
 ىنارعشلا ب اهولا دبع ماماإلل



 ىنوشلا نيدلا رون ىديس ىلاعت هلئاي فراعلا حيرضص

 :دجسم ىف دوجوموه و ىتارعشلا باهولادبع ىديس خيشوهو
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 فروخ ال هّللا ءاَيلوَأ نإ الأ 9 : ىلاعت لاق

 ارنما نيذّلا 69 َنوُنَرَحَي مهالو مهلَع

 ةايحلا ىف ئرشبلا مهل 65 َنوَقَتي اوناكو
 كلذ هللا تاّملَكل َليِدبَت ال ةرخآلا ىفو اًيئدلا
 4 ميظعلا زوفلا وه

 .1 257*355 تايآلا : سنوي ةروس



 ىربكلا ةيالولا يوعد نع ارفعلا عدد
 ىنارعشلا مامإلا 0

 َُه ب21

 رشانلا ةمدقم

 : هاصعو ةملاخ نم لذمو  هاشتاو هعاطأ نمزعم هلل دمحلا

 مهيلع هردق ام نيصاعلاب عقوأو : هاضري امب لمعلل نيقفتملا قفو يذلا

 , أرصتتسم هنيعتسأو .هايإ ًارشغتسم هيلإ بوتأو , هاضقو مهماظب
 هلا ال ؛ هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلا ال نأ دهشأو  هاوفو هتردخي

 : هلوسرو هدبع أدمحم انديس نأ دهشأو : هايإ الإ ديعتالو ؛ هاوسانل
 :روهشللا نيدلاب هثعب مث . هابتجاو هرانخاو ؛ هامطصاو هصلختسا

 مهاع دف .رورغو لالضو :روجفو قوسف لهأ يلإ ءروطسملا باتكلاو

 هتمأ تثربف ؛ رومألا تاركتم نع مهاهنو :رونلاو يدهلا عابتإ يلإ
 انديس يلع ملسو هللا يلص . للملا عيمج هتلمب هاذلا خستنو : للعلا نم

 مراكم مث . هلاسرإب ةلالضلا نم اندقتتسا امك : هلأ يلعو دمحم

 الو  هبقانمو هتوعن يصحت ال , قالخألا نساحم لمكأو ؛ قالخألا

 كل ذو  هاوقت دارأ نم يلع هبجاو هتعاط . هيهاومو هتازجعم دعت

 هللا اضرب يحيل نمؤملا هيف لخدي احيسف اياب ةعاطلا نوكل

 راد  انتيتكم موقت نأ زازعالاو رخفلا يعاود نمل هناف دعبو
 يوعد نع ارقشلا عدر ١+ بانك جارخاو رشتب . ملكلا عماوج

 كلذ نم انفدهو ينارعشلا باهولا دبع يديسل , يربكلا ةيالولا

 باتكب ةديقملا يلوألا هئوصأ يلإ يمالسالا فوصتلاب ةدوعلا وه



 ل ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقعلا عدر
 ىئارعشلا مامإلل

 يك

 هيلع ناك امو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ةئسو ىلاعت هللا
  حلئاصلا انفلس

 قيقحتل دواد يرايلا دبع روتكدلا يلإ اندهاع دقلو

 اهل هقيقد ةسارد لمعو ةردانلا ةطوطخملا هذه يلع قيلعتلاو

 امم حيحصلا يمالسالا فوصتلا ةيقنتةيغب بناوجلا ةددعتم

 يف ققحم لا ضرعتسا دقلو . تافارخلاو ليطابألا نم هب قلع
 : ةيتالا بناوجلا ةطوطخملا هذه يلع قيلعتلا

 ةيالولا يوعد نع ارقشلا عدر ١» طوطخم نأ تيثأ:الوأ
 امك. دعيرشتنت مل ىنلا ينارعشلا مامإلا تاملؤم نمض « يربكلا
 ثدعحت امدثع بلاط يبأ نب يلع مامالا يلإ ينارعشلا بسن حضوأ

 نم ميظع ردق يلع ايفوص ناك هنأو . هبسن ةلسلسو هتريس نع
 . هعمتجم ذاقنال بئادلا لمعلاو هكرحلاو يعولا

 داوتحا امي هلوح رودي يذلا فدهلا طوطخلملا اذه حضوأ : ايناث

 يربكلا ةيالولا يعدا نم لكل تاريذمعو تاهينت نم

 لوقي ثيح ينارعشلا مامألا هب قطن يذلا ريبعتلا عورأ امو
 نإ .. الئاق فيضي مث .. فشكلا عم ال ناك فيك عرشلا عم اورود م

 « .. اهل !اديؤمو ةعيرشلل اًمفاوم الإ نوكي الف همشك حص اذإ يتولا

 عطاقلا فيسلا يه ةعيرشلا نا ينارعشلا مامإلا يري !ذكهو

 لل الضو ةعدب لك هدحب

 توعد يف ينارعشلا مامإللا حهتم ققحلملا حضوأ دضلو . اثلاث

 نم ذوخأملا ليل دلاب ةيعرشلا ةيالولل حيحصلا ةقيرطلا كولس يلإ
 اعافدو اهيف سييلتلا لوخ د نم ةيامح ةيدمحملا ةنسلاو بانكلا



 وف مسسسسسلل ىرهكلاةيالولا ىوعد نع ارقطلاعدر مع
 ىئارعشلا مامزلل

ِ 

 . كيمالسألا ةعيرشلا نع

 ةحيرصلا هتوعد يف ينارعشلا مامألا ةيصخش تزري: اعيار

 تاولص ءايبنألا ةقيرط اهنوكل باستكالا ةقيرطو لمعلاو ملعلل

 هللا يلص هلللا لوسر اهبانرمأ كلثذكو . نيعمجأ مهيلع همالسو هلا

 ناك كلذكو . هتفرح بسكتلاو هتنس لكوتلاف . ملسو هلآو هيلع

 نم نيعباتلاو نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا كلسم
 ةفرحلا يف جهنملا اذهب ذخألل فوصتلاو دهزلا لاجر نم مهدعب
 سعاقتي الأ ناستالا يلع بجيو  لالحلا قزرلاو باستكالاو

 ( اياقثاو ؛ هيلع ادمتعم : هللا يلع الكوتم لمع بحاص نوكيف

 . كل املسم

 باتكلا اذه مدقت يهو .ملكلا عماوج راد . انتبتكم ناف اريخاو

 3ددعتم تاحلطصمو هماه تاعوضوم نم هاوتحا امب ريطخلا ميقلا

 ةفاضا دعي امك ةيفوصلا تاساردلا لاجم يف ةديدج ةفاضإ دعي

 .. ةصاخ ةيفوصلاو ةماع ةييرعلا ةبتكملل

 اصلاخ هلعجي ناو هب عطتي نا ىلاعتو هئاحبس هللا لأست

 .. ميركلا ههجول
 ملكلا عماوج راد

 ةهةيرجه ١170 ةجحئاوذ





 قو ءئخوهؤربتمرل نمجرل ا ةظازوإ سس

 نيل! نرش عميل توا لسا يورد برد 53

 مكياعددعم لل_عدوومولا رهتنو هذ بسلحو ني رحأ

 .[وهرس نامزلا ' نه قلراففلا نم ةوداص كعاودمم .ا د
 مدخلا سلضأ وهو يرتكا ةلاورلا وعد: عتق وصلا بمييسقنأ
 اصق كافل ويدأ انس نأ هَ زاسسرلا 00 ساي

 كداوإ ةحامفركدل ا تسب ا

 انل اهوتولد> ئ ويسهل ند مو تا
 معاج نوع 0 لست عولإ لودلأ 0 و ف

ب: ىلح عراتفوهرنعو وياصتا له سموعلا 0
 ديا

 ةردكلا مارال «رهُيو دابعلا فلكتو دال لاى ول نر و

 مداق : فهن. يرد دصوم بو ماقل او اخلا لع نكن

 رذاوك ذب قلو لسو منع :فهمهبس ءاكم قلخا ل
 مةليالمل انو ماقمل تمماقإ نياو تداوسوألا حو
 نيك رمل الوه ب ةنعكملا ىدبا سس نابونو نيصاملا

 ناكل 1 كرا 6 لا سوو حا 3-4

ببولا مما سؤ تاضعلا و
ل ردن قيزعلا عا 0 اطحر

 ف اح

 "اهيل ارحامو هلايع .ابعووعرل باجر وطرد

صحترمل و لكبير و .كس هسا جلد
 هدول لكنا ىلاو هلر

 ركل ل كتم
ام . «الكرتل ع ةمارهرع نمريلاسلا 1ع وهام وه

 ر
 داس فون : ىلا ود :تحر هذ نأ لكل ندأل سانتا ب

 ريض ةردورمر مهلك 5 ؟رينميل درع 7
 لوو ردا



 0 .نكرتخ
 روب جداا 0 0 2 1

 0 لكط كد 0 َ

 0 دكر رد هيه دلت مب
 قح أ 20 1 د1 نوم 5

6 
0 5 

2 1 

0-0 



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلاعدد كح
 0002 -2---- ىتارعشلا مامإلل

 م ا 2

 سلما رفؤ بني

 « هيبشلاو ريظنلا نع هتيدحأو هتيدبأو هتيلزأ ىف سدقت هلل دمحلا

 نع ىنغلا « هيومتلا لهأ تالاقم نع هلامكو هلالجو هلامج ىف هزئتو

 . هرهظي ءايضالو « هرصني دحأ الو ء هرصحب نآ الف « هقلخ عيسج

 كشال ىذلا « دمصلا سودقلا . دحألا دحاولا  هيفخي باححالو

 هدجوم هاوسأم لكف « هتعنص بئاجع هتردق لامكب تدهش ء هيف

 الف « ريبكلا كلملا . ريصبلا عيمسلا ريدقلا ميلعلا ىحلا « هيمنمو هربدمو

 لطع نمو « ىلزأ مالكب ملكتملا . هيندي نمل دعبمالو ؛ هدعبي نمل برقم

 لامكلا تافص تابثإ  نيئمؤملل ببح « هيتلا ىف عقو دقف هبشوأ

 ىلع فوقولا مار نمو « هيفكي ردقلا اذهف . لالجلا كاردإ نع زجعلاو

 . هروط ىدعت دقف ةياهن اهل ةفرعملا نظ وأ ةياغ

 ملاوعلا قلخو تادوجوملا دجوأ ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللاف

 ىلع هنأو . اهلك ىنسحلا ءامسألاو ءاهعيمج دماحملا قحتساو اهربدو

 . ريبخ ميلع ءىش لكبو « ريدق ءيش لك

 أجلت هتمحر ىلإو « ةيادهلا هنم دمتسن ىلاعتو هتاحيبس هلل دمحلاف

 هتمحرب انلخدي نأو . نيح اصلا ةدابع ىف هناحبس انلخدي نأ نيعراض
 هندل نم انل لعجي نأو ء قدص جرخم انجري نأو ء« قدص لخدم

 . اريصن ًاناطلس



 ل ىربكلا ةيالولاىوعد نع ارضعلاعدر س
 لي دع

 0 ىتارعشلا مامإلل

 ةماع ةمدقم

 تيفاعو « تيضقف تردقو « تيوسف تقلخ . ىبر كدمحأ

 . تيوتحا كلملا ىلعو ؛ تيوتسا شرعلا ىلعو . تيلبأو

 . هديحوت ىلإ لوقعلا دشرأ ىذا دمحلا « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ميكحلا ءنيط نم ناسنإلا قلخ أدبو . هقلخ ءىش لك نسحأ ىذلاو

 دمحلا هل . ميقتسملا طارصلا ىلإ ىداهلاو . هدابعب ريبخلا فيطللا « ميلعلا

 . ميلعلا عيمسلا وه الإ هلإال  هناطلس ميظعو ههجو لالجل ىغبني امك

 ديسو ءايبنألا مامإ ؛ نيعمجأ قلخلا لضفأ ىلع مالسلاو ةالصلاو

 هيكزتل ضافملا ثيغلاو ء سومشلا لكل ةئيضملا سمشلا « نيلسرملا
 ىبر تاولص دمحم انديس انيبن نيملاعلل ةمحر هللا هلسرأ . سوفنلا

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هبحصو هلآ ىلعو هيلع همالسو

 , ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ءارقملا عدر » : طوطخم ربتعي

 اذه هقلؤم ىف مسر هنأ ثيح ىنارعشلا مامإلا تافلؤم مهأ نم

 هتوعد ىف قداصلا ديرملا هكلسي نأ ىغبني ىذلا حيحصلا قيرطلا
 ةيالولا ىعدا نم لكل ًاقداص ًاعدر قحب دعي وهو . ةيالولا بلطل



 0 هت ىتارعشلا مامالل 7 مس 1 م ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارشملاعدر ل

 . طوطخملا اذه ناونع نم حضاو وهامك ىريبكلا

 ةموعزملا ىوعدلا هذه باحصأ ىنارعشلا مامإلا بلاطي كلذل

 دقلو . امهيلع مهلاعفأو مهلاوقأ نزول ةنسلاو باستكلا ىلإ عوجرلاب

 . مهلئاسم عيمج ةحلاعم ىف نيينسلا ةيفوصلا نأش وه اذه ناك

 ىف نيفصنم اوسيل ىوعدلا هذه باحصأ نأ ىلإ انه هابتنالا هجونو

 نوكيامإ سانلا نيب لضافتلا نازيم نآل كلذو ىربكلا ةبالولا مهاوعد

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس وه ىذلا عابتالا جهنم مهكولس ىف

 . ناسحإب مهعبت نمو « مهيلع ىلاعت هللا ناوضر هتباحصو ء ملسو

 ةلاسرلا هذه ىف ةريثك صوصنب قلع ىنارعشلا مامإلا دجن كلذل

 . ىوعدلا هذه باحصأ اهيف رذحي

 اهلهأ الإ اهب ىيزتلا لانيال ةيلاع ةلزنم ىربكلا ةيالولا ةلزنم نإ

 نإ الأ » : هلوقب هباتك ىف ىلاعتو هناحبس قحلا مهفصو نيذلا ًاقح

 اونمآ نيذلا 69 َنوُنَرَحَي مه الو مهِيَلع فوخ ال هّللا ءايلوأ
 .() « توقتي اوناكو

 تامل نم رم اوُآ نيو ُهللا » : ىلاعت لوقو
 . 29 « رونلا ىلإ
 011 7 : ناتيآلا : سنوي ةروس 86

 . ؟81ل : ةيآلا : ةرقبلا ةروس (؟)



 ل ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقغلا عدو
 3 ىتارعشلا مامالل

 ام ١
 مهل لا

 ىنزراب دقف ايلو ىل ىداع نم ١ : ىسدقلا ثيدحلا ىفو

 .(7 « ةيراحملاب

 ىربكلا ةيالولا ىعدا نم لكل ىنارعشلا مامإلا ريذحت ءاج انه نم

 هللا ةعاط ىف هتقاط غرفتسا ًاقح ىقت لك الإ اهلانيال ةيلاع ةلزنم اهنوكل

 . ىلاعتو هناحبس

 ىوع د نع ءارقعلا عدو » : وه انتسارد عوضوم ناك املو

 6 ىريبكلا ةيالولا

 : ىلاتلا جهنلا ىلع فلؤملا اذه بيترت ءاج مث نمو

 :ينارحعشلا مامألا نع ةدبئ .

 رصعلا ًابكاوم يرجهلا رشاعلا نرقلا يف ينارعشلا مامإلا شاع

 . ىنامثعلا ىكولمملا

 هلاصتاو ؛ هتأشنو « هداليمو « هبسنب لصنت ىتلا يهو : هتريس

 . ملعلا ةذتاسأب

 . مهتمدخ يف صلخأو « مهيلع ذملتت نيذلا مهو ؛ كه ويش

 . مهبادآب بدأتو

 هتاقيط ىف خويشلا ءالؤه ينارعشلا مامإلا ركذ دقلو

 . زازعإلاو ديجمتلا نم ءيشب ١ يربكلا » هتاقبطو « ؛ يرغصلا )

  ىذمرتلا هاورو + ٠١8 :ص ء مج . عضاوتلا باب ىف هحيحص ىف ىراخبلا ةجرخأ 26



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارمشلا عدد

 ىيئارعشلا مامزلك 2
 اذآ اسس صحخح]ص٠صل“7_ل

 دعب ثيح ينارعشلا مامإلا عرو يف دهزلا اذه لثمتي : هدهز ٠

 يتلا ةعانقلاب قزرو « هسبلمو « هبرشمو « هلكأم يف فشقتو سانلا نع

 « همهفو . ملعلا يقلت ليبس يف ايندلا رومأ نم ريسيلاب يفتكي هتلعج

 . هتساردو

 نم ًادج ةريثك ًادادعأ ينارعشلا مامإلا فلأ : هتاّملؤم

 هذه فيلأتب ماقام هنأ حضوأ امك . ةفرعملا عورف يتش يف تافلؤملا

 نيعبس نم رثكأ تركذ دقلو . بتكلا نم ريثك ةءارق دعب الإ تافلؤملا

 . هتافلؤم نم ًافلؤم

 هتبسن و « هتلاحو . طوطخملا فصوب ةساردلا هذه يف انمق دقلو

 . ينارعشلا مامإلا يلإ

 : ناونع تحت ةطوطخم ةلاسر : ةساردلا ترفسأ امك طوطخملاف

 هذه مسقت ملو . !يربكلا ةيالولا يوعد نع ءارفغلا عدو م

 ةلاسرلا هذه لوح ةساردلا تحضوأو . لوصف وأ . باوبأ ىلإ ةلاسرلا

 نوكو اهمجح رغصل لوصف وأ باوبأ ىلإ مسقت مل اهنأ ةطوطخملا

 . ًاباوبأالو الوصف بعوتست مل اهقاروأ ددع

 ةعيبطو . ةلاسر اهنأ ًاقح هب مزجنو لوقنام ةحص دكؤي يذلاو

 ًاياوبأ لمتحت الف هريغ يلإ اهبحاص نم ةهجوم نوكت ةلاسرلا

 . الوصفالو



 ل ىربكلا ةيالولا وعد نع ؛رقثلا عدر
 هه ىنارعشلا هامل

 تييصصخ+شسا 4 مسس

 يتلا جئادتلا كلت يهو « ةساردلا هذه جئاتن انمدق ةياهنلا يفو

 . طوطخلملا اذهل انتسارد لالخ نم اهيلإ اتاصوت

 . تاعوضوملا سرهف و

 ةعيرشلا ىلإ لصوملا ديحولا قيرطلا نأ ثحايلل فشكت دقو

 هقلاخب هدوجوو « هبلقو . هلقعو « هنطابب ناسنإلا رهاظ طبر وه ةتباثلا

 انلصوت ام اذهو . لوهجملا فشكو ضماغلا ءالجتسا هل رسيتي ىتح

 . ةساردلا هذه ةياهن يف هيلإ

 روتكدلا

 دواد دمحم يرايلا دبع
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 ىنارعشثلا مامإلا تافلؤم- "6

 قيقحلتلاو ةساردلا ىفانجهنم-ا/
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 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقغلا عدد سس
 ىئارعشلا عامؤلل

 لوألا مسقلا

 ىنارعشلا مامأالا ةيصخش لوح ةسارد ميدفت

 اسيا يأ

 ىئارعشلا مامإلا رصع نع ةدبن

 ءام ةيصخش مييقت لوح ىركف فالخ مايق نأ هيف كشال ام

 ىف ءاملعلا فلتخا ىتلا ةيصخشلا هذه نأ ىه أدج ةماه ةقيقح انيطعي

 , ءارم نود ةميظع ةيصخش اهمهف

 ةددعتملا اهبوردو ةيصخشلا هذهل ةقيحسلا ةمظعلا راوغأ ىفو

 عمجتست مث .اهدنع فقت ةياغ نع ةثحاب ركفلا تارايت هجتت ءاحنألا

 كلت لوح عطاق ىأري ىلدتل . قيرطلا ىلع تاظحالم نم اهل نع ام
 . ةيصخيسشلا

 مث  ًاحضاو ًانلعم هارتال دحاو ءىش ىلع ءارآلا عمتجتدقو

 كلتل تدب امبسح ةيصخشلا هذهل ةيقيقحلا ةميقلا ميدقت ىف قرتفت

 . ةصحافلا لوقعلا

 اذه ةيصخش ةقيقح ريسفت لوح فالخلا نم همهف نكمي ام امأ

 لوقعلا اهربست نأ نم قمعأو حسفآ ةيصخش هنأ وهف ميظعلا فراعلا

 وهف ةيصخشلا هذه نع ةيئاهنلا ريراقتلا هب انعلاطتام امأو « ةدرفنم



 ىلى#ء ا ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقغلا عدو

 ضب ىئارعشلا مامإلل

 نم . ناميإلا ىلإ رفكلا نم , ةقدنزلا ىلإ ةيالولا نم اهلوح فالخلا
 . ضيضحلا ىلإ ةمقلا

 ىف نيخسارلا نيفراعلا نم دعي قحب ىنارعشلا مامإلا نأ كشالو

 ًادمتعم . حيحصلا قيرطلا ًاكلاس « ةعيرشلا ملعب نيققحتملا . ملعلا

 . ةنسلاو باتكلاب هلاعفأو هلاوقأ عيمج ًانزاو « هيلع ًالكوتم « هللا ىلع

 . ةقيقحلا ىلإ لصوف
 لك هرظن ةهجو نمف . ةقيقحلاب ةعيرشلا طبر ىرخأ ةرابعب وأ

 . رخآ هجو نم ةعيرش ةقيقح لكو « ةقيقح ةعيرش

 هدجنالف مالسإلا تايصخسش نم عيفرلا ثارتلا ضرعتسن اذكهو

 . فالخلا ليصاقت ىف الإ ةدعاقلا هذه نع ذشي

 . ةيفوصلا ةفئاط ديس دينجلا مامإلاو . ىبساحملا ثراحلا مامإلاف

 ىذلا ىلازغلا دماح وبأ مامإلاو . ىكملا بلاط وبأو . ىذمرتلا ميكحلاو

 خيسشلا ربكألا مامإلاو . ىدرورهسلا مامإلاو : مالسإلا ةجحب بقل

 ددرت مهلك . مهبارضأو« ىنارعسلا مامإلاو « ىبرسع نب نيدلا ىبحم
 ةبالولا نيب وأ ء داسفلاو حالصلا نيب مهقئاقح ريدقت ىف ىرشبلا لقعلا

 ةيلقع تماقتساو ةينلا تنسح اذإ . مدهلاو ءانبلا نيب وأ ء ةقدنزلاو

 . ةقيقحلل بحملا دئارلا ركفلا جهانم نم ميوق جهنم ىلع ثحبلا



 ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارّقغلا عدر كس
 ىتارعشلا مامإللك ش

 ليبس ىف فينعلا دهجلاو ومسلا بتارم نم تغلب امهم ةيناسنإلا ميقلا

 . ريمعتلاو ءانبلا

 ىنارعشلا مامإلا نأ ىلإ ةرسينتسملا لوقعلا باحصأ هجون انهو

 . هبتك ىف هيلع سدلاو دقحلاو حيرحتلل ضرعت ءاملعلا نم هيقباسك

 نم نيقباسلا هناوخإ ءابصنأ نم لقأب ىنارعشلا مامإلا بيصن نكي ملو
 دقف . نيقحاللا ءابصنأ نم لقأ نوكي نلو « حيرجتلاو دسحلاو دقحلا

 هبتك ىف سدلا ىف مئاظعلاب هيمر قوف هيلع نيدقاحلا تالمح تزكرت
 الإ ةمق عديال ىذلا ربدملا دقحلا اهيلإ فدهي ىتسلا ةركفلا ديؤي امب

 هسفن حضفب لطابلاو , ًامئاد ولعي قحلا نكلو . ىعو نود اهردهأ

 نم ليلق عم اهسفن ءاقلت نم ىعادتت ىتلا ةجحلا هترزأ امهم هسفنب



 1. ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارقعلا عدر

 ىنارعشلا مامإلل

 ىنارعشلا مامالا دنع فوصتلا ةفيعح

 ًايفوص ناك ىنارعشلا مامإلا نأ ماقملا اذه ىف حضون نأ ىغبني

 نكمي ىرخأ ةرابعب وأ . ىعاولا ىلقسعلا جضنلا نم ميظع ردق ىلع

 نم ردق ىلعو « ةقيقحلاو ةعيرشلا ىملعب ًاققحتم ًايفوص ناك : لوقلا
 نم هب قحلامت هعمتجم ذاقنإل لصاوتملا بئادلا لمعلاو ةكرحلاو ىعولا

 بيرغلا مدلا مكح . ملاظلا مكسحلا نم عون هيلع هرج ءالبو مالآ

 لتقب ىهتنا ىذلا عارصلا رانب ىرصملا بعشلا ىلطصا ذإ . جوهألا

 . رصم ىلإ لوألا ميلس ناطلسلا لوخدو ىروغلا ناطلسلا

 : ثالث تافبط رصم ىف كانه ناكو

 لكو ةقبطلا هذه فده ناكو :ءاسملعلا نمةقبط : ىلوألا

 . ميلست لك هل نيمّلَسم ؛ ليخدلا مكاحلا ءاضرإ ىف ًارصحنم اهمامتها

 مهنطو ىنب ةمارك نيردهم . مهرئامض نيعئاب « مهل هئاطع ىف نيعماط
 . ةيصخشلا ءاوهألاو عماطملا ليبس ىف كلذ لكو

 ىف ريهشتلاب ءالؤه نم ريثكل ىنارعشلا مامإلا ضرع دقو
 نيصلخملا ءاملعلا نم هريغو ىطويسلا نيدلا لالج مامإلا عم مهتك رعم

 . قحلا لهأ نم

 مهروص نيذلا نوحداكلا مه ءالؤهو : نيحالفلاةقبط :ةيناثلا



 ىتارعشلا مامإلل 7 مسس 0 سسبس ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ؛رققلاعدر ل

 مهنأب « دوهعلاو قيثاوملا ىف دوروملا رحبلا ) : هباتك ىف ىنارعشلا مامإلا

 ىلوتسي نأب بيرغلا مكاحلا ىقتكيال مث « ماعلا لوط نولمعي اوناك

 . ةرقيلاو ةسوماجلا ىلع ىلوتسي ىتح عرزلا نم مهلوصحم ىلع

 ع« بعشلاب ًاقاصتلا رثكأ اوناك ءال وهو : ةيفوصلا ةغيط: ةثلاثلا

 محالت عمو « هتاعمتجمو هبوردو هيراوحو هنقزأ ىف دعم ًامحالت دشأو

 ءاملعلاب ةقيثو ةلص ىلع اوناك مهنإف ةيسبعشلا طاسوألاب ةيفوصلا

 ماكحلا ةمواقمو حالصإلا ططخ ميظنتل مهنم نيصلخملاو .ًاعيمج

 .عادخلا فشكو ريهشتلاو حضفلاو حرجلاب مهنم نيحلصملاو ؛ءالخدلا

 ةيفوصلل مهدقن نم نوهأب ءاملعلل مهدقن نكي ملو

 ملاع ىف ناكأ ءاوس « لالضلا وه لالضلا نإ لب ؛ مهسفنأ نيفئازلا

 وأ « دالبلا نم اهريغ وأ ؛ ةرهاقلا نايعأ نم نيع ىف وأ ء ىمسر

 . ليخد فوصتم

 ةكرحخل تردصت ىتلا تايصخشلا زربأ نم ىنارعشلا مامإلا ناكو

 ةئيبو ءاملعلا ةئيب ىف اميسالو . ًاعيمج اهطاسوأ ىف هذه حالصإلا

 نم ءايعدألل سئارف عئانصلا بابرأو نوحالفلا حبصأ ذإ  ةيفوصلا

 . دالبلا نع ءابرغلا مكحلا لاجر نمو « ءالؤه

 هيآر اهيف عدوأ ىنعملا اذه ىف ةلاسر ىنارعشلا مامإلا فلآ دقلو

 ةميوقلا هدصاقم هوشيام هبتك ىلع اونسد نيذلا كتلوأ عفدي امب حيرصلا
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 . ةيماسلا

 ركذلا حتفتسي نأب رصاقلا هخيش هل نذأ نم لك راص ٠ : لاقف

 هتولخ ىف عمس وأ ؛ هل نذأي ملوأ سانلا نقلي نآب هل نذأ وأ . ةعامجب

 نم ةعامج هل عمجيف ٠ هللا ىلو هنأ نظي . ىناطيسث وأ ىنج نم ًافتاه

 ةراتو ءهتدلب ىف سلجي ةراتف . مهريغو عيانصلا لهأ نم ماوعلا

 ىلع ةدكنلا ةردكلا مايألا هذه ىف دابعلا فلكيو « دالبلا فوطي

 ىلص مهيبن ماقم قلخلا ىف مئاق هنأ ىعدي اذه عم وهو « ماعلاو صاخلا

 نم ماقملا نيأ .. بدأ ءوسو ًالهج كلذب ىفكو . ملسو هلأو هيلع هللا

 ؟ نيطايشلا نم ةكئالملا نيأو ؟ ماقملا

 نع ءارقفلا عدر » : هتلاسر ىف ىنارعشلا مامإلا دروأ دقلو

 نم بدألاب اهيف رظن نم لك نأ : « ىربكلا ةيالولا ىوعد
 نع ًالضن ةيالولا ةحئار مشي مل هنأ ًائيقي ملع نامزلا اذه خياشم

 نع ًايراع هسفن دجي هنأل ةبذاكلا ىواعدلا نم حيرتسيف اهلوصح

 . ءايلوألا تافص

 ردصتي ْنأ دار: نم » : ةلاسرلا هذه نم رخآ نطوم ىف دروأ امك

 قائيملا هيف هللا ذخأ موي لوأ هتذمالت فرعي نأ نيديرملا ةيبرتو ةخيشملل

 مُهَتْيِرَذ مهروهظ نم مدآ ىنب نم كبر ذأ ذإو » ىلاعت هلوق ىف

 اوُنوُقَت نأ تدهش ىَلَب اوُناَف ِمُكَبرِب تسلا مهسفنأ ىَلَع مهدهشأَو
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 . 274 نيلفاَغ اَذَه نع انك اَنِإ ةمايقلا موي

 جرد اذكه . هل حتفيال ناك نمب هدي ىلع هل حتفي نم فرعي نأو

 . نوفراعلا ءايلوألا هيلع

 مولعلا ملعيو الإ ةيالولا مدق هل قح ىلو نسمام ١ : ًاضيأ دروأو

 . ' ًامهفو ًالقنال ًاقوذو ًافشك ةيندللا

 نأ الإ قلخلا نم ًادسحأ نقلي نأ خيشل زوجيال :: لات امك

 ةرظنلاو سافنألا فرعيو ءاهرداصمو مهتاكرح دارم فرعي نوكي

 نيذلا نم نوحلصي نيذلا قيرطلا لهأ مشلاب فرعيو هلامو

 اهب هرمأي ىتح لامعألا نم هذ يملتل مسقام فرعيو «نوحلصيال

 نأب قلخلا رمأب كلذ فرعي نمال . ةقباسلا ةمسقلا قفو ىلع

 فيراصت دهاشي نأو . هطرشب اوعيطتسي ملام مهل مسقي ملام اولعفي

 اذهو . تقو لك ىف هللا دارام لعفب مهرمأيف قلخلا ىف رادقألا

 رامغ ىف لخدليف كلذ ىلإ لصي مل نمف . ءايلوألا هيلع عمجأام

 نمو هسفن كلهي ءايلوألا تافص نم ءىشل ردصتيالو سانلا

 .اهعبتي

 نأ ىلولزوجيال هنأ ىلاعت هللا لهأ عمجأ دق ١ : ًاضيأ لاقو

 عمتجت ىتح تاقوألا نم تقو يف ةبالولا ىف رهاظتب وأ ردصتي

 )١( ةيآلا : قارغألا ةروس : 119/9 .



 #_#. ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارقعلا عدر
 0 ىئارعشلا مامالك ش

 ما

 تحت نولخديو ةظقيلا ىف هنوعيابيو قيرطلاو ةرئادلا باحصأ ءايلوألا

 . ؛ هتعاط

 نيأ نم فرع نم ٠ : ًالئاق هديرم ةلاسرلا هذه ىف ىنارعشلا هبنيو

 مل اذإف . كلذ ملعاف ىشفتال رارسأ انهو . ريصي نيأ ىلإ فرع ءاج

 نوفرعي نيذلا ءايلوألاب هبشتيو كلسي فيكف كلذ خيشلا ملعي
 .(« كلذ

 بابل ردصتي نأ هل ىغبنيال لهاجلا ١ : ىنارعشلا لاوقأ نمو
 .2 ةوعدلا

 ةوعدلا باب قرط نم لك ىنارعشلا مامإلا بلاطي كلذكو

 ًاقبطم ءاهيلع اكلاس ءاهب ًالماع «ةيعرشلا مولعلاب ألاع نوكي نأ هللا ىلإ
 هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتكل نيعبنملا نم نوكيف ءاهل

 . ملسو

 كلاسلا ديرملا اهب ىلحتي ىتلا بادآلا ىنارعشلا مامإلا عدوأ دقلو

 بادآ ةفرعم ىف ةيسدقلا راونألا ) : ةلاسر ىف قحلا قيرط
 .« ةيدوبعلا

 ةفرعم ىف ةيسدقلا راونألا ١ : ةلاسر ىف عدوأ امك

 ىفوصلا اهب ىلحتي ىتلا قالخألا نم ابناج. « ةيفوصلا دعاوق
 . هللاب فراعلا



 -_-_- يي ب7 بج ىئارعشلا مامإلل -_- سس 1 تس ىربكلا ةيالولاإ ىوعد نع ارمملا عدر ا

 نإ :هلوقب ةلاسرلا هذه ىف هديرم ىنارعشلا مامألا هبنيو

 نمو . هب ىدتقي مهنم دحأ سيلو جايسلا اوحرط دق ةخيشملا نييعدملا

 ملعي هتصاخو هلهأل هتوعنو نآرقلا فاصوأ ضرعيلف كلذ ىف كش

 . ًانيقي كلذ

 تيربكلا نم زعأ ىنارعشلا مامإلا ىري امبسح لماكلا ملسملاف

 . رمحألا

 هعمسو هناسل ملسي ىتح ًالماك ملسملا نوكيال : لاق انه نم

 نيأو . ًاتطابو ًارهاظ ىلاعت هللا مرح امم هبلقو هجرفو هديو هرصبو
 . ًارارم هللا تصعو الإ مهل ةحراجالو ةبترلا هذه نيعدملل

 مهو ةيالولاو ةخيشملا ةبتر نوعدي نيذلا : اذه هلوق نم دوصقملاو

 . اهلهأ نم اوسيل

 فيكف مالسإلا ةبتر ىف اذه ناك اذإ : هلوقب كلذ ىلع بقسيو

 قسيلي فيكو . ةيالولا ةبتر نع الضق ناميإلا ةبتر هل ملست
 ىلاعت هللا ىلإ ًايعاد نوكي نأ مالسإلا ةبتر هل لسصصحي مل نسم

 هللا ءامسأ نم مسا ىلولا نإف مسالاو لامكلا ىف هعزانيال ًابحم

 .ىلاعت

 مهيلعف سفنلاب رارتغالا نم ةيالولا ىعدم ىنارعشلا رذحي امك



 با ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقغلا عدر
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 هس ا

 ءالؤهل ىغبني الو . ًاكولسو ًاجهنم بدألاو ملعلا قيرط ىف اوريسي نأ

 اوبصنيو ةجوعم مهريغ لاوحأو ةميقتسم مهلاوحأ اودهاشي نأ

 : لاقف سفنلا ةفلاخمب ههيبنت ءاج كلذل نيعباتال نيعوبتم مهسفنأ

 ىلعأو هسفن ىف جوعلا دبعلا دوهش ةماقتسالا تاجرد نأ ملعا »

 .1 هسفن ىف ةماقتسالا دوهش جاجوعالا تاجرد

 نأب ىمعأ ًاديلقت ءاهقفلاو ةمئألل ديلقتلا مدعب هريذحت ءاج امك

 ةيفوصلا خياشم نم خيش ةلاسرل وأ ءاهقفلا مالك دلقيو ًاخيش لمعي

 . دلق نمل ًاكاله كلذ ىف نإف

 ًايساق هبلقو ًايصاع هسفن ىري نأ دبعلا لامعأ نسحأ : لاق كلذل

 هنأل هللا لهأ هيلع جردام اذهو . هدنع ىوعدال دئنيح ريصي هنإف

 . ماودلا ىلع مهفصو

 ىلع لدي ةيالولا ىعدا نم لكل ءادن ىنارعشلا مامإلا هجويو

 نم نوسكت نأ بلطت فيك : هيف لوقي نسيمعد ملا ءالؤهل هتشياعم

 ىسلع ةالصلا نم نيربكتملا فاسصوأل بلاط تنأو نينمؤملا

 ؟ ةداحسلا

 نوكي فيكف نيبوجحملا نيلفاغلا لاعفأ نم اذه : لوقيف دوعيو

 ؟ هباي قيرط فرعيال وهو ىلاعت هللا ىلإ ًايعاد هبحاص

 ناسزلا اذه ىف نيرهاظتملا راثآ ءافتقا نم رذحاو كلذ ملعاف
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 . تقملا قيرط نم الإ كب نوكلسيال مهنإف ةخيشملاب

 كل هفصو ىلع نيدقتعملا نم أدحأ رقت نأ رذحا : لاق امك

 مالسإلا ةجرد نأ ملعاو .كلذ ىلع مهرجزا لب حالصلاو ةيالولاب

 ىف ىلاعت هلل مهنطاوب ىف ةعزانملا ةرثكل نامرلا اذه خياشم ىف ةزيزع

 نوكي الأو ًانطابو ًارهاظ هدابعلو ىلاعت هلل دايقنالاو مالستسإلا وه

 نم هناميإو هداقتعا ملسي نأو تاللاسكلا نم ءىش ىف ةعزانم ةذنع

 هللا دابعو نيلسرملاو ءايبنألا قيرط نع ةلضملا ماهوألاو كوكشلا

 كملع ىف ادحأ دلقنتالو كسسفنل ظقيستف كلذ تملع اذإ . نيحلاصلا

 ىلعال رئارسلا ىلع رادملاو كرهاظ الإ كنم نوفرعبيال قلخلا نإف اهب

 .رهاوظلا

 ءابقن هل بصني عدم لك راصو نيعدملا نامزلا اذه ىف رثك دقو

 ةديصم كلذ لكو . رصعلا بحاص وهانخيش نأ : نولوقيو نيباذكو

 ءاربك ءارمألا دنع ًامئاد نوكي امنإ مهخيشل مهحدم لمأتو ايندلل

 . البلا

 مهدوهش ديبعلا بدأ ١ : هلوقب ةلاسرلا هذه ىنارعشلا متتخيو

 كلذ ملعاف هقلخ عمو ىلاعت هللا عم مهتالماعم عيمج ىف مهبدأ ءوس

 نأ كتماقتسا مدعو كبدأ ةلق تملعو كتريصب هللا حتق اذإ رذحاو
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 نأ هل ىغسبنيال جوعألا لوقتو كناوخإل داشرإلاو حصنلا باب كرت

 كتيؤر عم كريغ دشراو حصنا لب لهج كلذ نإف دحأ داشرإل ردصتي

 . ؛« كنم لضفأ هنأ

 زوربلا ىلاعت هللا لهأ قيرطب لهسملا ةمالع نم ١ : لاقأمك

 ةلاسرلا هذه انعضو دقو . كلذ ىلإ هوعدي ىهلإ عاد ريغب ىوعدلل

 ةيسقب ىف رظنيلف ريفنتلا لصح اذإف نيرتفملا ءالؤه قيرط نع ريفنتلل
 ءاسملعلاو كولملا نم قلخلاب ةقلعتملا بادآلا نايبل ةعوضوملا انلئاسر

 . ؟ مهريغو فرحلا باحصأو

 « قهاشلا بكوكلا 2 : هباتك ىف ىنارعشلا مامإلا بهذيو
 تردحنا دق  ىرحهلا رشاعلا نرقلا  هرصع ىف قالخألا نأ ررقيف

 قالخأ نأ ىري هنأ ىتح « ةقباسلا روصعلا ىف هيلع تناكامع

 خياشم قالخأ ىه تحضأ . ةقباسلا ةنمزألا ىف نيديرملا

 ةنس ىفوتملا ) ىلازغلا دماح وبأ مامإلا هررقام سفن اذهو . هرصع

 فالتخا مغربو . ؛ نيدلا مولع ءايحإ » : هباتك ىف( هه

 قالخألا نأ ودبي هنإف « ىنارعشلاو ىلازغلا نم لك رصع خياشم
 رصع ىأ. مالسإلا ردص نع تدعب املك رارمتساب ندا

 ىلاعت هللا مهتعن نيذلا . نيكلاسلا ةودقو « نيبرسقملا ةباحصلا



 ىربكلا هيالولا ىوعد نع ارفغلا عدد ل

 ىتارعشلا مامإلل 0
 سمس 41

 نم ةيشخ عمدلا نم ضيفت ثناك مهنيعأ نأب ميركلا نآارقلا ىف

 . ىلاعتو هناحبس هللا ةمظعل ًالالجإ مهدولج رعشقتو هللا

 نرقلا لئاوأ ىف « نيرتغملا هيبنت » : هباتك ىف ًاضيأ بهذيو
 ًاقلخ نيتسو ةئام ةسارد ىلع ىوتحي ىذلاو ء ىرحهلا رشاعلا

 فلسلاب مهامسأ ام ةيفوصلا تايقالخأ نم ىنارعشلا اهصلختسا

 تافص ىه ذإ مهريغ نع مهزيمت قالخألا هذه نأ حضوأو . حلاصلا

 وحن ةليبتلا رعاشملا هذه لعلو . مهصاخشأل فاصوأو مهل ةمزالم

 ناك ةيحالصإ ةبرجت ىلإ ىنارعسشلا مامإلا تعفد ىتلا ىه بعسنثلا

 ًالئاه أاددع اهيف عمج ثيح . نآلا هدجسم اهلتحا ىتلا هتيواز اهزكرم
 ؛ ةيئواعتلا ةايحلا نم ًاعون مهنيب ماقأو . قيرطلا داورو « ملعلا ةبلط نم

 ىرجت تناك امك ءاينغألا ىح اص نم هيلع هب هللا حتفام مهيلع ىرجأو

 حوربال بحلاو ءاسفصلا حورس نكلو . رهزألا ةبلط ىلع قازرألا

 قوفتلا ىلع هتعفد ىتلا ىه ًاضيأ رعاشملا هذه لعلو « لاتقلاو عارصلا

 جيوزت ىحالصإلا هجمانرب لمش ذإ هبالط ةياعر ىف رهزألا ىلع

 تناك ةماقإلا ىتح جاوزألا هيلإ جاتحيام لكب مهزيهجتو بالطلا

 . . ةيوازلا تارجح نم صاخ مسق ىف مهتاجوزو بالطلل ةلوفكم

 ىتح ىنارعشلا ىلع رهزألا ءاملع راثأ ىذلا وه هاهتالا اذه نأ كشالو

 . ًائيش هنم اولاني ملو هلتقب اومه
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 هرصع قبس ىنارعشلا مامإلا نأ ةساردلا هذه تحضوأ دقلو

 نآلا فرعيام وهو ةساردلا ىق ةيملعلا ةقيرطلا مدختسا امدنع نورقب

 اهتسارد ىف بصت ىتلاو ؛ ىعامتجإلا ناسنإلا ملع وأ ايجولوبرثنألاب
 ةدودحملاو ةطيسبلاو ةريغصلا تاعمتجملا ةسارد ىلع اهمامتها لك

 رسفت ةلماكتم ةيرظن ىلإ لوصولا دصقب ةيعوضومو ةيليلحت ةسارد

 . سوردلملا عمتجملا

 نم هقدص ناحتما لواح ضرف عضوب ىنارعشلا مامإلا ماق دقلو

 قباسلا نمزلا ىأ - ىضاملا نمزلا ىف نيديرملا قالخأ نأ هدافم هبذك

 ىنتارعشلا دمتعاو « هنامز ىف خويشلا قالخأ تراص  هرصع ىلع

 قيرطلا لهأب ةرمتسملا تاءاقللا قيرط نع هتامولعم عمج ىف

 امك اهاقلت ةرشاملا ريغو ةرشابلا ةظحالملا كلذ ىف ًاماختسم

 ىف رسثاعلا نرقلا لئاوأ ىف مهكردأ نمن خيش ةئام وحن نع لوقي

 رون نم هسبتقا اهضعبو « مهلاعفأ نم هدهاش اهضعب . اهارقو رصم

 . مهتالخأ

 ىلع فقو دق ىنارعشلا مامإلا نأ ماقملا اذه ىف ركذلاب ريدجلاو

 قوذتو « مهبراشم ىلع فرعتو هرصنع ىف ةيفوصلا لاوحأ

 0 مهتأرابعو مهتاحالطصاو مهتاراشإو مهزومر مهفتو ٠ مهديجاوم

 فشكتف « مهسلاجم نياعو , مهقئاقرو ٠ مهقئاقدو « مهفئاطل سمتلاو
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 . مهيذاك نم مهقداص كلذي هل

 ةديرفلا ةساردلا هذهب ىنارعشلا مامتها ىف ىسيترلا ببسلا امأو

 نم هفوخ ىلإ عجري . اهنم ءىشب ىنتعادق ًادحأ دجي مل هنأ دروي ىتلاو

 . مهذيمالت ساردناب ةيفوصلا قالخأ سردنت نأ

 قحب دعي ىنارعشلا مامإلا نأ نم هانصلختسا ام قدص دكؤي اممو

 جهنملا سفن هتسارد ىف عبتا هنأ ةثيدحلا ايجولوبردنألا داور نم ًادئار

 ةيلقحلا مهتاسارد ىف ايجولوبرشنألا ءاملع هعبتي ىذلا ىملعلا

 هاقليو هعمسي ام صيحمو صحف ىف ًادهج ولأيال وهف « ةيحسملاو

 رادصإ ىف ةقيقد نيزاوم ىلع كلذ ىف دمتعيو « هيلإ لقني وأ هدهاشيو
 كلذ ةحص ىلع نهربيو تادهاشملاو عئاقولاو ثادحألا ىلع مكحلا

 اذه ىف حالصلا ىعدي نم لك قنعل عطاقلا فيسلاك ىهو ٠ : هلوقب

 خلستت امك حالصلا قيرط نم هخلستو هلسغت اهنأل قحريغب نامزلا

 بهذلا ريرحت ةنسلاو باتتكلا ىلع اهتررحدقلو « اهبوث نم ةيسحلا

 . " ىماقمو ىمهف بسحب رهوجلاو

 ىلع ةعطاق ةلالد لدي ىنارعشلا مامإلل صنلا اذه نأ كشالو

 ًاكولسو ًالمعو ًالعفو ًالوق ةنسلاو باتكلاب ديدشلا هكسمت ىدم

 . ًاقيبطتو

 ىتلا ةساردلا هذه ىف هرصتع قبس لق ىنارعشلا مامإلا ناك اذإو
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 ا ىتارعشلا مامإلل ةوضح

 داس 01 ام

 تاساردلا ىلع أابصنم همامتها لج ناكف . سردي ًاملع تحبصأ

 ثغلا ىلع فرعتلل اهصيخمتو رومآلا فشكو عئاقولا ليلحتل ةنراقملا

 . نيمسلا نم

 هرصع ىف ىفوصلا عمتجملل ىنارعشلا مامإلا ةسارد نأ ةقبقحلاو

 بتك اهتززع دق « قالخألا رادحنا دكؤت جئاتن نم هيلإ لصوت امو

 كيلامملا هيف مكح ىذلا رصعلا اذهل نوخرؤملا هخرأ امو ١ حيراتلا

 لبقتسييل ليحرلل ىرجهلا رشاعلا نرقلا ةيادب عم هللا نذأ مث رصم

 ضرملاو رقفلاو لهجلاو ملظلا كلذ قبس دقو « نيينامثعلا مكح رصعلا
 تحنجو « نمألا تارطضاو . دالبلا ءاجرأ ىضوفلا تمعو داسفلاو

 قفاو ذإ ملاعلا تلزتعا دق اهنأاكو رصم تدبو . لالحنالل مكحلا ةادأ

 داز ىذلا رمألا حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط فاضشتكا كنض نم هينعتام

 . اهتلزع ىف

 . اهل كيلامملا مكح نم لضفأب رصمل نييسنامثسعلا مكح نكي ملو

 : مهلود ىلع اهتماعز اهيلع اوعيضو نيملسملا ةفالخاهودقفأ دقنف

 بئارسغلا ضرفو ؛ نتافملاو بهنلاو بلسلاب اهقاهرإ ىلع اولمعو

 ةناتسآلا ىلإ اهعانص ةريخ اولقن امك « ةونع جارخلا باصتغاو . ةرئاجلا

 داكيالام ىلإ ملعلا ةياعر ىف كيلامملا ةنس اوفلخأو « ةعارزلا اولمهأو ؛

 . سانلا نيب لهجلا ىرشتساو ةايحلا ثدسفف ةيلقنلا نيدلا مولع زواجتي
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 ىئارعشلا مامإلل

 باهولا دبع مامإلا ًاشن داسفلاو ملظلاب نوحشملا وجلا اذه ىفو

 ةسماخلا غلي ىتح كيلامملا بحص دقو : ( ه1 -89/8 ) ىئارعشلا

 ماع نيسم ىنامثعلا مكحلا ةبحص ىف ىضقو , هرمع نم نيرشعلاو

 . هناوخإو هتئيبو هعمتجم مالآب طبترا ًالاوط

 ىعولاو مامتهالاب ةرييشخ اياضق ىنارعشلا مامإلا لوانت دقلو

 فوفص ىف جمدناف . هركف ةعاربو ؛ هتمه ولع ىلع لدي ىذلا جضانلا

 دقنيو « ةيعامتجالا هضارمأ نع فشكيو . همالآأ سملتب بعشلا

 ءاملعلا نم ةشئاط ماهسل اهفده ناك ىتح « حالصإلل قيرطلا مسريو

 هتاقبط ىف اميسالو هبتك ىف سدلا اهرطخأ ناك فوصتلا ءايعدأو

 . ىربكلا

 نم دبال ةعيرشلا مولع ىف ىنارعشلا مامإلا ةناكم حضون ىكلو
 مامإلا دنع ةعيرشلا مولع ىلع ةقيقحلا مولع ةقباطم ىدم ىلع فرعتلا
 اوجرخ- نيذلا , ةينطابلاو « ةقدانزلاو « ةعدتيملا نم هفقومو ىنارعشلا

 تحضوأ دقلو . هرصع ءاهقف نم هفقوم مث ء ةعيرشلا رهاظ نع

 مولع ىف ىنارعشلا مامإلا ةناكم اهتاحفص نيب ةساردلا هذه

 ةنسلاو باتكلا ىف ءاجامب مازتلالاب هتبلاطم ىف حضتي اذهو ع ةعيرشلا

 1 امهيف ءاجام ةفلاخم مدعو

  ديدج عرشب طق ىتأيال ىلولا نأ هصوصن دحأ ىف حضوأ امكو

 . ةنسلاو باتكلا ىف ديدجلا مهفلاب ىتأي اغإو
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 . فوصتلا قيرط ىف لوخدلا لبق ةرورض هقفلا ملعت نإف كلذل

 هقفت ىأ . ؛ اهيقف ًايفوص نكتالو ًايفوص ًاهيقف نك : : ليق انه نمو

 . فوصت مث ألوأ

 . « اولزتعا مث اوهقفت ١ : كلام مامإلا لوقي كلذ ىلع ًاليلدتو

 ىلع دمتعت ىتلا ةيعرشلا مولعلا ةسارد نم دبال هنأ ىنعي اذهو

 . فوصنلا قيرط لوخد لبق رظنلاو ركفلا

 لك هدحب عطاقلا فيسلا ىه ةعيرشلا نأ ىنارعشلا مامإلا ىريو

 عمال « ناك فيك عرشلا عم اورود : لوي كلذ ىفو . ةلالضو ةعدب

 . فشكلا

 نوكيالف ىلولا فشك حص اذإ : اضيأ هلوقب كلذ حضويو

 . اهب ًاديؤمو ةعيرشلل ًاقفاومالإ

 نع ةتباشلا ةعيرشلا نأ هنم حضتي ىنارعشلا مامإلل لوقلا اذهو

 . ماهلإلا قيرط نم ىلولا هذخأي امم حصأ هرهاظلاو لقنلا قيرط

 نأ اهتمئأو ةعيرشلا ءاملع رمأ ىلاعتو هناحبس قحلاو
 ءاملع الول : ىنارعشلا لوقي انهو . ةعيرشلا رهاظ ىلع اوظفاحي

 ملع نم قراب مهل حال اذإ دودحلا سانلا بلاغ ىدعتل ةعيرشلا

 نأ هلافغإ ىغبنال ىذلا نكل ةعيرشلا ماظن كلذبا ودسفأف ةقيقحلا
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 ههه 1 ٠ مس علسلا دل ل  ل ال ا نوط ل م يول ا سو

 ةعيرشلاب فاحجإ هيف رهاظلا ءاملع مهنأب ةعيرشلا ءاملع ةيمست

 حالصإ دنع فق اهءاسملعو ةعيرشلا نأ كلذب ديرأ نإ اهئاملعو

 عرشت مل ةعيرشلاف « هنطاب حالصإ نع مصتقتو طقف ناسنإلا رهاظ

 ناسنإلا رهاظ حالصإب ةليفك ىه لب . بسحف رهاظلا حالصإل

 . هتطابو

 اهعمو الإ امهادحإ دجوتال ناتمزالتم ةقيقحلاو ةعيرشلاف

 . ىرخألا

 ةعيرش الب ةقيقحو « ةلطاع ةقيقح الب ةعيرش : نوققحملا لاق دقو

 . ةلطاب

 : هلوق ىراصنألا ايركز مالسإلا خبش نع ىنارسعشلا لقنبو

 لسهج وأ .هدئاقع وأ هلاعنفأ وأ هلاوقأ نم ءىسسست ىسف

 كلذو « قيرطلا ىف ذ ردصتلل حاصيالف ىهتلاو رمألا ةلدأ نم ًائيش

 هب نودنقيال هلاعفآو هلاوقأ ىلإ نيرظان نوريصي مهلك سانلا نأآل

 . ؟ اهيف

 عامجإ وأ ةنسلا وأ باتكلا نم هدنتسم زايب دعب الإ هكرت وأ

 . ةمألا
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 "ىلا <

 قفو ىلع لمعلاب ديقم ةيفوصلا قيرط نإف ىرخأ ةرابعب وأ

 ىف هب ىدتقيال ثيدحلاو نآرقلا ىناعم مهفي مل نمف ةنسلاو باتكلا

 كسمتلا ىف ىنارعسشلا مامالاريذحن ءاسح انه نس قيرطلا

 . ةعيرشلارهاظب



 7 ل ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقطلا عدو
 يئارعشلا مامإلل

 ىنارعشلا باهولا دبع مامالا ةريس
 ىلع مامإلا ىلإ ىنارعشلا باهولا دبع مامإلا بسن ةلسلس لصتت

 برغملا لامعأ نم ةلغز ةليبق نع ردحنيو « هلل بلاط ىبأ نبا

 . ىبرعلا

 ناسملت ناطلس ىلغزلا دمحأ هللا دبع وبأ وهف ىنارعشلا دج امأ

 ىلع فوصتتلا رثاو نارمع وبأ ىسوم هنبا فوصت دقو « برغم اب
 . ةنطلسلا

 هلسرأ ىذلا ىناسملتلا نيدم ىبأ مامإلا دي ىلع قيرطلا ذخأو

 ناكو ءاهال + ال ةنس كانه تام ثيح هتيبرت لمتكتل رصم ديعص ىلإ

 ىلإ « هدلاو توم دعب ًارجاهم هتبحصب ىنارعشلا مامإلا دلاو دمحأ هنبا

 مامإلا بسستتني اهيلإو لينلا هاجت ةيفونملاب ةيرق ىهو « ةرعش ىبأ ةيقاس

 )١(. ىئارعشلا

 : 4 نأملا فئاطل » : باتك ىف هسفنل خرأ دق هتمجرت نمو

 ىنإف « كولملا ءانبأ نم ىنلعج ثيح ىلاعت هللا دمحأ ١ : لاق ثيح

 نبأ اغوز دمحم نب ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع : ىلاعت هللا دمحب

 نبا دمحأ ناطلسلا نبا سداسلا ناطلسلا ىدج . ىسوم خيشلا

 . (0191 1: صج م1414



 لب ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارمفلا خدر 2
 - ىتارعشلا مامإلل ا الا تح ا

 ناطلسلا نبا ايحبم ناطلسلا نبأ نيناف ناطلسلا نبا ديعس ناطلسلا

 )١(. ىصقألا برغملا ىف اوناك نيطالسلا ءالؤه نأ ةمجرتلا

 لقتنا مث هدنشقلف ةيرقب ه898 ماع ناك دقف هداليم انمأ

 وأ ىنارعشلا همساب رهتشا اهيلإو هيبأ ةيرق ىلإ ًاسوي نيعبرأدعب
 ,(9 ىوارعشلا 03 0

 ةرثك نم دافتسا ثيح ملعلل ًابلط ةرهاقلا ىلإ هتيرق رداغ دقو

 نيدلا رون هذاتسمأو هخيش ًامزالسم رهزألا عماجلاب ماقأو ةرهاشلا ويش

 ةعبس هب ثبلو . ه416 ماع ىرمغلا عماجلا ىلإ رهزألا رداغ مث

 ةرهش رهتشا ثيح دنوخ مأ ةسردم ىلإ اهدسعب لوحت مث . أماع رشع

 ةنس « ركفلا ملاع : ةرهاقلا ) دومحم ميلحلا دبع ميدقت ء نأملا فئاطل : ىنارعشلا 00

 . © : ص (م1305 4

 ء كرايم ىلع كلذكو  ه894 ةنس ناضسر نم 11 موي دلو هنأ ىوانملا نع درو 222

 نع ٠ مالسإلا مالحأ * : هيانك ىف ليوطلا قيفوت لوقيو . تخاش قرشتللاو

 اميش اذه . كلذ فلاخي امم اهريغو ىربكلا بقانملا ىف ءاجامل ةحصال هنأ ىنارعشلا
 . هداليم قلعتي

 . ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد : ةرهاقلا ) « مالسإلا مالعأ * ىنارعسفلا : ليوطلا قيفوت قفرفز

 . 8 ؛ ص ء م1552 ده 156 ةنس



 مس جو ممسسسبسلب  ىثريكلا ةيالولا ىوعد نع ارفملا عدز ع
 ىئارعشلا مامإلل

 نيدلا لالسج مهنم ملعلا ةذناسأب لصتا ةرتفلا هذه ىفو
 . ىدونمسلاو « ىناقللا نيدلا رصانو ء يراصنألا ايركزو « ىطويسلا

 مايقلا مزتلاو « نينس عبس نبا وهو ميركلا نآرقلا ظفح . ريثك مهريغو

 . نيئس نامث نبا وهو ضئارفلاب

 .هرصع ىف ةيفوصلا لاوحأ ىلع ىنارعشلا مامإلا فقو دقلو

 نع ملعلا ىقلت هنإ ثيح ؛ مهديجاوم قوذتو ؛ مهبراشم ىلع فرعتو

 هنأكو . فوصتلا بابرأو عرشلا لاجر نم هرصع ءاملع نم ةوفص

 ىتش ىف تافلؤملاو بتكلا نم اضيف دترتل تامولعملا نم اضيف عمج

 . هرصع حور ةباثمب هنإف نوئفلاو مولعلا
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 3 ىتارعشلا عامإلل

 5 ل

 ىنارعشلا مامإلا خويش

 . زازعإلاو ديجمتلا نم ءىشب ىربكلا تاقبطلا ىف مهركذ . مهبادآب

 : ( ه5 ةنس ىفوت ) ىنوشلا نيدلارون خيشلا.١

 ىخيش وه : ؛ ىريبكلا تاقبطلا 7 : ىف ىنارعشلا هنع لوقي

 ىف ىخويش لوطأ وهو . ىنوشلا نيدلا رون خيشلا ىتودقو ىدلاوو
 . ةثامعستو نيعبرأو عبرأ ةنس تام . هتمدخ

 : صاوخلا ىلع خيشلا."

 مظعم ىف ىنارعسثلا مامإلا هركذ . ىتارعشلا مامإلا خيش وه

 نم أصن لقني امدنعو « صاوخلا ىلع ىديس هنع لوقي ناكو هتافلؤم
 هل ىنارعشلا ةمزالم ىلع ليلد اذهو . ًارارم هتعمس هنع لوسي هصوصن

 صاوخلا ىلع ىديس ىتودقو ىذاتسأو ىخيش : هنع لوقي هدجن كلذل.

 نع ملكتي ناك هنأ الإ بتكيالو أرقيال ايمأ ناكو . هللا همحر ىسلربلا

 . ءاملعلا هيف ريحت ًاسيفن ًامالك ةفرشملا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىناعم

 :( ه١ ةلس ىفوت ) ىعصرملا نيدلا رون ىلع خيشلا,"

 سانلا هربتعا دقو « هبتك نم ريثك ىف هيلإ ىنارعشلا مامإلا راشأ

 . ةثامعستو نيثالثو فين ةلس ىفوت . هرصع دينج



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقعلاعدد
 ىنارعشلا مامإلل 0

 :( ه191 ةلس ىفوت ) ىوانشلا دمحم خيشلا.*

 هنم ْلَخأ « نيلمكملا نيلماكلا نيدشرملا ةمثأو نيفراعلا رباكأ دحأ

 . نيديرملا ةيبرت ىف هزاجأو « هيدي ىلع ةقرخلا سبلو دهسلا ىنارعشلا

 . ةثامعستو نيئالثو نينثا ةنس هتافو تناكو

 :( ه141 ةنس ىفوت ) نيدم تخأ نب دمحم خيشلا.0

 تخأ نبا ىكلاملا ىنومشألا مئادلا دبع نب دمحأ نب دمحم وه

 ىنارعشلا مامإلا هرصاع . ريهشلا ىلولاو ريبكلا ىفوصلا نيدم خبشلا

 . ةتامامثو نينامثو دحاو ةنس ىفوت . هنع ذدْخأ دقو

 : ( ه51؟ ةنس ىفوت ) نانع نب دمحم خيشلا .1

 باحصأ ءايلوألا رباكأ دحأ وهو « ىتارعشلا مامإلا خيش وه

 . ةئامعستو نيرشعو نينثا ةنس ىفوت . ريبكلا نافرعلاو ةيلاعلا تاماقملا

 :( ه47 ةنس ىفوت) ىدمحألا لضفلاوبأ.

 وهو. نيبرقملا ءايلوألا ةمئأو نيفراعلا دارفأ دحأ نيدلا لضف وه

 ىديس نع لخألا ىف هيلع مدقتمو . قيرطلا ىف ىنارعسشلا مامإلا وخأ

 . ةئامعستو نيعبرأو نينثا ةنس هتافو تناكو . صاوخلا ىلع

 :( ه155 ةنس ىفوت )راجنلا نب نددلا نيمأ.4



 م بسم سسسهِاتاس ا( | دسم ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفملا عدر
 ىتارعشلا مامإلل

 . اهريغو ةتسلا بتكلاب دنسلا ولع ىف ةسايرلا هيلإ تهتناو ملعلا ىف
 . ةثامعستو نيرشعو ةعست ةنس ىفوت

 :( 2597 ةئس ىفوت ) ىراصنألا ايركز خيشلا .5

 ءايلوألاو نيلماعلا ءاملعلا ةمئأ دحأو مالسإلا خيش وه

 ةتس ةنس ىفوت . فوصتلاو هقفلا نيقيرطلا ناكرأ لجأ نمو « نيفراعلا

 . رمعلا نم تاونس ثالثو ةئام نع ةثامعستو نيرشعو



 تح 1 كت تبع ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلاعدر
 ىئارعشلا ماهزلت

 ىنارعشلا مامالادنع دهرلا ةقيفح

 سانلا نع دسعمتيا هنإ ثيسح ًاعرو ىنارعسشلا مامإلا ناك دقل

 . هيرشمو هلكأم ىف فشقتو

 ًارهج لاملا نم ًاغلبم هيلإ مدق دمحأ راد رتفدلا نأ ىوري امو

 ةيفخ هكيلامم دحأ قيرط نع ىرخأ ةرم هب ثعبف « ىنارعشلا هضفرف
 هتضفر دقو كنم هلبقأ فيك ١ : كولمملل ىنارعشلا لاقف راظنألا نع

 بيرغلا لجرلا اذه دهزب ديشي ًاشوهدم كولمملا قلطناو . ؛ كالوم نم

 .217 رصم ءارقف نم

 ىرمغلا عماج ىف ةضفلاو بهذلا ىنارعشلل نورشابملا م دقو

 اهطاقتلال تفاهت ىتح مهنم ىأرم ىلع دجسملا نحص ىف اهاقلأف

 . نورواجملا

 فرعأ مل ىبلق ىف ةواسق تدجوف ةليل تمق : ىنارعشلا لوقيو

 « اهدعب تومال ىتلا كبلق ةايح تدرأ نإ مانملا ىف ىل ليقف . أببس اهل

 . قلخلا ىلإ نوكرلا نع جرخاف

 قداصلا ديرملا نيب قرفلا ىف قهاشلا بكوكلا : دمحأ نب باهولا دبع . يئارعشلا (1)
 عرف فراسعملا راد : ةيردنكسإلا ) ىواقرشلا دمحم نسح قيقحت ؛ قداصلا ريغو

 .(15 ! ص(يما847 /ها1405١ ةنس . ةيردنكسإلا



 1 ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلا غدر
 0 ىئارعشلا مامإلل

 فل

 ىئارعشلا مامالا تاملؤم

 نيب بتكلا نم ًامسخض اددسع ىنارعسثلا مامإلا تافلؤم غلبت

 طوطخم اهضعبو « عوبطم اهضعب تاراصتخاو ىشاوحو تافلؤم

 : « نيفلؤملا مجعم ١ : بحاص اهنم ركذيو

 رارسألا نم ةولخلا هجتنت اميف موقرملا رسلاو نوصملا رهوجلا ١

 . مولعلاو

 . ىيبرع عيماجم ١ مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب دجويو

 ١5١8 « ىبرع فوصت ( 759/9/) ظفح مقر تحت ًاضيأ دجويو

 ةعبرأ لجسم وه امك ةدوجوملا خسنلا ددعو « ىبرع تعلط فوصت

 ,االا/لء 85 ١ :بيئرتلا ىلع ىسهو ةقباسلا ظفحلا ماقرأ تحت حسن

 ل

 طوطخملا اذهو . ةروهشملا مولعلا ةدبز نايب ىف ةروثنملارردلا - "

 تحتو « ىبرع ةماع فراعم ١ه1/ : ةيتآلا ظفحلا ماقرأ تحت بتكلا رادب

 . ىبرع تعلط ةماع فراعم ١91 ظفح مقر

 ميلح فوصت ١9 011011 : ةيلاتلا ماقرألا تحت دجوي امك



 تنل ىريكلا ةيالولاىوعد نع ارقطلاعد)
 0 دنرويجرسو نو تضخ ىتارعشلا مامإلل اد

 ماقرألاب حضاو وه امك خسن نامث ةدوجوملا خسنلاددعو

 . ةقباسلا

 تاقبط مساب فرسعيو ) رايخألا تاقبط ىف راونألا حقاول -

 ,1957 : ةيلاتلا ماقرألا تحت طوطخملا اذه دجويو ( ىريكلا ىنارعشلا

 تعلط خيرات 19 01910١ 07094757055 ٠١98:7910

 ل114 #0110" ه1 مالو الق ل84 ىبرساع

 4 55 . ىبرع م عيمأجم ١١6 . ىبرع خيرات /1 265١4

 ميلح فوصت .١0/4 ىبرع روميت خيرات 506501٠5

 . ىبرع ح 51١*506 « ىبرع ةيكزلا تاطوطخم ١5 « ىبرع

 نيرشعو ةثالث قباسلا ضرعلا نم حضاو وهامك خسنلا ددعو

 ةداسلا تاقبط ىف راونآلا حقاول » : ناوتع تحن هطوطخم ةخسن

 . عوبطم طوطخملا اذهو . ىربكلا تاقبطلا مساب فورعملا «رايخألا

 : ةيلاتلا ماقرألا تحت طوطخملا اذه دجويو ىطسولا تاقبطلا - ؛

 . ىبرع روميت خيرات 6 ١198

 . ةقباسلا ماقرألا تحت حسن ةثالث هطوطخملا خسنلا ددعو

 . عوبطم طوطخملا اذهو : ىرغصلا تاقبطلا 5

 . ةيبرعلا مولع ىف ةيوحنلا ةمدقملا 5



 -  ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقفلا عدر
 00 ىنارعشلا مامزلل

22-22 7 2 

 . هقفلا لوصأ ىف ىكبسلل عماوجلا عمج حرش 1

 : ةريثكلا هفيناصت ىلإ ىلكرزلا فيضيو

 . طوطخيم ةاضقلا بدأ -

 . نيلماعلا ءاسملعلا بتارم ىلإ نيبلاطلا د شرإ 8

 "؟ : ةبتآلا ظفحلا ماقرأ تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخملا اذهو

 روميت فوصت :1١1 ىبرع ميلح فوصت ١١4 « ىبرع فوصت

 . ىبرع

 . ةقباسلا ماقرألا تحت خسن ةثالث ةطوطخملا خسنلا ددعو

 طوطخملا اذهو . ةيدوبعلا بادآ ةفرعم ىف ةيسدقلا راونألا

 دوجوسو . ىنارعسشلا مامإلل ىربكلا تاقبطلا شماهب عوبطم
 +٠5 « ىبرع فوصت 74 : ةيتآلا ظفحلا ماقرأ تحت ةيرصملا بتكلارادب

 511 ىبرع م فوصت 111* « ىبرع ب71 801*© ء« ىبرع عيصاحسم

 تعلط عيماجم 87 * « ىبرع تعلط فوصت ٠١١1 ىبرع فوصت

 . ىبرع

 . ةقباسلا ماقرألا تحت خسن عبس ةطوطخملا خسنلا ددعو

 طوطخملا اذهو . دوهعلاو قيثاوملا ىف دوروملا رحبلا-١

 : ةينآلا ظفحلا ماقرأ تحت ةيرصملا بتكلا رادب دوججومو . عوبطم



 ىريبكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلا عدد
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 2111 1 1 كت سسسسمم

 . ىبرع فوصت ل55 65988619458 « ىبرع ب8

 . ىبرع روميت فوصت 16 « ىبرع تعلط فوصت 6

 ماقرألا تحت حضوم وهامك خسن ةعبس ةدوجوملا خسنلا ددعو

 . ةقباسلا

 بتكلا رادب دجويو . عوبطم طوطخملا اذه . ريتملاردبلا

 ظفحلا ماقرأ تحت ؛ ثيدحلا ىف رينملا ردبلا ؛ : ناونعلا اذهب ةيرصملا

 « ىبرع سب 717/8617 2 ىيرع ب7175 : ىبرغ ثيدح “٠١7 : ةيلاتلا

 . ىبرع تعلط ثيدح 1

 ريسثبلا ثيدح نم ريثملا ردبلا ١ : ناونعب نونعم طوطخملا اذهو
 . ىيرع تعلط ثيدح 5١54" هال ىمقر تحت « ريذنلاو

 نم موقلا هب زيمت اميف قادحألاو عامسألاو سوفنلا ةجهب 1

 تحن ةيرصملا بتكلا رادب دوجومو . هطخب طوطخم قالخألاو بادآلا
 . ىبرع فوصت 74 ظفح مقر

 . عوبطم طوطخملا اذهو . نيدلا بادأ ىف نيرتغملا هيبلت - 5

 مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا ىف نيرستغملا هيبنت - 8

 . ؛ رهاطلا

 ظفحلا ماقرأ ًاذخآ . ةيرصملا بتكلا رادب دجوي طوطخملا اذهو



 6# ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلا ع در
 ا ىتارعشلا مامألل لح

 419 2 ىبرع فوصت 599 :2454 80174701“ :ةيتآلا

 م8ا/؟ ء ىبرع روميت فوصت "5660 20 "5: ىبرع تعلط فوصت

 . ىبرع ةيكرلا تاطوطخم

 ماقرألا تحت خسن ةعست حضوم وه امك طوطخملا خسنلا ددعو

 . ةقباسلا

 ١7 - ءايلوألا مولع روحب نم ةرطق ىلع ءايبغألا هيبنت .

 ( صاوخلا ىلع خيشلا مالك نم ) ىربكلا رردلاو رهاوجلا

 ةيرصملا بتكلا رادب تاطوطخملا ةمئاقب لجسم طوطخملا اذهو

 .١٠2الا 942١٠ ىبرع فوصت 54 : ةيلاتلا ظفحلا ماقرأ تحن

 تحن خسن ةسمخ ةطوطخملا خسنلا ددعو . ىبرع عيماجم ١ . ١”

 . ةقباسلا ماقرألا

 . عوبطم طوطخملا اذه . ىطسولا رردلاورهاوجلا-

 دوجوم طوطخم . ( ظعاوملا ىف ) مالسإلا ةوخإ قوقح 4

 : ىبرسع فوصت 4417 : ةيلاتلا ظفحلا ماقرأ تحت ةيرصملا بتكلا رادب

 عيماجم ال4 . ىبرع تعلط فوصت 451 . ىبرع ميلح فوصت 65

 رك رومي
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 . ةقباسلا ماقرألا تحت خسن ةعبرأ خسنلا ددعو

 . عوبطم صاوخلا ىلع ىديس ىواتف ىف صاوفلا ررد-٠

 17١١ ظفاح ىمقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخملا اذه دجويو

 . ىبرع ةيكزلا تاطوطخم ١ 417/ع ىيرع فوصت

 بتكلا رادب دجويو ( ريغص ءزج ) راونألا حقاول ليذ- ١

 « ىبرع خيرات 048٠ 5317.6 497 : ةيلاتلا ظفحلا ماقرأ تحت ةيرصملا

 لجسمو « ىبرع ةيكزلا تاطوطخم 744 2 ىبرع روميت خيرات 4

 . ١ ىربكلا تاقبطلا ليذ ١ : ناونع تحت

 . ةقباسلا ماقرألا تحت هطوطخم خسن سمخ خسدلا ددعو

 . ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 : ةيلاتلا ظفحلا ماقرأ تمت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم

 . ىبرع تعلط فوصت 647 ؛ ىبرع فوصت 004

 . ةقياسلا ماقرألا تحت خسن ةثالث ةدوجوملا خسنلا ددعو

 اذهو . عوبطم ربكألا خيشلا مولع ىف رسحألا تيربكلا 7

 . 105: ةيلاتلا ظفحلا ماقرآ تحت ةيرصملا بتكلا رادب دوجوم طوطخملا

 م ٠ 1١54 ىبرع ثعلط فوصت ١5915 2 ىبرع فوصت” 7١6

 ىبرغ .٠
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 . ةقباسلا ماقرألا تحن خخسن ةسمخ هطوطخللا خسنلا ددعو

 طوطخملا اذهو . عوبطم . همألا عيمج نع ةمغلا فشك 4

 ,“ثوؤ» ىنو؟ : ةيلاتلا ظفحلا ماقرأ تحن ةيرصملا بتككلا رادب دجوي

 . ىبرع ثيدححت 5

 خسن ثالث تاطوطخملا مسقب ةدوجوم لا خسنلا ددمتو

 . هطوطخم

 .عوبطم (  ىربكلا نئملاب فرعيو ) قالخألاو نئملا فئاطل 4

 فئاطل » : ناونع تمن ةيرصملا بتكلا رادب طوطخملا اذه دجويو

 ماقرألا ًاذخأ « قالطإلا ىلع هللا ةمعنب ثدحتلا ىف قالخألاو ننملا

 فوصت "5: 661*7557 ما ل55. ١6١ :ةيلاسلا

 ١هدا/ للمال, 18751555 234 11/ ؛ىبرع خيرات ”ا/5 ١ ىبرسع

 . ىبرع م فوصت 19/1 21190. ىبرع تعلط فوصت

 . ةطوطخم ةخسن رشع ةعيرأ ةطوطخملا خسنلا ددعو

 . عوبطم  ةيدمحملا دوهعلا نايب ىف ةيسدقلا راونألا حقاول "5

 . عوبطم بطلا ىف ىديوسلا ةركذت رصتخم 71

 . ىبرع ل ١هالال ماقرأ تحت ةيرسصملا بتكلا رادب دجويو

 . ىبرع م بط 4١ ىبرع بط 0604
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 اسس اة سي يي

 . ةطوطخم خسن ةعبرأ ةطوطخملا خسنلا ددعو

 . عوبطم  نيفراعلا قيرط موسر ىلإ نيكلاسلا جرادم

 1٠٠١ : ةيلأتلا ظفسحلا ماقرأ تحت ةيرصملا بتكلا رادب دجويو

 ةيكزلا تاطوطخم#*ا/4 . ىبرع م فوصت 17/8 2 ىبرع فوصت م86

 . ىبرع
 . ةطوطخم خسن ةعبرأ ةطوطخملا خسنلا ددعو

 ثحت ةيرصملا بتكلا رادب دجويو . عوبطم - راونألا قراشم 4
 . ىبرع م فوصت ١ ١7١ 114 : ةيلاتلا ظفحلا ماقرأ

 . نيقباسلا نيمقرلا تحن ناتخسن ةطوطخملا خسنلا ددعو

 بتكلا رادب طوطخملا اذه دجويو . عوبطم  ةينسلا حنملا ٠“

 فوصتا ١6+ « ىبرسع ميلح فوصت ١١١ ظفحلا ىمسقر تحت ةيرصملا

 . نيقباسلا نيمقرلا تحت ناتخسن ةطوطخم لا خسنلا ددعو . ىبرع

 . عوبطم  ةنسلاب كسمتلا ىف ةّثملا حنم ل

 ٠١1 ظفح مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب دوجوم طوطخملا اذهو

 . ىبرع عيماجم

 . عوبطم  ىربكلا نازيملا 8#

 : ناونع تحن ةي هما بتكلا رادب طوطخملا اذه دجويو



 ب ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارقفعلا غدر

 0 ىئارعشلا مامإلل
 دس 5137 سل

 ماقرأ تحت ١ نيدهتجملا ةمئألا لاوقأ عيمجل ةلخدملا ةينارعشلا نازيملا »

 قدموا نم لالا: لاه ىبرع بهاذملا هشف لال : ةيلاتلا ظفحلا

 هقف 8١ ىبرع روميت هقف 5904 ١ ىبرع ىعفاش هقف 6*8

 هقف 18 0 54ا/ « ىبرع ق ىعفاش هقف 7< 0١ « ىبرع تعلط بهذملا

 ءا/4 ءالال « ىبرع تعلط مالك ملع "14 73548 2 ىبرع م ىعفاش

 21/81 « ىبرع روميت هقف 5682 « ىبرع تعلط بهدذملا هنقف 8 6١

 ىبرع بس 71576 . ىبرع ىعفاش هقف 5

 ةخخسن نيرشعو هل : ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخملا خسنلا ددعو

 . ةطوطخم

 . عوبطم  رباكألا مولع دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا - ؟

 2 77١ ظفح ماقرأ تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو

 فوصت ١١١ 458 ؛ ىبرع فوصت 14110562755 586*. 9١"

 . ىبرغ تعلط فوصت 07737 . ىبرع ميلح

 . ةقباسلا ماقرألا تحت خسن رشع ةطوطخملا خسنلا ددعو

 .ىنارعشلا مامإلا تافلؤم نم ةلاسرلا "©

 داشرإ ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفاغلا داشرإ رصتخم 5

 بتكلا رادب دوجوم وهو . ىرغصلا نملاب ىمستو ءارمألا ةبحص
 . ىبرع تعلط فوصت ٠١87 ظفح مقر تحن ةيرصملا
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 مسس خزن -هههنسم

 . نيققحملا كولس 0

 . باتكلاو ةنسلا ىف نحللا ىف عناملا فارعألا بابل 4

 ال8١1 ظفح ىمقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو

 . ىبرع روميت وحن 65

 تحن ةيرصملا بتكلا رادب ناتخسن ةطوطخملا خسنلا ددعو

 . نيقباسلا نيمقرلا

 . كلام مامإلل ةنودملا رصتخم

 ٠ - صنلا فلاخ اذإ ماهلإلا مكح ىلع صحفلاو عبتتلا .
 ١ - دابعلابو ىلاعت هللاب نظلا ءوس نم داؤفلاو مسجلا ةراهط .

 ةمئأ لاوقأ عيمجل ةلخدملا ةيئارعشلا ةيرضخلا نازيملا- 1

 . ةيدمحملا ةعيرشلا ىف مهديلقتو بهاذملا

 هقفا1759 ظفح مقر ثحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو

 . ىبرع ىعفاش

 .ىنارعشلا مامإلا تافلؤم نم نيدلا رارسأ

 .ىنارعشلا مامإلا تافلؤم نم ةعيرشلا رارسأ 5

 تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو . نوحشملا كلفلا _

 . ىبرع ميلح فوصت ال 4 ظفح مقر



 لي ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقثعلا عدر
 ىنارهشلا مامزاك ظ0-5-

 رصتخم ) نيدهتجملا بهاذم ةلدآ نايب ىف نيسبملا جهنملا 5

 . ( ىقهيبلا مامإلل ىربكلا ننسلا

 ةديقع رصتخم » : ناونع تحت ةيرصملا بتكلا رادب دوجوم وهو
 . ىبرع تعلط عيماجم "68 ظفح مقر تحن « ىقهيبلا مامإلا

 .ىنارعشلا مامإلا تافلؤم نم قالخألاو ننملا 4

 . ينارعشلا مامإلا تافلؤم نم ةيفوصلا تاقبط -

 . نيفراعلا قالخأ موسر ىلإ نيرئاخلا ىداه-

 انتلاسر « ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع ةيضرملا ةبوجألا ت٠

 . بادآلا ىف ريتسجاملا ةجرد ىلع لوصحلل

 . ؟8 : ةيلاتلا ظفحلا ماقرأ تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخسم

 مقر لمحيو ىصوصخ ١471م فوصت 1١4 « ىبرع فوصت

 . روشتم فلؤم نآلا وهو ء« فوصت ىمومع "7 6

  1١ىشكرزلل ةيهقفلا دعاوقلا ىلع ةينبملا دئاوفلا .

 ظفح مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم ١91٠١ ىعفاش هقف

 رع

 تحن ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم . نييبسلاو فشكلأ - 2"

 . ىبرع عيماجم 8 ظفح مقر



 يىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارمفلا عدو م.
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 دس ناب

 وهو . عوبطم ناحلا ةلئسأ هجو نع نارلاو باجحلا فشك 65

 عيماجم 95 : ةيلاتلا ظفحلا ماقرأ تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم

 فوسصت 7185 077481 0 ىيرع سن 191475707179384 : ىبرصع

 ء ىبرع تعلط ةيمالسإ ثحابم .5١7 9/4 الثا ل14 0 ىبرع

 . ىبرع اغأ ليلخ فوصت "59 « ىبرع روسيت تابيف م7

 . ىبرغ ةيكزلا تاطوطخم 7

 . ةطوطخم ةخسن رشع اتنثا خسنلا ددعو

 رادب طوطخم . ةيعرشلا دعاوقلا نايب ىف ةينسلا دصاقملا 5

 ىعفاش هقف / « ىبرع عيماجم ال7١ ظفح مقر تحت ةيرصملا بتكلا

 . ىبرع ميلح

 . نيدهتجلا ةمئألا ةئربت نايبو ىأرلا مذ ىف ةمدقم

 سا1995+ ظقح ىمسقر ثحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم

 . ىبرع فوصت 41١85 « ىبرع

 طوطخم . ةيدمحملا دوهعلا نايب ىف ةيسدقلا راونألا قراشم_ 57

 . ىبرع ب 7١418 مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب

 ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم . ىبطرسقلا ةركذت رصتخم - هال

 4737 1 فلا ؛ىبرسع ب7 ؟١951 : ةيلاتلا ظفحلا ماقرأ تحت
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4 

 . ةطوطخم خسن تس ةطوطخملا خسنلا ددعو

 مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم . نيدصاقلا نيزاوم - 8

 . ىبرع فوصت 91

 رادب طوطخم . نيدلا رارسأ نم ةلمج ركذ ىف نيبملا حيتفلا 8

 . ىبرع فوصت 44 ظفح مقر تحت ةبرصملا بتكلا

 مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم . نيحلاصلا ضاير - ٠

 . ىبرع فوصت 9107١ ظفح

 رادب طوطخم . ةيلعلا قرفلا دئاقعل ةنيبملا ةيرذلا نيزاوملا ١

 . ىبرع تعلط عيماجم 117075١" ظفح ىمقر تحن ةيرصملا بتكلا

 . لجوزع هللا لهأ قيرط نيدصاقلا ءارقفلا بادآ ىف ةلاسر "7

 تعلط عيماجم 5147 ظفح مقر تحن ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم

 ير

 . رصقملا نم لماكلا ىلولا ةفرعم ىف رصسملا ناسنإلا 6

 ميلح فوصت ١75 ظفح مقر تحن ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم

 . ىبرع

 بتكلا رادب طوطخمم . عرولاو قدصلا ىف عمللاو رردلا 4

 تعلط فوصت 47١ « ىبرع فوصت 584 ظفح ىمقر تحت ةيرصملا

 . ىبرعغ
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 بتكلا رادب طوطسخم . ىرضغصلا ىوارعشلا خيشلا ننم 6

 . ىبرع تعلط فوصت 40*+ ظفح مقر تحت ةيرصملا

 بتكلا رادب طوطخم . بادآلا ىف ىوارعشلا خيشلا اياصو 1

 . ىبرع تعلط فوصت ٠١١8 ظفح مقر تحت ةيرصملا

 رادب طوطخم . سائلاب نظلا نسح ىف سايكألا ةفححت 61

 . ىبرع تعلط فوصت ١575 ظفح مقر تحت ةيرصملا بتكلا

 وهو . عوبطم  ةيفوصلا دعاوق ةفرعم ىف ةيسدقلا راونألا

 ١ ىبرع م فوصت ١75 ظفح ىمقر تحن ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم
 . ىبرع ميلح فوصت 7

 طوطخم . ىطويسلا نيدلا لالج خيشلا نع ىنايور ةلمج "4

 . ىبرع فوصت ١١5 ظفح مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب

 . ةيكملا تاحوتفلا نم ةاقتنلا ةيسدقلا راونألا حقاول

 م فوصت ١45 ظسفح ماقرأ تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم

 ةيكزلا تاطوطخم ما/١ ٠ ىبرع ميلح فوصت ١4.٠ ىبرع

 رع

 مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم . ةكرابم ةلاسر ل١

 . ىبرع روميت فوصت 5

 رادب طوطخم . ىبرع نبا ربكألا خيشلا ةثربت ىف ةلاسر ا"
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 . ىبرع روميت فوصت 11/ ظفح مقر تحت ةيرصملا بتكلا

 مقر تحت ةيرصملا بتكسلا رادب طوطخم . قداصلا ديرملا

 . ىبرع روميت فوصن؟ "50 ظفح

 مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم . روبازلا ظعاوص 4

 . ىبرع روميت تانايد © ظفح

 رادب طوطخم . ةفلاخللا ةفئازلا دئاقعلا لهأ نايب ىف ةمدقم _ 5

 . ىبرع روميت دئاقع ١ 47 ظفح مقر تحت ةيرصملا بتكلا

 رادب طوطخم . راجفلا رجزو عئاطلا طيشنتل راتخملا لوقلا 7"

 . ىبرع روميت خيرات ١718 ظفح مقر تحن ةيرصملا بتكلا

 مقر تحن ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم . ملعتم لا جاهنم -الا/

 . ىبرع روميت ميلعت 58 ظفح

 تحت ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم . ىطسو قالخأو نتم 8

 . ىبرع ميلح فوصت ١54 ظفح مقر

 رادب طوطخم . ىبطرقلا ةركذت رصتخم ىبهذلا دقعلا 8

 . ىبرع ميلح فوصت *١8 ظفح مقر تحت ةيرصملا بتكلا

 رادب طوطخم . نيقلتلاو ةقرفخلا سبل ليلدل نيبملا لوقلا



 ىريبكلا ةيالولا ىوعد نع ارمفلاعدد
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 . ىبرع ةيكزلا تاطوطخم 74 ظفح مقر تحن ةيرصملا بتكلا

 رادب طوطخم . ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ءارقفلا عدر ١

 دقو . انقيقحت عوضوم . ىبرع عيماجم 4١١ مقر تحن ةيرصملا بتكلا

 . ةيرصملا بتكلا راد نم ةدحاو ةخسن ىلع ترثع

 هتبسنو . هتلاحو . طوطخملا فصو دعب اميف حمضون فوسو

 . ىنارعشلا مامإلل



 ل ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقفلا عدر
 ش ىتارعشلا عاملا

 قيقحتلاو ةساردلا ىف انجهنم

 تافلؤمل قيقد ءاصحإ كانه سيل هنأ ةيادبلا ىف حضون نأ ىغبني

 سراهفلا تدرفأ ىتلاو هيلإ ةبوستملا بتكلا نكل . ىنارعسشلا مامإلا
 . ًاباتك نيثالثو ةثامثالث ىلع وبرت اهتاحفص ضعب اهل ةفلتخلا

  ًاباتك نيتس نم رثكأ اهدجوف هبتك « ناملكو رب ١ ىصحأ دقف

 : ليقو .افلؤم نيعبسلا تغلب دق هتافلؤم نأ ررقي هنإف كرابم ىلع امآو

 . هقفلاو ء ريسفتلاو , وحنلاو « بطلا تلوانت باتك ةئامثالث فلخ هنإ

 . هريغو ٠ فوصتلاو

 نم ةددعتم تالاجم ىف ًاذف ًاملاع ىنارعشلا مامإلا حبصأ انه نم

 قحب دعي لقف تئش نإ لب . هنارقأو هرصعل ًاقباس هتلعج ةفرعملاو ملعلا
 ناك كلذل . ةينايحلا مولعلا نم اهريغو ةيعرشلا مولعلا ىف ةعوسوم

 ًاققحستم ًالماع ًاملاع أمامإ ناكف قبسلا بصق زاح هرصعل ةزيمم ةمالع

 . ًاقيبطتو اكولس

 : طوطخلملا فصو

 : ىتآلا ناونعلاب ىلوألا هتحفص ىف نونعم طوطخملا



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارمقلاعدر
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 ميسسأ 1801 سم و

 نأ ةظحالم عم « نيمآ ىلاعت هللا همحر ىوارعشلا باهولا دسبع خيشلا

 . ًالسلسم دخأت ملف . ةمقرم تسبل ةحفصلا هذه

 ماظن وه لسلستلا ىف انه عبتملا ماظنلا نأ كلذ ىف ببسلاو

 . نميأ امهدحأ نيمسق ىلإ ةمسقم ةقرولاف . ةحفصلا ال ةقرولا

 ًامقرال نيلسلسم نيمقر ميقرتلا ىف ناذخأي امهنكلو . رسيأ رخآلاو

 . رسيألا بناجلا نم ًادبت طوطخملا اذهل ةبسنلاب ىلوألا ةقرولاو . ًادحاو

 ءىش هب دجوي الف ةقرولا هذه نم نميألا بناجلاامأ

 قسنملا ةعقرلا طخب بوتكم راسيلا ةهج طسولا ىف الإ بوتكم
 : ليمحلا

 . ؟ 1954 ريوصتلا مسق ةيرصملا قئاثولاو بتكلا راد »

 هذه لقف تئش نإ وأ . طوطخملا اذه نأ كلذ ىف ببسلا لعلو

 نوكي نأ اهخسان دارأو . لئاسر ةعومجم نمض ةطوطخملا ةلاسرلا

 . ةبوتكملا لئاسرلا نم اهقبست ىتلاو ةلاسرلا هذه نيب لصاف كانه

 سراهفلا نمض ةجردم ةلاسرلا هذه نأ لوقنام قدص ىلع ليلدلاو

 , 57847“ مليفوركيم لاب ةروصم « ىبرع عيماجم 4١١ ظفح مقر تحت

 . ٠١/7 لور

 ثلثملا لكش ذخأي ركذلا فلاسلا ىلوألا ةقرولاب ناونعلاو

 يىوارعشلل باتكلا اذه نأ ركذو . لفسأ ىلإ هسآرو ىلعأ ىلإ هتدعاق



 #_# ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلا عدر
 ىتارعشلا مامإلل

 مامإلا لوسقن نأ نكمملا نمف . دحاو امهالكو . ىنارعشلا لقي ملو

 . ىوارعشلا باهولا دبع وأ ىنارعشلا باهولا دبع

 ةريس نع انثدحن امدنع مدقت اميف هانح ضو اماذهو

 ةيقاس ىلإ هدلاو توم دعب رجاه دمحأ هدلاو نأ ىنارعشلا مامإلا

 مامإلا بستتني اهيلإو لينلا هاجت ةيفونملاب ةيرق ىهو ؛ ةرعش ىبأ
 . ىنارعشلا

 . ؛ مالعألا ) : ىف ىلكرزلا هدروأ ام اذهو

 . ةقرولا فصتنم ىتح ىلوألا ةقرولا ىلعأ ناونعلا اذهو

 : بوتكم نيميلا ةهج ةقرولا فصتنم ىف امأ

 عيهاربإ ةمالعلا خيشلا نيا ىودب دمحم خيشلا قفوملا كلم اذه »

 ىلإ هسأرو « ىلعأ ىلإ هتدعاق ثلثملا لكش ًاذخآ « ساحنلا ىودب

 . لفسأ

 . قالطإلا ىلع حضاو ريغ سومطم مالك ناونعلا ذه بناجبو
 . انل هرهظي الآ دارأ طوطخملا سان نأ كلذ ىف ببسلا لعلو

 خسان هيف عقو أطخ امبرو . هتباتك دعب هيغلي نأ دارأ قدأ ىنعمب وأ

 وأ طوطخملا اذهل ءىراقلا عقيال ىتح هسمطي نأ دارأف طوطخملا

 . خسانلا هيف عقو ىذلا أطخلا سفن ىف هل سرادلا
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 سرادلاو سرمتملا ءىراقلا هفرعي ىهيدب رمأ اذه نأ كشالو

 . تاطوطخملل

 قحو « طوطخملا ناونع نيقباسلا نيناونعلا هب بوتكملا طخلاو

 . قماغلا دوسآلا نوللاب ىداعلا خسنلا طخلاب كلمتلا

 ىف ىداعلا خسنلا طخلاب بوتكم لفسأ ىلإ ةقرولا فصتنم ىفو

 : ةيلاتلا ةمكحلا ةلئام روطس ةثالث

 . ىهتناو رمعلا بهذ . ىهاس كبلقو ةلفغ ىف تنأ »

 مانملا فيك . ةلفغلا ىف تنأو ىتم ىلإ . تاذللا ىف تنأو نامرلا ىضم

 . « تاف دق ابصلاو ككردأ بيشلاو . تاهيهلا ىف

 ىلوألا ةقرولا ىف طوطخملا خسان اهلحس ىتلا ةمكحلا هذه لعلو

 ةحيصن ةباثمب ىهف . اهتءارق ىف لوخدلا لبق ةلاسرلا هذه أرقي نمل ًاهيبنت
 ىلع بجاولاو سافنأ رمعلا نأل ةلاسرلا هذه ىلع علطي نمل اهب ىدسي

 ةلفغلا ىف عقبال ىتح ًارضاح هللا ةعاط ىف هسافنأ لك ىضقي نأ ءرملا

 راسيلا ةهج ىلوآلا ةقرولا نم لوألا ثلثلا ىف بوتكم كلذكو

 . اذكه ١١7 مقرلا

 طخبي هيلع بوتكم ىلوألا ةقرولا نم ريشسألا ثلثلا نع امأ



 3. ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارشعلا عدر

 ىئارعشلا مامات 1
 يبل نال كل

 . عيماجم 511 رمث 1817/5 ةرمت 87 ةنس ةينوي ؟1“ : ةيطبضلاب

 ىلع حضاو ريغ متخ اهتياهن لبق فصتتملا ىف ةقرولا لفسأ ىفو
 مقر فوصت ةيويدخلا ةناخبتكلا : ثلثلا طخلاب هيلع لجسم ةرئاد لكش

 . ؟ مال

 فلاسلا متخلا اهتياهن نإ ثيح ةغراف ىلوألا ةقرولا ةياهن نع امأ

 . ركذلا

 هنم ىلوألا ةقرولا . ةقرو رشع ةتس نع ةرابع طوطخلملاو

 لبق نم انركذ امك اننأل ًالسلسم امقر ذخأتال اهنأ ىأ. ميقرت نودب

 عيماجم 4١١ ظفح مقر تحت عيماجم نمض طوطخملا اذه نأ

 .٠ ىبرع

 . راسيلا ةهج نم ًادبت لبق نم انفلسأ امك ةقرولا هذهو

 امك ةلاسرلا هذه وأ طوطخملا اذه نم ةيناثلا ةقرولا نعامأ

 .( ؟01 )امه نيلسلسم نيمقر ذخأت ىنارعشلا مامإلا اهيمسي

 . ىلوألا ةحفصلا ) نيتحفص ىلإ مسقنت ةقرولا هذه نآ ىأ

 . ( ةيناثلا ةحفصلاو

 ةرشع ةسداسلا ةقرولا ىلإ ةثلاثلا ةقرولا نم ءادتبا قاروألا ىقابو

 ةهج ١ مقرب ةرشع ةسداسلا ةقرولا ىف ىهتني نيلسلسم نيمقر ذخأت

 . ةريخألا ةقرولا نم نيميلا
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 ةلاسر : راسيلا ةهج اهيلع بوتكم ةريخألا ةقرولا ىقاب امأو

 ىلع هللا ىلصو . مولعلا ةجيتن ىف ىنارعشلا باهولا دبع ىديسل

 . « ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس

 طخلاب بوتكم فصتتملا ىف ةريخألا ةحفصلا ىلعأ ناونعلا اذهو

 . قماغلا دوسألا نوللاب ىداعلا خسنلا

 نوللاب ىداعلا ةعقرلا طخب ةحفصلا فصتنم ىف ًاضيأ بوتكمو
 : قماغلا دوسألا

 هلحم كردي دحأ مل هلك كلملا كلاماي

 هلح كفطل ىيفخب ىرمأ رسعت اذإ

 ريغ نشخلا عونلا نم طوطخملا هيلع لجسملا قرولل ةبسنلاب امأ
 . ضيبأ هنولو لوقصملا

 : ةيلاتلا تاظحالملا ىدبتف ةطوطخملا ةلاسرلا مجح نع امأ

 مسر” كمسلاو ء مسا6,١١ ضرسعلاو  مسالا/ لوطلا ١(

 ىلإ تاملك عست نم حوارتت دحاولا رطسلا ىف ةيقفألا تاملكلا ددعو

 . ًارطس 77 ةدحاولا ةحفصلا روطس ددعو . ةملك رشع ىتنثا

 ثيح ؟ ىف ًابورضم روطسلا نسم قباسلا ددعلا نأ ةظحالم عم

 . رسيأ رخآلاو نميأ امهدحأ نيقش ىلإ مسقنت ةقرولا نإ
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 ديلا مسح

 تافلؤملاو بتكلل ةبسنلاب ثيدحلا ميقرتلا طغ تذخأ اهنكلو

 ًادحاو ًامقرال نيمقر ذْخأت طوطخملا اذه نم ةقرو لك تناكف اهعيمج

 . ةميدقلا تاطوطخملا ىف دوهعم وهامك

 مدختسملا ربحلاو ىداعلا طخلا طوطخملا هب بوتكملا طخلا (؟

 طوطخملا خسان نوكل ةعقرلاو خسنلا ىطخب ديلاب نودمو ء دوسأ

 اهطقسيو ةزمهلا لفغي خسانلا نأ ةظحالم عم . هتباتك ىف امهنيب عمجي

 . هتباتك نم

 ًامدختسم ىداعلا خستلا طخب هميقرتب طوطخملا خسان ماق ( “

 ىف اهرهظي نأ دارأ ىتلا تاملكلا ضعب امأ . فيفخلا رمحألا ربحلا

 هذه تناكو . اهزييمتل ًادج ليقثلا رمحألا ربحلاب اهرطس روطسلا ايانث

 . ةديدج ةرقفك اهلصفب مقي ملو ةلخادتم تاملكلا

 ىف ةزمسهلا لدب ةربنلا ىلع ءايلا طوطخملا خسان مدختسا (4

 دوست ةقيرطلا هذه نأ كشالو . طوطخملا ءاجرأ مظعم ىف هتساتك

 ةمس هذه : لقف تئش نإ وأ . اهخسن دنع اهعيمج تاطوطخملا مظعم

 مظعم ىف هتيأرام اذهو . ةخوسنملا تاطوطخملا عاونأ عيمجل ةزيمت

 . ىنارعشلا مامإلا تاطوطخم

 خسان لك اهب زيمت ةمسلا هذه نأ ىلإ كلذ نم صلخنو

 مامإلا رصنع ىأ. هدعبامو ىرجهلا رشاعلا نرقلا ىف شاع
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 . ىنارعشلا

 ةيالولا ىوعد نع ءارسقفلا عدر » : نع ثدحتي طوطخملاو

 . ؛« ىربكلا

 هامس كلذكو « ةلاقم هامسو . مسالا اذه فلؤملا هيلع قلطأ

 راشأ نكلو. لوصوأ باوبأ ىلإ ةلاسرلا هذه مسقي ملو . ةلاسر

 مدختسي ملو ١ نثملا عم ةلخادنملا نيوانعلا ضعب ىلإ طوطخملا خسان

 بتكلا ىف شماوهلا ىف انيدل دوهعملا فالخ اذهو . هل ًاشماه

 . ةئيدحلا تافلؤملاو

 ةلاسرلا هذه وأ طوطخملا هذه نوك ىف ببسلا لعلتو

 لوصف وأ باوبأ ىلإ مسقت ملو قسنلا اذه ىلع تءاج ةطوطخملا

 ًاباوبأ بعوتست مل اهقروأ هدع نوكو ةلاسرلا هذه مجح رغصل

 . الوصنالو

 خيرات ىلوألا هتح فص ىف طوطخملا حسان حضوي مل كلذكو

 ًاخيرات حضوي مل ةريخألا هتحفصل ةبسنلاب رمألا كلذكو « هخسن

 ديمالت دحأ هخسان لعلو . طوطخملا خسان مسا حضوي ملو . خسلل

 ىعدم نع ثدحتي ناك امدنع هءارو هلحس ىذلا ىنارعشلا مامإلا

 . ةهافش هنم هاقلتو ةيالولا

 . ءايلا طقن هنم طقسي طوطخملا خسان نأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك
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 . ًايلاغ ميجلاو « ءاتلاو

 تاحلطصملا نم ريبك ددعب هتلمج ىف طوطخملا اذه دشتحا دقلو

 لوأ نم طوطخملاب تءاجج امك ىلاتلا بسيترتلا ىلعاهدرون ةيفوصلا

 . روطسلا ايانث نيب اهرخآ ىلإ هقاروأ

 :رتتقلا + اتسم تي د وطخلا هنا كنان نجلا

 ءماقملاو . بدآلاو ؛ ةولخلاو . ركذلاو « ةيالولاو . فوصنتلاو

 . عوجملاو « ةفرعملاو . ةقيرطلاو .ةقيقحلاو « ةعيرشلاو « ةكئالملاو

 « فشكلا و ؛ مالسإلا و « ءالبلاو « دارملاو ؛ ديرملاو « خيسشلاو

 ١ ىلجشلاو « ةرضسحلاو ؛ ةداعسلاو . قوذلاو ء ىوعدلاو ؛ ناميإلاو

 ,ةوعدلاو ءبرقلاو ءرسلاو « تقولاو ء سْفّنلاو ؛ سمّنلاو

 « بيقنلاو « ةلّرعلاو « حازملاو ء نطابلاو رهاظلاو ء ةريصبلاو

 . لطابلاو قحلاو . نيقيلاو ء« ىحولاو « ةبوتلاو ٠ بيغلاو « ةماقتسالاو

 . ءاعدلاو ء بطقلاو ءرجزلاو « ةنملاو ء ربكتلاو « ةكرسلاو « عرولاو

 . ةيدوبعلاو . لثملاو « ةلفغلاو « لاحلاو

 . ءاهتنم ىلإ هلوأ نم طوطخملاب ةدراو تاحلطصملا هذه تناك

 اذهو بولسألا اذهب تاحلطصملا هذهل ىنارعشلا مامإلا ضرع لديو

 هتدافتسا ىدمو . هلماشلا ةعساولا هتفاقثو . ةدقتملا هتريصب ىلع قمعلا

 ىتلا بتكلا نع ثيدحلا دنع كلذ انيب امك ةيفوصلا فراعملاب ةينغلا
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 . ةيعرشلا مولعلا نم اهريغو فوصتلا ىف اهأرق

 ةخسنلا ىلع قيلعتلاو قيقحتلا ىف انتقيرط تءاج انه نم

 ىلإ لمعلا اذه ىف تعجرو . انيديأ تحت ةدوجوملاو ةيلصألا ةديحولا

 . عوضوملا اذه لوح ىمالسإلا فوصنلا ىف ةددعتملا ةيلصألا رداصملا

 ىف بناجلا !ذه تلوانت ىتلا ةثيدحلاو ةيعرفلا عجارملاب ًاضيأ تنعتساو

 ةجاحب هتيأرام لك ىلع تقلعو . ةيفوصلا تاحلطصملا نع ثيدحلا

 لكب ءىراقلا دادمإ ىلع ًاصرحو ةدئافلل ًاماَتإ حاضيإلا نم ديزم ىلإ
 طخب لزي ملو هعبط متي مل ىذلا طوطخملا اذه لوح عفان ديفم وهام

 . هسانو هشاك

 اذه ٠ : اهيلع بوتكم ىلوألا ةقرولاب ةطوطخملا ةلاسرلا تأدب

 خيشلا ةمالعلا ملاعلا حلاصلا خيشلا انالومو انديس فيلأت باتكلا

 . « نيمأ ىلاعت هللا همحر ىوارعشلا باهولادبع

 هللا مسبب : هلوقب صنلا أدبو : ةلمسبلاب ةيناثلا ةح فصلا تأدب

 ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا . ىفكو ىتقث وهو ميحرلا نمحرلا

 . ليكولا معنو هللا ىبسحو نيعمجأ نيلسرملا فرشأ ىلع ميلستلاو

 اذه ىف ءارقفلا نم ةفئاط ىلع ةقفشلا ىعاد ىناعد دقف دعبو

 . ىربكلا ةيالولا اوعداو ةيفوصلاب مهسفنأ اومس نامزلا



 -- ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارشغلا عدر

 0 ىئارعشلا مامؤلل نرخ
2 

 ةلاسرلا هذه انعضو دقو » : هخسان لوقب طوطخملا ىهتنيو -

 ةيقب ىف رظنيلف ريفنتلا لصح اذإف . نيرتغملا ءالؤه قيرط نع ريفنتلل
 ءاملعلاو كولملا نم قلخلاب ةقلعتملا بادآلا نايبل ةعوضوملا انلئاسر

 ميلستلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلاو مهريغو فرحلا باحصأو

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس كدابع نيزو كتاقولخم فرشأ ىلع

 . « تت نيعمجأ هللا لوسر باحصأ نع هللا ىضرو ملسو



 ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلا عدر ف

 ىفارعشلا ماما 0

 ىئارعشلا مامالا ىلإ طوطخملا ةبست

 نذإ ىقبي مدقت اميف انحضوأ امك طوطخملا ةلاحخل انضارعتسا دعب

 نوكي نأ طوطخملا اذه نم تلعج ىتلا بابسألا ىلإ انه ريشن نأ

 : ىلي اميف اهلامجإ نكمي ىنارعشلا باهولا دبع مامإلل ًابوسنم

 مامإلا هنأ هفلؤم ركذب ىلوألا ةقرولا ىف أدبي طوطخملا نأ : الوأ

 لك ىف عبتملا ماظنلاوه اذه نأ كشالو . ىنارعشلا باهولا دبع

 . ىنارعشلا مامإلل ةخوسنملا تاطوطخملا

 مسا لجسف ىرخألا تاطوطخملل نيخسانلا جهن جهني خسانلاف

 . ىلوألا هتقرو ىلع فلؤملا

 ىنارعشلا باهولا دبع مامإلا بتك ةءارق ىف سرمتملا نأ : ايناث

 زييمتل ارظن ىنارعشلا مامإلا وه هفلؤم نأ بايتراوأ كشالب نقوي

 تاحلطصمو تاريبعت مادختساو . هصئاصخ حوضوو « هبولسأ

 . هتافلؤم ةيبلاغ اهيلع لمتشت

 عيمج ىف ركذلاب امههصخ هخويش نم نيخيشل هركذ كلذكو

 ١ ىفصرملا ىلع خيشلاو . صاوخلا ىلع خيشلا : امهو هتافلؤم

 لوقيو . صاوخلا ىلع ىخيش لوقي : هلوقب ًاريثك ىنارعشلا امهركذيف
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 . ىفصرملا ىلع ىخيش
 وأ ؛صاوخلا ايلع ىخيش تعمس : لوقي ىرخأ ةرابع ىفو

 . ىفصرملا ايلع ىخيش تعمس
 دحاو لك ىلإ ةراشإلل ارارم هتعمس : لوقي : ةثلاث ةرابع ىفو

 . ىفصرملا ىلع هخيش وأ صاوخلا ىلع هخيشل ىأ . امهنم

 هخسان نأ ىنارعشلا مامإلل بستني طوطخملا نأ دكأ امث : اتناك

 ملاعلا حلاصلا خيشلا انالومو انديس فيلأت باتكلا اذه :  لوقي

 . ؛ ىوارعشلا باهولا دبع خيشلا ةمالعلا

 مامإلا ىلإ طوطخملا ةبسن دكؤت ىتلا دهاوشلا نم : اعبار

 هتذتاسأ لاوقأب داهشتسالا ىلع !ذه هفلؤم ىف بأد هنأ ىنارعشلا

 ىخيش لاق : لوقيسف لئاسملا نم ةلأسل ضرعي ناك امدنع هخياشمو

 . همسا ركذيو لوقي ىخيش ناكو . همسا ركذيو

 ىلع ذملتتو مهرصاع نيذلا هخويش ضعبل هركذ كلذكو

 . ىناليجلا رداقلادبع : لاثمأ مهركذ نيذلا خويشلا نم مهريغو مهيديأ

 دمحأو . سلربلا ىلعو ء ىطوطشدلا رداقلا دبعو : ىعافرلا دمحأو

 ىبأ نب دوعسلا وبأو ؛ بزعألا دوادو . ىجاتلبلا هللا دبعو « ىودبلا

 . رئاشعلا

 ىلع كلسو « ملعلا مهنع نقل نيذلا هتذتاسأ هركذل كلذكو
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 « نيديرملل ميلعتلاو ةيبرتلاب رمأو , ةفرخلا سبلو . قيرطلا مهيدبأ

 مهتع نّقلو ؛ مهسلاجم رضحو « مهبراشم قوذتو « مهعم شاعو

 . مهتاماقمو مهلاوحأ فرعو « ركذلا

 رصع نع لقني هنأ طوطخملا بولسأ نم حضاولا : اسماخ

 ةيرصملا ةئيبلا نمو « ( ىرجهلا رشاعلا نرقلا ) ىنارعشلا مامإلا

 ديدحتلاب هركذ نع ًالضف ء اهب ىفوتو ء اهيف شاع ىتلا ةيرهاقلا
 , مهلباق نيذلا مكحلا لاجرو ءا رمألاو نيحلاصلاو ةمئألاو ءاملعلل

 مهنم ءايلوألا نم عسقو امو ؛« ثيداحأ نم مهنيبو هسنيب متامو
 دي ىلع ثادحأو عئاقو نم مكحلا بابرأل ثدح امو . تاسارك نم

 . هللا لهأ

 : ةساردلاو قيقحتلا ىف ةمدختسملا تاراشالا

 خل ,82, 5. . 5 ل ةيباسحلا ماقرألا انمدختسا(١

 . طوطخللا ىف لمحلا وأ تاملكلا نم طقاسلا ىلإ ةراشإلا -أ

 . لصألا ىف ةطقاس لوقنف

 ةخسنلا ىف ةحضاولا ريغ وأ ةسومطملا ةملكلا ىلإ ةراشإلا - ب

 . ةطوطخملا
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 عم ةفلتخملاو طوطخملاب ةدراولا ةبيرغلا تاملكلا ىلإ ةراشإلا - ج

 . قايسلا

 لصألا ىف رثكأ وأ اهلمكأب ةلمج طوقس ىلإ ةراشإلا د

 . خوسنملا

 ةدوجوم ريغ ةلمج وأ ةملك ةفاضإ دنع نيسوقلا انمدختسا ( ؟

 . ىنعملا قايسل ًاظفح لصألاب

 خلإ ... ءه ءد .ج . ب «أ : ةيئاجهلا فورحلا انمدختسا (

 : ىتآيام حيضوتل
 ةيسدقلا ثيداحألا ب ةينآرقلا تايآلا أ

 . ةيوبنلا ثيداحألا اج

 : حضون ىك ( *) ةمئالع انمدختسا (4

 . طوطخملاب ةدراولا ةيفوصلا تاحلطصملا حرش -أ

 . طوطخملاب ةدراولا مالعألا ةمجرت ب

 نكمأ املك ةلاسرلا هذه قيقحت ىف ءورقملا صنلاب انمزستلا دقو -

 . كلذ

 ةدراولا ثيداحألاو ةينارقلا تايآلا حيرختب انمق كلذكو -

 . ةيوبن ثيداحأ مأ ةيسدق ثيداحأ تناك ءاوس طوطخملاب
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 كب مها سس مسلم رسب _ _-لتبل

 اهانلوانت ةيفوصلا تاحلطصم نم ريبك ددعب طوطخملا دشتحا

 اهيلع قيلعتلاو ليلحتلاو حرشلاب

 . ةلماشو ةلماك ةمجرت طوطخملاب ةدراولا مالعألا ةمجرتب انمق -

 جاتحي ةملك ةدايزب نايحألا ضعب ىف لخدتن نأ رمألا جاتحا

 د ل ا
 . شماهلا ىف اهيلإ ريشنو (...

