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 )١( ةيآأ نارمع لآ :

 ) )9م, 2 م/١ ةيلحلا

 ) )9ةيآلا رجحلا : »



 ةمايسس# هب ناخب

 تناكف هاده قيرط حضوأو .٠ هقلخ يف فرصتتلاب هئايلوأ ناويد صخ يذلا هلل دمحلا

 راتخملا ملاعلا ةصالخو قلخلا ةوفص ىلع مالسلاو ةالصلاو .ماكحألا ةقيقح ىلإ مهزاجم

 مهمركأو ابسنو ابسح مهلضفأ مدي هلعجو مدآ ينب نم العو لج مهراتخا نيذلا برعلا نم

 سانلا لضفأو . اعبط مي مهقرأو ٠ اًقلخ مهنسحأو اًقلخ مديل مهمظعأو ٠ اّبأو امأ

 .هبادآب نييدأتملا هباحصأو هلآ يلعو اًعيمج مديني

 دعي امأ

 مهتايح الاطبأ ناديم لكلو الاجر نامز لكل نأ يوبنلا تيبلا لآ بايحأ اوملعاف

 ,: ميظعلا هللا قدصو 2 نيدلا هللا ددجي مهب ٠ ؛ريخلل بذع لهنمو 2 . ركفلل عاعشإ ردصم

 مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا يلإ نوعدي ةَمَأ مكنم نكتلو ا ٠
 4 نوحلفملا

 7« نوقباس يتمأ نم نرق لكل » : مكديَم هللا لوسر لاقو

 . بدألاو ملعلا يف ةقراخ ةقاطو « ةفرعملاو ةمكحلاو ريخلاب ضاّيف عوبني موقلا ءالؤه

 . ةيماسلا يناعملاو ناميإلا مهنم سانلا يحوتسي
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 : لاثمآلا مهب برضيل؟ ةيماسلا حاورألاو ةيلاعلا سوفنلا يوذ ضعب هقلخ نم يفطصي

 ير هوجوو قلخلا نسحو لكوتلاو نيقيلا يف ةراتو ٠ ةبقارملاو صالخإلاو ناميإلا ةوق يف

 . نيدلا رومأ نم كلذ ريغو راخفلاو ةلوطبلا تالاجمو

 نم نوفقي ٠ هتلم نع عافدلاو هتعيرش ىلع ظافحلا يف ة هلسرو هئايبنأل ةثرو موقلا ءالؤه

 فقوم نيلطمملا نلهاجلاو نيلضملا نيللاضلا هئادعأ نم نيمأآلا سراخلا بفقوم نيدلا ميلاعت

 يتلا نتسلا يلإ سانلا نودانيو ٠ ةلاهج وأ ةعدب لك نوقحميو 3 ةلالض لك نودري نيصبرتملا

 « هتيسدقو هتعور مالسإلل نوظفحيو ترجه يتلا لئاضفلاو بادآلا يلإ مهنوعديو «٠ ترثدنا

 : ليزنتلا مكحم يف هدعول اًقيدصت ؛ هتوقو هبابش هل نوددجيو

 .©204 نوظفاحل هل اَنِإو ركذلا انلَرن نحن اّنِإ )

 )١( ةيآ نارمع لآ : )٠١84(

 ةيلحلا (؟)  » 5/1١مقر لامعلا زنك يف هدروأو )/9553771(.

 )*( ةيآلا رجحلا : )

._ 



 مهنآل ؛رفاولا بيصنلا ءاطعلا كلذو صاصتخالا اذه نم ةيدمحملا ةرتعلا بيصنو

 برقأ . مهحاورأ يف هحورو . مهئامد يف ميا يبنلا مد نايرسو ٠ ةميلسلا مهترطف مكحب

 نع ِمُكنهَم هللا لوسر يهن كلذلو . يوهلاو ضرغلا نع دعبأو .دادسلاو قيفوتلا ىلا

 يبنلا رذحو . اًناميإو اًمالسإ يفصألاو ٠ اًماقم ىلعألا مهنأل ؛ مهيلع مدقتلا وأ مهلافغإ

 قحلا ليبس نع افلخت كلذ يف نأل : بابحألا دحأ لاق امكو . مهنع فلختلا نم

 ةلاحو ٠ تييلا لهأ يلع مدقتلا ةلاح - نيتلاحلا نم لك يفو لطابلا ليبس يف اًقرفتو

 . نيبملا لالضلاو ققحملا كالهلا  مهنع فلختتلا

 باتك : امهو امهومتعبت نإ اولضت نل نيرمأ مكيف كرات ينإ 7: مكي هللا لوسر لاق

 اورصقت الو . اوكلهتف امهومدقت الف ٠ امهل كلذ تلأس ينإ . يترتع يتيب لهأو هللا

 ."7(مكنم ملعأ مهنإف مهوملعت الو اوكلهتف مهنع

 هفرط ببس هللا باتك : اولضت نل هب متكسمت نإ ام مكيف كرات ىنإ » : متيم لاقو

 ."""«ضوحلا يلع ادري يتح اقرفتي نل امهنإو ٠ يتيب لهأ يترتعو مكيديأب هفرطو هللا ديب
 ضرآألاو ءامسلا نيب ام دودمم لبح هللا باتك :نيتفيلخ مكيف كرات ينإ » : مو لاقو

 ."""«ضوحلا يلع ادري ينح اقرفتي نل امهنإو ٠١ يتيب لهأ يترتعو
 ملو يتنسو هللا باتك : امهدعب اولضت نل نينثا مكيف تفلخ دق ينإ » : مدي لاقو

 . 4!« ضوحلا يلع ادري يتح اقرفتي
 «يتمآل نامأ يتيب لهأو ءامسلا لهأل نامأ موجنلا » : هيي لاقو

 موجنلاب مههبش دقف هيبشتلا امأ . ةراشإلا كلتو مم هنم هيبشتلا اذه مظعأ ام

 ةعفرلاب اساسحإو . ةيسفن ةحار ناسنإلا يطعت ٠ ةئيضم تقولا سفن ىفو ةيلاع موجنلاو

 نم ءاهقلخ نم ضرغلاو موجنلا فصو يف ّقحلا هرقأ ام يفكيو ٠ يناعملا نم كلذ ريغو

 1 نودتهي مه مجلابو ٍتامالعو 8 :هناحبس هلوق كلذ
 لزن . هتصاخو نآرقلا لهأ مه تيبلا لهأو ؛يده تامالعو نامأو رون تيبلا لهأف

 ليازسم
 مدحت
 هيتس
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 )١( ىمثيهلا رجح نبال ةقرحملا قعاوصلا ١ هتريس ىف الملا هجرخأ « .

 هدروأو ديعس يبأ نع يدرواملا ىلإ هارعو ريبكلا عماجلا يف يطويسلا مامإلا هدروأو يناربطلاو يدرواملا هجرخأ 2

 . طسوألا يف يناربطلا هاور لاقو تيبلا لهأ لضف باب دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا

 .ىلعي وبأ هجرخأو امهل هازعو ىطويسلا مامإللا هدروأو ىناربطلاو دمحلأ : ةمئالا هجرخأ هيه

 . يقهيبلا يلإ هازعو ريبكلا عماجلا يف يطويسلا مامإلا هدروأ (54)

 .يناربطلاو ىلعي وبأو لوصألا رداون يف يذمرتلا ميكحلاو امهيدنسم يف ددسمو ةبيش ىبأ نبا هجرخأ (0)

 )١37(. : ةيآلا لحنلا ةروس ()

 اع ا 0 بيب ب ببي يبس ا يضل سل ل

 نآرقلا ١

 دهاجملا «هرونو

 اشإلا اًمأو
 | يف مهراشتناو

 ءالؤه نم

 بيبللا بيسنلا

 نب دمحم نبأ
 متاكلا هللا دبع

 مالا نب داوجلا

 زب رقابلا دمحم

 :رْلا جوز ههجو

 حم خيشلا هنع

 اقو ىلاعملا ءاول

 ةينافرعلا ماهفالا

 ةباهملاو كولملاو

 للا ىبصلا طظفلي

 |! يديسو

 هاظلا تاماركلا

 حتفلا بحاص

 ١ فرأعملا جراعم

 يضر ناك
 و ةيالولا ماكحأ

 : بطق

 و

 : وى

 يالوم

 )١( رهاوجلا ةدالق :



 هتياده يلإ نيعادلا ٠ هلبحب نيمصتعملا ٠ هب نيلماعلا لوأ اوناكف ٠ مهتويب يف نآرقلا

 . هماكحأ ةماقإ ليبس ىف نيدهاجملا .هرونو

 مهترثك ىلع لدي اذه  ءامسلا يف يتلا موجنلاب مههبش امدنع كلذو  ةراشإلا امأو
 .  نيمآ  مهسافنأ رهاطب انعفنو . غم ايندلا يف مهراشتناو

 بيسحلا عماجلا درفلا بطقلا يديس ثراولا مامإلا نيلماعلا ةمئآلاو مالعألا ءالؤه نم

 نب دجملا يبأ نب ميهاربإ ديسلا مالسإلا خيش لآلا ةصالخ فيرشلا بيبللا بيسنلا

 نب بيطلا يبأ نب دمحم نب قلاخلا دبع نب نيدباعلا نيز نب ءاجنلا يبأ نب دمحم نبا

 دمحم مامإلا نب يلع نب يكزلا رفعج نب مساقلا يبأ نب قلاخلا دبع نب متاكلا هللا دبع
 مامإلا نب قداصلا رفعج مامإلا نب مظاكلا يسوم مامإلا نب اضرلا يلع مامإلا نب داوجلا
 هللا مرك ىلع مامإلا نب نيسحلا طبسلا مامإلا نب نيدباعلا نيز ىلع مامإلا نب رقابلا دمحم

 لوقي .ةيحت فلأ اهئانبأ يلعو اهيلع ةمطاف كي لوسرلا تنب لوتبلا ءارهزلا جوز ههجو
 لماح . ريهشلا ثوغلاو ريبكلا بطقلاوه :يعافرلا دايصلا يدهلا وبأ دمحم خيشلا هنع

 بحاص لماكلا خيشلا ؛يقيقحلا جاهنملا نتم ىلع فقاولا يلاعألا نابكر دئاقو يلاعملا ءاول

 ءاملعلا بولق ىف ىلاعلا ماقملا هل ناك نمو ةينابرلا رارسألاو ةيندللا مولعلاو ةينافرعلا ماهفالا

 نأ حاسمتلا رمأو ٠ قافآلا رئاس نم كربتلاو ةرايزلل دصقو .٠ رودصلا يف ةباهملاو كولملاو

 .237 سائلا ةرضحب هظفلو حاسمتلا جرخف هعلتبا يذلا يبصلا ظفلي
 بحاص نيفراعلا رابك نم وهف ؛ هيلع هبني نأ نم رهشأ يقوسدلا ميهاربإ يديسو

 ةميلاعلا ممهلاو ةينسلا تاماقملاو ةقراخلا لاوحألا. ةرخافلا لاعفألاو ةرهاظلا تاماركلا

 يف يقرتلاو . سدقلا نطاوم يف ردصتلاو ٠ قرخملا فشكلاو . قفوملا حتفلا بحاص

 .قئاقحلا يقارم يف يلاعتلاو فراعملا جراعم

 يف ءاضيبلا ديلاو ٠ ذافنلا فيرصتلا يف ليوطلا عابلا هل : هنع ىلاعت هللا يضر ناك

 وهو نيكمتلاو تابثلا يف يماسلا روطلاو ٠ ةياهنلا تاجرد يف خسارلا مدقلاو ةيالولا ماكحأ
 .قيرطلا ناكرأ دحأ وهو . هرمأ ىلع بلغو . هلاوحأ رهقو هرارسأ كلم نم دحأ

 *ىاق
 سي

 رهاط نع رهاط نع رهاط نم هدحم ةيربلا يف لسلست بطق

 _ رئازلا ريقفلا مهس هباحرب اضرلاو ةليقثلا بركلا هب يلجت

 رطاملا لب ناسحإلا ةحوبحب هنامز ثوغ ميهاربإ يالوم

 )١( رباكألا هعابتأو يعافرلا ثوغلا ركذ يف رهاوجلا ةدالق .
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 رئاس ةيربلا يف تيصب العو لوألا داس يذلا قترلاو قتفلا وذ

 رضاحمب اهرودص هيلع ينثت تحبصأو لامكلا لهأ هل تناد

 رجافلا لابح تعطق ةرم مك همزع ةبرض فيرصتلا ةكوشبو

 رداغ سأب عارق باقرلا يولي يذلا بطخلل بوطخملا اهبطق وه

 رداص له لكي ةافعلا اجلم مهباوبأ نم باطقأآل ا عبار وه

 رماعلا يبنلا تيب نم لكلاو دحاو ةقيقحلا لهأ يدل وهو

 )١( صايلل هلآ بكاوك تدبو ىحضلا عملام هللا هيلع ىلص
 هافطصا العو لج هللا نإ . ةيلاع ةمهو رهاط بلق بحاص يقوسدلا ميهاربإ يديسو

 : هركذ يلع هضرحو .هتاجانمو هبرقو هتسناؤمل هابتجاو هراتخاو ءهتبحمب هصخو. هتفرعل

 يديس ري مل ىتح هقلخ نم ريثك ىلع هلضفو. هتبحم سأك نم هقاذأو .هتمكحب هقطنأو

 قبس دقلو اليكوو انيعمو ارصان هنود الو اليفك هناحبس هاوس الو ادحأ هبر ريغ ميهاربإ

 ةحصب نكلو  تاعاطلل قابسلا رثكملا وهو  لامعألا ةرثكب ال اقبس هرسيغ يقوسدلا انمامإ

 هللا يضر هرس ةيفصتو هيلإ بلقلاب عاطقنالاو عرولا قئاقد عم ٠ نيقيلا نسحو تادارإلا

 . هسدق ةريظح يف هلزنأو هتفرعم بابل معط هناحبس هقاذأف « هللا نود ام لك نع هنع يلاعت

 .نولهاجلا هنم شحوتسا اميف سنأتسملا « نولفاغلا هيف بغر اميف دهازلا هنع هللا ىضر وهو

 دق ىلاولا نأ انثدحي ريسلا بتكو . خيراتلا وه اذه .نوهاسلا هنع بره ام يلإ قاتشملا

 ؛ ميظعلا بصنملا دهز ميظعلا انمامإ نكلو مالسإلل اخيش يقوسدلا ميهاربإ يديس نّيع

 ةصاخ هللا ىلإ ةوعدلا نأ هتيؤرو ٠ ءيش هبر نع هلغشي ال ىتحو ميظعلا هللا نم افوخ
 . ديقم ريغ قلطم رمأ هللا لهأل

 ىلإ ثعب دقف . مئال ةمول هللا يف فاخي ال هنع يلاعت هللا يضر يشرقلا مامإلا ناكو

 ةرئاث تراثو .٠ بعشلل هملظ ىلع اهيف همولي ةلاسرب نووالق نب ليلخ فرشألا ناطلسلا

 هريغ نود هللا نم فئاخلا ميظعلا مامإلا نكل .٠ ميهاربإ يديس بلط يف لسرأو ناطلسلا

 . يئاقلل روضحلا هيلعف ينديري نمو انه ينإ : لاقو ضفر هب نئمطملا
 يربكلا ةيناميإلا ةوقلاو ٠ خماشلا مّلعلاو ءيضملا رمقلاو «٠ خسارلا لبحلااذه مامأو

 قيرط حاضيإ يف نيبلاطلا ةينغ : هباتك يف يهو يعافرلا دايصلا يدهلا وبأ دمحم يديل تايبألا هذه )١(
 .نيفراعلا خياشملا

 نم ةدمتسملا

 ١ دنجلاو فئازلا

 م ىتاذلا دنجلاو

 | ءارهزلا ليلسو

 فيرشلا يوبنلا
 دمحلاو كلذ مت

 . ثلحندقو

 : بلقلا دجاس

 انل حالو

 ءلا انأ تنكو

 37 ينمدانو

 : يندهاعو

 ذ ينمكحو

 - ضرأ يفو

 فرحلا انأ

 ' ملاع مكو

 ذه تلق امو

 اانل ىلجتو

 هيلرف لاقو

 عبرب فق



 هاحلاو ٠ ةطلسلا بحاص نيكسملا ناطلسلا دجي مل ضرآلاو تاوامسلا قلاخ نم ةدمتسملا

 يقابلا هاجلا بحاص حاورألا دئاقو بولقلا ناطلسل يتأي نأ الإ ادب فيثكلا دنجلاو فئازلا

 لاحلا مامإو لاجرلا ناطلسو ةيدمحملا ةرضحلا عبن - نسحأو « اللذتم ارذتعم يتاذلا دنحلاو

 دجسملا » - باتك ىف كلذ ءاجامك هرشب دقو هلايقتسا - ةرتعلا ةصالخو ءارهزلا ليلسو

 دقو هئادعأ ىلع رصنلاب . « بعشلا راد تاعوبطم - تيبلا لهأ تارازمو فيرشلا يوبنلا
 . هلل دمحلاو كلذ مت

 معنلا رفاو نم هل هللا هاطعأ امو هسفن نع هيض - يشرقلا ميهاربإ يديس ثدحتدقو

 سأرلا اًيناح هدنع بيبللا فقي افصو فصوو .٠ ةقدلا يف ةياغ الوق لاقو مركلا ميظعو
 : بلقلا دجاس

 ةجحملا سأكب يبوبحم يناقس

 اضأ ول ةلالجلا رون انل حالو

 ارضاح ناك نمل ىقاسلا انأ تنكو

 يتولخب !ركس قاشعلا نع تهتف

 تكدل تايسارلا لابسحلا مصل ء

 ةرك دعب ةرك مهيلع فوطأ

 يتودقو يخيش هللا لوسر نأو

 هدهعل تظفح ادهع يندهاعو

 اهلك ضرألا رئاس يف ينمكحو

 اهلك قرشلاو نيصلا نيص ضرأ يفو

 رفقانم لكلا رقأال فرحلاانأ

 ركنم وهو انءاج دق ملاع مكو

 امنإو ًارخف لوقلا اذه تلق امو

 ةهجو لك يف بوبحملا انل يلجتو
 : هنع كلت لاقو

 يتبحمب اقداص اقيثو تشعو

 ةيدرملا»و حابشألاو نحلا يفو

 يتيالو تحص هللا دالب ىصقأل

 ينيعر يبر رمأ نم ىرولا لكو

 يتقرخ لهأ نم هللا لضفب راصف

 يتقيرط نولهجي ال يك نذإلا يتأ

 ةروصو ىنعم ل ك يف هتدهاشف

 يريدل جرعو يريزواي لشتماو بابلا مزلاو
 باحر نم انهلاو لصولا منغاو

 ءافولا عبرب فق



 ءيش يا روهدلا ميدق نم موقلا ديس ينأب يريزو اي قلخلا ربخأو

 ل باب انأ روز ريغ نم ءامسلا يفالوال 20ءيش ضرألا يف يلع يفخي سيل

 ريثشكلا تابنلاو رطقلاب مث هرصح ملعأ عرزلاب يريزو اي

 ثيغ انأ روكذلا مث ثانإلاعيمج نم  اَرْط قلخلاو لامرلاب اذكو

 سمش انا رومألا لكب ملاع يننإ 2 يل لقث نوكلا يف مزعلاب يدان مث

 ركم لك روبزلا ملع تزح دواد لبق ينأل مامإ ءايلوألل انأ

 يريزو اي روفغلل ةعاط بتكلا راس ىتح بيغلا يف ليجنإلا تحرشو

 | ينتنياع ريخ لك نم عابتألا ديفمو اديقعو بكوك لكلل انأ

 قو باط ريمأو ديسو دييبعو ديرف بطق لك ناطلس انأ

 يريزو اي روهظلا حبص لبق عضولا ةيل اموتبثأ يتمارك يريزواي

 : يريزواي روتسلاو اهبحس نيبام باغ  انيقي مهنع ءامسلا لالهذإ

 نم تئج روهشلا عيمج هطح نم قاف رهش موص يف نوملسملا تراح

 نأ ينإ من ريهش رهش موص نع داهتجاب مهنم نوراه نبا لكلا لأس

 ذ ترص ريشبلا هط نيد يف اندفيام ؟اندفأ ال وأ هيقف اي مصن له

 أ يريزواي روشتلا موي نيعباتلا دحني نمع يقافر اي اولأسأ باجأف

 دقدص رودبلا بطق يلولاب اودتقاو اوموص ماص هنأب متملع نإ

 وقلا وه اذه 1 ,تدعب رجف لبق 2 يمأ يدث نع يريزو اي انإو وفنلادعي تدعب رحف ابق أ ىدث : 1
 أ انديس وه اذهو روكشلا هلإلا عم قدصل لب ايوجو سيلو ةعاط هتمص

 نإَف نيعيطملا هاوفأ '
 رودصلا قيض لعب نم يب اودتقاو اوماصف تمص يننأ موقلا ملع.

 ريقفلل لهنم دوحلا يف مث رحب ملعلا يف يريزواي انأ

 اع
 ا! > : مك هلوق



 ينلس هنع هديرت ءيش يأ

 دبع زوفاي دعسلل باب انآ

 كش ريغ نم دارملاب يظتحاو

 يرخأو ايند عابتألا ثيغ انأ

 اقح ردبلاو بابحألا سمش انا

 يكلم ضرألا يف هلل مركم لك

 يمأب ءامسلا تزج يريزو اي

 يريسم تقو كالمألا ينتنياع

 يسنأو لاجرلا نيب يتقو باط

 يرس رس نم كيفكي يريزو اي

 ديدش يمزع ربلا يف يريزواي

 يمأ فوخل يبر بيغ نم تئج

 مغر هنماهتذقتنأ ينإ مث

 ينتأرو هتلتق الحف ترص

 اقح ىمأ تربخأ يريزواي

 لضف لك تتبثأو ينتتقدص

 لوهجلا ىلع فاح رمألا نكل عرشلا نيع مهلاوقأ هللا لاجر مه ءالؤهو لوقلا وه اذه

 : هلوق ىف كلذو ربخلا ىلجي باطنخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ انديس وه اذهو

 يف كلذ نع ربخأ دقف ميركلا لوسرلا قدصو « ةقداص رومأ مهل يلجت مهنإف نيعيطملا هاوفأ

 ال هب اوقطن اذإف ىلاعت هللاب ءاملعلا الإ هملعي ال نونكملا ةثيهك ملعلا نم نإ » : متم هلوق

 يريزواي يريفغ هنع لست

 ريسك بلقب يتحاس يف لح

 ريضو مه لك نم يب يمتحي

 رومألا لكو ىقتلا يف دهتجاف

 ريظن بطق ايلوألا يف سيل

 ريدق نم هناحبس الضف هنم

 يريمسو يتبحص ناك يبأو

 يرون ءوض نم راونألا ىفخت نيح

 ريبعلاك هبيطب حير حاف

 رويطلا ركذ ليللا يف يعبر لوح

 ريزغ زنك لثم رحبلا يف مث

 ريقحلا يقشلا لعف اهبصي نأ

 ريعسسلا رانلا ادب بنذ لبق

 ريوصتلا يف عبسلاك يمأ نيع

 ريسم ظفلب اقدص يعضو دعب

 نم اوبرتقا »



 ةينابطقلا ةبترم زاح ىقوسدلا ميهاربإ يديسو .7'2« لجو زعهللاب ةرغلا لهأ الإ هركني ١ 3 ع
 رمأ نوكتس وأ تناك اهنع هثيدحو اهب هملعو «ءايشألاب ةطاحالاو رارسألاو مولعلاو يربكلا

 : كلام مامإلا لوقي 8 ءالؤه صتخا يذلا هتاحبس وهو يطعملا وه ىلاعت هللا ناو يداع

 هين اإَح ِِس 3 5 5 - 57

 نع مو هللا لوسر ريخأ دقو ا ةياورلا ةرثكب سيلو ءاشي ثيح هللا هلعجي رون ملعلا

 هتببحأ اذإف هبحأ يتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي امو.. » : يسدقلا ثيدحلا يف كلذ

 اهب يشمي يتلا هلجرو اهب شطبي يتلا هديو هب رصبي يذلا هرصبو هب عمسي يذلا هعمس تنك

9 
 .٠١ هنذيعأل ينذاعتسا نئلو هنيطعأل ينلأس نإو 8 )

 نم ذخأي انلك نكلو دودحم ريغ هرصبو دودحم ريغ - هللا ىف ىناوخإ هللا عمسو

 زاح هنأ اب يقوسدلا ميهاربإ يديسو هلوسرو هلل هعابتاو هبرق ردق يلع ثيدحلا ةرضح

 هللاب يري وهف ءانل ةبسنلاب دودحملا ريغ بيصنلا ثيدحلا ةرضح نم هبيصنف يربكلا ةينابطقلا

 دمحم مامإلا نع هللا ىصضرو ٠ هللاب بئاغلاو رضاحلا نع ملكتيو هللاب طيحيو هللاب عمسي و

 لجرب سيلف اذكه نكي مل نمو رمألا ةقيقح ىلإ راشأ دقف يعافرلا ساورلا نيدلا ءاهب

 : ةرضحلا لاجر نم سيلو

 ناسل لكب اهيف طحي ملذنإ هنأسش يف الع يذب سيل ءرملاو

 "”ينابرلا فراعلا اهاوط يدبي ةصيوع يهو راكفألا جراعمو
 ةلالد لدت اًراثآ هدعب كرتو اًسوفن بذهو الاجر يبر هيقنف ميهاربإ يقوسدلا انمامإو

 لضفب كلذو اميظع ًاراشتنا هدعب ةقيرطلا ترشتتناو هتمه ولعو هماقم مظع ىلع ةحضاو

 ةقيرطلا هذه مامإ هنع ريبخأ ققحتي مل رمأ كانه لازام نكلو « اهئافلخو ةقيرطلا هذه لاجر

 ميهاربإ يديس راشأ دقل : لوقأ !؟ رمألا كلذ وه ام لئاق لاق نإو هان اهسسؤمو

 : يداع ريغ ًراشتنا رشتنت فوس هتقيرط نأ ىلإ همالك ضعب ىف ىقوسدلا

 يتيالو تحص هللا دالب ىصقأل اهلك قرشلاو نيصلا نيص ضرأ يفو

 )١( لامعلا رنك )١89445( نيقتملا ةداسلا فاحتإو ) ١53/١/ء 13/5( .

 )5( دمحأو « ثيدح : قاقرلا : ىف يراخبلا هجرتخأ )501/53(.
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 فرخ ا انأ
 + لاق نأ ىلإ

 اهتلقامو

 رأ دبال نكلو

 8 : تح ةرضحلا

 ارطع ءاجرألا ألم
 فن يف ضيرم لك
 | مامإلا وه مجنلا

 يقوسدلا ميهاربإ

 ص ضرأ يفو

 . ماق دقل معن
 أ عفرو .ايندلا

 اخدو « ةربابجلاو

 لذ ةكربب اوراصو

 إو ايلاطيإو اسنرفو

 ذر يتلا ايندلا دالب
 يدي يلع اهارجأ

 يناوخأ - مكيديأ

 حلا ةمأ بابش
 ةئيضملا مههوجو

 .24 هللا هللا

 للا نم اوجرن

 هأَف ةوخإ نونمؤملا

 ابت الو اوربادت الو

 )١( ةيآ تارجحلا :

 ) )1يف ملسم هجرخأ



 : هنن لاق نأ ىلإ

 يتقيرط نولهجي ال يك نذإلا ىتأ امإورخف لوقلااذه تلقامو

 لاجرل هللا دعوو .٠ هللا نم نذإب ءاج همالكف هتشنَف انمامإ لاق ام ققحتي نأ دبال نكلو

 ءيضم مجن غزبو ديدج رجف نذأ مايألا نم اًمويو « هللا بزح كنلوأ » : قح ةرضحلا

 هركنأو بيبح لك هل نعذأو .٠ دوهيلاو ىراصتلا هيدي ىلع ملسأو ءاّبيطو ارطع ءاجرألا ألم

 كلذ .٠ دوهشلاو ةنياعملا باصأ قحلا لهأ تامالع نم اذهو ٠ دوقح هسفن يف ضيرم لك

 يديس مالك هيدي ىلع ققحت يذلا يناهربلا هدبع نامثع دمحم خيشلا مامإلا وه مجنلا

 ىتيالو تحص هلل دالب ىصقأل اهلك قرشلاو نيصلا نيص ضرأ يفو

 ءاجرأ يف يقوسدلا ميهاربإ يديس ةقيرط رشن يف رود مظعأب مامإلا كلذ ماق دقل معن

 ةاصعلا هل نادأو ٠ رفكلا دالب يف مكِوَح دمحم انديس بيبحلا مالعأ عفرو ء ايندلا

 اياوزلاو دجاسملا مهدالب يف اونبو . نيللهم نيربكم مالسإلا نيد اولخدو « ةربابجلاو

 اكيرمأو ايناملا يلإ اوبهذا ٠ مَ دمحم بيبحلا نيدل ةاعد مامإلا كلذ ةكربب اوراصو

 نم كلذ ريغو ةيقيرفأ لود نم ريثكو ايرتيرإو كرامندلاو ارسيوسو اردلجنإو ايلاطيإو اسنرفو
 يتلا هتاحوتفو هللا ءاطع ىلإ اورظناو ِمدِكيَِم دمحم بيبحلا مالعأ اهيف تعفر يتلا ايندلا دالب

 نيب يذلاو باتكلا اذهل يتمدقم تاحفص ىلع لجسأو« مامإلا كلذ يدي ىلع اهارجأ

 نم عومجلا هذه يلإ اورظنا « مامإلا اذهب يتحرفو يطابتغا - هللا يف يناوخأ  مكيديأ

 يلإ اورظناو .٠ ينيسحلا دجسملا يف هللا نوركذي مهو مي دمحم بيبحلا ةمأ بابش

 هللا » : دحاو توصب نولوقيو ٠ زازعإو بح يف رخآلا ىلع ونحي لك ةئيضملا مههوجو

 .14 هللا هّللا

 امنإ ظميظعلا هللا قدصو ءاوس ةملك يلع عيمجلا عمستجي نأ يلاعت هللا نم اوجرن

 5 هتلااص 1 (١1 5 كم2 22 را 23 َََي ني 1 را ه8

 اوعطاقت ال » : ميم ميركلا لوسرلا قدصو .''' « مكيوخأ نيب اوحلصأف ةوخإ نونمؤملا
 " : ١

 0 اناوخإ هللا دابع اونوكو اودساحتن الو اوضغابت الو اوربادت الو

 ) 4)4١ةيآ تارجحلا : ٠١ .

 )١( دمحأعو , (30) ثيدح :(9) با: ةلصلاو ربلا ىف ملم هجرخأ )١/0( .
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 : هناحبس هنع ىهنو قحلا هنم رذح نمم بحم لكو نوكن ال نأ هللا اوجرنو

 .7"2 # يّقّثا نمب ملعأ وه مكسفنأ اوكرت الف ٠
 نيد يف دوهيلاو ىراصنلا لاخدإو قيرطلا رشن يف خيشلا كلذ يدي ىلع ققحت دقل

 ةءوبت هيف تققحتو . ةميظعلا ةقيرطلا هذه لاجر نم هريغ يدي ىلع ققحتي مل ام مالسإلا

 برغلاو قرشلا يف ةكرابملا هتقيرط راشتناب كلذو يقوسدلا ميهاربإ يديس

 يتقيرط نيقرشملا معت ىتح اهمايأ الو ايندلا يهتنت الو

 رونب هتريصب تقرشأو ٠ هتريرس تفص لجر يناهربلا هدبع نامثع دمحم خيشلاو

 هبلق نم نيقيلا نكمتو ٠ ةيحورلا قافآلا يف هساوحو هرعاشم تظقيتساو . يهلإلا بحلا

 هيللف ربعو نيترضحلا لامجب هبلق دعسف هتعاطل هتمه تفرصناو هساوح ىلع رونلا ىلوتساو

 ةيسنأ فئاطلو اهمايخ ةغالبلا اهيف تبرض ةلزج ناعم ىلع تلمتشا لاوقأ يف كلذ نع

 يف اهرثكأو مكحلاو رارسألا عيباني اهنم ترجفت ةيسدق فراعمو ممرلا اهتقر ميسنب يحت داكت

 لاوحألا تعنو هسدق عراشمو هسنأ عئاقو هكلف ركذو ةيدمحملا تاذلاو ةيهلإلا ةرضحلا

 هل وه حتف نمو هنع الإ اهباوبأ ازومر هدئاصق يف زمرو تاراشإ تارابعلا نمضو تاماقملاو

 دقو « ةدوصرم رارسألا مسالطب بحأ نمو هريغ نع يه ازونك اهيف زنكو ةدودسم بابلا

 هلاق ام لوقأو ناقتإلا ةياغ يف يهو اهعبط متو يلاوغلا رردلا هذه عمجب هؤانبأ ماق

 : ىعافرلا لآ نم انخايشأدحأ
 رفا 1 0 6ع و 3 عا جاع مَ

 ناته اهداح ريهازأ ما نامح ما ىرا دقام موجا

 2و

 ؟ ناديملا .اهسرطو تاقباس رغ دئاصلا نم دايج مأ

 ؟ناسح يتفلا مأ هاتف مأ ريهز مأ اهب ىتأ ديبلو

 نافرعلا اههايم روحب نم اهيقتتم دمحم نيدلا ناهرب لب
 ىلع اهلجسأ قح ةملك الإ يلوق نم يغبأ الو - قيرطلا يعافر انأو - كلذ لوقأ

 ةدئام ىلع تمّلعت اذكه ىلاعتو هناحبس قحلا هجو اهب وجرأ باتكلا اذهل ىتمدقم تاحفص

 . هلت يعافرلا دمحأ ديسلا مامإلا انقيرط خيشو يدج
 ةلماكلا هتروصو هلاح ثراوو « يقوسدلا ميهاربإ يديس سافنأ رهاطب انعفنا مهللا

 اذه لعجاو قحب مهراثآ ىفتقإ بحيم لكو ٠ يناهربلا هدبع نامثع دمحم خيشلا يديس

 ني ةيآ مجنلا 00(

 ؟ ١

 لاخ انيراي لمعلا

 اف . لعبو

 ةئيضملا ةرهوجلاب
 ىحإ كلذ ثدحو

 لاذه نأ تملعو

 اذلاب ريدجو

 نع ثحبأ رثكأ
 بابحألا ضعب

 لا ميهاربإ يديس
 ,ت ىتلا ةطوطخملا

 هللا قيفوتب اذهو

 هبابحأ

 علل يتحو

 و هللا مكعدوتسأ

 الا متاح ىلع هللا



 . ميركاي انم هلبقاو ميركلا كهجول اًصلاخ انبراي لمعلا

 فرعت يتلاو مكيديأ نيب ىتلاو ةطوطخملا هذه خسن هلل دمحملاو - مت دقف ٠ دذعبو

 اهعبط متو اهقيقحت دعب رتويبمكلا ىلع اهعمجو ٠ يثوسدلا ميهاربإ يديسل ةئيضملا ةرهوجلاب

 يهابتنا كلذ تفل ام رسيو ةلوهسو ةعقوتم ريغ ةرتف ىف هللا ىف ىناوخإ كلذ ثدحو

 . ةقفاومو هللا نم قيفوت هيف لمعلااذه نأ تملعو

 وأ تاونس عبس ذنم ىننأ ميظعلا باتكلا اذه تاحفص ىلع لجسأ نأ ركذلاب ريدجو

 نأ اصوصخ واهيلع روثعلا يف لمآألا تدقف يننأ ةجردل ةطوطخملا كلت نع ثحبأ رثكأ

 نيدلا ددجم مامهلا مامإلا تبأر مايألا نم امويو 2 ندنلب اهنإ : يل لاق بايبحألا .ضعب

 : يل لاقو ءارضخلا ههتبجو رينملا ههجوو ةيمشاهلا هتعلطب يشرقلا يقوسدلا ميهاربإ يديس

 اهيلع انرثعو ٠ يداع ريغ ريسيت ثدح كلذ دعبو « نالف دنع اهنع ثحبت ىتلا ةطوطخملا

 نعو هني يقوسدلا ميهاربإ مامإلا يديس ةيماهربلا ةقيرطلا خيش سافنأو هللا قيفوتب اذهو

 هبابح-أ
هأ انتاداس ةرخآلاو ايندلا موجن ررد نم ىرخأ ةرد عم هلل ءاش نإ يقتلن يتحو

 هللا ل

 ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ظفاح ريخ هناحبيس وهو بحم لكو ىسفنو هللا مكعدوتسأ

 '/ ًاريثك اًميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعودمحم انديس نيلسرملاو ءايبنألا متاح ىلع هللا

 ١ ٠.٠ ٠ يأ 00( 5

 ىعافرلا لآ دمحم نب هللا فلخ نب ميهاربإ

 هاف نيسحلا مامإلا ىح ةرهاقلا

 0977701١ فتاه ىعافرلا ةبتكم

 ها411١ ةنس ةجحلا يذ نم 8

 م1998 ةنس ليربأ نم 5



 ىلإ نوقرشتسملا اهمجرت اهتردنلو ةردان ةطوطخم يلع باتكلا جارخإ يف اندمتعا ١(
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 باتكلا جارخإ ىف لوذبملا جهنملا

 وأ / ةفحصم تاملك نم هب درو ام بيوصتو طوطخملا نم طقاسلا تابثإب انمق

 . ةينآرقلا تايآلا انجرحخ

 . ةيوبنلا ثيداحألا انجرح

 . هّناظم ىلإ كلذ انلحأو ةرجوس ةمج رث مالعألل انمجرت
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 ملا ةرمحو 0 بر نع لا حرم نا ا رد
 ا نأم زل امال ن لا ار ةلمللا ناهي ف ١ نهيداذلا# 0 عال

 موك 2 مولا رعت : نيكيملا لاح ناسإ»نيصلخلا دهم ةطساوب :نيجلاسلالا دوج

 هلا قيعروتلا رجا يمل الا جا نينو +. ييجرسملاا 0 ل
 [١ ل نير فير ان دما تالوومرربعم .تاقجلا تاراإشإ ناعم قايوتعم با 0

0 0 4 
0-2 6 - 

 لوف لاو - د
 --- د هيجل |< ايست ان

: 72 6 

 و

 هدب قرطو 6 اًطاهدروو
 مرام

 اراد اولا

 3 دولا
 : ةافشن وب ناك نما ناك لوخةوتطتلاذ ار ظ
قددلا ممن تروزادق#ن ناعبالا جاع

 لأنع اليو 

 هما. نادلة داما هيوطعم ١ اريح أمدلااو رمح ةرخ يف

 لا 01 3

ل او نازل و طاومل الع زارملازعوبهي 5
 رو داوا

 هونج 9 قلحلاو  نانلاول ا دالوالا عيار يك لك ع :
 دق او 8 توبا دلتا لارا عرج

 ةطوطخملا نم م ىلرألا ةحفصلا

 انيضفلا ةرهوجلا

 هدقم)

 ف امم اذه

 وانديس بلق ىلع

 و تقولا ديرفو

 ارحب نيملكتملا

 'ةّجحم نيغلابلا

 _ربعم نيققحملا

 ٍبملاعلا بر ىلإ

 رب نم نيملسملا

 هزلا ةمآلع (1)

 لا مجعملا ))

 | وه : ةجح (1)

 وه : ةجحم (؟)



 ١ ةئيضملا ةرهوجلا

 هللا همحر ىروفصلا نيدلا ىبحم خيشلا باتكلا اذه عماج ةمدقم]“

 سدقلا ةرضح ىف سفنلا ةضاير نم بيغلا حوتف نم هب هللا حتف امم اذه

 نامزلا (' ةمالع نيدلاو ةلملا ناهرب ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيشوانديس بلق ىلع

 لاح ناسل نيصلخملا دقع ةطساو نيحلاصلا كلسرهوج ناوألاو تقولا ديرفو

 (") ةّجح نيبحملا جهنم نيفراعلا ةياده نيكمتلا دعاوق ىوقأب مولعلا رحب نيملكتملا

 تاراشإ ىناعم تايونعم بئاجع ضماوغ لافقأ حاتفم نيعروتملا () ةّجحم نيغلابلا

 ريففلا نيلصاولا دوجو فطل فيرظ يرط نييتفملا تالمجم زومر ربعم نيققحملا

 ىلعو انيلع داعأو هتبحمب هللا انعفن ىقوسدلا ىشرقلا ميهاربإ نيملاعلا بر ىلإ

 .هتكرب نم نيملسملا

 ملعلا ةعس ىلع ةلالدلا ديكأتل ةمالع نالف : لاقيو . ملعلا ريثكلا « مألعلا : نامزلا ةمألع )١(

 . (555) ص « (( زيجولا مجعملا ))
 )1١( زيجولا مجعملا )) . تبثلا ملاعلا وه : ةّجح (( ٠ ص )١١55( .

 . (١؟5) ص « (( زيجولا مجعملا )) . ميقتسملا قيرطلا وه : ةّجحم (؟)



 اف م ةئيضفلا ةرهوجلا

 ىقوسدلا ميهاربإ ىديس بطقلا مامإلا فلوملا ةمدقم

 هنع ةللاوضر لاق

 دحاولا هلل دمحلا هتردق فيطلو هتمكحب ءايشألا عدتبا ىذلا هلل دمحلا

 قلاخ نمحرلا ميحرلا ميلحلا نانملا ميظعلا فؤرلا نايدلا 7 دمصلا درفلا دحألا

 نوك ناكم الو نوك الب ناك ناك امو نوكي امب ملقلا رجمو مدعلا نم ءايشألا
 نابوذلاب تعراسف ةملك اهملكو ةرظن اهرظنو ةرذلا قلخ نامزلا ربدو ناوكألا

 ءاملا ىرج امل ناقتإب تاوامسلا ناخدلا نمو ضرألا دبزلا نم ترجفناف تدبزأف

 عفرو ءاملا ىلع ضرألا حطس ناكرألاو تيبلا ناكم تناكف ةدبز دبزو ةوغر ىغر

 ”ناقخُد َىَهَو ءاَمّسلا ىَنِإ ىوتنما َّمُك ,# : نآرقلا مكحم ىف ىلاعت لاق ءامسلا

 اهعفر (7 © َنِِئاَط اَنيَنأ اَنلاَق ًاهرك وأ ًاعوَط اَيِتلا ضرَألِلو اَهَن لاقف
 ًءايضرخألاو ًارون امهدحأ ىسك 7 نيرئاد نيكلف اهيف لعجو موجنلاب اهنيزو

 نيزارط اهزّرطو (9 ًاددق قباوطو ًاقابط امهقوفو نارين نارمق امهف ( اروبحو

 )١( دمصلا )) ىنعم ىف ليوأتلا لهأ فلتخا : دمصلا ((

 هل فوج ال ىذلا : سابع نبا لاقف .

 بارشلا برشي الو « ماعطلا لكأي ال ىذلا : ىبعشلا لاقو .

 ءىش هنم جرخيال ىذلا : ةمركع لاقو .

 نايبلا عماج )) . هددؤس ىهتنا دق ىذلا ديسلا : لئاو وبأ لاقو (( ١١ / 4494 -5١: .

 ةيآ (؟) + 4١١تلصف ةروس .

 باوصلا وه هانتبثأ امو « ©“ نارئاد ناكلف ” طوطخملا ىف (؟) .

 باوصلا وه تبثملاو « ىازلاب ““ ًآزوبح ” طوطخملا ىف (؛) .
 )5( نايبلا عماج )) . ةفلتخم : اددق (( 4 / ١١8 .

 بضفلا ةرهوجلا

 جف '! نيكرابم

 ( راها هنب
 رحبلاو ربلاو

 دورلاو عقسلاو

 ١ لك بارشلاو

 , مث آملا مرحو

 :اطأ نم دعوو

 رسنألاو قلخلا

 دص شرفلاو

 "نيكلملا

 رشلا قاقشناو

 نم 7 تتروزا

 مح ضرألاو

 و« ناهدلاك

 ههدلاك ةدرو

 صألا نوكتي
 رمألا ةدش نم



 ا! مس ةئيضملا ةرهوملا

 حل ليلا مُهَن ٌةَيَأو ر) ىلاعت لاق اهلجأ راهنلاو اهلصأ ليللا لعجف (7 نيكرابم
 رمشلاو رجشلاف ناسنإلا شاعمل جارس هيف اذهو حابرأ هيف اذه 7 © َراَهَنلا ُهْنِ
 عفنلاو ًالكلاو عرزلاو مجنلاو ناتيآ رمقلاو سمشلاو )7 ردملاو رحبلاو ربلاو

 ماعطلاو ماعنألاو لبإلاو ليخلاو (© نانحلا نم امرك ضيفلاو ضورلاو عقسلاو

 مراحملا مرحو ةعاطلاب رمأو مركلاب مركت نايذغي ندبلل كلذ لك بارشلاو

 رجدزي نمل ةظعوملاو ربتعي نمل ةربعلا لعج ناطيشلا ديك مكفرعو مث املا مرحو

 ىلع ءانفلاب مكحو « توملاب متحو نارينلاب هاصع نمو نانجلاب هعاطأ نم دعوو

 ميعنلا دعبو ناكرألا ملظم ربق ةعسلا دعبف ؛ نجلاو سنألاو قلخلا

 لاؤسو ةقعصلاو ةفجرلاو رظتنملا لوعههلاو ناديدلا ديدص شرفلاو

 ناكم نم هل اي ناكم لوخدو ةلقنلاو ةرهنلاو ةرفحلاو . /نيكلملا

 دقو نادبألا ةرع ةافح قلخلا مايقو ءامسلا عيطقتو ىرشلا قاقشناو

 « ناقذألاو قانعألا ىلإ قرعلا مهمجلو 7 قدحلا مهنم () تروزا
 ا ةدرو وأ لجسلاك ةيوطم ءارمح ءامسلاو ةرمج ةرح ضرألاو

 نم اولهذو اوشهدو اوصخشو اوفحزو اوفجر قئالخلاو ؛ ناهدلاك

 )١( باوصلا وه تبثملاو « ““ ناكرابم نارتارط ” طوطخملا ىف .

 ء. سي ةروس هةر ةيآ )١(

 . كسامتملا جزللا نيطلا : ردملا (*)

 . باوصلا تبثملاو « *“ ناكلملا و طوطخملا ىف (5)

 . )١5١0( ص « (( مجعملا )) . نيعلا طسو ريدتسملا داوسلا وهو «- ةقدح - عمج : قدحلا (0)

 امك نولتتو « كبسلاىف ةضفلاو ىردلا بوذي امك ءامسلا بوذت ىأ : نامهدلاك ةدرو (4)

 كلذو « ءارضخو ءاقرزو ءارفصو ءارمح ةراتف « اهب نهدي ىتلا غابصألا نولتي
 . 5525 / * (( ريثك نبا ريسفت )) . ميظعلا ةمايقلا موي لوهو رمألا ةدش نم



 »و سس مص صصص لل ةئيضملا ةرهوجلا

 رشحملا ىلإ مهوقوست ةكئالملا مهتتأو « نأشلا ميظعلا كلملا فوخ

 مهئابآب نوقلعتي دالوألاو « نازيملاو طارصلا ىلع زاوجلا ىلع مهضرعتو

 « نادلاولاو دالوألا نم أربتي كلذك مهوعفني ملو مهنم اوءربتو مهوركنف

 ىلع ضرعلاو باقعلاو باسحلاو 7 جيرم رمأو جيجعو جيجض ىف قلخلاو

 فقوملاو ربكألا عمجلا عمج دق عمجملاو عمدت نويعلاف ٠ 7 نيلقثلا كلام رابجلا

 ديبعلاو كولملاب نيكسام كيلامملاو ناطلسلاو كولملا هيف ىواستي عضوم ىف مظعألا

 هباتك اذه « نايدلا كلملا ةرضح ىف فاصنإو لدع موي « ديسلاب مهنم لك نيكسام

 مومهلا هتلع دق مومغم اذهو رورسم اذه « نسح ضيبأ هباتك اذهو )7 محف دوسا

 هبر اذهو هبر هيلع ضار اذهو « دوس هفحص اذهو ضيب هفحص اذه « نازحألاو

 طارصلاب ةرات اذهو قربلاك اذهو حيرلاك طارصلا ىلع زوجي اذه «٠ نابضغ هيلع

 اذهو هيلع اوضرو هوجوت اذه « نارسخلا قابط ىف عقيو قرتحيو قنتخيو قنتعي

 هيلع ىدون اذه « نيباعثلاو تايحلاو ميلألا باذعلاو ميحجلا قابط ىلإ هوهجو

 هب رمأ اذه « ناوضرلا هيلع علخأو قحلا هبرقو هيلع ىنثأ اذهو قلخلا نيب حضتفاو

 هولغو هوديق اذه « ناطلسلا كلملا راوج ىف ةيلاعلا ىلإ هب رمأ اذهو ةيواهلا ىلإ

 ىف اذهو ىظل ىف اذه « نايصعلا لهأ ىف هوعفشو هولجبو هومركأ اذهو هولغلغو

 لاكنلاو قحملاو لذلاو تقملا ىف ءالؤهو نامألا باتك مهاتأ ءالؤه . اضرلا

 ءالؤهو راونألا للحو راقولاو فرشلا بايث اوسبلا ءالؤه « نالذخلاو لالغألاو

 نوسبلي ءالؤهو قربتسإلاو سدنسلا نم 7 نوسبلي ءالؤه ٠ نازحألا بايث اوسبلا
 قيحسو نوئطي ربنعلا ىلع ءالؤهو نو شمي رمجلا ىلع ءالؤه ٠ نارطقلا بايث

 )١( ريثك نبا )) سبتلم فلتخم برطضم : جيرم رمأ (( 5 / 71 .

 باوصلا وه تبثملاو « ©“ نالقتلا ”” طوطخملا ىف (؟) .

 . داوسلا ديدش : ميحف (؟)

 . قايسلل ىضتقملا وه تبثملاو . ©“ نوسبلم ” طوطخملا ىف (4 (

 بخفلا ةرهوجلا

  نورذي كسملا

 '/ نيعمجلا نيب
 ءاذعلاو بارخلا

 رم )7 ةحشوم

 نوبلقني نارينلا

 !/ بر بضغ

 ىلعو مهلاوحأ

 ذخأت نم مهنمو

 املا ىف موعي

 ذلاو براقعلاو

 د اذهو مهموحل

 ريؤبلا نم مكلو

 لامعألا نع هب

 نغأ هانغأ نمو

 ىإلاو لامعألا

 فو هدعسأ نمو

 . ناوكألا نع

 هذمحأ

 اموطخملا ىف )١(
 موطخملا ىف (1)
 وم : ةزرطم (؟)

 رم : ةحشوم (4)
 م: ةعصرم (5)



 <35 ةئيضفلا ةرهوجلا

 لجخلاو لبخلاو ديدصلا مهبارش ءالؤهو لسعلا مهبارش ءالؤه « )7 نورذي كسملا

 مهل ءالؤهو باهولا كلملا اوأرو باجحلا مهل فشك ءالؤهو « () نيعمجلا نيب

 () ةزرطم مهباوثأو ةللكم مهبابق ءالؤه « نالذخلا بلقنملا سئبو باذعلاو بارخلا

 ناعطقم مهبايث ءالؤهو ناولأ ردلاو توقايلاو رهاوجلاب () ةعصرم (7 ةحشوم
 نمو نيبنذملا لاح نم .. هأو .. هأ .. هأ .. نارجهو ةعيطق مهبو نوبلقني نارينلا

 هيوقح ىلإ رانلا هذخأت نم مهنمف «٠ ناك هللا ءاش ام مهلامعأ ردق ىلعو مهلاوحأ

 امك اهيف موعي نم مهنمو نيمدقلا ىلإ هذخأت نم مهنمو هيفتك ىلإ هذخأت نم مهنمو

 ضرقي اذهو مهتماه ضعضعي اذهف ناكم لك نم تاطشانلاو براقعلاو

 انل هللا ناكو ميلألا باذعلا نم مكايإو هللا انراجأ ٠ تابانلاب مهشهني اذهو مهموحل

 انينغي لوألا قبسلا ىف تاقباس مكلو انل قبسو ناجشألاو سيبلتلاو سؤبلا نم مكلو

 « ناطيشلا نم ظفحتلاو ةمتاخلا نعو لاوحألاو لاعفألاو لاوقألاو لامعألا نع هب

 نم هيضري اميف هلمعتساو هامسأو هملسأف هاقوو هاجن هل ناك نمو هانغأ هانغأ نمو

 « ناطيشلاو ىوهلاو هسفن طلسو هافجو هتقمو هالق هضغب نمو « ناسحإلاو لامعألا

 هانغأو هادهأو ةفاسملا هيلع رصقأو هلصوأو هفرعو هملعو هدشرأف هقفو هدعسأ نمو

 . ناوكألا نع

 ادمح ناكرألا دعاوقو مالسإلا عئارشو ناميإلا قيقحت دعب دمحلاو هدمحأ

 . باوصلا وه تبثملاو « '* نارذي ” طوطخملا ىف )١(

 . باوصلا وه هانتبثأ امو « “ ناعمجلا ”” طوطخملا ىف )١(

 . ("995- ”88) ص.« (( مجعملا )) . ةضفلا وأ بهذلا كالسأب ةفرخزم ةاشوم : ةزرطم (")

 . )17١( ص « (( مجعملا )) . رهاوجلاب ةعصرم : ةحشوم (4)

 . (511) ص « (( مجعملا )) . ةنيزم : ةعصرم (5)



 4 زيضفأ 1 ةرهوجلا
 9 ؟

 حفصلاو زواجتلاو نأشلا ميظعلا روكشملا دومحملا نم لوبقلاو دماحلا اهب وجرأ

 سيلف « نالطب وهف لمع هل لاق نمف انلامعأ ىلع انلكي ال نأو ٠ نارفغلاو وفعلاو

 هنأل « نارينلا هملعو هلمعب هللا هلخدأ نم مكو هفطلو هتمحربالإ طسولا ىف دحأل

 روزلا لهأ هركو نيعدملا تاجرد حرطيو نيربكتملا ضغبيو عضاوتلا بحي كلم

 هبانج ىلإو هامح تحتو هتيافكو هتءالك هنك ىفو هيفطصي نم برقيو ناتهبلاو

 هنم الضف ةنجلا دبعلا لخديو ناوضرلاو فارشالاو لوبقلا علخ هيلع علخيو هيوؤي

 مهبر نِم ”تاَوّلَص ْمِهِيَلَع كئلوأ / : ىلاعت لاق نآرقلا ىف هيلع ىنثأ امك

 كرابت « هفطلو همركو هدوجب ههجو مهيريو نانجلا مهؤبي كلذك '') © ةّمحَرو

 ءاش ام فيطل هنإ نأش ىف وه موي لك ءاشي امل لاعف ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو
 . ناملسم كلذ ىف فلتخي مل نكي مل ءاشي مل امو ناك

 ؛ ناميإلا ةصلخم ةصلاخ ةداهش هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 نازنحأ الو مومه الو عله الو عزجالو هيلع فوخال نامألا ىطعأ هبلق نم ًاصلخم

 لزناو (7 © نوكش روُفَعَل اَنّبر ّْنِإ نّرَحلا اَنَع ْبَهْذَأ ىذا ِهّنِل دمَحلا ر : اولاقو
 . نادبألاو بولقلا ةحار مهقزرو ") بصنلاو بعتلا مهنع

 ىذلا راتخملا ىبتجملا ىضترملا ىفطصملا هلوسرو هدبع [دمحم نأ دهشأو

 . ناوهلاو لذلاب ةطباه (7 ةصكان ةطقاس مانصألا ترخو ناويإلا قشنا هثعبمب

 ملسو هيلع هللا ىلص درجو « ناثوألا ةدابع تلحمضاو لقو رغصو لذ رفكلاو

 )١( ةيآ ) ١١7( ةرقبلا ةروس .

 )١( رطاف ةروس (54 ) ةيآ .

 . )1١7( ص «٠ (( مجعملا )) . ءايعإلاو بعتلا : بصنلا (؟)

 . ةرقهقتم : ةصكان (4)

 نيضفلا ةرهوجلا

 روهشملا هفيس

 . ناكرألاو

 حرب امو

 رمق وهف نايدألا

 و هدنج ةكئالملا

 ةألا تران هدعس

 كالمألا تللهو

 , ةهكافو ضور

 ١ تقفطو

 راجلاو سنإلا هب

 هرآلا تحبصأو

 و ناذآو ديمحتو

 حلا ىذل ليجبتو

 علا قاس ىلعو

 لاب هآرو هاجانو

 وصخب هصتخاو

 ؛ ىنسألاو اناكم

 .ىخسألاو نادي

 ؛ نانج تبتثألاو

 طألاو برقألاو
 رقملا بيبحلا



 و سس ةكضملا ةمفلا

 مارحلا تيبلا فرشو نايغطلا هرونب ىلجأو رونلا ءاهبلا همدقي روهشملا هفيس

 . ناكرألاو

 رئاس ىلع ىدمحملا نيدلا رهظأ ىتح دهاجي ملسو هيلع هللا ىلص حرب امو

 هللا لعج « اهعرفو اهلصأو اهساو ةلاسرلا رونو اهسمشو ةيادهلا رمق وهف نايدألا

 ىف هرمق ىلجت امل ؛ ناصغألا مهو ةرجشلا وهف هبزح نينمؤملاو هدنج ةكئالملا

 ناعنك ضرأو ىرسك ضرأو قرشملا ىلإ برغملا نم ضرألاو قفألا تران هدعس

 لك نم ترهظأ اهرورس نمف ضرألا ترسو كالفألا تحبسو كالمألا تللهو

 . ناتسبو رامثأو ةهكافو ضور

 تدتهاف قيقحلا هللا مالك ىلتو قيتعلا تيبلا ىلإ ارمز )7 ًارمز سانلا تقفطو

 مالسلاو ةالصلا هيلع نآرقلاب نيب مكو . مهنم ملسأ نم ملسأف ناجلاو سنإلا هب

 ريبكتو ليلهتو سيدقتو حيبستو ركذو عماوجو دباعمو دجاسم ضرألا تحبصأو

 ميظعتو لالجو ةراهطو لدعو داهجو موصو جحو ةاكزو ةالصو ناذأو ديمحتو

 همسا نم همسا قش « نيلقثلا ديس ةكربب كلذ لكو ماركإلاو لالجلا ىذل ليجبتو

 هملكو هاندأو هبرقو هتلمجبو هسفنبو هبلقب هل ىقرو همسر شرعلا قاس ىلعو

 هتيربو هقلخ عيمج ىلع هلضفو هتعاطب هتعاط نرق « نينيعلاو بلقلاب هآرو هاجانو

 ىلعألاو ةوق ىوقألا وهف « ًانايع هللا ىأرف هتمأ هل صتخاو هتيصوصخب هصتخاو

 حمسألاو ىلعألاو ىمسألاو ىقرألاو ىكذألاو اناهرب حضوألاو انس ىنسألاو ًاناكم

 حنجألاو انسح حبصألاو اهجو رمقألاو لضفألاو لدعألاو ىقتألاو ىخسألاو نادي

 امعنو ًءاطع دوجألاو ًامرك قرألاو ًاملح رثكألاو ًاملع عسوألاو نانج تبتثألاو

 . ءامسلا فانكأ ىلع ىقترملا امسو آمساو ًابسنو ًابسحو اعرف بيطألاو برقألاو

 توقلا ترثكأف هتكرب ترجو بولقلل ةايح هللا هلعج ىذلا للدملا برقملا بيبحلا

 )١( ص « (( مجعملا )) . تاعامجو اجاوفأ : ًارمز )١951١( .



 ةئيضفلا ةرهوجلا :5

 ترهزأ نامرلاو نوتيزلاو نيتلاب تفرخزو ضرألا تنكسو ءاملا ترجأو

 هنيدو همكحو هعئارش نم هللا رهظأ اممو همعن نم هللا ءافأ امب ءامسلا

 ةدسلا هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص نايدألا عيمج ىلع لضفملا فرشملا قحلا

 7 قيدصلاو () قورافلا « نادلبلا ةكرب ةرهزلا مجنألاو ةرربلا ماركلا

 هللا هلعج ىذلا قيقح رمأ لكو ةعيرشلاب ملاعلا قيدصتلاو ءافولا بحاصو

 )١( ناك « نينمؤملا ريمأ ىندملا ىودعلا ىشرقلا ليفن نب با لظخلا نب رمعوه : قورافلا -

 دهاشملا دهشو « نيتلبقلا ىلأ ىلص نممو « ةرجهلاو مالسإلا ىميدق نم - هنع هللا ىضر

 ةنجلاب هل دهشو « ضار هنع وهو - ملسو هيلع هللا ىكل ص - هللا لوسر ىفوتو .« اهلك

 ةداهشلابو .

 هفوخو « تاقراخلا تاماركلاو تاقداصلا تاسارفلاو مهفلاو ملعلاو ملحلا ىف هرابخأو

 نيقب عبرأل - هنع هللا ىضر - دهشتسا ؛ رصحت نأ نم رثكأ هسفن هتبساحمو هئاكبو

 .٠ نيرشعو ثالث ةنس ةجحلا ىذ نم

 ه0/١١” ةباصإلاو - )١5407-١55( ص « ةباطتسملا ضايرلا : ىف ةمجرت هل

 . 373؟١/7بهذلا تارذشو -

 هللا ىضر -ناك « ىميمتلا ىشرقلا رماع نب نامثع نب هللا دبع ركب وبأ وه : قيدصلا )١(

 هيلع هللا ىلص - ىبنلا هيلع ضرع نيح ددرتي ملو ؛ لاجرلا نم ملسأ نم لوأ - هنع

 اهربكأ ىتش بقانمل ةنمضتملا ةرجهلا ةبحصب لئا ضفلا لضفأ هل تبثو « مالسإلا- ملسو

 . 4 انعم هللا نإ نزحت ال هبحاصل لوقي ذإراغلا ىف امه ذإ نينثا ىناث ) ىلاعت هلوق

 ىف رابخألاو ثيداحألاو : مالسإلا ىف ةفيلخ لوأو « نآرقلا عمج نم لوأ هنإ مث

 فوخلاو ةداهزلاو ةدابعلا ىف هتاماقمو هقدصو هتعاجشو هتاكربو هتاماركو هبقانم ليصافت

 ا . ةرشتنم ةريثك ءاجرلاو

 نم نيقب نامشل ءاثالثلا ةليل نم ءاشعلاو برغعملا نيب - هنع هللا ىضر - ىفوت

 . ةرشع ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج

 - "6094 / 5 ةباغلا دسأو- )١4٠0-١47( ص « ةباطتسملا ضايرلا : ىف ةمجرت هل

 . 38/1١ بهذلا تارذشو

 نيضفلا ةرهوجلا

 راغلا ىف ىبنلل

 ىضر ىف هلام
 ائامعن ىلع هللا

 راقع الو ًارانيد

 درو دقف

 رمعو قيدصلا

 أ وه : ىلع )١(
 . نبا ؛ ىكملا

 هر - نلك

 لع هللا ىلص
 ديداهلا ةمئألاو

 - ىبنلا لسغب

 رهش نم رشع

 جرتهل

 /؟ ةباصإلاو
 مه : نامثع )١(

 هللا يضر

 سفنب ماق دقو

 . هللا لوسر

 :ر - هبقانمو

 ذس ةجحلا ىذ

 مجرت هل

 باغلا دسأ و



 8 ببي ب سس ل ةئيضملا ةرهوجلا

 قفنأ « قيدصلا معنو لخلا معنف قيقشلا نم قفشأ هيلع ناكو قيفر راغلا ىف ىبنلل

 ركشو هتئابعل هسبل ىف هفرش هئابحأ دحوأ قطان قدصلابو « هقلاخ ىضر ىف هلام

 الو امهرد هلام نم كرت ام نيديلا رفص ايندلا نم حبصأ ذإ « هئامعن ىلع هلل

 . راتخملا ىبنلا هب رثآ ىتح اراوس الو ًاراقع الو ًارانيد

 ركب ىبإ نم لضفأ نكي مل نياسرملاو ىبنلا دعب نأ رابخألا تدرو دقف

 انيكمتو ًانانج تبثألاو انيد مصألا قورافلا « ') نامثعو () ىلعو رمعو قيدصلا

 هلدع هطاسبو « هترذ هفيس نم ؛« ناكم لكو ميلاقألاو راصمألا حتاف

 ىمشاهلا ىشرقلا مشاه نب بلطملا دبع نب بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ وه : ىلع ( ع

 . هيلإ بسن ةرشعلا برقأو « هيوبأل - ملسو هيلع هللا ىلص - ىبنلا مع نبا ؛ ىكملا
 - ىبنلا دعب رجاه نم لوأو « نايبصلا نم ملسأ نم لوأ - هنع هللا ىضر - نلك

 نيدشارلا ءافلخلا دحأ وهو «٠ نيملسملا نم ىلص نم لوأو ؛ ركب ىبأو - ملسو هيلع هللا ىلص

 صتخاو « نيلوألا نيقباسلاو ٠ نيروكذملا دهزلاو نيروهشملا ناعجشلا نيداهلا ةمئألاو

 عباسلا ةعمجلا موي - هنع هللا ىضر - تام هنيفكتو - ملسو هيلع هللا ىلص - ىبنلا لسغب

 . نيعبرأ ةنس ردب ةحيبص ناضمر رهش نم رشع
 .« 5١ / ؛ ةباغلا دسأو « ):١77-١75( ص « ةباطتسملا ضايرلا : ىف ةمجرت هل

) 

 . 45 ١/ بهذلا تارذشو /١٠١5 ” ةباصإلاو

 )١( ناك :؛ ىكملا ىومألا ىشرقلا صاعلا ىبأ نب نافع نب نامثع ورمع وبأ وه : نامثع -

 نيترجهلا رجاهو « نيتلبقلا ىلإ ىلص نممو « نيلوألا نيقباسلا نم - هنع هللا ىضر .

 هصتخاو « ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ هنا مث ء ةرصنلا بجاو ىف هلامو هسفنب ماق دقو

 ءايح ةمألا هذه دشأ هنأ هربخأو « ىحولا ةباتكب - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر «

 رشع ىناث ةعمجلا موي - هنع هللا ىضر - لتق « ًأدج ةريثك - هنع هللا ىضر - هبقانمو

 . نيثالثو سمخ ةنس ةجحلا ىذ

 , 155 / ؟ ةباصإلاو « (5١؟- )1١١5 ص «2 ةباطتسملا ضايرلا : ىف ةمجرتهل

 . 5/١" ربعلاو ء« ه 84 /"“ ةباغلا دسأو



 آيا سس ةكيضملا ةرصفملا

 ىف هذخأي ال نم « (') هللا دح ىف هدلوو هللا نيد ىف هدلاو لتاق « هنيد (' هتنيزو

 ماقمو رمخلا ميرحت ىف هللا هقفاو « ناسارخو برغلاو قرشلا حتاف « مثال ةمول هللا

 ىلع ةالصلاو ءادفلا ةلقو ناوسنلاو لاجرلا نم نينمؤملا تاهمأ باجحو ليلخلا
 . ناودعلا لهأ قافن بزح سأرب رتغملا قفانملا

 ىذلا « ةعكر ىف نآرقلا متاخ « نآرقلا تايآ عيمجل لتبتملاو اليل مئاقلا ىلعو
 مالسإلا سرافو مامإلا ىلعو « نيمدقلا ىلع أفقاو امئاق الإ ةعجه ليللا نم عجهي مل
 نابلصلا لهأو نيكرشملاو ةرفكلا عماق « رئبلا ىف نجلا لتاقو ريفغلا ملعلا بحاص

 « ةكئالملا هب هللا هابف هسفنب لوسرلا رثآ ىذلا بازحألا مزاهو بابلا حتاف ٠

 راتخاف ٠ رخآلا نم لوطأ امكدحأ رمع تلعجو امكنيب تيخا دق ىننا امهيلا ىحوأو
 مانو (7 نانسلاو حافصلا مامأ مانو توملا هسفنل ىلع راتخاف "7 نابتكألل ةايحلا

 ىبيأو هتنبا جوز و همع نباو هيخأو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عضوم

 نذإب بويغلا ملع نم ءىش ىلع علطملاو بولقلا حرفمو بوركلا جرفم « نيطبسلا

 بئاجعلاو بقانملا بحاص « ةسارفلا رونب علطمو ناسرفلا سراف « ىلاعت هللا

 نعو (” نيمركملا ةرشعلا ىقاب نعو ؛ بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأو
 . نيدلا موي ىلإ ةمئاد ةالص نيعمجأ مهلك ةباحصلا

 )١( قايسلل قباطملا وه تبثملاو « * هنيزيو ” : طوطخملاىف .

 ) )1ةحيحص ريغ ةياكح اهلوادتو اهترهش ىلع ىهو مهنيب اهيف سانلا اهلوادتي ةروهشم ةياكح هذه
 ةخسن ىهو « (( حيبص ةبتكم )) ب عوبطملا نم طقاس وهو « “ نابتكألل ” طوطخملاب اذك (؟)

 فيرحتلاو فيحصتلاو طقسلا ةريثك ةئيدر .
 ) )4(؟”4) ص « (( مجعملا )) . ةنسأ : هعمجو « حمرلا لصن : نانسلا .

 ) )5مه نيروكذملا ةعبرألا دعب ةرشعلا ىقاب :

 نب ريبزلا « هللا ديبع نب ةحلط « ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس « صاقو ىبأ نب دعس
 فوع نب نمحرلا دبع« ماوعلا ٠ ىوارلا بيردت )) . حارجلا نب ةديبع وبأ (( ” / 777.

 دلاو () قولخلا

 نيخضفلا ةرهوجلا

 دبعلا نإف

 ولا نأ ىف ىلاعت
 , هيلع هللا ىلص

 ضئارفلاب مايقلاو

 بدألاو ةيقيقحلا

 ةسملا و ىدتقملاو

 | نأ وهو

 لامح ىهتنملا
 ناريح ىكاب

 د ىف ىهتنملا
 ىلإ رظنلاب
 اذهو بوجحم

 هنأ اذه « هئابحأ

 و دودك رهاظلاب

 دساحي ىهتنملا و

 انوطخملا ىف )١(
 ثلا : قولخلا (؟)

 , محض : لبع (؟)



 #8 بسسس سمبل ل ٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 ...دعجبامأ

 هللا راختسا ىقوسدلا ىشرقلا ميهاربإ ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا نإف

 ميركلا هيبن ةنسو زيزعلا هللا باتك ىلع كسنلا قيرط كلسي دلولا نأ ىف ىلاعت

  مارحلا هللا تيب ىلإ جحلاو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو ملسو هيلع هللا ىلص

 قئافحلاو ةعورشملا عئارشلاو ةنونسملا ننسلاو ةضورفملا ضئارفلاب مايقلاو

 ىرحتملاو ءىدتبملاو ديرملا نم بجي امو « كسنلا كولسو بدألاو ةيقيقحلا

 : كلذ ركذأسو ىهتنملاو دشرتسملاو ىدتقملاو

 فئاخ ءىدتبملا « ًادهاش نوكي ىهتنملا و ادهاجم نوكي ءىدتبملا نأ وهو

 و هدسجب لامع ءىدتبملا « بئاغ ىهتنملاو بئاد بئات ءىدتبملا فئاط ىهتنملاو

 ءىدتبملا « رورسم ىهتنملا و نوزحم ءىدتبملا هبلقب هلمع لامح ىهتنملا

 و مئاق مئاص ءىدتبملا « !') نينيعلا رورقم كو حض ىهتنملا و ناريح ىكاب

 لوغشم ىمهتنملا و هلامعأب بوجحم ءىدتبملا « متاع برقلا راحب ىف ىهتنملا
 اذه « ىرسي نطابلاب اذهو ىرجي رهاظلاب اذه « هلالج تادهاشم ىلإ رظنلاب

 سبلي ءىدتبملا « ناوحص ىهتنملا و ناركس ءىدتبملا «٠ بوبحم اذهو بوجحم

 ىهتنملا و فوصلا سبلي ءىدتبملا « قولخلا سبلي ىهتنملا و قولدلاو 7 قولخلا
 بح هبلق قزم اذهو هباوثأ قزمم اذه « ديهش اذهو ديهج اذه ء ىفصلا بوث سبلي
 اذه « معنلا عسوأو مركلا ةفاطل نم () لبع اذهو مقسلا نم لحنأ اذه « هئابحأ

 رذلا ىلع هسفن بساحي ءىدتبملا « دوعبم ريغ برقم نطابلاب اذهو دودك رهاظلاب

 ةضافإلاب ىهتنملا و ىدتقي ةضايرلاب ءىدتبملا رسلا رس ىف هسفن بساحي ىهتنملا و

 )١( باوصلا وه تبثملاو « “ نانيعلا ” : طوطخملا ىف .

 . ىلبلا ديدشلا : قولخلا (؟)

 . )5١5( ص « (( مجعملا )) . ًالتماو مخض : لبع (؟)



 آل سس ةريضفلا ةرهوجلا

 سيلو لاقلاو لاحلا ىدعت ىهتنملاو لاوقألاو لاوحألا ىف ءىدتبملا ٠ ىنتفيو ىفتقي

 ىوط ىهتنملاو ماقملا ىلإ لاحملا ىف ىقرت ءىدتبملا « لالجلا وذ الإ بولطم هل

 الخ ام ءىش لك الأ ) لطاع قيرطلا ىف ضراع لك ىأرو لاحملاو تاماقملا
 « هلمح عيطتسي ال بايثلا قيقر اذهو هلمحيو نشخلا سبلي اذه « (') ( لطاب هللا
 هبح نارين هتقرحأ هبلقف هبلو هبلق ىف هلاح ىهتنملا و هدسجل هباذع ءىدتبملا نأل
 هبلق ىف هلمح لمح ال نم لمحي ال فيك « هبر ددم دادمأ داوم تالازنتسا تايلجتو

 « قرام الو قدام لمحي ال قرألاو قرحلاب ىشغم ىشطم وهف هبلق ىف لمح نمو

 هذه نم قدأو قرأو « ابجعو اججأت داز به ام لك ميسنلاو ابهل ديزي ءاملاو فيكو

 () © هبْلَقَو ءرَملا َنْيَب َلوُحَي هللا ّنَأ )ىلاعت هلوقل « هبحب هللا هافطصا نم ةقيقدلا
 دوعيو اقيدص نوكي ناو « ةدهاشملا ةجرد ىلإ قيهشلاو قيرحلا نم جرخي دئنيحف

 دمحم ةمأ نم ءايوقألا نيلصاولا ةجرد هذه « هبوبحم عمو هبلق عم ال هبلقنم عم

 . نيعمجأ هباحصأ نع هللا ىضرو ملسو هيلع هللا ىلص

 اذه « نيصتخملا نم اذهو نيبرقملا نم اذه «٠ لاوحأ هل اذهو لامعأ هل اذه

 اذهو ديرف اذه « هتيبطقو هتلذب ىف اذهو هتلزع ىف اذه « هتولح ىف اذهو هتولخ ىف

 . ديهش وهو سيلج وهو ىلتجم روهمجلا ىف اذهو ىلتخم عمجلا ىف اذه « ديتو

 ١ نكاس برقلا نطوم ىفو نياب مهنع اذهو سانلا نيب وهو ديرف درف اذهو

 بحي هنأل ؛ سانلل ةطلاخملا نم رفي ىهتنملا و سالجلا نيب ءىلتمم ءىدتبملا
 . ساسألاو ةرامعلا

 الإ ملكتي ال نأو خيشلل ميلستلاو بلطلا نسحو بدألا هخيش عم ديرمللو

 ثيدح ؛ رعشلا : ىف ملسمو - (5841) ثيدح ؛ (55) بلا#6 راصنألا بقانم : ىف ىراخبلا )1(

 .(5؟ه5)

 . لافنألا ةروس !4١14 ةيآ (5)

 ةئيضملا ةرهوجلا

 ناو ١7 هروتسدب

 ةلاحلا هذه ىلع

 ب ىنعي عفنلا ءام

 نيو شيعيو قري

 لصو ًاحجن حلفأ

 لا موقلا قيرط

 دلاطلا نيدهتجملا

 | هّبر َىِيشَح
 نإف ٠ تاركنملا

 ءو )١( ةلدرخلاو

 كسأ هراجو هيخأ

 الا رح هللا هافك

 ر ل يللا ماق نم

 اذإب : هروتسدب )١(

 طوطخملا ىف (1)
 اوسلا : ةنجدلا (*)

 روس (4] ةيأ (4)

 ا ةبح : ةربلا (5)
 بن : ةلدرخلا (1)

 سي « قرطلا

(019). 
 طيخلا : ليتفلا (0)

 رشقلا:ريمطقلا (8)



 الا | ميسي ل

 آب سس هك ملا ةلموجلا

 ديرملا ىأر اذإ خيشلا نإف دارملل ديرملا نم ميلستلا نظلا نسحأ ناو 7 هروتسدب
 ةيبرتلا ءام نم هاقسو بارش (7 فطلأب هابر ميلستلاو ىضرلاو ةلاحلا هذه ىلع
 ءىضملا ىضرملا لعفلاو ىلوألا ىونعملا رسلا نطاب ةظحالمب ىنعي عفنلا ءام
 هيبرم عم بدألا نسح نم دعسأ امف ةباصإلا بح هنطاب ىف تبنيو شيعيو قري

 هذهو ًاحالفو ًاحابصمو ًاحجنو ًاحبص ؟9 ةنجدلا نم هل قلفو ًاحلصو ًاحجن حلفأ
 نيلصاولا نيزيمتملا نيقداصلا نيصلخملا نيبيطلا نيققحملا موقلا قيرط
 َنَمِل َكِلَذ ُهَنَع اوضَرَو ْمُهْنَع ُهّللا َئضَر رإ نييضرملا نيبغارلا نيبلاطلا نيدهتجملا
 بدتجيو ؛ تاحلاصلاو لامعألاو ةايحلا منتغي نأ دحأ لكلف 7 4 ُهَيَر َئِتَح

 ةرذلاو ريعشلاو (9 ةربلاو ريثكلاو ليلقلا نع لأسي ىلاعت هللا نإف « تاركنملا

 نع هاذأ فك نم « ءىش لك نعو ( ريمطقلا نعو (" ليتفلا نعو (' ةلدرخلاو

 هرس ققح نم « هيبحم علخ هل ناك ةينب لمع نم هراوج ىف هللا هنكسأ هراجو هيخأ

 بويغلا مالع هيلع لبقأ بونذلا نع عالقإلل رداب نمو « هرمو باذعلا رح هللا هافك

 مركم هل هللا ناك مرحم نع عجر نم ليخلا سئارع ادغ بكر ليلا ماق نم

 )١( هنذإب : هروتسدب .

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ؛ فيحصت هنأ رهاظلاو « "* ةفاطلب ” : طوطخملا ىف .

 . (١؟١) ص « (( مجعملا )) . ٌنَحُد : عمجلا « ةملظلاو داوسلا : ةنجدلا (')

 . ةنيبلا ةروس (4) ةيأآ (:)

 . (45) ص« ( مجعملا )) . حمقلا ةبح : ةربلا (5)
 ىشاوح ىلعو لوقحلا ىف تبنت « ةيبيلصلا ةليصفلا نم ةفيرح ةيبشع هتبن : ةلدرخلا (1)

 ص ء« (( مجعملا )) . ماعطلا اهب لبتي روزب هنمو ٠ بطلا ىف اهرذب لمعتسي ؛ قرطلا
(150). 

 . )551١( ص « (( مجعملا )) . ةاونلا قش ىف ىذلا طيخلا : ليتفلا ()

 . (505) ص (( مجعملا)).ريقحلا نيهلا ءىيشلاو ةفافللاك ةاونلا ىلع ةقيقرلا ةرشقلا:ريمطقلا (4)



 يو سس ةئيضملا ةرهوجلا

 ؛ لاوهألا نم ملس لامعألا ىلع مواد نم « افيطل هب هللا ناك فيعضب فطل نم

 هللا هلعج رئارسلاب هلماع نم « هيف ناك الملو هل هللا رفغ هللا ةيشخ نم ىكب نم

 نم « سابتلإلا نم ملس ساكتعإلا نم ةرظن صلخ نمو « رئاضحلاو ةرسألا ىلع

 هللا ةعاط ىلع بظاوو هتريرس تفصو هتين قدصو هتمدخ نسحو همدق رهط

 هل حتفو هافكو هللا هافاعو ةافشلاو ركذلاب نسلألا هنم بطر هابجلا ىلع ادجاس رخو

 نم « هللا هربجأ ًاريسك ربج نم هاطغ همعن علخبو هفحتأ ةفحتلابو ةنجلا ىلإ ًاقيرط
 موي هل ناكو هب هللا فطل ريبك وأ ريغص وأ ريقحوأ ريقفوأ نيكسم وأ بيرغب فطل

 . ةمايقلا

 نيعادلا هدابع نم بحي هللا ناف هوعداف كرمأو كبلط نم ىلإ رداب

 نم باخ ام مامتهالاو لاغتشالا ىلوأ نيلئاسلا نيبلاطلا نيعشاخلا ('! نيعرضتملا

 . هوفع دصق نم الو هبلط نم در الو هلماع

 « ةخرصلاب مكنأكف لامعألاب مكيلع نيعمجأ هللا قلخ لك ىلإ ىتحيصن هذهو

 ةبابسلاب راشأو نيتاهك ةعاسلاو تثعبر) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإف

 دقو ةرخؤم ىرخالا ةخفنلل ةدحاولا هلجر مدق ليفارسا ىخأو « ىطسولاو

 ىف نمو تاَوَمّسلا ىِف نَم َقِعَّصَف رل الوأ خفنيف 7 (هيف ىلع روصلا عضو
 نوموقي (7 4 نورظنتي ُماَيِق َمُه اَذِإَف ىرْخُأ هيف حن مث ُهّللا ءاش نّم الإ ضْرَأل
 راصبألا نيصخاش ةرم لوأ مهقلخ امك ىراكس اضعب مهضعب نيبكار (؟) دارجلاك

 )١( مكاحلا . (( هيلع بضغي هللا وعدي ال نم )) : ثيدحلا ىف ءاج دقو ١ / 45١ .

 2: (؟17) ب « نتفلا : ىف ملسمو - )15١5( ثيدح « (59) ب « قاقرلا : ىف ىراخبلا (؟)

 . (5550) ثيدح

 . رمزلا ةروس (54) ةيآ (0)
 : 7 ] ©« رشتنم دارج مهنأك ثادجألا نم نوجرخي ا : - ىلاعتو هناحبس - هلوق هيلع لديو (5)

 . [ رمقلا



 مبا سس رة فلا ةرقففلا

 مهيتَأَي ْمْوَي سانلا ٍرِنأو رل ١" 4 'ءاوه ْمُهُتَدِبفَأَو مُهُفَرَط مهيلِإ ُدَتري ا
 ةبساحملا موي (7 © َنيِمَلاَعلا بَرِل ساّنلا ُموُقَي َموُي ر ميظع موي كلذ 4 ْباَدعلا
 هِتيحاصو (ه,هيبأ و هَّمْأو 00هيخأ نِم ْءْرَملا ُرِفَي موي ل ةلئاسملاو ةنزاوملاو
 ًاركاذو ًارزاج توملاب ىفك (7 4هيِنغُي ”نأش ِْذِئَمْوَي ْمُهْنم ئرما لكل ”-رديبنبو
 نم نيأو نورقلاو ممألا نم انلبق نم نيأو « دودجلاو (9 انؤابآ نيأف ًاقئاسو

 « ضرعلا موي ىلإ ضرألا اونكس انلبق ناك نم نيأو مهانفرع نم نيأو « مهانرظن

 هللا ىلع اولبقأ ميلألا باذعلاو منهج ىلإ وأ ميقم مئاد اهميعن ةنج ىلإ اما مايقلاف

 ضرعأ ال و هيدل ريخ لك دجو الإ هيلع لبقم لبقأ ام ؛ميرك هنإف « ىلاعت

 ىسدقلا ثيدحلا ىف ىلاعت هللا لوقي هتلفغ بوث ىف رثعتو الإ هتعاط نع !'/ضرعم
 نمو اعارذ هنم تبرقت اربش ىنم برقت نمو « ةلوره هتيتأ ايشم ىناتأ نم )) :

 ىركِذ َكِلَذ تايّسلا َنْيِهْدُي تاَنسَحلا َنِإ زل ( « ًاعاب هيلإ تبرقت ًاعارذ ىلإ برقت
 نم بئاتلا ) () 4 نيرّهَطتُملا ُبِحُيَو َنيِباَوَتلا ُبِحُب هّللا ْنِإ ر) (7 © َنيِرِكَذلل
 هنع ىفعو هل رفغو هحلاص هللاىلإ بات نم (7 ( هل بئنذال نمك بنذلا

 . دوه ةروس )١١4( ةيآ (0)

 . ةرقبلا ةروس 45١7 ) ةيأآ (6)

 . (:550) ثيدح ؛« هلل ب « دهزلا : ىف ةجام نبا |[ نسح] )3



 يملا سس ةيفملا ةرفوجلا

 اركذو ر" نيبملا هباتك مكحم ىف ىلاعت لاق . طق بنذأ هنأك نكي مل ىتح هيلع معناو
 اهيعاولو اهلمعتسملو اهلئاقلو اهلماحل هللا رفغ 7 6 نينمؤُملا عقنت ىَركِذلا َنإَف
 . اهلجبو اهنعمت نملو « اهيناعم دنع فقو نملو « اهيف امب لمع نملو اهيعارملو

 نينمؤملاو تاملسملاو نيملسمللو اهيف ام فلاخي الو اهبيعي الو اهب رهتشي نملو

 تازجعملا بحاص دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛ تاوعدلا بيجم هنإ تانمؤملاو

 . تاوامسلاو ضرألا ىف ام ددع ةمئاد ةالص

 ؛( هنع هللاوضرهمالك نمو

 ام ملعي ظيفحلاو ظفاحلاو ليكولا وهو ميلع توملابو ميقم بلقلاب وه ىذلا : لاق

 دقحلا نم ىلخ ىرس نطابو دلولا بحأ ىنناو ٠ سفنلا ىفخت امو رودصلا نكت

 الو ىضرمم ىوجالو ىظل ىول الو ىظل قيرحالو ىطش ىنطابب الو دسحلاو

 ىخن لطع الو ىضغ طبن الو ىضن طفش الو ىظب صكن الو ىضغالو ضضم

 دبشالو دادمس الو ىجف بتع الو ىبغ بيع الو ىبش بلسالو ىرش بنش الو

 الو سبخ ىسمخ الو ربح فتح الو ىرح فظش الو ىضر خذب الو ىدص

 سدخ سعسع الو سنك سع الو سنلأ زاوج الو سنخ ىسنخ الو سبع ىسمع

 ىطح الو دشرم ىطع الو شنق ىطبع الو سيل راطمس الو سدنح لقيح الو

 لولطمص دابنل الو شونو المس الو شوق شاكرا الو شزا شوشا الو شرا

 دار الو لام الو داج الو داع ام ىنودرب دافألا دافا دافنق الو سومكع سوب سورلا

 امنا نوكيل نوع نم دبالو « دادهش الو دادهب الو دادقكن الو دادمق داق الو داز الو

 . تايراذلا ةروس (5ه6ه) ةيأ )1(



 ةئيضملا ةرهوجلا

 . لاونلاو 7 ريخلا الإ لعف انل

 ( هبانعو هنع ىلاعت هللا وضر همالك نمو

 مهف ('7 ٍبَرُم ريخ هلعجو هتفرعم رونب هئايلوأ بولق رانأ ىذلا هلل دمحلا : لآق

 « مهبرشم ركذلاو « مهسينا قحلاو مهفلا ةولخلا اولعج « ًاحابصو ًءاسم هنوركذي

 ماودلا ىلع اوماص حابصلا ىلإ ادجس اعكر مهنأش ةدابعلاو () مهراثد ربصلاو

 لويخ اوبكرو « حارلا سأك اوبرشو « مانملا ذيذل اورجهو « مايقلا ىلإ اودجهتو

 ًءاكب مهليل اوعطق « موصلاو ةالصلا ىف اودجو « مزحلا قطانمب اودتشاو مزعلا

 مهبولق ىف دقوأ ىتح ىوهلاو ةدارإلا نم اوظفحتو ىوقتلا بايث اوسبليل احاونو
 تقفخو مهلامعأ قطانب اوقطنمتو . مهصالخإ فويسب اودلقت « احابصمو ًاجارس

 . حارتسا حارلا برش نم : اهيف بوتكم مهلامعا مهسوؤر ىلع

 كردأ نيح « ةيضرم ةلوبقم مهلامعأو ١ ةئيضم مهبولقو ةيهب مههوجو

 باقعلا فوخ نم ليللاو راهنلا اودجي اوراس « حالفلا ىلع ىح : اهيلع ىدون

 ديدانص مهنكل ؛« ليح مهيف قبي ملو « مهنادبأ تفعضو مهبولق تعشعشت دق ليولاو

 قيرط نم مهيلع ىدون « كلذل اوملأتف كلاهمو شطاعم مهقيرط ىف اوقل حاحص
 مهيلع مظعو ربصلا سأك اوعرجتف حاجنلاب رفظي ىكل كلاس نوكي نأ كسان
 هبابلو نوقشنتي حالصلا لهأ اذكه اذكه ء« رسلا حئاول مهل تحالف رمألا

 هعامس دنع نذألا هجمت بيكرت اذهو « ““ ريخلا الإ لعف انل امنإ نوكيل ” طوطخملاب اذك )١(

 . “ ريخلا الإ لعف انلام نوكيل ” هباوص لعلو« خسانلا نم فيرحت وأ فيحصتهنأ رهاظلاو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ باوصلا وه تبثملاو « “ بترم ” : طوطخملا ىف (؟)

 . مهئاطغ : مهراثد (؟)



 5غ شا سس + ةئيضملا ةرهوجلا

 نيعطقتمو نيقزمتم (') نوكاب ىنازح نوشهاد ىراكس نولهاذ ىرايح نوفقاو

 نيخبوم نيلملمتم اوفقوف حالسلا دمحلا مهيلعو هبابب اوفقو دقو « نيلملمتم نيثعشتم

 ام اوفقوف حافصلاو مهريسو مهتدعو مهددع ىف نروصقم مهنأ نومعزيو مهسفنأل

 كلذ نيب مهف « هللا مهلبقي مأ مهدرطي له نيفئاخ هللا لعفي ام نورظني هللا ءاش

 بابلا (7 اوجلأ مهيلع ىدون ('7 حالم اي مكانلبق دق : لوقي ًايدانم اوعمس دقو نوجانتي

 دقف .« باجعإلا ربكلا نم اورذحاو بادآو عوشخو عوضخب بابحألا عيمج اي

 . حارتسا ءاش نمو هتمدخ ىلع عديلف ءاش نمف « مكانلبق

 ٠ ىضرلا طاسب مهل طسبو « بابلا مهل حتفو ٠ باجحلا مهل فشك دقو اومدقف

 مالعألا مهسؤو ىلع تقفخف « ءاطعلاو لوبقلا علخ مهيلع عِلْخُأو « ًاضضفمو ًابهذم

 نم (7 فئاخ ٠ ريسي عقو ام ىلع مهنم لكف ريشانملا مهل عقو مالعلا كلملا نذإب

 ء دتو مهضعبو بطق مهضعبف ؛« حاص اي ضرألاو تاومسلا لاذأ ريسع موي لوه

 مهل تدقعو « حلاص مهضعبو « ةعيلخ مهضعبو ؛ ىلو مهضعبو « لدب مهضعبو

 رخ مهضعبو « طلتخا ةدهاشملا لوه نم مهضعبف « حامرلا ىلعأ ىلع مالعألا

 ىف قدتو اوطبختو (' هلاوحأو هؤاضعأو هدسج رمألا كلذ لوه نم طقس ًايشغم

 . حاورألا مه رودص

 امو « هنسحأ امو « هانهأ امو هدشأ امو « هالحأ امو مهبارش رمأ ام .. هآ

 مهبولق قرم نم ذخأ قيتع بارش حابشألل هلتقأ امو بلقلل هعفنأ امو هانسأ

 اونزح حادقألا مهيلع ترادو اوبرش مهنكل ادهجو اديك مهثروأ قزمتت مهداسجأو

 . باوصلا وه تبثملاو « *“ نويكاب ” : طوطخملا ىف )١(

 . (588) ص « (( مجعملا )) . رظنملا نسح وهو « حيلم عمج : حالم (؟)
 . )518١( ص « (( مجعملا )) . بابلا اولخدا : بابلا اوجلأ (")

)( 
)5( 

١ 

 . ىلاعت هللا ءاش نإ . باوصلا وهو ٠ عوبطملا نم تبثملاو « “* مهنم ” : طوطخملا ىف 03
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 . ةئيضفلا ةرهوجلا

 ١» اوعاجو « اوكبو

 عماسملاو مهتنسلأ

 أ نم مهنوطبو
 ءاولخلاو ةدحولا

 ما اهنإ تافصلا

 ظ ايند الو راجشأ

 ب اودلقت

 | ىلع اوموادو

 اودلقتو « لمألا

 لا ةايحلا (7 ىف



 وبه سس ةئيضفلا ةرفجلا

 ةبيغلا نم اوظفح « حارفأ اهلك مهمايأف اوعسو اوماقو « اوماصو اوعاجو « اوكبو

 . عباوتلاو ةقرسلا نم مهيديأو عطاوقلاو () تنعلا نم مهجورفو عماسملاو مهتنسلأ

 ةرثكو تادهاجملا فويس مهتعطقف « حاكنلاو ماثآلا نم مهنادبأو مارحلا نم مهنوطبو

 هذه نسحأ امف « مهثعشتو ءارعلا دربلاو رحلا ىف مهفحلتو تاولخلاو ةدحولا

 الو روصق الو رانيد الو مهردب اوضري الو « حالم (7 حافصا اهنإ تافصلا
 . حافكو داهجو برح الإ راهزألا هذه نم ئشالو ايند الو راجشأ

 « لسك الو آنو هللا ةدابع ىف مهذخأي ملو (7 لسألاو () بضقلاب اودلقت
 مهسفنأ ىف اوعطقف لجألا برق نم اوفاخ ٠ لشف مهقحلي ملو لمعلا ىلع اوموادو
 ام مهيلع ضرعأو ىلبيال ًاكلمو ىنفيال ًازنك مهل حتف حافصلاب اودلقتو « لمألا

 باتك اولت حاتتفالا اذه ريغ بلطن سيلو انبر اندهز « اولاق « ايندلا ةايحلا (7 يف

 هدخ ىلع هعمد مهنم لكف هوفاخي لمعو دهذب نيففعتم (') لجولا مهذخأف ىلاعت هللا
 مهريفز حاصو بلج دق لاخ دبع مهنمو هلاح كلام لاح بر مهنم '' لطه

 مل « نيمأو ظفاح مهل هللاف « ريعسلا باذع نم دشأ مهرانو ريرهمزلا نم دشأ

 اهلصأ ةبحملا ةرجش مهبولق ىف تسرغ « حاحص لاجر مهالوم ىوس اوبلطي
 حون هوفرع امل مهل ىلجتف ةفرعملاو ةقيقحلا اهرمثو ةنسلا اهعرفو ديحوتلا

 مهيف قبت مل ىه . حادقأ ىف مدم ريغ نم اوركف اوقارو اوقاذ حالأ

 : (مامز صا( مجعملا )) . بطرلا رجشلا :

 : (14) ص ( مجعملا ) . ليلو جامرلا

 . (453) ص« ( ( مجعملا )) ) ٠ عزفلاو فوخلا :

 مهل صن ( (جسملا )ل. لوزن يح ؛اقوتم يت: ل



 وا يب ةئيصملا ةرفوجلا

 توكلملا ىف لوجت ةفيفخ ةينارونو ةفيطل ةيناحور ةيهب مهحاورأف ةيقب (') هريغل

 ام بوبحملا بوبه تامسن (7 قشنتست مش « تومي ال ىذلا مويقلا ىحلا دهاشتو

 مقست مهقيرطف « حايرألا كلتب نوشيعتيف بولطملا ةياغ ىلإ هب نولصتي

 ىتح « هيف ام مهل لصحي الف باجعالا ىف بابشلا دل الأ بابحألا عدتو نادبألا

 عماساي تنك نإف « حادقألاك أرحب اهنوكبيف ًاعومد رطقتف بوذت هلجأ نم مهبولق
 ديرت ظحالو فصو موقلا تافص ىف هل نم اي 7 ظاحلألا ىمعاي ظعولا

 اتيم نكو حالفلاب رفظت مهرمأ فلاخت الو مهلعفك لعفاو مهريس عبتإف مهب قحلت

 ئش ىوس اهيف كل نكي الو . ايندلا نع جرخاو « ايمحلا سأك برشاو « ايح
 راحسالاب هورفغتساو راهجالاب هوركذ ًاحاتفم هل هلعجإف ةرخألا ىلإ هب لصوتت

 ىرجم مهنم ىرجف مهرشبو مهرعشب طلتخا ىتح اراجحاو انالعاو ارارسا هودبعو

 مهحاورأ هعمست ناسلب هللا ركذي مهنم وضع لك ماقف « نامثجلا قورع ىف عمدلا

 ىلعأ ىف اوقترا امل حاتتفإلاو قاطنالاو مههافشأ كيرحتو مههاوفأ ركذ نع مهانغأف

 (؛ ههنمضو « تاقيقحلا تاظحالم مهموص ىقبف تاماركلا ةياغ اولانو تاجردلا

 ىف فوقوم دوبعملا بوجحملا الف تاوامسلا هلإ ميظعلا برلا لحم اهنأل مهنطاوبب

 ىلع لطهي حاس مهلوحو ؛ بحلا رحب مهب فحو ربانملا ىلعأ هلاني ىكل ؛ رهاوظلا

 . بهاومو ىمعلا نم مهرصبت دئاوم ؛ ءامسلا نم مهبولق

 موقو « رشو ريخ كاردإ نع هتبيغف هتبحم هيلع تبلغ نم مهنمف « مهلاوحأ تقرفتف

 رمألا نطاوب اومزل موقو « ةبيغلا كلت ىف ماد ام ةنسلاو ضرفلا مهنع

 )١( اوركف ” : هلوق .  عوبطملا نم هانتبثأو ؛٠ طوطخملا نم طقاس «“ هريغلل .

