيعي ال ناكو سيلبإ اهب
 راثآ نم درو ام عضو فوقوم ثيدحلا نأ حجرو هللا همحر اهحضو دقو هجوأ ةثالث نم لولعم ثيدحلا اذهو : ريثك نبا ظفاحلا لاق يذمرتلاو

 يف يرصبلا نسحلا بهذم ىلعف نحن امأو : ريثك نبا لاق مث مدآب نكي ملو للملا لهأ ضعب يف اذه ناك : لاق هنأ نسحلا نع هدنسب ىور مث
 وهو : لوقأ 4نوكرشي امع هللا ىلاعتف» هدعب هللا لوق ليلدب هتيرذ نم نوكرشملا دارملا اهنإو « ءاوحو مدآ » قايسلا اذه نم دارملا سيل هنأو اذه

 /84١/17#. يبطرقلا (؟) هنع ديحم ال يذلا قحلا

 ىلع ليللا يف ناودعي اناكف نيباش اناكو حومجلا نب ورمع نب ذاعمو . لبج نب ذاعم ماين ريثك نبا ظفاحلا لاق (1/8)4 /؟ رصتخملا ()

 ىلع هتاسكنيف ليللا يف نائيجي اناكف هبيطيو هدبعي منص - هموق ديسوهو - وملف نع ناكو « ًابطح اهناذختيو اهنارسكي نيكرشملا مانصأ

 مث ءرصتنا : هل لوقيو ًافيس هدنع عضيو هبّيطيو هلسغيف هب عنص ام ىريف حومجلا نب ورمع ءيجيف  سجنلا  ةرذعلاب هناخطليو هسأر
 ام نأ ملع كلذ ىأرو حومجلا نب ورمع هاج |ملف , كانه رئب يف هاّيلدو تيم بلك عم هانرقف ةرم هاذخأ ىتح هعينص ىلإ دوعيو كلذ لثمل نادوعي
 لوقي دشنأف لطاب نيدلا نم هيلع

 هَنرَق يف ًاعيج بلكلاو كت مل ندّبسم ًاشإ تنك ول هللاتو
 . ًاديهش دحأ موي لتقو همالسإ نسحف ملسأ مث



 فارعألا ةروس (/) 4

0-0 
 مع و . وهل ل ور هسا 2 هاقر عأاك ل سارب يس 4 هرب اسم_مس وو 2 ريب سر ررررعول ع يب ريس وعم

 طع

 ءهنود نم توعد نيذْلآاو 42 َنيِحِللَصلا َلوتبَوهَو بنتكملا َلَريىَْلآ هلل َىَِلَو نإ ©©© نورظنُتاَلَ
 سا ربرب ص يارب صمم ث رئيس يلم سم يمرر سا يح يي عيوع -ٍ مس ا ربرب مو ريل ربع يم روك مس سم ام ي# مروا م

 نورظني مهلرتو أوعمسب ال ئدملآ ىلإ مهوعدت نإو 79 نورصني مهسفنأ الورك ر صن نوعيطتس ال

 كتير عه يوت ضم لاي عا د هج تورتات دن
 هذه له يأ خيبوتلاو عيرقتلل ماهفتسالا نم هدعب ام كلذكو خيبوت رثإ خيبوت «اهب نوشمي
 اهدارأ نمي شطبتو كتفت يليأ مط له مأ يأ ه«ابب نوشطبي ريأ مهل مأط مانصألا

 «ايب نوعمسي ناذآ مه مأط ؟ءايشألا اهب رصبت نيعأ محل له مأ يأ «ابب نورصبي نيعأ مه مأط ؟ءوسب

 عمست ال تادامج ةدابع يف مهوقع هيفستو مهلهج نايب ضرغلاو ؟ تاوصألا اهب عمست ناذآ مهل له مأ يأ

 نم ريثكب لضفأ ناسنبالاو « هيطعي ال ءىشلا دقافو ساوحلا تدقف ابنأل ًائيش اهدباع نع ينغت الو رصبت الو
 نودألا سخألا ةدابعب لغتشي نأ فرشألا لمكألاب قيلي فيكف هيف ساوحلاو لقعلا دوجول مانصألا هذه

 اي محل لق يأ «مكءاكرشاوعدا لقط !؟ ةرضم عفد يف الو ةعفنم بلج يف ال ًادبأ ةدئاف هنم سحي ال ىذلا
 مهو متنأ مكدهج اولذبا يأ 4نورظننُت الف نوديك مث» ىلع اهب اونيعتساو اورصنتساو مكمانصأ اوعدأ دمحم
 لاق هللا ىلع يداتعال مكب يلابأ ال ينإف « نيع ةفرط نولهمت الو يب ةرضملاو ىذألا قاحلإو يل ديكلا يف

 يأ «باتتكلا لّزن يذلا هللا يّيلو نإ» كلذب مهبباجي نأ ىلاعت هرمأف مهتهلآب لكك لوسرلا اوفوخ : نسحلا

 «نيحلاصلا ىتوتي وهو» نآرقلا لع لّزن يذلا هللا وه يظفحو يرصن ىلوتي يذلا نإ
 ةرخآلاو ايندلا يف مهيلو وهو ءدييأتلاو ظفحلاب نيحلاصلا هدابع ىلوتي العو لج وه يأ
 ام نأ نيبيل هرّرك «نورصني مهسفنأ الو مكرصن نوعيطتسي ال هنود نم نوعدت نيذلاو»
 اوعدت نِإو ىأ ه«اوعمسي ال ىدحلا ىلإ مهوعدت نإو» رضي الو عفني ال هنودبعي
 مهارتو» دادمإلاو ةدعاسملا نع ًالضف مكءاعد اوعمسي ال داشرلاو ةيادهلا ىلإ مانصألا هذه

 مهل نأل رصبت ال دامج يهو ةرظان اهنأك ةروصم نويعب كنولباقي مهارتو يأ «نورصبب ال مهو كيلإ نورظني
 ذخخ يأ قالخألا مراكمب مالسلاو ةالصلا هيلع هل رمأ «وفعلا ذخإ ًائيش اهب نوري ال مهو نيعألا ةروص
 ليربج لوق هل دهشيو لاوقألا رهشأ اذهو : ريثك نبا لاق مهترشاعمو سانلا ةلماعم يف ريسيلا لهسلاب

 رمآأو» © كعطق نم لصتو . كمرح نم يطعتو . كملظ نمع وفعت نأ كرمأي هللا نإ فك لوسرلل
 لباقت ال يأ «نيلهاجلا نع ضرعأو» لاعفألاو لاوقألا نم نسحتسملا ليمجلاو فورعملاب يأ «فرعلاب
 وهف مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل ًاباطخ ناك نإو اذهو : يبطرقلا لاق مهيلع.ملحا لب مههفس لثمب ءاهفسلا

 ناطيشلا نم فئاط دمحم اي كئبيصي امإو يأ «غزن ناطيشلا نم كئغزني امإو»'” هقلخ عيمجل بيدأت

 )١( يبطرقلا 5151/7



 اذ أورك ذك نلطيشلا نم ٌفيَتُط مهسم اَّذإ اون يزل نإ ©©© مِلع عيمت اها طّيشاق م
 م رو مجرع سدو رع كراع و 7” ا و

 لا ولاعب منان رآ اًذإَو < َنورصُقبال م يفلأ ىف مهنودمي مك نورصبم مه

 همصال موسم | رك و ل نزلا عد هام م

 رف اًذإ و 5 َنوُمْؤي وقل ةمحرو ىدهو كبر نم ٌرياَصب هده نم لإ عحوي ام عن هِي ْنُف
 م صو لص راس رك ل - س ريرو رولا جامو مومو رب سوء

 نم ٍرِهَجبأ نودو ةميخو 0 َكسْفَن ىف كب كْبَر و ذأو 9 ٌتومحرت لعل أوتصنأو, هل اوعمتساف ُناَءرقْلآ
 زر مورس صر

 ءوئدابع ع نع نو ربكحيس ال ُكْيَر دنع ء َندْلأ نإ تؤ َنيِلَمْلاَنَم نكت الو لاصآلاو ودغلاب لوَقْل

 سا ريرب_ ص رسل رس ار سعرا

 629 نودجسل رهلو ,هنوحبسسيو

 « ميلع عيمس هنإ» كنع هعفد يف هيلإ أجلاو هللاب رجتساف يأ «هللاب ذعتساف# قحلا ف كيكشتلاو ةسوسولاب
 نم فئاط مهسماذإ» هللا ىوقتب اوفصتا نيذلا يأ هاوقتا نيذلا نإ لعفت امب ميلع لوقت 3 امل عيمس يأ

 هللا باقع اوركذت يأ «اوركذت» هسجاوهب مهوح ماحو هتسوسوب ناطيشلا مهباصأ اذإ يأ «ناطيشلا

 مهناوخإو» ناطيشلا سواسو نم نوصلختيو ةريصبلا رونب قحلا نورصبي يأ «نورصبم مه اذإفإ هباوثو
 نيزتو مهيوغت نيطايشلا نإف ةرجفلا ةرفكلا مهو هللا اوقتي مل نيذلا نيطايشلا ناوخإ يأ # يغلا يف مهنودي
 اذإو يأ «ةيآب مهتأت مل اذإوإ» مهئاوغإ نع نوّفكي الو نوكسُُي ال يأ «نورصفي ال مثإو لالضلا لبس مه
 !؟ كسفن دنع نم اهتعرتخاو دمحم اي اهتقلتخا ًاله يأ «اهتيبتجا الول اولاقإف اوحرتقا امك ٍةزجعمب مهتأت مل
 ينآ ىتح لإ رمألا سيل دمحم اي مهل لق يأ 4يبر نم لإ ىحوي ام عبنأ افإ لقؤل هللا مهنعل مهنم مكهتوهو

 ليلجلا نآرقلا اذه يأ «مكبر نم رئاصب اذه ىلإ هللا هيحوي ام لثتما دبع انأ امنإو يسفن دنع نم ءىشب
 كردُيو قحلا رصبي هب بولقلل رئاصبلا ةلزنمب وهف تازجعملا نم هريغ نع ينغي ةرين نيهاربو « ةنيب ججح

 نم نوعفتنملاو هراونأ نم نوسبتقملا مهنأل نينمؤملل ةمحرو ةيادهو يأ 4نونمؤي .موقل ةمحرو ىدهوهج
 دنع اوتكساو ربدتب اهوعمتساف نآرقلا تايآ تيلت اذإو يأ «اوتصتأو هلاوعمتساف نآرقلاءىرق اذإو طدماكحأ

 ركذاو يأ «كسفن يف كبر ركذاوإ ةمحرلاب او زوفت يكل يأ «نومرت مكلعل ٠» ًالالجإو نآرقلل ًاماظعإ هتوالت

 «لوقلا نم رهجلا نودو» هنم ًافئاحخو هيلإ ًاعرضتم يأ 4ةفيخو ًاعرضتإ» هلالجو هتمظعل ًارضحتسم أرس كبر
 الو يأ «نيلفاغلا نم نكت الو» يشعلاو حابصلا يف يأ «لاصآلاو ودغلاب» ّرسلاو رهجلا نيب أطسو يأ

 نوربكتي ال يأ «هتدابع نع نوربكتسي الإ راهطألا ةكئالملا يأ 4كبر دنع نيذلا نإ» هللا ركذ نع لّفغت

 . هلل الإ نودجسي ال يأ #«نودجسي هلو# هب قيلي ال امع هنوهزني يأ © هنوحبسيو# مهبر ةدابع نع

 . هبشلا هجو فذحو هيبشتلا ةادأ ركذل لمجم لسرم هيبشتلا «اهنع 'يفح كناك»-١ : ةسغالاتبلا

 . ةفيطللا تايانكلا نم وهو عامجلا نع ةيانك انه يشغتلا «اهاشغت |ملف» - ؟



 فارعألا ةروس (/) ع

 عيرقتلا ةدايز هتدئافو « بانطإالا ١ ىمسي بولسألا اذه خلا © . . اهب نوشمي لجرأ مهأ» -*
 5 خيبوتلاو

 وهو غزنلاب يصاعملا ىلع سانلا هءارغإو ناطيشلا ةسوسو هّبش 4 ٌعزن ناطيشلا نم كّنغزنيإل - 4
 . ةفيطل ةراعتسا هيفف دلحلا يف اهبباش امو ةربإالا لاخدإ

 هجوو هيبشتلا ةادأ تفذح « رئاصبلاك اذه هلصأو غيلب هيبشت هيف «مكبر نم رئاصب اذه» ه

 نآرقلا نأل ببسلا ىلع ببسملا قلطأ ثيح لسرملا زاجملا ليبق نم هنأ ءاملعلا ضعب ىريو غيلب وهف هبشلا
 . ةريصبلا ظفل هيلع قلطأ لوقعلا ريونتل ًاببس ناك امل

 ؟ اياطخلا كل لّوس اذإ ناطيشلاب عنصت ام : هذيملتل لاق هنأ فلسلا ضعب نع يكح : هفيطل
 « لوطي اذه نإ لاق . هدهاجأ : لاق ؟ داع نإف : لاق هدهاجأ : لاق ؟ داع نإف : لاق هدهاجأ : لاق

 اذه : لاق يدهج هدرأو هدباكأ : لاق ؟ عنصت اذام روبعلا نم كعنمو اهبلك كحبنف منغب تررمول تيأرأ

 .ةذاعتسإالا ةدئاف هذهف « كنع هفكي منغلا بحاصب ثغتسا نكلو كيلع لوطي

 « فارعألا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 *# دب +



 للحل

 هر آذ م

 ةروُسْلا يكذب نيب

 تاوزغلاب قلعتي ايف ةصاخبو « عيرشتلا بناجب تيتع يتلا ةيندملا روسلا ىدحإ لافنألا ةروس

 تنمضتو . تاوزغلا ضعب بقع ترهظ يتلا ةيبرحلا يحاونلا ضعب تجلاع دقف , هللا ليبس يف داهجلاو

 « هللا ءادعأل مهلاتق ىف اهعابتا نينمؤملا ىلع بجي يتلا ةيهلبالا تاداشريالاو « ةيبرحلا تاعيرشتلا نم ًاريثك

 . مئانغلاو رمألا ماكحأو ١ برحلاو ملسلا بناج تلوانتو

 مالسزالا خيرات يف تاوزغلا ةحتاف تناك يتلا «ردب ةوزغ » باقعأ يف ةميركلا ةروسلا هذه تلزن #

 هذه ثادحأ تلوانت اهنأل « ردب ةروس » ةباحصلا ضعب اهامس ىتح نمحرلا دنحل رصنلا ةيادبو . ديجملا
 ةلوطبلا نم ملسملا هيلع نوكي نأ يغبني ام تنيبو . لاتقلل ةيليصفتلا ةطخلا تمسرو . باهسإب ةعقوملا

 . دومصو مزحو ةأرجو ةعاجش لكب لطابلا هجو يف فوقولاو « ةماهشلاو

 ةنسلا نم ناضمر يف تناك ردب ةوزغ نأ نوملسملا اهضاخ يتلا تاوزغلا خيرات نم مولعملا نمو #
 ذاقنإو « نايغطلاو يغبلا درو . لطابلا عم قحلا تالوج نم ىلوألا ةلوجلا يه تناكو « ةرجهلل ةيناثلا

 هللا ىلإ ةعارضلا يف اوذخأو . ةكم ف فعضلا مهب دعق نيذلا « نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا
 مت يتلا ؛ ةوزغلا كلت فورظ مه ايهف مهتعارض هللا باجتسا دقو « اهلهأ ملاظلا ةيرقلا نم مهجرغي نأ
 فرع اهبو « لاتقللا مهئيهت مدع ىلعو ٠ مهددع يف فعضو . مهددع يف ةلق ىلع نينمؤملل رصنلا اهيف
 مامأ ًاعيرص هيف ري موي نم هل دب الف 3 هتاطلس دتماو « هتكوش تيوقو  هدمأ لاط امهم هنأ لطابلا راصنأ

 . نيكرشملل ةميزهو , نينمؤملل ًارصن ردب ةوزغ تناك اذكهو « ناميالا ةوقو قحلا لالج

 اهيأ اي» ناميالا فصوب تارم تس نينم ؤملل ةيهلبالا تاءادنلا تءاج ردب ثادحأ درس ايانث فو #
 فيلاكتلا هذه نأب مهل ريكذتكو ٠ , هللا ءادعأل مهتدهاجم يف تابثلاو ربصلا ىلع مهل زفاحك «اونمآ نيذلا

 ال نامييالا ببسب ناك هيلع اوزاح يذلا رصنلا نأو . هب اولحت يذلا ناميإالا تايضتقم نم اهم اورمأ يتلا

 . لاجرلاو حالسلا ةرثكب

 نيذلا متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» ةكرعملا نم رارفلا نم ريذحتلا هيف ءاج دقف : لوألا ءادنلا امأ #



 لافنألا ةروس (8) ع

 . باذعلا دشأب ءادعألا مامأ نيمزهنملا تايآلا تدعوت دقو «رابدألا مهولوت الف ًافحز اورفك

 اونمآ نيذلا اهمأ اي هلوسر رمأو هللا رمأل ةعاطلاو عمسلاب رمألا هيف ءاج دقف : يناثلا ءادنلا امأو *

 ال يتلا ةحراسلا ماعنألاب نيرفاكلا تايآلا ترّوص امك «نوعمست متنأو هنع اولوت الو هلوسرو هللا اوعيطأ

 . قحلا ةوعدل بيجتست الو يعت الو عمست

 ايندلا يف مهتداعسو مهتزعو مهتايح هيف لوسرلا هيلإ مهوعدي ام نأ هيف نيب دقف : ثلاثلا ءادنلا امأو د

 . ةيآلا « . . مكييحي امل مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا ابيأ ايإ» ةرخآلاو

 ةمألل ةنايخو هلويتراوملل ةايعأم ءادعألل 00 نأ ىلإ هيف م : 5 ءادنلا 0

 ا را دل عر خا رفيع حا نال 10

 دشرلا نيب قرفي هبو ( نمؤلا تلقى هللا هفذقي يذلا ١ ينابرلا رونلا كلذ ىوقتلا تارمث مظعأ نم

 رفغيو مكتاثيس مكنع رّفكيو ًاناقرف مكل لعجي هللا اوقتت نإ اونمآ نيذلا اهيأ ايف لالضلاو ىدهلاو ع ّيغلاو

 . «ميظعلا لضفلا وذ هللاو . مكل

 كلذو ءرصنلا سسأو ةزعلا قيرط هيف و هيف مهل حضو دقف ريخألا ءادنلا وهو : 8 سداسلا ءادنلا امأو

 3 0 ال 4 هنوكك. دحن ال 0 هللا 0 2 ءاقللا وصلا , ءادعألا 0 تابثلاب

 . «نوحلفت مكلعل ًاريثك هللا او ركذاو اوتبئاف

 تفلتحخاو« مهرايدتعءانت ايهم هنأوءنينم ملا نيب , ةلماكلا ةيالولانايبب ةميركلا ةروسلا تمتح دقو

 2 ةدحاو ًاضيأ رفكلا ةلم نأ امك « نينلا ل نيدو رستم نيذلا رعت يولع 2 ةدحاو ةمأ مهف « مهسانجأ

 نيذلاو# نيرفاكلاو نينم ْؤملا نيب ةيالو ال هنأو ٠ لالضلاو يغبلا سسأ ىلع ةمئاق ةيالو نيرفاكلا نيبو

 : «ريبك داسفو ضرألا يف ةنتف نكت هولعفت الإ ضعب ءايلوأ مهضعب اورفك

 هلأسن ٠١ ربعو سو رد نم هيلإ تدشرأ امو . فادهأ نم ةميركلا ةروسلا هيلإ تراشأ ام ةصالخ هذه 4

 . رصبلاو مهفلا لهأ نم انلعجي نأ ىلاعت

 «نوضرعم مهو اولوتل . . ىلإ . . لافتألا لق لافنألا نع كنولأسي» : ىلاعت هللا لاق
 . (78) ةيآ ةيان ىلإ )١( ةيأ نم

 ىلع ةدايز اهمنأل هب مئانغلا تيمسو ةدايزلا وهو حتفلاب لفن عمج مئانغلا «لافنألا» : : صستفغللا
 : ديبل لاق ىنعملا اذهل ةلفان دلولا دلوو . ًالفن عوطتلا ةالص ىمستو . ناطوألاو نيدلا ةيامحب مايقلا

 لجعلاو يئير هللا دذإبو لفن ريخ انير ىوقت نإ



 6. عساتلا ءزجلا

 وبأ لاق كوّشلا نم اهلصأو حالسلا : ةكوشلا «ةكوشلا تاذ» عزفلاو فوخلا : لجولا 57
 بلط 3 ةثاغتسالا #نوئيغتست# ”مهدح يأ نالف يب ةكوش دش ام : لاقي دحلا ةكوشلا زاجمو :

 : يربطلا ل ع يأ دحر ىعب فدرأو فرو ًاشب مهفعب ل نمباتم ندر نعل رع

 «نانب# "”ايرشلا تفدرأ ءازوجلا اذإ : رعاشلا لاق هتعبتأو هتعبت ىنعمب هتفدرو هتفدرأ : لوقت برعلا

 : : ةرتنع لاق نيلجرلاو نيديلا عباصأ فارطأ يهو ةنانب عمج : 5 نائبلا

 «"نانب لك بركلا دنع برضيو اهرامذ يمحي ءاجيهلا ىتف ناكو

 هب يمس مث ًاليلق ًاليلق هتيلأ ىلع ىشم اذإ يبصلا فحز نم ذوخأم ًاليلق وندلا :فحزلا 4ًافحزإ»
 مضنا يأ ريحت : لاقي ًامضنم «ًازيحتم» ًافحز فحزي هنأك ىري هفئاكتو هترثكل هنأل ددعلا ريثكلا شيجلا
 ىلع ةرصنلاو حتفلا بلط يأ : حتفتسا «اوحتفتستإ9# فعضم م نهوم إب عجر # ءابإل هريغ ىلإ عمتجاو
 . ةودع

 اذك هلف ًاليثق لتق نم : كيهللا لوسر لاق ردب موي ناك ال : لاق سابع نبا نع ١ : لوزا ُبَِبَس د
 لتقلا ىلا اوعراستف نابشلا امأو . تايارلا تحت اوتبثف ةخيشملا امأف . اذكو اذك هلف ًاريسأ رسأ ن نو ذك
 ارب ا تاجتلل دوور وكس ناك وأو هدر كلل انك انزل مقتس انركرلا نابشلل ةخيشملا لاقف مئانغلاو

 . ©ةيوسلاب مهنيب مئانغلا علك مّسسقف ةيآلا «لافنألا نع كنولأسيإ# تلزنف لَك ينلا ىلإ اومصتخاو

 هوجولا تهاش : لاقو موقلا هوجو يف اهب ىمرف ردب موي بارت نم ةضبق ذخأ لَو يبنلا نأ يور - ب ِ

 . ""ةيآلا « . . ىمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر

 تملا ازماهإ سب
 لا هم م لس ع ع را

 روم ل أاوحلصأو هلآ أوقاف را لاشألا لثلانتنألا نع كنولعسإ

 نم اهتمنغ يتلا مئانغلا نع دمحم اي كباحصأ كلأسي يأ «لافنألا نع كنولأسي» : رتسيغللا

 مكل ال لوسرلاو هلل اهيف مكحلا : مهل لق يأ «4لوسرلاو هلل لافنألا لق# ؟ مسقت فيكو ؟ يه نملردب
 يتلا لاحلا اوحلصأ يأ «مكنيب ثاذ اوحلصأو# هيصاعم بانتجاو هتعاطب هللا اوقتا يأ «هللا اوقتاف»

 يف مكحلا يف هلوسر رمأو هللا رمأ اوعيطأ يأ «هلوسرو هللا اوعيطأو# فالتخالا مدعو فالتئالاب مكنيب

 لافنألا هللا عزتف ٠ انقالخأ تءاسو انفلتخا نيح ردب باحصأ ائيف تلزن : تماصلا نب ةدابع لاق مئانغلا

 حالصإو . هلوسر ةعاطو «٠ هللا ىوقت كلذ يف ناكف ءاوسلا ىلعاهمسقف كك هللا لوسرل اهلعجو انيديأ نم

 اوعيطأف ناميالا ف نيلماك نينم ُؤم قع متنك نإ يأ هباوج فذح طرش 4 نينمؤم متنك نإ# "نيبلا تاذ

 تلجو هللا ركذاذإ نيذلا# هيف نوصلخملا ناهيالا ف نولماكلا امنإ يأ #«نونمؤملا امنإ9© هلوسرو هللا

 . "ال8 /ا/ يبطرقلا (") . *١/ 4١6 يربطلا (؟) . 584 /*ريسكل داز (1)
 5. /؟ ليهستلا (5) . 448 *١/ ىربطلا (0) . 171/4 يناعملا حور (5)
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 لافنألا ةروس (4) عة

 مَ رهثليا+ موب َتيِلئاَذِإو ميبولف تلجو هلل وذ نيل ةرترقتل انفو ٠ 02 َنيِنِمْؤُم منكن
 طع روب ور صوصاص 2 م 0 ا ا

 اح ٌدمْؤمْلا مه كبتلذأ 2 َنوُففنب مهتفرر اميو ةؤلصلا َن نومي : نيا نول و مهيد عو اثم

 -- سات د م هدو م كح أنك رزو مرام سيما سا سمر م اما ل 2

 نم اَهيرَق َّنإَو ٍيَحلأِب كتبي نم كبر كجرعا امك رك ُقْزِرَو ةرفغمَو مهيَردنع تاحبرد مل

 يد َنوُرظَني مهو توملا َلإَنوُفاس انك َنيبَتام دعب حلا ىف كتولدجي يد َنوُهرَكَل َنيِنِمْؤمْلآ
 اذإو» العو لج هنم ًابيهتو « هنأشل ًاماظعتسا « هركذ درجمل مهبولق تعزف هللا مسا ركذ اذإ يأ «مهولق

 هللاب مهنيقيو مهقيدصت دادزا نآرقلا تايآ مهيلع تيلت اذإ يأ «ًاناهإ مهتداز هتايآ مهيلع تبلث

 مساب مهنع ربخأ : رحبلا يف لاق هاوس نوبهري الو هللا ريغ نوجو ال ىأ 0 #نولكوتي مهبر ىلعو#
 ىلع لكوتلا ماقمو ء ناميالا يف ةدايزلا ماقمو . فوخلا ماقم : يهو ةميظع تاماقم ثالثب لوصوملا
 اهبادآو اهضورفو اهعوشخب لمكألا هجولا ىلع ةالصلا نودؤي يأ «ةالصلا نوميقي نيذلا# ”نمحرلا

 لفاونو ةاكزلا يف ماع وهو ء هللا مهاطعأ امم هللا ةعاط يف نوقفنيو يأ «نوقفني مهانقزر اًممو»
 ًاقح ًانايإ نونم ْوملا مهو ةديمحلا تافصلا نم ركذامب نوفصتملا يأ «ًاقح نونمؤملا مه كئلوأ» تاقدصلا

 ةنجلا يف ةعيفر لزانم مه يأ «مهبر دنع تاجرد مهلل» لامعألا حلاصو ناميالا نيب اوعمج مهخأل

 ماركوالاب نورقم رمتسم مئاد قزر يأ «مبرك قزروإ» بونذلا نم مهنم طرف امل ريفكت يأ «ةرفغمو»
 هذه تهبش : ةيطع نبا لاق ًاهّبشم يضتقت ةت فاكلا «قسحلاب كتيب نم كبر كجرخأ امك» ميظعتلاو

 :اهيف ١ قوام يتهركو لاقألا نع فاز يه نيا ةمدقملا ةصقلاب تي ني ةجارجإ يه يتلا ةصقلا

 امك : ىنعملا : يربطلا لاقو برحلل كجورخ ةلاح يف مهاحك مئانغلا ليفت ةهارك يف ملاح ىنعملاو
 يذلا قحلاو نيت امدعب قحلا يف كنولداجي كلذك نينمؤملا نم رقيرف نم ورك ىلع قحلاب كبر كجرخأ

 نأ لاحلاو يأ «نوهراكل نينمؤملا نم ًاقيرف نإوإ «”لاتقلا وه هونيبت ام دعب ِِكَب يبنلا هيف نولداجي اوناك
 دعب قحلا يف كنولداجيإ دادعتسالا مدعلوأ لتقلا نم ًافوخودعلا لاتقل جورخلل نوهراك مهنم ًاقيرف

 وه مهلادج ناكو . نابو قحلا مهل حضو نأ دعب لاتقلل جورخلا نأش يف دمحم اي كنولداجي يأ «نيبَت ام
 مهو توسملا ىلإ نوقاسُي افأك» لاتقلل انددعتسال انفرع ولو ريعلل ألإ انجورخ ناكام مهلوق
 ةلقل كلذو « هبابسأ دهاشي وهو توملا ىلإ قاسني نم ةهارك لاتقلا نوهركي يأ : يواضيبلا لاق *نورظني

 هللا مكدعي ذإو# (”مهبعرو مهعزف طرفل تناك امنإ مهتلداجب نأ ىلإ ءاميل هيفو «٠ مهبهأت مدعو مهددع

 ةمينغ مكل اهنا نيتقرفلا ىدحإ دمحم باحصأ اي هللا مكدعو نيح اوركذا يأ «مكل اهنأ نيتفئاطلا ىدحإ

 نم هللا هاتآ امب انهيلف هتافص ىلع قبطنت اهدجو نإف . هسفن ىلع اهضرعيلو . نمؤم لك اهربدتيلو ةيآلا هذه أرقيل : بيطخلا نبا لاق )١(
 هديزيو هبلق يفصي نا : ديمحلا فيطللا ىلا رأجيلو , دودولا ميحرلا ىلإ أجليلق . داو يف وهو داو يف اهدجرو نإو . ريخ نم هبهو امو . لضف

 . ةيوط قدصو بلق صالخإب اذه نكيلو ٠ بيجملا معنو بيرقلا معنف « ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقال هقفويو « الكوتو ًاناميإ

 )١( يربطلا (") 214617 /1رحبلا 5/851١ . )4( يربطلا ١5/ 547 ) )68ص يواضيبلا 7,9



 88ه عساتلا هزجلا

 ّقَحلأ حي نأ هلآ ديربو ركل نوُكَن كوسا تاذ رينا تودوتو كلانا نتف اطلا ىدحإ هلأ رق دعب ذو
 مسارب ددعو ير رب ل رسوم م جسم دووم ورام ج هام م كه ووم مس د هوم 00

 نوئيغتست ْذإ 20 نومرجملا هك ولو لطلبلا لطبيو قحلا قحيل ج ني رفثكْل اريد عطقي و ءهيلملكي
 2 ص ومص سا مورا جرفرس 7 9 52 موو م 5 فزع” بضع نلف. .٠ "رت رطأ رثس رف“ ا[ حراس لس مساع حرم ورغد

 ءهب نيمطتلو ئرش الهلا هلعج امو قد َنيفدرم ةكبتلملا نم فلأي دمم ىلا كل باجتساف كبر

 حالس ال يتلا ةفئاطلا اوقلت نأ نوبحتو يأ «مكل نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نودوتوإف ريفنلا وأ ريعلا ام
 اهيفو ماشلا نم تلبقأ شيرق ريع نأ يور : نورسفملا لاق شيرق ةراجتب ةلمحم تناك اهنأل ريعلا يهو ال
 ىدحإ مكدعو هللا نإ : دمحم اي لاقف مالسلا هيلع ليربج لزنو « نايفس يبأ ةسآرب ةميظع ةراجت
 ةرثكو برحلا ةفخل ريعلا اوراتخاف هباحصأ ِةيلكَي ل وسرلا راشتساف . اشيرق امإو ريعلا امإ : نيتفئاطلا
 نإ مكلاومأ مكريع « ءاجنلا ءاجنلا ةكم لهأ اي : لهجوبأ ىدانف ةكم لهأ ربخلا غلب اوجرخ املف « ةمينغلا
 ىتح لهج وبأ مهعمو لولذو بعص لك ىلع نوكرشملا جرخف ٠ ًادبأ اهدعب اوحلفت نلف دمحم اهباصأ
 لحاس ىلع تضم دق ريعلا نإ : مهل لاقو هباحصأ ِةِككَي لوسرلا ربخأف ةلفاقلا تجنو « اردب اولصو
 ماقف هللا لوسر بضغف ودعلا عدو ريعلاب كيلع : هللا لوسر اياولاقف , لبقأ دق لهجوبأ اذهو . رحبلا
 ول قحلاب كثعب يذلاو : لاقف ذاعم نب دعس ماقو . كوعبتم انإف تئش امل انب ضما : لاقف ةدابع نب دعس

 ىلع اوريس : هباحصأل لاقو ِكَي هللا لوسر ٌرّسف « هللا ةكرب ىلع انب ٌرسف كعم هانضخل رحبلا انب تضخ
 ديريو# '”موقلا عراصم ىلإ رظنأ ينأكل هللاو . نيتفئاطلا ىدحإ يندعو دق هللا نإف اورشبأو هللا ةكرب

 عطقيوإ» ردب موي مهكالهإو رافكلا لتقب مالسرالا وهو قحلا نيدلا رهظي يأ «هناملكب قحلا قحي نأ هللا
 نوبغرت مكنأ ىنعملاو : رحبلا يف لاق مهلصأ نم ةلمج مهكلبيو نيرفاكلا لصأتسي يأ «نيرفاكلا رباد
 ءالعإو . رومألا يلاعم ديري ىلاعت هللاو . رومألا فاسفسو . لاوحألا ةمالسو . ةلجاعلا ةدئافلا يف
 ًانايع مهكارأو ةكوشلا تاذ مكل راتخا كلذلو . نيدارملا نيب ام ناتشو « نيرادلا يف زوفلاو . قحلا

 فوذحمب قلعتم «لطابلا لطبيو قحلا قحيل» "”هكزعأو مهذأو . مهمزهو مكرصنف . مهنالذخ
 هرك ولو# رفكلا لاطيإو مالسإلا راهظإ دارملاو لعق ام لعف لطابلا لطبيو قحلا قحيل : هريدقت
 يأ «مكبر نوفيغتست ذإ» كرشلا لاطيإو مالسيالا راهظإ يأ كلذ نوكرشملا هرك ولو ىأ «نومرجملا

 نيكرشملا ىلإ رظن علك هللا لوسر نأ يور ء نيكرشملا ىلع رصنلاب ثوغلا مكبر نم نوبلطت نيح اوركذا
 ام يل زجنأ مهللا : وعدي هيدي دمو ةلبقلا لبقتساف ءرشع ةعضبو ةئامثالث مهو هباحصأ ىلإو . فلأ مهو
 طقس ىتح كلذك لاز اف « ضرألا يف دبعت نلف مالسإالا لهأ نم ةباصعلا هذه كلهت نإ مهللا . ينتدعو
 كتدشانم كافك هللا يبن اي : لاقو هئارو نم همزتلا مث هيبكنم ىلع هاقلأف ركب وبأ هذخأف . هيبكنم نع هؤادر
 يأ «ةكئالملا نم فلأب مكدمم ينأ مكل باجتسافإ» ةيآلا هذه تلزنف كدعو ام كل زجنيس هنإف كبر

 لاق ًاضعب مهضعب عبتي نيعباتتم يأ 4نيفدرُم» ةكئالملا نم فلأب مكنيعم ينأب ءاعدلا هللا باجتسا

 )١( رحبلا (9) . فرصتب ؟.4 ص ىواضيبلا 4/ 4514



 لافنألا 5 ةروسص م( 2١

 يلع ل لزب هنم ةنمأ ساعنلا ركيشعي 5901 ا هج ٌيكح رز نإ هللا دنع ْنماَلِإ ضف امك م ع ل

 لم يس ص ل 0-- 3 رسل نس ساس اس ل

 ز َماَدَقأْلآ هب تبع تب دوف لطب نطلب مكن بهذي وب مرطب كام آملا ني

 تام سظر ساس سن 2علاللو

 أوبر ضاق َبَعْآ أ ورق َنيدْلا بوق ىف قلاب < َنيِدلا أوتيكف ركعم ىلا ةكيتلملا َلِإ كبر وي ْذِ

 يف اهب لتاقو ةئامسمخب ليئاكيم لزنو « شيجلا نيمي يف اهب لتاقو ةئامسمخب لزن ليربج نأ درو : نورسفملا
 ريثكتل ةكئالملا لزنت تناكف اهريغ ىف امأو « ردب ىف الإ ةعقو يف تلتاق ةكئالملا نأ تبثي ملو . شيجلا راسي
 مكل ةراشب الإ إ ةكئالملاب مكدادمإ | لعج امو يأ #ىرشب الإ هللا هلعج امو#» 2” لئاقت الو نيملسملا ددع

 «هللا دنع نم الإ رصنلا امو» مكسوفن دادمإالا اذهب نكستلو يأ «مكبولق هب نئمطتلو »© رصنلاب
 هللا نإ» مكتدعو مكتوق ىلع اولكتت الو هرصنب اوقثف ريبكلا يلعلا هللا دنع نم الإ ةقيقحلا يف رصنلا امو يأ
 يقلي يأ «هنم ةنمأ َساعنلا مكيشغي ذإ» ةمكحلا هب يضقت ام لعفي بلغُي ال بلاغ يأ «ميكح زيزع
 تقو يف مونلا ٌميمجلا يشغ ثيح ٍةِك هللا لوسرل ةزجعم هذهو « ىلاعتو هناحبس هدنع نم انمأ مونلا مكيلع

 دنع نينم ؤملل ناك كلذ نأكو : ريثك نبا لاق "6 حبصأ ىتح يكبيو ةرجش تحت يلصي ِِلك هللا لوسر
 ةمعنل ديدعت #«ءام ءامسلا نم مكيلع لزنيو# ©0هللا رصنب ةنئمطم ةنمآ مهبولق نوكتل . سأبلا ةدش
 نم مهنم ناكو 9 ةيدوألا تلاس ىتح رطملا مهيلع هللا لزئأف ردب ةوزغ يف ءما اومدع مه :أ كلذو . ىرخأ

 وجر مكنع بهزذيو» تابانجلاو ثادحألا نم يأ «هب مكرهطيل# رطملا ءامي رهطتف ةبانج هتباصأ

 يف اولزن مهنأ يور : 3 لاق ٠ نادل نم كاز ةفيزكو هتسوسو مكذع عفدي يأ ةراملا

 كسب مكفول أ كلا نوصل بع يدع واصل متنأو . الا ىلع متبل دقو نورصتت

 ع ىربطلا لاق لمرلا يف خوست ال ىتح مادقألا رطملاب تبثُي يأ «مادقالا هب تبثيوإ هللا رصنب

 ال ةتباث اهيلع مادقألا تراص ىتح رطملا اهدبلف ءاثيم ةلمر ىلع مهودع عم اوقتلا اوناك مهنأل مهمادقأ رطملاب

 ينأب ةكئالملا ىلإ يحوي يأ ىرخأ ةمعنب ريكذت «مكعم ينأ ةكئالملا ىلإ كبر يحوي ذإ» “”اهيف خوست
 يقلأس# مهئادعأ ىلع مهسفنأ اووقو نينم ؤملا اوتبث يأ اونمآ نيذلا اوتبثف» رصتلاو نوعلاب مكعم

 اوبرضاف# اومزهني ىتح عزفلاو فوخلا نيرفاكلا بولق يف فذقأس يأ «بعرلا اورفك نيذلا بولق يف

 قوف اهنأل سوءرلا دارملا : ليقو 4باقرلا برضفإ هلوقك قانعألا ىلع مهوبرضا يأ «قانعألا قوف
 كلذ ةدئافو 0 ليهستلا ف لاق عباصألا فارطأ ىلع مهوب رضا يأ «نانب لك مهنم اوبرضاو# قانعألا

 . 9. /7 رصتخملا (”) . ىلعي وبأ هاور (؟) ١18/9 ٠ نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح )١(

 17١/1 يربطلا (0) . 7١١ ص يواضيبلا (4)



 2 ص ريم ريف ص ع ل 29 0 يررو رد ه

 هلآ نإف زمور نا ناقل هلوسرو هللا أوف اس مهاب كلذ ند ناب لك مهتم أوبر ضأو قانعألا ٌقوَ

 م جومو رب مد وز

 َنيدْلا معَ اذ أوما نيل ياي 2 راثلا ٌباّدع َنيِرْفَكْلا نأ هوُقوُذَك كلذ © باَقعْلأ ُديِدَش
 مسوس سس الو همم رك ع سو

 ابق رف لرش لاك ارسم الإ مهرب ذيموب مهوب نم جراألا مهما انحراف

 0700-0 عع رس رس ا سس ع رو ربو ص وص 0 2 را مةمم

 يمر ْذِإ تيمر امو مهل هلل نكللو مهواتقت 0 ريصمل سنو هج ةلوأمو هلأ نم ضب

 ور ع ١ رص رس سر

 ديك هوم هلا َنَأَو كلذ د 02 ممل عمت هّللاَذإ 1 ل هللا نكنلو

 هللا اوقاش مهنأب كلذ ©هلتقو هرسأ نكمأف لاتقلا نع لّطعت هعباصأ تلبرض اذإ لتاقملا نأ
 نموإ هلوسر رمأو هللا رمأل مهنايصعو مهتفلاخم ببسب مهيلع عقاو عيظفلا باذعلا كلذ يأ «هلوسرو
 هللا باذع نإف دانعلاو رفكلاب هلوسر رمأو هللا رمأ فلاخي نمو ىأ «باقعلا ديدش هللا نإف هللا ققاشي
 يف رافكلا رشعم اي هوقوذف باقعلا مكلذ يأ «رانلا باذع نيرفاكلل نأو هدقوذف مكلذإ هل ديدش
 نيزذلا متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهءأ اي» رانلا باذع وهو ةرخآلا يف لجآلا باقعلا مكل نأ عم . ايندلا

 مهرلوت الفإ ًافحز نوفحزي مهترثكل مهنأك نيعمتجم رافكلا مكءادعأ متيقل اذإ يأ «ًافحز اورفك
 ءاقللا موي مهوي نمو يأ «هرسبد رثئموي موي نمو اوربصاو اوتبثا لب مهمامأ اومزهنت الف يأ «رابدألا

 ليخي نأب ركلل رفلاب وأ « ىرخأ ة ةفئاط لاتق ىلإ هجوتلا لاح يف الإ يأ 4لامقل ًافرحتم الإ» ًامزهنم هرهظ

 ىلإ ايضنم ىأ «ةقف ىلإ ا زيحتم وأ> « ةعدخ برجلا ١ باب نم وهو ة ةديكم ه هرغيل مزهنم هنأ هودع ىلإ

 هاوأمو» ميظع طخسب عجر دقف يأ «هللا نم بضغنب هاب دقفإ» مه - دجنتسي نيملسملا ةعام

 ملفإ لآملاو عجرملا سئب يأ «ريصملا سئبو# منهجران هيلإ يوأي يذلا ذا هتكسمو هرقم يأ «منهج
 مهلتق هللا نكلو . مكتردقو مكتوقب ردبب نوملسملا اهيأ مهولتقت ملف يأ «مهلتق هللا نكلو مهولتفت
 دمحم اي تنأ ةقيقحلا ف تيمر امو ىأ «تيمر ْذ ذإ تيمر امو مهبولق يف بعرلا ءاقلإو مهيلع مكرصنب

 هللا لوسر ذخأ : سابع نبا لاق ريبكلا شيجلا نويع ألمي ال بارت نم افك نأل بارت نم ةضبقب موقلا نيعأ
 باصأ الإ مهنم دحأ قبي ملف 5 هوجولا تهاش : لاقو نيكرشملا هوجو ىف اهب ىمرف بارتلا نم ةضبق هلع

 يف رمألاف مهيلإ كلذ لاصيإب يأ «ىصر هللا نكلو» ؟”نيربدم اولوف ةيمرلا كلت نم هيرخنمو هينيع
 نينم ؤملا ىلع معنيو نيرفاكلا رهقيل كلذ لعف يأ «انسح ءالب هنم نينمؤملا يلّبُيلوط هللا نم ةقيقحلا

 مكلذإ# مهلاوحأو مهتاينب ميلع مهلاوقأل عيمس يأ «ميلع عيمس هللا نإ» ةمينغلاو رصنلاو رجألاب
 ضرغلاو . قح نينم ؤملا رصنو نيكرشملا لتق نم ثدح ىذلا "*كلذ يأ «نيرفاكلا ديك نهوم هللا نأو

 باطخ اذه «حتفلا مكءاج دقف أوحتفتست نإ ةمئاق مهل موقت ال ىتح نيرفاكلا ديك نيهوتو فاعضإ هنم

 )١( يريطلا (؟) . 77/7 ليهستلا ١/447 . )( قح ثدح يذلا مكلذ : هريدقت هربخ فذح أدتبم مكلذ .



 لافنألا ةروس (4) م

 هر م ورا سم رادو وص رس رس ل را ل ادم يريم هن رى يمول

 ركنع ىنغَت نر ا اج دق ارسخسا نإ عير نرقتكلا

 0 ا ا لا لا 00 وص أ عر را

 هنع اولوت الو رهاوسرو هلأ اوعيطأ أوما َنيِدلآ اهيأتي 2 َنينمْؤمْلأ مم م هلل َنأوترثَك ولو اعيش كنكف

 2 هدام هم سا رس رس يس نسا ار رس سل اس نيرا رس ل مم مس ريل حي مر

 هلآ دنع ٍتاآودلا رش نإ * 20 نوعمسإ ال مهو انعمس اولاق نياك أوك الو © نوعمست متناو

 ه2 َنوُضِرْعم مهو ألو مهعمسأ ولو مهعفشأل اريخ مسيف هللا ملع ولو (2) نولقعيال َنيذْلا كبل ملأ راو او جاع جا و ماع وأ جس ع و 0500

 ةميزهلا وهو حتفلا مكءاج دقف نينمؤملا ىلع رصنلاو حتفلا رافكلا رشعم اي اوبلطت نإ يأ شيرق رافكل

 انيأ مهللا : ردب موي لهجوبأ لاق : يرهزلا ةياور يف يربطلا لاق مهب مكهتلا ليبس ىلع اذهو « رهقلاو
 «حتفلا مكءاج دقف اوحتفتست نإ» هللا لزنأف -هكلهأ يأ  مويلا هْئِحَأَف . محرلل عطقأو , رجفأ ناك

 برح نع شيرق رشعم اياوّفكت نإو يأ «مكل ٌريخ وهف اوسهتنت نإو» حتفتسملا وه لهج وبأ ناكف
 يأ «دعن اودوعت نإوإ» مكترخآو مكايند ف مكل ريخ وهف هلوسرو هللاب رفكلا نعو «. هتاداعمو لوسرلا

 عفدت نل يأ 4ترثك ولو ًائيش مكتنف مكنع ينغت نلوإ مكيلع هرصنل دعن هلاتقو هبرحل اودوعت نإو
 عم هللا نأو» راصنألاو ناوعألا رثك امهم ايندلا باذع نم ًائيش اهب نودجنتست يتلا مكتعامج مكنع
 هللا اوعيطأ اونمآ غ نيذلا اهءأ اي» دييأتلاو نوعلاو رصنلاب نينم ؤملا عم هناحبس هللا نأل يأ 4نينمؤملا

 يأ «هنع اوّلوت الو» ردبب لصح يذلا زعلا مكل مدي هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع اومود يأ «هلوسرو
 نوعمست ىأ #نوعمست متتنأو# نيءاتلا ىدحإ هنم تفذح اولوتت هلصأو هرمأ ةفلاخمب هنع اوضرعت ال
 نيذلا رافكلاك اونوكت ال يأ «نوعمسي ال مهو انعمس اولاق نيذلاك اونوكت الو» ظعاوملاو نآرقلا

 باودلا ريش نإ» ظاعتالاو ربدتلا عامسلا نم ضرغلا نآل عامس الك مهعامسف ٠ مهيولق نود مهن :اذآب اوعمس

 ال نيذلا مصلا يأ «مكبلا ٌمصلاط ضرألا هجو ىلع بدت يتلا مئاهبلا ٌرشو قلخلا رش يأ «هللا دنع
 لقعلا اودقف نيذلا يأ «نولقعي ال نيذلا» هب نوقطني ال نيذلا سرخلا يأ مكبلا . قحلا نوعمسي

 امع مكب مص نحن : نولوقي اوناك رادلا دبع ينب نم ةعامج يف تلزن . رشلاو ريخلا نيب ءرملا هب زيمي ىذلا
 نم ٌرشأ مهنأب نيرفاكلل مذلا ةياغ ةيآلا فو «٠ لهج يبأ عم ٍهَِي لوسرلا لاتقل اوهجوتو . دمحم هب ءاج

 ملع ولو سيسخ لك نم سخأ اوراصف مهساوح نم اوديفتسي مل مهنأل ؛ ريمحلاو ريزنخلاو بلكلا

 ولو» ربدتو مهفت عابس مهعمسأل ريخلا نم ًائيش مهيف هللا ملع ول يأ «مهعمسال ًاريخ مهيف هللا

 مهو اولوتل مهيف ريخ ال نأ ملع دقو مهعمسأ هللا نأ ضرُق ولو يأ «ن وضرعم مهو اوُلوتل مهعمسأ

 . نيرفاكلا ناِيإ مدع ىلع هلك يبنلل ةيلست اذه ىفو «٠ ًادانعو ًادوحج هنع نوضرعم

 مهتلزنم دعبو مهتبتر ولعل بيرقلا نع ديعبلاب ةراشإالا 4نونم ؤملا مه كئلوأ»-١ : ةغالتلا
 . فرشلا ىف

 ةنجلا يف ةيلاعلا لزانملاو ةعيفرلا بتارملل تاجردلا راعتسا «مهبر دنع تاجرد مهل ؟
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 . ليثمت انه هيبشتلا 4ثوملا ىلا نوقاسي انأكوي - .
 . قاقتشالا سانج امهنيب «قحلا قحي نأ# - 4
 . امهنيب ةدحلاو ةدشلا عماجب حالسلل ةكوشلا تريعتسا «ةكوشلا تاذ»  ه
 . كالهلاب مهاصئتسا نع ةيانك «#نيرفاكلا رباد عطقيوط -5

 . نهذلا يف ةبيرغلا اهتروص راضحتسال عراضملا ةغيص #نوئيغتست ذإ9 ٠-

 مدقملاب ماتهالل هب لوعفملا ىلع رورجملاو راجلا ميدقت «ءام ءامسلا نم مكيلع لّونيو» - 4
 . رخؤملا ىلإ قيوشتلاو

 تنأ كتإ قذإ» هلوقك مكهتلا ليبس ىلع نيكرشملل باطخلا «حتفلا مكءاج دقف اوحتفتست نإإل - 9

 . «ميركلا زيزعلا
 رك ل ل ٠

 لكآيو « قطنت ال مئاهبلاو هب قطني الو «٠ ء عمست ال مئاهبلاو قحلا عمسي ب ال رفاكلا نأ ذإ . زاجعإللا ةيامنو

 ؟ اهنم ارش نوكي ال فيكف ٌرضت ال كيلاب شيقل ىلع لكأت مئاهبلاو

 نارمع لآ ةروس يف ركذو « ةكئالملا نم فلأب نينم ؤملا د مأه نأ ةروسلا هذه ىف ىلاعتركذ : 7

 نيعباتتم هانعمو 4نيفدرم# ظفل انه ركذ ىلاعت هنإف تايآلا نيب ضراعت الو . فالآ ةثالثب مهدمأ هنأ

 قفوملا هللاو فالآ ةثالثب مث  فلأب ةلوأ مهدمأف

9 

 عريصنلا معنو ىلوملا معن . . ىلإ . . لوسرللو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا اهمأ اي» : ىناعت هللا لاق
 . (5 .) ةيآ ةياهن ىلإ (؟4) ةيآ نم

 ةوعد لوبق نع اوضرعأ مهنأل ةحراسلا ماعنألاب مههّبشو . نيرفاكلا ىلاعت ركذ امل : ةّبسمانملا
 ةداعسلا اهبو . بولقلا ةايح اهيف يتلا هتوعد لوبقو . لوسرلاو هلل ةباجتسالاب انه نينمؤملا رمأ . هللا
 . ةرخآلاو ايندلا يف ةلماكلا

 لاعف ىلع نوكت نأ تاوصألا يف ريثكلاو : ةديبع وبأ لاق ريفصلا : ءاكملا «ءاكم» : صيتدخللا
 هيديب قفص اذإ ةيدصت ىدص : لاقي قيفصتلا : ةيدصتلا # ةيدصت# ؟١حابنلاو ءاعدلاو راوخلاو خارصلاك

 نأ وه : ثيللا لاق عمجلا : مكرلا «همكريفط لبجلا نم عجري يذلا توصلا وهو ىدّصلا نم هلصأو
 ةنس» ىضم «فلسإ» "باحسلاو لمرلا ماكرك ًاموكرم ًاماكر هلعجت ىتح ءىشلا قوف ءيشلا عمجت
 . مكنيعمو مكرصان «مكالوم» ةفلاسلا ممألا نم نييذكملا كالهإ ف هتنسو هللا ةداع «نيلوألا

 اردتلطم ةلطيرق يدوم رضاح اا 6 هللا لونسر نأ قرهزلا نع يرحب عرعأ "لوألا بيس وف سر
 لكي هللا لوسر هثعبف « ةبابل ابأ ١ انل لسرأ : اولاقف « ذاعم نب دعس » مكح ىلع اولزني نأ مهرمأف حلصلا

 )١( غال /6 عجرملا سفن (1) . 41/4 /4 رحبلا .
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 وبأ لاق « حبذلا هنأ ينعي هقلح ىلإ راشأف ؟ دعس مكح ىلع لزننأ ؟ ىرت ام ةبابل ابأ اي : اولاقف مهيلإ
 قوذأ ال هللاو ال : لاقف هلوسرو هللا تنخ دق ينأ تفرع ىتح امهناكم نع يامدق تلاز ام هللاو : ةبابل

 « . . لوسرلاو هللا اونوخت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايإف ةيآلا تلزنف ىلع هللا بوتي وأ تومأ ىتح ًابارش الو ًاماعط
 ١ 270 هتبوت تلزن مث ةيآلا

 ودا همم دوم بوم 3 لد دز و هَ و تلو 2و حر ص حرر صاع رد ص مصاول مس ورو رس مس 2م ماطر

 رمئأو ءهبلقو ءرملأ نيب لوحي هللآ نا ًاوملعأو ركييحي امل رث اعد اذإ لوسرللو هلل أوبيجتسأ اونما< نيذلا اهيا

 1 و و 1 5 هالئدو 2 ةام هاو همم قم ةد حمدا 22م - راما هس

 يز) باقعلآ ديدش هلآ نأ أاوملعأو ةصاخ مكحنم أوبلظ نيذأا نييصت ال ةنتف أوقتأو © نورشحت هيلإ
 لا هذ .ِ مةدآطمس ولا م رس خ سبع عم 2 سمس ريس وصلو لل موري ج مهاالل ده

 8 سس رود و 0 ءعودم . < : 2 7 7 1 2

 مقزرو -هرصتي ل دياو ركتواعف سانلا كفطخ نانوفاحت ضرأل ىف نوفعضتسم ليلق متنا ذإ أور ذأو

 اوبيجأ ىأ «مكييحي ال مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا اهأ اي» :رمثسفللا

 هيف نآرقلا وه : ةداتق لاق ةيدبألا ةايحلا نويحت هبو . سوفنلا ايحت هب ىذلا ناميولل مكاعد اذإ هلوسر ءاعد

 يأ «هبلقو ءرملا نيب لوحي هللا نأ اوملعاو#» ©”ةرخآلاو ايندلا ىف ةمصعلاو 2 ةاجنلاو 34 ةقثلاو ٠ ةايحلا

 خسفيف . اهبحاص هيلع ردقي ال امب ءاشي فيك بولقلا فرصي . ءايشألا عيمج يف فرصتملا ىلاعت هنأ

 بلقم اي) : ثيدحلا يفو , يوسلا طارصلا نع هبلق غيري وأ , هدشر همهليو . هدصاقمريغيو ٠ همئازع

 وبأ لاق ”ناميالاو رفاكلا نيبو . رفكلاو نمؤملا نيب لوحي : سابع نبا لاق ( كنيد ىلع يبلق تبث بولقلا
 «0العو لج هل ةباجتسالا ىلإ ةردابملاو ىلاعت هللا نم فوخلاو . ةبقارملا ىلع ضح كلذ يفو نايح

 ال ةنتف اوقتاوإ» مكلامعأب مكيزاجيف مكريصمو مكعجرم هيلإ هناحبس هنأو يأ «نورشحت هيلإ هنأو#
 ةنتف اورذحاو هرمأ متيصع نإ هماقتناو هللا شطب اورذحا يأ «ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصت
 ملاظلا نآل . حلاطلاو حلاصلا ىلإ لصتو . عيمجلا معت لب ةصاخ ملاظلا ىلع رصتقت مل مكب تلزن نإ
 اوأر اذإ سانلا نإ) ثيدحلا يفو هيلع هتوكسو هعنم مدعل كله ملاظلا ريغو . .هنايصعو هملظب كله

 هللا رمأ : سابع نبا لاق ©” (هدنع نم باذعب هللا مهمعي نأ كشوأ . هيدي ىلع اوذخأي ملف ملاظلا

 نأ اوملعاو» '”ملاظلا ريغو ملاظلا بيصيف 2, باذعلاب هللا مهمعيف مهرهظأ نيب ركنملا اورقي الأ نينم ملا

 ليلق مقنأ ذإ اوركذاو» هاصع نمل باذعلا ديدش يأ ديدش ديعو اذهو «باقعلا ديدش هللا

 ضرأ يف رافكلا مكفعضتسي ةلذأ ةلق متنك نأ تقو مكيلع هللا ةمعن او ركذا يأ 4ضرألا يف نوفعضتسم

 نوفاخت يأ #سانلا مكفطختي نأ نوفاغت © هوركملاو ىذألاب مكنولانيو مكنيد نع مكنونتفيف ةكم

 ىوأم مكل لعج يأ «مكاواف# ةعرسب ذخألا : فطخلاو . بلسلاو لتقلاب مكوفطتخي نأ نيكرشملا

 هرصتب رذب موي مكاوقو مكناعأ يأ «هرصنب مكديأو# ةرونملا ةنيدملا وهو مكئادعأ نم هب نونصحتت

 )١( يناعملا حور (2”) 2454/1 ىربطلا (7) . 146 /4 يسولألل يناعملا حور 191/8
  49نٌفيسذ ىواصلا ةيشاح ه0 ىراخبلا هاور (ه). املأ /؟ رحبلا



 اناريذل عساتلا ءزمجلا

 ع حربا سمس م[ هال ايام م 32 مدع سر هال يهيم ص وربيس مس ع مقل - ردع جوولر هال 0

 منو كملتدمأ اوثوحتو لوسرلاو هللا اووح ال أونما نبذل ابياتي يو َنوُركْسْكْيلَعَل تبطل ند
 هسا هع 93 مة م 2.04 رم هي م 8 - 2 1 .٠ ةآةد )دو  ه2ر) ءوقدم هل 8 دوق معاة سامو - هوم

 اونما< نيذل ابياثي © مظع رحا مهدنع هللأ نأو ةنتف رق دنلو و ركلاوما ام ااوملعأو 02 نوملعن

 لق
 م رز عمو م موب و واو 2 هلو ء وداد ء لا معد م هم د وه م ضار 2 دوم دو من 22

 كي ركمي ذإ و 6 مظعلا لضفلا وذ هللآو ركل رفغي و كئاعيس كتع رفكيو اناقرف ركل لعجي هلآ أوقتن نإ

 ا ومصم موري لو م رم مس لع ل حس ص ع وو ص ساس و او ع رس حظ ع را ها هو 3

 ميلع لشن اذإو تر نيركنملا ريخ هللاو هللا جمب و نوركميو وجر وأ كولتقي وأ كوتبثيل أورفك يذل

 دحأل لحت نكت ملو ةبيط ًالالح مهمئانغ مكحنم يأ «تابيطلا نم مكقزروإ مهومتمزه ىتح رزؤملا
 ةمعنلاب ريكذتلا ضرغلاو « ةليلجلا معنلا هذه ىلع هللا اوركشتل يأ «نوركشت مكلعل# لبق نم

 ع ةعفرلاو ةزعلا ةياغ يف اوراص هروهظ دعبو « ةلذلاو ةلقلا ةياغ يف ٍةْيكَيلوسرلا روهظ لبق اوناك مهنإف
 ال يأ 4لوسرلاو هللا اونوخت ال اونمآ نيذلا اهأ اي ةمعنلا هذه ىلع هوركشيو هللا اوعيطي نأ مهيلعف

 هيلع مكنمتئا ام يأ «مكتانامأ اونوختو» نينمؤملا رارسأ ىلع نيكرشملا عالطإب مكلوسرو مكنيد اونوخت
 نبا لاق ةيآلا # . . . لابحلاو ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا انضرع انإ# هلوقك ةيعرشلا فيلاكتلا نم

 : تانامألاو . هتيصعم باكتراو هتنس كرتب ِةكَي لوسرلاو . هضئارف كرتب هناحبس هللا ةنايخ : سابع

 كلذ ةعبت نوفرعتو ةنايخ هنأ نوملعت يأ «نوملعت متنأو» '”دابعلا اهيلع هللا نمتئا يتلا لامعألا

 ىلع اهعم نوظفاحت فيك مكربتخيل هللا نم ةنحم يأ «ةنتف مكدالوأو مكلاومأ امنأ اوملعاو# هلابوو

 «”ىلوملا ةمدخ نع ًاباجح ريصتو « ايندلاب بلقلا لغشت ابخأل ةنتف تناك امنإو : رخفلا مامإالا لاق هدودح
 هللا ةعاط ىلع اوصرحاف دالوآلاو لاومألا نم مكل ريخ هؤاطعو هباوث يأ « ميظع رجأ هدنع هللا نأو»
 مكل لعجي هيصاعم متبنتجاو هللا متعطأ نإ يأ هًاناقرف مكل لعجي هللا اوقتن نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي
 ةيآلا يفو «هب نوشيت ًارون مكل لعجيو# هلوقك لطابلاو قحلا نيب هب نوقرفت . مكبولق يف ًارونو ةياده
 «مكتاتيس مكنع رفكيو# ةفرعملاو ملعلا يف ديزتو . ردصلا حرشتو . بلقلا رونت ىوقتلا نأ ىلع ليلد
 وذ هللاوإ اهب مكذخا ْوي الف مكيلع اهرتسي يأ «مكل رفغيوإ» مكبونذ نم فلس ام مكنع وحمي يأ
 ةمعنب ريكذت اذه «اورفك نيذلا كب ركمي ذإوإ» ءاطعلا ميظع لضفلا عساو يأ «ميظعلا لضفلا
 كيلع رمآت نيح دمحم اي ركذا : ىنعملاو مهيلع ةماعلا ةمعنلاب نينم ؤملا ريكذت دعب كيل وسرلا ىلع ةصاخ

 قرفتيل دحاو لجر ةبرض فيسلاب يأ «كولققي وأ» كوسبحي يأ «كوستبثيلا» ةودنلا راد يف نوكرشملا
 نورمآتيو نولاتحي يأ «هللا ركميو نوركميوإ ةكم نم يأ ةكوحرخي وأ» لئابقلا نيب ِةِلك همد
 ىلاعت هركم يأ «4نيركاملا ريخ هللاو» مهرمأ حضفيو مهركم لطبي ام كبر كل ربديو دمحم اي كيلع

 يف اوعمتجا شيرق فارشأ نم ًارفن نإ : سابع نبا نع هتياور يف يربطلا لاق ًاريثأت غلبأو مهركم نم ذفنأ
 «برعلا نم خيش لاق ؟ تنأ نم : اولاق هوأر ايلف « ليلج خيش ةروص يف سيلبإ مهضرتعاف ةودنلا راد

 )١( ريبكلا ريسفتلا (1) . 15 /4 يناعملا حور 1617/16
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 لسع نص رع رس رع ني اس عيت يارا ص سرا لس

 ادم ناك نإ هللا ولاَ ذِإَو 2 َنيِلوَأْلا ريطنسأ الإ ١ ادام نإ اذنه َلثم اَنْ ءاَسن ول انعمس دق ًأولاَق انتثيا#
 م

 كاس ا راس ساس وس -- ل  موصر ون جام سا ما مادو

 مف تنأو مبذعيِل هلاك امو © مبيلأ ٍباَدعباَنمأ وأ ِءامسلأ نم ةراجاَنيَطرطمأَف كلدنع نم ٌّيَحآَوه
 متت 2

 اورظنا لاقف . لخداف لجأ : اولاق حصنو يأر ينم مكمدعي نلو مكرضحأ نا تدرأف مكعاتجاب تعمس

 . كلبي ىتح نونملا بير هب اوصبرت مث قاثو يف هوسبحا : لئاق لاقف - كيا دمحم ينعي - لجرلا اذه نأش يف
 مكيديأ نم هوذخأي ىتح هيلع هباحصأ بثي نأ نكشويلف ٠ يأرب مكل اذه ام هللاو : لاقو هللا ودع خرصف

 عنص ام مكرضي نلف جرخ اذإ هنإف هنم اوحيرتست مكرهظأ نيب نم هوجرخأ : لئاق لاقف ؛ مكنم هوعنميف

 © فا ةقالطو , هلوق ةوالح اووت ملأ , ىأرب ب مكل اذه ام هللاو :روكذملا خيشلا لاقف . عقو نيأو

 ردتقيو مكدالب نم مكرسجرفي ىنح برعلا مكيلع نممتجتل متلف نثل هللا ؟ ةيدحب بولقلا ذخأو
 ! هريغ ىرأ ام ىأرب مكيلع نريشأل هللاو : لهجوبأ لاقف , اذه ريغأيأر اورظناف قدص اولاق « مكفارشأ

 هنوبرضي مث . ًامراص ًافيس دحاو لك يطعنو . ًادلج ًاباش ًامالغ ةليبق لك نم ذخأن لاق ؟ وه امو : اولاق

 اهلك شيرق برح ىلع نوردقي مشاه ينب نظأ الو « اهلك لئابقلا يف همد قرفتيو . دحاو لجر ةبرض
 . هريغ ىرأ ال يأرلا هللاو اذه : سيلبإ هللا ودع خرصف « هاذأ انع مطقنو هنم حيرتسنو ةيدلا نولبقيف

 لزنأو ٠ ةرجه لاب هل نذأو . هعجضم يف تيبي ال نأ هرمأو هربخأف كي يبنلا ليربج ىتأف كلذ ىلع اوقرفتف
 وأ « كولتقي وأ كوتبثيلاورفك نيذلا كب ركمي ذإو#» هيلع هتمعن هركذي ةنيدملا همودق دعب هيلع هللا

 دق اولاق# نيبملا نآرقلا تايآأ مهيلع تئرق اذإو يأ «انتايآ مهيلع ىلتت اذإو» ةيآلا 6. ٠ كوجرخي

 نإ هلثم انلقل اندرأ ولو مالكلا اذه انعمس دق : ًادانعو ةرباكم اولاق يأ «اذه لشم اناقل ءاشن ول انعمس
 ممألا تاياكحو ليطابأو بيذاكأ الإ انيلع هولتت يذلا نآرقلا اذه ام ىأ «نيلوألا ريطاسأ الإ اذه
 ولو . ال فيك . دانعلا ةياهنو ةرباكملا ةياغ اذهو : دوعسلا وبأ لاق ىلاعت هللا مالك سيلو اهورطس ةقباسلا

 اوعروق مث . زجعلا ىلع اوعرقو ؟ نينس رشع مهادحت دقو مهعنمي ناك يذلا ايف ! اورخأت امل اوعاطتسا
 اولاق ذإو# !؟ ”نايبلا باب يف ايس ال اوبلغي نأ مهفاكنتساطرفو . مهتفنأ عم . هوضراعي ملف فيسلاب
 انيلع رطمأف# كدنع نم ًالزنم ًاقح نآرقلا اذه ناك نإ يأ «كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا
 باذعب انتثا وأ# طول موق ىلع اهتلزنأ | ءامسلا نم ةراجحو ًابصاح انيلع لزنأ يأ «ءامسلا نم ةراجح
 مهلهج ةرثك نم اذهو : ريثك نبا لاق ءازهتساو مهنم مكهت اذهو 5 هب انكلهأ ملؤم باذعب يأ «ميلأ

 هل اندهاف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا : اولوقي نأ مهل ىلوآلا ناكو . مهدانعو مهبيذكت ةدشو
 «مهيف تنأو مهيذعيل هللا ناك اموإ» مههفسل باذعلاو ةبوقعلا اولجعتسا مهنكلو « هعابتال انقفوو
 مهيذعي ال هنكلو باذعلل نوقحتسم مهنإ يأ مهلاهميال بجوملا ببسللنايبو ءاعنشلا مهتملكل باوج اذه

 نبا لاق اهينارهظ نيب اهيبنو ةمأ بذعي الآ هتمكحو هللا ةنس ترج دقف . دمحم اي كل ًاماركإ مهيف تنأو

