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 نيبلاطلا داشرإ
 نيلماعلاو ءاملعلا بتارم ىلإ

 ةعمو

 فلؤملل ةعامجلاو ةنسلا لهأ رباكأ ةديقع

 ينارعشلا باهولا دبع يديس
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 يديزملا ديرف دمحأ راصن رداقلا دبع دمحم .د





 نيبلاطلا واشر)

 نيلماعلا ءاملعلا بتارم ىلإ



 زركلا ةراد

 عيزوتلاو رشنلل
| 

 ةديدجلا رصم -يركبلا ةيشنم ش ١
 .؟7/482ه4٠1١1# :سكافو نوفيلت

 ءهزيجو رش نزوجحمال :ةسلونح نو فقحلا عسيمج 8

 (ةليسسوةبأب هليجس توه نزحت أ ءباككللاذهيهزس

 مف ل اوملاابللم ةيه اككلت#زذ اومز ودوريوصعت وأ

 .نيبلاطلا داشرمإ:باتكحلا

 . ينا|معشلا باهولا دبع يديس :فلاؤملا

 . عيموتلاو سشنلل ضركحلا ةماد :سسشانلا

 ؟ ٠ ١:إوألا ةعبطلا

 ل :عاديإلامقر

 9-33-6156-977 :__رودلا ميقرملا

 ةرهاثلا لوط



 لالخ

 ةمدقم

 ْرِي ةرامأ ملعلا لعج هناحبس ؛ٌيلع ملع يذ لك قوف وه يذلا هلل دمحلا

 ؛نيقتملا هءايلوأ هيلوت ىلع ةمالعو «ميقملا لالضلا نم ىدهلاو بيطلا نم ثيبخلا

 ملعلاب أارفن صخو «نيملاعلا بر ةرضح نع نيبوجحملا باجح ىلع ةمالع لهجلاو
 يف تاجرد ضعب ىلع مهضعب لضفو ؛فطلألا يفخلا رسلاو فرشألا بيرغلا

 .كلاملا معنو باهولا معنف كلذ

 بمهاوملا مساق دمحم انديس ىلع ملسيو يلصي نأ ىلاعتو كرابت هوعدأو

 نسم ,نيكمتلاو برقلا رسب اهيكزمو بولقلا رباخو «نيلماعلا ءاملعلا ىلع ةينابرلا
 لئاقلا وهو ال فيك ءًادجو ًايعس هلاحل ًاضهْنُمو ءًادّجو ًاخيش ينارعشلل ناك

 تدمح اريخ تدجو نإف ,مكلامعأ يلع ضرعت :مكل ريخ يتاممو مكل ريخ يتايح))

 سانلا ملسو هيلع هللا ىلص دازف ؛.((مكل هللا ترفغتسا كلذ ريغ تدجو نإو «هللا

 .ةمعن ىلإ ةمعنو ةمحر ىلإ ةمحر ينارعشلاب

 دعب امأ

 يخيش نسم ٍنارعشلا باهولا دبع يديس مامإلا ةبحم تبرشت دق تنك اللف
 اهدروم نم لهخأ هبتك ىلع تفكعو هذ يدنبشقنلا يدهملا ةدوج ديسلا هللاب فراعلا

 هيلإ لوصولا رسيتو هبتك نم عبط ام نأ تملعو ؛راهنلا فارطأو ليللا ءانآ بذعلا

 عبتتأ نأ الإ يسفن ىلع تيلآ دقف ءاهلج الو اهلك ال اهضعب وه نامزلا اذه مكحب

 .نولقعي موقل اهجارخإل ةيملعلا هراثآ

 نم هل ناكو يديزملا ديرف دمحأ هللا يف يخأ ىلع فرعتلا يل رسيت ناكو

 هتوط ام جارخإل ًاعم لمعن انذخأف ءرفاو بيصن ينارعشلا مامإلا بتكب مامتهالا
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 قحتست اهبتك ةملك لك نأ نْيَدقتعم مامإلا ثارت نم ةطوطخملا تابتكملا زيلاهد

 رادصإ كلذ راث نم ناكف ؛باتك ىلإ باتك نم رهاظلا يف ترركت ول ىتح ماتهالا
 نازيملا باتك)) هعبت مث ((عرولاو دهزلا يف قدصلا نايب يف عمللاو رردلا)) باتك

 ,باتكلا اذهل ًايلات هجارخإل نآلا دعتسن يذلا ((ةيلعلا ةقرفلا لهأ دتاقع يف ةيرذلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهنيح يف اهجرخن ىرخأ ةينارعش سئافنو

 يف هريغ قبسي نأ هيف لمعلا ةلوهسو هّتفاطل تضتقا دقف اذه انباتك نع امأ

 .رشنلا

 باتكلا ىف انلمع

 ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحم امهادحإ ناتطوطخم باتكلا اذهل انل رسيت دقو

 نم ًايبوساح هعمج ىلوت يديزملا دمحأ ذاتسألا ناكو .ةيرهزألا ةبتكملاب ىرخألاو

 ضعب ولجت ةعفانلا تاقيلعتلا عضوو هيآو هثيداحأ جرخ امك لوألا طوطخملا

 ةطوطخملا عم عمج ام ةقباطم ميدقتلا اذه بتاك هللا ىلإ ريقفلا ىلوت مث

 .ال طقسو فيحصت نم لوألا يف ام ةرثكل ًادج ًاعفان لمعلا اذه ناك دقو .ىرخألا

 ام نتملاب تبثن نأ انجهنمو .ءىشلا ضعب لوألا نم ملسأ ءاج نإو يناثلا هنم ولخي

 ليجي ال ميلس صن ةءارق وه |منإ ئراقلا لغش نأل ءلوصألا عومجم نم ًاباوص هارن

 ةيفوت ىثاوسحلا يف فالتخالا تبثنو ىنعملا نع ًاثحب اهالعأو ةحفصلا ىندأ هينيع

 .ةيملعلا ةنامألاب

 ةدايز وأ ىنعم حاضيإل ةيرورض اهانيأر تاقيلعت نم ريقفلا لمع لخي ملو

 ينارعشلا باهولا دبع يديس ثارت نم
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 ريشنو «() فرحلاب يشاوحلا يف بتكلا راد طوطخم ىلإ ريشن نحنف هيلعو

 .(ب) فرحلاب رهزألا طوطخم ىلإ

 : هفيلأت خيراتو باتكلا نومضم

 هرمع ناكو ه 977 ةنس بجر يف باتكلا اذه ينارعشلا مامإلا فلأ

 هبتك لوأ فيلأتل ةيلاتلا ةنسلا يف هفلأ هنأ يأ , ًاماع نيثالثو ةسمخ يرجهلا باسحلاب

 يف ةيسدقلا راونألا)) باتك وهو ه5 يسلربلا صاوخلا ىلع يديس ىلع هكولس دعب
 راونألا))و اذه ادباتك نيب لصفي الو .7”4 ةنس كلذ ناكو ((ةيدوبعلا بادآ نايب

 يتلا ((لاجرلا نم نيرصاقلا نيزاوم)) ةلاسر الإ ((ةيدوبعلا بادآ نايب يف ةيسدقلا

 ((ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقفلا عدر)) ناونعب ملكلا عماوج رادب ًارخؤم تعبط
 .((راونألا)) ةلاسر مساب ((نيزاوملا)) ايانث يف اهيلإ راشأ ىرخأ ةلاسرو

 ةيابخ ىتحو ةلحرملا هذه يف ينارعشلا مامإلا اهبتك يتلا بتكلا ىلع ظحاليو

 مولعب نيلماعلا ءالعلا نم نيقداصلا صاصتخا ىلع ديكأتلا رشاعلا نرقلا تانيثالث

 ءايعدأل ًاداقتنا رثكأ ناك مامإلا نأ ظحالي امك ءائيش اهنع رهاظلا ملعلا لهأ ملعي ال

 ةينارعشلا بادآلا اهيف ىلجتت يتلا ةرخأتملا هتباتك يف هدجن امع هرصع يف فوصتلا

 يلع يديس هخويش اياجسب اهناكرأ ةديشملاو ايلعلا ةيدمحملا قالخألا نم ةدمتسملا

 .مهيلع ىلاعت هللا ناوضر نيدلا لضفأ يديسو يلوبتملا ميهاربإ يديسو صاونخلا

 بقانم هركذ نم هبتك ضعب ماتخ يف هيلع صن ام هدكؤي قيقدلا ظحلملا اذه

 اصرح ىلوألا هلامعأ يف دجن |نيب ةخيشملاب نيرهاظلا نم ءاذيإلاب هل ضرعت نم
 ةيكولسلا ةدهاجملاو ةيندللا مولعلا يف خسارلا مدقلاو قدصلا لهأ نايب ىلع ًارهاظ

 ينو ءًافنآ اهيلإ راشملا ((نيزاوملا)) ةلاسر يف هدجن ام اذهو .نيرصاقلا خياشملا نم

 يفو ((ةيدوبعلا بادآ)) يفو ((نونكملا هللا باتك مولع يف نوصملا رهوجلا))

 .ديكأت لكب اذه انباتك يفو ((ةيضرملا ةبوجألا))

 الا



 ةيفينصتلا ينارعشلا مامإلا تاماّتهال ملاعملا ةددحم ةروص أدبت اذكهو

 جرادم يف هتحابسو ةينابطقلا قاس ىلع هئاوتساو ةيكولسلا هبتارم تاروطتو

 ةسارد لمع ىلإ نيبغار انؤجلتس حمالملا هذه نأ كش الو .حاضتالا يف «ةينادرفلا

 هللا سدق ينارعشلا باهولا دبع مامإلا يديسل يفوصلاو يملعلا روطتلا لحارم نع
 .اهنم ديزملا حاضتا عم ميظعلا ه رس

 يديس ينابرلا بطقلا بقانم)) باتك يف لبق نم لمعلا فرش انل ناك دقو

 ةهج :نيتهج نم انيتأي فرشلا اذهو .يجيلملا سنألا يبأل ((ينارعشلا باهولا دبع

 دبع يديس ةريسب لاغتشالل ءرملا قفوي نأ ىلاعت هللا لضف نم هنأ كش الف .هعوضوم

 روتكدلا يديس ةيفوصلا خيشل انتكراشم ةهجو «ةمجلا هبقانمو ه5 ينارعشلا باهولا

 .هقيقحت يف يدهملا ديزي بأ دمحم ةدوج

 ءامسأ دشح ىلع هنم ريبك مسق يف ديزي ال هنأ باتكلا علاطي نم نظ اهبرلو

 مولعلا هذه ايانث يفف ءنظلا اذه نم ءارقلا رذحن لب «نولماعلا ءاملعلا اهم درفت مولع

 ءايلوألا ةداسلا فراعم نم لهنلا ىلإ حماطلا ئراقلا اهلهاجتي نأ يغبني ال تاراشإ

 ليبس ىلعو .ةيفوصلا ةداسلا اهم قطنلاب زيمت يتلا مكجلا فاصم ىلإ اهضعب ىقري لب
 : اهنم ركذن رصحلا ال لاثملا

 هسفن ريغ ىلإ وأ «هللا ىلإ اعد نإو «هسفنل وعدي |منإ عاد لك نأو «ةاعدلا ملع

 .ةبترملا يف لاكشألاب سنألا ءاعدلا كلذب بلطي وه ذإ ؛هسفن ثيح نم وعدي امنإف

 ها

 ىوعدلا يف هل لكاشملا ريظنلا بلط وه ةبترملا يف لاكشألاب سنألا بلطو

 هنوكب انملس ول «ه مامإلا نم قيقد رظن وهو «هلاحو هتبترم يف هب سنتأيل لاحلا ينو

 دراولا ضيفلاو فشكلا ىلإ بسنت ةيندل مولع مولعلا هذه نكلو ءركفو رظن درجم
 .بلقلا ىلع



 مصه زفحيل اهعضو مامإلا نأ كشن ال مولعلا هذه يف ةدراولا تاراشإلاو

 «بونذلا تارفكم ملع اهنمو" هلوق ئدتبملا أرق اذإف «يلاعملا بلط ىلإ نيكلاسلا

 اذامو ءجحلا رفكي اذامو ,موصلا رفكي اذامو «ةاكزلا رفكي اذامو «ةالصلا رفكي اذامو

 تارفكملا هذه ةفرعمب هتمه تقلعت «"لفاونلاو ضئارفلا عيمج اذكهو .داهجلا رفكي

 .ةيصاصتخالا ىلاعت هللا ةمحر ءاضف ىلإ هبونذ نم جرخيل

 ةيفشكلا دعاوقلا باتك نم ةرصتخملا فنصملا ةديقع

 دقف ةمألل رسيت نأب ةريدج ينارعشلا مامإلا اهبتك ةملك لك نأ دقتعن اننألو

 يناعمل ةحضولملا ةيفشكلا دعاوقلا هباتك نم ةرصتخملا هتديقع باتكلا رخآ يف انتبثأ

 ىلإ هباشتملا دريلف هريغ وأ باتكلا اذه يف رمأ هيلع لكشأ نمف .ةيشلإلا تافصلا

 ةنسلا لهأ ةديقع رادم نأ ىلع اهنع هللا يضر اهيف صني يتلا ةديقعلا هذه نم مكحملا

 روصنم وبأو يرعشألا نسحلا وبأ نيميظعلا نيمامإلا يتديقع ىلع ةعامجلاو
 .يديرتاملا

 ه2 ينارعشلا مامإلا تارتل انتمدخ

 تردص يتلا ىرخألا بتكلا نم عضوم ريغ يف ةراشإلا انم ترركت دقو

 مامإلا زونكل انرادصإ يلاوت ىلإ ((ةيدوجلا رادلا)) ةقيقشلا رادلا نع وأ انراد نع

 نزاحمل اهتوط ىتح رسيو ةلوهس يف ةقباس لايجأ اهب تعفتنا ابرل يتلا ينارعشلا

 .اهيلع عالطالا سانلل رسيتي دعي ملف «ةثيدحلا ةماعلا تابتكملاب تاطوطخملا

 دئاقع يف ةيرذلا نازيملا)) باتك للاعت هللا ءاش نإ انراد نع ًابيرق ردصيسو

 لوقعلا يوذ شهدي ام ةقئارلا ينارعشلا مامإلا تاقيقحت نم هيفو ((ةيلعلا ةقرفلا

 .ةميقتسملا عابطلاو ةميلسلا



 مامإلا بتك تاهمأ نم دحاول مخض رادصإ ىلإ ةيدوجلا رادلا دعتست اك

 نإ ماع لكشب يفاقثلاو لب يملعلاو يفوصلا نيطسولا ثيدح نوكيس فن ينارعشلا

 .ىلاعت هللا ءاش

 فراعمب ةصاخ باتكلا اذه يئراقو ةماع ةيدمحملا ةمألا عفني نأ هللا وعدن

 بتك ةمدخل انقفوي نأو متألا ناوضرلا هللا نم انخويش ىلعو هيلع ينارعشلا فراعلا

 .نيمآ «نيفراعلا ءايلوألا ةداسلا

 انالومو انديس دوجلاو مركلاو ملحلا عبنمو دوجولا ديس ىلع هللا لصو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو ملسو هيلع هللا لص دمحم

 راصن رداقلا دبع دمحم روتكد

 ه ١55717 ةنس درفلا بجر ١9 يف ةرهاقلا

 ١١ سطسغأ 1٠١5م



 فنصملا خيشلا ةمدقم

 ."[ًالهس تئش اذإ نزحلا لعجت تنأو .ًالهس هتلعج ام الإ لهس ال ّمهللا]

 هلآ ىلعو دمحم نيلسرملا فرشأ ىلع ميلستلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل ٌدمحلا

 .3ي هللا لوسر اًدمحم نأ ٌدهشأو هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشأو «نيعمجأ هبحصو

 .. دعبو

 ملع لمي الأ ملعلا بلاطل يغبني ةسيفن رومأ ىلع ٌةلمتشم ٌةفيرش ٌةلاسر هذهف
 مهنع هللا يضر ىربكلا رئاودلا باحصأ نيفراعلا مالك نم اهتصخل ؛اهنم ءيش

 .«نيلماعلا ءاملعلا بتارم ىلإ نيبلاطلا داشرإ) :اهتيمسو نيعمجأ

 لحم يأ نم نايبو «ةيهلإلا بتكلاو فحصلا لّزدت ةيفيك نايب :لوألا رمألا

 ْ .ةسمخلا نيدلا ماكحأ نم لك لزن

 .ةيهإلا فيلاكتلاب مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ةثعب ةمكح نايب :يناثلاو

 .ءاهقفلا نم ملعلا ىعَّذا نم لك لهجل ةفشاك بادآو مولع نايب :ثلاثلا

 مهيلع لسرلا اهب تءاج يتلا فيلاكتلا عيمج ةيعورشم ببس نايب :عبارلا

 .مالسلاو ةالصلا

 .هّقح هاطعأو هيدي ىلع ”زرب لمع لك اهب ْنّرو ءاهقاذ نم نازيم :سماخلا

 هللا انّيسحو هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو ءاذهل اناده يذلا هلل دمحلاو

 .خاسنلا نم ةدايز اهنأ ودبيو (ب) يف تسيل ةرابعلا هذه )١(

 .رسي :(أ) يف (5)
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 .بيترتلا اذه ىلع اهركذن نحنو «ليكولا معنو

 بتكلا نم لزن ام عيمج نأ يخأ اي ملعاف «ةيهلإلا ماكحألاو فحصلا نايب اّمأَف

 .تابثإلاو وحملا حاولأ نم لزن |منإ ةيهلإلا

 (ب يرجت يهو ءءارسإلا ةليل اهمالقأ فيرص 5# هللا لوسر عمس يتلا يهو

 .كلفلا جرد ددع ىلع الق نوتسو ةئامثالث امتدعو ءماكحألا نم ملاعلا يف هللا ثدي

 ملقلا هبتك يذلا نإف ظوفحملا حوللا نودو ىلعألا ملقلا ةبتر نود مالقآلا هذه ةبترو

 ملقلا هبتك ام وحمي الف وحملا نم :ينعأ.ظوفحملا حوللا ىَّمسُيو .لدبتي ال ىلعألا

 .هيف "'ىلعألا

 دوجولا نيب خزربلا يه و هتقيقح نأ ملعا :ةيربكألا ةالصلا حرش يف راطعلا خيشلا لاق )١(

 نإ مث .هعضوم يف كلذ مدقت دقو ء«تاذلا بتارم لوأ لوألا نيعتلا ةبترم يف كلذو .دوهشلاو

 ناسنإلا ةقيقح وهو «نايعألاو ءامسألا نيب نئاكلا خزربلاب اهرثأو اهلظ رهظ ةقيقحلا هذه

 يأ :لوألا لقعلاب ةقيقحلا كلت ترهظ مث «ةنطاب يهو ةيدمحملا ةقيقحلا رهظم ناكف «لماكلا

 مأو .ءاضقلا حولبو «ينارونلا ملقلابو «ىلعألا ملقلاب ىَّمسُيو «نيعلا ىلإ ملعلا نمز رباص لوأ

 .يدمحملا رونلابو ,باتكلا

 .«يرون هللا قلخ ام لوأ» :َو هلوقب ةراشإلا هيلإو

 زيمتي وأ لضفتي نأ ريغ نم حاورألا عيمج ىلع هئاوطناو هلامجإل يلكلا حورلاب اًضيأ ىَّمسُي دقو
 قبط رهظملاو ةيلك ةقيقحو ءنمحر لا ينعأ ءعماج مسا رهظم هنوكل ؛هل ةمزال ةيلكلا لب ,ءيش هيف

 .رهاظلا

 هليصففت رهاظم فورحلا نإف ءليصفتلا ملع :هنأب هرس سّدُق دنسلا ديسلا ملقلا فّرع دقو
 ملقلا ىلإ اهنم دادملا لقتنا اذإف ءاهيف تماد ام ليصفتلا لبقت الو «ةاودلا دادم يف ةلمجم تناك

 ؛ليصفتلا أدبم هنكل لمجم وه ملقلا ينعي «ةياغلا ىلإ اهب ملقلا لصفتو «حوللاب فورحلا تلصفت
 .اذه هلامجإ نع جرخ اف ,ملقلا وه ناك لصفملا عمج اذإف

 ينوه نم ةيقبو ملقلا اذهل ذإ ؛رهظو رهظي ام بسحب ينعي «نايعلا ىلإ زرب ام لوأ :انلوقو
 حاتتفا هجو نم ينعي ءوجو نم ثودحلا ةفصو ءهجو نم مدقلا ةفص ةميهملا حاورألا نم هتبترم
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 نع كلذ يف هنت هنإف ؛هتيلوأو بجاولا ةيلزأ فالخب كلذ همدقو هتيلوألف ؛مدع نع هدوجو
 رثأ هنوكل ؛ٍلاحب ثودحلا الو مدعلا لبقي ال يدبأ يلزأ وهف الإو ءلقعتلا بسحب ينعي كلذ

 .ةيتاذلا هتايحو ميدقلا

 ؟ىلاعت قحلل نافصولا ناذهو «ةيتاذ هتايحو اًيدق نوكي فيكو :تلق نإف

 وحن رخأت ىلاعت قحلا مدقو همدق نيب قرفلاو ءاذه وحن مدقلاب نولوقي ةداسلا نإ :تلق

 هتايحو «كلذك اهل قحلا لعجب ةيتاذ هتايح نوكو «ىلاعت همدق نع لقعتلا يف ميدق هنأب ليق امم اذه

 .لعاج لعجب نوكت ال ىلاعت

 ءارو نم ماقملا اذه يف ةيلوألاب فصو ىلاعت قحلاف «لوألا مسالا رهظم لقعلا اذهو

 .لقعلا اذه باجح

 قبس اهانعم ىلوألا نأ :ةيتاذلا ةيلوألاو رهظملا اذه, ةنئاكلا ةيلوألا هذه نيب قرفلاو

 .لقعتم مدع نع يأ :مدع نع دوجولا حاتتفا اهانعم هذهو دوجولا

 ريغ نم نيوكتلا رمأ لبق ام لوأ يأ :«لقعلا هللا قلخ ام لوأ» :لو هلوقب ةراشإلا هيلإو

 .ةطساولاب اًقولخم وه سيلو ؛هل ةدام الو درجم هنإ ثيح ةطساو

 :ءارسإلا) 4 ًاليلق لإ ملِعلا نم مُتيِتوُأ امو ٍقَرِرمُأ نم ٌحوُرلأ ٍلَُق ظ:ىلاعتو كرابت هللا لاق
 .ةعيبطلا ملاعو رمألا ملاع نيب اوقرفت مل مكنإ ثيح هد

 .؟ثودحلا يضتقي قلخلاو ,ميدق وهو اًفولخم نوكي فيكو :تلق نإف

 ميدق بجاولا ميدقلا رثأ هنإ ثيح «يتاذلا ثودحلاب ثداح يأ :ٌديدق ٌثداح وه :تلق
 .ينامزلا مدعلاب اقوبسم سيل هنإ ثيح «نامزلاب

 ال هنأ الإ مدقلاب فصُو نإو وهف ؛تادرجملا نم اذه وحن مدت تبثت فيكف :تلق نإف

 ىلإ ريشأ دقو هاوس اهيف هعم سيلو «لازآلا ةيلزأ هل نإف هناحبس هئراب دوجو هدوجوب قباسي
 .ىلاعت قح لا تافص لطعت فيكف ءاذه

 .نيطلاو ءاملا نيب مدآو اّيبن تنك" :ي هلوقب لوقت فيكو

 ام ىلإ عجرنلو .ددصلا نع جراخ ثحب اذهو ؛هتحت لئاط ال يذلا مالكلا ىوس كدنع لهف

 حور لب ةفيرشلا هحور سفن هنإف «نارونلا ملقلا اذه وه هرس رابتعاب كلي هنأ نم هددصب انك

 ةبسن برقأ ناك هليصفت مدعو هلامجإل ملقلا اذه نأل ؛متأ لَو ٍدمحمب هنكل «ءايبنألا نم لّمكلا

 - ةيدمحملا ةقيقحلا وهو «خزاربلا خزرب لوألا خزربلا ىلإ
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 .تابثإلاو وحملا حاولأ يف امئاد بتكُت مالقألا هذهف

 نم لزنت ماكحألا عيمجف «دحاولا عرشلا يف لب «عئارش يف خسنلا لخد اذهلف

 ينب لامعأ يهتني اهيلإف «ةردسلا ىلإ يسركلا ىلإ شرعلا ىلإ حوللا ىلإ ىلعألا ملقلا
 نم بودنملاو «ىلعألا ملقلا نم بجاولا رهظف «ةسماخلا ةبترملا يه اهنأل ؛مدآ

 حابملا نآل ؛ةردسلا نم حابملاو ءيسركلا نم هوركملاو ءشرعلا نم روظحملاو حولا

 ذب الف ؛ماكحألا هذه ٍدحأ نع ولخت ال يتلا مدآ ينب لامعأ تدعص اذإف «سفنلا مسق

 نإو «نييبنلا متاخل هللا دنع ينإو» :ِِلَي هلوقل ؛لّمكلا ةيقب نود يدمحملا رونلل هباستنا ناك اذلف <

 .«هتنيط يف لدجنمل مدآ

 مهنإف ءلسرلا ةيقب نود حاورألا ملاع يف ءايبنألا متاخ هنأ ملع لوألا رهظملا اذه يف هنكمتلف

 .يلكلا حورلا اذه يف مهنكمت مدعل كلذ اوملعي مل

 (©01:نحرلا) 4 َنسَنإلا قل ج 2 نال مّْلَع 2 نمل ل: كلذ ىلإ اًريشم ىلاعت لاق

 قّلَح هت َناَْرقْلآ َمَّلَع :2) ٍنسمحّرلآ » يأ :# دمحم وه نارقلا ملعت يذلاو ءمدآ وه ناسنإلاف

 هللاو ءنارقلا ميلعت ىلع ناسنإلا قلخ ميدقت يضتقي ماقملا ناك اًدارم اذه نكي مل نإو 4 َنَمنإلآ

 .ملعأ

 لوسر ِةِلِي ناكف «رهاظلاب الإ مهتوبثب اوسحأ ام مهنإف ,مهنود رهاظلاو نطابلا يبن لِي ناكف

 اذه نإو «هنذإب الإ رهاظلا ىلإ نطابلا نم يبن جرخي مل ثيح هنع اًباون اوناكو «ءايبنألا يبنو لسرلا

 و ىفطصملا جازم يلادتعالا فيرشلا جازملاب رهظ امك لّمكلا نم ٍدحأب رهظ ام يلكلا حورلا

 .خسانت ةحئار كنم انممشأ دق :تلق نإف

 .كيلع يفخي ال اًنطف تنك نإف ٌفيطل رس انه :تلق

 هنأو .سحلاب كردي ال ينارونلا اذه نأو .ةداملا نع هدرجت ىلإ ةراشإ ينارونلاب ملقلا فصوو

 ؟يلكلا حورلا اذه ةبترم يف حاورأ ناك الهو :تلق 3 نإف . ةيرصنعلا يأ : ةعيبطلا مكح قوف

 َتنُك تنك ْمَأ تَريكَتْسَأ » :ىلاعت هلوقب نيلاعلاب مهنع ربعملا نوميهملا حاورألا مهو ؛معن :تلق

 نوملعيالو هاوس اوكردي مل مهنإ ىتح هلالجو هلامجب اوماه دق مهو «(70 :ص) 4 َنيِلاَعلأ َنِم

 مهيلع برقأ «لوألا ٌٌنجتلا نم نيلصاحلا دحألاو درفلاك ةيتاذلا ءامسألا ىلإ مهتبسنف ؛مهسفنأ
 .(يديزم دمأ) انقيقحتب (١7١ص) رارسألا فشك :رظناو .مالس ىكزأ
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 لامعألا ىلإ رظن ملقلا نم نوكي مث ءترهظ هنم يذلا لحملا ىلإ اهتيابن نوكي نأ

 ةبودنملا لامعألا ىلإ رظن حوللا نم نوكيو ءاهيف ىرُي ام بسحب اهدميف ةضورفملا

 .كلذك اهدمي

 الف «نمحر لا مسالا ىوتسم يهو «تاروظحملا ىلإ رظن شرعلا نم نوكيو
 نم نوكيو «نيمحارلا محرأ ةعافش يصاعملا لهأ لاني اذهلو «ةمحر لا نيعب الإ اهرظني

 وفعلا عرسيف «شرعلا ةطيح تحت يسركلاو «ةهوركملا لامعألا ىلإ رظن يسركلا

 ءاهلعاف ذخاؤي الو اهكرات رجْؤُي اذهلو .لامعألا نم هوركملا باحصأ نع زواجتلاو

 .ملعأ ىلاعت هللاو .هعجارف «رردلاو رهاوجلا» باتك يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو

 ملعاف :ةيهلإلا فيلاكتلاب مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ةثعب ةمكح نايب اّمأو

 .ةواقشلاو ةداعسلا قيرط نايبل اوءاج دق مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا نأ يخأ اي

 .هدابع يف تلخ دق يتلا هللا ةَنُس «نيرخآ ىلع ٌباذعو «موق ىلع ةمحر مهف

 .(57:بازحألا) 4 ًدايِدَبَت هّللآ ةّمسل َدَجي نّلَو 8: ىلاعت لاق

 راّدلا هذه يف ىلاعتو كرابت ٌّبرلا اهّدح يتلا دودحلا عيمج نأ يخأ اي ملعا مث

 :نيمسق نع جرخت ال

 ةحلصمل اءاج امهالكو «ةّيعرش ىَّمسُي ٌمسقو «ةيمكح ةسايس :ىَّمسُي ٌمسق

 .ملاعلا يف داسفلا عفدو ناَّدلا هذه يف تانكمملا ناهيإ ءاقبو دابعلا

 نم رباكألا سوفن رَّطِف يف يقلي ىلاعت قحلا ناكف ءنامَّزلا كلذ لهأ رهظأ نيب ةعيرش

 ميلقإو ةهجو ٍةنيدم لك يف سيماونلا اوعضيو .دودحلا اوٌدحيف ةمكحلا سانلا
 سانلا لاومأ كلذب تظفحناف «مهعئابطو ةيحانلا كلت هيضتقت ام جازم بسحب

 ؛ريخ بابسأ :اهاتعمو سيماون اهوُّمسو ؛مهباسنأو مهماحرأو مهولهأو مهؤامدو
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 يذلا وه سوساجلاو «ريخلاب يتأي يذلا وه يحالطصالا فرعغلا يف سومانلا نأل

 .رشلاب أي
 نم ىلاعت هللا نم ماهِإ نع لقعلا اهعضو يتلا ةّيمكحلا سيماونلا يه هذهف

 سيماونلا هذه يعضاول نكي ملو ؛هطابتراو همظنو ملاعلا حلاصل نورعشي ال ثيح
 الو ؛ثعب الو ءران الو ؛ةنج مّن نأ الو «ىلاعت هللا ىلإ ٌةبَّرقم رومألا هذه َّنأب ”[ٌملع]

 مهل ليلد الو نكمم همدعو نكمت كلذ نآل ؛ةرخآلا نم ءيش الو ءرشح الو ءروشن

 .اهوعدتبا ةينابهر لب ؛نينكمملا دحأ حيجرت يف

 مث رادلا هذه يف حالصلا ءاقبإ ىلع مهحلاصمو مهسيماون ىنبم ناك اذهلف

 نم هلال يغبني امو «ىلاعت هللا ديحوت نم ةيهلإلا مولعلاب مهسوفن يف اودرفنا مهنإ
 ىلع سانلا اوضّرحو «هيبشتلاو لثملا مدعو هيزنتلا تافصو سيدقتلاو ميظعتلا

 نيح مهسوفن قئاقح نع اوثحب مهنإ مث كلذ يف مهلاغتشا لج ناكف حيحصلا رظنلا
 كردملا نأ اوملعف ؛ءيش اهئاضعأ نم صقت ام تتام اذإ ةّيدسجلا ةروصلا نأ اوأر

 ؛دئازلا رمألا كلذ نع اوثحبف ؛هيلع دئاز رخآ ٌرمأ وه (نإ دسجلا اذهل كّرحملاو

 هيزدتلا نيب اًددرت مهدنع كلذ ثروأو ءريغال مهلقع مهل هَّدح امو مهسوفن اوفرعف
 مهثروأ اًذف «ملاعلا قح يف اهتابثإ نيبو ىلاعت هللا ةفرعم بلس نيب ةريحو هيبشتلاو
 نم مهيلإ ءاج هنأ رّكَُذ ءاّصخش يناسنإلا سنجلا اذهل ىلاعت قحلا ماقأ ءركذ ام كلذ

 ,مهل ىلاعت هللا اهاطعأ يتلا ةركفلاو ةوقلاب اورظنف ءاهب مهربخي ةلاسرب كنك هللا دنع

 هقدص ىلع لدت ةمالع اوأر الو «هبيذكت ىلع اوردقي ملف نكمم زئاج رمألا نأ اوأرف

 ؟كتلاسر يف قداص كنأ ملعن ىتح هللا دنع نم ةمالعب تئج له هولأسو اوفقوف

 نمو «حوتفم ىوعدلا بابو هاّنع هب تزيمت اًرمأ انيأر امو ؛كنيبو اننيب قرف ال هنإف
 رظن نم مهنمف ءاهيف اورظنف ةزجعملاب ءاجف ءقّدصي ال ام اهنمو ءقدصي ام ىوعدلا

 .لوصألا نم طقاس )١(



 :نيرمأ نيب ام وهو فاصنإ رظن اهيف رظن نّم مهنمو ءتنعت رظن اهيف
 ىلع الإ رهظت الف ءاقلطم اهنع فرصلا ىعَّداف .مهل ةرودقم نوكت الأ :لوألا

 .ةمايقلا موي ىلإ لوسر وه نم دي

 ءاَعم ةئيطاو ٌسحلاب رشبلا رودقم نع ةجراخ ةزجعملا نوكت نأ :يناثلا رمألاو

 .كش الب هقّدصو هتلاسرب نمآ فصنملا رظانلا ُهقَّمحتو «نيرمألا نيذه دحأب ىتأ اذإف

 .هل بجتسي ملو هب نمؤي ملف «ةفرعملاو لوقعلا باحصأ نم فصنملا ريغ اّمأو

 ."نيتضبقلا مكحل كلذو

 ام اهنأل لوسرلا قح يف ةزجعملا طرتشن ال نحن :لوقي هذ انْحيش ناكو

 لوسرلا ىتأ اذإو ؛تانكمملا داجيإب الإ قلعتت ال ةردقلاو «ةنكمم اههوك نع تجرخ
 يذلا كلذ لثمب مهيلإ لسرأ نمم نايتإلا مدع كلذ يف ةزجعملا نوكت !نإف نكمملاب

 نيذلا ىلإ انرظن اذإ مث .هعوقو رمألا سفن يف ”نكمم كلذ نوك عم لوسرلا هب ىّدحت

 تفقوتف «مهدنع ناهيإلا رارقتشال كلذ ناك (نإ انيأرف ناهيإلا ىلإ ةزجعملاب اوقاسنا

 لقي هللا لوسر نأ لبج نب ذاعم نع 1٠( ٍرا5) دنسملا يف دمحأ هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي )١(

 نيتضبق هيديب ضبقف :4 ٍلاَجِشلا ب ككأو ط «(77: :ةعقاولا) 4 ِنيِمَمْلَآ ب كصأَو ةيآلا هذه ىلت

 نع كلذك )17٠٠١١( دنسملا يف هاور ام ىلإو .يلابأ الو رانلا يف هذهو يللابأ الو ةنجلا يف هذه لاقف

 مث مدآ قلخ لجو زع هللا نإ :لوقي و هللا لوسر تعمس :لاق هنأ يملسلا ةداتق نب نمحرلا دبع

 اي :لئاق لاقف لاق .يلابأ الو رانلا يف ءالؤهو يلابأ الو ةنجلا يف ءالؤه لاقو هرهظ نم قلخلا ذخأ

 ضرم لاق ةرضن يبأ نع )١1197( هيفو ءردقلا عقاوم ىلع: لاق ؟لمعن اذام ىلعف هللا لوسر

 دبع ابأ اي كيكبي ام هل ليقف ءىكبف هنودوعي هباحصأ هيلع لخدف خي لوسرلا باحصأ نم لجر
 لوسر تعمس ينكلو يلب لاق ٍيناقلت ىتح هرقأ مث كبراش نم ذخ و هللا لوسر كل لقي ملأ هللا

 هديب ىرخأ ةضبق ضبقو يلابأ الو هذهل هذه لاقو هنيميب ةضبق ضبق لجو زع هللا نإ لوقي و هللا
 (راصن دمحم) .انأ نيتضبقلا يأ يف يردأ الف يلابأ الو هذهل هذه لاقف العو لج ىرخألا

 .نكمم لوصألاب (؟)

 - 1ا/



 نمآ لب ؛كلذ روهظ ىلإ جاتحا ام مهريغو «مهنيقي فعضل ؛ةزجعملا ىلع مهتباجتسا

 امأو .ببس رسيأب باجتساف «ناميإلا نم هبيصن ةوقل هلوسر هب ءاج |ب ٍةلهو لوأ نم

 .اهريغب الو تازجعملاب بجتسي ملف ناهيإلا يف بيصن هل سيل نَم

 هموق ىلع ابلاغ ناك يذلا رمألا بسحب يبن لك ةزجعم تءاجو:ه لاق

 همكألا ئربُي مب اليا ىسيع ىتأو .هموق ىلع هتبلغل ؛رحسلا لطبي اب ىسوم ىتأف
 مل هتحاصفب زجعملا نآرقلاب كي دمحم انيبن امأو ؛هموق ىلع بطلا ملع ةبلغل صربألاو
 .ملعأ ىلاعت هللاو :ةغالبلاو ةحاصفلاب رخافتلا شيرق ىلع بلغ

 قودصملا قداصلا ناسل ىلع ءاج ام :وهف ةعيرشلاب ىّمسمْلا يناثلا مسقلا اّمأو

 لوقعلا لقتست ال يتلا ةيهلإلا رابخألا نم لوقعلل ةرهابلا تازجعملاب دّيؤملا
 لوقعلا تّلقتسا ام كلذب مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا مالعإ الول هنإف ءاهكاردإب
 ام لسرلا لاسرإ الولف ءاهريغو رانلاو ةنجلاو ثعبلاو توملا لاوحأك «هكاردإب

 ىلاعت هللا يضرُت اهنأ انيدي ىلع ةرداصلا لامعألا نازيم انفرع الو .كلذ نم اًئيش انفرع

 ةماقإو كيو هللا ميظعت هيلإ اولسرأ ام مظعم ناكف «نيتضبقلا لهأ زيمت الو .هطخست وأ

 رمأ سيلبإل سيل هنأ (مك ءدحأ ةداعس يف رمأ لسرلل سيلو ؛هدابع ىلع ىلاعت هل ةجحلا
 نوديزي ال ءلسرلا ةئعب لبق قحلا دنع ”نوزيمم نيتضبقلا لهأ نإف ءدحأ ةواقش يف

 :لوقي لمعي مل نم لاح ناسلف ؛ءيش لمعب قلخلا لسرلا ُْتَرمُأ اذإو .نوصقني الو
 .هنع توكسلا الإ لوسر لك عسي الف ؟ال مأ انل مست ام لمعت له

 نمآ ءاوس رجألا يف نوواستم مهلك مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نأ ملعاو

 ىواستف .هتمأ عيمج هب نمآ ول نأ ُدوي يبن لك نإف ءاونمؤُي مل وأ مهيلإ اولسرأ نم مهب
 .ريغال مهتّلقو ممألا ةرثكب هبحاص نع ٍدحاو لك زيمتو «ينمتلا رجأ يف لكلا

 ئدلا يف نيِفَّلكملا ىلع باذعلا عوقو نأ ىلاعت هللا كقّفو يخأ اي ملعاو

 نيزيمم )١(
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 .ٌرهاظ ةرخآلاو

 مدعل ؛ايندلا يف مهيلع مالآلا عوقو ءاملعلا ىلع لكشأ دق نيفلكملا ريغ اّنأو

 .ءاملعلا روهمج هيلع |ى مهفيلكت

 «مهنيب |يف فيلكت مهل تاناويحلا عيمج نأ ىلإ فشكلا لهأ ضعب بهذو

 يف مهنم ٍلوسرب يملإ ٌفيلكت مهل تاناويحلا عيمجل لاق هنإ مث ؛كلذ ةلدأ يف لاطأو
 ىلاعت قحلل نإف «ءايلوألا نم هتريصب نع ىلاعت هللا فْشَك نَم الإ هب رعشي ال مهتاوذ

 ةمحرلا نإف ءًءازج ِبّذعُي امنإو «'"ةادتبا طق اًدحأ ِبَّذعُي الف ؛هقلخ عينج ىلع ةجحلا
 نم اذهو باذعلا عقو ام ريهطتلا الولو ءريهطتلل ءازجلا الإ باذعلا يف ىضتتقت ال

 .رارسألا مولع

 .(47:سنوي) 4 مَ ٍلُكحَِو ) :ىلاعت لاق

 يف ءيش نم امو .(74:رطاف) 4 ٌتيِذَت ايف اَلَح لإ ِّمَأ ني نإَو »:ىلاعت لاقو
 .ممألا نم ٌةمأ وهو الإ دوجولا

 « مُكَلاَبمأ ْوَمأ اّلِإِهَيَحاَتحيُريِطَيِرتَط الو ضزألا ىف ِةَبآَد نِم امو »:ىلاعت لاقو

 ْ 1 .(78:ماعنألا)

 ."(ممألا نم ٌدمأ بالكلا نإ» :ثيدحلا يفو

 مه ريبك ممألا عيمج ةيهإلا ةلاسرلا تّمعف 2“ هريغو (لمنلا» :درو كلذكو

 .(أ) نم طقس )١(

 يمرادلاو «278/5) يذم رتلاو )١58/7(. يئاسنلاو )223١8/7« دواد وبأ هاور (0)

 .(7١؟6/5؟)

 ابن تصرق ةلمن نأ :ي هللا لوسر نع ةريره يبأ نع (1709 /5) هحيحص يف ملسم ىور (*)

 نم ةمأ تكلهأ ةلمن كتصرق نأ يفأ هيلإ هللا ىحوأف تقرحأف لمنلا ةيرقب رمأف «ءايبنألا نم

 .حبست ممألا
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 الإ ضرألا يف ةمأ نم ام هنأل ؛كلذ يف لاكشإ الف مهيلع ةجحلا تماقو «مهريغصو

 يف يه اهتكرح يف ةدودلا ىتح ءاهيلإ ثعُب ريذن ناسل ىلع يملإ باطخ تحت يهو
 .ىهتنا اهريغ ىلإ ةلاسرلا

 لاسرإ مدعو تاناويحلل فيلكتلا عنم ةمئألا روهمج هيلع يذلا :تلق

 .ملعأ ىلاعت هللاو .كلذ دقتعا نم رفكب ةيكلاملا ضعب حَّرص لب ؛اهيلإ اهنم لوسر

 ىلإ فارعألا قح يف يقاب فيلكتو ءبّكرملا دسجلا فيلكت يف هلك اذه نإ مث
 ام ايندلا ماكحأ نم ةدجسلا كلت نأ الولف «ةنجلا نولخدي مث نيدجاس اوّرْخي نأ

 .(177:فارعألا) 4 َمُكَبَري ُتَسَلَأ » :موي نم وهف حورلا فيلكت اّمأو مهتعفن

 لاعت هللاو «تباجأ الو تبطوخ ام مويلا كلذ اهلقعو اهفيلكت الول هنإف
 .ملعأ

 نيلهاجلا ىلع هب رّبكتو «ملعلا ىعَّدا نم لك لهجل ةفشاكلا مولع نايب اّمأو

 الإ ملعلا دبع ىلع علخ ام بو هللا نأ ىلاعت هللا كمحر يخأ اي ملعاف نيملسملا ةماعو

 ىلع رّيكت نمف «قيفشلا بألاك مه نوكيو «نيعمجأ قلخلا ةماعل هحانج ضفخيل

 .عوضوملا بلق دقف ؛مهتسلاجمو مهميلعت نم فنآو هملعب نيلهاجلا
 اي :ةماعلا ميلعت نم هردص قاض ثيح ااكتكا دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو

