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 ةيردلا نازيم ا
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 هتئيشمل امو دارأ هناحبس «ةليزجلا اياطعلاو ةليلجلا ننملا بحاص هلل دمحلا

 هتمحر رهاظم مهف «نيفراعلا ءايلوألاب مهعبتأو «نيلسرملاو ءايبنألا ىفطصا ٌدار نم

 .باطخلا لصفو ةمكحلاب نوقطانلا .هدوهش باحصأو رمألا ةثروو .هدوجو

 .باوصلاو قحلاب لطابلا ىلع نوفذاقلاو

 «نيفراعلا نافرع ردصمو .نيميلاعلا ملع عسبنم ىلع مالسلاو ةالصلاو

 دابعلا هبحصو نيدباعلا داهزلا هلآ ىلعو «نيمألا يبنلا هللا دبع انديس نب دمحم انديس

 .نيمآ كّلمو يلو لك ىلعو ؛نيدجاسلا

 ال فيك ؛مادقإلا ةبهرب باتكلا اذه لثمل ميدقتلا يف عرشي وهو ءرملا رعشي

 انع عفر يذلا هلل دمحلاف «نيمداخ هرمألو نيدهاش قحلل ىلاعت قحلا انريص دقو

 يف جاردنا وه لب «باتك رشن ضحم رمألا سيلف «نومئاق هب نحن امع ةلفغلا ةواشغ

 لاق امك مهنم وهف موقلا داوس رثك نمو ؛هرصنعو قحلا رهوجب نيقطانلا كلس

 .نيمآ .نوفراعلا

 ةنراقم همجح رغص ىلع ؛(ةيلعلا قرفلا دئاقعل ةنيبملا ةيرذلا نازيملا) باتك

 فئاطلو ىربكلا تاقبطلا لشم هنع هللا يضر ينارعشلا مامإلا تافلؤم نم هريغب

 لهأ رظن ةهجو نم ةديقعلا يف مامإلا فنص ام قمعأ نم «ةيدمحملا دوهعلاو ننملا

 يف كشن الو «ةوقب ذخألاب ريدج رابتعالا اذهب وهف .ةيفوصلا ةداسلا قحلا ديحوتلا

 هب مهل نوكيس لصاوو طسوتمو ئدتبم نم مهبتارم فالتخا ىلع قيرطلا لهأ نأ

 .عافتنا

 سد
 تل
 تا



 جيسن هنأل - لدجلا لب - شاقنلا نم ًاريثك ريثيس باتكلا نأ كردن امك

 مادختسا ىلإ فنصملا ءوحجل ثيح نمو هميهافم ثيح نم ؛مامإلا تافلؤم يف هدحو

 .هقئاقح نع ريبعتلا يف نيفراعلا ريغ ىلع قلغتست زومر تاذ ةيماهلإ ةغل

 دق ام هتارابع يف نأ كلذ ء,ثبعلا ةسرامل ةصرف هيف نوثباعلا دجي دقو

 مامإلا مالك نيب ًابراقت دجيس رظنلا معني نم نكلو «هنهاوع ىلع هذخأ بعصي

 نأ ىلإ نطفتلا يغبني امنإ .ةيديرتاملاو ةرعاشألا نم ةنسلا لهأ يملكتم مالكو

 دهش |(مع ريبعت يهف ءركفو رظن دئاقع تسيلو ةيدوهش دئاقع انه ةروكذملا دئاقعلا

 .يديحوتلا هكولس جيراعم يف فراعلا

 لصأ ىلإ ليوأت ضعبب ولو درُت نأ نكمي هتارابع نم مهوأ ام لك نأ اننيقيو

 دقامم باتكلاب ءاج ام لكو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ تاداقتعا لوصأ نم حيحص

 نيفراعلا مالك عم نولماعتي نم دنع الإ ًاعطق هرهاظ ىلع سيلف ميسجتلا مهوي

 ةسدقملا هللا تاذ هيبشت ةهبش نع هجرخي مالكلا مامت !نيب « ةالصلا اوبرقت الو قطنمب

 صوصنلا نم هيبشتلا مهوأ ام لك نأ ىلع مامإلا صن دقو .هتاقولخمب ةدرجملا

 ةرضح ىلإ هدرمف هيزنتلا دافأ ام لكو «دييقتلا ةرضح ىمست ةيهلإ ةرضح ىلإ هدرمف
 مامإلا صني ال نيبو .عرفلا يه دييقتلا ةرضح امنيب لصألا ةباثمب يه يتلا قالطإلا

 ًاروكذم هدجن اننإف :ةحارص لصألا يه قالطإلا ةرضح نأ ىلع اذه انباتك يف

 اهو .(ناجلا ةلئسأ هجو نع نارلاو باجحلا فشك) باتك لئاوأ يف هيلع ًاصوصنم

 :جاجحلا عطقن يك همامتي صنلا لقنن نحن

 نم قلخلا يفلكم بلاغ جرخأ يذلا ببسلا نع ينولأس :لوألا لاؤسلا

 .هيبشتلا عم مهفوقو ىلإ قلطملا قحلا هيزنت دوهش

 مس وحو
 66ىحيمصت



 الو هيبشتلل اودجي مل ناسحإلا ةرضح اولخد ول مهنإف «ةقلطملا حلا تارضح نع

 فاصوأ نع ًاسدقم ًاهزنم قلطملا لامجلا كلذ اودجوو ًارثأ قح ا بناج يف دبيقتلل

 .نوديقي الو نوهبشي ال ةكئالملاك اوناكو رشبلا

 هتاذ يف ىلاعتو كرابت قحلا نأب مامإلا لوق يف ةهبش ءاقب اذه دعب نظُي الف

 .هيزنتلا وه لصألا نأو هيبشت فصوب ديقم ريغ

 باتكلا هب زيمتي ام ضعب
 يدهملا ةدوج روتكدلا انخيش اهعضو يتلا تاظحالملا ُنَّمَضُن نحن اه مث

 :ىلي ام باتكلا ايازم نم انخيش نود دقو « باتكلا هتءارق دعب هللا هظفح

 :باتكلا اذه يف

 ةيفشكلا ةديقعلاو يفوصلا مالكلا ملع ١-

 ءايلوألا دنع ينافرعلا قوذلا بتارم ىلعأ لثمي - ١

 ٍلقعلا مالكلا ملعو يفسلفلا ركفلا اهيف طبخت ةديدع ةيرهوج اياضق جلاع -

 :هقيفوتو فشكلا رون نع درجملا

 .مدعلاو دوجولا ةيضق لثم ب

 ءامعلا قتر قتف دنع قلخلا ةيلوأو -

 هنم مومذملا بناجلاو مالكلا ملع ةيعرش نايبو -

 ىلاعتو كرابت قحلا ةيؤر ةقيققح نايبو -

 نم ديدع نع ةسيفنلا ةباجإلاب هيلع ىلاعت هللا ناوضر فلؤملا لفكت -؛
 :فوصتلاو ةديقعلا يف ةلضعملا ةلئسألا

 تي
 تح



 .ءامسألا نايعأ نم لماكلا ناسنإلا ةفالخ ةقيقح نع لاؤسلاك -

 فراعلا ىلع دهعلا ذخأ ةيفيك نع لاؤسلاو -

 اهيلع مدآ انديس ىلاعت هللا قلخ يتلا ةروصلا نع لاؤسلاو -

 ىلاعت هللا يضر دينجلا مامإلا وق لثم «نيفراعلا لاوقأ ايافخ حرش نمضت امك -

 رابكل ةينافرعلا فتاوه لا اذكو ةيهلإلا تادراولا سئافن تابثإ ًاضيأ نمضتو -5

 .ةينابرلا فتاوهلا

 هيلع رضخلا انديس تاحفن نم هنوكو نازيم لا اذبب فيرعتلا نمضت امك -ا/

 مالسلا

 يديس ربكألا خيشلا مالك صنب داحتالاو لولحلا يفنب حيرصتلا نمضت امك -8

 موصخ نعاطم عفدي كلذو هب انعو هنع ىلاعت هللا يضر يبرع نب نيدلا يحم

 .هلَبِق نم هيلع فوصتلا

 هباشتملا ليوأت نم ةيفوصلا ةداسلا فقوم ًاضيأ نمضتيو -4

 اب ةيهلإلا تايلجتلا ةقيقح هب انعو هنع ىلاعت هللا يضر فلؤملا حضوأو ١-

 .نيفراعلا لاوقأ نم ريثك نع لاكشإلاو سبللا ليزي

 فلؤملا حرصو اهبعشتو ةمألا قرف تاهمأ نايب اضيأ باتكلا نمضتو ١-

 ةيفوصلا جهنم ةحامس ىلجتي اذكهو .ًاطايتحا اهنم دحأ ريفكت مدعب

 هللا يضر انخيش مالك ىهتنا .ةعئار ةجلاعم ليوأتلا ةيضق باتكلا جلاع امك 1

 .انخرش يش مالك ىهتنا .هنع

 تي
 6«ئكعرمو



 نأ نم (أ) ةطوطخملا شماه ىلع تبثأ ام ةيمهأ باتكلا ديزي امم نأ كشاالو

 يددبشقنلا يسلبانلا ينغلا دبع يديس هللاب فراعلا هنامز بطق وه هزومر لح يذلا

 .ةمدقملا نم يلي اميف ةطقنلا هذه يف ليصفت ليسو «هنع هللا يضر

 باتكلا اهريثي تالكشمو اياضف

 هنع هللا يضر ينارعشلا مامإلا نإ (نيبلاطلا داشرإ) باتكل انميدقت يف انلق

 ةلأسمب كانه ًالثم اهل انبرضو اهنع داع مث لئاسم ضعب يف ربكألا خيشلا عباتي ناك

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق عم يبرع نبا يديس دنع تاذلا نيع تافصلا نوك

 .تاذلا ريغ يه الو تاذلا نيع يه ام تافصلا نأب مهيلع هللا ناوضر

 يذلا ربكألا خيشلا فوصتل ىرخأ ةعباتم ءازإب باتكلا اذه يف نحنو

 رردلاو رهاوجلا نم رهظي اك صاوخلا يلع يديس مالك نم ريثك يف ًايلجتم هدجن
 انئش ولو .رخأتم فلؤم يف هنع دوعي مامإلا دجن دقو .امهريغو صاوغلا رردو

 هنع هللا يضر ينارعشلا مامإلا انديس يقرت ةدايز الإ دجن نلف لوحتلا اذه ريسفت

 ناطلس دهشم نع هدهشم رياغتو ربكألا خيشلا ةعباتم نع هدوهش يف هجورخو

 صاخلا دهشملا ليصحتب يأ «داهتجالا ىلإ ديلقتلا نم جورخلاب هيبش اذهو .نيفراعلا

 الف ؛هنع هللا يضر يبرع نب نيدلا يحن يديس برشم نع فلتخي يذلا «درفتملا

 يديس ىلإ ةيبرتلا ةبسن الإ مهللا ,ملسو هيلع هللا لص ىفطصملا الإ دحأ ىلإ بسني

 ةفالخلا ةبسنو ؛مهريغو ينوشلا يلع يديسو يفصرملا ىلع يديسو صاوخلا يلع

 .يوانشلا دمحم يديس ىلإ ةيبرتلاو

 ىلإ يدوجولا ديحوتلا ةبتر نع مامإلا جور - انئش اذإ - كلذ لصحمو

 دحألا دبع نب دمحأ مامإلا يناثلا فلألا ددجم هيلع صن امك ءيدوهشلا ديحوتلا ماقم

 ينارعشلا مامإلاف .هنع هللا يضر ٠١7١ ةنس ىفوتملا يدنبشقنلا يدنهرسلا يقورافلا

 نس و
 تعض



 ةرضحو ربكألا خيشلاو .يدنهرسلا مامإلا مالكك هتياهن يف همالك ناكو اي : ١ اذ

 .ةيهلإلا فراعملا ىحر ابطق امه ددجملا

 يناثلا فصنلا يف صاوخلا يلع يديس نع هلقن ام كلذ دهاوش رطخأ نمو

 ثيدحلا يف بوسدملا لوزنلا ةيفيكو لوزنلا ثيدح يف مالك نم باتكلا اذه نم

 لب حطشلا ىلإ هتبسنو ىنعملا اذه مامإلا يفن مث لجو زع هلل فيرشلا يوبنلا

 .”ةيفشكلا دعاوقلا ىمسملا رخأتملا هباتك يف هنم ريذحتلاو

 حطشلا ىلإ هلئاق ةبسنو مالكلا اذه مذ مزلتسي ال «قيلعت الب نازيملا يف مالكلا هلقن

 الف .(ةيفشكلا دعاوقلا) يف هدجن امم كلذ ريغو ميظع أطخ يف هعوقوب حيولتلاو

 نم هوديرمو هذيمالت اهلبق (نأكو «قلعي ملو يسلبانلا مامإلا اهلبق (نأكف «قيلعت

 هقاس امل ضقانلا وه ينارعشلا مامإلا ناك فيكف .بيقعتلل ةرورض اوري ملو ءاملعلا

 !؟ةيفشكلا دعاوقلا

 فنصملل هتبسنو باتكلا ناوئنع

 رشع يناثلا نرقلا يف فونملا ينارعشلا يجيلملا نيدلا يحم خيشلا تبثأ

 امأ ءأ طوطخملاب اذكه وهو «ةيلعلا قرفلا دئاقعل ةئيبملا ةيرذلا نازيملا مساب باتكلا

 ص راهنلا راد .ءلوغاشلا نمحر لا دبع دمحم قيقحتب ةيفشكلا دعاوقلا رظنا )١(

 راد نع هنم ىرخأ ةعبط رودصب باّتكلا يف لمعلا ءانثأ انملع دقو .(50-4

 .ةيملعلا بتكلا

 نس حو
 «كيئمصم



 .ةيلعلا قرفلا دئاقعل ةنيبملا ةيرذلا نيزاوملا : امهيف ناونعلاف (ج) و (ب) ناطوطخملا

 نود (أ) طوطخملا ناونع انتبثأ دقف رمألا اذه يف ةجح يجيلملا خيشلا ناك املو

 .اذه حجري باتكلا يف مامإلا مالكو ةصاخ «نيرخآلا

 تابثإب اذكو يجيلملا خيشلا تابثإب فلؤملل ةبسنلا تباث باتكلا نأ اهك

 يف ناملكورب هتبثأ امك .هزومرل هكفو هذيمالت لبق نم هيلع هتئارقب هل يسلبانلا مامإلا

 ينارعشلا مامإلا بتكل تاراشإ ىلع يوتحي باتكلا نأ امك .يبرعلا بدألا خيرات

 نم ردقلا اذه يفو .امهنع هللا يضر صاوخلا يلع يديس ةصاخ هخويشلو ىرخألا

 .ةريثك ددصلا اذه يف ةلدألا تناك نإو ةيافك تابثإلا

 باتكلا تاطوطخم

 ةشلاثو «ةيرصملا بتكلا راد نم ناتنثا .باتكلل تاطوطخم ثالث انيدل رفوت

 ىلوألا ةطوطخملا ىلع يديزملا ديرف دمحأ ذاتسألا لمع ناكو .ةينورتكلإ ةيمقر

 حرشو «فارش ثيداحأو تاهيرك يأ جيرختو .بوساحلا ىلع ًاعمجو «ةءارق
 .قيقحتلاب قلعتي امم كلذ ريغو تاحلطصم

 رشنلل ةيفاك باتكلا يديزملا خألا نم اهيف انيلإ لصو يتلا ةروصلا تناكو

 باتكلا ميهافم نكلو .رخآ داهتجا اهيف انل ناك عضاوم ضعب يف الإ مهللا ءاهتاذب

 ىلع لوصحلا نم اهعم دبال ناك هميهافم ةقدو ماهلإلا لهأ ةغلب ةبوتكملا هزومرو
 نيقباطم لمعلا يف انعرشف ؛نارخآ نانثا رسيت دقو .رسيت ول رثكأ وأ رخآ طوطخم

 لامكلا غولب ناك نإو .ئراقلا هاري يذلا وحنلا ىلع صنلا ىتأ ىتح ءًاعيمج اهنيب
 .كردت ال ةياغ



 (أ) طوطخملا

 7١ اهترطسمو .تعلط عيماجم 7١1 مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحم

 دوجو عم .دوسأ دادملا نولو ةضرأ راثآ اهبو ءيخسن ملقب ةبوتكم يهو ءًارطس
 ةيرذلا نازيملا :يلاتلاك ةخسنلا فالغ ىلع باتكلا ناونع ءاجو .رمحأ دادمب عضاوم

 يتلا ةيبرعلا فورحلا اهقوف بتك ينارعشلا مامإلا زومرو .ةيلعلا قرفلا دئاقعل ةنيبملا

 .اهرسفت

 ملاعلا ءانذاتسأو انخيش ةرضح ىلع باتكلا اذه ئرق :فالغلا ىلع ءاجو

 دبع خيشلا «ةقيلخلا زومر رهظمو «ةقيرطلا راونأ رونم ءلماكلا فراعلاو «لماعلا

 تاكربو هتاكرب نم نيملسملا لك ىلعو اهيلع هللا داعأ ءيدنبشقنلا يسلبانلا ينغلا

 يف هنع هللا يضر فنصملا اهيلإ راشأ يتلا زومرلا هنع هللا يضر لحو .نيمآ همولع

 هلل دمحلاو زومرلا قوف فورحلاب بوتكم وهو «يبلقلا يحولا قيرط نم ةبطخلا

 ةيثوغايلا مامإ ءدمحم نب قداص دمحم ءارقفلا لاعن مداخو ىرولا رقحأ هبتك .هدحو

 امك ٠١98 ةنس اهخسن نم غارفلا ناكو ٠١. 4177 ةنس نيمآ هنع هللا ىفع .هذيملت

 .باتكلا اذهب انيشاوح رخآ يف ًالصفم هلقنن

 ريقفلا دبعلا كلم هكلمت مث (هدحو هلل دمحلا) :ةحفصلا سفن ىلع بتك ابك

 .نيملسملاو هب هللا فطل يجدكدلاب ريهشلا دمحم نب ميهاربإ نبا دمحم هبر وفع ىلإ

 (ب) طوطخملا

 اهنأ اهيلع بتك دقو ءتعلط عيماجم 7١١ مقرب ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحم

 يخسن طخب ةبوتكم ةديج ةطوطخم يهو يناخلا هللا دبع نب دمحم كلم يف تلخد

 اهيفو ًارطس 75 اهترطسمو .رمحأ دادم اهعضاوم ضعب يفو دوسأ دادمب حضاو

 ديكو
 معمل



 ثيح نم (أ) ةخسنلا نم دوجأ اهنكلو نييرخألا نيتخسنلا نع نيتقرو وحن صقن
 دقو .باتكلا يشاوح يف اهضعتب انتبثأ ةميق تاقيلعت اهب نأ امك .حوضولاو طخلا

 اهرسفت ماقرأ اهيلع بتك ينارعشلا مامإلا زومرو ١١79. ةنس ةخسنلا هذه تخسن

 .رخآ ءيشب وأ ةبراغملا باسحب اهلعلف يقرشملا لمجلا باسحب تسيلو

 يديس قيلعت ىلإ يثحملا نم ةراشإ طوطخملا تاحفص ىدحإ شماه يفو

 نأ اذه نم رهظيف .انخيش بقلب هركذي وهو .هنم عضوم ىلع يسلبانلا ينغلا دبع
 «يسلبانلا ينغلا دبع يديس ىلع كلذك ئرق ةخسنلا هذه هنم تبتك يذلا لصألا

 هيلع تئرق ةخسنلا هذه نوكت نأ نكمي الف “١١57 ةنس يفوت يسلبانلا يديس نأل

 .ةخسنلا هذه لصأ هيلع ءورقملا لب

 ناك هنأو انباتكب ةصاخ ةيانع يسلبانلا يديسل ناك هنأ ًاضيأ اذه نم نيبتيو

 نضال قشر ومر كيو هجفاوم لف قلعي ناك هنآ هيلع رق

 .ٍليس مك ًاضيأ مامإلاب (ج) ةثلاثلا ةخسنلا طابترا دعبتسي ال لب

 (ج) طوطخملا

 ددعو ًارطس 7١ هترطسم طوطخم اهلصأ ةيمقر ةينورتكلإ ةخسن يهو

 ناكو .ةلمجلا ىلع ةقيقد يهو .حضاو يخسن طخب ةبوتكم يهو ٠١/. اهقاروأ

 ضاير دمحم ديسلا كلم يف ةخسنلا هذه تناك دقو ١1١77. ةنس اهخسن نم غارفلا

 انالوم ةايح يف تبتك دقو .ةيماش ةخسن بلغألا ىلع يهف ءيماش وهو حلاملا

 تلح ام لثمب اهزومر تلح دقو .تاونس رشع وحنب هتافو لبقو كلذك يبسلبانلا

 يضر هتيانع ىدم انل رهظ باستنا هجوب هيلإ اهباستنا تبث اذإف .(أ) طوطخملا زومر
 .ةيسلبان ةينارعش ةحفن اذبم باتكلاف .باتكلا اذهم هنع هللا

 يي
 يتكرم



 لصألا زومر

 هلحامت اهنوك ىلإ انهبن دقو ةفوقعم ساوقأ نيب ةيبرعلا تالباقملا انعضو
 الب ساوقألا تدجو ثيحو .امهنع هللا يضر فنصملا زومر نم يسلبانلا فراعلا

 مامإلا زومر ىلع يسلبانلا مامإلا كوكف كلذك يهف ءاهولعت شاوح ماقرأ

 .ينارعشلا

 باتكلا فيلأت خيرات

 يف هفيلأت حجرن انكو «هفيلأت خيراتل ةراشإ باتكلا نم ناكم يأب دجوي ال

 يف مامإلا تامامتها عم هبسانتو هدهشمو هبولسأ ىلع ًادانتسا رشاعلا نرقلا تانيعبرأ

 يحم يديس ربكألا خيشلا تافلؤمب مامإلا اهيف متها يتلا ةرتفلا يهو «ةرتفلا هذه

 عم رشاعلا نرقلا تانيسمخ فصتتم ىلإ دتمت يهو .هنع هللا يضر يبرع نب نيدلا

 .هريغو رهاوجلاو تيقاويلا

 يف هبتك ام اهب ينعنو «ةرخأتملا هبتكل مامإلا ةراشإ مدع كلذ دضعي اممو

 رهاوجلا باتكل ةراشإ دوجو عم «ةكرابملا ةيويندلا هتايح نم نيريخألا نيدقعلا
 دبالف :447 ةنس - ىطسولا ردلاو رهاوجلا وهو - هنم عوبطملا فلأ دقو .رردلاو
 نأل ءهنم ًابيرق بتك ئربكلا رردلا نوكي نأ دبالو .كلذ ذعب فلأ َناَرْيملا نوكي نأ

 تققو يف ديزي وأ رصتخي مث بتكي نأ - هتافنصم عسبتت نمل - مامإلا ةداع هذه

 .بلغألا ىلع 457 ةنس دعب بتك نازيملا نأ هنم نيبتف .براقتم

 تانيثالث بتك نم وهو ؛(نوصملا رهوجلا) باتك ًاضيأ فلؤملا ركذيو

 .رشاعلا نرقلا

 وأ فاج) ثيدح ملقب ةبوتكم باتكلا فيلأت ةنسب ًاحيرصت اندجو اننكلو

 تاساردلا دهعم اهرشن يتلا (ج) ةيمقرلا ةخسنلا يف ةبوعص ضعبب أرقي (ربح

 سمعو
 هلم



 ةديقع هذهو " :يليام هصنو ؛طوطخملا نم ةحفص رخآ ىلع نابايلاب ةيويسآلا

 نيملكتملاو ةيفوصلا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ىلع ... ةرصتخم ةفيرش

 ينارعشلا باهولا دبع يديس ينادمصلا يدمحملا ثراولاو ينابرلا ملاعلا فنصملل

 بر هلل دمحلا نأ مهاوعد رخآو هتباتكل ببسلا ناك نمو هب انعو انع هللا يضر

 لاوش نم سماخلا تبسلا ةليل ...ةكرابملا ةخسنلا هذه ةباتك مامت قفاو .نيملاعلا

 نيساي شيورد نيدحوملا مادقأ بارت [مداخ]ريقحلا ملقب ىلع ١١5٠١ ةنس مركملا

 نملو هيدلاولو هل هللا رفغ ةقيرط يرداقلاو ًابهذم يفنحلاو ءأشنمو ًادلوم يدادغبلا
 ةلمج ىلع تححص دق :لصألا شماه تحت ربحلابو .نيمآ .نيملسملا ةيقبو هيلإ رظن

 يف هفلؤم هبتكو :هصن ام اهيلع بتك دقو «ةحصلا اهيلع بلغي ةخسن اهنم خسن

 يف اهحيحصت ناكو .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةئارعستو نيعبرأو سم ةنس لهتسم

 .ىهتنا ".كرابملا دمحم نب دمحم هبر دبع دي ىلع ١775 ةنس لاوش رهش نم نيرشعلا

 :رومأ صنلا اذه نم حضتيو

 يهو ةروكذملا ةديقعلا خسن خيرات وه ١١0٠( ةنس) روكذملا خيراتلا :ًالوأ

 .كلذك (أ) طوطخملا ماتخ يف ةدراولا

 خيرات وه (444 ةنس) كلذك قباسلا صنلا يف روكذملا فيلأتلا خيرات :ًايناث

 تّصو (ةيفشكلا دعاوقلا) نم ةذوخأم ةديقعلا نأل ؛ملعأ ىلاعت هللاو نازيملا فيلأت

 .ةيرذلا نازيملا باتك رخآ يف

 خيراتلا نوكي نأ نكمي الف 45١.« ةنس فلأ ةيفشكلا دعاوقلا باتك :ًاثلاث

 .(ةيفشكلا دعاوقلا) فيلأت خيرات روكذملا

 اننأل اهروطس لوأ نوُد (نيبلاطلا داشرإ) باتك يف اهانتبثأ ةديقعلا هذهو

 .روكذملا (أ) طوطخملا ماتخ يف (ةيفشكلا دعاوقلا) باتك نع ةلقتسم اهاندجو

 .ةيفشكلا دعاوقلا يف هتبوجأ نم ًائيش لكشتسا نمل اهبتك هنأ ىلع مامإلا صني اهيفو
 سججيم

 ه1١
 عى



 ةرصتخملا ةديقعلا هذه مض يف ىعس دق ءالضفلا ضعب نأ حضاولا نمو

 ؛ةلكشم عضاوم باتكلاب اودجو مهنأل ةيفشكلا دعاوقلا لوأ يف ةروكذملا

 .ةرصتخملا ةديقعلا هذه مكحُمب هّبباشتم اوعفدي نأ اونسحتسأف

 هنأ حجرن يذلا (ج) طوطخملا شماه ىلع روكذملا خيراتلا رمأ نم ناك ًايأو

 .دب الو 10١ ةنسو 4460 ةنس نيب ام فلأ باتكلاف حيحصلا نم بيرق وأ حيحص

 ركذي مامإلا نأ وه - 445 ةنس يأ - روكذملا خيراتلا ىلع لّكشتسملا ديحولا رمألاو

 ملع يف دئالقلا دئارف) باتك هنأ حجرنو (نازيملا) ايانث يف (ىربكلا دئاقعلا) باتك

 اذه ىلع اوبتك ءاملعلا نأ ركذي (ب) ةخسنلا يشاوح نم ةيشاح يفو .(دئاقعلا

 دعي فلأ نازيملا نوكي نأ رمألا يف ام ةياغو .4417/ ةنس نينعذم نيِمّلسم باتكلا

 ةنس فلؤملا (تاقبطلا) يف (ىربكلا دئاقعلا) ركذُي ثيح 407 ةنس ىلإو 44177 ةنس

 رخأت مزلي الف (ىربكلا دئاقعلا) فيلأت نع ةرخأتم ءاملعلا ةباتك نوكت نأ وأ ,7

 .ملعأ ىلاعت هللاو !هنع (نازيملا)

 وه يذلا ينارعشلا كلسلا يف جاردنالل ًابلط هانلذب ّلتُملا دهج اذهف ًاماتخو
 ناوضر ةيفوصلا ةداسلا رباكأ ثارتل ةمدخو «يدنبشقنلا يدوجلا رهنلا رداصم نم

 مامإل ةيملعلا ةايحلا نع ةلماكتم ةروص ليكشت ىلإ نيعاس ؛مهيلع ىلاعت هللا

 تيب لآ لكبو هب انعفن «ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع يديس نيكلاسلا

 .ناكجاوخ ةقيرطبو اهعيمج ةينارعشلا ةيرذلاو هبحصو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 .نيمآ .ةيلعلا مهرارسأ هللا سدق «ةيدنبشقنلا ةداسلا

 يدوجلا يرنبمكقنلا راصن رداقلا ربع ريحت

 هيدلاولو هلهلل ا رفغ

 ١627 ةنس مارحلا ةجحلا يد نم سماخلا يف ةرماقلا
 ماو
 «ليص



 دازجاسإ مب

 ءايبنألا رئاس ىلعو دمحم انديس ىلع ميلستلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيعمجأ مهبحصو مهل ىلعو «نيلسرملاو

 :دعبو

 نيققحملا ءايلوألا تارابع حفصت نم يل "تحدقنا ةعيرش ةديقع هذهف

 .نيلعنلا علخ باتك بحاص ىسق نبا مساقلا يبأ خيشلاك ىربكلا رئاودلا باحصأ

 ءروصنملا يبأ نب نيدلا يفص خيشلاكو «يبرعلا نب نيدلا يحم خيشلاكو

 يلع يديسو «'”افو دمحم يديس :نيريبكلا نيذاتسألاك يليجلا ميركلا دبع خيشلاكو

 نإ باتكلا رخخآ وأ اهركذ يتآلا نازيملا ىلإ اهلك اهعجرمو .مهنع هللا يضر "فو

 .تحتفنا :(1) يف (1)

 «نامزلا ناسل هنأب فصوي ام اهئادو «ققحملا ملاعلاو لماكلا ثراولا وهف : افو يلع يديس (؟)

 فئاطللا حاورأ حور ماقم اذه :هّصن ام فيرشلا دهشملاب نئاكلا فينملا هماقم ىلع ٌبوتكمو

 .ةثايعبسو نيسفحو عست ةنس ه5 دلو «لامكلا دعب ليمكتلا ةبترمي لالجلا ةرضح ناسل ؛ةيدمحملا
 .ٌلفط وهو هوبأ تامو «ةرهاقلاب

 لمجأ رصم يف ري ل ؛لامجلاو فرّلقلا ةياغ يف ناك :«تاقبطلا» يف ينارعشلا مامإلا هنع لاق

 هلو ؛قيرطلا لهأ رارسأ اهيف كبس ٌتاحشومو ٌعئاش ٌمظن هٌّرس سّدُق هلو ءاًبايث الو اًهجو هنم

 عماسملا»و ؛"اياصولا»ك :ٌةريثك ٌتافلؤم هلو ءريثكلا هاياصوو همالك نم لقنو .لاع ٌمالك

 .كلذ ريغو ««افولا لهأل انطصالا ةيصوصخ»و ««عبرألا رحبألا يف عرتملا رثوكلا»و ««ةينابرلا

 ىقرأ الو الع رثكأ تيأر اهف ءايلوألا مالك نم ًاليلقو اًريثك تعلاط :ينارعشلا مامإلا لاق

 .ها همالك نم اًدهشم



 لافتا اءانق

 اهثيداحأو تافصلا تايآ عيمجل َةَرّرقم اهدجو ءاملعلا نم اهيف لّمأت نمو
 اهركنأ نإ نم نيب قّرفو .تافصلاو تاذلا يف مّلكت نم مالك عيمجلو ءاهراثآو

 .ٌروذعم هنإف اهتقيقحب طب مّركنم

 مهف نعو ءاملعلا ماهفأ نع قدت يتلا دئاقعلا ركذو ناسنإلل امو :لوقي ابرو

 ىلاعت هللا قلخخ ل :لاق نم مالك هبشي اذه كمالك :هل لاقيف «؟سانلا نم ريفغلا ٌمجلا

 يتلا ةجزمألا رئاسو ةفيعضلا راصبألاو شيفافخلا راصبأب ٌرضت يهو سمشلا رون
 .؟كلذب ررضعت

 دمحم راونألا وبأ يديس هتثارو يف صوصخملا يدمحملا ثراولاو لماكلا يلولا هللاب ملاعلا وه )١(

 متخ وه هنأب هدلو هنع ربخأ ,نيعبسو نينثا ةنس دلو لي هللا لوسر ىلإ هبسن يهتتي ءافو دمحم نبا

 نسبا وهو هابص يف اهل ٌةريثك ٌتافلؤمو ؛موقلا مولع يف ٌبيرغ ٌناسل هلو ايم ه5 ناكو «ةيالولا

 اهملعي ال «ٌةمسلطم هتاروثنمو هتاموظنم يف ٌرومر هلو ءًالهك هنوك نع الضف ءرشع وأ نينس عبس

 رس سّدق يبرعلا نبا خيشسا عم ثدح املثم مهيلع راكنإلا عقي مل ءلّمُكلا نم ٍدارفأ داحآ الإ

 هتادرفم لقعُت مهمالك نإف ؛مهناسل ٌولعو ةبارغو مهمالك ةقدل ؛هب اومَّلكت ام ةماخفو ةمظع مغر

 ينارعشلا مامإلا فلأ دقو ,راعشألا نم ريثكب اوحِدّتماو مهبقانم يف ريثكلا فِلُأ هلمج لقعت الو

 يديس تافلؤم نمو .«تاسقبطلا» يف كلذب ربخخأ امك افو دمحم يديس بقانم يف اًباتك
 ءا(ربسجلا نيع نم روصلا حاتفم»و «لزألا»و ,«قئاقحلا لوصسف»و ؛؛شورعلا باتك»:دمحم

 .كلذ ريغو ««ةينايرسلا مولعلا يف ةينارونلا روصلا»و

 نبا خيشلل «برغم ءاقنع»و «دهاشملا»و .هل «رئاعشلا» باتكو :ينارعشلا خيشلا لاق

 صاخ وه لب ءاًدوصقم ىّنعم اهنم ءاملعلا رثكأ مهفي داكي ال ٌيسق نبال «نيلعنلا علخ»و ؛يبرع
 نع دّرجت نم وأ ,ةكئالملا الإ هفرعي ال «ٌييمدق ناسل هنإف .سدقلا ةرضح ملكتملا عم لخد نمب

 .ها فشكلا لهأو رشبلا نم هلكيه

 هيو
 «ليتصم



 .اهب رّرضت نم عاري ملو هدابع حلاصمل ةرينملا سمشلا زربأ قحلا نأ امكف

 اونّودي مل نيفراعلا نأ عم ؛ةمكحلاب كلذ يف قحلاب ءادتقالا هل فراعلا كلذك

 ام ميلستلا قحم ىتح مهراونأ هيف تقرشأ نم وأ .مهقيرط لهأل الإ مهبتك ةلاصألاب

 باجحلا لهأ نع ىفخي ام نامتكب مهباحصأ اوصوأو «لادجلاو عازنلا نم هنطاب يف

 امك ؛هركني نمل مهمالك اورهظأو ؛«تاداسلا دودح سانلا ضعب ىدعتف «ةلفغلاو

 ءادعأ اونّكمو ءودعلا ضرأ ىلإ فحصملاب اورفاسو «مهبر دودح نولفاغلا ىدعت

 ؛هنم هباشت ام اوعبتاو هوفّرحف ةّجوعم ٍةنسلأو ةغئاز بولقب هتءارق نم ىلاعت هللا

 :هنع هللا افع لاقف :كلذ نشيل اف لع ياتي ةكلاو ,هليراتءاححإاو فلا اقع

 هكا هسا وع وسلا يدق لفقتت َتدرأ ْنِإَو

 زاهيجحتسلالا هميححيح يك ويكيعح كانعحت

 ردو لفت تب ايف يلوق يكحت تناْبَ

 راودألا ئانتججتحتحتو» ىئحجتشلا جور اح

 .لاق ام رخآ ىلإ

 ."نيصوصخمم موقل وه انإو «سانلا ةماعل مهمالك ىلاعت هللا لهأ نّود امف

 هيلع هّبني ملاّرس ةيفوصلا ةداسلا بتك نيودت يف هب ادعو ه# افو يلع يديس ركذ دق :تلق )١(

 رمألاب هروهظ ٌمولعم ءالآلا زونك حتافو ءايلوألا متخ ناك امل :"اياصولا» يف هلوق وهو «هريغ

 ةياغ ىلإ هب ٍقّلعتم لك اًدفْنُمو .هدصق نسحأ ٍدصاق لك اًّلبم ؛ميركلا زيزعلا ناطلسلاو «ميظعلا

 مهاوحأو مهلاوقأ نسحأ نيودتل هنامزب ةرشبملا نامزألا ءايلوأ ممه تضمن هدجم نم هدح

 مهنوك نم الدب ؛يبّتكلا مهدوجوب هترضح لوخد َءاجر ؛مهب نينمؤملا يديأو مهيديأب مهلامعأو

 ركذي الو «ةمحرلاو اضرلا نيعب ٍدحأل رظني ال ىلوملا كلذ نأب مهملعل ؛هنايتإ لبق للحتملا يمسجلا

 هصّلخي هّدجو هدحب لصي ال ثيح هَّلصوو ؛هدصق ةياغ هفّلب الإ همسا وأ هنأش ةيانعلا ناسلب

1 
 تا



 اًقباطم هدجو ىتح .مهمالك مهف ىلإ هوفر قدصلا مكحب مهل داقنا نمف

 .كلذ الإ همهف ىلإ قيرط الو "الف ال نمو «ةنسلاو باتكلل

 هلل دمحلاف ءاّدبأ باتكلا اذه يف روكذملا نازيملا لثم عضو اًًدحأ نآلا ملعأ الو

 .نيملاعلا بر

 ملع يف سئافن ىلع ٍةلمتشم «ةسيفن ٍلوصفب كل اهرّدصأ نأ يل َبّبُح دقو

 اهومتك لّمُكلا ريغ نإف .نيفراعلا لَّمُك ريغ ٍدحأ مالك يف اهدجت كنظأ ام ,ديحوتلا

 ."هّدح نامتكلا مهزمر غلب دقو .كَو هللا قيرط ىلع ًةريغ ؛اهنايبب اولخبو ءسانلا نع

 مهراطسأ رظنيو ؛مهرارسأ ققحيل مهرابخأ ركذي كلذلف ؛هصقني امم هصّخمُيو ُهِصصُخيو

 قو ٍذئتعاس نوُعلَبيو ,مهصقن ام وحمب مهامك تبثيف مهصصق ةيآلاب لوؤيو ؛مهراونأ لمكيل
 هديفتسيل دابعلا رارسأ ىطاعتي هنأ نظي يتاذلا رونلا اذهب لهاجلاف ,مهصّصخ هب اهب ,مهلامآ ةياغ

 ناكملا ءاسلج طلاخ امبرف ءديفُيو حنمُيو يِطعُيل ربخيو رظنيو ركذي هنأ ملعي هلضفب فراعلاو

 ضاير ىلإ اهحابشأ صافقأ نم تراط ًالوقع عمسيل ؛مركألا زعألا هرشب مادقأ ءطوب فرشملا

 الأ قالون زعل الدو اهاره قدضي كفلغ ةناقق لانه ةناعطغ ةناغوجج ءاهحتاورأ نضاصتا

 ةرضح تلخد |ملف ؛اهاجو ههجو ةيؤرب الإ ىذغتت الو ءاَماَفِش هباطخ نيع نم الإ برشت

 .ها اهاقسو اهمعطأف ؛اهيلع فطعو ءاهاكشأ اهم ام هيلإ تكشو اهالوم

 . ملعاف «ٌّنلَع يديس هدصق ام ريغ باهولا دبع يديس هدصق امو

 قل هللا مالك نم ةضماغلا يناعملا مهفي نأ دارأ نم :«:تاحوتفلا» يف هس َسّدُق خبشلا لاق )١(
 حرفيو هيلع اهوخد نم هرطاخ ضبسقني ريصي ىتح ءايندلا يف دهزيلف هئايلوأو هلسر مالكو

 بح هللا عزن .ها اًدبأ ضماوغلا مهف ىلإ هل ليبس الف اهيلإ هبلق ليم عم امأو «هدي نم اهاوزل

 .نيمآ ءانبولق نم ايندلا

 ام رومألا مهزمر يف موقلا ليلد لصأ نأ هللا كمحر ملعا :«تيقاويلا» يف ه# فنصملا لاق (7)

 .«موسي موسي يردتأ»:5 قيّدصلا ركب يبأل اًموي لاق كي هللا لوسر نأ ,ثيداحألا ضعب يف يور

 هيرجت
 «ليئسصم»



 .تاّينلاب لامعألا ؛همتك نم ىلوأ كلذب سانلا عفن تيأرف

 رظنلا وأ ميلستلا نيعب لوصفلا هذه يف رظن نم لك قي هللا نم وجرأو

 يذلا زيلهدلاك ءاهتفرعم ىلإ ٌقيرط اهلك األ ؛نازيملا مهف ؛هل مص حيحصلا
 وهو الإ قلخلا نم ٌدحأ مّن ام) هنأ ىلإ ريشت اهارتس ايك اهلكو ءرادلا ىلإ هنم لّصوتُي

 .(قالطإلا ةبتر يف هلهجي وهو الإ مهنم ٌدحأ ٌمّنامو دييقتلا ةبتر يف هبر فرعي

 .انقدص هانفرع اننإ :انلق نإف

 .ةطاحإلا مدعل ؛انقدص هفرعن مل اننإ :انلق نإو

 :اودشنأ امك

 هيف قراغ يلقعو يلهج ٌرحبو يِتفرعمب ٌفورعم كَّنإَتلقدق
 هيف رهاظ لهجب الإ كادي 2ثرفظ امف حرفت ال كملعل لقف

 ال ؛هيلع َقَبَسُأ مل «هتعرتخا ملقب لوقعلا ىلع ٌقدت يتلا عضاوملا اهيف ُتزمّرو
 عقي باتكلا نأل ؛يباحصأ نم وأ ينم يفيقوتب وأ ,"”هللا نم ماحلإلاب الإ ٌدحأ هملعي

 ”ودشا 5ك

 داؤفلا ف اتخملا ىتعلا لع قدس لسيد ٌرونمرلا نإ الأ
 دابنعلا لع قدك ٌزاقلاو . ١ ٌروصمر انف نفراتحتلا لتكو

 ابأ اي»:اّموي هل لاق هنأ اًضيأ يورو .ريداقملا موي نع ينتلأس دقل ؛هللا لوسر اي معن :ركب وبأ لاقف

 .ها كاذ وه «كاذ وه معن :لاقف .«لوقأ نأ ديرأ ام يردتأ ركب

 قحلا رطاخ هيقلي ٌيحو وه ماهلإلا :«ةينسلا تاماقملا» يف هب اًنعو 5# افو دمحم يديس لاق )١(

 «حيحصلا قوذلا بحاص هب بطاخُي ٌباطخ :هتقيقحو ءٌديهش وهو عمسلا ىقلأ بلق لكل

 .ها بذكلا هلثم ىلع زوجي ال يذلا مالكلاب ملكتي ناسل :هتياغو

 مم
 ةتتعصد



 ةاينسلا قر قلدنا ىفاو ذيع لرسقلا ابك دخلا ةلرعتلو

 .«ةيلعلا قرفلا دئاقعل ةنيبملا ةيرذلا ”نازيملا»ب اهتيمسو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دحأل ريفكتلا زوجي ال هنأ :اهلصاح «ةمتاخيب اهتمتخو

 ههجول ةصلاخ هللا اهلعج «سايق وأ ءمهف وأ «عامجإ وأ ءٌصنب الإ هللا لوسر دمحم

 ْ ةنيمآ «نيملنمملا عيمج اهب عفنو «ميركلا

 "نو هللا ةفرعم باب نإف «ىلاعتو كرابت قحلا ةيؤر ىلع مالكلا لصف مّدقنلو

 كل لمكت ال هتيؤر كل ٌعصت مل نم ناك ذإ ؛هتيؤر ناكمإب لوقلا ىلع ينبم هعيمج
 هن رعم

 :قيفوتلا هللابو لوقنف

 لصف

 (”ةدهاشملا نيبو اهنيب قرفلاو ةيؤرلا ىلع مالكلا يف
 فرعي ال ىلاعتو هناحبسسم قسحلا ةيؤر نأ هللا كمحر يخأاي ملعا

 .نيزاوملا (ج) «(ب) يف (1)
 اهفوصوم ءانغتسال ؛ةثالثلا ملعلا بتارم ىلعأ يه ةفرعملا :هب انعو 5# افو دمحم يديس لاق (1)

 يفتني ٌدوجو :اهتقيقحو «نيقيلا قح وه اذهو ؛حيحصلا رظنلا لامعإ نع هب تقّلعت ام لوصح يف
 فوصومل يقاذ مولعمب ملعلا قلعت :اهتياغو ,يواسنملا كشلاو ٌحجار ٌنظو ٌحوجرم ٌمُهَو هعم

 .ها هنود هسفنب هريغ لقتسي ال يذلا ةدحاو ٍنيع نم ةرياغم

 لوبقل ةدعتسملا ةقيقحلا نع عناوملا ةلازإ يه ةدهاشملا :هب اًنعو ه5 افو دمحم يديس لاق (؟)

 ةلدألا بصن نع تابولطملا ليصحت يف ةذفانلا ةريصبلاب حيحصلا رظنلا ءانغتسا :اهتقيقحو «قحلا

 .ها هنوك ةروص يف قداصلا ربخ نيع قيدصلا ةيؤر :اهتياغو ءنيهاربلاو

 سوو
 «ليمم



 تاومألا نم هريغ وأ هِي هللا وسر ةيؤر ةقيقح فرع نمالإ اهتقيقح
 وأ هلو هللا لوسر ةيؤر ةقيقح لوقنف كلذ كل نيبن نحنو ءاوضم نيذلا]

 يف ةيئرملا تاذلا كلت نم ىلاعت هللا "هجتتي ٌلاشم هنأو "[تاومألا نم دحأ
 قداصلا يئارلا دارم سيلف ؛يئرملا ةروصسب سفنلا يف مست ريف ؛لايخلا ملاع

 فيرشسلا هربق يف عدوملا هو هصخش ةقيقح ةيؤر مانملا يف و هللا لوسر ةيؤرب

 ىلإ خزربلا نم حاورلاو ءيجملا ةفلُك نع ةهَّرنم ةفيرشلا هتاذ نإف ؛ةنيدملاب

 ربقو بوب فلأ يف ةدحاو ٍةليل يف دحاو فلأ و هآر امبرو «يئارلا ناكم

 نإو ؛لقعلا يف لاحم كلذ لشمو ءىرخألا هبشت ال ٍةلاح ىلع عضوم لك يف
 يف ينأر ْنَم١ :ثيدح ىنعم وه اذهو ءكلذ نم عسوأ ةيهلإلا ةردقلا تناك

 .""يب لّثمتي ال ٌناطيشلا َّنِإف ءاقح ينآر ْدَقَ مانملا

 ىأر هنأ هانعم امنإو ؛هتاذ رهظمو و يبنلا حور ىأر هنأ هانعم سيلف

 ةنيقابلا يق هلال ووسو حور نإنف ؛ةوبنلا ل يه يتلا ةنسّدقملا حور لأفم

 ال هنإف ؛لاثملا فالخب .مهفاف ؛لكشلاو ةروصلا نع ٌةهزنم هتوم دعب

 قيرط يف هنم دب ال اذهو ؛«ةروصلاو نوللاو لكشلا ىلع ًالمتشم الإ نوكي

 .فرعي نكي ملالإو .فيرعتلا

 )١( نم طقس )(.

 .هميقي :(ب) شماه يف )١(

 يذمرتلاو «(2077) دواد وبأو «(75777) ملسمو «(47) يراخبلا هاور :ٌحيحص ٌثيدح ()

 هجام نيباو .(37075/0) :(570 )771١/17, هدنسم يف دمحأو ءانقيقحتب .(7940) لئامشلا يف

 يف ةبيش يبأ نباو ؛.(4 //) لئالدلا يف يقهيبلاو «07378/4) ةنسلا حرش يف يوغبلاو .(("4)

 .ةبراقتم ٍظافلأب ه# ةريره يبأ نع ٍقرط نم مهلك )07/1١(« فنصملا

 هن
 هلام



 لكشلا نع ةهّرنم اههإف "كو هللا تاذ ةيؤر يف لوقلا كلذكو

 يف سوسحم ٍلاشم ليخت ةطساوب الإ اهتفرعم دبع لقعتي ال نكلو «ةروصلاو

 «يونعملا يقيقحلا لامجلا كلذ اهب ٍلّئمُي نأ حلصت يتلا ةليمجلا ةروصلا
 ٌّقح هنأ لاثملا كلذ ىلع قلطي مث ءلكش الو نول الو هيف ةروص ال يذلا

 .فيرعتلا يف ًةطساو هنوكل ؛ٌقدصو

 «ةقيقح هبر تاذ ىأر هنأ هدارم سيلو «(مانملا يف بر تيأر) :مئانلا لوقيو

 .همهو يف ةليختملا هتاذ لاثم ىأر امنإو

 .هل لثم ال ىلاعت هللاو ثم هل لي هللا لوسر نإ :ليق نإف

 يواسملا وه لثملا نإف «لاثملاو للا نيب قرفلاب ٌلهاج وه نم مالك اذه :انلق

 .ةاواسملا هيف طرتشي ال لاثملاو .تافصلا عيمج يف

 امهنيب سيلو سمشلاب لثمي ام اًريثكو «هريغ هلثامي ال ىئعم هنإف ؛لقعلا لّمأتو

 فشكتت اك سمشلا رونب فشكتت تاسوسحملا نأ وهو «دحاو ٌءىش الإ ةبسانملا نم

 .لقعلاب تالوقعملا

 )١( يرعشألا مامإلل عمللا :عمججار نيملكتملا دنع ةيؤرلا ىلع لوقلا ىلع فوقوللو )ص5١.

 طيحملاو ((3777/5) ينغملاو .(159.177”ص)ديهمتلاو .(88 286 ص) ديحوتلاو «؛«(

 نيدلا لوصأو :(7177 ,777ص) ةسمخلا لوصألا حرشو ؛(75182717ص) فيلكتلاب

 «97/ص) يدادغبلل 3١7(. والإرشاد)ص١1750157(؛ (/له عى ١ص) ةلدألا عملو

 ؛(19 0 ؟ص) يلازغلا مامإلل داقتعالا يف داصتقالاو ؛.(٠4 7 9ص) ةيماظنلا ةديقعلاو

 ةلدألا ةرصبتو )١/  )27 2877مالكلا ملع يف مادقألا ةيابنو ((79 277ص) مالكلا رحبو

 نيدلا لوصأو ؛.(197١ :175ص) نيرخأدملاو نيمدقتملا راكفأ لصحمو ,(759 5 5ص)

 كا/) يزارلل 779( .

 مي
 يعمم



 ضدالاو كمومكلا زوث هللا >* لاحت لزق هرونلا لخلا قف هنا ترف دقو

 جاجزلا رونو هرون نيب ٍةلئامم يأو .ةيآلا 0 :رونلا) 4 ٍةْوُكْشِمْك ءهروُت ُلْثَم
 .تيزلاو ةرجشلاو ةاكشملاو

 برضو .ءامسلا نم لزانلا ءاملاب ايندلا ةايحلل لّثُما ىلاعت هللا برض كلذكو

 لشملا برضو «نبللاب لمعلل لشم لا برضو ..ةبقلاب مالسإلل لما و هللا لوسر
 .لبحلاب نآرقلل

 ناك امل نكلو «لاثمألا اه بورضملا ءايشألا نيبو رومألا هذه نيب ةبسانم ٌّيأف

 .هب ليثمتلا مص ةاجنلل هب كّسمتُي نآرقلاو ةاجنلل هب كّسمتي الثم لبحلا

 .لثلا باب نم ال لاثملا باب نم كلذ لكو هيلع ٌسقو

 هللا تاذل ٍفراع لكل ةلثمألا برض ّّمص .ركذ امل ةلثمألا برض ّحص امكف

 .ىلاعت هللا تافص نم ةلوقعم 'ةبسانمل اه لثم ال ىتلا

 ؟ءايشألا هللا قلخي فيك :انَلاَس اًدشرتسم فرعن نأ "اندرأ ول اننأ ملعاو

 ردقن ال ؟هسفنب مالكلا موقي فيكو ؟ملكتي فيكو ؟اهديري فيكو ؟اهملعي فيكو

 تافصلا هذه ريظن فرع هنأ الولو .هسفن تافص نم هدنع اهب الإ كلذ ىنعم هفّرعُت

 ب هللا قح يف كلذ لاثم مهف امل هسفن نم

 .ءىثلا حضوي ام وه لاثملا نأل كلذو ؛ٌلطاب لثملاو كا لاثملا نإ :تلق

 .ىلاعت قح ا لئاهي دوجولا يف ٌءيش سيلو ؛هوجولا عيمج نم ءيشلا هباشي ام لثملاو

 ءاش نإ ةيتآلا لوصفلا يف هطسب يتأيس امك «ةرخآلاو ايندلا يف ىئرملا وه لاثملاف

 .(ج) يف ريبك طقس انهو «تابسانم (ج) يف )١(

 .اندرأ اذإف (ج) «(ب) يف (0)

 تي
 ي.دعصت



 يف نوكي نأ اهتاذب يفنت اهنأل ؛ةسدقملا تاذلا ىري نأ ٍدبعل ٌحصي ال هنأل ؛ىلاعت هللا

 . "ةروص نسحأ يف ير ٌتيأر»:َي هلوقب دارملا وه لاثملا اذهو ءاهاوس اهترضح

 َلَع َمدآ هللا َقَّلَخ »ذي هلوقب اًضيأ دارملا وهو ,1"”ٌتاش ةروص يف»:ةياور يفو

 .؛"نمحرلا ةروص ىلع»:فشكلا اهدّيأو راجنلا نبا اهححص ةياور يفو .1"هتروص

 ال ةسّّدقملا تاذلا نأل ؛تاذلا ةروص كلذب دارملا نوكي نأ ٌحصي ال هنإف

 داحآلا يف مصاع يبأ نباو 137١(« /7) يمرادلاو «(7774) يذمرتلا هاور :ٌحيحص ٌثيدح )١(

 )5774/١(. نييماشلا دنسم ينو )١//7117(« ريبكلا يف يناربطلاو «( ١168 /7) «( 58 /5) يناثملاو

 ءانقيقحتب )765(2)١509( ,.(756) ةيؤرلا يف ينطقاردلاو «(870 /5) هدنسم يف ىلعيوبأو

 نمحر لا دبعو لبج نب ذاعمو سابع نبا ثيدح نم ؛(77 4 /5) ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هركذو

 .اًرصتخمو ًالّوطم ءاًعوفرم عفار يبأو بعك نب يأ ةأرماو شياع نب

 نبا نع :(97 /5) طسوألا يفو ١47(« /؟5) ريبكلا يف يناربطلا هاور :ٌحيحص ٌثيدح (؟)

 سنأ ثيدح نم «(715) ةيؤرلا يف ينطقاردلا هاورو ءيطويسلا هححصو ءاًعوفرم سابع

 .انقيقحتب 711 0511) بعك نب يِبَأ ةأرما ليفطلا مأ ثيدح نم هاور كلذكو «ًالوطم هوحنب

 :(7 44 /؟) دنسملا يف دمحأو .(73117) ملسمو :(0817/7) يراخبلا هاور :ٌحيحص ٌثيدح ()

 .اًعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم ؛(47/77/7) يديمحلاو

 ءزج يف ينطقاردلاو «(1080) :( 57٠ /؟) ريبكلا يف يناربطلا هاور :ٌتاقث هلاجر ٌثيدح (4)

 يف مصاع يبأ نباو ؛«(08ص) ديجوتلا يف ةميزخ نباو ءانقيقحتب :(54) (48) :.(50) تافصلا

 ةريره يبأو ءرمع نبا نع ؛(7/١87) يمئيهلا دئاوز يف امك هدنسم يف ثراحلاو ((2011) ةنسلا

 .اعوفرم

 بيبح ةنعنع ةلعل مهضعب هفّعض دقو «يراخبلا لاجر هلاجرف رمع نبا ثيدح امأ :تلق

 .شمعألا كلذكو .هسيلدتو تباث يبأ نب

 .ظفحلا ءيس هنإف ؛ةعيهل نبا ريغ ٌتاقث هلاجرف ةريره يبأ ثيدح امأو

 .مهنع هللا يضر فشكلا لهأ دنع ٌحيحص وهف :ةلمجلابو

 نس حو
 _يى.دعمم



 موي ٍيلجتلا يف ملسم ربخ كلذل دهشي امك «لاثملاب يلجتلا ثيح نم الإ اط ةروص

 .”يبلكلا ةيحد ةروص يف د هللا لوسرل ليربج ىلجت او ."”ةمايقلا

 ةروص تبلقنا ليربج تاذ نأ هانعم سيل ةيحد يف ليربج لْئَت نأ ٌمولعمو

 هب يحوأ ام ليربج نع اًيٌدؤم ًالاثم كي هللا لوسرل ةروصلا كلت ترهظ امنإو «ةيحد

 .هيلإ
 هه م 2

 لحتسي مل اذإف 017 :ميرم) 4 ايس اَرَكَد هَل َلُكَمَتَف » :ىلاعت هلوق كلذ ريظنو

 يف هروهظ لاح يف "هتفصو هتقيقح ىلع أيقاب ناك ليربج نأو ”كلملا قح يف كلذ

 عيمج قافتال ؛مانم الو ٍةظقي يف ىلاعت هللا قح يف كلذ ليحتسي الف «ةيحد ةروص

 .يتأيس امكو مّدقت امك ءتاذلا ٌنيع ال تاذلا اثم ّيئرملا نأ نيققحملا

 هللا لوسر راشأ دقو «كلذ لثم يف فقي مل لاثملاو للا نيب قرفلا مهف نمو

 َمدآ َّقَلَح هللا َنإ/:هلوقب ءفرعُي ىتح هيف يلجتلا عقي ًالاثم ىلاعت هللا ”تاذل نأب كي

 .1"هتروص ىلع

 اددانق اًديرم اكاغ اح هيقن اناق ةؤجرلاب اف وصوم ناك امل لامت هنأ كلذو

 ةيعملاو ءاوتسالاو لوزنلا نم يلجتلا روص يف [ابلقتم] (ًلكتم اًريصب اًعيمس

 )١( ملسم هاور )015:)1//9/ا١(.