 )١( ىربطلا ١7/  . 448رصتخملا ("”) 780/9 دوعسلا وبأ (؟) 9/1١١



 7-2 عساتلا ءزجلا

 1 ساس مث ريس ور سرس راس سس تا جوك ب لص سس سا ربيومص يم اة 2211 0200000

 امو مارح دجسملا نع نودصي مهو هللأ مهبّدعي الامهلامو 5 20 نورفغتس ا ناك امو

 0000 إل يس سس ل رسوم رس رص تح رول صر سم ع رورو رمز ادم و ى تما دعوسال م

 الإ إ تيبْلا دنع مهتالص ناك امو ) َنوملعيي ال مهَرْكأ نكللو ٌنوُقتمْلا الإ :هؤايلوأ نمي اوناك

 أليس
- 

 ه ةرعم ولع يو م و راى رص سرع رز در ام ىلا م مادو 2 ص

 اودصيل ل مهاوما نوقفلي ارقك يلا نإ عج َدورفت منك َباَذعْلا اووف ةيدصتو 19

 سمس رسول سوس ص لع 20 1 ريم جر خس حل حا حصص ع مس سال ع رس

 ٌتيِبَطأ هَلاَريمَيل 4فهإ نورشحي ماهج ىلإ أورفك نيذلاو نوبلغيي مث ةرسح 1ع نوُكَن مث اهنوقفنيسف

 ميهذعم هللا ناك امو» لاصئتسالا باذع باذعلاب دارملاو , "”اهيف اهيبنو طق ةمأ بذعت مل : سابع
 ىلا ةراشإ وهو « هللا نورفغتسي نونم ؤم مهيفو رافكلا ءال ؤه بذعيل هللا ناك امو يأ #نورضغتسي مهو
 « لكهللا يبن : نانامأ مهيف ناك : سابع نبا لاق نيفعضتسملا نيملسملا نم مهرهظأ نيب يقب نم رافغتسا
 مييزعي الأ مهلامو# «"ةمايقلا موي ىلإ قاب وهف رافغتسالا امأو . ىضم دقف يبنلا امأ . رافغتسالاو

 ؟ لالضلاو وتعلا نم هيلع مه ام ىلع مهو نوبذعي ال فيكو ؟مهنع باذعلا ءافتنا يف مه ءيش ىأ هللا
 ماع ِنِلكَي هللا لوسر اودص امك مارخلا دجسملا نع دصلا مهلاحو يأ «مارحلا دجسملا نع نودصي مهوإ»

 ةيالول ًالهأ اوناك ام يأ «هءايلوأ اوناكاموإ» ٠ ةكم نم ةرجه لا ىلإ نيئم وملاو هورطضا ايكو «. ةيبيدحلا

 نكلوإ ايقت أرب ناك نم هتيالو لهأتسي امإ ىأ «نوفقتللا الإ هؤايلوأ نإ» مهكارشإ عم مارحلا دجسملا
 دصن « مرحلاو تيبلا ةالو نحن : نولوقي اوناك دقف ةلفس ةلهج مهرثكأ نكلو يأ «ن ولي ال مهرثكأ

 مهمئارج ببسب لاصئتسالا باذعل مهقاقحتسا نايب ةيآلا نم ضرغلاو . .ءاشن نم لخدنو « ءاشن نم

 ناك امو نيفعضتسملا نيملسملا رافغتسالو « مالسلا هيلع هلوسرل ًاماركإ مهنع هعفر هللا نكلو « ةعيئشلا

 دنع مهتالصو نيكرشملا ةدابع تناك ام يأ مهحئابق ةلمج نم اذه «ةسيدصتو ءاكم الإ تييبلا دنع مهتالص

 ىنعملاو « مهتالص مهيلع اوطلخيل نوملسملا ىلص اذإ |هنولعفي اوناكو ٠ ًاقيفصتو ًاريفصت الإ مارحلا تببلا
 نوفوطي شيرق تناك : سابع نبا لاق قيفصتلاو ريفصتلا هللا ىلإ برقتلاو ةالصلا ناكم اوعضو مهنأ
 لتقلا باذع اوقوذف يأ 4نورفكت متنك اب باذعلا اوقوذف# '”نوقفصيو نورفصي ًةارع مهو تيبلاب
 نوقفني اورفك نيذلا نإ ردب موي مهل لصح ام ىلإ ةراشإ وهو « ةحيبقلا مكلاعفأو مكرفك ببسب رسألاو

 سا ا ا لل اح و يل ل

 اي : اولاق ةكم ىلإ مهّلف عجرو « ردب موي شيرق رافك بيصأ امل : يربطلا لاق , مالسلا هيلع دمحم برحلو

 ا مكرايخ لتقو مكرّتو دق ًادمحم نإ شيرق رشعم

 مث لاومألا هذه نوقفنيسف ىأ «ةرسح مهيلع نوكت مث اهنولفنيسف» ؟“ةيآلا تلزنف انم بيصأ

 رفكلا ةملك ءالعإو هللا رون ءافطإ نم نوعمطي ارئاك ا نو رفظي الو بهذت مهاومأ نأل « مهيلع ةمادن

 «يلسرو انأ نبلغأل هللا بتك# راحدنالاو ةميزهلا مهتياهن مث يأ بيغلاب رابخإ «نوبلغي مث»

 )١( يزارلا (7؟) . 449 /4 رحبلا ١6/168 . )"( فيفتي عجرملا سفن (4) . 674/1 يربطلا ”



 لافتألا ةروس "02( 6ع

 مَ
- 

7 
 سا رع شو رع رع سل اس ما مع ع ل 8 الس م حس 2 ع هم خم رو سد ا عم م 0 يري يي -َ

 0 نورا مه كبتلوأ هج ىف ,هلعجيف اعيمج ,همك ريف ضعب لع هضعب ثييحلنأ لعجي و بيطلأ

 هم مرعي - سب ا ةآدم ريورب جامد هدد م رارعسا سا سمع ءما2 رس سمور رس ع | عساس حب 2

 نىح مه جاقو 2 نيلو الآ تنس تضم دقف اودوعي نإ و فلس دق ام مهل رمغي أوهتني نإ اورفك نيذلل لق

6 
 ص 2 هبلطسوود هدم م رو 133 ا ل سوعمم مل ص روز را -ٍ را او مع ل و 0

 هللا نأ اوملعأف اولوت نإو يه ريصب نولمعي امب هللا نِإف أاوهتنآ نإف هلل ,هلك نيدلآ نوكيو ةنتف نوكت ال
 لسا رس ١ رص ص ماو

 هج ريصْنلأ منو لوملا من مكحلوم
 اهب مظعأف « منهج ىلإ نوقاسي مهنم رفكلا ىلع اوتام نيذلاو يأ «نورشحي منهج ىلإ اورفك نيذلاو»
 نمحرلا دنج نيب هللا قرفيل يأ 4بيطلا نم ثييبخلا هللا زيميل# كله نمو مهنم شاع نمل ةمادنو ةرسح
 نم ؤملاو رفاكلا بيطلاو ثيبخلاب دارملاو ء رارشألا ةرفكلاو راربألا نينم ْؤملا نيب لصفيو . ناطيشلا دنجو

 يأ «ًاعيمج همكريفا ضعب قوف مهضعب رافكلا لعجي يأ «ضعب ىلع هضعب ثيبخلا لعجيو»
 يف مهب فذقيف يأ «منهج يسف هلعجيف# ماحدزالا ةدشل ضعب قوف مهضعب ًايكارتم ماكرلاك مهلعجي
 مث . مههلاومأو مهسفنأ اورسخ مهنأل نارسخلا يف نولماكلا يأ #نورساخلا مه كئلوأ» منهج ران

 نيذلل لق# هناحبس لاقف لالضلاو رفكلا ىلع رارصإالا نم مهرذحو « ةبانإالاو ةبوتلا ىلإ ىلاعت مهاعد
 رفكلا نع اوهتني نإ . كموق نم نيكرشملا ءالؤحل دمحم اي لق يأ 4فلس دق ام مهل رفغي اوهتني نإ اورفك

 دقف اودوعي نإو# ماثآلاو بونذلا نم فلس دق ام مهل رفغي ٠ نينمؤملا لاتقو كلاتق اوكرتيو هللاب اونمؤيو

 نيبذكملا كالهإو ريمدت ف يتنس تضم دقف كبيذكتو كلاتق ىلإ اوداع نإو يأ «نيلوألات نس ضم
 مهرلتاقوإ دانعلاو ةرباكملا نع اوعلقي مل نإ رامدلاب مهل ديدش ديعو اذهو . مهم لعفن كلذكف « يئايبنأل

 هللا الإ دبعي الو كرش نوكي ال ىتح نيكرشملا مكءادعأ نينم ؤم لا رشعم اي اولتاق يأ «ةنتف نوكت ال ىتح
 جيرج نبا لاقو ضرألا هجو ىلع كرشم ىقبي ال ىتح يأ . كرشلا : ةئتفلا : سابع نبا لاق ء هدحو

 نيد الإ ىقبي الو ةلطابلا نايدألا لحمضت يأ «هلل هلك نيدلا نوكيوإ» ")هنيد نع نم ؤم نتفي ال ىتح

 هلوقل ٠ "”لتقلا ةيشخ اهنع مهعوجرب وأ . ًاعيمج اهلهأ كالبب امإ اهلالحمضاو : يسولألا لاق مالسيالا
 نولمعي امي هللا نإف اوهتنا نإف# (هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ ) مالسلا هيلع

 مهمالسإو مهتبوت ىلع مهبيثي . مهبولق ىلع علطم هللا نإف اوملسأو رفكلا نع اوهتنا نإف يأ «رسيصب
 اي اوملعاف ناعالا نع اوضرعأو مهرفك نع اوهتني مل نإو يأ «مكالوم هللا نأ اوملعاف اولوت نإو»

 معن مكل مهتاداعمب اولابت الو هتيالوو هترصنب اوقثف . مهيلع مكنيعمو مكرصان هللا نأ نينم ؤملا رشعم
 ال هنإف مكل ريصنلا معنو . هالوت نم عيضي ال هنإف مكالوم نوكي نأ هللا معن يأ «ريصنلا معنو ىلوملا
 . هللا هرصن نم ٍبلغُي

 نم ىلاعت هنكمت هبش ؛ ةيليثمتلا ةراعتسالا باب نم مالكلا «هبلقو ءرملا نيب لوحي»- ١ : ةغالتلا

 )١( يربطلا ١/578 . ) )7يناعملا حور 4/ /7١1



 2: عساتلا ءزجلا

 . ةفيطل ةراعتسا يهو « ءيشلاو ءيشلا نيب لوحي نمب  ءاشي امك اهفيرصتو دابعلا بولق

 بحاص ىلع نيكرشملا رمآت نم ةبيجعلا ةروصلا راضحتسال عزاضملا ةغيص #كب ركمي ذإو# - ؟

 . مالسلا هيلع ةلاسرلا

 ديك نم اوربد ام طابحإ ىنعمب « ةلكاشملا » قيرط ىلع ىلاعت هيلإ ركملا ةفاضإ «هللا ركميو» -
 ”مدقت دقو ىنعملا فلتخمو ظفللا قفتي نا ةلكاشملاو . ركمو

 ثيح نآرقلا بولسأ يف عئارلا ريبعتلا لمأت 4ةيدصتو ءاكم الإ تيبلا دنع مهتالص ناك امو - 4
 دنع ىدؤت نا يغبني يتلا ةالصلا عضوم « قيفصتلاو ريفصتلا » ةيدصتلاو ءاكملا اوعضو

 دح ىلع وهو « هللا تويب ةمرح فرعت الو « ةدابعلا ىنعم هقفت ال يتلا ماعنألاك اوناكف تيبلا

 « عيجو برض مهيب ةيحت ١ : لئاقلا لوق

 وهو قابط « بيطلا ١و « ثيبخلا ١ظفل نيبو رفاكلاو نم ؤملا نع ةيانك *بيطلا نم ثيبخلا»  ه
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم

 رمف يلصأ تنك : لاق هنع هللا يضر ىلعملا نب ديعس يبأ نع ريثك نبا ظفاحلا ىور : 4 هه
 ايإ» ىلاعت هللا لقي ملأ ؟ ينيتأت نأ كعنم ام : لاقف هتيتأ مث 5 تيلص ىتح هنآ ملف يناعدف لكي يبنلا يب

 نآرقلا يف ةروس مظعأ كنملعأل : لاق مث ؟ «مكييحي امل مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا اهمأ

 (7) هتيتوأ ىذلا ميظعلا نآرقلاو يناثملا

 اوُكَلم نيح كموق لهجأ ام : ابس نم لجرل لاق هنأ هنع هللا يضر ةيواعم نع يكح : متفيطل

 : اولوقي ملو «ميلأ باذعب انتثأوأ ء ءاهسلا نم راجح اع ا اس نم لا ره اذع ناك يلا

 . هنع هللا يضر ةيواعم تكسف « هيلإ اندهاف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ

 «نوملظُت ال متنأو مكيلإ فوي . . ىلإ . . ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو» : ىلاعت هللا لاق

 . (5) ةيآ ةيابن ىلإ )4١( ةيآ نم

 دعب دب ال ناكو , ردب ةوزغ نم ًافرط مدقت اهف ركذو 2 نيكرشملا لاتقب ىلاعت رمأ امل : هّبَسانملا

 انه هناحبس ركذ . رفظلاو رهقلا قيرط ىلع  نيكرشملا لاومأ يهو - مئانغلا نودهاجملا منغي نأ نم لاتقلا

 . «ردب ةوزغ » ةديجملا ةوزغلا كلت يف ةماحلا ثادحألا ةيقب درس مث « اهتمسق ةيفيكو مئانغلا مكح

 هه /؟ ريثك نبا رصتخم (؟) . ةرقبلا ةروس نم # مهب ءىزهتسي هللا» ىلاعت هلوق دنع كلذ حيضوت رظنا )غ0(



 لافنألا ةروس (م) ل

 برقألا يأ ىندألا ثينأت ايندلاو 3 هريفشو هبئاج : يداولا ةودع «ايندلا ةودعلا © : 0 رس + الا

 ىحنت ءيش لكو . دعبألا ىأ ىصقألا ثينأت : ىوصقلا «ىوصقلا ىودعلا# ةنيدملا بناج يلي ام دارملاو

 «بادك#» ءىيشلا نع ماجحيالا : صوكنلا «صكن# ةكم بناج يلي ام دارملاو اصق دقف ءيش نع
 مث بظاويو هيلع مودي يأ اذك يف بأدي نالف : لاقي لمعلا ةمادإ ةغللا يف هلصأو « ةداعلا : بأدلا

 يأ اذك عضوم يف أنالف انفقث لاقي : ثيللا لاق « مهنفقثتإ» هتداع ىلع موادم ناسنإالا نأل ًابأد ةداعلا تيمس
 اهنع مهتدرطو مهتلتاق اذإ موقلا تدرش : لاقي ديدبتلاو قيرفتلا : ديرشتلا «درشف# هب انرفظو هانذخأ

 : اهوقراف ىتح

 8 9. لم صو وال  ع ص ص حو لس راو 0 رون ص ارب نوروز -ٍ 21 2 5 0 مع ةاسالرو ار م

 ٍليبسلا نبأو ٍنيكلسملاو ئمدتبلاو نرقلا ىذلو لوسرالو هم هللَنأف و ئش نم متمنغامنأ اوملعأو *
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 رعد 9 2 2 شك هم غر مدا مومو 1 . ل مسموم ب حمص مم دوم ةءاس مص مو 2 0 2, 5

 متنا ذإ 0 ريدق ءئش لك لع هللآاو ناعمسجلا قتل موي ناقرفل موي اندبع لع انلزنا امو هللأب متنماء متنك نإ

 نكلكو دنعيملا ىف َمُفَلتْحآَل تداوم ولو كدم لَمْ بك راو ئَوصُمْلا ةودعْلاب مهو ايندلأ ودعا ا مسا ع 0000 هرم م اد ,- مل موش روع و ىلا يس م اص ص و هم ما حاس م اواو و

 لاومأ نم هوتمنغ امنأ نونمؤملا اهيأ اوملعا يأ «ءيش نم مهتمنغامأ اوملعاو» : رثسيفللا
 ايندلا . مالك حاتفم اذه : نسحلا لاق «هسخ هلل نأف# ًاريثك وأ ًاليلق ناك ءاوس برحلا يف نيكرشملا
 «هوضري نأ قحأ هلوسرو هللاو# هلوقك ميظعتلاو كربتلا ةهج ىلع هللا مسا ركذ نأ يأ "'”هلل ةرخآلاو

 يقابلاو ٠ ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا ركذ نمل سمخلا ىطعيف « ماسقأ ةسمخ ةمينغلا مسقت : نورسفملا لاق

 يأ «ىبرقلا يذلو» قي لوسرلل ىطعي سمخلا نم مهس يأ «لوسردلوإ نيفاغلا ىلع عزوي
 ءالؤهو يأ «ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو» بلطملا ونبو مشاه ونب مهو لَك لوسرلا ةبارق
 نإ» نيملسملا نم هرفس يف عطقنملاو . ةجاحلا يوذ نم ءارقفلاو . مه ؤابآ تام نيذلا ىماتيلا نم فانصألا

 يف هللا مكحوه اذه نأ اوملعاف هللاب متنمآ متنك نإ : هريدقت فوذحم طرشلا باوج «هللاب متنمآ متنك
 «ناقرفلا موي ٍةئي دمحم ىلع انلزنأ امبو يأ «اندبع ىلع انلزنأ امو هتعاطب هرمأ اولثتماف مئانغلا

 عمجو نينمؤملا عمج يأ #ناعمجلا ىقتلا موي» لطابلاو قحلا نيب هب قرف هللا نأل ردب موي يأ
 هزجعي ال رداق يأ «ريدق ءيش لك ىلع هللاو» ناطيشلا دنجب نمحرلا دنج هيف ىقتلاو . نيرفاكلا

 اي متنكت قو يأ ةكرعملل ريوصت اذه «ايندلا ةودعلاب معنأ ذإ» مهترثكو مكنت عم مكرصن هنمو ١ ءيش

 نوكرشملا مك ؤادعأو يأ «ىوصقلا ةودعلاب مهوإ» ةنيدملا ىلا بيرقلا يداولا بناجب نينم ؤملا رشعم
 ناكم يف شيرق ةراجت اهيف يتلا ريعلاو يأ #مكنم لفسأ بكرلاو# ةنيدملا نع دعبألا يداولا بناجب

 متنأ متدعاوت ولو يأ «داعيملا يف متفاتخال متدعاوت ولو#» رحبلا لحاس يلي اهف مكناكم نم لفسأ

 جرخ افإ : كلام نب بعك لاق كلذ ممتو رسي هتمكحب هللا نكلو هل متفلتخال لاتقلا ىلع نوكرشملاو

 )١( يزارلا ١6/ . 184يبطرقلا (؟) 8/ ٠١



 نيف رشاعلا ءزجلا

 ذا هج ميم ييستاأأ دلو نيم زل ىو كيري كل مدل ناك اما هلل ىضْفيَل
 تاب مل ره لسه لَو يملا ىف معَرََو ملشملار ١ ريتك مهكر أولو ال 7 م كمان ىف هللا مهكر

 ناك مآ هلأ ىضقيل منع ل ٌركللقِيو البلك كنيعأ ف ١ ميتا ذإ مهومكيرب إو 2 رودصلا

 لاق 10 لال نبو عهتيلاالا عمج ىتح شيرق ريع نوديري نوملسملاو لَو هللا لوسر

 , ""مهترثكو مكنلقل ًاضعب مكضعب فلاخل لاتقلا ىلع ةكم لهأو متنأ متدعاوت ول ىنعملا : يزارلا

 2 هتردقب دارأ ام هللا يضقيل داعيم ريغ ىلع مكنيب عمج نكلو يأ «ًالوعفم ناكأرمأ هللا يضقيل نكلو»

 نم ضرغلاو: دوعسلا وبألاق ةلاحمال ًاعقاو ًاققحتم ًارمأناكف. هلهأوكرشلالالذإو ,هلهأو مالسإالا زازعإ نم

 اودادزيف « تاداعلل ًاقراخ لجو زع هللا نم ًاعنص الإ سيل « . حتفلا نم مهل قفتا ام نأ اوققحتي نأ ةيآلا

 يلاعت كلذ لعف ف يأ#«ةنيب نع كله نم كلهيل» (©سمخلا ضرفب مهسوفن نئمطتو ٌاركشو ًاناميإ

 نع نمآ نم نمؤيو يأ «ةنيب نع يح نم ايحيو# نايبو حوضو نع رفك نم رفكيل
 هللا نإو» هئادعأل هنالذخو هئايلوأل هللا رصن ىلع تارهابلا تايآلا نم ردب ةعقو نإف . نايبو حوضو
 دمحم اي ركذا يأ هًاليلق كمانم يف هللا مهكيري ذإ# مهتاينب ميلع دابعلا لاوقأل عيمس قل نسلم يحل

 لاق مهبرح ىلع اوعجشتو مهسوفن تيوق ىتح كباحصأ اهب تربخأف ؛ ةلق كءادعأ مانا يف هللا كارأ نيح
 مهكارأ ولو» ١) مهل ًاتيبثت ناكف كلذب هباحصأ كي يبنلا ربخأف ٠  ًاليلق همانم يف مهايإ هللا هارأ : دهاجت

 ىلإ رظناو . موقلا برح ىلع اوردقي ملو كباحصأ نبحل ًاريثك كودع كبر كارأ ولو يأ «متلشفل ًاريثك
 هباحصأ ىلإ ةراشإ «متلشفل#» لاق لب موصعم هنأل كي هيلإ لشفلا دنسي مل هنإف نآرقلا نساحم
 يأ «ملس هللا نكلو# مهلاتق رمأ يف ةباحصلا رشعم اي متفلتخالو يأ «رمالا يف مقعزانتلو»
 يف امب ميلع يأ «رودصلا تاذب ميلع هنإ» عزانتلاو لشفلا نم ةمالسلاب مكيلع معنأ هللا نكلو

 يف متيفتلا ذإ مهومكيري ذإو» عزجلاو ربصلاو « نبجلاو ةعاجشلا نم اهلاوحأ ريغي ام ٍملعي بولقلا
 نيح نينمؤملا رشعم اي اوركذاو يأ مانملاب ال ةظقيلاب ةي ؤرلا هذه «مهنيعأ يف مكللقيو ًاليلق مكنيعأ

 اودعتسي ال ىتح مهنيعأ يف مكلّلقو . مهيلع مكنأرج دادزتل مكنيعأ يف مكودع هللا للقف ةكرعملا يف متي ةيقتلا

 ؟ '"ةثام نونوكي مهارتأ : مسمع دقل : دوعسم نبا لاق مكل اوبهأتيو

 تْلُقو . اوباهو اوتهُبف رافكلا نيعأ يف نينمؤملا هللا رثك لاتقلا محتلا |ملف ف برحلا ماحتلا لبق اذهو
 ًارمأ هللا يضقيلإف ةوزغلا كلت يف هللا تايآ مئاظع نم اذهو . نابسحلا يف نكي مل ام اوأرو ٠ مهتكوش

 برحملا عقتل « نينم ملا ىلع نيرفاكلاو « نيرفاكلا ىلع نينمؤملا أّرجف كلذ لعف ىأ «ًالوعفم ناك
 نيذلا ةملكو ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتو . هبزحو لطابلا مزبمو هدنج هللا رصنيو . لاتقلا محتليو

 نم ثام نم توميل : ىنعملا نأ ىلا يربطلا بهذ (4) . 74. /7 دوعسلا وبأ (7) . ©1//1١7 يزارلا ريسفت (؟) . 653/97 يربطلا )١(

 وه هيلا انبهذ امو اهملعف هنيعل ترهظو هل تتبثأ دق هلل ةجح نع مهنم شاع نم شيعيلو . هرذع تعطقو هل تتبثأ دق هلل ةجح نع هقلخ

 . هال” *١/ يربطلا (م) . « نيرفاكلا ىلع لوقلا قجيو ًايح ناك نم رذنيل> هدي ؤيو حضوأ وهو نيلالجلا رابتخا



 لافنألا ةروس (4) 6-4

 وملك ا ايبا لا نيا اهياكي روما عج هلآ َلِإَ 1

 0 ا ا ا للا ا ا 11 0

 )2 َنيِراصلأ مم عم هنآ را م بهذتو اواشفتف اوعزلنت الو ,هلوسرو لاا وعيطأو (ي) َنوحلفَت
 00 ا

 يج لطب نولمعيامت كار كل َنوُدصِيَو ساّنلأ ءاَعِروأرطب مهرليد نم أوج نيدْلاَك أو 12 و

 هلام اص ع د مرو موا موب 5 م ص مصاص ص سو يي م2 ةم ا.

 تءارتاسلف ركل راج إو سائلا نم مويْلآ ركل بلعاَل َلاََو مهل نئطِشلا مهل تميز ْذِإَو
 ح

 و 00 مص
- 0 
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 ديدش هللأو هللآ 1 ٌفاَع لع نورت الام ئَرأ لإ كم *ىرب فإ َلاَقو هيبقع لع صكن ناتئفلأ

 بقعم ال , ديري فيك اهفرصي هللا ىلإ اهلك رومألا ريصم يأ «رومألا عجرت هللا ىلإو» ىلفسلا اورفك
 رصنلا ليبس ىلإ داشرإ اذه «اوتبثاف ٌةئف متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهمأ ايف , ديجملا ميكحلا وهو همكحل
 مكلعل ًاريثك هللا اوركذاوإ اومزهنت الو مهلاتقل اوتبئاف ةرفكلا نم ةعامج متيقل اذإ يأ ءادعألا ةز رابم يف
 هللا اوعيطأو» مهيلع رفظلاب اوزوفتو هنوعو هرصن اورطمتستل مكتنسلأب هللا ركذ نم اورثكأ يأ «نوحلفت

 الو يأ «اولشفتف اوعزانت الو ءيش يف اهرمأ اوفلاخت الو مكلاعفأو مكلاوقأ عيمج يف يأ «هلوسرو
 , مكسأبو مكتوق بهذت يأ «مكحير بهذتو» مكودع ءاقل نع اونبجتو اوفعضتف مكنيب اهف اوفلتخت

 برحلا دئادش ىلع اوربصاو ىأ «*نيرباصلا عم هللا نإ اوربصاو# روخلاو نهولا مكلخديو

 ءانرو ًارطب مهرايد نم اوجرخ نيذلاك اونوكت الو» نوعلاو رصنلاب نيرباصلا عم هللا نإف . اهلاوهأو
 ىلإ ةراشإ ةيآلاو « ءانثلاو رخفلل ًابلطو « ًاربكتو ًاوتع ردبل اوجرخ نيح شيرق رافكك اونوكت ال يأ « سانلا
 انيلع فزعتو ( روزجلا رحننو رومخلا اهيف برشنف 2 ًاردب درت ىتح عجرن ال هللاو : لهج يبأ لوق

 رمخلا ناكم اوقسف : يربطلا لاق "':ًادبأ اننوباهي نولازي الف , برعلا انب عمستو  تاينغملا  نايقلا
 نوعنميو يأ «هللا ليبس نع نودصيو# نايقلا ناكم حياونلا مهيلع تثحاتو «, «"ايانملا سوؤك

 مييزاجيسو كلذ عيمجب ملاع هناحيسوهو يأ «طسيمت نولمعي اب هلئارؤ) مالسإلا يف لوخدلا نع سأل

 نم ةحيبقلا مهلاعأ ناطيشلا مه نس نأ تقو ركذاو يأ «مفامعأ ناطيشلا مه نيز ذإو# هيلع

 نم مويلا مكل بلاغ ال لاقو» مالسلا هيلع لوسرلا برحل مهجو رخو ٠ مانصألا ةدابعو كرشلا

 ناتئفلا تءارت املفإ» مكل نيعمو ريجم يأ «مكلراج ينإو» هباحصأو دمحم مكبلغي نل يأ «سانلا

 ءيرب ينإ لاقوإ رابدألا ًايلوم ًابراه ناطيشلا ىلو ناقيرفلا ىقالت ايلف يأ «هيبقع ىلع صكن

 ىرأ يأ «نورت الام ىرأ ينإ» مهل نالذخلا يف ةغلابم اذهو . مكراوج دهع نم ءيرب يأ «مكنم

 « رغصأ هيف وه ًاموي ناطيشلا يؤرام ) ثيدحلا فو كلذ نورت ال متنأو نينم ملا ةرصنل نيلزان ةكئالملا

 لاقف مكتراجت تجنو مكريع تملس دقف اوعجرا : لوقي شيرق ىلا لسرأ ريعلاب اجن امل نايفس ابأ نا سابع نبا نع هتياور يف يربطلا ركذ )١(

 1 هال ١/ يربطلا (1؟) . لاق ام نيعللا لهج وبأ



 004 رشاعلا ءزجلا

 م
 مص جار ص اصاع مس ىو سهم 4# د اع

 ها َنإَف هللا لع كوت نمو مهند هالله رع ضر ميول ف لاَ نوقفلتملا ُلوُقَي ذإ © ِباَمعْل

 ما صاع ا رب رخل سرس سوس ع رس را را سا را سس را را يلو 2 م اصص نع اع لع جا

 باذع 0 مهرئبدأو مههوجو نوب رضي ةكيالملا ورك نيد قوثيذإ ولو 4 مكَحيِزَع

 موص بمص و ةةس ل2 لم ص رع ل ]ع

 50 لاء ٍباَدَك جو ديل مدلظب سيل هلا نو كيدي َتْمدَق ام َكلَذ يو قير

 حَرَي ليربج ىأر هنإف « ردب موي ىأر ام الإ ء ةفرع موي يف هنم ظيغأ الو .رقحأ الو ءرحدأ الو

 ينبذعي نأ هللا فاخأ ينإ يأ #باقعلا ديدش هللاو هللا فاخأ ينإ» برحلل اهفصي يأ "١(ةكئالملا

 نبةقارس » ةروص يف هتيأر هعم نيطايشلا نم دنج يف ردب موي سيلبإ ءاج : سابع نبا لاق هباقع ةدشل
 ذحخأ سانلا فطصا املف ١ «٠ مكل راج ينإو سانلا نم مويلا مكل بلاغ ال : نيكرشملل ناطيشلا لاقف « 6« كلام

 ىلإ مالسلا هيلع ليربج لبقأو 3 نيربدم اولوف ؛ نيكرشملا هوجو اهب ىمرف بارتلا نم ةضبق انكي هللا لوسر

 : لجرلا لاقف « هتعيشو ًاربدم ىلو مث هدي عزتنا - نيكرشملا نم ,لجر دي يف هدي تناكو - هآر ايلف « سيلبإ

 هنأ ملع هنإف هللا ودع بذكو ء هللا فاخأ ينإ نورت الام ىرأ ينإ : لاقف ؟ راج انل كنأ معزتأ ةقارس اي

 نيح يأ #ضرم مهولق ىف نيذلاو نوقفانملا لوقي ذإ» "”ةكئالملا ىأر نيح كلذو ةعنم الو هل ةوق ال

 رتغا يأ «مهنيد ءالؤه ٌرغإ هللاب مهداقتعا فعضل رفكلا اونطبأو ناميالا او رهظأ نيذلا قافنلا لهأ لاق
 نإف هللا ىلع لكوتي نمو مهءاوج يف ىلاعت لاق هب محل ةقاط ال ابف مهسفنأ اولخدأف مهنيدب نوملسملا

 نم لذي ال بلاغ يأز زيزع هللا نآل هرصان هللا نإف هب ق قثيو هللا ىلع دمتعي نمو يأ «ميكح زيزع هللا

 تيأر 0 ا اورتتك نتي كا ىفوتتي ذإ ىرت ولو هعنصو هلاعفأ يف 0 2« هب 0

 نويرشي ل فضرب داكي ١ اميل ارمأ تيأرل 0 "يظن ليوهتلا ىلع لذي هال اذه لث يف هفذح يلب
 نم عماقمب مهروهظو مههوجو ىلع . مهفلخو مهمامأ نم ةكئالملا مهب رضت يأ «مهرابدأو مههوجو
 اذهو « قرحملا رانلا باذع ةرجفلا رشعم اياوقوذ : مهل نولوقيو يأ «قيرحلا باذع اوقوذو# ديدح

 «داران مهتاحارج لعتشتف اهب مهنوبرضي ران نم طاوسأ مهعم تناك : ليقو ةرخآلا باذعب محل ةراشب
 سيل هللا نأوإ» ماثآلاو رفكلا نم متبسك ام ببسب باذعلا كلذ يأ «مكيديأ تمدق اب كلذ

 ةغيصو ء بنذ ريغب هبذعي ىتح دابعلا نم دحأل ملظ يذب سيل لداع ىلاعت هناو يأ «ديبعلل ماَلظب

 ىلاعت هنع ملظلا لصأ ىفتنا دقف ملظلا ىلإ ابوسنم سيل يأ بسنلل يه امثإو ةغلابملل تسيل «مالظ»
 مهقيرطو مهلمع ينعي ما رجالا يف ةرفكلا ءال ؤه بأد ىأ «مهلبق نم نيذلاو ن وعرف لآ بأدك# هربدتف

 بيذكتلاو دانعلا يف دومثو داعو حون موقك ممألا نم مهمدقت نمو نوعرف لآ قيرطو لمعك هيف اوبأد يذلا

 )١( ص يواضيبلا (4) . 805/4 رحبلا (7) 111/1 ريثك نبا رصتخم (؟) . أطوملا يف كلام هاور ١6؟



 لافنألا ةروس (8) 6و

3 
 1 2 3 كلذ : قنا -ِ - 2700 رو ا ك6 0 0 هس . ء4

 روغم كبيرا هنلا ناي كاد قرر باقعلا ديدش ىرف هللا نإ مييوندو هللا مهلهاف هللا تنياعب اورفك مهل
 ال ال

- 

 و نوعرف لاء بادك 22 ميِلع عيمس هللا نأو مهسفن اي ام أوريغي تح موق لع اهمعُنأ ةمعن سا مق م رو مو رسصلرن عر همام ة4- وعل مهل ره خخ
 م ا ةيود مومو 4

 نيل
 نا

 ا موو م و سوا ص رو سس .مع م - 06 000 ب دود وم .ه يري مور سو س > سس

 70 نيبيلاظ أوناك لك و نوعرف لاء انف ىغأو ميرونذب مهلنكلهاف مهير تلباعب أوبذكح مهلبق نم
 هللا +3 دوم < د2 م26 د - سم مصاص ج2 1 0 ا ل 04 هادم ة مة 2

 لك ىف مهدهعنوضَمني مث مهنم تدهلع َنيذلا 2 نونمؤي ال مهف أورفك نذل هللا دنع ٍباودلا رش نإ

 مام باص نا 1 1 هدد هلو 8 »92 سه جس ة م رم 2 هدم. هع 8 هةر و1 جم عل ماو 2 3

 نفاحتن امإو © نورك ذي مهلعل مهفلخ نم مب درشف برح ا ىف مهفقشت امإف 02 نوقتي ال مهو ةرم

 مهذخأف» هللا دنع نم لسرلا هب مهءاج ام اودحج يأ ههللا تايآب اورفك# مارجرالاو رفكلاو
 ديدش شطبلا يوق يأ 4باقعلا ديدش يوق هللا نإإط مهبيذكتو مهرفكب مهكلهأ يأ «مهونذب هللا
 كلذ يأ «موق ىلع اهمعنأ ٌةمعن ًاريغم كي مل هللا نأب كلذ» براه هتوفي الو بلاغ هبلغي ال .باذعلا
 بنذ ببسب الإ رلحأ ىلع اهمعنأ ةمعن ريغي ال همكح يف لداع هللا نأ ببسي باذعلا نم مهب لح يذلا
 رفكلاب هللا ةمعن اولدبي ىتح يأ «مهسفنأب ام اورّيغي ىتحإ ةمقنلاب ةمعنلا لدبيال هنأو , هبكترا

 ليبس نع دصلاو رفكلاب .ةيفاعلاو نمألاو ةعسلاو بصخلا نم هللا ةمعن شيرق رافك ليدبتك ,نايصعلاو
 ةئيدملا ىلإ هللا هلقنف ء هوبذكو هب اورفكف لِي دمحم شيرق ىلع هللا ةمعن : يدسلا لاق نينم ؤملا لاتقو هللا
 نولعفي امب ميلع نولوقي امل عيمس هناحبس هنأو يأ «ميلع عيمس هللا نأوإ» "”باقعلا نيكرشملاب لحو

 مهمارجإ ىلع خيبوتلاو عينشتلا ةدايزل هررك #مهبر تايآب اوبذك مهلبق نم نيذلاو نوعرف لآ بأدك»
 مهيلع هتمعن هللا ريغف مهلاح اوريغ ثيح نيقباسلا نيبذكملا لاحو نأشك مهلاحو ءال ؤه نأش يأ

 . فسخلاب مهضعبو . ةفجرلاب مهضعب مهبونذ ببسب مهانكلهأ يأ «مهونذب مهاتكلهاف»
 هعم هموقو نوعرف انقرغأ يأ «ن وعرف لآ انقرغأو#» لاق اذهو قرغلاب مهضعبو « ةراجحلاب مهضعبو
 ثيح يصاعملاو رفكلاب مهسفنأل نيللاظ اوناك ةبذكملا قرفلا نم لكو يأ «نيملاظ اوناك ل كو»
 همكحو هللا ملع يف ضرألا هجو ىلع بدي نم رش يأ «هللا دنع باودلا رش نإ» باذعلل اهوضرع
 ناميإ مهنم عقوتي ال مهف هيف اوخسرو رفكلا ىلع اورصأ نيذلا يأ «نونمؤي ال مهف اورفك نيذلا»
 لوسر مهدهاع هباحصأو فرشألا نب بعك مهنم . دوهيلا نم ةظيرق ينب يف تلزن : سابع نبا لاق كلذل

 اونيعي الأ ىلع دمحم اي مهتدهاع نيذلا يأ «مهنم تدهاع نسيذلا» "”دهعلا اوضقنف هوبراحي الأ ةيكي هللا

 «نوقتي ال مهوإ ةرم دعب ةرم ضقنلا ىلع نورمتسي يأ «ةرم لك يف مهدهع نوضقني مثإ» نيكرشملا
 هوبراحي الأ ةظيرق ينب دوبي دهاع دق كب هللا لوسر ناك : نورسفملا لاق دهعلا ضقن يف هللا نوقتي ال يأ
 انيسن : اولاق مث ءردب موي حالسلاب ةكم رافك هيلع اوناعأو دهعلا اوضقنف . نيكرشملا هيلع اونواعي الو

 . 77/1 /"ريسملا داز (1) . 794/8 يبطرقلا )١(



 هزأ رثاعلا ءزجلا

 سل 12- - هم سوس مر ِ 2-0-4

 ير سس ع ل جلا هو مس نيو 5 0200-6

 رو ودعو قاله نوبه 7-1 طاب ر نمو ةوق نم دقت أ ًاودعأو تو © 2 0

 م رورو و عم سر وورق و راع 3 5

 2 نوملظتال من متنأو كيلي فو هَل لبيس ف ءْىَم نمأوقفنت امو مهلعم هللا مهتوملعت ال مهنود نم نرخ

 يأ #برحلا يف مهنفقثت امإفو «0قدنخلا موي رافكلا اوئلامو دهعلا اوضقنف ىرخأ ةرم مهدهاعف انأطخأو

 نم مهريغ درشي ًاديدش ًاليكنت مهب لكنو مهلتقاف يأ «مهفلخ نم مهب درشفإ» برحلا يف مهب رفظت نإف
 ةربع مهلعجا : ىنعملاو اوعدتريف اودهاش امب نوظعتي مهلعل يأ 4نورسكذي مهلعل» نيمرجملا ةرفكلا

 نم دمحم اي تسسحأ نإو يأ 4ةنايخ موق نم نفاخت امإوإ» كتب راحت ىلع ةوق مهل ىقبي ال ىتح مهريغل

 ىلع مهدهع مهيلإ حرطا يأ «ءاوس ىلع مهيلإ ذبنافإ# ة ةرهاظ تارامأب ًاثكنو دهعلل ةنايخ نيدهاعم موق

 ىلع هلثم مالكلا يف دجوي ال امم نآرقلا يف ءاج ام زجعم نم اذه : ساحنلا لاق رمألا نم حوضوو ةنيب

 دق مهل لق يأ دهعلا مهيلإ | ذبناف ةنايخ_دهع مهنيبو كنيب موق نم نفاخت امإو:ىنعملاو هيناعم ةرثكو هراصتخا

 كنيبو مهلتاقت الو « ءاوس ملعلا يف كعم اونوكيف كلذ اوملعيل ؛ « مكلتاقم انأو مكدهع مكيلإ تذبن

 ليلعتلاك اذهو 4نينتاخلا بحي ال هللا نإ» "”ردغو ةنايخ كلذ نوكيف كب نوقثي مهو دهع مهنيبو
 ال يأ «اوقبس اورفك نيذلا نبسحي الوإ» دهع الو ءافو هدنع سيل نم بحي ال يأ دهعلا ذبنب رمألل
 تحتو انتضبق يف مه لب « مهيلع ردقن الف انوتاف مهنأ لتقلا نم ردب موي اوتلفأ نيذلا رافكلا ءال ؤه نئظي

 ماقتنالا ىلع رداق وه لب . مهبر نوزجعُي ال مهنإ يأ فنأتسم مالك 4نوزسجعُي ال مهنإ» انرهقو انتئيشم
 يأ #«ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو# ءامسلا ىف الو ضرألا يف دحأ هزجعي ال ؛ « ةظحل لك يف مهنم

 نكي مل هنأل انه ةوقلا ركذ انو : باهشلا لاق ةيونعملاو « ةيداملا : ةوقلا عاونأ عيمج - مكئادعأ لاتقل اودعأ

 طابر نموإ» "”نامز لك يف ىتأتي ال دادعتسا ريغ نم رصنلا نأ ىلع اوهتف ٠ « مات دادعتسا ردب يف مهل

 ةوقلا كلتب نوفيخُت يأ «مكودعو هللا ودع هب نوبهرُت» هللا ليبس يف طبرت يتلا ليخلا يأ 4لسيخلا

 مه : ديز نبا لاق مهريغ نيرخآ هب نوبهرتو يأ «مهنود نم نيرخآو# مكءادعأو هللا ءادعأ رافكلا

 ا ٠ مساعي هلا مسقوملعت الإ هلوقل حصأ لوألاو ةظيرت ينب نمدوهيلا مح : ده لقو نوتفالا

 وقفنت امو يأ «هللا ليبس يف ءيش نم اوقفنت اموؤ» مهملعي هللا نكلو قافنلا نم هيلع مه ام نوملعت

 - ةمايقلا موي ًالماك ًايفاو هءازج نوطُعُت يأ «مكيلإ ٌفوي# تاريخلا هوجو رئاس يفو داهنملا يف

 . ًائيشرجألا كلذ نم نوصقنت ال يأ «نوملظُن ال

 . ليلقتلل ريكدتلا «ءيش نم8-١ هعغالتلا

 ميركتلاو فيرشتلل هللا ىلإ هتفاضإو ةيدوبعلا ظفلب لكي هركذ «اندبع ىلع - "

 )١( يزارلا رخفلا 8 )١( ص /8 ليوأتلا نساحم () . ””/8 يبطرقلا ريسفت 374."



 لافنألا ةروس (8) كي

 . قابط « ىوصقلا »و « ايندلا هظفل نيب «ايندلا ةودعلاب# - '“

 . قابط « ايحي هو « كلبي : نيبو . ناهيالاو رفكلل ةايحلاو كالحلا راعتسا «ايحيو كلهيل» - 5

 . ًاضيأ ةراعتسالا باب نموهو مكتكوشو مكتوق بهذت يأ «مكحير بهذتوإ» - ©

 لمشيل« ةوق نم# ًاماع ريبعتلا ءاج دقو . ءادعألا لاتقل ةوقلا دادعإب ىلاعت هللا انرمأي : هينت
 الوهو ةيمالسإلا كل املاب ودعلا عمطي ال فيكو ٠ ةوقلا بايسأ عيمجو 2 ةيحورلا ةوقلاو 2 ةيداملا ةوقلا

 . ةماركلاو ةزعلا ةايح اندرأ ام اذإ مالسإالا ميلاعت ىلإ ةدوعلا نم

«## + 

 «ميلع ءيش لكب هللا نإ . . ىلإ . . ال حنجاف ملسللاوحنج نإو# : ىلاعت هللا لاق

 . ةعركلا ةروسلا ةياهن (7/5) ةيآ ىلإ )1١( ةيآ نم

 ةماركلاو ةزعلا طرشب ملسلاب انه رمأ . ءادعألا باهرإل ةدعلا دادعإب ىلاعت هللا رمأ ل : هَّبسساَتملا
 ريهطتو « نايدألا ةيرحو « ناودعلا درل ةايحلا فورظ اهتضتقا ةرورض برحلا نأل « هيلإ ) ليبسلا دجو ىتم

 ةرصانم بوجوب ةروسلا تمتخو « ىرسألا مكح ةميركلا تايآلا تلوانت مث .نايغطلاو ملظلا نم ضرألا

 . ناِعأالا ةوحأو ةلماكلا ةيالولا بيس ٠ ضعبل مهضعب ْن نينم ْؤملا

 تحنجو . هل عضو هيلإ لام اذإ نالف ىلإ لجرلا حنج : لاقي لام «حنج» : ىتفغللا
 لاق حلصلاو ةملاسملا «ملسلا» حنناوج عالضألل ليف هلمو ؛ ريسلا ِف اهقانعأ تلام اذإ لبوالا

 : رعاشلا لاق برحلا يهو اهدض ثينأت ثنؤت يهو : ىرشحمزلا

 عرج اهسافنأ نم كيفكت برحلاو هب تيضر ام اهنم ذخأت ملّسلا

 : يدحاولا لاق «نخئثي» ضيضحتلاك هوحن ةمهلا كيرحتو ءيشلا ىلع ثحلا : ضيرحتلا #«ضرح#

 هتنخثأو ٠ هيلع هتوق تدتشا اذإ ضرملا هنخثأ دق : لاقي ء هتدشو هتوق نع ةرابع ءيش لك يف ناخئإلا
 . ©تاحارجلاو لتقلا يف ةغلابملا انه ناخئإالاب دارملاو . ةظلغلا : ةناخشلاو . حارجلا

 معلا وشب :ب ءالؤه هللا يبناي : 0 اي دعو كا يع رطل

 مهيدهب نأ ىسعو , رافكلا ىلع انل ةوق مهنم انذخأ ام نوكيف ةيدفلا مهنم ذخأت نأ ىرأ ينإو 2 ةريشعلاو

 وبأ ىأر ام ىرأ ام هللاو : تلق ! باطخلا نبا اي ىرت ام : هللا لوسر لاقف , ًادضع انل اونوكيف هللا

 ل ىزارلا رخفلا ( 0 #"/9؟ فاشكلا (1)



 001 رشاعلا ءزجلا

 برضيف ليقع نم ًايلع نكمتو , هقنع برضاف  رمعل بيرق -نالف نم يننكمت نأ ىرأ نكلو « ركب
 ءال ؤه . نيكرشملا ىلع ةداوه انبولق يف سيل نأ هللا ملعي ىتح . هقنع برضيف هيخأ نم ةزمح نكمتو « هقنع

 ملف . ءادفلا مهنم ذخأف تلق اموبي ملو ركب وبأ لاق ام لكي هللا لوسر يوهف ء اهديدانصو رفكلا ةمئأ

 لوسر اي تلقف ء نايكبي امههو قيدصلا ركب وبأو دعاق وه اذإف ِكَي هللا لوسر ىلإ تودغ دغلا نم ناك

 لاقف « تيكابت ءاكب دجأ مل نإو « تيكب ءاكب تدجو نإف ؟ كبحاصو تنأ كيكبي اذام ينربخأ : 3
 ( ةرجشلا هذه نم ىندأ مهباذع يلع ضرع دقل « ءادفلا نم كباحصأ يلع ضرع ىذلل يكبأ ) :

 . ةيآلا 24. . د5 يك وا ا ا ام

 نم هل بسحت ملف «٠ بهذ نم ةيقوأ نورشع هعم ناك رسالا يف لكي يبنلا مع سابعلا عقو امل - ب

 ىلع اوفعضأ ) لك ينلا لاقو « بهذ نم ةيقوأ نين اهث م ا ا

 ام ًاشيرق فّفكتأ ينتكرت دقل : لكَ هللا لوسرل سابعلا لاقف ةيقوأ نين اهث هنم اوذخأف ( ءادفلا سابعلا

 تلق كنإ : لاقف ؟ بهذلا يأ : لاقف ؟ لضفلا مأ دنع هتكرت يذلا بهذلا نيأو : كك هل لاقف ١ تيقب
 : يخأ نبا اي لاقف . كدلولو كل وهف ثدح يب ثدح نإف ! اذه يهجو يف ينبيصي ام ىردأ ال ينإ : اهل
 لبق هللا لوسر كنأ تملع امو . قداص كنأ دهشأ : سابعلا لاقف ينربخأ هللا : لاق ؟ اذهب كربخأ نم

 . ؟”ةيآلا « . . ىرسألا نم مكيديأ يف نمل لق يبنلا اهيأ اي» تلزن امهيفف |ملسأف هيخأ ينبا رمأو « مويلا

 2 ساس عاموم عخويف ع مد مورس مد لد جالو

 نَِف كوعدخحي نأ أودي نإو د 7 ميلا عيشه مهل ا لع قود ان حجت ا وحتي نإ #*
 2 مم مة و 3 00

 آم اعيمب ضرألا ىفاَم َتّفَمنَوَل موف نب فلا 2 َنيِنمْومْلاِبَو ءهرضتي هدأ أ ىدأاوه هلا َكَبسَح

 هيلإ لمف ةنداهملاو حلصلا ىلإ اولام نِإ يأ « امل عنجاف ملسلل اوحنج نإوإ» : ,”سمفللا
 كل ًانوع نوكيل هللا ىلإ رمألا ضوف يأ «هللا ىلع لكوتوإ» ةحلصم هيف ناك نإ اوبلط ام ىلإ مهبجأو
 نأ اوديري نإو» مهتاينب ميلعلا مهلاوقأل عيمسلا هناحبس وه يأ #ميلعلا عيمسلا وه هنإ#ه ةمالسلا ىلع
 كيفكي هللا نإف يأ هللا كبسح نإف# كل اودعتسيل كعادخ حلصلاب اودارأ نإو يأ «كوعردخي

 هرصنب كناعأو كاوق يأ #نينمؤملابو هرصنب كديأ يذلا وه# لاقف هيلع هتمعنب هركذ مث . كبسح وهو

 ام ىلع مهبولق نيب عمج يأ ٍ«مهيولق نيب فلأر» راصناألا ينعي : سابع نبا لاق نينم ماب كرزأ دشو

 فيلأت ناكو : يتبطرغلا لاق ًابرق دعابتلابو « ًابح ةوادعلاب مهدبأف  ءاضغبلاو ةوادعلا نم مهنيب ناك

 لتاقيف ةمطللامطلي ناك مهدحأ نأل« هتازجعموِلكَي يبنلا تابآ نم برعلا ف ةديدشلا ةيبصعلا عم بولقلا

 ببسب هاخأو هابأ لجرلا لتاق ىتح . ناميالاب مهنيب هللا فلأف « ةيمح هللا قلخ دشأ اوناكو . اهيلع

 ام مهنيب تاذ حالصإ يف تقفنأ ول يأ «مسييولق نيب تفلأ ام ًاعيمج ضرألا يفام تقفنأ ولإ» "”نيدلا

 )١( /ريسملا داز  78٠يبطرقلا (”) . 47/8 يبطرقلا (؟) . ملسمل ةياورلاو 8/ 87 .



 لافنألا ةروس (48) 01

 نم كعب نو هللا كبح ىلا سب 6 اتي © مك رع ردتإ مهني فل هلآ نكللو مىيولُف نيب تل مل مص مل مال ل #ه مل دعو ور م تا م رعر# سسس َتَمَلأ
 ِج

 د هدو هل - ريو ورب 00000 هد 6 2 09

 نإ و ٍنيَحنأمأوبِلْغَي نوربِدَص َنورْشع ركدم نكي نإ لاقل لع َنيِنمْؤُملا ضحى اهياكي ع َنيِنمّؤمْل
 74 سة ممم سر سارعو مس جاما روم 2246 10 رام صام 2و س اك نسأل هد دنع وع رثع

 ريل ورحم دا ف ردا نوه ال وَ مهن درقك نيل نما او ا مني نك

 تقلا ول ل 0 2

 ريب مرر ل 92 ل 4 هوك هم

 فلأ هللا ل
 هنإ» ءاشي فيك اهبلقي بولقلل كلاملا هنإف «٠ قفوو مهنيب عمج ةغلابلا هتردقب هناحبس هنكلو ىأ «مهنيب

 نمو هللا كبسح يبنلا اهبأ اي» ةمكح نع الإ ًائيش لعفي ال هرمأ ىلع بلاغ يأ «ميكح زيزع

 نسما لابقو دحأ ىلإ هعم نوجاتحت الف ؛ كعابتا يناكو . كيفاك هدحو هللا يأ «نينمؤملا نم كعبتا

 يأ «لانفلا ىلع نينمؤلا ضرح يبنلا اهبأ اي ©”نونمؤملاو هللا كيفاك يأ كبسح ىنعملا : يرصبلا

 اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإ» نيكرشملا لاتق ىلع كدهج لكب مهبغرو نينم ملا ضح
 "”مهلاثمأ ةرشع لع نيسمازلا نم ةعاشالك يلغي لاقت هن ميرك ديو : دوعسلا وبأ لاق «نيتئام
 « مهودع نم نيتئام اوبلغي برحلا دئادش ىلع نورباص نورشع نينم ملا رشعم اي مكنم دجوي نإ : ىنعملاو

 طرشب  ةئام مكنم دجوي نإو يأ «اورفك نيذلا نم ًافلأ اوبلغي ةئام مكنم نكي نإوإ» هدييأتو هللا نوعب

 كلذ ببس يأ ةيببس ءابلا ؟نوهقفي ال موق مهنأب» هللا ةئيشمب رافكلا نم ًافلأ بلغت  ءاقللا دنع ربصلا
 ريغ ىلع نولتاقي مهف ٠ هببسو رصنلا ق قيرط نوفرعي الو « هللا ةمكح نوهقفي ال ةلهج موق رافكلا نأب

 قش امل مث « ًاضرف ة ةرتعلل دحارلا تاج ناك سابع نبا لاق نوبلغي كلذلف , باوث بلط الو باستحا

 هيف ام مكنع عفر يأ «مكنع هللا ففخ فئفخ نآلا» ًاضرف نينثالل دحاولا تابث حبصأو خسن مهيلع كلذ

 مسكتم نكي نافول لاثثلا رمآ ل مكحرف ىكفعتم علعو أ فاضعس كيلا مِلعو ١» مكيلع ةقشم
 ةرفكلا نم نيتث نيتئام ىلع اوبلغتي دئادشلا ىلع ةرباص ةثام مكنم دجوي نإ يأ «نيتئام اوبلغي ةرباص ةئام

 ىلع اوبلغتي « ءاقللا ةحاس يف نورباص فلأ مكنم دجوي نإو يأ « نيفلأ اوباغي فلأ مكنم نكي نإو»
 تابثلا يف بيغرت اذه «نيرباصلا عم هللاو# هليهستو هريسيتب يأ «هللا نذإب» ءادعألا نم نيفلأ

 يبنل ناك ام # بلاغلا وهف هعم هللا ناك نمو « ةرصنلاو ةياعرلاو ظفحلاب مهعم هللا يأ رصنلاب ريشبتو

 جا ىنعملاو "9 ءادفلا ذحأ ىلع هباحصأو كي يبنلل باتع «ضرألا يف نخفي ىتح ىرسأ هل نوكي نأ

 « ةعنقم ةلدأب « داعملا داز ٠ ةمدقم يف ميقلا نبا هرصنو يرشغزلا هراتخا دقو كعابتأ بسحو هدحو هللا كبسح : هانعم لوألا لوقلا (1)

 . حجرأ لوألاو « نيلالجلا ريسفت يف يلحملاو يطويسلا هراتخاو يرصبلا نسحلاو دهاجم نع يور يناثلا لوقلاو

 . لوزتلا ببس رظنا (#) . 747/7 دوعسلا يبأ ريسفت (؟)



 هاو رشاعلا ءزجلا

 اَماُكَف هم مظع ٌباَذَع ٌمْذَحَأ آميف ْركَسَمل بسلا نم بنتك اكول 5 ممكَح ُريِزَع او ةرعألا
 0 وعر ل سا رك ساس راس ل

 يلي نب اعرسألا نم ميدي ف نمل لف ىلا اهبايا) مح دوعن طاقتي الل منع
 0 ا ةارو رخعيم ريع ا 5 ميو لوس حربا سري موس سرا عر

 دقق َكَعئاَخ أوديري نإ و )مح روُمَع هاو كل رفغيو نم لخأ آهن اريح كتي اريح كبولك يف هل

 ضرع نوديرت# هيف غلابيو لتقلا رثكي نأ دعب الإ ىرسألا نم ءادفلا ذخأي نأ ءايبنآلا نم يبنل يغبني

 #«ةرخآلا ديري هللاو» ؟ لئازلا اهعاتمو ايندلا ماطح ءادفلا ذخأب نونمؤملا اهبأ نوديرت يأ «ايندلا

 يأ «ميكح زيزع هللاو» هئادعأ لتقو هئيد زازعإب ٠ ةرخآلا باوث وهو ٠ مئادلا يقابلا مكل ديري يأ

 الول يأ «قبس هللا نم باك الولإف دابعلا حلاصم ريبدت يف ميكح ؛ بلغُي الو رهقي ال هكلم يف زيزع

 باذع متذخأاميفمكسلا» ©0هداهتجا ىف ءىطخملا بذعي الأ وهو قباس هللا نم لزألا يف مكح

 مالسلا هيلع لاق تلزن امل اهنأ يورو « ميظع باذع ىرسألا نم ءادفلا ذخأ يف مكباصأل يأ «ميظع

 رشعم اي اولك يأ «ًابيط ًالالح متمنغامم ارلكفإ» ""(رمع ريغ هنم اجن امل باذعلا لزنول)

 نم يأ «ًابيط مكل ًاللحم يأ ًالالح هنوك لاح برحلا يف مئانغلا نم مكئادعأ نم هومتبصأ ام نيدهاجملا

 «هللااموقتاو» ( يحمر لظ تحت يقزر لعجو ) حيحصلا يفو « مكداهج ةرمث هنأل بساكملا بيطأ

 هدابعب ميحر « بات نمل ةرفغملا يف غلابم يأ #ميحر روفغ هللا نإ هيهنو هرمأ ةفلاخم يف هللا اوفاخ يأ

 يف اوعقو نيذلا ءالؤهل لق يأ «ىرسألا نم مكيديأ يف نمل لق يبنلا اهبأ ايإف مئانغلا مهل حابأ ثيح

 يف هللا ملعي نإ يأ «أريخ مكبولق يف هللا ملعي نإإ ردب ىرسأ مهب + دارملاو ؛ ءادعألا نم رسألا
 لضفأ مكطعي يأ «مكنم ذخأ امم أريخ مكتؤيإ» نابئالا ىوعد يف ًاقدصو . ًاصالخإو اناهإ مكبولق
 روفغ هللاو» بونذلا نم فلس ام مكنع وحمي يأ «مكل رفغيو# ءادفلا نم مكنم ذخأ امم

 هنع هللا يضر سابعلا يف تلزن : يواضيبلا لاق بانأو بات نمل ةمحرلا ميظع . ةرفغملا عساو يأ #ميحر

 ففكتأ ينتكرت : دمحم اي لاقف « لفون »و « ليقع» هيوخأ ينباو هسفن ىدفي نأ قي هللا لوسر هفلك نيح

 ام يردأ ال ينإ : اهل تلقو كجو رخ تقو لضفلا مأ ىلإ هتعفد يذلا بهذلا نيأ : لاقف « تيقب ام ًاشيرق
 : لاق ؟ كيردي ام : سابعلا لاقف ! ! كلايعلو كل وهف ثدح يب ثدح نإف . هذه يتهج يف ينبيصي

 هيلع علطي مل هللاو . هلوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأو ٠ قداص كنأ دهشأف : لاق «٠ ىلاعت يبر هب ينربخأ

 ام مزمز يناطعأو 2 كلذ ىف ارخ ولا ينلدبأف : سابعلا لاق ! ! ليللا داوس يف اهيلإ هتعفد دقلو 2( دحأ

 ا ىلاغت هلوقب  دوعوملا ينعي  يبر نم ةرفغملا رظتنأ انأو . ةكم لاومأ عيمج اهب يل نأ بحأ
 نم اورهظأ امب دمحم اي كتنايخ واير ىرسألا ءالؤه ناك نإو «كتنايخ اوديري نإو» "«مكل
 ردب ةوزغ ةوزغلا هذه لبق ىلاعت هللا اوناخ دقف يأ لبق نم َدّللا اوناخ دقف» ناميالا ىوعدو لوقلا

 . ؟,؟/8١ يزارلا رخفلا رظنا . سابع نبا نع ةيورملا لاوقألا دححأ وهو لاوقألا ةيقب فعضو ىزارلا هراتخخا لوقلا اذه )١(

 . 7119/١ ىواضيبلا ريسفت (") . يزارلل ريبكلا ريسفتلا يف ءادفلا عوضوم ليصفت رظنا ةفز



 لافنآلا ةروس (8) هلك

 ظ
 6 عم سه سوال ىو راش سمو ريس سم ىريسأا م عرج ه5 مؤ هم ل واع ل م هدام 0س -ٍِ م

 ميسفناو مهاوماب اودهلجو اورحاهو اونماَ نيذلا نإ د مكح ميلع هللأو مهنم نكماف لبق نم هللآ ًاوناخ

 م يش شه امو 2 مظ سس ح ريس اس ج2 رح ءماوج < حا سرب ري سماع اسوأ هسل مدع و ما ا 0 0 7

 ني ملام أُم ناو ضنب هالو هضم كبتلوأَةرصكو أوو َنِاَو طاليس ىف
 008 رو ام م و 2 ساو لم ل در ل 1 ع ع ع 5 78 سرا عش عم رخو سر يع ما 2

 ٍج قلثيم مهنيبو ركنبيب موق لع الإ رصنلا ركيلعف ٍنيدلأ ىف رق ورصنتسأ نإو أو رحاب يح ٍءْىش نم مبتينلو

 ُداَسْقو ضرألا ىف ةنف نكن هولعفت الإ ضعب ةايلوأ مهضحب أورفك َنيِذلاَو © ريصب َنوُلمعَت املأ

 اح نوما مه كبتكوأاوُرَصو أوو آو لأ لَم يفوح اورج وثم ناو © ميك
 ةنايخلا ىلإ اوداع نإف , مهباقر نم نكمتت كلعجو مهيلع هللا كرصنو كاوقف يأ «مهنم نكمأف»

 ةغلابلا هتمكح هب يضقت ام لعفي « يرجي ام عيمجب ملاع يأ «ميكح ميلع هللاوإ ًاضيأ مهنم كنكميسف
 يف ابح ناطوألاو رايدلا اورجهو اوكرت يأ اور جاهو» هلوسرو هللا اوقدص يأ «اونمآ نيذلا نإ»
 سفنألاو لاومألاب ءادعألا اودهاج يأ «هللا ليبس يف مهسفنأو مهلا اومأب اودهاجو» هلوسرو هللا

 اورصنو مهرايد يف نيرجاهملا اووآ يأ اور صنو اووآ نيذلاو» نورجاهملا مهو « هللا نيد زازعبال
 ةلضافلا تافصلاب نوفوصوملا كئلوأ يأ «ضعب ءايلوأ مهضعب كئئلوأ# راصنألا مهو هللا لوسر

 ملواونمآ نيزذلاو» راصنألاو نيرجاهملا نيب لي ىخآ اذهلو . ثريالاو ةرصنلا يف ضعب ءايلوأ مهضعب
 ىستح ءيش نم مسهتيالو نم مسكل امإ» ةنيدملا ىلإ اورجاهي ملف ةكممب اوماقأو اونمآ يأ «اورجاهي
 يف مكورصنتسا نإوإف رفكلا دلب نم اورجاهي ىتح ةيالو الو مهنيبو مكنيب ثرإ ال يأ «اورجاهي
 ىلع مهورصنت نأ مكيلعف . نيدلا زازعإ لجأل ةرصنلا مكنم اوبلط نإو يأ «رصنلا مكيلعف نيدلا

 مكنيب نم ىلع مكورصنتسا اذإ الإ يأ «قاثيم مهنيبو مكنيب موق ىلع الإ» مكناوخإ مهنأل مهئادعأ
 اوفلاخت الف مكل امعأ ىلع بيقر يأ «ريصب نولمعتامي هللاوإ مهيلع مهونيعت الف ةنداهمو دهع مهنيبو
 أدبف ءاورجاهي مل نيذلا , راصنألا . نيرجاهملا : ماسقأ ةثالث ىلإ مهمسقو نينم ؤملا ىلاعت ركذ ٠ .هرمأ

 مسخأل راصنألاب ىنثو « هللا ناوضر ءاغتبا ناطوألاو رايدلا اورجه دقو مالسإالا لصأ مهنأل نيرجاهملاب

 ركذ مث ء ةرصنلاو ةيالولا راصنألاو نيرجاهملا نيب لعجو «. لام او سفنلاب اودهاجو هلوسرو هللا اورصن
 هذه ركذ دعبو . هللا ليبس يف اورجاب ىتح ةيالولا اومرح مهنأ نيبواورجاهي مل نيذلا نينم ؤملا مكح

 رفكلا يف مه يأ «ضعب ءايلوأ مهضعب اورفك نيذلاو#لاقفرافكلا مكح ركذ ةئالثلا ماسقألا
 يلوت نم هب مترمأ ام اولعفت مل نِإو يأ «هولعفت الإ» مهنم ناك نم الإ مهالوتي الف ةدحاو ةلم لالضلاو
 ةدسفمو ةميظع ةنتف ضرألا يف لصحت يأ «ريبك داسفو ضرألا يف ةنتف نكت# رافكلا عطقو نينم ملا

 راصنالاو نيرجاهملا ىلع ءانثلاو ركذلاب داع مث 6 نيملسملا فعضو رافكلا ةوق كلذ ىلع بترتي هنأل ٠ ةريبك

 ىلإ قبسلا باحصأ نورجاهملا مهو «هللا ليبس يف اودهاجو اورجاهو اونمآ نيذلاو» لاقف
 «ًاقح نونمؤملا مه كنئئوأ © راثيإالاو ءاويرالا باحصأ راصنألا مهو «اورصنو اووآ نيذلاو» مالسإلا



 001 رشاعلا ءزجلا

 يل صم ريو بسدالس ح2

 رار َكبتلوأَف ركعم أودهْنَبو أورتبامو دعب نمأونما+ َنيذلاو © يركح ُقْزِرَو ُةَرْْغُم مل
 دوو

 2 لع نم لك هللأَنِ للا تك ف ضع , لَو مهضعب ماعرألا

 مهل يأ «ميرك قزرو ةرفغم مهل» ناسحإالا بتارم يف نوققحتملا . ناميالا يف نولماكلا مه ءال ؤه يأ
 تايآلاف « راركت تايآلا هذه يف سيل : نورسفملا لاق ميعنلا تانج يف ميرك قزرو « مهبونذل ةرفغم
 راربألا كتئلوأ لاح لآمو . فيرشتلاو ءانثلا تنمضت هذهو « نيئم وم ا نيب ةرصنلاو ةيالولا تنمضت ةقباسلا

 كتلوأف مكعم اودهاجو اورجاهو دعب نم اونمآ نيذلاو# ميعنلا راد يف ميركلا قزرلاو ةرفغملا نم
 نيقباسلا نينم ؤوملا مكح مهمكحف ىلوألا ةرجهلا دعب اورجاه نيذلا نونم ؤملا مهو عبار مسق اذه «مكنم

 مهضعب تابارقلا باحصأ يأ «هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو# رجآلاو باوثلا يف

 نإ» ءاخإالاو فلحلاب ثرإلل ةخسان هذه : ءاملعلا لاق هعرشو هللا مكح يف بناجألا نم ضعب ثرإب قحأ

 ناك نمل « حالصو باوصو ةمكح هللا هعرش ام لكف « ًاملع ءيش لكب طاحأ يأ «ميلع ءىيش لكب هللا

 . ةعاربلا ةياغ يف ةروسلل متخ وهو . ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل

 هللا نكلو مهبولق نيب تفلأ ام ًاعيمج ضرألا يفام تقفنأ ول مهبولق نيب فلاو» ١ : ةَغالتبلا
 ىلع ىمظعلا ةمعنلاو ىربكلا ةنملاب ريكذتلا هتدئافو « بانطإالا هب ىمسي بولسألا اذه «مهنيب فّلأ
 . نينم واو لوسرلا

 ةحاصف ىلإ رظنا : رحبلا يف لاق تايآلا « . . نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإ»9 - ؟
 ديق ةيناثلا يف تبثأو « ةيناثلا نم هريظن فذحو «. ربصلا ديق ىلوألا ةيطرشلا يف تبثأ ثيح مالكلا اذه

 مث . فيفختلا يتلمج يف تبثأ بلطلا ديدش ربصلا ناك املو . ىلوألا نم هفذحو « ةرفكلا نم مهنوك
 ىمسي عيدبلا نم عونلا اذهو « ةيبولطملا ةدش يف ةغلابم #نيرباصلا عم هللاو# هلوقب تايآلا تمتخ

 ! ! هتغالب رضنأو هتحاصف ىلحأ ام ليزنتلا رد هللف . 2« كابتحالا»

 « لافنألا ةروس ريسفت ىلاعت هدمحب مت»

 ضم دمبإ#

 )١( طيحملا رحبلا 215/14 ,



 هده
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 لوسر ىلع لزن ام رخاوأ نم يهو .عيرشتلا بناجب ىنعت يتلا ةيندملا روسلا نم ةميركلا ةروسلا هذه #
 نبا ظفاحلا ىورو . ”ةءارب ةروس تلزن ةروس رخآ نأ بزاع نب ءاربلا نع ىراخبلا ىور دقف كهللا
 قيدصلا ركب ابأ ثعبو . كوبت ة ةوزغ نم هعجرم دنع كي هللا لوسر ىلع تلزن ةروسلا هذه لوأ نأ : ريثك

 نع ًاغلبم نوكيل بلاط يبأ نب يلعب هعبتأ لفق املف . مهكسانم سانلل ميقيل « ةنسلا كلت جحلا ىلع ًاريمأ
 اهيف جرخ يتلا ةنسلا يهو ء ةرجهلا نم ةعساتلا ةنسلا يف تلزن "”ماكحألا نم اهيف ام ِخ هللا لوسر
 2 ديدش رح يف تناكو « كوبت ةوزغ» ب ةيوبنلا تاوزغلا نيب ترهتشاو  مورلا وزغل ولي هللا لوسر

 ًاناحتماو « نينم ملا ناعال ءالتبا تناكف « ةايحلا ميعن ىلإ سانلا دلخأو , رامثلا تباط نيح ء ديعب رفسو

 لإ - نايساسأ نافده ةميركلا ةروسلا هذهلو . نيقفانملا نيبو مهنيب ًازييمتو . هللا نيدل مهصالخإو مهقدصل

 : امه ىرخألا ماكحألا بناج

 . باتكلا لهأو « نيكرشملا ةلماعم يف يمالسإلا نوناقلا نايب : ًالوأ

 . مورلا وزغل لوسرلا مهرفنتسا ائيح سوفنلا هيلع تناك ام راهظإ : ًايناث

 جح تعنمو « ًادح امل تعضوف نيكرشملا دوهع ىلإ ةروسلا تضرع دقف لوألا فدهلل ةبسنلاب امأ *#
 لهأ ءاقب لوبق ف ساسألا تعضوو 2 نيملسملا نيبو مهنيب ةيالولا تثعطقو « مارحلا هللا تيبل نيكرشملا

 امك« قيئاومو دوهع نيكرشملاو للك يبنلا نيب ناك دقو « مهعم لماغتلا ةخابإو + ةيبرعلا ةريزجلا يف باتكلا

 ىلع تارم ةدع دوهيلا عم اورمآتو دوهعلا اوضقن نيكرشملا نكلو « ًاضيأ دوهع باتكلا لهأ نيبو هنيب ناك

 اجا ردفاج ا( ابل روز «ةيول رب ناو( قل رد ١ دروسا كارل تالحر « نيملسملا برح

 دوهعلاب نيكسمتم نوملسملا ىقبي نأ ةمكحلا نم دعي ملف « تارمو تارم مهدوهع اوضقنو ب هللا لوسر

 نأل « ةريصبو حوضو ىلع مهيلإ اهذبنو دوهعلا كلت ءاغلِإب ةميركلا ةروسلا تلزنف « مه ؤادعا اهضقن دقو
 نيملسملا نيب ام ىلاعت هللا عطق كلذبو . ةصرفلا مهل تحنس املك ةنايخلا نع نوعروتي ال نيثكانلا

 )١( ريثك نبا رصتخم (7) . 77ا//8 ىراخبلا 1177/17



 015 رشاعلا ءزجلا

 ةيفاك ةصرف هللا مهحنم نأ دعب . نامأ الو . ملس الو , دهاعت الو , دهع الف . تالص نم نيكرشملاو

 اوراتخميو « مهرمأ يف ربدتلاو رظنلا نم اونكمتيل « نينمآ اهيف نوقلطني رهشأ ةعبرأ ضرألا ىف ةحايسلا يه

 متدهاع نيذلا ىلإ هلوسرو هللا نمةءارب » ةميركلا ةروسلا ردص لزن كلذ فو . مهل ةحلصملا هيف نوريام

 . تايآلا « . . نيكرشملا نم

 مويلاب الو هللاب نونم ْوي ال نيذلا اولتاق» باتكلا لهأ نم دوهعلل نيضقانلا لاتق يف تايآلا اهتلت مث انين

 نع عانقلا اهيف هناحبس هللا فشك « ةيآ نيرشع نم برقي ام مهنع ثيدحلا لوانت دقو«ةيآلا# . . رخآلا

 : نيملسملاو مالسإالا ىلع ردقحو , ركمو ثبخ نم مهسوفن هيلع توطنا امو . باتكلا لهأ ايافخ

 وزغل هللا لوسر مهرفنتسا نيح نيملسملا تايسفن حرش وهو . يناثلا فدهلل ةروسلا تضرعو #

 نتف نع ءاطغلا تفشكو . نيطبثملاو . نيفلختملاو مهنم نيلقاثتملا نع تايآلا تثدحت دقو « مورلا

 مهتنتف ناولأو « مهقافن بيلاسأ تحضفو « نيملسملاو مالسيإلا ىلع مهادلا مهرطخ رابتعاب , نيقفانملا

 اذه دعب مهتكرتو . اهتفشك الإ ةليخد الو . هتكته الإ أرتس مهل عدت مل ىتح , نينمؤملل مهليذختو

 هلوق نم ًأءدب ةروسلا مظعم مهنع ثيدحلا قرغتسا دقو , نينمؤملا يديأ مهسملت داكت حاضيإلاو فشكلا

 يف ةبير اونب يذلا مهاينب لازي إل»» ىلاعت هلوق ىلإ 4. . كوعبتال ًادصاق ًارفسو ًابيرق ًاضرع ناك ول ىلاعت

 تحضف اهنأل « ةحضافلا » ةباحصلا ضعب اهامس اذهلو "”6ميكح ميلع هللاو مهبولق عطقت نأ الإ مهبولق

 ت1 1 داري روش ارح نتاع نع تلاعب بج نب مسرب يرام تكنكو نقلل
 نب ةفيذح نع يورو ٠ ""”ًاذحأ مهنم عدت الأ انفخ ىتح . مهنمو ١ مهنمو : لزني لاز ام ء ةحضافلا

 ا نيقفاخا مادبا تكرتلمدللا) ؛ .باذعلا ةروس ىهاقإو  ةيوتلا ةروس اهتوسست مكنإ : لاق هنأ ناولا
 مل ميل بلاط يبأ نب يلع تلأس : سابع نبا لاق اهيف ةلمسبلا دوجو مدع يف رسلا وه اذهو ء ”هنم تلان

 تلزن ةءاربو . نامأ «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» نأل : لاق ؟ «ميحرلا نمحرلا هللا مسبإ» ةءارب يف بتكي
 نأل ةلمسبلا ةروسلا هذه ردص يف بتكت ملامنإ : ةئيبع نب نايفس لاقو « نامأ اهيف سيل « فيسلاب

 , 9نيقفانملل نامأ الو . فيسلابو نيقفانملاب تلزن ةروسلا هذهو ء نامأ ةمحر لاو . ةمحر ةيمستلا

 نيملسملا فوفص نيب سدنملا « سماخلا روباطلا » تلوانت دق ةميركلا ةروسلا هذه َنِإف ةلمجلابو #

 ء مهيزاختو مهرارسأ تفشكو مهتحضفف «٠ « نيكرشملا نم ًارطخ دشأ مه نيذلا « نوقفانملا » مهو الأ

 اوذختي نأ , مالسإالا ىلع رمآتلا يف ديكلا مهب لصو دقف « ًارايد مهنم قب مل ىتح ممحلاب مهفذقت تلظو

 فرع ىذلا مهدجسم يف « « نيملسملا فوفص نيي ةنتفلا ءاقلإو , ريمدتلاو بيرختلل ًاراكوأ هللا تويب

 ًارارض ًادجسم اوذتا نيذلاو» ةروسلا هذه يف تايآ عبرأ هنأش يف لزن دقو «رارضلا دجسم » مساب

 و يبنلا دكي ملو تايآلا «. . لبق نم هلوسرو هللا براح نمل ًاداصرإو نينم ملا نيب ًاقيرفتو ًارفكو

 )١( ىلا 437 ) نم تايآلا ١١١ ( يبطرقلا (؟) . نيقفانملاو .قافنلا يف ةروسلا وج نوكي داكيو 4/1١" .