 اذالف .هميلعت نم كسفن كاسنأ دق جوعملاو .ءكيلإ جاتحي ال ميقتسملا «دواد

 «يحو الو ٍلقن نم دافتسُم ريغ هملع ناك نّم الإ ااع ىّمسُي ال هنأ عم !؟تلسرأ

 لوسر نع وأ هللا نع هغلب ام يكحي وه (نإ قلخلا نم ملاعلاف َدَيَق هللا الإ كلذ سيلو

 لماح اًماد وهف ءنيدهتجملا ةمئألاو «نيعباتلاو هباحصأ نم ةمئألا نع وأ هيي هللا

 قحتسي امو ملعلا يف هتبتر ملعي نأ دارأ نّمو «راودألاو بتارملا رئاس يف هريغ ملعل

 يقب |ميف رظنيو «هلئاق ىلإ ُهَملَع ٍلوق لك َدريلف ةرخآلاو ايندلا يف ءازجلا نم كلذ ىلع

 .ًاليلق الإ ملعلا نم هعم ىقبي ال هنظأو .ملعأ وهف ّدرلا اذه دعب ملعلا نم هعم
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 .اماع اباطخ (86:ءارسإلا) 4 اليلق الإ ملعلا َنِم متيتوأ امو © :ىلاعت لاق

 ليلقلاو ُهَّطْعُن مل ملعلا نم ريثكلاف :د# برغملا خيش نيدم وبأ يديس لاق

 .ىهتنا ماوَّدلا ىلع نولهاجلا نحنف ءانل سيل هانيتوأ يذلا

 هللا ةفرعمب ةقّلعتملا ماكحألا نم (ًمكح لهجي ماد ام لهجلا نع ٌّدحأ جرخي الف
 ةبترل جرخل لهجلا نع جرخ ول هنأل ؛ماودلا ىلع هبأد اذهو .هعئارشب وأ ىلاعت

 ىلإ هتبتر تعفترا ولو دبعلا لهج نم ّدُب الف ءلاحم كلذو ىللاعت هللاب ةصاخلا قالطإلا

 .ام رمأب ةياغلا

 وحن يف لهجلا كرتب - مالسلاو ةالصلا مهيلع - ءايبنألا تبطوخ انه نمو

 ."”مولعلا ةبتر يف يقتريل ؛(*ه:ماعنألا) 4 َنيِلهَجْلا َنِم ٌنتوكَت الف » :ىلاعت هلوق

 .ماعلاو صاخلل ةعيرشلا ملع :لوألاف :ةثالث مولعلاو :تلق )١(

 .نيحلاصلاو ءايلوألا صاوخل ةقيقحلا ملع :يناثلاو

 هذه يف نوتوافتم مهو «مهمدق ىلع ناك نمو «نيلسرملاو ءايبنألل بيغلا ملع :ثلاثلاو

 اهنم ءيشب مهضعب صتخا ابرو ؛مهدادعتساو مهتيلباقو ءمهبراشمو مهقاوذأ بسحب مولعلا

 هنأل .اهلك اهب دمملا هنوكبو «هب الإ قيلت ال اهنم ءايشأب قي هللا لوسر صتخا (ىك ءرخآلا نود
 .لَو ءيش هنع جرخي الو ,ءيش لكل ىلاعت هللا نم ةبهلا هدي ىلعو «ءيبش لك يف ةطساولا

 لقعلا هكردُي ام :وهو «يبيدب :لوقن وأ ءيرورض ملع :ةثالث مولعلا :ىرخأ ةرابعبو

 .لال دتسا ىلإ الو ركف لامعإ الو «لقان ىلإ جايتحا ريغ نم هيلإ تافتلالا درجمب ينعأ «ةهادبلاب

 رظن وأ باستكاو ملعت ىلإ هكاردإ يف لقعلا جاتحي ام :وهو ءيبسك :لوقن وأ ءيرظن ملعو
 .لالدتساو

 ةساردلاب ال ءردصلا ىلع ضيفيو بلقلا ىلع مجبي ام وهو يندل لوقن وأ يبهو ملعو

 هقالخأب قلختلاو ىفطصملا مدق ىلع ةماقتسالاب لب ,مهفتلاو بتكلا يف رظنلاب الو ؛ملعتلاو

 ءاهلغاوش نم بلقلا غيرفتو ءاهقئالع نم ؤربتلاو ايندلا يف دهزلاو «ءافتقالا نسحو ةميركلا

 .ال مأ هنم يقلأ يذلا هببس فرع «هللا ىلع ةمه ا هنكب لابقإلاو
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 «سحلل رهظ ام لك وهو «ةداهش لوقن وأ :ةينالعو رهج ملع :ةثالث مولعلا :ًاضيأ لاقيو
 نم ىلاعت قحلا هزربأ ام لك هيف لخديو ءام تقو يف ولو هل سحلا كاردإ ةداع نكمأ وأ

 .تاعونصملا رئاسو ملاوعلا نم هرهظأو .تاقولخملا

 كاردإ ةداعلا بسحب نكمي ملو سحلا نع باغام لك وهو «بيغ :لوقن وأ ءرس ملعو

 لخديو «ناهيإلا كاردإ وهو «قداصلا ربخلاب وأ عطاقلا ليلدلاب امإ لقعلاب كردي امنإو هل سحلا
 .تامهبملا رارسألا نم هقلخ نيبو هنيب ناك وأ تانكمملا نم ىلاعت هدجوي ملام لك هيف

 ؛هريغ هملعي نأ نكمي الو ىلاعت هللا الإ هملعي ال ام وهو :رسلا نم يفخأ وه ام ملعو

 .هسفنب ىلاعت هملعك

 مَلْعَي هَّنِإَف ٍلْوَقْلَِب رَهَجَت نإَو »:ىلاعت هلوقب ةراشإلا تاليوأتلا دحأ ىلع ةثالثلا هذه يلإو
 ما رم
 .07 :هط) 4 ىفْخاَو ريل

 ثداوحلا ملعب ىمسيو ىلاعت قحلا ىوس ام لكب قلعتي ملع :ةثالث مولعلا :ًاضيأ ليقو
 .ناوكألاو

 .هب ملاعلا طابترا ثيح نم لوقن وأ «ملاعلا قئاقح يف هيلجت ثيح نم ىلاعت هب قلعتي ملعو
 ٍلجتلا ملعب ىلاعت هللا لهأ دنع ىمسيو «هلإلاب هولأملاو هولأمب هلإلا طابترا ملاعلاب ىلاعت هطابتراو

 .تانكمملا نايعأ يف رهاظلا

 قلعت نع رظنلا عطق عم :وه وه ثيح نم لوقن وأ «هتيوهو هنطاب ثيح نم هب قلعتي ملعو
 .هناحبس قحلا تاذ اهب نونعي «ةنطابلا ةيوهلا ملعب مهدنع ىمسيو ملاعلاب هقلعتو هب ملعلا

 وأ ؛بتارم ثالث ىلع مولعلا نأ امهريغو ينارعشلا انديسو يمتاحلا يبرعلا نبا خيشلا ركذو

 :لزانم لوقن

 املك هنأ هتمالعو «ليلد يف رظن بقع وأ ؛ةرورض كل لصحي ملع لك وهو :لقعلا ملع

 .بذعو نسح هترابع تطس

 ًاليلد ميقي نأ ىلع الو هدح ىلع لقاع ردقي الو ,قوذلاب الإ هيلإ ليبس الو :لاوحألا ملعو

 قوشلاو دجولاو ىشعلاو «عامجلا ةذلو ربصلا ةرارمو لسعلا ةوالحب ملعلاك «ةتبلا هتف رعم ىلع

 .ةميلسلا قاوذألا باحصأ الإ موصعم ريغ نع ءاج اذإ هب ذتلي الو .كلذ لكاش امو

 كلذلو .ركفب لوخد هيف لقعلل سيلو «لقعلا روط قوف يذلا ملعلا وهو :رارسألا ملعو

 عورلا يف ثفن وه يذلا ؛قداصلا ماهلإلا قيرط نم لصاح هنأل راكنإلا هبحاص ىلإ عراستي
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 ةطقن جي ال مولعلا عيمج يف لوقنلا نم ءاملعلا عيمج يديأب ام عيمج نأ ملعا مث

 - ءايبنألا مولع رحب نم ةطقن ئجي ال ءايلوألا ملع ام عيمجو «ءايلوألا مولع رحب نم

 .يَو هللا ملع رحب نم ةطقن ئجي ال ءايبنألا هملع ام عيمجو - مالسلاو ةالصلا مهيلع

 قلخ ملعأ هنأ ىعّدا امل اكتكَكا ىسومل هلوقب يطا رضخلا انديس راشأ كلذ ىلإو

 الإ هللا ملع يف عمجأ قلخلا ملعو كملعو يملع ام» :عقو ام هل عقوو هرصع يف هللا

 نع دعبو جمس ةرابعلا هتذخأ اذإ هنأ هتمالعو يلولاو يبنلا هب صتخيو .ىطخي ال يهإ ضيفو
 .هقح ثحبلاو رظنلا تؤت مل يتلا ةبصعتملا وأ ةفيعضلا لوقعلا هب تمر امبرو ؛هكرد ماهفألا

 اذكو ؛تيقاويلا» عجار «ليبقلا اذه نم ءايلوألاو ءايبنألا نم ُلّمُكلا مولع رثكأو
 .اهتمدقم لوأ يف «ةيكملا تاحوتفلا»

 ةثالث مولعلا :مهضعب لاقو

 .هنع ًايكاح هريغ ىلإ هلوق يف دنتسي هبحاصو :لوقلا ملع

 .هنع ًايكاح هنهذ ىلإ هروصت يف دنتسي هبحاصو :مهفلا ملعو
 .هنع ًايكاح هدهاش ام ةقيقح ىلإ هدوهش يف دنتسي هبحاصو :دوهشلا ملعو

 وبأ وهو «نيفراعلا ضعب لاق (ى هبر ثلاثلاو «هنهذو هركف ٍناثلاو «هلثم رخآ لوألا ُمِلَعْمَف

 نع هنأ متاهج نيح تيم نع ًاتيم مكملع متذخأ :هنامز ءاملع بطاخي هرس سدق يماطسبلا ديزي
 ناتشو ءانبر نع انثدحي انبلق لب «ةطساو الب تومي ال يذلا يحلا نع انملع نحن انذخأو .مكبر

 .هبر نع قطني نم نيبو هركف نع وأ هريغ نع قطني نم نيب

 :ةثالثلا ماسقألا هذه ىلإ ناميإلا مسقنا دقو

 هريتعا دقو «لالدتسا :يأ مهف ريغ نم هيلإ مهبولق ةنينأمط عم نيدلقملا نايإ :لوقلابف

 .اناويإ هامسو عراشلا

 فَ ©: هلوقك ةيآ ام ريغ يف هباتك يف هيلإ ىلاعت هللا اعد دقو «نيلدتسملا ناهيإإ :مهفلابو

 ٍفّليْخاَو ضرألاو تويم قلَح ىف ٌتمإ >: هلوقو 17 تايراذلا) 4 نرحب الفأ كيفَ
 فيك لبإلا ىلإ َنوُرظنَي كفا م+: هلوقو ( :نارمع لا) (بّبْألا ىو وَيَا لمْ

 .(107:ةيشاغلا) 4 ٌتَقلْخ

 (يديزم دحأ) .ىهتنا ناهيإلا بتارم ىلعأ وهو «نيفراعلا نايإ :دوهشلابو
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 .”«رحبلا اذه يف روفصعلا اذه رقت اك

 كلذ نع هللا ىلاعت ءّصقَت هلخدي ال ىلاعت هللا َملِع نأل ؛ةلِقلا ىلإ هنم ًةراشإ

 .اًريبك اًولع

 ال تامولعملا نم ىلاعت هللا ىلإ فيضأ ام ملعلاب دارملا :لوقي د# انخيش ناكو
 ذإ ؛ٌلاحم وهو ىهانتي ال ام دوجوملا يف لخدي نأ ىّدأل ددعت ول ملعلا نأل ؛ملعلا
 هللا نأ مولعمو ءهانلق ام مزلي ناكل ملع مولعم لكل ناك ولو امن ةيابن ال تامولعملا

 ال هنأل ؛ةدحاو نيع ملعلل نوكي نأ ذب الف ٌدحاو هملعف ؛ىهانتي ال ام ملعي ىلاعت

 ,ىهانتي ال اهب قّلعتم ىلاعت هللا ملع نأ ٌمولعمو ءادوجوم نوكي ىتح مولعملاب قّلعتي

 .ملع مولعم لكل نوكي نأ لطبف
 كلذ تملع اذإ ءاًضيأ ىهانتت ال يهف ةصاخ ةبسن ملعلا انلعج اذإ كلذكو

 يذلا ملعلا الإ ةلقلاب هللا فصو اف «ةلقلاب وأ ملعلل ةرثكلا ةبسن نم تئش ام لقف
 م سا هب ” هصا ناو كَ . ع

 (80:ءارسإلا) 4« اليلق الإ ملعلا َنِم متيتوا امو » :هلوق وهو «هدابع ىلاعت هللا ىطعأ

 .(5:فهكلا) 4 اًملِع اًنْدَّل نِم ئأعو ) ةنل رضحلا هدبع يف لاقو

 .(؟ ١١:نمحرلا) 4 ناَءَّرقل هلآ ْمَّلَع و نحيل » :ىلاعت لاقو

 «ةرثكلاب الو ةلقلاب فصّني ال هتاذ يف دحاولا نأل ؛ةبسن هنأ ىلع لدي هلك اذهو

 ."هؤشنُم هنم ددعلا ناك نإو ددعب سيل هتاذ يف دحاولا نأ ةرم ام ريغ انرّرق انه نمو

 ماعلا هب دارألا ناك ولو «بهولا ملع ءانن قا هات أ يذلا ماعلاب ارم نأ ملعف ٠

 .أشنم :(أ) يف (0)
754 - 



 .مولعلا باستكا قيرط هانملعو :رضخلا يف لوقي

 نمو انراكفأ نم هانبستكا الع ّمَن نأ ملعن نحنو اذه نم اًئيش ىلاعت لقي ملو

 انبولق يف هلزنأ ىلاعت هللا نم ةبه لب ءاندنع نم ءىشب هبستكن مل الع منو «"انساوح

 .رهاظ ببس ريغ نم هاندجوف انرارسأ ىلعو

 ىوقتلا نع ةلصاحلا مولعلا نأ نولّيختي سانلا رثكأ نإف «ةقيقد ةلأسم هذهو

 هللا اهلعج ىوقتلا نإف ءىوقتلاب ةبستكم مولع يه امنإو ؛كلذك سيلو بهو مولع
 .ملعلا اذه لوصح ىلإ اًقيرط ىلاعت

 هللا لعج امك «(55:لافنألا) 4 اًناَقْرَف َمُكَل لج هنأ أوُقَتَت نإ » :ىلاعت لاقف

 اًببس رصبلا لعج امكو .«تامدقملا بيترتب نكل ؛ملعلا لوصحل اًببس حيحصلا ركفلا

 وه باّمولا نإف «ةيهلإلا ءامسألا قئاقح كيلع طلتخت ال ىتح كلذ ملعاف

 ال نّمف داّوجلا وأ ميركلا يملإلا مسالا فالخب ّدحلا اذه ىلع هؤاطعإ نوكي يذلا

 ال .ءامسألا قئاقح فرعي ال نمو .ءامسألا قئاقح فرعي ال رومألا قئاقح فرعي

 .هب قئاللا هجولا ىلع ءانثلا ليزنت فرعي

 ريغ ةّيندل اهّلك ةّيبهولا نأ تملع دقف «نيلهاجلا نم نكت الو ىخأ اي هّبنتف

 .ي هللا لوسرل ثرآلا مكحب ةبستكم

 ملعي نكي ملام هللا هئّروف «ملع |ب لمعي يذلاك ةبستكم يهف ةّيبهولا ريغ اّمأو

 ال ىبسك امهوحنو ةضايرلاو ةولخلاب بلطو لّمعت هيف ناسنولل ام لك اذكهو

 هلبقي ام ردقب الإ ملعلا نم اًذحأ ىطعأ ام - ىلاعتو كرابت - هللا نأ ىفخي ال مث ءيبهو

 .ىلاعت هللا مهطعي مل هلمح ىلخلا قطي ملامو «ةلق وأ ةرثك هدادعتسا

 .انسدح :(أ) يف (1)
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 لوقعلا لقتست يتلا رظنلا مولعك ثدحملا ملعلا يف انباحصأ فلتخا دقو

 هللا تاذ فرعت نأ عنم نمف ؟ال مأ تامولعملا نم ىهانتي ال طب قلعتت له اهكاردإب

 هنأ انيلإ لقث ام نكلو ؛هلوصح عنمي مل كلذ نم عنمي مل نمو ءكلذ نم عنم ىلاعت

 .نوكي ام ةرخآلا يف يردن امو ءايندلا يف دحأل لصح

 قداصلا هك وهو نيرخآلاو نيلوألا ملع ملع دق كي اًدمح نأ انملع دق انف

 ملكتت مل اذهو .ىهانتي ال اب هملع قلعتي مل اذحأ نأ اذه نم لصحف ءقودصملا

 .هيلع انعلّطا ام اذه عقاو نكمم لك امو ؟ال مأ نكمي له ءهناكمإ يف الإ سانلا

 اإل عد نه نمو ءةعيرش بهو لك سلو جو ةعيرش لك نأ عا م

 ةصاخلا قاوذألا مولع نم ناك رضخلا ملع نأل ؛ةككا رضنخلا ىلع اذلفتكلا ىسوم نم

 هدبع نم اعت قحلا برقي نيح ف هبر نيبو نئاسنإ لك نيب يذلا صاخلا هجروا

 يرمأ يل رّسي بر اي ءيندها ٌبر اي «يل رفغا بر اي :لوقيو «ةطساو الب هبطاخيو

 وأ يبن نم ةطساو دوهش ةبرقملا هذه عم نكمي الف ىلاعت قحلا هبيجيو ءكلذ وحنو

 بهذت لب ؛ْ هللا نيبو دبعلا نيب يتلا باجح فلأ نيعبسلا دوهش الو ءكلَم

 عامس قيطي دبعلا اذه ناك ولف « «ةمظعلا باجح ادع ام بجُلا لحمضتو ةطساولا

 رضخلا مّلك ول ةتكا ىسوم نأ ملعف .ةث 2 ىسوم هعمس |ى هعمسل ىلاعت قحلا مالك

 هيلع راكنإلا رضخلل غاس امل كك هّبر نيبو هنيب يذلا صاخلا ههجو مولع نم اليتا

 اهلبقت الو ءصاخلا هجولا مولع نم رخآ هب مّلكتي يف ٍدحأل قوذ ال هنأل ؛كلذل

 .”ق ٍةوَّذلا نود طقف ملعلاب لوقعلا

 ةنسلاب ملاع نم هللاب ملعأ ناوخإ اي هقوذ يف ىئاذ ّبُر :هرس هللا سدق ربكألا خيشلا لاق )١(

 .ناكرألاو

 اهملعي نأ سيل ةروطسملا قئاقحلاو ةروكذملا يناعملا هذه نم دوصقملاو :ينابلا خيشلا لاق

 ةدهاشملا قوذلا قيرطو عامسلا ملعلا قيرط نإف «هيف ًالاح يه ريصتو اهقوذي نأ د ارملا لب ءدبعلا
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 ملعلا لهأ ىلع ةعيرشلا ءاملع نم رصع لك يف لزي مل راكنإلا نأ ملعا مث
 امك رظنلاو ركفلا قيرط ريغ نم هبحاصل ىتأو .هنطو نع برع ٌملع هنأل ؛يدّللا
 .رفكلاو ةقدنّزلاب يندَّللا ملعلا بحاص نومري ام اًريثكو «ةعيرشلا مولع يه

 اذإ ًادسح نولوقي «"[رفكلاو ةقدنزلاب يندللا ملعلا بحاص نومري] ام اًريثكو

 ,نيمدقتملا بتك نم هذخأ اذه :ثيدح وأ ةيآ ريسفت يف بيرغلا هملع مهبجعأ

 اذه ملعي نإ دعبي ال الع هندل نم ةمدقتملا بتكلا بحاص مَّلع يذلا نإ يرمعلو
 لاق ثيح ؛6 هللا لوسرب ةوسألا كلذ يف ءايلوألل نكلو .كلذك رخآلا لجرلا

 ضعبل مالغ يدوهيلا ربح ىلإ نوريشي اوناكو ءرشب همّلعي انإ 2 هنإ نوبّذكملا
 كلذ اوري ملو ءادسح ملعلا نم هللا هاطعأ ام يي هللا لوسر ىلع اودعبتساف «سانلا

 بلقلا يقس برشلاو برشلا ءادتبا (قوذلا)و «ةهادب لوألا نم لمكأ يناثلاو «نايعلاو

 قالخألاو ءفاصوألاب فاصوألا جزم بارشلاو ءاوركْسَي ىتح بارشلا نم قورعلاو

 لاعفألاب لاعفألاو .تافصلاب تافصلاو «ءامسألاب ءامسألاو .راونألاب راونألاو ءقالخألاب

 لضف ديزمل ماعلا ىلع صاخلا فطع نم نوكيف اهناكرأ اهب دارملا (ناكرألا)و «ةمولعم ةنسلاو

 راص ثسيحب ريثكتلا يف تلمعتسا اهنكل ليلقتلل لصألا يف تناك نإو (َّبُز) ماعلا ىلع صاخلا

 انه دارملاف «ةنيرقلاب يناشلاو ةديرق الب لوألا ىلع قلطيف ءاّيزاجم ليلقتلاو اهيف اًيقيقح ريثكتلا
 ملعأ ناكرألاو ةنسلاب هملع مدع عم ناوخألا اهيأ مهقوذ ين نيقئاذلا نم ريثك ىنعملاو ريثكتلا

 قئاذلاف نادوجولاب ىلاعت هللا ملعي الو «ناكرألاو ةنسلاب ملاع لجر نم هقوذ ثيح نم ىلاعت هللاب

 نم لضفأ ملاعلا ريغلا قئاذلاو ؛هملعل ملاعلا ريغلا قئاذلا نمو قئاذلا ريغلا ملاعلا نم لضفأ ملاعلا

 امو ةقيقح ملعلا هنأل ؛اًقئاذ ناك اذإ الإ مهدنع اًناع ملاعلا ىّمسي الو هقوذل قئاذلا ريغلا ملاعلا

 ةمئاق اهنإ نم هيلع يهام ىلع ءايشألا ملعي يذلا وه (قئاذلا) و ءسيبلتو ةسوسو هاوس

 قحلا ةروص ملاعلا نأب دبعلا ملعي نأ يقوذلا ملعلا ةياغو ءاهسفن نم دوجو اهل ام قلطملا دوجولاب
 ةيربكألا مكحلا حرش :رظناو .كلذك هفراعمو حلا روص نم ةروص هسفن دبعلا لب «لقعي هب هنإف

 (يديزم دحأ) .انقيقحتب ١96( ص)

 )١( نم طقس )(.
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 !!دوهيلا مادخ ضعب يف اًديعب

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةراسخلا نم راكنإلاو دسحلا يدؤي فيك رظناف

 [صاوخلا مولع عاونأ]

 نم هلك ةيندللا مولعلا نم هدابع صاوخل ديو هللا هيطعي ام عيمج نأ ملعا مث

 .ءيش لك هيف ىلاعت هللا ىصحأ يذلا نيبملا مامإلا

 عون فلأ ةئام ه5 انخيش هب ينربخأ امك ةفيرشلا همولع تاهمأ عاونأ ةدعو

 .ةنسلألا هنع

 نانسألا ةدعو «بتاكلا ملقلا نانسأ ددع ىلع يهف ظوفحملا حوّللا مولع اّنأو

 «ةيلامجإلا مولعلا نم اًفنص نيتسو ةئاثالث نع قرتفي رس لك اًرس نوتسو ةئاثالث

 ظوفحملا حوللا يف بتُك ام رادقم وه جراخلاف اهلثم يف نيتسو ةئاثالث تبرض اذإف

 ؛هب قّدصو كلذ ملعاف ءاّدحاو (ًلع كلذ ىلع ةدايز "حوللا يف سيل «”مولعلا نم

 .ءاطعلا مرحُت ركنت الو همولع نم ىلاعت هللا كيطعي

 .مهفاف "2يب يدبع نظ دنع انأ»:يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت لاق

 ؛ءايلوألا مولع رحب نم ةرظن ىلع ءايبغألا هيبنت» هتيّمس اًباتك تفلأ تنك دقو

 هل كردي ال اهنم ملع لك ءملع فلأ نيعبسو ىدحإ وحن مهمولع نم هيف تركذ

 )١( :وه جراخلاف (ب) شماه يف ١795٠٠

 حول هنإف .مولعم دح ىلإ لجؤملا ريطستلاو نيودتلا لحم وه حوللا :يناشاقلا خيشلا لاق (؟)

 هرطس امل عماج حوللاف « تيقوتلا ليصفتلا ماكحأ نمو « ءاضقلا مكح ليصفت لحمو .ردقلا

 .ةلجؤملا ةلصفملا تامولعملا نم ملقلا

 )08١/0(. يذمرتلاو )3071١/4(« ملسمو ((51915 /5) يراخبلا هاور (")
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 ةفرعم ىلإ "[لصي نأ] هتجرد تعفترا ولو ءايلوألا ريغ نم دحأل نكمي الو «رارق

 مث ءاهيف ضوخلا نع ًالضف اهءامسأ فرعي الو لب ءبتك ةعلاطمب وأ ٍركفب اهنم ملع

 تيمرو «للاعت هللا ترختساف ؛مهريغ نع ًالضف هيف رّيحت ءاملعلا لوقع بلاغ تيأر
 نآرقلا مولع يف ميظنلا رّدلا» ب ىّبسُملا انباتك يف تركذ دقو ءليّتلا رحب يف هب
 .هنم ملع فالآ ةثالث وحن «ميظعلا

 هفيلأت ىلع انل ثعابلا ناكو ءنظأ اهيف هلاونم ىلع جسنُي مل ٌسيفن ٌباتك وهو
 مهبسنيو مهيلع ركنُي مهب هل ةطلخ ال نم تعمس نيح ىلاعت هللا لهأ ةمرح ظفح

 .لهجلاو ةيماعلا ىلإ

 قحلا لعجو «ٌملع ضرألا ىلإ ءامسلا نم لزن ام :لوقي # دينجلا ناك دقو

 ."اًبيصنو اًظح هنم يل لعجو الإ ءاليبس هيلإ قلخلل ىلاعت

 مهيلع علخي ءايلوألا اط لزني يتلا لزانملا ةلمج :لوقي ه# انخيش تعمسو

 هنإف ايلا رضخلا لزنم ادع ام ءلزنم فلأ نوعبرأو ةيناثو لزنم فلآتي ام اهمولع
 .اقيكا هسفن نع ”[رضخلا] ينربخأ اى ةيالولا قيوفو «ةوبنلا نيوُد لزنم

 نم ةحتافلا ةروس نم جّرخ هذ "يلوبتملا ميهاربإ يديس نأ انخيش ينربخأو

 .(لع نيعستو ةعستو ةئامعستو ملع فلأ نيعبرأو ةعبسو «ملع فلأ اتئام مولعلا

 هانتبثأ امو «قيطي ال»:هلعل :اهراوجب بتك شماهملاب (ب) يفو ؛ةحضاو ريغ ةملك لوصألاب )١(
 .ىلاعت هللا ءاش نإ فلؤملا دصقمل قباطمو باوصلل برقأ

 يبطرقلا ريسفتو «(517 /7/) بيطخلا خيراتو )351١/57(. يكبسلا تاقبط :رظنا (0)

 نيتفئاطلا ديس دينجلا مامإلا انباتكو «2017 4 )١/ يوانملا خيشلل ةيردلا بكاوكلاو .(67/1)

 .(١١15ضص)

 .(ب) يف سيل (5)

 :رظناو و يبنلا الإ خيش هل نكي ملو «ةيالولا يف ىربكلا رئاودلا باحصأ نم ه# ناك (4)

 .فنصملل ةيلوبتملا قالخألاو :(7/7/ /؟) ىربكلا تاقبطلا يف ةميظعلا هبقانمو هرابخأ
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 يضر -موقلا مولع نم ةحلاص ةلمجب بادآلا هذه ترَّدص نإ ينأ ملعا مث

 لع طحي مل نم نأب اًمالعإو ؛ةلاسرلا هذه نايبل ةئتطوت الإ ,نيعمجأ -مهنع هللا

 لقأ مهعئارشو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا لاوحأب وهف «ءايلوألا لاوحأب

 «ىلاعت هللا ىلإ بستنا نمم دحأب نظي نأ ءاهقفلا نم انناوخإ ضعب ىلع ةقفشو «ةطاحإ

 اًئيش ىلاعت هللا لهأ لهجي فيكو ديو هللا نيد ماكحأ نم اًئيش لهجي نأ ىوعدلاب ولو

 ,"«ينركذ نم سيلج انأ» :ىلاعت لاق امك !؟اًراهنو ًاليل قحلا ءاسلج مهو هماكحأ نم

 .هبهاوم ىصحُت ال هسيلج قحلا ناك نمف
 دحأ دنع اهدجت الو ءاهب قطنت يتلا مولعلا هذه تدفتسا نم :ه# دينجلل ليقو

 ؟كخياشم نم

 يف ةجرد ىلإ أموأو - ”ةجردلا كلت تحت ىلاعت هللا يدي نيب يسولج نم :لاقف

 .ةنس نيثالث - هراد

 «راكنإلا نع هبلقو هناسلو هرصبو هعمس يمع اًريخ هب ىلاعت هللا دارأ نَمف

 اهب طحي مل يتلا مولعلا كلت ةلمج نم همهفي ملو ءايلوألا نع هعمس مالك لك لعجو

 ؛لاكشتسا ريغ نم #2 هللا لوسر مالك مهف ىلإ هنم لخدي ًازيلهد كلذ نوكيل ؛ًالع

 ؛مهقيرط نم الإ هترضح ىلإ دحأ لخدي الو «ىلاعت قحلا ةرضح ”وباوب ءايلوألا نأل

 لهل اهنم اًئيش حرش ىلإ - مهنع هللا يضر - مهمولع نم انه هركذأ اهيف ضرعتأ ملو
 .مهدارم ال يدارُم وه |نإ اه يحرش نإف ءاهب مهدارمب

 ةيلحلا يف ميعن وبأو )1١8/١( ةبيش يبأ نباو ؛.(١/١50) بعشلا يف يقهيبلا هاور )١(

 .( 4 ؟ /5)

 .(57١؟صر) دينجلا مامإلا انباتكو 2" )١/ بولقلا توق :رظنا(0)

 .نوباوب :لوصألاب (*)



 اًباتك نيديرملل عضت ال 4 :ةرم "د5 رئاشعلا يبأ نب دوعسلا بأ يديسل ليقو

 ؟موقلا دارُم لك يف

 نإف «ىلاعت هللا لهأ قيرط ىلع ًةريغو اهل ةنايص اًضيأو «هبلق هباتك ديرملا :لاقف

 هلهأ دي يف عقي باتكلاو ءاهب نمؤي وأ اهقوذي نمل ةهفاشم الإ رَّسفُت ال موقلا مولع
 .هلهأ ريغ يفو

 ."ةيالو اذه انمالكب ناهيإلا :لوقي د دينجلا ناكو

 .ةروع هلهأ ريغل هركذو «"”ةرتس هلهأل مالكلا ركذ :لوقي ه# ناكو

 زجعي ام راهظإ ىلإ يلولا لصي |مكو .تازجعملا راثآ تاماركلا :لوقي ه#ذ ناكو
 .ملعلا هنود فقي ٌّدح ىلإ مهفلا يف ةوقلا ىطعُي نأ مرج الف «هلوبق نع لوقعلا

 نم مهيلع به ام اًريثكو «ءايبنألا مادقأ ىلع نيفراعلا نإ :اًريَِك لوقي ه5 ناكو

 يمريف لوقعلا اهليحت رومأ نع مهل فشكيف ءيهلِإ دوج تاحفن ةيهلإلا ةرضحلا

 .لسرلا ةنسلأ ىلع اهب اونمآ اى اهب اونمآو اهولّوأل ءاملعلا فصنأ ولو ءاهب ءاملعلا

 هراد باوبأ قلغي موقلا مولع نم ءيش يف هباحصأ عم مّلكت اذإ مه ناكو

 "يمري نأ نوبحتأ :لوقي كلذ يف هل ليق اذإو .هكرو تحت اهعضيو اهحيتافم ذخأيو

 ةيدوعسلا ءارقفلا خيش دهازلا ءيرصملا نابعش نب رئاشعلا يبأ نب دوعسلا وبأ :يديس وه )١(

 عابتأ هل .ةفارقلاب هنفد ناكو ءلاوحأو دهزو ةدابع بحاص ناكو ه5 5 لاوش عسات يف ينوت

 .(ة46ه )1١/ يبهذلل مالسإلا خيرات :رظنا مالسإلا خيرات .نوديرمو

 انباتكو .(310 )١/ ةفيلخ يجاحل نونظلا فشكو )0178/١(4: يوانملل بكاوكلا :رظنا (0)

 .(759١ص) دينجلا مامإلا

 .«ةروع١ ةملك ةنيرقب باوصلل برقأ هانتبثأ امو نس :لوصألاب ()

 .باوصلل برقألا وه هانتبثأ ام لعلو ينومري :(ب) يفو ءنومري :(أ) يف (5)
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 ؟ةقدنزلاب ىلاعت هللا لهأ

 رجزف .داهشألا سوؤر ىلع موقلا مولع يف ًةرم ىلاعت هللا همحر خيشلا مّلكتو

 ."هيلع ركنأو

 "ًاموقُم ًاقيرط .هبحصو دينجلا ةقيرط مهنع هللا يضر ةعيرشلا ةمئأ لعج اذهلو

 بلغ نمم هوحنو ”يماطسبلا ديزي يبأك ءايلوألا نم هريغ نود ةّنسلاو باتكلا ىلع

 اًرارم رفكلاب ىلاعت هللا همحر دينجلا ىلع اودهشو :يلصوملا ليلجلا دبع الملا نب فسوي لاق )١(

 ناكو .تام نأ ىلإ هتيب رعق يف هرّرقي راصف داهشألا سوؤر ىلع ديحوتلا ملع يف مَّلكتي ناك نيح

 نبا قارعلا خياشمو ؛ءاطع نبأ» ىلعو «نونمس» ىلعو «ميور» ىلعو هيلع نيركنملا دشأ نم

 :رظناو .هنول ريغتو «ظّيغت ريخب مهركذي اًدحأ عمس اذإو «طحلا دشأ مهيلع طحي ناك لايناد

 .انقيقحتب (77ص) راصتنالا

 .موقم قيرط :لوصألاب (1)

 مهنمو :لاقو ءنسحأف همجرتو ءايلوألا ةيلح يف يناهفصألا ميعنوبأ ظفاحلا خيشلا هركذ (8)

 ىلإ بآو دودحملا نع باغ «بآف ماهو «باغف هات ديزي وبأ يماطسبلا ديرفلا مئاقلا ديحولا هئاتلا

 يذلا ءاليتساب دمأو رسلا ءالخإب ديأف قفاوو قلخلا قراف «تامولعملاو تاسوسحملا دجوم

 .ةنتاف اهيركنملو «ةنئاص اهيفراعل ةنماك هتارابعو «ةيناف هتاراشإ

 .ملسأف اًيسوجم هدج ناكو ناشورش نب ىسيع نب روفيط همسا
 وهو ءةنس نيعبسو ثالث نع ديز وبأ تام :هللا همحر يِملّسلا نمحرلا دبع وبأ خيشلا لاق

 ًالام اهنم ءايشأ حطشلا يف هنع ىكحيو .تالماعملا يف نسح مالك هل موقلا خياشم ءامدق نم

 تاس .ةنسح هباحصأل ةضايرو ةداح ةسارفو ةينس لاوحأ ىلإ عجري هيلع ًالوقم نوكيو حصي

 .نيتئامو نيثالثو عبرأ :ليقو «نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس

 ةفص :(١1/١701)نايعألا تايفو ؛.(50 77 )٠١/ ءايلوألا ةيلح :هتجرت يف رظناو

 يملسلل ةيفوصلا تاقبط )/١١(« ةيريشقلا ةلاسرلا «(38/0) مظتنملا .(44 «84 /5) ةوفصلا

 ةآرم «(0”7 )١١/ ةياهنلاو ةيادبلا «(7 85 )١/ ةيردلا بكاوكلا ؛((١/581) لادتعالا نازيم «((8)

 تاقبط )84/١(« ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا ((05) سنألا تاحفن ,(177/7) نانجلا
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 سيلج لك '”[نولتب] نّولتي ناكو ءطق حطش هنم رهظي مل ه# دينجلا نإف لاحلا هيلع

 هلاك ىلع ليلد كلذو ؛ضار هنع وهو هسيلج موقيف ءصقانو لماكو ِهيقفو ريقف نم

 د
 يمعُت لب عامجإلا قرخي ال ءيش لكل ميلستلا مدعو لادجلاو ثحبلا ةرثكف

 .درطلا لحم ىلإ برقلا لحم نم هجرخت و «”دبعلا بلق

 كرشلا ناكرأ نم ٌميظع ٌّنكر راكنإلا :لوقي ام اًريثك هذ يعفاشلا مامإلا ناكو

 عباتلا قح يفو «رفك و يبنلا قح يف وهف «قيدصتلا مدع رفكلا لصأ نأل ؛قافنلاو

 نظلاب راكنإلاف «ةدحاو ةدمملا نيعلا ذإ ؛قح عوبتملل اك قح عباتللف .قافن هي هل

 لوسر مالكو ىلاعت هللا مالك يف لادجلا |يسال لادجلا كلذكو ؛مومذم هلك مهولاو

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر ءاملعلاو ءايلوألا نم هتثرو مالكو لي هللا

 هئامسأ تارضحو هتارضح ةفرعم ىلإو ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا لاط ”كلذلو

 ةّيوبنلا قالخألا باستكا “[و ةنوعملا] اودقفو «لادجلاو «ءارملا لهأ ىلع هتافصو

 راكفألا جئاتن 5١٠(« /؟) ءايلوألا تامارك عماج «(7 © /7) ةرهازلا موجنلا )2٠١(( ءايلوألا

 راكبألا ررد «(1/*777) نادلبلا مجعم )١4(« ةايحلا نيع تاحشر ؛«(١٠ 5 )١/ ةيسدقلا

 يناعطألا نبال روفيط ديزي يبأو يدادغبلا دينجلا بقانم يف روبحلا ةضورو «( 30١ ص)

 (يديزم دحأ) .انقيقحتب (8١ص)

 .(أ) يف سيل )١(

 وأ ىولب» اهلعلو [لب] ةملك تفذح اذإ ميقتسي ىنعملاو .ءلوصألا يف ةلمجلا تدرو اذك (7)

 أهم ينعملا ميقتسيف !ءالباا

 .كلذك :(أ) يف (”)

 .يأرلا :(أ) يف (5)

 .ىلع ةفرعملا :(أ) يف (5)
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 ءايرلاو دسحلاو ربكلا كرتو «ليللا مايقو «لمألا رصقو ءايندلا يف دهزلا نم

 .دهاش وه امك نيدلاب لِي امم كلذ ريغو ؛باجعإلاو
 هللا هعفني مللاع ةمايقلا موي "[ًاباذع] سانلا ٌدشأ»:حيحصلا ثيدحلا ينو

 .”«هملعب هللا هعفني مل ليللا مايق كرت نمو «هملعب هللا هعفني مل هلمأ لاط نمو .هملعب

 .تايهنملا رئاس ”كرتو «تارومأملا رئاس هيلع سِقو

 نم لاجرلا نم لماكلا سيل :لوقي ه# يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا ناك دقو

 .ماع ةئام يف لادجلا ٌريثك هيقف لصوُي نم لماكلا (منإ ؛ماوعلا نم اًقلأ موي لك لصوُي

 مالك رخآ ناك دقو «ربتعم لكل ةيافك مالسلا [هيلع رضخلاو ىسوم ةصق يفو

 .028:فهكلا) (َكيِيَبَو نب َُقاَرِف اًذَه ظ :- مالسلاو ةالصلا امهيلع - ىسومل رضخلا

 بلطف «(4١1:هطل) 4 اًملِع ندر َبَّر لُقَو ©: دمحم انيبنل ىلاعت هللا لاق كلذكو

 ىلع راكنإلا ةرثك ثّروت لاخلا ةدايز نأل ؛لاحلا نم ال ملعلا نم ةدايزلا لأسي نأ هنم

 ديزي هنإف .ملعلاك بولقلا هب فلأتت ب فاصّنالا لسرلا نم قئاللاو ءاهبحاص

 ىلع بجاولاف «بولقلا هيلإ ليمتستو ءاًحارشناو اًعاستاو اًمشكو اًحاضيإ هبحاص

 ثحبي الأ ؛هئايلوأو هلسرو ىلاعت قح لا نم برقلا تارضح ىلإ هبيرقت دارأ نم لك

 حلاصلا دبعلا لوبق هب هورمأ ام لكب لمعلا ىلع لبقي لب ؛مهمالك يف لداجي الو

 مهلاوحأ ىلع راكنإلاو ,رومألا برغأ نم مهلاح نإف «لاوحألا بابرأ مالك اميسال

 يف قلخلا َعاَبَتا مدعو «مهلاعفأب ةعيرشلا رهاظ يف للخ ال هنأ ىلع ؛ةعاسلا "[ُس]

 .(أ) نم طقس )١(

 لماكلا يف يدع نباو :(70 5 /1) ريبكلا يف يناربطلاو «( 580 /؟) بعشلا يف يقهيبلا هاور (؟)
(40/9). 