 )١( قشن ” : طوطخملا ىف * «١ قايسلا هيضتقي امل قباطملا وه تبثملاو .

 . (557) ص « (( مجعملا )) . ةدهاشملاو ةبقارملا : ظاحلألا (")

 . عوبطملا نم تبثملاو . “ مهننص ”” : طوطخملا ىف (:)

 ببببسسسسدى#ىئ#لئلكصشسسسسس ل م سسسسم|ا. رقيبة 9حيييييحييححح سل

 هج اى ده ملال امل

 نيضفلا ةرهوجلا

 سانلل اورهظأو

 ايدولاو لامرلاو

 ةبحملا نابهرو

 را نإ اذه ايف ٠

 مللقالأ

 اميف ناكولف

 'لوحنلا نيأف
 ءوشخلا نيأو
 وضئاخلاانإ

 هخاش مهف



 ندي ةئيضملا ةرهوجبلا

 سيلو « هلاح هل ملسي ةقيرطلا هذه لهأ نم قداص لكف « راكنإلا سانلل اورهظأو

 لالتلاو باعشلا اهلهأ تقرف دق « راونألا ةريثك رارسألا ةقيقد ةفرعملا

 ٠ ةولخلا نابهرو « ةدحولا نابهر مهف راغثألاو ىرافقلاو لابجلاو نايدولاو لامرلاو

 حايتمإلا مهسوفن ىف مهيلع لخدي ام لك اوبهر دق « ايندلا نابهرو ٠ ةبحملا نابهرو
 . اموع ةبحملا رحب ىف معف موقلا قيرط ىغتبت تدرا نإ اذه ايف « ال رين اهب ل

 اَنَبَح ىيعّدَي نسمل لئقالأ
 اقداص ىعدإاميف ناكولف

 "! لوبذلا نيأو "' لوحنلا نيأف

 عومدلا نبيأو عوشخلا نيأو
 كالهلا زاسحب َنوضئاخلا انإ

 اهنوض ىلإ نوصخاش مهف
 مهلاوحأ ردق ىلع اوسئابو
 داهولا اذهب طيحم موقف

 ًايداب مهل ىدبت نأ ىسلإ

 "اهجل ىضئاخاوحرب اّمف

 7 قلع ذق ىَوملا نأ معزبو
 قرولا ضعب نصغلا ىلع ناكل

 قتلا نيأو ٌمارغلا نسيأو
 قرألا نيبيأو عوكرلا نيأو
 (9 قسغلاب تهمل انرات اذإ

 قدحلاب اهلوح "اوقدحأ دقو
 قرفاهيلإ لوصولا ىف مهف

 قلللا عيضتقب اهيلإ ًايشغ

 قرحلا نيمك ىدبا دسجولا نم

 قفطصت مهلوح اهجاومأو

 . (541) ص ٠ (( مجعملا )) . هبلق ىف نكمت : قلع(١)
 . (505) ص « (( مجعملا )) . ىنضلاو لازهلا : لوحنلا (1)

 . (؟4") ص « (( مجعملا )) . لازهلاو رومضلا : لوبذلا (؟)

 . )45٠0( ص « (( مجعملا )) . ليللا ةملظ : قسغلا (؛)
 . )١5١0( ص « (( مجعملا )) . اورظن : اوقدحأ (©)



 يا ٠ ةضفلا ةرموللا

 قبس نم امّهلاتق نيتييب ا" ىمهيداح !) منئرت نأ ىلإ

 قش ملهب لقت سااملف قلشع ىتح ٍقشعلاب علوت
 قر غاهيفطسوتاملف ةسسجوم اسهلظ ةسجل ىأر

 قبطناو مهاطفف اوطغو "7 مهيسسارم لابح اوُضحف

 نيدلاو ةلملا ناهرب ذاتسإلا لاقو

 زيزعلا باتكلا هفرش «ًفيرش فلن اقتحتم اعرشتم ناك ىدالوأ نم ناك نمف

 نإف ؛ انزلاو مكايإ ىدالوأي (9 © ْمُكاَقْتَأ هللا دْنِع ْمُكَمَرْكَأ نإ رل: ىلاعت هللا لاق

 . ( دحلاو ةبوقعلا تحت هلتق ىتح هدلو دلج هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 ىنبا نإ بر ر) : - مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلعو انيبن ىلع - حون لاق املو
 ْنِم سيل ُهنِإ حون اَي َلاَق 0, نيِمِكاَحلا ُمكحَأ تنأو قحلا كَدْعَو نو ىِلَهَأ نِم
 دقو (" هتنيب الإ ") 6 ٌملِع هب كَل سيل ام ينلأنَ الق حِلاص ريغ َْسَع ُهَنِإ كِلهأ

 هللا ىلص لاقو (" 4 ٍركنُملا نع َنوُهاَنلاَو فوُرْغَملاب نوُرِمَألاو رأ : ىلاعت لاق

 )١( ىنغت : مئرت .
 . مههجوي ىذلا مهدئاق : مهيداح (؟)

 . ىرجت نأ ةنيفسلا كسميف « ءاملا ىف ىقلي لقث وهو « ةاسرُم عمج : مهيسارم (؟)

 . )١514( ص « (( مجعملا ))

 . تارجحلا ةروس )4١5 ةيآ (4)

 . ةياكحلا هذه ىلع مالكلا قبس دق (5)

 . دوه ةروس (46-41) ةيآ (5)

(00 
(0) 

 عز

 ©“ هنيبأ ىتح هباوص لعلو ” . عوبطملا نم طقاس وهو ؛ طوطخملاب اذك (/

 . ةبوتلا ةروس )١١7( ةيآ (6

 نيضفلا ةرهوجلا

 ) : ملسو هيلع

 هأ نإ ) : هبتك
 ! ؛ اقح لاطبألا

 لاو عمطلا ةلقو

 7او ملحلاو ركذلا

 اب راتخملا عبتاو

 ١ نم هنع هللا

 ضان ذِكموي
 ١ نوقداصلا

 طداولا نولغتشملا

 ؛اتكلاب ءادتقالاو

 ديتفص ةنونسملا

 هح نع ىنغملا )١(

 ملا نبال دهزلا )١(

 ' ىف ىراخبلا (؟)

 يدح ؛ (5) ب

 ؟- 77! ةيآ (5)

 مهتداع : مهبأد (5)



 إب سس سس + ةئيضملا ةرهوجلا

 ضعب ىف ىلاعت هللا لاق « !') (( فلؤُيو فلأي نم هللا قلخ ريخر) : ملسو هيلع
 مه كشثلوأ ىدابعل ىنببحيو َّىلإ ىدابع ببحي نم َّىلإ ىدابع بحأ نإ ) : هبتك

 | مهب مهنع تعفد ءالب ىقلخب لزنأ تدرأ اذإ ؛ اقح لاطبألا

 نم ريخ - لجو زع - هللا ىلإ دراش درل )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 . (( اهمايقو اهمايص ةنس نيعبس دباع ةدابع

 كب هللا ىدهي نأل )) : ةريره ىبأل ليقو « َىلعل ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 . 7 ( تباغو سمشلا هيلع تعلط امم كل ريخ ًادحاو ًالجر

 ٠ ةنايصلاو ةنايدلاو ةقيرطلاو ةقيقحلاو ةعيرشلل ًامزالم ناك نمف
 ةمزالمو « ففعتلاو ىلاعت هللاب لاغتشالاو عرولاو دهزلاو عمطلا ةلقو

 رافغلا كلملا ىضرو راكذتتلاو رافغتسإلاو راحسالاب راكذالاو ملحلاو ركذلا

 ىهنامع جورخلاو « رايخألا ءاملعلاب ءادتقالاو رابخألاب راتخملا عبتاو

 هوجو رل : لوقي ىلاعت هللا نإف ؛ رثألاو ربخلا ىف ىهنملا نم هنع هللا
 نولماعلا ءاملعلا مه كئلوأ ( 4 ةرِظات اهبر ىَنِإ 20 ةَريضاَن ذِهموَي
 نولتبملا نوبحملا ىلاعت هللاب نوفراعلا نوققحملا نوصلخملا نوقيدصلا نوقداصلا
 , ( مهبأد ىلاعت هللاب لاغتشالاو مهتوق ركذلا اولعج نيذلا نولصاولا نولغتشملا

 لامعألا ةماقتسالاو مهتنحم ةعيرشلا عابتاو « مهضرف باتكلاب ءادتقالاو

 فوخلاو مهبأد لكوتلاو « مهدمتعم ربصلاو مهنطوم صالخإلا و مهتفص ةنونسملا

 )١( رافسألا لمح نع ىنغملا ” / ١58 .

 . (470) ص « كرابملا نبال دهزلا (؟)

 ةباحصلا لئاضف : ىف ملسمو - . )١157( ثيدح ؛« )”٠١7( ب « داهجلا : ىف ىراخبلا (')

 . )51١05( ثيدح 2« (5) ب

 . ةمايقلا ةروس 475 - 57) ةيآ (4)

 . )2١5( ص « (( مجعملا )) . مهنأشو مهتداع : مهبأد (5)



 ىلاعت هللاب مامتهإلاو « مهتفرح ىضرلاو « مهزنك ملعلاو مهبسن ءاجرلاو « مه راعش

 . مهتضيرف
 هنع اوُضَرَو مُهْنَع هللا ىبضر رأل "7 4 َنوُدَتِهُم مُهَو نمألا ْمُهَن تدتوأ )

 اًهاكز نَم حّففأ دق 17 4 نويلفنلا ْمُه َكننوُألا 7 © هَبر َىبثَح نم كِل
 . ةروسلا رخآ ىلإ 4 اَهاّسَد ْنَم باَخ ْدَقَو

 انخيشو انديس ماك نم آضيأو

 ميهاربإ ىدبس نيدلاو ةلملا ناهرب

 هنع هللا ىضر ىجادملا ىشرقلا ىقوسدلا

 مهحاورأب انحاورأ ترطعتو مهفاصوأ نم كسملا دنف اردب ؛ لاق
 مهتافصب انفاصوأ ( تلّمكت

 داصرملاب كبر نأ ملعت امأ دانعلاو لهجلا ريثكاي داشرلاو لقعلا ميدع اي عمسا

 نم ىشخت امأ « داسفلاو ةيصعملاب وطخي نم اي « باوبألا هقلاخ نود قلغي نم اي

 « رادلا هذه نم ردحنتو باقعلاو علطملا () لوهو باسحلاو بلقنملا ءوسو باذعلا

 اهفرخزب فرخزتت ةراكم ةناوخ ىهف « بارخلا ىلإ اهريصمو باهذ راد اهنإف

 ١ ماعنألا ة ةروس يللا ةيآ .

 ةنيبلا ةروس (8) ةيآ ؟ .

 . باوصلا وه تبثملاو « ؟* تملكت ”” طوطخملا ىف 5

 .(165) ص« (( مجعملا )) . هعزف : علطملا لوه 6

)0( 

0( 
 . فارعألا ةروس )/11١51( ةيآ (*)

 ف (4)
)5( 

 زيضفلا ةرهوجلا

 اهتنيزب نيزتتو

 ذب فطتخا دحأ

 اوثألاو ةحئارلا

 ِبتأي ةرك لوأو

 بأ ١ نينيعلاو

 رضرألل امهباينأب
 و ةيصعملا لهأ

 كيلع ناقيضيو

 باب كل حتفيو

 زاك ام ىردأ ال

 وبأ كل حتفأ الو

 نكت نإو

 ام مهتتأ ةافولا

 حور نوجرخيف

 باب نوحتفتسي

 وبجع ةكئالملا

 ىدي نيب عضون



 ع بصل ٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 اذإ ىتح اهبئاوذب اهبئاوذ ىخرتو اهلايزأ ىف 7 لفرتو (') رتخبتتو اهتنيزب نيزتتو

 ناك نإف بارتلا ىف اهلكالك تحت هتلعجف هتعرصأف اهبئاوذ نم هباؤذب فطتخا دحأ

 نتنم « هجولا حيبق دوسأ نينت كلم هيتأيو « ران نم ةرفح هربق ىف ىقليف ًايقش
 . هرهتني باوثألاو ةحئارلا

 امهراصبأو 'مهتافصي هاعزفيو نلف مالكب هناملكي ناكلملا هينأي ةرك لوأو

 امهو . فصاقلا دعرلاك امهتاوصأو فطاخلا قربلاك امهراصبيأ (7 نينيعلاو

 نمو ناطيشلا بزح نم تنك نإف !؟ كبر نم : نالوقيف ناثرحي ضرألل امهباينأب
 نايقتليو كيلع نارجمزيف ناكلملا اهيأ ىبر امتنأ : لوقتف ناودعلاو ةيصعملا لهأ

 كربق كيلع ناقبطي مث « ىرثلا تحت ىلإ امهباذع ىف صوغتف ناتبرضب كيلع

 ميحجلا نم كتحت شرتفيو كعالضأ اهيف فلتخت ىتح « كدحل كيلع ناقيضيو

 : لوقي !؟ مكيف ثعب ىذلا لجرلا ىف لوقت ام : لاقيو « نارينلا نم “باب كل حتفيو

 ائيش كل لبقأال نالف ىدبع بذك : نايدلا لبق نم ٍدانم ىدانيف ناك ام ىردأ ال

 . اذه اي ىدنع كل الو « نانجلا باوبأ كل حتفأ الو

 مهترضح اذإ نيذلا نآرقلاو قيفوتلا باحصأ ناسحإلا لهأ نم نكت نإو

 .ء هسأر دنع نوسلجيف « رامقألاك مههوجوو ناوضرلا ةكئالم مهتتأ ةافولا

 مث « نافكأو ةنجلا نم طونح ىف اهنولعجيف رفذألا كسملا ةحفنك هحور نوجرخيف

 نم فص اوقش املكف « نايدلا كلملا باب مهل حتفيف « ايندلا ءامسلا باب نوحتفتسي

 نأ ىلإ نالف نب نالف حور هذه : لاقيف ةحئارلا كلت نم اوبجع ةكئلالملا

 نأشلا هل اومظعاو ندع ىف هباتك اوبتكا : لوقيف « نانحلا كلملا ىدي نيب عضوت

 )١( ص« (( مجعملا )) . ىنثنتو ليامتت : رتخبتت )8"( .
 (؟77) ص « (( مجعملا )) . رتخبتت : لفرت (؟) .

 باوصلا وه تبثملاو « ©“ نانيعلا ””* طوطخملا ىف (؟) .



 ب ةئيضملا ةرهوجبلا

 اوفرصنا ليق اذإف « نافكألا ملسو هتيب قوف ىرت نأ ىلإ حورلا عجرت مث

 هللا : لوقيف ؟ كبر نم : نالوقيف ٠ ناسحإو ًاريخ لوقيف هنالأسيف ('' نورضاح اي

 هل اوحتفا « نالف ىدبع قدص : نمحرلا لبق نم ىدانم ىدانيف « نأشلا ميظع ىبر

 ىذلا تنأ نم : لوقيف « ناولألا نسح باوثألا ىقن كلم هيتأي مث ٠ نانجلا ىلإ ًاباب

 كلمع انأ : لوقيف ؟ أنامأ ىنتدز ىذلاتنأ نمو « ىرورس ىلع ًارورس ىنتدز

 ىلع هربق ىف هيلع عسوي مث « نامألاو نمألا كل حلاصلا دبعلا اهيأ رشبأ حلاصلا

 . 7 نايرت هانيع ام ردق

 « هنع ىلاغت هللا وضر همالك نمو)

 ءانغللو رورسلاو وهزلاو وهللاب لغتشا نم اي ١ عمسي ملو هسفن لتق نم اي: لاق

 « كؤابآ نيأ عضوم كنم ظعولل الخ ام عجرت ىتم ىلإ نوبغم اي « نوتفم اي عمسي

 ملو رهدلا هللاو مهلكأ " عّبت " نيأ ٠ كولملا نم كلبق ناك نم نيأ «٠ كدودج نيأ

 نيعلاو ٠, كصئارف 7 لذختتو قباسي ءالبلا لبق قباس « رزو الو أجلم هنم اودجي
 كلام دوعيو « ( عقلب بارخ كناكم دوعيو كمحري الو توملا كلم كضبقي « عمدت

 ملف راهن نم ةدحاو ةعاس ولو ايندلا ىلإ عجرت نأ دوتو كعمج تتشيو كئثراول

 (© عقعقتت حولألا ىلع كولمحو لقأ وأ امهرد نيرشعب كلام نم كوزهجو عجرت

 )١( باوصلا وه تبثملاو « “ نيرضاح اي ” طوطخملا ىف .

 . باوصلا وه تبثملاو « “ نارت ” طوطخملا ىف (؟)

 . )١188( ص « (( مجعملا )) . كترصنو كنوع نع ىلختت : لذختت (")
 . )١7( ص.« (( مجعملا )) . عقالب : هعمجو « ئش لك نم لاخ : عقلب (4)
 . )51١( ص « (( مجعملا )) . اهب كرحتلا وأ اهكيرحت دنع ًاتوص ثدحت : عقعقتت (5)

 ةنيضملا ةرهوجلا

 للا ىلإ كب اوتأو

 و اورشح

 دحو عملي قيرب

 ضوعب نم كفوخ

 ةيلخو 7 كسمر

 كئاضعأل دودلاو

 مإو عترت نانجلا

 و كمسقي دودلاف

 رمع نم اي

 ' امل « هيلعدسفي

 ىتكا نيأ نم ؛

 لاب كباتك ىطعت

 يجس ىلإ كب

 او مغلاو بركلا

 اوكبا بابش اي

 قاس ةملكلا هذه )١(

 ' طوطخملا ىف )١(

 كربق : كسمر (')

 رثلا [ حيحص] (4)
 " طوطخملا ىف (5)
 لاوحألا سحنأ (5)

 ولخدت : اوجردت (9)



 ل ب سس سس. ةزيضملا ةرهوجلا

 . عرصم نم هلاي دحل نم هل اي دحللا ىلإ كب اوتأو

 هل ) ناك ىذلا « دربلاو رحلا نم ىقوتي ناك ىذلا نسحلا كهجو اورشح

 دعب كيلع اوفاخي ملو لقأ وأ بارت بدارأ سمخ كيلع اوثحو عملي قيرب

 () نيهر كولخو اوعجر « عقي كينيع ىف رابغوأ مكسملي بابذوأ ضوعب نم كفوخ

 « ريكنو ركنم ةاقالمو « كيعس ريسأو « كلمع نيرقو . كمه فيلخو 7 كسمر
 ىفف ريخ امإ كقلاخ دنع كحورو كرصح دق ربقلاو ؛ عطقي كئاضعأل دودلاو

 كموي نم هللاو كبراقأ كوسن « عسلت رانو ميحجلا ىفف رش امإو عترت نانجلا

 . كلام نومسقي مهو كمسقي دودلاف

 نمل هتيلخ كدلو وأ كلام كمفنيأ عيض ايندلا بح ىف هرمع نماي
 هيلع نلئستل هللاو مث هيلخت كنأ تملع امأ « كعفني ام تمدق ال امل « هيلعدسفي

 عرجتت اذام ... (7 و ؟ () هتعيض اميفو ؟ هتقفنأ اميفو ؟ هتبستكا نيأ نم ٠

 رمأيف لاوحألا () سحنأ ىف تنأو « لاوهألا ةدش عم لامشلاب كباتك ىطعت

 ةدش عم عسلت كل براقعلاو تايحلاو « نيهملا باذعلاو نيجس ىلإ كب

 ؟ عجرت مل : لاقيف نوعجرا : لوقتف « رمألا كلذ مظعو رحلاو مغلاو بركلا
 ايو نمحرلا لوسر مكل بيشلا لوهك ايو مكسفنأ ىلع اوكبا بابش اي

 نافكألا ىف 7 اوجردت نأ لبق هللا اودبعاو « نازحألاو ليولاب اوعدا خويش

 طوطخملا نم ةطقاس ةملكلا هذه )١(

 «“ ىنهر ” طوطخملا ىف (؟)

 . (7707) ص « (( مجعملا )) . سامرأو / سومر : هعمجو « كربق : كسمر (؟)

 .(581ا/- م41 ثيدح : ( ) ب.« ةمايقلا ةفص : ىف ىذمرتلا [ حيحص] (:؛)

 , “ الأ ”” طوطخملا ىف (6)

 . (105) ص « (( مجعملا )) . اهأوسأ : 0

 . (5؟14) ص « (( مجعملا )) . اوعضاوتو اولخدت : اوجردت (0)



 ق تس ةريصملا ةرشوملا

 . ناوسن اي مكباذع دشأ ام متنأ كلذكو

 ملف ىصاعملا نع رجز املك نم اي عمجلا موي مكركذت عمجلل ظعاوملاف

 سوئك نأ ملعت امأ « تبثت كيلعو ناكلملا )7 هرطس هللاو كلمع بتكو رجدزي

 رمقو سمش ربعل ايندلا ىف نإ هللاب تمسقأ ٠ ثدحي رمأ نم ىشخت امأ ةرئاد ايانملا

 هنيمي ىف سيلو هللاب ميهاربإ مسقأ « ركشلاو دمحلاو ركذلا ىلإ كباو عرساف رصبت

 اهجاجتراو اهجاربأو اهموجنو اهولعو اهعافترإو اهكمسو ءامسلا ىلإ رظناف « ثنح

 . اهنا جرمو اهرهوجو اهفدصو اهؤلؤلو اهئامو راحبلاو (') اهقدوو باحسلاو

 ىلزأ ميدق هنأو انبر ةينادحو ىلع لاد كلذ لك اهئانبو اهراهنأو اههكاوفو ضرألاو

 الو هودبعت نأ مكرمأف « مكدجوأ مدعلا نمو مكقزرو مكقلخ ٠ ثدحم هنود ئش لك

 . سجر هنإف « رمخلاو انزلاو ىصاعملا اوبرقت

 لعجت الو كلمعو كبلق هلل صلخأ باجعإلاو سيلدتلاو سييبلتلا اذه ام

 كاري الو كبلق ىلع علطي ىتح هدبعا كترخآو كنيد ىف كاله هللا نع كدعب

 كدصق لانت ربصاف « كيلتبي ذئنيحف امعن الو نينب الوقايح الو ًالام بلطت

 كمغر ىلع كيلإ لصي همسق ام دبالف كقزر كرمع مسق ؛ تعطتسا ام هيقتاو

 تافص نيبت اذه نم اذه اي ًأربتف كرذع وه ايندلا ىف كببست نإ : لوقتو رذتعتأ

 لهأ نم رذحإو ْئشب ايندلا نم قلعتت الو « ىغلاو ىغبلا رذحإ «٠ ثكن نيبتو

 (؛ عو لبقاو « هللا ىلع لكوتو « هللا دبعاو « هللاب نظلا نسحاو (7 ثبعلا
 رابحأ نم نوكت نأ ىسع هباب عرقأو « ثدحأ كل انأ امو ىلعفو (7 ىظعو عمساو

 . هلوأ ىف ةلمهملا داصلاب “ هرطص ” طوطخملا ىف )١(

 . (154) ص « ((مجعملا)) . اهرطم :هانعمو باوصلاوه تبثملاو“ اهقثوو ” طوطخملا ىف (؟١)

 . باوصلا وه تبثملاو « "“ ثعبلا ” طوطخملا ىف (")

 . حضاو مولعم اذهو « اهفذح باوصلاو « ءايلا تابثاب '“ ىعو ” طوطخملا ىف (5؛)

 5 . باوصلا وه تبثملاو ٠ “ ىظعو ”” طوطخملا ىف (5)

 ةئيضملا ةرموجلا

 .و للذتب هعرقاف

 عونقو عوضخو

 :اعاي تنأو

 كل لجرو هتثرو

 ىلا لبقو ةورعلاب

 ' ةضف نم مئاوقو

 ؛ زنهتف اهولبقيو

 : نأ هللا اهرمأيو

 انو « ردتقم كيلم

 هل اهمسو هغدلت

 :وكرو كدوجسو

 و لقتنت الو تفتلت

 الو « لملمتت الو

 ١ الو ةهبش كنطب

 اب هللا ىلع لبقأو

 ؛ كجرف ظفحاو

 2« كنأشب لغتشاو

 رورسو رون هللا

 لذ دعب مث

 )١( طوطخملا ىف ”
 )١( طوطخملا ىف ””

 هلوق هيلع لديو (؟)
 اهلاثمأ رشعب ((



 ل ل _ _ ------  ةئيضعلا ةرصوبجلا

 عوكرو دوجسب جلدناو عومدو تعنص ام ىلع ءاكبو عوشخو للذتب هعرقاف

 . ثفنت الو تمصلا مزلاو عونقو عوضخو

 لجر نائيش ايندلا امنإ ٠ ثهلتو هيف شطعت مويل لمعأف عابطلا ىماعاي تنأو

 كسمتو رمتجاو ىبلو فاطو رمتعاو تيبلا جح نم اي « ثروي كل لجرو هتثرو

 بهذ نم مئاوق اهل اهب ىتؤي ةمايقلا موي اهنإف اهتظفح نإ رشبأ رجحلا لبقو ةورعلاب

 اهب اوقلعتي نأ اهيلا اوجح نيذلا قلخلا هللا رمأيف اهيلع اهرتسو ةضف نم مئاوقو
 هنكسم كلذ ىفو هتظفح اهظفح نمف « اهيلع نم رثكأ ىمرتف زتهتف اهولبقيو
 دنع قدص دهقم ىف رهنو ةنج هل اهظفاحف سورعلاك ةنجلا لخدت نأ هللا اهرمأيو
 اهتايحو 27 تثعشتو تفشقت دقو . رقس ىلإ هب ىمرتف اهدهع ثكانو « ردتقم كيلم

 كتالص حلصأو لدتعاف ىلصت تنك نإ ىلصم اي ٠ ثفني هيف هل اهمسو هغدلت
 الو رظناو . لجعتست الو هنسحأف ءوضولا كلذكو ء هلمك كعوكرو كدوجسو

 كسأر عفرت الو مدقب امدق كحت الو ملكتت الو مستبت الو كرحتت الو لقتنت الو تفتلت

 ىفو ىلصت الو هلل كنطاب صلخاو « هللا ىدي نيب بدأتو خفنت الو « لملمتت الو

 « كرظني هنإف هرظنت مل اذإف « كبر رظنت كنأك رفغتساو « مارح الو ةهبش كنطب
 « لمعلا كاذ كنم لبقي نأ ىسع طارصلا اذه ىلع تبثتو ةظفاحملاب هللا ىلع لبقأو

 2 كناسل ضفخاو ؛ كدعو ضقاو ؛ كدهع فأو « كضرف دأو « كجرف ظفحاو

 كلامي ىتح ثدحتت الو « كلمع كينيع ىف للقاو ')كسفن خبوو « كنأشب لغتشاو

 . ًارورسو ارون هللا

 هللا دبعاو () ًارشع ةنسح لكب ىتؤت نآرقلا أرقا ثرت ملعللف كلذ دعب مث

 )١( تقفشتو ” طوطخملا ىف “" .

 )١( باوصلاوه تبثملاو « ©“ كسفنب حوبو ” طوطخملا ىف .
 ةنسحلاو ةنسح هب هلف هللا باتك نم أفرح أرق نم)) : ملسو هيلع هللاىلص هلوق هيلع لديو (؟*)

 . )55٠١( ثيدح )١5( «١ ب « نآرقلا لئاضف : ىف ىذمرتلا [حيحص] ٠ (( اهلاثمأ رشعب



 3 ةئيضفحلا ةرهوجلا

 ةيآلا لهأ نم نوكتو ىرخأو ايند دعست ارهجو اريدقتو (') ىرحأ كل ميظعلا

 نأ ملعاو ؛ ثوغتو ثغتساو () 6 ىَرنتقُبلا ُمُهَل زإ : مهقح ىف هللا لاق نيذلا

 كاسنلا قيرط كلست نأ تدرا اذأ ثكمي الو ميقي دحأ اهيف سيل ءوس راد هذه

 تاماركلا .علخ ىسكتو ايف جلو 0

 كبلق رهوجتيو جوتق ةمكحلابو ًارجأ دلل مظعيو ؛ اردق ءامسلا ىف كل عفري ؛ جرح

 تانسح 0 ل حاحا جدو تلح ىصف دوب

 كل عاطأ هتعطأ ول « تاقولخملا نم كوظفح دق تاكربلا ىف تنأف تائيسالب

 نم ىسمتو « نيبرقملا نم دعتف 7 جلبي كهجو ىلع ةمايقلا موي كرونف تانئاكلا
 ذقناف جهبأ لب ٠ سمشلا ءايضك ءايضو رون كلو ةمايقلا موي ىتأتف ٠ نينسحملا

 «٠ رجشلا تبنيو « ثيغلا لزني مهب نيذلا لاجرلا نم ىسمت ىتح لالضلا نم كسفن

 جهبي رون مههوجو ىلعو ةمايقلا موي نوتأي نيذلا لاثمألا مهب برضيو ربصا ,.(]

 ةمايقلا موي لانت ىكل عطقتو قزمتو دهزتو فشقتو ردكتو قيض نم ئش لك ىلع

 حرمت نارفغلا جورم ىف أدغف ايندلا ىف ًانوجسم تنك نإ حرفلاو ةحارلاو ةحسفلا

 لكو ضرألا لزلزتت اموي شخاو « هتبحم راحب ىفو « ىلاعت هللا بح ىف (7 هيف

 . جرخي اهيف ام

 نيح كضرع نص « جوحأ امو كولمملا دبعلا رقفأ امو « هللا ىلإ ءارقف انلك

 صخشيو جرخم اهرح نم دجت ملو ؛ كوحرط رانلا ىفو « ةكئالملا كخبوي

 )١( باوصلا وه تبثملاو ؛ “ أرجأ ” طوطخملا ىف .

 )١( ةيآ )/ 4٠17رمزلا ةروس

(0 
) 

 . (40) ص« (( مجعملا]) . رهظي : جلبي (؟

 . )١15( ص « (( مجعملا )) . رسيو جرفي : جهبي (:

 . باوصلأ وه تبثملاو « ءايلا تابثإب «“ هيتف هيتف ”” طوطخملا ىف (5)

 ةئيضملا ةرموجلا

 كناسلو كرصب

 م كدلجت ١ جرفي

 موي كيلع ئضي

 باب دصقا

 ولا جاتب وه ىذلا

 لا انع اهب بهذي

 باول

 ,ةلملا

 ربإ

 ني مالس: لاق
 رقلا دربلاو رحلا

 ار ميسنب بونجلا

 | ريثك ناسحإلا

 ٠ ناجلاو ناسنإلا

 أو ةنملاب مهسنآو

 نمو مركلا فحتب

 )١( لقثي : جلجلتي ,
 "طوطخملا ىف (؟)



 عال سة شملا قوما

 كنع الو عفدني ملف « منهج مغ كنع عفدني نأ بلطت (' جلجلتي كئناسلو كرصب

 كرونف ريخلا لهأ نم تنك نإف ؛ جعزي كلامو باذعلا ةكئالم كدلجت ٠ جرفي

 . جرسيو ةمايقلا موي كيلع ئضي

 ردبلا رمقلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « جرع هيلعو « كالوم باب دصقا

 ةالص « جرعيو لزني ىحولاب ليربج هل ناك ىذلاو ٠ جوتم راقولا جاتب وه ىذلا

 . جرفي دئادشلا نم اهبو « مهلاو مغلا انع اهب بهذي

 ناهرب - ىلاعت - هللا ىلإ انتودقو انديس لاق ًاضياأوإل

 ودبس عماجلا دركلا ثوغلا بطقلا ملاعلا نيدلاو ةلملا

 هبانعو ةنع ىضرو - هللا همحر- ميهاربإ

 ررض ليزيو « مومهلا ةرثك فيثك بهذيو « مومغلا ةملظ دقع جرفي مالس : لاق

 ميسنو رجفلا ميسنب رحبلا ميسن ىلإ لصويو « ربلا ليبس رسييو رقلا دربلاو رحلا

 ريدق ىلومو « ريبخ ميلع نم فيكتتو « بولقلا ىلإ لصت ةحار ميسنب بونجلا

 ليزج نانم نانح فوطع ميرك فوؤر فيطل ريصب عيمس ريبك ميظع ليلج

 ربدم « ناوكألا قلاخ ( نيلقثلل نسحم نمحر ميحر نانتمالا ريثك ناسحإلا
 « هدابع بولق ىلع ةمحرلا ءامسلا نم لزنأو ةفأرلاو فطللا قلخ ناجلاو ناسنإلا

 مهصخو باوثلا نم محدزأ ام مهل حتفو ٠ بركلا قيض مهيلع عسوأو ةنملاب مهسنآو

 . مهمارك ىلتباو معنلا ليزج مهحنمو مركلا فحتب

 )١( ص « (( مجعملا )) . مالكلا ىف ددرتتيو لقثي : جلجلتي )0507( .

 )١( نالقثلل ” طوطخملا ىف “ ٠ حبضاو وه ؛ حيحصلا وه تبثملاو .
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 4 ةئيضملا ةرهوجلا

 اعطق بويأ مسج عطقو كالمألاو ءايلوألاو ءايبنألا ىلتبا ام لوأف

 ىعري ناكو دودلاب همعنو رضلاب ذذلتت 7 6 ُْرضلا ىِئَسَم ر : لاقف ءالبلاب
 ىف هيلع ىنثأف « هربص دهج هللا ملعف ةرضلا ىنسم) : لاق (') هدق املف « هدسج

 ىلتباو , 7 © ”باوأ ُهّنِإ دعا َمِن ًارباص ُهاَندَجَو اَنِإ إل : لئاق نم زع لاق هرمأ
 : انئايبنأ ناويد نم كانوحم الإو انئالبل ربصا ىدونف هوأتف رشنلاو قشلاب ايركز

 عقي ءالبلاو « ليعامسا هدلو حبذب هللا هالتبا ليلخلا ميهاربإو توحلاب سنوي ىلتباو

 . نيعمجأ نيعباتلاو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ربكألاف ربكألاب

 تت زق اول -----و

 ىف سفنلا ةضاير نم بيغلا حوتف نم - ىتقث هبو - هب ىلاعت هللا حتفامم اذه

 ظفللا حيصفو ماظنلا ردو رتنلا رهوج رحب نم ضافف « تلاج ذإ سدقلا ةريظح

 تاكربب هب هللا حتف « بيرلا بهذيو ناميإلا هب تبثي امم بيغلا حوتف نم ماتلا

 بلق ىلع هب حتف - ملسو هيلع هللا ىلص - نيرخآلاو نيلوألا ديس دمحم هيبن

 ىف ناوألاو تقولا ديرف نامزلا ةمالع نيدلاو ةلملا ناهرب انتودقو انخيشو انديس

 نيملكتملا ناسلو دقعلا ةطساوو كلفلا ةردو كلسلا ةرهوج (') هناديم قيرط كولس

 نيغلابلا ةجح نيبحملا جهنم نيفراعلا ةياده نيكمتلا دعاوق ىوقأب مولعلا رحب نم

 تاراشا ىناعم تايونعم بئاجع ضماوغ لافقا حاتفم نيعروتملا ةجحم

 نيلصاولا دوجو ةناحير « فيرط فيرظ « نيتفملا تالمجم زومر ربعم نيفققحملا

 )١( ءايبنألا ةروس (85) ةيآ .

 )١( ص « (( مجعملا )) . هعطقو هقش : هدق )55١( .

 ص ةروس (544) ةيأ (؟) .

 . عوبطملا نم باوصلاو « «“ هتادنب ”” طوطخملا ىف (5 (

 . ةئيضملا ةرهوجلا

 لا بر ىلإ ريقفلا

 اس نينس سمخ

 نع هللا ىضر

 خا ىذلا هلل دمحلا

 م ةفيطللاو ةفيثكلا

 امب عناصلا دوجو

 ,ف لاجم مهل سيل

 مهتقاس بابلا نع

 امقو هناسل ىوكش

 م فيكف ؟ هتبحم

 اذإ ) اعوجه

 ب(عمدو ىمه
 فش اذإو مهعومد

 ارش نم ىراكس

 بالم نم مهيلع

 الإ دحأ امهسبل

 ,(4 6 ىّتسُحلا

 أمون : اعوجه )0(

 راقلا : ىلخلا )2

 قشاع : بص (؟)

 ه(١١٠1) ةيآ (4)

 ب )٠١5( ةيآ (5)

' 
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 2 ةئيضملا ةرهوجلا

 نبا ناك ذنم « ةينابرلا ةيانعلا هتبرو ةردقلا هتماقأ ىذلا نيملاعلا بر ىلإ ريقفلا

 ىقوسدلا ىشرقلا ىجلدملا شيرق نب دجملا ىبا نب ميهاربإ ىديس نينس سمخ
 : لاق هب نيملسملا نعو انعو هنع هللا ىضر

 داسجألا فلأو هعرتخا اميف نسحأف هتردق فيطلب ءايشألا عرتخا ىذلا هلل دمحلا

 ىلع لدتسيو ةينادحولاب هل اوفرتعيل ؛ عمجو رهاوجلا داحآ ددع نم ةفيطللاو ةفيثكلا

 عرولا ةينبأ ةينفأ لالج لالظ تحت نوفقاو نوفراعلاف « عنص امب عناصلا دوجو

 باهذلاب اومه نإ مهف عستم بحر هامح نأ ريغ ءايربكلا ءاديب ىف لاجم مهل سيل

 فك دق هتبحم متاك مهنمف عنتماو عوجرلا مهيلع زعف ةبحملا دويق مهتقاس بابلا نع

 ىوأم ىبلق سيلأ عدو مالملا رذ ىلوذع مال اذإ لئاق مهنمو عطقو هناسل ىوكش

 اوجري ال ميتملاو ىنيع نم مونلا اومرح مه « ! عطق وهو هيف ام فيكف ؟ هتبحم

 اذإ () بص نفج نم بجع الو ىكبت نويع مهل « عجه () ىلخلا اذإ () اعوجه

 مهيف عفشت « عفن قافنلا نم ًايلخ ناك اذإ ءاكبلاو نوكبي بابلاب « عمدو ىمه

 عزجلاو فوخلا نيب ىرايح مه امنيبف « عفش نيميتملا عمد عفش اذإو مهعومد

 ةدارإلا كلف نم ةداعسلا رمق مهيلع زرب اذإ عمطلاو سأبلا بارش نم ىراكس

 ضيفأف طاسبنالا طاسب ىلع اوفقوا مث عملو مهبولق رارسأ رس ىف ىلجتف

 ام نامألا نم نازارط اهنم ةعلخ لكل علخ فرشا سنألا سبالم نم مهيلع

 انم مُّهَل َتقَبَمم نيزلا نإ ر نميألا ملعلا هباتك مقر « عفترا الإ دحأ امهسبل
 نم ناحبسف 7 6 عَرقلا ُمُهْنْرحَي ال رأ# رسيألا ملعلا هباتك مقرو (© 6 ىتسُلا

 )١( ص « (( مجعملا )) . ًامون : ًاعوجه )145( .
 )١( ص.« ( مجعملا )) . مهلا نم لابلا غرافلا : ىلخلا )5١١( ٠

 )( ص.« ( مجعملا )) . قشاع : بص )758( .
 . ءايبنألا ةروس 1٠١١ ةيآ (4)

 . ءايبنألا ةروس )4٠١7 ةيآ (5)



 هو س7 ةئيشملا ةرهوجلا

 . عجرو هيلإ بات اذإ ىناجلا دبعلا لبقي ىذلا وهو هتمحرب مهصتخا

 دهشأو « علطاو ئش لك ملع ىذلا هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 ىلص « عمجلاو دايعألا رهظأو «٠ عرشو نيدلا نس ىذلا هلوسرو هدبع ادمحم نأ

 . عملو مجن علط ام هباحصأ ىلعو هيلع هللا

 ...كدكدسعتبامأ

 هللا راختسا ىشرقلا ىقوسدلا ميهاربإ ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا نإف
 هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع ةفيفخلا ةفيظنلا ةقرخلا سبلي دلولا نأيىلاعت

 هيلإ عاطتسا نم هللا تيب ىلإ جحلاو « ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقاو « ملسو هيلع

 مل ءاضيب ةيقن ةعيرشب مكتيتا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « اليبس

 دقف ('7 ( ىعابتا الإ هعسو ام ىنامز ىف ىسوم ىخأ ناك ول ٠ ىلبق ىبن اهب تأي
 تخسن دق هتلم ناو ننسلاو عئارشلاو مارحلاو لالحلاو مالسإلاو ناميإلا مكل نيب

 هللا ةريخو هللا قلخ ريخ راتخملا ىضترملا ىبتجملا ىفطصملا ىبنلاو للملا عيمج

 ىدهلا ىلإ قلخلا ىدهأ مليدلاو كرتلاو مجعلاو برعلا ةفاك ىلإ هلوسرو هقلخ نم

 رونلاو رهازلا ملعلا وهو رينملا جارسلا ريذنلا ريشبلا وهف ٠ ىمعلا دعب مهرصبو
 ةلاسرلاب ىتأ « نآرقلا هناسل ىلع ءاج ىذلا وهو « ناهربلا وهو ليلدلا وهو رهاظلا

 ىندألا لبهو ىزعلاو تاللا ةدابع ىلع نيفكعنم مالظو لهج ىف طبختت برعلاو

 نيد فرشأ ىلإ مهداقو ةملظلاو () متقلا مهنع لازاو ةمغلا مهنع فشكف « مانصألاو

 مايألاو ناضمر رهش موصو مارحلا هللا تيب ىلإ جحلاو مالسإلا نيد ةلم نسحأو

 ناكو « ربصو مهنع ىفعو مهلهج لمحف « اولهجو اوغبو هموق هودناع « ةليلجلا

 قّلَخ ىَلَعَل َكَنَِو ]) : زيزعلا باتكلا ىف هيلع هللا لزنأو ًاميحر ًافوؤر

 )١( دمحأو - (453) ثيدح « (5) ب « ةمدقملا : ىف ةجام نبا ”* / 781 .

 )١( داوسلا : متقلا ٠ )) ص « (( مجعملا )550( .

 مشلا قرو ددعو

 ةريخذ اهوجرأ

 اص هيلع ىلص
 لمعلا كلذ هللا



 ةئيضفلا ةرهوجلا 6١

 تاماركلاو تامركملا تارهاظلا تايآلاو تاقراخلا تازجعملاب هصخو 7 © ميِظَع

 جاتلاو رثوكلاو ضوحلاو ربنملاو ةبطخلاو رفظلاو رصنلاو تالالدلاو ةبيهلاو

 رمقألا ههجو ىلعو هيلع هللا ىلص )7 رفغملاو بيجنلاو ةدربلاو بيضقلاو

 اهبوه قحأ ةالص ٌمركو ٌملسو دجمو هباحصأو هلآىلعورهزألا هنيبجىلعو

 ئش لك ددعو نيضرألاو تاوامسلا ءلم ةالص رشبلاو قلخلا عيمج نم ردجأو

 ةالص « ريسلاو رحبلاو ربلا ىف امو داصحلاو لمرلا ددعو رجشلا قرو ددعو

 نم نإف رشحملاو مظعألا لوهلاو ربكألا فقوملا ىف ًادغ ىنعفنت ةريخذ اهوجرأ
 لبق هيلع ةالصلاب هلمع متخ نمو () ارشع اهب هيلع هللا ىلص ةالص هيلع ىلص
 هتعاط نرق هللا نإف ؛ ركش هنمو () هبحأو هالوم هنع ىضرو لمعلا كلذ هللا

 ىدهلا ىبن وهف (0 6 َّللا عاَطأ دْقَف لوُمَرلا عِطُي نم رإ لئاق نم زع لاقف هتعاطب

 هدبقب ىرسأ ىلا َناَحْيَّس رفا هقح ىف هللا لزنأ ىذلا وهو ىفطصملا ىبنلا وهو
 ملو هتلاسر عبتا نم دعسأ امف () 4 ىصَقَألا دجْنَملا ىَلِإ مارَحلا دجسَملا َنِم الي

 ُهَنَع مكاَهت اَمَو ُهوُذْخَف َُلوُسرلا ُمكاَنأ اَمَو رإ هقح ىف ىلاعت هللا لاق ٠ فلاخي

 (" ( ىنم نونمؤملاو هللا نم انأ ) ملسو هيلع هللا ىلص لوقي وهف (7 © اوُهَتنِإَف

 )١( ملقلا ةروس (4) ةيآ .

 )١( ةوسنلقلا تحت سبلي ؛ سأرلا ردق ىلع عوردلا نم جسني رز : رفغملا .

 . ١8/3 دمحأو - . (485) ثيدح « )١١( ب « ةالصلا : ىف ىذمرتلا [حيحص] هل

 . ةعراضملا فرح فذحب “ هبحو ” طوطخملا ىف (4)

 . ءاسنلا ةروس )8٠١( ةيآ (6)

 . ءارسإلا ةروس )١( ةيآ (5)

 . رشحلا ةروس 4ا/) ةيآ (0

 . 507 / ؟ ةيعرشلا هيزنت [عوضوم] (0)



 عال سس ةيففلا ةقففلا

 « ةلجاعلا مايأ ىف ةلجآلا منتغاو ('' هسمرل دهمو « هسفنل دوزت ًاءرما هللا محرف

 راد هذه نإ ) لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نإف ؛ هلخدي نأ لبق هربق رمعو

 نزحي الو ءاخرل حرفي مل اهفرع نمف حرف ال حزن لزنمو ءاوتسا راد ال لزنم

 هللا نإف ؛ اهحمسأو اهاكزأو اهحلصأ لامعألا نم ذخ ةرخآلا بلاط ايف (( ءاقشل

 ارش ٍةَرَذ َلاَقثم لّمعَي نمو () ُهَرْي ارْيَح ٍةَرَذ لاقثم لمعَي نَمَف ا : لوقي ىلاعت
 هلل فا رجأ وأرب وأ فورعم وأ ةقدص نم دبعلا هلمعي ام لكو () 6 ْهَرَي

 (7 4 نيبيماح اَنب ىَفَكو اهب اَنيَتَأ لدرخ ْنّم ةّبح َلاَقثِم ناك نإو آل : لوقي ىلاعت
 ءامسلا عطقتت موي ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ نونب الو لام هيف عفني ال مويل لمعإف

 موي « ةريحلاو ةشهدلا موي اعمج ضرألا لدبتتو « ًاروغ ءاملا روغي موي . اعطق

 (9 6نيملاَعلا بري ٌساّنلا ُموُقَي َموُي را ميظع موي « هل درم ال موي . ةلزلزلا
 اَهيِف اَم تقلأو ْنَدُم ْضْرألا اَذإَو َتَقْحَو اَهّبرِل تَنِذأو تّقشنا ٌءاَمّسلا اَذِإ رف

 عيضرلا لفطلا هيف بيشي موي كلذف ( 4 َْتَّقُحَو اَهْبَرِل َتَنِذَأو تَّلَخَتَو
 امع ةعضرم لك لهذتو ,« تعنص ام ىلع سفن لك بساحتو ريبكلا هيف شهديو

 . تعضرأ

 نع ُعِيَب الو ٌةَراَجِت مهيهلُثت ال ٌلاَجر ر : ىلاعت لاق ًاموق هللا حدم دقو

 ىِبضَق نم مهْنِيَف هيلع َهَّللا اوُدَهاَع ام اوُقَدَص لاَجر رآ : ىلاعت لاقو (" 6 هّنلاركذ

 )١( مدقت امك « هربقل : هسمرل .
 ةلزلزلا ةروس (1-8] ةيآ (؟) .

 )*( ءايبنألا ةروس (47/) ةيآ .

 )54( نيففطملا ةروس 47) ةيآأ .
 ) )5ةيآ ١- 45قاقشنإلا ةروس .

 ) )1رونلا ةروس (5307) ةيآ .

 ط وطخملا ىف



 يق صصص -- ٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 لاق ىدتها نم ىدهي ىلاعت هللاو (') 6 ًاليدبَت اوُلَدَب امو ْرِظَتنَي نم مُهنِمَو ُهَّبَحَن
 : نيمدقتملا ضعب

 لهجلا نم اوفوعف ىّنسحلا نم ىدايأ مهل تقبس رشعم نم انناآلأ

 لفقفلا نم ىقتلا ريغ اولمعتي ملو مرحم ئشلاسموي اورسظني ملو

 لجلا رهوجلاب صاخشألا ةنياعم اهلك تاوامسلاَقوف ام َنياعت
 اكشل ا ملاع ىف ٍريوصتل اب نحن امو انودب نيأ نمو انك ام ملعنو

 ىلعتست روثلا ملاَع ىف انُحاورأف ىّرشلا ملاع ىلع انك ْنإو انإو

 ىولعلا ملاعلا ىف ٍرونلا ىف اهتاذ تأر اًمنإَو هربتخت ") ئك تدعص امو

 لثملا نع تلجو لوشمم ةقيقح ترثآو اماقم اينّدلاب ّضرت ملف

 لقعلاب فرعي ديجحوتلا وه انفرع "دهاش لقعلاو ديحوتلا نم انيفو

 () تاورطب راونأ تزرب ذإ ىناثملا ىف اولتأ موي تاذ انأ امنيب : مهضعب لاقو

 اهفرش ىل رهظام اهتاملك ىناعمو اهفورح ىنعم نم ىل زرب امل اشهد ارئاح تفقوف
 « ناجلاو سنإلا هليوأت نعو نالقثلا هريسفت نعزجعي اهفورح نم افرح نا ؛
 ريصبلا عيمسلا ريدقلا ىلوملا كلذ ىف تركشو دمحلا ةفرعم ىلع دمحلا تدمحف

 هل حضتاو ةبيرغ لك نع هل فيثك هللا مالك ققحتو « ققح نم نإف ؛ ديدشلا ىوقلا
 ةدئاف نع هل فشك الو ةمدخلا معط ملعي مل مدخي مل ناف « ةبيجع لك كلذ نم

 ()7 قداصلا رفعج نع ىكح امك « ةدافإلا هذاذل قوذ هل لصحالو « ةءارقلا

 ١( بازحألا ةروس (77) ةيآ .

 . باوصلا وه تبثملاو « “ نك ” عضوملا اذه ىف طوطخملا ىف (؟

 . “ تازارطب ”* عوبطملا ىف ("

 عوضخلاو ةدابعلا ىلع لبقأ « قباسلا مامزلا وذ - هنع هللا ىضر - قداصلا رفعج (:

 . عومجلاو ةسائرلا نع ىهنو ٠ عوشخلاو ةلزعلا رثآو

 - . . ءايبنألا ةلالس نم هنأ تملع دمحم نب رفعج ىلإ ترظن اذإ : مادقملا نب ورمع لاق

 يبس | ةدنيييص ١ ةديييييسل ١ يي



 ه8 سس ةكيشفلا ةشففلا

 ةديفملا ةءارقلاف " هتعمس ىتح هللا مالك رركا تحرب ام " : لاق هنع هللا ىضر
 2 ةلذ روضحو ةقرو هللا نم فوخب نوكت ىه امنإ هديفتسملا ةروربملا ةالصلاو

 ئشب َنوُضيِخُي الو ]) : ىلاعت لاق امك بويغو مولعو رومأ نع هل فشكي

 ؛ نآرقلا ىف لكلا ناف ءافشو جالعو ءاود اذهلو () 6 َءاَنش اَمب الإ هِملع نِم

 ناو !7 ( هللا هافش الف نآرقلا هفشي ال نم )) لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناف
 ىدهو ءاودو ءافعو ءافش هنإف ؛ هبر نم ةنيب ىلع ناك ةنسلاو باتكلا عبتا نم

 ”ةوُجو زل" : ىلاعت هللا لاق هتائافو هيناعمو هتحئار دجو هيف امب لمع نم ةمحرو

 نيذلاف (7 6 ُهوُجُو ْضَيِبَت موي ر ( 4 ةريثبتسم ةكحاض م ٌةَرِفسُم ٍذِكموُي
 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةلم اوعبتاو نآرقلاب اولمع

 كبلق ىلع ىلجتيو راونأ كبلق ىف حدقي رابجلل عرضتو راحسألا ىف مقف

 ( © ٌةّنِجلا ْمُهَل َنأب مهلاومأو مُهَسْفنَأ َنيِنِمؤُملا نم ىَرَتشا هّللا َنِإ رإ ىده رون
 تعمس نذا الو تأر نيع الام اهيفرر () © ًايبشَعَو ٌةَركُب اهيف مهقزر مُهَلرلا

 رهوجلا اهؤاب صحو « نارفعزلا اهبارت ' ( رشب بلق ىلع رطخاالو

 . 1917-505 / * ءايلوألا ةيلح : ىف ةمجرت هل |
 . ةرقبلا ةروس (755) ةيآ ١(

 . 5/1١ روثنملا ردلا ١(

 . سبع ةروس (58-55) ةيآ (؟

 . نارمع لآ ةروس )1٠١5( ةيآ (4

 . ةبوتلا ةروس 4111) ةيآ (ه
 . ميرم ةروس (51] ةيآ (1
 (85) بع ناميإلا : ىف ملسمو - )١572414( ثيدح ٠ (3) ب ؛ قلخلا ءدب : ىف ىراخبلا (0)

 . (183) ثيدح

) 
) 
) 
) 
) 
) 

 ايضملا ةرهوجلا

 اهطالمو ردلاو

 نأك اد رم أد رج

 رواسأو شرفو

 ولمعي اوناك امب

 نإف حبر رجات

 يهساسأ ةميظع

 هلا اهراجشأو

 . هلك كلذ

 ريع ال ام اهيف
 فول : ىلاعت
 َهاَقلُي امور
 تربص نيو ر)



 ةئيضملا ةرموجلا علاعإ

 اهيف نورشحي ؛ تومي ال دلخيو معن اهلخدي نم رفذألا كسملا (') اهطالمو ردلاو

 ناد نيتنجلا ينجو قربتسا نم رضخ للح مهيلع رامقألا 0 مهنأك ادرم ادرج

 ءازج نودلاخ اهيف مهو نادلوو نيع روحو (7 نيجلو بهذ نم رواسأو شرفو

 نم نإف « حلفأو حبرو « ًاحلاص لمعو دهاجو دج نم هللا محرف « نولمعي اوناك امب
 ةردقب تناكف ىنوك ىلاعت ( اهل هللا لاق قحلا راد ىه ةرخآلا نإف حبر رجات

 ؛ نارفعزلا اهبارتو « ريرحلاو سدنسلا اهسابلو ريبعلاو ربنعلا اهساسأ ةميظع
 تحت نم رمثلاو قرولاو ؛ ةضفو بهذ اهراجشأو ناجرملا اهراجشأو

 . هلك كلذ

 هللا لاق (' رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيف

 004 َنوُدِياَح اَهيِف مثْنَأَو ُنّيعَألا َذَنَتو سْفنَألا هيهّتلشت اَم اهيِفور) : ىلاعت
 0 6 هلاب الإ كْربَص امو ربصاو رأ ) © ميظع ظَح وذ الإ اهاََفلُي امو رف
 نم رمأ هلوأ ربصلا لمجأ ربصلاو ا 4 نيرباصلل ”ريخ َوُهَل متربص نيكو رف

 رانلا ىف ىقلت نأ نم ريخ ةعاطلا ىلع ربصلا لسعلا نم ىلحأ هرخآو ربصلا
 : مهضعب لاق امك ةعاسولو

 )١( باوصلا وه تبثملاو « “ اهطالب ” طوطخملا ىف .

 )١( باوصلا وه تبثملاو « “ نهنأك ” طوطخملا ىف .

 ص « (( مجعملا )) . ةضف : نيجل (؟) )557( .
 . عوبطملا نم اهانتبثأو « طوطخملا نم ةطقاس «“ اهل ”” ةملكلا هذه (4)

 . هجيرخت قبس (6)
 . فرخزلا ةروس )7١( ةيأ (1)

 . تلصف ةروس (56) ةيآ (0)

 . لحنلا ةروس 4١717 ةيآ (6)

 . لحنلا ةروس 4١5 ةيآ (9)



 ه5 ةئيضملا ةرهوجلا

 ىرمأ ىف هللا نذأي ىتح رسبصأو ىربص نع ربصلا زجعي ىتح ربصأس

 ربصلا نم رمأ ئش نع تربص ىسننأ ربصلا ملعي ىتح رصأو

 ةمايقلا موي لوه نم ملست ةعاطلا ىلع موادو دهاجو ربطصاو رباص

 موي ربكألا لوهلاو مظعألا فقوملا ىف ةمالسلاو « لامعألا () موي ىف ًادغ ةاجنلاف

 (7 ةريرج لك ىلع دبعلا بساحيو « ملاظلاب مولظملاو كلاملاب كولمملا قلعتي

 الإ ةَريِبك الو ةريِغص ُرداَغُي ال بالا اَذَهِل ام رأ : ىلاعت هللا لاق ةريبكو ةريغصو

 موَي ُهَل جرخُنَو رف 70 ًادحأ كبر ْمِلظَي الو ًارضاح اوُلِمَع ام اوُدَجَوَو اهاصحأ
 . 6 ًابيبمح َكيَلَع موَيلا كيسفتب ىف َكَباَنِك أرْقا 00) ًاروُمشَنَم ُهاَقلي اَباَتِك ةَمايقلا

 راحسألا ةميسن تقو موقلا تيأر ول اذه اهيف رايخألا هذه ٠ مهرايد هذه

 كل هلك رونو لامج مههوجو ىلع رودبلاو بكاوكلا مهنأك مهتيأرل راونألا ىلجتو

 ندع تاَنِج را 4 ٌروُفَغ قيزع هللا نإ اَملعلا هِداَيع نم للا ىَشْخَي اَمّنِإ ١)
 الو تأر نيع ال ام اهيفو ةيلاع اهروصقو ةيناد اهفوطق (76 ْباَوْبَألا ْمُهَل َةَحَتَفُم
 . رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذا

 : ميهاربإ ىديس لاق
 لزنملا باتكلاو هطص لآبو لمزملاةروس ىفاّمبامسق

 ىسولج دارأ نم ىمسج تحبأو ىسناؤم بابيثلا ىف كتلعج دقلو

 )١( عوبطملا نم اهانتبثأو « طوطخملا نم ةطقاس «““ موي ” ةملك .

 ةريرج ” طوطخملا ىف (؟) “ ٠ باوصلا وه تبثملاو .

 . فهكلا ةروس 159 ةيآ (؟)

 . ءارسإلا ةروس !١5-4١5 ةيآ (5)

 . رطاف ةروس 458) ةيآ (6)

 . ص ةروس )5٠0( ةيآ (1)



 ةئيضملا ةرهوجلا

 يىسلاسجم بيبحلل ىنم مسجلاف
 : ليق امك

 اَّنبخح ىيعدي نسل لّقالا
 ًاقداص ىعدا اًميف نااكؤلو

 لوبزذلا نيأو لوصعحتنلا َنيأف
 عومدلا َنيأو عوعضشخلا َنيأو

 كالهلار حبب نوضئاخلا انإ

 ميهلاوحأردق ىّلعاوتابو

 داسهولا اذهب اوُطسيحي موقف
 نم يداب مهل ىدبت نأ ىلإ
 اههجل ىيضئاخ وطصخربامف
 مهي ناسح ٌمنزرت نأ ىسلإ
 قشع ىتح قشعلاب علاوت
 ةجوم ًاهنظ ة لجل ىأر
 ىههيسارم لا سسح اوطحف

 هاب

 ىسيلج داؤ فلا ىف ىبلق بيبحو

 قلع نق ىو هلا نأ معزيو
 قرولا ضعب نصغلا ىلع ناكل
 قلقلا نيأو مارفغلا نيأو
 قرألا نيأو عوكرلا نبأو
 قسفلبانُران تميل اَذإ

 قدحلاب اهلوح اوقدحأ مهو

 قرق اهيلإ لوصولا ىف مهف

 قلعلا عطقب اًهيلإ ًايشع
 قرحلا نييمك ىتدبأ دسجولا
 قيس فطصت مُهلوح اهجاومأو
 قبس نماّمُهلاق نيتيب

 قيلطي ملهي لقت سا املف
 قرف اهيفطسوت املف
 قبطناو مها طغف اولطغو

 الو « هردجو هرعق ىف دحأ لك قرغ دق ء« قيمع رحب بحلا نإف

 ال ةبحملا نأل ء هضعب ضعب ىلإ الو هراشعم رشع ىلإ دحأ لصو

 رئازلا اذهب ًالهأ هلهأ نم ىدنلا عمس ىسمحلا لخد نم لك ام

 ف. لاحنلا غد نم ديسشلا نود دلو ةصيخ يامل كار درت

 وققينت آل نولوقَي نيإلا

7 
 #2 مح

 وق يت ايسستلا 2 ع

 ما هل سا همس سلس دس 0-

 06 3 يدم



 هم ةئيضملا ةرهوجلا

 انُبر اوُناَق نيفلا نإ رإ "7 4 ضرألاو ِتاَوَمَسلا ْنَِرَخ ِهّللو اوُضَقنَي
 اورِشبَأَو اوتزحت الو اوُفاَكَن الأ ةتآلَصلا ُمُِهِيَلَع ُلَرَتَتَت اوُماقَتسا ّمُك ُهّللا

 الإ اَهْمَلعَي آل بِقلا ٌحِيِتاَقَم ُهَدِنَعَو رإل ١ 4 نودعغوث ْمْثنَك ىتلا ةّجلاب
 ةَّبَحالَو اَهْمَلعَي الإ ةِقرو نم طقست امو رحّبلاو رتبلا ىف ام ٌمَلعَيَو وُه
 طاحأ "7 4 نيبم باقك ىِف الإ سيباَي الو بطر الو ضرألا تاَملظ ىف
 ”ءاَوَم أ لامرلا ليقاثمو راحبلا ليياكم ملعي « ًادع ئش لك ىصحأو ًاملع لكب
 ( ”براَسَو ليللاب فختسُم وُه نَمَو هب َرَهَج نمو َلوقلا َرسُأ نَم مكنِم

 َلَعَج ىذلا َكَرابَت را ١" 6 ُريِبَحلا ْفيِطَللا َوهَو َقَلَخ نم َمَعَي الأ 9 7 © راهتلاب
 ٌرْمألاَو قدخلا هَل الأ رف ) © ًارييم اََمَقَو ًاجارس اًهيِف َلَعَجَو ًاجوُرُب ءاَمّسلا ىف
 ْبِحُي ال ةنِإ ةّيفخَو ًاعرضت مكبر اوُعْدارْل ١ 6 نييلاغلا بر ُهَّللا َكراَبَ
 نإ ًاعَمطَو ًافوخ ُهوُعداَو اَهِحالصِإ َدعَب ضْرَألا ىف اوُدِسفَت الو ل ١( 4 نيدّتعُملا
 ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو "7 6 َنيِنيحُملا َنِم ”بيرَق هللا ةَمْحَر

 روس )١( ةيآ )١(

 روس (4) ةيآ (؟)
 )1١74- ةبآ 0

 روس (1) ةيآ (5)
 وس )٠١( ةيآ (5)

 ١ روس (4) ةيآ (5
 )( - )8( ةيآ )



 64 د __ ب. + ةئيضملا ةرهوجلا

 ىذلا ىصقألا دجسَملا ىَنِإ مارحلا ٍدجسَلا َنِم ًاليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس )
 . "7 © ريِصَبلا عيبسلا َوه ُهَنِإ انِاَيآ نم ُهَيرْذل لوح انكراَب
 ىلإ ءارقف «٠ كديب مهيصاونو كتردق ةكرب ىف مهلك ضرألا لها نا ملعت كنا مهللا

 ماركإلاب مهلماعيو هلهأو ريخلا رثكي ىلاعت هللاو كتمحر لضف الإ مهلام كتزع
 ُهّللا ىبضر ر ٠ ىدرلا بقاوع ىشخو ىدتها نم ىدهي ىلاعت هللاو « مارتحالاو
 مكيمفنأ نم ُلوُسَر مُكَتاَج ْدَقَل رإ ١( 4 ُهَبَر ىيشَح نَمِل َكِلَذ هْنَع اوُضَرَو مُهْنَع
 لقف اوّنَوَت نإَف 0000 ٌميِحَر فور نيِنِمؤُملاب مكيلع ُصيرَح متنع اَم ِهيَلَع نيزع
 لمأت نم 7 4 ميظعلا شرعلا بر َوُهَو تلكوَت ِهيَلَع وُه الإ هّلإ ال ُهّللا ىبسح
 : ىلاعت هللا لاق ًابابسأو ًامكحو ناعم ةنمضتم ةمومضم اهلك هفرحأ دجو نآرقلا

 اوُنوأ الإ ركَذَي امو اَنبَر دنع نِم ْلُك ةبب اَنَمَأ نوُلوُقَي ملعلا ىف نوكسارلاَو رآ
 نم ناحبس (7 4 ةيرحلا هَل اًنلَأَو َريّطلاَو ُهَعَم ىبوأ لاَبِج اير 0 4 ٍباَجَألا
 بَهَو اَنَتيده ْذِإَدَعَب اَنَبوُلُق غزت ل انبر را ةيضرملا لاوحألاو ةيفخلا رارسألا ملعي
 اهولخدإَف متبط مكيلع مالَس ل () ©« ْباَهْولا تنأ َكنإ ةَمَحَر كنذل نم انل

 نم ُْوَْبَتَت ضرألا اَنَكروُأو ٌةَدعَو انَقددص ىذلا ِهّلل دمحلا اوُناَقَو را ) 6 نيبِلاخ
 شرعلا لوح نم َنيفاَح ةكيالملا ىَرَتَو زل (074 نيلماعلا ٌرجأ َمعِنَف ءاشن ثيح ٌةّنِجلا

 )١( ةيآ )١( ءارسإلا ةروس .

 . ةنيبلا ةروس (4) ةيآ (؟)

 . ةبوتلا ةروس 4١594 -154) ةيآ (')

 . نارمع لآ ةروس () ةيآ (5)

 . أبس ةروس 2٠١ ) ةيآ (5)
 . نارمع لآ ةروس (4) ةيآ (1)
 . رمزلا ةروس (74-ا/5) ةيآ (8) - (0)



 <, س__ _ ___ _ _ _ _ -  /_  _  ------- ةؤيضحلا ةرهوجلا

 ") 4 نيِملاعلا بر ِهُللذمَحلا َليقو قحلاب مُهَنيَب ىضُقَو مهبر دمحب َنوُحَبَسُي
 اوُرَفَم نيزلا ٌمُث روُثلاو تاَمْلظلا َلَعَجَو ضرَألاو تاوامّسلا َقَلَخ ىذلا هلل ذمحلا )
 ًالُسْر ةكئالملا ٍلِءاَج ضرألاو تاَواَمّسلا رِطاَف هّلل دمَحلا رإ 7 6 نوكرشُي مهّبرب
 ئش لك ىلع هللا نإ ْءاَشَي اَم قلخلا ىف ُديِزَي َعاَبْرَو ْثلُكو ىَنَْم ةحنجأ ىلوأ
 ساّنلِل ُهَللا حّتفَي ام رإ هلاضفأ ىلع هلل ركشلا همعن ىلع هلل دمحلا ( 6 يدق

 نيذلا هدانع ىلع ُمالَسَو هلل ذمحلا لقو رإ (0 © اَهَن كسمُم الق ةّمحّر َنِم
 كلُملا ىِف كيرَش هل نكي مو ًادلو ذِخَتَي مل ىذلا هّلل ذمَحلا قو ر © 4 ىفطصا

 دمحلا هلل دمحلا هلل دمحلا هلل دمحلا 7 © ًاريبكت ُهَرّيَكو لّذلا نم ىو ُهّل نكي مَلَو

 دمحلا قحتسم هلل دمحلاو ًانطاب ٌرهاظ هلل دمحلاو ًارخآو ًالوأ هلل دمحلا هلل

 اَمَع ٍةّرِعلا بر كبَر َناَحِبس أل ركشلا هلو « دمحلا هلو « همعن ىلع هلل دمحلاو
 (" 6نيملاعلا بر هّلل دمَحلاَو َنيِلَسرُملا ىلع ُمالسَو نوفصَي

 نيمي الو ليمي ال ميقتسم طارص ىلع اميوق ًالدع ًالدتعم ًالداع نوكي لداعلاو

 بابحألا دج دجيلو رامشإلا قاس نع فشكيلف راتسلا نم وندلاو برقلا دارأ نم الإ
 عرفتلاو راكذألاو عماوصلا مزليلو ٠ راجزنالاو هيبنتلا نم ةظقي ىلع نكيلو راربألا
 عزجلاو فوخلا مزليلو « رابجلا عم هبدأ نسحيلو راحسإلاب ادجهتو اليوط اليل
 لعل راهصنإلاو ءاكبلاو رارفصإلاو قوشلاو 7 قرألاو قدحلاو قلقلاو راكنإلاو

 )( 1 ١( رمزلا ةروس (75) ةيأ .
 )1١( ةيآ )١( ماعنألا ةروس .

 )4(-)9( ةيآأ )١- 47رطاف ةروس .

 ) )5لمنلا ةروس (59) ةيآ .

(5) 
 ول

 ) )1ةملك

١ 

 م

 . ءارسإلا ةروس )4١١١ ةيأ ب

 . تافاصلا ةروس 6٠ ) ةيآ 5

 ب . عوبطملا نم اهانتبثأو ء طوطخملا نم ةطقاس ““ قرألا ”” ةملك

 هفلا ةرهوجلا

 رصفق نم جرخي

 سفنيو حرشتيو

 ٠ نوكيف

 ام ىهف ماعنالاو

 راونألا نع

 ةألاو سومشلا

 | هبحاص عفريف
 أو ماعناو عفن

 : : اولاق

 ور رامضألا

 اولاَق نولهاجلا
 فرصا انَّبَر

 , © ًاماَقُمَو
 م انديس ىلع
 هجأ هللا لوسر

 تدييسسسسسللل

 )١( ةيأ )1-517,



 ---_ يهيسصس وس د ا

 يا هسس يول هنت ند ل سس

 ك9 ل ةيضملا ةرفففلا

 نأيو نريو نحيو راشبألاب حرفيو جرفتيو ةمحازملاو قيضلا صفق نم جرخي

 . رازغ عومدب ىكبي الو سبعي الو كحضيو حسفنيو حرشتيو

 ملحلاو عساولا ءافجلا ناكمو « كحضلاو ميسبتلا ءاكبلا عضوم نوكيف

 هل فشكي دحأ لك امو اهرخآب لصتا اهلوأ ىلإ لصو نم قيرط ىهف ماعنالاو

 نع ىنغي لامجلا ىلجت نا تغلاب دقو رامقألا هنطاب ىف ىلجتي الو راونألا نع

 رادلا هذه ىف ام لك نع ىفكيو « راونألاو ءايضلا نع ىنغيو رامقألاو سومشلا

 لجأ دالوألا لعجي ىلاعت هللاو رانم ىقرأو ىمسأو ناكم ىلعأ ىلإ هبحاص عفريف

 . رارسأو ماعناو عفن

 ىلع علطملا نميهملا نمؤملا كلملا ديري ام الإ ديرأ ام : تلق ؟ ديرت : اولاق

 مُهَبْطاَخ اَذَِو انوه ضرألا ىلع نوُستمَي سيلا م نَمحّرلا ٌداَيِعَو رلرامضألا

 نولوقَي نيذلاو 05 ًامايقو ًادّجس مهبّرِل نوتيبَي نيذلاو 0 امالس اولاق نولهاجلا

 ًارقتسُم تَءاَس اَهَنِإ 00) ًاماَرَع ناك اَهَباَذَع َّنِإ َمَنِهَج َباَذَع انع فرصا اَنَّبَ

 هللا ىلصو هدحو هلل دمحلاو مهريغصو مهريبك ىدالوأ ىدهي هللاو 7 © ًاماَقْمَو

 باحصأ نع هللا ىضرو ًاريثك ًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع

 . نيدلا موي ىلإ أدبأ امئاد نيعمجأ هللا لوسر

 )١( ناقرفلا ةروس (51-55] ةيآ .



 ةئيضملا ةرهوجلا

 ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيشو انديس مالك نم رخآ لصف
 نب دجملا ىبأ نب ميهاربإ ىديس نيدلاو ةلملا ناهرب

 هب انعو هنع هللا ىضر , ىقوسدلا ىشرقلا ىجلدملا شيرف

 (ةلظعوم)

 ماودلا ىلع كلملاو ةمظعلاو ةيدحألا ةينادحولاب درفت ىذلا هلل دمحلا : لاق

 سيل ميظع هكلم ىف دحاو ةيدبألاو (' ءاقبلا هل ىأرف عمسو العف لج هلا ةيدمرسلاو

 : ءايشألا قلخو «٠ قزرلا طسبو « قلخلا 7 أرذ ريصبلا عيمسلا وهو ئش هلثمك

 روصو ءاذغلا ميسنب ىذغتت حاورألا لعجو ىوهلاو حايرلا رخسو « ءاملا ىرجأو

 . حابشألا

 انع لمح ىذلا عساولا هلضف ىلع هركشأو « قيفوتلا ىلع هدمحأ

 آملع انمهفو مهفن سيل ام ىلإ انمهلأو ملعن نكن مل ام انملعو « قيطناال ام
 فطل « هاطع غبسأو مركلا ليزجب انيلع مركتو معنأو « اريخو ًامكحو

 نم انجرخأو ؛« مسنم قيضأ ىف نعنو انتاهما نوطب ىفانب

 دعبف قيضلا نم قاض ام انيلع عسوأو ؛ ضرألا رهظ ىلإ تاملظلا

 ىلإ ءابألا بلص نم ءاملا جرخا اهيف"7 انك رهظو اهيف نحن نطب
 ءامد ناك ءاملا ذإ توملا دعب انايحأو « ءاشحألا ىف ةعودوم ريراوق

 انروصف ءاملل دالوألا ما تقتلا هتزعبو بلصلا ءام ىنعي ءام ءاملا نكي ملو

 )١( عوبطملا نم هانتبتأو ؛ طوطخملا نم طقاس فطعلا فرح .

 )١( (؟57) ص « (( مجعملا )) . قلخ : أرذ .

 )*( عوبطملا نم تبثملاو « “ انل ””* طوطخملا ىف .



 كو ص ةيضفلا ةرشفجلا

 نوطب ىف ( انب ىذأ دارأ ولف ضرألا ( ميدأ ىلإ هتردقب انجرخأو « ءاش فيك
 ىلع ةنملاو دمحلا هلو فأرو فطل نكل تاهمألا ءاشحأ قيض عم انكلهأ انتاهما

 لزجأو معنأو هب لضفت ام ىلع ركشلا هلو « ةليزجلا هماعنا ىلعو ةليلجلا هدماحم

 . مركتو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو « دوبعملا سدقملا وهو هركشأو دومحملا وهو هدمحأ

 ضوحلاو دوقعملا ءاوللا بحاص هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو

 ىف رضخا ام هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلصو « دومحملا ماقملاو دوروملا

 مويلا لوه نم ةاجنلا اهب اوجرأ ةالص 7 دوملجو سبايو بطر حبسو دوع ضرألا

 .دوهشملا مظعألا فقوملاو دوعوملا

 دوهش (9 اهئانف ىلعو دوهج اهماطح ىلعو « (7 دودك ىف مكلك سانلا اهيأ
 ةدابعلا نع متلفغو ٠ دوبعملا كلملا مكايندب متيسنو « دوهجمو دودكم اهبلط ىفو

 ىف متيئارتو دوشحلا متدشحو « ىقابلا متيسنو ىنافلا متبلطو دوجسلاو عوكرلاو

 . 27 دوقولا تاذ ران ىف () مكيدرت منهج ىلإو مكيذؤت مكلامعأ

 متلهجو « مكتينما مكترغو مومذم دوشحلاو ايندلا هذه ىطعأ نم متدجو

 ىسعف دوصقملا متيسنو مكاوه ىلع متببكناو « مكبر متيصعو متيدعتو متأطخأو

 هلإ اولماعتو « تائيسلاو بونذلا نع اوعلقتو تاحلاصلا لامعألاب اوردابت نأ لعلو

 )١( ص « (( مجعملا )) . اهرهاظ : ضرألا ميدأ )٠١( .

 )١( عوبطملا نم تبثملاو « “ انياذا ” طوطخملا ىف .

 . )1١7( ص.« (( مجعملا )) . رخص : دوملج ()
 . (555) ص « (( مجعملا )) . بعتو قاهرا : دودك (:4)

 . “ اهيباف ” عوبطملا ىفو « “ اهئانف ” طوطخملاب اذك (5)

 . (151) ص « (( مجعملا )) . مككلهت : مكيدرت (5)
 . “ عوقولا تارداب ىلإو ” طوطخملا ىف (0)



 + لل 2

 « تاجردلا مكل عفريو « تائيطخلا مكنع زواجتيو تالذلا مكل رفغيل تاوامسلا

 مكنرغي الو ىلوملا اوعيطأو ءافطصألا لهأ لامعأ اولمعاف « تاوعدلا مكنم بيجيو

 رشحلاو ثعبلاو ثاريملاو طارصلاو مكرظتني ربقلاو مكحبذي توملاف ايندلا ةايحلا

 زاجو زاف نمم مكاياو هللا انلعج نمحرلا كلملا ىدي نيب فوقولاو ضرعلاو

 . نيمأ ... نيمأ ... زاف رانلا نعو زاح تاريخللو

 هامأ

 هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هللا باتك مكح ىلع كسنلا قيرط كلسا اذهاي

 لاغتشالاو « مارحلا هللا تيب ىلإ جحلاو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقاو ملسو هيلع

 لوبقلا ةعلخ هسبلأ هللا لماع اذإ دبعلا نإف لمعلاو هجوتلاو ةراهطلاو هللا ركذب

 هاشخي ام ةاقوو زعلا فنكىف هاوآو هافكو هاوآو هانهو هاطعأو هاسكأو ىضرلاو

 هيلع درو هيلع ايندلاب لبقأو هانمتي ام هاطعأو

 لضفلا معن ةقاطلا فطل نم هاقسو دوجلا عساوب هرمغو « همرك هيلع غبسأو هقزر

 تاوامسلاو ضرألا ىف ءانثو ةيلاع تاجرد هل ناك ًانسح ًالمع لمع املكف

 . لوبقلا اهترمث ةحلاصلا لامعألا نإف ؛ ةناكمو ةريخذو

 نعو « ىلعلا نع اولفغت الو اودهتجا نيكاسماي ةلفغلا ناوخأ اي ىناوخأ اي

 ًالَمع َلِمَعَو َنَمآَو باَت نَم الإ ل ميسج بطخلاو ميظع رمألا اودقرت ال ىلعلا
 نم لك ام () © ًاميِحر ًاروُفَغ ُهّللا ناكو ِتاَنَسَح مهتائّيس ُهّللا ُلَدَيْب كئلْؤاَف ًاحئاص
 ىدي نيب تفقو اذإف ةمدخلا ءادأ ىردي مدخ نم لك الو «٠ فوقولا ةذل فرعي فقو

 ًاعرضتم ةردقلا تحت انكاس ًالجو افئاخ ابقارم تيملاك فقف العو لج ىرابلا

 ًاريجتسم كبرل ايعاد كدوجس عضوم ىلإ ارظان كفرط فرط ًاعضاو ًالسوتم

 تلهذو تفخو تعضخو تعشخ كالوم كآر اذا لعلف « ًافئاخ ًايكاب ًالصتم

 .باوصلاوه تبثملاو (نينسحملا بحي هللاو) طوطخملاب ءاج دقو . ناقرفلا ةروس ٠١ ةيبآ )1(



 ةئيضملا ةرهوجلا

 . كتالزو كتائيس كنع ىحم كبونذب تفرتعاو

 لمعلاو ملعلاب هايحأ اذإ الإ ةبيط ةايح نوكت ال دبعلا ةايحو « مسقنت ةايحلا مايأف

 ايمأ ناك نإف ءافعو ءافش دجب هللا باتك أرقيو « لصولا ءام ءاملا نم برشيو

 ظعاوملاو ىهنلاو رجزلاو ظعولا نم عمسي امب لمعيو ملعتيو نآرفلا ىلإ عمسيلف

 ىلاعت هللا نإف ؛ ديعولاو دعولاو ديدشتلاو ريذحتلاو فيوختلاو ةيوبنلا رابخألاو

 هل لقع ال نم الإ ريغصو ريبك لك بساحيو ريمطقلاو ليتفلا ىلع دبعلا بساحي

 « ةرخآلا ةريخذ اومنتغاف ءاعفش مهئابأل (') نونوكي كئلؤاف ًالفط تامو كاردإ الو

 الو هلام مكدحأ عفني امف توفلا مكتوفي نأ لبق اودهتجاو « توملا دعب امل اولمعاو

 ىرجي ئش ال ىف نابعت مكف همايها هيقوي الو همالأ نم هيقي الو ء ههاج هنع دري
 2 1 7 95 . 1 8 . .٠

 . هكرتيو حوريو هيلخي ئش ىفو « هل وه الامو بعتلا ىف هليلو هراهن

 كملحو كفطل ضرألاو تاوامسلا رون ايو ضرألاو تاوامسلا لامج ايف

 رح ىناوخا اي ,« كقلخ اهب محرت كتمحرو كفطع ميظعو كدوجو عساولا كمركو

 باذعوأ منهج ىلعردقن فيكف « مغلا قيض الو انم ٌُثحا هعيطتسي ال سمشلا

 فوقوو بعتم رشحو قيضم دحلو قيض ربقب دعو نم لاح فيكف ميلأ

 مكتلأس ىدالوأ لك ايف « ةمايقلا موي ةحيضفو ةينابزو ٠ شقانم باسحو بعصم

 مكالوم اولماعت نأ راونألا ليمجو رارسألا نونكمبو مكديسو مكبرو مكقلاخب

 موي ةمايقلا مويل اولمعتو « مكبر ةعاط ىف اودهتجتو مكئراب ىلإ اوعجرتو

 بلقب ةللا ىَتأ نَم الإ م. نوب الو ٌلاَم ْعَفتي ل َموَيِرف ةمادنلاو ةرسحلا

 . ") 4 تنيملاعلا بَرِل ْساّنلا ُموُقَي ْموَي رإ ميظع موي " 4 ميِلَس

 )١( هتابثا باوصلاو « عفرلا فرح فذحب «“ اونوكي ” طوطخملا ىف .

  (2ءارعشلا ةروس (م848-45) ةيآ .

 نيففطملا ةروس (5) ةيآ (؟) .



 5 ةئيضملا ةرهوجلا

 دالوألا قزري ىلاعت هلل ءاعدلاو ءانثلا دعب ىدالوأ اي مكيلإ ىتيصو هذهو

 ةمدخب ىدالوأ اي مكيلعف « نيزئافلا نم مكلعجيو ايندلا ىف ةحلاصلا لامعألا نسح

 كلملا كلام وه الإ هلإ ال ىذلا نانملا نانحلا نأشلا ميظعو ماركالاو لالجلا ىذ

 هل لدب هحلاصو هيلإ عجرو هل دجسو هدبعو هدحوو هدصق نم نإف ةردقلا ميظعو

 ىف هعديو ناميإلاو لاضفالاو ماركالا فحت هسبلي تانجلا ىف تانسح هتائيس

 () ناوشن ليمث 7 نالمث ناحرف رورسم وهو ليميو « هيتيو رتخبتي نانجلا

 ىلوملا ةرايزو ريمازملاو نآرقلا ةوالتو رايخألا حيبست تامغنب برطي
 . ديجملا

 ةروص هذه () 6 نولِماعلا َلَسعَيلَف اذه لثمل رإ ةماركلا لهأ تامارك هذه
 عاطأو « ىدرلا بقاوع ىشخو ىدتها نم ىدهي ىلاعت هللاو نوصم رسو ةيصو
 قاروألا ىف ام مزالو هللا دبع نبا ملسو هيلع هللا ىلص هتعيرش عبتاو هيبنو هالوم

 هتدابع ضورفو هضورف ضرفلا مزالم ناكو قالخلا نم هبرق ىلع لمعو

 مالسلا دعب مكيلا ىدالوأ اي ىتيصو هذهو قالتلا موي فاخو ىعسو هضورفمو

 . مكيلع

 )١( ص « (( مجعملا )) . ناركس : نالمث )81( .

 )١( ص « (( مجعملا )) . هرمأ لوأ ىف ناركس : ناوشن )1177( .

 ةيأ (؟) ) )51١تافاصلا ةروس .

 را



 ةئيضفلا ةرهوجلا

 نيدلاو ةلملا ناهرب اندبس مالك نم ةثلاثلا ةظعوملا

 هب انعو هنع هللا ىضر ىقوسدلا ميهاربإ ىديس

 اهيف موجنلا لعاجو () بانطأ الو دمع الب ءامسلا ةبق عفار هلل دمحلا : لآسفأ

 رمقلاو سمشلا لعجو « باسحلا ىلع لدت ىرجتو ىرست بكاوكو () ىرارد

 لدت بكاوكلاو ( باوشلاو رجألا ىف ىعس نم () لك امهب ئيضتسيل نيتيآ

 ىف نونلا لعج « باملاو رحبلاو ربلا ىف ىدهو نيطايشلل موجرلاو رفسلا ىلع

 . ءاملا ىلع اهتبثو أبارتو () اداهم ضرألا حطسو ضرألا ىف هرسو ءامسلا
 انامرو ًاديصح ابحو ًاناحيرو هكاوفو ًابانعأو تانجو ًارامثأو ةهكاف اهيف لعجو

 اليخو ًاناصغأو ًاراجشأو ًاضماحو ارمو ًاولحو ًابانعأو ًانوتيزو ًابضقو ًاراهنأو

 . ابابسأو امشحو

 نيبحملاو نيبلاطلا نيركاشلا ركش هركشأ نيدماحلاو دمحلا دمح هدمحأ

 هدبع دمحم نأ دهشأ ء هل كرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو « نيبغارلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص نيرخآلاو نيلوألا ديس هلوسرو

 مأ مكالوأ متيسنأ مكبولق نيلي ظعولا الو مكنم ذخأت ام ظعوملل ام سانلا اهيأ

 مكاوثم نيأ ىلإو مكعجرم نورظنت اموأ ؟ مكتينما مكترغ مأ مكارخا نع متيهل

 فلعلا فارخو ءانفلا شابكو نيكسلا منغو حبذلل متنأ امنإ مكحبذي ىذلا نمو مكنكسو

 )١( ص « (( مجعملا )) . امهوحنو قدارسلاو ءابخلا اهب دشي لابح : بانطأ )955"( .

 ىرد عمج : ىرارد (؟) ٠ مجعملا )) . ءوضولا الذلتملا وهو (( ٠ (؟25) ص .
 عوبطملا نم تبثملاو « " ىعس نم ىعس امهب ىنم رتسيل ” طوطخملا ىف (؟) .

 باوثلل ” طوطخملا ىف (؛) “ .

 . (517) ص « (( مجعملا )) . ةيوتسم ةضفخنم : ًاداهم (5)
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 دحت مكل نيكسلاو )7 مرضا دق مكخبط دقوموأ () جهري رانلاب مكاوش رونت نيمكو

 مكرباكأو مكسؤر نم نوحبذت مكل ام « موي لك ىف نودجوت متناو ٠« برجتو
 نيكسب هحبذيو هرظتني توملا ناك نمل امف « مكناوسنو مكبابشو مكخويشو مكلافطأو

 نمو هقيض ىلإ هتعس نمو هدحل ىلإ هميعن نمو هربق ىلإ هرصق نم هلقنيو توملا

 هيهنو هرمأو هلجرو هايخو هبابش مسحو ههجو () ءانس دعب هقيض ىلإ هعاستا

 برضلاو نعطلاو ليللاو راهنلا هيعسو ليخلا هبوكرو همربو هدقعو هلجرو هرجزو

 للحلاو ىلحلاو ( لوخلاو بهاوملاو معنلاو مشحلاو نينبلاو لايعلاو لاملاو
 روصقلاو فرخزلاو رودلاو شرفلاو لالزلا ىفاصلا ءاملاو ىزلاو ةيهافرلاو
 ميعنلا ةمعنلاو تاعونملاو رامثألاو هكاوفلاو ١ تامومشملاو رويطلاو () روبحلاو

 قزميو ٠ بارتو رفح ىف مكعديو مكبتارم نع مكحرطيو مكمحري ال نم مكذخأي

 جارس أفطيو مكتراضن حورتو « مكمظعو مكباصعأ دودلا تتفيو مكئاضعأ ءالبلا

 . بارتلاو دودلا هشرفاربق نودجتو مكرودرمق فسخيو مكهوجو
 ًاباعصو ابارت ندجتل ؟ نيللاو ريرحلا نيأو ؟ بيطلاو ميسنلا نيأ معنم اي

 ًاءوس كلمع ناك اذإ كشحوتو كبرضت كدحل ىف اهدجت كلامعاو اراهتناو ًاباسحو

 كلمع قلخي ىلاعت هللا نإف . كعزفيل كيتأي نم جحبقا امو « كتفيج نتنأ امف
 بتر نع طحم لوأ اذه كعزفيل

 )١( ربغت : ةلمهملا ءارلاب “ جهرت ”” « ةمجعملا ىازلاب “ جهزت ” طوطخملا ىف .

 )) ص « (( مجعملا )١75( .
 . )58١( ص « (( مجعملا )) . لعتشاو دقوأ : مرضأ (؟)

 . (؟75) ص.« (( مجعملا )) . ءوض : ءانس (؟)

 . اهب نودهعتملاو « هتحلصم ىلع نومئاقلا مدخلا : لوخلا (4)
 . (5١؟١) ص « (( مجعملا )) . رورسلا : روبحلا (5)

 . ةبيطلا حئاورلاك مشت ىتلا ءايشألا : تامومشملا (1)

 سل ية ا 5

 يو ب يب ين سا ساس

 هللا ناف ؛ هالوم

 ب ةمعنو ةكربو

 : ةبوت بت كيلع
 ؛مأ كربق لزنتو

 - بات دبعلا هيلإ

 ىلإ اوُبوُتق رف
 اك ملسو هيلع

 طوطخملا ىف )١(
 هدم : ًاخمضم (1)

 كرمع تردو (5)

 .طوطخملا ىف (4)

 طوطخملا ىف ()
 وس (؟١5) ةيآ (1)

 هيل تق مل (9)
 رم نيعبس نم



 18 مسلس ةئيضملا ةرموجلا

 كئاطغ ناكو بارتلاب كئاطغ دعب كاطغو ؛ برت ىف (' كاراوو
 . اربنعمو (') اخمضم

 لبح ىوطت تنأو دحاو مكيلع لكلا اليلقوأ اريثك تشع نإ هللاو مدآ نبا اي
 ام ىرتا مايألا نم تيوط املك كلجا دافن ىط ىف لجعتست تنأو كديب كرمع

 لامعألا ىلع مأ ةروربملا لامعألا ىلع كتايوط توطنا له كتيوط ىلع تيوط
 تنأف « ريخلا ىلإ نيقباسلا نم نوكت نأ لعل كلجا كتاف اذإف !؟ ةروكنملا ةروهشملا

 ىلإ عجرو بات نإ الإ هنم مقتني نأ دبال هاصع نم نأ مكح كلملاف فيعض فعضأ

 ريخ لك نمو هيلويو هيوؤي هبانج تحتو هينديو هبرقيو هبحي هللا ناف « هالوم

 هللابف تبت ام نآلا ىلإ تنأو )7 تردو دق اذه اي تنك ناف « هيطعي ةمعنو ةكربو

 كتئيطخ كنع دعابيو ٠ كتلز ىحمت نأ لعل « حيحص بلقب ةحوصن ةبوت بت كيلع
 بات اذإ ىلاعت هللا ناف كيلع() ايضار كبر ىقلتو « ( انومأم انمآ كربق لزنتو

 . هلامعأ هنم لبقتو « هلبقو هيلع بات دبعلا هيلإ

 مدقتيلف هتبوت ققح مكنم ناك نمف مكل حوصن انأ ىمالك عمس نم عيمج ايف

 هللا ىلص ىبنلا نإ ١ 6 َنوُحِلفَت مكلعَل نوئيؤُملا ِهْيَأ ًاعيمج هّللا ىلإ اوُبوُتَف رآ
 ىدلو ناك اذاف )7 ةرم نيعبسو نينثا ةليللاو مويلا ىف بوتي ناك ملسو هيلع

 )١( كادوو ” عوبطملا ىفو « “ كادادو ”” طوطخملا ىف “ «٠ باوصلا وه تبثملاو .

 )١( ص « (( مجعملا )) . بيطلاب ًانوهدم : اخمضم )85"( .

 . كلاهملا ىف هتعيض : كرمع تردو (؟)

 . باوصلا وه تبثملاو « “ نومأم نمآ ” طوطخملا ىف (4)
 . باوصلا وه تبثملاو « “ ضار ” طوطخملا ىف (5)

 . رونلا ةروس )١( ةيآ (1)

 رثكأ ” : ظفلبو « “ ةرم نيعبس ”” : ظفلب درو نكلو ء هصوصخب ظفللا اذهب هيلع فقأ مل (0)

 . ©“ ةرم ةئثم ”” : ظفلبو , "“ ةرم نيعبس نم
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 دلواي ذتنيحف ء ايعادو ةمحر هللا هلعج اذكه ًالماع ًادجم ًاممصم

 مهرمأتو مهالوم ةعاط ىلإ مهوعدتو سانلا بوتت نوكت لالحلا

 ناف كديرم حلفي ام ًادهتجم نوكتو « (7 مهرذنتو مهرذحتو ٠ مهاهنتو

 نكف هبوتي نمم ىبري ام ردق ىلع ديرملاو « ماق تمق ناو مان تمن

 نيذلا كآر اذإو ء؛ لمعلاب رمأتو كسفنب لمعت () ةحلاصلا لامعألاب ًارمآ

 ناو ؛ ةظعوملا مهيف تلمعو ء اوعمسو اولمع ًالماع لمعلاب مهرمأت
 ناف « موصيو موقيو هسفن اذه لدعي اولاق لمعلاب مهرمأتف ًالاطب لاطب اي تنك
 لامعألا نإف « اهنوري 7 ىتلا كلامعأ مهتظعو مهظعت ملو ًالامع تنك
 هتظعوو « لمعلا ةمادتسإ ةدئاف كيلع تعمتجا اذإف « لاوقألا نم ةظعوم مظعأ

 مهبوتت الو سانلا ظعت ال كيلع هللاب كتلأس ًالامع نكت مل نإو « دحاو لك كباجأ
 ىتح رئارحلا نيلدعت ال : هبرض ًالثم لوقي مهضعب نإف « اوعجريو كيلع اوكحضيف
 تركذ امك نك ىبلق دلو ايف . سانلل ءاود فصت ةلولعملا ىلع حبقي نهلثم ىنوكت
 : كل لوقأو « ركنملا نع هنإو فورعملاب رمأو كل

 « لئاسلا بجأو ؛ ريسعلا لهسو ؛ رضلا فشكاو « رشلا عفدا تعطتسا نإ

 ةدعاسملاو « مهنع ديلا فكو ؛ سانلا لكل ابحم نكو ؛ ىلاعت هللا ىلإ قلخلا اوعداو

 .نيعمجأ مكل ءاعدلا دعب مكل ىتيصو هذهو « ريخلل مازتلالاو ةعاطلا ىلع مهل

 )١( عوبطملا نم تبثملاو « “ مهمظنتومهدجتو ” طوطخملا ىف .

 )١( عوبطملا نم اهانتبثأو « طوطخملا نم ةطقاس « ةحلاصلا ” ةملك .

 عوبطملا نم تبثملاو « ' ىذلا ” طوطخملا ىف (؟) .