 )5( فاشكلا 7/741١ ) )4يبطرقلا 5/8 .



 ةبوتلا ةروس (5) فش

 هومدهف ( هوقرحو هومدهاف هلهأ ملاظلا دجسملا اذه ىلإ اوقلطنا ) : هباحصأل لاق ىتح يحولا ىقلتي

 . نيدلا موي ىلإ مهحضفو 3 مهئبخو 2 مهديكو 2 مهرش نيملسملاو مالسإالا هللا ىفكو

 لاق , ًأيسا رشع ةعبرأ ىلإ نيرسفملا ضعب اهلصوأ ةديدع ءامسابةروسلا هذه ىمست : هّيمِسيتلا
 ع ةدرشملاو . ةرشعبملاو ء ةشقشقملاو «ةبوتلاو ١ ةءارب ) : ءامسأ ةدع ةروسلا هذهل : يرشغغزلا ةمالعلا

 اهيف نأل : لاق ( باذعلا ةروسو« ةمدمدملاو . ةلكنملاو . ةرفاحلاو ء ةريثملاو . ةحضافلاو . ةيزخملاو

 اهنع ثحبتو « نيقفانملا رارسأ نع رثعبتو « هنم ءىربت ىأ قافتلا نم شقشقت يهو « نينم ؤملا ىلع ةبوتلا

 . "مهيلع مدمدتو ١ مهءزختو . مهدرشتو « مهب لكنتو . مهحضفتو . اهنع رفحتو اهريثتو

 « ميظع رجأ . . ىلإ . . نيكرشملا نم متدهاع نيذلا ىلإ هلوسرو هللا نم ةءاربا» : ىلاعت هللا لاق

 . (171) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم

 . كسفن نع هتلزأو ببس نم هنيبو كنيب ام تعطق اذإ : ءيشلا نم تئرب «ةءارب» : صتتغللا
 ريسلا : ةحايسلا «اوحيسفإل ©"ءورب ضرملا نم تئربو « ةءارب نيدلاو لجرلا نم تئرب : جاجزلا لاق

 ةالصلا ناذأ هنمو مالعرالا : ناذألا «ناذأ» اهريغ وأ ةدابعلا وأ ةزاجتلل اهيف باهذلاو ضرألا يف

 نإ : رعاشلا لاق هتبقرت اذإ ًانالف تدصر : مهلوق نمودعلا هيف بقري يذلا عضوملا : دصرملا «دصرم»

 وبأ دشنأو ةبارقلاو دهعلا : لالا «الإ» كنامأ يأ كراوج بلط «كراجتسا#» ”دصرملاب ىتفلل ةينملا

 : ةديبع

 «ةهحرلا فارعأو لالا اوعطق اوفلخ فولخ سانلا دسفأ

 لك : ةديبعوبأ لاق « ةليخدو ةناطب «ةجيلو» لح مث لتُق ام لك يف هلصأو ضقنلا : ثكنلا «اوثكن»

 : هرمأ مهملعيو « هرس مهيلإ يشفي نيكرشملا نم ةناطبلا : ةجيلولا : ءارفلا لاقو ةجيلو

0 . 3 0 

 « بلطملا دبع نب سابعلا » مهيفو ( ردب موي اورسأ شيرق ءاس ؤر نم ةعامج نأ يور : لوزنلا بيس

 سابعلا خبوي بلاط يبأ نب يلع لعجو « كرشلاب مهوّريعف كي هللا لوسر باحصأ نم رفن مهيلع لبقاف
 : لاقف ؟ اننساحم نومتكتو انثواسم نو ركذت مكل ام : سابعلا لاقف « محرلا ةعيطقو لَك ه للا لوسر لاتقب

 مهسفنأ ىلع نيدهاش هللا دجاسم اورمعي نأ نيكرشملل ناك امإ) ةيآلا هذه تلزنف  ريسألا  يناعلا كفنو

 . ةيآلا « . . رفكلاب

 . 7” /2 يبطرقلا (5) . "847 /ريسملا داز (؟3) . 741 /؟ فاشكلا (1)
 . 40/5 ريسملا داز )١( 2. 8/95 يزارلا (0) . ©/ه طيحملا رحبلا (4)



 ه١ رشاعلا ءزجلا

 اوملعأو رهشأ ةعبرأ ضرألاف أوحيسق ز َنيِكرْشمْلآ سم ُحدَهَْع نيل َلِإ ٍلوُسََو هلآ م 1
 م وع اور هادو و موم 20 رمروس سرب 21+

 ربل ل جب موي سياثا لإ وسو هلا نم ندأَو ١ ّنبرفثكا ىزع هلل َنأَو لل ىزجُم يَ نأ

 ف ىزجنم ري أ ارطناق ميو نإو لح وهف ميم نإ ا
 ًأورهلظي لو اعيش مكحوصُفني :ئكرذنتا نب دمع نيلالا © بادَعِ أورَمك يذلا يَ رمال يصاب ياس ل يي ير اس سس جر ه # ء هع قم

 ًاولتقأ مرحلا ربشألا حل اذِإَف د َنيقمْلا بحب هلأ ١ سس لإ مهدهع ميل اومأف ادحأ ركبلع م ار يسر اس رت راو ل رن 4 ا هس ل

 نيكرشملا نم ةءارب هذه يأ «نيكرشما نم متدهاع نميذلا ىلإ هلوسرو هللا نم ةءاربإ» : : رنثسفللا
 هللا لوسر عم اهتدقع ًادوهع ضقنت برعلا تذخأ : نورسفملا لاق هلوسرو هللا نم ةنئاك مهدوهع نمو

 5 كسانملا سانلل ميقيل جحلا ىلع ًريمأ ركب ابأ كي هللا لوسر ثعبف ٠ مهيلإ مهدوهع ءاقلإب هللا هرمأف
 ماعلا دعب مارحلا تيبلا برقي آلآ : عبرأب سانلا يف ىدانف يلع ماقف « ةءاربلاب سانلا ملعيل ًايلع هعبتأ مث
 ةدم هللا لوسر نيبو هنيب ناك نمو « ملسم الإ ةنحجلا لخدي ال هنأو « نايرع تيبلاب فوطي الأو . كرشم

 نينمآ او ريس يأ «رهشأ ةعبرأ ضرألا يف اوحيسف# هلوسرو نيكرشملا نم ءيرب هللاو « هتدم ىلإ هلجأف

 مكنأ اوملعاو» ديدهت هنمض يفو ةحابإ رمأ وهو . هوركم انم مكب عقي ال رهشأ ةعبرأ ةدم نوكرشملا اهيأ
 يف مهلذم يأ «نسيرفاكلا يزخم هللا نأو» ةدملا هذه مكلهمأ نإو ىلاعت هنوتوفت ال يأ «هللا يزجعم ريغ
 مالعإ يأ «سانلا ىلإ هلوسرو هللا نم ناذأو# ديدشلا باذعلاب ةرخآلا يفو « لتقلاو رسألاب ايندلا

 وه يذلا رحنلا موي يأ «ربكألا جحلا مويإط نيكرشملا نم هلوسرو ىلاعت هللا ءىربتب سانلا ةفاك ىلا
 هللا نأ ©رغصألا جحلا ىمست ةرمعلا نأل ربكألاب جحلا فصو : يرشختزلا لاق كسانملا مايأ لضفأ

 مهنم ءيرب هلوسرو ٠ مهدوهعو نيكرشملا نم ءيرب هللا نأب مهل مالعإ يأ # ُهّلوسرو نيكرشملا نم ءيرب
 نم مكل ريخ وهف هللا ديحوت ىلإ متعجرو رفكلا نع متبت نإف يأ «مكل رسيخ وسهف مسعبت نإفإ ًاضيأ
 متيبأو مالسرالا نع متضرعأ نإو يأ «هسللا ىيزجعم ريغ مكنأ اوملعاف متيلوت نإو* لالضلا يف يدايلا

 رشبو» ابره هنو زجسعُت الو ٠ ًايلط هللا نوتوفت ال مكنأ اوملعاف «٠ لالضلاو يغلا ىلع رارمتسالا الإ

 راذنرالا لعج : نايحوبأ لاق مهب لحي عجوم مل ؤم باذعب نيرفاكلا رشب يأ «ميلأ باذعب اورفك نسيذلا
 يأ «نيكرشملا نم متدهاع نييذلا الإإ» "مهل ميظع ديعو اذه ينو ؛ مهب ءازهتسالا ليبس ىلع ةراشب
 ىنعمب ءادثتسا وهو : فاشكلا يف لاق مهدهع مهيلإ اومتأف دهعلا اوضقني ملو مهومتدهاع نيذلا الإ

 يفولا اولعجت الو ؛ مهارجم مهو رجت الو . مهدهع مهيلع اومتأف ثكني ملو ىفو نم نكل يأ كاردتسالا
 مكيلع اورهاظي ملو» ًائيش قاثيملا طورش نم اوصقني مل يأ «ًاتسيش مكوصقتُي مل مث» ""رداغلاك
 دهعلا اوفو يأ «مهتدم لإ مهدهع مهيلإ اوقاف» مكئادعأ نم ًأدحأ مكيلع اونيعي مل يأ «ًادحأ

 )١( فاشكلا (") . 8/ه© رحبلا (؟) . ؟48 /؟ فاشكلا 7545/7 ,



 ةبوتلا ةروس (5) 011

 ربيظو يربي ع رب ارا ريس اس ا را رج لس صرب ثول سس ين سس ل 30005

 ٌةركَصلآ وماكو أ أوباَت نِإف ضر ' لك مك أودعْتاَو مهورصحأو مهوذخو مهومدجو ثيح نيكررثملا

 مس وح هَل راجت َنيكر ملا نم ُدَحَأ نإ و 2 حر روُفَع هلأ ل | ولحم َةَك لآ أوك 6و
 رلس ري ربعبااس ا سو سمس رسوم ةجرووس 2216 مدة مود ىق هش 020000

 ةهلوُسَر دنعو هل دن هع يكرم فيك( نوملعي ال موق مهاب كلذ, 5 هغلبأ مث هلل مللك

 م را 00101

 تيك نيقتمْلا بحي هَل َنإ كل اوييقتناق يلاوُمدقتنا اق مارا دعا دنع مده ىذا

 : يواضيبلا لاق مهدوهعل نيفوملا مهبرل نيقتملا بحي يأ «نييقتملا بسحي هللا نإ» هتدم ءاضقنا ىلإ ًالماك

 نم ةنانك نم ينل يقب دق ناك : سابع نبا لاق ©" ”ىوقتلا باب نم مهدهع ماَمِإ نأ ىلع هيبنتو ليلعت اذه

 رهشألا تجرخو تضم ىأ #مرحلا رهشألا خلسنا اذإف» مهدهع مهيلإ هِي متآف . رهشأ ةعست مهدهع

 نم نامز وأ ناكم يأ يف مهولتقا يأ « مهوقدجو ثييح نسيكرشملا اوسلتقافإ» مهلاتق اهيف مرح يتلا ةعبرألا

 رمألاب يأ «مهوذخو#» "”مرحلا رهشألا يفو مرحلاو لحلا يف : سابع نبا لاق . مرح وأ لح

 مهورصحاف اونصحت نإ : سابع نبا لاق دالبلا يف بلقتلا نم مهوعنماو مهوسبحا يأ م هورصحاو#»
 مهل اودعقا يأ دصرم لك ممل اردعقاوإ) مالسإلا وأ لتقلا ىلإ اورطضُي ىتح نوصحاو عالقلا يف يأ

 نأ ىلع هيبنت اذهو : رحبلا يف لاق مهرافسأ يف هنم نوزاتجي رمت لك يف مهوبقراو « هنوكلسي قيرط لك يف
 ةالصلا اوماقأو اوبات نإفإ» 2”لايتغالا قيرطب وأ لاتقلا قيرطب ةليسو لكب مهيلإ ىذألا لاصيإ دوصقملا
 يأ ؟مهليبس اولخفإب ةاكزلاو ةالصلا نم مهيلع ضرف ام اودأو كرشلا نع اوبات نإف يأ «ةاكزلا اونآو

 نإو» بانأو بات نمل ةمحرلاو ةرفغملا عساو يأ «ميحر روفغ هللا نإ مهل اوضرعتت الو مهنع اوفك
 مالك عمسي ىستح هرجأف# كراوج كنم بلطو كرشم كنمأتسا نإ يأ «كراجتسا نيكرشملا نم دحأ
 ءاضقنا دعب نيكرشملا نم دحأ كءاج نإ ىنعملا : يرشغغزلا لاق هربدتيو نآرقلا عمسي ىتح هنمأ يأ هللا
 عمسي ىتح هنمأف « نآرقلاو ديحوتلا نم هيلإ | وعدت ام عمسيل كنمأتساو « هنيبو كنيب دهع ال . رهشألا

 دارملا نأل . قالعخألا مركو ةلماعملا نسح يف ةياغاذه : لوقأ © رمألا ةقيقح ىلع علطيو هربدتيو هللا مالك

 نم هيلع مه ام اوكرتيو . هوعبتيف قحلا اوفرعي ىتح مهتيادهو مهعانقإ لب . نيرفاكلا نم لينلا سيل
 هلامو هسفن ىلع اهيف نمأي يتلا هموق رايد ىلإ هلصوأف ملسُي مل نإ مث يأ «هنمأم هفابأ من لالضلا

 مهنأ ببسب « نيكرشملل ةراجإالاب رمألا كلذ يأ #نوملعي ال موق مهنأب كلذإ ةنايخ الو ردغ ريغ نم

 نم ةمكحلا ىلاعت نيب مث « اوربدتيو اوعمسي ىتح مهنامأ نم دب الف « مالسإالا نيد ةقيقح نوملعي ال

 راكنالا ىنعمب ماهفتسا «هلوسر دنعو هللا دنع دهع نيكرشملل نوكي فيك# لاقف نيكرشملا دوهع نم ةءاربلا

 دنع متدهاع نيذلا الإ» لاقف كردتسا مث ءهلوسرو هللا دنع هب ٌدتعم دهع مه نوكي فيك يأ داعبتسالاو

 : سابع نبا لاق دهعلا اوضقني ملو مارحلا دجسملا دنع نيكرشملا نم متدهاع نم نكل يأ «مارحلا دجسملا

 )١( يواضيبلا 1١4 )9( طيحملا رحبلا (”) . 84 / ريسملا داز 0/ ١١ . ) )4فاشكلا 514/1



 ممم رشاعلا ءزجلا

 0 - سئرم ء راس سرر مرت م5 لس . و ع 2 نى رع سس ص سرت سمع نا كس سل

 © نوفق مرتك او مهبولف كأتو موهوب مدوضرب ةمذ الو الإ كح أوفر ال كبل أورهظي نإ و
 بم

 لإ نيم وفيا ع منَ أوثاك ام ءآس مهنة هلي نح أودص اكل ان هللا تن : ا أوم .:
 ري سرزرم يسرا رب ص سا صص رم لس را

 2-5 نيرا ىف اوك ركام ةرلصلا اوماأو أوبات م نإَف يج َنودتعَمْلا م َكبتلوأو ة الو

 رْفُكلا 5 اقل كرر نامت توات لب ل ع درب  َنوُمَعَي موَقِل تل لآ
 هلام صو يسرا س2 وك جس ل راع ل سل يصل سرع ع مو ا[ سام لس

 وأ قود مهو و لوسرلجارخإب أوو مهتلمتأ اونكَت اموق نولتقن الأ ج نوبل مهلعل مهل نامي ال مهنإ

 نيب تناك يتلا ةدملا يف ةيبيدحلا تقو اولخد اوناك ركب ينب لئابق مه : قاحسا نبا لاقو ةكم لهأ مه

 مكل اوماقتسا امفإ ”مهنم هدهع ضقن نكي مل نمل دهعلا مامتإِب رمأف «٠ شيرق نيبو كه للا لوسر
 اهف يأ : ي يريبطلا لاف داهسلا لغ مف ارنيتسال مهدهع ىلع نيميقتسم اوماد اهف يأ «مط اوميقتساف

 « هبر ىقتا نم بحي يأ «نيقتملا بجي هللا نإ» "”ءافولا ىلع مهل اوميقتساف دهعلا ىلع مكل اوماقتسا
 يأ دهعلا ىلع مهتابث داعبتسال راركت « م كيلع اورهظي نإو فيك ةنايخلاو ردغلا كرتو . هدهع ىفوو

 مكيف اوعاري ال يأ 4ةسمذ الو الإ مكيف اوبقري الإ» مكب اورفظي نإ مهنأ هذه مهلاحو دهع مهل نوكي فيك

 ىلع مهبولق تابثل داعبتساو ريرقت هلك اذهو : نايح وبأ لاق نامأ الو مهل دهع ال هنآل « ةمذ الو ًادهع

 ىبأتو#» مهيلع مكل رفظلا ناك نإ ليمجلا مالكلاب مكنوضري يأ «مههاوفأب مكنوضريإ» 'دهعلا
 نم مهتنسلاب مكنوطعي ىنعملا : يربطلا لاق هورهظأ امب ءافولاو ناعذرالا نم مهبولق عنتمتو يأ «مه,ولق
 ام قيدصتب اونعذي نأ مهبولق ىبأتو , ءاضغبلاو ةوادعلا نم مهسوفن يف مكل هنورمضي ام فالخ لوقلا

 هللا ةعاط نع نوجراخ دهعلل نوضقان ٍمهرثكأو ىأ «نوقساف مهرثكأو» 0 مهتنسلأب مكل هنودبي

 اودصف#» سيسخلا ايندلا عاتم نم ًاريسي ًاضرع نآرقلاب اولدبتسا يأ هًاليلق ًانمث هللا تايآب اورتشا»
 اذه سئب يأ «نولمعي اوتاك ام ءاس مهنإ» مالسرالا نيد عابتا نع سانلا اوعنم يأ «هليبس نسع

 اوردق ول نمؤم لتق يف نوعاري ال يأ «ةمذ الو الإ ,نمؤم يف نوبقري ال» هولمع يذلا حيبقلا لمعلا

 مه ةميمذلا فاصوألا كلتل نوعماجلا كشلوأو يأ «نودتعملامه كئلوأو» ةمذ الو ًادهع هيلع

 رفكلا نع اوبات نإف يأ «ةاكزلا اونآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف» يغبلاو ملظلا يف دحلا نوزواجملا
  مكل ام محل , نيدلا يف مكناوخإ مهف يأ «نيدلا يف مكناوخإفإ ةاكزلا اوطعأو ةالصلا اوماقأو
 « مهفلاو ملعلا لهأل ةلدآألاو ججحلا نيبنو يأ «نوملعي موقل تايآلا لصفنو» مكيلع ام مهيلعو

 اوضقن نإو يأ «مهدهع دعب نم مهنايأ اوفكن نإو#» لمأتلاو ربدتلا ىلع ثحلل ةيضارتعا ةلمجلاو

 ةمنأ اولتاقف# مذلاو حدقلاب مالسإالا اوباع يأ «مكنيد يف اونعطو» ناميألاب ةقثوملا مهدوهع

 )١( رحبلا ١7/0 . يربطلا (؟) 8١/١ . )”( رحبلا 8/١ . ) )4يربطلا ٠١/88 .



 ةبوتلا ةروس (9) نت

 .٠ ودل سهر سل عم رت سرا يك رم ب رررس ساس سرب ريب رهو ادو ع 66ه عل اورو م ع

 مييلع رك رصنيو مهرغو كيب هللأ مهبلعي مو ير منكن هوك نأ قحأ هلأ مهنوشحنا ةره

 سم لمص رس ىو ا ور وم .ا ا يع مث ومال وو 1

 أ هج مكس مطارة نم كمال بتمر طم تملي هيرودس نلت

 موسم و سى تدلع راسور عيرلس م

 ننيْؤمْنا لَو ءدلوسر الو لآن ود نم اود رلو ركشم وده نيد لا مَلْعَ املو أوكرتم نأ متدسح

 اهب نوفوي دوهع الو مهل ناميأ ال يأ «مهل ناهيأ ال مهنإ» رفكلا ديدانصو ءاس ؤر يأ «رفكلا
 وهو : يواضيبلا لاق ٠ مالسإالا يف نعطلا نع اوهتنيو . مارجإالا نع اوفكي يك يأ 4نوهتني مهلعل»
 ةقيرط وه امك مهب ةيذألا لاصيإ ال « هيلع مه اع ءاهتنالا ةلتاقملا يف مكضرغ نكيل يأ « « اولتاق ١» ب قلعتم

 نينم ؤملا رشعم اي نولتاقت الأ يأ مهلاتق ىلع ضيرحت «مهناهأ اوئكن ًاموق نوتات الأ» '”نيذؤملا

 نم ول وسرلا ريجهت ىلع اومزع يأ «لوسرلا جارخإب اوُّصهوإط ؟ مكنيد يف اونعطو دوهعلا اوضقن ًاموق
 نوئدابلا مه يأ «ةرم لوأ مكوءدب مهوإ» مكرهظأ نيب نم هجارخإ ىلع ةودنلا رادب اورواشت نيح ةكم
 هللاف مهنوشختأ» ؟ مهولتاقت نأ مكعنمي اف . ملظأ ءىدابلاو , ةعازخ مكءافلح اولئاق ثيح لاتقلاب
 هتبوقع اوفاخت نأ قحأ هللاف ؟ مهنم مكسفنأ ىلع ًافوخ مهلاتق نوكرتتف مهنوفاختأ يأ ؟ هوشخت وشخت نأ قحأ

 ةيضق نأ ينعي : يرشختزلا لاق هباوثو هباذعب نيقدصم متنك نإ يأ «نينمؤم متنك نإط هرمأ متكرت نإ
 مهلاتقب مهرمأ ثحلاو ضحلا دعب مث هاوس نمب يلابي الو هبر الإ نمؤملا ىثخي الأ حيحصلا نابيالا
 يديأب باذع مه مكلاتقف نينم ولا رشعم اي مهولتاق يأ « مكيديأب هللا ٍميذعي مهرولتاق# لاقف ةحارص

 مكحتمي ىأ «مهيلع مكرصنيو# رهقلاو رسألاب مهذي يأ «مهزخيو» مهلتاق نمل داهجو هللا ءايلوأ

 هللا نيد ءالعإب نينمؤملا بولق فشي يأ # نينمؤم موق رودص فشيو# مهيلع ةبلغلاو رفظلا

 ًاريثك ىذأ اهلهأ نم اوقلف اوملسأف ةكم اومدق نميلا نم موق مه : سابع نبا لاق مهيزخو رافكلا بيذعتو

 ام بهذي يأ «مه.ولق ظيغ بهذيوإ» "”بيرق جرفلا نإف اورشبأ : لاقف ةقيهللا لوسر ىلإ اوكشف

 نمي امب نيرورسم مهلعج يف ةغلابملا هتدئافو رودصلا ءافشل ديكأتلاك وهو ٠ بركو « مغو . ظيغ نم اهب
 لك ٠ دئاوفلا نم عاونأ ةسمخ هيف ركذو مهلاتقب ىلاعت رمأ : يزارلا لاق مهئادعأ بيذعت نم مهيلع هللا
 مالك «ءاشي نم ىلع هللا بوتيوإ ؟ تعمتجا اذإ اهب فيكف . درفنا اذإ هعقوم مظعي اهنم دحاو

 «ميكح ميلع هللاوإ» نايفس يبأك مالسرالا يف لوخدلاو ةبوتلاب مهنم ءاشي نم ىلع هللا نمي يأ فنأتسم
 دقلو : دوعسلا وبأ لاق ةحلصمو ةمكح هيف ام الإ لعفي ال ميكح « ةيفاخ هيلع ىفخت ال رارسألاب ملاع يأ
 هعوقو لبق كلذب مالسلا هيلع هرابخإ ناكف « ١ نوكي ام لمجأ ىلع هب هب مهدعو ام عيمج هناحبس هللا زجنأ

 نول دما قبح لب يأ ةزمه او لب ىنعمب ةعطقنم مأ «اوكرشت نأ متبسح مأ» '” ةميظع ةزجعم

 نيذلا هللا ملعي انو» ! هيف بذاكلا نم هنيد يف مكنم قداصلا فرعي ءالتباو ناحتما ريغب اوكرتت نا

 هنإف ءافخ ملع ال روهظ ملع ملعلاب دارملاو « هريغ نم مكنم دهاجملا نيبتي مل هنأ لاحلاو يأ «مكنم اودهاج

 ؟7/.788 دوعسلا وبأ (©) 7/17 يزارلا رخفلا (1) . دوعسلا وبأ (") . 587/9 فاشكلا )5١( . 4 ص يواضيبلا )١(



 2 رثاعلا ءزجلا

 سو مرعو م رس جس يس رس مرا رس را ع م
 ع

 رْفكْلاَب ُ 0 كا َناكَم 00 اي ريبح هَلأو ةَجيِلو
 7-2 1 م مام مد عم ا ص 0 . مص ا 7

 الإ | لشن ووك قو م
 الس الا جريس مخ هدورويم ىةرعو ردا

 0-00 نع 500 م ًاونوكي نأ كيتو : حوسعف هللأ

 مم رس حاس ل

 دنع َندوتسإ 00 ويلا هَل هللب ب نما# نمكح مارح دِجْسَمْلا ةرامعو جاحلا

 00 ل ىلا

 الو هلوسر الو هللا نود نم اوذختي ملو# لمعلا ىلع يزاجيل ملع ام راهظإ دارأف ًابيغ كلذ ملعي ىلاعت

 مهرارسأ مهيلإ نوشفي نيكرشملا نم ءايلوأو ةناطب اوذختي ملو هللا ليبس يف اودهاج يأ #ةجيلو نينمؤملا
 هيف رهظي صيحمت نود سانلا كرتي ال ىلاعت هللا نا : ةيآلا نم ضرغلاو . نينمؤملا نود نم مهنولاويو
 امإ# اهنم ءيش هيلع ىفخي ال مكلامعأ عيمج ملعي يأ #نولمعتامب ريبخ هللاوط ثيبخلا نم بيطلا

 نأ نيكرشملاب قيلي الو يغبني الو ميقتسي الو حصي ال يأ «هللا دجاسم اورمعي نأ نيكرشملل ناك

 هب نيقطان ٠ . رفكلاب نيرقم مهنوك لاح يأ «رسفكلاب مهسفنأ ىلع نيدهاشإ» دجاسملا نم ًائيش اورمعي

 امو هكلمت « كلوهًاكيرش الإ ٠ كل كيرشال كيبل» : مهتيبلت يف نولوقي اوناك ثيح مهللاعفأو مهللاوقأب

 ةفوط اوفاط |ملك ةارع نوفوطي اوناكو . تيبلا جراخ مهمانصأ اوبصن دق اوناكو . مانصألا نونعي «كلم
 رفكلا عم . هللا دجاسم ةرامع : نييفانتم نيرمأ نيب اوعمجي نأ مهل ماقتسا ام : ىنعملاو "”مانصألل اودجس

 مه رانلا يفو# كرشلا نم اهنراق امب مهارعأ تلطب يأ «مهلااعأ تطبح كئئاوأ# هتدابعبو هللاب
 امنإ يأ «رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم هللا دجاسم ٌرمعي افإ# أدبأ منهج ران يف نوثكام ىأ «نودلاخ
 «ةاكزلا ىتاو ةالصلا ماقأو# ةرخآلاب نقوملا .هللاةينادحوب قدصملا نم ؤملاب قيلتو دجاسملا ةرامع ميقتست

 هللا فاخ يأ «هللا الإ شخي ملوإ# اهطورشب ةضورفملا ةاكزلا ىدأو , اهدودحب ةبوتكملا ةالصلا ماقأ يأ

 نيدتهملا ةرمز يف اونوكي نأ ىسعف يأ «نيدتهملا نم اونوكي نأ كئلوأ ىسعفإ» هاوس ًادحأ بهري ملو

 ًاماقم كبر كشعبي نأ ىسع# هيبنل هللا لاق ةبجاو نآرقلا يف ىسع لك : سابع نبا لاق ةمايقلا موي

 ىلاعت هللا نم ىسعو ناّيح وبأ لاق "”ةعافشلا يهو ًادومح ًاماقم كثعبيس كبر نإ : لوقي «ًادومحم

 عمج نم ذإ . نيدتهم اونوكي نا نيكرشملا عاطأل عطق ىبسعب ريبعتلا يفو . نآرقلا يف تعقو (ئيح ةبجاو

 ةيشخلا حيجرت هيفو ؟ اهنم راع وه نمب فيكف « ةيادهلا هل ىجرُت نم لاح هلاح لعج ةعبرألا لاصخلا هذه
 نمآ نمكمارحلادجسملا ةرامعو جاحلا ةياقس متلعجأ# '”ةحلاصلا لامعألاب رارتغالا ضفرو « ءاجرلا ىلع

 : ىنعملاو خيبوتلاو راكنإالل ماهفتسالاو « ”نيكرشملل باطخلا «هللا ليبس يف دهاجو رخآلا مويلاو هللاب

 در وهو ؟ هليبس يف دهاجو هللاب نمآ نم ناميإك . تيبلا ةنادسو جيجحلا ةياقس نيكرشملا رشعم اي متلعجأ

 يقسنو ٠ مارحلا دجسملا رمعن انك دقلف ؛ ةرجهلاو مالسإإلاب انومتقبس متنك نئل : لاق نيح سابعلا ىلع

 )١( /؟ نيلالجلا ىلع يواصلا 0١141 )5( يربطلا .١/44 . )”( طيحملا رحبلا 8/ 7٠١ . ) )4لوزنلا ببس رظنا .



 ةبوتلا ةروس (4) 0

 َِظ
 5 رةمس ع سوق ساو ريم صاصو ريس ممم رس لس 2 2 2م ه2 عم مالس مس 2
 مهسفناو م هللأ يبس ىف أاودهلجو أورحاهو اونماَ نيزأا 4) نيريدظلا موقلا ىدسمال هللأو هللأ

 ريوس سوم ريشثم م ريربس سر #«#ممدس ريم 1

 ايف مَ ت تنجو ناوْضِرَو هنم ةمحري مهبر مهرشبب 0 و 0 كيلو 00 مظعا
 ر م 1 هدم

 © مظع رخبأ هدنع هلأ نإ ناي نع )ص قم يح

 ٠ مارحلا تيبلا ةنادسو ةياقسلاب اورختفا موقل ىلاعت هللا نم خيبوت اذه : ىربطلا لاق تلزنف جاحلا

 ال يأ «هللا دنع نووتسي ال# "”هليبس يف داهجلاو ء رخآلا مويلاو . هللاب ناميالا ف رخفلا نأ مهملعأف

 موقلا يده ال هللاو» مهازانمو ءال وه لامعأب ككلوأ لامعأ الو ء نينم ملاب نوكرشملا ىواستي
 هبشي نأ راكنإ ةيآلا ىنعمو : رحبلا يف لاق , قحلا ةفرعم ىلإ نيملاظلا قفوي ال يأ ليلعتلاك اذه 4نسيملاظلا
 هللاب نيرفاكلا نأب اهحضوأ مهنيب ةاواسملا ىفن مو « ةتبثما مهامعأب ةطبحملا مهلامعأو , نينم ؤللب نوكرشمل
 تبثأو « مهاثوأل ادبعتم هولعج ذِإ مارحلا دجسملا اوملظو « ناميالا مدعب مهسفنأ اوملظ . نوملاظلا مه
 مث "”4نيملاظلا موقلا يد ال هللاو# لاقف انه نيكرشملا نع اهافنو « ةقباسلا ةيآلا يف ةيادهلا نينم ؤملل

 عهللا دنع ةجرد مظعأ مهسفنأو مهلاومأب هللا ليبس يف اودهاجو اورجاهو اونمآ نيذلا# ىلاعت لاق

 كرشلا سند نم مهسفنأ اورهط نيذلا نإ : ىنعملاو ناهيبالاو داهحلا لهأل نايبو حيضوت ةدايز اذه

 « نمحرلا ليبس يف داهجلل مهلاومأو مهسفنأ اولذبو ٠ ناطوألا نم ةرجهلاب مهنادبأ اورهطو « ناميالاب
 مهو مارحلا دجسملا رامعو . جاحلا ةاقس نم ًاركذ عفرأو , ًارجأ مظعأ ةليلجلا ٌفاصوألاب نوفصتملا ءال ؤه
 ميعنلا | تانج يف ميظعلا زوفلاب نوصتخملا مه كئلوأو يأ «نوزسافلا مه كئاوأو# نوكرشم هللاب

 0 بر نم ريبك ناوضرو « ةميظع ةمحرب ىلوملا مهرشبي يأ «ناوضرو هنم ةمحرب مهبر مهرشبي»
 ال مئاد ميعن تانجلا كلت يف مهل « ةيناد اهفوطق ةيلاع تانجو ىأ «ميقم ميعن اهيف مهل تانجو »

 يأ «ميظع رجأ هدنع هللا نإ9 ةياهن ال ام ىلإ نانجلا يف نيثكام يأ «ًادبأ اهيف نيدلاخ هل لاوز

 : تافص ثالثب نيئم ملا فصو امل : نايح وبأ لاق هفصو نع لوقعلا زجعت « ميظع هللا دنع مهماوث

 « ناوضرلا , ةمحرلا : ةئالثب ريشبتلاب كلذ ىلع مهلباق , لاملاو سفنلاب داهجلاو « ةرجحلاو « ناميالا
 ةلباقم يف ناسحإالا ةياهوه يذلا ناوضرلاب ىنثو « ناميالا ةلباقم يف معنلا معأ اهنأل ةمحرلاب أدبف « نانجلاو

 نأب تانجلا فصو نأ ىفخي الو : يسولألا لاقو (”ناطوألا كرتو ةرجه لا ةلباقم يف نانجلاب ثلث , داهجلا

 (”باذعلا نم ةعطق وه يذلا ءرفسلا اهيف ةرجهلا نأل . ةفاطللا ةياغ يف ءاج ميقم ميعن اهيف مهل

 ةدايزل هلوسرو هللا نم اهنأب دييقتلاو ميخفتلل نيونتلا «هلوسرو هللا نم ةءارب»- ١ : ةغاللتبلا
 ليوهتلاو ميخفتلا

 باذعلاب ةراشبلا نأل « يمكهتلا بولسألا » ىمسي اذه «ميلأ باذعب اورفك نيذلا رشبوطظ - ؟
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 ب رشاعلا ءزجلا

 . هب مكهت

 هدلجو ناويحلا نيب عقاولا خالسنإالاب اهءاضقناو رهشألا يضم هّبش «مرحلا رهشألا خلسنا اذإف9 ©

 . ةراعتسالا باب نم وهف

 يف ةعورلا لاخدإو ةباهملا ةيبرتل ريمضلا ناكم ليلجلا مسالا ركذ «ميكح ميلع هللاو# - 4
 . بلقلا

 مهريغ ال نوزئافلا مه يأ رصحلل ةديفم ةلمجلا 4نوزئافلا مه كئلوأو»  ه

 هبنتلا ىلع ثحو امهنأشل ميخفت ركذلاب ةاكزلاو ةالصلا صيصخت يف «ةاكزلا ىنآو ةالصلا ماقأو# - ؟

| 

 . فصاو

 00 1 ا 2 8 56 ' 5 )يي 0
 ةيونعملاو 4 ءانبلاو دييشتلاب ةيسحلاف « ةيولعمو 2 هيسحح : ناعون دجاسملا ةرامع .٠ هدئاتف

 داتعي لجرلا متي ةبأر اذإ) ثيدحلا فو ناميالاو ةرايعلا نيب العو لج ىرابلا طبر دقو 3 هللا ركذو ةالصلاب

 00« رخآلا مرار هللا قا ان هل دجاسم رمعي امنإ# لوقي ىلاعت هللا نآل نايالاب هل اودهشاف دجاسملا

 . هللا ركذو ةالصلاب ةيقيقحلا ةراعلاف

 ؟ ةكيدمحم ىلع لزنأ ام ينئرقي نم : لاقف ةرونملا ةئيدملا مدق ًايبارعأ نأ يبطرقلا ركذ : ه-فيطل
 ٌرجلاب هيلع اهأرقف «هلوسرو نيكرشملا نم ءىرب هللا نأ# ةميركلا ةيآلا ىتأ ىتح ةءارب ةروس لجر هأرقأف

 لاقف هاعدف رمع كلذ غلبو رمألا سانلا مظعتساف «٠ + هلوسر نم أريأ ًاضيأ انأو: : يبارعألا لاقف #هلوسرو»

 ةءارب ةروس لجر ينأرقأف ةنيدملا تمدق : نينمؤملا ريمأ اي لاقف ؟ هلي هللا لوسر نم أربتأ : يبارعأ اي

 (”برعلا ةغلب ملاع الإ سانلا ءىرقي الأ رمع

 «نوكرشملا هرك ولو . .ىلإ . .ءايلوأ مكناوخإو مكءابآ اوذختت الاونمآ نيذلا اهمأ ايإط: ىلاعت هللا لاق

 (1860) ةيآ ةيابن ىلإ (3) ةيآ نم

 رايدلا اورجه نيذلا نينمؤملا نيرجاهملا ىلع ىنثأو . نيكرشملا حئابق ىلاعت ركذ ال : ةََسأنم لا
 بجاو براقألاو ءابآلا نع عاطقنالا نأ ركذو نيرفاكلا ا 5 هلوسرو هللا يف بح ناطوألاو

 )١( يبطرقلا (1) . يذمرتلا هاور ١/784



 ةيوتلا ةروس (ة) هعم

 ثيدحلا ىلإ داع مث ٠ مهنيدب اوزتعيل ةريثك نطاوم يف مهرصنب نينم ؤملا ريكذت ىلإ درطتسا مث . رفكلا ببسب
 . هللا رون ءافطإال نوعسي نيكرشملاك مهنأو . مهتالاوم نم ريذحتلل باتكلا لهأ حئابق نع

 هيوقيو هرصنيو ريغلا نوئش ىلوتي يذلا نيعملاو رصانلا وهو : يلو عمج «ءايلوأ» : صىكتفللا
 هلهأ لجرلا ةريشع : يدحاولا لاق ناسنإلا اهب يمتحيو زتعي يتلا ةعامجلا : ةريشعلا «مكتريشعو»
 راب اذإ ًادوسكو ًاداسك ء ءىثلا دسك «اهداسك# ىبرقلا نأش نم اهنأل ةبحصلا يأ ةرشعلا نم وهو نوندألا
 : رعاشلا لاق رقتفا اذإ ليعي لجرلا لاع : لاقي ًارقف «ةليع» قافت هل نكي ملو

 02)ليعي ىتم ينغلا يردي امو هانغ ىتم ريقفلا يردي امو

 6 نوئهاضي» نمآلا نم اوحتُم ام ءازج اهوطعأ مهنأل ةيزج تيمس ةمذلا لهأ نم ذخأ ام «ةيزجلا»

 لجرلا كفأ : لاقي فرصلا كفويالاو قحلا نع نوفرصي «نوكفؤي» ةاكاحملاو ةلث املا ةاهاضملاو نوبماشي

 . فرصو بلق يأ

 هيبأل لوقي لجرلا لعج . ةئيدملا ىلا ةرجهلاب كك هللا لوسر رمأ امل : يبلكلا لاق : *لورلا يح 0
 هدلوو هتجوز هب قلعتت نم مهنمو 3 هبجعيو كلذ ىلإ عرسي نم مهنمف 5 ةرجهللاب انرمأ دقل : ةئارفاو هسئأو

 ةيآلا تلزنف ةرجهلا عديو مهعم سلجيف قريف « عيضنف ءيش ريغ نم انعدت نإ هللا كاندشن : نولوقيف

 . ةيآلا #20 . . ءايلوأ مكناوخإو مكءابآ اوذختت ال اونمآ نيذلا اهمأ اي» مهبتاعت

 ٌركنم مُظَوَِب نمو نمل لع َرْفَكْلا أوبحتسا نإ ءايلؤأ زكناوخإ ورك ءابا< أودت ال أونما* يا
 يورك ريس سل ويري ري سوك لا 2 سا ير راب سوؤ[س سرا ماع

 ركتريشعو كجوزاو مكن اخو رث ثانباو و زاناء دك نإ لك َنوملَظلا مه كيتو

 ناميالا ظفلب ءادنلا «ءايلوأ مكناوخإو مكءابآ اوذختت الاونمآ نيذلا اهيأ اي» : رك سلا
 : لوقي ىلاعت هللا تعمس اذإ » : دوعسم نبا لاق هللا رماوأ لاثتما ىلإ ةعراسملل ةمهلا كيرحتلو ميركتلل
 مكءابآ اوذختت ال : ىنعملاو «هنع ىهنت رش وأ « هب رمؤت ريخ هنإف . كعمس اهيعّرَأف اونمآ نيذلا اهمأ اي

 اولضف نإ يأ «ناميالا ىلع رفكلا اويحتسا نإ مهنوبحتو مهنودوت ًاناوعأو ًاراصنأ نيرفاكلا مكناوخإو

 نبا لاق «نوملاظلا مه كئئوأف مكنم مهطوتي نمو ًارارصإ هيلع اورصأو ناميإالا ىلع هوراتخاو رفكلا

 مكؤانبأو مكؤابآ ناك نإ لقإ» "كرشم وهف كرشلاب يضر نم نأل . مهلثم كرشم وه : سابع
 نمو تاجوزلاو . ناوخإالاو . ءانبألاو . ءابآلا نم براقألا ءالؤه ناك نإ يأ *مكجاوزأو مكناوخإو

 يتلا مكلاومأو يأ «اهومتفرتقا لاومأو» مهب نورصنتست يتلا مكتعامج يأ «مكتريشعو»# مهاوس
 لزانم يأ «اهتوضرت نكاسمو# اهقافن مدع نوفاخت يأ «اهداسك نوشخت ةراصتو# اهومتبستكا
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 2: 2 0 كايا 3 حس 2 د6 سامع تن يخل هه أ - جب د د جا 0 25 آد مند م دعم

 ىف داهجو ءهلوسرو هللا نم مكحبلإ بحا اهتوضرت نكتسمواهداسك نوشحت ةراجنو اهومتفرتقأ لاوماو

 َظ
 هس ضم ما دل عيرورو هد عم < ىلا مجم هدد 92 مد ءآ1 ع همم هةموو وك سس 0

 ال
 مه 212 0 َي و مك عع هدس ءد 0 هر غم 0 أ : همر موصس

 متيلو مث تبحر امب ضرالا مكحيلع تقاضو اعيش ركنع نغت ملف ركترثك ركتبجج ا ذإ ٍنينح مورو
 ع

 : : م ا ا و هس همم هس 12و م 30 5 م رس صراس 2 اس لوح سس حب رب معو سس خس 0

 اورفك نيذلا بذعو اهورت رل ادونج لزنأو نينمؤملا ىلعو ءهلوسر ىلع ,هتنيكس هللأ لزنأ مث 5 ني ريدم

 ءايشألا هذه تناك نإ ىأ ناك باوج وه اذه «هلوسرو هللا نم مكيلإ ٌبحأ# اهيف ةماقإالا مكبجعت

 داهجلا نم مكيلإ بحأو يأ #«هليبس يف داهجو#» هلوسرو هللا ىلإ ةرجهلا نم مكيلإ بحأ ةروكذملا

 يأ «هرمأب هللا يتأي ىتح# ديدهتو ديدش ديعو وهو اورظتنا يأ ثاوصبرتف# هللا نيد ةرصنل
 ىلإ هتعاط نع نيجراخلا يدي ال يأ # نيقسافلا موقلا يده ال هللاو# ةلجآلا وأ ةلجاعلا هتبوقعب

 ىلاعت مهركذ مث : داهجلاو ةرجهلا ىلع . هنطو وأ . هلام وأ . هلهأ رثآ نمل ديعو اذهو . ةداعسلا قيرط
 دهاشم يف مكرصن يأ «ةريثك نطاوم يف هللا مكرصن دقل# لاقف ءاقللا نطاوم يف ءادعألا ىلع رصنلاب

 ببسب اهب متينم يتلا ةيزهلا دعب نينح موي ًاضيأ مكرصنو يأ 4نسينح مويو# ةديدع بورحو « ةريثك
 مكددع ةرثك مكبجعأ نيح يأ «ًاثيش مكنع نفث ملف مكترثك مكتبجعأ ذإإ» ةرثكلاب مكرارتغا
 ملو ةرثكلا مكعفنت ملف . فالآ ةعبرأ مك ؤادعأو ًافلأ رشع ينثا متنكو  ةلق نم مويلا بلغن نل : متلقف

 اهعاستا ةرثكو اهبحر ىلع ضرألا تقاضو يأ 4تبحر امب ضرألا مكيلع تقاضوإ ًائيش مكنع عفدت
 كرابت مهربخي : يربطلا لاق نيمزهنم مكرابدأ ىلع متيلو يأ #نيربدم متيلو مثإ» فوخلا ةدش نم مكب

 يلخيو ٠ ءاش اذإ ريثكلا ىلع ليلقلا رصني هنأو « ددعلا ةرثكب سيل هنأو ء هدنع نمو هديب رصنلا نأ ىلاعتو

 دهشأ : ءاربلا لاقف ؟ نينح موي ِعِلكك هللا لوسر نع متررفأ : بزاع نب ءاربلل ليق « ريثكلا مزهيف ليلقلا
 هيشغ املف  اهدوقي اهماجلب ذخآ نايفس وبأو  ءاضيبلا هتلغب ىلع هتيأر دقلو . رفي مل لكك هللا لوسر نأ

 : لوقي لعجف لزن نوكرشملا
 بلطملا دبع نبا انأ بذك ال يبا انأ

 حسميو الإ دحأ يقب اف . اورفف هوجولا تهاش : لاقو نيكرشملا هوجو يف اهب ىمرف بارت نم ةضبق ذخأ مث

 يذلا انم عاجشلا نإو خي هللا لوسرب يقتن سأبلا يمح اذإ هللاو انك : ءاربلا لاقو . 20هينيع نع ىذقلا

 ىلع ةنينأمطلاو نمألا ةميزهلا دعب لزنأ يأ *نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزنأ مثإ# هيذاحي
 "”اهيلإ نئمطتو بولقلا اهب نكست يتلا هتمحر لزنأ يأ : دوعسلا وبأ لاق مهسوفن تنكس ىتح نينم ملا

 رسألاو لتقلاب يأ «اورفك نيذلا بذعو» ةكئالملا ينعي : سابع نبا لاق «اهورت مل أدونج لزنأو»
 بوتي مئث# . هللاب نيرفاكلا ةبوقع كلذو يأ «نيرفاكلا ءازج كلذو# يرارذلاو ءاسنلا يبسو

 )١( ىربطلا ٠١/ . 31١7دوعسلا وبأ (؟5) 53/9



 ةبوتلا ةروس ىف ع

 م ريس م رب ريس جر

 َنيْلا اهيا 0 محرز روع 17 5 :' نم لع كلَ دعب نم هللا بوتي مث ج نر فكنا هآَرج كلذ

 أ ىيْغَب دق َفوَسق بع فخ نِإَو ادد ووتر ديننا أرفمالف لج نك ان اثم

 َنوُمرَحي الو رخآلا مْوَسْلاباَلو لأب نونو ال نيل اواتنق © مكح ملل نإ اق نإ ويضم 9
 يعامل ع ا ع صل را رت ارا ل ع رس ل هع يل هع

 مهو دب نع ةيزهبأ وطعم وح بلتكحلا أوثوأَن دل نم م قلل نيد نوئيدب الورهلوسرو هَللَأ مرحام

 نزاوه مالسإ ىلإ ةراشإ وهو « مالسإلل هقفويف ءاشي نم ىلع بوتي يأ «ءاشي نم ىلع كلذ دعب نم هللا
 «سجن نوكرثملا انِإ اونمآ نيذلا اهيأ اي ةمحرلا عساو ةرفغملا ميظع يأ «ميحر روفغ هللاو»
 حفاص نم : نسحلا لاقو « ريزانخلاو بالكلاك ةسجن مهنايعأ : سابع نبا لاق مهنطاب ثبخل رذق يأ
 مهداقتعا ثبخ سجنلاك وأ سجنلا ةلزنمب مه يأ هيبشتلا ىلع اذه نأ ىلع روهمجلاو , ”اضوتيلف ًاكرشم
 الفإل دسألاك يأ ٌدسأ يلع : مهلوق دح ىلع فصولا يف ةغلابم اهنيعب ةساجنلا مهنأك اولعج هللاب مهرفكو
 هلك مرحلا هب دصقو مارحلا دجسملا قلطأ « مرحلا اولخدي الف يأ اذه مهماع دعب مارحلا دجسملا اوبرقي

 وهو اذه مهماع حح دعب اورمتعي الو اوجحب ال يأ ةرمعلاو جحلا نع عنملا دارملا : ليقو : دوعسلا وبأ لاق

 هيف تلزن يذلا ماعلا وهو "'(كرشم ماعلا اذه دعت جحي ًالأو) ثيدح هديؤيو ةرجحلا نم عست ماع
 متفخ نإو يأ 4هلضف نم هللا مكينغي فوسف ٌةليع متفخ نإوإ) مساوملا يف لع اهب ىدانو ةءارب ةروس

 نم رخآ قيرطب مهنع مكينغي هناحبس هللا نإف جحلا نموأ مرحلا لوخد نم مهعنم ببسب ًارقف نونمؤملا اهب

 نوكرشملا ناكو . مرحلا لوخد نم نيكرشملا نيكمت نم نوملسملا عنم ال : نورسفملا لاق هئاطعو هلضف
 نيأ نم : مهل لاقف نزحلا مهبولق يف ناطيشلا ىقلأ «٠ مساوللا ف مهلا تاراجتلاو ةمعطألا نوبلجي

 مهقزرو . ةليعلاو رقفلا نم هللا مهنمأف ؟ بساكملاو قازرألا مكنع تعنم دقو نوشيعت فيكو ؟ نولكأت
 : سابع نبا لاق «ميكح ميلع هللا نإ هتئيشمو هتدارإب مكينغي يأ «ءاش نإ "”ةيزجلاو مئانغلا
 لاقف باتكلا لهأ مكح ركذ نيكرشملا مكح ركذ املو . .نيكرشملا يف مكح ايف ميكح . مكحلصي امب ميلع
 مويلاو هللاب ًاحيحص ًاناميإ نونم ؤي ال نيذلا اولتاق يأ رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق»

 حيسملا ةيهولأب نودقتعي ىراصنلاو « هللا نبا ريزع نولوقي دوهيلا نإف , نايالا اومعز نإو رخآلا
 هلوسر الو « هباتك يف هللا مرح ام نومرحي ال ىأ #هلوسرو هللا مرح ام نومرحجيالو# ثيلثتلاب نولوقيو
 الو» امههباش امو ريزتخلاو رمخلا نولحتسي اذهلو نابهرلاو رابحألا ممل هعرش امب نوذخخأي لب . هتنس يف
 «باتكلا اوتوأ نيذلا نم# قحلا نيد وه يذلا مالسإالا نيدب نودقتعي ال يأ «قحلا نيد نونيدي

 ليجنوالاو ةاروتلا مهيلع تلزن نيذلا ىراصنلاو دوهيلا نم نيفرحنملا ءالؤه نم يأ نيروكذملل نايب اذه

 هنأ ىلع روهمجلاو « ةيآلا رهاظو هو يسولألاو يزارلا رخفلا هحجرو يرصبلا نسح او سابع نبا نع لقن يذلا وهو ٠١ /8 يبطرقلا )١(
 ٠١/٠١ يربطلا رظنا (*) 5١4/1 دوعسلا وبأ (7) . هيبشتلا ىلع



 هع رشاعلا ءزجلا

 م 00 ررو م صل 3 روم 2 مو سا س2 هم را اق حصر رع رع سو م هد سا رعبا
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 نمابايرأ مهثبهرو مهرابحأ أوُدَحْلأ يح نوُكفؤي نأ هللا مهلتلك لبق نم أورفك نذل َلوَ نوصي هاد موال سلام مو م رع ع رس ل قاس م سوبا جه ريس ى ريب ريل ل ن2 را

 ل را را عرس رس سلا عماش ا لص رح ع ناسا ول 2 ناسا اصمم مم ام موو 2 دووم 2 ع
 © نوكرشي امع ,هنلحبس وه الإ هنلإ آل ادحاو اهنلإ أود بعيل الإ اورمأ امو ميم نبأ حيسسملأو هللا نود

 «نورغاص مهو نيملستسم نيداقنم ةيزجلا مكيلإ اوعفدي ىتح يأ دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح»
 دوهيلا تلاقو» لاقف مهحئابق نم ًافرط ىلاعت ركذ مث « مالسإلا ناطلسب نوروهقم نوريقح ءالذأ يأ
 كلذ اولاق امنإو :يواضيبلا لاق دمص درف دحأ دحاو وهو ,دلولا هللا ىلإ ءانعللا بسن ىأ هللا نباريزع

 ًاظفح ةاروتلا مهيلع ىلمأ ماع ةئام دعب هللا هايحأ ملف « ةاروتلا ظفحي نم رصنتخب دعب مهيف قبي مل هنأل
 معزو يأ «هللا نبا حيسملا ىراصنلا تلاقو# '”هللا نبا هنأل الإ اذه ام : اولاقو كلذ نم اوبجعتف
 دلو نوكي نأ نكمي الو ,. بأ نودب دلو ىسيع نآل : اولاق هللا نبا حيسملا نأ هللا ءادعأ  ىراصتنلا

 لوقلا كلذ يأ «مههاوفأب مهوق كلذ مهيلع ًادر ىلاعت لاق « هللا نبا نوكي نأ دب الف ء بأ نودب
 مهمازلإ امهدحأ : نيينعم نمضتي : ليهستلا يف لاق ناهرب الو ليلد ريغ نم ناسللاب ىوعد درجم وه عينشلا

 : هبذكت نمل كلوقك ىوعد درج وه امو « كلذ يف مهل ةجح ال مهنأ يناثلاو 6 كلذ يف ديكأتلاو ةلاقملا هذه

 لوق عينشلا لوقلا اذهب نوهباشي يأ *لبق نم اورفك نيذلا لوق نو ئهاضي#» ”كناسلب كلوق اذه
 مهيلع ءاعد «نوكفؤُي ىَّنأ هللا مهلتاق» «مهبولق تبباشت# هللا تانب ةكئالملا : مهلبق نيكرشملا
 لاق ! ًادلو هلل اولعجي ىتح ليلدلا حوضو دعب لطابلا ىلا قحلا نع نوفرصُي فيك هللا مهكلهأ يأ كالهاب
 هيبن بجع ىلاعت هللاو « مهتابطاخم يف برعلا ةداع ىلع قلخلا ىلإ عجار وهو: بجعتلل ةغيصلا : يزارلا

 عاطأ يأ هللا نود نم ًابابرأ مهتابهرو مهرابحأ اوذبختا» © لطابلا ىلع مهرارصإو قحلا مهكرت نم
 هللا نود نم مهودبع مهنأكف هللا رمأ اوكرتو ميرحتلاو ليلحتلا يف مهابهر ىراصتنلاو مهرابحأ دوهيلا

 يدع لاق ِةِككيهللا لوسر نع روثأملا ريسفتلا وهو مهودبعي مل اوناك نإو برلا عاطي امك مهوعاطأ : ىنعملاو

 لاق « نثولا اذه كنع حرطإ يدع اي : لاقف بهذ نم بيلص يقنع يفو ةِقيهللا لوسر تيتأ : متاح نبا

 مل : هللا لوسر اي تلقف «هللا نود نم ًابابرأ مهابهرو مهرابحأ اوذختا» ةءارب ةروس أرقي هتعمسو
 هللا مرح ام نولحيو « هنومرحيف ىلاعت هللا لحأ ام نومرحي سيلأ : مالسلا هيلع لاقف مهنودبعي اونوكي
 ًابر ىراصنلا هذختا يأ «ميرم نبا حيسملاو» ”مهتدابع كلذف : لاق . ىلب : تلقف ! ؟ نولحتسيف
 الإ ءايبنألا ناسل ىلع اورمأ ام ةرفكلا كئلوأ نأ لاحلاو يأ «ًادحاوًاههلإ اودبعيل الإ اورمأ اموإ» أدوبعم
 «نوكرشي امع هناحبس# هاوس قحب دوبعم ال وه الإ هلإ ال» نيملاعلا بر هللا وه دحاو هلإ ةدابعب

 ديري يأ «مههاوفأب هللا رون اوئفطي نأ نوديري ًاريبك ًاولع ىلاعتو نوكرشملا لوقي امع هللا هزنت يأ
 مهمهاوفأب مالسلا هيلع دمحم عرشو مالسإلا رون اوئفطي نأ باتكلا لهأو نيكرشملا نم رافكلا ءالؤه

 )١( ىسولألا (4) . 5/15 يزارلا (") . 4/7 ليهستلا (7) 01775 ص ىواضيبلا ١١/84 .



 ةبوتلا ةروس (9) كفن

 لسرأ ىلا وه 20 نورفكلا هوو ,هروت مني نأ الإ هلآ أبو مههاوفاب هلأ روث اوعفطي نأ بودي م م اوصل علم يلج مة م و
 سمس سي مصاص يعيس يلا 2 يك

 © َنوُك ثلا هك ولو هل نيذلأ لع رهرهظيل ٍقَحلا نيدو ئَدمأب ره ,هلوسر

 نم لثمك كلذ يف مهلثمف « ًءايض هقلخل هللا هلعج يذلا رونلا وهو , مهئارتفاو مهلادج درجمب « ةريقحلا
 متي نأ الإ هللا ىبايو» كلذ ىلإ ليبس الو همفب هخفنب رمقلا رون وأ سمشلا عاعش ءىفطي نأ ديري
 كلذ نورفاكلا هركولو يأ «نورفاكلا هرسك ولو# هنأش عفريو هيلعي نأ الإ هللا ىبأيو يأ «هرون

 وهو لماكلا نيدلاو ةماتلا ةيادهلاب 2ك ا دمحم لسرأ يأ «قحلا نيدو ىدمم لاب هلوسر لسرأ يذلاوه+»

 فوذحم هباوج «نوكرثم ا هرك و لو# نايدألا رئاس ىلع هيلعيل ل يأ هلك نيدلا ىلعو هرهظُيل» مالسإلا

 . هروهظ نوكرشملا هركولو يأ

 اماولمعإ » هلوقك ديعو هتقيقحو رمأ هتغيص عهرمأب هللا ينأي ىتح اوصبرتفط ١- ةعغالتلا

 ١ - سأيلا دعب رصنلا ءاج ثيح هنأشب هيونتلل ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم «نينح مويو# «

 ةدشلا دعب جرفلاو .