 .كرتاو :(أ) يف (7)

 .(أ) نم طقس ()
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 ريغب عامجإلا قرخ صخش ىلع الإ يغبني ال راكنإلاو ,دهاشم وه امك مهنم ءيش
 .طق ىلاعت هللا يلو نم عقي ال كلذو ؛هقرخ ام ىلع ّعِتا نأ يسال دمتعم

 تملع اذإ مالّسلاو «728:فسوي) 4 ٌميِلَع ملِع ىذ لك َقَوَقَو » :ىلاعت لاق
 :قيفوتلا هللابو لوقأف كلذ

 هجو هبحاص ممّلعيف «دانتسالا ٌملع مهنع هللا يضر ةصاخلا ءايلوألا مولع نم

 "تافصلاو ءامسألا تارضح نم عجري اذاملو «ملاعلا يف لوق لك دانتسا

 .تايناحورلا رارسأ ملع :اهنمو

 .ءايضلاو رونلا ملع :اهنمو

 .عاعشلاو قربلا ملع :اهنمو

 .رينتسم مسج يذ لك ملع :اهنمو
 .تابنلاو ندعملا يف صقنلا و لاهكلا ملع :اهنمو

 .ءاقشلاو ةداعسلا ملع :اهنمو

 .ءاسألا صاوخ ملع :اهنمو

 .بورحلا دئاكمو لاتقلاو شويجلا بيترتو هتسايسو كلملا ريبدت ملع :اهنمو

 .رمألاو يحولاو ماهلإلاو ماهوألا ملع :اهنمو

 .قالخألا مراكمو سيماونلا ملع :اهنمو

 .لامعألا لوبقو تابرٌقلا ملع :اهنمو

 .سنألاو لامجلا ةرضح نم ريوصتلا ملع :اهنمو

 .عجري تافصلاو ءامسألا تارضح نم يأل يأ(
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 .نيكمتلاو تابثلاو لاوحألا ملع :اهنمو

 .ءاقبلاو ماودلا ملع :اهنمو

 .حالطصالا ملع :اهنمو

 .مهحالطصا يف قشعلاو قوشلاو دجولا ملع :اهنمو

 .لئاسملا تاضماغ ملع :اهنمو

 .رظنلا ملع :اهنمو

 .ةضايرلا ملع :اهنمو

 .ةعيبطلا ملع :اهنمو

 .حيحص مالعإب يلإلا ملعلا ريثأت ملع :اهنمو

 .راونألا ملعو نازيملا ملع :اهنمو

 .ةّيهجولا تاحبسلا ملع :اهنمو

 .ةدهاشملا ملع :اهنمو

 .”ءانفلا ملع :اهنمو

 .حاورألا ريخست ملع :اهنمو

 .العلا نييناحورلا لازنتسا ملع :اهنمو

 .ةكرحلا ملع :اهنمو

 مدعلا قدص :هتقيقحو محم ٍةياغ ىلإ يهني ال مهوتم ضرعتم لك لالحمضا وه :ءانفلا (1)

 مهولا نم بذاك لك قحمي ملعلا نم ٌقداص :هتياغو ءزاجملا يف ضرعلاب ٍدوجوم لك ىلع يتاذلا
 .ىهتنا يقيقحلا كالا وهو
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 .سيلبإ ملع :اهنمو

 .ةدهاجملا ملع :اهنمو

 .رشنلاو رشحلا ملع :اهنمو

 .لامعألا نيزاوم ملع :اهنمو

 .طارصلا ملعو منهج ملع :اهنمو

 .بويغلاو رارسألا ملع :اهنمو

 .رومألا تاّيفخ ملعو زونكلا ملع :اهنمو

 .خوسرلاو نيولتلا ملع :اهنمو

 .ردقلا ملعو ماقملا ملع :اهنمو

 .توكسلا ملع :اهنمو

 .دولخلا ملعو ةنجلا ملعو ايندلا ملع :اهنمو
 .تابلقتلا ملع :اهنمو

 .ةّيخزربلا حاورألا ملعو «خزاربلا ملع :اهنمو

 .ريطلا قطن ملع :اهنمو

 .حايرلا ناسل ملع :اهنمو

 .لزنتلا ملع :اهنمو

 .تالاحتسالا ملع :اهنمو

 .رجزلا ملع :اهنمو
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 .تاذلا ةدهاشم ملع :اهنمو

 .سوفنلا كيرحت ملع :اهنمو

 .ليللا ملع :اهنمو

 .جارعملا ملع :اهنمو

 .ةلاسرلا ملع :اهنمو

 .مالكلا ملع :اهنمو

 .عاسلا ملع :اهنمو

 .ىوهلا ملع :اهنمو

 .ةأيحلا ملع :اهنمو

 .دئاقعلاب ةقّلعتملا لاوحألا ملع :اهنمو

 .سفنلا ملع :اهنمو

 .ربكألا لجتلا ملع :اهنمو

 .تاّصنملا ملع :اهنمو

 .حاكتلا ملع :اهنمو

 .ةمحرلا ملع :اهنمو

 .ددوتلاو فطاعتلا ملع :اهنمو

 .قوّذلا ملع :اهنمو

 .بارشلا ملع :اهنمو
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 ."”يرلا ملع :اهنمو

 .”نآرقلا رهاوج ملع :اهنمو

 .نآرقلا ررد ملع :اهنمو

 .اهتانوكم يف ةراّمألا سفنلا ملع :اهنمو

 .بدألا ميعن يف لخد هب قّقحت نمو ءاهموُمعو ةمحرلا صاصتخا ملع :اهنمو

 .نيتخسنلا لباقت ملع :اهنمو

 .ىلاعت هلل يتلا ةبّكرملا ءامسألا ملع :اهنمو

 .اهتفرعم ىلإ قيرط قلخلل امم رومألا بقاوع ملع :اهنمو

 .ملاعلا يف ةدايسلا بتارم ملع :اهنمو

 .”ءامنلا ملع :اهنمو

 .توكلملاو كلملا ملع :اهنمو

 .ءازجلا ملع :اهنمو

 .نواعتلاو “دانتسالا ملع :اهنمو

 .ءاقش اهيوُسي ال يتلا ةداعسلا ىلإ قيرطلا ملع :اهنمو

 .يندللا :(ب) ين ()

 ةبتكم هترشن «نآرقلا رهاوج) ناونعب ًاباتك يلازغلا مالسإلا ةجح مامإلا هيف فلأ دقو (0)

 .ةرهاقلاب يدنجلا

 .انثلاب انثلا ملع :(ب) يف ()

 .دانسالا :(ب) يف (5)

-"52- 



 .قرطلا بابسأ ملع :اهنمو
 "نيريحتملاو ةريحلا ملع :اهنمو

 ٌيراَّنلاو ٌيروثلا ملاعلا يف ٌةيراس يهو «هب ةفرعملا لامك نم هللا يف ةريحلا :ينارعشلا مامإلا لاق (1)
 ال ّيهلإلا ملعلا يف وه امو «يملإلا ملعلا نم هيلع وه ام ىلع الإ رهظ ام اعلا نأل «يبارتلاو

 هلا قلحِل ٌليِدَبَت د ال َيَلَع َساّنلَآَرطَف ىلا هللا َترطِف اًقيِيَح ِنيِدلِل َكَهْجَوَرِقَأَف » «لّدبتي

 .ةيآلا (20:مورلا) 4َنوُمَلَعَي ال ٍسائلارْكَأ ىكلَو ُمّيَقْلا ثيِدلا كلذ

 لباوقلاو ءاهنع دييقتلا اهتاذب يفنت ةيهلإلا ةبترملا نأل كلذو «ةريحلا ىلع الإ اعلا رِطْف ايف

 .دييقتلا نم ابتروص الإ دهشت الو ءاهنع قالطإلا يفنت

 درو اذهلو «هب ءاملعلا نم هللا يف ةريح ّدشأ دحأ الو .دوجولا يف ةريحلا ةدش ببس وه اذهف

 نم ىلاعت هللاب ءاملعلا هيلإ لصي ام ىلعأف كلذ عمو «((اُيَت َكِيِ هللا ِنْدِز)) :لوقي ناك قي هنأ
 جرخي نأ ديري ناسنإلاو كَ هللا يف ةريحلا ىلع ٌةروطفم اهريغك اهنأل ؛مئاهبلا أدتبم مهرظن قيرط

 .كلذ هل حصي الف ءاهيلع رطف يتلا ةريحلا نع رظنلا ناعمإو ةيؤرلاو لقعلا نم ىلاعت هللا ءاطعأ اهب

 مُمرَكأ نأ ُبَسْحت م »:موق ٌّنح يف ىلاعت ءلوقب ةراشإلا ءانررق يذلا اذه ىلعو

 .(44:ناقرفلا) 4 ًاليِبَس ُلَّضَأ ْحُه ّلَب معئألاك الإ حَه نإ ”توُلقْعَيْوُأ َتروُعَمْسَي

 ةريحلاو ؛ماعنألا يف اًصقن كلذ سيلف «هيف راحملا يف ال ةريحلا يف وه (نإ ماعنألاب هيبشتلا نإف

 4 ًاليبس ُلْضَأَو ئّمأ ةرخجآللا ىفَوهَف ئمُأ -هِذَه ف تراك نَمَو ) كش الب ىَمَع
 .ايندلا يف وه (ىكال .تاذلاب ًالهاج ينعأ :(77:ءارسإلا)

 مويلا مه اكو :نيفراعلا ةفص يف لوقي يكملا نامثع نب ورمع ققحملا فراعلا ناك كلذلو

 نأ امك «ةريحلا ىلإ هلآم ناك رظنلاو ركفلا قيرط نم تاذلا ةفرعم بلط نم نأ َمِلُعَف ءاّدغ نونوكي

 ةرثكلاو عمجلا نم كاكفنالا ىلع ردقي ال هنإف «ةريحلا لع "1 لص منيع يف ةحارلا با نع

 هنأب هسفن ىلعو ٌبلاط هنأب هسفن ىلع مكحي وهو ؛كلذ ىل اع ردقي فيكو .بولطملاو بلاطلا يف

 اذ نع رفا افشل نأ وك ف لرب يف لج أ امي حاولا امو تول

 .لاحم قئاقحلا رييغتو هسفن يف قحلا رييغتو ؛هسفن يف دحاولا ريغتل تريغت ول ذإ

 ؛ةلدألا يف رظنلا باحصأ ةريسح نم مظعأ دوهشلاو فشكلا لهأ ةريح نأ ملعاو

 عماش



 .دوهشلا دنع مهيلع ةروصلا فالتخال

 ءاوزجعيو اوراحي نأ مهلف «ناركألا يف مهراكفأب اوحرب ام ركفلاو رظنلا باحصأ نإف

 مهتريح تناكف ,مهدوهشم وهف «هيف الإ ٌدوهش مهل يقب امو «ناوكألا نع اوعفترا ءالؤهو

 الإ دوجولا يف ام ةقيقحلا يفو ء«تالالدلا تاضراعم يف راّظنلا ةريح نم دشأ تايلجتلا فالتخاب
0 

 .هللأ

 .مالسلاو ءلصو دقف نيبرقملا نم ةريحلا ىلإ لصو نمف ؛هللا الإ هللا فرعي الو

 :ٍفانصأ ةعبرأ ىلع هللاب ءالعلا :لوقي هه انخيش تعمسو

 .بولسلاب نولئاقلا مهو ءيركفلا رظنلا قيرط نم الإ هللاب ملع مهل ام :فنص
 ةعباتلا دودحلاو توبثلاب نولئاقلا مهو .يلجتلا قيرط نم الإ هللاب ٌملع ملام :فنصو

 .ةروصلل

 الو ءيلجتلا يف ةروصلا عم نوقبي الف ءرظنلاو دوهشلا نيب هللاب ملع مهل ثدحي :فنصو

 .نيرظانلا نيعأ يف ةروصلا هذبب ةرهاظلا تاذلا هذه ةفرعم ىلإ نولصي

 هللا نأ ملعي يذلا وهو ؛مهعيمج نع جرخي الو «ةثالثلا ءالؤه نم ٌّدحاو سيل :فنصو

 :نيفنص ىلإ مسقني مسقلا اذهو ,.دوجولا نيع هنإ ثيح نم «ملاعلا يف ٍدقتعم لكل لباق ىلاعت

 .تانكمملا روص يف يلجتملا وه قحلا نيع :لوقي ٌفنص

 ام لاق ّلكو «قحلا دوجولا نيع يف ةرهاظلا روصلا مهو ؛تانكمملا ماكحأ :لوقي ٌفنصو

 عم فقو نمف ؛رئاح لك يف يدها نيع يهو ءنيرّحتم ا يف ةريحلا تشف انه نمو ؛هيلع رمألا وه
 لاحملا نم نأل ءعجري ال لصصو نمو ءلصصو ىّده ةريحلا نوك عم فقو نمو ؛راح ةريخلا

 .هب ملعلا قلعت دعب ملاعلا هلهجي ال مولعملا ذإ ؛باجسحلا ىلإ باجحلا فشك دعب عوجرلا

 .ةمئادلا ةداعسلا ىلإ لوصولا لوصولاب اندارمو

 .ثيدحلا ((هّرصبو هعمس تنك هتببحأ اذإف)) :هلوق ىنعم وهو

 كلذو ؛ةضايرلاو ةولخلاب ةريحلا نع جورخلا مهبلط رظنلا لهأ تاطلغ مظعأ نم نأ َمِلْعَف

 الو مكح نم ٌلقع مهل ملسُمالو دهشُمالو لقعُي داوملا نع درجتلا نأل ءاّدبأ مهل نوكيال
 ام الإ لقعتي الو ,هسفن مكح نع لوزي ال ءيشلاو «ناكمإلا هتقيقح هللا ىوس ام لك نأل ؛لايخ

 عا



 .نيّبحملاو نيلئاسلا ملع :اهنمو

 ِكلّمو رشب نم ىلاعتو هناحبس قحلا نع نيرّبخملا قيدصت ملع :اهنمو
 .رطاخو

 .ملاعلا دئاقع عيمج تادنتسم هجو ملع :اهنمو

 طيحم ميظعلا شرعلاو هرمأب ملاعلا ددع ىلع اهنإو «ةّيهإلا شورعلا ملع :اهنمو

 .اهب
 .يناطيشلا فشكلا نع هرّيَتو يهلإلا فشكلا ملع :اهنمو

 .يبأو يصع نيب قرفلا امو ةيهلإلا قورفلا ملع :اهنمو

 .ملاعلا نم بيغلا عطقني نيأو بويغلا ملع :اهنمو

 .كلذ نع هللا ىلاعت .هتروص ىلع ناك

 :لوقي ه# انخيش ناكو

 ىلاعت هللا ىلجت اذإ :لاقف ؟كاذ فيك :هل تلقف .ْك هللا يف ةريلا هنع تلاز نم لاجرلا نم

 ال ذإ ؛ٍنييعت ريغ نم يلجتلا كلذ ردق ىلع هللا نم ملعو «ةريحلا تلاز داوملا ملاع ريغ يف بلقلل

 يلجتلا اذه نم عجر اذإ مث ريغال ٍةدام ريغ يف ىلجت هنوك الإ هل لجت دق ام نييعت ىلع ٌدحأ ردقي

 .ىلاعت قحلا لمت ليخت هبحص داوملا ملاع ىلإ

 ام ًالوأ هتفرعم نم طبض دق هنأل ؛اهيلجت يف ىلاعت هللا فرعيو الإ اهلخدي ٍةرضح نم اهف
 نإف .هنع بجحني الو ءاّدبأ كلذ دعب هلهجي الف رخآ رمأ يف لّوحت دق يلجتلا نأ مّلعَيف ءطبض

 .اًدبأ كلذ دعب هنع بجحناف «يلجتلا اذه ٍدحأل ىلجت ام ىلاعت قحلا

 لبق اهفرع نأ دعب ةدهاشم هيلع يه ام ىلع رومألا فرع دقو هلايخ ملاع ىلإ دبعلا لزن اذإف

 «توكسلا الإ هعسي ال نكل «هركني ملف اًدّيقم لايخلا ةروص يف ىلاعت قحلا ىأر اًناهيإو الع كلذ

 فيك الو !لوقي ام ٌدحأ يردي الف هللا الإ مولعم ال ناك اذإو هللا الإ مولعم ال نأ ىري ٍذئنيح هنأل

 (يديزم .أ) .ةرم لوأل - زركلا ةراد عبط - انقيقحتب (7ص) ةيرذلا نازيملا :رظناو !رومألا بسني
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 دحاوب ٌصاخ اذهو ءاهنئازخ لخاد وه ام ملعو بيغلا حيتافم ملع :اهنمو

 .نامزلا

 نوضرألاو تاومسلا اهب عضو ول يتلا ةعساولا هللا ضرأ ملع :اهنمو

 نوفراعلا اهلخدي ضرألا هذهو «ةالف ضرأ يف ةقلحك ناك نارينلاو تانجلاو

 .اطوخد درجمب

 .انبتك يف اًقَّرفم اهبلاغ انعدوأ دقو

 ريكي أ هديبكلا رفصي نأ يغ نم ههيفصلا ىلع ريبكلا داو ملح ةاهنو

 عساولا قّيضي وأ ءقّيضلا عّسوي وأ هريغصلا

 .ةجزمألا ملع :اهنمو

 .ةملظلاو رونلا ملع :اهنمو

 .رتسلاو نامتكلا ملع :اهنمو

 ؛ةجحلا ةماقإ يف سيلبإ ملع :اهنمو

 ةيهولألا ةبسن نم اهودبع امنإو ءامتاذل اهودبع ام ناثوألا داّبع نإ :هلوقو

 .هلإلا مسا الإ اودبع امف ءاهودبع ام اهيلع ةيهولألا مسا عضو الولف ءاهيلإ
 .(؟:ءارسإلا) 4 ُهاَيإ لِ أَوُدُيْعَت لَأَكبَر ىَضَقَو 9 :ىلاعت هللا لاق هه ارق 2

 ريدم يد ملا 2

 4 فرخزلا) 4 هلأ َنُلوُقَمَل َحُهَقَلَح َنّم مُهَتَلُأَس نِيَلَو » : للاعت هلوقو

 ؛رذعلا مهنم لبق امف اذه عمو صاخشألا اوركذ امو «ةيهولألا الإ اوركذ اف

 .(14:ءايبنألا) © َمَثَهَج بصح ِهَللآ يروُد نم َتوُدُبْعَت اَمَو ّمُحَنِإ ) :لاق لب

 .(5:ميرحتلا) 4 ةَراَجِلآَو ُساَتلآ اَهُدوقَو » :ىلاعت لاقو
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 مهاهني نأ ةعسو يف هنمو هوُدَبَع وأ هتدابع ىلإ قلخلا اعد نم لك :انه سانلاو

 .مهاهن اف

 :نيقيرط نم ىلاعت هللا دبعي "[دحوملا] نإ نيفراعلا ضعبل هللا هنعل لاقو

 «ةيهولألا قيرط نمو «ةّيهولألا فصو قحتست اهنوك نم تاذلا قيرط نم
 .امهنيب عماجلا ديعّسلاف

 .لسانتلا ملع :اهنمو

 .ةروصلا يف كارتشالا عم ءايشألا نيب هيبشتلا اهيف يتلا تارضحلا ملع :اهنمو

 ممألا هب تكله ام عيمج لعفت نأ دب ال ةيدّمحملا ةمألا هذه نأ ملع :اهنمو

 .مكئاهقف نيب قرفلا ام :هلوق وهو نيفراعلا ضعب عم سيلبإل ةجاحم هيفو «ةفلاسلا
 دا مددو 1 020 هش بر (نيرجبر علو ن

 « نودتهم مهرثا ىلع انِإَو َومأ ىلع انَءاباَ اندجَو انإ 8:لاق نم نيبو

 .(5؟:فرحخزلا)

 ام لوقتو «ةلأسملا نع مهدحأ لأست ”[لاقف] ؟فيك :فراعلا هل لاقف

 يف هاندجو يذلا وه اذهو دّلقملا مزلي ال اذه :لوقيف ءكبر عرش نم اهيف كلدتسم
- - 

 .”انخياشمو انفالسأ بتك

 .دحاولا :(أ) يف )١(

 .«اهنمو» ظفلب (ب) يفو ,نيلصألا نم طقاس (؟)

 نازيملا هلبقو نازيملا روهشملا هفلؤم فلأ ينارعشلا مامإلاف ,ديلقتلا ضفر ينعي ال مالكلا اذه (7)

 ينارعشلا مامإلاو !؟فيك .ةمئألا بهاذم نع ًاعافد «نيبملا جهنملاو .ةمغلا فشك مث ةيرضخلا

 «قلطملا داهتجالا ىلإ لصو هنإ # يركبلا نسحلا يبأ يديس لوق لوأتو لب ءًايعفاش ناك هسفن

 ةرهاظلا ةيعرشلا مولعلا قيرط نم ال ءايلوألاب صاخلا فشكلا قيرطب هلوصو نإ لاقف

 - .رابكلا ةمألا يدهتجمك

 - غ5



 الإ قلخلا هملعي ال امم قلخلا نود ملعلا نم ىلاعت قحلا هب درفني ام ملع :اهنمو

 .ةرطفلا نود ىلاعت هللا مالعإب

 .ىلاعت هللا توعن ملع :اهنمو

 .ةماقتسالاو ليملا ملع :اهنمو

 .عساو ٌملع وهو ملاعلا يف راركت مث امو ؟عجري اذاملو ,دئاوعلا ملع :اهنمو

 بلطل قلخلل قحلا دايقنا نع ةجيتن هنأو «قحلا ىلإ قلخلا دايقنا ملع :اهنمو

 .اًيش كي لو .هدجوأو هبلط |ميف بجاولا هل داقناف ءسكعلا نود بجاولا نكمملا

 عفر بجوي اب ملعلا عم ملاعلا يف عقاولا فالتخالا ببس ملع :اهنمو

 .فالتخالا عفد بجوي اهب ملعلا عم «ملاعلا يف عقاولا فالتخالا

 نم اهنم لزنم لكب قّلعتي امو ,مهددعو ةبرقلا لهأ لزانم ملع :اهنمو
 .بادآلا

 .اهاهتنم نيأ ىلإو اهزاح نَم ركاسعلا اهب زاح يتلا رومألا ملع :اهنمو

 لك تامالعو ايندلا ءاهتنا ىلإ مهددع مكو سلاجملا لهأ تاماقم ملع :اهنمو

 .مهمر لضف نم كلذ اوبجوتسا ءيش يأبو دحاو

 همامإ ليلد ةفرعم همزلي ملعلا بالط نم دلقملا نأ ىري مامإلا نإ لقنلا اذه يف لاقي ام ةياغو <

 ربكألا خيشلا اذه سيلبإ مالك هلقن يف عبات هه هنإ لاقي وأ و هللا لوسر لوقب همامإ لوقل ًاطبر

 .تاحوتفلا علاط نم ىلع ىفخي ال !ى قلطملا داهتجالا هل ناك يذلا يبرع نب نيدلا يحم يديس

 ين مهبهاذم لقن نيذلا ةمئألا مالك عومجم يه ةعيرشلا نأ ىلع ينارعشلا مامإلا ديكأت ىقبيو

 يئشاوح يف ًايلات دريس امك ةلأسملا يف يئاهنلا هلوق وه ,مهنم دحاو مامإ مالك تسيلو «نازيملا



 ةاجانملا لهأو سلاجملا لهأ هب ثدحتي نأ يغبني امو ثيدحلا ملع :اهنمو

 .ةرماسملا لهأو

 رومألاو ةاجانملا اهب نوحتتفي يه يتلا رومألا ملع هنمو «حتاوفلا ملع :اهنمو

 .نوباجي اذامبو ءنوفخي يتلا

 .اهيلإ ريسملا يف مهبادآو اهيلإ سلاجملا لهأ ريس تافص ملع :اهنمو

 مهل ىلاعت قحلا ةأدب ةبترم نيفراعلل جتنت يتلا رومألا امو جئاتنلا ملع :اهنمو
 .ثيدحلاب

 ملعو .ربكألا مهمتاخ ةفصو ٍنرق لك يف ءايلوألا متاخ تافص ملع :اهنمو

 مهلك ءايبنألا متاح نوكي نأ لَو دمحم قحتسي (ى «ةّيمتخلا قحتسي اهب يتلا تافصلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأش وه (ى يقلتلا يف ال يأ :عيرشتلا يف

 .اهيناعمو متخلا بتارم ملع :اهنمو

 لهأ ظوظح اهتتأ نوكي ءىش يأبو .كلملا كلام سلاجم بادآ ملع :اهنمو

 .سلاجملا

 تاماقم نيأو «ءايبنألا تاماقم نم لسرلا تاماقم نيأو تاماقملا ملع :اهنمو

 .ءايلوألا تاماقم نم ءايبنألا

 .حنمي ال يتلاو هئايفصأل اهملع ىلاعت قحلا حنمي يذلا ءاسألا ملع :اهنمو

 .ىلاعت هئامسأ عيمج نم ءايلوألا عيمج ظوظح ملع هنمو .ظوظحلا ملع :اهنمو

 ودب امو ؛حورلا ودب امو ,يحولا ودب امو ءامسألا ودب امو ئدابملا ملع :اهنمو

 .ةنيكسلا



 لصف ام نييعتو نييبنلا نيب لضافتلا ملع دوجو :هنمو ءليضفتلا ملع :اهنمو

 .رخآلا ىلع يبن لك هب
 .هريغ هيف "”هكراش امو لو وأ يبن لك هب ٌصتخا امو ءايلوألا كلذكو

 .قوشلا ملعو .دجولا ملعو «ماعلا مالطصالا ملعو

 .تافصلا ال تاذلا ثيح نم ةيهجولا تاحبسلا ملع :اهنمو

 ملع هب ققحت نمو «ةملظ يف قلخلا قلخ ىلاعت قحلا نأو «ةمكحلا ملع :اهنمو

 .نيعمجأ مهصصق ىلع علّطاو ؛كانه اهرسأب تانّوكملا رس

 نع رّدقملا ريسلا ملع ِيرَط اببس يأبو «ريداقملاو تافصلا ملع :اهنمو

 فشكتي نيأو ؟ردقلا لسرلل فشكتي ىتمو .ءيوط ءيش يأبو «مهخود نمف لسرلا

 .؟مهل

 .يصاعملاو تاعاطلا ريدقت دوجو بابسأ ملع :اهنمو

 هتيلوتو الاظلا مدآ تافص ملع هنمو «تافصلا ملع هنمو ؛لوقعلا ملع :اهنمو

 .رشب هتيمست ببس امو «ةرطفلا امو ؛هترطفو

 امان ءيش يأبو ةكئالملا ىلع لوطا مدآ مّدقت ءيش يأبو مّدقملا ملع :اهنمو

 قالخألا امو ؛قالخألا نئازخ مكو ءاهحنم يتلا قالخألا ددع ملع :اهنمو

 مكو ءاهنم كي دمحم ىوس لسرلل مكو «ىلاعت هلل اًقلخ ةرشع ةعبسو ةئام اهمّدِع يتلا

 ىطعي نيأ نمو «لايعألا يعس نئازخ نيأو ننملا نئازخ نيأو ءاهنم هه دمحمل

 .ءايبنألا

 .ةصاخ نيدٌحوملل همالك ملعو ءفوقولا لهأل ىلاعت هللا مالك ملع :اهنمو

 .هكرش :لوصألاب )١(
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 .ةرايزلا موي مهمر ىلإ رظنلا نم - مالسلاو ةالصلا مهيلع - لسرلل همالك امو

 .رظنلا كلذ نم ةماعلاو ءايلوألاو نيئّدحملا ظوظح ملعو -

 نيح مهميعن نع نانجلا لهأ نم نوؤارلا لهذي اذاملو ةيؤرلا مولع :اهنمو

 ال مأ هيلإ رظنلاب مهلاغتشال وه لهو «مهبر نم مهظوظحب نوفرصني

 ءاول ىطعي نيح هلي دمحم هب ىنثي يذلا "[ءانثلا ملع هنمو] ءانثلا ملع :اهنمو

 اياطع عزوُت نم ىلعو مركلا حيتافم لوانتي ىتح ءانثلا كلذ متخي ءيش يأبو .دمحلا

 .كانه انبر

 امو «ةيقيّدصلا ءازجأ ددع ملع امو ؟ةوبنلا امو «ةوبنلا ءزج ملع :اهنمو

 .نيدحوملا نم قحلا بلطي امو «ةيدوبعلا تبل مهس "ىلع مكو ةيقيّدصلا

 .ءايلوألا ةنيكس ملع :اهنمو

 ٌرِهْظلآَو ٌَرِجْلاَو ُلّوَألآَّوه ١:ىلاعت هلوق نم نينمؤملا عيمج ظوظح ملع :اهنمو
 .(”:ديدحلا) 4 ٌنِطاَبْلآَو

 يدع >2

 ((88:صصقلا) © ءُهَهَجَو الإ ُكِلاَه ٍءَىَس لك ١:ىلاعت هلوق نم نمؤم لك ظحو

 .هريغ نود هجولا ٌصخ لو

 .اهلك ” عيمجب [دمحلا غيص ئدابم ملع هنمو] ئدابملا ملع :اهنمو

 .نيمأتلا ملع :اهنمو

 .هؤدبو دوجسلا ملع :اهنمو

 .(أ) نم طقس )١(

 ...مهس مك ىللعو :اهلعلو لصألاب اذكه )١(

 .(أ) نم طقس (7)

 - غ4



 امو ؟ءادرلا امو ”«يئادر ةمظعلاو يازإ ةزعلا» ىنعم امو ةَّزعلا ملع :اهنمو

 .؟كلملا جاتن

 .راقولا ملع :اهنمو

 ءايضلا كلذ تافصو «ءالآلا كلذ ةفصو ةبيهلا سلاجم تافص ملع :اهنمو

 .سدقلا كلذ تافصو

 نيع نيأ نمو هسأكو بحلا بارشو «سأكلاو بارشلا ملع :اهنمو

 .هل كبح نع كركسُي ىتح كل هّبح بارش امو .صاصتخالا

 هعينص امو ءاهيف اوراص ىتح اهوبجوتسا نيذلا نمو .ةضبقلا ملع :اهنمو

 .ةضبقلا يف مهب ىلاعت

 .موي لك ءايلوألا ىلإ هتارظن ددع مكو «ىلاعت هللا ىلإ رظنلا ملع :اهنمو

 .ةماعلاو ةصاخلاو ءايفصألاو ءايبنألا نم قلخلا عيمج عم تاّعملا ملع :اهنمو

 ميار # يم رع كر هاش 5 3
 4 ربحا هللا دلو 2: ىلاعت هللا لوق ملع هلنمو ركذلا ملع :اهنمو

 .(50:توبكتعلا)

 .(197:ةرقبلا) ( ْجُكْركْذَأ نورك ْذَاَف ل:ىلاعت هلوقو

 هنم ٌقتشا يذلا ىلاعت هئامسأ سأر امو ؛ءيش لك نم سوؤرلا ملع :اهنمو

 .مولعلا نم ءامسألا هيلع يوتحت امو ,ءامسألا عيمج

 ظفلب دواد وبأو 1 ةلصلاو ربلا باتك) «هؤادر ءايربكلاو هرازإ زعلا» ظفلب ملسم هاور )١(

 هاورو 5١515( دهزلا) ةجام نبا اذكو "1١( 17 سابللا باتك) «يئازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا»

 ال امك ريخأتو ميدقت هيف 6# مامإلا ظفلو (80159) ةمظعلا ظفلب «(70378):ةزعلا ظفلب دمحأ
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 اهلان اب ءايلوألا نم ةصاخملا ىلع ال قلخلا ىلع تمبأ يتلا ءامسألا ملع :اهنمو
 علّطا اذام ىلعو «ةللا نايلس نع كلذ ملع يط ببس امو «نطا نايلس بحاص
 نع تيفح ىتلا ءامسألا هذه باب نيأو ءاهانعم ىلع وأ اهفورح ىلع ءامسألا نم

 ؟فورخلا نيأو ءاهفورح امو اهتوسك امو «ةصاخلا نود قلخلا

 يه امنإو ؟ءامسألا هذه نيأف «هئامسأ نم مسا لك حاتفم ةعّطقملا فورحلاو

 ةمكح امو ؟هريغ نود فورحلا أدتبم فلألا راص فيكو ءاقرح نورشعو ةيناث

 يف ماللاو فلألا رّرك لو ؟هيمدق ىلإ رظني فقاولا لجرلا ةروص ىلع فلألا عضو

 لك ٌصخي يذلا امو ؟اًقرح نورشعو ةيناث اهددع راص باسح يأ نمو ؟اهرخآ

 .”(هتروص ىلع مدآ ىلاعت هللا قلخ»:ملع هنمو «قلخلا ملع :اهنمو

 .كلذ درو |ى لف دمحم ةمأ نم اونوكي نأ رشع انثا ىنمت لو ينمتلا ملع :اهنمو

 .4 ِهّللآٍمَسِب »:ىلاعت "[هلوق] ملع :اهنمو

 .هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اّمُأ كيلع مالسلا :دبعلا لوق ملع :اهنمو

 .”«نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا»:اًضيأ هلوق ملعو

 ."«يتمأل نامأ يتيب لهأ» :ِلي هلوق هنمو نامألا بابسأ ملع :اهنمو

 .مهيلإ راشأ نيذلا هتيب لهأ ددع امو

 :(1 44 /؟) دنسملا يف دمحأو «(75717) ملسمو ((0817/7) يراخبلا هاور :ٌحيحص ٌثيدح (1)
 .اعوفرم ةريره بأ ثيدح نم ,(47/7/7) يديمحلاو

 .(ب) يف سيل (7)

 )02017/١1. ملسمو 770١(: /0) يراخبلا هاور (*)

 6١ /”) يذمرتلا ميكحلاو ((17 /ا/) ريبكلا يف ٍيناربطلا هاور (؟)
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 ملع نئازخ نم مالكلا نئازخ نم ةجحلا نئازخ نيأو «نئازخلا ملع :اهنمو

 .ءديلا ملع نئازخ نم هّللا

 عيمج نيب نم لَو دمحمل اهرخّذا ىلاعت هنإف باتكلا مأ ”[امأو] «مألا ملع :اهنمو

 .هتمأ عيمجلو لسرلا

 رّشب دقو و دمحم انّيبنل ىلاعت هللا رفغ يتلا ةرفغملا امو «ةرفغملا ملع :اهنمو

 .مهتمصعل ةرفغملاب مهلك نوُيبنلا

 هتضبق يف هنوك عم هنع نوكلا ”جازتماب قحلا دبيقت هنمو دييقتلا ملع :اهنمو

 .هناطلس تحنو

 .ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا يف ”ةسايسلا ملع :اهنمو

 .دورولاو رودصلا ملع :اهنمو

 .لاجرلا نم نوزوملاو نزولا ملع :اهنمو

 جرخ ام ددعو «ةنجلا لخدي نم تافصو «رانلا لخدي نم تافص ملع :اهنمو

 .ةمايقلا موي ىلإ هينب نم جرخيو اقتتطا مدآ رهظ نم

 .قلخلا تاقبط فالتخا ىلع ناسحإلاو مالسلاو ناميإلا بتارم ملع :اهنمو

 ."سّبلت ةطاحإ ال ةدهاشم ةطاحإ لامعألاب ةطاحإلا ملع :اهنمو

 .امو :() يف )١(

 .زايتماب :اهتحص لعلو لوصألاب اذك )١(
 .تابغلا :(أ) يف (5)

 نوكي نأ ىنعملا يفو .نيعلا ف صخشلاب هب طاحم تاذلاب طيحملا نوكي نأ ةطاحإلا ةقيقح (5)

 .كالهتسالاو دوهشلاب يناثلاو .قارغتسالاو دوجولاب لوألا مولعملاب هب طاحم ملعلاب طيحملا

6١ 



 اهسفن بلقت الو قئاقحلا بلقت يتلا ةرضحلا ملعو «تارضحلا ملع :اهنمو

 .قئاقحلا ةلمج نم يهو

 .راّدلا اذه يف ىلاعت هللا نم مهماوثو «لسرلا اهبّلطت يتلا تاياغلا ملع :اهنمو

 .بسنلاو نيوكتلا يف ةيهلإلا تاّينلا ملع :اهنمو

 عم بوبحملا لجأ نم بوبحملا يف دّمزتلا ملع :هنمو ءدهزلا ملع :اهنمو
 .هيلع فصولا كلذ ءاقبو هيف دوهزملا يف بحلاب هفاصّنا

 .داوسلاو ضايبلا ملع :اهنمو

 .يلكلا ال يئزجلا حورلا ملع :اهنمو

 .ثلاثلاو يناثلاو لوألا خزربلا ملع :اهنمو

 .نوطبلاو روهظلا ملع :اهنمو

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ءامسأو روسلا ءامسأ ملع :اهنمو

 .بلقلا ملع :اهنمو

 .ةبرقلا يف مهتاجردو نيِبّرقملا ءامسأ ملع :اهنمو

 .تادارملا رئاس يف اهتاقلعتم امو ةدارإلا ملع :اهنمو

 .نيدضلاب فصّتي نمو توملا يف سابتلالا ملع :اهنمو

 .جرادتسالا ملع :اهنمو

 .توعنلا نم قحلا هلبقي ام ملع :اهنمو

 يف صقن ةفص فرُعلاو عرشلا يف اهنوكل ؛هيلإ بستُت نأ يغبني ال كلذ عمو
 .قولخملا يف ةعفرو فرش يهو «يملإلا بانجلا

 5 كر



 ءىلاعت هللاب ةلاع الإ َّمَت ام هنأو ءمولعلا نونف ملع :هنمو ؛نونفلا ملع :اهنمو

 ملع ىلع وهو هبلاع هنأ ملعي ال نَم مهنمو «هللاب,لاع هنأ ملعي نم ءاملعلا نم نأ ريغ

 .عساو ملع وهو «نياعيو دهشي نمب

 .هب قحلأ امو ينوكلا حاكتلا ملع :اهنمو

 .تانامألا ملع :اهنمو

 .رهجلاو ٌرسلا ملع :اهنمو

 .رشبلا نم لماكلا عم كلملا هيف كرتشي '[ال] يذلا ملعلا ملع :اهنمو

 .دوهعلاو قيثاوملا ملع :اهنمو

 ةيندبلا يصاعملاو ةيندبلا تادابعلا روطت ملع :هنمو ءروطتلا ملع :اهنمو

 .اًروص

 .ةيهإلا تانيادملا ملع :اهنمو

 .ةرخآلاو ايندلا يف هللا دنمت مهمكحو تارتفلا باحصأ ملع :اهنمو

 .اهلوصأ ىلإ ءايشألا ٌدر ملع :اهنمو

 .روبجملا ةذخاؤم ملع :هنمو ء,تاذخؤملا ملع :اهنمو

 نأ هدابعل سيلو «هيبشتلا ةفصب ٌٌلجتي نأ ىلاعت قحلل نأو هيبشتلا ملع :اهنمو

 .لخدم هيف لقعلل سيل عمسلاب ملعلا اذه قلعتمو «هوهّبشي

 ديحوتلا يف همكح ام همسا ريغب ىلاعت هللا ىّمس نّمو ءامسألا ملع :اهنمو

 .لالضإلاو لالضلا بتارم ملع :اهنمو

 .(ب) يف سيل )١(
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 ىندألا مّكحتو «ةباجإلاب ىلاعت قحلا يف قلخلا ريثأت هنمو «ريثأتلا ملع :اهنمو

 .ةمحرو ًالضف ةيهلإلا تالزنتلا مكحب نكلو «ىلعألا ىلع

 .هدقتعي ال وهو «كيرشتلا رهظأ نم لاح ملعو ءاكرشلا ملع :اهنمو

 .ءيش هلثمك سيل هنأ عم ةفلتخم تاينيأ يف ىلاعت قحلا تاينونيك ملع :اهنمو

 موي ”[ةمحرلل ناطلسلا] نأو «ةرخآلاو ايندلا يف ناطلسلاو ةمحرلا ملع :اهنمو

 .لدعلا مك ىهتنا اذإ ةمايقلا

 تابنو ٍندعم نم ايندلا رادلا هذه هتِّمض ام لكل ٌماع هنأو رشحلا ملع :اهنمو

 .ضرأو ِءامسو ٍناجو سنأو ٍناويحو

 يف اهنم ثعبلا نوكي يتلا ةافولا ملعو ءايندلا يف ثعبلاو ةافولا ملع :اهنمو

 .نيتتوملا يف خزربلا ىلإ تالاقتنالا ملعو «ةرخآلا

 .مهتدابع يف ةيكلملا حاورألا بتارم ملع :اهنمو

 ٌبيرغ ٌملع وهو .هبساني اب لك هرسأب ماعلا ةاجن :هنمو «ةاجنلا ملع :اهنمو
 .ةصاخلا الإ هب رعشي الو «نآرقلا يف هيلع صوصنم

 .امهنيب قرفلاو ءرظنلاو ةيؤرلاو ,ةدهاشملا مولع :اهنمو

 ٌدومحم وهف هيبشتلا لبقي نّمو «هيبشتلا لبقي ال نمب هيبشتلا ملع :اهنمو

 نمب ناسنإلا هيبشتكو ,حيبستلا ملاعب اهنم فيلكتلا ملاع هيبشت دومحملاف .مومذمو

 .سيلبإ تافصب هيبشتلا مومذملاو قالخألا مراكم يف همّدقت

 رثكأ دنع بولطملا وهف كلذ نع وفعلاو حفصلا يف ىلاعت قحلاب هيبشتلا اّمأو

 ال نَم الإ ءامكحلا نم هب لاق امو ءاَدبأ ٌمصي الف نيققحملا دنع امأو «ىلاعت هللا لهأ

 .ةمحرلا ناطلس :(ب) يف )١(
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 ريثكلا جارخإو «نايسنلاو نيوكتلاو جولولاو راهنلاو ليللا مكح ملع :اهنمو

 .دحاولا نم

© 

 مهيلع لسرلا ىلع مالكلا '[الإ] لزن امو بتكلا لوزن بابسأ ملع :اهنمو

 .بتكلا يف بتُك ام لسرلا نع بتكو ؛مالسلاو ةالصلا

 ىلع رمألا اودهاش ىتح ءاطغلا مهنع فشُك نمو ءءاطغلا فشك ملع :اهنمو

 باهذو لوهذلا ماقملا كلذ يضتقي وأ ةّيعمسلا بادآلاب نوبطاخي له .هيلع وهام

 .فيلكتلا لقع

 وأ سلفملا ىلع نوكي ةرخآلا راد يف كردلا ناض لهو .كردلا ملع :اهنمو

 .هايفوُي ملو ايندلا يف اًصخش انمض اناك اذإ ؟رسوملا

 مهاح لهو ؛مهتوم لاح يف اًضعب مهضعب ةبطاختو ىتوملا مالك ملع :اهنمو
 .سيفن ٌملع وهو ؟ال ْمأ داجيإلا لبق ملاح لثم توملا دعب

 .ةنجلا لوخد لبقو ةمايقلا موي فيلكتلا ملع :اهنمو

 ءاوتسا دعب ”[ةنحلا] اولخد ىتح ةدجسلا فارعألا لهأ تعفن انه نمو

 .ةدجسلا كلت مهتعفن ام كلانه فيلاكتلا ةّيقب الولف «نازيملا

 هل رهظي مل نّمو ؛لدبتت ال يتلا .ءايقشألاو ءادعّسلا يف ”ةمالعلا ملع :اهنمو

 .نوكي قيرف يأل ةمالع

 )١( يف سيل )0.

 )'( .(ب) نم طقس

 .تامالعلا :(ب) يف (؟)
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 .مهنيب قّرفَي اذاوب راهنلاو ليللا دالوأ ملع :اهنمو

 دنع ٌدومحم وهو «نيتداضتم نيتفصب دبعلا مايق ملع :هنمو «مايقلا ملع :اهنمو

 .نيلاحلا يف ىلاعت هللا

 تعسو يتلا ةمحرلا يه لهو «نينسحملا نم ٌبيرق يه يتلا ةمحرلا ملع :اهنمو

 .ىرخأ ٌةمحر يه وأ ءيش لك

 وهو «هنم ربك ىلع ىلاعت هللا هدعسأ نم مكح ملع :هنمو «ةداعسلا ملع :اهنمو

 .ديعس هللا ملع يف

 .اهخسنو عئارشلا ليدبت ملع :اهنمو

 اذه لهأ تافصو برقلا نيع يف دبعلا راهظإ :هنمو ءروهظلا ملع :اهنمو

 .قاروألا اهنع قيضت ملعلا

 ملاعلا ىلاعت "[هللا] قلخ لهو «.هدعب عفر ال يذلا دوجسلا بتارم ملع :اهنمو

 وهو ءاًدجاس هضعبو اًئاق هضعب قلخ وأ دوجسلا ىلإ اعد مث .؟(ًئاق قلخ وأ اًدجاس

 .فيرش ٌملع
 الإ قلخلا نم الو ملاعلا نم كلباقي ال هنأ ملع :هنمو «ةلباقملا ملع :اهنمو

 كرظن لاح يف ةآرملا مرج ىرت دهتجاو «كريغ ال كسفن ىلع باجح تنأف ءكتفص

 .اهنيبو كنيب ةلئاح كتروص نإف ءردقت ال اهيف

 نم ريهطتلا ماقم ىلإ دبعلا لصي الف "”0نمؤملا ةآرم نمؤملا» :ثيدح هنمو

 .(أ) نم طقس )١(

 سودرفلا يف يمليدلاو )١١7/7(.: بعشلا يف يقهيبلاو ؛.(4/١758) دواد وبأ هاور (1)

 )١1864/5(.