 اهيلإ راشملا ةحفصلا مقر باتكلا سراهف يف انمدختسا (©

 سرهف كلذكو «يوبنلا ثيدحلاو ىسدقلا ثيدحلاو ةيآلا سرهف

 .سراهفلا ةيقب كلذكو . يشاوحلاو نئملاب دراوللا رعشلا

 ًالثم لوقتف نم لاب تناك نإ اهمقرب ةحفصلا ىلإ انتراشإ تناكف

 :١١٠, ص

 اذه ) .ه1١11١! لوقن ةيشاحلاب ةحفصلا سفن ركذن نأ اندرأ اذإو

 ( ةيشاحلاو نئملاب ةحفصلل زييمت



 ل ىئربكلا ةيالولا ىوعد نع ارمغلا خدر
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 سل ا

 : ىنارعشلا ماماالا جهنم

 روسيمو لهس حضاو جهنمب هتلاسر ىنارعشلا مامإلا أدبي : الوأ

 « ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ءارقفلا عدر » : نع هيف انثدحي
 ةيالولا ىعدي نأ دارأ نم لك نيب ًاراوح هذه هتلاسر ىف ماقأ دقلو

 باوحلاب موقي مث . مهيلإ ةهجوم ةيراكنتسالا تاماهفتسالا نم ددعب
 . مهل ًاتابثإ ال ةيالولا باحصأ نم اونوكي نأ مهيلع ًايفن اهيلع

 ىعدا نم لكل ةوعد الو جهنم الو ساسأ ال هنأ حضوأ كلذكو

 نأ دارأ نم لك ىلع ىغبني » : الئاق ىنارعشلا انهبني كلذل . ةيالولا

 آملم كلذكو . قيرطلا رارسأب ًاقراع نوكي نأ ًاخيسث هسفن بصني

 مولعلا ةفرعم ىنارعشلا دنع ةيالولا قحف رداصملاو دراوملا عيمجب

 . مهفلاو لقنلا ىلعال قوذلاو فشكلا ىلع ةيندللا

 ةيالولا ىعدمو ةخيشملا ىعدم ىنارعشلا مامإلا رذحي : ايناثك

 قوسي ةلاسرلا هذه ىف هارن كلذل . ءاملعلا هيلع عمجأ ال ضرعتلاب

 هرّذحي ةخيشملا وأ ةيالولل ردصتلا دارأ نمل مكحلاو ظعاوملا نم ةلمج

 جهنم وه ىذلا عابتالا جهنم كولسو ىمعألا ديلقتلاو عادتبالا نم اهيف

 . حلاصلا فلسلا

 جهنملا اذه لوح زيكرتلا ىف ةيحالصإلا هتوعد تءاج انه نم
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 دكه ذا 1 تت م

 ةوعد نإ : لوقلا نكي ىرخأ ةرايعبو . ةنسلاو باتكلا هتدمع ىذلا

 امب عادتبالا جهنم وهو فلاخملا جهنملا باحصأل ىنارعسشلا مامإلا

 عابتالا : لوقن كلذل ةحضاو تناك تاثدحمو تاقلاخم نم هوعدتبا

 . عادتبالا ول

 ًاليوط ًاراوح هذه هتلاسر ىف ىنارعشلا مامإلا ضرعتسا : اثلاث

 اذه نم ًاضيأ مهرذحيو لب هيف مهبلاطي ةيالولا ىعدم نيبو هنيب

 ىلع ريذحتلا اذه ءاجو . ةنسلاو باتكلا نم هل ساسأ ال ىذلا ءاعدالا

 . اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةلاسرلا ايانث نيب ةرركتم روص
 لعفب اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةلاسرلا هذه تدشتحا دقلو

 .(رذحا):رمألا

 طاقنلا ىف ةيالولا ىعدا نم لكل هاياصوو هتوعد تبصنا كلذل

 : ةيلاتلا

 ١( ًاقيبطتو اكولسو ًالمعو ًالوق ةئسلاو باتكلا ىلإ عوجرلا .

 . مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نم رباكألاب ءادتقألاو

 ةيفوصلا مولع ىف قمعتلا ىغبنيال هنأ ىنارعشلا مامإلا ىري (؟

 ضرعتيال ىتح ةيالولا ىعدا نمل ةوعد هذهو . مولعلا ىف داوج لكل لإ

 باتكلا نم حيحصلا مهفلا ىلإ عجريو قح ريب ةيفوصلا قيرطل
 ميركلا نآرقلل ريسفتلا بتك ةءارقو « ةيعرشلا مولعلا ةفرعمو « ةنسلاو
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 . هرارسأو ليوأتلا ةفرعمو « ناعمإب

 ءاوس نيدهتجملا ةمئألا اهيلع دنتسا ىتلا ةلدألا ىلع فرعتلا ("*

 : عامجإلا وأ . سايقلا وأ « ةنسلا وأ . باتكلا ىف كلذ ناكأ

 . نايبلاو « ىناعملاو . هقفلا مولع ىف قمعتلا (4

 تافصلا تايأ ىناعم ىف فلخلاو فلسلا هلاقام ىلع عالطإلا ١(

 . اهرابخأو

 رومألا امأ . هتفلاخم مدعو ةنسلاو باتكلا ىف ءاجامب مازتلإلا (

 كلذ ىلعو « ةنسلا نع ةجراخ اهنآل اهتفلاخم بحي ىتلا ىه ةثدحملا

 هللا اهب نذأي مل ىتلا ةعيرشلا ىلسع ةدئازلا رومألا نسم ىه ةعدبلاف

 . بجاو اهبحاص ىلع راكنإلا ناك انه نمو . ىلاعت

 هلاوحأ ىأر نم » : لوقي انهو . ةخيسشملا وأ ةيالولا ىعدم ةلأسم ىف

 ىأر ةجوعس هلاوحأ ىأر نمو . ةجوعم هريغ لاوحأ ىأر ةميقتسم

 ًاعبات هسفن لعج قلخلا لكل ذملتت نمف . ةميقتسم هريغ لاوحأ

 هسفن لعجو قلخلا يلع خيشق ةميقتسم هلاوحأ يأر نمو . ًاعوبتمال

 . ؛ ًاعبات ال ًاعوبتم
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 اسلم 1 تت <> 2 بيج

 ىلعأ نأ ملعا » : لوقيف سفنلا ةفلاخم ىلإ هتوعد تءاج كلذل

 تاجرد ىلعأو « هسفن ىف جوعلا دبعلا دوهش ةماقتسالا تاجرد

 . ؛ هسفن ىف ةماقتسالا دبعلا دوهش جاجوعالا

 كلذل . قلخلل مهئاردزا مدع ءاعدإلا باحصأ بلاط انه نم

 نم لاح هيلع ريغتي الأ قدصب هللا ىلإ ىعاذلا تامالع نم نأركذ

 . رخآ خيش ىلإ هذيملت بلقنا اذإ لاوحألا

 لتاق مس دبعلل قلخلا ميظعت نأ هتلاسر ىف دروأ امك

 . كالهلا ىلإ هب ىدؤي

 ًارذحم هخيش ناسل ىلع هتلاسر ىف ىنارعشلا قاس : ًأسماخ

 انه قيقحتلاو . مهنم عفنأ رامحلا نأب قلخلا نع مهسفنأ نولضفي نيذلا

 امهم ناسنإ ىلع ناويح لضفي نأ رشبلا نم دحأ ماقمب قيليال اذه نأ

  بيبسلا ناك

 دارأ هلعلو لوقلا اذه ىنارعشلا مامإلا ركذ اذال ىردأ تسلو

 . هب سانلا ةدافتسا ىدمو عاتملا لقن ىف مهنم عفنأ

 ًاددع ركذ هنأ ىنارعشلا مامإلا نع ًالقن ةلاسرلا هذه ىف ءاج دقلو

 جاتو ٠ ىفصرملا ىلعو ء« ىطوطشدلا رداقلا دبع : لاثمأ خويشلا نم
 ضراعتي لوقلا اذه نأ كشالو . بدألا وليلق ءارقف مهنأ ركاذلا نيدلا

 مهف . خويشلا ءالؤهل هدقن ىف ىنارعشلا مامإلا عم ةضراعملا لك
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 امك . مارتحالاو ليجبتلاب هتافلؤم مظعم ىف مهركذو ًاعيمج هخويش
 هخسان نم ًاوهس عقو ظفللا اذه نأ دكؤملا نمو . هتحص ىف كشأ ىننأ

 . ةقيقحلاو ةعيرشلا بدأب نوبدؤم مهنأو « كلذريغ خسانلا دصق ناكو

 لماكلا ملسملا ىلع نأ هتلاسر ىف ىنارعشلا مامإلا زكر : اسداس

 . رمحألا تيربكلا نم زعأ  ىنارعشلا مامإلا نمز ىأ  نامزلا اذه ىف

 « عمسلاو « ناسللا ميلس نوكي نأ لماكلا ملسملا تافص حضوأو

 امك . نطابلاو رهاظلا ىف هللا مرح ام بلقلاو . جرفلاو « ديلاو رصبلاو

 تاماقمب قحاب الإ لانتال . ةميظع ةجرد ةيالولا ةبتر نأ حضوأ
 . ناسحإلاو . ناميإلاو مالسإلا

 مايألا لاوط رمتسم ةيالولا ءاعدا نأب هتلاسر ىف انهبني كلذل

 . ةمايقلا موقت نأ ىلإ نينسلاو

 ىف ةعزانملا ةرثكل نامزلا اذه ىف ةزيزع مالسإلا ةجرد نأ ررقيو

 حدملا نم هل قحتسي امب لامكلا تافص ىف ىلاعت هلل نيدقتعملا نطاوب

 . قلخلا ىلع ةلزنملا عفرو

 ًارهاظ ىلاعت هلل لابقإلاو مالستسالا وه مالسإلا نأ ررق امك

 ملسي نأو تالامكلا نم ءىش ىف ةعزانم هدنع نوكي الأو ًانطابو

 ءايبتألا قيرط نع ةلضملا ماهوألاو كوكشلا نم هناميإو هداقتعا

 . نيحاصلا هللا دابعو نيلسرملاو
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 دبعلا هب لغتشيام عفنأ ام » : ًالئاق هتلاسر ىف ىنارعشلا بهذيو

 هقلخ عمو ىلاعت هللا عم بدألاب ًاقلعتسم ناك ام ةينوكلا مولعلا نم

 دبعلا دهشي نأ هلك كلذ عمجو . ىنعي ال امب لاسغتشا وهف كلذ ادعامو

 . دومحم فصو لك نع ًايراع مومذم فصو لك ىف أقراغ هسفن

 هفصو زيمو هقح قح ىذ لك ىطعأ دقف دهشملا اذه دهش نمو
 ةقيرط هذهف . نيدبآلا دبأ ميقملا ميعنلا ةرضح لخدو هديس فصو نم

 ىلع رادملاو كرهاظ الإ كنم نوملعيال قلخلا نأ ررقي انه نم

 دلقي نأ دحأ ىلع بحيال هنأ دكؤي كلذل . رهاوظلا ىلعال رئارسلا

 . لبق نم انحضوأ امك ىمعأ ديلقت هلمع ىف رخآ

 نم ىلاعت هلل هركذ ىف ركاذلا ىنارعشلا مامإلا رذحي : اعباس

 كلذ ىف وهو . قلطملا لامكلا هل ىلاعتو هناحبس هنإف هيزنتلا هدصق

 ىف ركذلا ىلع ةموادملا مدعب هبني امك . هركذ ىف ىماطسبلاب رثأتم

 ىتح هركذ ىف عوني نأ ءرملا ىلع بجاولا نمو . ةصوصخم تاقوأ
 . ةلفغلا هيصتالل

 نأ ىنارعشلا مامإلا ىري امبسجح ًاريشك ىلاعت هللا ركذب دارملاو

 . هتريضح ىف هنأو هيلإ رظان ىلاعت هللا نأ هدوهش دبعلا ىلع ىلاوتي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف لاق ىتلا ناسحإلا ةبترم هذه نأ كلشالو



 _ ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفعلاعدرد
 0 ىتارعشلا مامإلل ةنلادقلا

 . « كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعا ” : ملسو هلآو

 ةيبوبرلا ةرضح ةدهاشم ىلع ةيدوبعلاب ققحتلا وه ناسحاللاف

 هاري وهف « هتفص نيعب هتافصب ًافوصوم قحلا ةيؤر ىأ . ةريصبلا رونب
 . « هارت كنأك :  لاق اذهلو . ةفيقح هاريالو انيق

 خيبشلا نيب ةيوقلا ةطبارلا هتلاسر ىف ىنارعشلا حضوأ : انماث

 قيرط كلس ىذلا وه خيشلاف . خيسشلا بدأب بدأتي ديرملاف . ديرملاو

 هعفني امب هيلإ ريشيو ديرملا دشريف كلاهملاو فواخملا فرعو قحلا

 . هرقيامو

 دقلو . ناوخإلا ةرايز ىلإ هتلاسر ىف ىنارعشلا وعدي : اعسات

 . « مالسإلا ةوخإ قوقح » : ناونعب ةصاخ ةلاسر درفأ

 ناهتمالاو ةفرحلا ىلإ هتلاسر ىف ىنارعشلا وعدي : ارّشاع

 كلذل . لمعلا نع سعاقتي الآ ناسنإلا ىلع بجيو . لالحلا بسكل

 كلسم ناك كلسملا اذهو . لمع بحاص نوكي نأ ناسنإلا ىلع هبني

 كلسم ناك كلذكو . هتباحصو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 . نيينسلا ةيفوصلا

 نيحالفلا لثم فرخلا باحصأ نم اددع هتلاسر ىف ركذ انه نم

 نأ كشالو « فرحلا باحصأ نم مهريغو « نيسارتلاو . نيخابطلاو

 . بسكتلاو ةفرحلل ىنارعشلا مامإلا اهيف انوعدي لمعلا ىلإ ةوعد هذه



 هس ربو سصسللل 1 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارتقشلا عدر

 ىيئارعشلا مامإلل

 دنع ىلمعلاو ىوبرتلا جهنملا هتلاسر ىف ىنارعشلا مامإلا حضوي امك
 . ةيفوصلا

 ١ : ةملك هتلاسر ىف ىنارعشلا مامإلا مدختسا :رشع ىداح

 امك . ةكرد عمج ىهو « « ةعزانملا تاكرد  ةرابع ىف « تاكرد

 . نيتتثا ىلإ ةراشإلا ىف « نيتكرد » ةملك مدختسا

 ضعب ىف هذه هتلاسر نم ًاءزج ىنارعشلا رطس : رشع ىناث

 « ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع ةيضرملا ةبوجألا : اهنم ركذن هتافلؤم

 . هتافلؤم مظعم ىف ةرركم تارابع دجوت كلذكو . ىربكلا تاقبطلاو
 مامإلا تافلؤم نمض ةلاسرلا هذه نأ ىلع ةيوق ةلالد لدي اذهو

 . ىنارعشلا

 اهتارقف نم ةرسقف لك أدبت ةطوطخملا ةلاسرلا : ريشع ثلاث

 نع ىوري ناك ةلاسرلا خسان نأ ىلع لدي اذهو . لاق : ىضاملا لعفلاب

 مامإلا ذيملت وه خسانلا نأ حجرن كلذل . ىنارعشلا مامإلا هخيش

 اذه نأ ًاضيأ حجرن اسمك . هب نيقصتلم ا هسيديرم دصحأو ىنارعشلا

 . ىنارعشلا مامإلا رصع ىف تخسن ةطوطخملا ةلاسرلا هذه وأ طوطخملا

 ةلئسألا نم ًاددع هتلاسر ىف ىنارعشلا مامإلا قاس : رشع عبار

 . ةيالولل نييعدملا ءالؤه دنع برقلا ىنعم حضوت ةلئسالا هذه لكو



 1 ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارفعلا عدر

 0 ىتارعشلا مامإلل

 هلعلو . قحلا مهل لاق : هلوقب اهيلع باوجلاب ىنارعشلا مامإلا ماقو

 ىف مهاوعد ضحدي ىذلا هب قوطنملا قحلا ىأ . انه قحلا ةملكب دصق

 . ةموعزملا ةلطابلا ةيالولا

 ىف هجهن ىنارعشلا اهيف جهني ةلاسرلا هذه : رشع سماخ

 . ىرخألا تافلؤملا نم اهريغو © نيرتغملا هيبنت :  هفلؤم

 تاحلطصم نم ريبك ددعي ةلاسرلا هذه تلفح : رشع سداس

 . سانلا نع عفرتلاو ةمهلا ولعب اهباحصأ بلاطت ىتلا مكحلاو لانمألا

 نم ةماعلا اهمدختسي ىتلا تاملكلا ضعب ىنارعشلا دروأ دقلو

 . تاقدصلا ذخأي ىذلل زمر اذهو « تاحشلا » : هلوق لثم رشبلا

 هخيش كلذب دصقيو : « لاقو » : هتلاسر ىف ىنارعشلا ركذيو

 . هتافلؤم

 : هامسأ هل ًافلؤم : هتلاسر ىف ركذ امك

 مولع روحي نم ةرطق ىلع ءايبيغألاهيبنت »

 هل كرديال اهنم ملع لك ملع فالآ ةرشع ىلع لمتشا هنأ ؛ ءايلوألا

 . رارق

 ةمئأ نع ةيضرملا ةيوجألا ١ : هفلؤمب انركذيام اذهو
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 اهيلع بلاغلاو « ةريثك ًامولع اهيف دروأ دقلف « ةيفوصلاو ءاهقطلا
 ةيفوصلا ريغ ىلع ةبيرغ مولعلا هذه نأ حضوأ امك . ةيقوذ مولع اهنأ

 . ةيندل ةيبهو ًامولع اهنوكل

 ىف ىلاسرتسالا بناحلا طوطخملا اذه ىلع بلغ : رشع عباس

 ىئارعسشلا مامإلا ناكو . حضاولا لهسلا بولسألاب زيمتو ثيدحلا

 ةلاسرلا هذه خسان ناكو . هءارو ليجستلاب هيديرم دحأ موقيو ثدحتي

 كانه سيلف ضعبلا اهضعب عم ةلخادتم تارقفلاو روطسلا ةباتكب موقي
 . ةثيدحلا بتكلا ىف ظحالم وه امك لمجلاو تاملكلا نيب لصاف

 ىلع ةظفاحملل اهيف انلخدت ىتلا لمحلاو تاملكلا ضعب طقس كلذل

 . ىنعملاو قايسلا

 . هخويش مهبقل نيذلا ءايلوألا ءامسأ ضعب تطقس امك

 اهيلإ انتراشإ تناك ةسومطملا تاملكلا ضعب تدجو كلذكو

 ضعب تدجو امك . اهتحفص شماهب اهيف تدجو ىتلا اهتلاحب

 اهحيحصتب انمق ىئالمإ أطخ اهب رخآلا ضعبلاو ةحضاو ريغ تاملكلا

 . اهباوص ةداغإو

 . اهلامكإب انمق ةبآلا نم ءزحب ةينارقلا ثايآلا ضعب تءاج دقلو

 ةلاسرلا مخسان نأل « ىلاعت هلوق :  لثم تاملكلا ضعب ةباتكو

 . اهبتكي ملو اهلفغأ



 ل ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارمعلا عدر
 نسم را امس ىتارعشلا ماملل

 ىلع اوءاج مالعألا نم ًاددع هتلاسر ىف ىنارعشلا ركذ امك

 رداقلا دبعو « ىعافرلا دمحأو . ىليحلا رداقلا دبع : ىلاتلا بيترتلا

 « ىسلربلا ىلعو « ركاذلا نيدلا جاتو . ىفصرملا ىلعو ؛ ىطوطشدلا

 دوصسلاوبأو . بعألا ةوادو . ىجاتلبلا هلادبعو ؛ ىودبلا دمحأو

 ذملتت نم مهنم .هخويش مهبقل ءالؤه لكو . رئاشعلا ىبأ نبا
 هتاقبط ١:ىف خويشلا ءالؤه ركذو . مهنع ذخأ نم مهنمو مهيلع

 . ؟ىربكلا

 بلك نيب ًاراوح هتلاسر ىف ىنارعشلا مامإلا ميقي : رشع نماث

 ىف قوسلا بلك نع ديصلا بلك فرش هيف نيب ديصلا بلكو قوسلا
 . سانلا نع هففعت

 نع فئعتت فيك ىعدملا اهيأ كل نيبيل ىنارعشلا هقاس زمر اذهو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل ًاقادصم مهيديأ ىف امعو سانلا

 كبحي سانلا ىديأ ىف اميف دهزاو هللا كبحي ايندلا ىف دهزا ١ : ملسو

 . ؛« سانلا

 ءالؤه لقي ملو نيرتغملا ءالؤه » : هلوقب هتلاسر ىنارعشلا منتتخا

 : لوقت اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةلاسرلا نأ نم مغرلا ىلع نيعدملا

 : هغلؤم ىف ( نيرتغملا » : ةملك ركذ هنأ كشالو . نيعدملا ءالؤه
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 . « نيرتغملا هيبنت )

 لدي اذهو . ةلاسرلا هذه انعضودقو ٠ : هلوقب ةلاسرلا متتخا امك

 . مدقت اميف كلذ انحضوأ امك ًاباتك تسيلو ةلاسر اهنأ ىلع

 ىف عقت هتاسارد مظعم نأب ىنارعشلا مامإلا ريمي

 ديحوتلاو هقفلاو ريسفتلا تاسارد كلذكو ىمالسإلا فوصتلا

 نع انثدحت امدنع هانحضوأ ام اذهو . بطلاو وحنلاو ثيدحلاو

 . هتافلؤم

 ةنسلاو باتكلاب لمعلا ىلع هتلاسر ماتُخ ىف فلؤملا انهسني

 يبقعلا ىف ةبغرلاو ايندلا ىف دهزلا نم ةمئألا ةعامج هيلع جردامو

 ةايحلا ىف ىلوملا عم روضحلا ماودو ىنسألا دصقملا ىلع لابقإلاو

 . ةرخآلاو ايندلا

 ىف رح ملاع ىنارعشلا مامإلا نأ ةساردلا هذه تحضوأ دقلو

 الو ءهاوه عم حمجيال , لقعلا نزتم ء ءاحمسلا ةعيرشلا قاطن

 . هيآرلالو « هكلسمل بصعتي

 هفشك ديريامو « ىناعم نم هيلإ ىمريام ىنارعسشلا حضوأ دقلو

 دعبو ةعارب ىف كلذ نم دارأ ام ضرسعي نأ عاطتسا دقو « فقاوم نم

 . ةعيرشلا ةقيقحب كسمت امدنع فلكتلا نع

 ةلماكتم ةطبارتم ةمظنم ةروص ىف هدلاسرل هضرعب عاطتسا دقلو



 لح ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارفعلا عدر
 0 ىنارعشلا هاملت ش

 0 كحل

 : نع ثيدحلل ًادحاو ًاعوضوم اهنم لعج ىتلا ةلماشلا ةركفلا نايب عم

 . ؛ ىربكلا ةيالولا ىوعد ىف ءارقفلا عدر )

 ةفصب اهنم ةيفسلفلاو ء ةماع ةفصب ةرصاعملا ةيناسنإلا تاساردلا ىف

 . ةصاخ

 ةلاسرلا هذه أعم ضرعتسن ةمداقلا تاحفصلا ىفو

 نع ءارقفلا عدر :١ ناونعب ىنارعشلا مامإلا انن اهعدوأ ىتلا

 . ؛ ىربكلا ةيالولا ىوعد

 ىلع قيلعتلاو قيقحتلاو «,هاتملق ىذلا ميدقتلاب اهانلوانت

 : ةلاسرلا هذه صوصن

 . ةلاسرلا هذه اهب تدشح



 ىناثلا مسفلا

 قفحملا صنلا

 ( ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقفلا عدر )
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 ىفارعشلا مامإلل

 ىمكو ىتقث وهو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 فرشأ ىلع ميلستلاو ةالصلاو نيئاعلا بر ** هلا دمحلا

 . ليكولا معنو هللا انبسحو نيعمجأ نيلسرملا

 دصق ىلع ليمجلا فصولا وه : ةغللا ىف دمحلا : كلل دمحلا (#*)
 وأ « ةمزاللا فاصوألا ىهو . لئاضفلاب قلعت ءاوس . ليجبتلاو ميظعتلا

 ةقيقح نأ ملعاو ء ةينسلا لاعفألاو ةيدعتملا فاصوألا ىهو ؛ لفاوفلاب

 ؛ ةليمجلا هلاعفأو : ةليلحلا هتوعن ركذب دومحملا ىلع ءانثلا وه دمحلا

 هناحبس هلل دماحملا عيمجف هيلعو , هلك سنجلل قارغتسالا ديفت انه « ماللاو

 . ًاقلخ امإو افصو امإ . ىلاعتو

 ىف هزنتو ؛ هيبشلاو ريظنلا نع هتيدحأو هتيدبأو هتيلزأ ىف سدقت هلل دمحلا

 : هقلخ عيمج نع ىنغلا ؛ هيومتلا لهأ تالاقم نع هلامكو هلالجو هلامج

 ؛ هيفخي باجح الو : هرهظب ءايض الو , هرصني دحأ الو ء هرصحي نآ الف
 لامكب تدهش . هيف كش ال ىذلا ء دمصلا سودقلا : دحألا دحاولا

 ميلعلا ىحلا ؛ هيمنمو هربدمو هدجوم هاوس ام لكف . هتعنص بئاجع هتردق

 نمل دعبسم الو ؛ هدعبي نمل برقم الف « ريبكلا كلملا ريصبلا عيمسلا ريدقلا

 ببح « هيتلا ىف عقو دقف هبش وأ لطع نمو «. ىلزأ مالكب ملكتملا « هيندي
 ردقلا اذهف لالجلا كاردإ نع زجعلاو لامكلا تافص تابثإ نينمؤملل

 ىدعت دقف ةياهن اهل ةفرعملا نظ وأ ةياغ ىلع فوقولا مار نمو « هيفكي

 . هروط

 عرش كيلذلو . هلالجو هلامجب قيلب امب ىلاعت هللا ىلع ءانثلا وه دمحلاو

 .: هدمحيو ىلعألا ىبر ناحبس :١ هدوحس ىف لوقي نأ دبعلل

 نسم لكو ةقبقح دمحلل قحتسملا وه ىلاعتو هناحبس هللاو

 - وه ىلاعت هللا نأ ىلإ عجري وهف قلخلا نم هيلع ىنثيو هدمحي
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 .هلعفو دبعلل قلاخلا هنآل ةقيقح دومحلملا

 دهمحتسم لكو ؛ةجاح الو مهيلإ ةقاف الب ؛ هدابعل دمحتبملا هلل دمحلاو

 اذه قحتسي ال ؛ ديمحلا ىنغلا وه هللاف ء هيلإ دمحتسا نم ىلإ ةقافلاف هاوس

 .هأوس ءانث قحتسي الو ء هريغ فصولا

 أدبأ هل هدابع هدمحبو الزأ هسفنل هذمحب ديمحلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو

 ركذ ىلإ ابوسنم لامكلاو ولعلاو لالجلا تافص ىلإ فصولا اذه عجريو

 . لامكلا وه ثيح نم لامكلا فاصوأ ركذ وه دمحلا نإف هل نيركاذلا

 هناحبس قحجل اف . ةمكح نم ولخي ال هنأل هلعف دمحي ىذلا ديمحلاو

 اهلف . هلزأ ىف هسفنب هسفن دمحف هذمح نع قلخلا زجحع ملع ىلاعتو

 بر هلل دمحلا :لاشف . هدمحب هودمحي نأ مهنم ىضتقا قاخلا قلخ

 نوكي نأ ىغبني ال هل وه هسفنب هسفن دمح ىذلا دمحلا ىأ . نيملاعلا

 . هريغل

 هلو ؛ معنلاو ءالآلا هل ؛ هتوكلم لالجو . هتوربج لامجب درفتملا هلل دمحللاو

 . نيملاعلا بر هللا كرابت . رمألاو قلخلا

 ٠ هريغ هلإ ال ىذلا . دوبعملا دوجوملا ؛ نيملاعلا هلإ « نيملاعلا بر ش دمحلاو

 ءالآ ال .ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل . ثداوحلا ةهباشم نع هزنت

 ىهبألا روئلاو ىنسحلا ءعامسألاهل ءهؤامعت "الإ ءامعن الو . هؤالا الإ

 . ةيلعلا تافصلاو

 51١-77(. : ص . ىنسحلا هللا ءامسأ حرش : ىريشقلا )

 هلآو هيسلع هللا ىلص دمحم ءاول ناك اذهلو تاماقملا ىلعأ دمحلا ماقمف

 ةناكملا هقحتست امب ىلاعتو هناحبس هتاذ ىلع ىنثأ هنأل ء دمحلا ءاول ملسو

 - هيلع وهامك ةيقلخلا بئارملاو ةيقحلا بتارملا ىف ترهظو ةيهلإلا
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 عيمجلا ةلماشلا ىه ةيهولآلا نأل . دمحلاب هللا مسا صتخاو . دوسجولا 3

 قئاقح نم قح ىذ لكل ىطعملاوه هللا مساو ؛ هبتارمو . دوجولا ىناعم
 مسالا اذه صتخاف مسالا اذه ريغل ىنعملا اذه سيلو . هقح دوجولا
 .(171 :ص ١ج « لماكلا ناسنإلا :ىليخلا ) . دمحلاب

 .هتيدمصو هيلاعتب دحوتملا ؛ هتمظعو هئايربكب درفنملا للدمحلا

 رصقو .هتفرعم نع زجعلاب الإ هتفرعم ىلإ ليبسلا لعجي ملو
 ىلع هب ىنئأ امب الإ ١ هترضح لامج ىلع ءاشنلا نع ءاحصفلا ةئسلأ

 دصتقملا : دماح وبأ . ىلازغلا ) . هتفصو همسا نم ىصحأو .ءهسفن

 .(5© ص . ىنسألا

 فيك الو . وهام ملعي ال ؛ وه الإ هلإ ال ماركإلاو لالجلا ىذ هللا دمحلا
 ةزعلا ىذ ؛ توكلملاو كلملا ىذ ؛ وه الإ وه ثبيح الو , وه نبأ الو وه

 اذإ نم . باوبألا حتافو بابسألا ببسم « باهولا باوتلا . توربجلاو

 رثأ هيلع ىفخي الو ءرصبلا هكردي الو « ركفلا هيوحت ال نم . باجأ ىعد

 دمحم . مئازعلا وبأ ). رفغ ىصع نملو ؛ ردق لك ردسقمو ء رشبلا قزار
 ةعبطلا ,« ىنوصلا باتكلا راد : ةرهاقلا « ىربكلا حلصلا ةمكحم : ىضام

 ١9(. :سصص م15 /مها515؟ ةنس «. ةسماخلا

 ىدلا درفلا ء دحوت هتيدمرس ىف ىذلا دحألا ء دححجي الف دحاولا ُش دمحلا

 ىذلا روفغلا ء دمحي الو هريغ ركشي ال ىذلا روكشلا « درفت هثيبوبر ىف

 هكلمو كولملاو كلامملا ىتقأ ىذلا كلملا ١ ددرتي الو بوتي نمل بونذلا رفغي

 . بيطلا ملكلا هيلإ دعصي ىذلا ىلعلا ءىدمرس

 .ةردقملاو ةققحملا دمحلا دارفأ لك لوانتيل . قارغتسالل دمحلا ىف ( لاو )

 - ىضنتقي اذهو ؛ هلل تباث لماكلا دمحلا نأ : هانعمو سنحلل : ليقو
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 . ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةيطساولا ةديقعلا حرش :ساره ليلخ دمحم )

 .(8 9 : ص « خيرات نودب « ةعبارلا ةعبطلا : ماصتنعالا راد : ةرهاسقلا

 هللا ىلع ءانثلا وه ركشلاو . هلهأ وهام ىلاعت هللا ىلع ءانثلا وه دمحلاو

 قيقحم . دهزلا ىف لئاسملا ' ىبساحملا ). معنلا نم هنم نوكي امب ىلاعت

 ةنس ١ ىمالسإللا ثارثلا راد : هةرهاقلا . اطع رداقلا دبع ىفطصم

 .(56: ص ءم185/ه1 5

 هلل امجلاو . هناسحإ روفول مكشلا هلو ؛ هناطلس روهظل .دمحلا هلف

 , هلاضفإ زيزعو هلاون ليزحل هش ركشلاو . هلامجو هلالخل هقاقحتسال

 ةماستإ ىلع هل قلخلا دمحو . هلامك تاقص نم وه هل هتاحسس هدمحف
 رعلا توعنل ةباحتساو . ولعلا تافصل هقاقحتساو هلامجو هلالجو هلوطو

 .ومسلاو

 راد : توريد . ناوضر ىسيع دمحم قيشحن . روشنلاو ثعبلا : ىبساحملا )

 .(5:ص .م1945 ه١ 15405 ةنس « ىلوألا ةعبطلا . ةيملعلا بتكلا

 نمضتي دمح وه دجويو اهنم دجوام تاتولخملا المي ىذلا ث دمحلاف

 قحتسمو . هتاقولخم ىف ةرهاظلا نساحملاو هتاذب مئاقلا هلامكب هيلع ءانثلا

 ردا ريغ نوكي نأ لبحتسي امك دومحم ريغ نوكي نأ ليحتسيف هلك دمحلل

 امك ًادومحم الإ نوكي الف هتاذل بجاو هلك دمحلا هلو ء ىح الو قلاخالو

 : ص « نيترجهلا قيرط : ةيزوجلا ميق نبا .١ أرداقو برو أهلإ الإ نوكي ال
8), 

 - : ناينعم هل اذهف « هلل هلك دمحلا : ليق دقو
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 . ماتلا دومحملا هب هدمحي ام لكبو ءىش لك ىلع دومحم هنأ : امههدجححأ -

 - مهعابتأو هؤايبنأو هلسر هدمحي امك اضيأ هدمحي هقلخ ضعب ناك نإو
 ٠ تاذلابو لوألا دصقلاب دومحملا وه لب . ىلاعتو كرابت هدمح نم كلذف

 ًارهاظو أرخآو الوأ دومحملا وهف هدمحب هولاق امنإف دمحلا نم هولأق امو

 . ميلع ءىش لكب هنأ امك . ًانطابو

 , لماكلا ماتلا دمحلا ىأ . 4 هلك دمحلا كل » : لوقي نأ : ىناثلا ىنعملا

 نيينعملاب دمحلا هل هنأ قيقحتلاو . ةكرش هيف هريغل سيل للاب صتخم اذهف

 . ىلاعتو هناصبس هصئاصخ نم اذهو « هلامكو دمحلا مومع هلف ًاعيمج
 امك . همظعأو دمح لمكأ ءىش لك ىلعو .ء لاح لك ىلع دومحملا وهف
 لماكلا ماتلا كلملا سيلو وه الإ ءىش لك كلمي الف ماعلا ماتلا كلملا هل نأ

 .هل الإ

 ىف دمحلاو كلملا نأ دوصقملاو . دمحملا هلو كلملا هل ىلاعتو هناحبس قحلاف

 وهف ءهتمكحو هدمح لمش هتردقو هكلم هلمش ام لكل ؛ نامزالتم هقح

 ءىش جورخ ليحتسي امكف . هذمح عم ةردقلاو كلملا هلو هكلم ىف دومحم

 اذهلو . هتمكحو هدمه نع اهجورخ ليحتسي هكلم نع تادوجوملا نم

 هقلخ ردصم نآ ىلع هدابع هبنيل ءهرمآو هقلخ دنع هسفن هناحبس دمحيب
 ركش دمح هب رمأو هقلخ ام لك ىلع دومحم وهف ؛ هدمح نع هرمأو

 كلذ لمشي هللا كرابتف « كرابتلا اهعمجيو ٠١ حدمو ءانث دمحو « ةيدوبعو

 رمألاو قلخلا هل الأ 9 ىلاعت هلوق بقع ةملكلا هذه ركذ اذهلو : هلك

 .(824 : ةيآلا : فارعألا ةروس #1 نيملاعلا بر هللا كرابت

 ثافصب دومحملا حدم نمضتي دمحلا نإف « هناحبس هل دمحلا تابثإف
 - الق . هل عوضتخلاو . هنع اضرلاو هتبحم عم « هلالج توعنو « هلامك
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 ىئارعشلا مامؤلل

 1 *!ءارقطل ١ نم ةضئاط ىلع ةقفشلا ىعاد ىناعد دقف .. دعبو

 . لمكأ هدمح ناك رثكأ دومحملا تافص تناك املو . هل عوضخلاو

 . اهترثكو هتافص لامكل ؛ هاوس هيصحب ال ًادمح هلل هلك دمحلا ناك اذهلو

 لامكلا تاسفص نم هل امل , هيلع ءانث هقلخ نم دحأ ىصحبي ال اذه لجألو

 .هاوس اهيصخي ال ىتلا لالجلا توعنو

 .ىنغلا دض رقفلاو . هانغأ دض هرقفأو . ءارقف عمجلاو

 :ص « ةينآرقلا مالعألاو ظافلألا سوماق . ميهاربإ ليعامسإ دمحم )

 ,(؟541*

 اهيأ اي ل : قحلا لوق ىف ءاج امك ٠ ىلاعت هللا ىلإ راقتفالا وه انه رقفلاف

 # ديمحلا ىنغلا وه هّللاو هّللا ىلإ ءارقفلا متنأ ساثلا
 . 418 : ةيآلا :رطاف ةروس »

 مهل ىتاذ رمأ هيلإ دابعلا رقف نأ ةيآلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس قا نيب دقن

 هل تباث هدمحو هانغف : هل ىتاذ ًاديمح أينغ هنوك نأ امك ٠ مهنع كفني ال

 الف هبجوأ رمأل ال هتاذل تبائ هيلإ هاوس نم رشقو . هبجوأ رمأآل ال هتاذل

 . ريقفلل ىتاذ وه لب ؛ ناكمإ الو ثودحبب رقفلا اذه للعي

 هللا ىنغ نأ امك ؛ ةجاحلا كلت تبجوأ ةلسل ال هتاذل هبر ىلإ ديعلا ةجاصعف

 .هانغ بجوأ رمأ ال هتاذل هناحبس

 : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك

 - ىستاذ هل فصو أدبأ ىتغلا امك « أدبأ مزال تاذ فصو ىل رقفلاو
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 نم مهقئاقحو مهتاوذلو ًاعيمج رشبلل تباث هجو لك نم قلطملا رقفلاف -
 نم هتقيقحو ىلاعت هناذل تباث هجو لك نم قلطظملا ىنغلاو ء ىه ثيح

 برلا نوكي نأ ليحتسيو ؛ ًاريقف الإ دبعلا نوكي نأ ليحتسيف + ىه ثيح

 الإ برلاو ًاديع الإ دبعلا نوكي نأ ليحتسي امك :ًاينغ الإ ىلأعتو هناحبس

 .ًابر
 نيدلا بحم هعجار .نيئتداعسلا بابو نيتحهلا قيرط:ةيزوحلا ميق نباآ)

 ةنس ؛ ةئلاشلا ةعسبطلا « ةسيشفشسلسلا ةبتكملا : ةرهاقلا .بيطخلا

 مهمظعأو ةيدوبع مهلمكأ قلخلا لمكأف .(م2 1ص اءما5480 مه

 .نيع ةفرط هنع هئانغتسا مدعو هبر ىلإ هتجاحو هنرورضو هرقفل ادوهش

 ىنأش ىل حلصأ ١ : ملسو هلأو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاسعد نم ناك اذهلو

 ىلإ ىنلكت الو .ديلولا ةءالك ىنألكا . نيع ةفرط ىسفن ىلإ ىنلكت الو هلك

 ىلإ راقتفالا مئاد ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاح وه اذه

 . هللا ىلإ هلاوحأ عيمجب دبعلا هجوت وهو رقفلا ةقيقح حضتنت انه نم هال وم

 . ةقيقحلا ىلع ىلاعت هللا ىلإ ةجاحلاو ؛ ةجاحلا هانعم ةيفوصلا دنع رقفلاو

 ةيعرشلا بادآلا : هللا دبع وبأ نيدلا سمش . ىلبحلا ىسدقملا حلفم نبا)

 ءماقألا /ه١91١ةنس « ةئيدحلا ضايرلا ةيتكم :ضايرلا .ةيعرملا حنملاو

 .( 59”: ص

 ديرملا كلمي الأ هانعم رقفلا سيلو :ءايلوألا راعش مهدنع رقفلا نأ امك

 ءرقف ىف وهو زع ىف ىفوصلا شيعيف « ءىش هكلمي الأ رقفلا امنإو « أئيش
 رثآ رهظي الو وكشب الو ءأئيش دحأ نم هنطابب الو هرهاظب بلطي ال ثيح
 3 .. عنصت ريغ ىف ىنغلا رهظي امثإو «ةقافلا
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 نأ نيملسملاب اوباهأو هدعاوق ةيفوصلا سسآ ىذلا قحلا رقفلا ماقم وهاذه -

 . هتورعب اوكسمتي

 هئاحبس هللاب هلاغشناو ؛ةينوكلا رهاظملا نع بلقلا درجت وه مهدنع رقفلاف

 لكل عطاوقو لغاوش اهنأل كالمألا نع بلقلا ىلختو . هدحو ىلاعتو

 . هرثكأ وأ هتقو لك اهيف ركفيو « اهب قلعتيو , هبلقب اهيلإ نكسي دبع
 . هومحم ميلحلا دبع قيقحت . قالخألاو نئملا فئاطل : ىنارعشلا )

 : ص :م 19195 /ه1195 ةنس « ةيناشثلا ةعبطلا « ركفلا ملاع : ةرهاقلا

 .(١؟؟

 ةعاط دنع ايح كندب نكيل * : هنن دينجلا مامإلا لوق ىنعم ىه هلك اذهو

 . ؛ العو لج هللا ةيصعم دنع ًاتيمو « ىلاعت هللا

 ريقفلا لاح ريغتي الأ ىنعم كالمألا نع درجتلا وه رقفلا ةحص ةمالعو

 . نوكسلا ىف الو ؛ فعضلا ىف الو ةوقلا ىف ال ءاهمدعو بابسألا دوجوب

 هرفنتسي الو اهدوجو هزهي ال . كلاهملا هيف رثؤت الو . جاعزنالا ىفاالو

 رداقلا دبع قيقحت . اياصولا :ىبساحملا ) . كلمي مل نأك كلم نإف . اهمدع

 .(65- 28 :ص ءما319/؟ر/ه59١؟ ةنس ؛ حيبص ةعبطم : ةرهاقلا ء اطع

 ىوس دحأ لك نم اهوحمو بلقلا ىلع ةجاحلا فوقو وه رقفلا :ليق دقو

 تنرلا
 ىف ىشمي ًاريقف ىأر هنأ هنع ىلاسعت هللا يضر ىلع مامإلا نع ىكحبي امتو

 ىلاعت هللا يضر ىلع مامإلا هل لاقف ؛ هيشم ىف رتخبتي وهو ةرصبلا قوس

 كنم لاق ؟ رقفلا ةمالعام : مامإلا هل لاقف . ريقف لاقف ؟ تنآ نم : هنع

 : ةمالع رشع اتنثا ريقفلل كان ىلع مامإلا لاقف .نسحلا ابأ اي ملعلا ذخؤي

 : . هللب ًاقراع نوكي نأ : ىلوألا
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 .هللا رماوأل ًايعارم نوكي نأ : ةيناثلاو

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب اكسمتم نوكي نأ : ةثلاثلاو

 . ةراهط ىلع ًامئاد نوكي نأ : ةسعبارلاو

 . لاح لك ىف ىلاعت هللا نع ًايضار نوكي نأ : ةسماخلاو

 . ىلاعت هللا دنع امب ًادقوم نوكي نأ : ةسداسلاو

 . سانلا ىديأ ىف ام ًاسيآ نوكي نأ : ةعياسلاو

 . ىذألل ًالمحتم نوكي نأ : ةئماثلاو

 . ىلاعت هللا رمأل أردابم نوكي نأ : ةعساتلاو

 . سانلا ىلع اثوفش نوكي نأ : ةرشاعلاو

 . سانلل ًاعضاوتم نوكي نأ : ةرشع ةيداحناو

 . هل ودع ناطيشلا نأ ملعي نأ : ةرشع ةيئاثلاو

 « اودع هوذختاف ودع مكل تاطيشلا ّنِإ 8 : ىلاعت لاق امك

 ١ ةيألا : رطان ةروس :5 (.

 دبعلا بناج نم قلطملا راقتفالا اهيف ققحت ام ىه ةقحلا ةدابعلا : ليق كلذل

 هيلإ رقتفملا ىنغلا وه هدحو هللاو « قحلا بناج نم قلطملا ىتغلاو ٠ نإ لب

 هدحو هللا ىلإ ةقيقحلا ىف راقتقا بابسألا ىلإ راقتفالا .

 ءارقفلا متنأ سانلا اهيأ اي ط : ةبآلا حرس ىف ىبرع نبا لوقي اذهلو
 هّللا ىلإ ١ ىلإ نورقتفي نيذلا مه ءارقفلا .418 : ةيآلا : رطاف ةروس

 نأ ىبأت ةقيقحلا نإف هللا ىمسم وه ءىشلا كلذ نأ ثيح نم ءىش لك
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 ال . رقفلا ىنعم فسلف نم لوأ هنوك ىف دينحلا مامإلا ةيرقبع حضنتو

 مامت ) هدنع وه ىذلا راقتفالا ىنعمب لب .ءىشلا ةيكلم ىف مدعلا ىنعمب

 .( ىنغلا

 ؟ لجو زرع هللا ىلإ راقتفالا مأ « هللاب ءانغتسالا : متأ امهيأ : لئس دقو

 الف ؛ متأ امهيأ لاقي الف ؛ ىلاعت هللاب ىنغلا لمك لجو رع هللا ىلإ راقتفالا

 . ءانغتسالا ححص راقتقالا ححص نمو . رخآلا مامتب الإ امهدحأل مامت

 ىلع لدي ىذلا دينحلا مامإلا دنع رقفلل ىقيقحلا ىنعملا انل حضني انه نمو

 حضوأ امدنع ؛ هقوذ ةحاسو « هركف قمسعو « همالك ةقدو « هرظن دعب

 هللا ىلإ ماتلا رقفلاف . نامزالتم هدنع امهف ؛ رقفلا ١ و 'ىنغلا ١ : ىحلطصم

 . ًاضيأ ةمان ةيرحو قلخلا نع مات ىنغ

 . هب ىنغو قحلل ةلماك ةيدوبع لماكلا رقفلا : لاقي نأ نكمي ىرخأ ةرابعبو

 .(؟ ١9 : ص . ىدادقبلا دينحلا نع تاسارد : ىفطصم دمحم )

 ةلبق هل قبي مل . قئاوعلا نع ضرعملا ؛ قئالعلا نع درجملا ريقفلا وه اذه

 ققحمو . هاوس ءىش لك نع ضرعأ دقو . ىلاعت هللاالإ دصقمالو

 , ثوغلا نيدموبأ : دومحم ميلحلا دبع ) . ؛ هللا الإ هلإ ال :  ةقيقحب

 علا نط

 هنع طقس هرهظأ اذإو ًانيمأ ناك همتك اذإف دبعلا دنع هللا رسرقفلا ناك كلذل

 - .(7؟: ص « ةوتفلا لهأو ةيفوصلاو ةيتمالملا :يفيفع العلا وبأ ).رقفلا مسا
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 مل ناث تقو ىلإ علطت هيف ناك نإف . هتقو رثأ نم قداصلا ريقفلا ليقامك -

 , ىنغلاب لهاجلا سنأي امك مدعلاب سنأي ىذلا وهو . رقفلا مسا قحتسي

 ذخأي ىذلا وهو « رقفلا نم لهاحلا شحوتسي امك ىنغلا نم شحوتسيو

 . رقفلا دنع نوكسلا ىف لثمتن اهب اوصتخا قالخأ ءارقفلل ناك انه نمو

 . حارفألا دنع ةشحولاو ؛ مومهلاب سنألاو :دوجولا دنع بارطضالاو

 . قيدص الإ هيلع ربصي ال ديدش رقفلا بحف

 هلبقتسا ىنغلا بلط نمو «٠ ىنغلا هلبقتسا رقفلا بلط نم : ليق كلذل

 « مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقيإ :ةبيجم نبا ) . هللاب ىنغلا وه ىثغلاو , رقفلا

 5٠١(, ص

 : ناهذألا بلغأ ىلع هضومغو هتسقدل رقفلا ايافخ حيضون ىف ليف دقلو

 هنأ هسفن ىف هداقتعاف ١ هرقف دوهش ءافتناب هرقف نع ريقفلا جرخي نأ دبال

 نأ دبالف ؛ عابطلا ىشحو سيل ريقفلاو « رقفلا دوهش نع هجرخي ريقف

 لذبلاب هسفن حمستو ؛ سند لك نم هردص ملسيو ناسنإ لكل هبلق وفصي

 . راثيولاو

 .( 69 - ه8 : ص شماه . اياصولا : ىبساحملا )

 . ىلاعت هللا ماكحأ ىف سفنلا لاسرإ : لاقف رقفلا نع ميور لئسو

 . هاوس دهاشت ال نأ رقفلا ةقيقح : لوقي ىبرغملا نيدم وبأ ناكو

 .(154 : ص. ١ ج.« يىربكلا تاقبطلا : ىنارعشلا )

 نإو ضراعي الو ًادحأ لأسي ال ىذلاوه دينجلا مامإلا ىري امبسح ريقفلاو

 2 . تكس ضروع
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 ؟ فوصتلاو رقفلا نيب ةقالع كانه له : نآلا لاؤسلاو -

 ىفوصلا نوكي نأ نكميال ذإ؛ فوصتلا سسأ نم ساسأ رقفلا :باوحجلاو

 قرط نم قيرط ةيحانلا هذه نم رقفلاف . رقفلاب ققحتي نأ دعب الإ ايفوص
 . فوصتلا دوجو رقفلا دوجو نم مزلي ال هنأ امك . فوصتلا ىلإ لوصولا

 نوكي نأ ىفوص لكل دبال نكلو ءايفوص رقفلاب ققحتم هلك نوكي نأ الو

 ؟ فوصتلاو دهزلا نيب ةقالع كانه له : ًاضيأ لءاستنو

 . دهزلا ريغو رقفلا ريغ فوصتلا ذإ ؛ عماج ىثعم فوصنتلا : باولاو

 دهزلا ىناعمو رقفلا ىناعمل عماج مسا فوصتلا نإ : لوقن كلذ حيضوتلو

 ولو « ًايفوص ىفوصلا نوكي ال اهنودب تافاضإو فاصوأ ةدايزب نكلو ؛

 . ًاريقف وأ ًادهاز ناك

 وه فوصتلا » : هلوق وهو فوصتلا ىريرجلا هب فرع ام انلمأتام اذإف

 . رقفلاةبترمو دهزلا ةبترم قوف ةبترم ىف

 . فوصتلا ةيادب ىه هفرش عم رقفلا ةياهن نأ نم : ليقام اذه ديؤيو

 فوصملا » : هلوق وهو فوصتلا دينجلا هب فرع ام ًاضيأ انلمأت ام اذإو

 ققحتملا صئاصخ صخأ نأ ائيبت ؛ هب كيبحيو « كنع قحلا كتيمي نأ وه

 ىف أمئاق نوكي ال ثيحب : هبرب ىقبيو . هسفن نع ىتفي نأ وه فوصنلاب
 ةدارإب كلذك نوكي لب وه هتدارإب اهنع ًافرصنم وأ اهل ًاديرم الو ءايشألا

 - . دهازلاو ريقفلا نم لك هيلع امل فلاخم اذهو .هللا
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 وأ . اهل ناديريو , امهيسفنب ءايشألا ىف ناموقي امنإ دهازلاو ريققلاف -

 نع ناردصيو « دهزلاو رقفلاب امهيسفن ناذخأيو ءامهتدارإب اهنع نافرصني
 نع ناف ىفنوصلا نأ نيح ىف « دهزلا وأ رقفلا ىلإ امهعفدت ةيسفن عفاود
 . هبر ذارم هينعي ام ردقب هسفن دارم هينعي ال ءهريبدتو هتدارإل طنتسم هسفن

 نع ردصيام ردقب ةيدرفلا هتدارإ نع هلاعفأو هلاوحأ ىف ردصي الو

 . ةيهلإلا ةثيشملا تايضتقم

 ةيفصتلا مئاد ناك نم هنأب ىفوصلا فرع ذإ ىدرورهسلا هنيب ام اذهو

 هللا ىلإ هراقتفا ماودب ةيفصتتلا هذه ىلع ًانيعتسم سفنلا بوش نع بلقلل

 . هسسفن ىلع هبلقب مئاقو , هبلق ىلع هبرب مئاق وهف ىلاعت
 ايوطنم ناك نإو : دهزلاو رقفلا نم ىقرأ فوصتلا نأ نيبتن انه نمو

 ىلإ لخدملا ةباثمب دهزلاو رقفلا نأ ًاضيأ نيبتنو . امهيلإ ًادنتسمو . امهيلع
 لاوحألاب ققحتلل ةيناسنإلا سفنلا دهمي ىذلا ديهمتلا وأ فوصتلا باوبأ

 . فوصتلا ماوق ىه ىتلا ةقداصلا ةيبلقلا تاحفنلاو « ةقرشملا ةيحورلا

 . ةقيقحلا فشك ىلإ ىفوصلا ليبسو

 ةئيهلا : ةرهاقلا ء مالسإلا ىف ةيحورلا ةايحلا : ىملح ىفطصم دمحم )

 31١-"1١(. 7 :ص م1984 /ه54١+ 4 ةنس « باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 ءراقتفالاو رقفلاب كسمتلا : لاصخ ثالث ىلع ًاينبم فوصتلا ناك كلذل

 . رايتخالاو ضرعتلا كرتو ء راثيإلاو لذبلاب ققحتلاو
 (48 : ص « مالسإلا ىف ةيحورلا ةروثلا . فوصتلا : ىفيفع العلا وبأآ )

 « ريقفلا اهيلع نوكي ىتلا لاحلا وه رقفلا نأ راقتفالاو رقفلا نيب قرفلاف

 اهيف رعشي ىتلا لاحلا وه راقتفالاو ؛ هريغ هكلمي ام اهيف مدعي لاح وهو

 - . هيلع هدامتعاو هبر ىلإ هجايتحاب
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 . ةيهلإلا ةدارولا قيرط ىف فوقولا مدع : رايتخالاو ضرعتلا كرت ىنعمو -

 . ناسنإلا ىلإ رايتخالا ةبسن مدعو

 ليس مدع ىف سارتلاو بهذلا نيقداصلا ءارقفلا دنع ىواسست انه نمو

 . ىلاعت هللا عم مهل كلم ال مهنأل « هيلع بهذلا حيجرت ريغ نم هيلإ بلقلا

 . نيرادلا ىف هكلم ىف نونكسيو مهديس لام نم نوسبلبو نولكأي مهف

 مل هيلإ نوكرلاو هللاب لاغشنالاف «٠ هريغي ال ؛ ىلاعت هللاب لاغشنالا وه رقفلاو

 مغر نورعشي مهنإف ١ ىلاعت هللاب نيفراعلا رقف وه اذهو « ريغتي ملو لزي
 ماودلا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ نورقتفم مهنأ هاجو لام نم نوكلمي ام

 ىنغتسي ال نأ وه : باجأف ؟ قداصلا ريشفلا نع دينحلا لثس دقلو .

 .ءىش لك هب ىنغتسيو ١ ءىشب

 ( ادب ناك امب اونغتسا مهنإ ١ : لوقي ذإ ةدهاشملا دنع رقفلا لاوز رسسفب امك

 .(865 :ص . لاوحألاو تاماقملا : ىفطصم دمحم ) .؛ ةقافلا نع اوجرخف

 دقف «هريغب نروفق اذإ ةزعلا ةمق ىف ىضارلا ريقفلا ةروص كلذك رسفيو

 ةمسق وه هللاب ىنغلا نأل «. ىضارلا ريقفلا : لاقف ؟ سانلا رزعأ نم : لثس

 . هللاب ماتلا ىنغلاوه لماكلا رققلاو . هيلإ رققلا ةمقلا نوك عم « هب ةزعلا

 اهنع لوزت ءانفلا ةقيقحب هللا اهزعأ ىتلا سفنلا ؛ : دينحلا مامإلا لوقي كلذل

 .1 تاقافلا تاقفاوم

 :لاق ثيح « ءانفلا لهأ ءالب فصول ضرعي امدنع هقاسام كلذ قوفو

 . ًاملع ةوسك لك ىف اهل عقرو «أمتأم متأم لك نم هيلإ اهشطع اهل ماقأ :

 مئادلا روعشلا ىأ . دهجلا لامتحا ةيؤر اهيلع ددجيو . رقفلا معط اهقيذي
 . هللا ىلإ رقفلاب لاوحألا لك يف

 - ؛ مهل نيطلا ركذ ىف مهبياعم هدابعل فشك هللا نإ ١ : اضيأ لوقيو
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 ٠ مهبلقت ىف مهزجع ىلع مهدهشأ « ةقطنلا ركذب مهريداقم فرعو
 .لاح لك ىف هيلإ مهتقاف اوفرعيل
 ىوس دينجلا دنع ىنعت ىتلا ةلماكلا ةيدوبعلا ىلإ رقفلا ىنعم لوحتي اذكهو

 لاحلا ىهو « قاثيملا ذخأ ءانثأ هيلع ناك امل هباشم لأاحب روعشلا ىلإ دوعلا

 دحأ ىهو «4 ءانفلا :  ةركف اهئوض ىلع رسفيب نأ ًامئاد هل ولحي ىتلا

 . لوألا حاتفملا نكت مل نإ بهذم حيتافم
 ءي م 1

 اهيأ اي # : ىلاعت هلوق ىف ةمزاللا ةقبسقحلا ىلإ ريشي لاح ىأ ىلع دينحلاو

 « ديمحلا ىلا وه هّللاو هللا ىلإ ءارقفلا متنأ سائلا
 . 4١8 : ةيآلا :رطاف ةروس »

 نانوكي دق كلملا وأ ىنغلا نآل ٠ ءايلوألا راعش ةيفوصلا دنع رقفلا ماقمو

 ال نأ ةيفوصلا دنع رقفلا سيلو « هللاب هلاغتشا نيبو ديرملا نيب لوحي ًاباجح
 ىنمغ ىف ىفوصلا شيعيف ٠ ءىش هكلمي الأ رقفلا امنإو ًائيش ديرملا كلمي

 وكشي الو « ًائيش دحأ نم هنطابب الو هرهاظب بلطي ال ثيح ءرقف ىف وهو

 . (8ا/ : ص . عمللا

 اهيف دكؤي ىتلأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىردنكسلا هللا ءاطع نبا تائاغتسا نمو
 . هللا ىلإ رقفلاب هلسوت مغر بنذ رقفلاب دادتعالا نأ ىف ىنسلا ىلذاشلا هبهذم

 .هللا لدعي الإ رهظت ال ئواسملاو , هللا لضفب الإ رهظت ال نساحملا نأو

 ع ا ,

 . ' ؟ كيلإ لصب
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 . (*!ةيفوصلاب مهسضنأ اومس نامزلا اذه ىف

 نوكت ثيحب ؛ .ءىش اهنم كل نوكي الو كسفنل 2 نوكت ال نأ رقفلا ةقيقحف 5 >>

 . رقفلل فانم ءانغتساو كلم مثف كسفنل تنك اذإو هلل كلك

 رشف : ناينعم هل ةيفوصلا دنع رقفلا نأ ماقملا اذه ىف حضون نأ دميرنو

 : ىونعم رقثو . ىدام

 . هتاذ ىف ًايبحم سيل وهو ؛ ةجاحلا وأ دقفلا وهو : ىدام لارفعصلا

 سيل وهو « ةيفوصلا ىدل بحتسملا 2 ا رشفلا وهو :ىونعملا رفصلا

 عتمتيو لام نم كلمي ام مغرب ناسنإلا روعش وه لي . ةجاحلاو دقفلا ىنعمب

 . هللا نع ىتغ هل سيل هنأل « ماودلا ىلع ىلاعت هللا ىلإ هرقفب ءهاج نم هب

 ققحتي ىذلا وه ىلذاشلا ىري اهبسح قداصلا ناسنإلاف اذه ىلعو

 فاصوأ نم اهنأ فرعيو « ةلذلاو زجعلاو فعضلاو رقفلا فاصوأب
 ةردقلاو ىتغلا نم ىلاعت هفناصوأل ًارظان اهيلع سلجيف : ةيدوبعلا
 : هسفن ةقيقح ملعي كلذبو ٠ ةيبوبرلا فاصوأ نم اهنأ فرعيو ءةرعلاو

 نأ نم قدأ اهتاحلخو بولقلا رارسأو . بولقلاب لصتي : فوصتلا (*)
 كولسو لمع فوصتلا نأ هتروطخل ردصمو ١ ثحاب وأ بتاك لكل رهظت

 فلتخي وهو : ظفحبي ًامالك وأ : ًارقت ابتك سيلو « ةدباكمو ةدهاحمو

 ىف فلتخي امر لب ء رخآ ىلإ صخش نمو , ىرخأ ىلإ ةقئاط نم
 . هيلع تادراولا بسح رخآل تقو نم هسفن صخشلا

 اوكلاس ناك اذإو .مهسفنأ اوملظي وأ موقلا اوملظب ال ىتح قيرطلا

 - ١(. : ص « ةيتمالملا لوصأ : ىملسلا
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 ديعتست امنإو « مهدبعتست ال ايندلا نأ وه مهريغو ةيفوصلا نيب قرفلاو ٍِ

 مزاني ال ىأ ؛4 عزاستلا مدع : هجهنم لصأ ىف ىفوصصلاو مهرسيسغ
 ال فراعلا ىفوصلاو . لدجلاب مهرهق لواحي الو ١ ىأرلا نيرخآلا

 ١١(. : ص . مظعألا رسلا : دومحم ىفطصم ) هللا الإ هجوت امثيح ىري

 عطقو عوجلا نع ذْخأ نكلو. لاقلاو لبقلا نع ذمخأ سيل فوصنلا نأ امك

 ملعلا نإف « ققرلاب هئادباو ملعلاب ريقفلا ءادتبالو « تانسحتسملاو تافولأملا

 ١55( : ص « بيغلا حوتف : رداقلا دبع ؛ ىناليحلا ) هسنؤي قفرلاو هشحوي

 هيف ىفكيو « ةساردلا هيف ىفكت ًاملع سيل فوصتلا نإ :لوقن كلذل

 ميلخلا دبع ) لمسعو , كولسو ؛ ةسرامئب هنكلو « بتكلا ىف ثحبلا

 :؛ ( "إال :ص . ثوغلا نيدم وبأ : دومحم

 ملعلاف ؛ ةبهوم هرخأو ء لمع هطسوأو ء ملع فوصتلا لوأ : ليق دقو

 لمألا ةياغ غلبت ةيهوملاو ؛ بولطملا ىلع نيعي لمعلاو « دارملا نع ففشكي

 . (5-119 نص . ةيفوصلا ةفسلفلا : دومحسم رداقلا ديع )

 ةياهنلا نوكتو « ةيهقف ةيادب نوكت امنإ ةيفوصلا ةيادب نأ هبنن نأ ىغبني انهو
 ؛ثيدحلا باحصأو ءاهقفلا غلبم ةيفوصلا نم غلبي مل نمو « ةيفوص ةياهن

 . نيلماعلا ىلإ لئاسملا نم هل عقو اميف عجري هب اوطاحأ امب املع طحب ملو

 ةقرافمو « ةيربلا ةقفاوم نع بلقل ةَلا ةيفصت : وه فوسبعتلا ؛ : ديننطلا لوقيو

 ء ةيسفنلا ىواعدلا ةبناحمو « ةيرشبلا تاغصلا دامحإو « ةيعيبطلا قالخألا

 وهام لامعتساو . ةيقيقحلا مولعلاب قلعتلاو « ةيناحورلا تافصلا ةلزانمو

 تيفو ا

 . ةعيرشلا ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا
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 اهلك ةريثك رومأ ىلع لمتشا فوصتلل عنام عماج فيرعت اذه نأ كش ال -

 قوذلا ةحاس ىلإ انب جرع امدنع دينجلا مامإلا انل هلجس ةعيرشلا ىلع ةينبم
 .ةدانيع

 امب هللا ماكحأيو هللاب ءاملعلا مه ١ : لوقيف نيفوصتملا نع ىسوطلا انثدحيو

 . اوققحت امب نودجاولا ؛ لجو رع هللا مهلمعتسا امب نوققحتملا , هللا مهملع

 . دجو امب ىنق دق دجاو لك نأل اودجو امب نونافلا

 .( ا/ : ص . عمللا : ىسوطلا )

 : ةبوجأ ةثالث فوصتلا ىف ىف مهضعب لاقو

 لامعتساو رادكألا نم بولقلا ةيفصت وهو : ملعلا طرشب باوج )1

 . ةعيرشلا ىف : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا عابتاو « ةقيلخلا عم قلخلا

 تاغصلا قر نم جورخلاو قلقلا مدع وهو : ةقيقحلا ناسلب باوج 03

 : تاومسلا قلاخب ءانغتسالاو

 نم مهافصو . مهتافص نع ءافصلاب مهافصأ : قحلا ناسلب باوج و

 نأ مهفن نأ بجي نكل ء ىقوصلاوه فراعلا نإ : لوقلا نكمي انه نم

 ناك اذإ افراع ريصي ىتح كلسي ىفوصلاف . ىفوصلا ةياهن وه فراعلا

 ةدملا ىف لصي فراعلا نأب دارملاو « نافرعلا ةبتر ىلإ لوصولل دادعتسا هيدل

 ريغ « ريغلاب دارملاو « ةليوط نينس ىف هريغ هيلإ لصبالام ىلإ ةريصقلا
 . دابعلا نم ةفرعملا قيرط كلاسلا

 . كلذك ةفرعملا ىلاإإ كلاسلا ريسي ىذلا كلاسلا ىفوصلاب دارملاو

 - 068١١(. ص شماه . فيرسثلا بملاب فيرعتلا ةيضور : بيطخلا نبا )
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 . ىقحتن هتياهنو «٠ قلخت هتيادب ففوصتلا : لبق دقو

 ؟ هتياهن امو ء« فوصتلا ءدب ام : ىلبشلا لئس املو

 .هللا ديحعوت : هتياهنو . لجو زع هللا ةفرعم : هؤدب : لاقف

 لك هيف ىقتلت فوصتلل دحاو فيرعت ةغايص نيثحابلا ىضعب لواح دقو

 .دوجوو دقف هرهوجو هساسأ ىف فوصتلا نإ : لاقف ةيفوصلا تافيرعت

 ةيصخشلا تاذلا نع ءانف ىأ « هللا ىفو هللاب هل دوجوو . ديعلا ةينآل دقف

 . هللا ىف ءاقبو اهراثآو اهفاصوأو

 ( 4١ : ص . ةيحورلا ةروثلا : فوصتلا : ىفيفع العلا وبأ )

 . فوصتلا ىف كيلع داز قالخألا ىف كيلع

 . قالخألاب اعتمتم قحلا قيرط ىلإ كلاسلا نوكي نأ رمألا ةيادب لعجو
 . فوصتلا باب ىلإ لوخدلل ىساسألا لخدملا قالخألا لعجو

 . ةيهلإلا قالخألاب قلختلا وه فوصتلا : ليق امك

 نكمي هيلعو . فوصتلاو قالخألا نيب ةقيثولا ةقالعلا انل حضني اذكه

 . ةيمالسإلا قالخألا ىلع ىنبم ىمالسإلا فوصتلا نأ لوقلا

 . ةيبوبرلا ماكحأ ىلإ اهدرو ةيدوبعلا ىلع سفنلا بيردت فوصتلا نأ امك

 رظنلاو « ةيرشبلا نم جورخلاو « ةيدويعلا ىف سفنلا حرط : ىرخأ ةرابعب وأ

 : ص « ىلذاسثلا نسحلا وبأ : دومحسم ميلحخلا دبع ) ةيلكلاب قحلا ىلإ

 2 فلاح
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 هام سسسسس 6١0 كك

 ماعنألا نم لضأ مهو ىربكلا (*7 ةيالوثا اوعداو

 نمو ؛ لصاولا اهلاني ىتلا بتارملا مهأو لوأ نم ةيالولا دعت : كيالولا ( *)

 وأ ءابتجالاب هللا نم ىنأت ةوبنلاك ىهو : ىلاعت هللا نم ةبرقلا ىه ةيالولاف

 نأ ىف لثمتيو . ةيالولاو ةوبنلا نيب ايرذج افالتخا كانه نأ الإ لضفتلا

 لجأ ةلاسرلاف ٠ نيلسرملا الإ اهنم لضفأ كانه سيلو ةجردلا مامت ىه ةوبنلا

 . ةوبنلا نم

 ( 5-0: ص٠ ءايلوألا ملع : ىذمرتلا )

 .. داهتجالا نم ىلعأ وه ةيالولا ماقم : ىبرع نبا لوقيو
 ( ١7148 : ص « ىبرع نبا دنع ةيحورلا : ىضار ليلحلا دبع ىلع )

 ةنسلاو نآرقلا ذاختا ىف هنأشك ميركلا نآرقلا عم ىرتستلا لهس قسانتيو

 . ؛ ةقفاوملا ىلع هلامعأ تلاوت نم ىلولا ؛ : لوقيف هل أمامإ

 ىلعأو . هحراوج هللا ىلوتف ىلاعت هلل هبلق ملسأ نم وه ىلولا : لاق امك

 . ةيقيدصلا ةجرد ىه ةيالولا ةجرد

 حيبستلاب مهسافنأ اودع نيذلا مه نوقيدصلا : لاقف لهس اهنع لئس دقلو

 « اقدص مهلعفو مهلوق راصف ٠ ساوحلاو . حراوجلا اوظفحو . سيدقتلاو

 دعقم ىلإ مهعجرمو . قدصلاب اهنع اهجورخسو ءايشألا ىف مهلوخد راصو

 ةنس . بعسثلا راد : ةرهاقلا . ىرتستلا لهس : دومحم ميلحلا دبع )

 :١١8(. ص ءم4 /ها +4

 ملو « نايصعلا نم هظفحو : هرمأ ىلاعتو هناحيس قحلا ىلوت نم ىلولاف
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 هديروديبو ووو ووو د ويد د زو وو يوي يدور وهدي وو ويد ن1 و نود ود يو ومو وهده هن دوف

 .( 59 : ص « ةيفوصلا تاحالطصا : يناشاكلا ) - -

 .(193 : ةيآلا : فارعألا ةروس ١4 نيحلاصلا ىّلوتي وهو 7: ىلاعت لاق

 نمو « نايصع اهللختي نأ ريغ نم هتعاط تلاوت نم وه ىلولا : ليق دقو
 بسحب هئافصو هللاب فراعلا وه ىلولاو ء هلاضفأو هللا ناسحإ هيلع ىلاوتي

 نع ضرسعملا ؛ ىصامملا بنتجملا . تاعاطلا ىلع بظاوملا . نكميبام

 . تاوهشلاو تاذللا ىف كامهنالا

 دي ىلع الإ ةيرظنك دكأنت مل ةيالولا ةركف نأ ماقملا اذه ىف ركذلاب ريدحلاو

 ءامسأ نم كلذ نيبت امك هتفسلف روحم اهلمج ىذلا ىذمرتلا ميكحلا

 . « ءايلوألا متخل » و ؛ ءايلوألا ةريس ١ و « ؟ ءايلوألا ملع ” : ىهو هبتك

 ىلع ازكترم هفوصت ءاج نأ ىلإ ةيالولاب مامتهالا اذه هب ىدأ ثيح

 : ىلي اميف اهزاججيإ نكمي . ةيالولا ىف ةلماكتم ةيزظن
 . ىلاعتو هناحبس هللا نم ةبرقلا ىه ةيالولا . )١(

 اهصئاصخ لكب مهنطاب ىف ةيالولا نولمحي نيلسرملاو ءايبنألا (؟)

 . ةلاسرلاو ةوينلاو ىحولا نم هب اوزاتما أم ىلع ةوالع اهتالهؤمو

 . ايبن ىلو لك سيلو ؛ ىلو ىبن لكف !ذهلو

 ميدقت . ةيفسلفلاو ةيفوصلا ىذمرتلا ءارأو ءايلوألا ملع : ىذمرتلا )

 ةنس « ةثيدعلا ةيرحلا ةبتكم : ةرهاقلا . فطل رصن ىماس قيقحتو ةساردو

 .(8580-85 1: ضصاءم19898 ه1

 ةقيقحلا ناهجو امهنأكو ةيفوصلا ةفرعملاو ةيالولا نيب ىذمرتلا طبر دقلو

 . قحلا يفوصلا قيرطلا ىه ةدحاو

 - ريسي يذلا وه ىقيقحلا ىلولا : ددصلا اذه ىف زارخلا لاوقأ نمو
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 . جوزتيو « قاوسألا ىف عيببو ىرتشيو ء مهعم مانيو لكأيو ٠ سانلا نيب 23
 . ةدحاو ةظح هللا ىسنيالو مهسلاجم ىف سانلا عم كرتشيو

 . ناردب دمحم ةمجرت « نايدألا رصع « ةراضحلا ةصق : تنارويد لو )

 . م1914 ةنس . ةثلانلا ةعبطلا ء رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل : ةرهاقلا

 . ( 5١7 : ص . 7١ج « عيارلا دلجملا نم ىناثلا ءزجلا

 ةبحم ىف هئاتفو هعروو هتسادق لضفب هللا نم برقلا ماقم ىلإ هلوصول

 . هبر

 ًافصنم هسفنب قحلا ىلإ لوصولل اهيف ىقري ةيحور ةبرجتو ملع هل ىلولاف
 هدوجو نع ىنافلا وهف « ةينابرلا قالخألاب ًاقلختمو ةيهلإلا فاصوألاب
 2( ١١1 : ص . ةلاسرلا : ىريشقلا ) . قحاب ىقابلا

 لامكل ةياهنالو هب ءاقبلاو قحلا ىف دبعلا ءانف نع ةرابع ةيالولاف انه نمو

 . ةيهانتم ريغ ةيالولا بتارمف « ةيالولا

 , ( 7511 : ص . لوصولا ليهستل لوصألا بيرقت : نالحد ديسلا )

 ىف مهئاقبب مهلاوحأ ىف اونف امنإ مهئانف ىف ءايلوألا نأ ىلإ صلخن مث نمو
 مهسوفن عم مهل نكي ملف « ةيالولا راونأ مهيلع تلاوتف مهكلام ةدهاشم
 . هللا ىف نوباحتملا مهو : ارارق هللا ريغ دححاو عمالو « ارابخأ

 كلذو . هسفن نع ءانفلا دنع قحلاب دبعلا مايمق ىه ةيالولا : لوقلا نكميو

 ِح . نيكمتلاو برقلا ماقم هغلبي ىتح هايإ ىحلا ىلونب
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 : ةرهاقلا . بهذلا تارذش : ىحلادبع حالفلا وبأ . يلبنحلا دامعلا نبا ) -

 .(197: ص اح ءاها٠7* ةئس , ىسدقلا ةبتكم

 . ًاقلعتو ًاققحتو ًاقلخت هديبعل وهف « ىلاعت هلل قاب مسا ىلولاو

 ديعلا ىلع قلطي هنكل « ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا ىلولا نإ : انلق امكو

 . اهماقم ىلإ لصوو ةيالولا تافص هيف تلمتكا اذإ اضيأ

 : ةرهاقلا . ىفيقع العلا وبأ قيلعتو قيقحت . مكحلا صوصف : ىبرع نبا )

 ء1ج 2 م1547 /ه1154 ةنس « ىبلحلا ةعبطم . ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد

 .( 07” : ص

 نم رذع لوبقو «؛ مهناسل فطل : ىهو اهب نوفرعي تامالع ءايلوأللو

 لوصولاو ؛ هركذب ذذلتلا هئايلوأ حاورأل لجع ىلاعت هللا نإ : زارخلا لوقي

 رك 1 ا را

 . نيينايرلا شيع رع مهحاورأ

 هرخدا ايندلا ىفابارش هلل نإ ! : لاق هنأ اهلجس ىتلا ىماطسبلا عئاور نمو

 اذإف + هتمارك ربانم ىلع هتبحم ناديم ىف هءايلوأ هيقسيل هتيبوبر نونكم ىف

 . اوراط اوشاع اذإف ءاوشاع اوساط اذإف ءاوشاط اويرط اذإف ءاوبرط اوبرش

 كيلم دنع قدص دعقم ىف مهف ؛ اولصتا اولصو اذإف ءاولصو اوراط اذإف

 . ردتقم

 .ء ١ج ؛ سئافتلا بختنمو سلاجملا ةهزن : ىروفصلا نمحرلا دبع )

 ص : 8١ ( 1 -
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 مهضعب لضفي ءايلوألا كلذكف . مهتاماقم ىف نولضافتي ءايبنآلا ناك املو -

 ,(7*17 ؛ ص « رارسألا ةرد : غابصلا نبا ) . ىبنلا نم هثرإ ردق ىلع اضعب

 ثيدحلا ىلإ ًادانتسا مهمولع ىف ءايبنألل ةثارو ةيلذاشلا دنع ةيالولا دعتو
 . ٠ ءايبنألا ةئرو ءاملعلا ٠ : فيرشلا

 وأ . هتاوهش نم ةوسهش هعمو هللا ىلإ ىلولا لصي نل : ىلذاشلا لاق انه نم

 كلذو هدبع ىلاعت هللا ىلخ ولف « هتارايتخا نم رايتخا وأ « هتاريبدت نم ريبدت

 رهظي نأب هل كلذ ىلوت هدبع لوصو هللا دارأ اذإ نكلو . ًأدبأ هيلإ لصي مل
 , هنع هتوعنو هدبع تافص بيغي ام ةيسدقلا هتوعنو ةيلعلا هتافص نم هل

 : ةرهاقلا . ىواقرشلا هللا دبع حرش مكحلا : ىردنكسلا هللا ءاطع نبا )

 .( 17/7 : صا م191/+ /ها٠179+ ةنس « حيبص ةعبطم

 هللا عم دهشي الف ءىش لك نع ىتفي ىلو ” : رخأ نطوم ىف ىلذاشلا لوقيو
 . ءىش لك ىف ىلاعن هللا دهشيف ءىش لك ىف ىقبي ىلوو « ءىش ىلاعت
 : ص , 89 : ص « نثملا فشاطل : ىردنكسلا هللا ءاطع نبا ) . متآ اذهو

96). 

 . ةعيرشلا ماكحأب فراعلا لقعلا ىه ةفيطللا كلتو . فيلكتلا اهيلع بترتي

 . باقعلاو باوثلا بترتي هيلعو

 عطقنت ىتح « ىلاعن هللا ىلإ ىلولا لصي نل : : الئاق هذاتسأ ىسرملا عباتيو
 . ؟ىلاعت هللا ىلإ لوصولا ةرهش هنع

 ةعبطلا ء. بعسشلا راد : ةرهاقلا . ىسرملا سابعلا وبأ : دومحم ميلحلادبع )

 . ( 47 : ص « م1919/7 /ه8417١ ةنس « ةيناثلا
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 ةيلغل للم عاطقناال بدأ عاطقنا ىأ : لوقيف ىنارعشلا كلذ رسقيو

 . هبلق ىلع ضيوفتلا
 ؟ هللايلو نوكت نأ بحتأ : لجرل لاق هنأ مهدأ نب ميهاربإ اياصو نمو
 هلل كاسفن غرفو « ةرخآلاو ايندلا نم ءىش ىف بغرتال : لاقف ١ معن :لاقف

 لوغشم دبع ىلولاف . كيلاويو كيلع لبقيل هيلع كهجوب لبقأو « ىلاعت

 . هقطلو هلضف نم هألوتي ىتح هللاب

 ةينادرفلا راد لخديو بححلا هنع عفري : يناليحلا ىري امبسح ىلولاف

 ىقب ةمظعلاو لالجلا ىلع هرصب عقو اذإف . ةمظعلاو لالجلا هنع فشكتيو

 هايندو هتكرحو هتوقو هلوح نعو ىتافص نعو هسفن نعايناف وه الب

 الياق اقاتشم ىلولا حبصي نأ دصقي . ايفاص ءولمب ءانإك ريصبف هارخأو

 ءايحإ راد : ةرهاقلا . قحلا قيرط ىبلاطل ةينغلا : رداقلا دبع « ىناليخلا )

 .( 151 : صا. اج م1905 /ه1ا/8 ةنس « ةيبرعلا بتكلا

 هلل اهنأ لصألا نإف « هقيفوتو ىلاعت هللا لضفب ةطبترم ةيالولا تناك املو

 . هلل ةيالولاف ؛ ىلويوأ ىلاوي ىذلا

 ؛ ماوسعلل ةمحرلا ةيالو : نيفراعلا دحأ لاق ةيالولا ماسقأ نع امأ

 ةيالوبف ؛ صاوخلا صاونخل ةبحملا ةيالوو « صاوخلل ةرصتنلا ةبالوو

 ةرخآلا ىفو ةعيرشلا ةماقإل مهقفوي ايندلا ةايحلا ىف ماوعلل ةمحرلا

 مهطلسي اينذلا ةايحلا ىف صاوخلل ةرصنلا ةيالوبو « ةنجلاب مهيزاجي

 ةاكرم اهولعجيل . ءوسلاب ةرامألا مهسفن وهو « مهودع ىدعأ ىلع

 :هبذصحي ةرخآلا ىفو.ةئيندلا اهفاصوأو ةميمذلا اهقالخأ نم

 . « 5م: ةيآلا :رجفلا ةروس ١ 4 ةيضرم ةيضار كبر ْئَلِإ ىعجرا »
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 باوبأ مهيلع حتفي ايندلا ةايحلا ىف « صاوخلا صاوخل ةيحملا ةيالوبو -

 تابرقلا لهأ نم مهلعجي ةرخآلا ىفو « تافشاكملاو تادهاسملا

 . تانياعملاو

 .( :7١5 ص . لوصألا بيرقت : نالحد ديسلا )

 نيتبترسم ىف ةيفوصلا نمم نيلصاولا فئاوط فلتخم عمج نكمملا نمو

 . ؛ ةيبطقلاو ةيالولا ١ : امه نيتلماش

 . ىقرتلا باحصأ اهلانيو ىرغص ةيالو ىلإ مسقنت ةبالولاو

 . بذحلا باحصأ اهلاثيو ىربك ةيالو : ىرخألاو

 . ناسحاإلا ماشم امه نيستيالولا انلكو

 , نيولتلا : ىلوألا ةجردلا : رايسلل ةشلاشلا ةجردلا ىف مدت امإ ةيالولاو

 . نيوكتلا: ةثلاثلا ةجردلاو ١ نيكمتلا هيناثلا ةحردلاو

 يف ةلاملا نع ءانفلا مث « ةلاحلا مث ؛ ملعلا : ىلوألا ةجردلا : لوقن وأ

 لولا

 ءانقلا مث « ىناعملا ةدهاشم مث .روصلا ةدهاشم : ىلوألا ةجردلا لوقن وأ

 . ىناعم لا ىنعم ىف ىناعملا نع

 . ديحوتلا مث , ديرفتلا مث ؛ ديرجتلا : لوقن وأ

 قوقل نع ىديوشلا وسلا وقنا لع ونرالا
 . ءانف : نيقيلا نيعو « ةلاح : نيقيلا قحو ء بستكم : نيقيلا ملعف

 . ةدوبعلا مث « ةيدوبعلا مث « ةدابعلا ! لوقن وأ

 0 . قحلا ىف و ءانفلا مث : .دبعلل قحلا لوبق مث ء دبعلا بلط : لوقن وأ
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 ءانفلا مث « قئاقحلاب فاصتالا مث « قئالعلا عطق : جالحلا لاق امك : لوقنوأ

 . قئاقحلا قح ىف قئاقحلا نع
 . ةيرحلا مث « ةيدوبعلا مث « دبعتلا : لوقن وأ

 . روكذملا ىف قارغتسالا مث . ركذلا مث ء ركذتلا : لوقن وأ

 . بيغ مث « ةراشإ مث ؛ ةرابع : لوقن وأ

 . راضحإ مث « ةبيغ مث ءروضح : لوقنوأ

 . داهشإ مث « ةبيغ مث ء دوهش : لوقنوأ

 . ىلوتلا مث ١ ىلجتلا مث ١ ىلختلا : لوقن وأ

 نم دادمتسالا ىف مهتردقمل اعبت مهتاجرد ىف ءايلوألا توافتيو

 . سأكلا ةيؤر نم اوركس نيذلا مه ةماعلا ةيالولا لهأف ةينابرلا فراعملا

 نم لمكلا امأ « نيتفشر وأ ةفشر اوقشر نيذلا ةيناثلا ةفئاطلا مهتعبتو

 ذخآلاو ؛ هب ملعلاو , هنع مهفلا باب مهل هللا حتف مهنإف ىلاعت هللا ءايلوأ

 قطان لك ةقيقح نع مهل فشك و « مولعلا نئازخ نم اونكمتف دف ع. هنم

 . هللاب هللا نع نومهقيو هللا نع نوذخأي اوراصف موهومو

 : ةرهاقلا . نمحرلا ساقنأ نم نافرعلا سئافن : ىلذاشلا افو دمحم )

 مقر « تعلط فوصن ء 11917 مقر تحن ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم

 .75(2: ص ا ء(نإ

 ىهلإلا ملعلا نم لهنلا ىلع ةردقلا ىلولا حنم املكف وحنلا اذه ىلعو

 . برقلا نيعم نم دْخأو هللا نم برق املك

 ضعي ىلاعتو هلاحبس قحلا اهب صتخا ةينابر ةبه ىه ةيالولا تناك املو

 - قلخلا مسقي ةبيجع نبا ىرن كلذل « اهيلإ ليبسلا مهل رسيف « هدابع
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 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةئاسرلا هذه ىف رظان لكل حضتيس امك

 : امهو اهنأشي نيمسق ىلإ -

 حتف كلذل « هتيالو لهأ نم مهلعجو . هتبحمب ىلاعت هللا هصتخا مسسق )١(

 نيذلا نافرعلاو ةيالولا لهأ مه ءالؤهو « هتردق رارسأب هنع مهبجحي ملو

 . نايعلاو دوهشلا ىلإ نولصي

 مهلعجو « هتمدخل ىلاعت قحلا مهماقأ دقف قلخلا نم رخآلا مسقلا امأ (؟)

 رون مهنع بيغو « مهولا باجح مهيلع لذسأ ثيح هتمكح لهأ نم
 اودهشي ملو . روشقلا رهاوظ عم اوفقو دقف مث نمو ء مهفلاو ملعلا
 . ناهربلاو ليلدلا ىلع مهدامتعال هروهظ ةدش مغر . رونلا نطاوب

 . ( 530: ص ؛ مكحلا حرش ىف ممسهلا ظاقيإ : ةبيجع نبا )

 ةيالولا نم نيعون نيب زيمي ةبيجع نبأ ىرن قلخلا نم نيمسقلا نيذهل اعبتو
 : أمه

 رومألاب قلعتتو قرفلا ةهج نم ىتأت ىتلا ىهو : ةمئادلا ريغ ةيالولا-١

 . ةيويندلا

 ىتغلاو زعلا ىهو « عمجلا ةهج نم ىنأت ىتلا ىهو : ةمئادلا ةيالولا -”

 . هاوس نع ةييغلاو . ىلاعت هتفرعمو « هللاب

 ىهو « ديسبال رعو « ذظفنيال فرش ىهف . عطقتتال ةيالولا هذه نأ كشالو

  هلجأ نم ناسنإلا ىعسي نأ بحجيام

 صضعبب فصتنا دق نوكي نأ ةمئادلا ةيالولا كلت كلاسلا لاني ىكل دبالو

 : اهنمو اهل هلهؤت ىتلا تامسلا
 - قلعتلا مدعب ىلاعت هعم ريبدتلا طاسقسإو ؛ هللا ىلع لكوتلا مامت ١
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 (*) ركذلا حتفتسي نأبرصاقلا هخيش هل نذأ نم لكراصف

 . هل نذأي ملوأ سائلا نقلي نأ هل نذأوأ ةعامجب

 ىلع الإ اجاتحم نوكبال نأ لماكلا ىلولا فاصوأ نم نأل سفنلا ظوظحب -

 الإ دارم هل نوكيال نأ ىنعمب ٠ تقولا ىف هيف ىلاعت قحلا هميقب ىذلا لاحلا

 . كلذ ريغ هسفن ىهتشتالو ةيهلإلا ةردقلا رصنع نع زربيام

 كرتيو ذلخأي اميف هللاب هنأل ؛ ءاوس هدنع اهلك ظوظحلاو قوقحلا نوكت نأ '

 هللاب لمعلافق . باوثلا ءاجر لل لمعي ىذلا نع فلتخم كلذ ىف وهو

 بحي هنإف هلل لمعلا امأ « بابحألا ةدهاشم ىف باحلا لخاد هبحاص

 . بابلا ءارو نم باوثلا

 : ىلذاشلا لوقب كلذ ىبلع ةبيجع نبا للديو
 هنع رتسو « هلل ةيدوبعلا هل بصن هتانكسو هتاكرح يف ادبع هللا مركأ اذإ !

 ؛ ةروتسم هنع ظوفظحلاو « هتيدويع ىف بلقتي هلعجو هسقن ظوظح

 هللا ناهأ اذإو ءاهنع لزعم ىف هنأك اهيلإ تفدليالو هل ردق ام ىرج عم

 وهف « هتيدوبع هلع رتسو هسفن ظوظح هل بصن هتانكسو هتاكرح ىف ادبع
 . لزعمب هلع هلل هتيدوبعو « هتاوهش ىف بلقتي

 أظح بلطيال هنيدوبعب اققح لمعي نأ ناسنإلا ىلع بجي هنإف اذكهو

 امو © : و ا

 , 4 ه5 ةيآلا : تافاصلا ةروس 4 نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ

 .ركذلا ماودي الإ هللا ىلإ دحأ لصيالو . قيرطلا ىف ةدمعلا وه :رك كلا (*)

 ةنس ؛ فراعملا راد : ةرهاقلا : مكركذأ ىنوركذاف : دومحم ميلحلا دبع )

 5١(. صء( اوان + هالك

 - ابدنامإو ًابوجو امإ ركذلاب هيف بلاطم ديعلاو الإ تقو نم امف
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 بهاوملا ثيغ : ىرشنلا دابع نبا « ىدنرلا ) . تاعاطلا نم هريغ فالخب
 , (5١إ : ص . ١ حج. ةيئاطعلا مكحلا حرش ىف ةيلعلا

 : نيهجو اهل ةينآرقلا ةملكلا هذه نإ : / سابع نبا لوقي انهو

 . هايإ مكر كذ نم مظعأ مكل ىلاعت هللا رسكذ نأ : امهدحأ

 . هاوس ءىش لك نم مظعأ ىلاعت هللا ركذ نأ :ريخآ لاو

 هنإف ركذلا ىف ةدراولا ةينأرقلا تابآلا ىف ربدت اذإ ناسنإلا نأ عقاولاو
 ناك امفيكو ناسنإلا ناك امئيأف . تالاحلاو تاقوألا قرغتست اهدحي

 . ىلاعتو هناحبس هلل اركاذ نوكي نأ امئاد هيلع بجاولاف

 رافغتسالل وعديو « نيرلا بهذيو . ةلفغلا عفريو . بلقلا نئمطي ركذلاف
 . ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو بونذلا ىضام نع

 تاكو هاوه عّناو اًنركذ نع هبلق انْلَمْعَأ نم عطت الو »ط : ىلاعت لاق
 جام "ون
5 

 . ؛ ؟8: ةيآلا : ففهكلا ةروس ١ # اطرف هرمأ

 كرت نايسنلاو ء لقاعلا رايتخاب كرن ةلفغلا نأ نايسنلاو ةلفغلا نيب قرفلاو
 ا تا را ل ا ا ٌ

 اعرضت كلسفن ىف كبر رك ذاو 9 : ىلاعت لاق اذهلو . هرابتخا ريغب
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 1 نيلفاغلا نم نكت الو لاصآلاو ودغْلاب لوقلا نم رهجل ! نودو ةفيخو 3
 .١؛ 7٠١6 ةيآلا : فارعألا ةروس »

 نع ًاثدحتم « فرعتلا ١ ىف يذابالكلا بهذي لوقن ام ةحصل ًاديكأتو
 ؛ هللا وه دحاو ءىش ركذو : ءىش لك نايسن وه ١ : لوقيف ركذلا ةقيقح

 : نيتلحرم ىلع متب اذهو
 - . هللا ىوس ام نايسن : ىلوألا
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 . نايسنلا اذه نم صلختلا : ةيئاّثلا -

 ةروس » © تيسن اذإ كبَر ركذاو 8 : ةميركلا ةيآلاب كلذ ىلع لدتسيو

 ما ىوس ام لك تيسن اذإ كنأ ىلع لدت اهنأ ثيح ؛ 74 ةيآلا : فهكلا

 ةلفغلا تعفترا اذإف . هلفغلا درط هذنع ركذلاف كلّذدبو . ىلاعت هتركذ دقف

 ا و ا ل كا

 تيسن اذِإ ىأ « تيسن اذإ كبر ركذاو » : ةينارقلا ةيآلا رسف دقلف

 رك لك ذلايإ قلخلا ركذ ىف تينت متن ةرسكذ نو ذل ركذ تيشن مقاهي

 مامتلا ىلع هريغ نع ىنفو . ماودلا ىلع هللا ركذب ركاذلا لغتشا ولف

 اسهيلحيالو ؛ ديدحلا أدصي امك ًأدصت بولقلاف . هبلق ةآرم تلقصنال

 ءايشألا قئاقح اهيف تلجت تلقصو بولقلا تلجنا ام اذإو ء هللا ركذ الإ

 بولقلا ءافص ىق ديفي ىذلا ركاذلا اذهو . ةبتآلا وأ اهنم ةيضاملا ءاوس

 . أائيش دجي نلف الإو دحاو مهو دحاو بلقب أدحاو ًاركاذ نوكي نأ دبال

 ( "9 : ص « مالسإلا ىف ةحايسلا : دواد ىرابلا دبع )

 هلل نيركاذلا نم دبعلا هب ريصي ىذلا ردسقلا نع حالصلا نبا لئس دقلو

 ىف ؛ ءاسمو احابص روثأملا ركذلا ىلع دبعلا بظاو اذإ : لاقف ءًاريك

 . ًاريثك هللا نيركاذلا نم وهف . ةفلتخملا تافوألا

 ةنس « ةعابطلل رصم راد : ةرهاقلا . هللا ىلإ رارفلا : ةعارق ىلع دومحم )

 .1917 1: ص( م1954 0ه 8

 . ابن هللا عم حارتسا نم نإف « هللا نع حرتسنالو « هللا عم حارتسا : ليق دقو

 - «هركذب بولقلا حورت هللا عم ةحارتسالاو . كله هللا نع حارتسا نمو
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 ( "5: ص. ١ح« هيلحلا : ميعن وبأ ) . ةلفغلا ةموادم هللا نع ةحارتسالاو -

 نأ : لاق ؟ لضفأ لامعألا ىأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لئسو

 ( لبج نب ذاعم ثيدح نم ىناربطلا هاور )

 ذلتسا اذإف ء« ركذلا باب هل حتف هدابع نم ًادبسع ىلاوي نأ ىلاعت هللا دارأ اذإف

 هسلجأ مس ؛ سنألا سلاجم ىلإ هعفر مث « برقلا باب هيلع حتتسف ركذلاب
 فشكو « ةينادرفلا راد هلخدأو باجحلا هنع عفر مث « ديحوتلا ىسرك ىلع

 ًايناف ريصيف . وهالب ىقب ةمظعلاو لالجلا رظن اذإف ؛ ةمظعلاو لالحلا نع هل

 . هللاب ًاظوفحم هسفن ىواعد نع ًائراب

 ١6١( : ص. سلاحلا ةهزن : ىروفصلا نمحرلا دبع )

 ىف تركفت وأ « ةرضحلا لامج تدهش هحور نإف هللا ركذ ىف ىنف نم لكف

 . هئارجو هباوث نسح ىفوأ « هئاهبو روكذملا لامج
 ( 47 : ص ؛ ممهلا ظاقيإ : ةبيجع نبا )

 نمو . ناوكألا هل رخس ركشلاو دمحلاو ركذلا ةقيقحب ماق نم : لبق دقو

 . هاوس ءىش لك نع هعطق هللا ركذل مزال

 عم بلقلا روضح ماودب نايسنلاو ةلفغلا نم صلختلا وه ركذلاف

 . قحلا

 هتاومسو هتايآو هتوربجو هلالجو هللا ةمظع يف ركفنملاو . ركاذ ملكتملاف

 دق ركذلاو . ركاذ هنع هللا ىهنامع ىهتتنملاو هب هللا رمأأم لثتمملاو « ركاذ

 نوكي دقو « ناسنإلا ءاضعأب نوككي دقو « نانحلاب نوكي دقو ناسللاب نوكي

 0 . لماك ركاذ هلك كلذل عماجلاو راهجالاو نالعإلاب



 التل 000 كتل ل1 ىربكلا ةيالولا يوعد نع ارفعلا خدر لع
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 هب رعش ركذ لك نأ ملعا ١ : لوقيف هقوذ ةحاس نم هللا ءاطع نبا انثدحيو -

 باغ اذإ ىتح رس هيفو كروعش نراقي مهروعش نإف ةظفسحلا هعمست كبلق

 روعش نع كركذ بيغي ةيلكلاب روكذملا ىف كباهذب كروعش نع كركذ

 (0-4/ :ص . جاورألا حابصمو حالقلا حاتفم : ىردنكسلا هللا ءاطع نبا ) .!هظفحلا

 ةمزالسب هللا ىلإ راقتفالاو أجللاب ركذلا باب عرقا : لوقي ىلذاشلا ناكو

 ىف سفنلا ةثداحم نع رسلا ةاعارمو ؛ سانجألاو لاثمألا نع تمصلا

 . ىنغلا تدرأ نإ سافنألا عيمج

 ( اله : ص « هيلذاشلا رثآملا ىف هيلعلا رخافملا : ىعفاشلا دايع نبا )

 ةعباتمل كندبو « ركفتلل كبلقو « ركذلل كناسل غرف : ثالث نه : لاق امك

 . ني اصلا نم اذإ تنأو رمألا

 سانلا نع عطقناو هللا ركذب الش هنأ ىنعملاو . ىلتجا ىلتخا نم : لي دقو

 . هبلق ةأرم تلجنا كلذ لعف اذإف

 تعطقت هللا ةمظع اوركذ اذإ ًادابع هلل نإ : لوقي ضايع نب ليضفلا ناكو

 .اوشاع ام أدبأ لمدنت مث « عطقنت مث . لمدنت مث « مهنوطب ىف مهبولق

 ىف نوشيعي نوركاذلاو . هللا ملح ىف نوشيعي نولفاغلا : : ىتاتكلا لوقيو
 برق ىف نوشيعي نوقداصلاو « هللا فطل ىف نوشيعي نوفاعلاو « هللا ةمححر

 . 1 هلأ

 ملاع نم .. هدعب ام ملاع ىلإ هلبقام ملاع نم نمؤملا لقني ذإ هللا ركذف

 ةلفغلا متاع نم .. هبرقو هبحو « هفطلو هتمحر ملاع ىلإ « كنع هللا ملح
 . قدصلاف « ةفرعملاق « ركذلا ملاع ىلإ

 . (191 : ص . دعوملاو هللا : دلاخ دمحم دلاخ )



 - ىربكلا ةيالولا يوعد نع ارقعلا عدر
 الينا احح ىتارعشلا مامإلل

 ىلو هنأ نظي ناطيشوأ ىنج نم أطتاه 2؟) هتولخ ىف عمسوأ

 مهريغو عئانصلا لهأ نم ماوعلا نم ةعامج هل عمجيف لجوزع هلل
 هذه ىف دابعلا فلكيو دالبلا فوطي ةراتو  هدلب ىف سلجي ةراتف

 .صاخلا ىلع ةدكنلا ةردكلا مايألا

 ىلعأ ةولخلاف . ىلولا هيف فكنعي ناكم ةولخلاب هدوصقلملا : ةولخعلا (*)

 هعم هعسي الف هئاذب هؤلميو ناسنإلا هرمعي ىذلا لزملاوهو تاماقملا

 فشكي ام لوأف .. ملاعلا هألم ىذلا ءالخلا ملاعلا نم ةولخلا لصأ .. هريغ

 . هسفن تايآ لبق ملاعلا تايآ ةولخلا بحاصل

 هللا ىلإ قيرطلا ىف ديرملا اهيدؤي ىتلا ةيحورلا تامزلتسملا نم ةولخلا ربتعتو
 . مهيديرم بولق ةيكزتو سوفنلا ةيبرتل قرطلا خياشم اهب متهب ىتلاو
 ىف ريسو . صالخإلل تيبثتو ةبوتلل ميعدت ىه ةولخلا نأ ءاملعلا دقتعيو

 ةلزع ىهو هبرو ناسنإلا اهيضقي تاظحل لضفأ ىهو . لجوزع هللا قيرط
 هسفن ىلإ رظنيو ٠ هبنذ نم ناسنإلا رفغتسي اهيفو هللا ىلإ ةبرقو سانلا نع

 نم فرتسقا امع بوتيو . اهرمأ نم جوعا ام ىواديو ؛ اهبويع حلصيف
 . ماثاو بونذ

 بهأتملا نإف 3 : ةيهلإلا مولعلا ىلع لوصحلا ىف ة ةولخلا ةدئاف ىف ليق دقو

 دنع هل ءىشال ًاريقف دعقو ركفلا نم لحملا غرفو ركذلاو ةولخلا م زل اذإ

 فراعملاو ةيهلإلا رارسألاو ملعلا نم هيلع ىلاعت هللا نمي ذئئيح هبر باب

 . ةينابرلا

 صخشلا ىلع ىهلإلا روئلا ضيف ةلاح امنإو ناكملا سيل ةولخلاب دوصقملاو

 ا ةولخلا كلت ىف ىقبو هبرب ةولخ ىف ناك رونلاب عبطنا امل هنإ مث .