 انيضفلا ةرهوجلا

 ذآ لصف ]'
 ١ مالك نم

 قوسدلا

 ةتاكرب

 هماخك

 ! دمحلا : لاق

 نأو عفر ءامسلاو

 ألا ىف حاورألاو

 ,عمسأو « عمسلا

 ةب ناسللا قطناو

 احو ىلع لدتسيل
 هتيانع مهتدم دق

 ب « ميركلا بانج

 مز مهيلع طحوأ

 دؤر ىلع لابجلا
 و ةبحملا ةقيقح

 دره الف مهبوبحم

 تعطق ؛ مهبوبحم

 د لب ؛« ىداني الو

 ءسو ”: ةملك )١(

 عوبطملا ىف (؟)
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 بلاطلا كولس تاراشإو ةظعومو ةبصو ىلع لمتشب رخآ لصف

 ميهاربإ ىديس نيدلاو ةلملا ناهرب ذاتسألا ىدبس مالك نم

 نم نيملسملا ىلعو انبلع داعأو هحور هللا سدق .ىقوسدلا

 انمهف مهلا , هيلع هب مت ىذلا همالك تاكربو هتاكرب

 ( 9 همايأ تدعسو , دعس همالك مهف نم نإف همالك

 ضرألا حطسو « مدعلا نم اهقلخو ٠ عدتباو ءايشألا عرتخا ىذلا هلل دمحلا : لاق

 حابشألا روصو عنصو !'' راهنلاو بارتلاو ءاملا نم قلخلا أشنأو عفر ءامسلاو

 عضومل ناذاآلا لعجو نينيعو آمفو ًاناذآ اهل قشو عدوأو ماسجألا ىف حاورألاو

 : عمتلي رونو لامحلاو ءاهبلاب هنيزو « هجولا رودو « عمسأ نم عمسأو « عمسلا
 كلذ لك عمسي مالكو معنو ال ىف باوجلا درو« مالكلا ةحاصفب ناسللا قطناو

 لوبقلا ناديم ىف نافرعلا لهأف « عفرألا دحاولا هللا وه هنإف « هتينادحو ىلع لدتسيل
 تحت نيلياصتم نيعضاوتم عرولا مهفاصوأ ضعب نم داعو « هتيانع مهتدم دق

 ناحتما مهب رموأ لاح مهب لح املكو « عسوألا ناكملا نودصقي « ميركلا بانج

 تحرطول ؛ عزج كلذب مهذخأي الو مهيلع ىرج امب اوذذلت نامز مهيلع طحوأ

 اوفرع ؛ عله كلذ ةدش نم كلذب مهذخأي الو مهيلع هلك ءالبلاو مهسؤر ىلع لابجلا
 ةبحم نم اودهاش امب اوذذلتو ةبحملاو ةبحلا ىنعم نع مهل فشكو ةبحملا ةقيقح

 نع نوعجري امف مهتديق اهدويقو مهتلغ ةبحملا لالغ عزفالو بره الف مهبوبحم

 . حيصي الو اوكشي الو حيبي ال نا رومأمف عطق ةبحملا فويس مهتعطق « مهبوبحم

 هيلع تفدارتو هلاح هيلع بلغ نم مهنمو « عطق هناسل تمصلاب لب « ىداني الو

 )١( عوبطملا نم اهانتبثأو « طوطخملا نم ةطقاس “ همايإ تدعسو ” : ةملك .

 )١( عنصامب اهفلأو ” عوبطملا ىف “ .
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 . عطق هبلقلو « ') هرامطأ قزمو قزمت نم مهنمو ٠ عرصناو بلجو حاصف هلاوحأ

 ليوعلاو ءاكبلاب هلاح رهظا « (" ' عمدي هيدخ ىلع هعمدف « كتهناو كتهت نم مهنمو

 رارق ال 7 عمهت عمادملا ضيف نم نامألاو بيذملا لوحنلاو بيحنلاو () دجولاو

 املكف « عجضم الو ةحار الو ماعط الو مانم ال ٠ ناوشن قلعتم الو ناهلو بحمل

 « سايإلاو ديدشتلا مهيلع ددشو «٠ عزجلاو مهفوخ مهقاسو مهبرل مهبح مهنم نكمت

 ءاجرلاو ءافصلا ميسنف « ىقب نم (7 ىقبو مهنم تام نم تامف معطم اودجي ملو

 فوخلا دشأ هللا نم فاخ وأ هللا بحب ركس نمو عمست مهبولق رس نطاوب نم

 . عطقتو ('7 قزمت

 نطاب ىف هراونأ فيك « كزع كلف ىف كدعس رمق كبلق نيعب ىدلو اي رظنا
 ضيفلا ضيف ضاف ضيفلا نم ضيفملا دنعف « علط كلاصتا هجو ىلع ؟ كرس

 اوفرشو علخلاو لوبقلا هيلع لمكو « فوخلا نم ضابقنا طاسب طسبف « ضئافلا
 ؛ عطقني ال فرشم ىقاب فرشب لب فرشلا بسنب ال ٠ فرشألا فرشلا فيرشتب

 لوه نم ملس نم الإ دادجألاو ءابألا رخفب ال هالوم فرشي ناك نم فيرشلا نإف

 قباسو راتسلا ميركلا ءاطعو « رافغلا ليلجلا ىوقت مهتعلخ زارط « علطملا
 نأل عضويو دلوي دولوم لبقو « مدآ قلخ لبق قبسلا قبسل قباسلا ىف قباسلا
 « ةقباسلا ىف ةبقاعلاو ةمتاخلا لعجو « نانتمالاو ةنجلا اهزارطو نامألاب تاقباسلا

 عمج : رامطألاو . عوبطملا نم تبثملاو « ةمجعملا داضلاب ““ هرامضأ ” طوطخملا ىف )١(

 . (5985) ص « (( مجعملا )) . ىلابلا قلخلا بوثلاوهو «. رئمطلا

 ١( ص « (( مجعملا )) . ليسي : عمدي )555( .

 ا نس( يسسا) ن احلا جيلا(
 . (1951) ص « (( مجعملا )) . عمهت (4
 . قايسلل ىضتقملا وهو « عوبطملا نم تبثملاو « ”* ىتأ ” طوطخملا ىف و (5
 . عوبطملا نم اهانتبثأو ٠« طوطخملا نم ةطقاس “* قزمت ”” ةملك (*

) 
) 
) 
! 
) 

 نيضفلا ةرهوجلا

 رم هل قبس نمو

 اخ مهلعج

 ءل ةمحر مهلعج

 هخ نم هكلس امل

 دهشأو ء عجرو

 دمحم نأ دهشأو

 بأو « ةعيرشب

 ا رونألا شرعلا

 رانلا اهيأ

 انلل هتلماعم امف

 د « عمسي هباتكل

  هبارتلو هاوسو

 ىف طرف اذإف
 ءاكبلاف ء عجرو

 . أو عضاوتلاو

 بن دقتعاو رقاو

 ذيب ايقن اصيمق

 7 الإ ةلاطبلا

 ةرلاو قيفصلاب

 نشخلا قولدلاو

 طوطخملا ىف )١(

 عوبطملا ىف )١(



 ا" د ! ب ةئيغملا ةرعوبلا

 . عزفي الو فاخي ال ءاطع همرك نم هل قبس نمو

 نم ناحبسف « هبرقتو هبرق مهسناو « هتمحر للح مهاسكو هتصاخ مهلعج

 مهكولسو « هتبحم ىلع مهنيطوتب مهيلع نمو « هدالب ىف ةكربو هدابعل ةمحر مهلعج

 باتو هيلإ لبقأ نم ىلع فطعيو « هدصق نع دري ال ام هتيصوصخ نم هكلس امل
 « عنمألا عفرألا مظعألا دحاولا هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو « عجرو

 اناتا عفرألا أوضألاو عبشألا ملعلاو عسوألا رحبلا هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو

 مادام ملسو هيلع هللا ىلص عرشو « اهدعاوق دعقو ٠ اهانب سسأو « ةعيرشب

 . عطسألا رونألا شرعلا

 هالوم عطق نم (') عفتري لمع الو عفري هل ءاعد ال هللا فلاخ نم سانلا اهيأ

 الو ظفحي هللا دوهعل الو هللا قوقحب ىفي ال دبعلا نا « عفنت سانلل هتلماعم امف

 ْئش ال وهو « هأرب نمو ءاملا ةفطن نم هاوس نم ىصاعملاب لماعي « عمسي هباتكل

 عطقي هبرلو « هاضري ال امب هالوم زرابي نأ فاخي الفأ عمج هنأشو هبارتلو هاوسو

 بات نم الإ هللاو رسخ فلاخم هل وهو هأشنأو هقزرو هقلخ نم قوقح ىف طرف اذإف

 نيبرقملل للذتلاو « نييعادلل دصقلاو نيبلاطلل عرضتلاو « نيبنذملل ءاكبلاف « عجرو

 ركتفاو ارهجو ةفيخ كباف عسوألا ءاطعلاو ممهلا ىلوأ نيبحملل لملمتلاو عضاوتلاو

 ةبوتلا بوث نم سبلاو « عنمي امهل عنام ال 7 ًاصلاخ ًاصلخ ةين دقتعاو رقاو
 بوث ام « عظف ال ردك هيف ال رون نم ًاروصقم ىفصم ًايفاص ضيبأ ًايقن ًاصيمق

 الو نشخلاب وه ام بوثلاو باوتلا ىدي نيب هب فقت ابوث سبلاف « دوسأ الإ ةلاطبلا
 قدحب قوقدملا قورملا كنسح بوش امنا « ىزلا لقت نخثب الو قيقرلاو قيفصلاب
 فوصلا سابلو فيللا لقث امنإ « كلمع اهدوجو عم اهعفري عفر عم قئاقدلاو ةقيقدلا

 . عطق ايندلا ةنيزلو هسفن دهاج نم سابل كلذ نإ لهولاو نشخلا قولدلاو

 )١( باوصلا وه تبثملاو « “ عفرتي ” طوطخملا ىف .

 )١( ملعأ هللا « باوصلا ىلإ برقأ وهو « “ صلخم صلاخ ” عوبطملا ىف .
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 مجللاو عوجلا عم ىدتقملل تادعاسملاو ءىدتبملل تادهاجملا لوأ ىه مث

 توقلا الو ةغلبلا ةدايز ىف ركفت الو عمس هب اذإ هب فرع دلب نع جرخيو موصلاو

 عرزل الو توبنم الو بهذ الو ةضف الو سوبلم ىلع تبثت الو امهرد لمحت الو

 عيمج مهل اوعمتجاو « مهب هللا فطل ةفاطل نيب روكذملا قيرط امنإو عرز

 ءاملا درابو بايثلا قيقرو بلقلا ىف لكلا دوعيف عجري مهنطاب ىلإو مهدصاقم

 مهل عجريو « دقوتو مرضتف رانلا ىلع عضوي ءاملا نأل ؛ عجويو ىذؤي مهبولقل

 قيفص قيقد فيطلب عقو قيفصلا نأل ؛ قيقرلا عيفر لمح نوقيطي ال ىتح قيرح

 وهو كلذ نم قرأ ىلع تعقو هتقدو بوثلا نيلو هتقرو ءاملا لسالس ('! تءاج

 ىلع ركني الو لاح دحأ لكلو « عفرأو بوثلا نم قدأ ًأرس عودوملا قيقرلا بلقلا
 2« سبلي بوث ىأ ىلع الو ٠ ناك هلاح ىا ىلع الو هماعط الو هسابل الو هلاح ريقف

 . ٍدحأ ىلع راكنا الو

 (") نيحئاس مهيف نإف هيف وه امو هلكأو هسابلو هلاح دحأ لكل ىدالوا اوفرعاو

 مهيفو نيحبسم مهيفو نيدجاس مهيفو نيدماح مهيفو نيدباع مهيفو () نيبئات مهيفو

 . دحأ مهيلع ركني ال نأ نوبحي « نيئدتبم ءارقف مهيفو نيققحم مهيفو نيرفغتسم

 مهدرطيراكنالاو مهقلاخ باب نع مهعاطقنا ببس نوكت ةشحولا نإف ؛ مهشحوي الو
 صاخو صاخلا امنا « مهلاح جارختسا ىلع هلاح مهنم دحاو لكلا ملسي (©7 نكل

 لهأو فيلخلاو عرولاو دهازلاو للدملاو بيبحلاو برقملاو صاوخلاو صاخلا

 الف « ماقم هل دحأ لك تاماقملا

 )١( تاج ” طوطخملا ىف “ «١ لمعتسملا حيصفلا وه تبثملاو .

 )١( فورعم حضاو وهو « باوصلا وه تبثملاو « “ نوحئاس ” طوطخملا ىف .

 بصنلاب هلك هدعب ىذلا عمجلا اذكو « باوصلا وه تبثملاو « *“ نوبئات ” طوخطخملا ىف (؟)

 .٠ فورعملا حيحصلا وهو

 . باوصلا وه تبثملاو « ““ نكال ” طوطخملا ىف (:)

 نيضفلا ةرهوجلا

 : ىلع دحأ ركني

 فيعضو ىوقو

 ردقي ام ىوقلاو

 جرد ىلإ ةجرد

 زسحأ نم عفنيو
 : هورذحأ مكدحأ

 مكتيصو مكيلع

 نوجرخت فيكو

 طوطخملا ىف )١(
 طوطخملا ىف )١(



 اي اا يب ةئيضملا ةرهوجلا

 ىعاسو ىداعو ىشامو ىدتعمو سرفو سرافو قرب مت نإف « ريقف ىلع دحأ ركني

 ضعبلاب ضعبلا هللا 7 محريو هبشتمو هبشو ملعتمو ملاعو أدتبمو فيعضو ىوقو

 نم نوقرتي ءارقفلاف « قيرط دحأ لكل نكل , فيعضلا عم ىشمي ردقي ام ىوقلاو

 نيئدتبملاو نيدتهملا قيرط هذهو مهلاوحأ ردق ىلع نوركشي لكلاو ةجرد ىلإ ةجرد

 مهعفني ىلاعت هللاو نيلصاولاو نيبحملاو نيحلاصلاو نيققحملاو نيلصاولاو نيهتنملا

 هجو ىف ريقفلا () كحض اذإف فيس مهو ثيغ ءارقفلا « مهب نظلا نسحأ نم عفنيو
 هللا قحب ىدالوأ ايف « ىنأتلا نسحو بدألاب الإ مهوطلاخت الو « هورذحا مكدحأ

 مهيلع نولخدت فيكو ؛مهقالخألو مهل ةرادملاو ءارقفلل ماركالاب مكتيصو مكيلع

 . مهليبس ىلإ اليبس نودجت فيكو نوجرخت فيكو

 )١( باوصلا وه تبثملاو . ““ اومحريو ” طوطخملا ىف .

 )١؟( ةعراضملا فرح فذح باوصلاو « ”“* كحضا ” طوطخملا ىف .



 إو ممسسسسس ل ةنيشفلا ةرشفجلا

 رارسأ تايفخ لئالد ىلع لمتشي هنع هللا ىضو همالك نم رخآ لصف
 رون ةكربب عيمجلا نأ ةراشإلاو هتاقولخم ضعب ىف ىلاعت هللا
 ةيصوو ةظعوم ىلع لمتشيو . ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلإ انتدوقو انخيشو انالومو انديس عباتت مالك وهو ةركذتو

 ىضر ىقوسدلا ميهاربإ '' ىديس نيدلاو ةلملا ناجرب ىلاعت هللا
 هب انعو هنع هللا

 دمصلا دحاولا () بآلاو ()7 ديصحلا جرخمو بحلاو رونلا قلاف هلل دمحلا

 ام ابكسنمو ًايراج ضرألا ىف ًابصنمو ًالهنم ءامسلا نم ءاملا لعج ىذلا برلا
 لعجو « بحلا فيطل نم راجشألا جرخا ؛ بحأ هلو هبلطو هلماع نم دعسأ

 عاونأو بهذلاو قلخلا اهنم قلخ ءادوس ضرألاو بارتلا نم لكلف فيللاب شاعمل

 ارردو رهاوج راحبلا رعق ىف لعجو « ًاراحبو اراهنأ اهيف قفد (7 بصقلاو درمزلا

 ءاملا نم لعجو « ءاضيب ةضفو « اراجشأو ًاماسجأ ءاملا نم قلخو

 عرعرو () نايقعو )7 زوريف نم اراجحأو نداعم قلخو « اناجرمو اؤلؤل

 )١( باوصلا وه تبثملاو « ءايلا فذحب « “ ديس ” طوطخملا ىف .

 7؟8/ 5 (( ريثك نبا )) . هراخداو هبحل داري ىذلا عرزلا وه : ديصحلا (؟) .

 ) )5(ريثك نبا) سانلا هلكأي الو باودلا هلكأي امم ضرألا تتبنأ ام:سابع نا لاق :بآلا 5/4 5٠.

 ) )4بصقلا
 ) )5ىلإ ليمأ وه وأ « ءامسلا نولك قرزألا هنولب فورعم فافش ريغ ميرك رجح : : زوريف

 ةرضخلا ٠ ص « (( مجعملا )) . هب ىلحتي )485( .

 ) )1صوصنفلا اهنم لمعي ةميركراجحأ : نايقع ٠ طسوتملار حبلا لحاوسو نميلاب نوكت .

 )) مجعملا (( «٠ ص )478( .

 ةيضحلا ةرهوجلا

 رمو 0 سامو

 مسلاو ضرألاو

 لا بحاص دحألا

 او هناحبس أشنأو

 نأ دهشأو

 ب هلوسرو هدبع

 ءارسو هنذإب هللا

 دباعملاو بلقلا

 رمقلاو سمشلاو

 امسلاو ضرألاو

 | هتكرب تكسمف

 زرلاو ٠ هتاكربب

 | عفنل هب اوقلخي

 ىلع (') انوعو

 اندعم و « ةبحملا

 اليبسو « ةيادهلل
 -رفو ؛ ةريصبلا

 ,« قدصلا ىلإ
 يبلاطلل ةيوقتو

 طوطخملا ىف )١(

  عوبطملا ىف (؟)
 طوطخملا ىف (*)

 )4 هيلع ” ةملك (



 ا ةئيضفلا ةرهوجلا

 ماوهلاو ءاوهلاو ءاملا نم اهقلخ أشنأو ام عنص عئادب عيمج نمو () سامو

 دحاولا ةينادحو ىلع هب لدتسي كلذ لك بارشلاو ماعطلاو قلخلاو ءامسلاو ضرألاو

 أربو ىوسف قلخ ىذلا ىنسحلا ءامسألاو العلاو دمحلاو ءانثلاو دجملا بحاص دحألا

 . اريبك اولع ىلاعتو هناحبس أشنأو

 ادمحم نأ دهشأو اريبكتو ًاليلهت هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 ىلإ ًايعادو « اروبحو ًاريخو ًارورسو ًاريذنو ًاريشب هقلخل هللا هثعب هلوسرو هدبع

 ناوكأو ناوكألا ناوكأ تران هرمق رونبف اريبعو اسمشو ًارينم ًاجارسو هنذإب هللا
 نكامألا نكامأ تءاضأ امك صالخألا عاقب تءاضأ هسمشبو دباعملاو بلقلا

 وندلاو وجلاو رهوجلاو ردلاو رشبلاو ءاملاو رهزلاو مجنلاو رمقلاو سمشلاو

 ةكرب هتاكرب نمو ارون هرون نم اوبسك دق لكلاو قزرلاو قفألاو ءامسلاو ضرألاو

 ولحي ءاملاو « هادغم ىف مجنلاو هارسم ىف رمقلاو اهالع ىف سمشلا هتكرب تكسمف

 عفنو ملع ةكرب مهثروأو 7 مهثروو اقلخ قلخ « هتاببست نم ردي قزرلاو « هتاكربب

 . ربلا لهأل ربو « قدصلا لهأل ةيوقتو قزرلا ةكرب نوكيو قلخلا عفنل هب اوقلخي

 ىلإ الاصتإو « ةفرعملا ىلإ ةلصو ةمدخلا ىلإ ًاليبسو ةعاطلا ىلع () ًانوعو
 البسو « ةنملل اناكمو ٠ ةمعنلل الحمو ةمحرلل ًانكسمو ةيبرتلل اندعمو « ةبحملا

 لهأل انيعو « ةمدخلا لهأ ىلع ًانوعو « ةدابعلا ىلع ةوقو ةاجنلل ًاليبسو « ةيادهلل
 اجهنمو « قحلا ىلإ اقيرطو ةقيرطلا لهأل ًاقيقحتو « ةقيقحلا لهأل ًاجرفو : ةريصبلا
 ىقتلا ىلوأل انيعمو ؛ ىهنلا ىلوأل ةظعو « ءاقترإلا ىلإ ًاملسو « قدصلا ىلإ

 ىلعو ( هيلع هللا ىلص نيملاعلل ادضعو « ىدهلا ىلوأل اليبسو نيبلاطلل ةيوقتو

 )١( باوصلا وه تيثملاو « ؟* شامو ” طوطخملا ىف .

 . «“ مهقزرو ” عوبطملا ىف (؟)

 . “ انعو ” طوطخملا ىف (؟)
 . حضاو وهو « اهيضتقي قايسلاو ؛٠ طوطخملا نم ةطقاس « هيلع ”” ةملك (4)



 ول سس ةيضملا ةرهوجلا

 . نيعمجأ هباحصأ ىلعو نيرهاطلا نيبيطلا هلآ

 .كدهدس د ددنلعمعبو

 هذهل رقوتساو رقتسا نمو ىدرت فوخلابو دهجلا صيمق سبل نم نإف
 ةخرص لبق لجألا مانتغإو ؛ تئافلا كاردتساو ؛« لهملا مانغتساو ةصرفلا

 مدنلا لبق « لصفلل فقوملاو رشحلاو رشنلا لبق ؛ قلخلا ثعب لبق .؛ قعصلا

 ةصرف الو المع الو ًارانيد الو امهرد دجي الأ لبق « ةقافلاو (') ةقاحلاو « رصحلاو

 الو اهيف امو ايندلاب رتغت الو رابجلا كلملا ىلع كمودقل اذه اي أيهتف « ًاراثيإ الو
 نمل ليولاف اهرهظ ىلع ام دحأ الو ةراكم ةناوخ راد ىه اهنإف ؛ اهيلع الو اهلهأ
 ةماقإ ال راد هذه اهرورسب هالوم ىسنوأ « اهيف امل نكر وأ ءاهرورغب رتغا

 نم عقوت ةيهال ةلجاعو ةيناف الإ ىه ام راد هذه « اهيف نكسالراد هذه اهيف

 . ةيماح ران ىف كسم

 هوأر امع كل فشك وأ ءايلوألاو ءاحلصلاو ءادعسلا هآر ام تيأر ول اذه ايف

 نع مهل فشكو ضماوغلا نئازخ ىلع مهعلطأ امل ميظعلا برلا ءاطع زونك نم
 رمآلا رمألا مهاتآو هانغو هاياطع نم افحت مهيلع ضرعأو بئاجعلا بئاجع ىناعم

 أكلمو « ميعنو ةرظنو اهب نومعنتت ةدلخم ةمعنو اهنودجت ةيقاب اندنع ةفحت مكل نا

 : ةيدر اءاوهأ اوكرتو « هيند أنيد اوضفرن ميلعلا راوج ىف ًاميدم اريخو ٠ اميقم

 ايندلا ىف مهف « مهالوم برق بلط ىضر ىف مهئانفو مهلتقو مهكاله مهيلع ناهو

 هّللاب مُكَنرْعَي ًالواَيندلا ٌةاَيَحلا مُكَنرْغَت ًالَف 9 ءةرخآلا ىقاب اوأر دقو
 . 7 © ٌنوُرَغلا

 لام ال « ريقف نالجخ هبر ىلع مدقي ىتح هلامعأ ىف طرف نم ةرسح دشأ امو

 )١( ريثك نبا )). ديعولاو دعولا ققحتي اهيف نأل ؛ ةمايقلا موي ءامسأ نم : ةقاحلا (( + / 54١ .

 )١( رطاف ةروس (0) ةيآ .

 انيضملا ةرهوجلا

 ؛ لامج الو هل

 )يلق اًيندلا ٌعاتَم

 ال نإف « ةرخآلا

 /| شيع الو هللا

 ؛ ىلاعت هللا كلم

 ,قبي ةيقاب ةرخآلا
 ةداعسو ةرضحب

 كلاهم نم ةمايقلا

 ويرط هذه

 صولا معط قاذ

 بقلا رونب سنأتو

 ١ نإف ٠ فرشلاو

 تسأ ىنإف
 اللا باتك ىلع

 كزلا ءاتيإو

 )١( عوبطملا ىف ”
 روس (7) ةيآ (؟)

 )©( وس (19) ةيآ
 ) )4طوطخملا ىف '
 )( طوطخملا ىف '
 ) )1طوطخملا ىف '
 )( طوطخملا ىف '



 88 سس ل ةئيضملا ةرفوجلا

 لق ٍر : ىلاعت هللا لاق () ةرخآلا لام ىنعي ؛ لاخ الو دج الو ؛ لامج الو هل

 ةراجت ىنعي "7 6 روُبَت نل ةَراِجِي رإ : لئاق نم زع لاقو 7 4 ليف اَينّدلا ْعاَتَم
 ةعاط ىف ءانفلا ىف ىنف نم الإ ءاقب الو « لامعألا لام الإ لام ال نإف « ةرخآلا

 الإ كلم الو هللا هجو ىلإ رظنلا ىلإ الإ ميعن الو ةرخآلا شيع الإ شيع الو هللا

 ىف ًادغ هللا هعفر نم الإ ةعفر الو هللا ءاضر علخ الإ سابل الو « ىلاعت هللا كلم

 عتمت لعل اركاش اعرو اعئاط نكو 7 ع ىمالك عمس نم ايف اهب ىقبي ةيقاب ةرخآلا
 موي ىجن كلذ ناك نإف « برقلا ناكم ىف ةيدبأ ةعفرو ةناكم ولعو ةداعسو ةرضحب

 . كلاهملا نم ملسو كلاهم نم ةمايقلا

 نمف ٠ تاراشالاو تاريخلا تاعونتمو تالالدلاو لبسلا باحصأ قيرط هذه

 « برقلا نطاوب نكامأ عالطالا 7 ىنيعب رصبأو بحلا برشو لصولا معط قاذ

 لابقالاو ةجهبلا للح ىسكو ء اران روطلا بناج نم سنآ نم سبقلا رونب سنأتو

 : لوقأ كلذ دنعف كيلعو كل حتف كل لوقأ امك اذه اي تنك نإف « فرشلاو

 (9 ةفيفعلا ةفيظنلا ةقرخلا () سبلي دلولا نأ ىف ىلاعت هللا ترختسا ىنإف

 ةالصلا ماقإو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنسو هللا باتك ىلع

 دالجلاو دكلاو داهجلاو مارحلا هللا تيب ىلإ جحلاو ةاكزلا ءاتيإو

 . باوصلا وهو « «““ ةرخآلا ىف هنع ىنغي ” عوبطملا ىف )١(

 . عاسنلا ةروس 082 ةيآ )1

 . رطاف ةروس 455) ةيآ (؟)

 . باوصلا وه تبثملاو « هرخآ ىف ءايلاو هلوأ ىف ةزمهلاب ““ ىعأ ”” طوطخملا ىف (:)

 . باوصلا وه تبثملاو « ©“ ىنعي ” طوطخملا ىف (©)

 . باوصلا وهو “ سبلي ” عوبطملا ىفو « سبل ” طوطخملا ىف (1)
 . باوصلا وه هانتبثأامو « ©“ ةفيفتلا ”” طوطخملا ىف (0)



 ةئيضفأ ا ةرهوجلا
 مو

 هللا ىلع لابقالاو ناسحإلاو ('7 تاروربملا لاوقألاو « تاحلاصلا لامعألاو

 اي نكف لامعألا ىلإ ىقرتلا ىف تاجردلا ولعو .« تاياغلا غلبو .« ىلاعت

 انيد(0ًاريخ اراب اقودص (' ًاميلس احيحص سانلا بوتي بحي نم

 هللا ةبحم ىفو « هللا ةعاط ىلع ًاطبارم ًادجم ًاطبارم ًالامع ًالماع

 ةنسحلا تالماعمو ىقتلاو لامعألا ىلع تمواد اذإف ديحت الو لدبت الو ىلاعت

 ىدهي ىلاعت هللاو « ىرخاو ايند ةيونعم ةداعس كلذب دجت ةمجلا ءايشألاو

 ءاش نإ ىلوملا عاطأو ٠ ىلعألا كلملا عاطأو ٠ ىدرلا بقاوع ىشخو « ىدتها نم

 اميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « هلل دمحلاو ىلاعت هللا

 . ًاريثك

 بيغلا موتنا نم ىلاعت هللا متف امم بيغلا موتف نم رخآ لصفإ)

 بلق ىلع هب متفق ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس تاكربب

 هللا ىلإ ىتودقو عخيشو ىديس نيدلاو ةلملا ناهرب انديبس

 هب انعو هنع هللا ىضر ىقوسدلا ميهاربإ ىديس ىلاعت

 عنصو اهرهظأو ( اهدجوأو اهردقو ءايشألا قلخ ىذلا هلل دمحلا: لاق

 ارامثأو ًءامو ًانويعو ًاراهنأو (7 ًالالخ ضرألا حطسو اهأدتباو تاعونصملا

 )١( تاريملاو لاعقألاو ” طوطخملا ىف “ ٠ باوصلا وهو « عوبطملا نم هانتبثأامو .

 )١( ناملس ” طوطخملا ىف “ ٠ عوبطملا نم تبثملاو .

 . فيحصت وهو « ربح ” طوطخملا ىف (*)

 . بوصنملا ريمضلا فذحب « دجوأو ” طوطخملا ىف (4)

 . )2١١( ص« (( مجعملا )) . نيئيشلا نيب ام جرفنم وه : ًالالخ ()

 نيضفلا ةرهوجلا

 اتابنو اراجشأو

 و 7 © ”ديبضت
 ,لع لديل كلذ
 5 0 ةيدمرسو

 اع هدمحأ

 ؛أو هل كيرش ال

 :رهاطلا نيبيطلا

 كلسا اذه اي

 اسو هيلع هللا

 سب ةجهب جهبو

 امضو ؛ اهودش

 :رمعو اهناجيت

 . ةلبقلاو

 : ةعيرش

 ام جرعو ىقر

 س )٠١( ةيآ )١(
 الع : ًاموقر )١(

 طوطخملا ىف (؟)

 طوطخملا ىف (4)

 طوطخملا ىف (©)

 ”1١7 ب ىنعي (1)
 طوطخملا ىف (0)



 مه ب ب ةييضملا ةرهوجلا

 ”علط اهل تاقيساَب لختلاو ٍُ ديصحلا بحو اراونو ارونو اراهزأو ًاتابنو اراجشأو

 لك (9 ًاموقرو ًاموجنو رونو أرمقو ًاسمشو ًاجورب ءامسلا ىف لعجو (') 4 ”دييطن

 هتمظع ةينادحوب مهل رقيو هعنص ةمكح هب فرعتو هتينادحو ىلع لديل كلذ

 . هتيدبأ () هيدمرسو

 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو « هماركا ىلع () هركشاو هماعنا ىلع هدمحأ

 هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع (* ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال

 . نيدلا موي ىلإ ادمرس ًامئاد نيرهاطلا نيبيطلا

 .دعبامأ

 ىلص دمحم هيبن ةنسو زيزعلا هللا باتك ىلع كسنلا قيرط كلسا اذه اي

 اهرون ىطس دق ىتلا 7 ةرهازلا و نيرهاطلا عابتاو ملسو هيلع هللا

 حافو اهرشن نم وجلا ىستكاو « اهرطع قفألا المو ء اهرورس ةجهب جهبو

 كالفألاو كالمألا تسبلاو اهرهاوج دوقع ًألألتو اهاذش ناوكألا خمضو « اهودش

 ةبعكلاو ةالصلاو موصلاو ةرمعلاو جحلاو ركفلاو ركذلاب ضرألا ترمعو اهناجيت

 . ةلبقلاو

 نم فرشأو جردو بد نم 7 رخفأ ىبنلاف راتخم ىبنو ةراتخم ةعيرش

 لمجأ الو ىقبأ الو ىخنأ الو ىخسأ الو مركأ الو فرشأ هللا قلخ ام جرعو ىقر

( 
 . )١374( ص« ( مجعملا )) . تامالع : ًاموقر )١(

 . باوصلا وهو « عوبطملا نم تبثملاو « ““ هتيندمرس ”” طوطخملا ىف (؟)
 . باوصلا وه تبثملاو « ** هركشو ” طوطخملا ىف (

 . فلألا فذحب « ؟“ دمحم ” طوطخملا ىف (5

 . ةعيرشلا “ ةرهازلا ”” بو « ةنسلاو باتكلا '' نيرهاطلا ” ب ىنعي (5
 . “ رخف ” طوطخملا ىف

 كالا ل
 يسع سا 0 ااا

 يس -_ رت

 د يس ا ل معلول وتو بولا 0- - ويب هي



 ماا ل ةيضملا ةرفوجلا

 الو رقفأ الو ىمسأ الو ىطعأ الو حمسأ الو حجنأ الو حلمأ الو ىهبأ الو لمكأ الو

 ارمأ ذفنأ الو أردق ربكأ الو أرب مظعأ الو ًاردص عسوأ الو ملحأ الو ملعأ الو ىنغأ

 ىبتجملا ىفطصملا راتخملا ىبنلاب ىرسا ةليل وأ ردق ةليل ىطعأ ىذلا ًارس متكأ الو

 رشحملا ىف ةعافشلاو ىكملا ىماهتلا ىشرقلا ىمزمزلا ىبرعلا ىبنلا ىضترملا
 () عبسلا قوف ىشمملا قاربلا بحاص بيضقلاو ةقانلاو بيجنلاو ةدربلا بحاص

 ىأر قادحألاب هنع هللا ىضر ('7 سابع نبا ةياور ىف ىلاعت هللا ىأر ىذلا قابطلا

 اهنع هللا ىضر (7 ةشئاع ةياور ىفو « نيأ 7 الو فييكت الو رييخت الب نيعلا

 من ىَنَدَتَق اَنَد َّمُك ل هنع هللا ىضر سابع نبا ليلد امأف « هداؤفب هللا ىأر امنا

 بْذَك امر اهنع هللا ىضر ةشئاع ليلد امأ () 64 ىتدأ وأ َنيَسوَق باَق َناَكَف

 ىلاعت هللا نإف راتخمو راتخم ةمألا ديس وهو ةمحرلا ىبن وهف () 6 أر ام ُداَوفلا

 )١( حضاو وهو « باوصلا وه تبثملاو « “ قبسلا ” طوطخملا ىف .

 هللا ىلص - ىبنلا مع نبا . ىكملا ىمشاهلا مشاه نب سابع نب هللا دبع وه : سابع نبا ()

 دحأ وهو « هملع ةعسل رحبلا ىمسو ؛« نآرقلا نامجرتو ةمألا ربحو - ملسو هيلع

 تام . هلوق ىلإ عجري فالخلا دنع - هنع هللا ىضر - رمع ناكو « ةلدابعلا ةعبرألا

 « ةباطتسملا ضايرلاو « 784 / ١ نيرسفملا تاقبط : ىف ةمجرت هل . فئاطلاب )7١( ةنس

 )198-١15(. ص

 . باوصلا وه تبتملاو « ““ الاو ” طوطخملا ىف (؟)

 « ًاقلطم ءاسنلا هقفأ تناك . ةيميتلا قيدصلا ركب ىبأ تنب ةشئاع نينمؤملا مأ ىه : ةشئاع (4)

 اهبقانمو « اهريغ أركب جوزتي ملو « هيلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوزأ بحأو
 ؛ ةباطتسملا ضايرلا : ىف ةمجرت اهل . نيسمخو تس ةنس ةنيدملاب تيفوت . ةديدع
 )8٠١-51١(. ص

 . مجنلا ةروس (4-1) ةيآ (5)
 . مجنلا ةروس )١١( ةيآ (5)

 بضملا ةرهوجلا

 درشلا هل راثخا

 هللا هاطعأ ةفاك



 ملل اص ةك ملا ةمفلا

 قلخلا ىلإو رمحألاو دوسألا ىلإ هثعبو قلخلا عيمج نم هراتخاو ةعيرشلا هل راتخا

 اسأ لعج مث نييبنلا متاخ هلعجو نيرخألا ملعو نيلوألا ملع هللا هاطعأ ةفاك

 ةالصلاو ميرحتلاو ليجبتلاو هيزنتلاو ديرفتلاو ديحوتلا هتلم دعاوقو هعئارش

 نأ ةداهش هلك كلذ لصأ نأ ىنعي ديحوتلا نم وه كلذ لك ةاكزلاو جحلاو موصلاو

 وهو مالسإلا كلذو هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال
 . ناميإلا لصأ

 ام مالسإلا امو ةقيقحلا ام ةعيرشلا ام ىنربخ : لكاق لاق نإف

 لك ىلع ضرف ةعيرشلا بلط نأ ملعاف ؟ ةقيرطلا ام ملعلا ام ناميإلا

 مث « ةصلاخ ةين قدصو نيتداهشلا ةملك نيدلا ضورف ضرف نأل ؛ ملسم
 ىلاعت هللا نإف تاحلاصلا لامعألاب نيبو نلعأ امب ناسللا ضرف عبتي

 مالسإلا مش () ةيألا ... 6 ًاحون هب ىصَو ام نيآلا َنَم مكَل عرش ر9 : لاقدق
 هللا لاق امك ناكرألاب لمعو ناسللاب ةداهش ناميإلا مث ناسللاب ةداهش

 ىهجو ْتمَلسَأ ل : لاق امكو (7 6 ًامِلسُس ًافينح ميهاربإ ةّنِم عبتا ر : ىلاعت

 مأرل : ىلاعت لاق امكو (7 4 ًامِلِسُم ًافينَح ضرألاو تاَواَمَسلا َرطَف ىِذَّلل

 اولاَق ىدعَب نِم َنوُدُبعَت اَم هينَبل َلاَق ذإ توَملا بوقعَي رَضَح ذإ َءادهشش متنك

 هل نحتو ادجاو اهلإ قاحسإو ليعامساو َميِهاَربإ كِياَبَأ هّنإَو دهن دبع
 هيلإ َلزنأ امب لوُسّرلا نمآ رأل : ىلاعت هلوق ةرقبلا رخآ ناميإلاو ( © َنوُمِلسُم

 . ىروشلا ةروس )١7( ةيآ (

 . لحنلا ةروس )4١١7 ةي 1(

 . ماعنألا ةروس (79) ةي )

  4١159١ةرقبلا ةروس . )



 ل5 تششصسسسسسسسس ٠ ةيشفلا ةرفوجلا

 ىلإ َلِزنُأ اَمَو انيلإ لزنأ اَمَو ِهّنلاب اًنمآ اوُنوُق ر : ىلاعت هلوقو (7 4 ِهِلَسُر
 ىِتوأ امو ىسيِعو ىسوُم ىِتوُأ امو ٍطاَبسألاو بوقعَيو قاحسإو َليِعامساَو َميِهاربإ
 اوذجنماَو رإل ١ 6 َنوُمِلِسُم هَل نحتو مُهنم ٍدَحَأ َنيَب قرقن ال مهْبَر نم َنوُيبَنلا
 . 9 6 َنوُحِلفَت مُكَلعَل ريخلا اوطفاَو مُكُبَر اوُدْبعاَو

 ضورفلا نايتا الب ةداهشلاب رقملا نإف هناميا نقتاو همالسا لجرلا ققح اذإف
 ضورففلا ءادأ وهو ةرهطملا ةعيرشلاو مالسإلاب ىتأ اذإف نيكسم وهف ةينيدلا
 الو بتغي ال ىتح نيدلا طبضو لالحلاو جحلاو ةالصلاو موصلا نم ضروفملاو

 نم نوملسملا ملس نم ملسملا )) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نإف مني

 نم زمع لاقف 7 زمهلاو زمغلاو 9 زمللا مرح دق ىلاعت هللا نإف (7 (( هناسل هديو

 َكِلَذ دعب ّلثْع 0: ميِثَأ ٍدَتعُم ريخل عاَنَم 00 ميَِتب ِءاَمْتَم زاّمَه رآلا : لئاق
 َلُكأَي نأ مكدحأ ْبِحْيَأ اضعَب مكضعب بتي الو رل : لئاق نم زع لاقو (' 6 ميِتز

 . 0 8 هوُمْتهِرَكف اَيَم هيخأ مح
 اينس اماقم لان تمصلا مزال نم نأل ء« موصلا وه تمصلاف

 مْلكَأ نلف اموص نَسحرلِل ترْذن ىنإ رإ) : ميرم ةصق ىف ىلاعت هلوقب

 )١( ةرقبلا ةروس (3285) ةيآ .
 )١( ةيآ )١55( ةرقبلا ةروس .

 . جحلا ةروس 1(الال) ةيآ (؟)

 ):١( ب « ناميإلا : ىف ملسمو - (518:4) ثيدح ؛ (55) ب(« قاقرلا : ىف ىراخبلا )5(

 . (15) ثيدح

 . (554) ص « (( مجعملا )) . مههوجو ىف سانلا بيع : زمللا (5)
 . (157) ص « (( مجعملا )) . سانلا بايتغا : زمهلا (1)

 . ملقلا ةروس )1١١-4١5 ةيأ (0)

 . تارجحلا ةروس !١7 ةيأ )0(

 ةئيضملا ةرهوجلا

 ١  اًييمنإ موَيلا
 ١ ثيح ليلدب كلذ

 ددز ال هللاو :لاق

 خلا تاولصلاب

 طيلحتو اهدوجسو

 اذ ىلع ظفاح نم

 اهعيمج ءاضعألا

 ارحلا عامس نمو

 مو مارحلا مالكلا
 دخب ذذلتو « هقح

 اع هللا ىلص هللا

 إو ةضوعب حانج

 ملل دبعلا ةبرقت
 ىلع اوظفاَح ٍ

 ءادأ دعب ةقيقحلا

 ا هنإف « دهتجيو

 . ةعيرشلا نم

 ءضب لاقو

 لك لصأ ملع لك

 وس ١1( ) ةيآ )١(

 2 لاو | ةيأ هن



 © بسسس ل | ةئيضفلا ةرهوجلا

 نأل قئاقحلا جئاتن هنم نوكي عدوم ريخ لك وه عورشملا ملعلاو (') 4 اًييمنإ مويلا

 « اسمخ : لاق ؟ ىلع هللا ضرف مك دمحم اي : لاقف) ىبارعإلا ماق ثيح ليلدب كلذ

 ءاج نإ ىنعي )7 ( قدص نإ حلفأ : لاق « تصقن الو نهيلع تدز ال هللاو :لاق

 اهعوكرو اهحيبست ىف اهضورفمو اهضورفواهتأيه ىلع سمخلا تاولصلاب

 نإف مارحلاو لالحلاو اهروضحو اهعوشخو اهراقوو اهميرحتو اهليلحتو اهدوجسو

 رهطو ىعوو كلذ لقعيو هتالص ملعي ىتح ىلصو عمجو كلذ ىلع ظفاح نم

 مارحلا رظن نمو مارحلا لكأ نمو مارحلا سبل نمو مارحلا نم اهعيمج ءاضعألا

 نمو مارحلا ىعس نمو مارحلا حاكنلا نمو مارحلا سولجلا نمو مارحلا عامس نمو

 وضع لك هتاولص ىف ىدأو ىلص مث ؛ عرشلا همرح ام لك نمو مارحلا مالكلا

 لوسر نإف ةليزج ةكربو ةميظع ةدايز كلذ نم هل لصحي هللا ةمدخب ذذلتو « هقح

 هللا دنع نزت ال اهنإو تاولصلا ىلصيل مكدحأ نا )) لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 تاولصلاف ( دحأ لابجك هل بتكت اهنإو تاولصلا ىلصيل مكدحأ نإو ةضوعب حانج

 : ىلاعت لاق امك سمخلا ىلع ظفاحي نم لاح اذه ديجملا ىلوملل دبعلا ةبرقت

 بلاط امأو , "7 © َنيِتئاَق هَل اوُموُقَو ىطسؤلا ةالصلاو تاَوَلَصلا ىَلَع اوظِفاَح ل
 لصاوي ناو ؛ اآمئاق امئاص نوكي نأ هل ىغبني هنإف ةعيرشلا ءادأ دعب ةقيقحلا

 عرف ةقيقحلاو لصأ ةعيرشلا نكل ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب قرف ال هنإف « دهتجيو

 . ةعيرشلا نم

 لصأ ىه ةعيرشلا نأ حيحصلاو « ةقيقحلا ىه ةعيرشلا لب : مهعضب لاقو

 لاق دقف ةقيقحلا اماو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ءاج ام لك لصأ ملع لك

 )١( ميرم ةروس (71 ] ةيأ .
 )١( ثيدح« (") ب« ناميإلا :ىف ملسمو-(55) ثيدح :؛(5"5) ب « ناميإلا : يفىراخبلا )١١( .

 ) )5ةرقبلا ةروس (778 ) ةيأ .



 طا ب ببي + ةئيضملا ةرهوبلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع لخدا تنك : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 ملسو هيلع هللا ىلص ناكو )) لوقي ام مهفأ الف ةقيقحلا ىف ناثدحتي ركب ابأو هدجأف

 ىنمعطي أبر ىل نإف اولصاوت ال لاقف مهيلع قش نوملسملا لصاو املف لصاوي
 بلقلا 7 نار ىلجتو ةفاثكلا ةينامسج بيذت ةلصاوملاو : )7 ( ىنيقسيو

 « سفنلا بجح ىوطتو « ةعمدلاب عرستو « ةوسقلا ليزتو « ةملظلاب لحمضتو

 ةدام (7 مجنت هبو بلقلل ةيودألا مظعأ عوجلا نإف ؛ ةقداصلا ةسارفلا لصحت اهبو

 نأل ؛ هتقيقح (© هتايعدمو مثأملاو ةوهشلاو قشعلاو ثبخلا نم سفنلا داوسو عبطلا

 هللا لوسر ناك 9 نكل تاولص سمخ ىلإ نيسمخ نم هقلخ نع ففخ ىلاعت هللا

 « هنطب ىلع رجحلا دشي ىتح 7 مصعي ناكو قلخلا ديس ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىضر ةباحصلا نإ مث « ملسو هيلع هللا ىلص هامدق ('7 ترطفت ىتح موقيو

 ةحئار هدبكل مشي دهنت ذإ الامع هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ ناك نيعمجأ مهنع

 ديدش هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ناكو « ةدابعلاب للختو « هلام قفنأو ةميظع

 هيلع ليقو ٠ شيخ ةعطقب ةفوفلم (7 هسأرو دولجلاب عقرم (7 هقلد دكلا ىف دهجلا

 ؛ )١١( ب« موصلا : ىف ملسمو - )١954( ثيدح ؛ (:8) ب٠ موصلا : ىف ىراخبلا )١(

 )١١١5-١١١9(. ثيدح

 )١( ص « (( مجعملا )) . بونذلا فارتقإ ببسب هتوسق : بلقلا نار )١84( .

 . )٠١5( ص « (( مجعملا )) . رهظت : مجنت (5)
 . باوصلا وه لامهإلاو « ةمجعملا نيغلاب “ هتايغدمو ” طوطخملا ىف (4)
 1 0107 نكال 15 طوطخملا ىف (5)

 ايضفلا ةرهوجلا

 د ناكو « ءاسك

 هنع هللا ىضر

 ! ىضر بلاط

 ا!يضقلاب ةرفكلا

 اك مث « مالسإلا
 ١ عفري أم دجس

 ةعاجشو ملحو

 ديس نم مهبرق

 ناك اذه

 ةقيقحلاف ةقيقح

 قيقحو ةينلا ىف
 د نم الإ رحبلا

 ع مث كلذ ىلع

 نب نامثع )١(

 لص نممو

 لا دحأ هنإ

 : ةباطتسملا

 طوطخملا ىف )١(

 وطخملا ىف (*)

 (151) ص
 رهظت : نابت (4)
 ءأو ” ةملك (5)

 ضم : ىدامت (1)



 ملال سس ةكملا ةرمقللا

 () نافع نب نامثع ناكو« لامعألا ىف ةدهاجملا ىوق لاغتشالا ديدش ناكو « ءاسك

 ىبأ نب ىلع ناكو « ماودلا ىلع نآرقلا لاتو نآرقلا ةليل لك متخي هنع هللا ىضر
 عماق رفكلا شويج ديبم « ءارحصلا سراف بارحملا ماما هنع هللا ىضر بلاط

 دالب ربكأ حتافو () ماسحلاو مايصلاب ًادهاجم ناكو 7 رمسلا بيضقلاب ةرفكلا
 اذإ ناكو « هبايث صيمق نم هئانب فارطأ ( نابت هنع هللا ىضر ناك مث « مالسإلا
 ملع اذ ناكو . هب فرعي الو ىعي ام هيمدق نم لصنلا علق ول ىتح عفري ام دجس

 عم ةباحصلا صاوخ (9 ءالؤه لامعأو لاغتشاو دهزو ةعاربو ةعاجشو ملحو

 . نيرخآلاو نيلوألا ديس نم مهبرق

 قح لكلاف « مهقئاقحو مهعوجو مهدهزو مهداهتجا ناك اذه مهلمع ناك اذه

 ةقيقحو لمعلا ىف ةقيقح تاضورفملا ريغ لامعألاب رومألا قيقحت ةقيقحلاف ةقيقح

 كلت موعي اال « ةجاوم رحبأ فئارطلاو قئاقحلاو ؛ مااكلا ىف ةقيقحو ةينلا ىف

 (') ىدامتو هلوسرو هللا هرمأ امك ةعيرشلا عبتي ناك اذإو « هللا هكلس نم الإ رحبلا

 ةعيرشلا لوصأ نم نوكي قئاقحلا نم هل جتن املكف « ةقيقحلا دهع مث كلذ ىلع

 )١( نيلوألا نيقباسلا نم ناك « ىكملا ىومألا ىشرقلا صاعلا ىبأ نب نافع نب نامثع «:

 ضايرلا : ىف ةمجرت هل . نيثالثو سمخ ةنس تام « ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ هنإ

 ص « ةباطتسملا )١65-١515( .

 )١( عوبطملا نم تبثملاو « ** دمسلا ” طوطخملا ىف .

 (( مجعملا )) . عطاقلا فيسلا : ماسحلاو . حيحصلاوه تبثملاو « *“ ماشحلا ”” طوطخملا ىف (5)

 . رهظت : نابت (:)

 . عوبطملا نم هتبثم « « ءالؤه لامعأو ” ةملك (5)

 . رمتساو ىضم : ىدامت (1)



 ةئيضملا ةرموجلا 44

 ىلع هيوقي ام ةنسلاو باتكلا نم ذخأيف ةقيقحلل دمع ىتح ةعيرشلاب كسمت نمل
 تيبلا قح ىف ىلاعت هللا لاق امك اهبلط حورلاو بلاقلاو بلقلاب قئاقحلا « ةقيقحلا

 ىلع ففخيو هللا قيرط كلذكف 7 6 ِسْفنألا قيشب الإ هيغلإب اونوكت مل مََب ىَنِإ )
 ةبرق دجت كلذ لعفاف هموقي مث هموقي ليللا نم ئش هل نوكي هنإ فيفختلا دصقي نم

 ؛ قيرطلا ىلإ ةبرق نوكيف موصو درو نم ريسيتلا ىلع () رصتخإف ىلاعت هللا ىلإ

 ىف ضراوع للع فنألا ىف مكذالف لولعم الو موكذملل لصحي ام مشلاو قوذلا نإف

 نم ربلا لامعأو « ةديب هتيانعو هللا ةنوعم كلذ لاوزو قوذلاو مشلا عنمت ندبلا
 اذإف نيرصبملا رصبت قئاقحو بلقلاب ةلماعملاو ريمضلا صالخاو نطاوبلا () وفص

 دوجسلاو عوكرلاو عومدلاو عوضخلاو عوجلا نم ةروكذملا ةيودألاب بلقلا ىلجنا

 لحك احصف قوذيو مشيو بلقلا رصبي كلذ دنع نطابلاو رهاظلاو ةينلا وفصو

 ةبقارملاو ةقدصلا لحكب ةريصبلا نيع تلحك اذإف « راكتفالاو هجوتلاو قيرطلا

 مارحلا نع ىنعي ماكزلا نع كفنا ففعو ءاد ْئش لكلف جلتخي ال نطابلا نوكسو

 ( لكألا ىف عرشلا همرح مارح نع هتنص اذإ كمف كلذكو « ًاريطع ًارطع هب مشت

 ةبصق نأل ايندلا ىف اليثم هل دجت ام ًائيش قوذت مث ريقفلا قذ مالكلاو برشلاو

 ؛ نييارشلاو بلقلاب ةلصتم طوبهلا ىلإ ةدتمم قورعلا مث قلخلا نويع اهل 7 فنألا
 بلقلا نم هل دعس امنا ىنابرلا قوذلا كلذو فنألا كلذ ءاوس بلقلا مش اذإف

 رصبتف « ًاحوتف تحتف تحتفنا تحتف نإ كتريصب امأف بلقلاو داؤفلا هنكسو

 نع قدت ةيقيقح ةراشا كلذو ؛ ناسل هل بلقلا ناسل كلذكو رئارسو رئاصب

 )١( لحنلا ةروس (ا/) ةيآ .

 )١( فاقلاب “ رصتقاف ” طوطخملا ىف .

 ةلمهملا ءاطلاب * وفط ” طوطخملا ىف (؟) .

  )4لكلا " طوطخملا ىف “© .

 ىف (
) 
 . عوبطملا نم تبثملاو « © لفنألا ” طوطخملا ىف (5)

 نيضفأا ةرهوجلا

 رشلاو كاردإلا

 ام متكلس اذإ الإ

 /وأ ًانعط مكليلخ
 مكاري نم مكب
 و () الإ ةلاطبلا

 مو 2« قفن لصح

 طوطخملا ىف )١(
 طوطخملا ىف (1)

 ىلو ” ةملك (؟)
 طوطخملا ىف (4)

 طوطخملا ىف (5)
 طوطخملا ىف (1)



 ل اسس ةملا ةرموفلا

 ملع لكل ةعماج ةقيقحلاو عورشملا مولع لكل ةعماج ةعيرشلاو كاردإلا

 باوبألا فالتخا نم مهنيب هولوادتو ناسللا بابرأ هوركذ امف ىفخ

 مولعلا عيمج نأل ؛ مهركذ ةرثك نع 7 ناينغي نالوقلا ناذهو تاماقملاو

 ققحيو مهبلط ىدالوأ '' عيمجل ققحي هللاو كلذ ققحتف « مهنمض ىف

 نيملسملا نيبلاطلا عيمج كلذكو .ء مهبرأ مهلينيو مهبلطم مهل

 كلهيو مهزعيو مهدريو نيملسملا رصني نأو تانمؤملاو نينمؤملاو تاملسملاو

 كلذكو « ةزعلا بر ةفيلخو ةمألا (7 مامإ مهدهع () ىلو رصنيو مهودع

 . نيمآ .. نيمآ .. نيملسملا ركاسع عيمج

 ال نأ ةمألا عيمجل كلذ انءاعدو مهعم انبلقو مهرطاخو مهلاب ءاعد اذه

 هنإ هتمحر باب نع ًادورمطم الو لضم الو ًامورحم الو ًايقش مهنم لعجي
 . ميحر نمحر

 عرشلا بوشي ًائيش اولمعت الو « قيقحتلا موزلو قيرطلا قيرطلا ىدالوأ اي

 ىلع اولخدت الو « بويعلا نم ةميلس قئاقح اوكلساف « مكل تلق ام متكلس اذإ الإ

 شيعي ةاده متنك متعبتاو متكلس اذإ مكناف ةلصو مهل اونوك لب () ًاملث وأ ًانعط مكليلخ

 امف طيرفتلا اوطرفت الو ةعيرشلاو ةقيقحلا اومكحاف_مكيدهب ىدتهيو « مكاري نم مكب
 نمو «؛ لمعلا نيزي دجلاو ٠ لمعلا نيشي لمهلاو ٠ لمع ليطعتو ( الإ ةلاطبلا
 . قفني امف سلفأ نمو « قفن لصح

 )١( باوصلا وه تبثملاو “ نونيعي نأل لوقلا ناذهو ” طوطخملا ىف .
 )١( ماللا فذحب “ عيمج ” طوطخملا ىف .

 . عوبطملا نم اهانتبثأو ؛ طوطخملا نم ةطقاس “© ىلو ” ةملك (')

 . هللا ءاش نإ باوصلا وه تبثملاو ؛ ““ مأ ” طوطخملا ىف (54)

 . باوصلا وه تبثملاو « فيحصت وهو « ؟ ملسي نم نعط ” طوطخملا ىف (©)

 . قايسلا حصي هبو « باوصلا وه تبثملاو « * هلاطب الا ” طوطخملا ىف (1)



 4 سس ةئيضملا ةرهوجلا

 « مهتعاسو مهمايأ نومنتغي امنإ راربألاو رايخألاو لذبلا لاجرلا امنإ

 ىفو مهرشح ىفو مهفقوم ىفو مهدوحل ىف ةحار ادغ اودجيل مهال وم نوعيطيو

 ىف مش مهبلقنم ىف مث مهبآمو مهريصم ىف مث مهباتع ىف مث مهباسح ىف ('7 و مهثعب
 لالجلا ىذ هجو ىلإ رظنلاب نونهتيو نانجلا ىف نومعنتي كلذب مث «١ مهاوثم

 ىبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ( 6 نوُِماَعلا ََمعَيلَف اَذه لثمي رأل ماركإلاو
 . نيدلا موي ىلإ امئاد اريثك ًاميلست ملسو () هبحصو هلآ ىلعو ىمألا

 انديس بلق ىلع بيغلا موتنا نم هب هللا متنا امم رخآ لصف
 نيدلاو ةلملا ناهرب ىلاعت هللا علإ انتودقو انخيبشو

 هللا هدمغت ىفوسدلا ىشرقلا دجملا ىبأ نب مبهاربإ

 هب انع ىضوو نآوضرلاو ةمحرلاب

 مارحلا نع ىهنلاو ةيضرملا ةقيقحلاو ةيقنلا ةعيرشلا عابتاب كيلع اذه اي: لاق

 ايندلا كرتو « 7 ىوجنو ًانطابو ىوجنو أرسو انعمو ًاقحو ًاقطنو العفو الوق

 بحو شامقلاو سابللاو ىوثملاو رظنلاو بارشلاو (7 لكألا ىف مارحلا ميرحتو

 قوبغلاو قورشلاو ءاسملاو حابصلاو دغلاو مونلاو ىتأملاو حاورلاو ىعسلاو ايندلا

 لزاون نم كنوصي مصو ىلوملا كبحي لصف « ىوثملاو بلقنملاو ىحضلاو

 )١( طوطخملا نم طقاس “ و ” فطعلا فرح .

 . تافاصلا ةروس (51) ةيآ (؟)

 . عوبطملاا نم اهانتبثأو ؛ طوطخملا نم ةطقاس “ هبحصو ”” ةملك (؟)

! 
) 

 . عوبطملا نم تبثملاو “ اوحفو ” طوطخملا ىف ( 5

 . مسرلا ىف فورعملا وه تبثملاو ٠ احيحص قطني نأ نكميو “ لكلا ” طوطخملا ىف (©

 نيضملا ةرهوجلا

 د نصو « ءالبلا

 هو نجلاو سنالا

 .اوهلا كل عيطيو
 اي رذحا

 ءايلوألا لزانم

 ,(عكراو دجساو

 ىرثلا "" رعق

 راسب ملكتتو

 اواهب رمخت

 ىف اهتحرطو

 : ةزاجأ هذه تلق

 اهيف امب لمعاو

 محفتو ءابتجالاو

 دهلاو زوفلا تلن

 ثك اهتلصح اذإ

 ىنافب 7 ضرت

 اماقم ” ةملك ١(
 طوطخملا ىف (؟



 83 ب كك#/سسس ل ةيصملا ةرقفملا

 هفخو « 7 كماقم العلا ىف عفري هلماعو « ىذألا عيمج نم كيمحي نصو « ءالبلا

 كل عيطي هعطو « ءامسلاو نيضرألا لهأ كبحي هبحو ىدهلاو قلخلا كنم فيخي

 آسبي اقيرط كيطعيو « ءاملاو رحبلا كل فجيو ىرثلا ىف وه نمو نجلاو سنالا

 . ىوطت كل ضرألاو ؛ هتعنص بئاجع كيريو « ءاوهلا كل عيطيو

 كلعفو كيأر مؤشو ءانثلا غولب كسفن ظح كعنمي نا اذه اي رذحا

 امئاج مقو « ئنو كذخأي الو ةلاطبلا قاس نع درج « ءايلوألا لزانم
 تحتام كيري ًالامج ةريصبلا رونب رصبت ؛ عضخاو عكراو دجساو

 سنأتت ىتح ةلاطتسإلا ةبرش تقذ ول ةلاطبلا نب اي« ىرثلا ") رعق
 ةدهاشم تيأرو .؛ ءانهلاو ةداعسلا تلنل ىنعملا رس ناسلب ملكتتو

 ةقرولا تذخأ ناو الألتي ًارون كبلق ىقبيو « رمعتو اهب رمخت
 مالك عقو اذإ ىتح « قدلا اهيلع تقبطو (©7 فنشلا ىفوأ 7 فنكلا ىف اهتحرطو
 اهأرقاف ككولس هذه نكل « ايندلا ظح وه امنإ « ئشال اذه ىعم ةزاجا هذه تلق

 ءافطصالا كل لصحيو « ةدايزلاو ةدئافلا لانت اهيناعمب نعمتو « اهيف امب لمعاو

 تلبق نا كل تحصن دقف « ىوهلاو سفنلاو ناطيشلا مهو ءادعألا محفتو ءابتجالاو

 تاماركلا هذهو حبرلاو ةدئافلا لاني نم () بحأ نألا ىلإ ىناف ؛ ىدهلاو زوفلا تلن

 ملف اهتحرطو ايندلا تعزن نإف ؛ ىقباو اهنم قدأ نع كل فشك اهتلصح اذإ

 ءاقبلا لزانم ىف ىقبتو ىلاعتملا ميظعلا برلا نع لغشي ئشب الو ىنافب 7 ضرت

 )١( عوبطملا نم اهانتبثتأو , طوطخملا نم ةطقاس «““ كماقم ” ةملك .

 )١( باوصلا نم تبثملاو “ ىرعق ” طوطخملا ىف .
 . (54؟) ص ٠ (( مجعملا )) . ضاحرملاوهو © فنيك ” عمج : فنكلا (:)

 . (؟57) ص « (( مجعملا )) . نذألا ىلعأ ىف قلعي ام : فنشلا (4)

 . عوبطملا نم هتبثمو « طوطخملا نم ةطقاس “ بحأ ”” ةملك (©)

 . حضاو اذهو « هفذح باوصلاو « ةلعلا فرح تابثاب “ ىضرت ” طوطخملا ىف (5)



 01١ ةئيضملا ةرهوجلا

 . ءابتجإلاو ءاضترإلا عضاومو ىدهلا ملاعم ملاعم ملاعم اهب ىنجت ةدهاشم ىف

 هذهو ىلوملا عاطأو ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا دعب كيلإ ىتيصو هذهو

 كلس نمل براجت كلذو حالصلاو حابرإلاو حاجنلاو ةداعسلاو حالفلاو داشرلا قيرط

 ليج دعب ليجو نرق دعب نرق هرخآ ىلإ نامزلا لهأ نم قيقحتلا لهأ نم قيرطلا

 مكدعسي ىلاعت هللاو قيدص دعب قيدصو ىلو دعب ىلوو قيقحت دعب قيقحتو

 هبحصو هلآ ىلعو نيبنلا متاخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « نيمآ ... مكعفنيو

 . اريثك اميلست ملسو

 ةضايو نم بيغلا موقف نم هب ىلاعت هللا متنا امم رخآ لصف ])
 هللا ىلص نيلسرملا دبس تاكربب سدقلا ةريظح ىف سفنلا

 هللا ىلإ انتودقو انخيشو انديس بلق ىلع ملسو هبلع

 داعأو هنع هللا وضر ىقوسدلا ميهاربإ ىديبس ىلاعت

 1 نيمآ ... هتاكرب نم انبلع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هللا باتك ىلع كسنلا قيرط كلسا اذه اي: لاق

 ةعيرشلاو ةفينملا ةقيقحلاو ةرهابلا ةرهاطلا ةرهازلا ةرخافلا ةعيرشلا عابتاو ملسو

 ال نأ ةداهش سمخ ىلع ىنب مالسإلا نإف ؛ ) ًاضور لئالدلا هوجوو ءاضيبلا ةيقنلا
 تيبلا جحو « ةاكزلا ءاتيإو « ةالصلا ماقاو « هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ

 نازيملا ةفك ىف تعضو ول هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نإف « 7 ناضمر موصو

 )١( اهاضرو ” عوبطملا ىفو « “ اضور ” طوطخملاب اذك “ .

 )١( ثيدح « (5) ب « ناميإلا : ىف ملسمو-(8) ثيدح « (؟) ب « ناميإلا:ىف ىراخبلا )١5( .

 نيضملا ةرموجلا

 لاو تاوامسلاو

 نإف ؛ ضرألاو

 !/ لهأف « اهرمث

 لاو ضورفملاو

 و ريسفتلا مالكو

 هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص

 بيجي ملعلا نكل

 زب مل ىده دادزي

 ( ءايبنألا ةثرو

 هت سانب انأ اذإو

 : لاق ؟ ليربج

 لاقو 2 (( مهلعف

 هاب قلطنا : ىل

 ديدح نم بالكب

 ليربج اي اذه ام

  ء ىقلم لجرو

 طوطخملا ىف )١(
 ل [عوضوم] (؟)

 /) لامعلا زنك (5)
 [ادج فيعض] (؛)
 ١ نبا [حيحص] (5)
 أ [حيحص] (1)
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 تاوامسلا ىلع هللا الإ هلإ ال لوق حجرل ىرخأ ةفك ىف ضرألاو تاوامسلاو

 () عنييو اهسرغ رمثي ةرونملا ةقيقحلاو ةرهطملا ةعيرشلا عابتا نإف ؛ ضرألاو
 مارحلاو لالحلاو ةعورشملا ماكحألاو هللا رمأب ءاملعلا مه ةعيرشلا لهأف ٠ اهرمث

 ةيوبنلا رابخألاو ةيفنحلا ةلملا دعاوقب نيكسام بودنملاو بجاولاو ضورفملاو
 هللا لوسر لاق امك ريخ طالتخألا لهأل صحفلاو طابنتسالاو ريسفتلا مالكو

 لاق امكو (' « متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك ىباحصأ )) : ملسو هيلع هللا ىلص

 (7 ( عاو عمتسموأ « قطان ملاعل الإ شيعلا ىف ريخ ال )) ملسو هيلع هللا ىلص
 ملو « املع دادزا نم )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاق امك لمعلا بيجي ملعلا نكل

 ءاملعلا )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو (© (« دعب الإ هللا نم ددزي مل ىده دادزي

 ىب ىرسا ةليل رانلا ىف تيأر )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو (7 ( ءايبنألا ةثرو

 اي ىخأ اي ءالؤه نم : تلقف « ران نم ضيراقمب مههافش ضرقت سانب انأ اذإو
 مهلوق فلاخي نيذلا كتما ءابطخ : ليقو « كتما ءاملع ءالؤه : لاق ؟ ليربج

 الاقف نايتآ ىناتأ دقو ةليل تاذ انأ امنيب )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو (' ( مهلعف
 هسأر ىلع ىقلم لجرو ىقلم الجر اندجوف انيتأف « انقلطناف دمحم اي قلطنا : ىل
 : تلقف «٠ ناك امك رخآلا عجر قدش ىلإ ىهتنا املك هيقدش قرخي ديدح نم بالكب
 « ةراجح هديبو مئاق لجر ىلع انيتأف « انقلطناف قلطنا : ىل الاق ؟ ليربج اي اذه ام

 رجح ىلإ ىهتنا املك ةراجحلاب هسأر غدفي لجرلا كلذ ىلع مئاقلاو « ىقلم لجرو

 )١( ققحملا نم تبثملاو ء عوبطملا ىف وه اذكو « * عناي ” طوطخملا ىف .
 نازيملا ناسل [عوضوم] (؟) " / 488 .

 . (40717) لامعلا زنك (")
 . )١84( ةعومجملا دئاوفلاو « 51/١" نيقتملا ةداسلا فاحتا [ادج فيعض] (؛)

 . )١17١7( ثيدح « )١7( ب.« ةمدقملا : ىف ةجام نبا [حيحص] (©)

 . 735109٠١ / 3 دمحأ [حيحص] (1)
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 انيتأف « انقلطناف قلطنا : ىل الاق ؟ اذه ام : تلق « لوألا ىف ناك امك هسأر عجر

 الجر دجو رهنلا كلذ ئطاش ىلإ حباسلا ىهتنا املك حبسي لجر هيف مد نم رحب ىلإ

 ؟ اذه ام : تلقف « رهنلا كلذ ىف هسمغي مث « ةراجح همقلي رهنلا كلذ ئطاش ىلع

 هلوحو ليوط لجر اهبو ء« ءارضخ ةضور ىلع انيتأف « انقلطناف قلطنا : الاق

 بهذ هنبل ءانب انيتأف « انقلطناف قلطنا : ىل الاق ؟ اذه ام : تلقف « ريثك نادلو

 هذه : الاق ؟ اذه ام : تلقف ء انل حتفف ءانبلا كلذ باب انحتفتساف ةضف نم ةنبلو

 امالك عمسوأ هينعي ال امب ملكت ىذلا :الاق ؟ هاقدش قرخت ىذلا لاب امف : لاق « ةنجلا

 لماح : ليقو نآرقلا ظفاحف ةراجحلاب هسأر غدفي ىذلا امأو « هريغ ىلإ هغلبيف

 ىف حبسي ىذلا لجرلا امأو « هيف امب لمعي الو هملع ىذلا : ليقو « نآرقلا

 ابرلا لكأف رهنلا كلذ ىف هسطغيو ةراجحلا همقلي ىذلا لجرلاو مد نم رحب

 هلوح نيذلا نادلولاو ليلخلا ميهاربإ انوبأف ليوطلا لجرلا امأو تحسلاو

 . (( مالسإلا ةرطف ىلع تومي نم لك مهف

 لهأف هللاب ءاملعلا امأف « هللا رمأب ملاعو « هللاب ملاعف ةقيقحلا ىه ةعيرشلاو

 مهو هللا عم ءاملعو « هتافصو هئامسا ةفرعمو قئاقرلاو قئاثولاو قئاقدلاو قئاقحلا

 ٠ ملح ملع نمو « ملع لقع نم نأل ؛ ءاكبلاو رهسلاو ءاجرلاو فوخلا ةفرعم لأ

لق رونب رصبأ مكح نمو « مكح ملح نمو
 هتمكح تبلغ هبلق رونب رصبأ نمو « هب

 روشنم هل رطسو « ةينسلا رامخلا ىلإ برقو ىولعلا ملاعلا ىلإ ىقرف « هلهج ىلع
 ؛ ًآنيبم ًاحتف هل حتفيو « ًارصانو ًاظفاح هل هللا نوكيو تاريخو نايب تامارك ىنعم

 ملعلا اهيلع لطه تديقت اذإو تديقت تركفت اذإو « تركفت تدرفنا اذإ سفنلا نأل

 ةعيرشلا ىلع تضمو بقاثلا رظنلاب تظحلو « ةينارونلا نيعلاب ترظنف ىسفنلا

 نم (' ُهاَنِمَلَعَو ر : هلوق ىنعم كلذو اهدورو لبق ءايشألا تربخأف ةنونسملا

 )١( باوصلا وه تبثملاو « “ هانيتآو ”” طوطخملا ىف .
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 ذخأيو « صالخألا عم ةبوتلا باب هل حتفي باب لوأ كلاسلا نأل (') 6 اًمِلِع اند

 الغش كلذ نإف ؛ ةغالبلاو ةحاصفلاب لغتشي الو هلفنو هضرف ىف هبحي ام ملعلا نم

 نيع الب لكوتيو « رظانيو لمعلا ىف نيملاعلا راثآ نع صحفي لب هدارم نع هل

 ةرجش سرغيو « فرح الو ةكرح الو (7 ناسل الب هركذيو ؛ فرطتوأ قرطت

 « عرشلاب اهفحيو « ءاجرلا حير ميسنب اهقشني ىوقتلا ءامب اهيقسيو « هبلقب صالخالا

 ىلإ دوعي الو كلذ نع لقتنيف رمثت ىتح تاوهشلا نع اهبذجيو عرولاب اهملكيو
 . هبلق ىف ةيوطم ةيصاصخ نوكي لب « اهدر

 صلخم امنإف ًاماقم كلذ سيلو « اهل افيفعت مهسفنأ اولئاق ةفئاطلا هذه ةماعو

 عرجت اذإف ًاديرم ال هل ًادارم هاريف هريمض ىلع هللا )7 علطي نم ةصاخلا صاخ

 تعبنو ناسل لكب تماص لك قطنف . شهدف لهذف برطف ركسف ةبحملا سأك

 هدبعو هللا فرع نم نيفرح ىف عومجم هلك ملعلاف « هبلق رونب رصبأو « هتمكح

 لب ءاملعلا ليطعت بجوي امم قلطم مالك كلذ سيلو « ةقيقحلاو ةعيرشلا كردأ دقف

 ةقرف لكلو ( © ُهَنِم َسسَيَن ام اوُأرْقإَف ) : ىلاعت هللا لاق نكلو « لمعلا سأ ملعلا
 ةعيرشلاف « هب سانلا دافيو « ةدئافلا لك ديفي لجر ىف لمعلاو ملعلا هللا عمج جاهنم

 ةيقنم ةيقن ةعيرشلا اذإ ةرمثلا ىه ةقيقحلاو « ةرجشلا ىه ةعيرشلاو ةدعاقلا ىه
 رخفأو رهطأ ءاضيب ةيقن ةيعرش ةيفنح ةيفطصم ةصلخم ةصلاخ ةيفصم ةيفاص
 هناَينُب سّمُأ نَمْفَأ ]) : ىلاعت هللا لاق ةلم لك نم رونأو رهبأو رهزأو
 . 0 6 هّللا نم ىؤقت ىَلَع

 )١( فهكلا ةروس (55 ) ةيأ .

 . عوبطملا نم تبثملاو « *“ ناسلب ”” طوطخملا ىف (؟)

 . عوبطملا نم تبثملاو « ماللا فذحب  عطي ” طوطخملا ىف (؟)
 . لمزملا ةروس )1٠١ ةيآ (4)
 . ةبوتلا ةروس ]٠١9( ةيآ (6)
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 ةعماللا ةعطاسلا ةيهبلا ةديعسلا ةميوقلا ةعيرشلاو ةديدسلا جهانملا كلساف

 هللا نإف « ىجن اهرمأ عبتاو اهكلس نم نإف ؛ ًانومضم هلمع ناك اهب لمع نم ىتلا

 اَمو رفا : ىلاعت هللا لاق اوهلت الو اوميقتست نأو . اوهستالو اوعيطت نأ رمأ ىلاعت

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق (7 6 اوُهتنِإَف هن مكاَهَن امو هوُدَْف َلوُسمرلا مُكاَنآ
 ءادأ نم ىلإ بحأ ئشب ىلإ نوبرقتملا برقتي ال : ىلاعت هللا لوقي) : ملسو
 هل تنك هتببحأ اذإف « هبحأ ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي ىدبع لازي ال مث , ضئارفلا

 عمسي ىبف )) رخآ ربخ ىفو ( (( هتيطعا ىنلأس نإو هتبجأ ىناعد نإ أرصبو ًاعمس
 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف ركذلا ةمزالم مث ( ( رصبي ىبو
 هللا ُْرْكْذَنَو أل : ىلاعت لاق ( ( ًاركذ هلل مهرشكأ ًاناميا نينمؤملا لضفأ ز)

 ىنركذ نمر 7 ربخ ىفو 7 4 مكركذأ ىنوُرُكذاَف ر) : ىلاعت لاقو () © رّبكأ
 نما رخل ىف ةتركذ ىقاخ نم ذم ىف ىنركنذ نمو ء ىسفن ىف هئركذ هسفن ىف

 لاقو (* ( ةلوره هتيتأ ايشم ىناتأ نمو - ىتكئالم نم ألم ىف ليقو -

 ١ ينركذ نم سايلج انأ ؛ يداعت هلا لوقا: ملسو هيلع هللا ىلص

 )١( رشحلا ةروس (1) ةيآ .

 )١-( هجيرخت قبس .

 .(14) ىناربطلا [فيعض](( قافنلا نم ئرب دقف « هللا ركذ رثكأ نم)): ةياور ىف ءاج دقو (4)

 / ٠١ عمجملا [عوضوم] (( ناميإلا نم ئربدقف ىلاعت هللا ركذ رثكي مل نم )) : ةياور ىفو

 . (177982) ثيدح « 3١

 . توبكنعلا ةروس (40) ةيآ (5)
 . ةرقبلا ةروس )4١57 ةيآ (1)

 . عوبطملا نم هتبثمو ٠ طوطخملا نم ةطقاس "* ربخ ىفو ” ةملك ()

 . هجيرخت قبس (4)
 . )1١١( ثيدح« 7١57/١ ءافخلا فشكو . )١185( ثيدح « (9565-55) صم« ةنسحلا دصاقملا )3(

« 

 ةئيضفلا ةرهوجلا

 ةبونذب تفرتعاو

 ايحلا مايأف

 املا نم برشيو

 ارفلا ىلإ عمسيلف
 ةيوبنلا رابخألاو

 طع دبعلا بساحي

 امو كاردإ الو

 دعب امل اولمعاو

 ههاج هنع دري

 .ىف هليلو هراهن

 مكبرو مكقلاخب

 ىلإ اوعجرتو

 ةمادنلاو ةرسحلا

 اا 6 ميِلَس

 سلس

 طوطخملا ىف )١(

 مف-طمح) ةيآ )١(

 وس (1) ةيآ (؟)
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 يب تكرحت نيم ىديع دنع أنآ « !' ىنركذي نييح ىدبع نمل دنع انأ

 قدصأ وهو ىلاعت هللا لاق ( يركن ام ىديع عمال 0

 هللا محرز) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف تمصلا « " 1(
 ىلع رانلا ىف سانلا بكي لهو ) © (( ملسف ئش نع تكسوأ منغف اريخ لاق أرما

 تمصي نمو ) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو (7 ( مهتنسلأ دئاصح الإ مهريخانم

 ىَنِإ را : ميرم ةصق ىف ىلاعت هللا لاق (7 ( مدني هناسل كلمي ال نمو ملسي

 نإف ءايرلا نم صرح كلذ لك (9 © اًيبسنإ ميلا مَلكُأ نلف ًاموص نّمحّرل َترْذَن
 (( مكلمع هللا طبحيف سانلا اوءارت الوز) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 هللا لوسر اي : ليق ء رغصلا كرشلا اوقتإ )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو
 . «  ةعمسلاو ءايرلا : لاق ؟ رغصألا كرشلا امو

 هافخأ املكو « هتين قدصيو هتريرس رهطيو ٠ هلمع ىفخي صلخملا نإف
 ىضري المع مكدحأ لمع ول ) : ملسو هيلع هللا ىلص لاق امك هيلع هللا هرهظأ
 سانلا ثدحتي ىتح هلمع ءادر هللا هسبلأل اباب نيعبس ىف اباب نيعبس هيلع لفقو هللا

 )١( ؟ دمحأ / ١١# - 54 /3١١5.

 )١( دمحأ 50/7 .

 . بازحألا ةروس (55) ةيآ (؟)

 . (581) باهشلا دنسم [نسح] (4)
 « نتفلا : ىف ةجام نبا - (5115) ثيدح «؛ (8) ب ؛ ناميإلا : ىف ىذمرتتلا [حيحص] (©)

 . (؟917) ثيدح )١١(« ب

 . )١5١١( ثيدح « (50) ب « ةمايقلا ةفص : يف ىذمرتلا هردص ىور (5)

 . ميرم ةروس )١1( ةيآ (9)
 . 774 / 4 نيقتملا ةداسلا فاحتا (8)
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 نمو اهيلإ هللا هلكو ايندلا ىلإ عطقنا نمو هافك هللا ىلإ عطقنا نم ( نوديزي وأ

 بلط نمو « ىفقتا امم برقأو ىجر امع دعبأ هل هللا ناك هللا ةيصعمب ارمأ لواح
 هللا طخسب سانلا ىضرأ نمو « هل اماذ مهدماح داع هللا ىصاعمب سانلا دماحم

 ام حلصأ نمو « مهرورش هللا هافك سانلا طخسب هللا ىضرأ نمو « مهيلإ هللا هلكو

 هللا حلصأ هتريرس حلصأ نمو .؛ سانلا نيبو هنيب ام هللا حلصأ هللا نيبو هنيب

 . هايند رمأ هللا هافك هترخآل لمع نمو « هتينالع

 ًانقيتسم ًافراع ًالقاع اقودص ًاصلخم دبعلا نوكي مث ميكحلا ركذلا لضف ام

 ءاكب هرمع عطقي « افيظن افيفع ؛ رهاظلاو نطابلا رهاط ًادوهج ادودك

 نوُعِكاَرلا نوُخئاّسلا نوئماحلا نوُئباَعلا َنوُيِئاَتلا رإ# عم لياقلاب عنقاو ٠ ًادوجسو
 ربو هللا دوُدحِل نوظِفاَحلاَو ركنُملا نَع َنوهانلاو فوُرْغَملاب نوُرِمألا نودجاّسلا
 ولتيو دهعلا ضقني ال ايفو ناكو « نورفغتسي مه راحسألابو « "7 6 َنيِنِموملا

 همالك ناك نمل ىبوطف "7 © ًادوُهَنشَم َناَك رجقلا نآرُق ّنِإ رجفلا نآرْقَو رل نآرقلا
 سيل رظن لكو «وغل وهف ركذب سيل مالك لكف « ًاربع هرظنو أركف هتوكسو ًاركذ
 ِمِتْخَن َموَيلا ر# : ىلاعت هللا لاق ةلفغ وهف ةركفب سيل توكس لكو « وهس وهف ةربعب
 . 7 6 نوبيسكي اوناك اَمب مُهُلِجرَأ دَهشَتَو مهيديأ انملكتو مهِهاوفأ ىَلَع

 ىفو « تشطب امو ديلاو ٠ تعمس امو نذألاو ء. ترظن امو نيعلاف

 نيعلا امأ ؛ تعس امو مدقلاو ء تعو امو نطبلاو ؛ تكفس امو : رخآ ربخ

 . رانلا ىلع مارح نويع ثالث )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف

 تكب نيعو « هللا ةعاط ىف ترهس نيعو « هللا مراحم نع تضغ نيع

 )١( ةيآ ) )4١١7ةبوتلا ةروس .

 )١( ءارسإلا ةروس (78) ةيآ .
 . سيب ةروس (16) ةيأ (5)

 فخفلا ةرهوجلا

 طخ ىف ركس

 ١ اذه أي

 +٠ اذإف ةرخافلا

 ىلع ظفاحي نا

 او ىرفلا مرح

 للا ىلص ىبنلا

 هللا قلخي مث 2

 ذع كلذف

 ' هللا دودح هذه

 , درطلاو دعبلاو

 عو دوعبم وهو

 و ىصاعملا نع

 اموطخملا ىف )١(

 سا (57) ةيآ )١(

 راشإلا تقبس (؟)
 رطلا : ىلقلا (؟)
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 ىوهلا رذبي هنإف رظنلاو مكايإ )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو (' ( هللا ةيشخ نم

 نم اوُضْعَي َنيِنِمؤُملَل لق رإ : ىلاعت هللا لاق ( عمطلا راعشتساو مكاياو ةلفغلا دلويو
 هلك دبعلا مالك نإف « ناذآلاو هافشلاو هافلاف , 7 4 ْمُهجوُرُف اوظفحيو ْمِهراصبأ

 سانلا نيب حالصا وأ ركنم نع ىهن وأ فورعملاب رمأ وأ هللا ركذ الإ هل ال هيلع
 هيلع هللا ىلص لوسرلا نأل ناطيشلا نم دسجلا ملس ءاضعألا هذه تنصحت اذإف

 مالكلا نوكي نأ الإ تمصلاب كيلعف ناطيشلا بلغت نأ تدرأ اذإ ) : لوقي ملسو

 نم نيزأ نيرق الو « ملحلا نم حبرأ ةدابع الو ملعلا نم عفنأ لام ال هنأل (( ملعلاب

 نم زعأ زنك الو ؛ بدألا نم بسحأ بسح الو « لهجلا نمرشأ قيفر الو ؛ لقعلا
 بئاغ الو ةعانقلا لثم ةعاضب الو ةفعلاك عرو الو ريصبتلاك لقع الو « ىقتلا

 نم نسحأو « نسح مالكلا نأل ؛ ةبوتلا نم قدصأ عيفش الو « توملا نم برقأ
 ؛ هؤاضر هباوث نم نسحأو « هباوث هلامعتسا نم نسحأو هلامعتسا هانعم مالكلا

 اَمّلَق ر) : فسوي ةصق ىف نيلئاقلا قدصأ وهو ىلاعت هللا لاق لمعي مل نم

 نم لضفأ مالكلا نأ ىلع ليلد 7 4 ”نيمأ ”نييكم اَنيدَل َموَيلا َكَنِإ َلاَق هّمَلك
 نإف « ةعيقولاو ةميمنلاو ةبيغلاو طغللاو وغللا نع تمصي نكل تمصلا

 نب ىسوم نع ىكح امك رهش ىف رحاسلا هلمعي مل ام ةعاس ىف لمعي مامنلا

 اي : لاق ؟ اننيب نم هجرخن ىتح وه نم براي : لاق « امامن مكيف نا ' : نارمع
 اوباتف :« مكرخآ نع اوبوت نكلو « أمامن نوكأو ةميمنلا نع مكاهنأ ىسوم
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف ةبيغلا امأو , ' ثيغلا مهيف هللا لسرأف

 كلذف هيف سيل ام هيف تلق اذإف ةبيغلا كلذف هيف وه ام كيخأل تلق اذإ )) : ملسو

 )١( ؟ مكاحلا [فيعض] / 25 .

 رونلا ةروس (50) ةيآ (؟) .

 . فسوي ةروس 45054 ةيأ ف



 ئش ىأ ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئاس لأس هنأل !') (( ناتهبلا
 اذإف « ( ىقتلا نمؤملا بلق ىلع ناتهبلا : لاق ؟ ضرألاو تاوامسلا نم لققثأ
 اذإ بحت ىذلا لثمب كنع ىراوت اذإ كاخأ ركذا نينسحملا نم نوكت نأ تدرأ

 كل نمض دق امب كيلع ضرف امع لغاشت الو « نينسحملا نم نكت هنع تيراوت

 نبا اي " روبزلا ىف بوتكم كنع ىوز ام قحالب تسلو « كل مسق ام كتئافب سيلف

 عزجت الف هنم ناصقنلابو عمطت ال هيف ةدايزلابف « كقزر كل تقلخو كتقلخ مدآ

 لصح دقف كل تلصح نإو « ئش لك كتاف دقف كتف نإف « ىندجت ىنبلطاو ؛

 . " ئش لك كل

 لزناو عوضخلا سرغاو عوجلا ماجلب همجلاو داهتجالا داوج اذهاي بكراف

 نم نكو « دوجلا نتم ىف بكراو « مزحلا مزحو مزعلا جرسو « ربصلا ناوطصا

 سفنلا رسكت دهزلاب دوزتو « ىوقتلا عرد سبلاو دايجلاب دايجلا حلصاو « داوجألا

 عوشخو عوضخب بابلاب فقو « ءايربكلاو ةيرخسلاو ءايرلاو بجعلاو ىوهلاو

 ةدام نأل ؛ رونلا كبلق ىف فذقيل ؛ ءاعدلا ىف هللا ىلإ عرضتو عوكرو عومدو

 هللا مرك ىف عمطلا نكل حلصلا عقوو ةلماعملا تفص اذإ الإ حلصت ال بهاوملا

 مُكرِذَحُيَو ر : نيلئاقلا قدصأ وهو لاق دقف فوخلا امأف « هللا باذع نم فوخلاو

 موي ًانمأ مهرثكأ ايندلا ىف ًافوخ هللا دابع دشأ : داّبع لاقو , ) 4 َُمسْفَت ُهّللا

 فيك : لاق ٠ بعك اي انفوخ " : لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأل « ةمايقلا
 فلا نيعبس ديب مامز لك مامز فلا نيعبسب داقنت منهجب ىتأ اذإ عنصت فيكو كب

 ال هنأ معزي هيتبكر ىلع ثاج وهو الإ برقم كلم الو لسرم ىبن ىقبي الف كلم

 اي اّنمأ : لاقف « قافآ مث « هيلع ىشغ ىتح رمع ىكبف « ةمايقلا موي لوه نم زوفي
 . " ًارخأت لمعلا ىف متأطبأل هللا ةمحر متملع ول نينمؤملا ريمأ اي : لاقف « بعك

 )١( ب ءاربلا : ىف ملسم [حيحص] )3١( « ثيدح )١549( - ؟ دمحأو / 77١ .

 نارمع لآ ةروس (758) ةيآ (؟) .

 دضفلا ةرهوجلا

 رم": ليقو

 هل : لاقف ًيكاب

 انبر رمأ لزني

 أيت الو ىركم

 ور نم اوُسأيت
 ركماونمأفأ

 اًفئاس سفنلل

 . اهدئاق ىلع
 هدرجأو اهدجو

 ةأرم (7 تلقص

 ارسب فراعملا

 التو « كتاحاس

 كؤاطع ديازتو

 املك هلمع دبعلا

 مالك امو

 يبو ىدتها نم

 وس (87) ةيآ )١(

 وس (11) ةيآ (؟)
 اموطخملاب اذك (؟)

 طوطخملا ىف ()
 طوطخملا ىف (5)
 طوطخملاب اذك (1)



 13 اسس ةئيضملا ةرهوجلا

 هآرف ىيحي ىلع مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلعو انيبن ىلع ىسيع رم" : ليقو

 هللا تاولص ىسيعل ىيحي لاقف ! سيآ كنأك ًاسباع كارأ : ىسيع هل : لاقف ايكاب

 ىتح انناكم نم حربن ال : لاقف نمآ كنأك امساب كارا : امهيلعو دمحم انيبن ىلع

 انمأت الو « اطنقت الو اسأيت ال نأ : امهل هللا لزنأف « اننيب لصفي انبر رمأ لزني

 الو ر) زيزعلا هباتك ىف كلذ ريظن هللا لزنأ دقو ' ىتمحر نم اسأيت الو ىركم

 )) 27 © نورِفاكلا ُموقلا الإ هَّللا حور نِم ْسَميَي ال ُهَنِإ هللا حور نم اوُسأيت
 فوخلا نوكيف « ءاجرلاو فوخلا نيب دبعلا نوكيف (7 4 هّللا ركم اوُثِمأَف
 تنو ناو اهدئاق اهثح اهقئاس ىلع () تنو نا ادئاق اهل ءاجرلاو « اقئاس سفنلل

 اهدحف ءةيح ىعست ةيح تماد ام سفنلا نإف « اهقتاس اهكرح اهدئاق ىلع

 اذإف « عومدلاب اهفوخو عوكرلاب اهدهاجو عوجلاب ( اهلقصاو اهدرجأو اهدجو
 سومش تعلطو « كنطابب راونألا تعطسو كتريصبب ترصبأ كبلق ةأرم (7 تلقص

 ىف ضيفلا حاسو « كتاحفص تاحاس ىف قارشالا ءايض عملو ؛ كرسب فراعملا

 « كل ءاطغلا ضماوغلا ضماوغ نع فشكناو « كئاجرا ىف رونلا الألتو « كتاحاس

 صشلخا املك لاجرلا ماقم اذه لاجسألا لاجسو مامغلا بحس تلهناو كؤاطع ديازتو

 . () هلمهددملا نم لطه املك هلمع دبعلا

 ىدهي هللاف « مهيلع ةققشو ىناوخا نيملسملل احصن الإ ىتظعو ىمالك امو

 قيفوتلا ىلإو اجهنم قيرط ىلإ كلس نمم نوكيل ؛ ىدتقا نم دشريو ىدتها نم

 )١( فسوي ةروس (41/) ةيآ .

 . فارعألا ةروس 494 ةيآ (')

 . ققحملا نم تبثملاو “ تنأ ” طوطخملاب اذك (")

 . ةملهملا نيسلاب “ اهلقسأو ” طوطخملا ىف (؛)
 . ةملهملا نيسلاب “ تلقس ” طوطخملا ىف (©)
 . 6# هلطو هلباو هيلع ددملا نم ” : عوبطملا ىفو ؛ “ هلمه ” طوطخملاب اذك (1)
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 ةئيضملا ةرهوجلا .1١

 ىلع تبشتو داقتعالا ىلع موادو « لامعألا ةوالحل اذه اي عراسف « ًاديرم

 ىنضتو دابكألا تتفتو « دالجلا 7 ىنفت هللا ىلإ قيرطلا نأ ملعاو « داهتجإلا
 رمألا نطاب ىف بلقلا ناميهف داؤفلا بيذتو بلقلا مقستو دعسلا عفدتو « داسجألا
 ةدهاجمو ركذلا ةمزالمو )7 ركسلا ناوشنو « () رسلا لوصح ىف ركفلا نالوجو

 ةظفاحملاو ٍداو لك ناميه نم لضفأ وه ىذلا ناميهلا وه سحلاو ساوحلاو سفنلا
 مكبر نّم ٍةَرِفْغَم ىَلِإ اوعراَسَو ر) ضرعلا مويل بهأتلاو ضرفلاو نئسلا ىلع
 فاخ (؛ داقناو ىقتا نم 64 َنيِقتُملِل تّدِعُأ ضرألاو تاَواَمّسلا اَهضرع َةَّنَجَو
 ضغيو « ىوهلاو سفنلا فلاخيلو « ىوقتلا داز دوزتيلف « مكاحلا مكح ىلع مودقلا

 ناو « نيدرجتملا ىعس ىعسيو رمشيو « ىرخألا بلطب كسمتيو « ايندلا نع هرظن

 بهأتلاو ضرفلاو لفنلا عضاوت نإف ٠ فرشلا نم هيلإ لصي امب هيلعف فرت اذ ناك
 قفرلاب مكيلعو « اهدوصقم اهغلتيو اهومن ىف اهردق عفري اهعوضخو ضرعلا مويل

 بلقلا روضحو مهفو « ريسيتب مايقو ريسيتب مايصف ةقشلا مكيلع بعص نإ

 نإف لمعلاو لجولاب نآرقلا توص بيطو ريصقتلا ىف ىلاعت هللا ىلإ راذتعالاو

 ًابرط نوليامتي 4 مُهُبوُلُف تّلجَو ُهّللا َرِكَذ اَذإ َنيِذَّلا ز) مهبوبحم نورضحي نيبحملا
 أشن دقو ىلكثلا نينأو ىهلولا نينحب 7 نونحيو نودجاوتيو ابرا نوليميو

 ةروص هذهو 6 تبّرَو تّرتها َءاَملا اَهيَلَع اَملزنأ اَذِإَف رإ تبنو بحلا
 () دقو ىتقيرط بحأ نمو ؛« ىتقرخ ءانباو « ىدالوأ عيمج ىلإ ىتيصو

 )١( ىنفت ” عوبطملا ىفو “ ىقت ” طوطخملا ىف ” .

 )١( عوبطملا نم اهانتبثأو « طوطخملا نم ةطقاس “ رسلا لوصح ىف ”” ةملك .

 )"( عوبطملا نم تبثملاو “ ركشلا تأشنو ”” طوطخملا ىف .

 ) )4داقنإف ”” طوطخملا ىف “© .

(5) 

(0 

 . قايسلا هيضتقي ىذلاوه تبثملاو  نونينيو ”” طوطخملا ىف (5

 . ققحملا لعف نم اهفذحو ““ بحأ ”” ةملك “ دق ”” ةملك دعب طوطخملا ىف (5

 بخضهلا ةرهوجلا

 هج )0( تغلاب

 تو ؛ ةلماعلا

 دقو اذه ىباتك

 رم نمأ وه نم

 نمأ كنم ئش

 | رونلا مهبولق

 رم مهلعجت نأو

 رفغا ء عمتسا

 ءلا بر اي هللا

 هفأ هيلع دمحم

 1 لصف ])
 متفا امم
 درب نم

 كلا ىلإ

 وسدلا

 اي:لاق

 اع هللا ىلص

 هوطخملا ىف )١(

 وطخملا ىف (؟)



 :١ ب  ةريضملا ةرموملا

 حاورأ هب ىيحي برق ميسنلا برق حئاولب ىدتغي مث ىدتقي نمل ىدهج ('! تغلاب

 لماح عفنا مهللا : لوقأ كلذ ءانثأ ىفو « ةلزنملاب ةقفرلا هب لمكتو « ةلماعلا

 اي مهللا ء ملعت مل امو هنم انملع ام هلجآو هلجاع ريخلا هل ردقو اذه ىباتك

 لك فوخو ؛ ئش لك نم كنمأيف هنم فئاخ ئش لكو « ئش لك نم نمآ وه نم

 ىف جرساو « ءالبلا نم مهملسو « اورذحيو اوفاخي ام نم ىدالوأ نمآ كنم ئش

 « ءافولاو قيفوتلاو ءاطعلاو ىلوألا ملعلاو ىنايرسلا رسلاو ىونعملا رونلا مهبولق

 وأ عمسوأ رظن وأ رضح وأ ىمالك أرق نم كلذكو « نيحجانلا نم مهلعجت نأو

 اي هللا باذع نم أدغ ةاجنلاو هللا نم لوبقلا مهقزراو ىدالوأ عيمجل رفغا ٠ عمتسا

 نيلسرملاو ءايبنألا ريخ ىلع هتاولصو ء« نيمآ ... نيمآ ... نيملاعلا بر اي هللا

 . نيمآ ... ميلست لضفأو ةالص لضفأ هيلع دمحم

 (« مسقلاو طاسبنإلاو قشعلاو جردلا ناديمب) ىمسب رخآ لصف
 رسدقلا ةرضح ىف سفنلا ةضابر نم بيغلا نم هب متف امم

 انتودقو انخيشو انديس بلق ىلع ءاببنألا ديس تاكرب نم

 ىشرقلا ميهاربإ ىديس نيدلاو ةلملا ناهرب ىلاعت هللا ىلإ
 ؛( نيمآ ... هتاكرب نم انيلع داعأو , هنع هللا ىضر ىقوسدلا

 هللا تيب ىلإ جملاو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا (' ماقإو ملسو هيلع هللا ىلص

 )١( ةدحوملا ءابلا دعب فلألا فذحب “ تغلب ”” طوطخملا ىف .

 تبثملا وه باوصلاو « ةزمهلا دعب ءايلاب ““ ماقيإو ”” طوطخملا ىف (؟) .