 هك



 ال هسفن ةروص هيخأ يف ىأر ٍذئنيح هنأل ؛اًبيع ٍدحأ يف ىري ال راص اذإ الإ لئاذرلا

 .فيطل دلع وهو .هيخأ ةروص

 «مانملاو ةظقيلا يف سوسحملا ةروص كردي امك كردي هنأو ؛لايخلا ملع :اهنمو

 (ءام هارت بارسك وه لب ؛لخاد نم الو جراخ نم لّيم سوسحم ءىش مث امو

 ٌجراخ اذهف ؛دوسأ دعبلا ىلع هارت ضيبأ لبجلاكو ءاّريبك هارت بارسلا يف ريغصلاكو

 همكح اهف لايخلاو ٌسحلا نع

 لتاق يف هلوق وحن يف هدبع يف ىلاعت هللا ةقباس ملع :هنمو «ةقباسملا ملع :اهنمو

 .”(يدبع ينرداب» :هسفن

 ءاهتنالا كلذ دعب اهباحصأ رؤي لاجآلا تهتنا اذإ لهو ؛لاجآلا ملع :اهنمو

 .هيلإ نوهتني لجأ مهل نوكي ال وأ ىّمسُم لجأ ىلإ

 نع دّرجَت نَم الإ هملعي ال يذلا دّرجتلا ملع :هنمو ,ديرجتلا ملع :اهنمو

 .ةكئالملا ملعك وهو «ةعيبطلا نم هيف ام مكح نّمو «هتعيرش

 يسركلا ةيآ ملع :هنمو ءضعب ىلع ةيهلإلا بسنلا ضعب ليضفت ملع :اهنمو

 يف نوكي نأ لاحملا نمو «ىلاعت هللا مالك هلك نآرقلا نأ مولعمو «نآرقلا تايآ ةديس

 .ناك ام اثئاك قحلل اًمعن نوكي ّيهِإ رمأ ىلإ دنتسم هل سيل ءىش ملاعلا

 دبع ىتح ملاعلا يف ةدايسلاو ةّيبوبرلا نايرَس ملع :هنمو ءنايرَّسلا ملع :اهنمو

 .دبع ام رئاسو لجعلاو رجّشلاو راّنلاو كالفألا نم هللا نود ْنَم َدبَع نم

 لمعلا لوبق نم عنمت يتلا بابسألا ةفرعمو «ةكلهملا رئاودلا ملع :اهنمو

 هل دوجولا يف زرب لمع لك نأ عم لمعم ريغ يف لماعلا لمعي ىتح صلاخلا حلاصلا

 .لباقم

 ١١19/8(. /”") يراخبلا هاور )١(

 هال د



 ىوس اهنم مهل امو «دابعلا يديأ يف يهو هدابع ىلع معلا مَسِق ملع :اهنمو

 .اهجارخإ مدع ىلع نوبقاعُيو ءاهنع نولوئسم مهو ءرمألا سفن يف "زارتحالا

 نوكي "[نيأ نمف] ؛هتضبق يف هلك ملاعلاو يهلإلا درطلا بابسأ ملع :اهنمو

 .عساو ٌملع وهو ؛ةهج يف رّيحتي ال قحلاو ؟نوكي نيأ ىلإو ؟درطلا

 الو ءروصلا يف لزنت ىنعم يألو «بلاوقلا يف لزانملا لازتنا ملع :اهنمو

 .رمألا سفن يف يه (ى ياعم لزنت

 هدبع ىلاعت قحلا ةفلاخم مك ملع :هنمو «تافلاخملا يف ةمكحلا ملع :اهنمو

 «(40:ةبرتلا) 4 م َرِقغَتََت ال ْوَأ مه َرِقْفَتْسَأ 9:ىلاعت هلوق لثم «هنم هديري |ميف بّرقمل

 ٍِج ص

 مسا سفن نم لزنأ باتك لك هنمضت ام ملع :هنمو «تانيمضتلا ملع :اهنمو

 .ملكلا عماوج ىلاعت هللا هيطعي نمب ٌصاخ ٌفيرش جلع وهو ؛باتكلا كلذ

 نإ هلآم نوكي ةمحرلاب ىلاعت قحلا هأدتبا نم نأو ةيهلإلا تاّيطعلا ملع :اهنمو

 :هنمو «نيمكاحلا ريخ وهو هللا ىلع مكحي ام ملع :هنمو ؛ميكحتلا ملع :اهنمو

 ىلع دئاز وه اب تاذلا "[ىلع] مكحي هتاذ ىلع ةدئاز ىلاعت هتافص تناك ول هنأ ملعي

 ."دهاشلا ىلع بئاغلا مهسايقل ؛ةريثك مادقأ ةلأسملا هذه يف تّلز دقو «تاذلا

 .نارسخلا :(ب) ن()

 .برقأ باوصلل هانتبثأ امو «نمف :(ب) يفو نممف :(أ) يف (0)

 عبارلا ثحبملا .١ج ١8ص رهاوجلاو تيقاويلا يف هماهتب مالكلا اذه ينارعشلا مامإلا لقن (؟)

 ريرقتب ثحبملا متخ هنأ الإ «ةئاثالثو نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف ربكألا خيشلا مالك وهو ءرشع

 هم د



 يذلا وهف «هانج ام ىوس هانج ام ىلع هذخاؤي ال اًدحأ نأو ةرسحلا ملع :اهنمو

 .ًيظع اًروف راف دقف اذه لثم ىَقَّتا نمو .هسفن الإ ّنمولي الف هسفن ذخأ

 هّقح يف برقلاو دعبلاو ؛هدبع ىلاعت هللا اعد اذام ىلإو ةوعدلا ملع :اهنمو

 .ءاوس

 ةيريخلا ريغ ”[لامعألا يف ةيريخلا] لامعألا ريثأت ملع :هنمو «ريثأتلا ملع :اهنمو

 يف ٌريثك ٌدوجوم وهو «زعأ هب ملاَعلاو ٌريزع ٌملع وهو هريخلا لاعأ يف رشلا لامعأو
 .نآرقلاو ةاروتلاك بتكلا

 .ةكلاهلاو ةيجانلا قرفلاو للملا عيمج نيب قرفلا ملع :اهنمو

 يف اهلثم ايندلاو ناويحلا مساب ةرخآلا رادلا تّصتخا اذاملو ةايحلا ملع :اهنمو

 .هل دهشي (ى .ةفصلا هذه

 .(4 ؛:ءارسإلا) © ودمتي حبي الإ ٍءْىَش نم نِإَو »:ىلاعت لاق

 «ةرئاد هنإف مويلا يف ةيلوألا ملع :هنمو ,تادوجوملا يف تايلوألا ملع :اهنمو

 «سلطألا كلفلا ةرئاد مويلا نإف «ءادتبالا كلذ ىلإ ءاهتناو ءادتبا نم ةرئادلل َّدُي الو

 لهأب صاخ ملعلا اذهو ءاهبورغو سمشلا عولطب راهنلاو ليللاب لصفنا دقو

 .ماتلا فشكلا

 الو هتاذ نيع يه ال ىلاعت هللا تافص نوك نم ةرعاشألا ةداسلا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم

 .ىهتنا .كاده ىلوتي هناحبس هللاو ىلوأ ةعاجلاو ةنسلا لهأ هيلع امو :لاقف هتاذ ريغ

 مث ربكألا خيشلا بهذم لثم ىلع ءدبلا يف هفشك هلد ينارعشلا مامإلا نأ كلذ نم صخلتيو

 تييقاويلا فلأ امنيب ه8977 ةنس فلأ اذه انباتكو ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ريرقتل داع

 (راصن دمح) .رخأتم فلؤم وهف «5064 ةنس رهاوجلاو

 .(أ) نم طقس )١(
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 هذخأ ام ذخأ ام ىلاعت هللا نأ ةمكح ملع :هنمو «"[تاذخاؤملا] ملع :اهنمو

 لوصف ءاضقنا "[نينيعلاب روصتي] امك «ةكرحلا ءافيتسال مويلا رخآ ين الإ ممألا نم
 .ةنسلا

 ماسجألا يف حاورألا دّسجت ملع :هنمو ءتاروصتلاو تادّسجتلا ملع :اهنمو

 .ةيعيبطلا

 «سافنألاو هيلع درو نم ىلع فيضلا قوقح ملع :هنمو ءقوقحلا ملع :اهنمو

 موي لك رطاخ فلأ نوعبس اهتدعو رطاوخلا كلذكو دبعلا ىلع ىلاعت قحلا نأ دارأو

 ةرضح ىلإ َّدُر جرخ ٍسْفُت لكف «ةكئالملا نم موي لك رومعملا تيبلا لخدي نم ددعو

 .ماقملا اذبم ققحت نَم ليلقو ٌركاش اّمِإو هبحاصل ٌماذ اّمِإ قحلا

 يف ناوكألا عم هسفن ىلاعت قحلا لاخدإ لهو «جارخإلاو لاخدإلا ملع :اهنمو

 وأ ةيانعو ةبحم مهعم لخد وأ «هيف مه ال لماعلا هنوكل وأ ظفحلل لاوحألاو كولسلا

 .سيفن ملع وهو لوخدلا كلذ هتاذ تضتقا

 نم ةرجألا قحتسي ايف هسفنل لمعي |نإ دبعلاو ءءارجألاو ديبعلا ملع :اهنمو

 نمو كلمه لقع نع ربخأ نم نأو «ىلاعت هللا نع تارابخإلا ملع :اهنمو

 مالك اهلك تناك نإو ىلاعت هللا دنع نم ةلزنملا بتكلا نيب ناقرفلا ملع :اهنمو

 ا(ّلكتم امنوكل وأ اًمالك اهنوكل له اهروسو اهتايآ تدّدعتو ترثكت اذاملو «ىلاعت هللا

 ؟اهم

 .ةذخاؤملا :(أ) يف )١(

 .نينعلاب صبرتي :(ب) يف (؟)



 رظن نع تسيل اهنأو «- مالسلاو ةالصلا مهيلع - لسرلا ججح ملع :اهنمو

 .ّيهِإ ميلعت نع يه امنإو ءيركف
 ام وه هملع ةياهنف يسن هنأ الإ تاذلاب "م لاع ٍناسنإ لك نأو ركذتلا ملع :اهنمو

 .(177:فارعألا) 4 ْمُكَيَري تَسَلَأ »:موي هدنع ناك ام وه هيلإ لصو امو هيلإ لصي

 نّميفو «ةّيمدع ةبسن هنأ عم توملا ةدهاشم ملع :هنمو «تادهاشملا ملع :اهنمو

 ىلاعت هلل نإف «طئاسبلا عمج نم هيف بيكرت ال نّميف توملل مكح ال هنأو ,مكحي

 .ءانفلل ال ءاقبلل اهقلخ

 يف ىلاعت قحلا نأ مّهوت الإ هيطعت ال ناسنإلا ةأشن نأو تآّدنلا ملع :اهنمو

 .هلقع ىلع همهو مّكحيف «قوفلا ةهج

 .؟ظفح

 ه * * جدد .٠ - 0, عا ءدش ةه .
 أوهركت نأ ىسعو 2: ىلاعت لاق .ةهنمو بئاغلا نيغ يف لصاحلا ملع :اهنمو

 .(15١1:ةرقبلا) 4 مك ٌرْيَخ َوهَو اعيش

 ؛همولع تّلق هللا دنع هردق الع اَّلك ناسنإلا نأو ةرثكلاو ةلقلا ملع :هنمو

 مولع تعسنا ةفيرشلا ةبترلا هذه نع لزن املكو «هل ىلاعت هللا ريبدتب هئافتكال

 .دوهشلا قيرط نم تاذلاب :ةلقلاب ىنعنو

 قحلا ةباتكب ةاروتلا صاصتخا ةمكح ملع :هنمو .تاصاصتخالا ملع :اهنمو

 .فيرحتلاو ليدبتلا نم اهظفح مدع عم هدعب اه

 رايتخالا نأو «هرايتخا نيع يف ٌروبجم هنأ دبعلا دهشي :هنمو ربجلا ملع :اهنمو

 لآم ببس كلذو «ريداقملا هيلإ ىهتني ام رخآو ءاهلك ال لاعفألا ضعب يف ُهبحاَصُم

 .ةمحرلا ىلإ ةمحرلا لهأ

 ١ك
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 ."«اولمت ىتح لميال هللا نإ) :وحن يف رودلاو لخادتلا ملع :اهنمو

 ؟دوعي نيأ ىلإو ؛ءاج امبو ؛ءءاج نملو نآرقلا ةلزنم ملع :اهنمو

 بّذعي ال كيو هللا نإف عّضّرلا لافطألا ىتح ءيش لك فيلكت ملع :اهنمو

 ملع وهو «هلاعفأ ءازج لفطلل لصحت يتلا مالآلا عيمجف ؛ءءازج بذعي اهنإو «ءادتبا

 .فشكلا لهأب ٌصاخ

 يف هدبع "[|بر] كلذك .هاصعف هدبع كو هللا رمأ | هنأو ريخستلا ملع :اهنمو

 .اهيف ”[ هبحي] ملف رادلا هذه

 بلاغ نع ىلاعت هللا هرتس ٌفيرش ٌملع وهو «مركلا ةياغ وه اذهو ءبونذلا نم
 2# ل 8 ا ع

 اًريخ يتوأ دقف اهيتوأ نم يتلا ةمكحلا ملع نم وهو «ءاملعلا نع الضف ءايلوألا

 .اًريثك

 باجح فلخ نم دوبعم لك يف دوبعملا وه ىلاعت قحلا نأو ةريغلا ملع :اهنمو

 هلو >:ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو هاّيِإ الإ اًدوبعم نوكي ال ذإ ؛ةيهلإلا ريغ ةروصلا
 .مهفاف (15:دعرلا) 4 اَهْركَو اَعَّوَط ضَرألاَو ِتاَويَمَّسلَأ ىف نم ُدِجْسَي

 تاّيحو اعابسو نيطايشو ةكئالم لاوقألاو لامعألا ”تادهاشم ملع :اهنمو
 .فيرش ٌملع وهو .ناسنإلا ربد نم جراخلا توصلا ىتح ؛كلذ ريغو براقعو

 هنإف ءاهتيؤر يعدي نم قدص تامالعو ةّيولعلا حاورألل ةيؤرلا ملع :اهنمو

 )01١/١(. ملسمو )785/١1(( يراخبلا هاور )١(

 .اعد :(أ) يف (؟)

 .هسبحي :(أ) يف 000

 .ةدهاشم :(ب) ين (؟)

 كا



 هلايخ يف ةلثمأ ىأر امنإو ءنجلا وأ ةكئالملا ىأر هنأ لّيختيف تالايخ دبعلل تماق اهبر

 .مكحلا يف ئطخي نكلو «هآر |ميف قّدصَي وهف .هيلع لايخلا ناطلس ةوقل هل تماق

 نولئاقلا ٌرهظ ةرضحلا هذه نمو «برلاو دبعلا نيب عمجلا ةرضح ملع :اهنمو

 ليلد اهمواقي ال ةّيوق اهيف هبّشلا اذإ مادقألا نم ريثك اهيف تّلزو «داحتالاو لولحلاب

 ىلع تام اهبرو لماك خيش ريغ ىلع كلسَي نَم ةرضحلا هذه لخدي نَم رثكأو .ٌبكرم

 .ةيفاعلا هللا لأسن ءجورخ ريغ نم ةلاحلا هذه

 ليثمتلا ملاع يف هتروصو هحبذو هتقيقح امو عجري اذاملو توملا ملع :اهنمو

 ؟ميبُذ اذإ هتايح لقتنت نملو نييعتلا ىلع هحبذ ناّكو ءاًحلمأ اشبك

 « مكبر نم ٍةَرِفْغَم لإ أَوْعِراَسَو 9:"[ىلاعت لاق] :هنمو «ةقباسملا ملع :اهنمو

 .(177:نارمع لآ)

 نم ظوفحملا حوللا يف اهتباتك دهاشيف «ةحيبقلا تاردقملا ىلإ ةقباسملا :هنمو

 اهنإف .هنع اًمدوهش بيغيو ءاهلعفيل اهيلإ ردابيف ءاهلعف نم هل َّدُب ال هنأ ملعيو «وحملا
 يفخ هنازيمو .ليعب هروغو «ٌريبك ٌملع وهو هْتَبرَع تعقو اذإف «حبقلا ةياغ يف ةروص

 .”[ةيمالملا نم] راصقلا نودّمح هب ققحت نممو .هنم ىفخأ نيزاوملا يف امو «ٌقيقد

 هتاذب له ءاندهشي اذامبو «ماوّدلا ىلع انل ىلاعت قحلل تادهاشملا ملع :اهنمو

 .ةعبسلا تافصلا نم هب موقت ٍةفصب وأ

 وه مأ نامزلا ينعأ ءهتاذل يملإلا داحتالا يف مكح وهو .نامزلا ملع :اهنمو

 .يهلإ مسا رهدلا نأ درو انه نمو ءاهنع هلزع ن ب ةيلوتب

 عدبأ ناكمإلا يف سيل :لاق نم لاق هلجأل يذلا ّنجتلاو رتسلا ملع :اهنمو

 .(ب) يف سيل )١(

 .2(نملا ظفل نود «ةيمالملا :(ب) ين(
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 هنم ديزأ ال «هلاثمأ الإ عدبأ ناكمإلا يف ّقبي ملف ءبتارملا عيمج ةمولعملا ملاعلا اذه نم

 .هلهأل ةهفاشم الإ ركذُي ال كلذ حاضيإو ءلوصألل ظفاحلا ءيدوجولا لامكلا يف

 هنأ هنم فرعت يذلا هجولا ريغ نم ًالثم كعاتم كبهيف ءسّبلتلا ملع :اهنمو

 امو «كديب ناك ام الإ كاطعأ ام هنأ تملع ءاطغلا فشكتنا اذإف .كيلع اسبلت كعاتم

 لاق ملعلا اذه ىلع فقو نمف ءروصلا ريغت الإ «هيدل ام كدافأ الو ؛هدنع امن كداز

 هنأ هب رعشي الو ءرضاح هدنع ءاملاو «َناشطع لزي مل همرح نمو ءهبورشم يف يّرلاب

 هبلطت ام نيع سيلو ءضرألل رطملاك وهف «نوفراعلا هبهوي ملع ىنسأ نم وهو «هدنع

 ؛هتروص ترّيغتف ءرطم اهيلإ لزن مث ءاهنم دعص اهراخب ىوس ءاوترالا نم
 .اهئام نم الإ توترا الو تبرش '[|ىف] «لحملا فالتخال

 .”«راونألا حقاولا يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو

 ةبسانمل مدع بذاكلا هب بذعي يذلا رمألا لهو «هبتارمو بذكلا ملع :اهنمو

 يف دوجو ةبترم هَل بذكلا نوكل ؛ّيدوجو رمأب بذعُي وأ «”[هبتارمو] بذكلا
 «سحلا ىلإ هتبسن لثم “[هتبوقع] وهف بذاكلا هنع ربعي "[ذئنيح] ,ينهذلا دوجولا

 وهو «ليختم ٌيدوجو رمأب نوكيف «لايخلا ىلإ هتبسن لثمب وأ «ٌيمدع رمأب نوكيف
 هعضو يذلا نازيملاب مهلهجل ؛هب سانلا بلاغل ملع ال «ةدهاشملا يف ٌبيجع ٌملع

 .درو اك عفري "[هب] و ضفخي هب ءضرألا طسبو «ءامسلا عفر دنع ىلاعت قحلا

 .اهيف :(ب) يف )١(

 .انفرطب قيقحتلا ديق )١(

 .() يف سيل (9)

 .(أ) يف سيل (:)

 .ةبوقع :(أ) يف (5)

 .(ب) يف سيل ١
 كش



 ىتح رومعم دوجولا عيمج لهو ءضرألا ءاقبب ةقلعتملا مولعلا ملع :اهنمو

 ةرامع كلذكو ءرمألا سفن يف رومعمب سيل مأ ءانراصبأ هكردت ال اب رومعم ءالخلا

 ىلع نيوكتلا لبق ٌرومعم وه له ءٍندعمو ٍناويحو ٍتابن نم اهنم نوكتي |ب ةنكمألا
 «كلملاب وأ «قحلاب ٌرومعم وه لهف ًارومعم ناك اذإو ,رومعم ريغ مأ جرخ ام ةروص

 .لاجرلا نم دارفألا الإ اذبب فشاكي الو ؟ناجلاب وأ

 وأ هنطابو هرهاظ فلككملا نم ىلاعت قحلا ربتعي لهو .رابتعالا ملع :اهنمو

 .فيرش ٌملع وهو .عومجملا

 ٌةَعْرِش ْمُكَدِم اَنلَعَج لكل »:ىلاعت هلوق وحن يف بجحلا باجح ملع :اهنمو
 ىلع مهئاقبإو «ةيزجلاب باتكلا لهأ ىلع ىلاعت هللا مكح لهو «(44:ةدئاملا) 4 اًجاَهّْنِمَو

 نع ةيزجلا اوطعي اوماد ام كلذ مهعفنيف #3 دمحم ناسل ىلع مه ل هللا نم عرش «مهنيد

 حوتف نم ٌبيرغ ٌملع وهو ءال مأ ,مهنم ذوخأملا نم ٍراغصو ؛نيذخآلا نم ٍةوق
 .ةفشاكملا

 ناكو ءامهنيب امو ضرألاو تاومسلا هب قولخملا قحلا بتارم ملع :اهنمو

 .لدعلا وه :لوقي "هللا دبع نب لهس

 عيفر نب ىسيع نب سنوي نب هللا دبع نب لهس دمحم وبأ ىلاعت هللاب فراعلاو ليلجلا ديسلا وه )١(
 هيف لوقيو ءصاوخلا مولع يف نيملكتملا مهئاملع رباكأ نمو «موقلا ةمئأ دحأ ه5 يرتستلا

 ذخأو ؛نونلا اذ ىقلو ءراوس نب دمحمو دينجلا هلاخ بحص ؛(ٌلهأ ةدايسلل لهس) :مهنايعأ

 ؛هيلع اوماقف .هدلب ءاهقف هلسحف ؛قئاقحلا ملع نم ضرألا قبطو «ةقبط دعب ةقبط هنع رباكألا

 هوجرخأ ىتح هب اولازي ملو «(ٍسفّت لك يف دبعلا ىلع صرف ةبوتلا) :هلوق ببسب حئابق ىلإ هوبسنو
 دهزلا لئاسم نع لأسي ناكو «عبس نبا وهو نآرقلا ظفحو ءاهب تاهف ؛ةرصبلا ىلإ هدلب نم

 هللا نم نذإلا هل عقو ىتح سانلل زربي ملو ءرشع نبا وهو ةدابعلا هقفو ةدارإلا تاماقمو عرولاو

 -ٍ فعض عبش اذإو ءيوق عاج اذإ ناكو
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 تارضح نم اهنأ نايبو «ةيهلإلا بتكلا اهنم تلزنأ يتلا تارضحلا ملع :اهنمو

 «ةضراعملا نع زاجعإلل تلزن امف ؛هديب ىلاعت قحلا اهبتك نإو ةراوتلا نإف «ةفلتخم

 .ناترضحلا فلتخاف ءارجعم لزن نآرقلاو

 :نطاوم ةثالث يف عمجلا رهظ دقو ءطسوألا عمجلا ملعو «عمجلا ملع :اهنمو

 .قائيملا ذخأ يف :لوألا

 ."[روصلا] وه يذلا ةرخآلاو ايندلا نيب خزربلا يف :يناثلاو

 .اًدبأ اذه دعب نجلاو سنألا ملاع عمتجي الف ءاهلهأب راد لك لقتست ةمايقلا موي

 هركنأ ام اذهو «ملاعلا يف ىلاعت قحل ا دوجو نايرس هنمو .نايرسلا ملع :اهنمو

 يف رهظ يذلا فالتخالا ىلإ كلذ ىّدأف «ةيهاملا بلط يف طلغلا عقو انإو .دحأ

 ه5 لاق كلذ يفو .هلئثم هيف ققدي نم هنمز يف دجوي ملف «لالحلا يف يرحتلا ه# هبهذم ناكو -

 كلذ غلبف .ينامز ءايلوأ ىلع هللا ةّجح انأو ؛قلخلا ىلع هللا ةّجح انأ :هللا ةمعنب ثدحتلا باب نم

 ؛اًروسج ناكو «يريبزلا هللا دبع وبأ هل لاقف .هيلإ ابهذف ؛يريبزلا هللا دبع ابأو يجاسلا ايركز ابأ

 ؛ينامز ءايلوأ ىلع هللا ةّجح انأو ,قلخلا ىلع هلا ةَّجح انأ :لوقت كنأ كنع انغلب :اًريرض ناك هنأل

 تلق امنإ هان انأ تسلو ءتننظ ثيح بهذأ مل :ه لاقف ؟ٌقيَّدص وأ يبن تنأ له ءترص اذاهبف

 «معن :ك# لاقف .لالحلا تححص تنأو :هل لاقف .يريغ نود لالحلا لكأ تححص يننأل ءاذه

 يتوقو يلقع تمَّسق :ه# هل لاقف ؟كلذ فيكو :يريبزلا هل لاقف .ًالالح الإ |مئاد لكآ ال

 اذإف ءّدحاو ٌءزج ىقبيو ءءازجأ ةتس اهنم بهذي يتح لكألا كرتأف ءءازجأ ةعبس ىلع يتفرعمو

 ىلع تننعأ نوكأ نأ افوخ ؛ةغلبلا ردقب تلكأ يسفن هعم فلتتو ءزجلا كلذ بهذي نأ تفخ

 ةموادملا ىلع ردقن ال نحن :يريبزلا لاقف .لالحلا يل َّمص اذهبف ءىرخألا ةتسلا يلع درتلو ؛يسفن

 انديس لضفب فرتعاو ؛ءازجأ ةعبس ىلع انتوقو انتفرعمو انلوقع مّسقن نأ فرعن الو ءاذه ىلع

 .نيمآ هب هللا انعفن فه17“ ةنس هس سّدق تامو .ه لهس

 .ةروصلا :(أ) يف )١(

 ااه



 .ملاعلا

 «نمب لاصتالا ملع هب ققحت نمو «لاصفنالاو لاصتالا ملع :اهنمو

 .زيزع ٌملع وهو «نميف لاصفنالاو لاصتالاو نم نع لاصفنالاو

 :لوقيو «سانلا نم ٌريثك هيف عقيو «هلاعفأ يف ىلاعت هللا ىلع مكحتلا ملع :اهنمو

 ىلع قلخلا أرجأ يذلا لهو ءزرب ام فالخ ءتيكو تيك تلعفل يل رمألا ناك ول

 ."[لهج] ةفص وأ «قح ةفص كلذ

 .رسلاو لقعلاو سفنلاو بلقلا ملع :اهنمو

 .لمعب قلعتي ال يذلا ملعلا ملع :اهنمو

 ال امو ءاهنم اهبحاص لزعي امو عون لك ف ةيالولا مومع ملع :اهتمو]

 .”|[لزعي

 قيرط ىلع وأ .فيرشتلا قيرط ىلع يه له .ةيهلإلا ”[تافاضإلا] ملع :اهنمو
 .ًءالتبا نوكي ام اهنمو ءاميرشت نوكي ام اهنم وأ «ءالتبالا

 .ساوّحلا قيرط نم “[قازرألا] ملع :اهنمو

 صاخ وأ «ةريصب ىلع وه نم ىلع رثكأب ذفان وه لهو ءءاضقلا ملع :اهنمو]
 ."[نيريتخملاب

 .(ب) نم طقس )١(

 .ةفاضإلا :(أ) يف ()

 .قاوذألا :(ب) يف (:)

 .(ب) نم طقس (6)

 -اأال



 «َبيكرتلا لبق نيأ نمو «"[هتيدحأ] عم يهلإلا مالكلل بيكرتلا ملع :اهنمو

 يف ال «هب ملكتي [يف ةقيقح بيكرتلا نئمطيف «مالكلا ةفص هَل "[نَم] هب ملكتي

 تانكمملا نايعأ يف همالك اوعمس يذلا هللاب ءاملعلا الإ هفرعي ال ٌملع اذهو «مالكلا

 .باجحلا فلخ نم

 .هئامسأ ىلع مأ هدابع ىلع له ؛عجري نم ىلعو «يهلإلا عوجرلا ملع :اهنمو

 نع اًنشان سيل هنإف ,منهج يف دولجلا حضن ملع هنمو «تادلوملا ملع :اهنمو

 |مهنم ٍدحاو لك ةرواجم نم امهنيب دلوتم باذع لب «ريرهمزلا نع الو «رانلا
 ."[ امهنم دحاو نيع ىه تسيل «ةثلاث ةلاح |مههجازتما نم دلوتيف .هبحاصل]

 اهكرديف فراعلا اّمأف .ناك ثيح "[رهاظملا يف ةيهلإلا] تايلجتلا ملع :اهنمو

 فيكب ىلاعت قحلا صتخيو «ىجت اذاملو «ّلجت نم فرعيف «مئاد هدنع ناقرفلاو ءائاد

 .ىلاعت قحلا صئاصخ نم وهف «كلملاو يبنلاو فراعلا نود لت

 يه |نإو .هسفن ىوس قحلا نم دحأ فرع ام هنأو .ةفرعملا ملع :اهنمو

 ءامههنيب امو نطقو ناتك "ةقاشم سبال نمو «ريرح سبال نمف «مكيلع درت مكلامعأ

 .هتيداحأ :(أ) يف )١(

 .(ب) يف ةبرطضم ةرابعلاو «(أ) نم طقس (1)

 .(ب) نم طقس ()

 .ةيطإلا رهاظملا يف :(ب) يف (5)
 نم ةعطقلاو «ةقاشملا :ةقشملاو ءطشّلا دنع امهوحنو ناتكلاو رعشلا نم طقس ام :ةقاَمملا (5)

 .(407/:طيسولا مجعملا) .هوحنو نطقلا
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 .كلزغ الإ كل كاح ام هنإف :كئاحلا ملت الو ءكسفن الإ ملت الف

 مئاق ريغ هنوك نم نيِبَّذعملا ماسجأ نيع يف هلمحو ؛باذعلا عاونأ ملع :اهنمو
 ملعلا اذه هبشيف «هب ماق نم ريغل مكح بجوي فيك «مولعلا لكشأ نم وهو «مهب

 اًضيأ اهب دارأ مث «لحم يف ال ةدارإ قلخ اًرمأ يضمي نأ دارأ اذإ هللا نإ :لوقي نم ملع
 .عساو ٌملع وهو ءرمألا كلذ

 يتلا بابسألا ملعو «ةيمّرلاو ةبرضلاو ةرظنلا نم ةدلوتملا مولعلا ملع :اهنمو

 فيك ءاش اهب ءاش نم ملعم ناحبسف «ملعتملل ملاعلا مالك ماقم رومألا هذه تماق اهب

 .ءاش

 يداعلا سحلا ”كاردإ ناويحب سيل ام لقع ملع هنمو .لوقعلا ملع :اهنمو

 ضرألاَو تّوَمّسلا ىلَع َةَئاَمَألَ اَنْضَرَع انِإ ط:هلوق لثم هب هرمأي ام ىلاعت هللا نع

 .(7/7:بازحألا) # بن ََق ٍلاَبِجْلَاَو

 مكلا لحم مسجلا اذه عم الإ هسفن لقعي ال حورلا نأو «حاورألا ملع :اهنمو

 هتيناسنإ فرعي الو ,مسقنم ريغ هسفن يف هنوك عم هدحو طق هسفن دهشي ملو «ةرثكلاو

 ملع هنإ سانلا نم لاق نم لكل رجزلا بلط هنمو «عدرلاو رجزلا ملع :اهنمو

 هللا نم مهل ادبو «ةرخآلا رادلا يف هب ملاع هنأ معز اب هلهج هل فشكتي الو قحلا تاذ

 .نوبستحي اونوكي ملام

 .”بتارملاب هل قلعت الو ءاّدبأ اقوذ نوكي ال هنأو ,ديحوتلا ملع :اهنمو

 وأ ةيلوعفملا ىلع ةبوصنم كاردإ نوكت نأ زوجيو «ةمات ريغ هب ةرابعلاو ؛كاردإ يف نأ :(أ) يف )١(

 .باوصلل برقأ ودبي اذكه ىنعملا نأل نتملا يف اهتبثن ملو ءبتارملاب الإ :(ب) يف (1)
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 وهو «ِسبلت ريغ نم "ااًئيقي سانلا يف رانلاو ةنجلا نايرس ةدهاشم ملع :اهنمو
 هيلإ يتأي 5 رمع ناكف هد ةفيذح ةباحصلا نم هب قّمحت نممو «رارسألا مولع نم
 ؟قافنلا نم ٌءيش َّف له رظنا ,ةفيذح اي :لوقيو

 نم اًباَبْرَأ 8:ىلاعت هللا لاق اذاملو ,ةذختملا بابرألا ملع :اهنمو

 .هللا عم اًبابرأ اهوذختا (نإ مهو «(514:نارمع

 عقي امنإو ؛ميعنلا هب عقي لت لك ام هنأو «ةنجلا يف ّلجتلا هحتفي ام ملع :اهنمو
 .ةبحملا طورشب اوفو نيذلا نيقاتشملا نيَّبحملل

 ؟ال مأ ءاهلجأ نم هميظعت ُنّيعتي هللا دنع ةبترم هل لهو «"مدعلا ملع :اهنمو

 لهو ؟ال مأ هللا دنع ميظعت ةبترم هل هيلع بوضغملا ءاقشلا لهأ نم قل نم لهو

 ىلاعت هللا ميظعت ببس امو ؟ال مأ هب دعسي هنإ ثيحب مّظعملا يف رثأ هل يهلإلا ميظعتلا

 .؟هديبع مهلكو ملاعلا ضعبل

 ؟٠:ةرقبلا) 4 قريع أوُفْوَأَو 9:ىلاعت هلوق هنمو «ديقملا ءازجلا ملع :اهنمو
 و يرحأو ايما يرادلا 34دك وأ + .ايندلا رهو يالا وم

 ديزملاب هدبعل قحلا ةازاجمو ؛معنأ ام ىلع ركشلاب هبر دبعلا ةازاجم وهف قلطملا ءازجلا

 .ركشلا هيلع عقو ايف

 ىقبي اذامبو «نامزلا نيع وه وأ ءينامز دبألا لهو «نامزلاو دبألا ملع :اهنمو

 هئاقبل اقرظ "[ىنعم] وهك ريغلا كلذ هل نوكيو «هريغب وأ هسفنب ىقبي له نامزلا
 .ٌقيقد ملع وهو ؛هماودو

 اخ م 0
- 

١ 

 ؟ "هل

 .ًانيعت :(ب) يف )١(

 .رهاظ فيحصت وهو لدعلا :(أ) يف (0)

 .انعم :(أ) يف (؟)



 حورلل مكحلا لهو يعيبطلا مسجلاو حورلا فلآت نع دّلوتي ام ملع :اهنمو
 وأ يعجر قالط توملا لهو ؛ماكحألا نم امهنيب دلوتي امل ,حاكتلا يف لعبلل ةأرملاك

 اهرهاوج ثيح نم ماسجألا هذه نايعأ ىلإ درت حاورألا نإف اًيعجر ناك نإف «نئاب
 ئشني دقو «فيلأتلا فلتخيو اهيلإ درُت دقف اًنئاب ناكو اًيعجر نكي مل نإو «ثعبلا يف
 هللاو .سكعلاب باذعلا لهألو ,نسحأو ىفصأ ميعنلا لهأل رخأ اًماسجأ ىلاعت هللا

 .سيفن ملع وهو «ملعأ

 «ضحملا لدعلا الإ مَن امو ءردص ةرضح يأ نمو «ملاعلا يف روجلا ملع :اهنمو

 لدي ىلاعت هللا ءاسأ نم مسا يأو ءاهب طبترم وه ةقيقح "[يأو] روجلا اذه نيأ نمف
 0 ١

 كرات رفكو «قبآلا رفكو «ميعنلا نارفك لثم ءرفكلا بتارم ملع :اهنمو
 .ىلاعت هللا لزنأ ام ضعبب رفاكلاو «ةالصلا

 نإ هنأو ؛هريغ يف ال هسفن يف يهنلاو رمألاب ناسنإلل عيرشتلا ةحابإ ملع :اهنمو

 عراشلا مكح وه ام لثم هل رفُغ وأ بقوُع .هنع ىهنت وأ «”[هسفن] هب هرمأت ام فلاخ

 ةوبن يه وأ «ةوبنلا يف قوذ سفنلل لهو «كلذ هَل حص ٍةرضح يأ نمف ءءاوس

 رظنلا لهأ ىلع امهيسال «ٌقيقد ٌملع وهو «مهمتأ ىلع ةروجحملا ءايبنألا ةوبن ريغ ةصاخ
 .نيملكتملا نم

 هضرعو ملاعلا لوط هبحاص فرعي «سيفن ٌملع وهو «ةسدنملا ملع :اهنمو

 .هقمعو

 هللا نإف .ىثنأ الو ركذ ال وأ «ىثنأو ٌركذ وه لهو «هبتارمو ىثنخلا ملع :اهنمو

 ماض

 .(أ) نم طقس )١(

 .(أ) نم طقس )١(

 ١لا -



 ,"[ىشنخلا] باطخلا اذه نّمضتي لهف ؛(:ليلل» 4 َنهنُدْلاَو ٌركَذلا َقَلَح م:لوقي ىلاعت

 ؛ ء: مَن لك ُقِدَخ »:ىلاعت هلوق تحت لخديو ؛باطخلا اذه نع جراخ وه وأ

 هنإف دب الو هيلع ”قبطني ناويحلا مساو ءطسوتم خزرب ىثنخلا نإف «7١٠2:ماعنألا)

 عونلا صئاصخ نم تسيل ةثونألاو ةروكذلا نأ امك .ناسنإلا صئاصخ نم سيل

 .يناسنإلا

 ثعب مدقتي له «تاومسلا يط نوكي ٍناوأ يأ ينو ,يطلاو رشنلا ملع :اهنمو

 ةكئالملا عمتجت لهو «كلذ دنع ملاعلا نوكي نيأف ”[رخأت نإف] ءرخأتي وأ ملاعلا

 ثعبلا نع مكحلا اه نوكي ةوق لوأ امو ءال مأ مويلا كلذ يف ٍدحاو ٍديعص يف رشبلاو

 لبق "[مّدقتي لهو] .سحلا ىوق نم ىرخأ ةوق مكح مدقتي لهو ءسحلا ىوق نم
 .ٌفيرش ٌملع وهو «هدابعل مويلا كلذ قحلا هيف ّلجتي يذلا مسالا امو ءال مأ ثعبلا

 وهو ؛نمحرلا مسالا هيلع ىوتسا يذلا شرعلا لهو ءشورعلا ملع :اهنمو
 هلمحت يذلا ءءاضقلاو لصفلل ةمايقلا موي لدعلا مكحلا هللا هيلع يتأي يذلا شرعلا

 اوسيل وأ كالمأ مهلك له ةرّكتُملا ةيناثلا هذه امو ءرخآ شرع وه وأ «ةيناهثلا
 نيعم ُكْلُم وأ ريرس شرعلا لهو ,كالمأ ريغ مهضعبو كالمأ مهضعب وأ ؟كالمأب

 هدابعو «هدابع نيب ءاضقلاو لصفلل "ىَتأ هيف نأل ؛هلك كلملا “[وه] ام ؟كلملا نم

 موي هيلع يتأي يذلا شرعلا اذه لهو يعم اكلم نوكي نأ َدُب الف .كلملا ةلج نم

 .(أ) نم طقس )١(

 .باوصلل برقأ امهالكو انتبثأ ام وأ قلطُي :اهلعلو .قلطني :نيلصألا يف )١(

 .(ب) نم طقس (*)

 .(ب) نم طقس (1)

 .(أ) نم طقس (5)

 .بلاغلا ىلع لجو زع قحلا ىلع دوعي «ىتأ» يف ريمضلا (1)

 لالا



 ىنعم امو ؟ال مأ ةيقوف شرعلا حطس ةياهنل لهو ؟ال مأ ,مامغلا للظ وه ةمايقلا

 ءالم الو ءالخ الف ,مسجلا ةياهن هنإف ؟اًقوف هل نأب فصّتي مل وهو هيلع ءاوتسالا

 شرعلا ناك نإف «ملاعلا نم اًصاخ اًكلمو اًريرس شرعلا ناك اذإ هلك اذهو .هدعب

 .سيفن ٌملع وهو ءرخآ مالك ىلإ جاتحيف ماسجألا ملاع "[ال] هلك ملاعلا نع ةرابع

 لصح نيأ نمو «ةكئالملا ىلع ىتح مهلك قلخلا ىلع لاوحألا رّيغت ملع :اهنمو

 .كلذ مهل

 هعم "[يَرلا] لبقي ال يذلا ماعلا شطع ببس "[ام]و «شطعلا ملع :اهنمو

 وأ هيسن ام نيع هركذت ام له ءاهيسن ىتلا رومألل ناسنإلا ركذت ملع :اهنمو

 .ٍديدش صوغ ىلإ جاتحي ملع وهو .هلثم

 ةرضح نم له «مِلاعلا ىلع لهاجلا ركنأ نيأ نمو ؛«راكنإلا ملع :اهنمو

 «هنيع يف جراخ نم هل دوجو ال لّيخت نع وأ ءاهنيع يف ةيدوجو ٍةفص نم وأ «لايخلا

 راكنإ ةروص يه ام لهاجلا ىلع ملاعلا راكنإ ةروص نإف «”ركملا لايخ ةرضح يف لب

 ؟ال مأ ركني ام ملاعلا يف ةقيقحلا يف لهو «تاركتلا يف اعمتجا نإو «ملاعلا ىلع لهاجلا

 .عساو ملع وهو

 .ةيهإلا سارعألا ملع :اهنمو

 اهرهاظب ىطعت ءامسألا ضعب نأو .ةمحرلا نم يهلِإ مسا لكل ام ملع :اهنمو

 .(أ) يف سيل ()

 .ركملا :(ب) يف (8)

 الع



 .اهنم ةمحرلا باهذ

 .روبقلا لهأ نم نيثوعبملا م الك فاللتخا ببس امو «؛ثعبلا ل اوحأ ملع : اهنمو

 اذإ مهل َّلجتي لهو .”[نوملاعلا] وأ ةكئالملا وأ قحلا وه له كلذ يف مهبيجي نمو

 ريغ ثعبي لهو ؟ال مأ يملإ ٌّلجتلا كلذ لهو «ةفلتخم * روص مأ ةدحاو ةروص اوُثعُب

 وأ «نيفلكملا ىلع هللا نم ةجحلاو «ةبلاطملا هب موقيل ؛رجحو ٍتابنو ٍناويح نم فلكملا

 دعب مهرمأ لوؤُي اذاملو هللا دنع مولعملا ريخلا نم كلذ يف مهل اب مهسفنأل نوثعبُي

 .ثعبلا

 يف هيلع ىقبي ناسنإلا هيلع ضبقي ام لهو ءنيرّصتحملا لاوحأ ملع :اهنمو
 فشك دنع هل ودبي ام ىلع ضبقُي وأ ؛لاحلا هيلع ريغتي وأ «هيلع رشحيو خزربلا

 لهأب ٌصاخ وهو 9[ ءاطغلا فشك نيع وه «ضبقلا نيع وأ «ضيبقلا لبق] ءان ءاطغلا

 . كيو هللا ةرضح ىلإ لوخدلا بادآ ملع :اهنمو

 قحلا ”[وهأ] :مهتيمي نمو «تاومألا ءايحإ ىنعم امو «توملا ملع :اهنمو

 دسجلا اهب ماق يذلا طالخألا ضعب وه له كلملا كلذ وه امو .كلملا وأ ىلاعت

 كلملل لهو «تاومسلا ةكئالم نم كلم وه وأ «ةكئالم نم طالخألا نإف «يناويحلا

 كلم وه لهو ءاهب جورعلاو ,حاورألا ضبق مكح وأ ءتوملا مكح توملاب ال انب

 ردقلاو ءاضقلا مع لهو «”امهادعتي ال دبعلا نأو ءردقلاو ءاضقلا ملع :اهنمو

 .نولماعلا :(أ) يف )١(

 .(ب) نم طقس (1)

 .برقأ باوصلل تبثملاو .وه :نيلصألا يف (؟)
 .مهادعتي :نيلصألا يف ()
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 امه نيذلا .يداهلاو .”يداحلا ةهج :ناتهج الإ هنم هَل سيل وأ ءاهلك ناسنإلا تاهج

 ةرخآلا يفو «نيذه دوهش نع مويلا سانلا ىمعأ يذلا امو ؛ديهشلاو "[قئاسلا]

 كلاسم هَل ناطيشلاو ؛تاهجلا رئاس نود مامألاو فلخلاب اصتخا املو ءامنوري

 .سيفن ملع وهو .تاهج عبرألا

 ءايندلا راد يف ملاعلا يف عئارشلا عضو ةمكح ملع هنمو .مكحلا ملع :اهنمو

 .ةرخآلا يف اهعضو مدعو

 "[ ىندأو ىلعأ نم ضعبل هضعب هلك ملاعلا ريخست :اهنمو]

 .اهماكحأ ةفرعمو «ةيهلإلا ءامسألا يف العلا لزانم ملع :اهنمو

 قحلا مكح اهتياغو ءدمأ ىلإ يرجت اهلك عئارشلا نأو «تاياغلا ملع :اهنمو

 .دمألا ىضقنا نيرادلا ترّمعت اذإف «نيقيرفلا يف ةمايقلا موي اهب ىلاعت

 ريغ نإ وأ «هللا ىلإ اعد نإو ءهسفنل وعدي امنإ عاد لك نأو «ةاعدلا ملع :اهنمو

 يف لاكشألاب سنألا ءاعدلا كلذب بلطي وه ذإ ؛هسفن ثيح نم وعدي (نإف هسفن

 .9ةبترملا

 .رباكألا الإ هيف تبثي الو ,دودحلاو روتسلا ءارو ام ملع :اهنمو

 .ٌبيجع ّرس وهو «ةدهاشملا هنّسحت يذلا حيبقلا ملع :اهنمو

 .يواحلا :(ب) ين )١(

 .قباسلا :نيلصألاب (؟)