 ف . هسفنبال هبرب ةولخح ىف هنأ فرع هانركذام اذإ فراعلاف
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 « ىلاعت هللا عم ةولخلا ةذل هيف نأل ء نجسلا مالسلا هيلع فسوي راتخا دقو -

 . ةاجانملاو ةدهاشملا ةوالحو

 روهظلا ةلاح ىف نوكت ىلاعت هللا عم ةولخلا نأ ركذلاب ةريدجلا رومألا نمو

 . مهتلماعمو قلخلا عم

 بطاخأ ةنس نوثالث ىل ١ : لوقي ذِإ ىدادغبلا دينحلا ىأرب انه دشرتسنو

 . ؛ مهبطاخأ ىنأ نوري سانلاو هللا

 دبع ىفطصم قيقحت . حراوجلاو بولقلا لامعأ ىف لئاسملا : ىبساحملا )

 ء م985١ ها 5*4 ةنس « ىمالسإلا ثارتلا راد : ةرهاقلا . اطع رداقلا

 . ( قل : ص شماه

 كلت تحت ىسولجب : لاقف ؟ تلنام تلن مب : هل ليق ال ىرخأ ةرابع ىفو

 . هتيب ىف ةجرد ىلإ أموأو ةنس نيثالث ةجردلا

 ىلع ًاضيأ لمتشت ىهف كلذب ء رهسلاو عومجلاو تمصلا ةولخلا مزليو

 لخدي ةلزع لثم بلقلا عفن ام ؛ : هلوقب هللا ءاطع نبا اهيلع هبن ىتلا ةلّرعلا

 هطالتخا نع ةيئانلا ىصاعملا نم ناسنإلا ظفحت ةلزعلاف . ؟ ةركفلا ناديم اهب

 لغاوشلا نم هيلع نوبككتي امو نكفلاو تاموصخلل ضرعتلاو ١ سانلاب
 نع فلتخت ةلزعلاف «. ةولخلاو ةلزعلا نيب قرفن نأ ىغبني انه نم « ةيويندلا

 نكاسي لزتعم اف . قلخلا نع ىقيشح ال ىونعم عاطقنا اهنوك ىف ةولخلا
 الف . مهيلع لابقإلاو مهيلإ رظنلا نم هبلق ظفحي نأ طرشب مهلماعيو سانلا
 هبلقب ظفتحي لب , مالكلا لوضف نم هب نوتأي امل ءاعو هنذأ الو هبلق لعجي

 . هحراوجو

 ءايحإ راد : ةرهاقلا . حاورألا حابصمو حالفلا حاتفم : هللا ءاطع نبا )

 2 . ( 57 : ص « خيرات نودب ءةيبرعلا بتكلا
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 اهتياغو . كلذل صوصخم ناكم ىف قلخلا نع دعبلاب نوكتف ةولخلا امأ -

 هللا ريغ وه امع عاطقنالاب كلذو « هريغ ىريال ثيحعب قحلا عم رسلا ةثداحم

 . هريغل ةينابر هب ىقبيال ىتح هاوس امن بلقلا غيرفتو

 . هرمأ ةيادب ىف ةولخلا دصقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك دقلو

 ١ نيركفتملا نيفراعلا ناتسبو ١ نيبحملا ضاير اهنإ : ةولخلا ىف ليق دقو

 . نيركاذلا مئاوس عيبرو

 . ةولخلاو دارفنالا الإ همه نكي مل سنألا هيلع بلغ نم : ليق امك

 : رعاشلا لاقو

 بيبد ماظعلاو ىمحل نيب اهل © ةبابص كيلإ وكشأ ةولخ الأ

 ريغ نع ضارعإلاو ء. بوبحملا ركذ نع الإ تمصلا ةولخلا نمضتتو
 . ةضايرلا مأ الإ تناك ام كلذلو « اهريغ ىلع ةيزم اهب ىفكو : بوبحملا

 . ةدهاشملا نسح- تدلو « ركذلاب تجوز اذإ

 هللا اوملك نييراوحلا رشعم اي ٠ : لاق هنأ مالسلا هيلع ىسيع هاور امو

 : لاق ؟ ًاريثك هللا ملكن فيك : اولاق . ًاليلق سانلا اوملكو «ًاريثك لجوزع

 . هئاعدب اولخدا « هتاجانمب اولخدا

 ىدمحألا دمحم قيقحت . مكحلاو مولعلا عماج : ىلينحلا بجر نبا )

 .ماؤ59 .ه ١١/84 ةنس . ديدجلا باتككلا راد : ةرهاقلا : رونلا وبأ

 ( 85: ص*ءاع

 طلاخبالو لصألا مزليلف ء ضراع ةطلخلاو «٠ لصأ ةولخلا : ليسق دقو

 . لصأ هنإف تمصلا مزلي طلاخ اذإو ةجاحلا ردقب الإ ضراعلا

 - مامإلا لئاسر نمض . نيكلاسلا ةدمعو نيبلاطلا ةضور : ىلازغلا )
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 ىئارعشلا عامإلال
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 ةنس ىدنحملا ةبتكم . ةيلمصملا ةعابطلا راذ : ةرهاقلا ١ ىلازغلا
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 ًاقوكعم « ىلاعت قحلا عم هتيلكب اقرغتسم اهيف دبعلا نوكي ةولخلا : ليق امك

 . هيدي نيب هنأك ًاققحتم « هيلإ اهلاو « هب افوغشم « هيلع هبلق

 نع اذه . هريغ ىريال ثيحب قحلا عم رسلا ةثداححم ىه ةولخلا : ليقو

 نم ىنعملا اذه ىلإ هب لسوتي ام ىهف اهتروص امأو . اهانعمو ةولخلا ةقيقح

 . ريغلا نع عاطقنالاو ىلاعت هللا ىلإ لتبتلا

 ( ١/8 : ص « ةيفوصلا تاحالطصا : ىناشاكلا )

 ديرملا ىلع ىغبني ىتلا طورشلا ضعب ىردنكسلا هللا ءاطع نبا عضيو

 كلن مهأ نمو . ةيهلإلا ةنملا راونأ هيق رهظت ىتح هتولخ ىف اهتاعارم
 : طورشلا

 . سانلا نم دحأ هتولخب ملعيالو رهطتي نأ : الوأ

 . لكألا دنع عبشيالو هيف طارفإ الب عوجلا نم أطسق لمحتي نأ ؛ ايناث

 . ةبلغ نع الإ مانيالو رهسلا ىلع موادي نأ : اًثلاك

 . نوكلا بكارم ىف ريكفتلا نم هنهذ ظفحي نأ : اعبار

 عيمج نع فكي ديرملا لعجي هنأل ةولخلا ىف طورشلا مهأ نم اذه دعيو
 ةدحاو ةركف ىقبتسيو . اهعون ناك ايأ ىجراخلا ملاعلاب ةقلعتملا راكفألا

 . ىلاعت هيلع عمجلا ققحي ام هللا ىف ءانفلا ىه . طقف

 دنع هارنام اذهو . ركذلا وه اهنم ساسألاو ةولخلل غرفتلا حبصي اذكه

 . مهدنع ركذلل غرفتلا ىه ةولخلا نوك ىف ةيلذاشلا

 - : ىتآلاك اهلمجن دئاوف ةرشع ةولخلل ةبيجع نبا دروأ دقلو
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 ملكتي نم دجيال هدحو ناك نم لك نإف ء ناسللا تافآ نم ةمالسلا : الوأ

 . هيك

 هسفن ديرملا عنمي كلذبو « رظنلا تافآ نم ةمالسلاو رصبلا ظفح : ايناث

 . ايندلا رومأ نم سانلا هيلع بكتي ام ىلإ فارشتساللا وأ علطتلا نم

 ؛ ضارمألا نم امهريغو ةتهادملاو ءايرلا نع هنوصو بلقلا ظفح : اثلاث

 ءاملعلا مظعم اهيلع هبن ىتلا دئاوفلا مهأ نم ةدئافلا كلت نأ ظحاليو

 . ءامكجلاو

 دبعلل فرش كلذ ىفو ؛ اهيف ةعانقلاو ايندلا ىف دهزلا لوصح : اعباو

 نع جنان اذهو « هناحبس هب هقلعتل ىلاعت قحلا دنع هتيحمل ببسو « هلامكو

 . ؛ هللا ىلع عمجلا ؛ : وهو ةدهاجملل ةيلذاشلا هدمتعا ىذلا ىساسألا أدبملا

 . ةتيصعم مدعو هتعاطب هللا ىلإ برقتلا ىنعي ىذلا

 . لذارألا ةطلاخمو رارشألا ةيحص نم ةمالسلا : اسما

 مهأ نم اذه دعيو « ىوقتلا ىلع مزعلاو ١ ركذلاو ةدابعلل غرفتلا : اسداس

 . هتولخس ىف كلاسلا اهيعاري نأ بحي ىتلا طورشلا

 ذيذل نم نكمتلاو تاعاطلا ةوالس هتولخ ىف كلاسلا دحي : اعيباس

 كلذيو . ىلاعت قحلا ىوس ايبلقو ايسح همامأ دججي نل ىلخملاق . ةاجانملا
 . هبرل هتعاط ىلع ةولخلا هدعاست

 انو نعانلا ةلطناخس دارج و كودو اق ودنلاو تلقلا ةيحار : اكهاك
 ىلإ اضيأ ندبلاو . سانلا رومأب مامتهالا نم بعتلا ىلإ بلقلاب ىدؤي

 ير يل ل يل ا
 . هدارم ىلع لوصتلا ليبس ىف هدوهحمو هتقو
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 ىتلا تاموصخلاو رورشلل ضرعتلا نم نديلاو سفنلاةنايص 5 اعساف -

 لغشي ام دوجو مدعل رابتعالاو ركفستلاو ةدابعلا نم نكمتلا : ارشاع

 . كلذ نع ىلتخملا

 ةبسشلاب ةولخلاو ةلزعلا رمأ حاضيإب ةبيجع نبا ىنتعا فيك ىرن اذكهو
 ىف ادرفنم هسفن ديرملا ىلتخي نأ ىنعت امنإ ةولخلاف . قحلا قيرط كلاسلل

 ةدابعلل امامت غرفتي ىنح مهلماعيالو سانلاب طلتخي الف «. صاخ ناكم

 ىضتقتال ةلزعلا امئيب . ىلاعتو هناحبس هلل ةصلاخلا ةهاطلا لجأ نم ركذلاو

 مهلماعي ةلاحلا هذه ىف هنكلو . مهلماعيو سانلا كلاسلا طلاخي لب دارفنالا

 تفتلي الف ىلاعت قحلاب اقلعت نوكي هنإف هنطابو هسبلق امأ , ةيمسحلا هتروصب

 بردتي ىتح « قيرطلاب هدهع لوأ ةولخلا ديرملا لود نم دوصقملا وه اذهو

 . هبلق ىف اخسار اعبط ةلزعلا تحبصأو « كلذب ققحن ام اذإف ؛ ةلزعلا ىلع

 اهل دجت نل مهلغاوش نأل . كلذ ىف هيلع ريض ال : سانلاو عمتجملاب طلتخا

 . هللاب قلعتملا هبلق ىلإ باب
 . هللا نع لغشتو هيلإ وعدتامو سفنلا نم ةلزعلاو « رايغألا نم ةولخلاف

 00 ا ب ل ل ا

 . ىلاعتالا ىلإ مطقنا نم لاخب نيدحأ

 سانلا ىرأ ناكم ىف ىنأ تددول : لوقي كنبا ايلع نإ : ليضفلل ليقو

 0 لاقف اهمتأ النأ ىلع حيواي لاقو ليضفلا ىكبف . ىنوريالو

 . ىنوريالو



 8# 6#. ىكريكلا ةيالولا يوعد نع ارمفلا عدر

 ؟ ١١؟ كج ىئارعشلا مامإلل

 هللا ىلص مهيبن ناكم قلخلا ىف مئاق هنأ ىعدي اذه عم وهو

 .(*) بدأ ءوسو الهجو ارضك كلت ىّمكو ملسو هنآو هيلع

 نم هنإف . كيلع مهلابقإو كيلإ مهدصق نم رذحاف سانلا تلزنعا اذإف -

 ةلزعلا نم دارملا نإف ٠ هيلإ سانلا دصقل ٠ هباب حتفي مل « سانلا نع لزتعا

 امإو . مهروص كرت سانلا كرت نم دارملا سيلو . مهترشاعمو سانلا كرت
 . مالكلا لوضف نم هب نونأي امل ًاءاعو كنذأ الو كبلق نوكيال نأ دارملا

 سيوأ لضف ىف ىندنعلا ندعملا : ىراقلا دمحم نب ىلع نيدلا رون )

 راد : توريب ) ىمزاحلا هللا دبع نب ميهاربإ جيرختو قيقحتو ةسارد « ىنرقلا

 1 ١117( : ص ما١94 /ه1 1+5 ةنس . رصاعملا ركفلا

 عاونأ لك اهتطساوب بنجتي ءايسثأ ةفرعم نع ةرابع بدألا : بدألا (#)
 ةرائو ؛ ةمدخلا بدأ انايحأو . ةعيرشلا بدأ انايحأ هب دصقيو . اياطخلا

 . قحلا سدأ

 ءانفلا ةمدخلا بدآو ءعرشلا موسر دنع فوقولا ةعيرشلا بدأ نم دصقيو

 املاع نوكت ىأ . كنم هلامو كلام فرعن نأ وأ اهيف ةغلابملا عم اهتيؤر نع

 . هشحو كقحب

 نيحلاصلا بادآب بدأت نم : ليق امك . ةمدخلاب بدآلا لامج : ليس دقو
 بادآبو « ةبرقلا طاسبل ءايلوألا بادآبو . ةماركلا طاسبل حلصي هنإف

 سنألا طاسبل ءايبنألا بادآبو ٠ ةدهاشملا طاسبل نيقيدصلا

 . طاسننالاو

 ناك هيهنو هرمأب بدأتي مل نمو ؛ هيلع لبقي مل لجوزع هللا فرعي مل نمف
 . ةلرع ىف هنع بدألا

 - ىرهاظلا بدألا نيل ٠ ىرهاظلا بدألا طقف سيل انه دوصتقملا بدالاف
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 وأ لكشب افاطعتسا وأ « ءاضرتساو ةلماجم وأ ”اقافنو ءاير نوكي امبر -
 سدك هم ىجري . ىنطابلا بدآلا وه انه دوصقملا بدألا نكل ؛ رخآب
 لوح موحي ام وه اقح ملؤملا ءىشلا نأ ذإ . تافآلا عيمج نم بلقلا

 تاوهش نم بلقلا ىوحي امب كلذو ء.ضارتعالا تامالع نم بلقلا

 نم ريثك دنع رهظت اهنإف روعشلا ىلع رهظ امدنع نكلو « تافآو تابغرو
 كلذو « قالخأ مراكمو ناسحإو تائسحو بيط كولس لكش ىف سانلا

 . رورشو تافارحناو قيضو مالآ نم نطابلا ىف ام سكعب

 ءروصو لاكشأ ىف بدألا نادققسف وه رهاظلا نم ملؤي ىذلاف

 اضراعم سيلو اميلس بلقلا ماد ام ةروصلاو لكشلاب ةربعالو
 , هللا بادآل

 هيلع ىغطت ىذلا بلقلا ضيرم وه عرشلا باحصأدنع ىقيسقحلا ضيرملاف
 حيحصلا نأ امك ء« تاوهشلا بلطو تاذلا بحو ةينانألاو بضغلا ةوهش

 دسحلاو هرشلا ضارمأ نم ةيلختلا ىف ةحصلان . بلقلا رهاط وه اقح
 « تافآلا نم كلذ ريغو ربكتلاو ءالعتسالاو ىلاعتلاو ءاضغبلاو ةيهاركلاو

 رودت « سوفتلا راهطأو بولقلا باحصأ مه قدصلا لهأ نإف كلذ ىلعو

 مهبولق ىف لخديالف .ء مهرهاظو مهنطاب ىف مهلأوحأ ةمالس ىلع مهنايح
 ةراهطلاو برقلا و دولاو بحلا مهمه لك نإ لب ء. دسحالو دّقحالو لغ
 هللا نمو هللا ىلإو هللابو هللا ليبس ىف كلذو . ىحاتلاو حماستلاو ةسمحرلاو

 كملع لعجا دمحماي ١ : هلوقب ىعفاشلا هلل كلام مامإلا حصن دقلو

 . ًاقيقد كيدأو احلم

 راد : ةرهاقلا . ةيفوصلا دعاوق ةفرعم ىف ةيسدقلا راونألا : ىنارعشلا )

 5 (٠ 58 ص. خيرات نودب « ملكلا عماوج
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 ةحصب ملعلا ماكحأب قلعتلا وهو ةعيرشلا بدأ : ةثالث بدآلا : ليق دقو 2

 . تاظحالملا نع درحتلاو تاقالعلا نع رمشتلا وهو ةمدخلا بدأ : ىناثلاو

 . ةفرعملاب قحلا ةقفاوم وهو قحلا سدأ : ثلاثلاو

 امل نيطوتلاو « عمسلا ءاقلإو « رظنلا ماود : ةثالث ةرضحلا بادآ : لبق دقو

 . مكحلا نم دري

 بارتلاو هلعجاف اهنم درجتملا ريقفلا ىلخ اذإ بادآ ةعبرأ : ىلذاشلا لوقيو

 كرتو « سفنلا نم فاصنإلاو « رباكألل ةمرحلاو « رغاصألل ةمحرلا . ءاوس

 . اهل فاصتنالا

 ملعأ مهدحأ ناك نإو هب نآبعت الف اهنم ريقفلا ىلخ اذإ ىرخأ بادأ ةعبرأو

 . ةقافلا ىوذ ةاساومو « ةرخآلا لهأ راثيإو . ةملظلا ةبئاحم : ةيربلا

 . ةعامجلا ىف سمخلا ةبظاومو

 . ( 7/4 : ص « ةيلذاشلا رثآملا ىف ةيلعلا رخافملا : ىعفاشلا دايع نبا )

 نكمي هيلعو . سفنلاب طبترم بدألا نأ ددصلا اذه ىف حعضون نأ ىغبتيو

 .ناسنإلا سفن وه بدأتي ىذلا نإ لوقلا

 ةبطاخملا دنع هركي اب بحاصلل ضيرعتلا كرت بدآلا نسمح مامت نمو

 كلذ نإف . ًاقدصو ًادصقو ًاقح ناك نإو ةباتكلا دنع لقفتسي امب هتلباقمو

 ضيرعتلا ثدحأ امبرو « داقتعالاو باحطصالا ةموادمل ىعدأو دادولل ىقبأ

 . هردك وفصيال ًارييغت تدروأو . هرثأ وفعيال ًاريثأت سفنلا ىف

 سوفتلا بادأ ىف قالعألاو رئاخلا : ىليبشألا ىلهابلا هللا دبع نبا )

 -- .( :١514 ص « قالخألا مراكمو
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 ىئارعشلا مامإلل

 ؟ (*) هانملا نم مانقملا نيأو

 . تكش فيك كلقع ةروص نسحف ؛ لقعلا ةروص بدألا : لبق دقو 2

 لمكيال كلذكف . لقعلاب الإ لمكيال بدألا نأ امك : عفقملا نبا لاقو

 . بدألاب الإ لقعلا

 داز نم نإف « كلقع نم رزغأ كبدأ نوكيال نأ ىلع صرحا : ميكح لاقو

 . ةريثكلا منغلا ىف فيعضلا ىعارلاك ناك هلقع ىلع هبدأ

 هيحصتساو « ًاعبس هيدأو : ًاعبس كدلو بعال : ناورم نب كلملا دبع لاقو

 . هبراغ ىلع هلبح قلأف حلقأ نإف , عبس
 . ةنامألاو « ةفعلاو ء ملعلاو . بدآلا : ءرملا اهب دوسي ةعبرأ : ليق دقو

 نع زجع نمو . كسفن بلغت نأ ةوقلا ىوقأ : لوقي ىطقسلا ىرسلا ناكو

 . زجعأ هريغ بدأ نع ناك هسفن بدأ

 بويع ىلع هعالطاو هبيع نع هامع ديعلل جاردتسالا ةمالع نم : لاق امك

 . سانلا

 فوئنصو تالماعملا عاونأ نم تاقوألا ىف دبعلا هب موقي ىذلا وه : ماشملا (*)

 . هماقم وهف لامكلاو مامتلا ىلع اهنم ءىشب دبعلا ميقأ ىتلا « تادهاجما

 . هريغ ىلإ هنم لقتني ىتح
 داهتجالا ةدشب بولطملا قوقح ءادأ ىلع بلاطلا تابث وه ماقملا : ليق دقو

 . ةيتلأ ةححصو

 ةدرتتم ناعم ريزعلا هباتك يف تاماقملا باحصأ ىلاعتو هئاححبس هللا ركذيو

 ريخ نيقيرفلا ئأ اونمآ نيدلل اوَرَفَك نيذّلا لاق » : ىلاعت هلوق اهنم

 - م ا“ :ةيآلا : ميرم ةروس » 4 اماَقُم
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 « ادومحم اماقم كير كنعبي نأ ئسع » : ىلاعت هلوقو

 ؛ /4 ةبآآلا : ءارسإلا ةروس ١

 4 ديعو فاخو ىماقم فاس نأ كلذ ا : هسفن نع هللا لوقيو

 ١4 ١ ةيآلا : ميهأربإ ةروس 1

 . بادآلا نم دبعلا هب ققحتي ام ىلع ًاحالطصا ماقملا قلطيو

 . ماقملل ىحالطصالاو ىوغللا ىنعملا نع اذه

 . هيف هبحاص ةماقإل الإ أماقم ىمسام ماقملا نأ هبنن نأ ىغبني انهو

 . هيف ميقيو دبعلا ىلع تبش ىذلا فصولا وه ماقملاف نيكلاسلا دنع امأ

 هيف ماقي اميف ىلاعت هللا ىدي نيب دبعلا ماقم وهو . ًالاح ىمس تبني مل نإف
 . ىلاعت هلل عاطقتالاو تاضايرلاو تادهاجملاو تادابعلا نم

 .ىلاعت هللا ىلإ كلاسلا اهب رمي ىتلا ةيحورلا لزانملا اهنأب تاماقملا ركذ درو دقو

 اهنإ : اهنع نولوقي كلذلو . ةيكرتو داهج نم اهل دبال لزانملا هذهو
 قيقحت ىف ىماستلا ىف ةلصاومو « ةعاطلا ىف داهتجا اهنأ ىأ ةبستكم

 ! هتاحبس ث ةيدوبعلا

 ( 18 : ص ؛ دومحم ميلجلا دبع ء لالضلا نم ذقنملا : ىلازغلا )

 اهيف جردتي « هللا ىلإ هجارعم ىف ىفوصلا اهيف جردتي ىتلا ىه تاماقملاف
 . ىلاعت هللا نم برقلا ىلإ ةقداصلا ةبوتلا نم لصي ىتح ماقم ىلإ ماقم نم
 ( 71 : ص . ثوغلا نيدم وبأ : دومحم ميلحلا دبع )

 امب ًامامت كلاسلا ققحمتي ىتح ماقم ىلإ ماقم نم لاقتنالا حصيال كلذ ىلعو

 - 41٠١١ : ص . ةيهلإلا تاحوتفلا : ةييحع نبا ) . تاماقم نم هلبق
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 ماقم ىلإ هيقرت دعب الإ كلاسلا هيف ىذلا ماقملا لمكيال ١ : نورخآ لاقو -

 ( 44 : ص . صلاخلا ىمالسإلا فوصتلا : ىفونملا ديسلا )

 اجهنم ماقم لكلو « ًاقوذو املع لاح لكل نأ حضون نأ انب ردجيو

 رهظنت اهيفو ىلاسعت هللا ىلإ قيرطلا ىف لحارملا ىه تاماقملا نإ ؛ ليق دقو

 هربص ةوقو هئميزعو هتردسقم بسح ىلع لك نيديرملاو نيكلاسلا قئاقح

 . داهتلا ىف

 . بساكم تاماقملاو بهاوم لاوحألاف اذه ىلعو

 مهقاوذأ بسح ىلع لاوحألاو تاماقملا ديدحت ىف ةيفوصلا فلتخيو

 لصحن تاماقملا نإف دوحلا نيع نم ىتأت لاوحألا تناك اذإف ء مهبراشمو

 نع قرتم لاحلا بحاصو . هلاح ىف نكمي ماقملا بحاصو . دوهجملا لذبب

 .هلاح

 تاماقملا ربعو ناكملا نم نكمت دقن هيناعم ىف دبعلا لمك اذإ : ليق امك

 نيكمتلاو لامكلل لصألا وه ناكملاف . ناكم بحاص نوكيف ء لاوحألاو

 . ةياهنلاو

 لجوزع هللا ىدي نيب دبعلا اهيف نوكي ةبتر وأ ةجرد وه ةيفوصلا دنع ماقملاو

 رع هللا ىلإ عاطقناو ةدابعو ةدهاجمو ةضاير نم وه هلخاد ىف موقي ام نأشب

 ةدهاحم نودب راكذألا ءافص نم بلقلا ىف لحي ام وهف لاخلا امأ . لجو

 ىلإ ماقم نم ىقرني ديرملا لازيالو ١ : نودلخ نبا لوقي ددصلا اذه ىفو

 -. ةداعسلل ةبولطملا ةياغلا ىه ىتلا ةفرعملاو ديحوتلا ىلإ ىهتني نأ ىلإ ماقم



 ل ىربكلا ةيالولا يوعد نع ارفغلا عدر
 7 ىتارعشلا مامإلل

 نويحجحسسمسس . /ابتسحجج

 ١ + < نك تا 4 4 4 كاتو # ا نإ 4 #4 © ق نب ب # كك ن2 4 4 قي ب اج دج كا كني نإ دج ا كب ني يا نع 4 ع ني دج كك نإ ل

 ( 7١5-7١7 : ص « ةيفالخألا ةفسلفلا : ىحبص دومحم دمحأ ) ِح

 اهرخآو « ةبوتلا اهلوأ ىتلا موقلا تاماقم عيمج هنأ حضون نأ ىغبني كلذك
 ةفرعمل ةياهن الق الإو . هتفرعمو دبعلل ةيسنلاب اذه . ىلاعت هللاب ةفرعملا ةياهن

 لكو « هريس ىهتنم ىه ناسنإ لك ةفرعم ةياهنف « هناحبس وه ثيح نم هللا
 نلو اعيمج نورئاسلا لصي ملو . هب مسق ثيح ىلإ ريسلا هب ىهتني رئاس
 . نيقتملاو نيفراعلا عامجإ اذه ىلعو . تاذلا ةفرعم ىلإ اولصي

 (١٠؟ :١ ص شماه ( +١58 يه +١1٠ ةئس ؛ يبرعلا ثارتلا راد

 لاوحألاو لامعألا نيب طبرلا ىلع ةيفوصلا عمجأ دقف كلذ ىلعو

 اهضعب ىلع اهبيترتو تاماقملا طابترال لصتمو مئاد ماظن ىف تاماقملاو

 . ضعبلا

 ىفوصلا روعشلل نارهظم ماقملاو لاحلا نأ يىفوصلا حلطصملا ىف فورعملاو

 . تباث ماقم ىلإ ةضراع لاح نم هعم رياغتي

 . ةيملعلاو ةيفوصلاو ةينيذلا ةفسلفلا ىف تاسارد : دومحم رداقلا دبع )

 ( 378 : ص

 ىريوجسهلا هدروأ ام اسهنيب قرفلاو لاحلاو ماقملل فيرعن حضوأ لعلو
 : هلوقب

 نع هعفد دبعلا عيطتسي نأ نود بلقلا ىلإ قحلا نم دري ىتعم لاخلا نإ
 نع ةرابع ماقملاو . بهذي نيح فلكتلاب هبذج وأ ١ دري نيح هبسكل هسفن

 لق: ةباسكا نادم هتج رد نوكتو 1 داهتسلالا لكيم نق: عضو بلاظلا قير
 . ىلاست قحلا ةرضح
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 : ةيفوص ةلالد اهل لاوقأ هنع يلاعت هللا ىضر نافع نب ناسمثع نع ىور دقلو 2

 : هلوق : اهنم

 . ىلاعت هللا ىلإ ببحتلا : اهثوأ : ةعبرأ ىف ًاعومجم ريخلا تدجو »
 هللا ءاضقب اضرلا : ثلاثلاو . ىلاعت هللا ماكحأ ىلع ربصلا : ىفاثلاو

 لجوزع هللا نم ءايحلا : عيارلاو . لجوزع
 . ( "8 : ص ىمالسإلا فوصتلا ىف تارضاحم : ىنازاتفتلا افولا وبأ )

 : ىهو كولسلا لهأ تاماقم نم ةعبرأ تاماقم نع انه ثدحمي هنأكف

 . ىلاعت هللا نم ءايحلاو ءاضرلاو . ربصلا و «, هبحملا

 نع ىنولس ٠ : لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع انديس نع ةلوقنملا ةياكحلاو

 . ؟ ضرألا قرط نم اهي فرعأ ىنإف تاومسلا قرط

 . تاماقملاو لاوحألا ىلإ هيف راشأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع مامإلل لوقلا اذه لعلو

 هلأس امدنع هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع مامإلا نع ىورام ًاضيأ اذهل دهشيو
 . ربصلا : مئاعد عبرأ ىلع ناميإلا : هل لاقف ؟ ناميإلا ىنعم نع لجر

 هذه نم ماقم لك نع ثدحصي عرش مث . داهحجلاو « لدعلاو ؛ نيقسيلاو

 . تاماقملا

 لاوحألا ىف ملكت نم لوأ وهف كلذ حص اذإ » : ًالئاق ىسوطلا قلعي انهو
 . ( 55: ص . عمللا : يسوطلا) . « تاماقملاو

 ماقسمك « نييسعتلا ىلع تاساقملا ضعب نع ىدادغبلا دينحلا انثدحيو

 لصو مهتمالعو " نيلصتملا هو « قئالعلا عطق مهتمالعو . « نيعطقنملا »

 ةءالكلاب ةطاحاإلاو يحلا مهتمالعو 1 نيصلختسملا ١و .قئاقحلا

 ؛ نيفطصملا ١ و , ًاعافترا ءايبنألا مهيلي نيذلا ؛ نيقيدصلا ” و « ةياعرلاو
 فالتخاالا ىسوطلا هيف ركذ ىذلا ماقملا وهو ه ءانفلا دعب ءاقبلا مهتمالعو

 - . ءايلوألل اضيأ وه مأ ءايبنآلاب صاخ وه له :
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 ( 17 : ص . لاوحألاو ثاماقملا : ىفطصم دمحم )

 . لاوحأ ةرشعو ١ تاماقم ةعبس اهلعجي ىسوطلا جارسلا كلذكو

 تاماقملا نم ةريبك دادعأ نع ملكتي هنإف « ةلاسرلا ؟ : بحاص ىريشقلا امأ

 . لاوحآلاو

 ؛ دهزلاو ء ةبوتلا : ىه ثالث ىف تاماقملا صخلي ىدرورهسلا دهنو

 . ةبحملا لاح وه هدنع لاوحألا مهأو . ةيدوبعلاو

 ةنونات اهطيشتور ًالازخأ وست كاناعت كريستال ا ىلاوغلا نيدقلو
 ىث ددوي ىدلا أدملا وه ملعلاف . لمعو ملع نم ةفلؤم اهنأ لوقلا وهو

 ةفرعمو ركشلا ماقم ىف ملعلا نأ : كلذ لاثم . لمعلا ملعلا ةرمثو . لاحلا
 . معنملاو ةمعنلا

 دوصقم وهامب مايقلا ىهف لمعلا امأو « هماعنإب لصاحلا جرفلا وهف لاحلا امأ

 ( "85 : ص . ةيبرعلا ةفسلفلا خيرات : ابيلص ليمج ) . هبويحم معنملا

 وهو ملع ماقملا لوأن . لمعو لاحو ملع ماقم لكل : ةبيجع نبا لوقيو
 موقي ام وهو لمعلا مث ؛ قيرطلا كولس ىلع زئاخلا ىهلإلا دراولا نع ةرابع

 , ماقملا لاونل هدعت ىتلا لاوحألا ىتأت مث ء ةدهاحمو ةضاير نم كلاسلا هب

 ىلإ لصي ىنح ىثالثلا راطإلا اذه قيرط ىف جردتلا ىف كلاسلا رمتسيو
 . ةدهاشملاو نيقيلاب معنيل هفرعملا ماقم

 ( :5١9 ص « ممهلا ظاقيإ : ةبيجع نبا )

 طابترا ةيضيك تابثإ ىف ةديجسع نبا قمع ىدم حضني كلذ نم لعلو
 لاحو ملع  ىري امبسح  ماقم لكلف . لامعألاو لاوحألاو تاماقملا

 . مدقت ام ءوض ىف ىلاّرغلا هيلإ بهذ ىذلا ىنعملا سفن وه اذهو . لمعو

 ' ةدهاشملاب مسجلا ةكرح لامعألا : اضبأ ةبيحجع نبا نع ىوري امو
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 . ةنينأمطلاب بلقلا نوكس تاماقملاو ؛ ةدباكملاب بلقلا ةكرح لاوحألاو تح

 مث اهبابسأو ايندلا كرتب ةدهاجم هلمع ًالوأ نوكي هنإف : ًالثسم دهزلا ماقمف

 بلقلا نكسي مث « ًالاح ريصي ىتح لمعلا ىلع ربصلاب ةدباكم نوكي

 . ًاماقم ريصيف هتوالح قوذيو

 هللا نم بهاوم لاوحألا نأ ىنعي : بساكم تاماقملاو . بهاوم لاوحألاف

 . اماقم راص لالا لصتاو لمعلا ماد اذإف ؛ لامعألا باوثل ءازج ىلاعت

 راص ىتعملا كلذ ىف بلقلا نكس اذإف « ءىهحتو بهذتف لوحتت لاوحألاف

 ( 945-٠١١ : ص « قباسلا ردصملا ) . لمعلا ماود نم بستكم وهو اماقم

 عطقي كلاسلا نأ رابتعاب سيل تاماقملا بيترت نأ ىلإ انه هابتنالا هجونو

 . لاحم اذه . ىسحلا ريسلا لازاتمك . ىناثلا ىلإ لقتنيو هقرافيو ماقملا

 :”٠١( ص.١1ج نيكلاسلا جرادم : ةيزوجلا ميق نبا )

 كلاسلا عم « ةظقيلا ١ نأ ىرت الأ ) : ةيزوملا ميق نبا لوق اذه حضوي و

 , (4 مزعلا هو ءا ةدارإلا »و ؟ ةريصبلا ؛ كلذكو هقراضتال ماقم لك ىف

  اضيأ اهرشأ ىهف تاماقملا لوأ اهنوكل ةبوتلا كلذكو

 « تاماقملا رخآ ىلاعت هللا اهلعج اذهلو . ةحصتسم ماقم لك ىف ىه لب

 ىف ناسنإلا حبصأ . رخآ ماقم ىلإ هيقرت مث . ماقم ىلإ ناسنإلا لوصوف
 . ( تاماقملا نيب هيقرت ىف دحاولا درفلل ةبستلاب اذه ) تاماقملا نيب قرت

 اهضعب برقي تاماقملاو لاوحألاو لامعألا لعج دقف قورز خيشلا امأ

 ةرابع لاوحألاو « ةينامسحلا تاكرحلا نع ةرابع لامعألاف . ضعب ىلع

 - نم بلقلا ىلإ لزني امع ةرابع ىهف تاماقملا امأ « ةيبلقلا تاكرخلا نع
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 نمو . مكحأ هلاح ناك متأ هتفرعم تناك نمف كلذلو ءاهوحنو فراعملا -

 ىذمرتلا ميكحلا : ةكرب حاتفلا دبع) . لمكأ هلمع ناك مكحأ هلاح ناك

 (554 : ص .ء١ ج «ةيالولا ىف هتيرظنو

 نسحو . لاوحألا نسح جئاتن لامعألا نسح : هللا ءاطع نبا لاق انه نمو

 . لازنإلا تاماقمب ققحتلا نم لاوحألا

 ىتلا تاماقملا نم ًاددع : ؛ رهاوجلاو تيقاويلا ٠ : ىف ىنارعشلا ددح دقلو

 ؟14454389 ب نيدرفنملا ماقم ىلإ لصي ىتح اهزايتجا كلاسلا ىلع بجي
 . ةدهاجملاب اعيمج اهزاعجي نأ قداصلا ديرملا ىلعو .ء ةدحوو ةجرد

 اهيلع لصحيال تاماقملا هذهو « ىلاعت هلل صالخإلاو . ةعاطلاو « ربصلاو

 نأ كلاسلا دهتجا امهم متحملا نم سيلق « ةينابرلا ةبهلاو ةيهلإلا ةنملاب الإ

 . اهيلإ لصي نم لقو اهب رفظي

 ( ١74 : ص .اهيناعمو ةيفوصلا ظافلأ : ىواقرشلا نسح )

 ًانالتخا لكشيال تاماقملا بيترت نأ ائفلسأ ام ءوض ىف كلذ ىلع بترتيو

 . تاماقملا نأل كلذو . ةدحاولا ةيفوصلا ةسردملا لخاد كولسلاو ركفلا ىف

 .دادعتسا نم هللا هبهو ام قفو كلاسلا ىلع ىلاوتت امنإ  لوقلا قبس امك

 كلاس نم تاماقملا فلتخضت كلذلو « هدبع ىلع ىلاعت هللا هب نمي ام قفوو

 بيلاسألاو راكفألا ةدحو نم مغرلاب ؛ ةدحاولا ةسردملا لخاد رخآ ىلإ

 يف مدقتي كلاسلاف . ةدحاولا ةسردملا لخاد ةيبرتلا اهيلع موقت ىتلا

 « هب ءاقبلا مث قحللا ىف ءانفلا ىلإ هتياهن ىف فدهي قيرط لالخ تاماقم

 . نيقيلا نيع ىلإ لوصولاب قلطملا ديحوتلاب ققحتي كلدبو

 نكاسلا ىلإ هيف ةزمهلا ةدكرح تلقن « كالم عمج ةكئالملا : ةكئالملا (*)

 - ةملك نم قششم وهو « اكلم تراصف ًافيفخت فلألا تفذح مث « هلبق
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 وأ « ىلعألا الملاو , ةكئالمو كئالم عمدللاو . ةلاسرلا ىه ىتلا ةكولألا -

 كردي ىنامسج دوجو مهل سيل « سوسحم ريغ ىبيغ فيطل ملاع ةكئالملا

 ملعيال ىتلا ةروظنملا ريغ وأ ؛ ةعيبطلا ءارو ام ملاوع نم مهو « ساوحلاب

 نوءربمو « ةيناويحلاو ةيسنخلا تاوهشلا نم نورهطم مهو . هللا الإ اهتقيقح
 رشبلاك اوسيل ةكئتالملاو ... اياطخلاو ماثآلا نع نوهزنمو ةيسفنلا لوبملا نم

 نم رشبلا هب فصتي امم ءىشب نوفصتبو « نومانيو ؛ نوبرسشيو . نولكأي
 نم اهريغو ءرشسلا ةروصب اولثمتي نأ ىلع ةردق مهلو « ةيداملا تالاخلا

 . ةيسحلا روصلا

 .ران نم ناجلا قلخ امكو ءنيط نم مدآ قلخ امك رون نم هللا مهقلخ ةكئالملاو

 ىلص هللا لوسر نأ # ةشئاع نع هحيحص ىف ملسم هاور ام كلذ ليلدو

 جرام نم ناجلا قلخو رون نم ةكئالملا تقلخ » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا

 . ؛ مكل فصو ام مدأ قلخو «ء ران نم

 . رشبلا قلخ ىلع مدقتم مهقلخو

 رشيلاك ةلزنملا ولعو ىلاعتو هناحبس هللا نم سرقلا ىف نولضافتي ةكئالملاو

 فكعتسي نل # : ىلاعت هلوقل نيبرقملا ةكئالملا مهنم نإف ًالضافت ريكأ وأ

 . « َنوُبَرَقَمْا ةَكئالَمْلا الَو هلل ادْبَع َنوُكَي نأ ٌحيسمْلا
 . 1 19/7 : ةيآلا : ءاسنلا ةروس

 ذئموي مهقوف كبر شرع لمحيو » : ىلاعت هلوقل شرعلا ةلمح مهنمو
 . « 11/ ةيآلا : ةقاحلا ةروس ٠ . < ةينامث

 - «ليفارسإو ؛ ليتاكيمو . ليربج مهلضفأو كلذ ريغ مهنمو
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 . توملا كلم ليئارزعو -

 هملعيال ًاتوافت رادقألا ىف نوتوافتي امك . قلخلا ىف نوتوافتي ةكئالملاو

 , ىلاعت هللاالإ

 ةكئالملا لعاج ضرألاو تاومّسلا رطاف هلل دمَحْلا » : ىلاعت لاق

 نإ ءاَشَي ام قلخْلا ىف ُديَِي عابرو ثالُثو ىَْعَم ةحبجأ ىلْوُأُالْسُ
 . © ١ : ةيآلا : رطاف ةروس ١ # ريدق ءىش لك ىلع هللا

 اذهو ؛ كلذ ىلع ديزي نم مهنمو « ةعبرأ هل نم مهنمو « ةثالث هل نم مهنمو

 . لاقتنالا ىلع ةردقلاو هللا دنع رادقألا ىف توافتلا رهظم

 هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نع هحيحص ىف ملسم ىورو

 . حانج ةئامتس هل مالسلا هيلع ليربج ىأر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .ةلاسرلا غيلبتو هللا رماوأ ذيفنت ىف ةعرسلا ىلع ةردقلا ليلد ةحنجألا ةرثكو

 نوفاصصلا نحنل اّنِإو 652) مولعم ماقم هل ّةلِإ اثم امو 8 : ىلاعت لاق

 1١5511515 ثايألا : تافاصلا ةروس #١ نوحبسملا نحنل اًنِإَو (125)

  هادعتيالو هزواحتي ال تادايعلا تاماقمو

 نب نمحرلا دبع ىلإ هدئسب دلاخ نب بحمل هتمجرت ىف ركاسمع نبا لاقو

 هللا ىلص هللا لوسر نإ . حتسفلا موي عياب نمت ناكو هيبأ نع دعس نب ءالعلا

 . طنت نأ اهل قحو ءامسلا تئطأ ١ : هتاسلجل اموي لاق ملسو هلآو هيلع

 : أرق مث ًادجاس وأ اعكار كلم هيلع الإ مدق عضوم اهيق سيل
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 انإو 632) توفاصلا نحنل انإو 6773) مولعم ماقم هل الإ انمامو ©

 . 4155:1355 ةيآلا : تافاصلا ةروس ١ 4 نوحّبسمْلا نحنل

 . هرماوأب مايقلاو هتوربح عوضخلاو ىلاعت هلل ةماتلا ةعاطلا ةكئالملا ةعيبطو

 ربدي هناحبس وهو « هتئيشمو هللا ةدارإب ملاعلا نوئش ىف نوفرصتي مهو

 . مهسفلأ ءاقلت نم ءىش ىلع نومدقيال مهو: هكلم مهب

 . 4 نورمؤي ام نولعقيو مِهَقوُف نم مهبر نوفاخي )» : ىلاعت لاق
 ,1 ه٠ ةيآلا : لحنلا ةروس »

 سيلو ؛ ىلاعتو هناحبس هلل نيدباع رون نم نيقولخم ىبيغ ملاع ةكئالملاو

 نوربكتسي ال ةددع نمو ا . ءىش ةيهولألاو ةيبوبرلا صئاصخ نم مهل
 00 ا

 < نوركفي ال راهتلاو ليلا نوحبسي 63) نو رسحتسي الو هتدابع نع

 ١9 7١ ١ ناتيآلا : ءايبنألا ةروس »

 نود نم هيصحبي الو دعلا هيلع ىتأيال ريثك مهددعو ميظع قلخ ةكئالملاو

 . دحأ ىلاعت هللا

 ةصق ىف هنع ىلاعت هلا ىضر سنأ ثيدح نم نيحيحصلا ىف تبث دقو

 ءامسسلا ىف رومعملا تيبلا هل عفر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ جارعملا

 .مهيلع امرخآ هيلإ اودوعي مل !اوجرخ اذإ كلم فلأ نوعبس موي لك هيف ىلصي

 ليلدلا لد ىذلا . ضحملا بيغلا نم مهتافصو مهتاوذب ةكئالملا نإ

 . مهب ناميإلا بوجو ىلعو ؛ مهدوجو ىلع ىعرشلاو ؛ ىلقعلا

 . مهلاوحأو « مهلامعأب قيدصتلاو

 ء ليريجسك ليلقلا الإ ةكئالملا ءامسأ نم ءامسأ صوصنلا ىف تأي ملو

 ح . ناوضرو « ليئارزعو « كلامو « ليفارسإو « ليئاكيمو
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 مهلو « ةعيبطلا ملاع ىف لمعو . حاورألا ملاع ىف لمع : لامعأ ةكئالمللو 9

 . ناسنإلاب ةصاخ ةلص

 : ىحورلا مهلمع
 ال كبر دنع نيل نإ 8 : ىلاعت لاق . هلل ماتلا عوضخلاو حيبستلا ١-

 . « تودجسي هلو هلوحبسيو هتدابع نع نوربكتسي

 4 7١5 ةيآلا : فارعألا ةروس

 نومي قرف لوح نم ليفاح ةكتالصلا ىرتو وف : ىلان لقد
 . ١/86 ةيآلا : رمزؤلا ةروس » . 4 مهر دمحب

 هلوح نمو شرعلا نولمحي َنيِذّلا ل : ىلاعت لاق : شرعلا لمح!

 . 41/ ةيآلا : رفاغ ةروس » 4 هب َنوُنمْؤُيو مهر دمحب وحبي

 . « امم مُهقوَف كبر شرع لمحُيو » : ىلات لاقو
 . ١ ١ا/ ةبآلا : ةقاحلا ةروس )

 لال نراقب اكول وؤو: ف اح دل رد نب مس
 < مكربص ام مككيلع مالس 69 باب لك نم

 . 1 55 ؟ : ناتيآلا : دعرلا ةروس

 مكسفنأ اوف اونمآ نيِذْلا اَهْيَأ اي 8 : ىلاعت لاق : راتلا لهأ بيذعت-؛

 أل ٌدادش ٌظالغ ةكئالَم هيلع ةراجحلاو سائلا اهدوقو اران مكيلهأو

 + 8 معسل روس 4٠و امو مطوع ملا دوف



 ىربكلا ةيالولا يوعد نع ارقعلا عدر 5

 1 ىنارعشلا مامإلل 0
 سس ١ جاب

 ++ +4 © ؟ + 3 # 4 ك4 4 + جب ك/ ك4 © و ج هج هي + تاج و + 4 6 ك4 # + ا 4 ني ج نادي ج < ( جب دو © جا نإ نا

 ةحاول 62) رذت الو ىقبت ال 00 رَقس ام كارد امو » : ىلاعت لاقو 5

 لإ راثلا باحصأ انلعج امو ©0 رشع ةعست اهيلع ©9 ٍرْشْفْل

 . 283 - / : تايآآلا : رثدملا ةروس » . 4 ةكئالم

 . مالسلا هيلع ليربج وه ىحولا كلم . ىحولاب لوزنلا

 : ناسنإلا عمو ةعيبطلا ىف مهملع

 « ءاوهلاو حايرلا لاسرإ اهنم : نوكلا رومأ ريبدت ىف لامعأ ةكئالمللو

 نم كلذ وحنو ء تابنلا تابنإ اهنمو ءرطملا لازنإو بحسلا قوس اهنمو
 . ساوحلا تحت عقتال ىتلا راظنألا ىلع ةيفاخلا لامعألا

 : ريخلاو قحلا ماهلإب ناسنإلا ىف ةنئاكلا ةيحورلا ىوقلا طيشنت

 : لاق ملسو هلأو هيلع ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نع

 بيذكتو رشلاب داعيإف ناطيشلا ةملامأف . ةل كلمللو مدآ نباب ةمل ناطيشلل نإ

 ًائيش كلذ نم دجو نمف . قحلاب قيدصتو ريخلاب داعيإف كلملا ةملامأو قحلاب

 م ناطيشلا نم ذوعتيلف ىرخأآلا دجو نمو . هللا دمحيلو هللا نم هنأ ملعيلف

 لا يل رق

 نولمحي نيدلا»: اج لق يس د ع 5

 نورفغتسيو هب ثونضؤيو مهب دمحب َنوُحَبسي ُهلوَح نمر شرعا

 اوبات نذل رفْغاَف اًمْلعو ةّمحَر ءىش لك تعسَو اني اوُنَمآ نذل

 - 0 اطلب“ :ةيآلا : رفاغ ةروس .  « ميحجلا باذع مهقو كليبس اوعبتاو



 _  ىربكلا ةيالولا يوعد نع ارقطلا عدر .--
 00 ىتارعشلا هامإلل ح7 ا و
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 ىبأ نعف « نيلصملا عم نمؤت ةكئالملاو: نيلصملا عم مهنيمأات. -

 اذإ ؟ : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره
 نإف نيسمآ : اولوقف . ١ نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ : مامإلا لاق
 نيمأت هنيمأت قفاو نمف . نيس : لوقي مامإلا نإو . نيمآ : نولوقي ةكئالملا
 . ( ىئاسنلاو ءدواد وبأو . دمحأ هاور ) . هينذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا

 يراخبلا ىور : موي لك نم رصعلاو رجملا ةالص مهروضح /
 هلاو هيلع هللا ىلص ىبتلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع هحيحص ىف

 نورشعو سمخ دحاولا ةالص ىلع ةغامجلا ةالص لضف 1 :لاق ملسو

 وبأ لوقي . رجيفلا ةالص ىف راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم عمتجتو ةجرد

 ناك رجفلا نآرف نإ رجفلا تآرقو 9 : متئش نإ اوءرقا : ةريره

 ١. ا//8 ةيآلا : ءارسإلا ةروس 0 , غد وهشم

 نب ديسأ ةسصق كلذ ىلع ليلدلاو : نارقلا ةءارف دنع مهلورن 3
 . امهيحيحص يف ملسمو ىراخبلا اهاور امك ريضح

 ركذلا تاقلح نوسمتلي مهو : ركذلا سلاجسم مهروصح ٠

 . ةيحورلا ىوقلاب مهدادمإل

 زم ماعلا لهأ ةصاخو نينمؤملا يلع مهتالص كلا

 تالا ب مكحرخبل كامو مكدلع ىلعي ذل ره ف 0

 و راسو ل
 . « ريفا سانلا ملعم ىلع نولصيل ضرألاو تاومسلا لهأو هتكئالمو

 - . ( نسح ثتيدح لاقو ىذمرتلا هاور )
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 نأ ءادردلا أ نع : مهل مهعضاوتو ملعلا لشأ مهكيربت ٠١

 اهتحئجأ عضل ةكئالملا نإ : لات ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا لوسر

 ( ىذمرتلاو ؛ دواد وبأ هاور ) . « عنصي امب أضر ملعلا بلاطل

 . تايرشبلا مهلمح .1؟
 هللا لوسر لوقب : هضفبي نمعو هللا هبحي نمع مهنالعإ 4
 : لاقف لب رح اعد دبع بحأ اذإ ىلاعت لا نإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 هنا نإ : لوقيف ءامسلا ىف ىداني مث ليربج هبحيف هبحأق ًانالف بحأ ىنإ »

 . ضرألا ىف لوبقلا هل عضوي مث ءامسلا لهأ هبحيف هوبحأف انالف بحي

 هضغبيف هضفبأف أنالف ضغبأ ىنإ : لوقيف ليربج اعد ًادبع ضغبأ اذإو

 هل عضوي مث هوضفبأف أنالف ضغبأ هللا نإ ءامسلا لهأ ىف ىداني مث ليربج

 . ( هحيحص ىف ملسم هاور ) . ضرألا ىف ءاضغبلا

 هيلع نوصحيو ناسنإلا لامعأ نوبتكي مهو : لامعألا مهتباتك. 1

 سوسوت ام مّلعَتو ناسنإلا انَقلَخ قلو 9 : نلامت لاق .ةهئاسو ةنايبح

 نايقلتملا ىقلتي َذإ 09 ديرولا لح نم ِهّيَلِإ برأ نْحَنَو هسفن هب
 بيقر هيدل الإ لوف نم ظفْلي ام 0 ٌديعَف لاّمَشلا نعو بميلا نع

 . 1 ١م ل لا ديس

 ةكئالملا ىلإ كبر ىحوي ذإ 8 : ىلاعت لاق : نينمؤملا تيبثت 1

 ل را علل اج ع

 مك دحأ ءاج اذإ ئتح :  ىلاعت لاق : حاورألا ضبقب نولكوم

 - . 11 ةيآلا : ماعنألا ةروس ١ 4 نوطرَفي ال مهو انلسر هتّقوَت ترملا
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 4 مكب لكو ىذلا توملا كلم مكافوتي لق » : ىلاعت لاقو -
 . 4 ١١ ةيألا : ةدحسلا ةروس »

 مث هللا انبر اوُلاَق نيذلا نإ » : ىلاعت لاق : ةنجلاب ريشبتلا ١

 اورشبأو اونزحت الو اوفاخَت الأ ةكئالَمْلا مهِيَلَع لّرنتت اوماقتسا
 . 17 ةيآلا : تلصف ةروس ١ 4 ثودعوت متنك ىتّلا ةنجلاب

 : ككت الملا تاعص ضعبو

 نأ حص دق ذإ ء اهلاحب قيلي ءايحتسا ىحتست ةكئالملا نإ : ةكئالملاءايح ١
 هنم ىحتست لجر نم ىحتسأ الأ ١ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 قداصلا ربخلا اذه ىفف . هلل نافع نب نامثع لجرلا كلذب ىنعي . ةكئالملا

 . ةكئالملل ءايحلا ةفص ىلع ليلد حيحصلا

 ثيدحلا ناسنإلا هنم ىذأتي امك هوركملا نم ىذأنت ةكئالملا نإ :مهيذأت -'"

 نإف اندججسم نيرسقيالف تاركلاو ١ لصبلاو ؛ موشلا نم لكأ نم ١ : ملسم
 ؛ مدآ ونب هنم ىذأتي امم ىذأتت ةكئالملا

 ضارغألا نع نوهزنم ةكئالملا نإ :ةيرشسبلا ضارغألا نع مههيزنت-"
 دقف « كلذ ىلإ امو . بعتلاو « مونلاو + لكلا و.( نضرملاو عوجلاك ةيرشبا

 ىلاعت ربخأ ذإ ا ل نآرقلا ىف ءاج

 « نورتفي ال راهتلاو ليلا نوحبسي » : مهنع
 . ؛ ٠١ ةيآلا : ءايبنألا ةروس »

 ربخأ ىلاعت هللا نم نوفاخي ةكئالملا نإ :ىلاعتو كرابت برلا نم مهقوخ
 امو تاوُمّسلا ىف ام دجسي هّللو ال : ىلاعت لاق . ميركلا نآرقلا كلذب

 مهبر نوفاخي (63) توربكتسي ال مهو ةكئالملاو ةباد نم ضرألا ىف



 ت2 كو ىربكلا هيألوثا يوعد نع ارفغت اغدد تل

 ش ْ ىئارعشلا مامإلل

 جارخلا نزي نيعدملا ءالؤه نم ةخيشملا ىعدي نم ناك ولو

 خياشمو داصقلاو فاشكلا ىلع كلذ لثم فلكتيو هفاعشأ ةسمخ

 دجي ملو هعرزو هحمف فاه كلذ دعب مث . قيرطلا عاطقو برعلا

 . هلايعو وه هلكأي أئيش

 ملو . ملكتي ملو تكس !') ( ديلإ ئجتلي أجلم دجي مل انو )

 ةنيهت هرغ هنكل (؟7 ةعيرشبالو ةقيقحب ال ملكتي بلق هل "ارصي

 . 250 - 49 : لحنلا ةروس ٠ 4 نورَمُؤي ام نولعفيو مهقوف نم

 عال ف مر د ار 1 وغم, روت سس لا
 , 1 58 ةيآلا : ءايبنألا ةروس » «نوقفشم

 . مدقت اميف هانحضوأ ام اذهو :مهبر بحي نم مهبح 0

 نوصعيال . ىلاعت هللا نوعيطي ةكتالملا نإ : ىلاعتو هناحبس هلل مهتعاط " 
 مهرمأ ام هللا نوصعي أل » : ىلاعت هلوقل كلذو . لاوحألا نم لاحب هللا

 . 4 5 ةيآلا : ميرحتلا ةروس ١ < نورَمّؤي ام نولعفيو

 مهنإو . هنولأسيو مهبر نوعديل ةكئالملا نإ هللا ءادعأ مهنعلو مهؤاعد

 . هللا هنعل نم نونعليل

 نوتوافشي مهو ٠ ميظعل ةكئالملا :لخ نإ:مهتوافتو مهقلخ مظع 4
 . مدقت اميف ليلحتلاو حرشلاب كلذ انحضوأ دقلو . اريبك اتوافت هيف

 )١( ىنعملا ميقتسيل اهانقضأ ةدابز .

 . ريصب : لصألا ىف (؟)

 2 . نيدلا نم هدابعل هللا ةعيرش ةغللا ىف ةعيرشلا : ةعيرشلا (*)
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 ريغ نم ملاسلا ىلع هتعامجو وه برشي امو لكأي ام هل سانلا

 رمألا نم ةعيرش ىلع كانلعج مث ا : ىلاعت هلوق ىف دراو ىنعملا اذهو

 . 414 :ةيآلا : ةيئاجلا ةروس د 4 اهعباف

 دقو . ددعتم ريغ دحاو قحلاو . لطابلا دض قحلاو , قحلا نمف ةقيقحلا امأ

 قح هَنوُلَتي باتكلا مهانيتآ نيذْلا » : ىلاعت هلوق ىف قحلا ظفل درو

 , * 171 : ةيآلا : ةرقبلا ةروس ١ « هتوالت

 لطابْلاب قحْلا اوسبلت الو » : ىلاعت هلوق ىف لطابلاو قحلا ظفل درو امك
 ." 45 : ةيآلا : ةرقبلا ةروس ١ 4 نوملعت متنأو قحلا اومتكتو
 ىه ةلماكتملا اهداعبأو ةفلتخملا اهبناوجب ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ كشالو
 ماكحأو هقف نم عيرستستلا عورف لكذ حضاولا ىئاهنلا مسرلا ةباثمب
 . ةيمالسإلا ةعيرسشلا هب تءاج امم ققحي نأ ملسملا ىلصعو « تالماعمو

 . ةدايز وأ ناصقن نود هقبطبو

 عيرشتلا نم ةياغلاو دصقلاو ثعابلا مهفي نأ لواحي نأ ملسملا ىلع امك

 ىوقي ىتح صيحمتلاو ثحبلاو ةساردلا رمألا اذه ىضتقيو ىهلإلا
 . ًادشرو اناميإ دادزي انهو ء ملعت ام قبطي ىلاتلابو ءهملع

 . (/ : ص « ةقيقحلاو ةعيرشلا : ىواقرشلا دمحم نسح )

 ًاكلاس ملسملا راس ام اذإو . ليلدلاو ةطيرملا ىه ىنعملا اذهب ةعيرشلاف
 ةعيرشلا نم ةياغلا ىلإ ىدتها دق هنإف . ميلاعت نم هب تءاجام ًاقبطمو
 ضاقيو لب . اماسهلإ ىناعملاب مهاي نأ ىلع ءرملا نيعي كلذو «. ةيمالسإلا
 . همهف هيلع رذعت ام هل فشكيو هللا معن نم هيلع

 - ةعيرش الب ةقيقحلا نإف ليلدلاو ةطيرخلاو مسرلا ىه ةعيرشلا تناك اذإف
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 دادزا املكو ؛ ملسملا ناميإ لمتكا اقداصو ًايعاو قيبطتلا ناك اًدِإف « ةلطاب -

 كولسلا اهيف نوكي ةجرد ىلإ لصي ىتح « ًاناميإ دادزا اقدصو ًايعو
 نوكيو « هنطاب هرهاظ نوكيو , هتقيقح هتعيرش نوكتو « ًادحاو لمعلاو

 . ًادحاو ًاثيش هلّقعو هبلق

 مامإلا لاق امك ايلعلا ةمكحلا ةجرد ىلإ كلاسلا ملاعلا لصي انهو

 وأ ؛ ىبرع نب نيدلا ىبحم ربكألا خيشلا ىري امك ةينافرعلا وأ . ىذمرتلا
 نم ةمئألا دنع ىه امك ةينابطقلا وأ « ىلازغلا مامإلا دنع ىه امك ةيقيدصلا

 . ةيفوصلا

 « هللا عمو . هللا ىف ءاقبلا ىهو « دحاو ءىشو . دحاو ىنعمل زمرت اهلكو

 . هللا نمو ء هلو

 لاصتالا امهتياغ امنإو ٠ لاصفنا امهنيب سيل ةقيقحلاو ةعيرشلاف نذإ

 ضرأ « ذديفنتو مسر « نطابو رهاظ ءنومضمو لكش امه « لماكتلاو

 ملسملا لصو ام اذإفف ءحورو مسج « ءامو ءانإ , مالسستساو مالسإ « ءانبو
 . ىلاعت هللا نذإب ًانمؤم حبصأ ىلاعت هللا ىلإ هتادهاجمب

 اذإف . ناميإ ىقالخألا كولسلاب هعبستي مالسإلاو « مالسإلا قبسي ناميإلاف

 . نيحلاصلا وأ نينمؤملا وأ نيلصاولا نم ملسملا اذه نإ : ليق كلذ ققحت

 وأ ؛ لعفلا ىلع مزعلا ىهو ؛ ةينلا ىه ةقيقحلاب ةعيرشلا ماحتلال ةطبارلاو

 . هب مايقلا دارملا لمعلا ديدحتو ةفرعم ىه

 . لجو زع هللا ةفرعم ىلإ اههجوتو لاعفألا روصت نذإ ةينلاف

 ىف ملسملل ةمولعم ةعيرشلاف . اهدكؤتو ةقيقحلا عم كلذب قفتن ةعيرشلاو
 - ةيعرشلا سغئارفلاو فيلاكتلاو دئاقعلا نأ ىنعمب ء ىجراخلا اهرهظم
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 . ىمالسإلا نيدلا ملاعص ىه . ديحوتلاو جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاك ح

 تامالعلاو نيدلا ناكرأ ىهو ء ذيفنتلاو قيبطتلا ةبجاو ضورسف ىهو

 نم هعنمي ىوق ببس نودب ملسملا اهكرت اذإف . ىمالسإلا قيرطلل ةتيضملا

 هذه هلافغإ نأ ذإ . نيدلا قيرط ىف ريسبيال هنأ ىلع كلذ لد . اهتيدأت

 . هنع جورخلاب مهتيو نيدلا قيرط ىف ريسيال هنأ هيلع مكحلا ةبانمب ضئارفلا

 . ةقيقسلاو ةعيرشلا نيب نوطبري ةيفوصلا نأ ماقملا اذه ىف ركذلاب ريدجلاو
 ةقيقحالو . ةقيقح الب ةعيرشال هنأ نوري مهنإ ىتح قيثو دج طابرلا اذهو
 ملو ققحت نم لكو . قسفت دقف ققحتب ملو عرشت نم لكو « ةعيرش الب
 . هدهشت نأ ةقيقحلاو , هدبعت نأ ةعيرشلاف « قدنزت دقف عرشتي

 ةقيقح هيف ماهلإلاو فشكلا قيرط نع ىنأي ملع لك نأ ىبرع نبا ىريو
 هتعيرش قفاو اذإ امأ « هيلع لوعيال ملعلا اذه نإف ؛ ةرتاوتم ةعيرش فلاخت

 . هيلع لوعي الف ةعيرشلا هتدر اذإف . حيحص وهف

 : ةرهاقلا . ىبرع نبا لئاسر نمض ؛ هيلع لوعيالام باتك : ىبرع نبا )

 ١ 5١(2. صءماؤقال /ها1*114/ ةنس « ركفلا ملاع

 ةعيرشلاف . ليصفت ةقيقحلاو لامجإ ةعيرشلا نأ ةيفوصلا ةمئأ ىري كلذل
 ةقيشحلا نأو ؛ ىرخألا اهعمو الإ امهادحإ دجوتال . ناتمزالتم ةقيقحلاو

 ةعيرشلا نيعوه كلذو . اهسفن ىف هيلع ىهام ىلع رومألا نع رابخإلا ىه
 . ةرهطملا

 قيقحتو ميدقت ١ ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع ةيضرملا ةبوجألا : ىنارعشلا )

 ةعبطلا « يرقلا مأ ةبتكم : ةرهاقلا ؛ دواد دمحم يرابلا دبع قيلعتو

 ٠١( 51ص م87٠7 /ه14177 ةنس « يلوألا

 - امبسح روعأ وهف هسكع وأ ةعيرشلا فلاخت ةقيقحلا نوك يلإ رظن نمف
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 لقف تئش نإ وأ . ساسآلا يه ةعيرشلا نوكل كلذو ينارعشلا مامإلا ىري 3

 ؛ ةقيقحلا جرد ىلإ اهنم كلاسلا ىقرتي ىتلا ةقيقسحلا ملع ساسمأ يه

 ةقيقحلا ىلإ لخديال هنأل . ةعيرشلا ةفرعم ريغ نم ةقيقحلا بلط حصيالف

 هسكع وأ ةعيرشلا فلاخت ةقيقحلا نأ نظ نمو . ةعيرشلا باب نم الإ
 . ادبأ ةقيقح فلاخت ةعيرش نيققحملا دنع سيل هنأل لهج دقف مدقت امبسح

 . أفنآ انب رم امك ةقدنز ىهف ةعيرشلا تفلاخ ةقيقح لكو

 . ( 1/ال : ص « ةيلصألا ثحابملا حرش يف ةيهلإلا تاحوتفلا : ةبيجحع نبا )

 . 1 184 ةيآلا : ةرقبلا ةروس » 4 اهباوبأ نم تويبلا اوتأو » : يلاعت لاق

 . ةعيرشلا باب نم الإ ةقيقحلل لوخد الف نذإ

 . ( 517 : ص ؛ مكحلا حرش يف ممهلا ظاقيإ : ةبيحع نبا )

 يف عمطيال حاتفم الب بابلا يتأ نمو « ةقيقحلا ملعل حاتفم ةعبرشلا ملعف
 ( الال : ص « ةيهلإلا ثاحوتفلا : ةبيجع نبا ) . هلوخد

 يلإ هلصوأ يذلا همالكو ءهدابعل يلاعتو هئاحبس هللا باطخ ةعيرشلاو

 هفيرصت ةقيقحلاو . ةجحملا ميقيو ؛ ةجحلا هب حضويل « هيهنو هرمأب . هقلخ
 دعبيو « هبابحأ نم هراتخا نم اهب صتخي ىتلا هتتيشمو هتدارإو ١ هقلخ ىف

 . هباب نع هدعبأ نم اهب
 : اهنم ةريثك تايأ يف ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب يلاعتو كرابت قحلا عمج دقو

 . ةعيرش هذهف © ميقتسي نأ مكتم ءاش نمل # : ىلاعت هلوق

 - . ةقيقحسس هذهف . ١ 754 ةبآلا : ريوكتلا ةروس »
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 مهكولس ىف ةيفوصلا دنع ىوبرتلا جهنملاو ىلمعلا كولسلا ىهف ةقيرطلا امأ -

 . ةقيقحلا ىلإ ةعيرشلا نم مهيقرتو

 ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب ةقالعلا هيف حضوي ًايسدنه ًاريبعت ىئانقلا غوصيو
 وه قيرطلا نباو ٠ زكرملا ةباثمب اهنم ةقيقحلاو : ةرئادلاك ةعيرشلا ١ : لوقيف

 زكرملاو « زكرملا ىلإ ةياهنلا ىف لصي ىتح ةرئادلا ىلع ةطقن ىأ نم أدبي ام

 ىف لوخدلا ىلإ انوعديل هتمه ولع ىلع لدي ىئانقلادنع ريبعت نم هعورأ ام

 . هملعو هقوذ ةحاس

 نإف ؛ ىهاونلاو رماوألا ةاعارمو ةدابعلا ىلع ةمئاق ةعيرشلا تناك اذإو

 لوأف اذهبو . لاوحألا لك ىف ىلاعت هللا عم روضحلا ىلع ةمئاق ةقيرطلا

 امأ .دنرسرو هلا رماوأ اهنم دارملاو . ةعيرشلا وه بلاطلا ىلع بجو ءىش
 عطق نم ىفلز هلل ىلإ ديرملا برقي امو ء ىوقنلاب ذخألا ىهف ةقيرطلا
 :وصنملا ىلإ لوصولا ىه ىلا ةقيقحلاب ىهتنت ىهو . تاماقملاو لزانملا

 : ةرهاقلا . ةيلذاشلا رثآملا ىف ةيلعلا رخافملا : دايع نب دمحأ ء ىعفاشلا )

 : ص : م1954 /ه84"11 ةنس « ةريخأآلا ةعبطلا ٠ ةيدمحملا ةعابطلا راد

 .(؟

 ةعيرشلا نبب ةلصاولا ةقلحلا ىه ةقيرطلا نأ انل نيبتي مدقتام ءوض ىلعو

 كلذ ىنعمو ؛ ةعيرشلل هجيتن ةقيرطلاو . ةقيرطلل ةجيتن ةقيقحلاف ؛ ةقيقحلاو
 كلاس نوكي هنإف ؛ عرولا ىلإ برقأ وهامب ةعيرشلاب لمع اذإ ديرملا نأ
 رارسأ ذئكيح هل ترهظ اهتم هنكمتب ةقيرطلا هل تحتفنا اذإف . ةقيرطلل

 . ةقيقحلا
5 
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 ديري ناسنإ لكل دبال سانلل لوقيراصو همالك رثكف ةمارغ

 هذهب مهزبخو مهمحل نم لكأيف ذاتسأ نم هللا ىلإ (*7 قيرطلا
 . ككيبشل ا ةديصملا

 هناحبس هللا ىلإ نيكلاسلاب ةصتخملا ةريسلا ىه ةقبرطلا وأ قيرطلا ( *)
 . تاماقملا ىف ىقرتلاو لزانملا عطق نم ىلاعتو

 , ( ا/ا/ : ص « ةيفوصلا تاحالطصا : ىناشاكلا )

 . ةقيقحلا ىلإ ةعيرشلاب كولسلا ىه ةقيرطلا نأ ىنعي اذهو

 , ( 447/ : ص « فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةضور : بيطخلا نبا )

 نم ًالك هيعلض لثمي ىذلا ثلثملاب ىفوصلا قيرطلل زمرن ىرخآ ةرابعبو
 ةقيرطلاو ةعيرشلا نإف . هيف ةعبتلا ةدهاجملا هندعاق لثمت امك . ديرملاو خيشلا

 عالضأ نيب ماجسنالاو قسانتلا اهيلع موقي ىتلا اياوزلا ةباثمب ىه ةقيقحلاو
 ىف طبارتلاو قسانتلا متي اياوزلا كلت نيب قاسنالا رادقممب هنأل ءثلنملا

 . هلمكأب ثلثملا لكش

 ىتح ىهاونلاو رماوألا ةاعارمو ةدايعلا ىلع ةمئاق ةعيرشلا تناك اذإو

 . ًاعدتبمال أعبتم نوكيف هدحو هلل قلطملا ميلستلا ىلع امئاق ءرملا لاح نوكي

 . لاوحألا لك يف ىلاعت هللا عم روضحلا ىلع ةمئاق ةقيرطلا نإف

 دارملاو . اهب ذخألا وه ةعيرشلا بلاط ىلع بجاو ءىش لوأ نإف اذهبو

 ديرملا برقي امو ىوقتلاب ذخألا ىهف ةقيرطلا امأ ؛ هلوسرو هللا رماوأ اهنم

 ىه ىتلا ةقيقحلاب ىهتنت ىهو « تاماقملاو لزانملا عطق نم ىغلز هللا ىلإ

 . ىلجتلا رون ةدهاشمو , دوصقملا ىلإ لوصولا
 - .( ١7 : ص « ةيلذاشلا رثأملا ىف ةيلعلا رخافملا : ىعفاشلا دايع نبأ )
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 ,ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب ةلصاولا ةقلحلا ىه ةقيرطلا نأ نيبتي اذه ىلعو -

 ديرملا نأ كلذ ىنعمو ؛ ةعيرشلل ةجيتن ةقيرطلاو « ةقيرطلل ةجيتن ةقيقحلاف

 . ةقيرطلل ًاكلاس نوكبس هنإف « عرولا ىلإ برقأ وه امم ةعيرشلاب لمع اذإ
 حضتيو . ةقيقحلا رارسأ هل ترهظ اهنم هنكمتب ةقيرطلا نيع هل تحتفنا اذإف

 ىف ىلاعت هل ًاركاذ امئاد هللا عم ديرملا نوكي نأ وه ةقيرطلا ماوق نأ كلذ نم

 . هيهاونو هرماوأب ًاققحتم « هتاقوأ لك

 . قئالخلا ددع ردقب قئارط هلل : ةيفوصلا لاق انه نم

 نم وهف اهزاح نمف ؛ ءايشأ ةعبرأ ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا : ليق دقو

 نينثا زاح نمو . نيبرقملا ءايلوألا نم وهف ًاثالث زاح نمو « نيققحملا

 هللا دابع نم وهف ةدحاو امهنم زاسحح نمو ؛ نينقوملا ءادهشلا نم وهف
 . نيحلاصلا

 . رونلا هترمثو ء حلاصلا لمعلا هطاسبو ءركذلا : اهلوأ

 . ملعلا هترمثو ءربصلا هطاسبو . ركفتلا : اهييناثو

 . هنم ديزملا هترمثو ١ ركشلا هطاسبو « رقفلا : اهتلاثو

 ىلإ لوصولا هترمثو ءاهلهأو ايندلا ضغب هطاسبو . بحلا : اهعبار
 . بوحعملا

 .( ١؟*-١١1؟ : ص « ىلذاشلا نسحلا وبأ : دومحم ميلحلا دبع )

 ديرملا لعجت ىتلا ثعاوبلا وأ ىعاودلا ىبرع نبا نيسبي ماقملا اذه ىفو

 : ىتآلاك قيرطلا ىف كرحتي
 : ثعاوب ةسمخ ىهو ىعاودلا : الوأ

 تارك . ةينلاو ؛ ةمهلاو « مزعلاو « ةدارإلاو «« رطاخلا رقن ١ ىسفنلا سجاهلا
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 : عاونأ ةثالث اهثو تعاوبلا ٠ اهيناث

 وأ « هدنع اميف ةبغر وأ . ةنياعملا ىف ةرواجملا ةبغر امإ ىهو :ةيغرلا_ ١

 . هيف ةبغر

 . باجحلا نم ةيهر وأ ؛ باذعلا نم ةبهر امإ ىهو :ةبهرلا-١
 . هب كعمج وأ كنع قحلا دارفإ وهو :ميظعتلا

 : عاونأ ةثالث ىلإ اهمسق دقو : قالخألا : أثلاث
 ةقالعك « نيفرط ثاذ ةقالعلا نوكت نأ هيف ضرتفير : دهم قل ١

 ءاوس لعفلا مهيلإ ىدعتي نيرخآ صاخشأ وأ ء رخآ صخشب صخش
 ًايجراخ ًابسس ىعدتسي هنإ لب « ًايئاقلت سفنلا هب موقتالو ء ةرضم وأ ةعفنم
 . همايقل

 قلخلا اذهف « ألثم لكوتلاك هبحاص ريغب قلعتيال وهو : دلعتم ريغ قلخ _ ١
 ا

 ةعامجو ةعامج نيب ةكرتشم ةقالعلا هيف نوكتو : كريشم قلخ +

 وأ ةعفنم باطل ءاوس صخش نم رثكأ اهيف كرتشي ىأ ء ىرخأ
 . ةرضم عفد

 : عاونأ ةعبرأ ىلإ اهمسقيو : قئاقحلا ١ اعبار
 . ةسدقملا تاذلا ىلإ عجرت قئاقح ١

 . بسنلا اهلاثمو ةهزنملا تافصلا ىلإ عجرت قئانتح

 .اهئاوخأو ©« نك ١ ىو لالا لإ جرا : قئاقح

 . تانوكملاو ناوكألا ىهو تالوعفملا ىلإ عجرت قئاقح
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 ىنارعشلا مامإلل

 مس 4 ىلا م

 . هب لهاج وهو ىلاعت هنلاب (*) افراع اذاتسأ هسفن لعجيو
 ىتأيس امك هفرعيال نم ىلإ قلخلا وعدي فيك لهاج وه نمو

 . ةحاضيإ

 نأ نم قيرطلا ىف لوخدلا لبق ديرملل دبال هنأ مئازعلا وبأ مامإلا ىريو -
 ملعتيو . اهلهآ نم ةقحلا ةديقعلا ىقلتيو . ةماعلا ةعيرشلا بادآب بدأتي

 . ةلماعملاو ةدابعلا ماكحأ

 . ( ٠١ : ص « كولسلا بادآ روتسد : ىضام دمحم « مئازعلا وبأ )

 . قلخلا نع كرابدإو قحلا ىلع كلابقإ وه قيرطلا لوصأ : ليق دقلو
 . ( 59: ص . مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقيإ : ةبيجع نبا )

 . هللا لزنأ ام نسحأ عابتا هرخآآو ةبوتلا قيرطلا لوأ : ليق امك

 ةنس « فراعملا راد : ةرهاقلا . ىبنلاو نآرقلا : دومحسم عيلحلا دبع )
 :١5١(. ص ما11105/ه8

 لقعلاو ء ديحو قيرط وهو « هيلع لدت ىتلا هراثآ ىه هللا ىلإ قيرطلاف
 . قيرطلا اذه كلاسل ةيساسأ طورش ملعلاو ركفلاو

 وهام ىلع مولعملا ةفرعم ىأ . ملعلا : ىنعت امنإ ةغللا ىف ةفرعملا: ةفرعملا (*)

 لكو . فراع هللاب ملاع لكو . ملع ةفرعم لكو « ةفرعم ملع لكف ؛ هيلع
 . ملاع هللاب فراع

 . كردق ىدعتت الف تنأ نم فرعت نأ ةفرعملا لامك : ليق دقو

 . ( ١11 ص « حاورألا بارش : ىضام دمحم « مئازعلا وبأ )

 ةباحصلا صاوخلو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ناك دقلو

 - مهبولق ىلع تقرشأ مكحو ةينابر فراعمو ةيسدق ةيهلإ مولع نيعباتلاو
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 دبل سس ا سس ىتتا لا مامإلل مس
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 هيوتحت امو ءىدمحللا حورلاو ؛ةيدمحملا ةديقعلاو « ىدمحملارونلا ةعباتم نم 0

 ملسو هلأو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك ةينطاي ةيبلق فراعمو مولع نم

 ريمأ لوقيو . نيملسملا مومعل ىهو ةرهاظ ةيعرش وأ اهلهأل الإ اهب ىدبيال

 . ؟ هبر فرع

 " عستي هنإف ملعلا ءاعو الإ هيف لعج امب قيضي ءاغو لك ١ : همكح روثأم نمو

 ةفرسعملا هتلد فرع نمف . لمعب الإ ةفرعمال : قداصلا رفعج لاوقأ نمو

 . هل ةفرعم الف لمعي مل نمو . لمعلا ىلع

 دقو . لوقعلاب ةجحلا سانلل لمكأ ىلاعت هللا نإ ' : مظاكلا مامإلا لاقو

 . هتفرعم ىلع ًاليلد لقعلا لعج

 ملعلا ملعت نإف ملعلا اوملعت ١ : هتع ىلاعت هللا ىضر لبج نب ذاعم لاقو

 هميلعتو . داهج هنع ثحبلاو ؛ حيبست هتسرادمو « هدابع هبلطو « هيئخ

 ةولخلا ىف بحاصلاو . ةدحولا ىف سينألا وهو . هبرق هلهأل هلذيو , ةقدص

 دنع نيرقلاو « ءالخألا دنع ريزولاو . ءارضلاو ءارسلا ىلع ليلدلاو ؛

 ةاده ةداق ريخلا ىف مهلعجيف ًاماوقأ هب هللا عفري « ةنحا لبس رانمو « ءاققرلا

 دبعلا هب غلبي . نادبألا ةوقو . راصبألا رونو . بولقلا ةايح ملعلا نأل ه

 . «ءايقشألا همرحيو .ءادعسلا همهلي : راربألا لزانم

 مه اس مثد هل ل ةلضالاو هينا 0 2 7

 دنع نم لك هب انما تولوقي ملعلا ىف نوخسارلاو ظ:ىلاعت هلوقو

 . 21 :ةيآلا : نارمع لآ ةروس » 4 اني

 أب ةفرسعملا نم مظعأ هللاب ملعلا نأ ىبرصع نب نيدلا ىبحم خيشلا ىريو

 وه الإ هنإ ال هنأ هللا دهم ١ : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع لدتسيو
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 « ميكحلا زيزعلا وه الإ هَلِإ ل طسقلاب امئاق ملعلا اولوأو ةكئالملاو

 ١18. :ةيآلا : نارمع لآ ةروس ١

 . ملعلا فالخب . اهظفل سفنب ىدعتت ةفرعملا نأ ىريشقلا مامإلا ىرب أمنيب

 4 هردَق َقَح هللا اوردق امو » ىلاعت هلوق ىف ليق دقو

 . 491 :خبآلا : ماعنألا ةروس . "1 :ةيآلا : رمزلا ةروس ؛

 . هتفرعم قح هوفرع ام ىأ

 لكو ٠ ةرخآلا ىف هاريال ايندلا ىف هللا فرعيال نم لك نإ ': لوقن كلذل
 دصحيالو ... ةرخآلا ىف رظنلا ةذل دجبال ايندلا ىف ةفرعملا ةذل دجبال نم

 ةفرعملا ىه ةداعسلا لصأف . هتفرعم ردقب ىلاعت هللا بحو . ىلاعت هللا بح

 . ؛ ناميإلاب عراشلا اهنع ربع ىتلا
 . ( 7ا/ : ص . نآرقلا ىف بلا : فيرشلا نب دومحم )

 نم ناسنإلا لصحي « ةفرعملا نم ناسنإلا بيصن حضون نأ ىغبتني انهو
 ةفرعملا ذئاذل ىلإ ىقرني اهبجومب ىتلا قئاقحلاو مولعلا ةفرعمب ةيونعملا ةذللا

 هيف خسرتف . هل ىلاعت هللا ءاش ىذلا ردقلابو هريغ كلذ ىف هكراشيالام هيرب

 دنعو ايندلا ةايحلا ىف برقلا تاماقم ىلإ لصي ىتح ًاقيقحتو ًاقوذ هبر ةبحم

 1 هالوم ءاقل

 نمحرلا هللا مسي حرش ىف ميقرلاو فهكلا : ميركلا دبع « ىليجلا )
 . ( 78 : ص « ميحرلا

 - « هيحأ هللا فرع نم ا: ىرصيلا نسلا لاق انه نم . ةفرعملا ةرمث ةبحملاو
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 .هسفن ناستإلا بحي نأ روصتي فيكو ءاهيف دهز ايندلا فرع نمو -

 ١ هسفن ماوق هب ىذلا هبر بحيالو

 ( 71/ : ص « نآرقلا ىف بحلا : فيرشلا نب دومحم )

 ١ ؟ هدابع ىلع ىلاعتو هناحبس هللا هضرف ضرف لوأ نبع ىروتلا لئثس امو

 الإ سنإلاو نجْلا تضقَلَخ امو 9 : ىلاعت هلوقل ةقرعملا :ساسجأف

 را يع ان

 5 ا :ةيآلا : تايراذلا ةروس : # نودبعيل

 ؟ لقعلا لاب امق : ليق . هللاب : لاقف ؟ ىلاعت هللا تفرع مب : اضيأ لئس امك
 لقعلا هللا قلخ امل » : لاق مث . هلثم زجاع ىلع الإ لديال رجاع لقعلا : لاق

 ملف « هللا تنأ : لاقف « ةينادحولا رونب هلمكف ء. تكسف ءانأ نم : هل لاق

 ضتقنو ؛ مزعلا خسفي : باججأف ؟ كبر تفرع مب : ىروشلا لئس دقلو

 موقيال ناسنإلا نأ ىهو ةماه ةقيقح صنلا اذه ىف ىروثلا يبي . ةمهلا
 قيرط ىف راسل هدحو ماق ولو . مكحتم لب ؛ رطيسمو نميهم نود هدحو

 مرعي هنأ ء هتايح ةليط دهاشي هنكلو « ةمهلل ضقن وأ ء مزعلل خسف نود

 ربدم نم ببسلا امنإو « هنم ببسبال « هتمه ضقتنتف همزع خسفنيف ًآنايحأ

 هللا وه « ريبدت هريبدت ىلع ومسيالو . ناطلس هناطلس ىلع ولعيال .ء راهق

 . ىلاعتو هئاحيبس

 ةنس « فراعملا راد : ةرهاقلا . ىروثلا نايفس : دومحم ميلحلا دبع )

 .( 19: صا ماوه

 امدتع ىروثلا ةيصخش بناوج نم ًاماه ًابناج انل فشكي قباسلا صنلا اذه

 - ليلحتلا اذه ىف لقنلا قطنم عم كباشني ىذلا لقعلا قطنمب انئدح
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 أباوج مدق ىروثلا نأب مكحن نأ عيطتسن ىعرشلا نازيملا اذهبو قباسلا -
 ةمه ولع ىلع لدي اذهو . رخآ الاؤس مدقي نأ هدعب عيطتسيال لئاسلل
 . ىنآرقلا ىلقعلا جهنملا همادختسا ىف ىروثلا

 : لاقف ؟ هللا ىلإ قيرطلا فيك : نيفراعلا صضعبل لاق ًالجر نأ ىكحي امو
 لاقف . هفرعأال نم دبعأ ىنارتأ : لاقف . هيلإ قيرطلا تفرع هتفرع ول
 , هفرعت نم ىصعت وأ : لوثسملا

 الإ هتفلاخمب مهأ ال : لاقف ؟ هفرعت كنأ ةمالع ام : نيفراعلا ضعبل ليقو
 . هنم ىحتسأ دانم ىبلق نم ىنادان

 فرد دن ضف اناا لاش ؟ىقرع ف 21و

 , ( ٠١7 : ص . ىنسحلا هللا ءامسأ حرش : ىريشقلا )

 لهجي وهو هللاب ةقرعملا ماقم دبعل حصيال هنأ ددصلا اذه ىف هبنن كلذل

 ًامكح لكشتساو ةفرعملا ىعدا نمف « ءايبنألا عئارش نم أدحاو ًامكح
 . بذاك وهف اهريغ وأ ةيدمحملا ةعيرشلا ىف ًادحاو

 . ( 1*1 -1+ : ص. ىبرع نبا : ىنرقلا ىلع ىلغرف ظيفحلا دبع )
 . هسقنل هراكنإ نوكي هبر نم دبعلا فرعي ام رادقمب : ليق دقو

 امدنع ةماه ةوطخ ةفرعملاب اطخ ىذلا وه ىرصملا نونلا اذ نأ ىلإ انه هبننو

 , ناهربلاو لقملا قيرط نع هللاب ملعلا نيبو . هللاب ملاعلا ةفرعس نيب قرف
 هللاب ةيقيقسملا ةفرعملا نإ : : لوقي اذه ىفو . ةبحملاب ىلوألا ةفرعملا نرقف

 نم تسيل اهنأ امك « ًاعيمج نونمؤملا اهب نمؤي ىتلا هتيئادحوب ملعلا تسيل
 .ءاغلبلاو نيملكتملاو ءامكحلا مولع نم ىه ىلا رظنلاو ناهربلا مولع
 - مه مهنأل .:ةصاخ هللا ءايلوأل يه ىتلا ةينادحولا تافص ةفرعم اهنكلو
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 . هدابع نم مهريغل هفشكي الام مهل فشكيف ٠ مهبولقب هللا نودهاشي نيذلا -

 روني كبلق هللا ريني نأ ىه ىلاعت هللاب ةيقيقحلا ةفرعملا : لاقف فاضأ دقلو

 ىف دبعلا ةريح تناك اذلو . اهروني الإ ىرتال سمشلاك . صلاخلا ةفرعملا
 . هب هتفرعم رذق ىلغ هللا

 هفصو نمو . هفصو ام هفرع نم 7 : لوقيف هقوذد ةحاس نم جالخلا انثدحيو

 تسنأو « هئامسو هضرأ ىف هئايربكو هتمظعل هوجولا تنع ؛ هفرعام

 هثالآ ركش نع نسلألا تلكو « هتاهبو هلامجو هلالج دوهشب هئايلوأ بولق

 تثراحو « هئامسأو هتافصو هتاذ نع فراعملا ترصقو ؛ هئامعنو هلاضفأو

 .4!!! هئاوتساو هعافتراو هلوزن ىف لوقعلا

 ( 17/5 : ص ؛ جالخلا : رورس ىقابلا دبع هط )

 , دوجلا نيع نم : نيهجو نم ىتأت ىهو . بلقلا ىلإ ةفرعملا ىتآت اذكه
 . دوهجملا لذب نمو

 « رئاصبلاب سانلا هفرعت ام راصبألاب نوفرعي نوفراعلا : ءامكحلا دحأ لاقو

 ىلع نونمأيال مهف كلذ عمو ء مهريغ دحأ هكرديالام رئاصبلاب نوفرعيو

 . مهسوفن نم مهسوفن
 . ( ١57 : ص « ؟ج « ىربكلا تاقبطلا : ىئارعشلا )

 ىنفرع امب : لاقف ؟ كبر تفرع مب : هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع مامإلل لبقو

 بيرق ء سانلاب ساقيالو . ساوحلاب كرديالو ء ةروص هسهبشتال ءهسفن هب
 ىف لخاد . همامأ ءىش لاقيالو ءىش لك مامأ ؛ هبرق ىف ديعب ؛ هدعب ىف

 نم ناحيبس « ءىشبالو « ءىش ىف الو ء ءيش نم الو . ءىشكال ءايشألا
 . هريغ اذكهالو اذكه وه

 3 . ( 19/8 : ص « عمللا : ىسوطلا )
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 ركفلا ىف ةيهلإلا ةفرعملاو . ىمالسإلا دقتعملا ةفرعم وه انه دصقلاف -
 . ةيمالكلا ةيلالدتسإلا تامدقملاو « ةيهقفلا بلاوقلاب ديقملا ريغ ىمالسإلا

 ريوصت وه امك « ةقلطملا ةينادحولل ريوصت وه امنإ ىلع مامإلل بسنامو
 . ءىشي لاصتا نود « ءىش لكب ةطيحملا تاذلل قيقد

 نم وأ « ءىش ىف هللا نأ معز نم  قداصلا رفعج مامإلا لاق امك - هنإو

 : ًالومحم ناكل ءىش ىلع ناك ولذإ ١ كرشأ دقف ١ ءىش ىلع وأ « ءىش

 . ًاثدحم ناكل ءىش نم ناكولو « ًاروصحم ناكل ءىش ىف ناكولو

 ةوقلا نأل ريدقلا وهو « هرهوج ةفرعملا نأل ؛ ءىش لكب ملاع وهف اذه عمو

 تافصلا هذه نأل سيل . ًاضيأ هرهوج بلا نأل بحملا وهو ؛ هرهوج

 . هيلع ةيلك قبطنتال ناكملاو نامزلا طورش نإ . هرهوج نع دعتبت

 ؛ هتاذب رداق 2و . 5 هتاذب ميلع ؛ هللا نأ نم ةلزتعملا هيلإ بهذام سفن وهو

 ةقرعم دوجو ىنعيالف « تافصلاو تاذلا نيب نيابت نود . ' هتاذب ىح 1و

 تافصلا هذه نايسح نإف الإو , هرهوج نم ءزج اهنأ هيف ةايحو ةوقو
 هناحبس قلاخلا ةيتاذ ددعت ىلإ اهب حونجلا نكمي . ةلصفنمو ةدلاخ تافص
 , ىلاعتو

 . ( هرا_ هال : ص « هللا ناحبس : نافعس لماك )

 . هللا روني هللا نود ام تفرعو « هللاب هللا تفرع : ىماطسبلا هلاق امو

 رظنلاب لائثال ةفرعملا نأ ىلإ لوقعلا باحصأ نطفت نأ ىغبي اذكه

 لجن نع اهلو صح نوكي نأ الإ قبي ملف . لوقعلا تارورضبالو « ىركفلا

 . رهاظملا نم رهظمب ةيبيغ ةرضح ىف ىهلإ
 -ناك ام لك نأل « هنم رهظأ تنأ ىلاعت هللا ةفرعم ىلع هب لدتست ليلد لكف
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 لك يف ىري - ىمورلا نيدلا لالج لوقي امك  هردص ىف حوتفم باب هل -
1 

 هللا هعضي رون وه امنإ كلام مامإلا لوقي امك  ةياورلا ةرثكب ملعلا سيلف

 . بلقلا ىف ىلاعت

 ةأرم حورلاو ٠ حورلا ةآرم بلقلاو ء بلقلا ةآرم ناسللا نإ ١ : ليق دقو

 قئاقحلاو ٠ ىلاعتو هناحبس قحلا ةآرم ةيناسنإلا ةقيقحلاو : ةيناسنإلا ةقيقحلا

 . « ةديعبلا ةفاسملا هذه عطقب تاذلا بيغ نم ناسللا ىلإ لصت ةيبيغلا

 نم ناحبس 1 : هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا لوق ريسفت نكمي اذه ىلعو

 . ؟ هتفرعم نع زجعلاب الإ هتفرعم ىلإ اقيرط قلخلل لعجي مل
 وهو راصبألا هكردت ال 8 : هلوقب نهر ىلاعتو هناحبس هب ةقئاللا ةفرعملاف

 1 “1٠١ ةيآلا : ماعنألا ةروس ١ 4 ريبخْلا فيطألا وهو راعبألا كردي

 لصت نل تالواحملا لكف « ًافيطل » مادامو « هكردتال راصبألا تمادامف

 . نيقيلا درب تققح نإو . ةلماكلا ةقيقحلا ىلإ

 ىلاعت هللا فرعي دح ىلإ هيف دحأ لصيال ىلاعت هللاب ةفرعملا ماقم وه اذه

 برقم كلم هقوذيال رخآ ملعب هدابع نع رثأتسي قحلا نأل هسفن فرعي امك

 ىف هبر ىواسل هسفن ىلاعت ملعي امك هبر دبعلا ملع ولذإ . لسرم ىبنالو

 . هوجولا نم هجوب ولو ىلاعت هب لهجلا نم دبالف كلذب لئاقالو هب ملعلا

 4 ءاش امب الإ هملع نم ءىشب توطيحي الو » : ىلاعت لاق
 , ؛ ؟ 25 ةيآلا : ةرقبلا ةروس »

 - . ًاريبك أولع كلذ نع ائبر ىلاعت . دحأل ماقملا اذه لوصح انغلبي ملو
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 ىأ . فرعيال هنأب الإ فرعيال نم ناحبسو « هب ملعلا نيع هب لهجلا نيعو
 . ةنكمملا ريغ ةفرعملا نود طقف قلخلل ةنكممل | ةفرعملا فرعي هنأ

 .( 7” : ص . نامملا ةلئسأ هجو نع نارلاو باحملا فشك: ىنارعشلا )

 4 هسفن هللا مكرذحيو 8: ىلاعت هلوقب هتاذ ىف ريكفتلا نع هللا اناهن دقلو
 , 1 58 :ةيآلا : نارمع لآ ةروس

 هعرشو هللا باحيإب ةيج ةبجاو هتعاطو هللا ةفرعم نأ ىلإ قحلا لهأ بهذ انه نم

 . مهتنسلأ هتاذب فيرعتلا نع تزجعو هللا ةيشخ مهتنكسأ دقف لقعلابال

 .( ١9 : ص « صلاخلا ىمالسإلا فوصتلا : ىفونملا ديسلا )

 وأ ىرت نم دبعتأ نينمؤملا ريمأي ليقف : هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع مامإلا لئسو

 . بملقلا ةيؤر نكلو نايعلا ةيؤرال ىرأ نم دبعأ لب ؛ ال : لاقف ؟ ىرتال نم

 لجوزع هللا تيأر له : هنع ىلاعت هللا ىضر قداصلا رفعج مامإلل لبق امك

 هكردتال ىذلا وهو هتيأر فيكو : ليق . هرآ مل أبر دبعأل نكأ مل : لاقف ؟

 قئاقحب بولقلا هارت نكلو نايعلا ةدهاشمب راصبألا هرت مل : لاق ؟ راصبألا

 . سانلاب ساقيالو ساوحلاب كرديال . ناميرلا

 ةدارإ لك نع رسلا ةيلخت : لاقن؟ ةفرعملا ةقيقح نع نيفراعلا ضعب لكسو

 كرتو « ةقالع الب ىلاعت هللا ىلإ بلقلا نوكسو ءةداعلا هيلعام كرتو

 هنك ةفرسمالو هتاذ هنك ةفرعم نكميالو : هاوس ام ىلإ هنم تافئلالا

 هلل دجللاو يلاعتو كرابت وه الإ وه نم فرعيالو ؛ لج وزع هتافص
 -- . ةلخو
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 ةلصاومب رارسألا ىلع قحلا عالطا ةفرعملا ةقيقح : نونلا وذ لاقامك -

 . راونألا فئاطل

 ؟ ةفرعملا قيقحت ىلع هنأ دبعلا فرعي ىتم : اضيأ نيفراعلا ضعب لئسو

 . هير ريغل ًاناكم هيلق ىف دجي مل اذإ : لاقف

 . ةهبشالو فيكالو ةطسأو الب قحلا ةدهاشم ةفرعملا ةقيقح : مهضعب لاقو

 . ( 14- 544 : ص « نيكلاسلا ةدمعو نيبلاطلا ةضور : ىلازغلا )

 ؟ ىلاعت هللاب نيفراعلا ةفرعم ةياهن امف : ليق نإف

 تاذ ةقيقح ةفرعم ةلاحتسا مهل فشكني نأ وه مهتفرعم ةياهن : باوحلاف

 نوكي امنإ ىلاعت هللاب نيفراعلا ةفرعم عاسنا امنإو . ىلاعت هللا ريغل ىلاعت هللا

 بئاجعو هتامولعم نم مهل فشكني ام ردقبف . هتافصو هئامسأ ةفرعم ىف

 هناحبس هتفرعسم ىف مهتوافت نوكي ةرخآلاو ايندلا ىف هتايأ عئادبو هتارودقم

 . ىلاعتو

 .(9/4 : ص « قباس ردصم « نيكلاسلا ةدمعو نيبلاطلا ةضور : ىلازغلا )

 نم ةقششملا ىلاعت هتافص ةفرعم ىه ىلاعت هللاب ةينيسقيلا ةفرعملا ىه هذه

 ري مل هنأ مغر بتاكلا دوجو ىلع ةباتكلاب لدتسي امك كلذو « همسا

 ةفرعملا عاستا نم غلب امهم فراعلاف . هصخش فرعبألو « هسفن بتاكلا

 . هرهوج وأ هتيهأم سيلو « هلاعفأو

 زيمتي رشابم كاردإ ىهامنإ نيفراعلا دنع ءانفلا لاح ىف متن ىتلا ةفرعملاو

 تاعوضومب قلعتي ام وأ . ىدام وهام لك نع ىأنتو حوضولاو قدصلاب
 - ًاريغص ناك امهم رود ىأ بعلتال ةيداعلا ساوحلا نأ امك. سلا ملاع
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 هذه ىنأتتالو . ةيماسلا فراعملا نم عونلا اذه تاعوضوم كاردإ ىف -

 ايندلا رومأ نع كلاسلا بيغي امدنع الإ فشكلا اذه منيالو ةفرعملا

 قيرطلا ودبي ثيحب هتانف لاح هل ةبسنلاب هتيمهأ طيحملا ملاعلا فعضيو

 ةحنمو ةبه قلاخلا نم ىتأي ًايندل ًاملعو ىمسأ ةمكح ودبي ام ىلإ ًادهمب

 . ىنعم ىأب كلاسلل أبسك سيلو

 دوجوملا راتسلا ءانفلا ليزي ثيح ءانفلاو ةفرعملا نيب ةقيثو ةلص نذإ كانهف

 راد : ةرهاقلا . ىهلإلا بحلاو ضرافلا نبا : ىملح ىفطصم دمحم )

 . ( 548 : ص م1911 /ه١1141 ةنس , فراعملا

 . نايعألا ىفال نافرعلا ىف ءانف نوكي ءانفلا نأ ىلإ انه هبتنو

 . ىرخألا دئاقعلاو نيملسملا ةيفوص دنع ءانفلا : دواد دمحيم ىرابلا دبع )

 .(١ا9/5: ص

 ىرجي امب هللا نع نوقطنيو . هللا ةكرحب نوكرحتي مهف ؛ هللاب نوفراعلاو
 . مهراصبأ ىف هللا رونب نورظنيو . مهتنسلأ ىلع

 تافصب هئاقبب هتافصو هسفن نع هانفأ : ىنعملا اذه ىف ىريشقلا لوقيو

 هئانف دوهش نع هؤانف مث « قحلا دوهشب قلثلا تافص نع هؤانف مث « قحلا

 . قحلا دوجو ىف هكالهتساب

 (  ”9/ : ص «. ةلاسرلا : ىريشقلا )

 بفشكو . فصوال ةدهاشمو « ربخال نيعو « ملعال ةيؤر ةفرعملاف
 . تاجحال

 . درفملا مسالا ةفرعم ىف درجملا دصقلا . هللا : ىردنكسلا هللا ءاطع نبأ )

 -ح . ( ملكلا عماوج راد ةعبط -856 : ص
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 مهسفنأ نع نوناف  ىرصملا نونلا وذ ىري امبسح  ىلاعت هللاب نوفراعلاو -
 . هللاب مهتاوذ ثيح نم مهماوق امثإو « مهتاوذب مهل ماوقال

 . نونكسيالو «نوكر حيال هللاب نيفراعلا نأ لوقلا اذه نم حضتيو

 ةفرعملا ةمق نأل .هللا عمو « هللابو : هللا نع الإ نورصييالو ؛ نوقطنيالو

 ٠ ءىش لك ىف هودهاشف ثيبثت ةدهاشم هللا تدهاش نيفراعلا بولت نإف

 اوناكق , هب مهلو هب هل مهتدهاشم تناكف « هب تانتاكلا لك اودهاشو

 « روضحلاو ةبيغلاب قحلا دارفنا ىلع « نيبئاغ نيرضاحو « نيرضاح نيبئاغ
 . ًالوأو ًارخآو : ًارهاظو انطابو « ًائطابو ًارهاظ هودهاشف

 هب مهققح امل للاريغ اودهشي نأ نوققحملا ىبأ » : نيقراعلا ضعب لاق دقو

 . ؛ ةيموميدلا ةطاحإو ةيمويقلا دوهش نم
 نئارق نيفراعلل » : نيقراعلا نم ةسارفلا باحصال زارخلا لوق كلذ ديؤيو
 : ةيدحألا ناسلب اهب نوملكتي « ةبيحع ءابنأو , ةييرغ ًامولع اهوعدوأ

 . ةيلزألا ةرابعب اهنع نوربخيو

 ؛ ءىش لك ىف هدهش قحلا فرع نم ١ : ىردتكسلا هللا ءاطع نبا لوقيو

 . ؛ ًاثيش هيلع رثؤي مل هبحأ نمو ء ءىش لك نع باغ هب ىنف نمو
 ةفرعملا ماقم ىف ققحت نم ىأ : قتلا فرع نم : حضوي صنلا اذه ليلحتو

 نايعأ ىف ارهاظ هآر ىأ : ءىش لك ىف هدهش : هلوق ىفو . ىلاعت للاب

 فراملا نأل « ءىش لك ىف هب سنأي « ءىش نم شحوتسيالف . تادوجوملا

 « ءايسثألا لك ىف أرهاظ قحلا ىريو . قلخلا ىري ءاقبلا ماقم ىف ناك اذإ

 2 . هسحو هسفن نع هتبيغ مدع عم « اهب ًامئاقو
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 لك نع باغ . ءانفلا ماقم ىف ققسحت نم ىأ : هب ىنف نمو : هلو ىفو -
 ءىش لك نع بيغيو « ىلاسعت هللا الإ ًارهاظ دو جولا ىف ىري الف ءءىش
 ًاققحت وأ ًادوجو هسفنل دهاشي الف . هسحو هسفن نع ىتح « العو لج هاوس

 . دانتسا اهيلإ هلالو ءدامتعا ءايشألا ىلع هنم نوكيالف

 مدقي مل : أئيش هيلع رثؤي مل ىلاعت هللا بحأ نم ىأ : هبحأ نمو : هلوق ىفو
 ةقيقح نأل « قلخلا نم امهريغ نع ًالضف . هتاوهشو ؛ هتادارم نم ًائيش هيلع
 . لاوحألا نم لاح ىف هريغل هعديال ىتح بوبحملا لامج ذخأ ةبحملا

 هدوجو ىف وه امب كيلع لدسسي فيك ىهلإ : : لوقبف هللا ءاطع نبا دوعيو

 رهظملا وه نوكي ىتح كل سبلام روهظلا نم كريغل نوكيأ ١ كيلإ رقتفم
 نوكت ىتح تدعب ىتمو ؛ كيلع لدي ليلد ىلإ جاتحت ىتح تبغ ىتم ؛ كل
 . ؛ كيلإ لصوت ىتلا ىه راثآلا