 )7//1١7(. دنسملا يف دمحأ هاور (0)

 .ليربج :(اج) يف (9)

 هتغيصو :(ج) يف (4)

 .(أ) نم طقس (5)

 .هجيرخت مدقت )١(

 .قايسلا اهاضتقا ةدايز نيفوقعملا نيب ام (0)



 نكي ملولو .كلذك ناسنإلا ناك .كلذ ريغو بضغلاو اضرلاو حرفلاو كحضلاو

 قحلا بناج يف تافصلا هذه ةفرعم هل مص ام تافصلا هذه اقوصوم ناسنإلا
ٌ 

 !اهلقعت الو :قاعتو كانت

 كلذو .«"هّبر َفَرَع ْدَقَف ُهَسِفن َفَرَع ْنَم١:ةيهلإلا بتكلا ضعب يف درو اذهلو

 نمو .هب رارقإلاو قيدصتلا هيلع رسعي هسفن يف ًالاثم هل ناسنإلا دجي ملام لك نأل

 اذهو كلذ ىلع طق ردقي ال هنإف ؛ىلاعت هللا هقلخي مل اًئيش انل لّقعتيلف هانررق اهيف كش

 .درو ام الول ىلاعت هللا تاذ ةيؤر عنم نمل ًاليلد حلصي

 «لاوخالا يبلقتي اخت قا نأ ناسنإلاو قلعت ىلا نيب قرقلا نأ علغا مث

 .مكح ىلاعت قحلا ىلع لاحلل نوكي نأ ليحتسي ذإ ؛لاوحألا هيلع بلقتت ناسنإلاو
 2 50 د 0 ع 0

 يف ةكراشملا تعقوف .(79:نمحرلا) « ناش ىفّوهرمّوي لك » :ىلاعت لاق

 قورفلا حضوأ نم هنإف ءقرفلا اذه مهفاف «ءامسألا يف تعقو امك لاوحألا

 تافص ٌعّْبَسو تاذ اهنأ مدآ اهيلع قولخملا ةروصلاب دارملا سيل هنأ َمِلْعَف ءاهالجأو

 ولو ٌريصب ٌعيمس ٌملكتم ٌرداق ٌديرم”لاع يح وهو «ٌتاذ هل كلذك ناويحلا نأل ؛طقف

 هل تءاج امنإ ةفصلا هذه نإف .ناسنإلل ةيصوصخلا هجو لطبي ناكل كلذ دارملا ناك

 لبقت ال ىلاعت قحلا ةروصو هسفن يف ناسنولل عقاولا رييغتلا اذه |مف :ليق نإف

 ؟رييغتلا

 نم حصي مل نإو هنأب ربكألا خيشلا لوق ركذو ١175(. /؟) افخلا فشك يف ٍينولجعلا هركذ )١(

 هحرشو يطويسلا هححص دقو .فشكلا قيرط نم اندنع حص هنكل ةياورلا قيرط

 يسلبارطلا ناميلس نب دمحأ يديس ةيدنبشقنلا يف انخويش خيش هحرشو .«هبشألا لوقلا»:هتلاسرب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ انراد نع ًابيرق ردصيو .نافرعلا ةآرم :ةامسملا هتلاسر يف يداورألا

 م
 «لويتمم



 هللا لوسرو «(+1:نحرلا) 4 ناكل هيأ كل ُرَفَتَس ١ :لوقي ىلاعت هللا :انلق

 ."«ثالث ْنِم كر ٌعِرَف١:لوقي

 دنع لوحتي مث ةروص ىندأ يف برلا محل لجني يورخألا يلجتلا ثيدح يفو

 .”ةمالعلاب اهيف هوفرع يتلا ةروصلا ىلإ مهراكنإ

 رييغتلا ماقم نع ٌّيرع وهو «ماقملا اذه هسفن ىلإ فاضأ يذلا وه ىللاعت وهف

 ثدحت يتلا دئاقعلا ردق ىلع ةيهلإلا رهاظملا يف يلجتلا نكلو «ليدبتلاو هتاذب

 عفتراوه كلذكو انركذ ام ىلع رمألا ناك اذإو ,”تانآلا عم تاقولخملل

 .كلذ نع هللا ىلاعت «ٌيمهولا ضارتعالا

 ؛ةيهلإلا ةرضحلا نم هنازيم ملعي نأ ناسنإلل يغبني هنأ ةرم ام ريغ انررق دقو

 اًناذ هدجوم ةرضح هتروصب دبعلا ُنِزاوُيَف «نازيملا يف هلخدأ دق يهلإلا “دوجلا نإف

 .نينوزوملا ةقيقح يف كارتشالا نزولا نم مزلي ال مث ءالعفو ةفصو

 هتاذ يف ههبشي سيلف ءٍديدح ةجنص وه كسملا وأ بهذلا هب نزوي يذلا نإف

 ةيناسنإلا ةروصلا هبلطت ام الإ ةيناسنإلا ةروصلاب نزوي الف ؛هددع الو هتفص الو

 اهراثآ ترهظأو .هداجيإ ىلع تهجوت يتلا ةيهلإلا ءامسألاب هيلع يوتحت ام عيمجب

 .هيف

 «ءكرمع :هصنو ؛(558١(.)75717/5(6)17/7/؟) ريدقلا ضيسف يف يوانملا هرسكذ )١(

 .ديعس مأ ؛ٌيقشو .كقزرو

 .77ص (1) ةيشاحلا هجيرخت رظنا (؟)

 .تقولا وهو «نآ عمج تانآلا (*)

 دوجولا :ةخسن يف (ب) شماه يف (5)



 ةروصاالو ٍةقيقح يف الو ٌدح يف بهذلا نزاوُت ديدحلا ةجنص "نكت ماكو

 الو ٌدح يف هعم عمتجي الف هتروص ىلع للاعت هللا هقلخ نإو دبعلا كلذك ٍنيعالو

 .يظفل الو «ٌيمسر ال «قاذ ٌدحب ٌدودحم ناسنإلاو «ىلاعت هتاذل ّدح ال ذإ ؛ٍةقيقح

 .هتبترمو هتأشن ثيح نم اهعمجأو تاقولخملا لمكأ ناسنإلاف

 نم ةروصلا يف همهوتت 7ام كنع لاز نازيملا اذه ىلع يخأ اي تفقو اذإف

 فيكو «قولخملا دبعلا تنأو «قلاخلا وه ىلاعت هللا نإف ؛ةقيقحلا يف قحلل ةكراشملا

 ةروص ال اهب هملع ةروص عناصلا نم ةعنصلا بلطت امنإ !اهحناَص َمَّلْعَت نأ ةعنصلل

 قولخم لك اذكهو .كب هملع ةروصل ٌةقباطم كتروصف .كقلاخ ةعنص تنأو .هتاذ

 اًديز عمجي امك ٌةدحاو ٌةقيقحو ٌدحاو ٌدح (ىعمجي ناكو كلذك رمألا نكي مل ولو

 .كلذ فالخ ىلع رمألاو ءاَهإ تنأ تنكل اًرْمَعو

 نإو «هل نمث ال ام اهب نزوي ٍديدح ةجنص كنإف ءكسفن نزت ٍنازيم ّيأب ملعاف

 هللا ىلاعت .تاذلا يف الو ردقلا يف هعم تعمتجا اف رادقملا يف نوزوملا عم تعمتجا

 دقف) :لقي ملو ”(هّبر َفَرَع ُدَقَف ُهَسْفَن َفَرَع ْنَم: مّدقت |يف لاق امنإو .كلذ نع

 قلطملا ةفرعم دّيقملل ىّنأو .قالطإلا ىلع ىنغلا اه تاذلا نأل ؛(هبر تاذ فرع

 ةحئار هيفف كش الب بوبرملا بلطي هنإف ءبرلا مسالا فالخب .هللا وه يذلا

 .دييقتلا

 نأل ؛(15:ماعنألا) 4 ٌَدِحودنَلَِّوه اًمْنِإ ) :ملعي نأ دبعلا ىلاعت هللا رمأ كلذلو

 .ةفاضإلا نع ٌينغ هنإف ؛.ىصيصخلا تاذلا مسا فالخب «هولأملا بلطي هلإلا

 حم
 «كيعممد



 .ليلدلا ىه ذإ ؛سفنلاب انتفرعم

 لوألا مسالا هل نوكيف مَّدقتي ٍةبترم يفف ءلصألا وه ٌّبرلا دوجو ناك نإو

 ٍةّصاخ ٍةبسن نم لصألاب هل مكحيف ءرخآلا مسالا هل نوكيف ءرخأتي ٍةبترم يفو

 (191:ةرقبلا) 4 َمُكْرُكْذَأ ِنوُرُكْذَأَف » :ىلاعت لاق امك ءىرخأ ٍةبسن نم عرفلاب هل مكحيو

 .ىلقعلا رظنلا هيطعي '[ام] اذه

 «نطاب وهام ثيح نم ٌرهاظ ىلاعت وهف ةيقوذلا ةفرعملا هيطعت يذلا امأو
 .لوأ وه ام نّدع نم رخآو ءٌرخآ وه ام نّيع نم لّوأو ءٌرهاظ وه ام ثيح نم ٌئرطابو

 نفس نفح الو قاذإ وتم انه نتا سلا اذروت ئاذو وع انه سفن نهنازإو

 فّلُكي ال هنأ ملُعَف .ركف وذ وه ام ثيح نم «لقعلا هلقعيو هررقي ا اًدبأ نيتفلتغم

 قف نصألا قضوا كلذدنل سيناةثنأل ؛لاعت ' كضو ضخ ةفزرتس ناسألا

 هل مسا الو هب ناسنإلل ملع الف هل لاثم ال ام لكو .ٌلاثم تاقولخملاو تاعدتبملا

 .ةمالع الو هدنع

 ةنكو هفصو ّصخأ ىنعأ ؛(هللا الإ هللا فرعي ال) :لاق نم لاق انه نمو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نازيملا يف كلذ طسب يتأيس اك «هتفرعم

 طرش نأل ؛"هيف هيبشت ال تافصلا قلطم يف قحلل انتكراشم نأ اًضيأ ملعو

 .ٌحصي ال اذهو ءٌصخألا فصولا يف ةكراشملا تابثإ هيبشتلا

 .(أ) نم طقس )١(

 مامإلل عمللاو «(1817/1) يفسنلا نيعملا يبأل ةلدألا ةرصبت :نيملكتملا دنع هيبشتلا يف عجار )١(

 داشرإلاو ؛(787ص) ينيوجلل لماشلاو .(" ؛ص) ينالقابلل ديهمتلاو .(9١ص) يرعشألا

 .(755ص) علاوطلا رشنو «(57١ص) راظنألا علاطمو «(١٠”ص) مادقألا ةياهنو «(7 ؛ص)

 ]م
 ةيعصد



 ضرع ضاييبلاو نول وهو ٌدوجوم ضرع داوسلا نإ :لاق نم نأ امك
 .ٌسيفن هنإف ؛كلذ لّمأتف .ضايبلاب داوسلا اًهّبشم نوكي ال نول وهو ٌدوجوم

 ايندلا يف رصبلاب ةيؤرلا يف
 امو «# دمحم اندّيس ريغل ٌةعونمم رادلا اذه يف رصبلا نيعب كرابت قحلا ةيؤر

 نإو .باجحلا كلذ مزال نمو «نيعلاب ةيؤرلا نود بلقلاب دوهشلا الإ هريغل يقب

 دبأ تاذلا هجو نع عفري ال يذلا «” ةمظعلا باجح ىّمسيو «سانلا هيف توافت

 .”نيرهادلا رهدو نيدبآلا

 ىلع ءايربكلا ٌءادر الإ مهر اوّري نأ نيبو ٍدابعلا نيب ٌسيلو»:هيلإ راشأ امك
 « ل يك 5

 .” ندع ةنج يف ههجو

 ةبتر نع اًدبأ جرخت ال ةرخآلاو ايندلا يف دابعلل ةعقاولا تايلجتلا عيمجف

 يف هطسب يتأيس امك «قئاقحلا لهأ نيب ٌعونمم رهظم ريغ يف يتاذلا يلجتلا ذإ ؛دييقتلا

 .نازيملا

 ىلاعت هللا نع ةمظعلا باجح عفر ٌحصياال : :نيتئامو نيسمخلاو عبارلا بابلا يف خيشلا لاق )١(

 دبعلا نذإف .باجحلا اذه ىلع الإ طق دبع نيع عقت الف هب ةطاحإلا مدع نع ٌةيانك وه يذلا ءادبأ

 .هآر امو هآر

 «ةرخآلا رادلا يف هلهج هل فشكتي نأ دب الف هل هتيؤر نم قحلا َمِلَع هنأ معز نم لكو «ىلاعت حلا

 أوُنوُكَي مل اَم هللا م مه اَدَبَو 9ءايندلا راد يف هدقتعي ناك ام فالخ ىلع رمألا نأ اًنيقي ملعيف
 .هأ (41/ :رمزلا) 6 َنوُبِسّتْحت

 )157/١1(. ملسمو 77/١١(( /5) يراخبلا هاور (*)

 ينط
 هلام



 :اودشنأو

 صرقلا ىَّوس ٌءيش حاورألا ملاَع َلَع اهرونو ٍدوجولا سمش ْنِم ٌدبي لو

 يصرحلا ٍةَّدش ْنِم ٌناسنإلا َكَّلَه ولو 2رهظم ريغ يف ُتاَّدلا ُناَمُت ّسيلو

 هنع باجحلاو «ميعنلا ربكأ نم العو ّلج يرابلا ةيؤر نأ وه :كلذ حاضيإو

 رهظملا ريغ نأل ؛رهظم ريغ يف ٌباذع الو طق ٌميعن انل ٌحصي الو ميحجلا ربكأ نم

 «مالآلاو تاذللا تعقو رهاظملا يف يلجتلا عقو اذإف «ملأ الو هيف ةذل ال ءانفلا ةلاحك

 .ِبَكرْملا يف دجوي

 ميعن ال تاذلا ةيدحأ لهأ :لوقي "هللا همحر يماطسبلا ديزي وبأ ناك انه نمو

 .باذع الو ءمهدنع

 الو .كحضأ ال مويلا انأو ءاّنامز تيكبو ءاًنامز تكحض :لوقي ناكو

 ."ىكبأ

 الف «(هلإلا) مساللو (برلا) مسالل الإ نوكي ال يملإلا يلجتلا نأ ملعا مث

 .اًدذبأ (دحألا) مسالل الو (هللا) مسالل نوكي

 يذلا هللا اذه) :لقيملو .(ىسوم هلإو مكملإ اذه) :يرماسلا لاق كلذلو

 .(ب) نم طقس )١(

 نبال 'روفيط ديزي يبأو يدادغبلا دينجلا بقانم يف رورسلا ندعمو روبحلا ةضور»:رظناو

 .انقيقحتب امهالك ءيجلهسلل «روفيط تاملك نم رونلا»و «يناعطألا
 م

 .انقيقحتب ؛.(257ص) روبحلا ةضور :رظنا (9)

 سدح
 هلم



 امهو ءامهل ةهج ال دحألاو هللاو ,ةهج وذ هيلإ ٍراَسُم لك نإف «(ىسوم هيلإ وعدي

 ريغ يف هسفن دّّبعت دقف (دحألا) مسالل للذتو دّبعت نمف ءاّدحأ نابلطي ال نانيع

 الو هلبقت ال ةيدحألا نأل ؛ٍلمعم ريغ يف لمعو ءعمطم ريغ يف عمطو ؛"[دوبعم]

 دّبعتي وهف .دبعلا دجوأ هنإف ؛ٌٍبرلا فالخب ءدباعلا دوجو اهتافانمل ؛اهتفرعم هل ٌمصي

 .للذتيو هل

 قحلاب ملاعلا طابترا لصف يف هحاضيإ يتأيس !ى ءاّمولأم بلطي هلإلا كلذكو

 .هوجولا ضعب نم

 دادعتسا ةروصب الإ اًدبأ نوكي ال ةيهلإلا رهاظملا يف يلجتلا نأ ىفخي ال مث

 هلوق هيلإ زاشأ انك ءنوكي ل كلذ ريغو 1[ هدا دغتسا اهلبقي ةروصب هل ءلجتلا] ذبعلا

 ."[قلخلا]وه يذلا (نمؤملا ةآرم) [قمحلا]وه يذلا :”«نمؤملا ٌةآرم ٌنمؤملا»:

 دادملاب تبتك دقو يسلبانلا ينغلا دبع يديس هللاب فراعلا انالوم اهكف يتلا زومرلا لوأ اذه )١(

 ال دحألا مسالا نأ د5 ينارعشلا بطقلا اهب زمر يتلا ةرابعلاب دوصقملاو .طوطخملا يف دمحألا

 ةلالجلا ظفل لشم كلذ يف هلثم ,ءامسألا ةيقبك مسالاب ولو قلخلا نيبو هنيب ةكراشم الو ةبسانم

 «هللا» مسالاب دبعتلاب ادرو عامجإلاو صنلا نأب لكشتسي دقو «ةسدقملا تاذلا ىلع ملع وه يذلا

 دبعتلا عقو انه نمف ءامسألا عيمج تارضحلا عماجلا وه «هللا» تاذلا مسا نأ حولي يذلا باوجلاو

 اهل ز مرو ه# ينارعشلا مامإلا اهنع ىنك ةرابعلا هذهو .ًاقولخم بلطي ال مسالا سفن نأ مغر هب

 هللا ءايلوأ ىلع نيركنملا لبق نم اهمهف ءوس دمعت لامتحاو «ةيحان نم اهمهف يف أطخلا لامتحال

 نم هلل أربن نحنو «نوكفؤي ىنأ هللا مهلتاق لماحملا أوسأ ىلع مهمالك اولمحي نأ الإ نوبأي نيذلا

 هلدب نمف» هسفن مزلي ال اب ه# ينارعشلا مامإلا مازلإو ةرابعلا مادختسا ةءاسإ ىلإ دمعيس نم لك

 دارملا :اقلعم يدهملا ةدوج روتكدلا انخيش بتك مث .«هنولدبي نيذلا ىلع همثإ نإف هعمس امدعب

 قولخملاب ةيدحألا ةرضح قلعت يفن - ملعأ هللاو

 .(ب) نم ةدايز ()

 يف دواد وبأو «(١4ص) درفملا بدألا يف يراخبلا هاور :ٌميحص وهو ٌرسح هدانسإ ٌثيدح (؟)

 مومو
 يدعم



 .مهفاف ”[قلخلا]وه

 الو قحلا ىأر امو ؛هسفن ةروص الإ [ةيهإلا] ةآرملا يف ىأر ام دبعلا نذإف
 تيأر اذإ دهاشلا يف ةآرملاك ؛هيف الإ هتروص ىأر ام هنأ هملع عم هاري نأ نكمي

 زربأف ءاهيف الإ كتروض وأ روصلا تيأر ام كنأ كملغ عمالإ اهارتال اهيف عبطنمل

 .هآر ام هنأ قلخلا نم هل لَجَتملا ملعيل ؛يرهظملا هيلجتل هبّصن ًالاثم كلذ ىلاعت هللا

 :اودشنأو

 يردتال كبح م تابلألا ةدهشتو' . ”ىرتمالو لج قوس الو لديع

 ”رتسلل "بئابرلاو ليلو ىملس اَّنإو اهنإو هوس ٌبوحم ٌمّئامو

 يف يعاضقلاو )١17/5(. بعشلاو ؛(77/8١) ىربكلا ين يقهيبلاو «(4414) هننس يف

 )١٠١6/١(. باهشلا

 ماهتإ انل هللا رّشي ,«..نكمتملا رونلا»:هتلاسر يف ٍليجلا ميركلا دبع يديس هحرشو :تلق

 .يسلبانلا فراعلا اهكف حاورألا ةغلب زومر تافوقعملا نيب ام )١(

 .بنيز عمج ؛بنايزلاو :(ب) يف (0)

 :تايبألا هذه مامت (ب) شماه يف (")

 رمألاىوذلوقعهنعههزنت يذلا ىوس هنم راصبألا كردتالو

 يردأ يذلا كاذف ًادوهشم َتلف نإو بذاكب ٌتسلف ًابوجحم تلف نإف

 رتسلل بنئايزلاو ليلو يميلش هنإو هوس بوبجممئاف

 رشنلا عم نيقشاعلا مظن كلذب ىتأدقو تالدسم ٌروتس نهف

 يردص مهركذ نم قاض رشبو دنهك هلبق ناك يذلاو ىليل نونجمك

 0 سدحم
 ة«يعصن



 يذلا اذه نم "[يتاذلا يلجتلاو] ةيؤرلاب هبشأ الو برقأ لائم مث امو

 ."هانركذ

 اًدبأ هارت ال «ةآرملا مرج ىرت نأ ةآرملا يف ةروصلا ىرت امدنع كسفن يف ْذهجاو

 .ةتبلا

 ةيه تاشم انآ ؛تقدص كتروص "”ةآرملا يف عبطنملا نإ :تلق نإ نكلو

 ؛اذه مهفاف «لقتنت ل كتروص نأل ؛تقدص كتروص ريغ اهنإ :تلق نإو ؛كتلباقم

 ."ملعلا يف هيلع انردق ام مظعأ نم هنإف

 قلو دايز 10

 دوصقملاو .ها .اهيف اهايإ كتيؤرو ةآرملاب كتروص روهظ وهو :شماهلاب ةدايز (ب) يف (7)

 .خاسنلا اهبتك هريغل قيلاعت مأ ينارعشلا مامإلل مالكلا له انل حضتي ملو .ةروصلا :اهايإب

 .ةيئرملا ةيلاثملا ةروصلاب ةيؤرلاو دوهشلا قارغتساو :ةآرملا ةملك ىلع ًافوطعم (ب) شمابم (*)

 عمجلا هنكمي ال اهيف قرغتساو ةآرملا يف ةسكعنملا ةروصلا يف قدح اذإ ناسنإلا نأ دوصقملاو ها

 .ةآرملا مسجو مرج ةظحالم نيبو قارغتسالا اذه نيب

 دوجولا نيب قرفلاو :نيفراعلا ضعب قيلعت نم اهارن شماه اب ةميق ةفاضإ كلذ يلي مث

 نكل ؛ةدوهشملا ةروصلا يف دوهشلا قارغتسا دنع ةيئرم تسيل تناك نإو ةآرملا نأ ةآرملاو قحلا

 ال هنإف قحلا دوجولا فالخب ءاهكاردإو ةآرملا ىلع لابقإلاو ةروصلا كلت نع ضارعإلا نكمي

 هأ .هقالطإ ثيح نم هدوهش نكمي

 ماقو ًةرورض حيحصلا رظنلا بقع لصح ام وه ملعلا :هب اًنعو ه5 افو دمحم يديس لاق (؛)

 يف اًينغتسم «سفنلاب موقي ٌناَدْجوف الإو ؛اًبستكم ناك نإ ؛ةعطاقلا نيهاربلاو ةحضاولاو ةلالدلاب

 ءاهقلعتمب ةطاحإلا مزلتست ٌةفص :هتقيقحو ؛تايرورضلاك ّجحلا مايقو ةلدألا بصن نع قلعت
 ةبسنلاب بيغلا روصت هعم ليحتسي ٍةطاحإ يف ٌفشك :هتياغو .دوجولا مكحلا كلذ ين رقتفي الو

 .ها هيلع اًدئاز نكي مل ذإ ؛هفوصوم ريغب قلعتي الو ؛هيلإ

 يد
 تيرم



 يئرملل رظنلاب قولخملا ٌقح يف ٌةياغ اهقوف سيل يتلا ةياغلا قاذ دقف هقاذ نمو
 يخأ اي عمطت الف «يئارملا ةلاقصو بجحلا ةفاثك يف نوتوافتم سانلا نإف ؛يئارلل ال

 الإ هدعب امو ءالصأ مّن وه |مف ؛ىقرملا اذه نم ىلعأ ىلإ ىقرت نأ يف كسفن بعتت الو
 هتيؤر يف [هنآرم] تنأو .كسفن كتيؤر يف [كتآرم] ىلاعت وهف ءضحملا مدعلا

 .هلك [برلا] ٍدبعل نوكي نأ لاحملا نم نأ ىفخي ال مث هئامسأ

 .مهفاف ؛"[...] ٍقولخم لكلف .هلك نآرقلا ٍدبعل نوكي نأ لاحملا نم نأ امك

 .ريغ ال هيف ٌرْبَدملا ءزجلا وه كلذو

 هريغ هيف هكراشي ال هجوب قولخم لك ىلإ فرعت دق ىلاعت قح لا :بلطم

 ؛ردقت مل كتروص ٌصخي ام قوف ةآرملا نم كسفنل ذخأت نأ تدهتجا ولو

 يولعلا ملاعلاب تلبوقو ٌةرك تناك اذإ ةآرملا لّمأتو «ٌييلع ٌمساو ىلاعت هللا نأل كلذو

 فّرعت دق ىلاعت قحلا نأ ةرم ام ريغ انررق كلذلف ءاهيف هلك مستراو .هتعسو يلفسلاو

 هلهج الو ءوجو لك نم ٌّدحأ هب طاحأ |هف ؛هريغ هيف هكراشي ال وجوب ٍقولخم لك ىلإ
 .وجو لك نم ٌدحأ

 .دئادشلا يف هيلإ أجلي ٍدجوم ىلإ همهو يف دنتسي نأ دب ال هنإف لطعملا ىتح
 ملف .هفعضو هرصب حمطم روصقل ؛ريغ ال هريغ اهتبثأ ةفص ىفن هنأ هليطعت ةياغو
 هوجوف .اًدبأ قالطإلا ىلع ًاليطعت دقتعي نم انل مَن مف ءاهلك قحلا تافصب طحي
 .مالسلاو «قلخلا ددع ىلع فراعملا

 ال ؛تايلجتلا نم ةئشانلا هسفن ةديقع يف مّلكت |ننإ دئاقعلا يف مّلكت نم عيمجو

 .هريغ ىلإ اهتقيقح لصوي نأ هل ٌحصي الو ءاّدبأ اهادعتي

 .ةحضاو ريغ اهتمحرتو لصألاب ةزومرم ةرابع )١(

 همم
 هلم



 عقي مل يتلا هوجولا ثيح نم ًالوهجم لزي مل ىلاعت قحلا نأ هانررق ام َمِلُعف
 نيع ىري ال ةرخآلا يف اًنم هاري نمو «نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبأ اهيف يلجتلا قلخلل
 :ةحيحصلا رابخألا هب تحرص .للاثم يلايخ ٌحيحص ٌفشك وه امنإو .يقيقحلا هتاذ

 .اهم طاحي نأ هللا تاذ تّلجف الإو

 ٌدحأ ىلاعت قحلا فرع ام :اًريثك لوقي "د صاّوخلا يلع خيشلا انخيش ناكو

 ةروصب ترهظ امنإ ةّرّبدلا حاورألا نأل ؛اّدبأ هسفن ىلاعت قحلا فرعي ام ثيح نم

 قحلا رهظي نأ نكمي الو ؛لكايهلا هيضتقت ام ريبدتلا يف ىدعتت الف «لباوقلا جازم

 ىلع رّبَدملا امنإو «ةقيقحلا يف قحلا ةروص ىلع يه امو «هلبقت ام ةروصب الإ اهيف ىلاعت
 ىلع مدآ هللا قلخ» ءريغ ال هلوبق ردق ىلع الإ هنم هيف رهظي ال ذإ ؛ربدملا ةروص

 .اهتروص

 ماعلا ىلع دمتعا نمف .قلخلا هيلع وه ام الإ هنم ىري الو قحلا نم ملعي الف
 ام الإ قحلا سيلف ءىرخأ الو ايند ريغتي ال ٍققحم رمأ ىلع دمتعا دقف هجولا اذه نم

 ٌحصي ال ام هسفن يف هلو «ِمِلَع ام ىلع هسفن يف ىلاعت وهو .هب ملعلا نم قلخلا هيلع وه

 لآ) 4 َنيِمَسَعْلا ٍنَع هع َهّللاو » :ىلاعت هلوقب هيلإ راشملا وهو ءًالصأ ملعُي نأ

 .(91/:نارمع

 هللا يضر فّنصملا خيش ؛يسلربلا صاّرخلا لع يديس ىلاعت هللاب فراعلا لماكلا يلولا وه )١(

 يناعم ىلع ملكتي ناكو ءأرقيالو بتكي ال اّيمأ ه# ناك :ًالئاق «تاقبطلا» يف همجرت دقو ءامهنع

 نع ظوفحملا حوللا هفشك لحم ناكو «ءاملعلا هيف ريحت ءاَسيفن اًمالك ةفرشملا ةنسلاو ميظعلا نآرقلا

 سانلا هل لسرأ تنكو ءاهلاق يتلا ةفصلا ىلع عقي نأ دب ال ًالوق لاق اذإ ناكف ,تابثإلاو وحملا

 ىتأ يتلا هتعقاوب صخشلا ريخي ناك لب ؛مالكلا ىلإ مهجوحي طق ناك ايف ؛مهلاوحأ نع هنورواشي

 ءرفاست ال وأ ءرفاس وأ ءريصا وأ «قراف وأ ؛كراش وأ «ًالثم قَّلط :لوقيف ملكتي نأ لبف اهلجأل

 .ها يرمأب اذه ملعأ نم :لوقيو ءصخشلا ريحتيف

 0 صساحو
 هلوعص



 ءوه الإ فرعت الو «[هتدبع يذلا كبر] وه كيف هريبدت لصح يذلا ردقلاف

 ىلع مومعلا يف ايندلا يف يهو «ةرخآلا يف اهب ىلاعت قحلا فرعي يتلا ةمالعلا وهو

 الو .مهسفنأ نم اهنوملعي ايندلا يف ةماعلاف .فشكلا ىلع ةرخآلا يفو ,«بيغلا

 .مهل ةمولعملا اهنأ نوملعي

 كتهّبن يذلا ”ملعلا اذهو «(اذكو اذك الإ هللا يندّوع ام) :مهدحأ اهيف لوقيو

 ظفحتف لع هب هَمْكُح ربجلا مكح نكلو «يرايتخاب هترهظأ ام هللاب ملعلا نم هيلع
 .ىلاعت هللا عم بدألا كمّْلعي هنإف ؛هنع لفغت الو «هب

 امو ؛هيلع تنأ ام بسحب كعم وه امنإ ىلاعت قحلا نأ تملع اذه تمهف اذإو

 متنأو) :طق لقي ملو .(4:ديدحلا) 4 َمّتنُك اَم َنْيَأ ْمُكَحَم ّوهَو » :ىلاعت لاق «هعم تنأ

 هدحاولا كلذ هيلع وه اهب ٍدحأ لك عم هللاف هللا عم ٌّدحأ نوكي نأ ٌحصي ال ذإ ؛(هعم

 ؛لطبت ال يهو «ةيبوبرلا تلطبل مص ول هنأل ؛اَدبأ ريبدتلا نع ديرجتلا ٌحصي الو

 كسفنف ءكسفن نم الإ هفرعت الو كيف اًرّيدم الإ كهإ لقعت الف لاحم ديرجتلاف

 .مالسلاو ءتفرع

 ؟4 :هل ليقف .ىلاعت هللا ةيؤر يهتشأ ال نإ :د#"ٌقبشلا ركب وبأ لاق دقو

 تنأ كنأ كدوهش سفن 8 نيفراعلا ضعب هل لاقف.يلثم ةيؤر نع ههّزْنَأ :لاقف

 .ملعلا نم ًالدب :لصألا :ةخسن «(ب) شماه ين (1)

 رفعج همسا :ليقو «يلبشلا ردحج نب فلد نب ركب وبأ ىلاعت هللاب فراعلا لماكلا يلولا وه )١(

 دنواهنب اّيلاو ناك ءلاوحألاو عرولا لهأ مامإ ناك ءيملسلا خيشلا هاكح امك سنوي نبا

 ىلع هقفت ءًالاحو اًملع هتقو دحوأ راصو «ةقبطلاو جانصلاو دينجلا خيشلا بحص «ةرصبلاو

 لهأل هللا نع ٍنيع ةفرط وهس :هنم ٌريِثك ٌمالك هلو ءاًريثك اًثيدح بتكو كلام مامإلا بهذم

 ادباتك :رظناو .نارزيخلا ةربقمب نفدو قئاهلثو نيثالثو عبرأ ةنس هّرس سّْدُق يثوتو لرش ةفرعملا
 .نيتفئاطلا ديس دينجلا مامإلا

 هي
 هلم



 رظنت ىتح كتاذ نم كل رظن يأ !يرعش تيل ايو .كبيزنت مدع نم حبقأ رظانلا

 !وه الإ ىلاعت هرظني لهو هب

 نوعَّدي فيكو ؛ينوفرعي ملف يدابع ينلهج) :ةينابرلا فتاوهلا ضعب [يف]و
 يف مهل لجتأ نيح ينوركنأ ام ايندلا يف ينوفرع ولو !؟ىنعم الو مسج ال انأو يتف رعم
 هنإ مهنم لاق نمف ءنوّرقم هوركنأ ام نيعلو «يلال نودباع مهتمالعل مهف «ةمايقلا

 .ىهتنا (بذك دقف يندبع

 نوركتي الف نوفراعلا امأ «نينمؤملا نم ءافعضلا قح يف كلذ نأ ئفخي الو

 ةعماجلا ىربكلا ةآرملا ىلع ايندلا راد يف مهعالطال ؛هتايلجت نم لت يف ىلاعت قحلا
 ءنومّلكتي ال نوفقاو ةمايقلا موي مهف «ملاعلا يف ةفرعم لك اهنم عرفتملا ءروصلا رئاسل
 .تايلجتلا عيمج يضقنت ىتح ؛مهريغ ذاعتسا اك هنم نوذيعتسي الو

 يف نيركنملا نم ٍدحأل هوفّرعُي نأ مهنم ديري ال هنأ ىملاعت هللا نم اوملع دقو

 .ايندلا راد يف مهداقتعا ةرمث مهلك اونجيل ؛ميظعلا مويلا كلذ

 لصف

 .”«ردبلا ةليل ّرمقلا َنْوَرَت امك مكر نوَرَس مكن: هلوق يف

 ملسمو «(01/17) ((065) ,(7/475) ,(7/110) 07/475 5) يراخبلا هاور :حيحص ثيدح )١(

 ىريكلا يف يئاسنلاو .(2051) يذم رتلاو «(8774) نئسسلا يف دوادوبأو «2)

 هجام نبأو «(187 "4 .9/) ةنسلا يفو 0770 501 75٠ /4) دنسملا يف دمحأو )١/237(.

 يف يربطلاو «(4147-400) ةنسلا يف مصاع يبأ نباو «(749) هدنسم يف يديمحلاو «(10/1)

 ةعيرشلا يباتك يف يرجآلاو .(17921717ص) ديحوتلا يف ةميزخ نباو ((777 /17) هريسفت

 -يقهيبلا داقتعال هرصتخم يف فنصملا هركذو «(20) داقتعالا يف يقهيبلاو «.(354754)

 «ل2يمم ع



 ."ٌباَحِس اَبئْوُد َسْيَل ةريهظلا يف ٌسمشلا نورت اّمك»:ةياور يفو
 ؛هل عاعش ال ٌرون وه اهنإ ةرخآلا يف هيف ىلاعت قح لا ىلجتي يذلا رونلا نأ ملعا

 .حوضولاو يلجتلا ةياغ يف رصبلا هكرديو ؛هسفن هؤوض ىدعتي الف

 دنع نأل ؛هردب ةليل فنك اذإ ينعي :«ردبلا ةليل رمقلا نورت اهك»:هلوق ىنعمف

 .اًققحم اًكاردإ رمقلاب هّبشملا لاثلا رصبلا كردي كلذ

 ىْنأ ٌرون» :لاق ؟هللا لوسر اي كّبر تيأر فيك :هل ليق امل 3 هلوق هديؤيو
 عنمتو ,راصبألاب بهذت ةعشألاو ؛ٌيناعشعش ٌرون وهو ءرونلا كلذ ىأر ايف .””«هارأ

 يف يوغبلاو )557/١١(« دادغب خيرات يف بيطخلاو «(4784 )١/ ىربكلا ننسلاو -انقيقحتب

 طسوألا مجعملاو .(1747/5-78417) ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ؛(7577 /4) ليزنتلا ملاعم

 )١59(:)198(: .(1/) كلذكو ؛.(5١٠) ةيؤرلا يف ينطقاردلاو .( )145/7(:)8/ 4١

 .ةريثك هقرطو ثيدحلا اذه ظافلأو :تلق .انقيقحتب )17()١50(.

 .(451/ /”) ىربكلا يف يئاسنلاو ؛(55١ )١/ ملسمو ؛(717/1//١) يراخبلا هاور )١(

 هنأ اندنع قيقحتلاو :ثيدحلا اذه ىلع مالكلا يف ؛فقاوملا» يف ريمألا رداقلا دبع يديس لاق (؟)

 ال هنأ هنم فرع هنوكل اهنإ لئاسلل هباوجو ؛ىغط امو هرصب غاز امو «ءارسإلا ةليل ٌةظقي هآر
 اذه ناكف .يلجتلا رمأ لئاسلا اذه فرعي الو رهاظملا نع اًدرجم تحبلا تاذلا ةيؤر الإ فرعي

 عنمت يتلا ةماعلا دنع ةداتعملا ةيؤرلا الإ فرعي ال لئاسلا نوكي نأ اّمإو هب ىلوأ جذاسلا باوجلا

 قيقحت عنم يف رونلا رمأو «رونلا همسا ىلاعت قحلا نأب و هل ىّروف ىأر ام قيقحت نم ةعشألا راونأ

 رصبب هاري امنإ قحلا ىأر نم نأ فرعي ال لئاسلا اذه نأل ؛(هتيأر ام) :لاق ام ءٌروهشم ةيؤرلا

 .ها ثيدحلا (هرصبو هّعمس تنك هتببحأ اذإف) :لاق هنإف ديقملا هرصبب ال قحلا

 قي دمحمب ٌصاخلا وهو لوألا نّيعتلا وهو رهظم يف ائيقي هبر ىأر كي ٌدمحمف :لاق مث
 تلصح يتلا ةيؤرلا ةذهو ؛ٌلاح نعت ريغ يف ةيؤرلاو هِكَلَم وأ لوسر نم هريغ هيف هكراشي ال
 نوققحملاو :لاق مث :ها اقلطم ال هلاؤس بسح ىلع اهعنمف ؛ىسوم اهأس يتلا يه لي ٍدمحمل

 ع



 .ةعشألا كلت دنع هنع شنت نم كاردإ نم

 ريغ ايندلا يف هسأر نيعب ةزعلا بر ىأر اًدحأ نأ انغلبي مل هنأ يخأ اي ملعاو

 لي هللا لوسرلو ةمألا نم ريثكل تعقوف مانملا يف ىلاعت هتيؤر امأو دي هللا لوسر

 و هللا لوسر تعمس :لاق  ناهيلا نب ةفيذح نع هححصو يناربطلا ىورف

 .بهذ نم نالعن هيلجر يفو ٌةرفو هل باش ةروص يف ةليّللا كَ ير ٌتيأر':لوقي

 .ىهتنا"«رصبلا عمتلي جات هسأر ىلعو .بهذ نم ٌشارف ههجو ىلعو

 كلذو «راكنتسالا هل يغبني ناك امو .ثيدحلا اذه ءاملعلا ضعب ركنتسا دقو

 ىريف ٍةيعيبط ٍتافصب «ةيعيبط ةروص يف لايخلا ةنازخ يف اًيلجت ىلاعت قحلل نأل

 ام دسجيف «لايخلا ةقيقح هذه ءتاسوسحملا روص يف يناعملا دسجت همون يف مئانلا

 يه لايخلا ةرضحف «كلذ الإ هترضح يطعت ال ءادسج نوكي نأ هنأش نم سيل

 دقو ءروصلا لبقي ال ىلاعت هللا نإف .ءلاحملا دوجو رهظي اهيف نأل ؛تارضحلا عسوأ

 .تادقتعملا روص يف ةمايقلا موي هيّلجت يف اهلبق اك ؛ةرضحلا هذه يف ةروصلاب رهظ
 .ةرضحلا هذه يف دوجولا دوجولا لاحم َلِبَق دقف

 انإو ءاّعطق هوأر ام مهنإ نولوقي لب .مهدوهش لاح ىلاعت قحلا نوري مهنإ نولوقي ال نيفراعلا نم

 نأل ؛هسفن الإ اثم دهاشلا هبشي الف ؛قحلا دوجولا يف مهتادادعتساو مهبتارمو مهروص نوري

 ام ٌمولعم ٍدوهشم لكف ةيؤرلاو دوهشلا فالخ ملعلا ناك نإو «هنم هملعي ام ردق ىلع ةدهاشملا

 امفالإو هتقيقحو هدحب ملعلا ءيشلا دوهش نم مزلي اف ٌدوهشم مولعم لك امو .هنم دهش

 نكلو .هب اًروعشم ّمَّن نأ يطعي ٌلامجإ ٌملع روعشلاو «طقف اًروعش هللاب انملع ناك اذلو !؟هملع

 5١ 5١6(. ؟ص) ها وهام ملعيام

 يف يراقلا يلع الملا هركذو ؛(47/0) طسوألا ينو ١57(. /7 5) ريبكلا يف يناربطلا هاور )١(

 .هيلع مالكلا مدقت دقو )١/ 7 23١. عونصملا

 سدوحو
 درت



 ءدحاو ٍنآ يف نيناكم يف دحاولا مسجلا ناسنإلا ىري اًضيأ ةرضحلا هذه ينو
 لاح يف ءامسلا يف ءارسإلا ةليل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ِوي هللا لوسر ىأر امك

 الو .(ىسوم حور تيأر) :لاق امو ."”«ىسوم تسيأر»:لاقو ءضرألا يف هنوك

 ىلعو ءىرخأ ةنيدم يف همسج همانم يف ناسنإلا ةيؤر كلذ ريظنو «(ىسوم دسج)

 فرع نمل هريغال هنيع وهو .هتيب يف هيلع وه يذلا هلاح فلاخي ءىرخأ ٍةلاح
 «هللا ليبس يف ةكرعملا يف لوتقملا ةدهاشم اًضيأ كلذ ريظنو «هيلع وه ام ىلع دوجولا

 .لكأيو قزرُي يح هبر دنع كتيؤر لاح يفوهو

 دوجولا علتباف «لبقأ ,قنعلا ليوط ضيبأ اًريط يل تعقو ٍةعقاو يف تيأر دقو

 .هفوج يف انأو .هجراخ نم هارأ ترصف «ملاعلا ةلمج نم ينعلتباو «يفلسلاو يولعلا

 «ٌةضوعب تءاج مث ؛هيلإ دعصي ٌفقس لو ٌرقتسيل هيلإ لزني ٌرارق هل يقب امو
 .نيعلا نع تباغ مث ؛هاوح اهب رئاطلا كلذ تعلتباف

 (ّأ تتخا ٌمدآ اي»:هل ليق نيح «نيتضبقلا ثيدح يف مدآ ةيؤر ريظن اذهو

 هدي ىلاعت قحلا طسب (ملف «ٌةكرابم ٌنيمي هيدي اتلكو .ُير ّنيمي ٌترتخا :لاقف .تئش
 .ثيدحلا ”(هتيرذو مدآ اهيف اذإف

 مكح يخأ اي خسناف ءاهنع ٌحراخ هنيع وهو «ةضبقلا يف ةصقلا هذه يف مدآف

 هلاحأ ام هب كربخأ |يف لَو كلوسر قدصتو «نيدضلا نيب عمجت ىتح ؛كلقع

 نأ الولو ,كعم ٌدوجوم لقعلا نازيمو ءكلذ نم طق اًئيش لقعتت ال كنأل ؛كلقع

 )١( يراخبلا هاور )١757" /7(. هريسفت يف ريثك نبا هركذو )١/ 0814(.

 كردتسملا يف مكاحلاو «(407 /0) يذمرتلا هاور «ٌليوط ٌثيدح وهو :ٌحيحص ٌثيدح (؟)

 41١ لض) تافصلاو ءامسألا ف يفهيبلار «(590نم) ديجرتلا ف ةميرع نيو :(48/5)
 .(7/5) نيملاعلا بر تافص يف نيعبرألا يف يبهذلاو ,مكاحلاو ءيذمرتلا هححصو (؛©١

 مى
 تا



 الول لقاعلا نأل ؛لاحملا ضرف ىلع ءالقعلا ردق ام لاحملا لبقت لايخلا ةرضح

 عم مانملا يف ىلاعت قحلا ةيؤر انل مص امنإو .هضرف ىلع ردق ام هسفن يف هرؤص

 توملا ناك |ملف ؛توملا وخأ مونلا نأل ””"اوتومت ىّتَح مكبر اورت ْنَل مكُنإ) :ثيدح

 ىلجت ال كلذكو «هيف ىلاعت قحلا ةيؤر ةحصب انلق هيبشتلا نم برضب مونلا ىلع قلطي

 ىتح مالكلا ىسوم قاطأ ايف ءاكد لبجلا راصو ءاًقعص ىسوم ٌرخخ لبجلل ىلاعت قحلا
 عامس قاطأ ىتح .هل توملا ةلزنمب لبجلل كدلا ناكو .هنم بيكرتلا للحتو «قعُص

 .ءاوس هل لثم ال نمل ةيؤرلاك هل لثم ال نمل "عامسلا ذإ ؛باطخلا

 .مانملا يف ايندلا ةايحلا يف ىلاعت قحلا ةيؤرل زوجملا ببسلا وه اذهف

 وأ .هسفن ريغ ىلاعت قحلا ملكي نأ ىبأت ةقيقحلا :لوقي هد ديزي وبأ ناكو

 ناك هّبحأ اذإو هّبحي نأ دب ال اًدبع مّلكي نأ دارأ اذإ ىلاعت هنإف ؛هسفن ريغ هعمسي

 .وه الإ ةقيقح ىلاعت هعمس اهف .هاوق عيمجو هعمس

 ىلاعت قحلا نكي ملو .هلّقعتي وأ ميدقلا مالك عامس ٌثداح قيطي نأ لاحملا نمو

 دنع هساسحإو هسفن نع بييغي هلاك عم وهي ناك كلذلو ,ىوجنلا دنع هناسل

 :يجولا

 مونلا ةقيقح يف :بلطم

 ءٌتيم الو يح ال مئانلاف ةايحلاو توملا نيب ٌخزرب هنأ مونلا ةقيقح نأ ملعاو

 :(447/؟) داحآلا يف مصاع يبأ نسباو ؛(414/4) يئاسنلا هاور :ٌحيحص ٌثيدح (1)

 /١81(. /0) ةيلحلا يف ميعن وبأو «(185 /؟) نييماشلا يف يناربطلاو

 باجح ءارو نم بيغلا قطانل بلقلا ةخاصإ وه عامسلا :هب اًنعو 4 افو دمحم يديس لاق (؟)

 .هسكع نم هنيعل قباطملا ربخلا زييمت :هتقيقحو «ةركفلا ربخ عاطقناو سحلا دوم طرشب «ةزعلا

 يف يهلإلا لوقلا دارمب ةنئاكلا ناكمإلا فورحب ةقلعتملا ةبجاولا تاملكلا يناعم مهف :هتياغو

 .ها ددملا لصاوت نم عطقنت الو .ددعلاب ىهانتت ال يتلا ةرثكلا تاذب طيحملا .ثودحلا حول

 سوم
 هتيم



 .نيهجولا نم ال ءدحاو ٍهجو نم توملا وخأ وهف «ةايحلل ةجوو توملل ٌهجو هلف

 اوفلأتلو ,مكل ًةحار ينعي :(ة:انلا) 4 اًكاَبْس دكَمْؤَ اَئلَعَجَو ) :ىلاعت هللا لاق
 .ةروصلا يف مونلاك هيف مكلاح نإف ءتوملا دعب خزربلا يف مكلاح

 ةّصاخ رمقلا كلف رعقمو ؛بكاوكلا تحت ام مونلا لحمو :هض انخيش لاق

 ناكمف ةرخآلا يف امأو ءايندلا مكح اذه ءةيرصنع ريغ هتأشن نأل ؛هل ايؤر ال كلملاف

 ضععب يف نوماني رانلا لهأ ناك كلذلو «ةتباثلا بكاوكلا كلف رعقم تحت ام ايؤرلا

 .ةيفاعلا هللا لأسن ءتاقوألا

 لصف

 مهنع هللا يضر ةفئاطلا دوهش يف

 دوهشلاو ةيؤرلا نيب قرفلا :بلطم

 ىلاعت هللا وهف ءاهريغ وه لب ةيؤرلا وه سيل ةفئاطلا هب لوقت يذلا دوهشلا
 ةيؤرلا نيب قرفلا نمو .رمألا كيلع سبتلي الف ءٌئرم ريغ ايندلا يف انل ٌدوهشم

 .هيلإ راشملا قحلا دهاش نم كسفن نم هكسمت ام وه دوهشلا نأ :دوهشلاو

 .لايخلا مكح يف قحلا لاخدإ كلذ يف نإف .”؛ةارت كّنأك هللا َدبعا» :ربخب

 ةجرد يه هذهو .كسفن يف هتمقأ يذلا قحلا دهاش وه (هارت كنأك) :هلوقف

 للاعت هنوك دوهش وهو ءصوصخلا ةلاح ىلإ ةلاحلا هذه نم دبعلا يقتري مث «ميلعتلا
 دقف الثم كتالص دنع كبلق يف ىلاعت هدوهش تطبض اذإ كنأ كلذو «هارتالو كاري

 .كب طيحملا دوجولا ةيقب نع كدوهش تيلخأ

 )١( ملسمو ((4499) «(50) يراخبلا هاور :ٌحيحص ٌثيدح )9(.

 سدو
1:5 
 تي



 كقيضو «هقالطإو كدييقتل ؛ىلاعت هتيؤر نع كزجع تملع كلذ تققحت اذإو

 كرظن نأل ؛هيلإ كرظن عم ال كيلإ ققحملا هرظن عم تيقب كلذ تفرع اذإف .هتعسو

 ىلاعت قحلا لقعلا ليخت الول هنأ ملف .دودحلا نع هَّزدملا وهو ءهددحيو هدّيقي

 .هعم اوبدأتي نم اولقعت ام ةلبقلا يف رغاصألل

 فلخ اًئاد بطقلا ناك كلذلو ؛لّيختلا اذه ىلإ نوجاتحي الف رباكألا امأو

 .مهفاف تومي ىتح هبر ىري ال باجحلا

 ؛ٌيئرملاب ٌملع اهمّدقتي ال ةيؤرلا نأ :دوهشلاو ةيؤرلا نيب اًضيأ قرفلا اذه نمو

 رارقإلا عقي اذهلو ,دئاقعلاب ىَّمسملا وهو ,دوهشملاب ٌملع اهمّدقتي ةدهاشملا فالخب
 .رارقإلا الإ ةيؤرلا يف نوكي الو ءيورخألا يلجتلا نيح دوهشلا يف راكنإلاو

 :(ودشتأو

 ُهاَرَتالْنَمْتَدَمهاَش هِهاَذِإ ٌباهذا حن َنيفراعلا ٌبولق

 ُهاَرئاَدِإُءاَرَئاَموُهاَرَن اَنْيفِءَيْشألا بَجغأ ْنِماَذو

 ُهَوِسِيِمَِرلاَمَقْبجعت الف يدبعتيمر ُلوقيْذِإ يلد

 ٍةدهاشم لكف «هدقتعا ام ةحصب دهشي هآر ام نأل الإ اًدهاش دهاشلا يمس اف

 ٌدِهاَش ُهوُلَتيَو -هَبَر نم ِوََيَب لع ناك نَمَفَأ » :ىلاعت لاق ٌةدهاشم ةيؤر لك امو «ةيؤر

 .(7١:دوه) 4 ُهْنْم

 « كَليلإ رظنأ َنِرأ» :هلوقب ةيؤرلا هكا ىسوم لأس انه نمو
 فيكو «هنع باغ ام هل اًدوهشم ناك ىلاعت هنإف ؛(يندهشأ) :لاق امو .(47١:فارعألا)

 ىسوم بلط امف !"ءايلوألا ضعب نع بيغي الو مزعلا يلوأ نم ٍلوسر نع بيغي

 .نيتحفص ىلع ديزي (ب) يف ريبك طقس انه نم )١(

 سوو
 «ّييصم



 ."ايندلا يف كلذ لاؤس هماقم بلط نيح «ةرخآلا يف هب ٌصاخلا ىلجتلا ليجعت الإ

 .هتيالو ماقم نم هّتديدو هرب كلذف ءايلوألا دهشي يذلا ىلاعت هدوهش امأو

 قحلا ةّيوه نيبو ملاعلا نيب ةبسانملا عفرب يضقي يناهربلا ليلدلا نأ ملعاو

 اذإ الإ كلذ ٌحصي الو «ٌيئرملا نيبو هنيب ٍةبسانم نم ىأر نم ةيؤر يف َّدب الف «ىلاعت

 نمم نوكيو «ةلاحم ال هآر كلذ هدبعل اًرصب راص اذإف «هذدبعل اًرصب ىلاعت قحلا راص

 .ٌقح هب ٌيئرملاو ؛ٌقح ٌيئرملاو «ٌدبع ٍئنيح يئارلاف :قحلاب قحلا ىأر
 نوكت ةيؤر لمكأ هذهو ءهتّيوُه ثيح نم هسفن ريغ ةقيقح قحلا ىأر اهف

 .تناك ثيح

 قحلا نكي مل اذإ ام (١٠:ماعنألا) (ٌرَصَبَأْلآ هَكِرَدُت ال 9 :ىلاعت هلوق لحمو

 .دبعلا رصب

0 

 .اًدج ٌةقيقد اهنإف ؛ةلأسملا هذه يخأ اي نطفتف

 «مهرصب ناك نيح ايندلا يف هتيؤر مه لّجع اًدابع ىلاعت هلل نأ اهب ملعت كنإف

 (ًةظقي مهايخ نيعأب ةيخزربلا ةرخآلا يفو ,مهايإ راصبأب ايندلا يف هنوري اًدابع هلو
 ال يئارلا ناك نإو «ةيؤرلا فالخب ةيؤرلا دوهشلا مزال نم نأ ملعف ءانومو ءاّمونو

 ."”ىلاعت كرابت قحلاب طيحي

 :ةلشلاو

 ٌماقملاوةناكمل كلٌحصت ُْمالُعاَيْشِئاف تدهش اذإ

 .مهريغ دنع اهدهت ال يتلا ةيفوصلا سئافن رئاخذ نم اذهو )١(

 «(ٌرَصِتألا ُهُكِرَدُت ال >:ىلاعت هلوقب اهيلإ راشملا ةطاحإ ةيؤر ال كاردإ ةيؤر اهنأل يأ (7)
 1١(. :ماعنألا)

 يم
 6م«لعرصت



 ُمامألاالوًءارولاٌة ل َسْيَلَو باجح يف َكِلَْعب ُهَدهشتف

 ُمامإلاوهواتآلووصقمب ٌُوُهاَموهدصقتووبموقت

 هداك لجعل ةةبووبك ارك هنكيؤر ةلثو و كتر

 :ةيؤرلا يفاودشنأو

 قاض اييواك ايلا“ :قاسحتطت اللا ةيصسجت وو
 قاحشيطلاو نفرألا ةئئفاطل . ." سلخ ةوهشنتا قاتطأ وملف

 ٌناهفنكلذعلإو اوه يِتؤرْنُكتْمَلَف
 ةلئاح اًئاد كتروصف «ءاوس ةآرملا يف كتروص كدوهش مكح دوهشلا مكحف

 .ةآرملا تاذ نيبو كنيب

 موزلل هيبشتلا فاكب ”؛ةارت كّنأك هللا دبعا»:ي هلوق كلذ ىلإ راشأ دقو

 هاري وهف «ىلاعت قحلا ريغ يئرملا نأ هدوهش وهو «ةيؤرلا نم دباعلل عناملا باجحلا
 .هل ٌدوهشم هنأ عم هفرعي الو

 باطخلا عم هيزنتلا ”[يف] ىوقأ ةبيغلا عم باطخلا :لوقي هه انخيش ناكو
 لاشملا عم وأ ءكعم الإ ترضح ام كنأ يطعت قئاقحلا نأل ؛روضحلاو ةهجاوملا عم

 !؟بابرألا بر نسم بارتلا نيأ ءكبر عم ال ترضح كعمف ؛كتروص نم مئاقلا

 .كلذ ملعاف

 ىلعأ ىلإ تعجر كاننأ ليختت الثل ؛هيلإ كعوجر يف كنع هدوهش بيغي الو

 ال كب الإ كيلإ عجري ال ىلاعت قحلاو ؛كيلإ الإ كنم ةقيقح تعجر ام كنإف «كنم
 .ٌقولخم هقيطي نأ عسولا يف سيل ذإ ؛هب

 .برقأ باوصلل هانتبثأ امو فيحصت وهو «نم :لصألاب (؟)

 تير
 وي تعرم



 4 ِهْيَلَع 1 َلكَوَتَو ُهَدبعآَف هكر مألا ُعَجْرُيِهْي ُي ِهَيَلِإَو ) :#ي ٍدمحمل هلوق لمأتو

 «؛تنأ ثيح نم هدبعت ال يأ:(ُهُدَبَعاَف'هلوق يف بئاغلا ريمضب ىتأ فيك «(١1:دوه)

 هفرعت مل ثيح نم هتدبع نإو ءتدبع كّسفنف ُهتفرع ثيح نم هتدبع نإ كنإف
 الو رهاظ الو رهظم ريغ نم هتدبع نإو «"[ةبترملا] تدبع ةيهلإلا ةبترملا ىلإ ُهَتْبَسَتَف هَتبَسنف

 ُهَدِبَعاَف# :ىلاعت هلوق وهو .هتدبع دقف ءوه ال تنأ تنأو ءتنأ ال وه وه لب روهظ

 .راصيألاب ُكّردملا تنأ :لقت الو يأ : 4 هْيَلَع لكَوَتَو

 اهنم فرعت ال «ةلوهجم ةهزنم اًناذ دبعاو ءاّبيغ ناك ام اهب َكِرُدأ ول بيغلا نإف

 ةروص الإ دبع امف ًةكَردُم ةهزنم اًناذ دبع نم نأل ؛راقتفالاب اهيلإ كتبسن ىوس
 نوكي ٍبئنيح هنأل ؛ةفرعم ةلوهجم اًناذ دبع نم ةفرعم قوف اهف «ةآرملا يف هسفن

 اًدحاو نكي مل مث ؛هولع يف لزنو هلوزن يف الع نم ناحبسف هيف ديدحت ال ”اهقورعم
 .ميكحلا زيزعلا وه الإ هلإ ال امه الإ نكي ملو ءامهنم

 كتبترم كيطعت ام ردق ىلع الإ كّبر عم رضحت نأ كل نكمتتي ال هنأ انمَّدق دقو

 هارت ال كنأل ؛هل كتيؤر نم هيزدتلا يف ىوقأ كاري ىلاعت هللا نأب كملع نأو ءريغال

 ؛ٌماوعلا ىلع ٌريتْست وه امنإ (ديدحت الب) :لاق نم لوقو ,ديدحتلاو ةلباقملا ةروصب الإ

 .ةعيرشلا يف ةدراولا اههوجو ىلع رومألا مهف نع مهروصقل ؛ىلوأ مهل هيزنتلا ذإ

 يف ةدراولا ”تايآلاو ثيداحألا اوُدرف ءاّقلطم ةيؤرلا ةلزتعملا تركنأ انه نمو

 ةرضح يه يتلا قالطإلا ةبتر يف الإ كلذ اولوقي نأ مهل يغبني ناك امو «ةيؤرلا

 ىفتكاو ؛:ةحيحصلا رابخألا يف تبث دق ليثمتلاو دبيقتلا ةبتر يف يلجتلا نإف .تاذلا

 .باوصلل برقأ وهو .«ةبترملا ٌتدبع :هلعل»:هلوقب خسانلا اهتبثأ ةظفللا هذه )١(

 .ىلاعت قحلا يأ (؟)

 .(ب) طوطخملا يف طقسلا ةيابن (")



 هلوق يف امكو ءّرم امك «ةيؤرلا نود ليختلا ىلع هودبعي نأ هدابع نم هناحبس قحلا

 |مف ءضرألا وأ طئاحلا الإ ىري ال يلصملا نأ ٌمولعمو ,”«مكدحأ ٍةلبق يف هللا نإ:

 انرمأ ام ةقيقحلا يفو ءىوقي ىتح هليخت الاًبقارم ليخدملا لازي الو «ليختلا الإ يقب

 «هتالص يف ىلاعت قحلل ًةلبق دبعلا نذإف ءاهعمو اهيف هللا نوكل الإ ”ةلبقلل دوجسلاب
 .دبعلل ٌةلبق قحلا نأ امك

 اسم ىلع هلإلا مسا انعضو نأب ناثوألا داّبع نع انقرتفا دق انأ ملعاو

 ؛ىّمسملا ريغ ىلع هلإلا مسا اوعضو مهو «نذإلاب يغبني امل يغبني ام انبسنو
 «طقف مسالا داّبع مهف ؛ءادعس ءاملع انيُمُس نحنو .ءايقشأ ءالهج اوُمُسَف ءاوأطخأف

 ٌنوذأم ليختلا نإف اًضيأو .مهنيبو اننيب زييمتلا عقوف ءىّمسملاو مسالا داّبع نحنو

 سحلا يف عقي الف هلل ناك نإو دوجسلا نأ َمِلَعَف .ةسوسحملا ناثوألا كلذك الو «هيف

 وأ «ىلاعت قحلا ىلإ اهتبسن اهلك تاهجلاو ءٌطيحم ٍءيش لكب ىلاعت هنأل ؛هللا ريغل الإ ادب

 ناك نإو هافق ىلع ٌرخ نم دوجس ٌحصي ال ناك امنإو «ءاوسلا ىلع ءاهيلإ قحلا ةبسن
 .دبعلا ةلباقمب دِّيقملا ههجو الإ ىعار ام ىلاعت هللا نأل همامأ وه اى هفلخ ىلاعت قحلا

 .ههجو ىوس دبعلا تاهج نم عاري مل هنأ امك

 4 طي ارو ني هاو لات هك رق ىدتم قا رك تويم تورو هلو

 مدعلا الإ هللا ءارو سيلف طيح انئارو نم وهو «نحنو هللا الإ مّن ام هنأ «000:جوربلا)

 54 مدع هللا ءارو تنل :ةيدفلا ىو : لمت قلخ الو لع ديف ام يذلا ة ضخما

 .(7541/ (3585ص) ةيدمحملا دوهعلا يف فنصملا هركذ ()

 .ةلبقلا ىلإ يأ (1)

 لكوتلا يف ايندلا يبأ نباو .(7577 /7) هدنسم يف رازبلاو «(1/١40؟) أطوملا يف كلام هاور (*)

 .(77) هللا ىلع



 قسم اننا ررلاو اب حملا نايف ةهللآ نه ويلف ءارو هلا ليغ اه لك

 ٌةفورصم ٌةلبقم يه |منإ انهوجو نأل ؛ةيثيحلا هذه نم اّدبأ هارن الف ءانل ٌمزال ةهج لك

 يهف يه الإ انهوجوب لبقتسن نأ انل نّكمتي ملف انجرخ اهنم اننأل ؛طيحملا ةطقن ىلإ

 انم ءارولا نوكي ةرورضلابف «ٌيِرُك رمألاو هتعن اذه ناك نمو ءانمامأ يهو ءانتلبق

 ديري امنإف :(4؟:مجنلا) 4 ىَهمُمْلَا َكَبَر لإ َّنأَو 9:هلوق ىلإ انرظن اذإف ءانب طيحملل

 هنأل ؛طيحم انئارو نم وهف ىرقهقلا طيحملا ىلإ انيشم نإف ءانهوجوب ال انروهظب

 رهظ ام مدعلا يف انفقو ولو «مدعلا ىلإ انؤاهتنا ناكل انءارو نم نكي مل ولف .دوجولا

 دوجولا وه يذلا ىلاعت هللا نأل ؛دوجولا دعب مدعلا يف انفوقو لاحملا نمف يع انل

 .مدعلا نيبو اننيب هتطاحإو هدوجو لوحيف «يهتتنن هيلإو ءانب طيحم انءارو نم ضحملا

 دا 00007 5 ١ س2 راك اسر 1 27 .٠ اس 2

 مياَرَو نم ُهّللآَو» :هلوق نيبو « ئَنَمْلا َكَبَر نإ نأَو» :هلوق نيب سيلف
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 طيحملاو لوألا ةطقنلاف ءطيحملاو ةطقنلا نيب ملاعلا ذإ ؛مهوت امك ٌفانت 4ٌطيم
 ٌفرط اهلل ام ةرئاد رمألاو هيلإ هنم انف رصيف ءانك اثيح انبحصي ىملإلا ظفحلاو ءرخآلا

 .هلنع فقويف دهشي

 َماَقُم ال َبْرْثَي َلْهَأتَي »:"فشكلا اذه لشم هل يذلا يدمحملل ليق اذهو
 يف اًحباس ملاعلا لازي الف 4اوُعِجَرَأَب ) ءاّيرود رمألا نوكل ؛(18:بازحالا) ركل

 مسالا ىلإ اًدبأ ملاعلا هجو لازي الو «كانه ةيابن ال ذإ ؛ةيابن ريغ ىلإ اًثاد دوجولا كلذ

 يهتني يذلا طيحملا رخآلا مسالا ىلإ ملاعلا رهظ لازي الو ءاّرظان هدجوأ يذلا لوألا

 فالت+اب هكاردإ فلتخي نكلو .همامأ نم ىرَي امك هفلخ نم ىرَي ملاعلا نإف «هيلإ

 .ناقرف ناك ام فالتخالا الولو ؛هيلع لاحلا

 هللا لوق هيلإ ريشي امك «ةلبق ةقيقح يلصملا دنع تاهجلا عيمج نأ تملع دق اذإو

 .مدقلا يدمحم هنوكب ه5 فلؤملا نم ًاحيرصت نوكي داكي اذه )١(

 س5
 نه

 ينىعرمم



 يقدمو ه

 كسفن نأ مّموتت نأ كاّيِإف .(11ه:ةرقبلا) 4 ِهَّلأُهَجَو حَمَف أوُلوت د اًمَتْيَأَف » :ىلاعت كرابت

 ةرئادلاك كمهو يف ىلاعت قحلا ىقبيو «ةرهاظلا كتروصك ٌتاهجلا اهب تطاحأ دق

 ٍةهج ريغ يف كسفن ىرت امك لب ءسحلا ملاع نم تسيل كسفن نإف ؛كب ةطيحملا
 .ةهج ريغ يف ىلاعت قحلا دهشت كلذك

 ىلع كَم عمجل ؛ةبعكلا ةهج ىلإ ههججوتب ىلاعت قحلا كرمأ امنإف كرهاظ امأو
 .نطابل ٌنطابو ءرهاظل ٌرهاظو ءزكرملا

 نم روظحملا زيمي فيك ةهج لك يف ىلاعت قحلا هجو ىري نمف :ليق نإف

 ؟هريغ

 ملاع يف سيلو «ٍةدّيقم ريغ ٌةقلطم ٌةيؤر نطابلا يف ىلاعت قحلا ةيؤر :انلق
 .مهفاف ءيالتباب ٌباطخ الو ,فيلكت قالطإلا

 عم هل ةدابعلا نيع يه بيغلاب ىلاعت هلل ةدابعلا :اًريثك لوقي ه5 انخيش ناكو

 نعالإ هدوبعم دبعي نأ ٌحصي ال ٍدباع لكو ناسنإلا نأل ؛ِءاوس ٌدح ىلع دوهشلا

 (ىف «ةدابع هل تّحص ام اهب هدهش الول 'ةريصبلا بحاصف ءرصبب وأ ٍلقعب امِإ ووهش

 نم هزيمي راص ىتح '[روصلا] يف هيلجت دهشي ناك نإو ءاّبئاغ اًدوهشم الإ دبع

 الإ كلذ هل نوكي ال مث ءّيرصبلا دوهشلا ىلع اًضيأ هدبع دقف هنم هقلخ زيميو هقلخ

 .هتريصب نيعب هأري نأ دعب

 |يف فالخلا لئاسم لاكشإ ٌّلَح يف بلقلا هقف يه ةريصبلا : هب اًنعو هو افو دمحم يديس لاق (1)

 ًءاوشع طباخلا لقملا هب لدي :بلقلا ف فادني دون“ اهتقيقحو ؛عطقلا قّلعت هب ب ملعلا قلعتي ال

 هيلإ وه رظني يذلا هجولا نم قحلا ىلإ رظنلا :اهتياغو ؛ةريحلا ليل هلظأ دقو ؛ةباصإلا ليبس ىلع

 .ها هنم

 .يسلبانلا يديس ينايرسلا هزمر كف ءامهنيب ام (1)

4 



 لاق نمو .اًنطابو اًرهاظ هتدابع تلّمك دقف رصبلاو ةريصبلا نيب عمج نمف

 .اًعيمج نيرمألاب ٌلهاج وهف روصلا يف هلولحب
 :اودشنأو

 ٌرضاحلا وهف هب يروضح يِتبيغ يف حلا عَّم يروضح

 ٌرهاظلاوه يروضح َدْنِعو يِقييغ يف ٌقحلا ٌنطاسبلا وه
 كريغ ةلبق يف نوكي الأ كتلبق يف ىلاعت قحلا كليخت نم مزلي ال هنأ ملعاو

 قحلاب ىلوأ ٌتسلو «كلذ يف ٍءاوس ٌدح ىلع هاّيإو كنإف ؛”ًامهو دبعي كريغ نوكيف

 .ةنم

 ءرخآ دنع نوكي الو ؛هديبع نم ٍدحاو دنع ىلاعت قحلا نوكي نأ لاحملا نمو

 .مهتامولعم ءارو نم هنأ ابك ,ٍدقتعم لك داقتعا دنع هناحبس هنإف

 لصق

 هللاب ملعلا عاستاب ةيالولا ةرئاد عاستا يف

 لمكأ ناك كلذلو «هللاب ملعلا عاستاب عستت ةآرملا يف ةيالولا ةرئاد نأ ىفخي ال

 .لك هللا لوس ةآرغ ايارملا

 ءايبنألا ايارم عيمجل ٌةيواح ابنإف ؛ي هللا لوسر ةآرم يف ناك ام ةيؤرلا لمكأو

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا ايارم يف ىلاعت هيلجت نأل كلذو «مالسلاو ةالصلا مهيلع

 لسرلا هب تءاج اهب ناميإلا باب يف اميس ال ,مهريغ ايارم يف هيلجت نم لمكأ مالسلاو

 .باوصلل برقأ تبثملاو .همهو :(ب) ينو ؛كمهو :(أ) يف )١(

 هكئم



 ."ادبأ كي هللا لوسرل عابّتالا مدق هيف الإ اًناكم أطي ال نم لماكلاو «لوقعلا هليحت ام

 ىلع وه امنإ ةرخآلا رادلا يف ىلاعت هللا ىلإ رظنلا نم ٍناسنإ لك ٌظح نأ ملعاو

 هنكل ؛عيمجلل ام هَّظحف عيمجلا ىلع لصح نإف ؛تاداقتعالا هوجو نم هدنع ام ردق
 .فارشإلا سانلل امنإو ءٍيحأ ةاقرم يف ٌدحأ ىقري ال ذإ ؛ٍقوذ ميعن ال ملع ميعن

 اول نت همم زن نقسم نك ةللر ة ذلك دونا 16 بخان

 :كلذ يف نيدلا يبحم خيشلا دشنأو

 ُهوُدَقَتْعااَمَعيجُتدهشانأو ًاَدِئاَقَعولإلا ينٌئالخلاَدََع

 ةودحج اًمواودهش (باولاَق ًالؤحتم مهروص يفادب امل

 ةودبع ْنِإو اوقف َس ّنوكرشملاو هدحو دوما ٌعرشلا َرَدْْأْدَق

 ةيهلإلا تالامكلا ىلج دلو ناك امنإ :«ةيسدقألا تاحفنلا» هباتك يف ه# راطيبلا خيشلا لاق )١(

 كلذلو و لماكلا ناسنإلا يف الإ هتافصو هؤامسأ ىرت الأ هسفن ىلع بجوأ هللا نأل ؛مظعألا

 ءاهسألا ٌقحتسا دقف ءقّقحَت لابكلاب لماك لك هنمو «قلطملا لماكلا وهف :ةنامألا لمحب ةراشإلا

 ١ :هتارابتعاو هنوئشب ايلعلا تافصلاو ؛هتاذب ىنسحلا

 ٍءام ارارق ىلإ هاوتسم نم 2 هلاعن دحت ناكف دوجولا ٌكَلَم

 وهف «تافصلاو ءامسألا رئاسب هتقيقح نع ربعملا ,تاذلا ءاضتقاب كلملا كلام لصألا وهف

 دوجولا يف دنتسم الف ؛تايانكلاو حيرصتلاو زمرلاو ءاهيإلاو ؛تاراشإلاو تارابعلا عجرم
 .دومحملا ماقملا اذهف «هاّيحم الإ دوهشلا يف دمتعم الو هاوس

 ال يتلا ةليسولاب ةراشإلا هيلإو .تافصلاو ءامسألا رئاسب دومحملا ماقملا وهو :لاق مث

 ١69(. ص) ها يلو هيلإ الإ نوكت

 ءكرصبب ال ٍدّمحم رصبب نكلو دو دمحم ةآرم يف هللا ةيؤر بلطا :ربكألا خيشلا لاق :اولاق

 كل تيقبأ امو كتحصن دقو .نوكت هلل ةيؤر مظعأ ةذهو كردق ىلع ال هردق ىلع ةيؤرلا نوكتف

 .ها اًئيش ةحينلا نم
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 نيفراعلا راكنإ مدع نم يورخألا ُنجتلا ىلع مالكلا يف هانمّدق ام اذه دّيؤيو

 .مهريغ فالخب تايلجتلا نم ٌلجَت يف ىلاعت قحلل

 ةدش الإ ىلاعتو كرابت قحلا ةيؤر نم انل عناملا سيل :لوقي 5# انخيش تعمسو

 ٍلْبَح ْنِم ِّيَلِإ ُبَرْفَأ ُنحَنَو ) :ىلاعت لاق .برقلا ةدش نع ٌةيانك وه يذلا روهظلا