 .(أ) نم طقس (5)

 .ةبترلا (ب) يف (5)



 يشمي وه امنإ ملاعلا يف يشمي نم لك نأو «ملاعلا يف ةثوثبملا لئاسرلا ملع :اهنمو

 .ةلاسرب

 عم «ىلعألا كرتيو «ىندألا بلطي ناسنإلا اهم راص يتلا بابسألا ملع :اهنمو

 .ىلعألا فرشب] هملع

 لهو «لماوعلا نم هقلخ يف ”[هملع هللا عدوأ نيأو «عئادولا ملع :اهنمو

 .دحاولا ىلع داز (يف وأ ٍدحاو يف هعدوأ

 مهدوهش'"[نأ] عم «ىلاعت هللاب ءاملعلا نم 'رباكألا ىلع ريجحتلا ملع :اهنمو

 .ٍديدش صوغ ىلإ جاتحي ٌملع وهو .هب ىفقي ال

 عسوأ نإو هلك كلذ ىبأت قئاقحلاو .هسكعو ىندألل ىلعألا لوزن ملع :اهنمو

 .مالكلا نيفراعلا ضعب هيف

 «ةيلعلا بتارملا باحصأ نيبّرقملا ىلع ةبوقعلا مظعت حلو ءميظعتلا ملع :اهنمو

 ملألاو باذعلاو ةبوقعلا نيب قرفلا امو «ةبوقعلا نع مهيمحت مهتبتر نكت ملو

 .مالآلاو

 ."[ لسانتلا] عطقني ىتح «تاناويحلا نم عون لك ددع ملع :اهنمو

 امو «مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ رهظ نم جرخ نم ددعب ةرم انخيش ينربخأو

 هذه نم بتكُت يتلا فورحلا ددعب ةرم ينربخأو ةمايقلا موي ىلإ هينب نم جرخب

 .(أ) نم طقس )١(

 .ربكألا :(ب) يف (0)

 خاسنلا نم فيرحت «عم» نوكت نأ زوجيو «ىنعملا ةماقتسال يرورض نيتفوقعملا نيب ام ()

 ...مهدوهش نأ :اهلصأو

 .ءانثلا :() يف (4)

 اكد



 .اهنم ربحلا دفني ىتح «ةاودلا

 لاجرلا غلبم اندنع دبعلا غلبي ال :لوقي ه# يعافرلا نب دمحأ يديس ناكو

 .اهنم ةدحاو ةمأ سنألاو نجلا ,ةمأ فلأ نيناث فرعي ىتح

 .نيفرصتملاو لامعلاو باّتكلاو ةيهلإلا نيواوّدلا ملع :اهنمو

 .نيوكتلا عقي امهمأبو «لادتعالاو ليملا ملع :اهنمو

 .هدونجو هللا الإ مّن امو ءنوبراحي نملو ةيهلإلا تابراحملا ملع :اهنمو

 .لّمأت نمل ءاطعلا نيع وه نوكي دق يملإلا عنملا نأو «عنملا ملع :اهنمو

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا اهلجأل مصع يتلا بابسألا ملع :اهنمو

 يتلا ةروصلا هنمو «ةريثك اًسوفن ربدت دحاولا حورلا نأو «ريبدتلا ملع :اهنمو

 كلذ عقوو «كتباجأ اهتبطاخ ٍةروص يأف «ةروص فلأ تغلب ولو «لادبألا نع أشنت

 «يطوطشدلا رداقلا دبع يديسلو «يلع وبأ نيسح يديسلو «نابلا بيضقل اًريثك
 .نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر

 .خزربلاو حورلا ملع :اهنمو

 .ناهيولا نايإ ملع :اهنمو

 .ريصي اذام ىلإو ملاعلا اذه ردص نيأ نمو «دورولاو رودصلا ملع :اهنمو

 صاخ وهو «ةمألا هذه لبق ناك يلو الو يبن هملعي ال يذلا ملعلا ملع :اهنمو

 .يدّمحملا ثراولاب

 .ءيش لك يفو ِءيش لك ىلع ةنطابلاو ةرهاظلا تامالعلا ملع :اهنمو

 ملاظلا ملع هنمو ءلصفنا ٍلصأ يأ نعو ءرهظ نيأ نم ملظلا ملع :اهنمو

 .ىلاعت هللا قلخل ملاظلاو .هملعو هلمعل ملاظلاو .هسفنل

 د الال



 .بولقلا لاعأو سوفنلا لامعأ نيب قورفلا ملع :اهنمو

 .هسكعو لهج يه يتلا مولعلا ملع :اهنمو

 .تابثإلاو وحملا ملع :اهنمو

 .نيأ ىلإو نيأ نم يناحورلا ملاعلا ”ةعجر ملع :اهنمو

 .ةداهشلا يف ةلخادلا بويغلا ملع :اهنمو

 .حورلا نم عورلا يف ثفنلا ملع :اهنمو

 هلك ريخلاو «قلخلا ملاع ىلإ ةفاضم هلك رورشلا نأو «ةفاضإلا ملع :اهنمو

 .ميسقتلا اذه ىضتقا يذلا امو «رمألا ملاع ىلإ فاضم

 هنأو ءسمشلا "فوسك فشكلا لهأ فرع هنمو .”ةلالظلا "[ملع :اهنمو]

 .لجتلاب رمقلا ىلع ئراطلا عوشخملا نم

 .اهريغو ةكئالملا نم ٍةحمل لك يف ىلاعت هللا ىلع دفاولا ملع :اهنمو

 نم هريغو «ةلقتكلا ىسوم ءارسإلا ةليل لي دمحم ىأر فيكو «ةيؤرلا ملع :اهنمو

 حور تيأر :لقي مو 2”(ىسوم تيأر» :لاقو .مهروبق يف ضرألا يف مهو ءايبنألا

 .ىسوم دسج الو ءىسوم

 .ةبحر :(ب) نم )١(

 .(ب) نم طقس (؟)

 .تافاضإلا :(ب) (*)

 .فرشك :(ب)(4)

 ةيلحلا يف ميعن وبأو 57١(« /”) سودرفلا يف يمليدلاو 2١547 /7) يراخبلا هاور (5)

 .(2ة /9)
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 مولع يهو ؛ائاد اًكاله كله الإ ٌدحأ اهب لغتشا ام يتلا مولعلا ملع :اهنمو

 .هريغو ةفيذح اهم صتخا يذلا رسلا

 اذهب تامولعم مولعلا عيمج نأ ىتح «تامولعملا يف يراسلا ملعلا ملع :اهنمو

 .اهسفنأب ال ملعلا

 .مهنيب قرفلاو رادتقالاو ةردقلا ملع :اهنمو

 .ةنس فلأ نوسمخ هرادقم يذلا مويلا يف جراعملاو «تاءاقترالا ملع :اهنمو

 ةرخآلا يف رانلا اهب دقوت يتلا ةراجحلا داوم ملع هنمو .داوملا ملع :اهنمو

 .دوقولا لبقي ال سبايلاو .ةسباي يهو دوقولا تلبق فيكو

 عيمجو .داسجألاب حاورألا ”فافتلالا روص ملع هنمو ."”فافتلالا ملع :اهنمو

 يف ىلاعت هللا نع يداعلا ”ىبسحلا هكاردإو «ناويحب سيل ام لقع ملع :اهنمو

 .0/7:بازحألا) 4 َةَناَمألَآ اًنْضَرَع انِإ ل:هلوق وحن

 دوجو وهو «يهلإ دادمإو ةوقب الإ ملعي الو ءنيدضلا نيب عمجلا ملع :اهنمو
 ًالاح دهاشي هنأل ؛ةينادحولا هب ملعت ملع ىوقأ نم ملعلا اذهو .هدض نيع يف دضلا

 .هلهجي نأ هتكمي ال

 مّن ام نأ ىلع ليلد وأ ؛نامز راهنلاو ليللا لهو ءراهنلاو ليللا ملع :اهنمو

 .رهاظ فيحصت وهو قافنلا )١()(:

 .رهاظ فيحصت وهو قافنلا :()(5)

 .ًابيرق ملعلا اذه رم (*)

 ا
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 مهيلع ءايبنألا ملعو .ةمئاد ةدهاشمو «هفرعت الو مونلا لبقت ال نيعو «لفغي ال

 .ءايلوألا نم ةليلق دارفأل وهو «ملعلا اذه نم رثكأ مالسلاو ةالصلا

 رئاس ْف ةنحلا نايرس ملع هنمو «تادوجوملا رئاس 5 نايرسلا ملع :اهنمو

 باذع يف وه نم ملعو ءمدقت امك كلذك اهلهأ يف رانلا نايرسو ءنآلا نم اهلهأ

 .نيفلكملا رئاس نم هل باذع ال نمو «نيباذع يف وه نمو ءدحاو

 ريغ ناسنإلا بحي نأ تبجوأ ىتلا بابسألا ملع :هنمو ةّبحملا ملع :اهلمو

 .هريغال ماودلا ىلع نسحملا وه هنأ عم هللا

 اذابو ءمهقطني ْنَمو «مئاهبلاو لافطألا قطن نيأ نمو .قطنلا ملع :اهنمو

 .”حاصفإلا لبق لافطألا قطني

 لمأت نم :«زيربإلا» يف كرابملا نب دمحأ ةمالعلا هنع هانركذ ايف غابدلا زيزعلا دبع يديس لاق )١(

 بسو ؛مهمالك يف اريثك [حاورألاو ةكئالملا ةغل يه يتلا] ةينايرسلا دجو راغصلا نايبصلا مالك

 رغصلا يف هدالوأ ثدحي ليلا مدآ ناكف ءرجحلا يف شقنلاك رغصلا يف ءيشلا ميلعت نأ كلذ

 ءًارج ملهو مهدالوأ اهوملعو اهيلع اوأشنف اهب براشملاو لكآملا عاونأ مه ىمسيو اهب مهتكسيو

 اهنم راغصلا دنع ىقبو مهمالك يف ءيش رابكلا دنع اهنم قبي مل «تيسونتو اهيف ليدبتلا عقو املف
 .ىقب ام

 كلذ يفو «ىلعألا ألملاب ةقلعتم هحور نإف عاضرلا لاح يف مادام يبصلا نأ وهو رخآ رسو

 تبلغو تآقولا كلذ يف حورلا مكح ةبلغل باذل ريبكلا اهآر ولو «تامانم يبصلا ىري تقولا

 ىرت يبصلا تاذ نأ امكو «ةينايرسلا يه حاورألا ةغل نأ قبس دقو «ريبكلا ىلع تاذلا مكح

 .حورلل مكحلاو ةينايرس ظافلأب قطنت دق كلذكف ,حورلل مكحلاو ةقباسلا تامانملا

 ىلع لدي مسا وهو عيضرلا يبصلا ابي قطني يتلا "غأ» ةظفل ىلاعت هئامسأ نمف :هض لاق»

 ىلإ '...فيطل اي نانح اي عيفر اي يلع اي :لوقي نم ةلزنمب وهف «نانحلاو فطللاو ولعلاو ةعفرلا

 ةيملعلا ةبتكملا .ط زيربإلا رظنا .امههنع هللا يضر غابدلا يديس نع كرابملا نبا هلقن ام رخآ

 (راصن دمحم) .؟7١ص



 اذإ رانلا لهأو ءاهولخد اذإ ةنجلا لهأل لصحت يتلا مولعلا ملع :اهنمو

 .اهولخد

 ,مولعلا ءانتقال ناسنإلا ف يذلا لقعلا ملعو .لقعلا لقع ملع :اهنمو

 .ىوم ا عفدل دجو يذلا لقعلاو

 ملعو .هقمعو هضرعو ملاعلا لوط ةفرعم :هنمو «ينوكلا عاستالا ملع :اهنمو

 .اهءارو امو ضرألا دح

 رصبو عمس كاردإ اه لهو ءاهبتروصو ةعاسلا ملعو «نامزلا يط ملع :اهنمو

 لّمكو هذ قداصلا رفعج هب ققحت نممو ءاسكعو اًدرط ءاجحملا فورح نم اوءاش

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر ءايلوألا

 فلكملا اهب لمعي نأ لبق دوجو اهل لهو ؛ةعورشملا لامعألا روص ملع :اهنمو

 .فلكملا لمع نيع يهو ءاهل دوجو ال وأ

 امو رويطلاو مئاهبلاو ناسنإلا نم قلخلا رئاس نم كولملا بادآ ملع :اهنمو

 ."[ًالامو] ةماعلا هيف مهكراشُي

 ماسجألا مضك « ضعب ىلإ اهضعب ناعملا مض هنمو ءمضلا ملع :اهنمو

 .ةرهاظلا

 ةدمو «ناسنإلا يف ٍةَفص لك ةماقإ ةدمب ملعلا هنمو ؛لاجآلاو دا ملع :اهنمو

 .اهليدبت

 .ًالآم :(أ) يف )١(
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 .هقلخ نيبو ىلاعت هللا نيب ةوادعلا بابسأب ملعلا هنمو «ةوادعلا ملع :اهنمو

 .قحلا ةروصب لطابلا "[روهظ] ملع هنمو ءروهظلا ملع :اهنمو

 "[تايهاملا] دهاش اذإ فشاكملل لصحت يتلا فراعملاو لاوحألا ملع :اهنمو

 .لكلا مسجلا يف اهنايعأ روهظ لبق ملاعلا ةروص نم

 .ةيهلإلا فحصلاب لزنت يتلا ةرفسلا عيمج ءامسأ ةفرعمو ءلسّرلا ملع :اهنمو

 ضوهنلا نم نيلقثلاب تدعق يتلا بابسألا ملع هنمو «طيشنتلا ملع :اهنمو
 مهيلع "مهلسر ةئسلأ ىلع ةداعسلا قيرط '[ىلاعت هتنابإ] دعب «مهتداعس هيف ام ىلإ

 .مالسلاو ةالصلا

 ٌدحاو وه ةفلتخم تاّينيأ يف ىلاعت هللا ةينونيك ملع هنمو ؛تاينونيكلا ملع :اهنمو

 لاح يف ؛هشرع ىلع اًيوتسم هنوك لاح يف ءامعلا يف هنوك لاح يف اك |نيأ انعم وهف

 عفترا هب ققحت نّمو ؛مولعلا عسوأ نم وهو «ديرولا لبح نم ناسنإلل برقأ هنوك
 .ملاعلا يف هدنع قلطملا ”[أطخلا]

 .ةصاخ ءاضقلاو لصفلا موي ةيهلإلا ءامسألا تارضح ملع :اهنمو

 .ةدحاو تاَّذلاو ةيهلإلا ءامسألا ددعت ببس ةفرعمو تاددعتلا ملع :اهنمو

 .لبقي ال امم ةلاحتسالا لبقي ام ةفرعمو «تالاحتسالا ملع :اهنمو

 .(ب) نم طقس )١(

 .ًايهملا :() يف )١(

 .ىلاعت هللا ةنابإ :(ب) يف (*)

 .هلسر :(ب) ين (:)

 .باطخلا :(ب) يف (5)
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 ام اودهاش ىتح ءاطغلا مهنع فشُك نَم لهو ءءاطغلا فشك ملع :اهنمو

 .؟ال مأ فيلكتلا مهنع طقسُي اودهاش

 .عجرت اذاملو رطاوخلا رودص ملع :اهنمو

 .اهعاونأب تايتومحرلا ملع :اهنمو

 اذامو ؟ةاكزلا رّمكي اذامو ؟ةالصلا رّمكي اذامو ءبونذلا تارّمكم ملع :اهنمو

 ضئارفلا عيمج اذكهو ؟داهجلا رّفكي اذامو ؟جحلا رّمكي اذامو ؟موصلا رّفكي

 .لفاونلاو

 .هقرافي امو مولعلا نم هربق يف دبعلا عم ىقبي ام ملع :اهنمو

 لخدَي نم ددع ةفرعمب ققحت هملع نمو «ملاعلا يف لوصألا ددعت ملع :اهنمو

 ىلع ال دوهشلاو فشكلا قيرط ىلع :كلذب ينعأو «”ةئيلا ملع :اهنمو
 ل 0 ٠ 1ع

 ةميخ وأ ةميخ يف ًةركأ ىه لهو «؟ةميخلا هبش وأ ةركألا هبش ءاسلا لهو «ديلقتلا

 دوهشلا نإف ؟ةكرحتم وأ ةنكاس ءامسلا لهو ءاهنارودل ضرألا رودتف ؟ةركأ ف

 .هنم قحلا يف "هانركذ ام عيمج يطعي

 دعولا نود ةئيشملا ديعولا لبق لو ءديعولاو دعولاو ةيهإلا ةئيشملا ملع :اهنمو

 .ىهلإ ٌرابخإ امهالكو اهلهأل رانلا يف دولخلا رمأ يف

 .مئادلا عارتخالا ملع :اهنمو

 .ةبشا :(ب) ف )١(

 قحلا هانركذ ام عيمج يف يطعي دوهشلا نإف :اهباوص لعلو «نيلصألا يف ةبرطضم ةرابعلا هذه )١(

 .ةنم

 هما



 اهاوزب يتلا هتروص داسف نامز ىلإ ءىشلا ءاقب وهو ءايشألا رامعإ ملع :اهنمو

 .اًناويح وأ اًنابن وأ ناك اًدامج هقحتسي ناك] يذلا مسالا هنع لوزي

 "[.رؤدلا ملع :اهنمو

 (هئارصني وأ هنادوهم 5[هاوبأف] ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك درو «”[دقو]

 ةلزنم هركف ثيح نم انه لقعلا لزني لهو ؟لوألا رفكلا ءاج نيأ نمف ؛ثيدحلا

 .“ادع كرشلا تابثإ ىلإ هترطف نم هرظن هجرخأ دق صخشلا اذه نوك يف نيوبألا

 يف الإ ءيش لك يف هّبر سيلبإ عاطأ الو ءيصاعملاو تاعاطلا ملع :اهنمو

 وهو ؛ىبأ :سيلبإ يفو .ىصع :مدآ يف لاق اذاملو «مالسلاو ةالصلا هيلع مدآل دوجسلا

 .قيقد ملع

 يف سيلو «ملاعلا عيمج محَر هب ىقحت نّمو «ةيهلإلا ةمحرلا عاستا ملع :اهنمو
 .ملاعلا عيمج نم همحر نم ددعب هبحاص محري ىلاعت هللا نإف «هنم اًعفن رثكأ مولعلا

 « ميِظَعْلا لّضفلا وذ ُهَّلَآَو ُءاَشَي نم ِهيِتْؤُي هللا ُلْضَف َكِلَذ 8:ىلاعت هللا لاق

 .(؟١:ديدحلا)

 نم اهلّمأت نَم الكا رضخلا مولع نم الع رشع ىدحإو ملع ةئاعبرأ :اهنمو
 نم دحأ اهعضي مل ,نيعمجأ قلخلا عم بدألا كلسو ءائيقي هلهج َمِلَع ,ملعلل نيعدملا

 .(ب) نم طقس )١(

 .ىنعملا ةماقتسال نيتفوقعملا نيبام (؟)

 .خاسنلا فرصت نم هلعلف نحل نم هيف اع ًالضف ظفللا اذه دجن ملو هاوبأ نكلو :طوطخملاب (”)

 :((0579/4) دودو بأو ؛(50417/54) ماس مو )157/1١(.: يراخبلا هاور (5)

 .(14//1149)يذمرتلاو

 .«ًادمع» وأ ؛اودع» باوصلا لعلو (ب) نم هانتبثأ امو .مدع :(أ) يف (0)
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 ضوخلا نع ًالضف ءاّسا اهل يركذ لبق ءاملعلا نم دحأ ملعي امو ؛هباتك يف ءايلوألا

 نم ىِددَهَيُهللاَو 9:"[ىلاعت لاق] نيركنملا ىلع ةقفشلا ةوق "[اهركذ] ىلع ينلمح ءاهيف

 .(117ةةرقبلا) 4 مقَتْسُم طم ىإإ ُءاَشَي

 لخد نَم ملعلا بلاط بادآ نم ةلمج نايب قيفوتلا هللابو لوقأف كلذ رّرقت اذإ

 نيدهتجملا عيمجو مالكو ديو هللا لوسر مالك مهف ىلإ ىلاعت هللا ءاش نإ لصو اهنم
 عمسلاب اهلك ةيعرشلا رماوألا ىقلتي نأ ءاهمهأ وهو ءاهنمف نيعمجأ مهنع هللا يضر

 «ليوأت الو توص عفر الو ٍلادج الو ثحب ريغ نم هلي هلوسرلو ىلاعت هلل ةعاطلاو

 ىقبيل «هيف ىنعملل رصح ريغ نم هب لمعو هب لاق يناعملا نم هيلع ىلاعت هللا هعلطأ اف

 يتلا ةقيقدلا يناعما نم هيلع ىلاعت هللا هعلطُي ملامو ءرخآ مكح يف هب جاجتحالا هريخل

 مّهفتي "[فقي] الو «ىلاعت هللا ىلإ هرمأ لكي نوفراعلاو نودهتجملا ةمئألا اهجرختسا

 صاخ كلذ اهنإو «ةعيرشلا رارسأ يف هل مدّق ال ركفلا نإف ءرظنلا ناعمإو ركفلاب هيف
 .نيعمجأ - مهنع هللا ىضر - نيفراعلا لّمُك نم يهلإلا فيرعتلاو فشكلا لهأب

 روسلا لئاوأ فورحلاو تافصلا تايآو نآرقلا نم هباشتملا يف ٌموق ضاخ دقو

 مهيلع هلسر عمو للاعت هللا عم بدألا مه ىلوألا ناكو ءاوّلضف ءمهونقعب كلذ ريغو

 مسقنا دقو «ىلاعت هللاب قلخلا ملعأ مهو «ليوأت الب اهب اوءاج مهنإف «مالسلاو ةالصلا

 مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا يف تنّعَط ةفئاطف «ةريثك فئاوط ىلع ”[نولوؤملا]

 .نيرسخألا نم ءالؤهو ماهوألاو لايخلا ناطلس تحت مهتلعجف

 ىلع باطخلا يف اولَّرنت مهنكل كو هللاب سانلا ملعأ لسرلا نإ :اولاق ٌةفئاطو

 .اه ىركذ :(أ) ين )١(

 .(ب) يف سيل 0)

 .(أ) يف سيل (؟)

 .(أ) يف سيل (5)
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 ىلاعت هللا اوبّذك ءالؤهف ؛ٌناحم هنإف هسفن يف هيلع رمألا وه ام ىلع ال سانلا ماهفأ ردق

 .ةرابع نسحب هسفن ىلإ ىلاعت هبسن |يف هلسرو

 اذكو اذك مالكلا اذهب دارملا امنإو «ةرابعلا يف لّزنتلاب لوقن ال :اولاق ٌةفئاطو

 ىلع اومّكحت ءالؤهف ؛ةفوصتملا نم نيرصاقلا ضعب هيلع (ى «ةماعلا همهفت ام نود
 .هسفن ىلع هب مكحي مل اهب ىلاعت هلل

 دح ىلع ىنعم هل لقعن نأ ريغ نم ءاج امك مالكلا اذهب نمؤن :اولاق ٌةفئاطو

 هيلإ فصولا اذه ةبسنو انّرضي ال ظفللا اذهب ناميإلا نإف لي هلوسرو ىلاعت هللا ملع

 تافصلا قيرط نم اندنع ةلوهجم ىلاعت هتاذ نأ امك ءاندنع ةلوهجم ىلاعتو هناحبس

 نمؤنو .هسفن هب فصو ام ملسنلف لصألا وه ىلاعت هللاب لهجلاو ءبلسلاو ةيرشبلا

 ؛اًثبع انبطاخخ ىلاعت هللا نإ :لوقي مهلاح ناسل ءالؤهف «هسفن ىلع هلاق اهب هملع ىلع هب

 .مهفن ال (ب انبطاخ هنأل

 انفقو رومأب هللا تعن يف انانآ هنكلو انلوسر قدص يف كشن ال :اولاق ٌةفئاطو

 هثودح ىلإ كلذ ىَّدأ ءانسوفن ىلع اهلمحن اى ىلاعت هيلع اهانلمحو اهرهاظ دنع

 اهب ىدعتن ةوق اندنع سيلو هلإ هنأ ةعطاقلا ةلدألاب تبث دقو ءالِإ هنوك لاوزو

 .رئاظنلا نم ىنعملا هيلإ فرصني ام ىلع انلّوأف ءرهاوظلا

 ال ءاهباوبأ ريغ نم رومألا ةفرعم اوبلط ةلوقعم لوقع باحصأ ءالؤه لكو
 مهف دارأ نمف «"ي دمحم َةّنس الو ىلاعت هللا مالك سفنل ردصتلا مهنم دحأب قيلي

 ربكألا خيشلا مالك نم اهماتب ه5 ينارعشلا بطقلا اهلقن فئاوطلا هذهل ةبوسنملا ءارآلا هذه )١(

 :نيمهم نيرمأل هيبنتلا يغبني هنأ الإ ءرشع نماثلا ثحبملا ءلوألا ءزجلا ءرهاوجلاو تيقاويلا يف

 تايآل ليوأتلا مدع نأ نايب يف» هنأب ثحبملا اذهل نونع ه# ينارعشلا مامإلا نأ :لوألا

 ليوأتلا مدع نم فيخ نإ الإ ؛مهنع ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا هيلع ىرج ايك ىلوأ تافصلا

 ةرعاسشألا ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةحماسمو ليوأتلل ًاباب حتفت ةريخألا ةرابعلاف - «ليس امك روظحم

 مك



 تابثإ يغبنيف ؛دئاقعلا يف ةرخأتملا مامإلا تافلؤم نم تيقاويلاو .هيلإ مهثوجل يف مهنع هللا يضر

 كرابت قحلا هيزنت داقتعا عم ةدعاقلا وه ليوأتلا مدع نوك عم ةرورضلا دنع ليوأتلل هزيوجت

 .كلذ ريغو قاسو مدقو دي نم هيبشتلل ةمهوملا ظافلألا رهاظ نع ىلاعتو

 بابلا ىلإ كلذ بسنو ةرابعلا يف لزنتلاب لوقلا ربكألا خيشلا نع ثحبملا لقن هنأ :يناثلا

 انزربأو هدئاوف ةرثكل - هلوط عم - هماهتب لقنلا درون نأ انبجأ دقو «ةيكملا تاحوتفلا نم ثلاثلا

 :رظنيلف هنم دهاشلا عضاوم ةعابطلا يف

 ىلع ليوأتلاب الإ ةهبشملا نم لض نم لض ام هنأ ملعا ًاضيأ اهنم ثلاثلا بابلا يف لاقو

 لهجلا ىلإ كلذ مهداقف هيزنتلا نم لجو زع هلل بجي اهيف رظن ريغ نم ماهفألا ىلإ قبسي ام بسح
 مهنم لودع ريغ نم تءاج ام ىلع رابخألاو تايآلا اوكرتو ةمالسلا اوبلط مهنأ ولو حيرصلا

 هلْكِمُك سيل » مهيفكي ناكو اوحلف هلوسرو هللا ىلإ كلذ ملع اولكوو ةتبلا ءيش ىلإ اهيف
 هسسفن نع ىفن دق ىلاعت هللا نإ اولاق هيبشتلا رهاظ ثيدح مهءاج ىتمف ١١(. :ىروشلا) 4 « نش

 ئجو هيزنتلا هوجو نم اهجو ربخلا كلذل نأ الإ ىقب اف 4 ٌءََن -هلْئِمَك سيل »ب هيبشتلا
 .هناسلب نآرقلا لزن يذلا يبرعلا مهفل كلذ

 دنع اهدجت اهنإو أدبأ هيبشتلا يف اصن نوكت ةنس الو باتك يف ةظفل طق دجت ال كنأ ىلع

 لمحف هيزنتلا ىلإ يدؤي ام اهنمو هيبشتلا مهوت ىلإ هرهاظ يدؤي ام اهنم اهوجو لمتحت برعلا
 ىلع روج هليوأت يف كلذ دعب ذخأي هنإ مث هيبشتلا ىلإ يدؤي يذلا هجولا ىلع ظفللا كلذ لوأثملا

 تافص ىلع يدعتلا نم ًاضيأ كلذ يف ام عم ناسللا يف هعضو هيطعي اهب هقح هفوي مل ذإ ظفللا كلذ
 ىطعي تدرو ثيداحأ ضعب كل درون نحنو لاق هلالجب قيلي ال ام هيلع لمح ثيح ىلاعت هللا

 ْ .كل هركذأ ملام اهيلع سبقتل هيف صنب تسيلو هيبشتلا اهرهاظ
 عضولا هيضتقي اب لقعلا رظن نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب نمؤملا بلق ثيدح كلذ نمف

 ام برعلا لوقت ةمعنلا ىلعو ةحراجلا ىلع قلطي ًاكرتشم ًاظفل عبصألا دجوف زاجملاو ةقيقحلا نم

 يأبف نسحلا رثألاو ةمعنلا ىلعو ةحراجلا ىلع قلطي عبصألا ناك اذإف هلام ىلع نالف عبصأ نسحأ

 كلذ لوؤي دبعلا نأ امإف هيزنتلا هجو كرتيو كلذ يف صن هنأك ةحراجلا ىلع عبصألا لمحي هجو

 وأ يبن نم كلذ قحلا هفّرع نم ىلإو هللا ىلإ كلذ ملع لكيو تكسي نأ امإو هيزنتلاب قيلي ام ىلع
 لب توكسلا انل لحي الف يعدب انل موقي نأ الإ مهللا دبالو ةحراجلا يفن طرشب نكل مهلم يلو

 نيلئاقلا عم انل عقي امك هتجح ضحدن ىتح هيزنتلا نم ظفللا كلذ هلمتحي ام نيبن نأ انيلع بجي
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 نيتمعن نيب نمؤملا بلق ريرقتلا اذه نم قح لا لهأ بهذم ىلع ثيدحلا ىنعم نأ ملعف ميسجتلاب
 .ملعا هللاو دادمإلا ةمعنو داجيإلا ةمعن امهو نمحرلا معن نم

 ةَمسيِْلا موي هَمَصنَق اًميِمَج يضل ):ىلاعت هلوق يف نيميلاو ةضبقلا كلذ نمو

 عضو نم فرعف عضولا هيضتقي اب لقعلا رظن (107 :رمزلا) 4 ءِهِيِمَيِب ٌتيوَظم ُْتموَمَّسلَأَو
 ةضبق يف الف لاقي (ىك هفيرصت تحت ينعي هتضبق يف هلك دوجولا نأ ةيآلا ىنعم نأ يبرعلا ناسللا

 ريغ ال هيف ضام همكحو هرمأ |هنإو ةتبلا ءيش هنم هتحراج دي يف سيلو يمكح تحت هنأ ديري يدي

 لقعلا لدع ىلاعت هللا ىلع ةحراجلا تلاحتسا الف هيلع تضبقو ًايسح هدي هتكلم ام همكح لثم

 امأو ىلاعت قح ا فيرصت ةضبق يف ةرخآلاو ايندلا ملاع نأ وهو اهتدئاف وأ اهانعمو ةضبقلا حور ىلإ

 ةوق ةداعلا يف ىوقت ال راسيلا ذإ يوقلا قلطملا فيرصتلا لحم نيميلا نأل اهركذ امنإف هنيميب هلوق

 ىلإ ىنعملا لصوف لعفلا نم ةردقلا نكمت ىلإ ةراشإ وهف يطلا نم نكمتلا نع نيميلا ىنكف نيميلا

 .ملعا هللاو لوبقلاب اهل يقلتلا ىلإ مهبولق عراستو اهنوفرعي ظافلأب برعلا ماهفأ
 نم الإ عقيال بجعتلا ىأرف لقعلا رظن بضغلاو حرفلاو كحضلاو بجعتلا كلذ نمو

 كلذكو هنم بجعتلا هل حصي كانهو كلذ لبق نم ملع هب هل نكي ل بجعتملا ىلع درو دوجوم

 ريخأ يذلا رمألا كلذل قلاخلا وه هنأل هللا ىلع لاحم كلذ نأ مولعمو حرفلاو كحضلا يف لوقلا

 لوقعلل لزنت وه انإ كلذ لثم نأ ىلإ ىنعملا عجرف هل حرفي وأ هلجأل كحضي وأ هنم بجعتي نأ

 انبر بجعي) ثيدح يف (ى اهنم بجعتلا عقو يتلا ةفصلا كلت بحاص فرش اهباحصأل رهظيل
 حرفلا لمح حصيو :لاقق ؛هتوهش ناروث عم الثم انزلا يف عقي ال يأ (ةوبص هل سيل باش نم

 قلخلا قح يف وه اى قحلا بناج يف كلذ لمح نإف رمألا كلذل لوبقلا لع كحضلاو اضرلاو

 .لاحم

 كلذو يهنلا ين هيلع قحلا بضغ يذلا دبعلا كلذ عوقو نع ةيانك وهف بضغلا امأو

 كلذ نم بوتيو هبر رفغتسيو دبعلا فاخيف هرثأ وه ذإ بضغلا بقعي ماقتنالا نأ دبعلا فرعيل
 دابعلا ىلع تازيزعتلاو دودحلا ةماقإ وه يملإلا بضغلاب دارملا مهضعب لاقو هيف عقو يذلا رمألا

 هدابع لاعفأل قلاخ هنإف لاحم كلذ نإف ناهذألا ىلإ ردابتي ام ىلع هلمح حصياال و رادلا هذه يف

 ىلع نوكيف يورخألا بضغلا امأو ,مهيلع بضغي ىتح هدارم مهريغ ىلع لعف مهنم عقي فيكف

 نيدحوملا عيمج ىلاعت هللا لخديو ةمايقلا مويب يضقنيف مهريغ ىلع بضغلا امأ ؛ةصاخ رانلا لهأ

 .مهفاف ةنجلا

 - اما



 قح يف هلمح مكح ىلع ىلاعت قحلا قح يف كلذ لمح زوجي ال هنأ مولعمو نايسنلا كلذ نمو
 هتمحر نوكل كلملا دنع نييسنملاك اوناك يضقني ال رافكلا باذع ناك امل نكل لاحم كلذ نإف قلخلا

 هرثأ هب دارملا قحلا ةهج يف دراولا ةيرخسلاو ءازهتسالاو ركملا ىنعم كلذ نم برقيو مهلانت ال

 .ملعا هللاو رخاسلاو ئزهتسملاو ركاملا ةلماعم مهلماعي هنأو

 لبق نم ينيتأي نمحرلا سفن دجأ ينأ ثيدح وحن يف ءافلا حتفب سفنلا ظفل (كلذ نمو)

 لاققو سفنتملا مسجلا نم جراخلا ءاوطا وه يذلا سفنلا نع هزنم ىلاعت قحلا نأ مولعمو نميلا

 لازو نميلا لبق نم هوتأ نيح راصنألاب ي هنع سفن ىلاعت هللا نإف سيفنتلا سفنلاب دارملا مهضعب
 ةمحر لا يطعت ال يتلا ءاسألا نم هريغ نود نمحرلا مسالل سفنلا ةفاضإ هيلع لديو لاق مهم هبرك

 .ىهتنا

 هللضي مث زاجملا يف هبهذم ربكألا خيشلا نم ذخأي ةيميت نبا
 نبا نيدلا يم يديس ءارآ ضعب نم دافتسا ةيميت نبا نأ ةعلاطملاو ثحبلاب انل حال دقو

 «بكرم دوحج اذهو ربكألا خيشلا بتك نم هلقن ىلع صنلا لهاجتو هرفكو هلالضب لاق مث يبرع
 ىلع همالك لمحيو رذعلا هل سمتلي نأ ربكألا خيشلا مالك نم سبتقي هسفن ىأر ذإ هب ىلوأ ناك اهف

 نوك ىلع هاواتف نم عضاوم ةدع يف ةيميت نبا صن هيلإ انبهذ ام دضعيو .ةعيرشلا قفاوت لماحم

 بتك يف سيل ام دئاوفلا نم هبتك يف نأو «مالسإلل دوجولا ةدحو يف نيملكتملا برقأ يبرع نبا

 رمألا سفن اوسدح مهنإ اولاقو انوقفاوف نيداج ملع بالط ىلع رمألا اذه انضرع دقو .هريغ

 .نيدلا يحم خيشلا بتك نم تادافإلا هذه ةيميت نبا مالك يف اودجوو

 نع رهاوجلاو تيقاويلا نم رشع نماثلا ثحبملا يف ينارعشلا مامإلا هلقن يذلا يلاتلا صنلاو

 يف تأت يتلا "فشكلا لهأ" ةرابع هنم فذح ول «راونألا حقاولا ىمسملا ربكألا خيشلا باتك

 نبال «ةلسرملا قعاوصلا» وأ ةيميت نبال «ةيمهجلا سيسأت ضقن» يف أرقي هسفن ءرملا نظل هردص

 :دوصقملا صنلا وه اذهو .ميقلا

 زاجم برعلا مالك يف فشكلا لهأ دنع سيل هنأ ملعا راونألا حقاول هباتك يف خيشلا لاق

 ةردقلا دي اوعضوف هل اهوعضو امل ةقيقح مهظافلأ اوعضو مهنأ كلذو ةقيقح وه امنإ ًالصأ

 كلذ يف اوزوجت مهنأ ىعدا نمو اذكهو فورعملل فورعملا دبو ةحراجلل ةحراجلا ديو ةردقلل

 - هيلإ هل ليبس الو ليلدلا هيلعف
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 ؛ماكحألا نم مكح يف لاكشإ هدنع ىقبي ال ثيحب كي هلوسر مالكو ىلاعت هللا مالك

 هتدايق هيلإ مْلسي دشرم خيش دي ىلع رابغلاو أدصلا نم هبلق ةآرم ءالج ىلع لمعيلف

 ىرثلا ىلإ شرعلا نم اهيف عبطنا هلك دوجولا اهلباق ول.ثيحب .هبلق ةآرم يلجنت ىتح
 مامإلا يف ىلاعت هللا هاصحأ دق ءيش لك نأل ؛ىلاعت هللا نع ىلاعت هللا مالك رَّسفي ريصيف

 .ُكش الب ناوكألا ةلمج نم وهو «نيبملا

 ةروص ةليللا كتروص تيأر : يماطسبلا ديزي يبأل ةرم ٌلجر لاق دقو
 .انأ كنأ تبسحف كسفن ةروص تيأرف .دوجولا ةآرم ينأل تقدص :هل لاقف ريزنخ

 .مالسلاو ءاّدبأ هلقعل دّلقم وهو ٍدبع بلق نم لاكشإلا لوزي الف :ةلمجلابو

 هنإف ءايندلا يف ٌةبغر مهّلقأ نع ملعلا ذخأيو ءاملعلا لاوحأ يف رظني نأ :اهنمو

 .نيدلا يف ًالاكشإ لقأو '[اًبلق] رونأ

 يف عمج نّمع ملعلا ذخؤَي فيكف ذ“«ةئيطخ لك سأر ايندلا ٌبح» :5 لاق دقو

 لوسر ةرضحو هللا ةرضح لوخد نم عنّمو ءاهلك دوجولا تائيطخ لك سأر هبلق

 ىلإ هيف جتحي مل نمو ؛همالك ”[و هللا لوسر ةرضحو همالك هللا ةرضح نإف] يي هللا

 مالك مهفيالو كلذل لمؤُي ال ءاهقفلا بلاغك ايندلا يف بغر نّمو «ريسفت الو ليوأت

 اذه اوعضوف ًادسأ ىمسي عاجش لك نأ مهناسل يف ةقيقح هذه اوعضو دسأ نالف اولاق املو <

 ديلا ركذ نم ةنسلاو باتكلا يف ءاج ام لك نأ لقاعلا ملعي انه نمو ًازاجم ال ةقيقح قالطإلا

 فاك وأ لثملا ظفلب نوكي امنإ هيبشتلا اذإ ءيش يف هيبشتلاب يضقي ال كلذ وحنو بنجلاو نيعلاو
 اهب تاذ لك ىلإ تءاج ىتم ذئنيح اهبسننف «كارتشا ظافلأ وه امنإ نيرمألا نيذه ادع امو ةفصلا

 (راصن دمحم) .ىهتنا تاذلا كلت ةقيقح ةقيقح هيطعت

 .انلق :«(ب) ين )١(

 .(177 /7) ريدقلا ضيف يف يوانملاو .(2784 /5) ةيلحلا يف ميعن وبأ هاور (7)

 .(أ) نم طقس (*)



 .باتكلا ةبطخ يف هنايب مّدقت امك قيضلا قلغملا مالكلاب هل رّسف نأ الإ هِي عراشلا

 مهيبن ةثرو مهنأ مكؤاملع معزي فيك :هيقفل لوقي اًيئارصن ًةرم تعمس دقو 2

 :هيقفلا هل لاقف ءاننابهرو ”[انكراطب] هيف دهز ايف نوبغري مهو .مهنيد راصنأو

 ؟فيك

 مهنع عطق ولو ءايندلا نم اًضرع مهنيد رئاعش ةماقإ يف نوذخأي مهنأل :لاقف

 عيمجب نوموقي نابهرلاو نيسيسقلا عيمجو ءاهولعفي ملو اهولطعل ضرعلا كلذ

 اومزع ولو ءدحاولا سلفلا دحأ مهنم ذخأي ال ميلعتو ةباطخو ةمامإ نم اننيد رئاعش

 .ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا هب بلطأ ام ىلع اًرجأ ذخآ فيك :لوقيو «كلذب هيلع

 .مكئالع قيدصت مدعو «مهمر هب مهدعو امب مهناميإو انباحصأ نيقي ةوق رظناف

 « قْبَوُرْيَح هلآ َدنِع اَمَو »:مهيبن هب ربخأ |يف مهبر اوقّدص ول مهنإف ؛مهنيقي فعضو
 .ايندلا نم يضرب مهتابرق اوعاب ام «(03:ىروشلا)

 توميو مهنيد راصنأ مهنأ مهاوعد نيأف ؛مكلاحو انلاح نيب ٌميظع ٌقرفف

 انكرتب نم كلذ عقو ولو «رثكأو رانيد فلألا هدعب دجويف ملاعلا وأ مهنم هيقفلا

 .هيلع لَصُن مو هانمجرل

 رانيد ىلع تيبي الأ هطرش :لاقف ؟ةفصلا هذبب مككرطب لهو :هيقفلا هل لاقف

 كلذ يف نودتقي ال مكؤاملع ناك اذإف مكيبن ٍلاح نع انيلإ لقت كلذكو .مهرد الو

 .انكرطب ةبتر ىلع يشملا نم لقأ الف مهّيبنب

 رطاوخلا ةرثك نيفراعلا ضعب ىلإ ىكتشا ءارقفلا ضعب نأ هت انخيش ينربخأو
 :لاقف ؟هتنبا يه امو :لاقف .كترايز رجبم هتنبا قلط :هل لاقف سواسولاو ةيناطيشلا

 :لاقف .كلجأل ةمحر عطقيف كدنع اهروزي الو هتنبا جوزتت نأ يخأ اي ديرتفأ .ايندلا

 .نآلا ةملكلا بتكت امك ًءاط ءاتلا انلدبأ دقو ءانكرثُب :(أ) يف )١(

 ١11١م



 ٌبطاخ وهف ايند هدنع نكي مل نإ :لاقف !؟ايند هدنع سيل نملا ريثك أي هارنف يديس اي
 كلذ لمأتف ءاهب لخدي مل نإو هل ةدوملا باب حتف دقف ناسنإ تنب بطخ نمو ءاه

 .سيفن هنإف

 ظفح ىلإ هتيّلك يقلي الو «لوأف ًالوأ ملع ام لكب لمعلا ىلع عراسي نإ :اهنمو
 ىلع ةالصلاو ركّذلاو نآرقلا ةءارق نم اًدرو هل لعجيلو لمعلا لمهّيو لئاسملا

 سيل رومأل لادجلاو ثحبلا نم ثدحت يتلا دييقتلا ةملظ هنع بهذتل ؛ي هللا لوسر

 حايصلا نم هتوص عطقنيو .ههجو رمحي ىتح ةنَّسلا وأ باتكلا نم اهيف ليلد هدنع

 .نيتفلتخم نيتلم يف اهنأك هبحاص ىلع

 :هيكبي ال ام ملعلا نم يتوأ نم :لوقي "2# يميتلا ميهاربإ يديس ناك دقو
 نإ ظ:لاقو ءاملعلا تعن َكْيَو هللا نأل ؛هب عفتتُي لع َتْوُي مل وهف عوشخلا هب لصحيو