 . هللا ىلإ هللا نم ام نودهشي ١ : ةبيجع نبا مهفصي امك هللاب نوفراعلاو

 . هراونأ رهاظم ىف ًافيرصت الإ نوريال مهسفنأ نع نوبئاغ مهنأ ىنعي

 ىف هارن ام وحن ىلع ىلاعت هللا وه ًادحاو ًادوجو الإ فرمعيال فراعلاف
 ةيقود ةفرعملا نأ حضوأ ثيحح . ضرافلا نبا دنع دوهشلا ةدحو بناج

 . ةيلقن ةيلقع تسيلو ةيفشك

 نع لصوف ةقيقحلاو ةعيرسشلا نيب عمجلاب ققحتلا عاطتسا نم وه فراعلاو
 . قيرطلا يبتارم ىلعأ ىف كلاسلل ىلجتت ىتلا هللاب ةفرعملا ىلإ كلد قيرط

 هحراوج ىف للا ةعاط نيب ًاعماج نوكي نأ لصاولا فراعلا تامس نمو

 ةيلختب هنطاب ىف هللاب ىنغلاو « ةعيرشلا موسرب مازتلالا قيرط نع
 . هاوس امع هبلق

 -- . ( ٠١8 : ص ؛ مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقيإ . ةبيجع نبا )
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 نيع ىه هدنع ةعيرشلا ريصت نأ ًاضيأ ققحتملا فراعلا كلذ نأش نمو

 .هلو هللاب هلك هملع ريصي مث نمو , ةعيرشلا نيع ىه هدنع ةقيقحلاو ؛ةقيقحلا

 .( غم : ص « قباس ردصم « ممهلا ظاقيإ : ةبيحع نبا )

 هيلع ىرصختو . ةزعلا ةضبق ىف هسفن دبعلا ىري نأ ةفرعملا تامالع نمو

 . هبحأ هفرع نم نأل ةبحملا ةفرعملا تامالع نمو ؛ ةردقلا فيراصت

 كنع طّقسيف ءانفلا نيعب قلخلا ىرتث نأ : ىنعي ءانفلل ىنافرسلا ىنعملاسف

 وه ىنافرعلا جهنملا حبصيو . مهماقم ليلج نم اذهف ١ مهل نيزتلاو مهتيؤر
 بحاص هلمجأ امب ةيدوهشلا ةدحولا ىف ةيقوذدلا ةفرعملا ىلع مئاقلا جهنملا

 قئاقحلا لهأ تاماقم ىلعأ : : لاق دقف . ىرونلا نيسحلا ىبأل ةيلحلا

 نيجارلا ليبسو « مهبوبحمب ذذلتلا نيبحملا ليبسو . قئالخلا نع مهعاطشا
 ليبسو « مهلومأمو مهبوبحم ىف ءانفلا نيينافلا ليبسو . مسهلومأمب لمأتلا
 : ( هئانتب ءاقبلا نييقابلا

 نمو . اهيف بغر ةرخآلا فرع نمو : اهيف دهز ايندلا فرع نم : ليق دقو

 , ناسللاب هل ركذلاو ٠ بلقلاب هل ةبحملا ةفرعملا ةقيقحو . هاضر رثا هللا فرع

 . هاوس ءىش لك نع ةمهلا عطقو

 4 نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو 8 : ىلاعت لاق

 . ؛ 5ا/ :ةيألا : تايراذلا ةروس »

 . نوفرعيل الإ : "نودبعيل الإ 7:هريسفت ىف سابع نبا لاق

 هجوت نمل لصحت امنإ ىهو بولقلا هب قرشت رون ىلاعتو هناحبس هللا ةفرعمف
 ناوكألاب لفتشا نمف : هبلقب هيلع فكعو هتمسهب عطقناو هتيلككب هللا ىلإ

 - نيبو هنبب ةلئاحو ةفرعملا رون نع هل ةعطاق اهنآل هبلق ملظأ اهيف لغونو
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 هجوتملا ديرملا ىلع بجوف « سمشلل باحسلا ةلزنم ةريصبلل ىهف قحلا -

 هدض نع ىلختلاب هيلإ لصوسي امنإو « رونلل بلاط هنأل , اهنع عاطقنالا
 . ىلاعت هللا ىلإ ؤحللاو ةدهاجملاو ةيوتلاب كلذو

 .( 7٠٠١ : ص . لوصولا ليهستل لوصألا بيرقت : نالحد ديسلا )

 ىه له ىلاعت هللاب ةقرعملا نع هنع ىلاعت هللا ىضر دينسحلا مامإلا لكسو

 ناك امو سحلابف ًارضاح اهنم ناك امف « نيئيشب كردت ءايشألا تيأر : لاقف
 هتفرعم تناك انساومل داب ريغ ىلاعت قحلا ناك املو . ليلدلابف ًابئاغ اهنم
 ملعنالو . ليلدلاب الإ ٌبئاغلاو بيغلا ملعنال انكذإ . صحفلاو ليلدلاب
 . سحلاب الإ رضاحلا

 . ( 777” : ص ؛ ١1ج « ىربكلا تاقبطلا : ينارعشلا )

 هب نم فراعملاب فرعي فيك : لوقيف هنع ىلاعت هللا ىضر ىلذاشلا فتهيو

 ! ؟ ءىش لك هدوجو قبس نم ءىشب فرعي فيك مأ !؟ فراعملا تفرع

 . ( 475 : ص . نثملا فئاطل : ىردنكسلا هللا ءاطع نيا )

 هتايآو همكحب راشعالاو ركفلا هتافصو ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ قيرطلاو

 . هتاذ هنك ةفرعم ىلإ بابلألل ليبسالو
 ةردقلا ترصحناو لوقعلا دح ىف ةيهلإلا مكحلا تماتنول : ليق دقو

 . ةردقلا ىف ًاصقنو ةمكحلا ىف ًاريصقت كلذ ناكل مولعلا كرد ىف ةينابرلا
 نع لالخلا تاحبس ترئتسا امك لوقعلا نع لزألا رارسأ تبجتحا نكلو

 , كردلا نع مهلا ىمعو فصولا ىف فصولا ىنعم عجر دقف « راصبألا

 ىلإ بلطلا دتشاو . هلثم ىلإ قولضمملا ىسهتساو ٠ كلملا ىف كلملا رادو

 . اسمه الإ عمست الف نمحرلل تاوصألا تعشخو . هلكش

 ِِ . ( 11١ : ص. ١ ج . ىربكلا تاقبطلا: ىنارعشلا )
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 ةفرعمو « ماوعلا ةفرعم : ماسقأ ىماطسبلا ديزي وبأ ىري اميف ةفرعملاو -

 . صاوخلا صاوخ ةفرعمو . صاوخلا
 ؛ ىبرعلا ثارتلا راد : ةرهاقلا . ىماطسبلا ديزي وبأ : دومحم ميلحلا دبع )

 1١١1(. 1 صا م1915 /ه1195 ةنس

 « ةعاطلا ةفرعمو « ةيبوبرلا ةفرعمو « ةيدوبعلا ةفرعم : ماوعلا ةقفرعمفش

 :نسفنلاو ودعلا ةف ديمو ةييطعملا ةقعمو

 ناسحإلا ةفرعمو . ةمظعلاو لالجإلا ةفرعم : صاوخلا ةفرعمو
 قيفوتلا ةفرعمو .ةسملاو

 فطللا ةفرعمو « ةاجانملاو سنألا ةفنرعم : صاوخملا صاوخ ةفرعمو

 هذه نم ةدحاو لك ىف ىهانتت رسلا ةفرعم مث « بلقلا ةفرعم مث ء فطلتلاو

 .فراعلاو كلاسلل ةيرورض اهعيمجو اهعم ضراعتتالو ىرخألا عم عاونألا

 نودادزيف ؛« بيستلا نم نوبجعيو بابسألاب نوربتعي نوفراعلا : ليق دقلو
 , عنملاو ءاطعلا ىف ًادحاو عناملا ىطعملا مهدوهشب ًاناميإو ىده كلذب

 . ةعيرشلا هب تءاج اميف ةمكحلا نايرجب مهتفرعملو

 .« هبر فرع دف هسفن فرع نم » : هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع مامإلا لوقيو

 الإ اهلانيالو ناسنإلا اهب ىظحي ةصاخ ةفرعم ىه : ةيندللا ةفرعملاف
 :.ىلاغت هللا قيرط ىف نيرئاسلا ءايقنالاو عرولا باحصأ

 هانمّلَعو اًندنع نم ةمحر هانيتآ نابع نم ادبع ادَجَوَف » : ىلاعت لاق

 . 6 8 ةبآلا : فهكلا ةروس : «امّلع انِدَل نم
 2 هللا هفذقي رون ىه ذإ ء ةيلقعلاو ةيبسكلا مولعلا ريغ ةيندللا ةفرعملاو
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 ًالاعو املع حبصي لب « اهب اقرشم حبصيف « صلخملا نمؤملا هدبع بلق ىف -
 وأ « ةيهلإلا رارسألا نم ًاضعب هلمعو هملع ردقب لانيف . ًاعيمج ًامولعمو

 قيرط نع ةلواطتم ةئمزأ ىف اهتفرعمب ىظحي نأ نكميال ىتلا ةينابرلا مولعلا
 ناك امهم  لقعلا ردقي الف . لقعلا دودح قوف اهنأل .. ركفلا وأ رظنلا

 هسيباقمو هدودح ىدعتت ىهف اهيلع مكحلا وأ اهباعيتسا ىلع  ًاميلس
 , هقطنمو هماكحأو

 , ةماع ةفصب لقعلا ىلع ىفخت أرومأ كانه نأ : ىلازغلا مامإلا ركذ دقو

 : ناعون اهنم هيلع ىفخي ام نأو

 ةبسنلاب رارسألاب ابجحمو ًايفخ ىقبي هنكلو لوقعلا ضعب هكردن دق عون

 . رششبلا مظعم ىلإ
 : هذافن ةوقو هتنح تغلب امهم ىتاسنإ لقع ىأل هكاردإ ىنستيال رخآ عونو

 روصست مل ىبح لثعلا دودح عيمج زواج ىذلا قلطملا ميظعلا كلذ وهو

 . ههنكي ةطاحإلا

 . العلا وبأ يفطصم دمحم قيشحت . ىنسألا دصقملا : دماح وبأ ١ ىلازغلا )

 2م 191١ ءاه ١595 ةنس . ىدنجلا ةبتكم ةيدمحملا ةعابطلا راد : ةرهاقلا

 21: لص

 ىلازغلا رظن ىف عيطتسيال ةلزتعملا دنع هللاب ةفرعملا بجوي ىذلا لقعلاف نذإ

 لمع ىأ لقعلل سيلو ةداهشلا ملاع وه لقعلا لاجم نأل هرود يدؤي نأ
 . توكلملا مناع ىف ىأ . هلاجم قوف وه اميف
 ءايحإ راد : ةرهاقلا . ىفيفع العلا وبأ قيقحت « راونألا ةاكشم : ىلازغلا )

 2 .( 75: صا ما15514/ه1785 ةنس . ةيبرعلا بتكلا



 ْ ْ ىئارعشلا مامإلل 7 - 1 لوو دج : يي ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارققلاعدد

 يلإ برقأو الاح نسحأ عئانصلا لهأو نيحالملا نأ ىرمعلو

 ىف ةقاش لامعأ ىف مهرمع لوط مهنأل نيعدملا ءالؤه نم هللا

 قلخلا ررض ىف نوعاس مهرمع لوط نوعدملا ءالؤهو . قلخلا عمن

 تاقوألا ضعب ىف مهركذو مهتض ايرو مهتولخب نودصقي مهنأل

 اونوكي نأ نوبلطي ىتلا مهتفيرطل ديهمتلاو قلخلا ىلع زييمتلا

 هجازم فرحني ىتح أطرعم أعوج مهدحأ عوجيف اهيلإ نيعاد

 .(*) عوجلا ةدش نم أموجنو أسومش رظنيف

 . ًاعوج عوجي عاج نم مسا وهو , عبشلا دض عوجلا : عوجلا (#خ) -

 . ( 550 : ص« ١ج « ةيبرعلا ةغللا عمجم . نآرقلا ظافلأ مجعم )

 فوخلا نم ءىشب مكنولبنلو» : ىلاعت هلوق ىف ىنعملا اذه درو دقو

 « نيرباصلا رشبو تارمثلاو سفنألاو لاومألا نم صقنو عوجلاو

 . ؛ 1١88 ةيآلا : ةرقبلا ةروس *

 همالسو هللا تاولص نيلسرملاو ءايبنألل ًايسيئر ًاكلسم عوبجلا ناك دقلو

 اهلغاسمو ايندلا نع درجتلا لاح ىف مهدوجو ناك ذإ . نيعمجأ مهيلع

 ىف دهزلا ناسحتسا ىلع نيقفتم ةيدبألا ةداعسلا قيقحتل هنم دبال أرمأ

 . اهنع دعابتلاو ايندلا

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : ةرهاقلا . هللا لوسراي : بشخ وبأ ىلع ميهاربإ )

 ,(1؟4 1: صا ما9587 /ها 1+ ؟ ةنس . باتكلل

 : كلذ ىلع دهاش مظعأ نيقباسلا ءايبنألا لاحو

 - كلذكو ءايندلا ىف سانلا دهزأ مالسلا هيلع ميهاربإ ليلخلا ناك دقل



 _ ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقفلا عدد
 ١ ىتارعشلا مامات

 تصل با <

 ىلإ كلاس ىأر نم نأو قيرطلا تامالع نم كلذ نأ نوئظيف

 ميلعتب الإ قلخلا اورمأ امو . مالظ ىف طبخ كلذ نأو ىلاعت هنلا

 اورظني نأب ال هقلخ ةلماعمو ىلاعت هللا ةلماعمب ةقلعشملا بادآلا

 دنع جازملا اهليختي ةمهوتم أرامقأو اسومشو ةيدوأو الابج
 . ةفارخلا

 ةرسكنملا دنع ىتيلطا هيلإ ىلاعت هللا ىحوأ مالسلا هيلع ليعامسإ هدلو -ِ

 . نوقداصلا ءارقفلا : لاق ؟ مه نمو : لاق . مهيولق

 . ( 51 : ص « نيدلا لوصأ ىف نيعبرألا : دماح وبأ ١ ىلازغلا )

 لعجاو ايندلا نع مص : لاق هنأ مالسلا هيلع دواد هللا ىبن نع ىور امو

 . « دسألا نم كرارفك سانلا نم رفو توملا كرطف

 . ( 4ال : ص « نيدباعلا ج اهنم : ىلازغلا )

 : ىئاقلل دعتسا ىسوماي : مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقلو
 : ىسوماي . اهعرجتف رجاوهلا امظو ءاهمصقتف عوجلا عرادمب كيلعو
 أمظلا لهأ سلاج : ىسوماي . ىلإ لوصولا ببسو « ىتعاط حيتافم عوجلا
 مالظلا مهنع تفشك نيذلا مهف ةعاجملا لهأ سلاجو : ىتمعن كيلع مدت
 حابصمو ؛ ةريخلا سوفنلا ةذل عوبجلا : ىسوماي . ىتبحم معط مهنقذأو
 قسغ ىف مقو ؛ بحاصلا معنف مايصلاب كيلع : ىسوماي . ةرينلا بولقلا
 بولق ىف هتضّذدق رون موصلا : ىسوماي . عجاه لك دقر اذإ ىجدلا
 لهأو ىتمدخ لهأل حابفم وهو نيعرولا ةدئفأ هتسيلأ سابلو « نيعيطملا

 . ىتدابع

 ل اا ىنيريدلا زيزعلا ديع)
 .(١١؟١ : ص
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 ىلإ شرعلا ىهتنم نم ىأر مهدحأ نأ انًضرف اذإ ىرمعلتو

 ىلإ هل برقم كلذ له امهنيي ام عيمجب أملع طاحأو موختلا ىهتنم

 !١ اهرسيغ وأ ةنجلا نم ءازج كلذ ىلع قحتسي لهو ؟ ىلاعت هللا

 نم لاثمف كنأش مزلاو كناكم فخاو كنامز فرعاو كلذ لمأتف

 بورغلا ليبق بتكملا حّتف هيقف لثم نامزلا اذه ىف اخيش لمعي

 . رصعلا نم اوفرصنا لامطألا لكو مهبرقيل لافطألا رظني فقو

 لعل اوعوج « نييراوحلا رشاعم : هباحصأل مالسلا هيلع ىسيع لوقيو 2

 . ةبرجتلا عئاور نم عوجلاب بلقلا ريونتو ؛ مكبر ىرت مكبولق

 . ( 597/٠ : ص ؛ فيرشلا بنحلاب فيرعتلا ةضور: بيطنخلا نبا )

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاوحأ نم ًالاح عوجلا ناك دقلو

 رجلا طبري ناك هنأو ء طق ريعش الو زبخ نم عيش ام هنأ هنع ىوري اممف

 . ةريثك مايأل ةريسي تارمثب ةولخلل ءارح راغ ىلإ هباهذ ىف ددرتيو
 ةنس ٠ ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم : ةرهاقلا . ةيوبنلا ةريسلا : ماشه نبا )

 .(5315: صولا جءماقال4 مه

 اهنأل اهنم راثكإلا ةمعن نم ربكأ ايندلا نم للقتلا ةمعن نأ ىرن انه نم

 هراتخا ءىشف . ًارجأ ارثكأو لضفأ للقتلا نأو « ءايفصألاو ءايبنألا قيرط

 . هنم لمكأال هتيب لهألو هسفنل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 راد : ةرهاقلا . دمحم لآل دبؤملا فرشلا : ليعامسا نب فسوي « ىناهبنلا )

 ةنس ؛ ةيناثلا ةعسبطلا : ىبلحلا ةعبطم «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 2 .(1914: ص يما ه5
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 هللا ىلص هتع نسودرفلا دلسم ىف ىمليدلا هاور يذلا ثيدحملا اذه ديؤيو د

 نوطبلا فاصنأ ىف اولكو ؛ اوبرشاو . فوصلا اوسبلا ١ : ملسو هلآو هيلع

 +1 امنا توقع رفا لقعت :

 حالسب حلستلا نم هلدبال هتدابع قح هلل دباعلا نأ ًايلج انل رهظب ملسو

 ءرملا حبصيو . بلقلا ققري عوبجملا نأل . عبشلا ىلإ تفنلي الو عوجلا

 . ىلاعتو هناحبس هلل ًاعضاخو ًاعشاخ

 مهل ةودق هوذختا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةباحص دجن انه نم

 نع اهب ىماستلاو سفنلل ةيبرتو هللا نم برقلف ةليسو مهدنع عوجلا ناكذإ

 انه نمو . ىلاعت هللا بادآب بدأتتو « قحلا قيرط ىلإ داقنت ىتح اهظوظح
 . ةنللا اوهرك

 عيباني اودجوف ماسعطلا نع كاسمأإلاو عوجلا اوداتعا دقلو . ةدهاحملا ناكرأ

 ةيندبلا قاشملا ىلع سفنلا ةدهاجم ىف ةضاير هنوكل عوجلا ىف ةمكحلا

 . لاح لك ىلع ىوهلا ةفلاخمو

 . ( ١9 : ص . ةيفوصلا تاحالطصا : ىبرع نبأ )

 ةينلا هيف هل حص اذإ . ابعت اهرثكأو نمؤملا لاصخ لجأ نم عوجلا ناك كلذل

 . ىلاعت هلل ةصئانلا

 ةبتكم : ةرهاقلا . اطع رداقلا دبع قيقحت . بولقلا ملع : ىكملا بلاط وبآ )

 . ( 5114 : ص« خيرات نودب ء ةيرهزألا تايلكلا

 - : هلوق ىف هنطبلا نم ملسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرذحيو



 ىريبكلا ةيالولا ىوعد نع !؛رمملا غدر ل
 دعس ىلإ 3 ّ

 ىتارعشلا عامزلل

 4 نإ 5 © 4 ناو ا + ب © © نب © © © قنا © ث(' قنا كن اج نك نب 9 تب تب ب كي 6 كو نو نك كن هج 4 نع اج جه هن ج نا دن 5 2 ت2

 هبلص نمقي تاميقل مدأ نبا بسحب « هنطب نم ارش ءاعو مدآ نبا ًالمام

 . ؛ هسشنل ثلثو ٠ هبارشل ثلثو . هماعطل ثلثن ًالعاف ناك نإف

 ؛ مادقملا ثيدحح نم ىذمرتلا هاور )

 مهدحأ نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ فصو ىف ءاج دقلو

 ءاملا ىف ةرجآلا ىقبت امك هفوج ىف تيقب ول ىنمتيف ةلكألا لكأي ناك

 . ايندلا نم هداز نوكتف

 ١ ىبر ةدابع ةوالح دجأل تملسأ ذنم تعبش ام » : لوقي قيدصلا وه اذهف

 ىف ةلق ةلكألا ةرثك ىف نأل . ىبر ءاقل ىلإ ًاقايتشا تملسأ ذس تيور امو

 ., ' ةدايعلا

 .( ١4 : ص . نيكلاسلا ةدمعو نيبلاطلا ةضور : ىلازغلا )

 مكايإ : لوقي هنع ىلاعت هلا ىضر باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ ناكو

 . تامملا ىف نتنو ةايحلا ىف لق هنإف ةنطبلاو

 .( ١١٠ : ص « نيرتغملا هيبنن : ىنارعشلا )

 ميلعتو ء ىحور بيدأتو ٠ سفنلل ةيكزتو ريهطت ةيفوصلا دنع عوبجلاو

 وه . هلصأتسيف « هردصصم نم ءاذلا ىواديو « هعينم نم رشلا جلاعب ؛ ىئابر

 برو دبعلا نيب ةلص نسحأو « نيصلخملا ةضورو . نيدباعلا ةليسو

 نيملاعلا
 قحلا ةدابعل ًاقيرط هذختيو عومجلاب حلستي نأ لقاعلا ىلع ناك كلذن

 تاللامكلاب لجوزع هلل هتيدوسع ققحست ًاضيأ انه نمو . ىلاعتو هناحبس

 هلا ىلإ | اهعيمج رومألا هميلستو ةيئاسفنلا فاصوألا نع هيلختو ةيحورلا

 ف . هلدعي هيف ةقثو هكلمب هنم ًافارتعا ىلاعتو هناحبس
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 . ( ١8 : ص « ماوعلاو صاوخلل مايصلا رارسأ : ىرفعجلا حلاص ) -
 نم ةضاير هنأ امك ء اهتيبرتو سفنلل ةفلاخم ةيفوصلا دنع عوجلاف

 ةعاطلاو ةيادهلاو ةماقتسالا قيرط ىف ريست سفنلا لعجي ةيندبلا تاضايرلا
 . قحلا ةيعم ىف نوكتو حتفلا اهتيأي انه نمو . ىلاعتو هناحبس هلل

 ءاهلك لاوحألا ىف ةلمج اهتجاح نم سفنلا ةاداعم ىف هلك ريخلا ناك كلذل
 متي نلو .هللا عم هيلق ناسنإلا لعجي اهئاوهأ ةقرافمو سفنلا ةفلاخم نأل
 . عوجلاب الإ كلد

 . ( 19 : ص ؛ قالعألاو رئاخذلا : ىليبشألا ىلهابلا هللا دبع نبا )

 عابشإ ىف اهءافش نأ نظن اهلهجل ىهف ةلاظ ةلا ماج تقلخ سفنلاف
 سفنلا ةفلاخمو اهئاودأ ربكأ ىوهلاف , اهبطعو اهفلت هيف امنإو « اهاوه
 . اهتيودأ مظعأ عوجلاب

 . ( 188 : ص « ىوبنلا بطلا : ةيزوجلا ميق نبا )

 ةلفغلا ىف عقنال ىتح اهتاوهش رسكب سفنلل ًالذ عوجلا حبصي كلذ ىلعو
 . ىلاعت هللا نع

 . ىصاعملا ىف عقتال ىتح عوبللا ىف سفنلا نجس : ىرخأ ةرابعبو

 ىف اهلامجإ نكمي ةيفوصلا دنع ةيلاع ةلزنم عوجلل حبصي اذكه
 : ةيلاتلا طاقنلا

 ١ - بلقلا ىمعيو ةدالبلا ثروي عبشلا نإف ةريصبلا ذاقنو بلقلا ءافص .

5 
 ركذلاب رثأتلاو ةاجاتملا ةذل كاردإل أيهتي ىذلا هزافصو يبلقلا ةقردك

 تآلتما اذإ ةدعملا نإف « ةدايعلا ةلآ عوجلا : ةيفوصلا دحأ لوقي كلذ ىفو
 2 . ةدابعلا نع ءاضعألا تدع
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 ىرهظ قصل اذإ ةدابعلا نوكت ام ىلحأ : ىنارادلا ناميلس وبأ لاق امك -

 . دبعتلا ةوالحو هللا عم ةاجانملا ةذل ىلإ عوجلا ىدؤي كلذ ىلعو . ىنطبب

 . راسكنالاو رطبلا لاوزو سفنلا لاذ “" 

 . هباذعو ءالبلا ملأ عوجلاب ءرملا ركذتي - 4

 ىصاعملا ًاشنم نإف . سفنلا ىلع ءالستسالاو ىصاصملا تاوهش رسك

 . تاوهشلا اهلك

 رثكك هبرش رثك نم «ًاريثك برش عبش نإف ء رهسلا ماودو مونلأ عفر 5
 . كسول

 ًاريثك اودقرتو ًاريثك اولكأتال نيديرملا رشاعم : ةيفوصلا ضعب لاق كلذلو

 . ًاريثك اورسختف

 رثك نمف « ةدابعلا ةرثك نم عنمي لكألاف . ةدابعلا ىلع ةبظاوملا ريسيت 1

 . ءالخلا ىلإ هددرت رثك هلكأ

 ةرثك ضارمألا ببس نإف ضارمألا عفدو ندبلاةحص -4

 . لكألا

 4 ءادلا تيب ةدعملا » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق كلذلو

 . ؟ اوصصت اوموص ١ : روهشلا ربخلا ىفو 0

 . ةريره ىبأ نع ؛ ىناربطلاو « ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاور

 . ريسيلا ردقلا لاملا نم هافك لكألا هلق دوعت نم نإف . ةنؤملا ةفشخ - 4

 . قدصتلاو راثيإلا نم نكمتلا
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 5 ىئارعشلا مامزللل ننح

 امو <<<

 . ةوقلا هللا هيطعي نأ (*! خيشلا طرش نم ىرمعلو

 وه خيشلا نأ ةيفوصلا نم نيرخأتملا حالطصا ىف : خيشلا (*)

 نيديرملا داشرإ عيطتسيو قيرطلا لحارم ىف هنافص تلمك نم

 . مهتناعإو

 ةعجارم . تأشن قداص ةمجرت « ىمالسإلا فوصتلا خيرات : ىنغ مساق )

 .( 71١1/1 ص اما41/5 /اه184١؟ ةنس . ةيرصملا

 نيد هدنع نوكي نأو ديال ًاققدم ًانراع هنوكل خيشلا نأ حضون انهو

 . ذاتسأ هل لاقي ذتنيحو ؛ كولملا ةسايسو « ءابطألا ريبدتو . ءايبنألا

 ةنس « ىبرعلا باتكلا راد : ةرهاقلا « ىبرع نبا : ىنرقلا ىلع ظيفحلا دبع )

 .(1١١؟ 1: صا ماؤ58/ها184

 نأ لبق كسفن تامأو « كبجح لك كنع حازأ نم وه خيشلا : ليق امك

 . توهاللا ملاع ىف كحورب لاجأو ١ تومت

 .( /١1 : ص ءماق4ا/ /ها1 1

 تتوافت نإو « قيرطلا كول خبشلا ةرورض ىلع ةيفوصلا عمجي داكيو

 خيش هل سيل نم ! : لوقي ىماطسبلا5 فرطتم نيب هترورض ىف مهتارابع

 تثتبن اذإ ةرحشلا : لوقي قاقدلاك لدتعم نيبو . ؛ ناطيسشلا هخيسشف

 مل نأ ديرملا كلذك . رمثت ال اهنكلو قورت اهنإف سرامت نأ ريغ نم اهسفنب
 . ذاتسأ هل نكي

 . ىمالسإلا ركفلا ىف ةيقالخألا ةفسلفلا : ىحبص دومحم دمحأ )

 - . ( 71448: ص م1559 /ه1789 ةنس « فراعملا راد : ةرهاقلا



 ىئارعشلا مامؤلل 7-2 ل يت . ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارّمغلا عدر

 هسشمن خيشلا راص اذإف ضراع لك (** هديرم نع عفديف

 . اضراع هسمت نع عفدي نآر دقيال

 موهفم عم مجسنيالو هتبيفو هحطش ىلع لدي ىماطسبلل قباسلا لوقلاو -
 . ةيمالسإلا ةعيرشلا

 نم كخيش امنإو . هنم تعمس نم كخيش سيل ١ : هللا ءاطع نبأ انه نمو

 تراس ىذلا كخيش امنإ هترابع كتهجاو نم كخيش سيلو . هنع تذخأ

 عفر ىذلا كخبش امنإ بابلا ىلإ كاعد نم كخيش سيلو . هتراشإ كيف

 كخيش امئإو هلاقم كهجاو ىذلا كخيش سيلو « باحسلا هنيبو كنيب

 . ؛ هلاح كب ضهن يذلا

 ةلمج ىف لخدو ءالتبالا هل حص ىذلا وه ةيفوصلا دنع ديرملا : كيرملا (*)

 دقو ةدارإ هل قبي مل ىذلا فراعلا وهف دارملا امأ . لجوزع هللا ىلإ نيعطقنملا

 . ةقيقحلا بلاط وه نذإ ديرملاف . تاماقملاو لاوحألا ربعو ةياهنلا ىلإ لصو

 . قحلا نم بولطم وه دارملاو

 ديرملا ؛ ناف دارملاو . دوجوم ديرملا . بوهوم دارملاو ؛ دهاجي دهاجم ديرملا
 كولسب دباكي ديرملا « ةنلاو قيفوسلا ىري لب « لمعلا ىريال دارملاو « لمعي
 رظني ديرملا ؛ ليبس لك عمجم ىلع مسئاق دارملاو : ميقتسملا طارصلا

 نم أربتي دارملاو « هللا ىلإ برقي ديرملا ء هاوه فلاخي دارملاو « هللا رونب
 ةيهلإلا ررسألاب هيلع معنيف هللا نم برقم دارملا نإف اذكهو . هانمو هحور

 نوكيف ١ ةيسدقلا تاضويفلاو « ةيئامحرلا تاحوتفلاو « ةينابرلا تايلجتلاو
 الب ةقيقح الو « ةقبقح الب ةعيرش الف ءهتعيرش هتقيقحو « هتقيتقح هتعبرش

 قير
 - .( 181١ : ص « ةقيقحلاو ةعيرشلا : ىوافرشلا دمححم نسح )



 8  ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقغلا عدر
 ىئارعشلا مامألل د

 سي ا صا ا

 نع عفدي نأردقي فيكف رطملاك هيلع لزان 7*2 ءالبلاو

 ؟ هديملت

 ناحتمالا ىنعمب ءالتبالاو ءالبلا نع ًايوغل ربعي : ءالتبالا وأ ءالبلا (*) -

 . ةمقنلاب امإو ,ةمعنلاب امإ وأ ءرشلاب امإو : ريخلاب امإ نوكيو . رابتحالاو

 الب نم ىهو « مكنربتخنلو : ىنعمب 4-.. مكنولبنلو # : ىلاعت هلوق ىفو

 راد : ةرهاقلا . ميركلا نآرقلا تاملك ريسفنو حرش : ىركش دومحم )

 .( 57١ : صءماة488 /ها١ 8*5 ةنس . ىمالسإلا ثارتلا

 هناحبسم هللا نم رابتخاو ناحتما وهف ىحالطصالا ءالئثبالا فيرعت نع امأ

 . هتبحم ىف هصالخإو هقدص ىدم فرعيل قداصلا هدبعل ىلاعتو

 صلخملا هدبع ربتكي ىلأعتو هناحبس هللاو . ءاوسلا ىلع ةرخآلاو ايندلا ىف

 . ءالبلا دعب هلاح فيك رهلظيل

 « انسح ءالب هنم نينمؤملا ىلبيلو 8 : ىلاعت هلوق ىف دراو اذهو

 . 8 ١0 :ةيآلا : لافنألا ةروس »

 4 اديدش الازلز اولزّلزو نونمؤملا ىلتبا كلاته » : ىلاعت هلوقو
 24١١. :ةيآلا: بازحألا ةروس »

 مهقدص رهظي ىتح . نينمؤملل ىلاعت هللا رابتخخا ىتعي اضيأ ءالتبالا اذهو

 : ةميركلا ةيآلا ىف ءاج امك , رومألا لك ىف هللا ىلع مهلكوتو مهصالخإو

 ١ 54 : ةيآلا : ةرقبلا ةروس » 4 ميظع مكبر نم ءالب مكلذ ىفو )ف

 -- نحتمياآل ناسنإلاو . ناحتمالاو راتخالا هنأ ةنتفلاو ءالتبالا ىف لصألاو



 ىربكلا ةبالولا يوعد نع ارفعلا عدد
 ىئارعشلا مامإللل 0

 رخال ع سعسمسسم
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 : ةيلقعلا وأ ةينفلا وأ ةيقلخلا وأ ةيملعلا هبهاومو هاوق لهج اذإ الإ ًاناسنإ -
 هبيصنو ناسنإلا ةفرعم غلبم ىلع فوقولل ةيملعلا ةليسولا وه ناحتمآلاف

 دحأ وأ ؛ ناسنإلا ىوق فشكت ىتلا نيزاوملا دحأ وهف ١ لهجلا وأ ملعلا نم

 . سانلا ىلع هرمأ رئتسا ام رهظت ىتلا سيياقملا

 لجوزع هلل ةيسنلاب ليحتسم ىنعملا اذه نكلو « ( ءاحلا رسكب ) نحتمملا وأ

 امو نيعألا ةنئاخ ملعيو « ىفخأو رسلا ملعيو . رودصلا تاذب ميلع هنأل

 . ًاملع ءىش لكي طاحأ دقو . رودصلا ىفخت

 نحتو سقت هب سوسوت اَم ملعَتو تاسنإلا اََقَلَح دَقَلَو ) : ىلاعت لاق
 1 :١1 ةيآلا : ق ةروس » « ديرولا لبح نم هيلإ برأ

 : ًاعوفرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديناسملا ضعب ىفو
 ا ًابص ءالبلا هيلع بص ًاريخ ديعب هللا دارأ اذإ

 نمؤملا ىدبع نزحي نأ الول ةاروتلا ىف .أبوتكم دجأ : رابحألا بعك لاقو

 , ًادبأ عدصيال ديدح نع ةباصعب رفاكلا تيصعل

 ؟ ماقسألا ام : هللا لوسراب لاق ًالجر نأ ايندلا ىيأ نبا ركذو

 . ًانموم تسلف انع مق : لاقف . ال : لاق ؟ طق تمقس ام وأ : لاق

 كلذكو « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاب لكوم ءالبلا نأ حضتي انه نم

 نع ءايلوألا كفئني املق كلذلو . ءالتبالا نع ءايلوألاو ءاملعلا ولخيال

 . ءالبلا عاونآو ءاذيإلا تورض

 عضوم وهو . اهنم د دوصقملا وه ناسنإلاو . لمعو ءالتثبا راد ايندلاف

 < . رايتخالا وأ ناحتمألا



 ل ىريبكلا ةيالولا ىوعد نع ارققلاعدر

 5 ىتارعشلا مامألل
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 نيضار نيتكاس مهارت سانلا نم ريثكف . لاجرلا ردق ىلع نوكي امنإ ءالبلاو 2

 هبلق ىف جلتخيال ناميإلا لماكلا نمؤملاف . ايندو نيد نم مهدنع امب
 هيلع ءالبلا دتشا املك . ةسوسو نم ىرحب اميف هسفن نكاسيالو ٠ ضارتعا

 . هميلست ىوقو هناميإ داز

 ىف مهئوافت ثيح نم لاجرلا ردق ىلع نوكي ءالتبالا نأ حضني اذكه

 اذإف . ةيفاعلا ىف نووتسي سانلاف . ناميإلا ةوق ردق رهظي انهو . هتجرد
 . اونيابت ءالبلا لؤن

 . ىلاعت هللا دنع نم رصتلا ىأ . نسحلا ءالبلا ىنعمب ءالتبالا نأ امك

 ىف كلذو.: ءالبلا دعب هلاخ نوكي فيك رهظيل ضلخلا هذبع رشي هاف

 4# انسح ءالب هنم نينمؤملا ىلبيلو # : ىلاعت هلوق

 « ١17 :ةيآلا : لافنألا ةروس

 هلوق ىف دراو اذه . ةينابرلا اياطعلاو ةيهلإلا ةنملاو ةمعنلا ىنعمب ءالتبالا ىأ

 3 مهو معو 0000 000

 « هيلتبت جاشمأ ةَفَطُن نم ناسنإلا انقل اّنإ » : ىلاعت
 . 4 ؟ :ةبألا : ناسنإلا ةروس »

 نأ زوجي امك . مهدحأ ىلع قدغيالام هللا نم ءالبلا نوكي نأ زوجيو

 ىف دراو كلذو . ًافوخ وأ . ًاعوج وأ :هدلولا وأ «لاملا يف اص قن نوكي

 « نوعجرت انيلإو ةنتف ريخلاو رشلاب مكولبنو 9 : ىلاعت هلوق
 م0 :ةيآلا : ءايبنألا ةروس 1

 ءالتبا ىلع ضرتعا « ًايضار ًادهاجم ًارياص نكي ملو رشلاب ناسنإلا ىلتبا اذإف

 - - حبصأو سكتناو طقسف « صالخإلاو ةعاطلا قيرط نع جرخو هللا



 27 ىربكلا ةيالولا ىوعد نمعع ارففلاعدو
 رتل ا تي وحج ىتارعشلا مامإلل 0
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 معئأل هل هللا مسق امب ىضرو هب هللا هالثيا ام ىلع ربص ولف ء نيرساخلا نم

 ةياغ ىهتنم ىلإ لصوو . ناوضرو ةمحرو هدنع نم ةمعنب هسيلع هللأ

 . نيكلاسلا

 كلذكو ء اهدشأو نفلا عاونأ ىوقأ وهو .ةلديقعلا ىف ءالنالا كانهو

 . دلولاو لاملا ةدايزب نوكي ءالتبالاو ٠ نادبألا ىف ضرملاب ءالتبالا

 4 ةنتف مك دالوأر مكلاومأ امنأ اوملعاو » : ىلاعت لاق

 . 1 78 :ةيآلا : لافتألا ةروس »

 . ضعب نع سائلا ضعب تاجرد مفرب ءالتبالا نوكي كلذكو

 ام ىف مكولبيل تاجرد ضعب قوف مكضعب عفرو » : ىلاعت لاق

 « 167 ةيآلا : ماعنألا ةروس ١ 4 مكاتأ

 اهنمو « رشلا وأ ريخلاب لصتي ام اهنمف ةددعتم تاءالتبالا نأ حضتي اذكهو

 ام اهنمو . ضرملاو ةحصلاب لصتي ام اهنمو . ةمقنلا وأ ةمعنلاب لصتي ام

 اهب ىلتبي ىتلا تاءالتبالا عاونأ نم كلذ ريغ ىلإ .. رقفلاوأ ىنغلاب لصتي

 !؟ نيركانلا نم مأ نيركاشلا نم نوكيف هيرجيل هدبع ىلاعتو كرابت قحلا

 هاوعد ىف هصالخإو . هتعاط ةقيقحو .هقدص ندعم ىلع فرعتي كلذكو

 , هيف وه ىذلا هلاح نع

 : اهنم ركذت ةديدع بابسأل هديع ىلاعتو هناحبس قحلا نحتميو

 دبعلا نوكيف ربدتلا عم هيلق ىف ىلاعتو هناحبس هللا ةمظع راضحتسا : الوأ

 . هتلفغ نم ًاقيفتسم « هيغ نع ًاعجار هلل ًاركاذ

 ىلع ًالبقم .. هسفن ىوه نع ًادعتبم تافآلاو ىصاعملا ديعلا بنحتي كلذلو



 تا

 ل ىكربكلا ةيالولا ىوعد نع ارمطلا عدر

 0 ىتارعشلا مامإلل
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 - . هريكتو هربجت هدسفأو هرورغ هاصعأ نأ دعب هلل اعضاوتم « هير قيرط

 . 4 28 : ص . ىمالسإ سفن ملع وحن : ىواقرشلا دمحم نسح )

 انهو . رشلاب امإو ريخلاب امإ ايندلا راد ىف ءالتبالل دبعلا ضرعتي : ايناث
 . هللا ىلإ هرمأ ملسي قداصلا نمؤملاف . قداصلا ريغ نم قداصلا دبعلا رهظي

 امأ .. تاناحتماو تارابتخا نم هاتأام ىلع ربصيو . هل هللا مسق امب ىضريو

 . ًابذكو هللا ىلع ءارتفاو ًامربتو ًاطخس رهظيف قفانملا

 . ( 17١ : ص « بيغلا حوتف : ىناليجلا رداقلا دبع )

 نع اضرلا وأ هللا ىلع ضارتعالا نم ءالتبالا ىف رذحي قداصلا دبعلاو
 هناحبس هللا نأ ملعي هنأل ساكتنالاو تالالضلا ىف عوقولا نم أافوخ هسفن

 نيرباصلاو « نيصلخملا ريغو نيصلخملا هدابع برجي ىلاعتو
 :ىلاسعت هلوقل . ًادييأت نيدهاجملا ريغو نيدهاجملاو « نيرباصلا ريغو

 4 نيرباصلاو مكنم نيدهاجملا ملعت ئتح مكتولبنلو »
 , 4 ١” : ةيآلا : دمحم ةروساا

 نيدهاجلاو نيقداصلاو نيرباصلا ىلع مكحلل ةبرجت ىنعملا اذهب ءالتبالاو
 . نيلماعلاو

 مامإلا وه اهو « ءالبلل اوضرعت امدنع ًايعرش ًاكلسم ةيفوصلا كلس دقلو
 ةظقيو ٠ نيفراعلا حارس ءالبلا : لوقف تاقبط ىلإ سانلا مسقي دينحلا
 . « نيلفاغلا كالهو « نينمؤملا حالصو ؛ نيديرملا

 ةنس « ىلوألا ةعبطلا ؛ ءارهزلا راد : ةرهاقلا . بولقلا ةقشاكم : ىلازغلا )

 .(56 : ص ماو“ راها



 وأ تحسسسس٠سسعس ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفعلا عدر 1

 ىتئارعشلا عامإلل
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 : ؟ هيبس فيك نينمؤملل هللا نم ءالبلا نع ىبساحملا لئس دقلو
 مقن نيطلاخملا ىلع : ىلوألا : تاهج ثالث ىلع ءالبلا : باجأف

 ىلع : ةثلاشلاو . تايابخلا صيحم نيفنأتسملا ىلع : ةيناثلاو . تابوقعو

 . تارابتخالا قيرط نم نيفراعلا

 بهذف نوطلاخملا امأ : لاقف ؟ هب اودبعت اميف مهدبعت فص : هل ليمقف

 نوفناتسملا امأو . طخسلا ىفاومقوف ةلفغلا مهترسأو مهبولقب عزجلا

 دعب هنم اوجنو اوصلخت ىنح ءالبلا نطاوم ىف ريصلاب هللاوماقأف
 اميف لجورع هللا نع اضرلاب ءالبلا اوقلتف نوفراعلا امأو ,ةنؤمو ةدباكم

 . ىضق
 .( 95 : ص ١« ج « ءايلوألا ةيلح : ميعن وبأ )

 ؟ ءالبلا ملأ بحملا دجب له . ىطقسلا ايرس تلأس : دينجلا لاقو

 فيسلاب برض نإو . معن : لاق . فيسلاب برض نإو : تلق ء ال : لاقف

 . ةبرض ىلع ةبرض نيعبس
 .( ٠١ ال : ص ءاضرلاو سنألاو قوشلاو ةبحملا : ىلازغلا )

 همكح ىراجو . مهيف قحلا ثداحب اولصتا امل ءالبلا لهأ نإ : لاق امك

 اهيوأتال . دبألا رمع مهحاورأ تهاتو « مهرارسأ تبرغت ؛ مهيلع

 اهنع ىئانلا ءانفي نئتو « ًانينح اهيلتبم ىلإ نحت  نكامألا اهنجتالو . نطاوملا
 . هيدل ةعجوم « هيلع ةفوسأ « اهنادجو اهلذو , اهنادقف اهاجش دق « ًانينأ
 « ءامن اهئاشحأ ىف ًامظلا ديزيو ؛ أمظ اهب اهبقعأ « هيلإ دجولا ىف ةقوشتم
 . اهنادقفب ةيخسلا ءاهتفرعمب ةقلقلا ىهف

 . رع هلك هؤالبو « ءالبلا رحب رقفلا : ًاضيأ لاقو
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 ةاللا طيب ترجاانناو د: وتو دفوك رت يزادجللا مامإلا اب لصرو <
 . « اوعدخني ملو اوماقأو اوبذاج انهاه نم ءالبلا لهأ ىلع

 نكميالو .راثآلاب هيف ىعوال ىذلا ءانفلا لاح ىلإ صنلا اذه ريشيو
 . روعشلا ىف اهل دوجوالو « ةيئانثلاب وأ . نيرمألاب الإ ءافشلاب ساسحالا

 نإف .هب صاخلا ءالبلاو ءاننلا اذه ىف ةياوزلا رجح وه هسفن باحح

 : ماس لاح لك بهذ هسفن ىلإ هبثنأ اذإ نأسنإلا

 ءايشألا رضأ انأق ١ ىتع هبرتتسا مث هينبهو ١ : هلوق رسفي اماذه ىفو

 ظ . « ىنم ىل ليولا « ىلع
 . مهتافص ىلع ءالبلا طاسب مهيلع هئاليتسا ىف ؛ هل اوبلطف 7 : هلوق رسفيو

 روعشلا حيني ةيئانثلا نم ردق ةلاحلا هذه ىفف . مهيف ءايشألا ةذل نأل

 لوقلل هاعد ام وه . قلخلاو قحلا قئاقح نيابتل ةيئانثلا مادعنا ةلاحتساو

 ءالبلا طرف نم « توملا لبق مهل الو . ًاجرف توملادعب نودجيال ” : مهنأب
 1 مج رتحم

 مدعل ٠ ناستإلا ىلإ عالبلا بابسأ لك دئيحلا مامولا عجرأ وحلا اذه ىلعو

 3 لوقي ذإ ققحملا عانقلا

 ىنع ىنتذخأ دق ىنتيلاي © ىنم ىلع ءالب لكو
 . ؟ ءاليلا ءالب ١ : ددصلا اذه ىف ةضماغلا ةيفوصلا تارابع نمو

 : تالؤاستلا نم ةلمج ريثن نأ عيطتسن انهو

 ىأ . ءالب هدعب ءاج ءالب بهذ املك ءانفلا ءانف ةقيرط ىلع ءالبلا ءالب له

 -ٍ ؟ هيف ةيلاعلا ممقلا



 ا : ند يىربخلا ةيالولا ىوعد نع ارضغعلا عدر همس

 ىئارعشلا مامزلا

 الإ يسن دهشأ الوزجاع انأ: لاقو روكذملا خيشلا ىعدا نإف

 الئاسوأ أح الف تيآر لهف ؛ كاوعد بذكي كلقع هل ائلَق  ماوعلا نم

 هسضن ىلع ىداني دالبلا فاطو ةخيشملاو ةيالولا ىعدا ماوعلا نم
 . لمأتف ىنوعبتاو ىلاعت هللا ىلإ اومله

 , راونألا ةلاسر : ىف ةلطابلا مهيواعدو مهئاح انحضوأ دقو

 . هيف نوبلقتي ام عيمج ىف مهيواعد بذكت مهلاعفأ نإف اهعجارف

 طقف مالسالا فصو دج نم نامزلا اذه ىف لماكلا ىرمعلو
 وهو . نامزلا اذه ىفرثك دق (2"' مالسإلا بلس نإف ةدايز ريغ نم
 . ةتامعستو نيتااثكو ةثذاث ةئس

 قحلا هجو هب ًايغتبم هنوك نع هحرطت ىتلا تافآلا نم هل ضرعي ام وه مأ -
 ؟ مهربصو سفنلا لمحت ةدشب باجعإلا نم ًاصلاخ
 ؟ دوجولاو ءانقلا نيب ضراعتلاب صا وه وأ

 ؛ مهئاتف ىف مهرضحأ ملا» : دينجلا مامإلا لوق لثم ىلإ رظنن امدنعو

 . « دقفلا ةضمغ هب اوكردأ ًافيطل ًاباححو ًاينخ مهسفنأ

 . ( ”55 : ص . ىدادقبلا دينحلا نع تاسارد : ىفطصم دمحم )

 ىف ىلاعتو هناحبس قحلا ربخأ امك ءايسنألا نيد وه مالسإلا : مالسالا (*)
 نلف انيد مالسإلا ريغ غتبي نمو# : ىلاعت هلوقل آقادصم ميركلا نآرقلا

 4 نيِرساَْلا نم ةرخآلا ىف وهو هنم لبقي
 - _ « 88 : ةيآلا : نارمع لآ ةروس »



 | ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارّفغلا عدر
 -- ىتارعشلا مامإلل ش

 كجم هبوب ك-<ع

 تام هنأ ىلع نامزلا اذه ءايلوأ نم '*7 فشكلا لهأ علطا دقو

 كئام ملسو ةلاو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نم نامزلا اذه ىف

 مالسألا ىلع اوثتام سفن فالآ ةرشع مهنم اودجوف أملا نيسمخو

 . ةيفاعلا هنلا لآسن رفكلا ىلع ىقابلاو
 نيدلا اذهو . ناكمو نامز لك ىف مالسإلا ىلاعتو هناحبس هللا دنع نيدلاف -

 هريغ ًانيد انم لبقيالو ٠ لسرلا نم نيرخآلاو نيلوألا هب هللا ثعب ىذلا وه

 ( 1-15 : ةرقبلا ) و ء( 411١-77 : سنوي ) : تايآلا رظنا ديزمللو

 .ء(14: لمنلا)و .(55 :فارسعألا) و«( ٠١١ : فسوي)و

 ع( :7١ ىروشلا )و ء( 855-28 : نارمع لآ )و « « 55 : ةدئاملا )و

 تايآلا نم ًاريشكو «( 3١ -1ا/ : ناقرفلا و.( 1١5-115 : ماعنألا )و

 . ىمالسإلا نيدلا ةمظع حضوت ىتلا

 لك قحتسي نيد مالسإلا نإ ة : لاقف مالسإلا نيقرشتسملا دحأ حدتما دقلو

 دلاخ هنأو . تايندملا عيمج مضه ىلع نيد ىوقأ هنأل ؛ لالجإو مارشحا

 نيدلا اذه اولخد دق ءاملعلا ىموق ىنب نم ًاريثمك ىرأ ىنإو . دبألا دولخ

 . مهرمأ نم ةنيب ىلع
 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا . مالسإلا . نايدآلا ةنراقم : يبلش دمحأ )

 .( 798 : ص 2م 141/9 / ه1 91 ةنس . ةسماخلا ةعبطلا

 ىفو . باحملا فشك ىنعي امنإ : ةغللا ىف فنكلا : فشكلا (*)

 . ٌةيبيغلا ىناعملا نم باجحلا ءارو ام ىلع عالطالا وه : حالطصالا

 . ًادوهشو أدوجو ةيقيقحلا رومألاو
 مهفلا ىلع رثتسي ام نايب فشكلا نأ : ؛ عمللا ١ : ىف ىسوطلا ركذ دقو

 . نيعلا ىأر هنأك دبعلا نع فشكيف

 -ح . ( 510 : ص « عمللا : يسوطلا )
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 تفص دقو ةدهاجملا باحصأل ضرعي فشكلا نأ نودلخ نبا نابآ دقلو -

 كرديالاس دوجولا قئاقح نم هب نوك رديف سحلا بئاوش نع مهسوفن

 . ةيندللا مولعلاو

 ليبق نم ةيفشكلا فراعملا نإ : لوقيف رخآ فقوم ىف نودلخ نبا بهذيو

 . اهعم ناهربلا وأ ليلدلل لمعال ىتلا تاينادجولا

 . فئاطللا ىف هتداهشو هبيغ ىلوتسا ىذلا وه فشاكملا : ليق دقو

 . ( 7١ : ص « ةيمئاحلا مكحلا : ىبرع نبا )

 دنع حاورألا ظح نم وه امنإو همهفتالو لوقعلا هارتال فشكلاف نذإ

 . لوبقلا

 ةعبطلا « فراعملا راد : ةرهاقلا . مظعألا رسلا : دومحم ىفطصم )

 .( 100-71 : ص ماؤال5 /هأا*35 ةنس ع ةسداسلا

 ىف هنودابعيو ١ ءىش لك ىف هللا نوري قوذلا باحصأ مه فشكلا لهأف

 . هروص نم ةروص لكل مهيولق عستتو . ىلحم لك

 : ةرهاقلا . ىفيفع العلا وبأ قيقحتو قيلعت . مكحلا صوصف : ىبرع نبا )

 .( 78:1 صا ما9145١/-ه58*17 ةنس . ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد

 ىتفتف ةقيقحلا باب كل فشكي : كاوه لاز اذإ : ىبرع نبا لوقي انهو

 . تنأ ال : وه هنأ « ققحتتف « ةينادحولا نع كل فشكيف كتدارإ

 : ىتآلاك اهيثر تاجرد فشكلا نأ حضوأ امك

 - . تالوقعملا ىناعم فشكنت هيفو ىلقعلا وأ ىرظنلا فشكلا ١
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 . اهدهاشيف بلقلل قئاشلا فشكتت هيقو ىبلقلا فشكلا  ؟ -

 حضتتو تاقولخملا رارسأ فشكنت هيفو ىماهلإلا وأ ىرسلا فشكلا

 . تاقولخملا قلخ ةمكح كلاسلل

 ميحتلاو ثانجلا ضرع كلاسلل فشكات هيفو ىحورلا فشكلا - 5

 . ةكتالملا ةيؤرو جراعملاو

 تاقصب ىلاعتو هئاحبس قحلا كلاسلل فشكتي هيفو ىفخلا فشكلا  ه

 . ىودب نمحرلا دبع ةمجرت « هبهذمو هتايح ىبرع نبا : سويئالب نيسآ )
 .( :7١7 ص . م1919 /ه ١749 ةنس « تاعوبطملا ةلاكو : تيوكلا

 : ةثالث ىهو . ةدهاشملا نم متأ ةفشاكملا ةملك نأ حضون نأ ىغبني كلذكو

 . مهفلاب ةباصإلا قيقحت ىمو : ملعلاب ةقشاكم
 , لاحلا ةدايز ةيؤر قيقحت ىهو : لاحل اب ةسشاكمو

 . ةراشإلا ةحص قيقحت ىهو : ديحوتلاب ةمشاكمو

 . ملكلا عماوج راد : ةرهاقلا . ىرفعجلا ناويد : ىرفعجلا حلاص خيشلا )

 . ( 58 : ص م1915 /ه1145 ةنس . ىلوألا ةعبطلا

 ةفرعملا ىف لقعلاو ساوحلا نوركتيال ةيفوصلا نأ هلافغإ ىغببال ىذلا نكل

 كاردإ وأ مهف ىلإ ىعسن امدنع ثدحي أطخلاو . هلاجم هل لقعلاو . هلاجم

 لقعت وأ لقعلاب ءىشلا سحت نأل ىعست نأك « هئادأ وأ هتليسو ريغب ءىش

 وأ عرشلا عم ضقانتيال مسيلسلا لقعلا نأب نونمؤي مهنإ لب « سحلاب
 - . عملا
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 عامسلل ىرورض لقعلا نأب لوقلا ةبجرد ىلإ لقعلل مهضعب سمحت غلب دقو -
 . رخآلا نع امهدحأل ءانغال هنأو

 . ( عرشلا ) عامسلا نع لقعلاب ىنغ الف ... 7 : لوقيف ىلازغلا انثدحيو

 لقعلا لع عم ديلقتلا ضحم ىلإ ىعادلاف . لقعلا نع عامسلاب ىنغالو

 .رورغم ةنسلاو نآرقلا راونأ نع لقعلا درجمب ىفتكملاو . لهاج ةيلكلاب
 . ؟ نيلصألا نيب ًاعماج نكو نيقيرفلا دحأ نم نوكت نأ كايإف

 ىف . بويعلا نم ةميلسلا نيعلا هبشي ىلازغلا مامإلا رظن ىف ميلسلا لقعلاق

 الف , ةنكف اهتيؤر حبصتف ؛ اهرون رمغي ىتلا سمشلا هبشي عرشلا نأ نيح
 نإف اذلو « راصبألا اهتأر اذإ الإ ناولألل دوجو الو . ىفكت اهدحو نيعلا

 هينيع ضمغي نمب هيبش همهف ىف هلقع مدختسي نأ نود نآرقلا ىلع لبقي نم
 ىلع دمتعي هنأ ًامعاز عرشلا نع فرصني نم امأ « ءايضلا اذه ىريال نيح

 ءايض ىف ةيؤرلل هنيع مدختسي ملف ٠ هعبط دسف نم هبشي وهف هدحو لقعلا
 . سماد مالظ ىف ءايشآلا ةيؤر ىلع ًاثبع رصأ لب ءراهنلا

 « فراعملا راد : ةرهاقلا . ةيمالسإلا ةفسلفلا ىف تاسارد : مساق دومحم )

 . ( 57 : ص م1910 /ه 181 ةنس . ةسماخلا ةعبطلا

 ؛ لاح لك ىف قحلل نازيم ميلسلا لقعلا نأ نوري ةيفوصلا نم ًاريثك نإ لب
 ضعب ىلإ لب هتعيبط ىلإ عجرتال ماكحألا نم ريثك ىف لقعلا ءاطخأ نأو
 ىلإ بجحلا هذه عجرتو . ىلا رون هنع بحجم ىتلا ةيجراخلا لماوعلا

 . مهولاو لايخلا

 نإف . ةقسلفلا اومجاهو لقعلا نأش نم اوضغدق ةيئوصلا ضعب ناك اذإو

 تلض نيذلا نيفرطتملا نييلقعلا ةفسالفلا نم ريثك هيف عقو ام ىلإ عجري كلذ

 - ٠ ميركلا نآرقلا اهب حرص ىتلا ةينبدلا قئاقحلا ضعب اوركنأو مهلوقع



 ىةءح ىربكلا ةيألولا ىوعد نع ارفغلا عدر

 كا ىتئارعشلا مامؤنل
 ممم ا ةرإ سس

 هبترب فيكف ةزيزع مالسالا ةبتر نأو لاحلا اذه ناك اذإف

 هردق فرع أءرما هللا محرف  ةيالولا ةبترب فيكف '*) ناميالا

 مهنأ الإ ةفرعملا ىف هب نوقثيو لقعلاب نونمؤي ةيفوصلا نأ نم مغرلا ىلعو -
 هتعيبط نم نأل . اهاطختيالو اهدنع فقي نأ يغبني ًادودح هل نأ نوري

 . رومألا لك ىف ًاليصفت قحلا ةفرعم نع زجعي نأ

 نم فرتعي نأ ىغبنيض ةيهلإلا تاذلا ةقيقح كاردإ نع زحعي لقعلا مادامو

 - هنأل « هبيعي ام فارتعالا ىف سيلو « هنم ىمسأ ًاروط كانه نأب هسفن ءاقلت

 . هسن ردق فرعيو هتقاط فرعي  هزحع لاحم ىف ىتح

 . ةريصبلا روط وه هتبترم ىلع ومسيو لّقعلا قوفي ىذلا روطلا اذهو

 ىلإ لوصولا ىف طقف لمعلا ىلع اودمتعي مل ةيفوصلا نإف لاح ىأ ىلعو

 هيف نوكردي رخآ جهنم ىلع اودمتعا امنإو اهنوبلطي ىتلا ةقيقحلا ةفرعم

 : ةملك ةرات هيلع !وسقلطأ دق جهنملا اذهو «ًارشابم ًاكاردإ ءاسيشألا

 : ةسملك ةئلا ةراتو . *؛ سدحجلا 2: ةملك ىرخأ ةراثو . ؟ ةدهاشملا ١

 .#؛ ففشكلا )

 . ًارشابم اكاردإ ءايشألا هيف كردت ةينيقبلا

 نم ْنيقي جهنم فشكل ا نأ هلك كلذ نم رهأاخ تسن : نأ عيطتسن ةسن ائلعلو

 وهو . رومألا قئاقح هيف فشكتت رشابم ىقوذ كاردإ هنإ « ةفرعملا جهانم

 . ؛ بلقلا ىف ىلاعت هللا هفذقي رون * : ىلازغلا مامإلا ريبعت دح ىلع

 قحلا هنإلا هنأب ناميإلا وه امنإ ىلاعتو هناحبس هللاب ناميإلا : ناميالا (*)
 مهيلإ نسحم لاو دابعلا قلاخ هنوكل هاوس ام لك نود ةدابعلل قحتسملا

 - مهعيطم ةباثإ ىلع رداقلاو . مهتينالعو مهرسب ملاعلاو مهقازرأب مئاقلاو



 2 1  ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقطلاعدر
 0 نور سيح ا ىئارعشلا مامات 00

 ةيح الإ دلتال ةيحلا نإفظ هدعي نم هتذمالت نمو هنم قلخلا حارأو

  ةمايقلا موي ىلإ هقنع ىف مهنلاو

 مهرمأو نيلقثلا ىلاعتو هناحبس هللا قلخ ةدابعلا هذهلو . مهيسصاع تساقعو -

 , اهب

 ةضهن راد : ةرهاقلا . ةيمالسإلا ةديقعلا ىف هللا : دواد دمحم ىرابلا دبع )

 . ( 39: صءم 5٠81 / ها 577 ةنس « ىلوألا ةعبطلا ؛ قرشلا

 « نودبعيل الإ سنإلاو ّنِجْلا تقلَخ امو 8 : ىلاعت لاق
 . 4 55 :ةيآلا : تايراذلا ةروس »

 . هداضي ام

 اوبنتجاو ُهّللا اودبعا نأ الوسر ةمأ لك ىف انثعب دقلو ط : ىلاعت لاقو

 . 27 :ةيآلا : لحنلا ةروس » « توغاّطلا

 هب دايعلا دبعت ام عيمجب ىلاعتو هناحبس قحلا دارفإ ىه ةدابعلا هذه ةقيقحو
 كلذ ريسغو ءرذنو « حبذو ؛ موصو« ةالصو «.ءاجرو .فوخو . ءاعد نم

 هل ينحل لامك عم ةيفرلاو ةيقرلاو عوضا هجر ىلع ةداتتلا عاونا نب

 ملا لصالا اه ينال محلا نآرقلا بلاغو .هتمظعل لذلاو هناحبس

 نيدلا هلل الأ (4) نيدلا هَل اصلْخُم هللا دبعاف > : ىلاعت لاق

 . #2 ؟ : نانيآلا : رمزلا ةروس » « صلاخلا

 مهنؤش ربدمو ملاعلا قلاخ هنأب ناميإلا . ىلاعتو هناحبس هللاب ناميإلا نمو
 ةرخآلاو ايندلا كلام هنأو هناحبس ءاش امك هتردقو هملعب مهيبف فرصتملاو

 - لسرلا لسرأ هنأو : هاوس برالو « هريغ قلاخال ًاعيمج نيملاعلا برو
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 سا مسلس شلل
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 ىف مهحالصو مهتاهن هيفام ىلإ مهتوعدو دابعلا حالصإل بتكلا لزنأو -
 . كلذ عيمج ىف هل كيرشال ىلاعتو هناحبس هنأو « لجآلاو لجاعلا

 بوجو ىلع تامكحملا تايآلا نم ريثك ىف ميركلا نآرقلا دكأ دقلو
 . ةللا ساسأو نيدلا لصأ وه كلذ نأو هدمحو هلل ةدابعلا ىف صالخإلا

 نجلا قلخ ىف ةمكحلا وه كلذ نأ ىلع تامكحملا تايآلا تلد امك

 نيفلكملا عيمج ىلع بجاولاف « بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإو سنرلاو
 ىلإ نيبستتملا نم نوريثكلا هيف عقو امم رذحلاو هيف هقفتلاو رمألا اذهب ةيانعلا
 . نيم اصلاو ءايبنألا ىف ولغلا نم مالسإلا

 عضومو اهعيمج هتاقولخم ةمق ىلعو نوكلا اذه روحم وه ناسنإلاو
 هروصو ؛ ميوقت نسحأ ىف هللا هقلخ ؛ هيف ةيسهلإلا ةيانعلا لحمو . ميركتلا
 ةياعرو فقوتنال ةضافإ « هتياعرو هلضف نم هيلع ضافأو « هتروص نسحأف

 تابجاوب ءانولا نع لوكسملاو « ضرألا ىف هللا ةفيلخ وه ذإ . ىهانتنال
 ىلع ىلاعت هللا هذخأ ىذلا قائيملاو دهعلا كلذل ةباجتسا ءاهيف هلل ةيدوبعلا

 كلذو . مالسلا هيلع مدآ بلص نم تجرخ موي حابشألا ملاع ىف حاورألا
 م #» قس

 06 7 مام 5 سا ىلع 0 5 1

 مهتيرذ مهروهظ نم مدا ىنب نم كبر دخأ ذإو ف : ىلاعت هلوق ىف
 موي اولوقت نأ اندهش ئلب اولاق مكبرب تسلأ مهسفنأ ىلع مهدهشأو

 5 !ا/7 : ةيآلا : فارعألا ةروس ٠ 4 نيلفاغ اذه نع انك اَنإ ةمايقلا

 ةيدوعلاب فارتعالاو هدحو هلل ةيبوبرلاب رارقإلا ةنامأ نإ : لوقن انه نمو
 . هنأش لج ىلاعتو هناحبس قحلاب ناميإلا وه امنإ رشبلا رئاسل

 ىلاعتو هناحبس هلل بوبرم وه امنإ نوكلا قطنمو هترطق مكحب ناسنإلاو
 - .رحشالو ءرقب الو ء رححالو ءرشب ةدايسل ال ء هدحو هتدابعل « هريغلال
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 نييزت نم ىه امئإ ىلاعتو هناحبس للاريغل ةدابع لكو ءرمق الو « سمش الو 2

 . ناسنإلا ودع ناطيشلا

 نيدباعلا لوأ ًاعيمج ءايبنألاو ء هدحو هللا ةدابع ىلإ ةوعد اهلك نايدألاو

 تنيب امك دوجولا ىف لوألا ناسنإلا ةمهم نذإ ىه هدحو هللا ةدابعف . هلل

 . تءالاسرلا لك كلذ
 هددت هع 2 ول م ما 5 95 2 راش ساما ل

 انيحوأ ىذّلاو احون هب ئصو ام نيدلا نم مكل عرش » : ىلاعت لاق

 الو نيا اوُميِقأ نأ ئسمعر ئسوَُو ميهاَرمإ ب اًنيصَو امو كَل

 روخم ىه ىتلا ةديقعلاو فدهلا ةدحو ىلع ةميركلا ةيآلا هذه تلد دقف

 دمحم مهلضفأو مهّئاخ ىلإ مالسلا هيلع حون ندل نم لسرلا عيمج ةوعد

 نم سانلا جرخيل نيملاعلل ةمحر هللا هئعب ىذلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ناكف ؛ ةينثولا ناردأو كرشلا لاحوأ نم مهذقنيلو ء. رونلا ىلإ تامللظفلا

 . قيرطلا اهل ريني ةمألل ًاساربن كلذب

 1 58-١١15 : ص « ةيمالسإلا ةديقعلا ىف هللا : دواد دمحم ىرابلا دبع )

 : لاصخ سمخ هيف نوكي ىتح دبع ناميإ لمكيال ١ : ملسو هلآو هيلع
 ءاضقب اضرلاو « هللا رمأل ميلستلاو « هللا ىلإ ضيوفنلاو « هللا ىلع لكوتلا

 . ناميإلا لمكتسا دقف « هللا ءالب ىلع ربصلاو .هللا

 . ( 7141 : ص « ةيميت نبا : ةرهز وبأ دمحم )

 ىلإ ناسنإلا هجوتي نأ دب الق . ناميإلاب الإ لمتكتال ةيمالسإلا قالخألا نإ

 : :فالوتم
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 فاح نمو « هانمت ام لك هاطعأ هللا ىلإ ههجوت قدص نم : ىبرع نيا لوقيو -

 . هاوس ام لك هنم فاخ هالوم هللا

 عم قدص نمو « ديحوتلا ملع نم لضفأ ديبعلا تملعت ام :اضيأ لاقو

 . قلخلا عم هقئالع عطق قحلا

 هنإ : لاقف ناميإلا نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لئس دقلو

 . صالخإلا
 عم ًالصأ ءايبنألا نم ىبنب ناميإلا لمكيال : ةيزوجلا ميق نبا لوقيو

 ف ديل ا ل يول م

 . ؛ ًادحج دشأ ءايبنألا نم هريغ ةوبتل وهف « هتوبن

 ميدقت ء ىراصتنلاو دوهيلا ةبوجأ ىف ىرايحلا ةياده : ةيزوحجلا ميق 5 نبا )

 هحطلا ٠ 0 وا ا ع ويش و

 1١١(. 1 صضصاءم4 / هؤ78869١ ةنس « ةيناثلا

 نسحلا يبأ هذيملتل سيشم نب مالسلا دبع خيشلا اياصو نمو

 دنعو « ءىش لك ىف هللا دجت ناميإلا رصب ددح نسحلا ابأ اي ١ : ىلذاشلا

 لك قوفو ٠ ءىش لك دعبو ؛ ءىش لك لبقو ؛ ءىش لك عمو ؛ ءىش لك
 . ءىش لكب أطيصحمو ؛ ءىش لك نم ًابيرقو ؛ ءىش لك تحت و ١ ءىش

 ةيفرظلا نع دذعتبا ىأ ء هتعن وه طيحمو .هفصو وه بسرقب

 تافاسملاو برقلاو ةبحصلا نعو ؛ تاهجلاو نكامألا نمعو ء دودحلاو

 لوألا هفصوس لكلا قحمأو . تاقولخملاب لالدتسالا ىأ رودلا نعو

 نآلا وهو هعم ءىشالو هللا ناك ءوه وهف ء نطابلاو رهاظلاو .رشآلاو

 . ناك ام هيلع ام ىلع

 - ( :1١98 ص « نئأملا فئاطت : ىردتكسلا هللا ءاطع نبا )
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 دسم ىلا

 ةلاسر ركذ ىف باتكلا دوصقم ىف عرشتلاف كلذ تملع اذا

 دنع امك قلخلا دنع مهل هحنمأف نيرصاقلا نيزاوم عيمجل ةعماج

 هللا نم وجرأو ةباتكلا لاح هب ْئلع هللا حتي ام بسحب ىلاعت هللا

 ملع نامزلا اذه خياشم نم بدألاب اهيف رظن نم لك نأ ميركلا

 نسم حيرتسيف اهلوصح نع الضف ةيالولا ةحئار مشي مل هنأ ائيقي

 ىنعم نع هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ماسمإلا لجر لأسو ِ

 ؟ ناميإلا

 .داهجلاو ؛ لدعلاو ؛ نيقيلاو ؛ ربصلا : مئاعد عبرأ ىلع ناميإلا : باجأف

 ملعلا لامكو . ملعلاب ناميإلا لامك : هنع ىلاعت هللا ىضر لهس لوقيو

 تروح
 ىهف ةوالح اهب ناك نإف . ةرم اهلك ايندلا : # ةسيفن ةديسلا لاوقأ نمو

 . ناميإلا ةوالح

 ةينفلا ىلرمشلا ةكرش : ةرهاقلا . ةسيفن ةديسلا : ةزمح نيهاش دمحم )

 .(11/4 : ص. ماقألا مها7417 ةنس ع ةدحتملا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ لضفأ ناميإلا يأ : ًالئاق ملسو هلآو هيلع

 ىلص هللا لوسر لاقف ؟ ةرجهلا امو : ىباحصلا لاقف . ةرجهلا : ملسو هلآو

 . ءوسلا رجهت نأ : ملسو هلأو هيلع هللا

 , ركشلاو « ءايحلاو . ىوقتلا : ةعبرأ ناميإلا رئاعش : ءامكحلا ضعب لاقو

 . ربصلاو

 - .( © ص «داعيملا مويل دادعتسالا : ىنالقسعلا رجح نبا )
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 هس سس سلا 7 ى جح ةلقكا

  ءايلوألا تاطص نع أيراع هسضنن دجي هنأل ةيذاكلا (*7 ىواعدلا

 للا ةييت ف وبل مر دفعا دري مل نم امأو

 مهبول رْهطي نأ هللا دري مل نيل كينوأ» ىلاعت لاق

 (69 ميظع باَذَع ةرخآلا ىف مسهل ئزسخ ايندلا ىسف مهل
 ضرعأ وأ مهنيب مكحاف كوءاج نإَف تحسلل َنوُلاَكَأ بذكلل نوعابس

 (1) 4 مهنع

 ام بسحي اهتدح ىلع ةلاسرلا هذه نم ةلثون لك تدرفأ دقو

 لك تءاج اميرف ءامسألا تارضح نم ةباتكلا لاح ىيلق ىلعرمي

 . مسا ةرضح نم ةلوف

 ناسل ىلإاذك لاق : لوقأو .اهنيب زيمي فراعلاو

 ةفاضإ ىوعدلا نأ ةيفوصلا ةمئأ ىريو . ىوسعدلا : اهدرفم : ىواعدلا (8)

 ناسنإلا نم ءاغدا ىوعدلا نوكت ىنعملا اذهيو ء اهل سيل ام سفنلا ىلإ

 تسيل ىهو . تاعاطلا ضعب ناسنإلا ىعدي نأك هكلميالو هلعفيال ءىشل

 ىوعدلا هذهب ديحيف ء اهيف سيل هسفن ىلإ ايش فيضيف « هقالخأ نم اءزج

 ظافلأ : ىواقرشلا دمحم نسح )وء( 45/8: ص «. عمللا : ىسوطلا )

 . ١57 : ص «اهيناعمو ةيفوصلا

 اذه هاوعدب وهو ٠ ةقيقسملا ىلإ لصو هئاعداب هنأ معزي ىوعدلا بحاصو

 . ناميزلا ىلإ هنم لالضلا ىلإ برقأ

 . 5؟  ؟١ : ناتيآلا : ةدئاملا ةروس ()
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 ةوقالو لوجحالو ليكولا معنو هللا انبسحو مسالا كلذ

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ

 ؛ لوقأ نأ ئلع ىلاعتو هناحبس هللا حتف ام لوأف
 نم ظطرش : هنع ىلاعن لا ىضر 2*!( صاوخللا ىلع )؛ خيشلا لاق

 نم هقثمالت فرعي نأ نيديرلا ةييرتو ةضيشملئردصتي
 (1) . « مكيرب تسّلأ >«موي

 هل حتطيال نمم هدي ىلع هل جتمي نم فرعي نأو

 رداقلا ديع ىديسك مدقلا باحصأ ءايثوألا هيلع جرد اذكه

 ىنارعسللا هركذ . ىتارعشلا مامإلا خيش وم : صاوخنلا ىلع (*)

 ةممثأ نع ةيضرملاةبوجألا» و ؛ ىربكلا تاسقبطلا# : ىف

 ىتودقو ىخيشو ىذاتسأ وه : هلع لاقو .« ةيفوصلاو ءاهقفلا

 ذاتسألا ء نيققحللا خنيشو « ينادمصلا فراعلاو ىنابرلا ملاعلا

 ررد ؛ : هامس ًاصاخ ًاباتك فلأف هحدتمأو . صاوخلا ىلع خيشلا

 . « صاونلا ىلع ىديس بقانم يف صاوغلا
 نم ةلمج فرعي هنأ هنع لاقو . هتافلؤم مظعم ىف ىنارعشلا هركذ امك

 ىناعم نع ملكتي ناك هنأ الإ بتكيالو ارقيال ًايمأ ناكو . ةددعتملا مولعلا

 . ءاملعلا هيف ريحت ًاسيفن مالك ةفرشملا ةنسلاو ميظعلا نآرقلا

 يلع يديس لوقي : هلوقب ةيضرملا ةبوجألا يف ًاريثك يتارعشلا هركذ دقلو
 مامإلا ةمزالم يلع ليلد اذهو كارارم لوقيو ء لوقي هتعمسو ٠١ صاوخلا

 . ه8 ةنس ىفوت . هخيشل ىنارعشلا

 . 19/7 ةبآلا : فارعألا ةروس ()
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 (27 دوعسلاوبأ ىديسو. "7 ىعافرلا دمحأ ىديسو“') ىليجلا

 .(07 لبشلا نب ىبأ ىديسو:4) بزعألا دواد ىديس خيش

 همسا نع هثأس نإ الإ هذيملت مسا فرعيال نمم اذه نيأف

 ؟ ىنجلا نم لومعملا بطرلا نيأو ؟ تارم

 أكلسم أجيَش لمعيو ركذلا نَشاي نم طرش.+ لوقأ ىنأ مث

 كل زوجيال ؛ انلق . ال ؛ تلق نإف ؟ ىلو تنأ لهف . أيلو نوكي "نأ
 ءابيلوألا مولع نع كانلأس ىلو انأ : تلق نإو . ةخيشمللردصتت نأ

 كعمس قرطالو باتك ىف رطسيال امم مهنيب اميف اهنولوادتي ىتلا

 . هريثك ىهو اهنم ملع

 ظنلد هتافلؤم ملظعم ىف ىنارعشلا هدروأ : ىليجلا رداقلا ديع )١(

 ةقيرطلا خيش وهو . « قحلا قيرط ىبلاطل ةينغلا ” و « * بيغلا حوتف و

 . هه١51 ةنس ىفوت . ةيرداقلا

 خبش . ىعافرلا نسمحلا ىبأ نب دمحأ خيشلا وه : ىعافرلا دمحأ (؟)

 . هه١٠1 ةنس ىفوت ةبعافرلا ةقيرطلا

 ةنس ىفوت . رئاشعلا ىبأ نب دوعسلا وبأ خبشتلا وه : دوعسلاوبأ (0)

 . مطقملا لبج حفسب نفدو .. ه4

 ركذ امك رئاشعلا ىبأ نب دوعسلا وبأ خيشلا ذيملت : برعألا دواد ()

 . ةلاسرلا هذه ىف ىنارعشلا

 هخويش نمض هدعو ةلاسرلا هذه ىف ىنارعشلا هركذ : ليشلا نب ىبأ (©)

 . هتذتاسأو

 . نأ ًاكلس : لصألا ىف (5)



 ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلا عدو ب

 يئارعشلا مامإلال ش
 1 زي.” اك وب ص ع صمم

 ىلع ءايبغألا هيبثت , ١ ىمسل ا انباتك ىف اهنم تركذ دقو

 اهنم ملع لك ل ءايلوألا مولع روحب نم ةرطق

 )١( ( ضوقولا ) نكمي ىتح باتك ىفرطسيالورارق هل كرديال

 اهنم ملع ىلع نامزلا اذه خياشم نم خيش ') لأس ول اهتفرعم ىلع

 . هيف ضوخلا نع ألضف همساردي مل

 مسا اهنأ نظت نأ أافوخ اهثمأفرط كلركذأ نأ تببحأ دقو

 ملع ىف ملكتي نيرصاقلا كخياشم نم دحأ هتني مل نإ ئمسم ىلع
 . اهنم

 مولعلا ملعيو الإ ةيالولا مدق هل قح ىلو نمام .:لوقأف
 . امهفو القنال 2*) اقوذو امشك ةيندللا

 )١( ىنعملا قايسل أظفح اهانفضأ ةدايز ء لصألا ىف دجوتال .

 . ةحضاو ريغ : لصألا ىف (؟)

 ءىجاسقي لاح وهو . ىلجتلا ءىدابم لوأ موقلا دنع قوذلا : قوذلا 2

 ناك نإو . ىلايش قوذلاف روصلا ىف ىلحتلا ناك نإف . هبلق ىف دبعلا

 هرثأ ىلايخلا قوذلاف . ىلقع قوذلاف ةينوكلاو ةيهلإلا ءامسألا ىف ىلحتلا

 . بلقلا ىف هرثأ ىلقعلا قوذلاو . سفنلا ىف

 ةضهن راد : ةرهاقلا . ىبرع نبا دنع ةيحورلا : ىضار ليلحلا دبع ىلع )

 ١١(. 2 صو م5 / ها756 ةنس . رصم

 ىذلا ىسدحلا جهنملا نع ةيضوصلا هعبتي ىذلا ىقوذلا جهنملا فلتخيو

 -ًايلقع ًاسدح ناكأ ءاوس ىسدحلا جهنملاف « نييضايرلا ةغسالفلا ضعب هعبتي
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 للا ىلجني مث «ًالوأ ةيلالدتسا لئاسم ىف رظنلا ىلع موقي ًاينادجو وأ -

 ملاعلا ءارو ام ىلإ لوصولا نكمي اذهبو ؛ ماهلإلا قيرط نع ةأجف نهذلل

 . ةيناحورلاو ةلوقعملا قئاقحلا ءارو نمكي راتس درحم وه ىذلا سوسحملا

 ىتلا ةيفوصلا ةيبرتلاو ةدهاجملا عابتا ىلع ًالوأ موقي هنإف ىقوذلا جهنملا امأ

 ديرملا عاطتسا ام اذإو « ىلاعت هللا ىلع ةمهلا هنكب لابقإلاب ىلازغلا اهنع ربع
 . ملعلا راونأب هريونتب لقكتملاو , هدبع بلقل ىلونملا وه هللا ناك كلذ مامتإ

 حرشناو « روتلا هيف قرشأو ةمحرلا هيلع تضاف ٠ بلقلا هللا ىلوت ام اذإو

 . ةيهلإلا راونألا قئاقح هيف ًالألتت مث نمو . ةمحرلا فطلب « ةزعلا باجح

 ىلحجتلا نأ ثيح نم ةدهاشملاو ىلحتلاب قوذلا طبتري وحنلا اذه ىلعو

 ىلجتملا هيف ىنفيف فشكلا عاونأ نم عونك ةفرعملا ةعيبطب لصتي ىدوهشلا
 الإ حصيال ةيفوصلا دنع ىنيقيلا ملعلا نإ لب ؛ ملعلا ىلاعت قحلا هثرويو هل

 . قيرطلا كلذ نع

 ماهلإلا ىلع موقيو ةيفوصلا ىدل فورعم جهنم وه ىقوذلا جهنملا اذهو
 نأ نودبو لب . دبعلا نم داهتجاو ملعتو ةليح ريغ نم بلقلا ىف عقي ىذلا
 ؟ لصح فيكو ؟ هل لصح نيأ نم ديعلا فرعي

 ىتوذلا جهنملا : اههدحأ : نيجهنم نيب عمج دق ىفوصلا نوكي كلذبو
 , عورلا ىف ثفنلاو ماهلإلا ىلع مئاقلا

 . ىلقعلا ثحبلاو رظنلا ىلع مئاقلا ىلالدتسالا جهنملا وه :رخآلاو

 . رظنلا ةلحرم ءاهتنا دعب ىتأت ىفوصلا قوذلا ةلحرم نأ ىلإ انه هبلنو

 - ( 7128: ص . عمللا : ىسوطلا )
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 جهنملا وه ؛ ةيفوصلا ةيبرتلاو ةدهاجملا ىلع موقي ىذلا ىقوذلا جهنملا اذهو -

 ىلع ًايبردت ًاضعب مهضعب نيب.اميف ىفوصلا عمتجملل خويشلا هفصو ىذلا
 هناحبسم بوبحملا ىلإ اهلك لامعألاب لوصولل أمات ًاراكنإ تاذلا راكنإ

 . ىلاعتو

 بلقلا ةقالع عطق وه ةداعسلا غلب ىف عابتالاب ردجألا جهنملا ناك كلذل

 . دولخلا راد ىلإ ةبانإلاو رورغلا راد نع ىفاجتلاب ايندلا نع

 . فرعي مل قذي مل نمو فرع قاذ نم : ليق انه نم

 جهنم وه جهنملا اذهو . ىلقنلا جهنملا ةيفوصلا لمهي مل كلذ بناحجبو
 . ةلسلاو باتككلا نم ذخألا ىلع مئاقلا حلاصلا فلسلا

 : لوقنف قوذلاو رظنلا نيب ةنراقملا اننكمي مدقت ام ءوض ىلعو

 . نيدلل ًالصأ ىلاعت هللا هلعج ىذلا لقعلا وه بادآلاو قالخألا عوبني نإ

 . ريبدتلاو فيلكتلا ساسأ لقعلاو « ايندلل ًادامعو

 .( :8١ ص. ةقيقحلاو ةعيرشلا : ىواقرشلا دمحم نسح )

 ةعطاسلا هنيهارب لصأو . ةفلابلا ةعطاقلا هللا ةجح لقعلا : ميكح لاقو

 . هلسر لسرأ هب هصخ نم ىلإو « ةملكلا هدابع ديعتسا هتطساوبو : ةغمادلا

 . لقعلا ضقانيامب ىتأيال لقنلاو . لسرلا لاسرإ زوج لقعلا مث

 . لقص نسحأ هماكحأ ىئارم لقصيو هءاضق ىكزي امب ىوري امنإو

 . سانئثتسالا نم عرشلاب لقعلل لصح ام ريظنو

 امب دري نأ قحلا عرشلاو ىهلإلا ىحولا ىلع ليحتسي : ىلاّرغلا هب قطنام اذهو

 - .هتلاحتسا ىلع لدي لقعلا ناهرب نوكي نأ ىنعمب . لقعلا هنع وبني
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 ةطاحإلا لقتتسيالو هكاردإ نع لقعلا رصقي امب دري نأ لاحمب سيل معن

 . هسفن ىف ًالاحم لقعلا هكرديال ام لك سبلو . ههنكب

 دمحم ةعجارمو ميدقت . ديحوتلا لئالد : ىمساقلا نيدلا لالج دمحم )

 . ىلوألا ةعبطلا « ىندملا ةعبطم ؛ رصمب ةيدوعسلا رادلا : ةرهاقلا . ىزاجح

 .( 190/1: ص م1985 /ها1405 ةنس

 هيلع هللا ىلص لوسرلا قفاوم حيرصلا لقعلا : لوقيف هيأرب ةيمبت نبا ىلدبو
 لوقعلا رصقت دق نكل . باتكلا عم نازيملا هنإف هفلاخيال ًامئاد ملسو هلآو
 اوراحو هتفرعم نع اوزجع امب لوسرلا مهيتآيف هب ءاج ام ليصفت ةفرعم نع

 . هيف

 ىعدي نم ملعيل عرشلا رظن ىف لقعلا ةميق نايب اندرأ اإو : لوقيف دوعيو
 لصأ ىأ . لقنلا لصأ لقعلا نأل هيلع رتفم هنأ نيدلا عم متئليال لقعلا نأ

 . ( 19 : ص شماه « قباسلا ردصملا )

 مولعلا ريغ ةيقوذلا ةفرعملا نأ انه حضون نأ هلافغإ ىغبنيال ىذلا نكل

 صلخملا نمؤملا هدبع بلق ىف هللا هفذقي رون ىهذإ . ةيلقعلاو ةيبسكلا

 ردقب لانيف . ًاسعيمج ًامولعمو ًاللاعو ًاملع حبصي لس . اهب ًاقرشم حبصيف
 نأ نكميال ىتلا ةينابرلا مولعلا وأ « ةيهلإلا رارسألا نم اضعب هلمعو هملع
 قوف اهنأل .. ركفلا وأ رظنلا قيرط نع ةلواطتم ةنمزأ ىف اهتفرعمب ىظحي
 مكحلا وأ « اهباعيتسا ىلع اميلس ناك امهم لقعلا ردقب الف « لقعلا دودح
 , هقطنمو هماكحأو هسيياقمو هدودح ىدعتت ىهف ءاهيلع

 ةفصب لقعلا ىلع ىفخت ًارومأ كانه نأ ىلازعلا هاور ام كلذل دهشيو

 - : ناعون اهنم هيلع ىفخي ام نأو ؛ ةماع
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 ةبسنلاب رارسألاب أبجحمو ًايفخ ىقبي هنكلو لوقعلا ضعب هكردت دق عون -

 , هذافن ةوقو هتدح تغلب امهم ىناسنإ لقع ىأل هكاردإ ىنستيال رخآ عونو

 روصتت مل ىتح « لقعلا دودح عيمج زواج ىذلا قلطملا ميظعلا كلذ وهو

 , ههنكي ةطاحإلا

 دمحم قيقحت « ىنسحلا هللا ءامسأ حرش ىف ىنسألا دصقملا : ىلازغلا )

 ةنس ؛ ىدنحلا ةبتكم « ةيدمحملا ةعابطلا راد : ةرهاقلا . العلا وبأ ىفطصم

 .( 117: ص ماا /هال

 ىذلا ةريصبلا روط وه هتبترم ىلع ومسيو لقعلا قوفي ىذلا روطلا اذهو
 . ةيفوصلا ضعب دنع ىندأ ةروصب ققحتي دقو ؛ ءايبنألا ىف الماك ققحتب

 لقعلا روط نم ىمسأ بلقلا ىلع ةفرعملا يف دمتعي ىذلا وه روطلا اذهو
 . ةيلقعلا ةفرعملا هيلع دمتعت ىذلا

 . هترورض لب « هناكمإ ررقي ىلقعلا ناهربلا نأ ىلازغلا ىري ءىش اذهو

 ةفرعملا ىف ةتواقتم هتاجرد وأ كاردإلا بتارم نأ ةهادب فورعملا نمف

 « قوذو ١ عمسو ء مشو . رصبو ١ سمل نم ساسحإلاب أدبت ىهو ةيناسنإلا

 نم ىقرأ أرومأ ءرملا اهيف كردي ىتلا زييمتتلا ةبترم ىلإ ناسنإلا ىقتري مث
 نأ ًالثم انلوقب اهل ليثمتلا نكمي ىتلا ةيقطنملا ءىدابملاك « تاسوسحملا ملاع

 ربكأ لكلا نأو ءدحاو نأ ىف ًامودعمو ًادوجوم نوكي نأ نكميال ءىشلا

 مرا

 . تاليحتسملاو تابجاولا كرديف لقعلا ىنأي زييمتلا ةلحرم دعبو

 - ًاروط كانه نأ لقعلا ررقي نأ ءىش ىف ضقانتملا نم سيل نذإو
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 هدودحو هلاجم لقعلل ددحي هنكلو « لقعلا ركنيال قوذلا بحاصو

 ىظحي ىتح . ةدهاجلاو ةضايرلا قيرطب كلذ نع عفتري مث , هطاشنو

 . لقعلا سيلو  بلقلا اهرادم ىتلا ةيبهولا مولعلاب
 لمع لقعلل سيلو ةداهشلا ملاع وه لقعلا لاجم نأ مهفن نأ بجي انه نم

 ءايحإ راد : ةرهاقلا . ىيفيفع العلا وبأ قيقحت « راونألا ةاكشم : ىلازغلا )

 . ( 55: ص م1954 /ه11784 ةنس « ىلوألا ةعبطلا « ةيبرعلا بتكلا

 . عرشلاب ىلازغلا رظن ىف

 صقن ىلقعلا ناهربلاب تبشي ىكل لقعلا مدختسي ىلازغلا نأ فيرطلاو
 : هتداعسو هريخ هيف ام غولب نع هزجعو لقعلا

 قلخلاو ملعلاو سفنشلا ىف لئاسم نم هولوانت اميف مهءاطخأ هيف تبثأ

 . داسجألا نود حاورألا رشح اوتبثأ ثيح مهطلغو

 فراعملا راد : ةرهاقلا . ايند ناميلس قيقحت . ةفسالفلا تفاهت : ىلازغلا )

 ,(؟890:صضص ءما١158/ها١٠5 ٌةئس ؛ ةسداسلا ةعبطلا

 رصتي اميف لقعلا اومدخسسا مهنوك ىف ةقسالفلل ىلازغلا دقن ءاج أنه نم

 هتسمكحو هللا فرعي نأ عيطتسيال ناسنإلاف . هروط قوف هنأل هكاردإ نع
 هتحلصم نازيع هلاعفأ نزيو ١ هلقسعب هتسياقمب هحالصو هريخ هب امو

 - . هضارغأو
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 لاجم ىف انلخدو ةقيضلا ةيداملا لئاسملا ةرئاد نع ًائيش اندعنبا اذإ انتكلو

 ام ًاريثك لّقعلا ىرن فوس اننإف ١ ةرخآآلا رومأ وأ , عيرشتلا وأ : ةديقعلا

 ملاع ىف لطابلاو قحلا نيب زييمتلل ىلقعلا سايقملا نأل كلذو « هاطخ رثعنت

 . دجوي نلو ١ دجوي مل ةدرحملا تايلقعلا

 يف ريسلا نأ فرعي فوس ىفسلفلا خبراتلا أرقي نم لك نإف اذه ىلعو

 دبال ؛ لقعلا ىلع دمنعملا . ىنانويلا جهنملا ىلع قالخألاو دئاقعلا لئاسم

 . ةينيقي ةجيتن ىلإ لوصولا مدعو ضراعتلاو فالتخالا ىلإ ىدؤي نأو

 ةنس « فراعملا راد : ةرهاقلا . ىتايح هذه هلل دمحلا : دومحم ميلحلا دبع )

 .(١1؟:ص ء ماةما/مه

 ىلع هتطساوب مكحن أتباث ًارابعم لقعلا نم ذختن نأ نكميالف كلذ لجأ نم

 نكميال يتلا رومألا ضعب ىف لقعلل ًايداه نيدلا ءاج دقق اذهلو « ءايشألا

 : رومآلا كلت نمو . اهنودب ناسنإلا ةايح ميقتست نأ

 هلسريو ىلاعتو هتاحبس هللاب ةصاخلا دئاقعلا ىأ « ةعيبطلا ءارو ام لئاسم ١

 هجو ىسلع ىهلإلا بيغلاو , رخآلا مويلابو  مهيلع همالسو هللا تاولص

 . مومعلا

 نوكي نأ يغيشي امو « ةليضفلاو ريخلا ىأ « ةيساسألا ةيقالخألا ءىدابملا " 

 . ًاحلاص صخشلا نوكيل ىئاسنإلا كولسلا هيلع

 ضعب كلذكو « عمتجملا اهب مظتني ىتلا ةماعلا هدعاوق ىف عيرشتلا -

 . ةيناسنإلا اهب دعست ىتلا ةصاخلا دعاوقلا

 . نادجوو سحو قوذ درجم رمألا ذإ . لقعلا زجعب مكحلا ناك انه نمو

 ةنس « فراعملا راد : ةرهاقلا . لقعلاو مالسإلا : دومحتم ميلحلا دبع )

 َ .(18١:ضءما1980 /ه



 _ ١ ىربكلا ةيال ولا ىوعد نع ارقفملا عدر
 7 ىئارعشلا مامإلل

 ؟ ؟ ين نب هج ؟ نيب كج نب تي ب دج نو جب ب كك و كي مك نإ هنو كج كك ني و دي هي دي نإ 2:95 + 4 تب 5 4-6 9 + كن 4 نإ + 5 + ج

 ىلع فارشإلا ال « ةيدويملا ةلأ لقعلا ؛ : هللا ءاطع نبا لاق انه نم

 . ةيبوبرلا
 )ه0 ةنس . فراعملا راد : ةرهاقلا . هللا ناحبس : نافعس لماك )

 .(55 ص مال

 : تاجرد ثالث ىلع قوذلا نأ ؟ لزانملا ؛ : بحاص ركذيو

 هلشعب الف . دعولا معط هيف قوذيو : قيدصتلا قوذ : يلوألا ةجردلا

 . ةينمأ هقوعت الو ١ لمأ هعطقيالو « نظ

 قاذ اذإ قداصلا دبعلا نأ  هحرش ىف ةيزوحلا ميق نبا لوقيامك - انه ديريو

 مكح ىلع تبث هتعاطو هقيدصتو هناميإ ىلع هللا نم دعولا معط

 « لغاش هب قلعي الق . سنألا معط ةدارإلا قوذ : ةيناثلا ةجردلا

 . ةقرقت هردكتالو «. ضراع هدسغيالو

 معط : ةمهلا قوذو . لاصتالا معط : عاطقنالا قوذ : كتلاثلا هجردلا

 اهلش ىتلاو ةجردلا هذه نيب قرفلاو .نايعلا معط : ةرماسملا قوذو . عمجلا

 . لاوحألا نع ءانفو جورخ ةجردلا هذهو  لاوحألا عم ةجردلا كلت نأ

 وه « ًالاوحأ وأ تناك ًالامعأ . بابسألا نع هئانف لاح ىف نكمتملا نإف
 نوكي اهيلإ هتافثلا بسح ىلع هنإف . ةقيقح لاصتالا معط دجي ىدذلا

 . هعاطقنا

 : هيلع عمجلا ةذل دجو « هناحبس قحلا ىلع همه عمج ىف نكمت املكو

 . هب سنألاو « هنم برقلا قاذو

 - .هاوس ام ىلإ تافتلالاو . ىلاعت هريغب بلقلا سنأ وه : موقلا دنع عاطقنالاف



 ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارشطعلا عدر ص
 ع ننعم ىتارعشلا مامإلل

 ءامسألا ملعو :رخآاوألاو لئاوألا ملع : ءايلوألا مولع نمف

 ؛ كلملا ملعو ؛ رومألا بقاوع ملعو ؛ ةبكرملا ءامسألا ملعو . ةيهلالا

 نيدورطملا ىف درطلا بابرأ ملعو , نامزلا ملعو : توكلملا ملعو
 . ءاقش اهبوشيال ىتلا نييرشملا ىف (*) ةداعسلا بابسأو

 . ةيلكلاب هاوس امع عاطقنالاو ؛ هدحو هب قلعتلا ديرجت : لاصصتالاو 3

 . ةراعتسا . ؛ لاصتالا معط عاطقنالا قوذ ؛ : هلوقف

 قاذ ىذلا وه هنإف . عاطقتنالا سفنال . عاطقنالا بحاص وه قئاذلاف الإو

 . لاصتالاو عاطقنالا

 , هبلقب دهاشملا وه لصتملاو . بوجحملا وه عطقنملا نأ دارملاف : ةلمجلابو

 اهنإف برسقلاب ريبعتلا : لاصتالاب ريبعتلا نم نسحأو . هرسب فشاكملا

 امأو .ماقملا اذه ىف هلوسرو هللا اهاضترا ىتلا ةديدسلا ةرابعلا

 يدنا اكهبانمفي فايد دج نامت هيلاملالاو سرنا جعل
 .برقلا : لاصتالاب ديري دحوملاق ؛ دحوملا قيدصلاو :دحللملا

 داحمتالاو « ةرات لولحلا هب ديري دحلملاو . دعبلا : عاطقنالاو لاصفنالابو

 ددصب هيلإ بهذ اميف ةيزوجلا ميق نبا عم ددصلا اذه ىف ثحابلا قفتيو

 . دعبلاو برقلا ىنعي ىذلا لاصفنالاو لاصتالا

 , دعيلاو برقلا وه امنإ ىمالسإلا ىنعملاف

 مسر ىلاعتو هناحبس قحلا نأ ماقملا اذه ىف حضون نأ ىغبي : ةداعسلا خر

 ىهلإلا قيرطلا نأ كشالو . مهارخأو مهايند ىف ةداعسلا قيرط هدابعل

 -اذدهو . ةقشمالو هيف ةلاحتسا ال هدايعل ىلاعتو هناحبس هللا همسر ىذلا



 لحء ىئربكلا ةيالولا يوعد نع ارصملا عدر
 1 ىئارعشلا مامؤلك
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 فلسلا كلذكو . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هكلس قيرضلا
 . مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا نم حلاصلا

 نأو « ةيورخألا ةداعسلا ىه امنإ ىلازغلا مامإلا رظن ىف ةيقيقحلا ةداعسلاو
 الب :عو . نزح الب رورسو « ءانعالب ةذلو « ءانف الب ءاقب ءةداعسلا هذه

 الإ هيلإ لصوتي نلو « هطلاخي هعم رقفال ىنغو . هيف لهج الب ملعو « لذ

 ةرخآلا رادلا ّثِإَو بعّلو وهل الإ ايندلا ةايحْلا هذه امو » : ىلاعت لاق

 . (54 : ةبآلا : ثوبكنعلا ةروس » 4 تومّلعي اوناك ول تاويحلا ىهل
 مركأف ٠ ةرخآلا شيع الإ شثيعال مهللا ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو

 . ؛ ىراخبلا هاور 1 « ةرجاهملاو راصنألا

 : لوقيف هسفنل هتفرعمو ناسنإلا ةداعس نيب ىلازغلا مامإلا طبر كلذكو

 هناحبس لاق لامك . سفنلا ةفرعم وه ىلاعت هللا ةفرعم حاتفم نأ ملعا

 هنأ مهل نيبتي ئتح مهسفنأ ىفو قافآلا ىف انتايآ مهيرنس ف : ىلاعتو
 مت ع م

 . 4 ه7“ : ةيآلا : توبكتعلا ةروس ١ + قحلا

 ةفرعم قيرط نع ةيورخألا ةداعسلا ىلإ قداصلا حلاصلا دبعلا لصي اذكهو
 عضخيو . لقعلل هتدارإ عضخيو ميقتسي نأ ناسنإلاب ىرحألاف ٠ ىلاعت هللا
 هئاحبس هلل هجولا صالخإو ةيئلاب صحمي ىذلا حيحصلا لمسعلل لقعلا

 . ةدارإلا تماقتسا ةينلا عم ملعلا عم لقعلا ماقتسا اذإف . ىلاعتو

 موهفم ىلإ اصي نأ بلقلاو زقعل ١ قيرط نع ناسنإلا عيطتسي دسي انه نم

 - . حيحصل | ملعلا رامث نم ةرمث ىع ىتلا ةداعسلا



 ١ ىتارعشلا مامإلل
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 تقفتا اذإ الإ ةرخآلاو ايئدلا ىف ققحتت نل ناسنإلا ةداعس نأ هيف كشال اممو

 حيحصلا ملعلا ةياغ عم لئاسوو بابسأ نم اهيف امو اسيندلا ىلإ هترظن

 . ةميلسلا ةرطفلاو

 لئاسو نم ةايحلا ىف ام لك لمعتسي نأ ناسنإلا ىلع يغبتي مث نمو
 ا وياج هكر

 . هضرأ ىف هللا ةفيلخ نوكي نأ قحتسي ىتح ديحوتلا ةملك لجأ نم

 . حيحصلا ملعلا ةياغب ًاديدش ًاطابترا ناسنإلا يبل

 نع الدب ماظنلاو ةليذرلا نع ًاليدب ةليضفلا معتو قالخألا مظتنت مث نمو

 . ىضوفلا

 ةنيكسلاو ىسفنلا نمألا نأ كشلل الاجم وعديال امب تبثن ثبثث نأ عيطتسن انهو

 ىف صالخإلاب الإ ايندلا هذه ىف ناسنإلل ققحنت نل ةيبلقلا ةنينأمطلاو

 « ةرخآلاو ايندلا ىف هتداعس نوكي كلذ ىفو « هل كيرشثال هدحو هلل ملعلا

 . ةنجلا ىف همعنثو هكلم ةعس نوكي لجوزع هلل هتفرعمو هملع ةعس ردقبف

 نم ىقشلاو « ءافولا ىف عراسق هيلع ام اقح فرع نم : ديعسلا لبق دقلو
 هللا هاداعو هبسفن بحأف ؛ هل تسيل قوقحب هريغ بلاطو هيلعام لهج

 . نوعمجأ سانلاو هلوسرو

 داس نمو « هتداعس ثتلمك هملعب داس نمو ؛ هددؤس ماد هقالخأب داس نمف

 . ةرخآلاو ايندلا ىف زاف هاوقنب

 . ( ٠١ : ص ؛ ملكلا عماوج نم : ىضام دمحم « مئازعلا وبأ)

 كنيعيو كرمأي نأ كل ةداعسلا لامكو . ةدايعلاب ةداعسلا لين : ليق انه نم

 -ِ . كل ءازجلا نسح نم ميظعلا هلضف بهي مث . كل بسنيو



  ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفملا عدر
 0 ىتارعشلا مامإلل

 بسسس زيا اسس

 ؛ تبث امو ناسنإ لك حول ىف تقو لك ىحمي ام ملع اهنمو

 . دحاو لك هب صتخي امو ملاعلاو قحلا هيف كرتشي ام ملع اهنمو
 اهسطن بلقتالو قئاقحلا بلقت ىتلا "7 ةرضحلا ملع اهنمو

 . قئاقحلا ةلمج نم ىهو

 ىف ةنسلل هتقفاومو «ء هيلع ةعاطلا ريسيت دبعلا ىلع ةداعسلا تامالع نمف حا

 لذبو ؛ ناوخإلا عم هقلخ نسحو . حالصلا لهأل هتبحصو ؛ هلامعأ

 . هتاقوأل هتاعارمو ؛« نيملسملل همامتهاو ؛. قلخلل هفورعم

 . ( 88 : ص . ةيقوصلا تاقبط : ىملسلا نمحرلا دبع وبأ )

 خبشلا اهيف ىقتلي ىتلا ةيساسألا تامزلتسملا نم ةرضحلا دعت : ةرضحلا ف
 ةرضح كاشنهف ءدحاو ىوتسم ىلع تسيل تارضحلا نأ الإ هيديرمب

 ركذلل ىرخأ ةرضح كانهو . ريسفتلاو هقفلا بتك ضسعب شقانتو

 . ( ١547 : ص . اهيناعمو ةيفوصلا ظافلأ : ىواقرشلا دمححم نسح )

 . ريسافتلاو حورشلاو ةءارقلا ىلع ترصتقا ةرضحلاب بيرغ دجو اذإف

 ضرعي اهيفو . ( ةصاخلا ) نيمدقتملا نيديرملل سلاجم وأ تارضح كانهو
 خنيشلا ىلديو . شقانتو ةيفوص وأ ةيقالخأ وأ ةيعامتجا ةلكشم وأ عوضوم
 . اهدقتعي ىتلا رظنلا ةهجوو هيأرب
 بلقلا روضح ىه ةرضحلاو .ةرضحلا نم روضحلا : ليق دقو

 . قئاقحلا نم هيلع ىهامب ةيهلإلا ءامسألا ةاراجمو ناهربلا دراونب
 - . هئامسأ نم ةضافتسالا ىف قحلا عم بلقلا روضح وهو



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقعلاعدد
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 ىنارعشلا مامإلل

 ريزانخو بالك روص ىلإ دبعلا لامعأ ريوطت ملع اهنمو

 . (4* : ص « شماه « ةيفوصلا تاحالطصا : ىتاشاكلا) -

 ثيح ةيفوصلا سلاجم اهب مسني ىتلا مسارملا نم ةيفوصلا تارضحلا دعتو

 هدي ليبقتو « هخيش ةيحت دعب « بدأب سلجيو هيلعن ًاعفار ديرملا رضحي

 مالسلا ؛ : هلوق ىلع رصتقيو « ديلاب نيرخآلا نيديرملا ىلع ملسيالو
 ىلع بجوتي ةرضحلابو « ًاتصنم ًاعمتسم ىلاخلا ناكملاب سلجي مث « مكيلع