 اذإ ءاملا كلذكو «هارن ال نيعلا رصابب لصتا امل ىوه ا لّمأتو «(16:ق) 4 ٍديِرَوْل

 دعبلا ةياغ نأ امك ,ٌباجح برقلا ةياغف «هاري ال هينيع حتفو هيف ناسنإلا سطغ

 .ٌباجح

 هللاو «ىلاعت هللا ىلع ال هسفن ىلع تاجح قلخلا :لوقي "45 دينجلا ناكو

 .ملعأ

 :ناتبسن َكْبَك مهبر ةدهاشم يف قلخلل

 .هيبشتلا نم برضب لايخلا ىلإ ٍلزنت ةبسنو «هيزنت ةبسن

 (١١:ىروشلا) 4 ؛ نش ءولْئِمك سيل » :يف هيلجت :هيزنتلا ةبسنف

 هلوق يفو .”«ةارت كّنأك هللا دسغا» لي هلوق وحن يف هيلجت :ىرخألا ةبسنلاو

 مهنع هللا يضر ةفئاطلا ديس دينجلا دمحم نب مساقلا وبأ ىلاعت هللاب فراعلا لماكلا يلولا وه )١(

 يبأ ىلع هقفت «ةيعفاشلا نيدقتعملا ءاهقفلا نم ناكو «ةفئاطلا دّيس وه :ه5 ربكألا خيشلا هنع لاق

 هليجبت ىلعو ؛ةعضاخ هل نيقيرفلا قانعأ لزت مل ؛ةنس نيرشع نبا وهو هترضحب يتفي ناكو ءروث

 .نيتفئاطلا ديس دينجلا مامإلا انباتك :رظناو .ها ةعمتحم

 .مدقت (1)

 تير
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 أوُلَوُت امكان > لاحت هلوق يفو .”«مكدحأ ٍةلبق يف هللا َّنِإ9:مالسلاو ةالصلا هيلع

 .(15١١:ةرقبلا) 4 ِهّللأ ُهجَو حت

 .هتقيقح (هللا هجو) نأو ءٍناكم فرظ (ٌمَن) نأ ٌمولعمو

 هللا ءاش نإ نازيملا يف هطسب يتأيس امك .هيبشتلاو هيزنتلا نيب عمج نم لماكلاف

 .ىلاعت

 طابترا ٌعص تادوجوم ا عيمج يف راس هرون ىلاعتو هناحببس قحلا ناك اذإ

 ىلاعت قحلاب ٌطبترم نوكلاف ؛ٌنيع دوجولل رهظ امل طابترالا كلذ الولو .هب دوجولا
 .هل ٌناذ ٌففصو هنأل ؛هنع كاكفنالا نكمي ال اًطابترا

 نسم ٍءيش نع ةلزعلا هل نكمتي مل ةفصلا هذه يف ىلاعت قحلا هل ىلجت نمو

 لك يفو ءابوك يف اهبرب اهطابترا ترصبأ رونلاب تءاضأ اذإ سفنلا نإف ؛دوجولا

 وه هيلإ ٌرفي يذلا نأ دهشي هنأل ؛رارفلا يلجتلا اذه بحاصل ٌحصيال كلذكو

 .ٍءاوس ٌدح ىلع هنم ٌرفي يذلا

 ؟نيعلا داحتا عم رارفلاب ىلاعت هللا رمأ فيكف :ليق نإف

 ٌرفيف ءٌرفت كتلعج يتلا يه ةبسنلاف ؛بسنلا فالتخا رارفلا غوس امنإ :انلق

 .كلذ وحنو ٌرعملا ىلإ ٌلذملا نمو ءمعنملا مسالا ىلإ مقتنملا مسالا نم دبعلا

 .مدقت )١(



 «ملاعلا بلطت يتلا ءامسألا نيب وه امنإ هيلإ انرشأ يذلا طابترالا اذه نأ ملعاو

 .كلذ و حنو «قزارلاو قلاخلاو هلإلاو برلاك

 نم وجوب هل طابترا الف ؛«(دحألا)و (هللا) مسالاك ملاعلا بلطي ال ام امأ

 :ةوجنولا
 نع ىتح ٌينغ يأ :(1:توبكنعلا) 4 َنيِمَلَعْلا نَع َعَل هلآ ْنِإ » :ىلاعت هللا لاق 701

 ؛هللا ىلإ لصوي طق ٌليلد انل مّن م هنإف ًاليلد سانلا هذختا ام رئاس نم هيلع ةلالدلا

 امك هعضاو ةقيقح ىلع ال ؛هعضو عضاو ىلع لدي ٌعوضوم هنأ هتياغ ليلدلا نأل
 .ىلاعت هللا ءاش نإ فتاوهلا لصف يف هطسب يتأيس

 ليلدلل ناكلو ؛هنع ىنغلا هل مص ال هيلع ةلالدلل ملاعلا ىلاعت هللا دجوأ ولو

 .هب الإ هيلإ لصوي نأ لولدملل نكي مل اًرمأ هب لادلا دافأ هنوكل ؛لولدملا ىلع ٌرخف

 .ىنغلا لطبي كلذو

 ءارو نيملاعلا نع ةينغلا تاذلاف :ىّمرم لك ءارو ىلاعت قحلا ناك اذإ :ليق نإف

 .ىلاعت هللا

 «ىّمرم هللا ءارو سيلو «تاذلا ءارو ىلاعت هللا لب .تمهوت امك رمألا سيل :انلق

 ءاننايعأ دوجول هتبترم نحن بلطن |مىف «ٌةبترم يه اهب ةبترملا ىلع ةمّدقتم تاذلا نإف
 هيف هب الإ انل روهظ الو نحن الإ هل رهظم ال ذإ ؛هرهاظم روهظل انبلطي كلذك

 ٌنيع :نينيع نم لماكلل ذب الف «ىلاعت هلإلا هبلطي ام نيع ققحت انبو ءانسفنأ انفرع
 ٌحصت الف «طابترالا اهب رظني ٌنيعو «هب طابترالا مدعو نيملاعلا نع ينغلا اهب رظني

 نم ةاوُهَم يف مدقلا هب تلز طابترالا اذه دهشي نمو .هوجولا عيمج نم ادبأ ةرفانملا

 .فلتلا
 سمي
 هكام



 .ىلاعت قحلاب "سنألا ةحصب مهضعب لوق لزني هانررق ام ىلعو

 نجلا تناك اذهلو ,ةسناجملا ءافتنال ؛قحلاب سنألا ٌحصي ال هنأ :مهضعب لوقو

 ةاهاضم امل ًةبلاط اههوكو ةيهولألاب تاذلا فاصتا نم مزلي ال هنأ ملعا مث

 ةّيمدع ٌةبسن اَهنإف ؛ةيهولألا فالخب مهدنع نايدوجو نارمأ امهنأل ؛لولعملاو ةلعلا

 هعمو الإ ٌهلِإ لقعُي ملف ءاهزأ ىلع اهدبأ فطعنا ةرئادك هوجولاف ؛مهفاف ٌةّيدوجو ال

 نيع تسيل ٌةبتر ٍلوقعم لكل نكلو ٌبوبرم هعم لقعو الإ بر لقُع الو ؛ةولأم
 ٌةقباس :ةدحاولا نع لاقي ًالوقعم اًرييَت ةقباسلاو ةمتاخلا نيب نأ ملعن امك .ىرخألا

 .ةعادع# ىرخألا ضو

 ءًالصأ كبر تفرع مف طابترالا اذه دهشتو ةفرعملا هذه كبر فرعت مل نإف

 .(0/ه:ص) 4 ّىَدَيِب تَقَلَح اَمِل 9 :ىلاعت هلوق نم ٌدوخأم هلك اذهو

 ٍدحأل ٌحصي ال كلذ نأ :هللاب سنألا ىلع مالكلا يف «ةيفشكلا دعاوقلا» يف ه5 فنصملا لاق )١(

 .تاذلا هنكب لهجلا نم مدقت امل ؛ءايلوألا نم

 نم بحأل ىلاعت هللاب سنألا ٌحصي ال) :هللا همحر افو نب يلع يديس لماكلا يلولا لاق دقو

 .(ىلاعت هتاذب ال تابيرقتلا نم هنم اهب الإ سنأ امو «نيققحملا

 سنألا :ولاقو «ىلاعت هللا همحر افو نب يلع يديس هلاق ام ىلع قيرطلا لهأ عمجأ دقو :تلق

 كلذ نع هللا ىلاعت «ٌةبسانم الو ٌةلكاشم مهبرو قلخلا نيب سيلو «ةبسانملاو ةلكاشملاب الإ ٌحصي ال

 .ها اًيبك اًرلع

 ةرم تعمس دقو ؛ٌحِصي ال كلذ نإف ؟؛اًئيع ىلاعت هللاب تسنأ كنإ لوقت نأ كاّيِإ :لاق مث

 ىلع يتاجانم هل حصي فيكف .هفالخب انأف يدبع لابب رطخ ٍءيش لك ناك اذإ) :لوقي اًقتاه

 .(288ص) ها (يب سنألاو دوهشلاو فشكلا
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 هنإف ؛كلذ و حنو .(١/0:سي) (اًمَعْنَأ اَئيِدْيَأْتَلِمَع امم ١ :ىلاعت هلوقو

 .هب قلخلا لصو

 :اودشنأو

 اًريدقتو الْعِفىرُيكاكفناهنع ٌهَلَسيلٌبرلاب ٌطبترم ٌدِبعلا
 اًروُهقم سافنألا َمَملازيالف انا ريش فكم لذا

 :اًضيأ اودشنأو

 ٍناشب سيلو هب دوجولا ىثث 2ناطبترم ٌبوبرملاو ٌبرلاف

 ٍنارَمُعلا يفهولاَق يذلا الإ وِلثمب ٌتعمس الو ٌتيأر نإاَم

 وهو ؛َناَرَمْعلا يف مسا هل رهظي ملف ,يفتنُم ركب وبأف ؛رمعو ركب ابأ نوديري

 نوب ىلاعت قحلا نيبو اننيب مَ ام هنأ قيقحتلا اذه نم ملُعف «ةينثتلا ريمض يف ٌثباث
 نم دبعلا زيمي «ٌعورشم نوب وه اينإو ءاهضعبب تاراضحلا طابترال ؛اَدبأ لوقعم
 .دعبلاب ٌعشم هّيأتلا نإف (؟1:ةرقبلا) 4 ساَكلَآ اجيأتَي » :انل قحلا ءادن ىلإ رظناو ءٌبرلا

 انسفنأ نحن انلصف | ءاّنع هسفن ىلاعت لصفف «(انّبر اي) :لوقن نحن كلذكو

 نم قلخلا زيمي مل نسم لكف «نازيملا يف هطسب يتأيس اى ءداحتا الو لولح الو «هنع

 .دبعي ام يردي ام ؛ةريح يف وهف ىلاعت قحلا

 يف ّناك»:لاقف ؟قلخلا قلخي نأ لبق انّبر ناك نيأ :ي هللا لوسر لئُس دقو
 .©(عاوه هتحت امو ٌءاوه هقوف اَم «ءامع

 نع اهب ىلاعت قحلا َرّيمت ٍةبتر لوأ ءامعلاف ءيذلا ىنعمب ٌةلوصوم الو ٌةيفان (ام)و
 .قلخلاو قحلا نيب ٌحزرب وهف «هيف ىلاعت قحلا ةنونيك َلِبَق يفوصوم لوأ وهو .هقلخ

 يبأ نبا دمحموو «(75 )١1/ هجام نباو ١١(« /5) دنسملا يف دمحأو ؛.(9١7٠) يذمرتلا هاور )١(

 .اعوفرم نيزر بأ ثيدح نم ءانقيقحتب )7١( شرعلا يف ةبيش
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 نأ "”«هللا َلسَع طبه لبحب متيلد ولا: هلوق ىنعم يف ةرم ام ريغ انررق دقو
 ثيح نم ىلاعت قحلا نأل ؛ةيهإ ةقيقحب ٌطبترم يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف رهوج لك
 ها 5 52
 طبه شرعلا نم دحأ ىلد ولو ءشرعلا ىلع وتسم ىلاعت وهف «زيحتلاب فصتي ال هتاذ

 .هللا ىلع

 لأسف .برغملا ةيحان نم رخآو «قرشملا ةيحان نم رخآو ءضرألا نم دعاص رخآو

 .(هللا دنع نم تئج) :لاق مهلكف «هباحصأ مهنم ٍدحاو لك

 َّنِإو ءراصبألا ْنَع بجتحا امك ٍلوقعلا ْنَع بَجّتحا هللا َّنإ:ثيدح هديؤيو

 .”«هنوبلطت امك هنوبلطي ىلعألا الملا

 :كلذ يف اودشنأو

 ولع ل ءاحيشراو ووسع“ .٠ "ألإ يختم لرهجلا طصمتاو |
 ٌوندلا نيع ىونلا نيع يفف هيو ةمحيشاال نيكلا نإتم

 لصف

 قحلاب قحلا اوفرع نوفراعلا

 هرظنب ىلاعت قحلا فرع مهريغو «قحلاب ىلاعت قحلا اوفرع ىلاعت هللاب نوفراعلا

 .هركفو

 دبع نب مكحلا دبع هيف :لاقو .دمحأل هازعو )371/١(« دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا هركذ )١(

 .ثيدحلا كورتم فيعض وهو .كلملا

 7١(. ص) درمت نم هبش عفد يف ينصحلا يقتلا لالدتسالا ليبس ىلع هدروأ (1)

 نحو
 «لن]عمم



 "”نيسع وأ ؛ءيش لك عم وأ ؛ءيش لك يف ىلاعت هآر قحلاب ىلاعت قحلا فرع نمف

 هاضتقا ٍدعِبب ملاعلا نع ًالزعنم هدهش هركفب هفرع نمو «دهاشملا بسح ىلع ٍءيش لك
 .ليعب ٍناكم نم ىلاعت هللا هيدانيف ءهرظن

 ةفرعملاو ملعلا نيب قرفلا :بلطم

 :«ىربكلا دئاقعلا» يف انركذ دقو

 ؛ٌديعب نوب ةفرعملاو ملعلا نيبو «هب ةفرعملا ال ىلاعت هللاب ملعلا لوقعلا ةبترم نأ

 بلقلا امنإو «لقعلاب كردي ال اذهو ءفورعملا تافص دوهش ىلع ٌةفقوتم ةفرعملا ذإ
 واسم بلقلا بحاصف «هلبقي ام ردقب لقعلا ىلع ضيفي مث ءكلذ كردي ميلسلا

 ةييلع لات لاني تلكلا نيم, زكاع لك الحف ماك وأ يد نم نفسنا يمنات

 امو «هلقعب ىلاعت قحلا رع ماي ربت لاو «ريغ ال هتينادحوو قحلا دوجوب

 هددعت نمالو ءانامز هددحي نم الو ءالايخ هطبضي نم الو ءائيع هيلع عقي نم مث

 ٌةفاضإ هرهظت نم الو ءٌعاضوأ هزيمت نم الو «ٌلاوحأ هفيكت نم الو ماكحأ تافص

 تس لابللا قرنانإ يرحل وخر 1 تالا هدم ليقرأال ياننلا ترديستك

 :تلقلا

 ٍةفرعمب الإ نوكي ال ام رمأب ملعلا نأ :"”«رردلاو رهاوجلا# انباتك يف انركذ دقو

 «كلذ نم دب ال ةبسانم نيفورعملا نيب هب نوكي رخآ رمأب ةفرعملا هذه لبق تمدقت دق

 .ءيش لك نيع هتاذب هنأ ال ءيش لك نيع يف ُهَّزِس ىلاعت هنأ دارملا )١(

 يديس هخيش نم هعمس ام ٍةلمج ركذ يف هفلأ يذلا ؛««ىربكلا رردلاو رهاوجلا» يف كلذ ركذ (؟)

 «هنم ٌةخسن انتزوحبو ءمسالا سفنب ىمسملاو عوبطملا باتكلا نع فلتخي وهو فذ صاوخلا لع

 .اهقيقحت انل هللا رّسي

 يم
 «تئيءيص



 الو ءاعون الو ءاّسنج ال «”هقلخ نيبو هللا نيب ةبسانم ال هنأ ةلدألاب تبث دقو

 فرعي فييكو ؛ىلاعت قحلا تاذ هب كردن ىتح ءيشب ٌمدقتم ٌملع سيلف ءاًّصخش
 يرابلاو «ةبرجتلا وأ ةرورضلا وأ سحلا هيلإ دنتسي يذلا هناهربو هبر تاذ لقعلا

 لوأو ؛هناهرب يف لقعلا اهيلإ عجري يتلا لوصألا هذهب كردم ريغ هناحبس
 هللاو .فتاوهلا يف هنايب يتأيس اى ءءاوس تاعونصملا رخآك قحلاب ٌلهاج تاعونصملا

 .ملعأ

 لصف

 بو قحلا بناج يف ضرعلاو رهوجلاو مسجلا يفن يف

 قحلا بناج يف ضرعلاو "رهوجلاو مسجلا مهنع هللا يضر ءاملعلا ىفن دق

 قحلا نيب ةبسانملا هجو ةفوصتملا ضعب قالطإ لهف :(ّتلق نإف) :«تيقاويلا) يف فنصملا لاق )١(

 :«تاحوتفلا» نم ثلاثلا بابلا يف خيشلا هلاق !ك(باوجلاف) ؟هوجولا ضعب يف ٌحيحص قلخلاو

 .ها هوجولا نم وجوب كلذ ٌحصياال

 ال نم هيبشت ٌحصي فيكو !؟ميدقلاو ثدْخُمْلا نيب ٍةبسن ٌّيأف :اًضيأ خيشلا نع القن لاقو

 .لاحم اذه هللاو !؟لثملا لبقي نمب لثملا لبقي

 نانحتاذإو الف ةقيقحلا امأوأ نيخ ال ةعيهؤلاو هدرجوب ملخلا الإ انه ققلا بلطامو :لاقو

 .ها ! ىصحت ال طئاسو هبر نيبو هنيب نم ةبسانم ٌحصت فيكف هبر نيبو هنيب ةبسانم ال لوألا عدبملا
 لماشلاو ؛(128 276 ص) ينالقابلل ديهمتلا :نيملكتملا دنع ًارهوج قحلا نوك يفن يف رظنا )١(

 مامإلل داقتعالا يف داصتقالاو .(١2«15ص) اًضيأ هل داشرإلاو (281 657/1١ ص) ينيوجلل

 نيرخأتملاو نيمدقتملا راكفأ لصممو .(14177/1) ةلدألا ةرصبتو :(5 ١ ص) يلازغلا

 ؛.(:١ص)اًضيأ هل نيدلا لوصأو ؛.(17ص) هل سيدقتلا ساسأو ؛.(50١ص) يزارلل

 ةرماسملاو

 م
 «ئيلمصم



 ٍنيع يفو لاوحألا نم ٍلاح يف ناوكألا نم ٍنوك عم ىلاعت قحلا كرتشي نأ ًةريغ ىلاعت

 .دوجوم هللا :مهل تلق اذإ كنإف ؛ةينطابلا هيلإ ريشي يذلا ماقملا وه اذهو

 .ٍتيمب سيل :نولوقيف .ٌّيح هللا :مهل تلق اذإف

 اًقوخ ؛بلسلاب اًئاد نوبيجم .زجاعب سيل :نولوقيف .ٌرداق هللا :مهل تلق اذإف

 .كلذ وحن وأ «ةردقلاو ةايحلاو دوجولا توبث يف ىلاعت قحلل قلخلا ةكراشم نم

 مأ ىلاعت قحلاب (ًلع (اذك) سيل ىلاعت قحلا نأب هزنملا ملع نوكي لهف :ليق نإف

 اجلا

 نيح اهنع ىلاعت هّتدرج ؛ةثدحملا كتوعن يه امنإ ؛هب ملع كلذ سيل :انلق

 ةمولعم يه ام ثيح نم كل ٍةلوهجم ٍتاذ نع كدنع تنأ تزيمتف «هب اهقوحل تننظ

 .لّمأتف .كل يه تزيمت امو ءاهسفنب

 «(5/8) فقاوملا حرشو ؛(7 ص) مامهلا نب لامكلل ةرماسملا حرشب فيرشلا يبأ نبال

 .(91/059/1) ةيفسنلا دئاقعلا حرشو

 ديحوتلاو «037 5 «77”ص) ىرعشألا مامإلل عمللا :هناحبس هيلع ةيمسجلا يفن يف رظناو

 ينيوجلل لماشلاو .(١1954141ص) ينالقابلل ديهمتلاو .(4“ ؛”8ص) يديرتاملل

 فيلكتلاب طيحملاو .(5١27ص) ةسمخلا لوصألا حرشو ؛((57”ص) داشرإلاو .(5 ٠ ؟ص)

 )١5٠/١(. فنصملل ةلدألا ةرصبتو ؛(77ص) يدادغبلل نيدلا لوصأو .(198١ص)

 لصحملاو .(358ص) سيدقتلا ساسأو :.(57”ص) يلازغلا مامإلل داقتعالا يف داصتقالاو

 .(15/8) يجيإلل فقاوملا حرشو ؛(5 5 ص) ةرماسملاو .(5 ٠ص) نيدلا لوصأو «( 35١50 ص)

 .(5١/ص) راظنألا علاطم حرشو

 تي
 ثكتعصد



 الإ نوكي ال هنأل ؛دوجولا رئاس يف يهلإلا يلجتلا مومع :هدقتعن يذلا قحلاو

 ةكئالمو رونو ران نم هللا نود نم يشك ّدِبَع كلذلو «ملاعلا ةجزمأ ةروص ىلع

 امم هيف هللا نذأ ام رّيم هديب عرشلا نازيم ماقأ نمو .اهريغو ءبكاوكو ٍرجشو ٍلجعو

 .نذأي م

 قلخلا تافصب هسفن فصو ىلاعت قحلا نوك سانلا ىلع سبّللا لوخد ببسو
 ال يذلا يتاذلا لامكلا قحلا تافص يف لصألا ناك نإو .هتافصب قلخلا فصوو

 سبتلا ةينوكلاو ةيهلإلا تافصلا تلخادت الف .تاثدحملا توعن نم اًمصو لبقي
 ءاهب انتعن مث اًقح ىلاعت هبانج يف تافصلا هذه نوكت نأ نم ولخي ال ٍذئنيحو ءرمألا
 ال ندد ا ناعت ويعو هانا ايسر ةيقبا وه كمزو انج انت ةوكت نأ امإَو
 انيسك دقف لصألا وه ناك نإو ؛.[بستكم] ىلاعت وهف لصألا نحن انك نإف ءٌبذك

 .اهاّيِإ

 فاضأ هنإف ؛َكَنَو هللاب ملعلا باب يف لئاسملا ضمغأ نم هذهو :## انخيش لاق

 [ٌبستكم] هنأب هرابخإ يف هب راشأ ام اهنمف «ٌيزأ ميدق رابخإب تاثدحملا توعن هيلإ

 .هريغالو [باستكاب] هديقي ملو هركذ ام اهنمو «(ملعن ىتح) :هلوق لثم اهضعبل
 هيزنتلا يضتقت :ةيهإ ةفص :نيمسق ىلع ةيهلإلا تافصلا نأ كلذ يف قيقحتلاو

 امب كلذ وحنو «ىلاعتملاو ربكتملاك هيبشستلا يضتقت :ةيهإ ةفصو «يلعلاو ريبكلاك

 ل طع ق ونت لاحت هولا فو

 ٌةفص قحلل كلذ لعج نمو «دبعلل لصألا لعج انيلإ الوزن كلذ لعج نمف

 لاح يف ةينابر ٍةفصب فصوي اهب هفاصتا يف دبعلا ناك هيلإ اهتبسن لقعت ال ةيهإ
 ال قحلا تافص يه هيزنتلا يضشقت ال يتلا دبعلا تافص عيمج نوكيف «هتيدوبع

 ىلع رمألاو ؛دبعلل قاقحتسا ناسل اهيلع قلطنا اهب دبعلا سبلت امل اهنأ ريغ ءاهريغ
 .كلذ فالخ

 سمج
 «لغصم



 ديزي يبأك :هللا لاجر نم "نوققحملا هاضترا يذلا وه قيقحتلا اذهو

 الو هطبنتسا ام دبعلا نأ كلذو .فاصنإلا عقو اذإ ماهفألا نم ٌبيرق وهو .هبارضأو

 ىلع هسفن هب فصو يذلا وه ىلاعت قحلا امنإو ؛هسفن دنع نم ًءادتبا قحلا هب فصو
 مكحب انل الإ تافصلا هذه ملعن انك ام نحنو .رباكألا هب تفشوٌكو ؛هلسر ةنسلأ

 .يلقعلا ليلدلا

 هل يه تافصلا هذه نأ انملع نحن نكن ملو وه ناك دقو عئارشلا تءاج املف

 الو ناك ذإ ؛ٌةراعتسم انلو ٌةقيقح هل يهف «هنم انيف اهمكح ىرس مث ءلصألا مكحب

 رم اك نحن

 كلوي الف «لوانتملا بيرق ذخآملا نّه هاندهم ام ىلع ةلأسملا هذه يف رمألاف

 .عماسلا تنأو قطانلا وه ىلاعت قحلا ناك اذإ كلذ

 نع كلذ لاق وه ؛هتلق ام انأ :هل كباوج نكيلف كلذ يف ٌّدحأ كعزان نإف
 هذهو «هيف هللا ملع دح ىلع هب نونمؤم نحنو .هسفن ىلإ هبسن اب ملعأ وهو «هسفن

 .دئاقعلا ملسأ

 اهيف هللا نم ملع ىلع ناك ةبسنلا كلت ةروص ىلاعت قحلا هل فشك نمف

 ناوييحلاو كاسنإلا وكي نأ حصان طابرالاو عاؤمالا اذه الولوءايرشوتاقوذ

 هعم ليحتسي يذلا عطقلا هعم لصحي ام وه قيقحتلا :هب اًنعو # افو دمحم يديس لاق (1)

 «بيغلا مهوتل بجوملا رتسلا هعم ليحتسي يشك يف دوجو نادجو :هتقيقحو .ضيقنلا دوجو

 .ها لصحيس بولطم مهوت ةلاحتسال ؛ةفقولا بجوي غولب :هتياغو

 كابا تتاففا زيدي وطن جلقلا ف لاردإ وه قر ذل: امو نط انو دمع يد لاق(

 ضاير ين ىثمتلا نم ةوالح نادجو :هتقيقحو ,يفخلا كرشلا ءاد ةلع نم حص اذإ اذه «يناعملا

 ةيعمسلا نيهاربلاو ةلدألا بصن نع قئاقحلا يناعم روصت يف ءانغتسالا :هتياغو ءاضرلا ضورت

 ١ .ها ةيلقعلاو

 تيم
 ينلتعرتم



 نم هل هب انرهظف ءلكلاب لكلا برضو «لكلاب لكلا رهظأف ."جاشمأ ةفطن نم

 .انلصأ ىلع نحنو رهاظلا هنأل ؛انب وه رهظ امو ءهجو

 ناسنإلاف «ىلعلا تافصلاو ىنسحلا ءامسألاب صوصخملا ىلعألا ناحبسف

 ٌدريلف لهجلاو مولظملا فصو هنع لوزي نأ دارأ نمو .هدي يف ٌبصغ ابهنأبو «هل

 .هبحاص ىلإ بوصغملا رمألاو اهلهأ ىلإ ةنامألا

 ةرابع داحتالا نأل ؛داحتالاب نولئاقلا رهظ سابتلالا اذه نم نأ يخأ اي ملعاو

 سبلت ٌعصي ال ذإ ؛لهجلا ةياغ يف كلذو «برلا ةفصل ىوعدلاب دبعلا سبلت نع
 ."اًبيرق يتآلا داحتالا لصف يف هنايب يتأيس [ى ءاّدبأ قحلا ةفصب دبعلا

 .نيجزتمملا نيطلتخملا ةأرملا ءامو لجرلا ءام نم طالخأ يأ :جاشمأ :(ب) شماه يف ءاج )١(

 رشكف «لهاجلاو ملاعلا نم مالكلا اهيف رثك دق دوجولا ةدحوو داحتالاو لولحلا ةلأسم :تلق (7)

 انديس ىلإ يدق ةلهجلا نم ريثكلا اًناودعو اًلظ اهبسنو «تعزانتو «ءارآلا تطبختو ؛مالكلا

 نبا خيشلاو «يونوقلا خيشلاو «يليجلا ميركلا دبع يديس خيشلاك :ءايلوألا رباكأو ربكألا خيشلا

 نم مهعابتأ كلذ ىلع مهعبتو ؛معيمج نع هللا ىضر مهريغو ءضرافلا نبا خيشلاو «نيعبس
 كذلتو ةبسنلا هذه ىلإ مهلخدم ناكو ؛ةلاهجلا كلت يف مهناوعأ :تلق تئش نإو «نيرخأتملا

 ٍاهنأ رابتعاب موقلا مولع ىلإ مهرظن ءايلوألا مولع نم هنولهجي ام ىلع مهؤربتو تاضارتعالا
 هلأ أوُقَنأَو ) :ىلاعت هللا لوق اوعمسي مل مهنأكو ؛لقعلاو ركفلا اهردصم «ٌةيفسلف ٌمولع
 ْنْي ٌةَمْحَر ُهَنْيناَءآئِواَبِع ْنّ اًدْبَع اَدَجَوَق ) :ىلاعت هلوق الو .(1417 :ةرقبلا) (ُهّللأ ُمُكُمِلَعُيَو
 لإ وعد ليس ءهِذدَه لق » :ىلاعت هلوق الو 0 :فيهكلا) 4 اًمْلِع اًنْدَل نِم ُهَْمْلَعَو اًندنِع

 لآ) 4 نيب أوُنوُك نكيلَو ١>:ىلاعت هلوق الو.(١ .م:فسوب) 4 ىنحَتأ نمو انأ ةَريِصَي لع هلل

 «(؟؛:ةدجسلا) 4 أ وُرَبَص اًمَل اًنرْمأب توُدْنَيةَميأ ْمِكتِ انَلَعَجَو ) :ىلاعت هلوق الو «(074:نارمع

 ؟نآرقلا ىوس هي و يبنلا نع كدنع له :هف اًيلع تلأس :لاق ةفيحج يبأ نع يور ام الو

 هذه يف امو نآرقلا يف (ًمهف اًدبع هللا يتؤي نأ الإ ةمسنلا أربو «ةبحلا قلخ يذلاو ءال) :لاقف

 م
 تخصم



 ليعاسإ انثدح :يراخبلا يف يور ام الو «ثيدحلا ؟ةفيحصلا هذه يف امو :تلق .(ةفيحصلا

 لوسر نم تظفح) :لاق ةريره يبأ نع «يربقملا ديعس نع «بئذ يبأ نبا نع يخأ ينثدح :لاق

 يف درو امم مهغلبي ملو ؛(موعلبلا اذه عطق هتثثب ولف رخآلا امأو ,هتثثبف امهدحأ امأف «نيءاعو دلو هللا

 ؛هاياطع نم ءاسش اهب هدابع نم ءاش نمل هناحبس قحلا صاصتنخا ررقي امم هي هيبن ةنسو هللا باتك

 ام لك نوركتي اوحارف ؛هباتك ين مهفلاو هللاب ملعلاك اًيونعم مأ اًسوسحم ىطمُْلا ناك ءاوس

 نأ دعب الإ هقلخ نم اًدحأ يطعي الأ يف هللا ىلع اومكحت وأ «هللا دنع اهب اوطاحأ مههأكو «هنولهجي

 ءايلوأ اوُنعلو اوّبسف «ريغ ال ميقسلا مهمهفب مه هوُمِهق اب الإ هباتك يف اًدحأ ٌمِهفُي الو مهنذأتسي

 لهأ لاوقأب نودهشتسي اولعجو «(16:رودلا) «ُمِظَع ِهَّلا َدنِع وهو اَكيَه ْهَتوُبَسْحَو ) هللا

 «نيملسملا ىدهلا ةمئأ ىلع طق اًريخ نيملسملاو مالسإلاب اودارأ ام نيذلا نيقرشتسملا رفكلا

 ىلإ ةراتو «ةيحيسملا ىلإ ًةراست هللا لوسر ةنس يفو هللا باتك يف هركذ دراولا يندللا ملعلا نوبسنيف

 ةقيقح اوكردأ نيذلا «نيقرشتسملا ءالؤه اًعبت «ةيلقعلا تاطابنتسالا ىلإ ىرخأو «ةينانويلا ةفسلفلا

 ال فيكو ؛اهنم ءيثب نايتإلا نع نيملسملا ريغ زجعي ثيحب ؛ةمظعلا نم اه امو .فوصتلا مولع

 ببسلا نآلا ىلإ ةباحصلا دهع ذنم يمالسإلا فوصتلا نأو .ٌةاقلتم هِي مظعألا ديسلا نم يهو

 اوحارف «خيراتلا هب دهشي ام اذهو ءاجاوفأ هللا نيد يف سانلا عومج لوخد يف لاّعفلاو ىوقألا

 بولق يف ملعلا نأش نم ليلقتلا كلذب نيلواحم ّرم امك ركفو ٍلقع ىلإ وأ مهسفنأ ىلإ اهنوبسني
 ةرك ْوَلَو هِروُث ُمُم ُهَلاَو مهو ِهللاَروُن أوُمِفَطُمِل نو ُديِرُي ) تا هيه نكلو «نيملسملا
 ؛متاخلا نيدلا ةمظع اهابأتو «خيراتلا اهبذكي يتلا تايرظنلا نم ضعبب (م:فصلا) َنوُرِفَكْل

 0014: فنوفلا)# اًمْنَّض نوني ممن َنوُبَسْححْمُهَو اين ُدلأ ةؤيحا ىف ُهيعَس لص َنيِذْلِإ و

 ألم يذلا لهجلا :نيرخأتملاو .ةعمسلا بحو ءدسحلاو .دقحلا :راكنإلا ىلإ نيمدقتملا عفاد ىرتف

 ا نوُعَمتَي اَلناَذاَ مو اي نوصي ال غأ مهو اب توقف 3 بو مك ل يييوسلق
 مهنودمي نيذلا مهناوخإ لاوقأ نولقني مهارتف ((174:فا رعالا « لَصَأ مه َلَب مسعَأْلاَك َكيِتَلوُ

 .هنع ثحبيف ؛هنيدل ئربتسي الو «هللاب ءاملعلا هيلإ دنتسا يذلا ليلدلاب ٍةفرعم ىندأ نود يغلا يف

 كلت ءاييبنألا ةثرو ةيدمحملا ةمألا تاداس قح يف ةركنملا لاوقألا نوددريو نورركي اوذخأ لب

 مهئاذيإب هتبراحمب هللا مهنذؤي نأ لبق مهب قحألا ناكو ؛موقلا ليلد نع عبطلاب ةيراعلا لاوقألا

 صحي
 هلام



 ةفرعمب ةقلعتملا دئاقعلا اهعوضوم موقلا مولع نأ اًصوصخو .هلهأ نم ملعلا اوذخأي نأ هئايلوأل

 نأ يخأ اي نظت الو .اهبحاصل الإ اهيلع عالطا الف «بلقلا اهلحم ٌرومأ كلتو دي هلوسرو هللا

 قحلا لب «ةلهجلا ءالؤه اهروص امك ؛ليلدلا نع ٌةيراع وأ :عرشلا دييأت نع ةيلاخ موقلا مولع
 «يعرشلا ليلدلاب ٌةطاحم يهو الإ مهبتك يف موقلا اهررق ٌةديقع دجوت ال هنأ هيف ةيرم ال يذلا

 .ليلدلاب ٌةبوحصم اهدجي مهب هللا انعفن مهلاوقأل عبتتملاو

 نم هتلهج رمأ يف كلهجب هللاب ءالعلا نم ٍدحأ ىلع ضرتعت نأ كاّيإو ءيخأ اي كنيدل أربتف

 .لزحلاب سيلو دج رمألاف :ضارتعالا اذهب كطبرت بسن يأ كل نوكي نأ وأ :مهمالك

 للاب ءاملعلا وأ «هلل ءايلوأ :لوق يف مهتقيقحو لب ؛مهتيمست يف هللا ىلإ اوبسن فيك رظناو

 4« َنوُنَرَعْمه لَو َرِهْيَلَع كفوَح ا ِهَللا ءآَيِلَوُأ حر إ آلأ » :ىلاعت لاق «هللاب نيفراعلا وأ
 .كتدقر نم هبتناف هلل بسُن ام الإ ةقيقحلا يف تيداع اف «(17:سنوي)

 ءاملعلا نم اًدحاو نأب يئم اًمالعإ عضوملا اذه يف ةمدقملا كلت كل تركذ ام ينأ ملعاو

 «كاده ىلوتي هللاو .فالخلا ةقيقح كل حضوأل نكلو هللا ذاعم داحتالا وأ لولحلاب لوقي هللاب

 داحتالاو لولحلل مهيفن يف هللاب ءالعلا انتاداس هركذ ام صوصن كيلإو .ليكولا معنو انبسح وهو

 نم :رارسألا باب يف «تاحوتفلا» يف انديس لاق :قيقوتلا هللابو لوقأف .فيرشلا مهقح يف مّمونملا

 تبثأ دقف هنيبو كنيب ٌلَصَق نمو ؛لوزي ال ٌضرم لولحلاب لوقلا نإف ؛ٌلولعم وهف لولحلاب لاق
 كلديل ؛كيلإ ريمضلا ةداعإب كتبثأف «(هب عمسي يذلا هعمس ٌتنك) :هلوق ىرت الأ ؛هنيعو كنيع

 هنإف ؛لوضفلاو لهجلا لهأ نم لولحلاب لئاقلا نأ امك ,داحلإلا لهأ الإ داحتالاب لاق امو .كيلع

 .لعق ام َمُعِنَف قحلا نع ةسفن ّلَّصَق ْنَمف ءًالحمو ًالاح كتبثأ

 مصل ميدقلا ثداحلاب ّلح ول ,ثداوحلا نع ولخي ال ثداحلا :اًضيأ رارسألا باب يف لاقو

 .ها لصفلا نيع يف وهف لصولا ىعدا نمو ءالَمَع نوكي الو لِي ال ميدقلاف ؛ميسجتلا لهأ لوق

 نم انأ) :قشاعلا لاق اك لوقت نأ كاّيإف ءوه وهو ؛تنأ تنأ :اًضيأ بابلا اذه ين لاقو

 «لهج هنإف ؛عاطتسا ام هللاو ال «ٌةدحاو نيعلا دري نأ اذه ريق لهف ؛«انأ ىوهأ نمو ىوهأ

 .هللا ءاقل دنع فشكتي ءاطغ نم ٍدحأ لكل دب الو ءاّمح ُلقعتي ال لهجلاو

 ام ماعلا نأ ىلع كلدي اذهو :ٍليوط مالك دعب ةئامسمخو نيسمخلاو عساتلا بابلا ين لاقو

 م كحج
 يلمع



 اًعيدب الو اًيدق ىلاعت ناك امل هيف ّلح وأ حلا نيع ناك ول ذإ ؛قحلا هيف لح الو ,قحلا نيع وه
 وهنا

 داحتالاو لولحلاب لوقلا يفن ىلع ٍليلد مظعأ نم :نيتئامو نيعستلاو يناثلا بابلا يف لاقو

 سمشلا رون نم سيل رمقلا نأو «رونلا رمقلا ىلع تضافأ يتلا يه سمشلا نأ القع كردت كنأ

 نم ٌءيش هيف سيل دبعلا كلذكف ءاهل الحم رمقلا (منإو ءاهتاذب هيلإ لقتنت ملاهنأل ؛اًدوهشم اًعيش
 .ها هيف لحالو .هقلاخ

 نع كللملاو هتيناسنإ نع ناسنإلا ىقري نأ مص ول :ةئامئالثو رشع عبارلا بابلا يف لاقو

 ءاقلخ قحلا راصو ءاَخِإ هنوك نع هلإلا جرخو «قئاقحلا بالقنا مصل ىلاعت هقلاخب دحتيو هتيكلم

 .ها اًدبأ قئاقحلا بلق ىلإ ليبس الف ءاّبجاو لاحملا راصو .هملعب دحأ قثو امو ءاّقح قلخلاو

 ال امك ءاًدبأ ىلاعت قحلا ةبتر يف قلخلا نوكي نأ ٌحصي ال :نيعبرألاو نماثلا بابلا يف لاقو

 .ها ةلعلا ةبتر يف لولعملا نوكي نأ ٌحصي

 .ثودحلا نع مدقلا دارقإ ديحوتلا :# دينجلا ةفئاطلا ديس لاقو

 لجتمي ىلاعت قحلا نإ) :ملسم ثيدح يف ؛هفقاوم» يف 5# ريمألا رداقلا دبع يديس لاقو

 ريغ نم ثيدسحلا يف روكذملا لوحتلا يأ :ةرخآلاو ايندلا يف هرقت ٌةقرفو :(خلإ.. رشحملا لهأل

 مهو:(١١:ىروشلا) 45ش يلْثِمُك سيل » داقتعا عم ءدلوت الو جازتما الو داحتا الو لولح

 .(0757”ص) ها ايندلا يف دوهشلاو يلجتلا لهأ ىلاعت هللاب نوفراعلا

 لدعلا انأ ؛معن :تلقف ؟تنأ نم يردتأ) :قحلا يل لاق :نوثالثلا فقوملا :اًضيأ لاقو

 ؛كل سيل ام يعدت نأ كاّيإو ؛مزلاف ؛تفرع :يل لاقف .كرونب ةقرشملا ةملظلاو ,كروهظب رهاظلا

 كيلع ٌبحسنم وه امى ءاّدبأ كيلع ٌبحسنم نكمملا مساو «ٌةدودرم ةيراعلاو ًةادؤم ةنامألا نإف

 .(ًالزأ

 دوجولا رهظ يتلا ةيمدعلا ماكحألا يه امنإو :(هعمس تنك ) ثيدح حرش يف لاق مث

 .ها ناهريلاو ليلدلا بحاص لوقي امك ليوأت الو نايمعلا همهفي اى داحتا الو هريغ ال اهم قحلا

 لصاولا ققحملا لماكلا فراعلا بلق :(خلإ..ينعسو ام) ثيدح ىلع مالكلا ين لاقو

 سوح
 هلاص



 .ها ٌدبعو بر ةولأمو ٌهلإ :زييمتلا ءاقب عم ؛هققح ام نيعو ؛هفورعم نيع ريصي

 نم رثكأ هيزنتلا ىلإ نحت ةميلسلا بولقلا تناك |منإ :هب هللا انعفن افو نب ٌنِلِع يديس لاقو
 قالطإلا تاذلا نأش نمو ؛لوقعلل ٌلُزِنت وه (هنإ هيبشتلاو ءلصألا وه هيزنتلا نأل ؛هيبشتلا
 .ها هقلخ تافص نع كر هُزنو كلذ ملعاف ءاهتافصل بسنلا ىواستو ءاهتاذل

 قحلا دارم يف دبعلا دارم ءانف :موقلا مالك يف ءاج ثيح داحتالاب دارملا :اًضيأ يديس لاقو

 :دشنأ مث ؛هبحاص دارمب امهنم لك لمع اذإ ءٌداحتا ٍنالفو ٍنالف نيب :لاقي امك «ىلاعت

 ةانتفإاب بشلل | يع“. .يزتما رثمألا سنك ذ[:كتتكل#و

 .ها برلا نم دبعلا برق تاجرد ىلعأ هب داريو «قلطي ظفل داحتالا :اًضيأ يديس لاقو
 ةقيقح ملعت يك ؛داحتالاو لولحلا يف تاداسلا ءالؤه هلاق ام ىلإ هللا كمحر يخأ اي رظناو

 الضف ٍليلدو ءالإ سيل ظفللا مادختسا وه «مهمالك يف اهعوقو ضرف ىلع «ةظفللا كلتب مهدارم

 «ةقيقح وأ ىّنعم لقي ملو «(ظفل داحتالا نإ) : ٌعلع يديس لاق كلذل موقلا يفن نم هتركذ اًع
 .موقلا مالك هيلع لمحت ساسأ اهلعجاو «ذجاونلاب اهيلع َّضعو «لاوقألا كلت ملعاف

 ٌداحتا مهل ٌحصي مل مهلك داحتالاب نيلئاقلا ءالؤه نأ يدنعو :هركذ ينآلا فنصملا لوق رظناو

 ٍبِطاَُح نم دب ال هنإف «ةيونثلا نم حربي ال هرخآ ىلإ هلوأ نم هدجت مهمالك رظناو ؛مهولاب الإ طق
 ها تطاخغو

 امنإ ةمهونملا ىلوقو «ةمهوتملا تاداقتعالا كلت يفن نم قيلعتلا نع ينغي ام نهض همالك يفو

 مهنع هللا يضر لّمُكلا لاوقأ ىلع نيضرتعملا تاباتك يف رظنلا انعمأ اذإ اننإف ؛ركنملل رظنلاب وه

 ريسفتب ةلوقملا كلت ىنعم لئاقلل تركذ ولو «لئاقلل ةرملاب ووصقم ريغ ىتعم لوح ٌةّبصنم اهدجن
 ضرتعملا دئاقعلا كلت نذإف ءاهيلع اًضارتعا سانلا دشأو ءاط نيركنملا لوأ نم ناكل ؛اهل ركتملا

 دارملا ةقيقح ىلعال هوه همهف ام ىلع ضرتعا هنإف ؛ركنملا لقع يف الإ ٌدوجو اهل سيل اهيلع
 .ظفللاب

 يف ٍليلدو ؛ظافلألا كلت مادختسا نع أشن ٌفالخ وه امنإو «يناعملا يف سيل فالخلا نذإف

 مهوق ىضتقمب مهيلع مكحاو دعاوقلا كلت ذخف «ةمئألا ءالؤه لاوقأ نم كل هتركذ ام كلذ

 سبح
 ه_ئيم



 دهج هلإلاب "هّبشتلا يغبني) :ةيفوصلا نم لاق ْنَم نوققحملا َلّهَج انه نمو
 .هل يهف ٌةفص هب تماق نم لك نأل ؛ٌحصي ال رمألا سفن يف هّبشتلا نأل ؛(ةقاطلا

 يف يه لب ءٍدحأب ٌدحأ اذه ىلع هّبشت اف «(اهاضتقا) هتاذبف «هب اهمايقل ٌدعتسم وهو
 ةروصلا نوكو ءرخأتلاو مدقتلاب سانلا بجح امنإو ءرخآلا يف يه اك ٍدحاو لك

 امو «مّدقتملاب هّبشت رخأتملا نإ :اولاق رخأتملا يف اهوأر مث مّدقتملا يف اهوأر املف «ٌةدحاو

 .رخأتملا يف اهتقيقح ريغ مّدقتملا يف اهتقيقح نأ اوملع
 ّلججت اهف «قئاقحلا تلطبلو «ةيبوبرلا ةيدوبعلا تمازل اولاق امك رمألا ناك ولو

 وأ ءهيزنتلا تافص نم ناك ءاوس ءوه امب الإ ىلاعت قحلا رهظ الو .هل وه اب الإ ٌدبع
 فصوا ام ناكل كلذك رمألا نكي مل ولو «ىلاعت هل كلذ لك «هيبشتلا تافص نم

 قو هلوسرو هللاب مهفرعأو قي هلوسر ىلإو هللا ىلإ قلخلا برقأ اًعيمج مهدجت

 ظافلألا كلت مادختساب ةنوحشملا ةريثكلا لاوقألا كلت يف لمعلا فيكف :تلق نإف

 !؟ةمهوملا

 ىنعملا مهفت ملو لاوقألا كلت لوبق عطتست مل نإ لوقلا نم هركذ مدقت ام دعب :كل لوقأ

 ةيعرشلاو ةيهقفلا بتكلا نإف ؛عرشلا قفاوي اهب اهوأتف لئاقلا دارم اًئيقي وه يذلا عرشلل قفاوملا

 وه هللاو .كلذ ىلع سقف :ةضراعتملا ةلدآلاو لاوقألا ليوأتو تاحيجرتلاو ضراعتلاب ٌةئيلم

 :نقولا

 دوجولا ةدحوو داحتالاو لولحلا يفن يف موقلا مالك عيمج كل ركذأ مل ينأ يخأ اي ملعاو

 الإ نؤاشت امو) ءكسفنل يخأ اي رتخاف ءاّريثك هيلع اوهّبن مهنإف ؛هنم اًقرط كل تركذ اهنإو ةمهوتملا
 مالك نم هانركذ امدعب موقلا ىلإ حئابقلا نم هريغ وأ لولحلاب لوقلا بسني ال هللاوو «(هللا ءاشي نأ

 ليسلا يدم كر وش ووع نار ردطالا دارت لتع ندالك زدنلا» هويام

 .مالسلاو

 .هيبشتلا :(ب) يف )١(



 ةزعلا نم هب هسفن فصو امك ىلاعت وه لب ءكلذ نع ىلاعت ءاّبذك كلذ نم هب هسفن

 نم هب هسفن فصو امك اًضيأ ىلاعت وهو «ةلثاملا يفنو ةمظعلاو توربجلاو ءايربكلاو
 قيلي امك ىلاعت هلل لامك ةفص لكلاف «كلذ ريغو .ديكلاو عادخلاو ركملاو نايسنلا

 .هلالجب

 .ّرم اك رمألا سفن يف لاحم هنإف «قئاقحلاب هل ةفرعم ال نم الإ هبشتلاب لاق اهف

 ام قلخلل نّيين نأ انيلع نّيعتف انيلع ّنم ىلاعت هللا نأ الول هب لوقن انك كلذكو

 هل نم لكل رمألا نّبن نأ دهعلا انيلع ذخأ اذكه مه رضي الو مهعفني امم انل هللا هني

 «ليخي ام مكحب وه نوكيف «هنع هانمتك ٌدادعتسا نكي مل نإف «قحلا هب لبقي ٌدادعتسا

 « َتوُضرْعُم مهو ْأوُلَوَعَل ْحُهَعَمْسأْوَلَو ) :لاعت لاق ءملعن ام مكحب نحنو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاف «(7:لافنألا)

 ام) :لاق نم رذع ّرم امك ةيهلإلاو ةينوكلا تافصلا لخادت نم تملع دقو

 دوجولا يف اًئيش تيأر ام) :لاق نمو «(ملاعلا الإ تيأر ام) :لاق نمو «(هللا الإ تيأر

 .نوقداص مهلكف «(ةلاحتسالا ةعرسو تايلجتلا ةرثكل ؛اًتباث

 تيأرو الإ اًئيش تيأر ام :مهضعب لوق ىنعم ام :ك انخيشل ٌةرم تلق دقو

 ؟ٌتباث هنأو هريغ ملاعلا نأ لّقعتي وهو «كلذ هل َّمص فيك «هلبق هللا

 .ملعأ هللاو ءاّناميإ قلخلاو ءاًنايع قحلا دهشي دهشملا اذه بحاص :ه45 لاقف

 لصف

 :موي انلوقع ىلإو انيلإ دييقتلاو ليثمتلا ةرضح يف هلّردت انب ىلاعت هتمحر نم
 سلا ةدعاسمب ةنطابلا انراصبأ هتأر ىتح (177:فارعألا) 4 ٌمُكْيَريْتْسْلأ د

 مل ىلاعت هنأ ولو .كلذب هانفرعو ءٌّصاخلا ئجتلا اذه ماكحألا تعبتو «كرتشملا

 هلثمك سيل ناكو ؛هيلع رمألا وه امك «ٌةعوفرم اهلك بسُشلا تناكل انيلإ لّرنتي
 .هتفرعم نيرادلا ين ٍدحأل ٌحصي لو ءيش

 هم سيح



 نع كلذك هسفن هزني ملولو «هانفرع ام انتوعنب هسفن فصي ملول هنأ ملّعف

 نم نكلو «نيتفصلاب فوصوملاو «نيلاحلاب فورعملا ىلاعت وهف .هانفرع ام انتوعن
 .هنع وه هَّرنت امم هب كفصو ام ذخأتو .هل وه ام هيلع درت نأ بدألا

 كلذو «صقنلا ىلاعت هب قحلتف ؛هسفن هب فصو ءىش نع ههّزنت نأ كاّيإف

 .ىلاعت هقح يف ٌةيزنت وهف ءلزنتلاب وه نإ ىلاعت هلاك روهظ نأل

 ىتح قلطملا هيزدتلا ىلإ كلذ كّرج امبرو ءبدألا ءيستف ؛كلذ لوّؤت نأ كايف
 صقنيو «هللا يف ٌكشلا ةرضح لخدتف زكرم ىلع كدقتعم يف ضباق ريغ ريصت
 .كلذ نم ظّمحتف «كلقعب هنع هتهزن ام ردقب هللاب كملع

 .املع ىّمسُي ال ةهبش لك كبلق نم ليزي ال ملع لك

 نونظي مهنأ ال ءّدحاو ٌهلإ وه (منأ اوملعي نأ الإ هدابع نم ىلاعت قحلا بلط امو

 .كلذ

 ةلدألا نع هناهيإ ذأ نمت قثوأو ,مصعأ ناك اًمزج اًديلقت هناويإ ناك نمف

 داريإو .هتلدأ يف لخَّدلاو «ةريحلا نم اًنطف اًقذاح ناك اذإ اهيلإ قّرطتي امل كلذو

 قحلا اذه يتأي ام اًريشكو .اهيلع دمتعي ٌقاس الو ٌمدق هل تبثي الف ءاهيلع هبشلا

 .هبلق يف هل نّيز يذلا «هدقتعم قيرط ريغ نم هءاج هنوكل ؛هّدريف حيرصلا

 نم لكو ."نيقيلا ال نظلا رظنلا ناعمإ دعب ةلدألا هيطعت ام ةياغ نأ ملعا مث

 ام ىلع ًءانب ,باغ امل نانئمطالاو نوكسلا وه :«مالعألا فئاطل» يف يناشاقلا خيشلا لاق )١(

 ةوق ىلع ًءانب باغ اهب نانئمطالاو نوكسلا لصح اذإف «هنع بيرلا عفتراو «ناهيإلا هب لصح

 سوح
 ليم



 نم هنع نغي ملو «نظلا كلذ هناخ عطقلا ىلع ال نظلا ىلع هدبعي اًدوبعم هسفن يف ماقأ

 .ملعلا بوجو نطاوم يف نورذعي ال نظلا لهأ نأل ؛اًثيش هللا

 «هلسر ةنسلأ ىلع هدنع نم ءاج اهب ناهيإلاب ةاجنلاو ةداعسلا هللا نرق دقو

 .ميحر ٌروفغ هللاو ءهاّدعتي ال كلذ دنع فقو نم ديعّسلاف

 لصف

 هللاب ءاملعلا اّيس ال ءّدحأ هنم ملس امف .داحتالاب لاق الإ قلخلا نم ٌدحأ يقب ام

 :مهضعب دشنأ اك .برقلاو ةلصولا ةدش نم هيلع وه ام ىلع رمألا اوملع نيذلا

 يجبتع لجو يايا .يىينليو كتل ةبتع

 نأ ةلكوطحا ةينيبحسا»» .يونضت ب كتيحن ف ومص ذا

 .يهِإ رمأ نع هب لاق نم مهنم نكل

 .لاحلاو تقولا هاطعأ اهب هب لاق نم :مهنمو

 نع ءانغتسالاب نوكسلا لصح اذإو «نيقيلا ملع كلذف ءالجلا نع ليلدلاب ينغتسي ثيحب ليلدلا

 «نيقيلا نيع وه كلذف ٍءيش لك يف يراسلا ينادحولا لعفلا دوهشب نيعلا ءالجتسال ليلدلا

 ال ةيؤرلاو .(:رئاكتلا) 4 ِنيِقّيْلآ يع ايو مب ):ىلاعت هلوق يف ينوكلا رهظملاب ةراشإلاو
 وه كلذف اّيناث يتاذلا يلجتلا سمش علط مث الوأ تايلجتلا رجف ٌرقتسا اذإف ,رهظملا يف الإ نوكت

 .ها نيقيلا قح

 «ضيقنلا لمتحيال يذلا ملعلا زييمت وه نيقيلا :هب انعو ه# افو دمحم يديس لاقو

 اب عومسم لك نع سفنلا ءانغتسا :هتياغو .دوهشملا ةلزنم عومسملا لزني ٌروصت :هتقيقحو
 «ةقباطملا ىلإ رقتفي الف «هنع هئانغتسال ؛جراخلا ربتعي ال عمجلا نيع نأل ؛نهذلا لخاد يف هب لصح

 .ها هقح ثلاثلاو .هنيع يناثلاو .هملع لوألا

 تيرا
 تام



 .لاوحألا يف نوفلتخم مهف هب لاق هنأ ملعي الو هب لاق نم :مهنمو

 اًناذ نيتاذلا ريصت مهدنع نأل ؛يلقعلا رظنلا باحصأ داحتالا لاحأ دقو

 .لقعلا يف لاحم كلذو ٌةدحاو

 ؛نيتاذ ال ةدحاو اًناذ نوري مهنأل ؛"هب اولاق امنإف فشكلا باحصأ امأو

 بسنلاو .دوجولا يف ٌةدحاو نيعلاو .هوجولاو بسنلا يف فالتخالا نولعجيو

 هلا

 ةيمدع 00

 نم نيدضلا لبقت ةدحاولا تاذلا نإف «فالتخالا عقو (بسنلا ينعي) اهيفو

 .(5:ةبوتلا) < هللا مدلك ْعَمْسَي تَح ُهرِجَأَف > :ىلاعت لاق امك .”نيتفلتخم نيتبسن

 .موقلا دنع داحتالا ظفل ىنعم ىلع مالكلا عجار (1)

 :هتبثن نأ انيبحأ مالك (ب) طوطخملا شمابب ءاج (1)

 ريغ وأ اوه انأ» وأ «قمحلا انأ» وأ .«يناحبس»:لوقي ىلاعت هللا ءايلوأ نم ًايلو تعمس اذإ

 يتلا ةينانألا لب .هسفنل هتيضق لومحم تبثي هنأ مهوتي ىتح هتينانأب رعشُي هنأ مهوتت الف .كلذ

 هنهذ نم اهتروص مدعل اهب هل روعش الف دبعلا ةينانأ امأو .العو لج قحلا ةينانأ يه امنإ اهنع ربخأ

 ءيش لك قطنأ يذلل لعفو ٌمنص يربخلا قطنلا كلذ لب هب هل روعش ال امع ربخي فيكف ؛هسحو
 ني تدون اَهَنَتَأآَمَلَف 8»:يهلإلا رسلا اذه ىلع انل ًاهبنم لاق امك ءالعو لج هتاذ نع ًاربخ
 ُكمرُهّلل انأ - فإ ْىَسوُسَي نأ ةَرَجْشلآ َّنِ ةَكَرَبُمْلآ ِةعفُبْلا ىف ٍنْمْيألآٍداَوْلآ يِطَس
 ها ("0 :صصقلا) 4 َتَيِمَسَعْلا

 تاذ قمحلا نإ :ةيفوصلا ءالؤه لوق ىنعم ام :لئاق يل لاق :«اياصولا" يف افو يلع يديس لاق ()
 :هل تلقف ؛هب ٍلدأ قحلا ُهَمَّلَع ام بسحب يناسل ىلع نايبلا ىتأف ؟هؤامسأ تاثدحملا نإو ٍءيش لك
 يه تاذلا نأل ؛قحلا الإ ةدجويو ةميِقي ال ءيش لك نأ (ءيش لك تاذ قحلا) :مهلوق ىنعم

 احل مايق ال يذلا ءاهموُيق وه ةلزنملا ةذبب تاثدحملا نم قحلا ناك املو «ضرعلل ةقّمحملا ةَمّرقملا
 ةلالد وه امك اهل ًةيتاذ ًةمزال َةلالد هيلع ٌةلاد اهنألف هؤاسأ اهنأ امأو .تاذلا اهيلع اوقلطأ «هنود

 ديمه
 «ليعص



 ." (ُهَديع ْنَك هللا َعِحَس :هدبع ناسل ىلع لئاقلا نإ: لاقو

 هّئاسلو هّرصبو ُهَعْمَس ُتنُك هتببحأ اًذِإف»:يمدقلا ثيدحلا يف تي ٌئبنلا لاقو

 .اهماكحأ ركذ هنأل ؛اًيفاش ًالوق كلذ ربغو ,©”(هلجرو هّديو

 ءاَبب شطبسي يتلا هّدبو هب ٌرِصْبُي يذلا هّرصبو هوب ٌعمسي يذلا ُهَعَِسا :لاقف
 .001بب يشمي يتلا هلجرو

 اومس مّن نوف هل َعِضٌّوام ىلع هتاذب ّلد ام مسالاو «هرثؤم ىلع رثألاو ؛هلعاف ىلع لوعفملا
 نأ ٌتمِلَمف ؛هراكنإ شحف نع هب عجرو «كلذ مهفف ءاهدجوأ يذلا اًهمويقل ؟ًءامسأ تاثدحملا

 ثيح ؛هملاع يف اًريخ هب دارأو ؛هناكمإ مكح هيلع بلاغلا لعجو «ةريغلا ةبترم تحت هماقأ قحلا

 ولو «هيلع لابقإلا رون ىلإ ؛هللاع نم ىلعأ وه اًنع ضارعإلا ةملظ نم هب هلقن ام يناسل ىلع ري
 اذه قالطإ الإ ركنأ نإ ركني هتلق ام لوبق دعب عجري ال هنإف «هانعم نالطبب مكحلا نع كاسمإلاب

 ادن 0085و 8١ ص) مهفاف ٌبيرق اذهو ءهانعم ةحصب هفارتعا عم هزاوج يف حماسيو ءظفللا

 همهف اع هللا ىلاعت .ةجزامم الو داحتا الو لولح ال هنأ دجت يلع يديس لوق يخأ اي لّمأتو

 .اًريبك اًولع موقلا ىلع نوركنملا

 .(١/5١7)ملسم هاور )١(

 4١(. /') رداونلا يف يذمرتلا ميكحلا هاور )١(

 ةيلحلا يف ميعن وبأو :(08/7) حيحصللا يف نابح نباو «(757814 /0) يراخبلا هاور (”)

(/4). 

 ىنعم :هّرس سّدُق افو يلع يديس لاق :هيف درو دقف موقلا رباكأ دنع هانعم امأو :تلق

 لوصح وه يذلا ءطرشلا كلذ ىلع ٌبَّنرم يدوهشلا نوكلا كلذ نأ :هرخآ ىلإ (...هعمس تنك)

 ثيح نم ال «(هعمس تنك) هلوقب هيلإ راشملا ثودحلا ءاج يدوهشلا بيترتلا ثيح نمف ؛ةبحملا

 .يدوجولا ريرقتلا

 :هرخآ ىلإ (هرصبو هعمس تنك)ب دارملا :نيتسلاو نماثلا بابلا ين هٌرس سِّدُق خيشلا لاقو

 نس وكحج
 تام



 قحلا لعج دقف ٍلاح لك ىلعو «عمسي هتاذب وأ ءعمسي هعمسب هنأ ٌمولعمو

 .هتفص امإو .دبعلا تاذ ديري امإف .هلجرو .هديو .هرصبو هدبع عمس نبيع هتيوه

 .لوقعلا باحصأ هيف ىرتمي ال يذلا قحلا لوق وه اذهف .هتبسن امإو

 :كلذب هملع عم هلوق كلملا داحتا نمف

 حيبستتلا لعف فاضأف «(0:ةرقبلا) (َكَل ٌُسدَقُنَو كدمتي ْحَب ا

 .(1١1:ةدئامل) ( هي ىَتِرمَأآَم الإ م تلق ام » :لوقي كلذك لوسرلاو

 .(١1:تاعزانلا) 4 ةَرِفاَمْلَ ىف َنوُدوُدَرَمَل انوا نولوقي >:لوعي نم نيناتلا فو

 .مهسفنأل لوقلا اوفاضأف

 :لوقتو «ةنامألا لمح نم قفشتو «ىبأت لابحججاو ضرألاو تاومسلاو

 .اهسفنل نايتإلا فيضتو «(١١:تلصف) 4 َنيِعِيآَط انيَتَأ >

 0 قاب ةاجنعلا جلع جيلا ردع ىلإ لعفلا ٍتسبن نم الإ ملاغلا يني
 هك 1-0707

 .(4:تافاصلا) 4 َنوُلَمْعَت اَمَو 2مقلح ُهّللآَو » «هريغل ال هلل لعفلا

 ةفاضإلا نأ مهتافو ءمهل لوقلاو لمعلا فاضأ ىلاعت قحلا نوك سانلا ّرغو

 ناك ذإ ؛هرهظم دبعلاو هدجومو لمعلا قلاخ ىلاعت هللاف «نيتفلتخم نيتبسن نم ٌةغئاس

 نايلسل دهدهلا لوق ةياكح رمألا ىلاعت هتفاضإ نمف ا عسج ىلالإ رهظب 9 لمعلا

 .ملعلا نم ينعي «7 لمتلا) « مي طحت عَ اًميْدطَحَأ د : الكا

 نآلا ناك مث ءبّرقتلا لبق هعمس قحلا نكي مل هنأ ال «لفاونلاب ىلاعت ىلإ برقت نمل رمألا فاشكنا

 .ها ةيهلإلا لئاسملا زعأ نم ةذهو :لاق .ةئراطلا ضراوعلا نعو «كلذ نع َدْبَق هللا ىلاعت

 سلحمو
 هلام



 ُنَمِيَلس ْمككمِطَح ال كتكبسَم أوُلْخْدَأ ُلْمكلأ اهّياتَي ) :ةلمن تلاقو

 .(18:لمنلا) 4 َنوُرْعَشَي ال مهو دْهُدوُُجَو

 .(؟ ؛:رونلا) 4 مُهّلُجَرَأَو َمِهِدْيأَو َمُهُّتنِسْلأ مِيَلَع ُدَبْشَت َمْوَي 9 :ىلاعت لاقو

 .(١:تلصف) 4 ءْىَش ّلُكَقّطنأ ىلا هَل افَطنأ أَوُلاَق » :دولجلا نع لاقو

 نم اًئيش كرت امف «(؛ ؛:ءارسإلا»  هِدَجتحي حبي الإ ءّىْش نم نِإَو » :لاقو

 .هيلإ لعفلا فاضأو الإ تاقولخملا

 نم ٌدحأ الو ؛هسنج نم ٌدحأ هيلع سأري نأ هلخد نمل نّكمَتُي ال ماقملا اذهو

 .هسفن ىلع سأري ال دحاولاو .هسفن يف ٌدحاو رمألا نإف ؛نيقولخملا

 نم نكلو ؛دوهشلا لهأ الإ هملعي الو «هيف ٌعقاو هلك ملاعلا «ٌريزع ٌماقم وهو
 .رباكألا الإ اهمهفي ال ٍِظافلأب داحتالا رتس نم ءايلوألا

 . افو يلع يديس كلذ رتس نمف «هيلع بلغ لاح كلذ فشك نم :مهنمو

 :ىلاعت قحلا ناسل بلاق يف كلذ اجرح لاقف

 ٌدِهاَت ٍدِهاَشملا ين كَل يذلاانأق 2يتروص بتارملا ٍفّرظْنَت تنك ْنِإ

 ٌدِحاوٌءىث كانه تلَأواَنأَق انتاَد ةقيقحلا لَع ٌترضن اَذإو

 :هنع هللا افع لاقو

 ٍداَدولا يفكِقْدِص لِيَ َكاَذَق يِدصَهَرْيَغ كُّدْصَق َناَكاَماَذِإ

 دابق ىعشملا ىلا وكش»» ..ىرتشتا ريثصألا لنك نأ كشلعَو

 :هللا همحر لاقو

 ٌرهاظوهوٌرطابوهو ٌٌريخآو هر لو وه

 7 7 2 رياغمو ريس غوسهو

 سيح
 هلم



 لانو بحت تنهي منايمتع [كهك ليسوا, 2 أ .