 .(١1/:ءارسإلا) 4 اًدَّجّس نادل َنودكْمِيَلَع تي اَذإ هِلَبَق نم ملل اوُتوأ َنيِل

 هيقف تقملاب سانلا ىلوأ :لوقي "# يناليجلا رداقلا دبع يديس ناكو

 نم ىفك :لوقي ناكو .ه 47 ةنس فسوي نب جاجَحلا سبح يف ينوتو نيعباتلا نم ه ناك )١(
 أوسأ ىلع عماطملا انتلمح :لوقي ناكو .هلمعب لجرلا بجعي نأ لهجلا نم ىفكو «ةيشخلا ملعلا

 .هنم كيدي لسغاف ىلوألا ةريبكتلا يف نواهتي لجرلا تيأر اذإ :لوقي ناكو .عئانصلا

 نب هللا دبع نب ىسوم حلاص يأ نب رداقلا دبع دمحم وبأ بيسنلا بيسحلا ليلجلا ديسلا وه (؟)

 نب ضحلملا هللا دبع نب نوجلا ىسوم نب هللا دبع نب ىسوم نب دواد نب دمحم نب دهازلا ىيحي
 هللا ناوضر «بلاط يأ نب لع نينمؤملا ريمأ نبا هطبسلا نسحل ا نينمؤملا ريمأ نبا «ىنثملا نسحلا

 .نيعمجأ مهيلع ىلاعت

 ىدحإ رمعلا نم هلو «ةئامسمخو نيتسو ىدحإ ةنس ينوُنو «ةثاعبرأو نيعبس ةنس دلو
 .ةنس نوعستو

 ((؟؟ 5) نابصلل راصبألا رونو )223١8/1١« ىربكلا نارعشلا تاقبط :هتمجرت يف رظناو

 دئالقو ءبيغلا حوتفو« رارسألا رسو ؛.(198/5١) تارذشلاو )7/١/5””(« ةرهازلا موجنلاو
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 تكس نإو "[راح] ملكت نإ ؛همهو ىواعدو همعز ريغ ىريال «.لادخلا ريثك.رجاف

 .راخ

 مهدولج نيلت الأ ىلاعت هللا ةرضح نع درطلا لهأ ةمالع نم :لوقي هذ ناكو

 ركذ نم انوعد :لاقف .هيلع اونثأو هرصع ءالع نم اًدحاو هيدي نيب اوركذو

 نم هل سيل :لاقف مالسإلا ءالع نم وهو يديس اي فيك :هل اولاقف درطلا لهأ

 مسا راركت هيلع لقثي َكل5َ هلل ابحم متيأر له :لاقف ؟فيك :اولاقف ءمسالا الإ ملعلا

 دحاولا ىلع ام قشأ ءالؤه :لاقف ءال :اولاقف «كلذب رمأ اذإ هردص قيضيو «هبوبحم

 اهل فرعت ال يتلا ةلأسملا هذه يف وأ ةغللاو وحنلا يف كسرد كرتا :هل لاقي نأ مهنم

 نَم ٌسيلج انأ» :ىلاعت لاق دقو «ةعاس كَ هللا ركذا :لاقُيو .ةّنسلا نم ًاليلد

 ؛هترضح نم ٌدورطم وهف ىلاعت هللا عم ةسلاجملا ىلع ردقي مل نم لكو ."”(ينركذ

 .ةلاح لك ىلع ريخ ملعلاب مهاغتشا يديس اي :اولاقف

 تارضح لهأ يف ال ىلاعت هللا ةرضح لهأ يف انمالك نكلو .حيحص :لاق

 .هؤاسأو هتافص هدوهشم نم نيبو .قحلا ماكحأ هدوهشم نم نيب قرفو .هماكحأ

 دنع الإ قحلا دهشي ال قلخلا نم ماكحألا باحصأ نم وهو تومي مهدحأ نإف

 ذإ ؛مسالا بحاصب عمتجي ىتح ركذَي الف ,تاذلا مساب لغتشا نم فالخب .هتوم

 .ماكحألا فالخب ىّمسملا قرافي ال مسالا

 مجن خيشلا هل لاقف «ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا يزارلا نيدلا رخف خيشلا بلط دقو

 زارطلاو ءرهازلا ضورلاو «ىنابرلا فيسلاو ءرخافملا ةصالخو ءرارسألا ندعمو ءرهاوجلا

 ْ .انقيقحتب اهعيمج .بهذملا

 .برقأ باوصلل هانتبثأ امو ءراخ نيلصألاب )١(

 .هجيرخت مدقت (1)
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 نإ َّدُب ال يديس اي :لاقف كُملِع وه يذلا كمنص ةقرافم قيطت ال :يربكلا نيدلا
 ةولخلا يف حاصف «ملعلا نم هعم ام عيمج هبلسو ةولخلا خيشلا هلخدأف «ىلاعت هللا ءاش

 تنأ نكلو «كقافن مدعو كقدص ينبجعأ :لاقو هجرخأف ءقيطأ ال :هتوص ىلعأب

 .مالسلاو كتّينب ملعأ تنأو كلذ ملعاف ءانفراعم نم ترص

 ةعيرشلا نع اًجراخ مهنيب فالخلا ىري الو ةمئألا عم بدألا مزلي نأ :اهنمو

 هلعج ام لك لعجيلف كلذ ناحتما دارأ نمو .ءايلوألا ضعب نع ةبطخلا يف ّرم اك

 هتيطرشب ليق ام لك :شتفف «هريغ دنع ةيولوألا ةبترم يف اًطرش نيدهتجملا ضعب
 بيترتلاو ةّينلا طارتشاب لوقلاكو «قلطملا ءاملاب ةراهطلا طارتشاب لوقلاك «ىلوأ هدجت
 وحنو «لادتعالاو ةحتافلا ةءارق بوجوب طرشلاكو ءءوضولا يف ةالاوملاو ةيمستلاو

 .هقفلا باوبأ رئاس يف كلذ

 لاحملا ضرفي ناك ,دوجولا يف عقت مل لئاسم ريرحت يف هرمع عّيضي الأ :اهنمو

 .هنع بيجيو ؛ردانلا وأ

 ال اهب لاغتشالا نم كلذ نوُدعي مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا ناك دقو

 .نكي مل امع اولأست ال :لوقي ه# باطخلا نب رمع ناّكو

 نع ٌدحأ مهلأس اذإ مهريغو نايفسو «ةعيبرو «عيكوو ه# رساي نب رامع ناكو

 .هنع اوضرعأ ءال :لاق نإف ؟تعقو له :نولوقي ٍةلأسم

 مويلا ىلإ شاع ول هنأ لامتحال تام دهتجم لوقب لمعلا ىلاعت هللا لهأ عنم دقو

 ."ذو هللا لوسر الإ هتوم دعب دحأ مالكب ملعي الف عجر اهبر

 ذخألاو داهتجالا مهلف ةعيرشلا رارسأ ىلع هللا مهعلطأ نيذلا ءايلوألا مالكلا اذهب دوصقملا )١(

 .نيدلقملا ماوعلا دوصقملا سيلو ةرشابم اهنيع نم
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 نإ :لاقف .كلذ هغلبف تباث نب ديز سلجم يف اهعمس ءايشأ مهضعب بتك دقو

 هوعمس ام لعلو ؟اًدغ هنع عجرأ دق اًيأر ينع نوبتكي فيك ءنوعجار هيلإ اّنإو هلل

 .دهتجأ |منإ ينإف أطخ هلك ينم

 .مالسلاو «سيفن يف الإ هفرصي ال اًسيفن هدنع هتقو ناك نّمف :ةلمجلابو

 اوقرغتساو ءمههقفت ّنمز مهيلع لوط ىتح ءاهقفلا هلفغأ ٌرمأ وهو :اهنمو

 هموهفمو هقوطنمو اًضعب مهضعب مالك بيكارت مهفب مهلاغتشا وهو .هيف مهرامعأ
 اوكرت ولو «ةرّهطملا اهرارسأ مهف نعو «ةموصعملا قحلا ةعيرشلا نع اودعب ىتح

 ايندلا يف مهيلع جرح الف هنم ءيشب اولمعي ملو 5 هللا لوسر ريغ مالك عيمج
 :لاوحأ ةثالث نع اولخت ال ءاملعلا لاوقأ عيمجو ةبطخلا يف ”[رم] (ى «ةرخآلاو

 .امل يكاحلاك دهتجملاو «ةنسلل ةّنملاف ةدراولا ةنّسلا حيرص قفاوي نأ ام

 .ةّنسلاب لمعيو كرتتف ةنّسلا حيرص فلاخي نأ اّمإو

 اهكرتو اهلعف نع فقولا اهاوحأ نسحأف ءاهتفلاخم الو اهتقفاوم رهظَي الأ اّمإو

 شيشحلا لامعتسا عنمب لوقلاك «نيدلا يف طايتحالا ىلإ ةلئام نوكت نأ الإ ءءاوس

 ةعيرشلا حّرصت مل ولو حجرأ ٍلئنيح اهب لمعلاف ركسُي الو رّدخي ام رئاسو جنبلاو

 .كلذب

 هللا مهدّبعَت يتلا ماكحألا "[للع] مهفب لاغتشالا :اًضيأ مهيلع لوط امتو
 َوُلوَُيَف اوُرَفَك َنيِذَّلأ امأَو »9:ىلاعت لاق .كلذ بلط ىلاعت هللا مذ دقو ءاهب ىلاعت

 .11(5 :ةرقبلا) 4 لَكُم اَدّهِ ُهَّلأ كاَرأ آَذاَم

 .(أ) نم طقس )١(

 .(أ) نم طقس (؟)

 ثيح اننامز يف امأ «ةرهطملا ةعيرشلا يف ٌنعط نكي مل نيح مامإلا رصع ىلإ رظنلاب مالكلا اذه ()

 «نامزألا ريغتب نيللعتم سانلا ةايحل اهتبسانمل ًاضقنو ةعيرشلا ماكحأ يف ًانعط ءاوهألا لهأ بلاكت
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 ؛ضحبم ٌدبعت وهف هتهج نم ًاليلعت عراشلا هل رهظُي مل لمع لك نأ ىفخي ال مث
 ءاهترمثو ةلعلا كلت ةمكح هلمع ىلع دبعلل ثعابلا نوكي امبر َلَّلُع اذإ لمعلا نأل

 ًالاثتما يهنلا بانتجاو رمألا لاثتما هنأش امنإ دبعلا نإف «ةيدوبعلا بادآ نع جرخيف

 ايو ءسايقلاب لمعلا بوجو ىلإ ءاملعلا نم للعلا عبّتي نم ىَّدأ دقو ءريغ ال هللا رمأل

 حيرص صنب الإ نوكي ال بوجولاو ةعيرشلا يف هب لمعلا بجوأ نم !يرعش تيل

 ا .بوجولا نم ًالاح فخأ ناكل بابحتساب وأ زاوجب اولاق ولو عراشلا نم

 :ينعي «نيدلا نم سيل سايقلا ريثك :لوقي - هللا همحر - نيمرحلا مامإ ناكو

 .طابنتسالاب ءالعلا نيد وهف الإو ْدْيَو هللا لوسر نع اًحيرص دراولا نيدلا نم سيل
 .مهودلقم ذخأ هبو

 مكح ةدايز يبنب سيل نمت ىلاعت هللا ماكحأ يف سايقلا :لوقي ه5 انخيش ناكو

 درط ديري ال دك هللا لعل كيردُي امو «"[ةلع] ٌدرط هنإف «يأرلاب ىلاعت هللا نيد يف
 ءاهدرط هتمأل نربي ناكف هي هللا لوسر ناسل ىلع اهنع نابأل اهدارأ ولو ةّلعلا كلت

 اهجرختسُي ةلعب كّنظ (مف ءةيضق يف اهيلع كي عراشلا ّصن امم ةلعلا تناك اذإ اذه

 اذهف ءاهدرطي اهاّيِإ هطابنتسا دعب مث ءعراشلا اهركذي نأ ريغ نم هرظنو همهفب هيقفلا

 مهروعش يفو لب مهريكفتو مهشياعم يف مهرثأتو سانلا ريغتب لب نامزلا ريغتب وه سيلو
 ارمأ اهماكحأ يف ةعيرشلا ةمكح بلط نوكي اذه اننامز يف - يناملعلا برغلاب مهيساسحأو

 نع ريدجو .سانلا ةايح مظنت يتلا اهماكحأل ًاظفحو نعاطملا نم ةعيرشلا نع ًاعافد ًايرورض
 ةنماكلا ةمكحلا نم ريثك دري مهبتك يفف «نيفشاكملا نيفراعلا هللا لهأ مالكب نيعتسي نأ كلذ لعف

 نيعرشت ا ةيفوصسلا ةداسلا قيرط كولس ىلع مهتيلكب نولبقي نمل جاتحي اذه لعلو «ةعيرشلا يف
 مالكلا يف لهاست وأ ضفر وأ عيشت وحن هتديقع غيزت نودو رمزلاو لبطلا ءايعدأ نود نيققحتملا

 (راصن دمحم) .ملعأ ىلاعت هللاو .هدصاقم نايب نود داحتالل مهوملا

 ةلعلا دارطا وه ةلعلا درطو .هللا مهمحر خاسنلا نم رهاظ فيحصت وهو هيلع :نيلصألاب )١(

 .سايقلا قيرطب مكحلا يف نيرمأ نيب ةعماجلا
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 ."هللا هب نذأي مل عرش

 هب مكترمأ دقو الإ ىلاعت هللا ىلإ مكبّرقي اًئيش تكرت ام» :لوقي ف ناك دقو

 ."”(هنع مكتيبن دقو الإ ىلاعت هللا نع مكدعبي اًئيش الو

 دقف ؛هنع ىبن وأ هب هللا رمأ ءيشب حيرصتلا كرت و هللا لوسر نأ معّر نّمف

 .نيدلا نم قرم

 دق ةلاسرلاو ةوبنلا نإ هذ ةفيذحل لاق يي هللا لوسر نإ :حيحصلا يفو

 .”(ٌلوسر الو يدعب ّىبن الف اتعطقنا

 «ةعيرشلا تّرقتساو «ي هللا لوسر تومب ةيهلإلا فيلاكتلا ةدايز تعطقناف

 انتدابع يف دئاز رمأب انرمأ اًدحأ نأ رّدُق ولف ءامهريغو بجاولاو ضرغلا نّييتو

 اكحألا نم عراشلا "[هرمأي] اع "جرخن الف لإ هب يحوأ :لاقو ©[ انتالماعمو]

 قلخلا رمأ نإو «هب انرمأ دق عراشلا ناك .بجاوو ضرفب رمأ نإ يعّدملا اذه نإف

 لعف] "[ ريص] هنأل ؟هيلع هانددرو ةعيرشلا خسن نيع اذه :هل انلق ؛حابم باجيإب

 «ةلأسملا هذه يف ربكألا خيشلل - صاوخلا يلع يديس ينارعشلا مامإلا خيش ةعباتم فاخ ريغ )١(

 نيعوبتملا ةمئألا بهاذم ترج دقو .مالكلا اذه لثمب سايقلا يفني ربكألا خيشلا ناك دقف

 (راصن دمحم) .ملعأ ىلاعت هللاو .ماكحأ نم هنع دلوت اب لمعلاو سايقلاب لوقلا ىلع

 .(517/ /5) بعشلا يفو ؛(77 /1) ىربكلا يف يقهيبلا هاور (؟)

 .(50 ١ /5) هحرش يف يناقرزلاو «(233706 )١7/ رجح نبا هركذ (©)

 .ضايبو طشك هناكمو (أ) نم طقس (:)

 .(أ) يف ةءورقم ريغ ةملك (0)

 .هرمأي :(أ) يف ()

 ريص :(أ) يف (0)

 -2/اة 



 .هب اًرومأم '”[ حابملا

 :لوقيو «ىلاعت هللا نم رمأب الإ ميرحتلاو ليلحتلا ةبترم نم أربتي لي ناك دقو

 .”اهللا مّرح ام مارحلاو هللا لحأ ام لالخلا»
 مد م ومد

 لك «(60:ءاسنلا) 4 َهّللآ َعاطأ ٌدَقَف َلوُسَّرلآ عِطُي نم »:ىلاعت هلوق لوزن دعب اذه

 اًئيش انل هَّدح اع ديزن ال #2 هعم انبدأ نوكي كلذكف د5 هّير عم كي هنم اًبدأ كلذ

 .مهفاف ادحاو

 عم دّيقت ول ناسنإلا نأ دقتعاو كي عراشلا مهيلع عسو |ى ةمألا ىلع ْمّسوو

 الو هيلع جرح الف ءاملعلا هدلو ام عيمجب لمعلا كرتو ؛ةعيرشلا يف اًحيرص دراولا

 يف ّزم اك «ةّنسلا حيرصك هفذح مرحي ٍزئنيح هنإف هيلع ةمألا تعمتجا اذإ الإ «مول

 .عئارشلا نازيم

 ماكحأ يف تدز امل :اهنم سيل ام ةيعرشلا ماكحألا يف دّلَو نمل ةرخآلا يف لاقُيو

 لوسر مأ ؟ي هنم ةمألا حلاصمب ملعأ تنأ له .ناطلس هب لزني ملام كّيبن ةعيرش

 ءيش :هل لاقيف يي هب رمؤي ل هنأ وهو ثلاثلا الإ ىقب |ف ,رفك ِنْيَلوألاب لاق نإف

 .!؟هب ترمأو هتدز ءىبث يألف «هتمأب ةمحر هب رمألا كرتو كي هللا لوسر هب رمؤي ال

 .اًدحاو (ًمكح ةعيرشلا يف دلو نكي مل هنأ دوي ىتح خيبوتلا يف لازي الف

 .ًاحابم ًالعف :(أ) يف )١(

 ريبكلا يف يناربطلاو 7١٠(( /9) ىربكلا يف يقهيبلاو «((31117/7) هجام نبا هاور (؟)

 .(؟5 5177/5١

 لوسر مأ»:هلوق يف لوهجملل ءانبلا ةنيرقب خسانلا نم فرصتو فيحصت وهو رمأي :(أ) يف ()

 .«هغيلبتب ٌرِمأ ام لك غلبي مل هللا

14 



 «لح يف هضرع يف عقو نم لعجي نأ |مهنع هللا يضر سابع نبا عنتما انه نمو

 مّرح دق هللا نإ هيف سيل ام هللا عرش يف ديزأ وأ هللا مّرح ام لحأ نأ هللاب ذوعأ :لاقو

 اًمأو ءالعلا رباكأ بدأ اذه يخأ اي كل هللا رفغ نكلو ءاهّلحأ الف نيملسملا ضارعأ

 ,"(ءايبنألا ةثرو ءاملعلا» :ي هلوقب اولدتساو ماكحألا يف اودّلوو اوساقف مهريغ

 .ماكحألا عيرشت يف الو مهعئارش لمح يف مهتثرو :لاق امو معن

 .”«ماكحألا ءاملعلا» :ي هلوقبو

 نم امهريغو «”«اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةّنس نس نم :ك هلوقبو
 .ثيداحألا

 مهيلع لسّرلاو ءايبنألا لزانم يف ءالعلا نأ» :ربخأ ِ# عراشلا نإ :اولاقو

 عراشلا ربخ نع عيرشت كلذو ؛هلبقو مهنيب دهتجملا مكح ررقو «"«مالسلاو ةالصلا

 .هنذإو

 .موصعم يبن لك نأ اك «عيرشتلا نم "[بيصي] مهنم ٍدهتجم لك :اولاقو

 مه لصحيل ؛عيرشتلاب ةمألا هذه "[تديقت (نإ] :لوقي ه# انخيش ناكو

 ,مهّيبن ىوس مهيلع مدقتي ال ىتح مزعلا هيف مهل تبثو «لسرلا عيرشت نم ٌبيصن

 .ممألا فوفص يف ال لسرلاو ءايبنألا فوفص يف ةمألا هذه ءاملع رشحتف

 )١( هجام نباو «(548 /0) يذمرتلاو «(73110/9) دواد وبأ هاور )١/81(.

 .اذكه هيلع فقأ

 )١5٠/١(. يمرادلاو «(5ا" /5) يذمرتلاو )3١59/4(. ملسم هاور (؟)

 .(1/ا/ /؟) هريسفت يف يبطرقلا هركذ (؟)

 .(أ) نم طقس (45)

 .ُتَدّبْعُت :نوكت نأ زوجيو «نودبعتي :(أ) يف (1)
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 هذه :تلقف ؟هذه كل نيأ نم :لاقف .هقفلا يف ةلأسم 2# انخيشل ةرم تلق دقو

 .ءاملعلا ضعب مالك نم

 .يردأ ال :تلقف ؟ةعيرشلا نم اهذخأ نيأ نم :لاقف

 ؟ال مأ ةعيرشلل قفاوم وهأ يردت ال اب لمعت فيك :لاق

 « َنوُكعَت ال ريك نإ ركذلا َلْهَأ َوُلَعَسَف »:ىلاعتو كرابت هللا لاق امأ :تلقف

 .! ؟(57”:لحنلا)

 |يف ال .هيلع كبك هللا ّصن ايف وه انإ اذه نإف ؛كل ال كيلع كلذ :ء5# لاقف

 .هنع ىلاعت تكس

 مهءأر ال رومألا يف ىلاعت هللا مكح انيلإ اولقنيل الإ ءالعلا لاؤسب ىلاعت انرمأ اف

 اذإ لوقي نأ بدألاف «هيلع علطي ملو هللا مكح نع ءاملعلا نم لئُس نمف «هوأر يذلا

 .ىلاعت هللا مكح اذه :لوقي الو .هتمهفو هتيأر ام اذه :لئاسلا باجأ

 :مهل لوقي اًشيج ثعَب اذإ ي هللا لوسر ناك هذ ةديرب ثيدح يفو

 مكح ام نوردت ال مكنإف ءاولعفت الف هللا مكح ىلع مكل اولزني نأ اودارأ نإ»

 .”(«مكل ادب اب مهيف اومكحا مث .مكمكح ىلع مهولزنتل نكلو هللا

 نإف «ةريسي ٍةدم يف كنيد يف هّقفتتو ةعيرشلا كرت هيلع لمعاو كلذ لّمأتف
 اوكرتاو اذك اولعفا :اهعومجم نأل ؛ةحضاو اهلك اهم ىلاعت هللا ”كدّعت ىتلا ةعيرشلا

 .نيحاصلا ىلوتي هللاو ,كاده ىلوتي هللاو ماوعلا لقأ همهف يف فقي ال اذهو ءاذك

 نيزاومب ملاع فصنُم عم ولو ءاّدبأ ةلداجم باب هسفن ىلع حتفي الأ :اهنمو

 .(157/5) يذمرتلاو ,.( ١18019 /”) ملسم هاور )١(

 .ةقباسلا ةحفصلا يف ” ةيشاحلا رظناو ءكديق :(ب) يف (0)
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 ال ةعيرشلا نم همهفي اًضاخ اًهجو قلخلا نم ٍدحاو لكل نأل ؛سوفنلا ظوظح

 .هريغ هيف هكراشي

 نَم كلذ ملَع مهيلإ لسرأ نَم عيمج لباوق بسحب عونتم كي عراشلا مالّكو

 .هلهج نم هلهجو هملع

 .نيدهتجملا بهاذم نم ةّنسلا يف اًحيرص دري '[1و] ؛مهفلا هقيرط اهيف هلك اذه

 هلّفعتي لولو «هيف ميلستلا بجي لب هيف لاجم الف ةّنسلاو باتكلا يف درو ام اّنمأ

 «نينيعلاب ةبطخلا يف امهانركذ "نيتللا نيتبترملا رظنيو «هنطاب ىلاعت هللا روني نأ ىلإ
 يف ماد (مف «نيدهتجملا لاوقأ نم اهيلع ىنبنا امو ةعيرشلا ثيداحأ عيمج دّلقيف

 نأل ؛مهنيب فالخ ال :لوألا مسقلا لهأف نيمسق ىلع كلذ يف سانلا مث

 ىتم هنإف هل فشكي مل نمل ةمحرلاب هبحاص قلخيو «ةعيرشلا ىلع هبحاص دّيقي فشكلا
 .ىلاعت هللا دنع بوجحملا كاله يف "[ًايعاس] ناك هلداج

 نأ وهو (1؟0:لحنلا) 4 ٌنَسْحَأ ّىِه ىتَلاب مُهَلٍددَجَو 9:ي دمحم هيبنل ىلاعت لاق

 مهيف كو هللا كرمأي ىتح مهنع ضرعأ الإو ءاوعاطأ نإف هب مهرمأت ام مهيلع ضرعت
 .ةمحرلا هيلع بلاغلا ناك ِكِِي هنإف .هريغ وأ لاتق نم ءاش اهب

 بهذ [يف نظلا مهدحأ ةياهن نأل ؛ةلداجملا مه يغبني الف :يناثلا مسقلا امأو

 .ينظ ىلإ كنظ كرتا :هبحاصل مهدحأ لوقي ءىش يألف «هيلإ

 وهف «كيلإ عجري ملو باوجلا هل ترثكأو رمأ يف كلداج نم لك نأ ملعا مث

 .ملف :() يف )١(

 .فيفختلاو ديدشتلا ىتبترم يأ (0

 فيحصت امهالكو ءعاش (ب) ينو ءعاس :(أ) يف (*)
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 يضقني ىتح كمالك ىلإ عوجرلا هنكمي الف «هل رهاقلا مسالا ةرضح تحت كلولمت

 .هيلإ عجرت الف .هل لباقملا مسالا تحت كولمت رخآلا تنأ كنأ (ى ءرهقلا نامز

 نيفراعلا نم رظن نم اّمأو «ءالعلا نم ةدحاو نيعب رظن نَم لك نأش اذه

 مكح لادجلا يف (١)[فراعلا عم دلقملا مكحف «ءكلذ نم ءىش يف عقيال هنإف نينيعب]

 ةعامج هريخأ نكل هلخدي مل رخآلاو هيف ام عيمج ىأرو ًارامن ًاتيب امهدحأ لخد نينثا

 .فراعلا لاثم لخد يذلا لوألاف .مهقدص نظو ءاذكو اذك تيبلا اذه لخاد نأب

 لزلزتي ال] هيف ام عيمج ىأرو اًراهن تيبلا لخد يذلاف ءدّلقملا لاثم لخدي مل يذلاو

 مهنم دحأ لخدي مل نيذلا نيربخملا ةلدأ نم لخدي مل يذلا هيلع هميقي |ب هملع نع

 .هسح ِبَّزكُي ال ًادحأ نأل «رتاوتلا [دح] اوغلب ولو تببلا

 وأ تيبلا اهنم دحاو لخدي مل نينثا مكح امهلادج يف دلقملا عم دلقملا مكحو

 ىلع امهنم دحاو سيلف «تيبلا لخاد ةفص يف افلتخا مث لوهذ وأ ةملظ يف هالخد

 عم راهن تيبلا امهنم دحاو لك لخد نينثا مكح فراعلا عم فراعلا مكحو

 ناّيبن فلتخي مل كلذلو ءامهنيب "[...فالخ ال اهف .هيف ام عيمج ىأرو .هلقع ةحص

 .مهفاف ءادبأ َقَيَك هللاب مهملع يف طق

 ىلع دهتجملاو ءِنيقي ىلع فراعلا ذإ ؛هلوق يف اًدبأ دهتجمل دّلقم فراع ّمَن اف
 ةّئسلاو باتكلا نم اهومهف يتلا لئاسملا نم نيدهتجملا يديأب ام عيمج لب ءٌَنظ
 . نيعمجأ مهنع هللا يضر - نيفراعلا مولع نم هائمدق ام ليلدب فراعلا دنع ام ضعب

 يغبني الف .مهنع هللا ىضر ءايلوألا ضعب دي ىلع كلذب انيلع هللا حتف دقو

 .(أ) نم طقس )١(

 .(أ) نم طقس )١(
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 ؛لَي هللا لوسر ريغل ديلقتلا نع انكاكفنال ؛نيدهتجملا لوقب ديقتلاب انرمأي نأ دحأل

 نم رحبلاو «ةعيرشلا رحب نم هدادمتسا دهشيو الإ ةعيرشلا يف ٍلوقو رثأ نم ام هنأل

 لكف ؛هلوق ىلإ عجرن ال مث ءانملظ دقف ديلقتلاب انرمأ نمف ءدحاو هتيتأ بناوجلا يأ

 وهف نيدلا يف طايتحالا ىلإ لام املك نكلو ؛ةحصلا يف اندنع ةيواستم ءاملعلا لاوقأ

 مئازعلاب نيرخآلل ىلوأ يأ :ءافعضلا ريغل ىلوأ

 ةمئأ نيب اندنع ماق حيجرتل سيل .حصأ لوقلا "[اذه] :الثم بلاطلل انلوقو

 ةمئألا نيب قّرف نمف «ناميإلا يف نيلسرملاو ءايبنألا نيب اندنع قّرفن ال اى «نيملسملا

 .ةمألا هذه ملظلا نم اًّباب حتفو «هلوسرو هللا ناخ دقف

 ةمئأ رئاس نأ دقتعي نأ ٍناسنإ لك ىلع بجي هنأ دئاقعلا بتك يف ءاملعلا ركذ دقو

 ناهيإلا نع لزن نّمو اًنايإف اًمشك كلذ نكي مل نإف ءمهير نم ىّده ىلع نيملسملا

 .نيرساخلا عم رسخ دقف

 ءدهاشُم وه امك ءنيعم بهذمب "ديقت نَم ىلع رومألا رسعأ نم رمألا اذهو

 هريغ ىلإ بهذملا كلذ نع جرخي ال برضو بهذمل نيدّلقملا دحأ سبح ول اهبرو

 .لهجلا ةرثك نم اذه لكو «نيتفلتخم نيل يف |مهنأك ىتح

 ذوعن ءاذك :انلق ءاذك :مصخلا لاق نإف :ةّيفنحلا نم لوقي مهضعب تعمس لب

 ةمئأ رئاس نولوقي مهارتو كلذ مهّمع دق نيِدّلقملا بلاغ نإف ؛لالضلا نم هللاب

 اذإو مهلاوقأب لمعلا نم مهسوفن رفنتو ءطقف مهتنسلأب مهبر نم ىّده ىلع نيملسملا
 تارورضلا»:باب نم ةرورضلل اًنالف دلقن :هلوقب همامإ ريغ ٍلوقب لمعلا ىلإ رطضا

 بجيف «ىربكلا ةيصعملا وه اذه ُهَلْعِف لب «ةيصعم يف عقو هنأك ««تاروظحملا حيبُت

 .(أ) نم طقس )١(

 .دبعت :(ب) يف (0)

 ك0



 ام ىّده ىلع ةمئألا نأ نودقتعي اوناك ول مهنإف .كلذ نم رافغتسالاو ةبوتلا هيلع

 هنأ هدهاش نم سفن هنم رفنّت ال ىدهلا نأل ؛مهلاوقأب لمعلا نم مهسوفن ترفن

 .لّمأتف .ىّده

 ولو ءنيعم بهذمب ديلقتي نأ اًدحأ رمأ فلسلا ءاملع نم اًدحأ نأ انغلبي مو

 دهتجملا كلذ هب ذخأي مل ثيدح لكب لمعلا مهتيوفتل ؛مثإلا يف اوعقول كلذ عقو

 نيدهتجملا يديأب ام عومجم يه نإ ةقح ةعيرشلاو ؛هدحو هعابّتاب قلخلا رمأ يذلا

 هللا يضر نوحبسي ةعيرشلا كلف يف ةعيرشلا ءاملع عيمجف ءٍدحاو ٍدهتحم ديب ال مهلك
 ذخألا ىلإ ةلئام اّمإ اهنأل ؛نيتبترم نع جرخت ال مهلاوقأ عيمج نأل ؛؟نيعمجأ مهنع ىلاعت

 رمأ نمف «لاجر نيتبترملا نم لكلو .صخرلاب ذخألا ىلإ ةلئام اّمإو رومألا مئازعب
 يف مّدقت اك أطخأ دقف ٍلوزن وأ ٍدوعص نم ىرخألا ةبترملا لعفب ةبترم باحصأ

 ةصخرلا لهأ ريغ قح يف الإ صخرلا عبتت مدع ىلإ ءاملعلا ضعب بدن امو «ةبطخلا
 وأ «ميتي لام لك ىلع ةليحلا عبّتي يذلاك ,مهنيد يف نيلهاستملا '[ال] ءايوقألا نم

 .كلذ وحنو ملاظ لاَم وأ ٍنقو

 ؛هصوصخب نيدهتجملا بهاذم نم بهذم مازتلا ٍدحأ ىلع ىلاعت هللا بجوُي مو
 «مهعابتاب رمألا نم اوؤَّربت مهلك ةمئألاو بوجولا انءاج نيأ نمو ؛هتمصع مدعل

 مهنع هلأ يضر طتئاخلا انمالكب اوبرضاو هب اولمعاف ثيدح مكغلب اذإ :اولاقو

 ."ٌسيفن هنإف كلذ لّمأتف .نيعمجأ

 .(أ) نم طقس )١(

 ذحخأل دحأ لك وعدي هنأ نظيف  ينارعشلا مامإلا مالك ةصالخ ئراقلا ىلع سبتلي دق (1)

 هنأل ديكأت لكب هبهذم اذه سيلو ءًاقلطم ةمئألا ديلقت مدعو هسفنب ةنسلاو باتكلا نم ماكحألا

 همالكف «ءايبنألا نيب قيرفتلل ًأيسق ةمئألا نيب حيجرتلا لعجو بهاذملا نيب حجري ال هنإ ًافنآ لاق

 تفلت نيذلا نيدهتجملا بهاذم عومجم قحلا !نيب هيف الإ قحلا ري لو هبهذ بصعت نمل هجوتي
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 «حورلا ةقيقحك يهلإلا فيرعتلاو فشكلا هقيرط اهيف هركفب ضوخي الأ :اهنمو
 مكح وأ (”[تاذلا عم مهدوجو ةيفيكو قلخلا ةقيقح وأ .ةسدقملا] تاذلا ةقيقحو

 ءباقعلا عوقوو باوثلا لوصو وأ «خزربلا يف سانلا لاَح وأ «تارتفلا باحصأ

 ؛هتئس يف اهماكحأب حّرصي ملو أي عراشلا اهَّدس يتلا باوبألا عيمج نم كلذ وحنو

 نيقيلا هجو ىلع هيف ضوخلا يف مدق ٍدحأل سيل هحتفي ملو كي عراشلا هّدس باب لك ذإ
 .يمحلإلا فيرعتلاو فشكلا لهأب ٌصاخخ كلذ امنإو ءاّدبأ هلقعب

 اهركذب سأب الف .تارتفلا لهأ ماسقأ نم ةلمج (ةّيكملا تاحوتفلا» يف ركذ دقو

 :"هرس هللا سدق خيشلا لاق :لوقأف «:ةعيرشلا دعاوقب اهنزو عم انهاه

 ملف «نيلوسر نيب ةرتفلا نامز يف اوأشن نيذلا مه تارتفلا لهأ نأ ملعا

 مه "[مث] ؛يتآلا يبنلا عرش دعب عّرشي ملو ءاهساَردْنال مّدقتملا يبنلا ةعيرشب اوملعي

 ملع نع ةيهلإلا ءامسألا نم مهبولقل لت ام بسحب مهتاداقتعاو مهلامعأ يف نوعونتم
 .ةريثك ماسقأ ىلع مهو ,مهريغ نعو كلذب مهنم

 نوكب جزتمم ليلد بحاص اذهف «هركف دنع هبلقل لت اهب ىلاعت هللا دّحو ٌمسقف
 هنإف كلذ ىلع لدي ام هتبطخ يف ركذ هنإف هبارضأو هدعاس نب سقك هركف لجأ نم

 لمشت ةعيرشلا نوك ةقيقحل ساكعنا وهف ةمئألا نيب فالتخالا امأ ءلوبقلاب مهلاوقأ ةمألا

 لومشب نيقطان الإ مهفالتخا يف ةمئألا ناك اهف ؛ةميزعلاو ةصخرلا وأ فيفختلاو ديدشتلا

 مهاح بساني نيذلا ءافعضللو «ةميزعلاب لمعلا مه يغبني نيذلا نيدلا يف ءايوقألل ةعيرشلا

 (راصن دمحم) .ةصخرلاب ذخألا

 .(ب) نم طقس )١(

 يف ىلعأو «هرس هللا سدق «يئاطلا برع نب نيدلا يبحم يديس يناثلا ةيالولا متخ انديس وه (؟)

 .نيما ..همولعبو هب انعفنو ؛هركذ نيملاعلا

 .(أ) نم طقس (*)



 .ركفلا وه اذهو اهيف هرابتعا ركذو .تاقولخملا ركذ

 ءءايبنألا نم يبن ةعيرشل هلامعأ يف عبات ريغ هنأل ؛ةدحاو ةمأ ثعبي ناك اذهلو

 هدحو "[لوسر] رشحي هنأ» :ليفن نب ورمع نب ديز يف هي هللا لوسر لاق كلذكو

 ينيدو «ميهاربإ هلإ يهإ :لوقيو ةيلهاجلا يف ةلبقلا لبقتسي ناك هنأ هنع هوربخأ نيح

 .””(دحسيو ميهأربإ نيد

 هللا اهقلخ ةاشلا :لوقيو ,مهحئابذ شيرق ىلع بيعي ناك هنأ» :2ي هنع ربخأو

 هللا مسا ريغ ىلع اهنوحبذت مث ضرألا نم اهل تبنأو «ءام ءامسلا نم اهل لزنأو ىلاعت

 .”«مهيلع اًماظعإو كلذل اًراكنإ ىلاعت

 الو ركف ريغ نم هعفد ىلع ردقي ال هبلق يف هدجو رونب ىلاعت هللا دٌحو ٌمسقو

 مسقلا اذهف .ٍنوكب جزتمم ريغ صلاخ هير نم ٍرون ىلع وهف ٍةلدأ يف رظن الو ٍةيؤر
 .ءايربأ ءايفخأ نورشحي

 ملاعلا ين هب نمآف ِي دمحم ةلزنم ىلع هفشك نم علّطاو .هسفن ىلإ ىلتخا ٌمسقو

 .هقلخ "[نئانض] يف ةمايقلا موي رشحي اذهف .هبر نم هيبنتو «هنم ٍةداهش ىلع بيغلا

 نم فشاكملا اذه تقو ىلإ كتلا مدآ نم هتلاسر مومعب هلمعل ؛ي دمحم ةينطاب يفو

 .هنيقي صولخو هّرس ءافص ةدش

 نَم وأ ؛ميهاربإ ةلم َعِبَت وأ رّضنت وأ دؤهت نمك «همدقت نمت ىتح ةلم عبّت ُمسقو

 .لصألا يفاذكه )١(

 .هوحنب ١1791( /7) يراخبلا هاور (5)

 .هقباس يف مدقت (")

 ل ١5ك



 نوعدي ىلاعت هللا لسُر مهنأ َمِلعأو «ملع امل مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نم ناك

 ام هسفن ىلع مّرحف ؛مهتّنس كلسو مهب نمآو مهعبتف :ةصوصخم ةفئاطل ىلاعت هللا ىلإ

 بجاو ريغ ناك كلذ ناك نإو «هتعيرشب ىلاعت هلل هسفن دّبعتو ءلوسرلا كلذ مّرح

 زيمتيو «ةمايقلا موي هعبت نم عم رشحي اذهف ههيلإ اًئوعبم لوسرلا كلذ نكي مل ذإ ؛هيلع
 .هترمز يف

 نم باوثو «هنيد فرعو دي دمحم فرش ىأرف «ءايبنألا بتك يف علاط ٌمسقو
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 اذهف «قالخألا مراكم يتوأو ءملع ىلع قدصو هب نماف «ةلاسرلاب رهظ اذإ هعبتا
 نمم يبن عرش يف لخد ناك ءاوس نيملاعلا يف ال كي دمحم ةلاسرب نينمؤملا عم رشي
 .ال وأ همّدقت

 مهلك ءالؤهو «نارجأ هلف هب نمآو هدي دمحم ةّوبن كردأو «هيبنب نمآ ٌمسقو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ىلاعت هللا دنع ءادعس

 يفعضل هيلإ رظنلاب روصقلا كلذ ؛رصاق ٍرظن نع دوجوب رقي ملف لطع ٌمسقو
 .ةئيشملا تحت وهف «رئاظنلا نم هريغ ةوق نم هجازم يف

 .قلطم ءيش كلذف ٍديلقت نع لب ؛رظن نع ال لطع مسقو

 .هتوق هيطعُت يذلا دوهجملا هلذب عم قحلا قيرط هيف أطخل رظن نع كرشأ ٌمسقو
 .ةثيشملا تحت وهف

 وأ ٍديلق# نع ناك ءاوس يقش كلذف ءرظنو ءاصقتسا نع ال كرشأ ٌمسقو]

 "ل

 رظنلا يف ءاصتقسالاو ةوقلا ىصقأ هيف غلب رظن نع تبثأ امدعب لطع ٌمسقو

 .يقش كلذف .ديلقتلاو

 .(ب) نم طقس )١(
 ا/ ٠١



 هنإف كلذ لّمأتف «075:فسري) 4 ٌعِيِلَع ملع ىذ لك َقْرََو »:"[ىلاعت لاق]

 ءاهدنَس فعضب ليق ولو ءاهلك لئاضفلا ثيداحأب لمعلا ىلع لبقُي نأ :اهنمو

 دهشي ةعيرشلا عاعّش الول هنإف .ةعوضوملا ثيداحألا ىتح ةعيرشلا نع جرخت ال اهنإف

 نع ًالضف ثيدحلا هيف عضو يذلا مكحلا كلذ مسا ةفرعمل عضاولا ىدتها ام اه

 ,"هليلد

 .”«رفاح وأ ٌفف يف الإ قبس ال» :3 هلوق لّمأتو

 الولف ؛رويطلاب قباسي ناك نيح «حانج وأ» ءافلخلا ضعبل عضاولا داز فيك

 روسلا لئاضف يف درو ام الول كلذكو «حانجلا ركذل ىدتها ام رفاحلاو فلا ركذ

 .هيلع نوسيقي ءيش مدعل ؛اًئيش كلذ يف نوعضاولا عضو ام ةيعدألاو

 عضاولا يأ «هيلع ىقب اف ؛هب باعُي الف هنود اع العف لوضفملا عوضوملا ام

 ال يي هللا لوسر نع هصوصخب ظفللا كلذ وزع يف الإ مول نم «لامعألا نم لضافلل

 .ريغ

 عاعش نم ةذوخأملا نيدهتجملا لاوقأ مكح لمعلا يف عوضوملا ثيدحلا مكحف
 ."ًءاوس ةعيرشلا

 هانعم نكلو ءظفللا اذه ظفلي مل :نولوقيف «ثيدح نع ءاملعلا لأسُي ام اًريثكو

 .(ب) يف سيل )١(

 .هعجارف ,حاضيإلاو فشكلاو ؛حالطصالا لهأ دنع ليصفت ةلأسملا يف (0)

 .(459 /7) هجام نباو (107/5) دمحأو ,.(79 /7) دواد وبأ هاور (")

 نود هتياور لاوحألا لك يف زوجي ال نكلو ةعيرشلل عوضوملا ةقفاوم هجو ًامزج نيت اذإ اذه (4)

 .عضولا نم هلاح نايب
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 رييغت انرضي الف ةعيرشلل اًقفاوم اًحيحص ىنعملا ناك اذإو «ةعيرشلل قفاوم حيحص
 ؛هنطاب يف روقوم هانعم نكلو هْديَي هللا لوسر ظفل ىسني ام اًريثك يوارلا نإف «ظفللا

 زاوجب اوحّرص مهنإف «نيققحملا نع ٌرئاج كلذو ءوه هترابعب ىنعملا كلذ نع مجرتيف
 نيذلا ةباحصلا نم هي هللا لوسر ثيدحل فرعأ الو «فراعلل ىنعملاب ثيدحلا ةياور

 عباتو نيعباتلا مهدعب نم مث «ةطساو ريغ نم اهافش دي هللا لوسر نم هوعمس
 ,”«اًدّمعتم لع بذٌك نما :هل تلقف ءاًئيدح عضو اًناسنإ ةرم تيأر دقو «نيعباتلا