 عيطتسيالو ٠ * ةيقاط ١ هيدل نكي مل اذإ ليدنمب ولو هسأر ىطغب نأ ديرملا
 ديرملا نأ ظحالملا نم هنأ امك . سأرلا ىراع وأ ًالعتتم ةرضحلا ىلإ لوخدلا

 . تاهوركملا نم بهذلا سبل نأ ةيفوصلا دقتعي ثيح ًايبهذ ًاتاَخ سبليال

 ةرضحلاو ةيهلإلا ةرضحلا نع ؛ تاحونفلا :  ىف ىبرع نبا انثدحيو

 فلألا ىهو اهب صتخت ةثالث ًافورح ةيهلإلا ةرضحلل نأ ىري : ةيناسنإلا

 ىف ةدحاو فورحلا هذه طئاسب نأو « لزألا ىنعم ىلع لدت ماللاو ىازلاو

 . ددعلا

 ددعلا ىف ناقفتي امهنأ امك ًاضيأ ةثالث فورح اهلف ةيناسنإلا ةرضحلا امأو

 كانهف كلذل ؛ لادلاو داصلاو نونلا : ىه ةيناسنإلا ةرضحلا فورح نأ ريغ

 ىف ةيبوبرلا عم كرتشيال ةيدوبعلا ماقم نأل اهدراوم ثيح نم فالخ
 قئاقحلا نوكت نأ دبالف « قولخم دبعلاو بر هللا نإ ثيح . قئاقحلا

 . مهثودحب هونياب امك هبرقب ىلاعت قحلا مهنياب اذهل . ةنيابتم
 ... ةرضح ىهلإلا ىشعلا كانهف ... ىنعم نم رثكأ ةرضحلل نأ ىري امك

 ًاعيمج اهنكلو ,. قدصو قح اهلكو ... ةرضح ةفرعملا باحصألو
 ىبرع نبا ىأر ىف ةرضح لوأو . هتيواز نم اه رظني لك . ةيئزج تارضح
 . هللا الإ هلإال اهظفلو ء ماللاو فلألا اهيسمسيو داجيإلا ةرضح ىه

 . قلاخلاو قلخلا ةرضح هذهف
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 0 ىتارعشلا ماماال ّ
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 ملع اهنمو  دوهعلاو قيثاوملا ملع اهثمو .. عساو ملع وهو امهريغو

 ىتلا بويغلا ملع اهنمو . مهتادايع ىف ةيكاملا حاورألا بتارم

 ملع اهثمو . راهتلاو ليللا ملعو ؛ تامهملا حاضيإ ملع اهتمو . ملعتال

 ملع اهنمو  ةطاحالاو تاهجلا ملع اهنمو . نيتضبقلا نيب لصملا
 اميال مهزنسُي امي مهفانصأ فالتخا ىلع قلخلا نيب ةلماعم ا

 . قيفد ريرع ملع وهو ؛ مهؤسي

 نع درجتي ىتح رشب هملعيال ىذلا ؟هللاب ةكتالملا ملع اهنمو

 ملع اهنمو  أقوذ الإ كر ديالو هتعيبط مكح نع درجتيو هتيرشب
 . هللا ىلع لوخدلا بادآ

 ملع اهئمو . هللا سياج هنأ ىعدي نم تامص ملع اهنمو

 ىف ملاعلا ملعت ىتح صلاخلا لمعلا لوبق نم عئمن ىتلا بابسألا

 ركملا ملع اهثمو . ةينامزلا تاكرحلا ريداقم ملع اهنمو . لمعم ريغ

 هيلع ءازجلا ليجعتو ىمخلا

 ؟ كانه اهتحيتن امو ؟ ىهامو ةرخ لا رادلا ملع اهنمو

 عبرو ؛ لجر فصنو ؛ لجر مهتمف : لاجرلا نيزاوم ملع اهنمو

 . ادكهو . لجر

 ارحبو أرب تاناويحلا عيمج ىلولا فرعيف بابسألا ملع اهنمو

 مل نمي كلاي امف 7*2 ( اهنم لك ةكرح ةفرعم و) اهرامعأو اهءامسأو
 الل



 مسسس للإسم __ ىريكلا ةيالولا يوعد نع ارضطلا عدر
 ىتارعشلا ماهؤات

 ملع اهنمو . ىه هفرعتالو موي لك اهبكري ىتلا هترامح فرعي

  قحل ا دروص ىف لطابلا روهظ

 نيفرصنملا بتارم ملع اهنمو )'(  ىلجتلاو رتسلا ملع اهنمو
 كلذ ىلع ةدايزلا دارأ نمو . ةياطكردقلا اذه ىفو . ةمايقلا موي

 طارصلا ىلإ ءاشي نم ىدهي هللاو هركذ مدقتملا اتباتكب هيلعفش

 . ميقتسللا

 . بويغلاراونأ نم بولقلل فشكتيام وه : ىلجتلا (*)

 دبع قيلعت « ىبرع نبا لئاسر نم ؛ ةيفوصلا تاحالطصا : ىبرع نبا )
 ةنس : ىلوألا ةعبطلا . ركفلا ملاع : ةرهاقلا . دوعسم نمحرلا

 : ١ : ص ءما194810 مه

 ةردقلا نايرج دبعلا هيف ىري دهشم نع هدايعل ىلاعتو هناحبس قحلا ىلجتو
 هتاحبس هنأ هبلقب دهسشيو « اهنوكسو اهتكرح هنيعب دهشبف « ءايشألا ىف
 فان ؛ ةدارإلاو لوحلا بولسم دهنلملا اذه ىف دبعلاو . اهنكسمو اهكرحم

 / . لجوزع ىرابلل هايإ ثبثم هسقن نع لعفلا
 ىلاعتو هناحبس هللا لاعفأ دبعلا اهب دهشي ةيآ ةيهلإلا تايلجتلا نم لكلو
 ةدهاشمك « ىلحتلا اهيف رهظي ىتلا ءايشألا ىف هدهشي ام بسحب هتافصو

 الو اهب لعتشت ءارضخلا ةرجشلا ىف ءاضيبلا رانلل ًالثم مالسلا هيلع يسوم
 نوعرف قرغ ةدهاشمكو . همظع عم لبجلا كدكدت ةدهاشمكو ؛ قرتحت

 . هتورص» عم هدوتجو

 ىفو « رداقلاب ىلاعت هيلجت : ةيناثلا ىفو ؛ عدبملاب ىلاعت هيلجت : ىلوألا ىفف
 - دبعلا كردي ةدهاشملا هذه لثم نمف . مقتنملاب ىلاعت هيلجت : ةئلاثلا
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 هناحيس هللا نأل « هتاذبال هتافصو هلاعفأب العو لج قحلا ىلحت ىتعم -

 رهسظت هتردق راثأ امنإَو , ناكملا ىف زيحتلا نعو ةبمسجلا نع هزنم ىلاعنو

 ىلاعتو هناحبس هللا ىلجت : لاقيف ءاهنوكسو تادوجوملا كرمت ىف نيعلل
 : مهضعب لوقك ءاذكب ءىشلل

 دحاولا هنأ ىلع لدت .. ةيآ هل ءىش لك ىفو

 . ةيلزآألا تافصلا نم ًائيش ريغبال انحضوأ امك ىلحتلا

 ىلإ كلوصو ؛ هللا ىلإ كلوصو ١ : ؛ مكحلا : : ىف هللا ءاطع نبا لوقيو

 . ؟ ءىشب لصتي وأ ءىش هب لصتي نأ انبر لجف لإو هب ملعلا

 لوأ وهو . لاعفألا ىلجت هل لصحي نم مهنمف : نوتوافتم دوهشلا لهأو
 ىري الف . ىلاعت هللا لعف ىف « هريغ لعفو هلعف ىنفيف ؛ مهدنع تايلجتلا
 هذهو : رايتخالاو ريبدتلا نع ةلاحلا هذه ىف جرخيو . ىلاعت هللا ريغ العاق

 . لوصولا بتارم لوأ

 امب سنآلاو ةبيهلا ماقم ىف فقيف « تافصلا ىلجن هل لصحي نم مهنمو

 . لوصولا بتر نم ةيناث ةبتر هذهو ء لامحلاو لالحلا نم هبلق ىف هدهاشي

 نيقيلا راونأ هنطاب ىلع المتشم ءانفلا ماقم ىلإ ىقري نم مهنمو

 ىلجت نم عونو ء برض اذهو . هدوجو نع هدوهش ىف بيغيف « ةدهاشملاو
 نيسع ىمستت « لوصولا ىف ةبتر اضيأ وهو ١ نيبرقملا صاوخل تاذلا
 حمل ايندلا ىف كلذ نم نوكيو « نيقيلا قح ةبتر اذه قوفو . نيقبلا
 . هيلقو ء هحور هب ىظحت ىتح . دبعلا ةبلك ىف ؛ ةدهاشملا رون نايرسوهو
 . لوصولا بتر ىلعأ نموهو « هبلاق ىتح , هسفنو
 : ص . ؟ جاء العلا وبأ ىفطصم دمحم حرشب ء مكحلا : هللا ءاطع نبا )

 _-ح 1
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 .. رظنلا ملع اهنودو هللاب ملعلا ىلإ قرطلا ىلعأ وه ىلجتلا نأ امك -

 اذإف . قاوذألا مولع ىهو مولعلا ليصحت ىلإ قرطلا فرشأ وه ىلجنلاو

 كاردإلا عقو سفنلا رهاظل ىلحتيف هيف لاؤسل ةباجإ وأ ةنم امإ قحلا ىلجت

 . ليثمتلا خزرب ىف ةروصلا ىف سحاب

 نوريو . ىلجسلا رركيالو سفن لك ىف ىلجتي هللا نأ فشكلا لهأ ىريو
 وه هباهذف « قلخب بهذيو ؛ ًاديدج ًاقلخ ىطعي لمت لك نأ ًادوهش ًاضيأ
 . رخآلا ىلحتلا هيطعي امل ءاقبلاو ىلجتلا دنع ءانفلا نيع

 ةضهن راد : ةرهاقلا . يبرع نبا دنع ةيحورلا : ىضار ليلحلا دبع ىلع )

 . ( ١01/4 : ص ؛ م1414 ةنس ء رصم

 نع ةدرجملا ىناعملا راونأب قلعتي ام اهنمف . ةفلتخم تاماقم ىلع ىلجتلاو

 قلعتي ام اهنمو . راونألا راونأب قلعتي ام اهنمو . رارسألاو فراعملا نم داوملا

 قلعتي ام اهنمو . حايرلا راونأب قلعتي ام اهنمو . ةكئالملا مهو حاورألا راونأب

 راونأب قلعني ام اهنمو . ءامسألا راونأب قلعتي ام اهنمو . ةعيبطلا راونأب
 . بابسألاو للعلاو تاهمألاو تادلوملا

 نم ةرضح لك نم تايلجن ىلاعتو هناحبس قحلل نأ ماقملا اذه ىف حضونو

 هناحبس قحلا ىلجتيو . ىهلإلا ىلجتلا وه اهالعأو ةيئامسألا تارضحلا

 . تايلجتلا رس نم هب قيلي امب تادوجوملا دارفأ نم درف لكل ىلاعتو

 . ( ”: ص « ةيمئتاحلا مكحلا : ىبرع نيا )

 ىلإ ليبسال ذإ اهنم افرط ركذنسو ؛ عاونأ ىلع ءامسألا تايلجت ىف سانلاو

 هيف سانلا نإف قحلا هب ىلجتي مسا لك نإ مث ؛ ءامسألا عيمج ءاصحإ

 - نم هيلع ىلا ىلحت نم مهنمف . ةفلتخم هيلإ مهلوصو قرطو نوفلتخم
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 نع قحلا هل فشك نأ ىلحتتلا اذه ىلإ هقيرط ناكو « ميدقلا همسا ثيحح -

 هملع ىف ادوجوم ناك ذإ ؛ قلخلا قلخي نأ لبق هملع ىف ادوجوم هنوك
 ملعلاو , ميدقوهف . هناحبس هدوجوب دوجوم هملعو ؛ هملع دوجوب
 نوكيال ملعلا نأل .ميدق وهف ملعلاب قحال ملعلا نم مولعملاو  ميدق

 , ةيملاعلا مسا ملاعلا ىطعأ ىذلا وه مولعملاف ؛ مولعم هل ناك اذإ ال[ املع
 دبعلا اذه عجرمف « ىهلإلا ملعلا ىف تادوجوم ا مدق رابتعالا اذه نم مزلف

 هتاذ نم هل ىلجت امدنعف « ميدقلا همسا ثيح نم ىلاعتو هناحبس قحلا ىلإ

 . هثدح نع ًايناف ىلاعت هللاب اميدق ىقبف « هثدح لحمضا ىهلإلا مدقلا

 نأب ىلجتلا اذه ىلإ هقيرط ناكو « قحلا ثبح نم هيلع هللا ىلجت نم مهنمو
 : ىلاعت هلوقب اهيلإ راشملا هتقيقح رس نع ىلاعتو هناحبس هل فشك

 < يَحْلاب الإ اًمهتيب امو ضرألاو تاومّسلا انقل امو »
 . ١ مه :ةيآلا : رححلا ةروس)

 سدقم ىقبو قلخلا نع ىنفا قحلا ١ : همسا ثيح نم هتاذ هل تلجت امدنعف
 . تافصلا هزنم تاذلا

 . ؛ دحاولا ١ : همسا ثيح نم ىلاعتو هناحبس قحلا هل ىلحت نم مهنمو

 نم هزوربو ملاعلا دتمت نع هل قحلا فشك نأب ىلجتلا اذه ىلإ هقيرط ناكو

 ىلاعتو هناحبس هروهظ دهشف رحبلا نم جوملا زوربك ىلاعتو هناحبس هتاذ
 هميلك قعصو هلبج كدنا كلذ دنعف هتيدحاو مكحب تاقولخملا ددعت ىف

 نأك تاقولشملا تناكو . ىلاعتو هناحبس دحاولا ةدحو ىف هترثك تبهذف

 . لزي مل نأك قحلا ىقبو . نكت مل

 ' سودقلا » : همسا ثيح نم ىلاعتو هناحبس قحلا هل ىلجت نم مهنمو

 - #« ىحور نم هيف تخسفنو # : رس نع هل فشك نأب هقيرط ناكو
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 هللا حورو ء هريغال هسفن هحور نأ هملعأف . 2497/؟ : ةبآلا : ص ةروس» -

 نم ىنفف « سودقلا ١ : همسا ىف قحلا هل ىلجت كلذ دنعف ؛ ةهرنم ةسدقم

 . ناثدحلا فصو نع أهّرنم ىلاعت هللاب ىقبو ؛ ناوكألا صئاقن دبعلا اذه

 هل فشكف ؛ رهاظلا ١ : همسا ثيح نم ىلاعتو هناحبس هل ىلجت نم مهنمو

 ةفرعم ىلإ هل ًاقيرط نوكيل تاثدحملا فئاثك ىف ىهلإلا رونلا روهظ رس نع
 ءانف هنوطبب ديعلا نطبف ؛ رهاظلا هنأب هل ىلجت كلذ دنعف « رهاظلا وه هللا

 . قحلا دوجو روهظ ىف قلخلا

 ناكو ؛ نطابلا ١ : همسا ثيح نم يلاعتو هناحيس قحلا هل ىلجت نم مهنمو

 ىلجت كلذ دنعق اهنطاب هنأ ملعيل هللاب ءايشألا مايق نع هل فشك نأب هقيرط

 ًانطاب هل قحلا ناكو . قحلا روسي هرون سمط نطابلا همسا ثيح نم هتاذ هل
 . ًارهاظ قحلل وه ناكو

 اذه ىلإ قيرطلاق « هللا: : همسا ثيح نم قحلا هل ىلبجت نس مهنمو

 اذإف : ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا لك ىلجت ىلإ لب رصحنم ريغ ىلجتلا

 هللا ناكو هسفن نع ديعلا ىتف هللا همسا ثيح نم هدبعل قحلا ىلمت

 ديق نم هذيق كفو ناثدحلا قر نم هلكيه صلخف .هيف هل هنعاضوع

 . ءامسألا ىلجت نع اذه . ناوكألا

 هديسع ىلع ىلاعتو هناحبس قحلا تاذ تلجت اذإف « تافصلا ىلجت نع امأ

 هدح غليي نأ ىلإ ةفصلا كلف ىف دبعلا حيس ءاهتافص نم ةفصب

 ةفص كلف ىف دبعلا حبس اذإف : ليصفتلا قيرطبال لامجإلا قيرطب

 تافصلا لمكتسي نأ ىلإ كلذك لازيالف ١ ىرخأ ةفص مكحب اهلمكتساو

 - . لئاوألا رشاوألا ةفرعم ىف لماكلا ناسنإلا : ميركلا دبع « ىليجلا )
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 مهنمو ؛ دوهشلا ىف دجاو مهنمو . لوصولل دقاف مهنمو ؛ هتينأ ىف رضاح 2

 مهنمو « هأثف ىف بئاذ مهنمو ؛هتريح ىف شهاد مهنمو « هتشهد ىف رئاح

 بوجو ىف دباع مهنمو ؛ ضحم مدع ىف دجاس مهنمو « هاقب ىف بيآ

 مهنمو « دوهش ىف قرغتسم مهنمو . دوجو ىف كلهتسم مهنمو ء ضرف

 دقاف مهنمو ؛ ةيدمصلا راحب ىف فرتغم مهنمو « ةيدحألا ران ىف قرتحم

 رظانلا شهدت « سدقلل دقاف سنألل دجاو مهنمو . سدقلل دجاو سنألل

 . مهلاوقأ رئاحلا ىدهتو مهلاوحأ

 : ماسقأ ةثالث ىلع قحلا تايلجتو

 ١ ناسحإلاو ةعاطلا لهأ مهو هئاسحإو همرك هيف رهظيل مهرهظأ مسق .

 ناميإلا لهأ نم نايصعلا لهأ مهو هوفع هيف رهظيل مهرهظأ مسقو ك1 .
 نايغطلاو رفكلا لهأ مهو هبضغو هتمقن هيف رهظيل مهرهظأ مسقو .

 .( ١514 : ص . صلانخلا ىمالسإلا فوصتلا : ىفونملا ديسلا )

 اوركسف ؛ ةيحملاو لامحلا ةنصب ةبحملا لهأل ىلاعتو هناحبس قحلا ىلحتيو

 . داهزلا نمالو دابعلا نم اونوكي نأ نع دوبعملا مهلغش « ةبرقلا ذيذل رمخب

 , نطابو رهاظ لك نع اوبجحف « هللا وهو نطابلاو رهاظلاب اولغتا
 . مالعلا كلملا ةدهاشمب اولغتشاو « ماعنإلاو ميعنتلا ىف اودهزو

 .( ١51 : ص . مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقيإ : ةبيجع نبا )

 ةياغالو ةباهن هل سيل هللاب ملعلا كلذكف اهل ةياهنال ىلجتلاروص نأ امكو
 . هب ملعلا نم ةدايزلا بلطي نامز لك ىف فراعلا لب « فراعلا اهدنع فقي

 - 24114 : ةيآلا : هط ةروس » 4 امّلع ىندز بر لقو » : ىلاعت لاق
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 نوكي نأ الإ قلخلا نم أدحأ نقلي نأ خيشل زوجيال ,2') لاقو
 ةرظنلاو '*”سانألا فرعيو اهرداصمو مهتاكرح هدراوم فرعي

 نيذلا نم نوحلصي نيذلا قيرطلا لهأمشلاب فرعيو اهلامو

 اهب هرمأي ىتح لامعألا نم هذيملنتل مسق ام فرعيو . نوحاصيال

 نأي قلخلارمأي ال كلذ فرعي ال نمو ةقباسلا ةمسقلا قفو ىلع

 دهاشي نأو هطرشيب اوعيطتسي ملام مهل مسفقي ملام اولعمي
 ىف هللا هدارأ ام لعفب مهرمأيف قلخلا يف رادقألا فيراصت

 . تفو لك

 لحم بيداتلاف ؛ بيوذتو بيذهتو بيدأت وه : ىلجتلا: ليق دقو ت-

 بيوذتلاو . ىلجتلا وهو صاوخلل بيذهتلاو . ماوعلل وهو .راثتسالا

 . ةدهاشملا وهو ءايلوألل

 . (154: ص « قباس عجرم ء صلاخلا ىمالسإلا فوصتلا :ىفونملا ديسلا )

 )١( ةسومطمو ةحضاو ريغ : لصألا ىف .

 فئاطلب بلقلا حيورت وهو « ءافلا حعني سّقنلا اهدرفس : ساضتألا (8)
 ناكف . لاوحألا بحاص نم ىفصأو ىقرأ سافنألا بحاصو . بويغلا

 لاوحألا بحاصو : ًايهتنم سافنألا بحاصو . ًاثدتبم تقولا بحاص
 . ىقلتلا ةياهن سافنألاو طئاسو لاوحألاف . امهنيب

 ساسفنألاو لاوحألا تايرأل لاوحألاو « بولقلا باحصأل تاقوألاف

 , رئارسلا لهأل

 -- . ( /" -ا/7؟ : ص « ةلاسرلا : ىريشقلا )
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 . اهرورش ءىفطيل بلقلا ران ىلع هللا اهطلسي حور سّمّتلا نأ امك -

 . ( ١5 ؛ ص «. ةيفوصلا تاحالطصا : ىبرع نبا )

 ىنادحولا ىفاضإلا دوجولا وه ىنامحرلا سّقنلا نأ هبتن نأ ىغبني انهو
 ةرضتحلا ىف اهلاوحأو نايعألا ىه ىتلا ىناعملا روصب رثكتملا ةقيقحب

2 
 هنوك عم فورحلا روصب فلتخملا ناسنإلا سفنب ًاهيبشت اهب ىمس ةيدحاولا

 ةلخادلا ءامسألا حيورت ىه ىتلا ةياغلا ىلإ رظنو هسفن ىف ًاجذاس ءاوه

 اهنوكو اهيف ءايشألا نوُمُك وهو « اهنوك نع نمحرلا مسا ةطيح تحت
 . سفتلاب ناسنإلا حيورتك ةلوقلاب

 . ىلاعتو هناحبس هللا عم سافنألا دع تادابعلا لضفأ : ليق دقو

 . ةفرعملا نداعم اهلعجو بولقلا ىلاعتو هناحبس هللا قلخ : اضيأ ليقو

 ريغ نم لصح سفن لكف ,ديحوتلل الحم اهلعجو اهءارو رارسألا قلخو
 هبحاصو تيم وهق رارطضالا طاسب ىلع ديحوتلا ةراشإ ةفرعلا ةلالد

 . هنع لوئسم

 ىرجت ةحماسمال هنأل سّقنلا هل ملسيال : قاقدلا تايورم نمو

 مدعل ىشالتل سفن هل نوكي نأالول ذإ سفن نم هلدبال بحملاو .هعم

 , هتقاط

 . ( 9" : ص « ةلاسرلا: ىريشقلا )

 . دبعلا سفن ىأ . سفّنلا « عمللا ١ : بحاص درويو

 . ( 47514 : ص « عمللا : ىسوطلا )

 ظقح دبعلا ىلع ذخأ ١ : هنع ىلاعت هللا ىضر دينجلا مامإلا لاقو
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 : لئاقلا لوقيو -
 ه2 الث هن ف 0 3

 اهيراجم ىف ىنم حورلا كب ىرجت ه ىسسمت عم تنك الإ تسفنت امو

 : ىعفاشلا لوقيو
 سّفتلاب رمعلا هيلع دعي نماي © هلعاف تنأ اممع ساثلا ظعاواي

 لمحلا ليلق ضايبلا نإ © هسندي بيع نم كبيشل ظفحا

 ترثأل كرشالو ءاير ريغ نم سفن هرمع ىف دبعلت حصول : ليق امك

  رهدلا رخآ ىلإ هلل كلذ تاكرب

 ( 9 : ص . ةيفوصلا تاقبط ؛ ىملسلا نمحرلا دبع وبأ )

 قئاقحلا لكو . ضرألا ىلإ ءامسلا نم دتمن لحس هل سفن لك : ليق دقو

 . هسفن فرع نم نيركاشلا ريخو ١ ركشي نأ لجأل ناسنإلا دمت

 , لبقأ ام ردقب هنإف ؛ ًاسفن تفتلا مث ماع فلآ هللا ىلع لبقأ نم : لبق امك
 . مولعم لا نم سفنب ظحي مل « ملعلا زواجتي مل نمو

 نم ريخ بلقلا ةايح ىف سفنو « بولقلا ةايح ىحلا عم سفن : ًاضيأ ليقو
 . سودرفلا ةايح

 ةايح نم ريخ : هلوق ىف صنلا اذه ددصب انه ققحملاو ثحابلا فلتخيو

 نم ةايحلا هذه تناك امهم سودرفلا ةايح نم مظعأ ةايح ىأف . سودرفلا

 تسيلو ةيويند ةايح ةياهنلا ىف ىهف ةينهلا ةشيعلاو ةداعسلاب مستا فصو

 لوسر فصوب اهنأل ةنحجلا ىف سودرفلا ةايح نم أنهأ الو مظعأ الف ةيورخأ

 ىف ىلاعتو هناحبس قحلا نع ربخأ امك اهل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 نذأالو تأر نيعال ام نيحلاصلا ىدابعل تددصأ # : ىسدقلا هثيدح

 - .« رشب بلق ىلع رطخالو تعمس
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 لخ ديلف كلذ ىلإ لصي مل نمف . ءايلوألا هيلع عمجأ ام اذه

 . هسمن كلهي ءايلوألا تاغص نم ءىشل ردصتيالو سانلارامغ ىف

 نم كولسلا بابل ردصتلا ثيبخلا نامزلا اذه ىفرثك دقو

 مظعل اورتتسا مهلك ءايلوألا نأل مهشقاني نم ةلقل نيرصافلا

 . ءالبلا نم نودهاشيام

 ةيالولا ىف مدق مهل سيل نيعدلملا ءالؤه نأ اوفر ع ولو

 مهف مهنم اوسيل مهنأ نوملعي مهنكل . مهموق نم اوتاك ولو مهوتقم

 - مالظ ىف نوطبختي

 . ةنحلا ىف سودرفلا ةايح ىف اذه نأ كشالو -

 . اهل عبار ال سافنأ ةثالث نمؤملل نأ انه حضون نأ ىرورضلا نمو

 لثم ًاروف هب لمعي مسق : نامسق ملعلاو « ملعلا ليصحت ىف سفن : لوألا
 وأ « هاجتالا لبق لاملا رفوتي ىتح لجؤي ملعو , هبوجو دنع مايصلاو ةالصلا
 . داهجلاو جلا لثم هطورش ىفوتستو هتقو ىتآي

 لكآمو مون نم . ةيرهقلا هتايرورض ليصحت ىف ىناثلا سّفنلاو : ىناثلا

 . كلذ ريغو ةجاح ءاضقو حاوزو سبلمو

 وأ ةراجن وأ ةفرح نم هشاعم بلحل لمع ىف : ثلاثلا سفنلاو : ثلاثلا

 . هةعارز

 لثم ؛ ةلفغ دعيف كلذ ىلع دازام امأو . ةيرورصفلا نمؤملا سافنأ هذهن

 ىف عفنيال اميف تقولا عايض لثمو . بعللاو وهللا نكامأ ىف سولجلا

 . ايندلا وأ نيدلا

 . ( 4ا7/ : ص « ملكلا عماوج نم : ىضام دمحم ؛ مئازعلا وبأ )
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 ردصتي نأ ىلول زوجيال هنأ ىلاعت هللا ١7" ( لهأ ) عمجأ دقو
 عمستجت ىتح تاقوألا نم (*7 تقو ىف ةيالولا ىفرهاظتيوأ

 نولخ ديو ةظّقيلا ىف هنوعيابيو قيرطلاو ةرئادلا باحصأ ءايلوألا
 . هريغو ىليجلا رداقلا دبع ىديسل عفو امك هتعاط تحت

 )١( ىنعملا قايس ظفحل اهاتفضأ ةدايز ء« لصألا ىف دجوتال .

 دبعلا نوكيو ليقتسملاو ىضام لا نيب نمزلا نم ةظحل وه تقفولا : تقولا (*)

 هيف عمجيو قحلا نم دراو هبلقب لصتي نأب لبقتسملاو ىضاملا نم ًاغراق اهيف
 عيطتسيال دبعلا ملعو . هنشك ىف لبقتسملا الو ىضاملا ركذتيال ثيحب هرس

 نمو قحلا عم ًاديعس تتقولا ىف نوككي نأ ىفانيف ةبقاعلاو ةقباسلا كارادإ

 سيل ناسنإلاو . فلكتلاب لصحيالو دبعلا باستكا تحن تقولا لخديالو

 . هعقد ىف أرح سيل هنأ امك هبلج ىف رح
 ىضاملاو لبقتسملا روذج عطقي هنآل . عطاق فيس تقولا : اولاق دمقو

 . دغلاو سمألا مه بلقلا نم وحميو

 . ( 5+5: ص « ىمالسإلا فوصتلا خيرات : ىتغ مسق )

 ىضاملاب ةقالع هل نكي مل ىذلا نمزلا ىف ؛ كتلاح ٠ نع ةرابع تقولاو
 . لبقتسملابالو

 هل قلعتال . لاحلا نمز ىف كلاح نع ةرايع تقولا : ىرخأ ةرابعبو

 . ليقتسلابالو ىضاملاب

 . ( 8: ص . ةيفوصلا تاحالطصا : ىبرع نبا )

 - كرضحام: تقولا: ليق امك . همثو نبا ىفوصلا : ليق كلذلو
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 نوكي ىتح مالستسالاو اضرلا كيلعف قحلا فيرصت نم ناك نإف لاحلا ىف ِ

 مزلاف كبسسكب قلعتي نم ناك نإو . هريمغ كلابب رطخيالو , تقولا مكحب
 عييضت ىضاملا كرادت نإف ؟؛ لبقتسملاو ىضاملاب كل قلعتال هيف كمهأ ام

 كتاف دقو هغليتال نأ ىسع نإف لبقتسي ام ركفلا اذكو ء رضاحلا تفولل

 . مئادلا نآلا وهف مئادلا تقولا نع امأ . تقولا

 .( 542 14 : ص «. ةيفوصلا تاحالطصا : ىئاشاكلا )

 سانيإل قداص دجو نيح . نوكلا فرظل مسا وه : تقولا : ليق دقو

 بيهل وأ .فوخ قدصب ةمصع وأ ءاجر ءافصب سوذجم لضف ءايض

 نيح « نكمتو نولت نيب ريسي ١ قيرطل كلاس وأ « ةبحم لاعشإب قوش

 . ضحم دوجوال فشك موسرلا هيف ىشالتن

 اهيف امب ناوكألا روصي ساسحالا مدع وه موسرلا ىشالتب انه دوصقملاو
 . عقاولا ىف اهدوجو عم ء هسفن ةروص

 .( 55١ : ص. فيرشلا بحلاب فيرعتلا هضور : بيطخلا نبا )

 . ةعيرسشلا بدأ : هب نوديري ًاتقوف « بدألاب ةيفوصلا دنع تقولا طبتريو
 . قحلا بدأ هب نوديري ًاتقوو . ةمدخلا بدآ هب نوديري ًاتقوو

  اهتيؤر نع ءائفلا : ةمدخلا بدأو . اهموسرم دنع فوتولا ةعيرشلا بدأف

 لهأ نم تيمر الإو كلام فرسعت نأ : قحلا بدأو . اهيف ةفلابملا عم

 . طاسبلا

 مسفنلا نامزلا تقولاب دصقي يرخأ ةرابعب وأ . نامزلا تقولاب دصقي دقو

 . ريبعتلا ذهب ىل حمس نإ ىفوصلا هيف شيعي ىذلا
 د ٠ لاحلا بحاصو « تقولا بحاصو : نامزلا يبحاص : لاقي دقو
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 نع جراخلا ءايشألا قئاقح ىلع علطملا ىلوآلا ةيخزربلا ةيعمجب ققحتملا وه
 فرظ وهف مئادلا نآلا ىلإ هلبقتسمو هبضام تافرصتو نامزلا مكح

 وهف ! رشنلاو ىطلاب نامزلا ىف فرصتي كلذف . هلاعفأو هتافصو هلاوحأل

 ىف قئاقحلاو . عئايطلاو قئاقحلاب ققحتملا هنأل ضبقلاو طسبلاب ناكملا

 ةدحولا ذإ . ءاوس ريغصلاو ميظعلاو «ريصققلاو ليوطلاو « ريثكلاو ليلقلا
 ىف كلذكف اهيف مهولا ىف فرصتي امكو . ضراوع اهلك ريداقملاو ةرثككلاو

 ققحتللا نإف . حبرصلا فشكلاو دوهشلا ىف اهيف هفرصت مهفاو . لقعلا

 مهولاو سحلا راوطأ ءارو روط ىف لعفي ام لعفي قئاقحلاب فرصتملا قحلاب
 . ليدبتلاو رييغتلاب ضراوعلا ىلع طلستيو , لقعلاو
 .( :١48 ص .ةيفوصلا تاحالطصا : ىناشاكلا )

 نإو « ايندلا كستقوف ايندلاب تنك نإ « هيف تنأ ام تقولا : قاقدلا لوقيو

 نإو « رورسلا كتقوف رورسلاب تنك نإو « ىبقعلا كتقوف ىبضعلاب تنك
 , ( 87 : ص . هلاسرلا : ىريشقلا ) . نرحلا كتقوف نزحلاب تنك

 . ناسنإلا ىلع بلاغلا وه ناك ام تقولا نأ اذهب قاقدلا ديريو

 . ليقتسملاو ىضاملا ىنعي ١ نينامزلا نيبام وه تقولا : موق لاق دقو

 ىف هب ىلوأ وه امب لغتشم هنأ كلذب نوديري . هتقو نبا ىفوصلا : نولوقيو
 , (87 :صضص . قباسلا ردصملا ) . نيحلا ىف هب بلاطم وه امب نيب مئاق لاحلا

 . هيف وه ىذلا هتقو همهي لب هيتأو هتقو ىضام همهيال ريقفلا : ليق امك

 . ناث تقو عييضت ضام تقو تاوفب لاغتشالا : ليق امك

 نراتخي ام نود مهل قحلا فيرصت نم مهفداصي ام تقولاب نوديري دقو
 نم هل ودبي ال ملستسم هنأ ىأ . تقولا مكحب نالف نولوقيو مهسفنأل

 - دنع ىسفنلا نامزلا ىلع تسقولا قسلطيو هل رابتخا ريغ نم بيغلا
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 . ديرملا اهب رمي ةقيقد ةيسفن ةنمزأ مهدنع ىهو . سافنألل ةاعارم « ةيفوصلا -

 ةنمزألا ىهو ؛ هسافنأ نم سفن لك ىف كلاسلا نوكي نأ اوطرتشا دقو

 . هيف ىلاعت هللا قحل ًايعارم « ةيسفتلا

 . * هتاقوأ رمث ىلع هسافنأ ظفح دبعلا ىلع ذخأ » : ىطساولا لوقي انهو

 ةظحللا هتيفوت ىنعمب ىسفنلا نامزلا وأ تقولل ةيفوصلا موهفس فلتخيو

 لمعتسي ام رثكأو . رهدلا نم رادقملا ىنعي ىذلا ىوغللا هانعم نع ةرضاحلا

 . ىضاملا ىف

 اهنياعي ةينادجو تالاح وأ  هيسفن ةنمزأ نع ةرابع فوصتلا ناك املو

 وأ تاقوألا رورمو هتاذب ًايلخاد ًاروعش هروعش لالخ نم قيرطلل كلاسلا

 ١ فوخو . بحو « رورسو . نزحو « طسبو ؛ ضبق نم « هيلع لاوحألا
 نم « تاماقملا ىلإ ةفاضإلاب اذهو ء كلذ ىلإ امو « ءاقبو « ءانفو ؛ ءاجرو

 . ميلستو ء ضيوفتو « لكوتو ءركشو ءربصو « دهزو . ةبوت

 :؛ ىسفنلا ناطبتسالا جهنم ىلع مهتايح ىف نودمتعي ةيفوصلا دجن كلذكو
 هكاردإ ىف ًاينطاب هسفنب هسفن كلاسلا لمأتي نأ ىنعمب ىنطابلا لمأتلا وأ

 نم اهقح ةرضاحلا ةظحللا ةيفوتو « ًاينادجو هب روعسشلاو تقولا رورمل
 . ةيسفنلا تاضايرلاو « ةيقارملاو ةبساحملاو ةدهاجملا ءانثأ « رمثملا لمعلا

 . لاوحألاو تاماقملا ىف ىقرتلاو

 ١ ىروعسثلا وأ ىسفنلا نامزلاب رعشي ىقوصلا نأ ىلإ كلذ نم صلخنو
 ىلاوت ىلإ ريشيف . ىجراخلا ملاعلا نع ًافرصنم . هتاذ ىلع سكعني نيح
 ةينألا وأ نامزلا وأ هسفني هيف يفوصلا رعشيال وحن ىلع ةيسفنلا هلاوحأ

 هروعش ىفدتني ىلاتلابو ٠ ةينألاب ىفوصلا روعش هعم ىفتتني ءانفلا لاح نأل

 . نامزلاب
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 ملو . مهتم هدعي ملو ءايلوألا نم دحأ هفرعي مل نمب كلاب امف

 أخيش لمعا : ةظّقفيلا ىف دحاو ىلو هل لاق الو . مهنم دحأ هعيابي
 نيذلا نامزلا اذه خياشم نم هيقف هل نذاوأ هار ماتم ىلإ دئتسا لب

 سمنلا سيبلت نمردحاو كلذ ملعاف . قيرطلا ىف مهل مدسقال

 كلذ ىف نإف قلخللل زربا: كل لوقيو كلاح نسحتسي نيح كيلع
 . أكاله

 .مالسلاو (1) 4 ريح لثم كئبتي الو ١:20 ( ىلاعت لاق )
 انهو .ريصي نيأ ىلإ فرع ءاسج نيأ نم فرع نم: لاشو

 . ىشضت ال 3*2 رارسأ

 )١( قايسلا اهيضتقي اهانفضأ ةدايز .

 . ١4 :ةيآلا : رطاف ةروس (أ)

 قحلا الإ هب ملعي الف قلخلا نع ىفخلام رسلاو . رارسأ هعمج رسلا : رسلا (*)

 . ىلاعتو هناحبس

 ىلع رسلا ظفل قلطيو ٠ حاورألاك بلاقلا ىف ةعدوم ةقيطل رسلا : ليق دقو

 . لاوحألا ىف ىلاعتو هناحبس قحلاو دبسعلا نيب ًاموتكم ًانوصم نوكي ام

 . ؟ مهاو مهو اهضتفي مل ركب انرارسأ :  لاق نم لوق لمحي هيلعو

 1 « رارسألا روبق رارحألا رودص 1 : نولوقيو

 . هتحرطل ىرس ىرز فرعول : ليق امك

 لابقإلا تامالغ نم رايغألا ىلإ تافتلالا نع رارسألا ةنايص : ليق انه نم

 ٍِ . ىلاعت هللا ىلع
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 . ( 9 : ص . ةيفوصلا تاقيبط : ىملسلا نمحرلا دبع وبأ ) -

 . يناير رس رشبلا ةنوعر نم ملسي ىذلا رسلاف

 نوكي فيكو « كودع كنمأي ىتح ًالماك نوكتال : مهدأ نب ميهاربإ لوقيو
 !؟ كقيدص كنمأيال تنأو ريخ كيف

 : ىزيركلا دشنأو

 الوخد ناسللا ىلإ عييطتسيال ألدنم كداؤف نم كرسل لعجا

 الوصو نوئشلا نم داؤفلا متك «  ىذلا ىلإ عاطتسا اذإ ناسللا نإ

 الوذبم ًايشاف ةوادعلا ىذ نم « ©" هريغو قيدصلا ىف كرس تيقلأ

 . هقيدص رذح نم لقاعلاف : ليق لق

 ثدحي ىتح « هرسب مهدحأ ردص قيضي : شمعألا هلاق ام كلذ ىلإ فاضيو

 . ىلع همتكا لوقي م « هب

 . ( 1431 : ص . ءالضفلا ةهزنو ءالقعلا ةضور : ىتسبلا نابح نبا )

 ىأرلا ةلاصأو « ىأرلا هلاصأب مزسحلاو . مزحلاب رفظلا : متاح وبأ لأقو

 سانلا أبنأ نمو « هدي ىف ةريخلا تناك هرم متك نمو . رارسألا نيصسحتب
 نمو « مدنلا قحتسا رسلا متكي مل نمو . اهوعاذأو مهيلع ناه هرارسأب
 . لهجلا ىلإ عجر اذه ىلع ماد نمو : لقعلا صقان راص مدنلا قحتسا

 . هنم هجورخ دعب مدنلاب فهلتلا نم هب ىلوأ لقاعلل رسلا نيصحتف

 . هناسل ءارو قمحألا بلقو : هبلق ءارو لقاعلا ناسلف

 . رسلا متكيالو عمسيو ىري نمزلا نأل ٠ ةيفخ ًائيش لعفتال : ليق كلذلو
 2 . هريسأ ترص هب تملكت اذإف كريسأ كرس : ليق امك
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 لك ظفحيلف ... اهحيتافم نسلألاو « اهلافثأ هاغشلاو « ةيعوأ بولقلاف

 . هرس حاتقم ناسنإ

 تاداعلا : هنع ىلاسعت هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع مامإلا مكح نمو

 . هتينالعو هرهج ىف هحضف هتولحو هرس ىفف ًائيش داتعا نمف ٠ تارهاق

 : ليق كلذل . دحأل اهغيلبت مدعو رارسألا نامتك نم دبال ناك انه نم

 . رارسألا روبق رارحألا بولق

 هب ملكتت ملام كقاثو ىف مالكلا : هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع مامإلا لوقيو

 . هقاثو ىف ترص هب تملكت اذإف

 نم نوكلامتيال سانلا رثكأ تيأر : هلوقب ىزوجلا نبا اذه نع ربع دقلو
 , هب اوربخأ نم اوبتاع رهظ اذإف ء مهرس ءاشفإ

 . هاشفأ نم اومال مث اعرذ هسبحب اوقاض فيك أبجع اوف

 ؛ ةحار هئاشفإب ىرتو « ءىشلا متك اهيلع بعصي سفنلا نإ ىرمعلو
 . ًامشع وأ امه وأ ًاضرم ناك اذإ ًاصوصخ

 .( 5١3 731١ : ص « رطاخلا ديص : ىزوجلا نبا )

 ظفل قلطيو ١ قالطإلاو راثآلا نم رايغألا قر نع ةقتعم رارسألا : ليق امك

 . ىلاعتو هناحبس قحلاو دبعلا نيب اموتكم ًانوصم نوكي ام ىلع رسلا
 . ( 58- 55 : ص . ةلاسرلا : ىريشقلا )

 ءأرسم ءاملعللو :أرس مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل نإ : ليق دقو

 مهرس اورهظأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نأ ولف « ًارس كولمللو

 تدسفل ةماعلل مهرس اورهظأ ءاملعلا نأ ولو . ةوبنلا تدسفل ةساعلل

 تن . مهكلم دسفل ةماعلل مهرس اورمهظأ كولملا نأولو . مهيلع



  ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقغلا عدد
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 3 يتارعشلا مامإلل
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 . ( 48 : ص ؛١ج ؛ ىربكلا تاقبطلا : ىتارعشلا ) -

 لقعلا نطابو « ةيقاعلا لقعلا عرضو « تمصلا لقعلا لصأ : ليق امك

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلاب ءادتقالا هرهاظو + رسلا نامتك

 . رارسألا ىلع ةظفاحملاو . راربألا قلخو .رارحألا ميش نم رسلا متكو

 نم رسلا جارخإ نإف « ةنامآلا ءادأو ء راقولا نم بكرم قلخر سلا نامتكف

 . لوضفلاب ملكت نم روقوب سيلو . مالكلا لوضف
 . ( 51 : ص . قالخألا بيذهت : ىبرع نبا )

 « ناطلسلا بحصي نمت ةصاخو « سانلا عيمج نم دومححم رسلا نامتكو

 نم هيلع لخدي « ميظع ررض ىلإ ىدؤي  حيبق هنأ عم  هرارسأ هجارخإ نإف
 قرنملا نم بكرم قلخلا اذهو . ةئيدرلا قالخالا نم رسلا ءاشفإو . هناطلس

 ام ظفحل هردص عستي ملو هناسل طبضي مل نم روقوب سيل هنإف . ةنايخلاو

 رسلل ىشافلاف . هبحاص ىلع ةصيقن هؤاشفإو « عئادولا دحأ رسلاو هل رسي
 . نئاخ

 . مهلخاديو نيطالسلا بحصي نم ةصاخو « ًادج حيبق قلخلا اذهو

 ىشقأو هؤأدبإ قيليالام ىلاعت هللا رارسآ نم ىدبأ نم : ءاملعلا دحأ لوقيو

 قوف وه امبوأ هيف نونظلا ءوسب بقوع هؤاشفإ بسانيالام نونكملا ملعلا نم
 . تابوقعلا نم كلذ

 .(16-121* : ص « كرابلا نب للادبع : دومحم ميلحلا دبع )

 أاتيش متكي مل نمو « هرمأ كلم هرس متك نم : لوقي ءاملعلا دحأ ناكو

 هلوبق مهنم فرعت ام الإ كموقل رهظن الف . هيلع لدي ام لاوحألا نم رهظأ

 - هلت



 ىلا ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارّقغلا عدر
 ىتئارعشلا مامؤلل ول ا
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 عماسلا ىلإ ملكتملا طسبنا ىتمف « همالك ىفال ملكتملا ىف رسسلا : رخآ لاقو -
 ىناعم عماسلل طسبنت مل ملكتملا ضبقنا ىتمو « لق نإو همالك هل حرشنا

 هتفص دجو فوصوملا دجو نمف . ملكتملا ةفص مالكلاو .رثك نإو همالك

 . هتائيس

 . ( © : ص . نيلفاغلا هيبنت : ىدنق رمسلا )

 : هيف لوقي ىذلا ثراحلا نب رشب لوق عم كباشتي لوقلا اذه نأ كشالو

 . ؟ كتائيس متكت امك كتانسح متكا ل

 دبع دهزام : لاقف ؟ ةمكحلا نع هلع ىلاعت هللا ىضر كلام مامإلا لئسو

 نكيلف هباق نيع هللا حتفي نأ دارأ نم : لاق مث . همكحب هللا هقطنأ الإ ىقتاو

 . صالخإلا عبنم رسلا لمع نآل ةينالعلا ىف هلمع نم رثكأ رسلا ىف هلمع

 . ( 75١ : ص « مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقيإ : ةبيجع نبا )

 : ةينالعو .أرسو ؛ًالمعو . ًالوق كل نإ مدآ نبا اي : لاق هنأ نسا نعو

 . ( 7/87 : ص « دهزؤلا : ليثح نبا )

 تنك ىنأل + هتملف « هاشفأف رس الجر تعدوتسا ام : صاعلا نب ورمع لاقو

 . هتعدوتسا نيح « ًاردص قيضأ

 . هللا ةنس هدنع نكي مل نم ١ : لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع مامإلا نعو

 - 18 ءىش هدي ىف سيلف هئايلوأ ةئسو ء هللا لوسر ةنسو
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 . هللا لوسر ةنس ام : ليقو . رسلا نامتك : لاق ؟ هللاةنسام : هل ليق

 ىذألا لامتحا : لاق ؟ هئايلوأ ةنس ام : ليقو . سائلا نسيب ةرادملا : لاق

 : اهب نوبتاكتيو لاصخ ثالثب نوصاوتي انلبق نم اوسناكو . سانلا نع
 هتريرس نسحأ نمو .هايئدو هتيد رمأ هللاءافك هترشخآل لمع نم

 نيبو هئيب اسم هللا حلصأ هللا نيبو هنيب ام حلصأ نمو « هتينالع هللا نسحأ

 . ؟ سانلا

 ةعبطلا « فراعملا ةسسؤم : توريب . داععيملا مويل دادعتسالا : رجح نبا )

 ( :1١ صاءما9480 /ها١ 8-1 ةنس . ةسداسلا

 . ةرخآلاو ايندلا ىف ملس ناسللا ظفح نم : ليق دقو

 وهف . ىلاعت هللا ريغ دحأل هحورو هبلقو هناسل ىطعيال لجرلا نإ : ليق امك

 ىلإ عامسلاو نيقلتلاب اوبذجنيلو . مهتبغر ىوقتل نيكلاسلل هناسل ىطعي
 قيحر مهيلع رديل نيلصاولل هبلت ىطعيو . لاصتالاو لصولا تاماقم

 ىف مهحاورأ حوسنل هحور نينكمتملل ىطعيو . بلقلل بلقلا نم نيقيلا

 هللف هحورو هبلقو هناسل امأ . هللا سدق ىلع فرشتف ىلعألا هللا ثوكلم

 . ةلحعاو

 : هنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا لوقيو

 رسلا عدوتسي ىذلا ردصف © هسقن رس نع ءرملا ردص قاض اذإ

 : لاق امك

 نابعث هنإكنغدليال «© ناسنإلا اهيأ كناسل ظفحا

 -  نارقألا هءاقل باهت تناك « هناسل ليتق نم رباقملا ىف مك



 ىربكلا ةيالولا يوعد نع ارفشلا عدر

 سنئارعشلا مامإلل --
 ميس ماد

 هبشتيو كلسي فيكف كلذ خيشلا ملعي مل اذإف كلذ ملعاف

 . مالسلاو ريثك كلريخ بدألاو كلذ نوفرعي نيذلا ءايلوألاب

 ةقيقح نع نامزلا اذه خياشم نم نورصاقلا لئسول ؛ لاقو

 ؟ موف رعي ال نم ىلا وع دي فيكف . اوقرعل هيلإ قلخلا نوعديام

 : ًاضيأ لاقو -

 نيص كضرعو روفوم كنيدو ه ىدرلا نم ًاميلس ايحت نأ تئشأ اذإ

 نسسلأ سانللو تاءوس كلكف ى ةأوسبب ناسسللا كنم نقطني الف

 نيعأ سانلل نيعاي لقو ءاهعدق مب ًابياعم كيلإ تدبأ نإ كانيعو

 نسحأ ىه ىتلاب نكلو قرافو حى. ىدتعا نم حماسمو فورعمب رشاعو

 . ( 58 : ص « ىعفاشلا ناويد : سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ ٠ ىعفاشلا )

 هيلع ناه بلطي ام فرع نم : ىروثسلا نايقس ىلإ مهدآ نب ميهاربإ بتكو
 نمو . هلمع ءاس هلمأ قلطأ نمو . هفسأ لاط هرصب قلطأ نمو . لذبي ام

 . هسفن لتق هناسل قلطأ

 . ( 1 : ص « ةيفوصلا تاقبط : ىملسلا نمحرلادبع وبأ )

 هلأسي  هتبكن يف  دابع ىبأ ىلإ راص هنأ عيبرلا نب لضفلا نع ىكحي امتو

 ! نيتقيلخ تمدخ ناسللا اذهب سابعلا ابأ اي كامي كم راو هاج

 : لاسالو قاس نأ اندوعتانإ لاقف

 . ( 17 : ص ؛ مكحلا ررد : ىبلاعثلا روصتموبأ )

 اونمّؤويل تازجعملاو تايآلا راهظإ ءايبنألا ىلع هللا ضرف امك : لوقن كلذل

 - . اهب قلخلا نتتفيال ىتح رارسألا نامتك ءايلوألا ىلع ضرف كلذك اهب
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 . ىلاعت هنلا نم (*7 برقلا قيرط ىلإ قلخلا انوعد : اولاق نإف

 سفنأو . تاكلهتسم اهقطن تحت « تاقطنتسم ةنسلأ : ةعئارلا مكحلا نمو 3

 .ثاكلهتسم اهلامعتسا ثحت ؛ تالمعتسم

 ثيحب « اهوطخي ةوطخ لك ىف ديرملا هبرعشي لاح سرقلا ؛ برقلا (*)

 نأ حضاولا نمو . ديرولا لبح نم نأ لك ىف هيلإ برقأ هللا نأ كردي
 ىهلإلا دوجولاب صاخ ىحور برق وه امنإو « ًايناكم ابرق سيل برقلا
 . ناكم لك ىف دجوي ىذلاو ناكم هنمولخيال ىذلا

 . ( **١17 : ص « فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا : ىذابالكلا )

 مهدتع ىتعتال اهنأ انه هبنن نأو دبالف برق ةملك ةيفوصلا قطني امدنعف

 . ناكملا ىف عافترالا وأ « ناكملا

 . 21/8 : ص ؛ مظعألارسلا : دومحم ىفطصم )

 . ؟ قارتفا الب ديعب ٠ قالتلابال بيرق » : لوقي هدجن دينجلا ىلإ انبهذ اذإو

 . ( 77١ : ص . لاوحألاو تاماقملا : ىفطصم دمحم )

 هتيعمو هبرق كلذكو « هتيعمو هبرقل ةيفيكالو ... ١ : ًالئاق فاضأ دقلو

 نآلا وهو « ءىش هع نكي ملو ناك ىلاعت هنأو « هبرقو دحأ ةيعمك سيل

 . ؛ هيلع وه ام ىلع

 . ( 9/54 : ص ؛ نيكلاسلا ةدمعو نيبلاطلا هضور : ىلازغلا )

 بولق نم برقي ىلاعت هللا نإ ١ : هلوقب « برقلا ديتجلا مامإلا رسف امك
 بولق نم برقي اذام رظناف ء هل هدابع بولق نم ىريام بسح ىلع هدابع

 1 ةذابع

 -ِ . ( 197 : ص . دينحلا نع تاسارد : ىفطصم دمحم )
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 . ءىش هلثمك سيل هنأل ؛ ىونعم برق انه برقلا نإ : الئاق ىضميو

 برقلا امأف ؛ : دعبلاو برقلا تالاحل ًاحراش ىرونلا نيسحلا وبأ لاق امك

 . ةياهنلاو . راطقألاو ؛ دودحلا نع سدقتم هنإ . هنع قحلا كلملا هللا ىلاعتف

 تلج هب « قوبسم ثداح هنع لصفلناالو « قولخم هب لصتا امو « رادقملاو

 وهو . لاحم هّشنعن ىف وه برقف « لصفلاو لصولا لوبق نع ةيدمصلا

 « ةيؤرلاو ملعلاب برق وهو ؛ هتعن ىف بجاو وه برقو ؛ تاوذلا ىنادت

 لضفلا برق وهو « هدابع نم ءاشي نم هب صخي هفصو ىف زئاج وه برقو
 . فطللاو

 . ١ هلاعفأل هلاعفأ ىف دبعلا ايؤر ءانف وه ١ : برقلا نع : ىسوطلا لوقيو

 هانعم سيل برقلا نأ ماقملا اذه ىف هيلع دكؤأ نأ ىغبني ام مهأ لعلو

 . ةدحولا وأ جارتمالا وأ داحالا ىنعمب تاذلا ىف راهصتنالا وأ نايوذلا

 ةفسلف لوقت امك هللا دوجو ىف هدوجو ناسنإلا ىنفي نأ برقلا سيلف

 . ًاريبك ًاولع كلذ نع انبر ىلاعت . قارشإلا

 هتعاط نم برقلا اهنأب برقلا ىف ةبتر لوأ نع ىريشقلا انثدحيو

 . هتداسب تاقوألا ماود ىف فاصتالاو

 . ( 55 : ص ٠ ةلاسرلا : ىريشقلا )

 هتناكم يسدح ىلع لك ىنعمب يأ . ؛« تايلجت برقو » : ًالئاق فاضأ امك

 . ( ه8: ص . نآرقلا ىف بحلا : فيرشلا نب دومحم )

 <> ىذلا دهعلا نم لزألا ىف قبس امب ءاقولا نع ةرابع برقلا : لبق دقو
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 4 ياو مكب تس ) : ىلاعت هلوق ىف دبعلاو قحلا ني
 .1 ١ا/” : ةيآلا : فارعألا ةروس »

 . ؛ نيسوق باق * : ماقمب برقلا ماقم صخي دقو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب صاخلا برقلا وه برقلا نم نوللا اذهو

 . ةيؤرو ًايحوو ةاجانم تناك ىتلا جارعملا ةلحر ىف ملسو

 هيف دعي مل قفأ ىلإ لصو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحم انديس نإ

 مالسلا هيلع ليربجل نكي مل رونلا نم ىوتسم ىلإ ىقتراو : ليربجل ناكم
 نودو . ةيهلإلا ةرضحلا ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ناكف ؛ لاجم هيف

 . ىجسوأ ام هيلإ ىحوأو . لجوزع هبر ىجاتف « ةطساو

 . ( ١؟0/ : ص « نيملسملا ةيفوص دنع ءانفلا ؛ دواد دمحم ىرايلا دبع )

 .45 : ةيآلا : مجنلا ةروس » 4 ئأر ام داؤفْلا بذك ام # : ىلاعت لاق

 هيلع ليريسج ناكو :هدحو ناك قفألا اذه ىف ًادمحم انديس نإ

 نم ىحولا ناكو . هللا عس ةاجانملا تناكف . لقأ قفأ ىف مالسلا

 . ىلاعت هلل ةيؤرلا تناكو . هللا

 . ( 8-1 : ص « جارعملاو ءارسإلا : دومحم ميلحلا ديع )

 ؟؟ هبرق دوجوو تنأ

 ةتباث ناوكألا نأ تققح اذإ ١ : هلوقب ىنعملا اذه ىلع ةبيحع نبيا قلعيو

 ناكملاو ناوكألا نأ ء نيقيلا ملع تمشلع « هتاذ ةيدحأب هوحمب « هتابثإب

 ناكمالو نيأ الف « هدحو هدوجو ناك امك قحلا نأو ء اهل دوجوال نامزلاو

 هن نامزلا هدوجوب ىفتناف « ناوكألا دوجو احم هتيدحأ رون ءنامزالو
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 ص « ممهلا ظاقيإ : ةبيجع نبا ) ' نانملا دحاولا الإ قبي ملو «ناكملاو -
” 

 ىلجمم وأ رهظم درجم حبصيو ؛أم امت نوكلا ىحمني مث نمو
 . تانوكملا نم هريغ هيف هكراشيال ىذلا دحاولا ىهلإلا دوجولا كلذل

 وهو نيقيلا قحلا ىلإ لوصصولا برق وه برقلا نأ : انه ةبيجع نبا ىريو
 ىهتتم وهو ةفرعملا ماقم ىلإ لصاولا اهيلإ لصي ىتلا ةيقيقحلا ةفرعملا
 . ( ”51/ : ص . قباسلا ردصملا ) . نيكلاسلا تاماقم

 ىف ىقرتلا توافتب ًاضيأ برقلا توافتي امنإ ١ : ًاضيأ ةيجع نبا لوقيو

 مث . ًالوصوو ًادوهش مث , ةبقارم الوأ نوكيف « سفنلا ةيفصتل أعبت قيرطلا
 . ًالزنتو ءاقب مث « ءانف ىأ « ًالالحمضاو أوحم

 نم كولسلا لهأ ماقم وهو « ةدباكملاو ةدهاصلاب نوكي كلذ ىلإ ليبسلاو

 . ىلذاشلا مهيلع قلطأ امك نيبحملا

 «برتفاو دجساو 8 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلاعت هللا لاق دقلو
 . 6١19 : ةيآلا : قلعلا ةروس ١

 هدوجسب ىوطيو دجسي هنأل .برقت دوجسلا معط قيذأ اذإ دجاسلاف
 . ةمظعلا ءادر ىفرط ىلع دجسيو « نوكي امو ناكام نوكلا طاسب

 . ١١١( : ص «ء ١ج ةيلعلا بهاوملا ثيغ : ىدنرلا )

 . قيدصتلاو ناميإلاب برقلا : ىنعي امنإ دبعلا برق : لوقلا ةمتاخو

 صتخيام ىلاعتو هناحبس قحلا برقو . قيقحتلاو ناسحإلاب برقلا مث
 نوكيالو . نايعلاو دوهشلا نم هب همركيام ةرخآلا ىفو « نافرعلا نم هب

 . قلخلا نع هدعببالإ قحلا نم دبعلا برق
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 دقف ىنم برقتلا متدقتعا  نإف: ىلاعت هللا مهل لاق

 . دحأ ال انأو ىنومثتددح

 لاف اهنم مهب رقنل مهتداعس قيرط ىلإ مهانوعد اوئاَق نإو

 ىف مهعم تحرب امو مهب ةمئاق لزت مل قلخلا ةداعس : قحلا مهل

 . ملهج دقق كلذ اوملعت مل نإف مهيلإ ةيرقلا مكبلط لاح

 .(9] ةوعدلا بابل ردصتي نأ هل ىغبنيال لهاجلاو
 مهلق نإو ؟ مكتوع دل ةدئاف ىأو متفق دص امف كلذ متملع نإو

 مكل لاف . مهتاوذ ةفرعم ىلإ قلخلا بيرقت ةوعدلاب انبلط امنإ

 حصيال فرعي ال نمم ةبرقلا بلطف هسفن لمحيال ءىشلا ؛ قحلا

 فيك ٠١ قحلا مكل لاق . كتفرعم ىلإ ةيرقلا كلذب انيلط متلق ناو

  ءىش هلثمك سيل نم نوفرعت

 ناعأ دقف « ةعدب بحاص ناعأ نم » : ءامكحلا دحأ لوقي :ةوعدلا (#)

 . مالسإلا مده ىلع

 . لمع هللا ىلإ ةعدي بحاصل عفتريال 3: ًالئاق فاضأ امك

 . رخآ قيرط ىف ذخف ١ قيرط ىف ًاعدتبم تيأر اذإ هحئاصن نمو
 . ( 1 : ص . ضايع نب ليضفلا : دومحم ميلحلا دبع )

 نوكي نأ بحأ : هلوق ةعدبلل هضغبو ةنسلاب هكسمت ةدش ىلع همالك لديو

 ريخ « ةنس ىف ليلق لمعو . ديدح نم نصح ةعدبلا بحاص نيبو ىنيب

 . ةمكحلا طعب



 << 1 0 تيرم ةامألل 2-0 لما ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقفلا عدر

 ىوعدلاب ناممزلا اذه ىفاخيش لمعت نأ رذحاو ملعاف

 ىف كت ذ انحضوأ دقو . ةرخآألاو ايندلا ىف نحتمم ع دم لك نإف

  كاده ىلوتي هللاو هعجارف . ,راونألا حاول , '' ( باتك )
 نم دحأ ىلع نامزلا اذه ىف اخيش لمعي نم مزال نم : لاقو

 ىف ىلاعت هللا ةعزاتمو هناوخإ ءاردزاو هلاح ناسحتسا قلخلا

 نأ هنكمي اك هلثموأ هنم الاح نسحأ هناوخإ ىأر ول لامكلا فاصوأ

 . مهئاردزاو مهريقحت نم هل دبالف هل اود ملتتي نأ مهنم بلطي

 )) الالضو ذاهج كل ذب ىفكو

 ءارقف كلذك : ةبلغلاو رهقلاب ةالو نامزلا ةالو تراص اث نكلو

 هلك كلذو ىمعلا عابتا رثكو ةئيهلاو ماظنلاب ءارشف اوراص نامزلا

 هتيواز ىف ةعامج هل عمج نم لكف . ضعبب ههضعب نامرلا ةيسانلل

 نأل ةماعلا دنع أخيشراص قلخلا نم هتحش امم اطامس هل لعجو

 رباكأ نم ناك ولو ةعامج هلوح ناك نمآلإ مهدنع خيشلا سيل

 . هب نوأبعيال حتملا ىلع خيش وأ خيش مهدنع سيلف ءايلوألا
 قلخلا ىلع اوسبل ظحلملا اذه ةماعلا نم نورصاقلا ظظحل املف

 امو نولكأت ام مكل ؛ مهل اولاقو ىريكلا ةيالولااوعداو ىمعلا

 نأ نوردقيالو مهب الا ةماعلا دنع خياشم مهام لعل نوبرشت

 )١( ىتعملا قايس اهيضنقي اهانفضأ ةدايز .
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 مهب الإ كلذ ريغالو أاسدعالو السم الو أثبج الو أزبخ اوداطصي
  ةتاحشلا نم“ ') اباب ةخيشملا تراصف

 عنانصلا لهأو نوحالطلا الإ أخيش ىمسي نأ حلصيال ىرمعلو

 . مهبيصنب ةراتو مهبسكب ةرات خيشلا نومعطي نيذلا مه مهنأل
 . مهلايع ةلمج نم ىلاعت هللادنع دودعم خيشلاف

 لامكلا ىف هللا كتعزانمردق ىلع كتعامج ردق هنأ ملعاو

 نم دحاو ىلع أخيش هسفت ىأر نمف . كل قلخلا قاقرتساو
 نمو . درطلاو ةعزانملا تاكرد ىف عرش دقف ناكام أنناك (") قلخلا

 . ادكهو نيتكرد ىلع لزن نينثا ىأز

 راونألا , : ةلاسر ىف رصعلا اذه خياشم لاح انحضوأ دقو

 9  ةيدوبعلا بادآةفرعم ىف ةيسدقلا

 جايسلا اوقرخ دق كرصع خياشم نأ فرعت اهعجارش
 . لب ىدتقي نأل لهأ مهنم دحأ سيئو

 . ةسومطم : لصألا يف (؟)

 ماقرألا تحت قئاثولاو بتكلا رادب دوجوم ينارعشلا مامإلا تاقلؤم دحأ (6)

 . يبرع ب 78١979 : يبرع عيماجم ال١1 « يبرع فوصت 74 : ةيلاتلا

 هيئرجب ىنارعشلا مامإلل ىربكلا تاقبطلا شماهي عوبطم طوطخملا اذهو
 . ىناثلاو لوألا
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 اهكداإ اب

 هلهأل هتوعنو نآرقلا فاصوأ ضرعيلف كل ذ ىف كش نمو
 ىلع ًالبقم ناك نم سائلا ريخف . انيقي كلذ ملعت هتصاخو

 مهنإف نيعمجأ نيعدملا ءالؤه لزتعاو هضرغل أيدؤم هتفرح

 هنوم دقي كلذلف . مهربيو مهمحطي ىذلا نيملتلا لإ نوبحيال

 مهب ىتأيو نيديرملا مهل داطصي ناك نإ اميسال هتارقأ ىلع

 مهلوح نيذلا ىمعلا ةذمالتل نولوقيو هنوح دمي كل نلف مهيلإ

 مهسفنأ نوح دميف نالف ريغ انقيرط فرع ام ةامقللا لجأل
  ديملتلا كلذ كلسم اوكلسي نأ نيرضاحلا اوثحيو

 اذه ىف قلخلل كيلستلاو ةخيشللا باب حتف ببس»٠: لاقو

 مهبواق ىف قلخلا ىلع لزانلا ءالبلا ةرثك مهدوهش نامزلا

 دارأ ولف . ءارو ىلإ عجاررمألا نأب مهملعو اراهنو اليل مهسوضنو

 هنع عفدي نأردقي مل ذيملت ىلع خيشمتي نأ مهنم دحأ
 هل ةبوقع خيشلا ىلع ضراعلا عجر اميرو ضراوعلا نم اضراع

 تاقوأ كولملا ةرضح ىف وه نم دوهش اذكه )2١  هبدأ ءوس ىلع
 لمتكت ىتح ةدشالإ دادزيالورمألا دتشا دقو . مهيضغ

 نيفراعلا كرت نأ تملع كلذ تملع اذإ ةمايقلا موقتو هرودلا

 . ىلاعت هللا عم بدألا نيسع وه نامزلا اذه ىف بابلا اذه حتش

 )١( ةحضاو ريغ : لصألا ىف .



 ص لل يي لبلللللتتللل ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارمعلا عدر -
 يىنارعشلا مامات

 ءالؤه نما؟) هتريصبو هرصيب هللا ىمعأ نم نألا هحتفي الف

  اهيلع نيعزانتملاو بتارملل نييعدملا

 ءايشألا روص هب يري ىذلا سفنلل رصبلا ةباثمب اهنطاوبو ءايشألا

 اذإو ء ةيرظنلا ةلقاعلا : ءامكحلااهيمسي ىتلا ةوقلا ىهو . اهرهاوظو

 ةوقلا ميكحلا اهيمسيف قحلا ةيادهب اهباجح فشكناو سدقلا روئنب ترونت

 . ةيسدقلا

 . ( ه7 : ص « ةيفوصلا تاحالطصا : ىناشاكلا )

 رصبلا نأ امك . بلقلا هب رظني ىتلا ةوقلا ةباثمب ىه ةريصبلا نإ : لبق دقو

 ىري رصبلا ناك اذإف كلذبو . ىناسنإلا لكيهلا اهب رظني ىنلا ةلآلا وه
 ةفيطللا ىناعملا ىرت ةريصبلا نإ . ةيمهولا ةيناملظلا تاسوسحملا

 . ةينارونلا

 ميسقنب ةبيجع نيا موقي كلاسلا ىلع درت ىتلا ةينارونلا ىناعملا كلتل ًاعبتو
 : ىلاتلا بيترتلا ىلع تءاج ماسقأ ةسمخ ىلإ ةريصبلا

 رون كاردإ نع تيمع ىتلا رافكلا ةريصب ىهو ءاهرظان دسف ةريصب : الوأ
 . امامت لهملا ىف تماقأ دقف كلذبو , هساسأ نم هدوجو تركتأف قحلا

 ضرملا اهباصأ ةريصب ىهو « ةدودسم اهنكل اهرظان حص ةريصب : ايناث

 ىلع ىوقتال اهنكل , ىلاعت قحلا رون دوجوب رمقت ىهو « اهرظان فعضف
 - . نيملسملا ةماعل ىهو ءهدعبالو ءاهنم هبرق دهشتالو «هتدهاشم
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 عاعش ماقمب ققحتن ءىشلا ضعب ىوقو اهرظان حص ةريصب : أثلاك 0
 دق هنأ الإ ء كلذ قطي مل عاعشلا ةدشل هنكلو هنيع حتفي نأ داكو « ةريصبلا

 صاخ مسقلا اذهف كلذبو « هيلإ هجوت مث نمو :ًابيرق رونلا عاعش كردأ

 . نيهجوتملا ةماعب

 نيع ماسقم ىف حبصأو « هتريصب نسيع حتفف اهرظان ىوق ةريصب : اعبار
 . هتدهاشم ىف هسفن نع باغف هب ًاطيحم روتلا كردأ دقف مث نمو ٠ ةريصبلا
 نيع تحتفنا نيذلا مهو . نيهجوتملا ةصاخ مه ةريصبلا كلت باحصأو

 . نيقيلا نيع باحصأ مهو مهريغ ىلع ىفخام تكردأو مهتريصب

 مث نمو . اهلصأ رونب لصتاف اهرون دتشاو هتريصب تحص مسق : اسماخ

 ةجردلا كلت ىلإ نولصاولاو « ةريصبلا قح ةلاحلا هذه ىمستو . لصألا

 قح ماقمب نوققحتي مث نمو « قلخلا دوهش نع نوبيسغيو . قحلا نوكردي
 . نيقيلا

 كلت نم ىناثلاو لوألا مسقلا باحصأ ناك اذإ هنأ انل حضني قبس امو
 نكمي هنإف , اهدودح نم طسق ىأ اولاني ملو « ةفرعملا نع نيديعي ماسقألا

 ىتلا نيقيلا ةجردل أعبت ةريخألا ةثالثلا ماسقألا نيب ةفرعملا هذه رصحن نأ

 : ىلاتلا هجولا ىلع اهنم مسق لك اهلانب
 ليلدلا لهأ مه ةفرعملا نم مسقلا اذه باحصأو : نيقيلا ملع : الوأ
 ىلع هللا ىقلأ مث نمو ءاهيف اونضف لامعألا ىلع اودمنعا نيذلا ناهربلاو

 ملاع ىأ «٠ . كلملا ملاع ىلع رصتقتف مهتدهاشم امأ ؛ ناميإلا رونب مهتريصب
 اد كلا تا مهتدهاشم رصتقتف « ةينافلا رهاظملاو نوكلا

 _ . ةيصهولا تادوجوملا ىف ةيلحتملا
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 . ( 558: ص ؛ ممهلا ظاقيإ : ةبيحع نبا) -

 لهأ مه ةفرعملا نم مسقلا اذه باحصأو : نيفيلا نيع : ايناث

 وأ « ةيهلإلا ةقيقحلا رون ةدهاشم ىلإ اولصو نيذلا مهو . نايبلاو فشكلا
 ملاعلا ىأ « هلصأب قحلملا نيوكتلا ملاع وهو ء توكلملا ملاع ةدهاشم

 اذه نكلو . توربجلا رحب نم ضئافقلا ىنارونلا ملاملا وأ ؛ ىناحورلا

 مهنأ ىتعمب « ةفاطللا ىف هلصأ ىلإ همض نودب ًاينارون ًافيثك هدهاشي كلاسلا
 . تانوكملا دوهش ءانف ىف نوئوكي

 لهأ مه ةفرعملا نم دحلا اذه ىلإ نولصاولاو : نيقيلا قح : أثلاث

 كلذو « نيكمتلاو خوسرلا رون مهتريصي ىلع قرشي نيذلا نايعلاو دوهشلا
 فيطللا ىلصألا ةفرعملا رون ىأ . توربحلا رون ةدهاشمب مهققحت دعب

 ملاع ىف ًايراس لصاولا هدهاشي ثيح ىلاعت قحلا وهو هلصأ ىلإ مومضملا
 ةفرعملاب ققحتيف « هللاب ةمئاق اهلك ءايشألا ىري هنإف مث نمو . نيوكتلا
 . ىلاعت هب ةينيقيلا

 . ( 118 : ص « مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقيإ : ةبيجع نبا )

 نم كلاسلا هب نكمتي امل اعبت لامكلا ىلإ ةفرعملا دودح جردنت اذكهو
 لوأ ًاشنيف ء هبلق وأ هتريصب ىلع قرشت ىتلا ةدهاشملا راونأ ىف هب ققحتلا

 ةدهاشم ىلإ لقتني مث . كلملا ملاع وأ نوككلا ىف ةرهاظ ةيهلإلا ةردقلا رمألا

 ملاع ىف دودح وأ ناكم وأ ربخ الب ىأ . نيأ الب ةيهلإلا ةرضحلا راونأ

 .ءرمألا لوأ ملاعلا كلذ ىف ةدهاشملا كلتب ىنفيف ء ىدمرس ىناحور

 ملاع . نيملاعلا ةدهاشم نيب عمجيف ؛ ءاقبلا ملاع ىلإ قسحلا هدري مسن

 - ةدهاشم نيب عمجيو ةفرعملا ىف خسري كلذبو . توكلملا ملاعو « كلملا
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 نأ نكمي ال ىتلا ةفرعملا دودح ىصقأ ىلإ لصودق نوكي كلذبو « نيملاعلا
 . مالسلا مهيلع ءايبنألا ءانثتساب رشب اهيلإ لصي

 زواجتي نمل اهنم دبال ىتلا ةيلخادلا ةلصوبلا ةباثمب ىه ىتلا ةريصبلا ىه هذه

 . ريبعتلا اذهب ىل حمس نإ سومانلا ىف ةلئمتملا ةيبلسلا قالخألا روط

 . هللا نيد ىف ةريصبلا هل نمل ميلعتو بيدأت ىه امنإ ةريصبلا : لبق دقو

 « كنع هتفرص ءىشو « كل هتمسق ءىش : نائيش ةريصبلا نإ : ليق امك

 لهذو « هلهج مظعو همهن لق دقف امهنم ةدحاوب وأ امهب لغتشا نمف
 بوبحم كءاج نإف ؛ هظقوي نم هبتني نم لقو . هتلمغ تعستاو  هلقع

 يلو ىب نكف ؛ لوألا مسقلا نم وهف تنأ هتئجوأ « امهبوأ عبطلاب وأ عرشلاب

 نم قاسي اميفو . كنع هتفرص اميف ةمحرلاب كل نكأ كل هتمسق اميف
 كقيذأو «٠ كنع فورصم وه امع كب ىلوأ وه امب كلغشأف ؟ كيلإ هورككملا

 بوبحم لك نم كيلإ بحأ هوركملا نوكي ىتح ىئاضقب اضرلا ةوالح
 كسفن ىلإ كتلكو كل هتمسق اميف ىل الو ىب نكت مل نإو ؛ كل وه عبطلاب

 نم بجعيل هللا نإو ؛ كيلإ هوركملا نم قاسي اميفو كنع فورصم وه اميف
 لمعاق .هنم هل ديالام عقد ىفو هنع فورصم وهام فرص ىف دهتجي دبع

 ثيح رمآلاب متهاو « هتبثأ ثيح ىهنلا هتبثأ ثيح نم الإ تبثاو . نيقيلاب هلل
 , نيقيلا ىف ةريصبلا ىلع كاهن ثيح ىهنلا نع هنتناو ١ كرمأ

 . ( :٠١5 ص« ةيلذاشلا رثأملا ىف ةيلعلا رخافملا : ىعفاشلا دايع نبا )

 نكف ًامئاد ناقيإلاو ناميإلا ةريصبب هللا ىلإ رظنت نأ تدرأ اذإ : ليق دقو

 . ايضار هئاضقبو « ًاركاش هللا معنل

 هتني مل نإو رظنلا لطعت هيف عقي ءىش ىندأ رصبلاك ةريصبلا : ليق امك



 أ و | ت72 ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارقملاع در -

 ىئارعشلا مامإلل

 0 نأ هداقتعا ) ةلق ىف مهرباكأ نم اأصخش تملك دقو

 نيبرقملا ءايلوألا نم هسمن دهشي نمم أرّصقم أيصاع هسفن دهشي

 هللاو سأرلا ىف عفت ام لوأ ةيرضلا نإف أسأر نكتال ابنذ نكو لمأتف

 . ٌكاده ىلتونب

 كسشئن ىف دجت تنأو رقفلا قيرط كاوعد نمرثحا: لاقو

 ةخيشماو ةدايسلا ظافلأب كيدانيالو كمظعيال نملةيهارك

 نمّرعأ نامزلا اذه ىف لماكلا ملسملا نإف . مالسالاو لب حالصلاو

 هعمسو هةئناسل ملسي ىتح الماك ملسملا نوكيالو رمحأللا تيربكلا

 .(9) انطابو ارهاظ ىلاعت هللا مرح امم هبلقو هجرفو هديو هرصبو

 « ركفلا ردكتو رظنلا شوشت رشلا نم ةرطخملاف ٠ ىمعلا ىلإ هب رمألا - -
 نم مهس نع هبحاصب بهذي هب لمعلاو « ًاسأر ريخلا بهذت هل ةدارإلاو

 مالسإلا هنم تلفت رشلا رمتسا نإف . هدضب ىتأيو هيف وه اميف مالسإلا

 . امهس امهس
 : هللا ىيصاعم ىف حراوجلا لاسرإ : ءايشأ ةثالث ىف ةريصبلا ىمع : ليق دقو

 ةدحاو عم ةريصبلا ىعدا نمف « هللا قلخ ىف عمطلاو ؛ هللا ةعاطب عنصتلاو

 . ناطيشلا سواسوو سفنلا نونظل هفده هيلقف هذه نم

 )١( قايسلاو ىنعملل أظفح اهانفضأ ةدايز .

 ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب قيفوتلا ةلأسم تلغش دقل : نطابلاو رهاظلا (*)
 نيدلا نم نومهفي ةيفوصلا نكي ملف « هتاذ فوصتلا ةأسثن ذنم ةيفوصلا

 - ىتلا عاضوألاو موسرلا درجسم ةعيرشلا نم الو ء طقف ةرهاظلا هتيفرح
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 ًافلتخم أوحن نوحني ام ابلاغ اوناك لب ء طقف ماكحألا ةرهاظ نع ربعت -

 ؛ ًالثم ىزوجلا نباك : مهيلع ءاهقفلا ضعب راثآ امم ءاهقفلا وحن نع ائميش
 هللا ىلص هللا لوسر ةنسب قيقدلا ءادتقالاو ةعيرشلا رهاظب مازتلالا نأ عم .

 ىلإ فوصتلاب عوجرلا ابلاطم ه4 4+ ةنس اهفلأ ىتلا هتلاسر أدبي ىريشقلاف

 ةعيرشلا لئاسم ىف روتفلاو ىناوتلا نم مهنم ىأر امل كلذو « ىلوألا هتريس
 . « ةقيقحلاب ١ : هومس ام ىلع ًادامتعا

 ىف قبي ملو ء مهرثكأ ضرقنا ةفئاطلا هذه نم نيققحملا نإ ؛ : لوقي انهو

 . مهرثأ الإ ةفئاطلا هذه نم اذه اننامز

 . ( ؛ : ص « ةلاسرلا : ىريشقلا )

 لب ةقيرطلا هذه ىف ( فعضلاو روتفلا ىأ ) ةرمفلا تلصح : ليق امك

 , هطاسب ىوطو عرولا لازو « ءادتقا مهتتسو مهتريسب ناك نيذلا بابشلا

 . ةعيرشلا ةمرح سولقلا نم لمنراو . هطابر ىوقو عمطلا دتشاو

 ةظفاحملا ىلإ هنوعد نكت ملو ءداو ىف ةخرص ىريشقلا ةجض بهذت ملو

 دعب نم ىتأ ىذلا ىلازغلا نإف . ىدس ةعيرشلا ماكحأ مازتلاو نيدلا ىلع

 نيب قيفوتلا ةمهم هقتاع ىلع ذحلأ دق نامزلا نم نرق فصن د وحنب ىريشقلا

 . ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب وأ , نيدلا ميلاعتو فوصتلا

 نكلو . ىفوصلا قيرطلا ىف اهدشني ناك ىتلا ةقيقحلا ىلازغلا مامإلا دجو

 . فلسلا لهأ ةديقع نع هتلوحالو « ةعيرشلا نع ةقيقحلا هذه هفرصت مل

 -  ةيردنكسإلا . مالسإلا ىف ةيحورلا ةروثلا ء فوصتلا : ىفيفع العلاوبأ )
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 ( 1١١ : ص م1957 /ه17481 ةنس « ةيردنكسإلا عرف ء« فراسملا راد -

 رهاظ ىف درو امب ةديؤم نوكت نأ دبال ىلازغلا مامإلا رظن ىف ةقيقحلاف
 هيلع لديف ةعيرشلا عم ىفانتتال ىلارغلا رظن ىف ةقيقحلا نوك امآ . عرشلا

 نطابلاو « ةعيرشلا فلاخت ةقيشحلا نإ لاق نم ١ : ؛ ءايحألا ١ ىف هلوق

 عرشلاب ةديقم ريس ةقيقح لكو . برقأ رفكلا ىلإ ىهف « رهاظلا فلاخي
 . « هلصاح ريغف

 ةنس « بعشلا راد : ةرهاقلا . نيدلا مولص ءايسحإ : ىلازغلا )

 .( ١ ا/؟ ١١م١ : ص« ١ج م954١ ه4

 فيرصت نع ءابنإ ةقيقحلاو ؛ قلخلا فيلكتب تءاج ةمعيرشلاف

 امب مايق ةعيرشلاو . هدهشت نأ ةقيقحلاو ء« هدبعت نأ ةعيرشلاف . قحلا

 ىف ةسقيقحلا نأكف . رهظأو ىفخأو ردق ال دوهش ةقيقحلاو ءرمأ

 . عرشلا رهاظ ىف دروامل دوهشلا قيرط نع دبيأت ىلازغلا مامإلا رظن
 ىلع كدهشت ةقيقحلاو ءاهوحنو ةدابعلا لامعأب مايقلا ىلإ كوعدت ةعيرشلاف

 . ةيهولألا ىناعم

 نم لضفأ ةقيقصحلا نأ نومعزي نيذلا ةعدتبملا ىلازغلا مامإلا مجاه امك

 نع ةجراخ ظافلأو تاحطشو تاحلطصم: مهلطاب نوفلغي مل . ةعيرشلا

 هنع تطقس هنأ معزي نم وأ ١ « عرشتم تسلو ققحتم ىنأ : لوي نمف

 . لضأو لض دقف . ةقيقحلا راحب ىلإ هلوصول فيلاكتلا

 : ةرهاقلا . هراوطأو هتاشن ىمالسإلا فوصتلا : العلا وبأ دمحم ليمج )

 - . ( 3١ : ص م1988 ها 4+ ةنم ء ميرك دصاق ةبتكم
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 ةقيقحلاو ةعيرشلا قاف ىف عاضوألا حيحصتب ماق ةديدجلا هتلاسرب ىلازغلاف 35

 . اذه ىف لضفلا بحاص ناكو ميلس ىجهنم ساسأ ىلع

 فوسيلفك هجو لمكأ ىلع ةلاسرلا هذه ىدأ ىلاؤغلا نأ كشالو

 لك دعبو لبق مالسإلل ةجحكو ؛ مامإكو ١ نيد لج ركو « ىفوص

5-0 

 . ( :5١8 ص « مالسإلا ىف ةيفوصلا ةفسلفلا : دومحم رداقلا دبع )

 ةيلمعلا مئاعدلا ىلإ هب ًارئاس هلاعمو فوصنلا دودح ىلازغلا مسر امك

 ىهو ىلوألا ةماعدلا ىلإ ريشي انهو ء نأشلا اذه ىف ةمقلا ىلإ هب لصوف

 نيب لصفي نمل ىقيقحلا فوصنلا ىف ناكم الف هيلعو . ةنسلاو باتكلا

 . ةعيرشلاب لمعلا طقسي وأ . ةقيقحلاو ةعيرشلا

 هاوعدب وهو « ةقيقحلا ىلإ لصو هنأ ىوعدب فيلاكتلا طقسب نمل ناكمال

 . ناميإلا ىلإ هنم لالضلا ىلإ برقأ اذه

 ىتلا ةدابعلا نأ ىأ . نطاوبلا ةفرعم ةقيقحلاو « حراوجلا لمع ةعيرشلاف

 . ًاعرش ةلوبقم ريغ ناسنإلا رهاظ دنع اهرثأ فقي

 رهاظلا ءاوتسا « ةيملعلا ةيفوصلا هتفسلف ىف ىلوألا هتمهم تناك ىلازغعلاف

 رهاظلا ىف نطابلا قيبطت وأ ٠ نطابلا عم رهاظلا قاستاو قدصوأ 3 نطابلاو

 . يمالسإلا جهنملا ساسأ ىلع

 قحلا فوصتلل درامك « هتناكم جهنملل در ىلازسغلا نأ ك شالو

 ىمعأ عوضخ نود عرشلا بدأب بدأتم ىلقع ساسأ ىلع هرابتعا

 - دنسلا انئاطعإ ىلع صرخلا لك ًابصيرح ناك انركذ امك ىلازغلاف
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 . ةيقوذلا فراعملا نم لوقعملا

 وأ« ةماشقتسالا ةفسلف ىف ىلازغلا موهفم نودلخ نبا ددح دقو

 نطابلاو ء نلعلاو رسلا نيب ءاوتسالا وأ ء قاسنالا وأ ء. قدملا
 لامعأل ادبم نطابلا لامعأ نإ : : لاقف . كولسلاو ةينلاو ء رهاظلاو

 ثناك اح لاص لصألا ناك نإف . اسهنع راثآ رماظلا لاممأو « رهاظلا

 . ؛ ةحلاص راثآلا

 رسلا نيب ءاوتسالا نع ىلازغلا هتفسلف ىف عسوت ام نودلخ نبا نابأ دقو

 موقي اميف قافتا ىلع هنطاوبو ناسنإلا رهاوظ نوكت نأ ىأر ثيح نلعلاو
 . لامعأ نم هب

 ءاوتسا ىف هتفسلفب نطايلاو رهاظلا ةلكشم لح نم لوأ ىلازغلا ناك دقلو

 . ةعيرشلا ىف ةقيقحلا قيقحتو . نلعلاورسلا
 نيب وأ ءةقيقحلاو ةعيرشلا نيب اوعمج نيذلا نم ىبساحملا ناك دقو

 ةعيرشلا بئاجل ًايلغم ناك امبرو ءهسنع فرع امك نطايلاو رهاظلا
 ةعيرشلا نم ةدمتسم نوكت نأو دبال هدنع ةقيقحلا نأ وأ . ةقيقحلا ىلع

 . حطسلا وأ رهاظلا عم قيمعلا رارقلا ىزاوت . اهل ةيزاوم

 ةمق ىلازغلا مامإلل ةماهلا ةمدقملا ناك هنأ ىبساحملا نع مهفي نأ ىغبني امو

  ىنسلا فوصتلا

 دحاو ملع وه ةعيرشلا ملع نإ ؛ : لوقيف ؛ عمللا :  ىف ىسوطلا بهذيو

 0 ةياردلاو ةياورلا : نيينعم عمجي دحاو مساو

 , ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا ىلإ ةيعادلا ةعيرشلا
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 بيذهت ىلع لدي حراوجلا بيذهتو ؛ نطابلا لاوحأل ةعبات رهاظلا لاوحأف -
 . نطابلا بادا ىلع لدي ةرهاظلا باداو . بولقلا

 هباحصأ ىأرف « ىروباسيملا صفح ىبأ ىلع لخد هنأ دينحلا نع ىوري امو

 كباحصأ تبدأ : دينحلا لاسقف . كلملا باحصأك هسأر دتع همامأ نيققاو

 !؟ كولملا بدأ صفح ابأ أي

 . نطابلا بدأ ناونع رهاظلا بدأ نكلو مساقلا ابأ ايال : لاقف

 ع ةنس ؛ داسشرإلا ةعبطم ؛ ةرهاسقلا . دومحسم ىوافلا حاتفلا

 . ( 189 : ص شماه م1986 مه 8

 رهاظلاف « نطابو رهاظ ملعلل كلذكف « ًانطابو ًارهاظ بدألل نأ امكف

 قيدصت نطابلاو . حراوجلاب لمعو . ناسللاب قطنو . نذآلاب عامس

 روني رانتتسأ بلقلا قدص اذإف . ةفرعملا توثو « نيقيلا ةحصو .٠ بلقلا

 . ملع عوقوب كرديال ىدمهلا نأل « لجوزع هللا تابه نم وه ىذلا ىدهلا
 . مهن روضحبالو

 .١117:ةيآلا : ةرقبلا ةروس»4 ئدهلا وه هللا ىده ْنِإ لق 8: ىلاعت لاق

 : ةريسمبلا تيوق ةريرسلا تصلخل اذإف « ثاينلاب لامعألا تناك انه نم
 الإ ةدابعلاو ةالصلا حلصتال امكو « ةرخآلاو ايندلا ىف ًاعفان ملعلا ناكو
 . نطابلا ةراهطب الإ ملعلا حلصيال كلذك رهاظلا ةراهطي

 . ًانطابو ءأرهاظ نآرقلل نإ ١ : هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع مامإلا لوشيو

 . ًاعلطمو ء ًادحو

 باحصأو نيرسفملل نطابلاو ء ءارقلاو ةاحئلل رهاظلا: لبق دقو

 3 . ققحتلاو فشكلا بابرأل علطملاو « ءاملعلاو ءاهقفلل دحلاو , ىناعملا
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 . ( 7037 : ص ؛ ةيهلإلا ثتاحوتفلا : ةبيجع نبا ) -

 ٠ نطابلا نطابو : نطابو « رهاظ : ةثالث مولعلا نأ نيفراعلا دحأ رمكذيو
 . نطابلا نطابو ؛ نطابو . رهاظ ناسنإلل نأ امك
 ملعو ؛ ًارهاظ ةعيرشلا ملع لعج هنأ قباسلا صنلا اذه ىلع ظحالملا نمو

 ةيفوصلا نم موقلا نأ الإ ء نطابلا نطاب ةقيقحلا ملعو , انطاب ةقيرطلا

 . نطابلاو رهاظلا ىف ملعلا اورصح

 نأ زوجي الف . ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا ىلإ وعدي دحاو ملع ةعيرشلاف

 بلقلا ىف ناك ىتم ملعلا نآل « نطاب وأ رهاظ هنأب ملعلا ىف لوقلا درحجي
 . رهاظ وهف ناسللا ىلع رهظيو ىرجي نأ ىلإ نطاب وهف

 ملعلا ىنعي ) ملعلا نم لضفأ قيرط نمام :  لهس لوقي اذه ىفو

 . تاملظلا رحب ىف تهت ةوطخ ملعلا قيرط نع تلدع نإف . ( عرشلاب

 . لطاب وهف رهاظ فلاخي نطاب لك : زارنا ديعس وبأ لوقيو

 , ( ١١8 : ص « ةيحورلا ةروثلا . فوصتلا : ىفيفع العلا وبأ )

 .هيلع رصتقيو نطابلا ملعلا ىعدي نم لك ىلعريذحتلاو هيبنتلا ءاج انه نم
 ملعلا ىعدي نم ريثكو ١ : هيف لوقي ىبساحملا هقوسي لاثمب انه دشرتسنو

 ماكحألاو عئارسقلا وه ىذلا رهاظلا ملعلا مذي : هيلع رصّتقيو نطابلا

 باحصأو نوبوحجيحم ءالؤه : لوقيو هلهأ ىف نعطيو « مارحلاو لالحلاو
 نكلو اولصو : نيفراعلا نم هريغو دينجلا مامإلا لاق امك ءالؤهو . !روشق
 لزي مل ءالؤهل هرورغو ناطيشلا عادخ مظعأ نم اذهو . رقس ىلإ اولصو

 : . مالسإلا نع مهجرخأ ىتح مهب بعالتب
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 باتكلا نم الو « ةوبنلا ةاكشم نم ىقلتيال ملعلا اذه نأ نظي نم مهنمو -

 اوءاسأف !! تافوشكلاو تاماهلإلاو رطاونخلا نم ىقلتي امنإو ! ةنسلاو

 ىذلا : عفانلا ملعلا اذهب تأت مل اهنأ اونظ ثيح ؛ ةلماكلا ةعيرشلاب نظلا

 مهل كلذ بجوأو ! بويغلا مالع نم اهبرقو بولقلا حالص بجوي
 ملكتلا وأ ةيلكلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب ءاج امع ضارعإلا

 . اولضأ و اولضف . رطاوخلاو ءارألا درحبمب هيف

 راد : توريب  ةدغ حاتفلا ديع قيقحت « نيدشرتسملا ةلاسر : ىبساحملا )

 . ( 87-85 : ص ء م1911 /ه١174 ةنس . ةيناثلا ةعبطلا « مالسلا

 ةينطابلا حئاضف ١ : باتك ىف ءالؤه ىوعد ىلازفلا مامإلا فشك دقلو

 , ةطمارقلا : مهنم ةقرف نيعبس نم رثكأ مهنأ نيبو ؛ « ةيرهظتسملا لئاضفو
 ؛ ةيلعامسإللاو « ةيديزلاو ء ةيكدزملاو . ةيعبسسلاو « ةرمحملاو ؛ ةيبلعتلاو

 نأب مهلوف وهو ءاعدالا اذه سفن ًاعيمج قرفلا هذه ىعدتو « مهرييغو

 ماوعلا رهاظلاب نومتهي نيذلا نأ نوعديو . ًانطاوب نآرقسا رهاوظل

 مهف نطابلا ىلإ نوذفنيو ىنآرقلا ىنعملا نولؤي نيذلا امأ ء ءاييغألاو
 . بللا وهف هتطاب امأ ء رشقلاب هرهاظ ىف نآرقلا نوهبشيو . ءايكذألا

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا نع اوجرخ دق ًاعيمج ءالؤهو

 نيب ىساسألا فالخلا وه نطابلاو رهاظلا نيب لصفلا نأ ىف ائيدل كشالو

  ةيفوصلا ريغو

 اهيف رهظت ىتلا ةديقعلا ىه . ةثوروملا دئاقعلا نيب نم ةيمالسإلا ةديقعلاف

 . ١ نطابلا : و « رهاظلا ! : امه نيلصاكتم نيأزج نيب ةقرفتلا حوضوب

 5 . ١ ةعيرشلا 7 ىنعأ
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 نيرهظم امهنم لعجي ًالاصتا ناتلصتم ةقيقحلاو ةعيرشلا نأ حضون انه نم
 رهاظ امهدحأ وأ ؛ ىلخاد رمخآلاو ؛ ىجراخ امهدحأ ءدحاو ءىشل

 . نطاب رخآلاو

 ققحتلا ىف ىفوصلا لمكيال ؛ : هنأب لوقلا اننكمي قبسام ءوض ىلعو
 , اهنم نطابلا تافصو رهاظلا تافص نسيب عمجي ىتح ةيهلإلا تافصلاب

 نع ىنغي نأ ىفكيال هنإف . ةعيربشلاو ةقيقحلاو ةرثكلاو ةدحولا هيف لثمتف

 ىه امك ةيدبألا ةيهلإلا ةايحلاب ىقبي نأ ريغ نم . قلخلل ةفص وهام لك
 ةمالع سفنلا نع ءانفلا دعب هللاب ءاقبلاو . لجوزع كا راثآ ىف ةيلجتم

 ىقبيو ةرثكلا نع ىنفي ىأ. بسحف هللا ىلإ ريسسيال ىذلا لماكلا ناسنإلا
 ماودلا ىلع ىقبي ىأ . هللابو « هللا عم ء هللا ىلإ ريسسي لب « بسحف ةدحولاب

 عم عجر . أدتبا هئم ىذلا رهاظلا ملاع ىلإ عجرام اذإف . ةدحولا ةلاح ىف

 عوجرلا وأ لوزنلا ةكرح ىفو . ةرثكلا ىف ةدحولا ىلججم هسفن ىف ناكو هللا

 رهظيف قلخلا ىلإ عجري هنأل . هراثد ةقيقحلاو هراعش ةعيرشلا لعجي هذه

 . عرشلا هيضتقي امب هسفن تقولا ىف موقيو مهل قحلا
 العلا ويأ ةمجرت , هخيراتو ىمالسإلا فوصتلا ىف : نوسلكين دلونير )

 ,م14141/ /ه1755 ةنس « رشنلاو ةمجرتلاو فيلأسلا ةنحل : ةرهاقلا ىفيفع

 ,.( خلال ص

 كلذبو « هتيدوبعب اسققحتم دبعلا لعجي نأ ةعيرسشلا رهاظ ةاعارم نأش نمو
 . ةيدوبعلا بادآ ىدعت وأ حطشلا نم ملسي

 دوهش هتع ىوط ًادبع هللا مركأ اذإ ١ : هلوقيالخاب نب دواد هيلع هبل ام اذهو

 ع« راسكناو لذ ىف ريسي ًادبأ وهف « هتيدوبع قيقحت ىف هماقأو هتصوصخ

 - ةيصوصخلا سمش ىلجت دتع طلغلا نم أملاس ءراقوو ةئيكس بوث ًاسبال
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 ناك اذإو « راوشألا تاوطس دنع نتفلا نم أظوفحم « ةيرشبلا ليل ةبيغو -

 حطشلا نم هيلع فيخ هتيدوبع ةاعارم نع ًايئاغ هنيصوصخ دوهشب دبعلا
 . ؛« طارصلا ءاوس نع لودعلاو . بدألا دودح ىدعتو . طاسبالاو

 كلذب رمأ امك هقفلا ىلع فوصتتلا ةيلذاشلا ةسردملا تماقأ كلذكو

 ءاطع نبا لوق كلذ ةحص دكؤي ىذلاو . ةقيرطلا داور هعباتو « ىلذاشلا

 دودح ىلع فوقولاو ىلاعت هللا نم ةيشخلا مزلي ١ : ىردنكسلا هلل

 ديحوتلا قالطإب لسرتسا نم نكلو . ىلاعت هللاب ةفرعملا ملع وهو « هللا

 نأ نأشلا نكلو « ةقدنزلا رحب ىف هب فذق دقف ةعيرشلا رهاوظب ديقتي ملو

 نوكي الف ققحملا كلذكو « ًاديقم ةعيرشلابو « ًاديؤم ةقيقمحلاب نوكي
 كلذ نيب ناكو . ةعيرسشلا دانسإ رهاظ عم أفقاو الو , ةقيسقحلا عم ًاقلطنم

 . ًاماوق

 سوقنلا بيذهتل ىواحلا سورعلا جات : ىردنكسلا هللا ءاطع نبا )

 . ( 351 ص ءر/ها757١ ةنس « ةينميلا ةعبطملا : ةرهاقلا

 ديقت ريغ نم ةقيقحلا عم قالطنالاو , كرش دانسإلا رهاظ عم فوقولاف
 . كلذ نيب اميف ةيادهلا ماقمو ١ ليطعت ةعيرشلاب

 ةعيرشلاف : فيرعتلا هب دروام ةقيقحلاو , فيلكتلا هب درو ام نذإ ةعيرشلاف

 نم ةقيشح ةعيرش لكف ؛ ةعيرشلاب ةديقم ةقيقحلاو « ةقيقسحلاب ةديؤم
 ىف ىريشقلا ررقي امك ىنطاب رخآ هج نم ةقيقح ةعيرش لكو .هجو
 د ةتلاتكو

-_. 