 يسفنلا قيضلاو ةميزهلاو بركلا نم مهب لح ام هبش « تَبحرامب ضرألا مكيلع تقاضوإل -
 . ةراعتسالا ليبس ىلع اهتعس ىلع ضرألا قيضب

 ثبخ يف سجنلاك يأ غيلب هيبشت هيف ظفللاو رصحلا ةدافإال ةغيصلا #سجن نوكرشملا امإ» -54

 مهئابهرو مهرابحأ اوذختا» هلثمو ًاغيلب حبصأف هبشلا هجوو هبشلا ةادأ هلم تفذح داقتعالا ثيخو نطابلا

 . ليلحتلاو ميرحتلا يف مهرماوأ لاثتماو مهتعاط يف بابرألاك يأ «ًابابرأ

 . ةغلابملل برقلاب لوحخدلا نع ربع «دجسملا اوبرقي الفط» - ©

 هبشي ةعطاقلا هججحو ءيضملا هرونب مالسإالا نإف مالسإالا رون هب دارأ «هللارون اوئفطي# - 5

 . تاراعتسالا فئاطل نم يهو . ةراعتسالا باب نم وهف اهئايضو اهرون يف ةعطاسلا سمشلا

 نأ ىلع «ءايلوأ مكناوخإو مكءابآ اوذختت ال» ىلاعت هلوق لد يبطرقلا ةمالعلا لاق : ةكحفيطل
 : ًاتايبأ كلذ يف اودشنأ دقو . نادبألا برق ال نايدآألا برق برقلا

 بيجعل اذ نإ بيتك تنأو تند دق ةبحألا راد يل نولوقي

 بيرق بولقلا نيب نكي مل اذإ ةبيرق رايد ينغت امو : تلقف مو



 5م رشاعلا ءزجلا

 «نوددرتي مهبير يف . . ىلإ . . نابهرلاو رابحألا نم ًاريثك َّنِإ اونمآ نيذلا اهمأ اي» : ىلاعت هللا لاق
 . (4) ةيآ ةياهن ىلإ (*4) ةيآ نم

 مهفصو « ةيبوبرلا ءاعداو ربجتلاو ربكتلاب ىراصنلاو دوهيلا ءاس ور ىلاعت فصو امل : ةبساتلا
 اوذختا مهنأل , مهمالحأل ًاهيفستو مهنأشل ًاريقحت « سانلا لاومأ لكأ ىلع صرحلاو عشجلاو عمطلاب انه
 ىلإ اعد مث . نيكرشملا حئابقو مهحئابق ىلاعت ركذ مث « ةءاندلاو لذلا ةياهن كلذو « ايندلا لينل ةيطم نيدلا
 . هللا ليبس ىف داهجلا نع نيطبثملا نيقفانملا فقوم ركذو ماعلا ريفنلا

 : كرابملا نبا لاق ىراصنلا ءاملع «نابهرلا# دوهيلا ءاملع «رابحألا» : حت غللا

 "'اهنابهرو موس رابحأو كولملا الإ نيدلا دسفأ لهو
 ةأرملا ؟ ءرملا زنكي ام ريخب مكربخأ الأ ) ثيدح هنمو مضلاو عمجلا : ةغللا يف زنكلا لصأ «نوزنكي»
 : يربطلا لاق ةضفلاو بهذلا نم نوفدملا ىلع هلامعتسا بلغ مث . هعمجيو هسفنل همضي يأ (ةحلاصلا

 قاصلإ : يكلا «ىوكت» '”اهرهظ ىلع وأ ناك ضرألا نطب يف ضعب ىلإ هضعب عومجم ءيش لك زنكلا
 ريخاتلا #ءيسنلا» « يكلا ءاودلا رخآ » لاثمألا يفو دلجلا قزمتي ىتح وضعلاب ههبشو ديدحلا نم يمحملا

 :. يرشخغزلا لاق هلجأ يف هل رخؤي ىأ (هرثأ يف هل أسنيو ) ثيدح هنمو هرخأ اذإ هأسنأو هأسن' : لاقي

 : موقلا أطاوت : لاقي ةقفاوملا : ةأطاوملاو اوقفاويل يأ «اوئطاويل» رخآ رهش ىلإ رهشلا ةمرح ريخأت : ءيسنلا
 هلصأ «متلقاثآ »4# ًاروفن مهرابدأ ىلعاوُلو ل هنمو ةعرسب جورخلا : رفنلا «اورفنا» ةيفخ رمأ ىلع اوقفتا اذإ
 هنأل ا ضرع يمس ايندلا مفانم نم ناسنالل ضرعي ام : ضرعلا «ًضرعإ» اوعرست ملو متاطابت ىنعمب متلقاثت
 ال يتلا ةديعبلا ةفاسملا 4ةقشلا» (رجافلاو ربلا هنم لكأي . رضاح ضرع ايندلا» ثيدحلا يفو مودي ال
 . ةقاش ةقش : لاقي ةقشملا نم ذوخأم هنأكو « "”ديعبلا رفسلا ةقشلا : .يرهوجلا لاق ةقشمب الإ عطقت
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 2 مورلاوزغل 3 داهجلاب سانلا رمأ « نينح ةوزغو فئاطلا نم هلك هللا لوسر عجر امل : لوزتلا بس

 تباطو 3 لخنلا ترمثأ نيح رجلا نم ّمدشو 2 دالبلا نم بدجو 2 سأبلا نم ةرسع نمز يف كلذو

 لل جورخلا مهيلع قشو . لاملاو نكاسملا يف ماقملاو لالظلا اوبحأو 2 مورلا و زغ سانلا ىلع مظعف «ءراذلا

 « . . ضرألا ىلإ متلقاثا هللا ليبس يف اورفنا مكل ليق اذإ مكل ام اونمآ نيذلا اهيأ ايل هللا لزنأف لاتقلا
 «©2ةيآلا

 ساس شا ريماس ماد 21# م مسك م سم سوك يع 0 0 0 م2 | ةهديركم نس : هامة

 نع َنوُدِصْيَو لطنَبْلاب سل لاومَأ ولك ايل نابهلآَو رابخألا نم ينك نإ ًاونما< يذلا ابياكي *

 هللا اوقدص نيذلا اهيأ اي أ «نابهرلاو رابحألا نم ًاريثك نإاونمآ نيذلا اهءأ ايه : ريم يفنلا
 سانلا لاومأ نولكايل» 0 تابهرلا 2 ىراصتنلا ءاملعو «رابحألا 2 دوهيلا ءاميلع نم اريثك نإ هلوسرو

 نيد يف لوخدلا نع مهنوعنميو « مارحلاب سانلا لاومأ نوذخأيل يأ «هللا ليبس نع نودصيو لطابلاب

 ١4١ ص يدحاولل لوزتلا بابسأ () 1١54/8 يبطرقلا (9) . ١1١/١ يربطلا (؟) . ١7١/8 يبطرقلا )١(



 ةبوتلا ةروس (9) هع

3 
 0لا 03 084 رو سمس أ صم همي 2 مب سام 2 9 هرم م 2و >2 5

 دا 0 عب را ا يس وقع لو قلو ضل دوك يأ هللأ ليبس

 هر خم »ل 4 ءؤوم ا 7 رو نر رد هز 2222 - سوس | سول

 صام اس حاس ص ل ١ رع 22000000 حو ص ص ص س عش امم مول

 زل توق لل تكس فان رع انآ سيروم ٌةدع هنو

 اسس حظا صرع لكك أ سس دع

 7-1010 ا َهَقك نيك ثمل أولتلقو وف أ نيف ألقت الق جلا لا كلذ عير اه

 نم دسف نم : ةنييع نبا لاق لالضلا دابعو «. ءوسلا ءاملع نم ريذحتلا دوصقملاو : ريثك نبا لاق مالسإالا

 نوزنكي نيذلاو# "”ىراصنلا نم هبش يف ناك انداّبع نم دسف نمو .دوهيلا نم هبش هيف ناك انئاملع
 ال يأ «دللا ليبس يف اهنوقفني ال مث» تاورثلا نورخديو لاومألا نوعمجي يأ *ةضفلاو بهذلا
 سيلف هتاكز تيدأ امو « هتاكز دؤُت مل امزنكلا : رمع نبا لاق ريخلا هوجو يف اهنم نولذبي الو اهتاكز نودؤي

 لاق ميحجلا راد يف ميلألا باذعلاب ٍمهربخأ يأ مكهت بولسأ «ميلأ باذعب مهرشبف# زنكب

 مهنم ذخأي نم نأ ىلع ةلالدو مهيلع ًاظيلغت ىراصنلاو دوهيلا نيبو نيزناكلا نيب نرق امو : ىرشغزلا

 "”ميلألا باذعلاب ةراشبلا قاقحتسا يف ءاوس . هلام بيط نم نيملسملا نم يطعي ال نمو . تحسلا

 ىوكُتفإ» ةيواك ةيماح حبصت ىتح ةرعتسملا رانلاب اهيلع ىمحي موي يأ منهج ران يف اهيلع ىمحي موي»
 : دوعسم نبا لاق اهيلع يكلاب روهظلاو بونجلاو' هابجلا اهب قرحت يأ «مهروهظو مهب ونجو مههابج اهب
 لك عضويف هدلج عسوي نكلو ؛ ايهرد مهرد الو « ًارانيد رانيد سميف زنكب دبع ىوكي ال هريغ هلإ ال ىذلاو

 « هتهبج بطقيف ًامداق ريقفلا ىري ليخبلا نأل يكلاب نكامألا هذه تصخو . "' هتدح ىلع مهردو رانيد

 2 عنشأو رهشأ هجولا يف يكلا : : يبطرقلا لاق ع هرهظ هالو ناسحإب هبلاط اذإف 2 هبناجب ضرعأ هءاج اذإف

 مترنك ام اذه# «ءاضعألا رئاس نيب نم ركذلاب اهصخ كلذلف ٠ عجوأو ملآ بنجلاو رهظلا فو
 لابو اوقوذف مكسفنأل هومزنك ام اذه : ًاعيرقت و ًاتيكبت مهل لاقي يأ «نوزنكت متنك ام اوقوذف مكسفنأل

 نم حئافص ةمايقلا موي هل لعج الإ هلام ةاكز يدؤي ال لجر نم ام ) ملسم حيحص فو هنوزنكت متنك ام

 مث « دابعلا نيب ىضقي ىتح . ةنس فلا نيسمخ هرادقم ناك موي يف هرهظو هتهبجو هبنج اهب ىوكيف .ران
 روهشلا ددع نإ يأ «ًارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإ ( رانلا ىلا امإو ةنجلا ىلإ امإ هليبس ىري
 ذإ ةيرمقلا روهشلا هب ربتعملاف ء رمقلا لزانم ىلع ًارهشرشع انثا يه همكحو هعرش يف هللا دنع اهب دتعملا
 تاومسلا قلخ موي ظوفحملا حوللا يف يأ «هللا باتك يف#» ةيعرشلا ماكحألا كلف رودي اهيلع
 اهنمإ هللا دنع يذلا مامإالا باتكلا يف ضرألاو تاومسلا قلخ موي هبتك : سابع نبا لاق #ضرألاو

 تيمسو « بجرو « مرحملاو . ةجحلا وذو , ةدعقلا وذ » : يه ةمرحم روهش ةعبرأ اهنم يأ «مرح ةعبرأ
 كلذ يأ «ميقلا نيدلا كلذ اهيف لاتقلا مرحيو تاعاطلا اهيف فعاضتت ةمرتحم ةمظعم اهنأل ًامرح
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 26 رشاعلا ءزجلا

 ومرح ماع وبورك نيل هب لص رْفكلا دايز ؛ىّللا ام جيتا عم طا العا
 2 َنيِرفَكْلا قل عالم وسمي ا تامل نان لهل 3

 ءاع سرس سو رعب

 اينذلا ةريخلا ُميضَرَأ ضرألا لِ م هس فور ركل لاذ دك اماوثما+ يل اسي

 ها ويم وص ص يب صر صل 7 م او

 ُلدبَتْسُيَو اميلأ اًباَذع كبدي أورفنت الإ 9 ليلا ةرخآلا ىف اند ة ةزيحلا علتم اق ة اةرعألا نم

 كتبب مكسفنأ ةمرحملا رهشألا هذه يف اوملظت ال يأ «مكسفنأ نهيف اوملظت الف ميقتسملا عرشلا
 يأ «ةفاك مكنرلتاقي امك ةفاك نيكرشملا اولتاقو» ماثآلاو يصاعملا نم هللا مرح ام باكتراو نهتمرح

 يأ «نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو# ًاعيمج نوكرشملا مكلتاقي امك نيقرفتم ريغ نيعمتجم ًاعيمج مهولتاق
 افإ يأ «رفكلا يف ةدايز ءىسنلا انإ» ىوقتلا لهأل نامضو ةراشب وهو « دييأتلاو ةرصنلاب مهعم

 ا احل ا عير هنا رفكلا يف ةايز رجلا رهشل رهش ةمرس يح
  مرحلا رهشألا يف مهيلع ًامرحم لاتقلا ناكو ٠ تاراغو بورح لهأ برعلا ناك : نورسفملا لاق مهرفك
 مهنأك , رخآ ًارهش هناكم نومرحيو هنولحيف 2 ةبراحملا كرت مهيلع قش نوب راح مهو مارحلا رهشلا ءاج اذإف

 ةفرغ رهشأ ةعبرأ ماعلا ف لمكي ىتعرفص اومزحو مرتعما اولخا امبرف + ةريغ رهشل رهش ةمرع نوضرفتسي
 هنومرحيو ًاماع هتول » مهلالض ىلع ًالالض نيرفاكلا هببسب لضي أ «اورفك نيذلا هب لضي»

 ةدع اوئطاويل» سكعلاو اذه ناكم اذه نولعجيف ًاماع لالحلا رهشلاو ًاماع مرحملا نولحي يأ «ًاماع
 ام كلذب اولحتسيف يأ هللا مرح ام اولحيف# ةعبرألا مرحلا رهشألا ةدع اوقفاويل يأ «هللا مرحام
 : سانلا اهيأ لوقيف « هل رامح ىلع مسوملا ىلإ ماع لك يتأي ةنانك ينب نم لجر ناك : دهاجم لاق هللا همرح
 لبقملا ماعلا ءيجي مث . رفص انرخأو . مرحملا انمرح دق انإ . لوقأ امل درم الو . باجأ الو باعأ ال ينإ
 ؟”ههللا مرح ام ةدع اونطاويل# ىلاعت هلوق كلذف مرحملا انرخأو رفص انمرح دق انإ : لوقيو

 يده ال هللاو» ةئسح اهوبسح ىتح ةحيبقلا مهلاعأ مهل ناطيشلا نيز يأ «مهلارعأ ءوس مه نيرو
 اورفنا مكل ليق اذإ مكل ام اونمآ نيذلا اهيأ ايو ةداعسلا قيرط ىلإ مهدبشري ال يأ 4نيرفاكلا موقلا

 نمل باتعو داهجلا كرت ىلع خيبوت وهو . خيبوتلاو عيرقتلل ماهفتسا #ضرألا ىلإ متلقاثا هللا ليبس يف
 متاطابت هللا ءادعأ داهجل اوجرخا مكل ليق اذإ نونمؤملا اهبأ مكل ام : ىنعملاو كوبت ةوزغ نع فلخت

 نمايندلا ةايحلاب متيضرأ# ! ؟ هبعاتمو رفسلا قاشم متهركو اهتاوهشو ايندلا ىلإ متلمو . متلقاثتو
 ةايحلا عاتم امف# ؟ يقابلا اهباوثو ةرخآلا ميعن لدب ينافلا اهعاتمو ايندلا ميعنب متيضرأ يأ «ةرخآلا
 ةميق ال ليلق رقحتسم ءيش الإ ةرخآلا بنج يف ايندلا ذئاذلب عتمتلا اف يأ «ليلق الإ ةرخآلا يف ايندلا
 داهجلا ىلإ اوجرخت ال نإ يأ «أميلا ًاباذع مكبذعي اورفنت الإ لاقف داهجلا كرت ىلع مهدّعوت مث ء هل

 )١( ىربطلا ٠١/١4



 ةبوتلا ةروس (9) هم

 رش سو 0 لا ا مس سحر سو ع نفوس

 نبل هجر ذِ هلأ هر دقق هورصنت الإ 0 ريد وت م لص ىلع هللا ها رث ريغاموق

 م

 ,هتنيكس هَل َلَرَأَ 0 لل نإ دَرحكاَل ءهبحلصل ُلوُقَي ذإ ٍراَمْلا ىف امه ْذِإ ِنينْثأ َىناَتأوركص

 ص كح رع طاوالنا ىلا هن فشلا وك ية عبو هَ ]وم مديَأَو هيلع
 لما رعامو موك هادو م

 جج توتو نعل نع كيلا لبس ىف مناور أودهنجو الاقثَو اقام ًأورفنأ

 ةرخآلا يف ةقرحملا رانلابو « ايندلا يف مكيلع ودعلا ء ءاليتساب « ًاعجوم أيلأ أباذع هللا مكبذعي هللا لوسر عم

 ًاموق لدبتسيو مككلهب يأ «مكريغ ًاموق لدبتسيوإ» ”مهنع رطملا سبحوه : سابع نبا لاقو
 ًائيش هللا اورضت الو «ًائيش هورضت الو عوطأو هلوسرل ةباجتسا عرسأ نونوكي , مكنم ًاريخ نيرخآ
 ام لك ىلع رداق يأ «رسيدق ءيش لكك ىلع هللاو# نيملاعلا نع ينغ هناحبس هنإف داهجلا نع مكلقاثتب

 ال رداق ىلاعت هنإ ثيح نم رجزلا ةدش ىلع هيبنتوهو : يزارلا لاق مكنودب ءادعألا ىلع راصتنالا هنمو ءاشي

 هلوسر اورصنت ال نإ يأ «هللا هرصن دقف هورصنت الإ» "”لعف باقعلاب دعوت اذإف ,زجعلا هيلع زوجي
 «هللا هرصن دقف# هلوق هيلع لد هللا هرصنيسف : هريدقت فوذحم طرشلا باوجو هظفاحو هرصان هللا نإف

 الو راصنأ هعم نكي مل ثيح ء نينثا يناث ناك نيح هرصن يذلا هللا هرصنيسف متنأ هورصنت مل نإ : ىنعملاو

 ىلإ هجارخإ دنسأو « ةنيدملا ىلإ ًارجاهم ةكم نم هجو رخ نيح ىأ «اورفك نيذلا هجرخأ ذإ» ناوعأ

 ال نينثا دحأ يأ 4نينثأ يناثإ ةرجهلا ىلإ رطضا ىتح هلتق ىلع اورمآتو جورخلا ىلإ هوئحلأ مهخأل رافكلا

 يف بقنلا يف نيكبتخم قيدصلاو وه ناك نيح يأ «راغلا يف امه ذإ» قيدصلا ركب وبأ وه امل ثلاث

 قيدصلا ركب وبأ وهو هبحاصل لوقي نيح ىأ «انعم هللا نإ نزحت ال هبحاصل لوقي ذإ» روث لبج
 لاق هنع هللا يضر ركب ابأ نأ سنأ نع يربطلا ىور . رصنلاو ةنوعملاب انعم هللاف فخت ال : ًابييطتو ًائيمطت
 مهدحأ نأ ول : هللا لوسر اياتلقف انسوءر قوف نيكرتللا مادقأو . راغلا ف كك هللا لوسر عمانأ انيب »

 ىلع هفوخ ركب يبأ قزح ببس ناكو ”« ؟ امهثلاث هللا نينئاب كنظ ام : ركب ابأ اي لاقف انرصبأل همدق عفر

 نوكسلا هللا لزنأ يأ «هيلع هتنيكس هللا لزنأف# هبلقل ًائيكست لوسرلا هاهنف دلع هللا لوسر

 راغلا يف هنوسرحي ةكئالملا نم هدنع نم دونجب هاوق يأ «اهورت مل دونجب هديأو# هلوسر ىلع ةنينأمطلاو

 لذأ « ةريقح ةئيند ةلفاس كرشلا ةملك لعج يأ «ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعجو# متنأ اهورت مل

 ةبلاغلا يه « هللا الإ هلإ ال١ ديحوتلا ةملكو يأ «ايلعلا يه هللا ٌةملكوإ» نيكرشملاو كرشلا اهب
 ال بلاغ رهاق يأ «ميكح زيزع هللاو# نيكرشملاو كرشلا لذأو « نيملسملا اهم هللا ّزعأ « ةرهاظلا

 رشعم اي لاتقلل اوجرخا يأ «ًالافقثو ًافافخ اورفنا» ةحلصملاو ةمكحلا هيف ام الإ لعفي ال . بلغُي
 هركملاو طشنملاو , رسعلاو رسيلا يف.لاوحألاو فورظلا عيمج يف . ًانابكرو ةاشُم « ًانابشو ًابيش نينم وما
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 كف رشاعلا ءزجلا

3 
 00 ري ياماما 2 رب اساس ا نس سراس 7 لص رص ع ار ا ا ا

 انعَطَتْساول هَل َنوُفلحَيسو ُهَقْشلآ مِيَلَع ثّدعب نكللو هلوعبتأَل اًدِصَق ارفَسَو ابيَِو اضع ناك و
 م د ماس ساراس ع 2 هم ل و - و 2 سمس و راد رام اس ل هس ءدادل عد را سارا سرا لص رس ريل ل ع

 يبل حمم تنذأ ل َكنع هلا اَنَع ت َنوبذكحَل ممن لعب هاو مهسفنأ نوُكلبَب كعم انجيرَك
 ىه ريف سر 8 له ءموومم < مارب ىرباما تراس رع سوس 2 0 خس دوس سمس و مد ساس مود

 ودولي نأ رخآلا مويلأو هللاب نونمؤي نيذلأ كتذعتسبال 2 نييذلكلا ملعنو اوقدص نيذلأ كل
 سس  يترتثو رم” سرس 0 معكم 20001

 89 نيقتملاب يلع هللاو مهسفنأو مطاومأب
 هللا ةملك ءالعإل سفنألاو لاومألاب اودهاج يأ هللا ليبس يف مكسفنأو مكلاومأب اودِهاجو »

 اهيلإ دولخلاو ضرألا ىلإ لقاثتلا نم ربخ داهجلاو ريفنلا اذه يأ «نوملعت متنك نإ مكل ريخ مكلذ»
 ودعلا ةبلغب ايندلا يف ةيريخلاو : رحبلا يف لاق كلذ نوملعت متنك نإ ايندلا ةايحلا عاتم نم ليلقلاب اضرلاو
 نيذلا نيفلخملا لاوحأ ىلاعت ركذ مث . 20هللا ناوضرو ميظعلا باوثلاب ةرخآلا يفو . ضرألا ةثاروو
 اوعد ام ناكول يأ بيرق ًاضرع ناك ول# لاقف مهنم نيقفانملا نيطبثملا فقومو , كوبت ةوزغ نع اوفلخت

 كعم اوجرخل يأ «كوعتبتالإ ديعبب سيل ًاطسو ًارفسو يأ «ًادصاق ًارفسوإ# لانملا لهسًابيرق اع هيلإ
 قيرطلا مهيلع تدعب نكلو يأ «ةفشلا مهيلع تدّعب نكلو# ةمينغلا يف ًاعمط لب هللا هجول ال
 انعطتسا ول هللاب نو فلحيسو#» قافنلا نم مهبولق يف امل جورخلا نع اورذتعا كلذلو ةقاشلا ةفاسملاو
 . انرخأت ا مكعم جورخلا ىلع انردقول ةبذاك راذعأب «"!”نيرذتعم مكل نوفلحيسو يأ «مكعم انجرخل

 مهل ًابيذكتو مهيلع در ىلاعت لاق , مكعم داهجلل انجرحل نادبألا يف ةوق وا لاملا يف ةعس انل ناكولو

 يأ «نوبذاكل مهنإ ملعي هللاو ةبذاكلا مهناميأب كالحلا ف مهسفنأ نوعقوي يأ «مهسفنأ نوكلبي »
 يف فطلت « مه تنذأ مل كنع هللا افعإ» اوجرخي ملو جورخلل نيعيطتسم اوناك ثيح مهاوعد يف نوبذاكل
 مل دمحم اي هللا كحماس ىنعملاو "”مالسلا هيلع هل ًاماركإ باتعلا ىلع وفعلا مدق ثيح ِةِلَو لوسرلا باتع
 اوقدص نيذلا كل نيبتي ىتح# ! ! راذتعالا درجمب كعم جورخلا نع فلختلا يف نيقفانملا ءالؤهل تنذأ
 : دهاجم لاق قفانملا بذاكلا نم هرذع يف مهنم قداصلا كل رهظي ىتح مهتكرت الهو يأ 4نسيبذاكلا ملعتو

 مكل نذأي مل نإو . اودعقاف مكل نذأ نإف . هللا لوسر اوناأتسا مهنم سانأ لاق نيقفانملا يف تلزن
 هنذأتسي ال هنأ ىلاعت ربخأ اذهو : مهل نذأي مل نإو وزغلا نع دوعقلا ىلع نيرصم اوناك دقف , "اودعقاف

 نع دمحم اي كنذأتسي ال يأ «رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي نيذلا كنذأتسي ال» لاقف ناميالا لهأ

 لاملاب داهجلا ةيهارك يأ #مهسفنأو مىلاومأب اودهاجي نأ# رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نم وزغلاو داهجلا

 نآرقلا ربخأ امك لصح دقو ةبذاكلا ناميألا هذه نيرذتعم كوبت ةوزغ نم كعوجر دنع نوفلحيس يأ بيغب رابخإ اذه (؟) . 48 /8 رحبلا (1)
 « هردق ولعو « هبر دنع ِةك لوسرلا ةناكم ناسنإالا فرعي ةيآلا هذه نم : نورسقملا لاق (*) . ةينآرقلا تازجعملا حضوأ نم كلذ ناكف

 له : نوع لاق ًادمكو ًانزح هبلق قشني نأ هيلع فيخل ؟ مهل تنذأ مل : ًابتاعم هل لاق ولو ١ بنذلاب هربخي نا ليقوفعلاب هرشب « هتلزتمومسو
 يربطلا (4) هيو لوسرلا ماقم يف بدأ ءوس يرشغزلا هركذ امو : لوقأ « ةبتاعملا لبق وفعلاب هادان ؟ اذه نم نسحأ ةبتاعمب متعمس

 لقفل



 ةيوتلا ةروس (9) نقدامأ

 سا رزجاممم ى ىلع "ماو الا ل سم دوس سا را ىلا اس م رخيص حاس لم

 ف كلو د دركي مرير يف مهف مهبولف تباترآو رخآلا مويلأو هللابدونمّؤب ال نيذ يذلا َكنلعتس ام

 هللاو» ؟ هنع نوفلختي فيكف ليزجلا رجألا نم راربألا نيدهاجملل هللا هدعأ ام نوملعي مهنأل سفنلاو

 نونمؤي ل نييذلا كانذأتسي الكلف نحرلا نوقتم ناميإلا يف نوصلخت مسنأل مهب ميلع يأ «نسيقتماب ميلع

 ام نوردي ال ىرايح نوددرتي مهف هبارثو هللا يف مهولق تّكش يأ «نوددرتي مهيير يف مهف مهبولق

 . لوعنصي

 تانسحملا نموهو قابط نومرحيو نولحي نيب «ًاماع هنومرحيو ًاماعهنولحُي9 - ١ : هغالتلا

 . ةيعيدبلا
 . خيبوتلاو راكنإلا هب دصقي ماهفتسا «مكل ليق اذإ مكل ام9- ؟
 لدب اهذئاذلو ايندلا ميعنب متيضرأ يأ فذحلاب زاجيإ هيف «ةرخآلا نم ايندلا ةايحلاب متيضرأ#» 9

 . ةرخآلا ميعن

 ايندلا ةراقح نايب يف ةغلابملاو ريرقتلا ةدايزل رامضإالا ماقم يف رهظأ ايندلا ةايحلا عاتم امفإط -

 . ةرخآلل ةبسنلاب اهتءاندو

 . قاقتشالا سانج اههنيب «ًاباذع مكبذعي»
 ةملك » نأ امك كرشلا نع ةراعتسا « اورفك نيذلا ةملك » 4ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعجو# -

 . ديحوتلاو ناعالا نع ةراعتسا « هللا

 . قابط امهنيب « ًالاقثو ًافافخ»

 ىلع ةقشملا بجوت يتلا ةديعبلا ةليوطلا ةفاسملل ةقشلا راعتسا «ةقشلا مهيلع تدعب »8 -

 . سفنلا

 هللا فطل نم نإ : لاق نم نسحأ دقو ةرضملا ىلع ةرسملا ميدقت دصقب ربخ «كنع هللا افع» 4

 . بتعلا لبق وفعلاب هأدب نأ هيبنب

 نوزنكي نيذلاو# ىلاعت هللا لوق نع ينربخأ : رمع نبال لاق ًايبارعا نأ يور : 5 ءاَّف

 « ةاكزلا لزنت نأ لبق اذه ناك امنإ ٠ هل ليوف اهتاكز د ؤي ملف اهزنك نم : رمع نبا لاقف «ةضفلاو بهذلا

 هللا ةعاطب هيف لمعأو . هيكزأ ًابهذ دحأ لثم يل ناكول ىلابأ امو . لاومألل ةرهط هللا اهلعج تلزنأ (ملف
 ! ! (20ىلاعت

 )١( هجام نبا اور .



 3 معدب رشاعلا ءزجلا

 ذإ , هردق ليلجو قيدصلا لضف ميظع ىلع 4نزحت ال هبحاصل لوقي ذإ» ةيآلا تلد : هس
 دقف ركب يبأ ةبحص ركنأ نم : ءاملعلا لاق اذهلو « ةرجحلا يف هقيفرو . راغلا يف لوسرلا بحاص هللا هلعج

 . ىلاعت هللا باتك در هنأل رفك

 دق ءًامره ًاريبك ًاخيش تيأرف . ورمع نب ناوفص عم انرفن : لاق ديز نب نايح نع : هك-فيطل
 هللا رذعأ دقل مع اي : تلقف هيلع تلبقأف راغأ نميف هتلحار ىلع قشمد لهأ نم هينيع ىلع هابجاح طقس

 مث « هيلتبي.هللا هبحي نم هنإ الآ . ًالاقثو ًافافخ هللا انرفنتسا : يخأ نبا اي لاقف هيبجاح عفرف : لاق كيلإ

 20”لجو زرع هللا الإ دبعي ملو ء ركذو ربصو ركش نم هدابع نم هللا يلتبي امنإو 3 هيقبيف هللا هديعي

 . ىلاعت هللا ةاضرم يف اهحاورأ تعاب يتلا ةيكزلا سفنألا كلت هللا محر : لوقأ

 «ميكح ميلع هللاو . . ىلإ . . ةدع هل اودعأل جو رخلا اودارأ ولو» : ىلاعت هللا لاق
 . )6١( ةيآ ةياهن ىلإ (45) ةيآ نم

 ةحيبقلا مهلارعأ ضعب انه ركذ : داهجلل جورخلا نع مه ؤطابتو نيقفانملا ىلاعت ركذ ال : ٌهَمساَتْملا
 نينم ؤملا عم اوجرخول مهنأ ىلاعت ركذو . مهاذأب حرفلاو , نيملسملا نيب نتفلا ةراثإو ٠ ركملاو ديكلا نم

 مهمئارجو مهبلاثم نم ارثك ركذو « ةملكلا تيتشتو ةعامجلا ى قيرفتب ًاراحدناو ًافعض الإ شيجلا اوداز ام

 . ةعينشلا

 نع ناسنإالا در : طيبثتلا ؟مسهطبثف» رمألا يف قالطنالا : ثاعبنالا «مهئاعبنا» : يتحفغللا
 هلقع دسف يذلا هوتعملل لوبخملا هنمو ءىش لك يف داسفلاو رشلا : لابخلا أ «الابخإ هب ره يذلا لعفل
 : زجارلا لاق ريسلا ةعرس : عاضيبالا او عضوألو»

 عضأو اهيف بخأ عذج اهيف ينتيل اي
 رفن : حمج «نوحمجيط ؟"ًاثيثح ًاريس هسفنب راس اذإ لجرلا عضوأو ء ريسلا عرسأ اذإ ريعبلا عضو : لاقي

 لاق هباع اذإ هزل : لاقي بيعلا : زمللا «كزمليإ» ماجللا هدري ال يأ حومج سرف مهلوق نم عارسإب
 لاق نويدملا : مراغلا «نيمراغلا» بايع يأ زاَخ لجرو اهوحنو نيعلاب ةراشإلا هلصأو : يرهوجلا
 ًاقاش ًأرمأ هنوكل ًامارغ قشعلا يمسو قاشلا مزاللا باذعلا مارغلاو ٠ قشي ام موزل مرغلا لصأ : جاجزلا
 . © ناسنإلا ىلع ًاقاش هنوكل ًامارغ نيدلا يمسو « ًامزالو
 0 ا
 له : بهوابأ اي ًاقفانم ناكو - « سيق نب دجلل » لاق كوبت ىلإ جورخلا ةكدارأ امل : لل
 فرع دقل : هللا لوسر اي لاقف ؟ ءافصوو يرارس مهنم ذختت - مورلا ينعي - -رفصألا ينب ؛ دالج يف كل

 ةوددلا ول ل ننأو يكف الف نهنع ربصأ الا ردمالا يبدتيأر نإ ىليخأ ينو . ذائنتلاب موقت ىنأ ىتوت



 ةبوتلا ةروس (ة4) 2غ

 2 سوسو مصاص حا رت بس ل رم ىلع تاصرص سس رص رص 7 راس حصا ماع رث ترب ريس نب س1 سام ري ميد ىو رب س1 جمع

 © نيدعنملا عم أودع ل بقو مهطبنف مسع نأ هلأ هك نكللو ةدع رهل اودعالجورمأعأ أودارأولو *
 طه

 "يطا ةرطنت خيو ةنننلا حست نيكل اشار الجت الإ لما مسير
 هج دوه رك مو هلأ رهطو يللا ءاج تح روما كك بَو لبق ني هتف وعادل هج يل
 روض رص ص رص سس 2 مس وراظم رص مجمص ج رو مواع 2 ا 8 سور ريب للص تأ رو م

 ةنسح كيصن نإ 5 ني رفثكلاب ةطيحمل مهج نإ وأوطقس ةنئفلا ىفالأ ىتفت الو ىل نبأ لوقي نم مهنمو

 الو يل نذئأ لوقي نم مهنمو# هللا لزنأف كل تنذأ دق : لاقو للك يبنلا هنع ضرعأف . يلامب كنيعأو

 ةيآلا 7ك« ينتفت

 جورخلا نوقفانملا ءالؤه دارأ ولو يأ «ةدع هل اودعأل جورخلا اودارأ ولو» : رش يفتلا
 مهتدارإ ىلع ليلد دادعتسالا مهكرتف . دازلاو حالسلاب هل اودعتسال وزغلا يف ةين مهل تناكوأ داهجلل كعم

 رسك يأ «مهطسئق» كعم مهجورخ هللا هرك نكلو يأ «مهئاعبنا هللا هرك نسكلوإ فلختلا
 ءاسنلا نم نيفلخملا عم اوسلجا يأ #نيدعاقلا عم اودعقا ليقو# لسكلا مهبولق يف لعجو مهمزع

 مدع ىلع يهل ةيلست ةيآلاو . داهجلل جورخلا ىلع دوعقلا مهراثيرال مهل مذوهو ٠ راذعألا لهأو نايبصلاو

 ام مكيف اوجرخ ول لاق اذهلو ةرضملاو ىذألا هيف لب ةحلصم الو هيف ةدئاف ال ذإ هعم نيقفانملا جورخ
 اوعرسأ يأ 4 مكلالخ اوسعضو ألو ًاداسفو ارش الإ مكوداز ام مكعم اوجرخ ول يأ ًالابخ الإ مكوداز
 مكيفو# مكنيب ةوادععلا ءاقلإب ةنتفلا مكل نوبلطي يأ «ةنتفلا مكنوغبي» ةميمنلاب ىئملاب مكنيب
 «نيملاظلاب ميلع هللاو» "'مهنوعيطيو مهوق ىلإ نوغصي بولق ءافعض مكيفو يأ «مسل نوسعإس
 رشلا كل اوبلط يأ «لبق نم ةنتفلا اوغتبا دقلإ» مهرهاوظو مهرئامضب اطيحم [ملع نيقفانملاب ملاع يأ

 موي هباحصأب فرصنا نيح لولس نبا لعف امك كوبت ةوزغ لبق نم كنع كبحص قيرفتو كلمش تيتشتب
 ءاج ىستح# كنيد لاطيإ يف ءارآلا اورادأو ليحلاو دياكملا كل اوربد يأ «رومألا كل اوّلقو © دحأ
 يأ «نوهراك مهو# نايدألا رئاس ىلع العو هنيد رهظو هللا رصن ءاج ىتح يأ هللا رمأ رهظو قحلا

 نيقفانملا ءال ؤه نمو يأ « ينتفت الو يل نذئا لوقي ننم مهنمو# مهقافنل كلذل نوهراك مهنأ لاحلاو

 دجلا » يف تلزن : سابع نبا لاق جورخلاب رمألا ببسب ينتفت الو دوعقلا يف يل نذئا دمحم اي كل لوقي نم
 نع دوعقلا يف يل نذئا : هللا لوسر اي لاقف . رفصألا ينب دالج ىلإ كي لوسرلا هاعد نيح « سيق نبا
 اودارأ اهف ةنتفلا نيع يف اوطقس دق مهنإ الأ يأ «اوطقس ةنعفلا يف الأ» "”ءاسنلاب ينتفت الو داهجلا
 فو : دوعسلا وبأ لاق مهقافنو مهرفك روهظو داهجلا نع فلختلا ةنتف يهو مظعأ وه ايف لب « هنم رارفلا

 ىدرلا تاكرد يف مهيدرت نع ةحصفملا « ةكلهملا ةاوهملا ةلزنم احل ليزنت ةنتفلا يف طوقسلاب ناتتفالا نع ريبعتلا

 وهو رهظأ لوالا ىنعملاو . مهيلإ اهنولقنيو رابخالا مهل نوعمسي نويع مكيفو ىنعملا : دهاجم لاقو (؟) . ١45 ص لوزتلا بابسأ()
 . لوزنلا ببس رظنا (") . ريثك نبا هراتخاو ةداتق بهذ هيلإو . رهشألا



 60غ١ رشاعلا ءزجلا

 000 مال هرم ع ج 0 2 رب م ولو ةلالد م لود ب سأل بس جب م هسو ل 0010 و 2 3 4 : هه

 بتكام الإ انبيصي نأ لق ) نوحرف مهو اواوتيو لبق نم انسمأ انّذخأ دق أولوقي ةبيصم كبصن نإو مهؤسن
 و سو سات ملص م 30 سل 2 هل وو ةردمدوم 42 : و ةامسر و جيد  ىمدد رو جار هم را 20 0

 صبرتن نحنو نينا ىدحإ آل اني نوصبرت له لق ]2 نونمؤملا لكوتيلف هللآ لعوانللوم وه انل هلل
- 

 ع د .و رسصممم ع ا "1 3 5 دو 6 مس ع 5 .
 9 .٠ . .٠ 5 "دل 3 57 1 لعن هلل 34 ْن

 .وط اوقف لق 89 توصي تم , |اوصيرتق ها وا 2 همك نر ادعو د مكحب
 د

 م6 را 2 ا و 2 م 8 ول صر هل 1 -ٍ 5000 3 عد طر 372 1 ج17 2 كه د_.ة

 هللأب اورفك مهنا الإ مهتلقفن مهنم لبقت نأ مهعنم امو (2) نيقسلف اموق متنك ركنإ ركنم لبقتي نلاهزت وأ
 رو موا سام حظ م ري لا هم ل

3 
 ع 3 مح جل مم , هما يلحظ ع در 3 هو 1 د ريم

 مهدلوأ الو مفوما كبجعت الف م) نوهرثك مهو ال[ نوقفني الو كلاسك مهو الإ ةؤلصلا نوني الو ءهلوسرب و

 ةطاحإ بناج لك نم مهب ةطيمحم اهنأل اهنم مهل رفم ال يأ «نيرفاكلاب ةطيحمل منهج َنِإوإ'نيلفاس لفسأ
 تاوزغلا ضعب يف كبصت نإ يأ «مهؤست ةنسح كبصت نإ#» ديدش ديعو هيفو . مصعملاب راوسلا
 نم انرمأ انذخأ دق اولوقي ةبيصم كبصت نإو» كلذ مهؤسي « ةمينغوأ ًارفظ تناك ءاوس 4“ ةنيعج

 انسفنأل انطتحا دق : اولوقيو هب اوحرفي هو ركمو ةميزه وأ . ةدشو ةبكن نم ةبيصم كبصت نإو يأ لبق
 يأ «نوحرف مهو اولوعيو# ءالبلا انب لحي نأ لبق نم لاتقلل جرخن ملف ظقيتلاو رذحلاب انذخأو
 نل يأ «انل هللا بتكام الإ انبيصي نل لقإ» "”نورورسم نوحرف مهو مهعمتجم نع اوفرصنيو
 هللا دنع بوتكم انيلع ردقم وهو الإ « ءاخر الو ةدش الو , ءاجر الو فوخ الو ءرش الو ريخ انبيصي
 مهرومأ نونمؤملا ضوفيل يأ #نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو# انظفاحو انرصان يأ «انالوم وه

 له مه لق يأ 4نيينسحلا ىدحإ الإ انب ن وصبرت له لقإ» هاوس دحأ ىلع اودمتعي الو . هللا ىلإ
 ةدحاو لكو « ةداهشلا امإو . رصنلا امإ : نيتديمحلا نيتبقاعلا ىدحإ الإ نيقفانملا رشعم اي انب نورظتنت
 يأ «انيديأب وأ هدنع نم باذعب هللا مكبيصي نأ مكب صيبرتن نحنو# ! ! نسح ءيش امهنم

 وأ « مكتفأش هب لصأتسي هدنع نم باذعب هللا مككلبي نأ : نيتميخولا نيتبقاعلا أوسأ مكل رظننن نحنو
 ١ مكب لحي ام رظتتن نحنو انب لحي ام اورظتنا يأ #نوسصبرتم مكعم انإ اوصبرتفإ انيديأب مكلتقي
 اوقفنا مهل لق يأ «مكنم لبقتي نل ًاهركوأ ًاعوط اوففنأ لقإل ديعولاو ديدهتلا نمضتي رمأ وهو
 رمأ وهو :يربطلا لاق مكنم هللا لبقتي نلف لاومألا متقفنأ (همف ,نيهركم وأ نيعئاط نيقفانملا رشعم اي
 وأ ًاعوط متقفنأ ءاوس مكنم لبقتُي نل ىنعملاو «مهل رفغتست الوأ مهل رفغتساإ هلوقك ربخلا هانعم

 نع نيجراخ نيدرمتم ةاتع متنك مكنأل يأ مهقافنإ درل ليلعت «نيقساف اموق متنك مكنإإ» "”اهرك
 هللاب اورفك مينأ الإ مهتاقفن مهنم لبق نأ مهعنم امو هلوقب ىنعملا اذه دكأ مث « هللا ةعاط
 مهو الإ ةالصلا نونأي الوإ» هلوسرو هللاب مهرفك الإ مهنم تاقفنلا لوبق نم عنم امو يأ 4هلوسربو
 نوقفني الو يأ «نوهراك مهو الإ نوقفني الو» نولقاثتم مهو الإ ةالصلا ىلإ نوتأي الو يأ «ىلاسُك

 )١( يربطلا (") . كلذب نوبجعم مهو ناميالا نع اوضرعي ىنعملا : يبطرقلا لاق (9) 198 /” دوعسلا وبأ ٠١/١617



 ةبوتلا ةروس (9) 0

 ريب صم سرا ماو ريت د 2 حمم ار -ٍ قا رويوورر 6 هي سد 0 للم ظسوسلا لسوف 3 مود

 مه امو ركنمل مسهنإ لأب نوفلحيو جز نورفنك مهو مهسفنأ قهزتو ايندلأ حلا ف امي مهمّدعيل هللا ديري ام
 سا ربموسص سرالال سم هوويسد م عرروم روس و322 لرسم سل ه

 / ريب موس سارايسا سس موه رلس جر 6 سادس وع ف د عسب ريب م اس : ,/ 4و 2. تت 8

 نوحمجي مهو هيلإ اولول الخدموأ تردغم وااعجلم نو ديول 20 نوقرفي موق مهنكذلو ركنم
 . 226 هس م رم سهموو دعو هءمس مري 82 66 4 - ٠ موك ء - أ ةيمر مر سىس 2 2هء-

 مسئاولو نوطخس مه اذإ اهنم أوطعي أ نإو أوضر اهنم أوطعأ نِإف تلقدصلا ىف كْزِمْأِب نم مهنمو

 2 ين 2مم 2 ريزرا رض سا 5. ور 2 و بتمو 2 لس سرا رص لا سلا نع اس تر لل لل ل هل

 ه9 توبغر هلل ىلإ انإ هلوسرو ءهلضف نم هللا انين ويس هللأ انيسح اولاكو ,هلوسرو هلأ مهلتاءام أوضر

 رفكلا وهو مهتاقفن لوبق نم عناملا ببسلا ىلاعت ركذ : رحبلا يف لاق ًامرغم اهنودعي مهنأل هاركرالاب الإ مهلاومأ
 كلذب نوجري ال مهنأل . نوهراك مهو ةقفنلا ءاتيإو . ىلاسك ةالصلا مهايتإ وهو هل مزلتسم وه امب هعبتاو

 نأل . ةقفنلاو ءةالصلا : امههو نيليلجلا نيلمعلا نيذه ربلا لامعأ نم ركذو « ًاباقع نوفاخي الو ًاباوث
 مهلاومأ كبجعت الف 2” ةيلاملا لامعألا فرشأ هللا ليبس يف ةقفنلاو « ةيندبلا لابعألا فرشأ ةالصلا

 اوتوأ امب نتتفت الو عماسلا اهبأ نسحتست ال يأ «ايندلا ةايحلا يف اهب ميبذعيل هللا ديري افإ مهدالوأ الو
 هللا ديري امنإ . ةمقن اهنطابو ةمعن اهرهاظف « دالوألاو لاومألا نم مهيلع انمعنأ امبو ءايندلا ةنيز نم

 اهظفحو اهعمجل نودباكي ام ببسب اهب مهباذعو : يواضيبلا لاق ايندلا يف اهب مهبذعيل مهجاردتسا كلذب
 اوتوميو يأ 4نورفاك مهو مهسفنأ قهزتو#» "'بئاصملاو دئادشلا نم اهيف نوري امو . بعاتملا نم

 هللاب نوفاحيو» ميباذع ةرخآلا يف دتشيف ةبقاعلا يف رظنلا نع ايندلا ةنيزب عتمتلاب نيلغتشم نيرفاك

 مهبولق رفكل نينم ؤمب مه امو . مكلثم نونم وم مهنإ مكل هللاب نومسقيو يأ «مكنم مه امو مكنمل مهنإ
 نورهظيف . نيكرشملا نولتقت امك مهولتقت نأ مكنم نوفاخي مهنكلو يأ #نوقرفي موق مهنكلو»
 «تارافموأ#» هيلإ نوأجلي انصح يأ «أجلم نودي ولإ» ةرجافلا ناميألابهنودي ؤيو ةيقت مالسإالا
 مهو هيلإ اًوُلَوَل » ًاقيضولو هيف نولخدي ًاناكم يأ «الخدم وأ اهيف نوفتخي بيدارس يأ
 نيقفانملا نأ ىلإ نينمؤملا هيبنت ةيآلا نم دارملاو .حومجلا سرفلاك ًاعارسإ نوعرسي هيلإ اولبقأل يأ «ن وحمجي
 ةبذاكلا مهناميأب اورتخت الف مكل مهضغب ةدشل اولعفل اهسخأو ةنكمالا رش يف ولو مهنم بوره ا ىلع اوردقول

 مل نإو#» كلعف اونسحتسا تاقدصلا كلت نم مهتيطعأ نإف يأ «اوضر اهنم اوطعأ نإف» تاقدصلا

 لاق كوباعو كيلع اوطخس مهيضري ام اهنم مهطعت مل نإو يأ «نوطخسي مه اذإ اهنم اوطعُي
 « ةرصيوخلا وذ » هل لاقي نيقفانملا نم لجر هيلإ ءاجف نينح مئانغ مسقي لكَ هللا لوسر ناك : نورسمملا

 ثيدحلا ؛"'(؟ لدعي نمف لدعأ مل نإ كليو ) : لَك لاقف لدعت مل كنإف دمحم اي لدعا : لاقف

 امب اوضر دمحم اي كوباع نيذلا ءالؤه نأ ولو يأ «هلوسرو هللا مهاتآ امام ضر ميهنأ ولو»
 ميظعتلل لجو زع هللا ٌركذو : دوعسلا وبأ لاق تلق نإو ةمسقلا كلتب اوعنتو تاقدصلا نم مهتيطعأ

 )١( يناعملا حور "ف 775 ص يواضيبلا ةفآ هام /ه طيحملا رحبلا ١١/١



 ه1 رشاعلا ءزجلا

 رثرل را ص رم خلص عر 020

 هللا ل يبس ىفو نيمِعْلاَو باك فو مهولف ةَملؤمْلاو اهبلع نيلماعلاو نيكس ءارقفلا تدم نإ
 مول ماعر

 ه:) مك ميلع لَو هلأ َنْيَضرَ ليا 12

 هماعنإو هللا لضف انافك يأ «هللا انبسح اولاقوإ ”هناحبس هرمأب ناك لوسرلا هلعف ام نأ ىلع هيبنتلاو

 انانآ امم رثكأو ًاريخ ىرخأ ةمينغوأ ةقدص هللا انقزريس يأ «هّنوسرو هلضف نم هللا انيتؤيس# انيلع
 فوذحم #«ول# باوجو « نوبغارل هناسحإو هلاضفإو هللا ةعاط ىلإ انإ يأ «نويغارا هللا ىلإ انإ»

 كلوقك وهو ليوهتلاو ميظعتلا ىلع لدأ ضرعملا اذه يف باوجلا كرتو : يزارلا لاق محل ًاريخ ناكل هريدقت
 فرصم ىلاعت ركذ مث .”ًايظع ًأرمأ تيأرل كلذ تلعف ول يأ باوجلا ركذت مل مث . . انتتجول : لجرلل
 ءارقفلل الإ تاقدصلا لانت ال يأ : يربطلا لاق 4نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا افإإ9 لاقف تاقدصلا

 ةينامثلا فانصألا هذه يف ةاكزلا يهو تاقدصلا رصح يضتقت ةيآلاو '”ه ؤانث لج هللا مه امس نمو نيكاسملاو

 : سنوي لاق هل ءيش ال يذلا نيكسملاو . شيعلا نم ةخّلُب هل يذلا ريقفلاو « مهريغ اهنم ىطعي نأ زوجي الف
 ةلأسملاو « ريقفلا نم الاح نسحأ نيكسملا : ليقو . نيكسم لب هللاو ال : لاقف ؟ تنأر يقفأ ًايبارعا تلأس

 نم موق مه #مهبولق ةقلؤملاو» تاقدصلا نوعمجي نيذلا ةابحجلا يأ «اهيلع نيلماعلاوإ ةيفالخ
 دقل : لاق ةيمأ نب ناوغفص نع يربطلا ىورو « مالسإلا ىلع مهبولق فلاتيل لكك مهاطعأ برعلا فارشأ

 يفوإ "يلإ سانلا بحأل هنإ ىتح ينيطعي لاز اف « يلإ سانلا ضغبأل هنإو ِي هللا لوسر يناطعأ
 نيدلا مهلقثأ ئيذلا نينويدملا يأ «نيمراغلاو» قرلا نم مهصيلختل باقرلا كف ينو يأ 4باقرلا
 نباو# داتعلاو حالسلا نم برحلا هيلإ جاتحت امو نيطبارملاو نيدهاجملا يأ «دللا ليبس يفو»
 العو لج هللا اهضرف يأ «هللا نم ةضيرف# هرفس يف عطقنا يذلا بيرغلا يأ «ليبسلا

 يف لاق ةمكحلا هيضتقت ام الإ لعفي ال ميكح . دابعلا حلاصمب ميلع يأ #«ميكح ميلع هللاوإل اهددحو
 ىنعملا يف هذه تلصتاف اهيف نيقفانملا عمط عطقيل فانصألا كلت يف ةاكزلا فرصم رصح امنإو : ليهستلا
 (”تاقدصلا يف زمللا ةيآب

 عم اودعقاإط هلوق يف كلذكو قاقتشالا سانج اههنيب «ةدع هلاودعاط- ١ : ةغالتبلا
 : # نيدعاقلا

 نيبلا تاذ مهداسفإ ةعرس هبش ثيح ةيعبت ةراعتسا هيف : يبيطلا لاق « مكلالخ اوعضوألو» - ؟

 مهمئاغ بئاكر اوعضوألو لصألاو 4 ليوالل وهو عاضيوالا اف ريعتسا مث بكارلا ريس ةعرسب ةميمنلاب

 ”مكلالخ

 )١( يربطلا (49/15.)5يزارلا (؟) . ؟9لال /؟ دوعسلا وبأ ٠١/١59

 )4( يربطلا 157/1٠١ ) )6يناعملا حور (5) . ال5 /؟ ليهستلا ١١17/1١



 ةبوتلا ةروس (ة) 64غ

 دنجلاب ودعلا ةطاحإب منهج يف مهعوقو هبش ثيح ةراعتسا هيف «نيرفاكلاب ةطيحمل منهج نإوؤ - '
 . رارمتسالاو تابثلا ىلع ةلالدلل ةيمسإالا ةلمجلا راثيإو 2 مصعملاب راوسلا وأ

 ىمسي ام ةيعيدبلا تاتسحلا نم اهيف ةيآلا © . . ةبيصم كبصت نِإو مهؤست ةنسح كبصت نإ#9 - 5

 . ةلباقملاب

 مسالا راهظإو . رصقلا ةدافإال لعفلا ىلع رو رجملاو راحلا ميدقت # لكوتيلف هللا ىلعو#» 6

 . ةباهملاو ةعورلا ةيبرتل رامضالا ناكم ليلجلا

 اذإ اوطعي مل نإو اوضرإ» هلوق يف طخسسلاو اضرلا نيب كلذكو قابط امهنيب أ هركوأ ًاعوطإل - ”

 . ةمكحلاو ملعلا ميظع يأ ةغلابملل ليعف ةغيص «ميكح ميلع» -

 قاحلإو زيجعتو مل مذ اذه «نيدعاقلا عم اودعفا ليقوإ» ىلاعت هلوق يف يرشغزلا لاق : هكّفيبطل
 : لئاقلا لوق دح ىلع 20تويبلا ف مونخأد دع دوعقلا مهن ءأش نيذلا ىنمزلاو نايبصلاو ءاسنلاب

 دوه هتب راحو ٠ ةدحاو سوق نع برعلا هتمر ةئيدملا كك يبنلا مدق امل : ريثك نبا لاق : :شهيبلبت

 ينعي - - هجوت دق رمأ اذه : هباحصأو يبأ نبا لاق هتملك ىلعأو ردب موي هللا هرصن املف ٠ اهوقفانمو ةنيدملا

 ىلاعت لاق اذهلو مهءاسو كلذ مهظاغأ « هلهأو مالسإالا هللا زعأ املك مث . ًارهاظ مالسرالا يف اولخدف  لبقأ

 . "#9«نوهراك مهو هللا رمأ رهظو»

 «ريصن الو يلو نم . . ىلإ . . يبنلا نوذؤي نيذلا مهنمو» : ىلاعت هللا لاق

 . (9/4) ةيآ ةيابن ىلإ (51) ةيآ نم

 نينم ؤملل ًاريذحتو « مهرطخل ًاحيضوت نيقفانملا نع ثدحتت ةميركلا تايآلا لازت ال : هّبسانملا
 مهما دقإو ٠ ٍةكَع لوسرلل مه ؤاذيإ وهو . مهحت 3 دابق نم رخآ ًاعون ىلاعت ركذ تايآلا هذه فو 2 مهدئاكم نم

 3 ةركدملا لايعألا نم كلانه ام ريغ ىلإ 3 3 هتعي رشو هللا تايآب مه ٌوازهتساو 2 ةيذاكلا ناميألا ىلع

 . ةثيبخلا لاعفألاو

 هيف يوتسي «دحأ لك لاقم عمسي ناك اذإ نذأ لجر لاقي : يرهوجلا لاق 4نْدأٍ : ست فغللا
 « دحأ لك لوق لبقيو . عمسي ام لك قدصي يذلا لجرلا : نذألا : يرشختزلا لاقو "” عمجلاو دحاولا

 )١( يرهوجلل حاحصلا (”) 1141/9 رصتخملا (7) . 595/9 فاشكلا .



 2 رشاعلا ءزجلا

 : رعاشلا لاق . «' عامسلا ةلآ يه يتلا ةحراجلاب يمس

 اولان ام تئش ولو ىضرع نم نولاني ةعيمس ةاشولل ًانذأ ترص دق
 امريغ قشو دح ىف نيمصاختملا نم دحاو لك نوكي نأ يهو ةقاشملاك ةاداعملاو ةفلاخملا : ةداحملا «دداحي»

 « متضخو#» مدقت دقو «قالخ نم ةرخآلا يف هلامو» هلوقك بيصنلا : قالخلا « مهقالخب» هبحاص هيلع

 اهاوث بهذو تلطب ©« تطبح» ءاملا يف ضونملا نم راعتسم وهو لطابلاو وهللا ف لوخدلا : ضوخلا

 وه ليقو . تبلقنا يأ مهب تفكتتا مهضرأ نأل طول موق مهب داريو بالقنالا : كافتثالا «تاكفت زلاو»

 : يمورلا نبا لوقك رشلا ىلإ ريخلا نم املاح بالقنا نع زاجم

 لذارألا دوست نأ لب اهيلاعأ ةدلب لفاسأ ىقلت نأ فسخلا امو

 لاقف . يغبني الام هيف نولوقيو هللا لوسر نوذؤي نيقفانملا نم ةعامج ناك ١- : لورْلا ٌبسَبس
 انئش ام لوقن : « ديوس نب سالجلا » لاقف « انب عقيف نولوقت ام هغلبي نأ فاخن انإف اولعفت ال : مهضعب
 .٠ 5 هال د لا نح .٠ تألم دذأ اًئاف من اع انق 1 0
 وه نولوقيو يبنلا نوذؤي نيذلا مهنمو» هللا لزنأف ةعماس نذ دمحم اًنِإف لوقن امب دصيف هيت ل

 «. نذأ

 . ةيآلا "4# . . مهبولق يف امب مهثبنت ةروس مهيلع لزتُت نأ نوقفانملا رذحي» هللا لزنأف انرس

3 
 ء خرب عع ع م22 ىم عرإ ىرعرربر4 ب ع ل # تروم مصرس 2 رورو 2
 اونما+ لل ةمحرو نينمْؤمْلل نمْؤيو هللا نمْؤي ركل ربح نذل ندا وه َنووُ و ىنلأ نوذؤي نيا مهنمو

3 

 مهلاوقأب لوسرلا نوذؤي سانأ نيقفانملا نمو يأ «يبنلا نوذؤي نيذلا مهنمو» : ركيْغللا
 ال ريخ نذأ وه يأ «مكل ريخ نأ لقإ» هعمسي ربخ لكب قدصي يأ «نُدُأ وه نولوقيوإ» مهاعفأو
 يأ «نينمؤملل نمؤيو هللاب نمؤيإ» هعمس اذإ رشلاب لمعي الو . هب لمعيف ريخلا عمسي ءرش نذأ
 اونمآ نيذلل ةمحرو» مهصالخإب هملعل هب هنوربخي ايف نينمؤملا قدصيو . لوقي اهف هللا قّدصي
 «ميلأ باذع مه هللا لوسر نوذؤي نيذلاو» مهنابإ ببس ناك هنأل نينم ؤملل ةمحر وهو يأ «مكنم
 نوفاحي» ةرخآلا يف عجوم باذع محل فيرشلا هبانجب قيلي ال ام نولوقيو لوسرلا نوبيعي نيذلاو يأ
 ناميألا كلتب مكوضريل لوسرلل صاقتنا هيف ًائيش اولاق ام مهنأ مكل نوفلحي يأ ؟مكوضريل مكل هللاب
 الإ كلذ نوكي الو . ءاضربالاب قحأ هلوسرو ىلاعت هنأ لاحلاو ىأ «هوضرُي نأ قحأ هلوسرو هللاو»
 اوضريلف نينم ْؤم ًاقح اوناك نإ يأ 4نينمؤم اوناك نإ» مالسلا هيلع هرمأ ميظعتو « ةعباتملاو . ةعاطلاب

 )١( ريسملا داز (”) . 147 ص لوزتلا بابسأ (") 184/7 فاشكلا 478/8



 ةيوتلا ةروس (ة) 205

 ً رص رس هل هل رسل جك سل لس ا سل 28 ناس السوس داس

 هللة هل ناف 1 سوو لأ ا نم هن 1 ويلا 40 عن اك نإ وضرب

 رو ع5 أَنِ ها ري ا جمم مد م

 ع ور ىلا وو مس رب رس جر راسل س4 هم

 هةر لت دينو امو لوط ات نت تان ه١ ةرذقلا

 2 جر ى را سا 24 6 سس ع ع سلا ا موسم عوم ماوص

 َنوُقفلمْلا نيم ًاوناك مهش أب ةقياط بدع ركم ةَفاط نع ُن نإ ليم! دعب ممرفَك ذك اردنا
 ور راس يك ص رب سماع 6 روسو 00 ا ل ا روم م وو يس 6س رار وم رير# مس مظلوم

 هلآ وسل مهيدي نوضيقب و فورعملا نع نوهنبو ركصنملاب نومي ضعب نم مهضعب تاَقفلنمْلاَو

 يداعي نم هنآ نوقفانملا ءال ؤه ملعي ملأ يأ «هلوسرو هللا دداحي نم هنأ اوملعي ملأ# هلوسرو هللا
 منهج هلوخد قح دقف يأ «اهيف ًادلاخ منهج ران هل نأف» خيبوتلل ماهفتسالاو . لوسرلاو هللا فلاخيو
 نورقملا ,ريبكلا ءاقشلاو ٠ ٍميظعلا لذلا وه كلذ ىأ . «ميظعلا يزخلا كلذإب اهيف هدولخو

 يف اه مهتبتت ةروس مهملع لز نأ نوقفانملا رذمجي» داهشألا سوءر ىلع نوحضتفي ثيح ةحيضفلاب
 يأ «اوئرهتسا لق قافنلا نم مهبولق يف اع فشكت ةروس مهيف لزنت نأ نوقفانلا ىئخي يأ «مهبولق
 ام جرخم هللا نإ» «مقئش ام اولمعإ» هلوقك ديدهتلل رمأ وهو نوهتشت | هللا نيدب اوئزهتسا
 مالسرالاب نوثزهتسي اوناك : ؟ يرشغزلا لاق ؛ قافنلا نم هروهظ نورذحتو هنوفخت ام رهظم ىأ #نورذحت

 ينأ تددولو « هللا قلخ رش الإ انارأ ال هللاو : مهضعب لاق ىتح « يحولاب هللا مهحضفي نأ نورذحمو

 «بعلنو ضوخن انك افإ نلوقيل مهتلأس نئلو#» «انحضفي ءىث انيف لزني الو ةدلج ةئام تدلج
 , مالسإالا قح فو كقح يف . بذكلاو لطابلا نم اولاق امع نيقفانملا ءال ؤه دمحم اي تلأس نئلو يأ

 كب هللا لوسر انيب : ىربطلا لاق سفنلا نع حيورتلل بعلنو حزم انك افإو . نيداج انك ام كل نولوقيل
 روصق حتتفي نأ ديري لجرلا اذه ىلإ اورظنا : اولاقف ٠ نيقفانملا نم سان هيدي نيبو كوبت ىلإ هتوزغ يف ريسي
 امن : هللا يبن اي اولاقف اذكو اذك متلق : لاقف مهاتأف هيبن هللا حلطأف ! ! تاهيه تاهيه اهنوصحو ماشلا
 : نيقفانملا ءالؤهل لق يأ «نوئزهتست متنك هلوسرو هنتايآو هللابأ لق ©””تلزنف بعلنو ضوخن انك
 حضفو مهرمأ ىلاعت فشك مث ؛ خبيوتلل ماهفتسالاو ؟ هلوسرو هباتكو . هعرشو هللا نيدب نوئزهتستأ

 مكعفتت آل اهإف ةبذاكلا ناميلا كتب اورذتعت ال يأ «مكناهإ دعب مترفك دق اورذعمت الؤف لاتف مئاح
 «مكنم ةفئاط نع فعن نإ ناميالا مكراهظإ | دعب لوسرلا ءاذيإب رفكلا مترهظأ دقف ء مكرمأ روهظ دعب

 بذعن ىأ «نيمرحب اوناك مهنأب ةفئاط بذعنإ» مهصالخإو مهتبوتل مكنم قيرف نع فعن نإ يأ

 نوقفانملا يأ «ضعب نم مهضعب تافئفانملاو نوقفانملا# مارجبالاو قافنلا ىلع اورصأ مهن :أل رخآ اقيرف

 يف لاق دحاولا ءيشلا ءازجأ هباشتك , نامالا نع دعبلاو قافنلا يف ثوهباشتم مهو « دحاو فنص تاقفاناو

 ٠ يربطلا يف اذك ةداتق ةياور هذه (5) 3785/7 فاشكلا (1)



 نكي رشاعلا ءزجلا

 2 ا ما سرس رص هك كآآ مالوم 2 يور أ
 َنيدِلَح هجران رافكلاو تاَقفدتمْلاو َنيففلنمل 0 َنيِقفَسمْلال دعو © َنوُفساَمْلا مه م َيِقفسمْلا نإ منك

3 
 للك م نأ نم ها ع عي 2 و 2 2 ما ول مرول هم رو بد ةلسل وعد فوج - -ٍ
 الامأ أرثكأو ةوق ركنم دَسأ اوناك كلب نم َنيِذلَك 2 ميقم ُباَذع مهو هلا مهنعلو مهبسح ىه اهيف

 اك مضخو و مهَقَلحي ركل نم َنيدْل 59 عقدا كل معتستسا موني وهمس ادنلوأ و ىذا همر . رم مسموم ىج تى ما ريب نس ساس ردود رب هو
 جرن سو

 نيني مهتأ لأ هج ريكا مم بكيل ينالآف يت تلج بك رش همم ه. 1 بأ
 مسسءا ووو ىو روع 00 م ءوع مل

 هَل نا تدي ب مهلسر متن يأ تنكفت ومآ يذم بأ مهر موو دومتو داعو جو موق م مهب

 مهوق يف مهبيذكتو , نينمؤملا نم اونوكي نأ يفن «ضعب نسم مهضعب# هلوقب ديرأو : فاشكلا

 نورمأيإ» لاقف نينمؤملا لاح ملاح ةفلاخم ىلع لدي امب مهفصو مث "”«مكتنمل مهنإ هللاب نوفلحيو»

 نوضبقيو# ةعاطلاو ناميالا نع نوهنيو يصاعملاو رفكلاب نورمأي يأ #فورعملا نع نوهنيو ركنملاب
 مهكرتف هتعاط اوكرت يأ 4م هيسنف هللا اوسنإ# هللا ليبس يف قافنالا نع مهمديأ نوكسمي يأ م هيديأ
 « نايصعلاو درمتلا يف نولماكلا يأ «ن وقسافلا مه نيقفانملا نإ نييسنم اك مهلعجو هلضفو هتمحر نم
 ران رافكلاو تاقفانملاو نيقفانملا هللا دعو قافنلا لهأل ًارجز هب ىفكو . نمحرلا ةعاط نع جورخلاو
 نيثكام يأ «اهيف نيدلاخ» منهج ران ف مهئالصإب رفكلاب نيرهاجتملاو نيقفانملا هللا دعو يأ «منلهج

 «هللا مهنعلو» اهداعي باذع كانه سيل ذإ . باذعلا ف مهتيافك يه يأ «مهبسح يهؤ ًادبأ اهيف

 يأ «مكلبق نم نيزذلاك» عطقني ال مئاد يأ «ميقم باذع مهو» مهناهأو هتمححر نم مهدعبأ ىأ

 اوناك» باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيفو . نيبذكملا نم مكقبس نم لاحك نيقفانملا رشعم اي مكلاح
 رفوأ اوناكو يأ «ًادالوأو ' ًالاومأ رثكأو »أ اشطب دشأو فاجأ مكنم ىوقأ اوناك يأ «ةوق مكنم دسشأ

 « مهقالخب اوعتمتساف» مهب لح ام مكب لحي نأ او رذحاف هللا مهكلهأ كلذ عمو ؛ ًادالوأ رثكأو . ًالاومأ

 مكلبق نم نيزذلا عتمتسا امك مكقالخب متعتمتساف» ايندلا ذالم نم مهظحو مهبيصنب اوعتمت يأ

 متضخو#» اهنم مهبيصنب مكوقبس نيذلا كئلوأ عتمتسا يك اهتاوهشو ايندلا ذالمب متعتمتسا ىأ «مهقالخب

 رس وف مو رب مارا ديال رو ع رج نوت
 بذكلا يف متضخو . مكلبق نم اوناك نيذلا ممألا عتمتسا امك ايندلاب عاتمتسالا يف مهليبس نوقفانملا
 "مهب لح يذلا لثم هللا ةبوقع نم مكب لحي نأ اورذحاف . مكلبق ممألا كلت ضوخك هللا ىلع لطابلاو
 مهلامعأ تبهذ لاعفلا حيبق نم ركذ امب نوفوصوملا كئلوأ ىأ «ةرخآلاو ايندلا يف مهللامعأ تطبح كتلوأ»

 ملأ#» نارسخلا يف نولماكلا مه كتئلوأو يأ «نورساخلا مه كئلوأوإ رانلا الإ اهل باوث الف ًالطاب
 لح اذام لسرلا اوصع نيح نيقباسلا ممألا ربخ نيقفانملا ءال ؤه تأي ملأ يأ «مهلبق نم نيذلا أبن مهتأي

 )١( فاثكلا 141/5 )١( يربطلا ٠١/ 8/١



 ةبوتلاةروس (8) 04
 ع

 لا ومو - وك لحم سم .6 مر مم 2 00000700 مار رب ىلءرس -ٍ ل ص را ع رق ا يسرا مم ىلع 532