 هل دهشي ام الإ انركذ ام .مهمكح يمكح نإف .كلذ يف نيدهتجملل :لق :لاقف

 ثيدحلا :هل تلقف ءاهفلاخي ام ةعيرشلا يف لخدأ نم الإ بذكلا يف لخدي الف «ةعيرش

 هوزع مهو اًحيرص هل ثيدحلا توزع انأ نكلو نيدهتجملا مكح يمكح :لاقف «ماع
 نأ كلف ءرمأب كبحاص اضر لاوحألا نئارق نم تملع اذإو انعمجي قحلاو اًكح

 «ةمايقلا موي ىلإ رييغتلاو ليدبتلا نم ةموصعم ةعيرشلاو |ميسال هناسل ىلع هب ملكتن
 .ٌديكح ٌجيلع هللاو هنع ٌتكسف

 باوجلا ليلد يردي ال اًدلقم ماد ام ىوتفلا ىلإ ةردابملا نع عّروتي نأ :اهنمو

 اًدّلقم ماد ام انلوقب جرخو «هماقم كلذ يف هريغ ماق اذإ يسال ةّنسلا وأ باتكلا نم
 صوصنل قفاوملا قحلا ةعيرشلاب نوبيجي نيذلا يهلإلا فيرعتلاو فشكلا لهأ

 مهنيقيل ؛ىوتفلا ىلإ ةردابملاو باوجلا مهل نإف «نيثدحملا بتك يف ةلوقنملا ةعيرشلا

 .تيصلاو ةسائرلا ىلإ مهليم مدعو

 ملعاف «”«اهيلع ٌصرحو اهبلط اًدحأ ةرامإلا نون ال نحن» :ثيدحلا يفو

 .حيحص هنإف كلذ

 يتفيو .مهدئاقع حرجيو «نينمؤملا ةماع ىلع راكنإلا ىلإ ردابي الأ :اهنمو

 )1١/ ٠١(. ملسمو :(57 5 )١/ يراخبلا هاور )١(

 .هوحنب ١50( 5 /7) ملسمو ؛(75 147 /5) يراخبلا هاور (0)
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 نأ ريغ نم هيأرو هلقعب نيدهتجملا ضعب اهدّلو رومأب مهتالماعمو مهتادابع لاطبإب
 راكنإ الف ّنسلا ءاملع نم ملاع لوق جايس يف اوماد امو نس وأ باتك يف ةحيرص در

 .عامجإلا اوقرخ وأ ةحيرص نس اوفلاخ نإ الإ مهيلع

 ؛مالكلا لهأ تالاقمب ةماعلا فّلكن ال نحن :لوقي ه# انخيش ناك دقو

 دقف كلذب مهفّلك نمو ؛مهمولق يف مالسإلا نيد ةبحمو هلوسرو هللا ةبحم رارقتسال
 ."«هيلع مهللا ٌقشف يتمأ ىلع ٌّقش نَم مهّللا» :لاق نيح دي هئاعُد يف لخد

 ِهيقف يف تعمج ول لاصخ ثالثب ةماعلا نم ريخلا يدصاق ىلاعت هللا مركأ دقو

 :لاحرلا هيلإ تدشل

 مهّينغ مهنم سانلا لكأتو ,مهنيمي بسك نم نولكأي اوناك مهنأ :ىلوألا

 لام لكأ نع ىلاعت هللا مهاحف «مهلهاجو مهملاع ,مهنسحمو مهملاظ ,مهريقفو

 .مهايندب مهنيد عيب نعو «سانلا خاسوأو .«فاقوألا

 حيبف نم مهفوخو ,مهلاعفأ ءوسل مهركذتو ,مهلهج مهدوهش :ةيناثلا

 نم مهسفنأب نوجرخيف ءاهقفلا هلعفي اك نسح هجو ىلإ اهليوأت ريغ نم مهيصاعم
 مهضعب تعمس لب ةماعلا كلذك الو «ةيصعم ريغ اهنأك ريصت ىتح لخدم لك

 نيأف كلأسأ كدنع هجو يلام نكلو ؛كترفغم ىلإ ٌحاتحم نإ كقحو بر اي :لوقي

 ةماعلا يف نكت مل ولف «هتكربو هدوجوب نوقزرُيو «نومحرُي مهلك قلخلا نأ ىري نمم وه
 ناكل ,ماودلا لع ةلزنم مهاندأو نينمّؤملا ىلاعت هللا قلخ ”[رقحأ] مهنأ مهدوهش الإ

 دقو )١1١/١(. باهشلا يف يعاضقلاو ((5/7”01) هدنسم يف هيوهار نب قاحسإ هاور )١(

 دئاقعل نوجوريو ىلاعت هللا تاذ يف ةهجلاب لوقلا ىلع سانلا نولمحي سانأ نامزلا اذه يف جرخ

 لمحيام ةلضعملا دعت ملف .ًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع ىلاعتو كرابت قحلا تاذ ميسجت اهنم

 ءاغتبا نوقيطي ال ام ةيوشحلا ةيباهولا مهفلكي ام لب «هيلع سانلا هيزنتلا لهأ نم نوملكتملا

 .ةنتفلا

 .قحأ :(أ) يف (0)
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 .مهفرش يف ةيافك كلذ يف

 ءءاير الو اهيف عنصت ال ءراسكناو ٍةلذو عوشخو ِةمهب مهتادابعل مهنايتإ :ةثلاثلا

 ةّيمهو ججحو «ةّيلقع هبش وأ «ةّيلقن ءارآ وأ ةّينظ مولع نم نيديلا رفص مهنوك عم

 هذبم هيقفلل نيأف ءرازوألا مهنع طحت ىتح رارق مهل رقي ال ةّيفسلف تاداقتعاو

 !لاصخلا

 بيغي دق لاحلا كلذو كو هبر يجاني امنإف لصي فقو اذإ دبعلا نأ ملعا مث

 لب .فورحلا جراخمو ظافلألا بلاوق نع دادعتسالل فيعضلا يلصملا عشاخلا هعم

 ضارتعالا يغبني الف .مهبطاخيو كولملا طلاخي نم كلذ فرعي [ى اهلك يناعملا نع
 .مالّسلاو ءةّنسلا يف اًحيرص درو ام فلاخ اذإ الإ لصم ىلع

 نإ الإ ءابهذم الو ًالوق ٍدهتجم ىلإ وزعي الف لاوقألا هوزع نع عّروتي نأ :اهنمو
 ؛دحأل اًبهذم ىَّمسي ال لي عراشلا نع ءاج ام عيمجف .تام نأ ىلإ هنع عجري ملو هلاق

 باحصأ همهف ام كلذكو «مالسإلاب نّيدت نّم لك ىلع اهب لمعلا بجي ةعيرش وه لب

 .اًبهذم ىّمسي ال همالك نم ”نيدهتجملا

 نيحراشلاو نيفلؤملا مالك ميهافم اوزع ىتح كلذ يف سانلا لهاست رثك دقو

 ىتح اًضعب مهضعب ديلقت ىلإ رمألا لحناو .هودّلق يذلا دهتجملا كلذ بهذم ىلإ

 .اًدحاو اًدلحت هنم عمج اذإ دهتجملا مالك ئجياال اًدّلجم نيرشع وحن باتك لك راص

 ليحلا يف ةريثك ًالاوقأ لاوحألا نئارق نم مهماهفأو مهلوقعب نودلقملا دّلو دقو

 اهوزعو .مهبتك يف ٌمولعم وه ام اهريغو ."ددعلاو تاوكزلاو قوقحلا طاقسإ ىلع

 يبنلا ىلع ال دهتجملا ىلع (همالك» يف ريمضلا دوعيف ,دهتجملا :اهباوص لعلو لوصألاب اذك )١(

 د

 .ةَّدِع عمج (1)
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 .كلذ نم مهنع هللا يضر ةمئألا اشاحو «بهاذملا ضعبل

 ىلع مهبهاذم ىلإ تبسن يتلا رومألا ضرعيلف مهعرو نم لوقن اميف كش نّمو

 ءانلق ام هل رهظي ؟هدابع وأ ءابم َكَْو هللا لماعي ناك له .ءبهذملا كلذ بحاص لاح

 سيلف هيلإ هبسن ام ةحص ريدقتبو ءحصي ال امو «ةمئآلل هتبسن حصي ام لك فرعيو

 .”تارورضلا باحصأب ٌصاخ وه اهبر لب ؛مالسإلا لهأ قح يف ماع كلذ

 ةاكزلا هيف بجي يذلا لوحلل ىقبي نأ ىلإ هلام رّيصي ةمئألا نم دحأ ناك لهف

 هيلع هل نم ليحي ةمئألا نم دحأ ناك له وأ لوح يكلم يف هل مت ام يلام نأل ؛ةاكز

 :لاحملل لوقيف ءاذحاج هدجيف بهذي مث «هيلع ةلاوحلا لبقيف .ناسنإ ىلع نيد

 جوزتيو هتجوز عجاضي ةمئألا نم ٌدحأ ناك لهو «قح يدنع كل سيلف بهذا

 يذلا هلل دمحلا :لوقيف ءاهسفن يدفتل ؛اهقوقح عيمج نم هيربت ىتح اهيذؤيو اهيلع

 لاتحي مث «ةبيعم جرختف ةعلس عيبي مهنم دحأ ناك له وأ ءيتمذ تصلخو يناربأ

 نم تئش نَم ىلع اهضرعاف بهذا :مكحلاب لهاجلا يرتشملل هلوقب اهدر مدعل

 ابيريل يرتشملا بهذيف .كل اهّدرأ لاعتف اًبيع اهيف نأ ٌّدحأ كل ركذ نإف سانلا

 كنأل ؛درلا طقس :هل لوقيو «عئابلا ىضري الف اهَّدريف اهَّدُر :هل لوقيف هناوخإ ضعبل

 .نيد ةقر هيف ام ةمثألا ىلإ بسُن ام عيمج كلذ ىلع ُسِقو روفلا ىلع درت م
 لك :لوقيو «هميرغ رادج لظ يف سلجي ال ء# ةفينح وبأ مامإلا ناك دقو

 .يمالكب يتفي نأ يليلد ملعي مل نمل يغبني ال :لوقي هنأكو ءابر وهف اًمفن رج ضرق

 مالك لكف كلذف نودهتجملا لاق نإو ىتح :لقي ملف ؛ميلسلا يعرشلا مامإلا بدأ رظنا )١(

 ىلإ بوسنم مالك نم نيدلا يف ديدجتلاو داهتجالا ءايعدأ هب نطنطي ام رخآ ىلإ دريو هنم ذخؤي
 لكب نيروهتملا ءايعدألا ءالؤه لاح بساني الو قلطم دهتجمك هتبتر بساني امم هد كلام مامإلا

 .نيقي
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 .لوقن ايف ةمصعلا لهأ نم انسل :نالوقي |مهنع هللا ىضر ةعيبرو كلام ناكو

 قي هللا لوسر لوق فلاخي ًالوق ينم متعمس اذإ :لوقي ه# يعفاشلا ناكو

 الإ طق هسفنل نّودي مل هنإ ىتح روهشم ةنّسلا عابّتا يف هرمأف دمحأ مامإلا اّمأو

 دمحم ةّنسو ىلاعت هللا مالك عم مالك ٌدمحأل وأ لوقي ناكو «ةالصلا يف لئاسم ضعب

 هللا يضر مهيلإ مهودّلقم هفاضأ ام لك نع ىرت امى ةمئألا ءالؤه تأّئبت دقف ؟ي

 .اًققحم هب لمعلا ىلع مهؤاقب نكي مل امم نيعمجأ مهنع

 هسفن ىريو «نيملسملا نم ٍدحأ ىلع هلقع نازيم ميقي الأ اهَرَمَأ وهو :اهنمو

 صلئاصخلاب هدمي هلك دوجولا راص كلذب ققحت نّمف ,مهنم هسلاج سيلج لك نود

 بابرأ اميسال سيلج لك نم ددملا مرح هب ققحتي مل نّمو «هيف ىلاعت هللا اهعدوأ يتلا
 ىلاعت هللا مهعبط امل ماودلا ىلع ىلاعت هللا يدي نيب فوقولا مهتبترم نيذلا لاوحألا

 رهشلا دحاو ءوضوب مهدحأ ثكمي ام اًريثكو «رهاظلاو نطابلا ةراهط نم هيلع

 مهنم لب «ةرّكذم ةلاح ىلع اومان اومان نإو ,نوثدحي ال مهنأل ؛رثكأو ةنَّسلاو ةعمجلاو

 .لي هللا لوسرل ثرإلا مكحب مهبولق نود مهنيعأب نوماني نم

 نم اًبيرق سلربلا ريفخ مجن نب ىسيع يديس نإ :ه# انخيش ينربخأو
 .نيعمجأ مهنع هللا يضرأدحاو ٍءوضوب ةنس ةرشع عبس ثكم ه6 ةيردنكسإلا

 هللاب هملع راص بدألا ْق اهانركذ يتلا باوبألا| هذه نم ملعلا لخد نمف

 وأ مكح لاكشتسا نم حارتساو لالّصلاو ةهبشلاو كّشلا نم اًيلاخ هماكحأبو

 هقفتو ءرخآب ٍثيدح
 .ةيافك ردقلا اذه يفو

 فيلاكتلا عيمج ةيعورشم ببسل ةعماج ةمتاخب ةفيرشلا بادآلا هذه متخنلو

 «لوصولا مرخ لوصألا عّيض نّمو «ةريسي ةدم يف نيّدلا يف هقفت
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 مسلم زرب ام عمج نازي مث «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا اب تاج ينل

 بالا كك ان عج ةعورتم بس ل كو لاهيا

 تناكف «ةرجشلا نم لكل مدآ انوبأ اهلكأ يتلا ةلكألا نم وه ةمايقلا موي ىلإ هيبنو

 ا لعج ميرص ِنذإ يغب ةرجشلا لك ل لقا هنإف ءا ةراّثك اهتلباقم يف فيلاكتلا

 ىلع «ةرذقلا "[ةنتنملا] ةنطبلا وهو ؛ةفلاخملا نم هل عقو امل هسفن نم اًركذم هل ىلاعت

 يف ةضيحلا ءاوح تذخأ كلذكو ءركذت هتذخأ |مّلكف «ةنجلا يف هيلع ناك ام فالخ

 اهعطقو نيسحتلاو نييزتلاب كلذ يف الكا مدآل اهتدعاسمل ؛ةنطبلا ىلع ةدايز رهش لك
 .كش الو اهلكأ ىتح اذتكل مدآل يهنلا ةرجش نم ةرمثلا

 ال مث ءاًحبقتسم اهيتأي نم مثإ نم مظعأ اهل انسحتسم تافلاخملا يتأي نَم مث

 ىلإ ”الزنأ كلذلف ؛ةلكألا كلت نم لصح يذلا رذقلل الحم تسيل ةنجلا نأ ىفخي

 «مونلاو مدلاو طئاغلاو لوبلا ضرألا ىلإ الزن امل امهلكأ نم دّلوتملا ناكو ءضرألا

 نم دّلوتو «كلذك لاجرلل ءاسنلا ةوهشو «عامجلاو دسجلاب ءاسنلل لاجرلا ةوهشو

 لامعتسا نم جازملا داسف |مهببس نأل ؛ضرم ريغب ءارغإلاو نونجلا |مهتيرذ يف كلذ

 لك نع هردتلاو ةراهّطلاب انرمأ كلذلف ؛كلذ نم نوموصعم ءايبنألاو «ينوك موعطم

 يف لابسإلاو رّكتلاو ءرتخبتلاو «ةالصلا يف ةهقهقلا ىتح ةلكألا كلت نم دّلوت ام

 نم جرب يذلا لحم لا ن سم نع ىتح «راثآلاو ثيداحألا يف درو ام كلذ ريغو رازإلا

 حضني كف ناكو «لحملا تاذل ال لكألا نم دّلوتملا جراخلل اًعبت تالضفلا كلت

 نم أضوتي # يلع ناكو «تالضفلا كلتل سمالملا جرفلل اهتسمالمل ءاملاب هليوارس

 ينارصنلاو يدوهيلا ّسم نمو ءروذحملاو صربألا ّسم نمو .هفنأ نطابو هطبإ سم

 .ةرتتسملا :() يف )١(

 .الزن :() يف (؟)
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 .بيلصلاو

 ؛رخألا ثالثلا يف اًمأو ءلكألا نم مهدلوتب رهاظف لوألا '[عبرألا] يف اّمأ

 عاج نَم لك ناك كلذلو «لكألا يصاعملا رئاس لصأ وه يذلا باجحلا لصأ نألف

 ىلع باجح ريغ نم ىلاعت هللا ىصعي نأ لاحم هنإف ,ةكئالملاك نوكي ىتح هباجح قر

 .”دوهشلا

 ةاصحلاو دوعلا جورخب ةراهطلا ءالعلا ضعب ضقن امنإو :ه# انخيش لاق

 .(هتاذل ال ةعيبطلا نم اهيلع امل لكألا نم َنيِدّلوتم ريغ اناك نإو امهوحنو

 انباصأ ام ”[هب لسغن] روهط انل ءاملا ىلاعت هللا لعجف .ءثيدحلا لصأ ناك اذهف

 لسغلا نود كلذ نم "ءوضولاب انل خي عراشلا نم رمألا رقتسا انإو .رذقلا نم

 .(أ) نم طقس )١(

 .دوهشملا :(ب) ين (0)

 .لسغل :(أ) يف (")

 عضوم نسم :ءوضولا نإف ءوضولا ةمّلع اّمأو :ةيدوبعلا للع يف يذمرتلا ميكحلا لاق (:)
 اًهَّرنُم ناك - هيلع هللا تاولص - مدآ نأ كلذو ءدسجلا نم جرخي حير وأ ةلب نم ثدحلا

 هللا تاولص مدآ نتنتفا الف «ةنجلا يف وه ذإ ؛ًاليبس هفوج ىلإ ناطيشلا دجي نأ نم اًموصعم

 ىلإ دجوف .ناطيشلا عدخب املوانت !نإف هل نذؤي ملو ةرجشلا نم لوانتلاب هيلع همالسو
 عضوم يف ةدعملا ترقتساف ءاهنع هناحبس هللا هاهن يتلا ةلكألا كلت عم ًاليبس هفوج

 يف ةثارو كلذ راصف ءانهاه سجنلا سجرلا اذه رارقتساب عضوملا كلذ َننتنأف ءلوضفلا

 .هدلو

 نم جرخي (نإف ؛ةلب وأ لوضفلا حير جرخ اذإف ءيمدآلا فوج يف ةرقتسم كانهف
 ةقيرط هنأل ؛ثدحلا عضوم راص كلذلف ؛ثدحلا عضاوم نم سيلبإ قيرط نأو .هرقتسم

 امف .ثدح عضوم قيرطلا كلذ راصف «نآرقلاو ديحوتلا جرخم لبق نم ليبس هل سيلو

 .هرفكو ناطيشلا ةساجنب سّجني هنأل ؛ريهطتلا اهمزل اهنم جرخ
11١86 



 لك ناك نإو ءُينملا جرخ اذإ ندبلا ميمعت بوجوب انيلع رمألا ىقبأ |نإو ءاًفيفخت
 تناكف ؛طئاغلاو لوبلا ةذل نم ةذل ىوقأ عرف ينم لا نأل ؛لكألا نم ًادلوتم امهنم

 نم عقت ال اهنأل ؛ةالصلا ين ”ةهقهقلا ٌتَضَقن كلذلو رثكأ ىلاعت هللا نع هيف ةلفغلا

 .اًدبأ ىلاعت هللا عم رضاح

 رذقلا ةدايزلف ةذل كلذ يف نكي مل نإو «لسغلاب ءاسفنلاو ضئاحلا رمأ اّمأو

 رغصأللا ثدحلا فالخب قشي الف نيتضيحلا نيب للختملا نمزلا دعُبو ءامهنم لصاحلا

 ءاضعألا ىلع لعج امنإو ًاريثك راهنلاو ليللا يف هببس رركتل ؛انيلع هيف ففخ
 رّكذتيف ءاهب دبعلا "[ةيانج] ةرثكل ؛ندبلا نم اهريغ نود ةّنسلاو باتكلا يف ةروكذملا

 جرختف انطابو اًرهاظ ءاضعألا رهطتف ءرفغتسيو بوتيف هلسغ دنع وضع لك ةيانج
 ."اًرهطم هبر ةرضح لخديف ؛ةرطق رخآ عم وأ ءاملا عم اهب تقّلعت يتلا اياطخلا

 يفالو فاعرلا يف ال و ءوضولا هيف بسجي ال هنإ :مدلا يف ةنيدملا لهأ لاق كلذلو

 .هوذخأ انهاه نم ؛ءيقلا

 ةساجنلا قيرط نمف «قيرط نم سجن هلك اذه :ةفوكلا لهأ نم هقفلا لهأ لاقو

 .اًسجن راص ةلعلا هذه لجأ نمو «هومزتلا

 ءيقلاو ةماخنلا نم ّمفلا نم ناك اذإ ءيقلاو «ىلعألا فصنلا نم جرخ ام نأ ىرت الأ

 «هتساجنب سجن وهو هلحمو هّرقتسم نم وه لوبلاو ةرذعلاو مدلاو .سجنب سيل مغلبلاو

 نيأ نم ءيشلا سفن ىلإ رظني امنإ ؟جرخ نيأ نم رظنُي الو ءثدح وهف مدلا جرخ |منيأف
 (78ص) .ءوضولا ةسلع هذهف قيلأو اندنع هبشأ وهو «ةفوكلا لهأ لوق اذه ؟ىرج

 ىلع اذهو ءوضولا داعيو ةالصلا لطبتف ةالصلا ءانثأ تناك اذإ ءوضولا ةهقهقلا تضقن يأ )١(
 .هلظ ةفينح يبأ مامإلا بهذم

 .فيحصت وهو ةبانج :(أ) يف ()

 ةروصو ةدحاو ةراهطلا حاورأ نإف ةبانجلا نم لسغلا كلذكو :يناولعلا دمحأ خيشلا لاق ()
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 هطرشب مونلاو طئاغلاو لوبلا نم ةراهطلا مدع يف صخري مل 2 هنأ ملعاو

 نود اهيف ءالعلا فلتخا كلذلو «هتّيقب فالخب انغلب (يف اًدبأ لقعلا لاوزو حيرلاو

 ؛ًاضوتي الو نايحألا ضعب يف ةالصلا ىلإ موقي ىتح هئاسن لّبقُي كي ناكو «مّدقت ام

 .تاوهشلا نم ةوهش هّبر نع هبجحت ال هبرإل اًكلام ناك ِديي هنأل

 نأل ؛"”«كنم ةعضب الإ وه له»:جرفلا ّسم نع هلأس نيح هه قلطل لاقو

 لثم نع هَّردتي ال هنأل ؛كلذ لثم نع هّردتلا هيلع ففخف «بارعألا نم ناك اقلط
 .رباكألا الإ كلذ

 .ربكألا ثدحلا عفر ةين عم ءاملاب رشبلاو رعشلا ميمعت ةبانجلا نم لسغلا

 امنإ ةبانجلا نأل يناحورلا ملاعلا يف ةوفج حورو يناسنإلا حورلا يف ةشحو حور ةبانجلا يفو

 ءرملا نيب لوحت يتلا تاملظلا يهو تاوهشلا نم حاورأب يناسفنلا ليملاو «يناطيشلا حورلاب ثدحت

 لاوزلا اهاري دكي مل ناسحإلا حاورأ نم !ًحور وأ ناهيإلا روص نم ةروص جرخأ اذإ ىتح هحورو

 روصك يه يتلا تاوهشلا حاورأب يناسفنلا ماعلا يف لزنتملا يناطيشلا حورلاب يحورلا رونلا

 لاز ام ضعب هب دوعي يذلا روهطلا ءاملاب لصو حورو «ناسنإلا نم وزجل لصف حورف تاللاحملا
 داسف عمم تناك اذإ يسال ةيدرلا سفنلا تاكرحو «ةيرشبلا ةملظب رونلا نم ةوهشلا كرحت دنع

 هرصب حورب رصبلا اهنكمي اى «حاورألا يف دوهشم تامملا نم عون كلذ نوكيف «ةينلاو عضولا
 تم اذإف «تاتوملا هذه نم للقف تامللا اذه نم عون كيف ناك نإف حابصلا راونأو ءاسملا تاملظ

 ناسللا ىلع نامزألا لك يف ناطيشلا لئابح ءاسنلاو ؛تاينلا نم حلاص حور ىلع اهلعجاف ةتوم

 .كارشألا لئابحلاو ناوكألا ديس يدمحملا حورلا

 ناك لجرلا اهنم ةلوبحأ يف عقو اذإ يذلا لئابحلا هذهب الإ سوفنلا هديص بلاغ نوكي الف

 نم تلستغا اذإف ءنوتفم ناركس وأ نونجم ةرحك اهرمأ ةعاس ةوهشب رهقلا نوجسسم رهدلا ريسأ

 ةلفغلا كلت حاورأ نم نوكت نأ كلعلف رفغتساو «ماتخلا دنع دهشتف عرشلا حور رمأب عرصلا اذه

 نانجلا لخدو ءروبقلا نم ثعب الكف روهطلا دعب نم رفغتساو ,دهشت نمو ءارهطتم اصلختم

 (يديزملا دحأ) .انقيقحتب (77ص) حاورألا :رظناو .نامحرلا حورب

 )1١١/١(. يئاسنلا هاور )١(
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 ”|مهنم] لكو ءددشمو يففخم نمف ءانركذ ام ىلع مهلاوقأ نودهتجملا ىنب دقو

 لك ذخأف ءَنودّلقملا كلذ لعج امنإو «ةقيقح كلذ يف مهنيب فالخ الف ”[لاجر هل

 مالك لمح ىلوألاو ءسانلا لك قح يف هودرطو .همامإ هب لاق يذلا فرطلاب ِدّنقم

 يأ :ءايوقألا نيب كلذ يف قيرفتلا نم ةّنسلا يف درو اهب ةراشإلا هيلإ ام ىلع نيدهتجملا
 بئاوشلا نع مهتادابع هيزنتب مهمامتها يف مهتبترم ثيح نم مئازعلاب انذخأ ىلع

 .مّدقت امك ءافعضلل هدارمف ءجرفلا ضقني ال :مهنم لاق نّمف

 .ىمحلا لوح نوموحيال نيذلا ءايوقألل هدارمف .ضقني :لاق نمو

 غلاب دقف ؛مّدقت امك امهوحنو فنألا نطابو طبإلا ٌسم نم ءوضولاب :لاق نمو

 .هزنتلا يف

 .ةوهشلا لحم اهنأ نم لصألا عم ٌراد «يهتشت ال يتلا ةأرملا ضقنت :لاق نمو

 .ءافعضلاب ٌصاخ وهو ضقنت الف ةوهش لصحت مل اذإف ءضقنت ال :لاق نمو

 .فّمخ دقف ؛مراحملا ادع ام ءاسنلا ضقنت :لاق نمو

 .ءافعضلا فعضأب قئال وهو عسوتلا يف غلاب دقف ؛عامجلاب سمللا رّسف نّمو

 ؛ىلاعت هللا عم بدألاو هّردتلا يف غلاب دقف ِ؛اَقلطم ءاسنلا سمل ضقنب لاق نمو

 ةعيرشلا هتنّيبل صيصختلا ىلاعت دارأ ولو ؛مراحملا ّصخي ملو "[ءاسنلا] مَع هنأل

 .ثيدح يف ولو ةرّهطملا

 .فيفختلاو ديدشتلا يتبترم ىلع دوعي«|مههنم» يف ريمضلا )١(

 .فيحصت وهو ؛لادج هل امهنم :(أ) يف (؟)

 .(ب) يف سيل (7)
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 مل ولو لحملا عم راد نّم مهنمو «ةوهشلا عم راد نم ءاملعلا نم نأ تملع دقف

 .ةوهش نكي
 نود يمدآلا نم طئاغلاو لوبلا ةساجن ىلع ءاملعلا قفتا امنإو :ه# انخيش لاق

 ىلاعت هللا فّرش دقو .هتريغص تمظع هتبترم تفرش نَم لك نأل ؛مئاهبلا نم هريغ

 هنكل .هسدقيو هطلاخ ام لك رهطُي نأ يغبني ناكف ءضرألا يف ةفيلخ هلعجو يمدآلا

 معاطملا نم ةرهاطلا ءايشألا هتبحاص كلذلف .هتعيبطب لغتشاو «هتقيقح نع لَمَغ

 .اًيعجرو ًالوبو ءارْذَق سجن اهبيطو ءاهرهاظ راصف براشملاو

 .ٍلاح لك ىلع هلل دمحلاف

 اًنابرقو اًرافغتساو ةبوت ابب انرمأ |منإف ءاهعاونأ عيمجب ةالصلا ةيعورشم اّمأو

 .""ىلاعت هللا ىلإ

 حور :اهلوأ ةالصلا حاورأب لصو حور يف لصف :يناولعلا دمحأ خيشلا لاق :ةكرابم ةدئاف (1)

 ريبكتلا حور يف حتافلا حورلا يهف ةالصلا حاورأب لصو حور ةينلا حورف ريبكتلا حور عم ةينلا

 .ةالصلا حور

 ناسللا اهم كرحتي ةنسلا حاورأ نمو ةالصلا حورل دصقت مل يتلا حاورألل لصف حور اهيفو

 4 هلأ اوُدبْعَيل الإ ورم آَمَو ) ةينلا حور يف يناقرف حور نانجلا اهدضب لمعلا حور نع نكسي نإو

 يف نوكي الف هَل َنيِصِلْخُم ) ناسحإلا حاورأب موصلا حاورأب ةالصلا حاورأب يأ 20 :ةنيبلا)
 حورب للعلا حاورأ نم ةدومحملا حاورألاب صلاخلا نيدلاو نيدلا حاورأ ريغ مهتايح حاورأ

 حاورأب مومعلا حاورأ نم حور ربكأ هللاف ةطاحإلا حورب طبرلا حاورأب قالطإلا حور يف حورلا

 لامكلا حاورأب لباوقلا حاورأ ىلإ لصاو حور لكلو لباوقلا حاورأل ةضافإلا حاورأو فيرصتلا
 لصفلا حورف لاحملا حاورأك الإ مظعألا حورلا يف لالظلا حاورأ امو لامجلا حاورأ نم اهيف امو

 نسم لي مل نإ وهو بارس عم الك حاورألا نم مظعألا حورلا ىوس ام نأ ريبكتلا حور يف

 .أمظلا الإ بارسلا دنع اف بارشلا هباشي الف ةيحورلا رارسألاو ةبقحلا حاورألا

 حورلا يوتسي لهف ةراضنلاو ةفاظنلاو ةراهطلا حاورأو يرلا حاورأ الإ بارشلا دنع امو
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 حورب لصو حور ريبكتلا حورف بمهاوملا حاورأو ةمحرلا حاورأ نم ءولمملا حورلاب غرافلا

 .لالظلا وأ لايخلا حاورأ نم حور لك قوف رهقلا حاورأب قالطإلا حور هيوري ماعلا ميظعتلا

 عماجلا حورلا وهف ةالصلا حاورأ ين لخدي نأ هل نذؤي مل حور لكل لصف حور هيفو

 حاورأ ىلإ نوكس حورو ناسللا ةكرح حور اهيفو «تاداسعلا حاورأل قرفملا ةالصلا حاورأل

 نم ةصاخ حاورأب ةاجانملا حاورأ نم ةنونسم حاورأ ريبكتلا حور دعب نمو نانجلا حاورأب ةالصلا

 .يدمحملا حورلا

 « ٍتوَمّسلآَرطَف ىلإ َىِهْجَوتْهَجَو نإ  :كلرق حور يف هجروتلا سد كلذو

 .لاهجلا حاورأل السم لابقإلا حرب |منيح ةفاثكلا حاورأب 4 َحضَرألاَو »:رشنلا حاورأب

 » اهحاورأب 4 ٍتاَلَص َّنِإ ) مظعألا حورلا اذهلو دوهشلا حاورأب نيكرشملا نم انأ امو

 » ةيئاقرفلا ةايحلا حاورأب هدادمإ حاورأب 4 ىاَيْحُعَو ) جحلا حاورأ نم اهريغب 4 ىكُشُنَو
 حور يف 4 هَل َكيِرَش ال مه َنيِمَعْلَا تر هلل ) ةيدر حور لك نع يتايح نيع يف 4 6مم

 .حاورألا نم

 حورسل لاح لك ىلع( 16 :ماسنألا) 4 َنيِيِاسْلأ لَو أنو ُتَريأ َكِلاَذِبَو 9 حورلا كلذبو
 نم هللاب ذوعأف ذوعتلا حور حورلا اذه دعي نمو كلاه هتمظع حاورأ يف هاوس ام يذلا كلاملا

 ميجرلا ناطيشلا حاورأ نم ةضئافلا ةيناطيشلا حاورألا نم رمأب سبللا حاورأ نم حور

 تاكربلا حاورأب حيتافملا حاورأ « و ِيِحّرلَأ نحل هللا ْسِ » حور حورلا اذه دعبو

 حاففم 4ٍرمحَرلأ نمل ف ءاسنلا حاورأ ديس « تيَشَعْلا تَرَ ُدْمَحْلأ ) حورو

 رارقإ حور 4 ُدبْعَت كلاي ١» ريكذتلا حاورأ نم مظعأ حود 4 يللا موي كِل » ىنغلا

 طّرّصلآ اًنِدّهَآ » ينارون صد ىلع ريسملا ا حاورأ نم 4 ٌكيِعَتْسن َكلاَّيِإَو » ةيدوبعلا لاب

 حاورأب ذذلت حور 4ْمِهِلَع تمعن َنيِذّلأ طّرِص » داشرتسالا حاورأ نم حور . .4 َمِقَنْسَمْل

 حاورأ نم 4 َنيِلاَّضلآ لَو ) باجحلا حورب 4 َرِهْيَلَع يسوضْغَمْلاِر َغ » بابحألا ركذ
 حور دعب ةنسلا حاورأ نمو نيمأ حور بدنلا حاورأ نمو ةيبوبرلا حاورأ دوهش مدعب ةيدوبعلا

 حور دعب نوكب مث ليصفتلا نم حاورأ ىلع ريسيتلا نم حور ىلع ناقرفلا نم حاورأ ةحتافلا
 .عوكرلا حور رداقلا ىلع مايقلا حود يف ةءارقلا

 حور نع لصف حور عوكرلا يفف ةبودنملا حاورألاو ةبجاولا حاورألا نم دج حور هلو

 حور يف ةكرح حور عوكرلا حور يفو هلل عوضخلاو عضاوتلا حاورأ نم حورب لصو حورو مايقلا
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 .ةيدوبعلا حاورأ نم

 حاورأ نم وهو لادتعالا حور عوكرلا حور دعب نمو ميظعتلا حور يف نوكس حورو

 حور لادتعالا حور دعب نمو ةلذلا حاورأ نمو رسقفلا حور نم قالطإلا حور ىلع ركشلا

 نم ءاش ام هللا لأسيلف دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ» :يدمحملا حورلا ينو دوجسلا

 .«ايندلا ريخ

 يف نأ اك «ىلعألا يبر ناحبس »:نئسلا حاورأ نم دوجسلا حور يفو ةرخآلا حاورأ نمو

 حاورأ نم دوجسلا حورو ؛ميظعت حور عوكرلا حورف «؛ميظعلا يبر ناحبس» :عوكرلا حور
 .ىنغلا حاورأ نم دوجسلا حور نأل سيدقتلا

 حاورأ لجأب دمحي ال دوجس حور يف دجاسلاف دجولا ةبتر نع طوقسلا حاورأ نمو

 ةعفرل لايخلا حور عفرو حاورألا ةراشإب نوكي ام هنم لب لوقلا حاورأب هلك دمحلا سيل دماحملا

 دماحلا دجاسلا حور وه يذلا دوجسلا حاورأ يف ةطوسبملا زجعلا حاورأ نع مظعألا حورلا

 نم حور يف قالطإلا حاورأ نم دوجسلا حورف ةيوهلا حور يف ةيحورلا ةراشإلاب دماحملا لجأب

 .قيقرلا باجحلا

 حاورأف ةءارسقلا حور نمو مايقلا حور نمو عوكرلا حور نم برقأ ناك حورلا كلذلو
 نم دباع لكل دب الف بجحلا حاورأ فالتخال برقلا تاجرد يف ضعب قوف اهضعب ةالصلا

 ةراشإلا حاورأ يفو تاينلا حاورأ ينو هلاعفأ حاورأو هلاوقأ حاورأ يف هلاحب قيلي باجح حور

 نم دوجسلا حور ينو ةقرلا نم حاورأ يف قالطإلا حور معيف كرسلا حاورأ طاقسإب ةيحورلا

 يهجو دجس هتينالعو هرس هنطابو هرهاظ هلجو هقد هلك يبنذ يل رفغا مهللا» :نئسلا حاورأ

 .«نيقلاخلا نسحأ هللا كرابت هرصبو هعمس قشو هقلخ يذلل

 نيمدقلا فارطأو نيتبكرلاو نيديلاو ةهبجلا حور حاورأ ةعبس ىلع دوجسلا حور نوكيو
 ةكرحو لصفو لصو حاورأ ةالصلا حاورأ نإف لادتعالاو عوكرلاك نوكسلا حور نم هيف دب الو

 حور نم ثعب حور وهو؛نوكسلا نم حورب سولجلا حور لوألا دوجسلا حور دعبو نوكسو
 .سيدقتلا حاو رأ يف ةبيغلا

 نيب سولجلا حوربو هتراشإ تءاج لوألا دوجسلا حورب «(هد :هل) (ٌُكَتَقَّلَح اهتم »

 « ئَرْخأ ةَراَن ْمُكجرْحم ايو 9 «يناثلا دوجسلا حورب 4 ْمُكُدِِعُت اِفَو 9 هتارابع تناك دوجسلا
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 يتلا مكران ىلإ اوموق مدآ ينب اي :ةالصلا تقو لوخد دنع ةكئالملا لوقت

 دارأ املك هاتج ام دبعلا ركذتيل ؛راهنلاو ليللا يف ترّركت !نإو ءاهوئفطأف اهومتدقوأ
 ام ىلع ةنوعملا هلأسيو ىلاعت هللا ةرضح لوخدل رّهطتيو بوتيف «ةراّقك اهنأل ؛ةالصلا

 يأرل نمؤملا دبعلل فشُك ولف «ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلاو رادلا هذه يف هب فّلُك

 .هعوكرو همايق لاح يف هنع ًالامشو اًنيمي ردحتت هبونذ

 يف عقاولا للخلل اًربج ةروهشملا لفاونلا لعفب # هللا لوسر انرمأ امنإو

 للخلا ةرثك دبعلا دهشي املكو «ةرخآلا يف اهب لمكت ضئارفلا تناك كلذلو ؛انضئارف

 .لفاونلا لعف هيلع دّكأت

 (نإف ءاهوحنو ةزانجلاو ءاقستسالاو فوسكلاك بابسألا تاذ تاولصلا اّمأو

 .مهقوقح ضعب يدؤنل ؛تاومألاو ءايحألا انناوخإلو انل ٌرافغتساو ٌءاعد يه

 ءاعدلا ىلإ اًثيمو اًّيح ناسنإلا جايتحاو ءطحقلاو تايآلاو فيوختلا لصأو

 هللاو ىصعف بجح لكأ اذإ هنإف .هنع يهنملا لكألا نع ةئشانلا يصاعملا لجأل وه امنإ

 .ميحر ٌروفغ

 .تاولصلاو تاييلستلا حاورأو دهشتلا حاورأو «تايحتلا حاورأل ريخألا سولجلا حورب

 حاورأ دنع ءاقللا حاورأبو ربكألا ثعبملا هنأل ةريشك حاورأل عماج ريخألا سولجلاف

 .راثآلا حاورأ نم حور وفعلا حاورأ نم يهو فيلاكتلا حاورأ عفترت ميلستلا

 ؟ةعامج يف سمخلا تاولصلا ٍيلصتأ :هل لاقف توملا نم فاخأ ينإ» :ةريره يبأل لجر لاق

 (١'كيلع سأب الف تئش تقو يأ يف تمف رمألا اذه ىلع تنك اذإ :لاقف «معن :لجرلا لاقف

 .ىرت الأ حورلا اذه يف نايب حور

 «تارافكلا حاورأ اهيف ةالصلا حاورأو تاجردلا حاورأ اهيف ةعامجلا حاورأ نأ كلذو

 راكذألا حاورأب تاكربلاو تاوعدلا حاورأب تاولصلا ماتخو ةيهلإلا حاورألا لك نم اهيفو

 (يدبزملا دحأ) .انقيقحتب (4 ؛ص) حاورألا :رظناو .رافغتسالا حاورأو
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 ىمن ام لكأ ببسب كلذل ؛انيلع تبجو "[(نإف] اهعاونأب ةاكزلا ةيعورشم امأو

 انعمجو ءانسوفن تهرشف «ىلاعت هللا نع انبجح كلذ انلكأ امل اننإف «مارحلا نم هنع هللا

 هناحبس انديس لامل كلا انيعَّداو ؛نيكاسملاو ءارقفلا ىلع انقّيضو «ةلعل توقلاو لاملا

 انلاملو انل اًريهطت لاومألا نم يفنص لك يف ضورفم بيصن جارخإب انرمأف «ىلاعتو

 .اهعنم نم لصاحلا سجّرلا نم

 ضرف يف عقاولا للخلل ٌربج اهنإف ءتاقدصلا رئاسك ةاكزلا يف لفاونلا اّمأو

 .ديمح ٌينغ هللاو جحلاو موصلا ين لوقلا اذكو «ةالصلاك ةاكزلا

 هّجوتلل اًدادعتساو اًريهطت هب انرمأ (نإف ؛هعباوتو هعاونأب موصلا ةيعورشم اّمأو
 ماص اذإف «لكألاب حتفنت يتلا ناطيشلا يراجمل اذسو «ةبوتلا لوبق يف ىلاعت هللا ىلإ

 مئاصلا نطاب ىلإ هنم لخدي اكلسم دجي ال ىتح كلاسملا ناطيشلا ىلع قاض دبعلا

 ةلكألا كلت نأ درو امل .نيرشعو عست وأ نيثالث ضورفملا موصلا ناك امنإو

 .اهئاهتناب اهجورخ ءاهتناف «ةدملا كلت - مالسلاو ةالصلا هيلع - مدآ نطب يف تثكم

 .ميكح ٌجيلع هللاو

 اًريفكت اهم انرمأ |نإف ءرعاشملا كلت يف فوقولاو ةرمعلاو جحلا ةيعورشم اّمأو

 .انقح يف اذه ؛هنع ىهنملا لكألا

 هلكأ ادع ام «ةتبلا بنذ هنم نكي ملف -مالسلاو ةالصلا هيلع - مدآ قح يف اّمأو

 نم هيلع لعج ام رخآ كلذ ناكف ءاهل اًريفكت جحلاب ىلاعت هللا هرمأف ةرجشلا نم

 :هلوق وهو لزانملاو نكامألا كلت يف هّير نم تاملكلا يّقلت نإف اًضيأو ؛تاراّقكلا

 .(أ) نم طقس )١(
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 هج 2غ

 .(77:فارعألا)

 انفعضل ؛ةدحاو ًةرم رمعلا يف انيلع بجاو ججحلاب رمألا لاثتما ناك امنإو

 .ةديعبلا دالبلا باحصأ امهيسال كلذ يف ةقشملا ةرثكو

 «هينب عيمج مزعل مواقم همزع نأل ؛ةرم فلأ اًيشام دنهلا نم اكئتكلا مدآ ٌجح دقو

 هيف اهوخدل ؛ححلاب ةافتكا ثيداحألا عضب يف درو ارك ةرمعلا كرت يف صر اهنإو

 لاعفألا لوأ فوقولا ناك امنإو ءاهنع جحلاب اهليصحت هيلع رَّذعت نم يفتكيف ءاًئمض

 هيلع مدآ هنم لخد يذلا لوألا هللا مرح باب ناك لبجلا نأل ؛ةبعكلاب نكي ملو اهلك

 ؛هنم لوخدلاو هب ةأدبلاب مهّلك هينب رمأف ,دنغا ضرأ نم ءاج نيح مالسلاو ةالصلا

 لوألا باباي مهفقوأ جلاب ارمرحأو ءقلاعتو هناحبس هونآ ا مهنإف ؛كسانلا لمف

 صاخلا هتيب نم مهاندأ اوعّرضت (لف .ةئتكا مدآل عقو (ىك نولهتبيو .نوعّرضتي
 ,«ةفلدزملا» برقب مارحلا رعشملا وه يذلا يناثلا بابلاب مهفقوأف ءبيرقتلا ةرضحب