 ىعدا نمو . هل ناهرب الف ةعيرشلا بدأ ريغب ةقيرطلا لامك ىعدا نمف

 , هل ناهرب الف ةقيرطلا بادآ لامك ريغب ةقيقحلا دوجو

 - ةقيقحلا بدأو : قحلا دوهش ىف قلخلا دوهش ىملع ًاينبم ةعيرشلا بدأف
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 « رهاظلا رمألا نيعت نارمألا نيابتو . قحلا دوهش ىف قلخلا ءانف ىلع ًاينبم -

 ءانب مدع ببس وه اذهو « ليطعتلاو ةضراعملا ةيشخ نطابلا ناطبإ متحتو
 ىلع رذعتل مكح اهيلع بترت ول اذإ « ةنطابلا مكحلا ىلع رهاظلا ىف مكحلا

 . ديعب قاطن ىلإ ديدشتلاو جرحلا انب ىضمأو . امهنيب عمجلا سانلا بلاغ

 « حراوجلا لمع ىف ةرهاظلا لامعألا , نطابو رهاظ نذإ ةعيرشلا ملعف

 ىهو بولقلا لامعأ ىهف ةنطابلا لامعألا امأ ؛ ماكحألاو , تادابعلاك

 . تاماقملاو لاوحألا

 كلذو « ةقيقحلا لبق ةعيرشلا ملع بلط ىلع صرحلا ًامازل ناك انه نمو
 . ملسم لك ىلع ضرف ةعيرشلا ىف هقفتلا بلط نأل
 . ًالصاوتم دهاجي نأ هل ىغبتي هنإف ةعيرشلا ءادأ دعب ةقيقحلا بلاط امأو

 ةعيرشلا نيب قرفال هنإف . قلخلل اكلم سيلو هلل اكلم حبصب انهو
 . ةقيقحلا ىلإ رهاظلا تاجرد ىطختي نأ كلاسلل دبال نكل . ةقيقحلاو

 . هوبرج امو هولاق ام مهفو ءاملعلا هلصحب امك ملعلا ليصحت بجي كلذل

 فراعملا نم مهل فشكتتل ةاناعملاو تادهاجملاو تاضايرلاب داهتجالا مث

 قيرط نيمدختسم ىبسكلا وأ ىلقعلا ملعلا قيرط نع فشكتي ملام

 . ًاعيمج نطابلاو رهاظلاو . ةقيقحلاو ةعيرشلا

 دحأل ىنيني الف ةعرتخملا ةيعدألا نع دبعلا ىنغي ام ةنسلا ىف درو دقو

 هنأ ىعدي ىذلا نأ قحلاو . ًاعدتبم نوكيف عيرشتلا ىف عراشلا ةمحازم

 ىلع دامتعالا نود ىأ ؛ ىرهاظلا ملعلا نود قئاقحلا ىلع فرعتلا نكمي

 . هرمع عيضو هسفن ملظ دق رمألا عقاو ىف  هنإف ةيبسكلاو ةيلقعلا مولعلا

 - هيف رهاظلا ءاملع مهنأب ةعيرشلا ءاملع ةيمست نإف مدقتام ءوض ىلعو
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 دنع فقت اهءاملعو ةعيرشلا نأ كلذب ديرأ نإ اهئاملعو ةعيرشلاب فاحجإ
 . هنطاب حالصإ نع رصتقتو طقف ناسنإلا رهاظ حالصإ

 . بسحف رهاظلا حالصإل عرشت مل ةعيرشلا نأل ىأرلا اذه عم قفتنال اننأو

 . هنطابو ناسنإلا رهاظ حالصإب ةليفك ىه لب

 نع ىنغال هنأ املك « نطابلاب رهاظلا نع ىنغ الف « نطابو رهاظ مالسإلاف

 ةعيرشلا نيب ىأ ؛ نطابلاو رهاظلا نيب نوطبري ةيفوصلاو . رهاظلاب نطابلا
 . ةقيقحلاو

 ؟ ءاهقفلاو ةيفوصلا نم لك نيب نطابلاو رهاظلا ةلكشمام : نآلا لاؤسلاو

 ةيفوصلا نيب ةموصخ ةعيرشلا نطاب ةلكشم تراثأ دقل : باوجلاو

 ةرهاظلا موسرلا ىلع اوفقودق ءاهقفلا نأ ةيفوصلا ىري ثيح . ءاهقفلاو
 قلعتت ةنطاب ىناعم مهقوذب اوطبنتساو عرشلا ماكحأ اوربدت دق مهامنيب

 . نيدلا ىف ةعيفر تاماقم اهيلع تيتب ىتلا لامعألا لئاضفب

 . ىمالسإلا ركفلا ىف ةيقالخألا ةفسلفلا : ىحبص دومحم دمحأ )

 , ( 381 ! ص « م1959 /ه1589 ةنس , فراعملا راد : ةرهاقلا

 : ىه نذإ ءاهقفلاو ةيفوصلا نيب ةلكشملا

 ؟ قمعأ ىزغم اهل مأ ةرهاظ تادابع درجم ةيعرشلا ميلاعتلا له

 ةمدتخم ريبكتلاب ةحتتفم لاوقأو لاعفأ درحيم ةالصلا نوكت نأ نكمي له

 ؟ برلاو دبعلا نيب ةيحور ةلصو هيبلق ةاجاتم ىه مأ « ميلستلاب

 اهئادأ تقو حراوجلاب قلعتت تاكرح ىه له : ةالصلا تالطبم نع اذامو

 ؟ اهلطبي ماعط نم فوجلا ىقامو اهطبحيي ركنملا نأ مأ ؟ بسحف

 - ةيقلخ ىناعم ةيدبعتلا رماوألا رهاظ نم اوطبنتسا دقف ةيفوصلا امأ
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 ىلع ضرتفا امل ةياغ  رهاظلا لصأ نطابلا رابتعا ىف مهتداعك  اهولعجو -
 . ضئارف نم ملسملا

 ىبنلا ةايح نم ةيسفوصلا مهفي ذإ مهفلا ىف ءاهقفلاو ةيفوصلا نيب ةلكشملاف
 مهو نيملسملا نم ةماعلاو ءاهقفلا همهفيالام ميركلا نآرقلا نمو « هثيداحأو

 . ( 1809: ص « عمللا : ىيسوطلا )

 ىبنلا ةايحو « ثيدحلاو « نآرقلا مهق ىف ًاجهنم مهل نأ نوري ةيقوصلاف
 ملع ريغ ةديدج ةفرعمو ملع داحجيإ نم مهتكمي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 « ةراشإلا ١ ملع وهو « ىرخألا ةيمالسإلا مولعلا رئاسو « مالكلاو  هقفلا

 . ةنوزخلا رارسألاو . فئاطللاو « ةروكذملا ىنامملا ةيفوصلل فشكي ىذلا

 رابخأ ىناعمو . ميركلا نآرقلا ىناعم ىف مكحلا فئارطو مولعلا بئارغو

 ءافصو « مهتاقوأو مهلاوحأ ثيح نم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 4 اهلافقأ بولق ىلع مأ تآرقلا نوربدتي الفَأ » : ىلاعت لاق

 . 4 ؟4 ةيآلا : دمحم ةروس )

 عابتاو . بونذلا ةرثكل أدص نم بولقلا ىلع عقيام بولقلا لافقأو

 . ةحارلا بحو . صرسحلا ةدشو . ةلقغلا لوطو « ايندلا ةبحمو ؛ ىوهلا

 0 و وم

 روصعنب يلا لمي ذل نشل مع بنوم ىو« ملا برم

 : نييرخأ نيتلحرمب اهيلع ثزاتماو « هيلع ىهام ىلع رومألا
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 هللا تصعو الإ مهل ةحراج الو ةبترلا هذه نيعادملل نيأو

 هل ملست فيكف مالسالا ةبتر ىف اذه ناك اذإف . كلذ لمأتف  ارارم

 لصحي مل نمب قيلي فيكو ؟ مالسألا ةبثر نع الصف ةيالولا ةبتر

 لامكلا ىف هعزانيال ىلاعت هللا ىلإ ايعاد نوكي نأ مالسإلا ةبتز هل

  ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا ىئثولا نِإْف مسالاو

 فرعأو نيعدملا ءالؤه نم( "7 اعضاوت رثكأ سيلبإ ئرَمَعلو

 . فشكلاو ةدهاشملا هيطعتام وهو ' نيقيلا نيع ةبترم : اههادعحإ -

 ًاملع هب ءاقبلاو هللا ىف دبسعلا ءانف وهو : نيقيلا قح ةبترم : ىرخألاو

 . ًالاحو ًادوهشو

 صالخإلا رهاظ : نيقيلا نيعو ١ ةعيرشلا رهاظ ؛ نيقيلا ملع : ليق دقو

 . اهيف ةدهاشملا : نيقيلا قحو .اهيف

 ةئيهلا : ةرهاقسا . مالسإلا ىف ةيحورلا ةايحلا : ىملح ىفطصم دمحم )

 : ص م1984 /ها١ 14+ 5 ةنس « ةيناثلا ةعبطلا « باتكلل ةماعلا ةيرصملا

00 

 ًاناميإ نمؤي ىذلا قحلا ملسملا قالخأ نم قلخ عضاوتلا : عضاوتلا (*)

 وه عضاوتلاق . هتايح ىف هل ًاروتسد هذختيو . ىمالسإلا جهنملاب ًالماك

 . ةنسلاو ساتكلل ايس ا مهفلا

 عضاوتلا ىتنعمو . نيدلل نوكي امنإ عضاوتلا نإ : لولا عيطتسن انه نم

 عضاوتلا نوكيف . ىلاعتو هناحبس قحلا ةمظعل ءرملا عضاوتي نأ وه نيدلل

 . لجوزع هل
 - كلذ لعف نمف ناسنإل ناسنإ عضاوت نوكيال هنأ ثحابلا ىري انه نمو



 مس وو مس سسسم ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقطلاعدر
 ىنارعشلا مامزلل

 نومعزت فيك: ىل لاقو هب تعمتجا ىنإف مهنم ىلاعت هللا قيرطب

 نوبحتنو هلام لثم لامكلا نم مكن نوكي نأ نوبحتنو هللا ءايلوأ مكنأ
 ؟ قلخلا مكمظعت نأ

 . ىرشبلا لذلا ةرئاد ىف عقوو عضاوتلا ةرئاد نع حرخ دقف 0

 نأ ىأ . ىهنلاو ىهلإلا رمآلل عضاوتلا وه مدقت ام ءوض ىلع عضاوتلاف

 . ىلاعت هنع هللا ىهن امع ىهتنيو هب ىلاعتو هناحبس هللا رمأ امب ءرملا رمتأي

 : ىرشأ ةرابع ىفو

 ا ىهتلاو رمألل ميلستلاو ناعذإلاو لماكلا دايقنالا وه عضاوتلاف

 . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عابتا وه عضاوتلا كلذكو

 وجري ناك نأ ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دَقَل » : ىلاعت لاق

 « اريثك ِهّللا ركذَو رخآلا مويلاو هللا

 .4؟١ ةيآلا : باؤحألا ةروس ١

 هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب ءاج امل دايقنالا وه عضاوتلا ناك انه نم

 . ءايشأ ةثالثب كلذ متيو . ناعذإلاو . هل مالستسالاو ملسو

 . هب ءاج امث ًائيش ضراعيال نأ : لوألا
 . نيدلا ةلدأ نم ًاليلد مهتيال نأ : ئناثلا

 . ةتبلأ اليبس صنلا فالخ ىلإ دجيال نأ : ثلاثلا

 .(7581-7514: ص ا ؟جيما1947 مها 7*2. يلوألا

 - هللا ىلص هللا لوسرل نيعبتملا نم راص ةثالثلا رومألا هذه ءرملا ذفنام اذإو
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 هس مس سس اب

 وأروسمألا نم رمأ ىف قلخلا ىنمظعت نأ هركأل ىنإ هللاو

 صئاقنلا عيمج ىلإ بسني نأ بحأو الوقوأ العف ئلااوبستي

 ىصقألا فرطلا ىلإ ىنو رقحي نأو دوجولا ىف ىتلا بويعلاو

 نأل قاطملا صقنلاب انأ زيفتأو قلطملالامكلاب قحلازيمتيل

 تانفص ىلإ هنع جورخ ىل مهميظعتو ىساسأ ىلإ در مهصيقنت
 . سيلبإ مالك ىهتنا . ىديس

 ًاكولسو ًالسعو ًاملع اهب نيلماعلاو هتنسل نيذفنملاو ملسو هلآو هيلع

 . ًاقيبطتو
 ةلدأ نم ًاليلد ضراعيالو ةينآرقلا صوصنلل نيذفنملا نم نوكي كلذكو

 . كولس لك ىف هفلاخيالو نيدلا

 سيلف ةميق هسفنل ىأر نمف ٠ ةميق كسفنل ىرتأل نأ وه : عضاوتلا : لبقو
 . بيصن عضاوتلا ىق هل

 هقبطو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ راشأ ىذلا عضاوتلا وه اذه

 سلجأ انأ لوقي ناكو . هل فوقولا نم هباحصأ عنمي ناك امدنع هسفن ىلع

 تناك شيرق نم ةأرما نبا انأ ء دبعلا لكأي امك لكآو . دبعلا سلحي امك

 . ديدقلا لكأت

 قحلا قيرطلا كولس ىف مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا جهنم ناك دقلو

 هناحبس هللا ناوضر اولانيل لمعو لوق لك ىف عضاوتلاب نيكسمتم
 . ىلاعتو

 ةفرسعمو « ىلاعتو هناحبس هللاب مسلعلا نم دلوتي : عضاوتلا لي دقلو

 - هتفرعم نمو « هلالجإو هتبحمو هميظعتو هلالج توعنو هتافصو هئامسأ
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 هلك كلذ نيب دلوتيف ء اهتافأو اهلمع بويعو ءاهليصافتو هسسغنب --

 . عضاوتلا وه قلخ

 صضفخو لجو زع هلل بلقلا راسكلا ىنعي امنإ مدقتام ءوض ىلع عضاوتلاو

 دحأ دنع هل ىريالو ًالضف دحأ ىلع هل ىريالف هدابعل ةمحرلاو لذلا حانج
 هيطعي امنإ قلخ ذهو ؛ هلبق مهل قوقحلاو هيلع سانلل لضفلا ىري لب . ًاقح

 . هيرقيو همركيو هبحب نم لجوزع هللا

 77١( : ص « خيرات نودب « ىبنتملا ةبتكم : ةرهاقلا « حورلا :ةيزوجلا ميق نبا )

 هللا نإ » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع حبحصلا ىفو

 ىلع دحأ ىغييالو دحأ ىلع دحأ رخفيال ىتح اوعضاوت نأ ىلإ ىحوأ

 . ١ دحأ

 رخآ لجرل  نيحلاصلا نسم ناكو  ءامكحلا ضعب هب قطن ام لمجأ امو

 امهنيب اميض وهو ؛ ةرذق ةفيج هرخآآو ١ ةرذم ةفطن هلوأ نم رختفيأ : رختفي

 . ةرذغ ءاعو

 باتكلا راد : ةرهاقلا . رايخألا ةرماسمو راربألا ةرضاحم : ىبرع نبا )

 . ( 18 : ص ء ١3ج « خيرات نودب . ديدحلا

 ىف كلود نم دنع كسفن عضت نأ عضاوتلا سأر : كرابملا نبا هدروأ امو

 كسفن عفرت نأو « لضف هيلع كايندب كل سيل هنأ هملعت ىتح ايندلا ةمعن

 . لضف كيلع هايندب هل سيل هنأ هملعت ىتح ايندلا ىف كقوف نمع

 ةحلاعم ىف عضاوتلا ةقيقح حضوي كرابملا نبا هلحس ىذلا صنلا اذه

 . هقوف وه نم دتعو هنود وه نمدنع هسفنل ًافلاخم ءرملا نوكيف سفنلا

 0 لا

 - عضاوتلا ةلاحمأل ثروي توملا
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 . قحلل عضخت نأ وه لبق نم هانروص امك هرهاظم ىمسأ ىف عضاوتلاو

 ميسبفت :: اذه نأ كشالو . هنم هعمست نم لك نم قحلا لبقتو « هلداقنتو

 ىرن اميسح قدصلا قلخ عم ماجسلا ىف قسانتي عضاوتلل ليمج

 . ًاعضاوتم ناك ًاقداص ناك نمو « ًاقداص ناك ًاعضاوتم ناك

 لضاع وهو هسفن ىلع ليقث وهف ًافلكت عضاوتي نم نأ ملعت نأ ىغبنيو

 لعفلا اهنع ردصي سفنلل ةئيه نع ةرابع قلخلا لب عضاوتلا قلخ نع

 هنإف قلخلا ليصحت قيرط وه فلكتلا نكل . فلكتو ةيور ريغ نم ةلوهسب

 لب لعفلا ىلإ رظنتالف . ةداعو ًاعبط كلذ ريصي ىتح ًالوأ فلكتي لازيال
 . ففلكت ريغ ن م رسيب لاعفألا اهنم ردصت ىتلا ةخيسارلا ةئيهلا ىلإ

 .( 1941١ : ص « نيدلا لوصأ ىف نيعبرألا : ىلازغلا )

 ا ا ا لثمتتو

 هبلق ىف ةدهاشملا رون ناعمل دنع الإ عضاوتلا ةقيقح ةح دبعلا غلببال ليف دقو

 تيسلاو نيكلا نقف لزم اهزاننم اهنانوك ليضو لسقنا برزت قلق

 0 ا

 طحو . رسكنأو عضاوت : عضاوتلا ةقيقح ةقيقح نع ًاثدحتم هللا ءاطع نبا لوقيو

 - ضرألا ىهو نوكي ام ضقخأ ىف  كسأر وهو  كدنع ام فرشأ

 هبر نم دبعلا نوكيام برقأ : : ثيدحلا ىف درو امك . برقلا ماقم زوحتل
 فاصوأ نع هجورخو هراسكناو هعضاوتي دبعلا برق نآل . ؛ دجاس وهو

 - ++ .ةييرصلل



 سس مايل دم ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارشملا عدر -

 ىنارعشلا ماهل

 امب ايندلا كيلع قيضت داكت تنأو هنم تنأ نيأف هبدأ لمأتهف

 شغنالو كلذ ملعاف . اودقتعيالو سانلا كمظعي مل اذإ تبحر

 . كلاده ىلوتي هللاو ةريصب هسمن ىلع ناسنالا نإف كسطن

 مهلاوحأعيمج ىف مهامك كناوخإعم نكد لاقو

 (*] ح زماف اوحزم نإف هيف أبولغم نوكت نأ الإ ءىشب مهنعزيمتتالو

 هيسهن دنعو .ًالاثتما هللا رمأ دنع نوكي دومحمم قلخ لك وه عضاوتلاف

 دارشو ءابإ عون اهنم ودبيق هرمأ ىف أكلتن ةحارلا بلطل سفنلا نإف « ًابانتجا

 دبعلا عضو اذإف « هنم عنمامب رفظلل ايلط هيهن دنع تبشتو ةيدوبعلا نم ابره
 . ةيدوبعلل عضاوت دقف هيهنو هللا رمأل هسفن

 املكف هئايربكو هتزعل هعوضخو هلالجو برلا ةمظعل عضاوتلا نوكي امك

 هبضغو كلذب هدرفتو ىلاعتو هئناحبس برلا ةمظع ركذ هسفن تخمش

 هللا ةمظعل رسكناو هسفن هيلإ تعضاوتف كلذ ىلع هعزان نم ىلع ديدشلا

 . هتاطلسل تبشعأو هتبيهل نأمطاو هبلق

 ةقيقح عضاوتلاو . سكع ريغ نم لوألا مزاتسي وهو عضاوتلا ةياغ اذهف
 . ناعتسملا هللاو نيرمألا قزر نم

 . ( 357 : ص ؛ حورلا : ةيزوجلا ميق نبا )

 ةحازإ حازملل نأ ملعا : ؛ نيدلاو ايندلا بدأ » : بحاص لوقي : حاَرملا (*)

 ١ حزامملا ىذؤيو حزاملا مصي قوقعلاو ةعيطقلا ىلإ ًاجرخمو قوقحلا نع
 ءاهفسلاو ءاغوغلا هيلع ىرجيو ءاهبلاو ةبيهلا هنع بهذي نأ حزاملا ةمصوف

 نزحأ هنع كسمأ نإ نضمم لعفو هيرك لوقب قوقعم هنألف حزامملا ةيذأ امأو

 نع هسفن هزنيو هيقتي نأ لقاعلا قحف . هبدأ بناج هيلع لباق نإو هبلق
 --  هيواسم ةمصو



 - ىئارعشلا هامإلل 077777 -- - 0 ىربكلا ةيالولا يوعد نع ارغشلا خدر تل حك

 هللا ىلص هقالخأ نم اذهو ؛ تكساف اوتكس نإو. ملكت اوملكت ناو

 . ملسو كلآو هيلع

 ( ١" : ص. نيدلاو ايندلا بدأ : ىرصبلا نسحلا وبأ ) -

 جاردتسا حازملا ١ : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نسع ىور دقو

 . ؛ ىوهلا نم عادتخاو ناطيشلا نم

 ىقمح هنإف حازلا اوقنا 7 : هنع ىلاعت هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمع : لاقو

 . ١ ةئيغضلا ثروت

 . كحضي هبحاص نأ الإ بابس حازملا امنإ : ءامكحلا ضعب لاقو

 . قحلا نع حيزي هنأل ًاحازم حازملا ىمس : ليقو

 . رطب وأ فخس نم محازملا ؛ ىعخنلا ميهاربإ لاقو

 تباط هقالخ رثك نمو هتبيه تلاز هحازم رثك نم : ءامكحلا ضعب لاقو

 . هلزه رثك هلقع لق نم : ءاغلبلا ضعب لاقو

 هحارمب ىخوتي لقاعلاف . ًالهس ناك نم حازملا نم ىرعي املق هنأ ملعاو
 : امهل ثلاثال نيتلاح ىدحإ

 امب نوكي اذهو . نيطلاخمملا ىلإ ددوتلاو نيبحاصملا سانيإ : اههادحإ

 نم هب ثدحأو مأس نم هيلع أرط ام حازملاب ىفني نأ : ةيناثلا ةلاحلاو
 . ثفنب نأ دودصملل دبال : لبق دقف . مه

 هللا ىلص هنع ىور . هجولا اذه ىلع حزمي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ناكو

 3 . « ًاقح الإ لوقأالو حزمأل ىنإ » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع
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 هتتأ راصنألا نم ًازوجع نأ ىور ام ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هحازم نمف

 ةنجلا نأ تملع امأ : لاقف .ةرفغملاب ىل عدا هللا لوسراي تلاقف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسبتف تخرصف زئاحعلااهلخ ديال

 ءاشنإ نهانأشنأ انإ 9 : لجوزع هللا لو نآرقلا نم تأرق امأ » : لاقو

 .1 "ال_*ه : تابآلا : ةعقاولا ةروس #8 ابارتأ ابرع 6 اراكبأ نهاتلعجف لقال

 . نالف : تلاقف ؟ كجوز نمو : اهل لاقف اهجوؤل ةجاح ىف ىرخأ هتنأو

 تفرصناف . ىلب : لاقف . ال : تلاقف . ضايب هيتيع ىف ىذلا : اهل لاقف

 : تلاقف ؟ كنأ ام : اهل لاقف . هينيع لمأتت تلعجو اهجوز ىلإ ىلحع

 : لاقف . ًاضايب كنيع ىف نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنربخأ

 . امهداوس نم رثكأ ىنيع ضايب نيرت امأ
 . كبويع ترهظ كودع تحزام اذإ : ءامكمحلا ضعب لاق دقو

 ناطقسي امهنإف كحضلاو حازملا كرتاف ةبيهلل قفوت نأ تدرأ اذإ : ليق دقو

 . ةبيهلا

 ًاحصان « ثيدحلا لهأب ًاينعم هنع ىلاعت هللا ىضر ضايع نب ليضفلا ناكو

 . ثيدحلا باحصأ نم ًاموق ةرم ىأر دقل . مهكولسل ًاهجوم . مهل

 الهم : مهادانف . ةمئألا عضو عم ىفانتت ةروصب نوكحضيو نوحزمي

 . مكب ىدتقي ةمئأ مكنإ . اثالث . ًالهم « ءايبنألا ةثرواي

 ( 54 : ص : ضايع نب ليضفلا : دومحم ميلحلا دبع )

 وهو ؛ لذبتلا بياعمو صئاقن دعت ىتلا ةئيدرلا قالخألا : لاقي كلذل

 ؛ ءاهفسلا ةطلاخمو . وهللاو لزهلا نع ظفحستلا كرتو « ةمشحلا حارطإ

 ؛ اتخلاب هوقنلاو ء شحاوفلاو لزهلاو فخسلا سلاجم روضحو

 - .« قرطلا عراوق ىلعو « قاوسألا ىف سولدلاو . حزملاو ضارعألا ركذو
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 عيمجب حسيبق قلخلا اذهو . ةلفسلل عضاوتلاو 5 ءىدرلا شاعملاب بسكتلاو ٍْ

 ل انلا

 بعلنو كحضن انك : لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ةرسيم نب ديزي ناكو

 . كلذ نع كاسمإلا الإ ىقب امف هيفانب ىدتقي ىذلا لحملا انغلب املف حزمتو

 .( "94: ص , ١ ج , ىربكلا تاقبطلا : ىنارعشلا )

 ةلامتساو . ةسناؤملاو : رورسلا لجأ نم مالكلاب ةبعادملا وأ « حازملا زوجيو

 . ريغلا ءاذيإ بنجهتو ؛ قدصلاو قحلا دودح ىف ء.بولقلا

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هلعفي ناك ىذلا وهو

 . ًاقح الإ لوقأ الف مكتبعاد نإو ىنإ : لاق . انبعادت كنإ هللا لوسراي :

 . « هقلختف ًادعوم هدعت الو ءهحزامتالو كاخأ رامتال ١ : ثيدحلا ىفو

 ( امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع ىذمرتلا هاور )

 دقحيف فيرشلا حزامتال ىنباي ١ : لاقف هنبأ صاعلا نب ديعس ىصوأو

 . ؟« كيلع ئرتجيف ءىندلاالو . كيلع

 ىف دعو ىلاعت هللاو . اهيفس نكي ملام حازملاب سأبال هنأ ملعاو

 مْنإلا رئاَبك نوبنتجي نيذلا 8١ :لاقف وفعلاو زواجنلاب ممللا
 . 5*2 ةيآلا : مجنلا ةروس » 4 ممللا الإ شحاوفلاو

 , مومذم حازمو , دومحم حازم : نيبرض ىلع حازملاو
 هل ل ل و حازملا نم دومحملا امآق

 .محر ةعيطقالو منإب
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 عطقيو ء ءاهبلا بهذيو « ةوادعلا ريثي ىذلا وهف : مومذملا حارملا امأو -

 . هب فيرشلا دقحيو . هيلع ءيندلا ىئرحيو « ةقادصلا

 . ردصلا لغيو « ةدوملا دسفي هنإف . حازملاو مكايإ : ليق دقو

 ةعطقم « ءاهبلل ةيلسم هللا ةغاط ريغ ىف حازملا نأ هيف كشال ىذلا نيقيلا نإ

 . لغلا تينيو ء. نغضلا ثروي ؛ ةقادصلل

 . (0719 : ص « ءالضفلا ةهزنو ءالقعلا ةضور : ىتسبلا نابح نبا )

 نم مكو « قحلا نع حاز هنآل ًاحازم ىمس حازملا نإ : لوشن نأ قحلا نمو

 . حازملا كلذ لوأ ناك , نيفلأتم نيب نارجهو ٠ نيوخسأ نيب قارتفا

 . كبحي نم الإ حزامتال : ليق انه نم

 . كيلع اوئرتجي وأ . مهيلع نوهتف ناملغلا حزامتال : ليق دقلو

 امبو هسفنب هلغشل طق ًادحأ حزامب نوع نبا تيأر ام : لوقي راكب نبا ناكو

 . هيلإ رئاص وه

 . ( 88 : ص « ١ج ءىربكلا تاقبطلا : ىتارعشلا )

 ناك  جرعألا نمحرلا دبع وبأ لوقي امك  مهدأ نب ميهاربإ نع ىوري ام

 هللا ىلص ىبثلا نإف . ًاقدص ناك اَذِإ هنع ىهنيالف ٠ حازملا نم ريسيلا امأو

 عم هنوك : ىناثلاو . ًاقدص هنوك : اهدحأ ءايشأ ةثالث ملسو هلآو هيلع

 : ثلاثلاو . لاجرلا ءافعض نم هييدأت ىلإ جاتحي نمو ؛ نايبصلاو ءاسنلا

 ردانلا مكح نإف ء هيلع ماودلا ديري نم هب جتحي نأ ىغبتي الف « ًاردان هنوك

 . مئادلا مكحك سيل
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 6١-3 ىنارعشلا مامإلك

 ؛قلخلا نع كخيش ماظن ىفخأو بدألا مّرئاو كلذ ماعاف
 وأ كسيلم ىف هادعتتال لاوحألا نم لاحت كتمزالم نم رذحاو

 وومألا نم كلذ ريغ وأ كتطلخ وأ '*7 كتنزع وأ كمونوأ كلكام

 مهياد !”راصف ؛ثيبخلا نمزلا اذه ءارقف ىف تشف ىتلا
 نع باجتحالاو قوطلا ىف اهعضوو سأرلا قارطإو ةسوبعلا
 اهيفادحأ نوملكيال مهسنأل اهوطيض تاقوأ ىف قلخلا

 خيشلاىديس(**!بيقنلا هل لوقيةجاحل ءاج نم لكو

 ىف ىنعملا اذهب تدرو دقلو . ابناج ىحنن ىأ لزتعا نم ةلزعلا : كلزعلا (*)

 4 هللا نود نم نوعدت امو مكلزتعأو ] : ىلاعت هلوق

 .1 48: ةيآلا ! ميرم ةروس ©

 قلخلا نع هلازتعاب دقتعي نأ ةلزعلا رثآ اذإ دبعلا قح نمو . هسنج ءانبأ
 . هرش نم سانلا ةمالس

 . ( 75784 : ص . اهيناعمو ةيفوصلا ظافلأ : ىواقرشلا دمحم نسح )

 )١( ةحضاو ريغ لصألا ىف .

 اوفرشأف ء نطابلا مساالاب اوققحت نيذلا مهو . ءابقن اهعمج + بيشقتلا (**)

 نع مهل رئاتسلا فاشكتال رئامضلا ايامْح اوج رختساو « سانلا نطاوب ىلع

 , رارسألا هوجو

 ,. ( ٠١ : ص . ةيفوصلا تاحالطصا : ىناشاكلا )

 - : رصن ةئامئالث مهو
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 ةركاذملا تقو مهمزاول ءاضقو « ناوخإلاو بيجنلا ةمدخ بيقنلا لامعأو

 دنع بيجنلا نع بونيو « كلذل مّرليام دادعإو ؛ بتاورسلاو راكذألاو

 . هبايغ

 « ةسلاجلا ليصج ؛ًانيل ًانيه « قالخألا نسح بيقنلا نوكي نأ مزليو
 ًالمحتم نوكيو « ناوخإلا هفلأي ىنح « ةباجإلا نسح « هجولا شوشي

 . مهتوسق دنع نيليو « مهئيسم ىلإ نسحي « مهتارايع ديدشو مهتوفج
 بيقنلا نإف  ةهكاف وأ ماعطل عامتجإلادنع ًاصوصخ - هسفن ىلع مهمدقيو

 مهسوفن بيذهت نوكي هقالخأ لامج ردقبو . نيدجتسملل بابلا وه
 نيسثي ام كرت ىلع ةقرو فطلب مههيبنت نع لفغيال هنأ الإ ءاهتيكزتو

 . نيزي ام لمعو

 758: ص ٠ نيدشرتسملاو نيدشرملا ةركذم : ىضام دمحم « مئازعلا وبأ )

4" ). 

 نوكي نأو . هسفنل هتبحمك ًاعيمج هناوخإل ًابحم نوكي نأ مزلي بيقنلاو
 هب عفتني وأ دحاولا هلكأي امن ةفحت وأ ةيده هناوخإ دحأ هل مدق اذإف ًادهاز

 ىف وأ ةيوازلا ىف هعضي نأب ناوخإلا ةحلصمل همدق ًالإو , هب عفتنآ دحاولا

 نيب همسق وأ  ناوخإلل ًاعماج ًالحم ناك اذإ لدبلا وأ بيجنلا تيب

 ىف هللا ةبقارم كلذ ىف ًاظحالم ١ لاحلا ىف لمعتسي نمن ناك نإ هناوخإ

 بولق نئمطتلو « هناوخإ ىلع رورسلا لاخدإل أبحو ء دوهشلاو بيغلا
 ببسم ىلع الكوت بابسألا اوكرت نيذلا « هللا ةعاط ىلع نيفكاعلا ناوخإلا
 راكذآلاو ةيراهنلاو ةيليللا تاولصلا نم بتاور بيقنللو . بابسألا

 . ناوخإلا بتاور نم رثكأ نآرقلا ةءارقو ةيبلقلاو ةيناسللا

 . ( ”9 : ص . قباسلا ردصملا )



 لسا ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفطلا عدر
 يتارعشلا مامإلل

 تيلو . هملكي نأ دحأردقي ملوأ تقولا اذه! جرخيال

 عمجأ دق: هل انلق .ريقف: لاق نإف .ريمأ ماريقف "”وهآأ ىرعش

 نإو . دجو بلط املك لب بجتحي نأ ريّقمل زوجيال هنأ ىلاعت هللا

 فاطو ةيالولا ىعدا طق أرسيمأ انيأرام: هل اثلق . ريمأ انأ: لاق

 . مهيلع ركنيو اهلهأ زبخ لكأي دالبلا

 وهو (") , نازيملا , باتك ىف ةطئاطلا ءالؤه انحضوأ دقو

 . هنع ريقف ىنغتسيال باتك
 لاوحأ ىأر ةميقتسم هلاوحأ ىأر نم: لوقي هنلا همحر ناكو

 هريغ لاوحأ ىأرةجوعم هلاوحأ ىأر نمو . ةجوعم هناوخإ
 ,(*) ةعاقت

 )١( جرخي : لصألا ىف .

 . وه : لصألا ىف (0)

 نمض طوطخم وهو . ىتارعشلا مامإلا تافلؤم نمض فلؤملا اذه (6)

 نم رشكأ ةيرصملا قئاثولاو بتكلا راد ىف ىنارعشلا مامإلا تاطوطخسم
 لاوقأ عيمجل ةلخدملا ةيرعشلا نازيملا ٠ : ناونع تحن تاطوطخم ةرشع

 . نيدهتجملا ةمئآلا

 نود ءىشلاب مايقلا نم ةماقتسالاو . لادتعالا ىلع لدن : ةماشتسالا (*)
 تناك كلذل . لدعلاو طسقلاب ةماقتسالا طبترتو . ءاوتلا وأ جاجوعا
 فصتنتو سفنلا لاح ميقتسي اهب ىتلاو ةداعسلاو ريخلا ىلإ ًاقيفوت ةماقتسالا

 - . ةنيكسلاو نمألاب
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 بانتجاو رماوألا عابتا ىف لجوزع هلل ةعاطلا قيرط ةماقتسالا نأ امك -

 . ةيعرشلا ىهاونلا

 ًايساسأ ًأطرش تافلاخملا بانتجاو تاعاطلا ىلع ةماقتسالا حبصت اذكهو

 . لجوزع هللا ىلإ قيرطلا ىف

 . ( 5١1 : ص « ةيلذاشلا رثآملا ىف ةيلعلا رخافملا : ىعفاشلا دايع نبا )

 لعف ةمزالمب ىلاعتو هناحبس هللا ىضري ام ىلع لمعت نأ ةماقتسالاف
 . تايهنملا كرتو تابجاولا

 ةنس « ىلرمشلا ةعبطم : ةرهاقلا . ةيوونلا نيعبرألا حرش : ىوونلا )

 .(855 : ص م1 51/10/41

 . ىلاعتو هناحيبس هللا ةعاط مول ةماقتسالا : ءاملعلا لاقو

 . رومألا ماظن ىهو « ملكلا عماوج نم ىهو : اولاق امك

 نإف مسجلا ةايحل نامض وه ءاذغلا ناك اذإو . ةايحلل ىرورض امهالكو

 . اهنزاوتو اهلادتعا : اهانعم سفنلا ةماقتسا نإ : ليق انه نم

 . ملعلا : ىهو ةعبرألا سفنلا ىوق نيب نزاوتلا وه اهتماقتسا ساسأو

 . بضغلاو . ةوهشلاو ٠ لدعلاو

 - . ةنزاوتملا ةلدتعملا ةيوسلا سفنلا لاح ةماقتسالا تناك انه نمو
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 تصلخأ اذإف . ةرسجلاب ةيئايحلا اهتبرجت ىف ةيرشبلا سفنلا هيبثت نكميو -
 امأ « ةنئمطم ةنمآ ةايح ايحت اهنإف ىقنلا ءاوهلاب اهترج تألاتماو تماقتساو

 ةايح ايحتف دسافلا ءاوهلاب اهترح تأللتماو تلقث تجوعاو تقفان اذإ

 طبختلا نأ حضون نأ دبالف كلذك رمألا مادامو . عزفلاو فوحلا

 نع هدعبل كلذو ةماقتسالا نع جراخ رمأ كولسلاو ريكفتلا ىف جاجوعإلاو
 اهنإف ةماوقلاو ةماقتسالاو لادشعالا امأ ء. قدصلاو ربسصلاو ةانألاو لقعتلا

 ىسفنلا هزاهجن . ًاعيمج هلقعو هسقن عم نزاوتملا صخشلا تامس نم

 كلذلو . أطبضنم هكولسو . ةقسانتم هتاقرصتو « ضعبلا هضعب عم مجسنم

 رومألا ىف داصتقالاو ديشرلا مهفلا ليلد ةمكحلاو . ةمكحلاب نرقي هنإف

 . اهلك
 . هرمأ لدتعي هيف « ناسنإلل لثمآلا قيرطلا وه ةماقتسالا قيرط ناك كلذل

 هل دكأتتو « هتابجاوو هقوقح فرعي هيف ريسلابو « هتايح نزاوتن هقيرط نعو
 . ضرألا هجو ىلع هتايح ىف ةياغلا

 تاعوبطملا راد : ةيردنكسإلا . ىوبنلا ىسفنلا بطلا : ىواقرشلا نسح )
 . (171 1: ص ءما1987 /ه1 4037 ةنس : ةديدجلا

 «اوماقتسا مث هّللا انبو اوُلاَق نينا نإ 9 : ىلاعت هلوق ىنعم ىف ليق دقو
 .2 1١ :ةيآلا : فاقحألا ةروس »

 نمو « هريغ باهيال ىلاعت هللا فرع نم نأل . ةدهاشملا ىلع اوماقتسا ىأ

 . هاوس علاطبال اشيش بحأ

 . ( 1594: ص. ١ج « ىربكلا تاقبطلا : ىنارعشلا )

 لصي نأ وه : لاقف ؟ ةماقتسالا نع ىناليخلا رداقلا دبع خيشلا لتس دقلو

 - دعب الإ رارق هلرقيالو لاب هل ًادهيال لامكلاو جضنلا نم ةجرد ىلإ دبعلا
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 . ةشاشب هبلق ىف تلّخدو « ةنينأمط هل تلصح « شا ركذ اذإف ءهللا ركذي نأ -

 هلك هدوجو حبصأ ةجردلا كلت ىلإ لصو اذإف ؛ طاسمبنالا لك طسسناو

 باتو ةوع 000

 .( 44 : ص.« ةينايهرال ةينابر : ىودنلا ىنيسحلا ىلع نسحلا وبأ )

 ميركلا نآرقلا ذخني ىذلا نمؤملل ىوسلا قيرطلا ةماقتسالا حبصت كلذبو

 نم هللا نأ ملعيو « هدئاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحمو انديس ؛ همامإ

 . لداعلا نازيملا ميقيو ؛ تائيسلا ىصحيو تانسحلا ردقي هئارو

 رادلا : ةرهاقلا . نايغطلا هجو ىف ءاملع : ىمويبلا بجر دمحم )

 .( 7 : ص « خيرات نودب « ةيموقلا

 اهرطاوخ ىلع مساحلا عيرسلا درلا ىلإ ًامود جاتحت ةيناسنإلا سفنلا نإ

 كلذو ؛ ىلاعت هيلإ توئقلاو هللا رماوأب كسمتلا لالخ نم اهسواسوو

 ىذلا قحلل راصتنالاو « تاوهشلاو ةياوغلا نع دعبلاو « ءاوعألا ةفلاخمب

 . لدعلاو ةماوقلاو ةماقتسالا ىف وه

 رارتغالل حنت امدنع هسفن ىلع دادضألا طيلستب ماق نم لقاعلا نإف كلذل

 ربجتلا وأ ء طلستلا ىف ةبغرلا وأ ء اهتاذ نع اضرلا وأ ؛ بجعلا وأ

 . ربكتلاو

 دهاحي نأ ىه ةيسفنلا ةماقتسالا نإف ء سفنلل ةدهاحم ةماقتسالا ثناك املو

 . مثإلا ىف عقيال ىتحو ةلالضلا نع دعتبيل هاوه ةفلاخم ىلع هسفن ءرملا

 ىتح ةنس نيعبرأ ىسفن تدباك : ردكتملا نب دمحم لوقي ىنعملا اذه ىفو

 . فلسلا راثآ ىلع تماقتسا

 - . ( 779 : ص .١ج « ىربكلا تاقبطلا : ىنارعشلا )
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 مل هنأ هسفن ءرملا لمأتام اذإ اذه ققحتيو ء ةيسفنلا تالامكلا لاثت ةدهاحملابف -

 . هيلع ةدودعم هسافنأ نأو ء هيلع ةاصخسم هلامعأ نأو ؛ اشبع قلخي

 . هيلإ الإ هللا نم ىحنمالو أجلمالو

 ةقاطلا غارفتسا وه سفنلا داهج » : هنع ىلاعت هللا ىضر سابع نيا لوقيو

 . « مآل ةمول هللا ىف فاخيالأو ةعاطلا ىف

 رانملا ةبتكم : ةرهاقلا . دابعلا ريخ ىده ىف داعملا داز : ةيزوجلا ميق نبا )

 . ( 43: ص اج ءماةمال /ها 4+ ا/ ةنس . ةيمالسإلا

 نسح هللا هثرو هنطاب ىف دهتجا نم ١ : ددصلا اذه ىف ىبساحملا لاوقآ نمو

 هللا هئرو هنطاب داهج عم هرهاظ ىف هئلماعم نسح نمو . هرهاظ ةلماعم

 نإو انلبس مهئيدهنل انيف اودهاج نيذّْلاَو ا : ىلاعت هلوقل هيلإ ةيادهلا
 . 5 34 : ةيآلا : توبكنعلا ةروس » « نينسحملا عمل هللا

 لامكلا دح ىلإ لوصولل علطتلا ىلع موقت ةماقتسالاف مدقت ام ءوض ىلعو

 نم ًامامت صلختلاب الإ هيلإ لوصولا ناسنإلا عيطتسي نل ىذلا دحلا اذه
 ماقم رخآ ىلإ لوصولا ىتح قيرطلا زايتجاو . ندبلا قئالعو سفتلا تافآ

 هل ققحتي ىكلو . ًادوهشو ًاقوذو أملع ةينيقيلا ةفرعملاب اهبحاص ققحتيف
 هتقاط ردق ىلع ةماقتسالا ىحيب مايقلا ىلع لمعي نأ هيلع ىغبني هنإف كلذ

 . هتعاطتساو

 ال بلقلا نأ امك . بلقلا ةماقتساب الإ مئتال ةماقتسالا نأ هبنن كلذل

 : امه نيئيشب الإ ميقنسي

 نإف . باحملا نم هدئعام عيمج مدقتت ىلاعت هللا ةبحم نوكت نأ - ١

 - . هاوس ام بح ىلاعت هللا بح قبس هريغ بحو ىلاعت هللا بح ضراعت
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 ميظعت نع ءىشان وهو . ىهتلاو رمألا ميظعت بلقلا هب ميقتسي ىذلا -؟ -

 . هيهنو هرمأ مظعيالو همظعيال نم مذ ىلاعت هللا نإف « ىهانلا رمآلا

 ةسسؤم : ةرهاقلا . بيطلا ملكلا نم بيصلا لباولا : ةيزوجلا ميق نبأ )

 . ( ” : ص « خيرات نودي « ةبطرق

 1 ١٠ : ةيآلا : حون ةروس ١ # أراقو هلل نوجرت ال مككل ام ط : ىلاعت لاق

 . ىلاعت هللا نم نوفاختال مكلام : اهريسفت ىف اولاق

 نأ وه : ىهنلاو رمألا ميظعت ىف ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاقام نسحأ امو

 نهوت ةلع المحيالو . لاغ ديدشتب اضراعبالو « فاج صيخرش اضراعيال

 . دايقنالا

 : هيهنو هرمأ ميظعت لجوزع قحلا ميظعت بتارم لوأ نأ : همالك ىنعمو

 هللا لوسراهب لسرأ ىتلا هتلاسرب لجوزع هبر فرعي نمؤملا نأل كلذو

 هرمأل دايقنالا : اهاضتقمو . سانلا ةفاك ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 هيهن ميظعتو . هعابتاو لجوزع هللا رمأ ميظعتب نوكي كلذ امنإو . هيهنو

 هميظعت ىلع ًالاد هيهنو ىلاعت هللا رمأل نمؤملا ميظعت نوكيف « هبانتجاو
 دوهسشثملا راربألا نم ميظعتلا اذه بسحب نوكيو . ىهنلاو رمألا بحاصل

 . ربكألا قافنلا نم ةءاربلاو ةديقعلا ةحصو قيدصتلاو ناميإلاب مهل

 قتلا نأ مهفي نأ ىسغبنيف بلقلا ةماقتساب الإ مئتال ةماقتسالا تناك املو

 بولق مهل # : لئاق نم زع لاقف « بلقلا ةقص هققلا لعج ىلاعتو هناحبس

 . « 11/4 : ةيآلا : فارعألا ةروس ١ 4 اهب َنوِهَقَفَي ذل
 ,اوفرع اولمع املو ءاولمع اوملع امو ءاوملع اوهقف املف : ليق انه نم

 - رثكأو « ةباجإ عرسأ هسفن تناك هقفأ ناك نم لكف ءاودتها اوفرع املو
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 . نيقيلا رون نم أظح رفوأو . نيدلا ملاعمل ًادايقنتا -

 . رومألا هل تماقتسا ناسنإلا نطاب ماقتسا ىتم : لبق امك

 ضعب ىف ًايداه نيدلا ءاج اذهلو . ةاجنلل ًاقيرط ةماقتسالا حبصت اذكه

 . اهنودب ناسنإلا ةايح ميقتست نأ نكميال ىتلا رومألا

 اهب ةجرد ةماقنسالاف . ميقتسملا قيرطلا ىلإ ىدنها ةماقتسالاب كسمت نمف

 نكي مل نمو « اهماظنو تاريخلا لوصح اهدوجوبو : اهمامتو رومألا لامك
 ىلع ةماقتسالا تناك اذإف . هدهج باو هيعس عاض هتلاح ىف ًاميقتسم

 نمأم ىف حبصي ءرملا نإف ىهاونلا بانتجاو رماوألا عابتا ىف ىعرشلا جهنلا
 ًاجهنم ةيمالسإلا ةديقعلاب حلست ام اذإ لالضلا نثاربو عدبلا ىف عوقولا نم
 . اكولسو
 عرولا ناسنإلا اهادأ ام اذإ تادابعلا ىلع ةظفاحملاب ةماقتسالا طبترت كلذبو

 ىطارص اذه نأَو » : ىلاعت هلوقل ىوقتلا دح ىلإ لصو اهئادأ قح

 كد يو كب نرد رسل ل الر اردبمال يقلل
 ':: ١58 :ةيآلا : ماعنألا ةروس » «نوقتَت مكّلعَل هب مكاصو

 ناك أبقت ناك نمف . ةماقتسالاو عرولاب الإ متتال ىوقتلا نأ حضتي اذكه
 . ًايقت ناك ًاميقتسم ناك نمو « ًاميقتسم

 ىوقتلا غوليل ًايساسأ أطرش دعت اهنأ ىهو اهتيمهأ اهل ةماقتسالا نأ امك

 هعلخيالو قحلا ناميإلا لهأالإ هب ىيزتلا فرش لانيال ميرك سابل ىه ىتلا
 مهبر نوشخي نيذلا نيمركملا هدابع نم نيحلاصلا كتلوأ ىلع الإ ىلاعت هلل
 ىلاعتو هناحسس هللا ىهنام نوبنتحيو « هب ىلاعت هللا رمأ ام نوتأيو « بيغلاب

- 
5 : 
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 ىلإ .... ةيادبلا نم ميركلا نآرقلا ىف ناسنإلا : بيطخلا ميركلا دبع ) -

 . ( 1514 : ص : ةياهنلا

 ءاضيبلا ةجحملا ىلع ماقتسا ءاجرلاو فوخلاب هللا دبع نسم : لوقن كلذل

 ريغ نم ةعاطلا ىلع هتماقتسا تماق نأ ةماقتسالا هذه بحاص نوكي انهو

 بنذ ىلإ دوعب هسفن ثدحيال نأو بلاعثلا غورت امك ةيصعم ىلإ ناغور

 هبكترا امك ههجول ًاصلاخ ىلاعت هلا لجأل بنذدلا كرتي نأو « هيلع ردق ىتم

 نم ميلس بلقب هللا ىتأ ىتمف « هتوهشو هيلقب هيلع ًاعمجم هاوه لجأل

 هذهو . ةتاخا نسحب متخ دقف ةنسلا ىلع ميقتسم صلاخ لمعو ىوهلا

 . بيبحلا رهطتملا بئاتلا دبعلا وه دبعلا اذهو . حوصنلا ةبوتلا ىه

 نمو ترمأ امك مقتساف 9 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيبتل ىلاعت هللا لاق

 . 4111 ةيآلا : دوه ةروس ١ « كعم بات

 اذه نأو . ةبوتلا ىف ةماقتسالاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلل رمأ اذهف

 . هتمألو هعابتألو هل رمألا

 فارسإلا نغ دعتبتو . حلاو قدصلاو باوصلا ةماقتسالا فدهتستو

 . حشلاو ريصقتلا ذبنو ولغلاو

 « ميقتسملا ساطسقلاب اونزو متلك اذإ ليكْلا اوفوأو » : ىلاعت لاق
 , ؛ "ه :ةيآلا : ءارسإلا ةروس ١

 ةنزاوملاو ةماقتسالا هب دوصقملاو ء لادتعالاو لدعلاب ةماقتسالا طبترن امك

 . ةماقتسالاو نمألا ًانمضتم هفده ىلإ ًادوصقمو « ًالدتعم ءىشلا نوكي نأ

 - . قالطإلا ىلع ةماقتسا نذإ لدعلاف
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 طيرفتال ثيح موقألا قيرطلا ىه مالسإلا ىف ةيطسولا تناك اذإو

 نع مهتنسلأ اوفك ميقتسملا طارصلا لهأ مه طسولا لهأ نإف طارفإالو

 نأ مهدحأ ىريالف ةرخآلا ىف هعفن مهيلع دوعي اميف اهوقلطأو لطابلا

 . ةرخآلا ىف هرضت نأ ًالضف ةعفتمالب ةعئاض هيلع بهذت ملكتي

 طارصلا اندها 8 : نيصادلا عم ًاسيعاد هبلق نم ملسملا فتهي نيحو

 . 1 ؟ : ةيآلا : ةحتافلا ةروس 1 © ميقتسملا

 ىلإ نينمؤملاو هيدهي نأ ىلاعتو هناحبس ىلوملا نم ءاجرلا ىنعي كلذف
 وهو ؛ لامشلا تاذالو « نيميلا تاذ هيف فارحناال ىذلا ميوقلا طارصلا

 طيرفت الو . قالطنا الو هيف ددشتال ىدذلا نيدنلا ىف طسولا ليبسلا

 نود هللا عرش امدنع افقاو هيف ءرملا نوكي ىذلا لادتعالا وه لب « طارفإالو
 . هاوه عبتي وأ عدتبي نأ

 طارفإلا نيب طسوتملا . لدشعملا ليبسلا كولس ىه ةماقتسالا تناك انه نم

 . طيرفتلا نع ىهنلا كلذكو « طارفإلا نع ىهنلا ىأ . طيرفتلاو

 نيدلا مهفل هكولس ىف ءرملا هعيتي نأ ىغبني ىذلا ةماقتسالاب رمألا وه اذه

 نوئش ميظنتل هاضترا ىذلا ميوقلا هجهنمو « ميقتسملا طارصلا وه ىذلا

 . ىعامتجالاو يدرقلا نييوتسملا ىلع ةايحلا

 . ةماقتسالا جهنم جهني ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك دقلو

 ففخي ناك نيح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتمكح عورأ امو . هيلإ وعديو
 سانلاب فقي ناك نيح مث .هرسيو مالسإلا ةحامس مهل نيبيو « سانلا ىلع
 نم ًائيش صقني نأ ديري نم قفاوي الف ىلاعتو هناحبس هللا عرش امدنع

 - « هللاب هتقالع ىف ملسملا نأ انل نيبي اذهب وهو .هضئارفو مالسإلا رئاعش



 -- ا هدوم صصص 20 ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارقفلا عدر
 ىئارعشلا مامإلل

 م : ندب < < ن 5 4 © 4 ت نب #ن © # 9 ا! 4 © © نق 4 © #( اب ن © © 4 4 5 4 © 4 4 نق ## # © ©: 4 5 54 446

 عفادلا نكي امهم « هللا عرش ام قوف عرشي نأ هل سيل سانلاب هتقالع ىفو -

 . كلذ ءارو نم ةياغلا نكت امهم مث ؛ كلذ ىلإ

 نيميلا ضفري ىذلا ميقتسملا طارصلا هيمسن ىذلا ىعادبإلا ماظنلا وه اذه

 . قحلا طارص وه آذف ًايبيكرت اكولس ميقيو « عم راسيلا ضفري امك
 طسولا ىنعت امنإ انه ةماقتتسالاو , ةماقتسالا ىلإ فدهي ميلسلا لقعلاو
 . لادتعالاو داصتقالاو طسقلاو دصقلاو . حلاصلا لمعلا وه ىذلا لدعلا

 نم حلاصلا فلسلا هكلس ىذلا قيرطلا وه ةماقتسالا قيرط ناك دقلو

 . مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 ١ لمعب الإ لوق ميقتسيال كلذ ىلعو .لمعو لوق ةماقتساألاف

 ةقفاومب الإ ةنو لمعو لوق ميقتسيالو « ةينب الإ لمعو لوق ميقتسيالو
 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ةعيرشلا بحاص ةعباتمو ةنسلا

 ريغ نم نوكي نأ نكميال ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا كولس نأ هبنن كلذن

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هجهتنا ىذلا قيرطلا

 نأ دوصتقلملاو . هيلع ريسلا عاونأ تددعن نإو دحاو ميقتسملا قيرطلاو

 . دحاو ىلإ هعجرم دحاو قحلاو . نينملا قحلا هنإق . دحاو هللا ىلإ قيرطلا

 لكو ١ لطاب قحلا ىوسام لك لب ؛ رصحتنيالف لالضلاو لطابلا امأو
 . ةددعتم هقرطو ددعتم لطابلاف . لطاب وهف لطابلا ىلإ قيرط

 مث « ةماقتسالا مث , ميوقتلا : اهلوأ : جرادس ةثالث اهل ةماقتسالا : ليق دقو

 - . ىلاعت هللا ىلإ نمؤملا هيف كلسي ىذلا جاهنملا وه قيرطلا نوكي كلذبو
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 ىأر نمو . اعوبتمال أعبات هسمن لعجو قلخلا لكل ذّملتت نمف
 اعياتال اعوبتم هسمن لعجو قلخلا ىلع خيشمت ةميفتسم هلاوحأ

 ألاس شعت ماودلا ىلع كل ادوهشسم كجوصع لعجاو كلذ ملعاش

 . هريغل ملستسيالو نيملاعلا بر هلل دبعلا ملستسي نأو -

 , ( "8 : ص . ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرقلا : ةيميت نبا )

 ةماقتسالا وه ىلاعت هللا ىلإ برقلاب لوصولا ىف هلك رمألا رادم نأ ملعاو

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلل ةعباتملاو ءادتقالا عم ةعيرشلا جاهنم ىلع لمعلاو

 . هتمأ نم حلاصلا فلسلاو هباحصأو ملسو

 . ( 195 : ص « لوصألا بيرقت : نالحد ديسلا )

 نم دقلو هيلإ ةوعدلابو ميقتسملا طارصلاب مالسإلا ةيانع تءاج انه نم

 طارصلا ىلع ريسلا ناك كلذلو . ميقتسلا طارصلا ىلإ مهاده

 هللا همسر ىذلا وه ميقتسملا طارصلاو . ايندلا ةايحلا نم ىوصقلا ةيافلاوه

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ميركلا هيبن ناسل ىلع زيزعلا هباتك ىف ىلاعت
 هدعاوقو هئدابم ىلاعتو هناحبس قحلا حضوأو « ةليسوو ًاجهنم ناكف

 . هفادعأو هتاياغو

 راد : ةرهاقلا. لوسرلا ثازحعمو ةوبنلا لئالد : دومحم ميلحلا دبع )

 "ب : ص ء م1515 /ه1794 ةنس . ناسنإلا

 لاؤسب ناسنإلا رمأ اذهلو « ميقتسملا طارصلا ىلإ ًامئاد ناسنإلا رقتفيو

 كايإو دبعت كاي # : هلوقب ىلاعت هللا انرمأو ميقتسملا طارصلا ىلإ ىدهلا

 هللا ةدابع ىف دبعلا حالص نأل . 6 © : ةبآلا: ةحتافلا ةروس ١ 4 نيبعتسن

 5-5 , هتتاعتساو
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 هنلا ءاش نإ ماودلا ىلع انقيرط“'' اذهو . ريخلاو ددملا كل لصحيو

 . ىئاعت

 ىف جوعلا ديعلا دوهش ةماقتسالا تاجرد ىلعأ نأ ملعاو

 . هسّمت ىف ةماقتسالا دوهش جاجوعالا تاجرد ىلعأو . هسطت

 . كاده ىثوتي هلنلاو سين هناف كئذ لمأتف

 (*) بيفلا راص ىذلا وه نمؤملا :( 3 هنع ىلاعت هللا ىضر لاقو

 . ( 588 : ص « ىفسلفلا ركفلا نم هفقومو ةيميت نبا : داؤف حاتفلا دبع ) -
 ميقتسملا هطارص مالسإلا لعج ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلإ كلذ نم صلخن

 ةداعسلل ةليسو نوكيل . ةيدسستلاو ةيحورلا مهرومأ ىف رشبلا ليمكتل

 )١( اذه : لصألا ىف .

 . ىنعملا قايسل أظفح اهانفضأ . لصألا ىف دجوتال (؟)

 . هنمال كنم كنع قحلا هرتس ام لك بيغلا : بيقلا (*)

 . ( 58 : ص « ةيفوصلا تاحالطصا : ىبرع نبأ )

 وأ .« توكلملا ملاع وأ ؛ رمألا ملاع : هناحالطصا ىف ىناشاكلا هامسأ دقلو

 . بيغلا ملاع

 قحلا رمأي ثدجو اهنآل تايناحورلاو حاورألا ملاع وه : ىرخأ ةرابعبو
 . ةدمو ةدام ةطساومال

 .( :١١81 ص . ةيفوصلا تاحالطصا : ىناشاكلا )

 : نوصملا بيغلاو : نونكملا بيغلا : هتاحالطصا يف ىناشاكلا دروأ امك

 - نع ًانوصم ناك اذهلو . وهالإ هفرعيال ىذلا اههنكلو تاذدلا رس وه
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 - ىئارعشلا مامإلل دنع

 هلك ملاعلا ىف هنم نامألا ىرسو كشلا مدع ىف ةداهشلاك هدنع

 الق ةمهت للخت ريغ نم عطقلا ىلع مهلاومأو مهسفنأ ىلع هونمأف

 ملعافق . انركذ امك ترص اذا الا نيثمؤملا ىف اهلخ دتو كسمت طلاخت

 لوصو ىف هماهتاو ىلاعت هللا ىف كداقتعا لزلزت نمرذحاو كلذ

  كاده ىلوتي هللاو . كلذ وحنو ءالغلا ةدش ىف كقزر

 كترايز مدع كناوخإ! ىلع كسصن كتيؤر ةمالع نم: لاقو

 باحصأ نأش اذهو . كيلإ نوشميو كوروزي نأ كتبحمو مهل

 مهتاوخإ نم ادحأ نوروزيال مهارتف نامزلا اذه ءارقف نم ىواعدلا

 هةخيشللا ىف ةبترملا هذه نود انخيش الول مهتذمالت لوقت نأ أفوخ

 ناك نإ الإ أدلي نوعلطيأل مهارتو سفن ىوهل اهلك مهلاوحأف هورازام

 أخيش لمع نم لك كرته . مهنودقتعيو مهنورييو مهنومعطي اهلهأ

 ؟ ةخيشملاورقفلا نيأف . اوربادتو اوعطاقتو هنارقأو هناوخإ ةرايز

 . كلذ ملعاف

 . دوجولا ةريزع اهنأل (*7 ةيوتلا كتوعد نمرذحا: لاقو

 . راصبألاو لوقعلا نع ًانونكم رايغألا -
 7( 185 : ةئوصلا تاحالطصا : ىئاشاكلا )

 . نيتعناللا رابتعاب قحلا تاذ وه : قلطملا بيغو ةيوهلا بيغ : اضيأ دروأو

 بات : لاقيف « ماع هجوب « عوجرلا ٠ : ةغللا سف ةبوتلا ىنعت ؛ ةيوتلا (*)

 3 ١. عجر ؛ : ىنعمب بانأو
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 نودب « فراعملا راد : ةرهاقلا « بات ةدام . برعلا ناسل : روظنم نبا )

 ًاباتمو ًابوتو ةيوت هيلذ نم هللا ىلإ دبعلا بات ىنعم نأ ىلع ةغللا صنت امك
 ىلإ دبعلا ةبوت ىنعم نع اذه . هبر رقغتساو اهنع عجرو هتيصعم ىلع مدن

 ىلع باوت ىلاعتو هئاحبس هللاو ؛ هتبوت لبق ىأ . هذبع ىلع هللا باتو . هللا

 . هدايع

 اذهو . هوجولا لمكأ ىلع بونذلا كرت ىه ةبوتلا نأ ىناهفصألا ركذيو

 : هجوأ ةثالث ىلع نوكي امثإ راذتعالا نإف ء راذئعالا هوجو غلبأ

 : لوقي نأ: ىناثلا هجولاو . لعفأ مل رذتعملا لوقي نأ : لوألا هجولا
 دقو . تأسأ مث تلعذ وأ : ثلاثلا هجولاو . اذك لجأل اذك تلعف

 . ةيوتلا وه ريخألا اذهو . تعلقأ

 « ةيقالخأ ةيجهنم ةسارد . مالسإلا ىف ةبوتلا : دواد دمحم ىرابلا دبع )

 :١١( ص ءم6 /ها118 ةنس ؛ بتكلل ةيرصملا رادلا : روهنمد

 ىناهفصألا اهركذ ىتلا ةقباسلا ةثالثلا هوجولا لالخ نمانل نيبتي اذكه

 هدنع ىنعت ىتلا ةبودلا ةيادب ىلإ لصي ىتح بنذلا ىف دبعلا رورم لحارم
 , بنذلا كرت

 وه ًاضيأ بئاتلاو . ةبوتلاب هللا ىلإ هجوت ىذلا دبعلل لاقت ©« بتاتلا ؟ ةملكو

 . هدبع ىلع بأت ىذلا ىلاعتو هناحبس هللا

 هناحبس قحلا ىلإ هجوت ىذلا دبعلاب لصتي اميف ؛ بئاتلا ١ : ةملك نع اذه

 كلذكو «هيلإ ًاعجار « بنذلا اكرات هللا ىلإ بئات وهف « ةبوتلاب ىلاعتو

 - بوتي امدنع ىلاعتو هئاحيس هللا ىلع « بئاتلا 7 : مسالا اذه فرصني
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 بات ىلاعتو هناحبس قحلا نإ : لوقلا انل قحيف . هتبوت هنم لبقيف هدبع ىلع -
 . هدبع ىلع

 تقو لك هكرتب كلذو ؛ ةبوتلا ريثكلا دبعلل لاقت " باوتلا : : ةملكو

 نم ىلاعتو هناحبس هللاو . هعيمجل ًاكرات ريصي ىتح « بيترتلا ىلع بونذلا

 . لاح دعب ًالاح هدابع ةبوت هلوبق ةرثكل ؟ باوتلا 3 : هنأ هتافص

 ىف ةرم نيتس وحن ىلاعتو هناحبس هللاب ةلصتم « ةبوتلا ٠ : ةدام تدرو دقو

 : ىلاعت هلوق لثم ةبوتلاب هفصو دعب ةمحرلاب هفصو اهئم ةرشع

 الا يوي #" وع مم ين <3 كه
 . ؟ ١؟ :ةيآلا : تارجحلا ةروس » # ميحر باوت هللا نإ هللا اوقتاو »

 : هناحبس هلوق ىه ةدحاو ةبآ ىف ةبوتلاب هفصو دعب ةمكحلاب هنصو ءاجو

 # ميكح باوت هللا نأو هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو»

 .4 51١١ : ةيآلا : رونلا ةروس »

 ةمومذملا فاصوألا نم عوجرلا وهف ةبوتلل ىحالطصالا فيرعتلا نع امأ

 نمو .ةقفاوملا ىلإ ةقلاخملا نم عوجرلا يأ . ةدوصسحملا فاصوألا ىلإ

 . قحلا ىلإ قلخلا نمو . نطابلا ىلإ رهاظلا نمو ء عرشلا ىلإ عبطلا
 . ( ؟88 : ص ؛ فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةيضور : بيطخلا نبا )

 ىهو ؛ هيلإ هجولا مالسإ قيرط ىف هللا ىلإ ىلوألا ةنبللا ىه ةبوتلا نأ امك
 ديرملا هب ادبي ام لوأو . لجوزع هللا ىلإ نيعطقنملا تاماقم نم ماقم لوأ

 ةبوسلا أدبتو . ةبوتلا وهامنإ هيلإ هجولا مالسإ ديرب ىذلا هللا ىلإ كلاسلا

 عضولا اذهب ىهو . رارق هللا ريغ عم كل نوكيال نأ هتقيقحو . رافغتسالاب

 - . ىلاعت هللا باذع نم نيرفغتسملل نامأ
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 5١ ١(. : ص « ىلذاشلا نسحلا وبأ : دومحم ميلحلا ديع ) -

 « ميكح بارت هللا نأو هتمحرو مكيلع هللا لضف الوُلَو ظ:ىلاعت لاق
 . 2« 38“ :ةيآلا : روتلا ةروس »

 : اهيف ببحو ؛ اهيلع ثحو . ةبوتلاب ميركلا نآرقلا ىف ىلاعت هللا رمأدقلو
 . بنذ كانه نوكي امنيح اهبجوأو

 .« يبعشلا راد : ةرهاقلا « ىقاحلا ثراحلا نب رشي : دومحم ميلحلا دبع )

 .( خا : ص « خيران نودي

 ىه لب : هدابعل هللا هضرف ةمحرلا باوبأ نم أعساو باب ةبوتلا تناك انه نم
 كرت نم هيف طرف ام ًامئاد رهظي هنأل « لاح لك ىف دبع لك ىلع ةبجاو
 . ًامئاد بوتي نأ هيلعف روظحم لعف نم هيف ىدتعا وأ « رومأم

 . ( 4 : ص « نينمؤملا ةاصع ماكحأ : ةيميت نبا )

 « ناسللاب راقغتساو « بلقلاب مدنو « ةئيطخلاب روعش ىهف كلذ ىلعو

 . اهيف ريكفتلا مدعو اهنع عالقإلا ىلع ديكأ مزعو ؛ حراوجلاب كرو

 . ( 58 : ص « مالسإلا ىف ةيفوصلا ةفسلفلا : دومحم رداقلا دبع )

 وأ بنذلا رغص . نيصاعلاو نيبنذملا عيمج ىلع ًاضرف ةبوتلا نوكت كلذبو

 ىصاعملا نأل « ةيصعملا ساكترا دعب ةبوتلا كرن ىف رذع دحأل سيلو « ربك

 ام اذهو . ةبوتلاب الإ ديعولا مهنع طقسيالو . اهلهأ اهيلع هللا دعوت دق اهلك

 . ضرف ةبونلا نأ نيبي
 4 6ا/ : ص « ةيفوصلا تاقبط : ىملسلا نمحرلا دبع وبأ )

 -ءايح عجر نمو « بئات وهف هللا نم ًافوخ تافلاخملا نع عجر نم : لاقيو
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 . باوأ وهف هللا لالجل ًاميظعت عجر نمو ؛ بيتم وهف هللا نم -

 ةفسلفلا نيب ةيهولألا ةيضق ؛ ناسنإلاو هللا : بيطخلا ميركلا دبع )

 راها م57 ةنساأد ةيناثلا ةعبطلا ء ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا « نيدلاو

 1 415: ص يوم

 لاق رابتعالا اذهبو . هدحو مدنلا ىنعم ىلع ةبوسلا مسا قلطي ام ًاريثكو

 . ؟ مدن ةيوتلا :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نبا ثيدح نم هدانسإ ححصو ؛ مكاخلاو , نابح نياو ؛ هجام نبا هاور )

 الاقو ء« سنأ ثيدح نم مكاحلاو « نابح نبا هاور كلذكو . دوعسم

 . ( نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 هطارص كولسب هللا ىلإ عوجرلا :اهؤدبمف . ةياهنو أدبس اهل ةبوتلا
 : هناوضر ىلإ الصوم ءهدابعل ىلاعتو هناحبس هللا هيصن ىذلا « ميقتسملا

 الو هوعبتاف اميقتسم ىطارص اذه ْنأَو » : ىلاعت هلوقي هكولسب مهرمأو
 3-0 ول ي ىل

 . ؟ 168 : ةيآلا : ماعنألا ةروس ١ 4 لبسلا اوعبتت

 الصوم هبصن ىذلا هطارص كولسو . داعملا ىف هللا ىلإ عوجرلا : اهتياهنو
 داعملا ىف هيلإ عجر « ةبودلاب رادلا هذه ىف هللا ىلإ عجر نمف . هتنج ىلإ
 . باوشلاب

 . ( 775: ص. ١ج « نيكلاسلا جاردم : ةيزوجلا ميق نبا )

 . اهراثأآو ةيوتلا ليصافت وه لاوحألاو تاماقملا نم سانلا

 ههركي امع رمتسملا عوجرلا ىنعم هيف نوكي ىتح عستيو عسني ةبوتلا ينعمو
 - اهامسم ىف لخديو . ًانطابو ًارهاظ هيحب ام ىلإ « ًانطابو ًارهاظ هللا
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 تناك كلذلو . تاماقللا عيمج لوانتتو . ناسحإلاو . ناميإلاو ء مالسإلا تح

 . هتياهنو رمألا ةيآدبو نمؤم لك ةياغ

 نع عالقإلاو « بونذلا نم ىضم ام ىلع مدنلا : ةبوتلا ةقيقحف كلذ ىلعو

 ةفسالفلاو نيملكتملا دنع ةيصالسإ ةسارد : دواد دمحم ىرابلا دبع )

 .2 ١هأ5 : ص « ةيفوصلاو

 عوجرلا نمضتت ىتلا ةمساحلا ةقداصلا ةبوتلا ىه حوصنلا ةبوتلا لبق دقلو

 اهبحصيو « هباوث نم نامرحلاو هباقعو هللا بضغل ةبلجم اهنأل ىصاعملا نع
 . ةيصعملا ةبقمب ملعو « هللا ةيشخل راضحتساو بنذ نم طرف ام ىلع مدن

 . بونذلل وأ بنذلل ةيهاركو « ءاكبلا ليطي نزحو . بلقلا ىف عجوي ملأو
 نذإ ىهف « ةصلاخ هلل ةعاطو « هبلذ بئاتلا دواعي الأ ىلع ةقداص ةميزعو

 . ىصاعملا بانتجا ىلع مزعلاب لبقتسملاب ةطبترمو : بنذلا نع عالقإلاب

 <« احوصُن ةبوت هللا ىَلِإ اوبوت اونمآ نيذْلا اَهيَأ اي » : ىلاعت لاق

 . ؟ 8: ةيآلا : ميرحتلا ةروس »

 اهبوجوو . ةصلاخلا ةبوتلا ىنعت امإ حوصنلا ةبوتلا نأ حضون نأ ىغبني انهو

 . هيف كشال رمأ روفلا ىلع

 مث ةلاهجب ءوسلا تولمعي نيذّل هللا ىلع َةَبْوّتلا اَمَّنِإ 9 : لج وزع لاق

 ةيلاخلا ةصلاخلا ةقداصلا ةبوتلا كلت ىه حوصتنلا ةبوتلا نأ انل حضتي اذكه

 -ٍ . ىصاعملاو ماثآلا نم
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 ةنس . فراعملا راد : ةرهاقلا ؛ ىبنلاو نآرقلا :دومحم ميلحلا دبع ) -

 .( 778: ص م1904 /ه4

 دهع . نيدهع نيب مساح لصيفو . لصاف دح حوصتنلا ةبوتلا نأ امك

 دهعو ؛ هتقؤم وأ ةمئاد ةرطيس « ةيئزج وأ ةيلك ةرطيس . ناطيشلا ةرطيس

 ًايطاخخم مهقح ىف هللا لوقي نيذلا نمسحرلا دابع ءاول تحت ءاوطنالا

 4« ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع نإ # : ناطيشلا

 .« 58 :ةيآلا : ءارسإلا ةروس )

 هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر هب هللا لسرأ ىذلا قحلا ىلإ قيرطلا نأ عقاولاو

 . حوصنلا ةبوتلاب أدبي امنإ ملسو

 . ( 58 : ص . مكركذأ ىنوركذاف : دومحم ميلحلا دبع )

 ىف نانئاك امهو نيقيلا لهأ تاماقم نم نافيرش ناماقم ءاجرلاو فوخلاو
 « باتام هقوخ الولو . ةبوتلا ىلع هلمح هفوخ نأل . حوصنلا ةبوتلا بلص

 . فاخام هؤاجر ال ولو

 ناعقي امه نيذللا ءاجرلاو فونخلاب ًاديدش ًاطابترا ةبوتلل نأ حمضتي انه نم

 . ةبوتلا بلص ىف
 ءاجرلاو فونلا لدتعيو « نمؤملا بلق ىف نامزالتي ءاجرلاو فونلاف

 . ةبوتلا ىف ميقتسملا بئاتلل

 مدن حوصنلا ةبوتلا : لاق حوصنلا ةبوتلا نع ىرصبلا نسسحلا لثس امدنعو

 رامضإو « ىصاعملا كرت ىأ « حراوجلاب كرنو « ناسللاب رافغتساو ؛ بلقلاب



 سي لوو سسسالايا ىرإكلا ةيالولا ىوعد نع ارقطلا عدر
 ىئارعشلا مامزلت

 ؟ تاماشملا نم اهءأرو امي فيكف

 تنأو كريغ دشرت نأ حالصت فيكف ةبوتلا كل حصت مل اذإو
 ؟ اهظوظحو كامن ىوه ىف أراهنو اليل بلقتت

 كعابتأ مثإ نإف كسطن ىلع ةخيشملا باب دسو كلذ ملعاف
 نمم الإ هسطن كلسي نأ ىدتهيال هسّمن ىف وه نم نأل كقنع ىف

 بحي ناك نإف هتّمص ىلع الإ هذيملت جرخيالف مهسوفنل ظح وه

 هذيملتف هيدي نيب سأرلا قارطإو ةبذعلا ءاخرإو اهماظنو ةخيشملا

 عمتجي مل خيش مامكرظني نأ دارأ نم + اولوقيو . كلذ بحي علطي

 . هيلع لدي هنإف هذيمات ىلإرظنيلف هب

 نم داقتعالاو تيصلاب درعني نأ بحي دحاو لك ىرق كلذئو

 نم خيش تام اذإو . هاوس خيش ىلإ ْسانلا )١' رظني الو. قلخلا
 نوهركيو هدعب ةخيشملا ىف نوعزانتي هتعامج ريصت ءالوه

 باحصأ ائيأر لب . مهنيد فالخ نيد ىلع مهنأك عبطلاب مهضعب

 الفريخلا مهضعبل نويحيو نوباحتي ىراصنلاو دوهيلا نم للملا
 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوقالو لوح

 هنأ هئارقأ نم صخش نع هغلب اذإ ءالؤه نم خيشلا اذلغ

 هومظعو هتبحم ىلع بولقلا تعمتجاو مات لوبق هل لصح

 نوطاحم مهلك ءالؤهف ىضختال ةبآك ههجو ىلع ريصيو ضبقني

 )١( اورظنيل نأو : لصألا يف .
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 نأ ىلاعت هللا وعدي مهنم أدحأ انيأر امو . مهسوّمن ظوظح ىف

 ام ىلع الإ نودسحيالف ةرخآلاو ايندلا ىف هرتسيو هركذ دمخي

 انب فطاي هللاف مهروهظ ءارو ةرخآلا اوذبنو ايندلا ىف مهل ءىجي

 . مهيو
 ضرع اذاأخيش تلمع اذإ كتذمالتل كتوق نئمرذحا : لاقو

 امك هلاجر نم تسل كنإف برهي هنإف اوفرصاف ناطيشلا مكل

 هبلغو الإ هرظانو طق ئلوب عمتجا ام هللا هنعل هنأ وهو كل هنيبأس

 لهف . مدق بحاص الإ طق ىلوب عمتجيا لف . ماعي نكي ملام هملعو

 ؟ ىلو تنأ

 ١( )أ هللا ةداهشب كلذ له : كل لاقيف . معن : تدق نإف

 © كسصن ةداهشب

  عطقنا دق *!ىحولا كل لوقن ىلاعت هللا ةداهشب تلق نإ

 ةداهشب تلق نإو . نظالو كلذ نمأ*** نيقي ىلع تنأامف

 . وأ : لصألا ىف )١(

 . ءايبنألاب صتخت ىحولا ةبترم : ىححولا (*)

 . ( 15 : ص . ميركلا نآرقلا ىف ءايبنألا : ىواقرشلا دومحم )

 . ؛ كلش هعم سيل ىذلا ملعلا ىتعي : : ةغللا ىف نيقيلا : نيضيلا (#*)

 ملع : نقيتساو نقيتو نقيأو ١ نيقي وهف حضوو تبث : رمألا نقي : لاقيو
 لصاحلا ملعلا وأ ءرمألا قيقحتو كيشلا ةحازإ : نيقيلا ناك انه نم . ققحتو

 _ . هصلاخو نيقبلا حضاو : نيقبلا قحو « لالدتساو رظن نع



 دهس ىلا هنت ص ىريبكلا ةيالولا يوعد نع ارفصلا عدر تح
 ىئنارعشلا مامألل

 هلا ىَقِب امف . ةدرلا لَقأ كب بعلي ناطيشلال ةرخسم تنأف كسشن

  ىلو ريغ كنأ وهو لصألا

 : ةرهاقلا . ةينارقلا مالعألاو ظافلألا سوماق : ميهاربإ ليعامسإ دمحم ) -

 ( 158: ص م١195 /ه81"11 ةنس . ىلوألا ةعبطلا ١ ىبرعلا ركفلا راد

 . ؛ ناهريلاو ةحتلابال ناميإلا ةوقب نايعلا ةيور :  نيفراعلا دنع وهو

 . ةدهاشملا وه : ليق امك . بيغلاب ناميإلا ةدهاشم : نيقيلا : ليقو

 ( 4" . 47 : ص . ةيفوصلا تاقبط : ىملسلا نمحرلا دبع وبأ )

 هللا لوسر نإ لوقي هعمس هنأ ىنالوخلا ملسم ىبأ نع ريفن نب رسيبج نعو

 نوكأو لاملا عمجأ نأ ىلإ هللا ىحوأ ام :  لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 نيدجاسلا نم نكو كير دمحب حبس نأ ىلإ ىحوأ نكلو ؛ نيرجاتلا نم

 . 6 نيقيلا كيتأي ىتح كبر دبعاو

 . ( ًالسرم ملسم ىبأ نع ريبج هأور )

 نم دراولا رونلا هددم . بولقلا ىف عدوتسا رون ١ : نيقيلا : لبق دفو

 . نيقيلا رون وه بولقلا ىف عدوتسملا رونلا : ىرخأ ةرابعب وأ

 . ( 51/8: ص . مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقيإ : ةبيجع نبا )

 ميقلا نبا هصخ دقلو . اهمانس ةورذو , اهدومعو لامعألا حور وه نيقبلاو

 ا

 نقلا ةرقإ لكؤملا رسم ةاذهلو ٠ لكوتل نيرق نيقيلا 0
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 ريغتيالو لوحتيالو بلقنيال ىذلا ملعلا رارقتسا وه : نيسقيلا : دينجلا لاقو -

 امهل نكي ملو بلقلا ىلع ايوتسا اذإ ملعلاو داقتعالا نإ : لوقن نأ اننكميو
 ةقيقح نأل « ًائنيقي ةفرعملا هله تيمسف ةفرعملا بلقلا ىف ارمثأ ضراعم

 بلقلا ريصيو ىرورضلا ملعلاك ريصي ىتح بستكملا ملعلا ءافص نيقيلا
 . ةرخآلاو ايندلا رومأ نم عرشلا هنع ربخأ ام عيمجل ادهاشم

 . ( 45: ص « نيكلاسلا ةدمعو نيبلاطلا ةضور : يلازغلا )

 ققحتيو هل ةكلم ريصتو اهيف رقتسيو ةدهاشملا ىف كلاسلا نكمتي امدنعو

 . نيقيلا ماقم غلبي « هللا يف يقبيو ءانفلا يف

 لوزي لجأ . اهاهتنمو لاوحألا عيمج لصأ وه مدقت ام يلع ءانب نيقيلاف

 . هلحم يرشبلا لحتو نيقيلا لاح يف فراعلا بلق نع كشو بير لك

 . اهعيمج اهنطابو لاوحألا رخآ وه نيقيلا نأ ةيفوصلا رابك يريو
 .( 588+ : ص « مالسإلا يف فوصتلا خيرات : ينغ مساق )

 يلاعت هللا دب يف امب ةقفلا  ةيضوصلا ضعب لاق امك - نيقيلا ماقم لوأو

 نع لئس نيح هللا همحر دينجلا هلاقام وهو . ساتلا يديأ يف امم سايإلاو

 . كشلا عافترا وه نيقيلا : لاقف , نيقيلا

 . نيقيلا هيف لماكت دقف هللا مسق امب اضرلا دبعلا دجو اذإ : بوقعي وبأ لاقو

 الب قئاقسملا هب كردت مسا  ةيلذاسشلا ةسردملا سموم يرب امك - نيقيلاو

 مولعلا فشك ةباثمب ةيلالدتسالا ةفرسعملا ربتعي هنإف اذهبو . باجحالو بير
 ةفرعملا تحبصأ باجمملا اذه عفر نإف . باجحلاب هللا عم يأ - هعم

 هدعيو ؛ باجحلا هنع عفري يذلا بوذسجملا ةفرعم يه كلتو « ةينيقي
 بير الب ةقيقحلا هل تفشكلا يذلا يأ « قئاقحلا بحاص نسمحلا وبأ

 2 . باحجحالو
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 لصاولا يلولا اهيلع لصحي ىتلا ةفرعملا ةيلذاشلا دنع نيقيلا اذه هبسثيو -

 . ةدهاشملاب هللا ةفرعم ىلإ يقرتلاب
 فراعلا دادزا املكو . نيقيلل ةياهن روصن نكميال هنأ مهفي نأ يغبنب امو

 . رخآ نيقي يلع ًانيقي دادزا ًالامك

 هسأر يف انيقي دبعلا حنمي نأ وه ةفرعملل ماقم لوأ ١ : يرتستلا لوقي انهو

 نم يه ةئيسلا رطاوخلا نأ يأ . نيقيلا اذه يلإ ًاعيمج هحراوج نئمطتو

 . "« نيقيلا فعض

 ماقم لوأ لعج ثيح نيقيلاو ةفرعملا نيب يرتستلا هيف طبري صنلا اذه
 امدنع دبعلل مدق لوأ وه انه نيقبلا نأكف . انيقي حنمي نأ وه دبعلا ةفرعمل

 هبحص اذإ الإ متيال نيقيلا اذه نأ فاضأ امك « ةفرعملا باب ىلإ لخدي

 . حراوجلا هيلإ نئمطت يذلا نائئمطالا

 دارفألل برقلا طعي مل يلاعتو كرابت قحلا نإ : اضيأ يردستلا لوقيو

 . نيقيلاب برقلا يطعأو تاريخلاب

 ةيفوصلا يرتستلا ةمه ولع يلع لدي انإف لد نإ لوقلا اذه نأ كشالو

 ناسنإلا اهب برقتي يتلا تاريفأ نم يلعأ هنأ يري امبسح نيقيلاف . نيقيلا

 , هللا نم

 نم هرهطبو ًارون هؤلمي بلقلا ىلإ لصي امتيح هنأ وه نيقيلا لقأ : ليق دقو

 ناقرع وه نيقيلاو « هللا نم فونلأو ركشلا بلقلا يف دلوني يتح كش لك

 ةمظع ةفرعم يه ةمظعلاو . هردقو هللا ةمظع يلع ليلد وه امك . هللا همظع

 , ؟ أ

 -رهطتيو رونلاب ءيلئميف بلقلا يلإ لصي امدنع نيقيلاف مدقت ام يلع ءانبو
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 يلاعتو هناحبس قحلا هل بصن روئلاب بلقلا ألتما اذإف بيرو كش لك نم -
 بلقلا يف ثعبتيف ماهوألاو نوئظلاو كوكشلا لك نم هرهطو ةيادهلا قيرط

 ىلع ًاناهربو ًاليلد نيقيلا نوكل كلذو هتمظعب ًانافرع ىلاعت هللا نم فوخلا

 . العو لج قحلا ةمظع ةفرعم

 نإف يلاعت قحلا ةمظع ةفرعم ىلإ لصوملا قيرطلا وه نيقيلا ناك اذإو

 . هلا ةمظع ةفرعم ىه ةمظعلا

 رومأ لك هب دهاشي يك دبعلا بلق يف هللا هفذقي رون نيقيلا ! : ليق دقو
 يتح ةرخآلا نيبو هنيب يملا بجحلا عيمج رونلا كلذ ةوقب قرتحتو ةرخآلا

 . ؛ ًانايع اهدهاشي هنأك اهلك ةرخآلا رومأ رونلا كالذب علاطي

 رينملا حابصملا ناكو باتكلا صوصن ىف ءاج يذلا قبلا نيقيلا وه اذه

 . هارخأ ىلإ هايند نم ريسلا ةيفيك ءرملل ءيضي يذلا

 ملعب ةفرعملاو ةبرقلا يه ةدهاشملا لوأ ١ : يكملا نامثع نيورمع انثدحبو

 ةياسهن نيقيلا ةيادبو . نيقيلا دئاوز ةدهاشملا ةبادبو « هقئاقحو نيقبلا
 . ؛ ةقيقحلا

 لوأ نيب قرفيو « نيقيلا ملعب ةفرعملا اهنأ ةدهاشملا لوأ حضوي صنلا اذه

 دنعف . ةدهاشملا ىف لوخدلا : لقف تئش نإ وأ ء ةدهاشملا ةيادبو ةدهاشملا

 ةيادب نع امأ . نيقيلا دئاوزب ءرملا حلستي ةدهاشملا يف لوخدلا وأ ةيادبلا

 . ةقيقحلا ةياهن وهف نيقيلا

 صوصن يف تدرو ىتلا ةيلاعلا تاماقملا نم ماقم نيقيلا نأ حمضتي انه نم

 نم ٌقوذلا باحصأ دنع ةيلاعلا تاماقملا نم ًاضيأ وهو « ةنسلاو باتكلا

 . « ةقيقحلا ةياهن وه نيقيلا ةيادب نإ ! : ريبعتلا لمجأ امف . ةيفوصلا

 - لوسحتيالو ريغتيال يذلا تبانلا ملعلا وه نيقيلا ناك اضيأ انه نمو



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقغلا عدو
 0 0 ىتارعشلا مامإلل

 ؟9؟4+ +49. < 4 ج 4 14 4 4 (ي و 4 ج + نو جن كب ن2 2 نإ 4 + نإ ه ج ج جاو سك دن كاش جب ع نان هج جب عك +

 . عطاسلا ناهربلاو عطاقلا ليلدلاو خسارلا داقتعالا وه نيقيلا نأل لدبتي الو -

 لمع يف ريكفتلاو دصقلا نوكي نأ وه نيقيلا ؛ : يريحلا نامثع وبأ لوقيو

 . « ًاليلد صخيشلا يف دغلا

 يف يلاعت هل قلطملا ميلستلاو مالسإلا وه نيقيلا نوكي كلذ ءوض يلعو

 . نيدلاو ايندلا رومأ نم رمأ لك

 قسقحتت اذامب : لضفلا نب دمحم لأس هنأ ةيفوصلا دحسأ نع يور امو

 نوحدمي ةايح يهو « نيقيلا قح يف فوقولاب » : باجأف ؟ رودصلا ةمالس

 ةداعسلا لصحتو نيقيلا نيع نيقيلا ملعب اوملاطي يتح نيقيلا ملع اهدعب

 مل يذلاف ؛ نيقيلا ملع ققحتيال ةيادبلا يف نيقيلا ملع نكي ملامو « انهاه

 نيقيلا ملع نأ نيبف . ًادبأ ةبعكلا دوجوب نيقيلا ملع هل لصحيال ةبعكلا ري

 امنإ نيقيلا نيع نم رثكأ نوكي يذلا ملعلاو « نيقيلا نيع دعب هققحت نكمي

 . داهتجالاو ةمهلاب لصحي

 تنكمأ نيقسلا ملع رهظام اذإو . أطخلا ةراتو باوصلا ةرات عقي انه نمو

 . نيقيلا ملعب نيقيلا نيع رارسأو قئاقح ةعلاطم

 . يلاعت هل ميلستلا وه نيقيلا نأ نيبي صنلا اذه نأ كشالو

 هنم كل رهظ » «دحأ هللا وه لق » : يلاعتو هناحبس هلوقب : ليق امك

 مل 8 : هلوقبو « ةفرعملا هنم كل رهظ دما هللا > : هلوقيو ديحوتلا

 هنم كل رهظ 4 دّلوي مّلو » : هلوقبو . ناميإلا هنم كل رهظ : 4 دلي

 - . نيقيلا هنم كل رهظ : 4 دحأ اوفك هل نكي ملو» هلوقبو . مالسإلا
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 ا

 هب هناسمل لكوتلاو نازسيملا يتفك لثم نيقسيلاو يوقستلا : لهس لاق انه نم

 . ناصقنلاو ةدايزلا فرعت

 , نيقيلاب يوقتلا طبر يف ميركلا نآرقلاب رثأتم ًالهس نأ انه ظحالملاو

 ىلاعتو هناحبس قحلا ءرملا ىقتي امدنعف 4 هتاقت قح هللا اوقتا ظ : يلاعت لاق

 . نيقيلا ةجرد ىلإ لصي هتاقت قح

 ناسللا لكوتلا لعجو نيقيلاو ىوقتلا نيب لهس ةيوست تءاج انه نمو

 . ' نيقيلا اوملعت ؛ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقلو

 ىلع اوبظاوو « نيقيلا ملع مهنم اوعمتساو نينقوملا اوسلاج : هاتعمو

 . مهنيقي ىوق امك مكنيقي ىوقيل مهب ءادتقالا

 . ( انيدلا ىبأ نبا هاور )

 اهنأ ىري ثيح « ةدوبعلاو « ةيدوبعلاو « ةدابعلا نيب قاقدلا قرفي انه نم

 : ىلاعت هلوقب ًاللدم هير ىلإ قيرطلا ىف دبعلا اهكلسي لحارم

 4 : ةيآلا : رجحلا ةروس 4 نيقّيْلا كّيتأي ئتح كبر دبعاو »

 . ةدوبع مث , ةيدوبع مث , ةدابع اهلوأ « ةدابعلا نم ةيدوبعلاف

 ةيدوبعلاو ٠ نينمؤملا نم ماوعلل ةدابعلاف : هلوقب كلذ ىريشقلا رسميو
 . صاوخلا صاوخل ةدوبعلاو . صاوخلل

 - وهو : نيقيلا ملع : هوجو ةثالث ىلع نيقبلا نأ ىسوطلا جارسلا حضويو
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 هتطعأ ام : نيقيلا نيعو . هيلع ىهام ىلع رومألا روصتب ليلدلا هاطعأ ام -

 هب ءاقبلاو قحلا ىف دبعلا ءاتف نع ةرابع : نيقيلا قحو . فشكلاو ةدهاشملا

 اذإف ١ نيقيلا ملع توملا لقاع لك ملعف . طقف ًاملعال الاحو ًادوهشو ًاملع

 . نيقيلا قح ىف وهف ثوملا قاذ اذإو « نيقيلا نيع ىف وهف ةكئالملا نياع

 قحو « اهيف صالخإلا : نيقيلا نيعو « ةعيرشلا رهاظ : نيقيلا ملع : ليقو
 . اهيف ةدهاشملا : نيقيلا

 نوديرملا مهو ء رغاصألا : لوالاف : لاوحأ ةثالث ىلع نيقبلا لهأو

 : مهضعب لاق امك وهو « ماوعلا : ىرخأ ةياور ىفو مومعلاو

 ىديأ ىف امم سايإلاو ىلاعت هللا دي ىفامب ةقشلا نيقيلا ماقم : لوألا

 . سانلا

 . نيقيلا نم نكمتلا وه مهنيقيو صوصخلا مهو : طاسوألا : ىئاثلاو

 . نيقبلا ىف رممتس و ققحتي بو كلاسلا سنأي لاخلا كلت ىفو

 ىتلا ةلحرملا وه مهئيقيو صوصخلا صوصخ مهو : رباكألا : ثلاشلاو

 هللا ىوس دارم هل نوكيالو هللا ريغب هطبرت ةلص لك كلاسلا اهيف عطق

 . هاوس ءىشب رعشيالو رظنيالف

 : ىمورلا نيدلا لالح لوقي امك

 بابسسأللة قا انيع د يرأ

 اهروذجو اهقورع نم بابسآلا لصأتسنت

 ًادغ ققحتي حيحص ملعب مويلا لصحي ام لك نإ » : ىريوجهلا لوقيو

 - . 4 ةيؤرلاب
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 . رماوألاو ماكحألا بجومب ايندلا تالماعم ملع وه :نيفيلا علعو 3

 . ايندلا نم جورخلا نابإو عزنلا لاح وم : نييفيلا نيعو

 . ةنجلا ىف ةيؤرلا فشكب ملعلا وه :نيقيلا قحو
 1 رومألا ماكحأ ىلع مهتماقتسا مكحب غاملعلا ةجرد وح :نيَفِيْلا علعف

 . توملل مهدادعتسا مكحب نيفراعلا ماقم وه : ُنيقيلا نيعو

 ةفاك نع مهضارعإ مكحسب نييحملا ءانف عضوم وه : نيفيلاق حو
 « ةسناؤملاب نيقيلا نيعو ؛ ةدهاجملاب نيقيلا ملع نذإ نوكيف تادوجوم ا

 صاخ ثلاثلاو . صاخ ىناثلاو . ماع لوألاف . ةدهاشملاب نيقيلا قحو
 . صاخلا

 ًاتاطلس . ةيهولألاب اهيلع موكحم . ةيهاملا ةمولعمالو ةفيكم ريغ تاذ

 . هيف بيرال ةجحو

 . ( 38 : ص شماه « ىزارلا نيدلا رخف ىلإ ىبرع نبا ةلاسر )

 3 ( 7/1 : ص « ةيهلإلا ماكحألا ىف ةيليللا تاالزنتلا : ىبرع نبا ) : رظناو

 نمو « اهيف اونفف لامعألا ىلع اودمتعا نيذلا مه : ملعلا اذه باحصأو
 ملاع ىلع رصتقتف مهتدهاشم امأ ؛ ناميإلا روئب مهتريصب ىلع هللا ىقلأ مث
 ىلع كلذب مهتدهاشم رصتقتف ةينافلا رهاظملا وأ نوكلا ملاع ىأ , كلملا
 . ةيمهولا تادوجوملا ىف ةيلحتملا ةيهلإلا يناعملا

 لقعيال ًايلك ءانف , كنيعبال اهنيعب تادوجوملا هذه ةدهاشم : نيقيلا نيعو

 - لهأ مه : نيقيلا نيع باحصأو . ًايفن وأ أتايثإ , ةيهولأ ةبسن اهعم
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 وأ ؛ ةيهلإلا ةقيقحلا رون ةدهاشم ىلإ اولصو نيذلا مهو . نايبلاو فشكلا -

 ضئافلا ىتارونلا ملاعلا وأ ؛ ىناحورلا ملاعلا ىأ ؛ توكلملا ملاع ةدهاشم

 ىلإ همض نودب ًاينارون افيثك دهاشي كلاسلا اذه نكلو . توربحلا رحب نم

 . تانوكملا دوهش نع ءانف ىف نونوكي مهنأ ىنعمب « ةفاطللا ىف هلصأ

 وهو ءاهلشال ةدهاشملا دعب « تاذلا هذهل ةيهولألا ةبسن : نيقيلا قحو

 دنع تالاعفنالا روهظ : نيقيلا ةقيقحو ؛ الإ سيل قملاو ملاعلا نيب قرفلا

 . اققحم ءانفو « ايلك ًابايغ ءهب هيف هتبيغ نع دبعلا

 ىلع قرشي نيذلا نايعلاو دوهسفلا لهأ مه : نيسقيلا قح باحصأو

 رون ةدهاشمب مهققحت دعب كلذو . نيكمتلاو خوسرلا ىلإ رون مهتريصي

 قحلا وهو هلصأ ىلإ مومضملا فيطللا ىلصألا ةفرعملا رون ىأ . توريبجلا

 ىري هنإف مث نمو « نيوكتلا ملاع ىف ًايراس لصاولا دهاسشي ثيح ىلاعت

 . ىلاعت هب ةيئيقيلا ةفرعملاب ققحتنيف هللاب ةمئاق اهلك ءايشألا

 . ( 478 : ص : مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقيإ : ةبيجع نبا )

 باغ نم لوبقو ؛ قحلا نم رهظ ام لوبق وه : نيقيلا ملع : ليق دقو
 . قحلاب ماقام لك ىلع فوقولاو « قحلن

 ( نايعلاب ريخلا نعو . لالدتسالا نع لالدتسالاب ىنغملا وه : نيقيلا نيعو

 . ملعلا باجح دوهشلا قرخو

 مث ؛ نيقيلا ةفلك نم صالخلا مث فشكلا حبص رافسإ وه : نيسقيلا قحو
 . نيقيلا قحح ىف ءانفلا

 دا 2 ١ج « نيكلاسلا جرادم : ةيزوجلا ميق نبا )

 - نيقيلا ملع : لاقي نأ اهنم ةفورعم تالاقم ءامسألا هذه ىف سانللو
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 هتياعو هدهاشام : نيقيلا نيعو . رظتلاو سايقلاو ربخلاو عامسلاب هملعام --

 . رابتعالاب هفرعو هقاذو هدجوو هرشاب ام : نيقيلا قححو . رصبلاب

 : ص « ؟ج « ةعباسلا ةلاسرلا « لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم : ةيصيت نبا )

0 

 ءايحإ ىلع ىلاعت هللا ةردق ملعي مالسلا هيلع ميهاربإ هللا ىبن ناك دقلو

 ةياغ هاطعأو هلاؤس ىلع هللا هباجأف نيقيلا نيع ىلإ نيقبلا مللع نم ىقرتيو

00 
 ماقم وهو اضرلاو ربصلا نسحي ءاضقلا ميلست نيقيلا ةمالع نم : لاقيو

 . لالدتسالاو رظنلاب ناك ام وه : نيقيلا ملعف . نيقراعلا

 . لاونلاو فشكلا قيرط نم ناك ام وه : نيقيلا نيعو

 دوروب لاصلصملا نول نع لاصفنالا قيقحتي ناكام وه : نيقيلا قحو

 . لاصولا

 اذإف « لاعفألا ىلع لدي نيقيلا ملع : ىذآبارصنلا انثدحي ددصلا اذه ىفو

 دبع قيقحت . ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع ةيضرملا ةبوجألا : ىنارعشلا )

 ءما١٠؟ /ه١ 5577 ةنس « ىرقلا مآ ةبتكم : ةرهاقلا . دواد دمحم ىرابلا

 .2( "958: ص

 دهاشي امك بويغلا دهاشي حبصأ هب دبعلا ققحتو نيقيلا نبع نم ىقرت اذإف

 قدصلاب هنع ربخيف بيغلا ىلع مكحيو . نايع ةدهاشم تايئرملا

 - : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق نيح قيدصلا ريخأ امك



 ل 1 ا ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقعلا عدر 0

 6 كك ىئارعشلا مامإلل 5-

 4 4 # نإ نك كي نإ #4 نإ كا نط زي ب كن كني جك دنا كي ا 2 دأب نجا نر ب دج دج ني زن ا إ دأج مكب نج © إد دج هب 2 ن2 2 كو 2# نإ ف

 . هلوسرو هلا : لاق ؟ كلايعل تيقبأ اذام -

 دق ىأ - لكلا ىنفأ دق قيدصلا نأ كلذ نم صلختسن نأ عيطتسن انلعلو

 هسفن ءانفإ ًارظتنم هللا ىلإ ةقيقح عطقناو « هللا ىوسام لك نم ةيلك خلسنا
 . هاضو ىف

 . هلاريم هلالج لج هاف ١ : ًالئاق ركب ىبأ ةباجإ ىلع ءامكحلا دحأ قلعيو

 . « هتيؤر ميدن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلاو

 . ( 578 : ص « ابهذمو ةبرجتو ًاقيرط فوصتلا : رفعج لامك دمحم )

 مسرلاو مسالاف . قحو « نيعو . ملعو ؛ مسرو ؛ مسا نيقيلل : ليسق دقو
 قحو « ءايلوألا صاوخل نيقيلا نيعو « ءايلوألل نيقيلا ملعو « ماوعلل

 نيقيلا قح ةقيقحو . نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألل : نيقيلا

 1 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديس انيبن اهب صتخا

 (  158 : ص « صلاخلا ىمالسإلا فوصتلا : ىفونملا ديسلا )

 : نيسقيلا نيعو « هيلع وهام ىلع رمألا روصت : نيقيلا ملع : ليق امك

 ًادوهشو ًاملع هب ءاقبلاو قحلا ىف ءانفلا : نيقيلا قحو ء وه امك هدوهش
 . طقف ًاملع ال ًالاحو

 لهأل : نيقيلا نيعو « ناهربلاو ليلدلا لهأل : نيقيلا ملع : ليق دقو

 . نايعلاو دوهشلا لهأل نيقيلا قحو « نايبلاو فشكلا

 اذإف نيقيلا ملع هدنع اذهف ءاهري ملو الثم ةكمب عمس نمك : كلذ لاشثم

 نكمتو اهلخد اذإف ء نيقيلا نيع ىف وهف اهلخدي ملو اهأرو هيلع فرشتسا

 . نيقيلأ قح ىف وهف
 - وهف . لامعألا ىف ًايناف باجملا ءارو نم لازامف قحلا بلاط كلذكو
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 ءانفلا نم نكمتي ملو تاذلا يف ءانفلا ىلع فرشتسا اذإف « نيقيلا ملع ىف -

 . نيقبلا قح ىف وهف نكمتو خسر اذإف « نبقبلا نيع ىف وهف
 ملاع لهأل ةريصبلا نيعو . كلملا ملاع لهأل ةريصبلا عاعش : لوقت وأ

 . توربجلا ملاع لهأل ةريصبلا قحو ١ توكلملا

 لهأل ةريصبلا نيعو . لامعألا ىف ءانفلا لهأل ةريصبلا عاعش : لوقت وأ

 ةريصبلا عاعشف . ءانفلا ىف ءانفلا لهأل ةريصبلا قحو , تاذلا ىف ءانفلا

 ةريصبلا قحو . كمدع كدهشي ةريصبلا نيعو . كنم قحلا برق كدهشي
 . كدوجوال هدححو قملا دوجو كدهشي

 . مولعلا باحصأل نيقيلا نيعو , لوقعلا بابرأل نيقيلا ملع : ليق دقو

 . فراعملا باحصأل نيقيلا قحو

 . ( 886 : ص « هللا دعوملاو : دلاخ دمحمم دلاجع )

 يىوقتلا هتجرد : نيقيلا نيعو « ناميإلا قئاقحب ملعلا وه : نيقيلا ملعو

 ةجرد وهف : نيقيلا قح امأو . بلقلا نيعب ناميإلا ةرشابم ىأ . ةيشخلاو
 يحر بطق ىف انمدق امك رودت اهلك ء ةريصبلاب نافرعلاو دوهشلا
 . ناميإلا

 امل ًاعبت ماسقأ ةثالث ىلإ ةينيقيلا ةفرعملا ىلإ لوصولا قيرط ىلذاشلا مسقيو

 قيرط مث , ءاملعلل هلعجيو لقعلا قيرط الوأ كانهف «٠ لبسم نم هجسهنت

 . ءايبنألاب صاخ وهو رسلا قيرط ًاريخأو « ءايلوألل هلعجيو هماركلا

 ةفرعم : لوألا برضلا : نيبرض ىلإ ةفرعملا ىبرع نبا مسقي امك

 ىأ . نيقيلا ملع ىمستو . لالدتسالاب لصحم ىتلا ةفرعملا ىهو . ماوعلا

 - ىلذاشلا دنع لياقت ىتلا ىهو ء قطنملاو لقعلا ىلإ ةدنتسملا ةفرعملا
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 نأ هدنع سخأو لقأ كنأل كفرعي الف ىلو ريغ تنك نإو

 مزلاف كمسا ركذ نم برهي فيك كفرعيال ناك اذإو كب عمتجي

 اببس نوكتف دحأ ىلع ةخيشلا باب كسّسن ىلع حتفتالو كردق

 . مهلالضل

 . لقعلا قيرط نع ثحابلا اهجتتنتسي ىتلا ةيبسكلا ةفرعملا -

 : نيقيلا قح : امه نامسق اهلو ء صاوخلا ةفرعم : ىئاثلا برضلا

 . نيقيلا نيعو

 ىأ . دوهشلا ةطساوب ءايلوألا صاوخل لصحت ىتلا ةفرعملا وه : نيقيلا قحف

 بلقلا ةيقنت دعب متتو ؛ نيقيلا ملع اهايإ اهاطعأ ىتلا اهسفن ةقيقتملا دوهش

 ةفرعم حورلل رهظت اهيفو « ةيندبلا تاقلعتلاو ةيئاسفنلا رادكألا عيمج نم

 . ةدهاشملا نيعب ىلاعت هللا

 ىقرتلاب لصاولا اهيلع لصحي ىتلا ةفرعملا ةيلذاشلا دنع نيقسيلا ذه هبشيو
 , اهسفن ةقيقحلاب ققحتلا وهف : نيقيلا نيع امأ . ةدهاشملاب هللا ةفرعم ىلإ

 ءانفلا دعب ىأ . لاصولا دقو دوروب لاصلصلا نول نع لاصفنالاب كلذو

 قرافملا دحوألا نيقيلا نيع وه اذهو . ةيرشبلا تافص نعأمامت

 ىف قحلا دوجو » وأ . « دحوألا دوجولا » لصاولا ىري اهيفو تايئزجلل
 . ١ ءايشألا

 ثيح ىلذاشلا قيرطلا ىف بوذجملا ةفرعم « ةفرعملا نم عونلا اذه برتقيو

 هجو ىوس دوجولا ىف ىريالو « هتاذ ءانفلا نعو « أمات هسفن نع ىنفي

 قرشأ ىذلا هللا روئب تادوجوملا ىلإ رظني هنإف ءاسقبلا ىلإ دو اذإف , قحلا
 . نيقيلا نيع ةفرعملاب ققحتتي كلذبو . هيلع
 - أدبي ىذلا ىقرعملا مهملس ةيفوصلل : لوقلا عيطتسن مدقت ام لك نم
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 .() , راونألا حقاول ,: 7( باتك ) ىف كلذ انح ضوأ دقو

 كلذ الولو ةوقلا نم هللا هاطعأ امو سيلبإ ةبترمردف فرعت هعجارف

 نيسفاستملا كلذ ىف أبقن سائلا دشأ نأ ملعاو  هئم هللا انردحام

 ةولخلاو عوجلاب ءايلوأ اوريصي نأ نويلطي نيذلا ةيالولا ىلع

 مهقراعيال هنأ اونظيو مهنيعأ نيب هوصخشيف سيلبإب اولغتشيف

 هومك مهنأل مهدصقي نأ نم هدنع لقأ مهو هللا لهأ مهنأ مهتيؤرل

 مهتبرحجتب نيلصاو نيقيلا ملعب مهققحمت دعب قوذلاب ىهتنتيو لقسعلاب -

 . هتابيسغم ضعب هللا نم مهل فشكيف نيقسسلا نيع ىلإ ةيقوذلا ةيصحورلا
 ًاققحت نودادزيف « أملس هندل نم نوقلتيو « هتايلجت نم ًائيش مهدهشيف

 . ًانافرعو « ًاضسرتو « ًائيقيو

 ىلوألا ةبترملا ىف مهريغ مولع عم تكرتشا دق ةيفوصلا مولع نأ دجن انهو
 رومألا روصتب ليلدلا هيطعي ىذلا نيقيلا ملع ةبترم ىهو ؛ ملعلا بتارم نم
 : نيتبترمب مهيلع تزاتماو ؛ هيلع ىهام ىلع

 فيشكلاو ةدهاشملا هيطعت ام وهو : نيقيلا نيع ةبترم : اههاذحإ

 ًاملع هب ءاقبلاو . قحلا ىف دبعلا ءانف وهو : نيقيلا قح ةبترم : ىرخألاو
 . طقف ًاملعال ًالاحو ًادوهشو

 )١( قايسلاو ىنعملا ظفحلا اهانفضأ ةدايز .

 ب : ةيلاتلا تانايملاب
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 اهي ةخز) م يببيجسسه لبتبلببللللا

 هللا ىلإ '')نوبوتيالو '!سطنلا ظحل اهلك مهتادهاجم ذإ هنؤملا

 ىلإ جاتحي الف ةيرق هنوك نع جرخ اذإو سفنلا هتلخد ءىشب
 . كئاوحأ عيمج ىف هللا رطشغتساو كلذ ملعاف . ةسوسو

 نع ىنغتسيو ةمنئألا ديلقت نع جرخيال يقف لك: لاقو

 قحلا نيب هب قرضي قراملاروثلا نم هللا هاطعا امي مهملع

 . اخيش لمعي نأ حلصي الف . *7 لطابلاو

 ىقتملا ىلع نب دما نب باهولا دبع

 ىقنحلا ىلع ني دمحأ نب باهولا دبع

 ىفتملا ىلع نب دسحأ نب باهولا ديع
 ىلا ىلع ني دمحأ نب باهولا يع

 يفنحلا ىلع نب دصيأ نب باهولا دبع

 ىفنملا ىلع نب دمحأ نب باهولا ديع

 قتيلا ىلع نب دمحأ ني باهولا دبع

 ىقتحلا ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع

 رابخألا ةداسلا تاقبط ىف راونألا حقاول

 : رابخألا ةداسلا ٍتاقبلع يف راونألا حقاول

 رايشألا ةداسلا تاتبط ىف راونألا حقاوت يبرغ تلعط خيرات 4

 رايخألا ةداسلا تاثيط ىف راونألا حقاول يبرع تلعط خيرات 0

 رابخألا ةداسلا تاقبط ىف راونالا حئاول ىبرع تلعط خبران 6

 رايخالا ةداسلا تافيط ىف راونألا حئاول يبرع تليط خيرات 06

 رايخألا ةداسلا تاقبط ىف راونألا حئارل ىبرع تلعط خيران 7

 رايخألا ةداسلا تاققبط ىف راونالا حقاول ىبرع تلمط خبران 8

 )١( سفن : لصألا يف .

 ةحضاو ريغ لصألا ىف (؟) .