 ةراوشثبم ةيننع تّروَدَسَص . "لاس سعت ناديت تمتبكت

 يئَعُريِبتلاو هّتلأ يئئ لك يبناق ع ع 5 2 2 2
 نايف كيما فرانس“ ينو اهدنا ياست

 يلققلالخّرتوخ لم متككتالا ِطولفق

 نإ دنيز قَد

 ةدوهوه شات+#فو ةوولجبوااَوُد

 ةديبحسيرم فارس نوم . ”ةييصتإع نبجتختو يحق
 هةر هس سلال ٠١ ينتاك ةيفعت لييكلاف

 اة رييتو ةييبتمتالا نإ” يف ام ودعا محتل

 هود سمهةةدلطع ٌةحوالّوه تا

 ."”ه ضرافلا نب رمع يديس كلذ فشك نمو

 يومحلا «يلع نب دشرم نب يلع يبأ نب رمع يديس نيقشاعلا ناطلس ىلاعت هللاب فراعلا وه )١(

 هل ناكو «ةثامسمخو نيتس وأ نيسمخو ٌتس ةنسم دلو «ةافولاو رادلاو دلوملا يرصملا ءلصألا

 امّمس .فلاخملاو قفاوملا هنسحب فرتعا يذلا هناويد اهّلجأ نمو «ةميظع ٌتاماركو ٌةميرك ٌلاوحأ

 .(كولسلا مظن)ب ةامسملا ةيئاتلا ةديصقلا

 «(انقيقحتب) هل نيديؤملا مدقأو ءامل لوألا حراشلا وهو «يناغرفلا خيشلا اهحرش دقو

 رظناو .مهريغو (انقيقحتب) يرصيقلا خيشلاو «(انقيقحتب) يناشاقلا خيشلا اهحرش كلذكو

 كاذ ىلع درلا يف ٌلفاح ٌباتك وهو .'يعاقبلا يجراخلا ىلع درلا يف يعافألا قايرت:بيرق نمع
 -ّ سمح
 ةلوامص



 :لاقف ةمايقلا هيلع تماقف

 اهَرْيَغ أ 1 وحملا َدْعَب وحصلا يفو

 يرظانل ةوجولا اًهيلجت ينْتَلَج
 ايفو نت ٍنييْتاب عد ] اَذإ يِفْضَوَف

 ْنكأ ْنِإو بيجملا تنك ْتَيِعُد اًذإف
 نإ َكاَذَك َيِجاَْلا ٌتنك ْتَقَطَن ْنإَو

 اَنَْيَي بطاخملاٌءات ْتَمِفُْرَذَقَو

 اًدحاو نينثا ةيؤرزّرجي ملْنِإَف
 ًةِيِفَح َكِيَلَع ٍتاراشإ وُنْجَأَس

 اًبراَض يلوق ٍناَموبلاب تأ

 اهرْيَع عْرَصلا يف كيبنُي ة عوبتمب

 اَهِناَسِل يغب وُدِبَت دِبتةغلنم

 ا

 1 ل ا

 ول ٌتفكع ٌيفخلا ٍكلرشلا َلَع نكلو
 ٌءاَطغلا فّسشْكُي نأ َلْبَق اًئيح تنك اَّذَك

 يفلؤم ٍدوهشلاب د4قَفب حورأ

 يرضحتب امازتلا يبل يسقّرفي

 همم .ه

 تلت كلت ْذِإ ٍتاَدب يتاَذو

 ييؤرب اَماَرأ يكرم لك يفف
 يِييه ّرْحَن ٌدِحاو ذإ اهثئيهو

 ٍتْبلو ِناَعَد ْنَم ْتَباَجَأ ّىدانم

 يِتعْفِر قرفلا قرف ْنَع اًهِعفر يفو

 ٍتَّت دعبل تي لو كاَجِح

 ٍةِّيلج َكْيَدَلٍتاَرابعكامي
 قَدَفُع ةقيتطلاو قع لانكا

 ٍتْحَص ٍةلدألا ُنيِهارب هْيَلَع
 نسحلا يف يهو اًهاَوِس ٌتعمس

 ٍةقيقح ْنَع هتلق ام ًةلزانُم
 ٍتَلَض حلا ىَدُه ْنَع سفنب تفرع

 ب رااخدمل ال سْبللا نم

 يد نا لس رش

 دوجولاب دجوب ا

 ءابيرق باتكلا اذه رشنيس هللا ءاش نإو ءلئاضفلا عبنم ضرافلا نبا خيشلل «راصتنالا»و «لفاغلا

 .«ضرافلا نبا ةرصن يف ضراعملا عمق» اهامسأ ةماقم فلأف ىطويسلا خيشلا اضيأ كلذكو

 سو
 م(
 معرس



 يتردس باق ىهتنم يوحو اهيلإ ركسلاو وحصلا ٌضيضح ُلاخأ

 ِتَّرَق ٍنيعلاب ُنيعلا يئمفاقيفم يِنّيْيلَتْجا يْنع َنيغلا ٌتولج ولف

 تَرْدُف يَرْلَب ياي يبيِواَهو ٌتدهاش ُتدهاَج امدعب نسمف
 يقبغك ينمو يل تالَصْن كلو يهججوت نإ لَبال يفقوسم يبو
 ”تّدحت داحمت الاب ةقرف ىده جتنم عمجلاف ٍقرفلا ٌلالض ٌقرافف

 .ىلاعت هللا همحر ركذ ام رخآ ىلإ

 .ريثكلا مظنلا كلذ يف هلف :"هللا همحر يرتشسلا امأو

 :هلوق هنمف "داحتالا يف هراعشأ لك لب

 طق وه تلا اهلتلا عبتالا نيد و حشتال ابحت

 ذحأ ىلع يولت الم ريثكلا ٌنِيع وِييعبوهرف ىَّوعََسْيَلَ
 .مهولاب الإ طق ٌداحتا مهل حصي مل مهلك داحتالاب نيلئاقلا ءالؤه نأ يدنعو

 بِطاخم نم ٌدب ال هنإف ؛ةيونثلا نم حربي ال هرخآ ىلإ هلوأ نم هدجت مهمالك رظناو

 ضرافلا نب رمع يديس نيقشاعلا ناطلسل ىربكلا ةيئاتلا نم ٍتافطتقم نع ٌةرابع تايبألا )١(

 .هفط

 نيب نيعماجلا نم ناك يرتستلا لهس ديسلا نأل رهاظ أطخ وهو يرتستلا .طوطخملاب (؟)

 .طايمد نيفد يرتسشلا نسحلا وبأ يديس وه دوصقملاو .مهوم ظفل الب ققحتلاو عرشتلا
 .هنع عافدلا يف ةلاسر يسلبانلا ينغلا دبع يديسلو

 لهأ تاباوج»و ««نيفراعلا ظعاوصمو نيبحملا قئاقر» اهنم «ٌةسيفن فيناصت ه# هلو

 سُدُق تامو «(عوبطم) «؛لاوحألا يف ىواعدلا لهأ قرفلا لهأ ىلع درلاو ةضراعملا»و ؛«نيقبلا

 .نيمآ ءهب هللا انعفن ها1787 ةنس هس

 .طلغلا مهوتت الو مهنع هللا يضر موقلا دنع داحتالا ظفل ىنعم ىلع مالكلا عجار ()

 تعم م١



 يضنتقي (كايإ) :هلوق سفنف (نينثا رظنت ال كاّيإ) :يرتستلا لوق لّمأتو .بطاخمو

 :مهدحأ لوقي نأ مهدحأ ةياغو ؛مهفالخ ىلإ انبهذ كلذلو ءاهب هيلع مكحيو «ةيونثلا

 .لّئأتف ؛(وه) فالخ (انأ) لولدمف «(وهانأ)

 لك نأل هّبرب هملع ةروص ريغ ىلإ لصوي نأ ردقي ال يفراع لك ناك اهنإ
 .ًٌةدحاو ٌةلمج رخآ دبعل هب ٌلحت ام ةروصب ٍدبعل ىجت امو .هل لثم ال نم دهش ٍيفراع

 .نيدبآلا دبأ رركتي ال ةدحاو ٍتاذل ىلاعت هيلجت :لوقن لب

 .ق5 هللاب ٌديدج جلع ُلجَت ّلك يف ىلاعت هللا لهألو

 ىلإ هملع لاصيإ هل ٌحصي فيكف هل لثم ال نم دهش ٍفراع لك ناك اذإو

 ٍةدحاو ٍةروص يف نينثال نجتلا عقو ولف «لاثمألاب الإ اًدبأ نوكي ال لّصوتلاو !؟رخآ
 .اءاش اب اهيلع احلطصال

 نأ لاحملا نمف «ٌءيش هلثمك سيل ىلاعتو هناحبس يرابلا نأ ملعن نحنو

 رخآ صخش هدهشي ام نيع وه ام ٌصخش هنم هدهشي يذلا نأل ؛حالطصا هطبضي

 امأو .اهباحصأل الإ اهقوذ ٌحصي ال قلخلا عيمج دئاقع تناك كلذلف ٌةدحاو ةلمج

 ال ٌملع كلذو «طقف مهريغ دئاقع هيلإ تدنتسا ام ىلع ٌعالّطا مه امنإف اهباحصأ ريغ

 .قوذ

 اهبحاص نأل ؛ٌدحب اهديدحت ٌحصي الو ٌةرابع اهطبضت ال اهلك قاوذألاو

 ردقي ال ؟الثم كبر يدي نيب عشخت فيك :ناسنإلل ليق ولف .اهنع ريبعتلا نع زجعي

 ردقيال ؟همعط فيك :السع قاذ نمل ليق ولو «لئاسلا ىلإ كلذ ةقيقح لصوي نأ

 سمحو
 هلكاص



 :اودشنأو «هنع ريبعتلا ىلع

 ٌمولظمو هيفا ظْذٌنلخلاف ٌمولعمو ٌلوهجم ٍفيكلاب ٌملعلا

 ُمودعم لهجلاو هلهجأ ف ْيَكو نم لهجلا نيرمألا بجعأ ْنِم

 ال ٌصاخ ٍهجوب ٍدوجوم لك ىلإ فّرعت نأ ىلاعتو كرابت هقالطإ ةعس نمف
 .هتيممو هييحمو هقلاخو هبر ٍقولخم لك فرع هجولا كلذ نمو «هريغ هيف هكراشي

 فشُك امك ماودلا ىلع قحلا يلجت دوهش نع نيبوجحملل فشُك ولف :ةلمجلابو

 ل اًملع دبعلا يطعي لت لك نأل ؛ةحمل لك يف هللاب الع دادزت مهسفنأ اوأرل نيفراعلل

 .كلذ لبق هدنع نكي

 ةظحل هنع ربدأ مث ٍةنس فلأ هللا ىلع ٌفراع لبقأ ول :45 دينجلا لاق انه نمو

 مكحب هيلع ديزتو ءاهلبق ام نمضتت ٍةظحل لك نأ كلذو ؛هلان امت رثكأ هتاف ام ناك

 .©تقولا
 0 و هد« 50 5

 (؟5:نحرلا) 4 ِنَأَس ىف َوهرمَوَي لك » :ىلاعت هلوق يف لوقي 5# ديزي وبأ ناكو

 ."اًنأش ةحمل لك يف هل نإ :تلقل نآرقلا عم بدألا الول

 ٍةدحاو ٍةلاح ىلع تبئثي ال دوجولا يف ءيش لك :لوقي ه5 انخيش تعمسو

 عونتي وهو دوجولا اذه نع ريبعتلا فراع نم ٌحصي فيكف .ٍدحاو ٍنآ نم رثكأ

 ءاهريغ يف يلجتلا عقو دقو الإ ٍةفص نع ربعي عرشي الف .هنع هريبعت لاح يف ريغتيو

 انباتكو )7378/١١(. ةيلحلاو )1//1١7(. ةلاسرلاو «.(١5١ص) ةيفوصلا تاقبط :رظنا )١(

 .(778ص) نيتفئاطلا ديس دينجلا مامإلا

 يف هذ ربكألا خيشلا ركذ دقو) :ةرقفلا كلت ىلع اًيلعت ةطوطخملا شماه يف بوتكم )١(

 ٍدرف ءزج لك يف ٍنمز لك يف ىلاعت هلل نأو درفلا نمزلا يف مويلاب دارملا نأ :ةفيرشلا ةيآلا يف هتاحوتف

 .(عجاريلف ها انأش ملاعلا نم

 سدحو
 هلم



 يف هل ةيلجتسملا تافصلا ىلع ملكتلا هتوفيو «هيضام لاح ةياكح ىلع هريبعت عقيف

 تاوذلا رييغت ال .تافصلا رييغت هب دارملا انخيش مالك يف رييغتلاو .مالكلا لاح

 .ملعأ هللاو مهفاف

 اوركفتت نأ :ينعي «(18:نارمع لآ) 4 دُهَسْفَ هلآ مكر ٍدَحُيو) :ىلاعت لاق

 .«ىلاعت هللا ٍتاذ يف ىَقْع ْمُكَلُك١:لوقي و ناكو ءاهيف

 ,”(هتاذ يف اورّكفتت الو للا ءالآ يف اوُرُكفت»:لوقي لي ناكو

 َّنإو ءراصبألا نع ّبجتحا مك ٍلوقعلا نع ٌبجتحا هللا َّنإ»:لوقي لي ناكو

 .”(هتوُيلطيل ىلعألا ًالملا

 عوقوب هملعل الإ ىلاعت هللا تاذ يف ركفلاب ضوخلا نع هلوسرو هللا اناهن امو

 نم اهيلع مكحلاو اهيف ركفتلا نم ملس ٌدحأ مهنم اف ءاوعقو دقو ؛كلذ يف قلخلا

 .مركفلا ثيح

 .مهبتك يف ةيفوصلا ةداسلا هركذ ثيدح )١(

 يف يعفارلاو ؛(070 /) داقتعالا يف يئاكلاللاو ؛(15/1) بعشلا يف يقهييبلا هاور (؟)
 )١/ 51١(. ةمظعلا يف خيشلا وبأو ١91(( /7) نيودتلا

 .ةفورعملا رداصملا يف هجيرخت ىلع فقن ملو ؛مهبتك يف ةيفوصلا ةداسلا هركذ ثيدح (1)

 عافترا هببس نأ :هللا تاذ يف ركفتلا نم عنملا ببس يف ؛تيقاويلا» يف هٌّرس سّدُق فّئصملا لاق (4)
 ال لاح هنأل ؛مهبأد نم ركفتلا اولعجي نأ هللا لهأ َفِنَأ انه نمو «هللا تاذو انتاذ نيب ةبسانملا

 .ىطخي مأ بيصي بيصيأ يردي الف .ظفحلا يطعي

 نسم
 هلم



 همحر يلازغلل سيل :لوقي ناك هنأ :5# نيدلا ييحم خيشلا نع يكححو

 رظنلا ثيح نم ىلاعت هللا تاذ يف ملكت هنإف ؛ةلزلا هذه نم ربكأ ٌةلز اندنع”"هللا

 هلاق ام لك يف أطخأو «نونضملا ريغ يفو .”(هلهأ ريغ ىلع هب نونضملا) يف يركفلا

 بناج اورصنو «لهجلا تاياغ ىصقأب ةفوصتملا نم هلاثمأو وه ءاجو ءباصأ امو

 وه مَّلس ولو «ةديعبلا تاليوأتلاب اوتأو ؛يملإلا مالعإلا هب عقو ام ىلع مهركف
 مهاطعأل مهبولق ةآرم ءالج ىلع اولمعو ليوأتلا اوكرتو هلهأل كلذب ملعلا هلاثمأو

 :نيرمأ دحأ ىدعتي ال هنأل ركفتلا اوعنم امنإ :ةئامو نيعبرأو سماخلا بابلا يف خيشلا لاق

 نأ تاقولخملا يف هنالوج تاجرد ىلعأو .هلإلا ين نالوجلا امإو .تاقولخملا يف نالوجلا امإ

 ءاَدبأ رظانلا دنع ٌّدح يف ٌلولدمو ٌليلد عمتجي الف «لولدملا داضي ليلدلا نأ ٌمولعمو «ًاليلد اهذختي

 بلط هنال ؛ىفخيال ام بدألا ءوس نم هيفف تاقولخملا ىلع ًاليلد هذختيل هلإلا يف هنالوج امأو

 .لهجلا ةياغ كلذو «هنيعل ىلاعت هبلط امف .تانئاكلا ىلع هلديل يأ ؛هريغل قحلا

 دمحم نب دمحم نب دمحم دماح وبأ يديس ىلاعت هللاب فراعلا لماكلا يلولا مالسإلا ةجح وه )١(

 ةنس هللا همحر دِلُو يلازغلا دماح وبأ) :«ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا لاق ؛هض يسوطلا يللازغلا

 ٍنونف يف ٌةرشتنم ٌتافّتصم هلو هةريثك مولع يف عربو ءنيمرحلا مامإ ىلع هّقفتو «ةثامعبرأو نيسمخ
 ةيماظنلاب سرد هنأ ىتح هتبيبش يف داسو ههيف مّلكتي ام لك يف ملاعلا ءايكذأ نم ناكف «قددعتم

 رضح نم ناكو ؛ءاملعلا سوؤر هدنع رضحف «ٌةنس نوثالثو عبرأ هلو نيناهثو عبرأ ةنس يف دادغبب

 نبا لاق ؛هعالّطاو هتحاصف نم اوبّجعتف ؛ةلبانحلا سوؤر نم امهو ليقع نباو باطخلا وبأ هدنع
 لامعأو ةدابعلا ىلع لبقأو «ةيلكلاب ايندلا نع جرخ هنأ مث ,مهتافنصم يف همالك اوبتكو :يزوجلا

 ءايح]» هباتك ةدملا هذه يف فّدصو «ٌةدم سدقملا تيبو قشمدب اهي ماقأف ءماشلا ىلإ لحرو «ةرخآلا

 ءايشأب جوزممو ءتايعرشلا نم ةريثك مولع ىلع لمتشيو .ٌبيجع ٌباتك وهو ««نيدلا مولع

 .ةنس نيسمخو سف نع هض ٌقوت.([٠10١ /5١]-ها بولقلا لامعأو فوصتلا نم ةفيطل

 لب ةبسنلا هذه يف نوككشي نيثحابلا نم ريثكف الإو هن هيلإ باتكلا ةبسن تحص نإ اذه (0)

 .ةيلكلاب اهنودريو

 م
 يي.3ةعرصل



 اهحرشو هنم ةلأسملا نوكتف ؛مهبولق يف هلزني ءرخآ مالعإب هتافص يف ملعلا ىلاعت هللا

 .مهركفو مهرظنب ال ىلاعت هب كاذ ذإ هنوفرعيف «ىلاعت هنم

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ىوس ىلاعت هللا تاذ يف ركفتلا نم َمِلَس ايف

 «لهجو ةبامع ىلع هيف ضاخ لب بدألا فقوم كلذ يف فقي ملف مهريغ امأو

 سيل لئاق نمو ءٌرهوج وه لئاق نمو ءمسجب سيل لئاق نمو ؛مسج وه لئاق نمف

 هللا رمأ اذكه امو «ةهج يف وه سيل لئاق نمو «ةهج يف سيل لئاق نمو «رهوجب
 ."هوهلك قلخلا تاذلاب لهجلا مع دقف «تبثملا الو ينانلا ال ىلاعت

 نيّئدحملا رظنلاو ركفلا ديلقت نم ىلوأ لسرلاو ىلاعت قحلا ديلقت :بلطم

 دبعلا نوك ملاعلا اذه يف أرط يذلا طلغلا بجعأ نم :لوقي ه# انخيش ناكو

 ةنسلأ ىلع هسفن نع ربخأ ايف هبر دلقي الو «هلثم ٌثدحم امهو "”هرظنو هركف دلقي
 دقو ؛مهتمصعل ؛هب اوءاج |هييف لسرلا قيدصتو برلا ديلقت ىلوألا ناكو .هلسر

 انم ٌعزانم انل يقب اهف «ُكش الب هللا نع لوقلا كلذ نأ داقتعا ىلع انعم لقعلا عمجأ
 .اندنع |ميف حدقي

 هدحو هللا الإ هتاذ نيعب ءايشألا ٌمِلَع نم دوجولا يف ءاج ام هنأ اًرارم انررق دقو

 ريشي نم نيب ناتشو «ةيديرتاملاو ةرعاشألا ةعامجلاو ةنسلا لهأ موهفملاب لوانتي مالكلا اذه )١(

 .مالكلا ملع لاجم جولو ىلع ةنسلا لهأ لمح يذلا وه اذهو ةهبشلا دري نم نيبو ةهبشلا

 .مهيلع هللا ناوضر مهؤطخ اهنم مزلي الو مهتارايتخا عم فلتخت تارايتخا ربكألا خيشللو

 قحلا دعب اذامو «قحلا تارياغمب الإ يتأي ال ركفلا هجوت |نيأ :«اياصولا» يف خلع يديس لاق (؟)

 يتأي ال وهف ؛ضحملا ريخلا يه يتلا ؛ةقيقحلا نع ٍلالضب الإ ةقيقحلا يف يتأي ال وهف «لالضلا الإ

 ال ٌٍيدوجو ينعأ ؛ٌيملع ٌدجو رهف ؛ام وجوب ولو هقيقحتب قحلا هيف فشكتا (يف طق يضحم ريخب
 .مهفاف ؛نيقيلاب هلحم يف ضيقنلا لمتجيالأ هتيآو «ٌيركف

 نس كحو
 تتسم



 «ساوحلا ىوق نم مهتاوذ ىلع داز امل نودلقم مه اهنإ قلخلا عيمجو .هل كيرشال
 ءاًحيحص نوكيام هنم ركفلاو ءركفلا دلقي لقعلاو ؛لقعلا دلقت اهلك ساوحلاو

 الو ناك اذإو «ٌقافتا وه (منإ هيلع يه ام ىلع رومألاب هملعو ءاًدساف نوكي ام هنمو

 رينتسي ىتح «تاعاطلا ةرثكب كتآرم ءالج ىلع لمعا وأ كّبر دّلقف ديلقتلا نم ّدب
 قلطملا أطخلا عفتريو «ٍةهبش لك كنع ليزي ٌدح ىلإ ىلاغت هللاب ملعلا يف لزنتو كبلق
 ملولو ؛هجولا كلذ قح ىلاعت وه ءًاهجو ءيش لك يف كبك هلل نإف «ملاعلا يف كدنع
 ٌرلخف ؛ٌلاحم كلذو ءهنود هسفنب لقتسي ملاعلا ناكلو اَهِإ ناك ام كلذك رمألا نكي

 .ٌلاحم ملاعلا نم ٍءيش نع قحلا هجو

 مع لك هيلإ عجري يذلا لصألا وه ديلقتلا :لوقي هو انخيش تعمسو
 :بتارم ىلع ديلقتلا كلذ يف سانلا نكلو «ٌيفشك وأ ٌّيرورض وأ ّيرظن

 باحصأ مهو «هلقع دّلق نم مهنمو «ةّيلعلا ةفئاطلا مهو «هبر دَّلق نم مهنمف

 ٌليلد مهيلع ضرع ولو «هولبق ام ٌكُكشم مهككش ولف كلذ عمو ؛ةّيرورضلا مولعلا
 ول ثيحب ؛هركفو هرظن دّلق نم مهنمو .لقعلا مهميكحتل ؛هودر عراشلا نم

 .ديلقتلا نع هلك ملاعلا جرخ امف «ٌركمت هنأب مهملعل ؛هولبقل ٌكِّكشم مهككش

 .مالسلاو

 ءمهوقعب هتافصو ىلاعت هللا تاذ يف نوملكتملا ًالاح مهلك سانلا أوسأ نكلو

 ةفرعم ىلإ حارسلا نع هلقعل الإ ًالقع يمُس ام هنإف ؟قحلا نم لقعلا ةبترم نيأو

 .هقلخ فاصوأب كردي نأ نع هتزع ىمح يف هَّزنت دق ىلاعت وهو «ىلاعت هللا تاذ

 ةفرعم ىلإ الإ اقيرط ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلا ىلاعتو هناحبس لعج امو
 هنأل ؛اهب ىلاعت قحلا كاردإ ٌحصي الف ءاهنم كش الب لقعلاو ريغ ال تاسوسحملا

 .كلذ نع هللا ىلاعت ءلوقعم الو سوسحمب سيل



 امإو «تاقولخملا امإ :نيرمأ دحأ ىدعتي ال وه ثيح نم ركفتلا نأ ملعا مث

 ليلدلا نأ ٌمولعمو ءاليلد اهذختيل تاقولخملا يف هنالوج تاجرد ىلعأو «هلإلا

 .اًدبأ رظانلا دنع ٌلولدمو ٌليلد عمتجي ال ذإ ؛لولدملا داضي

 ول هنأل ؛ركفلا نود ركذلاب لاغتشالا ديرملل نوديري كَ هللا لهأ ناك كلذلو

 .وه ال يه الإ هدوهشم ناك ام ذإ ؛هللا ريغ يف تام لئالدلا يف ركفتلا ةلاح يف تام

 هيلع امك تاقولخملا ىلع اليلد هذختيل هلإلا يف ركفلا نالوج ناك اذإ امأو

 دصق ثيح ؛كَِق هللا عم بدألا ءوس ةياغ كلذو «هريغل هبلط دق اذهف ةيفوصلا ضعب

 يف هنالوج ناك نإو «هنيعل هبلط ايف «تانئاكلا مكح ىلع لالدتسالا هتاذ يف هرظنب

 ىتح هتاذ يف رظنلا هل حمصي ال ذإ ؛طلغلا ربكأ نم اذهف ىلاعت هيلع ًاليلد هذختيل هلإلا

 نوكت نأ حصي له :ىنعمب تاذلا يف هرظن ناك نإو لاحم كلذو ءاهب ملعلاب ققحتي
 .هتاذ نم ءيشلا ىلع لدأ ءيش ال هنإف لهجلا ةياغ اذهف ؟ٌحصت ال وأ هللا ىلع اليلد

 :لوقي ةسورحملا رصمب نييبتكلا قوس هاجت اًفتاه تعمس دقو

 ٍندِّيَقُت الو .تاثدحملا ةلدأ نع ينغلا ان :أ ينأل ؛ياوس نع ٌليلد مَن ام)

 .ىهتنا (ماكحألا الو هوجولا

 :كلذ يف اودشنأو

 ًالاحملبلَطذَتّيبهلِإ ليلدآلب ٌقيرطلا َبَلَط ْنَمو
 يف نورظني مهنوك ىلاعت هللا ىلع ٌليلد نوكلا نأ سانلا مهوت ببس نأ ملعاو

 نيفصتم مهنوك مكح ىلإ ٌعجار نورظني مهنوك نأ اوملع امو ؛نولدتسي مث مهسوفن

 اذاف دوجولاب مهتاذ فصتت مل ولف «ىلاعت قحلا وهو .رظانلا وه دوجولاف .دوجولاب
 :اولاقف ,مهسوفن قحلا مهل جتنأف «قحلاب قحلا الإ ءالؤه رظن امف .نورظني اوناك

 يف دحاولا تبرض اذإ «ىلاعت هللا لهأ نم نيققحملا بهذم وهو «هللاب هللا انفرع

 .مهفاف ءادذحاو جراخلا ناك دحاولا
 هلام صحم



 هل سيلو .هسفنب الإ ُكَردُي ال ءيشلا نأ :كِق هللا لهأ نيب ةررقملا دعاوقلا نمو

 بلط نمف «لوبقلا هلل لقعلاو ؛دوهشلا هل رصبلاو .هسفن ىوس هيلع ٌمطاق ٌليِلد
 رفظت الو ءلئاط ىلع لصحي نأ ٌلاحمف ةبيرغلا ةيبنجألا لئالدلاب ىلاغت هللا ةفرعم
 ةفرعملا هذه لبق تمّدقت دق ٍةفرعمب الإ نوكي ال ام رمأب ملعلا نإف «ةبيخلاب الإ هادي

 تملع دقف ؛هقلخ نييو هللا نيب ةبسانم الو ٌةبسانم هب نيفورعملا نيب نوكي رخآ رمأب
 .مالسلاو «ٌلهج هل هيبش ال نم تاذ يف ركفلا نأ

 لصف

 امنإ هقئاقدو ىلاعت هللا ديحوتب قلعتي اهيف مالكلا مومذملا ركفلا ملع نم سيل
 .طقف تاذلا ةيهام يف مالكلا مومذملا

 :(1؟:دمح) « كلذ َرِفْغَتْسَاَو هلآ الإ هَلِإ آل ءُهْنأ ْرَلَعَاَف ) :ىلاعت لاق

 ةقيقحلاو ةيهاملا ةفرعم اّبلاط ىلاعت هللا ديحوت يف رظن نمل رطخي ام وه انه بنذلاو
 بتك ةءارق نع يهتنتف ءرمألا يخأ اي كيلع سبتلي الف «نيرادلا يف ٌةلوهجم يه يتلا

 نع ثحباو «قلخلا رئاس دئاقع يف رظنا لب «ةنسلا لهأ نم مهريغو ةيفوصلا دئاقع

 يذلا باجحلا ام فرعتو ؛ةيهلإلا تارضحلا نم هدنتسم فرعتل ؛ِداقتعا لك عزنم

 نسم ركفلا لهأ نوعنمي ال نيفراعلا نأ ىفخي ال مث «ىثملا ةقيرطلا نع هبحاص ىمعأ

 ؛سيبلتلا نم ركفلا هجتني اب لمعلا نوعنمي |منإو «مهتبترم وه كلذ نأل ؛مهركف
 قيرط نم هب ينيقيلا ملعلا لاني نأ زوجيو الإ ةينظلا مولعلا نم ملع نم ام هنإف
 :ٌةثالث ملعلا قرطو ؛دوجولاو فشكلا

 .ملعملا وه ىلاعت قحلا نوكي نأ :ىلوألا

 .ملعملا وه يركفلا رظنلا نوكي نأ :ةيناثلا

 .هلثم اًقولحم ملعملا نوكي نأ :ةثلاثلا

 هلام



 ٌّقحلم هدعب امو رظنلا بحاصو ههمّلعمب حلم يهلإلا ءاقلإلا بحاصف

 لاني نأ زوجي ّينظلا ملعلا نأ نم هانركذ يذلا اذهو ءقولخملا وأ رظنلا نم ِهمّلعمب

 هللاب ءاملعلا نم اًدودعم ميكحلا نوطالفأ ةيفوصلا نم نوققحملا لعج نيقيلا هب

 |مف .نيمدقألا ءاكحلا يف ٌردان وهف .دوجولاو فشكلا جرخم هرظنب جرخ هنأل ؛ىلاعت

 كلت لولدمب مهلهجل «ةفسلفلا ىلإ هبسنل الإ مالسإلا لهأ نم ُهَهِرَك ْنَم ُهَهِرَك

 .ةظفللا

 .هماكحأبو ىلاعت هللاب ءاملعلا مه ةقيقحلا ىلع ءامكحلاو

 ْدَقَف ةمكجلا َتْوُي نَمَو 9 :ىلاعت هللا لاق ؛ميلعلا ميكحلا وه ىلاعت هللاو

 .(139:ةرقبلا) 4 اًريِخَك ارْيَخ َقوُأ

 :مالسسلاو ةالصلا هيلع دواد قح يف ىلاعت لاق (ى «ةوبنلا ملع يه ةمكحلاو
 اوين: هيب رك مر: و 1 ةوعضص وي مو

 .(١16:ةرقبلا) 4 ُءاَشَي امِم دُهَمْلَعَو ةمكحجلاَو كللُمْلا هللا ُهئَباَءَو »

 «ةمكحلا يه ينانويلا ناسللاب (افوس) نأل ؛ةمكحلا بحم هانعم فوسليفلاو

 .ةمكحلا بحي كش الب لقاع لكو

 ناك ءاوس ؛مهتباصإ نم رثكأ تايهلإلا يف مهؤطخ ركفلا لهأ نأ ريغ

 ضراعي ام «يملإلا ملعلا نم هيف اوأطخأ املاومذ |نإو ءمسالا اذه درجمل ةفسالفلا

 اودارأ اوناك ولف ."”هثودح ىلع عامجإلا عم ملاعلا مدقب مهوقك «لسرلا هب تءاج ام

 نمو ؛عضوم ةئامثالث وحن يف «تاحونفلا" ين ملاعلا ثودح ىلع لوقلا ربكألا خيشلا ررك (1)

 يمه يتلا ةيهولألا طابتراك ملاعلاب تاذلا طابترا مهنظل ؛ملاعلا مدقب نولئاقلا رهظ :هلوق كلذ

 .ها تاذلا نيعال تاذلا ةبترم

 قولخملاو ؛مدقلا ةبتر هل قحلاف .ثودحو ؛مدق :ناتبتر الإ انل مّن ام :بابلا سفن يف لاقو

 يي
 «لئعم»



 دجو ءاوس اًبوبرم نكمملاو ءاّبر لزي مل ىلاعت هنأل ءاوأطخأ ام يهلإلا ملعلا يف همدق
 راقتفالا نيسعب اسمر ىلإ رظنت لزت مل 'ةتباثلا نايعألا نأل ,مدعلاب فصتا وأ نكمملا

 ملف «ةمحرلا نيعب اهئاعدتسال اهيلإ رظني هناحبس لزي ملو ؛دوجولا مسا اهيلع علخيل
 .اندوجو لاح يف امك ءانمدع لاح يف اير هناحبس لزي

 نأ هللا ردقي له :لاقي الف ؛ثودحلا ةبتر نع جرخي الف قلخ ام هللا قلخ ولف ,ثودحلا ةبتر هل

 .ها هتلاحتسال ؛لمهم ٌلاؤس هنأل ؟هلثم يدق قلخي

 ٍلجوم نم ٌدافتسم هدوجوو :مدغ نع ٌدوجوم هلك ماعلا :نيتسلاو عساتلا بابلا يف لاقو

 .دوجولا ٌّيلزأ ملاعلا نوكي نأ ٌلاحمف «ىلاعت هللا وهو هدجوأ

 يفن لزألا ةظفل لوقعم نأ كلذو ءألزأ ٌدوجوم هنأ ملاعلا يف لاقي ال هنأ :اًضيأ هيف لاقو
 .ها لزألاب ملاعلا دوجو ليحتسيف ؛كلذب فوصوملا وه قحلاو «ةيلوألا

 دوجو كلذ ىضتقال دوجولا يف ىلاعت قحلل اًيواسم ملاعلا ناك ول :رارسألا باب ين لاقو

 ؛مدسعلا هيلع لاحتسال مدقلا هل ملاعلا ناك ولو «هتاثدحم نم ٌءيش هنم رخأتي ملو .هتاذل ملاعلا

 .ها عفادت الف ؛عقاو مومعلاو

 ةيرب هنإ هللاوو ههٌّرس َسّدُق خيشلل ملاعلا مدقب لوقلا بسن نم ىلع اًدر كلذ انركذ امنإو

 .هللا يضري ال ام لك نم

 .ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا نم ريثكب ملاعلا ثودح ىلغ مالكلا ءاملع لدتسا دقو :تلق

 ينالقابلل ديهمتلاو ءاهدعب امو (١١ص) يديرتاملا روصنم يبأ مامإلل ديحوتلا :كلذ يف رظناو

 يلازغنل مامإلل داقتعالا يف داصنقالاو ؛(277ص) ةلدألا عملو ؛.(37ص) داشرإلاو (55؟ ص)

 ةيماظنلا ةديقعلاو ((27 5 )١/ لماشلاو .(57) نيدلا لوصأو ؛(7 )١/ ةلدألا ةرصبتو .(59ص)

 مالكلا ملع يف مادقألا ةياهنو ؛(4١ )١/ مزح نبال لحنلاو للملا يف لصفلاو .(17) ينيوجلل

 .(58 ١١ ةيفسنلا دئاقعلا حرشو ؛.(0 ص)

 .ىلاعت قحلا ملع يف تانكمملا قئاقح يه :(ب) شمابب ءاج )١(

 يطل
 ي«.ةعمرت



 رباكأ دارم وه يمهلهإلا ملعلا يف هانررق ام ّلعلو ؛هل بوجولاك انل ناكمإلاف

 ةئيهلا هذه ىلع ملاعلا مدقب اولوقي نأ لوقعلا بابرأ ىلع ٌديعب هنإف ؛ةفسالفلا

 مدقلا تافص فلاخي امم كلذ ريغو .هتلاحتساو هريغتو هلاوز ةعرس عم «ةرهاظلا

 مهيلع نودريو ؛مهلاوقأ مهماصخأل نوهججوي ال بهاذملا ىلإ نيمتنملا بلاغ نكلو

 .اهريغ نع ًالضف «ةعيرشلا ماكحأ يف بهاذملا بابرأ نيب ٌدهاشم وه امك ردصلاب

 ةفسالفلا ىلع طلغلا لخد هلجأ نم يذلا ببسلا :بلطم

 ببسلا ىلع عالطالا ىلع تلمع :لاق هنأ :45 نيدلا يبحم خيشلا نع ىكحو

 نم مهيلع لخد اهنإ طلغلا نأ تيأرف ةفسالفلا ىلع طلغلا لخد هلجأ نم يذلا

 الب ٌموصعم وهو «مالسلاو ةالصلا هيلع سيردإ نع الإ نوذخأي ال مهنإف ؟ليوأتلا

 لبق نم ال مهسفنأ لبق نم طلغلا مهيلع لخدف ؛هماكحأبو ىلاعت هللاب هملع يف كش

 امن مهغلب ءيش لك نولوؤي اوراص مهءاملع نإف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع سيردإ

 مالك ليوأت يف مالسإلا ءاملع فلتخا اك «هانعم يف اوفلتخاف ,مهلوقع هيف فقونت

 .ىهتنا همهف ردق ىلع رخآلا همّرحو اًئيش اذه لحاف :مهتعيرش

 ؛مهبر مالك نم ٍءيش مهف يف طق اوفقي مل مهيئارم ءالج ىلع سانلا لمع ولف
 رئاس ماهفأ عسي «نيبم برع ٍناسلب تءاج اهلك ةعيرشلا نأل ؛لي مهيبن مالك نم الو

 قحلا راص هبلق ةآرم تلجنا نمو «قيدنزلا ىلإ قيَّدصلا نم ةوعدلا مهتلمش نَم
 .هريرقت ِّرم اك هنم اهحرشو هنم ةلأسملا نوكت كانهو هل مّلَُما وه ىلاعت

 الو كش هلخدي الو «ةلدألا هلزلزت الأ يندللا ملعلا طرش نم نأ ىفخي ال مث
 لاق امو «عئارشلل ةقفاوم الإ يتأت ال ةيندللا مولعلا نأل كلذو «ٌجرادتسا الو ٌةريح

 ةلابح بصنت ال ةيعرشلا ماكحألا نأ ٌمولعمو .رظنلا نعمي مل نم الإ اهتفلاخمب
 .ٌحاردتسا اهلخدي فيكف ؛ةداعسلا قيرط نيع اهنإف ءيهلإلا ركملل

 سيم
 هلم



 :|وليقتاو

 ٌلولعمَرْكَفلاَنإفْرُكمْتالو اَنقلاخل ٌميلستركفتلا ُكْرَك
 ٌلوبجم ٍراكذألا ىلع ٌقح ٌسيلج ًةرّهطماحور نكت رُكَمُت 1 نإ
 اطر كادنإ ناك هالو .٠٠ نيبال اكتلك وركن انف

 لوخد لبقي ٌلوخدم وهف لقعلاو ركفلا نم جتن ام لك نأ هانررق امت َمِلُعف

 .هلقعب رظان لك نم قلق هللا يف تالاقملا فالتخا كلذ ىلع لدي امى «هيلع هبشلا

 .هللا نع ريخم لكو «يلوو ٌّيبنو ٍلوسر نم هللا دنع نم ءاج نم لك قافتاو

 قدٌّصُي مهلك اوءاج لب «ىلاعت هللا تافص نم ءيش يف نانثا مهنم فلتخي ملف

 ةهبش ثروُي ٌّيرعشألا ليلدف ؛مهراكفأب نوملكتملا هيلع ام سكع ءاًضعب مهضعب
 نم بهذم نم ام هنإ مث .يرعشألا دنع ًةهبش ثروُي ُيزتعملا ليلدو «يلزتعملا دنع

 يلاعملا ابأ ىرتف «ةرعاشألا مساب مهعيمج نوفصتيو «فالتخالا هلخديو الإ مهبهاذم

 خيشلا هيلإ بهذ ام فالخ ىلإ بهذي ذاتسألاو ذاتسألا هيف فلاخي ام ىلإ بهذي

 .يرعشأ هنأ يعَّدي لكلاو ءنسحلا وبأ

 هملع يف ٍنيِقي ىلع مهدحأ ناك ولف «ةفسالفلاو ةلزتعملا ةمثأ يف لوقلا كلذكو

 مهعمجي عرشلا ناك ذإ ؛نافراع الو ءَّطق نايبن فلتخي مل كلذلو ءاوفلتخا ام هبرب
 .مهفاف .مهلك

 ىلع رابخألاو تايآلا لمحو ليوأتلاب الإ مهريغو ةهّبشملا نم لض نم لضاام 0 08 3 1 2 .
 .يَو مهر دنع لسرلا هب تربخأ امب ناهيإلا لامك كلذب مهتافف اهرهاظ فالخ

 بسني نأ يبني ام هسفن نع ىلاعت هللا مالعإ ىلع ,مهركف بناج ةرصن يف اوعقوو
 .هريرقت ِّرم امك هيلإ

 مي
 لعرب



 نإ هاا انج كربخلا الار يريح هادا رجأ رب ةرتتجلا تادف

 ديو ؛ةردقلل ةردقلا دي اوعضو مهنإف ؛هل اهوعضو الل ةقيقح ةح مهظافلأ اوفصو

 هيّلَعف كلذ يف زٌّوِمُت هنأ ىعَّدا نمو .فورعملل فورعملا ديو «ةحراجلل ةحراجلا
 ف ةقيقج اذبغ اوعي عب ةأ نلف ارئن الور يل لك لإ ليس الوعكلا

 .اًراجم ال ةقيقح قالطإلا اذه اوفصوف ءاًدسأ ىّمسي ب عاجش لك نأ مهناسل

 نم ةنسلاو باتكلا يف درو ام عيمج نأ ملعتلف اذه ىلع رمألا ناك اذإو

 يضقي ال كلذ ريغو عباصألاو بنجلاو نيعلاو ديلا ركذ اهيف ءاج يتلا ثيداحألا

 امو ةفصلا فاك وأ ءيواسملا وه يذلا لثملا ةظفلب نوكي |نإ هيبشتلا نأل ؛هيبشتب هنم

 ٍتاذ لك ىلإ تءاج ىتم ٍظئنيح بسنتف ِكارتشا ظافلأ وه |نإف نيرمألا نيذه ادع
 .”تاذلا كلت ةقيقح هيطعت (ب

 دياهنإ ذئنيح لاقي الو ءرشبلا ىلإ اهتبسنك تسيل هللا ىلإ ديلا ةبسن نأ كلذ نم لصحتف )١(
 ديب لجو زمع ىلوملا ةبوسنملا ديلا هيبشت كلذ مهوي ال يك «ةيوشحلا ةيباهولا لوقي (ى ةيقيقح
 ءازجلا ريخ هللا مهازجو مهيلع هللا ناوضر ةرعاشألا ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ مولعملا نمو .رشبلا

 ,ةهبشملاو ةعيشلاو ةلزتعملاك ىرخألا قرفلا ىلع درلل هيف اولخد نإ ءادتبا مالكلا يف اولخد ام

 ةلزتعملاو هللا همحر ربكألا خيشلا مالك ىلع هرادم هبشلا داريإ يف يلزتعملاو يرعشألا نيب ةيوستلاو

 ناكل درنود ةصاخ ةلزتعملا تاهبش ةنسلا لهأ كرت نأ ردق ولف «ةرعاشألا ىلع نامزلاب نومدقتم

 مهنكلو ,كلذ ريغو نيتلزنملا نيب ةلزنملابو هللا ىلع لدعلا بوجوب لوقلا يف نيقراغ نآلا سانلا

 .مهاعسم يف مهيلع هللا نوضر نومالي الف .هبشلل ًاعفد اوموقي نأ مهيلع بجوت ام اوماق

 يف يولهدلا هللا يلو هيلع صن امك وي هللا لوسر ةباحص هيلع ناك امل برفألا يه مهتديقعو
 عم ةرعاشألل يلاعلا بدألاو نظلا ةبلغ اذه يف يفكيو «ملسملل ةيفاش ةيفاك يهو (ريثكلا ريخلا)

 .ىلاعت هللا نذإب ةنجلا ىلإ ةلصوم قيرط يهو «ةلزتعملا فالخ ىلع لجو زع هللا تاذ

 بهذم لقن ةيميت نبا نأ © فلؤملل «نيبلاطلا داشرإ» باتك يشاوح يف انركذ دقو

 يفن نأ معزو ةيمسجلاب لوقلاب هنع قرتفا مث هل هبسني لو زاجملا يف يبرع نب نيدلا يحم يديس

 - سبحم
 هلدئص



 يناعملا هبشي الو ارقتسم نوكيف ماسجألا هبشي ال ىلاعت هنأ اندنع تبث امل مث

 يناعملا ةبسن ىلع ىلاعت قحلا لمح نم نإ :انلق ٍلئنيحف رهق يف ًءاليتسا هؤاوتسا نوكيف

 هناحبس ههيبشت لصح اذإو ؛ةثدحملا يناعملاب هيبشتلا نم برض يف لصح دقف

 ؛«سحلا تافص نم وه يذلا رارقتسالاب لاق نم ىلع هوركنأ ٍءيش يأف تاثدحملاب

 .ناثداح نيرمألا الكو

 نوكل ؛ةبسنلا يف ىلوأ رارقتسالا قالطإ ناكل نيرمألا دحأ قالطإ زاج ولو

 ٍةقلحك شرعلا يفوج يف ٌيمرّكلا ّنإ»:و هلوق يف ريرسلا ىنعمب ءاج دق شرعلا
 ."«ةالف ضرأ يف ٍةاَقْلُم

 نوكي نأ ربخلا اذهب شرعلا جرخف .هتيهامو شرعلا نيع دوجو لو تبثأف

 «ريرسلا وه برعلا دنع شرعلاو ءاّريرس نوكي نأ نّيعتو ؛هيلع يلوتسي ىتح اًكلُم

 ءاذك ىلع ىلوتسا لاقي ال ذإ ؛يفصو ءورط اهيف مزلي ءاليتسالا ةقيقح نأ ىفخي ال مث
 مدع كلذ ىلع مّدقت دقف ءاهيلع اًيلوتسم وه سيل كلذ لبق ٍةلاح ىلع ناك اذإ الإ

 .ءاليتسالا ثدح مث ءاليتسالا

 .هيلع َلّوتسُلا ثدح امنإ :ليق نإف

 وه ىلاعت هللا نع ةيمسجلا يفن مدع نأ يف لقاع كشي لهف .فلسلا هيلع رقتسا ام سيل ةيمسجلا

 صققن ةفصص مأ لامك ةفص هذه ةيمسجلا لهو !؟ةسدقملا تاذلا يف صقن ةهبش يف ملسملل عاقيإ

 قحلا تاذ نع ةيمسجلا ين يف !مهيعس ىلع يديرتاملاو يرعشألا نامامإلا مالي الف ؟ًالصأ

 :ىروشلا) 4ٌريِصَبْلا ُعيِمَسلَآَوهَو ءَت -هلْكِمَك سيل » قلخلاو قلاخلا ةلئاملا نيع ةيمسجلاو
 0١(.

 دراوملا يف امكو «(7/ /؟) حيحصلا يف نابح نباو )١//١77(« ةيلحلا يف ميعن وبأ هاور )١(

 01١(. /؟) ةمظعلا يف خيشلا وبأو 20 )١/

 تي
 يدعم



 وهو .فوصوملا ثودحب ٌفصو هل ثدح هنأ كلذ ىلع مزلي ال هنإ :انلق

 ىلع وأ شرعلا ىلع ءاليتسالا نإف اًضيأو «ةثداح هتافص نوكت نأ نع ٌهّرنم هناحبس

 ةقيقح هيبشتلا نأ مث ؛مّدقت امك ءاليتسالا مدع دعب الإ برعلا دنع ٌحصي ال ام رمأ

 .ىوتسملا يف ال «ءاوتسالا يف وه انإ

 كلذ ةقيقح هيضشقت امب بوسنم لك ىلإ بستف :ةمولعم ةبسن ءاوتسالاو

 ٌرشب ىوتسا امك شرعلا ىلع ىوتسا :لاقي فيكف كلذك رمألا ناك اذإو ءبوسنملا
 لهف «قارعلا ىلع هثاوتسا ةبسن انفرعف ؛هتقيقحو هّدحب ا ًرشب انف رع دقو «قارعلا ىلع

 ةلباقملا حبصتل «قارعلا ىلع ىوتسملا رشب ةقيقحك شرعلا ىلع ىوتسملا ةقيقح

 :؟ةشاتملاو

 .ةبسانم الف «ٌءىش هلثمك سيل هنأ انقّمحت دقو

 رخآ ثدحمب هيبشتلا ىلإ ام ثدحمب هيبشتلا نع اولقتنا مهنأ :رمألا لصاحو

 4«: ث ءهلْئِمَك سيل » :غلبم ههيزنت يف لقعلا غلب مف «ىنعملا يفهقوف

 .(١١:ىروشلا)

 عم بدألا ءوس نم ءالقعلا هيف عقو ام مظعأ نم :لوقي ه5 انخيش تعمسو

 قحلا لعج ٍلاح لكب نوبذكي مهارتف «هيلإ قحلا هفاضأ ام مهوبق مدع ىلاعت هللا

 نولعجيو .هسفن ىلإ هفاضأ ام لك نع هنوهزني مهف «هدابع عم هسفن اهيف ىلاعت

 ىلع هلزنأ اب الإ هوهزني نأ مهرمأ ام ىلاعت هللاو .مطوسر نم مهبرب ملعأ مهسوفن

 اًمَع ةَّرِعْلا بر َكَبَر َنَحَبُس »:ىلاعت لاق دقو .مهوقعب ال طقف هلسر ةنسلأ

 .يسفن هب تفصو اهب ال «مهوقعب ينوفصي اع ينعي :(180:تافاصلا) « تروُفِصَي

 هب هفصو امل الحم نوكت نأ هتاذ تعنتماف ةَعَنْلا يه ةزعلا :نأ ٌمولعمو

 ناك كلذلف ؛هايإ هدبع هيزنتب هزنت ام ؛هسفنل تاذلا ٌهَّرنم ىلاعت قحلاو ؛نودحلملا
 توي
 ه«للص



 ىلاعت هللا ناكل ًالمع ناك ول ذإ ءلمع ال ملع وه |منإ قحلل ىلاعت هللاب ءاملعلا هيزنت

 .فطللا ةياغ يف اهنإف ةراشإلا هذهل نطفتف «لمعلا اذه رثأل ًالحم ُهَّرِنملا وه يذلا

 ءاّدبأ هيبشتلا نع ٌدرحم ٌنلطم ةيزدت طق انل دجوي ال :لوقي ه# انخيش ناكو
 هيلإ مهوقع تلصو ام مظعأو ءلقعلا يف دجوي ملو ءعرشلا يف ٌعِمّس كلذ نأل

 .ّرم اك هتكلمم ىلع رشبك قحلا ءاوتسا نإ :مهلوق

 لصف

 مهاهيإ ٌلُمَك نم قح يف وه اهنإ ليوأتلا ةهارك نم لصفلا يف هلبق انمّدق ام
 .ءالقعلا ءاملعلا نم مهلسر هب تربخأ امل مهقيدصتو

 نأل ؛ليوأتلاب هنع يهلإلا "رسلا رتس بجبيف ٍلقاع الو ملاعب سيل نم امأ

 .ىمحألا زعألا إلا بانجلا مارتحا مدع ىلإ يدؤي ابر هل كلذ نع ىنعملا فشك

 لِ َلَف ون ني ل: لامن هلرق وحب رع لماجا لصرانم دا ناعنل يتب كللكو

 « ٍديِرَوْلا ٍلْبَح َنِم ِهِيَل لإ برأ ُنَححَو » :هلوق وحنو .(/:ةلداجملا) (َمُهْعِباَرَّوه
 رصبي يذلا هّرصبو .هب عمسي يذلا هَعْمَس ع هَعْمَس تنك هتببحأ اذإف1:ي هلوق وحنو .(15:ق)

 .«كلذ ريغ ىلإ هب

 ٍديدحت وأ ءلولح نم :روظحم مهف ىلإ هادأ ابر كلذ عمس اذإ لهاجلا نإف
 .كلذ رتس يغبنيف ءاهوحنو

 نع زجْعُي ىّنعم :هتقيقحو «نايبلا يف ىفخي ام وه رسلا :هب انعو 4 افو دمحم يديس لاق )١(

 هوجولا نم وجوب هنع ريبعتلا نكمي ال بلقلاب موقي ٌنادجو :هتياغو ءيرشبلا ركفلا وه ام روصت

 .(؟١ص) تاماقملا ها

 هي
 ى«ليمم



 هب لاق امم ءاملعلا بولق ىلع هب ىلاعت قحلا فطع "م رتسي نأ يغبني كلذكو

 ملف ٌثضرمو .ينّمعطُت ملف ٌتعج»:وحن قالطإلا ىلع ىنغلا نم هلالج هيضتقي اع
 ينتدجول هتدع ول»:لاقو .هركنتسا نيح كلذ هدبعل َلّوَأ دق ىلاعت هنإف «”«ينْدُعت

 لوألا يف هنأ كلذو .هدنع نكي مل هب ربخأ الع رتسلا اذه يف مِلاَعلل ىطعأف ««هدنع

 هسفن لعج كلذ هريسفت يفو ء.ضيرملا نيع هنأكف «ضيرملا ةلزنمب هسفن لعج
 دنع هسفن لعج وأ .ضيرملا دنع ضيرملل دئاعلا نإف ءضيرملل دئاعلا ةلزنمب

 يفهل لاقي نأ يماعلل كلذ يف رتسلاو .ءضيرملا دنع وه يذلا ضرملا

 هيلع بلاغلاو ءرارطضالاو راقتفالا اًدبأ ضيرملا لاح نأل ,«هدنع ينتدجول»:هلوق

 نم سيلج انأ»:لاق دق هناحبس وهو ؛ءاحصألا فالخب «هب لزن ام عفد يف هللا ركذ

 (مبجلاعلا ىقبيو «"رمألا سفن يف ٌحيحص ٌهجو وهو «كلذب ٌيماعلا عنقيف «”«ينركذ
 نم لّمكلا ةفيظو وهو .دومحملا سيبلتلا اذه ىمسيو ؛هملع ىلع كلذ ىلع هملعي

 مهومرل رارسألا نم هنوملعي ام قلخلل اورهظأ ول مهنإف مهنع هللا يضر ةئرولا
 .ءاشي امك ءاشي نم ظفحي هللاو هبارضأو جالحلاك رفكلاو ةقدنزلاب

 .باوصلل برقأ هانتبثأ امو ءنم :لصألاب )١(

 .(770 /0) سودرفلا يف يمليدلاو «2607/1) نابح نباو ١190(« /5) ملسم هاور (1)

 يف ميعن وبأو )151/١(.« بعشلا يف يقهيبلاو ؛.١/8١223) فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور (")

 .(57 /5) ةيلحلا

 .قالطإب ًالطاب ليوأتلا سيلف رمألا سفن يف ًاحيحص مادامو «ليوأت اذهو (5)

 بئاوش نم هيلع ٌةريغ دوصقملا ريغب ٌةيومت وه سيبلتلا :هب اًنعو ه# افو دمحم يديس لاق (5)
 «هب نونضملا نايسن بجوت ٍةغلابم يف ٌنامتك :هتقيقحو :ةضرعتملا ماهوألا عم ةلصاحلا ِنَّْملا

 نم حيحص ٍرظنو «لوهذلا تافآ نم ميلس ٍكلاردإ لك ىلع ةيهولألا ةزع توربج ماهب] :هتياغو

 .ها اًدوجوو ةفرعم هتيصوصخ ةقيقح نع زوجعملا درفملا صوصخملا لالتعالا ضارمأ

 تي
 هليص



 لاق .كحضلاب هلالج لج قحلا فصي 8 هللا لوسر عمس ال يبارعألا لّمأتو

 دوجو هنم عقّوَتُي كحضي نم لك ناك ذإ ؛كحضي ٌبر نم اًريخ مدعن ال :يبارعألا

 رهوج نأ فشكلاب تبث ام ىلع ٌّينبم هلك اذهو .كحضلل ريخلا دوجو عبتأف «ريخلا

 .تادوجوملا ةروص هيف ترهظ يذلا ٌّينامحرلا سفنلا وه ملاعلا

 "[يف]و ,قحلا قح يف ٌةَّقشمو ٌفّلكت هسفن يف هكردي هنإف كلذ ملعي مل نمو
 يف هيلع رّذعتيو لّوأتيف «ٌةقيقح هل يه ام اهنأ ملعي هنوكل ؛ةروص يف ٍرهاظ لك قح
 يذلا َقِقَحُا ملاَعلا فالخب ؛رمألا فيك يردي الو «مّلسيو نمؤيف «ليوأتلا تاقوأ

 .اهسفن يف هيلع رومألا يه ام ىلع هللا هعلطأ دق

 نإف ؛هيبشتلل مكح الف فصو اب هسفن فصو ابر دبعيلف ةمالسلا دارأ نمف

 اًنيبم ًالالض ّلض دقف هسفن نع هربخ نم هّبر ملعي مل نمو .ةهباشملاب ىمرُت قئاقحلا

 «رْفكَيلَ ًءآش نر نمو ًءاَش نَمَف لءلصو الو ٌلصفالو «ءلصوو لصف هنإف

 .(9١:فهكلا)

 لصف

 ىلع ٍةفوقوم يهف ءرخآلا نع نيفياضتملا دحأ هب درفني ال :ٌيقاضإ ثعن ةيبوبرلا
 ريض انوكي دقو «نينيابتم "[نانوكي] دقف «نييواستتم انوكي الأ مزلي الو «نينثا

 .كلذك نوكي ال ِكِلَم الب كيلمو ءاّريدقتو اًدوجو نوكي ال كّلُم الب ٌكِلاَق «نينيابتم
 ام ىلإ ملاعلا ةبسنف «نيفياضتم لك اذكهو كٌريدقتو اًدوجو ٌحصي ال بوبرم الب ٌبرو

 .ىنعملا حاضيإإل اندنع نم ةدايز )١(

 .اهدعب ايف اذكو ءانوكي لصألاب (؟)



 كلت بلطي اعلاف .ملاعلا نم نيفياضتملا ةبسن ةيفلإلا ءامسألا ضعب قئاقح هيطعت

 قلاخلاو رداقلاو برلا مسالاك «ملاعلا بلطت ةيغإلا ءامسألا كلتو .ةيفإلا ءامسألا

 ."ءامسألا هذه لاثمأ ىلإ .لذملاو زعملاو رهاقلاو تيمملاو ييحملاو راضلاو عفانلاو

 سافنألا نم سفن اهنم حّورَتسُي نكلو «ملاعلا بلطت ال ةيهإ ٌءامسأ ٌمّنو
 لدغ ليت يبا طق كلاكجو امو:الاعباو سونقلا و نيزعلاو قلاع «ةيئاعرلا
 ىلع لدي نأ امإ كلذ أل ادي تالا لعاللار عع تق نط عم ها ةتاذ

 يذلا وهو «هيزنت ىلع لدي نأ امإو دب الو ملاعلا يعدتسي يذلا وهو «لعف
 دا كايف هلا انعام كلو ريغ اهنع هللا قات «قزوك ضقت ثافضاهنم حورس

 «هبيغ يف هب هللا رثأتسا هملع يف كلذ ناك نإ الإ ءالصأ هلل ةيملعلا ىوس هيف ام ملع

 .انل هديب ملا

 نأ لاحملا نمف «هيلع اهم ءانثلل الإ انل هءامسأ رهظأ ام ىلاعت هنأ :كلذ ببسو

 اهنكل ؛ىّمسملا ىلع ٌءانث اهب موقي ال مالعألا ءامسأ نأل ؛ًالصأ ٌّيملع ٌمسا اهيف نوكي

 اندنع رهظ نم ىلع ينثي يتلا يه يناعملا كلتو ؛اهيلع لدت يتلا يناعملل مالعأ ءامسأ

 «ةيظفللا ء(مسألا هذبب ةامسملا يه ناعملاو ءاهيناعمب ىّمسملا وهو ءانيف اهب همكح
 هذه ال يناعملا هذه الإ تسيلو ؛ىنسحلا ءامسألا هللف ,ءامسألا يقابو رداقلاو ملاعلاك

 ةلادلا اهيناعمل ةيعبتلا مكحب الإ حبقلاو نسحلاب فصتت ال ظافلألا نإف «ظافلألا

 ةبكرم ٍفورح ىلع ٍةدئازب تسيل اهنإف ءاهتاذ ثيح نم اهلل رابتعا الف الإو ءاهيلع

 وه انه بلاطلاف ءملاعلل يعونلا مدقلاب لوقلا ىلإ ىضفأ يذلا ةيميت نبا بهذم فالخ اذهو )١(

 نع هللا ىلاعت - جايتحا بلط لاح ةيأ ىلع بلطلا سيلو ؛ىمسملا ريغ مسالاو تاذلا ال مسالا

 دنع حصص دقف ادنس تبثي م نإو يذلا يمدقلا ثيدحلا ين لجو زع هلوق ىنعم وه لب - كلذ

 يبف قلخلا تقلخف فرعأ نأ تببحأف ًايفخت زنك تننك» وهو الأ ,ىنعمو ًافشك نيفراعلا

 .«ينوفرع

 يسجل
 يدعمم



 .ملعأ هللاو ءىمسملل ام ةمرحلا نم اه نكل ؛اًحالطصا ىّئسي ٌصاخ مظنو

 لصف

 ةريحلا يف

 ٌيراّنلاو ٌّيروشلا ملاعلا يف ٌةيراس يهو .هب ةفرعملا لامك نم هللا يف ةريحلا

 ملعلا يفوهامو ؛ٌيملإلا ملعلا نم هيلع وه ام ىلع الإ رهظ ام اعلا نأل ؛يارتلاو

 « سآٍقلَحِل ليِدبَت ال اَيَلَع ن َساَئلآَرَطَف ىلا هللا تَرظف ) لد تب ال يملا

 .ةيآلا (0:مورلا)

 دييقتلا اهتاذب يفنت ةيهلإلا ةبترملا نأل كلذو «ةريحلا ىلع الإ اعلا ِرِطْف اف

 .دييقتلا نم اهتروص الإ دهشت الو ءاهنع قالطإلا يفنت لباوقلاو ءاهنع

 ءاملعلا نم هللا يف ةريح َّدشأ دحأ الو ,دوجولا يف ةريحلا ةدش ببس وه اذهف

 لصي ام ىلعأف كلذ عمو ريحت  َكِيِف َمُهَّللا يندر :لوقي ناك دي هنأ درو اذهو «هب

 ىلع ةروطفم اهريغك اهنأل ؛مئاهبلا أدتبم مهرظن قيرط نم ىلاعت هللاب ءاملعلا هيلإ
 ةيؤرلاو لقعلا نم ىلاعت هللا هاطعأ اهب جرخي نأ ديري ناسنإلاو كبي هللا يف ةريحلا

 .كلذ هل ٌحصي الف ءاهيلع رِطف يتلا ةريحلا نع رظنلا ناعمإو

 مينتألاك الإ حم نإ )عوق ُقح يف لاعت هلوقب ةراشإلا هنررق يذلا اذه ىلإو

 يفال ةزيدللا فوه اهنإ مامنألاب هيبششلا نإف (64:ناقرفلا)' 4 ًاليبَس ُلَضَأ َمْه لب

 يأ :4 ًالييَس ٌّلَضأ مه َلَب »:هلوقو «ماعنألا يف اًصقن كلذ سيلف هيف راحملا

 كش الب ىّمَع ةريحلاو هللا يف مهتريحو مئاهبلا لالض ىلع اوداز مهنأل ءاًقيرط

 .ةحاتملا رداصملا يف هجيرخت ىلع فقن ملو ؛مهبتك يف ةيفوصلا ةداسلا هركذ ثيدح )١(

0 
 م«دعرت



 ًالهاج ينعأ 9/7 :ءارسإلا) < ىَمَعَأ ةّرِجآلا ىنَوُهَ ىَمَعَأ َهِذَه ىف ترط نمو )

 .ايندلا يف وه امك :4 ٌاليِبَس ُلَضَأَو ) «تاذلاب
 :نيفراعلا ةفص يف لوقي "”يكملا نامثع نب ورمع ققحملا فراعلا ناك كلذلو

 ركفلا قيرط نم تاذلا ةفرعم بلط نم نأ َمِلُعَف ءاّدغ نونوكي مويلا مه امكو
 «ةريحلا ىلع الإ لصحي مل هنيع يف دحاولا بلط نم نأ امك «ةريحلا ىلإ هلآم ناك رظنلاو

 ردقي فيكو ءبولطملاو بلاطلا يف ةرثكلاو عمجلا نم كاكفنالا ىلع ردقي ال هنإف

 دحاولا ماقمو ؛ٌبولطم هنأب هسفن ىلعو ءٌبلاط هنأب هسفن ىلع مكحي وهو «كلذ ىلع
 تريغت ول ذإ ؛اهتاذ نع ريغتت ال قئاقحلا نأل ؛يش هيف لحي وأ «ءيش يف لحي نأ ىلاعتي