 فورعملاب نو ص اي ضعب ءايلوا مهضعب تدنمؤملاو نونمؤملاو ب نوللظي مهسفنا أوناك نكللو مهيلظيل

 3 ع
 -ٍ 2م ام 8218 لموسم ع مآ 7 رام م لعمل و كيم 2 14 هم 2 7 و 0- 2 2م و هدوم د و

 هللا نإ هلآ مهمحريس كبدلوار هلوسرو هلل نوعيطيو ةؤك زلا نوتؤيو ةؤلصلا نوميقيو ٍركدملا نع نوني
 - 0 مس ار مق جرا اص جس .- د سمس جراسوم < ىلا ىو ل ا مص و ماد م

 5 00 ١ لح ١ تالف هلئمةملاو ”دئم ءملأ هلأ دع . 6

 - نكلسمو اهي نيددخ رثبن لأ اهتحت نم ىرجت تانج تنمؤملآو َنيِِمْؤمْلآ هللا دعو ) مكحح زيلع

 ع 3
 م 2 مل م كش 2 ماطر و دوو لل ودوم ملا م 2 لو 8 2 مسا ص م جم 02 و مع

 رافكلا دهلج ىنلآ اباكي هئنقإ مظعلا زوفلاوه كد ربكصأ هّللآ نم نوضرو ندع تلنج ىف ةبيط
 --ّ 2 هاش 0 2 - 0 در - - -

 نيذلا « داع » دوه موقو نافوطلاب اوكلهأ نيذلا حون موق يأ «دومثو واعو حون موقإ» ؟ ةبوقعلا نم مهب
 بلسب اوكلهأ نيذلا « ميهاريإ موقو» ةحيصلاب اوكلهأ نيذلا « دومث» حلاص موقو ٠ حيرلاب اوكلهأ

 طول موق ىرق #تاكفتؤملاو» ةلظلا موي باذعب اوكلهأ نيذلا بيعش موق « نيدم باحصأو» ةمعنلا

 ىأ «تانيبلاب مهلسر مهتتأ» ليجس نم ةراجح اورطمأو . اهلفاس اهيلاع راصف مهب تبلقنا نيذلا

 مهكلهأ امنإ ًاملظ هللا مهكلهأ اف يأ «مهملظيل هللا ناك امف» مهوبذكف تازجعملاب مهلسر مهتءاج
 نمأفأ « يصاعملا باكتراو رفكلاب مهسفنأ اوملظ نكلو يأ «نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو» مهمارجإب

 تافص ىلاعت ركذ املو ؟ مارجإالا لهأ نم نيبرذكملا مهفالسأ ليبس ماقتنالا يف مهب كلسُي نأ نوقفانملا ءالؤه
 ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو» لاقف ةديمحلا نينمؤملا تافص ركذب اهبقعأ ةميمذلا نيقفانملا

 يأ «ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي# نودضاعتيو نورصانتي نيدلا يف ةوخإ مه يأ «ضعب

 نيقفانملا سكع ىلع مهف . هللا طخسي حيبق لك نع مهنوهنيو « هللا يضري ليمجو ٍريخ لكب سانلا نورمأي
 لماكلا هجولا ىلع اهنودؤي يأ «ةالصلا نوسيقيو» فورعملا نع نوهنيو ركنملاب نورمأي نيذلا

 رمأ لك يف يأ «هلوسرو هللا نوعيطيو# هللا هجو ءاغتبا اهيقحتسم ىلإ اهنوطعي يأ «ةاكزلا نوتؤيو»
 «زيزع هللا نإ هتمعن لئالج مهيلع ضيفيو . هتمحر يف مهلخديس يأ «هللا مهمريس كئلوأ» يبنو
 ساسأ ىلع هعضوم يف ءيش لك عضي يأ «ميكح» هاصع نم لذيو هعاطأ نم غي ال بلاغ يأ
 مهدعو يأ «راهنألا اهتحت نم يرجت تانج تانمؤملاو نينمؤملا هللا دعو# ةمقنلاو ةمعنلا يف , ةمكحلا

 اهيف نيثبال يأ «اهيف نيدلاخإ رابنألا اهراجشأ تحت نم يرجت . لالظلا ةفراو تانجب مهناميإ ىلع

 يف شيعلا اهيف بيطي لزانمو يأ 4ندع تانج يف ٌةبيط نكاسموإ ديبي الو اهميعن مهنع لوزي ال « أدبأ
 نم ناوضرو#» '”دجربزلاو رمحألا توقايلاو ؤلؤللا نم روصق يه : نسحلا لاق ةماقالاو دلخلا تانج

 اي » : ةنجلا لهأل ىلاعت هللا لوقي ثيدحلا يفو « هلك كلذ نم ربكأ هللا ناوضر نم ءيشو ىأ «ربكأ هللا

 مل امانتيطعأ دقو ىضرن الانل امو : نولوقيف ؟ متيضر له : لوقيف كيدعسو انبر كيبل: نولوقيف ةنجلا لهأ

 : لوقيف ؟ كلذ نم لضفأ ءيش يأو : نولوقيف كلذ نم لضفأ مكيطعأ : لوقيف ! كقلخ نم ادحأ طعُت
 رفظلا وه كلذ يأ «ميظعلا زوفلا وه كلذ ©« ًادبأ هدعب مكيلع طخسأ الف يناوضر مكيلع لحأ

 . حاحصلا ف ثيدحلاو 1417/٠١ يربطلا (؟) . 789 /؟ فاشكلا (1)



 2غ رشاعلا ءزجلا

 يم راوي امام صارو رئعاص نصمم جر ص ص ع 2 و مص رعورام 2 مو

 رْفكْلا ةمكأ اولا دعلو أولاماَمهَللِب َنوُل © ريصَمْلا سنو هج همم ظلغأو ا

 كي أوب وت نإ لَم و نم ,هلوسرو هللا مهلا نأ لِ أومَقَن امو اواني اَكْأ ومو و مول دب ارفكَ

 رص اوريو نم ضرألا ىف مُاَمَو ةرالاو ايدل ىف اميل اباد هلآ مهبلي ولو نإ ا

 رافكلا دهاج : سابع نبا لاق «نيقفانملاو رافكلا دهاج يبنلا اهعأ اي هدعب ةداعس ال يذلا ميظعلا

 مهاوأمو» باعرالاو لاتقلاو داهجلاب مهيلع ددشا يأ «مهيلع ظلغاو» ناسللاب نيقفانملاو . فيسلاب
 نوفلحي» منهج هيلإ راصي يذلا ناكملا سئب يأ «ريصملا سئبو# منهج مهاوثمو مهنكسم يأ # منهج

 دبع يف تلزن : ةداتق لاق بسلا نم مهنع كغلب يذلا اولاق ام مهن :أ نوقفانملا فلحي يأ «اولاق ام هللاب
 لولس نبا لاقف « يراصنألا ىلع ينهجلا العف 3 يراصناو ينهج : نالجر لتتقا هنأ كلذو ؛ يبأ نب هللا

 « كلكأي كبلك نمس ه لئاقلا لاق امك الإ دمحم لثمو انلثم ام هللاو ؟ مكاخأ نورصنت الأ : راصنألل

 هذه هيف هللا لزنأف هلاق ام هللاب فلحي لعجف هلأسي هيلإ لسرأف َهْلك يبنلا ىلإ نيملسملا نم لجر اهب ىعسف
 اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل » لولس نبا لوق يه «رفكلا ةملك اولاق دفلو» «”ةيآلا
 نبا لاق «اولاني مل امباومهو مالسإلا راهظإ دعب رفكلا اورهظأ يأ «مهمالسإ دعب اورفكوإ» « لذألا
 امو '"ًالجر رشع ةعضب اوناكو كوبت نم هتدوع دنع قي يبنلاب كتفلاب اوّمه نيقفانملا نم رفن مه : ريثك
 هيلا هنأاالإ تلا فنا دل نورا زل لي يع انولا تلعب نيك رار ولا تالا ١ ة| يرحم
 ةبوتلا ىلإ ىلاعتو كرابت مهاعد مث . . بنذ ال ثيح لاقت ةغيصلا هذهو . هتداعس نيو « هتكربب مهانغأ

 لضفأو مه ًاريخ مهتيونو مهعرجر نكي قافلا نع اوبوتي نإف يأ 4مه ًارمخ كبي اوبوعي نلف لاقف

 هيدا بط يأ ه«ًاميلأ ًاباذع هللا مهيذعي» قافنلا ىلع اورصيو اوضرعي يأ «اولوعي نإو»
 يف مههلامو رابجلا طخسو راثلاب ةرخآلا فو . رسألاو لتقلاب ايندلا ف يأ «ةرخآلاو ايندلا يف

 ا

 . باسحلا

 هيبشتلا ةادأ هنم فذحف « هل لاقي ام لك عمسي نذالك وه هلصأ «نذأوهط ١- : : ةغالتلا
 . دسأ ديز لئم ًاغيلب ًاهيبشت راصف هبشلا هجوو

 نابل فواخر وو ام ا ملو لوسرلا مسا زربأ هللا لوسر نوذؤيؤ» - ١

 « فيرشتلاو ميركتلا يف ةدايز هيلإ | هتفاضإو « ةلاسرلاو ةوبنلا » نيتميظعلا نيتبترلا نيب هل ًاعمجو مالسلا

 لولا يفهتجرددعبب ناذيإالل بيرقلا نع ديعبلاب ةراشإالا «ميظعلا يزخلا كلذإ» -*
 . ةعاظفلاو

 5 /© رحبلا يف هدافأ (") قفز م4١17 /8 ليوأتلا نساحم



 ةبوتلا ةروس (5) 00

 دوجلا نع ةيانك اهطسب نأ اك . لخبلاو حشلا نع ةيانك ديلا ضبق «مهيديأ نوضبقيو» - ؛

 . مركلاو

 نم ىلاعت مهكرتف هتعاط اوكرت يأ ىسسي ال هللا نأل ةلكاشملا باب نم «مهيسنف هللا اوسن» ©

 . ةلممححر

 . باتعلاو عيرقتلا ةدايزل باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلإ «مكلبق نم نيذلاك# -

 . سيفنلا ءيشلا نع « سيسخلا

 الو » لئاقلا لوق دح ىلع مذلا هبشي امب حدملا ديكأت ةيآلا يف © . . هللا مهانغأ نأ الإ اومقن اموا»- 8

 . تيبلا 6 مهفويس نأ ريغ مهيف بيع

 : فايسأ ةعبراب هللا لوسر ثعُب : لاق ههجو هللا مرك ىلع نع ريثك نبا ىور : ٌةدْتِإََف
 ال نيذلا اولتاق# باتكلا لهأل فيسو «نيكرشملا اولتقاف مرحلا رهشألا خلسنا اذإف» نيكرشملل فيس

 اولتاقف» ةاغبلل فيسو «نيقفانملاو رافكلا دماج # نيقفانملل مفيسو # . . رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي

 . *عهللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح يغبت يتلا

 هدعب ركذ ,« ضعب ءايلوأ مهضعب نوكب نينمؤملا ىلاعت فصو امل : رخفلا مامإالا لاق : ة<فيطل
 ىلإ موقي الو « فورعملا نع ىهنيو , ركدملاب رمأي قفانملاف . قفانملا نع نمؤلا يغش اع نونا ةنخ

 طبشيو فلختي هنإف داهجلا لل ةعراسملاب رمأ اذإو « تابجاولا رئاسو ةاكزلاب لخبيو «٠ لسكب الإ ةالصلا

 . لمكألا هجولا ىلع ةالصلا يدؤيو . ركنملا نع ىهنيو ١ فورعملاب رمأي هنإف هنم دضلاب نمؤملاو « هريغ

 نيقفانملا تافصو « نينم ْوملا تافص نيب ىلاعت لباق اذهلو 2 هلوسرو هللا ةعاط ىلإ عراسيو 3 ةاكرلا يتؤيو

 نوميقيو « ركنملا نع نوهنيو . فورعملاب نورمأي . ضعب ءايلوأ مهضعب تانم ؤملاونونم ؤملاو» هلوقب
 ةلباقم تناكف ةلحلاو منهج ران نيب ءازجلا يف لباق امك # هلوسرو هللا نوعيطيو 3 ةاكزلا نوتؤيو ٠ ةالصلا

 «”ةفيطل

 «نوملعي ال مهف . . ىلإ . . هلضف نم انانآ نئل هللا دهاع نم مهنمو» : ىلاعت هللا لاق
 . (45) ةيآ ةيابن ىلإ (7) ةيأ نم

 5 5 00000 8 0 ا 1
 فشكتو 8 مهرارسأ حضفنو )» نيقفانملا نع ثدحتت ةميركلا تايأآلا لازت كل : هيكشاتملا

 . نيملسملاو مالسيالا ىلع مهادلا مهرطخ رابتعاب 2 مهلاوحأ

 . فرصتلا نم ءىيشب "5 يزارلا ريسفت (؟) ٠ 1657/7 رصتخملا(١)



 ههو رشاعلا ءزجلا

 كلذ هرمأ ةبيقاع تراص اذإ ةمادن ًانالف تبقعأ لاقي : ثيللا لاق «مهبقعأ) : : ستدكفللا

 : يلذحلا لاق مقسلا اهب هل لصح يأ ًامقس هتبقعأ ةلكأ لكأ : لاقيو

 ”علقت > ةربعو داقرلا دعب ةرسح ينوبقعأو ينب ىدوأ

 نم رثكأ وأ نيصخش نيب نوكي ام : ىوجنلا «مهاوجنإ» ردصلا هيلع ىوطني ام : رسلا «مهرسو»

 «نوزمليؤلا امهعم امههريغ لاخدإ اعنم نييجانتملا نأك . يفخلا مالكلا وهو ةوجنلا نم ذوخأم ثيدحلا

 ىنغلا «لوّطلا» داهجلا نع فلخت يذلا كورتملا . فلخملا «نوفلخملا» بيعلا : زمللاو دوبيعي

 «”بذكلاب رذتعي يذلا وه : يرهوجلا لاق رذع ريغب رذتعي يذلا وهو رصقمك رذعم عمج «نورذعملا»

 . كرذنأف كيلإ مدقت نم رذعلا يف غلاب يأ« رذنأ نمرذعأ 2 لائمألا يفو رذعلا نم هلصأو

 و م آخ

 ينقزري نأ هللا عدا : هللا لوسر اي لاقف لَو يبنلا ىلإ | ءاج ةبلعث ىمسي ًالجر نأ يور لوزملا بس

 نثل قحاب كئعب يذلاو : لاقف . هقيطت ال , ريثك نمر يخ . هركش يدؤت ليلق ةبلعت اي كحيو : لاقف الام
 امك تّمنف ًانغ ذختاف ٠ « هل اعد ىتح هعجاري لزي ملف , هقح قح يذ لك نيطعأل الام ينقزري نأ هللا توعد

 يف رصعلاو رهظلا يلصي لعج ىتح اهتيدوأ نم ًايداو لزنف اهنع ىحنتف ةنيدملا هيلع تقاضف . دودلا ومني
 هوربخأف هنع وهلا لوسر لأسف « ةعامجلاو ةعمجلا كرت ىتح ترثكو تمن مث « ايهاوس ام كرتيو ةعامج

 # . . نقدصنل هلضف نم اناتأ نئل هللا دهاع نم مهنمو# هللا لزنأف « ًاثالث ةبلعث حيو اي : لاقف هربخب
 . نامثع ةفالخ يف كلهف 9 ةيآلا

 هصيمق هيطعي نأ هلأسف كي هللا لوسر ىلا هنبا ءاج يبأ نب هللا دبع يفوت امل : لاق رمع نبا نع - ب
 لوسر اي لاقف رمع ماقف . هيلع يلصيل فكي هللا لوسر ماقف هيلع يلصي نأ هلأس مث « هاطعأف هابأ هيف نفكي
 ةيآلا « مهل رفغتسا» يل ليقف ترتخاف تريخ ينإ رمع اي ينع رخأ : لاقف ؟ ىلصت هللا ودع ىلعأ : هللا
 ًاريسي الإ ناك اهف هربق ىلع ماقو هعم ىثمو هيلع ىلص مث « تدزل هل رفغ نيعبسلا ىلع تدز ول ينأ ملعأ ولو
 . ةيآلا ©4#2 . . ًادبأ تام مهنم رلحأ ىلع ّلصت الو هللا لزنأ ىتح

 راسم جم جاع مصاص رس سلا راع ل

 لصق نم مهلتاَ اسف يإ) َنيِحللَصلآ نم َنئوُكَسلَو ٌنكَدصَنل ولصق نم ادا نأ هلأ َدهلَع نم مهْنمَو *

 نسنل# هقاثيمو هدهع هللا ىطعأ نم نيقفانملا نمو يأ «هللا دهاع نم مهنمو» : ركسيمنلا
 نم ننوكنلو نسقدصنل# قزرلا يف انيلع عسوو هلضف نم هللا اناطعأ نئل يأ 4هلضف نم انانآ
 مهاتآ املف# حالصلاو ريخلا لهأ لمعب اهيف نلمعنلو « نيكاسملاو ءارقفلا ىلم نقدصنل يأ 4نيحلاصلا

 اولخب يأ «نوضرعم مهو اولوتو هب اولخب» هلضف نم مهانغأو هللا مهقزر املف يأ «هلضف نم

 )١( لوزنلا بابسأ (”) . 5786/8 يبطرقلا (19) . 147/15 يزارلا ١48 بطاح يبأ نب ةبلعت » ريغ نورسفملا هركذ يذلا اذهو «

 ريثك نبا رصتخم (4) . ملعأ هللاو ةيلعثت ىمسي نيقفاثملا نم لجر اذه اًعِإو , روهشملا يباحصلا ١51/7



 ةبوتلا روس( 4) ١

 ل عمم م سد 6 ردوا د هد حس جس وس اص ا ة. وو 5 اك 5 اسد - 4 53 226 ةددد هل

 هودعو ام هللآ أوفلخأ آمي ,هنوقلي موي نإ مييولق ىف اقافن مهقعاف 70 نوضرعم مهو أولوتو ءوب اولحمب

 - ر وهم ع 5 ررعور ور هام مة م78 دودم سرج رص وج هس سم 2 ورسام م دس - عاو - 2000-5

 نوزملي نيذلأ ©© بويغلا مدلع هللا نأو مهلبوجنو مهرس ملعب هللأ نأ أوملعي لاير نوبذكي اوناك امبو
 ال

 اذع "م هللأ رغم يبثم نو خسف . ءذدأأ  هدئر ولا ف تاي ىو 1 4# دال ىرلدم يرو رس وس ع يرو ل رع سير سرا سو #ه صاد ريب صم وير مس 2 - .8خسءوم سا سدر.
3 

 ا .مري28 م م ل رس ل - رصاص رك تس ع سىس سار هد هه و. ريش وه ودوس ب اسك سا ريام سل سمو

 ٠ ا . . . 9 0 6-5 اورفك

 مار 215مل فا ريخر ناذ ةرع نيس مل ريشتست نإ مف ريتتسالوا مف روتتسا © ملا
 د

 اوه هلا ٍلوسر تال مدعوما حرت جي تقلا مقا ىدنيال هاو وسم أ

 «هنوقلي موي ىلإ ميهبولق يف ًاقافن مهبقعأف» هلوسرو هللا ةعاط نع اوضرعأو دهعلا اوضقنو قافنإالاب
 يأ «هودعو ام هللا اوفلخأ امي هللا ءاقل موي ىلإ مهبولق يف قافنلا خوسر مهتبقاع هللا لعج يأ

 مهيذك ببسبو يأ «نوبذكي اوناك ابو حالصلاو قدصتلا نم هيلع هللا اودهاع ام مهفالخإ ببسب
 عيرقتلاو خيبوتلل ماهفتسالا «مهاوجنو مهرس ملعي هللا نأ اوملعي ملأ#» ناسحالاو ناميالا ىوعد يف
 هب نوثدحتي امو « مهرودص يف هنوفخي ام 3 مهلاوحأو مهرارسأ ملعي هللا نأ نوقفانملا ءالؤه ملعي ملأ يأ

 ؟ ساوحلاو راصبألاو عاهسألا نع باغ ام ءيش هيلع ىفخي ال يأ «بوسيغلا مالع هللا نأو+ ؟ مهنيب

 يف نينم ملا نم نيعربتملا نيعوطتملا نوبيعي يأ 4تاقدصلا يف نينمؤملا نم نييعوطملا نوزملي نسيذلا»
 مهتقاط الإ نودجي ال نيذلا نوبيعيو يأ «مهنم نورخسيف مهدهج الإ نودجي ال نيذلاوإ» مهتاقدص

 ىلإ بهذ نم ةيقوأ نيعبرأب فوع نب نمحرلا دبع ءاج : لاق سابع نبا نع يربطلا ىور مهنم نوءزهيف
 ءاجامب نمحرلا دبع ءاجام هللاو : نيقفانملا ضعب لاقف . رمت نم عاصب راصنألا نم لجر ءاجو . قي يبنلا
 مهازاج يأ «مهنم هللا رخس# ©” تلزتف عاصلا اذه نع نيينغل هلوسرو هللا ناك نإو . ءاير الإ هب

 ةرخآلا باذع وه . عجوم باذع يأ «ميلأ باذع مملو» "”ةلكاشملا باب نم وهو مهتيرخس ىلع
 مل مأ نيقفانملا ءال ول ترفغتسا دمحم اي ءاوس يأ ربخلا هانعمو رمأ « مه رفغتستال وأ مه رفغتسا » ميقملا

 : يرشخمزلا لاق «مهل هللا رفغي نلف ةرم نيعبس مهل رفغتست نإ» مف هللا رفغي نلف مه رفغتست
 نلف هيف تغلابو مهل رافغتسالا نم ترثكأ امهم ىنعملاو "”ريثكتلل مهمالك يف لثملا ىرحم راج نوعبسلاو

 هلوسرو هللاب مهرفك ببسب محل ةرفغملا مدع يأ «هلوسرو هللاب اورسفك مسهناب كلذإ» ًادبأ مهل هللا رفغي
 ناميالل قفوي ال يأ «نيقسافلا موقلا يده. ال هللاو» رفكلا اونطبأو ناميالا اورهظأ ثيح اعينش ارفك
 يأ «هللا لوسر فالخ مهدعقب نوفلخملا حرفإ ةداعسلا ليبس ىلإ مهيدهي الو . هتعاط نع نيجراخلا

 نيح هل ةفلاخم يكل وسرلا جورخ دعب مهدوعقب كوبت ةوزغ يف هللا لوسر نع اوفلخت نيذلا نوقفانملا حرف
 ةحارلل ًاراشيإ داهجلا ىلإ جورخلا اوهركو يأ «هللا ليبسيف مهسفنأو مهاومأب اودهاجي نأ اوهركوطاوماقأو راس
 . 1948/١ فاشكلا (7) . ىنعم اههفالتخاو أظفل نتيملكلا قافتا : ةلكاشملا (؟) . 144 ٠١/ يربطلا (1)



 هو؟ رشاعلا ءزجلا

 ورب ٍِ 6 مك ددمشه و ع

 أوناكو 12د معاون ومزارع لو روت و نشات قلن ع

 ةَمياَط لِ هللا َكَعَجَر نإ ِ َنوبسُكَيأوناَك اهب ءآرحب اريشك أوكي البلف أوكحضِيلف يج َنوُهَقْم
 ةماسع# سآك سا مو

 ةرمم وأ دوعقلاب ضر ركن اودع مو : نو ادبأ ىهم أوج رحت نأ لقق جورخلل كونعتسَأَف نم

 م رخص ص مص جرس مر هاج مدرس

 ءالوُسو ل أورقك إبق لع مما نبأ تام متت دجأ لع ّلَصْمالَو هج نفل اودعقاف

 مهضعب لاق يأ «رحلا يفاورفنت ال اولاقو» قافنلاو رفكلا نم مهبولق يف امل لاملاو سفنلا فالتإ فوخو

 . ديدش رح يف ةوزغلا هذه ىلإ مهرفنتسا لكك يبنلا نأ كلذو . رحلا تقو يف داهجلا ىلإ اوجرخت ال : ضعبل

 ىلإ اوجرخي نأ اوهركو » هلوق ىلع هللا ليبسيف مهسفن اوم اوماباودهاجينأاوهركولاقامنإو: دوعسلا وبأ لاق
 نا بجي يتلا . بلاطملا فرشأو . بئاغرلا لجأ نم هنوك عم هللا ليبس يف داهجلا نآب ًاناذيإ « وزغلا
 اولاقو كدا لوصر فال دوعفلا وه يذلا افلا عتاب ارجرف ا( ةزقرك ذل هوبا اه ساعي
 رفكلا نم لاصخ ثالث اوعمج دقف ءرحلا يف اورفنت ال داسفلاو رشلاب مهنيب هب ايف ًايصاوت مهناوخإل
 ران لقول مهيلع أدر ىلاعت لاق « ا كلل نيردلا سريا يشل فاتر ردنا عدلا لالضلاو

 امم ارح دشأ داهجلا نع مكلقاثتب اهيلإ نوريصت يتلا منهج ران : دمحم اي ممل لق يأ «ًارسح دشأ منهج

 نورذحت ال مكل اهف ءرتفي ال مئاد منهج رحو . ىقبي الو لوزي ايندلا رح نإف . دوهعملا رحلا نم نورذحت
 نوصتلا كلذب عقوف . ةعاس ةقشم نم نوصت نم نأل , مهل لاهجتسا اذهو : يرشختزلا لاق ؟ منهجرران
 عم اورفنل نومهفي اوناك ول يأ «نوهقفي اوناك ولإ» "لهاج لك نم لهجأ ناك دبألا ةقشم يف
 هاير نير حسا و موتخ وام احس فاس ره ىذا نوح ل ريا ءرحلا يف يكلوسرلا
 نوكبيسو « ًاليلق نوكحضيسف : هانعم ربخلا هب داري رمأ «ًارسيثك اوسكييلو ًاليلق اوكحضيلفإ» «رانلاب
 زع هللا ىلإ اوراصو ايندلا تعطقنا اذإف ٠ اوءاش ام اهيف اوكحضيلف ليلق ايندلا : سابع نبا لاق . ًاريثك
 نونف نم اوحرتجا ام ىلع مهل ًءازج يأ «نوبسكي اوناك امب ءازجإلا"ادبأ عطقنيال ءاكب اوفنأتسا لجو
 نيقفانملا نم ةفئاط ىلإ كوبت ةوزغ نم هللا كدر نإف يأ #«مهنم ةفئاط ىلإ هللا كعجر نإف# ىيصاعملا

 نل لقف» ىرخأ ةوزغل كعم جورخلا اوبلط يأ *جورخلل كونذأتسافإ رذع ريغب اوفلخت نيذلا

 نل يأ «ًاردع يعم اولتاقت نلوإ ًادبأ داهجلل يعم اوجرخت نل مهل لق يأ هًادبأ يعماوجرخت
 راهظزال مهل مذلا ىرحجم راج . ةغلابملل يهنلا هانعم ربخ وهو « هللا ءادعأل يعم لاتقلا فرش مكل نوكي

 ىلإ اوجرخت مل نيح ةرم لوأ يعم جورخلا نع متدعق يأ «ةرم لوأ دوعقلاب متيضر مكنإإ» مهقافن
 لصت الو# نايبصلاو ءاسنلا نم وزغلا نع نيفلختملا عم اودعقاف يأ 4نيفلاخلا عم اودعقافإ كوبت
 كتالس نأ. تاجا يوفانل هلل زف. سا لع دعب لع ال نا هاذسا تان يق وسا لع

 )١( ريثك نبا رصتخم (س) 1947/7 فاشكلا (؟) 5785/79 دوعسلا وبأ ١6/7



 ةبوتلا ةروس (9) كلت

 ع
 م.م هه عمم -_-ءغ مر لل عدد ريب ربا سي سرك را مول[ سرت سو اس ص ]أ - 2. م حاس بر سس

 ع . عمك 4 راش صاع نا لا سس سو ىو هءعوم ري اسم ب م 42 يل م رع لأ ه2 م هل ال

 اولاقو منم لوطلا أولوأ كنذعتسا هلوسر عم أودهلجوهللأب أونماء نأ ةروس تلزنا اذإو 229 فتورفلك مهو

 -ٍ لم رت سل ال رتل ع رتل اص ص رس ار ممول و اماع و -ٍ 5 -ٍ م دورممد ا | ريم مور

 نكلل يو َنوُهَقَفَباَلمهف مهيولق لع عبطو فلاوخا مم أونوك ناب اوضر © نيدعتقْلا عم نكن انرَد
 5ك

 1 7 .1 ا 1 0 021 هك يسع و يس ص عسسل ةظس د ا ل ىلا سا رب جرئ ور ريع لس ساس ل سو و

 49 نوحلفمل مه كيللواو تاريخا كيللواو ميسفناو مهل ومأب اودهلجرهعم اونماع نيذلاو لوسرل

3 
 باَرعألا نم نورذعملا ءاجو 5 مظعلا زوملا كلذ اهيف نيد رلبألا ابحت نم ىرجت تن مهلهل دع مدا ماس سا  ريبيسمرو روصو لس ص ع عش عع ل2 مة

 ءاعدلاو ةرايزلل وأ  نفدلل هربق ىلع فقت ال يأ «هربق ىلع مت الوؤ» ةمحرلل ًالهأ اوسيل مهو « ةمحر
 رفكلا نونطبيو ناهيالا نو رهظي نيقفانم مهتايح يف اوناك مهنأل يأ «هلوسرو هللاب اورفك مهنإ»
 « نايصعلا يف نودرمتم مالسبالا نم نوجراخ مهقافن ىلع مهو اوتامو يأ «نوقساف مهو اوتامو»
 لاومألا نم مهيلع هب انمعنأ ام نسحتست ال يأ «مهدالوأو مهلاومأ كبجعت الو ©”لولس نبا يف تلزن
 يف اهب مهبذعي نأ ديري اهنإ ريخلا مهب ديري ال يأ «ايندلا يف اهب مييذعي نأ هللا ديري افإإ 9 دالوألاو

 رفكلا ىلع اوتوميو مهحاورأ جرخت يأ «نورفاك مهو مهسفنأ قهزتو# تابكنلاو بئاصملاب ايندلا
 ريكنتلا «ةروس تلزنأ اذإو» بقاوعلا يف ربدتلاو رظنلا نع دالوألاو لاومألاب عتمتلاب نيلغشنم
 هللاب اونمآ نأب يأ هه لوسر عم اود هاجو هللاب اونمآ نأ» نأشلا ةليلج ةروس تلزنأ اذإو يأ ميخفتلل

 يأ «مهنم لوطلا اولوأ كنذأتسا# نيدلا زازعإو قحلا ةرصنل لوسرلا عم اودهاجو , نيقيو قدصب

 نيذلا عم نكن انعد يأ «نيدعاقلا عم نكن انرذ اولاقوإ ريثكلا لاملاو ىنغلا ولوأ فلختلا يف كنذأتسا

 يأ «فلاوخلا عم اونوكي نأب اوضر# ًامذو مهل ًاحيبقت ىلاعت لاق .رذعل اودعقو وزغلل اوجرخي مل
 متخ يأ «مهبولق ىلع عبطو#» تويبلا يف اوفلخت نيذلا ةزجعلاو ىضرملاو ءاسنلا عم اونوكي نأب اوضر
 يفامو « ةداعسلا نم لوسرلا ةعاطو داهجلا يف ام نومهفي ال مهف يأ «نوهقفي ال مهفإب اهيلع
 لاق «مهسفنأو مهلاومأب اودهاج هعم اونمآ نيذلاو لوسرلا نسكل# ةواقشلا نم هنع فلختلا

 يف سفنلاو لاملا اولذب ثيح « هنم دضلاب نينمؤملاو لوسرلا لاح نيب, نيقفانملا لاح حرش امل : يزارلا
 مهنمريخ وه نم دهاج دقف « اودهاجي ملو ءال ؤه فلخت نإ : ىنعملاو " هيلإ برقتلاو هللا ناوضر بلط
 « ايندلا يف ةمينغلاو رصنلا : نيرادلا عفانم مه يأ 4تاريخلا مهل كئئوأو» ًاداقتعاو ةين صلخأو
 تانج مه هللا دعأ# بولطملاب نوزئافلا يأ «نوحلفملا مه كنئئوأو# ةرخآلا يف ةماركلاو ةنجلاو
 رابنألا اهروصق تحت نم ىرجت نيتاسي مهداهجو مهنا ىلع مهل هللا دعأ يأ «رابتألا اهتحت نم يرجت

 ميظعلا رفظلا وه كلذ يأ «ميظعلا زوفلا كلذإل ًادبأ ةنجلا يف نيثبال ىأ «عاهيف نيدلاخ»

 )١( يزارلا (؟) . قباسلا لوزنلا ببس رظنا 17//١619



 هوو رشاعلا ءزجلا

 سمسا سو ما جر وِ ع 00 هه ل حلل ل ا

 ءاَقعشلا لع سَ هي مبدعه أورفك يذل بيصيس ,هلوسرو هللا أوبدُك َنيِدْلأ دعو مهل دذؤيل

 0 2 أوحصت اذِإ جرح َنوُقفنيام َنودياَل نبذل َلعاَلَو ئظضرملا لعالو

 هل1 8و82 6 جد ام د مل عيب صور سرج سم م ءمااسل م ل 0
 مهنيعأد أولو هْيَلع ركل ام دجأ ال تف مهلمحتل لون َم اذ | َنيدْلا لعالو © محر ٌروُفَع هللا

 مدر ا.

 هايف مهو َكَنونذعتسي َنيْذَلألع ليبسلا امنإ * توقفنب ام أودي الأ نزح عمدلا نم ٌضيْفَن
 م رم وام م ىلا همم

 4 نول اَل مه ميول لع هللا عبطو فلاوحا عم أونوكي نأب أوُضر

 اولحتنا نيذلا بارعألا نم نو رذتعملا ءاج يأ «بارعألا نم نورّدعملا ءاجو# هءارو زوف ال يذلا

 بارعألا نم نيقفانملا لاوحأل نايب اذهو . داهجلا كرت يف ىأ مهل نذؤيل» داهجلا نع اوفلختو راذعألا

 فلختتلا يف اونذأتسا « نافطغ »و « دسأ » مه : ىواضيبلا لاق « ةئيدملا لهأ نم نيقفانملا لاوحأ نايب دعب

 اوبذك نيذلا داهجلا نع دعقو يأ «هلوسرو هللا اوبذك نيذلا دعقو#» "'”لايعلا ةرثكو دهجلاب نيرذتعم

 اورفك نيذلا بيصيسو مهفلخت نع اورذتعي ملو اودهاجي مل موق مهو . ناميالا ىوعد يف هلوسرو هللا
 ميلأ باذع نامييالا ىوعد يف نيبذاكلا نيفلختملا ءال ؤه لائيس يأ ديدش مهل ديعو «ميلأ باذع مهنم

 ىلع سيل يأ «ىضرملا ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل# ةرخآلا يف رائلاو « ايندلا ىف رسألاو لتقلاب

 ىلع الو» مهضرم وأ مهزجعل داهجلا نوعيطتسي ال نيذلا نيزجاعلا ىضرملا ىلع الو . نينسملا خويشلا

 اذإ» دوعقلا ف مثإ يأ «جرحإ داهجلل ةقفن نودجي ال نيذلا ءارقفلا يأ 4نوقفني ام نودجي ال نيذلا

 ملو . مهوطبثي ملو سانلاب اوفجري ملف ؛ حلاصلا لمعلاو نامييالا اوصلخأ يأ «هلوسرو هَللاو حصن
 نم نينسحملا ىلع ام راذعأ باحصأ مهنأل وزغلا اوكرت اذإ جرح ءال ؤه ىلع سيلف « نتفلا اوريثي
 اوحصن مهخأل نينسحملاب مهفصو : ليهستلا يف لاق ليبس مهتبتاعم ىلإ الو حانج مهيلع سيل يأ «ليبس
 بتاعل ليبس ال : هانعم نأل مالكلا غيلب نم اذهو . "”موللاو فينعتلاو ةبوقعلا مهنع عفرو « هلوسرو هلل

 لهأ ىلع عسو ثيح ةمحرلاو ةرفغملا ميظع يأ #ميحر روفغ هللاو# لثملا ىرجم راج وهو « مهيلع
 هللا لوسر عم وزغلا اودارأ نيذلا نيئاكبلا يف:تلزن «مهلمحتل كونأ ام اذإ نيذلا ىلع الو راذعألا

 يو هللا لوسر اوتأ راصنألا نم ةعبس نوءاكبلا مه : يواضيبلا لاق هيلع مهلمحي ام لَو لوسرلا دجي ملو
 مهو اولوتف هيلع مكلمحأ ام دجأ ال : مالسلا هيلع لاقف . كعم وزغن انلمحاف جورخلا انرذن دق : اولاقو

 اولوتإ» باودلا نم هيلع مكلمحأ ام يدنع سيل يأ هيلع و

 اماودجي الأ» نزحلا ةدش نم ًاعمد ليست مهنيعأو اوفرصنا يأ «أنزح عمدلا نم ضيفت مهنيعأو
 ليبسلا افإ9 هيلع مهلمحي ام لوسرلا دنع نكي ملو « « مهوزغل هنوقفني اماودجي مل مهنأل يأ «نوقفني

 )١( يواضيبلا .١7 ) )7يواضيبلا (") . 4" /؟ ليهستلا 77١
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 مهو فلختلا يف كنونذأتسي نيذلا ىلع جرحلاو مئبالا امن يأ «ءاينغأ مهو كنونذأتسي نيذلا ىلع

 عم اونوكي نأب اوضر يأ 4فلاوخلا عم اونوكي نأب اوضرإ# مهانغل قافنيالا ىلعو داهجلا ىلع نورداق

 ال كلذل مهف اهيلع متخ يأ #نوملعي ال مهف مهبولق ىلع هللا عبطو# ةزجعلاو ىضرملاو ءاسنلا

 . نودتهي

 . قاقتشالا سانج مالعو ملعي نيب «بويغلا مالعو .. ملعيط-١ : هعغالتلا

 . ميخفتلاو ليوهتلل باذع يف نيونتلا «ميلأ باذع مهلو» - ؟
 . ةيوستلا ىلإ هتقيقحنع رمألاجرخ دقو.بلسلا قابطامهنيب# مهل رفغتسنال وأ مهل رفغتسا» -

 . ةلباقملاب ىمسي ام ةيعيدبلا تانسحملا نم هيف «ًاريثك اوكبيلو ًاليلق اوكحضيلف» - 5

 هيفف لاجرلا ليحر دعب يحلا راد يف تامقملا ءاسنلا : فلاوخلا «فلاوخلا عم اونوكي ناباوضر#- ه

 يحلا تويب رخاوأ ف نوكت ةدمعألا يهو فلاوخلاب نه ًاهيبشت 2 ءاسنلا يمس امنإو 3 ةراعتسا

 . "تويبلا يف نوكت يتلا فلاوخلاب تويبلا موزل ةرثكل نههبشف

 هدافأ مهنأشب ءانتعا ماعلا ىلع صاخلا فطع نموه «مهلمحتل كوتأ ام اذإ نيذلا ىلع الو - ؟
 (”يسولألا

 ىرجم راج نيعبسلا ظفل «ةرم نيعبس مهل رفغتست نإ# ىلاعت هلوق دنع يرشحمزلا لاق : هدُياَف

 : بلاط يبأ نب ىلع لاق ريثكتلل برعلا مالك يف لثملا

 يصاونلا يدقاع ًافلأ نيعبس يصاقلا نباو صاعلا نحبصأل

 . "برعلا بيلاسأ ىلع ًايرج ةغلابملل وه الو . ددعلا ديدحتل سيل اهركذف

 رافغتساو ءاعد تيملا ىلع ةالصلا نآل « نيقفانملا ىلع ا 0 هيبنت

 0+ نادل نمددع يرفطعو: كلو نق ع سأ نأ تي ىف حال تال كا

 نيل نيل ديل

 )١( يضرلا فيرشلل نايبلا صيخلت ١48 . )7١( يناعملا حور ٠١/164 . )"( فاشكلا ١/556
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 ىلإ . . مكل نمؤن نل اورذتعت ال لق مهيلإ متعجر اذإ مكيلإ نورذتعي# : ىلاعت هللا لاق
 . ).١١( ةيآ ةياهن ىلإ (44) ةيآ نم «ميكح ميلع

 كلت نودكؤي اوءاجو داهجلا نع اوفلخت نيذلا , نيقفانملا نع ثدحتت تايآلا لازت ال : ةبسانملا
 ًاركو نوكيل هونب يذلا «رارضلا دجسم» نيقفانملا دئاكم نم ىلاعت ركذ دقو « ةبذاكلا ناميألاب راذعألا
 « ىوقتلا نم ساسأ ىلع ديشي مل هنأل . هيف ةالصلا نم كك هيبن رذحو . نيملسملاو مالسرالا ىلع رماتلل

 دجسم مساب رهتشا دقو « نيملسملا ةدحو قيرفتلو « قافنلاو قاقشلا لهأل ًازكرم نوكيل ينب امإو

 . رارضلا

 ىلع قلطي دقو , رذقتسملا ثيبخلا ءىشلا : سجرلا «سجرإ» متعجر «متبلقنا» : : ستفللا

 لاق يبارعأ عمج «بارعألا» ًاراهنوأ ًاليل هيلإ يوأي ناكم لك ىوأملا : يرهوجلا لاق «مهاوأمو» سجنلا
 بلطي ًايودب ناك اذإ يبارعأ لجرو . برعلا هعمجو برعلا يف هبسن ناك اذإ يبرع لجر لاقي : ةغللا لهأ

 ء برع مهف ةيبرعلا ىرقلا نطوتسا نمف « مهيلاوم نم وأ برعلا نم ناك ءاوس « ًالكلاو ثيغلا طقاسم

 مارغلا نم هلصأو نارسخلاو مرغلا . مرغملا «ًامرغم» قحأو ىلوأ «ردجأإ ”بارعأ مهف ةيدابلا لزن نمو
 اودرجت مهنأكف درجتلاو ةسمالملاو نيللا نم ةملكلا لصأو اورمتساو اوتبث «اودرم» "”ءىيشلا موزل وهو
 #نوجرمو هل ةيحل ال درمأ مالغو « هيلع قرو ال درمأ نصغو « اهيف تبن ال ءادرم ةلمر هنمو . قافنلل

 ةلواحم : رارضلا «ًارارضإ لمعلا اورخأ مهنأل ةئجرملا هنمو هترخأ يأ هتأجرا : لاقي ريخأتلا : : ءاجرإللا

 اذك هل تدصرأ لاقي راظتنالاو بقرتلا : داصرإلا «ًاداصرإإّه( رارض الو ررض ال ) ثيدحلا فو رضلا
 ام : «فرجإ هنم اند اذإ اذك ىلع ىفشأ هنمو ريفشلاو فرحلا : افشلا «افشإ هب هل ًابقترم هتددعأ اذإ
 عالتقا وهو فرجلا نم هلصأو طوقسلا ىلع فرشم نيط فارطألا ىلع ىقبيو ةيدوألا نم لويسلا هفرجت
 . رئاه هلصأو طقس اذإ ءانبلا روهت : لاقي طقاس «راه# هلصأ نم ءىثلا

 هللا لوسر جرخ املف ٠ بهرتو ةيلهاجلا يف رصنت دق "' بهارلا رماعابأ ٠ نأ يور : : لولا بيس
 رماعابا هلك يبنلا هامسو  مهعم كتلتاق الإ كنولتاقي ًاموق دجأ ال : لاقو هتساير تبهذ هنأل هاداع كي
 نم متعطتسا امب اودعتسا نأ نيقفانملا ىلإ لسرأو « ماشلا ىلإ جرخ نينح ف نزاوه تمزنا املف - قسافلا
 اونبف . هباحصأو ًادمحم ٍجرخأف مورلا دنجب ينآف رصيق ىلإ بهاذ ينإف ًادجسم يل اونباو ٠ حالسو ةوق

 , ةجاحلاو . ةلعلا يذل ًادجسم انينب انإ : اولاقف لي هللا لوسر اوتأو « ءابق دجسم بناج ىلإ ًادجسم
 ربخأو « نآرقلا هيلع لزنف مهيتأيف هسبليل هبوثب اعدف . هيف انل يلصتف أنيتأت نأ بحن انإو « ةريطملا ةليللاو

 دجسملا اذه ىلإ اوقلطنا : مح لاقو ةباحصلا ضعب ةقئاعدف « هب اومه امو رارضلا دجسم ربخ هلوسر هللا
 ًادجسم اوذختا نيذلاو# تلزن هيفو . هلهأ هنع قرفتو هومدهو هوقرحف هيلإ اوبهذف . هوقرحاو هلهأ اظلا

 . ةيآلا "6# . . ارارض

 )١( يزارلا ١5/  . 1508ينطقرادلا هاور(#) 4*5 /4 يبطرقلا (؟) .
 ) )4لوزتنلا بابسأ (©) . ةكئالملا هتلسغ يذلا ةلظنح دلاو وه ١49
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 ا ملل اشو موك جا مراةكمس هما اء

 لما ىو ربخأ نم انادي َنموُ قل ورذَتعَ ل لشمس معبر اذ ركل ٌنورذَتعَي

 مس يم مارب همس م ولَمعَت < ربا ريل سصراس سلا سي شامر جرب ريربا ا رعسر

 اذِإ كَل هلآب َنوُفلْحَيَس © َنوُلَمعَ مكاين ةدلهشلاو يبل ملع لِ نودرت مث ,هلوسرو
 9 هلل 82عاما 7 رووا مار 2 00 م١ وم 2ك

 دير أو اك امي 0 23 ”ةتاشرلا سأضع 00
 ل4 " -ءاع ءقرم را حس

 موا د م ع هم ع خت اس رك

 بالا نير 121101010111

 نع نوفلختملا ءالؤه مكيلإ رذتعي يأ «مهيلإ متعجر اذإ مكيلإ نورذتعي» : رثسيمللا
 ال مهل لق يأ «مكل نمؤن نل اورذتعت ال لقإ» مكداهجو مكرفس نم مهيلإ متعجر اذإ كوبت ةوزغ
 يف امو مكلاوحأب هللا انربخأ دق يأ «مكرابخأ نم هللا انأبن دقإ نولوقت ايف مكقدصن نلف اورذتعت

 ايف مكلمع هلوسرو هللإ ىريسو يأ «هلوسرو مكلمع هللا ىريسو#» قافنلاو ثبخلا نم مكرئاض

 نوعجرت مث يأ «ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ نودرُت مثإل ؟ هيلع نوميقت مأ مكقافن نم نوبوتتأ « دعب
 متنكامب مكئبنيف» ةيفاخ هيلع ىفخت الو « ةينالعلاو رسلا ملعي يذلا ىلاعت هللا ىلإ مكتامم دعب

 لداعلا ءازجلا اهيلع مكيزاجيو . اهلك مكلامعأب هيدي نيب مكفوقو دنع مكربخيف يأ «نولمعت
 اذإ يأ «مهيلإ معبلقنا اذإ9 نوقفانملا ءالؤه هللاب مكل فلحيس يأ «مكل هللاب ن وفلحيس#»
 نع اوضرعتلو مهنع اوحفصتل يأ «مسهنع اوضرعثل» ةبذاكلا راذعألاب نيرذتعم كوبت نم مهيلإ متعجر

 اوراتخاامو مهولخو . بانتجاو تقم ضارعإ مهنع اوضرعأف يأ «مهنع اوضرعأف# مهمذ

 : لاقف ةلعلا ىلاعت ركذ مث ©” مالسلاو مالكلا كرت ديري : سابع نبا لاق قافنلاو رفكلا نم مهسفنأل

 يه منهج ىلإ مهريصم يأ «منهج مهاوأمو» مهنطاب ثبخل رذقلاك مهنأل يأ «سجر مهنإ»
 نم هوبستكا امو « ايندلا يف مهقافن ىلع مهل ءازج يأ «نوبسكي اوناك اب ًءازج» مهاوأمو مهنكسم

 « ةبذاكلا مهريذاعمب رارتغالا نم ريذحتللو مهبذك نايبل هررك #مهنع اوضرتل مسكل نوفلحي# ماثآلا
 موقلا نع ىضري ال هللا نإف مهنع اوضرت نإفإ» مكاضر اولانيل ناميألا مظعأب مكل نوفلحي يأ

 ٍعضوف : : دوعسلا وبأ لاق مهيلع طخاس هللا نآل مهعفني ال مكاضر نإف مهنع متيضر نإف يأ 4نيقسافلا

 أارفك دشأ بارعألا# ©”ةعاطلا نع جورسخلاو قسفلاب مهيلع ليجستلل ريمضلا عض ةوم نيقسافلا
 ةلقو « مهبولق ةوسقو مهئافجلا ٠ رضحلا لمأ نم ًاقافت مظعأو ارفك دشأ -ودبلا لهأ  بارعألا كانو

 ىلوأ مهو يأ «هلوسر ىلع هللا لزنأ ام دودح اوملعي الآ ردجأو# حالصلاو ريخلا لهأل مهتدهاشم

 ًاقافنو ًارفك دشأ اوناك اغإو : رحبلا يف لاق عئارشلاو ماكحألا نم هلوسر ىلع هللا لزنأ ام اوملعي الأب

 )١( يزارلا ١/ . 154دوعسلا وبأ (؟) .
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 نم ٍبارعالا نيو © ميلع عببمس هللاو ءوسلا ةرياد مهيلع رياودلا ركي صبرتيو امرغم قفنيام ذي نم
 رييررب ىرعر ل دود 0 ل رم ىو م مو رواعم و م 95 هءصورمص يم م ع 6ع

 مهلخذديس مهلة اهنإ الأ لوسرلا تاوَلصو هلآ دنع تلبرق قفنبام خيو رخآلا موبلأو هلل يؤم
 0007 2 2 م.م رو م ِظ ص ري ع6 م 1 سمس م مرسوم ل ري جاوب ربص سس مو

 مهوعبتانيذلاو راصنأالأو َنيرجلهمْلاَنم َنولوأْلا نوفل © م -ر روم هلا نإ: هتحر ىف هل
١ 

 ا رواموة د لآ
 ُث ١

 ع - 000 2-2 م سر م جرم لوس و م8 سرروس 2س ماس 0000-0

 ءاملعلا ةدهاشم نع مهدعبلو « اوءعاش اك اوأشن دقف 8 بدؤم الو سئاس الب مهتيبرتو مهشيطو مهرخفل

 «ميكح ميلع هللاو» 7 ةئيدملا يقفانم نم رفكلاب ًاناسل قلطأ اوناكف . هلوسر ةنسو هللا باتك ةفرعمو

 بارعألا ءالؤه نمو يأ «ًامرغم قسفني ام ذختي نم بارعألا نموإ» هعنص يف ميكح هقلخب ميلع يأ
 ًاباوث هلوجري الف ًاباستحا هقفني ال هنأل « ًانارسخو ةمارغ هب قدصتيو هللا ليبس يف هفرصي ام دعي نم ءالهجلا
 ةرئاد مهيلع» ةقفنلا ءابعأ نم صلختيل ايندلا بئاصم مكب رظتني يأ «رئاودلا مكب صيبرتيو»
 يأ #ميلع عيمس هللاوإ كالهلاو باذعلا رودي مهيلع يأ مهيلع ءاعدلل ةيضارتعا ةلمج «ءوسلا

 قّدصي نم بارعألا نمو يأ «رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نم بارعألا نمو مهلاعفأب ميلع محلاوقأل عيمس
 يأ «هللا دنع تابرق قفتي ام ذختيو#» نيقفانملا كئلوأ سكع ىلع توملا دعب ثعبلابو هللا ةينادحوب

 لوسرلا ءاعد يأ «لوسرلا تاولصوإ# هتبحمو هللا اضر نم هبرقي ام هللا ليبس يف قفني ام ذختيو

 اذه نإ الأ يأ رمألاب ءانتعالا ىلع هيبنتلل حاتفتسا ةادأ «الآ» «مهل ةبرق اهنإ الأ» هل هرافغتساو
 يأ «هتمحر يف هللا مهلخديس» نيصلخم اهوقفنأ ثيح مهبر اضرل مهبرقت ةميظع ةبرق قافنإللا
 مهب ميحر هتعاط لهأل روفغ يأ 4ميحر روفغ هللا نإ نيقتملل اهدعأ يتلا هتنج يف هللا مهلخديس

 ةرجهلا يف نولوألا نوقباسلاو يأ «راصنألاو نيرجاهملا نم نوسلوألا نوقباسلاو» ةعاطلل مهقفو ثيح

 مهقيرط اوكلس يأ «ناسحإب مهوعبتا نيذلاو» "”ةباحصلا نم ناميالا ىلإ اوقبس نيذلا . ةرصنلاو

 مهنع هللا يضرإ ةمايقلا موي ىلإ مهجبن ىلع راس نمو نوعباتلا مهو . ةنسحلا مهتريس يف مهب اودتقاو

 ىعسي يتلا بتارملا ىقرأ اذهو . مهاضرأو مهنع هللا يضر يأ ناوضرلاو نارفغلاب دعو «هنع اوضرو

 هللا يضر : يربطلا لاق مهيضريو مهنع ىلاعت هللا ىضري نأ نوسفانتملا اهيف سفانتيو ٠ نونم ملا اهيلإ

 مه دعأو# ناميالاو ةعاطلا ىلع باوثلا نم محل لزجأ امل هنع اوضرو « هيبن مهتباجإو هايإ مهتعاطل مهنع
 راهخألا اهروصقو اهراجشأ تحت نم يرجت تانج ةرخآلا يف ممل دعأو يأ «راهنألا اهتحت يرجت تانج

 يذلا زوفلا وه كلذ يأ «ميظعلا زوفلا كلذإل ءاهتنا ريغ نم اهيف نيميقم يأ «أدبأ اهيف نئيدلاخ»
 نكلو ٠ نيقباسلا ءال ؤه لاح نيب . نينم ؤملا بارعألا لئاضف ىلاعت نيبامل : رحبلا يف لاق هءارو زوف ال

 عيمج مهنا هانركذ امو نيتلبقلا ىلا اولص نيذلا مه : ليقو ناوضرلا ةعيب اوعياب نيذلا مهنا يبعشلا نع يور (1) . طيحملا رحبلا )١(
 . يزارلا رخفلا هراتخاو يربطلا هحجر اموه ةرصنلاو ةرجهلا يف نوقباسلا مهو ةباحصلا



 ةبوتلا ةروم (4) دلل

 3 ع
 4 رادو عاب ج21 م ليهم هدو رامم 2 205 مارد يض 2 2 موك توا س رلث سحم نا 0: 9

 مهملعن نحن مهلعتال قافنلا لع ودرم ةنيدملا لهأ نمو نوقفلنم با رعالأ نم ملوح نمو (ي) مدظعل
 رب رك سس ج لسع ة رع هام ء 4 ريم م يم سا مرر ىرلا ود هع ل سا

 احللص المح أوطلخ مهيونذي ًاوفرتعأ نورخناةو 027 ييظع باذع ىلإ نودري مث نيت مهب لعنس
 ره ما رع لم ع ل دك ل ماو م ما. 0 عدو عمد م2 ع همم 2 رس 122 مصاص يت ساس ساس ل

 مييك زتومهره ةقدص مهوما نم ذخ 05 ميحر روفغ هللا نإ مييلع بوتي نأ هلآ ىسع ائيس رخاء و

 ط 0-0
 هام مرموق م عموم مل مو 2 واسال واد ومآ هي م 3 ملع مم ج22 طم 200 ا سمصمص سام م 2
 نع ةبوتلا لبقي وه هللا نأ اوملعي, رلأ 079 ميلع عيمس هللأو ممل نكس كتؤلص نإ مييلع لصو أبي

 رهلوسرو كلمت هللا ىريسف أولا لقو ([9 محلا باَوتاَوه هلا َنأو تلكَدصلا ذخأيو ءهدابع ربا رس و 2# ممم ص اص وب ل ع 200 ع

 «رامخألا اهتحت يرجت تانج ممل دعأوإ» لاق انهو « مه ةبْرَقاهنإ الأ» لاق كانهف نيءانثلا نيب ام ناتش
 نم مكلوح نموإل ”4ميظعلا زوفلا كلذإل متخ انهو «ميحر روفغ هللا نإ» متخ كانهو
 مكلزانم نم ةبيرق مهلزانم بارعألا نم نوقفانم ةنيدملا لهأ اي مكلوح نمو يأ «نوفقفانم بارعالا

 قافنلا يف اول يأ «قافنلا ىلع اودرم» ًاضيأ نوقفانم ةنيدملا لهأ نمو يأ «ةنيدملا لهأ نمو»

 الوب "بهارلا رماعوبأو . سالجلاو . لولس نبا مهنم اوتبثو هيلع اونرم : سابع نبا لاق هيلع اورمتساو
 « نيريثك ىلع مهرمأ ىفخي ثيحب قافنلا يف مهتراهمل دمحم اي تنأ مهملعت ال ىأ * مهملعن نحن مهملعت
 توملا دنعو . رسألاو لتقلاب ايندلا يف يأ «نيترم مهبذعنسإ مهلاوحأ نع كربخنو مهملعن نحن نكلو
 هللا هدعأ يذلا . رانلا باذع ىلإ نودري ةرخآلا يف مث يأ «ميظع باذع ىلإ نودرُي مث ربقلا باذعب

 نع اورذتعي ملو مهبونذب اورقأ نورخآ موقو يأ «مهبونذب اوفرتتعا نورخآو# راجفلاو رافكلل
 لب مهقافنل ال كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيملسملا نم موق مه : "”يزارلا لاق ةبذاكلا ريذاعملاب مهفلخت
 قباسلا مهداهج اوطلخ يأ 4ًائيس رخآو ًاحلاص ًالمع اوطلخإ اوباتو اولعف ام ىلع اومدن مث . مهلسكل

 هللا ىسعو ةرملا هذه كوبت ةوزغ نع مهفلخت وهو ءيسلا لمعلاب تاوزغلا رئاسل لوسرلا عم مهجورخو
 هللا بوتيس : هانعمو بجاو هللا نم ىبسعو : يربطلا لاق مهيلع بوتي هللا لعل يأ «مهيلع بوعي نأ

 نملوفع وذ يأ «ميحر روفغ هللا نإ» '* تفصو ام ىلع يجرتلا ىنعمب برعلا مالك يف هنكلو 3 مهيلع

 نم دمحم اي ذخ يأ «اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهفلاومأ نم ذخإ بانأ نمل ةمحرلا ميظع . بات

 مهتانسح ةقدصلا كلتب يمنتو ٠ راضوألاو بونذلا نم اهم مهرهطت ةقدص مهبونذب اوفرتعا نيذلا ءال ؤه

 ةرفغملاب مهل عداو يأ « مل نكس كتالص نإ مهيلع لصو © راربألا نيصلخملا بتارم ىلإ اهب اوعفتري ىتح
 «ميلع عيمس هللاو» مهل ةمحر «مهف نكس : سابع نبا لاق مل ةنينأمط كرافغتساو كءاعد نإف

 ملأ يأ ريرقتلل ماهفتسالا «هدابع نع ةبوتلا لبقي وه هللا نأ اوملعي ملأ مهتاينب ميلع مهلوقل عيمس يأ
 يأ 4*تاقدصلا ذخأيو» ء هدابع نم بات نم ةبوت لبقي يذلا وه ىلاعت هللا نأ نوبئاتلا كئلوأ ملعي

 )١( يزوجلا نبا ريسفت (؟) . 4؟ /ه رحبلا */ 44١ . )"( يزارلا ١75/15 . ) )5يربطلا 1١/١١



 هوا رشع يداحلا ءزجلا

 م هما ورا ل ريس 5 ب 8 دود وو ريبشسش وع همالم يم 2 م هدو هس سام ل 0

 توج نورخاءو يو نولمعت متنكأمب مكين ةدنهشلاو بيغلأ مللع لإ نودرتسو نونمؤملاو
 دك

 افا ادمينم ادا َنلآَو ١ كح مطوع بويمن أ ينل
 و دم لي هر همم رات ريس و ساس سي ياسو رخل ع حا ص رس ١ سرع صوص

8 
 راطج , 2. نبل ريض ص يس وجرب ص

 2. دهس هلو حا اّلِإاندَرَأ نإ َنْمِلحيلَو لبق نمرهلوسرو هلل براحْنمْلاداصرإو َننِمَومْلاَنيباقي فو
 هر -

 0 0 ةامآ ا وما تاك. سعت و سس 2 هد ,كم تى مع مرم ح2

 ةبوتلا لوبقب رثأتسملا هدحو هللا نأو يأ #ميحرلا باوتلا وه هللا نأو# ةينلا صلخأ نمب اهلبقتي

 هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو# «بوتلا لباق بنذلا رفاغإ» هلوقل . ةمحرلاو
 هللا ىلع ىفخت ال مكلامعأف لامعألا نم متتش ام اولمعا يأ ديعولل ةنمضتمرمأ ةغيص «نونمؤملاو

 ىلإ نودرتسو يأ 4ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ نوُدرتسو# نينم ؤملاو لوسرلا ىلع باسحلا موي ضرعتسو
 ًاريخ نإ مكلامعأ ىلع مكيزاجيف يأ «نولمعت متنكامب مكيبنيف# ةيفاخ هيلع ىفخت ال يذلا هللا

 رهظي نأ ىلإ نورخؤم نيفلختملا نم نورخخآو يأ «هللا رمأل نوجرُم نورخآوإ رشف ًأرش نإو . ريخف
 ىلإ اوعراسي مل , ةيمأ نب لالهو « عيبرلا نب ةرارمو , كلام نب بعك مه : سابع نبا لاق مهيف هللا رمأ
 اوراصف ء مهيلع مالسلاو مهمالك نع ِةيكي يبنلا ىهنف ء ردب باحصأ نم اوناكو . راذتعالاو ةبوتلا

 نود دبعلا ىلع بوتيوةبوتلا لبقي يذلاهدحو ىلاعت وهف. مهتائيس نعزواجتي نأ ىلإ "'ىلاعت هرمأل نيئجرم
 رفغيو ةبوتلل مهقفوي نأ امإو . اوبوتي مل نإ مهبذعي نأ امإ يأ 4مهيلع بوتيامإو مهبذعيامإ# هريغ
 هلوق يف نوروكذملا ةثالثلا ءال ؤهو ١ مهب هلعفي ايف ميكح مهلاوحأب ميلع يأ 4ميكح ميلع هللاو» مهل
 مهتبوت تلزن ىتح سانلا مهرجهو ةليل نيسمخ مهرمأ فقو دقو هاوفلخ نيذلا ةئالثلا ىلعوإ» ىلاعت
 اعمجم اونتبا ىتح مارجإالا يف اوغلاب ةعامج نيقفانملا نمو يأ «ارارض ادجسم اوذختا نيزذلاو# دعب

 «رارضلا دجسم» مساب رهتشا دقو , "”نينمؤملل ةراضم ادجسم هومسو «. رشلا هيف نوربدي
 ةعامج هتطساوب نوقرفي يأ «نينمؤملا نيب ًاقيرفتوإ» هنوفخي يذلا رفكلل ةرصن يأ «ًارسفكو»
 ًاراظتناو ًابقرت يأ «لبق نم هلوسرو هللا براح نمل ًاداصرإوإ ءابق دجسم نع مهنوفرصيو « نينمّوملا
 يذلا وهو . مهعم كتلتاق الإ كنولتاقي ًاموق دجأ ال : هللا لوسرل لاق يذلا قسافلا رماع يبأ مودقل
 ًادجسم اونب نيقفانملا نم سان مه : كاحضلا ةياور يف يربطلا لاق هل ًالقعم نوكيل دجسملا ءانبب مهرمأ
 دمحم ىلع رهظ مدق اذإو ؛ هيف ىلص رماع وبأ عجر اذإ : نولوقي اوناكو نيملسملاو هللا يبن هب نوراضي ءابقب

 نم « ناسحبالاو ريخلا الإ هئانبب اندرأ ام نمسقيلو يأ ©« ىنسح ا الإ اندرأ نإ نفلحيلو» ؟”هيلع بلغتو

 كلذ يف مهبذك ملعي هللاو يأ «ن وبذاكل مهنإ دهشي هللاو# نيلصملا ىلع ةعسوتلاو . نيكسملاب قفرلا

 ال» .لاقف رارضلا دجسم يف ةالصلا نع هلوسر ىلاعت ىهن مث « ديكأتلا ةدايزل ماللاو نإب ىتأو . فلحلا

 )١( يربطلا (”) . لوزنلا ببس رظنا (؟) . ؟948 /؟ دوعسلا وبأ ١١/58
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 سبح ل يام سس يم صورا اس ج2 يل سة دوم. ث ردم ةاماملع خم مو

 ري ِناَوُضِرَو هلأ نم ئوُقت لع ,هتليتب سسأ نأ .تيرهطملا بحي هلو ا نأ نوبحي

 000000 ا طع --ٍ مسا مل ريم سورا اس عك حج

 0 نييلاظلا َموَقْلا ىديم ال لأدب فيرا لَم فر اًمَض ل رهتلينب سسأ نم مأ

 سا مرعع ءل وو ريب ص كالعا خ2 ملا ع صرع ع

 45 مكَح ملط هلا مهبولف طق نأ آلِ مييولُك ىف هبير أون ىذْلا مهتليذب لاّربال

 سسأ دجسملا» قافنلا لهأل ًالقعم نوكيل الإ نبي مل هنأل ًادبأ دمحم اي هيف لصت ال يأ «أدبأ هيف مقت

 ىأ «موي لوأ نم هتعاطو هللا ىوقت ىلع ينب يذلا ءابق دجسمل يأ مسقلا مال ماللا #«ىوقتلا ىلع

 رارضلا دجسم نم هيف ىلصت نأب ردجأو ىلوأ يأ «هيف موقت نأ قحأ# هئانب يف ءىدتبا موي لوأ نم
 اورهطتي نأ نوبحي راصنألا مهو  ءايقتأ لاجر دجسملا اذه يف يأ «اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف»
 ىلاعت راشأ مث « ةنطابلاو ةرهاظلا ةراهطلا يف نيغلابملا يأ #نيرهطملا بحي هللاو# يصاعملاو بونذلا نم

 «ناوضرو هللا نم ىوفت ىلع هناينب سسأ نمفأ# : لاقف رارضلا دجسم ىلع ىوقتلا دجسم لضف ىلإ
 ةعاطلاب هتاضرمل بلطو ىلاعت هللا نم فوخو ىوقت ىلع هنايئب سسأ نم له : ىنعملاو راكنإلل ماهفتسالا

 داو فرط ىلع هناينب سسأ يذلا اذه مأ ريخ كاذ له يأ «راه فرج افش ىلع هناينب سسأ نم مأريخ#»

 ال هللاو» منهج ران يف ءانبلا هب طقسف يأ منهج ران يف هب راهئاف» ؟طوقسلا ىلع فرشم عدصتم

 ىلع ةميركلا ةيآلاو « داشرلا ليبس مهمدبم الو « دادسلا ىلإ نيملاظلا قفوي ال يأ #*نيملاظلا موقلا يده

 نم له ىنعملاو . لالضلاو قافنلا لهأ لمعو . ناهيالاو . صالخإالا لهأ لمعل ليثمتلاو هيبشتلا ليبس
 لبجلا وأ يداولا فرط هبشي يذلا قافنلاو لطابلا ىلع هسسأ نمك صالخإالاو ىوقتلا ىلع هنيد ناينب سسأ

 لهأ بولق يف لازي ال ىأ «مهولق يف ةبير اونب يذلا مهئاينب لازي ال ؟طوقسلا ىلع ىفشأ يذلا
 نأ يور « نينسحم هئانب يف اوناك مهنأ نوبسحي .همده ببسب بايتراو ظيغو «قافنوكش رارضلادجسم

  هلهأل ةناهإ هيف ةماقلاو نتنلاو فيجلا ءاقلإب رمأو هقرحو همده نم دجسملا كلذ ىلإ ثعب قكي يبنلا

 نا الإ ظيغو بايترا يف نولازي ال يأ هم هولق عطقت نأ الإ» مهدقحو نيقفانملا ظيغ دتشا كلذلف

 يف ميكح . نيقفانملا لاوحأب ميلع هناحبس هللاو يأ 4غميكح ميلع هللاو# اوتوميف مهبولق عدصتت

 . مهتاين ءوسب مهتازاجمو مهايإ هريبدت

 . قابط نيتملكلا نيب «ةداهشلاو بيغلا»- ١ : ةغالتلا
 ال هلصأو حيبقتلاو عينشتلا ةدايزل رامضبالا عضوم يف راهظبالا 4نيقسافلا موقلا نع ىضري ال -

 . مهنع ىضري
 قالطإ نم وهو ةمحرلا لحم يه يتلا هتنج يف مهلخدي يأ لسرم زاجم هيف «هتمحر يف مهلخديسإل و