 وأ ةيركف ةروص لك ىلع قلطي . ماع مسا قحلا : لطابلاو قحلا (*)
 - ًادوجو ةروصلا هذه هيكحت ىذلا ٠ ءىشلا لاح هيلع امل ةقباطم « ةيلوق



 0 ىربكلا ةيالولا وعد نع ارمعلا عدر
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 ةتييببيبححلللل فلاب مل
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 رثكأ اهاندجول ميركلا نآرقلا ىف « قحلا ٠ ةظفل ىصقتسن انبهذ ولو . ًامدعو -

 , ةرم ىتثم نم

 ًادوجو ةروصلا هذه هيكحت ىذلا , ءىشلا لاح هيلع امل ةقياطم ريغ . ةيلوق

 ؛ نولطبلا ٠ و « لطابلا ١ ةظفل تدرو دقو . لئازلا هانعم : لطابلاو ًامدعو

 . ةرم نيثالث نم رثكأ ؛ ميركلا نارقلا ىف
 ىتلا « ةيلوسقلاوأ ةيركفلا ةروصلاف : هددصب نحنام ىلع الاثم برضنلو
 ةروصلا امأ . قح « ءىش لك قلاخ وهو : دوجوم ىلاعت هللا نأ ىكحن

 هللا نأ وأ . دوجوم ريغ ىلاعت هللا نأ ىكحت ىتلا ىرخألا ةيلوقلا وأ ةيركفلا

 . ةلطاب ةروص هذه نأ كش الف . هرمأو هقلخ ىف كيرش هل ىلاعت

 : ىلاعتو كرايت قحلا لوق كلذ ىلع ليلدلاو

 ساه يم سلا سلا , معا 4م سا م نايم رهام سا# مس ميا ما م

 هللا نأو لطابلا وه هنود نم نوعدي ام نأو قحلا وه هللا نأب كلذ »

 . 175 : ةيآلا : جحلا ةروس » 4 ريبكلا ىلعلا وه

 2 0 0000 د يي ا لا ل يل ل ا

 لالضلا الإ قحلا دعب اذامف قحلا مكبر هللا مكلذف >> : ىلاعت هلوقو

 . 2751 : ةيآلا : سنوي ةروس ١ 4 نوفرصت نأ
 بجوتسيو « ةيهولألا هل حت ىذلا وهو « قح هدوجو ىلاعتو هناحبس هلاق

 , قحلا وذو . قحلا ىلاعت هللاو . لالضو لطاب هعم كرشأ ام هاوسو « ةدابعلا

 , قح هدعوو ؛ قح هتدابعو « قحلا هئيدو

 هللا لق # : لجوزمع هلوقل قحلا ىلإ ىداهلا وه ىلاعتو هناح يبس هللاو

 2 ماما عيت ته" وحث < جست ك0 5 ري 5
 نأ الإ ىدهي أل نمأ عبتي نأ قحأ قحلا ىلإ ىدهي نمفأ قحلل ىدهي
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 . 47ه : ةيألا : سنوي ةروس ١ # نومكحت فيك مكل امف ئدهي

 انرأو . هيف انبيحو « هعابتا انقزراو ًاقح قحلا انرأ مهللا : روثأملا ءاعدلا ىفو

 . هيف انهركو « هبانتجا انقزراو « ًالطاب لطابلا
 هب ءاج ىذلا وه هنأل ,قحلاأدبمت ماّرتلالا ىرورضلا نم ناك كلذل

 . قحلا نيد مالسإلاف . مالسؤلا

 هرهظيل قحلا نيدو ئدهلاب هلوسر لسرأ ىذّلا وه » : ىلاعت لاق
 . 488 : ةبآلا : ةيوتلا ةروس » 4 نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع

 وعدي نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلاعتو هناحبس هللا رمأ امك

 . هب مهءاج ىذلا قحلا ىلإ سانلا
 مام اه اررع يتم م مع ع اه عم 2 ا

 نمف مكبر نم قحلا مكءاج دق سانلا اهيأ اي لق » : ىلاعت لاق
 3 صرع مصل ىاماعع ار[ نا 355 2 موجع ا

 مكيلع انأ امو اهيلع لضي امنإف لض نمو هسفنل ىدتهي امنإف ئدتها

 .« 1٠١8 يآلا : سنوي ةروس »4 ليكوب

 نيذلا الإ © رسخ ىفُل ناسنإلا نإ (0) رصعّلاو © : ىلاعن هلوقل

 «ربصلاب اوصاوتو قحلاب اوصاوتو تاكاصلا اولمعو اونمآ

 لطاب لك دض هتديقع نع عافدلل هب حلستي ىذلا نمؤملا حالس وه قحلاف

 هلل ةعاطلاو ىدهلا قيرط اوكلس نيذلل قيرطلا ريئي ىذلا رينملا حابصملا وهو
 امأ . ميقتسملا طارصلا ىلإ ىده قحلاب كسمت نم لكو . ىلاعتو هناحبس

 ةلالضلا ىف عقو كش الب هنإف هنع دعتباو قحلا قيرط نع فرحنا نم

 ل . لطابلاو
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 0 ىتارعشلا مامإلل

 "ار كح

 ةلاسرل وأ (*) ءاهنقضلا مالكل دلغم تنأو أخيش لمعت نأرذحاو

 هباتك نكي مل نمف . أكاله كلذ ىف نإف . ةيفوصلا خيباشم نم خيش

 . بابلا اذهل حلصيال هبلف

 ًاضوخ مهرثكأ ةمايقلا موي ًايونذ وأ اياطخل سانلا رثكأ نأ مهفي نأ ىغبني امو -

 . لطابلا ىف

 كسفن نم أربتف قحلاب أطبترم نوكت نأ تدرأ نإ : ءاملعلا دحأ لاق دقو

 . كتوقو كلوح نع جرخاو
 هتناحبس هللا نأ : ؛* لطابلاو قحلا نيب ناقرفلا :  ةلاسر ىف ءاج دقلو

 هيبنو « هلزنأ ىذلا هباتكل ًاعابتا مظعأ ناك نمف ٠ هباتكب كلذ نيب ىلاعتو
 لوسرلاو بائكلا عابتا نع دعبأ ناك نمو « ًاناقرف مظعأ ناك هلسرأ ىذلا
 ةدابع مهيلع هيتشا نيذلاك لطابلاب قحلا هيلع هبتشاو ناقرفلا نع دعبأ ناك
 نايبلا تايآو بذاكلا ىبتتملاب قداصلا ىبنلاو ناطيشلا ةدابعب نمحرلا
 . نيباذكلا تاهبشي

 ,١ج ؛ ىلوألا ةلاسرلا . لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم : ةيميت نبا )
 .(35: ص

 : ةلقلا ىف دوجلا « ةثالث لامعألا دسأ ١ : لوقي ثراحلا نب رشب ناكو
 ! « ىجربو فاخي نم دنع ةملكو « ةولخلا ىف عرولاو

 . هريغ هعم قبي مل قحلا رهظ اذإ : ليق دقو
 . ( 54 : ص . ثوغلا نيدم وبأ : دومحم ميلحلا دبع )

 باحصأ مهو . ةيعرشلا مولعلا اوسرد نيذلا ءاملعلا مه : ءاهقصلا 4ةفإ
 . ليلق سانلا ىف ءاملعلاو « ريثك سانلا : ليق دقلو . ىعرش جهنم
 - وف ءامكحلاو « ريثك ءاهقفلاو « ليلق سانلا ىف ءاهققلاو « ريثك ءاملعلاو
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 ىذلا هيقفلا لك هيقفقلا نإ : فلسلا ضعب لاق دقلو . ليلق ءاهقفلا ىف -
 خل

 . هللا ىصاعم ىلع مهثرجيالو « هللا ةمحر نم سانلا سئييال

 ةرهاقلا . كجك ناورم ميدقتو عمج « نينمؤملا ةاصع ماكحأ : ةيميت نبا )

 : ص م6 /ه14١1*+8 ةنس « ىلوألا ةعبطلا « رصمب ةيدوعسلا رآادلا

*17 1 

 بولق مهل ١ : لاقف ء« بلقلا ةفص هقفلا لعج ىلاعتو هناحبس قحلاو

 « اوفرع اولمع املو ءاولمع اوملع املو ءاوملع اوهقف املف . ؛ اهب نوهقفيال

 رثكأو « ةباجإ عرسأ هسفن تناك هقفأ ناك نم لكف « اودتها اوفرع انو

 . نبقيلا رون نم أظح رفوأو « نيدلا ملاعمل ًادايقنا

 ةنس . فرامملا راد : ةرهاقلا . هللا ناحسسس : نافعس ليماك )

 1 ١١ : صءم198*/ه

 ملعلاف . ةبهوم هرخآو « لمع هطسوأو . ملع فوصتلا لوأ : لبق دقلو

 . لمألا ةياغ غلبت ةبهوملاو . بولطملا ىلع نيعي لمعلاو ؛ دارملا نع فشكي

 ءاهقفلا غلبم ةيفوصلا نم غلبي مل نمو . ةيفوص ةياهنلاو ١ ةيهقف ةيادبلاف
 نم هل عقو اميف عجري هنإف ءاوطاحأ امب ًاملع طحي ملو ثيدحلا باحصأو

 . نيملاعلا ىلإ لئاسملا
 . ( 5ال- 551: ص « ةيفوصلا ةفسلفلا : دومحم رداقلا ديع )

 قئاقد ىف مالكلا امأو :  فقوصتلل ًاراصتتنا ىبطاشلا مامإلا لوقيو

 هيف لاقام ىلإ عجرتلف ١ نيرخأتملا ءالؤه دنع لمحجم رمأ هنأل موهغسم

 - : ناينعم مهدنع فوصتلا ظفل هيف عجري ام لصاحو . نومدتتملا



 2 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارئقعلا عدر
 ىتارعشلا مامالل ا

 يبس ين يد

 سيلف رظنلاب لالجلا نم مارجلازيميال ريقف لك ١ لافو

 ادرطو أتم الإ هعروب دادزيالو هعرو كرت نم حبقأ هعروفريقعب

 نم عنتمي نأ اندنع دبعلل ةردقال هنأل اندتع حصيال عرولا نأ ىلع

 . كلكأ هل مسق اذإ مارحلا لكأ

 نم مزليال هنأ ملعف . (*7 عرو ىلإ جاتحيال هل مسقي مل نمو

 رخآلاو . يند قلخ لك نم ررحتلاو ؛ ىنس قلخ لكب قلختلا : امههدحأ -

 الإ . دحاو ىنعمب قيقحتلا ىف امهو « هسفن نع هبرب ءاقبلاو « ءانفلا » هنأ

 . لاخلا همزليال رخآلاو ةيادبلا نع هب ريبعتلا حلصي امهدحأ نأ

 .رخآلا ظفلب امهنع ربعي دقو . لاحلا همزلي ؛ ىئاثلاو

 ىف ىبساحملا اهقاس لاوقأ ةثالث ىلع عرولا ىف سانلا فلتخا : غرولا (*)

 : « بساكملا

 ١ تاياكحلا عيمج نم ردصلا ىف كاحام كرت- .

 ١ - مارحلا نم لالحلا اهيف نيبتي مل اذإ ةهبش لك دنع فوقولا .

 اطع دمحأ رداقلا دبع قيقحت « هللا ىلإ عوجرلاو دصقلا : ىبساحملا )

 ؛م١198 راها ٠*5 ةنس « ىلوألا ةعبطلا « ىبرعلا ثارتلا راد : ةرهاقلا

 ص : 51١(2.

 0 عرولا : ليفق دقو

 : ص٠ عسللا : | ىسوطلا ) . ةفرط

 نااار فالزعب دو يا ورا ليق امك

 2 . هيلإ ةحاحلا تناكامهم



 مس الإ ١ سس ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارقفلاعدد
 ىنارعشلا عامإلل 5

 نع جرخي الو . هلكأ لالحلا ةفرعم نمالو هبائتجا مارحلا ةفرعم

 لوانت نم هئايلوأ ضعب ىمح هللا نكلو . ءايلوألا نم دحأ اذه

 مهدهجب كلذ نأ نورصاقلا نظف ضارتعا هلكأ ىلع عرشللام

 كل مسقام لكو . مهل سيلامب اوهبشتف مهلثم اونوكي نأ اودهجف

 . كاده ىئوتي هللاو . هللا رضغتساو

 . ( 70 : ص . فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةضور قحلم : بيطخلا نبا )
 كرسي نأ وه عرولاو « عرولا ةلاحمأل تمزلتسا ؛ ةبوتلا تقدص اذإف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هيجوتو . ةهبش هيفام لك ناسنإلا

 , عرولاب قلعتي اميف ضافتسم ريثك ٠ ميركلا نآرقلا عم كلذ ىف اقسانئم

 هللا لوسر ثعمس : لاق ريشب نب نامعتلا نع ناخيشلا هجرخأام كلذ نم

 ؛ نيب مارسحلا نإو « نّيِب لالسحلا نإ 3 : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 دقف تاهبشلا ىقتا نمف ٠ سانلا نم ريثك نهملعيال . تاهبتشم امهنببو

 ىعارلاك مارجلا ىف عقو تاهبسثلا ىف عقو نمو . هضرعو هنيدل أربتسا
 الأ ء« ىمح كلم لكل نإو الأ . هيف عقوي نأ كشوي « ىمحلا لوح ىعري
 حلص تحلص اذإ , ةغضم دسحلا يف نإو الآ ؛ همراحم هللا ىمح نإو

 . « بلقلا ىهو الآ « هلك دسحلا دسف تدسف اذإو ءهلك دسجلا

 .( هيلع قفتم ثيدحلا اذه )

 لاق : لاق « هنع ىلاعت هللا ىضر ىباحصلا ىدعسلا ةورع نب ةيطع نعو

 نيقتملا نم نوكي نأ دبعلا غلبيال ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ؟ سأب هب ام ًارذح ؛ هب سأب الام عدي ىتح

 د . ( حيحص نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هاور )
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 نم تظفح : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نب نسحلا هاورام كلذ نمو -

 . ؟ كبيري الام ىلإ كبيري ام عد ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كرتا : هانعم : ىوونلا لاقو . حيحص نسح ثيدح : لاقو ىذمرتلا هاور )

 . ( هيف كشتالام دو هيف كشتام

 متيلصول 3 : لاق هنأ ملسو هلأو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع دنسم ربخ ىفو
 الإ كلذ مكعقن ام راتوألاك اونوكت ىتح متمصو . ايانحلاك اونوكت ىتح
 . ؛ قداص عروب

 ابأ اي : هلوأو ٠ ظفللا ىف فالتخإلا عم هنع ىلاعت هللا ىضر رذ وبأ هاور)

 . ( سانلا دبعأ نكت ًاعرو نك رذ

 . ميركلا نآرقلا هيجوت نيب عمجت ىلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نمو
 ام . ميركلا نآرقلا عم ًاقسانتس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هيجوتو
 ىلص ىبنلا دنع ةيآلا هذه تيلت : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا هاور

 4ايَط ًالالَخ ضرألا ىف امم اولك سائلا اه اي » : ملسو هلآو هيلع هلل
 4 8١١م : ةيآلا : ةرقبلا ةروس »

 نوكأ ىتح ىل عدا » :هللا لوسراي : لاقف صاقو ىبأ نب دعس ماّصف

 « ةوعدلا باجتسم نكت كعطم بطأ دعس اي:لاقف. ةوعدلا باجتسم

 ام هفوج ىف مارحلا ةمقللا فذقيل لجرلا نإ ءهديب دمسحم سفن ىذلاو
 ىلوأ رانلاف ابرلاو تحسلا نم همحل تبن دبع اميأو ء موي نيعبرأ هنم لبقتي

 : لاقت نيلسرملا هب رمأ امب نيئمؤملا رمأ ىلاعتو هناحبس هللا نأو . هب
 2 كم ماع 5 ل 3 راما جا ع - م 3 ورنا ي# # ير سم مع -

 نولمعت امب ينإ احلاص اولمعاو تابيطلا نم اولك لسرلا اهيأ اي»
 ها دك

 5 . ؛ ه1 :ةيآلا : نونمؤملا ةروس » # ميلع
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 لثامي نم دجن نأ ًاقح ردانلا نم نإف . عرولا ىف ًاحضاو ًالئم رشب ناك دقلو -
 .! لالحلا هيرحت ىفارشب

 ىلاعت هللا ىضر لبئح نب دمحأ مامإلا ىلإ رشب تخأ تءاج : ىوري امو

 . رشب تخأ انأ : تلاق ؟ تنأ نم : لاقف ؟ اهعاعش ىف لزغن نأ انل لهف

 . عرولا جرخ مكتيب نم ١ : لاقو , هلوح نم ىككبأ ىتح دمحأ مامإلا ىكبف

 . « ! اهعاعش ىف ىلزغتال
 ريدقتلاو باجعإلا ديدش هنع ىلاعت هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلا ناكو

 نب دمحأ لئس : ركاسع نبا هيوريام كلذ ىفو ء عرولا ىف رسشب ةناكمل

 ىف ملكتأ نأ ىل لحيال ء هللا رفغتسأ انأ : لاقف ءعرولا ىف ةلأسم نع لبنح

 نأ حلصل ًايح ثراحلا نب رسشب ناسك ول « دادسغب ةلغ نم لكآ انأ « عرولا

 . ًاعرو داوسلا ماعط نم الو  دادغب ةلغ نم لكأيال ناك هنإف « هنع بيجي

 . ( 48 : ص « ثراحلا نب رشب : دومحم ميلحلا دبع )

 نوكيالو ؛ ربسعلا نم تمصلاو ٠ تمصلا وه ريسملا : لوقي رشب ناكو

 ىف تكسيو هعضوم ىف ملكتي ملاع لجر الإ . تماصلا نم عروأ ملكتملا

 . هعضوم

 بلقب لعف وأ ؛ لاقم نم لجوزع هللا هرك ام لكل ةبناجملا وه عرولاف
 . ةحراجوأ بلق يف هيلع لجوزع هللا ضرعام عييضتل ةبناجملاو . ةحراجوأ

 ةئس « ىلوألاةعبطلا«نآرقلاةبتكم :ةرهاقلا . تشفحلا
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 ءاسيسلا ىف دبعلا نوكيال ” : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 نوكي ىتح ًالوصو نوكيالو . الوصو نوكي ىتح ًانمؤم ضرألا يفالو
 نوكيالو ءهدبو هناسل نم سانلا ملسي ىتح ًاملسم نوكيالو « ًاملسم

 : ًالماع ملعلاب نوكي ىتح ًاملاع نوكيالو :ًالاع نوكي ىتح ًاملسم

 نوكي ىتح ًادهاز نوكيالو . ًادهاز نوكي ىتح ًالماع ملعلاب نوكيالو

 ىتح ًاعضاونم نوكيالو « ًاعضاوتم نوكي ىتح آسعرو نوكيالو « ًاعرو

 . ؛ مالكلا ىف ًالقاع نوكي ىتح هسفنب ًافراع نوكيالو . هسفنب ًافراع نوكي

 ىف عرولاو ؛ ةلقلا ىف دولا : ةثالث لامعألا دسأ ؛ : لوقي رشب ناكو

 ! ؛ ىجريو فاخي نم دنغ قحلا ةملكو «ةولخلا

 . ( 55 : ص « ثراحلا نب رشب : دومحم ميلحلا دبع )

 . هباوث لجأو هثاريم لجع نمل قيرطلا معن عرولاف

 بهذ املكق هينعيال اميف ركفيال ىكل هبلق ءرملا دهاعسي نأ عرولا لصأو

 . هينعيام ىلإ هدري ىتح هحلاع هينعيالام ىلإ هبلق

 . ( 7١ 7/ : ص « نيلفاغلا هيبنت : ىدنقرمسلا )

 نب ىلع دالوأ نم ًامالغ ىأرف « ةكم ىرصبلا نسحلا لد : تايورملا نمو

 ؛ سانلا ظعي ةبعكلا ىلإ هرهظ دنسأ دق ء هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبأ

 ام : هل لاقف « عرولا : لاقف ؟ نيدلا كالمام : هل لاقو نسحلا هيلع بثوف
 . هنم نسحلا بجعتف . عمطلا : لاقف ؟ نيدلأ ةفآ

 ملسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره وبأ ىورو

 ركشأ نكت اعتق نكو . سانلا دبعأ نكت ًاعرو نك ةريره ابآ اي ١ : لاق هنأ
 نم ةرواجم نسحأو « ًانمؤم نكت كسفنل بحتام سانلل بحأو . سانلا

 - . ؟بلقلا تيم كحضلا ةرثك نإف كحضلا نم لقأو « ًاملسم نكت كرواج
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 هللا ىلص ىبنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر نيصحلا نب نارمع نع نسحلا نعو -

 نكت كيلع تضرتنفا ام دأ ىدبع » : ىلاعت هللا لاق : لاق ملسو هلأو هيلع

 عنقأو « سائلا عروأ نم نكت هنع كتيهن امع هتناو « سانلا دبعأ نم

 . ؛ سانلا ىتغأ نم نكت كتقزرامب

 ًائيش قتي ملو ءىش ةثام ىقنا الجر نأ ول : كرابملا نب هللا دبع لوقيو
 ءىش نع عروتي ملو ءىش ةثام نع عروت ولو , نيقشملا نم نكي مل ًادحاو
 . ًاعرو نكي مل دحاو

 عدن انك ١ : هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمح نيئمؤملا ريمأ لاوقأ نمو

 . « مارحلا ىف عقن نأ ةفاخم لالحلا راشعأ ةعست

 . ىنينعي الام كرت : لاق ؟ كسفن ىف قثوأ كلمع ىأ : نامقل لثس امو

 . نامقل دنع عرولاو ةمكحلا نيب قيثو طابر اذه نأ كاشالو

 امك حدملا نم كناسل ظفحا : لوقيف عرولاو تمصلا نيب ىخركلا طبريو
 . مذلا نم هظفحت

 . ( 151: ص « ١ج « حلا قيرط ىبلاطل ةينغلا : ىناليجلا )

 كرت ىلع ىوقيال ٠ : لوقي ذإ  عرولل دهزلا ةرورض ىطقسلا ىريو
 . 4 تاوهسشلا كرت نم الإ تاهبشلا

 . دهزلا

 نم ةرذ لاقثم فلآ نم ري عرولا نم ةرذ لاقثم : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . ةالصلاو موصلا
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 هبتشأ ام لك . عرولا نم رسيأ ءىش ىشيد ىفام : نيريس نبا هلاقام اذهو <-

 . هتكرت هيلع

 ميلحلا دبع قيقحت « قدصلا باتك ١ هللا ىلإ قيرطلا : زارخلا ديعس وبأ )
 00 ص م1999 /ه15949 ةنسو فراعملا راد : ةرهاقلا . دومحم

 . تافصلا رئابك نم ملس  تاهبشلا رئاغص ىقوت نم : ليق انه نم

 . لبوأت ريغ نم ملعلا دح ىلع فوقولا وه : عرولا : ليق امك

 نأ نم ىلإ بحأ . قحلا ىف ابنَذ نوكأ نآل : حئاصلا فلسلا دحأ لاقو

 . لطابلا ىف ًاسأر نوكأ

 قدصتأ نأ نم ىلإ بحأ ةهبش نم أمهرد درأ نأل : كرابملا نبا لاق كلذل
 . فلأ ةئامتس غلب ىتح فلأ ةئامو فلأ ةئامب

 هنيب لعجي ىتح ناميإلا ةقيقح دبع بيصيال : هنيييع نب نايفس لاق امك
 . هنم هباشتامو مثإلا عدي ىتحو لالحلا نم ازجاح مارحلا نيبو

 هنيب لعجي ىنح ءدحأل لالحلا ملسيال » : نارهم نب نوميم هي قطنام اذهو

 . هجول أهجو عرولا مامأ انعضتو ..ًارونو ءاكذ رجفتت تاملك

 هبيريام كرت ًاعرو دبعلا ناك اذإ : دهازلا ىرمعلا نمحرلا دبع وبأ لاق امك

 . هبيريالام ىلإ

 كيار اذإ ؛ عرولا نم نوهأ ءىشام : هلوقب نانس ىبأ نب ناس ىلديو

 . هعدف ءيش

 - . تاهيشلا دنع فوقولا عرولا ةمالعو ؛ عرولا ىوقتلا ةمالع : ليق دقو
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 ساسأو . عرولا ةدابعلا ساسأ : ؟ ءايلوألا ةركذت ١ : ىف راطعلا انثدحيو -

 فوخلا ةبساحملا ساسأو ؛ سفنلا ةبساحم ىوقنلا ساسأو « ىوقتلا عرولا

 عجري ديعولاو دعولا مهفو , ديعولاو دعولاب ملعلا ىلإ ناعجري ءاجرلاو
 . رابتعالاو ركفلا ىلإ عجري ءازملا ركذتو ٠ ءازجلا ركذت ىلإ

 راد : ةرهاقلا . دومحم ميلحلا دبع ميدقت ٠ هللا قوقحل ةياعرلا : ىبساحملا )

 . ( 4! : ص ,م1941 /ه111 ةنس ؛ فراعملا

 : لاق هنأ قارولا نم ًالقت « هتاقبط ١ ىف ىملسلا هلجسام عم اذه كياشتيو

 . عرولاو دهزلا نم ةيقب هيلعو ىوقتلا نم ءىش ىلإ دبعلا لصيال ١

 تامرحملا كرت دهزلا اولعجف عرولاو دهزلا نيب ءاملعلا نم موق قرف دقو

 . تاحابملا كرت عرولاو

 سوفنلا بادآ ىف قالعألاو رئاخذلا : ىليبشألا ىلهابلا هللا دبع نبا )

 . ( 58 : ص « قالخألا مراكمو

 . عرولا نيدلا لامكو « لامك لمع لكل : نيم اصلا ضعب مالك نمو

 كلامب نوكت نأ : لاقف ءاخسلا نع لثس امدنع ءاغليلا دحأ باجأ دقلو

 . ًاعروتم كريغ لام نعو ًاعربتم

 . ( 18 : ص . نيدلاو ايندلا بدأ : ىرصبلا نسحلا وبأ )

 ماقم لوأو . ةماعلل دهزلا ماقم رخآ وه عرولا : لزانملا بحاص لاقو

 . ديرملل دهزلا

 . ( ١1 : ص . ؟ج « نيكلاسلا جرادم : ةيزوحلا ميق نبا )

 امهم حابملا نم كش هيفام عدت نأ وهو . دهرلا قوف ةبترم عرولاف كلذبو

 5 . هيلإ ةجاحلا تناك
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 مث ء كل سيل امع عروت ؟ هل عروال نم ًأدهاز نوكي فيك : ليسق انه نم -ِ

 . داعم نب ىيحي ىري امبسح كل اميف دهزا

 . ( ؟5 : ص « ةيفوصلا تاقبط : ىملسلا )

 . « مكناميإ ةوالحب بهذي مهلاومأ قيرب

 هرمأت ةعيرشلا : لاقف عرولا ةدقع نع لئس امدنع ءاملعلا دحأ باجأو

 . فلاخيالو عبتيف هاهنتو

 : لوقي ذِإ ىعفاشلا قدص دقلو

 هعرو هريغ بويع نع هلغشأ 9 ًاعرو ًالقاع ناك نإ ءرملا

 هعجو مهلك سانلا عجو نع . هلغشأ ميقسلا ليلعلا امك

 قلعو هعمج « ىعفاشلا ناويد : سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ ء ىعفاشلا )

 . ةعبارلا ةعبطلا ؛ ةثيدحلا مولعلا راد : ثوريب . ىبغزلا ىفيفع دمحم هيلع

 .( 051: ص ما3ال1/ه141 ةنس

 هيف نوكي ىذلا لالحلا ضعب كرتي ىتح بونذلا نم ردح ىلع نوكي ةبوتلا
 . مارحلا ىف عقي نأ ةفاخخم ةهبش

 ةهبش لك نم جوردخلاو ةفرط لك ىف سفنلا ةبساحم : عرولا : ليسق انه نم
 كرتو « ةهبش لك كرت عرولا ١ : مهدأ نب ميهاربإ لاق امك ىرخأ ةرابعبو

 . ؛« كينعيالام

 5 ا و

 . ريمطقلاو ريقنلا ىف هسفانيف هكيرش
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 . ( 15 : ص « ىنسحلا هللا ءامسأ حرش : ىريشقلا ) -

 ىف كلذك هعرو نكلو « بسحف هسفن نيبو ناسنإلا نيب اميف عرولا سيلو
 بلطالو ىوعدالو ةملظم هلبق دحأل نوكيال ىتح قلخلا ملاظم نم ىربتلا

 2 : ص « عمللا : ىسوطلا )

 ىف عرولا » : لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر دينجلا مامإلا نع ىكحي امو

 . هبسثلا ىرحت ىف قيقدت ىلع لدي وهو . « باستكالا ىف هنم دشأ مالكلا

 . ليلقلا الإ كلذ ىلإ هبتنبالو

 : لوقي ذإ .ةزجوم ةملك ةئيه ىلع ةقبقحلا هذه هريبصن ةدوجب عضو دقو

 . « ةفآ مهرثكأ تافآلاب سانلا ملعأ

 . ( 24 : ص «لاوحألاو تاماقملا : ىفطصم دمحم )

 ديقتلا هيلع بجو الإ ةقيقحلا جرد دحأ غلبام لوقيو ء نطابلا ريهطت

 اهب هللا بلاطي مل ةريثك بادايب ابلاطم راصو . اهتقيقحو ةيدوبسلا قوقحب
 . ةريغ

 . ىلاعت هللا ىوسام لك نع عروتت نأ وه . مدقتام ءوض ىلع عرولاف
 رطخام لكف . نيع ةفرط هللا ىف كبلق كشي نأ نسع عروتت نأ : ليق امك

 . كلذ فالخب هللاف كلاب

 . ( :171١ ص « ىلذاشلا نسحلا وبأ : دومحم ميلحلا دبع )

 : ليواقأ ةثالث هيف هباوج ناك ؟ عرول | نع رفعج ايأ ىبساحملا لأس املو
 -ح . تاياكحلا عيمج نم ردصلا ىف كاحام كرت : لوألا لوقلا
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 نم لالحلا اهيف نيبني مل اذإ ةهبش لك دنع فوقولا : ىتاشلا لوقلا
 . مارحلا

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع «يديتلا ردي ءاوراحا كلالا لولا

 هبام ةقاخم هب سأبالام عدت ىتح نيقتملا نم ةقيقح ةقيقح نوكتإل ) : معو

 . 4 سأب

 هنأ رفعج ىبأ نع ًالقن عرولا ىلع مالكلا ىف ىبساحملا ثيدح نم ذخؤيو
 ىف يىيساحملا نيبو هنيب رمثم ليوط ثيدح راد ثيح . دهاز عرو ملاع

 هعروو « ريزغلا هملع ىلع منت تاباجإ هرخآ ىلإ باتكلا لوأ نم بيجي
 . ليثم هل دجوي نأ لق ىذلا هدهزو ٠ ميظعلا

 : لاقف ؟ لجوزع هللا ىلإ دبعلا برقي ءيش ىأ نع ىناليحلا لثس دقلو

 : لكوتلاو ميلستلاو اضرلا هؤاهتناو . عرولا هؤادتباف « ءاهتناو ءادتبا كلذل

 نأو ء ىضروأ بضغ قحلاب الإ دبعلا ملكتي الأ عرولاو اضرلا نيب ةقالعلاف

 . ىلاعت هللا ىضري امب همامتها نوكي

 دهزلا نود ملعلا نم مالكلاب ىفتكا نم 1 : لاق هنأ قارولا ركب ىبأ نعو

 ينتكا نيو + لشلا مالكلاو هقفلا وذ ةزلاب شبك نيو و ىاززت هقفلاو

 . صلخت اهلك رومألا ىف هقفن نمو . قسفت "تيما دولا

 : ءايشأ ةرشع ىف ىدنترمسلا اهاصحأ تامالع عروللو

 «اضعب مكضعب بتغي الو »:ىلاعت هلوقل ةبيغلا نع ناسللا ظفح': اهلوأ
 - . 415 : ةيآلا : تارححلا ةروس )
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 بذكأ هنإف نظلاو مكايإ : : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقلو

 ؛ ثيدحلا

 اونمآ نيِذّلا اَهْيَأ اي 8 : ىلاعت هلوقل ةيرخسلا نع بانتجالا : ثلاثلاو

 4 مهنم اريخ اونوكي نأ ئسع موق نم موق رَخْسي ال
 ١ :ةيآلا : تارححلا ةروس 11١١ .

 اوضْفَي نيِنمْومْلَل لق » : ىلاعت هلوقل مراحملا نع رصبلا ضغ : عبارلاو
 ةيآلا : رونلا ةروس » 4 مهراصبأ نم 80 .

 اوُلدعاَف متلق اَذِإو ظ : ىلاعت هلوقل ناسللا قدص : سماخعلاو 4

 ١ :ةيآلا : ماعنألا ةروس 41١85 .

 ىلاعت هلوقل هسفنب بحعي اليكل هللا ةمعن فرعي نأ ؛ ىسداسلاو :

 نيقداص متنك نإ ناميإلل مكاده نأ مكيلع نمي هللا لب و «
 ١ :ةيآلا : تارجحلا ةروس /ا١ 8 ,

 ىلاعت هلوقل لطابلا ىف هقفنيالو قحلا ىف هلام قفني نأ : عياسلاو :
 اورتقي ملو اوفرسي مل اوققنأ اذإ نيذّلاَو «

 » :ةيآلا : ناقرفلا ةروس /51 1 .

 - . ةعاطلا نم اوعنمي ملو ةيصعملا ىف اوقفني مل ىنعي
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 . 251 : ناقرفلا ةروس + 4 اماوق كلذ نيب تاكو » : ىلاعت هلوقو -
 . الدع ىأ

 رادلا كلت ١) : ىلامت هلوقل ربكلاو ولعلا هسفنل بلطيال نأ : نماشلاو

 « اًداَسَق الو ضْرألا ىف وُ توديِرُي ال نيدلل اَهَعَجَ ةرخآلا
 . ١ 87 :ةيآلا : صصقلا ةروس !

 اهعوكرب اهتاقوأ ىف سمنلا تاولصلا ىلع ةظفاحملا ؛ عساملاو

 ئطسولا ةالّصلاو تاولّصلا ىلع اوظفاح 8 : ىلاعت هلوقل اهدوجسو

 . ؛؟*م: ةيآلا : ةرقبلا ةروس ١ « نيتناَق هلل اوموقو

 اذه نأو » : ىلاعت هلوقل ةعامسجلاو ةنسلا ىلع ةماقتسالا : رشاعلاو
 5 ساه # نا ا 31 و ع ا لا و ع 2

 هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف اميقتسم ىطارص

 . #16 : ةيآلا : ماعنألا ةروس » « نوَقَتَت مكّلعَل هب مكاصو مكلذ

 هتع تنأ ام رح تنأ ؛ : هلوقب هللا ءاطع نبا هيلع هبن زعلا نع أشني عرولاو

 تناك نوكملا تدهش اذإف نوكملا دهشت ملام ناوكألا عم تنأ ١ : لاق امك
 .4 كعم ناوكألا

 ىهتنا .. ١ : لوقي هدجن نيعروتملا نع ىلذاشلا هيكحيام ىلإ انعجر اذإ انلعلو

 ١ هللابو ؛ هلل لمعلاو . للاب لوقلاو . هللا نع هللا نم ذخخألا ىلإ عرولا مهب

 مهتاقوأ مومع ىف مهف . ةسقئافلا ةريصبلاو ؛ ةحضاولا ةنيسبلا ىلع

 - «نوركفتيالو . نودبرب الو : نوراتخبالو ءنوربدتيال مهلاوحأ رئاسو
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 نم هللو هللاب الإ نوكرسحتيالو ء نوشطبيالو « نوعطني الو ؛ نورظنيالو
 . ؛ نوملعي ثيح

 . ةماقتسالاو عرولاب الإ مدتال ىوقتلا نأ ىلذاشلا حضوأ اذكه

 . هتبقاع هركتام باكترا نع سفنلا فك وه : ةببجع نبا هفرعي امك عرولاو

 نب دمحم قيلعت . فوصتلا قئاقح ىلإ فوشتلا جارعم : ةبيجع نبا )
 . ( ٠١ : ص « م1977 ةنس « ىلوألا ةعبطلا : قشمد . ىمشاهلا دمحأ

 . هللا ةعور نم ثدحي امنإ عرولا : ليق دقلو

 : تاجرد هل عرولاو

 . هبورض عيمجب وغللا نع عروتلا وه : ثيدحلا ىف عرولا : ىلوألا ةجردللا
 . الهس سيل ثيدح لك كرتو . لوضفلا تاملك كرت هنإ
 بهذلا ىف هنم دشأ ثيدحلا ىف عرولا :١ ىريشقلا مامإلا لوقي انه نم

 ىوتسم ىف اننأل كلذو « هيف نحن اميف ةميمنلاو ةبيغلا لخدنالو . ةضفلاو
 . بونذلاو ماثآلا ىوتسم ىلإ لزنيال

 نم هفاوتلاب هلاغشنا مدع وهو : بلقلا ىف عرولا :ةيناثلا ةجردلا

 : ىلبشلا هلوقيام ىلإ لصي ىتح بلقلا ىف عرولا ىماستيو  تارطخلا
 . ؛ هللا ىوسام لك ىف عروتت نأ ١

 ىذلا وهو « ميرحتلا لامتحا هيلإ قرطتي امع رذحلا وهو : نيحلاصلا عرو
 نم نوكي نأ دبعلا غلبيال ؛ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لاق

 . « سأب هب ام ًارذح هب سأبالام كرتي ىتح نيقتملا
 -لالحلا راشعأ ةعست عدن اتك١ : هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نبرمع لاقو



 ١ ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلا عدر
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 يس ب ميس
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 . ! مارحلا ىف عقن نأ ةفاخم -

 قلعني اميف ىرحتلا نمضتي وهو : لاعفألا ىف عرولا : ةشلاثلا ةجردلا

 . بيط لالخ نم كلذ نوكي ىتح . سبلملاو « برشملاو ١ لكأملاب

 ام كلذ ىف نورحتي مهيلع ىلاعت هللا ناوضر انفالسأ ناك دقلو

 ريسيتلاو « ةداسبعلا ىف ءافصلاو « بلقلا ىف رونلا نأ كلذو . اوعاطتسا

 برسشملاو ؛ معطملا بيطب ةقالع هل كلذ لك « عدي اميفو ناسنإلا ىتأي اميف

 . كلذ ىلع ثحبي هلك ىمالسإلا وجلاو . سبلملاو

 . ةدساملا تاالماعملاو ايرلاك ءاهقفلا ىوتف

 . تافآلا نع كفنم وهام كرت وهو : نيقيدصلا عرو :ةعبارلا ةجردلا

 ءايقتألا ةيافك : اطش دمحم ديسلا نب ىكملا يركب ديسلا ء ىطايمدلا )

 ةنس ؛ ةيناثلا ةعبطلا « ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد : ةرهاقلا . ءايفصألا جاهنمو

 1١١-١١(. 1: صا ماؤ57 هل

 . نطابلا ىف عروو ؛ رهاظلا ىف عرو : نيهجو ىلع عرولا : لبق امك

 كبلق لخدتال نأ وه : نطابلا عروو . هللالإ كرحنتال نأ : رهاظلا عروف

 . هأوس

 :١5(. ص ع( ؟ج. نيكلاسلا حرادم : ةيزوحجلا ميق نبا )

 لصي مل عرولا نم قيقدلا يف رظني مل نم : ذاعم نب ىبحي لوسقي انه نم
 . ءاطعلا نم ليلحلا ىلإ

 0 (  59: ص : ثوغفلا نيدم وبأ : دومحم ميلحلا دبع )



 ع و ىريبكلا ةيالولا ىوعد نع ارمفلا عدد نع
 تا وس سوا ىتارعشلا مامالل 0

 لوقلاو ميسجتلا دافتعا قلخلا لزتعي نم مزال نم : لاقو

 هداقتعا ناك ولف . اريبك أولع كلذ نع هللا ىلاعت ةهجلاب

 . لازتعالل ةدئاف ىأف . قلخلا لك عم هناحبس قحلا ىأرت احيحص

 قحلت هدتع دوهشال نامزلا اذه ءارضش نم ةثرعلاو ةولخعلا بحاصقف

 عيمج نم ريخ هنأ هسمن ةيؤر ىلع ىنبم هلك كلذ نأ ىلع ناميإالو

 وه امك هنم ريخ قلخلا لك نأ دقتعي ناك ولو  مهتع لزتعي نم

 )١( سنأي ناك لب قلخلا نم دحأ نع لزتعا ام ءارقشلا نأش

 مهب كربتيو مهتسلاجم

 سمن ظحوريكت اهلك مهتلزعو ءالؤه ةولخ نأ ملعفش

 مهدقتعا الو اوزيمنام كلذ الوئو مهسومانل أامايق اهولعج نكلو

 ىتلا مهدلبلرخآ خيش علطي امل مهرادكتو مهملأتو دحأ

 . تانكسلاو تاكرتلا ىف هللا ىرتو الإ نكسنالو كرحتت الأ عروتلاف

 مهعرو ةلمج نم نإف « ليلقلا الإ همهفيال ىذلا صوصخلا عرو اذهو

 مهعامطأ دمت وأ . هريغل بحلاب اوليميوأ : هريغل !ونكسي نأ مهعروت

 عم فوشلا نع مههعرو ؟ مهعرو نمو . هريخو هلضف ريغ ىف عمطلاب
 عم فقوقولا نع مهعروو . بابرألاو دادنألا علخو . بابسألاو طئاسولا

 امك تايلحتلا راونأ ىلإ نوكسلاو « تاعاطلا ىلع دامتعالاو : تاداعلا

 . ءافص ةرخآلا نعو ءافو ايندلا نع اوعروت

 )١( ةحضاو ريغ : لصألا ىف .



 _-_ ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارّقُملا عدر
 يسم باب مص - ىئارعشلا مامإلل

 مهبولقب اوبلقنا مهلك مهدجيف مهناسحإ لجأل اهيلإ نوددرتي

 داقتعا رثكو كلذيب حرف ةدمالثلل ريخلا هدصف ناك ولف . هنع

 عضوو ةنؤملا هافك هنأل هيلع وه نقلت امبيرو هيف ةذمالتلا

 لخد ناصزلا اذه ىف أخ يش لمع نم لك نأل هقنع ىف مهلا

 اهيلع عمتجي ىتلا ةمقللا لجأل ةئهادصو ءاير لك هيلع

 . هتذمالت

 ىوه بحاص خيشلا نوك : « راونألا ,: ةلاسر ىف انركذ دقو

 مهسومن ىوه فلاخي امب مهرمأ ول هنأل هتذمالت ترثك سمن ظحو

 هعم نوفوطي نونئيعم ةعامج هل خيش لك راصف ليلق الإ هعبتام

 نوئيجيف فاوطلا نع ةنسلا كلت ىف خيشلا فلخت امبرو دالبلا

 خيشلا ىديساي مكراظتنا ىف مهلك دالبلا لهأ هل نولوقيو هيلإ
 . هيلق نووقيف

 ىف هعم نولكآلا مه امثإ هنورظتتني نيذلا نكل لئاقلا قدصو

 ةعبس ليقثلا جارخلا نزو ىذلا حالغلا امأ تاعانصلاو مئالولا

 . اهيلإ' '' لحريل ادلب هث فرعي ملو كلذ دعب هعرز فاهو هلاثمأ

 لكأي هبحيو نحطي دحاو لك فيلاعم ءىجمب حرفي فيك

 . مهتمعت هنارشك عم هدالوأ هدتنعام

 )١( ةسومطم : لصألا ىف .



 مسسا باب ع  ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ؛رمفلاعدر

 3 000 ىتارعشلا مامإلل -

5 5 . 3 #* 1 5 57 . 

 خيشلا ىدنيس لكأب (*! ةكرب كل لصح مهنيضي نمل لوقيو

 .كادنع

 . ةكربلاب ءاعدلا وه كيربتلاو « ةدايزلاو ءامنلا نع ةكربلا ربعت : ةكربلا (*)

 : لاقي نأ نكمب امك . كيلعو كيفو كل هللا كراي : لاقي نأ نكميو

 . هللا ككراي

 ىناعمب اهلكو ميركلا نآرقلا ىف قاقتشا نم رثكأ اهتاقتشمو ةكربلا ظفلل
 سانلل عفنلاو دالوألاو تاوقألاو تارمثلا ىف ةكرابملاو معنلاو ريثكلا ريخلا

 « اهيف كرابو اهقوف نم ىساور اهيف لعجو # : ىلاعت لاقف
 43٠١. :ةيآلا: تلصف ةروس»

 مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب ئرسأ ىذا ناحبس # : ىلاعت لاقو

 [ ١ : ةيآلا : ءارسالا ةوس ١ 4 هلوح انكراب ىذْلا اصقألا دجسملا ىلإ
 . مهتاوقأ ىف مهل انكراب ىأ

 : تافاصلا ةروس ١ 4# قاحسإ ئلعو هيلع انكرابو © : ىلاعت لاقو

 . ةرخآلاو ايندلا ىف ريخلاو ةكربلا هنباو هللا هحنم ىأ . 2 “١١7 : ةيآلا

 < اهلوح نمو رانلا ىف نم كروب نأ ىدون اهءاج اًمَلف » : ىناعت لاقو
 . ١ 8 ةيآلا : لمنلا ةروس »

 . ىسومو ةكئالملا مهو اهلوح نمو رانلا ناكم ىف كروب : اهانعمو

 ,تاكرب مهيلع انحتفل اوقثاو اونمآ ئرقلا لهأ نأ لَو ١ : ىلاعت لاقو
 . 295 : ةيآلا : فارعألا ةروس » 4 ضرأألاو ءامسلا نم

 تح نمألاو . قازرألا نيمأتو تافأآلا نم ةمالسلا : ةيأآلا ىنعمو
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 . خلا ... رطملاو ءاذغلاو ةنيكسلاو -
 007-0 ع ساما سا # ماعم مادام مع 007 3 0 3

 نمم ممأ ىلعو كيلع تاكربو انم مالسب طبها إ» : ىلاعت لاقو

 هللا ةكربب انمآ كتنيفسب طيها حوناي ىأ. « 44 ةيآلا : دوه ةروس » 4 عم

 ىف مهلانيو ايندلاب نوعتستسي رخآآلا يضعبلاو . ناسميإلا ةكرب مهضعب
 . ميلأ باذع ةرخآلا

 ديمح نإ تيِبْلا لهأ مكياع هتاكربو هللا تمحو 9 : ىلاعت لاقو
 م 08

 . 4 ا/ : ةيآلا : دوه ةروس ١ # ديجم

 سيلف ةوبنلا تيب لهأل اهحنمب ىتلا ةريثكلا همعنو لجو رع هللا ةمحر كلت

 . مهريغل ىدهي أل ام مهل بهي نأ بيجعب
 نم اس ماوس 5 ل 2 هي لاا سر ط صعلام 0 5 ماض م

 4« هيدي نيب ىذلا قدصم كرابم هانلرتا باتك اذهو 9» : ىلاعن لاقو
 ىلإ قاب ريخلا ريثك باتكلا اذه نأ ىأ .؛ 47 : ةيآلا : ماعنألا ةروس »

 ىدهو اكرابم َةّبب ىذّلُل ساثلل عضو تيب لوأ ثِإ 8 : ىلاعت لاقو

 سانلا ةياده ناكم وه ذإ ًاكرابم هللا هلعج تارمثلاو تاريخا ريثك وهو
 . ةدلعلا ىف هلإ هاحالاو جخاو

 ةالّصلاب ىناصوأو تنك ام ني اكَراَبم ىنلعجو 9 : ىلاعت لاقو

 ريخلل املعم اكرابم ىنلعج ىأ. ا ١“ : ةيآلا : ما ةاكرلاو

 5 سانلل اعفان



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقعلا عدد
 يتارعشلا مامزلل دل

 مس

 كلذ انحضوأ امك . هللا لهأ قيرط جايس نع جراخ مالك اذهف

 هسمن ىري نأ دبعلا لامعأ نسحأ + لاقو )١(. , نازيملا ,: باتك ىف

 . لمأتف هدنع ىوعدال كدئتتيح ريصي كئاف أايساف هبلقو أيصاع

 . ماودلا ىلع مهّمّصو هنأل هنلا لهأ هيلع جرد ام اذهو

 « ةئوتيز ةكرابم ةرجش نم دقوي يرد بكوك اهنأك »8 : ىلاعت لاقو - 2 0 0 ةرق تعا ل
 . 8 ٠" : ةيآلا : روئنلا ةروس »

 . نوتيزلا ةرجش ىهو الأ عقوملاو ةبرتلا ةبيط تاكربلا ةريثك ةرجش ىهو

 ةيرصملا بتكلا رادب دجوي ىنارعشلا باهولا دبع مامولل طوطخملا اذه ()

 : ىلاتلا نايبلا تحن

 ! نيدهنجلا ةمئآلا لاوقأ عبمجل ةلخدملا ةينارعشلا نازبملا

 نيدهتسلل ةمثألا لاوتأ عبمجل ةلخدملا ةينارعشلا نازملا

 نيدهتجملا ةمثالا لاوقأ عيمجل ةلدملا ةيلارعشلا ناريملا

 نيدهتجلا ةمئالا لاونأ عيمجل ةلشدملا ةينارعشلا نازيكا

 ' نيدهنجلل ةمئآلا لاوقأ عبمجل ةلخدملا ةيئارعشلا نازبملا

 نيدهتجلل ةمئألا لاوتأ عيمجل ةلخدملا ةينارعشلا ناربلا

 نيدهتجلا ةمئألا لاوقأ عيمجل ةلخسدملا ةينارعشلا نازيملا

 | نيدهتجلا ةمئآلا لاوقآ عبمجل ةلخسدملا ةيئارعشلا نازبملا

 ظ نيدهنجلل ةمئالا لاوقأ عيممل ةلخدملا ةيئارعشلا نآزيملا

 نيدهتجلا ةمئألا لاوقأ عيمجل ةلخدلا ةيلارعشلا نازيلا

 ظ نيدهتجلا ةمئألا لاوقأ عيمجل ةلخدكا ةيئارعشلا نازبملا

 ؛ نيدهنجلا ةمئالا لاوقأ عيمملل ةلخدملا ةبنارعشلا نازيملا
 نيدهنجلل ةمئآلا لاوقأ عيمملل ةلفسدملا ةينارعسشلا نارا

 نيدهتجملا ةمثألا لاوقأ عيمجل ةلخدلا ةتارعشلا نازبلا

 ىفنحلا ىلع نب دعحأ نب باهولا ديع

 ىفثخلا ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع

 ىقتحلا ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع

 ىفنحلا ىله نب دمحأ ني باهولا دبع
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 ىقنبللا ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع

 ىقتحلا ىلع نب دمحا نب باهولا ديع
 ىقتحلا ىلع نب دمحأ نب باهولا ديع

 ىقنحلا ىلع نب دمسأ نب باهولا دبع

 يايا ىلع ني دمتسأ نب باهولا دبع

 يضحلا ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع
 ىقتحلا ىلع نب دمعلأ نب باعولا دبع
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 َح ىربكلا هيالولا ىوعد نع ارفصلا عدر

 ىتارعشلا مامإلل

 برقأ هنلاف قيقر هبلقو عيطم وهو ةئنسح هلاوحأ ىري نم امأ

 . ديرولا ليح نم هيلإ
 .4)2 َنوُمَلعَي ال ثْيَح نم مهجردتسنس » ىلاعت لاق

 فاصوأل بلاط تنأو نينمؤملا نم نوكت نأ بلطت فيك: لاقو
 فرشأ ىلع ىشملاو ةعيفرلا ةداجسلا ىلع ةالصلا نم نيربكتملا
 دنع تلق دجسملا تلخد اميرو ةتوسائلاب دجاسملا نم عّضبلا

 ؟ ةداجسلا نيأ : ةالصلا

 ةداجسيإل ترعش ام يئاعت هللا ةرضح لهأ نم تنك ولف

 ةماخفلاو ؟!ربكتلاب ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا تراصف ةتوسانبالو

 . 4غ : ةيآلا : ملقلا ةروس ()

 ءرشبلا اهنم ملسيال ىتلا ةيسفنلا تافآلا نم ةفآ ربكتلا وأ ربكلا : ربكتلا (*)
 باب وهو « ءاملعلا نم ريثك ةفآ ربكلاو . ىفخلا ربكلا هعاونأ أوسأ نكل
 نمألاو ةحارلا هيف نأ ناسنإلا روصتي ىذلا لخدملاو . تالالضلاو دسافملا
 ربكأو « ءايرلاو قافنلاو بذكلا ليبسو « هللا نع دعبلا ليلد هنأ فرعبالو
 ءرملل نسحي ناطيشلاو ؛ لاخ بلقلاو « عضاوتلاب رهاظنلا ربكلا تايرغم
 . هدئاكم لئابح ىف هعقويل هلمع ءوس

 .ةتقؤم تاذلمو ؛ ةعادخ رهاظمب ايندلا هكلتمت دق ىرهاظلا ربكملاف
 « هسفن فرعيو . هرمأ حصني نأو اهنع رفني نأ نكمي « ةرباع تاوهشو

 كرتيف ةقداصلا ةحيصنلاب وأ . ملعلا قيرط نع كلذو هيغ نع عجريو
 كلذ لك نأ فرعيو « ءايرلاو بذاكلا حدملا رجهيو ؛ قاشنلاو ةنهادملا
 -ِ . لالضلا وأ نارسخلاا ىلإ لإ دوقيال



 سس غو ىربخلا ةيالولا ىوعد نع ارمخملا عدر 0
 - 0--كككءءآءآج ينارعشلا مامإلل -

 عضوو ةبذعلا ءاخرإو ةقيقرلا هةمامعلاو ءاضيبلا ةيجلاو ىوعدلاو

 . نيقهانملا فاصوأ نم كلذ هبشو قوطلا ىف سأرلا

 ىرهاظلا ربكتملا سكع وهف « ًاشحف مظعأ هنإف . ىفخلا ربكلا بحاص امأ -

 فقوخلا هثيدحو « ءاجرلا همالكو « ءايحلا هرهاظو ؛ عضاوتلا هرهظم « ًامامت

 سفنلا للعيو ؛ ىفخي ام ريغ رهظبق لفاحملا ىف هتاوخإ عم عمتجي ء هللا نم

 ؛ هللا نم ةبهرلاو ةيشخلا نيرضاحلا ىف ًاقافن ثبيو . ىوقدلاو عرولاب
 زعأو ًاهاج هنم لقأ وه نم مدسقيو . سانلا نم دعقسم ىندأ ىف سلجيف

 نم ءاعدلا بلطيو ٠ عضاوتلاب بقلي ىتح هنم موقلا راغص عفريو ءًأماقم

 بلاط هنأب هريغ مهويو . ىوقتلاو حالصلاب تعني ىتح سانلا ءارقف

 ًابذك ةالصلاب كلذ نرقيو .اهيفامو ايندلا بلاطم نع ًاديعب .ةرخآلا

 مئاغملا ىف ًاعمط ىلاعت هلل للذتلابو « ًاءايرو ًاقافن ناسحإلابو ءًاعادخو

 . ةيويئدلا بساكملاو

 صيرحلا « ءالعتسالاو ناودعلا ءافخإبربجتملا ء عضاوتلا راهظإب ربكتملا وهف

 . مهنع ديعب هبلقو سانلا ةماع ىلإ برقتملا  نطبي ام ريغ رهظي نأ ىلع
 ةضهنلا راد : ةرهاقلا . مالسإلا ىف عضاوتلا : دواد دمحم ىرابلا دبع )

 :"1١59-١84(., صءم 7٠١1 ها 571 ةنس « ىلوألا ةعبطلا « قرشلا

 . بولقلا نم ربكلا جارخإ نم رسيأ ربإلاب لابحلا حلفل : ليق دقلو

 مهسابل ىف عضاوتلا اولعج ًاماوقأ نإ : هنع ىلاعت هللا ىضر نسحلا لاقو

 هتعردمب ًاربك دشأ مهدحأل هللاو فوصلا عرادم اوسبلو مهبولق ىف ربكلاو

 . هتفرطمب فرطملا بحاصو هريرسب ريرسلا بحاص نم

 ىنكلو ربكتمب تسل : لاقف . ربكتم كنإ : ىرصبلا نسحلل لجر لاق

 2 . ( 86 : ص « نيترجسهلا قيرط : ةيزوجلا ميق نبا ) : زيزع



 1 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقعلا عدر ندب حصص
 ىتارعشلا ماماللل
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 4 نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو» : ىلاعت قحلا لوق أرقو -
 . « 8 : ةيألا : نوققانملا ةروس !

 لهجلاب ًالتما دق بلق نم ىغبلاو بجعلا راثآ نم رثأ ربكلا : ليق دمقو
 « رش سانلا ىلإ هرظنف تقملا هيلع لزنو ةيدوبعلا هنم تلحرت . ملظلاو

 . رتخبتي مهنبب هيشمو

 : طيقس الإ رختفاالو « عيضو الإ ربكتام : لوقي ىنالوخلا ملسم وبأ ناكو

 . لصألا ءىند الإ لطابلاب بصعنتالو

 قح ريغب ربكت نم : لاق امدنع ةنييع نب نايفس هيلإ بهذام اذه دكؤيو
 . قحب ًالذ كلذ هئروأ قح ريغب أّرع بستكا نمو ٠ نآرقلا ىف مهفلا مرح

 . ( 73/751: ص « مالسإلا ىف عضاوتلا : دواد دمحم ىرابلا دبع )

 نم ربكتملا هلا حرخيال : لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر مصألا متاح ناكو

 لبق هرذقو هلوب ىف غرمتيو هناريجو همدخ لذرأ نم ناوهلا هيري ىتح ايندلا

 . توما

 ربكتلا نيع وه ريقفلا ريقحت : ىبشحتلا بارت وبأ ةلاقمب انركذي لوقلا اذهو

 , بالكلا قالخأ نم ءارقفلا ىحح ىف عوقولا كلذكو

 هلامب كيلع ريكت نم ىلع ربكتلا : لوقي هللا همحر ذاعم نب ىبحي ناكو
 . لجوزع هلل عضاوت

 سرغيو , مسيركلا قلخلا عم ىفانتي امم سانلا ىلع ىلاعتلاو ربكلا ناك املو

 مالسإلا نش « تالص نم لصوي نأ هب هللا رمأ ام عطقيو « ةوادعلاو ةقرفلا

 . بولقلاو سوفنلا هنم رهطيل , ءاوعش ًابرح هيلع

 - ًاريك ساتلا نع ضرعملا ؛ رتخيتملا لاتخملا ضغبي ىلاعتو هناحبس هللاف



 بسس بوب مسلسل ا ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارمملا عدر ع
 ىتارعشل ا مامإلل
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 « احرم ضرألا ىف شمت الو سانلل كد رعصت الو 8# : ىلاعت لاق -

 ١ ةيآلا : نامقل ةروس :11١8.
 سو 8# يام ري . ”كماع ,

 # روخف لاتخم لك بحي ال هللا نإ :  ىلاعت لاقو

 . ؟148 :ةبآلا : نامقل ةروس »

 . ةدشب ضرألا أطي لخأف . هتيشم ىف لاتخاو . هسفنب ءرملا بجعأ امهمو

 لابجلا غلبي نلو ء ضرألا قرخي نل وهف ١ سائلا ىلع ًالواطت هسأر عفريو

 . الوط

 نلو ضرألا قرخت نل كنإ احرم ضرألا ىف شمت الو » : ىلاعت لاق
 راسا سل ها اس هم

 . 1537 : ةيآلا : ءارسإلا ةروس ٠ 4 الوط لابجلا غلبت

 دراطي نآ مالسإلا دارآف . عيفرلا هيسمحو « ىلاعلا هبسنب ءرملا ىلاعتي دقو

 تراثآو , داقحألا تئروأ ىتلا ةيبصعلا هذه ىلع ىضقيو . ةيلهاجلا هذه

 . ًاليوط ًانمز بورحلا تلعشأو « نئفلا

 هاجلا وأ : لاملا وأ ؛ لمعلا وأ . ملعلا هليضفب هريغ ىلع زيمتم هنأ ىري ربكتملاو

 , ةرهاظلا معنلا نم كلذ ريغ وأ ء«لامجلا وأ ءةوقلا وأ ء حالصلا وأ ؛

 ء هريغ ةحيصن ىلإ تافتلالا مدعو . هسفن حالصإ نع كلذ هفرصيف

 . ىقرلاو مدقتلا نع هطاشن لطعتي كلذبو

 مئهج هبسحف مّثإلاب ةّرعلا ِهْنَدَحَأ هللا ىّنا هَل ليق اَذِإَو » : ىلاعت لاق

 . 1785 : ةيآلا : ةرقبلا ةروس » « داهملا سئبلو

 - ىف ةمئاقلا هئايا مهف نع هللا مهفرصي نأ نوربكتملا هب ىزاجي ام ربكأو



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارمعلا عدو

 ىتارعشلا ماملل نو
 تدع 1
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 . مهسفنأ ىفو قافآلا _

 ريْغِب ضرألا ىف َنوُرُبَكَي نيذّلا ىتايآ نع فرصأس إف : ىلاسعت لاق
 ال دّشرلا ليبس اوري نإو اهب اونمؤي أل ةيآ لك اوري نإو حلا
 4 اليبس هوذخَتي ىغْلا ليبس اوري نإو اليبس هوُذْحَت

 . 2145 : ةيآلا : فارعألا ةروس ١ ش 1 ْ

 . عزانم اهيف هعزاني نأ ىغبنبال ءهدحو هللاب ةصتخم ةفص ءايربكلاو

 لاق : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا همحر ةريره ىبأ نع

 امهنم ًادحاو ىنعزان نمف ء ىرازإ ةمظعلاو ١ يئادر ءايربكلا ١) : ىلاعت هلل

 . ( هنئس ىف دواد وبأو ؛ هحيحص ىف ملسم هاور ) . « رانلا ىف هتفذق

 سانلا ءاردزا ىف لثمتي امك . هعفدو قحلا در ىف ربكلا لثمتي ام رثكأو

 . مهراقتحاو

 هللا لوسر نأ « هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نع ىذمرقلاو ملسم ىور
 ةرذ لاقثم هبلق ىف ناك نم ةنحجلا لخديال » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ًانسح هبوث نوكي نأ بحي لجرلا نإ : هللا لوسراي لجر لاقف ربك نم
 رطب ربكلا ءلامحلا بحي ليمج هللا نإ : ملسو هلأو هيلع هللا ىلص لاق ؟

 . سانلا طمغو قحلا

 .. فصولا دوهش آلإ ف صولا نع كجرخيال : هللا ءاطع نبا لاق انه نم
 نم كسسقن فصو ىأ .. فصولا نع ملسملا اهيأ كجرخيال : دوصقملاو

 . كبر فصو هوهش ىأ .. فصولا دوهشألإ . بجعلا و ربكلا لثم
 . ىلاعت هتمظع دوهشك

 فصولاو . ديعلا فصو وه هللا ءاطع نبا لاق امك ًالوأ روكذملا فصولاف
 - هسفن تافص نم دبعلل جورخالف . برلا فصو وه ًايناث روكذملا



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقغلا عدد
 ىنارعشلا مامؤلت 0
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 دهش نمو « ربك هب قبي مل قحلا ءايربك دهش نمف ءهبر تافصل هدوهشي الإ -

 هبرب ىقبيف + ةردق هل قبت مل هتردق دهش نمو « ىنغ هل قبي مل هانغ
 . هسفن نع ربخ هل قبي مل هبر فاصوأ دهش نم نإف « هسفنبال

 : ص « ؟ج « العلا وبأ ىفطصم دمحم حرشب ءمكحلا : هللا ءاطع نبا )

175 2., 

 دوهش الإ كسفن نم ةوقلاو ةردقلا دوهش نع ناسنإلا اهيأ كجرخبالف

 هاثغ دوهش الإ كل ىتغلا دوهش نع كجحرخيالو .هتوقو ىلاعت هللا ةردق

 ءهالع لج هتزع دوهش الإ كسفنل ةزعلا دوهش نع كجرخيالو « هالع لج

 ةدارإلا هل تققمحت ىذلا ديعسلاو . كسفنبال فصو لك ىف كبرب ىقبسف

 ةايحلا قرافي نأ لبق ىلاعنو كرابت هالوم ةاضرم ىف دجيو « كلذ ربدتي هبرل

 ءىش لك ىلع وهو كلملا هديب ىذّلا كَرابت » : هناحبس هلوق لمأتيو
 عاش مس ه_اما وه مه 5# رركوم خا كارم مام عصاه عاصمه عه عا مم 8 ب

 المع نسحأ مكيأ مكولبيل ةايحلاو توملا قلخ ىذلا (© ريدق

 . ١-47 ناتيآلا : كلملا ةروس  «روفغلا زيزعْلا وهو
 ىف الإ هللا فرعيال ناك نإ . ًاقح ربكتملا وهق عضاوتلا هسفنل ىعدا نم امأ

 هتمدخ ىف نوكتل ايندلا هل هللا يلخ . هسفن دبعي امنإو هدبعيال وهف ةمعنلا

 نوكي نأ هسفنل دارأو اكلم لجوزع قحلا هدارأ . اهتمدخ ىلإ لوحتف

 . ًاكولمج

 هنوريو ًاراغص سانلا ىري لبج ةمق ىلع فققاولاك ربكنملا : ليق دقو

 بجعيو ةيهلإلا تافصلا نم ةفص هنأ انلوق ىضام ىف انحضوأ امك ربكتلاف
 - .اهنم علخني نأ ءرملا ىلع



  ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفعلا عدر
 ىنارعشلا مامزلك ا

 ىذا دع
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 : نيلقنلا اوبأ هب هللا ىصع بنذ لوآ نأ ددصلا اذه ىف حضون نأ ىغسنيو 2

 . هيلإ لآ أم ىلإ هرمآ لاف . نيعللا سيلبإ بنذ ربكلا ناكف . صرحلاو ربكلا
 . ةوهشلاو صرحلا نم ناك : مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع مدأ بنذو

 ردقلاب جاجتحالا ىلع هلمح سيلبإ بنذو « ةياذهلاو ةبوتلا هتبقاع ناكف

 . رارصإلاو

 . راقغتسالاو هب فارتعالاو ؛ هسفن ىلإ هتفاضإ هل بجوأ مدآ بنذو

 مهخيش عم : رادقألاب جاجتحالاو 3 رارصأإلاو ريكلا لسهأف

 نويئاتلا نورفغتسملا : ةوهشلا لهأو . سيلسإ رانلا ىلإ مهدئاقو

 مدآ مهيبأ عم : ردقلاب اهيلع نوجتحيال نيذلا « سونذلاب نوفرتعم لا

 . ةنجلا ىف

 : لوقي هللا همحر ةيمين نبا مالسإلا خيش تعمس : ةيزوجلا ميق نبا لوقيو

 كرشملاو ؛ ىلاعت هللا ةدابع نع ربكتي ربكتملا نإف ٠ كرشلا نم رشأ ربكتلا

 . هريغو هللا دبعي

 . نيربكتملا راد رانلا هللا لعج كلذلو

 ىَوْتُم سئبف اهيف نيدلاخ منهج باوبأ اولخدا ليق » : ىلاعت لاق
 . 29/7 : ةيآلا : رمزلا ةروس ٠ 4 نيربكتملا

 ىوثم سئبف اهيف نيدلاخ منهج باوبأ اولخدا » : ىلاعت لاقو
 . 20/5 : ةيآلا : رفاغ ةروس » < نيربكتملا

 ىَوْيَم سّئبف اهيف نيدلاخ منهج باوبأ اولخدا ل : ىلاعت لاقو

 _َ . « 78 : ةيآلا : لحتلا ةروس » 4 نيربكتملا
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 4 نيربكتملل ىوثم منهج ىف سيلأ » : ىلاعت لاقو -
 .1 59: ةيآلا : رمزلا ةروس »

 . مهبولق ىلع هللا عبطي نيذلا مه ربجتلاو ربكلا لهأ نإ أريخأو

 4 رابج رّبكتم بلق لك ىلع هللا عبطي كِلَذك » : ىلاعت لاق
 . ؛ ”ه :ةيآلا : رفاغ ةروس »

 هبلق ىف ناك نم ةنجلا لخديال ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 . ( هحيحص ىف ملسم هاور ) . « ربك نم ةرذ لاقثم

 هب كرشي نأ رفغي ال هللا ْنِإ » : ىلاعت لاقو

 .؟ 48 : ةيآلا : ءاسنلا ةروس »

 . كرشلا نم مظعأ وه ىذلا ربكلا رفغبال ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع ًاهيبنت

 هتاذ حلل دايقنالا نع ربكت نم كلذكف .. هعفر هلل عضاوت نم : نأ امكو

 ءاجولو قحلل دايقنالا نع ربكت نمو ءهرقحو « هرغصو ء هعضوو هللا هلذأ

 وه هللا نإف . هللا ىلع هريكت امنإف  هيداعي وأ هضغبي نم وأ« ريغص دي ىلع

 دبعلا هدر اذإف . هلو هنم قحلاو ء قح هتفصو : قح هئيدو . قح همالكو . قحلا

 . هيلع ريكتو هللا ىلع در امئإف ؛ هلوبق نع ربكتو

 رطب ربكلا » : لاقف . رك اولا د و اج 30

 كا 0 مس يي خلا

00 ٍ 



 1 ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلا عدر
 ىتارعشلا مامإلل انيك

 بضغلاو هديس نم نارجهلا لاط أقبآ دبع تيأر له ىرمعلتو

 بلجو هداجس شرغب (') هرمأ له هيدي نيب فوقولل ىعد مث هيلع

 نم اذه نإف . كلذ لمأتف  هديس طاسب ىلع اهب ىشمي هتوسان

 هللا ىلإ ايعاد هبحاص نوكي فيكف نيبوجحلملا نيلفاغلا لاعفأ

 راثآ ءاضتقا نمرذحاو كن ذ ملعاف . هباب قدرط فرعيال وهو ىلاعت

 نمالإ كب نوكلسيال مهنإف ةخيشلملاب نامزلا اذه ىف نيرهاظتملا

 الف . راونألا بهذت ةلاهجلا لهأو راكنإلا لهأ ةسلاجم نأ حضون كلذل -

 نأل كلّدو ء طوبهلا ثروي ربكتلا نأآل دحأ ىلع دحأ ربكتي الأ ىفسني
 بيسب نوكي كلذو . ريغلا راقتحاو « سفنلا نأش ميظعت ربكلا

 وأ . ملعلا وأ . لاملا وأ . بسنلا ىف امإ « هنود وه نم ىلع عفرستلا

 . ةيقوصلا تاقبط : ىملسلا نمحرلا دبع وبأ ) . كلذ ريغ وأ « ةدابعلا

 . 155: ص

 ميظعتلا ةبحمو ؛ رخفلاو لايتخالاو . هيلع ربكتي نمت ةفئنألا ربكتلا ةمالعو

 . عضاوتلا نم ءارقفلل عضاوتلاو ءاينغألا ىلع ربكتلا : كرابملا نبأ لاقو

 لازيال ا : هنع ىلاعت هللا ىضر عوكألا نب ةملس نع ًاعوفرم ىذمرتلا عماج ىفو

 . ؛ مهباصأام هبيصيف . نيرابحلا ناويد ىف بتكي ىتح هسفنب بهذي لجرلا
 ىف ةزمسهلا لافغإ طوطخملا اذه ىق حضاولاو . ةحضاو ريغ : لصألا ىف ()

 عيصج ىف ظوحلم رمأ ةزمهلا لافغإ نأ كشالو . اهتاملك عيمج

 ىف اهاندجو ةظحالملا هذه كلذكو . ينارعسفلا مامإلا تاطوطخس
 . ىرخأ تاطوطخم



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارضعلاعدر
 ىئارعشلا مامألل

 د داخا صصص

 (*! همي نأ هللا لأسن دهاشموه امك هللا عم بدألا ةلقو تقملا قيرط

 . هب هيلع معنأ ىأ : اذكي هيلع نم : ةةنملا ()

 . ةينأرقلا مالعألاو ظافلألا سوماق : ميهاربإ ليعامسإ دمحم )

 .( ”57” : ص

 هلوق ىف ىنسعملا اذه درو دقلو . عدس حاج هاني نسعي تلاوات

 نم الوسَر مهيف تعب ْذِإ َنيبمْؤَمْلا ىلع ِهّللا نم دَقَل ) : ا
 . :4١55 ةيآلا : نارمع لآ ةروس : 4 مهسفنأ

 « اننيب نم مهيلع هللا نم ءالّوَهَأ » : ىلاعت لاقو

 ؛ ه1" : ةيآلا : ماعنألا ةروس ٠

 « اني فسخ انيلع هللا نم نأ الولف : ىلاعت لاقو
 . ؟ 81 :ةيآلا : صصقلا ةروس »

 .« 30 :ةيآلا :هط ةروس ١ 4 ئرْخأ ةرم كيلع اننم دَقَلَو » :ىلاعت لاقو

 . ةينامحر هحنمو « ةيهلإ ةيطعو ٠ ةبنابر ةنمو ىهلإ ماعنإ وهف

 4 هداّبع نم ءاَشَي نم لع نمي هللا نكَلو » : ىلاعت هلوق ىف كلذكو
 ! ١١ :ةيآلا : ميهاربإ ةروس »

 - ع . ( 5 'ةيآلا : رثدملا ةروس » « رئكتست ننمت الو » : ىلاعت لاقو



 مسح ائكربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقملا عدر
 ىئارعشلا مامإلل
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 . « 77: ةيآلا:ءارعشلا ةوس ١ 4 ىلع اهنمت ةمعن كلتو# : ىلاعت لاقو
 ممم هل امم 000005 0 مدعو وع جم همس ع يك م

 مكمالسإ ىلع اونمت آل لق اوملسأ نأ كيلع نونمي # : ىلاعت لاقو
 5 57 7” مم مه جض "يعام ارث 8 < 5

 « تاميإلل مكاده نأ مكيلع نمي هللا لب

 .١1١ا/ :ةيآلا : تارحجلا ةروس »

 « باسح ريغب كسمأ وأ ننماق انؤاطع !ذه » : ىلاعت لاقو

 ل "9 :ةيآلا : ص ةروس »

 موه امس نام عا 7# ”يضعم  مهص قمم 2 مار ميل م 5

 « ئولسلاو نملا مكيلع انلزنأو مامغلا مكيلع انللظو » : ىلاعت لاقو

 . 4 1١١ ' ةيآلا : فارعألا ةروسو ء ©ا/: ةيآلا : ةرقبلا ةروس »

 رمثأ , ةعاطلاو صالخإلاب دهتجا اذإ قداصلا ديرملا نأ حضون انه نم

 ًاداليم دعي كلذ نإف « ىتامحر فشك وأ « ةينابر ةحنموأ «ء ةيهلإ ةنمب هلمع

 . هللا نم لوبقلا ىلع ًاديدج

 نم هبلق ىف ىقلي اب سائئتساو ةعاطلا ةوالح ةذل دحيف هللا قيرط ىف

 ىه امنإ ةيهلإلا ةنملا نأ نيبن كلّذلو . اياطعو ننم ىهو تايلجتلاو فراعملا

 . قحلا قيرط ىف ريسي هنأ ديرملل ديكأت

 : ماسقأ ةثالث ىلع ىلاعتو هتاحبس هللا نم مهيلع نثملا دورو ىف سانلاو

 مهسوفن راطوأ ءاضق اهبف نأ ثيح نم معئلاب نوحرفي : لوالا مسقلا

 ةمومذم ءالؤه لاوحأف . مهتاذلو مهتاوهشب عتمتلاو مهضارغأ لبنو

 - دعبلاو درطلا لهأ لاوحأ هذهو . مئاهبلاو ماعنألا مهب ءىش هبشأ ًادج
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 ىئارعشلا ماما دا
 ده نر(
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 : ىلاعتو كرابت قحلا لوق مهيف قدصيو . ةلفغلاو ركملاو جاردتسالاو تح

 .1 44 : ماعنألا ةروس 0 4 ةتغب مهانذَخَأ اوتوأ امب اوحرف اذإ ئَتَح )

 . هل ةيفانم ركشلا نم هديعب ةقبطلا ءالؤه لاحو

 اوحرف نيذلا مهو .ةلالجلاو فرشلا نم بيصن هل مسقلا اذه :ىناثلا مسقلا

 ركش ىهو ةدوصحم مهلاوحأ تناكو مهرادقأ تلجو اوفرش مهبر نم ةنملل

 مهل ناك مهظوظح عم مهؤاقبو مهسفنأل مهرظن ثيح نمو . مهي قئال مهنم

 ملا ولا ك1 ل يا وع حا نك

 نينمؤملا ةماع هب بطوخ امباوبطوخف نييندألا لاوحأ نع لوألا فصولاب

 وح رتل كاف هيد ردو دلل لفلم تو ىلاعت هلوق قدصي مهيلعو

 . 488. :ةيآلا : سنوب ةروس ال# نوعمجي امم ريخ وه

 هنأ ثيح نم صقنلاو . لامك ىلاعت هللا نم اهزورب ثيح نم حرفلا اف

 . ةمعنلا ىلإ تفتلم

 . هلالجلاو فرشلا ةياغ ىف اوناك هباحصأ مسقلا اذه: ثلاثلا مسّقلا

 نأ ثيح نم معنلا رهاوظ ىلإ اوتفسلي ملو طقف معنملاب اوحرف نيذلا مهو

 هللا ةيانع ىلع لئالد اهنوك ثيح نم اهنطاوب ىلإالو مهتذلو مهتعتم اهيف

 نإف « نيقباسلا نيمسقلا لاح وه امك مهيلع اهي نم ثيح مهب ىلاعت
 نع اوباغو مهتذل اهيف نأ لجأ نم ةمعنلا رهاظ ىلإ تفتلا لوألا مسقلا

 ىلاعت هللا نع اهزورب ثيح نم اهنطاب ىلإ تفتلا : ىناثلا مسقلاو . معنملا

 امف ثلاثلا مسقلا لعأ امأو . مهيلع هللا نم لضف اهل مهلوصح ىف نأو

 - مهلغش لب ءاهب ةنملا نطابالو معنلاب عتمتلا رهاظ ىلاعت هللا نع مهلغش
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 7 ىتارعشلا مامإلل 0 كك 6

 لمعي نم '!)( لك ) ناك ولف ءالغب انبذعيالو توقلاب انيلع

 ةيذعي طق دتعا ام أع يغر دجيال نيمويلاو مويلا لظيأخيش

 هللاب نوحرف مهف هيلع مهبولق ةيعمجو هاوس امع ىلاعن هللا ىلإ رظنلا -

 مهرذ مث هللا لق » : ىلاعت هلوق مهيلع قدصيو هايإ الإ مهبولق دهشتالو

 . 841 :ةيآلا : ماعنألا ةروس ١ 4 نوبعلي مهضوخ ىف

 نأل بوسشلاو جملا نم ىلاخلا صلاخلا ىقيقحلا ركشلا ءالؤه لاحو
 الف , ًامعن اهلك ءايشألا ىري وهف . هسفن ظوظح نع ناسف معنملل دهاشملا
 ريغتلا هيلع فاخيالو . عنمالو ءاطعالو . مدعالو دوجو نيب مهدنع ةقرفت
 . هظح ىلع ىقابلا هريغ ىلع فاخي ام بابسألاو لاعفألا ريغتل بالقنالاو

 . ( /١47 : ص « لوصولا ليهستل لوصألا بيرقت : نالحد ديسلا )

 ىب نيقيدصلل لق داوداي : مالسلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقلو

 مكح نم نيصلاخ ًاديبع ىل اوناكو أبر مهل تنك ثيح ىأ اوحرفيلف

 ايندلا تاذلبال ىركذي الإ نومعنتيال ىأ ءاومعنيلف ىركذبو مهتيرشب
 هللاب سنألاو ةذللا نم هدنع لصحي ىلاعت هللا ركذب لغتشملا نإف اهتاوهشو

 . ايندلا تاذل نم ةذل هيزاويالام ىلاعت

 1١-١592(. 5815 ص « قباسلا ردصملا )

 . هللاب حرفلا ىتوأ نم لمكأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انيبن ناكو

 ىف ىنيع ةرق تلعجو : : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق اذهلو

 نم ةزرابو هللا نم لضف ةالصلا نأل هللا ىلإ برقلا نم اهيف ال . ؛ ةالصلا

 هلآو هيلع هللا ىلص هحرف ناكو . اهب هنيع ةرق نوكتال فيكف . هللا ةنم نيع

 . هللاب اهيف ملسو

 . ىتعملا قايسل أظفح اهاتفضأ ةدايز ء لصألا ىف دجوتال (1)



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقعلا عدد
 ىئارعشلا مامإلا 00

 ل

 أذاتسأ ىنوذختتو ركذلا مكنقلأ اولاعت قلخلل لاقالو ةداجسالو

 . خيشفتو ربكتو ئعداو لواطتف دوجوم لكألاو فيغرلا دجو هنكل

 .() «'تغتسا هآر نأ 20 ْيَفْطَيَل ناسنإلا نإ ًالكإ :7'2(ىلاعت لاق)

  ءاشي ام ىلإ ءاشي نم ىدهي هللاو

 لاقف هترذحوأ*7 هترجزو هيف صقن نع هتيهن نم لك» لاقو

 )١( ظفللا قايسو ىنعملل أظفح اهانفضأ ةدايز ء لصألا ىف دجوتال .

 .9/-5 :ناتيآلا : قلعلا ةروس ()

 نم ريثك نيب اهلامعتسا عاش ىتلا تاملكلا نم ريمضلا وأ : رجازلا (*)

 ةوقلا ىلع لدي ريبعت اهنأ ساسأ ىلع « قالخألا ةفسالفو سفنلا ءاملع

 ام وأ «لامجلاو رسيسخلاو قحلا قيرط ناسنإلا اهب راسي ىتلا « ةنطابلا

 . سائلا نم هريغبو هسفنب هتقاللع ىف كلذ عم ضراعتي

 وأ . ناتئمطالاو . باقعلا وأ باوشلا نوكي رايتخالا اذه ىضتقم ىلعو

 . ءاقشلا وأ ؛ ةداعسلا وأ . قلقلا

 دوخأم ثيدح حالطصا ىتالخألاو سهنلا هيقتشب ريمضلا حالطصاو

 ىف ًالصأ حلطصملا اذهل دجنالو . ةيبنجألا 008501808 ةسملكلا نع

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا

 لايام اذإ , ريبعتلا اذه ضوصغ نيثحابلاو نيركفملا نم ريثكل نيت دقو
 نييملعلا دنع همادختسا راشتتنا نم مغرلاب حيحصلا ههجو ىلع همهف قشي

 : ىمسيام وهو هلمع بجاولاب سفنلا ىف ًايلخاد ًاروعش ةيحان نم هرايتعاي

 . ! ىقالخألا ريمضلاب »

 5 . ( ١5" : ص « ىمالسإ جهنم وحن : ىواقرشلا نسح )



 _ ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقعلا عدر
 << :01 ىئارعشلا مامإلل ْ

 طقس هثأ ملعاف ءاهفُسلاو ماوعلاب كلذ قيلي امئإ ىلثمل لافيال اذه

 . ناميالا نع بجحو لجوزع هللا نيع نم

 ةريخلا لاعفألاو لامعألا ىلع امكح هرابتعاب ىرخأ ةيحان نم مدختسي امك

 وهام لك ىلع لابقإللو « مومذم وهام لك ضفرل ةادآ وهف ؛ ةريرشلاو اهنم
 . * ىسفنلا ريمضلاب " : ىمسي انهو دومحم

 نيب ًاحضاو أزييمت زبيستلا ناكمب ةبوعصلا نم هنأ ميسقتلا اذه نم حضاوو
 ىلع هب دصقي ام فرعبال داكي ذإ . ىقالخألا ريمضلاو ىسفنلا ريمضلا
 ءىش لك هنأ ىلع هرهظن ىتلا ةددعتملا تافيرعتلا كلت نم مغرلاب ةقيقحلا
 . ( هال : ص ؟ وهام ريمضلا : ىفيفعلا دمحم ) . ناسنإلا ىف

 . ةينيدلا مهتادقتعم قفو ريمضلل ةفسالفلاو ءاملعلا ديدحت فانخيو
 هللا ةرطفب ةلصلا ةقيثو . ةنطابلا ةوقلا هذه نأ نوملعي . ىلاعت هللاب نونمؤملاف
 ةفلتشم تسيلو « ىرشبلا ركفلا نم ةئشان تسيل ىهف كلذلو . هقلخ ىف
 . روصعلاو ثائيبلا فالتخاب

 . اهتفرعم ىف دهتجي ام ردق ىلع . ناسنإلا اهب عفتني هتباث ةقيقح ىه امنإو
 . اهلجأ نم هللا اهدجوأ ىتلا ةحيححصلا ههجولا اههيجوتو

 تحتنل ريمضلا ىمسي امل . سفنلا ءاملعو ةفسالفلا تاريسفت انعبتنولو
 مل ىنلا تايرظنلا وأ ء ةحيحصلا ةيسلعلا قئاقحلل ةريثك باوبأ انمامأ

 نع ديعب . ىرشب ركف ىأ اهنم ولخيال ىتلا ءاطخألا وأ ؛ دعب اهتحص تبنت
 . ىهلإلا ىحولا ىده
 ىتلا تافسلفلا ضعب نأ ريمضلا ةيضق ىف اهرطخأو ءاطخألا ربكأ نمو
 بلاطم نع ءانغتسالل ًايفاك ريمضلا ربتعت « نيدلا ىلإ قيرطلا تلض
 2 . (88 : ص . قباسملا عجرملا ) . ةيويندلا ناسنإلا
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 نم اهيفام جلاعن نأو ةلكشملا هذه شقانن نأ ؛ ىرورسفلا نم ناك اذهل --

 . اهل ةبسانملا ةيمالسإلا قئاقحلا ضعبب « ءاطخأ وأ . ضومغ

 سفنلا تانونكم ىلع اهتلالد ىف ةيفاك « ريمضلا ؟ ةملك له: لءاسستنو

 : نيينعم ةيوغللا ةيحانلا نم ىنعت ريمضلا ةملك نأ : باوحلاو

 ثيدحلا ىف امك . فاعضإلاو ليلضتلاو قييضتلا وهو رامضالا : امهلوأ

 . رومضلا نم . هللقيو هفعضي ىأ (هسفن ىف ام رمضي كلذ نإف ): ىوبلا

 . فعضلاو لازهلا وهو

 ٍلاملا ١ : ثيدحلا ىف ءاج امك هروهظ ىجريال ىذلا بيغلا : امهيناثو

 . هليصحت ىجريال ىذلا بئاغلا وهو « رامضلا

 . ( 88: ص ؟ وهام ريمضلا : ىقيفعلا دمحتم )

 : نيقباسلا

 ومنيال ليزه ىأ . ( رماض سرف ) لاقيف قاطنلا قيبضتو لازهلا : الوأ
 . لازهلا نم ههجو رمصضتو همسج

 دعوم !وأ ؟ رامض ءاطع ١ : لاقيف بيغلاب ريمضلا ىنعم طابترا : ايناث

 يذلا ضرغلاب ةيبرعلا ةغللأ ىف ىقثال ؛ ريمضلا ::ةملك نإف اذه ىلعو

 . كلذ نم لمشأو معأ ةيناسنإلا سفنلا قافآف . لاجملا اذه ىف هانطبر

 . روصقلا وأ قيضلاب اهفصو نم قمعأ سفنلا قامعأو

 2 . ( ةحفصلا سفن : قباسلا عجرملا )
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 اذإو . هرمأ انيلع ىفُح « ريمضلا ىنعم ءالجتساو روغ ريس انلواحام اذإو
 انلضأو لبسلا انب تقرفتو . ضمغو رمألا انيلع سبل ةفئاظو ديدحت اندرأ
 ةلحعتسملا ناسنإلا ةمكحم ريصضلا نإ لاقي هنإف كلذ عمو ءائيبم ًالالض
 هرمأ هنأ امك « ؤطايت نود ةضورعلملا اياضقلا ىلع هماكحأ ردصي هنأو

 . ضقنلا وأ نعطلل لباق ريغ ؛ ذيفنتلا بجاو

 ربع براجتلا تلدامك  ىناسنإلا ريمضلا نأ انل ًاحضاو ىقبي هنأ الإ
 قيبطتلل حلاصي سيلو ًالضاف أريخالو ًالدع ًانازيم دعيال  ةفلتخملا روصعلا
 . ناكملاو نامزلا ىف

 كرتول هنأ ذإ . عابتإلا بجاولا قيرطلا سانلل نيبتل قحلا ةعيرش تلزن دقل
 ابذك ةمصعلا هسفنل ىعداو ضرألا ىف دسفأو ربكتو ىغطل ءأرح ناسنإلا
 لوسرلا ىلإ ىلاعتو هناحيبس هللا نم ًاهجوم باطلا ناك كلذل ٠ ءارتفاو

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألاب ةلاسرلا غيلبتل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ىه ىتلا ءاوهألاب اهنع ربع ىتلا ةدسافلا سانلا ءارآ عابتإ ماعو ء ركتملا

 اهْعِبئاَف رمألا نم ةعيرش ىلع كالعَج م » : ىلاعت لاق . داسنو لهج
 . 018 :ةيآلا : ةيئاجلا ةروس ٠ 4 توملعي ال نيذّلا ءاوهأ عبتت الو
 جاهتناو « عابتإلا بسجاولا قحلا هفرعمل ًايقاك ناسنإلا ريسض ناكولف
 اوغلبيل ىلاعت هلبق نم لسرلاو ءايبنألل عاد كانه ناك ام « ميوقلا قيرطلا
 ًايفاك ىناسنإلا ريمضلا ناكلو ء نيرذنمو نيرشبم ضرألا ىلع هنالاسر
 . تالاسرلاو عئارشلاو نايدألا ىلإ ةجاح نود ةمكحلاو ريخلا ققحيل هتاذب

 نّيستو « حلا ىلإ لقعلا ىدهتل ةيوامسلا نايدألاو عئارسشلا تغلب دقل
 2 لدعلاو ةماقتسالا قيرط ىلإ مهيدهتو ءرومألا ىلإ موقألا ليبسلا سانلل
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 ةلاهجلا ىف تطبختل ىهلإ داشرإ وأ هيجوت نود تكرت ول سفنلا ذإ

 بجوتي امب ىردأ اهتلاح ناك مث نمو « ةقيقحلا ىلع اهحلاص فرعتالو

 : اهريخل ةيدؤملا ةغلابلا هتمكح ىلاعت نيب كلذل . هملع اهيلع
 جا _ ياولامس سار سا عوم امو 2 0

 4« مكل ريخ وهو ائيش اوهركت نأ ئسعوإ : ىلاعت لاق
 . :١751 ةيآلا : ةرقبلا ةروس »

 4 مكل رش وهو ائيش اوبحت نأ ئسعو# : ىلاعن لاقو ا يا 5

 .1 711 :ةيآلا : ةرقبلا ةروس 4

 ىذلا دشرألا ةقيرطو ٠ موسقألا هحهنمب سانلا ىلاعتو هناحبس قحلا رصبيو
 سومانثلا ىف لمأتملا سفن ىف فرشي ىذلاو ريخلا ىلإ ىعاسلا هدشني

 , ةغلابلا هللا ججبححو ىنوكلا

 ىتح ناميإلا ىلع سانلا هركيال هنأ هتمحرو همعنو ىلاعت هللا فطل نمو

 وأ ًاطلست سيلو « ركفتلاو ربدتلاو لمأتلاو لقعتلا ىلع ًامئاق ديحوتلا نوكي

 ىلإ هناميإ عم ًاهركم رطضا نإ ءىطخملا بساحي الف ؛ ًافسعت وأ ًارابجإ

 رايثخالا قيرط نع نكي مل مثإ نم مت ام نأآل فارحنالا ىف عوقولا

 . هروص عورأ ىف ناسنإلا ةيرحل هللا ةلافك ىلع عطاق ليلد اذهو . يدارإلا

 . « 705 : ةيآلا : ةرقبلا ةروس ٠ 4 نيادلا يف ةاركإ ال ط : ىلاعت لاق

 4 نينمؤم اونوكي ئتح سانلا هركت تنأفأ » : ىلاعت لاقو
 .4 44 : ةبآلا :سنويةروس ١

 5 خ8 سو 7 مدمس س ع تيم ماو

 « ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ 8 : ىلاعت لاقو

 - .4 ١٠١5 :ةيآلا : لحتلا ةروس »
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 ةرطفلل بكاوم وه امنإ نيدلا نم سانلل هلزنأ ام نأ ىلاعت قحلا نيب

 عدي ىلاسعتو هناحبس هللاو . ديشرلا لقعلاو ١ ميلسلا بلقلاو ؛ ةميلسلا

 هل ترضي ذإ وهو .. هارسكإ وأ رهق نود ءاشي ام رامخي كلذ دعب ناسنإلا

 امنإ ؛ ةغلابلا ججسحلاو ةعفادلا ديناسآلاب هدميو . تابآلا هل نيسيو « لاثمألا

 , غالبلا دعب ةجح هللا ىلع نوكيال ىتح معازملاو ىواعدلا نم هيمحي

 . انسح هاريف هلمع ءوس هب نيزيف . ءاوهألل ةيطم ناسنإلا نوكيالو

 مهرئامض تمادام هنأو ء حيحص ماكحألاو لامعألاو لاعقألل مهرايتخا

 . نيبملا قحلا ىلإ نورئاس مهنإف نولعفي امب ةيضار

 عجريل ةبوتلا باب حمتف مث « ةيسانق بولق لمحت ىرضخأو ةميحر بولقب
 . نيح اصلا بكرب قحتليو همثإ نع مثآلا
 م 55 ع لا او د 1 1 ا مالا ع اع 5

 4 ةمحرو ةفآر هوعبتا نيذْلا بولق ىف ادلعجوإ» : ىلاعت لاق

 .؟ اال : ةيآلا : ديدحلاةروس ١

 ضرم مهبولق ىف نيِدّلُل ةنتف ناطيشلا ىقلي ام لعجيل » : ىلاعت لاقو

 . 2 5 :ةيآلا : جحلاةروس ٠ 4 مهبولق ةيساقلاو

 4ع فر ىلا ند مالا هن نعل للا نول
 . 4 74 :ةيآلا : ةدئاملا ةروس

 مهتقفاومب رهاظتت سانلا نم ةفئاط كانه نأ ىلاعتو هناحبس قحلا نيب امك
 - .لالضلاو قسفلاو رفكلا ىلع مهبولق نكل نينمؤملل
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 « نوقساف مهرثكأو مهبولف ئبأتو مههاوفأب مكنوض ري 8: ىلاعت لاق
 . ؟ 8 :ةيآلا : ةبوتلا ةروس )

 ًالداع ًامكح نوكيل ريمضلا حلطصم ةيحالص مدع انل حضتا نأ دعب ىقبي

 ليدب ىمالسإ حلطصم ىلإ وعدن نأ « ايقالخأ ةرورضلاب هبحاص نم لعجي
 . ًامكحو أظعاو ناسنإلل

 ىف ظعاولا ىنعمب رجازلا ريبسعت كانه نأ اندجو تانيبلا تابآلا انلمأت اذإو

 سفتلا لخاد ىرجي ام ىلع ًاقابطتا رثكأو ىنعم قمسعأ رجزلا ذإ « ناسنإلا

 . ماكحأ نم اهنع ردصي امو لاوحأ نم اهنطاب لغشي امو ةيناسنإلا

 عفدلا : ًايوغل هانعمو ميركلا نآرقلا ىف « رجازلا ٠ : ظفل درو دقلو

 همنغ ىعارلا رجزو « هاهنو هعنمو هرهتنا ىأ هرجزو رجدزأ : لاقيف درطلاو

 ىتعملا اذهب تدرو دقو . تارجازلا هعمج رجازلاو . اهعفدو اهب حاص ىأ

 . « ؟ :ةيآلا : تافاصلا ةروس » « ارجز تارجارلاَف » : ىلاعتو هلوق ىف

 ىهنت وأ « نيطايشلا درطت وأ باحسلا عفدت ىتلا ةكئالملا ىه تارجازلاو

 اندبع اوبذدكف 9 : ىلاعت هلوق يف تدرو امك ريخلا ماهلإب ىصاعلل نع

 . ؛ 4 :ةيآلا : رمقلا ةروس » «رجدزَأَو نونجم اوُلاَقو

 «رجدزم هيف ام ءابنألا نم مهءاج ' دقلو » : ىلاعت هلوق ىف تدرو امك
 . 4 4: ةيآلا : رمقلا ةروس »

 ,21» : ةيآلا :تاعزانلا ةروس ١4 ةدحاو ةرجز ىه اَمّنإَف >: ىلاعت لاقو

 مادقإلا نم ناسنإلل عنام هرابتعاب مادختسالل حلاضص رجازلا ظفل نأ ودييو

 فرسيو : هللا دودح ىدعتيو هسفن ملظي هنودب هنأو ٠ ىصاعملا فارتقا ىلع

 - . مثأيو ىدتعيو لخبيو لمغيو هرمأ ىف
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 هيف ءهل ىئدهو ةمحرو ةمعن ناك لماكت اذإ ةوق نذإ ناسنإلا ىف رجازلاف
 ء ةصالخ ةعاطلاو « هباب صالخإلاو « هراعش قدصلا نوكيف هلاح ميقتسي

 هللا ديعو نم دبعلا فوخ ىلع لدي بلقلا ىف ظعاو ىنعملا اذهب رجازلاف

 . هدعو ىف هئاجرو ىلاعت

 ناسنإلا ىف ىوق املكو « ةبوتلا ىلع ةمالع دبعلا بلق ىف رجازلا حادقناو
 . ةماقتساو ًاحالص دادزا

 هبلق ىلإ لخديو . ظماو ةروص ىف هينأي ناسنإلل بينأتو هيبنت نذإ رجازلاف
 قحلا قيرط هل نيبيو ١ ةماقتسالا ليبس ىلإ هدشريو . هقامعأ ىف فتهبو

 . هبنحتيل لطايلاو « هعبتيل

 . هلمع ءوس نسحيالو « هسفن ركآذي الف « رسجارلا نمؤملا عيطيو

 قحلا ظعاو هنأ ذإ « ةدساف معازمو ةضرغم ىواعدب ءاوهألل نكريف

 . ناميإلا

 ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا اهب ءاج ىتلا تاحلطصملا ام : نآلا لاؤسلاو

 ؟ ؟ ريمضلا ) : ةملك هققحت الام انل ققحتل

 وأ « ةدارإلا ةملك كلذكو . تاينلا وأ ةينلا ةملك تءاج هنإ : باوحلاو

 اهل ةيعوضوم قئاقحب ١ سفنلا : ةملك ثتطبتراو .دصقلا وأ . ةئيشملا

 . ةقباسلا تالاجملا هذه ىف هدشننام لك بعوتسن اهتالالد

 - لوي اهيلع هاقلملا فيلاكتلاو اهصئاصخ تابثو سفنلا ةدحو نايب ىقف
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 سفن نم مكقلخ ىذْلا وكبر اوقتا سانلا اهيأ اي » : ىلاعت هلا -

 .4 :٠١ ةبآلا : ءاسنلا ةروس ١ < ةدحاو

 هللا لوقي « باقعلا وأ باوثلا نيبو سفنلا تارايتخا نيب طبرلا لاحم ىفو

 مةممعاو .هءهم . ريم

 « اَْيَلع الإ سفن لك بست الو »: ىلاعت
 . 2175 : ةيآلا : ماعنألا ةروس ١

 ةكرح عم لعافتلا ىلع اهتردقو « نامزلاو ناكملاب سفقنلا طابترا لاجم ىفو

 يالا مهم اها” مهمل د 3 رمال 5 م 2

 ام سفن رظسلتو هللا اوقتا اونما نيذلا اهيأ اي 8# : ىلاعت للا لوقي « ةايحلا

 , ؟ 18 :ةيآلا : رشحلا ةروس » « هّللا اوقّتاو دغل تمّدُق

 : ىلاعت هللا لوقي اهتياغو اهردصمو « ةنطابلا ةوقلا ةقيقح لاجم ىفو

 نم حلفأ دق (2) اهاوقتر و اهروجف اَهَمُهْلَأَف © اهاَوَس امو سْفَنو 75

 1-٠١ تايآلا : سمشلا ةروس » 4 اهاسد نم باخ دقو ( اهاَكَر

 لوقي . باسحلا هتشقانمو اهبحاص عم اهراوحو . سفنلا ةظقي لاجم ىفو

 . « ؟:ةيألا : ةمايقلا ةروس ١ 4 ةماوُللا سقنلاب مسُقُأ الو :  ىلاعت هلا

 ةليبن انعفاود نوكت دقف ةيناسنإلا عفاودلا فالتخاب فلتخت ةماوللا سفنلاو

 نوكت دقو ؛ تاح اصلا لمع ىف طيرفتلا ىلع موللا بصتيف « ةحلاص

 اههجو ىلع رومألا تفشكتا اذإ ريخألا طيرفتلا اذهب دعسن مث تاقبوملا

 . حيحصلا

 - : ىلاعت هللا لوقي امك سفنلا قئاقح ىف اهرود اهل ءاوهألاو



 _- ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارّمعلا عدر 5
 - ىتارعشلا مامإلل ا
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 ةنجْلا نِإَف 2 ئوهْلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ نم امأو »
 .155- 5 :ناتيآلا : تاعزانلا ةروس » 4 ئوأملا يه

 . يحلل فلاخملا ىوهلا لاح نايبب ةيآلا هذه تلقتسا اذكهو

 هاوه ناك نمل الإ لمكيال ناميإلا نأ اهصوصن ضعب ىف ءاج دقف ةئسلا امأ

 . ملسو هلآو هيلع هللا يلص يبنلا هب ءاج امل ًاعبت

 اي 11 اهناكاب ايهما كار وامر اير رجلا تيرا

 ةيضار كبر ىلإ ي يعجرا 63 ةَئئمْطمْلا سفنلا اهتيأ اي # : يلاعت لاق

 . 4 :ناتيآلا : رجفلا ةروس ٠ 4 يضرم

 : يلاعت هللا لوقي امك اهتاياغو اهعفاود فلتختف ناسنإلا ةدارإ امأ

 < ةرخآلا ديري نم مكنمو ايندلا ديري نم مكنم )
 . 2 ١817 !ةيآلا : نارمع لآ ةروس

 عم بسانتي امب هتدارإ قيقحت يف هل نكمي . نامزلاو ناكملاب ناسنإلا طابتراو

 نأ دارأ نم ةقلخ َراَهْتلاَو يللا لَعَج يذلا وهو » : يلاعت لاق . هتاردق
 . 251 : ةيآلا : ناقرفلا ةروس »  اروكش دارأ وأ ركذي
 . ةرخآلاو ايندلا يف اهباوث اهل اهتارايتخاو اهعفاودب ناسنإلا ةدارإو

 ةرخآلا باو دري نمو اهنم هتؤن ايندلا باوث دري نمو 7 : يلاعت لاق
 "6 4١ه :ةيآلا : نارمع لآ ةروس ؛ 4 اهنم هتؤن

 - نم تدجو حالصإلل تهجو ىستم اهنكلو « ةيبسن ةدارإ ناسنإلا ةدارإو
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 2 اا تتح ىئارعشلا مامالل ْ
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 . ( 5 : ص ؟ وهام ريمضلا : يقيفعلا دمحم ) . ًادييأتو انوع هللا -

 « امهنيب هللا تقوي احالصإ اديري نإ > : يلاعت لاق
 . 4 6 :ةيآلا : ءاسنلا ةروس »

 ًاعيمج سانلل ةبسانم هللا اهلعج يتلا ناسنإلا ةيرح اهيف يلجتتف ةثيشملا امأ

 نمو نمْؤِملف ءاَش نَمَف ِمُكَبَر نم قَحْلا لُقَو » : يلاعت لاق . يدارفو

 . 4 ؟8 :ةيآلا : فيهكلا ةروس ١ «رفكيلَف ءاَش

 . همامأ قافآلا عستتف هللا يلإ برقتلا يلإ هتئيشم هجوي نأ ناسنإلا عيطتسيو

 , .يقرأو يلعأ وهام يلإ امئاد يماستيو

 نم هللا ءاش نإ يِندجَمَس رَمْو : ام لعفا تبأ اي لاق 9 : يلاعت لاق

 . © 1١7 :ةيآلا : تافاصلا ةروس ١ 4 نيرباصلا

 هللا اهرسمي يتلا ةثسيشملا عفاودب امهنم لك نيح رخأتلاو مدقتلا كلذكو

 وأ مدقتي نأ مكدم ءاش نَل © رَْشْبلل اريدن 9 : يلاعت لاق . ناسنإلل

 . ؟ "ال 5 :ناتيآلا : رثدملا ةروس 1 « رخأتي

 ريبعتلا اذه طبتراو تاينلاو ةينلا ريبعت اهيف ءاج دقف ةيوبنلا ةنسملا امأ

 . هجئاتنو لمعلاب

 امثإو تابنلاب لامعألا اغإ : : ملسو هلآو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق

 هللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترججه تناك نمف « ىون ام ءىرمأ لكل
 ىلإ هترجهف اهحكني ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمو « هلوسرو

 2 . ( باطخلا نب رمع نع ىراخبلا هاور ) « هيلإ رجاهام
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 نيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر طبر فيرشلا ثيدحلا اذه ىف

 . هعفاودو هتابغرو هتبغرو هتفطاعو هتدارإو ناسنإلا ركف نيبو ةينلا
 ربع دلو . ةرجهلا ىف ةلثمب ةايحلا ةكرح نيبو ةينلا نيب طبرلا كلذكو

 راصبألا ىمعت ال اهّنِإَف » : ىلاعت هلوق ىف هلك اذه نع ميركلا نآرقلا
 4 5:ةيآلا :جحلا ةروس٠ 4 رودصلا ىف ىَّل بولقلا ىمعت نكلو
 دسجلا ىف نأ الأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق اذه ىفو
 دسجل ا كلسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم
 . ؛ بلشلا ىهو الأ هلك

 ًاعيمج رشبلا ةحلصم نم ةنسلاو باتكلا نم اهاندروأ ىتلا صوصنلا هذه
 ريبسعتلاو ريكفتلا ىف مهءاطخأ اهب اوححصي نأو اهبلإ اومكتحي نأ
 . كلذ ريغو لامعألاو ثتاهاجتالاو

 ءاطخأ كانه ًالصأ لاحجملا اذه ىف ريمضلا لامعتسا ىف أطخلا نع ًالضفف
 اهنم ركذن لاجملا اذه ىف نييملاعلا ةفسالفلا رابك تاريبعت ىف

 نع سانلا ىتغي هنأ ىوعدب ريمضلا ىمسي امب لالقتسالا أطخ اهرطخأ ١
 هللا نيد

 لوق لثم ةين نسحيولو ةفسالفلا مالك ىف ىتأت ةيئزج ءاطخأ كانهو - ١
 , ىفسلفلا مجعملاب مجرتم وه امك وسور كاج ناج
 . ( دسمحلا توص ىوهلاو سفتلا توص ريمضلا ) 577 : ص ء.3أ١ج

 , ( 5١ : ص ؟ وهام ريمضلا : ىفيفعلا دمحم )

 ىوتحي دسجلاو سفنلا نيب قباسلا لكشلا اذهب ىوهلاو ربمضلا عيزوت نإ »
 .« ىنمتتو ىوهت سفنلاف ؛ةريثك ءاطخأ ىلع



 اسي ري بإ) مثيل 0 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقطلا عدد
 : ىئارعشلا مامإلل

 ىهنو هّبر ماقم فاح نم امأو » :ىلاعت قحلا لوق هحلاعي أطخلا اذهو

 « ئرأملا ىه ةئجلا ْنِإف 60 ئوهلا نع سفنلا

 . 4 5*: ةيآلا : تاعزانلا ةروس »

 اهيأ ... ريمضلا اهيأ : وسور كاج ناج لوقي قباسلا عجرملا سفن ىفو
 ناسنإلا لعجت ىذلا تنأ ١ رشلاو ريخلا نيب قرفب ىذلا موصمعملا مكاحلا

 . « هللاب ًاهيبش
 نأ اتيلع ىملاعلا صنلا اذه ىف ةحدافلا ءاطخألا ضعب ىلع باوحللو

 ! ؟ ناسنإلا ءىطخي اذاملق . ًاموصعم ناسنإلا ريمض ناكول : لءاستن

 ريمضلا نأ ريهشلا ىملاعلا فوسسليفلا اذه ءاعدإ وه ةحادف رثكألا أطخلاو

 4 ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل # : ىلاعت لاق

 1١١. : ةيآلا : ىروشلا ةروس »