 ةئيضفلا ةرهوجلا ١

 ةلملا ىه جاهنملاو ةعرشلا ىه ةعيرشلا نإف ؛ ًاليبس هيلإ عاطتسا نم مارحلا
 ةصلخملا ةصلاخلا ةرهازلا ةرهاطلا ةعيرشلا ىه ةيدمحملا ةعيرشلاو « ةيفنحلا

 هب ىّصَو اَم نيذلا نِم مُكَل عرش را ىلاعت (') لاق « ىلاعت هللا نع ةيورملا

 ىبن اهب تأي مل ءاضيب ةعيرشب مكتيتا )) ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ('' 6 ًاحوت

 (9 © ميِظَعلا نآرقلاَو َىِناَقَملا نم ًاعَبس َكاَنيَنآ دَقَل )) ىلاعت هللا لاق () ( ىلبق
 ىوبنلا ربخلا ىلع آفقاو ةعدبلل ًاعماق ةنسلاو باتكلل عبات ءىدتبملا ناك اذإو

 هليلد نآرقلا ناك باوشألا نم 7 صلختو تارودكلا نع درجتو « ىضرملا

 كلذ مزالو هب ءاج ام ىفتقاو ء هرون ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو هريشم ربخلاو

 . ةمامعلاو ضوحلا بحاصل هعابتا ةكربب قزرو « توبثلا ةدافإ

 هب )7 رصبيو ناميإلا ةنياعم نع هبجحي باجح هبلق نع ىلجني كلاسلا نإ

 رصبلاب رصبلاو ٠ عمسلاب عمسلا هنم لصتاو « قادحألا هنمرصب امك هرئاصب دئاوف

 حورلا ناديم ىف 7 حرسو « رونلاب رونلاو « حورلاب حورلاو بلقلاب بلقلاو ٠

 نم لقنيو  حجنلاو لابقإلاو حصنلاو حاضيإلاو حرشلاو طاسبنإلاو حسفلاو
 رئارسلا تايفخب مالكلاو رئامضلا ناسلب قطنلا ىلإ رهاظلا ىف ناسللا قطن

 برشيو « تقد ناعم ( زومر حوللا نم أرقيو « ىهلإ مالكو ء ىبرع مهفي مالك

 )١( عوبطملا نم تبثملاو « *“ هلوق ” طوطخملا ىف .
 )١( ةيآ )*١( ىروشلا ةروس .

 . هجيرخت قبس (")

 . رجحلا ةروس (41/) ةيآ (:4)

 . عوبطملا نم تبثملاو . * صلخأو ” طوطخملا ىف (5)

 . باوصلا وهو تبثملا وهو “ رصبي ” عوبطملا ىفو « “ رصبو ”” طوطخملا ىف (1)

 . باوصلا وه لامهإلاو « ةمجعملا نيشلاب “ حرش ”” طوطخملا ىف (0)

 . عوبطملا نم ريكنتلاو ٠ فيرعتلاب “ زومرلا ”” طوطخملا ىف (4)

 يضفلا ةرهوجلا

 ١ ؛ تقر ناوأب

 ب َلوُحَي هللا
 معأو ؛ ناسل

 الي (") تمصو

 ص نم فصي

 دال صالخإلا

 هلاو ةدهاشملاو

 ءاصمص ةدوج

 م تابوجحملا

 رمثا رع تتبناو

 لاو رابخألاو

 نمف قبطناو

 :امحرلا فطللا

 ؛ (14) ةيآ )١(
 طوطخملاىف (؟)

 ننس ىف (5)

 ىف (4)

 7 ل )6(

 ا ف (1)
 ىف (9)
 : ءاضنتسا (4)



 ١ ه 8 سس سس ةئيضحلا ةرهوجلا

 ّنِإ را : ىلاعت هلوقل هبلق عباتو هبلقم عم نوكي مش هبلق عم نوكيف « تقر ناوأب
 الب هناسل لوطيف لكلا نع جرخي مث لكلو 7 © هبلقو ءرّملا َنيِب ْلوُحَي هللا
 اسمه الإ عمستالو « مالك الو ةكرح ال مث « نطابلاب مث رهاظلاب هلامعأو « ناسل
 امك هتولج ىف ةولج مث هتولخ عم اولخي مث ةولخب 7 ولخيو سح الب () تمصو

 ىف صالخإلا صالخإ نم صلخيو « ءافولا ءافوو ءافصلا ءافص نم فصي

 ةرضاحملاو ةسلاجملا نإف ؛ ًاسيلج هب نوكي امب برقتيو صالخألل صالخإلا

 قدصلا ناطلس ىوق امل ( هنأ الإ ردق ىلع كلذك ةاجانملاو ةسناؤملاو ةدهاشملاو

 ىرع ()7 مصقو . )7 ليلختلا ناطيش ةمل ىلع هاوق قحلا 7 ماصمص ةدوج

 تآبخم نم جرخو ىناعملا فويس صالخالا ( ءاضننساو ليلختلا دييقت

 :« نوكلا رنو دوجولا دوجو تلعتشأف رسلا فطل ىتأو : ىناعم تابوجحملا

 رارسألاب ةؤلمم نئازخ تحتفف « تافاقب تايآلل بئاجعلا سئارع تتبناو

 هرحب ىمطو ىوتراو التماو قفألاو وجلا عشعشو « تانونكملاو رابخألاو

 ةيلزألا فحتلاو ةيدبألا ةيونعملا ةيانعلا مهل تلصح نيذلا نم ناك نمف قبطناو

 هتيانع مهالوم نم مهل لصح املو « ىلامكلا رونلاو « ىنايرسلاو ىنامحرلا فطللا
 نم كلذ مهل ناك هَنوُبِحُيَو مهبحي 0 ىلاعت هلوق « ةنونكملا هرارسأ لزأ ىف

 )١( لافنألا ةروس 4؟4) ةيآ .

 .عوبطملاىفامل قفاوملاوهوةلمهملاداصلاب باوصلاو «ةلمهملا نيسلاب '' تمسو” طوطخملاىف (؟)

 . حضاوىلجاذهو « تبثم وه امكاهفذح باوصلاو ؛واولادعب فلألاب “6 اولخي ”” طوطخملا ىف (*)

 . عوبطملا نم ريمضلا تابثإو « “ نأ ” طوطخملا ىف (4)
 . (570) ص « (( مجعملا )) . ىنثني ال مراص : ماصّمصو . فيس : ماصئميص (6)

 . ““ ليختلا ” عوبطملا ىف (5)

 . عوبطملا نم تبثملاو « نيسلاب "' مسق ” طوطخملا ىف (0)

 . (177) ص « (( مجعملا )) . جارخإ : ءاضنتسا (8)



 ةئيضملا ةرهوجلا

 ') 6 اندهش ىَلَب اوُناَق مكّبرب تسلأ ) : ١ ىلاعت هلوق

 ' تسلأ " قئاقح ىف ماودلا ىلع مهف ءاطغلا مهل فشك نيذلا ءاطعلا اولوأف

 رعشلاك ليقو رذلاك مدأ بألا بلص نم مهجرختسا قلخلا قلخ امل ىلاعت هللا نإف

 ضيبأ قرو ىف بتكو قاثيملاو دهعلا مهيلع ذخأف " ىلب اولاق مكبرب تسلأ " : لاقو

 ىلإ ةردقلا نم اولقتنا املف « ةردقلا ديب مهو « هرارقإ اذه دوسألا رجحلا ىف حرطو

 ىراصن وأ ًادوهي ةفلتؤم ريغ ًانايدأو ةفلتخم ًاسانجأ اوعونت وأ اوفلتخا ةمكحلا

 ىلاعت هللا لأسنف « كلذ ريغو توغاطلاو تبجلا ةدبعو نيئباصو ًاسوجم كلذ ريغو

 نيظوفحم اوحرب ام لوألا قبسلا نم ةداعسلا ىلوأف « ةرخآلاو ايندلا ىف ةمالسلا

 مهثروأ " ةيالولاو رسلا مهصاصتخاو ةسيانعلا مهب تناك امل هيف مه اميف ةيانعلاو

 ةراشإلاب ىناعملا (“ ١ حول ىف هبوتكم ًامولع اوأرف ةياور الب ًاملعو ةياورب ًاملع

 ٠ اهمسا اوملعو « اهمسالطو اهتامسلط اوكفو اهزونك اوفرعو اهزومر اومهفو

 نم مهلو « ناجم رحبو نافرعو ةفرعمو لاجم طقنلا ىف مهل نإف « اهمسر اوفرعو

 ىف عمس ام مهناسل ناك . ةفلتخم نسلأ مهتنسلأو (7 ةمكحم ةرابع ةرابعلا ةراشا

 ةيندللا هللا بهاوم نم كلذكو ماهفالا رس ىعمو ةرابعو ةراشإ هيف ناوكألا

 تاعطقملاو فورحلا ىناعم ىف اولخد اذإ مهتيأر ولو « ةيونعملا ةيفخلا هرارساو

 ىنعي قرولا تأرقو « عفرلاو بصنلاو لكشلاو زمهلاو لصولاو عطقلا فورظلا ال

 ؛ ىدنهلا طخلا تأرقو « رحبلاو ربلا ىف امو ءاوهلاو ءاملاو رجشلا قرو

 ءامسلا ةميخ ةبق ةحفص ىف بوتكم وه ام تأرقأو « ىرشلا ىنعم مهفو

 )١( عوبطملا نم اهانتبثأو طوطخملا نم ةطقاس “ ىلاعت هلوق ” ةملك .
 )١( عوبطملا نم اهانتبثأو © تسلأ ” ةملك الإ طوطخملا نم اهلماكب ةيآلا هذه تطقس .

 . عوبطملا نم هتبثمو « طوطخملا نم ةطقاس «“ ةيالولاو ”” ةملك ةملك (")

 . عوبطملا نم تبثملاو “ حاولألا ”” طوطخملا ىف (4

 . عوبطملا نم تبثملاو « ةمجعم ” طوطخملا ىف :

 نيخفلا ةرجوجلا

 ناجلاو سنإلاو

 .قزرلاو قلخلا

 بداح نم بجع

 © اَربَص َىِعَم
 0 « وشر

 (' ُهاَنمَلَعَو
 . ةقيرطلا

 ملعلا نإف
 لصلاو داجنألاو

  مهيف نإف باوت
 اب ةقطان ًارارسأ

 ؤرفم ءاضفللو

 تسمو تماصو

 مئانو مئاد مئاقو

 بو" ىكابو
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 ىلع بوتكم وه امو « ىنعم وه امنإ ةباتك الب بوتكم امو « ناجلاو سنإلاو

 الف « تحتلا تحتو قوفلا قوف ام ىلع بوتكم وه امو « قزرلاو قلخلا

 رهظأ دق ىندللا رسلا بهاوم نإف « ميلع ميلح نم ىقلتي ميلح نم بجع
 عيِطتسَت نّل كنا رإ9 : هلوق رضخلاو ىسوم ةصق ىف ارهج هنم أئيش

 َتمّلُع اَمِم ىَتَمَلَعُت ر) : () لاق دهج ىلع هاتآو هبر هرمأ املو (') 4 اًربَص َىِعَم
 : ىلاعت هلوق ًاملحو ًامركو ىلاعت هللا نم بهاوم كلذ لك (7 © ١ادشُر

 لهأل ضرعت الو ةقيقحلا لهأ ىلع راكنا الف 4 اَملِع اَندَل نم (* ْهاَنمَلَعَو رف

 ةئيضملا ةرهوجل

 . ةقيرطلا

 ةعودوم راجحلاك باوجلا هرس نم هبلق نإف باطخلا ىردي ال نم مهيف نإف باوت

 ضماوغلا ضماوغ () نع ةعدوم مالكلا نع ةتماص لاح ناسلب ةقطان ًارارسأ

 قطانو ربتعمو ركفمو ركاذو فوغشمو بحمو فراع مهيف قرفم ءاضفللو

 مئاص مئاصو نئاصو مئاصو رطفمو مئاصو مئاقو مئاصو قرغتسمو تماصو

 () مهاوو نهاوو شهادو لهاذ فقاوو ٠ نارهس لصاوو لصاو مئانو مئاد مئاقو

 لجو فئاخو رشبتسم كحاضو دودشم ضوبقمو مسابو (" ىكابو

) 
) 
) 
) 
! 
) 
) 

 ءايلوألاو لابشألاو لادبألاو داتوألاو باطقألاو دارفألا ىلاعت هللاب ءاملعلا نإف

 ىتف لكو لاوحألا لهأو سايكألاو بابحألاو ءابقنلاو باجنألاو ءاحلصلاو داجنألاو

 ) ١( فهكلا ةروس (”1/!) ةيآ .

 ف(
 . فهكلا ةروس (457) ةيأ ('"

 ىف (4

 . © نم ” عوبطملا ىف (5
 ىف (1

( 

 . عوبطملا نم تبثملاو ©“ هلوق ” طوطخملا ىف (؟

 . باوصلاوه تبثملاو <“ هانيتآو ”” طوطخملا

 . باوصلا وه هانتبثأ امو ©“ مهأو ” طوطخملا

 . اهفذح روهشملاو « ءايلا تابثإب ““ ىكاب ”” طوطخملاب اذك (7

 ءا/ ١



 0 ةئيضملا ةرهوجلا

 ىضرو حوني حئانو حئاصو هلوتمو هلومو طبتخمو طلتخمو نظ نسحم جارو

 نطابلاب علاطمو رصبلاب حماطمو ركفلاو رسلا لاوجو حورشم هردص ىضترم

 بلاطو بوبحمو بح ىف عفتنا امهايإ نع جرخ نإ هعمجو هعيمجب عومجمو

 دباكمو دهاشمو دهاجمو دجاسو عروو « دباعو دهازو بوغرمو بغارو بولطمو

 لجر عبرو لجر فصنو لجرو رقتسمو نطوتسمو قتمو نقيتسمو لماعو لامعو

 بلاغو متكمو رهظمو رومأمو رس عضومو ليصأو كردمو غلابو لماك لجرو

 . هلاح هيلع

 نايعألا نايعأ نايعأو لاطبأ (' ةداس هتداقو لالحلا رامخلا ذيذلب برش نمو

 "7 نيتبوتب بات نم مهنمو « باتو ققحو بايثلا قزمف هلاح هيلع بلغ نم مهنمف

 ماوعلا ةبوت ىلع هل نأ رطخي نأ نم بوتي نم مهنمو « ةيادهلا ةبوتو ةيافكلا ةبوت

 . ىوعد ريغب لمع ىلإ علطت وأ رطاوخ ليخت ىلإ تافتلإلا نم

 ىف جلتخي نأ نوبوتي الو ء٠ لمعل ( نوعلطي ال لكلا وحم صاوخلا ةبوتو

 مهف ةلمجلابو « انأ لوق نم نوشخيو ىدنع نأ نومهوتي وأ ىل نأ مهرارسأ

 ةكربلا مهف « مهرورس ةهاكف ىلحأ امو مهرون نسحأ امف « تارطخلا نوعاري
 « نآرقلا مهحدم نمل ضرعتت الو مهب ًانظ انسحم اذه اي نكتلف « ةاجنلا نفس مهلمحت

 سفن دجأل ىنا )) هلوق ملسو هيلع هللا ىلص مانألا ديس مهترايز ىلع ثحو

 لجر ىتمأ نم )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو (7 (( نميلا ضرأب هللا

 هروزف رهظ اذإف رضمو ةعيبر لثم هتعافش ىف لخدي ىنرقلا سيوا هل لاقي رهظي

 امنإو لوطي هثيدح ىف حرشلاو ةباحصلا هراز دقو «(«( مالسلا ىنم هؤرقأو

 )١( ةداعس ” عوبطملا ىف “# .

 . حضاو مولعم وهو « باوصلا وه تبثملاو « ناتبوتب ” طوطخملا ىف (1)
 . قوف نم هانثملا ءاتلا تابثإب ““ نوعلطتي ” عوبطمل ١ ىف (؟)

 . (159) ثيدح« 2١ ءافخلا فشك [عوضوم]إ (:4)

 يضملا ةرهوجلا

 )0( غلاب رصقلا

 رقي ملسو هيلع
 نا( و سمشلا

 " قيدصلا ركب

 مهنعو هنع هللا

 ضح دقو

 ١ هل ترق نمو

 ء ىماحملا هللا

 .ىلعو ' « مئال
 | ثراوو ةوبنلا

 نمو راصمألا

 ليلخو هبحاصو

 نمو () 4 هب

 لذ ناكل هتايحب

 و مالسإلا خيش
 :ءةارحملا مامإ

 عوبطملا ىف )١(
 فطعلا فرح )١(

 !! كلذب ريشي (؟)
 ديدش : راتبلا (4)

 د (40) ةيآ (0)
 ب (55) ةيآ (5)
 هوطخملاب اذك ()



 ل 1 0 ١

 لا ىلص يبن : هل الاق امهنع هللا ىضر " ىلعو رمع ' مهنمف (') غلاب رصقلا

 تعلط ام نأ ' : ربخلا حيحص ىفو ءاعدلا هنم ابلطو مالسلا كئرقي ملسو هيلع

 ل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب تبرغ ال '' و سمشلا

 ىضر " بلاط ىبأ نب ىلع " مث " نامثع " مث ' قورافلا رمع " مث " قيدصلا ركب
 " نيعمجأ مهنعو هنع هللا

 « راطقألاو راصمألا حتاف ' رمع ' نينمؤملا ريمأ هرازو ناريمألا رضح دقو

 نيد ىف ديدشلا « رافكلاو ضرألا لهأ هفيسو هتقرول تنادو ضرألا هل ترق نمو

 ةمول هللا ىف هذخأ ام ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةلم نع ىماحملا هللا

 وخأو 9 ةنيدملا بابو بازحألا مزاهو بابلا حتاف " ههجو هللا مرك ىلعو " « مئال

 ملاع (0راتبلا هفيسب رافكلا ديبم ةعافشلاو ملحلا بحاصو « ملعلا ثراوو ةوبنلا

 (* © راَغلا ىِف اَمُه ذإ نيتتثا ىِناَث رإ "ركب وبأ ' « هتكئالم هللا هاب نمو راصمألا

 قّدصَو قدّصلاب َءاَج ىذلاَو رف : ىلاعت هللا لاق هتوبنب قدص نمو هليلخو هبحاصو

 " ناوكلا ىلع مسقأ ول نأ هيبن ناسل ىلع هدعوو ةلمنلا هل هللا ايحأ نمو () 6 هب
 ' ىلع ىف كظفحا ركب ىبأ ىف ىنظفحا " جارعملا ةليل هلوقو « كلذ ناكل هتايحب
 " نامثع" «نيعمجأ مهنع هللا ىضر مالسلا هيلع ىبنلاب ةالصلل مدقملاو مالسإلا خيش

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتنبا جوزو « نآرقلا ىلاتو ٠ بارحملا مامإ

 . ” غالب ” عوبطملا ىف )١(
 . عوبطملا نم تبثمو « طوطخملا نم طقاس فطعلا فرح (؟)

 . (( اهباب ىلعو « ملعلا ةنيدم انأ )) : ا ىبنلا لوق ىلإ كلذب ريشي (؟)

 . ("5) ص « (( مجعملا )) . عطقلا ديدش : راتبلا (؛)
 . ةبوتلا ةروس )5٠( ةيآ (©)

 . رمزلا ةروس (”*) ةيآ (1)
 . عوبطملا نم ةطقاس ىهو ““ ناوكلا ” طوطخملاب اذك (0)

"1 

 ا/



 ةئيضفلا ةرهوجلا ١١٠

 نعو ةباحصلا ةرشعلا نعو « نيعمجأ مهنع هللا ىضر هفكب دوملجلا قطن نمو

 ةالص لضفأ نيعمجأ مهنع هللا ىضرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

 . نيمأ .. نيمآ .. نيمآ .. ميلست لضفأو

 ىهتناو ةعاطلا ىتأ نم بحي نم هللا نإف « هللا ىلإ اومله هللا قلخ عيمج ايف

 هللا ىضر ىف ىعسو ةفيرشلا ةنسلا عبتاو « ةفلاخملا نع عجرو « ةيصعملا نع

 هريمس ركذلاو « همالك نآرقلا ناكو « هللاب لغتشاو « هللا ةدابع ىلع فكتعاو

 . هبلطم هللا ىلإ عوجرلاو ؛ هبلط هللا ىلإ هجوتلاو هبأد مارحلا نع تمصلاو

 هتوق « ىبص نم عم اوبصي الو ىهل نم عم وهلي ال « هلغش هلل ةلماعملاو

 عوضخلا هلاصخو « عونقلا هسابلو « عوجلا هراعشو « رتس ام هسابلو « دجو ام

 تالذ ىحمتو « نيئطاخلا بونذ لسغت مالظلا ىف نيكابلا عومد نإف « عوكرلاو

 ةمعطألا ىف ةفعلا راربألا لاصخ نمف رافغتسالا ةرثكو راحسألاب ءاعدلا نيلماعلا

 نم ةبقارملا ظفاحو ةوخألاو ةلخلا ىف نسحلاو لكألاو ء ةمعطملل معطلاو

 لكل نسحملاو تانسحلا ىلع ةرباثملاو ةريرسلا ( جالتخا طباضو (') ةرضخلا

 هينتملاو سابتلإلا رحب ىف معي ال نمو سانلا ضارعأ ىف ضوخي ال نمو هللا قلخ

 . ظقيتملاو

 نابم ىوق تمده نابش تمدهأ « نابش تقلخأو « نادبأ تمقسا قيرط هذهف
 ةزئاف زوافم ةلئاط ةلئاه ةلهس ةلوهم هنيه ةبعص ةطش ةدرب ةرم ةولح « ناكمإلا

 اهثدابل ةئداب ةئداب دفدف ءاحيف ءادرج ةقبع ةشطع ةعفترم ةيلاع عضاوم عطاقم

 داجن داوج مومسو مارضو مومهو مامهأ دباكي « نونظلا نيطايشو نوشملا نونملا

 وفص هماهسو « همزع هفيسو هقدص هحمر « زيزعلا باتكلاب ظفحتم مزحتم داسف

 )١( ةلمهملا ءاطلاب “ ةرطخلا ” هلعلو « ةمجعملا داضلاب © ةرضخلا ” طوطخملاب اذك .
  (0)ص. )) مجعملا )).كش عم ئشلا روطخ : اضيأ جالتخإلاو ؛« بارطضا : جالتخا )٠١5( .

 ةيضفلا ةرهوجلا

 همالسو « هنيقي

 ذت هترصخمو

 | الو بعاصملا

 ةفشم لمتحيو

 داع لهس اهيفو

 بح ىسلإ عولط

 خلاب وأ بانطإلا

 ؛ ىلاعت هللا ىلإ

 نإ لاو ًاحِلاص
 + هللا ىلإ دراش

 ءانلا اهيأ

 'اوحبرت احلاص

 البلا لبق اوكراد

 صو ريكنو ركنم

 5 نأ لبق ربكألا

 وي لبق «٠ ناجلاو

 ة ؛ ةحيصلا لبق
 0 و

 شرعلا زتهي



 ]183 بسسس ةئيضملا ةرفوجلا

 .ءهب هللا ةيانع هتياقوو « هعرز كولسلاو « هيف قيرطلا عامجا همالسو « هنيقي

 الو قئاضملا الو لاوهألا نم فوخلا هدري ال هفيسو « هتركذت هترصخمو

 :« اهدر دصق نمو « سفنلا ءادعأ ىف لمحي كب كلاسملل ةملظلا الو بعاصملا

  اهنم هقحلي ططش لكلو اهيف هبيصي لوه لكل اهتدئافل قيرطلا ةقشم لمتحيو
 ىلإ دوعص ىلإ لبج ىلإ ماكأ نم حربي ال هتداعسلو هتدافإل هيلع لهس اهيفو

 كسمتو بابلاب كسم نمل ائينهف « لصاحلا ىف لصحي ثيح ىلإ عولط
 قلخلا اعد مث لصو نمل ائينهف « بابلاب فقو وأ بابقلاب وأ مايخلاب وأ بانطإلا

 َلِمَعَو ِهَّللا ىلإ اَعَد نّمِم ًالوَق ٌنسحأ نمو ل : ىلاعت هللا لاق ىلاعت هللا ىلإ
 دارل) لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإف 7 6 َنيِمِلسُملا نم ىِنَنِإ لاَقو ًاحلاص
 . () « اهمايقو اهمايص ةنس نيعبس دباع ةدابع نم ريخ هللا ىلإ دراش

 اولمعاو « اوحجنت بونذلا نع اوعلقاو اوحلفت هللا ىلإ اوبوت سانلا اهيأ
 مكقلاخ مكبحيو « مكالوم مكل عراسي مكبر ةعاط ىلإ اوعراسو اوحبرت احلاص
 لاؤس لبق هتطغضو ربقلا لبق هعرصو توملا لبق كرادت مكل « ءالبلا لبق اوكراد

 ثعبلاو مظعألا فقوملا لبق ليفارسا ةخفن لبق رشحلا لبق هتلوصو ريكنو ركنم

 ناسنإلا بساحي (7 نأ لبق نالقثلا فجرت نأ لبق «٠ ضرألا لزلزتت نأ لبق ربكألا
 تلمع ام سفن لك دجت نأ لبق «٠ روصلا ىف خفنلا لبق روشنلا موي لبق « ناجلاو
 ةفجرلا لبق ًاديعب ًادمأ هنيبو اهنيب نأ ول دوت ءوس نم تلمع امو « أرضحم ريخ نم

 نأ لبق « ًاريس لابجلا ريستو اروم ءامسلا رومت نأ لبق ةعقاولا لبق « ةحيصلا لبق
 ماكحألاو ءاضقلا لصفل نايدلا ىلجتي نأ لبق ٠ شرعلا ديميو شرعلا زتهي

 . تلصف ةروس هلا ةبآ )1(

 . طوطخملا نم ةطقاس ““ نأ ” ةملك (؟)



 ١١ ص ةضملا ةرشففلا

 رّمعو « هتوم لبق هترخآل لمع نم هللا محرف « رفملا نيأ ناسنإلا لوقي (') نأ لبق

 هيف بيشي موي هلجأ ىف ةلهملا تماد ام ةعاطلا ىف ىعسو « هلخدي نأ لبق هربق

 مكيلعف فقوملا ىف ءالبلا لحيو ٠ قئالخلا ريبكلا خيشلا هيف ثاغتسيو عيضرلا لفطلا

 هلوقل ئش لك ىلع بساحي ىلاعت هللا نإف « ةعيرشلا عابتاو ميظعلا هللا ىوقتب

 ارش ٍةَرَذ لاقثم لَعَي نَمَو )هر ًاريخ ٍةَرْذ َلاَقْثِم لَصعَي نمُف 9 : ىلاعت
 هللا قلخ عيمج ايف « ىدرلا بقاوع ىشخو ىدتها نم ىدهي ىلاعت هللاو ") 6 ُهَرَي

 ئش ال ايندلا نإف ةعاطلاب مكيلعو « رورغلا هللاب مكنرغي الو ايندلا ةايحلا مكنرغت ال

 ناف اهيلع نم لكو ٠ باهذلا ىلإ اهلامو ؛ بارخلا ىلإ اهريصم ةلقنتم ةلحار ىهو

 امف « نيملسملا عيمج حلصي ىلاعت هللاو « ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو

 قلخلا ةاعد قلخلا لضفأ)) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق الإ قلخلا بيوتت ىلع انثح

 . 7 (( ىلاعت هللا ىلإ
 نيعاد اونوك ىنيبحمو ىبابحأو ىباحصأ عيمج ايو ىدالوأ عيمج اي اونوكف

 دابع ببحي نم بحي ىلاعت هللا نإف ؛ كلذ ىف رجألا مكلف ىلاعت هللا ىلإ قلخلا

 هيلع هللا ىلص مدآ ديس دلو لاق اذكه « هدابع ىلإ هللا ببحيو « هللا ىلإ هللا

 ىلاعت هللا نيد ىلإو مهبر ةعاط ىلإ نيعمجأ قلخلا ىده ىلاعت هللا نإف © ملسو
 نينمآلاو نيزئافلا نم مهلعجيو « ماعنإلاو ناسحإلاو نارفغلاو ةنجلا مهبيثيو

 ةيانعلاو ةلماكلا ةداعسلا مهقزر نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا نينئمطملا

 ىبر نإ نانتمإلاو ناسحإلاو ماعنإلاو دوجلاو ةمحرلاو ةفأرلاو ةنسحلا ةلماعملاو

 )١( اضيأ طوطخملا نم ةطقاس “ نأ ” ةملك .

  ) 0ةلزلزلا ةروس (1-4/) ةيآ .

 . هجيرخت قبس (4)

ْ 

ْ 

 ئيضفلا ةرهوجلا

 ,  ءاعدلا عيمس

 دملاو نيملسملاو

 و مهيلع فوخ

 ف امم اذه

 ذديس تاكربب هب

 هرب ىلاعت هللا

 ىضر ىقوسدلا

 ايو لاق

 .ابتالاو ةعيرشلل

 اص هيبنل ىلاعت

 اسإلا : نيديرملا

 ه لاجرلا بادتنا

 ةميلسلا جهانملا

 دا ىف ةماقتسإلا

 نأ الإ
 رطاوبو ةعيرشلا

 سإلاو قيقحت

 )١( ةيآ )؟١1(:

 وس (17] ةيآ ()



 081 9 ب ببببببببسسسسسس -----------  ةئيضملا ةرهوجلا

 تانمؤملاو نينمؤمللو انمؤم ىتيب لخد نملو ىدلاولو ىل رفغا بر « ءاعدلا عيمس

 الا هّللا َءاَيلوأ نإ الأ ل ةباجإلا عيرس ءاعدلا عيمس ىبر نإ تاملسملاو نيملسملاو

 . "7 6 نوتزحي مه الو مهيلع ”فوخ

 و غل صق#

 هللا حتف بيرلا بهذيو ناميإلا تبثي مالك بيغلا حوتف نم هللا حتف امم اذه
 ىلإ انتودقو انخيشو انديس بلق ىلع « ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس تاكربب هب

 ىسشرقلا دجملا ىبأ نب ميهاريإ نامزلا ةمالع نيدلاو ةلملا ناهرب ىلاعت هللا

 . هب انعو هنع هللا ىضر ىقوسدلا

 تبثتلاو ةماقتسإلا قيرط موزلب كيلعو كسنلا قيرط كلسا اذه اي: لاق

 هللا لاق ةنونسملا ةعيرشلا رهاظو ةقيقحلا نطابو ةنسلاو باتكلل عابتالاو ةعيرشلل

 ضسعب لاقو (7 © ترمأ امك مقتساف رآل : ماسو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلاعت
 ىف لاجم هل نم لاق « ىهن لك نع بانتجإلاو رمأ لك عابتا ةماقتسإلا : نيديرملا

 لك عابتاو ةميوق قيرط لك كولس ةماقتسإلا : نيكلاسلا ضعب نم لاجرلا بادتنا
 : مهضعب لاقو « ةمايقلا موي ةاجنلا ةماقتسإلا : مهضعب لاقو « ةميلسلا جهانملا

 . نيقتملا طارص ايندلا ىف ةماقتسإلا

 دودح ىلع لجرلا ىتأ ةماقتسإلا نإف طارصلا نع ةرابع ةماقتسإلا نأ الإ

 لك هيف جردنيو « قيرط لك هل ميقتسي ميقتسملا نإ « ةقيقحلا نطاوبو ةعيرشلا

 ىلإ طارصلا ىلع زاوجلا ىلإ ةلصوو « ايندلا ىف هللا طارص ةماقتسإلاو قيقحت

 )١( ةيآأ )١١7( دوه ةروس .

 . سنوي ةروس (17) ةيآ (؟)



 ١١ ةئيضفلا ةرهوجلا

 تمعنأ َنيذلا طاريص ٌَميقتسُملا طارّصلا اًنِدهإ رل : ىلاعت لاق دقو ىرخألا

 ةيصوصخ ةماقتسإلا لهأل ذإ ؛ هدبع ىلع معنملا نم ةمعن هذهف () 6 ْمِهِيَلَع

 هئامسأ ىناعمب نوحنرتيو « هتالماعم ذيذلب اومعنتيل ؛ هصاوخ صاوخ اهب صتخي

 نيبملا زوفلا وه هللا مالك نإف همالك ىناعم نم مهيلإ زربي امب نوشيعيو « هتافصو

 تازجعم نم مهل ترجفت هتاملكو هللا تايآ اولت اذإ )7 نرحملاو « زيزعلا باتكلاو

 نوريف « اهنم نوبرشيو اهنوبرشي مولع جاومأو اهيف نوموعي روحب نآرقلا

 فقوت الو عرشلا ىف ركنت عئادب ال « مالكلا نم عئادبب نوملكتيو نوقسيو

 ال ناكمإلا ميقم نطابو لاوج رسو نآلم بلقب هقر مهنينح نم عمسي لب « عرولا

 « نانملا ميلحلا ميركلا ميظعلا ىلعلا هللا نم ةبه نايعلارسب ناوكألا ىريو « ناكملاب

 اهرظحل انبولق رونتو « مالآلاو أدصلا نم ىفشيو « ماقسالا أربي دهاشي امل مهرظن
 نيعأب رارسألا تاظحالم نم نوعجري مهنأل « مهتدهاشمب اهودهاش نكامأ رمعتو ؛

 مهنادجو رس ىرسيف نوظعي مث نوليميف ء عالطإلا بولق رئاصبو رامضألا نطاوب

 . مهنطابو مهرهاظ نايع نيعأ ىلإ
 ىف ىذلا بستكملا رونلا نأل ؛ حلفأو دعس ةمحرلا نيعب هوظحل نم امأف

 هتدافأو هتعمل هترظن نم ندب ىف تعضوف هنع تقم نم كلف قحيف قمي مهنيعأ

 نيب ةلصولل ببس ىهو ٠ تنغأو تنعأو ةقيرط هتكلسو ةسارف هتفرعو ةكرب

 الو بابرت الو ليختت الو كونتفي مهعدت الف « بجع ىأ مهلاصتا ىف هللا قلخ

 نإف « ةنياعم كيلع ىلجتل ملسو هنم نظلا تنسحأ نمل ملس لب ٠ مهانعم نعمتت
 نوكسلاو ةفلاخملاو ةدناعملا اصع ءاقلإو ميلستلاو ةبحملا بلاطلا لام سأر

 ةبلط ىف موي لك ديرملا ناك اذإف « هداجنأو هتودقو هخيش رمأو هدارم تحت

 قيرطلا ضراوع نإف « عنملا رش ىفكو , عطقلا نم ملس ميلستو ةبحمو

 )١( ةحتافلا ةروس (9/) ةيآ .
 )١( طوطخملاب اذك .

 ةنيضملا ةرهوجلا

 دافإلا قئاوعو

 إلا ةدئاف لاصتا

 مهعنم أمل نكلو

 زيريحتم اوفقوف

 افال ءامسأ الو

 | نم افئاخ ناكو

 ّورأ مهقالخأ هللا

 أ آلِ كلذ بجوأ

 هللا نإف مهالوم

 لماعي نا نسحأ
 وقلا نإف هتسرام

 قو مالكلا ناسل

 . ال موق ملع ناف

 تكردأ الو اهيلإ

 فطختو قرتحتف

 كلذ مرح قحلاو

 ١ اي تنأو

 نسحاف ؛ تفقو

 طوطخملا ىف )١(
 طوطخملا ىف (1)

 وس (55) ةيآ (؟)
 سن )١16( ةيآ (:)



 ةئيضفلا ةرهوجلا

 نع بجحتو ددملا نع عطقت ىه تادارإلاو تاتافتلالا تابقعو ةدافإلا قئاوعو

 اوماقتساو اوملسو مهلك سانلا مّلَس ول « زيزع قيفوتلا نكلو ةدافإلا ةدئاف لاصتا

 « مهرهاوظو مهنطاوبل تضرع ضراوع مهيلع طلس مهالوم مهعنم امل نكلو

 ىنعم ال ةروص اوقبو « نولصي ىنعمل نيلوأتمو « نيققحتم ريغ نيريحتم اوفقوف

 , 2 جرهبتي وأ جلتخي ال نا هرس نطاب مزل نمو . ًامسر الو ةدئاف ال ءامسأ الو

 بحأ نمو هللا لهأف ء ةيرشبلا عبط ىلإ تافتلإلا وأ ةرضحلا نم افئاخ ناكو

 امو بوكسملا ابصلا بوبه نم عفنأو « بونجلا 7 ميسن نم قرأ مهقالخأ هللا
 مهديس ءالآب مهركذن نا اندصق هيف مه اميف مهانيأر نا قلخلا نأ ألإ كلذ بجوأ
 نم ايف 7 6 َنيِنِمْؤُملا عقنت ىركِلا َنِإَف ركذو ل : لوقي ىلاعت هللا نإف مهالوم
 الو هتكلس ام ثيدح ىف الو هيردت ال ام ملعىف عقت ال هالوم لماعي نا نسحأ

 قرط ىق ثدحتت تنأو « قيقحتلا ناسلو قيزمتلا ناسلب نوثدحتي موقلا نإف هتسرام

 : كمزلي ال اميف عوقولاو ةلاطبلا كب ىفك « هتلحار ناسلب مهيف عقتو مالكلا ناسل
 تلصو ام مهرارسأو هتمهف الو هتكلس ال مهلامو مهتفرع الو هتفرع ال موق ملع ناف

 قرغت موعلا ليلق اي تنأو ؟ ماوع تنأ الو رحبلا موعتفأ ٠ اهيناعم تكردأ الو اهيلإ

 كلاهملل كسفن تيقلا كنأل ؛ ةيلهاج هتوم كتوم نوكيو فجرتف فطختو قرتحتف

١١ 

 . (9 6 ةكلهّتلا ىَلِإ مكيديأب اوُقلَت الو رإ : لئاق نم زع لاقف ٠ كلذ مرح قحلاو

) 
) 
) 
) 

 نا ىلإ كمزلي ام عدف « كنارقأ عم لإ كثيدح نوكيو فلاخم اذه اي تنأو

 مهتاولص ةدئاف سملتو « مهتاكربو مهاعد بلطت نا هب كرمأ ام نسحاف « تفقو

 ١) ص ؛ ((مجعملا)) .لطاب هلخدي: جرهبتي «ققحملا نم تبثملا *“ب رهبتي” طوطخملا ىف )15( .

 باوصلا وه تبثملاو « ةمجعملا نيشلاب «“ ميشت ” طوطخملا ىف (؟ .

 ) تايراذلا ةروس (6-! ةيآ .

 . ةرقبلا ةروس )١95( ةيآ (:



 8195 سس ةنيضملا ةرفوجلا

 تلمع ناو « هيف مه ام ىلع ةردق دجي مل اذإ اذه «١ مهتاوكز فيرشو مهتاربمو

 ةمالسلا عم ةدئافلا تببحأ ناو « مهيف عقت الو « نيدوعسملا نم تناف مهلمعب

 . )7 مصو اهقحلي الو , لصفنتالو للحتت ال ىتلا ةدوقعملا ةنطابلا ةديقعلاب مهرشاعف
 نسلأك نداعملا نطاوبو نسلألا هللا هاطعأ نمو « مهتراشاو موق لك اذه اي

 تلق اذإ كنأل ؛ ناسل مهل برعلاو « ناسل مهل مجعلاو ناسل مهل لوقلا ةفلتخم قلخلا

 ىتمو نسلألا كل ركذأ تعرش ول ىننإف « ناسل لك تعمج اعم مجعلاو برعلا ناسل

 ال نيثدحملا لاوقأو قئالخلا سافنأ ددع قيرطلا كلذكو اناسل نوعستو ةعست غرفت

 كلذ ىفو ورغ الو « دحاو ناسل وهو ةفلتخم مهتنسلأو فلتخم مهمالكو ٠« رصحنت

 . مهمالك نمو مهفي ال ام اهنمو « مهفي ام مهتامالكو مهتاراشإ كلذ ىفف « هرمأ

 ربعم الو لوؤم هيلإ لصي ال ام مهرارسأ ىفو « ربعيام مهلاوحأ نم كلذكو

 اوزجع موقلا ناك اذإف « هفرعت لصي ال هللا رس عضوم نا الإ رسفمالو علطمالو

 مهرمأ ىف ىلاعت هلل ميلستلا امنإ ؟ نيكسم اي كل فيكف مهنم هللا رارسا ةفرعم نع

 نم ىلع تأرجتو « هبحي نم تيمر اذإف « كل حصنأ ىنإف ريغ ال مهب نظلا نسحو

 . هب نظلا ءاسأ نم دعبيو « هبحي نم بحي هللا نإف ؛ هللا كضغبأ هللا هب ىقي

 ٠ هللا هبراح هللا لهأ براح نم نإف مهبراح نم فلتيو « أرجتملل مهتاكربب مرحيو

 حالفلا قيرط حجنأ وه ميلستلاف « هللا هالاو مهالوأ نمو « هللا هعطاق مهعطاق نمو

 مهنع اوفعيو نيملسملا عيمج قفوي ىلاعت هللاو ؛ حالصلاو ىدهلا قيرط حبرأو

 ا" اوملسي ةريصبلا نيعب مهرصبيو داشرلا ىلإ مهب ىتأيو « مهتائيس نع زواجتيو

 . ةمايقلا موي لوه نم

 انم لعجت الو نيعمجأ كقلخب فطلا قلخلا رئاس ىلع ىتقفش قحب ىهلإ ايف

 )١( ص.« (( مجعملا )) . بيع : منصو )177( .
 اوملسيف ” ىضتقي قايسلاو “ اوملسي ” اذك (؟) “ .

 ثيضملا ةرهوجلا

 الو ًالولضم الو
 ىلصو نيملاعلا

 ذه اي: لاق

 هيلع هللا ىلص
 ب ةيلإ عاطتسا

 اهبدنو اهبجاوو

  ناف « دعاوقلا

 صلخم ةصلاخ

 :م ىضم ام ىلإ
 تاجاحلا عيمج

 هل بنذ ال نمك

 الذ تائيّسلا

 ' © نيرّهطتُملا

 هجيرخت قبس )١(
 2. (114) ةيآ )١(

 07 ةيآ (0)



 1١1 8 سس بسسس ب ب. ةئيضملا ةرهوجلا

 كباب نع ًادورطم الو ًامورحم الو ًايقش ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نماالو

 بر هلل دمحلاو « نيمآ ... هللا ةمحر نع الو هللا نعادودرم الو ًالولضم الو

 ًاندبس مالك نم ةنسح ةظعوم ىهو هتاراشإ ضعب ةبصو]

 هب انعو هنع هللا ىضر ىشرقلا ىقوسدلا ميهاربإ ىديس

 دمحم هيبن ةنسو زيزعلا هللا باتك ىلع كسنلا قيرط كلسا اذه اي: لاق

 نم مارحلا هللا تيب ىلإ جحلاو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقاو ملسو هيلع هللا ىلص

 اهبئاغرو اهلفاونو اهننسو اهلئاضفو ةالصلا ضئارفو ًاليبس هيلإ عاطتسا

 دعاوق ةفرعمو نيتداهشلا ىف صالخإلا ريمض قدصو اهعرفو اهبدنو اهبجاوو

 ةبوت بوتيو « ةنسح ةليلج ةبترو ةليمج ةئيه بحت هلل ةمدخلا ناف « دعاوقلا
 دوعت ال نأ رامضإلاو « بنذلا نع عالقإلا حوصنلا ةبوتلا نأل ؛ ةصلخم ةصلاخ

 اهب ىضقتو تالزلاو اياطخلا ىحمت ةبوتلا نإف ؛ حرخ امك هنم ىضم ام ىلإ
 بنذلا نم بئاتلا )) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل تاجاحلا عيمج

 َنبِهذُي تاَنَسَحلا نإ رإ : نيلئاقلا قدصأ وهو ىلاعت لاقو 7 ( هل بنذ ال نمك
 بحُيَو َنيِباوَلا ُبحُي ةلا نإ زل 4 نيركاذلل ىركذ َكِبَذ تاّنيّسلا
 اهريبكو اهريغص اهلك ىصاعملا نم دبعلا جورخ لوأو 27 4 َنيرّهطتُملا

 . هجيرخت قبس )١(

 )١( ةيآ )١١5( دوه ةروس .
 ةرقبلا ةروس 45737) ةيآ (؟) .



 ١18 ةئيضملا ةرهوجلا

 ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح تاكوهنملاو تامرحملا هللا مرح دقو

 عيمجو ىنزلاو تانصحملا فذقو نيدلاولا قوقعو سفنلا لتقو رمخلا برشو

 دوعلاو برطلاو بعللاو بذكلاو ةعيقولاو ةميمنلاو ةبيغلاو ابرلاو تاركنملا

 ءوسو قافنلاو ناودعلاو ةيصعملاو ىغبلاو مثالاو ءانغلاو وهللاو رمزلاو ١7 كنجلاو

 مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ةرجاشم نع كسماو « نيل لهأ ىف نعطلاو قالخألا

 نا الأ شطبلاو ىعسلاو ىلاعت هللا ىضر ريغ ىف (7 رهنلاو رظنلا مزجو نيعمجأ

 امأ ( 4 ”ديدح ٌموَيلا َكَرَصَبَف كئاطغ كنع اًنفْشَكُف ) : ىلاعت هللا لاق امك نوكت

 رَهَظ ام شجاوقلا ىّبَر مرح امنإ لق ١) : هيف ىلاعت هللا لاق دقف رمخلا برش

 ًاناطلُس هب لّزنُي ملاَم ِهّللاب اوكرشت : نأو حلا يغب ىغبلاو َمثإلاو َنَطَب امو اهنب
 لاق امك رمخلا ءامسأ نم مسا : مثإلاو (0 6 نوملعَت ال اَم هّللا ىَلَع اوُنوُقَت نأو

 تيبلا لهأ ىف فلتخمو هبارش نم انركس ًاموي مثإلا انبرش : لوقي نيحاوسلا صعب
 لك سأر رمخلا )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ملكت هفرع نمف تيبلا ىف فلتخمو

 لك سأر رمخلا ) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو 7 ( ناطيشلا لمع نم سجر

 ”سجر ُمالزألاو باصنألاو ْرِسيَملاَو ٌرمّلا اَمَنا رآل : ىلاعت هللا لاق ١ ( ةئيطخ
 هللا ىلص هللا لوسر لاقو (7 4 نوحبفت مكّلعَن ُهوُبِنَتِجاَف ناطيّتشلا لمع نم
 ىمعأ امو ( ًاموذجم ةمايقلا موي هللا هثعبي رمخلا براش) : ملسو هيلع

 )١( مجعملا )) . برطلا تالآ نم ةلآ وهو روبنطلا : كنجلا (( ٠ ص )١؟١١( .

 رهنلا ” طوطخملاب اذك (؟) ““ .

 . ق ةروس )١١( ةيآ (؟)
 . فارعألا ةروس (؟5) ةيآ (:4)

 . 1١١ / ١١15 ىناربطلا « ( شحاوفلا مأ رمخلا ر) ظفلب درو [فيعض] (5) - (6)

 . ةدئاملا ةروس )٠ ةيأ و )0

6 

 مهيلع تبه املك
 ةانزلا : لاق ؟

 ل : ىلاعت هللا

 : ملسو هيلع هللا

 ةرشاعمو ءاسنلا

 | ىف بحص نمل

 ٍذلا ىلإ اوُنَكرَت
 'جرفلا انز امأ ؛

 م وأ مهجاّوزأ

 (0) ديدص : لابخ ١(
 ةيآ (؟)
 : ىف ىراخبلا هلل

 وس )7١( ةيآ )5(

 01 ةيآ (5)

 79-50 ةيأ 6



 ةئيضملا ةرهوجلا ١18

 براشب ىتؤي رانلا نم بيرق ةنسحلا نم ديعب هللا نم ديعب رمخلا براش

 هبارش « عمجلا لهأ هرذقي « هردص ىلع هباعل هانيع قرزم ههجو دوسم رمخلا

 . رانلا لهأ () لابخ هماعطو « ديدصلا

 نيبام دوعي : ليقو « "دحا" لبجك مهدحأ سرض دوعي رانلا لهأ نا ليق

 انزلا امأو « ًاعارذ نيعبرأ هدلج ظلغ : ليقو ةنس نيعبس ةريسم لجرلا ىبكنم
 ءاَسَو ةَشِحاَف ناك ُهَنِإ اًنَزلا اوُبَرقَت الو ز) : ىلاعت هللا لاق دقف ىناوزلاو

 ةليل رانلا ىف تيأر )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ' © ًاليبس
 مهيلع بهت رانلاو « ةارع ءاسنو لاجر ريثك قلخ هيفو رونتلاك داو ىب ىرسا
 ءالؤه ام : تلقف رونتلا لفسأ ىف نودوعيف مهعفرتف اوضوض مهيلع تبه املك

 لاق دقف رظنلا امأو () ( كتما نم ءاسنلاو لاجرلا نم نينازلاو ةانزلا : لاق ؟

 ىلص هللا لوسر لاقو ( © مهراصبأ نم اًؤَضْعَي َنيِنِمْؤُملل لق ف : ىلاعت هللا
 ةطلاخمو مكاياو «ةلفغلا دلويو ةوهشلا رذبي هنإف رظنلاو مكايا )) : ملسو هيلع هللا

 ىبوط )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف (( ءانغلا بابرأ ةرشاعمو ءاسنلا

 الو ل: ىلاعتو كرابت هللا لاق ( فافكلا اهنم ذخأو فافعلا ايندلا ىف بحص نمل

 بلقلا انزو نيعلا انزو جرفلا انزف (7 4 ْراَنلا مُكَسسمَتَف اوُمَلَظ نيذلا ىَلِإ اوئّكرَت
 ىلع الإ ٠0 َنوُظِفاَح مهجوُرْفِل مه نيذلاو آل : ىلاعت هللا لاق دقف جرفلا انز امأ ؛

 نيعلا انز امأو « "7 4 نيِموُنم ْريَغ مُهْنإَف مهْناَميأ تّمَماَم وأ مهجاوزأ

 ١( ديدص : لابخ .
 . ءاسنلا ةروس (؟5؟) ةيآ (؟

 ١525٠. 4 / © دمحأو - )١585( ثيدح « (37) ب « زئانجلا : ىف ىراخبلا (*

 . رونلا ةروس )3٠( ةيآ (:

 . دوه ةروس )١١7( ةيآ (5
 . جراعملا ةروس (5-50؟94) ةيآ (5

) 
) 
) 
) 
) 
) 



 18و سس هةر ضملا ةرموجلا

 انز امأو , "7 6 ٌروُدّصلا ىِفخَت امو ِنُيعألا ةَنئاَخ ُمَلعَي ر : ىلاعت هللا لاق دقف

 . () 6 ىَفخَأَو رّيسلا ُمَلعَي ر# : ىلاعت هللا لاق دقف بلقلا

 نع لأسي ىلاعت هللا نإف لابولا الو لالضلا عبتت الو اذه لك نم اذه اي أربتف

 « هتنع نعو هثبع نع دحأ لك لأسيو « دوعلا كح اذإ دوعلا لأسيو ريمطقلاو ليتفلا

 تاوصألا عامسو ناتهبلاو روزلا ةداهش نع لأسيو ؛ روفصعلا ىمر نع لأسي

 الو برطلا عيمجو ءانغلا عامس نع كينذا رهط لب مارجإلا لهأ تاوصأ مارحلا

 نمر) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لاق ىذلا زيزعلا هللا باتك الإ عمست

 هنإف ركذلاب مكيلع )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ( (( هللا هافش ال نآرقلا هيفشي ال
 ُهَّللا َدَعَأ تارِكاَذلاَو ًاريثك ةّنلا نيركاّذلاو رآل : ىلاعت هللا لاقو (( بلقلا أدص ىلجي

 , © © مكركذأ ىِنوُركذِإَف رز :لوقي ىلاعت هللا نأل 0 4 اًميِظَع اًرجأَو َةَرِفغَم مُهَل
 نمو « ةمحرلاب هتركذ ةبوتلاب ىنركذ نمو « ةرفغملاب هتركذ ةعاطلاب ىنركذ نم ))

 لوسر نأل (' « ةلوره هتيتأ ىشمي ىناتأ نمو « ىسفن ىف هتركذ هسفن ىف ىنركذ
 مكدحأ حرفي امك مكدحأ ةبوتب حرفيل هللا نإ )) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 كعماسم رهطو « نونمؤملا اهيأ اعيمج هللا ىلإ اوبوتف (" ( هيلإ تدر اذإ هتلاضب
 ةصق ىف لوقي ىلاعت هللا نإف ؛ كناسلو كئاضعأ عيمجو كنهذو كرظنو

 )١( ةيأ )١9( رفاغ ةروس .

 هط ةروس (ا/) ةيآ (؟) .

 . 5/1١ روتنملا ردلا (؟)
 . بازحألا ةروس 455) ةيآ (4)

 . ةرقبلا ةروس (191) ةيآ (5)
 . ”ه4 / ؟ دمحأو - )١5٠5( ثيدح « )١5( ب « ديحوتلا : ىف ىراخبلا (1)

 (؟0107) ثيدح ؛ (١)ب « ةبوتلا: ىف ملسم-(1709) ثيدح (4)ب ٠ تاوعدلا: ىف ىراخبلا 6

 ةنيضفلا ةرجوجلا

 ىْنِإ ل : 'ميرم'

 | نوكي ال مالكلا

 عطف « سانلا نيب

 رت امك تانسحلا

 تف ٌموتيلا رف
 "14 نوبسكَي

 ناك مدقف

 .فقت ركنملا ىف

 ا ئسع كل ةّلِفات

 « ملسو هيلع هللا

 : دز وأ (0 اليلق
 ءافولاو فافعلاو

 سو وغللا نعو

 اصنإلاو ةفأرلاو

 ( مكدهعب فوأ

 دف مُهَيِديَأ قوق

 وس (11) ةيآ )١(

 وس (15] ةيآ (؟)

 وس (79] ةيآ (؟)

 ؛ )١-4( ةيآ (4)

 هوطخملاب اذك (©)

 وس (40) ةيآ (1)



 ةئيضملا ةرهوجلا 5١ ١

 نا ىلع كلذ (') © اًييمنا ّموَيلا مّلكأ ملف اموص نّمحرلل َترْذَن ىَنِإ ر) : 'ميرم'

 حالصا وأ ركنم نع ىهنوأ فورعمب رمأ وأ ىلاعت هللا ركذب الإ نوكي ال مالكلا

 ىعري مالكلا نإف ماثألا عيمج نعو مالكلا لوضف نع كناسل رهطف ؛ سانلا نيب
 : لوقي ىلاعت هللا نإف كيمدقو كيدي رهطت كلذكو بطحلا رانلا ىعرت امك تانسحلا

 اوناك اَمب مُهلِجرَأ دهشتو مُهَيِديأ اَنُمَلكَتَو مههاوفأ ىَنَع ُمتخت مولا

 . ") 6 نوبيسكَي
 تناك مدق ىعست دجاسملا ىلإ اهلعجاف ىصاعملا ىلإ ىعست تناك مدقف

 هب دَجَهَتُف يللا َنِمَو رز : ىلاعت لاق امك فقت ةعاطلا ىف اهلعجاف فقت ركنملا ىف

 ىلص دمحم هيبنل ىلاعت لاقو (7 6 اًدوُمحَم اَماَقَم َكْبَر َكعِبَي نأ ئسع كل َةَنِفاَن
 هنم صقناوأ ةقصي مًاليِئق الإ ليللا مق () لِمْزُملا اَهْيَأَي رف : ملسو هيلع هللا

 ركشلاو ركفلاو ركذلا اذه اي مزالف (7 © ًاليترت َنآرْقلا لترو ةيلع دز وأ م: ًاليبق

 ناسللا 7 نوصو جرفلا ظفحو نيعلا ضغو تمصلاو ةراهطلاو ءافولاو فافعلاو

 ةمحرلاو ةقدصلاو ضيبلا مايألاو موصلاب كيلعو « ردصلا ةمالسو وغللا نعو

 ىٍدهَعب اوُقوأ آل : لوقي ىلاعت هللا نإف دجهتلاو دبعتلاو لدعلاو فاصنإلاو ةفأرلاو

 هللا ُدَي هللا َنوُعياَبُي اَمْنِإ َكَتوُعياَيُي نيذلا نإ أل : ىلاعت لاقو 7 © مكدهعب فوأ
 هيلع َدَهاَع اَمب ىفوأ نّمَو هيمفت ىَلَع ثكني اَمَنِإَف ُتَكَّن نَمَف مُهَيِديأ قوف

 )١( ميرم ةروس (56) ةيأ .
 . سي ةروس (50) ةيآ )0(

 . ءارسإلا ةروس (75) ةيآ (؟)

 . لمزملا ةروس )١-4( ةيآ (4)

 . “ نصو ”” قايس هيضتقي ىذلاو “ نوصو ” طوطخملاب اذك (©)

 . ةرقبلا ةروس (40) ةيآ (1)



 111 ب ص ةئيضملا ةرهوجلا

 دهجلاو دكلاو لمعلا ىلع اذه اي تمواد اذإف () 6 اًميِظَع ًارجأ هيِتْوِّيِسَف هللا

 ركفلاو مايصلاو مايقلاو ناسحإلاو نيقيلاو ىوقتلاو صالخإلاو قدصلاو ةراهطلاو

 ىذل لمعلاو ةموادمو لالطأب كبلف ةأرم تلقص سييدقتلاو حيبستلاو ءانثلاو ركذلاو

 ءراونألا نع كل فشك رافغتسإلا ليللا فوج ىف تمقو راحسألاب تمقو « لالجلا

 ند نم تبرشو ىناوألا رامقأو ىناعملا سومش تعلطو « رارسألا قراوب قذتو

 نطاب حلصو ؛ اراونأ كرئارسو كريمض ىف تدقوأو « رامخلا رامخ نم وندلا

 تلصو تققحو تقدصو تيفو ناو تمد نا اهب عفتنت ةكرب دوعتف ؛ كنطاب

 تيقئلاو تيقلو تمزلو تيطعاو تيدأو تيأرو تبرقتو تبرقو تعفرو تلصتاو

 ىنم تنأف هتعبتا نإف كل لوقأ ام ماودب كيلعف تحلصو تحجنو تحلفاو تيجناو

 « ادهج لمعلا حلصتو ىنادلاو ىصاعلا بوتت ذئنيحف ةباثملا هذه ىلع كلذك تنك ذإف

 نأ نم ريخ ةعاطلا ىلع ربصلاف ةؤرملا ىلوأ ربص ربصتو لاجرلا لمع لمعتو

 بلو ىدلو قفوي ىلاعت هللاو قيقحتلا اذهو قيرطلا هذهف ةعاس ولو رانلا ىف ىقلت

 همصعيو « ايندلا بحو ىوهلاو سفنلاو ناطيشلا رش هيفكيو ادشر هيدهيو « ىبلق

 ناثدحلا نم همصعيو نانتمإلا حئاشوب هدلقيو تانجلا هقزريو « ءادعألا ءالؤه نم

 . نامألا هقزريو ءالبلا رش هيفكيو

/ 

 )١( ةيآ ) 2٠١حتفلا ةروس . 0

 ايضحلا ةرهوجلا
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 زماي: لاق

 لا فورح قحب

 || باتكلا ىف ام

 لدسو « ءاملعلا

 هوصخملا مسإلا

 رحبلا قشي وهو

 ١ ةكئالملا لزنتت

 | تبثت هب ١ و

 صف ىف شوقنم

 : اذإ اوكردأ الو

  ءاملا هنم عبني

 بهذلاك هنولتم

 ء ةياكح
 بطحلا بطتحي
 ىلع تدمع ال

 ٠ امهيلإ علطتف
 حماس

 و” فرح )١(

 طوطخملا ىف )١(



 ةئيضملا ةرهوجلا ادا

 هتاكربب عفني هللاف كرابم ءاعد وهو رخآ لصف)
 نم وهو هيلإ ربشأ ام ىلع هللا هعلطأ نم تاكربو

 هدب انعو ةنع هللا يضر ةمالك

 نوصم هرسو « نونو فاك نيب هرمأو تانونكملا تايفخلا ملعي نم اي: لاق

 بئارغ بئاجع ضماوغ تالكشمو فورحلا تاعطقمو نونلاو فاكلا فورح قحب

 رثكأ نع اهرس ىطغ ىذلا ىمظعلا هئامسأو ىنسحلا هئامسأو زيزعلا باتكلا ىف ام

 ةدئاف عنمو « ءامكحلا نم ريثك نع كلذ ىنعم نع مهفلا باجح لدسو « ءاملعلا

 ءاملا دمجي وهف « صوصنلا ىف رهظت امك لعفلا ىف رهظت نأ صوصخملا مسإلا

 هبو « ءاملا ىلع نوشميو ضرألا طخي هبو « ءاوهلا ىف عفريو رحبلا قشي وهو
 « ءاوهلا ىلع ءاملا تبث هبو « نيع ةفرط ىف ءامس ىلإ ءامس نم ةكتالملا لزتتت

 وه « ميظعلا شرعلا تاقدارس تحت نوزخم وهو ءاملا ىلع ضرألا تبثت هب '! و

 ؛ هانعم اومهف الو هوردي الو هولت سانا نم مكف « ىنكمتلا ةرامعلا صف ىف شوقنم

 رجحلا مسإلا كلذ ةكربب سمل اذإو رطقلاو ثيغلا لزن هب لأس اذإ اوكردأ الو

 رمثلاب ةعناي ةرمثم تاعنيأ رجشلا سمل ولو ؛ رجحلا كلذ نم ءاملا هنم عبني

 . رمحأ بهذ وأ « رمحألا بهذلاك هنولتم

 لبجلا فوهك نم فهكي موي تاذ رم هنأ : ءاحلصلا ضعب نع ةياكح

 مل هللا دبع اي : هل الاقف مهل راغ نم هيلع اجرخ ( نيلجرب اذإو بطحلا بطتحي
 « لجرلا كلذ رمأ امهيلع ىطغو ؛ صاصقلا موي تركذو صالخإلا ىلع تدمع ال

 ةضفو ابهذ ىدوع ةمزحلا هذهل اولاق ول الاجر هلل نا : امهل لاقو ٠ امهيلإ علطتف

 )١( طوطخملا نم طقاس “ و” فرح .

 )١( حضاو ىلج ذهو « باوصلا وه تبثملاو “ نالجرب ” طوطخملا ىف .



 ةئيضفلا ةرهوجلا

 هديب برضو مهيديأ بسك نم اولكأيو اوببستي نأ اوبحأ نكلو « كلذ مهل هللا لعفل

 امكبولق نم صالخإلا لحم نيأ : امهل لاق مث « ةضف ةيقب وأ « بهذ ًابيضق ةمزحلا
 مكقزري ىلاعت هللا نإف «٠ صالخإلا املعتو امكراغ ىنإ اعجرا : امهل لاقف « انكسف ؟
 نع مهل فشكو هقلخ نم ءاش نمل اهتكرب هللا رهظأ فورح نم فرح ىنعم ةكرب
 . اهالعو اهانعمو اهرونو اهرس عوفنم

١75 

 ( هنع هللا ىضر همالك نم ًاضيأل

 اندنع باتك كاذف « هبحأ بيبح نم باتك دورو هتاراشإ صعبل باتك باوج

 هابر خيراتب مالس عوضي نارفعزلاب هرخآو هفورح تطخ كسملاب هلوأف عيضي ال

 « ىنغأ ًاردص حرشيو ىنعم نع جلبتي ًاميسن ًامسن هابرو هايحم قفدتيو « ابيط

 نم قبطم متخم نمو « ظافلألا نم قلغم نم هنايبت نم لكشي ام هنايب نم حضويو
 حيوارتو ركشلاو ركسلا نم ناحلأ نداعم ناذألاك لاح ناسلب ملكتيو « ظاحللا

 امنا راكنالا (') توص الو رامزمب ءانغ الو راتوأ برصط ال تاذ برط حيوارم

 عرقو ؛ رامخلا رمخ برشو رضحو « ناكمالا ناكم لخدو « راتألاب هلقت نم

 رصنتساو « راجفلا ضغب نم صلخو « راربألا توصب مزمزو « راكذألا روبنط
 مزالو ء وندلل ندلا ةصالخ نم برفقتو « ناطيشلا شيج ىلع ميظعلا هللاب

 نم ةيفاص ءاضيب ىف بغرو ةيدوبعلا ةقرب ةيبوبرلا تحت عضخو « رافغتسإلا

 لح الإ ء تتع اهقحل الو تنع اهسم الو ثثح اهعال الو ثمط اهنأش امف « رادكألا

 هتاذو ةملو ةمش رارسألاو ايمحلا قح نم بجي ام فئاظوب ًامئاق راكبأ راكفأ ىنعم

 )١( اههجو ام ىردأ امو ““ هدت ” اذكه اهمسر ةملك طوطخملا يف .

 انيضفأا ةرهوجلا

 حلا نأ امك بلقلل
 لذأو « دهتجملا

 ىلا كلس نم لك

 رط قئاقد قئاقر

 ءاراشإلا تاياغ

 دوملاو رورزملا

 وس (؟ 54! ةيأ )1(

 طوطخملاب اذك (1)

 دتنا : عوضو (؟)
 0 ىراخبلا (:)



 - سس قلى 2

 ها" 1

 00 ايلا

 115 سبب بجبل || |. ةئيضملا ةرهوجلا

 قيرط ىه ةلزعلاف ةرخآلا كلذك نذألا ليصحتو « حورلل صفق دسجلا نأ امك بلقلل

 الو ءادنلا عمس ىمحلا راز نم لك امف ىضترملا ءىدتبملا ةبغر لذأو « دهتجملا

 كالفأ لكش ىف ام هل حبصيو « ءاطغلا نع ىمعلا فشك لان ةقيقحلا كلس نم لك

 امو ٠ هل هللا ةمسق ردق ىلع هللا دنع لكف « ءامسلاو ضرألا قئارط قئاقد قئاقر

 ءاغتبا نوموقيو هلل نوموصي موقف رهاوجلا ىف ةربخلا بابرأو راجتلاك هكلس

 بآملا نسحو ةنجلاو باقعلا نم ةاجنلاو باذعلا نم ةمالسلا نودوي « هللا ىضر

 الو مومه الو مومغ الو بعت الو بصن اهيف مهسمي ال «٠ نيمعنتم نيمعنم نيدلاخ

 اودجيل نوليحتي موقو 7 © َنّزَحلا اع بَهذأ ىِذَلا هلل ذمحلا اوُناَقو ر) نجش
 نكل اوملس سانلا نم اورف ىراربلا ىف نورخآو « مهبولق اودجيل موقو مهرطاوخ

 ىف همدق خسر نم قيرطلا صاوخو « قيقحتلا مدق ةياغو « قيرطلا ىف (') ًافعض
 ىنامثجلا ىناسنالا فيثكلا ملاعلا نكل هب لمحتو « هرسو هبلق نم ًرفو توبثلا

 رفي ال نمم لضفأ ناك هالوم ىلإ هنم جرخو هدباكو هدهاجو هكراع اذإ ىناويحلا

 رفيو هركف نم رفيو همهو نم رفيو « هلمع نم رفي حجارلا لقاعلاف سانلا نم الإ

 فشك ول ... هأ ... هأف هبلق عم ال هبلقم عم نوكيو هبر ريغ هل رطخي نمم

 سيلف فرظ الو فرح ال ىذلا فرحلا ىمعلا نعو باوثألا نع باجحلا

 غولبو « تالكشملا )7 عوضو نأل ؛ ىطعملا نم ءاطعلا ةدئاف الإ هلك لمعلل

 رارزأ كفو لقعلا لفق حتفو «٠ ضمغلا نم ىفخ ام كفو « تاراشإلا تاياغ

 اداهشتسا نيلسرملا ديس لوقو زيزعلا باتكلاب زرطملا ىنعملاو حشوملاو رورزملا
 ال قوشلا نا عم هاقوشاوف (7 ( لطاب هللا الخ ام ئش لك الا ) : لصاحلا وه

 )١( رطاف ةروس (54) ةيآ .

 افعض ” طوطخملاب اذك (؟) “ .

 )4( بدألا :ىف ىراخبلا ٠ ثيدح ؛هتحتافىفرعشلا :ىف ملسم(417١1) ثيدح« (55) ب )55؟١١(.



 !١ 8 ب سس سس بيب هه - - -_---.- ةئيضملا ةرهوجلا

 ًادهاشمو اديهش ًادوهشم نكي مل نم موقلا دنع ذإ ٠ ديدش بيرقل وأ ديبعلل الإ نوكي
 وأ تايلالجلا وأ تايلامجلا تايلجتلا راونأ هبلق ىلع ىلجتتو « ابئاغو أرضاحمو

 هل فشك الف « دهتجملا نيكسم وهف « لوصو ىلب لامعلا لاطب وهف الإو « تايلامكلا

 . ةيدمرسلاو ةينادحاولا رس نم ئش ىنعم نع
 لقتب ديهمتلا دوجو سنكو نيكمتلا باب عق تحت ('7 نيبهارلا نيبغارلا نإف

 قيرطلا ىف قئالعلاو لاصوألاو لاكشألا نم هعلق هديس نكي مل نمو « ةزعلا

 اذإف « ًاماكز هتريصبو هرصب نعو اباجح هينيع نع علقو ضراوعلا عم فوقولاو

 هلامعأ هبجحت نم لكو . شاع ىلامكلا ىنايرسلا رسلاو ىنامحرلا رونلاب ناك

 لكلو « ديرفتلا ماقمو ديحوتلا عيمج نع بوجحم وهف ءاش ام ددر نع هلاوقأ ةرثكو

 الو « اهملسب الإ ةجرد علطي دحأ ردقي ام « دحأ ىلع راكنا ال « هقوذو هماقم دحأ

 دحأ لك اهملاعمو قيرطلا ملع ملاع ىف قئالخلا كلذكو « اهتيقرو اهببستب الإ ةناكم

 ٠ تاجردلاو تاماقملا نم مهفلخ ئش لك اوكرت نا ىلإ نوقري نورخآو « هماقم ىف

 ىلجتو لوصولا نم ةرذ لك ىلإ نوكي ام لك نع مهانغأ نمب ىوس اولغتشا امو

 ةكربب دالوألا قزري هللاف لامعألاو ماقملاو لاحلاو للقلا نم لجرلل ريخ لامجلا

 راد ىف نوكي امو ٠ سنألا ىناعم مهل فشكناو ناميإلا رون ةرهز ىف اوهات ماوقأ

 مايقلاو قيقحتلاب ركفلاو ركذلاو مايقلاو مايصلل قيقحلا قحلاو قيرطلاو نامألا
 هللا حتفي نأ لعلف « عرضتلاو ءاعدلاو راكذألا ةمزالمو رابجلا فوخو راحسألاب

 وه عرشلاو « هالوم بابب فقو نم باخ امو هيلإ ًاقيرط عرضتمللو هيلإ اباب ىكابلل

 ال () جادخ هتقيقح تناكو قيرطلا ةذل لني مل كلسي مل نمو « قيرطلا هذه لصأ

 ()7 تقوم ىف باتكلااذه تبتكو ةيعرشلا ةقيرطلا هذه ىلع ةينبم مولعلا لك نإف ئش

 )١( هانتبثأ ام هباوصو « فيحصت وهو “ نوبهارلاو نوبغارلا ”” طوطخملا ىف .

 )"( ("ا/7/) ص « (( مجعملا )) . نامزلا نم رادقم : تقوم .



 1 ب ههه ل ٠ ةزيضعلا ةرهوجلا

 . مالسلاو فعض ىطخ ىف ركس

 ؛« هبانعو هنع هللا ىضر ًاضيأ لاقوأ# 1

 ةرهازلا ةرهطملا ةرهاطلا ةفيفعلا ةعيرشلا عابتاو كسنلا قيرط كلسا اذه اي |

 وهو « ىهلإلا ىضرملا لعفلاو ىوبنلا ركذلا عابتا نم هب رما ام كلس اذإف ةرخافلا 3

 نوصو « مارحلا بنجتو ركفلاو ركذلا ةمزالمو سمخلا تاولصلا ىلع ظفاحي نا ظ
 هللا نإف ؛ هيلع هللا همرح امم ائيش سملي ال ناو « تاهبشلاو مارحلا نع ءاضعألا

 ىلع كل نوكي الو « ايندلا بحو انزلاو فذقلاو ') ةيرخسلاو ءايربكلاو ىرفلا مرح

 لوقو ('7 6 ًاليبسس َءاَسَو ٌةَشِحاَف ناك ةنإ الا اوُبرقَت الو رإ ليبس تامرحملا
 تارم رشع ايندلا رادقم مهجورفب نوقلعي ةانزلا نا )) : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 . (( ةدلج نيعبس تقو لك ىف هدلجي أكلم ناسنا لكل هللا قلخي مث «

 , 9 انزلا دح ىف هبابل هدلو باطخلا نب رمع لثق دقو « ادبأ هباذع كلذف

 تومي ىتح ةراجحلاب ىمري مث رجحي مهمكح ىف ًالوأ ناك جوزتملا ىنعأ نصحملاف

 تقملا لك وهو هللا دح . دلجيف بزاعلا وهف جوزتملا ريغ امأو هللا دودح هذه

 عفري ال هءاعدو عمسي ال همالكو دودرم هءاعد ىنازلا نإف (7 ىلقلاو درطلاو دعبلاو

 نكرتالو « ريصنلا معنو ىلوملا معن هللاب مصتعاف « دودرم هلمعو دوعبم وهو

 عجرو بات نم الإ نيئطاخلا لبقي الو نينسحملا بحي هللا نإف ؛ هللا همرح ام ىلإ

 هيلع هللا ىلص لاقو نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بحي هللا نإف علقاو ىصاعملا نع

 )١( هرخآ ىف فلألاب “ ايرخسلا ” طوطخملا ىف .

 )١( ءارسإلا ةروس (77) ةيأ .

 . ةصقلا هذه ىلإ ةراشإلا تقبس (؟)

 . دعبلاو درطلا : ىلقلا (4)



 <١ ةئيضملا ةرهوجلا

 اورذحإف « هلبقي هللا نإف دوعي ال نأ رمضاو ًاصلاخ هتبوت دبعلا رهظا اذإ )) ملسو

 نمو « تاجردلا طحيو تايلبلا هب لصحيو تاكربلا عنميو تانسحلا طحي هنإف انزلا

 هضرف عابتا ىف ممصو هجرف نوص ىلع ظفاحو انزلا رمأ ىف هللاب مصتعاو هبنجت

 نم انزلا جرف ضفخي كلاسلا ناك اذإف ريخلا ىف ('! ىضمو ربلا لعف ىلع موادو «
 مزاليو « هنع الو هنم عمسي ادحأ ىلخي ال ثيح ةفاظنلا ةراهط رهطيو « انزلا
 هريثك ركسأ ام نإفر) ركسملاو ركنملا نم هرهطي همف كلذكو ٠ ءاضعألا ةراهط

 لعجو تيب ىف اهلك اياطخلا تلعج ثئابخلا مأ رمخلا نا ملعاو () (« هليلق مارح

 قرزم ةسمايقلا موي هب ىتؤي ) ملسو هيلع هللا ىلص لاقو اهحاتفم رمخلا

 هنيط لكأي عمجلا لهأ هرذقي هردص ىلع ليسي هباعلو ؛ ههجو ريغتم هانيع

 ةيح هل هللا قلخي رمخلا براش رانلا ىف رانلا لهأ ديدص ىهو ( لابخلا
 ىلص هللا لوسر لاق دقف هيلع قفشي الو « هلكأتو هيلع ىولتي ابرقعو
 رشابكلا ربكأ شيا هللا لوسر اي : هل اولاقف لوقي نيح ) ملسو هيلع هللا
 ىغطو قفانو قسف ركسأ اذإ رمخلا براش نإف ( رمخلا برش : لاق ؟ اهلك
 انوع ناكو ةميقتسملا قيرطلا نع جرخو لتقو كفسو ىنزو ىتعو ىغبو

 ىذألاو ايندلا بح ىلإو ىوهلاو ةنتفلا ىلإ سفنلا تلامو « اهكاله ىلع هسفنل
 لئسو اهكاكف دجي ملو اهكاله ىف اهعقوأو 7 ىرغ اهلو ناطيشلا اهمكحو

 روزلا ةداهشو سفنلا لتقو رمخلا برش : لاقف ) ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ال رانلا ىلإ بيرق ةنجلا نم ديعب رمخلا براش نإف 7 ( نيدلاولا قوقعو

 )١( ققحملا نم تبثملاو ““ صضموأ و طوطخملا ىف .

 ةبرشألا: ىف ىذمرتلا - ("5417) ثيدح « (ه) ب « ةبرشألا : ىف داود وبأ [حيحص] (؟)
 5 )١856)( ثيدح « هل ب

 . (443) ص.« (( مجعملا )) . دسفأ : ىرغ (")

 (8192 ثيدح « 54( بع ناميإلا:ىف ملسمو (14ام/1) ثيدح ء(؟) ب( تايدلا:ىف ىراخبلا )5(

 رو

 )١( /؟ دمحأ ١5
 )١( دمحأ 65١/١

  (2(؟ه) ةيآ

 دسم[: نسح] (؛)
 ) )5متلا [حيحص]

 ب ) )1١١دح ؛

 ١ هردص ىور (1)

 وس (؟1) ةيآ (0

 ةداسلا فاحتا (4)



 كا ل“ سس ميول -

 ل
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 ك0 ةئيضملا ةرهوجلا

 رمخلا برش نم « المع الو ًادوجس الو ًاعوكر الو ًامايص الو ةالص هل هللا لبقي

 . ةرم نيعبس مالسإلا مده نمك

 هللا لوسر لمع ثراو وه ىذلا امهنع هللا ىضر "سابع نب' فلح : ربخ

 لوحي رمخلا براش نأ )) : وه الإ هلإ ال ىذلا هللاب فلح ملسو هيلع هللا ىلص

 امك هودجتف رمخلا براش تام اذإ اورفحاو ىنوكسماو هربق ىف ةلبقلا نم ههجو

 . ةديمح قيرط ىلع تومي ال نأ رمخلا براش ىلع شخيو ( مكل تلق

 لجر ىلع لخدو ('! ىرج هنع هللا ىضر "باطخلا نب رمع" نمز ىف ناك

 دجو مهضعب نأ : ليقو ؟ اذه ام : لاقف هيف ىف سحلي ًابلكو الجر دجوف

 . كرابم اي لعفا : لوقي وهو ؛ هسحلي بلكلاو ًارمخ هيف نم فذقي ًالجر

 ىف ريحيو هبر هتقميو هردق حرطيو « لامعألا تافآ هيلع هبشت رمخلا براش

 لام هللا قحمي رمخلا ىه امنإف رمخلا اوبرشت ال « هيلع طخسو ؛ هرمأ
 لهأو « ةعبس ىف رمخلا هللا نعل دقو « نينمؤملا لاومأ فلتيو « نيبراشلا

 الجر نيعبس رمخلا برش ىف اونعل نأ ىلإ ملعلا نم اوطبنتساو اهولوأت قيرطلا

 ةلومحملاو اهلماحو اهرصاعو اهبراش هللا نعل )) ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا امأو

 ا" ( اهنمث لكآو اهعئابو رمخلا ةين ىلع اهسرغ نإ اهسراغو اهرصع تقو هيلإ
 4 ًابعَلَو ًاوهّل مُهنيِد اوُدَخَنا َنيَذلا نيبذاكلا ىلع ِهّللا ُةَنعَل الأ ) : ىلاعت هللا لاق

 . اعنص نونسحي مهنأ نوبسحي مهو

 نم ركسلاو (7 ءابهصلا برشو ليثامتلاو () درنلاو بعللا نع اذه اي درجتف

 )١( لصحو ثدح : ىرج .

 )١( ب « ةبرشألا : ىف دواد وبأ [حيحص] )5( ١ دمحأو - (؟5775) ثيدح 5١5/1١ .

 ةبلغلا نوكت نأ رثكيو « هوحنو مظعلا نم نيصفو ةراجحو قودنص تاذ ةبعل : درنلا (؟)

 . )1٠١١( ص « (( مجعملا )) . ( ةلواطلا ) ب ةماعلا دنع فرعتو « ظحلل اهيف

 . (577) ص ؛ (( مجعملا )) . رمخلا : ءابهصلا (4)



 ”١7 حبب سل لل ل ةئيضفلا ةرهوجلا

 ةيلبلاو ةنتفلا ثرويو ةركفلاو نهذلا ريغي ام تاركسملا عيمج نم ةبرشألاو تالآلا

 عطقتل كمزع ماصمص مرجتب كفورعم بئاحس رطمت نا كفورعم ءاجرا عنميو ؛

 ىلاعت هللا لاق ىلاعت هلل ةعيابملا نا ملعاو كينيع ىرع هب مصقتو كسفن تاوهش هب

 َدَهاَع اَمِب ىفوأ نمو هبمفت ىَلَع ثني اَمنإَف ثكن نَمَف مهيديأ قو هللا ُدْير) :
 رخت الو ظفحاو ةبوتلا لبق ةبوتلا ىلإ عراس () © ًاميِظَع ًارجأ هيِتْوُيسَف ةللا ُهيلَع
 ناَّوَخ َلُك ْبحُي آل هللا نإ ر) ميمصتب ًاكلاس نكو ميثأ ناوخ لك بحي ال هللا نإف
 عيبلا دعب ىهل وأ ثكن وأ بعل نمو هللا هظفح امهظفح نمف هذه نأ ملعاو © ِميِثَأ
 . اريصم تءاسو منهج هل دعأو هنعلو هيلع هللا بضغ دقف ةعيابملاو

 ثكانلاو رداغلا نوكيو ('' ةمايقلا موي دوسأ ءاول رداغ لكل نأ ملعاو

 بزح نم نونوكي ىدتعملاو ئرتجملاو ئطاخلاو براشلاو ىنازلاو ىغابلاو

 ميدقلا برلا ميظعلا ليلجلا ىلوملا ىلإ قيرطلا عورش اذه اي نإف ٠ ناطيشلا

 سمتلي الو « لمعلاو ةاكزلاو ةالصلا ىف دهتجيو « نيتداهشلا ىف بلاطلا صلخي

 ىلوملا نع دعبت اهنإف ؛ ىصاعملا الو ايندلا بح الو ىوهلا الو ىذألا الو انزلا
 هللا مهلعج موقل ىبوط )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك نوكيو ٠
 جرفلل ظفحلاو ةفعلاو ةالصلاو ةنايدلا تعبتا اذإف 7 (( رشلل قيلاغم ريخلل حيتافم

 « ناطيشلا باوبأ تددسو « ىوبنلا ربخلا عم تفقوو « رمخلا برشل بنجتلاو

 « ىدرلاو ةنتفلاو ىوهلا نم تظفحت اذإف كاياطخ كنع ىحمي ام ىلع تفقوو

 نم مظعأ كيلع وه ىذلا كناسل تظفحو « ضرفلاب تمقو « جرفلا تظفحو

 . حتفلا ةروس )1٠١ ةيآ )1(

 3 )2( ب « داهجلا : ىف ملسمو - (؟5164) ثيدح ؛ (١؟5) ب٠ ةيزجلا : ىف ىراخبلا )3(

 . )١77565( ثيدح

 . (545) كلرايملا نبال دهزلاو- ةفضفا ثيدح ؛ 05( ايل؛« ةمدقملا : ىف ةجام نبا [نسحإ قل

 ا ايي

 ظ
 ش١
 ظ

 ةئيضفلا ةرهوجلا

 اوم فلاخم وهو

 ةفلاخملا نع هاهن

 + ىمعلا بحتساف

 اب ىخأ ايف

 نيعمجأ سانلا

 (شحولاو ريطلاو

 و فصع نإف

 طماخلاو نيبنذملاو

 اجشألاو « ىلاعت

 مل صحي نيأ نمف
 يملسملا نينمؤملا

 كماقلا نيفلاخملا
 و هلل نيبراحملا

 و فلاخ : أبص )١(
 ارمألا : بطخلا 0

 "" طوطخملا ىف (؟)

 مي : عرضلارتي (؟)



 ةو] سس ٠ ةكيصفلا ةرشوجلا

 . ادبأ ةاجن هنم دجت مل كاله ىف كعقوأ هتقلطأ نإ كناسل نإف ؛ كجرف

 2« لوقي مهضعب نإف « كينعي ال امب تملكت نإف « نانملا نع كدعبي مالك بر

 ضفخاو قرطأو « ةداهشلا ىف كناسل نزخاف « قطنم نم ةمالم تيشخ ىتمو

 هل أخأ فلسلا ضعب ىصوأو (') ( قطنملاب لكوم ءالبلا نا )) ئطختف لوقتال كناسل
 ًاحيبست هناكم لعجاف تدرأ اذإو احيصف مالكلاب تنك نا تمصلا مزلإ

 كلقع كيلع عمتجي بحت تنك نإف « مالكلا نم ريخ تمصلا مانتغا نأل

 ةيعوأ رهطف كنم لبقيو « كلبقتيو كلبقيو كقلاخ كيلع ىضريو . كبلو كنهذو

 ئشلل رامضألاو ةئيدرلا ةينلاو ثيبخلا ريمضلا نم ارهاط نوكي نطابلا لثم ةرابعلا
 نع جرخت الو « ةدبلعلا ناكرأو ةالصلا ةراهطو ةينلا ةراهط ىونتو صلخت لب

 صلخأف . دسجلا روهمج بلقلا نأل ؛ راونألاو رارسألا لحم وهف « نطابلا قدص

 هافلا نإف كتدابع ناكرأ نصو برطلاو برشلاو ىوهلا ىلإ لمت الو ٠ بلقلا ةين

 مارح لك بنجتيف ناسللا هيف عودوم هافلاو « ةفاظنلاو ةراهطلا بحي امنإ هاوح امو

 كل لحت ال ةأرما لبقت نا كهافش كلذكو . كيف ربعي نأ مدام وأ ماعط نم

 ناتهب وأ ةعيقوب ادحأ ىمرت نا رذحاف ناسللا امأو « مارح ركنموأ لالز فشرتتو

 مالك عايض وأ ءانغ ةدايزوأ « قسف مالك وأ شحف ةبيغ وأ نايغط وأ ىغب مالك وأ
 وغللا نع تمص ىنعأ ةدايزلا كل لصح تمص اذإ كنإف « قيرطلا نع جراخ

 وأ « باتك ةءارق وأ رب لعف وأ « نسح مالك وأ ٠ فورعمب مالك ال « ةبيغلاو

 نآرق وأ ركذ عامس وأ مانتها وأ « رابتعا وأ ٠ راكتفا وأ راكذت وأ « رافغتسا

 مارحلا برطلا ةلآو بابرلاو تانيقلاو فدلاو برطلاو لدجلاو ءانغلا نع نوصو

 ام ئش الب ائيش بلطت ةفاظنلا صيمق سبلاو : 7 ةحاضولا بوش نم درجتو

 . 585 / / بيطخلا [فيعضإ )1(

 © ةخاسولا ”” وأ « فاقلاب “ ةحاقولا ”” هباوص لعلو “ ةحاضولا ” اذكه طوخطخملا ىف (؟)

 . ةلمهملا نيسلاب
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 تمزأالو « اهريبكو اهريغص اهلك ىصاعملا نع تجرخ نإف « ئش كل لصحي

 ناسللاو هافشلاو هافلا كلذكو ءاضعألاو جرفلا ىف ةراهطلا نم صالخإلاو ةدابعلا

 برشت الو « ًالالح الإ لكأت الو « قشنملاو برشملاو لكأملاو معطملاو ناجرفلاو

 ال ؛ لالحلا الإ منتغت الو لالحلا ىف الإ ملكتت الو ًالالح الإ معطت الو « ًالالح الإ
 ضورفملا هيلإ بودنملا هب رومأملا لالحلا كلاسم تكلس اذإف لالحلا ىف الإ سلاجت

 هتلأس نإ كاطعأ هتوعد نإ كبر ىجانت نوكتف ىدهلا قيرط عبتا نمم تنك كيلع

 هتعنص دوجو ىرتل كسفن باجح نع كل فشكي ةمحرو ًاثايغو ًاثوغ نوكت كابل
 كيف امب ربعتو كيف هتردق بئاجع رضحيو « ىرتل كركف نهذ رضحيو كيف

 . كيلع امو كلامو كيف امب هللا ىلإ عجراف ٠ كيفو كناسل سرختو

 ىف الف علقت اهعيمج ىصاعملا نعو عشختو فلحتو عجرتو فقوت مل نإ هللات

 نب دمحم ةمألا ديس ناك اذإف عسلت براقعو تايح ةرخآلا ىفو عشقت ال رونلا ايندلا

 ١ لوقي ةنسلاو ةعيرشلا عرش ىذلاةمألاديسوهو ملسو هيلع هللا ىلص لوقي هللا دبع

 : لاق « تنأ الو : اولاق دحأ ةنجلا هلمعب لخدي الو اوبراقو اوددسو اولمعاواوددس

 اذه ايو اذه اي تنأ نيأف )7 ( هتمحرب هنم لضفب هللا ىندمغتي نأ الإ انأ الو

 نم نكو ةاجنلا نفس بكراو دايجلا (') تانفاصلا ىلع دشو داهتجإلا قاس نع رمش

 « مزحلا فيسو زعلا حمرب دلقتو « ةوتفلاو ةؤرملا مهل نمم داوجألا برعلا نايتفلا

 ةنجو كرهاظ دوز نمو كبلق ةضيب ضيبت نم الكم ةدهاجملا حالس سبلاو

 . كتياقو

 قيقدتو قيزمت قيرط « قيرط نم اهلاي قرط ىف ريست بحت اذهاي كنإف

 ىلإ عراسف « دالجلا قزمتو « داؤفلا جضنتو « لاجرلا دوبك ىنضت قيقحتو

 ب « نيقفانملا تافص : ىف ملسمو - (1454) ثيدح )١18( «٠ بع قاقرلا : ىف ىراخبلا )١(

 . (58014) « ثيدح“ 0

 . 17 / * (( ريثك نبا )) . عارسلا : دايجلاو . ليخلا : تانفاصلا (؟)

 د 2.2-سي صصص مسه سس سل ل

 نيضفلا ةرهوجلا

 : رتغت الف كلبق

 همالك ىف معز
 ؟ ةصخر لبقت

 ذكسأف ةنجلا نم

 كرتلاو مجعلاو

 : هيهنو هلاعفأو

 :ودفلاو مركلاو

 ألاو نيكاسملاو

 ةاس ىلع ملسو

 هلاو ةاجنلا ىلع

 كرمأو « ىوغلا

 نأ () هتطسبناف

 وفن هنع متقلطاو

 هذ امع اوجرخت

 | نيب دقو « هبر

 هلا ميظعلا هللا

 ءس (11) ةيآ )١(
 هس : متطسبنا )١(



 8ك ب بسبب سس ٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 نم مدآ كيبأ ودعو كودع كقيرط ىف دجت كنإف نيصحتلاب نوصحلاو بلطلا

 نإف ٠ كيوغي ًاناكم كب كلسيل ؛ كيدري ًامالك كل نسحي نأ كايإو « رتغت الف كلبق
 الف صخرلا ىف كل ىتفي كايإو هبنجتف ٠ كشغي وه امنإ كحصتني هنأ همالك ىف معز

 مدآ كابأ جرخأ هنإف هماهس رذحاف « ىغبلاو ىغلاب كرمأي امنإ هنإف ؛ ةصخر لبقت

 برعلا سراف الإ عبتت الو « هنعلإو هعبتت الف « ةرفقملا ضرألا هنكسأف ةنجلا نم

 هلاوقأو هتلدأ نم كل تنيب دقف « راتخملا ىبنلا راطقألا ديس مليدلاو كرتلاو مجعلاو

 لزنأ هللا نأل ؛ كيلع ًاقوفش هنإف ؛ كقلاخ بابىلإ كلست فيكو « هيهنو هلاعفأو

 ةحيصنلاب رومأم وهف 7 6 كبر نِم َكْيلِإ لزنأ آم غلب لوسرلا اَهْيَأَي ل هيلع

 وفعلاو لماشلا لامتحإلاو ةلماكلا ةؤرملاو ةعاربلاو ةعاجشلاو ةوتفلاو مركلاو

 ءارقفلاب فطلتلاو ماكحألا ىف نيللاو ةيعرلاب قفرلاو مظكلاو ليمجلا حفصلاو

 هيلع هللا ىلص ماقف « مانآلا ةحيصن ىلإ ةردابملاو «٠ تالمرملاو ماتيألاو نيكاسملاو

 ثحو داهجلاو ةرمعلاو جحلاو ةالصلاو موصلا ىف غلابو داهتجإلا قاس ىلع ملسو

 ناطيشلا دئاكم مكفرعو « قئاقدلا ىف غلابو قيرطلا نيبو ةعاطلاو ةاجنلا ىلع

 مرحو « مكئراب باب ىلإ مكاقسو مكسفنأل مكاهنو مكقلاخ رمأب مكرمأو « ىوغلا
 هليلحتب هرمأو هللا مكيلع هللح ام مكل للحو « هميرحتب هرمأو هللا همرح ام مكيلع

 . مكبر متفلاخو « مكودع متعبتاو « هرابخأ ةدناعمو هتفلاخمل متنأ (7 متطسبناف

 ال نأ مكبر مكاهن دقو رودقم اذه متلق « مكيبن رمأ عم اوفقت ملف مكسوفن هنع متقلطاو
 فلاخ هفلاخ نم هنإف مكديس هب مكاتآ ام اوفلاخت الو « مكيبن هب مكاهن امع اوجرخت

 لاق اوهلت الو اوئطخت الو نيعبتم اونوكتل رينملا باتكلا ىف اذه مكل نيب دقو « هبر
 وهو ميلحلا نانحلا ميركلا ىلوملا ميحرلا ربلا ميكحلا قحلا قداصلا ميظعلا هللا

 )١( ةدئاملا ةروس (517) ةيآ .

 . متدعس : متطسبنا )3



 0788 سس ةئيضملا ةرشوجلا

 () 6 اوُهتناَف ُهْنَع ْمُكاَهَن اّمو هوُدُحَف ٌلوُسسَرلا ُمُكاَنآ امو رآل : نيلئاقلا قدصأ

 مكل لوقأ امك اونوكو « هوفلاخت الو اومزحاو اولمعاو اوبنطو اورمشف

 عابتاب مكرمأو ٠ مكيبن ةمرح مظع هللا نأ ىدالوأ اي اوملعاو ءالؤه اي هوعبتاو

 هللا لاق مك اونوكو هتفلاخم نعىهنو « هب رمأ امب ءادتقإلاو هتعيرش كولسو هتقيرط

 الو اذك مكرومأو مكايندو مكسوفنو مكاوهو مكناطيشو مكودع اوفلاخو مكل ىلاعت

 كتريس نسح كتزاجإ امنإ ةزاجإ اهنأ معزت ةقروب عنقت تنك نإ عابتاب الإ اذكه
 اببس نوكيو ؛ كرمأ مظعيو كردق عفر ىذلا كرمضم داوجو كترتس صالخاو

 . ربكألا عزفلا موي كتاجنل

 هجوتلاو مايصلاو مايقلا نم عابتإلا نم هكلست كولس ىه ةزاجإلا امنا

 ةديمحلا قيرطلا كولسو ةريرسلا صالخاو هينلا قدصو لاوقألاو لامعألا حالصاو

 َمُك ُهّللا انّير اوُلاَق نيذلا نإ رآ) : نيلئاقلا قدصأ وهو هيف هللا لاق ىذلا عابتإلا نم

 متنك ىِتلا ةنجلاب اوريشبأو اونزحت الو اوفاخت الأ ةكيالملا ْمِهيِلَع َلَزنَتَت اوُماقتسا

 نإف 9 ( تاوهشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةنجلا تفح )) اذه اي نا الإ" 4 َنوُدَعوَت
 ؛ هبابحأ ىلتبي امنإ رجألا لانتل ؛ ربصلا قيرطلا هذهف ؛ كلساف كلست نأ بحت تنك

 نم ىلع ةيفخ تاحلاصلا لامعألا نإف « دبعلا ىلع بلقتت ىه امنإ لامعألا نأل

 لصحيو صالخإلا رشاب رشاب املكو « مدق مدخ املكف « اهيناعم نم هل زربيل هنياعي

 عمطلا سفن علخا موقلا قيرط كلست اذه اي تنك نإف « دادمالا نم طابهالا ددم هل

 تنك نإ « ىلعلا تاجردلا هب لانت « انمالك كيف عمجتيل ؛ لاغتشالا قيرط بلطاو

 انبح ديرت تنك نإ .ءكرمز رسكا انبرق ديرت تنك نإ . كرمخ ددب انلصو ديرت

 )١( رشحلا ةروس 4ا/) ةيآ .