 ,لاخ قئاقيلا نيقتو هيسقن قانا نييغتو::هفت قادخاؤلا نيغتل

 يف رظنلا باحصأ ةريح نم مظعأ دوهشلاو فشكلا لهأ ةريح نأ ملعاو

 ."دوهشلا دنع مهيلع ةروصلا فالتخال ؛ةلدألا

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

 تلبقأ ثيحب ءماعلاو صاخلا نيب ماتلا لوبقلا هل ءدجامألا موقلا ةمئثأ نم .فراعلا يلولا وه (1)

 .هريغو زارخلا بحص ءاهرومأمو اهريمأ ءاهريغصو اهريبك راطقألا عيمج نم قلخلا عيمج هيلع

 2391 )١١/ ءايلوألا ةيلح :رظناو ءكلذ ريغ وأ نيتئامو نيعستو ىدحإ ةنس دادغبب تام

 07717 /11) دادغب خيراتو )١/ 4 ١١(« ينارعشلا تاقبطو «(7 18 /7) ةوفصلا ةفصو «؛(17

 7٠١ 7١0(. ص) يملسلا تاقبطو ((78ص) ةيريشقلا ةلاسرلاو «106

 «ةمئاه هب بولقلاف :ليوط مالك دعب ةثامثالثو نيعبسلاو يناثلا بابلا يف ربكألا خيشلا لاق (؟)

 الف هيزنتلا يف ًةغلابم هوجولا عيمج نم ملاعلا نع هولصفي نأ نوفراعلا ديري ٌةرئاح هيف لوقعلاو

 نورّيحتم مهف ءمهل كلذ ققحتي الف ملاعلا نيع برقلا ةدش نم هولعجي نأ نوديريو «نوردقي

 يف اورّيحت اى هتاذ يف اورّيحتف ءوه ام وه :نولوقي ًةراتو ءوه :نولوقي ًةراتف مهريغ امأو ءنوكسمم

 .ها هتافص

 هي
 تىتعرمع



 وهف هيف الإ ٌدوهش مهل يقب امو ؛ناوكألا نع اوعفترا ءالؤهو ءاوزجعيو

 تاضراعم يف راظنلا ةريح نم دشأ تايلجتلا فالتخاب مهتريح تناكف ؛مهدوهشم

 .”هليا الإ دوجولا يف ام ةقيقحلا يفو «تاالالدلا

 ةلهجلاا همهوتي [ى ءرمألا سفن يف ىلاعت هللا وه رصبلا هاري ام لك نأ ديفي ال لوقلا اذهو :تلق )١(

 ةداسلا ىلع ميقسلا همهفب ضرعتيو .نوكي ام دعبأ اهنم وهو «ةنسلا ةرصنو ملعلا يعدي امب
 رصبلا هاري ام لك نأ مٌّموت نم باوج :«ةيفشكلا هدعاوق» يف فئصملا لوق كلذ ليلدو «ءايلوألا

 نسم كلذ نأ نيمعاز ةقلطملا ةدحولا لهأ نم هنأ يعدي نم هب تبجأ اممو ءرمألا سفن يف هللا وه

 الضف لَحّنلاو للملا لهأل ٌفلاخم ٌبهذم اذه نأ :باوجلاو .ةهجلاو رّيحتلا نع قحلا هيزنت ةلمج

 ال دوجولا نأ ىلع فشكلا لهأ عمجأ دقو :نونمؤملاو ءايلوألاو نولسرملاو ءايبنألا هيلع عمجأ اًمع

 فالتخا ىلع العو لج قحلا ملع يف لزي ال هلك ملاعلا نإف ءاّدبأو ًالزأ ٌبرو دبع دوجوب الإ لقعي

 .ها انكم هتاروطت

 يسخأ اي ملعا :ادحتاو ًالولح هناحبس قحلا يف موت نم باوج يف لاق مث «كلذ يف لاطأو

 وأ ؛.يش يف وه لحي وأ (ٌةيش هيف لمي نأ ٍلاعتم دحاولا ماقمو هل كيرشال ٌدحاو ىلاعت هللا نأ

 «ثداوحلل ًالحم سيل وهذإ ؛ثداح هتاذ يف هعادتباب ثدحي مل ملاعلا هللا ثدحأ املو ؛ءيشب دحتي

 قلطأ وأ تافآلا نم اًئيش وأ توملا عفداف اًمداص تنك نإ (هللا انأ) :لاق نمل لاقيو ءاهّلَحي الو

 هتّجح ضحددت هنإف ؛كبرل ٍلاؤس الب ًالقتسم رطملا لزنأ وأ لينلا انل علطأ وأ سبح اذإ كلذ

 .ميقس ٌمهف نيقراعلا مالك نم هرمع لوط همهف ام عيمج نأ فرعيو

 نسم عضوم ةئام وحن يف داحتالاو لولحلا عنمب ب يبرع نب نيدلا يبحم خيشلا حّرص دقو

 زوجي الو ءيش هللا نم ٍدحأ يف سيل هنأ ملعا) :تاحوتفلا نم ثلاثلا بابلا يف لاقف ءتاحوتفلا

 .(هوجولا نم هجوب هيلع كلذ

 انأ) لوقي نأ نم بيرقتلا بتارم صصقأ غلب ولو ٍفراعل زوجي ال) :رارسألا باب ين لاقو

 ريسلا ليلذلا دبعلا انأ :لوقي نأ هيلع بجاولا لب ؛هاشاح لوقلا اذه نم فراعلا اشاح لب (هللا

 الو ؛ثداوحلل ًالحم نوكي نأ ٌحصياال ميدقلا :ةئامو نيتسلاو عساتلا بابلا يف لاقو .ليقملاو

 ةفاضإ طبر ضعبب هضعب ٌطوبرم ميدقلاو ؛ثداحلا دوجولا امنإو ؛ثدحملا يف ًالاح نوكي نأ

 م
 «للم



 «ءلصودقف نيبرقملا نم ةريحلا ىلإ لصو نمف هللا الإ هللا فرعياالو

 .*”مالسلاو

 فانصأ ةعبرأ ىلع هللاب ءاملعلا :بلطم

 :يفانصأ ةعبرأ ىلع هللاب ءاملعلا :لوقي ه5 انخيش تعمسو

 نولئاقلا مهو ءيركفلا رظنلا قيرط نم الإ هللاب ٌملع مهلام :فنص

 .بولسلاب

 توبثلاب نولئاقلا مهو «يلجتلا قيرط نمالإ هللاب ٌملع مهام :فنصو

 .ةروصلل ةعباتلا دودحلاو

 يف ةروصلا عم نوبي الف ءرظنلاو دوهشلا نيب هللاب ملع مهل ثدحي :فنصو

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

 ةياغو ءاّدبأ ةدحاو ٍةبترم يف دبعلا عم عمتجي ال برلا نإف «نيع دوجو طبر ال ءِمْكُحو لقعلا

 ىنعملا ةبسن عماجلاب ينعن اننأل ؛عماجب كلذ سيلو ؛دوجولا يف برلاو دبعلا نيب عمجي نأ رمألا
 «١17ص)هاٍدوجوم ريغ اذهو ؛ظافلألا قالطإ ال ,رخآلا ىلإ هتبسن دح ىلع ٍدحاو لك ىلإ

)2 

 :قحلا ةقيقح ةفرعم نع لكلا زجع ىلإ اًريشم «قئاقحلا لوصف هباتك ين افو دمحم يديس لاق )١(

 رطاوخلا عقوأو ؛وه ام ةقيقح يف رظنلا لامعإ نع يرشبلا روصتلا زجع عناوب لقعلا ركف َبَجَح
 مهولا ةّمم تنم ؛هلالج زوافم يق تعطقناف ؛ةريحلا نيدايم يف داروألا بابرأ بولق ىلع ةدراولا

 راونأ تعطسف ؛هتيناوهف ءامسأب مهفلا هاوفأ تافو ,تعطتقاف ؛هعلطم لوه اهلاهف ؛هتيهام روصتب

 ؛همولع ملاعم ىلإ ءاملعلا مالعأ تاياهن تهتناو ء«تقرتحاو اهيلالت يف تشالتف ؛هومس ءامس

 حيملتلاو حيولتلاو حيرصتلا نسمع أربملا سدقلا سيدقتب تبجتحاف ؛ةلاهجلا باجح اهبجحف

 .(5١صد) هيومتلاو هيزنتلاو

٠ 
 هلم



 يذلا وهو ؛مهعيمج نع جرخي الو «ةثالثلا ءالؤه نم ٌّدحاو سيل :فنصو
 مسقلا اذهو دوجولا نيع هنأ ثيح نم «ملاعلا يف ٍدقتعم لكل ٌلباق ىلاعت هللا نأ ملعي

 :نيفنص ىلإ مسقني

 .تانكمملا روص يف يلجتملا وه قحلا نيع :لوقي ٌفنص

 دوجولا نيع يف ةرهاظلا روصلا مهو «تانكمملا ماكحأ :لوقي ٌفنصو

 نيع يهو «نيرّيحتملا يف ةريخلا تشف انه نمو ؛هيلع رمألا وه ام لاق ٌلكو .قحلا

 ىّده ةريحلا نوك عم فقو نمو «راح ةريحلا عم فقو نمف «رئاح لك يف ىدهلا

 ىلإ باجحلا فشك دعب عوجرلا لاحملا نم نأل ؛عجري ال لصو نمو ءلصو

 .هب ملعلا قلعت دعب ملاعلا هلهجي ال مولعملا ذإ ؛باجحلا

 اذإف»:هلوق ىنعم وهو «ةمئادلا ةداعسلا ىلإ لوصولا لوصولاب اندارمو

 .ثيدحلا ؛هّرصبو هّعمس ٌتنك هتببحأ

 :كلذ يف اودشنأو

 ينائهلام ٌبرٌبح ىوس يملع هققحيةدبهل بخ لكو

 ناب نو حورب حور ةئلصو ٍناسنإلا ينّبحلا ٌةياغو

 : ٠ كَ سوم 2
 يناهربل در هريوصتو يسفن ْتفقلَك مب ْملعت مل هزوصأ 1 نإ

 :كلذ وحن يف اًضيأ اودشنأو

 ٌةدُوصَي لستقعال هللا هللا
 ُهرصحيواّنقو ُهَقلطُي عرشلاو

 ٌةدحاو ٌُنيعلاو نملف ْنك لاق ْنِ

 .لصألاب اذك )١(

 رشبلا ةروص يفهدبعي مهولاو

 روصلا رئاس يفُهَّنِبُي نوكلاو

 رصب اذ تنك نإ نكت مل ْنك ُنيع لب



 :لوقعلا ةريح يف اًضيأ اودشنأو

 احتيار يدهعلا ةحيار نحل

 اتعمس يذلانأب ملعان]

 ”ٌلوق ناك ٍرسمألا ٌرهاظو

 يلادب يذلا نيع لكشلاف

 يبرلوقءيشلاّتبئأدق

 هيف سيل ٌضحلملا ٌمدعلاف

 ءاضيأ اودشنأو

 مدسعل نسك ٍلئاق نسم ييجع
 ةلّليئتمِلقناكنإمث

 نمًةردق نك َلطبأ دقلف

 يِذلاو ليد لقعلل فيك

 الف عرشلا يف سفنلا ٌةاجنف

 اَتآاوهانأالإّتلقام

 اتفلخ دق هنم ْنُك ٍلوق نم
 اتنك تتنأرمألا ٌنطاسبو

 "[اتيأر يذلا ٌةوجولا وهو

 اًبدجوام كاذ نُكيملول

 اًعيَس نُكت مل نك لاقذإ
 ايفا تيمنا نوحكوأ نوما

 َمَئُكَيِر هلله يذلاو
 متدقيالانم ةوكلاو نكي

 ْمكحو اهيلع يلقعلاب لد
 ْمَدهنا يفشكلاب ٌلقعلا ُهاَبَب دق

 ”[مرسح] مث ىأر انايحإ كش

 ةولخلاب ةريحلا نع جورنخلا مهبلط رظنلا لهأ تاطلغ مظعأ نم نأ َمِلْعَف

 .ًادوجوم :هريدقت فوذحم ربخ ريدقتو عفرلاب لصألاب اذك )١(

 .(أ) نم طقس نيتفوقعملا نيبام )١(

 .مزح :(ب)و (أ) ين(*)



 الو ."[دهشي الو] لقعُي داوملا نع درجتلا نأل ءاّدبأ مهل نوكي ال كلذو «ةضايرلاو

 ءيشلاو «ناكمإلا هتقيقح هللا ىوس ام لك نأل ؛لايخ الو مكح نم ٌُلقع مه ملسُي
 .كلذ نع هللا ىلاعت ؛هتروص ىلع ناك ام الإ لقعتي الو :هسفن مكح نع لوزي ال

 :اًضيأ ةريحلا يف اودشنأو

 ده ويش نسر انتا قتيمفا - قيشو تيتو انتننا تحشل

 وتع ثدحأ للشضه انتأ اننيو- اننا تيبنأ لمبه ويتع ايبنق

 وهو هاموهوهالو انأو هان مانأوال

 ةهمنحل يمسي انتراضشتبأ  ”تّويظتاموسه نانكوشل

 ودح زدحه و امش التحف .٠ اكهت يخش عسسل ق احن

 :هل تلقف .ْكَبو هللا يف ةريح ا هنع تلاز نم لاجرلا نم :لوقي 5# انخيش ناكو

 نم ملعو «ةريحلا تلاز داوملا ملاع ريغ يف بلقلل ىلاعت هللا ىلجت اذإ :لاقف ؟كاذ فيك

 الإ هل لت دق ام نييعت ىلع ٌدحأ ردقي ال ذإ ؛نييعت ريغ نم يلجتلا كلذ ردق ىلع هللا
 ليخت هبحص داوملا ملاع ىلإ يلجتلا اذه نم عجر اذإ مث هريغال ٍةدام ريغ يف ىلجت هنوك

 .ىلاعت قحلا يلجت

 نم طبض دق هنأل ؛اهيلجت يف ىلاعت هللا فرعيو الإ اهلخدي ٍةرضح نم اف

 كلذ دعب هلهجي الف رخآ رمأ يف لّوحت دق يلجتلا نأ ٍمّلعَيف :طبض ام ًالوأ هتفرعم

 دعب هنع بجحناف «يلجتلا اذه ٍدحأل ىلجت ام ىلاعت قحلا نإف .هنع بجحني الو ءاَدبأ

 .اذبأ كلذ

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

 .هركني ملف اًدِّيقم لايخلا ةروص يف ىلاعت قحلا ىأر اًناهيإو الع كلذ لبق اهفرع نأ
 مولعم ال ناك اذإو «هللا الإ مولعم ال نأ ىري ٍذئنيح هنأل .توكسلا الإ هعسي ال نكل

 .(ب) نم طقس )١(



 !رومألا بسني فيك الو !لوقي ام ّدحأ يردي الف هللا الإ

 :داوملا ملاع ٍلجت يف اودشنأو

 الهجنأب اناهرب ناكر حيملو ٌهُقلاخهللا َنأٌغلعيَلاق ْنَم

 ًالِقَع نم دنع هيف مكحلاوهاذك ةفرعم ِكاردإلا كرد نع ٌرجعلا
 .ملعأ ىلاعت هللاو

 لصف

 ةينابرلا فتاوهلا ةلمج يف

 َكَبَك مهبرب مهتفرعم لامكب قلخلا لهجب ةرعشملا

 ام اًريثكو ءاهريغ وأ ينج وأ كلم نع ءانريغ عامس نع انغلب وأ «هانعمس امث

 نم ال ؛ماهلإلا قيرط نم نونعي (ير نع يبلق يِنئَّدح) :مهوقب موقلا هنع ربعي
 «ينملكو ينئدح نيب قّرفف ,مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومل عقو (ى «"ميلكتلا قيرط

 دشنأ دقو ه قيدصلا ركب وبأ انديس لئاقلاو .كاردإ كاردإلا كرد نع زجعلا :لوقلا لصأ )١(

 :ًالئاق يقيدصلا يركبلا ماقملا نم هت يبرع نب نيدلا يحم يديس ربكألا خيشلا

 كاردإ كاردإلا كرد نيسعزجعلا هقلاخلًاكاردإ مار ئرسمال لف

 ُكاَّرد نمحرابملعلاةياغل 9 ىقفوهف ءاّرغلا ةريخلاب ناك نم

 كارفإز كيج هتفاف نإتتجفا ؛ .”ةتنققمتالا قىكنبا ششجتف ياو

 كالتنا كشتإ وس لوف هةياحرتص نست ننس قيقعللا هلرو نه رسكلاو

 هناويد يف اهرظناو

 هللا لوق قح نم هنم رخسي يتلا ةيفوصلا ةداسلا ةرابعل عنتمملا لهسلا حرشلا اذه ىلإ رظنا (1)
 :تارجحلا) 4 ْمُجِم اريَح أوُنوُكَي نأ ْئَسَعِرمَوق نِم مْوَق ْرَكْسَي ال أوُئَم اء َنيِذْلا اهياكي 8:هيف ىلاعت جدر 2 تس كجم و ه“صو مو هم و معرس كر دل لم علو :

 هزم



 .مهفاف

 هبلق قطن عمسي نأ ٍةرتف للخت ريغ نم ركذلا ىلع مواد اذإ ركاذلل عقي ام اًريثكو

 عيمجو «تاتابنلاو تادامجلا عيمج قطن لب .هلك هدسج قطن عمسي لب ؛هعمسي

 .ٌحيحص اهريغو «تادامجلا نم هعمس نّمع ركاذلا اذه هعمس ام لكو «تاناويحلا

 اًحور نوكي دقو .هركذ نم قلخي الم نوكي دقو .هبلق نيع قطانلا اذه نوكي دقو
 .همزلتسي

 تلقو) ؛(قحلا يىللاق) :*2«تابطاخملاو فقاومل» بحاص لوقي ام اًريثكو

 لكو ءاًظفلو ًالاح هللا ريغ دوجولا يف الئاق ْرَي مل هنوكل وأ «هانركذ ام هدارمو (هل

 ىوعد كلذ نأ مهمهوتل ؛نيرصاقلا ةرضحب كلذ متك يغبني نكل ؛ٌققح ٌملع كلذ

 .همّلكي قحلا نأب هنم

 لهأ هللا لهأ نأل ؛رمألاب هفيرعت يغبنيف لئاس ماقملا اذه بحاص لأس نإف

 هناهيإ يف اًددرتم ناك نإف َكْقق هللا قيرط لهأ هلوقي اب ائمؤم لئاسلا ناك اذإ .ءقدص

 نإف ؛كلذل ٌةيلهأ هدنع تسيلو ءاًعرش هتعاط همزلت ال نمم ناك اذإ هنع تكس كلذب

 ةمأ لك يف»:ْي هلوقل ماهلإلا سفن وه ًالهج نيرخاسلا ءالؤه ىلع ةيفوصلا ةيريخ هجوو ١(.

 .«رمع وهف يتمأ يف مهنم دحأ نكي نإف ,نوثدحم

 «رابجلا دبع نبا وأ «هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ يديس ماقملا يدمحملا ىلاعت هللاب ملاعلا وه )١(

 لباب يحاون نم ٍدلب هرْفِن ىلإ ةبسن 5# يرفنلا هدج فقاوم عمج يذلا هديفح مسا نيبو هنيب هباشت
 «فقاوملا» باتك بحاص ءرصمب شاع هنأل ؛يرصملاو يردنكسلاب بّقليو ؛ةفوكلا ضرأب

 ء«ها0 5 ةنس هب هللا انعفن يفوتو «عبارلا نرقلا لهأ نم مهتاداسو موقلا رباكأ نم ءروهشملا

 .رصمب قوت اهبر هنإ :لاقيو

2 
 ي.دعر



2 

 اهل لوقيف ؛يَِقْشَت دقترلا نضال :لاونتب مف كلدزا نحت هللا ءاكدإ تكي

 .لاثمألا نم كلذ ريغو «دتولا هب 0 يذلا قاقدلا ينعي د نم ل :دتولا

 "4 َدُأَوأ ٍنْيَسْوَق َباَق َناَكَف (2) َدَتَ انَد مت 9:ىلاعت هلوق ىنعم مهف نمو
 ؛ىرخألاب تلصتا اهناكم تقراف ىتم ملاعلا يف ةروص لك نأ فرع «(4 ,4:مجنلا)

 طخلا ناتروصلا نيب ناقرفلاو ءسوقتلا رهظأ اًسوق نيتروصلا نم ٍةروص لكل نإف

 (ملف ,هرمأ ةروصل انرهظ مث «ةدحاو ائيع رمألا ناكف «نيفصن ةرئادلا مّسق يذلا

 اذه نيع يفو .هل ناك ّرلعلا نأل ّلدت دحاولا رمألا نم ناك نيرمأ مكحلا راص
 ؛اًجورع هّوند ناكف «هيلإ ! لد نم ىلإ ٍذاَدَت رحألا نم ناكو ءرخآلا رمألا وتد ُّلدتلا

 لك ىنادت امو .رخآلا اذه َمْسِق ناك يلغّسلا نأ اًنَمَلعَأ هيلإ رَحآلا رمألا ٍلدت نأل

 (منأكف ءابيرطق نيب لصف ال ٌةدحاو ةرئاد :ناك اى ٌّرمألا عجريل الإ رخآلا نم ٍدحاو
 .ةرئادلا يف ميسقتلا بجوأ يذلا طخلا ةلازإ يف نايعسي براقتلاب

 يل اهمصنف نيفصن يدبع نيبو ينيب ًةالصلا ٌتمسق» ميسقتلا عضومف
 ."لأس ام يدبعلو ؛يدبعل اهّفصنو

 يهلإلا رمألا نم ءامسألا نيب لباقتلا رابتعاب يئامسألا برقلا ماقم وه :(ب) شمابب ءاج )١(

 داحتالا وهو «ةيلباقلاو ةيلعافلاو جورعلاو لوزنلاو ةداعإلاو ءادبإلاك دوجولا ةرئاد ىمسملا

 الإ ماقملا اذه نم ىلعأ الو .لاصتالاب هنع ربعملا ةينينثإلاو زيمتلا ءاقب عم قحلاب [يرابتعالا]
 زيمتلا عافترال 4 ْْدَأْوَأ )لوقب هنع ربعملا ةيتاذلا عمجلا نيع ةيدحأ وهو 4 ْْدَأْوَأ ) ماقم
 انتبثأو ىهتنا .تافيرعت اهلك موسرلل يلكلا سمطلاو ضحملا ءانفلاب كانه ةيرابتعالا ةينينثإلاو

 فصوو .قولخملاو قلاخلا نيب ًايقيقح داحتا ال هنأ ىلع ًاهيبنت نيتفوقعملا نيب ةيرابتعا :ةملك

 ناكف ةينينثالا ال ةينينثإلا عافترا اهب دصقي هلعل ةيرابتعا اهنأب ةينينثإلا كلذ دعب ةيشاحلا بحاص

 .يدوهشلا يرابتعالا وه اهعافتراو قحلا يه ةينينثالا نأل ,ملق قبس

 يئاسنلاو )30١/0(. يذم رتلاو «(175/1) دوادوبأو .(595/1) ملسم هاور (0)

10/0 ). 

 يون
 «جيم



 .ناك اي رهاظلا رمألا دوعي ىتح ؛ةمسقلا هذه ةلازإ يف الإ ٌلاؤس دبعلل امو

 رمألا ْعَجَري ِهِيَلِإَو ) :لاقف ؛«لأس ام يدبعلو»:هلوقب هلاؤس ىلإ قحلا هباجأف

 .هنع دبعلا زيمت نيع الإ سيل ةرئادلا مسق يذلا طخلا نأ َمِلُعَق (17*:دوه) هلك

 زييمتلا نيعت املف ءاّدبع هب دبعلا ناكو ءاَهِإ هب ناك يذلا هجولا نم هدبع نع هزيمتو

 فصوو ىلاعت هنع باجحلاب انفِصْوَو همكح طخلا رهظأو .نيوكتلاب لاصتالا عقوو

 اب انملع ٌدعب مث .هيلع ناك ام ىلإ رمألا عوجر ديري هنأ انمِلَع ءانيلإ لوزنلاب هسفن

 يذلا انّرصبو هب عمسن يذلا انْعْمَس هنإ هسفن نع لاق ءانققحت هب ب انققحتو انملع دق

 لصولا اذه يف ٌتبثأو ءانسوفن نم اهدجن ينلا ىوقلا عيمج انل ركذو هب رصبن
 طخلا هتبثأ يذلا نأل ءلصفلا لبق هيلع ناك ام هيلإ رمألا عجر ام هبُشُي الف «"اننايعأ

 ةمسقلل ٌةلباق ةرئادلا نأ انملع دق انأل ؛قاب هرثأف طخلا لاز نإو .لوزي ام مكحلا نم

 ٌتاذ ابنأ اًّنم ملعلا لوزي الف ةرئادلا تلصتا اذإف ؛كلذ ملعن نكن ملو «كش الب

 .اهيف هتضرف زيح يأ نم نيمسق

 فاصتاو قلخلا تافصب قحلا فاصتا نم ةيهلإلا رابخألا يف درو امل كلذو

 قلخلا مزال نم لهجلاف هانضرف يذلا برقلا اذه لك عمو «"”قحلا تافصب قلخلا

 قح هوفرعي نأ مهافطصا نيذلا هدابع نع سبح دق ناك اذإ ىلاعت قحلا نإف .نيعمجأ

 يه لهو كندب يف يتلا كسفن ربدت فيك :هل ليق ول نمم ءمهريغب فيكف هتفرعم
 اذه هب كّرحتي يذلا دئازلا لهو ٌةجراخ الو ٌةلخاد ال وأ هنع ةجراخ وأ هيف ٌةلخاد

 نيريثكل وأ ٍدحاول له ؟عجري اذامل ركفتيو ليختيو رصبيو عمسيو يناويحلا مسجلا

 .هل ًادابع اننوك تبثأ يأ )١(

 |مب هباشتملا ليوأتب ذخألا عم اهنيعب ال تافصلا سنجب قلختلا نيعضوملا يف فاصتالاب دارملا ١

 .ةلثاملا نع ىلاعت قحلل هيزنتلا قفاوي



 نع ًالضف كدلذ ىلع ةيلقعلا ةلدألاب هبلاطتو '"رَهْوَج ىلإ وأ ضَرَع ىلإ عجري لهو
 اًدوجوو ًءاقب حاورألل نأ لقعلاب فرع الو هاّربأ اّيلقع ًاليلد كلذل دجو ام ةيعرشلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاف .توملا دعب

 :قيفوتلا هللابو لوقأف كلذ تملع اذإف

 :يهإ فتاه

 نم ىفخأو ءرهاظ لك نم ٌرهظأ انأو ءيتاعونصم نم َء ين ّلع لدتسي فيك)

 ٌزعلل ًةغل يدابعل ُتيدَبأ ولو هوسفنب هيفرعم نم ِءيش لك ىلإ ٌبرقأو «نطاب لك

 تركت تورم نات مف يدنا ولو ؛فراعملا ٌتسردو ماهفألا ٌتفطخل

 .(فراعملا

 :رخآ فتاه

 ؤلوَدَهَشُي يف لدم الو !ْحلَعُي ءىشب ثندل اأو ءىفب هلع لَدَبَسُي فيك)
 .(هيِبّش ال انأو «لثاهتلا عقيف «ةّيئيشلا يريغ عم ينّتعمجلا اًئيش تنك

 :رخآ فتاه

 انأ ال ُنإف دبي مل يذلا يفّرعَت لمّتحَت ال يدابعل اَهُيَدِبَأ يتلا تاَقّرعَتلا عيمج)
 يدابع ُهَمِلعام لكو «ملعلاك انأ الو فّرَكَتلاك انأ الو «ملعلا انأ الو ءفّرعتلا د

 .(روثنم ٌءاَبه رهف مهماهوأب
 :رخآ فتاه

 يِدَحُب الف ءانأ هفرعأ يذلا برقلا وه سيل بْرَقلا نم يِابعل ُهَنكَّرَع ام)

 .ناسنإلل ةبسنلاب كحضلاك هريغب ماق ام ضرعلاو هسفنب ماق ام رهوجلا )١(

 هيجل
 «ياصت



 يذلا برقلا نأ كلذو ءاوُفَرَع يب ٌقِيلَي اك يِفّصو الو ءاوفَرَع يبرق الو ءاوفَرَع

 ٌبرقأ انأو «ةفاسم الب ٌديِعَبلا ُبيِرَقلا انأو «ٌةفاسم هوفرع يذلا دعُبلاو «ٌةفاسم هوفرع

 .(قطن اذإ هقطن نم ٍناسللا ىلإ

 :رخآ فتاه

 يِدابِع يِعَذَي فيكو .دوجولا عيمج نم اًنيش ٌرَكنأو «نَرَكنَأ نم يَِلِهَج)

 اهبو ءاهنم نوذّرعتيو «يييبوُبر نوٌُركُي !ةرخآلا يف مه تلت اذإ انأو يتفرعم

 نحن اهو .كنم هللاب ذوعن :يلجتلا كلذل نولوقيو ء.نورعشي ال ْنِكَلو ءنوذّرعتي

 «ةيبوبرلاب يل نوٌرِقيف ميدل يتلا ةروصلا يف مهيلع ٌحرخأ ذئنيحف ءنورظتنم اًنيرل

 مهدنع تررقت يتلا ةروصللو «نودباع مهتمالَعل مهف «ةيدوبعلاب مهسفنأ ىلعو

 .نودهاشم

 يندبع هنأ ىوعد هل ٌحصي فيكو ٌروُز هلوقف يندبع هنإ مهنم لاق نمف

 «نثو ٌدباع وهف ةروص نود ةروصب يديك دقف «ينّركنأ ةرخآلا يف هل ُثيَّلجت امدنعو

 .(يِنَفِرَعَي ل ينرُصحي مل ْنَمو ءينرُصحي م يدي هي / نإو «يل ٌدِحاج وهو

 :رخآ فتاه

 ٌرَفسُأو ءيهجو ٌكنع َبِحُح امد اًنيثم ةيؤرلا يف ِنَرَت ملو اًدباث ٌكسْفَت ّتيأر ىتم)

 ةارو ودي ادب اَُك لعجت م نإو .ٌكنع ىَراوَت امو كل اَدَب ام رظناف .ٌكُّهجو كَل

  ينَرَت ل اذإو ءِنَرَث مل لع غمتجت مل اذإو َِلَع غمتجت مل خلفت ملاذإو خلفت مل كرهظ

 .(يب نكت

 :رخآ فتاه

 نكل ءرخآلا هجولاب ٌكَتاذ رظنتو وجوب ينرظنتل الإ نيهجو كل 000 م١



 كلذو ءاهيلع َكَهبََأ ةفيطل انه نأ ريغ ءرخآلا نع َتِْغ هيلإ ٌتهَجوت ٍدجو يأ عم
 .كهجو نعو يهجو نع َتِبِغ ٌكهجو ةدهاشم ىلإ تهّجوت اذإ ٌكنأ

 ءاهيف شَحوتست :ةرضحلا يف اًبيرغ ٌترصف .َكهجو ٌكنع ىف ّيلإ َتبلقنا اذإف

 ٌتكرتو يهجو ىلإ ٌتهّجوت نإو .هدجت الف هب ٌسْنأت تنك يذلا كهجو ٌبلطتو

 .ياّيإ الإ ٌةوهشم الو ءيريغ ٌسِنْوُم كل نكي ملو .كيلع ٌتلبقأ كهجو

 اًسينأ يِنتد جو ُهنم ٍناسنإ لكل َّدب ال يذلا صاخلا بالقنالا يلإ ٌتبلقنا اذإف

 «سنأ ىلإ اًسنأ َداَدْرَتف ءيضاملا َكَسْنَأ ركذنتو ؛يئاقلب ٌتحرفف ءاّيحاصو اًسيلجو

 مُّظَحَيف ةدحاو ةروص يف نيهجولا نيب عمجتف ٌةدقفت الو ٌكتاَّذ هجو يدنع ىّرتو

 م ٌكنإف ءيب ال يريغب وه امنإ رورسلاو حرفلا كلذ لك نكلو «”رورسلاو جاهتبالا

 .(ىنعم انأ الو مسج انأ ال انأو «ينفرعت

 :رخآ تنتاه

 لإ يهتم اهلك فزاسلا ةياهوركو فرويد ةدردملا لع قاعات لك)

 .ةين ِلَئِمَك سيل هنأب يلٌدهشي يَِقرعم ىلع هب ُلدَتسُي ءيش لك نإف «يب لهجلا
 ولو .هسفن ُهَُلالد ىدعتت ال ملاعلا يف ٍءيش لكو «ةتفرعم ٌةياغو ٌكملع ىّصقأ كلذو

 .(يثم برقلا ٍبِتاَرَم ىلعأ يف علب

 نجس نم طسبلا هراوب سفنلا قالطنإ وه رورسلا :هب ادعو ههذ افو دمحم يديس لاق )١(

 :هتقيقحو ءبولطمب ٍرفظ وأ هوركم نم زوفل اّمِإ ؛هقدص نظلا ىلع بلغي ِرّشبم ٍريخب ضبقلا
 ضيقنلا هزييمت لمتحي ال يذلا وهو ٌيدوجو ٍدهاش حيحصتب تبث سأيلا فوخ نم ٌّيعطق ّنامأ
 مدعي اقزيسم رحت لك الذب دبع ةزدوتعلا لوو نيكمتي قلق :ةةراعو «حراخلا ق الويكجتلا 3

 هل (08:سنري)ا 4َنوُعَمْحصامَ ردح َوه أوُحَرْفَتلَفَكِلَدَق ) ءصصخملا نع ينغتسملا تباثلاب

١ 



 :رخآ فتاه

 هباهبت كك ٌتثش اذإ انأو !هحلعب َنلَع ُمكحيو يِتْقرعم ٌفراع يِعّذَي فيك)

 ال ْنَم ناحبس) :لوقي يذلا الإ يب ٌفراعلا سيلو ؛ٌتملعأ هب امب ٌتلهجأو ُتفَّرعَت

 ؛يراونأ نم ٌرون يه امنإ فراعملا نإف ؛(ٌتامولعملا ُةملعت الو «ٌفراعملا ٌةفرعت

 .(يتاملك نم ةملك يه اهنإ تامولعملاو

 :رخآ فتاه

 ءيِراَوِجو يمد يف ْنٌكَت يإ الإ كتيب لخدت الو .ّيلإ الإ كتيب نم ْحُرْحَت ال)

 نع ْبهذاف «ماهوألاب يِتَقِرَعم ُكَردُت الو ,ماسجألاب َلع ُلَخدُي ال هنأ ملعاو

 .(يتقرعمل َتْحُّلَص يناعملا نع تبهذ اذإف «يناعملا نع بهذت ءامسألا

 :رخآ فتاه

 قيد 2و ول معشسو 5 1 2
 «ليختم روظنم لكو ؛ٌروظنم فنتكُم ةهج يذ لكو «ةهج وذ هيلإ ٍراشم لك)

 . (يِنَقرَع ف ّيإ َراشأ نمف ذ ٌموهفم مولعم لكو ٌمولعم ٍليَخَتُم لكو

 :رخآ فتاه

 يبيب ّنوكتف كل يتيالوب َكْئَمَلَع َكْئَمَلَعَأ دقف ٌكرمع يف ةرم ولو َكيلإ ُتفّرعَت اذإ)

 .ءيش لك َنيبو

 .لع الو اًمسا ٌكنيبو ينيب كلذ دعب لعجت الف

 ءيْنَع كلذب َبجتحت الثل؛ مولعلاو ِءامسألا نم كل ِهيِدبَأ ءيش لك خرطاو

 ٌكيلإ يفّرعتو .كّباجح كتتفرعمو ؛كباجح كّملعو .كباجح َكَسفن نأ ملعاو
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 ْغّرفو ءءيش لكل ٌركذلاو ءءيش لكب َملعلاو ءيش لك َكبلق نم جرخأف

 .ناعمتجي نيدضلا ىرتو ؛ءيش لك ىلع لصحتو لإ ٌرظنتل ؛ءيش ٍلك نم َكَبلق

 .(ًةركن ُهتفرعم ٌفراعلا ىأَرل ةمظعلا تايآ تدب اذإو «قيقحتلا مالعأ ٌردُب كلذو

 :رخآ فتاه

 مل نإ كنإف .ىّوِسلا جرخي ىتح ؛َكَبلقو ٌكَهَجو ٌّضغف ىوسلاو يِتَيأَر اذإ)

 َتنأ الو يل ٌكملع امف ينرَت مو يوسا َتيأر اذإو ,ىوسلا ّيِقَبو ٌتجرخ |ههضغت

 َتنأف ءكنع ُبيغأ الف ءيدحو يي ّقباو «ةيعملا ٍقلَأف ءيش لك عم يتّتيأر اذإو ءيِدبع

 .(باغ ْنِم ان امو ؛ٌكتَلاَض انأو ىبَلَطَم

 :رخآ فتاه

 لكل نأ ملعاو ءْكِلْبَت ؛يوسا َقراَمُت الف ينرت مل اذإو «ينرّتساف ييَتيأر اذإ)

 ٌقُرَفَي مسالاو مسالا نع ُقْرْفَت ءامسألاف ءاّمزال اًسا مسا لكلو ءاّمزال اًمسا ءيش

 .(ينفرعي مل ًةدحاو ةيؤر نيدضلا ِءارو نم ينري مل نمو «ىنعملا نع

 :رخآ فتاه

 ال ٌرهاظ انأ .هب ٌكُتذخآ لعفت مل نإف ءِنَرَي مل ْنَِّمع ينرثساف ينتيأر اذإ)

 انأو هٍةلع ُمال هيلع ُتفطعني اً الو ؛ىرأ نأل الو ؛ىرأل الو هيفنل الو ءروهظلل

 ٍةينيأ الب ءيش لك يف انأو .يفالو ءايف الو أل الو الو ءنعالو ءاًرعال ؛ٌبيغ

 ٌتسل ينأ ملعاو يف يه الو ءاهيف ٌتسلو «ةلصفنم ةيلحم الو .هيف ةيثيح الو ؛هنم

 .(!لعف تنأو



 :رخآ فتاه

 «نوكلا ءارو نم فقف «هفراعم عيمج نع ُُيفأ الإ بلق ىلإ ًطق ٌتفّرعت د ام)

 .(الهاج لهجلا َدجَت ٌلهجلا لأساو «يب الهاج ُهّلك ّنوكلا َدجت يّنَع هلأساو

 :رخآ فتاه

 ٌكَتعَمَج ىتمو ,باجحلا ٍةَّضرع يف تنأف ًالعف وأ ًالوق كيلإ لوسرلا ناك ىتم)

 َكريحُت فيكف ءاَهِسفن نع َرِِحُت نأ ٌةزجاع فورحلا نأل ينم َبَرُق الف َنلَع لاوقألا

 ال ٌنطابلا انأو ءرهاوظلا ترهظ امك ال ٌرهاظلا انأو ءءاشأ نمل دع ٌرخمْلا انأف ! يع

 يترضح نأل ؛نورحلا يفال ٍفورحلا ِءارو نم يب ٌكملعو ؛نطاوبلا ِتنُطَب امك

 نع جرخت دعبلا نم جرخاو «لهجلا نم جرخت ملعلا نع ُحرخاف .«فورحلا فرحت

 .(هللا ىرت برقلا نم جرخاو ءدعبلاو برقلا

 :رخآ فتاه

 يش َّلَع مج. ال هنإف ؛اهلك ٍتافصلاو ٍلوّصفَلاو ٍلوُصَوملا نع جرخا)

 «ناعمتجي ال رخآ اًئيشو ينأل ,ينع نيدعبألا ٌدعبأ كنأ ملعاف ييفن َكُنيَرَأ اذإو ءاهنم

 فرع كرم انا هفسراعا دعوا هلجنت فاش

 :رخآ فتاه

 الو كلامش نع الو كنيمي نعالو ٌكتحت نم الو ٌكِقوف نم نوكلا ٍلعجت ال)

 ّمثف ِهِلْيَق نم ٌرظناو ءَكِتاغل نم ٍةغلب هنع بعت الو «”كدجو يف الو ,كملع يف

 عطتستب 7 ام نود عمي يضراعب نسينلا لملتا وه اولا: :هب اًنعو ه5 افو دمحم يديس لاق )١(

 سفنلاب موقي لاح : هتياغو ءدقفلا رانب سفنلا قرحت اًناجشأ ريثي ٌدكذت :هتقيقحو «هنع هيلع ريصلا

 .ها نسحلاو حبقلا دوهشب اهيف لقعلا ريثأت نم اهعنمي
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 الو ملعب لع لخدت الو كدحو لخداف لع ٌتلخد اذإف .ٌتدَعَب ايف ٌتوند فيكو

 «باجحلا سنج نم ليلدلا نأل ؛ينفرعت الو نْدَجَت الف كلذب ٌتلخد نإف «ةفرعم

 نكي مل ْنَمو ؛هيلع ّلَد ام ةقيقح نع بجتحا هباجح سنج نم هليلد ناك نمو

 .(هيلإ لصي مل هيلإ ىلاعت ٌنحلا ُهَيِذاج
 وى

 :رخآ فئاه

 ال يذلا يِتقَمو .هيلإ رظنأ ال يذلا يباَجِح كءاج دقف ليوأتلا كءاج اذإ)

 ملعاو «ءاملعلاو مولعلا قرحأ ٍةدهاشملا نع رداصلا ُملعلا كءاج اذإو .هيلع ٌفطعأ

 ةنسلأ ىلع ييبفن ىلإ ُهّبفَضأ امو «يتافصو ينايآ ىلع هلقع َمَّكَح نم يب نمآ ام هنأ

 .يلسر

 نمآ اف َلّوَأ نمو ,مهوقعب ال «(187:ةرقبلا) « ىبأوُتيْؤُيَلَو » :الإ تلق ام انأو
 لّيِح نم كلذف يبيزنت الإ ليوأتلاب ّدصق ام هنإ لاق نإف «يب ال هلقعب الإ ًةقيقح

 .(ةعبات ال ةعوُبَتَم نوكت نأو ؛يتيبوبر ةعزانملاًهّبُحو سوفنلا

 :رخآ فتاه

 امو .دودحلاب يِدَعُب فرع ْنَم يِنَفَرَع امو .دودحلاب يرق َفَرَع ْنَم ينَفَرَع ام)

 .(ءيش نم ّيلإ ٌبرقأ ٌءيش

 :رخآ فتاه

 يذلا ملعلا نم ُجرخاو «خرختف لهجب الو ءلهجتف ملعب ّلَع لخدت ال)

 .(يندجت «ةركنلا اهدض يتلا ٍةفرعملا نم جرخاو ؛لهجلا هدض
 وى

 :رخآ فتاه

 ٌدادتما هنأل ؛هل ةياهن ال ٌءالخلاو ءناوكألا ءارو نم يل ًةبلاط اَهِلُك ٌناوكألا)



 مهل ليبس الو ؛يقفرعم الإ هيلع نوّرقتسي ٌركرم يقلخ سيلو ءمسج يف ال .مُهَوَمُم

 «نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبأ ٌروتسم (ّئاد يل مهنم ٌبلطلاف ؛يتفرعم ىلع فوقولا الإ
 .(!َّيف ةريخلا فيكف ٍقولخم يف مهتريح هذه تناك اذإو .لوقعلا هيف ريحت اذهو

 :رخآ فئاه

 دجولا ٍقلأو «ةرابعلا ءارو ىنعملا قِلأو «لرهظ ءارو ًةرابعلا ٍقلأف يننّتج اذإ)

 ٌكدحو ييَّقلاف ءكنم انأ الو ءيّنم ٌتسلف ادب امم ءيشب ينتثج نإف ؛ىنعملا ءارو

 جورشخلا ٌبلطت نأ يتفرعم ماقم يف َكّيمَكأ اذإ ذحاو يئاَقلل ُبّماتت فيك َكْنِلَعَأ
 .(ًةدرفم اًدان كل ٌتَدَقوُأ ٌتجرخ نإف ؛هنم

 :رخآ فتاه

 متيضر نإو ءينومتفرع |مف يتفرعم نع ٍنوُنَأست متعجر نإ :نيفراعلل لُق)

 هب ٌتربخأ ام ريغب يتفرعم يف اومّلكتت نأ مكاّيإو ءيئم متنأ امف متفرع ام ىلع رارقلا

 .(نيرئازلا ماقم ىلإ نيفراعلا ماقم نم اوجرخت هيف متنأ

 :رخآ فتاه

 نم ُبريي امك ٍةفرعملا نم بره يب ّقّلعت هنأ ىعّداو ٍةفرعملاب ٌفراعلا قّلعت اذإ)
 .(هاوعدب ينع باجح يف وهف لإ لوصولا ىعَّذا اذإو «ةركنلا

 :رخآ فتاه

 لك نم هاوح امو «هتلمحو ّسرعلا مهّدحأ َدهشي نأ يب يِقتلََح فراعم ىلعأ)

 .(رصبلا حمل يف هرسأب اعلا قرتحال يباجح َمِفُر ولو ءكلذب يّنع
 هلام م



 :رخآ فتاه

 هملع نم ٌعّرفتي ىتحو ّياَّوسس نم غارفلا دعب الإ ٍدبعل ةيالولا ودبت ال)

 اًمانصأ ةفرعملا ىري كانهو .توربجلا ةرضح يف ِتْهْبلا َماقم لخديو هيفرعمو

 :رخآ فتاه

 ملع ةياغو «يتفرعمب ٌطيحي ال ةبوقع ٌلوسرو «يتفرعمب ُطيحيال ٍةمحر ٌلوسر)
 .(هوُلِهَج ام انأ الو ءهوُقَرَع ام انأ الف «ٌلهج يب ءايلعلا

 :رخآ فتاه

 نإو !مّلعُت ال ملاعلا ىلإ يتبسنو !ُفَرَعُت ال يتاذ انأو يتبقارم ٍدبعل حمصي فيك)
 .(انأ ال ءايشألا بقار اَّنإو «ينبقار |هف اًهبقارو يرهاظم َءايشألا ٌلعج

 :رخآ فتاه

 دّبعتت مل ىَّوّسلل رت لاذإف ءاّمكحو اًرثأ ىوّسلل َتيأر ام ىَّوُسلا ٌدبع َتنأ)
 .(ةّتبثأ ىتح ةئوحم ام كنأل ؛”هل ٌتابثإ َكّوحم نأ ملعاو ءياَّوِس

 :رخآ فتاه

 .(وُدبَيال هيف ًةفرعم ال ٌلهجو هوُدبَت ال اهيف لهج ال ٌةفرعم)
 :رخآ فتاه

 ال نم ىلإ يِِفَّرعت الو ءيثم ٌعمسيف «كدنع يناَري ينفرعَي ْنَم ىلإ يِنَفّرَع)
 هلسف يّنع ٌدحأ كلاس اذإو هينُرِكنُيو يم ٌممسي الف يناَري الو كاري «يناري ينفِرعي

 .ِتَبْنُي الإ نوكي ال وحملا نأل ؛ىوسلل تابثإ يأ )١(

 شرك



 تقلغأ دق ينإف «هيلإ يِنفّرعُت الف اهفرعي مل نإو «هيلإ يِنفّرعَف اهفرع نإف .هسفن نع

 .(هتود يباب

 :رخآ فتاه

 .(اهفرعت يتلا ةملظلا الو .هفرعت يذلا رونلا ٌتسل)

 :رخآ فتاه

 ,راهنلاو ليللا ٌعمتجي ال امك روُثلاو ةملظلا ٌممتجت الو «ةملظلا َتنأو ٌروثلا انأ)

 .راهنلا َرث مل ليللا تيأر نإو «ليللا رت مل ٌراهنلا تيأر نإف

 كنّكمُي الو ءِنَرَّن ل يٍقلخ تدهن نإو «يقلخ ّرت مل يِنتدهَّش نإ كلذكو

 ّتنأ يذلا كرون نأ ملعاو .هيف دوهش ال ٌملع يِيَّيعَم نأل ؛اَدبأ يقلخ عم يِدوُهّش

 ٌلظلل ٌرهظ امل رودلا َتنأ تنك ولو َكِتاَذ نم يِنهجاوُي ام ثيح نم وه (هنإ هيلع

 2 و 2 7 ُث و ظ
 ٌرونلا تنأو ءلظ الب ٌرونلا انأف ءانأ تسل َتنأو «"ةبهْذُم انأو ءٌرونلا انأف

 َتنأ الف ءامدخأل صَلَخَتَت الف ؛مدعلاو ٍدوجولا َنيِب ٌتنأف «كناَكمإل جرتمملا

 ولو ءاقح تنكل مدعلاب ٌفِصَنت ال اًدوجوم تنك ول ذإ ؛ٌمودعم َتنأ الو ٌدوجوم

 دقف َكّلَظ نع تضرعأ نإف ءالاحم ٌتنكل ٍدوجولاب َفِصّنت ال اًمودعم تنك

 َكّبرو «ٌَكهلإ نأ ىلع كل ليلد ال هنإف ؛يِنَفِرعَت ملو يِنَلِهَجو ٌكِناَكمإ نع ٌَتضرعأ
 يلع كدب ارا زا راس الا كلم ةووش وهز «تامه رو كاك الإ ككجرتو

 ام َلَّمَجَتف يّنَع َكِمُي اًرظن َكّلظ ىلإ زظنت الو «لهجلا يف َحَقَتف ؛اَنأ ٌكنأ يِعَّدتف

 ةههكو قدحاولاب ندهشتل الإ نينيع كل ٌتقلخ امو ٌةراتو ًةرات نّكف «هل كتقلخ

 .هركذيس امك هلظ دبعلا دوهشب كلذو «ةقيقح ال ارابتعا هبهذم يأ )١(

١1١ 



 .(ىرخألاب َكّلَظ

 :رخآ فتاه

 يذلا لوألا قولخملا ىلإ ِهلقعب ٌقرتيلف دوجولا يف يدحو لعافلا انأ نأ هيلع ٌلِكشأ
 ."قلخلا يف يِكيرش ناك نَم رظني ُفقيو ءانأ الإ ٌدوجوم نكي ملو ؛ٌقولخم ُهمّدَقَتي م

 نع ٌنوكتتف بابسألاب ال .بابسألا دنع ءايشألا ٌقلخأ يذلا انأف ٌةلاَكشإ لوزي

 ٌكّسفنف :يل لقت الف «رئاطلا يف َنيوكتلا تقلخ يسوع يف حفنلا ٌتقلخ : :يرمأ

 ينبطاخي امو «ةققاحملا ٌلبقت ال يترضح نأل ؛لعفت ال وأ لعفا :ٌكلوقب ٌتبطاخ نذإ

 يف هيلع مولعملا وه ام الإ ٌتملع امو «ٌتملع ام الإ ٌتقلخ امو ءٌتقلخ ام ىوس

 .ىهتنا (هسفن

 :ةرضحلا هذه يف اودشنأ مهنأ ةريحلا لصف يف مدقت دقو :تلق

 اهات ابا الإ سلق اب .* "انهار ىذا ةتيسعياز ويلف

 انددجو ايلا مك لوزحلا . يول وتنف فشلا توجت ونت

 امكن حك 1 ناك لافذإر .. يتسويس عنب ملحن نيكك 1 وجا

 اس تنفا نون را ةوسكلا ٠ .:ةكسسم تنبح ءىت نان

 :اًضيآ اودتكناو

 مث كيلة ليقف يذنلاو مدعل نك لفئاقل يسيجع

 ُملعناكامنوكلاونكيل هلليق ملف ناك ْنِإَعف

 .راكنتسالاو يدحتلل يئاشنإ بولسأ 2؟قلخلا يف يكيرش ناك نم# :هلوق(١)

 سدحي
 هلكت



 مالكلاو لوقلا ٌلبقت روص يف لت ىلاعت هللا نأ :رعشلاو فتاهلا اذه حاضيإو

 آَذإ ءْىَِل اْلَوَق امن ) :ىلاعت لاق ءاهريغو روصلا يف يلجتلا ىلاعت هلامك بيترتب اه
 .(٠4:لحنلا) 4 ُهتْدَرَأ

 َمّلكت ام نيع (نك)ف :(117:ةرقبلا) « نك طهل لوقي نأ «((ًلكتم هنوك) :انلوقف

 ىلإ نيوكتلا فاضأ هنأ كلذ يف رسلاو .(ْنك) هل ّليِق يذلا هنع رهظف «هب

 يف رمألا لشتماف ءروهظلاب ءىشلا َرَمَأ لب هتردق ىلإ الو «ىلاعت هيلإ ال .«روُكي»
 لخدي ال (نك) ةملك نأ :لوقي ْنَم لاكشتسا كلذب َعفدناف «هتّيئيشو همدع لاح

 .ٌقولغع الإ اهتحت

 ما هدنعو لامك هلرف ريسفت ف ساتع نتا لؤق انقيأ كل حيض كلذبو

 مولعملا نم نِإف ءاًباتك ناكف ءاًباتك نك :هِملعِل لاق ىلاعت هنأ «(؟:دعرلا) «ببّتكلآ

 عم بدألا مزلاو ءكلذ ملعاف .(نك) تحت هلوخد عصي فيكف «ىلاعت هملع ُمدِق

 :ليق دقو .عرشلا

 ْملَقه يفنمكلامْمْزلا كروَط لقف ٌلقعلا كفلاخ اذإو

 ملقلا ملغ نسم قحلا هيف طخ . يذلا حولا ليج دق ختم

 مكح تحت اهلاخدإو هتدارإ ىلاعت قحلا قيلعت نم مزلي ال هنأ ىفخيال مث

 نأل ؛نامزلا غيص نم يه يتلا (اذإ) ٍةظفلب ناك ولو «ٌدوجو نامزلل نوكي نأ نامزلا

 .ماودلا ىلع يه كلذكو «يتآ الو اهيف يضام ال ىلاعت هترضح

 «(١:رمقلا) 4 ٌةَعاَسلا ِت َرَتَفَأ » «(١:لحنلا) 4 ِهّللأ ٌرمأ يأ » :ىلاعت لاق كلذلو

 وه امنإو «(77:ناسنإلا) 4 ًاليقُت امْوَي َمَهَءآَرَو َنوُرَّذَيَو »:ىلاعت لاقو .كلذ وحنو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ يتآلا لصفلا يف اذه نم طسبأب يتأيسو «كلذ وحنو ؛مهَماَمَأ

 باجح نأب ًةرعشم اًعيمج اهارت اهرظناف «ةينابرلا فتاوهملا رخآ اذه نكيلو

 بلم سميد



 نيع هب ٌملعلا ناك نم ناحبسف .ىرخأ الو ايند ال عفتري ال ةسدقملا تاذلاب لهجلا

 !"هب ملعلا نيع هب ٌلهجلاو «هب لهجلا

 :كلذ يف اودشنأ اك

 رّكِفلاو "لقعلا ٍلاجم نع َتهَّرنت اب ُباتكلا ًءاج يِتلا ٍتافصلا نإ

 رَظَن نعو ٌسح نع َملعلا ٌذخأي نم ُههبشي ءىشال نم كردي فيكو
 ربتعاف ملعلا ٌنيع هللاب ٌمهجلاو هبهيف لهجلا ٌنيع هللاب ُملعلاف

 ريغ ىلاعت قحلا لازي الو .اًدبأو ًالزأ تاذلا ٍدوهش نع باجح يف فراع ّلكف

 نم لوصفلا لئاوأ انمَّدق ام كلذ ببسو ءاًقوذ الو اًدوهش ال هجولا اذه نم مولعم

 رهاظملا يف يلجتلا الإ ىقب امو «قئاقحلا لهأ نيب ٌعونم رهظم ريغ يف يتاذلا يلجتلا نأ

 عم ؛ىلاعت هللا ىلع ٌباجح ملعلا :مهوق ىنعم |ف :تلق نإف :«تيقاويلا» يف هه فنصملا لاق )١(

 نم يناشلا بابلا يف خيشلا هلاق امك باوجلاف !؟رومألا قئاقح فشكي يذلا وه ملعلا نأ

 ال اًدحأ نأ مهدارم امنإو ءكلذ موقلا ديري نأ هللا ذاعم «ملعلا مذ هب دارملا سيل هنأ ::تاحوتفلا»

 ىلاعت قحلا ملع اف تنأ ال ,قحلا تملع يتلا يه ةطساولاف ملعلا ةطساوب الإ ىلاعت قحلا ملعي

 ام ملعلا يف تيقر ولو «ىلاعت قحلا هنك ةفرعم نع كل ٌبجاح (ّئاد كُملعو ؛كملع الإ ٌةقيقح
 نيناء تبثي ال ٍقراب ةحملك عقي ٌلجت لك نأل ؛هكردت ىتح كل قحلا لت فوقو ٌٌحصي الف تيقر
 .هملع الإ قحلا نم ٍدحأ لك دوهشم سيل هنأ َمِلُعَف حلا فييكت قلخلل عنتما انه نمو اًدبأ

 «ملعلاب الإ تملع ام كنأل مولعلا تملع كنإ لوقت نأ قئاقحلا بولسأ ىلع تيرج نإ كاّيإف

 نإف ءاهرعق ٌّدحأ كردي ال ٌروحب مولعملاو ملعلا نيبو ,قحلا وه يذلا ؛مولعملاب ملاعلا وه ملعلاو

 «ةراشإلا الو ًالصأ ةرابعلا هبكرت ال لب ٌريسع هبكرم ٌرحب قئاقحلا نيابت عم مهنيب قيلعتلا رس

 ءايبنألا الإ هتريصب نيع ىلع ابنأ اهب ٌسحيالو «ةريثك بجح فلخ نم فشكلا هكردي نكلو

 ها اهقلخ نم ىرحأف كرادملا ةرسع تناك اذإو ءاهضومغو اهتّقدل ؛ءايلوألا نم مهتثرو لّمُكو

 .(5757ص)

 .ركفلا :(أ) يف (0)



 يأ :ملعلاب اهيلع ٌربعُي ٌروسج يه امنإ كلتو ءتادقتعملاو تالوقعملا روص نم

 اذه ءارو سيلو ِمّلعُي نأ الو ءدّهْشُي نأ ٌحصياال ٌرمأ روصلا هذه ءارو نأ ملعي

 .ًالصأ ملعي ام "ةقيقح مّلعُي الو دّهْشُي ال يذلا مولعملا

 ِكش الب فورعملاو ,فوُرعملا ةروص ىلع َنوكي نأ ّدب ال ٌفراعلا نإ :ليق نإف
 .هفورعم فرعي فراعلا كلذف .هسفن ملعي

 عقي يتلا دبيقتلا ةروص اهتروص ىلع ٌفراعلا قل يتلا ةروصلاب دارملا :انلق

 رهاظلاو رخآلاو لوألا وه َناك نإو «ةسّدقملا تاذلا ال ؛قلخلل يملإلا ٌّلجتلا اهيف

 .كلذ ملعاف «نطابلاو

 لصق

 هفط '"!انخيش نم اهتعمس ديحوتلا ملع يف لئاسم ركذ يف
 نيققحملا نم دحأل اهدجا ملو

 .ثيدحلا'"ٍةليل َّلك ايندلا ءامس ىلإ انّبر ٌلزني»:ي هلوق ىنعم نع ه5 هتلأس
 قحلا تاذ وه يذلا مولعملا اذه ءارو سيل :ريدقتلاو دبالو لاحلا ىلع «ةقيقح» ةملك انبصن )١(

 كرادملا تناك نإو مولعلاو كرادملا ةيابن يه تاذلا نأل ءًالصأ ملعي ام ةسدقملا ةدرجملا ىلاعت

 .ةسدقملا ةدرجملا ىلاعت هللا تاذ دوهش الو ملعلا ليصحت ىلإ لصت نأ نكمي ال موهفلاو مولعلاو

 (راصن دمحم )

 ملعُي امك «صاوخلا يلع يديس دوصقملاف اهدعب مسا نيعي ملو «انخيش» ةظفل مامإلا قلطأ اذإ ()

 .مامإلا بتك ةعلاطم نم

 ننسلا يف يمرادلاو :.(414/7) دمحأو :(707/7) يذمرتلاو )١/ ١« ملسم هاور (*)

 .( 4١ ؟/١١)



 حّضوأ ٌديرأ :تلقف .كلذب ناميإلا ىوس انمزلي الو «ٌةيلع ىلاعت هسفنب وه :ه# لاقف

 رصتخا لوزنلاب ىمسملا دييقتلا ةروص يف يلجتلا ىلاعت قحلا دارأ اذإ :لاقف .اذه نم

 هذه عدوتسيو ] ةقلطملا ٍتاذلا يفام عومجمل ةعماج ًٌةروص ةيدحألا هتاذ نم

 لوزنلا اذه نم هعافترا دنعو ءاهيلع مدآ قلخخ يتلا ةروصلا يهو ؛هرون يف ةروصلا

 .”0[ةقلطملا تاذلا ىلإ دوعي

 وهس نسع جتان عضوملا اذه يف بارطضا ىلإ ريشي اذه لعلو (ج) ٍن سيل نيفوقعملا نيب ام )١(

 .ةيلاتلا (5) ةيشاحلا رظناو .فيرحت وأ رييغتو

 دقو .لكشم وهو امهنع هللا يضر صاوخلا يلع يديس نع لوقنملا مامإلا مالك صن وه اذه (1)

 دعب يأ ه 45١ ةنس فلؤملا ةيفشكلا دعاوقلا هباتك يف مالكلا اذه ضقني ام فلؤملل اندجو

 ةمدقملا يف هانحجر ام |بسح لاح يأب تاونس رشع نع لقت ال ةديدع نينسب اذه انباتك فيلأت

 .باتكلا تالكشم نع ثيدحلا دنع باتكلل انتمدقم ئراقلا عجاريلو .انباتك فيلأت خيرات نم

 اهيلع ققح يتلا ثالثلا خسنلا يخسان ىلع مدقتم خسان نم فيرحتلا وأ سدلا تالامتحاو

 باتكلا نأ وه ةيلكلاب لامتحالا اذه يفن مدع ىلع دعاسي دق امبو .ملعأ ىلاعت هللاو ةمئاق باتكلا

 ينارعشلا مامإلا ةدسح هيف سد يذلا (دوروملا رحبلا) باتك اهيف فلأ يتلا ةلحرملا سفنل يمتتي
 :هخيش نعو هنع ىلاعت هللا يضر لاق .هبتك نم عضوم ريغ يف ركذ (ى ةغئاز دئاقع هيلع

 ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك انبر لزني»:ثيدح وحن نم مهودي نم هب تبجأ امو"
 ًاتاذ ىلاعت هل نأ معزيو هتاذب لوزن هنأ درو ام رخآ ىلإ ؛هلاؤس هيطعأف لئاس نم له2:لوقيف

 هوري ىتح هدابعل هيبشتلا ةفص يف ىلجتي نأ ىلاعت قحلل نأ معزيو «ةيدييقتلا تاذلاب فصوت

 ىرخأ ًاتاذ ةيدحألا هتاذ نم رصتخب نأ ىلاعت قحلل نأ معزيو ىلاعت هتدهاشمب اوذذلتيو «مهمولقب

 ةالصلا هيلع مدآ قلخ يتلا ةروصلا يه هذه نأو ءاهيف هدابعل ىلجتيو ءىربكلا يف امل ةعماج

 ربصخ اهيلإ راشأ امك همانم يف مئانلا اهاري يتلا ةروصلا يه ابنأو ءاهتروص ىلع مالسلاو

 لهأ نم كلذ عيمج تعمس امك «ىهتنا .«همانم يف هيبن وأ هبر نمؤملا ىري نأ ايؤرلا ريخ»:يناربطلا

 ...حطشلا



 رم م

 م هّدََجو نمو «هآر ّقح لا َدَقَق ْنَم) :مهوق ىنعم نع ىرخأ ةرم 45 هتلأسو

 .(هَّري

 ىلإ اهزواجي ملو روصلا يف قحلا ةيؤر َدَقَف اذإ فراعلا نأ هب دارملا :# لاقف
 .هآر اهزواج نإف هاري ال قالطإلا

 .اذه نم حّضوأ ٌديرأ :هل تلقف

 دوجولا عومجم نم 'دوجولل رصتخي ىلاعت قحلا نأ كلذ ةروص :ه لاقف

 .دهاشلا ُهدَّهْشيف ءاهيف ىلاعت لّوَحَتيِف ؛ةعماج ًةروص

 ىلع كليلد ام :دحلملا اذه لوقي هنإ مث لاحب زوجي ال ٌدساف ٌداقتعا اذه نأ باوجلاف"

 هتاذ نم ىلاعت قحلا رصنخا امل :هل لاقي كلذكو هل دهشي ًادحاو ًاليلد هل دجي الف ؟هتلق ام

 ٍةايح نم ٍتافص الب ىربكلا تراص لهف تافصلا نم ىربكلا يف امل ةعماج ىرخأ ًاتاذ ةيدحألا

 لصألا مكحب اهيف ةيقاب تافصلا هذه [لهو] ؟مالكو رصبو عمسو ةردقو ٍةدارإو ملعو

 ؟ اهريغ وأ اهنيع يه لهو ؟عرفلا مكحبو

 قحلا ىلإ فيضت نأ كايإو كايإو «كلذ ملعاف ةيلكلاب ةضحادلا هتجح ضحدنت هلعلو"

 لخدتو رفكت وأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ قرافتف هلسر ةنسلأ ىلع هسفن ىلإ هفضي ملام العو لج

 ةيفوصلا ضعبلو ؛مجعلا ةديسل «دهاشملا حرش» يف كلذ وحن تيأر دقو «ربكألا ميحجلا

 ؛لقعلا هكردأ يذلا هلإلا وه ام عراشلا هتعنو هفصوب ءاج يذلا هلإلا نأ ملعا»:هظفلو «نيمدقألا

 اهلك انتافصب فوصوم وه لب هتافص نم ءيش ليوأت ىلإ جاتحي ال لقعلا هكردأ يذلا هلإلا ذإ

 نمالإ انءاج ام ليوأتلا نال»:لاق مث كلذ يف لاطأو ؛هوفرعيو هودبعيل اهيف هدابعل ىلاعت لزني

 دقو ؛هيف ام ىفخي الو «ىهتنا .«ًادبأ هيبشتلا تافص يف دابعلا لوقعل لزنتي ال ىلاعت قحلا نأ داقتعا

 يف هليخت ام لك نع كبرل اهزنم نكو ؛هعجارف «هتروص ىلع مدآ قلخ ىلاعت هللا نإ):ثيدح مدقت
 ةظفل انفضأ دقو .همامتب ها ".نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةرخآلاو ايندلا يف قحلا رمألا وه هنإف كلاب

 .ىلاعت هللا نع ةيئزحلا يفن يف صاوخلا يلع يديس مالك ليسو .ىنعملا مامتل نيفوقعملا نيب ."له"