 نإف هتارايتخا نيب راوحلا ةرادإ عيطتسيل ةنطابلا ةوقلاب ناسنإلا دوز هللا نإ

 هناحبس هللا ةمحر نم سأيي مل أطخأ نإو « تنأمطاو هسفن تدعس باصأ

 . ىلاعتو

 !؟ ريبكلا أطخلا اذه نم هللاب ذوعن هبرو ديعلا نيب هبش ىأ كلذ ىف سيلو

 ريمضلا نإ ؛ ىفسلفلا مجعملا :  ىف لجيه لوقي كلذ نم ضيقنلا ىلعو

 حلاصلا ىبرملا نأ الإ . الاض وأ ًاككشتم وأ ًاضماغ وأ ًاحضاو نوكي دق

 . تافآلا هذه لك حلصي نأ عيطتسي

 - ىنيقيلا ردصملا ديدحت هصقني هنكلو « باوصلا نم ريثك هيف مالكلا اذهو



 سب ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقطلا عدر
 0 ىتارعشلا مامإلل -

 يحجي يلا اح

 . 074 نيم مَن رخل نإ دوز 01( ىلاعت لاق)
 لئاذرلاو لئاضفلاو ًاطخلاو باوصلا نيب قرفلا نم دكأتنل هيلإ مكتحن ىذلا 0

 . ةقيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو باتكلا نم ىهلإلا ىحولا صوصن

 ام ةروص ىف هينأي قداصلا دبعلل بينأتو هيبنت وه رجازلا نإ : لوقنف دوعن
 . قحلا قيرط ىلإ هدشريو « هقامعأ ىف فنهيف هبلق لخديو . ظعاولاك وهو

 داقني الف : رمجازلا قداصلا دبعلا عطيف « هبنجتل لطابلا قيرط هل نيبيو
 . ةيصعم عبتيالو ةوهشل

 كلذو « ىسفنلاو ىقالخألا هيقشب ريمضلا حلطصم ضفرن نحن أريخأو

 ىلإ ةفاضإلاب ؛ ضماغ نييملعلاو نيفسلفتملا هدروأ امك ريمضلا ىنعم نأل

 سفنلا لمعي ًايلخاد ًاروعش « هنيعم رظن ههجو قيقحتل همادختسا عويش نأ

 ةياغلا نع هب ديحيو ؛ قدصلا نع هدعبي ًاسابتلاو ًاطلخ دعي « لخادلا ىف

 . اهفدهتسي ىتلا

 لك لعفسي وهو ؛ للضيو لضيو لفاغتيو ناسنإلا رسبجتي ام اريشك قحلاو
 هكسمت ةموادم نع هيتأي هرجاز نإف هللاب نمؤملا ام. ريمضلا حاترم وهو كلذ

 وأ أطخأ اذإف ىهنو رمأ امب هلاغشناو .أدبأ هللا عم هلاسرتساو ىقثولا ةورعلاب

 . 2« ؟85 :ةيألا : ةرقبلا ةروس »

 ريخلا قيرط كولس ىلع ناسنإلا نواعيو + ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو
 . ةرخآلاو ايتدلا ىف

 . ىنعملا قايسل أظفح اهانغضأ ةدايز ء لصألا ىف دجوتال (؟)

 , « ه4 :ةيآلا : تايراذلا ةروس (أ)



 ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارقغلاعدر
 ىتارعشلا مامإلل 2-6

 اصح اطار ما طحلل

  كاده ىلوتي هللاو هنمرذحاو كلذ ملعاف

 ةيفوص نم دحأ هل نذأ وأ هآر مانمب قلخلا ىلإ زرب نم: لاقو

 فرعن الو اخيش لمع أمانم ىأر نم لكراصف نامزلا اذه

 امنإ نذإلا نأل ادبأ حيحص نذإ دعم انرصع خياشم نم دحأ نقلا

 ءالؤه نذإ امأ . ةبوتلا باحصأ نم مدقلا باحصأ ءايثوألا نم نوكي

 . لب ةربع ال نذإ وهف ةذمالات مهل اولعجو اياوزلا ىف اوسلج نيذلا

 رداقلا هيبع ىديس اتناوخإ نم صخش لأس دقو

 اياوزلا ىف نيذلا خياشملا نع هنع ىلاعت نا ىضر )١( ىطوطشدلا

 0 ىفصرملا خيشلا مهنم نيعو هرصع ىف

 رباكأ نم هنأ ىئارعشلا مامإلا هركذ : ىطوطشدلارداقلا ديع )١(

 ءاهقفلا ةمئأ نع ةيضرملا ةيوجألا 3 : ىف هنع هركذ منو . ءايلوألا

 ام عيمج دجو فاصنإلا نيعب رظنو لمأت نم » : لاق هنأ : « ةيفوصلاو

 . ًادسح وأ . ًادانع وأ « ادحج وأ « ًالهج موقلا ىلع نيلداجملا ضعب هركتب

 هملعب لمع ملاع هنأ ىقوصلا ةقيقح نإف . ركذ ام دحاو نع جرخيال
 . ةئامعستو نيثالث ةنس ىفوت . ريغال صالخإلا هجو ىلع ىئيقيلا

 مامإلا ةذتاسأ نم ناك . ىفصرملا نيدلا رون ىلع خيشلا وه : ىشصرملا (9)

 . هرصسع دينج سانلا هربتعا دقو , هبتك نم ريثك ىف هيلإ راشأ ىنارعشلا

 مهنكلو ؛ مالسإلا خيش نم ةعيرشلاب ملعأ نيقيب نوفراعلا : هلاوقأ نمو

 نيديرملا داشرإل اوردصتو .٠ اهلهأب ةعيرسنلا ملع سيردت ىفاوقتكا

 ىف سائلا ليمكتل ابلط ءاملعلا نم هوملعت امب لمعلا نسح مهميلعتو
 . ًانطابو أرهاظ لامكلا مهل لصحيق ٠ مهرهاوظ ىف اولمك امك مهنطاوب

 . ةثامهسنو نيثالثو فين ةئس ىفوت
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 إب دك

 ىدلواي هنلاو : لاققف ال2 ') مأ ءايلوأ مه له ')ركاذلا خيشلاو

 نع نيديعب ءالؤه. ءارقُملا قيرط ةحئار اومشي مث مهلك ءالؤه

  بدألا نيِليِلَق ءارقف مه امنإ دوصقملا

 ةعامج مهنم دعو ريثك ىدلواي مدقلا باحصأ ءايلوألا نكلو

 سلربلا ىلع خيشلا انخيش مهنم دعو : نيتايز ةعامجو ؛ نيخابط

 . نيمأ ىلاعت هللا همحر

 .اًيلو تسل : هل ليقو نيعدملا ءالؤه نم نيرصاقلا عزون اذإو

 ةرئاد نع نيجراخ نحن : ةيالو اهيلع بطقلل سيل انقيرط لاف

 .(4) بطقلا

 ىلإ هبنج عضيال ثكم هنأ ىنارعشلا هركذ « ركاذلا نيدلا جان وه : ركاذلا )١(
 نيمح هتوم ضرم ىف كلذ هنم عمسو . هنس نيرشعو عبس ذنم ضرألا

 ىدعب سيل : لاقف « هيلع عمتجن مكباحصأ نم مكدعب نوكي نم : هل اولاق

 معنلا نم ثدحتلا باب نم لاق مث ء ىقيرط ةداجس تيوط دق . دحأ

 . ةتامعستو نيرشعو فين ةنس ىفوت . لاقام

 . وأ : لصألا ىف (؟)

 لصحيو ةيلاعلا لامكلا تاجرد غلبي امدنع ًابطق خيشلا ىمسي : بطفقلا ( *)
 . لامكلاب ماتلا ءانغتسالا هل

 ةضهبنلا راد : ةرهاقلا . ىملح ىفطصم دمحسو «. ىسيقلا ىجان دمحأ

 . ( 719 : ص شماه م1917 /ه1794؟ ةنس ؛ ةيرصملا

 - وهو نوكملاو نوكلا قحب مئاقلا وه ةبيجع نبا ىري اميسح بطقلاو
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 ىف نكمتملا دحاولا ثوفلا بطقلا كلذب دصقي هنآ حضاولا نمو . دحاو -

 كلذ ىمسيو . ءايلوألاب ةصاخلا رئاودلا ةفاك ىلع مكاحلاو « ةيدرفلا ماقم

 ىلع ددملا هنم ضبقي ثيح « هتدامب ملاوعلل هتئاغإ ببسب ثوغلا بطقلا

 . ءايلوألا رئاود ةفاك

 نيب امك « ماقمب ققحت نم لك ىلع بطقلا مسا قلطبل ةبيجع نبا درطتسيو

 باطقأ كانه نوكيل دحاولا نامزلا ىف باطقألا ددعن كلذ ىلع بترتي هنأ

 نالف : لاقيف . مولعلا ىف نيرخآو . لاوحألا ىف باطقأو ٠ تاماقملا ىف

 بلغ اذإ كلذو « ماقملا ىف بطق وأ ء لاحلا ىف بطق وأ « مولعلا ىف بطق

 هب فصتيال ىذلا ماقملا كلذ بطقلا نع مالكلاب ديرأ اذإف . اهنم ءىش هيلع

 . ثوغلاب هنع ربع دحاو الإ

 رئاود ىلإ ىناحورلا ددملا هنم لصصب ىذلا وه ثوغلا درسلا بطقلا اذهو

 داشرإلاو ثرإلاو ةمامإلا هلو « لادبأو داتوأو بيقنو بيج نم ءايلوألا

 . هرادم هيلع ىذلا نوكلا حور هنآ امك ء ةنطابلا ةقالخلاو

 ىلإ لصي نأ عيطتسيالو , نيعلا نم نيعلا ناسنإ ةباثمب هنأب ليثمتلا نكميو
 ىأ « هللاي ءاقبلا لاح ىلإ لصو نم الإ هتناكمو بطقلا كلذ تافص ةفرعم

 . ةفرعملا ماقمب ققحتو ىفوصلا قيرطلا ىف ةبثرم ىلعأ ىلإ لصو
 . ةيونعملا ةيبطقلاو ١ ةيسحلا ةيبطقلا : ناموهفم ةيبطقللو

 جردتب طبترملا ةيبطقلا نم عونلا كلذ ىهو : ةيسحلا ةيبطقلا : ألوأ
 تاماقموأ لزانملا ىلعأ ىلإ لوصولا ىتح ىحورلا ملسلا لالخ كلاسلا

 هللا هديزي دف مث نمو « هتنمو ىلاعت هللا لضفب ةيالولا ةبترم لاونو « قيرطلا

 - حبصيف تاماقملا وأ لاوحألا وأ مولعلا ضعب ىف ميدقتلا ةبترم كلذ قوف
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 نيققحتملا رئاس ىلع هيف هللا همدق ىذلا ماقملا وأ لاحلا وأ ملعلا كلذل أبطت

 . هرمأ ىلوتملاو هيلع مكاحلا وه حبصي مث نمو ءهب

 ءالؤهو . بذجلا قيرط نع نولصي نم نييسحلا باطقألا نم ًاضيأ كانهو
 نم ىلعأ مهتاجرد نوكت ؛ ةيهلإلا ةمعنلا مامتب نيظوظحملا نيدارملا مه
 وه ىذلا . ثوغلا بطقلا ىيبلاعت هللا راتخي ءالؤه نمو « قباسلا عونلا

 ءايلوأو باطقأ نم هلمشي امب . هلمكأب ىفوصلا قيرطلا ىلع مدقملا مكاحلا

 . ةيفوصلا رئاودلا ةفاك ةلمجلابو . نيديرمو نيكلاسو

 : مسا بذجلا قيرط نع اولصو نيذلا ءالؤه ىلع ىلذاشلا قدطيو
 ىقرتلا قيرط نع نيلصاولا امأ . لسرلا لادبأ مهنأ ىريو . « نيقيدصلا ١

 . ءايبنألا لادبأ ىأ . ؛ نيحلاصلا ١ مهف

 فرعي ام ةيونعملا ةيبطقلاب ةيلذاشلا دصتيو : ةيوتعملا ةيبطقلا + ايناث

 ةيناروتلا ةضبقلا لثمت ةعماج ةيلك ةقبقح نع ةرابع ىهو « ةيدمحملا ةقيقحلاب
 هفرعملا رون اهيلع قرشب ثيح ةيناحورلا ملاوعلا لصأ ىه ىتلا ةيدمحملا

 رئاود ىلإ اهنم دتمي ىلاشلابو . ءايبنألا قئاقح رئاس ىلإ اهنم دتميل ةينابرلا

 هبهوو « ةقيقحلا كلت ىلإ ىلاعت هللا هبرق املك ىلولا ةبترم دادزتو « ءايلوألا
 . اهنم رشابملا دادمتسالا ةمعن

 ةقيقحلا نم ماقلا رشابملا دادمتسالاب ققحتلا ىلإ ءايلوألا نم لصيالو

 عوبنيلا لثمت ةيدمحملا ةقيقحلاف كلذبو . ثوغلا بطقلا ىوس ةيدمحملا

 اعبت ءايلوألاو ءايبنألا ةفاك ىلع مولعلاو فراعملا راونألا هنم ضيفت ىذلا

 . دادمتسالاو لوبقلا ىلع مهنم لك ةردقل

 هيلع هللا ىلص دمحم انيبن نآوه ةبيجع نبا هنيب ام ىلع كلذ ليصفتو
 - نيلوألا ملعو عئارشلا ملعو قئاقحلا ملع هيف عمتجا دق ملسو هلآو
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 ناعذإلاو دايقنالا مزلو « هتفرعم نع سانلا زجع دقق مث نمو . نيرخآلاو -

 ىلإ لوصولل قيرطلا ىقتري نأ هيلعف قئاقمحلا نم ًائيش ذْحأي نأ دارأ نم امأ
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع ذخألا ىف سانلا فلتخي كلذبو. هتقيقح

 : ىلاتلا وحتلا ىلع

 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هرس نوكردي ءالؤهو : نيكمتلاو خوسرلا لهأ.١
 عمج ىف اونوكي كلذبو . ةيدمحملا ةقيقحلاب ققحتلا ةبترم ىلإ نولصي ىأ

 . نيع ةفرط مهنع بيغي الف ملس هلآو هيلع هللا ىلص هتقيقح ىلع مئاد

 ىلص هللا لوسر ىنع باغول :  هلوقب ىسرملا سابعلا وبأ كلذ نعربعامك
 . « نيملسملا نم ىسفن تددعام نيع ةفرط ملس هلآو هيلع هللا

 ةعبطلا . ةرهاقلا ةبتكم : ةرهاقلا . نثملا فقئاطل : ىردنكسلا هللا ءاطع نبا )

 . (1754 : ص م904١ /ه148 ةنس « ةريخألا

 هيلع هللا ىلص هحور نوكردي ءالؤمو :ُنيرْئاسلا نم نايعلاو دوهشلا لهأ."
 ءايبتألا نم طئاسولا ريع هتقيقح راونأ مهيلإ لصت مهنأ ىنعمب ملس هلآو

 . باطقألاو

 نيلبقملا ىأ .فارشتسالا لهأ ةبيجع نيا مهيلع قلطيو :ةبقارملا لهأ.؟

 ءالؤهو , هكولسل مهسفنأ نودهاجي هتابتع لوأ ىف اولازامو «قيرطلا ىلع

 مهخويش نم همولع نوقلتي ىأ . ملسو هلآو هيلع هللا يلص هلقع نوكردي

 مهبولق لقص مني مل نيذلا تايادبلا لهآ مهف اهمهفب ققحتلا نولواحيو

 . ىلقعلا مهفلا روط ىف اولازام مهنإ لب « راونألا اهيلع قرشت ىكل دعب

 - لوسرلا نم نوكردي نيذلا ناهربلاو ليلدلا لهأ مهو باجحلا لشأ :#
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 بي وزر اس

 هريظن نع نيملسملا نم دحأ جرخي لهو . هلهج رظناف
 *ياشملا ءالؤه ةيالو مدع ىلع ةلدألا ىوقأ نأ ملعاو . هترئادو

 مهثم اوناكول مهنأل فيرصتلا باحصأ ءايلوألل مهتفرعم مدع

 مهلك اوفرعي مل نإو ةفرح لك باحصأ نأش وه امك مهوفرع

 ماوعلا دنع الإ ةيالولا ىف مسا مهل سيئ ءالؤهف . مهضعبأ )١ اوفرع
 . خيش وهطركذلا نقلي ةيواز ىف دعنق نم لك نأ نودقتعي نيذلا

 مهنم نيم اصلا ةياهنو . ىصخشلا هرهظم الإ ملس هلأو هيلع هللا ىلص
 . ايندلا ىف اهيلع ناك ىتلا هتروص ىف ًاًريمتم هنوري

 ملس هلآو هيلع هللا ىلص دمحعم انديس ةقيقح نم ةفئاط لك دمتست اذكهو

 هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نوكيو : قيقحتلا ىف اهماقمل اعبت اهل رسبتام

 تقلفناو رارسألا تقشنا دق هنمف ؛راونآلا عبنمو . رارسألا رس ملس

 هلآو هيلع هللا ىلص هتسيناحورف . هريغ ىف قرشفا امل عماجلا وه هنأل ٠ راونألا
 , نساحملاو فاصوألل ةعماج هتيرشبو . تالامكلا فاصوأل ةعماج ملس

 اهلعج « ةعماج ةيلك ةقيقح وهف مث نمو . عئارشلا عيمجل ةعماج هتعيرشو

 نم ىلع اهرودب قرشتو ءاهب رونتف ء ةرشابم ةيهلإلا تاذلا راونأ قرشت
 . قلخلا ةفاك ىلإ مهلالخ نم لصتل ءايلوألاو ءايبنألا رئاود نم اهنود

 ققحتلا ىلإ مهلوصو ءارو نم ةيفوصلا هعبتي ىذلا فدهلا ناك انه نم

 ءرشابم قيرط نع هللاب ةينيقيلا ةفرعملاب مهتطاحإ وه ةيدمحملا ةقيقحلاب
 ىلجتت كلذبو « طئاسو نودبو ٠ ةرشابم مهبولق ىلع قرشت ىتح كلذو
 . ًاحوضو نوكتام دشأك قئاقحلا مهل

 . هحضاو ريغ : لصألا ىف 2030(
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 نم كل د ريغو خيش اخشورتسو توبات هل نولمعي كلذلو

 . ةيفاعلا هللا لأسن . ءايلوألا تامالع

 نإ كنإف قاخلا نم دحأ ىلع كسّعن ةيؤر نمرثحا: لاقو

 ترظن نإو . نيقيب كنم عئفئأ رامحل اف كعئفن ةرثكل كسّمن تلضف

 فرعأو كنم ملعأ سيلبإف كتدايعو كتفرعمو كملع ةرثك ىلإ

 . تاطصلا عيمج ىف اذكهو : ةدايع رثكأو

 قلخلا نيب لضافتلا ىف ضوخلا نمرذحاو كلذ ملعاو

 . مالسلاو ىحوب الإ ملعيال نظلاب ثيدح هلك كلذ نإف مهخياشمو

 هنإف نامزلا اذه ىف دحاو خيش ىلع رصتفت نأرذحا : لاقو

 هةنم كل لصحي خيش لك ىف دشتعا لب كت عفن ةلفو كيلع ريجحت

 مهنأل مهتذمالت ىلع كلذب نودّيَقيرصعلا لهأ ناك امثإو .ريخلا
  ماكح ًالايو هنلاب نيفراع ءايثوأ اوناك

 ىتدللا ملعلا نم مهعم سيلفق نامزلا اذه خياشماأ

 هيقف مهعم ثحبولو ءاهقُملا فعضأل نودلقم مهامتإ

 اذإاوناك نيذلا ءايلثوألا نم مه نيأف . أباوج هل نورديال

 فشكلا قيرط نم اوباجأ لقنلا قيرط نم باوجلا اودقف

 هللا دبع ىديسو :'*!ىودبلا دمح أ ىديسل عقوامك

 ه517© ةنس ىفوت . ىودبلا دمحأ ديسلا جارفلاوبأ وه: ىودبلا دمحأ (*)

 - تاقبطلاو « "58 : ص . ةيضرملا ةيوجآلا : ىنارعشلا ) . اطنطب نفدو
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 سس يو سس

 ىلع مهدييقت كرغيالو كلذ ملعاف . امهيارضأو '*7 ىجاتلبلا

 ةبحمو مهنم أطخ كلذ نإف مهريغب اوعمتجي(') نأ الإ مهتذمالت
 . رئارسلا ىلوتي هللاو . مهريغ نود تيصلاب مهدارعنال

 نم ىلع ريغتيال نأ قدصب هللا ىلإ ىعادلا ةمالع نم :لاقو

 هبلق ىف دجو ىتمف . هنارقأ نمرخآ خيش ىلإ هثذمالت نم بلقنا

 نَقلُي نأ حلصيال سمن ظح هتخيشمف كلذ نم اَميضو ةرارح
 نملتيال نمم ردكتت نأ أاخيش تلمع اذإرذحاو كن ذ ملعاف . أدحأ

 دحأ رجه نم رذحاو. ةخيشملل كلهؤي الو امذلك كل عمسيالو كل

 نورجهي اوناك نيذلا ءايلوألاب ًاهيبشت كلذ ببست قلخلا نم

 خيش تنأو. كايلع عجري كلذ لابو نإف هلاح ةحلصلم ثيملتلا

 . كلاوحأيب الإ خيش تنأالو لومعم

 . ةلومعملا كتخيشم لوزتف مهرفنت نارذحاف

 بدأ لقأ كنإف مهتردعل صقانلا كلاحل تيأر ول كنأ ملعاو

 قالخألاو . 55١ : ص . قهاشلا بكاوكلاو ؛«158: ص . ١ج : ىربكلا -

 . ءايلوألا تامارك عماج : ىناهبنلا ١و ( ٠٠١ : ص شماه « ةيلوبتملا
 , ىرديلا دمحأ ديسلا : روشاع حاتفلا دبع ديعس ) وه ؛ ها؟ :صءاج

 ( 781: ص « ةثالثلا فوصتلا بلطقأ : مازع حالص )و ( ةمدقملا
 . ( :١48 ص : ةينطابلا ةموكحلا : ىواقرشلا دمحم نسح- )و

 . ةنسلاو باتكلاب نيلماعلا نيفراعلا نم : ىجاتلبلا هللا ديمع (*)

 . ةحضاو ريغ لصألا ىف )١(
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 تيثأ يصحح سلبي

 كئاردزا كلذ نم مزلف هقلخ ىلع ىئاعت هذل عزانم كنأل مهنم

 . كلذ ملعاف  الهجو أرطك كل ذب ىفكو قحلل كتعزانمو قلخلل

 كالاهلا ىلإ هيدؤي لتاف مس دبعلل قلخلا ميظعت : لاقو

 فارطإلاو لجْزألاو ىديألا ليبقت ىلإ نوكرلا نم دبعلا رذحيلف.

 هناوخإ نأ ملعيلو . كولم لا فاصوأ نم كلذريغو هيدي نيب

 مهف هنم هكاله ىف عرسأ لب سيلبإ ناوعأ مه امذإ هيف نيدقتعملا

 . كيواسم رتسو هتساحمرشن الإ مهنم عمسيال هنإف ءادعأللا ىدعأ

 . مهلوقعو لاجرلادشر هنع بيغقيرمأ اذهو

 . 27ةيئوجرلا ىف مادق هل سيل نمب فيكف
 : هباحصأ ضعبلت هللا همحر ىعافرلا نب دمحأ ىديس لاق دقو

 تريط مكف . سأرلا ىف عققتام لوأ ةيرضلا نإف أسأر نكتالو أبتثذ نك

 نكي ملولو نيد نم تيهذأو سأر نم لاجرلا لوح لاعنلا ةقطقط

 لكآو ةنهادملاو ءايرلاب هيلع مكحي هنأ الإ دبعلل قلخلا ميظعت نم

 ول هنأل هتبترم قرخ نم أفوخ همتأ مغر ىلع سانلا 2") لاومأ

 هلعف لثم هعم اولعف مهيلع ظلغأو قلخلل حصنلا باب حتف

 مهتخيشم لورتف مهيولف ىف هميظعتو مهنع هزييمن لوزيف

 مدع مهنأش نم قلخلا نأل هل مهتمدخو هل مهماعطإو مهل

 . ةحضاوريغ : لصألا ىف (؟)
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 ديب لا اج

 دعب الإ هل نونع ديالف مهيلع زييمتلا ةهاركو مهضعبل ') ناعذإلا
 نإ تاهيهو“ ") ( قراوخلا نم ةقراخ )روهظ وأ ليحو بصنو دهج
 لمأتو رحاس اذه: اوئاق امير لب« كلذ دعب داقتعا مهل لصح

 وهو هيلع مهعالطاب أخيش لمعي نم ةئز ىلع اوعلطا ول قلخلا
 هل نوحبتي نوُرِيصَي له ةيراج قشعيوأ '!( أتيدر المع لمعي )
 لك نأ أنيقي فرعت "7 ءاعدلا هنوئأسيوأ هيدي نولبقيوأ هحيبذ

 سيل أسلغم هللا ىلع مدقي نأ ىلإ هتيدب لكأيراص أخيش لمع نم

 . مهماعط لكآ نمرازوأ الإ هعم

 )١( ةسومطم لصألا ىف .

 . ىتعملا قايسل ًاظفح اهانفضأ ةدايز (1)

 . ىنعملا قايسل أظفح اهانفضأ ةدايز (")

 هبر دبعلا ءاعدتسا وه وأ . بلطلاب نورقملا ركذلا وه ءاعدلا : عاَممأدلا (*)
 لوحلا نم ؤربتلاو هيلإ راقتفالا راهظإ هتقيقحو . ةنوعملا هدادمتساو ةيانعلاب

 ميظنلا ردلا : دعسأ هللا دبع وبأ : ىعئابلا ) . ةيدوبعلا ةميش وهو  ةوقلاو

 . خيرات نودب , ةيروهمجلا ةبتكم : ةرهاقلا « ميركلا نآرقلا صاوخ ىف

 ,( #5 : ص

 نيلسرملاو ءايبنألل ًابلطم ناك ءاعدلا نأ حضون نأ ىغبني ةيادبلا ىفو

 وج وهو ءاعدلا ءاوجأ نم وج ىف شاع مالسلا هيلع مدآ هللا ىبن نأ دجن

 ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هجوتي مالسلا ةالصلا هيلع مدآ ناكف . ةبونلا
 3 . ةيوملاب غبطصملا ءاعدلاب
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 نلعأ نم لوأ وهو « رافغتسالا هوج ناكق مالسلا هيلع حون هللا ىبن امأ -

 ما مسا لعنوان # ود 3 5 .: 5 1

 ناك هنِإ مكبر اورفغتسا # : ىلاعت قحلا لوق ىف رافغتسالا عوضوم

 . 2 :٠١ ةيآلا : حون ةروس » 4 ارافَغ

 : ىه ةجيتنلاو . ةيساسألا ةدعاقلا وأ رافغتسالا عوضوم ةمدقم ىه هذهف

 . 11١ : ةيآلا : حون ةروس ١ «اراردُم مكيلع ءامسلا لسري

 اياوز نم ةماه ةيواز ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرانل حضوأ دقلو

 . رفغتسمل | ىلع باذعلا عوقو مدع ىهو رافغتس الا نوناق

 ا 78 :ةيآلا : لافنألا ةروس »

 : لاق . ملسأ هبر هل لاق امل مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ انديس نأ ىرت الأ

 : ةلئاق ةكئالملا تثافتسا قينجنملا ىف هب جز املف . نيملاعلا برل تملسأ

 : ىلاعتو هناحبس قحلا لاقف . ملعأ هب تنأام هب لزن دق كليلخ اذه انبراي

 املف . ىليلخو ىنكرتاف الإو هئغأف كب ثاغتسا نإف ليربجاي هيلإ بهذا
 كيلإ امأ : لاق ؟ ةجاح كلآ : لاق ءاوهلا قفأ ىف مالسلا هيلع ليربج ناك

 ىلاحي هملع ىلاؤس نم ىبسح : لاق . هلأساف : لاق . ىلبف هللا ىلإ امأو الف

 هللا مكحل ملستسا لب « هللا ريغي هتمه تحئجالو هللا ريغب رصنتسي ملف ؛

 ءاهل هتياعر نع هل قحلا هياعربو ء هسقنل هريبدت نع هل هللا ريبدتب ًايفتكم

 ىف فيطل هب قحلا نأ هنم املع هلاؤس نع ىلاعتو هناحبس هللا ملعبو

 . 5١-245١ : ص :نيبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا : ىردتكسل ا هللا ءاطع نبا )
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 هاتأ بجلا ىف مالسلا هيلع ففسوي ىقلأ امل ملسو هلأو هيلع هللا ىلص لاقو -

 : لاقف ؟ بجلا اذه ىف كاقلأ نم مالغاي : لاقف . مالسلا هيلع ليريج

 هيلع ليربسج لاق . ىنودسح ىايإ ىبأ ىتدومل : لاق ؟ ملو : لاق . ىتوخإ

 تاومسلا عيدب اي نوزخملا نونكملا كمساب كلأسأ ىنإ مهللا لق : مالسلا

 نم ىل لعجت نأو ىنمحرتو ىلرفغت نأ ؛ ماركإلاو لالجلا اذاي «. ضرألاو
 ثيح نمو « تبستحاال ثيح نم ىنقزرت نأو « ًاجرخمو ًاجرف ىرمأ
 . هاعد !ذِإ رطضملا بيجي ىذلا بيجملا بي ررقلا ناحيسف ! بسحأال

 ءوسلا فشكيو هاَعَد اًذإ رُطْطمْلا بيجي نمُأ » : ىلاعت لاق

 عع آلا ردكم ل الل كر

 ءاعد هنأب ءاعدلا اذه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا فصو دسقلو

 . هيلع ثحو نيفطصملا
 تنأو . ىكتشملا كيلإو ١ دمحلا كل مهللا : مالسلا هيلع ىسوم ءاعد نمو

 . كب الإ ةوقالو لوحالو : نالكتلا كيلعو ؛ ناعتسملا

 (  17 : ص « نيركاشلا ةريخذو نيرباصلا ةدع : ةيزوحلا ميق نبا )

 ىل به نأ مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ ىكحو
 . بيرق ىنإف عومدلا كينيع نمو , عوضخلا كندب نمو « عوشخلا كبلق
 اعد اَذِإ أدبي ناك مالسلا هيلع دواد ىلع هللا باتال هبنم نب بهو هلاق امو
 نأ كاسعف نيئطاخلل رفغا مهللا :  لوقيف هسفن لبق نيتطاخلل رفغتسيف
 . ١ مهعم دوادل رفغت

 ءاعدلا ناكف . لجوزع هللا ىلإ هب اوبرقت نيلسرملاو ءايبنألا ءاعد وه اذه
 - . لجو زع هلل ًاصلاخ
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 ةثاسغستسالاو ءاعدلا نيب قرفلا ماقملا اذه ىف حضون نأ ىغبتبو

 . ةاجانملاو

 ةلاح ىف ءاعدلا ىه ةثاغتسالا نإف لاوحألا لك ىف ماع ءاعدلا ناك اذإف

 . دئادشلا

 . ةيناجيتلا ةيادهل ةينامحرلا راونألا : ىقيرفإلا فسوي نمحرلا دبع )

 . ( 24 : ص « م1984 /ه١ 15+ ؟ ةنس « ضايرلا : ةيدوعسلا

 الإ نوكيال اهيلإ ءوجللا نأ ىف ةثاغتسالاو ءاعدلا نيب قرفلا حضتي اذكه

 ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ًاجليف . هتايح ىف ءالتبالاب اهيحاص باصي امدنع

 . هباصأ ىذلا فقوملا اذه نم هيحني نأ ةثاغتسالاب

 ىف لاسرتسالاو ءاعدلاب ىلاعتو هتاححعس هيرديعلا يىجاني اهيف ةاجانملا امأ

 . راكذألا ءافص دنع رارسألا ةبطاخسم ىه ةاجاتملاف . هتاجاتم

 . ( 19" : ص شماه . لاوحألاو تاماقملا : ىفطصم دمحم )

 براي ىنملع » : لوقيو هتاجانم ىف ًاريثك خرصي مالسلا هيلع دواد ناكو

 . ؟ كلبس ىنمهف . كقرط

 لبس نم ًاليبسو . ملعلا قرط نم ًاقيرط ةاجانملا نأ انحضوأ امث رهاظو

 . راكذألا ءافص دنع ىتأت كلذلو . مهفلا

 أاقح قحلا ىنرأ مهللا ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 هلعجتنالو , هبانتجا ىنقزراو الطاب لطابلا ىنرأو « هعابتإ ىنقزراو
 . 2 ىوهلا عيتأف ىلع أاهباشتم

 - ملع كلأسأ ىنإ مهللا»: هئاعد ىف لوقي ناك بيبح نب قيلط نعو
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 لكوتو ؛ كيلع نيلكونملا نيقيو . كب نيملاعلا فوخو . كل نيفئاخلا

 ركشو « كيلإ نيسينملا تابخإو « كيسإ نيسبخملا ةباسنإو ء كب نيئمؤملا
 . كدنع نيقزرملا ءايحألا هاجنو ؛ كل نيركاشلا ربصو ٠١ كل نيرباصلا

 0 ٠١7 : ص «*ج . ءايلوألا ةيلح : ىناهبصألا ميعن وبأ )

 اوغرفتسا هباحصأ دنع تاماقملا نم ةلمج ىلع لمتشا قباسلا ءاعدلا اذه

 اذه نأ ىرخأ ةيحان نمو . ىلاعتو هناحبس هللا ةعاط ىف مهتاقاط لك

 . هملع عاستاو هئاكذ ةوقو ملاعلا اذه ةمه ولع ىلع لدي ءاعدلا

 ١ ىنع ءانفلا ىنقزراو « ىنم كيلإ ىنذخ مهللا : دحوملا نمؤملا ءاعد نمو

 .. يسحب ًابوجحم « يسفنب ًاذوتفم ىنلعجتالو
 كدوجبو ! نيعماسلا ريخاي : كلأسأ ىنإ مهللا : دينحلا ماسإلا ءاعد نمو

 عضاوتم للذتم عشاخ عضاخ لاؤس كلأسأ ! نيمركألا مركأ اي كدجمو

 ؛ هتجاح ةرورضلا ردق ىلع كب لزنأو ءهتقاف كيلإ تدتشا ؛ عراض

 عفشيالو ؛ كتئيشمبالإ ءىش نوكي الأ ملعو « هتبغر كدنع اميف تمظعو
 دق ءالب نم مكو ! هترتس دق حيبق نم مكف ٠ كنذإ دعب الإ كيلإ عفاش

 نم مكو . اهب تلهس دق ةلز نم مكو ! اهتلقأ دق ةرثع نم مكو ! هتفرص
 ! هترشن دق ءانث نم مكو ! هتعفر دق هوركم

 . نيتماصلا رامضإ ىفخ ملاعو « نيثيفتسملا تاوصأ عماساي كلأسأ

 راثآ نم لجو قدام ىلإ رظانو . نيكرحتملا لاعفأ ىلع تاولخلا ىف علطمو

 . نيعاسلا

 ام ىفخب ىنح ضفتالو . ىتوص كنع ىلعف ءوسب بححم الأ كلأسأ

 - , ىتاولخ نم هتملع ام ىلع ةبوقعلاب ىنلجاعتالو ىرس نم هيلع تعلطا
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 . ًافطاع لاوحألا لك ىف ىلعو ؛ًاقفار لاوحألا لك ىف ىب نكو -

 ,(591/-795: ص . يدادغبلا دينلا نع تاسارد :ىفطصم دمحم)

 ! ىدتسو . ىديسو ؛ ىهلإ

 للع فواخم فئاكت نم ريجتسم ؛ ثيفتسم : ذئال «ء ذئاع كب كنأ

 , ىردص ألمي نأ كلذ داكي ىتح ؛ ىبلقو ىريمض كلذ موزل نمو « ىرس

 ىلإ ةكرحلا نم عنميو . ىناسلو ىلقع كركذ ىلإ طاسبنالا نع فقويو

 . ريصقتلاو صقنلاب كلذ نم ىنضراعي ام سيح ىف انأت ؛ ىمسج ةمدخلا

 نم ىتاقوأ لعجاو ء ىبلق نم هعنمتو . ىركذ نع كلذ جرخت نأ كلأسأ

 نوكي ىتح ةلوصوم كتدابعو كتمدخبو . ةرومعم كركي راهنلاو ليللا

 للمالو روتفالو هيف ةمآسال ؛ ًادحاو ًالاح لاحلاو « ًادحاو ًادرو درولا

 ىف كيلإ كلذب حرسأو « ةردابملا نيح ىف كيلإ هب عرسأ ىتح « ريصقنالو
 . نيمركألا مركأاي ةقباسلا ذئاذللا كلذ عمط نم ىنقزراو « ةقباسملا نيدايم

 !كلصوب كنع ىنعطقت نأ ديرت مأ كبرقب كنع ىنعدخت نأ ديرت ! ىهلإ

 !تاهيهإ تاهيه

 ءاوتراو ًايفاك ايرشمو ًايلاع ًاقوذ صوصنلا هذه ىف دينجلا مامإلا حضوأ دقل

 ةبرصمتلا تاذ ءاعدلا بيلاسأ هتامادختسا ىف رظنلا قئد امدنع ًابصخ

 . ةصلاخلا ةيحورلا

 هايإ كنايسن : باجأف ؟ ءاعدلا لوبق ةقالعام : نيفراعلا ضعب لئس املو

 ملكلا دعصي هيلإ 8 : ىلاعت هلوق ةلالدب ةيلكلاب هنع كرظن عاطقناو

 .1 1١ : ةيآلا : رطاف ةروس » 4 هعفري حلاصلا لمعلاو بّيطلا

 - ىف كدصق نا فيطل تنأ ىهلإ » : هئاعد ىف نيفراعلا دحأ لوقيو
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 ةلجاع ةحار انحرأ نيجارلا لامآ ىهتتنم ايف : هتاملم ىف كاجرو « كتدارإ -

 . كلبرق ىلإ انيدؤت كترسم لهانم اندروت

 . ( 5؟ : ص . عمللا : ىسوطلا )

 كلذ لجأ نمو « ةيدوبعلاو عضاوتلاو عوضخلا رهاظم نم رهظم ءاعدلاو

 نيملسمللو مهئاقدصأل و مهيلهألو مهسفنأل ءاعدلا نم نوحلاصلا رثكي

 . ءاعدلا ىلع نينمؤملا
 ها" هيف ءم أ ره شل < تسود 5-3 اول ام يرقد لل 7

 توربكتسي نيذلا نإ مكل بجتسأ ينوعدا مكر لاقو # : ىلاعت لاق

 . « 50 :ةيآلا : رفاغ ةروس : « نيرخاذ منهج نولخ ديس ىتذابع نع
 ملاممو لزن امن عفني هناوضرو ىلاعت هللا ةمحر ىلإ قيرط ءاعدلا نأ امك

 ءىضم رون وهامثإ  تاملكلاو لمحلا ىف رولبتي نأ لبق  ءاعدلا نإ . لزني

 هيف حدقني مل ًاردك بلقلا ناك ولو : ناسللا ىلع ضيفيف بلقلا ىف حدقتني
 !؟ هبحاص ناسل ىلع ءاعدلا رهظب نأ هل نيأف « رونلا كلذ

 لوحو ريبدت هل مادام ؛ صالخإللا ةقيقح هةضياج هتاعد ىف ًاصلخم نمّؤملا نوكيالو

 هتوقو هلوحب هعفد نع رجعلاب ققحتي ىتح , هفشكل وعديام عفر ىف ةوقو

 ةقيقحب اوفشوك نيذلا دارفألل ءاعدلا ىف ىقبقحلا صالخإلا لصحي دو

 هللا نم مهتيثخل مهنإق هللا وه عفانلاو راضلا نأ اوققحتو . ديحوتلا

 هللا نوعدي مهف . ةراضلا ءايشألا رضبالو « ةعفانلا ءايشألا عفنب نوققحتيال

 . عفنلا مهحنميو ؛ رضلا مهنع عفدي نأ نيصاخم

 - . ( ١5 : ص « ىهلإ : ىضام دمحم « متازعلا وبأ )
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 نم مهيلهأو مهلاومأو مهنادبأ ىف مدآ ىنب بيصت ىتلا لاوحألا ولخنالو -

 ملأام مهنع هللا فشكيف هنولأسيو ىلاعت هللا ىلإ نوعزفيف « ةينابرلا مكحلا

 د 7 ساما رق مام 2 نا < © لانا 3 2 - اهي

 ءوسلا فشكيو ةاعد اذإ رطضطملا بيجي نمأ © : ىلاعت لاق

 «نوركذت ام اليلَق هللا عم هلأ ضرألا ءافلخ مكلعجيو

 . ؟ 517 :ةيآلا : لمنلا ةروس »

 اتقّؤم وعدي عاد نمام ؛ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 ىلاعت هللا هاطعأ الإ محر ةعيطقالو ةيصعم ريغ ىف ةباجلاب
 نم هنع فرصيوأ ؛ لأس اميف هتوعد بيجي نأ امإ : ثالث ىدحإ

 . ١ دل ريخ وهام ةرخآلا ىف هل رخ ديوأ . هلثم ءوسلا

 هل عوضخلاو لذلاب دبعلا اهيف رهظي ىتلا تادابعلا عاونأ نم ءاعدلا نأ امك

 . لجوزرع
 هللا نإ ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىذمرستلاو دنسملا يفو

 . ؟ هال لفاغ بلق نم ءاعد بيحتسيال

 هللا ىلع حاحلإلا ءاعدلا لضفأ لاقي ناك : ىلاعت هللا همحر ىعازوألا لاق

 . هيلإ عرضتلاو

 اعد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبتلا نأ هللا همحر سابع نبا نع ىناريطلا ىفو

 كيلع ىفخيالو ىمالك عمستو ىناكم ىرت كنإ مهللا » : لاقف هفرع موي
 . هيلذب فرتعملا رقما قفسشملا لجولا ريجتسملا ريقفلا سئابلا انأ ىرمأ نم ءىش

 ءاعد كوعدأو ليلذلا بنذملا لاهتيا كيلإ لهتأو نيكسملا ةلأسم كلأسأ

 < مهرو هكسج كل لذو هتبقر كل تعشخ نم ءاعد ريرضلا فئاخلا
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 ًافوؤر ىب نكو أيقش بر كئاعدب ىنلعجتال مهللا . هانيع تضافو هفنأ كل

 . ؛ نيطعملا ريخابو نيلوؤسملا ريخاي ًاميحر

 . « ىرقفو كانغبو ىلذو كتزعب ١ : هئاعد ىف لوقي ءامكحلا دحأ ناكو

 نع هنع ىلاعت هللا ىضر ىردنخلا ديعس ىبأ ثيدح نم هجام نبا جرخاو

 ىنيحأ مهللا ” : هئاعد ىف لوقي ناك هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 . ؛ نيكاسملا ةرمز ىف ىنرشحاو ءٌائيكسم ىنتمأو . ًانيكسم

 هلل ًاعضاخ ًانيكسم هبلق ناك نم هوحنو ثيدحلا اذه ىف نيكاسملاب دارملاو

 . كلذك هرهاظو هل ًاعشاخ

 ىشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذّلا عم كسفن ربصاو ظ : ىلاعت لاق

 . 178 :ةيآلا : فهكلا ةروس » 4 ههجو نوديري

 افوخ مهبر نوعدي عجاضملا نع مهبونج ئفاجتت »8 : ىلاعت لاقو

 . ١1 :ةيآلا : ةدحسلا ةروس ١ «توقفني مهانثزر اممو اعمطو

 « نيدتعملا بحي ال ِهّنِإ ةيفخو اعرضت مكبر ارعدا :  ىلاعت لاقو
 . ؟ ه8 :ةيآلا : فارعألا ةروس »

 نم اورثكي نأ هدابعل ىلاعتو هناحبس هللا نم ةيفخ ةوعد تايآلا هذه ىفف

 ًالهأ اونوكي ىكل ء هطورشو هبادآ اومزتلي نأو « هيف اوصلخي نأو . ءاعدلا

 مل اممو لزنام عفتي هناوضرو ىلاعت هللا ةمحر ىلإ قيرط ءاعدلا نأ امك

 : لني

 - : ىلاعتو هناحبس هلل رييدتلا طانقسإو رسيدتلاب ءاعدلا طبتريو



 اسس )7 مايل ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارهفلا خدر سكك

 ىئارعشلا مامإلل
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 ( كيلإ الإ رقفلا نم كب ذوعأ ىنإ مهللا : هئاعد ىق نيقراعلا دحأ لوقيو -

 وأ ؛ ًاروز لوقأ نأ كب ذوعأو « كنم الإ فوسخلا نمو . كل الإ لذلا نمو

 ءادعألا هتامش نم كبذوعأو ؛ًارورغم كب نوكأ نأ وأ , ًاروجف ىسثغأ

 مهو . قلخلا رش نم كي ذوعأ ىنإ مهللا « ءاجرلا ةبيخو . ءادلا لاضعو

 . نيمأ نيمحارلا محرأ اي قلخملا ءوسو « قزرلا

 ىنحضفتالو ىنرتساو ىل رفغا مهللا : ىردنكسلا هللا ءاطع نبا ءاعد نمو

 ١ ىتحرفو « ىنمحراو ١ ىنمهفو « ىنركذ ١ ىنملعو « ةرضخآلاو ايندلا يف

 كلوسر ةعاطو كتعاطو كركذ نم الإ ءىش لك نم ىنغرفو « ىنئربو

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كلوسر باحمو كباحمو

 انيديأب ذخو ًافوطع انيلعو ًاقوؤر انب نك مهللا : همالك بيق هئاعد نمو

 انيديأب لخو انمقتسا اذإ انعأو انججوعا اذإ انموقو كيلع ماركلا دْخأ كيلإ
 . انك ثيح نكو انرثع املك

 ركذلا ماودو . بللا نسح كلأسن انإ مهللا : لوقيف ىلذاشلا وعديو

 ةقثلاو « كنم ةباحتسالاو « كل ءاعدلاو « كيلإ راقتفالاو أجللاو , ركفلاو

 . اضرلاو ةبحملاو , عطاقلا درلا ىلع عقاولا دهزلاو « كيلع لكوتلاو . كب

 . ( 87-87 : ص « ةيلذاشلا رئآملا ىف ةيلعلا رحافملا : ىعفاشلا دايع نبا )

 ام ًادبأ ىنينعيالام كرتب ىنمحرا مهللا ؛ : ةيعدألا دحأ ىف ءاج دقلو

 رظنلا نسح ىنقزراو « ىنتيقبأ ام أدبأ ىصاعملا كرنب ىنمحراو . ىنتيقبأ
 هب رونو « ىنتملع امك « كباتك ظفح ىبلق مزلأو « ىتع كيضرياميف

 هب حتفاو « ىنع كيضري امك هولتآ ىنلعجاو . ىردص هب حرشاو . ىرصب

 2 . ىناسل هي قلطأو « ىبلق



 . ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلا عدر

 ش ىتارعشلا مامإلاك

 ةفرح لمع ىلع ردقيال حالصلايرهتشي ثيح نم هنأل

 هحيسب هللا حبسي هبنج ىلع دقار نوكي نأ هتياهنو هبموفت
 دقو . خيشلا ىديساي انيلع كرطاخ هل لوقتف قلخلا هل لخدتف

 هفصي الو « نونظلا هطلاختالو ء نويعلا هارتال نماي : أضيأ ءاعدلا نمو

 ىرمع ريخ لعجا . رئاودلا ىشخيالو ؛ ثداوحلا هريغتالو ؛ نوفصاولا

 . كاقلأ موي ىمايأ ريخو « همتاوخ ىلمع ريخو . هرخآ

 انتظفلو « ناكملا انشحو اذإ ةولخلا ىف انل ًاسنؤم انلمع لعجا مهللا
 ريصق ؛ كنض لحم ىف اندرفتاو ؛ ناريجلاو لهألا انقرافو ء ناطوألا
 ار ةمدظت الو: 2 ةاصواللو اهي نيف ىلع « كيسا

 . ىربكلا تايآلابو . ايلعلا ةئيشملابو ٠ ىمظعلا ةردقلاب كلأسن انإ مهللا
 رحب لكو رحبلا اذه انل رخست نأ اهنم ميظعلا اذهبو ءاهلك ءامسألاو

 « ةرخآلا رحبو ايندلا رحبو .« ثوكلملاو كلملاو ءامسلاو ضرألا ىف كلوه

 لك ىلرخسو : ىسفن ىلرخسو . سنإلاو نجلا نم ناطيش لك انل رخسو
 ىلعاي ؛ هيلع راجيالو ريجي وهو « ءىش لك توكلم هديب نماي ؛ ءيش
 . ميلعاي ميلحاي ميظعاي

 .اهيفام ميرك ةميرك ةرخآلاو اهيفام ريقح ةريقح ايندلا نإ مهللا
 بلط نم ًاميرك نوكي نيأف . ميركلا تمركو رميقحلا ترقح ىذلا تنأو
 ىنققحت ؟ كعم هايندل راتخا نم ًادهاز نوكي فيك مأ ؟ كريغ

 ىلإ جاتحأال ىتح هتفرعمبو كريغ بلط نع ىنغتسأ ىتح دهزلا قئاقحب

 كندل نم انل لعجاو قدص جرخم انجرخأو قدص لخدم انلخدأ مهللا

 . ًاريصت ًاناطلس



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقفلاعدد
 ىئارعشلا مامزلل

 سس #ىاب

 . هريغو ("), راونألا حاول ,:('7(باتك) ىف كلذ ىلع مالكلا انحضوأ
 نامزلا اذه ىف (*) ةلاحوأ أماقم هلل رهظظت نأ نمرذحا : لاقو

 )١( قايسلاو ىنعملل أظفح اهانفضأ , لصألا ىف دجوتال ,
 . ةحضاو ريغ لصألا ىق (؟)

 ريخ نم صخشلا هيلعامو هيف تنأ ىذلا تقولا ىلع ةغل قلطي : لاحلا (*)
 بلقلا ىلع دري ىذلا ىنعملا ىلع ةيفوصلا ىدل ًاحالطصا قلطيو . رش وأ
 . باستكاالو عنصتالب

 . ( 1؟5 : ص ؛ ىبرع نبا : ىنرقلا ىلع ىلغرف ظيفحلا دبع )
 وأ ةدهاجم نودب راكذألا ءافص نم بلقلا ىف لحياسم وه لاخلا نأ امك

 5١(, :ص .ةيفوصلا تاطلغو هيتمالملا لوصأ :ىملسلا نمحرلا دبع وبأ )

 ىلإ هقيرط ىف وهو بلقلا ىلع درت ىتلا ىناعملا ىه لاوحألا نإ : لبق دقو
 . ةريثك ىهو . هدبع ىلع هللا نم لزنت بهاوم اهنأو « هللا

 نمو . بالتجاالو دمعت ريبغ نم بلقلا ىلع درياموه لالا : ليق امك
 اته نمو . لثملا هبقعيال دقو ءوفصي نأ ىلإ « لثملا هبقعيو لوزي هنأ هطورش
 . هماودب لاق ٠ لثملا هبقعأ نمف . فالخلا أشن

 . ديعلا ىلع فاصوألا ريغت لاحلا : ليقو

 - . ( 8 : ص « ةيفوصلا تاحلطصا : ىبرع نبا )
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 هيرظنب لوقلا ىف ىفوصلا بهذملل ةزيمملا حمالملا نأ نيبن نأ انبردجيو -
 . تاماقملاو لاوحألا وأ لزانملا

 . ( :٠١١ ص : مالسإلا ثارت : ثروزوبو تخاش )

 .«كبكري لاحلا عدتال . لاخلا بكرا ؛ :لاق هنأ نيفراعلا دحأ حئاصن نمو

 ام وهو . هتقوو هلاح تقولا ىف هل وقصيف نيحلا ىف دبعلا ةلزئم وه لاحلاف

 ليق ىرخأ ريغتو ةرات افص اذإف , هبلق ىلع دري امب ريغتيو ؛ دبعلا هيف لوحتي
 . لاح : هل

 . الاح نكي مل لاز اذإف لوزيال لاحلا : مهضعب لاقو

 ةضايرلاب ةمايق ءارو نم كلاسلا اهرظتني ىتلا ةيقيقحلا ةرمثلا ىه لاوحألاف

 كلت ىلع ةبترشم ةجيتن تسيل ىهو ؛ قيرطلا هكولس نابإ ةدهاجملاو
 نم ىلع اهيققلي ىلاعت هللا نم ةبهو « ةيئاير ةنم ىه لب ةدهاجملا وأ « ةضايرلا

 ةدهاجملاو ةضايرلا نوكت نأ ةينابرلا ةئيشملا تضتقا دقو , ةدابع نم صلخأ
 ةبهلا كلتل هسفن ضرعي نأ كلاسلل نكمي ىتلا ةطساولا وأ ليبسلا امه

 . اهقيرط نع ةينابرلا
 ماد اذإف « لامعألا ىلع ىلاعت هللا نم باوث اهتقيقح ىف لاوحألا نأ امك
 « ءىجتو بهذت اهتيادب ىف لاوحألا نأل .أماقم راص لاخلاب لصتاو لمعلا
 . هل اماقم تراص اهيلع لمعلا موادو اهنم نكمتو اهيف بلقلا نكس اذإف

 .( ٠١١ : ص . مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقبإ : ةبيجع نبا )

 لزنت ةلزان لاسملا : دينجلا لوق « عمللا » : ىف ىسوطلا هلجسامبو

 . مودت الف , بولقلاب
 - . ( ١ : ص .لاوحألاو تاماقملا : ىفطصم دمحم )
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 نع ةرابع هنأ امك . بهذي نيح فلكتلاب هبذجوأ ءدري نيح بسكلاب

 ٠ هب قلعت هتدهاجمل نوكي نأ نود دبعلا بلق ىلإ ةفطلو ىلاعت هللا لضف

 . بهاوملا ةلمج نم لاخلا كلذكو « لاضقألا ةلمج نم لاحلاو

 .5 :14١5 صا. ؟”ج . بوجحملا فشك : ىريوجهلا )

 دح نع اوجرخ اهورهظأ اذإف ؛ اهلهأ دنع تانامأ لاوحألا : ليق دقو

 . ءانمألا

 .("5 : ص . ةوتفلا لهأو ةيفوصلاو هيتمالملا : ىفيفعالعلا وبأ )

 هتيلو هتعاطو هصالخإو هتجرد بسح لك نيفراعلل نوكت لاوحألا هذهو
 سواسولا عفدو مئادلا ركذلاب كلذو « هبلقل هتيفصتو هثالجو هدادعتساو

 . ةيناطيشلا رطاوخلاو
 بابرأ امأ ؛ ةصقانلا تايالولا باحصأ مه لاوحألا بابرأ : ليق دقو

 نيكمتلا باحصأ : مهنع لاقيو . ايلعلا تاماقملا باحصأ مهف لامعألا

 . نيولتلا باحصأ لباقم ىف

 . ( ثإ/ : ص « ةينطابلا هموكحلا : ىواقرشلا نسح )

 . ًاقوذو آملع لاح لكل نإف ًاجهنم ماقم لكل ناك اذإف

 اهب شعتنتف « كلاسلا ىلع بهت ىتلا ةيحورلا تامسنلا ىه لاوحألاو

 مسنت ىلإ ةدوعلل حورلا قوشتت ءأرطع هكرات رمت مث . ةفطاخ تاظحل هسفن

 . هحيرأ

 - امإ « هبر نم دبعلا ىلع ةضئاقلا بهاوملا ىه لاوحألا : ىرخأ ةرابعيو
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 - رد هس
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 ةلزان امإو ء بلقلل ىفصملا سفنلل يكزملا حلاصلا لمعلل ًاثاريم هيلع ةدراو -
 . ًاضحم ًانانتمإ قحلا نم

 دبعلا لوحتل كلذكو . لاوزلا عيرس ًاضراع هنوكل ًالاح لاما ىمس دقلو
 برقلا تاجردو ةينقحلا تافصلا ىلإ دعبلا تاكردو ةيقلخلا موسرلا نم اهب
 . ىقرتلا ىنعم وه كلذو

 , ( 45 48 : ص « ةيفوصلا تاحالطصا : ىناشاكلا )

 بالتجا الو مهنم دمعت ريغ نم بلقلا ىلع دري ىنعم : موقلا دنع لاحلاف
 قرتم لالا بحاصو « دولا ني نم ىتأت لاومحألاو . مهل باستكا وأ

 . هلاح نع

 ىلإ ٠ سفنلا لاح نم متي لاوحألا ىف ىفوصلا ىقرتلا نأ مهفي نأ ىغبني امو
 نم رسلا لاح ىلإ بلقلا لاح نمو . كلذب عبطلا رعشي نأ ريغ نم بلقلا لاح

 رعشي نأ ريغ نم حورلا لاح ىلإ رسلا لاح نمو « كلذب سفنلا رعشت نأ ريغ
 . ةدصاشملاو ةفشاكملا هل تلصح حورلا لاح ىلإ كلاسلا لصو اذإف . بلقلا
 . (54 : ص . قباس عجرم ةوتفلا لهأو ةيفوصلاو ةيتمالملا : ىفيفع العلا وبأ )

 هل دجأال نآرقلا أرقأ تنك :  ةيفوصلا دحأ لوق رسفي ام اذه لعلو
 هللا لوسر نم هئيعمست كنأك هيئرقا ىسفنل تلقف ء اهدهشأ ىتلا ةوالحلا
 هيئرقا ىسفنل تلق مث « هتوالح تءاجف . هتأرقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع هب لوني ؛ مالسلا هيلع ليربج نم هنيعمست كنأك
 ؛ كنأك هيئرقا ىسفنل تلق مث . هتوالح تلزنف « هتأرقف  ملسو هلأو
 . اهلك هتوالح تءاحف العو لج نيملاعلا بر نم هنيعمست

 - . ( 8١ : ص. ةينابرلا تاحوتفلا : دواد دمحم ىرابلا دبع )
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 اهردقب لاح لك ىف رعاشم اهنم ٍثعبنت ةيسفن لاوحأ هذه نأ ىرن انه نمو -

 . هبر نم ةاجانملا ماقم نآرقلا

 . ( 7545: ص « نيملسملا ةيفوص دنع ءانفلا : دواد ىرابلا دبع )

 « ئوقتلاو ٍربلاب اوجانتو 9 : ىلاعت هلوق ىف دراو ىنعملا اذهو
 . 4 4: ةيألا : ةلداجملا ةروس »

 عم ًاعيسج هحورو هلقعو هبلقو هسفنب لسرتسم قداص دبعك يقوصلاو

 لفاوتلاو راكذألاب هيلإ برقتيو هيجانيف هيلإ هجايتحاب ًامئاد رعشي ء هللا
 . تاعاطلا و تاداسلا و

 .( 49: ص» سورعلا سات : ىردنكسلا هللا ءاطع نبا )

 . اهل ةياهنال تاجرد ىف ًادعص ناسنإلا اهيف ىقرسي ةلزنم كلتو

 فيرعتلا اذه نم حضاوو . دبعلا ىلع فاصوألا ريغت وه لاخلا : ليق دقو

 اقص اذإف « هبلق ىلع دري ام ريغتيو « دبعلا هيف لوصني ام وه : لاحلا نأ
 . لاح هل ليق ى رخأ ريغتو « ةرات

 وأ ةدهاجم نودب راكذألا ءافص نم بلقلا ىف لحب ام وه لاخلا : ليت امك

 ىوري امبسح ةاجف هنع لوزي هنأ امك بلقلا ىلع مجهي لاحلاو . ريكفت

 . ؟ عمللا 7 : ىف ىسوطلا

 « قوذ وأ ء قوش وأ ءضبق وأ ء طسب وأ ء فوخ وأ . نزحك بالتجا الو

 اكلم راصو ماد اذإف « ًالوأ لثملا هيقعي ءاوس سفنلا تافص روهظب لوزيو

 ٍِ . ًاماقم ىمس
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 هلولاو ٠ بوبحملاب مايهلا نم ملعلا دعب عقي ام وه لاحلا نإ : لاقي كلذل -

 قلقلاو « هثاقل ىلإ ديدشلا قوشلاو « هاوس ام لك نع هيلإ درجمتلاو « هب
 ةعراسمو « هتاضرمل ةمزالم لمعلاو « هل بيهتلاو . هنم شهدلا و « هدعبل

 هتاتكسو هتاكرح دنع هلعف عيمجب دذلتلاو ؛ هنم دريام لامتحاو « هتعاطل

 لاخلا دلوتو ؛ هب روضحلا مث « هيف ةبيغلا ىلإ ىدؤملا هركذب سنألاو « هرمأب

 . ايرورض هودع امث لمعلاو ملعلا نع

 ماقملا ًأدبم لمعلاو ؛ ىروصلا ماقملا ادبم لاحلاو . ىلعافلا ماقملا أديم ملعلاف

 ىئاغلا

 . ( 3ا/ا/ : ص « فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةضور : بيطخلا نبا )

 . كلذ ىف خويشلا تاراشإ تفلتخاو ماقملاو لاحلا نيب هابتشالا رثك دقلو

 ناكمل هابتشالا دوجوو . عطاق ىأرب ةلأسملا هذه يف اوقفتي مل مهنإ ثيح

 ىءارتو «ًالاح ءىشلا ضعبلل ىءارتف ءامهلخادئو امهسفن ىف امههباشت

 . ًاماقم رخآلا ضعبلل

 قرفي طباض ركذ نم دبالو . امهلخادت دوجول ةحيحص نيشيؤرلا انلكو
 ىمس لاحلاف . امهنيب قرفلاب نارعشي امهنم ةرايعلاو ظفللا نأ ىلع امهنيب
 ىقترا اذإ لاحلا كلذك . هرارقتساو هتوبثل ًاماقم يمس ماقملاو « هلوحتل ًالاح

 . درفلا دوهجمب بستكم ماقملاو بوهوم لاخلا نأو « ًاماقم تراص

 نأ وه ماقملاو لاحلا نيب قرافلا نإ : لوقنف ةلأسملا حضون نآ عيطتسن ةسن انهو

 نطايف . نيكمتو خوسر هنإف ماقملا فالخب ءىجيو بهذيف لوحتي لاحلا

 . نيملاعلا بر لالجلا ىذل ريسلا ىف تاماقملاو لاوحألا نذإ قيرطلا

 > مئاد لاقتنا وهو . ماقمو لاح نيب هللا ىلإ رئاسلا نطاب : ىرخأ ةرابعبو
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 . قيرطلا نطاب وه هلك اذهو . ماقم ىلإ ماقم نمو « ماقم ىلإ لاح نم -

 هتوبثل أماقم ماقملاو . هلوحتل الاح ىمس لاخلا نأ مدقت امبف انحضوأ دقلو

 ثعبي نأ لثم . ًاماقم ريصي مث ًالاح هنيعب ءىشلا نوكي دق و . هرارقتساو

 مث « سفنلا تافص ةبلغب ةيعادلا لوزت مثء ةبساحللا ةيعاد دبعلا نطاي نم

 مث ؛ لاحلا هدهاعت ةبساحملا لاح ىف دبعلا لازي الف « لوزت مث ء دومت

 ١ ميركلا هللا نم ةنوعملا هكرادتت نأ ىلإ سفنلا تافص روهظب لاحلا لوحتي

 تناك نمف « ةبقارملا لاح هلزاني مث ء هماقمو هرقتسمو هنطو ةبساحملا

 بوانتل ةبقارملا لاح هنع لوحتي مث . الاح ةبقارملا هل ريصت هماقم ةبساحملا

 ةلفغلاو وهسلا بابض عشقني نأ ىلإ دبعلا نطاب ىف ةلفغلاو وهسلا

 . ًالاح تناك نأ دعب ًاماقم ةبقارملا ماقم ريصتف هنوعملاب هديع هلل كرادتيو

 ةبقارملا ماقم رقتسيالو « ةبقارملا لاح لزانب الإ هرارق ةبساحملا ماقم رقتسيالو

 ترقتسا ةدهاشملا لاح لزان دبعلا حنم اذإف « ةدهاشملا لاح لزانب الإ

 رانتسالاب لوحيو ًالاح نوكي ًاضيأ ةدهاشملا لزانو . هماقم تراصو هتبقارم

 ىف مث « راتتسالا فوسك نم صلخنتو ًاماقم ريصي مث ىلجتلاب رهظيو

 هنم ىلعأ لاح ىلإ لاح نم تايقرتو تادايزو لاوحأ ةدهاشملا ماقم

 قح ىلإ نيقيلا نيع نم ىقرتلاو . ءاقبلا ىلإ صلختلاو ءانفلاب ققحتلاك

 . نيقيلا

 مث الاوحأ نوكت ميلستلاو اضرلاو لكوتلاو دهزلاو عرولاو ةبوتلا كلذكو

 ىهف ًاقوذ تناك اذإف لاوحأ ىهف ةدهاجم تماد امف ؛« تاماقم ريصت

 . تاماقم

 /ه49١1 ةنس ءهبهو ةبتكم : ةرهاقلا ء ةيحورلا انتيبرث: ىوح ديعس )

 - .2(97١؟ 1865: ص( ء لول



 _  ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلا عدر
 ص ىتارعشلا مامإلل

 يحتل
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 . لامعألا ثيراوم لاوحألا : ناسارخ خياشم ضعب لاقو -

 ةبسننلاب ةبوتلاك .لاوحألل ًاساسأ بحلا ىدرورهسلا ربتعا دقلو

 نم تاماقملا رئاسب ققمحمتت ء لامكلا ىلع هتيوت تحصص نمف . تاماقملل

 نم « لاوحألا رئاسب ققحت . هتيحم تحص نمو . لكوتلاو اضرلاو دهزلا

 , وحملاو . وحصلاو . ءاقيلاو « ءانفلا

 هماقم ناك نمف . نيماقم نانوكي دقو . نيلاح ركشلاو ربصلا نوكي دقو

 ناك نمو . ماقم بحاص هنأل لضفأ وهف هيلع ركشلا هلاح ناك ربصلا

 . هماقم ىف ركاشلل ًاديزم

 . ( 7٠١ : ص . ١ج « بولقلا توق : ىكملا بلاط وبأ )

 ىفوصلا روعشلل نارهظم ماقملاو لاخلا نأ ىفوصلا حطصملا ىف فورعملاو

 بسح : ًالاح حبصي نأ نكمي . تباث ماقم ىلإ ةضراع لاح نم هعم رياغتي
 تتبزث اذإ : ءاجرلا وأ قلقلا وأ فوخلا لاحف . ىفوصلا رثوتلا ةجرد

 ةلثم ةريحو سأي وأ سنأ وأ ةنيكس ىلإ تلوحت اذإف . ًاماقم تحبصأ

 . ( "88 : ص « ةينيدلا ةفسلفلا ىف تاسارد : دومحم رداقلا دبع )

 . حرفلاوأ « ةبهرلا وأ , ةبغرلاك « لاوحألا نم ديدعلا كلاسلا ىلع دراوتتو
 . لامجلا وأ ؛ طسبلا وأ ,. ضبقلا وأ ء فوخلا وأ ؛ ةرجهلا وأ

 بادآ روتسد باتك قحلم « ءافشلا ةلاسر : ىضام دمحم « مئازعلا وبأ )
 - . ( ٠٠١ : ص « كولملا كلام ىلإ كولسلا
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 ىضتقت ةيقارملاو ٠ ةبقارملاب أدبي هدجن لاوحألا نع ديتجلا انثدحي امدنعو -
 . فوحلاب نورقم ءاجرلاو ؛ فونخلاو ةبحملا ىضتقي برقلاو . برقلا
 سنألاو ؛ سنألا ىضتسقي قوشلاو « قوشلا نايضقي بحلاو ءامجرلاو
 لاح ىضتشت ةدهاشملاو « ةدهاشملا ىضتقت ةنينأمطلاو « ةنينأمطلا ىضتقي

 . ( 58: ص « عمللا : ىسوطلا ) . نيقيلا

 مئاق عارشلاف قاب حيرلا مادامف ةعرسملا نفسلاك لاوحألا بابرأ نأ امك

 . صاوخلا ىأر وه اذهو . اوفقو حبرلا اودقف اذإف مئاد ريسلاو

 , ( 1١8 : ص . نارلاو باجحلا فشك : ىنارعشلا )

 دعب اهءافص نكلو ءادتبالا هجو ىلع دبعلا ىلع درت ىتلا ىه لاوحاألاف

 لزان اذِإ دبعلا نأل ء هجولا اذه نم قالخألاك ىهف . لامعألا ءاكز
 اذإ كلذكو « هقالخأ نسحتب هيلع هللا نم هدهجب ىنغيق هبلقب قالخألا
 لب ؛ هلاوحأ ةيقصتب هيلع هللا نم ةعسو لذبي هلامعأ هيكزت ىلع بظاو
 . هلاوحأ هقيفوتل

 يىنف اذإف . هتاوهش نع ىنف هنإ لاقي ةعيرشلا ناسلب هلاعفأ مومذم كرتي نمف

 هنإ لاقي هايند ىف دهاز اذإو . هتيدوبع ىف هصالخإو هتينب ىقب هتاوهش نع

 جلاع نمو . هتبانإ قدصب ىقي : اهيف هتبغر نع ىنف اذإف. هتبغر نع ىنف
 « بضغلاو « حشلاو «لخبلا . دقحلاو . دسحلا هبلق نع ىقنف هقالخأ

 . سفتنلا تانوعر نم كلذ لاثمأو ءربكلاو

 ةوتفلاب ىقب قلخلا لاؤس نع ىنف اذإف . قلخلا لاؤس نع ىنف : لاقيو
 . قدصلاو

 نابسح نع ىنف : لاقي ماكحألا فيراصت ىف ةردقلا نايرج دهاش نمو

 - تافصب ىقب رايغألا نم راثآلا مهوت نع ىتف اذإف : قلخلا نم ناثدحلا
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 ًايغال رايغألا نم دهشي مل ىتح ةقيقحلا ناطلس هيلع ىلوتسا نمو . قحلا -
 . قحلاب ىقبو قلخلا نع ىنف هنإ لاقي ًاللطالو امسرالو
 . لاعفألا هذه مدعب نوكي ةسيسخلا هلاوحأو ةميمذلا هلاعفأ نع دبعلل ءانفف
 . مهبو هسفنب هساسحإ لاوزي نوكي قلخلا نعو هسفن نع هؤانفو

 نم هنع ىنف ام نوكي نأ زوحيالف لاوحألاو قالخألاو لاعفألا نع ىتف اذإف

 . ًادوجوم كلذ

 قلخلاو ء.ةدوجوم هسفنتف . قلخلا نعو هسفن نع ىنف: ليق اذإو

 هسفنب سحم ريغ « نيعمجأ قلخلا نعو هسفن نع لفاغ هنكلو . نيدوجوم

 . قلخلابو

 اهيف رمتسي ةبقارمو تادهاجمالإ ىتأتبال ءانفلا نأ ىرن فيصوتلا اذه نم
 « ةدومحملا تافصلاب ىقبيل ةمومذملا هتاقص نع ىلختي ىتح هللا ىلإ رئاسلا

 وهو . لاعفلا ىريل لاسفألا نع ىنفيو ءاهب سحيالف هسفقن نع ىنفي مث

 قوذلا نوكت لاحلا هذه ةيادبو « هللاب ءاقبلا ىلإ دوعيل ريسلا ةياهن

 . ةيفوصلا دنع دوهشلا ةدحو ىه هذهو . برشلاو

 « ىرخألا دئاقعلاو نيملسملا ةيفوص دنع ءانفلا : دواد دمحم ىرأبلا دبع )
 . ( 18: ص « هنراقم ةسارد

 نسحو .لاوحألا نسح جئاشن لامعألا نسمح ٠ : هللا ءاطع نبا هاور امو

 .  لازنإلا ثاماقمب ققحتلا نم لاوحألا

 مسجلا ةكرح لامعألا : لوقيف صنلا اذه ىلع ةبيجع نبا قلعيو
 بلقلا نوكس تاماقملاو . ٌةدياكملاب بلقلا ةكرح لاوحألاو « ٌةدهاحملاب
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 هلمع ًالوأ نوكي هنإف « ًالثم دهزلا ماقم : لوقيق ًالاشم كلذل برضيو -

 ىتح ةقافلا ىلع ربصلاب ةدباكم نوكي مث . اهبابسأو ايندلا كرب ةدهاجم
 كلذكو . ًاماقمريصبق هتوالح قوذيو بلقلا نكسي مث .ًالاح ريصي

 ةرارم ىلع ربصلاب ةدباكم نوكي مث « بابسألا كرتب ةدهاجم نوكي لكوتلا
 . ًاماقم ريصيف هقوذيو هيف نكسي مث ءًالاح ريصي مث « رادقألا تافرصت

 هسفن نم دئاوعلا قرخك رهاظلا ىف لمعلاب ةدهاحم نوكت ةفرعملا كلذكو

 اذإف ”آلاح ريصي مث « تافرصنلا نع رارقالاو ةفرعملاب ةدباكم نوكت مث
 . بهاوم لاوحألاف «أماقم تراص تنكمتو دوهشلا ىف حورلا تنكس

 باوشل ءازج هللا نم بهاوم لاوحألا نأ ىنعي . بساكم تاماشقملاو

 لوحتت لاوحالاف « ًاماقم راص لاحلا لصتاو لمعلا ماد اذإف . لامعألا

 وهو ًاماقم راص ىنعملا كلذ ىف بلقلا نكس اذإف « ءىجتو بهذتو

 . لمعلا ماود نم بستكم

 , ًالوأ ملعلاب قلعتي ماقملاف . لمعو ملع دحاو لكل ماقملاو لاحلا نأ ملعاو

 لاحلا كلذكو .ًاماقم ريصي مث , ًالاح نوكي ىتح هلمع ىف ىعسلا مث
 . ًالاحق اماقم ريصي مث .ًالوأ ملعلاب قلعتي

 وه لاخلا نسح ةمالعو . لاحلا نسح وه . لازنإلا تاماقمب ققحتلا ةمالعف

 ء لاوحألا نسح- ةجيتنو ةرمث وه اهنسحو « لامعألا ناقتاف . لمعلا نسح
 ققحتلا ىأ . لازنإلا تاماقمب ققحتلا ةجيتن وه اهناقتاو لاوحألا نسحو

 . تاماقملا ىف لازنإلاب

 نم لعجي مهضعبف « تاماقللاو لاوحألا ةقيقح ىف ةيفوصلا فلتخيو

 ةلثمألاو . تاماقم لاوحألا ضعب لعجي رخآلا ضعبلاو « ًالاوحأ تاماقملا

 - لاوحألا نم ًاريثك لخدأ ىذلا ىريشقلا هدرويام اهلوأو ةريثك كلذ ىلع
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 ءالبلا مع دقو بذاك عمط كل نف كيب سائلا عامتنا دصقب

 ءالبلا نم هيف هيلع مه امب قلخلا كولس راصو :ةيدابلاو ةرضاحلا

 سسسلا بيذهت كولسلا ةدئاف نإف ؛ مهئاقبط فالتخا ىلع

 )١ متهم صخش لك دجت قلخلا لمأتو  لذت ىتح اهديهفنو
 فرحلا رئاس نم نيخابطلاو نيسارتلاو نيحالطلا اميسال هتفرحب
 هئاضعأ تلذخت دقراهنلا /"ارخآ مهنم لعافلا دجتف ةقاشلا

 اذه خياشم نم خيش ىأف . ىصقأللا فرطلا ىلإ هسّمن تفعضو

 ىذلا همالكب موي ىف دحلا اذه ىلإ اصخش لصوي نأر دقي نامزلا

 « اقسلاو رحلا ةدش ىف نارقلا هيلع سقو نيحلاصلا نع هل هيكحي

 . اهريغو دربلا ةدش ىف

 اهاوعد ىف كاسفن مهتاو كتروعو كسفت رثساو كلذ ملعاف

 ىعداام ريخلا هسئنب نظ الول أاخيش لمع نم نإف . حالصلا

 لاوحألا هذه ددع ىف ةيفوصلا كفاله كلدكو .:كافانللا كاد: ىف

 . تاماقملاو

 ماقم اهرخآ ءرشع ةعبرأ تاماقملا لعجي هنإف قارشإلا ةمكح بحاص امأ

 . ةصاخلا ةيالولا

 رمأ وه ىأ « ةدهاجملاب لاني ماقملا نأ وهو لبسق نم هانررق ام ىلإ دوعن
 لاوحأ تاماقملاو . ةيهلإ تاحفن وأ بهاوم ىهف لاوحألا امأ . ىبسك
 ماسا#
 ايمسملا

 .ةحضاو ريغ لصألا يف (؟) . ةروسكم لصألا ىف )١(



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارمعلا در

 ىنارعشلا مامإلل -
 دهس 00 0 و اسس

 قحلا وه امك نايصعلاو قسفلا هسفنب نظول هنإف خيشمتالو

 . ىوع د ةنم ردصام

 ٍبلقنم ىأ اومْلَظ نيذّْلا ملعيسر (8:0١ ىلاصت لاق )
 00006 لق

 هنإف ىلاعت هللا هيزئت ركذلاب كدصق نمرذحا: لاقو

 ىتمف . هنع ههزتن ءىش مث امف قلطملا لامكلا هل هناحبس

 نع هللا ىلاعت . كمهوب حيبقلا هب تفحلا دّقف ههيزتت تدصق

 نمم نيبوجحللا نم نورصاقلا هبلطي ام هب دصقت نأ رذحاو . كلذ

 بلطي امذإ بلطيال دوجوملاو . دوجوم ىلاعت هنإف قحلا بلط

  دوفمملا

 وهو نآرقلاب مهناميإ لاحام نيعدملا ءالؤه ١ ىرعش تيلايف

 . (7) 4 مكنك ام نيأ مكعم وهو ) : لوقي ىلاعتو هناحبس
 نكي مل نإف هتويبلطي فيكف اوناك امنيأ مهعم ناكاذإف

 نوعدي فيكف ءالؤه ناميإ حصي مل نإف4 أناميإ ناكأدوهش

 !؟ ةيالولا

 نأو ةصوصخم تاقوأ ىف ركذلا ىلع ةموادملا نم رة حااو

 . ىتعملا قايسل أظفح اهانفضأ ةدايز « لصألا ىف دجوتال )١(

 . ؟7ا/ :ةيآلا : ءارعشلا ةروس ()

 0 ةيآلا : ديدحلا ةروس تبر



 1 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلا عدر
 0 ىئارعشلا مامإلل 0

 هدمسصسسا ..ؤ ن6. كك

 (١!ىسقي كلذ نإف مايأوأ ةيلاوتم ةليل لصوب ركذتو ىلتخت
 ذإ (*) ةلطغلا عم الإ نوكيالر كذلا اذه نأل كلذ انبرج دقو . بلقلا

 عفر اهيف نكميالو اهيف ظفلال توكسو تهب ةرضح قحلا ةرضح
 ديعلا ىلع ىئاوتي نأ اريثك هللا ركذب دارملاو . هريغالو ركذي توص

 هدوهش نم ىلوأ وهو . هترضح ىف هنأو هيلإ رظان هللا نأ هدوهش

 . ىمخيال امك بدأ ءوس كلذ ىف نأل قحلا

 )١( ةحضاو ريغ لصألا ىف .

 وه ىلاعت للاب ماصتعالا نأ نادعس ىبأ ني ركب وبأ ركذب : ةلطقل ا (*)

 , تالالضلاو عدبلاو ىصاعملاو ةلفغلا نع هب عانتمالا

 .1 ٠١ : ص « ةيفوصلا تاقبط : ىملسلا نمحرلا دبع وبأ )

 ررد : يتارعسثلا ) و , ( 547 : ص « حورلا : ةيزوجلا ميق نبا )' رظناو

 حنملا )وع 57 : ص « نيبرستغملا هيبنت )و .( 55 : ص. صاوغلا

 . ةيفوصلا دعاوق ةفرعم ىف ةيسدقلا راونألا )و( ١ه : ص «. ةينسلا

 .( ه8: ضص*أ ١ج . ىربكلا تاقبطلا )و .( 16 : ص

 ةئيطخ نم داعتراو ةلفغ نم هابتنا دنع دبع ةعور ١ : ىناتكلا ركب وبأ لوقيو

 . ١ نيلقثلا ةدابع نم ديرملا ىلع دوعأ

 . رذحلا نم الإ ديزملا دجويالو . نمألا نم الإ ةلفغلا لخدتال : ليق دقلو

 َناَكو هاوه ْعِبَتاَو اًنركذ نع ِهِبَْق انَلَقْعَأ نم عطث الو » : ىلاعت لاق

 ٍِث . ؛ 74 :ةيآلا : فهكلا ةروس د « اطرف ةرمأ



 . رىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارمملاعدد
 يتارعشلا مامإلل --

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيبن فصو ىف ىلاعت لاق

 . ةفرعملا باب نم هنإف كلذ ملعاف . 174 نفط امو رصبلا غاز ام »

  كاده ىلوتي ىلاعت هللاو

 قلخلا لابقإب كتبترم ولع ىلع كلاال دتسا نمرذحا : لاقو

 . اكاله كلذ ىف نإف كمسارمل مهلوبقو كيف مهداقتعاو كيلع

 ىل قلخلا داقنا ام ءايثوألا نم ىنأ الول كسنن ىف كلو نمرذحاو

 نأ ديري صخش نم مكو  داقتعاللا اذه ىف اودقتعاو دايقنالا اذه

 رمألا اذهو . كلذ هن رسيتيالو ردقيال سائلا دنع كلثم نوكي

 ىلع بولقلا هذه عمجتن تنك كنأ كتردق ىف لهو . ىدس وهام

 ٠ لالضو رورغ هلك كل د ىف نإف كتبحم

 كرت نايسنلاو « لقاعلا رايتخاب كرت : ةلفغلا نأ نايسنلاو ةلفغلا نيب قرفلاو -

 اعرضت كسفن ىف كبَر ركذأو » : ىلاعت لاق اذهلو . هرابتخا ريغب

 نم نكت الو لاصآلاو َودغلاب لوقلا نم ٍرهجلا نودو ةقيخو
 . ؛ ”* © :ةيآلا : فارعألا ةروس : «نيلفاغلا

 ءاتف ىلإ ةلفغلا ناديم نم جورخلا وه : لاقن ركذلا نع ىطساولا لثس املو

 . بحلا ةدشو فوخلا ةبلغ ىلع ةدهاشملا

 4 مك رك ذأ ىنورك ْذاَق 8 : ىلاعت هلوق ىف دينملا مامإلا لاقو
 , 4 185: ةيآلا : ةرقبلا ةروس ١

 . ركذلاب ىنيحيو ةلفغلاب ىنتيمي ىأ

 /١1 ٠ : ةيآلا : مجنلا ةروس )ع



 ل  ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقملا عدر
 0 ىنارعشلا مامزلل 0

 هب 0

 لابقإ ركك اذإ ةمئاخلا ءوس نمرذح ىلع نكو كلذ ملعاف

 سلاج وه نمو طوبهلا نوكي دوعصلا ردق ىلع هنإف كيلع ىلخلا

 جاردتسالاو ركملا نأل ىلاعت هللا ءاش نإ ريخ ىلإ هتيفاعف هساسأ ىلع

 . ءاشي ام لعفي هللاو هعضوزواجنتو هدح ىدعت نمل نوكي امئإ

 كل همصو ىلع نيدقتعللا نمادحأ رقت نأرذح ١ لاقو

 ةاجردلا هذهب كل ىنأو كلذ نع (')هرجزا لب حالصلاو ةيالولاب
 اذه خياشم ىف ةزيزع مالسإلا ةجرد نأ هرمأ ام ريغ هررق دقو

 امي لامكلا تامص ىف ىلاعت هلل مهنطاوب ىف ةعزانملا ةرثكل نامزلا

 . قلخلا ىلع ةلزنملا عطظرو حدملا هل قحشسي

 ارهاظ هدابعلو ىلاعت هلل دايقنالاو مالستسالا وه مالسالاو

 ملسي نأو تالامكلا نم ءىش ىف هعزانم هدنع نوكيال نأو انطابو

 ءايبتنألا قيرط نع ةلضملا ماهوألاو كوكشلا نم هنامياو هداقتعا

 . نيحل اصلا هللا دايعو نيلسرم او

 كملع ىفأدحأ دلقتالو كسطنل ظقيتف كلذ تملع ؟"0اذإ

 رئارسلا ىلع رادملاو كرهاظ الإ كنم نوملعيال قلخلا نإف اهب

  رهاوظلا ىلعال

 هل بصني ع دم لكراصو نيعدملا نامزلا اذه ىفرثك دضو

 كلذ لكو رصعلا بحاص وه انخيش نأ نولوضيو نيباذكو ءابقن

 ذإ : لصإلا ىف (؟) . مهرجزا : لصآلا يف ()



 - ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفصلاعد) م

 ىئارعشلا مامإلل -

 دنع امئاد نوكي امنإ مهخيشل ') مهعجرم لمأتو ايندلل ةديصم
 ىرت امف .ربلا هلوق نومهوثي نمم مهوحنو دالبلا ءاربك ءارمألا

 حالف دنع الو أديأ "ار يقف ىعيانص دنع هخيش ج دميأدحأ مهنم

 مهل هودخأي ءىش مهدنع سيل ءالؤه نأ مهملعت كولعص

 . مهخيشلالو

 . ديصلا بلك عم رظانت قوسلا بلك ن 0 :رئاسلا(*) لاثمألا ىفو

 ىلع ىتلارسِكلاب ىضرتال كلام: ديصلا بلقل قوسلا بلك لاقف
 بلك لاّمف  ايندلا ءاتبأو ءارمألاو كولكملا تيتجتتو ىلثم لبازملا

 فطعتم انأف مهريغو كولم لا تطلاخ نإو انأ؛ قوسلا بلكل ديصلا

 كلذدلو ىسفنلال مهل داطصاو أئيش مهنم لكآال مهيديأب امع

 اورظتي ملو مهشارف ىلع ىنوسلجأو ىتويرقو ىنومركأو ىنومظع

 هرشلاريثك تنك ١1 تنأو ىتمه فرش اوأر نيح ىتاسخ ىلإ

 ىلإ قلخلا كدرط كسفنل الإ داطصتالو مهيديأب اميف صرحلاو

 )١( ةحضاو ريغ لصألا ىف .

 . ةسومطم لصألا ىف (؟)

 وهو ؛ ةغالبلاو ةحاصفلاب مهتيلهاج ىف برعلا فصتا دقل : لاثمألا (*)
 ةريزتللا ةعيبط ةجيستن كلذو « انيلإ لصاولا روشنملا مهمالك ىف هظحلن ام

 كلذ ىف ةجاحلاف « ةيعامتجالا ىلبقلا عمتجملا ةلاحو . ةييساقلا ةيبرعلا

 _ . ءامكحو ءابطخ اهل نوكي نأ ةليبقلا ىلع بجوت تناك عمتجملا



 يب ىنا 39 ! مامإلل - م : 0 ىريبخلا ةيالولا ىوعد نع ارفملا ع در عى

 ىلوتي هللاو . كل قلخلا حدمب رتغتالو كلذ لمأنه كوتنقمو لبازملا
  كاده

 عيمج ىف مهبدأ ءوس مهدوهش ديبعلا بدأ: لاقو
 عنف اذإاردحاو كلذ ماعاش : قلخلا عمو ىلاعت هللا عم مهتالماعم

 باب كرتت نأ كتماقتسا مدعو كبدأ ةلق تملعو كتريصب هللا

 نأ هل ىفسينيال جوعألا لوقتو كناوخإل داشرإلاو حصنلا

 كريغ دشراو حصنا لب لهج كلذ نإف دحأ داشرإل ردصتي

 دخاؤم حصنلا كرت نم هنأ ملعف . كتم ريخ هنأ كتيؤر عم

 ىلع هلام نوكي نأ بلاطال ةيهولألا ىف هلل عزانم هنأل كلذب

 نم لك ناش اذه هيهن بائتجاو هرمأ لاثتما نم هدابع

 لائم يه ةيصخش هوذختاو « نامقل ركذ ةيلهاجلا ىف برعلا نيب عاش دقلو -
 ميركلا نآرقلا ىفو . ةلئاق فرعي امن ًاريثك لاثمألا نم هيلإ نوبسني ةمكحلا
 . ميكحلا نامقل : نينامقل كانه نأ ءاملعلا ضعي معزو همساب ةروس

 . لاثمأ تدرو لكل نأو « داع نامقلو

 : ةرهاقلا . مالكلاو تمصلا نيب نازيم ناسللا : دواد دمحم ىرابلا دبع )
 .( :1١88-١720 ص ام١1١٠5/ها155 1١ ةنس ؛ ءابق راد

 ,اهظافلأ داحيإ ثيح نم ةحاصفلاو ةغالبلا ىف ةياغ ةيبرعلا لاثمألاف

 مكح لاشمألا انيلإ تلصوأ دقف . اهتاهيبشت نسحو « اهيناعم ةباصإو
 انتطعأو . مهبراجتو مهلامعأ جئاتنو مهراكفأ نسحو مهتاداشرإو برعلا
 انل تروصو . اهولمعتسا نيذلا صاخشألا نع زجوم مالكب ةلماك ةركذ
 - تالجس نم ًالصجس مكحلاو لاثمألا تناك كلذل مهتاداعو مهقالخأ



 قىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلاعدد كح

 ىتارعشلا مامزلا 1
 اسصصأ 013477 | سه ١ إل يي

 . مهضاق ىهلا رم ريغب حصن

 #31 ديهش ءىش َِك ىلع هّللاو ط١ 217( ىئاعت لاق )

 زوربلا ىلاعت هذلا لهأ قيرطب لهجلا ةمالع نم. لوضي ناكو

 بوجحملا اذهل لاشيو . كلذ ىلإ هوعدي ىهلإ عاد ريغب ىوعدلت

 نم ىلع !")وهآ ؟ لض نم ىلع ةوعدلل زوربلاب كرمأ له ىعدلملا
 ؟ كنم ىلعأوأ ؛ كلثموأ ؛كنود

 نم ءىشل حلصتال لهاج تنأ + هل انلق  ىنود نم ىلع لاف نإف

 أدحأ ىري نأ هنم روصتيال أئيش قيرطلا نم قاذ نم نأل بابلا اذه

 كلسيو ىيري فيك أئيش قذي مل ىذلاو . ةبترملا ىف هنود قلخلا نم

 . لمأتف

 اذه: هل انلف . هنم ىلعأ وه نموأ ىلثم ىلع لاق نإو

 الف كيلإ جاتحيال مهنم الك نإف لقاع نمردصيال مالك

 مان كدانتسا نم رذحاو كلذ ملعاغ . مهيلع كخيشمتل ةدئاف

 . نامزلا اذه خياشم نم رصاق نذإوأ هارت

 مهتاناقثو مهنالوطبو مهبورحو ةماهلا منهئادحأ انيلإ تلقت: ئتلا برعلا .-
 . ةفلتخملا

 )١( ىتعملا قايسل أظفح اهنفضأ ةدايز « لصألا ىف دجوتال .

 ) )1ةيآلا : جوربلا ةروس :8 .

 ةسومطم لصألا ىف (؟) .



 _  ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقعلاعدر سس ع. دمسس

 ىتارعشلا مامات ش 1 0

 نيذّلا مككبلا مصلا هللا هي مر ىلاعت لاق )

 اوُلوَتَل مهعمسأ ولو مهعمس أل اريح مهيف هللا ملع ولو (7) نولقعي ال

 . 294 نوضرعم مهو

 ةتمو سمن ةيؤر ريغ نم تعطتسا ام كناوخإل احصان نكو

 . نيحلاصلا ىلوتي وهو كاده ىتوتي هنلاو . مهيلع
 ةينوكلا مولعلا نم دبعلا هب لغتشيام عضنأام : لوقي ناكو

 وهف كلذ ادع امو هقلخل عمو ىلاعت هللا عم بدألاب اقلعتم ناكام

 أقراغ هسطن دبعلا دهشي نأ هلك كلذ عيمجو ىنعيال امب لاغتشا

 اذه دهش نمو . دومحم فصو لك نع ايراع مومذم فصو لك ىف

 هديس فصو نم ههصو زيمو هشح قح ىذ لك ىطعأ دقف دهشملا

 ةسيفن ةقيرط هذهق . نيدبآلا دبأ ميقملا ميعثلا ةرضح ىف لخدو

 ةجرد نع ظحلا نم ")فان أمئاق أدوهش نكي مل نإ كلذ نأل ةلهس
 هتاف نامزلا اذه ىف خيشمتي نمم بلاغل هعم انل مالك الف ناميإلا
 . تاجردب هنود مهنأ ةيؤرو هتاوحلإ ءاردزإب الإ أخيش ريصيال

 .(+) 4 ةوخإ تونمؤملا امّنِإ 9 ؛ ىلاعت هلوق دريف

 . ىنعملا قايسل ًأظفح هانفضأ « لصألا ىف دجونال ()

 , 78577 ناتيآلا : لافنألا ةروس (1)

 واز : لصألا ىف (؟)

 ٠١ ةيألا : تارححلا ةروس (ب)



 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقغلاعدد
 ىئارعشلا مامؤاك 0

 اسس 42 ا يبس سللل

 .(1) 4 اونمآ نيذلا ىلو هللا > : ىلاعت هلوقو
 .«<) م مهسفنأ نم نينمؤملاب ئلوأ ىبلا ل: ىلاعت هلوقو
 هللا نود قلخلا ىلع أيلو هناوخإ نما ريخ هسفن لعجيو

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم نينمؤملاب ىلوأو ىلاعت

 اذه ىفو . قالطإلا ىلعأ*7 ةيدوبعلا جايسل قرخ اذهو
 حقاول مو « ,راوثألا ةئاسر » :ىف كلذ انحضشوأ دقو . ةياطكردقلا

 . امهريغو ,راونألا

 , " : ةيآلا : بازحألا ةروس (س)

 . لالضلا قيرطو ىدسهلا قيرط نيب ىلاعتو هناحبس هللا نإ : ةييدوسعلا (*)

 نيقيرطلا هلرسيو . كاذوأ اذه هب راتخيام دادعتسالا نم ناسنإلا قلحو

 قلخلا اذهل نوكي نأ تنضتقأ هللا ةدارإ نأل راتخي كلذدب وهو ؛ ءاوس

 راتخخيو « لالضفلاو ىدهلا اهعم كلمي ةصاخ ةعيبط ناسنإلاب ىمسملا

 - ةصاخلا ةعيبطلا هذهب نوكلا اذه ىف هرود ىدؤيو . اهنع ديحب وأ ةيادهلا



 _-  ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارقفلا عدر
 م ىئارعشلا ماهزلا

 ا نب نبا كو كي نب كب جي قب هي كنب قب 4ك[ # نإ »ب كا ذة د كك تب نإ كك كك كن نإ ب 2 نك إب إب © 4 9 + + كن نإ # © 4 تف © © ©

 هئاحبس هللا نكل دوجولا اذه ةعيبط ىف ةمكحو ضرغل اهيلع هللا هرطف ىتلا هع

 4« ةمحرلا هسفن ىلع بتك# : زيزعلا هباتك ىف لوقي ىلاعنو

 . ١١ ١ :ةيآلا : ماعنألا ةروس 2

 .هدابع ىلع ىلاعتو هناحبس هللا هب لضفت ىذلا ىهلإلا لضفتلا اذه

 دبعلا نيب ةطبار دوجو دكؤي. قدصلا همالكو قحلا هدعوف . هب مهدعوو

 ةبحملا ةطبار ىه ةطبارلا هذهو ؛ ةيبوبرلاو ةيدوبعلا نيب ةطبار ء هبرو
 نيب ةقالع كانه لعجيام اًدهو . ىلاعتو هناحبس هللا دعو ىف ءاجرلاو

 هبر ناسنإلا ىعد اذإف « تالسوت وأ تاطساو نودب ةيبوبرلاو ةيدوبعلا

 ةمحر لزنأو هئاعدل ىلاعتو هناحبس هللا باجتسا حوصن ةبوتو صالخإب

 . هماثآ نع وفعيف هلمشتل هدنع نم

 امك ةمحرلا هسفن ىلع بجوأ ىلاعت هللا نأ ىنعت ةطبارلا هذه نأ امك

 . ضرألا ىلإ طبهي نأ لبق نم ناسنإلا ىلع بجوأ

 4 امزع هل دجن ملو ىسنف لبق نم مدا ئلإ اندهع دقلوإل : ىلاعت لاق

 . 11١8 :ةيآلا : هط ةروس »

 هيلع نإف « مالسلا هيلع مدآ لبق نم ىسن امك هب دهعت ام ناسنإلا ىسن اذإف
 . هيلإ الإ هللا نم أجلم الق , ىلاعت هللا ىلإ ءىجتلي نأ

 هنأ كلذ ىلع ليلدلاو . ناسنإلل ةمحرلا ىلاعتو كرابت قحلا بجوأ دقلو

 . هايإ ديعلا ءاعد دعب الإ ناسنإلل بيحتسيال

 . ( 50: ةيآلا : رفاغ ةروس ١ 4 مككل بجتسأ ىنوعدا » : ىلاعت لاق
 - لمعلاب هنرتقم ناسنإلا ءاعدل هللا ةباجتسا نأ هحيضوت ىغبني ىذلا نكل



 تكن 1 تت ىربكلا يالولا ىوعد نع ارمعلا عدو -

 ىئارعشلا مامؤلل
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 اذإ الإ قحلل هئاعدل ًاباجم دبعلا نوكيالف « ىلاعتو هناحبس هلل حلاصلا

 نآرقلا اهيلإ اعد ىتلا ةقيقحلا ىه هذهو . ىهلإلا رمألل دبعلا باجتسا

 فلسلا نم نافرعلا لهأ نم لمكلاو قيسقحتلا لهأ اهب ماقو « ميركلا

 مهف مهلمكآو ءالؤه مامإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اديبنو . حلاصلا
 مهبولق يف نوكيال ةنسلاو باتكلا ىدهب الإ نودتهيال نيذلا نونمؤملا

 زييمتلاو ملعلا ةعس نم مهدنع نأل . هتدابعو هتدارإو هللا ةبحم ىوس

 رمأب ةمئاق تاقولخملا نودهشي لب « هيلع ىهام ىلع رومألا هب نودهشيام

 . ىركذو ةرصبت اهيف مهل نوكيف « هل هتناقو هل ةييحتسمو ةئيشمب ةربدم هللا
 « نيدلا صالخإ نم مهبولق ىف امل أدمو ًاديؤم كلذ نم هنودهشيام نوكيو

 . هل كيرشال هدحو هل ةدابعلاو ؛ هلل ديحوتلا ديربجتو

 هعيطيف هللا رمأب رمتأي نأ هيلع دبعلاف ء ةيدوبعلاو ةيبوبرلا نيب نذإ ةطبار كانه

 . هل نسحي نأو هنع وقعي نأ ًارفغتسم

 رمألل ءرملا لثتما اذإ الإ ةباجتسم نوكتال ةوعدلا نأ حضون نأ ىغبني انهو

 ىنع ىدابع كلأس اذإو » : ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو . ىهلإلا

 ىب اونمؤيلو ىل اوبيجتسيلف ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق ىَنإف

 0 187 : ةيآلا : ةرقبلا ةروس ٠» 4 تودش ري مهّلعل

 ادإف . ةمحرلا هسفن ىلع بنتك دق ىلاعتو هناحبس هللا نإف ىرخأ ةيحان نمو

 هتمحر عساوب هنإف هسفن ملظ وأ ميقتسملا طارصلا نع فرحنا هدبع دجو

 . هل رفغي

 - هتايآب ىدتقيو تاكرابملا تاماتلا هللا تاملك لثتمي نأب ناسنإلا ىرحأ ام



 ل61 ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ارفغلا عدر
 0 ىتارعشلا مامإلل

 ها جلا مح
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 هناحبس هللا نإ . داشرلاو ىدهلا قيرط هل رينت ىتلا تاحضاولا تانيسلا --

 معنب مهيلع معنيف هدابع ىلع اهب لضفتي ةمحرلا هسفن ىلع بجوأ ىلاعتو

 لك نأو « هكيلمو ءيش لك بر وهف ىلاسعتو كرابت قحلا هنأ مغر ةريشك
 هكيلمو ءىش لك كلام ىلاعتو هناحبس هللا مادامو . ىلاعت هلل قولخم ءيش

 ملاعلا لكف كلملا كلام هللا مادامو . ىلاعت هل قولخم هللا ىوسام لك نأو

 . ربجت وأ ضرتعا ريغ نم ءاشي نم ىلع ءاشيام هب لعفي هفرصت تحت
 فيك لكلا ىف فرصتي ء. ضرألاو تاومسلا كلم هل ىلاعتو هئاحبس هللاو
 تقد نإو رئارسلاالو رهاوظلا هيلع ىفخنال نهيفام ىلع علطملا هنأو ءاشي

 هوفخأ امو هولعف ام ىلع هدابع بساحيس ىلاعتو هناحبس هنأو . تينخو

 . مهرودص ىف

 ىف ام اودبت نإو ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هلل ظ : ىلاعت لاق

 نم بّذعيو ءاشي نمل رفغيف هللا هب مكبساحي هرفخت وأ مكسفنأ
 . 1 7814: ةيآلا : ةرقبلا ةروس » 4 ريدق ءىش لك ىلع هّللاو ءاشي

 ءاشي نل رفغي ضرألا ىف امو تاومّسلا ىف ام هّللوط : ىلاعت لاقو
 و 2 هنأ 8 اوس لا نا سا لا قر

 . 278: ةيآلا :نارمع لآ ةروس ٠ # ميحر روفغ هللاو ءاشي نم بذعيو

 نم بدعي ضرألاو تاومّسلا كلم هل هللا نأ ملعت ملأ » : ىلاعت لاقو

 «ريدق ءىش لك ئلع هللاو ءاشي نمل رفغيو ءاشي

 . « ؟ :ةيآلا : ةدئاملا ةروس »

 -ىلاعتو هناحبس هللاف . مهقافنو هللاب مهرفكب ءاش نإ نيسقفانملا بذعي وأ



 مس عإإ اح يتسسل ا ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ؛رفعلاعدر

-- 

 ىئارعشلا مامالل
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 َ ءىش لك هديب هللاو . ءاشي نمل رفغيو هلمع بسح ىلع ءاشي نم بذعي

 . ريدق ءىش لك ىلع وهو

 هب نونمؤي نيذلا نسم ءاشي نمل رفسي نأب ةيهلإلا ةئبساملا حضنت اذكهو

 , داسفلاب ضرألا ىف نوشيعي نيذلا نم ءاشي نم بذعيو هلوسربو

 نم بذعي لوقلا مهيلع قح نيذلا ءالؤهف . هلوسرو هللا مالك نوعمسيالو
 :فاتقن

 ىلاعتو هناحبس قحلا نأ ىف ةيبويرلاو ةيدويعلا نيب ةطبارلا ىلحتت كلذكو

 دبعلا لمع اذإف هسفن ىلع كلذ بجوأ امك هدهعب ىفوي نأ هدبع نم بحي
 حلاصلا دبعلا اذه ىزاجي نأ هسفتل هللا عرش دقف اهنقنأف اهب هللا هرمأ الامعأ

 . فيلاكتو ضئارف نم هفلكامو ريخلل لاعفأو ربلل لامعأ نم هب ماقام ىلع

 0 *« مكدهعب وأ ىدهعب اوفوأو # : ىلاعت هلوق ىف كلذ لثمتيو

 . 4 4*: ةيآلا : ةرقبلا ةروس

 ىلاعت هللا نم بلطيو ىلاعتو هناحبس هللا هرمأ امب لمعي نإ نذإ دبعلا ىلعف
 . هذهعب ىفويو هرمأب رأي نأ ديعلا بلاطي ىلاعت هللا نأ امك ءدهل رفغي نأ

 ةالّصلا مقأو ىندبعاف انأ الإ لإ ال ُهّللا اَنأ ىنّنِإ 8 : ىناعت لاق

 ١4 :ةيآلا : هط ةروس ٠ «ىركذل

 ءاجرلاو قحلاو قدصلا ىلع موقت ةيدوبعلاو ةيبويرلا نيب ةطبار نذإ كانه

 نم هللا رمأب لمعلا ىف ةطبارلا هذه صخلنت هدبعو نم فونلاو هللا دعو ىف

 ةمئاق ةطبارلا هذهو ؛ ىرخأ ةيحان نم دبعلا بناج نم ءاعدلا ىفو ةيحان

 -ِ . ًاعيمج هل ةعاطلاو ىلاعت هللا عم بدألا ىلع



 1 ىريكلا ةيالولا ىوعد نع ارمغلا عدر
 000 ىنارعشلا مامألات

 دك ع كس

 . نيرتغملا ءالؤه قيرط نع ريشنتلل ةلاسرلا هذه انعضو دقو

 نايبل ةعوضوملا انلئاسر ةيقب يف رظنيلف ريمتتلا لصح اذإف

 فرحلا باحصأو ءاملعلاو كولملا نم قلخلاب ةقلعتملا بادآلا

 فرشأ يلع ميلستلاو ةالصلاو نيم لاعلا بر هلل دمحلاو . مهريغو

 ملسو هبحصو هلآ يلعو دمحم انديس ك دابع نيزو كتاقولخم
 . ثفت . نيعمجأ هللا لوسر باحصأ نع هنلا يضرو

 نع نغتسم ىيلاعتو هناحبس هللاو ةرورضلاس هللا يلإ جاتحم نذإ ناسنإلاف -

 امأ . ميكحلا ميلعلا رداقلا لماكلا قلاخلا وهف أ عيمج ناسنإلاو ملاعلا

 هللاب هناعتسالا نودب يذلاو ةوقالو هل لوحال يذلا فيعضلا وهف ناسنإلا

 . ائيش لعفي نأ عبطتسيال يلاعتو هناحبس

 : يلاعتو هناحبس هبر نع ًايكاح ملسو هلآو هيلع هللا يلص لوسرلا لوقي
 ثبرقت ًاعارذ ىلإ برقت نمو . ًاعارذ هنم تبرقت ربششب هللا ىلإ برقت نم »
 . ؛ هلوره هتينأ ىشمي ىناتآ نمو ؛ ًاعأب هنم

 دقعي نأو يلاعتو هناحبس هللا ةعاطب متهي نأ دبعلا يلع بجاولا ناك كلذل
 . ةعاطلا هذه يلع هتين

 نوكت نأو . هللا نم برقتلا يلع معي نأ ديعلا يلع كلذك بجاولا نمو

 مث . ًاكولسو ًالمع حبصي يتح يلاسعتو هناحبس قدللا ىلإ برقتي نأ هتدارإ
 برقتلا نم يلاعتو هناحبس قحلا هنيعي يتح هسفن عم ًاداهج ديعلا دهاجي

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوقالو هل لوحال دبعلا نآل هيلإ

 نأ كردي ثيحب اهوطخي ةوطخ لك ىف ًامئاد هللا دبسعلا لثمتي برقتلا يفو

 ملعي يلاعتو هناحبس هللو . نآ لك يف ديرولا لبح نم هيلإ برقأ يلاعت هلل
 ةطبارب هب هطبريو دبعلا ديب دخأيف ةليحلا ةلقو لهجلاو فعضلا هدابع نم
 نمألاب رعشيو ميعنلاو مئادلا ريخلا يف دبعلا شيعيف « اهارع مصفنتال
 . ةرخآلا يف ةيدبألا ةداعسلاو ايندلا يف ةئينأمطلاو
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