 . تلصف ةروس 450 ) ةيأ (؟)

 ب « ةنجلا ةفص : ىف ىذمرتلاو - )١877( ثيدح ؛ ةمدقملا ىف / ةنجلا : ىف ملسم (؟)

 . 508055٠6 /؟ دمحأو - )١559( « ثيدح ء(؟١)

 .ةئيضفلا ةرهوجلا

 نإ « كرس ىفصا
 ةثو لهجت كرذع

 لا كاياطخ باوثأ

 ىلع حنو كتئيطخ

 : قفنت تنأو كيدل

 ديهتنا امف اهعابتا

 و كلامج انمالك

 هيلع كدك ترثآو

 ١ تيعس هيف مارح

 . تيلوو تبذك

 !! كل ًابجع
 كعفني قاب كرتتو

 كبف عفنت ظعاوملا

 امأ !؟ تأرجت مك

 | ةردم ةفطن تنك

 :دتهاف ىدتقإ نمم

 ءو اميلس احيحص
 ءعطلا كل تذذلو

 طوطخملاب اذك )١(

 ' طوطخملا ىف )١(

 طوطخملاب اذكه (؟)

 " طوطخملا ىف (4)

 ) اهعمج : ةردم (5)



 آت يب ل -  - _  - - --- ةئيضحلا ةرهوجلا

 نوكي ام ًادغ الإو انم ىحتساو بت ٠ كرما حلصا انبح ديرت تنك نإ « كرس ىفصا
 لسغا ()7 كل ذإ ىحتست اموانيلع أرجتت كربخ اندنعو « ئئيطختو لهجت كرذع

 فارسا ىلع هوتو كتلز مرج ىلع ىكبا كل رفغن انرفغتساو ةسندملا كاياطخ باوثأ

 معنت مكف كيلع نسحي لعل كيلامملا عرضت عرضتو « كتميرج ىلع حنو كتئيطخ

 نع كانيهنو تيصعف اهكرتب كانرمأ ىصاعم ىلع كيدي ىف ام قفنت تنأو كيدل
 تيغبو تفلاخ كانرمأ «٠ تيهتنا امو ترجزنا امف (') كانرجزو تيهتنا امف اهعابتا

 ىتيصعم ىلع ىتمعنب تنعتساف « كيلع انقزرو ('7 كل ىنسح انتشحو كلامج انمالك
 مك تيعو كنطبل مارح مك تيعو ام طق ناهلو كنأك تيعسو هيلع كدك ترثآو

 مك اوهلتو اوهشت مك وبصتواولخت مك تيقبأامف انيلع تأرجت مك تيعس هيف مارح

 . تيلوو تبذك

 كل سيل اميف ىعستو بلطت تنأو كأجلم نيأو ٠ برهت نيأ ىلإ كل ابجع

 ال ٠ تيعو الو تيفص الو « كيف عفنت دسج اي ظعاوملا ال , كعفني قاب كرتتو

 « بنذلا ريثك اي , بلقلا تيم اي تيم بلق هيف رضاح دسج اي . كيف عفنت ظعاوملا ١

 نأ دعب كيلع معنأ ىذلا نم تأطخأ ام ردق فرعت نأ (©7 كل ناح امأ !؟ تأرجت مك

 نكتل ؛ كتروصو ةفطن نم كتقلخ امنإف « ةافر رهظأ نيب ()7 ةردم ةفطن تنك

 اهنطب نم كتجرخأ « ًاديرف ًاديحو كمأ نطب ىف تنك نأ دعب ىدتهاف ىدتقإ نمم

 ؟ نبللا كل ىلحأ نم « نبيتنس كيلع تماق ىتح كيلع اهتفطعو ًاميلس ًاحيحص
 ىلع ىقزرب تنعتسا تأشنو تربك املف ؛« بارشلاو مانملاو ماعطلا كل تذذلو

 )١( كتالذ ” هلعلو ““ كل ذإ '” طوطخملاب اذك # .

 . فيحصت وهو « ةمجعملا ىازلا دعب ةلمهملا ءارلاب " كانرزجو ”” طوطخملا ىف (؟)
 . ىنعملا ةميقتسم ريغ ةرابع ىهو « طوطخملاب اذكه (")

 . قايسلا هيضتقي ىذلا وه تبثملاو * كلاح ” طوطخملا ىف (؛4)
 . (5175) ص « (( مجعملا )) . كسامتملا جزللا نيطلا وهو « ( ردم ) اهعمج : ةردم (©)



 ةئيضفلا ةرهوجلا ١15

 فيك كيلع ىتمعن رظنتل تأطخأف ىمرك كرغأ تلهجف ىملح كرغأ ىتيصعم

 نع قولخملاب تلغتشا كلذ تقزر امل ' نيعتار ًاليخو نينبو ًاماعنأ كل تلعج

 ىلع قولخملا ترثآف « كدلو بحو كقزرو كبهذ عيمل قيرب كبجعاو قلاخلا

 كيف عفشيوأ « دلو وأ لام كعفني ناك نإ كل نيبي ًادغف كروص ىذلا تيسنو كقلاخ

 مانت مكف كمون نم !7 دسجلاب قيرحلاب كنم جضنيو « ىقح كنم ذخآ ىتح عفاش

 انركشت امأ انم ىحتست امأ « ليلق كدازف « ليحرلا ىلإ دوزت ًاليوط ًامون مانت دبال

 ؛ ميسنلا مشي كمشو « رمتسم كعمسو ميوق كحبسو « ميلس كرصب « انمعن ىلع

 تنأو كيلع () انمعن ناك اذإ تعمس الو تعمتسا الو تيعو الو تمدخ ام مدختل

 بت بونذلا ريثك اي بلقلا ىساق اي ىصاع اي انتعطأ اذإ كيلع انمعن فيكف انيصعت

 ىف ركفتو دحوو دجو دجت بلطاو داهتإجلا ريمض صلخاو بوتن كيلع ىتح انيلإ

 ام حبذي ةنيكسب توملا نإف هتارسحو فقوملاو هتارشحو ربقلاو هتاركسو توملا

 نورظنت متنأو شبك دعب اشبك مكنم ذخأي حباذلاو منغلاك مكنا « هابجاو مكنم باط

 مكتبون ئجم لبق اوظقيتف مكنم اريثك مكحباذ ىنفأ دقو « هحبذي فيك
 مكروجفو مكتلفغ رثكأ امو مكرورغ دشأ امف (©7 مكرونت رجسيو « مكنيكاكس دحتو

 مكاسني سيل نم متيسنو متلفغو (7 متوبص دقف مكوهل مكعفني امف مكريصقت رثكأ امو

 نع اوعلقاو اوحبرت اوبوت مكاهلأ ام!؟ مكلبق ناك نم نيأو مكؤابآ نيأ ٠ نيكاسم اي

 عمسيلف 7 رورغلا هللابمكنرغي الو ايندلا ةايحلا مكنرغت الو « اوحلفت ةقبآلا بونذلا

 )١( ص « (( مجعملا )) . ةعسو بصخ ىف اؤاش فيك نيعار : نيعتار )54"( .

 ) )1اههجو ىل نيبتي مل ةملك عضوملا اذه ىف طوطخملاب .
 . ققحملا نم بيوصتلاو “ معن ” طوطخملا ىف (؟)

 . ("8) ص « (( مجعملا )) . هيف زبخي نرفلا وه : مكرونت (4)
 . (595) ص « (( مجعملا )) . وهللا ىلإ متلم : متوبص (5)

 )١( حضاو اهتابثإو « طوطخملا نم ةطقاس *“ رورغلا ”” ةملك .

 ايضفلا ةرهوجلا

 لفاغلا نيكسملا

 / نع اوعلقأو

 رفي امك بئاتلا

 . هللا لماع نم

 ه ام رمألا نإف

 ت ىف دهتجمو

 ؟هوجو حفصتأ

 اع تيقلا هلمع

 ةيكابلاو اهليوب

 هدحاول تيبهذأ

 نأ ىتح هحور

 هم سفن ىذلاو

 نأ ىلع اوكبلو
 و ايو 7 ىلهأ

 |! هتفلخو « لح

 كلذ ىلاحأوسأ

 1 الإ هلوسرو

 3 مث « انقيرطب



 115739 بيبي( سبب ٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 اورمشو اوددسف لاحملاب عنقيو « ًالاطب نكي الو ًالماع نكيلو « لفاغلا نيكسملا

 ةبوتب حرفي ىلاعت هللا نإف ؛ ًاحوصن ةبوت هللا ىلإ اوبوتو « بونذلا نع اوعلقأو
 هيلإ هللا لبقأ هللا ىلإ لبقأ نم « (') هيلإ تدر اذإ هتلاضب مكدحأ حرفي امك بتاتلا

 ىوقتلا لهأ نم ناكو ىعوف عمسو لمعلا هل لصح نمو « هللا هلماع هللا لماع نم

 مكبلاط توملا نإف داعملا !) مويل اودجو ( اوبهأتف ,« لهس وه ام رمألا نإف

 : لوقي توملا كلمو الإ موي نم ام ىرثلا قابطأ تحت مكليصحت ىف دهتجمو

 عطقناو هلجأ ذفن ق ناسنإلا تدجو اذإف « تارم سمخ موي لك ىف مكهوجو حفصتأ

 ةخراصلاو اهرعش ةرشانلا هتيب لهأ نمف ىتارمغو ىتابرك هيلع تيقلا هلمع

 ام عزجلا اميفو عزفلا اميف مكليو : توملا كلم لوقيف « (7 اهوجشب ةيكابلاو اهليوب

 تضبق الو ترمأ ىتح هتيتأ الو « ًالجأ هل تبرق الو « ًاقزر مكنم دحاول تبهذأ
 : ادحأ مكنم ىقبا ال ىتح ةدوع مث ةدوع مكيف ىل نإ مث ؛« ترمءوتسا ىتح هحور

 « مهتيم نع اولهذل هناكم نوري وأ همالك نوعمسي ول هديب دمحم سفن ىذلاو

 اي : ىذانت ىهو هحور فرفر شعنلا قوف تيملا لمح اذإ ىتح مهسفنأ ىلع اوكبلو

 ريغ نمو لح نم لاملا تعمج ىب تبعل امك ايندلا مكب نبعلت ال ىدلو ايو () ىلهأ

 دقل « ىب لح ام لثم اورذحاف .؛ ىلع ةعبتلاو هل ةئينهلاف ىريغل هتفلخو « لح

 هللا هنامأ كعدون نكلو دوصقملا هل لصح لقاعلا هملع ول هلقأ ام كلذ ىلاحأوسأ

 كسفن رهشت الو كبر كرمأ امع الو كرمأ امع جرخت الو تلمع الإ هلوسرو
 انب ئزهتسا نم مصخو كمصخ هللا نوكيف « ئسم تنأو انل ئجت مث « انقيرطب

 )١( هجيرخت قبس .
 )١( ص « (( مجعملا )) . اودعتسا : اوبهأت )١9( .

 . ققحملا نم ةزمهلا فذحو «“ مويلا ” طوطخملا ىف (*)

 . (؟75) ص « (( مجعملا )) . اهنزحو اهمه : اهوجش (:4)

 . ةزمهلا فذحب «“ ىلهاي ”” طوطخملا ىف (5)



 ١1 بس ةيضملا ةرعوملا

 هيف عفني الو ظعتي ال مكدحأ ناك اذإو « بذك وأ بعلو انقيرط كلسيو بتي ملو

 اناتآ دق ناك نإف انع ًادرفنم نوكي لب « انباكر ىف ىشمي الو انب ملي الف ظعولا
 حيلم نوكي نأ الإ رسلا هعدون الو « ًارطاش الإ نوكي هبحن امف انبانج دصقو
 ةيربلا بر ىلع ؤرجتلاو ةؤرملا ةلقو ةحيضفلا نمو ناك ال فاخ نمو « لئامشلا
 . هبهاوم فشتريو « هداوم رطمتسيف هللا دابع نم دبع مكدحإب ىتأي مكدحأ نأ

 وأ هملعبو هب ىدتقي وأ هملع رحب نم فرتغيل ىتأ هنأ معزيو « هملاعم مسنتيو

 لهأ بحي ال ىلاعت هللا نإف « ةيربلا نيب هسفن اذهب رهشيو هل بتكنل اندصقيف هلمعب
 ىلاعت هللا لاق دقف ئزهتساو ثكن نإو نيركاملا ريخ هللا نإف ركم نم نإف ردغلا

 . "7 6 َنيبْذَكمِلل ذكموُي ليو رآ : نيلئاقلا قدصأ وهو
 اهلعل ظعاوم ىه امنإ كظعاوم رشناف رمألا قيرط تحت لخدت تنك نإف

 ال هللاب مكتدشانف ىمالك عمس نم لكو تنأ مزع كلام تنك ناو كيف عجنت

 اوصلختت اوصلخاو اوسبلت الو « اوسلدت الو ىقيقحت ىف اوبعلت الو « ىقيرط اًووست

 الو « مالكلاب انقيرط اومرت الو « انيلع اوردكتت الف « مكانريخو مكانيبتجا مكف ؛
 وأ قيرط ريغ وأ رامزموأ ءانغوأ رمخ برشلوأ ةيصعم بحاص ىلإ مكدحأ ننكري

 اوُمََبَت الو را اوفوف مكل تيفو دقو« مكولضي قيرطلا نعو مكووغي مهنإف ؛ ىدر
 مكتنمأ هللا ةنامأ () « نيِديسفُم ضرألا ىف اوّنعت الو الا مُهئاَيشأ سانلا

 امنإ مكقيرط ىف ىرمأ متفلاخ وأ مكدهع قيثاوم متضقن نإ مكنيبو ىنيب دهاش وهو

 ءوسو ًاماروأ الإ نوذخأت ال ناك نإف « لوسرلا مكاتآ امو مكبر هب رمأ امب مكرمآ

 قيثاوملاو دوهعلا نم مكنيبو اننيب امك متنك ناو « مكب انل ةجاح الف «٠ قالخأو ريبدت

 ١) ( . تالسرملا ةروس !4١5 ةيأ

 فارعألا ةروس (485) ةيآ (؟) .

 ( . ةرقبلا ةروس (60) ةيأ 0

 يضفلا ةرهوجلا

 اويحصت ال نأ

 وفنملا ريغ وه

 رمأ امك اونوكف

 رونيو « مكبرق

 كاوللا قراوبلا

 ىقيرط اوسندت

 س نم أي

 مكثارت ذخأ الو

 5 نمف « ىسفنل

 ذخا نع فكيو

 و « مهل ةعفشلا

 ئاسحاو همركو

 ة:ءاط ىف هتكله

 بحملاف هل لمع

 وهو « ءأش اميف

 ف انتيادهب انيلع

 رأ انقيرط ءاقب

 افشو مهحيبستو

 زج اي ناسحإلا

 كدحو تتنأ الإ

 هوطخملاب اذك )١(



 ١8 ةئيضفلا ةرهوجلا

 ىذلا عبتاو « عورشملا نع جرخ نم الو قيلمت الو ةعدب بحاص اوبحصت ال نأ
 « دهاش مكبرو ىمالكو مكل ىتيصو عيمج ىف نيظفاح اونوك لب « عوفنملا ريغ وه

 مكل لصحي اوعيطأو اوعمساو مكتمدخ ردق ليللا نم اوموقو مكرمأ امك اونوكف

 نم نودهاشتو مولع ضماوغ نع مكل فشكيو « مكرس نطاب رونيو « مكبرق

 الو مكل لوقأ امك اونوكو « مكبر ةعاط ىلع مكثحيو مكرزأ دشي ام حئاوللا قراوبلا
 . ىقيرط اوسندت

 مكلاومأ سمتلا ال ىنا ىلع لا هللا تعياب ام ىنإف ؛ ىعو نم اي عمس نمي

 ديرأ امك الإ ديرأ ام نوكأ نأو مكيديا ىف امب ىتقرخ سندأ الو « مكئارت ذخآ الو
 اهلك مراحملا نع فكيو فعي هلعلف ةيانعلا هل ىدالوأ نم ناك نمف ١ ىسفنل
 لب « مهملؤي رمأ وأ « مهملظو مهلاومأ سامتلإو سانلا ىديأ ام ذخا نع فكيو
 هملحو هوفع نيجار انلك امنا هابجعاوف مهل ام بنجت عم ةمحرلاو « مهل ةعفشلا

 نأ معزي مل نم : لوقي مهضعب نإف « هريخو هنارفغو هفطلو هناسحاو همركو
 ال هنأ معزيو ء رصقي ًاعئاط ناك هنأ معزي ال نم « كلاه وهف هتعاط ىف هتكله
 رايتخالا هلو « هيلع انلكوتو هتمحر ريغ انل امف « انمحري نأ هلعل نسحملاف هل لمع

 قدصت ىذلا وه هنم دوجلاو مركلاو ةنملاو لضفلا هل « رابجلا وهو « ءاش اميف

 انل مادو انتظفاحمب انظفحي نأ هاسعف هلضف الإ طسولا ىف انل امو انادهف انتيادهب انيلع

 مهتوق نورتفي الو راهنلاو ليللا نوحبسي ةكئالملا الإو انمحري نأ انقيرط ءاقب
 ليمج اي هناسحاو هلضف محارم تحت انإف (') انياماماو مهركذ مهافشو مهحيبستو

 هلإ ال ىذلا هللا تنأ « نأشلا ميظع اي نانم اي نانح اي نانتمإلا ليزج اي ناسحإلا

 نأ هب نيريجتسم كلوسرو كدبع ًادمحم نأ دهشأو « كل كيرش ال كدحو تنأ الإ
 مهحضفت الو نيعمجأ مهيدهت نأ ىدتقاو كلستو انب كلس نمبو انب كلست نأو انقفوت

 )١( انياماماو ” طوطخملاب اذك ““ .٠



 ١5٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 اوعبتا اّمل اودعسو اودتقا امل ء اودتها نمم مهلعجت نأو « مهيف انحضفت الو انيف

 كاده ليبس عنم نمم انلعجت الو , نوصقني الو لمعلا ىف نوديزيو نيبحم نونوكي

 نع مهب 7 ضرعت الو اندصق نم حلصأ هللا اي هللا اي « هتبرقف هتدعسأ نمم لب

 . نيمأ ... قحلا

 مهيمحاو للزلاو غيزلا نم اندالوأ رهطو « نيدلا ةرصن نيدصاق انايإ امنإو

 ههجو دوسي نم هجو داوس اي «٠ نيبئاخ مهدرت الو « نيعللا ميجرلا ناطيشلا نم

 هركي هللا نإف داع نإف « ريخلا ركذي وأ « هللا قلخ نيب هترهش دعب ضيبألا

 . "7 © نيت هّلل اوُموُقَو ىطسؤلا ٍةَالصلاو تاَوَلَصلا ىَلَع اوُظِفاَح ' نيدترملا

 ةلملا ناهرب انالومو اندبس مالك نم رخآ لصف اضيأ

 هنع هللا ىضر ىقوسدلا ىشرقلا مبهاربإ نيدلاو

 قدص نع ةرهاطلا ةقيرطلا كلست نأ وهو ؛ كسنلا قيرطب كيلع اذه اي: لاق

 سم نمُفَأ را ةبلغو ةفآو ةئتفو ةعدب لك نم ةملاس ةقداص ةرهاط ةينو
 لوسر رابخأ راثآ ىفتقاو هللا راعش اذه اي عبتاف (') 4 ِهّللا نِم ىؤقت ىَلَع ُهَناَيِنُب

 ٠ ةيضرملا ةنسلا عبتاو « ةيدمحملا ةلملا ةعيرشب ىدتقاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةيمحلا لامعتساو ؛ رجألا باستكاو « ربلا لاعفأ ةمزالمو ىدهلا قيرط كولسو

 .٠ ام لوأ نإف « ةلع نم كسفن ةبوطرو كسح ةفرعم كثحب لوأف « ءاودلا (© عجنيل
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 ١( قايسلا هيضتقي امم اهبرقل « ققحملا نم **“ ضرعت”” ةملكو « ةحضاو ريغ ةملك طوطخملاب .

 . ةرقبلا ةروس 4؟78) ةيآ (؟
00( 

0( 
 . ةبوتلا ةروس )٠١( ةيآ (5)
 . )٠١7( ص « (( مجعملا )) . هرثأ رهظيو عفنيل : عجنيل ( )5

 نيضفلا ةرهوجلا

 د ملع لمعتسي

 ىذ لكل ىدؤتف

 اوق نم مارحلا

 رم كنيد حالصا

 ةءارقلا لمعتسا

 كتسارف بجحت

 اح ام قيرطلا

 'الاو رابخألاو

 م ءامعنل اركاش

 :ةولخ نأ ملعاو

 دمتملاو قيرطلا

 اايجلا تانفاصلا

 , ةنسلا فئاظوب

 الا ميسن بهو ؛

 مزح (') ةفحجو

 ]وبتملا ناطيشلا

 كيلع ىوق نإف

 امح كنا () ملع

 نم بولغم هنإف

 طوطخملا ىف )١(

 طوطخملا ىف (؟)

 طوطخملا ىف (4)



 13 حلل ةئيضملا ةرهوجلا

 كبر نيبو كنيب شياو كيلع شياو كيلع امو كلام ةفرعمو كنيد ملع لمعتسي

 بنجتو « كرمأ امع جرخت الو « معطملا عابط حلصأف هقح قح ىذ لكل ىدؤتف

 نم ذخو كبلط كل لصحيل ؛ كتريرس نطاب ىقتو . كلعفو كلوق نم مارحلا
 ةبرشلا ناكم ىقنو « كلقع ملع فرعاو « هننسو هعئارش ةفرعم نم كنيد حالصا

 للع ىه امنإ عناوملا عيمج نأ ملعاو « ةرهابلا ةضايرلاو ةرهاظلا ةءارقلا لمعتسا

 نمو هدش ام باتكلا نم تذخأ اذإف , كرطاخ دكنتو كنهر سكعتو كتسارف بجحت

 بادآلاو باتكلاو مهفلاو ملعلا داعف « هدجي ام لمعلا نمو هدح ام قيرطلا

 ادجاس كبر ىدي نيب كيمدق فصو ()) عو عمساف « كدضعت راشآلاو رابخألاو

 . ًادهاشمو ًاطبارم فطعناو ادجاس جلدناو : كالوأ ام ىلع كالوم ءامعنل اركاش

 ىف نيكمتلا نم تلصح اذإف ؛ كتبقارم ىف كفاطعناو , كبلق كتولخ نأ ملعاو

 هتيدكو « داهجلا قح تدهاجو قيرطلا تكلس قيرطلا لبحب نيكسمتملاو قيرطلا

 تمقو «٠ ضرألا جاجف تكلسو اهتقرفف اهتكلسو اهتتبدأف اهتبذهو دايجلا تانفاصلا
 تقشنتسإف تقشنو تققرف تققدو تلمعو تملعف تلمحو ٠ ضرفلاو ةنسلا فئاظوب

 كتمه حمر كدي ىف كمزع فيسب دلقتم كداوج بكار تنأو راحسألا ميسن بهو «

 لوذخملا ودعلا كل ضرعت نإف « كداعملو كودعل تيدعتسا دقو ,« كمزح (') ةفحجو

 , هيف تلمحو كاوقت نانسب () هتنعطو كنيقي ةبرحب هيلع تلمح لوبتملا ناطيشلا
 نإ هنإف « كمزعب هيلع لمحاف « ريبك هنيح ىف روصتو كاهلو كيلع ىوق نإف

 ؛ هحالسب ىمرأو ةبقع ىلع نوعلملا صكن « نعطت هلو هيلع تلمح كنا (() ملع
 نم تنك نإ كبرجي امنا بولطم وهو .« بولسم ةعاربلاو ةعاجشلا نم بولغم هنإف

 )١( حضاو وهو « اهفذح باوصلاو « ةلعلا فرح تابثإب “ ىعو ” طوطخملا ىف .

 ققحملا نم تبثملاو ““ هنعط ” طوطخملا ىف (؟) .

 ) )4هلوأ ىف ةعراضملا فرحب «“ ملعا ”” طوطخملا ىف .



 ةئيضفلا ةرهوجلا ١51

 سيل ىِواَيِع نإ أل : لئاق نم زع لاق ناطيشلا نم مهامحو مهالوم مهامس نيذلا
 روصتيو جهسييو جرهبتيو سسبحيل ضرعتي امنا (' 4. "ناطلُم مهيلع كَ

 ةيهب ةروصو لادتعإو (' دقو لامج تاذ ةأرما ةفص كل جرخي ةرات روطتيو

 كسمو رطع ىف لفرت « نانجلا نم تجرخا ءاروح اهنأك ؛ تانجولا ةيناث لامكو

 قيربو عيمل اهل « ةيلجم رتخبتتو رطعلا ىنس نم دجملا لايذأ رجتو « ربنعو

 ةعصرم بئاوذب قعصلا (7 ىنس نم بلقلل ضفخاو « قربلا ضيمو نم () ضموأ

 دفاصمو جرست دئالقب رينم توقايو درمزب حفصم ؤلؤل طابساو « نيمث رهوجب

 اهنأك بكاوكلاو « اهيلع ءالج اهنأك رمقلاو سمشلا لالظك جمعت ربانعو « جهبت

 ماعلاو صاخلا نتف ىذلا لامجو ماتلا ىنسح رظناو ىلإ لاعت : لوقت اهالع ىلح

 اهنم هللاب ذعتساف « ىنفرعتأ ىلثأو ىفرظمك كل نيأ نم وأ ىلثمك ةدحاو كل نيأ نم

 . ناطيش اهسبل ةروص ىه امناف

 ء رصبلا تضضغ وأ « رظنلا تففك اما ةقثوتلا تلكو ةديقعلا تمص اذإف

 تدتماف آسبلم الو (7 نيم الو ًاسملم كنم دجت مل اذإف « ضرعتت اهنوك اهيف تنعط

 « اهبيش كبنجي الو اهتيؤر كنعوري الو ةفيج نم نتنا ءاطمش زوجع تركنتو

 وهو ('7 سانخ ناطيش اهيف كسفن نأ ملعاو اهناطيش نمو اهنم هللاب ذعتساو
 تييحأف « اهتلتق ةدهاجملابو اهتمملأ ةععاطلا ىلإو اهتمكح اذإف « ميجرلاو ناطيشل

 كسميو رومألا هذه ةيؤرو بئاجعلا هذه روهظ دنع ىتفني ةئثي ال ىتف لك رطاش اي اهبل

0 0 

( 

( 
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 .(185) ص٠ معمل )) ٠ عملأ : ضموأ (؟)

 . (575) ص « (( مجعملا )) . ءوض : ىنس (4)

 . ماللاب ” ليم ” هلعلو ٠ (17) ص « (( مجعملا )) . بذك : نيم (5)
 . 5١7 / 5 (( ريثك نبا )) . سنخ هللا ركذ اذإ : سانخ (5 (

 يضفلا ةرهوجلا

 اهروديو هسفن

 . حوبي نأنم

 ريكسم أي

 لذو ًانمؤم هيف

 هيف ثدحتت الو

 ىلع ىشمت الو

 هذ نا الإ كسفن

 و « نيسفانتملا

 ال تلغتشا ذإف

 كالوم كزجع

 وملل دمحلا امنا

 ؛' نم ةمالسلاو

 ءةبامم ايندلا

 جي ناو هاضر

 بتجاو هبرقو

 وعمطاف ظعاوم
 م ناك هاصع

 ١) زعلاب هلمشو

 رك ىلإ رظنلاو
 مفطصملا ىبنلا



 عت سس ةئيضملا ةرهوجلا

 ىشخ نكل « ىدتهي نمل حول حوصن حصن عمساف اهدوصقم مهفيو اهروديو هسفن
 . حوبي نأنم

 بحصت كانأ ملعي موي هيلع بعصأ كودع نأ ةدعاقلا لصأ نأ ملا نيكسم اي

 ىهست الو ىهلت الو كبضغ نم كحروجو كبلقب كناميإ رقت نا كلذو ًانمؤم هيف

 نيعمجأ قلخلا نم ًادحا الو نيملسملا نم ًادحأ ىذؤت الو كينعي ال اميف ثدحتت الو

 رظنت الو ء ديجملا ىلوملا بقارو « ديمتل ديمت الو أثبع ضرألا ىلع ىشمت الو
 ديبيو ؛ نيعدملا زجعي هللا نإف ؛ انأ لوقت رذحاو نيكسم نوكت نا الإ كسفن

 ريبك بنذ كيلع ناو ريصقت لحمب كنأو افراع ادبع الإ نوكت ال و « نيسفانتملا
 ءانأ تلق ىتمو « ءاقترإلا لحم تللح كنامز تقول كنأش حالصإل تلغتشا ذإف

 ء انأ نمو تنأ نمف اهطقسا ةلزنم وا ةطبه لنع اذ نكت ملو « كالوم كزجع
 « ءاضقلا ءوس نم ةيامحلاو ىضرلا قيرط مكلو انل هلأسن ىلوملل دمحلا امنا

 دئاكم نم ةمصعلاو ىوهلاو سفنلا ديك نم ةاجنلاو . ىداعألا رش نم ةمالسلاو

 هيف ئش لك انب كلسي ناو هاضر ىلإ غولبلاو ىلوملا بضغي اّمم ايندلا
 هادهو هقفوو هافطصاو هاضتراو هلبقو هاضرأو هاضر نمم انلعجي ناو هاضر

 هذه امنا « هايحأ لاصتإلا ءامبو هايحأو هابح ةيونعملا ةيانعلابو هابتجاو هبرقو
 نم نأ هيلع بجوأو « هسفن هللا مكرذح دقف مكبر لضف ىف اوعمطاف ظعاوم
 راقولا بوث هسبلأ هعاطأ نمو « هطخس تحت وهو « هاوأم ناك هاصع

 نانجلا هباثاو رارقلا راد ىف رادلا هذه ىلإ هملسو « رابحإلاو زعلاب هلمشو
 ىلع ةالصلا مث « ليكولا معنو هللا انبسحو نانم نانح هنإ اهمرك ىلإ رظنلاو
 . ًاريثك ًاميلست ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ىبنلا



 ةئيضملا ةرهوجلا

 ميهاربإ ىديس مالك نم لصف ًاضيأ))
 (هبانعو هنع هللا ىضر ىقوسدلا ىشرقلا

 نم سانلا نيعأ نع عاطقنإلا ىلإ اندجو وأ « ًاليبس ةولخلا ىلإ اندجو ول: لاق

 تقو لك ىف دبكلاو بوعتم بلقلاف « انلعفل انورظني الو مهرظنن ال ىتح ليبس

 لاقلا هيف رثك نامز « نامزلا اذه لهأ نم رفملا نيأو أجللا نيأ ىلإف « بوذي

 ىذلا ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الف « طابتخإلا رثكو ؛ سانلا )7 جهرو لاقملاو

 هنع انلغشي نم انيلع طلسي الو اننيد انيلع دسفي الو اننيعيو انربدي « هلهأب انالب

 هزعبو « نولكوتم هيلعو « نوخرصتسم هيلإو نوريجتسم هب انإف ؛ نيع ةفرط

 نومصتعم هتمصع لبحبو نوقثاو مركلاو معنلاو دوجلا نم هدنع امبو «٠ نوفرتعم

 هيلع لكوت نمو « هاجن هيلإ أجتلا نم نإف ؛ نولخاد هفنك تحتو « نوذئال هبانجبو

 . هاقو هفطلب قثو نمو هافك

 امب لمعو ؛ هاوه فلاخو هالوم عاطأو « ىصاعملا نع هسفن لقع نم لقاعلا

 رومألا عيمج ىف هللاب مصتعاو وغللاو ثفرلا نع تمصو « عرشلا ىف هيلع بجي

 ىبنلا عيتاو « ةعاطلاب لمعو هللا نم ىشخو « هلاعفأ ىف هللا بقارو دهتجاو دجو

 نمو « ملس هعبتي نم نأل ىحطبألا ىماهتلا ىندملا ىكملا ىشرقلا ىمزمزلا ىمألا
 نإف ؛ ةرومنلا ةقيقحلاو ةرهطملا ةعيرشلا عبتت ةمالسلا دصق نم ايف « مدن هفلاخ

 . كلذ ىف ىنعي قدصلا لاوحأ

 لامعألا ةوالح اهب دبعلا دجي ةقيرطلا كولس نإف ؛ اودعست اولقتما ىدالوأ ايف

 هيلع هللا ىلص لاقو 7 4 ىّلصَف هبر مسا َرَكَدَو 00 ىَّكَرَت نَم حفأ دق )

 )١( ص « (( مجعملا )) . ربغت : جهر )373( .
 )( ةيآ )١4-١5( ىلعألا ةروس .

 ءافقأ مل )١(

 ددح : اهنم

 للا ىلص -

 هب ىزجم

 : هؤانغتساو

 ا هححص

 ا ىف ةنسلا )١(



 )#46 مس ٠ ةئيشفلا ةرففجلا

 ركعت صاغ ضافو ىوقو رحبلا جوم مطالت املكو (') (( ليللا دقرت ال ىتما )) ملسو
 . ضافو هركع

 كملحب ىنطغ كلالج قحب كلسا لامكلاو ةمظعلا ميظع اي لامجإلا ليمج ايف

 ميكح ميرك ميلح ميظع بر ةباجإلا عيرس ءاعدلا عيمس كنإف ؛ كهاجب ىنرتساو

 هلو « لالجلاو ةزعلا هل « مون الو ةنس هذخأت ال « مويق ىح ميحر نمحر ميلح

 ىنرتسا كهاجب ميوقلا نيدلا ىرعب كسمت نم ايف هل لثم ال ريبك «٠ لامكلاو ةمظعلا

 . (9 هللا ءاش نإ نيمآ ... نيمآ ...

 ةريثك ثيداحأ ليللا مايق ىف درو دقو « ىيدي نيب ىتلا رداصملا ىف ظفللا اذهب هيلع فقأ مل )١(

 ىبنلا ىلإ ليربج ءاج )) : لاق - هنع هللا ىضر - دعس نب لهس ثيدح : اهنم

 كنإف تئش ام لمعأو « تيم كنإف تئشام شع دمحم اي : لاقف - ملسو هيلع هللا ىلص -

 هزعو « ليللاب همايق نمؤملا فرش نأ ملعاو هقرافم كنإف تئش نم ببحأو « هب ىزجم

 . (( سانلا نع هؤانغتساو
 . (151) ثيدح )١84( «٠ ص « (( ثيغملا حتف )) . ىقارعلا هنسحو « مكاحلا هححص

 هنع هللا ىضر- ةريره ىبأ نعف « ىنثتسي الو « ةلأسملا ناسنإلا مزعي نأ ءاعدلا ىف ةنسلا )١(

 نإ ىل رفغا مهللا : مكدحأ نلوقي ال )) : لاق - ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر نأ -
 . (( هل ةركُم ال هنإف ؛ ةلأسملا مزعيل تئش نإ ىنمحرا مهللا ٠ تئش

 . (5599) ثيدح « )١١( ب« تاوعدلا : ىف ىراخبلا



 ١ ةئيضفلا ةرهوجلا

 انذاتساو انالومو انديس مالك نم رخآ لصف ًاضيأ)

 نيدلاو ةلملا ناهرب ولاعت هللاولإاآنخيشو

 هنع هللا ىضر عقوسدلا ىشرقلا ميهاربإ

 ةيضرلا ةقيقحلاو ةميوقلا ةيوتسملا ةميقتسملا عرشلا قيرط كلسا اذه اي:(')'لآف

 ةنس وأ بدن وأ ضرف نم اهيف بجي امو اهضئارفو اهعورشو اهطورشب ةيضرملا

 هللا رماوأل اظفاح نوكيو هشطبو هيعسو هرظنو هاوثمو هبلقنمو هحاورو هحكنمو

 هيلإ عاطتسا نم مارحلا هللا تيب ىلإ جحلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو

 مزعلاو مزحلاو ةريرسلا ريمضو ةينلا ريمض صالخاو ةلبقلا ىلإ هجوتلاو اليبس

 . ءادلا ةلازإل « ءاودلا برشو ءاودألا لامعتساو « ةيوقلا ةمهلاو

 . () هينذأ ممصو « هضارما ضرمو هنار كبلق نع بهذت ام لوأ نا ملعا

 هل لمعتست نأ بجي امنا عمدلا نامرح ةلقو عبطلاةفاثكو هناسنا شعدو هينيع ىمعو

 ؛ دحاو امهالك ناميإلاو مالستسإلاو مالسإلاو ىلاعت هللاب ناميإلا وهو ةبرشلا ءاود
 ىلاعت هلوق نيبتن كلذب راتخملا ثيدح نم ليلد مث « نآرقلا نم ليلد مالستسإلا نإف
 نِم اَنَأ اَمو ًامِلسُم ًافيِنَح ضرألاو تاَواَمّسلا َرْطَف ىذَلل ىهجو ْتِهَجَو ىَنِإ رف :
 َلاَق ذإ توَملا بوُقعَي َنَضَح ذإ ءادهش مّثنك مأ رآ) : ىلاعت هلوقو ' 4 نيكرشُملا

 (© قاَحسإو ليعامسإو َميِهاَريإ َكِئاَبَأ هلإو كهَنإدْبعَت اولاقىدعب نم َنوُدُبعَت ام هين

 )١( عوبطملا نم اهتابثأو « طوطخملا نم تطقس ““ لاق ” ةملك . ١

 فورعملا روهشملا وه تبثملاو ©“ هانذأ ” طوطخملا ىف ف (؟) .

 )"( ماعنألا ةروس (75) ةيآ .

 ) )5ف

 ؟

 . باوصلا وه تبثملاو ** ليعامسإو قاحسإو ”” طوطخملا ىف 3

 يضفلا ةرهوجلا

 هنو ادحاو اهل

 أ مب لوُسُرلا

 ()7 © ”ريصملا

 ردقلابو هلسرو

 هشأو هل كيرش

 نم مارحلا هللا

 هيلع هللا ىلص

 اكوتلا : لاصخ

 هنا هللا ءالب

 اف " (( ناميإلا
 هلاو « رارسألا

 | نم اهتمالسو

 اظلا ىعرشلا

 ) : لوقي

 هللا ىلص هللا

 )0١( ةيآ )15(

 )١( (؟86) ةيآ

 ىف ىراخبلا (؟)

 ) )4:ىف ىراخبلا
 ) )5داسلا فاحتا

 أ [حيحص] (1)
 || : ىف ملسم (0)



 ق8 سس ةيصملا ةرشوملا

 نمآار) : ىلاعت هللا لاق دقف ناميإلا امأو 0) 6 َنوُمِلِسُم ُهَل نحتو ًادحاَو هن

 هيلئمرو هبّتُكو ِهِتكِيالَمَو ِهّللاب مَآ لَك نوئمؤُملاو هبر نب هيّلإ َلزنأ امب ٌلوُسرلا
 كيّلإَو اَنّبر كتارفغ انعطأو انعمَس اوُلاَقَو هِلّسَر نم دَحَأ نيب قرقنإل
 هللاب نمؤت نأ ناميإلا )) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقو 7 © ٌريِصَملا
 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش السإلاو هرضو هعفنو هرشو هريخ ردقلابو هلسرو

 تيب ىلإ جحلاو ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقإو هلوسرو هدبع أدمحم نأ دهشأو هل كيرش

 لاقو (© (« نيب مارحلاو نيب لالحلاو ر) () « ًاليبس هيلإ عاطتسا نم مارحلا هللا

 سمخ هنم نوكي ىتح ىلاعت هللاب ناميإلا دبع لمكي ال ) ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلع ربصلاو هللا ءاضقب ىضرلاو هللا رمأل ضيوفتلاو هللا ىلع لكوتلا : لاصخ

 لمكتسا دقف هلل عنمو هلل ىطعأو هلل ضغبأو هلل بحأ نم هنا هللا ءالب

 رامضإلو مالسإلا يف صالخإلا ىهو « اهلك دعاوقلا ةدعاق مالسإلاف (7 (( ناميإلا
 ةركفلا ةراهط لامكو « ةريرسلا وفص هصالخ صلاخو ةينلاب قدصلاو « رارسألا

 همالسإ تبث اذإف ؛ ساوسولا رش نمو ساكعنإلاو نهولاو مهفلا نم اهتمالسو

 ملسو هيلع هلل ىلص لوسرلا نأل ؛ ىوبنلا نطابلاو ىلقنلا رهاظلا ىعرشلا
 لوسر لاقو (" « ةنجلا لهد هبلق نم اقداص اصلاخ هللا الإ هلإ ال لاق نم ) : لوقي

 (" ( مكبولقل رظني نكلو مكروص ىلإ رظني ال هللا نا ): ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 )١( ةيآ  4١5ةرقبلا ةروس .

 . ةرقبلا ةروس 2585) ةيآ (؟)
 . 5١9/1١ دمحأو - (50) ثيدح « (58) ب : ناميإلا : ىف ىراخبلا (")

 )١5919( ثيدح « )3٠١( ب:ةاقاسملا:ىف ملسمو (57) ثيدح « )5١٠( ب«ناميإلا:ىف ىراخبلا (54)

 . 5174 / 4 نيقتملا ةداسلا فاحتا (©)

 . 75١ / 4 مكاحلاو ؛ 4١١ /4 دمحأ [حيحص) 6

 . 559 786 / ” دمحأو - )١5554( ثيدح « )٠١( ب : ةلصلاو ربلا : ىف ملسم (0)
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 ١4 ةئيضملا ةرهوجلا

 ىدبع بلق لب ىضرأ الو ىئامس ىنعسي ال )) : ىلاعت هللا لوقي : مهضعب لاقو

 قئارلا كنهذ ىفصت نأ وهو بطلا ةيمحو بحلا بارش اذه اي لمعتساف (') « ىقتلا

 نإف قحام كلمعل نوكيام بنجتتو « قئاوعلا نطاوبلا ىف عطقتو « قئاعلا كنهذ نم

 ءاضعألا نأ كلذو « قئاقدلا كمرحتو « قئاقحلا نع كعنمت ىه تامرحملا رهاوظ

 دلويو ىوهلارذبي هلك رظنلا نإف مارجإلا باستكاو سمللاو مارحلا نم ةراهطلا بحت

 مُهنِم ديِرَأ اَم (.0) َنوُدبعيِل الإ سنإلاو نجلا َتْقلَخ امو ل : ىلاعت لاق ةلفغلا
 , 9 ةيألا

 امزالم ناك هللا فرع اذإف ىندجو ىندبع نمو ىندبع ىندبع نم : ىنعي

 َنيِنِمْؤُمِلل لق ر : ىلاعت لاق اهضغيو اهفكي نيعلاف هللارمأ ام نم ًافئاخ هللا رماوأل
 نيعأ ةثالث ر) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو 7 4 مهراصبأ نم اوَضُفَي

 ترهس نيعو هللا ةيشخ نم تكب نيعو هللا مراحم نع تفع نيع رانلا ىلع مارح

 تقلطا اذإو « رصبلا ءوض كيلع زرحا رظنلا تضفخا اذإف (؟7 ( هللا ةعاط ىف

 نم رذبيو « قافنلاو ىوهلا نم كيلع عزوي هنإف ؛ بلاقلاو بلقلا كيلع سكعا

 ملظتو كنطاب ىشغيو كرظان ىشفيو ١ كعفانمو كبعاتم كيلع سكعي أرمأ كنطاب

 ثعبنيو كتمه ناطيشلا بكريو كسفنو كناطيش كيلع مكحتيو « كتياده تاقرط

 اذإو « كتقيرط ملظتو « كبر ةفلاخم ىف عقتف « كرظن كيلع بلغ ام ىلإ كنطاب

 ١ كملاعم تيوقو ؛ كمهف سرحناو « كبل زرحناو كلقع كل حجر كرصب تيضغ

 ةداعسلا رامقأ تعلطو « كبلقب ةيادهلا رون جرساو « كمزع ىوقو كملع رثكو

 ىلع ةيانعلا راونأ تألألتف « كتاحفص ىلع فراعملا سومش تلجتو كرس نطابب

 . (* )٠ تاعوضوملا ةركذت [عوضوم )1

 . تايراذلا ة ةروس (55) ةي )5( ١

 ) . رونلا ةروس 20 ةيآ (؟)
 . هجيرخت قبس (:)

 ب

 ةئيضفلا ةرهوجلا

 اضأو « كتاحبس

 ملا رسلا لصتاو

 :ءاط ىلع رينملا
 :انهذ ىف ىناعملا

 ربو أرمقو ًاسمش

 برشا ؛ كرس

 هو كبلق ةراهطو

 وبنطلاو كنجلاو

 رطقي وأ مارحلاو

 ١ نع مكاهنأ ر)
 ارظنو كرصبو

 هنسحأ نوغبتيف

 قتسملا طارصلا

 خب ال ىذلا وهو

 هو رجأ هب لمع

 ةديلاو

 طف « دوجسلاو

 وأ ءدرلا هيف

 يلا رآل : لوقي

 مرثلا [نسح] )١(
 س (18) ةيآ )١(

 طوطخملا ىف (؟)



 1 ةئيضملا ةرهوجلا

 ٠ كنطاب ومس ءامس ىف ةيردلا بكاوكلا ترسو « كتينوك تءاضأو « كتاحبس

 ردبلا ردبو كبابلج ىلع ىونعملا رونلا عشعشتو ؛ كرسب ىهلإلا رسلا لصتاو

 ناعمل عطسو كراثآ ملاعم تءاضأو « كرس ىف رسلا عرقو « كتعلط ىلع رينملا

 دهاشو « ىأرف رظنو « ىعوف عمسو « كبلق لافقأ تحتفن تحتفناو «٠ كنهذ ىف ىناعملا

 نم كرس اذه اي ظفحاف ٠ تايلج تاعابنم موقرلاو مولعلا نم هل زربو أرمقو ًاسمش

 « ةراهطلا ةراهطب كيلعو « ةنسلاو باتكلا هلوأ بحلا بارش برشا « كرس

 دوعلا نم برطلا نم مارحلا عامس كناذأ بنجتو ,؛ كجرف نوصو كبلق ةراهطو

 ةبيغلا عامسو فزاعملاو تانيقلاو رامزملاو ىنغلاو بابرلاو روبنطلاو كنجلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق باذملا ساحنلا هينذأ ىف رطقي وأ مارحلاو

 كعمس رهطف 7 ( رامزملاو ىنغلا توص نيقمحألا نيتوصلا نع مكاهنأ ))

 لوقلا َنوُعِمَتسي َنيإلا ر : نآرقلا ىف ىلاعت هللا لاق دقف ء كرظنو كرصبو
 وهو « نيتملا لبحلا وهو ميظعلا نآرقلا وه لوقلاو ىنعأ 4 هتسحأ نوغبتيف

 عطاسلا رونلا وهو . عماللا ءايضلا وهو « نيبملا رونلا وهو « ميقتسملا طارصلا

 نمو قدص هب لاق نم ءاملعلا هيف فلتخت الو درلا ةرثك نع (7 قلخي ال ىذلا وهو

 . لدع هب مكح نمو رجأ هب لمع

 عوكرلاو ةالصلاو حيبستلا لك اهلعج هللا نإف ؛ اهرهطف ديلاو

 بجي شطب وأ ىذألا سملو « انزلاو مارحلا سيملت نع كدي رهطف . دوجسلاو

 ىلاعت هللا نإف ؛ ةلصلاو ركذلا ريغ ًائيش امهب لمعت ال وأ ء درلا هيف

 اَمَب مُهلُجرَأ دهشتو مُهَيِديَأ انُملكتو مههاوفأ ىَلَع ُمِتخن مولا رف : لوقي

 )١( ب « زئانجلا:ىف ىذمرتلا [نسح] )١5( « ثيدح )٠٠١١( - راثآلا ىناعم حرش 4/ 541.

 )'( ةيآ )١4( رمزلا ةروس .

 )"( باوصلا وه تبثملاو اذكه “ اولخي ” طوطخملا ىف .

 بكككا هلل ملح كم رتقملا ني رباذلا نير ساخلا نييفساعما نيم نويغاتملا م سا
 ل م -22- 9 0 ا



 ل هَ يا ب ببببب ؟ببببسسصصصسسسس2ل23ل-3-3----- ب ةئيضملا ةرهوجلا

 « تعمس امو نذالاو ء ترظن امو نيعلاو تشطب امو ديلاف () 6 نوُبيسكي اوُناَك
 الف «٠ قبسا امو نانجلاو « قطن امو ناسللاو « تعس امو مدقلاو تعو امو نطبلاو

 هللا ركذ نإف ؛ سيدقتو حيبستو هللا ركذ الإ كيلع مارح هنإف كينعي ال امب ملكت
 ء ءانثلاو رفظلا هب ىطعتو « العلا تاجرد ىلإ () كلصويو كعفريو كعمسي

 هللا لاق ىرخألاو ايندلا ىف هتكربب كيلع حتفيو « ىرخألا ةداعس هببسب قزرتو
 , تانسحلا لكأت ةبيغلا (7 © اًضعَّب مكُضعّب ْبَنْعَي الو زل : ًاضرف ًالوق ىلاعت

 اهب مظعيو « برلا نع دعبتو « بلقلا ىسقتو « نهذلا دسفتو ٠ تاكربلاب بهذتو
 نأ ةبيغلا دح « تاجيتنلا سكعتو « تالماعملا فلتتو « تانسحلا مدهت ةبيغلا بنذلا

 هللا لوسر ىهن دقو () ناتهبلا كلذف هيف سيل ام تلق اذإف هيف وه ام كيخأ ىف لوقت

 (* ( همحل لكأ دقف املسم الجر باتغا نم ):لاقو ةبيغلا نع ملسو هيلع هللا ىلص
 (( مامنلاو باتغملا ةنجلا لخدي نم رخآ )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 مالكلا لقن ىه ةميمنلاو « ةنس ىف رحاسلا لمعي ال ام ةعاس ىف لمعي مامنلا نإف
 هنأل ؛ ناطيشلا نيرق مامنلا نوكيف مانألا نيب !'' شروتلاو مالسإلا نيب ىمرملاو

 نا الإ مارح ثيدحلا لقنو ثيدحلا لقنيو « سانا نيب ىمريو « بذكيو سوسوي

 . هللا ركذ نوكي

 مأ ؛« ليوط مأ ”ريصق انالف نأ : ةبيغلا دحو « ةميمنلاو ةبيغلا نم كناسل رهط

 )١( سي ةروس (15) ةيآ .

 . ىلاعت هللا ءاش نإ باوصلا وهو « ققحملا نم تبثملاو « كلمعويو ” طوطخملاب (؟)
 . تارجحلا ةروس 7١4؟) ةيأ (؟)

 . هجيرخت قبس (5)

 . (( اتيم هلك : هل لاقيف « ةمايقلا موي هل برق « ايندلا ىف هيخأ محل لكأ نمو )) : هوحنبو (5)
 . 57 / 4 دئاوزلا عمجم

 . 6*6“ شرحتلا ”” هباوص « فيحصت ت هلعلو *““ شروتلا ” طوطخمل اب اذك (1)

 ضهلا ةرهوجلا

 نإف اذك مأ اذك

 اع تلاقف ادج

 با ملسو هيلع

 رثك نم رذحاو

 رقلاب ملكت نمل

 < نإف ؛ مالكلا

 دب حالصا وأ

 /ىنوركذإف

 اهيأ ايف

 ١ ىلإ لصت نأ

 دهصلاو رمخلا

 الو « ىناعملا

 ربصا ؛ ةعاس

 : عالقإلا ءامب

 دصقلاو لوقلا

 م كفوخب كبلق

 و كيغ رذحاو

 ١» ةيمحلا ىلع

 : مارحلا عيمج

 ضماوغ نع

 )١( نبأ ريسفت 6

  0ةيآ ١611(



 ]إب ---  ةئيضملا ةرهوجلا

 ةريصق ةأرما ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب ترم ةأرما نإف اذك مأ اذك

 هللا ىلص ىبنلا اهل لاقف ةأرملا هذه رصقأ ام : اهنع هللا ىضر ةشتئاع تلاقف دج

 () كلذ تلعفف كللاحت اهب ىقحلا : اهل لاقف « امد تقصبف « امد ىقصبا ملسو هيلع

 الإ هيف ريخ ال مالكلا نإف ؛ اهلك نم ملستف ىنعي ال اميف مالكلا ةرثك نم رذحاو
 نع فكي الأو ةيدمحملا راثآلاب وأ « ةيوبنلا رابخألا وأ ركذلاب وأ نآرقلاب ملكت نمل

 ركنم نع ىهن وأ فورعمب رمأ وأ هللا ركذ الإ هل ال هيلع دبعلا مالك نإف ؛ مالكلا
 : لوقي ىلاعت هللا نإف ؛ ًاريثك هحبسو ًاريثك كبر ركذاو ٠ سانلا نيب حالصا وأ
 . ةرفغملاب هتركذ ةعاطلاب ىنركذ نم 7 4 مكركذأ ىنوُركذإَف ]ف

 لعل ىهنلاو رمألاو لفاونلاو ضئارفلا نم هب كرمأ ام ظفحا كلاسلا اهيأ ايف

 برشو بركلاو وغللاو انزلا ةبراقم نم رذحاو « لصولا ةلصو ىلإ لصت نأ

 هذهب لمعاو « ىناوألا هللا قحب رهطو ىمالك عمسي نم اي بتف ٠ ءابهصلاو رمخلا

 ولو رانلا ىف ىقلت نأ نم ريخ ةعاطلا ىلع كربصف « ىناوتت نكت الو « ىناعملا
 اهتلسغو ةبوتلا بوث تفظن ناو « نطابلا نطابلاب لمعاو رباصو ربصا « ةعاس
 ىف ةقيقحلا كولسو ةعيرشلا طورش تلبقو « ةينلا قدصو بنذلا نع عالقإلا ءامب
 ةآرم لقثاف ةنسلاو باتكلاب ًاعيمج كئاضعأ ترهطو « ةينلاو لمعلاو دصقلاو لوقلا

 كبنذ ىلع كباو « كبر عطو عمساو « كبنذ فلاس ىلع كباو كبر نم كقوخب كبلق
 تمواد اذإف ٠ كربب هنار علقاو ؛ كبلق ضرم ىوادو « كوهلو كبعلو كيغ رذحاو

 تبنجتو كردق ىلع مايقلاو مايصلا تلمعتساو ةعاطلا قيرط تكلسو ةيمحلا ىلع

 كل فشك كركف ىف تصلخأو « كبر ركذ تموادو . كلعفو كلوق نم مارحلا عيمج

 تلجناو « كنار كنطاب نع بهذو « كبلق رونب ترصباو « مولعلا ضماوغ نع

 )١( ريثك نبا ريسفت 4 / 559 .

 )١( ةيآ ) 4١57ةرقبلا ةروس .



 ١6 ةئيضفلا ةرهوجلا

 حاشو ىلع رونلا حاشو كنطابب ىرجت ةايحلا ءام نع مصفناو كرس ىلع ةملظلا

 نا ملعاو . كبلق لق ءاود ىف عرسأف بهاوملاو ددملا كاتآو كتاحبس حبسو كحور

 نم ةياقو كلذل ةجلاعملاو نادبألا ضارمأ ءاود نم مظعأ نايدألا ضارمأ ءاود

 غَقنَت ىَركذلا َّنإَف ركّذو رآ) : نيلئاقلا قدصأ وهو ىلاعت هللا لاق نيبم ليلدب كلاهملا

 رصبت ركذلا « بونذلا هب ىحمي ركذلا ٠ بلقلا أدص ىلجي ركذلا "7 6 َنينِمؤُملا
 بوبنأك بلقلل وه ركذلا , بولطملا ةياغ دبعلا هب غلبيركذلا « بولقلا هب شيعتو

 َقوُف ِهّللا ُدَيِرْلا امهيلع هللا دهشو الإ نالجر عيابت ام هنإف تعياب نم ملعاو

 نم مقو « اليتبت هيلإ نطابلاب لتبتف ؛ ثكنت الو ردغت ال ىخأ اي كيلع هللاف

 اَهْيأَي رفا هيبن ىلع هللا لزنأ دقف ًاليقم نانجلا ىف كل نوكيل تعطتسا ام ليلل
 عومدو عوشخو عوضخب داوجألا داهتجاب مقف 7 © ًاليبق الإ ليللا مق م) لمَّا
 راكناو فوخو ةقرو ةلذب هللا ىلإ عرضتف تمق اذإو داهتجاو دوجسو عوكرو

 ةلماعمو ةرهاط ةصلاخ ةريرسو ةقداص ةينو نسح عوجرو "9 لصنتو فارتعاو

 ةمحر اذ نكوءاضيف هللا ملع اهيلع ضيفي ةصلخم لامعألا هوجوو ءاضيب ةيقن

 . (© ءامحرلا هدابع نم بحي هللا نإف هقلخ عيمج ىلع ةقفشو هللا قلخب

 مظكلاو ملحلاو ىناجلا نع زواجتلاو ةمحرلاو وفعلا كلالخ نم نوكي

 بولق ىلع رورسلا لاخدا نإف ؛ ةبيطلا ةملكلاو ةنسحلاب ةئيسلا ةلباقمو لامتحإلاو
 هللا هلخدأ نمؤم بلق ىلع ارورس لخدأ نم نأل ؛ ةيكزلا لامعألا نم نيتنمؤملا

 . تايراذلا ةروس 55١ ةيأ )1(

 . لمزملا ةروس 47؟- ١١ ةيآ )3

 . بلقلا نم هللا ىوس ام ةلازإ : لصنت ()

 . 45” ١/ (( افشلا )) ىف ' 'ضايع" ىضاقلا هدروأ (* (

 بضفلا ةرهوجلا

 ءاسح الب ةنجلا

 | جرف بوركم

 ةأ نم « ةمايقلا

 هللا هنمأ افتاخ

 ٠ ىلإ هبوث عفد
 ع لابجك هريخ

 ذ ىف ىعس نم
 م « هرسع هللا

 فع نم « هيلع

 زملا ريخلا لكب

 هلل عضاوت نم

 عراسي مل نم

 أ ملعاو

 انم وضع لكل

 : كعفر دق هللا

 محرو تملحو

 نم عيضت الو

 ١ ىبنلارماوألو

 و ربلا : ىف

 [حيحص] (")
 3 (15) ب



 ١ 6 ةئيضفملا ةرهوجلا

 نع جرف نم « ةرخآلاو ايندلا ىف هللا هثاغأ افوهلم ثاغا نم ؛ باسح الب ةنجلا

 موي هللا هرصن امولظم رصن نم « !') ةرخآلاو ايندلا برك هنع هللا جرف بوركم

 نمأ نم 7 ةرخآلاو ايندلا ىف هترثع هللا لاقأ ملسم خأ ةرثع لاقأ نم « ةمايقلا

 نم « رانلا نم هحارس هللا قلطأ ريسا قلطأ نم ٠ ربكألا عزفلا موي هللا هنمأ افئاخ

 هللا هابرأ ةرمت قشب ولو قدصت نم « ةبوت هللا دنع هل ناك نيكسم ىلإ هبوث عفد
 « ةرخآلا بارش نم هللا هاقسأ ءام نم ةبرش ًانمؤم ىقسأ نم « ةميظع لابجك هريخ

 جرف رسعم ىلع جرف نم « ميعنلاو ةنجلا هءازج ناك نيملسملا عفن ىف ىعس نم

 هللا ملح ملح نم « هب هللا فأر فأر نم « هب هللا فطل فطل نم « هرسع هللا

 لبقأ هيلع ماودو فورعملا لعف نم « هللا هافك فك نم « هللا هافاع ىفع نم « هيلع

 « فرشل ةمايقلا موي هل ناك هيلع موادو فورعملا لعف نم « هيلإ ديزملا ريخلا لكب

 فلت هسفن نع لفغ نم هللا هعضو هللا قلخ ىلع ربكت نم « هعفر هلل عضاوت نم

 . هللا رمأ عبتاو عللا ةعاط ىلإ عراس فشك الإو عراسي مل نم

 ىدؤت كسفن ىف ًالداع ًافؤر نوكت نأ الإ ءايشألا هذهل كلهأ ام هللا نأ ملعاو

 نأ ملعاو ؛ كتدابع ننسو كتالص ضئارف نم كيلع بجي امم هقح كنم وضع لكل

 تعضتاو تيضرو تقفش نإف كربختسي نأ ال كتحت وه نم قوف كعفر دق هللا

 ىحصن هللاب ىخأ اي منغتساف « همركب كيلإ ىفاوو همعن كيلع مواد تمحرو تملحو

 . نيكلاس اونوكي نأ ىتوخا نيملسملا لكل ىتبلط امنإف « ًائيش هنم عيضت الو
 ترصتقاو تنيبو ىدتقا نمل تغلاب دقو نيعبتم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلارماوألو

 ملسمو - )١4157( ثيدح « (") ب « ملاظملا : ىف ىراخبلا « ** ايندلا برك ” ظفل نودب )١(

 . (5580) ثيدح « )١5( ب : ةلصلاو ربلا : ىف

 تاراجتلا : ىف ةجام نباو - (”550) ثيدح « (24) ب« عويبلا : ىف دواد وبأ [حيحص] (؟)

 . (1113) ثيدح ء )1١( ب



 13 عع ب هب بسسس + ةئيضملا ةرهوجلا

 ١ 6 ٌروُرقلا ِهّللاب مُكَنرْغَي الو اَينذلا ٌةاّيَحلا مكّترْعَت الف رإ ىدتها نمل
 حرطت الو « هوقلت الو هب مكرمأ امع اوجرخت الو هنوضرت المع اولمعاو

 امك ربصاو هيلاغم لانتل ؛ ةنياعم ىلع دمتعاو « هيفاعو هب مق لب كئارو اذه ىباتك

 نم ىلحأ هرخآو ربصلا نم رمأ هلوأ ربصلاف ةعاطلا ىلع ربصلا اولوأ ربص

 حتفو ةماقتسالاو ةدئافلا نم ةينابرلا ةوالحلا دجت ةعاطلا ىلع تربص اذإف « لسعلا

 مقف « ىلاعتملا ميظعلا رمأ امك ىنآلخو ىدالوأ عيمجل حصان انأ امنا مركلا باوبأ

 . كيلع ىوقي الو هيلع ىوقت آلأ كملأي ال ئشب كردق ىلع داهتجإو مدق قاس ىلع
 رذحاو « نيحلفملا نم نوكتو « كلمع نسحيو . كسرغ ومني قدصلاب لمعاف

 هللا كرمأ امك نك لب ؛ ىدرلا وأ بجعلا وأ ىوهلا وأ سفنلا وأ ناطيشلا كبلغي نأ

 . هللا كاهن امكو

 نطابلا ىف قدصلاب لمعلا سبلأ نكل . لمعلا هيلع سبلأ سيل ءابخ ىف ىلوق
 مق ليللا نج اذإ ةعمسلاو ءايرلا نم ةملاسلا ةرتسلا وه « ةوهشلا ال رسلا ىف دقعلاو

 « ةليل لك ىلجتي كلملا نإف ؛ مسقلا نم ذخأتف « رفظت مئانغلاب كلعل رحسلا تق

 نم له ؟ هل رفغأف رفغتسم نم له ؟ بئات نم له ؟ لئاس نم له )) : لوقيف

 ةدافإلا تدجو ةجاحلا ءاضق تقوب ترفظ ىتم « () « هل اهيضقأف ةجاح بلاط

 ىجر نمو ىعو نمو عمس نمو نيملسملاو ىدلو قفوي هللاو ؛ كب عفتنيو عفتنتف

 هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو هللا ءاش نإ ةرخآلاو ايندلا ىف ةاجنلا قزرو

 . ًاريثك ًاميلست ملسو هلآو دمحم انديس ىلع

 )١( رطاف ةروس (5) ةيآ .
 )"( ب. دجهتلا : ىف ىراخبلا )١4( « ثيدح )١١45( - ب( نيرفاسملا ةالص : ىف ملسمو

 (١50) ثيدح (768 .

 انيضملا ةرهوجلا

 ظ مالس: لاق

 اعف ديجملا انيعو
 اوقأو هتكرح ىف

 /| ىتفلا « ماعنإلا

 لخ زارط زرطو

 لطيف وفعلا رجش

 .و « زارحلا عاقب

 هاقبأو هاقبل هاقنو

 خلا مهبولح نم

 همجتو ليطبتلا

 ىلإ 7 نردغيو

 اطيش ناسل عطقت

 ةدو 6 ريفز بلتع

 جن سمطأو هسفن

 دشلا : ل : حول 01(

 وجنلا (؟)
 طوطسخملا اذك (5)
 0 انك (؛)

 فالتلا (5)
 ا فال )0



 ١ ب سس ةئيضملا ةرموملا

 ميهاربإ انالومو انديس مالك نم رخآ لصف ])
 دب انعو ةنع هللا يضر يفوسدلا ىشرقلا

 ًاملع فرعألاو ًانسح دحوألا ىلع هتاكربو هتمحرو ىلاعت هللا مالس: لاق

 ديعسلا « هلاعفأ ىف ديؤملا ( ًافطع حوجنلاو « افك (') حومسلا العف ديجملا انيعو

 فضل ميركلا ناسحإلا دوج معن دلخملاو « ناميإلل هتقفش ددسملا هلاوقأو هتكرح ىف

 مايألا مف ىلع ةفورعم رطس ىذلا بحملا ماغرضلا دسألا مامهلا ىتفلا « ماعنإلا

 سرغيو « عيفر ريخو عينم زع ىف لاز الف « نامزألا تاحشوم علخ زارط زرطو
 ىف عافتنالا سارغ ىف عانتصالا بح عرزو « نارفغلا قساب علطيف وفعلا رجش
 صوصللا نينثتاخو صوقنلا نيبراحم هنع درطو زاجو هلوح زاحو « زارحلا عاقب

 ٌرجو نزحلا عضاوم ىقسأف ربلا هايم قلطأو « هنقتاو هاقتاف هاقبل هاقبأو هاقبل هاقنو

 سوساج اهنم ىتأي ةهج لك نم مزعلا لاجر فاطو « )7 قزخلا مهبولح نم
 ليلستلا قرتسم نمو ؤسلا عمتسم نم هسرغ نأ دعب همالك عمجتو ليطبتلا
 دورفو « رودص ردص ردصت ردص رودص ردصف ردصلاو ردملا ىلإ 7 نردغيو

 صلخو «؛ ثدحتف مدقتو « ناطيشلا قطان ديك سرخو ناسنإلا ناطيش ناسل عطقت

 ملظ ىذلا نيسكملا ريسألا صالخب دعواو « ريثك لاجر نع عفدو « ريفز بتع
 () فالتئإ هيلع قبي ملو () فالتلاىف هسفن عقوأو هنسح تانسح مجن سمطأو هسفن

 . (”90) ص « ( مجعملا ))  ءاخسلاو مركلا ةيدشلا : حرستا |
 . زوفيو هفطعب رفظي هيلإ هجوت نم ثيحب « فطعلا ديدشلا : وجنلا (؟

 “ قزخلا مهبولح نم ّرجو ” اطوطخملاب اذك (؟
 . ةلمهملا داصلاب “ نردصي ” هلعلو “ نردغي” طوطخملاب اذك (؛

 005 نم( مهلا . كالا : فلل(
 : (59) ص« (( مجعملا )) . عمج : فالتنا ()

) 
) 
) 



 ١ هك ةئيضملا ةرهوجلا

 نإ ًامركت هرجأب زوفيو « ًامعنم ًاميعن دجيف هصانم قلطي نأ الإ فاليإ دجي الو
 نم بئاتلاو ) مهنسحو مهقالطاو صوصللا بدأب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 . (37 ( هل بنذ ال نمك بنذلا

 هب انعو هنع هللا ىضر همالك نم ًاضيأو ])'

 ىلع مالس مئامغلا حامسلا ىف هادي ') ىكحتو . ههجو ةرغ ردبلا ريعي: لاق

 ىضم ىهب هجوو ىضر قلخ هل ىونصألا ىنس ىنعملا ليمج ايمحلا ميرك ئرمأ

 ةداعس هللا هداز رثاملا ميرك ىنأتلا فيطل فوطع ىلع ردقو ؛ ىضرم لعفو

 ةديعس ةناكمو « ةيفاك ةيانعو انوعو ًأظفحو ًاعضومو هيلاع هناكمو ةعفرو ةدايزو

 سؤبلا نمو « ءاوهألاو وغللا نم ةسورحم ةمصعو « هدعس ماودو ةمعن دولخو

 . ىذألا قراط رش نمو ءامسلا نم لزني ام رش نمو « ىدرلاو

 )١( مجعملا )) . هباشت : ىكحت (( ٠ ص )١15( .

 الو قرسي الو

 او مارحلا لكأي
 هالوم هنع هأهن

 لاعت هللا قلخ
 ءلاو ةضوعبلاو

 ٠ موقيو هحمرو

 لسيو مههوجو

 ًاممصم مهيرح
 هرف نانع قلطي

 رصم وأ « ءامد

 ص وأ « مهتفيخ

 مج : بارآلا )1

 رصي : ثفري م(

 طوطخملا ىف (*)

 ططوطخملا ىف (4)



 لل مجسا

 1839 سبب ةئيضملا ةرعوجلا

 انخيشو انذاتسأو انديس مالك نم رخآ لصف

 هنع هللا وضر ىقوسدلا ميهاربإ ىديس

 ةعاطلا ءامب هءاضعأو هدسج لسغي ناو ؛ كسنلا قيرط مزال اذه اي: لاق

 ىلاعت هللا نإف ؛ مارحلا هعنميو ةساجنلاو نردلا نم هندب عيمجو ('7 بارآلا رهطيو

 هيلع لبقيو هيصعي الو هركذيو هدجميو هسدقيو هدحويو هدبعيل الإ مد نبا قلخ ام

 الو لتقي الو تنعي الو بذكي الو ثبعي الو ىنزي الو ') ثفري الو قرسي الو
 امارح بكري نا لحتسي الو « مارح ىلإ رظني الو « مارحلا سبلي الو مارحلا لكأي

 نم دحأ ةيذا ىلع دمتعي الو « افيس نمؤم ىلع 7 بذجي الو « هالوم هنع هاهن
 ةلمنلا ةيذأ ىلع دبعلا بساحي ىلاعت هللا نإف ؛ ضوعبلا ىتح ىلاعت هللا قلخ

 هماهس قوفيو هفيس 7 لقصيو هحالس بذجي نم فيكف ؛ روفصعلاو ةضوعبلاو

 هتابرضب حفصتي وأ نيملسملا ةيذأ ةين ىف ىسميو حبصيو هنانس موقيو هحمرو

 ىلع وأ « اعراصم مهلو امزاع مهلاتق ىلع نوكي ول ًامراص مهيلع لسيو مههوجو

 وأ « شيجي وأ شيهي وأ ةيذأب نيملسملا دصقي نم نيعي وأ ىونيوأ اممصم مهبرح
 كافس سلاجي وأ مهتيذأل اببس نوكت ةملكب ملكتي وأ « مهتراغ ىف هسرف نانع قلطي
 وأ « مهناطوأ نم مهلزلزت وأ مهكف وأ مهبرح بلط وأ « مهلتق ىلع أرصم وأ ٠ ءامد

 مهيف ةمه وأ « مهميرح ىبس وأ مهئاكبو مهليوع وأ ؛ مهناوسن خارص وأ « مهتفيخ

 ١( ص « (( مجعملا )) . وضعلا وهو "* برإ ” عمج : بارآلا )١١( .

 . )١7١( ص ٠ (( مجعملا )) . لمع وأ لوق نم حيرصتلا هب نسحي ال امب حرصي : ثفري (؟

 . ققحملا نم ةمجعملا لاذلاب اهتابثإو « ةلمهملا لادلاب “ بدجي ” طوطخملا ىف (؟

 . تبثم وه امك ةلمهملا داصلاب اهباوصو « ةلمهملا نيسلاب ““ لقسي ”” طوطخملا ىف (5



 ١64 ةئيضملا ةرهوجلا

 « مهعزفي عزف فوخ وأ « )7 رضت ةبكن وأ « مهبكنت ةخرص وأ « مهيذؤت ةعقو وأ

 مهب عمتجي عمج وأ « مهفجري )7 فيجر وأ « 7 مهلققي فوخ وأ « مهرعذي رعذ وأ

 ذخأ وأ « مهحاورأ باهذ بلط وأ « مهدصقي فالتل وأ « ةنتفل ؤسي شيج وأ ؛

 ءامسلا لهأ هنعلت كلذ لعف نم نإف ؛ مهرابخأوأ مهراثآ عطقوأ مهتتش وأ مهلاومأ

 ةثيبخلا ةئيدرلا هلامعأ دعصتو اهيلع هيشم نم ثيغتستو هعلتبت نأ ضرألا دوتو

 نيدسفملا كئلوأ نم ذوعتتو ذيعتست ةكئالملاو مكزم ماتقو ملظم داوسو ةفيج نتن اهل

 نيغابلا نيدتعملا نيئرجتملا نيقبوملا نيفرسملا نيفلتلا هلوسرو هلل نيدناعملا

 بذكلا هللا ىلع نيرتفملا نيربادلا نيرساخلا نيقسافلا نيفلتملا نيغاطلا نيدعقملا

 ال 2 هركمو هطخسو هتقمو هللا بضغ ىف نوشمي نيذلا ةنمؤم ةملسم ةمأ نيلتاقملا

 نإو « مهبونذ نمف ةطحق لح نإف ؛ كالفألا مهيلع علطت دوت الو كالمألا مهيهتشت

 هللا ةردقل مهتدناعمو هللا قلخ ىلع مهئرجت نمف عرزلاو ضرألا نم ةكرب تلق

 هبجعو ءاليخلا هيشمو هناودعو هيغبو هربكو هوتع عم مهدحأ نم اماقتنا

 وأ ضرألا هب فسخت نأ هتوقو هتحص دعب نوكي نأ ىلوملا هتعطاقمو هتيصعمب

 لمعلا نم الو ريخلا نم همادق دجي ملو (7 ةرغ ىلع هذخأي وأ « مقسلا هيلتبي

 نّلمأل ر) (" © مُهنِم َكَعِبَت نَمَل إ : ىلاعت هلوق رمألا غرف دقو « ةرذ لاقثم

 . 2 4 َنيِعَمِجأ ساّدلاَو ةّنجلا َنِم َمَنِهَج
 هيف فرصتمو « همامزب ذخأو ةيصان لكل مكاح ىلوم هل دبع لاح أوسأ امنا

 )١( ةمجعملا ءاظلاب “ رظت ” طوطخملا ىف ٠ روهشملا وه ةمجعملا داضلااب اهتابثإو .
 )١( ققحملا نم تبثملاو ““ مهلقلقت ”" طوطخملا ىف .

 . (؟57) ص« (( مجعملا )) . لازلز : فيجر (؟)
 . (558) ص « (( مجعملا )) . ةظقيلا ءانثأ ةلفغلا : ةرغ (4)

 . فارعألا ةروس )١4( ةيآ (5)

 )١( ةيآ +١١5[ دوه ةروس .
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 ١6 ةئيضملا ةرهوجلا

 ىصعف ةعاطلاب هرمأ « ةيصعملاب اهلدبف ةعاطلاب هرمأ هيصعيو هالوم فلاخم وهو

 ىغلاو لالضلا نم ىدهلا قيرط هل نيب ٠ ىهلو ىدعتو ( أبصف ةفلاخملا نع هاهن
 هفلاخ نم محري الأ هقلاخ هل نيب دق « ىمعلا عبتاف « ىدهلا ىلع ىمعلا بحتساف
 ىف ةناهإلاو ليكنتلاو باذعلاب قئالخلا نيب هرهشيو « ماقتنإلا ٌدشأ هنم مقتني ىتح

 ضرعلاو بعصألا () بطخلاو لوهألا فقوملاو ربكألا عمجلا موي ماقملا كلذ

 . مظعألا طحملاو مسقألا

 رئاس نم اذه ىمالك عمس نمو نيعماسلا لكو تن تنأ لاعت كيلع هللاب ىخأ ايف

 « هلتقت نأ دوت هرغصت ماوهلاو هضحدت ضرألا نم لاح نيح نيعمجأ سانلا

 ء هب رمي نأ هركي ءاوهلاو هبرشي ال نأ دوي ءاملاو هنم نوذيعتسي شحولاو ريطلاو
 نيكافسلا نيلاتقلا بونذ مظع نمف ءاملا لق ناو « هل هتقم نمف حيرلا 7 فصع نإف

 هللا قلخ عيمج نم ةراتخملا ةيدمحملا ةلملا ىف نودهاجي نيذلا نيئطاخلاو نيبنذملاو

 وأ اهقرو تمر نإف « اهرمث نم لكأي الو اهسملي نأ ىهتشت ال راجشألاو « ىلاعت

 نم ةيصعم نم كلذ نإف « رامث اهيلع نوكي نأ تعنتما وأ « اهحرط تحرط

 . عرزلا ىف ةكرب نكي مل وأ ء عرضلا ( ردي مل ناو « رابجلا دحاولا ىلع أرجت
 ءامد نم ىوترت بارحلاو نيملسملا فسنت فويسلاو !؟ كلذ لصحي نيأ نمف

 نيكافسلا ءالؤه لاعف ءوس نمف اهثيغ نع ءامسلا تعنم ناو ٠ نيملسملا نينمؤملا

 أطو نم زئمشت ضرألاو لقلقتت رجحلاو العو لج برلل نيعطاقلا نيفلاخملا
 موجنلاو كالفألاو كالمألاو « ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو هلل نيبراحملا

 . (؟59) ص.« (( مجعملا )) . هاوه ىلإ لامو فلاخ : ابص (1)

 . )3١7( ص « (( مجعملا )) . ديدشلا رمألا : بطخلا (؟)

 . روهشملا وه ةلمهملا داصلاب اهتابثإو « ةلمهملا نيسلاب “ فسع ” طوطخملا ىف ف (9)
 . (؟25) ص ٠ ( مجعملا )) . آنبل ًالتمي : عرضلارتي (:)



 6 ةئيضفلا ةرهوجلا

 تاومسلاو راصمألاو راطقألاو ماكآلاو 7 لاجدلاو لابجلاو موقزلاو ضرألاو

 دالب ىف أرجت نمم نوثيغتسي ةيولعلا قئالخلاو ماعنألاو باودلاو شوحولاو راحبلاو
 اوتع () ىتعو برلا دهاجو « ىلاعت هللا قلخ ىف نيملسملا ىف دهاجو ىلاعت هللا

 ةوق مكنم دشأ اوناك نيذلا دادشلا ةقلامعلاو ةدرامنلاو ةنعارفلا ىغب ىغبو « ةربابجلا

 9 نيليوط اوناكو باحسلا مهسؤور كحتو حيرلا نودسي نوفقي اوناك اشطبو

 مهنع تنغأ امف « اًورجتو اوعطاقو اوعطقو اودعتو اوغطو اوتعو اوغبيف « رامعألا

 هللا نم مهنع ىنغأ الو « مهتوق الو مهرامعأ لوط الو مهماسجا مظع الو مهتوق

 مهتفسن الإ ابرهم الو أبره الو ًاناكمالو ًاكلسم الو أجلم مهل اودجو الو « ًائيش

 الو اوغب ضرألا ىلع الو اوناك ام مهنأك « ىلتق ىعرص مهتكرتو « ًافسن حيرلا
 نيدلا موي ىلإو نيرخآلاو نيلوألل الثم مهلعجو مهانفأف « اوغطو اوفلاخ مهالومل

 امل " حلاص " موق كلذكو مهدحأ رفظ ةمالق مكنم دحأ ئجي ام نيكاسم اي متنأ اميس

 لتقل ًاببس اوناك مهنم لاجر ةعست لعف ؛ هوفلاخو مهبر رمأ اوصعو اوغطو اوغب
 . مهلك موقلا هللا كلهأ « ةقانلا

 وأ فلاخمب ذخأيو . دسفملاب حلفملا كلهي ىلاعتو كرابت هللا نأ نوملعت امأ

 كقيرط لدب لقاع اي !؟ نيدتعملا ءالؤه نيب عباطلاو فيكف « اريثك اسانأ أرجتم

 « تاواقشلاو فلختلا ةريثكلا ةملظملا ةشحولا ةعينشلا ءاربغلا ءاملظلا ءادوسلا

 نيب كربخ « حيلم ريغلا نتنملا كؤانثو ٠ حيبقلا ككلسم و ءادوسلا كتفيحص لدب

 ؛ كبحي نينوكلا ىف دحأ الو « كتتقمو كتبسو كتنعلو ءامسلا قفأو نيضرألا قابطأ

 نانوكلا هيلع بضغ ء« مدآ كيبأ ىلع بضغ نأ امل « مهالوم بضغل مهبضغ نأل

 )١( (52؟2) ص « (( مجعملا )) . لوحاّدلاب ديصي دايصلا : لاحدلا .

 )١( ص « (( مجعملا )) . دحلا زواجو ربكتسا : ىتع )5١5( .
 لاوط ” فورعملاو “ نيليوط ” طوطخملاب اذك (؟) “ .

 :د
 ١
| 

 - هس 0غ اي

 نيضفلا ةرموجلا

 اص هل هللا لبقي

 السإلا مده نمك

 اح : ربخ

 هيلع هللا ىلص

 ةلبقلا نم ههجو

 اخيو ( مكل تلق

 نمز ىف ناك

 و الجر دجوف

 رم فذقي الجر

 5 رمخلا براش
 طخسو ؛ هرمأ

 بو « نيبراشلا

 اهولوأت قيرطلا

 ءاص ىبنلا امأو

 صصع تقو هيلإ

 ىلاعت هللا لاق

 أ نوبسحي مهو

 اي درجتف

 دح : ىرج )١(

 وبأ [حيحص] (؟)
 ايعل : درنلا (؟)

 2 ظحلل اهيف

 0: ءابيصلا (4)



 5١ ةئيضملا ةرهوجلا

 لكو ةرجش لك نم ٍدانم ىدانو « هامرو هرجزو هظفلو هضفرف ىولعلا نوكلا امأ

 رصق لكو راد لكو نصغ لكو ةقرو لكو ءامس لكو قفأ لكو كلم لكو رئاط

 هحانجب اذه انع ىصاع اي جرخا : ناسل لكو قلخ لكو نكسم لكو رهش لكو

 نوكلا جتراو « هفنعيو هخبوي كلملا اذهو « هفطخت اهقروب ةرجشلا هذهو « هبرضي

 قاروألاو رايطألا برض نم هقحل ام دعب ىحولا هءاج مث ٍدانم ىدانو « اجاجترا

 . اهنم طبهاو اهنم جرخا : هالوم هادانف نوكلا ىف نم لك ليكنتو

 « تقولا بل ناك اذه « هتريخ ناك اذه هتوفص ناك اذه « نيكسم اي فيكف

 سنإلا الو نيعمجأ ةكئالملا نم هلبق أدحأ طعي مل ام هاطعا اذه هتكئالم هل دجسأ اذه

 . هتكئالم هل دجسأ اذه « همساب دحأ لك ىمس ىتح ةعاس ىف هعلطأ اذه « ناجلاو

 ةعصرملا رهوجلا دئالقب هدلقو رد ناجيتو ًاللح هسبلأو هفحتا اذه « هتنج هنكسأ اذه

 « همادخ ىلعلا ىف نم لك لعجو « همادقو همامأ راونألا حئاشوو « هقلح رئاد ىف

 معن هاطعاو « هنم ملعأ هتقو ىف نكي () ملف هملعو « هنم برقأ نكي ملف هبرقو
 ابنذ بنذأ كلذ دعبو « ىضرف اهيف امب ًانانجو ًانسح ًاشاعمو ًاسابلو ًامركو ًافحتو
 عزنا (" اندهرم افشقم راص ًامركم ًامعنم ناك نأ دعبو ضرألا ىلإ طبهأ ًادحاو

 ىلإ هنكساو « اهنم هجرخأو « هشاير هنع علقاو « هسأر نع حاتلا طقساو « هشامق

 . ةثارحلاو بصنلاو بعتلاو دربلاو (7 نرقلاو ء« رحلاو ضرألا هذه

 ىّصعَو رف هيلع ىدانذإ هيف ناك ام هعزنا نأ دعب ىدان « ةفلاخملا ءازج اذه

 ىرعلاب هللحو . شيعلا ردكب همعن لدب نأ دعب اذه , © َىوَفَف ُهَيَر ُمدَأ

 )١( ققحملا نم تبثملاو ““ مل ام ” طوطخملا ىف .

 )١( ًاربغم : ىأ « “ ًابهرم ” هلعلو “ اندهرم ” طوطخملاب اذك .

 ص « (( مجعملا )) . دربلا : ّرقلا (")ر )535( .

 . هط ةروس )١71( ةيآ (4)



 0981 بس ةئيصملا ةرهوجلا

 اهئامو اهترضخو ةنجلا ىف (7 ههيتو رقلا دربب هسابلو « سمشلا رحب هناجيتو
  هدعبأ بيرقتلا دعب « نمحرلا شرع فقس لظو «٠ بهذلا اهروصقو بكسنملا

 (" ةتبوناملا ةعصرملا هترسأو ةشورفملا هشرف دعب لعجو « ىرثلا ىلإ طبهأو
 كسملا حيرو مينستلا ءامو ميسنلا ريبعو « نانتما للح تيقاويو ناجيت رهاوجو

 كسملا حير دعب لعجو « ضرألا ىلإ طبها « رهزي رونو نسح ميعنو () رفذألا

 كالمألا ( تمادخو ىلوملا راوج دعبو ٠ بارتلا شرفلا دعبو خاسوألاو قرعلا

 ىف هلعج ةثارحلاو ضرألا ىف هودغ داع ةنجلا ىف هودغ دعب « ثرحت رقبلا هل قلخ

 . مدآ وهو « اذه اهبارت ىف هنفدو « اهلفسأ ىلإ هدرو هطبها اهالع دعب ؛ ضرألا

 نم هيلع فقي نم رئاسل اذه ىمالكو « ىلاعت هللا ىلإ بتو اذه اي ظقيتسا

 وتعلا لهأل وه امنإ ٠ سفنل هصوصخ ىشيدح الو ىمالك ام هب نوعفتني سانلا
 . توملا لبق ضرألا ىف داسفلاو ىغبلاو ربجتلاو

 لبق اوبوت ةعانشلا هذه اوكلسو ةعاطلا نع اولفغ نيذلا نيلفاغلا عيمج ايف

 « تائيطخلا مكل رفغتو تالزلا مكنع ىحمتو « تانسحلاب مكتأيس لدبت توملا

 ىلإ مكلامعأ عفرتو « ضايبلاب مكفحص لدبتو « مكقلاخ مكل رفغيو مكلامعا ىكزتو

 بوتي « ةحيصنلا هذه هعامس ربع نمل اذه. نسحو ءانث اهيف مكل دوعيو ءامسلا

 ( ًالاكنو ًاميظع ًاباذع ىقليف تومي وأ ةبوتلا هتوفت نأ لبق اهيف ام لكب لمعيو
 شياف « ًاديدش ًاباذعو ًاتافاو ًانارينو تايحو ًاقيضو ًابعص ارم ًالاحو ًاديدش

 ىلع تام نم نا ىلع متح دق ميظعلا يلوملاف « بتي ملو « تام نم لاح

 ( . هرخف : ههيت ١(
 . © ةتبوناملا ” طوطخملاب اذك )١(

 . )١55( ص ٠ (( مجعملا )) . ةحئارلا ديدشلا : رفذألا (؟)
 . “ ةمدخ ” روهشملاو “ تمادخ ” طوطخملاب اذك (4)

 . ققحملا نم تبثملاو «“ الدكن ”” طوطخملا ىف (©)

 ا

 بضهلا ةرهوجلا

 الو ًاباوج عمس

 ب نإف « نايعلا

 ع لطه تدبعت

 ٍدضمو « بقاثلا

 لوق ىنعم كلذو

 ةقيقحو نيقيلاو

 , لامعألا بجح

 : هللا ىلص لاق
 مضلاو رئارسلا

 3 « رمجلا ىلع

 ءو هيلع هللا

 : 0 6 مئيدتها
 !اب اورمأ ىلب :

 رب ىأر ىذ لك

 جت مكنأل مكنم
 أ ددع قيرطلاو

 3 ليقو - نابلق

 | هبلقي سوكنم

 ىلاو ناميإلاو

 طموطخملا ىف )١(
 طوطخملا ىف (؟)
 4١ .6هإ ةيأ هن



 ١ ةئيضملا ةرهوجلا

 اميمحو ًامومسو ًانارينو ًامارضو ًاتاساقم () هاروأو « هبذع رئابكلا نم ةبوت ريغ

 . () نيلسغ نم ًابارشو

 نيملسملا رشعم اي اوبوتف اياطخلا لسغت ةبوتلا نا ةبونلا لبق ةبوتلا ةبوتلاف

 ىلإ اوبوتف ٠ بآملاو بلقنملا ءوس لبق باتكلا ىف ءاج امو مكالوم مكاهن امع اوفكو

 ةبوتلا ثدحم بات نإف هتالذ رفغي بئاتلا ٠ نوحلفت مكلعل نونمؤملا اهيأ اعيمج هللا

 تلسغف ةبوتلا دعب هرمأ لاط نإو « ةرفغملاو ةماركلاب هلباقي ىلاعت هللا نإف

 ركشت كالمألا تعفتراو « هلامعأ قرط ترانو هاتفيحص تضيباو هاياطخ ةبوتلا

 . هنوعفري هلمع بيط ولوادتو ؛ كالمألا هركشتو ليلجلا هيلع ىضرو هلاعفأ نم

 اباوثو اريخو ًاروبحو ًارورسو ًارون ًالمتو هتفيحص ضيبت ىتح كلذك لازي الو

 نم ناك نمو هلصاوي داع هعطاقي ناك نمو « هبحي داع هبسي ناك نمو « ًأبآمو

 هلمع دعصيو ضرألا نم هدعقمبو هب رسيو « هيلع ىنثي داع هيهتشي ال تاقولخملا

 هلبقيو ىرثلا نيكتسيو « ءاوهلا لهسيو « ءاملا هتبوتب حبريو ءامسلا ىلإ

 ىلإ عجر اذإ هنإف ةريغص الو ةريبكل كلذ دعب رمضي مل « عرسأ نمل اذه ىلوملا

 . هاعسمو هلمع هنم لبقتو هلبق هالوم

 نيباوّتلا ُبحُي َهَّللا نإ رز : ىلاعت هلوق تعمس امأ نيصلخملا نيبئاتلل اذه

 هذه « لالضلا الإ قحلا دعب امو « حلفأ ىحصن عمس نم 7 6 نيرهطتُملا ُبحُيَو

 )١( هارأو ” روهشملاو “ هاروأو ”” طوطخملاب اذك “# .

 )١( نيلسغ :

 رانلا لهأ ماعط رش وه : ةداتق لاق .

 منهج ىف ةرجش وه : كاحضلاو عيبرلا لاقو .

 مهموحل نم ليسي ءاملاو مدلا : اضيأ لاقو . موقزلا : سابع نبا لاقو .
 ريثك نبا ريسفت )) . رانلا لهأ ديدص : اضيأ لاقو (( 4 / 545 .

 )"( ةرقبلا ةروس (7077) ةيآ .



 818 سلس ةئيصملا ةرموجلا

 ءانث هل داعو دعسو ىجنو حبرو حلفأ عمس نم « مكيلع مالسلا دعب مكيلإ ىتحيصن

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلقاعلا نيبلاطلا قيرط هذهو « ءامسلا ىف

 انخيشو انذاتسأو انالومو انديس مالك نم رخآ لصف ]'

 نيدلاو ةلملا نايجروب ىولاعت هللا ولآ آنتودقو

 ؛( هنع هللا وضر ىقوسدلا ميهجاربإ ىديس

 () رقنلا هؤايلوأ سبل ىذلا دجملاو ءانثلا بحاصو دمحلا ىلو هلل دمحلا : لاق

 : ماودلا ىلع هركشأو « ماعنإلا ىلع هدمحأ « اراربأو ءايلوأ مهامسو « راقولاو

 هلسرأ هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 لبهو ىزعلاو تاللا ةدابع ىلع نيفكعنم مالظو ملظو « طبختت اهلهج ىف ةيلهاجلاو

 ىتح (© ماصمصلا (7 دنهملاب مهلتاقو ء () ماسحلاب مهدابأف « مانصألاو ىلعألا

 اودهاجو اوماصو « ماركإلاو لالجلا ىذ هللاب اونمآو « مالعلا كلملا ةينادحوب اورقأ

 . مانألا ديس اوققحو « مارحلا هللا تيب اوجحو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو زيزعلا هللا باتكب كيلع اذه اي
 ةبابسلا ىنعي () ( نيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب ) ٠ (7 ( قالخألا مراكمب تثعب ر)

 )١( رقنلا ” طوطخملاب اذك “ .

 . )١6١( ص « (( مجعملا )) . عطاقلا فيسلا : ماسحلا (؟)

 . (16؟) ص (( مجعملا )).ديدحلا ريخ هنيح ىف ناكوءدنهلا ديدح نم عوبطملا فيسلا: دنهملا (؟)

 . )7١”( ص « (( مجعملا )) . ىنثني ال ىذلا مراصلا : ماصمصلا (4)

 . (4) ثيدح « 560 / ؟ أطوملا ىف كلام هاور هوحنبو . ١78 / ”< ةرجشلا ىلامأ (©)

 (؟١151)ثيدح « (77) ب « نتفلا:ىف ملسمو(5٠10)ثيدح« )١9( ب :قاقرلا :ىف ىراخبلا )2

 م

 ةئيضملا ةرعوجلا

 لاقو « ىطسولاو

 ءاسف اهطورشو

 نإو "7 6 ُنَمأَو
 وقولاو طارصلاو

 رهنلاو ةرطخلاو

 ريبك الو ةريغص

 للا محرف
 كرو مالظلا حنج

 آرقلا كلاسم

 اوس نمل عضخو

 و ًاضرو ارجأ هل

 رم نإف ؛ ردق ةليل

 5 باجحلا بجح

 أ نم بجح امكو

 , ةلهملاو ةحسفلا

 ليمت ضرألاو

 ,| بر ل : لوقي

 روس [47) ةيأ )١(
 ألا توف دارملا (1)

 " طوطخملا ىف (؟)
 , . هقلخ : هأرب )5

 ثدحي : عقعقتي (0)
 روس (11] ةيآ (1)
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 1 بم ل ل. ةئيضملا ةرهوجلا

 اهملاعمب مكتتا دق ةعاسلاو مكب ىنأك )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو « ىطسولاو

 ىهدأ ٌةَعاسلاَو مُهُدِعوَم ٌةَعاّسلا لَّب رز ( هتوم دحاو لك ةعاسف اهطورشو
 باسحلاو نازيملاو ضرعلاو (7 توفلاو توملا نم دبالا امنإو () 4 ْرَمَأَو
 ةملكلا ىلع ةبساحملاو مويقلا ىحلا دوبعملا برلا ىدي نيب فوقولاو طارصلاو
 رداغي ال هللا باتك ىف ةريبكلاو ةريغصلاو ةكرحلاو ةظحللاو ةرهنلاو ةرطخلاو

 . اهاصحأ الإ ة ريبك الو ةريغص

 ىف ىكبو « مايصلاو ةالصلا ىلع ظفاحو رباثو ماقو رداب نم هللا محرف

 (9 رهطيو . هاوجنو هرس ملعي ىذلا هالوم بقارو دج سو عكرو مالظلا حنج

 ,(9 هأرب نمم فاخو هايا عمجو ماهفإلاو ماعطإلا دراومو نآرسقلا كلاسم

 مظعي ناو « ىركذ ءامسلا ىف هل نوكي نأ بحأو « هاشنأ نملو هاوس نمل عضخو

 ىلجت ةليل هل لصحي نأو ردبو سمش نع هل فشكي نأو « اردقو ًاضرو ارجأ هل

 اهبجح ضماوغ هبلق رونب رصبأ راكذألا مزالو راحسألا ىف ماق نم نإف ؛ ردق ةليل
 :« باطخلاو رسلاو ىنعملا نم باتكلا ىف امع كوسمملا بجح امك باجحلا بجح

 مايأ اومنتغت نأ ىف ىدهج تغلاب دقو ءامسألاو ءافخإلا رس ىطعأ نم بجح امكو
 . عزعزي ىسركلاو 7 عقعقتي شرعلا هنم موي لاوهأل اودتعتو ةلهملاو ةحسفلا

 نأ لبق عفنأ لاهمإلا تقو ةلماعملاف « ديدش مهو ملأ ىف قلخلاو ليمت ضرألاو

 . ؟ عجرت ملف : هيلع ىداني 7 © نوغجرا بر زل : لوقي

 )١( رمقلا ةروس 4457) ةيآ .

 باحصألاو ناريجلاو بابحألاو لهألا توف دارملا (؟) .

 . فظني : هانعمو « اهلامهإ باوصلاو ٠ ةمجعملا ءاظلاب “ رهظيو ” طوطخملا ىف (؟)
 . (:7؟) ص « (( مجعملا )) . هقلخ : هأرب (4)

 . )56١( ص « (( مجعملا )) . كرحتلا وأ كيرحتلا دنع اتوص ثدحي : عقعقتي (5)
 . نونمؤملا ةروس (19) ةيآ (5)



 ةئيضملا ةرهوجلا 1١55

 راد كرتو « اهيلإ ىعسو « ءاقبلا راد بلطو هيلع امو هلام فرع لقاعلاف

 رمثتساو « هنطاب نع بركلا جرخو هالوم ىضر بلطو . اهضفرو ءاقشلا

 هللا مهلعج موقل ىبوطف « ايداه كبرب ىفكو « ريبخلاو ميلعلا ىلع هتردقب هفورعمب

 « هيدي ىلع تاريخلا هللا ىرجأ نم سانلا دعسأ نإف « رشلا قيلاغم ريخلا حيتافم

 ةنسح ةنس نس نمو « (') هولف مكدحأ ىبري امك هتقدص (') مكدحأل ىبريل هللا ناو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق !') ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف

 ام ءادأ نم َّىلإ بحأ ائيش نوبرقتملا برقت ام : ىلاعتو كرابت هللا لوقي )) : ملسو

 لفاونلاب ىلإ برقتي ىدبع لازي ال مث ضئارفلا ىدأ نم )) : لاقو ( مهيلع هتضرتفا

 هديو « هب رصبي ىذلا هرصبو هب عمسي ىذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف هبحا ىتح

 امك نوكت نأ ترتخا نإف 7 ( نوكيف نك ئشلل لوقي هلعجا اهب شطبي () ىتلا
 ٠ هدقتعت نم ةكرببو « ىلاعت هللا نذاب ىضرملا ئربت كناف ىلاعت هللا كرمأ

 ضرألا أطتو « دوجسلا ةرثك ىلع ةلمتشم حيبستلا ةرثكب ةلوغشم ةريثك ديلا نوكتف

 . ءوضولا ةرثك نم ةرهاط كيمدقب

 ٠ تدشرو تحجنو تحلفأ تعمس نإف .كل تلقام بريف

 )١( ققحملا نم تبثملاو “ مكدحأ ”” طوطخملا ىف .