 .دوجولا :(ب) ين )١(



 دوهشلا اذه يف ٌدِهاشلا ماد اف .فشكلا بتارم نم ىلوألا ةبترملا يه هذهو

 هآر ةديقملا [قحلا َرّوص] َدَقَف نم :اولاق مهأكف «قالطإلا يف ىلاعت هللا دهشي الف

 .؟”اًقلطم

 دجو ُهَدَقَف نمو .ّقحلا َدَقَف ”فراعلا َدَجَو نم) :مهوق ىنعم امف :هل تلقف

 نم :مهوق يأ ؛دوصقملا لوقلا نم حولي ناك نإو ه# صاوخلا يلع يديس مالك اذه تلق )١(

 دجودقف ةسدقملا ةدرجملا تاذلا دوهش ةلاحتسا ميلع نم نأ هري مل هدجو نمو «هآر قحلا دقف

 ةيابن وه يذلا «كاردإ كاردإلا كرد نع زجعلا :ك ربكألا قيدصلا لوقب ققحت هنأل ىلاعت قحلا

 (راصن دمحم) .ملعأ ىلاعت هللاو .نيدهاشلا دوهشو نيملاعلا ملعو نيكردملا كاردإ

 ةفئاطلا دنع فراعلا نإ :«تاحوتفلا» نم ةئامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف ه6 انديس لاق (7)

 اذإو ىلاعت قحلا دوهش نع ةفراصلا ةقالعلا مدعو ةنيكسلاو ةبيهلا هبلق رعشأ نم وه ةيفوصلا

 «ٍلعف الو ٍلصو الب هللا عم وه «رظان لك هباهيو «ناوكألا نع بيغي ركذلا هيلع ىلوتساو هللا ركذ

 ال ءراع هندبو «ٌعئاج هنطب هسفن ظوظح ىلع ىلاعت قحلا لح مّدقي ,ميظعتلا هبلق يف «ءايحلا ريثك
 وه .هبلق كحضيو ؛هينيع يكبت ؛رهدلا دبأ اًراّيط هللا ريغ ىري ال هنوكل ؛ءيش ىلع طق فسأي

 ال ءبجي ال امو بجي ام يقسي رطملاكو ؛ءيش لك ٌلظي باحسلاكو ءرجافلاو ديلا هؤطي ضرألاك

 هشارف يف هل حتفي هللا يدي نيب لذلاو رقفلا هنأش ؛هراقتفا موديل كلذو ؛ءيش نم لق هرتو يضقي
 .هٌّرس سّدُق كلذ يف لاطأو .ها نطاوملا بسحب تادراولا تفلتخا نإو «هتالص يف هل حتفي امك

 يف قحلاب اًئاق نوكي نأ وهف نيققحملا نم انريغ دنعو اندنع فراعلا ةفص امأو :لاق مث

 دنع مولعملا نازيملا ىلع نكل ؛دييقت ريغ نم قالطإلا ىلع دوجولا يف اًرئؤم «ةمهلا ذفان «هتيعمج

 هماقم فرعي ال ءٍناويحو كلم جو ءرشب نم :ملاعلا عيمج دنع ةفصلاو تعنلا لوهجم هللا لهأ

 هللا قلخ ىلع ةقفشلا ماع ؛ماقملا روتسم ءركذلا لماخ وه «زيمتيف ةداعلا قرافيالو ءدحْيف

 ين عقي الو ؛مواقي الو عزاني ال ؛قحلا ةدارإب ديريف ؛دارملا روهظ لبق ىلاعت قحلا ةدارإب ٌفراع

 اهلهأ عم اهلزنم اهلز نيف ؛اهفسافس نم قالخألا مراكم ملعي ءِنيِل يف ٌديدش ديري ال ام دوجولا

 اهلك تاقولخملا حيبستل دهاشي «هنم ةءاربلا عم هيلإ نسحي ؛هنم هللا أربت نم أربتي «ميكح ليزنت

 .هلثم ٍفراعل الإ ٌرِهَظَي ال ءاهراكذأ تاعونت ىلع

 ستديو
 هلدعم



 َدّقَف هنم اهدهشي يتلا ةيئزجلا دقتعم ىلع ُهَلَمَحو فراعلا دجو نم :ه# لاقف .(ّقحلا

 .داحآلاك ٌدحاو وه ّسيل ذإ ؛ةيئزحلا نع ٌديعب ىلاعت هنأل ؛هللا ةيؤر

 .قحلا ةّيوُه يف ٍناَف هنأل ؛”ءاقبلا ظفل هيلع ٌقلطُي الأ اًقراع َدَجَو نمل يغبنيف

 .دقفلا نيع يف وهف ةيئزحلا ةروص دقتعا نمو
 هوجولا نأ نقيت نمو «ةاقبلا هيفتل دقق ءانفلا فراعلا سفنل دجيو نم قتعملا

 نّقيت نمو «هللا عم ايناث لعج دقف «ناعمتجي ال رخآ اًيشو هنأل هللا َدَقَق دقف هللا عم

 .هّدَقَف دقف اهريغ يف ىلجتي ال [ةنيعم ًةروص هلل] نأ

 .ٌديحوت (دوجولل ٌةلع قحلا نأب) مهضعب لوق لهف :هل تلقف

 هعم يفتني اذ ٌديحوت وه ذإ ؛هللا ديحوت ىلع ليلد لوأ وه «معن :لاقف

 قحلا ىلع هقلطن الف «عرشلا هب دري مل ظفللا اذه قالطإ نأ ريغ ؛ِكش الب كيرشلا

 ءملعلا ماقمو ةفرعملا ماقم يف انباحصأ فلتخا دقو :لاق مث «كلذ يف هس سّدُق لاطأو

 كلذ ىلع ينقفاوو ءلوقأ هبو :لاق «ٌييهِإ ملعلا ماقمو ّنناَبر ةفرعملا ماقم :ٌةفئاط تلاقف

 :تلاق ٌةفئاطو ءنيدم يبأو ءفيّرعلا نباو ديزي يبأو ءيرتستلا هللا دبع نبا لهسك :نوققحملا

 «ةفرعملاب هاندرأ ام ملعلاب اودارأ مهنإف ؛اًضيأ لوقأ هبو ءكلذك ملعلا ماقمو ءٌّيهِإ ةفرعملا ماقم

 آم أوُعِمَس اَذِإَو » :ىلاعت هلوق انتدهعو ٌيظفل هيف فالخلاف ؛ملعلاب هاندرأ ام ةفرعملاب اودارأو

 «(8:ةدسئالا) (ْقَحْلآ َنمأوُفََعامِم عمدا سم ُضيِفَت زُهَكُمْعأ ئَرت ٍلوُسّرلأ ىلإ لزنأ
 :اولوقي ملو (8:ةدئاملا) 4 اكماَءآكّير َنوُلوُقَي » :لاققف ءمهوق ركذ مث «ءاملعو نيفراع مهاّسف
 قيرط نأ ثحبلملا اذه يف هانررق ام عيمج نم تملع دقو ؛(اندهشاالو ءانملع الو ءانمآ انهلإ)

 .ها ركفلا ىلع ٌننبملا نظلا ال فشكلا وه امنإ موقلا دنع هللاب ةفرعملا

 هدوجو :هتقيقحو .ءىوسلا يفن دنع تبث ام ةفص ءاقبلا :هب اًنعو ## افو دمحم يديس لاق )١(

 :هنوطب يف همادعإ عطقني ال ٌلعفو لّدبتت ال ٌةفصو «لوزي ال ٌماودو ؛لوحي ال ٌمايق :هتياغو «مدعب

 .ها ىهانتت ال يتلا هتيرخآ يف هقحاولو ءأدبت يتلا هتيلوأ يف هقباوسو ؛هروهظ يف هداجيإو
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 .هب هوعدن الو ىلاعت

 ؟2«هعم َءىشالو هللا ناك١:ثيدح ىنعم ايف :هل تلقف

 «قلخلا ةيصخش دوجوب هيلع تناك اع دّيِزَتَت ةيلاعتملا تاذلا نأ هانعم :لاقف

 مسالا يف يلجتلا نوكي هِقَلَخ مدع لاح يفف «تاذلل ٌرهاظم دوجولا عيمج لب

 .هسفنل ٌرهاظ ىلاعت وهو «رهاظلا مسالاب يلجتلا نوكي مهدوجو لاح يفو «نطابلا

 هرهاظم ةرشثكلا نم كردملاو ههاّيإ الإ ًٌةقيقح دوجولا يف سيل ذإ ؛هسفن يف ٌنطاب
 ءاوه

 .ةيوعسو

 هنأل ؛لاجلاب جوزمملا لالجلاب وه |هنإ (مئاد ىلاعت قحلا يلجت نأ يخأ اي ملعاو
 لزني يذلا وه جوزمملا يلجتلا اذهو ءديقملا دوجولا ىنفأل فرصلا لالجلاب ىجت ول
 لاق انه نمو «[لماكلا ةروص] يف الإ كلذ نوكي ال مث ءٍةليل لك ايندلا ءامس ىلإ هيف

 .هرصع لماك ناك ذإ ؛هللا الإ [ةبجلا] يف ام :يلبشلا

 امك ,"”هللا الإ دوجولا يف ام ىنعملا نأل ؛لاكشإ ال :لاقف .ٌلكشم اذه :تلقف

 ًالصأ ٌءيش ةآرملا يف ام هنأ ٌكِملِع عم ءتقدصل اهيف لت نم الإ ةآرملا يف ام :تلق ول

 :ىلاعت قحلا ناسل ىلع كلذ يف اودشنأو ءاهيف ىلجت امم

 اَناينإ ٍةعيرَّشلا يفاذهٌتررقو مدآةروصب يِِقلَخ ىلإ ثرهظ
 اًناك اذإ ف صقنلا ٌُدوجو ناكل اهب لسا انك فداك ولو

 اًنابدقف نوكيام يئم ٌلمكأاو يترضح ٍةروصب ٌصوصغ َكّنأل

 !؟دحاو رصع يف نيلماك عامتجا مدع يف ةمكحلا ام :هل تلقف

 .هوحنب )8/١5( حيحصلا يف نابح نباو ؛(7777 /5) ىربكلا يف يئاسنلا هاور )١(

 .داحتالاو لولحلا نع هللا ىلاعت .هتاذ ال ىلاعت هللا تايلجت الا :دارملا 0

 دمت
 هلم



 موي ىلإ هعورف كلذكف ؛اًدحاو ناك دقف «مدآ وه لوألا ةفيلخلا نأل :لاقف

 ىلاعت رهظ ام لوأف دوجولاب روهظلا دارأو هعم ءىش ال ناك امل هللا نأ كلذو «ةمايقلا

 ىلع هيف ةامسملا هتروص تزيمتف ءزياتلل ةآرم رونلا اذه ناك ءامعلا قتف يذلا رونلاب

 .ةيمدآلا ةروصلا يه روظنملاو هللا وه هسفن اهيف رظانلا ناكف «عابطنالا ليبس

 .”«ِهَتروُص َلَع َمدآ ٌقلخ هللا نإ :درو امك

 ."”1نمحرلا ةروص ىلع»:ةياور يفو

 هسفن ظحلي لزي ملف ؛هرون وهو «هتآرم يف هتروص عابطنا ىلإ ٌةراشإ كلذ لك

 يف زياهتلا جننت هعورفو ءاّيح مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ماد ام رونلاب ىمسملا ةآرملا يف

 نإ هل اردألا ديه رمعتلار مهمل ةزؤعم وع دارملا هن نع تلح اهوهواروتلا
 فِصَتيل ؛«(رخآلا) مسالا ناطلس روهظل هتدارإ وهو «ةرخآلا ىلإ مدآ لاقتنا ثيح

 لاوز نيحف «ىمسملا ىلع لاقتنالا قدصي ىتح ءرخآلا دبع ال ءلوألا دبع هنإف هب

 «لوزت ال ىلاعت هللا [ةروصو] هلاقتنا وهو ةآرملا نم مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ةروص

 روهظ ةدارإب عبطنملا لقتناف ,عابطنالا وهو «ةآرملل ةلباقملا نم اهل َّدب الف لزت مل اذإو

 «ىرخأ [ةروص] ةيهلإلا [ةروصلا] عبطنا روكذملا عابطنالا اذه دنعف ءرخآلا مسالا

 هللا مادام اًدوجوم لماكلا لازي الف هرصع لماك مدآ ناك ذإ ؛رخآ ٌلماك وهو

 ىلاعت هللا نأ مك اهدحو ةيرونلا هنآرم يف ًةعبطنم ةامسملا هتروص لازت الو ءاّدوجوم

 ناك انه نمف «ناتروص ةدحاولا ةروصلا نع عبطني نأ ٌلاحمو .هل يناث ال ٌدحاو

 .رصع لك يف اذحاو لماكلا

 نابح نباو «(7 54 /7) دنسملا يف دمحأو «(3017/4) ملسمو ؛(7799/60) يراخبلا هاور )١(

 )419/١11(. حيحصلا يف

 .(87 ١ /؟) دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هركذو 47١(« /؟7) ريبكلا يف يناربطلا هاور (1)

 هو



 .دوجولاب ٌةمسقم ةينامحرلا ةروصلا اًذِإف :5 هل تلقف

 م عروش 4ونص و هللا ىلإ آلأ »:ىلاعت هلوق هديؤيو «معن :لاقف

 .مهفاف هللا مسالا ةيعمج ىلإ تافصلاو ءامسألا عيمج عجرمو

 .اهيف عبطنم لوأ هنأل ؛[هللا] َّظ ناسنإلا اًذإف :هل تلقف

 ةعسلا وهو .رون نم ٌقولحت ناسنإلا ادع ام ٍدوجوم لكف معن :5# لاقف

 .ةأرملا نم ةلضافلا

 ءلظلا يه ةملظلاو «ةيّوها ةملظ يهو «ةملظ نم ٌقولخمف ناسنإلا امأو

 ناسنإلا وه عبطنملاو ءاهنم ةرصتخملا اهتروص وه َرّيمملاو ءاهنم اهرون نم زيممتملاف
 .لماكلا

 "هللا فاصوأب فصتاو ةيوه لا يف هئانف ةياغ ىلإ ٌفراعلا ّلصو اذإف :هل تلقف

 ّدحأ "ءانفلا اذه ماد اذإف ءلوصولا لاح يف ًةدحاو هدنع ءايشألا تراص ىلاعت

 ٌوحت نوكيف ءاًمئاد لّوحتلا هل ىلاعت هللا نأ مك ءرهاظملا يف لوحتلا يف فراعلا
 ةعلخل ؛ةيوهلا نم ٌةدرفنم ٌةقيقح هل سيل فراعلا نأل ؛هللا لوحت وه لئنيح فراعلا

 .ىلاعت هللا تاذل مسا اهنأل ؛ةيوهلل لوحتلاو «قالطإلا ةسبلو «دييقتلا

 ملاعلا يف ةرثكلا كردأ نمو «معن :لاقف .ملاعلا عومجم لماكلا نذإف :هل تلقف

 ٌكاردإب ٍدحاو ٍنآ يف اًدحاو ريثكلاو اًريثك دحاولا دهشي نم لماكلا امنإ ؛لماكب سيلف

 .دحاو

 !هفاصوأ يف ةكراشملا نع هللا لجو ىلاعتو كرابت قحلا قالخأب قلختلا فاصتا دارملا )١(

 ةياغ ىلإ يهتتي ال مهوتم يضرعتم لك لالحمضا وه ءانفلا :هب انعو هو افو دمحم يديس لاق (؟)

 نم ٌقداص :هقياغو ءزاجملا يف ضرعلاب ٍؤوجوم لك ىلع يتاذلا مدعلا قدص :هتقيقحو «ةقّقح

 .ها يقيقحلا كالملا وهو مهولا نم بذاك لك قحمي ملعلا

 صدم
 هلام



 ليوأت ريغ نم لقعلا يف لاحم وه ام ينعأ :نيضيقنلا نيب ٌعمج اذه :هل تلقف
 ةيالولا روط نأل كلذو ءضقانتلا تابثإ اهيلع فقوتي يتلا طورشلا عم رييغت الو

 يف ىرّي ال لماكلاف ,.مهوقع ىضتقمب رومألا ىلع نومكاحلا ءاملعلا هفلأت ام فلاحي

 كردي ةظقيلا ىفف «ٌةمودعم هدنع اهلك تاددعتلاو ءاّدحاو الإ هتظقيو هفشك لاح

 عم ءانفلا وه ديقملا مدعلا ذإ ؛قلطملا مدعلا كردي فشكلا لاح يفو «ديقملا مدعلا

 مادام هنأ َمِلْعَف .ةيدحألا ءاقب وه يذلا ءانفلا ءانف وه قلطملا مدعلاو ءتوبثلا

 ؛ةلمجلا هبشي ٌدحاو هنأ ٍزئنيح دقتعي هنأل ؛لاهكلا ةبترم غلبي مل ةرثكلا كردي فراعلا

 .ليلد بحاص وأ اًدلقم نوكي نأ نع ٌهَّزَنم لماكلا ْنَّذِإف :هل تلقف

 نإو .هلقع ىلع ٌموكحم ليلدلا بحاصو .علطم ريغ دلقملا نآل ؛معن :لاقف

 .هجولا اذه ريغ نم هيلع "اح هلقع ناك

 ؟ةفيلخ لماكلا َيّمّس َمِلَق :هل تلقف

 .اًنطابو اًرهاظ رمألا هيلإ َلَّكَو ىلاعت قحلا نأل :لاقف

 .هيلع ةفالخلا ظفل قالطإبف :رهاظلا يف امأ

 امل لعافلا وه ىلاعت هللا ناك نإو ,"قلخلل ًةلع َلِعُج هنوكلف :نطابلا يف امأو

 ىبأت ةقيقحلاو ,هعرف لماكلا دحاولا رصع يف قلخلا كلذك مدآ عرف ناسنإلا نأ امكف

 دعب الإ تافصلاو ءامسألاب طيحي ال هنأل ؛هللا يف ينف نم لك دنع ملاعلا يف ةيونثلا

 .ءانفلا

 .خاسنلا نم فيحصت وهو ؛مكاح :لصألاب )١(

 .ةلثاملاو ةكراشملا نع لج هدحو هللا وه قلاخلاف .اقلاخ ال قلخلل اببس ةفيلخلا نوك دارملا (؟)

 سدحبي
 هلام



 ؟اهلك ةيهلإلا ءامسألاب ىَّمَسُم فراعلا نوكي ىتمف :هل تلقف

 ءامسأ ريظن :رصانع عبرأ نم ٌبكرم وهو ءىّمَسملا تاذ يف ينف اذإ :لاق

 .نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا يه يتلا .دوجولا

 .ءاملا ةبسن ناسنإلا نم هتبسن :لوألاف

 .رانلا هنم هتبسن :رهاظلاو

 .نيرظانلل نيعلاب كردم هل مسج ال ذإ ؛ءاوهلا هنم هتبسن :نطابلاو

 .توبثلا ةقيقح هل نأل ؛بارتلا ناسنإلا نم هتبسن :رخآلاو

 «قحلا ةروص ىلع ٌقولخم هنأل ؛فراعلا ءازجأ ةقيقحلا يف ةعبرألا ءامسألا هذهو

 ."[ةعماج] اهنوك دعب اهنم ٌرصتخم

 ؟ءامسألا نايعأ نم لماكلا ةفالخ ةقيقح امف :هل تلقف

 ةآرم يف عابطنالا لجأل ؛شرعلا ىلع يوتسملا نمحرلا مسالل ٌةفيلخ وه :لاقف
 .ةيونثلا نع ةآرملا ةءاربل ؛اهنم هّتروص ٌرصتخم ال ءابتروص ىلع وهف ؛دوجولا

 ًيحر اًفوؤر نوكي نأ لماكلا طرش نم ناك ةفالخلا نم هانركذ يذلا اذهلو

 «هتافص ةلمج نم اهنأل ؛اهب لمعلا ينعي «ماقتنالا ةفص هنع يفتنيو «"ةرثكتملا هئازجأب

 .(ب) شماه نم ةدايز نيتفوقعملا نيبام )١(

 هسأر ىكتشا نإ دحاو لجرك نونمؤملا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق :(ب) شماه يف ءاج )١(

 ناك اذلو ىهتنا .(ريغصلا عماجلا) دمحأو ملسم هاور .هلك ىكتشا هنيع ىكتشا نإو .هلك ىكتشا

 يتمأب ينمأ محرأ" لَو هلوق درو هيف ذإ لق يبنلا ةرضح لاقتنا دعب هتقو لماك ه5 ركب وبأ انديس

 .دمحأو يذمرتلا هاور «ركب وبأ

 يي
 هتيم



 كلذ اولعف ىتم مهنأل ,.مهاذآ نم ةياذإ نوقداصلا"ءارقفلا كرت انه نمو

 مهف «لهجلاب فصلا ءزجلا وهو ,مهنم ٌءزج ىَدؤْما ذإ ؛ةيذألاب مهسفنأ ىلع اوداع

 عومجلملا نأ الو ٌةدحاو ةايحلا نأ ملعي ال هّلهج ثيح نم ءروكذملا ءزجلا اًذِإ
 وو

 .دحاو

 يف دوجولا عومجم لماكلل ىلاعت هللا عمجي ريرقتلا اذه ىلعف :هل تلقف

 .نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا يه يتلا عبرألا تارضحلا

 .اهنم ٍدحاو نعو ءاهعومجم نع اًنربتم اهدهشيف هل رضحت معن :لاقف

 ؟فيك :تلقف

 لبق ةيلوألا ةرضحلا نمف .تافصلاو ءامسألا نع اًدّرجم ُةّسفن دهشي :لاقف

 :(171:فارعألا) ( ٌمُكَيَريُْتْسَلَأ »:موي دوهعلا ذخأ اهيف كردي رهاظلا دوجولا

 .(لب) :نيعماسلا لوق عمسيو

 تفرعو «مويلا كلذ باطخلا تعمس :لوقي يرتستلا هللا دبع نب لهس ناكو

 .يلاش نع نمو «ينيمي نع ناك نم

 كردي ةينطابلا ةرضحلا نمو ؛مدعلا ةلباقم دهشي ةيرهاظلا ةرضحلا نمو

 .دوجولا ةقيقح كردي ةيرخآلا ةرضحلا نمو .مدعلا دض وه يذلا ,دوجولا ةلباقم

 ةفاضإلا نع ملكتملا ريمض يه يتلا ءايلا ديرجت وه رقفلا :هب اًنعو # افو دمحم يديس لاق )١(

 ةقيقحلا عوجر :هتياغو «ءكلملا روصت ةدام مسحو قئالعلا بابسأ عطق :هتقيقحو ءاًقلطم اه

 امل

 يهنف «هتاذل ًةيقيقح ةبترم هيلع قدصي ال يذلا كولسلا وهو ءاه يتاذلا اهموهفم ىلإ ةيناسنإلا

 .ها اهيف لصح ام دوجو اهدوجو ةقيقح



 :تنقارملا صحا هنأل

ِ : 5 
 ؟قح مدعلا لهف :هل تلقف

 قئاقح همسا راص ءىشلاب ظفلت ىتم هنأل ؛ٌقح الإ مّن امو ,معن :لاقف

 يف مدعلا نأ نظت الف ءاّدوجو داع عقاولا ىلإ ةبسنلاب هتقيقح تبث ىتمو ؛هدوجو

 مهفل ةبسنلاب ءانفلاو «ءانفلا مهدارم (ننإ لاحم وه ذإ ؛ٌيقيقح مدع نيققحملا ناسل

 .مدع ةماعلا

 .اذه نم ”حضوأ سا :هل تلقف

 .قلخلا دوجو لبق تناك اهنأ لايخلاب اهيلع موكحملا ةدملل ٌةفص مدعلا :لاقف

 قلطي الف «هتاذب ٌقئال ٌكلاردإ ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب يهو ءاهيف دوجو ال ٌةيمدع يهو
 «تاذلا كاردإ ةقيقح اهخأل ؛مدعلا اهيلع قلطي الو ءانلوقع ىلإ ةبسنلاب دوجولا اهيلع

 ٍدوجو لحمو دوجولل ةبسنلاب مدع لحم هنأل ؛ملاعلا مدقب نيلئاقلا لوق يفني امم اذهو

 ةيكرح نمزال «كاردإ نامز وهف ؛اهعم ءىش الو ءاهسفن تاذلا كاردإل ةبسنلاب

 .ةسسمس

 لب ٍروهشو ٍلايلو مايأ ةدم هيف يوطني اًنامز همون يف رظانلا مئانلا :هلاثمو

 ةبسنلاب ًةليوط ٌةدم هيف ىوطنا ّيمدع َّنآ اذهف ؛لقأ وأ ءٍةعاس رادقم يف وهو ؛نينسو
 ناك يذلا نامزلاف ,مكحلا ةعاس ينعأ :ةعاسلا هذه ىلإ رظنلاب ٌمدع يهف «مئانلا ىلإ

 ىلإ جاتحت يتلا ةفاسملا عطقب هيلع موكحملا مودعملا نامزلا اذهل كَم ءيش الو هيف هللا

 .دوجولاب قثال ٍءاضقنا نمز ال «ةيوهاب ٍقئال ٌككاردإ نامز وهف «ةدملا لوط
 ه #7 8 .٠ ٠ .٠

 يف اًدوجوم هسفن كردي ملظم لحم يف ناك اذإ صخشلا نأ وهو :رخآ لاثمو

 .حرصأ :(ب) يف (1)

 صحم
 هلكالص



 كلت عطق يف ًاليوط اًنامزو اًعوجرو ةطاحإو ةفاسم هلايخ يف لثمتيو ءدحاو نأ

 نأل ؛ةيسمشلا ةكرحلا ىلإ ةبسنلاب ٌيَمَدَع ءدحاو ٍنآ يف ٌنامز اذهف «ةليختملا ةفاسملا
 ٌدوجو اذهف ءاًعوجرو ًةطاحإو ٌةفاسمو هدم هيف كردملا دجو دقو «نامزلا يفاني نآلا

 ال ىلطملا مدعلا نكل .دوجولا يف مدعلا مدعل ليختملاك ءدوجولا اذهل لّيختم ٌّيمدع
 لك ذإ ؛(نيدضلا نيب نوعمجي ال نيفراعلا نإ) :لاق نم ّلض دقف ءاًدض الإ ليختي

 .نيدضلا نيب عمج دقف دوجولا يف مدعلا روصت نم

 .يهإلا ملعلا :لزألا يف اذكو اذك هللا بتك :مهلوقب دارملا اًذِإف :هل تلقف

 لَقَعَتُي ال نكلو هملع يف ٍءيش لك ىصحأ دق ىلاعت هللا نإف ؛معن :5# لاقف

 ٌديُأ هيف نأل ؛ةلوقعملا تادوجوملا دوجوو هللا دوجو نيب يذلا نامزلا هنأ الإ لزألا

 قسلطُي ىتح ُلَّفَتي ال يذلا ىلاعت هللا نامز نيابي ملعلا نامزف .دوجولا ىلع دهعلا

 نامزلا اذه فالخب ؟ ؛مدنعلا لمعتك لمعي مال ةرجو وهف (ةدازإو لع هلع

 ىلإ لئام روهظلاب تئال ٍنامزب رهظف تادوجوملا راهظإ هللا دارأ نيح نم هنإف «لوألا

 00 .هسفنل ٍفاخ ملعلا ثيح نم ٌرهاظ هيف دوجولا ذإ ءرهاظلا دوجولا
 ةددعتملا عورفلا بسحب الإ «ٌلوأ هل لّفعتُي ال قلطملا دوجولا ْنَّذإف :هل تلقف

 .لهج دقف (َدِجَو دوجولا نإ) :لاق نمو ؛معن :لاقف

 اًضيأ لِهَج دقف (ٌدوجوم هنإ) :لاق نمو

 «ةنطاب الو ًةرهاظ هنيعل ةقيقح ال ًدوجولا نأ ٌنقيَتَت انأل ما :هل تلقف

 .ْمَدِق الو ٌثودح هيلع قلطي الو

 .ىلاعت هللا عم اّيناث انتبث انتبثأ (اًندحم) :انلق نإ انأل

 .ةيعبتلا نع نيراع انك ((يدق) :انلق نإو

 هد



 200 هعم ءيشاالو هللا ناك»:ِظَي هلوق ىلع هلك اذه ىنبمو

 نيب ٌةيونث يه امنإو «نيتاذ يف تسيل ٍفراعلل ةيونثلا دوهش ْنَّذإف :هل تلقف
 .يفوصومو ٍةفص

 ىلإ َّنِإ ) ««؛؟:مجنلا) « ىَمُمْلَاَكْبَر لإ ّنَأَو 9:ىلاعت هللا لاق ءمعن :لاقف
 .دابعلا ءانف لاح يف ىلاعت هللا ىلإ اهآمو رومألا عجرم يأ :(8:قلعلا) 4 ْئِجْولَا َكْيَر

 اًقاردإ هدوهش دوعيو «دوهشلا نع ٍةزاتمم ريغ "هَسفن هئانف لاح يف دهاشلا ٌدهشيف
 .طقف

 هتيرشب ءانف دعب نوكي |نإف (قحلا تيأر)وأ (قحلا يل لاق) :فراعلا لاق اذإف

 نم مزلي ال هسفنل باطخلا فراعلا تابثإ نأ َمِلَعَف ءنامزلا مكح نم هجورخو

 يف ةفصلا باطخك هباطخف ءاهعم هل ةقيقح ال «[تاذلا] يف ٍناف فراعلا ذإ ؛ةيونشلا

 .رهاظلا مدعلا وه ملاعلا نإ :ليق اذهلو ؛اهنيعل ةقيقح الو ءاهبب فاصتالا ةلاح

 يف باطخلا هل لصحي هنإف ةعقاو همون يف كردملا مئانلا لاثم :كلذ لاثمو

 نع هتقيقحب قطني ىلاعت قحلاف «جراخ نم هيلع لخدي لخاد ريغ نم دوهشلاو هسفن

 ْ اقل نابل لدتا يقر فو

 لقعلا طارتشال ؛مدآ دوجو دعب الإ لّمعتي ال ثدحملا نامزلا ْنّدإف :هل تلقف

 تانكمملا لزت لو ءاندوجو دعب الإ ٌدوجو دوجولل لقعتي ال معن :لاقف .ناسنإلا يف

 كرشي ملو .هل ةعاطلاو عمسلاب اهفصو كلذلو ءاهمدع لاح يف اهدجومل ًةدِهاشُم

 عبطلا باجح ةبلغل كلذو ؛كرشأ هضعب نإف ؛ناسنإلا الإ ههوجو لاح يف ٌدحأ اهنم

 .باوصلل برقأ تبثملاو ؛هسفن نع :(ب) يف (؟)

 ديكتجتا



 .هيلع
-َ 

 ؟قتفلا نيح ءامعلا يف رهظ ٍدوجوم لوأ اف :هل تلقف

 دوجولا ٌرَدَص يتلا ةمحرلاو ؛ةيدمحملا ةروصلا اهرهظم يتلا ةمحرلا وه :لاقف

 قبَسلل هدم يهو ءاهنم دِوَتسُي وهف « دمحم دوجو نم اًضيأ دمتست ٌةملك ءاهنع

 نم نيفراعلا عيمج دادمتساو .دّمحم دوجوب هللا نم ةقيقحلا ىلع دوجولاف ؛هيلع

 .ةرخآلاو ايندلا يف هلي دمحم ةقيققح

 ؛ةروكذملا ةمحرلا وه ”يح ءيش لك هنم هللا لعج يذلا ءاملا نأ ىفخي الو

 .ءامعلا قتف هنأكف «ءاملا دعب رهظ دوجوم لوأ كي ٌدَّمحم انديس ناكف

 ؛ةمحرلاب هروهظ لجأل ٍروهظلا ىلإ دوجولا عومجم لام هدوجو نيح نمو

 ."دوجولا نوك ناك ٌدلي هتطساوبف

 .ةيلوعفملا ىلع بصنلاب ءايح :(أ) يف )١(

 دئاقع ب ةيدحألا ةفيطللا ةيدمحملا ةقيقحلا يف مهنع هللا يضر موقلل نأ هللا كمّلع ملعا ()

 ةيقلخلا ملاوعلا ىحر هيلع رودت يذلا بطقلاو ءقلخلاو قحلا نيب ةطساولا هنأ ذإ ؛ىمظع

 درو ام اهنمو ,كلذ يف ثيداحألا نم درو ام ليلدب هللا هدجوأ ٍدوجوم لوأ وهو «ةيقحلا بتارملاو

 اي كين ٌرون هللا قلخ ام ٌّلّوأ»:فنصملا يف قزارلا دبع هاور ام ىلع كي هلوق نم حاحصلا يف

 ةرسيم نع :ميعن وبأو يقهيبلاو يناربطلاو «هخيرات» يف يراخبلاو دمحأ مامإلا هجرخأ امو .«ٌرباج

 .«دسجلاو حورلا نيب مدآو»:لاق ؟اًيبن تنك يتم .هللا لوسر اي :تلق :لاق

 ةراشإلا نوكت دقف .داسجألا لبق حاورألا قلخ هللا نأ ءاج دق :يكبسلا ققحملا لاق

 .ها اهتفرعم نع انلوقع رصقت قئاقحلاو «هتقيقح ىلإ وأ ةفيرشلا هحور ىلإ اّيبن تنك هلوقب

 :اهنم «ٍتافيرعت هنم هب هللا انفرع كي هيف اوركذو
 لمكأ ناك دي هللا لوسر نأ ملعا :«ةيهلإلا تالامكلا» يف ٍيليجلا ميركلا دبع يديس لاق

 سدحي
 هلم



 هاوس امو «ةيهغإلا تاذلا رون نم اًقولحم هنوكل ؛عامجإلاب قلخلا فرشأو «ملاعلا لضفأو دوجولا

 «ىلاعت هللا هقلخ قولخم لوأ الا ناك كلذ لجألف ؛تافصلاو ءامسألا راونأ نم ٌقولحت وه !نإف

 يف هسفن نع ربخأ دقو ؛تافصلا ىلع ٌمِّدقم اًضيأ اهرهظمف تافصلا ىلع ٌةمَّدقم تاذلا نأ امكف

 ملاعلا قلخ مث .هنم شرعلا قلخ مث «رباج اي كيبن حور هللا قلخ ام لوأ»:لاقف ءرباج ثيدح

 :نامزلا يف ال مكحلا يف ةيهإلا تافصلاو تاذلا نيب قبسلا نأ نّيِب نأ دعب لاق مث .:كلذ دعب

 اذهو «تاذلا كلت تافص هعمجأ ملاعلاو «ضحم ٌتاذ هنأل ؛دوجولا يف مدقأ و هللا لوسر ناكف

 ضعبل «لوألا لقعلابو ؛ىلعألا ملقلاب هنع ربعملا وه دمحم حورو ؛(هنم ملاعلا هللا قلخ) :ىنعم

 دارأ امل ىلاعت هللا نأ كلذو :لاق مث .(لقعلا هللا قلخخ ام لوأ نإ) :درو ىنعملا اذه نمو .ههوجو

 قلخف «ملاعلا يف تاذ دوجوم لمكأ يف يتاذلا هلامكب ىلجتي نأ يتاذلا هلاك ىضتقا ملاعلا يف ىلجتي نأ

 نم نوقولخم مهمأل «يتاذلا هيلجت عسي ال هلمكأب ملاعلا نأل «هتاذ يلجتل ؛هتاذ رون نم هِي اًدّمحم

 بلق (سي) نأ راشأ اذه ىلإو ءقحلا عسو يذلا بلقلا ةلزنمب ملاعلا يف وهف .تافصلا راونأ

 ةلزنمب ةيدوجولا ملاوعلا رئاسو حاورألاو بولقلا نيب هنأ :كلذب دارأ .همسا (سي)و «نآرقلا

 .ضرألاو ءامسلاك تادوجوملا ةيقبو لكيهلا نيب بلقلا

 نم مهدنع سيل تادوجوملا رئاس نم نيبرقملا رئاسو ةكئالملاو ءايلوألاو ءايبنألاف :لاق مث

 «ةيتاذلا ةفرعملل يتاذلا عسولا هدنع يذلا وه دوجولا باق وه يذلا ٍدلو ٌدّمحمو ةيتاذلا ةفرعملا

 .ها (ٌلسرم يبن الو ٌبّرقُم ّكَلَم هيف ينعسي ال ير عم ٌتقو يل»:هلوقب كي راشأ كلذ ىلإو

 لعجو «ىنسحلا ءامسألا عيمجب 2 انديس فاصتا ميظعلا فّؤملا اذه يف خيشلا ركذو

 1١١50116(. ص) تالامكلا كلذ ىلع ةلدألا ركذي

 ردق يلع هنأ ملعا :«ةيدمحملا تالامكلا يف مسالطلا» هباتك يف يناتكلا دمحم يديس لاقو

 ىلعو .هللو هللا يفو هللاب ءاقبلا نوكي هبسحب ٍدحاو لك كلو هلاوع رئاس يف كالهتسالاو قارغتسالا

 خزربلاو مظعألا بابلا وه هنإ .هسكع نوكي هب لهجلا ردق ىلعو «هتفرعم نوكت هتفرعم ردق

 .مسلطملا

 اذه ناك نم اًنئاك هيدي ىلعو هي هنم الإ ةيهلإلا ةرضحلا نم ٌءىث لصي ال :اًضيأ هيف لاقو



 ةرئادلا نع جرخ امو ؛هتطيح تحت لكلاف ءاّكلم وأ ًالوسر وأ ايبن ناك ءاوس ددملا هيلإ لصاولا

 .(5 .١ص) مسالطلا .ها ٌدحأ

 امن عدبأ ناكمإلا يف سيل) مالسإلا ةجح لوق نع لئُس امنيح يناجيتلا دمحأ يديس لاقو

 انديس الإ هلك نوكلا ةروص نم لمكأو لمجأو ىلعأو فرشأ ناكمإلا يف سيل هنأ ملعا :(ناك
 دلو ٌدِّيس انأ»:ةقكا هلوق لقنلا نم هفرش ىلع ليلدلاو موتكملا رسلا نم قلخ يي هنأل ؛ي دمحم

 .(65ص ١ ج) يناعملا رهاوج .ها «رخفالو مدآ

 امن ةَيَِمحُم ٍةَمِلك يف ٍةيدرَف ٍةَمَكَح صف ّيدمحملا ٌّسّقلا :صوصفلا» يف انديس لاقو
 َناَكَف ءَمِيَحَوَأرْمألا هب ئِدّب اَذِهَو ؛ٌناسنإلا عوّنلا اذه يف ٍدوُجوَم ُلَمْكأ ُهَنأل ةّيِدرَق ُهَتَمَكِح تناك

 َاَّز امو يَناََّنلا دارفألا ْلّوَأَو ءنييلا مَئاَح ةّيِرضْنعلا هِبأشَنِب ناك من ءنيَطلاَو ءاَما ني مَدآَو اي

 مِلَكلا ٌَعِماوَج وأ ُهَّنِق وبر ىلع لْيِلَد لد ب َناَكَف ءاهْنَع اجي هداَرْهألا َنِ ِّيِلَّرألا ةِذه ىلَع
 ترق عع نيرا :رظناو .وِسْفَتِل يلد َليِلَدلاَو هيل يف ليلا ةَبشأك م51 ُتاَيَِسُم َيِ يل

 .(509 50 8ص) يماجلا خيشلا

 َةَمْحَر اَّلِإ كلَتلَسْرَأ اَمَو 2 :ىلاعت لاق :«فقاوملا يف ريمألا رداقلا دبع يديس لاقو
 ثيح نم هلاسرإ نيملاعلت ًةمحر هلاسرإ نم دارملا سيل هنأ ملعا (١1:ءايبنألا) « َتَرِمَلَعلَ

 ةيثيحلا ةذه نم هنإف ؛مهتماعو نيرسفملا روهمج هب لاق نإو ءطقف يعيبطلا فيرشلا همسج روهظ

 ثيح نم هلاسرإ دارملا لب ؛ىلاعت قحلا ىوس امل مسا ملاعلا نإف «نيملاعلا عيمجل ةمحرلا ماع ريغ

 يه وي هتقيقح نإف ,حاورألا حور وه يذلا هحور ثيح نمو «قئاقحلا ةقيقح يه يتلا هتقيقح

 اهتايضتقم روهظ ثيح نم قحلا ءامسأ يتح ةمحرلا ةذه تّمعو «ءيش لك تعسو يتلا ةمحرلا

 الب ىلاعت قحلا نع رداص لّوأو ؛مدعلا ةملظ قتف ٍءيش لّوأ يه ةمحرلا ةذهو «ةمحرلا ةذه دوجوب

 رون هللا قل اَم لٌّوأ»:ربخلا يف درو دقو .تانوكملا نايعأ ىلع ضافملا دوجولا يهو ءةطساو

 .ها اَرِباَج اي كيب

 مظعألا ديسلا ىلع مهنع هللا يضر موقلا اهقلطي «ةريثك ءامسأ هٌّرس سِّدُق خيشلا ركذ مث
 هتيمست هجو امأو :هلوق كلذ نمو «ءامسألا كلت نم مسا لك قالطا هجو كلذ دعب ركذو وي

١4١ 
 «لغلم



 ةيقحلاب فصنت ال ةقيقحلا هذه ذإ ؛هب تققحت |منإ ةينوك وأ ةيهإ ٍةقيقح لك نألف قئاقحلا ةقيقحب
 ءامسأ الو اًمصو ةفاضإلا مدعل يضتقت الف «ةبترم ىلإ فاضت ال ءضحم تاذ يهف «ةيقلخلا الو

 .ها

 :ٌرباَج اَي كيت ٌرون ُهللا ٌقَلَخ اَم لّوأ::درو هنألف ؛رونلاب هتيمست هجو امأو :اًضيأ لاقو

 و ٍدَّمحم رون وهو ,ثدحلملا ملاعلا رونو ؛ميدقلا قلطملا بيغلا وهو «قحلا رون :نارون رونلاو

 هقلخ يذلا

 نم هريغ ءيش لكو .ةيهاملا ثيح نم ءيش لك وهف ؛هنم ءيش لك قلخو «هرون نم هللا
 نونمؤملا ص امنإو ؛«ينم نونمؤملاو بر نسم انأ»:رابخألا ضعب يف دروو «ةروصلا ثيح

 ىلع ٍءيش لك يف هنودهشي لّمُكْلا ناك اذهلو ؛مهرفاكو ؛مهنمؤم :هنم قلخلا لكف الإو .فيرشتلاب

 .نيملسملا نم يسفن تددع ام ٍنيع ةفرط هللا لوسر يْنع بجخُ ول :هيق يسرملا لاق ىتح ماودلا

 .فيرشلا هصخش ال ؛هلك ملاعلا يف هتقيقح نايرس دوهش ماود :باجتحالا مدعب دارملاف

 ؛لاح يلع أرطف ؛ةفيرشلا ةرجحلا ٍبرُق رتولا ةالص يف هليل تنك ةفرشملا ةنيدملاب يترواجم مايأ إو
 لك يف ينارت تسلأ :نيحلا يف يل لاقف «يبلق يف دي هتيؤر ةبحم ران تلعتشاو «يعومد تلاسف

 .هللا تدمحف !؟ءيش

 جارس رون نم جارسلا داقيإ ىنعم نإ ؛ٌةيئزج الو ٌةئزجت الو ٌلولح هانركذ امم مهفي الو
 ٍةليتف يف رهظ لوألا نيع يناشلا لب «لوألا ةروص ىلع يناثلا رهظف «ناثلا يف َرَّنأ لوألا نأ رخآ

 ريغ نم «ةيناث

 رذحاو ءرسلا مهفاف ؛ميهفتلا يف نادجولا لهأ هيلع ردق ام ةياغ اذهو «لوألا نع ٍلاقتنا

 ىلع هب نمآ الإو .هللا دمحاف تفرع اذإو «ةئزجتلا وأ داحتالا وأ لولحلا ه# خيشلا دصقي ؛طلغلا

 .ها ةيجانلا ةقرفلا مهنإف ؛مهقوذو هلهأ دارم

 هتروص ثيح نم لماك ٍناسنإ لك نألف لماكلا ناسنإلاب هتيمست هجو امأو :لاقو

 1 .ها همزاوللو هل ٌرهظم ةنطابلاو ةرهاظلا

 :هلوقب هرمأ ىلاعت قحلا نع َلِقَع نم لوأ هنأل لوألا لقعلاب هتيمست هجو امأو :لاقو

 مجم
 بيرت



 ملع ليصفت وهف «هل ةفص ال هتاذ هملع «هتاذب اًياع ةَّدم يف الو «ةدام يف ال ىلاعت هللا ُهدَجَوَأ (نك)

 .ها «لقعلا هللا قلخ ام لوأ» :ربخلا يف درو دقو .يملإلا لامجإلا

 اهنإف ؛مهف نمل ةيدمحملا ةقيقحلا ءامسأ ركذ نم ردقلا اذه يفكيو :فقوملا رخآ يف لاق مث

 .؟يبر ٌريغ يتقيقح ملعي ال٠:ربخلا يف درو اذلو .هل لحاس ال ٌرحب

 ىلإ ١5 ؟ص) .ها ٌّقحال الو ٌقباس انم هكردي ملف «قئالخلا زجعأ :ريبكلا فراعلا لاقو

 .( ١04

 ملامب لي مظعألا ديسلا قح يف اومّلكت مهنع هللا يضر موقلا نأ هللا كمحر ملعا :تلق

 مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نأ مهدعاوق يف ررقم وه اى ديفي حرصي يلوقو ؛هب مهريغ هب حرصب
 يضر) قيدصلا انديس ةفرعم ىلع ٌدقعنم عامجإلا نإ لب ؛ِلي هللا لوسرب ملعلا اذه نم مهمدل ناك

 ىلعأ مه ةباحصلا رباكأ نأو «ءايلوألا نم مهنود نمو باطقألا مولع عيمجل (انديس نع هللا

 نع اوديزي مءايلوألاف ؛ِنْذِإ نع وه هب موقلا مّلَكَتو كي مظعألا ديسلاب مهفرعأو «ةبتر باطقألا

 عم وه لِي هقح يف هوركذ ام نأ ملعاو لي هيبن ةنسو هللا باتك يف مهفلاب الإ ةمألا نم مهريغ

 هانعمف «ميرم نبا يسيع ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال٠ :ثيدح امأو ؛ٌثدحم ٌقولخت هنأ مهعامجإ

 تاذ يف لح وأ «هللا نبا و هللا لوسر نأب لوقلا مدع :هانعم امنإو ؛لاوقألا كلت ىلع قبطني ال
 امك ؛هّبر ريغ هردق فرعي ال هللا لوسرف الإو «ريغ ال ىراصنلا هلاق امت «هللا تاذ هب تلح وأ «هللا

 ٍدوجوم لضفأ وه متاخلا يبنلا نأ ىلع تانايدلاو للملا عيمج تعمجأ دقو .هسفن نع كلذب ربخأ

 هحدم نع يهنلا ناك ول كلذو هلي هحدمب رمألاب ٌحبولت هيف قباسلا ثيدحلا نإ لب هللا هدجوأ

 ةقيرط ىلع نوكي الأب ءارطإلا اذه ديقي ملو ؛«ينوحدمت ال) وأ (ينورطت ال) :لاقل ثيدحلا دارم

 هباب نم هانينآ اذإ الإ انلبقي ال قحلا نأ ِهِلي هملعل ؛؟روكذملا ديقلاب هدّيقو كلذ لاق امنإو ؛ىراصنلا

 مكلوخدو هريغب ٌعونمم مكلوبق نأل حدملاو ءارطإلا نم مكل دب ال هنأ ماد ام :ىنعملا نأكف وي

 هللا نبا هل مهلعجب «مهيبن مهحدم يف ىراصنلا اودلقت الو اوُلعْفاف هيلع ٌفقوتم مكبر باب

 «ناسللاب لوقلا درجم وه دوصقملا حدملا نأ نظت الو «حدملاب رمألا :ثيدحلا اندافأف «هب اًدحتمو

 بتتك يف ثيدحلا اذه نع ةبوجألا يف ءالعللو «مبت هل لوقلاو ؛كلذ داقتعا يلصألا دوصقملا امنإو

 عرشلاب نيسبلتم موقلا نأ ملعتو ؛ىنعملا ةقيقح ىلع فقت اهْعجارف «ةبوجألا نم ريثكلا لئامشلا

 «لغلم 0



 ؟دهعلا اهيلع ذخأ نيح ؛تادوجوملل ىلاعت قحلا رهظ ٍةفص ٌّيأبف :هل تلقف

 .ةايحلا ةفصب مهل رهظ :4 لاقف

 ؟ٌةدسجتم :هل تلقف

 ةباجإلاو قطنلا ا لصحي ىتح كلذو «ٌةيناحور ٌةدسجتم ؛معن :لاقف

 ةيلوألا يف تادوجوم او ءاهماسجأ ال ةبيجملا يه اهحاورأ تناك تباجأ |ملف «(ىلب)ب

 .اهب ىمست ام حبشلا ىلع حورلا روهظ الولف «ٌحاورأ اهب قلعتت حابشأ نع ٌةرابع
 ؟فراعلا ىلع دهعلا ذخأ نوكي فيكف :هل تلقف

 .هسفن عم ىلاعت هللا ةيدحأب َنّقيت هئانفب نامزلا نع فراعلا جرخ اذإ :5 لاقف

 ناك نايعلا ثيح نمف «هب هفاصتاو هل هتنياعم دعب ديحوتلا دهع ٍذئنيح هيلع ذخأو
 ؛ةينادخولا هدب رقي فراغا

 .هل ققحتي ىتح اًيئاف دهعلا ذخأ ماقم يف فوقولا نم لماك لكل دب الف

 ؟يناثلا دهعلا ناك ايف «ةيبوبرلل هنأب لوألا دهعلا انفرع دق :هل تلقف

 .ةينادرفلا ءامسأ نم وه يذلا «(14:هط) 4 ُهّلآ نأ ََنِإ )ب دهعلا ناك :لاقف

 الو دهاش ال ثيح قالطإلا نآ ين ناك يملإلا دهعلا ْنَّذِإِف :هل تلقف

 .معن :لاقف !؟دوهشم

 ؟فيك :تلقف

 ؛ماعلا قالطإلا نآ ىنعأ :نآلا اذه يف ًةفص تداع دهاشلا ةقيقح نأل :لاقف
 دوجو الأ تافصلا نقيشتف ؛هتفصب ىلجتيو «ىّثي الو ىلاعت قحلا درفني نأ كلذو

 .كلذ يف

 .نقيتف :لصاألاب )١(



 .ةيونثلل ةنيابملا ةيدحألاب رارقإلاب دهعلا تافصلا ىلع ذخأي ٍذئتيحو ,فوصوملل الإ

 .ٌفرع الو «قحلا ءامسأ تققحت ام .تادوجوملا الول اًذِإف :هل تلقف

 ىلاعت قحلا ّقَّطَن ناك الو .ءامسألا ترهظ ام تادوجوملا الول «معن :لاقف

 انتسلأ ىلع هئامسأب

 ؟ٌيدحألا ءانفلا دعب دييقتلا ىلإ عوجرلا فراعلل ٌحصي لهف :هل تلقف

 .ال :لاقف

 .ماقملا اذه نع ٌهَّرنم فراعلا ْنّذِإف :هل تلقف

 «تاهجلا لكل نلج فداسلاو ءاس ةنهجب لالقعلا ماقملا نأل ؛معن : :لاقفأ

 ءيش ىلعالو ءفِشُك ءيش ىلع راغي الف «ةيبطقلا ”ةدارإلا كك ومو دم
3 
 . ريس

 لوألا يه يتلا «ةعبرألا ءامسألا تارضح :ماقملاب ققحملا اذه ٌدارم :لاقف

 هذه دودحف .ةيفوصلا دال روكا تاماقملا ال ,نطابلاو رهاظلاو رخآلاو

 يتلو ملحاو ءاهم فراعلا لحي يتلا «تاماقملا يه اهنيب ةلصافلا «”ءاهسأ ةعيرألا

 ٌكلهتسم وه لب ّدح الو ماقم الو ةرضح الو هل مسا الف قالطإلا ىلإ جرخ اذإف

 .هئاقب نيع كلذو «ةيلكلاب

 ؟هسفن نع جورخلا فراعلل ٌّمصي لهف :هل تلقف

 .ةرادإلا :(ب) يف )١(

 .فيحصت وهو «ءاسأ ةعبرالا ءامسألا :(ب) يف (؟)

 بلم



 .لامكلا تاجرد ىصقأ غلب ولو ءكلذ هل ٌحصي ال :لاقف

 ؟1 :تلقف

 ّلخأ ىتمو «ربدملا ةلزنمب ىهف «تاماقملل ةظفاحلا ىه هسفن نأل :لاقف

 هنوكل ؛ربدتلا ىلإ ٌّرقتفم هلاك دعب فراعلاو ءاّصقان ريبدتلا ناك هب طاحأ امم ٍءىشب

 ٌلئامت رظانلاو «ةينامحرلا ةروصلا ىلع ٌقولحن هنأل ؛ةفالخلا ثيح نم دوجولاب الّمكتم

 .ىنعمو ًةروص ءروظنملل

 ةروص تعبطنا ىتح «ةآرملا يف هتاذ ىلاعت هللا رظن ثيح نمف :ةروصلا امأ

 اهيف لزني يتلا «ةروصلل ةلثاملا لجأل .دوجولا فصنب ٌمسقنم وهف ءاهيف ةفيلخلا

 .ايندلا ءامس ىلإ انبر

 ؟قالطإلاو ةيدحألاو "ةيوههلاب لماكلا قّلخت ٌمصي لهف :هل تلقف

 الف ءاًدوهشم وأ اهل اًدهاش َماد ام اًدبأ ءيش اهنم هل فشكي نأ نكمي ال :لاقف

 ءاهب اًفصَّتم لماكلا ناك نإو هايلقع اًرظن الو اًنايِع ال ةثالثلا هذه دهشُت نأ ٌحصي

 .اًدبأ قلطملا رارسأ لمح ديقملا قيطي الف .هل اًنايع سيل نكل

 «تافصلا ءاقب لجأ نم نانثاو ءوه ثيح نم ٌدحاو دوجولا ْنَّذِإف :هل تلقف

 ؟دييقتلا ىلإ ىضفت ىتلا

 ةقيقحلا هذه تفّيكت دييقتلاب فاصتالا دارأ اذإ ىلاعت قحلا نأل ؛معن :لاقف

 .دوهشمو ؛دهاش :نانثا ةقيقحلا هذه دّهْشَيف ءروهظلا ىلإ ٍةلئام ةيدارإ ةيفيكب ةقلطملا

 دارأ اذإ نكلو ؛ٌقلطم هتقيقح ثيح نم ىلاعت هللا نأ وه فييكتلا اذه ةروصو

 هذهل روهظلا دارأ اذإف .تافصلا هتاذل لصحيف ءاّيدارإ ًاليم لام دييقتلاب فاصّنالا

 .ةيهإلا :ةخسن (ب) ين )١(



 .دهاشلا ةروص اهيف عبطنملا ناكف هسفن اهيف رظنو «ةآرم هتاذ رون لعج تافصلا

 الو دهاش ال ةقيقحلا يف دحاو لصألاو ةيفيكلا هذهبف ءدوهشم ةروص رظانلاو

 .دوهشم

 مأ ةيدحاولا يه له ءاهيلع مدآ هللا قلخ يتلا ةروصلا تناك اف :هل تلقف

 .ةيدحاولا ةروص ىلع مدآ قلخ : لاقف ؟ةيدحألا

 .ةيدحألا ةروص ىلع :لاقف

 ؟كلذك رمألا اذه ناكل :هل تلقف

 ال يهف «نمحر لا ةروص ىلع وأ ؛هتروص ىلع مدآ قلخ ىلاعت هللا نأل :لاقف

 .ٌبرو ؛ٌدبع دييقتلاب ىلاعت رهظ هقلخ نيح نمف ءديقملل الإ نوكت

 تناكف «قالطإلا ءامسأ نم ةيدحألاو «دييقتلا ء(سأ نم ةيدحاولا نإف اًضيأو

 ال ألاثم مدآ ناك اذمللو .هلل يه يتلا «ةديقملا ةروصلا كلت عابطنا يه مدآ ةروص

 الإ نوكي ال لاثملاو «ملاعلا نيبو هللا نيب ناك ىتح «ٍةازاوم ةلباقم ًالباقم ناك ذإ ؛الثم

 .دييقتلا ةفص ىلع هنوكل ؛هل ًةقيقح ءاًحبش َنوكيل ؛ةآرم يف اًعبطنم

 ءافخ طرشب نكل ءاًضيأ ديقملا ىبعو «قلطملا ىلع قلطتف :ةيدحألا امأو

 تمسنتا اذإ تاذلا نأ َتِلَع دقف «ةيدحألا ةروص ىلع ءاوح قلخ ناكف «دييقتلا

 اذه يف اهتقيقحل ٌمسا يه يتلا ةيدحألا تفتخا هلإلا ةقيقح يه يتلا ةيدحاولاب

 :(؛:تافاصلا) 4 ٌدِحَل ْكَهلِإ نإ ط :ىلاعت هللا لاق كلذلو ءاهنع أشن يذلا مسالا

 .ٍدحأل لقي مو

 ؟ةيدوبعلاب ٌةطبترم ةيبوبرلا اًذِإف :هل تلقف



 تناك نإو ءفرحلا اذه ةقيقح عضو دنع رخآلا ىلع ٌفقوتم رظنلا يف اًدحاو

 .تاذلا عم اهل ةقيقح ال ةيناف ةيدوبعلا

 ؟"جاّرملا يفنب الإ قحلا ديحوت حصي ال اذإف :هل تلقف

 ؛ىراصنلا داقتعاو هداقتعا نيب قرف الف ٍجاّرملا تابثإب هدحَّحو نم «معن :لاقف

 «جاّرملا ةروص يف ةيفيك اهيلع نولخديو «ةيونعم روص ثالث نونيعي مهأل كلذو

 .اًدحاو اهنولعجيف

 «ٍءافخ "ىلإ ٌعالَّطاو ءلصأ ىلإ ٌدر وه امنإف .كلذك يعرشلا ديحوتلا سيلو

 ةيدحأب ٌباجحو ؛ملع ىلإ لهج نم ٌصولخو «مدع ىلإ عوجر ةروص يف ٌراهظإو

 .ةرثك نع

 «اَدحوم سيلو ءِناف هل هللا لعجي ءاحلا حتفب دّخوملا وهف لسرلا ةلدأب ةيدحاولا ملع

 .اهرسكب

 ؟فراعلا ديحوت نيابي قيّدصلا ديحوت لهف :هل تلقف

 .معن :لاقف

 ؟4 :تلقف

 .فلألا فرحب ماللا فرح طابترا يأ )١(

 .جزامتلا يأ جازملا (0)

 .ىلع :(ب) يف (7)

 .ًادحاوم :(أ) يف (5)

 4م ١



 و

 للاعت هللا ةقيقح يف ةيناف ٌةدحاو اهلك ءايشألا لعج فراعلا ديحوت نأل :لاقف

 ةروصب وأ ٍةايحب امإ هصيصختو «داحآلا ةلمج نم اًدحاو هللا لعج قيدصلا ديحوتو
 نأب ٌمطاق "قيدصلاف كلذ عمو ؛ميظعتلا صيصختلا اذه بحصتسيو ءاهل لثم ال

 .اهرسأب تادوجوملا ةايح نيابت هللا ةايح

 .«هلبق ىلاعت هللا تيأرو الإ اًئيش تيأر ام١:لوقي ناك اذهلو

 ؟دوجولا يف ةرثكلاب ىلاعت قحلا رهظ ملف :هل تلقف

 الكف ءيه الإ دهشي ال ىتح «لهاجلا يف لهجلا نيكمتل اهب رهظ امنإ :لاقف
 املك هنإف ؛فراعلا فالخب «لهاجلا نع ىلاعت قحلا ىفتخا ةرثكلا هذه روهظ دتشا

 .اًنايِع هل قحلا رهظ ةرثكلا ةدايز َدهش

 بر تابثإ يه يتلا ةيونثلا دوهش عم الإ طق اًئوعبم نوكي ال ْنّدإَف :هل تلقف
 .ريجحتلاو دييقتلا ىلإ ةثعبلا ليل كلذو ؛لسرلا عيمج ةميش هذه .معن :لاقف ؟دبعو

 هنع رخآ رمأ لقعت ريغ نم ىلاعت هللا ةيدرف لّفعت ٌحصي لهف :هل تلقف

 .تدرفنا

 اذه درفنا هنع رخآ رمأ لّمعت دعب الإ ةيدرفلل فصنملا لقعت ٌحصي ال :# لاقف 0 نك

 مص ام هيف ناك ول ذإ ؛هنع درفنا نميف نوكي ال ٍتعنب درفني نأ َّدب الف ءادرف ىّمسملا

 نأ هنع درفنا يذلا كلذ يف َّدب الف ءدرفلا مسا هيلع قلطني نكي ملف «هب درفني نأ هل

 هيبشتلا وه |منإ درفلا هب درفنا يذلا رمألاو ؛عفشلا الإ سيلو ءالوقعم نوكي
 .درفب سيل دحاولاف .دارفإلا ةثالثلا لوأو «ةيدحألاب

 « حلت ثلاث هلل حرإ »:لاق نمك رفكلاب ىلاعت هللا فصو ببس وه اذهو
 ,(87/7 :ةدئاملا)

 .نيدشارلا ةمثألا رئاس نعو هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ انالومو انديس دوصقملا )١(

 ا



 ءٍةثالث عبارو «نينثا ثلاث هللا نإف ءرفكب فصوي ناك امل نينثا ثلاث :لاق ولو

 « َمُتنُك اَم َنيَأ ْمكَعَم َوهَو »:ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك «غلب ام اّعلاب ءٍةعبرأ سماخو
 .(4:ديدحلا)

 ىلاعت وهف «هتينثت يف ناك نمو «هتيدحاو يناث ىلاعت وهف هتيدحأ يف ناك نمف

 ال قلاخلاف ءاوناك ثيح نيقولخملا عم ىلاعت وهف «غلب ام اًغلاب اذكهو «هتينثت ثلاث

 درفني الف «هيف كلش ال اًحيحص اًدانتسا ؛قلاخلا مسالا قلخلا دنتسم نأل :مهقرافي

 سيل هنأل' كلذو:«نسماخخاب ةعبرألا يف ةرني اهنإو«متارلاب ةعبزألا يف طق قاعت قحلا
 ىتمف لاحم كلذو ءاهلثم ناكل ةعبرألا نم عبارلا نيع ىلاعت ناك ولو «ٌءيش هلثمك

 ؛هنمضتي هنإف ؛ددعلا كلذ دعب نوكي يذلا ,دحاولا ىلاعت قحلا دهشاف اًددع تضرف

 .هسمخت ال يهو ءاهسمخي وهف «يه هنمضتت الو «ةعبرألا نمضتي ةعبرألل سماخلاف

 عبار لاقيف ءرتولا عفشيو عفشلا رتوي يذلا دحاولا ىلاعت وهف ءاهسفنل ٌةعبرأ اهنإف
 رشاع الو ءةسمخ سماخ الو «ةعبرأ عبار :هيف لاقيالو «ةعبرأ سماخو ثالث

 عبار هنإ :ىلاعت هللا ةيدرف يف لوقن نأ انل ٌّمص ام هانررق يذلا كلذ الولو «ةرشع

 .رثكأو كلذ نم ىندأو «ةعبرأ سماخو «ٍةثالث

 ىلإ قحلا لقتنا ىلاعت قحلا اهيف ناك يتلا ةبترملا ىلإ قلخلا لقتنا اذإ هنأ َمِلَعَف

 قلخلا لاقتنا دنع اهيف ناك يتلا ةبترملا كلت يف فوقولا نكمي ال ءاهيلت يتلا ةبترملا

 .اهيلإ

 فقت نأ ٌلاحو ءاّدبأ اًمح ”قلخ قحلي الف .هقدأ ام يهلإلا رسلا اذه رظناف

 قِجحلُت الف :لاقيف بطاخملا ريمض ىلإ لعفلا دنسأ اذإ زوجيو .فيحصت وهو ءقلخ :(أ) يف )١(

 .قحو قلخ ةيلوعفم ىلع ءًاقح ًاقلخ



 داكت ال كنإف ؛كل هتررق ام عيمج ملعاف ءْنآ نم رثكأ ٍدحاو ٍطمن ىلع ةيلاعتملا تاذلا

 هللا لوسر هيف لاق يذلا ملعلا نم وهو «موقلا نم ٍدحأ مالك يف هب اًحّرصم هانعم دجت

 ال هب اوقطن اذإف كف هثلاب ٌءاملعلا الإ ُةّملعي ال يذلا «نونكملا ٍةئيهك ملعلا ّنم َّنإ»

 .ٌميلع ٌمساو هللاو هب نيلهاجلا ينعي «"”«هللاب ٍةرّملا ّلهأ الإ مهيلع ركني

 ىلع اًيوتسم هتنونيك نيب اًطسو لماكلا ناسنإلا ةبترم ىلاعت قحلا لعج دق

 ةطقن هنأ ىأر هبلق يف هيلإ رظن نإ هنإف .هعسو يذلا هبلق يف هتنونيك نيبو هشرع
 ءىش لكب وهف «ةرئادلا طيجحم هنأ ىأر هشرع ىلع هئاوتسا يف هيلإ رظن نإو «ةرئادلا
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 الا ليسا نم طع ياتي هلو طيح لإ هكر ارعر ال[ ةطفقنلا نع طخ يلعب لق لمت

 يف لكلاو ءٌطيحم ٍءيش لكب هنإف ؛ملاعلا ىوس طوطخلا تسيلو ةطقنلا ىلإ هتيابنو

 نم نإ :ثيدحو :تلق :انقيقحتب ( )١/ ١ بولقلا ءالج يف هللا همحر يناتكلا خيشلا لاق )١(

 تلصلا وبأ وهو حلاص نب مالسلا دبع قيرط نم هبيغرت» يف يبيطلا هجرخأ «هرخآ ىلإ ...ملعلا
 هركذو .هركذف ةريره يبأ نع ءاطع نع جيرج نبا نع ةنيبع نب نايفس انثدح :لاق يورهلا

 ثيدحلا الإ اهب ردصي ال هنأ هتدعاق نمو يوري هل ًاردصم «ملعلا باتك يف ؛«بيغرتلا» يف يرذنملا

 هل باتك يف ينالطسقلا بطقلا هدروأو ؛نيسحتلا لاتحا هيلإ قرطتي ال يذلا يهاولا وأ فيعضلا