 . لحملا ةدارإو لاحلا

 . قابط ًائيسو ًاحاصإ» نيب «ًائيس رخآو ًاح اص ًالمعإ - ؛



 هد رشع يداحلا ءزجلا

 ةغلابم نانئمطالاو نكسلا سفن ة ةالصلا لعج ثيح غيلب هيبشت هيف #مه نكس كتالص نإ» ه

 ًاغيلب حبصأف هبشلا هجوو هيبشتلا ةادأ تفذح نكسلاك هلصأو

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو صقان سانج امهنيب «راهناف راه - "

 ناوضرلاو ىوقتلا تهبش ثيح ةينكم ةراعتسا مالكلا يف #ىوقت ىلع هناينب سسأ نمفأ#

 "”سيسأتلاوهوهمزاول نم ءيشبهل زمرومب هبشملا ركذيوطو ناينبلا اهياع دمتعي ةبلص ضرأب

 لزن نآرقلا نأ هيف لوقلا قيقحتو : يزارلا ماميالا لاق بجاو هللا نم « ىبمع » ةملك : هيت

 ليبس ىلع الإ هبيجي ال هنإف ًائيش هنم جاتحملا سمتلا اذإ ميظعلا ناطلسلاو « مالكلا يف سانلا فرع ىلع
 وه امنإف هلعفي ام لك لب « ءيشب همزلي نأ ردحأل سيل هنأ ىلع ًاهيبنت « لعل »وأ « ىمع » ةملك عم يجرتلا

 نم دعبأ هنأل قافشإالاو عمطلا ىلع فلكملا نوكي نأ وهو ىرخأ ةدئاف هيفو ,. لوطتلاو لضفتلا ليبس ىلع

 (7لامهزالاو لاكتإلا

 تناكو  هباحصأ ثدحي وهو -«ناحوص نب ديز » ىلإ سلج ًايبارعأ نأ شمعألا ىور : هّفيطل
 ام: ديز لاقفإ ينبيرتل كدي نإو 3 ينبجعيل كئثيدح نإ هللاو : يبارعألا لاقف 3 دنواهن موي تبيصأ هدي

 قدص : ديز لاقف لامشلا مأ نوعطقي نيميلا يردأ ام هللاو : يبارعألا لاقف « لامشلا اهنإ يدي نم كبيري
 ينبيرت ىنعم«ةيآلا# . . هلوسر ىلع هللا لزنأ ام دودح اوملعي الأ ردجأو ًاقافنو ًارفك دشأ بارعألا# هللا
 ”يبارعألا لهج نم اذهو ةقرس ىف تعطق له كشلا يبلق ىلإ لخدت يأ

 «ميظعلا شرعلا بر وهو . . ىلإ . . مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ» : ىلاعت هللا لاق

 . ةميركلا ةروسلا ةياهن )١74( ةيآ ىلإ )١111( ةيآ نم

 تامفص ركذ « هنع نيطبثملا , داهجلا نع نيفلختملا . نيقفانملا لاوحأ ىلاعت ركذ امل : كَِساَنملا
 ةبوتو كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا ةثالثلا ةصق ركذ مث . . هلل مهسفنأ اوعاب نيذلا , نيدهاجملا نينمؤملا
 يذلا« يبرعلا يبنلا ءرينملا جارسلا ةثعبب 3 ىمظعلا ةمعنلاب نينم وما ريكذتب ةروسلا مدحخنو »2 مهيلع هللا

 . نيملاعلل ةمحر هللا هلسرأ

 لاق جوت اذإ ًاهوأت لجرلا هوأت : لاقي ٠ عرضتملا عشاخلا هانعمو هوأتلا ريثك «هاوأ» : صتحتنسفغللا
 : رعاشلا

 "نيزحلا لجرلا ةهآ هوأت ,ليلب اهلحرأ تمق ام اذإ

 )١( ص ةميركلا ةيآلا هذه لوح نايبلا صيخلن يف يضرلا فيرشلا هبتك ام رظنا ١44 يزارلا (؟) . نايبلا عئاور هيفف ١7/5/15

 رحبلا (4) . ”79 /8 ليوأتلا نساحم (؟) 28/8 .
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 ةبوعصو ةدشلا «ةرسعلا# ىذألا ىلع ربصيو بنذلا نع حفصي يذلا وهو ملحلا ريثكلا : ميلحلا «ميلح»

 غاز لاقي : ليملا : غيزلا «غيزيط ةدشلاو ةقشملا نم اهيف امل «ةرسعلا ةوزغ » كوبت ةوزغ ىمستو رمألا

 بعتلاو ءايعبالا : بصنلا #«بصن» شطعلا ةدش : أمظلا «أمظ# ناميالاو ىدحلا نع لام اذإ هبلق
 هباصأو هكردأ اذإ ءيشلا لان . نوبيصي «نولاني» نطبلا رومض اهب رهظي ةديدش ةعاجم «ةصمخن#

 . ةقشملاو ةدشلا : تنعلا « متنع# قاشو بعص «زيزع# ةيمحو ةوقو ةدش «ةظلغا»
 ل و ذآ
 نب للا هاف ًالجر نيعبس اوناكو - 0 ا: اورلا ب

 0 ل
 . ةيآلا "”# . . مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ# تلزنف ليقتسن الو ليقنال عيبلا حبر : اولاق

 يبأ نب هللا دعو «لهجوبأ هدنعو ِِكَي هللا لوسر هيلع لخخد «. ةافولا بلاط ابأ ترضح امل - ب

 اي: ةيمأ يبأ نب باو لهجوبأ لاقف « هللا دنع اهب كل دهشأ ةملك ؛ هللا الإ هلإ ال » لق مع يأ : لاقف . ةيمأ

 ىتح « ةلاقملا كلت هل ديعيو هيلع اهضرعي ٍِلككهللا لوسر لزي ملف ؟ بلطملا دبع ةلم نع بغرتأ بلاط ابأ
 هللا لوسر لاقف «هللا الإ هلإ ال١ لوقي نأ ىبأو . بلطملا دبع ةلم ىلعوه : مهملك ام رخآ بلاطوبأ لاق

 نا اونمآ نيذلاو يبنلل ناكام 8 لجو زع هللا لزنأف كنع هنأ مل ام كل نرفغتسأل هللاو امأ يي

 '”# تببحأ نم ىدهت ال كنإ» تلزنو # . . نيكرشملل اورفغتسي

 م ري لورا ع ع و هو 5 ررس ج6 ريس سو[ سرير +

 َنوُحْفو نودي هللا ليد فدو نقب مك الي كونو مش يؤمن كتل لاذ

 رز سم ه هم ا. يسم نور

 ىذا ركعيبب أورشيتساَك لآ نم ءهدهعب قرأ نمو نارْلآَو لينال روش يف اح هبل ادعو

 لاومأ ىرتشا يأ «ةنجلا مهل نأب مهاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ» : ريسفللا
 ىلع ةنجلاب مهءازج ىلاعت لّثَم . نيدهاجملا رجأل نايبلاو ةغالبلا ةورذ يف ليثمت وهو ةنجلاب مهسفنأو نينم ملا
 «©نمنثلا مه ىلغاف مدي نسحلا لاق ءارشو عيب هيف دقع ةروصب هليبس ف سفنألاو لاومألا مهذب

 نمثلا اذهب مهنم اهارتشا مث « مهل اهبهو مث ؛ . اهقزر وه ًالاومأو . اهقلخوه ًاسفنأ . هللا 0
 ةزسعلا بر هيف يرتشملاو . نمؤملا هيف عئابلا عيب نع كيهان : مهضعب لاقو ةحبار ةقفصل اهنإف يلاغلا
 يف نولتاقي#» مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هيف ةطساولاو .ةيوامسلا بتكلا هيف كلصلاو . ةنجلا هيف نمثلاو
 رفظلا يتلاح يف يأ نو لتفُيو نولتقيفإ» هتملك ءالعإو هللا نيد زازعالن ودهاجي يأ «هللا ليبس
 ًاعطاق ادعو ىلوملا هب مهدعو يأ «ًاقح هيلع ًادعو» مهوب ةكرعملا ف داهشتسالا وأ « مهلتقب ءادعألاب

 * نآرقلاو . ليجنإالاو . ةاروتلا » ةسدقملا بتكلا ىف أتبثم ادعو يأ «نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف»

 )١( /ريسملا داز 8085 .٠ ) )5يربطلا (#) . ملم هجرخخأ ١١/ يزارلاو "ه ١934/15



 هكمو رشع يداحلا ءزجللا

 ع
 ص ا ي كيوم رر ةممع »| ل2 سا ي# صوروم ي مورمم ر_َ و دوو ة1ءدءمم# مايصد روس

 نودجاسلا نوعك الآ نوحيكسلا سرودمدحلا نوديدعلا نوبيكتلا © مظعلأ زوفلا وه كلّذو ءوب معيب
 َظ

 سمس يمر ص ء سا يربو همم < ورب ما يب حمم 0/0 م رعمم | رومع مد م نع

 نيذلاو يىبنلل ناك ام هز نينمؤملا شب و هلل دودحل نوظفلحل وركنملا نع نوهانلا و فورعملاب نورمأللا

 2 م -ٍ ير مو ص226 جالس سدس ال وس ول ه1 هس ومص 2 ه5 ىو و هموم 4 ةيسال

 ناك امو (]2 مححلا بنا مهنأ مهل نييت ام دعب نم رق ىلوأ اوناك ولو نيكرشملل ًاورفغتس, نأ أونما*
 : و 1 7 04 ها هما م ج2 ع : . ريو م #8 جنو مم سح ةمم دم 282926 ل م2 س2 خل 2 م سس سو ع و

 02 ملح هوأل مهرب نإرهنم أربت هلل ودعرهنأ رهل نيبت املق هايإ اهدعو ةدعوم نعال هيرأل مهرب رافغتسأ

 لاق العو لج هللا نم ىفوأ دحأ ال يأ يفنلا ىنعمب يراكنإ ماهفتسالا «هللا نم هدهعب ىفوأ نمو»
 هيلع زوجي ال يذلا ينغلاب فيكف . قلخلا نم ماركلا هيلع مدقي ال حيبق داعيملا فالخإ نأل : يرشغتزلا

 يأ «هب متعياب يذلا مكعُيَبب اورشبتسافإ» 2”غلبأو هنم نسحأ داهجلا يف ًابيغرت ىرت الو ؟ حيبقلا
 زوف ال يذلا زوفلا وه «ميظعلا زوفلا وه كلذو# حرفلا ةياغ هب اوحرفاو حبارلا عيبلا كلذب اورشبأ

 نوبثاتلا يأ فوذحم هربخ أدتبم : جاجزلا لاق فنأتسم مالك «نودماحلا نودباعلا نوبناتلا# هنم مظعأ

 نع نوبئاتلا ىنعملاو 4 ىنسحلا هللا دعو ًالكو» هلوقك اودهاجي مل نإو ًاضيأ ةنحجلا لهأ نم نودباعلا
 ىأ «نوحئاسلا# ءارضلاو ءارسلا يف هلل نودماحلا . ةدابعلا ف نوصلخملا يأ نودباعلا . ئصاعملا

 ةظعلل رافقلاو ندملا يف باهذلاو ريسلا يهو ةحايسلا نم . ملعلا بلط وأ وزغلل ضرألا يف نورئاسلا

 يأ «ركنملا نع نوهاتلاو فورعملاب نورمآلا» نولصملا يأ «نودجاسلا نوعكارلا# '””رابتعالاو
 دودحل نوظفاحلاو# ىدرلاو داسفلا نع مهنوهنيو . ىدهلاو دشرلا ىلإ سائلا نوعدي . هللا ىلإ نوعادلا

 يأ : يربطلا لاق مارحو لالح نم هللا عرش امب نوكسمتملا . هللا ضئارف ىلع نوظفاحملا يأ هللا
 . ميعنلا تانجب مهرشب يأ «نينمؤملا رشبو#» ؟”هيبنو هرمأ ىلإ نوهتنملا . هللا ضئارف نودؤملا
 الو . تعمس نذأ الو ؛ تأر نيع ال ام مهل لب . رصح تحت لخدي ال هنأ ىلإ ةراشإ هب رشبملا فذحو

 يبنلل حصي الو يغبني ال يأ «نسيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نييذلاو يبنلل ناك امإ» رشب بلق ىلع رطخ
 ءابرقأ نوكرشملا ناك ولو يأ *ىبرق يلوأ اوناك ولو# نيكرشملل ةرفغملا هللا نم اوبلطي نأ نينم ؤملاو

 مهتومل ميحجلا لهأ نم مهنأ محل حضو ام دعب نم يأ «ميحجلا باحصأ مهنأ مهل نيبت ام دعب نم مه
 يذلا ببسلل نايب اذه «هيبأل ميهاربإ رافغتسا ناك امو# '*بلاط يبأ يف تلزن ةيآلاو . رفكلا ىلع

 «هايإ اهدعو ٍةدعوم نع الإ رافغتسالا ىلع ميهاربإ مدقأ ام يأ رزآ هيبأل رافغتسالا ىلع ميهاربإ لمح
 كرشلا ىلع هرارصإ ققحتي نأ لبق ناك هنأو 4يبر كل رفغتسأسإ هلوقب هل مدقت ردعو لجأ نم الإ يأ

 ىلع رمتسمو رفكلا ىلع ٌرصم هابأ نا ميهاريال نيبت املف يأ «هنم أربت هلل ودع هنأ هل نيبت املف»

 )١( فاثكلا 1١4/5

 رخفلا هحجر اموه هيلإ انيهذ امو نورجاهملا مه : ديز نبا لاقو ةازغلا مه : ءاطع لاقو نومئاصلا مهنأب « نوحئاسلا » مهضعب رسف (؟)
 لوزنلا بيس رظنا (1) 3 مولا يربطلا 22. ملعأ هللاو « ضرألا يف اوحيسف#ل هيلع لديو ةميركلا ةيآلا ريسفتب ىلوألا وهو يزارلا 8



 ةبوتلا ةروس (9) ه5

 همم يا ما د سلع مو ل رص صل سلا اس ير صل ل ص اص م رص ين إلا اص يو ع صر
 هللا نإ (ز ملع ءئث لكحب هّللَنإ نوقتيام مهل نيبي ىتح مهنده ْذِإ دعب اموق لضيل هللا ناك امو

 3 ذك

 هللا بن دَّمَل © ٍريِصَناَلَو يلو نم هلل نود نم ملاَمَو ٌتيِميَو يي ضرألاو تاوئمسسلا ُكّلم ل

 رافغتسالا ىلع ميهاربإ لمح يذلا نأب ىلاعت نيب مث « هل رافغتسالا نع ًالضف ةيلكلاب هيبأ نم أربت . رفكلا
 بلقلا ةقرو ةمحرلا طرف نم هوأتلا ريثك يأ «هاوأل ميهاربإ نإ لاقف هيبأ ىلع هربصو همحرت طرف وه

 هتنت مل نئلإ هلوقب هل هدعوت عم هيبأ نع ملح كلذلو ىذألا نم هضرتعي ام ىلع روبص يأ «ميلح»
 ىدتقُي نا ددصب هيبأل ميهاربإ رافغتسا ناكاملو : نايحوبأ لاق كلذ يف هب ىسأتي نأ هريغل سيلف «كنمجرأل
 هل نيبتالف هناميإ وجري ناكف « هب هدعو ناك يذلا دعولا وهو « هيبأل ميهاربإ رافغتسا يف ةلعلا ىلاعت نيبدهب

 ناكاموإ» ”هرافغتسا عطقو هنم أربت هنم هؤاجر عطقناو « ًارفاك تومي هنأو ؛ هلل ودع هنأ يحولا ةهج نم

 كلذ نم مهسفنأ ىلع اوفاخف « نيكرشملل اورفغتسا نيملسملا نم موق يف ةيآلا تلزن «ًاموق لضيل هللا
 مهقفو نأ دعب يأ «مهاده ذإ دعب لالضلاب موق ىلع يضقيل هللا ناك ام يأ "”مهل ًاسينأت ةيآلا تلزنف
 ةبوقعلا اوقحتسا يهنلا دعب اوفلاخ نإف هنوبنتجي ام مهل نيبي ىتح يأ #نوقتي ام مهل نيبي ىتح#» ناميإلل

 قحتسي نمو « ةيادهلا قحتسي نم ملعي هنأ اهنمو ءايشألا عيمجب ميلع يأ «ميلع ءيش لكب هللا نإ

 نم لكو «٠ امهكلمو ضرألاو تاومسلا ناطلس هل يأ 4ضرالاو تاومسلا كلم هل هللا نإ» لالضإلا

 نم هللا نود نم مكل امو مهتومو مهتايخ هدحو هديب يأ #تيميو ييحيإط هكيلامبو هديبع |مهيف
 امل : يسولألا لاق هيلع نودمتعت وأ هيلإ نوأجلت هللا ريغ دحأ نم سانلا اهيأ مكل ام يأ «ريصن الو يلو

 نيب . مهنع يربتلا بوجو كلذ نمضتو « ىبرق يلوأ اوناك نإو نيكرشملل رافغتسالا نع هناحبس مهعنم
 هنم الإ رصن الو ةيالو مه ىتأتي الو « هيلع بلاغلاو « هرمأ يلوتمو 2 دوجوم لك كلام هناحبس هللا نأ مهل

 يبنلا ىلع هللا بات دقلإ» "”هايإ الإ نيدصاق ريغ , هاوس امع نيئربتم « مهتيلكب هيلإ اوهجوتيل , ىلاعت
 نيرجاهملا ىلع باتو . فلختلا يف نيقفانملل هنذإ نم يبنلا ىلع هللا بات يأ «راصتألاو نيرجاهملاو

 داهجلا نع لقائتو « مهضعب أطابت ثيح « كوبت ةوزغ يف تاوفملا ضعب نم مهنم لصح امل راصنألاو

 قدص هللا ملعو « اوبانأو اوبات مث كوبت ةوزغ نع نينمؤملا نم اوفلخت نم ىلع ةبوتلا ضرغلاو « نورخآ

 ًاثعبو « مهنأشل ًابيونتو ١ مهبولقل ًاربج هبحص رابكو هلوسر ىلع هتبوتب اهردصو « مهنم اهلبقف مهتبوت
 نورجاهملاو يبنلا ىتح . رافغتسالاو ةبوتلا ىلإ جاتحم وهو الإ نمؤم نم ام هنأو « ةبوتلا ىلع نينمؤملل
 , رحلا ةدش يف ةرسعلا تقو كوبت ةوزغ يف هوعبتا يأ «ةرسسعلا ةعاس يفهوعبتانسيذلا# «راصنألاو
 ىلإ كي هللا لوسر عم انجرخ : لاق هنع هللا يضر رمع نع يربطلا ىور ديدشلا قيضلاو « دازلا ةلقو

 رحنيل لجرلا نإ ىتح . عطقنتس انباقر نأ اننظ ىتح . شطع هيف انباصأ ًالزنم انلزنف ٠ ديدش ظيق يف كوبت
 . "15/17 فاشكلا رظنا (4) . 984/1١ يناعملا حور (*) . 85/9 ليهستلا (؟) . ٠١6 /ه طيحملا رحبلا )١(



 ها رشع يداحلا ءزجلا

 يب سال ور ين مم ساس سا سل جامو ريب ل ع م

 نزلا مهل تفادي يل قت ل 51 محجر فور مهب هَل 0 :

 ع هيسل ص سىس يب م همم امرا سل

 رهط | ًاوبوتيل ميدل بات مث هيل الإ هَل نم اجمال نأ اونظو مهسفنأ مولع تقاَصو تبحر امي

 مقَوَحْنَمو ةئيدملا لهأل َناكاَم نتصل ع مَمأونوك و هللا أوقت اوما نيل اهياثي (]29 ميحررلا باول
 >2 سرربا ا ري اس يريم وم 020110100

 الو : مهييصي ال مهن "أب كلذ هديل نيلي اردت لارا تارت 0 قل

 000 سه سامم ص سو -

 : لاق « انل عداف ًاريخ ءاعدلا يف كدوع دق هللا نإ : هللا لوسر اي ركب وبأ لاقف « هبرشيف هثرف رصعيف ريعبلا
 ملف رظنن انعجرف , مهعم ام اوألمف ءابسلا تبكس ىتح |مهعجري ملف هيدي عفرف معن:لاق؟ كلذ بحت
 بولق تداك ام دعب نم ىأ «مهنم قيرف بولق غيزي داك ام دعب نمإ» "ركسعلا تزواج اهدجن
 ىلع تابثلل مهقفو يأ «مهيلع بات مئثإ» ةدشلاو ةقشملا نم مهلان امل . باترتو قحلا نع ليمت مهضعب

 نييذلا ةثالثلا ىلعوو» نينمؤملاب ميحر فيطل يأ «مسيحر فومر مهب هن اومدن امل مهيلع باتو قحلا

 ىستحإل'" ةرارمو « لالهو . بعك » مهو . وزغلا نع اوفلخت نيذلا ةث ةثالثلا ىلع كلذك باتو يأ 4 اوهّلُخ

 يأ «مهسفنأ مهيلع تقاضوإ# اهتعس عم مهيلع تقاض يأ «تبحر امب ضرألا مهيلع تقاض اذإ

 لوسرلا نأ ببسب كلذو . رورس الو سنأ اهعسي ال ثيحب . محلاو مغلا نم اهارتعا امب مهسوفن تقاض
 مه ؤاسن مهترجهو « هيلع دري الف هئابرقأ برقأل مالسلا يشفي مهدحأ ناكف . مهتعطاقمل اعد مالسلا هيلع

 ال هنأ اونقيأو يأ «هيلإ الإ هللا نم أجلم ال نأ اونظو» مهيلع هللا بات ىتح مهولمهأو مهولهأو
 يأ «اوبوتيل مهيلع بات مئإ هناحبس هيلإ ةبانإلاو عوجرلاب الإ . هباذع نمو هللا نم مه مصتعم
 يأ «ميحرلا باوتلا وه هللا نإ اهيلع اوموديو ةبوتلا ىلع اوميقتسيل . ةمحرلاو لوبقلاب مهيلع عجر
 نيذلا اهأ ايإ» ةلماشلا ةمحرلاب دابعلا ىلع لضفتملا . تمظعو تايانحلا ترثك نإو ةبوتلا لوبق يف غلابملا
 لهأ عم اونوكو « مكلاعفأو مكلاوقأ عيمج يف هللا اوبقار يأ #نيقداصلا عم اوئوكو هللا اوقتا اونمآ

 دا نا الا م سف نمر هنا لهأل ناك ام» ًالمعو ًالوقو ةين نيدلا يف اوقدص نيذلا 3 نيقيلاو قدصلا

 مهلوح نمو ةنيدملا لهأل ماقتسا الو حص ام يأ كوبت ةوزغ نع فلخت نمل باتع هللا لوسر نع اوفلختي

 ال يأ «هسفن نع مهسفنأب اوبغري الو» ِِلك هللا لوسر عم وزغلا نع اوفلختي نأ يداوبلا ناكس نم

 جلاب هودفي نا مهيلع لب ٠ مالسلا هيلع هل اهوهركي الو هراكملا ال اوهركي نأب هسفن نع مهسفنأب اوعفرتي
 لع ةريحصي ناب اقرمأ يرشختزلا لاق بوطخلاو لاوهألا نم هدباكي ام هعم اودباكي نأو « حاورألاو

 نأ ال « هيلع اهمركأو هللا ىلع سفن زعأ اهنأب املع « هسفن هاقلت ام دئادشلا نم اوقلي نأو « ءارضلاو ءاسأبلا

 مسهئأب كلذ '”مالسلا هيلع هتعباتمل جييهتو ٠ غيلب يبن اذهو . هيلع هسفنب حمس ام ىلع مهسفنأب اونضي
 بعت الو يأ «4بصتن الو» شطع مهبيصي ال مهنأ ببسب فلختلا نع يهنلا كلذ يأ «أمظ مهبيصي ال

 )١( يربطلا ١١/ فاشكلا (5) . ه١8/1 يربطلا ٍيفو يزاغملا باتك يراخبلا حيحص يف مهتصق رظنا (؟) . هه 9/9١" .



 ةبوتلا ةروس (5) هده

 # ست سكس سس صا لا سم سم ع يت ل6 وهم م هخص سس رب سل

 مل بيكا اي ودع نم َنوْلاَتي الو راَكْلا ظيغي اكطوم نوع 9 لس ىف ةَصمتالو بص

 لآل رص يصر صل هل ١ يه كر هم اخ صصص سس و 31595 ما رسم

 نوعطقي الو ةريسك الو ةريغص ُهَقَفَن َنوُقفني لَو 412 ندا رب سباك 3 حِلَص لت هب

 رهن اَلولَف لاح اورفنمل نوما ناك * 07 َنوُلمعي أوك ام نسحأ هلآ مبيزجيل مه بتك الإ ايداو
 رو صر ع ساس عسسل سل .مرسوسو ير ةامممس ل ساس س ج لوس سو سر

 اهات و نورد مهل مول وعجم اذ مهو د دذنبو ٍنيدل يف وُهفَمَيَل ةفباَط مهم هَ رف لك نم
-ٍ 

 00 تلق رام اع ىو صوم يرثاح رمصمس 2

 اًذإَو 2 َنيَِتمْل مَ هللا َنأ اوملعأو ةظلغ كيف ف أودجْيْلو ِراَمكْل نم مكتوب نيل أولت أوثما نيل

 الو يأ «أئطوم نوأطي الو داهجلا قيرط يف يأ «هللا ليبس يفإ» ةعاجم الو يأ «ةصمخ الوإ»

 اهؤطو رافكلا بضغي يأ «رافكلا ظيغي» مهويخ رفاوحوأ مهلجرأب رافكلا ةنكمأ نم ًاناكم نوسودي
 الإ» ًريثكوأ ناك ًاليلق ةميزهوأ رسأوأ لتقب ءيشب مهءادعأ نوبيصي الو يأ هًالينودع نم نولاني الوز
 يأ «نينسحملا رجأ عيضي ال هللا نإ هللا دنع مهل ةبرق كلذ ناك الإ | يأ «حلاص لمع هب مهتبيتُك

 اهقوف اف ةرمت : سابع نبا لاق «ةريبك الو ةريغص ًةقفن نوففني الوإ» ًالمع نسحأ نم رجأ عيضي ال

 2 تبثأ يأ مه بتك الإ ١» ًابايإ وأ ًاباهذ ًاضرأ مهريس يف داهجلل نوزاتجي الو يأ اي داو نوعطقي الو»

 ءازج مهل لمع لك ىلع مهيزجيل يأ 4نوسلمعي اوناك ام نسعأ هللا مهزجيل» كلذ رجأ مه

 مهل راتخا هناحبس وهو « نسحأ ءازجو ًانسح ٌءازج مهل امعأل نأ ىنعم ىلع : ىبسولألا لاق مهن امعأ نسحأ

 ثيحب ؟"وزغلل نينم ؤملا عيمج جورخ يغبني ال يأ 4*ة فاك اورفنيل نوسنمؤملا ناك امو '” ءازج نسحأ
 نع دحأ انم فلختي ال : اولاق نيفلختملا ىلع ددش ال ىلاعت هنا سابع نبا نع يور « دالبلا مهنم ولخت

 وزغلا ىلإ ًاعيمج نوملسملا رفن « رافكلا ىلإ ايارسلا لسرأو ةئيدملا لوسرلا مدق الف «ًادبأ ةيرموا رشيج

 ريفن نكمي مل اذإف يأ #«ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولفإ» "'”ةيآلا هذه تلزنف ةنيدملاب هدحو هوكرتو

 يأ «نيدلا يفاوهقفتيل» ةليلق ةئف ةريثك ةعامج لك نم رفن الهف ةحلصم هيف نكي ملو عيمجلا

 «نورذحي مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو» ملعلا بلط يف قاشملا اوفلكتيو ءاهقف اوحبصيل
 هرماوأ لاثتماب هللا باقع نوفاخي مهلعل  وزغلا نم مهيلإ اوعجر اذإ مهودشريو مهموق اوفوخيلو يأ

 لدب «نوهقفيإ»و «اورذنيل» لدب «اومّلعيل» لاقي نأ رهاظلا ناكو : ىسولألا لاق هيهاون بانتجاو
 داشريالا : ملعملا ضرغ نوكي نأ يغبني هنأ ىلا ةراشإلل ليلجلا مظنلا يف امريتخا هنكل 4نورذحيإ»
 نيذلا اولتاق اونمآ نيذلا ابمأ اي ”رابكتسالاو طسبتلا ال ةيشخلا باستكا : ملعتملا ضرغو « راذنإالاو

 « مهريغ ىلا اولقتنا مث نيكرشملا سجر نم مكلوح ام او رهطو مكنم نيبيرقلا اولتاق يأ «رافكلا نم مكنولي
 ىلا اولصي ىتح برقألاف برقألا نم اوثدتبي نأ وهو . حلصألاو بوصألا قيرطلا ىلإ مهداشرإ ضرغلاو

 44/1١ يناعملا حور (4) . ؟؟© /15 يزارلا (*”) . ملعلا بلطل اورفني نأ دارملا : ليقو (*) . 41/1١ يناعملا حور مز



 هك رثع يداحلا ءزجلا

 5 درج مو 00 3 همس سس

 مهو انلمبإ مهت دارك أاونما# نيل امأَك نع ةونم ُهنداَز كح ل نم ةروس تزن آم

 00-000 مها روس سر

 نوريالوأ ْيَو 0 أوئامو مهيسجر لإ اسبر مهما صرع ميبوُلُف ىف َنيذلأ امأو (2) نورشبتسا
 م1 2 هسا ع رود هم سم سور“ سم _س س6 250# م ىلا م هدو 2

 مهضعب رظن ٌةروسْتلز آم اًذإ و و َنوو ل مهالو تويوتا م سل ةرص ماع لك ىف نونئفي مهن
 رب ريب سريا اذ رغس سس ارز اس سرج < ربس ربع رس 2 مساس ورب س6 ع همس حا

 لوسر آ,ءاج دَفَل هج َنرَهَقْفَياَل موق بمب ميول هلأ ٌفَرصأوفَرصن دحأ نب مدرب لَه ضخ لإ

 95 ا ءعامدد هدم دور ري6[ ءس

 0 م ممحر ) ُفوُءرَننِمَْمْلاِب عبلَع صيرح متدعام ه هيلع زيزع ركسفنا نم

 هللا نا اوملعاو# مهيلع ةدش مكنم رافكلا ءال ؤه دجيلو يأ «ةظلغ مكيف اودجيلو» دعبألاف دعبألا

 نم يأ «ةروس تلزنأ ام اذإو# نوعلاو رصنلاب هعم هللا ناك هللا ىقتا نم نأ اوملعاو يأ 4نيقتملا عم
 : ءازهتسا لوقي نم نيقفانملا ءالؤه نمف يأ «ًاناهل هذه هتداز مكيأ لوقي نم مهنمفإ» نآرقلا روس

 ؟ اذه يف ليلد يأو اذه يف بجع يأ : نولوقي مهنأك نآرقلاب فافختسالا هجو ىلع ؟ انام هذه هتداز مكيأ

 مهدنع ددجتي امل كلذو ًاقيدصت مهتدازف نونم ملا امأف يأ أنا مهتدازف اونمآ نيذلا امأفإ» ىلاعت لوقي

 ءىش لزن املك هنأل اهوزنل نوحرفي مهو يأ 4نورشبتسي مهو# ةروس لك لوزن دنع ةلدألاو نيهاربلا نم
 كشو قافن مهبولق يف نيذلا نرقفانملا امأو يأ «ضرم مهولق يف نيذلا امأوإ» ًناه اودادزا نآرقلا نم

 اودادزاف «٠ مهرفك ىلإ ًارفكو مهقافن ىلإ ًاقافن مهتداز يأ #« مهسجر ىلإ ًاسجر مهتدازف» هللا نيد يف

 ال وأإ) رفكلا ىلع اوتام يأ «نورفاك مهو اوتامو» لالضلاو سجرلا نم هيف مه ام قوف ًالالضو ًاسجر

 نيذلا نوقفانملا ءالؤه ىري الوأ يأ خيبوتلاو راكنإلل ةزمهلا 4نيترم وأ ةرم ماع لك يف نونتفي مهنأ ن نوري
 يأ «نوركذي مهالو نوبوتيال مث# ؟ يحولا مهيف لزني نيح نيترموأ ةرم ةئس لك مهرئارس حضفُت

 مكاري له ضعب ىلإ مهضعب رظن ةروس تلزنأ ام اذإو» نوربتعي الو قافنلا نم هيف مه امع نوعجري ال مث
 رظن كك يبنلا سلجم يف مهو نيقفانملا بيع اهيف نآرقلا نم ةروس تلزنأ اذإو يأ «اوفرصتا مث دحأ نم
 اوماق مث انحضفي وهو هعاتسا ىلع ربصن ال انإف « فرصننل نيملسملا نم دحأ مكاري له ضعبل مهضعب
 «نوهقتفي ال موق مهنأب» ناميالاو ىدهلا نع اهفرص ىأ ةيئاعد ةلمج 4 مه.ولق هللا فرص اوفرصناف
 يأ «مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل» نولفاغ ىقمح مهف نوربدتي الو قحلا نومهفي ال مهنأ لجأل يأ

 هيلع زيزعإ هللا ةلاسر مكغلبُي , يشرق يبرع مكسنج نم . ردقلا ميظع لوسر موقلا اهمأ مكءاج دقل

 ىلع صيرح يأ #مكيلع صيرحإ» هوركملا ءاقلو ةقشملا وهو مكتنع هيلع قشي يأ «متنع ام
 مهيلع ةمحرلاو ةقفشلا ديدش « نيبنذملاب ميحر نينم ؤملاب فوءر يأ «مسيحر فوءر نيينمؤملاب» مكتياده
 ناميالا نع اوضرعأ نإف يأ هللا يبسح لقف اولوت نإف» "”هئامسأ نم نيمساب هامس : سابع نبا لاق

 )١( /ريسملا داز 871 .



 ةبوتلا ةروس (9) قال

 دع
 وب جسوم هلل اع مالم 7 واسال سمم سى م ص تس لاه حس حس عالم دعما ب و و

 ©© ىظعلا شرعلا بروهو تطاوت هيلع وه الإ هللإ آل هللا ىسح لقف ًاولوتنإف

 تدمتعا هيلع يأ 4تلكوت هيلع هاوس دوبعم ال يأ «وه الإ هلإ ال يبر ينيفكي لقف دمحم اي كب

 لكب طيحملا شرعلا بر هناحبس وه ىأ « ميظعلا شرعلا بر وهو هريغ ًادحأ فاخأ الو وجرأ الف

 اهيلع مهتباثإو سفنألاو لاومألا مهذب هبش ةيعبت ةراعتسا «ىرتشا هللا نإ» ١- : ةغالتلا

 . ءارشلاو عيبلاب ةنجلاب
 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو لكشلا يف امههفالتخال صقان سانج هيف «نولتقُيو نولتقيف» - ؟

 صخو . لكلا ةدارإو ءزجلا قالطإ نم لسرم زاجم هيف نولصملا ينعي 4نودجاسلا نوعكارلا# “ 
 ؟"”( دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ ) |مهفرشل ركذلاب دوجسلاو عوكرلا

 . مهميركتو مهب ءانتعالل راضإلا ماقم يف راهظبالا «نينم ؤملا رشبو# - 5
 . قاقتشالا سانج اههنيب «اهدعو ةدعوم» ه

 ١ - تقاضإ» كلذكو «تيميو . . يحيا نيب كلذكو قابط امهنيب 4مهاده ذإ . . لضيل» .

 *تبحرو .

 1 ,.ةغلاملا غي نما# ميحبلا باوتلا# 7

 . «الين نولاني» كلذكو قاقتشالا سانج 4ًاثطومنوأطي# - 8

 . قابط #ةريبك الو ةريغص# 4

 الو. ًاسجر ساجرألا ديزت ال ةروسلا : نايبلا صيخلت يف لاق « مهسجر ىلإ ًاسجر مهتدازفإ# - ٠١
 نسح , ًىمع اهوزن دنع اودادزا امل نيقفانملا نكلو . بولقلل ءالجو رودصلل ءافش يه لب . ًاضرم بولقلا
 . ةراعتسالا قيرط ىلع ةروسلا ىلإ كلذ فاضي نأ

 تشرف ءانسح ةأرما هل تناكو هناتسب غلب هنع هللا يضر يراصنألا ةمثيخابأ نأ يور : هيبنت
 بطرو « ليلظ لظ : لاقف رظنف « درابلا ءاملاو بطرلا هيلإ تبرقو . ريصحلا هل تطسبو . لظلا يف هل
 « هتقان لحرف ماقف ءريخب اذه ام ! حيرلاو رحلا يف لكك هللا لوسرو « ءانسح ةأرماو . دراب ءامو . عناي
 ابأ نك : لاقف . بارسلا ءارو بكارب اذإف هفلخ كي هللا لوسر رظنف حيرلاك رمو . هحمرو هفيس ذخأو
 . هل رفغتساو ٍةِئكَي هللا لوسر هب حرفف ناكف ! ةمثيخ

 ماتخلاو ءدبلا يف دمحلا هللو ةبوتلا ةروس ريسفت مث

*# #3 

 189 نايبلا صيخلت (؟)



 ةروُسْلا_َدَي نيب 1

 نامييالاو « ىلاعت هللاب نامييالا » ةيمالسإإلا ةديقعلا لوصأب ىنْعُت يتلا ةيكملا روسلا نم سنوي ةروس
 هجوبو ٠ ةيوامسلا تالاسرلاب ناميالا ىلإ هيجوتلا عباطب زيمتت يهو « ءازجلاو ثعبلاو « لسرلاو . بتكلاب
 . روهدلاو روصعلا ىدم ىلع ةدلاخلا ةزجعملاو « ةلزنملا بتكلا ةتاخخ « ميظعلا نآرقلا » ىلإ صخأ

 نيلوألا يف هللا ةنس هذه نأ تنّيبو . لوسرلاو ةلاسرلا نع ءدبلا يف ةميركلا ةروسلا تثدحت *
 نيلسرملا متاخ ةثعب نم بجعلل نيكرشملل يعاد الف ؛ « ًالوسر اهيلإ هللا ثعب الإ قمأ نم اهف « نيرخآلاو
 ةقيقح نايب نع تايآلا اهتلت مث ؟ « . . سانلا رذنأ نأ مهنم . لجر ىلإ انيحوأ نأ ًابجع سانلل ناكأ#

 يغبني ىذلا قحلا مهبرب سانلا تفرعو . قولخملاو قلاخلا نيب ةلصلا ساسأو « ةيدوبعلا »و « ةيهولألا ٠

 « ميكحلا ربدملا « تيمملا يبحملا ء قزارلا قلاخلا هدحو وهف « هيلإ مههوجو اوملسي نأو . هودبعي نأ
 . تايآلا « . . مايأ ةتس يف ضرألاو تاومّسلا قّلخ يذلا هللا مكبر نإ ءابهو لطابف هاوس ام لكو

 ةزجعملا وه نآرقلا اذه نأ تركذو . نآرقلاو ةلاسرلا نم نيكرشملا فقوم ةميركلا ةروسلا تلوانتو #
 ةروسب اوتأي نأ مهادحت ثيح , زجعملا هدرفت يف هناهرب لمحي هنأو . يمألا يبنلا قدص ىلع ةلادلا ؛ ةدلاخلا

 هلثم ةروسب اوتأف لق « هارتفا نولوقي مأ# نايبلا ءارمأو . ةحاصفلا نيطاسأ مهنأ عم اوزجعف هلثم نم
 ا ! هللا 0 اوعداو

 0 حضوأ يه 5 ل شار ةمرطلا دوك ل فا كلا

 . ةيلقعلاو ةيعمسلا ةلدألا ىتشب مس ب ال ةروسلا تضرع دقو

 مه ىسوع ةصقو.( .ةنموق عم جون ةصق :تركذف + ءاينألا عب. ىصصق نع ةوونسلا تن تثدحتو #*

 نايبل صصقلا هذه لكو  همساب ةروسلا تيمس ىذلا - « سنوي » هللا يبن ةصق تركذو « رابجلا نوعرف

 . نيئمؤملا ةرصنو ٠ نيملاظلا كالهإ يف ةينوكلا هللا ةنس



 سنوي ةروس 0 )٠١(

 نم ىقلي ام ىلع ربصلاو ء هللا ةعيرشب كاسمتسالاب كو لوسرلا رمأي ةميركلا ةروسلا تمتخو

 . «نيمكاحلا ريخ وهو هللا مكحي ىتح ربصاو كيلإ ىحويام/ عبئاوإ» هللا ليبس يف ىذألا

 عفرب ةربعلاو ةظعلا نم هتنمضت امو  اهيف هتصق ركذل « سنوي ةروس ٠ ةروسلا تيمس : هةييمشملا
 اهم هللا صخ يتلا صئاصخلا نم اذهو 3 باذعلاو ءالبلا مهب لحي داك نأ دعب اونمآ نيح هموق نع باذعلا

 0 . مهناميإو مهتبوت قدصل سنوي موق

 ميلان ب
 رذنأ نأ مهتم لج لإ انيَحْوأ نأ اج سانا َناَكأ ند وكخلا ٍبَئِكلاب 01 كب ركا

 َظ
 سر صا ص سامو س2

 © يمرس اذنه نإ نورفلكلا لاكبر دنع قذص ْمَدَق محن اَْنم+ نار ْثبَو سل

 : ةمرلا وذ لاق ةقباسلا مدقلا : ثيللا لاق «قدص مدق» : تت تنمغللا

 ("رخافمو ةفورعم مدق مهل ٍقباْوُذ تيب لهأ نم ًورما تنأو
 : ريبدتلا «ربدي» صالخإ ةقباس : شفخألا لاقو مدق وهف رش وأ ريخ يف قباس لك : ةديبع وبأ لاقو
 ىتحرانلاب نحس يذلا راحلا ءاملا : ميمحلا « ميم لدعلا «طسقلا ةمكحلا بسح ىلع ريدقتلاو ءاضقلا
 : نايغطلا #« مهنايغطإ» مهماقمو مهاوثم « مهاوأم» حيضوتلاو نييبتلا : ليصفتلا « لصفي» هرح ىهتنا

 : هنوئش يف هريغ فلخي يذلا وهو ةفيلخ عمج «فئالخإ نوريحتي 4نوهمعيإ عافترالاو ولعلا

 را اولاقو رافكلا تركنأ لأ دمحم قلعت هللا ثعب م : سابع نبا لاق : : لوُرملا بيس د

 5 آلا 7 سانلا رذنأ نأ لجل ىلإ 5

 يتلا فرحألا سنج نم نّوكم . زجعملا غيلبلا مالكلا اذه نأ ىلإ ةراشإ ثرلا» : ريتسيغتلا
 مث 3 مهيديأ لوانتم يف يهو 2 ميكحلا باتكلا تايآ فلات اهاثمأو فورحلا هذه نمف ٠ مكمالك اهنم نوكتي

 مكحملا نآرقلا تايآ هذه يأ «ميكحلا باتكلا تايآ كلتإ» "”هنم ةدحاو ةبآ لثمب نايتإالا نع نو زجعي
 « مهنم ,لجر ىلإ انيحوأ نأ ًابجع سانلل ناكأإ» ضقانت الو بذك هيرتعي الو . كش هلخدي ال ىذلا نيبملا

 يف بجع ال يأ راكنإلل ةزمهلاو ؟ مالسلا هيلع دمحم وه مهنم لجر ىلإ ان ؤاحيإ ةكم لهأل ًابجع ناكأ يأ
 يأ «سانلا رذنأ نأ# هللا ةلاسر مهوغلبيل مهلسر ىلإ ىحوأ ةفلاسلا ممألا يف هللا ةداع يهف كلذ

 نأو يأ #« مهر دنع قدص ٌمدق مه نأ اونمآ نيزذلا ِرَشَبوه رانلا باذع رافكلا فوخ نأب هيلإ انيحوأ

 اذسه ْنِإ نورفاكلا لاق لاهعألا حلاص نم اومدق امب مهبر دنع ةعيفر ةلزنمو ةقباس مهل نأ نينمؤملا رش رشب

 )١( يزارلل ريبكلا ريسفتلا ١1/ . 7يبطرقلا (؟) ٠5/8" . )”( ةرقبلا ةروس لوأ يف هانبتكام رظنا .



 0 رشع يداحلا ءزحلا

 جا ارا م سرا لح 1 0 رم م و م ورا دم
0 

 دلع

 جبت نو ام مل اربدي شرعلا ىلع نئوتسأ م ماي ةتس ىف َضْرأَلآَو تاولمسلا قلخ أللي نإ
 معلا لو 0 ام

 اح هلأ دوني يصير ل يح نو دي الفأ هودبعأف كبر نأ مكلا' ةءدنذإ دب نما

 مص 3 صم سس ريلو ريل ساس 2 ور, سامو لاس سا سرع رييرخ راجل موس أ

 ني ٌباَرَم مك أورمك َنيلآَو طشقلاب تاحادصلا ولم اونماَ < َنيدْلا ىزجيل ,هديعي مث قلحلا | ودبي رهن

 أولعَتل َلَنَم مردف اروث رمقلاو ايض سمّنلا َلعَجىَدْلا وه قد نورك أولاك امي ميلا ُباَذعو مي
 ًادمحم نإ :نوكرشملا لاق ,نآرقلا زاجعإو 2ك لوسرلا قدص حوضو عمو يأ «نيبم ٌرحاسل

 لَو لوسرلا نم اوفداص مهنأب فارتعا هيفو :يواضيبلا لاق هيعّدي ايف لطبم ءرحسلا رهاظ ٌرحاسل

 ثتورعشي اال ثيح نم فارتعا وهو «.ةضراعملا نع مهاَيإ ةزجعم «.ةداعلل ةقراخ ًارومأ

 ضرألاو تاومّسلا قلخ ىذلا هللا مكبر نِإ» ؟”رشبلا قوط نع جراخ هب ءاج ام نأب
 يذلا وه ةدابعلاب هودرفت نأ يغبني يذلا مكرمأ كلامو مكبر نإ يأ «مايأ ةتس يف

 ينأتلا دابعلا ميلعت دارأ هنكلو ةحمل يف نهقلخل ءاشولو « ايندلا مايأ نم مايأ ةتس رادقم يف تانئاكلا قلخ

 الو « هيبشت الو ءرفييكت ريغ نم هلالجب قيلي ءاوتسا «شرسعلا ىلع ىوتسا مثإ» رومألا يف تبثتلاو
 هيبشت ريغ نم تءاج امك اهرارمإ وهو ٠ حلاصلا فلسلا بهذم ماقملا اذه يف كلسن : ريثك نبا لاق ليطعت
 تبثأ نمف « هقلخ نم ءيش ههبشي ال هللا نإف ٠ هللا نع يفنم نيهّبشملا ناهذأ ىلإ ردابتملاو . ليطعت الو
 دقف « هللا لالجب قيلي يذلا هجولا ىلع ؛ ةحيحصلا رابخألاو . ةحيرصلا تايأآلا هب تدرو ام ىلاعت هلل

 هب يّيُم ءماسجألا رئاسب ٌطيحما ميلا وه ٌشرعلا : دوعسلا وبأ لاقو () ىدملا ليبس كلس
 () فيكالب هناحبس هل ةفص شرعلا ىلع ءاوتسالاو «كلملا ريرس هيبشتلل وأ « هعافترال
 يف هلغشي ال : سابع نبا لاق ةحلصملاو ةمكحلا هيضتقت ام ىلع قئالخلا رمأ ربدي يأ «رسمألا ربدي»
 نذأي نأ دعب الإ ةمايقلا موي عفاش هدنع عفشي ال يأ «هنذإ دعب نم الإ, عييفش نم امإ» دحأ هقلخ ريبدت

 مكبر هللا مكلذإ» ملل عفشت مانصألا نأ مهمعز يف نيكرشلا ىلع در اذه يفو . ةعافشلا يف هل

 الفأ# ةدابعلاب هودّحوف . هاوس برال مكقلاخو مكبر وه نأشلا ميظعلا مكلذ يأ «هوديعاف

 ميلإ# هريغ هعم نودبعت مث قلخلاب درفتملا هنأ نوملعت ؟ نوربتعتو نوظعتت الفأ يأ «نوركذت
 ًادعو يأ «أفح وللا دعو ًاعيمج ةمايقلا موي سانلا اهبأ مكعجرم مكبر ىلإ يأ «اعيمج مكعجرم
 انكلبي امو ايحنو توم ايندلا انتايح الإ يه امه اولاق ثيح ثعبلا ىركنم ىلع در هيفو , لدبتي ال هللا نم

 اونمآ نيذلا يزجيلإ هديعي كلذك قلخلا أدتبا اك يأ «هديعي مث قلخلا ًاَودّيِيدنِإ» «رهدلا الإ
 نيذلاو» قوألا ءازجلاب مهروجأ مهيفوي و « لدعلاب نينم ؤملا يزجيل يأ طلاب تاحلاّصلا اولمعو

 نم بارش منهج يف مه يأ « ميمح نم بارش مههل» هلسر اوبذكو هللاب اودحج نيذلاو يأ «اورفك
 ببسي عجوم باذع مهو يأ «نورفكي اوناك امب ميلأ باذعوإ» ةرارحلا يف ةياهنلا غلاب ء مميح

 )١( /؟ دوعسلا وبأ (”) . باتكلا اذه نم فارعألا ةروس لوأ يف ةلأاسملا حيضوت رظناو 76 /7 رصتخملا (؟) . 78 يواضيبلا 17.٠



 سنوي ةروس 5 2٠١

 مد د م عم ل. مصل ماش لم هل تل اص ل

 ليلا فدلتخأ ىف نإ يج َنومكَعَي م وقل تن 91 لصق نحال كد هلأ لح اَمَباَسفكو نينا هد

 ايسر ناقل ل نجري ا نيل نإ ) نوفي موَقَل تل ِ باك ضر او تاونمسلاف هلأ َقَلَح امو ِرامنلاَو
 ري سم رمو رس هم او ريباش كآدو ىلع مو

 (2 ٌنوبسكي ن6 عزنا( حالم نيل نع هي ايروكا ةزيجلب

 هر موس سورس

 هوم > مهلا تدب ربنا موتني ىر مكعب ميري تحصلها نيل
 ةازاجم ةداعإالاو ءدبلا نم دوصقملا ناك امل هنإف قبس امل ليلعتلاك ةيآلاو : يواضيبلا لاق مهكارشإو مهرفك
 هيبنتلل ةيآلا «ءايض سمشلا لعج يذلا وهإ» ”ةلاحم ال هيلإ عيمجلا عجرم ناك مهل امعأ ىلع نيفلكملا

 جاهولا جارسلاك راهنلاب ةعطاس ةئيضم سمشلا لعج هتردقب ىلاعت وه ىأ ةينادحولاو ةردقلا لئالد ىلع

 رووا تناك املو .دايعلاب هتمحر لاك نم اذهو ليللاب ًارينم رمقلا لعجو ىأ «ًارونرمقلاو»

 «"رمقلا رانأو سمشلا ءاضأ ىنعملا : ىربطلا لاق ناعّلو عوطس هل ىذلا وه هنأل . ءايضلاب تصح

 اوملعتل يأ «باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل» جوربلا يهو لزانم يف هريس رّدق يأ «لزانم هرّدقو#
 قلخ ام ماوعألاو روهشلا فرعُت رمقلا ريسبو . مايألا فرعت سمشلابف . تاقوألا باسح سانلا اهيأ
 تايآلا لّصفي» ةليلج ةدئافو . ةميظع ةمكحل لب ًائبع كلذ ىلاعت قلخ ام يأ «قحلاب الإ كلذ هللا

 وبأ لاق هتمكح نوربدتيو « هللا ةردق نوملعي موقل اهحضويو ةينوكلا تايآلا نّيبي يأ «نوملعي موقل
 ّنِإ» العو لج اهعدبم نوئش ىلع كلذب نولدتسيف ٠ تانئاكلا عادبإ يف ةمكحلا نوملعي يأ : دوعسلا

 ليللا بهذيف راهنلا يتأيو . راهنلا بهذيف ليللا يتأي اههبقاعت يف يأ «راهنلاو ليللا فالتخا يف
 موقل تايآل» تاعونصملا فانصأ نم امهيف دجوأ امو يأ «ضرألاو تاومسلا يف هللا قلخامو#»

 موقل. هتردقوهملع لاكو ٠ هتدحوو عناصلا دوجو ىلع « ةليلج نيهاربو ةميظع تايآل يأ «نوقتي

 رطخي الو ًالصأ هللا ءاقل نوعقوتي ال يأ «انءاقل نوجري ال نيذلا نإ#» هباذع نوفاخيو هللا نوقتي

 ًاضوع ايندلاب اوضر يأ ©ايندلا ةايحلاب اوضرو# تاملادعب امب قيدصتلا نع تاوهشلا مهتمعأ دقف , مهايب

 مه نيذلاو» اهيلإ اونكسو اهب اوحرف يأ «اهب اونأمطاو» سيفنلا ىلع سيسحلا اورثآو . ةرخآلا نم

 "الو اهيف نوربتعي ال . نولفاغ ناوكألا فئاحص يف ةئبنملا ةلدألا نع مهو يأ «نولفاغ انتايآ نع
 ببسب يأ #«نوبسكي اوناك امبإب رانلا 0 مهاوثم يأ «ٌرانلا مهاوأم كنلوأ» نوركفتي
 اونمآ نيذلا نإ» لاقف ءادعسلا لاح ركذب هفدرأ ءايقشألا لاح هللا ركذ نأ دعبو . مهمارجإو مهرفك

 نم يرجت# مهنايإ ببسب ةنجلا قيرط ىلإ مهيده يأ « مهناهإب مهر مهدهم تافاتملا اولمعو

 مهو مهترسأ تحت نم وأ راجنألا مهروصق تحت نم يرجت يأ «ميعنلا تانج يف رابنألا مسهتحت
 يفو مهللا كناحبس ةنجلا يف مهؤاعد يأ «مهللا كناحبس اهيف مهاوعدإ» ميعنلا تانج يف نوميقم

 )١( يواضييلا 7 )7١( يريطلا 85/11١ . )" 7دوعسلا وبأ 9؟/1١١” .



 58 رشع يداحلا ءزجلا

 راس مل ص ّ سماع م س2 ع

 هللا لجعي ولو #3 ه»] نيرا وسلا مهموم اه متو مهلا كبس أهي

 م ريموم 10 . رع ىداوص م رلد يضو ري مو

 00 نوهمعي ميايْفْطَف انَءآَقل نوجا َنبِدلآرَذن مهلجأ لإ ىزنل لاا اتمنا رنلا اتا

 سرت سص ست ةطرسر اس رج را ل رس ص وع هع ع ل يرحل روك ساس أ مما مسمع 2

 ص لإ انعدي ل نأك م ,هرض هنع انَفشُك اتلفامآق وأ اًدعا 3 ةهبنجل اناعد رضلأن لسن الأ سم ل اًذإَو

 . 2و 91 رمال جامو را دو دوأ سماع 0

 مجم أول امركم ني نورا الأ دَقلو ع> .تولسي أونا ام نقر يسملا ا

 و م ص ع 00 ور عو

 ضرألا ىف سَ وتلميع ج نرخ مقل ىزت كلك اوني اوثأك نو ت تلنيبلاب مهلسر

 مهتيحنوإ» هللا حيبست ةنجلا يف مهمالك يأ سما نومهلت اك ديمحتلاو حيبستلا نومهلي )ثيدحلا

 نولخدي ةكئالملاو» ةكئالملا كلذب مهْيحت اك مكيلع مالس ًاضعب مهضعب ةيحتو يأ «مالس اهيف
 واعا ار وأ « املا بروس ل دا فارق رار 4 كر دس ايا لك نم تهل

 وه : دهاجم لاق «ريخلاب مهلاجعتسا ّرشلا سانلل هللا لجعُي ولو# نيملاعلا بر هلل دمحلا : اولوقي نأ
 ول ىنعملا : يربطلا لاق هيف كرابت ال مهللا هكلهأ مهللا 2. بضغ اذإ هدلو وأ هسفن ىلع لجرلا ءاعد

 هب هوعد اذإ ةباجإالاب ربخلا يف مهل هلاجعتساك « ةرضم هيف مهيلع ايفو رشلا يف سانلا ءاعد هباعيإ هللا لجعي

 كرتنف يأ «انءاقل نوجري ال نيذلا رذتفإط 2”توملا ممل لجعو اوكلل يأ «مهلجأ مهيلإ يضقل»
 نوددرتي مهوتعو مهدرمت يف يأ «نوهمعي مبنايغط يف# ثعبلاب نونم ؤي ال نيذلا انئاقلب نيبذكملا

 سم اذإو» ةجحلا مهمزلتل مهنايغط عم معنلا مهيلع ضيفنو مهلهمنو نيمرجملا كرتن : ىنعملاو ًاريحت
 وأ ًادعاقوأ هبنجل اناعدإ» كلذوحنوأ رقفوأ رضرم نم رضلا ناسنإلا باصأ اذإو ىأ «ًرِضلا .ناسنإلا

 انفشك اًملف» هنع رضلا كلذ فشكل ًائاق وأ ًادعاق وأ ًاعجطضم : تالاحلا عيمج يف اناعد يأ «ًأمئاق
 ناكام يسنو ؛ هنايصع ىلع ٌرمتسا رض نم هب ام انلزأ (ملف يأ «هّسسم ٌرض ىلإ انعدي مل نأكٌرسم هّرض هنع

 كلذكإ ةيفاعلا دنع هنع لفغيو . رضلا دنع هللا وعدي نمل باتع وهو « هاسانت وأ ءالبلاو دهجلا نم هيف
 دنع ضارعإلاو ٌرضلا دنع ءاعدلا ناسنإلا كلذل نير ايك ىأ «نولمعي اوناك ام نيفرسملل نير
 . ركذلا نع ضارعإلا نم نولمعي اوناك ام . مارجإإلا يف دحلا نيزواجتملا نيفرسملل نير كلذك . ماخرلا
 اهبأ مكلبق نم ممألا انكلهأ دقلو يأ «اوملظ ال مكلبق نم نورقلا انكلهأ دفلوإ» تاوهشلا ةعباتمو

 مهوءاج يأ «تانيبلاب مهلسر مهتءاجو# لالضلاو ّيغلا يف اودامتو اوكرشأو اورفك امل نوكرشملا

 يأ . لسرلا هب مهتءاج امب اونمآ امو يأ «اونمؤيل اوناك امو مهقدص ىلع لدت يتلا ةرهابلا تازجعم اب

 موسقلا يزجتن كلذك# مهخاميإ مدعو « مهملظ : نائيش مهكالهإ ببس ناكف اونمآ امو اوملظ مهنأ

 مهبيذكت ىلع ةكم لهأل ٌديعو وهو . مرجم لك يزجن  كالهإالا ينعي  ءازجلا كلذ لثم يأ «نيمرجملا

 نم ةراجح انيلع ٌرطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللاو» اولاق ثيح ةكم رافك يف تلزن : نيرسفملا يضعب لاقو 41 /١١١1يربطلا )١(

 مم /؟ فاشكلا ه١ اوكلهأو اوتيمأل هيلإ مهبيجنو ريخلا مه لجعن ابك هب اوعد يذلا رشلا مهل انلجع ول: ينعي : :يرشحمزلا لاق <« ءايسلا

 تا 52-5



 005 ةاسلك
 سنوي ةروس )3 0(

 وس ص ص ماصاص مرا ع لا ياصص  سو م رق ص وص اس حا املا ع مم

 نثر نأ نإ دوجرمال نلف تلت انما مط لشن اذإ و هيو دولت فكرت مهب نب
 . مسارب هموم سا

 تب ُفاَحَأ إل لا قسرا من ذإ ىيذت يقي ني هكييأذأ نيؤوكيم لمةتيل اه
 000 لم تح ل رع ركل ول رسل را را رم رع سلا مس رس مص

 مكحْف ب دقق ب طرد الو زب رهئولت املأ ءَاَسوُل لق 0 .ويظع موب باع بر تيصع

 ىلا ل 2 رس ع

 خلفان داب بدك وأ ابك طا لع رفا ملأ ْنَق ج دوعن الم دابق نمار

 ةكم لهأ اي ضرألا يف مكانفلختسا مث يأ «مهدعب نم ضرألا يف فئالخ مكانلعج مث ةلككدللا لوسر

 «نولمعت فيكرظننلإ اهراثآ نودهاشتو اهرابخأ نوعمست يتلا . نورقلا كئلوأ كالهإ دعب نم

 ةلماعم مكلماعي : ىنعملاو : يبطرقلا لاق مكلمع بسح ىلع مكيزاجنف ارش مأ ًاريخ نولمعتأ رظننل يأ

 ”ةجحلا هب مكيلع موقتف مكلمع دوجولا يف رهظيل هانعم : ليهستلا يف لاقو "لدعلل ًاراهظإ ربتخملا
 اذإو)» ًالزأ ىلاعت هملع ام دوجولا يف نئبتيل مهربتخي نكلو كلذ لبق نم مهل امعأب ملاع ىلاعت هللا نأ ضرغلاو

 تاحضاو اهنوك لاح « « نيبملا نآرقلا تايآ نيكرشملا ىلع تئرق اذإو يأ #تانيب انتايآ مهيلع ىلتت

 « باسحلاو ثعبلاب نونم ؤي ال نيذلا لاق ىأ «انءاقث نو جري ال نيذلا لاق» لاكشإ الو اهيف سبل ال

 سيل « نآرقلا اذه ريغ رخآ باتكب دمحم اي تئا يأ «اذه ريغ نآرقب تنا» باوثلاو رجالا نوجري الو
 , ةمحر ةيآ باذع ةيآ ناكم لعجت نأب «هسلّدب وأ» . انمالحأ هيفستو . انتطآ بيع نم ههركن ام هيف
 نبا لاق ةيرخسلاو ءازهتسالا ليبس ىلع هولاق امنإو « الالح مارحلا ناكمو . مهحدم انتهلا بس ناكمو

 ام لقإ» ”كلأسن ام هيف اذه ريغ نآرقب انتا : دمحم اياولاق ةكم لهأ نم نآرقلاب نيئزهتسملا ف تلزن : سابع

 نم ًائيش لدبأ وأ ريغأ نأ يل حصي الو يغبني ام دمحم اي مه لق يأ « يسفن ءاقلت نم هلدبأ نأ يل نوكي

 لوسرو «. رومأم دبع انأف « يبر ىلإ هيحوي ام الإ عبتأ ال يأ «يلإ ىحوي ام لإ عبتأ نإ» يسفن لبق

 نإ ىثشخأ ين نإ يأ «ميظع موي باذع يبر تيصع نإ فاخأ يسن نإ » هللا .ةلاسر مكغلبأ . غّلبم

 ول لقإل قبس امل ليلعتلاك اذهو « ةمايقلا موي وه لوا ديدش م باع هيحوأتليو . هرأ تفاح

 الإ هتولت امو , مكيلع نآرقلا اذه تولت ام هللا ءاش ول دمحم اي مهل لق يأ «مكيلع هثولت ام هللا ءاش

 دقف# يناسل ىلع هب مكمّلعأ الو يأ «هسب مكاردأ الو دنع نم وه امو هدنع نم هنأل ٠ ىلاعت هتكيشمب

 ال نآرقلا لبق نم ةنس نيعبرأ ةدم ٠ ًاليوط ًانمز مكرهظأ نيب تثكم دقف يأ «هلبق نمار مع مكيف تبل
 نأ اوملعتل ركفتلاو ربدتلاب مكلوقع نو لمعتست الفأ يأ «نولقعت الفأ#» مكيلع هولتأ الو انأ هملعأ
 نم و هللا لوسر اودهاش رافكلا نإ : رخفلا مامإالا لاق ؟ هللا دنع نم الإ سيل زجعملا باتكلا اذه لثم

 نم مّلعت الو « ذاتسأل ذملتت الو « ًابتك ملاط امهنأو . هلاوحأب نيلاع اوناكو , تقولا كلذ ىلإ هرمع لوأ

 . لوصألا ملع سئافن ىلع لمتشملا . ميظعلا باتكلا اذهب مهءاج ةنس نيعبرأ ضارقنا دعب مث « دحأ
 . ءاملعلا هتضراعم نع زجعو ؛ نيلوألا صصق رارسأو 2 قالخالا ملع فئاطلو ٠ ماكحألا ملع قئاقدو

 ١71 /8 رجبلا (”) . 4٠ /؟ ليهستلا (؟5) . ١8/8" يبطرقلا )١(



 هالا/ رشع ىداحلا ءزجلا

 رص ص سل ار رص رس الرس ص و ظل ل ع ما ردو ماس سا ري سرور

 ع لأ دنع انكم طش ءالؤتم نوفي مهن الو مهرضيال اما نود ني نودبخي و 0 َنومرجمْل

 تام ص صام واس ل 00 لا ا لا ل

 سالك 405 نور (.عيللعتو دحيم ضرألا اكو توا ال ام هلأ نوعبشت |

 0 ولام ص م مص صوو رص سب 20 0

 َلِزنأ ول َنولوقب و (8) نوت هبف اف مهني ضل َكَبَر نم َتَقبسُةملك الو وأوقكتاٌَةمسوأ" َ

 2 َنيِرظتنمْلآ نم عم ىف أورظتناق هلل بيعَلأ ام ٌلفَ ل نم ةيا6 هيل

 ©ليزنتلاو يحولا ليبس ىلع الإ نوكي ال اذه لثم نأ ملعي ميلس لقع هل نم لكو . ءاغلبلاو . ءاحصفلاو

 ىلع قلتخا نم ملظأ دحأ ال يأ يفنلا ىنعمب يراكنا ماهفتسا «ًاب ذك هللا ىلع ىرتفا نم ملظأ نمفإ»
 عنص نم نآرقلا اذه نأ نوكرشملا معز ثيح كيف يرشلا هماقم نع بذكلا يفن هنم دوصقملاو بذكلا هللا
 زوفي ال يأ «نومرجملا علفي ال هنإ9 لسرلا هب تءاج يذلا قحلاب بّذك يأ «هتايآب بدكوأإ» دمحم

 «مهعَقتي الو فرضي ال اموّللا نود نم نودبعيوإ ماركلا لسرلا بذكو مارجرالا بكترا نم ةداعسلاب
 نولوقيو» رض عفدوأ عفن بلج ىلع ردقت ال تادامج يه يتلا ناثوألا نودبعيو يأ نيكرشملا حئابقل نايب

 لقإلعمست الو رصبت ال ةراجح اهنأ عم مل عفشت مانصألا نأ نومعزي يأ «هللا دنع ا نؤاعفش ءالؤه
 نوربختأ نيكرشملا ءالؤه دمحم اي لق يأ ؟ «ضرألا يفاالو تاومسلا يف ملعي الامب هللا نوتبنتأ
 يذلا بويغلا مألع وهو ء العو لج هملعي ال ضرألا وأ تاومسلا يف .نئاك .عيفش وأ مكي رشب ىلاعت هللا

 يأ «نوكرشي امع ىلاعتو هناحبسإل مهب ء ءزهلاو مكهتلل ماهفتسالاو ؟ تانئاكلا عيمجب هملع طاحأ

 ةدحاو ةمأ الإ شانلا ناك امو» نوكرشملا هيلإ هبسنيو ء نوملاظلا لوقي امع سّدقتو هللا هّزنت
 مهنيد يف اوفلتخاف حون ىلإ مدآ ندل نم مالسإلا وه دحاو نيد ىلع الإ سانلا ناك امو ىأ ٍماوفلتخاف

 عقو مث ٠ مالسإلا ىلع مهلك نورق ةرشع حونو مدآ نيب ناك : سابع نبا لاق ًابازحأو ًاعيش اوقرفتو

 ةملك الولو» "”نيرذنمو نيرشبم لسرلا هللا ثعبف مانصألاو ناثوألا تدبعو سانلا نيب فالتخالا

 هيف اوناك اميف مهنيب يضقلإ» ةمايقلا موي ىلإ ءازجلا ريخأتب هللا ءاضق الولو يأ «كبر نم تقبس
 «هبر نم ةيآ هيلع لزنأ الول نولوقيو» نيدلا يف مهفالتخاب ايندلا يف مهباقع لجعل يأ # نوفلتخي
 اصعلاو ةقانلا نم ءايبنألل ناك اهك هبر نم ةزجعم دمحم ىلع لزنأ ًاله نودناعملا ةرفكلا ءالؤه لوقيو يأ

 خّلبم انأ امإإو وه الإ تايآلاب يتأي الو هدحو هلل بيغلا رمأ مهل لق يأ هلل بيغلا امإ لقفإ ديلاو
 كلذ رظتني نم انأف انئيب هللا ءاضق اورظتناف يأ «نيرظتنملا نم مككعم ينإ اورظتناف»

 داسفلا هيلإ قرطتي ال يذلا مكحْلا يأ لوعفم ىنعمب ليعف «ميكحلا باتكلا» ١ : ةَمغالَتلا
 . ضقانتلاو بذكلا هيرتعي الو

 )١( رصتخملا (5) . هال /١ا/ يزارلا ١88/16
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 سنوي ةروس )١١(

 . قابط امهنيب «رشبو . . رذنأ# - ؟

 قبسلا نوكي مدقلاب نآل ةغالبلا يف ةياغ ٌةرابعلاو  ةعيفرلا ةلزنملا نع ةيانك «قدص مدق» -*

 . اهب ىطعُت اهنأل أدي ةمعنلا تيمس امك ؛  مدقتلاو

 . قابط ةداعإلاو ءدبلا يتملك نيب «هديعي مث قلخلا أؤدّبي» - ؛

 . هليوهتو رمألا ميظعتل ةلالجلا ريمض ىلإ ةفاضإالا عم تافتلا هيف هانءاقل نوجري ال» - 0

 . لمجم دك م هيبشت هيفف ريخلاب مهلاجعتسا لثم وأ مهلاجعتساك يأ «ريخلاب محلاجعتسا رشلا» - 5

 . قابط ريخلاو رشلا نيبو

 عم ةيعر لاحب مهبر دابعلا لاح هبش ثيح ةيليثمت ةراعتسا مالكلا يف «نولمعت فيك رظننل» اال

 ليثمتلا ليبس ىلع هبشملل هب هّبشملا ىلع لادلا مسالا ريعتساو. مهامعأ يف رظنلل مهلاهمإ يف اهناطلس

 . ىلعألا لثملا هللو . بيرقتلاو

 . خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالا «نولقعت الفأ» 4

 07 5 5007 ا لال 52055 7 5 7-0 داك
 يف لصأ ةيآلا هذه نإ «أرون رمقلاو ًءايض سمشلا لعج# ىلاعت هلوق يف يطويسلا لاق 0 هدا

 . رمقلا لزانمو 3 خيراتلاو 3 باسملاو 3 تيقاوملا ملع

 ةلدألا نم هيلع بّصْنُي نأ دب الف ًابذاك وأ ًاقداص ةلاقم لاق نم : ريثك نبا ظفاحلا لاق : هكفيطل
 مهدهاش نم باذكلا ةمليسم نيبو 856 دمحم نيب قرفلا نإف ٠ سمشلا نم رهظأ وه ام هروجف وأ هرب ىلع

 هجوب سيل هههجو نأ تفرع هّنيأر املف ٠ لفجنا نميف تنكف ( نع دوهيلا قرفت يأ ) سانلا لفجنا

 نم ىأر امب هيلع همالسو هللا تاولص هقدصب نقيأ دقف (مالسب ةنجلا اولخدت « ماين سانلاو ليللاب اولصو

 : ناسح لاق لئالدلا

 ربخلاب كيني ٌءرظنم ناكل ةّيبم تايآ هيف نكت مل ول

 «نيملاظلا ةبقاع ناك فيكر ظناف . . ىلإ . . ءارض دعب نم ةمحر سانلا انقذأ اذإو» : ىلاعت هللا لاق
 (؟8) ةيآ ةياهن ىلإ )7١( ةيآ نم

 ةلاسرلا لوح نيكرشملا تاهبشو . ناثوألا ةدابع داسف ىلع ةلدألا ىلاعت ركذ امل : َهّبََسأَملا
 « اوعرضت ةدشلا مهتباصأ نإف « داّنِعلاو . ٌدوحجلاو « ٌركملا ءايقشألا ءالؤه ةداع نأ انه ركذ . نآرقلاو



 رشع يداحلا ءزملا
 هزه

 ركذ ىلإ داع مث 2 ءانفلاو لاوزلا يف ايندلا ةايحلاب لثملا ىلاعت برض مث 3 اورفكو اورطب ةمحرلا مهتءاج دإو

 . نيملاعلا بر هللا ةينادحو ىلع . نيهاربلاو ةلدألا

 لاق . راجشألاو قاروألاب فصعت يتلا ةديدشلا حيرلا : فصاعلا «فصاع» : صتتنفغللا
 : رعاشلا لاق تدتشا يأ تفصعأو حيرلا تفصع لاقي : ءارفلا

 ه تم م8

 ”هترلاب نأبعَي الو رجن ناديع تفصق تقصعأ ام اذإ حايرلا نإ

 ءيشلا نسح لامك : فرخرلا «اهفرخزؤ هبارطضال ًاجوم يمس , رحبلا قوف ءاملا نم عفترا م4 عولاو»
 ولعيو ىثغي «قهريإ» هرمعو هب ماقأ اذإ ناكملاب ينغ «نغت» هتراضنو هتجهبل ًافرخز يمس « هئراضنو
 يأ «ةرتق اهقهرَت» ىلاعت لاق داوس هعم يذلا رابغلا : ةرتقلاو رّتقلا «رتقإ# هيشغ ىأ لذلا هقهر : لاقي

 : قدزرفلا لاق داوس هعم نكي مل نإو ٌرابغلا رتقلا : ليقو . منهج 0.  ةربغ اهولعت

 ؟”ارتقلاو تايارلا هقوف ىرت جوم هعبتي كلملا ءادرب ٌجّوتم

 . لطابلا ىلإ قحلا نع نوفرصت «نوكف ؤتإ» انزيمو انقرف هانليز»
 7 0 يع و عوق ل نا 2 رقم تع

 اًنلَسر َنِإارْكم عرسأ هل لئانابا فكس محل اذ مهتسم هاو دعب نيةمحر سانا انآ
 ا كافل ىف مك اذ كل رو ىدلاَوه 2 َنوُرْعَماَم 2 هم مل را حض ل

 هر سس ىو كك ساس . رة هس ماس ريرب اس ع و 66 08

 5 يصل ل ارغم اجي طيح ياا نكت نزلا عايز تيك جراب ابي أوحرفو

 هللا نأ يور ةكم رافك سانلاب دارملا «مهتسم ءارض دعب نم ةمحر سانلا انقذأ اذإوط : رثيقللا
 ن ناميالاب هودعوو بصخلاب مهل وعدي نأ 8 هنم اوبلطف نوكلبم اوداك ىتح نينس عبس طحقلا مهيلع طّلس
 « ةدش دعب ءاخر نيكرشملا ءالؤه انقذأ اذإو : ىنعملاو دانعلاو رفكلا ىلإ اوعجر رطملا لازنإب هللا مهمحر ايلف
 هًاركم عرسأ هللا لق بيذكتو ءازهتسا : دهاجم لاق هانتابآ يف ٌركم مهل اذإ» مهباصأ بدج دعب ًابصخو

 نوبتكي ةظفحلا ةكئالملا نإ يأ «نوركم ام نوبتكي انلسر نإ ""مهركم ءازج ىلع ةبوقع لجعأ يأ

 لعرحبلا يفو ٠ باودلا ىلعربلا يف مكلمحي يذلا هتردقب ناغتتوه نا «جلاو بلا: : مكرسي ىذلا رهو
 نفسلا هذه روهظ ىلع رحبلا يف متنك اذإ ىتح يأ «كْقلا يف متنك اذإ ىتحإ ءاملا هجو ىلع ريست يتلا نفسلا
 اهب اوحرفوإ» نفسلا رست يتلا ةيرطلا ةئّيللا حيرلاب مهب نيرجو يأ تافتلا هيف «ةبيط , حيرب مه نيرجو#
 ةفصاعلا ةديدشلا حيرلا اهتءاج ةأجفو يأ «فصاع حير اهتءاج» ةبيطلا حيرلا كلتب باكرلا حرف يأ

 )١( يبطرقلا (؟).١؟١٠ /ه زحبلا 8/ 1١*.