 )١( ص « (( مجعملا )) . ةنسلا غلبي وأ مطفي رهملا وأ شحجلا : ّولفلا )44١( ٠
 ثيدح « () ب « ةاكزلا : ىف ىراخبلا : هاور ثيدحلاو )١5٠( - ةاكزلا : ىف ملسمو «

 ثيدح ء(9١) ب )٠١١54(.

 )٠٠١0(. ثيدح « )١4( ب « ةمدقملا : ىف ةجام نباو - 5١” / 4 دمحأ [حيحص] هن

 . باوصلا وه تبثملاو * مكدحأ ”” طوطخملا ىف (4)

 ثيدح نم ءزج رخآ وه “ خلإ ....... لوقي هلعجأ ” : هلوقو . هجيرخت قبس ثيدحلا (5)

 . “ نوكيف نك ئشلل لوقت اينابر ًادبع كلعجأ ىنعطأ ىدبع ”” هصن عوضوم

 نيضفأا ةرهوجلا

 نمو (') ىنمزلا

 هذه نأ ىدلواي

 وزلو موصو رم

 جرف ةمالسو 3

 رملاو لجو زع

 حانم ىفو كمايق

 ودجلاو دهجلاو

 اهتبإلاو ءاعدلاو

 ولخلاو مازتلإلاو

 نأ (')' صرحاو

 - عطقنا نم نإف

 ١ كتلعج نقلو

 ىنم مسجلاف

 .ًاضيأ ليق امكو

 َ ةاشولا اوعد

 ف رئارس مكل

 قوشلا لئاصو
 لا ىف ىتيضق

 و حبصأو ىسمأ

 رملا : ىنمزلا )١(

 طوطخملا ىف (1)



 اا ا ةويضملا ةرموفلا

 ملعاو طسوألا مونلا نم ضرتعاف كل رمتسم كلذ نوكيو للع مهب نمو !'7 ىنمزلا

 لمعو دهجو دجو قيقدتو قيفرتو قيدصتو قيقحت قيرط قيرطلا هذه نأ ىدلواي

 دي ةراهطو . فرط فكو « رصب ضغو هزنتو لاغتشاو كسنو موزلو موصو رم

 هللا نم فوخو «٠ رطاخ عمجو ثفرلا مالكلا نع ناسل تمصو « جرف ةمالسو ؛

 ىف صرحت نأو « ةولخلا ىف ىلاعت هللا نم ةينالعلاو رسلا ىف ةبقارملاو لجو زع

 دكلا ىلع ةالوملاو ةصلاخلا ةينلاو صالخإلاو قدصلاب كئاعدو كتاجانم ىفو كمايق

 داهتجإلا ىف ميمصتلاو ةرهاطلا ةركفلاو لاغتشإلاو مايصلاو مايقلاو دجلاو دهجلاو

 مزحلاو دشلاو مزعلا ةوقو رظنلا نسحو رحسلا ىف عرضتلاو « لاهتبإلاو ءاعدلاو

 « برلل ًافاصنا ضرألا ىلع دخلا عضوو « ليللا ىف ءاكبلاو ةولخلاو مازتلإلاو

 ؛ ةدحاو ةليل كدرو نم عننمت نأ رذحاو ةدايز ىف موي لك حبصت نأ '' صرحاو
 : ليق امك حلفتودشرتو دعستدهتجإف هددمو هدم هنع عطقنا هدرو نع عطقنا نم نإف

 ىسولج َدارأ نم ىمسج تحبأو 22 ىثّدحم باتكلا ىف كتلعج نقلو
 ىسناؤم داؤفلا ىف ىبلق بيبحو 2020 سناؤم سيلجلل ىّنِم مسجلاف
 : نيبحملا مالك نم ًاضيأ ليق امكو
 لصفني سيل ام كتيبو ىنيب (ولقن امو اولاق امو ةاشولا اوُعد

 لسرلا الو اهيف ينعفنت بتكلا ال ةئبخم ييبلق ىف ٌرئارس ْمكل
 لسبسلاو قرطلا اًهعست مل مكيلإ اهب تعب ول ىدنع قوشلا لئاصو
 "لمعلا ام ٌريِبدتلا ام لوقلا ام ئأرلا ام ةلكشم هللاو ىوهلا ىف ىتيضق

 ليث براشاهنمًانأاًمنأك 2 ىبب بعلت قاوشألاو حبصأو ىسمأ
 لبجلاو ُلهسلا هيلع قاضف مكيف  ُهرصان لق بصل هاتمحراو

 )١( ص ؛ (( مجعملا )) . ىضرملا : ىنمزلا )١917( .

 باوصلا وه تبثملاو “ صرتحت ” طوطخملا ىف (؟) .



 5 ةئيضفلا ةرهوجلا

 لهزالو برم تنشف ١ رسكأ نم مجنللام ةداعسلا خم
 ملعي امب لمعي مل نم ريخ ةمتاخو « ةبقاعلاو ةمتاخلا نسح هللا نم وجرملا

 راّمِحلا لّمَمك اهولِمحَي مَ َّمُث ةراوتلا اوُلَمُح نيذلا لَم ) : ىلاعت هللا لاق امك ناك

 اميف اوفلاخ ىتح مهتوقشو مهدسحو مهرفك كلذ ىلع مهلمح () © ًاراقسأ ُلِمحَي
 نآرقلا ةلمح هللا زيم دقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قوقح نم ىلاعت هللا مهرمأ
 ٌمِلاَظ مُهنمَف اَنداَبع نم (" اَنيقطصا نيذلا باَتِكلا اًنئروأ ّمُك ف : ىلاعت لاقف زيزعلا
 لضقلا ّوُه كيذ هللا نذإب تاَريقلاب ”قباَس مُهنمَو ٌدِصَتقُم مُهنمَو هِبفَنَ
 نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيملسملا رئاسو ىدالوأ حلصي ىلاعت هللاو 7 4 نيكل

 . نيعمجأ هلآو نيلسرملا فرشأ ىلع هتاولصو

 ( هبانعو هنع هللا ىضر همالك نم رخآ لصف ]'

 ميلحلا ميلعلا نانملا نانحلا دمصلا درفلا دحألا دحاولا هلل دمحلا : لاق

 روصملا ئرابلا قلاخلا نمحرلا ميحرلا فوطعلا فوؤرلا نايدلا ميركلا

 ( نيلقثلا قلاخ « حوفصلا وفعلا « ناجلاو سنإلا بر « زواجتملا ناطلسلا

 ضرألا شرف « نأشلا ميظعلا هدابع قوف رهاقلا « بلاغلا زيزعلا

 )١( ةعمجلا ةروس (0) ةيآ .
 )١( هافطصا ”” طوطخملا ىف " .

 . رطاف ةروس (57) ةيأ (؟)

 كلذ زل : هلوق 6 ريبكلا لضفلا وه كلذ ]آل : ىلاعت هلوق لبق ةيآلا هذه ىف طوطخملا ىف

 . خسانلا نم أطخ ةيآلا ىف هماحقاو 4هللا لضف

 . باوصلا وه تبثملاو “ نالقثلا ” طوطخملا ىف (4)

 انيضملا ةرهوجلا

 ةرو (') اهاحدأو

 كاوكلا خماوشب

 ب ىرجت لئاوهلا

 ءاونألا لك نم

 ليللاو راونألاو

 صحلا بح اهب

 : ةيلدتم رامثألا

 . [ناحبس)

 رألا ىرت

 رف راجشألا ىلع

 دل ولحي «٠ ناحي

 وكألا نوكم هللا

 اق : اهاحدأ )١(

 لامرلاو لابجلا

 طوطخملا ىف )١(

 هلا وه : ابضق (؟)

 و ةداتقو سابع

 طوطخملاب اذك (4)

 زوملا : حلطلا (5)
 هنح : نسوسلا (5)

 :ءزب ىهلت“نت

 نلا فالتخاب

 ديطلا روذجب



 191م حصص سا -_-_- سس ٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 اهعصرو () نيكلف اهيف ريسو « اهالعأ ىف اهالعو ءامسلا عفرو (' اهاحدأو

 بحسلا لسرأ « نازيملاو بقاشلا مجنلا اهيف لعجو « اهرونو بكاوكلا خماوشب

 انانجو سئارعو اراجشأو ًالك ضرألا ىف تبنأو « راطمألاب ىرجت لئاوهلا

 رانلاو (7 رانلجلاف انامرو ًاتابنو ًانوتيزو ابنعو () ابضق عاونألا لك نم

 شيعيو ًاراجشأو ًارامثأ ىحتل ءاملاب ىرجت راهنألاو « راهنلاو ليللاو راونألاو

 ىرت ام بجعأ امف « ديضن علط اهل تاقساب لخنلاو ء ديصحلا بح اهب

 هدبع ىلع لرنأ ىذلا « رهاقلا ريدقلا هللا ةردقب « ناصغألا ىلع ةيلدتم رامثألا

 . [ناحبس)

 تقلع ليدانق كلذ نأك حابشألا تيم هحور ىحي حافتلاو جرتألاو جرألا ىرت

 اهنأك شمشملاو خوخلاو نانفأ مكو ةرمث مكو ؛ حابصم وأ اهيف اهيف راجشألا ىلع
 ةردق نم بجع الف « بيجع مهرمأ علطلاو توتلاو ("7 حلطلاو ناحل ولحي  ناحي
 () نسوسلاو سألاو نايبتورمأ مهرمأىفزوجلاو قدنبلاو قتسفلاو نوكألا نوكم هللا

 اهيف لعجو « راهنألا اهيف ققشو ٠ ىعرملاو ءاملا اهنم جرخأ : سابع نبا لاق : اهاحدأ )١(

 . 65.0 / 5 (( ريثك نبا ريسفت )) . ماكآلاو لبسلاو لامرلاو لابجلا
 . حضاو وهو « باوصلا وه تبثملاو © ناكلف ”” طوطخملا ىف (؟)

 نبا كلذ لاق . ًاضيأ تقلا : اهل لاقيو « ةبطر باودلا اهلكأت ىتلا ةصفصفلا وه : ابضق (؟)

 . 505 /4 (( ريثك نبا )) . فلعلا : بضقلا :ىرصبلا نسحلا لاقو . ىدسلاو ةداتقو سابع

 . “ رانلجلاف ” طوطخملاب اذك (4)

 . (؟5”) ص « (( مجعملا )) . ةحلط : ةدحاولاو « زوملا : حلطلا (5)

 مس [10] وحن ىلإ ومست « ةينسوسلا ةليصفلا نم “ سرْيَألا ” تاتابن سنح : نسوسلا (1)
 اهنول فلتخي «٠ ةيف شرح فلغ اهنم لك جرخت ةباذج « روهز ةدع وأ ةرهزب ىهتنت

 اهفانصأ ضعب فرعتو « رمحألاو رفصألاو قرزألاو ضيبألا هنمف ء عونلا فالتخاب

 . (”98) ص. (( مجعملا )) . ةيرطع اهنأل ؛ بيطلا روذجب



 آل بسب ___ سس ٠٠ ةئيضفملا ةرهوجلا

 . () حاقألاو 7 نيرسنلاو سجرنلاو درنلاو نيمسايلاو

 . مامنلاو ناولألا لك نمو « ًارضخأو ًارفصأو ًارمحأ رظنت رظناو فق

 ةردقلا عناص اهيف جهبأ « ناديعو ءارضخ راجشأ اهلك ناحيرلاو هحير كبجعي

 ءاملاو « ناولأ رامثألاو هكاوفلاو دحاو ءاملاف « هتمكحو اهيف هرارسأ رسأو هتعنص

 ةفلتخم ةحئارو معط ةرجش نافلو ٌّرمو ضماحو ولح نم ةفلتخم رامثألاو دحاو

 تايحو تادراطتم راهنأو « تايراج هايمأو « نازحألاو مومهلا ليزت اهلكأو اهمش

 ؛ ريمحو لاغبو رقبو زعمو راوجو سانأ نمو « بارتو ماعطو توقو دعرو

 اهب نودتهت موجنو « متيأرأ رحبلا ىف رفسو ناكم لك ىلإ مكلاقثأ لمحتو مكلمحتل

 ! ناسنإلا ىصعأو لفغأ ام ... هآ « حابصلاو ءادغلاو رثآملاو « رحبلاو ربلا ىف

 « نوحيرتستو هيف نونكست ليل ()7 فجسو اهئوض ىف نودغتو اهيف نودغت سمشو

 معن هذه امف نابعت لكل ةحار « مكتحارتسا ليللاو مكتحار مونلاف « نانيعلا مكنم مانتو

 هلوق نانحلا كلملا ةينادحو ىلع لديل كلذ لك ًاركفو ًاركذ معنلا هذه امأ « ركش

 ؛ىنوفرعيل : ىنعي ( 6 نوُدْجعَيِل الِإ سنإلاو نجلا َتقَلَخ اَمَو آ) : ىلاعت
 نم مهروص مث قلخلا أشنأ نيلقثلا رشعم اي اوربتعاو « راصبألا ىلوأ اي اوربتعاف

 سأرلا همظعم لعجو « دسجلا قلخ « نايبلا مهملعو مهروص نسحأف مهلدعو ءام

 نسح نسحو « ناذآلاو عمسلا قشو « ناسللا هيف لعجو مفلا حتفو نينيعلا هعدوأو ؛

 « سأرلا ىف ًاعاخنو « نابانو ؛ نحطلل ًاسورض لعجو . ًاضايبو ةرمح هجولا

 ةرثك خملاو « خم مظعلا ىفو « مظع اهتحتو هتبقر « ةكبتشم اكابشو

 )١( ص « (( مجعملا )).ةنيرسن : هتدحاو« ةحئارلا ىوق « ىرطع ضيبأ درو: نيرسنلا )١1١7( .

 ىحالف دنع هم ساو « راشنملا نانسأك هقرو ؛« ضيبأ وأ رفصأ ةرهز تابن : حاقألا (؟)

 . )5١( ص « (( مجعملا )) . "* ناوح ”” رصم ىف نيتاسبلا

 . )3١7( ص « (( مجعملا )) . رتسو مالظ : فجس (؟)

 . ةميركلا ةيآلا هذه تقبس (4)

 ائيضحلا ةرهوجلا

 2 هازر ةرابع

 هلا قطنلا لحم

 و علبلل موعلبلا

 زرخو ردصلاو

 ؛ حورلاو دبكلاو

 د هلك اذهف

 ف امو تاوامسلا

 مألاو « نادجسي

 دمو نالبقلاو هيف

 كيهلاو نامدقلاو

 هدمحأ ماركإلاو

 و ركشلا ميدتسأو

 ادمحم نأ دهشأو

 ذو « ماع رفكلاو

 جشألاو مانصُللل

 ولظو « مهنطاوب

 د دتشاو « منصلا
 تح افا رصنا الو

 و غلابو « ملسو

 سو هيلع هللا

 طوطخملاب اذك )١(

 ' طوطخملا ىف )١(
 ' طوطخملا ىف (؟)



 919/39 س٠ ةئيضفلا ةرشوجلا

 لعجو « ناسنإلا لقع تابث فح فح فج وأ ىفج ناو مدآ نبا () هازر ةرابع

 اهيف قلحلا لعجو « ةبقرلا ىلع سأرلا بكرو « نيتفشلاو مفلا قطنلا لحم

 نادبألل عفنلا كلذب لعجيل ؛ هلوزنو سفنلا عولطو ءاملا برشو عللبلل موعلبلا

 بلقلاو نارصملاو ةئرلاو لاحطلاو نطبلاو (7 نييدثلاو رهظلا زرخو ردصلاو

 . راصبألا ىلوأ اي اوربتعاف « ةرارملاو سفنلاو حورلاو دبكلاو

 ىف ام هل ىذلا عيدبلا 7 ىلعلا ىوقلا ىنغلا دحاولا ةينادحو ىلع لاد هلك اذهف

 هل امهيف امو ىلفسلاو ىولعلاف هتاقولخم نم كلذ لك « ضرألا ىف امو تاوامسلا

 امو ندبلاو ناقاسلاو دسجلا عيمجو ناتبكرلاو زجعلاو ناذخفلاو ءاعمألاو « نادجسي

 ةماقلاو ناجرخملاو هتحار عضاومو نالزبملاو ناسنإلا نيراصمو نالبقلاو هيف

 لالجلا ىذ ميظعلا برلا ةينادحو ىلع لدي كلذ لك ناديلاو لكيهلاو نامدقلاو

  مالكلا نم ىنقطنا ام ىلع هركشأو « ماهلإلا نم ىنقفو ام ىلع هدمحأ ماركإلاو
 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو « ماودلا ىلع هل دمحلاو ركشلا ميدتسأو

 ىمعلا نم رحبو « ماط لهج ىف برعلاو هلسرأ هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو

 مهرباكأو تمكحت مهيف ىغلا نيطايشو ٠« تمرضا دق نايغطلا نارينو ٠ ماع رفكلاو

 تصلخأو تفطعنا شيرق خياشم ىزعلاو تاللا ىفو ؛« تدبع دق راجشألاو مانصُألل

 دبعي ىتح هبيج ىف منصلا لمحي ناك مهدحأ نأ ىتح مهلوقع عم اولظو « مهنطاوب
 احارب ةنع الو اكاكف كلذ اودجي ملو « متقلاو لالظلاو مالظلا مهب دتشاو  منصلا

 هيلع هللا ىلص غلبو ملسو هيلع هللا ىلص ىمألا ىبنلا ثعب ىتح افارصنا الو
 ىلص ةلالضلاو رفكلاو كرشلا نم مهذقنأو « ةنامألاو ةلاسرلا ىدأو غلابو ٠ ملسو

 هقفأ ىف مجن علط ام ةباحصلا ةداسلا هبحصو هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا

 ل“ هازر ”” طوطخملاب اذك )١(

 . باوصلا وه تبثملاو “ نايدثلا ” طوطخملا ىف (1)
 . ققحملا نم تبثملاو “ ىلسملا ” طوطخملا ىف (؟)



 194 ببي  ل---- ةئيضملا ةرسوجلا

 . باهش ىمرأو

 مك ىوه مك ىنغ مك بعل مك وهز مك رورغ مك مك كب رورغ مك مدآ نيأ

 مك ةلز مك ةلفغ مك نايسن مك وهس مك وهل مك ناودع مك دكن مك مارض مك ءارتفا
 ىف ةلفغ مكدادعتسا « ةلق مك مالك مك روتف مك روز مك ىتعت مك دعت مك مارجإ
 ىلخأ امأ هومتيسنف هتاعرص توملا مكل نيب امأ داعملاو ديعولاو دعولا مويل زيهجتلا

 تتشو ةفلألا قرف امأ ؛ تاسراد لزانملا كرت امأ « رودلا رامقأ ذخأو روصقلا

 ةلهنم اههجو ىلع ةمطال مألا كرت امأ ؛ عوبرلاو نكامألا ىلخأ امأ عومجلا

 . هالب مهسب مهبولق عطقو « هنبا ىلع بألاو (') هيبأ ىلع نبإلا ىكبأ امأ عومدلا

 اقلخو اشويج ىنفأ امأ ؛ لوحو ةمعن قزم امأ ؛ ققشف قعز امأ « قرفف قعن امأ

 ىف دودخلاو « رقعت ىرثلا ىف لعج امأ « نيرخآلا كلهيسو نيلوألا كلهأ امأ اريثك

 نع كولملا لزنأ امأ ء رطشيو عمجلا مسقي « دودلاو ديدصلا عم دودلا عم دودخألا

 مهلذب ةمغلا ىدأ امأ « هتوطسب مهفطخي طوطوسب مهيلع عاطتسا امأ , اهترسأ

 اوعمج «٠ شوعنلا ىلع اولمحف مهحبذ شورفلا دعب امأ « اهتمعنو ايندلا ىف مهقرحأو

 ال نأ مهعمجو مهلجرو مهليخ عم اونظو زونكلا اورثكو اولعو اونبو « اولكأ امف

 داع نيأ : دادشو دومثو داع مهنمف دادشلا لوألا ىلع توملا مجهف « اوذخؤي

 عنم الو مهسأب ةوق مهنع در الو مهكلم مهعفن امف داتوألا 7 ىذ نوعرفو ذورمنو

 اونب . اوقحتماف مهلمش ددبو « اوكلهف توملا خوراص مهيف خرص « عنام مهنع

 مكو مهدعب كولم مكو اوناك ام مهنأكف « نيحلا مهاتأف نيجللا روصقو بهذلا نئادم

 هحامرتو هتنعطب توملا مهكلهأ « لاجر مكو قلخ مكو لاطبا مكو تاداس مكو لابقا

 ةربابجلاو ةرساكألاو لالجلا ةعباتتلا ىنفأو دادشلا ةقلامعلا ذخأو «٠ لاجملا ىف

 )١( روهشملا وه تبثملاو ““ هابأ ” طوطخملا ىف .

 )١( ققحملا نم تبثملاو *“ وذ ” طوطخملا ىف .

 يضفلا ةرهوجلا

 زهأو ةنعارفلاو

 دادشو أد ومثو

 رتفاف دانجأ الو

 ديكدو مهرابخأ

 دي ىف ىع رص

 م ىلع ىقبا ام

 . توملا مساب

 بكأ هللاف

 اودعلاو ماثآلاو

 | نع مكداسجأ

 املاو رامزملاو

 ملاو فقوملا

 اهدجت كلامعأ

  انراجأ ربكألا

:1 
 سأ

 نب

 قلا

 ذه اي: لاق



 09و يي كي شقلا مقفل

 اداع كلهأو ؛ برعلا كولمو أبس نم كولملاو دفدفلا لهأو داسفلا لهأو ةنعارفلاو

 داتعألاو لامآلا دايج مهعبت امف « دابعلا هلإ ديدشلا رمألاب مهيلع دشف « دادشو ًادومثو

 عطقو مهانفأو مهدابأو مهقزمو مهفلتأو مهكلهأو مهعلتقاو مهسرتفاف دانجأ الو

 ضوعبلا نم فعضأو رذلا نم رغصأ رقنلاو ةرفحلا ىف مهالدو مهكدو مهرابخأ

 ؛ ربع مكو ٠ نورق مكو « ليج دعب ًاليج ىنفأ مكف « ميمر مهنأك هيدي ىف ىعرص
 ىلتق دوحللا ىف مهعدي ىتح ريغص الو ريبك ىلع ىقبي الو قولخم ىلع ىقبا ام
 . توملا مساب

 اياطخلاو بونذلا نع اوعلقا اورضح نم ايأو اورذتعاو اوهبنت ربكأ هللاف

 كلذكو « مكنادبأ اونوصو « مكلوقع اولقعاو « ربخلا اذهب ىفكيو « ناودعلاو ماثآلاو

 روزلاو رمخلا برشو ابرلاو مارحلا لكأو ماثآلاو انزلاو مارحلا نع مكداسجأ

 بعصأ ام « ميسج بطخلاو ميظع رمألاف نمحرلا ةفلاخمو ؛ ركنملاو رامزملاو

 لكو « رياطتت فحصلاو رفحلاو مايقلاو ثعبلاو طارصلاو رشحملاو فقوملا

 مظعألا لوهلا لاوهأ ىقالتو , بساحتو شقانتو « رطست كفحص ىف اهدجت كلامعأ

 . نيمآ ... مكايإو هللا انراجأ ربكألا

 بلق ىلع بيغلا موتنا نم هب هللا مقفا امم رخآ لصف )
 ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انالومو انديسو انذاتسا

 دجملا ىبأ نب ميهاربإ ىديس نيدلاو ةلملا ناهرب

 هنع ىلاعت هللا عوضر ىقوسدلا وشرقلا

 نأل « نيدلا ساسأو ملع لك ساسأ اهنإف ةعيرشلا كولسب كيلع اذه اي: لاق

 . دعاوقلا دعاوقو دعاوقلاو ديحوتلاو هيزنتلاو ديرفتلا ساسأ ىلع ةينبم ةعيرشلا



 ١و7: ةئيضفملا ةرهوجلا

 هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ الأ ةداهشف دعاوقلا امأف

 ةيقنلا ءاضيبلا ةعيرشلا كلس نمف « دبألاو لزألاف دعاوقلا انركذ امك ةالصلا ماقإو

 ةفرشملا ةيهبلا ةرهابلا ةرخافلا ةرهازلا ةرهاطلا ةرونملا ةرينلا ةيكزلا ةئيضملا

 نم سبتقاو « اهنانفا نونب ىدتقاو اهملع ءام نم برشو « ةيوبنلا ةعماللا ةئيضملا

 ىدتقاو « اهمامز ىرعب كسمو « اهقوتو اهملع ةورعب كسمتو « اهرون ةجهب ءايض

 ىف ماعو اهراثا هئافتقا ىف تبثتو اهمارح نع عفدناو « اهلالح ىف شتفو اهمامإب

 ةقسابلا ةتبانلا ةتبثملا ةتبانلا ةرجشلا ىهف اهراون نم ىنجو اهراونأ عبتاو اهرحب

 هل ّدح ال لصأ ىف ةسورغملا ةرطعملا ةرطعلا ةعطاسلا ةيماسلا ةيلاعلا ةعفترملا

 عساشلا ماتلا قدصلاب ىلاعت هللا نع ةنومضملا عئارشلا عيمج نع ةفرشملا ةعيرشلا

 عماللا ءايضلاو رينملا باتكلا عبتاو ضئارفلاب ىتأو ضورفلاب ةعيرشلا كلس نمف ؛

 اًنكزنَأ ول را :ىلاعت هلوقل لدع هب مكح نمو رجا هب لاق نم ىذلا نيتملا لبحلاو
 دحأ كردي ال ىلاعت هللا مالك نآرقلا نأل ةيآلا .. )7 6 لّبِج ىَلَع َنآرقلا اذه

 ىِف نوخسارلاَو ُهّلا الإ ُهَنيوُأَت ُمَلَعَي امو رإ هليوأت ضعب نوكردي لب هريسفت
 فرح لكف« هانعم ىف قرغتساو فرعو () هنمضتو هأرق نم نأل 7 64 ملعلا

 . باطخلا نع هئراق محفيو بابلألاو لوقعلاولأ هيف ريحت هنم

 . باتكلا كلذ " مال فلأ " و ' ءاي " ىنعم ىف اوركفت لوقعلا ىلوأيف

 وهف « نأرقلا فورح نم فرح دنع فقو نم نكل لوأب ربعي نم سيلف

 ناك املكو ةلزنملا بتكلا عيمجو « نيرخآلا ملعو نيلوألا ملع ىوح دق عماج باتك

 ددسلا لافقأ انبولق نع حتف ولف باسحلاو فوقولاو ثعبلا ىلإ لزألا نم نوكي امو

 )١( ةيآ ) 47١رشحلا ةروس .

 )١( نارمع لآ ةروس 407) ةيآ .
 )"( هانعمت ” طوطخملا ىف “« .

 زيضفلا ةرهوجلا

 م هيف ام انفرعل

 ئش نم باتكلا

 ١ اذإف ') هنعمتي

 رح لك لوأ هللا

 فورحلا ةباتكو

 ضرألاو ءوهلاو

 تف امك ىهنلاو

 ناسلب تاماقملا

 ؛« لقنب لغتشاف

 لاو دجولاو
 لاو رافغتسالاو

 ادعتلاب ان رصتقا

 2« هقوذو هلاح

 د (98) ةيآ )١(

 اطوطخملا ىف (؟)
 هوطخملاب اذك ()



 ةئيضملا ةرهوجلا ١7

 ىف اَنطَرَف ام ر : لجو زع هلوق ةمج مولعو مكحو بئاجع نم هيف ام انفرعل

 نا هللا هلهأي نمو هانعم ىف ةذاذللا ميظع ميظعلا مالكف () 4 ئش نم باّتِكلا

 همهف نمو !؟ افرح افرح هلوأتي نم فيكف ًادرس هأرقي نم رجؤي ناك اذإف (") هنعمتي

 « فرح لك ةفص امو فرح لك ببس امو هانعمو وه امو فرح لك لوأ هللا

 كلفلاو ءاملاو ءامسلاو ىسركلاو ىشرعلاو ىلفسلاو ىولعلا ىف فورحلا ةباتكو

 رمألا نيب افقاو باتكلاو عئارشلاب ىدتقملا ناك اذإف ء« ىرثلاو ضرألاو ءوهلاو

 مهبملا ملعلا لك فرعو لكشملا نع هل كفو « ىقح ىقيقح هحتف امك ىهنلاو

 تاماقملا فصو بيترتو مالكلا ملع ظفح نم سيلف ٠ نافرعلا ناسلب تاماقملا

 رظنلا نيع امعو كاردإلا كاردإ نع هل لغش كلذ نإف سانلا مالك لقنب لغتشاف

 لمحو فرع نمك فصولاب لغتشاو فصو نم سيلف « قحلا مولع ةدهاشم ىلإ

 فصو نع لئس ولو دهاش ىتح ةيانع هتلمح نم مكف « هطسوتسا ام ةقيقحلاب ربعو

 موقلا مالك ىف فالتخإلا نأ دئاوفلا ريمض نم زربي ىذلاف « اهفصو ام تاماقملا

 عرولاو دهزلاو ةبوتلاو ةبحملاو ةفرعملاو ديحوتلا ملع نم اهلك تاماقملا ىف

 ةدهاشملاو ةدهاجملاو لاصتإلاو لوصولاو ىوفتلاو نيقيلاو قدصلاو صالخإلاو

 ريصتلاو ربصلاو ةقيقحلاو رقفلاو ةوقفلاو ةؤرملاو ءافصلاو فوصتلاو

 لاحلاو قارغتسإلاو طسبلاو ضبقلاو نزحلاو مهلاو جرفلاو ءاجرلاو فوخلاو

 ءاقبلاو ءانغلاو ركفلاو ركذلاو ركشلاو ركسلاو )7 موحملاو وحصلاو دجولاو

 امناو ريثك اهددع تاماقملاو ةريثك بوبألا نإف « ةحايسلاو دمحلاو رافغتسالاو

 بسح ىلع لوقي ققحم لك نإف ؛ فصولا ةرثك ىف ةدئافلا سيلف « دادعتلاب انرصتقا

 بلقلاب ديحوتلا لصح اذإف «ء ريثك قلخ هيف قرغ دق ميظع رحب اذهو ء هقوذو هلاح

 . ماعنألا ةروس (738) ةيآ )١(

 )١( همعنتي ”” طوطخملا ىف “<
 موحملا ” طوطخملاب اذك (؟) “© .



 ١ا/ك ةئيضملا ةرهوجلا

 ةينادحولا هلف « هلاعف ناسل ال بلقلا لاح ناسل قطنو « ةينادحولا ةبيه بلقلا دحوو

 ءام لسغ ذئنيحف « ةينادحولا بهاوم ةدئاف قاذو « ديحوتلا رس نع هل فشكو

 رس ىرسو ىفصتو « هافصف هرمغو هرمعأو هايحأو هرهطو هاقنو « هبلق ديحوتلا

 تألألتف بلقلا ءاجرأ ىف ًاقلطنم عشعشو « بللا بلو بلقلا بلق رونف رون ديحوتلا
 نع هل فشكو « ءاطغلا نيعب رظنف رسلاب هنطابو بلقلا رهاظ رانو هءاجرأ

 لك كتلوأف ىلاعت هللا دحوي نأ ىلاعت هللا هقزر نمف « ءاطغلا ضماوغلا ضماوغ

 . ديحوتلا تارطق نم دئاوفلاو مولعلا

 كئلوأف ٠ لغش وه امنا هلوق فلتخي نم ةياورب كلاغتشا نأ ىدلو اي ملعاو
 مهلاوحأ نع نوربعي اوناك مهف هب ملكت ام لن مهنم دهتجم لكو قوذ مهل ناك
 ترطقف تضافف هللا بهاوم نمو « ىلاعت هللا ءاطعب ةنالم تناك ةيعوأ « مهلاقمب

 ةايحلا ءام نم لصاح نع نيع نيع نيع نيع نم ترجفتو ترجفناف (') تسجبناو
 ىنعملا تقوو روشقب كسم فاصو وه امنإ موقلا فالتخا تاماقم رابخا لقانلاو ؛

 ايندلا ةايحلا دجا دقل 7 ىنإو ةرذ موقلا قوذ نم ةذبن الو ةطقن دجي ام ةدئافلاو

 ىمسيف هريغ نع فصوي وأ افصو وأ اماقم ركذي نا ىحتسيل لجرلا نأ ناميإلاو
 لهأ مزحب تمزتحاو تاماقملا هذه تكرت اذإ امنا « ماقملا وه كلذ سيلو « ًافاصو

 كلأس نإف ٠ تاءورملا ىوذو قدصلاو وفعلاو ءافصلاو ةبحملاو ةفرعملاو ديحوتلا
 زربي ىتح كلاق ناسلب بجت الف فوصتلاو ةبحملاو ةفرعملا نع وأ فوصتلا نع

 اذإف « لوصحم نعو لصاح نع ملكتت نوكتف « مهل زرب ام كتلماعم قدص نم كل

 لوقت الو « دئاوفلا ناسلب مجرت كلمع قدص ىف تممتهاو ةينيدلا رماوألاب تمق

 قيقد نإف « فوصتلا راعش ضعب نم فوصلا نكل « فوصلا سبل فوصتلا

 )١( مجعملا )) . ترجفنا : تسجبنا (( ٠ ص )51( .

 )١( باوصلا وه تبثملاو ““ نإو ”” طوطخملا ىف .

 ةئيضفلا ةرهوجلا

 قيقرو فوصتلا

 لا نم ةرذ ضعب

 صت كنأل ؛ نشخ

 ةرف نم كعمجيو

 ١ قارتحإلا ةوذج

 وف ىعست كقيرط

 ىذعي ٠ فوصلاو

 ! ًاديهمت اهل كلذ

 جامو « برطاف
 اي هللاوف

 بايثلا قيقر هندب

 لاقثأ تلمحت

 اقفو مهفاف

 : ليقو - ةعضب

 ” (( بلقلا ىهو
 مزعلا ةمه ىدلو

 ١ ناك هيف تفقو

 وسرو هللا نود

 م: كمارض )١(

 تدحاو . رمج

 طوطخملا ىف (1)
 ىف ىراخبلا (؟)

 ه99) ثيدح



 ١9 سة ملا ةممفلا

 ىلا ## هسا يملا #

 ضعب ىف ىفوصلاو فوصلا هب جردني ةيقرت ةجهي قنورو هتافص قيقرو فوصتلا

 ام سبل تيضر ىدتعملا فوصتلا ةقيقح ىلإ تلصو اذإف « ءافصلا نم ةرذ ضعب

 « ىلألا كنطاب ىف نسحلا كرهاظ دوعيو ةفاطللا تاقاهم ىلإ لصت كنأل ؛ نشخ

 كيف دقتو ,. سبقلا رون ران ككبسيو « ةبهلا دراجم كدرجيو كقرف نم كعمجيو

 لوأ نأل ؛ () كمارض ىوقي دربلاو جلثلاو كقرحي ءاملا دوعيو « قارتحإلا ةوذج

 نشخلا سبلو فشقتلاب ذخأت تنكف ىعرت بوسكملا ملعلا ناديم ىف ىعست كقيرط
 نوكيو « عضختو قرتو رسكنتو لذتو « )7 كتسيفن بدأتلا اذه ىنعي ٠ فوصلاو

 ىرسف « بلقلاب رسلا قيقد قد انطاب رمألا رهاظ عجر املف اهملعمل اديهمت اهل كلذ

 . فرتغاو قرتحاو جامو « برطاف

 رهاظ ىلع لمحي نأ راونألا رون هبلق ىف ناك نم قيطي ام ىدلو اي هللاوف

 : مهضعب لاق امك « بايثلا قيقر هندب

 فعضأل صيمقلا لمح ىلع ىنإو اهلك ةبحملا لاقثأ تلمحت

 دسجلا ىف نإ ) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأل هللا كقفو مهفاف
 الأ دسجلا دسف تدسف اذإو « دسجلا حلص تحلص اذإ - ةغضم : ليقو - ةعضب

 اي عمجاف « هربدمو هبل وهو ؛ دسجلا روهمج بلقلل نأ : ىنعي 7 ( بلقلا ىهو

 ماقم ىأف « فصولاب ال كاردإلاب قيرطلا ىنعم فرعتل ةدش ةوقو مزعلا ةمه ىدلو
 ام لك نإف ؛ كالوم نع كبجحي ام لك ضفرأ لب ٠ كبجحي ًاباجح ناك هيف تفقو

 ثروت ضارغألا : ىنعي « لطاب زيزعلا هباتكو ةباحصلاو هلوسرو هللا نود

 هل سيل امم هريغو بطحلاك لاعتسثالا عيرس لك نم رانلا هب مرضت ام : كمارض )١(

 . (580) ص « (( مجعملا )) . همارض : هتدحاو . رمج

 )١( ةميقلا وذ ئشلا : هانعمو * كتسيفن ” طوطخملا ىف .

 « )5١( ب « ةاقاسملا : ىف ملسمو - (575) ثيدح «ء )٠0:( ب « ناميإلا : ىف ىراخبلا )0

 ثيدح )١1599( .



 7١م ةئيضملا ةرهوجلا

 رس ىف امب لمعتو « اهانعم انعمتم تفقوو « ءافلا ىف تقرغتسا نإ ضارعألا

 فلألا رس تققح ناو فلألا نم ميملاف « ميم كيتأتو « م ل فلألا كل عبن اهاوجن

 ىلوملا اهب مسقا كيفكت ىهو ءابو ءات مث « ميم ميم نم كيتأت مث « ميم فلألاو

 كيلع هللاب ىدلو اي لاعتو نيفاصولا مالك نم اذه اي ىنع حنت « ميظعلا

 حقفلا تاذاذل كسفن نمرحت الو قبست 7 نأ لبق قبساو « كتيلكبو كبلقب

 كيلعف هب كرمأ ام فئاظوب تمق اذإف « كرمأ رهاظ ةقرفت عمج ال كرارسأ ىف

 . اهعبتي امو ““ قد أم ىردت ّق““ ةدئافب اذه اي

 نع تمصلا مزلا مث « كبلق ىلإ كبلاق نم درجتو « ةلاطبلا نم ىدلو اي كعد

 ىدلو اي كدعست ةرمث كل لصحي ىتمف « لقنلاو لدجلا نم كل ةدئاف ال امب لاغتشالا

 كايا مش كايإو « اهيف امو ايندلا نم ريخ بولقلا لمع نم ةرذل : مهضعب لاق دقف ؛

 نوكت « ةبرشلا لبق ةيمح ىمتحا لب « لاوقألا فرخزو نالطب ىف كنامز عيضت

 قيرطلا كلسم تكلسو كلذك تنك اذإف ركس هيفو وحص هيف ًابارش برشاو « ًانطاب

 وأ كريغ نع تربخ نإف « قيرطلا ىهاود نع كل فشكو ٠ فيرشلا ملعلا اذه ىلإ

 ام اهايحأ ام اهلتقأ ام اهرمأ ام اهاهبأ ام اهانسأ ام اهالحأ ام .. هآ .. هآ . ةقيرطلا

 اهلتقأ ام اهدبكأ ام اهبعصأ ام اهدجأ ام اهادهأ ام اهدقأ ام اهدحأ ام اهدشأ ام اهلجأ

 ام اهدراوم مظعأ ام اهدراو بجعأ امو اهدئاصم رثكأ ام اهبرغأ ام اهبجعأ ام

 ءادر لجأ امو « اهقمغ قمغأ ام « اهقمع قمعأ ام « اهططش ىوقأ ام اهطش طشأ

 اهيف « رمس اهيف « ماقسأ اهيف « مالآ اهيف ء ددع اهيف . ددم اهيف « رسأ اهيف اهسمش

 )١( طوطخملا نم ةطقاس ““ نأ ”” ةملك ٠ مالكلا قايس هيضتقي امل ؛ ققحملا نم اهتابثأو .

 انيضلا ةرهوجلا

 بعت اهيف « رهن
 . اهيف كلح اهيف

 جوأ اهيف عاطق

 . ممه أهيف « مما

 يف « كلأسم اهيف

  اهيف برقلا نم

 .اي كلساف

 بلق نم سيبعتلا

 | طوفرع مهفلا

 .ةحامسب زوهنلا

 ؛ ءاهبنلا لهزت «

 | ىّشخَي اَمنِإ رف
 مح « تيبصتلاو

 /2 مهمالك ةكرب

 و ىلتخيو درفني

 دلقلا روضحو ؛

 اي نيب فقت كنإف
 ءعكرو تنسحأف

 دخو ةيدوبعلاب

 مس )١8( ةيآ )١(

 )١94(: ةيآ )١(



 939 حدد + ةئيضملا ةرهوجلا

 كلف اهيف « دئاكم اهيف « دئاصم اهيف « رباغم اهيف « بصن اهيف « بعت اهيف « رهن

 اهيف حافص اهيف حافك اهيف حامر اهيف لسغ اهيف لسا اهيف للع اهيف كلح اهيف

 اهيف « ىعافأ اهيف « تاغدال اهيف « براقع اهيف ٠ تايح اهيف « عاجوأ اهيف عاطق

 , كلاهم اهيف ماتق اهيف « مارض اهيف « عوفنم اهيف « عوج اهيف «٠ ممه اهيف « مما

 ءاملا اهيف « فيفعت اهيف « فيشقت اهيف « بئاجع اهيف « بئارغ اهيف « كلاسم اهيف

 . مكحلا نم بئارغ اهيف برقلا نم

 لهأل ردابو « ردان سيبنع جراخ سيقنف « ئدابم ىدايأ كلسم ىدلو اي كلساف

 طوبغي « بوبنألا بوكرك هبكركو ,« فوسنعلا هتمض دق نامشهش بلق نم سيبعتلا

 جومع « زومرلا جومأ « ةقاسبلا ىربهش ةقادحلا ىنامربق تقولا طوفرع مهفلا

 ىدايأ اهب هل الو ىدايألا سيق طغل نم تسيل قمربلا ةيناق درف قفأ ةحامسب زوهنلا

 : ىلاعت هللا لاق « ميعنت نيع ةطقنو ميجو ميمو اي ءابهورلا ةينابهش ءاهبنلا لهزت «

 نيبتلاو وحصلا وحملا مهل نيذللاو " © ٌءاَمَلعلا هِداَيِع نم هللا ىشخَي اَمَنِإ )ف
 مكاياو انقزرو « مهسافنا العب مكاياو انقحلاو مهئاقبب دوجولا هللا ىمح « تيبصتلاو

 اكنتحم ًائيضم ىنعم قزر نمو مهفي ال ام هيفو « مهفي ام هيف نإف « مهمالك ةكرب

 نأ هب ىدلو ىصوأ ىذلاف تعمس الإ "7 6 َنيِنِمْؤُملا ْلَوأ انو َكيَلِإ تبث َكَتاَحبس
 راذتعإلاو لغشلاو راصتخإلا مدق ىلع امايق موقيو « ىلتجيو لغتشيو ىلتخيو درفني

 ؛ اهعضو ىلع ةبيط ةالص لصف تيلص اذإف هيدي نيب بدألاو بلقلا روضحو ؛

 تفقوو « اهعوفنمو اهعورشم ىلع ضئارفلا تيدأ اذإف ميظع ىدي نيب فقت كنإف

 تفرتعاو توندو ترضحو « تننأم طاف تدجسو تلمجأف تعكرو تنسحأف

 تفخو ىلاعت هللا ىلإ ترذتعاو تلصنتو « كيلامملا عوضخ تعضخو ةيدوبعلاب

 )١( رطاف ةروس 458) ةيآ .

 )١( ةيآ ! 4١74فارعألا ةروس .



 ا ةئيضملا ةرهوجلا

 ٠ ديجملا ديمحلا ىلإ كتصق تعفرو ديبعلا لذب تيدانو ؛ تعكرو تدجسو تعشخو

 جوتت كتالص نم تعجرو ناسحإلا علخ كيلع علخ كبلاقو كرسو كبلقب تلبقأو

 ىلإ ةرشعب فرحلا نارقلا دئاوف تانسحب تحشوو « ماركإلا فحتو ماعنإلا ناجيتب

 هللا لاق دهف ةالصلا امأ ىلاعت هللا الإ هملعي ال ام ىلإ فلأ فلأ ىلإ فلأ ىلإ ةئام

 نيذلا 0.) نوُفراَولا مه كبتوأ م) َنوُظِفاَحُي مهتالص ىلع مُه نيذلاو ر ىلاعت
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو ( 6 َنوُدِلاَخ اًهيِف مه سوتدرفلا َنوُفِرَي
 رفاظأ نمو « همشايخ نم هاياطخ جرخت : هئوضو نسحأ نم قح ىف ملسو

 ضعب انرسفو هتابجاو ناب دق « ءارضخ ةبق ىلع دعقي مث هنانب فارطأ نمو هيمدق

 . هتاقبط

 ىلع مارح نيعأ ةثالث )) ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق دقف ندبلا ناكرأ امأو

 تكب نيعو « هللا ةعاط ىف ترهس نيعو « هللا مراحم نع تضغ نيع « رانلا

 مهراّصبأ نِم اوُضْعَي َنيِنِمْوُملِل لق رف : ىلاعت هللا لاق دقو (' ( هللا ةيشخ نم
 تانيؤمِلل لقو (..) نوُعنصَي اَمب ”ريبخ هللا نإ مُهَل ىكزأ َكِلَذ مهِجوُرُف اوظَفحَيَو
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو « ةيآلا .... 4 نهراصبأ نم نضّضعَي
 . (9 (« ةلفغلا دلويو ىوهلا رذبي هنإف رظنلاو مكايا ر)

 لك ىلجتي ىلاعت هللا نإف مالعلا كلملا ىدي نيب مق ليللا نج اذإ اذه ايف

 ةجاح بلاط نم له « هيلع بوتأف بئات نم له ) : لوقيف « رخآلا ليللا ثلث ةليل

 نويعلا تمان اذإف () (/ اهنم هليقاو هنع اهليزاف ةرثع ليقتسم نم له « هل اهيضقأف

 )١( ةيآ )9-١١[ نونمؤملا ةروس .

 يضفلا ةرفوجلا

 لأ ىحلا ىلجتو
 تاكربلا كيلع

 . تابيغملا
 و ظفحاف

 هو تركذ امنإف

 ملسو هيلع هللا

 ىلع لكوتلا :

 رمو « هللا ءالب

 اميإلا لمكتسا

 دو هناسل نم

 وُحِلصْأَف ”ةوخإ
 ١ اذه ايف

 ,كرتو لحارملا

 امصت تنأف ىليل

 ا نيضرعملاو

 هوطخملا ىف )١(
 هوطخملا ىف (1)

 جيرخت قبس (؟)

 جيرخت قبس (4)

 ثيدحلا ىف (5)
 ال نم : لاق

 :ىف ىراخبلا

 نس )٠١( ةيآ (5)



 088 م ةشفلا ةرقففلا

 لزنت كالوم ىلإ لهتباو « كبر ىدي نيب مقو « كبلق رضحأف « مويقلا ىحلا ىلجتو

 نع كل فشكيو تالكشملا كل حضويو « تاداعسلاب كلمشيو « تاكربلا كيلع

 . تابيغملا

 ؛ دعستو ىجنتو حلصتو « دشرتو حلفت ىنم لبقاو ٠ ىحصنو ىتيصو ظفحاف

 ىلص هللا لوسر () َنِإف ؛ ىتوخإ نينمؤملا ىلع ىتقفش نم ىتيصو تركذ امنإف
 لاصخ سمخ هيف نوكي ىتح هللاب ناميإلا دبع لمكي ال ر) : () لوقي ملسو هيلع هللا

 ىلع ربصلاو « هللا ءاضقب ىضرلاو « هللا رمأل ضيوفتلاو « هللا ىلع لكوتلا :
 دقف هلل عنمو « هلل حنمو هلل ىطعأو هلل ضغبأو هلل بحأ نمو « هللا ءالب

 نوملسملا ملس نم ملسملا )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو () ( ناميإلا لمكتسا

 َنوُنِمْؤُملا اَمَنِإ رإ (9 / هقئاوب هراج نمأ نم نمؤملاو ) (0 ( هديو هناسل نم
 . ةيآلا .. " 4 مكيوخأ َنيَب اوُحِلصَأَف ةوخإ

 اوعطقو ةاجنلا نفس اوبكر « مئان نيكسم اي تنأو مئانغلاب موقلا زاف اذه ايف
 ريخ نم ائيش ربخت ناك نإف « دعاصملا ومس ىف لزانملا ولع اوكرتو لحارملا

 : اهيلع ركنملاو اهلاؤسو اهماولو اهلازع عم تنك ناو « انيلإ لصت تنأف ىليل
 اهيلح نع كل رفست وأ اهلامب كفحتت وأ « اهلامجب كل زربت نيأ نم اهل نيضرعملاو

 )١( باوصلا وه تبثملاو لاق '”* طوطخملا ىف .

 )١( ققحملا نم اهفذحو “ نمؤملا ” ةملك ؟ لوقي ” دعب طوطخملا ىف .

 هجيرخت قبس (؟) ٠

 ) )4هجيرخت قبس .

 )6( نمؤي ال هللاو « نمؤي ال هللاو)) : ثيدحلا ىف ٠ ؟ هللا لوسر اي نم : ليق ! نمؤي ال هللاو

 هقئاوب هراج نمأي ال نم : لاق (( .
 ب«بدألا:ىف ىراخبلا )١3(«حديث )50١١5( ب« ناميإلا:ىف ملسمو- )١8( «١ ثيدح )5:(.

 )5( ةيآ ) 1٠١تارجحلا ةروس .



 #17 ب ةيضملا ةرشفللا

 وأ «٠ اهمادم بارش نم كيقست وأ « جهبتو كل ىلحتت وأ جربتتو اهبابلجو اهللحو

 ىه « اهلازع لزع لبقت نمأت وأ « اهدهع نئاخ اي كل نمتأت وأ اهلالج نسح كيرت

 عجري الو « اهركنم مالك عمسي الو « اهلدع لدع لبقي ملو اهيف كتهت نمل رهظت

 مل اهلانيو اهاوس بحي وأ اهريغ محقي نمب ىضرت ال ىليل نإف اهنع هدري نم ىلإ

 هيبش ملاعملا ىف ًادحا ىري وأ  اهاوس هنطاب ىف جلتخي وأ « اهاضر الإ بلطي

 ارومخم « هدوب ًانونجم « هبح ىف ًاقداص هبلط ىف دحوأ ىليل بحم نكي لب اهلكش

 هقرأ ىف ناقرغ هقرحب نافهل «٠ هرهظنب نالهذ « هدروب ناهلو هبرقب نالمث « هبرشب

 دقع هبحل هبح نوكي لب « لازعلا مالك لبقي الو . موللا ىلإ عجري اال « هدصق

 هرهاظو « هبرب نآلم هنطاب هبلق ءاديوس ىف لخاد هبل ميمص ىف دوقعم حيحص

 اولحي نأ ىلع (') نيلقثلا ىف نم لكو ناجلاو سنألا تعمتجا ول ٠ ناميإلاب نكسم
 نع لداع هبوبحم هآر اذإف اوعاطتسا الو هلح ىلع اوردق الو اوعاطتسا امف ةديقع

 ضقنملاو مربملا كفملا دعقملا فلتملاو دفصملاو ىفانلا ()7 حشاكلاو )7 ىشاولا

 لح نودوي نيذلا ىداعلا ليلخلاو « ىتح جزامملا ىعيبطلا ناطيشلاو . ىئاوهلا

 حشاكلا هيلإ بذجنا « دايدزإلاو ةلزنملا هل لعجو داعسإلاب بيثي اذإف « هتديق

 دوعي لازعلاو رسكني ىوهلاو « دعبي ناطيشلاو « دمخت سفنلاو « دناعملاو ىشاولاو

 . دساحيو ىراميو دعاسي دوعي لخلاو « دصاقملا ىلع ًادعاسم

 باطخلا ةرثكو لاوقألا فرخزو لاحملا بابرأ مالك نم لاطب اي ىنعدف
 لزنملا بلطي ٠ دكو دج ةرفاسم ةدمع نمل الإ علطت الو « ناوفهلاو ناسللا ةقلقلو

 )١( روهشملا وه تبثملاو *“ نالقثلا ” طوطخملا ىف .

  (2ص ؛ (( مجعملا )) . باذكلا مامنلا : ىشاولا )31001( .

 )"'( ص « (( مجعملا )) . ضغبملا ودعلا : حشاكلا )575( .

 يضملا ةرهوجلا

 ملا ىلع ثحيو

 دقو « لاجآو

 مو تادهاجملا

 ايفألا ةنعاطمو

 .مومسلا بارش
 ربصلاو ىونلاو

 باذاو « ًالاطبأ

 !ااجرلا لاوحأ

 د نيعيس دباع

 ههتوفيو هتوفيو

 ار هيلإ انإو هلل

 الو « لدب الو

 .اي نكل ءاملعلا

 : ءايلوألا نعو

 !وءاعجن الو

 1 ابعضم الو

 رفق الو « ارحب

 الو ءاعاتم

 الو « قيرط



 ا بسسس ةثيضملا ةرهوجلا

 روهدو ماوعأو قيرطلا ىف نيتنس ةدم ناكملاو بابلا دصقيو « ليقملا ىلع ثحيو

 نم قرو لالخلاك داع ىتح قيزمتلا هتقدو قيرطلا هنم تلخا دقو « لاجأو

 « ناعجشلا لزانم ةبراقمو لاطبألاو بورحلا ةاقالمو لاجرلا ةحفاكمو تادهاجملا

 عيرجتو « مومهلا ةيساقمو ؛٠ ىونلاو بورحلاو ىوجلا ةدهاجمو لايفألا ةنعاطمو

 رقفلاو ةقافلاو دعبلاو ءارعلاو عوجلاو شطعلاو فلتلاو دجولاو دجلاو مومسلا بارش

 تفلتاو الاجر تدابا قيرط ىف ىعسلاو « ىوجلاو رمجلا ىلع ربصلاو ىونلاو ١

 نأ ىدلو لك فرعا « ًادابكأ تتتفو « ًادالجأ تنفأو « ًاداسجأ تباذاو « ًالاطبأ

 ةدابع نم ريخ هشارف ىف ملاعلا مون ركنت ال هللاب نيلصاولا لاجرلا لاوحأ
 مايص ال نم موص نم لضفأ مهلكأ « ىلاعت هللاب ءاملع مهنأل ؛ ةنس نيعبس دباع

 رسحتيو ةرخآلاو ايندلا ىف عطقنيو ربحتيو رسخي الأ « ميلستلا الإ لقاعلل امف هل

 انإ ٠ نؤزهتسملا باخو « نوقدصملا حلفأ دق « نوقدصملا مهقافر مهتوفيو هتوفيو

 . نوعجار هيلإ انإو هلل

 «٠ لسرم ىبن الو « برقم كلم هيلع علطي ال هللا صاوخ رس : مهضعب لاق

 ضعب نع وه امنإ « ىنع وه ال مهضعب لوق اذه « ىلو الو قيدص الو « لدب الو

 ءاحلصلا نعو ءاغلبلا نعو « ءاملعلا نع مهرس بسجتحا ىبيبح اي نكل ءاملعلا
 ًاعجتم الو « اكلهم الو « ًاشطعم الو « دالو هكلس ىتح ادفدف الخ ام ءايلوألا نعو

 برعلا ىح نم ًايح الو « ًاقيرف الو ًاناكم الو ء قيرطلا ىف داو الو « ًاعجن الو

 الوءًارب الو .ًأططش الو ءًاطش الو ء ًابعم الو ء ًابعتم الو ء ابعضم الو

 الو « ًاعاقب الو , ًاردم الو « أرجح الو « قيرطلا ىف ًارفقم الو « ًارفق الو « ًارحب
 تايح الو« ًاشحو الو . ًاعابض الو . ًاعابس الو . ًاعامس الو ء ًاعاتم ظ

 () اربزه الو ء ىعفأ الو.عفاول الو « غداول الو « براقع الو « قيرط

 )١( ص « (( مجعملا )) . ًادسأ : اربزه )143( .



 084 سس يشمل لا

 هيف عطقنت اعلطم الو « ًالوه الو لوهم الو فوخم الو . ) ناليغ ىداوالو
 الو « ًالبج الو « ًارفقم الو « ًاشطعم الو داسجألا هيف ىنضت ًاعضوم الو « دابكألا

 الو « ىدابم الو « انشخ الو ًاسباي الو © احلام الو « ًارمالو  ًاربص الو « ًالجر

 الو « ةفاسم الو اديعب ايداو الو « اناج الو ًاسنا الو « ًاراهن الو ًاليل الو « ًانيابم

 نطابلا نطبو « قيرطلا ىف ىئانو « ابعت الو « ًابعتم الو « ًاماخن الو « ًالكشم

 حورلاو بلقلا ةدباكم هدباكو « نيعلا ىأر هآرو هدهاشو هلك كلذ كلسو الإ قيقحتلا

 نارصملاو ةرارملاو دبكلاو ءاعمألاو مسجلاو نيعلاو ندبلاو سأرلاو دسجالو سفناو

 رهاظلاو رظنلاو نطبلاو رهظلاو زرخلاو نيديلاو ردصلاو نيمدقلاو ذخفلاو نطبلاو

 ىرسي رسب هيف امب دسجلاو نيبجاحلاو ةهبجلاو نبتفشلاو ةبغرلاو ناسللاو مفلاو

 اراكيإو أودغو ' ءاسمو احابصواراهنو اليل ىسيو « دمتعيو دهعيو ىرديو ىوطنيو

 نم ًلتماو « محللا نم غرف دق هداوج ليلو راهن ىعسلا نع ءوده الو ليقم ال
 « ىرثلا اهمقسأ دقو ىرسلا اهفش دق هتيطم مادق بلاط وهو « ممهلاو ةعاجشلا

 هدنفي ال « ًايعس هممهو فيس ًاززل هداوجو ًايرج اودعت تدغ اهتحتح املك لفرت ىهو

 ىف 97 انقلا تانعط الو « مراوصلا تابرض هدرت الو . كلهم لوهي الو دنفم

 دسصصق ليحتسم الو « ىنج درام ناطيش الو « ىسنإ ىوغ ناطيش هلشفي الو مئارخلا

 العلل هبلط نع هعطاقل فيسلاب مزاع كل دنع مزاح وه نإف مزاحملا نم كفي نأ

 ىلع ناك نم لك هنم برهي مالكب ملكتيو , توصب زفزيو « مجامجلا كفيو « ممص

 هبلق ىف هنم دج هقحل نم هدناعو هدر دصق نم ةمزالمو « مزاع لاتقلاو برحلا

 شيجب رصنتساو « عماللا ردبلا ببقلا هيلع بلجو « عطاسلا رونلا دنهف ء هبرضف

 روص ىف مهل نولتتف « ةالصلا ىف سانلل رهظت ىتلا نيطايش : برعلا معز ىف ىه : ناليغ )١(

 . (45ا) ص « (( مجعملا )) . مهكلهتو مهللضت ىأ « مهلوغتو ىتش

 بضفلا ةرموجلا

 مو « مالعألاك

 وصخ تعجرف

 دوملا فاخيالو

 هلا ءانثا ىف الإ
 م قشعأ ناكو

 رحلا ىف ناكو

 ىف دربلا مارغ

 ةرحلا ةوق ىف

 هن امم ءاطغلاب

 ازريخ بيضق

 دسسأ اهتمه نع

 ؛ تدعقف

 هلك رهدلا لب

 ابلاو ىردلاو

 هدخ تعضوو

 تم الا ىوطنت

 رتو « اهملاعمب

 ,رلاو ءافصلاو
 : ةحار ةحاسب

 وطخملا ىف )١(

 ( مجعملا )
 هج:بانطألا )3(



 ةئيضملا ةرموجلا م١

 هموصخ ىلع رصتناف « مالعلا كلملاو رهازلا رونلا ةكرب بلطو  مالعألاك
 بغريف بلطيو ددشيو دشيو دهتجيو دجي راصف ةموصخم هموصخ تعجرف

 اقيوس الو اداز الو ًاقيلع لكأي هداوج ناكامو بهريالو هبلط ىف توملا فاخيالو

 افؤر ًافطع هيلع فطعو « ًافطل هفطال . دهيو دكي هآر امل قيرطلا ءانثا ىف لإ

 « ظيغ تقولا كلذ رقتست مل ذا اهقحليو (') ظيقلا ىف اهرفس هتيطمل ام قشعأ ناكو

 ىكتشتو « بونجلا ميسن اهجهو ةدش نم قشنتست رورحلاب ىدفتت رورحلا ىف ناكو

 اهريسل اهدرب ىدهي نأ رمألا كلذ ىف ىلاعت هللا ىلإ لسوتتو رحلا ىف دربلا مارغ

 اهعماسم تلقثو اهمامز اهيلع تيوطو اهتفلف «ء درب اهل عجري فيكف رحلا ةوق ىف

 وأ ناب دوع اهنأك تناك « ىوهلاو دربلا ةدش نم رحلا ىف اوكشت امم ءاطغلاب

 زجعي ام ةمزعلاو ةوقلاو ةمهلا نم اهلو « ناد رتو وأ لاب نش وأ نازريخ بيضق

 . ةادعو ميلقاو داو لك ناعجشو ةالفلا دسأ اهتمه نع

 « ىحضت الو مانت الو أدهت الو ىوعرت ال ةرباثم امايأو ةرئاس نينس تدعقف

 ("7 بانطألاو مايخلاو ءابخلاو بابقلا ىلإ اهءاج ثيح ىلإ ءاوس اهل هلك رهدلا لب

 « ىكشت تلاظتو « ىكبت تخانأ مهبابو مهبابق ترظن املف « بابلاو ىردلاو

 الو « كرحتت الو ىعتال اهنأك تحرطناو بابحألا ضرأ ىرث ىلع اهدخ تعضوو

 اهضهنف ٠ ةرهاب ةلطاه ةلماه « ةيعاد ةيكاب ةفئاخ ةعشاخ ةعرضتم الا ىوطنت

 ءالولا قيرط ىف ىوقلاو ةوقلا كلت تبهذ : تلاقف « اهماطح تكرتو « اهملاعمب
 لزن نمو ميرك بابب ىنإف ىنع كيلإ ىنم ديرت امف : تلاق ٠ ىضرلاو ءافصلاو

 ةمداخو ةليزنو ةفيض اناو « مامزلاو ةمرحلا مهيلع هل ميركلا لزنم ةحار ةحاسب

 )١( رحلا ةدش : هانعمو « ققحملا نم تبثملاو ةمجعملاو داضلاب “ ضيقلا ” طوطخملا ىف .

 )) مجعملا (( ٠ ص )555( .
 )١( .(؟15) ص «(( مجعملا ))ظ.امهوحنو قدارسلاو ءابخلا هب دشي لبحوهو:بنطلا عمج:بانطألا



 0 مس ةيضفلا ةرموجلا

 مكاياطم اوعدا ؛ لاق نم لوق تعمسامأ ةيدوبعلا قحو ىرقلاو لوزنلا قح ىلو

 نحن ناكلم ناك : تلاق « ىنيوأو ىنيعد : اهل تلق « مكئراب باب ىلإ مكلمحت اهناف

 ريغ نم ىطعيو « نيبلاطلا لاؤسلل داصقلل ءاطعلا لزجيو لاونلا لذبي ميركب انعمس

 عنمي الو هبرق بلط نم درطي الو « هدصق نم بيخي ال « نيبغارلا نيدصاقلل لئس

 « راوطأ سانلاو « هدصقي دصقم دحأ لكلو « لثئس ريغ نم ىطعيو « هدشرتسا نم

 نودصقي سانو ءامركلا مركأ وه سانلا بر دصقن انلقف « ءاماركلا نودصقي موق

 نينمؤمللو هلوسرلو اعيمج هلل ةزعلا نإف ؛ زع هزعب زتعا نم انبر دصقن انلقف هاجلا

 حيرتست اهدجو تطحف . دصقملا ناكملاب تلصح ىتح بصنلاو بعتلاب تسح امف

 ىحيرتسا : لوقي الئاق اهنطاب ىف تعمس امل ىتش لوصفل اهتحارف دقل ىحيرتسا
 ةحارلاو فطللا ىلإ ىهتنملاو « تيهتنا تباطف تقرو تقذ تبعتو تينع دقل

 شعني لعل للدتلاو ةفارتلاو حاسفنإلاو ةقارشالاو حارشألاو برشلاو لكألاو مونلاو

 وأ ٠ توميف قرتحي « ىلاعت هللاب ذايعلاو اليل قيزمتلاو قيرطلا ملا قارتحا نم
 ىتبحم الولو اوحارتسا اوهتنا اذا مهعيمج مهنإف ؛ قيرطلا لهأل ًافلاخم نوكيف فلتي

 . مالسلاو عقي نم ليبس اذهو « ىدلو تحصن ام

 « هنع ىلاعت هللا ىضر همالك نمو )'

 ىف دجوف هرغث نم قتف هلظي لجس ةباحس ناكف « هلظي لظ باتك درو: لاق

 لكشلاو ًاريثأ اكسم طقنلاو اربنع فرحألاو أربع طخلاو أرمق سرطلاو أررد هترغ

 رودبو « سمش ةوشنو رون ةحتفو « روصحم ريغ ارحب بطقللو « ارضخأ ادرمز

 بئارغ هيف « دادمإلا هب لصحي هدلدم « ةضف هفحص « بهذ هفرحأ بجع همالك

 رابخأ « دومثو داع موق لثم ةيلاخ ممأو ةيضام نروق راثآ نع أبنتو « رابخأ نم

 زيضفلا ةرهوجلا

 تم راثأو « ةنيب

 دئاقو نيلسرملا

 وبيجي ملف ماع

 جي ملو هوصعف

 , فقوف « اهيلع

 هاو ىمألا ىبنلا

 ؛ نايغطلا ىلع

 3 كلذكو

 ىنب اهيلع مسا

 ناف « هباحصاو

 ىسوم هللا ملك

 ملسو هيلع هللا

 رم ىتأي لوسرب

 هللا هثعتبا املف

 لاو قيرطلاب هل

 هرصنو ؛ هدحو

 و ؛ لخن ديرج

 كرشملاو رافكلا

 زيترم لثم مهو

 | رثأ هل بلصلا

 رجت : اورسج )١(
 طوطخملا ىف (؟)
 دلو : لييصفلا (؟)



 آم بسس ةئيضفلا ةرفففلا

 ديس نأ وهو هئايعا قلعم نومضم نم هئافخا نم ةلآ ىفاصو ةنيبتم راثأو « ةنيب
 نيسمخ الإ ةنس فلأ هموق حون رذنأ امل هنأ ربخأ نيلجحملا رغلا دئاقو نيلسرملا

 : مالسلاو مهكالهل هيلع (') اورسجو مالكلا نوظلغي اوناك مهن :أ الإ اوبيجي ملف اماع

 لمحو « لمحف ةنيفس لمعي نأ ىلاعت هللا هرمأف مهيلع اعدف هوبيجي ملو هوصعف

 مسا اهيلع بتكا حون اي هيلإ هللا ىحوأف ىلاعت هللا نذاب رجت ملو فقوف « اهيلع

 ءاملا فط مث « ءايبنألا ديس ةكربو مهتكربب ترجف « بتكف هباحصاو ىمألا ىبنلا

 . اوناب ال وأ اوناك ام مهنأك مهقرفف « نايغطلا ىلع

 حلاصاي : هيلع ىدون ىتح صلخي ملف ةحيصلا بحاص حلاص موق كلذكو

 هللا دبع نب دمحم ةملظلا ىلجمو ةمغلا ' فشاكو ةمالا ىنب اهيلع مسا

 املف ىنب لك كلذكو 7 ليصفلا اهنم خرخو « ةقانلا تخرخو تفشناف « هباحصاو

 ىلص ىبنلاب ىلع مسقاف ةجاح ىدنع كل ناك اذا ىسوم اي : هل لاق ىسوم هللا ملك

 رشبم ىنا : لاق « ىسيع ءاج املف « كلذ ناكف هباحصاو ىمالا ملسو هيلع هللا

  اروربم ههاجبو ًارورسم هلاحب مدآ ناكو « دمحا همسا ىدعب نم ىتأي لوسرب |

 اودعقو « ةيغاطلا شيرق تجض برغلاو قرشلا ىلإ قئالخلا ىلإ هللا هثعتبا املف

 بازحألا مزهو « هدبع هللا رصنف ًاقرف هيلع اوقرتفاو هودناعو ككسلاو قيرطلاب هل
 هفويس مظعمو ناسرف وأ سرف هعم ناكو « نيموسملا ةكئالملاب هرصنو « هدحو

 هتدسح راونألاب ءاج امل راتخملا نإ مث هللا هرصنف « ليلق ىسقو ؛ لخن ديرج

 « ءاملع مهنم هءاجف دوهيلا امأف « نوعمجأ ىراصنلاو دوهيلاو نوكرشملاو رافكلا

 دلوف « بلصلا دلو نم ريخ بلقلا دلوف « ءايبنألا اونب هل سبلت « نيترم لثم مهو
 ىلص لاق رسلا نم نطابلا ثرإ هل بلقلا دلوو ثاريملا نم رهاظلا رثأ هل بلصلا ١

 1 طولخملا 0



 14 ةئيضفلا ةرهوجلا

 لاقو 9 ( هللا ىلإ قلخلا ةاعد ىلاعت هللا ىلإ قلخلا لضفا )) ملسو هيلع هللا
 نوببحيو هقلخل ىلاعت هللا نوببحي نيذلا هللا دابع صاوخ )) ملسو هيلع هللا ىلص
 ارمأ ضرألا لهأب لعفي نا هللا دارأ اذإ ) ( اقح لاطبألا مه كئلوا هللا ىلإ قلخلا

 بلقلا نيلي مهبو « ىصاعملا رازوأ أفطت هبو ثيغلا لزني مهبو « ءالبلا عفري مهيف

 : لوقي مهضعب نأل ؛ ىساقلا

 ًابطر هنصغ ىَهزأ ًادوع اوُسملنإو 2 ًابجع مهب تهات لالطألا اوذرو اذإ
 ابشع ٌميهْيطو نم ًءامصلا تبنألا ةرسخص رهظ ىلع اموي اوئطو نإو
 ًابذع مهقير نم رحبلا ٌءام حبصألا ًابراوش جاجألا ٌرحبلا اودرو نإو

 ةقيقحلاو ةرهاظلا ةعيرشلا نيعبتم ًانطاب مهتجحو ارهاظ قلخلا ةجحم مهف
 ؛ اهاكز نم ريخ وهف اهيكزي نأ اهاوسو سفنلا قلخ نم لأسن « ةرهازلا ةرهاطلا
 . مهبملا مهل حضوي هديبع ىلع هماعناو هدوجو همرك نم هنأل اهالومو اهديس هنأل

 نم هيتؤي هللا لضف كلذو « هثمو هنم ًالضفو ةمحرو مهب أفطل مجعملا مهفرعي نأو

 مهل ىمحيو « مهيمحيف هدابع ىلع راغي هللا نإف ؛ ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي

 دقو « اعد الو رس نطاب جالتخا الو لتس ريغ نم ةزعلاب مهقح مهل ذخأيو « مهنمو
 ليلخ ًالثم ءارعشلا ضعب برضف « ةبحملا طورش ضعب ةفص ىف مهضعب ركذ
 : لاقف « هريغ بحصي د هأرف « هبحصي هل ناك قيدص

 نويعلا رسظن نم كائبخا نيأف ىنيعب ىرظن نم كيلع راغأ
 ىنوفجالإأضتال كتيلف اًهأضطت نأ ضرأ لك ٌدسحاو
 صاوخلا ىلع ىقبأ اذإف ةديدع هجوا وه امنإ رتستلاف « ةيقيقحلا ةبحملا ةفص هذهو

 رتستلا عم راتتسالا ناك اذإف « نيولتلا عطقب بهذي ىذلا رهاظلا راتتسالا عضوم

 ةئيضملا ةرموجلا

 ٠ كلذف « ىفيطللا

 ب لاق دقو راهقلا

 ىرهد نع ثرت
 مابألا لأس ولف

 امل رتستلاف

 لماعلا الإ اهملعي

 ٍفوتلا رس ىطعا

 + هسفن ظوظح

 لا الو تاماركلا

 ةثكو « ةينادرفلا

 ىف دوعيف « ايناف
 لاو هظفح ىلوتي

 ؛ هتجهمو هتينو

 ذ الإ ةسمخ الو
 معألا نإف

 نوع رصق هتين

 ديلستلاو كاردإلا

 الو ةدساحم الو

 اكم الو ةعداخم

 هذ الو « ةلقاصم

 روس (17) ةيأ )١(
 | ىه : ةقلامم )١(



 لا لا ا ل

 امم سب يي سسبل#

 178م بج سس صصص ةئيضملا ةرهوجلا

 دحاولا هللا مهقزريو « عمجلا عيمج ىف مهنادجو نودجي ناكم كلذف « ىفيطللا

 : رهاظلا رتستلا يف مهضعب لاق دقو راهقلا

 يناري سيلو ىرهد ىرت ىنيعف هيحاسنج لظب ىرهد نع ثرت

 ىناكم نفرع ام ىناكم نيأو تّرَدامف ىمسا ام مايألا لأس ولف

 ال ةريصبلا رح نيع ةياغو « ماركإو زعو ماعنإو هللا نم فطل رتستلاف

 نم كلذ دهش « نوفراعلا الإ اهكردي ال ةقيقحلا نيع دح ةياغو « نولماعلا الإ اهملعي

 تمختاو « اهلئابح هتريصب نيع نع عشقنا « اهلامجو قيقحتلاو قيفوتلا رس ىطعا

 الو تاريخلاب الو اهلابحب الو ايندلاب كسمتي ملو « اهليختو اهلايخ هسفن ظوظح

 راد لخدأ نم نأل ؛ ىناسفنلا ماظنلا الو مالكلا الو تازجعملا الو تاماركلا

 انامز ىقبي ٍذئنيحف « وه الب وه ىقبي ةمظعلاو لالجلا نع هل فشكو « ةينادرفلا
 ىلاعت هللا نأل ؛ باغ وأ رضح ءاوس « هتياعرو هئالكو هلل ظفح ىف دوعيف « ًايناف

 هبلق ىلوتم « دبعلل ههج لك ىلوتم هللا نوكيف « نيملاعلا ىلوتي هللاو هظفح ىلوتي

 مُهْعِباَر َوُه الإ َةَثالَف ىوجَت نم ُنوُكَي ام ر : لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ هتجهمو هتينو

 . ")7 © مُهَعَم َوْه الإ َرشكأ الو َكلَذ نم ىَندُأ الو مُهُسِداَس َوه الإ ةسمخ الو
 ترصق نإف « هل هللا نوع ماد دبعلا ةين تماد امو ؛ تاينلاب لامعألا نإف

 مهل نم لإ اهيف ال اهلك ةمألا لعجي ىلاعت هللا نإف ؛ هنع هللا نوع رصق هتين
 ثفت الو ثفر الو ىغب الو ةبيغ الو دسح ال فلسلا نم ناك امك مييلستلاو كاردإلا

 الو ةعطاقم الو ةثفانم الو ةدياكم الو ةدناعم الو ثبع الو تنع الو ةدساحم الو

 الو ةقفانم الو ةبذاكم الو (') ةقلامم الو ةقحامم الو ةارامم الو ةدباكم الو ةعداخم

 فرت الو بجع االو ربك الو بذك الو . سيل امف عوقو الو « ةميمذ الو « ةلقاصم

 . ةلداجملا ةروس ع7! ةيأ )1(

 . (ه0١5) ص٠ )) مجعملا )) . عرضتلاو ددوتلا ىه : ةقلامم )١(



 ) كُإ ِإ يبيح سس ل -- ةئيضفلا ةرهوجلا

 ريدصت الو ردصت الو سلاجملا ىف ظوظح الو حطش الو راختفا الو ,« فانجا الو

 الو صيقنت الو راخفتسا الو ناحتما الو لادج الو لدج الو خأ ىلع لوطاالو

 ايندلاب هاج الو ماوعأل علطت الو قيزب قيزت نم الو « قيرطلا لهأب نظ ءوس

 ردق الو ناعمل لييخت الو ًانالذخ بلط الو اهدوأو اهماطح ىلإ رظن الو اهلهأو

 الو « ةيربلا برل ةدناعم الو ةقلامم الو « ةقرخ بر ىف حدق الو رايتخاب رارسأ

 7 ميهاربإ نع ىكح امك « ملعي ال نا نوكل ملعي ال نم وأ مهفي ال نم ردق صاقتنا
 توسب انأ اذإو ٠« سدقملا تيب لابج ىف انأ امنيب)) : لاق هنع هللا ىضر مهدأ نب

 «٠ نسلا ةريغص ةلفط تدجوف توصلا تيتأف « ىداني وهو نيزح بلق نم نينح
 مهدأ نب اي : تلاقف !؟ عضاوملا هذه ىف هللا فاخي ال نم نيفاخت ام ةينب اي : تلقف

 " ءاه " ىفاكلا وهف " فاك " تلاق . " صعيهك " تأرقف هللا باتك نم ائيش ىل أرقا

 وهف " نيع ' ؛ رودصلا ىفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي " ءاي " ء ىداهلا وهف
 ىعم قداصلاو ملاعلاو ىداهلاو ىفاكلا ناك اذإف ؛ قداصلا وهف ' داص " ملاعلا

 اي رم : تلاقف « اهل اهتيطعأ مهارد ةسمخ تذخأف ٠ بايثلا ةثر اهتيأرف فاخأ نممف

 ائيش قفنن فيكف « ضرألاو ءامسلا هملست مل ًائيش قفنن انيضر ام نحن مهدأ نبا
 مث تيكبف « لغبلا رفاحك رانيدب تمرأف ءامسلا ىلإ اهديب تبرض مث ؛ قوسلا لخد

 . ( اهدجأ ملف « ىنانيع تحسم
 نولأسي امإ ةشقانملا الإ مهيف ام نامزلا اذه لهأ ال ريثك ءاطعلا باحصأو

 مجعملا (7 فورح تاعطقم ىنعم وأ ؛ ءامسألا ىنعم وأ ؛ تافصلا ىنعم نع

 نإف ريسي حولت رظحي نأ ىلخ اذإ نكمتملا فراعلل قيلي وأ « قيلي ال اذهو

 ابحم ادباع ادهاز ناكو ؛ كولملا دالوأ نم (( خلب )) ةروك نم ناك : مهدأ نب ميهاربإ )١(

 ىلع اهلقثأ نازيملا ىف لامعألا لقتأ ) - هنع هللا يضر - همالك نمو . نيحلاصلل

 . (55) ص « ىنارعشلا تاقبطو ؛« ”517/ 17 ءايلوألا ةيلح : ىف ةمجرت هل . (( نادبألا
 )١( ققحملا نم اهريكنتو « فيرعتلاب "“ فورحلا ” طوطخملا ىف .



 948 بسسس ةةفملا ةرففملا دهيم

 ماقم : هلوق امأو « هل قفو اذإ ةلق الو هنع ارجض رمضي تمص الو ًاباوج عمس

 اذإو « تدبعت تركفت اذإو . تركفت سفنلا تدرفنا اذإ : لوقي مهضعب نإف « نايعلا
 رظنلاب تظحلو ةينارونلا نيعلاب ترظنف ىسشنلا ملعلا باحس اهيلع لطه تدبعت
 اهدورو لبق ءايشألا نع تربخأف ةنونسملا ةعيرشلا ىلع 7 تيضمو « بقاثلا

 قحو نيقيلا نيعو نيقيلا ملعف 6 ًاملع اَنُدَل نم ' ُهاَنِمَلَعَو رإ : هلوق ىنعم كلذو
 نم باجح ال ىتح « رارسألل كيلمتلا رس وأ نايعلاب ربخي نيقيلا ةقيقحو نيقيلاو

 اذإ هيلع هللا ركشن هيف نحن ىذلا انفقوو « ماسجلا الو بولقلا الو لامعألا بجح

 ءادعأ رهاظلا نوخا مهارت ىتما ىلع نامز ىتأي ) ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 ضباقلاك هنيد ىلع ضباقلا ًاريقح مهلماعو ًاليلذ مهدباع ىرت رئامضلاو رئارسلا

 ىلص هللا لوسر ةرضح ىف ىلت : لاق ؟ كلذ مل هللا لوسر اي : ليق « رمجلا ىلع

 اَذإ لّض نّم مُكُرضَي ال مُكَسفَنَأ مُكيلع اوُنَمَأ نيذلا اَهُيأَي ل ملسو هيلع هللا
 لاق ؟ ركنملا نع ىهنن الو فورعمب رمأن ال : هللا لوسر اي اولاق () 6 مَتيدَتها

 باجعاو ًاعاطم أحش متيأر اذا نكلو « ركنملا نع وهناو فورعملاب اورمآ ىلب :
 لماع نيعبس رجأك هل مهنم لماعلا ناو « مكسفنأ مكيلعف هيأرب ىأر ىذ لك

 قلعملا قرولاب نونمؤي نيذلا كئلوأ « ( اناوعأ ريخلا ىلع نودجت مكنأل مكنم
 ليقامك بولقلاو « هتافصب درف هتاذب دحاو دوصقملاو قئالخلا سافنأ ددع قيرطلاو

 دوسأ بلقو ١ رهبأ سمشلا نم بلقو رهزي بلقف - ةعبرأ ليقو ةثالث ليقو - نابلق

 ةبحملا هوشح ظوفحملا بلقلا وهف ميلسلا بلقلا امأف « ناطيشلا هبلقي سوكنم

 ناطيشلل سيل هتسارحو هتيانع ميلحلاو « ملحلاو لقعلاو ملعلاو ةفرعملاو ناميإلاو

 )١( ةضمو '* اذكه طوطخملا ىف “ .
 )١( باوصلا وه تبثملاو «“ هانيتآو ” طوطخملا ىف .

 ) )9ةيآأ  4٠١١ةدئاملا ةروس .



 ةئيضفلا ةرهوجلا

 ملاع ىف ىغطأ ىفص اذإ بلقلاو « نارلاو عطاوقلاو عباوتلاو عناوملل الو ليبس هيلع
 هبلقم مع نوكي نأ ةيانعلا ةياغ امأو « هباجح تحت هبحاص نوكي ؛ باجح فطللا
 ةفراعتم لزألا ىف ىهف « حاورألا امأو ؛ هيف اهلك راوطألا نوكتو « هبلق عم ال
 , () ( فلتخا اهنم ركانت امو فلتثا اهنم فراعت ام )) : لاق امك « ةبباحتم ةملكتم

 ىف ةجرسملا ةينابرلا راونألا نأل ناردجلاب بجحنتالاهفطل عم حاورألاو بولقلاو

 كلذ ؛ ضرألا ىف اهئوضو ءامسلا ىف سمشلاك اهراونأ دتمم عالطإلارس نطاب
 : مهضعب لاق امك « بحملا بلق لاصتا

 ىرظن نع تبغ دق نإو ىبلق َكاعر ىبعم كانم ركذلاف يعم تسل تنك نإ

 رظنلا نم ولخي ال بلقلا رطاخو هدقفتو برق نم نهشت نهلاف
 ةلصاوملاو لماكلاو ةعانملاف « بزال نايعلا فشك ناك نا مئاد لاصتالاف

 لك كرت دق صاصتخإلا لهأ نم دحأ لكو « رابجلا برق ةرضح ىف رارسألاب
 ايافخ نم صالخاو ةمالس بلطلا ىف ببسلا ىلإ تاتافتلإلاو بتئارملاو بجحلا

 دهزلاو عرولاو لكوتلا نم لامعألا دئاوف تاعلاطمب قلعت نم ءاقب وأ ىفخلا كرشلا

 دوهشلا وأ روضحلا وأ برقلا وأ بحلا وأ قدصلا وأ صالخإلا وأ نقيتلا وأ نيقيلاو
 وأ ىلجتلا وأ دولا وأ دمحلا وا ركشلا وأ ركسلا وأ وحصلا وأ وحملا وأ دوجولاوأ

 دصق وأ لولم ئشب مهقلعي نوكي ال ىتحو « عمجلا ميم وأ ٠ ىلمتلاو ةدماسملا

 الب مهركذو «٠ فرطت نيع الب مهلكوت امنإف ٠ لوهجم ملع نم ةمارك وأ ٠ لوخدم
 ءام ءافص وفص ةحفص فئاحص فحص ئدابم ىنابم حاولأ ال ٠ فرح الو ةكرح

 ىناعم توبث دمع مث « ةردقلا هايمأ هتلسغ دق مهرس نطاوب راونأ تفدارتف ةايحلا

 تأاتماو « موجرلا بكاوكو ةفرعملا سومش نم تناك راونأ تمدخف رارسأو

 قولخملا لئاضتو ؛ سمغلا سمطف « عماجلل عماجلا رونلا ءاجو « دوجولاب دوجولا
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 (؟174) ثيدح(45) ب « ربلا : يف ملسم- (؟775) ثيدح :(؟) ب « ءايبنألا:ىف ىراخبلا )١(

 قيس للا
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 هكلا ةرموجلا

 | نوكلا امأ

 : لكو رئاط

 لكو رهش لكو

 مذهو « هبرضي

 ادانو 2 اجاجترا

 | نم لك ليكنتو

 أي فيكف
 ام هل دجسأ اذه

 0 اذه ٠ ناجلاو

 ةتنج هنكسأ اذه
 ٍ هقلح رئاد ىف

 ا ركي ملف هبرقو

 ا ًامركو افحتو

 | طبهأ ادحاو

 طقساو « هشامق
 و ضرألا هذه

 [زج اذه
 1 ةو» »كل

 ١ هير مدآ

 اوطخملا ىف )١(
 ا ةملاب اذك )١(

 1 دربلا : ّرقلا اه

 (١ (111) ةيآ (4)



 5 مس ميس يم

 داك هما دييسح ادع

 هد - هام ا يبس . يو بسم يو يووم

 وم سلا

 8 أ  ح ل _ ## -  - --. __  - ةئيغملا ةرسوجلا

 ءاجرأ تألمف تايانعب تافرعم تالصو تالاصتلا تلصو «؛ قيقد لك دعاصتو

 نم دعتراو ؛ جلدنا نم جلدناو « قرتحا نم قرتحاو ؛ تهب نم تهبف « قابطألا

 « فجري لبجلا هنمأام نم فجرو « طلتخا نم طلتخاو . طاش نم طشو « دعترا

 ؛ قلمت نم قزمتو داع نم داعو « دان نم دافو ء داش نم داعو « جرخ نم جرخو

 :« ندل ند اند نم اندو لعتشا نم لعتشاو حرط نم حرطو « قبس نم قستاو

 رارسألا تحرب الو اهلكش تاماقملاو لاوحألاو اهلهأب نافرعلاو فراعملا تذخأو

 هتركسو هتفرعمو ةداجلاو هدجوو هنادجوو هقوذو هبارشب دحأ لك ىقتست ةينابرلا

 لمح امم لغاش لك تلغش ىتح « ةقيرطو هقدصو هصالخاو هتقيقحو هقحو
 . لغاشتف

 « ءاشام هب تبث امب مهتبثف « ميملاو ميجلاو واولاو طقنلاو ءابلا لهأ امأو

 نم ًاللح مهسبلأو « ةينادحولا رس ةيانعب مهدمأو ٠ لابجلا هنم تلاز ئشب مهتبثو
 لوقع لقع "7 ئش ىهلإلا ءاطعلا نم مهيف ثعبناو « لالجلاو ةبيهلا قيفوت قيفوتلا
 ملاعلا لقعلا ملاع نأل ؛ لوقنملا ال لوقعلا لقعت لوقع اهل تيقب ىتح لوقعلا

 ليلقتلا دعب ءابتجالاب ءافطصالا ىناعم كرديل ؛ ءاطعلا لقع رس ىستكا ىناسنإلا

 مهبرقو مهيقرت رمأ نم نولتي « اورم ذإ مهرارسأب نولتي مهارتف عورشملا باتكلاب

 ىلع ركذ دق ىلاعت هللا نإف ؛ مهبولق ىلإ مهبر رظن وهو « اذه نم مهل تقوو

 ىف هؤايلوأ بولق ىلإ رظنيل ىلاعت هللا نأ : ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ناسل

 الإو فطعلاو ةمحرلاو ةفأرلاو فطللاب مهيلإ رظني ةرم نيعبسو نينثا ةليللاو مويلا
 ىلاععت هللا لاق طايخلا مس نم ءزج نيعستو ةعست نم دحاو ءزج نم لبجلا كدكدت

 الو مالكلا قيفلتب انلغشي ال ىلاعت هللاف ' 4 ديرولا لبح نم هينإ بّرقأ نحتو رآل :

 )١( ققحملا نم تبثملاو « ائيش ” طوطخملا ىف .

 )١( ق ةروس (11] ةيآ .
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 ناسلو قئاقحلا عمج وأ سانلا مالك ظفحب لغتشا نم نإف ؛ مادملا لهأ فصوب

 ءانفلا ملع نم غرفي ىتح رخآ ارمع شيعي ىتمف قيرطلاو قيرطلا يف نيملكتملا
 ال مالك وهف « هقونو هتبحم ناسلب املكتم مهنم لك ناك موقلا نأل ؛ ءاقبلا ملع ىلإ
 الو هرعق ىلإ دحأ لصو ا الو « ريثك قلخ هيف قرغ رحب هنأل رصحي الو ىصحي

 ناك اذإف « ناوكألا كيلمو دوجولا كلامب لغشلا نوكي نأ (') مامهإلا لب هلحاس ىلإ
 نيب وأ ماوعألا نيب وأ ماقملا يف ردصتلاب الو لمعلا ىلإ رظنلاب الو مالكلاب ال هللاب

 ملاع نع هجورخو ةقرفتلاو عمجلا هقيقحت دعب عمجلا ىف نوكي نأ هرمع عيض نم

 . ةبحملا فصوب بحموأ مالكلاب قراغ هلوق نوكي الو ٠ لايخلاو سحلا
 كلذ نوكي نا ('7 ىحاثاو ال ساطرق ىف طخا وأ ملكتأ ام ميظعلا هللا دهش دقلو

 تمصو ةروصإإلا ةمسإلا ةدارإلا سيلو « مامتإلا ىفخ ىنعمل افشاك وأ ًالغاش

 قيرطلا لهأ : قيقحتلا لهأ ضعب لاق امك بعت الب مالكو « روطسملا نطاب
 نم فعضل ةدحولاو بلط نم بلط سيلو « ةيدحألاو ةيلزألاو ةيدبألا رسب نوربعي

 ٠ بوسكملا ملعلاب ضري ملو , بجحلا لك عطق دق ناك امنا ٠ فعض ةولخلا لوقي

 ىلاعت هللا نم ًالضف نكل بويغلا مالع عم الإ بوغرملا الو بوهوملا عم فقيالو

 ةصلاخ ةيونعم ةبحمو « ةينابر رومأو « هببس دق ةمعن دولخو اعانطصاو ًءافطصاو
 عضوي مث « هبحأف ئالف تيبحا ىننا ليربج اي : لاق دبع بحأ اذا ىئاعت هللا نل

 2« لجرلا كلذ بح هنم برش نم لكف , 7 ضرألا ىف ليقو ءاملا ىف لوبقلا هل

 نم نوبرقتم مهو « هتصاخو هللا بابحأ مهنأل ؛ نوبوبحم هللا دمحب هللا لهأو

 : مهضعب لاق امك ؛ بوبحم بوبحملا بحم نآل ؛ هللا رمأبو هللابو ىلاعت هللا

 )١(  136مامتهالا ار هباوص لعلو 1 101 مامهالا اذار طوطخملاب 010 .

 )١( ىحاتاوال ”” طوطخملاب اذك “*

 . هجيرخت قبس (؟)
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 دلعأمظي ال ةبرش

 |! ضوح نم نم

 'طوطخملا ىف )١(
 " طوطخملا يف (1)



 #84 ب د ةئيغملا ةرصوبلا

 ًايوبحم ىَرولل هبحم ىحضأ 2 قرولاّلك ُهِّبَحا بيبحلا بح

 عفنلا رئارس هتسبلأ دق ثافصلاو قلخلا ملاعو سانلا ملاع لوق نم بجعاالو

 حورلا ملاع نم ريثك حاورألا ثيدحو حاورألل ديفم نوكيل ؛ حايترالاو تازيزعلا

 مجعم نم ئشو ٠ هللا لوسر ةنس نم ئشو « ىلاعت هللا باتك نم ئش حاورألاو

 ام ىلع روكشملل ركشلاف « أركش هلوقو « لوصولا لهأ مالك بئارغ قلغم فرعي
 دقلو ؛ لمشألا ىوضألا ىنسألا لمكألا ىوقألاو لامجإلاو رورسلاو ريخلا نم ىلوأ

 ال ىديس اي ةمعن نم ىنتيلوأ ام ركشب موقأ ىتمو : ةمعنلا ركش فصي مهضعب لاق

 ام اهبلب كردتو ؛ تلحتو تلجت تحرب ام ممعلاف « اهلك دماحملا كلف اهرصح ردقأ

 لق نإو « رضاحلل ماصفنا الو ؛ هلصوأ نمل لاصفنا الف « هملعب لجرلا لصي مل

 نيعي نأ مولعلا ملع نم ملع عوفنملا نع عفنلا ناك اذإ هلضفو هللا نوعب كلذ هلمع

 مهحاورأ بيغلا بيغ ىف مهنأل ؛ ىهنلا ىلوأل ىلوألاف ؛ موهفملا مهفلا كرادإ

 ًاعمجو ًارس ًاعفنو الف اعمجو أرس أعبن تعبن ؛ ترجفتو تيمحو تيظحف تخسر

 تاداص قراوخ تاقراخ روزت داعسإلا لهأ اريشانم روشنم ناونعف ىنعم الب

 دلخم ميقم شيجو ءالوو ءاقيو لاحو ءاشي نمل هللا نم ًالضف تالعأ تافرصتو

 هللا نم قيفوتلاو ٠ © هّللا ديب لضفلا نإ لق را ميركلا ةمعن ال ميعنلا ةمعن ميعنو
 فورصم اندوصقم نأل نيمركملا هيلحو ميظع ىلوم هنأل ؛ هللا ءاطع ءاطعلاو

 ىرجت نافرعلا فراعم نأ الإ دوصقملا سيلو ميظعلا برلاو ميحرلا ىلوملا ىلإ

 دج وه بولطملا ذإ ؛ ىناسنإلا ملاعلا نيب رهظي امب لقتسيف « نانتمإلا ديازم ىلإ

 ملاعلا ىف فيكف « ىلعألا فقوملا ىف راثيإلا مهل نيفراعلاو نيحلفملا نكلو ىنعملا
 هالومو هديس نم دبعلا بولطم كلذ امنإ ؛ هالحا امو نادجولا قون حجنأ امف ىندألا

 . هاوسو هقلخ ىذلا



 ]8و بسسس ةئيفقلا ةرشوجلا

 نمل حربأ اذهو 7 © َنيِباقَتم روس ىَلَع ًاناوخإ رآ : لاق امك ةبحملا نكل

 اوضغابت ال )) ةميقتسملا ةميوقلا ةقيرطلاو ةقيقحلا ةقيقح قحو « ةعيرشلا عم فقو

 « لمعلا هعبتو لزألا نم لوبقلاو دعسلاو (') ( ًاناوخا هللا دابع اونوكو اودساحت الو
 ملعلاب ال هللا ةامح ىمح ىف ىشمو ىطخو هسفن طبنتسا لهولا هلخاد نم امنإو
 بوهوملا ملعلاب الو بوسكملا ملعلاب الو نوتكملا الو نوزخملا الو بوسكملا

 مالكب الو طخب الو ظحب فراعتلا امف ةرد ىهو ىه امنإ تملع دق ةينلاو ؛ دوشنملا

 « تلصحو تدصق هب ءاطعلا نم ةنوعملاو ء ترقتسا هللابو هللا ىف ةبنلا نم الإ

 نودهشي رارسألا نيعأب راونألا مهمدقت راربألاف هدبع تاذ ىلع همرك نم ًالضف

 نم روضح هبتر نوري راربألا نأل ؛ هدوجول هدوهش رثكاف « تايخزربلا تابيغملا

 (7 تاتافتلالا هنم عزن نم ريخلاو رصبتملا اذه الإ اذه نأل ؛ لصحو لهو

 ريصبلا عيمسلا ريبخلا ىلوملا هاطعأ اقح ريخ ناك اذإ ىتح تايوطو تاليختو

 رحبلا ءاروو نيصلا دالب رخآ ىف ناك ولو « رئارسلا رئامض ىلع عالطألا

 ةيبوبرلل لاظتو ةينادحولل عنخو ؛ ةمظعلل عضخو « ةردقلل ملسف « داعبلا ىف طيحملا

 . ىلاعت هللا نذإب كلذ ناكف ٠ هيلع علطأ لجر ىلإ هروزي رمأ نإف«

 ابلاط عالطالا بحاص نوكيو « ءانفلا ماقم وهو « هماقم ناك اذإ اذه

 ىف الو مايقلا ىف الو هاجلا الو ةمرحلا ىفال نيقولخملا تاعارم رظتني ال ايدانم

 ءانفلا ملع نطابب صاوخلا ةلماعم نأل ؛ ضارعألا يف الو لوبقلا ىف الو دوقعلا

 نوملكتم نوعمتجم (') نيبباحتم نيقئاعتم مهنكلو « رهاظلا رمألا ىلإ نوتفتلي الف
 ادمرس هللا ةرضحب مهو نولصفني فيكف « ادبأ مهنيب لاصفنا الف « رارسألا ناسلب

 )١( رجحلا ةروس (47) ةيأ .