 ؛هتاحوتف» يف ربكألا خيشلا لاقو .بيسملا نب ديعس لسرم نم ًادهاش هل نإ :لاقو فوصتلا يف

 ال نونكملا ةئيهك ملعلا نسم نإ»:ظفلب اهيف هدروأ نأ دعب ةثاثالثو نيسمخلاو عبارلا بابلا يف

 كفشكلا قيرط نم اذه .«هللاب ةرغلا لهأ الإ مهيلع هركني مل هب اوقطن اذإف «هللاب نوملاعلا الإ هملعي

 جرش يف وهو :تلق .هوققحتو هوفرع ؛ةصاخ مهدنع هيلع عمجم حيحص ثيدح هلهأ دنع
 ثيدحلا اذه جرخأ :(ب) شماه يف ءاجو .يديزم .(انقيقحتب) مجع تسل ةيسدقلا دهاشملا

 راصن .ها .# ةريره بأ نع سودرفلا دنسم يف يمليدلا تسل

 م.م ١ها



 يذلا وهو «طيحملاو ةطقنلا نيب هتضرف ام ءالخلاف .هلك رمألا عجري هيلإو ؛هتضبق

 ىلإ ٍطيحم نمو «طيحم ىلإ ٌةطقن نم تالاحتسالا ترهظ هيفو «هنوكو هنيعب ملاعلا رمع

 لب ؛هتطيح يف لخديف «طيحملا جراخ ٌءيش مّن الو «”.يش ك5 هنع جرخ مف «قطقن

 .هتاذ هتطقنو ؛هؤامسأ هطيحمف دوعي هيلإو «أدب هنمو «يهتني هيلعو «ثعبنا هنم لكلا

 ٍنيع لك اف «ريثكلا دحاولاو .ددعلا دحاولا وه ىلاعت هنإ :نوققحملا لاق اذهلف
 «قحلا رهظ قلاب نع ترظن ام نيغلا ناينإلا الولو «قاشنإلا يحك ةظان هل

 .مالسلاو

 ؛هيزنتلاب لوقلاو هيبشتلاب لوقلا نيب عمج نإ الإ نافرعلا ةبترم ٍدبعل لمكي ال

 .تايآلاو رابخألا كلذب تءاج امك

 نإو «ةفرعملا ماقم نم فصنلا ىلع وهف طقف هيزنتلاوأ طقف هيبشتلاب لاق نمف
 .دْبَو هللاب افراع ىّمسي امهنم لك ناك 75 8 - 2 0

 الإ هللا فرعي ال :لاقو دق هللا ةفرعم ىفن قيرف :نيقيرف سانلا مسقنا دقو

 هللا نأل ؛نوققحملا هاضترا يذلا قحلا وهو «قولحم لكل ةفرعملا تبثأ قيرفو «هللا

 اًديلقت وأ ؛ًالقع وأ ءاًفشك امإ :هوفرعي نأ َّدِب الف ؛هوفرعيل الإ قلخلا قلخ ام ىلاعت

 ناكف ىلاعت هب ةيؤرلا تقلعت امكف «ةيؤرلل ٌةعبات ةفرعملاو ءلقع وأ يفشك بحاصل
 ةفرعملا قلخ ام ىلاعت هللا نإف اًضيأو ءاقورعم ناكف هب ةفرعملا تقلعت كلذك اًيئرم

 ىتح الإ كلذ متي الو ,.دوجولا ةبترمو نافرعلا ةبترم لامكل الإ ىلاعت هب ةثدحملا

 دقو ىرخأ ةخسن ىلع ًاححصم (ب) شماه نم تبثملاو .ءيش نع جرخ ايف :لوصألا يف )١(



 زجعلاب ميدقلا قلعت امو ؛ميدقلا هي قلعت ام ةروص ىلع هللاب ثدحملا ملعلا قلعتي

 .هسفن يف هيلع مولعملا وه اهب الإ قّلعت ام .ثدحملا ملعلا كلذكف هب ملعلا نع

 ىلع دوصقملا مهف نمل"”«هتروص ىلع مدآ هللا قلخ»:ثيدح بابلا اذه ةدمعو

 ىلإ الو هتفرعم ىلإ لوصولاب لوقي ال نم ةفرعملاو ةيؤرلا ركنم لاق نإو .ههجو

 ٌلهج كلذف «ةفرعم هدنع ىّمسملا وهو ؛كاردإلا كرد نع زجعلا امهم دارملا :هتيؤر
 هللا ”هزاجي مل نإو ءاذبأ هفرعي ال امك ءاّدبأ هللا ىري ال هلوقب يزوج نأ وهو ؛هنم

 ناك ام فالخ لالجلا يناث يف هنم ملعو بستحي نكي ملام هللا نم هل ادبو كلذب

 .ةرورض وه هنأ ملعيو هاري هنإف هملعي

 نول ءاملا نول) :لئاسلل لاقف ؟فراعلاو ةفرعملا نع ه# دينجلا لثس املو

 .كلذ ىلع هدزي ملو ””(هئانإ

 يف وهو «هئانإ نولب اًنولتم نيعلا يأر يف ناولألا عيمج لبقي ءاملا نإ :ه# لوقي

 نول كلذ نأ فرعيو «ءاملا فرعي فراعلاف ءفرعُي هل نول ال رخآ ٌءيش رمألا سفن

 .ءاعولا

 هدنع ناقرفلاو ءاّثاد اهكردي فراعلا نإف ؛ةيهلإلا تايلجتلا يف لوقلا كلذكو

 .ىلجت اذاملو «ّلجت ْنَم فرعي وهف ٌةئاد

 .هجيرخت مدقت )١(

 .فيحصت وهو «هيزاجي :لصألاب (؟)

 هل نول ال هؤانإو ءٍنول ىلع ءاملا نأ وه :نيمسق ىلع وه :ةلوقملا هذه يف افو ىلع يديس لاق (")

 سيلف .هسكع يناثلاو «هئام نول ىلع اًدوهشم ءانإلا نوكيف «غبصلا نم ةجذاسلا ةفافشلا يناوألاك

 .ها مهفاف ؛هبسحب ماقم لك يف ءاهسفنب ٍةقيقح لك «دارفألا يف الإ قيقحتلا
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 الو ٌبَّرَمُم ُكَلَم كلذ ملعي ال لت فيكب فراعلا نود ىلاعت قحلا ٌصتخيو

 ةيفيك ُمْلِعف ءلصألا يف ٌةلوهجم تاذلا ذإ ؛ىلاعت قح ا صئاصخخ نم وهف «ٌلسرم ببن
 قحلا ناك اذإو «ىلاعت هللا قلخ نم ٍبحأل ِكَرْدُم الو ءلصاح ريغ رهاظملا يف اهيلجت

 :كنلذ نع هاذ ٌرلع ف انكر لامتو ءركنلا هسا امال قب ارق «نموس ريغ ىلاعت
 [هلإلا] وه ام عراشلا هتعنو هفصو "ءاج يذلا هلإلا نأ فيلم كلذ تشيك نإ

 نارتقا لبقي ال "عرشلا هتعنو هفصوب تءاج يذلا هلإلا نإف ؛لقعلا هكردأ يذلا

 هنارتقا ٌحصياالو ءعامجإلاب ٌثدحم اهوسرو ةلاسرلا نأل ؛هعم ةلاسرلاب ةداهشلا

 وه ام ىلاعت عراشلا هملعي ام ثيح نم] ديحوتلا نأ َمِلَع كلذ مهف نمو «ميدقلاب

 عم ةلاسرلاب ةداهشلا نارتقا يفف ؛ "[”يلقعلا رظنلا تبثأ ام ثيح نم ديحوتلا

 هوفرع ام عيمج نأب مهل ٌمالعإو «قلخلا ىلع ٌةعسوت هيف ٌميظع رس ديحوتلاب ةداهشلا
 قحلاو ؛هب مهفيلكت ٌحصي يذلا وه كلذو ؛مهتروص ىلع ”ٌثداح ىلاعت قحلا نم
 اًهِإ دبع] امنإو ءوه ثيح نم ىلاعت قحلا [دباع دبع] امو .كلذ نع ةَّرنم ىلاعت

 ةلاسرلا نارتقا لبقي ال يلقعلا ديحوتلا نإف طلغ اذه :اهيف ءاج شماه لاب ةيشاح عضوم انه )١(

 :لوقنف «ةلاسرلا هعم نرتقي كلذلو ةبترم ديحوتف عرشلا هب ءاج يذلا ديحوتلا امأو .ةداهشلاب

 نم امإ نتملا يف هوفرح ربكألا ذاتسألا مالك نم اذه .هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ الأ دهشأ

 .وهس نم وأ مهفلا مدع

 .(ب) نم تبثملاو .عراشلا (ج) يفو ؛عئارشلا (أ) ين (0)

 لبقي ال يلقعلا ديحوتلا نإف طلغ انه":يلي ام عضوملا اذه لَّبِق (أ) ةطوطخملا شماه يف ءاج ()

 هعم نوتبثي كلذلو «ةبترم ديحوت عرشلا هب ءاج يذلا ديحوتلا انإو «ةداهشلاب ةلاسرلا نارتقا
 ربكألا ذاتسألا مالك نم اذه .[] هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقنف ةلاسرلا
 ةذوخأملا ١١78 ص ١ ةيشاحلا عجارو .همامتب ىهتنا ."وهس نم وأ مهفلا مدع نم امإ نتملا يف وهو

 .ةروكذملا ةحفصلا نتم يف ءاج ام ينارعشلا مامإلا يفني ثيح «ةيفشكلا دعاوقلا» باتك نم

 .(ب) نم هانتبثأو «(أ) نم طقس (5)

 .تءاج :(ب) يف (6)



 ةلاسرلاب ةداهشلا تنرق اهف ءاًريبك اًولع كلذ نع هللا ىلاعت .هركفب [هتحن ًالوعجم

 :اودشنأ ا «هبلق يفو ٍدباع لك بلق يف ليخملا [توحنملا] دوبعملاب الإ «ًةقيقح

 ٌلولحمق حلا ٌفكب اًدقع ُتنصو هب ٌتلقو اًدوبعم ركفلاب تحن

 ًالّيختمو ًالثمب الإ لقعُي ال هتدابع ىلإ عرشلا اعد يذلا هلإلا نأ تملع دق اذإف

 ٌمصو ؛مهلك سآّنلا ىلع ٍظئنيح رمألا َلُهَس هتاذ يف هيلع وه ام ىلع ٌدحأ هكردي الو

 كلذ ريغو ةلورهلاو يثملاو ددرتلاو ةيعملاو لوزنلاو ءاوتسالاب [مهدوبعم] فصو

 ؛ابب هسفن فصوو ىلاعت قحلا ٌلّزَتَت نإ رومألا هذه نإف نازيملا يف هنايب يتأيس ام

 .مهب اًقفرو هدابعل ةمحر

 هراسكنإو هعضاوت رك امّلك دبعلا نأ وهو ءيفراع ىلع ىفخت ال ًةقيقد انه نكل
 الإ اهيف هل ىلجتي ال ذإ ؛هل ةيلجنملا [ةروصلا] لامج صقن املك هلو ”هؤافصو
 [ةروصلا] لام داز امّلك هسفن ةزعو هرّبجتو دبعلا رّبكت رثك امّلكو .هسفن ةروص

 ربكأ الو ءاّدبأ نيفراعلا لّمُكل ةروكذملا [ةروصلا] نم رقحأ الو ىندأ الف «ةروكذملا

 مضه ثيح نم نوفراعلا هحبر اف ءاّدبأ ةربابحجلاو نيربكتملا [بر]نم مخفأ الو

 نم نيربكتملا هورسخ امو مهل ىلجتملا [مههمإ] ةراقح ةهج نم هورسخ مهسوفن
 ام رسلا اذه لّمأتف «[مّمر ةآرم] يف مهل يلجتملا ةمظع ةهج نم هوحبر مهربكت ةهج

 كل هتأرق ام عيمج ُرّيدتف ءكلقع نازيم ريغب نازيملا هذه مهف ىلإ لخداو «هالحأو هدأ

 نأ ىلا عت هللا نم كل ٌتوجر كلذ تلعف نإف ءرظنلا نعمأو ةقباسلا لوصفلا يف

 ماسحناب ةيناويحلا بئاوش نم ةقطانلا يفصت وه ءافصلا :هب اًنعو ه5 افو دمحم يديس لاق )١(

 ءاقلطم لاعفألا ديحوتب قيقحتلا رونب كرشلا ةساجن نم بلقلا ةراهط :هتقيقحو ؛ةعيبطلا ةدام

 .ها ةقلطملا ةدحولا نيعأب دوهشملا نسحلا سمش راونأ ودب دنع حبقلا مالظ وحم :هتياغو

 مه١
 يبعرصم



 .نيحلاصلا ىلوتي وهو كاده يّوقي هللاو «نيفراعلا لّمُك دنع ةبجاولا ةفرعملا هفرعت

 [ةيهلإلا تافصلا يف ةينافرعلا نازيملا]

 لوقنف ءاهمهف ىلإ ديهمت قيرط لوصفلا هذه عيمج يتلا نازيملا ركذ يف عرشنلو
 :"ةيانعلاو قيفوتلا هللابو

 :(ب) شماه ين ءاج )١(

 انديسب تعمتجا» :رايخألا تاقبط يف راونألا حقاول باتك يف ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق

 ىلإ عجرت اهلك لاقف «ىلاعت هللا يف دئاقعلا يف ًانازيم ينملعو يرمأ ةيادب يف مالسلا هيلع رضخلا

 .مهبرب قلخلا ملع هيبشتلاو .هسفنب ىلاعت هللا ٌُمِلِع هيزنتلاف ؛هيبشتلاو هيزنتلا يأ ؛دييقتلاو قالطإلا

 .قلخلا ملع ىلإ هعجرمف هيبشتلا هرهاظ يطعي ام ةمئألا لاوقأو ةنسلاو باتكلا يف ءاج ام لكف

 .ًادبأ ليوأت ىلإ كلذ عم جاتحت الو هسفنب قحلا ةفرعم ىلإ هعجرم هيزنتلا نم ءاج ام لكو

 ؛ةصخرو ةميزع يأ ديدشتو فيفخت :نيتبترم ىلإ عجرت اهلكف ةعيرشلا نازيم امأو"

 فورعملا اهطرشب ةصخرلاب بطوخ مهنم فعض نمو ؛مئازعلاب بطوخ قلخلا نم َيِوَق نمف
 ؛ةلباقم عم كبهذم يف حصألا لوقلاب وأ ؛هريغ عم كبهذمب كلذ نحتما»:لاق مث «.ءاملعلا دنع

 نمف .فيفختلا ىلإ رخآلاو ؛ديدشتلا ىلإ ًالئام نوكي نأ دبال نيلوقلا دحأ نأل ءكلذ كل حضتي

 ءاملع اهيلع بتكو «نينازيملا نيذه تحرش دقو .ًادبأ ًاضقانت ةرهطملا ةعيرشلا يف دجي مل كلذ قاذ

 دقو (ب) شماه نم ىهتنا «نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ًاقوذ ال ًاديلقتو ًايلست اه اونعذأو رصم

 ةنس فلأ ىطسولا تاقبطلاو ؛ىربكلا ال ىطسولا تاقبطلا وه روكذملا راونألا حقاول نأ انققحت

 ظيراقت ىوحي ال باتكلا نأب لكشتسي نكلو ؛كلذ لبق فلأ اذه انباتك نوكي نأ دبالف 6

 اذه بتك مامإلا نأ نظلا ىلع بلغيو .رخآ ًاباتك دوصقملا نوكيف ؛مامإلا ركذ امك رصعلا ءاملع

 وأ ًارصتخم هنم لمعي مث باتكلا فلؤي ناك 5# هنأ انل نيبت هنأل رشاعلا نرقلا تانيعبرأ يف باتكلا

 انيأر يف وهو ,ىربكلا دئاقعلا مساب هل باتك ىلإ باتكلا ايانث يف راشأ دقو .هثحابم ضعب ريغي

 نأ ىلإ اذه نم صلخن و .هيف ظبراقتلا كلت دوجو اننظ ىلع بلغي يذلا وهو «دئالقلا دئارف»
 راصن دمحم .قيقحتلا ةمدقم عجارو .نظلا ةبلغب رشاعلا نرقلا تانيعبرأ يف فلأ ةيرذلا نازيملا

 ديل
 تا



 اب ةلدسال ذل قع دطت سنن ناداه دهن] يع : أ اي ملعا

 تاحفن نم يهو «ىربكلا رئاودلا باحصأ نيفراسلا رباك الإ اهتفرعمب
 ىلع ىنبنا امو «رابخألاو تايآلا عيمج نم فالخلل ٌةعفار ٌنازيم يهو .ةقيطارضخلا

 0 ىلإ نيملكتملا لاوقأو نيفراعلا تاراشإ نم كلذ

 ىلاعتو كرابت قحلل نأ يخأ اي ملعت نأ كلذو ؛ىرخأ الو ايند ال ءاهمكح كيلع

 .قلخلا قلخ دعب ديبقتلا ةبتر يف لجتو «قلخ ال ثيح قالطإلا ةبتر يف لت : نييلجت

 قحلا لزسنتب لاق نمف «ةيمهلإلا رابخألاو عئارشلا تءاج نييلجتلا نيذه نم ٌلكلو

 داحتالاب نيلئاقلاو ةيلولحلاو ةمسجملاك اًدبأو الزأ ماودلا ىلع دبيقتلا ةبترم يف ىلاعت
 دسقف ةهزنملاك اًدبأ ماودلا ىلع قالطإلا ةبترم نم لزنتلا مدعب لاق نمو ءأطخأ

 يطعي مالك لكو ؛قالطإلا ةبترم ىلإ هيزنتلا يطعي مالك لك يخأ اي عّجَرف ءأطخأ
 تايآلا عيمج نم ضراعتلاو ؛كدنع فالخلا عفتري دييقتلا ةبترم ىلإ هيبشتلا هرهاظ

 .ىهتنا (رابخألاو

 لجن وهام فرعتل ؛هب ىلاعت هللا حتفي ام بسحب نازيملا هذه كل حرشنلو

 ريغصلا مّلعي نم ةظحالم كلذ يف ٌكظِحالٌأو ,دبيقتلا يلجت وه امو قالطإلا
 .ميكح ٌميلع هللاو .قرش وأ قرغ هتظحالم نع لفغ ىتم هنإف ؛رحبلا يف ةحابسلا

 هيلإ راشملا ملاعلا دوجو مدعب ٌرَعشأ ام لك :وه قالطإلا لت نأ يخأ اي ملعا

 ٌبرلا عم دبعلا دوجوب ٌرَعشأ ام لك :وه دييقتلا يلجتو ,””«هعم ءيش الو هللا ناك١ب

 .ةيطإلا ءامسألا تارضح رئاس نم

 الإ نوكي ال كلذو ؛ماودلا ىلع هتاذل هتاذ يف ىلاعت هيلجت :وه قالطإلا يلجتف

 .لوصألاب اذك )١(

 .هجيرخت مدقت (")



 يف هدابعل ىلاعت هيلجت :وه دييقتلا يلجتو .(دحألا) مسالاو «(هللا) مسالا ةرضح يف

 .لذملاو زعملاو ءنمحر لاو «قزارلاو «قلاخلاو ءٌبرلاك :مهبلطت يتلا ءامسألا ةيقب

 بلطي ٌبرلا نإف ؛هملعب هللا رثأتسا امو «هانملع ام رئاس نم اهريغو «مقتنملاو

 امو قلاخلا كلذكو ءهعم الإ لقعي الو ؛يهلإلا ملعلا يف اًريدقتو اًدوجو بوبرملا

 .هدعب

 الف دحألا مسالا وأ هللا مسالا يف ىلاعت هيلجت يه يتلا تاذلا ةرضح امأو

 ال ناك كلذلو ؛«7:توبكنعلا) 4 َنيِمّلَعْلا نع ل هللا ّنِإ » «ملاعلا نم اًيش بلطت

 اهعم سيل ذإ ؛ماكحأ الو عئارشب اهنع ذخؤي نأ ٌحصي الو ٌماكحإ اهترضحل لقعي
 ةبتر يف يلجتلا ناكو دييقتلا ةبتر يف يلجتلا عقي "[41 ول يخأ اي لَّمأتو ءاهاوس

 هعم ناك نم «هعم ءىش الو هللا ناك١ب هيلإ راشملا قلخلا قلخ لبق ناك اى قالطإلا

 «نيتضبقلا لهأ نم لمعي ال وأ اهب لمعي كانه ناك نمو «عئارش هنع ىقلتي ىتح

 :اودكتاو

 ٍتآالو ضامالوًهوس*ةيش هعمالوادوجومَكّبرناكدق

 ةآرملا "نع ٌةيانك يه يتلا دبيقتلا ةبتر يف ىلجتو قلخلا ىلاعت هللا قلخ ملف
 لهأل ةبلاطلا ءاسألاب هسفن انل ىّمسو عمجأ تادوجوملا روص اهيف عبطنملا

 الإو ءرشب وأ ءِكلم نم :ماكحألا هنع ىَقَلَُي نمل ةفرعملا كتابثإ نم ّدب الف ءاهتارضح

 .لاحم هوجولا نم هجوب ُفِرعُي مل ْنَم رمألا يّقَلتف

 ءزعملاك :ةيهلإلا ءمسألا تارضح هيف مكحت نم تابثإ نم اًضيأ كل دب الو

 نم للاعت هنأ كل ناب دقف «ٌلاحم قحلا قح يف ءامسألا هذه رثأ نإف ؛روفغلاو ؛مقتنملاو

 .خاسنلا نم تطقس دقو ىنعملا قاستال يرورض اههنيب ام )١(

 .ىلع :() يف (0)



 دوجو اهتاذب يفنت ةبترلا هذه نأل ؛قالطإلا ةبتر يف لق مه لجت ام قلخلا رهظأ نيح

 لهأ دوهش مزال نمو .دبيقتلا ةبتر يف الإ مهراهظإ دعب لجت امو ءاهعم اهريغ
 امأو ءاًديقم الإ ٌدِهْشَي ال ديقملا ذإ ؛رصحلاو ديدحتلاو زيحتلا هعم مهسفنأ لوقعلا

 نأ ٍةرم ام ريغ انررق كلذلو «لقعلاب ال يلإلا مالعإلاب طقف مّلَعُي (نإف قالطإلا
 هتدجو هتققح اذإ اذهف ءنوكلا دييقتو ىلاعت قحلا قالطإ ىري نأ دبعلا ةدهاشم ىلعأ

 راص دقو «قئاقحلا طلتخت ال ىتح «زيمتلا وه (منإ هببسو دييقتلا لصأ نإف ءاًدييقت

 لَمْعُيال لباقم الب قالطإلا نأل ؛قالطإلاب اًديقم دهاشلا اذه بلق يف ىلاعت قحلا

 .ملاعلا يف ٍةروص لك يف يلجتلا ناك ولو

 قالطإلا ىلجت كاردإب لوقي ناك هنأ :هللا همحر نيدلا يبحم خيشلا نع انغلبو

 ثيح نم ٍنكمم لك مكح لبقي ىلاعت قحلا نأ لوقي نم دنع الإ ٌحصي ال اذهو ءاّقوذ

 عم هئاقب لاح يف ال «هئانف دنع الإ هل صّلختي ال كلذب ليق ولو لب ؛دوجولا نيع هنأ

 لولح ال هنإف ؛طلغلاو كاّيإو ,مهفاف ؛قحلا الإ قحلا قالطإ ىأر امف ٍظئنيحو «قحلا

 عيمجو هرصبو هعمس ىلاعت قحلا راص ولو ءادبأ هّير ةبتر دبع قحلي الو داحتا الو

 ثيدحلا يف هلوق يف ريمضلاب هعم دبعلا نيع تبثأ دق ىلاعت قحلا نإف ءهاوق

 .قسنلا رخآ ىلإ .”«هب رصبُي يذلا هرصبو .هب ٌعمسي يذلا هعمس ٌتنك»:يسدقلا

 ام َنيَأ ْمُكَعَم َوهَو 9:ىلاعت هللا لاق دقو «ٌجيدق ىلاعت قحلا مالك نإ :ليق نإف

 .ةفسالفلا كلذب لوقي امك «لزألا يف هعم انأب ُرعِشُي اذهو «(4:ديدحلا) 4 َمُنُك

 .روهظلا يف ٌتداح يللا ملعلا يف ٌجيدق هلك ملاعلا نأ قيقحتلا :انلق

 .(هعم ءىش الو هللا ناك»:ِهِلَي لاق دقو



 (ناك) ةروص ىلع اهنأ ال «”دوجولا :(ناك)ب دارملا نأ ىلع نوققحملا عمجأو

 همهوتي | «نامزلا بلطي لعف ال ,يدوجو ٌفرح وهف «ةيضاملا لاعفألا نم يه يتلا

 نأ مهليختل ؛(ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو) :ثيدحلا يف اوجردأ مهنأ ىتح :مهضعب

 هللا :ثيدحلا ىنعمف ءنوكمو نئاكو نوكيو ناكك ؛لاعفألا فيرصتك اهفيرصت

 وه الإ .هتاذل ٌبجاو هدوجو نم مّن ام يأ :هتاذ ةرضح يف هعم ءيش الو دوجوم

 ."”هدحو

 يف هعم ءيشلا لقعت ةحئار هيف ؛هعم ءيش الو»:ثيدحلا يف هلوق :ليق نإف

 .يفنلا مص ام تابثإلا مدقت الولف «لزألا

 وهف ؛هعم ءيش الو وه كلذكف هيلع قلطت الو «ىلاعت هبحصت ال ةيثيشلا :انلق

 .ءايشألا عم ىلاعت وهف «هيبشتلا ةيعم بلسو «هنع ةيئيشلا بلس هل اذ ٌفصو

 ال نحنو ءانعم وهف انملعي ىلاعت وهف «ملعلل ًةعبات ةيعملاو .هعم ءايشألا تسيلو
 دقف «كلذ ملعي نأ لقعلل نكمتي مل انعم هنأ ربخأ ىلاعت هنأ الولو .هعم انسلف هملعن

 اهفاضأ هدابع نم ٌدحأ ام «هيبشتلا تافص هسفن ىلإ فاضأ يذلا وه ىلاعت هنأ َتَمِلَع

 «شرعلا ىلع ىوتسا هنأو ءايندلا ءامس ىلإ ةليل لك لزني هنأ ربخأ يذلا وهو «هيلإ
 امم كلذ ريغو ؛مامغلا نم للظ يف ةمايقلا موي يتأي هنأو ؛هتروص ىلع مدآ قلخ هنأو

 .هنايب يتأيس

 كب هللا تاكو »:هلوقو «(47 :بازحألا) 4 اًميِحَرَنيِنِْؤُمْلاِب َّناَكَو »:لاعت هلوقك )١(
 يضاملا يف ال لاح لك يف ةمحرلا دوجو تبثت نيتيآلا يف ناك ةملكف 277 :حتفلا) 4 اًميِلَع ٍءْىَش

 .بسحف
 هللا ناك :«هللا» ةملك ىلع لئاقلا وأ ئراقلا فقو اذإ ثيدحلا نم ىنعملا اذه ةقيقح حضتنو (1)

 الو :ةيناثلا ةلمجلا أرقي مث .دوجوم هللا :ةلاحلا هذه يف نوكي يذلا ىنعملا مامت يطعت ةليوط ةفقو

 هيلع ام ىلع نآلا وهو :ةرابع ةفاضإل جايتحا الب ىلاعت هللا ىوس امع دوجولا يفنيف ,هعم ءيش
 .ناك

 ينص
 تا



 لسرلا قدصي ملو ءأطخأ دف هسفن ىلإ اهفاضأ يتلا هيبشتلا تافص ركنأ نمف

 يف قحلا عم مهكارتشا نم مهرارف كلذ لصأو ق8 انّبر نع هب اوربخأ اهيف

 داوملا ملاع قلخخ ثيح نم ىلاعت هنإف ؛اوبأ مأ اوءاش كلذ يف نوعقاو مهو ءتافصلا

 ٌفراع فرع امف ,نوكي ال كلذ ريغ «قولخملا كلذ ةروصب الإ قولخم لكل لجت ام

 :مهل لوقيو «ةفرعملا هدابع ىلع ٌدّرَي نأ ىلاعت قحللف «ةيبوبرلا ةآرم يف هسفن ةروص الإ
 انفلك يتلا ءانل ةنكمملا ةفرعملا يه اهنأل ؛اهيلع مهري نأ هلو ءينفرع مكنم ٌدحأ ام

 .اهب

 امو ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا يو هللاب ةفرعم قلخلا ىلعأ نأ ملعاو

 نوملعي اوناك ولو «هيبشتلا يطعت يتلا تافصلا تايآب ءاج دقو الإ ٌدحأ مهنم

 زوحتل ؛مهمتأل اهولوأل قالطإلا ىلع ةهزدملا هب لوقي اى اقلطم هللا ىلع اهتلاحتسا

 مث «ناهيإلا بتارم ىلعأ ىلإ هتمأ يقرتب ٌرومأم هللا لوسر لك نإف «ناهيإلا لامك مهممأ
 امب ال .هلقع هّلبَق هب الإ ًةقيقح نمآ ام هلقعب تافصلا رابخأ لَّوأ نم نأ ىفخي ال

 اذهلو «ناهيإلا لصأ ال ناهيإلا لامك لوؤملا اذه تافف «هللا دنع نم لسرلا هب تءاج

 مه:اهيإ لامكل ؛كلذ نم اًئيش َلّوأ ةباحصلا رباكأ نم اًدحأ نأ لق انغلبي مل ىنعملا
 .مهقيدصتو

 هيف كلهو لض نم هيف ّلض يذلا بابلا :نولوقي هريغو # سابع نبا ناكو
 ىلإ لزني هنأ هسفن نع ربخأ دقو «ديري ام لعفي ىلاعت هللا نإف ليوأتلا ءاغتبا كله نم

 هسفن نع وه ريخأ |هيف هتعزانملو انل اف ؛هتروص ىلع مدآ قلخ هنأو ءايندلا ءامس
 .ىهتنا

 هرهاظ ىدأ ام لك يماعلل لوؤي نأ مِلاَعلل نأ :ةمدقتملا لوصفلا يف ”تلق دقو

 .مدقت :(ب) يف (1)



 يوق اذإف ؛يماعلا كلذب ىوقي ىتح «يهلإلا بانجلل ٌكلاهتنا اهب لصحي رومأ مهف ىلإ
 فيك اوكردي نأ ِهِقَلَح نم بلط ام ىلاعت هللا نإف «ىلاعت هللا ىلإ كلذ ملع َمَّلَس هناميإ
 نمب دارملا نأب :«ايندلا ءامس ىلإ انبر لزني»:ثيدح وحن لوؤي نمل لاقي هنإ مث .وه
 ٍءيش يأل «ىلاعت وه ال ؛لزانلا وه ىلاعت هرمأ وأ «ةكئالملا نم كلم وه اهنإ لزني

 اًبئان هسفن لعجو ؟رمألا كلذ وأ ءكلملا كلذ ماقم هسفن كلذ يف ىلاعت قحلا ماقأ

 هل تلق اذإ كنإف ءامهيلإ لوزنلا فضي ملو رمألا مساو كلملا مسا طقس وأ ءامهنع

 م ليوأتلا دعب هيف ٌعقاو وه لوؤملا اذه هنم ّرف يذلا نإ مث ءلوقي ام يردي ال كلذ

 اًقرافم يحولاب كلملا لوزن لعجو «ٍةنيعم ٍةهج يف ىلاعت قحلا َدّيق هنأل ؛هنع جرخي
 اذه عجرف «هنيع ال اًعطق لوؤملا اذه دنع قحلا ريغ رمألا وأ كلملا نإف «"ةهجلا كلتل

 يف تبذك :هل لوقي نأ ىلاعت ٌقحللف ءاهنم رارفلا موت يتلا دييقتلا ةبتر ىلإ لوؤملا
 درو ؛هلسر ةنسلأ ىلع هسفن ىلإ ىلاعت قحلا هفاضأ اهب نمآ نم فالخب اذه «كليوأت

 .تقدص :الإ قحلا هل لوقي ال «ىلاعت هللا ىلإ هملع

 ىلاعت هللا نع لسرلا رابخإ نوكي نأ امإ ولخي ال :اًضيأ لوؤملل لوقت كنإ مث

 برضك «لوقعلل ىلاعت هنم ًالزنت ؛اًراجم نوكي وأ ؛هيلع وه ام ىلع رمألاب اًرابخإ
 هللا ىلإ ٌةفاضم يهف نيريدقتلا الك ىلعو لاثملا هل بورضملا اولّمعتي ىتح مهل ةلثمألا

 ال كلذ نكل «ىلاعت هللا ىلإ اهتبسن الإ يقب امو «ىلاعت هنع اهبلس زوجي ال ءاّعطق ىلاعت

 .رم اى "قالطإلا ةبترم ال دييقتلا ةبترب الإ اًعطق قيلي

 ةهج نم هللا نع يقلتلا نوكي نأ يرورضلا نم سيل هنأل «ملعأ ىلاعت هللاو مزلي ال اذه )١(

 (راصن) .اهيف ىلاعت هللا دوجو ضرتفي

 هتاذ ديقي ًافصو سيل وهف ؛ةبتر لك يف ىلاعت هلل حصي ال فصولا نوك يف حيرص اذهو (؟1)

 ةمسجملا مالكو نيفراعلا مالك نيب قيقدلا قرافلا اذهل هبنتلا يغبنيف .ىلاعتو هناحبس ةسدقملا

 .مهفل فل نمو ةيفلسلاب مهسفنأ نومسي نيذلا ةيوشحلا

 سحيم
١" 

 عمد



 .فقو ثيح هعم فقيو ءىشم ثيح عرشلا عم ٌشمتيلف ةمالسلا دارأ نمف
 .دبعلل ال ىلاعت هل كلذف تمداصتو رومألا هدنع تضقانت نإو «ديزم ريغ نم

 قحلا نأ َمِلَع نيفراعلا غلبم غلب اذإف «يبر دنع نم رمألا ءاج اذكه يردأ ال :لقيلو

 ؛مّلكتي ال ٌتكاس ُلجَت لك يف هل ٌفراع وهف ءءاشي ام لعفي هنأو «هيلع دييقت ال ىلاعت

 ضرعت اهنإ «نينامز يف ىقبت ال ليختلا ىلع اهيف ىلاعت قحلا ىلجت ٍةروص لك نأ ملعيو
 تبهذو «ةروصلا كلت تبهذ اهماكحأ فرع اذإف ءاهماكحأ فرعيل فراعلل

 .نيرهادلا رهدو نيدبألا دبأ ىلاعت قحلا يلجت نأش اذكه ءابباهذب اهماكحأ

 ةبتر نم الإ اهذخأ نم اهذخأ ام ةلّزنملا عئارشلا عيمج نأ يخأ اي ملعا مث

 ٍةطساو الب يحولا َكَبَق هللا نع نيذخآلا بتارم ىلعأ يف دهشي ام ىندأ نأل ؛دييقتلا

 لقع ٍبحاص لك دنع كلذ مزال نمو هنع ٌدوخأمو «هنم ٌُدوخأمو ٌدخآ :ٌةثالث
 ؛ةهجلا كلذ نم مزلي ال) :مهضعب لوقو «دييقتلا ةبترم تءاجف «"زيحتلاو ةهجلا

 ىلع ٌريتست وه اهنإ (مسجلا نع ٌهزنم ىلاعت قحلاو ,ماسجألل الإ نوكت ال ةهجلا نأل

 عمو ؛لقعلا باجح يف وه نم عم وه (نإ انمالك نأ عم رومألا فرعي ال نم
 .مهفاف ؟قوذ ريغ نم نولقعتي ام فالخب نوبواجي نيذلا ال نيفصنملا

 ٍلوسر وأ ِكلم نم :َدَو هللا نع ٍذَخآ لوأل ًةمزال دييقتلا ةبترم تناك اذإو

 هتبثأ اف .دييقتلا ةبتر يف مهبرل مهتفرعم ىلع مهريرقتب ىلوأ نيرصاقلا نم هريغف
 .ىلوأ باب نم طئاسولاو بجحلاب ذخآلل هتبثأف لوألا طخآلل

 اهيلإ اهنم اهيلإ الإ لسرأ الو هسفن نم الإ ٌدخآ لخخأ ام ةفوصتملا نم لاق نمو

 :كلذ يف اودشنأ دقو «لقاع لك دنع ٌطابخ ءاهيف

 ذحخآلا اهنم ذخأي ةهج يف اهب ىحوملا رمألا قلخ ناكمإل ملعأ هللاو ةهج كلذ نم مزلي ال )١(

 .لجو زرع لوملا ال يحولاو رمألا وه ةهجلا يف يذلاف .هّللأ نع

 0 سدعجي
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 ٌروسلاو تايآل اب كنتأاذإ ةدحاو َنايعألا لعجت نأب ٌرذحا

 ٌرئأالوٌنيعمكدنعانلامو انأهلإلاو يدبع تنأهلوق نم

 ايرذحا :يللاقو «ىلاعت هللا همحر صاوخلا لع خيشلا انخيش يناصوأ دقو

 ةيبشلا نول ؛مادقألا اهيف لت ٌةرضح اهنإف ؛”عمجلا ةرضح نم رذحلا لك يدلو

 لولحلاب نولئاقلا رهظ ةرضحلا هذه نمو بكرم ليل اًهُمِواَقُيال ؛ٌةيوق اهيف
 .فطللا هللا لأسن .داحتالاو

 هللا نأب ءادوسلا ةيراجلل و هريرقت دييقتلا ةبترم يف يلجتلا ةحص ديؤي امو

 يف هللا نإ :تلاق نيح ناهيإلاب اه دهش مث «”؛هللا نيأ»:لاق نيح .ءامسلا يف ىلاعت

 هللا دبعا»: هللا لوسرل ليربج ةيصو نمو «؛ةبعكلا ٌبرو ٌةنمؤم»:لاقو ءامسلا

 .هتمأ كي هللا لوسر كلذب ىصوأو .”؛هارت كّنأك

 الب هريغ هنأل ؛ةهجب اًديقم الإ هبر ىري ال اًقولخم نأ صنم لك دنع :ٌمولعمو

 ليختلا ناك اذإف «ماوعلا ىلع يِتست (يفيك الب ىرُي) :لاق نم لوقو ؛هنيع ال كش

 .نينمؤملا داحآب فيكف ىلاعت هللاب ًةفرعم سانلا ربكأل عقي

 يف لوقيوهو ٍدجاس لجرب ّرم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ) :انغلب دقو

 :هتقيقحو «ةيلكلاب قرفلا طوقسو :ةيعملا يفن وه عمجلا :هب اًنعو 5 افو دمحم يديس لاق (1)

 :هتياغو نعت هب ام ليلحت دنع نطبيو .هب هيف دحتا ام دوجو عم نّيعتي ٍدحاو يف ملاعلا بتارم داحتا

 .ها هنع ري الو ري ال يذلا «لزألا نيعب دبألا ةيؤر

 دمحأو ؛(1 5 /”) ىربكلا يف يئاسنلاو ((1١/7017)دواد وبأو )781/١(: ملسم هاور (؟)

 .(77/7/5؟) أطوملا يف كلامو .(251/7)

 ((5/40) يذمرتلاو .(576 /؟)دواد وبأو )77/١(( ملسمو ؛(77//١) يراخبلا هاور (*)

 .(114 )١/ هجام نباو )7177/١1(« دمحأو ؛(57/ /8) ىربكلا يف يئاسنلاو

 تاكحو
 ة«ييرع



 اهتعّصرو «ةعدرب هل تلمعل هبكرت يذلا كرامح نيأ ٌتملع ول ءٌبر اي :هدوجس

 .رامح ىلاعت هلل لهو !كحيو :لاقو «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع هكّرحف ءرهاوجلاب

 ردقب ندي هنإف ؛يعداربلا عد ءىسيع اي) :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف .كلذ هيلع ركنأو

 .ىهتنا ""(هتفرعم ردق ىلع يل هميظعت ىلع هتيزاج دقو «هتقاطو هعسو

 ةينيألاب ةيراجلا لِي يبنلا لأسي مل كلذ لشمب نوُحاَسُي ءافعضلا نأ الولف

 قحلا ناكلو ."ناهيإلاب اه دهش ناك الو «قالطإلا ةبتر يف ىلاعت هللا ىلع ةليحتسملا

 .هللا دبع نب رباج نع سودرفلا دنسم يف يمليدلا هجرخأ يعداربلا ثيدح :شماهملاب ءاج )١(

 ءاهلقعل ًالزنت الإ ةينيألاب ةيراجلا لأسي مل هنأ :ةثامئالثو نينامثلا بابلا يف خيشلا لاق (؟)
 نِم اَنلَسْرَأ آَمَو ) :ىلاعت لاق ملاعلا ةئسلأ يف ؤطاوتلا هيلع عقو ام بسح ىلع تلزن دق ةعيرشلاو

 يه ام ةروص ىلع نوكي دق ؤطاوتلا نإ مث .(4:ميهاربإ) 4 مه َتوَبُمِل هِمَوَق ٍناَسِلِب الإ لوُسَر
 هنع اومهفيل ؛مهوقعل ًالّردت ؛كلذ يف هل ٌمبات #3 عراشلاو ءنوكي ال دقو ءاهسفن يف هيلع قئاقحلا
 تءاج دقف كلذ عمو «ةينيأ يف ىلاعت قحلا رصح ةلاحتسا ىلع ٌلقعلا ليلدلا لد دقو هماكحأ

 ناك ولو ؛(هللا نيأ) :ةيراجلل لاقف .هتمأ هيلع يذلا ؤطوتلا لجأ نم ىرت اهك عراشلا ناسل ىلع

 ناسنإلا امنإ .هسفن يف هل ةينيأ ال ىلاعت هنإف ؛يلقعلا ليلدلا هلهجل كلذ لاق لي هللا لوسر ريغ

 رونب هللا هدمأ نأإالإ .كلذ قوف ىقري نأ عيطتسي ال ٍنيأ يف الإ ىلاعت قحلا دهشي ال هكاردإ روصقل

 نأ ةيراجلا كلت ةوق يف نكي مل هنأ انمعو ؛هملعو هتمكح تناب ةيراجلل يي اهلاق لف .فشكلا

 هيلع تأطاوت ام ريغب اهبطاخ دي هنأ ولو ءاهسفن يف هتروصت ام بسحب الإ اهّدجوم لقعت
 نأ لَو هتمكح نم ناكف «لوبقلا ا لصحي ملو ؛ةبولطملا ةدئافلا تعفترال اهسفن يف هتروصتو

 ءامسسلا ىلإ تراشأ امل ةيراجلا يف هلي لاق كلذلو «ةرابعلا ةذببو لاؤسلا اذه لثمب ةيراجلا لأس

 ىفَو ِتاوَمَسلأ ىف ُهَلأَّوهَو ) :ىلاعت لاق امك «ءامسلا يف هللا دوجوب ةقدصم يأ :(ةنمؤم ابنإ)
 :(ةملاع) :لقي ملو (ةنمؤم) :َف يبنلا لوق يف «تيقاويلا» يف 5# فنصملا لاق (7:مامنألا) «ضْزألآ

 اهبطاخ ام ىلاعت هب ةملاع تناك ولو «ىلاعت هللاب ءاملعلا ماقم نع اهلقع روصقل كلذ لاق امنإ

 .ها ةينيألاب



 ىلاعت قحلا نع ىفن نم نأ َمِلَعو .يعداربلا ىلع هراكنإ ىلع ةققفكا ىسيع ّرقأ ىلاعت

 نأ كلذو لي عراشلا ىلع هلقع مُكَحُم ”ناهيإلا صقان وهف اًقلطم ةينيألا قالطإ

 ال نكل ؛ىلاعت هللا ىلع ةينيألا قالطإ تتبثأ دق ةئسلاو «ةينيألا ةيلوقعم يفني لقعلا

 ناك ذإ ؛هيف عراشلا اهقلطأ يذلا عضوملا يف الإ قلطت الو ءاهيلع ساقي الو ىدعتت

 ردق ىلع ّسانلا ٌبطاخأ نأ ٌثرمأ»:لوقي اًريثك ناكو ؛هريغ نم ىلاعت قحاب ملعأ

 :كلذ يف اودشنأو دي هقيرط كلس نم لماكلاف ,”«مهوقع

 لماحالوٌر_سيهلامو ٍوهِبأ يفلاعلا عموهف

 :هللا همحر نيدلا ييحم يديس لاقو

 يسأل يلو لرسم تراشتع ”ةارسعتسالاوءادتملا وكتب

 ء|اس لال اوقتسمنم ولو زندنعكاذلكو

 قياس هنو اهيحشمتشوا . . ييععفرا قوووشصمجيوو

 ًءمهعلاو م حتاي طعت اهلكلام حملايذه

 ارديتبحتت اة :نييكتس انجحتلا“ انيستا رست يعش يدم

 فوغلا لازيجملا تدع هيب .. تمس دييويتسا نحت
 2, دكصرو ©” رو
 (”:ديدحلا) « نِطابلاَو رهظلاًو رخ
5 

 او لّوُأْلاَوه »:ىلاعت هلوق يخأ اي لّمأتو

 ساقي الو ىدعتت ال» :ةينيألا نع ينارعشلا مامإلا لوقب مالكلا اذه ديبقت هيفف هدعب ام رظنا )١(

 لافطألا ةيباهولا ميلعت نأ نيبتف ؛«هيف عراشلا اهقلطأ يذلا عضوملا يف الإ قلطت الو ءاهيلع

 يف مدقت مث .لالضلا نيع - ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت - هللا ناكم نع لاؤسلاب غيزلا دئاقع

 ال مالكلا اذه نأ ملعاف «4...كلذ لثمب نوحاسُي ءافعضلا نأ الولف»:فنصملا لوق مالكلا لوأ

 رابكلاو راغصلل ملعتو نقلت ةديقع نوكي نأ نع ًالضف «دحأ لك ماقمب قيلي

 .(7/8 )١/ هثيدح يف ةمثيخ هاور (1)

 0 صمكاكجيم
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 ؛مهل ةمحر دييقتلاب هدابع هفرعيل عبرألا تارضحلا هذه يف هسفن دّيق اهنإ ىلاعت هنأ ملعت

 ىلع هفقوأ نم مهنمو ءدبيقتلا ةبتر يف "َنْوَقبْماو .قالطإلا ىلع هعلطأ نم مهنم نكل
 .مهريغ نع نوفراعلا زيمت كلذبو ءاهنطاب نع هبجحو ءتارضحلا رهاظ

 رايغألا ىلاعت هللا قحم دق :لوقي "5# يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا يديس ناكو

 تاذلا ةرضح يه اذكو «نطب ام نيعو ءرهظ ام نيع هسفن لعج هنإف ؛ةيآلا هذهب

 .ىهتنا ةسدقملا

 يف مهف ءقالطإلا نم هءارو ام نوردي ال ء.مهباجح فلخ نوفقاو نونمؤملاف

 لازي الف ؛هيف اهجردي ىتح ةلدألا رون هرون قوفي ءٍنايِإ رون مهعم مث امو ءقريح

 نيب وهف هيلع دمتعي ٍءيش ىلع هدقتعم يف ضباق ريغ ريصي ىتح ءهزني مهنم هزنملا
 .ةرات قحلا تافص نم ٍءىشل ليطعتو «ةرات ميسجت

 ؛©ساسأ ريغ ىلع ٌءانب (ًالصأ ٌهلإ مث ام :لوقي هنإ) :لطعملا نع مهضعب لوقو

 باوصلل برقأ ,ىقبأ :نم لوعفم مسا هانتبثأ امو ءنوطبلا :(ب) يفو ءنولطبملا :(أ) يف )١(

 .ملعأ ىلاعت هللاو

 خيش «# يلذاشلا راّبجلا دبع نب هللا دبع نب يلع نسحلا وبأ يديس :ىلاعت هللاب ملاعلا وه (؟)

 ءروهشملا ْمَّلَعلا ءامهنع هللا يضر يلع نب نسحلا انديس ىلإ هبسن ىهتنيو «ةيلذاشلا ةيلعلا ةفئاطلا

 ءيشب فيرعتلاو «هبقانم يف بتكلا نم ريثكلا َفِلَأ هفيرعت نع ينغت حالصلاو ةيالولاب هترهشو

 خيشلل «رخافملا»و «ه# ءاطع نبا خيشلل «ننملا فئاطلا» بتكلا كلت لجأ نمو «ةيكزلا هتريس نم

 . انقيقحتب امهالكو ؛حالصلا يبأل سافنألا ريطعتو «دابع نبا

 الو ملاعلا لخخاد سيل ىلاعت هللا نأب ةرعاشألا لوق نأ ةيوشحلا معزل ضحدو بيذكت اذهو ()

 ًاعطق مسجب سيل ىلاعت هللاو ماسجألا تافص نم جراخلاو لخادلا نإف ؛هللا دوجول يفن هجراخ

 ةرعاشألا نإ هلوق يف ةيميت نبا هيومتل ضحد هيفو !؟جراخلاب وأ لخادلاب زيحتلاب فصوي فيكف
 ناكم ةيقوف هشرع ىلع هللا ةيقوف نوك ةرعاشألا هيفني يذلا نإف ,دبعي هلإ شرعلا قوف ام نولوقي

١1 



 همايق ناك هبو «دئادشلا يف هيلإ أجلي هبلق يف ٍتباث هلِإ ليخت نم هل دب ال دوجوم لك ذإ

 لج يرابلا تافص نم اًئيش لّطع يذلا وه |منإ نيققحملا ناسل يف لطعملاف «هؤاقبو
 نيلطعملا رثكأو ءاًدبأ قالطإلا ىلع ّلطعم انل مث امو ريغ ال هرظن روصقل ؛العو

 اذهب لطعي هنإف ؛هرهاظم مهلك قلخلاو ,قحلا دوجو الإ مث ام هنإ لاق نم ًاليطعت
 ءاهوحنو روفغلاو ,نمحر لاو ءبرلاك :تارضحلا بلطت يتلا ءامسألا عيمج لوقلا

 .لّمأتف

 هللا نم مالعإب اوملع لب مهلوقع رون مهناهيإ رون قاف نيذلا نوفراعلا امأو

 « َتوُفِصَي اكحع ةٌرهْلا تَرَكَ َنَحْبس ) :هلوق يف هيلجت يف مهل ىلاعت
 الو .دهشُي نأ ٌحصي ال ٌءيش هوفرع يذلا ديقملا اذه ءارو ّمّنَّنأ (180:تاناصلا)

 ةبترم يهو «ىرخأ الو ايند هب طاخُي الو ءلْثمُي الو هّبشُي الو ءرصحي الو «فرعُي
 قحلا اوفرعو .دييقتلاو قالطإلا يف يلجتلا يتبترم مهنع هللا يضر اوررقف «قالطإلا

 نيفراع اوناكف «قالطإلا نيع يف دييقتلاو «دييقتلا نيع يف قالطإلا اوأرو ءامهب ىلاعت

 نيعلا دوهش ىلع نيفقاولاك اوناكف «ىلاعت هتاذب مهتطاحإ مدعل .هب نيفراع ريغ هب

 «راودألا رئاس يف ٍنيع لك اهنم تعرفت يتلا كمسلا دايص ةكبسش نم ىلوألا

 لك ىهتنم يه يتلا «ةيهإلا ةرضحلل ةهججوتملا ككسلا هاوفأ عومجم ىلع نيفقاولاكو

 طق دجت ال كلذلو ؛ةرضحلا كلت ىلإ اهاهتنمو الإ اًقيرط اهنم نوري الف «قيرط
 منام هنأب هملعل امإ ءاَدبأ كَ هّبر يف هدقتعا ام نيملسملا نم ٍدَحأ ىلع ركني اًفراع

 «هرسأب دوجولا يف ةيراسلا ةيعملل ٍةيهِإ ةقيقح ىلإ ٌدنتسم وهو الإ [لاعلا يف ٌءيش

 ال .دارأ يذلا ىنعملا ىلع هشرع ىلع وهف ,هشرع ىلع هللا نوك قلطم ال ناكملا ةيقوف وه ىفنملاف

 .ةيوشحلا هتبثي يذلا ىنعملا ىلع



 «هنم عّرفت ٌلصأ هل سيل ضرألاو ءامسلا نيب اًنباث ةرجش نم ٌعرف دجوي نأ ٌلاحمو

 .مهفاف

 مدعو هب مهتطاحإ مدعو هيف مهتريح يف هدابع عيمج ىلاعت هللا رذع دقو

 نكلو ءرظنلا يف اونعمأو ,مهعسو اولذب ثيح «تافصلا نم هل بجي اب مهتفرعم

 ىبن لب ءاهيف رظنلاب ٌّدحأ رمؤُي ملف قالطإلا ةبترم امأ «دييقتلا ةبترم ىلإ ٌعجار كلذ
 ىَّمَس ىلاعت هنأل كلذو «ةقباسلا لوصفلا يف هريرقت مَّدقت | ءاهيف ركفلا نع ىلاعت

 ههنك ةفرعم ىلإ لصوي ال يذلا عينملا وه زيزعلاو «زيزعلابو «ةزعلا برب هسفن
 امك كلذ يف اودشنأ دقو «ىمحلا عينم اًريزع ناك ام كلذ ىلإ لصو ول ذإ ؛هتقيقحو

 :مدقت

 اتسع اريج ةايحا ناك“ فوز ضررا كسلا ةدباعو
 يناهربل در هريوصتو يحور 2 تفلُك مب ملعت هرّوصأ نإ

 :اضيأ اوكتاو

 رشبلا ةروص يف [هدبعي] ُمهولاو هّروص يلقعال هللا هللا

 روصلا رئاس يف هنتي نوكلاو هٌرصحيواّنقو هقلطُي ٌعرشلاو

 ٌدحأ جرخي الو ءوجو لك نم ٌدحأ هلهج الو ءوجو لك نم ٌدحأ ىلاعت هفرع |هف

 دنع ٌعونمم كلذو .هسفن ىلاعت هللا ملعي |ىك ىلاعت هللا ملع نإ الإ ىلاعت هللاب لهجلا نع

 .ةقباسلا لوصفلا يف هحاضيإ ّرم امك «نيققحملا

 عفري الو قالطإلا ةبترب ةطاحإلا نع باجح يف مهلك قلخلا :بلطم

 نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبأ مهنع

 اذه مهنع ٌعَفرُي الو ءقالطإلا ةبترب ةطاحإلا نع باجح يف مهلك قلخلاف
 .مهفاف ؛اًبرو اًدبع دوجولا ماد ام ,نيرهادلا رهدو نيدبألا دبأ باجحلا

 تي
 «ليطم



 نومهوتيال مهنإف ؛مهلقع ىلع مهمهو ةبلغ قلخلا هيف عقي ام مظعأ نم ّمُث

 دنع عباصألاب هيلإ نوريشي مهنم اًريثك نإ ىتح ؛قوفلا ةهج يف الإ ىلاعت قحلا

 ٌحصي اال رمألا سفن يف ىلاعت وهو «كلذ ريغ مهتأشن يطعت الو «ىلاعت هب فلحلا

 «ريخأت ريغ نم مهمهو مكح عم هيزدتلا اذه نولقعي قلخلاف «"اّدبأ ةهجب هدييقت
 رومألا مهتأشن تعمج امك ؛مهولا مكحو لقعلا مكح نيب دحاولا نآلا يف نوعمجيو

 .ٌناسنإ اهب مهدحأ ناك يتلا ةداضتملا

 ةبتر نأ باوجلاف] ؛ىلاعت قحلا نيع اهنإ دييقتلا ةبتر يف لاقُي لهف :ليق نإف

 :اًضيأ هلوقلو «(04:فارعألا) 4 هَل هللا مكبر نإ ) :َكيك هلوقل "[قحلا نيع دييقتلا

 مسالا ىلإ نايتإلا ىلاعت فاضأف ٠« :ةرقبلا) (ِماَمَهْلآ نم ٍلَلُظ ىف هلآ مُهِتأَي 5

 ؛(برلا) مسالا ىلإ ءيجملا فاضأ امك ءاهلك تافصلاو ءامسألا يناعمل عماجلا (هللا)

 «قالطإلا نيع دييقتلا نأ الولف] «”[ءاوس دح ىلع] دييقتلا ءاسأ نم وه يذلا

 ."”[كلذ حص ام “دييقتلا نيع قالطإلاو

 رمألا كل ملسي مكحملا اذه ىلع قبس ام ضرعاف ؛ةينيألا يفن ىلع مامإلا نم صن اذه )١(

 .رومألا ةقيقح حضتتو

 هيلع نكلو شمالا يف ام ضيقن مالك نتملا يفو .(ب) شماه نم تبثملاو .(أ) نم طقس (1)

 ال هنأ باوجلا ؟هريغ اهنإ لاقي وأ ىلاعت قحلا نيع اهنإ دييقتلا ةبتر يف لاقي لهف»:وهو ءبطش
 .«ىلاعت قحلا نيع دييقتلا ةبتر نإ هلوق يف ةفوصتملا ضعبل ًافالخ «ريغ الو نيع اهنأب اهيلع مكحي
 .ملعأ ىلاعت هللاو هدعب ام قايس عم قفتي ال هنأ الإ

 .(أ) نم طقس (*)

 امهدحأو ناقباطتي فيكف الإو ءلجو زع هللا وهو ًادحاو امهب فوصوملا نوك ثيح نم يأ (4)

 ؟فنصملا مالك نم قبس امك كلذك سيل رخآلاو كاردإلا ءارو

 .(أ) نم طقس (0)

 مي
 ىديرل



 ينعي :(7؟:رجفلا) (ُكَلَمَلََو كبَر َاَجَو ) :ي ٍدَّمحمل ىلاعت هلوق يف لّمأت مث

 يذلا هجولا وهو «[اًبر] ٍدحأ لكل نإف ؛كريغ هفرع ام ال .تنأ تفرع يذلا كبر

 كلذكف .قلخلا ددع ىلع فراعملا هوجو نأ مَّدقتو «ىلاعت قحلا نم هفرع

 ةيبوبرلا ةرضح نم هي هللا لوسر هفرع ام ناك اذإف ,قلخلا ددع ىلع ”[بابرألا]

 .ةآرم لسرلا عسوأ دقي هنإف !هريغ هفرع |مب فيكف ءيجملاب فصو دق هب صاخلا

 ام ينعي ؛(04:فارعألا) 4 هلل ْمُكَّبَر نرِإ ) :ىلاعت هلوق لّمأت كلذكو

 اهعم بوبرملا دوجوب ٌةديقم ٌبرلا ةرضح ذإ ؛قالطإلا نيع وه دييقتلا نم هومتدهش
 «نيفصن ةرئادلا مسق يذلا ظحلا يه ذإ ؛قلخلاو قحلا نيب احزرب اهنوكل ؛هل ٌةبلاطو

 نأل ؛دييقتلا هل قلخلا يليامو «قالطإلا هل ىلاعت قحلا يليام :ناهجو اهلف مهفاف

 انأ :لوقي ٍفئنيح ىلاعت قحلا ناسلو ؛مهتروص ىلع ناك ام الإ نولقعتي ال قلخلا

 .يتقيقح يدابع سيلو «يدابع ةقيقح

 :كلذ ين اودشنأو

 هللا كردملا ةوجولا نأ ٌحصف مدع ىوس ٍنيع يذ نيع ىرت اف و -ٍ 5 . ."خ هاد

 ةهازعموةهاحنم َملعيل يلوق  اوٌريتعاف هللا ٌريغ هللا ىرّيامو

 .قحلا نيع رهظ ام سيلو ءرهظ ام نيع قحلا :لوقي 5# ديزي وبأ ناكو

 نع بّرَغت يذلا بيرغلا ملعلا نم :لوقي هللا همحر نيدلا يبحم خيشلا ناكو

 ؛[هنيع] ءايشألا تسيلو «ءايشألا [نيع] ىلاعت قحلا نأ اهلك لوقعلا هتركنأو هنطو

 يف ههجو ناسنإ لكلف «ناسنإ لك دنع ىلاعت هللا ىلع فرعتلا هوجو بابرألاب دوصقملا نأل )١(

 لوقب ال ,ىلعألاو ميظعلا يبر ناحبس :هلوقب قحلل انهيزنت ناك انه نمو «ىلاعت هللا ىلع فرعتلا

 وه هردق ىلعال انمهوو انلوقع ردق ىلع هب انتفرعم ههجو نأ ثيح نم ههزنن اننأل هللا ناحبس

 .هناحبس



 يف ٌقوذ هل ؛ىلاعت حلا فالخب «ةيهولإلا يف ٌقوذ ٍدبعل نوكي نأ لاحملا نم نأل

 نم ءهدبع تافصب هسفن فصو ىلاعت هنأ ثيح نمو «هبلطي هنأ ثيح نم هولأملا
 .دييقتلا ةبتر يف ءايشألا [لشم] ىلاعت وهف .كلذ وحنو ضرملاو ىثملاو لوزنلا

 هللا لّكَم :لاقُي كلذلو «هنيع يه تسيلو ءاهنيع وه ذإ ؛اهيف [هلثم] ءايشألا تسيلو
 .همالك ىهتنا سكع الو .هكلم يف ناطلسلا لثم هقلخ يف

 رظن نمو ءهاوس ىلاعت هيلع ليلد ال :لاق ىلاعت قحلا يلي يذلا هجولا رظن نمف

 ال نايبلا اذه نم رثكأو هللا ىلإ صوم وهف هللا ىوس ام لك :لاق قلخلا هجو ىلإ

 لاي

 ال دبعلا دوهش يف الإ دّيقت امو هدييقتلا نيع يف ٌقلطم ىلاعت قحلا نأ :ّمِلُعَق
 اذه نع هبلق رونب ىدعتل نيفراعلا غلبم غلب ولو «للاعت هللا عم هسفن هتابثإل ؛ريغ
 عيمج ىأرو ءاقوذ ال اع قالطإلا ةبتر ٌمِلَعف «قالطإلا ةبتر نم هءارو ام ىلإ دييقتلا
 لع دييقتلا مدع عالطالا كلذ نيح ملعو ءروثتملا ءابهاك دييقتلا ةروص نم هفرع ام

 نم برضب مهوقع ىلإ لزنتلا هقلخب هتمحر نم نأو ءديري امل ٌلاّمف هنأو «ىلاعت قحلا
 .ىلاعت هوفرعي ىتح هيبشتلاو ليثمتلا

 :كلذ ف اودشنا انك

 " ركشلاةهنّيطق يذتلا لالا ونيف“ ' ..هتزرئضحتيالا هدسعأ تسَستلو

 :اًريثك دشني هللا همحر نيدلا يبيح خيشلا ناكو

 ٍدِيقالبُنوكي ٌقالطإٌمّئاف  انقاثو نم هقالطإهدييقتف
 ٍدوع ىلعٌءدبوٌةدبىكعّدوعف انلوقب لاق ءايشألا فرع ْنَمْف

 ىنعملاو ءيغالب حلطصم رشنلاو يطلا نأل برقأ باوصلل انركذ ام لعلو رشبلا :لصألاب )١(
 .رشنلا يف قلخلا يأ ةرثكلاو يطلا يف ةدحولا ديفي

 محو
 هلام



 ىلإ لُْرَنتلا ىلاعت قحلل نأ :لوصفلا هذه لئاوأ ةيؤرلا لصف يف :انمَّدق دقو

 .اهب ههّبشنو هلّثمنو ءانلوقعب هلّْزدن نأ نحن انل سيلو «هدابع لوقع
 ل َرْثنَأَو دَْعَي هللا نإ لاَكمألآ ِهّلِيوُبِرْضَت اَلَق ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق

 سميلو «هسفنب ىلاعت هملعل ؛لاثمألا هسفنل برضي نأ ىلاعت هلف «0074:لحنلا) « َنوُمَلَعَت

 .هب انلهجل ؛الثم هل برضن نأ نحنانل

 برض امك ءاَسج ىلاعت نوكي نأ تاينامسجلاب لاثمألا هبرض نم مزليال مث
 برض اكو «ةثداحلا ةاكشملا نم ميدقلا هرون نيأو «ةاكشملاب ههّبشو هرونل لثملا ىلاعت

 لقعتل هلك كلذ انإو .مسجب تسيل ةايحلاو مسج وه يذلا ءاملاب ايندلا ةايحلل لثملا

 هل َبِرُص اهب ملعلا مهعم يقبو ءافج هنأك لثملا بهذ اهولّقعت اذإف رومألا هدابع
 .لثملا

 قلخلا ناك امل نكلو ؛يفرح الو ٍتوصب سيل يلزألا ىلاعت همالك كلذ ريظنو

 يناعملا انمهف ملف ءقسنلا اذه ىلع لسرلا هب انل تءاج ٍفرحو ٍتوصب الإ هولّقعتي ال
 ىقبو «ًءافج هنأك فرحلاو توصلا بهذ انبولق يف كلذ رقوو فورحلاب ةمئاقلا

 مل وأ ءسورطلا نم تحسم ول ىتح «فورحلل كلذ دعب ٌجتحن ملو ءاهب ملعلا انعم
 .اندنع رقو ام انافك ءابب قطنن

 مّلكتي نأ هل كلذك لوقعلا ىلإ هتاذ ٌنَِع نم ٌلَّزدت امك ىلاعت قحلا نأ :ملعاو

 ؛”ةحيحصلا رابخألا هب تءاج امك ةروصلا يف ىلجتي نأ هل اك '”[يفرحو ٍتوصب]

 هنأ - ملعأ ىلاعت هللاو - دارملا نكلو فرحو توصب هناحبس ىسفنلا همالك نأ دارملا سيل )١(

 هرهاظ ىلع ذخؤي ال يذلا هباشملا نم اذهو .ةروصلا يف ىلجتي اك اذكه مالكلا ةفصب ىلجتي

 عيمج صخلمو2 هلوق دنع7/4١ ص يلجتلا ةقيقح رظناو هقلخل ةلثاملاو ةهباشملا نع ىلاعت ههيزنتل
 .لاكشإلا نم صلختت باتكلا اذهب «...هانمدق ام

 يف هدابعل ىلاعت هللا ىلجت دقل :لاق هنأ 5# قداصلا رفعج نع يوُر ردقو :(ب) شماه يف ءاج (1)