 )( بنذلا مساب ةبوقعلل ةيمستو مهلعفل ةلكاشم ًاركم هايس مه هباقع وه ةعرسلاب فؤصوملا هللا ركم .



 سنوي ةروس 04 )٠١(

 ما رجس ىلا لس سر س1[ سا تام رع انني نت وفل ٠ اي

 0 ضْرأْلا ىف نوع مم اَذإ مهجنأ آلف 2 َنِركَْشلأ نم نوُكَنَل ءهذلع نم اَنْ نبل نبذل

 يجوُلمْعَت منك اهب مكيف كيم ا ماين نزيل ع 2 لع كيفي ا سائلا اماني
 مي مواكورم 2 2 م رعرةم 000 همم 2 م 2 دمر ا مو 7 7

 مدعنالاو ساّسلآ لك ايام ضرألا ٌتاَبنب طْلتْخَف [مسلأن م هلئلزنأ وآمك ايندلا ةؤيحلا لكم ام

 جلا يوم ه2 لأ سس 0 .م ريال ا سر امام سام اص سس ل حوا

 راهم وأ اليك انما هنأ ابي نوردنك مهنا اهلها نظو تنيزآو اهفرحز ُضرأْلا تَّدَحأ آد عي

 « مه. طيحأ مهنأ اونظو» ةهج لك نم راحبلا جاومأ مهب تطاحأو يأ «ناكم لك نم جوملا مهءاجو#» ةرمدملا
 لاق ء نودبعي اوناك ام اوكرتو هلل ءاعدلا اوصلخأ يأ «نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد» كالحلاب اونقيأ يأ
 رطضملا نأو « دئادشلا يف هللا ىلإ عوجرلا ىلع اولبج قلخلا نأ ىلع ليلد اذه فو : يبطرقلا

 ننوكنل هذه نم انتيجنأ نئلإ بابرألا بر ىلإ هعوجرو . بابسألا عاطقنال ؛ ًارفاك ناك نإو هؤاعد باجي

 « كئايعن ىلع كل نيركاشلا نم ننوكنل لاوهألاو دئادشلا هذه .نم انتذقنأ نثل يأ *نيركاشلا نم

 مانصأ كارشإ ريغ نم ءاعدلاب هدارفإ صالخإلا ىنعمو : رحبلا يف لاق كتاضرمو كتعاطب نيلماعلاو

 هللا الإ كلذ نم مهيجني ال مهنأب ملعلا لجأل نكلو ناميإ صالخإ ال نيصلخم : نسحلا لاقو اهريغو
 املف يأ «قحلا ريغب ضرألا يف نوغبي مه اذإ مهاجنأ |ملفإ» ”ىرارطضالا ناميبالا ىرجم ًايراج كلذ نوكيف

 نوعديف ءاعدلاب نوغبي : سايع نبا لاق يصاعملاو داسفلاب ىضرألا يف نولمعي مه اذإ مهذقنأو مهصّلخ

 يغبلا لابو يأ «مكسفنأ ىلع مكيغب افإ سان اهيأي» مهيلع ًادر ىلاعت لاق "” يصاعملاب نولمعيو هللا ريغ
 يتلا « ةينافلا تاوهشلاب ةايحلا هذه يف نوعتمتت يأ هايندلا ةايحلا عاتم» متنأ الإ هترمث ينجي الو . مكيلع

 انيلإ توملا دعب مكعجرم يأ «نولمعت متنك اب مكئبننف مكعجرم انيلإ مثإط» ةيقابلا تارسحلا اهبقعت
 هللا ركذي ال . دوحجلا ناسنإالا ةعيبطل ليثمت ةميركلا ةيآلاو . ديدهتو ديعو اذه فو . اهيلع مكيزاجنف
 هنع فشكو ؛ قيضلا نم هللا هاجن اذإف . ةدشلاو بركلا تقو الإ هيلإ عجري الو « ةرسعلا ةعاس يف الإ
 ةلئازلا ايندلا 5 ةايحلل ًالثم ىلاعت برض مث . نايغطلاو ّرشلا يف ىدامتو ٠ نايصعلاو رفكلا ىلإ عجر . بركلا
 ىأ #« ضرألا تابن هب طلتخاف ءامسلا نم هانلزنأ ءابك ايندلا ةايحلا لثم امنإ# لاقف اهم عتمتلا ةدم رصقو ةينافلا

 نم الزن رطم لثمك ابن نانلا رارتغاو اهعيعت تاهذو 3 اهاوزو اهئانف يف ةبيجعلا اهلاحو ايندلا ةايحلا ةفص

 امنإط نول الك ءاملاب تبنف طلتخا : سايع نبا لاق ضعبب اهضعب طلتخم تابنلا نم عاونأ هب تبنف ءامسلا

 ريعشلاو نبتلاو لكلا نم ماعنألاو . لوقبلاو راثلاو بوبحلا نم سانلا هلكأي امج يأ «ماعُنَألاو سانلا لكأي

 راهثلاو بوبحلاب تنيزت يأ «تنيّزاو» اهتجهبو اهنسح تذخأ يأ هاهفرْخُر ضرألا تذخأ اذإ ىتح»
 نظو يأ هاهيلع نورداق مهنأ اهلهأ نظوإ» بايثلاو يلحلاب تنيزت اذإ سورعلاب ليثمت وهو « راهزألاو
 اهءاج يأ «ًاراهن وأ ًاليل انرمأ اهاتأ» اهتلغو اهترمثل نولّصحم « اهب عافتنالا نم نونكمتم مهنأ اهباحصأ

 )١(| يبطرقل 718/8 ١)1( /ه رحبلا ١14)*( قباسلا عجرملا سفن 8/ ١4٠. ) )4يربطلا 1١/؟1١:



 رشع يداحلا ءزجلا
 دش

 لِ أوعدب ل 5 9 1 كي وقل تل ع و هتك سنألاب فَ مم 2 نأ اديصح 2 0

 قهري الو و قش وأ ل « هج ريت ارم خي نت كيتي نكتار رو رم جيس سر 0 - رلدوا#ل ع 2ع

 رومسصرمس 2 00 مس وريم جرم معو

 رس اوم تاعيسلا أوبك او ك2 تود ان م: ا كيتو 0

 2000 8 ملدا 205 را .ى.ررب عر سم ي.ااسوأم 3-20 الم 0 لا

 كيتلوأ اسلظم ليل نم اعطق مههوجو تيشغأ ام اك ل هللا نم مهام هلذ 0

 مم سر 5 00 دع هع 1 و راس س هاو اس هع ع 00

 م مرشح م انليزف كوك رشو نأ ركتاكم أوك رشأ نذل لوقت مئاعيمب رشحت مورو (يز) نودلخا يف ا
 اهيف ءيش ال ةعوطقم ةدوصحم يأ ©ًاديصح اهانلعجفإ) ًاراهن امو اليل اّمِإ تابنلا نم اهيلع ام كالبب ان ؤاضق

 كلذ لبق ضرألا رهظ ىلعةمئاق ةرماع نكت مل اهنأك يأ «سمألاب نغت مل نأك# لجانملاب دصح يذلاك

 برضنو ثايآلا نيبن ايندلا ةايحلل كارلا لثملا اذه انيب ام لثم ىأ «نوركفتي موقل تايآلا لصفن كلذك»

 هللاوإط ”نوعفتنملا مهخأل ركذلاب مهصيصختو : يسولألا لاق لاثمألا هذهب نوربتعيف نوركفتي موقل لاثمألا
 ىأ © ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهمو# ةماقإلاو رورسلا راد ةنجلا ىلإ وعدي ىأ «مالسلا راد ىلإ وعدي

 ردح نيذلل يأ «ىَسُحلا اونسحأ نيذللإ» مالسإلا نيدوهو ميقتسملا قيرطلا ىلإ هتياده ءاش نم لصوي
 قهري الو»» ”ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا يهو «ةدايزو# ةنجلا يأ ىنسحلا مه حلاصلا لمعلاو ناميالاب

 ناوه يأ «ةلذ الو# رانلا لهأ هوجو ىرتعي امك داوس الو رابغ مههوجو ىثغي الو يأ رت مههوجو

 فالخب اهميعنل.ضارقنا الو اهيف لاوز ال نومئاد يأ «نودلاخ اهيف مه ةنجلا باحصأ كئلوأ» راغصو

 هللا اوصعف ايندلا يف تائيسلا اولمع نيذلاو ىأ «اهلثمب ةئيسءازج تائيسلا اوبسك نيذلاو# اهفراخزو ايندلا
 تائيسلاو . هللا لضفب ةفعاضم تانسحلاف ؛ كلذ ىلع نودازي ال اهلثمب ةئيسلا ىلع نوزجيسف اورفكو
 يأ «مصاع نم هللا نم مل امإ» ناوهو ةلذ مهاشغت يأ «ةلذ مهقهرتوإ» ©"”ىلاعت هنم ًالدع لكلاب اهؤازج
 ليللا نم ًاعطق مههوجو تيشغأ اهأك» هباقعو ىلاعت هللا طخس نم مهعنمب وأ مهمصعي دحأ مه سيل

 مه رانلا باحصأ كئلوأ» ليللا مالظ نم ًاعطق ةملظلاو داوسلا طرف نم مههوجو تسبلأ انأك يأ «ًارلظم
 نيقيرفلا عمجن يأ «اوكرشأ نيذلل لوفت مث ًاعيمج مهرشحن مويو# ًادبأ اهنم نوجرخي ال يأ «نودلاخ اهيف
 مكناكم اومزلا يأ «مكؤاكرشو متنأ مكتاكمإ هللاب اوكرشأ نيذلل لوقن مث نيرفاكلاو نينم ؤملا : باسحلل
 نيبو مهنيب انزيمو انقرفف يأ 6 مهنيب انليزفإ» مكب هللا لعفي م اورظنت ىتح اوحربت ال مهومتدبع نيذلاو متنأ

 ءاكرشلا مهنم أربت يأ «نودبعت انايإ متتكام مهؤاكرش لاقو# 6 نومرجملا اهيأ مويلا اوزاتماوإ» هلوقك نينم ؤملا
 ناي مكنأب رعشن انكام : لوقتف ناثوألا هللا قطني : دهام لاق هللا نود نم مهودبع نيذلا مانصألا مهو

 مهب تعطقتو باذعلا اوأرو اوعبْنا نيذلا نم اوعبنا نيذلا أربت ذإ» هلوقك "”انتدابعب مكانرمأ امو نودبعت

 تانسحلاو : لثملاب هدنع تائيسلاف : ةرهوجلا يف لاق (7”) .ملسم هجرخأ حيحص ثيدح ٍيفاذهدرو (5) 7/1١ ٠ يناعلل حور (1)

 مم /8 يبطرقلا (4) . لضفلاب تفعوض



 سنوي ةروس ٠( 0( ةم؟

 كول نعام نإ ديا ادسي لاب وكف © 0 انج نك نم هواكَرف لكَ مسمي

 يج َنوُررْفَي 741 رف لل لية تَقللآَم فنك كَم عج َنِمَع
 ما هدو ملل موك جرم مو 2 عروس ماء

 جربو تيا نحارب نمو دصألاَو عسسل كليب نمأ ضيوألاو هامل م مكحْفْر رب نم لق

 00 -_ وق عل روس مساس سرا 8 مر رس ةيو 00 م هدو

 دعب اذا قحلا كبر هلأ ركل لف 480 نوقتل الفأ لَقف هللأ نولوقيسف مالا رودي نمو يحل نم تيل

 2 َنونمْؤي ال مسا أوقسف َنيِدلَأ لع كبر تمك ٌتفَح أح كلك يو َنوفَرُت أت َندكَسااَلِ يل

 ًادهاش هللا انبسح : ةمايقلا موي نيكرشملل ءاكرشلا لوقت يأ «مكنيبو اننيب ًاديهش هللاب ىفكفإ» «بابسألا
 الو رصبن الو عمسن ال ٠ , نيلفاغ الإ انل مكتدابع نع انك ام يأ «نيلفاغل مكتدابع نع انك نط مكنيبو اننيب
 امي سفن لك ربت تقولا كلذ يف ىأ «تفلسأ ام سفن لك ًأولبت كلانهؤانيف حور ال ًادامج انك انأل ؛ لقعن
 يلوتملا ىلاعت هللا ىلإ اودر يأ «قحلا مهالوم هللا ىلإ اودرو» تلمع ام ءازج لانتو . رش وأ ريخ نم تمدق

 نأ نم هنومعزي ننام ميضاسمو عاض يأ «نورتفي اوناك ام مهنع لضو» طسقلاو لدعلاب مهءازج

 مهنع ينغي الو رصبُي الو عمسي ال ام اودبع نيذلا نيكرشملل ديدش تيكبت ةيآلا فو مهل عفشت ناثوألا

 دمحم اي لق يأ هتيبوبرو هللا ةينادحو ىلع ٌةلدآلا تايآلا هذه يف «ضرألاو ءارسلا نم مكقزري نم لقإ ًائيش

 «راصبألاو عمسلا كله نمأ# ؟ راثلاو عورزلا مكل جرخيو . رطقلاو ثيغلا مكل لزني نم نيكرشملا ءالؤهل
 اذإ مكل اهدري نأ عيطتسي نمو ؟ اهب نورصبتو نوعمست يتلا  مكراصبأو مكعايسأ كلمي يذلا اذ نم يأ

 نم يملا جرخي نمو# ةيآلا «مكراصبأو مكعمس هللا ذخأ نإ متيأرأ لق هلوقك؟اهومكبلسينأهللادارأ
 نم ةلبنسلاو ءةضيبلا نم ريطلاو .ةفطنلا نم ناسنإلا جرخي نم يأ ؟4#يحلا نم تملا جرخيو . تيما

 « قئالخلا رمأ ربدي نمو يأ ه«رمألا ربدي نمو» ؟ رفاكلا نم نمؤملاو « ضرألا نم تابنلاو « ةبحلا
 ذإ . نيملاعلا بر هللا وه هّلك كلذ لعاف نأب نورقيسف ىأ «هللا نولوقيسفإ» ؟ تانئاكلا نوئش فّرصيو
 هتمقنو هباقع نوفاخت الفأ دمحم اي مهل لق يأ «نوقتت الفأ لقفإ» هحوضو ةياغل دانعلاو ةرباكملل لاجم ال

 وه ةليلجلا ءايشألا هذه لعفي يذلا اذه يأ «قحلا مكبر هللا مكلذف» ؟ هللا ريغ مكتدابعو مككارشإب
 يراكنا ماهفتسا «لالضلا الإ قحلا دعب اذاف» ةعطاقلا نيهاربلاب هّتينادحوو هُنيبوبر تباثلا , قحلا مكبر
 ىنأفإ» لالضلا يف عقو ىلاعت هللا ةدابع وه يذلا قحلا ىطخت نمف  لالضلا الإ قحلا دعب سيل يأ

 ؟ تيمي الو يمحي الو ١ قزري الو قلخي ال ام ةدابع ىلإ « هللا ةدابع نع نوفرصُت فيكف يأ «نوفرصُت
 نيذلا ىلع يأ اوقسف نيذلا ىلع» قباسلا همكحو هللا ءاضق بجو كلذك ىأ «كبر ةملك تقح كلذك»

 .هيبن ةلاسرو هللا ةينادحوب نوقّدصي ال مهنأل يأ «نونمؤي ال مهنأ» اوبذكو اورفكو ةعاطلا نع اوجرخ
 «هديعي مث قلخلا أدبي نم مكئاكرش نم له لق» مهتلالضو مهتواقشل باذعلا ةملك مهيلع تقح كلذلف
 مث مدعلا نم قلخلا ءيشني نم مانصألاو ناثوألا نم له : عيرقتلاو خيبوتلا ةهج ىلع دمحم اي مهل لق يأ



 د اتعل دعل ءزجلا

 مل ظردورع 21 كو مم روسو م حس 12 ربجرب ومو صودرس سس 22 -

 60 نوكفؤت ىلاف مديعي , مث قل أُوَدِبب هلال ميم قلل اوعي نينَه

 كك
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 نحل نم ء ينتمي نط اع الإ ”مرتحأ حب كَ نعل الإ ىذا
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 ىذا َقيدَصَت نكللو للان ود نم كرب نأ َناَءَرقْلا اًدذله ناك امو © .نولعفي تي

 و 00 م وص ص جام رص حج اصم أ جل

 ةروس أو اق لق هنرتفأ نوفي مأ 2# يبلع بر نم هيف َبْيَراَل تكلل يصْفَتَو هدي نب

 . ةعطاقلا ةجحلا هيفو . كلذ ىوعد ىلع نوردقي ال اوناك الو : يربطلا لاق ؟ هييحيو هديعي مث . هينفي

 قلخلا أدبي هللا لق» ©”باوجلاب ةككرمأ . نورتفم نوبذاك بابرألا ىوعد يف مهنأ ىلع ةحضاولا 507

 ءال ؤه نم دحأ سيلو , ديعيو أدبيو . تيميو يبحي يذلا وه هدحو هللا : دمحم اي مهل لق يأ «هديعي

 له لقإ» ؟ لطابلا ىلإ قحلا نع نوفرصنتو نوبلقنت فيكف يأ «نوكفؤت ىنأف# كلذ لعفي هد ةموعزملا ةهآلا

 ةهلآلا هذه نم له نيكرشملا ءالؤهل لق يأ ماهفتسا ةروص يف رخآ ٌخيبوت «قحلا ىلإ يده نم مكئاكرش نم

 هللا لقإ» ؟ ةماقتسالا ليبسو قحلا قيرط ىلع لدي وأ ؟ ًارئاح يدبي وأ ؟ ًالاض دشري نم اهنودبعت يتلا

 ةراثإو ٠ ءلاسفلا ةيادع لع رداقلا وعنهللاق كلذ نع مكملا ترجع مهل لقف يأ «قحلل يده

 ىلإ دشري نمفأ يأ «ىدهي نأ الإ يده ال ْنّمأ عبي نأ قحأ قحلا ىلإ يده- نسفأ» قحلا نايبو « ليبسلا
 اهسفن ةياده عيطتست الو ؟ ًادحأ يدهت ال يتلا مانصألا هذه مأ عابتالاب قحأ ىلاعتو هناحبس هللا وهو قحلا

 نيبو مانصألا نيب نوؤست نوكرشملا اهيأ مكل ام يأ 4ن ومكحت فيك مكل |مف# ؟ 2”اهريغ ةياده نع ًالضف

 داسف ىلاعت نيب مث . راكنإلاو بجعتلا هانعم ماهفتساوهو ؟ حارّصلا لطابلا اذبب نومكحتو . بابرألا بر

 الإ مهرثكأ عبتي اموإ» لاقف ديلقتلا لطبتو ديحوتلا بجوت يتلا ةرينلا نيهاربلاب مهمحفأ نأ دعب مهتلحن
 ماهوأ درجم لب . ناهرب وأ ليلدل دنتسم ريغ ًداقتعا الإ « مانصألا ةيهولأ مهداقتعا ين نوعبتي امو يأ هانظ

 ماهوألا ىلع ينبملا داقتعالا اذه لثمو يأ «ًائيش قحلا ٍنم ينغي ال نظلا نإإ» ةدساف تافارخنو . ةلطاب
 يأ «نولعفي امب ميلع هللا نإ» نيقيلاك نظلا سيلف « ًائيش نيقيلا نم ينغي ال بذاك نظ « تالايخلاو

 نيب مث . ناهربلا نع مهضارعإو . نظلل مهعابتا ىلع ٌديعو وهو . بيذكتلاو رفكلا نم هيلع مه امب ملاع
 الو ١ لقعي الو صب ال يأ «دللا نود: نم ىو نأ نارا اذه ناك ايوؤل لاقق يسولاو ةوبنلا قدص ىلاعت
 نكلو#» رشبلا ةقاط قوف هنأل ؛ اللا لع ابودكي ىرتقف نارقلا !ذهازنا فرب نأ + مهلس لفع يذل ميقتني

 ليصفتو» ليجنإالاو ةاروتلاك ةيوامسلا بتكلا نم هلبق امل ًاقدصم ءاج هّنكلو ىأ «هيدي نيب يذلا قيدّصَت 1

 يف كش ال يأ «نيملاعلا بر نم هيف بير ال»ماكحألاو دئاقعلاو عئارشلا نييبتو ليصفت هيفو يأ «باتكلا

 . اودشرُي نأ الإ ىده ىلإ مهسفنأ نودشري ال نيذلا نوّلضملاو ءاسؤرلا دارملا : نيرسفملا ضعب لاقو يربطلا هيلإ بهذ ام اذه (1)
 1١6/1١ يربطلا (؟)
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 ,هليوات

 وهو ؟ هسفن لبق نم نآرقلا اذه دمحم قلتخا نولوقيأ لب يأ «هارتفا نولوقي مأ» نيملاعلا بر ليزنت هنأ
 وهو . نآرقلا اذه لثم ةروسب اوئيجف متمعز امك ناك نإ يأ «هلثم ةروسب اوتأف لق# عيرقتلا هانعم ماهفتسا

 متعطتسا نم ىلاعت هنود نم اوعدا يأ «هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو# مهيلع ةجح ةماقإو مهل زيجععت

 هارتفا ًادمحم نأ يف نيقداص متنك نإ يأ «نيقداص متنك نإ مهب ةناعتسالل نجلاو سنإلا نم « هقلخ نم
 « مكلثم أر شب نوكي نأ َودعي نل دمحم نأل : ةبذك مكنأ كش الف اولعفت مل نإ مكنأ دارملاو : يربطلا لاق

 لبإ» ىلاعت لاق . "”زجعأ هعيمجب يتأي نأ مهنم دحاولاف ؛ هلثم ةروسب اوتأي نأ قلخلا نم عيمجلا زجع اذإف
 نأ لبق هب هب نعطلا ىلإ اوعراسو « ميظعلا نآرقلاب نوكرشملا ءال ؤه بذك لب يأ «هملعب اوطيحي مل اب اوبذك

 ام ةبقاع دعب مهتأي مل لاحلاو يأ «هليوأت مهتأي اًَلو» اولهج امل ءادعأ يئاد سانلاو « هيف ام او ربدتيو هوهقفي

 رظناف# مهلبق ةيلاخلا ممألا تبذك ءالؤه بيذكت لثم يأ 4 مهلبق نم نيذلا بّذك كلذك» ديعولا نم هيف

 ٠ مهيغبو مهملظ ببسب كالهلاو باذعلاب هللا مهذخأ فيك دمحم اي رظناف يأ «نيملاظلا ةبقاع ناك فيك

 . نيغاطلا نيملاظلا ءال ؤبب لعفي كئلوأب لعف امكف

 . « ةلكاشملا » باب نم ًاركم هللا ةبوقع ةيمست ه«اركم عرسأ» ١ : ةغالتبلا

 رافكلا ىلع عينشتلاو حيبقتلا ةدايز هتمكحو ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلا هيف 4 مهب نيرجو» - ١
 . ةمعنلا مهركش مدعل

 راهزألاو تابنلاب نيزتت انيح ضرألا هّبش ةراعتسالا عيدب نم اذه «اهفرخز ضرألا تذخأ»
 . فرخزلا ظفل ةراضنلاو ةجهبلا كلتل ريعتساو بايثلاو يلح لاب نيزتت يتلا سورعلاب

 . رامدلاو باذعلا نع ةيانك انههرمألا «انرمأ اهاتأ» - :

 . قاقتشإلا سانج امهنيب ©« ىنسحلا اونسحأ#  ه

 ١ - لمجم لسرم هيبشت هيف «ليللا نم ًاعطق مههوجو تيشغأ امنأكإ» .
 . قابط امهنيب «هديعي مث . . أدبي»

 ؟#نومكحت فيك مكل ايفإ» هلثمو . خيبوتلل ماهفتسالا «نوكفؤت ىئافإل
 . هب ترشب دق اهنإف ليجنإالاو ةاروتلا نم هقبس امل دارملاو ةفيطل ةراعتسا «هيدي نيب - 4

 )١( يربطلا 31184/11١,.



 568 رشع يداحلا ءزجلا

 املك نوفشكي رشبلا لازي ام » : لالظلا هريسفت يف  بطق ديس مالسإلا ديهش لوقي : ةكفيطل
 ءريخلا يف ًانايحأ هنومدختسي ٠ ضرألاو ءامسلا يف قزر دعب قزر نع نوكلا سيماون ىلإ اودتها
 نمف ٠ ناسنإلل رَّحسملا هللا قزر نم هّلكو : لتعت وأ مهدئاقع مّلَسَت [يسح ٠ رشلا يف ًانايحأ هنومدختسيو

 ا نمو «٠ قازرأ هق امعأ ن نمو ٠غ قازرأ ءاملا حطس نمو ٠ قازرأ اهفوج نمو ٠ قازرأ ضرألا حطس

 قدصو«*قايرتو ءاود نع ملعلا هيف فشك ضرألا نفع ىتح . قازرأ رمقلا ءوض نمو ؛ قازرأ سمشلا

 ؟ «ضرألاو ءاهسلا نم مكقزري نم لقإ» هللا
 م 58

 «نورفكي اوناك امب ديدشلا باذعلا . . ىلإ . . هب نمؤي ال نم مهنمو نمؤي نم مهنمو» : ىلاعت هللا لاق
 (ا/:) ةيآ ةياهن ىلإ (4.) ةيآأ نم

 نم مهنم نأ انه ركذ ٠ يحولاو ةوبنلا رمأ يف مهنعط نيرفاكلا نع ىلاعت ىكح ا : هّمسانملا
 , هتوابغ طرفل ًالصأ هب قئدصي ال نم مهنمو « دناعيو رباكي هنكلو ٠ نمحرلا مالك نآرقلا نأب قدصي

 لام ركذب هبقعأو , رودصلا يف امل ءافش نآرقلا نأ ىلاعت ركذ مث . . هزييمت لالتخاو « هلقع ةفاخسو

 . ةرخآلا يف نيكرشملا
 يف الالف ضافأ لاقي «نوضيفتإ ًاليل هأتايب» عمسيال يذلا وهومصأ عمج «مصلا ١ : سيتنفغللا
 هيزنت «هناحبس# ناهربو ةجح «ناطلس» نزو «لاقثم» بي بيغيو ىفْخي « بزعيإ هيف عفدنا اذإ ثيدحلا

 . صئاقنلا نع العو لج هلل

 سم سا ام ع رج 2
 يلمع ىل لقف كوبذك نإو 7 َنيِدسْفمْلا زعأ كبَر دل ال نم منو هي مؤ نم منو

 2 عا بث ماو 0 م 0س 205 سا لاس 6# راما بارا سر

 تنافا كيلإ نوعمتسإ نم ِمَسْنَمَو © َتولَمْعَت اع ىرأنأو ٌلمتأ ام َنوُعيِرب متنا كلم كلو

 نآرقلا اذهب نم ؤي نم دمحم اي مهيلإتشعب نيذلاءال ؤه نمو يأ «هب نمؤي نم مهنموألا : رثاسفللا
 ملعأ كبرو# هيلع ثعبُيو كلذ ىلع تومي لب «هب نمؤي ال نم مهنموإ هب تلسرأ امب عفتنيو كعبتيو
 يل لقق كوبذك نإف» هلضيف ةلالضلا قحتسي نمو .« هيدهيف ةيادهلا قحتسي نمب ملعأ وهو يأ «نيدسفلاب

 وأ ناك ًاقح مكلمع ءازج مكلو يلمع يلمع ءازج يل لقف نوكرشملا ءالؤه كبذك نإو يأ «مكلمع مكلو يلمع

 مهنموإ» رخآلا بنذب دحأ لخا وي ال يأ «نولمعت مم ءيرب انأو لمعأ مم نوئيرب متنأ» ًالطاب

 هؤرقت ام ًائيش يعت ال مهبولقو نآرقلا تأرق اذإ كيلإ نوعمتسي يأ «كيلإ نوعمتسي نم

 ال اوناك ولو» عمسلا هللا هبلس نم عمست نأ ردقت ال دمحم اي تنأ يأ ؟ «مصلا عمسُ تنأفا» هولتنو
 نم ءالّؤه نمو ىنعملا : ريثك نبا لاق ؟ نوربدتي الو نولقعي ال ممصلا نم اوناك ولو ىأ «نولقعي

 ) )1نآرقلا لالظ 9١/ 1١48 .



 سنوي ةروس 56 )٠١(

 الاثر ىددلا ىدجت تنَنأ كبل رفتي نم منو هج َنؤقنَمال اوُاَكْرَو مهلا عملت
 ا خمس سرب سرب خا اس جا همم ل يب اص مع سر

 ل ناك مهرس موي و (ه) نولي مهسفنا سانلآ نكللو اعبَش سائلا ملظيال هلل نإ 2 َنورصْبي

 امإو ( َندََهم 1 هلآ ءاَقلب أوبذك يذلا رسح دق مهيب َنوفراعتي راهشلا نم ٌةعاس الإ أنبل

 0 -ٍ ركل ىرعرلا سام سس م رم حاس رص يع

 ةمأ لكِلَو 0 تووعْفيام لع ديه هلل هلم هيوم انف كدفوتتوأ هدب ىذا سعب كن

 رس واس رس اريل ل رز ار يس سس | |

 08-2 يم نولوقيو 20 َنوماظي ال مهو طسقلاب منَ ىضق مظوسر ءاج اذ 1

 عامسإ ىلع ردقت ال كف . كيلإ مهتياده رمأ سيل نكلو . عفانلا نآرقلاو . نسحلا كمالك نوعمسي
 ولو يّمعلا يدهت تنأفأك يلإ رظني نم مهنمو# "هللا ءاشي نأ الإ ءال ؤه ةياده ىلع ردقت ال كلذكف مصألا

 نع مهيماعتل يمعلاب مههّبش ؟ بولقلا يِمُع ل ل

 ا علا امك يأ كي يبنلا ةيلست دارملاو : يبطرقلا لاق ٠ . قحلا

 لعفي الو ء بنذ نودب ًادحأ بقاعي ال يأ «ًاتيش سانلا ملظي ال هللا نإ» ناميإلل ءالؤه قفوت نأ ردقت
 يصاعملاو رفكلاب مهسفنأ نوملظي مهْنكلو يأ «نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو 8 نوقحتسي ال ام هقلخب
 مرج ريغب هنم ءادتبا ناميإلا ءال ؤه بلسي مل هنأب ىلاعت هللا نم مالعإ اذهو : يربطلا لاق هللا رمأ ةفلاخمو
 مويو» "”مهبولق ىلع هللا عبطي نأ مهيلع قحف . اهوبستكا بونذل كلذ مهبلس امنإو . مهنم فلس

 يف اوماقأ ام مهنأك باسحلل نيكرشملا ءال ؤه عمجن موي ركذا يأ «راهّتلا نم ةعاس الإ اوثبلي مل نأك مهرشحي

 (ى ًاضعب.مهضعب فرعي يأ «مهنيب نوفراعتي» لاوهآلا نم نوري ام لوح . راهنلا نم ةعاس لإ ايندلا
 سيلو « ينتللضأو يتتيوغأ تنأ : رخآلل دحاولا لوقي « ٠ حاضتفاو خيبوت فراعت وهو ء ايندلا يف اوناك

 نوملاظلا ءالؤه ًاقح رسخ دقل يأ «نيدتهم اوناك امو هللا ءاقلب اوبذك نيذلا رسخ دق ةدومو ةبحم فراعت

 وأ مهدعن يذلا ضعب كّئيِرُت اًمإو» ةايحلا هذه يف ريخلل نيقفوم اوناك امو . روشنلاو ثعبلاب اوبذك نيذلا
 كانيفوت نإو . كاذف مهنم كنيع قتل ايندلا يف مهباذع ضعب دمحم اي كانيرأ نإ يأ «مهعجرم انيلإف كَنيفوتن

 «نولعقي ام ىلع ٌديهش هللا مثإ» ًالجآ وأ ًالجاع نإ ءازجلا نم دب الو . ةرخآلا يفانيلإ مهعجرمف كلذ لبق

 نم ةمأ لكلو يأ «لوسر ةمأ لكلوإ» اوفرتقا ام ىلع مهبقاعمو مهمارجإو مهلاعفأ ىلع دهاش هناحبس وه يأ
 يت ةمايقلا موي ينعي: ل ل يما 1

 نم واقي ورف باق روب ريدم ال ىأ د ملط الامه ون ""اضيإ ةزهج ؛ ةكئالملا نم مهُتظفحو : اهيلع :

 )١( رصتخملا ١48/7 ,)7( يربطلا ("”). 844/4 يبطرقلا 1١/ .1١١ ) )4المختصر١85/7.



 نيني رشع يداحلا ءزخلا

 ْمُهلَجأ هاج اذ لب دَمأ لخلط هاما امنت اا ىيذتل كلنا أ ل © َنِقدحَص منكم
 ريب و ري سم سم دس 2 سم أ ا « مم للرب سم يري سس[ . يربي سو ى.2 حيض ص سس

 هنم ٌلِجْعَتْسَي ادام راسو انني ,هباذع ركشتا نإ متيكرأ لق جه فالس ةوتتبال

 2 أوم َنذل 3 32 7 َنوُأجَْتس ءب ؛ منك ذو نفلاءةدب مسموم نإ مأ قج َنومِرَجمْل
 رو هرم وءو م وةودو27 م .٠ سا مص

 ْنَحل نإ قرَو ىإ ل َقَحَأ أ َكَنوُعِلَتسإَو © © نوبسكن منك اهل نور له لطأ باد
 رص تس ص ربا ريب عاش سل

 00 ا ضرألا ىفاَم ْتَمَلَط سْفَ دقت لكحل نول 52 ني زجعمب ؟ متنأ امو

 اذهو ؟ ًاقداص تنك نإ هب اندعت يذلا باذعلا 050 «نيقداص متنك نإ دعولا اذه

 نع عفدأ نأ عيطتسا ال يأ هعفن الو ارض يسفنل كلمأ ال لقإ» ءازهتسالاو ةيرخسلا ليبس ىلع مهنم لوقلا

 نأ هللا ءاش ام الإ يأ هللا ءاش ام الإ» يريغل الو يل كلذ سيلو . عفن اهيلإ بلجأ الو , ارض ىيسفن
 ةمأ لكل يأ «لجأ ممأ لكل» ! باذعلا نم هب متلجعتساام كلمأ نأ ردقأ فيكف « هيلع ردقأو هكلمأ
 مهكاله لجأ ءاج اذإف يأ «نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي الف مهلجأءاج اذإ» مهباذعو مهكالمل مولعم ؛ تقو

 ف عقاو هللا ءاضق نأل كلذ لبق نومدقتسي الو . نورخ ؤيو نولهميف ةعاس هنع اورخأتسي نأ مهنكمي الف

 اليل هللا باذع مكءاج نإ ينو ربخأ نييذكملا كئلوأل لق يأ «ًاراهنوأ ًاتايب هباذع مكاتأ نإ متيأرأ لق هنيح

 ام مظعأ ام يأ ميظعتلاو ليوهتلا هانعم ماهفتسا «نومرجملا هنم لجعتسي اذامإ» ؟ هيف مكعفن ايف ًاراهن وأ

 مالكلا يف «دب متنمآ عقو ام اذإ / مْنَأ# كسفن ىلع ينجت اذام : اخو ًارمأ بلطي نمل لاقي امك ؟ هب نولجعتسي

 « هيف مكعفن امو ناميالا ةدئاف ايف هومتتياعو باذعلا عقو اذإو اهم اونمؤت نأ ىلإ نورخؤتأ : هريدقت فذح

 نوكرشملا اهبأ مكب هللا باذع عقو اذإ كلانهأ ىنعملا : يربطلا لاق ؟ كاذنيح عفني ال ناميإلا ناك اذإ
 : نومرجملا اهيأ مكل لاقي يأ 4نولجعتست هب متنك دقو نآلا» ©” قيدصتلا هيف مكعفني ال لاح يف هب متقدص
 اوقوذ اوملظ نيذلل ليق مثو» ؟ باذعلا لوزن نولجعتستو نورخستو نوءزهت هلبق متنك دقو نونم وت نآلا

 له يأ «نوبسكت تنك امب الإ نوزجُت له ءانف الو هل لاوز ال يذلا مئادلا باذعلا اوقوذ يأ «دلخلا باذع

 ام قحأ : نولوقيف دمحم اي كنوربختسيو يأ «وه قحأ كنوتبنتسيو» ؟ مكبيذكتو مكرفك ءازج الإ نوزيت
 ا سا ماركو كا حاولو د 1 نوم ورسام

 لكل نأ ولو» «”هناطلسو هتضبق يف متنأ لب باذعلا نم عانتما وا برهب هللا نيزجعمب متسل يأ «نيزجعب

 اهعفانمو . اهلاومأو اهنئازخ نم ًاعيمج ايندلا يف ام ٍةرفاك سفن لكل نأ ول يأ «ضرألا يف ام تملظ سفن

 نم لبقُي نلفإط ىلاعت لاق مك لبقُي نأ تاهيه نكلو هللا باذع نم اهل ةيدف هتعفدل يأ يدب تدتفالا» ةبطاق
 اوأر ال ةمادنلا اورسأو» مهمدنو مهفسأ نع ًاربخم ىلاعت لاق مث * «هب ىدتفا ولو ًابهذ ضرألا ءلم مهدحأ

 نع مهؤاس ؤر اهافخأ يأ : لالجلا مامزالا لاق باذعلا اريام م منا ةملظلا ءال ؤه ىفخأ يأ «باذعلا

 . يربطلا ريسفت نم « ةلاحم ال مككردم وه لب باذعلا نم نيرافب متسل : ىنعملا ليقو 337/1١)5( يربطلا (1)



 سنوي ةروس ٠( 2 هر

 هآدعو نإ الأ ضرألاو تاومسملا فام نإ الأ أ يج َنوُئلظباَل هُو طسقل ّ 0 و اعلا

 ررس ع م ا ريسو ل رمق

 ةظعوم ماج دس اَنلأ اهات ند نوعَجر هّيَلإَو ٌتييو ءييوه © نوماعبالمهرث أ كلو قَح

 جر ىيصرلل ص حرس سا 22

 وحرف َكلَّذق تح وها ل ْضَمِبْلُف 2 )ص نينمؤَمْلل ةمحرو قدمو و رو دصلاف امل افشو مكبر نم

 ير رك مصاص سا رعب سس نإ سس لحس ساس سس سم عغاست دع 0 م و

 ريك نأ « لق اللحوم هن مَعَ قو نيكل مآ َلَنأآم ُميَرَأ ل يح 2 َنوُعمجي امم ريح وه

 ساّنلآ لع ٍلْصَ ود مَن ةمليقلا مَ بذل هَ لع نوفي َنيِدْلا نط امو 2# تورتْشت هلأ لع م

 ال مهو» لدعلاب قئالخلا نيب يضق ىأ «طسفلاب مهنيب يضقو» «"”رييعتلا ةفاحم مهولضأ نيذلا ءافعضلا

 تاومسلا يف ام هلل نإ الأ» مهتزيرجب الإ نوبقاعُي الو ؛ ًائيش مهلامعأ نم نوملظي ال يأ «نوملظُي
 تاومسلا يف ام لكف مكل لوقأ امل اوهبتنا يأ مالكلا لوأ يف دازت عماسلل هيبنت ةملك « « الأ » ؟ضرألاو
 هدعو نإ يأ «قح هللا دعو نإ لأج كلاملا وهو قلاخلا وه « هاوس دحأل اهيف ءيش ال « هلل كلم ضرألاو

 ءاليتساو ؛ موقع روصقل سانلا رثكأ نكلو «نوملعي ال مهرثكأ نكلوإ» ةلاحم ال نئاك قح ءازجلاو ثعبلاب

 هناحبس وه يأ «نوعجُرُت هيلإو تيّيو ييحي وه» نولوقي ام نولوقيف كلذ نوملعي ال « مهيلع ةلفغلا

 نم ةظعوم مكتءاج دق سانلا اهنأ اي» مكلامعأب مكيزاجيف ةرخآلا يف مكعجرم هيلإو « تيملاو يبحما

 امل ءافشو» مكقلاخ نم مكل ةظعوم وه يذلا ميظعلا نآرقلا اذه مكءاج دق يأ رشبلا عيمجل باطخ «مكبر
 ةمحرو لالضلا نم ةيادهو يأ «نينمؤملل ٌةمحرو ىدهوإ» لهجلاو كشلا نم اهيف ام يفشي يأ «رودصلا يف

 2 ةظعوملا نم ةميظعلا دئاوفلا هذمل عماج باتك مكءاج دق ىنعملا : : فاشكلا بحاص لاق نامعيالا لهأل

 ©”'هكنم هب نمآ نمل ةمحرو . قحلا ىلإ ءاعدو « ةدسافلا دئاقعلا نم رودصلا ءاودو . ديحوتلا ىلع هيبنتلاو
 : ىنعملاو "”مالسيالا هتمحرو .نآرقلا هللا لضف : سابع نبا لاق «اوحرفيلف كلذبف هتمحربو هللا لضفب لقط

 «نوعمجي ام ٌريخ وه هب نوحرفي ام ىلوأ هنإف ٠ مالسإالاو نآرقلا نم « هللا نم مهءاج يذلا اذهب اوحرفيل
 ال اهيف امب ايندلا نإف ٠ لئازلا ميعنلاو : ةينافلا ةرهزلا نم اهيف امو ايندلا ماطح نم نوعمججي امم ريخ وه يأ
 رافكل باطخ «قزر نم مكل هللا لزنأ ام متيأرأ لقط فيرشلا ثيدحلا هب درو امك ةضوعب حاتج يواست

 «ًالالحو ًامارح هنم متلعجفإ» لالحلا قزرلا نم مكل هللا هقلخ امع نوكرشملا اهيأ ينوربخأ : ىتعلاو برعلا
 نيكرشملا ىلع ًاراكنإ تلزن : سابع نبا لاق ةتيملاو . ةبئاسلاو « ةريحبلاك هضعب متلّلحو هضعب متمرحف يأ
 هللا ىلع مأ مكل نذأ هّللآءلق» ”ماعنألاو ثرحلاو . بئاوسلاو رئاحبلا نم نومرحيو نولحي اوناك اهف:
 نولثتمم هيف متنأف ٠ ميرحتلاو ليلحتلاب مكل هللا نم نذإ لصحأ : ينوربخأ دمحم اي مه لق يأ «نورتفت

 ىهوأ ام مهتتياعمو . مهللابب رطخ الو هوبسحي ملام مهتي ؤرل اوتبُم مهنوك نموه ةمادنلا ءافخإو : رحبلا يف لاقو 147/7 نيلالجلا ريسفت )١(

 . ادماج ًاتوهبم ىقبيو . ةملكب سبني داكي ال بلصلل مدي نم ضرعي ابك . ًاخارص الو ءاكب كلذ دنع اوقيطي ملف . مهاوق
 154 /1؟ رصتخملا (4) ١1/١ /© رحبلا (؟5).#ه7 /7؟ فاشكلا (؟)



 04 رشع يداح ا ءزجلا

 م خس سس رو - كال مِهك

 انك الإ لح ْنِم َنوُلمعَت او نإ نم هنم أولت امو نأَش ىف نوكت امو جنو رتخأ كر
 هايم امم هدا 8 سم مو را را يارب ربي ىرك سمع

 ٌرْعصأ الو ءامسلا ىف الو ضرألاف ةرد ٍلاَقْنُم نم كبَر نع ٌبَْعَي امو هيف ٌنوضيفَت 00

 ل موس ماع سل جمعا #8 ساس رم نس رص سس

 هيد تؤتي مالو مي فوحال فا اسيل 60 ٍنيِم بلك فال رك أَو كلذ نم

 م م كد َشأ تملك ١ َليِدْتاَلةرعآلا ىفَو اناا ةزيجلا ىف ئرشبلا مك م َنوُقَتيأوثاكو أونما< نذل

 موي بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا نظ امو## ؟ لالجلاو ةزعلا ىيذ ىلع ناتببو ءارتفا درجم وه مأ . هرمأل

 . مهسفنأ ءاقلت نم نومرحيو نولحيف بذكلا هللا ىلع نوصرختي نيذلا ءال ؤه نظ امو يأ «ةمايقلا

 نيرتفملل ديدش ديعو وهو 3 ًاريعس مهيلصيس لب الك ؟ ةمايقلا موي رفغيو مهنع حفصي هللا نأ نوبسحيأ

 . باذعلا ةلجاعم كرتب مهمحر ثيح دابعلا ىلع ميظع ماعنإ وذل يأ «سانلا ىلع لضف وذل هللا نإ#

 لب معنلا نوركشي ال يأ 4نوركشي ال مهرثكأ نكلو» بتكلا لازنإو لسرلا ةثعبب مهيلع ماعنإلابو
 . رومألا نم رمأ يف دمحم اي نوكت ام ىأ يل وسرلل باطخلا «نأش يف نوكت امو» نورفكيو نودحجي
 نم نولمعت الوإ» نآرقلا نم ًائيش هللا باتك نم أرقت امو يأ «نآرق نم هنماولتتامو# لامعألا نم لمعالو
 انك الإ يأ هيف نوضيفت ْذِإ ًادوهش مكيلع اًنك الإ» رش وأ ريخ نم سانلا اهيأ نولمعت الو يأ «لمع
 بيغي ام يأ 4كبر نع بّرعي اموإ» اهيف نوضوختو نوعفدنت نيح مكل امعأ مكيلع يصحن .٠ ءابقر نيدهاش
 رئاس يف ةريغص ةلمن وأ ةءابه نزو نم يأ «ءامسلا يف الو ضرألا يف ةرذ لاقثم نم» هللا ىلع ىفخي الو
 ربكأ الو ةرذلا نم رغصأ الو يأ «نيبم باتك يف الإ ربكا الو كلذ نم ٌرغصأ الو» تادوجوملا وأ تانئاكلا

 هيلع ىفخي ال هنأ ىلاعت هنم ٌربخ ةيآلاو : يربطلا لاق ظوفحملا حوللا يف لجسمو انيدل مولعم وهو الإ اهنم
 يضري اه ايف سانلا اهبأ مكلمع نكيلف 5 نزولا يف مظع نإو اهربكأ الو « نزولا يف فخ نإو ءايشألا رغصأ

 اوهبتنا يأ «نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ» ")اهم مكوزاجمو مكيلع اهوصحم اًنإف . مكبر
 ىلع نونزحي مهالو «٠ هللا باذع نم ةرخآلا ين مهيلع فوحخ ال هءايلوأو هللا بابحأ نأ اوملعاو سانلا اهعأ

 هللا اوقدص نيذلا يأ ين وقتي اوناكواونمأ نيذلا» لاقف ءايلوألا ءال ؤه ىلاعت نيب مل 3 ايندلا ف مهتاف ام

 نإ ) ثيدحلا يفو يقتلا نمؤملا وه يلولاف ٠ هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب مهر نوقتي اوناكو ٠ هلوسرو
 نم انربخأ اولاق « , هللا نم مهناكمل ةمايقلا موي ءادهشلاو ءايبنألا مهطبغي 5 ءادهشالو ءايبنآب مه ام ًادابع هلل

 لاومأ الو ١ مهنيب ماحرأ ريغ ىلع « , هللا يف اوباحت موق مه : لاق مهبحن انّلعلف ؟ مهلامعأ امو ؟ مه

 نونزحي الو . سانلا فاخ اذإ نوفاخي ال . رون نم َربانم ىلعل مهنإو « ّرونل مههوجو نإ هللاوف . اهنوطاعتي
 اممهل يأ «ةرخآلا ينو ايندلا ةايحلا يف ىرشبلا مهله ('"ةيآلا# . . هللا ءايلوأ نإ الآ أرق مث سانلا نزح اذإ
 نانجب ةرخآلا يفو . هتمخرو هللا ناوضرب راضتحالا دنع ”ةكئالملا مهرشبت ثيح . نيرادلا يف مهرسي

 اهاري يتلا « ةحلاصلا ةي ؤرلا » يه ايندلا يف ةراشبلا نأ ىلإ نيرسفملا ضعب بهذ (”) .157/11 يربطلا (73) 70/1١ ٠ يربطلا )١(
 توملا دنع ةكئالملا ةراشببو ةحلاصلا ةي ؤرلاب نوكت ةراشبلا نأ يربطلا راتخاو . مكاحلا هجرخأ ثيدح يف كلذ درو دقو« هل ىرُت وأ نمؤملا



 سنوي ةروس (١؟) نخل
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 ساس 2 بجد ريب مروري 2 ىمموع لطرد ط2“ را 16 فرق حرم 2” فاح ريو و دوز 2 هدو

 نم هَل نإ الأ ©© يللا عييشلا وهاعيم هلل ةزعلا ْنِ ْعُشوَف كنزَحياَلو ك2 مدظعلا زوقلا
 سه بص #5 تى ام اك ص ري ثم غير م و 2 مسام 2 هامل 5 لا مص < :

 ْنِإ و نظلا اَّلِإ نوعي نإ ءاكحَرُش هللا نود نم َنوعُدي يذلا عيشي امو ضرألا ىف نمو تاوئمسلا ىف

 --_- 7 1 ّ ه2 22ص ها عرعر سماد .دتمر »هد هد هد عماد هم معو عى .ع

 رول تنبأ كلذ ىف نإ اره راجنلاو ف اونكسف) لبلا كبل لج يزلارخ و توصرعب الإ مع
 - - و 2 1 تح 1 2 ِ + مومو 8< ب عددوم -ٍ وراك ماو 0 مو 2

 رم م دنع ْنِإ ضرألا ىف امو تاونمسلا فام ره نعل وه ,هتلحبس الو هللا لح أولاَق 22 َنوعمست
3 

 جه نوحي ال بدك أ لع نوف نا نإ لق هيج َنوُلَت الامه لع َْووُعنأ اذني نطلس

 «ج َندعَي اديس بادعلا مهدت هيا اين نع
 اونزحت الو اوفاختألأ ةكئالملا مهيلع لّرنتت اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا نإإ هلوقك ميظعلا زوفلاو ميعنلا
 زوفلا وه كلذ» هدعول فالخإ ال يأ «هللا تاملكل ليدبت ال» «نودعوت متنك يتلا ةنجلاب اورشبأو
 ال يأ «مهوق كنزحي الو» ىهاضي ال ىذلا دوصقملاب رفظلاو .وهءارو زوف ال يذلا زوفلا وه ىأ «ميظعلا

 هلل ةزعلا نإ لاقف ىلاعت أدتبا مث . ًالسرم ًايبن تسل : مهلوقو كل مهبيذكت دمحم اي كملؤي الو كنزحي
 ةّرعلاب درفنملا وهو , كنيعمو كعنامو كرصان وهف . هدحو هلل . ةلماشلا ةبلغلاو , ةلماكلا ةوقلا يأ «ًاعيمج
 نم هلل نإ الأ مهلامعأب ميلعلا ,مهلاوقأل عيمسلا يأ «ميلعلا عيمسلا وهإط هءادعأ اهعنميو .هءايلوأ اهحنمي
 هللا ود نمز وعدي نيذلا عبتي امو»ًاقلخو ًاكلمو ًاديبع هناحبس هل عيمجلا يأ# ضرألا يف نمو تاومسلا يف

 وأ عفشت اهنأ نونظي لب « ةقيقحلا ىلع ةآ هللا ريغ نودبعي نيذلا نوكرشملا ءال ؤه عبتي امو يأ «ءاكرش

 الإ مه نإو ًالطاب أنظ الإ نوعبتي ام يأ «نظلا الإ نوعبتي نإ أاعفن الو أرض مهل كلمت ال يهو . عفنت
 هيبنت «هيف اونكستل ليللا مكل لعج يذلا وه» قئاقح ماهوألا نونظي . نوبذكيو نوسدخحي يأ «نوصرخي
 ةحار ليللا سانلا اهبأ مكل لعج نأ . هتينادحو ىلع ةلادلا هتردق لئالد نم ىنعملاو ةلماكلا ةردقلا ىلع

 تامالعل يأ «نوعمسي موقل تايآل كلذ يف نإ# مكبساكمو مكجئاوح ىلإ اودتهتل ءايشألا هيف نورصبت

 . هللا نبا ريزع : اولاقف'”ادلوهلل ىراصنلاو دوهيلا بسن ىأ «ًادلو هللا ذختا اولاقإ لاقف نيكرشملاو
 امع سّدقتو هللا هّرنت يأ « ينغلا وه هناحبسإ هللا تائب ةكئالملا : ةكم رافك لاق امك ءهللا نبا حيسملاو
 ىلإ جاتحم ريغ ىلاعت هللاو ٠ هيلإ ةجاحلل نوكي امنإ دلولا ذاختا نإف . قلخلا عيمج نع ينغتسملا هنإف هيلإ اوبسن

 هللا ىلع نورتفتأ يأ «نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقتأ# لوقلا اذهب ةجح نم مكدنع ام يأ اذهب ناطلس

 )١( نوجوزتي ال نوسدقم مهنأ نومعزيو مهنابهر هنع نوهزني ام ىلعألا يلعلا ىلإ نوبسني قمحو لهج نم هل اي !!



 هوأ رشع يداحلا ءزجلا

 بذكلا هللا ىلع نورعفي نيذلا نإ لق» . مهلهج ىلع عيرقتو خيبوت وهو ؟ دلولاو ك كيرشلا هبسنب نوبذكتو

 نوعتمتي ايندلا يف ليلق ٌعاتم يأ «ايندلا يف ٌعاتمإ حجني الو زوفي ال هللا ىلع بذك نم لك يأ «نوحلفيال
 باذعلا مهقيذن مثو» باسحلاو ءازجلل انيلإ مهعوجرو مهداعم مث ؛ يأ « مهعجرم انيلإ مث مهتايح ةدم هب

 . هللا ىلع مهيذكو مهرفك بسب ميلألا عجوملا باذعلا مهقيذن ةرخآلا يف مث يأ «نورفكي اوناكام ديدشلا

 اا مز ٠١ ةغالتبا

 ولف رع ميم

 نيبو «تيميو يبحي» نيبو «ًارابنو ًاتايبإ» نيب كلذكو قابط امهنيب «ًاعفن الو ًارض» -*

 . «نورخأتسيو . . نومدقتسي»

 لحم رودصلا نأل بولقلل ًءافش يأ لاحلا دارأو لحملا قلطأ لسرم زاجم «رودصلا يف امل ءافشإ - 4
 5 بولقلا

 . قابط امهنيب «ًالالحو ًامارحإ»  ه
 سانلا نآل ًارصبم راهنلا ىمس « ةبيجع ةراعتسا هذه : نايبلا صيخلت يف لاق «ًارصبم ٌراهنلاو# - +

 ءايمع ةليلو ىمعأ ليل : اولاق اك ةغلابملا قيرط ىلع هل ببس وه امب ءيشلا ةفص كلذ نأكف « هيف نورصبي
 «©"اهمالظإ ةدشل ًائيش اهيف سانلا رصبي مل اذإ

 . عيرقتو خيبوت ماهفتسا «نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقتأ» -

 لقوع ةروسلا هذه. يف ميركلا نارقلا نم عضاوم ةنالث ىف بلحلاب دلي هلوسر ىلاعت رمأ ةهدذئاَف

 ةروس يفو « مكنيتأتل يبرو ىلب لق ةعاسلا انيتأت ال اورفك نيذلا لاقوإ أبس ةروس يفو «قحل هنإ يبرو يإ
 . ريثك نبا هركذ «نئعبتل يبرو ىلب لق اوئعبُي نل نأ اورفك نيذلا معز نباغتلا

 اذهو . ةيملعلا وأ  ةيرصبلا ةيؤرلا نع ماهفتسالا ىنعمب لمعتست « تيأرأ » ةملك : هةيعفتح

 امإ ةيؤرلاو . هنع ينربخأ يأ رمألا كلذ تيأرأ : نولوقيف « ينربخأ ) ىنعمب تلمعتسا مث اهعضو لصأ

 مل اذلو . اهنع ينربخأف ؟ بيجعلا هرمأ تفرعأ وأ ٠ . ةبيجعلا هتلاح ترصبأأ : ريدقتلاو ةيملع وأ ةيرصب

 ؟ «ىللص اذإ ًادبع ىهني يذلا تيأرأ# ؟ #© نيدلاب بذكي يذلاتيأر ٠# بيجعلا رمألا ريغ يف لمعتست

 #* © < . اذكهو

 «نوملعي ال نيذلا ليبس ناعبتتالو . . ىلإ .. حون أبن مهيلع لتاو» : ىلاعت هللا لاق

 . (8) ةيآ ةيابغ ىلإ (1؟) ةيآ نم
 ١67 يضرلا فيرشلل نايبلا صيخشلت )١(



 سنوي ةروس )٠١( نيل

 رافكو 6 لوسرلا نيب ىرج ام ركذو « هتينادحو ىلع ةلادلا لئالدلا ىلاعت ركذ امل : هَبَسِماَنملا
 دئاذشلا نم هاقلي ام هيلع نوهيف مهب ىسأتيل لي لوسرلل ةيلست . ءايبنألا صصق ضعب انه ركذ . ةكم
 توراهو ىبموم ةصق ؟ةموق مح مالبلا هيلع خول ةصقدا صصق ثالث انه ىلاعت ركذ دقو . هراكملاو

 . ربدت نمل ىركذو « ربتعا نمل ٌةربع ةصق لك يفو . هموق عم سنوي ةصق -7 نوعرف ةيغاطلا عم

 ًارْبُك ٌربكي ءيشلاو ٌرمألا رُبكو . سلا يف أرك ُرَبْكي َريَك : ىدحاولا لاق «رّبك» : : يتفغللا
 : ءارفلا دشنأو رمآلا ىلع ةميزعلاو دادعالا : عامجإلا «اوعمجاف» ©” مُظَع اذإ ةراّبُكو

 '" عمجم يرمأو موي نودغأ له عفني دل ىنملاو ىرعش تيل اي

 : ةفرط لاق رتتساو سبتلا اذإ مومغم وهف لالملا انيلع مع مهوق نم اههبم 4ةّمْع

 دّمٌرسب يلع يلي الو يرام ٍمَّمُْعِب يلع يرمأ ام كرمعل
 مالا ل تقالفرا 0 تزعل ةركتللاو يراك افرع فاننا ين « ىلعو

 نيع هنمو ” تررص نع هلع د هللا ندعط : جاجزلا لاق خسملا : سمطلا 4 «سمطا# نايغطلاو

 00 و صرم سل سر ع 8مل و جمل 2

 هلآ لعف هللا تلي ااعي ىريكْذمو ِياَقُم لع ربك ناك نإ موقني ءهموقل َلاَف ذِإ جون أَن مِهبلَع لئآو *

 هاس رب ساجر رح درب »رز ىدم سرر رو و لظر د همر م 8م ىرزرموأآ ةهساؤ وام 8 جوامع

 نِإَف 29 نورظنت الو لِ ًاوضفأ مث ةمع كيلع و ضأ نكيال 0 سما اوعمجاف تلكون

 و عجمر_م - 2 معك ري . 1 عوام . دو و102 2

 : انا نرتللا يورك ذا زار ذا عال علال رخأ نم متلاس اق ميل

 كيخأ ربخ ةكم لهأ نم نيكرشملا ىلع دمحم ايأرقا يأ «حونأي مهيلعل ئاو» : ركمسيفغللا
 نيدحاجلا هموقل لاق نيح يأ «مكيلع ربك ناك نإ موق اي هيوقل لاق ذإ نيبذكملا هموق عم ,حون
 يثبلو يماقم لوط يأ «هللا تايآب يريكذتو يماقمإ» مكيلع قشو مّظع ناك نإ موق اي نيدناعملا
 هللا ىلع يأ «تلكوت هللا ىّلعف» يدرطو يلتق ىلع متمزعو 6 مكبر تايأب مكايإ يفيوختو ٠ مكيف

 اوعداو مكرمأ اومزعاف ىأ # مكءاكرشو مكرمأ اوعجأف# مكب يلابأ الف تقثو هبو . تدمتعا هدحو

 ينأش يف مكرمأ نكي ال يأ «ةَّسْع مكيلع مُكرمأ نكي ال مثإ» يتديكمل نوديرت ام اورّبدو ؛ مكءاكرش

 الو يرمأ يف هنوديرت ام اوذفّنأ يأ «نورظنُت الو يلإ اوضقا مث ٠ ًاروهشم ًافوشكم لب ًاروتسم
 هدعوبو هللاب ةقثو « ةالابملا مدعل ًاراهظإ كلذب مهبطاخ امعإو : : دوعسلا.وبأ لاق ء ةدحاو ةعاس ينورخؤت

 يريكذتو يتحيصن نع متضرعأ نإف يأ «رجأ نم مكتلأس امف مقيلوت نإفإل ” هتءالكو هتمصع نم
 . "41/9 دوعسلا وبأ (#) 85/8 يبطرقلا (7) 15/397 يزارلا ()



 ني رشع يداحلا ءزجلا

 -ٍ ا ماو صرإ جرا -_ رخو ضرع دع + نع تو عويض ع ع م2 مل و موج

 د ةقلع نك فيك ٌرظنآف ان 37 أوبدك َنيِل انُقَرْغأَو َفِيدلَح مهتلعَجو كفل ىف ردعم نمو هيت

 سس 6 | موسم و سمس ره

 20 أونمؤيل أوناك اق تسيل مواكب مومو لإ السر ءوينب نياتنب م © نيرا
 مس ومو سار ل هضم © 20001 سا مو وب 00

 ءويإلَمو توعزف َّلِإ نورلهو وم مهدعب نم اَنَدعَب مث هن َنيدَتعمْلا بول لع عبطت َكِلَدك

 روم و رم مر م و شر هيا و

 © ٌنيِبمرْحل اًده نونا اندنع نم حلا مهءاجاسلة تح ير اًْوَق أوناكو ًاوريكسسأق اًنتاياَعب
 رم ع سس

 دو نع اَنْ اًمنْيجأ أوُلاَك عج ٌنورححسلا حلقي الو اذنه رح الج اك تأ جيس
 »مو م رس هس مسام حج رو سل ع 00

 رجس لكِ ىنوتنا نوعرف َلاثو ني نينمْؤُمٍ اجل نحن امو ضرألا ىف ةايربكلا اكل نوكتو ان ابا هيلع

 ام يأ «وللا ىلعألإ يرجأ نإ» مكلالضو مكتواقشل لب . اوعنتمت ىتح أرجأ مكنم تبلط ينأل سيلف

 ضارغأ نم رم رخل اال هللا هول الإ مكدحصت اهو ء.هللا نعال ةلاسرلا غيلبت ىلع ءازج وأ ًاباوث بلطأ

 يف هعم نمو هانيجنف ُهوبْدكفإ» ىلاعت هلل نيدحوملا نم يأ «نسيملسملا نم نوكأ نأ ترمأوإ ايندلا

 مهانلعجوإ ةئيفسلا يف نينم وملا نم هعم نمو هانيجنف حون بيذكت ىلع اورمتساو اورصأف يأ «كّقلا

 اوبذك نيذلا انقرغأو» قرغ نم ًافلخو ضرألا ناكس نينمؤملا نم هعم نم انلعج يأ «فئالخ
 ناك فيك دمحم اي رظنا يأ 4«نيِرَدْنْلاَِةِبقاع ناك فيكر ظناف» نافوطلاب نيبذكملا انقرغأ يأ «انتايآب
 نيقباسلاب لحام مهب لحي نأ ةكم رافكل ريذحتلاو لول وسرلل ةيلست : ضرغلاو ؟ مهلسرل نيبذكملا ةيابن
 ًاطولو ًاحاصو دوه ينعي مهموق ىلإ ًالسر حون دعب نم انلسرأ يأ مهموق ىلإ ًالسر هدعب نم انثعب مئإ»

 هباوبذكامباوشؤيل اوناك امف# تاحضاولا تازجعملاب يأ 4تانيبلاب مهوءاجف ًابيعشو ميهاربإو
 عبطن كلذك ف نيقباسلا باقع مهرجزي ملو . لسرلا هب مهتءاج امب اوقدصيل اوناك ام يأ «لسبق نم
 مئإ دانعلاو بيذكتلاو رفكلا يف دحلا نيزواجملا بولق ىلع متخن كلذك يأ «نيدتعملا بولق ىلع
 ىسوم ممألاو لسرلا كئلوأ دعب نم انثعب يأ «هئالمو نوعرف ىلإ نوراهو ىسوم مهدعب نم انثعب
 عستلا تايآلا يهو « ةرهابلا تازجعملاو نيهاربلاب يأ «اتايآب» هموق فارشأو نوعرف ىلإ نوراهو

 اوناكو اهب نامييالا نع اوربكت يأ «نيمرحب ًاموق اوناكو اوربكتسافإ فارعألا ةروس يف ةروكذملا
 اذه 6 اولاق اندنع نم قحللا مهءاج اًملف» ماظعلا بونذلا باكتراو مارجبالا اودوعت « نيدسفم

 مهوتع طرفل اولاق اصعلاو ديلا نم ىبسوم هب مهءاج يذلا قحلا مهل حر الف يأ © نييبم رحسل

 كح ىلج ال نسما ريفر سسوس لاقل اري نأ يوت هيلا ني نفلط حسن ذه ١ مهدانعو

 رخآ ماهفتساب ًاضيأ مهيلع ركنأ مث ؟ٌرحس هنإ قحلا اذه نع نولوقتأ يأ خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالا
 الو زوفي ال هنأ لاحلاو يأ #نورحاسلا حلفي الوإ» ؟ هب مكتئتج يذلا اذه سا يأ «اذه حسا)

 نع انيولتو انفرصتل انتثجأ يأ «انءابآ هيلع اندجو اًمعانتفلتل انتئجأ اولاقإ# نورحاسلا حجني



 سنوي ةروس 3 )٠(

 هب مدح ام ىموم لاَ أَلا آلف جج َنوُقَلم نأ امأوقلا يوم كلا رجح ةعاحت © بلع
 00 ا سمس مس وع .ر 0 3 ور ص سس 2 -

 هرك ولو ءي قَال َنِييَو © َنيِدِْفَمْل لمع حلصي.ال هلأ نإ 0

 مومص» 2 م هم عد 000 _ هداود سل هم سا ريب ىف يه

 نعرف إو مُهَتفم نأ مومو دوَعرف نم فوح لع هموق نمةبرْهاَلإ ةوسومل نما آسف نوصل
 ٌمنكح نأ ولكون هسا تنمأَ منك ناب مول سوم َلاَمو يح نيف رسما نمل هنو ضرألا ىف لاعَل

 هم و ميوعرا م نس حر :١-١-١-١ ريس 21 نب ىلإ سس بم لك سج رب جس جسر ص

 سارت انجن تح يت نيبلظلا مّوَقْنَ ةف انلعجتال اكبر انك ونشأ َلع اولا ا نيا

 لَا اميه ويا واعج وامور شع رفا نأ هيأت ىو َلآَنيحوأَو هج َيرفنكلا
 ةمظعلا نوراه كيخألو كل نوكي ىأ «ضرألا يف ءايربكلا امكل نوكتو# ؟ دادجألاو ءابآلا نيد

 لاقوإ هب اتتج ايف امكل نيقدصمب انسلو يأ «نينمؤمب امكل نحن امو رصم ضرأ يف ناطلسلاو كلملاو

 ءاج املفإو رحسلا نودفب .ميلع . رهام رحاس لكب ينوتئا يأ «ميلع رسحاس لكب ينوتئا نوعرف
 مهل لاق اوءاج املف ةرحسلاب هوتأف هريدقت فوذحم مالكلا يف 4نوفلم مقتأ ام اوقلأ ىسوم مهل لاق ةرحسلا

 ام ىأ «ٌرحسلا هب مقئج ام ىسوم لاق اوقلأ املفإ» مكيصعو مكلابح نم نوقلم متنأ ام اوقلأ ىسوم
 هنالطب رهظيو هب بهذيسو هقحميس يأ «هلطبيس هللا نإ# هب ينومتمهتا امال ّرحسلا وه نآلا هب متثج

 قسحلا هللا قحيوإ» داسفلاب ىعس نم لمع حلصي ال يأ «نيدسفملا لمع حلصي ال هللا نإإ» سانلل
 ةرجفلا كلذ هرك ولو ىأ «نومرجملا هرك ولو هنيهاربو هججحب هيوقيو قحلا هللا تبثي يأ 4هتاملكب
 ةدهاشم عم ٠ هنيد يف لخد الو ىسوم عم نمأ (ىف يأ «هموق نم ةيرذ الإ ىسومل نمآ امفإ نورفاكلا

 نم ىبسوم ه مهيلإ لصْرَأ نيذلا دالوأ مه : : دهاج لاق ليئارسإ ينب دالوأ نم ليلق ٌرفن الإ ةرهابلا تايآلا كلت

 نم رذحو فوخت ىلع يأ «مهنتفي نأ مهتالمو ن وعرف نم فوخ ىلعإ» "مه ؤابآ تامو نامزلا لوط
 يف دسفم ربكتم تاع ىأ «ضرألا يف لاعل نو عرف ٌنِإو» مهنيد نع يرقي يسيل ل نر
 متنك نإ موق اي ىسوم لاقو# ةيبوبرلا ءاعداب ًدحلا نيزواجتملا يأ 4نيفرسملا نمل هنإو» ضرألا
 هيلعفإ) هتايآبو هللاب متقدص متنك نإ موق اي نوعرف نم نينم ملا فوخت ىأر امل هموقل لاق يأ «هللاب مقنمآ

 متنك نإ يأ «نيملسم مقنك نإ» رُصو رش لك مكيفكي هنإف اودمتعا هدحو هللا ىلع يأ «اولكوت
 انبر ىلع: نيلئاق اوباجأ يأ «انلكوت هللا ىلع اولاقفو هعرشل نيداقنم هللا مكحل نيملستسم

 اونتفيو انوبذعي ىتح انيلع مهطّلست ال يأ ؟نسيملاظلا موفلل ٌةدتف اناعجم ال ابر انقثو هبو اندمتعا
 انصلخ يأ «نيرفاكلا موقلا نم كتمرب انّجنوإ اوبيصأ امل قحملا ىلع ءالؤه ناكول : الويك اني
 اءوبت نأ هيخأو ىسوم ىلإ انيحوأو# نيدحاجلا هراصنأو نوعرف ديك نم كماعنإو كلضفب انذقنأو

 )١( حجرألا وهو روهمجلاو ىربطلا رايتخا وه ءانركذ امو نوعرف لآ نم مه ىسومم تنمآ يتلا ةفئاطلا نأ لالجلا مامإلا راتخا .