 (؟559) ثيدح : (") ب « ريلآ:يف ملسمو )51١47( ثيدح « (15)ب « حاكنلا:ىف ىراخبلا (؟)

 . ققحملا نم تبثملاو « " تاتافتلا ” طوطخملا ىف (؟)
 . ققحملا نم تبثملاو « "“ نوبباحتم ” طوطخملا ىف (14)

 سو د يما نر لا 22: بو سس يي ريس هيج

 يضفلا ةرموجلا

 قيرطلا لهأو

 ولسري ال ىتح

 ةماقملاب هملع

 : اذه مهفرعي ٠

 اف ؛ روطسملا

 اجرلا تجزامت

 لا كللخي ىتح

 . ال لاصفنا ال

 هللا اهتيثأ هسفن

 ةدهاشملا ىط

 صبف «ء ةرهاظلا

 .ريكألا ىلوملا
 دجأ هفطلب ناك

 رونلاب ناك اذإف

 لوقيف دهاشمو

 ةديعسلا عاقبلاو

 فنلل قبسلا ناك

 حنملاو حونمملا

 ردا نع مهتعنم

 هت نمو ؛ حيلم

 ذم مهيلإ بسني

 مس

 ءولخملا ىف )١(
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 . "1 محم

 ع مسحصحم

 1819 حبيبي ةئيضفلا ةرصوبلا

 نوشدحتم مهو . نطابلا ىف ارخآ مش . رهاظلا ىف الإ مهيأد ملحلا قيرطلا لهأو

 كلذ ىف هانغأ علطملا نأل مهنيب قرف ال مهنأل ؛ مهبلاقب الو مهبلقب نولسري ال ىتح

 نطابلا ناسلو رهاظلا ىف ناسلو قيفوت ناسلو :؛ قيقحت ناسل مهلو « ةماقملاب هملع

 موسرملا أرقي نمل روهشم كلذ لكو مالعألاك مالع الف اذه مهملعيو ؛ اذه مهفرعي «

 دقو لئاقلا لاق ىتح مالكلا مهنيب ام لصفنا دق « هيلع علطك كردم لكف . روطسملا

 هل مامتلا الف تنأو انأ ماد امو ٠ ءامسلاب جارلا فوص جزامت امك لاجرلا تجزامت

 مهلك موقلاو نحن نأ نودقتعم هللا دمحب نحنو « دسجلاو حورلاب بحلا كللخي ىتح

 ىحم نمو « بدألا لهأ ةقيرطلا لهأو ؛ نيمتلم نيعمتجم ماودلا ىلع ال لاصفنا ال

 ىف ةرهاظملاو اريخ هسفنل نسحأ نم ىزجي ىلاعت هللاف « ىلاعت هللا اهتبثأ هسفن

 نيعلا المت ةنطابلا نيعلاو ةينلاو بلقلاف ةينلا ةكرب تلصح دقو ةدهاشملا ىط

 نم ميلستلا قزر نمو رصبلا رصب نم قمن ىوقأ ةريصبلا رصبف « ةرهاظلا

 ناو /) ردقي دقنتملاو « دعب وأ برق ءاوس « رخفألا رخفلا هل لصح ربكألا ىلوملا
 رثكأ وأ سبق ةوذج ىلع رصبلا عالطا ةينابرلا ةفرعملا هلالدف « ردجأ هفطلب ناك

 دوهشمو ديهش نم هيف مهف امو مهل زرباف « قيفوتلا لوأ ىرهزألا رونلاب ناك اذإف

 دقنلا زوربو دوجسلا علاطم ناعمل ضعب ةجهبلا نوكتف « ربكأ هللا هل لوقيف دهاشمو

 اذإف ؛« طلخلاو ظفللا نع ىنغت ةديفملا ةرظنلاو ةديدسلا عضاوملاو ةديعسلا عاقبلاو

 سيلو «؛ اهقحو اهقدصل اهحبر اهل ققحو اهحنمف اهيلع معنأف « سفنلل قبسلا ناك

 مهتبيغ نأل ؛ نبيغملا نيبحملا ضعب لاح وهو « ىلاعت هللا نم الإ حنملاو حونمملا
 حيلملاو « ح الم ىلاعت هللا دمحب ءارقفلاو ةحنملاو ٠ ةحنملا مهكاردا نع مهتعنم

 فيكف ٠ همجلا همجم هيف مهعمجو مه امو هللا لاجر هعالطاب ققحت نمو . حيلم

 دنع رمأ رهاظلاب عفرو « ةيانع نيعب علطي نم فيكف ؛ عفد وأ عنم مهيلإ بسني

 )١( ةلمهملا ءارلا فذحب دقي ” طوطخملا ىف .



 88و بسس ةئيقملا ةرشوبلا

 لك نوري مهنأل هيلإ لصو نم نوحدمي نيلصاوملا دنعو « هيلع نوبيعي نيبوجحملا
 وهو فرصتلاب وأ ءانف وهو رمألاب امأ بابرألا قرفتتو « ىلاعت هللا نم وه ام

 ال ةناما لهأ موقلا نأ ىري دهاشملا ناك اذإف « ءاقبلا وه : ليقو ءاقبلا نطاب

 هللا دمحي هنأل ؛ ًاحدام نوكي لب بتع عقي نيأ نممف قحلاب وأ قدصلاب الإ نوقطني
 : ىلاعت هلوق هتمحرو ىلاعت هلل هبلط هنأل ؛ لاح لك ىف ىلاعت هلل هركشيو

 لاقو ( © ادَبأ ٍدَحَأ نِم مكنم ىكَز اَم ةّسمحَرو مكيَلع هّللا لضف ًالولو را
 : مهضعب

 تسبسن امل ترك د هني فيكو ىبرب تركذ لوقي نمل تبجع

 . رخآ لاقو

 ىبنيع لكل ”تارظان نويع يىينيع نيعلا كاتأر نيعلا لكب

 نيع لك نع تفتخا ٌرئاساصب نيجي رظتنالو ٌنيعالف
 كلؤسل تامادقم كلانه مزحلاو مزعلاو ءاطغلا نع فشكيف رخآلا ىف ناك اذإ

 نأو « اكسان اكلاس نوكت نأ كسنلا قيرط نم نأل ؛ كلأملا دحاولا هلل عضاوتو

 هيلع لزنأ دإ ممألا ديس عم بادآلا ىف نوعبتم موقلاو كلاه هللا نود ئش لك ىري

 ىَنَح مُكِيوْيُب ريغ اَنوُيُب اوُلخدت ال اوُنمَأ نيإلا اَمهُيأَي زل : باهولا كلملا
 نذا نإف « تارم ثالث معن لوقي فقو اذإ ةباحصلا دحأ ناك دقف 7 4 اوُئسناَتسَن

 . 7 ىتأ ثيح نم عجر الإو هل
 نبا اذه : مهضعبل ليق امك مهلك موقلا نم دحا نم ةقرافم انيأر ام نحن نكل

 نإ : لاقف ؟ كلذ ىف هل ليقف « هب عمتجا الو هاقلا ام ال : لاقف « كيلع مدقي مهدأ

 )١( رونلا ةروس (؟1١) ةيآ .

 )١( رونلا ةروس (؟17) ةيأ .
 . ( عجراف الإو كل نذأ نإف ٠ انالخ ناذئتسالا )) - ملسو هيلع هللا ىلص - هلوق هل دهشيو (؟)

 . 858 :( ثيدح ع 5 ابلاغ ناذتتسإلا : ىف ىذمرتلا [نسح]

 .- با حيل ل م

 ائيضفلا ةرهوبلا

 هلا ديدشتب تلمع

 دسإل اليمو ءاير

 تعقو نإو

 ةجاح اذهب سيلو

 ان مه ذإ ؛ كئلوأ

 حو احدق كلاسلا

 ئاجع قراوخو

 ألو عفنلا لماجم
 ٌقلغ ءاطعلا باب

 ثا دق ذإو ةيربلاب

 يف ائكوتم ايعار

 لاقف « ىلب : لاق

 اوم ةردق رظنا

 ثتزربف ؛ هئاصعب
 شا : لاق ء دهشلا

 5 رجحلا برضف

 ول ميهاربإ اي :لاق
 للا ءاطعو

 ي نمو رمأ ىفو

 للاب ذوعنو « هلعف

 مهياعي نمرذحنو

 )١( طوطخملا ىف "



 لا

 18 ا ب _ _ -  ---ةئيشفلا ةرهوبلا

 نوكي نا ىشخاف «؛ نسحلا مالكلاو دولا ترهظا اذإو كايإف قيرطلا ديدشتب تلمع

 . رطاوخلا بالجبسإل ًاليمو ءاير

 ةارادم وأ ًايويند ابجع وأ ايناسفن اذعاب أربتت ظوظحلا كايإ ةلداجم تعقو نإو

 نمز ىف اذه بيجع تقولا نأ ىلإ ةملاس هالقأ امو هب عمتجا املف ةجاح اذهب سيلو

 ةعيرش نولهجي مهرثكأ ىذلا عباسلا نرقلا اذهب فيكف نيعباتلا اوعبات مه ذإ ؛ كئلوأ

 هللا ددم بهاومو هللا ءاطع اوملع ام مهنأك « ٌعدب بحملا ةقيقحو ًاحدق كلاسلا

 ثيداحت ىف عقولاو « مراحملا اولحتسا ىتح اونمآف « هبئارغ بئاجع قراوخو

 نا اوعلطا مهنأك مهكولس نوضقني اوعرشو مهتنسلأب مهقيرط رثألو عفنلا لماجم

 تاب ناك هنأ ميهاربإ نع ىكح دقو ؛ قمس قبسملا قلملا وأ « قلغ ءاطعلا باب

 دجوف ةيدابلا بناج ىف تفتلاو ظيقلا هب رضأو ؛ شطعلا هب دنشا دق ذإو ةيربلاب
 ؟ تنأ ناشطع مهدأ نبا اي : ىعارلا هل لاقف هيلإ ىتأف « هاصع ىف اثكوتم ايعار

 فق نكلو « كاقسأل ىلاعت هلل تصلخا ول نيكسم اي : ىعارلا هل لاقف « ىلب : لاق

 اهبرضف ةحورطم كانه تناك ةرخص ىلإ ىعرلا مدقتو ١ كالوم ةردق رظنا

 نم ىلحأو نبللا نم ضيب ءام ابكسي الهنأو ةأرملا ىييدثك نييدثب تزربف ؛ هئاصعب

 تيور ىتح تبرشف : لاق « صالخإلا ملعتو مهدأ نب اي برشا : لاق « دهشلا

 مث ءاملا نكسف هللا نذإب كئام نكسو أدها : هل لاقو هاصعب وه امك رجحلا برضف

 .هؤام عبنرجحلا تبرضل كقدص تققحول ميهاربإ اي :لاق

 نمز ىفو ةليل ىف ةدحاو ةعاس ىف هدابعل هللا ىطعي عونمم ريغ هللا ءاطعو

 ىف ىلاعت هللا ىلع ('7 ضرتعي امنا نيضرتعملا رئاس نم ضرتعي نمو رمأ ىفو
 ممهلك ءارقفلل انسفنأ انعم حرطن نحن انا لب « ضرعتلا نم ىلاعت هللاب ذوعنو « هلعف

 اومدخي ناو « ناك لاح ىأ ىلع ٠ هلاح مهنم دحأ ىلع ركني وأ « مهباعي نمرذحنو

 )١( ققحملا نم تبثملاو « ؟"* ضرعتي ؛ نيضرعتملا ,. صرعتي ” طوطخملا ىف .



 الو سس ل ةليضملا ةرشففلا

 هلولاب نيعرضتم نيبلم مهسؤر نيقلحم ًابجع ىرت رظنأ « مهلك نسحأ امف اولحتيو
 تافصلاو ناولألا فائصأ نم كلذ ريغو ربولاو رعشلا مهسابل ٠ ةارع ةافح ةلقلاو

 معن فطل نم دعسأ امو هامعأ امو « مهردق لعج نم لهجأ امف ًاددق قئارط مهلو

 . هائسأ امو

 نبال ' ليق هللاو الك !؟ مهيلع ركنيأ هللا نيبلاط مهلك موق ىف لاقي شيإ

 نودجاوتي مهف : ليق « مهسلجا ملعلا : لاق « ملع الب نوسلجي اموق ىرن " سابع
 ىوهلا لثم نايصعلا ىلع الإ ركني الو , نوحرفي هللا عم مهعد : لاق ؛ نوليامتيو
 كنج ىلإ دوع ىلإ برط ىلإ برط نم وهللا عيمجو فزاعملاو تانيقلاو رومزلاو

 رمخلاو تاركنملاو تاركسملا برش لهأو هلهأو هعيمجو وهللا لك ىلإ رامزم ىلإ

 « مارح ركسم لكر) . بيبزلا ذيبنو نامرلا ذيبنو لسعلا ذيبنو رمتلا ذيبنو زازملاو

 لكأو روزلا لوقو روزلا ةداهشو سفنلا لثقو (') « مارح هليلقف هريثك ركسأ امو

 ركني دحأ لهف تامرحملا هذهو ؛ لوقلاو راكنإلا هيف عقي ىذلا اذه «٠ سانلا لاومأ

 دريلاو ىرعلاو قيوعتلاو بصنلاو بعتلا مهقزمو قيرطلا مهتعطق موق ىلع

 عاطقنالاو ةولخلاو ةدحولاو ةماقإلاب رجضلاو رفسلاو دهجلاو دكلاو رحلاو

 نم نودسحي امف اعرز اوقاضف قيزمتلاو قيرطلا مهنم تذخأ دق « ةلقلاو ةلزعلاو
 امك مهتميزع ىوقيو مهترارح افطيو مهبلغ دربيو « مهب !') اسخوض مهنينأ سفني

 ناو ء هرسكي ال هربجي مل ناو « هلذخي ال هرصين مل نا نمؤملا وخأ نمؤملا : لاق

 . همعي الق هرصبي مل ناو هرضي ال هعفني مل ناو ؛ هلجخي ال هرتسي مل

 ةفرعم ةلق : مهضعب لاق امك بدألا نسح بدألا لمكا نإ بدألا وه اذهو

 حوتفم بابلاو ٠ بطعلا ىلإ ىدؤي مهبدأ جايس قرخ ذإ ؛ نامرحلا نم موقلا قالخأ

 )١( هجيرخت قبس .
 ) )1١آسخوض ”” طوطخملاب اذك “ .

 هفلا ةرهوجلا

 نأ الإ قلغام

 هلو ؛ بيغلاب

 الاب ىلاعت هللا

 رشلا نم كلذ

 و هب رومأم

 ف بسكلا تبث

 : كردي مل نم

 لا نيع رصبي

 ءاضما اذإ كلذ

 اف ؛ بولطملا

 أعنم وأ قوذ

 اوقن وأ بويغ

 ءأ وأ تاعطاق

 نيابوأ تايراج

 .٠ الو مداخ الو

 الالا دراومالو

 نأ لبق ٌرَحَبلا
 و نيرصبملاو

 ةفرعم راشعم

 س 15(1) ةيآ )١(

 )٠١9( ةيآ (؟)



 8 ا ب سس ةئيصملا ةرشوملا

 بيغلا ىف تامدانم باوجلاو ىلاعت هللا بايب نوفقاو موقلا نأ الإ قلغام
 رومأ ٍجارختساو فرشألا ىهبألا لاحلا لمكأ نإف ء« فرعي تقو اذهلو ؛ بيغلاب

 ريخو ىوحفلا نايبت رسم نع عنم « عونمملا لصحي فرشألا بدألاب ىلاعت هللا

 اهرودقم ىلع تلمحو تردق دق ىلاعت هللا نم رومألا نأ حيحصو « ىوجنلا رسلا

 عرسش داهتجإلا لب ؛ ادهتجم دصي اعنام كاذإ سيلو ةرهطملا ةعيرشلا نم كلذ
 (') 4 اَنتبْم مُهَنَيِدهَنَل اَنيِف اوُدَهاَج َنيذلاَو رفا : ىلاعت هلوق ببس وهو « هب رومأم
 ىلع الإ ريبدتلا ىلع مجعي داكي الف ؛ ناكم ىف ىبنجألاو . ناكم ىف بسكلا ثتبثا

 رصيتسا نم ؛ ءاشي فيك رمألا ربدي ربدملا هيف ضوفم عمجلا مولع كردي مل نم

 نم ائيش ركني فيكف « نايعلا نع هنيع نايع نيعب نايعب نيعلل نيعلا نيع رصبي

 فيطللا نم ةبه فطللا ناك اذإف ء« هيف فرصتملاو هفرصتمو هكلام هامضما اذإ كلذ

 وأ مش وأ مسج وأ مسر وأ مسا وأ مصفا مزعي هدنع انكاس جلتخي الف ؛ بولطملا

 تاعلاطم كاردإ وأ ىهنوأ رمأ وأ بسك وأ ملع وأ مهف وأ قر وأ عنم وأ قوذ

 ىنغ امب ثراوت وأ تاينامحر تالاسرتساو تاينابر ثعاوب وأ تالوقن وأ بويغ
 وأ تاحداق وأ تاعونتم تاجلتخم وأ تاكراحت وأ تاكرحب لامعأ وأ تاعطاق

 عطاق الو عئام ميش الو ٠ تاعنام عناوم وأ تافقاو وأ تايداغ وأ تانيابوأ تايراج

 رداصمالو سرادم الو بتاكمآألو عتامم الو عماق الو حداق الو عداخ الو مداخ الو

 َدِفَنَل ىْبَر ِتاَمِلكَل ًادادم ٌرحَبلا َناَك ول لق رإ : لئاق نم لج لاق ءالآلا دراومالو

 نيربعملا لكف () 4 أددَم هيلثمب انئج ولو ىُبَر ُتاَمِلَك دفنت نأ لق ُرَحَبلا
 رشع ىلإ اولصو ام ريسفتلا وأ مالكلا ملع ىف ملكتملاو نيلوملاو نيرصبملاو

 ةملك ةفرعم وأ ؛ نآرقلا فورح نم دحاو فرح ىنعم كاردا ةنك ةفرعم راشعم

 )١( تويكنعلا ةروس (13) ةيآ .

 ةيآأ (؟) ٠١4+ فهكلا ةروس .



 وبي سس ةريصفلا ةمففلا

 بتكي ؛ ركسيو رسفيو ريطيو ريغي مهمالك نكلو « ىلاعت هللا مالك نم ةدحاو

 حوتف حيتافم نم هيلع هل حتفي ام ردق ىلع ديعيو ىدبيو رهظبو أرقيو « ىلميو

 هملسأو هلمجا وهف ايورم لقني ئش ريسفتلا ملع ىف نوكي دق « كلذب ملكتيف ؛ بيغلا
 سيلو « هومتيأر امب انل حتفف ميركلا باب انحتفتساف « كرحم درو امل الأ انبتك امو
 « ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو « لمع الو ملع الو ماهفإ الو مالك دحأل

 هدودو ةلمج نم ةمعن همركو هنمب هتمحر نم ةبهوم هند نم ًالضف هنم لكلاف

 انل نيأ نم الو انبولق دافا همركبو انيلع معنأ هدوجبو « انيدتهاف انادهأ هتمعنبو

 سيلو هتمعنبو همعنبو هدمحبو هلضفي هنم لكف « هلوحو هلوط زيزع عساو نمأألإ

 تايأ الو تابقنم الو تامارك ضرغلا سيلو وه الإ ئشب نيرادلا ىف هنم ضوعلا

 املكو تمس تمص الإ تاجانم الو لاب الو لاق الو لاح الو تاعن الو تاماقم الو

 . لطاب هللا نود ئش لكو : مهضعب لاق امكو « ضرع هنود

 بحاصقف داهتجإلا نم ىنغأ ضاف اذإ ةيبوبرلا ضيف نأ كلذ ىنعم انركذ دقو
 الو هلمع هلصوي ام الإو رداقلا ءاطع رس ىناعملا حول نم أرقي مل اذإ رصاق دهجلا

 رباحملاو رباخملا ىف ىنعي أرصاق نوكي نم ىلوملا ىطعي دقو « هنهو هرصقي

 ىقر نم لكام رجازلا جوملاو رخازلا رحبلا ىف موعلاو رجاوهلاو كلاهملا ماحتقاو

 ةرمث رئارسلا صالخإب هربنم ىقر نم نكلو رباحملاب بتكو ىرب وأ ؛ ربان رباملا

 ماسو رداصملا بدألا ناسلب رضاحملا ةبطخ بطخو « رئامضلا ناميإ قدص

 فقو اذإف هضرغل هلوصو دنعو هضرغ لوصح نع عوطقمو « ريداقملاو ريبدتلل

 اريخو ّىئنغو ايعو ًاملع بولطملا سيلف هبوبحم نع ضرعب بجحنأ هبولطم عم

 لاقو (') © ديرّولا لبح نم هيّلإ برق نحت ر : ىلاعت لاق هللا الإ سيلو ًاكارداو

 )١( ةيآ ]١١( ق ةروس .

 ايشلا ةرهوجلا

 أ مكعم وهو رآ
 مهبولطم سيل
 الغتشم سودقلل

 و عمجلا مث اهيف

 وأ نأ معن

 عت هللا الإ ئيش

 !الو ؛ هريغل ال
 الإ عمطم هنود

 ناك ناو بجح

 فيك باجحلا

 ؛ ءانفلا ىف ىنف

 رم ءانفلا ءانفلا

 اح ىسوم نع

 ءاوقرام سانأ

 اب ال هديفي طقللا

 هش هيلع تفلطو

 نوكي ؛ ناميإلا
 م هذم ام حيولتلا

 ١ ( ”لاجر رآل:
 ٠ لهأ مهو نيدلا

 روس (4] ةيآ )١(

 وس (١؟) ةيآأ (؟)

 احلا [حيحص] (؟)



 - دللا

 سلا السا ا يح سس

 883 سس سس _ _ _ _  -- ةئيضملا ةرسوجلا

 هب ةفرعمل ةقيقح مهالوم مهفرع نم بولطم سيلف (7 4 منك ام َنيأ مكعَم َوُهَو رف
 اعضاخ ناك نمو ةمايقلا موي ميركلا ههجو ىلإ رظنلاو وه الإ مهبولطم سيل

 ىلاعت هللا نم حنملابو سنإلا نع قحلابو « سودقلا نع سودقلاب ًالغتشم سودقلل
 . ىفكو لق ام ناسلو عمجلا نسلو عمجلا مث اهيف

 لك نع مهجورخ هقيقحت لهأو هتبحمو هقيرط لهأ هللا كلس ام لوأ نا معن

 هل هبلط ىوصقلا ةياغلا ناو ء ىوصقلا ةياغلاو ىنملا ةياغ هنأل ؛ ىلاعت هللا الإ ئيش

 الو ؛ عفنم هريغ سيلو . ءامظعلا ةياغلا هنأل ؛ ءايشألا نم ئشل الو « هريغل ال

 فطاعلا نود فقو نمو ؛ فطاعلا نم الإ نوكت ال فطاعملا نأ الإ عمطم هنود

 قرخ نمو ؛ فراعلا عم ال فورعملا نع نوكي نأ الإ افراع ناك ناو بجح

 نمف ىتفلا امأو « دعب هربق عم مجي فيكو « هبر نود بجح عنم فيك باجحلا

 ىلع هبحصي ملعو ءاقبلا ملع ةبحصب ءانفلا ملعف ءاقبلا ىف ىقب « ءانفلا ىف ىنف
 ىسوم ىنفأ : مهضعب لاق امك ؛ لطابلا ءانف نوكي نأ الإ بجحلا نم ءانفلا ءانفلا

 تاماقم هذه نأل ؛ سودقلا كلملاب الإ ذوعن الف « ملكملا وه داع ىتح ىسوم نع

 كلذ ىف ةرثكلا سيلو ؛ تاماقملا نع دعت اوجرخ الو ماقم ىلع اوقرام سانأ

 مايقلا ملعب ماق نمف « سفنلاب الو بولقلاو حاورألاب الو تاماقملاب ال هديفي طقللا

 راونأ علاطم علاوطو نافرعلا سمش رونيف ةفرعملاو ىناعملا سومش هيلع تفلطو

 نم هانحرش دق بابحألا تانج تامسن فئاطل لظ ىف ققحملا نوكي ٠ ناميإلا

 لاق ثيحزيزعلا هباتك ىف ىلاعت هللا مهركذ موقلاو حيرصتلا ماقم هدم ام حيولتلا

 موي ىلإ (7 ( لثمألاف لثمألا )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو () 6 لاَجِر رف:
 . مهدوصقمو مهدصقم تاكربب مهعم مهلك ديفي ىلاعت هللاو « هتثارو لهأ مهو نيدلا

 . ديدحلا ةروس [4) ةيآ )١(

 . بازحألا ةروس !؟17) ةيآ (؟)

 . 547 / ' مكاحلا [حيحص] (؟)



 آه يي ب ب  سسسس_ __ ____ _ ل --  _  -ةليضملا ةرهوجلا

 ؛؟ ىنع ىلاغت هللا ىضر همالك نمو ]'

 نم قراو ميسنلاك وه ىذلاو ىكزلا )7 رشنلاو ميركلا رطعلا درو امل: لاسفأ
 فطخي هقرب انس داكي « نيثم رد نعو ئضم رهوج نع رفسي « ميسنلا ليلع

 فراعملا هيف نم فراعملا سومشو « راونألا ةقرشم هتجهب ةعلط انسو راصبألاب

 ةلمكم ءاجرألا ةرطعم ىولسلاو نملا نم ىلحأ قيقد مالكب رهظتو ىلجتتو ودبت

 ةيمجع « ظافلألا ةبيرغ لالدلا ىف رطختو ىشمتو « لامجلا ىف رتفت ءاودألا

 اهيف رطخت حئاشوو « ليلجلا اهدلق دئالقب ةدلقم ىلإ ىنعمو ىونعم ىلجت ظاحلألا

 « اهتئنجو سمشلا «٠ نيكمتلاو قدصلاب ةخمطم نيقيلاو ناميإلاب ةجوسنم « ليمتو

 دشمتو زئهتو « اهتعلط قورشلاو اهتمثل قربلاو اهسمش بكاوكلاو اهترغ رمقلاو

 حئاشو حئافص ىلع حالو ؛ اهريبع حافو ؛ اهرطع دنو اهاذش رم دق زجترتو

 ركشيف دشنتو ردنب تردبف « ئضملا ليلجلا رسلاو ىونعملا رونلا حاورألا حاولأ

 عماولو قورشلاو بورغلا ىف قوبغلا قبغ نم رثتنيف دجي وأ رظني وأ عمسي نم

 عتاصم عبانم فراعم فراوع فئاظو فئاطلب عمجلا عمج عماجم عماوج علاوط

 عماوع قلاغم قباوس قماول قئاقر قئاقد قئاقح داروأ حيشاوم عبارم عراشم

 . قئاقحلا لوادح لوادج قئاوع قئالع

 ىلص هللا لوسر لاق ةنومضم ةعيرشلا نأل ؛ ةعيرشلا ةقيقحلا لوأ نإف

 ولوأ اهب كسمتو كسمأ اذإف 7 (( ةيقن ءاضيب ةيفنح ةعيرشب مكتيتأ )) ملسو هيلع هللا
 ىهو ةرمثلا ىه ةقيقحلاو ةرجشلا ىه ةعيرشلا نأل ؛ ةقيقحلا مهتدافأ بابلألا

 رجزلاو ىهنلاو رمألا ىف عئارشلاب هتيادب لاح ءىدتبملا كسمت اذإف « ةفرعملا

 )١( ص « (( مجعملا )) . حيرلا : رشنلا )1١5( .

 . هجيرخت قبس (1)

 ديضحاا ةرهوجلا

 ع ةقيقحلا هتدافأ

 'رجش ةعيرشلاو

 اهلوصأب نوكس

 امه اهعورفو

 ه ةرختفم ةرخاف

 اذش نم ربنعلاو

 او « اهتاقشن نم

 و نوعوي نوكي

 الزنم نوبرشيو

 لصأب كسمت نم

 اهتمق ىلإ رظني
 او اهرامث ىنجو

 اصوأ اهالع ىف

 دنع شعترتو ٠

 دو ١ اهانعم دنع

 وق اهدعاوق لوأف

 هلإ ال نأ ةداهش

 ١ لاق امك ةقداص

 للا لوسر دمحم

 و يهنلاو رمألاو

 ة ؛ لعفلاو لوقلا

 طوطخملاب اذك )١(



 بوه ل ةثيفملا ةصوفلا

 ةدئافلا ةياغ هنأ ديفي ةنسلاو باتكلا نأل ؛ تبان عرفو تباث لصأ نع ةقيقحلا هتدافأ

 ءاملاف ءامسلا ىف اهعرفو تباث اهلصأ ءاجرلا ةرماع ىلعلا ةيلاع ةرجش ةعيرشلاو

 اهلوصاب نوكس ءاملاو « ةرمثم ةرجش ىهف هللا رمأب ءاملعلا مه ء اهلوصأب نوكس

 ةرهاب ةرهاز ةنمأ ةبيط ةعناي ةرمثم ةرجش ىهف « هللاب ءاملعلا مه اهعورفو

 اهادن نم كسملا ىفجت ةحئار اهل « ةرطع ةيقن ةقساب ةقدحم ةقدغم ةرختفم ةرخآف

 ضراألا رهزو « اهتامسن نم دوجولا ميسنو اهقرو نم نيحايرلاو اهاذش نم ربنعلاو

 امي ءافرعلاو ءامكحلاو ءالضفلاو ءاملعلاو اهتابن نم نينوكلا لادتعاو « اهتاقشن نم

 اهنم !'7 نوتعيو نولداجيو نوثحبيو نولوأتيو نوربعيو نورسفيو نوعوي نوكي

 سانلا نمف « اهبيط نم نوقشنتشيو « اهلوادج نم نوقتسيو « اهلالزنم نوبرشيو

 نا ىطعامو اهادن نم مكز نمف « اهعرف نع ربعي نسحامو « اهلصأب كسمت نم

 عرفلا ىلإ ىفترا مث لصألا كسمت نمم دراو درو اذإف « اهعرفو اهتمق ىلإ رظني

 نأل ؛ ةرهوجملا ةعونملا ةيونعملا اهبتارغو اهبئاجع ىأرو « اهرمثو اهرامث ىنجو

 ةنطفلا ولوأ اهتيؤر دنع شهدتو « ةلقاعلا لوقعلا ولوأ اهيف ريحت فاصوأ اهالع ىف

 كاردإلا ولوأ بيغتو اهتيؤو دنع لهذتو « ةمهلا ولوأ اهتجهبو اهتقلف دنع شعترتو ؛

 « اهئاذغ نم ءادغب هرمع ةيقب شيعيو « اهبارش نم رضح نم ركسيو « اهانعم دنع

 اهدعاوقو « تباثلا اهلصأ اهقفاومو اهكلاسمو اهدعاوسو اهدعاوق اهدعاوق لوأف

 ةيانع قباس دبعلل ناك اذإف « ةقباسلا ةيانعلا اهدعاوق مث « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 ناو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشرر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك ةقداص

 مارحلاو لالحلا ةفرعم مث (( ناكرألاب ةنينأمطو ناسللاب رارقإ هللا لوسر دمحم

 ىف تامرحملا باتتجاو مايصلاو ةالصلاو ةرمعلاو جحلاو رجزلاو ىهنلاو رمألاو

 هتسلجو هءوضو ةفرعم هيلع بجي « هتداهش ىف ًاصلخم ناك اذإف « لعفلاو لوقلا

 )١( نوتعيو ”” طوطخملاب اذك * .



 8و ااا بيب ص ب يس ث ةئيشفلا ةرضوجلا

 هبدنو هبجأو نم هلفنو هضرف نم هتنس ةفرعم مث ؛ هريمض صالخاو هتين قدصو

 . هلصأو هعرفو

 سلج اذإ ناك مهضعب نإف ؛ قفرو راقوو ةبيهب أضوتي سلجي نمل فرعي مث
 اغابصا غبصيو «؛ ةرهاط ةعقب وأ ارهاط ًاناكم راتخي مث « رارفصا هذخأي أضوتي

 ناك اذإ هيمدق فارطا ىلإ هنانب فارطأ ىلإ هميشايخ نم جرخي بنذلا نإف ؛ ًانسح
 ريبكتلاب ههءوضو متخيو ,« ءوضولاو غابسإب هاياطخ تجرخ ءالولاو قدصلا ىلع

 بجي امب افراع هبارحم ىلإ ىتأي مث « سيدقتلاو حيبستلا ليجبتلاو ميظعتلاو ليلهتلاو

 : مدقتي نمل فرعي مدقت اذإف « ةنس مكبو ٠ ضرف مكب « ةالصلا لخدي مكبو « هيلع
 هللا ىلص هللا لوسر لاق امك نوكيل ؛ هبر فاخيو هصالخاو هقدصو هتين رضحيو

 هللا نإف هللا ىري مل نإف هللا ىري هنأك نكيلف ةالصلا ىف مكدحأ ماق اذإ )) ملسو هيلع

 ؛ ةميظع ةبجو ةالصلا ىف هبلقل عمسُي مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ناكو (') « هاري

 ىف قدصو ناميإلاو ةبيهلاو فوخلاو ةينلاو « ةينلاب نكيلف ةالصلل مكدحأ مدقت اذإف

 ماق اذامب ةفرعملاو « هتالص ةفرعمو غابصإلا نسحو ءافصلاو ءافصلاو مالسإلا

 لوسر نأل ؛ نيلوبقملا نم نوكي هلعل هبر ىدي نيب هبلق ريضحيو « يلصي اذاميو

 ام الإ اهنم هل سيلو ةالصلا ىلصيل مكدحأ نإ )) لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 قيرط ىلع ناك نمف « اهرشع وأ اهسدسوأ اهعبر وأ اهسمخ ركذ ىتح لقع

 كولس ةيبوبرلا هتدافأ ةيانعلا هتدضعو ةيادهلاو ةقيقحلا رحب نم فرتغي ةعيرشلا
 : ىلاعت هللا لاق ىلاعت هللاب ةيانعلا ةفرعم مث ء اهرجزو اهيهنو اهرمأب ةعيرشلا

 لاق مش هدبعب هتيانع قباس نم () 4 نيرهطتملا ُبحُبَو َنيباوُتلا ْبحُي هللا نإ رف
 . 7 هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا )) ملسو هيلع هللا ىلص

 )١( ءايلوألا ةيلحو - ١؟؟ / ؟ دمحأ [نسح] 5 /١١5 .

 ) )1تقبس .

 . هجيرخت قبس (')

 مدفلا ةرهوجلا

 للا لاق

 : ىلاعت لاقو

 و نمو ىندجو

 دأ نمف

 وثلاو ةفرعملاو

 ذعلاو ءافصلاو

 6 اذإف ؛ نيقيلا
 اذإف ؛ قيرطلا

 أ نم ىقتريو

 بفنلا باجحلا

 ئامض رئاصب

 طصتم ةقيقحلاو

 ةزر موقف « اهب

 هلصأ ىف هوري

 اجعو بئارغو

 قافأ الو ىعو

 | ةعيرشلا جئاتن

 « مهل حتف ىتح

 )١( ةيآ )014(
 )١( ب 155) ةيآ

 ) )0ه (04) ةيآ
 ) )4طوطخملا ىف



 و تمت شا 0

 (7 4 نيرِكاذلل ىركذ َكِلَذ تاقيئسلا َنبِهْذُي تاَنَسَحلا ّنإ رأا ؛ ىلاعت هللا لاق
 ىئدبع ىنفرع نمف (7 4 َنوُدُبعَيِل الإ سنإلاو نجلا ْتقَّلَخ امو زل : ىلاعت لاقو
 ١ 04 هَنوُبِحُيَو مُهّبِحُي ر)' : ىلاعت هللا لاقو ٠« ىنفرع ىندجو نمو ىندجو

 ةبحملاو ةعيرشلا قيرط ملعلا ىف كلاسلا كلس اذإف ء هفرع هبحأ نمف

 بدألاو ملحلاو لقعلاو ملعلاو قدصلاو صالخإلا هدافأ ةنسحلا ةبوتلاو ةفرعملاو

 ملع كلذ دافأ قئارطلاو قئاقدلاو قئاقحلاو ىوقتلاو ءافولاو نيقيلاو ءافعلاو ءافصلاو

 ىلع تذخا ملعلا ىف ةعلاط عرشلا ىف تباث ةرجشلا هذه لوصا ناك اذإف « نيقيلا

 « فراعملا قئاقحلا هتدافإ ةرهطملا ةعيرشلاو فيرشلا ملعلا كلس اذإف « قيرطلا

 لافقأ مهنعو مهيلع حتف امب اولمع املف اهعرف ىلإ ةعيرشلا لصأ نم ىقتريو

 رئارس نعو مهراصبا نع فشكو « (7 ةيويندلا ظوظحلاو ةيناسفنلا باجحلا

 ةعيرشلا ىهو ةرجشلا ةماع اورظنف ةملظلا مهنع ىلجو ؛ مهرئامض رئاصب

 كسمت نم كسم املق ؛ اهرخآ ةقيقحلاو اهلوأ ملعلا ناك اذإ ةعيرشلاب ةلصتم ةقيقحلاو

 مل ام اهثانس ىف اوأر املف « اهناصغأ ىلإ اوقتراف اهلمعب ملعلا هللا مهقزر موقف « اهب

 رون مهل عطسف ؛ هوفرع ام اهرمث رثكأ ىقبف « اوشهدو اولهذف « اهلصأ ىف هوري

 ًاتوقايو رهاوجو ارردو ارامثأو اراهزأو اراونأ اهب اوأرو « ارارسأ مهل رهظف اهنم

 امف قافأ مث ء ركس نم مهنمو اهضعب نع ملكتف لقع نم مهنمف ٠ بئاجعو بئارغو

 مهنم رهظ امف ربعف ىعوف قافأ مث ركس نم مهنمو « اهنع ربع الو قافأ الو ىعو

 اهرما اوعبتاف « اهننسو اهلفنو اهضرفب اوكسمت مه ىذلا ةيدمحملا ةعيرشلا جئاتن

 ملعلا ىف نوشمي مهب تقر جئاتن اهرمأل عابتإلاو « اهملعب لمعلا نم مهل حتف ىتح

 )١( ةيآ )١١4( دوه ةروس . -ا[

 )١( تايراذلا ةروس (21) ةيآ .

 ةدئاملا ةروس (54) ةيأآ (؟) .

 ةيئاونذلا ” طوطخملا ىف (؛) *" .

 كلبا



 او سلس ةيشقلا ةمفلا

 ءالؤه نإ : نولوقي ريثك قلخ ىقبف « اهيف امو اهولعو ةرجشلا نم نؤاشي ثيح ىلإ

 مهنمف « ىلعألا ىقترملا ىقترا الو اهرون ىأر ام ىذلا كشي لب هللا ذاعم نوجراخل
 فاصوأ اهالع ىف نأل ؛ ةرهوجملا ةرجشلا ىلإ رظنلا قوذلاو مشلا هللا هقزر نم

 اهمولعو اهولع ىلإ ةدهاشملاو « اهتيؤر دنع شهدتو ةلقاعلا لوقعلا ولوأ اهيف ريحت
 كسمت نم لثم وه ام اهيناعم لكل كاردإلاو اهب ةفرعملاو اهموقر ىلإ رظنلاو
 َمُش ُهَّللا اَنْبَر اوُناَق نيذلا نإ رف : ىلاعت هللا لاق اهعرف ىلإ ىقترا امو اهلصأب
 هبر نع ةياكح ملسو هيلع هللا ىلص لاقو (' © ُةكِبالملا ْمهيَلَع َلََتت اوماَقَتسا
 ىذلا هعمس تدك هتببحأ اذإف « هبحا ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي ىدبع لازي ال )

 ىلاعت هللاو 7 ( رصبي ىبو عمسي ىبف ؛« هب رصبي ىذلا هرصبو « هب عمسي
 . ىدالوأ قفوي

 لصح ولف فرع نم ةفرعم هذهو ؛ بيط ىنإ هللا ةزعوف لاق نم لوق اماو

 الو ؛ لمتحيو لمحي الامح نوكي ىتح ًاريقف ريقفلا نوكي الو اوعقو امل عالطا مهل

 ادحأ ركذي الو هتبيصمب تمشي الو « هينعي ال ام ىف ثدحتي الو « هيذؤي نم ىذؤي
 ؛ ىفع ردق اذإو « ربص ىلب اذا تاهبشلا نم افوقوم تامرحملا بنجتيو « ةبيغب
 اوحفصلاو راثيإلاو لذبلا هقيرط ةناهم ليلذلا دبعلاك وأ ةباهم ناطلسلاك وهف
 نم لكف « هبلقب العلا نكسيو « هدسجب ضرألا رمعي « هفرط ضيضغ « لامتدإل
 ناكو قيرطلا ىف قحلاب قطن نمو هيضري ال اميف عقو « هينعي ال ام ىف ثدحت

 ىمح نم هللا ىزجف ىلاعتملا ىلوملا هبحأو ىلاعملاو العلا لان هتقرخ نع ايماحم

 . ادحاو اوضع هلك كلذ نإف ؛ اريخ هتقرخ نع

 )١( تلصف ةروس (؟٠) ةيآ .

 رضفلا ةرهوجلا

 احلا : لاق

 ب ؛؟ ردكلا نم

 : ٌةدابعلا ةعلخ

 هدورب ىلإ داع

 - قلخو

 اك ةيراع هيلع

 : اهبطح ددم

 و كلذ ىنعم

 . دوعي هناخسإ

 , حصف هتديقع

 راطيشلا مزهناف

 « بلقلا نكرب

 تفسرتو بلقلا

 .فافشلا رونلا

 صضايف ضيف

 قألا تعفدناو

 دقع رهاوجو

 هلا هايمأ ىأر

 ةاوظب ىناعملا

 كلف « لئامجلاب

 مش برش الو



 !؟ و13 ب بسحب سس سس -   ةئيضملا ةرهوجلا

 ( هنع ىلاغت هللا وضر همالك نمو ])

 قلخ نمو « ةافاصملل حاص ءافصلا نم قلخ نم نأ ىلع لدي ثيدحلا : لاف

 تناكف رهاط ريغ لصأ نم سيلبا قلخ « ةاجانملل الو برقلل حلصي ال ردكلا نم

 هنع ضرعأ املف ء هتحت فوخلا هداقيإب ةلماعم ةرجشف « ةيراع هيلع ةدابعلا ةعلخ

 . هعبطو هدورب ىلإ داع

 كرشلا لامعأ تناكف ىقن لصأ نم هنع هللا ىضر باطخل نب رمع قلخو

 ىنف نا ىلإ هعبط ىف ترشثأ ةيلهاجلا ةيمح نارين تبجع املك ةيراع هيلع
 ىف هلو « مالسإلا ىف ةبغر هابأ لتقف نافرعلا ىأ داعف هضارعأ هدمب اهبطح ددم

 دعب نم ءاملا امك هدصق نع دصلا هدص نإو « دئاع هلصأ ىلإ لكو « كلذ ىنعم

 ثيوقو ةنطابلا تاتافتلإلا نم همزع درج نم « هدرب ىلإ اعيرس دوعي هناخسإ

 « ناطيشلاو سفنلا شيج ىلع نيقيلا ممص درجو كسمتو كسمو حصف هتديقع

 صالخإلاو قدصلا كلمتو اروسكم ًاليلذ سفنلا ءاوهو ؛ ًاروهقم ناطيشلا مزهناف

 ضرأ تقساف برقلا هايم هءاجو بجعلاو هيتلا اياقب ديحوتلا سيلو ٠ بلقلا نكرب
 ءالج بصناو مظعألا رحبلا قفادتف « ديرفتلا لامك ديحوتلا نويع تفشرتو بلقلا

 ضاف ارون هنطاب ًالثما املف « ىرجو رسلا هيف ىرجي ىرسو فافشلا رونلا

 : الامجو ًالالج راونألا هتلمأف اضيف ندل نم ضايفلا ضايفلا ضايف ضيف

  اكلس ًاكلس ًاَولول تجرخاو « لاثم اهل سيلو رومأب رامقألا تعفدناو

 املف ًاكلس تلمعو « هصالخإ رد تقلعو « اكبتحم ائيضم ادقع ةدقع رهاوجو

 قرب ناعمل نم قربأف هحئانم ىبرتو هحئافص ىف ىقست ةايحلا هايمأ ىأر

 لواطت هجزم نمو « ليامت هبرش نم بارش اذه نأ ىناوألا رهاوظب ىناعملا

 برق معط قاذام لاوق نم مك : لاقف « ةقثاوو ةقطان ةقطان ناسلف ؛ لثامجلاب
 هبراش نعل دق نآرقلا همرح ًارمخ ال لالحلا رمخلا بارش برشالو



 ةئيضعلا ةرهوجلا

 نبللاف ؛ رهخلاو نبللا ةبرشال ؛ 7 هل لومحملاو هرضاحو هلماحو هرصاعو

 سمش برشي مل نم لكف ؛ نوبلا نم عفني نوبلا نابلف « اهسمش رمخلاو . اهرمخ
 عطقلا هل لصحي نيأ نمف لصولا ىدث نبل برشيو « هيسيردتحلا ةينابرلا ءابهصلا
 هليصحتب أنهتي ارامث ىبتجاو « هلضفب شيعلا رامخ ىنتقأف كاردإلاو لصولاو

 زومرلا ىناعم أرقي هارت « ىفخ ىنغم نطابو ىلع لاغتشا اذ ناك اذإف هلوصحمو
 نوزوملا ملعلاو نوزخملا ملعلا نم زونكلا لافقا حتفيو , زومغلا حيتافم ىف جرفتيو
 ىنعم هللا رسب مهفو ىفخو قد ىنعم نع اهلك ًافحصو « افحص اهلك ازومر دجيف «
 جرخيو « تافتوملاب قردنيف « تابيغملا هللا رمأبو هللا ملعب فرعيو « تالكشملا

 هيط ىط ىف ىوطتو ةاجنلا نفس هلمحتو « تايانعلا هب لمعتو « تافلتملا نع
 ةفرط ىف تاوامسلا نم نوطبهي نيح كالمألا نم بجع الف « تاقبطلاو تاماقملا

 . نيع ةفرط ىف نوعجري مث ١ نيع

 دقو ٠ نيعمجأ مهيلعو انيبن ىلع هللا تاولص ءايبنألا نمز ىف مهبأد ناك اذه

 هحورو نمؤملا بلق نأ راربألاو راتخملا نع رايخألا تفدارتو « تايآلا ثدرو

 هللا نع هنطاب بجتحي ال نم : اهيف ليقو بجحتتف عجرت مث بجحلا قرحتف قزمت

 نكو رارسألا عضاوم ظفحاو « رايخألا شياعمو راربألا شيع شع ىدلو ايف
 لصح ام لصحو ؛ رامضألا رئامضب اهنع ًاجراخ رامضإلاو ةلجاعلا ىف ًالخاد
 كبلق ةآرم رمعاو ء رارسألا ققد نم اهنم لصحتمو رارقلا راد ةداوز اهنم
 نيع قن ليحكتو لازتتسالاو خوسرلا هنكسو « رابجلا نم ةباهملاو فوخلاب
 ةيعرشلا مولعلا بلطو لالجلا رونو لامكلا عرشتو ٠ لاونلا ىجرت مولعب ةريصبلا
 كلذ نم هل لصح نإف اهبئاغرو اهئابجاوو اهننسو اهضرف اهبستكاو اهبلط نمل الوأ
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 )١( هجيرخت قبس .

 ائيضفلا ةرهوجلا

 اع ظفحي لصاح

 ناك نإف « ايندلا

 زم وهو « أظحل
 الو ء كلذ ىلع

 تاوملاو مسارلا
 فللاب مالكلا نايب
 رسلالا عيمج نم
 ف نيوكتلاب هللا

 دو لب سمغلا

 دولطمو ةبوبحم

 ابضغ ىف ديدش

 للا ىلص دمحم

 , ") ( ادعب
 و نم ايف

 حصن نم حصن

 ملسو هيلع هللا

 ؛ نابلاك سيميو

 . ىمعو ًالهج
 للا اوقئاف

 لاو ةحصلا ىف

 ةدجسو « مكبرل

 اج فيعض] )١(



 83113 ا __ ١ _ _ _ _ ةئيضفلا ةرهوبلا

 بح هنيع ىف للقيو ىدرلاو ةنتفلا هنع عفديو « ىوقتلا ساسأ هيلع ظفحي لصاح

 حصفي نأ نسحي الو « اظفل ةيبرعلا نم ىردي ال ًايمجعأ ًاريقف ناك نإف « ايندلا

 مواديف هل ائينهف « لالجلا ىلجت ىف نيفرعتسملاو لامجلل نيبحملا نم وهو « اظحل
 حصف نأل ؛ ملاعلا يف طيلست ىلع قيرط الو ليبس هيلع دحأل الو ؛ كلذ ىلع
 نايبت نم مهابملاو مسانملاو مسارملاو مساوملا نم مظعأ مسانملاو مساوملاو مسارلا

 وأ ىمجعأ وأ ايكرت ناك ام ىنعي ىمجعألا اذه نأل ؛ مصالعلاو ظفللاب مالكلا نايب

 بح يف هلل قدص ىمجعألا اذه سانجألا عيمجو ةيبرعلا ريغ نسلألا عيمج نم

 فرع الو ؛ سمطلا الو مسلطلا رحب ضاخ الو نييبتلا ىراجم ىف نيوكتلاب هللا

 ريغ نيرادلا نم ئشب قلعتي ملو ٠ هبلط ققحو « نيتداهشلاب هللا دحو لب سمغلا

 وهو مكحلا مكحي نيد مكو « هملعب لمعي ال ملاع مكف « ةبوغرمو ةبولطمو ةبوبحم

 مدآ دلو ديس لاق ملاعلا ىف دحوأ ناكو زاحو زاف لمعو ملع نإف « هبضغ ىف ديدش
 الإ هللا نم ددزي مل ىده ددزي ملو أملع دادزا نم )) ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 . "7 « ادعب
 اولبقا بابش اي مكيلع هللابف أعفاي ابابش متنك نإ اذه ىباتك ىلع فقو نم ايف

 ىلص ىبنلا ةبحمو مالسإلا ةقفشو ناميإلا مكحصن ىلع هثح مكل حصن نم حصن

 قنور نسح ةجهب هيلع رهزيو قئورتي آيور ارضخ ابابش اومحراف ملسو هيلع هللا

 جرهبتيو حشتبو ًاناحلا ةيبوبشلا ناسلب دشنيو ًايرط كمالكو اليم نابلاك سيمبو
 . ىمعو ًالهج

 وه نم ايف «٠ ىوقلا بابش اي مكنسحأ امف بلقنملا ءوس نم هوشخاو هللا اوقتاف
 نسحلا هوجو متشرف اذإ مكلمجأ ام ىوجلاو ءالبلا نم املاس ةيفاعلاو ةحصلا ىف

 هدالوأ حبذل مدقت نمع ركذ امك « مكسفنأ متحبذو « مكترابو مكقلاخل متدجسو « مكبرل

 (١) نيقتملا ةداسلا فاحئاو ؛ (؟88) ص ةعومجملا دئاوفلا [ادج فيعضإ ١ و1/7 2/4 4.
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 فحتلا برقأ ام .؛ تميخ ىه اذإ اهاهبأ اذإ مكهوجو نسحأ ام ءايبنألا نم

 تزربف « هقيقحت دهمو هقيرط حلصأ بابش نم مك « بئاتلا بابشلل بهاوملاو
 هتدافأف ٠ لوقعملاو لوقنلاب دلقتو « ًالوهكو اخويش عطقف « هل نيكمتلا تاماقم

 هيلع دروف ؛ لوسرلا تاكربو هللا تاكرب هيلع ترجفنو ٠ لوزنملا ملع هتفرعم

 نع تاباسحلا تقلس مكف ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر راثآ ءافتقا هكلسي دراو

 فلسلا نم مهنم ام نيكمت مهل بابشلا نأ : نيكرابملا نعو رايخألاو نيحلاصلا

 لانلا نم مهل رهظأو « لاغتشاو ءاطع بحاص باشب عمتجاو ىلإ رابكلا نم لجرب

 نضاوب رهاوظ كاردإ ىف مهزجعو لامعألا ىلإ مهدرو لاقم ناسلب ال لاحلا ناسلب

 نيعئاطلا بابشلاربخ مكلركذأ تذ خأولف ناسل لوقب ال لعف قيدصتب نادجولا

 . نامزلا غرفو تقولا قاضل نيلصاولا نيبحملاو

 ىلع كدخ غرمو « هيلع مدقت نأ لبق نم هيدي دج اهحتفاو باش اي كدي لعجا

 تعءاج دق ةعاسلاو نآ تقولاف ؛ ضرعلا موي كهجو دوسي نأ لبق ضرألا ميدأ

 . اهبئاجعب تجرخو « اهطورشب

 صلقتت نا لبق نمحرلا اومدخاو ةيفاعلاو نادبألا ةحص اومنتغا بابش اي

 لبق ؛ ناويدلا جرخي لبق « نازيملا قلعي لبق ؛ ناسللا سرخي نا لبق « ناتفشلا

 رتسلا امف « ناسنإلا حئاضف نيبت لبق ؛٠ ناجلاو سنإلا رضحي لبق « نالقتلا فجرت

 . فوجرم الإ هيف ىصاعلا نيكسملا امو ء فوشكم الإ هيف

 كبلط هابجعو ء اضرف تيبأف اضرف كنم بلطو كاطعأو كالوم كقلخ اذه اي

 كلعجيل ةرذ كنم بلط ؛ كحور ىلع تيسحف ؛ كسفنل كنم بلطو كبرو كديس

 لمعاو ؛ هربو هللا ىضر ىف اذه اي عرشا ء ةرضملا الإ كسفنل تيبأف لابجلاك

 ةركنم املظ (') امهدايح« ةرم ءارمح ءادوس ةرح ران نم ملست لعل « هرس كبلق ىف

 )١( امهدايح ” طوطخملاب اذك “ .

 ةئيضفلا ةرصوجلا

 رخآلا ىف تزرب اذإ

 افجرو اديم ناوكألا

 مصب دابعلا لك ماقو

 اوكل رشتنتو ؛ اعطق

 اموي ناسنإلا لوقيو

 رلا ىلع ءايبنألا هيف
 انامعأ الإ قبي ملف

 | ةريغص تانسحلاو

 « بذك ةطلطل قسف

 صأ ةعقرف فوفك

 طقنمل ملظ « ملسم
 : وأ ؛ بضغ نيعب

 ل ةلق ؛ عمطم دسح

 و لوهلاو فقوملاو

 ام خويش اي

 ف ؛ هالقأو هبرخأو

 راقوو ةلح بيشلاف

 | دعب عرزلا ليوط

 حير بوبه الإ ىقيب

 هم لبق كتايح نم

 وسلا خيش اي : كل

 لاو ليللا فالتخابو

 ىعنص «١ ىنوكبو ٠



 ا اص ةئصملا ةرشوجلا

 تكد امف « اهفئاجرب ةعاسلاو ٠ اهقئاوبب لاوهألاو اهبتاجعب ةرخآلا ىف تزرب اذإ
 .داهو شرقلا دامو , شرعلا زتهاو . تفطتخاو تلزلزو تفجرو اديم ناوكألا
 ءامسلا عطقنتف نادبألا ةارع ةافح قعصلا ةخفنو ثعبلا ةخرصب دابعلا لك ماقو

 رشبلا لك لهذيو رمقلا فسخيو « سمشلا روكتتو ؛ اعم بكاوكل رشتنتو « ًاعطق

 وثجت موي ءامسلا ىلإ راصبألاب نيصخاش مهارت ء رفملا نيأ ذئموي ناسنإلا لوقيو

 بألا نع دولوملا كلذكو دلاولا نع دلولا لغتشيو ؛ بكرلا ىلع ءايبنألا هيف

 تائيسلا لك اويتك دق ةكئالملا نورت مكلامو ؛ مكفحصو مكلامعأ الإ قبي ملف

 رامق وهل بعل ةزمغ ةكحض ةزكل ةريقح وأ ةميمذ ةملك ةريبكو ةريغص تانسحلاو

 فوفد فزاعم تانيق ركنم وأ وهل برش برط بصن ءوس بذك ةطلطل قسف

 ىلع ىغب بير بح بجع ربك ةميمن ةبيغ برطل عباصأ ةعقرف فوفك

 مرحم تاذ ىلإ رظن « ةريرج ىلع أرجت ةريبك ىلع دامت ؛ عطقنمل ملظ ؛ ملسم

 ةرامم ؛ ىنفم دحأل دقح نمؤمل بيغ ملسمل شغ « ةنايخ نيع وأ ء بضغ نيعب

 رشحلاو ثعبلاو ةرخآلاو توملا نايسن ىلع فاكعنا ىعادل ةباجإ ةلق ءعمطم دسح
 . مظعألاو لوهلاو فقوملاو

 هالخأ ناسنإلا عبر ىلع ششع اذإ مويلا ضايفلا الإ ضايبلا دعب ام خويش اي

 . هبقارو كالوم دبعاو بتف ةبيشلا فيعض خيش اي تنك نإف « هالقأو هبرخأو

 لمألاو ةماقا لمع ىف ىعست ليحرلا ىلإ بولطم تنا هتفرع ول راقوو ةلح بيشلاف
 امو ؛ رزجلا رزاج هل رشرشو «؛ دصحلا نيكس هل دح ضيبي نأ دعب عرزلا ليوط

 ىَقب ام منتغاف « عرزلا نم روكذملا لوصأ علقت ةعبوزب علقلا حير بوبه الإ ىقب

 لوقيف داهشألا سوؤر ىلع كخبوي نا هللا فخو رظناو « كتامم لبق كتايح نم

 يىتايأ تازجعمو يبئارغ تايآبو ىتاملكبو ىباتكب كتظعو ءوسلا خيش اي : كل

 نم بئاجعلابو رامقألاو سومشلاو راجشألاو راهئألابو راهنلاو ليللا فالتخابو

 تدجوف رادلا هذه ىلإ كتجرخأو كتظفحو ٠ كمأ نطب ىف كتقلخ ىنوكبو « ىعنص
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 اجورفو اجورسو ابكرو اسابلو كتوقي ماعطو كلظت ءامسو كلقت اضرأ ىتمعن نم

 ةايحو تايآ دعب تايآو تاوقأو اتابنو تافلتخم هكاوفو ايراج ءامو ىرارذو امعنو

 كلعلف « بيشملا كيضراعب ىلوو بيشلا كنع لحر ىتح تيهلو ىنتيسنف تاممو

 ىشلخت نأ لبق الزان كب ءالبلا نوكي نأ لبق رداتف « كل شرتفملا لبق ردابت نأ ىسع
 ال فيكف اراقو هل تناك ةبيش مالسإلا ىف باش نمف « لزانملاو نكامألا كنم

 رارشألا رقم ىهو رانلا ىلإ هرجرجت نم فاخي الو رابجلا نم باش نم ىحتسي
 . راد نم اهلاي راد نم اهل ايف « راجفلاو رافكلاو

 نأرقلا ىف () نكركذ دق ىلاعت هللا نأ ؛« نكلك نلمعا ناوسن اي نتنأو

 (7 نكرمأ دقو 2 4 تاتيؤُملاو نوثيؤُملاَو رل : العو لج لاقف ٠ تايآلاو
 ال ناو « اهجوز نكادحا نبست ال ناو جرفلا ظفحو رصبلا ضغو مايصلاو ةالصلاب

 اهضرف ىدؤتو ؛ اهبجعو اهربك نم نكادحإ رذحتو « هتوص ىلع اهتوصب ولعت
 ىف هرومأ نم هدصقي اميف هل ةبيجم هبولطم ىف ةعيطم اهلعبل نوكتو « اهبر فاختو

 ام : اهجوزل نكادحا لوقت ال ناو ؛ هب ةفورعملا هجئاوح ىضفقتو « هللا ةعاط

 نبستحاو نتربص اذإ داوجأاي نكلو « هللا طخس ىف عقت اهنإف ء طق اريخ كنم تيأر

 ”رجأ اهل ناك اهتلئاع ىدي نيب وأ اهلعبل اهتمدقو " ةديم " تلمع اذا ةأرملا نإف

 نكل ام نعيضت الف ؛ هللا ليبس يف ةدهاجملاك اهتعاضرو اهلمح ىف نكنم « ”ريبك
 نكادحإ جرخت ال ناو نكجوزأل نكتفلاخمو نكافجو نكقالخأب ةليزجلا روجألا نم

 نرظني الو ١ ىلوألا ةيلهاجلا جربت نجربت الو اهجرز نذإب الإ اهتراج راد ىلإ
 نم برشت رانلا نإف ؛ أمئاد ةالصلا نمزالو « مكبر نيقتاو نكنم مرحم ثاذ ىلإ

 )١( وهو ؛ حيحصلا وه تبثملاو ؛ "* مكركذ « مكلك ؛ اولمعا « متنأ ”' طوطخملا ىف وأضيح 

 )0( ةبوتلا ةروس 471) ةيآ .
 باوصلا وه تبثملاو « “ مكرمأ ” طوطخملا ىف (؟) .

 بشمأ| ةرهوجلا

 ةلماعم نكت مل

 هو ؛ مهيئاوذبو
 مف اذه « رئاغم

 و نيلصو نبتف

 هدر هذهف

 ةصينلو « ًالدع

 هبي الو ىدعتي

 ب عار لجرلاو

 وب اوفاخف مهيف

 ذخأيو قئالخلا

 ت اذه اي

 ذسح نوذخأيو

 د نم ظقيتساو

 م هللا لاوسر

 ةدحاولا هلجر

 ناو مكمون نم

 مهلك قلخلا نا

 نا ليق

 هاصعب ةدحاو

 جوف اهل ىتأف

 هآلاب ضايب )١(

 اج فيعض] (؟)
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 مهروعشو نهيدثب تاقلعم نكنمف عاونأ ىلع نكعدتو ؛ اهالوم ةلماعم نكت مل

 ىف نيسوبحم طيلخ ءاسنلاو لاجرلا ةارع ران ىف سبحت نم نكنمو ٠ مهبئاوذبو

 ءاهردق ىلع ذخؤت نكنم ةأرما لك امنإ ء ال هبنضعبو ربخلا ضعب ىف اذه « رئاغم

 .٠ رابجلا بضغ نمو رانلا نفخو هللا ندبعاو نيلصو نبتف

 لدعيلو « هللا رمأل مكحيلف رمأ رمأ وأ ةيالو ىلو نمو مكيلإ ىتيصو هذهف

 الو روجي الو فيحي الو همكح ىف ليمي الو ىوقلا نم فيعضلا فصينلو ؛ ًالدع

 اهتيب ةيعار ىتح هيعر نع لوؤسم عار لك نإف ىرتفيالو ىغبي الو ىدعتي

 مكح نميف لدعي مل اذإ افيرخ نيسمخ رانلا ىف ثبلي عار لكف « هتيب عار لجرلاو
 نيب لصفي لدعلا فصنملا لداعلا ميكحلا مكاحلا وه قحلا نوكي أموي اوفاخف مهيف

 . ءائرقلا ةاشلا نم اهقح ءامجلا ةاشلل ذخأيو قئالخلا

 « ةمايقلا تاصرع ىف اذع كب نوقلعتي مهيلع تيلوت نم ىلخت الو بت اذه اي

 . كئثدقر نم هبتناو رانلا ىف حرطت مث ؛ تانسح كل ناك نا كتانسح نوذخأيو
 لاق امك تقولاف ؛ كتقوو كتعاس ىف كسفن بساحو كاتلفغ ةنس نم ظقيتساو

 مدق دق ليفارسا ىخأو « نيتاهك ةعاسلاو تثعب )) ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لاوسر

 اوظقيتسا )7 ( اهطورشب ةعاسلا مكتئاج دقو ٠ ةخفنلل ىرخألا رخأو ةدحاولا هلجر
 اوملعا مكحت نم لك اي مكتنس نم اوظقيتسا نيلفاغ اي مكتدقر نم اوهبتتاو مكمون نم
 . () هلايع ىلع مهقفشا هللا ىلإ قلخلا بحاو هللا لايع مهلك قلخلا نا

 مهنم برض امف منغلا ىعر امل مالسلا هيلعو انيبن ىلع ىسوم نا ليق

 اهدجي ملف مهنم ةجعن دقفت هنأ : ليق ء ادبا نهذآ الو نهعوج الو هاصعب ةدحاو

 كتعيض : اهل لاقف ء مهنيب تيبتو عترت تناكو :« باثذ طسو ىف اهدجوف اهل ىتأف

 )١( نيتملك ردق لصألاب ضايب .

 )١( ىدع نبا [ادج فيعض] 17/ 557١و791١
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 اهب قحل ىتح هقتاعىلع اهلمحف ٠ كباحصاب قحلا ىتح ىقنع ىلع كنلمحأ هللاو
 اميرك هللا هلعجو « ايبن هثعب منغلا ىلع هتقفش هنم هللا ملع املف ٠ اهباحصأ

 هللا دنع قلخلاو « ءانيس روط ىلع هاجانو ًايبن مهيلا هثعبو « ليئارسا ىنبل ايعارم
 قلخلا ربختسي ديري ىلاعتو هناحبس قحلا امناو ؛ ىلاعت هللا هزعا مهزعا نمف زازع

 نوكيف ملظلاب وأ دعسيل لدعلاب امإ اهيف مكحي سانلا ىلع ةرمإ دحأ لك ىطعيف ٠
 تحت ناك اذإف « اهاسكم دبعلا ىلع ةعلخ هللا معن نإف « لزعيو دعبيو هكاله ببس

 هتعاخ سبحي قحلاف تباث نسحو ملظ ةلقو مكحو لدع راقوو قيرط ةراهط علخلا

 نوكت ةعلخلا : ىنعي « ىضقنت ىهف ايندلا تعطقنا نا « اضر ةعلخ اهلعجيو هيلع
 ىلاعت هللا الإ ىنفي ئش لك نإف ةرخآلا ىلإ تلظو ؛ ةنطب دوعت ةرهاظ ةعلخ

 جحلا فورعملاو موصلاو ةالصلاو ضرفلاو داهجلاو ربلاو حلاصلا لمعلاو
 راشيإلو لذبلاو لامتحالا ةفصنلاو روجلا ةلقو قلخلا ىلع ةقفشلاو ريخلا باستكاو

 عيض نم لاطبلا نإف ةلاطبلا نع مكينغي تيز ليدنقلا ىف ماد ام ىناوخا اي اومنتغاف

 كلملا بقاري ملو ماشتحإلا نعع ةلفغلا ىف ةتاقوا عطقو مالكلا سلجم يف هنامز

 ةفجر لوأ ًادغ ناكا ذا هبر ىقثلي اذامب « هلجا دفنو هرمع عيض نم « مالعلا
 . نافكألا قيض عم هربق قيضو ناكلملا لاؤس هل لصحت

 7 نيديلا رفص جرخ اهيلع ناك نم لكو ناك نم اهنم جرخ اذامب رظنا
 اودري اذا نوردقي ال هيلع نورسحتم هلهأو توملا لوتقم (' نيدعاسلا حورطم
 مكف «٠ اوحلصت اولمعاو اوهبتنإف هب لزن ام هنع اوعفدي نأ نوعيطتسيالو « هنع
 مهلماع نمم مكاياو هللا انلعج ادر مكو ةوهس مكو ةلفغ مكو برط مكو بعل
 انمصعو انظفحو « هتسارحو هامعنو همركب مكيلعو انيلع لبقاو ء هاضرب مهالوم

 )١( ناديلا ارفصم ”” طوطخملا ىف *« ٠ ققحملا نم تبثملاو .

 ققحملا نم تبثملاو ؛ “ نادعاسلا ” طوطخملا ىف (؟) .

 ذيضفلا ةرهوجلا

 وحب الو اناجنو

 لآو دمحم ائديس

 مميسن افيطلو

 . نيقيلا

 اي رمشف

 :ألا اهنم عطقت

 رسب جرسأو

 وطخملاب اذك )١(
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 ىلع هللا ىلصو هابن نمو دمحم « هاوس دحأ ىلإ انلكي الو انجوحي الو اناجنو

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم أئثديس

 ( نيملسملا نعو نيمآ .. هنع ىلاعت هللا ىضر همالك نمو ))

 تلمأتو هتحفصو هترشنو هتضضف بابحألا نم بيبح نم باتكلا درو امل: لافقأ

 ةمساب هروطس ىف هموسرو هقطان هملاعم تدجوف « هربخمو هربخ تفشكو هرطسأ

 هرونب () آسف رمقلا وأ هيلع اهادر تلح دق سمشلا نأك ةرشبتسم ةكحاض ةقساب

 ناسلب منرتيو ىدبيو مجرتيو ريشي بقاثلا رونلاك هتاحملو بكاوكلاك هتايأو هيلإ

 هبلقو ء عوبرلا نيب همظن « ةقرخلا ةكرب سامتلا ةقرو عوضخب وهو ملكتي بحلا

 ام نيعلا نإف هثيدح اماو « بتارملا حفسبو عبارملا دراو ءام هناك وأ « علوم اهب

 لصحي ءارقفلا نم ددملا نإف انايحأ نيعلا لبق قشعت نذألاف عامسلا لب ترظن

 اهاديوس ممصم بلقب تناك اذإ ةبحملا نإف « بحلا ةلمج هذه برقلا وأ بعتلاب

 ةرضاحملاو ةدعاسملاو ةدهاشملاو نيقدغم اهب ددملاو نويعلا تاعلاطم ىرتف

 « نيكمتو زعع عورفو دعس ناصغأ هلو « نيثبشتم اهتحاسبو اهلوح ةمدانملاو

 نيقيلا ملع وه اهنم رطعلاو قوربلاو نيقبلاو ٠ ةفرعملا رمثلاو نيكمتلاو ناصغألاف

 قح ةقيقح وه ء اهدث نم ىكسملا قاشتتسألاو ؛ نيقيلا نيع وه اهميسن فيطلو

 . نيقيلا

 اقيرط بلطاو ؛ دايجلا رمضلا ىلع بكراو « داهتجإلا قاس نع ىخأاي رمشف
 دارملا نع لفغ نمم نكت الو « دانعلاو تنعلا سفن اهيف سِمأو , دابكألا اهنم عطقت

 اذإف  داوجلا كلملا كلذب الإ « كرهج نع اهمجلأو , كربص سرف جرسب جرسأو

 )١( آسف ” طوطخملاب اذك # .
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 ىلع اهتحشوو اهانثم ىلع تبكرو ماجللا سوعاف اهتففسو مازحلا مزحمب اهتددش

 نم فاختو « نيلو بدأب فرحنتو ديمتو ليمت ىتح ابرإ اهبذهو ابدأ اهبدأف اهفدر

 تلغو اهتعاضب تيوقو « اهتعاطب ثحرتسا كتعاطاو تبدأب اذإف « ديدحلا برض

 تمصقلا اذإ ىديرم اي عمساف_عيقر بوث ال ديدج بوث ريقفلاف اهتمه تلعو اهاتميق

 رهسعلا لمعتساو مامثتلا نع حصفأو « ماثللا نع رفسأو رسو رمشف داوجلا ىلع

 اهنيبا ىتلا ةيودألا بلقلا ةآرم لقص لصحت مسحت نأو « مايصلاو دجهتلاو مايقلاو

 فيك لقيصلا ىلإ رظنا كتآرم وهف « كبلق أدص ىلجت اهلمعتسا كيلع اهثباو كل

 ىف اهضر جرخيف « اهكحيو جالعالا نم ائثيشو اسلك اهيلع ثعبيو دارجمب درجي

 كيلعف « كلذك تنك اذإف ؛ كبلق كتلاقص امأف « اهترهوج ىفصتو ضيبتف « اهنهد

 رهاظلا نأل ؛ رهاظلا راكفألاو عومدلا ضيفو عوشخلاو عوضخلاو عوجلاب

 كهجو تاحفص ىلع رجفنتف ةوذج سبق نم تسبق كلذك تنك اذإف « رسلاأ نالوجو

 « بيغلا نم بيغلا لئاسرلا كيلإ كخيش لسرأ كلذك تنك اذإف « كبلق تاحفص نم

 نيلماعلل اهركذتو اهلمحتو اهملعت اهمهفتو اهيعوتو اهثيهتو اهرصبتو اهمستف

 . نيجارلا نيكردملا نيبلاطلا نيفقحملا

 ةايحلا ءام نيع نع كل فشكني أدحا كتبحم ىف كعم كرشت الو صلخا

 اي ؛ اهررد كل ئضتو اهرهاوج ىفقلتتو اهلالز نم برشتو اهلهانم نم لهنتف

 تفقو اذاف « ةليل لك ىف ىلجتي كلملا نا ملعت اما ٠ نومورحم نولاطبلا هللاو ىخأ

 , اهفتاظوب ةيدوبعلا ققحو فقت نم ىدي نيبو :« فقت نمل ملعاف « ليل حنج ىف

 ثعش ريغ نم رازغ عومدو ءاكبو عرضتو راسكناو لذب ءاقرألا عوضخ عضخاو

 ةقرلاو بدألا ةفيطل ةنكاس الإ نوكت ام كولملا ةرضح ىناوخأ اي نإف ء« خارص الو

 ناك نم « مئانغلا ثوفتو « ةبصنألا قرفثو نئازخلا حتفنت تقوب رفظت كلعلف ؛

 نم ريغ كيف دحأل ام نا كيلع كبر دهشيو ىرسلا موقلا لمحف حابصلا دنع امئان

 اذإف دجت ذئنيح بلطاف تممصتو تممص نإف ٠ كلذ ىلع هللا عيابو هدهاعف « دقتعت

 انيضفلا ةرموجلا

 أ دقف كلذك تنك

 ذلا نع مهدوذنو

 : نم ريخ ىلاعت
 ! ةياغ وه نظلا

 هو هذهف «٠ ميلعلا

 كفأ دق: لاق

 . ىتح مهراهنو

 ركس « نونمؤملا

 ؛ نيعشاخ مهارتف

 « مهمئازع ىوقف

 لب اهيف مهدرفاو

 بحأ ؛ نونمؤملا
 رونمؤملا حلفأ دق

 فنأ اونفأف « ىنفت

 فارعأ مهل عفرو

 طوطخملا ىف )١(

 هجيرخت قبس (1)

 طوطخملا ىف (")
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 !؟ 3! حس ب ةئيشملا ةرضوجلا

 مهبدأن اناف ء مهبر ىلإ سانلا 7 وعدتو ديرت ام حتفت نا كل نذأ دقف كلذك تنك

 هللا ىلإ دراش دارل )) ملسو هيلع هللا ىلص راتخملا لاق امك « رانلا نع مهدوذنو

 نسحو كسمتلا نإف ؛ مزتحاو دشف 7 ( ةنس نيعبس دباع ةدابع نم ريخ ىلاعت

 حاتفلا وهو حتفي هللاو ء حجنلاو جتنلا فيس دوج كلذ دعبو ىنعملا ةياغ وه نظلا

 . مكيلع مالسلا دعب مكيلإ ىتيصو هذهف ٠ ميلعلا

 ( هنع هللا ىضراضيأ همالك نمو

 مهليل مهالوم اولماعو ؛ مهارس ىف اودج موق رد هلل « نونمؤملا حلفأ دق: لاق

 حلفأ دق ٠ نونمآ ةمايقلا موي مهف ؛ مهانم ةياغ هللا نم مهاتآ ىتثح مهراهنو

 ء هدعوو هديعو نم اوفاخو هبرقو هدعب نم اوماهو هبح نم اوركس « نونمؤملا

 مهرئامض ىف ام ملعو « مهرئارس ىف ىلجت ؛ نونمؤملا حلفأ دق نيعشاخ مهارتف

 قيرطلا مهل نيب ؛ نونمؤملا حلفأ دق نوبرشي هللا بارش نم مهف « مهمئازع ىوقف

 حلفأ دق نوشام ةافح قيتعلا تيبلا ىلإ نوقبتسي اوبهذف قيفر الب اهيف مهدرفاو

 ؛ نوركاذ هل مهف « هركذب مهرمأ « هوبلطف مهبلط ٠ هوبحأف مهبحأ « نونمؤملا

 مهل حبصاو « لاقو ليق نع هب مهلغشأو ؛ لاصتالا مهلصوا ؛ نونمؤملا حلفأ دق

 اهنأ اوملعو ايندلا نع اوباغ ٠ نونمؤملا حلفأ دق نوئماع لاجر : لاق ثيح ليلد

 مهفاصوأ لمك امل نونمؤملا حلفأ دق « نوناف مهنأ اوملع امل مهسفنأ اونفأف ؛ ىنفت

 : مهيلع 7 ىداني ذئنيح مهلامعأ لبقو مهلاوقاو مهلاوحأ ىضرو مهفارعأ مهل عفرو

 )١( هفذح باوصلاو « هرخآ ىف فلألاب "" اوعدت ” طوطخملا ىف .

 هجيرخت قبس (؟) .
 ققحملا نم تبثملاو ء “ دائم " طوطخملا ىف (؟) .



 يبه سس ةليصملا ةرشففلا

 مهب ىنأكف نونمؤملا حلفأ دق « نوئزحت تنا الو مويلا مكيلع قوخ ال ىدابع اي
 مهو دجربزلا نم اهتمزأو ؛ بهذلا نم اهلجرأ بجحلا مهب قرخت بجن ىلع
 : لاقو ؛ ناوضرلاو بحرلاب ناوضر مهاقلت ٠ نونمؤملا حلفأ دق نوبكار اهيلع
 عفقرو مهل ىلجت ٠ نونمؤملا حلفأ دق نوضار متنأ لهف « نانملا مكيلع ىضر

 مهنم نونمؤملا حلفأ دق نورظان مهف اورظنا : لاقو « اباسح مهبساحي ملو « باجحلا

 « نيتخاضن نينيع مهل ىرجأو ؛ ناسح روحب مهجوزو نادلو مهيلع فوطت ناب

 مهف نونمؤملا حلفأ دق نوكئتم كئارألاىلع مهف « نيجوز ةهكاف لك نم مهاطعأو

 اودهاش دق ةيكاب مهنيعأو « ةفحان مهنادبأو ٠ ةيراع مهداسجأ نونوجسم ايندلا ىف

 رمألو نوعماس هياثكل مه كتئلوأف ٠ نونمؤملا حلفأ دق نوكي ام ميعنلاو باذع نم

 هقلخ نمو نوركاذ هركذل ؛ نوبنتجم مارحللو « نودهاز ايندلا ىفو « نوعئاط انبر

 نودجاسلا نوعكارلا نوحئاسلا نودماحلا نودباعلا نوبئاتلا مه كثلوأ « نوشحوتسم

 . نينمؤملا رشبو هللا دودحل نوظفاحلاو ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب نورمألا

 دنع هللا يضر همالك نمو

 ةئيه ىف هلعجي نأو مدعلا نم هدجوي نا هللا دارأ امل مدآ كوبأ اذهاي: لاق

 كفسيو اهيف دسفي نم هيف لعجتا : اولاق ء ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ : لاقف ةنسح
 « اونكسا ىتكئالم اي : لاقف « ءامسلا ىلع ضرألا رخفت تقو لك ىف ناكو « ءامدلا

 ىندبع نمف « ىوأملا ةنجو أران تقلخو ايندو ىرخأ تقلخ دق ىلاعو ملاع ىنإف

 رانبو ىظل هاوأمف ىصعو ىهلو ىنفلاخ نمو . ىوأملا ىه ةنجلا نإف ٠١ ىفقتاو

 دوسأو ضيباو رمحأ نم ةضبق اهنم ضبقي نا ليئارزع هللا رمأف ٠ ىوكي ميحجلا

 هروصو هديب ةقلخو « حورلا هيف خفنف ءامسلا بر ىلإ ةفصلا كلتب ىتأف ؛ رفصأو

 ءاضفلا المت ةيرذ نم اذهل دبال : لاقف ٠« سيليإ هب رّمف « هللا ءاش ام ةراخف ثبلف



 فس

 و سل ةئيضفلا ةرسوجلا

 كلذك حرب امف « ءانث ءامسلا ىف هلو « هبرل ةدابعلا ريثك ناكو ءانعلاو دسحلا هعقاوف

 حير هسأر ىلع كرحف « أمحلو امد هيف ىرجأو « ايوس اقلخ مدآ هللا دجوأ ىتح

 ةكئالملا هللا رمأف « ىورلا نع اذه هيف حتفناو نانذألاو نانيعلا هل تقشناف سطعف

 هل اودجسي نا مهرمأف ؛ ىوتسا مهقانعأ ىلع مث « هوليشي مهفاتكأ ىلعو هولمحي نأ
 اي ء ىضترم لوسقم ىفطصم ايفص ىقلخ نم ىل هنإ : لاقف « هولجبيو هومظعي
 ةنتفلا نم رذحاو دلخلا ةرجش الإ راجشألا عيمج نم لكو « نانجلا نكسا مدا

 ربكتساو ىبأ سيلبا الإ ةكئالملا عيمج هل دجس ىلوألا ةرملا ىف ناكو « ىوهلاو

 نم تنك ما تربكتسا ىديب تقلخ امل دجست نا كعنم ام : لاق نيرفاكلا نم ناكو

 2« ميجر كناف اهنم جرخا ٠ نيدبعتملا نم تثناو كتدابع تعيض دق «٠ نيلاعلا

 ودع كل هنإف ءاذه نم رذحا : هل لاقو ٠ ناطيشلا هامسو نمحرلا هيلع بضغف

 أرجتف دوعبم دورطم وهو « ءالبلاو دسحلا ةسوسولاو ركملاب سيلبا ذخأف نيبم

 ىلع ةفص هبنجب ناك همانم ىفرظني وهو « ةنجل مدآ هللا لخداو « هركم نم مدآل

 بلطو « اهب هللا هجوزأف ىلعألا ىلعلا كلملا نذإب ءاوح اهدجوف ظقيتساف « هتفص

 ىه ىتلاب اهرشاعت نأ : لاق ؟ اهرهم امو براي : لاق ء اهرهمو اهدقن هنم

 . اهب هللا هجوزأف ىذأب اهيلإ لصوت الو ء اههجو ءوست الو اهبست الو نسحأ

 لكأي نأ هرمأو ؛ كالمأللاب ًادقع امهل دقعو « ةضفلاو بهذلا ىسارك مهل سلجأو

 كل له : لاقو « ىتأ ةيحلا ىلإ سيلباف « ادبأ دلخلا ةرجش برقي الو « ءاش ام اهنم

 ىلع ملكا نأ ىلإ كيف ىف ينيربعتو ىلبي الو تومي ال نهفرع نم تاملك كملعا نأ

 ىلبي ال كلمو دلخلا ةرجش ىلع امكلدأ الأ ءاوحاب : اهل لاقو اهاتأف ؟ ءاوح كناسل

 : هيلإ ركملاو ليولاو ةعيدخلاب اهرمأ دقو . نيحصانلا نمل امكل ىنإ فلحف هتفلحف ؛

 ىتنج كل عحبأ ملأ ىديب كقلخأ ملأ ىتوفص كلعجا ملأ « ىتكئالم كل دجسأ ملأ مدآ اي
 « ءانعلاو بعتلا تدرأو ىلوق تفلاخو ىرمأ تيصعف « ىتمأ ءاوحب كجوزا ملأ ٠

 انبر : انيلع هتردق كنأل ىرج ادق امم بر اي كرفغتسا : لاقو ًارصقم مدآ رظنف
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 اي « امكتوعد تبجأو « امكتبوت تلبق دق امهيلإ هللا ىحوأف ٠ انيلع بتف ائسفنا انملظ

 ءاوحو مدأ طبهف « اعيمج اطيهاو ةنجلا نم اجرخاو اعيطم نكو « ىلوق عمسا مدا

 " ديدنرس ىداوو دنهلاب " مدآ لزنف ؛ سوواطلا خسم دقو ةيحلاو سوواطلاو سيلباو

 ىف هللا تبنأف رامهنألاك هعمد ىرج ىتح كلذك حرب امف ؛ ًابيحنو ءاكب هليل عطقي

 لاقو « رافغلا زيزعلا ةردقب ملكتت راجشألا كلتو «٠ راجشألا عيمج نم ناكملا كلذ

 دق كسار عفرا مدآ اي نأ : ءادنلا عمس يتح ىرثلا نم هسأر عفري ال وهو رابجلا

 نعمجأل مدآ اي : هللا لاقف « ءاوح ىتجوز نيبو ىنيب عمجا هابر اي : لاقف كانلبق

 كيلع فقي نلعجأل تلقف ىتمظعل عضاوت لابجلا تعضو ام لوأ لبج ىلع امكنيب
 ءاوحو مدأ عامتجا لجأ نمف امهيلع ةجرد كنعفرألو تئش ام ةنس لك قلخلا نم

 اهمنزح نمو اهدربو ضرألا رح نم امهتفص تريغت دق ناكو ٠ تافرع لبج ىمس

 , كدلو دلوو كدلوو ثنأ سيلبا نم رذحا مدآ اي هيلإ هللا ىحوأف امهتيصعم ىلع

 موي ىَلِإ ىِتَنعَل َكيَلَع نإ ر : ىلاعت لاق « ًادمرس رانلا ىف هتدلخ مكنم هعبت نمف

 نم ىلإ برقأ تنك نأ دعب كتدعبأو كتسلبأ دقو ةبوت كل لبقأ ملو (') 4 نيلا

 مُهنِم كداب الإ م, نيِهَمجأ مهتيوْغَأل كِيْزعبَف ر] : لاق « نيبرقملا ةكئالملا

 مهمدقي نيهملا باذعلاو ةيواهلا ىلإف ىناصع نم : ىلاعت هللا لاق ) 4 َنيِصّلخُملا
 َلاَق ر) نيبم ودع مهل كنإفزيزعلا باتكلا ىف ام هل تنيب  لولذمو روتهم سوكنم
 . "7 © نيِعَمجأ مُهنِم كعبت نَمِمَو كنب َمّنِهَج نُدامأل لوُقَأ قحلاَو قحلاَف

 نم نيأ رظناو « بهذلا رجح دبعت الو ؛ كترخآ ىلع كايند نرثأت ال اذه اي

 وهف حلص ريغ ىلع ناك نإ بهذ فيك « رجزو رمأو رهقو كلم نمم كلبق ناك

 )١( صصص ةروس ا 4] ةيآ .

 )0( كتزعوف "* طوطخملا ىف . ص ةروس 85-485) ةيآ ** ٠ باوصلا وه تبثملاو .

 . ص ةروس (42) ةيآ (؟(



 8 سس -  ةئيضفلا ةرضوجلا

 تنأو ٠ تاوامسلا بر ىلإ نولصي ىتح تاريخلل نوببستي سانلا ٠ بطح منهجل

 الإ رخف كلذ سيلو لسنلاو لاملاو هاجلاب رختفت أببس هللا نم كدعبل ىصاعملا لعجت
 نم تنأو « ابطخو أظعاوم عمست مك بترلا ىلعأ ىلإ لصوي ىذلا وه « هللا ىوقت
 بساحتو « ابصنو بعت ادغ ىقلت كالوم ىلع مدقت نيح ركفت ؛ بعتلاو أطخلا لهأ
 ىفف الإو اهدوجسو اهعوكر تممتأ تنك نإف ؛ ةالصلا ىلع منهج رسج ىلع

 نيح كيلع ىذلا مهقحو نيدلاولا رب ىلع ىناثلا رسجلا ىلع بساحتو بلقتت ميحجلا

 آبيهل_ىلصت فوسف تلصوالو تررب نكت مل نإف محرلا ةلصو كيلإ انسحاو كايبر

 ١ ةئيس نم صقنت الو ةنسح هيف ديزت ردقت ال موي يف ةريبكو ةريغص ىلع بساحتو

 كب رمأي مث ؛ بذك ىلب ًاقح ةدع نينس باقعلاو ء بصن منهج نتم ىلع طارصلاو
 ائينهف هيلع تزج نإو « بلقنملا ءوس كلف تريغ نإف « طارصلا ىلع هب زوجت نأ

 متاوخب متختو « زب نم علخو ٌّنخ نم علخ كيلع علختو ؛ بكرت بجن ىلإ مدقت كل

 نم راهنأو نبل نم راهنأو رمخ نم راهنأ اهيف تانج ىلإ كب ىتؤي مث ء بهذ نم
 ةموقرم ةزرطم طسبو رهوج نم روصقو ؤلؤل نم روصقو بكسنم راج لسع

 مهبر مل ىلجت دقو ١ بعلت كئارألا نيب نادلوو روصقو روحو بتك اهل بتاك ريغ

 . هللا ءاش ام هللا ةبيهل ادجس اورخف اورظنا : لاقو « بجحلا عفرو

 بهلي رونو لامجو ءاهب مهيلع مهجاوزأل نوعجريف « بتكلا ىف درو اذه

 نم مهيقسي نأ ىلع مادق لوسرلاو بعتلاو ءانعلا مكنع لاز دق ؟9دانم ىدانو

 هنم برش نمركسلاو دهشلا نمو لسعلا نم ىلحأو نبللا نم ضيبأ هبارش هضوح
 دعسأ امف « بختنملا ىبنلا ةكربب اذه لك ءامسلا موجن ددع هيناوأ هيلعأمظي ال ةبرش

 مهتامارك (') هذه « ةدابعلاو ىوقتلاو ريخلا لهأ ءالؤه « برش ىبنلا ضوح نم نم

 )١( ققحملا نم تبثملاو « "" ىدانم ”” طوطخملا ىف .

 ققحملا نم تبثملاو « “ اذه ” طوطخملا ىف (؟) .



 5995 ل _ ا ا س _-  ةذيضملا ةرسوبلا

 ىلإ اونكر ؛ بصح نوقليو ةلاح سحنا ىلإف ةواقشلا لهأ امأ « مهلامعأ ردق ىلع

 برهلا اذه نيأ ىلإو هللا نم نورفي نيأو « ةيقابلا ةرخآلا راد اوكرتو ةينافلا هذه

 لك نأ اوملعي مل مارحلا اوقتا الو « اموي هل اوماص الو ؛ موي دعب اموي ةللا فاخ ام

 ةنيز لمكأ ىف اهيبحمل الإ ىه امو « ةفيج مكايندف بسكام ىلع بساحي مهنم دحأ
 ريقذ لكأ نإو ٠ ةرذقلاو ةفيجلاف ىعو نإف ؛ بلك اهيلع اهنم لكو اهبالك سانلاو

 عبتي ملو اهلاقمب ضري ملو ء اهلابح نم صلخت نم لقاعلاف ةردملاو لوصحم

 الإ رعشي الف بصن هل خف كلذ نا ملعيو ٠ اهكارشإ نم رذحيو « اهئاطلس الو اهرمأ

 « ةرارم هتقاذأو تعلق هسارضأ نسم اهتوالح ىتح اهترارم هتعرجو هتعقوأ دقو

 الإ دحأ ىلع ىقبت الو بحاص اهل سيل هللاو ىهف ٠ هتحبذف توملا نيكس تدرجو

 ةالصو ةقدصو ةرمعو ةجح نوكي نا الإ بحصا هل نمل ليولا ليولاف ؛ هتكلهأو
 بشت الو « اهنم هللا ىلإ بتف ٠ بضعلاو انقلاب داهجلا وأ فورعمب أرمأو ًامايصو

 « ةبحملا هيلع تردكت ةبح ىلع مدأ نإف « بصعلاو دسجلا كنم قرحيف اهبح ىلع

 ؛ كلبق نم كابأ لضا امك كلضي نا كودع ىلإ رظناف « هرمأ هيلع ريغت هرب ىلعو
 ةالصلا كرتب كرمايو « مارحلا كيلإ نسحيو ٠ تنعلاو ءاشحفلاو ءوسلاب كرمأي هنإف

 « كلقع كيلع عمجي الو « أتتشم ايندلا ىف كلعجيو مايألا كيلع عيضي ىتح مايصلاو
 ت اذ لك ىف كعقويف ؛ كلبلق كلمي ىتح كلذك لازي الو ء كنهو كيلإ عجري الو
 هللا ركذت ال نا كعنميو « تراد فيك كيلع هتليح تراد فيك ؛ كيلع كحضيو
 : لوقيو « هينبو هءاسن ضرحيو

 ىركم مهيلع ماد دقف انأ اما ء مكبر نع مكدعب ببس وهف ؛ مكودعو مكنود
 ىف ملكتي مهضعب ترمأف « 7 ةيويندلا ظوظحلاو سفنألا ةهج نم مهتيتأ ىتليحو
 ىملع ىف دحوأ انا : لوقيو « ضرفلا نع هب نولغتشي لاملا عمج نوبحيو ؛٠ ضعب

 )١( باوصلا وه تبثملاو ؛ 6 ةيوايندلا 7” طوطخملا ىف .

 سامح
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 راعملا تذخأو

 ىقئست ةينابرلا

 تقيقحو هقحو

 طهأ امأو

 از ئشب مهتبثو

 'قيفوت قيفوتلا

 + ىتح لوقعلا
 رستكا ىناسنإلا

 تقوو

 محم هيبن ناسل

 0 ةليللاو مويلا

 ؛:لبجلا كدكدت

 ركحملا يف 0)
 [417) ةيآ ()



 89 اس - ةئبضعلا ةرهوجلا

 تخسر ةيآ هبلق ىف الو « ركفلاو ركذلا نع دراش هبلقو « تفكعنا ايندلا هيلع نم اي

 بيبحلا نيب قرفيو « بولقلا قرحيو « تتشي بابحألا نيب فيك ٠ توملا رظنت امأ

 لظيف « هتعلتقا اقالخا ترضح اذإ تعمد عومدل قري الو « محري الو « بوبحملاو
 ًالومحم لاجرلا نيبو ًالوطبم هلعج تشم ايندلا ىف نكت مل هسفن نأك هتحراج
 نزحلا هدعب نم هلها ثرواو نوكلا هنم ىلخأ تمتي هيف ةنبا مكو هلهأ هتمدع

 هرغصل ًاريغص الو « هربكل ًاريبك محري ال نزحو « هضغب رفكلا ىفو « ةوسقلاو
 مايأ هاقلي ًائيش لمع نم هللا محرف هتاقالمل ىخأ اي دعتساف « ةينملا سأك مهثروي
 . احقلم دوعيو « هتافص ثعشتو هادي لطعت نسح هتافو لبق هتايح

 نع عجر الو ىهتنا ال ةملظ ىف وهو رودي « ملاعلا نيب امك رظني نم اي

 : اتيم ناك ام ىيحأو ايح ام تمأو ةرخآلل لمعا . ايندلا نع جرخأ « رورغلا

 قتعا « ةعكر ولو موي لك هل لصو هفاخف « ًالفط تنك نيح كلفك نم دبعاو
 ٠ اهتاطيشو ىه اهرذحإف ةنحم لك ببسو « ككاله ببس اهنإف ,« كسفن نم كسفن

 موقي انلبق ناك نم ناك هتوهش نم ىفتخت ملو « ىصاعملا كيلإ ةبلاج ىهف

 « تلس اذإ حورلا نم اوفاخ « كرادي كب ءالبلا نا لبق كراد ؛ ةعكر ىف ليللا

 ىلإ كهجوت نيح هرمأ امو « هدحأ امو « هبعصأ امو « هدشأ امو . توملا رمأ امف

 ؛ اردابم تانسحلا ىلإ عرسأو ةنجو ميعن لك لانت « تاعاطلا ىلع ربصاف « ةلبقلا

 الو ىعدت نيح منهج تاحفل نم كبر !'! شخاو تبثأ كباتك ىف ام ىحمي ىكل
 ىف مه اذا مهتناكم قيضو رانلا لهأ لاح ءوسأ ىف برك كنع فشكي الو باجت
 توملا مهنع دري الو « مههاج باذعلا نم مهعنميالو « مهلام مهعفني الو ةلاح سحنا

 مكو تأبص مكو « ليمجلا ريغ عنصتو تيصع مكف « تالوصلا كلت الو « مهسأب

 ىتح ةمالسلا كترغأ « تيكب الو « تفخ الف . كتفوخ مكو « تيعو امف كتظعو

 )١( ىشخاو ” طوطخملا ىف “ ٠ باوصلا وه تبثملاو ٠ حضاو وهو .