 لطول
 يسد



 قيرط نم هل مص هفشك قيرط نم كلذ ىلع علَّطي مل نمو «ٌّدحاو كلذ يف مكحلا ذإ

 :كلذ يف هللا همحر جالحلا دشنأ دقو «سايقلا

 دسم قدم نيا ناكل
 ينوك ضرأنم يناعدّمُت

 يمالكه لك يبللاقو

 يرتيع ةسق نأ ىرتالو

 :هللا همحر نيدلا ىبحم يديس دشنأو

 ةهححعشلا جحا عقل

 ةيباراخم ققحو رفنا

 اذلكمه ٌلجتلا روص

 ارقإواًّركناهب تتأو
 ُرفناو ٌعاسقلل تسفتتتال

 درا نيستا رحت ل
 مجراف قحلا تِيأراذإو

 ثيدحلا قطن هب ئكطناو

 ٍءاجفل نم يفرح ريغب
 ءاحفلا دس ف ربح ليك

 قامحتججللا ةتجتئافةبجتاو

 هعيقب هرص بت لالالك

 هةسوةولاك احمي جلل

 هعيرشلا يف ٌصوصنأر

 هححبتت ل فدنجح اهون
 ةندب ناتحسا فنسلخ بج

 هعيبطلا اهفّلؤت وص

 ةستقيوللا دك ةومدكلاو

 هعينش ٍظافلأنمهب
 ايميسلا ملع لهأ يديأ ىلع ىلاعت هللا هرهظأ ام اًضيأ ليبقلا اذه نمو

 عيمج نأ َمِلْعَف رمألا سفن يف اهل دوجو الو ٌسحلل ةريثك نايعأ روهظ نم ةذبعشلاو

 لئسف «ةالصلا ءانثأ ين هيلع ًايشغم رخف موي يلصي ناك هنأ يورو نورصبي ال نكلو همالك

 ضعب لاق .اهلئاق نم اهتعمس ىتح ةيآلا هذه ددرأ تلزام :لاقف هتيشغ ببس نع اهدعب

 «ُهّأ انَأ -_ْإ »:لوق دنع روطلا ةرجشك تقولا كلذ يف ناك قداصلا رفعج ناسل نإ نيفراعلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو .ىهتنا 0 :صصقلا)



 عماسلل تبثي ىتح ؛ماهفألل بيرقتلا ليبس ىلع وه |هنإ قحلل لاثمألا نم برُض ام
 يتلا لاشمألا الول هنأو ءاهيلع ىلاعت وه يتلا ةقيقحلا دوهش ال قحلا دوجو دوهش

 الول ىلاعت هنأ امك ءامهيف ٌةفرعم مه تّكص ام نيرادلا يف هدابعل ىلاعت قحلا اهبصن
 اوناك الو «ةميدقلا هتافص ىنعم اولّقعت ام كلذ ريغو راصبألاو عمسلا مه لعج

 ؛ىلاعتو هناحبس هل ٌةبحم مهيف ٌحصت تناك الو ءرصبلا وه امو .عمسلا وه ام نوفرعي

 .ةسناجملا ءافتنال حصت ال ةقلطم اًئيع ىلاعت هللا ةبحم ذإ

 «هليختو هسفن يف رّوص ًالاثم بحأ (ننإف اًنيع ىلاعت قحلا ٌبحأ هنأ ىعَّذا نمو

 الول ٌبحم لكف ةصاخ ةهبشل الإ اذه سيلو ٍدحاو ٍنآ نم رثكأ تبثي ال ناك نإو

 ءاندحأ ةلبق يف عراشلا هلعج اذهلو ؛هب قّلعت ام ليختلا الولو «هبحأ ام هيبشتلا

 لثمف ؛هئازجأ ضعبك وأ وهك هنم برقلا نم لعجو «ىلاعت هعست انبولق لعجو
 يلقعلا مهليلد ناك نإو ءًالّصحم الإ هنودهاشي الو التم الإ هنودبعي ال ءالؤه

 مننأل ؛قي هللاب نيفراع : نوققحملا مهاّس دقف كلذ عم نكلو «هيبشتلا نم مهعنمي

 اوُقرت نيذلا مهو «ءالؤه نم ىلعأ وه نم منو .يلجتلا روص نم هودهش ام اودعت ام

 اذإو .مهسفنأ دوهش نم ىلاعت هللا نورفغتسي اوراصو «ناسحإلا ناسحإ ةبترم ىلإ
 .اًبنذ كلذ اودعو ءاورفغتسا هللا لت نم ٌعوشخ مهل عقو

 :كلذ يف اودشنأ امك

 ةضيلإ لدعم نك يتق عي ذل ال[ عوشيتملا ةودككيال
 طن ريك بالم بلا "لطفا رو طل ربو

 هنظل الإ لاشملاب يلجتلاب لوقلا عنم ام مهضعب نأ لوصفلا لئاوأ :انمّدق دقو

 الو ءلاثمألا هل برضتت هللا نإف «هب لثامم الو ءيواسملا وه يذلا لثملاك لاثملا نأ

 .لثم هل لاقي

 .َسيِل »:هلوق يف فاكلا نأ يدنع حيحضلا :لوقي يخايشأ ضعب ناكو

 نوك يف ءلاوحألا نئارق هل لدي اى «ةفصلا فاك (١1:ىروشلا» 4ث -هلئِمك

 هلم 2



 هلل سيل ذإ ؛هللا ةلثامل ٌيفن وهف ؛”هسفن فاصوأب لماكلا ناسنإلا فصو ىلاعت قحلا

 «قحلا ةروص ىلع اًقولحم هنوكل ؛اعلا نم ٌءيش لماكلا لئاهي الف «[لماكلا الإ] ٌلثم
 انخيشل ةلئسألا لصف يف هطسب مّدقت اك «ةرخآلاو ايندلا يف هدابعل اهيف ىلجتتي يتلا

 .هط

 الو ؛قالطإلا ةبتر يف قحلا عم قلخلا دوجو لقعت ٌحصي فيك :ليق نإف

 ! ؟داحتا الو لولح

 ءمعن :الإ لوقي نأ هعسي الف ٌريدق ٍءيش لك ىلع هللا نأ ملعت ملأ :لئاسلل انلق

 (مِهِمَّعنو ,مهابنو ,مهرمأو .مهبطاخو «قلخلا قلخ هنأ ىلاعت هتردق نمف :هل لوقتف

 لبقت ال ىلاعت هتاذ نإف ؛هعم اوسيل مهنوك لاح يف لعف ام عيمج مهب لعفو ؛مهمّْذعو

 ةبتر ىلإ اهب رظنت ٌنيع :نينيع نم كل َّدب الف ءاّدبأو الزأ ناصقنلا لبقت ال (ى «ةدايزلا

 عرشلا يطعتل دييقتلا ةبتر ىلإ اهب رظنت ٌنيعو ؛هقح تاذلل ديحوتلا يطعتل قالطإلا
 .ةينابرلا فتاوهلا يف ّرم اك .تلهج امو تيأر ام عيمج ءارو نم ىلاعت قحلاو ؛هقح

 ءانلع هللا عم دهشت نأ كاّيِإ :لوقي ه5 يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا يديس ناكو

 مهارت سمشلا ةّرك يف يتلا بيبانألاك مهدهشاف مه كدوهش نم ٌدب الو ناك نإو

 يف نودوجرم مهف .مهدجت مل مهيلع تضبق اذإو «نيطباهو نيعداص نيكرحتم

 .دوجولا يف نودوقفم .دوهشلا

 :كلذ يف يرتششلا دشنأو
 انيفلأ اذكه ٍتباث ءيشب سيلو امقوتالإنوكلا ةْنُك فكن مو

 قلختو قلعت هل لماكلا ناسنإلا نأب هليوأت بجي لب ؛هرهاظ ىلع مالكلا اذه ذخؤي ال )١(

 .ةيهإلا ةفصلا يف ةلثامم الو ةكراشم الب ىلاعت قحلا فاصوأب

 سصسدجمو
 تلاعاص



 اني دق ٌكشلاو كرشلا و حم ةلمب ادّنأل ائيلع ٌضرف ىوّسلا صفرو
 كارل 1 57 9 : و 8

 انكامو نحن ضوفرملا هضفارو هِضفرل ليبسلا فيك نكلو

 انع هذخأيل ٍتأيلف سّدقت يذلا بناجلل ريسلا يغبي ناك نمف

 قالطإلا يتبترم يف ىلاعت قحلا يلهت نم :يخأ اي كل هتررق ام عيمج لّمأتف

 يهدييقتلا ةبترم نأ ملعتو دّهْشُت الو ملعُت قالطإلا ةبتر نأ ملعت دييقتلاو

 ؛ءامعلا يف ةنونيكلاب ةفوصوملا يهف ءقالطإلا ةبترم نود ؛هيبشتلا تافصب ةفوصوملا

 ؛هيلإ يسركلا ىلإ دوعصلاو ,ءيسركلا ىلإ هنم لوزنلابو شرعلا ىلع ءاوتسالابو

 عبرأ رادقم الإ يسركلا نم لْضفَي ال ىتح .ندع ةنج يف يسركلا ىلع سولجلابو

 نم ٍللظ يف نايتإلابو ءامص اًمص كلملابو ءيجملاب اًضيأ ةفوصوملا يهو «عباصأ

 ريشلاب اهيلإ بّرقتلابو .بضغلاو اضرلاو ةبحملابو .شيشبتلاو كحضلابو «ماهغلا

 عيمجل ةرخآلا يفو دي هللا لوسرل ايندلا يف ةيؤرلابو .ةلورهلاو يثملابو ءعارذلاو

 برقب ةفوصوملا يهو ؛”هارت كّنأك هللا دبعا»:# هلوقب ةدارملا يهو «نينمؤملا

 ةرئاد نأل ؛يندأ وأ نيسوق باق اهنم ناك ىتح ءءارسإلا ةليل اهنم هلي هللا لوسر

 :اودشنأو ءاهافرط يقتلي نأ تداك يلكلا حورلا

 اوريصاف ىلا ترفق كت ناسرق 1 كيف ةرسكلا طغب تمطت اذإ

 ٌرظنلا هب يضقيام حال هتزجام اذإف اهنم ىندأ ٍةقيقح ىلإ

 ٌرصبلاهب يرسامةبسن فالخ اهتئبسن حاورألل جراما نإ

 امك اهنأ عم هِي ٍدَّمحم انين ريغ ٍدحأل ايندلا يف اطوصح انغلب ام ةبترملا هذهو

 يف الكا ىسوم نيبو اهنيب ددرتلا كي هنم مص كلذلو «دييقتلا نع تجرخ ام ىرت

 )١( ةيشاحلا .هجيرخت مدقت )١( ص 40



 هلوق يف اهوقحب نمحرلا ذخأب اًضيأ ةفوصوملا يهو ءتاولصلا فيفخت يف ةعجارملا

 هللا لاقف ,نمحر لا وقحب تذخأف هحرلا تماق هنم غرفو قلخلا هللا قلخ 5

 ةيعملاب اًضيأ ةفوصوملا يهو «”«ةعيطقلا نم كب ذئاعلا ماقم اذه :تلاقف .هم :ىلاعت

 درو امن كلذ ريغو «بنجلاو لمانألاو عباصألاو ديلاو نيعلابو ؛ةصاخلاو ةماعلا

 يف همدق عضي ىلاععت رابجلا نإ»:درو يذلا «لجرلاو مدقلاب اًضيأ ةفوصوملا يهو

 هريغو باسحلل اهيدي نيب فوقولاب اًضيأ ةفوصوملا يهو ,""«طق طق :لوقتف ,رانلا
 هرثأ ىقبي ىتح رانلا يف ةورملاو ةروصلا يف يلجتلا ثيدح يف ليثمتلابو «ةمايقلا موي

 ناك نمل ةمايقلا موي لثمي»:هلي هللا لوسر لاق ثيدحلا يفو .فيسلا دحك رانلا يف

 ةمألا هذه ىقبتو «حيسملا ناطيش حيسملا دبعي ناك نملو ريزعلا ناطيش ريزعلا دبعي

 «كنم هللاب ذوعن :نولوقيف «مكُبر انأ :لوقيف ,مهيتأيف «للاعتو كرابت ٌبرلا مهل لثميف
 انيتأي ىّتح انهه نحن ؛كنم هللاب دوعن :نولوقيف «مكُبر انأ :لوقيف ءاّيناث مهيتأيف
 .ثيدحلا ”"«انبر

 وهو هءارو نولازي الف ءنيدجاس اوُّرخ مث ؛هوفرع ةئلاثلا مه لت اذإف» هيفو

 .هريغو دمحأ هاور ارانلا يف رمي ىتح مهمامأ ىلاعتو هناحبس

 دعب جرخي ل راّثلا نم جرخي نم رخآ»:ي هللا لوسر لاق رخأ ثيدح يفو

 اناكم هل ّري مل نيح ةنجلا باب ىلع اًسباع سلجيف «ةنجلا يف مهزانم سانلا ذخأ ذإ

 يف نابح نباو ؛(0*37 /1) دصحأو 198٠(( /5) ملسسمو ؛.(187/8/5١) يراخبلا هاور )١(

 .(779 /7) كردتسملا يف مكاحلاو ١185(( /7) حيحصلا

 )50١/١(. حيحصلا ين نابح نبا هأور (1)

 حيحصلا يف نابح نباو 2770 /7) دمحأو .(1717 )١/ ملسمو «(77/7 )١/ يراخبلا هاور (0)

 )١/ 6١(. دهزلا يف كرابملا نباو «(78/9) طسوألا يف يناربطلاو «</17)

 هع



 هبر ىلإ رظنيف .ةنجلا لخداف ءمق :َكيَق هّبر هل لوقيف «كق هّبر هب ٌرميف «هيف لزني
 نمت :هل لوقي مث ءالعو ّلج ٌبرلا كحضيف .ٍناكم نم يل ٌتيقبأ له :لوقيو ءاّسباع

 نأل ؛دييقتلا ةبتر ىلإ ٌةعجار هركذن مل امو هانركذ امم تافصلا هذه «”ثيدحلا «ّلع

 .كلذ نم ٌءيِث اهيف ٌحصي ال قالطإلا ةبتر

 مدعو هيبشتلا مدعو هيزنتلا يطعي امم تايآلا يف درو ام عيمج :يخأ اي فضأف

 ملعي امك دّهشُت الو مّلعُت يتلا ءقالطإلا ةبتر ىلإ كلذ وحنو ليثمتلاو فييكتلاو

 .هدهشي الو هسيلج انالف نأ ىمعألا

 ديدحتلاو هيبشتلا هرهاظ يطعي ام رابخألاو تايآلا يف درو ام عيمج :فضأو

 ضراعتلا عفتري تافصلاو ءامسألا ةرضح يه يتلا دييقتلا ةبتر ىلإ كلذ وحنو

 أشنامو «رخآ اًئيش ضراعتي اًئيش اهنم دجت ملو «رابخألاو تايآلا عيمج نم كدنع

 يف الإ لجت هل سيل ىلاعت قحلا نأ مهنظل الإ ليوأتلا ىلإ اوجاتحاو قلخلا نيب فالخلا

 .ناتبترم امهبنأ قحلاو ءطقف ةيبشت امإو ءطقف ةيزنت امإ «ةدحاو ةبترم

 .قالطإلا ةبتر ىلع «هللا الإ هللا فرعي :ال لاق نم لك مالك يخأ اي لّزَتف

 امهدجت دييقتلا ةبتر ىلع هقلخ عيمجل ٌفورعم هللا نإ :لاق نم لك مالك لّزَنو

 ا

 «دودحلا تءاج .داوملا يف عقو اذإ يهإلا يلجتلا نأ :هانمدق ام عيمج صخلمو

 نم ءيش ءيجي ال «ةدام ريغ يف عقو اذإو ءانيقي ةلورهلاو عابلاو عارذلاو ربشلاك

 © َتروُفِصَي اح ةّرعْلا بر َكَبَر َنَحَبس » «ةراتو «ةرات دبعلاو ءاّمهوت الإ ءدودحلا

 .(187 20141 ٠318:تافاصلا) 4َنيََعْلا تر هَل ُدْمَتْلَآَو © َتيِلَسَرُمْلَا ىلع ُمدَلَسَو

 .هوحنب )١١/ ١156( ريبكلا يف يناربطلا هاور )١(

 ع



 :ةيانعلاو قيفوتلا هللابو لوقنف «ةبطخلا يف اهركذب دوعوملا ةمتاخلا ركذنو

 ةماخ

 لهأ لوقل حرش يهو «نيعمجأ نيملسملاب نظلا ناسحإ بدأب اهلمأت نمل ٌحصي
 .(بنذب ةلبقلا لهأ نم اًدحأ زّمكن الو) ةنسلا

 ةآرملا ىلع علّطا نم الإ نيملسملا عيمج دئاقع ةحص ةفرعمب ققحتي ال هنأ :ملعا

 اًديلقت وأ اًقوذ كلذب ققحت نمف «ةيعرشلا ةيهلإلا تايلجتلا رئاسل ةعماجلا ىربكلا

 «نيتداهشلاب مالسإلا نيد يف مفوخدب عراشلا مكح دقو ؛مالسإلا ةآرم نيملسملا

 و

 نيعبسو ثالث ىلع يِتَمأ قرتفتس» :ثيدح هححصو راجنلا نبا ىور دقو

 ."”«ةدحاو اهنم كلاهلا»:ةياور يفو ."”ٌةدحاو الإ نجلا يف اهّلك ٌةقرف

 الإ ةنجلا يف اهلك »:ةروهشملا ىلعم نوكيو .ةقدانزلا يهو :ءاملعلا لاق

 مه نورفاكلاو «نوملاظلا اهيف اوثحبو ,نوجني مث مهدورو رانلا يف نأ؛ةدحاو

 .مالسإلا نع نوجراخلا نوملاظلا

 «ةيردق «ةيربج «ةلَّطعم «ةهّبشم :فئاوط تس قرفلا هذه تاهمأ نأ :ملعاو

 برضاف «ًةقرف ةرشع يتتثا تبعشت ةتسلا هذه نم ٍةفئاط لكو ؛جراوخ ؛ةضفار

 ىربكلا يف يقهيبلاو ؛(47 /5) كردتسملا يف مكاحلاو ,(7 55 )١/ أطؤملا يف كلام هاور )١(

 .(6 ١8/1٠

 ؛يزوجلا نباو ؛يعفايلل ثيدحلا حرشو ء«يكسكسلل.نايدألا لهأ دئاقع ين ناهربلا :رظنا (1)

 .(انقيقحتب) اعم يمساقلاو «ينامركلاو «يناعمسلاو

 م١



 هذهلف دي هللا لوسر هيلإ راشأ يذلا ددعلا وهف جرخ اهف ةرشع يتنثالا يف ةتسلا

 اًطايتحا ؛اهلك قرفلا هذه نم ٍبحأ ريفكت دقتعن مل راجنلا نبا اهححص يتلا ةياورلا

 نم مِكّنَو َنَماَء َنم» مجَبِمَف :ىلاعت هللا لاق ءناويإلا دض وه رفكلا نأل كلذو ءاننيدل

 .(؟67:ةرقبلا) 4 َرْفك

 ةفلاحم هنأل ؛بيذكتلا وه رفكلاو «هب ءاج ابو لوسرلاب قيدصتلا وه ناهيإلاو
 مسقني كلذ نأ مث ءلوسرلا بيذكت اًعيمج امهيفو «عامجإلا ةفلاخم وأ هب عوطقم صن

 :عاونأ ةعبرأ ىلإ

 .هيف كلش ال ٌرفك كلذو ءىراصنلاو دوهيلا بيذكت :لوألا عونلا

 قيرطلا ىلع نوكي مهريفكتو «ةوبنلا لصأل نيركنملا بيذكت :يناثلا عونلا
 ؛ةيرهدلا عونلا اذه نمو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا عيمج ا ووذك مجنأل ؛ىلوألا

 اوسبل مهنأل ؛ةيميلعتلا ةدحالملا اًضيأ هنمو ءاًعيمج لسرلابو هللاب اوبّذك مهخأل

 ملع دقو ؛لوسرلا ةفرعمب ىلاعت هللا ةفرعم مهقيلعتل ؛قيدصتلا ةروص يف بيذكتلا

 نكمي الو ءاّرود ةلأسملا نوكتف «لسرملا ةفرعمب ٌةقلعم لوسرلا ةفرعم نأ اًمطق

 مهعبتو ءاعيمج لسرلاو لوسرلا يفن هذه مهاوعد نمض يفو ءامهنم ٍدحاو تابثإ
 .تاهمألاو تاسبلا حاكتن اوحابأو «عئارشلا اوركنأف ,داقتعالا فصو ىلع ٌماوقأ

 .ةيرهدلابو سوجملاب اوقحتلاف «غلبت ضرأو «عفدت ٌجورف الإ مث ام :اولاقو

 هب تربخأ ام عيمج نأ دقتعي هبحاص نكلو ؛لوسرلا قيدصت :ثلاثلا عونلا

 قيرط ىلع وه امنإ كلذ ريغو رشنلاو رشحلاو ريكنو ركنمو عئارشلا نم لسرلا
 مهو ؛هكاردإ نع مهماهفأ لالكل ؛قحلاب حيرصتلا مهنكمي مل ذإ ؛قلخلل حلاصملا

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا لع بذكلا مهزيوجت ثيح نم مهرفكو ؛ةفسالفلا

 مهريضكت بجيف ؛هلوقب ةقثلا لطبي ذإ ؛ًالصأ ةوبنلا باب دس كلذ يفو «مالسلاو

 .ىلوألا قيرطلاب
 صحو
 هلكلم



 يلجعلا دعس نب ةريغملا نإف ؛ةيلولحلا عونلا اذه نم برقيو :ه اًتخيش لوقو

 .ءاجهلا فورح ةروص ىلع ًءاضعأ ىلاعت هلل نأو ؛هيف تَّلح هلإلا حور نأ معز

 اهوعّدا ةيئابسلا كلذكو .قداصلا دمحم نب رفعجل ةيهلإلا اوعَّذا ةيباطخلا كلذكو

 ,رانلا يف زنوحيصي اوراصف ءكلذ ببسب مهقارحإب رمأف 5# بلاط يبأ نب لعل

 ىنفيس ىلاعت هللا نأ معز ناعمس نب نانب كلذكو «ٌُهلإ كنأ انققحت نآلا :نولوقيو

 «سوجملاب ةيردقلا اوقحلأ ةعينشلا حئاضفلا هذه ىلع ةعيرشلا ةمئأ علّطا امو

 نوباتتسي (قرفلا كلت مكحف) «ناثوألا ةدبعب ةمسجملاو «ةدرلا لهأب ةيلولحلاو

 مهيف لعف ناطلسلا ىلع اوضرع اوعجري ملو اورصأ نإف ءٌرفك كلذ نأ ىلع نوهبنيو

 .ةمئثألا عامجإب مهئامد كفس ةيعرلل سيلو .ٍةبوقع وأ «لتق نم :ءاشام

 ليوأت يف أطخأ دق هبحاص نكلو هلوق يف لوسرلا قيدصت :عبارلا عونلا

 ضفاورلاو ةيراجنلاو ةلزتعملاك «ةلبقلا لهأ نم نولوأتملا مهو ءدرو ام ضعب

 .مهريغو «ليخت ال ةقيقح ةهبشملاو جراوخلاو

 مأ ؛هلئاق هب رفكيف بيذكتلا ّدح غلبي ليوأتلا يف أطخلا له :ةمئألا فلتخاو

 ٍءيش يف لوسرلا فلاخ نم نأ اومعز :لوألا قيرفلا :نيقيرف كلذ يف اوراصف ؟ال

 كلذب اورجأو ءليوأتلا أطخب وأ راكنإلا درجمب ناك ءاوس «هبذك دقف هب ربخأ

 ىتحو كلذ يف نيدصتقملا نيبو مهنم ةالغلا نيب اوزيمي لو «ةرفكلا ماكحأ مهيلع

 .مهريغو ةالغلا نم ًةذبن كل ركذن

 :قيفوتلا هللابو لوقنف

 [ي لوسرلاو كبي هللا مالك ليوأت ةلأسم يف ةدئاف]

 "ا ل لم 0 و لي ملع هنأل ؛بدأ ءوس هي هل الك وأ َكَبَق هللا مالك ىف ليوأتلا قلطم نأ :ملعا
 لان
 يدعمىد



 ةماع مالكل الإ ليوأتلا قيلي الو «نايبلا نع روصقلاو ةحاصفلا مدعب ٌنذؤم
 لئاسلل ليوأتلا مدع نأ هللاب ِلاَعلا ىأر نإ نكل .مهروصقو مهصقنل ؛نيملسملا

 .هب ةمحر لئاسلا بلق يف ميظعتلا هب موقي ام ردق ىلع لوؤي نأ هلف روظحم ىلإ هيدؤي

 تحت مهلعجو مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا يف نعط نم نيلوؤملا ثبخأو

 .ليوأتلا يف هولغل ؛نيرسخألا نم اذهو «ماهوألاو لايخلا ناطلس

 يف اولزسنت مهنكل ؛ىلاعت هللاب سانلا ملعأ لسرلا نإ :لاق نم ولغلا يف هنودو

 ؛هسفن يف هيلع رمألا وه ام ىلع ال ء«سانلا ماهفأ ردق ىلع تافصلا رابخأ يف باطخلا

 نسحب هب ءاجو «هبر ىلإ هبسن ايف هللا لوسر اوبذك مهنأك ءالؤهف ؛ٌلاح هنإف
 .ةرابع

 دارملا :لوقي امنإو «ةرابعلا يف لزدتلاب لقي مل نم :ليوأتلا يف ولغلا يف هنودو
 ءالؤهف «ةيفوصلا ضعب هيلع |مك ؛ةماعلا همهفت ام نود اذكو اذك مالكلا اذهب

 .هسفن ىلع هب مكحي مل اهب ىلاعت هللا ىلع اوُمَكَحت

 دح ىلع ىنعم هل لقْعُي نأ ريغ نم ءاج امك مالكلا اذهب نمؤن :لاق نم هنودو
 اذه ةبسنو ءانرضي ال ظفللا هذهب ناهيإلا نإ :اولاقو لِي هلوسرو هيف ىلاعت هللا ملع

 قيرطارم ةنوهم لاس هكاؤمأل ةايتنع ةنويغ لاحت هناخبتن اهلل هفضلا

 وه هللاب لهجلاو .,كلذ ىلع لّوعي الف ءبلسلا قيرط نمو «ةيتوبثلا تافصلا
 نع هب ربخأ ب نمؤنو هل ملسنف ,مظعأ هسفن هب فصو ام ةبسنب انلهجف «لصألا

 باغو «لقعتن الو مهفن ال اب انبطاخ ىلاعت هللا نإ :لوقي ءالؤه لاح ناسلف «هسفن

 كلذ ريغ ملاعلا لبقي ال ذإ ؛ديبقتلا ةروص ىلع الإ ملاعلل هيلجت نوكي ال قحلا نأ مهنع

 .هريرقت ّرم اك ءىرخأ الو ايند

 يذلا انبر تعن يف اناتأ دق هتكلو ؛انلوسر قدص يف ٌكشن ال :اولاق ٌةفئاطو
 سمج

 هلقنم ١



 ىلع اهلمحن اهك ىلاعت هللا ىلع اهانلمحو اهرهاظ دنع انفقو نإ رومأب انيلإ هلسرأ

 رظننف ؛همدقو هتيهولأ تبث دقو ءاّيدق اَهِإ هنوك لازو هثودح ىلإ كلذ ىدأ انسوفن

 ناسلب لسري امنإ ٍلوسر لك نإف ؟انلوسر هب ءاج يذلا ناسللا يف ٌفرصم اهل له

 ىضتقي ام فصولا كلذ اهيلإ لوؤي ام اًباوبأ اورظنف هيلع اوؤطاوت امو هموق

 .رمألا كلذ ىلع ظافلألا كلت اولمحف .هيبشتلا يفنو هيزنتلا

 ؟كلذ ىلإ مكاعد ءيش ٌّيأ :مهل ليق نإف

 :نارمأ :اولاق

 لبقن الف .هاوعد قدص انتبثأ دق ةيلقعلا ةلدألاب انإف «ةلدألا يف حدقلا :لوألا

 .هقدص ىلع ةلدألا يف حدق كلذ نإو «ةيلقعلا ةلدألا يف حدقي ام

 ٌءىش هلثمك سيل هلسرأ يذلا ىلاعت هللا نأ انربخأ دق ِدِكي هللا لوسر نأ :يناثلا

 ىلع هللا نع هلاق ام انلبق نإف ءاذه لثمب اندنع هقدص ىّرقتف «ةيلقعلا ةلدألا قفاوف

 ءانللض تاثدحملا ىلع هلمحن امك هيلع هلمحنو ظفللا رهاظ هيطعي يذلا هجولا

 عساو ىللاعت هللا نأ اوملعل ءالؤه رظن عستا ولو .نيقيرطلل اًنابثإ ليوأتلا يف انذخأف

 .هسفن ىلإ هفاضأ ٍتعن لك لبقي ؛ٌميلع

 ملو .تافصلا تايآب اوءاج دقو «ىلاعت هللاب قلخلا ملعأ لسرلا نأ :مولعمو

 هسفن ىلإ اهتبسن لشم ىلإ ةيهلإلا توعنلا ةبسن دقتعا نم نأ َمِلَعف ,مهممأل اهولوؤي

 تعن لبقي ملو ؛هيبشتلا تعن لبق هنأل ؛ناميإلا يف فصنلا ىلع وهو «ٌلهاج وهف

 .هيزنتلا

 نع مهضعب كل تزّيمو «ليوأتلا يف نيدصتقملاو ةالغلا نع :كل ٌتْنَبَأ دق اهف

 نيلوؤملا عيمج ىلع مكحتو فزاجت نأ كاّيإف ءنوملسم مهلكو «قحلا هجو ىلع ضعب

 مدقخلا قيرقلا بلع ابك «راوسبا لطرلل نيدكلاك مجمل ي مادو هزار وكي
 ١ مه
 عمت



 مهعباتي مل ٍءيِش لك تعسو يتلا هللا ةمحر نم هوقّيض ام عم مهو «ةمئألا نم

 مهاومأ اوحابتسا الو ,مهوقب موقلا ءامد اوقيربم ملو «ءءافلخلاو ءالعلا نم روهمجلا

 يف مهوخ نمل ءاذه انرصع ىلإ نيملسملا ماكحأ مهيلع اورجأ لب مهاوتفب مهعيمجو

 نيعبسو ثالث ىلع يِتّمأ ٌقرتفتس»:هلوقب 4 هللا لوسر راشأ اك عامجإلاب ةمألا رابغ
 .«ٌةقرف

 نإف «ةوعدلا ةمأ ال «ةباجإلا ةمأ مهب دارملاو .هسفن ىلإ مهفاضأو «ةمأ مهاًّسف

 ىلع رفكلا نأ درو دق ذإ ؛نيعبسمو ثالث نم رثكأ مهو ءةوعد ةمأ مهلك رافكلا

 مهامس نمف «نولمسم مهلك ةباجإلا ةمأو «ةباجإ ةمأ نيلوؤملا نأ ٌحصف ءٍّولم ةئامعبس

 ٌةدعتبم ةلاض ٌةقسف :مهيف لاقي نأ مهرمأ ةياغ نكلو ؛ىدعتو ملظ دقف ًةرفك

 .كلذ وحنو «ةئطخ

 نم هيلع مه امل ديدشتلاو ظيلغتلا قيرط ىلع كلذ امنإف ًةرفك مهاَّس نمو
 نَمَو» :ىلاعت لاق ا .هل هتبراقمل ؛رفكلاب كلذ هّبشف «ةعينشلا عدبلاو شحافلا أطخلا
 .(؛؛:ةدئال) « َنوُرِفكْلا مه َكِبتَلوَأف هللا لّرنَأ مب مكر ماها عصمول را رع وهم عع طم مسد 5

 ."(ٌرفك ٍنآرقلا يف ٌءارملا»:ثيدحلا يف درو امكو

 ."«رفك دقف اًدّمعتم ةالصلا كرت نمف .ةالصلا كرت رفكلا نيبو دبعلا نيب»و

 .”«رفك دقف رفاك اي ملسملل ملسملا لاق اذإ»و

 .كلذ وحنو ."”"2ٌنمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال”و

 يف نابح نباو 2٠, /؟) دمحأو ,(7”37 /0) ىريكلا يف يئاسنلاو ٠ ١« /؟) دواد وبأ هاور )١(

 .(77 5 /4) طسوألا يف يناربطلاو 75١17(« /4) ةيلحلا يف ميعن وبأو «(776 )١/ حيحصلا

 .(849 /؟) ةالصلا ردق ميظعت يف يزورملاو «037 57 /7) طسوألا يف يناربطلا هاور (7)

 .(77 5 )١١/ ريبكلا يف يناربطلاو )١/ ١155(« درفملا بدألا يف يراخبلا هاور (”)

 هلكنم سصادحي



 ءيشلا ىلع لطي دق ءيشلا نإف ؛مجرلاو ظيلغتلا ةهج ىلع درو دق هلك هنإف
 لجرلا لوقي امك «ليصفتلا دنع مكحلا ةقيقح يضتقي الو «هيبشتلا نم عونب رخآلا
 :تانم اذإ هقري ال مث «ماركإلاو بيرقتلا قيرط لع (يدلوو يأ تنأ) :ندجأل
 ىنعم ىلع (كدبع انأ) :رخآل لجرلا لوقي اكو ؛هتاوخأو هتانب هيلع مرحي الو
 قالطإ ىنعم نإ :انلق كلذلف ؛هكالتما الو هعيب كلذب زوجي ال ةعاطلاو عضاوتلا
 ال ءمهتلالاقم شحف نع ٌةيانك وه |منإ ةنسلا لهأل ةفلاخملا قرفلا ءالؤه ىلع رفكلا
 .مهيلع ةرفكلا ماكحأ ءارجإل

 اًبآكم الو اًرفاك نيلوؤملا نم اًدحأ اولعجي مل ةمثألا نم يناثلا قيرفلا نإو

 لسرلل َنيِبَّذكم نولوؤملا ناك ول :اولاقو «ًةلمج ريفكتلاب لوقلا نم اوكسمأو لسرلل
 ةلمج اًحفص هنع نوبرضي اوناك لب هب اولغشني مو .مهمالك ليوأتب اونتعي مل ةرفكلاك

 مهنأ ريغ ءريخأ اهيف لوسرلا اوقَّدصو ؛هولبق مهنأب هليوأت ىلإ مُهودُع ٌرعشأف ٌةدحاو
 نم ّرف نم مكحك مهمكح ناكف «هيف اوأطخأو «ليوأتلا يف باوصلل وقوي م

 .هثطخب ةعدبلا يف عقوف رفكلا

 :ميظع مس انهو

 عراشلا نأ :وهو ةعيرشلا لئاسم عيمج يف كعم يرسي هيلع كهّبنأ نأ يل بح

 هصصخي ىتح «برعلا ةغل نم هنم موهفملا وه ام ىلع لمحي هنإف ام ٍظفلب ىتأ اذإ
 دارأ ام عراشلا نيع اذإف «ةغللا موهفم نع كلذب هجرخي ءٌصاخ بفصوب عراشلا

 رخآ ٌليِلد لدي ىتح هنع جورخلا يغبني الف ًالصأ فصولا كلذ راص ظفللا كلذب
 يف ال ,ةغللا يف هنم موهفملا ظفللا كلذب ديري هنأ لاوحألا نئارق نم وأ عراشلا نم

 ١5(: /05) يذمرتلاو ((5775 /؟) دواد وبأو )77/١(( ملسمو «(8176 /؟) يراخبلا هاور (1)

 .(7 47 /؟) دمحأو ,(57 /8) ىربكلا يف يئاسنلاو

 0 سصسدخحم



 .ءيش لك يف هسفن ىلع ةرهطملا ةعيرشلا مكَح نمب ىلعأ الف ,عرشلا

 ةنسلا لهأ ةقرافم عقو ام لوأ نأ :هللا همحر يبَّطخلا ناميلس وبأ ركذ دقو

 نيدلا نم نوقرمي مبغأ كي هللا لوسر هربخأ دقو .د يلع مامإلا دهع يف ةعامجلاو

 مهإ :# لاقف ؟ءالؤه ٌرافكأ :مهنع هذ لع لئس دقو «ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك

 .اورف رفكلا نم

 ءالؤهو ءاليلق الإ ىلاعت هللا نوركذي ال نيقفانملا نإ :لاقف ؟نوقفانمأ :ليقف

 .اوُّمُصو ءاهيف اوُمُعف ءٌةنتف مهتباصأ ٌموق :لاق ؟مه |مف :ليقف .اًريثك هللا نوركذي

 امأو ؛ليوأتلا نم برضب اوقلعت مهمأل ؛اًرافك مهلعجي مل !نإو :يباطخلا لاق

 اّمإ» :ىلاعت لاق امك «ةعاطلا انه نيدلاب دارملاف .”«نيدلا نم نوُقرمي مّن: :ي هلوق

 لهأ نم ةمئألا ةجحو ؛هتعاط يأ :(/5:فسوي) 4ِِلَمْلَأ نيد ىف ُهاَحأ َدْحَأَيِل نك

 لوقل ؛هللا الإ هلإ ال :مهوقب مهتمصع تبث دق هنأ ءالؤه ريفكت مدع يف قيرفلا اذه

 .مهسفنأ دنع نم ال و ّيبنلا

 مهءامد يم اومصع دقف» هللا الا هلإال ينعي :«اهولاق اذإ مهنإ):حيحصلا يفو

 ."«هللا ىلع مهباسحو ؛مالسإلا ٌّقحب الإ مهاومأو

 :ه5# انخيش لاق

 دجلرا دي اف بوكو «قفانملا لجأ نم (هللا ىلع مهباسحو»:لاق انإو

 يذمرتلاو «(5017/7) دواد وبأو ((2751/7) ملسمو ؛(1719/7) يراخبلا هاور )١(

 )١/ 5١(. هجام نباو «(88 /1) دمحأو ١١18(( /1) ىربكلا يف يئاسنلاو )4/48١(.

 ,(7/5) يذم رتلاو « ١ /؟)دواد وبأو «07/1(2) ملسمو ؛(١17/1) يراخبلا هاور (0)

 .0" ١4 /7) دنسملا يف دمحأو «(ا/ا/ /1/) يئاسنلاو

 سدو
 هكلذفم



 ملعلل رئارسلا ىلبُت موي مكحلاو «ملعلل ال لوقلل ايندلا راد يف مكحلاف هنم ذخؤي ملف

 .لوقلل ال
 د

 وعم ة-4 سوا عر 95 - .

 ٌمتّبجا اذام لوقيف. >:هللا مهعمجي موي لسرلا لوقي كلذلو

 .بويغلا مالع تنأ كنإ ؛بولقلا ىلع علّطن مل 2٠١ 4:ةدئانا) «آََ

 ؛هريغك اهب ظّفلتي نأ اهملع نمل دب الف ءاهملع ال اهوق رادلا هذه يف مهئامد كفس

 .مهفاف

 ليلد نم دب الف ءال مأ ٌرفك ليوأتلا يف أطخلا نأ ةمئألا ءالؤحل تبغي مل هنإ مث

 كلذ نم دجن الو عامجإ وأ صن ىلع حيحص سايق وأ عامجإ وأ ّصن نم كلذ ىلع

 طورش هيف تلماكت ٍدهتجم دوجو نامز يف قفتا نإف ؛مالسإلا ىلع موقلا يقبف ءاّنيش

 ءرفكلل ٌبجوم ليوأتلا ين أطخلا نأ عطاق ٍليلدب نايو ةعبرألا ةمئألاك داهتجالا

 .كلذ دجوي نأ تاهيهو «هلوقب مهانرّمك

 ري

 َملِع ال أوُناَق

 هديحوتلا باب يف ٌةعينش ٌةرابع هنم عقو رصم ةيفوص نم اًصخش نأ :َعَقَو دقو
 حراش يلحملا نيدلا لالج خيشلا ناكو «هرفكب اوتفأف ءاّسلجم هل ناطلسلا دقعف

 مالك عمسأ ىتح :لاقو ؛لجرلا كلذ لتق نع ناطلسلا فقوتف ءاّبئاغ جاهنملا

 ام :مهللاقف .هب اوتفأ ابو «هيف عقو اب هوربخأ رضح اللف .هيف نيدلا لالج خيشلا

 نأ اندنتسم :لاقف «ينيقلبلا حلاص مالسإلا خيش مّدقتف ؟هريفكت يف مكدنتسم

 لالج خيشلا هل لاقف «ريفكتلاب (كلذ لثم يف) يف ىتفأ نيدلا جارس خيشلا يدلاو

 رمأ مث ,كيبأ مالكب هلسرو هللاب نمؤي اذحوم السم لتقت ديرتأ «دلو اي :نيدلا

 .هذ ناطلسلا هقلطأف ءلجرلا قالطإب

 نيهوفتملاو نيلوأتملا ريفكت :نع 5# يرعشألا نسحلا وبأ خيشلا لئثس دقو
 صحو
 هلعلطم



 .باوجلا يف فقوتف «ةيفوصلا ةالغ نم تافصلاو تاذلا ىلع مالكلاب

 .ةريد هنإف .تبثتأو رظنأ ىتح :لاقو

 همحر يرعشألا نسحلا يبأ مامإلا ةافو تند امل :يسخرسلا دمحأ نبا رهاز لاقو

 لوقأ ال ينأب َّلَع اودهشا :لاقو «ءاملعلا نم رضح نمو يناعد دادغبب يراد يف هللا

 مالسإلاو ءٍيدحاو ٍدوبعم ىلإ نوريشي مهلك مهتيأر ينأل ؛ةلبقلا لهأ نم ٍدحأ رفكب

 .نيملسم مه|س فيك رظناف ."مهّمعيو مهلمشي
 لاق نم ةداهش لبقن نولوقي امهريغو ةفينح وبأ مامإلاو يعفاشلا مامإلا اذهو

 اذإ ةفرعم ريغ نم ضعبل مهضعب دهشي موق مهو «ةيباطخلا الإ جراوخلاو .ديعولاب

 .بهذملا يف اوقفتا

 .ءاوهألا لهأ ريفكت نم عنتمي يعفاشلا مامإلا باحصأ دحأ ينزملا ناكو

 :لقعلا رظنلا نع قدت اطل اهيف اوعتعي نتلا لئابملا ن[#لوقيو

 تارابعلا نم ريفكتلا يضتقي ام انل اولّصف انل ليق ول :لوقي نيمرحلا مامإ ناكو

 ؛كلسملا رعو «كردملا ديعب اذه نإف ؛عمطم ريغ يف عمط اذه :انلقل .هيضتقي ال امن

 ني ضحي 1 فاعلا كايايج نع نم 1 نمر يحول راعيزاب نعدصم

 .قئاثو ىلع ريفكتلا لئالد

 :لوقي رباكألا نم ديحوتلا لهأ لاح ناسل ناكو

 ”انهّجوت نيأ ٌساَّنلا يردي نيأ نمف انءارو ٍتارخزلا ٌراحبلا اًنكرت
 نم اًدحأ رّمكن ال :نولوقي ةبطاق دادغب ءاملعو ينايورلا نساحملا وبأ ناكو

 ١ ركاسع نبال يرتفملا بذك نييبت :رظنا )ص١55(.

 ) )1.هٌّرس سدُق ربكألا خيشلا مالك نم

 مع
 تم حعرسل



 انتلبق لبقتساو انتالص لص ْنَم':لاق كو هللا لوسر نأل ؛ةفلتخملا بهاذملا لهأ
 .”«انيلع ام هيلعو ءانل ام هلف انتحيبذ لكأو

 :يعرذألا نيدلا باهش خيشلا لأس دقو

 لهأ ريفكت نع هللا همحر يكبسلا نيدلا يقت مالسإلا خيش انالومو انديس

 ٌرمأ هنأل ؛ريفكتلاب رمألا مظعتسي ٍنمؤم لك نأ يخأ اي ملعا :لاقف «عدبلاو ءاوهألا

 ذإ .4مِظَع ِهَّللا َدنِع وهو اَكيَه ءُهَنوُبَسْحَتَول :هللا لاق امك وهو .رطخلا مظع لئاه

 هنأو «نيدبآلا دبأ ةمئادلا ةبوقعلا ةرخآلا يف هتبقاع نأ هنع ربخأ هنأكف اًناسنإ | رّمك نم

 لهأ ماكحأ هيلع يرجيالو ءةملسم حاكن نم نّكمُي ال ؛لاملاو مدلا حابم ايندلا يف

 .هتامم دعبو هتايح يف مالسإلا

 كفس يف أطخلا نم هللا دنع نوهأ رفاك فلأ كرت يف أطخلا نأ يخأ اي ملعاو

 حىطخي نأ نم هللا ىلإ بحأ وفعلا يف ٌمامإلا ئطخي نأل»:ِي هللا لوسر لاق دقو

 .”(ةبوقعلا يف

 ينبي نأ هلأس امل مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نإ»:رثألا ينو

 اي :مالسلاو ةالصلا هيلع دواد لاقف ؛ءامدلا كفس نم يتيب ينبي ال هنأ سدقملا تيب

 بر اي :لاقف !؟يدابعب اوسيلأ «ىلب :لاق !؟كليبس يف داهجلا يف كلذ نكي ملأ ؛ٌبر

 )١( يراخبلا هاور )١/ ١57(. /؟) ريبكلا يف يناربطلاو «(75 /1) ىربكلا يف يئاسنلاو ١557(؛

 فنصملا يف ةبيش يبأ نباو )5/ 478(.

 نباو «(85 /4) نئسلا يف ينطقرادلاو «(77/5) أطوملا يف كلامو «(377 /5) يذمرتلا هاور (؟)

 .(017 /0) فنصملا يف ةبيش يبأ



 ةقدلا ةياغ يف موقلا ءالؤهلل ريفكتلاب اهيف مكحي يتلا لئاسملا كلت نإ مث

 يف ءاصقتسالاو ءاهيعاود توافتو ءاهنئارق فالتخاو اهبعش ةرثكل ؛ضومغلاو

 هطئارشو ليوأتلا ةقيقح ىلع عالّطالاو .ههوجو فونص رئاس نم باطخلا ةفرعم
 يدعتسي كلذو «ةلمتحملا ريغو ليوأتلا ةلمتحملا ظافلألا ةفرعمو ؛نكامألا يف

 ءاهتاراعتساو ءابهتازاجمو اهقئاقح يف برعلا لئابق رئاس نم ناسللا قرط ةفرعم

 .اذج ٌرذعتم وه امن كلذ ريغ ىلإ هضراوعو ؛ديحوتلا قئاقد ةفرعمو

 ةيلإلا تاحفنلا مهبولق ىلع بهت نيح ىلاعت هللاب نوفراعلا مّلكتي ام اًريثكو
 ناكو .هلقع هلبقي الف ءضقانتلاو أطخلا الإ مهنم لقاعلا مهفي ال يذلا مالكلاب

 ءالقعلا دنع يذلا ملعلا نيابي ةيالولا ةرئادب صاخلا ملعلا نأل ؛ميلستلا هل ىلوألا

 يقرتلاو كولسلا لاح هانعم ىلع مهرورمل ؛ءاملعلا ملع نوررقي ءايلوألاف «ءاملعلا نم

 قيرط نم برقي ام ىلع ٌّينبم موقلا قيرط نأل كلذو ؛سكعلاب ءاملعلاو «هنع
 ةدحو دوهش يف تافصلا ةبيغ دوهش ةلاح ىهو «تاالاحخ ا ضعب يف ةيربجلاو ةلزتعملا

 .تافص ال نأك ىتح «تاذلا لامج

 .مهفاف ؛َكْيَو هللا ملع الإ ٌملع هللاب نيفراعلا ملع قوف سيل هنأ :هانررق امئ َمِلَعَف

 :اًريثك دشني هللا همحر يبرعلا نيدلا يبحم خيشلا ناكو

 هودقتعاامَميمج"ٌُتملعانأو ٌدئاقعهلإلا ينٌئالخلادقع

 عيمجب لمعي هنأ ال «قلخلا دئاقع هيلإ تدنتسا ام ىلع عالّطالا :خيشلا دارمو

 لاطبإو ءقحلا ىققحت روهظلا دعب همزلي ٍيفراع لك ذإ ؛ةنسلا فلاخي امم مهدئاقع

 .اهّقح بتارملا ءاطعإو «لطابلا

 اونيديل (تدقتعا) ىلإ ةيفوصلا موصخ هفرح يذلا (تملع) ظفلب انه ريبعتلا ظحال )١(
 .مهاذآ نمل براحمو مهرصان هللاو كلذ نم ءاءرب مهو داحلإلاب ةيفوصلا

١9 
 تعمد



 ةرئاد ىلإ يقرتلا دارأ نم نأ :(رردلاو رهاوجلاب) ىمسملا انباتك يف انلق دقو

 كلذ لعف اذإف ؛يركفلا ٌرظنلاو ّلقعلا هقيرط ناك ملع لك هبلق نم ٌحميلف ةيالولا

 رظنلا نعمأ نم ىلع ديعبو ءاهاوه قاشنتساو ةرضحلا كلت لوخدل ضرعت دقف

 مشي نأ هبلق ةآأرم يف تعبطناو مولعلا كلت تشقتنا ىتح لوقنلا مولع يف ركفلاو

 نيزاوملا رهاوظو ةيلقعلا نيزاوملا نأل ؛ةيالولا ةرئاد لهأ مالك مهف نم ةحئار

 ءلوقعلا روط قوف ءايلوألا مولع ذإ ؛َكبَو هللا لهأ مولع نم اًريثك درت ةيداهتجالا

 .كانه لمعت ال راكفألاو لوقعلا نازيمو

 ملع نع ينغي ال ةعيرشلا ىلع يملا رهاوظ نأ ىلع ٍليلد ىوقأ نمف :ةلمجلابو
 امي ملكت نأ لَك كفيلا عل: مالستلا هيلع رشا يسوم لؤتت قل ة ةقيق
 .ةعيرشلا ملع نم هدنع اهب يفتكي ملو «(57:فهكلا4 ادَّش 0

 هللا هاتآ يذلا هملع مالسلا امههيلع رضخلا ىلع ىسوم ديسلا راكنإ يف لّمأت مث

 .ربتعم لكل ٌةيافك كلذ يفف «هندل نم هل

 نباو ضرافلا نبا رمع يديسو هعابتأو يبرعلا نيدلا يبحم خيشلا مالكو

 .لككا رضخلا مولع نم هبلاغ هريغو نيعبس

 وحن (نوصملا رهوجلا)ب ىمسملا انباتك يف اديَكا رضخلا مولع نم :تركذ دقو

 فرعي الو ءاهنم ملع يف الو ءاهيف ضوخي نأ ينو ريغل نكمي ال ملع فاالآ ةثالث

 يف فّدص اًدحأ نأ نظأ ام ٌباتك هنإف ؛ُةْبَلَطَتَف هيف ضوخلا نع ًالضف .همسا

 .كلذ ىلع دمحلا هللف هلثم مالسإلا

 :نيزيزع نيرمأ ىلإ جاتحي ريفكتلاب لوقلا نأ :يخأ اي ملعا مث

 .بلقلا يفام ىلع عالّطالا ةهج نم بعص وهو .دقتعملا ديدحت :اهدحأ

 .هبوشي ام هصيلختو



 عضاومو «مالكلا ملع ةبوعص ةهج نم ٌبعص ٌرفك كلذ نأب مكحلا نأ :يناثلا

 ةحص عمج لجرل كلذ لصحي امنإو مدقت (ى هريغ نم هيف قحلا زييمتو ؛هطابنتسا

 دعب ةيلكلاب .بصعتلاو «ىوهلا ىلإ ليملا نع جرخ ىتح «سفنلا ةضايرو «نهذلا

 ناسنإلا ناك اذإو ءاذه لثم دجوي نأ ّلَثو ءاهرارسأو ةعيرشلا مولع نم ءالتمالا

 نامزلا اذه يف هريغ داقتعا ريرحت ىلع ردقي فيكف هسفن يف هداقتعا ريرحت نع زجعي

 ٌلهتسم تقو يف نوكشي هيف مل عقاولا دكنلا ةرشك نم هيف سانلا راص يذلا

 رباكأو ءاحلصلاو ءاملعلا نم اهيف ام ةرثك عم رصم ةنيدم يف مهدايعأو مهروهش

 .فطللا هللا لأسن !؟سانلا

 ؛ةبوعصلا ةياغ يف همالك نم ءاملعلا همهف اهب ٍنيعم صخش ريفكتب لوقلاف

 يف هرمضأ اب هلئاق فارتعا ريفكتلاب لوقلا يف طرتشي هنأ عم «نطابلا دقتعملاب هقلعتل

 .لصحي نأ تاهيهو «هبلق

 هقيرط اهب ال «ةرهاظلا رومألاب الإ قلعتت ال اهنأل ؛كلذ يف يفكت الف ةنيبلا امأو

 .مهفلا

 (نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب) :هلّوأ اًباتك انيأر اذإو

 كلذ نيب امو هدو هللا لوسر ىلع ميلستلاو ةالصلاب هبحاص همتخو «ناتداهشلاو

 موقلا بتك يف ام عيمج نأ عم «هانكرتو هب نظلا انسحأ يش هنم مهفُي ال ٌقلغم ٌمالك

 كرتب اًدحأ رمأي الو ءاهنم ٌءيش دري الو «ةرهطملا ةعيرشلا ماكحأب هنم ٌءيش قلعتي ال

 مده ام كلذ ريغ الو ءداهج الو «ٌجح الو ؛مايص الو ءٍقاكز الو ءٍقالص الو ٍءوضو

 ْ .اًدبأ نيدلا هكرت

 بهاذم ىلإ ءامتنالاو ديلقتلا وه اهنإ عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع بلاغلا نأ مث

 يدع
 هيام



 ٌدمتسم وه امو ءبهذملا كلذ هنكب ٍةطاحإ ريغ نم ءاهقفلا ماوع ةقيرط ىلع مهرباكأ

 ىلإ ري ءالؤه لشم ريفكتب لوقلاو ءزاجملا وأ ةقيقحلا وأ ةنسلا وأ باتكلا نم هنم

 :لوقي هعمست صخش بلق يف ناهيإلا مدعو رفكلا صيخشت رسعل ؛ميظع ٍداسف
 :هللا لؤسو )مح نأو هللا هلإ لنيك

 كرت ىلإ اولام دق نيمدقتملا ةمئألا عيمج نأ هانررق ام عيمج نم َتمِلَع دق

 كمهوي ٍفزاحم لوقب ٌرتغت الو «ةِدتقا يخأ اي مهادهبف «نيملسملا نم ٍدحأل ريفكتلا

 مالسإلا ةرئاد نع مهجرخيو «نيفراعلا مك دئاقع ىلع طحيو «نيدلل بصعتلا
 .اًناودعو اًدسحو اًلظو ًالهج

 ضارعإلا دبعلا َفِلُأ اذإ :لوقي 'يبشخنلا بارت وبأ هللاب فراعلا ناك دقف

 ٌدرلاب طق نولغتشي ال كَ هللا لهأ ناك كلذلو «هللا ءايلوأ يف ةعيقولا هتبحص هللا نع
 ماكحأ نم هطبنتسا ءيش يف وأ د هللا يف هتلاقم مالسإلا لهأ نم ٍدحأ ىلع

 لك دنتسم نع اوثحبي نأ هللا لهأ نأش اهنإو ءلادجلا لهأ هيلع ام سكع «ةعيرشلا

 تارضح نم هيلإ لوقلا كلذ دنتسا اذامو ؛هبحاص هذخأ نيأ نم «ملاعلا يف ٍلوق

 ٍةقيقح ىلإ ٌدنتسم وهو الإ نآلا ٌلوق ملاعلا يف دجوي نأ ٌلاحم هنإف ؛ةيهلإلا ءامسألا

 هجو يف طلغي |منإ .ةيعرشلا ماكحألا يف طلغي اًدحأ نأ هللا لهأ دنع سيلف «ةيهلإ

 نوذخأي هللا لهأف بق هللا نم لوقلا كلذب ىتح ٌموصعم هللا مكح نأل ؛بسنلا

 انيلع هللا ّصق امك ءاهعضوم يف اهنولعجيف ءاهبحاص اهيف طلغ يتلا ةلأسملا كلت

 نيدلاو ملعلا نيب اًعماج «قافتالاب هرصع خيش ناكو «رهنلا ءارو اهب ةدلب بشخن ىلإ ةبسن )١(

 «ريثكلا ثيدحلا بتكو ةقبطلاو صاوخلاو مصألا اًنتاح بحص «قاقش الب فوصتلاو دهزلاو

 .ءلجألا نم نورخآو ءالجلا نباو لبنح نب دمحأ هنع ذخأو ,يعفاشلا بهذم ىلع هّقفتو

١6 
 ةبعمت



 ليوأتب ىسوم ربخأ امل رضخلا نإف ؛مالسلا اهيلع رضخلاو ىسوم نأش يف كلذ

 .هلحم يف ناك رضخلا هلعف ام نأ نبت هلاعفأ

 (مف ءاّماع اًعالُّطا بهاذملاو للملاو لحنلا عيمج عزنم ىلع عالّطالا هللا لهألف

 امو اهنم ضقانت ام هماكحأ يف وأ هللا يف للملا نم ٌةلم الو لحتنم نم ٌةلحن رهظت

 هيتؤي هللا لضف كلذ ءاهعضاو ىلإ اهوبسنيف :تدخَأ نبأ 5556 الإ فلتخا

 .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ؛ءاشي نم

 كناسلو كعمس محاو «نيملسملا دحأ دئاقع حيرجت نم :يخأ اي ظفحتف

 :متكحبصن دقف «لخد هب ام كرت نإ الإ مالسإلا نم ٍدحأ جورخب مكحت الو ءكبلقو
 .مالسلاو

 نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاو

 اًيثك اًييلست مَّلسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم اندّيس ىلع هللا لصو

 هتدعو يذلا دومحملا ماقملاو ةليسولا هنآ ّمُّهَّلل

 نيمحارلا محرأ اي

 هتعافش يف انلخدأو

 نيما

2 «0 

 ؛ةيفشكلا دعاوقلا باتك اهب رّدص يتلا مامإلا ةديقع ةخسدلا هذه يلي :(أ) ةخسنلا ماتخ )١(

 :ةديقعلا ماتخ يف ءاج دقو .دحاو طخلا نأل دحاو خسانلاو

 لامج ريقفلا دبعلا هبر وفع يجار دعب ىلاعت هللا ءاش نملو هل فيرشلا باتكلا اذه قلع

 هخياشملو همحر ىوذلو هيدلاولو هل رفغو ىنسحلاب هل هللا متخ لايكلا دمحم نب دمحم نيدلا

 صمجو
 هلام



 رهش رخاوأ يف كلذو .بيغ رهظ يف ةحلاص ةوعد مهل اعد نلمو نيملسمللو هبابحأو هناوخإو
 هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا لصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠١48. ةنس لوألا عيبر

 .نيعمجأ

 بحب ريقحلا ريقفلا دي ىلع ةنوميملا ةكرابملا ةلاسرلا هذه تمت :(ب) ةخسنلا ماتخ يف ءاجو

 ثلاث ءاعبرألا راهن رجفلا عولط تقو خابطلا نسح خيشلا نبا دمحم خيشلا نبا دمحم نيحلاصلا

 .نيمآ .نيملسملا عيمجلو هيدلاولو هل هللا رفغ . فلأو ةثامو نيتسو عست ةنس ىلوألا ىدامج

 ةيدهلا ةفينملا ةكرابملا ةفيحصلا هذه ةباتك نم غارفلا ناكو ( ج) ةخسنلا ماتخ يف ءاجو

 ةنس روهش نسم يذلا كرابملا ناضمر رهش نم موي عباسلا ءاعبرألا راهن ةيرهظ ةفيرشلا ةفيطللا

 نب رداقلا دبع هله يرولا ريخ ةعافش يجارلا ريقفلا مداخ دي ىلع فلأو ةئامو نيثالثو ثالث

 تاملسملاو نيملسملا عيمجلو هخياشملو هيدلاولو هل ىلاعت هللا رفغ ميهاربإ نب دمحم نب دمحم
 دبأ نيرهاطلا هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصو نيمأ .تاومألاو مهنم ءايحألا

 .ليكولا معنو هللا انبسحو .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيمأ .نيرهدلا رهدو نيدبألا

1 
 ة«ىعرم









 111111 ا ةمدقم

 1 لا و راسل دخلا باتكلا هب زيمتي ام ضعب

 #23 00 باتكلا اهريثي تالكشمو اياضق

 0 ا صاخلا برشملاو يربكألا برشملا نيب ينارعشلا مامإلا

 1 فنصملل هتبسنو باتكلا ناونع

 0 د لا طلال ف ا ا م باتكلا تاطوطخم

 21111111153000 لصألا زومر

 2170111 1 1 1111 باتكلا فيلأت خيرات

 و ول للا ول دنا ا لصف

 1211111 11 ةدهاشملا نيبو اهنيب قرفلاو ةيؤرلا ىلع مالكلا يف

 ك1 لصف

 100000 ايندلا يف رصبلاب ةيؤرلا يف

 2111111111 مهنع هللا يضر ةفئاطلا دوهش يف

 0 ا ل ا ا دوهشلاو ةيؤرلا نيب قرفلا :بلطم

 .هوروثءعءوقوف

 ”-م.ءم6مو

 .هةءثوةوءووو4ه

 هءممءووث.و

 ووثوثوثووو

 .هو.وووث..ف

 هني. مءثوقو



 61171 مل هاو امل ةفوخأو فاطم اجو اج هللاب ملعلا عاستاب ةيالولا ةرئاد عاستا يف

 0 و ا لصف

 50 ني مخ و ولمن ااسا وس ورا قانا ناتبسن هك مهبر ةدهاشم يف قلخلل

 011 م مط ا ا سل ووسام و سك او وم هب دوجولا

 1101 ]1 ]ز]1]1ذز]1] لصف

 ل ا لا با قحلاب قحلا اوفرع نوفراعلا

 11 ا ا ل ا ةفرعملاو ملعلا نيب قرفلا :بلطم

 12771 1 ] ] ] ]11 00 ا لصف

 1 م ا بو قحلا بناج يف ضرعلاو رهوجلاو مسجلا يفن يف

 ا ]0 4ك

 موو ا دا لصف

 ا .(لع ىّمسُي ال ٍةهبش لك كبلق نم ليزي ال ملع لك

 ا ا و ا ا لصف

 0000 ا داحتالاب لاق الإ قلخلا نم ٌدحأ ىقب ام



 000 اهيف اوركفتت نأ :ينعي 4 ءُهَسْفَن هللا مكحُر ْدَحَيَو » :ىلاعت لاق م 2 2 8 7

 ا ا ا ا و لصف

 مومذملا امنإ هقئاقدو ىلاعت هللا ديحوتب قلعتي |ميف مالكلا مومذملا ركفلا ملع نم سيل

 1 م ل مت اال .طقف تاذلا ةيهام يف مالكلا

 هلأ ا اا ةفسالفلا ىلع طلغلا لخد هلجأ نم يذلا ببسلا :بلطم

 اة ابطا وول صن سارت اج تامر امو اذاعة باولو لصف

 فالخ ىلع رابخألاو تايآلا لمحو ليوأتلاب الإ مهريغو ةهّبشملا نم لض نم لض ام كيا : ا 0 0

 ا 1 ]  ] ]ا اهرهاظ

 ا لصف

 مهقيدصتو مهناهبإ َلُمَك نم قح يف وه امنإ ليوأتلا ةهارك نم لصفلا يف هلبق انمّدق ام . -. 020 3 2 .- . 3 . .٠ .٠
 ا ءالقعلا ءالعلا نم مهلسر هب تربخأ امل

 0000 لصف

 13 سس عطول ماسلا داس ساو ام دا وختام ٌقاضإ ٌثعن ةيبوبرلا

 ل و ا ا ل و لصف

 00 اا ةريخلا يف

 00 ] ] ] ] ] ]ز ]ز]ز]1]1]1]1ذ1 1 فانصأ ةعبرأ ىلع هللاب ءاملعلا :بلطم

 ا ا ا م ا ا اا نحل لصف

 سص/اعحو



 موقلا ربعي امم كو مهرب مهتفرعم لامكب قلخلا لهجب ةرعشملا ةينابّرلا فتاوه لا ةلمج يف

 قرافوهو ثيدحتلاو ميلكتلا نيب قرافلاو "ير نع يبلق ينثدح" مهوقب هنع

 ملو [صاوسخلا يلع يديس] ه# انخيسش نسم اهتعمس ديحوتلا ملع يف لئاسم ركذ يف
 ااا نيققحملا نم ٍدحأل اهدجأ

 يف لصفلا اذه لئاوأ يف هركذ امع ةيفشكلا دعاوقلا باتك يف مامإلا مالك ريغت نايب

 ا 1 1 لوزنلا ثيدح ىنعم

 ا ل ىلاعت

 0 اا هعم ءيش الو هللا ناك ثيدح ىنعم

 ااا ةفيلخ لماكلا ةيمست ببس نايب

 0 ا ا ] ز] ] ] ]ز ]1 ذ]1]ذ]11 1 1 اقح مدعلا نوك يف

 1 قتفلا نيح ءامعلا يف رهظ قولخم لوأ نايب

 000 ةيداحألا يف ءانفلا دعب دييقتلل عوجرلا فراعلل حصيال

 1 ا وام يناس وخل فانتم هسفن نع فراعلا جورخ حصي له

 نيبو هشرع ىلع اًيوتسم هتنونيك نيب اًطسو لماكلا ناسنإلا ةبترم ىلاعت قحلا لعج دق
 ا ااا هعسو يذلا هبلق يف هتنونيك



 امك ؛هيزنتلاب لوقلاو هيبشتلاب لوقلا نيب عمج نإ الإ نافرعلا ةبترم ٍدبعل لمكي ال

 1 م لا .تايآلاو رابخألا كلذب تءاج

 ىلع هللا تافص يف ةدراولا راثآلاو تايآلا نوكو ةيشإلا تافصلا يف ةينافرعلا نازيملا

 او و خا ةلتاطلا وم دييقتو قالطإ : نيتبترم

 اقل مالسلا هيلع رضخلا انديس نم ةحفن نازيملا نأب فنصملا حيرصت

 ا ا لل ا ليوأتلا هيف زوجيام

 دبأ مهنع عفري الو قالطإلا ةبترب ةطاحإلا نع باجح يف مهلك قلخلا :بلطم
 ا و و م يللا شما ا نا نيرهادلا رهدو نيدبآلا

 اا ا ةمتاخ

 ةنسلا لهأ لوقل حرش يهو «نيعمجأ نيملسملاب نظلا ناسحإ بدأب اهلمأت نمل ٌحصي
 ا (بنذب ةلبقلا لهأ نم اًدحأ زّمكن الو)

 ام اا لي لوسرلاو فق هللا مالك ليوأت ةلأسم يف ةدئاف

 سحمي