 2540 رشع يداحلا ءزجلا

 22 2 0200 لك مو سلك 0 هه

 تبر اينالآةؤيحلا ىف الاوم أوةنيز ,هالمو نوعرف تيا نإ آبو وم َلآثَو © نيمار

 جج ميألا َباَدَعْلا أورب حو نمو الف موف لع ْددْعأَو 0 سل عدو ام بمو
 000 ا مام دومص

 يو َنوُلَعَياَل نيد َليِبَس َناَعل الو و اَميِقَتَسَأَف انوع تييجأ دق َلاَ

 اهولعجا ىأ 4ةلبق مكتويب اولعجاو» ةدابعلاو ةالصلل ًاتويب مهل اذختا يأ «ًاتويب رصمب امكموقل

 اوميقأوإ» "”مهتويب يفاوّلصي نأ اورمأف نيفئاخ اوناك : سابع نبا لاق فوخلادنع اهيف نولصت ©” ىّلِصم
 «نينمؤملا رسثبو » لمكألا هجولا ىلع اهناكرأو اهطورشب . اهتاقوأ يف ةضورفملا ةالصلا اودأ يأ «ةالصلا
 نوعرف تيتآ كنإ انبر ىموم لاقو#» مهودع ىلع ةيلغلاو رصنلاب نينمؤملا كعابتأ ىبسوم اي رّشِب ىأ

 ةنيز« مهفارشأو هموق ءاربكو نوعرف تيطعأ كنإ انبر اي اي ىسوم لاق يأ#ايندلا ةايحلا يف ًالاومأو ةنيز هألمو

 مهتيتآ يأ ؟”ةبقاعلا مال م اللا © كليبس نع اولضُيل اير» لاملا نم ةريثك ًاعاونأو ٠ اهثاثأو ايندلا عاتم نم

 كديحوتو كتعاط نع مهعنمو . كنيد نع سانلا لالضإ مهرمأ ةبقاع نوكتل ةريثكلا لاومألا كلت
 يأ «مهبولق ىلع دّدشاوإ اهدّدبو هللأ اي مهلاومأ كلهأ يأ مهيلع ءاعد 4 مهاومأ ىلع سمطا انبرإ»

 ىتح اوشسؤي الف ناميالا مهعنما يأ : سابع نبا لاق ناميولل حرشنت : ال ىتح اهيلع عبطاو مهبولق سق

 را ا باذعلا اوقوذي ىتح اونم ؤي الف مهللا يأ يفنلا ظفلب مهيلع ءاعد «ميلألا باذعلا اوري
 مهن أ يحولا قيرطب ملع دقو 2 مهءالض ةدشو مهنايغطل ىسوم مهيلع اعد اهنإو ٠ كلذ مهعفني ال ثيح هب

 لاقإ «"اهيلإ ةوعدلا تبسنف نم وي نوراهو وعدي ىسوم ناك : سابع: نبا لاق مهبلع اعدها و نإ

 ىأ «اميقتساف» هموق فارشأو نوعرف ىلع امكتوعد تبجتسا دق ىلاعت لاق يأ «امكثوعد تيعأ دق

 ال يأ «نوملعي ال نيذلا ليبس ناعبتت الوإ» ةجحلا مازلإو هللا ىلإ ةوعدلا نم هيلع اهنأ ام ىلع اتبثا
 دعب ثكم هنأ يوُر : يربطلا لاق . ىلاعت هللا دعوب نانئمطالا مدع وأ لاجعتسالا يف ةلهجلا ليبس اكلست

 . نوعرف هللا قرغأ مث ©”ةنس نيعبرأ ةوعدلا هذه م

 . هريغ ىلعال هللا لعيأ رصحلا هدافإل ريخآتلاهقح ام ميدقت «تلكوتمللا ىلعف»_-١ : ةغالتبا

 . قاقتشالا سانج امهنيب «قحلا قحيوط - ١؟
 نكي ال يأ ةراعتسالا قيرطب ةمّعلاب رتسلاو سابتلالا نع رّبع 4ةمغ مكيلع مكرمأ نكي الط -

 . ءايمعلا ةمغلاك نوكيف امههبمو ةريح ةيطغت ىطغم مكرمأ

 . باذعلا ةفعاضمو . باقعلا ظيلغت نع ةراعتسا دشلا «مهبولق ىلع ددشاوإل - 4

 ١84/1١ يربطلا (؟) . ةلبقلا ةهج ىلإ ةهجوم مكتويب اولعجا دارملا : ليقو )١(

 توملا ةبقاعلا نوكتل يأ ( بارخلل اونباو توملل اودل ) ربخلا يفو هًانزحو اودع مل نوكيل نوعرف لآ هطقتلافإ ىلاعت هلوقك ماللا هذه (*)
 1١51/1١ ىربطلا (ه) . 8//1١81 رحبلا (4) . بارخلاو



 سنوي ةروس )٠١( فما

 هموق ىلع حون اعد | هنيدلو هلل ًابضغ تناك نوعرف ىلع ىبموم ةوعد : ريثك نبا لاق : هياكل
 هللا باجتسا اذملو # كدابع اولضي مهرذت نإ كنإ 0 ًارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر#» لاقف

 مالسلا هيلع حون ةوعد اجا اك « نوراه هوخأ اهيفهكراش يتلا هتوعد ىبولل

 «نيمكاحلا ريخ وهو. . ىلإ . . رحبلا ليئارسإ يسبب انز واجوإ» : ىلاعت هللا لاق
 . ةميركلا ةروسلا ةياهن ىلإ (40) ةيآ نم

 قف هدونخو نوعرتل عندج امانه كد هنايغطل وعرف ىلع ىسوم اعد ىلاعت ركذ ملا : :ةةهيتسانملا
 ةبوتو سنوي ةصق ركذ مث « رطضملا ناهإ هنأل ب مل هناميإ نأو . ناودعلاو يغبلا ةجيتن رحبلا يف قارغإلا

 الإ هللا د ل ا نأو . ديحوتلا ا ةميركلا ةروسلا متخو . هموق ىلع ىلاعت هللا
 ناميإلا

 الول «الولفإ» باتراو كش : ىرتما ؛ نيكاشلا «نيرتمملا» اًنكسأو انلزنأ هانأوب» : يح علل
 # كسسمي# اهّلك ةلطابلا نايدألا نع ٌالئام «ًافينح# طخسلا وأ باذعلا «سجرلا هاله ىنعمب ضيضحتلل

 . مكرمأ لإ لوكوم ظيفحب «ليكوب#» هلازأ يأ ءوسلا فشك : لاقي ليزمو عفاد «4فشاك# كبصي

 ٌتنمأ# لَك ٌقَرَعْلا هكرذأ اذ حيَح 0 مدونجو ثوعرف مهعبتاف رحبلا ليورمإ قي انزولجو *
 سا ريش ريوس ماو سام جاماص سس همعر 000 لمن

 نم تنك و لبق تِيِصع دقو نال © َنيِلَسْبْلا َنِمأَنأَو لب ل وثب هب تنما< ىلا الإ ه هلإ ال

 ِج

 اَننيا# ّْنَع ساّنلأ َنْم اريدك َّنِإَو هيا َكَمْلَح ْنَمل َنوُكَل َكندَبي كيج مويْلاَف © ندسُفمْل

 رحب ١ رحبلا ليئارسإ ينبب انيدعو انعطق يأ «رلحبلا ليئارسإ ينبب انزواجو» : : رثسفللا
 آيلظ هدودج عم ُنوعرف مهقحل يأ «ًاودعو ًايغب مُدونجو نوعرف مهعبتأفإ هوزواج ىتح « سيوسلا
 كالهلاب نقيأو قرغلا هب طاحأ اذإ ىتح ىأ «قرفلا هكردأ اذإ ىتح قح ريغب ءالعتسالل ًابلطو ًاناودعو

 هللا الإ هلإ ال هنأب تقدصو تررقأ رلئدنع لاق يأ «ليئارسإ ونب هب تنمآ يذلا الإ هلإ ال هنأ تنمآ لاق»

 نم انأو يأ ناميإلا ىوعدل ٌديكأت «نيملسملا نم انأو» ليئارسإ ونب هب ترقأو تنمآ ىذلا ٠ نيملاعلا “؛ بر

 ةفاحم نيطلا نوعرف مف يف مالسلا هيلع ليربج لعج : : سابع نبا لاق هنايإ يف صلخأو ؛ هلل هسفن ملسأ

 « ةايحللا نم تسئي نيح نم ؤت نآلآ يأ 4نسيدسفملا ننم تنكو لبق تيصع دقو نآلاء» 2”ةمحرلا هكردت نأ
 مويلاف# ؟هللا نيد نعًدصلاو لالضإلاو لالضلا يف نيلاغلا نم تنكو , كب هتمقن لوزن لبق هللا تيصع دقو

 يأ «ةيآ كفلخ نمل نوكتلإ هيف حور ال يذلا كدسجب رحبلا نم كجرخن مويلاف يأ «كندبب كيجنن
 سابع نبا لاق كنايغط لثم اوغطي ال ىتح . ةنعارفلاو ةربابحلا نمو . سانلا نم كدعب نمل ةربع نوكتل

 . دوعسلا وبأ هلاق «٠ لوذخملا بلط ناك ايك قرغلا نم ةاجنلا ةمحرلا كاردإب دارملاو 15/1١ ىربطلا )١(



 200 رشع يداحلا ءزجلا

 ريب نيس جتامو ررمعو او ع جاسر بو ام حج مصر ص ارلا سر

 ينم اج ىح أوفلتخأ اق تبطل نم مهلنْقَررَو ٍقدص اوم ليك" رم يبات وب دقو © َنولفنَعَل
7 

 لم ص حرص مص حس رم ص جرئ جس حماس هم

 ل كبل[ كلَ ىف تنك نفنوف يف أن اف همي مو مهني ىضب كب

 وكن الو ملا نم وك الق كيو نم يخل ةلعآج دقن كف نم بكل دوق نذل

 ك َكِْيَر تنك ْمِيَلَع تَقَح نيا نإ © نيسان نب ةركتتم لأ تقي اهذك لأ
 لص سس رص رص رع صاع حج حام حاصر ضصوصرب مص ا ص اصول و نر صصص تاس 10-0 ال رو ىر

 اب آهعَفَتَف تما« ةَيرَك تناك وق ت ملألا َباّذَعْلآ أور يح قيا< لك مهتءاج ولو 49 نونو

 اوققحتيل حور الب ًايوس هدسجب هيقلي نأ رحبلا هللا رمأف ٠ نوعرف توم يف اوكش ليئارسإ ينب ضعب نإ

 اهيف نو ركفتي ال انتايآ لمأت نع نوضرعم يأ «نولفاغل انتايا نع سانلا نم ًاريثك نإوإل "”هكالهو هتوم

 كالهإ دعب ليئارسإ ينب انكسأو انلزنأ يأ «قدصأوبم ليئارسإ ينب انأوب دقلوإ» اهب نوربتعي الو

 ىتح اوفلتخا امفإل ةعفانلا ةبيطلا ذئاذللا يأ «تابيطلا نم مهانقز رو ًايض رم ًاح اص ًالزنم مهئادعأ
 37 يأ «نوفلتخي هيف اوناك اهف ةمايقلا موي مهنيب ىيضقي كبَر نإ ملعلا مهءاج

 اذهو هللا مكسااسوب يبا ةاروستلا وهو معلا مته ءاج ام دعب نم الإ نيدللا ربمأ ىف اوفلجلا

 لاقو تتشي الو دحويو ..قرفي الو عمجي نيدلاو «ء نيدلا بيسب ناك مهفالتخا نأل مهل مذ

 رفك اوفرع ام مهءاج املف , هثعبمب رارقإلاو . هتوبن ىلع نيعمجم ٍةَي دمحم ثعبُي نأ لبق اوناك : يربطلا
 ليبس ىلع اذه «كيلإ انلزنأ امه كش ىف تنك نإفإ» " مهفالتخا كلذف . ضعبلا نمأو . مهضعب هب

 لاقو لأسي ملو كي يبنلا كشي مل : سابع نبا لاق لأساف تككش كنأ ضرف نإ يأ : ريدقتلاو ضرفلا
 ًاريدقت ًالايخ ناطيشلا كل لّيخو . ًالثم كش عقو نإف : ليق هنأك ليثمتلاو ضرفلا ىلع اذه : ىرشخغزلا

 ىلع كشلا تابثإب بيرم هنم كش يفل مهنإو» هلوق نيب ميظع قرفو . باتكلا لهأ ءاملع لسف
 : مهضعب لاقو "'ليثمتلاو ضرفلا ىنعمب «كش يف تنك نإفإ# هلوق نيبو قيقحتلاو ديكأتلا ليبس
 نيذلا باتكلا لهأ لأسا يأ «كلبق نم باتكلا َنوءرقي نيذلا .لأسافإ هريغ دارملاو ٍةْك يبنلل باطخلا

 صصق نع كشلا عفد ضرغلاو . كيلع انصصق |مك مهدنع قم كلذ نإف ٠ ٠ ليجنوالاو ةاروتلا نوفرعي

 هيرتعي ال يذلا . قداصلا ربخلاو . قحلا نايبلا دمحم اي كءاج ىأ «كبرنمّقحلا كءاج دقل# نآرقلا

 اوبذك نيذلا نم ننوكت الو نيباترملا نيكاشلا نم نكت الف يأ «نيرتمملا نم ننوكت الفإ» كش
 هايند رسخن نمم حبصتف يأ «نيرساخلا نم ٌنوكتف# هللا تايآ نم ءيشب بذكت ال يأ «هللا تايآب
 : يبطرقلا لاقو ”هنع نيكرشملا عامطأ عطقو تيبثتلاو جييهتلا باب نم اذهو : يواضيبلا لاق . هترخآو

 تبجو ىأ #«كبر ةملك مهيلع تقح نيذلا نإ» «*”هريغ دارملاو لَك يبنلل نيتيآلا نيتاه يف باطنخلا

 نونم ؤي الو نوقدصي ال يأ «ةيآ لك مهتءاج ولو نونشؤي ال# ةيلزألا هللا ةدارإب باذعلا ةملك مهيلع
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 سنوي ةروس ):١(

 00 ا ا ىلا موس ام مو م ا مام ريوس ساس ساو لاس سس ع سيو

 كبر ءاشولو نحل مهلنعتمو ايندلا ةليحلا ىف يزف باذع مهنعانفشك اونما ءامل سفوي موَق ال

 سما م 2 يب اس خس 2 00 00

 سؤ "نأ سيتا اَمو © نون أوك يح سانلآ هركن تع ميج مهل ضرألا يف نم نم

 ريب ساما م مم مس ص و راموس رع

 ىنغت امو ضرار تولمسلا يف اًداَم أاورظنأل ف حج نولفعيال نذل لع سجرلا ليو هللا نْد اَلِ

 ين اهوا لك مهن نيو يل مم لقمالإ دورتنيلهف © توني ال وق نع رذنلاو آو تنل
 سان ابيك لم ج َنينمؤمْلا نمط اَنَح كك اوما ناو انلسر تتش 22 تي رظتنملا ني مَع
 نوعرف نمآ امك نونم ؤي رثتنيحف يأ «مسيلألا باذعلا اوري ىقحإ تازجعملاو نيهاربلا مهتءاجولو ًادبأ

 ىرقلا نم ةدحاو ةيرق تناك ًالهف يأ ابنائإ اهعفتف تنمآ ةيرق تناك الولف ناميإلا مهعفني ال نكلو
 الإ» تقولا كلذ يف اهناميإ اهعفنف باذعلا ةنياعم دنع ناميالا تصلخأو رفكلا نع تبات « اهانكلهأ يتلا
 اوبات 1 يأ 4ايندلا ةايحلا يف يزخلا باذع مهنع انفشك اونمآ الإ سنوي موق ريغ يأ «سنوي موق
 يأ #نسيح ىلإ مهانعتمو# ايندلا ةايحلا يف نيهملا يزخملا باذعلا مهنع انعفر هللاب اونمآو رفكلا نع
 املف ٠ مهرهظأ نيب نم جرخ مث باذعلاب مهرذنأ سنوي نأ يور : : ةداتق لاق مههاجآ ءاهتنا ىلإ مهانرخأ

 هللا فرع املف ,حوُسمْلا اوسبلو ةبوتلا مهيولق يف هللا فذق .مهنم اند دق باذعلا نأ اونظو مهيبن اودقف
 كبر ءاش ولو» "”باذعلا مهنع هللا فشك « . مهنم ىضم ام ىلع مدنلاو ةبوتلاو ١ مهبولق نم قدصلا
 ًافلاغ هنوكل كلذ أشي مل ْنكلو ٠ ًاعيمج - سانلا نمآل هللا دارأ ول ىأ «ًاعيمج مهّلك ضرالا يف نم نمآل
 سانلا هركت تنأفأ# رارطضالاو هاركالا نايل ال . رايتخالا ناميإ هدابع نم ديري ىلاعت هنإف . ةمكحلل

 ؟ كنيد يف لوخدلا ىلإ مهرطضتو . نامييالا ىلع سانلا ه هركث دمحم اي تنافأ يأ ؟ «نينمؤم اونوكي ىتح
 ناك : سابع نبا لاق مهناميل نم هيلع صرحي ناك ام هبلقل حيورتو كي هل ةيلست ةيآلاو . كيلإ كلذ سيل
 ركّذلا يف ةداعسلا هل تقبس نم الإ نم ؤي ال هنأ ىلاعت هربخأف . سانلا عيمج ناميإ ىلع ًاصيرح لكي يبنلا

 ىأ «هللا نذإب الإ نمؤت نأ سفنل ناك امو لوألا ركذلا يف ةواقشلا هل تقبس نم الإ لضي الو « لوألا

 لعجيو يأ «نولقعيال نيذلا ىلع سجرلا لعجيو#» هقيفوتو ىلاعت هتدارإب الإ نموي نأ ردحأل ناك ام

 يف اذام اورظنا لق# عفني ايف مهلوقع نولمعتسي الو . هللا تايأ نوربدتي ال نيذلا ىلع باذعلا
 تاومسلا يف ىذلا ام . رابتعاو ركفت رظن اورظنا : رافكلا ءالؤل دمج اي لق ىأ «ضرالاو تاومسلا

 ال موق نع رذّشلاو تايآلا ينغت اصوإف ؟ هناحبس هتردق لامكو هتينادحو ىلع ةلادلا تايآلا نم ضرألاو
 مايأ لثم الإ نورظتتي لهف# ءاقشلا هللا نم مهل قبس ًاموق تاراذنإالاو تايآلا عفنت امو يأ 4 نونمؤي

 باذعلا نم مهب لح امو . مهفالسأ مايأ لثم الإ ةكم وكرشم رظتني لهف يأ «مهلبق نم اولخ نيذلا
 يغبلا ةبقاع اورظتنا : دمحم اي مهل لق يأ «نيرظتنملا نم مكعم ينإ اورظتناف لقإ» ؟ لاكتلاو
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 نكح رشع يداحلا ءزجلا

 سم1 / . ه1 2 01 مروع . مس رروس م ح2 لول بتمدع ساس

 نا ترمأو ركلفوتي ىذلا هلآ دبعأ ْنكلو هلل نود نم َنوُدبعَت نيد دْلا دبعأ اق فيد نّم كش ىف متنك نإ

 ري ساس سا ما مهم هس سر ع

 نود نم عدت الو يو نيك ملا نم ٌنيوُكَم الو افينَح دَح لييدلا كهجو مَ ْنَأَو 9 نينمْؤمْلا نم نوت أ

 قا ان ربها كس نإو © يفي اذ إف تع نإ يي الو كفيلا
 م1 #دور ةم 21
 ن0 وأو مهدكبع ناب نم ديب ديراب إو رمال بهل

 ل 000 0 ا

 يت جي 2 نع وذا لإ نسب نينار © لمك عا
 لزت اذإ مث يأ «كلذك اونمآ نيذلاو انلسر يجنن مثإ» مكرامدو مككاله نيرظتنملا نم ينإ بيذكتلاو

 ًاقح ىأ «نينمؤملا يجُنُت انيلع ًاقح» ءاجنإلا كلذ لثم ًءاجنإ نينم ؤملاو لسرلا يجحنُت نيبذكملاب باذعلا
 رمأ كلذ نم عقو اذإ هنأ مهربخأ مث . هتمقنو هباذع مهفّوخ : سنأ نب عيبرلا لاق كش ريغ نم انيلع ًاتباث
 دمحم اي لق ىأ «*ينيد نم كش يف متنك نإ سانلا اهنأ اي لقإلل هعم اونمآ نيذلاو هلسر هللا ىجنأ
 نود نم نودبعت يذلا دبعأ الفإ» هتحصو ينيد ةقيقح نم كش يف متنك نإ كمون نم نيكرشلا ءالؤل

 يذلا هللا ٌدبعأ نكلوإ رضت الو عفنت ال يتلا مانصألاو ناثوألا نم نودبعت ام دبعأ الف يأ هللا
 ضيرعت اذهو : يربطلا لاق ٠ . مكتاممو مكايحم هديبو . مكافوتي يذلا هللا دبعأ ينكلو يأ «مكافوتي

 ةدابع يف اوكشت نأ يغبني ني امتإو ٠ ينيد يف اوكشت نأ مكل يغبني ال : لوقي هنأكو . فيطل مالكلا نم نحلو

 "رضيو عفتيو قلخلا ضبقي يذلا وهف هدبعأ يذلا يمل إ امأف 3 عفنت الو رضت الو لقعت ال يتلا مانصألا

 مسقأ نأو# هريغ هعم كرشأ ال هلل ًادحوم ًانم ؤم نوكأ نأب رومأم انأو ىأ #نينمؤملا نم نوكأ نأ ترمأو»
 نسم ننوكت الوإ# ميهاربإ ةلم ةحمسلا ةيفينحلا ىلع . , نيدلا يف ةماقتسالاب ترمأو يأ هًافينح نيدلل كهجو
 ٌديكأت « كرضي الو كعفني ال ام هللا نود نم عدت الو هبر ةدابع يف كرشي نمم ننوكت الو يأ 4نيكرشملا

 نم ًأذإ كنإف تلعف نإفإ مانصألاو ةهلآلاك رضي الو عفني ال امت هللا ريغ دبعت الو يأ روكذملا يهنلل

 باطخلاو . هللا باذعل اهتضرع كنأل هسفن ملظ نمم تنك ةموعزملا ةهآلا كلت تدبع نإف يأ #نيملاظلا
 هللا دارأ نإو يأ «وه الإ هل فشاك الف ٍرضب هللا كسسهي نإو# مدقت ام هريغ دارملاو لكي لوسرلل انه

 وأ ةمعنب كتباصإ دارأ نإو يأ «هلضفل دار الف ريخب كدري نإو# هدحو وه الإ هل عفاد الف رضب كتباصإ
 ءاش نم ناسحإلاو لضفلا اذهب بيصي ىأ «هدابع نم ءاشي نم هب بيصي# عنام كنع هعنمي الف ءاخر
 لقإ# داشرلا لهأب ميحرلا . دابعلا بونذل روفغلا هتاحبس وه يأ «ميحرلا روسففلا وهو دابعلا نم

 نمفإ ماكحألا نساحم ىلع لمتشملا ميظعلا نآرقلا مكءاج يأ «مكبر نم قحلا مكءاج دق سانلا اهيأ اي

 )١( يربطلا  1075/1١يربطلا (؟) ١5/1١



 سنوي ةروس 1 )٠١(

 لضي افإف لض نموإ ةصاخ اهلل هئادتها ةعفنمف ناميإلاب ىدتها نم ىأ «هسفنل يدتيي افإف ىدتها
 ىأ «ليكوب مكيلع انأ امو» اهيلع روصقم لالضلا لابوف ضارعإلاو رفكلاب َلض نمو يأ «اهيلع

 عيمج يف دمحم اي عنا يأ «كيلإ ىحوي ام عبّتاو# ريذنو ٌريشب انأ امنإ | مكل اعأ مكيلع ظفحأ ظيفحب ُتسلو

 غيلبتلا قاشم نم كيرتعي ام ىلع ربصا يأ «هللا مكحي ىتح ربصاوإ# كبر كيلإ هيحوي ام كنوئش

 . راكنإالاو خيبوتلل ماهفتسالا «لبق تيصع دقو نآلآا» - ١ : هعغالتلا

 . قاقتشالا سانج امهنيب «أوبم . . انأوب# “" 

 . ةواقشلاب يلزألا مكحلاو ءاضقلا نع ةيانك #كبر ةملك#

 . قابط امههنيب «# كرضي الو كعفني ال اما

 . ةيعيدبلا
 . قابط امههنيب *«لض نمو . . ىدتها نمفإل -ا/

 . قاقتشالا سانج اههنيب #نيمكاحلا . . هللا مكحي» -4

 الوم هلوق اهيناثو «تنمآ# هلوق اهوأ : تارم ثالث نوعرف نمآ : رخفلا مامرالا لاق : ةدذئانق

 ؟ هناميل لوبق مدع يف ببسلا ايف «نيملسملا نم انأو# هلوق اهثلاثو «ليئارسإ ونب هب تنمآ يذلا الإ هلإ
 لاح لاخلا ريصي هنأل . لوبقم ريغ تقولا اذه يف ناميالاو . باذعلا لوزن دنع نمآ امنإ هنأ : باوجلاو
 24 . . انسأب اوأر امل مهنايإ مهعفني كي ملف ىلاعت لاق ناميإلا الو ةبوتلا عقتي الف ءاجلإلا

 هيف اودقتعا ًاموق نأل . قرغلا دعب نوعرف ندب هللا ىجن امنإ : نورسفملا لاق : :ةينست

 « هتوم اوققحتيل . ةناهملاو لذلا كلذ ىلع قلخلا هدهاشي نأ هللا دارأف . تومي ال هلثم نأ اومعزو . ةيهلإلا

 ةربع نوكيف 0 ناوهلاو لذلا ىلإ هرمأ لآ دق ةمظعلاو ةلالحلا ةياهن يف سمألاب ناك يذلا نأ اوفرعيو

 . نايغطلا لهأل ًارجزو . قلخلل

 « نيملاعلا بر هلل دمحلاو . هقيفوت نسحو هللا نوعب سنوي ةروس ريسفت مت»

 )١( ىزارلا ١1/1١64



 لوألا دلجملا تاعوضوم سرهف

 عوشولا
 ميركلا نآرقلا راد ريدم رشانلا ةملك
 ءاملعلا رابك نم ةفئاطل ظيراقت

 رهزألا خيش ةحامس ةملك

 ىلعألا ءاضقلا سلجم سيئر ةحامس ةملك

 يودنلا نسحلا يبأ خيشلا ةحامس ةملك

 زيزعلا دبع كلملا ةعماج ريدم ىلاعم ةملك
 ةعيرشلا ةيلك ديمع ةليضف ةملك
 مارحلا دجسملا بيطخ ةليضف ةملك

 ةوعدلا مسق سيئر ةليضف ةملك

 نوباصلا يلع دمحم خيشلا فلؤملا ةمدقم

 ريسافتلا ةوفص يف فلؤملا ةقيرط
 ةحنافلا ةروس ١

 ميحرلا نمحرلا هللا مسبب روسلا حاتتفا نم ةمكحلا
 ةحتافلا ةروسل ةيساسألا دصاقملا

 ةحتافلا ةروس لضف

 ةحتافلا يف ةغالبلاو ةحاصقلا هوجو
 باتكلا ةحتاف يف ةيسدقلا رارسألا

 ةرقبلا ةروس -"

 ةرقبلا ةروسل ةيساسألا دصاقملا

 ؟ةرقبلا ةروس تيمس اذا

 ةرقبلا ةروس لضف
 ةعطقملا فورحلاب روسلا ضعب حاتتفا يف ٌرسلا

 نيقفانمو «نيرفاكو «نينمؤم ىلإ سانلا ماسقنا
 ةلضافلا نيئمؤملا فاصوأ

 ةرخآلا يف مهريصمو نيرفاكلا فاصوأ

 ةعينشلا نيقفانملا تافص

 نيقفانملل لاثمألا برض

 قافنلاو لالضلا ةملظل نآرقلا نم نايب

 ةعينش فاصوأ ةرشعب نيقفانملا فصو
 نارقلا لاثمأ لوح ميقلا نبا مالك

 عوضوملا ةحفصلا

 :ىلاعت هلوقب ريبعتلا يف رسلا

 مهرانب لقي مو« مهرونب هللا بهذإ
 رونلا ديحوتو تاملظلا عمج يف رسلا
 نيملاعلا بر ةينادحو ىلع نيهاربلاو ةلدألا

 ضرألا ةيورك لوح يواضيبلا مامإلا مالك

 ميركلا نارقلا زاجعإ هوجو
 هنايبو .هعيرشتو .همظن يف زجعم نارقلا
 نارقلا لثمب نايتإلا نع رشبلا زجع

 نارقلا زاجعإ يف ريثك نبا ظفاحلا مالك

 نيكرشملا تاهبش ىلع درلا
 !توبكنعلاو بايذلاب لاثمألا نارقلا برض اذامل
 نارقلا يف لاثمألا راثكإ نم ةمكحلا
 ضرألا يف هتفالخو مدآ قلخ

 مدآل دوجسلاب ةكئالملا رمأ نم ةمكحلا

 ال ميركتو ةيحت دوجس ناك ةكئالملا دوجس
 . ةدابعو عوضخ دوجس

 لا ٌؤسلا ىلع يبعشلا درو ةجوز سيلبإل لهةفيطل
 ميركتو ةيحت دوجس مدآل ةكئالملا دوجس

 ةكئالملا نم نكي مل سيلبإ نأ يف قيقحتلا

  ؟ليئارسإ وه نم
 معنملا ديبعو معنلا ديبع نيب قرفلا
 «. .نالجر يرهظ مصق) يلع لوق

 ليئارسإ ينب نم روكذلا ليتقت ببس
 ؟ءاملا هنم عبن يذلا رجحلا وه ام

 تيملا ءايحإ ةزجعمو ةرقبلا ةصق

 عضاوم ةسمخ يف قوملا ءايحإ ركذ ةرقبلا ةروس يف
 ناعون هللا مالكل فيرحتلا

 مّسلاب لوسرلا لتق ىلع دوهيلا مزع ةصق
 مالسلا هيلع ليربحل دوهيلا ضغب ببس

 « هنونمتي الواو« هونمتينلوإ» نيب قيرفتلا يف ٌرسلا
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 عوضوملا

 رشبلل رحسلا نيكلملا ميلعت نم ةمكحلا

 ةينامث يف «اونما نيذلا اببأ اي» ظفل دورو

 نآرقلا نم ًاعضوم نيعبرأو

 ىلاعت هلل هجولا مالسإ ىنعم
 ةعدبلا ىنعمل قيقدو فيطل فيرعت
 ميهاربإ اهب هللا ربتخا يتلا تاملكلا

 ٍْ قيتعلا تيبلا ليضفت يف ٌرسلا

 م

 مع/

9 

14 

 ا

 كحل

 هم «نوملسم متنأو آل نتومت الو# ىنعم نم دوصقملا

 ةلبقلا ليوحت نم ةمكحلا
 ةلبقلا لابقتساب رمألا راركت نم ةمكحلا

 ؟ةبيصملا يف ثالثلا معنلا يه ام
 ناطيشلا تاوطخ عابتا ىنعم
 نايبلا نسح ةيحان نم ريبعتلا ومس يف ةماه ةدئاف

 «ةايح صاصقلا يف مكلو» هلوق يف
 «هللا ليبس يفإط ةملكب لاتقلا نارتقا يف ٌرسلا
 ةلئسألا ةبوجأ يفهلقف»و: لق» نبي ةرياغملا نمةمكحلا

 ةكلهتلا ىلإ سفنلاب ءاقلإلل حيحصلا ىنعملا
 ةرخآلا دازو ايندلا داز نيب قرفلا

 ؟ثئابخلا مأ رمخلا تناك اذلمل
 ؟رسيملاو رمخلا يف عفانملا يه ام
 مالسإلا يف ناك علخ لوأ

 ةعتملا باجيإ نم ةمكحلا

 هتجوزل يلع نب نسحلا عيتمت ةصق
 رصعلا يه ىطسولا ةالصلا نأ قيقحتلا

 هناتسبب هقدصت يف حادحدلا يبأ ةصق

 ملعلا هنأب يسركلل سابع نبا ريسفت
 نارفاكو نانمؤم ايندلا كلم

 كشلل تسيل ءايحإلا ةيفيك نع ليلخلا لاؤس

 ةيآ ىنعم نع ةباحصلل رمع لاؤس
 هرتساف فورعملا تعنطصااذإ: ءامكحلا ضعب لوق

 يبهوو ّيبسك :ناعون ملعلا
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 لوألا دلجملا تاعوضرم سرهف
 لا

 عوضوم ا

 نارقلا يف هباشتملا نع سابع نبال لجر لاؤس
 رافغتسالاب راحسألا صيصخت ف ةدئاف

 ملعلاو لقعلا نيب ةرواحملا يف ةفيطل
 اهيلع ةلدآلاو ءايلوألا تامارك

 فيطللا هباوجو هللا ركم نع دينجلا لاؤس

 ةيزجلا اودأ اذإ ةمذلا لهأ لاومأ لحت ال

 يف لزن امو يدوهيلا سيق نب ساش ةصق
 هللا ودع بيسب راصنألا
 عورفلا يف ال لوصألا يف فالتخالا نع ىبنلا

 ابرلا يف ةفعاضملا فاعضألاب دوصقملا

 ةعراسملا اه يغبني ةرخآلا لامعأ

 هنع هللا يضر رضنلا نب سنأ ةصق

 دحأ ةوزغ يف ءاسنلا داهج

 لئاضفلاو مراكملا رحب ع دمحم

 «ليكولا معنو هللا انبسح» نمؤملا لوق بابحتسا

 ضاخف عم ركب يبأ ةصق

 ءاسنلا ةروس -غ

 مالسإلا يف تاجوزلا ددعت لوح ةفيطل ةملك

 4 مكدالوأ يف هللا مكيصويإ ةيا نم عيدب طابنتسا
 عيفر بدأ ءاضفإلاب عامجلا نع ةيانكلا ْ

 هيلع ةأرما درو روهملا ِق ةالاغملا نع رمع ين

 ةعتملا يف ةعيشلا هبكترا شحاف أطخ

 رارصإ عم ةريغص الو رافغتسا عم ةريبك ال

 ةبيبح هتأرما عم عيبرلا نب دعس ةصق

 قيرفتلا نود. حالصإلا ركذ يف ٌرسلا

 ءاسنلا بيدأت لوح ةفيطل ةملك

 ينأرقلا ريبعتلا يف زاجعإلاو زاجيإلا
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 لوألا دلجملا تاعوضوم سرهف

 عوضولا
 | ةبعكلا حاتفم بحاص ةحلط نب نامثع مالسإ ةصق

 هيف لزن امو يدوهيلاو قفانملا ةصق

 |ملف نوكرشم نحنو زع يف انك :ةباحصلا لوق
 ؟!ةلذأ انرص انمأ

 ةئيسلاو ةنسحلا ىتيا نيب قيفوتلا

 نيقفانملا نأش يف اعلا فاللتخا

 ةيبرغلا ةراضحملاو مالسإلا ةراضح نيب لئاهلاقرافلا

 نيقفانملا هتعامجو قريبأ نب ةمعط ةصق

 هنع هللا يضر «سيقلا نبةرمض» يباحصلا ةصق

 باتكلا لهأ رخافتو نيملسملا رخافت

 مالسإلا ب رمأ يذلا ءاسنلا نيب لدعلا

 «اونما اونُما نيذلا اهيأ ايف ةيا ىنعم
 .ةمطحلا ءىظل ءمنهج» ةعبسلا منهج ءامسأ

 «ةيواهلا « ميحجلا ءرقس «ريعسلا

 رفكلاو قافنلا نيب قيرفتلل ماه هيبنت
 حيسملا بلص مهمعز يف ىراصنلا ناتهب ىلع درلا
 هللا حور نم ميرم نب ىسيع حيسملا نأ ىنعم

 يدقاولل هترظانمو ينارصنلا بيبطلا ةصق

 ةدئاملا ةروس ه

 نآرقلاةضراعم لعمزع يذلا يدنكلا فوسليفلاةصق
 يناسنإلا أدبملاو يلهاجلا أدبملا نب قرافلا

 نآرقلانمةيا لضفوباطخلا نبرمع عم يدوهيلا ةصق

 ةيفوصلا ةلهج نم روصلا يف هللا لولح معزنم رفك
 ةسدقملا ضرألا نيطسلف ضرأ ةيمست يف سلا
 هبيبح بذعي ال بيبحلا نأ نآرقلا نم قيقد طابنتسا

 هيخأل ليباق لتق ببسو ليباهو ليباق ةصق

 نيذلا ةنيرع نم طهرلاو قيرطلا عاطق ةبوقع
 لج يبنلا يعار اولتق

 سبجحلا هيف لخدي لهو ضرألا نم يفنلا ىنعم
 ةقرسلا ةياو يبارعألا عم يعمصألا ةصق

 قراسلا دي عطق ىلع ةدحالملا ضعب ضارتعا

 ةحفصلا
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 ديلا عطق يف عيرشتلا ةمكح نايبل ةزيجو ةملك

 0ع

 ةحفصلا
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 71437 | هيف 25 لوسرلا مكحو نز يذلا يدوهيلا ةصق

 نان مهيف لزن امو دورقلاو ريزانخلا ةوخإ دوهيلا

 ممع ىراصنلاو دوهيلا لامعتسال هنع هللا يضر رمعةيهارك

 رسيملاو رمخلا ميرحت ةلع يف ليصفتلا ىلإ ماه هيبنت

 ةرشع ًامومذم لاؤسلا اهيف نوكي يتلا نطاوملا

 ماعنألا ةروس 5

 «هلل دمحلا» ب تأدتبا روس سمح :ةدئاف

 ماشه نب لهج يبأ عم قيرش نب سنخألا ةصق
 هب هباجأ امو ؟بذاك مأ قداص دمحم له هلاؤسو

 ةملظلا كاله دنع هلل دمحلا بوجو

 ميهاربإ دلاو هنزا» نأ حيحصلا
 يحلا نم تيملاو تيملا نم يلا جارخإ ىنعم

 يفن ال ةطاحإلل ّيفن «راصبألا هكردت ال» ةيآ

 ةرخآلا يف ةيؤرلل

 ةيلهاجلا يف هتلبا ادأو يذلا يباحصلا ةصق

 نجلا نم ال سنإلا نم لسرلا ثحب
 ىوهلاب ال يحولاب ملعي ميرحتلا :ةدئاف

 ؟رشعلا اياصولا يه ام

 قلخلا نيب ليضفتلا نم ةمكحلا

 ةريثك لالضلا قرطو ىدحاو قحلا ليبس

 ةبهرلاو ةبغرلا تايآ نيب نآرقلا نرقي ام ًاريثك
 فارعألا ةروس

 نارقلا زاجعإ نايب ةعطقملا فورحلا نم ةمكحلا

 ةاصعلاو نيمرجملل خيبوت لسرلا لاؤس

 ؟ةمايقلا موي لامعألا نزوت فيك

 ةكئالملا نم سيلو نجلا نم سيلبإ نأ ىلع ةلدألا
 ةأرملا يرعت ىلإ ةوعدلا نم ثيبخلا ضرغلا
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 ةحفصلا عوضوملا

 4” ؟ةأوس ةروعلا تيمس اذامل

 قذر ؟ةيعكلا لوح نوفوطي برعلا ناك فيك

 5ا/ ؟فارعألا باحصأ مه نم

 1444 ؟رفاكلل هللا نايسن ىنعم ام

 4149 | ينارصنلا بيبطلا ةصقو نايدألا ملعو نادبألا ملع

 بهذم حيضوتو شرعلا ىلع ءاوتسالا ىنعم
 166 هيف فلسلا

 4064|  اهيف باجتسي يتلا تاعاسلاو ءاعدلا بادآ

 ك1 رصم يف ليئارسإ ينب ىنكس ببس

 4 هبرل يسوم ةاجانم ليجأت يف ببسلا
 4011 ةرخآلا يف مهبرل نينمؤملا ةيؤر ىلإ ماه هيبنت

 قف نينحلاو قوشلا يف ديزي بيبحلا مالك عامس

 قف ىلاعت هللا ديب ةواقشلاو ةداعسلا

 41/4 اريزانخو ةدرق اوخسم نيذلا ةيرقلا باحصأ ةصق

 44 مهيلع دهعلاذخأو هبلص نم مدآ ةيرذ جارختسا ىنعم

 ملعلا هللا هاطعأ يذلا «اروعاب نب معلبو ةصق

 144 . هللاب رفكو نيدلا نع دترا مث

 4465 | ؟نيعستلاو ةعستلا يف ةروصحم ىنسحلا هللا ءامسأ له

 145 دابعلا نع ةعاسلا ءافخإ يف ةمكحلا

 قلخي ال ام نوكرشيأ#» ةيأ يف يملعلا قيقحتلا

 عمال ءاوحو مدآ ةصقو «نوقلخي مهو ًائيش

 حومجلا نب ذاعمو لبج نب ذاعم مالسإ ةصق

 كي نيكرشملا مانصأل امهريسكتو

 84 ناثوألاو مانصألا ةدابع نالطب ىلع ةلدألا

 4 ؟ناطيشلا ديك هنع ناسنإلا مفدي فيك
 44 ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ةذاعتسالا ةدئاف

 لافنألا ةروس 8
 44١ لافتألا ةروس يف نينمؤملل ةيهلإلا تاءادنلا

 1444| بيطخلا نبا مالكو نيلماكلا نينمؤملا تافص

 .ك ردب موي ةكئالملاب نينمؤملا دادمإ

 133 فاالا ةثالثبو فلأب. مهدادمإ نيب قيفوتلا
 هل دوهيلا ةراشتساو «ةبابل وبأ» ةصق م

 لوألا دلجملا تاعوضوم سرهف

 عوضوملا

 اوملظ نيذلا نّبيصت ال ةنتف اوقتا# ةيآ ىنعم

 «ةصاخ مكنم
 6٠١ |. ةودنلا رادب نيكرشملا عم نيعللا سيلبإ ع امتجاةصق

 هم رافغتسالاو هللا يبن :نانامأ نينمؤملل
 ه6 ١ دوي لوشرلا ءاغذأ ةباغإ بوحو لإ هبت
 كموق لهجأ ام : لجرل ةيواعم لوق يف ةفيطل
 هم ؟ةأرما مهتكلم نيح

 درن ىتح عجرن ال هللاو ردب يف لهج يبأ لوق
 همم خلا . .رومخلا برشنو ءاردب

 ه١١| «#ةوق نم متعطتسا ام مهلاودعأو إلى اعت هلوق ىنعم

 ها ةيحورو ةيدام :ناعون ةوقلا نأ ىلإ هيبنت
 هآا ردب ىرسأ يف هباحصأل ِِقي يبنلا ةراشتسا

 هلم باتعلا نم لزن امو ركب يبأ يأرل هذخأ

 هللا لوسرل ةحضاو ةزجعمو سابعلا رسأ ةصق

 ها لضفلا مأ هتجوزل هلاق امب هرابخإ يف كي

 ةبوتلا ةروس -9

 نكن نيقفانملا رارسأ تفشك ةبوتلا ةروس

 64 اهيف ةلمسبلا دوجو مدع يف ٌرسلا

 يف نسا رشع ةعبرأ ةبوتلا ةروس ءامسأ

 م١5 | كرشلاب هل مهريعتو سابعلل ةباحصلا خيبوت
 نوركذت الو انثواسم نوركذت مكلام : سابعلا لوق

 نرخ اننساحم

 كفي ةيونعمو .ةيسح :ناعون دجاسملا ةرامع

 677 | نآرقلا هميلعت بلط يبارعأ ةصق يف ةفيطل
 هم #« سجن نوكرشملا امنإ» ةيآ ىنعم

 نأ نوديري# هلوق تاراعتسالا فئاطل نم
 0 # . . مههاوفأب هللا رون اوئفطي

 هام* | !!اههثلاث هللا نينثاب كنظام : ركب يبأل لوسرلا لوق
 بحاص ناك ركب ابأ نأ ىلع نيرسفملا قافتا

 نوف راغلا يف لوسرلا

 ما” | هبر دنع هتلزنم ومسو قي لوسرلا ردق ولع

 م37 | مالسلا هيلعلوسرلل ميركت باتعلا ىلعوفعلا ميدقت



 لوألا دلجملا تاعوضوم سرهف

 عوضوم ا

 لاومألا زنكل حيحصلا ىنعملا
 هنع هللا يضر قيّدصلا لضف ميظع لع ٌهيبنت
 وهو داهجلل هجورخو ؛ورمع نب ناوفص» ةصق

 رم
 هيف لزن امو قفانملا «سيق نب دحلا» ةصق
 «نيدعاقلا عم اودعقا ليقوإ ةيا ىنعم يف ةفيطل
 مالسإلا يف نيقفانملا لوخد ببس نع هيبنت
 فايسأ ةعبرأب كي هللا لوسر ثعب :يلع لرق
 قفانملا نع نمؤملا اهب زيمتي يتلا رومألا
 بطاح يبأ نب ةيلعث ريغ وهو قفانملا ةبلعث ةصق
 .روهشملا يباحصلا

 "| لولس نبا يف ل زنامونيقفانملا ىلع ةالصلا نعيبنلا
 مهل رفغتست نإ» هلوق يف نيعبسلا ركذ يف ّرسلا
 « ةرم نيعبس
 رفاكلاو عافشتساو هل ٌرافغتسا تيملا ىلع ةالصلا
 كلذل لهأ سيل
 لوسر ينَّدع له : ةقيذحل لوقي رمع ناك اذا
 ؟نيقفانملا نم هللا

 ةيلهاجلا يف رّصنت يذلا بهارلا رماع وبأ ةصق
 هقارحإب لي لوسرلا رمأو رارضلا دجسم

 يبارعألا. عم «ناحوص نب ديز» ةصق يف ةفيطل
 ةبجاو هللا نم «ىسع» نأ ىلإ ماه هيبنت
 هيف لزن امو ةافولا هترضح امل بلاط بأ ةصق

 رفكلا ىلع تام بلاط ابأ نأ يف قيقحتلا
 «نودجاسلان وعكارلانوحئاسلا# ىلاعت هلوق ىنعم
 كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا ةثالثلا
 ؟ةرسعلا ةوزغب كوبت ةوزغ تيمس اذامل
 وزغلا ىلإ نيملسملا عيمج جورخ يغبي ال

 :(ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو» ةيآ ىنعم
 ءانسحلا هتجوز عم «يراصنألا ةمثيخ يبأ» ةصق
 ليكولا معنوهللا يبسح 8 لوقبةروسلا متخ يفّرسلا

 هتمأ ىلع هتقفشو في لوسرلا ةمحر

 ةحفصلا

 ه4

 همه

 ننوخا

 نففرغإ

:6 

2 

 هوث

060 

 همها

 ههوأ

 هوك

 عوضوملا

 سنوي ةروس ٠-
 نآرقلا زاجعإ لع هيبتتلا ةعطقملا فورحلا نم ةمكحلا
 حلاصلا فلسلا بهذمو شرعلا ىلع ءاوتسالا ىنعم
 ءاوتسالا ىنعم يف ريثك نبا ظفاحلا لوق
 رونلاب رمقلاو ءايضلاب سمشلا صيصخت يف ّرسلا

 .لوصألا ملع سئافن لع لمتشم نارقلا
 ملع فئاطلو ءماكحألا ملع قئاقدو
 خلا . .قالخألا

 هلاوحأ نوملعي ْيمأ يبن هب ءاج نآرقلا اذه
 هنع هللا يضر مالس نب هللا دبع مالسإ ةصق

 نوكلا سيماونل رشبلا فاشتكا
 رودصلا يف امل ًءافش ناآرقلا ىنعم

 ؟هللا ءايلوأ مه نم
 ايندلا ةايحلا يف نمؤملل ةراشبلا ىنعم
 عضاوم ةئالث يف فلحلاب هلوسر هللا رمأ
 «تيأرأ» هلوق نم دارملا ىلإ هيبنت

 ءايبنألا صصق ركذ نم ضرغلا
 «ةلبق مكتويب اولعجاو# ىلاعت هللا لوق ىنعم
 هقرغ دعب نوعرف ندب ةاجن نم ضرغلا
 مالسلا هيلع سنوي موق ةصق ركذ
 نينمؤملاو لسرلا ءاجنإ يف هللا ةنس

 هالا؟

 هام

 ماع

 هال:



 لوألا دلجملا  ةفيرشلا ثيداحألا سرهف

 | ةحفصلا

 افرا

 يوارلا + + ثيدحلا فارطأ + +
 . .ريبكتلاب هتالص حتفتسا ليللا نم ماق اذإ ِلك ناك»
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 0 ليجنإلا يف الو ةاروتلا يف ا يسفن يذلاو»
 ا بر هلل دمحلا :نآرقلا يف روُّسلا مظعأ يه ةروس كئملعألو

 «ةرقبلا ةروس هيف أر قت يذلا تيبلا نم رفني ناطيشلا نإ رباقم مكتويباولعجتال»

 «. .ةرسح اهكرتو .ةكرب اهذخأ نإف «ةرقبلا ةروس اوءرقإ»

 مسرع ال ناتدلاو نسب ال تندلاو يلب ال لاو
 «ةالصلا ىلإ عزف ٌرمأ هبَرَح اذإ هِي ناك»

 . .مس اهيف ةاش لك هللا لوسرل تيدهأ ربيخ تحتف َل»
 ا نم مهدعاقم اوأرو اوتال توملا اًوْنَع دوهيلا َّنأ ول»
 . هللاب انمأ اولوقو مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقّذصت الد

 5 0 ا

 «؟يديع دلو متضبق :هتكئالمل هللا لاق دبعلا دلو تام اذإ»

 « . .ةوعدلا 00 نكت كمعطم ٌبطأ ٌدعس ايد
 ام ٌةوعد - دنع مئاصلل نإ»

 . .هتلحار قنع ص 0 ىلإ برقأ هنوعدت يذلا نإ»
 . ةيعكلا ١ لع هل ةدرب دسوتم وهو ٍلَي هللا لوسر ىلإ انوكش»

 ا ئابخلا مأ اهنإف رمخلا اوبنتجا»

 «أران مهتويبو مهبولق هللا الم ,رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا نع انولغش»
 امهدقف يأ «هلامو هلهأ رتو انأكف رصعلا ةالص هتوفت يذلا»

 5 كدوعأ فيكولاق« يندعت ملفت ض رم مدأ نبأ»يسدق ثيدح
 ا ٍةِكَي يبنلا باحصأ ًاموي باطخلا نب رمعلأس»

 . . هنعزواجتفأرسعمَتيتأ اذإ : هاتفل لوقي ناكفءسانلا ٌنيادي لجر ناك

 . ةرقبلا ميتاوحنو , باتكلا ةحتاف : كلبق بنام ؤي ملامهتيتوأ دق نيرونب رشبأ»
 «. .هب نولمعي اوناك نيذلا هلهأو نآرقلاب ةمايقلا موي ىتؤُي)
 ا متيأر اذإد

 . .يلع فلتخت ءايشأ نارقلا يف دجأ ينإ : سابع نبال لجر لاقد

 كب ا كاحلرام لع ان ريع ال ملا :باطخلا نب رمع لاق»

 «ةنحلا يدبع اولخدأ «ّفو نم ٌقحا انأوأد هع نإ دهع يدبع» يسدق ثيدح

 « . . هّبحأق ًانالف ُبحأ ينإ: لاقف ليربج ىدانًادبع ّبحأ اذإ هللا نإ» ىسدق ثيدح

 2 . ىده ا بنا نم ىلع مالس , مورلا ميظع لقره ىلإ هللا لوسر دمحم نم»

 0144 عاوم ل نفدموت لإ لظراد م ودت رك كلاب راصنالا سل جر ود

 دهحأ

 يراخبلا

 يذمرتلاو ملسم

 ننسلا 2

 ننسلا باحصأ
 يراخبلا

 يئاسنلاو يراخبلا

 يراخبلا
 يراخبلا
 يذمرتلاو دمحأ
 هيودرم نبا ظفاحلا

 يذمرتلا

 نسا باننصأ
 يراخبلا
 يئاسنلا

 ملسمو يراخبلا

 ملسمو يراخبلا

 ملسمو يراخبلا

 يراخبلا

 يراخيلا

 لحب
0 

 هلع
 يراخبلا

 يراخبلا

 يناريطلا

 يذمرتلاو ناخيشلا

 يذمرتلاو ملسم
 يئاسنلا



 |ةحفصلا
 فلما

 ففي

 فرت

 فيك

 لوألا دلجملا  ةفيرشلا ثيداحألا سرهف

 * « ثيدحلا فارطأ ء+

 « . مهيبن سأراوجش موق حلفي فيك : لاق ههجو ٌجشو قي يبنلا ةيعابر ترسكاملا
 « . .ٌرانلا نيأف ضرألاو ٌتاومسلا اهضرع ٍةنج ىلإ ينتوعد كانإ كي يبنلا ىلإ ل قره بتك»

 «. .لتُق دق ل ًادمحم نأب نوكرشملا عاشأو دحأب نوملسملا مه الد
 «.رضخ ري فوج ف مهحاورأ هللا لعج دحأب مكتاوخإ بيصأ الد

 . هللا لوسر اي ىلب تلق !كابأ هب لجو زع هللا يقل امب كرشبأ أد

 0 ام بجعأ نع ةشئاع تلئس» |

 0 ل

 «رخآ اهنم يضر اقلخ اهنم هرك نإ ةنمؤم نمؤم كرفُي الد
 «هللا ةملكب نهجورف متالحتساودللا ةنامأب نهومتذخأ مكنإفءاسنلا يفشااوقت

 . .لزنأ كيلعو كيلع أرقأ :هللا لوسر اي تلق .نآرقلا ع أرقإ»
 «. .دحأ لثم مهدحأ سرض نإ ىتح رانلا يف رانلا لهأ مظعيد
 هوس افلا واو لهأر سه رمل تال كن لق ينل لعدن
 : . .هليبس يف ٌداهج الإ هجري ال هليبس يف جرخ نمل هللا نُمضت»
 «. .هولتقف مكيلع مالسلا :لاقف هل ٍةمينغ يف الجر نوملسملا قحلو

 «ديدحلا ثّيخ رانلا يفنت انك ثّبحلا يفنت ةبيط اهنإ»

 «. .مكعم مهو الإ داو نم متعطق الو ريسم نم مترس ام ًاماوقأ ةنيدملاب نإ»

 ( . .هليبس يف نيدهاجملل هللا اهّدعأ ةجرد ةئام ةنجلا يف نإ»

 «. .ةمايقلا موي ءاج ةملك رطشب ملسم لتق ىلع ناعأ نم»

 «. .نمؤم لجر لتق نم هللا ىلع نوهأ انيدلا لاوزل»

 «كلمأ الو كلمت امهيف ينذخاؤت الف كلمأ ايف يمسق اذه مهللا»

 «. .ًاطسَقُم اًنَكَح ميرم نبا مكيف لزني نأ ٌنكشويل هديب يسفن يذلاو»

 «. .ُلكف لَتقَف مّلعمللا كبلك تلسرأ اذإد

 «رانلا نم بيقارعلل ليو» ةياور ينو هرانلا نم باقعألل يود
 « . . اديع مويلا كلذ انذختال تلزن دوهيلا رشعمانيلعول اهنوءرقت مكباتك يف ةيأ»
 « . . ًابهذ ضرألا ءلم كل ناك ول تيأرأ : هل لاقيف ةمايقلا موي رفاكلاب ءاجيو
 «. .ينازلادح نودجتاذكه لاقف مهاعدف ,دولجم مُمحم يدوهيب لكك يبنلا لعٌّرُم»

 :4٠٠ هللأ لوسر اي تلاقف اهيتنباب ةئكي هللا لوسر عيبرلا نب دعس ةأرما تءاجو

 نحر نا يي ب ضد

 « . . هلمحت نأعطتست ملف هتلحار لعبكار وهو ةدئاملا ةروس كي هللالوسر ىلعتسل ثا

 يوارلا |
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 دمحأ
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 دحأ
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 يراخبلا

 ناخيشلا

 ناخيشلا

 يراخبلا

 ملشف



 ن0

 ضرن

 اج

 نكي
 عك

 فرفإ

 علا

 فضي

 تفي

 حلا

 ال

 فل

114 

16 

1484 

144 

 هده

 هال

 هاه

 هام

 هاب

 نمل

 فيفل

 نوفر

 ه2

 ه4

 فل

 هالو

648 

 لوألا دلجملا  ةفيرشلا ثيداحألا سرهف

 + + ثيدحلا فارطأ + +

 « . .ًاعبتم ىوهو.اعاطُم حش تيأراذإ ىتح ركنملا نعاوهانتو فورعملاباورمتثا»

 مقل نوهت ألا اورو ادن: ريغ ءاحيسلاب ىف ةدفالأ تلزنأ»
 ٠١٠١ :لاقف ؟كيكبي ام هلأساف دمحم ىلإ بهذإ ليربج ايو يسدق ثيدح

 ,جردتسا وهاغإف بحي امهيصاعم ىلع ايندلا نم دبعلا يطععي هللا تيأراذإ»

 هن مهأدبأ نأ ينرمأ نم يتمأ يف لعج يذلا هلل دمحلا»

 . الع ٌةارُع ةافُح هللا ىلإ نوروشحم مكنإ ٌسانلا اهيأ»
 « . .اونما 51 ا لا

 « ءاج نمو. ديزأ وأ اهاثمأ رشعهلفةنسحلااب ءاج ْنَم: لجو زعهللا لوقي» يسدق ثيدح

 مح هللا دنع نزي الف نيمسلا ميظعلا لجرلاب ةمايقلا م موي قيد

 . .افاوطت ينريعي نم : : لوقتو ةنايرع تيبلاب فوطت ةأرملا تناكو

 ١ هل كلم هئيجي ايندلا نم ٍعاطقنا يف ناك اذإ رفاكلا دبعلا نإ»

 . هللا لوسر اي تنأ الو : :اولاق .ةنخلا 0 مكدحأ لخدُي نل»

 0 مهلتقيف .دوهيلا نوملسملا لتاقي قىح ةعاسلا موقت الو

 اي يتمأ نم ةفئاط لازت ال»
 «(ةنحلا لخد اهاصحأ نم مسا نيعستو ةعست هلل نإو

 «كعطق نم لصتو . كمرح نم يطعُتو.كملظ نمع وفعت نأ كرمأي هللانإ»

 (هنم باقعب هللا مهمعي نأ كشوأ هيدي لعاوذخأي ملف ملاظلااوأراذإس انلانإو

 «. .ةفرع موييفهنمظيغأ الور فحأ الوءرحدأ الو رغصأهيفوهأمويٌناطيشلا ي ؤرام»

 (ةرجشلا هذه نم دأ مهب اذع يلع ضر عدقل «ءادفلا نم كباحصأ ع ضر عيذلل يكبأ»

 «رمع ريغ هنم اجن امل باذعلا لزن ولو

 «ةءارب ةروس تلزن ةروس 1 نإ»
 .ناميإلاب هل اودهشاف دجاسملا داتعي لجرلا متي أر اذإ»

 «هيذاحي يذلا نبال نإو ِةقَي هللا لوسرب يقتن سابلا يح ذاك

 مي نارا ا ةمكاع ع عايد لاقف بهذ نم ٌبيلص يقنع يفو كو هللا لوسر ثيتأ»

 « . .هترس اهيلإ رظن نإ .ةحلاصلا ةأرملا ؟ءرملا زنكي ام ريخب مكربخأ الأ»

 (؟ .لدعي نمف لدعأ مل نإ كليو»
 دقو ىضرن ال انلامو :نولوقيف ؟متيضر له ةنجلا لهأ اي» يسدق ثيدح
 «. .كقلخ نم ًادحأ طعت مل ام انتيطعأ
 « . .لهجوبأ هدنعو ِي هللا لوسر هيلع لخد ةافولا بلاط ابأ ترضح امد

 «. .سفنلانومهلُت ايك ديمحتلاو حيبستلانومهلُي ةنجلا لهأ نإد
 « . . ةمايقلا مويءادهشلاو ءايبنألا مهطبغي .ءادهش الو ءايبنأب مه ام ًادابع هلل نإ»

 ناخيشلا

 يذمرتلا

 *دسلا باحصأ

 يذمرتلاودوادوبأ

 كلام

 ملسم

 نئسلا باحصأ

 يراخبلا
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 يذمرتلا
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