 بابلا وه يذلا ىنم) يف نابرقلا بيرقتل لوزنلاب مهرمأ مهعّرضت لاط الف

 اورمأف «ةراهطلا لامك مهل لصحو .بجحلا عيمج مهنع تعفَر اهوبّرق |لف «؛ثلاثلا

 ؛قيرشتلا مايأ موص مهيلع مّرحو «ةلماك ةراهط ىلع مّظعملا هتيبل ةرايزلاب ٍلئنيح

 الإ لزنم بحاص دنع موصي نأ فيضل يغبني الو «َدَب5َ هللا ةفايض راد يف مهمأل

 .هنذإب

 بولق قلعتل ؛ةلاصألاب ال ةّيعبتلا مكحب جاحلا ريغ ىلع اهموص ميرحت ناكو
 نورضاح مهأك ىتح «قيرشتلا مايأ ةدم كسانملا كلتل مهلاعفأ لثم هتّبحمب قلخلا

08 

 .مهماسجأب

 هبحاص بوثب لجرلا قّلعت لثم وهف «ةبعكلا راتسأب سانلا بلاغ قّلعت اّمأو
 .سانلا لك هلعفي ال لعفلا اذهو «هحعاسيو هنع حفصيل ؛ةيانج هنيبو هيب ناك اذإ
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 نم انركذ اب لمكف «بدألا ةلق ةحئار نم هيف امل سانلا بلاغ :انلق كلذلو

 ؛عبتلا مكحب هتيرذل لامكو ةبوتلا لامك كيلا مدآل جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا

 امو «ّدرو امك ةبوت مدنلاو .ةرجشلا نم لكأ نيح نم عقو مدنلا نأل ؛لاى :انلق امنإو

 .همزاول نم وه نإ مدنلا ىلع داز

 لاقف ؛يدالوألو يل رفغا ٌبر اي :لاق «تيبلا ٌجح امل قلل مدآ نأ» :درو دقو

 بونذ اّمأو «ةرجشلا نم تلكأ نيح كل هانرفغ دقف مدآ اي كبنذ اَمأ :ىلاعت هّللأ

 .ملعأ ىلاعت هللاو ,”«هبونذ هل ترفغ اًئيش يب كرشي ال يناتأ نمف «كينب

 ةيراعلاو نهرلاو ملسلا نم امهبب قحلأ امو ءارشلاو عيبلا ةيعورشم اّمأو

 عفد هلك كلذ ا(نإف ءاهريغو ةطقللاو ةراجإلاو ضورقلاو تاقاسملاو ةعيدولاو

 هسفن تهرش ءهنع ىبن ام لكأ نم كلذ ئشانلا ءاهريغو ملظلاو روجلاو فيحلل

 ؛ماعطلا ركتحاو «لاومألا بصغو ابرلاب الإ هيلإ جاتحملل لاما ضرق نم عنتماف

 .لودع دوهش دي ىلع هقح ٍقح يذ لك ءاطعإب رمأف ءقوقحلا ركنأو

 ءءارشلاو عيبلاب لصاحلا حبرلل اًركش تعرّش (نإف ءايادهلاو حنملاو تابمهلا اّمأو

 .ٌديمح ين هللاو .قالخألا مراكم نم اهنأل ؛ةقدصلا فالخ رخآ ٌعون وهف

 كلذ ببس امنإف ؛اهادعتي ال ىتح هعباوتو هدودح نايبو حاكنلا ةيعورشم امأو

 هونج ام مهيدلاول اورفغتسيل ةيرذلاو لسنلا ريثكتل كلذ عرشف ءروكذملا لكألا اًضيأ

 .عبتلا مكحب مارحلاو تاهبشلا لكأ نم لصاحلا انّزلا ةوهش عفد ناكو «هوفرتقاو

 رطاوخلل ًابالجتسا كلذ عرش ا(نإف ؛تاجوزلا نيب لدعلاو قادصلا اًمأو

 لكألا باجح نم ئشانلا ملظلاو فوخلا مدعو لسنلا دوجو ىلع ةدعاسملا

 .روكذلل

 ١75(. /0) ىربكلا يف يقهيبلاو (275717 /1) فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور )١(
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 وأ ٍةهبش وأ مارح نم عبش نإ يسال لكألا اًضيأ هببسف هدعب امو علخلا اّمأو

 اهرجاضف هتجوز كلذ ىلإ سانلا برقأ نم ناكو هرجفو مصاخ عبش اذإ هنإف لالح
 1[ ينم ذاغأ] بلطف ءاهبلع رظي وأ ادق ايفلط وأ ءايعلشف قاللتلا تلآس ىتح

 م وأ اهتعجر بلط ردكلا نم هسفن تقار اذإف ءاهنم رهاظ وأ اهأطي "[الأ] فلَح وأ

 لاوز وأ ٍقالط وأ قارفب حاكنلا عباوت نم ءاربتسالا كلذكو ةدعلا تناكو ؛بلطي

 دوجو دعب هدعب وأ حاكنلا ةدم يف اّمِإ هعباوت نم كلذ يف تاقفنلا تناكو «شارف

 لح
 نع انتلفغل ؛اهب انرمأ امنإف «مئاهبلاو قيقرلاو براقألاو نيدلاولا ةقفن امأو

 رمؤُت نأ انبجتحا امل روكذملا باجحلا الولف «لكألاب لصاحلا انباجحل مهقوقح ةيدأت

 انتمدخو انع مومهلا لّمحتو .داجيإلا ببس معن نم انيلع ركذ نَم قح مظعل ؛كلذب

 نيحطو ءانضرأ ثرحو ءهيلإ يملا قيطن ال ٍدلب ىلإ انعاتمو انلمحو ءاّرابنو ًاليل
 :كربيص  .ٌخيحر ٌفوءر هللاو ءانحلاصم نم كلذ وحنو ءانبيلاود نارودو ءانحمق

 لكألا هببس "[نوكف] ءاهنود امف سفنلا لتق نم دودحلا ةماقإ ةيعورشم اّمأو
 ةلق نم اًباوج كل دري ال هملكت عوجلا هب لاط اذإ دبعلا نإف «نايب ىلإ جاتحي ال رهاظ

 ءوضعلا عطقو ءّسفنلا لتقف ؛دودحلا ىدعتو قسف عبشو لكأ اذإف .هحراوج ةكرح
 «ةرجافلا نايألا فلحو ءانزو ءرمخلا برّشو «قيرطلا عطّقو «لاومألا ٌقرَس وأ

 دنع رذنلا ليبس ىلع الإ هل حمسي ملف لاملا جارخإ نع لخبو نيميلا ٍوغل هنم رثكو

 ةداهشلا لّمحتو «ةلطابلا ىواعدلا يعّدي عبش اذإ كلذكو ءهنع رشلاو غلبركلا عفر

 .ركذ امم ءيش هنم عقو ناك امل لكألا الولو «هنم ملع ريغ ىلع

 .اهنالعا :() يف )١(

 :(با) نم طقس (0)

 .فيحصت امهالكو ءْنَّرَكُم :(ب) يفو ءكلذكف :(أ) يف (*)
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 مهيلع ىلاعت هللا هلعج امل اوداقني نأ متارجلا هذه باحصأ ىلاعت هللا رمأ كلذلف

 هيلع اهماقأف مامإلا ىلإ يعُد كلذل مهنم دقني مل نمو «ةعيرشلا يف ةرّدقملا دودحلا نم

 «لكألا باجح نم لصاحلا داسفلا نم رادلا هذه ماظنل اًظفح كلذ لك ؛اًربجو اًرهق

 نيكاسملا ةوسكو موصلاو ماعطإلاو قتعلاب تارافكلا دودحلا ضعب يف عرش انإو

 .ملعأ ىلاعت هللاو .بنذلا كلذ يف "[حبقلا] ةدايزل

 ؛مهعابتأو مهباوُنو ةاضقلا ىتح هُباوُنو مظعألا مامإلا بصن ةيعورشم اّمأو

 لكألا باجح اًضيأ كلذ ببسو هركذن ملامو هانركذ ام عيمج ذيفنتل كلذ عرش !نإف

 الو ؛مامإ بصنل انجتحا امل هالولو ءانمدق (ى دودحلا عيمج يّدعتل ببس هنإف

 دهع دهعي مل كلذلو «ةبلاطملا لبق هبابرأل انيلع يذلا قحلا يطعن اّنكو «هباوُ نم دحأ

 .هميرغ قحب هيلع يضقي ىتح مكاح يدي نيب فوقولل جاتحا رباكألا نم يلو

 نم بصنل ل ؛؟”[انجتح ا] قسنلا اذه ىلع يشمتي ةي مهلك قلخلا رمأل نكي مل اف

 .ناك امك ناك امث َّدُي الف «ركذ

 عمج الو .ت[داهج] ناك الو «نيدلاو ايندلا رمأ مظتتا ال هباوُنو مامإلا الولو

 هلل دمحلاف ,نيعمجأ قلخلا حلاصم تعاضو ؛مهيلع هنم قفني ٍلام تيب الو ءركاسع

 .نيملاعلا بر

2. 

 نيفلكملا يديأ ىلع ةزرابلا لامعألا عيمج نازيم نايب

 ام عيمج نأ يخأ اي ملعاف ءنيِّلكملا يديأ ىلع ةزرابلا لامعألا عيمج نازيم اّمأو

 :لاوحأ ةثالث نع جرخي ال زرب

 .جفلا :() يف )١(

 .انبجتحا :(أ) يف ()

 .فيحصت وهو ءاداهج :لوصأللاب ()
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 .اًدومحم نوكي نأ ام

 .اًمومذم نوكي نأ امإو

 .اًحابُم نوكي نأ امإو

 «كيدي ىلع هزورب ىلع هللا دمح أف «بودنملاو بجاولا وهو اًدومحم ناك نإف

 .هيف كريصقت نم هللا رفغتساو

 هريدقت ىلع ىلاعت هللا دمحاف .هوركملاو مارحلا وهو ءامومذم زرابلا ناك نإو

 .هرمأ كتفلاخم نم ىلاعت هللا رفغتساو ؛كيلع

 حابملا نإف «ىلاعت هللا رفغتساف «هللا لاجر نم تنك نإف ءاًحابم زرابلا ناك نإو

 الإ عوقولا دعب همزلي الو «لامعألا نم زرب ام ىلع باّوبلاك ناسنإلا نإف «هيف كيلع
 ولو .كلذ نم لقأ دبعلا نإف .هنع اهدريل رادقألا ةعزانمب دحأ فّلكتي ملو «ءاودلا

 الإ تناك ام اهنإو هيلع اهريدقت مدع نّدبت عقي مل مث رمأ يف عقيل "[دبع رادقألا عزان]

 .عوقولا نم دب الف حمت مل اذإ اًّمأو .هنع تيحمو رطاوخ

 ول ىتح اَدبأ ”[ِءاود الب ٌءاد نيعت] اف ءءافش هل لزنأو الإ ًءاد هللا ٍلْزَنُي مو

 ام عيمج نم هللا رفغتسأ :لاقو مدن مث ةنس نيعبس هديبع نم دبع ىلاعت هللا ىصع

 ءاهلك ةدملا هذه بونذ ىلع رافغتسالا مكح [بحسنا] اذه ىتفو ىلإ هيف تعقو

 .ميحر روفغ هللاو ؛ةعيرشلا دودح ةفرعم دعب همزلي "[يذلا] اذهو

 .ًادبع ٌرادقألا تعزان :(ب) يف )١(

 .ةبرطضم ةرابع :(أ) يف (5)

 .(ب) يف سيل (©)
١58 



 باتكلا يطوطخم ةيمتاخ

 "”[قفاو] :ينارعشلا يراصنألا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع :ريقفلا هفلؤم لاق

 نيثالثو ثالث ه7 ةنس ”[مارحلا] درفلا بجر عباس يف هفيلأت نم غارفلا

 .ةثا_عستو

 .مّلسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم اندّيس ىلع هللا َّلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 لوأ عيبر 5 نينثالا موي يف باتكلا اذه خسن نم غارفلا ناكو :اهبتاك لاقو

 ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةّيوبنلا ةرجهلا دعب نم ةثالثو ةثاثالثو فلأ 1707 ةنس

 دمحم نب ملاس نب يلع :هللا ىلإ ريقفلا هبتاك دّي ىلع اًريثك اًيلست مّلسو ةّيحتلا ىكزأو

 عيمجلو هخياشملو هدلاولو هل هللا رفغ ءادلب يشيبشبلا ءاّبهذم يعفاشلا دمحأ نب

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيمأ.”نيملسملا

 .عقو :(ب) يف )١(

 .(أ) نم طقس )١(

 يف كلذو فه 7*9“ ةنس اهخيرات اًضيأ ةخسن ىلع اًيناث تلبوق :(أ) ةخسنلا شماه يف بتُك (5)

 .ىهتنا لَو يبنلا ةرجه نم ١7٠ 4 ةنس ريخلا رفص ١١ قفاوملا دحألا موي

 :فيصقلا نيسح خيشلا مالك نم :تايبألا هذه (ب) ةخسنلا رخآ يف ءاجو

 اوكبتراو قوشلا هاوه يناودباكو اوكرت يوس لل ساسنأ رد هلل

 اوكلسهلايف مهلادفلا يحور اوكله دق هيف ىتح دجولا مهيداح

 :ًاضيأ هلو

 كتاقوأ لك منتغاو هللا لع لبقأو كتالاغتشا كنع عد بلقلا لغشم اي

 كتابذجب [ْنَصت] ىسعًاعيرس ضهناف كنتالاحل ريمدت ريفلاةيؤرف

 :ًاضيأ هلو
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 نالعإلا ينو كرس يف هللا لع لبقأ

 ناسحإلا ةرضح لخدأو بلقلا رهطو

 :ًاضيأ هلو

 قشاع نكت نإ حطشاف ريغلا ةيؤر نع

 قساغ ىجدلاو اعيرس هيلإ ضمغاو

 :ًاضيأ هلو

 كتالاقم نم يسعد لاقلا بحاص اي

 كتاف دق كل كعفنو كش نم ترثكأ

 نيسح خيشلا نبال
 ؟نيم :اولاق يتداس باوببأ تقرط

 نيمالاهلبقاولاق اهلوزمهاب

 مهضعبل

 اهتسحل ترظن نيع يوس يلامو

 ةرظنو ٌنِيع بحلا يفهباولاقو

 نالخلاو باحصألاو لأ نع حطشاو

 نامدنلا ةرمخ نم عم افصلا سأكب برشأو

 قراف ىوسلاو ىقبتل ىتفاف هيفو

 قداص نكت نإ قباط كيلاح نيبو

 كتالاح لك يف لمعلا الإ دصقلا ام

 نيسمال نكوانعبتاو كرومأ ملس

 يرغغو نويعلاب يلهجل كاذو

 يترظنو بيبحلا نيع :اوقدص معن

 طظفحلل ةدئاف

 :بذهملا حرش يف يوونلا لاق
 :بتكلا قابطإ دنع لاق نم

 ميظعلا ىلعلا .للاب الإ ةوق الو لوح الو بلأ .شاو ذا الإ ءلإ الو ل داو لنا ناعبس
-_ 

 نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبأ بتكيو بتك فرح لك ددع
 ىهتنا هظفح ام ىسني ال

 يدنبشقنلا راصن رداقلا دبع دمحم ىلاعت هللا ىلإ نيريقفلا يديأ ىلع هقيقحت نم غارفلا ناكو

 ه1 54717 ماع نم درفلا بجر رشع عبار يف ءيدمحألا يديزملا ديرف دمحأو
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 رباكألا دئاقع تاهمأل ةعماجلا ةديقعلا هذه

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم

 ةيفشكلا دئاقعلا باتك نم ًالقن

 هللاب فراعلل

 ينارعشلا باهولا دبع يديس

 هنع هللا يضر

 نيمأ



 ديهمل

 لهأ ةديقعب ةصاخلا اياضقلا ضعب نم هيف امل ً[سحو باتكلا ةدئافل ًامامتإو

 مهضعب اهصلختسا امك ه# فلؤملا ةديقع انه تبثن نأ انيأترا دقف «ةعامجلاو ةنسلا

 .ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ىمسملا هباتك نم

 .روميت دئاقع ١97 مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحم اهاندجو دقو

 دعاوقلا هباتك رَّدص هاندجو ىتح هه فلؤملل سيل راصتخالا نأ نظن انكو

 ةمدقم يف ركذ ذإ بابلا اذه يف مامإلا هفلأ ام رخاوأ نم يهو ةديقعلا هذهم ةيفشكلا

 فلؤملا ءارآ لثمت يهف «ةئامعستو نيتسو ىدحإ ةنس هفلأ هنأ ((ةيفشكلا دعاوقلا))

 لوط ببسبو ينارعشلا مامإلا بتك ةعلاطمب انل نيبت دقو ةصاخ «ةديقعلا يف ةدمتعملا

 هتافلؤم يف عباتي ناك هنأ ه5 يبرع نب نيدلا يحم يديس ربكألا خيشلا بتكب هتيانع

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ يأر ىلإ اهنع دوعي دق مث لئاسم ضعب يف ربكألا خيشلا ىلوألا

 .هداهتجا هيلإ هادأ ام ىلإ وأ ةرعاشألا

 ضرغ اذه انباتك يف ةديقعلا هذه تابثإ نم انضرغ هللا دمحب قفاو دقو

 دعاوقلا هباتك يف هلاوقأ نم ًائيش لكشتسا نم نأ ىلع ليس امك صن ذإ فلؤملا

 .روكذملا باتكلا اهب رَّدص يتلا ةمكحملا ةعماجلا ةديقعلا هذه ىلإ هدريلف ةيفشكلا

 5 و



 هللا
 06 عجبا

 ةلهجلا همهوتيامب ةح اصلا ةبوجألا نم ةحلاص ةلمج نايب يف عرشنلو]

 ةح اص ةديقعب كلذ ًاردصم هتافصو هئامسأو سودقلا قحلا بناج يف نودحلملاو

 عجريل ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم رباكألا دئاقع تاهمأل اهراصتخا ةدش عم ةعماج

 عيمج ىلاعت هللا ءاش نإ ةليزم اهنإف .”ةيتآلا ةبوجألا نم ًائيش لكشتسا نم اهيلإ
 .”[قيفوتلا هللاب لوقأف نيدحلملا عيمج ةرجازو نيبوجحملا تالاكشإ

 .هعم يناث ال دحاو ّهلإ ىلاعت هللا نأ ًامزاج ًاداقتعا دقتعي نأ ملسم لك ىلع بجي

 عناص هل ٌريزو ال كِلَم .هل كيرش ال ىلاعت هنأو دلولاو ةبحاصلا نع هزنم ىلاعت هنأو

 يف دوجوم لك لب هّدجوي ٍدِجوُم ىلإ راقتفا ريغ نم هتاذب دوجوم ىلاعت هنأو
 ٌدوجوم وهو هب ٌدوجوم هلكالاعلاف .هدوجو يف هيلإ ٌرِقتْفُم تاومسلاو ضرألا

 .هسفنب مئاق رمتسم قلطم هدوجو لب «هئاقبل ةياهن الو هدوجول حاتتفا ال «هتاذب

 الو .ءاقبلا هيلع ليحتسيف ضرع الو «ناكملا هل ردقيف رهوجب سيل ىلاعت هنأو

 اذإ نينمؤملل يئرم ءراطقألاو تاهجلا نع سدقم ءءاقلتلاو ةهجلا هل نوكيف مسجب

 هدارأ يذلا ىنعملا ىلعو هلاق اك هشرع ىلع ىلاعت ىوتسا «راصبألاو بولقلاب ءاش

 "[ لشم] ىلاعت هل سيل للوألاو ةرسخآلا هلو ءىوتسا هب هاوح امو شرعلا نأ امك

 .ةيهلإلا تافصلا لئاسم نم لكشتسا امع ةيفشكلا دعاوقلا باتك يف هتبوجأ دصقي )١(

 دبع دمحم قيقحت ٠٠١ ؛ راهنلا راد /ط ةيفشكلا دعاوقلا باتك نم هانتبثأو طوطخملاب سيل (0)

 .لوغاشلا نمحرلا

 .عوبطملاب ةيفشكلا دعاوقلا باتك نم هانتبثأو طوطخملا نم طقس (*)
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 ناكم الو ناك لب ؛ناكم هلقي الو نامز هدحي ال "[لوقنلا] هيلع تلد الو لوقعم

 .نامزلا أشنأو ناكملاو نكمتلا قلخ «ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو نامز الو

 نم ءيش هبشي الو تاقولخملا ظفح هدوؤي ال يذلا يحلا دحاولا انأ لاقو

 هلبق نوكت وأ اهَّلُحَي وأ ُثداوحلا هَّلَحُّت نأ ىلاعت .تاثدحملا تافص نم ًائيش هتافص
 نامزلا تافص نم دعبلاو لبقلا نإف .هعم ءيش الو هللا ناك :لاقي لب ءاهلبق نوكي وأ

 يذلا مويقلا وهف «هسفن ىلع ىلاعت هقلطأ ام الإ هيلع قلطي نأ يغبني الف .هعدبأ يذلا

 (ٌريِصِبْلا ُعيِمَسلَأَوهَو ءََن -هلئمك َسِيَل »ءماري ال يذلا راهقلاو ماني ال
 ١١(. :ىروشلا)

 ضرألا هعسوأو يمركلا أشنأو ؛ءاوتسالا دح هلعجو شرعلا هللا قلخ

 لصفلا موي ىلإ هقلخ يف هملعب ًابتاك هارجأو ىلعألا ملقلاو حوللا عرتخأ ءءامسلاو
 .ءاضقلاو

 لزنأ «قلخ ام "َقَلخَأو .قلخلا قلخو قبس لاثم ريغ ىلع هلك ملاعلا عدبأ
 ضرألا ين حاورألا اهيلإ ةلزنملا حابشألا هذه لعجو ءانمأ حابشألا يف حاورألا

 هيلإ الإ ةرذ كرحتت الف هنم ًاعيمج ضرألا يف امو تاومسلا يف ام امل رخسو ءافلخ

 .هنعو

 كلذب هملع نكل هيلع كلذ بجوأ بجوم الو هيلإ ةجاح ريغ نم لكلا قلخ

 ءيش لك ىلع وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وهف ءقلخ ام قلخي نأ دبالف قبس
 ةنئاخ ملعي ؛ىفخأو رسلا ملعي ءاددع ءيش لك ىصحأو الع ءيش لكب طاحأ «ريدق

 وهو قلخ نم ملعي الأ)) .هقّلح ًائيش ملعي ال فيكو رودصلا ىفخت امو نيعألا
 .((ريبخلا فيطللا

 .باوصلا ىلإ برقأ ةيفشكلا دعاوقلا باتك نم هانتبئأ امو لوقعلا طوطخملاب )١(

 .مهانفأو مهالبأ يأ )١(

١” 



 ًاملاع لزي ملف اهملع ام دح ىلع اهدجوأ مث اهدوجو لبق ءايشألا ملع

 ءاهمكحأو ءايشألا نقتأ هملعب .ءاشنإلا ددجت دنع ملع هل ددجتتي ل ءاهلك ءايشألاب

 جاتحي ال «قالطإلا ىلع تايئزجلاو تايلكلا ملعي ءاهمّكحو ءاش نم اهيلع مّكح هبو
 .نوكرشي امع ىلاعت ةداهشلاو بيغلا ملاع وهف هقلخ ملع وه | ليصفت ىلإ اهب هملع

 قلعتت مل تاومسلاو نيضرألا يف تانئاكلا عيمجل ديرملا وهف «ديري امل لاعف

 ديري نأ ليحتسي ذإ .هملع ىتح هدري مل ىلاعت هنأ امك «هدارأ ىتح ءيش داجيإب هتردق

 الام لعفلا كلذ كرت نم نكمتملا ريغلا ريخلا لعفي وأ «ملعي مل ام ىلاعتو هناحبس

 هذه موقت نأ ليحتسي امك ؛يح ريغ نم قئاقحلا هذه دجوت نأ ليحتسي امك «هديري
 .اهب ةفوصوم تاذ ريغ نم تافصلا

 الو ءرح الو دبع الو ,نارسخ الو حبر الو ,نايصع الو ةعاط دوجولا يف اف

 الو ءليم الو لادتعا الو «ليل الو راهن الو ءتوف الو لوصح الو ءتوم الو ةايح

 ضرأالو ؛ءايضاالو مالظالو ,حبش الو حورالو «رتوالو عفش الو ءرحب الو رب

 الو .داوس الو ضايب الو ءليصأ الو ةادغ الو «ليلحت الو بيكرت الو «ءامسالو

 «بطراالو سباي الو ءنكاس الو كرحتم الو «نطاب الو رهاظ الو «داقر الو داهس

 وهو الإ تالئاتملاو تافلتخملاو تاداضنم ا عيمج نم ٌءيشاالو ءبّل الو رشق الو

 .العو ّلج قحلل ٌدارم

 الو ؛هرمأل دار ال ديري ال ام ٌراتخملا ٌدجوي فيك مأ ؟هل ًادارم نوكي ال فيكو

 نم لذيو ءاشي نم زعيو ءءاشي نمم كلملا عزنيو ءاشي نم كلملا يتؤي همكح بقعم

 كلذلو ,نكي مل ءاشي مل امو ناك هللا ءاش ام « ءاشي نم يدبمو ءاشي نم لضيو «ءاشي

 ىلع اوردقي مل مهل همسقي ل ًائيش هقلخ نم دارأ اذإ ىلاعت قحلا نإ ةنسلا لهأ لاق

 رمأ وهو مهنم ديريو «مبب ديري ام نيب اوقرفف «كلذ مبب دارأ اذإ ام فالخب هداجيإ
 .قيقد

- ١56 



 ام ىأرو عمس كلذك ءدجوأف ردقو ءصخف دارأو .مكحأف ملع [ى ىلاعت هنأو

 دعبلا هعمس بجحي ال ىلعألاو لفسألا ملاعلا نم ىرولا يف قطن وأ نكس وأ كرحت

 يف سّفنلا مالك عمسي ءديعبلا وهف برقلا ةدش هرصب بجحي الو بيرقلا وهف
 ال ءاملا يف َءاملاو ءِءامْلَظلا يف ّداوسلا ىري «سمللا َدْنِع ةّيفخلا ٍةساملا توصو ءسُفنلا

 .ريصبلا عيمسلا وهو رونلا الو تاللظلا الو جازتمالا هبجحي

 يلزأ ميدق مالكب مهوتم توكس نعالو مدقتم تمص نعال ىلاعت ملكت

 هامس ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم هب مّلك ؛هتردقو هتدارإو هملع نم هتافص رئاسك

 همالك نأل .فييكت الو هيبشت ريغ نم ناقرفلاو ليجنإلاو ةاروتلاو روبزلاو ليزنتلا

 نأ امك ناذآ الو ةخمصأ ريغ نم ىلاعت هعمس نأ اى «ناسل الو ةاهل ريغ نم ىلاعت

 «نانَج الو بلق ريغ نم ىلاعت هتدارإ نأ مى .نافجأ الو ةقدح ريغ نم ىلاعت هرصب

 فيوجت راخب ريغ نم هتايح نأ (ىك «ناهرب يف رظن الو رارطضا ريغ نم هتردق نأ امك
 .ناصقنلا الو ةدايزلا لبقت ال هتافصو هتاذ نأ امك ءناكرألا نع ثدح بلق

 ميمع «؛ناسحإلا ميسج «ناطلسلا ميظع «ناد ديعب نم هناحبس «هناحبسف

 «ضباقلاو هل ٌطسابلا هلدعو هلضفو ءضتئاف هدوج نع وهف هاوس ام لك .نانتمالا

 4 َنوُلَمْعَن امو ركَفَلَح ُهّللآَو »9 هايإ الإ هتاذب دوجوم الو هاوس لعاف ال نم ناحبسف
 جلل ِهّنَف لق 201 : ءايبنألا) « َوُلَكْسُي ْمَهَو ٌلَعْفَي اَمَع ُلَكَسُي ال ل (45 :تافاصلا)

 .(145 :ماعنألا) 4 َنيِعمجأ مُكْنَدَهَل اسولف قلب

 .هتافصو هتاذ يف نيدحلملا مالك اندروأ ىلاعت هللا نع ةديقعلا هذه يف انبجأ امكو

 ىلع بترتي امو هئايبنأ عرشو هعرش يف نيدحلملا مالك درنو ىلاعت هنع بيجن كلذك

 نم هقحتسي امو ةينادحولاب ىلاعت هل اندهش (ىو انلوق نمض يف راثآلا نم كلذ
 نمض يف نإف «نيملاعلا عيمج ىلإ ةلاسرلاب يو هللا لوسرل دهشن كلذكف ىلعلا تافصلا

 نأب كي هل دهشنف «هب ةيصوصخلاو قيلعتلا مكحب ًءاضتقا ىلاعت هللا نع باوجلا كلذ
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 و
 (41 :بازحألا) 4 ايم اًجاَرِسَو ءهنّذِإب هللا ىلإ ايِعاَدَو طاريذنو ًاريشب هلسرأ ىلاعت هللا

 تيل َّنِإ ل:لاقو «(40 :ءاسنلا) ( هلآ َعاَطُأ َدَقَف َلوُسَرلَآ عِطُي نم » هقح يف لاقو

 0٠١. :حتفلا) 4 هلأ تروُعياَبُي مَنِ َكَتوُعيِاَبُي

 فقوو هتمأ حصنو ةنامألا ىدأو «هبر نم هيلإ لزنأ ام عيمج غلب يي هنأ دهشنو

 فّوخو رذنأو ظعوو ركذو بطخف «عابتألا نم رضح نم لك ىلع عادولا ةجح يف

 نذإ نع دحأ نود ًادحأ ريكذتلا كلذب صخ امو دعرأو رطمأو دعوأو دعوو رذحو

 .دمصلا دحاولا

 :ك لاقف هللا لوسر اي تغلب دق :اعيمج نوعماسلا لاقف «تغلب له :لاقو
 ءهانعم ملعن مل اممو هانعم انملع ام و هللا لوسر هب ءاج ام لكب نمؤنو دهشأ مهللا

 ىلاعت هللا دنع ىمسم لجأ نع توملا نأ ررقو «هب ءاج ام هلمح نم انققحتو انملع اف

 .رخؤي ال ءاج اذإ

 انررقأو انقدصو انمآ اك .كش الو هيف بير ال ًامزاج ًاناويإ اذهب نونمؤم نحنف
 نم ثعبلا نأو قح هميعنو ربقلا باذع نأو قح ربقلا يف ريكنو ركنم لاؤس نأ

 نأو ,قح نازيملا نأو قح ضوحلا نأو ؛قح ىلاعت هللا لع ضرعلا نأو قح روبقلا
 يف ًاقيرفو ةنجلا يف ًاقيرف انأو «قح رانلا نأو قح ةنجلا نأو ءقح فحصلا رياطت
 ربكألا عزفلا مهنزحي ال ةفئاطو قح ةفئاط ىلع مويلا كلذ برك نأو .قح ريعسلا

 محرأ ةعافش نأو ءقح نينمؤملا يحاصو ةكتالملاو ءايبنألا ةعافش نأو ءقح

 فطللاو نانحلا ءاسأ نأ حيحصلا فشكلا هاطعأ |ىك اهتروصو «قح نيمحارلا

 .رهقلاو توربجلاو ماقتنالا ءاسأ دنع عفشت ةمحرلاو

 كلذو .هلوبق مدعل هب دعسي الو هبحاص عفني ال سأيلا لهأ ناميإ نأب نمؤنو

 ريغ يف ناميإ هنأل هبابسأ نياعو توملا هرضح دقو «نمآ نم هوحنو نوعرف ناهيإك
 نم رئابكلا لهأ نم ةعامج نأب نمؤن كلذكو «رانلا لهأ ناهيإ هبشأف .فيلكتلا لحم
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 نع ءايبنألا هب تءاج ام لك نأو ؛ةعافشلاب اهنم نوجرخي مث رانلا نولخدي نيدحوملا

 ديبأتلاو ميقملا ميعنلا يف نيدحوملل دييأتلا نأو .قح لهم وأ هانعم َمِلَع ىلاعت هللا

 .قح ميلألا باذعلا يف نيمرجملاو نيلطعملاو نيربكتملاو نيقفانملاو نيرفاكلل

 انتديقع ىلاعت هللا دمحب يهو «ةعاسلا مايق ىلإ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع هذهف

 ناويخلا راد ىلإ لاقتنالا دنع انتبثو ناييإلا اذبم هللا انعفن «تومن اهيلعو انييح اهيلع

 انلعجو نارطٌملا اهلهأ ليبارس راد نيبو انئيب لاحو ناوضرلاو ةماركلا راد انلحأو

 حجرو ناير وهو ضوحلا نم بلقنا نّمو «ناهيألاب اهّبُشُك ذخأت يتلا ةباصعلا نم
 .نيمآ مهللا نيمآ ءناسحملا معنملا هنإ «نازيملا هل

 ىلع رودت ةعامجلاو ةنسلا لهأ دئاقع عيمج رادم نأ يخأ اي كيلع ىفخي ال مث

 وبأ مامإلا خيشلا يناثلاو يديرتاملا روصنم وبأ مامإلا خيشلا امهدحأ نيبطق رادم

 يف داسفلاو غيزلا نم ملسو ىدتها امهدحأ وأ (مهعبت نم لكف «يرعشألا نسحا

 يبأ خيشلا عابتأ رهظو ءطقف نوحيس رب ءارو هيف يديرتاملا عابتأ رهظ دقو هتديقع

 نم كلذ ريغو برغملاو رصمو ماشلاو قارعلاو ناسارخك دالبلا رثكأ يف نسحلا
 هتديقع نالف :ًاملاع اوحدم اذإ نولوقي سانلا بلاغ راص كلذلف «ةيمالسإلا دالبلا

 .يرعشألا ريغ ةديقع ةحص يفن مهدارم سيلو ةحيحص ةيرعشأ

 ام مالسإلا ءاملع نأ يخأ اي ملعاو :هلوقب دصاقملا حرش يف كلذ ىلإ راشأ اك

 ًاعادرإ اهوعضو اهنإو «ىلاعت هللاب ملعلا مهسفنأ يف اوتبثيل دئاقعلا بتك اوفنص

 35 دمحم ةلاسر وأ ةلاسرلا وأ ءاهضعب وأ تافصلا وأ هلإلا اودحج نيذلا موصخلل

 اوركنأ وأ ءتوملا دعب ماسجألا هذه يف ةداعإلا وأ ملاعلا ثودح وأ ءاهصوصخب

 بلطف .ءبتكلاو لسرلل نيبذكملا نم الإ ردصي ال امم كلذ وحن وأ رشحلا وأ رشنلا

 (ب ناميإلا بوجو داقتعا ىلإ اوعجريل مهيلع ةيعطقلا ةلدألا ةماقإ مالسإلا ءاملع

 ةمحر فيسلاب مهلتق ىلإ اودابي مل نإو «ريغ ال لجو زع مهمر نع لسرلا هب تءاج
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 نوهانتي يتلا ةزجعملاك مهدنع ناهربلا ناكف .قحلا قيرط ىلإ مهعوجرل ًءاجرو مهب

 .مالسإلا نيد ىلإ اهب

 ٌلمحيدق ٌفوخلا ِذإ فيسلاب عجارلا نم ٌحصأ ناهربلاب عجارلا نأ مولعمو
 رهوجلا ملع اوعضو كلذلف .كلذك سيل ناهربلا بحاصو .قافنلا ىلع هّبحاص

 زع هللا مالك هنأب ًاعطاق نآرقلاب ًانمؤم ناك اذإ صخشلا كلذ نأ ىفخي ال مث

 لوقعلا ةلدأ ىلإ لودع الو ليوأت ريغ نم هنم هتديقع ذخأي نأ هيلع بجاولاف ءلجو

 .يلقع يعمس يعطق ليلد هلك نآرقلا نإف ءعرشلا نع ةدرجملا

 وأ تاثدحملا تاقولخملا نم ءيش ههبشبي نأ نع هزنم هناحبس هنأ تبثأ دقف

 :ىروشملا) ُروِصَبْلا ُعيِمَسلآَرهَو ” لون -هلئمك »:ىلاعت هلوقب اهنم أائيش وه هبشي
 .(10 :تافاصلا) ( توُفصَي ا زلات كلير َنَحِبس ل: لاعت هوقبو 1١«

 0 (2و ٌةَرِض دوام هوو ل لامعت هاوقب نينمؤملا ةرخخآلا يف هير تبثأو

 .هنوري نينمؤملا نأ لع لدف( :نيففطلا) 4 َنوبوُجَحَ

 (١٠؟:ماعنألا) (ٌرَصِبَأْلآ ُهَكِرْدن ال ):ىلاعت هلوقب ةطاحإلا يفن تبثأو

 276 دال دق ل قو لعن فوغ اق لع وك تب

 .(17 :قالطلا) 4 مع ْىَش ٍلُكَب َطاَحُأ »:ىلاعت هلوقب ًاملاع ىلاعت هنوك تبثأو

 ًاعيمس ىلاععت هنوك تبثأو «ديري امل لاعف ىلاعت هلوقب ًاديرم ىلاعت هنوك تبثأو
 .ةيآلا ١( :ةلداجملا) 4 اهِحْوَر ىف َكُلِدَححت ىلا َلَوَق هلأ َعِمَس ّدَق 9:ىلاعت هلوقب
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 .(* :ةنحتمملا) 4 ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمب ُهَللاَو 9:ىلاعت هلوقب ًاريصب ىلاعت هنوك تبثأو

 :ءاسنلا) 4 اًميِلكَت ئَموُم هنآ َمّلُكَو >:ىلاعت هلوقب ً(لكتم ىلاعت هنوك تبثأو

 ,.( ١54

 :ةرقبلا) © ُموُيَقْلا َّسْلا َوه الإ َهنَلِإ آل ُهّللأ >:ىلاعت هلوقب ايح ىلاعت هنوك تبثأو
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 و لوُس ني َكِلَبَق نم اَلَسْأآَمَو »:ىلاعت هلوقب لسرلا لاسرإ ىلاعت تبثأو

 ٌالاَجر الإ كىللتَق ني اَئلَسْرَأ١ اَمَو ل:ىلاعت هلوقبو «(01 :جحلا) 4 ّيَمَت اَذإ هَل َْب

 1١4(. :فسوي) 6 ميَلِإ ىحون

 :حتشلا) 4 ِهّللآ لوُسَر ٌدَمَحُم ل:ىلاعت هلوقب اهصوصخب هي دمحم ةلاسر تبثأو

6 

 4 َنوُلَمْعَن امَو :مَقَلَح ُهَّآَو ل:ىلاعت هلوقب ىلاعت هقلخ هاوس ام لك نأ تبثأو

 .(1؟ :رمزلا) 4 ءْىَس لَك ُقادَح هّننِإ >:هلوقبو (47 :تافاصلا)

 :تايراذلا) 4 ِنوُدُبْعَيِل ّلِإ نسإلآَو نأ تفلح اَمَو ل:ىلاعت هلوقب نجلا تبثأو

605 

3 3 

05), 

 ريغو (4 :تايداعلا) 4 روُبَقْلا ىف اًمرْيْعُب ل:ىلاعت هلوقب داسجألا رشح تبثأو

 نِم بتكلا ىف انظر ام 8:ىلاعت لاق ءاهب ناميإلا بجي ىتلا ةرخآلا لاوحأ نم كلذ

 07 :ماعنألا) 4 يس

 نإف (؟* :ةرقبلا) 4 لَم نِّم ٍةَروَسِب أوّتأَف >:ىلاعت هلوقب ِي انيبنل ةزجعملا تبثأو

 .ةزجعم هلك نآرقلا
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 هذخأيلف تالالضلاو هبشلاو داسفلاو غيزلا نم هتديقع ظفح دارأ نم نأ ملعف

 .”هوصعم يعطق رتاوتم هلك هنإف «ميظعلا نآرقلا نم

 ناك نإو ةديقعلا ىلع دئاز مالك ةيفشكلا دعاوقلا يفو روميت طوطخم يف صنلا يهتني انه ىلإ (1)

 :اذ وهو «ةيشاحلا هذه يف هتبثن نأ انببحأف ةدئاف نم ولخيال

 مهيسلع يلت فيك «دمحم اي كبر انل بسنا»:دوهيلا هل لاق امل و دمحم انيبن ىلإ يخأ اي رظناو
 4 ٌدَحَأ هَل َّوه لق 9:ىلاعت هلوقف ًادحاو ًاليلد رظنلا ةلدأ نم مهيلع مقي لو صالخإلا ةروس

 »١:هلوقو «ةيمسجلا يفن :4 ُدّمّصلآ هلأ ):هلوقو .ددعلا يفن :4 ّدَحَأ ل:هلوق قحلا دوجولا تبثأ

 كيرشلا يفن :4 ٌدَحَأ اًوُفك هَل نكي ْحَّلَو »:هلوقو ؛دلولاو دلاولا يفن :4 َدَلوُيْمَلو ديم
 .ةبحاصلاو

 اهتوبث دعب لقعلاب يناعملا هذه ةحص ىلع ناهربلا نينمؤملا نم يلقعلا ليلدلا بحاص بلطيفأ

 ال نم لك رفكيو ليلدلاب هللا ةفرعم بلطي نم يرعش تيلايو «ٌلهجل كلذ نإ .يعطقلا ليلدلاب
 ٍيلصي ناك لهو ؟ال مأ ملسم وه له ؟رظنلا لاح يفو ؟رظنلا لبق وه هلاح فيك ةلدألا يف رظني

 .؟ال مأ هللا لوسر ًادمحم نأو دوجوم ىلاعت هللا نأ هدنع تبث ناك لهو ؟ال مأ موصيو

 ام ردق ىلع ناهيإلا نم هيلع مه ام ىلع مهكرتيلف ماوعلا لاح وهف هلك اذهل ًادقتعم ناك نإف

 نم هللاب ذوعنف نيملكتملا لاوقأ يف هرظن دعب الإ رومألا هذهل ًادقتعم نكي مل نإو «ةرطفلا يف مهدنع

 .ناهيإلا نم جورخلا ىلإ رظنلا ءوس هادأ ثيح بهذملا اذه

 ماوعلا دئاقع»:لوقي - هللا همحر - يراصنألا ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 نأل ءنيملكتملا بتك ين اورظني لولو نوملسم مهو «لقعلا حيحص عرشتم لك عامجإب ةحيحص

 نم مهو ؛ماهلإلا وأ عرشتملا دلاولا نيقلتب امإ ةيمالسإلا ةرطفلاب لقعلا ةحص ىلع مهاقبأ ىلاعت هللا
 ملام باوص ىلع مهو «نآرقلا يف دراولا هيزنتلاو ةفرعملا مكح ىلع هبيزنتو ىلاعت قحلا ةفرعم

 همكحف هناهيإ يف حدي ام دقتعا هنأو ليوأتلا ىلإ مهدحأ رظني وأ «مهنايإ يف حدقي ام اودقتعي

 ىلع وهو «ليوأتلاو رظنلا لهأب قحتلاو ماوعلا مكح نع جرخ ليوأتلا ىلإ قّرطت نإو ٌرهاظ
 .«ةلدألا رهاظ ضقاني ام ىلإ رظنلاب ئطخم امإو .بيصم امإف ىلاعت هللا ىقلي هيلعو .هليوأت بسح
 .ىهتنا
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 .ةيافك ردقلا اذه يفو

 ىمألا ىبنلا دمحم انالومو انديس ىلع هللا لصو]

 ا
 عا

 و 3

 دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلاب»:ىمسملا انباتك ةمدقم يف كلذ ىلع مالكلا تطسب دقو

 اي لمأتف .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,نظأ |يف هلثم مالسإلا يف فنص ام مخض دلجم وهو «؛رباكألا

 هتافصو هتاذ يف دحلي نم لك العو لج ئرابلا بانج نع بجأو «ةميظعلا ةديقعلا هذه يف يخأ

 نع ةبوجألا جارختسا كيلع رسع نإو .داحلإ وهف اهيف امم دضلاب ناك ام لك الف .اهيفاني اب

 ىلع در اهلك اهنإف ةلثسألا ىلع ةبترملا ةبوجألا هذه يف رظناف اهظافلأ ردص نم العو لج ئرابلا

 .نيدحلملا
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