 وإلا يي ةيشملا ةرهمجلا

 كتملك مكو « تيقبأ امو كتظعو دقف « تأسأ وأ تنسحأ نإ كل كلمع امنإ , تيسن

 « هديعت ملو تيقبو تردغ ةعاطلاب ترمأ امالك تنأو ٠ تيدان مكو ؛ مالكلا ضعبب

 اي « نيجانلا نم نوكت بلطت « تيدك الو « ةدابعلا ىف تبعتام « تيهتنا امو تيهلو

 «٠ كيلع ام لك كل تنيب دق اه تيم بلق هيف ىح دسج اي « ةضيرفلا تيلص كتيل

 اي : كل لاقي ًاليلذ ًادغ داقت تيوهو « ناطيشلا تعبتاو تيقبا تعبتاو تعنصامو
 نع تجرخ دق ىنأ كدهشأ بر اي لقو « هيلإ بتو هللا رفغتسا « تيوغ ام لوط

 الو تيلص الو تمص الو هللا تبقار الو كتيقتا امف تئربتو كتيصع ام لك
 . تيرتفاو تفلاخام لوط اي « تمعط الو توسك

 ؛( هنع ىلاعت هللا ىضر همالك نمو ]'

 فرعي اهبو اهنم ةمظعم اهلك ءاجهلا فرحأو « ليجبتلا هب قيلي هللا مسا : لاق

 . هب ئزهتسيو ىمري فيكف « باتك ىف ىلاعت هللا مسا ناك اذإو ٠ ليزنتلاو ليوأتلا

 امأ « ءامسلاو ضرألا هب ترمع ىذلا هللا مسا امأ « ءاملا نوكي ىذلا هللا مسا امأ

 ةثالع الو بنطالو دمعالب ةردقلاب تكسمف ءامسلاو ضرألا هب تيحد ىذلا هللا مسا

 نم فرح اما « ءاوهلا هب رخسو « ءاملا ىلع ضرألا تبثي ىذلا ىلاعت هللا مسا امأ

 هللا مسا امأ ء دوبعملا رارقاو عفنلا ةكرب هللا مسا امأ .« دوجولا اهلضفب ألم همسا

 عقو ام همسا نأ هتزعب هللاب مسقا نييالملا اهب معو نيلقثلا اهيف ريح ةطقن وأ ةرطق

 امو هيلع بجي ام هنك ملعي لقاعلاو « ىفاعو هب ىفشاو هيف كرابو الإ ئش ىلع

 « فرح لوأ ىه ذإ ؛ اهتيانع فرحألا ٌمعيو « اهتكرب بتكلا لمشيل الإ ءامسلا لعج
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب تأرقف هللا مسا : ىنعي " فلا " ىهو " اب "' تلعج اهنكلو

 مّلَع مّلقلاب ْمَْلَع ىِذْلا ...... كبر مساب أرقا ر كلذل انايب ىلاعت هللا لاق

ِِ 
 يضفلا ةرهوجلا

 | مل ام ناسنإلا

 هللا مسب ةكرب

 اهانعمو اهريخ

 موتكملا رسلاو

 رئاس نعالخ

 دباو هقلخ قلخ

 ذملاو ةمحرلاو

 اطلاو ةدابعلاو

 ١" 4 نورفكت
 ذلا ركشف

 :اسملل ةمحرلاو

 هلا ةرثع ةلاقأو

 مجأ قلخلا نع

 دلق اذإو « هادرأ

 هحأو () هرغص

 رئاغصو بونذلا

 ذح هللا نأ كلذف

 هداباو مهب هلعف

 م مهيلع لسرأف

 )١( ةيآ )١1-5(,

 )١( ةيآ ١1١517

 ) )9طوطخملا ىف



 8[ ب حس سس .. ةئيضملا ةرهوجلا

 ميظعلا زنكلا اذه « ملعلا لصأ فرع امل ىلاعت هللا نإ مث (') © مَلعَي مّن ام ناسنإلا
 ىنعي ارتافدو افحاصم تألمل ترسف ول اهنإف « ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةكرب

 اهانعم ةكربو اهلوزن ببسو اهريسفتو اهليوأتو اهانعمو اهتأدبو اهانعمو اهريخ

 اهب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هللا صخ ةصوصخ اهنوكو « اهيف موتكملا رسلاو

 امل ىلاعت هللا نإ مث « هيلعو انيبن ىلع هللا ىلص ناميلس الإ ءايبنألا رئاس نعالخ

 ةمعنلا نم هصخ امب مهنم دحاو لك صخ مهزيمو مهأشنأو مهادباو هقلخ قلخ
 ةناكملاو ةفرعملاو ملعلاو ءاطعلاو رمألاو ةلزنملاو ةبترملاو ةلاثملاو ةمحرلاو

 الو ى اوركشاَو مكركذأ ىِنوُرُكْذاَف رإ : لئاق نم زعع لاق « ةعاطلاو ةدابعلاو
 . ) 6 نورفكت

 ةبغرلاو ةنملاو ةقدصلاو ةبحملاو ةعاطلاو ركشلاب اهروهظ ةمعنلا ركشف

 « نيرسكنملل ربجلاو « ءالقألا عم عضاوتلاو « ءافعضلاب قفرلاو نيكاسملل ةمحرلاو

 ىذألا فكو « نميلاعلا بر نم فوخلاو « نيلئاسلا ةباجاو « نيرثاعلا ةرثع ةلاقأو

 ىغبلا بوث هديبع نم دبع سبلا اذإ ىلاعت هللا نإف ٠ ىغبلا ةلقو نيعمجأ قلخلا نع
 ربكلا ءادرب هادرأ اذاو « هاحمأ هبابحأ ناويد نم ىغطلا ةدالقب هدلق اذإو « هادرأ

 رئابك رذحيلو بتيلف « هبضغ هيف ئشل انمدم دبعلا ناك اذاو هطحأو 7 هرغص

 . أرثأو اربخو اريسو اربع ةفلاسلا ىف نيب دق هللا نإف « عوقولا رئاغصو بونذلا
 فيك « ىصاعملا ىلع اوناك امل ىضم نمم هقلخ رجزو رذنأو رذح هللا نأ كلذف

 . باحسلا كحت مهسؤر تناك « ةوق دشاو ًاشطب مكنم دشا اوناكو مهداباو مهب هلعف

 دومث موق « ةيواخ لخن زاجعأ مهنأك اوحبصأف « مهادرأ امو هئالب نم مهيلع لسرأف

 )١( ةيأ )١- )5قلعلا ةروس .

 ةيآ (؟) ]١517( ةرقبلا ةروس .
 ققحملا نم تبثملاو « ** ةريغص ”” طوطخملا ىف (؟) .



 09 سس ةئيشملا ةرسوجلا

 سأر .؛ ضوعبلاب هكلهأ دورمن ةربابجلا سأر « ةيقاب مهل قبي ملف مهبر رمأ اوفلاخ

 ىلع اوغب ليئارسإ ونب « مهب هللا فسخأف اوطال طول موق ٠ هقرغأ نوعرف ةنعارفلا

 برخأو « مهلتق " رصن تخب " مهيلع طلس ليجنإلا ةاروتلا اوصعو مهئايبنأو مهموق

 مهيغب نع ًاضوع مهرايد برخأو « مهءانبأ دبعتساو مهيرارذ ىبسو سدقملا تيب

 . مهوتعو

 سنوي موق « ةلثم مهلعجو ىلاعت هللا مهقرغأ مهيبن ىلع اوظلغ امل حون موق
 ال دحأ ىلع ىقبت ال ربع « ايندلا ىف ىزخلا باذعو ىزخلا مهنع فشك اونمآ امل

 ئند الو ريقف الو ىنغ الو ريقح الو عيضو الو ريزو الو ريمأ الو ريفخ الو كلم

 ؛ عار دحاو لكو ةاعر مهلعجو « قلخلا زيم قحلا نكل , دحأ ىلع الو عيفر الو
 سانلاف ؛ رومألا ةالو امأ ةيعر هل هللا لعج ىلاعت هللا قلخ نم دحأ لك نأل

 باهذو مهل ةباجإلاو رضلا فشك ةفصنلاو لدعلاب مهب قفرلا نولحيف مهتيعر

 درو « مهتفصنو مهفاصناو مهعور نوكسو مهفوخ ةنينأمطو مهفهل ثوغو مهررض

 نم لكو . فاطلالاب ماكحألاو « ىدترملا نم ىدتعملاو , فيعضلا نع ىوقلا
 روجي الو مهفصنيلو ؛ كلذ ىف هللا قتي نا هل ناك نيلجر ىلع ةناكم هللا هاطعأ

 لوقلاو لعفلا نم قلخلل ناسحإلاو ركشلاو ةراهطلا تحت اعلخ هللا معن نإف ؛ مهيلع
 نمؤملاو « نينسحملا هدابع نم بحي ميركلا نإف ؛ ميركلا كلذب معنلا ميدي ٠ قطنلاو

 ىنعي « رماوألا تحت اولخدو « ةحيحص ةرجاهم اورجاه ول هافسأ وف فئاخلا

 هراكملا عقاوم نع مهلغشي امب مهرمأن انإف ؛ دحأ لك نع مهبر مهانغأل دالوألا

 . ةيآلا .. () © هللا َركم اوُنِماَفَأ ١ : () لوقي ىلاعت هللا نإف روذحملاو
 نم الو « ىغب نم الو « ىغط نم بحي الو « نيحلاصلا هديبع ىلع راغي

 )١( طوطخملا نم ةطقاس ““ لوقي ”” ةملك ٠ ققحملا نم اهتابثإو .

 )١( فارعألا ةروس (44) ةيآ .

 5 سس

 ا يي ري اج © سس سس سيب ب ب-رالبللا ل

 انيضفلا ةرهوجلا

 ا نم الو ء أرجت

 لاو بئاتلا بتيلف

 ماذهو « ةيآلا ..

 ن دحأ لكل

 .بساحيو ىلاسن

 إو, ملسو هيلع

 هفحو ةراهطلاو

 لاو ("7 نيجرفلاو

 راهط دعب متهيو

 رظنلاو حاورلاو

 وفصلاو ةدابعلاو

 رو « هترخآ رمعي
 ببس انيدلا ىف هل

 هركيو « ضرألا

 إف ٠ قولخم لكب
 ل ءافش هللا هلعج

 هللا فصو دقو
 «هريغ فرعي

 ايدلاف « ةفافصلاو

 ملعلا رر : ملسو

 )١( ةقباسلا ةيآلا .

 )١( طوطخملا ىف '

 ماج [فيعض] (؟)



 , مرصع سم

 اك -دسا

 8198 سلة ملا ةرشففلا

 ٠ لاوحأ هللا نم اهيلإ دصرم نم لاعفألا هذه نم لكو « ىرتفا نم الو ء أرجت

 () © هللا ركم اوُنِماَفَأ ) :ىلاعت هللا لاقرودأ نامزلاو رصقأ رمعلاو بئاتلا بتيلف
 عماج مالك اذهو « ةيآلا ..

 هللا قتيلف « هسفن ىعار ءرملاو هتيب ىعار لجرلا ىتح هنم بيصن دحأ لكل

 هللا ىلص هللا لوسر ةبحم ىفو هللا ةعاط ىف هلامو هيلع امل هسفن بساحيو ىلاسن

 فكلاو ضرفلاو ةدابعلاو ةعاطلاو « ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقاو ٠ ملسو هيلع

 نيديلاو نينذألاو ناسللاو مفلا نمو ٠ ندبلا نم عناوملا ظفحو ةراهطلاو

 ةركفلاو ىعسلاو ىشملاو برشلاو لكألاو معطلاو مشلاو هلك دسجلاو (') نيجرفلاو
 دغلاو مالكلاو لكألا ىف هلك مارحلا نمو اهلك لئاذرلا نم هتراهط دعب متهيو

 قزرلاو ببستلاو داقرلاو ءافصلاو مونلاو ربصتلاو ربعلاو ركفلاو رظنلاو حاورلاو

 . هلالجو هللا نم افئاخ ابيبح نوكيو دسحلاو لغلاو شغلا ةلقو وفصلاو ةدابعلاو

 ناك نإو « لامعألا نم دازلاب نيبساحلا عرسأ ىلع همودقل دوزتيو « هترخآ رمعي

 ىف ثبعلا هركي ىلاعت هللا نإف نيملسملا ىذؤي امم هببس نصيلف ببس انيدلا ىف هل
 قوفرلاو قوفشلا بحيو « اهلك نيقولخما نم دحأ ىلع ئرجتملا هركيو ؛٠ ضرألا

 روشنم ىقنو روهشم ىقن ملع ةودقلاو ةنودق ملعلاف « ًاملاع تنك نإف « قولخم لكب
 ءاودلا دجويو « ءاودلا عطقي نمزلاو ٠ ضارعألاو للعلاو ضارمثلل ءافش هللا هلعج

 ليق « ملعي امب لمعي افراع نوكي بيبطلاو « ءابطأ ءاملعلا هللا فصو دقو
 ةفاظنلا اهتحت نوكي ةثارولاو « ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإف .ء هريغ فرعي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « ىدتقملل ةفعاضم ًافاعضأ ةنايدلاف « ةفافصلاو

 (9 ( ةنسلاو باتكلاب نيمئاق اوماد ام هضرأ ىف هللا ءانما ءاملعلا )) : ملسو

 . ةقباسلا ةيآلا )١(

 .روهشملا وهو « ققحملا نم تبثملاو « “ ناجرفلاو ناديلاو نانذألا ” طوطخملا ىف )١(
 . 584 / ١ ملعلا نايب عماج [فيعض] (؟)



 وتو بسس بٍ؟صسس سس ةئيضملا ةرهوجلا

 نإف ؛ هل عفن ال رحبك لمع الب ملاعف ةيفنحلا ةلملا ذيباهجو « مالسإلا ('! نيوادو

 ظفح نم )) قح ىف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناك اذإ ؛ ريثك مهرجاو ريبك مهلضف

 ةوبنلا ىثلث ىطعا امنأكف نآرقلا ىثلث ظفح نمو ةوبنلا ثلث ىطعا امناكف نآرقلا ثلث

 . () « اهلك ةوبنلا ىطعا امنأكف هلك نآرقلا ظفح نمو

 لهأ اورمأي نا كلذ دنع نوبحي نكل اعيمج ملعلاو نآرقلا ظفح نمب فيكف

 هللا دهَش أ مهقح ىف ىلاعت هللا لاق « مهورجزيو مهوظعيو فورعملاب ركنملا
 امو مهتجرد فرشأ امف 7 6 طسقلاب اَمِئاَق ملعلا وُنوأو ةكئالملاو َوْه الإ هلإ ال ُهّنأ

 (© 6ملعلا ىف نوُكِساَرلاو ُهّللا الإ ةّليوأت ُمَلعَي ال ر) : ىلاعت هللا لاق مهناكم ىلعأ
 مل ىده ددزي ملو املع دادزا نم )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق نكل

 . « ادعب الإ هللا نم ددزي

 ةلمح نإف ؛ هنعمتيو فوخب هأرقي نا هانعمو هاف رهطي نا « نآرقلا ئراقلو

 )) ملسو هيلع هللا ىلص لاق نكل ىلاعت هللا ىداع مهاداع نم هللا لهأ وه باتكلا

 لمع الب ملع « (( هيف امب لمعي مل اذا لجرلا ردص نم ثيغتسي نآرقلا جرخي

 ملاع نم ةدحاو ةعكرلو دباع فلا نم لضفا هللا دنع دحاو هيقفلو « ىر الب ضرأك

 «٠ ىخس لك اهيلإ داقي ةنجلا ىف ةرجش ءاخسلاف لهاج نم ةعكر فلا نم لضفا

 نيعبرا هلمع هللا لبقي ال رمخلا براش ليخبلا دباعلا نم لضفا ىخسلا ميركلا

 هللا عزنيو « ةلبقلا نع ههجو لوحيو ةقرحم ران هربق دجو تام نإو ؛ اجابص

 نم ديعب « هللا نم ديعب ةالصلا كرات « هبل ىف ةواسقلا نكستو .؛ هبلق نم ةمحرلا

 ١) نيواود ” هلعلو 1 5 نيواد 5” طوطخملاب اذك 6 8

 ةيآ (؟ ) 1١1نارمع لآ ةروس .

 5( نارمع لآ ةروس 4ا/) ةيأ .

! 

) 
) 
) 

 يهملا ةرجوجلا

 , بيرق ةمحرلا

 ايندلا رومأ نم

 ناك نم

 هللا ىلص هيبن
 مو مكيديأ تحت

 ( مهباقر مككلم
 هحو لكاو هدقر

 مهبرضي ال ناو

 قيضي الو « هل

 إف نهوبرضت

 ص (9 اولعي الو

 لذدت الو جرخت

 / بصعلا نم

 محرلا ةفأرلاو

 اق نيحلاصلاو

 «١ فصنب ةمايقلا

 بام )) : ملسو

 هجيرخت قبس )١(

 هجيرخت قبس )١(

 طوطخملا ىف (؟)

 طوطخملا ىف (؛)

 :رثلا [حيحص] (5)
 اصقلا ثيداحأ )2
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 آرما ىلو نم مالسإلا ىف هل ظح ال مايأ ةثالث ةالصلا كرات رانلا نم بيرق ةمحرلا

 . هيلع ققشاف مهيلع قش نمو هب قفراف مهب قفرو مهيلع قفشو ايندلا رومأ نم

 مهيلع ىصوا ىلاعت هللا نإف ءامإ وأ اديبع وأ مهمركيلف كيلامم هل ناك نم
 مكتوخا لعج دق هللا نا )) ملسو هيلع هللا ىلص لاق ملسو هيلع هللا ىلص هيبن
 امك مكباقر مهكلم هللا ءاش ولف همركيلف هدي تحت هاخا هللا لعج نمو مكيديا تحت

 عنماو هدبع دلج نم سانلا رش ) ملسو هيلع هللا ىلص لاقو (') (( مهباقر مككلم

 . مهيلع ةعسوتلاو « مهل دقفتلاو «٠ ناوسنلاب ةيصولاب مكيلعو () (( هدحو لكاو هدقر
 لحي ال اميف ادك (9 نهلمعتسي الو « أططش نهفلكي الو اثبع دحا نهبرضي ال ناو
 الو نهب ةحارلاب مكيلعو « ناطيشلا فلاكت نهفلكت الو ٠ نهيلع قيضي الو « هل

 روجت الو ظلغت ال نا ةأرملاو هتيب عار لجرلاو هاتعلا قالخا هذه نإف نهوبرضت

 الو طق اريخ كنم تيأرام هل لوقت الو اهجوز توص ىلع اهتوص (0 اولعي الو
 عرسشلا اهل مهلحأ نم الإ ىلإ هريغ ىلإ رظنت الو هنذاب الإ لخدت الو جرخت

 قدصلاو ةقدصلاب مكيلعو « مارح مث مارحف مهادعامو نوبرقألا بصعلا نم

 دابعلاو نيبحملاو نيعطقنملاو ءارقفلاو كيلاعصلاو ءابرغلاب ةمحرلا ةفأرلاو

 موي ءاينغألا نوقبسي ءارقفلا )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاق نيحلاصلاو
 هيلع هللا ىلص لاق « بولقلا نم بلطي ءاعدلاف « 7 ( موي فصنب ةمايقلا
 ("( ءاعدلاب الإ « ىقش نم ىقش الو « ءاعدلاب الإ ء دعس نم دعس ام ) : ملسو

 )١( هجيرخت قبس .

 . هجيرخت قبس (1)

 . باوصلا وه تبثملاو « “ مهلمعتسي « مهفلكي « مهبرضي « مهيلع « مهل ” طوطخملا ىف (؟)

 . فلألاو واولاب ““ اولعت ” طوطخملا ىف (4)
 . 357 / ؟ دمحأو , (5١؟504 / ؟987) ثيدح « (؟37) ب « دهزلا : ىف ىذمرتلا [حيحص] (5)

 . (573) ص ٠ صاصقلا ثيداحأ (5)



 وتل سس اة ملا ةفلا

 . 0( ((ءايبنألا حالس ءاعدلا))

 نم سانلا دعساو ةقدصلابالإ ءالبلا ىفطي الو () ءاعدلاب الإ ردقلا دري ال

 اهنإف ليللا ماهس اوقتا ٠ مهبولق ىف نوكي الو ءارقفلا بولقلا ىف ناكو ءاعدلا بلط
 . ةقراب ةقراخ

 ؛ هنع هللا ىضر همالك نمو ]'

 وأ « مالكلا ليحرب دعرلا حبسوا مامغلا هاوفا نم قربلا مسبت نا مالس: لاق

 لطه وأ حسلاب لباولا حبس وأ ٠ ىدنلاو دوعلاو بيطلا حضوأ « ىدنلاب نوكلا قبع

 ىوحفلا حور حور وأ « ىنعملا حود ىلع رايطألا ةلبلب وأ حنملاب ءامسلا نم ثيغلا

 ىف ةلازغلا تلجت وأ « لابقإلا جورب ىف داعسإلا ردب علط وأ ىوجنلا ىف ناريحلاك

 مزمز وأ ٠ اهلكش ضماوغ نم قربلا وأ ؛ اهاحض ىف اهرون عطس وأ ؛ اهاحض

 وأ ةيولعلا مجنألاو ةيردلا بكاوكلا تعلط وأ « اهفراعم وأ اهيناعم تاغلب دشنملا

 نم قئاقر وأ قاودلا نم قئاقد زوربوأ ٠ اهبطق ىف ةريسملا وأ اهكلف ىف ةارجملا

 لحلا ةدقاع ىف دقعلا ةكرب وا فوعلا نم فوع وأ « قمغلا نم قماع وأ قونلا

 ىف امهلقع بلق تتكو اهتسانك ىف نطابلا نطاب حدرمتف رجألاو ربلاو حجنلاو

 الو قدصو ًايونعم احيحص ًاحيحصتو دكي الو لحي ال ادوقعم أدقع امهتديقع ةحفص
 . نطاب ناسلو ركف ًاناسلو رس اناسلو انعم ًاناسل ايونعم اناسلو اينابر

 )١( مكاحلا « ( نمؤملا حالس ءاعدلا )) : ظفلب ١ / 457 .
 )١( ثيدح « (5) ب« ردقلا : ىف ىذمرتلا [نسح] ) » )1١55دمحأو ٠ / 7الا/ .

0-- 

 ضفلا ةرهوجلا

 اس:لاق

 ةحتملا سمشلا

 و ةفطوطحملا

 دألاو راهشلاف

 لاو حدونقملاو

 و دماشوشلاو

 لاب دقام ابهنلاف

 و دلوي ايرفلاو

 د ىوره دهاه

 برغلا لطاشي

 بلق هل نم الإ

 اسل مهلو ناسل



 وول ب بكف؟/سسسسس ل ٠ ةئيضملا ةرشوجلا

 (( هنع ىلاعت هللا ىضر همالك نمو ]'

 وأ قورملا يحضلا وأ قبعملا ءايضلا وأ قتفلا بونجلا بهذا مالس: لاق

 ةرشلاو ةفتحملا ةربحملاو ةفوتعملا ةجربألا ىف ةفرتعملا ةيحضألاو ةفحتملا سمشلا

 ةجدوتسملا ةحلوقملا حابرألاو حبارلا ةفجونسملا ةفلتخملا تافيطللاو ةفطوطحملا

 حطوتسملاو قرورزملا وفصلاو حططوتسملا راهنلاف راهبألاب راهنألاو راهشلاف
 دباوشنلاوددارمسلاو دواربجلا اوبايرسلاو هاوبابنسلاو حوتفملاو حدوتفملاو حدونقملاو

 دباه ايبريللو دكاب اولبللو دناشوف ربللو عجاصو مفللو عساشوبرشلو دماشوشلاو

 ديوب ابرصمللو عشاي ايرسلاف دراب ادربلاو دباك ابركلاو دبك ايرسلاب دقام ابهنلاف

 دواه دهاج اهربلاو دناق ابرقلاو دهاش امحرلاو امجنلاو دهاب امعنلاو دلوي ايرفلاو

 ال برعلا مالك نأل ظفللا نم مهفت ىدايو ىورت ىوري ىورل ىورش ىوره دهاه

 همهفي ال باتكلا ىف وه سيل امو برعلا ةغل نولو اذيب برعلا امنإو برغلا لطاشي

 دكب نوملكتي مهو ةقيقحلا ءاملع ىلع راكنالاو برلا همهف نم وأ بلق هل نم الإ

 (( هنع هللا ىضر ًاضيأ همالك نمو )ف

 ناسلب ملكتت ةروطسو الحأ هرهاوجو االبح هدوقعو اكلس هنامج هنأك مالس: لاق

 فرحألاو اهروطسم ناسل ملقلاف نايبلا ةمجرتم هيف امب هفحص ىبنتو ةروطسم

 مجرتتو اهملاعم كيجانت ٠ ىوجنو رسو ىنعمو مالكب ودبت اهروطس ىنعمب ةقطان

 بحا نم ىلإ بحلاو دولا نم هادبا وأ بلقلا همتك امع ًاضوع ىهو « اهفراظم كل
 . ًاندبو احورو امظعو أمحل تداع هيف ةبحملا ىناعم تماق ىنعمو بلقو بل بلق
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 لاوهألا الو ءاملا الو ةبحملا عبط كفي ال ضارقملا نيب هتبحم ققح نمف

 الو بعتلا الو دكنلا الو ةقشملا الو رانلا الو لحملا الو ىضألاو ضرعألاو
 لذلا الو لقلا الو ىولتلا الو ناحتمإلا الو توملا الو لوهلا الو ىونلا الو ططشلا

 لاو عوجلا الو رسألا الو رضملا ريضلا الو رسعلا الو ايندلا صوب الو نحملا الو

 دي الو دجالو لاجم الو ناحتما الو ءالتبا الو مارضالو منلك الو أدبأ مغ الو مه
 نإف « دقتعملا ريغي طق ئش الو « التق الو ماظن الو مالكالو ادبأ ئش الو دلو الو

 هل قيرطلاو احالصو ىده الإ هل بلطيالو « اريخ الإ هسفن ىف ىري ام لحملا
 . ظحلاو قيضلاو فلتلاو سفنلا نع جورخلا لوألاف كولس

 حصي ال حابرألاو ىدهلاو حالصلاو حاجنلاو حالفلا نا اوملعا ىدالوأ لك ايف

 الو لوزي الو ةقلخ عسوو ربلاب رشلاو ريخلاب ىذألا لباقو ظحلا كرت نمل الإ

 ىلع هدابع نم ادبع ىأر اذإ ىلاعت هللا نإف « هللا ءايلوأ عمو هللاب دانم حربي

 الو مالك الو ناسل الو دي هل نوكي ال ريقفلاف ةصاخلا لغشي لاغتشإلا ةروص

 هريغي الو در امل « هبيبح نع هدرطي الو ىدر لعف الو فلت الو حطس الو فلص

 اححصم اقداص اتباث نوكي نا الإ بعاصملا الو فصاوعلا الو حامرلا الو فويسلا

 هخيشلو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو ىلاعت هلل هتريرسو هتيوطو هتينو هتديقع

 ىضرو هلامعا هللا لبقيو كلاسلا ىضر ىف ناك كلذك ناك نمف ؛ هناوخإلو

 . هلاوحاو هلاوقاو هلاعفا

 دحأ فلاخت نلو « ةعاطلا ىلع عامتجإلاب مكيلع ىباحصأو ىدالوا لك ايف
 ىلع مكتفلا همجي ىلاعت هللاف « ةمحر ةعامجلاف ةرمأ نع جرخي الو هخيش ةراشا

 مهناف ؛ ناطيشلاو ايندلاو ىوهلاو سفنلاو ءادعألا رش دالوألا ىفكيو ىوقتلاو ربلا

 . ءادعألا

 ديضفلا ةرهوجلا

 الس: لاق
 كا ىف ىلجت اذا

 مومغلا ةجرفمو

 :رئاد ةارجم ىف

 تالالدو تايآلا

 زلا تبنا تاينلا

 ' نيط نم أشنا

 راو هالقو هدعباف

 ١ هسبلاو اناطيش

 لجأل هيلع ملحي

 دصأ هتدابع دعب

 نرمألو اودعو

 مفلاو رئابكلاو

 هرمأا نريغألو



 899 حبب تت تت ةئيضفملا ةرهوجلا

 ؛( هنع هللا ىضر همالك نمو ]'

 بابقلاو بانطألا تحتو ىحلا ركذب اي داح ىدح وا قربلا مسنت نا مالس : لاف
 ردلاب ةعصرم اهناكف موجن اهرياذ نم قرب اذا ميخلا وأ موقرب اهمامكا ىف ىلجت اذا
 كالمألا حبست نيح سمشلاو كالفألاو رودبلاو رونلا لامكب ةلمحمو مومغلا ةجرفمو

 نم ةعنص نسح نم بكاوكلاب بتارملا نيزو تاوامسلا رطق ةرئاد ةارجم ىف

 تبنا تاوامسلا عفرو ضرألا حطس تانئاكلا ىلع تاماركلا هل نم تالالدو تايآلا

 ٠ عنص اميف العو لج تاقولخملا قلخو عضخ ئش لك هلو عرزلا تبنا تابنلا
 ربكلاب ىقش نم ىلإ كالمألا عيمج هل دجساو رشبلا وبأ وهف " مدآ " نيط نم أشنا

 ةكئالملا سور ىلع هامسو رشلاب هامراو « هافجو ديعولاب هدعواو هالقو هدعباف

 ملو « ًاميجر هامسو ناودعلاو مثإلاو لجخلا هدربو ٠ تارسحلا بوث هسبلاو ًاناطيش

 نمو مداقتلا الو نينسلا لواطت الو هتدابع رثكأ هعفن الو " مدآ " لجأل هيلع ملحي

 هباصا امم هسفن ىلع لمحف امدان ًاسيؤمو امدعم امداع ًاسلفم حبصا هتدابع دعب

 ىتكلمم ةعلخ : لاقو هباد هينبو مدال ةاودعلا لعجو « هباوثا ظيغلا ىف قزم

 ىفيرصتو ىتملك ذافنو ىتعفرو ىتبترم ولعو ىتلزنم جاتو « ىريغ ىلع تعضو

 ىرجهو ىبعتو ىدرطو ىدعبو ىمهو ىررضو ىرض ببس ناكو « ىريغل داع

 ىئالو روشنم عطقو ىتيالو لزعو ىتاتشو ىتوقشو ىتواقشو ىئالبو ىئافجو

 كلامكو كتمظعو كلالجو كتزعوف « نيكمت هل سيل اثدح هثدحأ ىذلا نيطلل اهسبل

 هبرشمو هلهنم هيلع نردكألو ؛ قرطلاو قئارطلاب مهل ندعقأل كناكم ىف كعافتراو

 امصخ هينبلو هل ننوكألو ىتبتر فلتا امك هتبتر يف نفلتألو هنيوغألو هنرملو

 مئارجلاو مئاظعلا باكتراو روضصلا رييغتو ءامدلا كفسو لتقلاب نهنرمألو اودعو

 « مهرثكأ نكهتنألو ةسوسولاو انزلاو ىوهلاو ىدرلاو شحاوفلاو رئابكلاو

 نكتبيلف مهنرمألو مههوجو نقرفألو باب لك نم مهيلع نلخدألو « مهرما نريغألو



 8 ب ب -------------  ةئيشملا ةرصوجلا

 . هللا قلخ نريغيلف مهنرمأو ماعنألا ناذآ

 كل ودع ذه نا مدآ اي نا : ةقلخ نم هتوفصو " مدآ " هدبع ىلإ هللا ىحوأف

 مل ةنوكل ؛ كلجا نم هتخسم امل قنح دقو « داصرملاب كل هنأف هرذحاف كجوزلو

 : هدجم ىلاعم تسمطو هلوبق ةعلخ تعزنو هل ًاضيا ىتلصو تعطقو كل دجسي

 الو لاصتاب نكي مل ناك هتعطاقو « ادعب ةتدعباو ادرط ةتدرطو هناكم ةعفر تططح

 دعب هيلع تبضغو « لذلا بوث هتسبلاو ىتكئالم نيب هترهشاو لاصولا ناكم ئطو

 رماو ةملك دافنو حرشنم ردصو سفنو بلق بيطب فرصتي احرم ىترضحب ناك ذا

 هظح طوقسو ةلزنم مدعو ةرخآ ةريحو ةرهش ىقبو هلثمو هوعد حبصأف «٠ حجان

 ىزخلاب زعلا دعب لدبو « لزع ىف نكي مل ناك رامدلاو راعلاو رانشلاو رانلاب دخوو

 ةاوعدلو ىتردقو ىتئيشمل هضرعتلو كل دجسي نا عنتما امل كلجا نم ةلك اذه

 فعضتساو كردق رغصتسا هنامز لواطتو هنس ركبو هتدابع لوط ىف هركفتلو

 ال ةملظم ضرأ نم راخفو لاصلصو نيط نم ثدح تقو ىف أشنم لاقو كلاح

 ىرما نإف « ىتردقل ملس ام « هفلتأف روهدو هدابعلا ىف ىلثم نيينس مداقت الو رون

 نيينس قبست ةدحاو ةعاس ىف ىئاطعو نكيف نك ئشلل لوقأ « نونو فاك نيب

 هيف ريحي هقرط ىف ىمركو نولماعلا اهنع رصقي هظحل ىف ىتيانعو « روهدو

 « ريقفلاب ىنغلاو « ريقحلاب زيزعلاو « ريغصلاب ريبكلا زجعا ىنإف ٠ نوفراعلا

 توصحلاو روشكلاو لامرلاو ضرالاو لابجلازجعا ٠ بابذلاو ضوعبلاب هربابجلاو

 كلالجو كتزعو نكلو كلذ ىلع ىقشلا ردق ام هابراي : لاق تملس ال ملف تومهبلاو

 لباختو هروهشم هياكح ىلإ دمعو « نيصلخملا مهنم كدابعالا نيعمجأ مهنيوغال

 لوطي امب لياحتو « ةيحلا مف ىف ءاوح ىلع لخدو « رهظلا بودحم خيش راصو

 نوئيجي ام شحولاو ريطلاو ناسنالا نا ليق دقو اعيمج اجرخ اذا ىلإ حرشلا هنع

 شيجيو بارخلا ىف الإ ةليحلا عسوي ام نيعللا سيلبا نإف نجلا لسن راشعم رشع

 الا سيلبا لسن اذ سيلو ةيدمحملا ةباصعلا هذه نم هنكمي ال ىلاعت هللاف « هبزح

 ُديخفلا ةرهوجلا

 رطو ظيغلا مظك

 م : لوقي ىلاعت
 و ليقلا لامعتسا

 : هللا ىلص هللا

 مث مهنولي نيذلا
 « هنم نوذوعتي

 زحن امأو

 ١ ىلص لوسر

 هيف رهظت انامز

 ةطلت ناو هنسح

 نيمزاع سانلا

 و قرشملا نم

 .اولاو ؛ مهرمأ

 علخلاو ةعسلاو

 و مكتيعر مهناف

 : ارمأ عسو نم

 . (( هيلع

 عد دقو

 )١( ةيآ )191(2

 )١( طوطخملا ىف

 ) )5مف ىراخبلا

 ثنيذح (؛ (ه١)



 وون سس ةشلا ةرشففلا

 هللا نإف سفنلا ةعاط ةلقو زواجتلاب نيعللا نالذخو ظيغلا فيس حرطو ظيغلا مظك

 ةلقو ونعلاب الإ هللا ةنعل بلغي امو (' © لتقلا نم ُدشا ُةَتفلاو ر : لوقي ىلاعت
 لوسر نا (" اوققحتي نأ ءالقعلا ىلع بجاولا نا الا كش الو لاقلاو ليقلا لامعتسا

 مث ىنرق نورقلا ريخو ىنامز نامزلا ريخ )) : نا ركذ دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اوناكف « عباسلا نرقلا امأو 7 ( نورق ثالث كئالوأ مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا

 . نيعباتلاو ةباحصلاو ليزتلاو ىحولا كئلوأ ىف ناك نكل ٠ هنم نوذوعتي

 هيف لاق نامز هيايلوأو هلوسرو هللا هكرب الإ هيف ام نامز ىف نحن امأو

 هللاب ءاملعلا ( ريقح مهملاعو ليلذ مهدباع ىرت ) ملسو هيلع هللا ىلص لوسر

 ةركف ىلإ جاتحم تقولا نكل جرملا و جرهلا هيف رثكيو « نتفلا هيف رهظت انامز

 نإف ؛ ماركالاو ةعسلاو بحرلاب مهلماعت نأو « نيملسملا بولقب فطلت ناو هنسح

 ريبك ودعو داحتأو لاجرو دالجو حافكو داهجو برح نيينس ىلع نيمزاع سانلا

 جنن ةدحاو ةملكو ادحاو ابلقو ةدحاو ادي سانلا ناك اذاف ' رتتلا " مهو قرشملا نم

 بحرلاب مهريغو دانجألاو ءارمألا لباقت نا تقولا اذه ىف بجاولاو . مهرمأ

 ناعجشلاو لاجرلا لاطباو ليخلا ناسرف نامز اذه ناف « ءاطعلاو علخلاو ةعسلاو

 مهللا ) : ماسو هيلع هللا ىلص لآ دوي هتيعر نع لوئسم عار لكو مكتيعر مهناف

 مهللا قفشأف مهيلع قش نمو هب قفراف مهب قفرو نيملسملا روما نم ارما عسو نم

 . ( هيلع

 نيملسملا عيمجل ةياصولاو . فطليو ىطعيو فطعيو قفري نمل اعد دقو

 )١( ةيآ ) 4١91١ةرقبلا ةروس .

 )١( اهفذح باوصلاو « نونلا تابثإب “' نوققحتي ” طوطخملا ىف .

 ب « ةباحصلا لئاضف : ىف ملسمو - (1473) ثيدح « (7) ب. قاقرلا : ىف ىراخبلا ()

 . (5579) ثيدح «(55)

 د ليمك نيف مح# طمهقك ع عا احق
 لد دكت 1 م ا د ملا ويحتمل



 ول بسسس ٠ ةئيضملا ةرشوجلا

 ريخلا هب مالسلا قحتسي ريم الف ”ميه/ري/ ”ى ديس بلق ىلع هب هللا حتف مالك اذهو

 رخفأ بتكي ىذلا رهاطلا ملقلا بحاص ىقنلا ىقتلا ىفولا ىخسلا ىفراعلا نيدلا

 ال نأب سرتحملا عساولا ربلاو ةعساولا ةمحرلاو رخازلا رحبلا رطسملاو زماغملا

 كلذبو « قيقحتلاو عيرشتلا ىلع ىنبتف رخالا ريوصت الو قيفوتلا ملعب الإ بتكي

 ىف همسر ماد ام نارقلا بتاكل رخدملا رجالا نأ رشبلا ديس نع ربخلا درو

 كئارألا ىلعو رطخي نانجلا ىف نوكي اذكو ىرشبلا هلف 7 رطسم فحصملا
 ردلاو ناجيتو رضخالا سدنسلاو قربتسالاو روصلا نسحأو لاح لمجأ ىلع ائكتم
 فرشأو ربنم لجأ ىلع رونألا ماقملا كلذو « رفذألا كسملا قبع قتن رهوجلاو

 ؤلؤل علخو ىلحو للح الإ بصن الو سؤي الو بعت ال رضحم فرشاو « رظنم

 هجو ىلإ رهطألا ىنسألا زرطملاو رفذأ كسمو رمحأ توقايو بهذو 7 رقبعو

 فحاصملا ىف هبتك نمل اذه نآرقلا أرق نمل اذه ربكألا عزفلا موي نمألاو هللا

 ةرسم لخدا نمل اذه .؛ ربلل ربلاو ربلا ىف ربلا لمع نمل اذه ناقتإلاب هزرطو

 عفد ىف ببست نمل اذه « نمؤملا هيخأل ةحار لصواو « ملسملا هيخأ بلق ىلع

 لابخ ببس وأ ناسنإلا ىلع شوشي نوكي ليخد نم ندبلا ملؤي ام عفرو نزحلا

 اذه ناسحإلا ناكم ىف نافرعلا عرز عرز نمل اذه ٠ ناجلاو سنإلا () ناطيشلا
 حالف نوكي ضرألا رايخ ردق ىلع ءالوو ءافعو ءافكو ءافص هفورعم عدوأ نمل

 ديس نع صنلاو نارقلا اهيف ءاج دقو « هللا نع اهعورف هتباث لوصا هذهف « عرزلا

 )١( ةلمهملا داصلاب * رطصم ” طوطخملا ىف ٠ ققحملا نم ةلمهملا نيسلاب اهتابثإو .

 ىبارزلا : ىرقبعلا : سابع نبا لاق : رقبع (؟) .

 . جابيدلا : دهاجم لاقو

 . ٠١" / ؛ (( ريثك نبا )) رضخأو « رفصأو ٠ رمحأ :ىرقبعلا : ملسأ نب ديز لاقو

 . روهشملا وه تبثملاو «  ناطشلا ” طوطخملا ىف (؟)

 زيضملا ةرموجلا

 داع هلوق نيلقتلا

 ةيراج ةقدصو

 ا درو « ةعاطلا

 طماعملاو ةيحملا

 مكيلع تلصو

 ( هدنع نم ّئلم

 بام نسحو مهل

 آ لصف

 ذه اي: لاق

 ماقاو « ملسو

 إف « العفو الوق

 : ةعاطلا ىلعو

 دملا الو مارحلا

 مست الو مولكلا

 ألا نإف . كليلو

 ٍدباتك دوست الو

 ىف ةجام نبا )١(

 هجيرخت قبس )١(

 )١١4((, ةيآ (؟)

 طوطخملا ىف (4)



 وبا سس ٠ ةيضملا ةرفوجلا

 لضفأ ىذعتملا عفنلاو مكفورعمو مكربو مكتاقدصل اوراتخا مالسلا هيلع هلوق نيلقثلا
 ىلع نيعي ام ىلع ةناعإلاو ,« نمؤملا بلق ىلع رورسلا لاخدا ةيراج ةقدصو
 نا الإ كش الو هتبحم ىفو ىلاعت هللا نيد ىلع ةدعاسملاو فهللا درو « ةعاطلا

 راربألا مكماعط لكا )) ملسو هيلع هللا ىلص لاق ةنجلا ثروت هلل ةلماعملاو ةبحملا
 ىف هللا مكركذو ةكربلا مكيلع تلزنو ةمحرلا مكتيشغو ةكئالملا مكيلع تلصو

 ىبوط (') رشلل قيلاغم ريخلل احيتافم هللا مهلعج موقل ىبوط « (') (( هدنع نم ئلم
 . ماع فلا اهلظ ىف بكارلا ريسي ةنجلا ىف ةرجش ىبوط « بام نسحو مهل

 4 هب انعو هنع هللا ىضر هباحصأ ضعبل ةظعوم ىف وخآ لصفا

 هيلع هللا ىلص دمحم هيبن هنسو هللا باتك ىلع كسنلا قيرط كلسا اذه اي :لاق

 ىلاعت هلل ةلماعملاو هللا تيب ىلا جحلاو « ةاكزلا ءاتياو « ةالصلا ماقاو « ملسو

 ًاظفاحم ةالصلا ىلع نكف () © ةَالصلا مقآو آل : لوقي ىلاعت هللا نإف « العفو الوق
 برقتالو (© عاو ظعولاو ةءارقلل عاس جحللو « ًارثاكمو ًاموادم ةعاطلا ىلعو

 الو ىغبلا الو « مومذملا لعفلا الو « مارحلا مالكلا الو مارحلا مادملا الو مارحلا

 كموي ىف تلمع ام رظنتو « نطابلا ةظحالمو رجألا ىف ىلإ ىعست الو مولكلا
 :« هيعوتو هملعتو هملكتت امو هيف تنأ ام كيلع نوبتكي ةظفحلا كالمألا نإف « كليلو

 اروقو اتومص نكو « كيلع اميف كلام عيضت الو « كناويد نوكي اباتك دوست الو

 )١( ثيدح « (:5) ب « مايصلا : ىف ةجام نبا )/١741( - وأحمد  /  174و7١١0 .

 هجيرخت قبس (؟) .

 . دوه ةروس )١١54( ةيآ (")

 . باوصلا وه تبثملاو « ““ ىعاو ” طوطخملا ىف (:4)



 آو س٠ ةثيصملا ةرشوجلا

 الو « ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنسو « هللا ءالآل اركاذ اروكش ًاروبص

 شحاوفلاو مشإلا نع جرخي نكي مل ام بئاتلا نإف ؛ هنع تجرخ ام ىلإ عجرت

 ةاّيحلا اَمنِإ رف : لوقي ىلاعت هللا نإف ؛ وهزلاو وهللاو بعللاو بوشلاو ربكلاو

 ريقفلاف ٠ "7 4 دالوألاو لاومألا ىف رئاكتو مكَنيَب رخاقتو ةنيزو ْوهَلو بحل اينلا
 ىلإ الو ايندلا ىلإ الو وهللا ىلإ الو فراخزلا ىلإ رظني ال ىلاعت هللاب لغتشملا

 ةسائرلا ىلإ الو ,« شامقلا ىلإ الو ٠ بكارملا ىلإ الو « اياطملا ىلإ الو ؛ بلاطملا

 . ًاحلاص اقداص الإ نوكي الو « ةيويندلا ظوظحلا ىأ الو « ةعفرلا ىلإ الو

 ةنجلا نمث نإف ؛ كلذ نع لدعت الو . فيرشلا عرشلا هكلس ام الإ كلست ال

 نمو رانلا نمث نم وهف اركسم ىرتشا وأ برش نمف راع رانلا نمثو لاغ صيخر

 « مارح وهف ليثامتلاو روصلاو باصنألاو باعكلاو جنرطشلاو درنلاو رامقلاب بعل

 ىدتبملا ىلع دسفي مالكلا ىف مارحلا نإف ؛ هنيد نهوو هيلع فقو امارح لكا نمو

 . هلمع لماعلا ىلع دسفي ماعطلاو « هلمع

 لصحي نمب الو بعللا لهأ الو عدبلا لهأ رشاعي نوكي ال فيعض ىدتبملا
 رصبلل ةملظلا ثروت ساندألا لها ةرشاعم نإف ؛ حازم وا فارخلا هترشاعمب هل

 نم هناكم ىف ىهو « مسجلاو ءاضعألاو ندبلا رهاط نوكي لقاعلا نإف ؛ ةريصبلاو

 لامعألاب هبلق رمعتو ةثيبخلا لامعألا نم صلختو صلخأ اذإف « دهجلاو دكلا
 مهظفحاو مهدهزأو مهرهطأو هنم مهفوخأ هدابع نم بحي هللا نإف « ةحلاصلا

 . ًاركذ مهرثكاو ًالكوت مهدشاو ًاقلخ مهنسحاو مهنيداو مهمركاو مهافعاو مهفعاو

 جردلاب ىه الو قرولاب ىه ام ةبوتلا لوقلاب هللا قلخل مهعفنأو « اردص مهعسوأو

 ميحرلا ميركلا ىلوملا نم بلطاو «٠ كبر ىدي نيب كيمدق ىلع فق لب « مالكلاب الو

 لصو « ليعافألاو ليواقألا روز عبتت الو « علقاو « بنذلا نم تلعف ىذلا فرتعاو

 . ديدحلا ٌةروس يلا ةيآ )1

 يضفلا ةرهوجلا

 نيباوألا ةالص

 ةعلا نكل لجألا

 ةعضا ام

 !اب ترذتعا اذإ

 | هل لصحي نأ

 ذلا نإف ؛ اركاف

 ذ ؛ ىصاعملا

 تسأ نم (') نأ
 ف ىساقلا هبلقو

 لاو ديرفتلا مدق

 ه هلوسرلو هلل

 :وتلت لامعألاو

 دماودو « مايألا

 اخ هموي ىف هل

 لا نإف «٠ سانلا

 هي الو ةعاطلاب

 . ناسللا ةقلقلو

 د ذعتساف

 وس (0) ةيآ )١(
 هوطخملا ىف (؟)
 هوطخملا ىف ()



 8غ سس ةضملا ةرشوجلا

 فاخو ءاجرلا ىف كالوم دصقاو نيدهاجملاو نيلماعلا مالكب ملكتو « نيباوألا ةالص

 . لوخ الو ةرثك الو ليخو طهر كنرغي الو ىجرا وفعلا نكل لجألا

 نمحرلا ميحرلا ىلوملا امنا هلذا امو هرقحا امو هلقا امو مدآ نبا فعضا ام

 دارأ اذإ فرتعملاو رصقملاف فارتعإلا كلذل كثاغا فارتعإلاو رذعلاب ترذتعا اذإ

 اراكش اركاذ الإ نكي الو ايندلا لهأ ىلإ ليمي الف ةحلاصلا لامعألا هل لصحي نأ

 نم رذحاو « ملسملا بابلج معن ءايحلاو نمؤملا بلق رمعي ركذلا نإف ؛ ًاركاف
 ملعاو () 4 َنوُظِفاَح مهجوُرْفِل مه َنيِذَلاو ف : لوقي ىلاعت هللا نإف ؛ ىصاعملا
 هناطيش هيلع ىوقف ىصاعملا ىف دناع نمو « هب ءزهتسا ءايشألاب زهتسا نم 7 نأ
 الو « ًابيحنو ءاكب كليل عطقإو « ميهبلا ليللا سدنح ىف مادقألا فصف ىساقلا هبلقو

 ىلع مه امنإ ةقيرطلا لهاف ةقيرطلا لهأ نم هنأ معزيو ةلاطبلاب لغتشي نمم نكت

 ةبحملا ةفرعملاو ةيريخلاو "7 ةنايدلاو ةموادملاو ركذلاو مايقلاو مايصلاو ديرفتلا مدق
 2. ىوطنت لاجآلاو ىضقنت مايألا نا ملعاو « ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو هلل

 تمص اذإف « ىلاعت هلل ةمدخلاب وأ ركذلاب وأ ٠ لصم الإ ىرت امف ىوتلت لامعألاو
 نكي مل نمف ةدهاجملا نم ةلزعلاو تاحلاصلا لامعألاو مايقلا ىلع تماودو ء« مايألا

 طلاخم ناك اذإ حلفي نم لقو « نيدتعملا نم وهف الإو « ةلزع الو ةلخ هموي ىف هل

 متهيو ٠ هبارأو هؤاضع عمجي ىلتخملاو ةدحولا ىلع ةينبم ةقيرطلا نإف « سانلا

 ةلقلقلاو ناودعلاو مشإلاو ناتعبلاو روزلاو مالكلا فذق نم ىلع ملسي الو ةعاطلاب

 . ناسللا ةقلقلو

 لوأ اميف ةقث ىلع ىلإ نكت الف « عفني ال مايصو عفني ال مالك نم هللاب ذعتساف

 )١( نونمؤملا ةروس (5) ةيآ .
 )١( باوصلا وه تبثملاو « «“ امنأ ” طوطخملا ىف .

 ) )9باوصلا وه تثملأو «؛ 6 ةنيايدلا ”” طوطخملا ىف .



 #8 سئس ةثيشملا ةرشدجلا

 هيفاعو ريخ ىف الإ برشلاو لكألاو لوقلا ىف مارحلا نم هسفن ناص نم نإف « كل

 دق هللا نإف ؛ هللا دنع اميف ةبغرو هاضرل ًابلطو « هلل ابحو ةراهطو نيدو

 مكتقفص ترسخ مكبر نم ءاج ام متفاخ نإف «٠ نآرقلا ىف ءاجام نايبت نم مكل فشك
 كولمملا دبعلا نا اما مكتنج ةعاطلا ناف مكايندو مكترخآ مترسخو مكاوق تفعضو

 ىهاونلا كلسي ال نوكيو « ىهاونلاو رماوألا تحت عضخو كلملا رماب كسمت اذإ

 ىلوأل لصح ام ةكربلا كل لصح لامعألا بلط تققح اذإف « كرات تامرحمللو

 اي منتغاف « سيم هلو ةراظن هقرولو بطرلا دوعلاك باشلا بابش اي « لاغتشإلا

 دوعي لبق وأ ًارخن مظعلا دوعي لبق لمعا « ةيفاعلاو ةحصلاو ةعنملا ةوق باش

 الو ةقرخلا سبل حصي ال امناو ؛ ديج وه ام رومألل سيبلتلا نإف ؛ رفصا بابشلا

 لبحب لصتاو اهدهجب ةقيرطلا هتعطقو مايألا هتسرد دق ريقف لجر ىلإ اهسبلي نم

 موقلا قيرط ىلع دعقو ء اهدرو ىكزو اصلاخ ةلماعملاو ةدابعلا نمديو دهجلا

 مهدوصقمو مهرابخا ىف رظنيو « مهزومر ىناعم أرقيو مهيف ربعي نم نع ربعيو

 مهتضايرو مهتاوعدو مهتنسلاو مهتاولخو مهبلطو مهبر نم مهتفاخمو مهقيرطو

 مهتماقاو مهنعظو مهرفسو مهدكو مهبصنو مهبعتو مهتقشمو مهتحارو مهتحايسو

 تاولجلاو تاولخلاو بولقلل مهتمزالمو مهرس نطاوب فاكتعاو مسهدروو

 ةيكزلا ةصلخملا ةصلاخلا ةرهاطلا ةبيطلا ةرينملا رارسألاو ةينابرلا تالزنتسإلاو

 الو اباعل الو اناجم نكت الف « ىلاعت هللا اوقدص موق قيرط بلطت تنك نإف ةعفانلا

 : اهقوقح ضعب تيدأو « اهيف ام تيفو نا ىلإ كل ال كيلع هذهف لقعلا ىبص
 قدصلاب كلذ امنا « جردلاب الو قرولاب كلذ امف « اهطورشو اهبارش تمزلو
 . لالجلا ىذل بلطلاو

 رتغت ال ةيناف اهيف امو اهلامعأو ةلحار ايندلاو كالومل لاغتشإلا نع لفغت الف

 لاجر رف : ىلاعت هللا لاق كالومل لاغتشإلا ةروص هذهو رودلا فرحزب رورغم اي

 اموَي َنوُفاَحَي ٍةاَكْزلا ِءاَتيِإَو ٍةالّصلا ماَقَو هللاركذ نع ْعيب الو ةَراَجِت مهيهلت آل

 يهملا ةرموجلا
0 

 طق نم مهنمف

 ىلع كيوقي نم

 مف لبق نم متنك

 عقح ىف ىلاعت

 7 6 نوثزحي
 الا ىلصو نيمآ

 نأ

 ما ولإ
 1 وبأ

 هحلا:لاق
 لاو دمح ىلع

 دحاولا دولخلاو

 هن نم ىلوأ ام

 و ديجملا ديمحلا

 دمحم نأ دهشاو

 اك نم ىدهاف

 مس (117) ةيآ )١(

 مس )1١( ةيآ (1)

 مس (17) ةيآ (5)



 #قو سة ملا ةلا

 هيلع َهّللا اوُدَهاَع اَم اوُقَدَص ٌلاَجر رإ 2 4 راّصبألاو ْبوُنَتلا هيف ُبَنَقَتَ

 الإ بحصت ال () 4 اليت اوُنَدَب اَمَو ِرِظَنَي نَم مُهنمَو ُهّبحَت ىَضَق نم مُهْنِمَف
 كلذك عنماو لمجاو عفنا قدصلا نإف ريخلا نم كديذيو كبر ةعاط ىلع كيوقي نم
 هللا لاق نم كلس ىف تمظن ةعاطلا ىلع تنك اذإف مكيلع هللا نمف لبق نم متنك
 مُه الو مهيلع ُفوخ ال هللا ءايِلوأ نا الأ ر : مهيف لاق وأ , مهقح ىف ىلاعت

 . نيمآ .. نيمآ .. نيملسملا عيمج هب عفنيو ىدلو عفني ىلاعت هللاو ١" 6 َنوُئَرحَي
 . ًاريثك اميلست ملسو هلأو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيمآ

 افتودقو انخيشو انالومو انديس مالك نم ًاضيأ )

 نب ميهاربإ ىدبس نيدلاو ةلملا ناجهرب ىلاعت هللا ىلإ

 ؛( هب انعو هنع هللا وضر عقوسدلا ىشرقلا دجملا ىبأ

 ادمح هلل دمحلاو ردقو ايحأو قسبو قتفو قزرو قلخ ىذلا هلل دمحلا : لاق

 ماودلاو العلاو ءانثلا هلو هركشاو دمحلا هلو ىلوأ ام ىلع هلل ركشلاو دمح ىلع

 ىلع هدمحأ دحأ آوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل دمصلا درفلا دحألا دحاولا دولخلاو

 وهو هدمحا ديزم هيلع ام ًادمح همرك نم لزجأ ام ىلع هركشاو همعن نم ىلوأ ام

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشاو ديدشلا ىوقلا وهو هركشاو ديجملا ديمحلا

 ةفاك قلخلا ىلإ هللا هثعتبا ىذلا ديعسلا ىمألا ىبنلا هلوسرو هدبع أدمحم نأ دهشاو

 ماودلا ىلع هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ؛ ديشر ريغ ايوغ ناك نم ىدهاف

 )١( رونلا ةروس (17) ةيآ .
 )١( بازحألا ةروس (77) ةيآ .

 . سنوي ةروس (57) ةيأ (؟)



 8 سس شمل ةرشفلا

 ًالصع لمعيلف هللا ءاقل فاخ نم « نيدلا موي ىلإ مئاد ديزم نم اهيلع ام ةميدم

 تآ وه ام لكو تاف تام نم تام شاع نم سانلا اهيأ ديدج موي لك ىف اديدج
 نإف تايلاعلا تاجردلاو تاحلاصلا لامعألل تامهملاب مكيلع تاؤرملا لهأ ايف تآ

 ام ئرما لكلو تاينلاب لامعألا نإف ) « اهقدصاو اهصلخاو اهنسحاو لامعألا ىكزا

 كيلع ةعاطلا نع لفغ نم اي 2 « هلمع نم هل ريخ ءرملا ةينو) ٠ )7 ( ىون
 هللا نإف « ةلماكلا ةؤرملاو ةوبألاو ءاجنلاو ءافعلاو ءاخسلاو ركشلاو ةعانقلاو ركشلاب

 . قلاخلا هب ىضر ام لمع ريخ نإف قفشو قفرو ققحو قدص نم بحي

 . د دطدهععياما

 ىلص دمحم هيبن ةنسو زيزعلا هللا باتك ىلع كسنلا قيرط كلسي دلولا نإف
 نم مارحلا هللا تيب ىلإ جحلاو « ةاكزلا ءاتياو « ةالصلا ماقاو ملسو هيلع هللا

 ماوديو « ركفلا مزاليو « رطملاك هعومدو رحسلاب موقي ناو « ًاليبس هيلإ عاطتسا

 ىلإ عراسيو « لاعفألا نسحيو ٠ لكي ال ىتح ىلصيو « لمي ال ىتح موقيو « ركذلا
 هبلقب ىلاعت هللا ىلع ًالبقم نوكيو ؛ تاحجانلا تاداعسإلاو تاحلاصلا لامعألا

 هتيتأ ىشمي ىناتأ نم) : ىلاعت لاق هلمع هللا لبقي لعل هلكو ةرهاظو هنطابو

 اورتغت الا ةيلعلا ممهلا لهأ ايف ٠ ) « ًاعارذ هيلإ تبرقت ًاعاب ّىلإ برقت نم ةلوره
 دوجأ نوكي ًالمع لمعاف « مئاد وهف هلل ناك ام نإف ؛ ةلئاح لاوحأب الو هنيد انيدب

 لِمَع نم اوُنِمَع اَم ىَنِإ اَنمِدَقَو أ : لوقي ىلاعت هللا نإف اهلجأو اهحلصأو لامعألا
 ًالهأ هلهأ نم ءادنلا عمس امحلا لخد نم لك ام : لاقو ( © اًروُقنَم ٌءاَيَه ُهاَنلَعَجَف

 )١( ةيلحلاو - 7148 / " ىناربطلا [فيعض] ” / 765 .

 )4( ناقرفلا ةروس 47) ةيآ .

 ضفلا ةرفوجلا

 نآفرئازلا اذهب

 نيقيلاو دهجلاو

 زاوجلاو روبعلا

 وس نم تليغ
 لاصلا لامعألا

 و ةعنصلا ىوق

 : حورلاو بلقلل

 و ىطعي لسكلا

 !او رثاكتلا ىلإ

 دب فذقتو راش

 الع اهب لعجاو

 هيحماو أدصلا

 ) : لوقي ملسو
 لاصلا لامعألا

 رقتسمو نطوم

 ابعاو اودجساو
 وقلا كاردا ريغ

 شملا ةبقارمو

 ءاوكلاو موقرلاو

 :وجرلا هرطوو

 وصي نوكي امنا

 مس 77 ةيآ )١(



 8غ سة ضملا ةرسوجلا

 دكلاو ىوقتلاو حلاصلا لمعلا مهيف نوكي ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا ىخأ اي نأفرئازلا اذهب

 ةرطنق ايندلا نإف ايندلا نم نوكي ام ىلع الو تئاف ىلع فسأتت الو نيقيلاو دهجلاو

 امو اًرضحُم ٍريَخ نم تَلِمَع ام سف لك جت َموَي رل : ىلاعت لاق زاوجلاو روبعلا
 بالط ايف 6 ةّسفن ُهّللا ُمُكرِذحُيو اَديِعَب اَدمآ هتيبو اهَنيَب نأ ول ُدوَت ءوئس نم تّلِمَع
 نوكي نا بجي لقصلاو لقصلا الإ هيلجي ام ىدصلا نإف ؛ اودج تاحلاصلا لامعألا

 لقصلا وه عوجلا نإف ىذا هيف نوكي ال « احيلم انسح اديج اكح كحيو ةعنصلا ىوق
 ىقب تقولا اذه ناك املف « تالصاوملاو عوجلاب ىلإ ضورتت ام حورلاو بلقلل
 هتعيض ام رونلاف رونلا مدعل عالطإلا نيع رصبت امف برج فيسلاو ىطعي لسكلا

 اهنم جرخ كثيدح تيكاح اذإف « زيزكلا عبطلا سبي ىلع فتاكتلاو رثاكتلا ىلإ
  اهنع لفغت الف سانلا اهب عفتنتو اهب عفتني ةلوقصم ةآرم تيقب فذقتو اراث
 ءالج هيلجاف ةاواكرلا وأ ةفاحنلا نم تسسح املكو « حيرتست اهجالع اهب لعجاو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نإف موي لك زيهجت ىلع الإ نكت الو اوحم هيحماو أدصلا
 نم ةدايز ىف نكن مل نحنو سمشلا هيف تعلط موي ىف كروب ال ) : لوقي ملسو
 لمكأو رمم نسحا تاخماشلا تاريخلاو تاحب ىلإ تاكربلاو ةحلاصلا لامعألا

 اوُعكرا اوُنمآ يلا اَهْيأَي زل : نيلئاقلا قدصا وهو ىلاعت هللا لاق (( رقتسمو نطوم
 نم داروألا نع ميانلاف 7 6 َنوُمفَن مكّلعَل َريخلا اوُلعفاو مكبر اوُدْبعاو اودْجساَو
 داهشألا مزالم هيف ررق رقتسملا لصحيو حصي ال مونلا نأل نالعف موقلا كاردا ريغ
 موجنلاو سمشلا عولطو رودبلاو رونلاو رودصلاو دورولاو دوهشملا ةبقارمو

 عومدلا هرطمو عوضخلا هنطوو عوجلا هتوق نوكي ىدتبملاف ٠ بكاوكلاو موقرلاو

 ادادكت الو ادادمع الو اباعل نوكي ال فيجر نوكي الو فيحي ال عوجرلا هرطوو

 هبلق ةقرلا لخدتو « نيليو نيهي ىتح موقيو « نيليو قري ىتح موصي نوكي امنا

 )١( جحلا ةروس (ا/ال) ةيآ .



 8 ها( ب سس  -----------ةئيضملا ةرهوجلا

 نآرقلا مالك بلقو نذاب عمسيو « هممص نم رقولا لوزيف هبل عماسم حتفيو

 نمو قرغلا نم هيلع فاخي ماع امو رحبلا نود فقوو مانو لكأ نمو « ظعاوملاو

 حيحصتو ةيمحلا بلطو هاودو هءاود دض ّرممو هامع لمعلا ةلق نأل فلتلاو ةلاطبلا

 : باتكلاب الو قاروألاب ىه امف « ةحصلا دئاوف نع مزألا لقعي فيكف ةبرشلا

 ةمقل كدي ىف كتوق لعجاف هبهواو « هاطعا نمل هللا نم ءاطعو بدألاب وه امنا

 . كتيانع داهجاو كتدابع ةمزالم عم كل عوج ةعرج وأ ةدحو

 كلاس اي كلاه تنأف الإو كلام ىلإ كلاح نم قرت ملا كلاحلا كلاح أوسا امف

 « كلاحو كماقم نع كلاس نإف كلاس نكت كلاسملا كئاطيشو كسفن ىلع قيض

 ةلاح كراع نم نإ لقت الو « كلام نكت كلامعاو « كدج مالكو كلاح ناسلب ربخاف

 كل نرجفتيل كل ىحصنو ىتحيصن ىنم تلبق نا هللاو ىلب كراعش اهنإ تالاحلا نم

 كبلاق نم كبلق رجفت كلمع تقدص نإ ىنعي انقوم أمظلا نمو انيعأ ةراجحلا نم
 ىهَف َكِلَذ دعب نِم مكُبوُلُق تَسَ ّمُك ر) : ةيساقلا بولقلا ىف ىلاعت هللا لاق مكحلاب
 امل اًهِنِم ناو َراَهنألا هنم رجفتي امل ٍةراَجِحلا نِم ناو ةوسق ُدشأ وأ ٍةراجحلاك
 اّمَع لفاَغب ُهّللا اَمو هللا ةّيشخ نم ُطبهَي امل اهنم ناو َءاَملا ةنم ُجُرْخَيَف ققّششَي
 0 ٠ . "7 6 نوُلمعت

 ىه ام نطابلاو رهاظلاب ظفحلاو رئارسلاب لامعألاو ربصلاب دكلا بلاط اي

 ىنعي قيرطلاو مزعلل فيسلا دح دج امنإ « ىز الو نيزت الو نول الو عيب قيرط

 الف . ىوجنلاو ىدهلا كلاسم اهتملع اهتملع اذإو اهتملع اهتمكح اذإ ةليحتسملا كسفن

 هنم فاخ هللا فاخ نم « رايخألا ءالدبلا ءابجنلاو راربألا ءادعسلا شيع ىلإ شيع

 رابحألا درفلا داتوألا باطقألا اببحيو دحأ لك هلماع هللا لماع نمو « دحأ لك

 . راونإلا لحم رايخألا ءاعرلا

 )١( ةرقبلا ةروس (,4) ةيآ .

 هوطخملا ىف )١(
 هوطخملا ىف (1)

 جيرخت قبس (")

 جيرخت قبس (4)



 8غ سس ا شملا ةرممفلا

 عوجلاو رادهلا رحبلاو رانلاو رابتلا ىلع ىلإ انقيرط ثبت ام بلاط اي

 تدجو امف ىنعد « راتبحلاو رشقلاب الو راشفلاب الو كتقدشمب ىه ام « راوضألاو

 راطش راسجو رارسأ ءانيأ اونوكت مل رابخأ لاقنألا راثآ ىفتقم ىدالوأ نم

 نكل نارمعلا ىف رامعألاو ايندلا ءادمأ اوعطقتو اوموعتو رازك رحب !') اوضوخي
 هللاو راصمالا رئاسو نيملسمللو ىدالوأل ةبقاعلا نسحو رافغلا كلملا نم 7 وجرأ

 نيملسملا عيمجو ىقنو انرطس رفح نم لكو ىعوو عمس نم لك ىدهي ىلاعت

 اميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هللا دمحلاو

 . نيعمجأ هللا لوسر باحصأ نع هللا ىضرو اريثك

 . دعب مأ : ةالصلا ىف ربخ

 هيلع هللا ىلص هيبن هنسو هللا باتك ىلع كسنلا قيرط كولسب كيلع اذه اي

 نم ةعيرشلا نإف « هرهاسبلا ةقيقحلا ةرخافلا ةرهاطلا هرهازلا ةعيرشلا عابتاو ملسو
 هللا ىلص هللا لوسر لاق ةعيرشلا نأل « منغو حبر اهطورش كلس نم « ملس اهعبت

 ىف ىسوم ىخا ناك ول ىلبق ىبن اهب تاي مل ءاضيب ةعيرشب مكيتيتا ) ملسو هيلع

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ةعيرشلا دعاوق لوأف (') (( ىعابتا الا هعسو ام ىنامز

 ىلا جحلاو ةاكزلا ءايتأو ةالصلا ماقإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ادمحم

 ىلص هللا لوسر لاق دقف ةالصلا امأو ؛ ًاليبس هيلا عاطتسا نم مارحلا هللا تيب

 مث ضئارفلا ءادا نم بحا ىشب هللا ىلا نوبرقتملا برقتيال )) : ملسو هيلع هللا

 (9 ( ًارصبو ًاعمس هل تنك هتببحأ اذاف هبحأ ىتح لفاونلاب ىلا برقتي دبعلا لازيال
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نإو « بلق روضحو ًاعوضخو ًاعوشخ بحت ةالصلا نإف

 )١( ةمجعملا داضلاب روهشملاو ؛ ةمجعملا ءاظلاب ““ وظوخي ” طوطخملا ىف .

 اهفذح باوصلاو « واولا دعب فلألا تابثإب *“ اوجرأ ” طوطخملا ىف (؟) .

 . هجيرخت قبس (4)

 ريو حو وح تك حو :
 قس دا

 _- :<اتعمتتي
 ةكممرتلا



 8م بسس ةئيضملا ةرشوجلا

 نإ ملسو هيلع هللا ىلص لاقو خسرف ةريسم ةميظع ةجر هبلقل عمسي ناك ملسو

 () هاري وهف هللا ىري نكي مل نإف هللا ىري هنأك مقيلف ةالصلا ىلا مكدحا ماق

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإف نطاب نوكسو تماد ام هبلق رضحيلو

 وا اهعبر وأ اهسمخ ركذد ىتح لقعام الا اهنم هل سيلو ةالصلا يلصي مكدحا نإ ))

 تقو الا علقي ال لصن هباصأ اذا ههجو هللا مرك ىلع ناكو 7 ( اهرشع وا اهسدس

 املف لبن لصن هيمدق دحأ ىف هباصأ هنأ كلذو « هبر عم هبلق روضح نم هتالص
 فرع الو ىعوالو ملع الو هب سحي ملو هيمدق نم لصنلا اوجرخا اوتأ ىلص
 : آعجو الو املأ دجي مل غرف املف ًادجاس هولخو اوضمو « ةلبنلا ناكماو زرخاو
 همدق تحت رظن دق اذاو موي تاذ أضوتي وهف « كلذب رعشي ال وهو امايأ ثكمف

 هللا ىضر ةمطاف تكحأف ؟ ةزارخ ىمدق تحت اذه ام () ةمطاف اي : لاقف « ةزارخ

 . ىرج ام هل اهنع

 نم ىتأف « هتالص ىف هعوشخ ًاريثك ناك هنع هللا ىضر ( ريبزلا نا مث

 )١( هجيرخت قبس ٠

 )١( هجيرخت قبس ٠
 هب سانلا هبشأو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر مدآ دلو ديس تنب ىه : ةمطاف (؟)

 نينس سمخب ةوبنلا لبق تدلو « نيملاعلا ءاسن ةديسو ٠ هللا ىضر - ىلع مامإلا اهجوزتو

 ةرجهلا نم ةثلاثلا ةنسلا ىف - هنع .

 كلذو « رهشأ ةتسب - مل سو هيلع هللا ىلص - ىبنلا دعب - اهنع هللا ىضر - تيفوت

 ضايرلا : ىف ةمجرت اهل . ةرشع ىدحإ ةنس ناضمر رهش نم نولخ ثالشل ءاثالثلا ةليل

 .(5-585؟845) ص ةباطتسملا

 ةمع بلطملا دبع تنب ةيفص هما « دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا هللا دبع وبأ وه : ريبزلا (4)

 ملف مالسإلا كرتي ىكل همع هبذعف « نينس نامث نب وهو اميدق ريبزلا ملسأ « هللا لوسر
 هللا لوسر اهازغ ةازغ نع فلختي ملو « ًاعيمج نيترجهلا ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاهو ٠ لعفي

 بس يىراوحو ىراوج ىبن لكل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هيف لاقو « ملسو هيلع هللا ىلص

 ديضفلا ةرجوجلا

 ص تقو هنحتمي

 عم ههجو ىلع

 رحم نم جرخو

 ق « اذكو اذك هل

 اك هنأ ةباحصلا

 .هسأر عفري ملف

 ابر لاقو

 رف املف ةدجاسو

 اك : تلاق اهنع

 | اهتالص ةوالح

 رقن نم )) ملسو

 ءاو ةينلا قدص

 انمو « ريبزلا

 ٠/١ ةوفصلا

 ةيودعلا ةعبار )١(
 د ىوطت تناك

 ار " تحبصأو

 لع وبأ لاق

 دب : تباجأف ؟

 (( كنيبو ىنيب

 ةجس لاقو

 ه اذإف ٠ اهسأر

 و اهرابخأو
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 لزنف راح ءام هسأر ىلع بص دق اذإو دجاس وه امنيبف « هتالص تقو هنحتمي

 هتالص نم غرف املف ء رعشي ال وهو ههجو محل طشكف هسأر عم ههجو ىلع

 اولاق ؟ وه امو : مهل لاق ؟ اذه ام : اولافف سانلا ضعب هآرف هبارحم نم جرخو

 ضعب نع ىكح امكو :« هب سحا ملو « هفرعأ مل ئش اذه : لاق « اذكو اذك هل

 « دجاس وهو ران تعقو دق اذإو ىلصي ناكمب ةفوكلا وأ ةرصبلاب ناك هنأ ةباحصلا
 . هللا ناحبس : لاقف « تنادت دق رانلا دجوف هتالص نم غرف ىتح هسأر عفري ملف

 ةعكار اهتدجوف اهروزأل (' " ةيودعلا ةعبار " ىلإ تيتا ىسبعلا حابر لاقو
 فارصنإلا تدرأ املف « ةرايزلا تيضقف « حابر اي ًالهأ تلاق ٠ تغرف املف ةدجاسو

 نم ىهو اهتقدح ىف ةقوشرم ةبصق اهب اذإف ةنوشخ ىنيعب سحا ىنأك : تلاق اهنع

 هيلع هللا ىلص لاقو « ديهج دهج دعب ىلإ ةبصقلا تعلق امف سحت مل اهتالص ةوالح

 بحت ةالصلا نأل (( اهبحاص هجو اهب برضيو « درت امنإف هتالص رقن نم )) ملسو

 نأل « رئامضلاو رئارسلا ةراهطو ءاضعألا ةراهطو ةريرسلا صالخاو ةينلا قدص

 ةفص ىف ةمجرت هل . ةنس نيعبسو سمخ نب وهو لمجلا موي لتق « ةريثك هبقانمو ء ريبزلا
 .#18و 1١4٠/1١ ةوفصلا

 اهنإ )) همجعم ىف توقاي لاق امك اهرمأ لوأ ىف -اهنع هللا ىضر - تناك : ةيودعلا ةعبار )١(
 : اهلاح ريغت مث معانلا وهللاو ءانغلاو فزعلا رود نم تانم اهتحنجأ تحت ىوطت تناك

 (( - ىلاعت - هللا نم فوخلاو ىوقتلاو دهزلا ىف لثملا اهب برضي ىتلا " ةعبار " تحبصأو

 ةيحورلا ةايحلا ىف ةيلاعلا ةبترملا هذه تغلب فيك ' ةعبار " تلئس : هيقفلا ىلع وبأ لاق
 لوحي لاح لك نمو كنع ىنلغشي ام لك نم كب ذوعأ ىنإ مهللا )) امئاد ىلوقب : تباجأف ؟
 . ( كنيبو ىنيب

 تعفر ىناكمب تسحأ املف ةدجاس ىهو ةعبار ىلع تلخد : روظنم نب فجس لاقو

 . اهعومد نم عقنتسملا ءاملا ةئيهك اهدوجس عضوم اذإف « اهسأر

 . 1٠١-717 / ؟ ةوفصلا ةفص : ىف ةمجرت اهل . ادج ةريثك اهلاوقأو اهلاوحأو اهرابخأو

 لل حلا د يي
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 ةظفح ناسللا ىلع هللا لعج دقو (') ءاضعأو ناسلو بلق ماسقأ ةثالث موسقم دسجلا

 : مهضعب لاقو برلا تيب بلقلا : مهضعب لاق بلقلا هللا ىلوت مث ًاضيأ ءاضعألاو

 نمؤملا ىدبع بلق لب ىضرأ الو ىءامس ىنعست ال )) :ىلاعتو كرابت هللا لوقي

 هنأ ملعي وهف ةالصلا ىلإ ىلصملا مدقت اذإف فييكت الو زيحت ريغ نم 7 ( ىقتلا
 تفقتلي الو ًالامش الو انيمي علطي الو بلقلا هجويف ء ميظع بر ىدي نيب مدقتي
 ضئارفب هنافرع دعب أفوخو اعوشخو ًاعوضخو ابدأو ًاللذت هسأر () قرطيلو

 هنإف « ءوضولا غابسا بابلا ل وأ نإف ؛ هؤضو غابسإ نسحو هلفنو هضرفو هتالص

 بادآب ةلبقلا لبقتسم سلجيو « ةرتسو ارهاط ًءامو ارهاط اناكمو ةرهاط ةعقب راتخي
 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نإف نيكمتب هءوضو غبسي مث ةينلا دقعيو ةمدخلا

 نمو هعباصأ فارطأ نم هاياطخ تجرخ هيدي لسغو ئضوتملا أضوت اذإ )) : لوقي
 مث هاياطخ تجرخ قشنتسا اذإف ,« لسغي لازي ال مث كلذك ههجو لسغ اذإ مث هرافظأ

 ام ءارضخ ةبق هيلع دقعي مث هيمدق ريفاظأ نم اياطخلا جرختف هيمدق لسغي لازي ال

 نم هبونذ تجرخو هتائيس تطح دقو الإ هماقم نم موقي امف أضوتي ماد

 الا هلا ال نا دهشا كدمحبو مهللا كناحبس ميظعلا هللا ناحبس لوقي مث (7 ( هءوضو

 محرا اي كيلا بوتأو كرفغتسا كلوسرو كدبع ادمحم ناو كل كيرش ال كدحو تنا

 نيب فوقولاو ةمدخلاب فيكف حاتفملا اذهف ةالصلا حاتفم اذه نأ ملعت مث « نيمحارلا

 همارحا ىف هللا مظعيو « هبارحم لبقتسيو افئاخ ىلصملا (*) مقيلو ىلاعت هللا ىدي

 دجسيو « انسح اعوكر عكري مث « نئمطي ىتح فقيو « حيحص بلقب حيلم مدخيلو

 )١( رصقلا عم ةمجعملا ءاظلاب “ اظعأو ”” طوطخملا ىف ٠ باوصلا وه تبثملاو .

 )١( هجيرخت قبس .

 . اهفذح باوصلاو « واولا دعب فلألاب “ قرطيلاو ” طوطخملا ىف (؟)

! 
) 

 . ثيدحلا اذه قبس (:

 . اهفذح باوصلاو « واولا دعب فلألاب ©“ مقيلاو ” طوطخملا ىف (5

 بضفلا ةرهوجلا

 ًانسح ًادوجس

 ةعكر هللا لعل

 بقتل ةكئالملا

 و ايندلا ءامسلا

 رم هب نودعصي

 اع نوضبقي مث
 اخلاو ةعبارلاو

 بو لمعلا ىلع

 هللا لوقيف مهل

 ام ملعا ىنإ

 أو ايندلا بحو

 دكنمو هسبلمو

 ١ ىلع همكحو

 رم هيبن هب ىتأ

 ذلا عسوأ نوكي

 ! للذم « ًامهفت

 رثك ىذألا ليلق

 ضغبيو « هللا

 لق « ىفو دعو

 وطخملا ىف )١(



 بسسس لل لل اا يييس ثا -سستس٠رسوي سس تش ككل سس-لا ل ا ااا ياي
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 () لهتبيلو وعديلو هناكم وضع لك دوعي ىتح ءاضعألل ةنينأمطب انسح ادوجس

 نار) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نإف لبقي هنم ةدحاو ةعكر هللا لعل

 باب هب نودعصيو لجرلا لمع نومظعيف اهعفرتف لامعألا ىلع ضبقتل ةكئالملا

 مث « هنومظعيف لمعلا ىلع نوضبقي مث « مهل حتفي ملف « نوحتفتسيو ايندلا ءامسلا
 مهل حتفي ملف « ةيناثلا بابلا نوحتفتسيف ةيناثلا ءامس ىلإ ايندلا ءامس نم هب نودعصي

 كلذك ةشلاثلا ءامسلا ىلا هب نودعصيف ةكئالم هب فحتف لمعلا ىلع نوضبقي مث

 ةكئالملا نوضبقيف ةعباسلا ىف ىلإ مهل حتفي ال كلذك ةسداسلاو ةسماخلاو ةعبارلاو

 حتفي الف نوحتفتسيو « هنورثكتسيو هلوح نوفحيو هنولجبيو هنومظعيو لمعلا ىلع

 : لوقيف ء انم ملعأ تنأ انبر نولوقيف ءالؤه ام ىتكئالم اي : ىلاعت هللا لوقيف مهل

 دبعلا نأ هيف عمجلا عمج نكلو « لوطي حرش هذهلو ( نوملعت ال ام ملعا ىنإ

 ءايربكلاو ءايرلا نم رذحيو هتريرس نطاب ىفصيو « هتين ةديقع ريمض صلخي

 هبرشمو هلكأم ىف لالحلا لمعتسيو ةميمنلاو ةبيغلا بنجتيو بذكلاو ايندلا بحو

 هرجزو هيهنو هرمأو هشطبو هيعسو هقوذو هعمسو همشمو هرظنو هحكنمو هسبلمو

 امو لالحلا هكولسو هبر ةمعن ةفرعمو هبرل هعاضتاو « هسفن ءاوه ىلع همكحو

 لب « ادوسح الو ادوقح نوكي الو « عوفنملا همالكو عورشملا هرمأ نم هيبن هب ىتأ

 هملع ًامسبت هكحض ًاسفن سانلا لذأو اركذ سانلا رثكأو أربص سانلا عسوأ نوكي

 ال هينعي ال اميف ثدحتي الو هيذؤي نم ىذؤي ال « لهاجل ملعم « لقاعلل للذم « امهفت
 تاهبشلا نع فوقوم تامرحملا نع عرو هتبيغب ادحأ ركذي الو « هتبيصمب تمشي
 ىف بحي دوسح الو مامن الو دوقح الو نابج الو ليخب ال ءافولا ريثك ىذألا ليلق

 ناو « ىفع ردق اذا روكش ءاخرلا ىفو « روبص دئادشلا ىف هللا ىف ضغبيو « هللا

 ةناهم ليلذلا دبعلاكو « ةباهم ناطلسلاك وهف « ةنوعملا ريثك ةنؤملا ليلق « ىفو دعو

 )١( باوصلا وه تبثملاو . “© لهتبيلاو اوعديلاو ”” طوطخملا ىف .
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 : نيلئاقلا قدصا وهو ىلاعت هللا لاق « هبلقب ةالفلا نكسيو ؛ هدسجب ضرألا رمعي

 تاولصلا نه ليق (7 4 َنيِرِكاَذلِل ىركذ َكِيَذ تاتيّسلا َنبِهْدُي تاَنَسَحلا نإ رف
 مكدحا بحيالا ر) : ملسو هيلع هللا ىلص لاق اياطخلا نم نهنيب ام نرفكي سمخلا

 هللا لوسراي ال : اولاق « نرد هيلع ىقبيا تارم سمخ رهن ىف موي لك سمغني نا
 ةشالث ىلع مسقنت تاضايرلاو « تاضايرلا لمعتسي مث 7 (( تاولصلا ىه : لاق

 ةلق نم دلوتيف « مالكلا نم ةجاحلاو مانملا ىف ضمغلاو ماعطلا نم توقلا ماسقا

 مالكلا ةلق نم دلوتيو تاجردلا اولع مانملا ةلق نم دلوتيو تاوهشلا توم ماعطلا

 لوسر اي : لاقف ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتا الجر نأل تاياغلا غولب

 معطاو مالسلا شفا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لافف « زجواو ىنظع هللا

 ةعيرشلاب كمستلا نا ملعاو 29 « مالسب ةنجلا لخدت ماين سانلاو ليللاب مقو ماعطلا

 اَمو ل : ىلاعت هللا لاق دقف ةينابر ةيونعم مولع ىلإ دبعلا نالصوي ةقيقحلا عابتاو
 فئاظوو ىندبع ىنفرع نمف نوفرعيل ىنعي (7 6 َنودْبعَيِل الإ سنإلاو نجلا تقل
 ركذلا ةمزالمو دوقفملا نع اجورخو دوجوملاب ًاضرو دوبعملاب رارقا ةيدوبعلا
 نيح ةلزعلاو ركشلاو صالخإلاو قدصلاو ءافولاو ءافعلاو ءاخسلاو ربصلاو ركفلاو

 اهيف ةولخلا نإف (( ةدابع ةلزعلا )) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نإف ةيادبلا

 برقلا بجوي ضئارفلا عم لفاونلاو ننسلا نأل تادهاشملاو تادعاسملاو تادهاجملا

 قئاقحللو حيتافم قيرطللو حيتافم ةالصللو حيتافم ءوضولل نأل لجو زع هللا نم

 نا عم ىهتنملاو ىدتبملا الخ اذإف « حيتافم قئاقرللو حئاولب حيتافم قئاقدللو حيتافم

 )١( ةيآ )١١4( دوه ةروس .
 « (51) ب « دجاسملا : ىف ملسمو - (574) ثيدح ٠ (1) ب « تيقاوملا : ىف ىراخبلا (1)

 . (1717) ثيدح

 17١155/7. دمحأو )١8614-18655(- ثيدح :«(45) بع ةمعطألا: ىف ىذمرتلا[حيحص] (؟)

 . تايراذلا ةروس (105) ةيآ (4)

 ائيضفلا ةرهوجلا

 ءاهتنا ال ةبحملا

 اتفإلاب مث لمعلاب

 لقتني مث هبلق ىلإ

 إ! ركف الو ركذ

 ولوقي نوبرقتملاف
 دهاشملاو مهبرش

 ىركسف مهريغو

 ١ ةقيقح ةينارونو

 نا ملعاو

 رح اهيف « ةرارم

 اهيف « ءاوج اهيف

 لش ايف ءططش
 يف ١ بئارغ اهيف

 مس اهيف « لاوحا

 اهيف « ةرمع اهيف

 ., ملس اهيف « مل
 ' دالجلاو حورلا

 .مزح اهيف لجو

 ه اهيف دباعم اهيف

 رم اهيف ء ربص

 اهيف « حافك اهيف

 :ده اهيف « ءايض

 « ممأ اهيف « ممه
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 وعلا بسسس ةييصملا ةرمفللا

 مش ركذلاب لغتشا ةلزعو ةولخ ىف ىلتخم عطقنم ناك اذإف ادبا اهل ءاهتنا ال ةبحملا

 ركذلا لقتني ىتح هنانجو هناسلب ركذي لازي الف رابتعإلاب مث « راكتفإلاب مث لمعلاب

 ال مث هتريرس ىلإ هرس نم لقتني مث هرسب دوعيف « كلذ نم ركذلا لقتني مث هبلق ىلإ

 برقتمو رضاحو بياغو هلاوو فئاخو ؛ تهابو شهاد ىلإ ركف الو ركذ

 قتملاو مهبأد قيملا نا ريغ نوركاذ هل نوكن ىتح ىسنن ال نولوقي نوبرقتملاف

 ىوحص ىركس مهف نوركاذ هل نوكن ىتح هاسنن الف مهدروم ةدهاشملاو مهبرش

 ةفيطل ةيناحور تداعف « تقرف تقدو حورلا تقد اذإف ىوحص الو ىركسف مهريغو

 . توق اهل بحلاو توكلملا ىف لوجت ةقيقح ةينارونو

 اهيف ءانع اهيف عاطق اهيف عابس اهيف ةرم ىهو كولس اهل قيرطلا نا ملعاو

 مارغ اهيف « ءاكب اهيف «٠ ءانع اهيف « ءامظ اهيف .٠ شطع اهيف « ةرارح اهيف « ةرارم

 اهيف « ةايح اهيف « توم اهيف « ةقشم اهيف « ماجس اهيف « مارضا اهيف ؛ ءاوج اهيف

 ٠ بئاجع اهيف « ىذا اهيف ءارع اهيف . فشق اهيف « فحت اهيف . فطش اهيف « ططش

 اهيف «٠ لاجم اهيف ٠ لاوقأ اهيف «٠ لاوهأ اهيف ةدوم اهيف « عاطق اهيف « بئارغ اهيف

 . جح اهيف ء رمق اهيف ء« سمش اهيف « عفن اهيف ء« ررض اهيف « رهس اهيف « لاوحا

 اهيف « حالص اهيف « حاجن اهيف , كاكف اهيف « كاله اهيف «٠ ةعمج اهيف « ةرمع اهيف

 باهذ اهيف دابكألا عطقت اهيف « دهج اهيف « دك اهيف « بعت اهيف « ملس اهيف « ملأ

 اهيف لبخ اهيف « ءافو اهيف « ءافع اهيف ٠ ءاقب اهيف « ءانغ اهيف « دالجلاو حورلا

 ٠ دناعم اهيف «٠ دساحم اهيف « دئاكم اهيف « دئاصم اهيف « مزع اهيف « مزح اهيف لجو

 اهيف « كلح اهيف ؛ كلف اهيف « دماحم اهيف « دجاسم اهيف « ديازم اهيف دباعم اهيف

 ٠ حافص اهيف ٠ حامر اهيف « حالس اهيف « دسا اهيف ء« لسع اهيف « رم اهيف « ربص

 اهيف « ءاهب اهيف «٠ فارشا اهيف « ريخ اهيف رورس اهيف ٠ رون اهيف . حافك اهيف

 اهيف « تاغدال براقع اهيف تايح اهيف موقر اهيف « موجن اهيف . ىده اهيف « ءايض

 اهيف نما اهيف فوخ اهيف عوضخ اهيف « عوج اهيف « مزع اهيف . مما اهيف « ممه
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 قماوغ اهيف « قئالع اهيف ٠ قئامع اهيف قئاوع اهيف قئارط اهيف رفس اهيف لاوها

 نينح اهيف « تر اهيف ؛ تح اهيف « نينس اهيف « رهشا اهيف « رحبا اهيف « رهنا اهيف

 هيلع بجي ام لوأ قيرطلا ىف بكارلاف « عفن اهيف « ىذأ اهيف « ءاخس اهيف نينا اهيف
 ةقباسلا ةيانعلا نمو 6 مُكبَرب تسَلَأ 9 نم اهلواف ٠ ربعيو حتفي مث ٠ حاتفملا فرعي
 () اَنِم مُهَل تقَبَس َنيِذَّلا نإ زل : لاق ثيح « ىلوملا نم ةبهو ءاطع مكل
 , هبلقب هتبوت قدصي نأ هبر نم هل رمألاو دبعلاب ةيانعلا تلصح مث 7 6 ىّنمُحلا
 2« ةيراع رمعو ركب ىبا ىلع ةيلهاجلا لامعا تناك هنأل ؛ لوخدلا ةقلخ لوا امنإف

 « مهثحف هللا قلخ لضفا ةمألا ديس مهيف لسراف ةيربلا بر نم ةيانعلا مهل قبسو

 اوكلسو اوباجأف « ةيلوألا ةقباسلا ةيونعملا مهبر ةيانع مهيلع تكرحتف مهرماو

 هلىحا نا ىلع ركب وبا مسقا ول نا مهدافأف اوعوو اوعمسو اودتقاو اوعبتاو اوققدو

 ذا نينثا ىناش هنأ ىطعاو ةلمنلا هل ايحاو كلذ هل تلعفل ضرألاو تاومسلا لها

 هلجا نم ةيكلملا سبلأو « ةلزنملا ىف ةعفرلا هذهب ةلزنملا هذه ىطعاو راغلا ىف امه

 ' رمع " دافا مث « ءافطصإلاو ءابتجإلا ىحو ةفيلخو ىفطصملا ليلخ هلعجو ةءابعلا

 ثحو ةلاسر " رصم " لين ىلإ لسرأف « ءاملا كلذكو هعيطت نا ضرألا رما نا

 ىرجت تنك ناو رجاف هتمظعو هللا ةردقب ىرجت تنك اذا : لاق هتوطتسب هيلع

 تلهناو ىمطو رحبلا ىرجف ءاملا ىف الو « كيف انل ةجاح الف , كتمظعو كتردقب

 الو لوزي ال ًامسق هللاب مسقاف « رمع جرخف « ءامسلا ثيغ عنم امل كلذكو نويعلا

 هدي دمو ناك كلذكو « ءاملا هيدي نيب نم ىرج نا ىلإ ىوثملا اذه نم رمع حربي

 . ءادعألا نوصح حتفو ىفطصملا ةنيدم نم ةيمظعلا ةينيطنطسقلا كلم نيع علقف

 ىنعملا رون ران دقتل ؛ سبقلا هتوذج سبقت ام لوا قيرطلا نا ىخا اي ملعاو

 )١( باوصلا وه تبثملاو « “* ىنم ” طوطخملا ىف .

 )١( ةيآ  1٠١١ءايبنألا ةروس .
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 تقدصو ةلماعملا تفص اذإف « بوييغلا مالع لضفب الإ بلقلا ىف رونلا لصحي الو

 وضع لك ىلعو « ةدهاجم وضع لكلف « ءاضعألا تماق ةريرسلا تصلخاو ةبوتلا

 ماوديو « ةيمحلا لمعتسي كيلستلاو كولسلا بحي ىذلا كلاسلا بئاتلاف ةاكزو قح

 ريثك للعلاو عاجوإلا نإف « ةبرشلا هل لصحيل ةشطبلا نم نطابلا ديرجت ىلع

 ملع ىف نوثدحتم ءامكحلاو ءاملعلا نإف ؛ سفنلا ىف للع الإ كبجحي امف دسجلاب

 ءانغلاو ىوهلاو طغللا عامسل بجحتلاف رخآلا نع ةرابع امهالكو نادبألاو نايدألا

 وه ىذلا عامسلا ءاد نم هنإف ؛ عرشلا همرح مارح وأ رامزلاو برطلا توصو

 ىف ثدحتسمو عاخنو تاكبشو تاقابط بكرم غامدلا لصا نإف نادبألا ملع دض

 : لاق نم مهنمف « لوق هل امهنم لك ءامكحلاو ءاملعلاف ٠ سأرلا نم امهام ناذألا

 سحلا لحم غامدلا نولعجي ءامكحلاو « هجولا نم لاق نم امهنمو سأرلا نم

 ماو ما ئش لكل نا نولوقي مهناف ؛ رصبلاو عمسلاو قطنلاو قوذلاو مشلاو ةكرحلاو

 ةلزن هنومسيف ءام وا ءاوه نم ضراع غامدلل ضرع اذا مهدنعف سأرلا ىف دسجلا

 ىف لصحي ال ممصلا نأل « ناذألاو هافلا ىنعا « ءاضعألا ىلا ولعلا نم بيصيف

 فرع ناذألا لحم نأل « ةقبطلا ثداوح نم ئش عمسلا ىلع درو اذا الا ناذألا

 هعمسم اعر اذاف اطلخ ىمسي « هلبو ءاوه هل لصح اذاف عماسلا وهف دحاو فوجم

 ءاصكحلا لوقب ظفحتي مل ذاو ىذألا هنم بصني ىذلا طابهنإلا لحم ملسي هتقبط ولعو
 اماو هيلع طلخلاو ءاوهلا ىوقو هينذا مصف ءادلا هيلع مكحتو ءاودلا هيف حجني مل

 مهاذا مهمصا (7 © َنوعجرَي ال مُهُف ئمع ُمكُب ٌمُص رأ : ىلاعت هللا لاق دقف ريظن
 مهبولقب اومصف مهعامس كلاسم تدتشاف مهاولبو مهيغ مهيلع مكحتو مهاوه مهعنمو

 . مهتقبط ىتاتو مهنئاذابو

 ىذلا « مهعيفشو مهلوسرو مهيبنو مهديس لوق نم اورذح دقف « نوققحملا اما

 )١( ةيأ ) )4١8ةرقبلا ةروس .
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 ءالؤه اما 7 ( مصيو ىمعي بحلا )) ملسو هيلع هللا ىلص لاقف مع دق هلضف

 ايندلا نعو ةعيقولاو ةبيغلاو طغللا عامتسا نعو وغللا عامتسا نع مهف نوققحملا

 اولهذو اوطلتخاف مص اما اهرساب اهنع اومصو اهلها ثيدحو اهثيدح عامس نعو

 هتملك وأ عمس ام هتيدان وأ هبلق روضحو هترضح لاح ىف بحملا لأس ولف اوشهدف
 نوعمسي الف مهعماسمو مهناذا رهطو هاوس نع مهعمس () عج تيدان وا تلق وا

 ىَنِإ ر) ميرقصق ىف ىلاعت هللا لاق ايندلا مالك نع مكب هءاطع ددم وا هباتكالا

 ةءارقو هللا ركذ نوكي نا الا (7 4 اًييمنإ ْموَيلا َمِلَكَأ نلف ًاموص نَمحَرلِل ترْذَن
 لاقو ( ( منغي ريخلا لقي نمو مسلي تمصي نمو ) لوقي لوسرلا ناف هللا باتك

 (" ( هينعي ال اميف امالك رثكا ابونذ سانلا رثكا )) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نا « ربكا ناسللاو ء ةنج مايصلاو « ربكا ناسللاو ةنج قدصلا ) كلذ ىف لاق اقو

 ةبح ىلع مهعلطا مل امنا مكب ( بطحلا رانلا ىعرت امك تانسحلا ىعريل مالكلا
 املف ىمع اماو عمجلا عمو عماجملا عماوجو حماولو حئاورو حجئاول مهل حالف

 مهحاورا تشالتو « مهماسجا نع اوباغف «٠ مهبولطم اودهاشو مهبولق نيعاب اورصبا

 هتبيغ نع وهف « هبرب وا هبحب هبلق لغتشملا بحملا لاسأ « ىمع مكب (') مص مهف
 لابجلا ىلع ةرذ هنم رهظا ول . هل ىلجت اذا قطني الو رصبي الو عمسي ال

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق « عورشم ىوبن ليلد اذهل نكل ؛  تكدكدتل

 )١( ب « بدألا : ىف دوادوبأ [فيعض] )١1١5( « ه دمحأو - (5170) ثيدح / ١94 .

 )١( خسانلا نم فيحصت هلعلف « هنم دوصقملا ام ىردأالو « " عح ” طوطخملاب اذك .

 . ميرم ةروس (71) ةيآ (؟)
 .177و55١ / ” دمحأو )١5١١(- ثيدح « )5١0( ب « ةمايقلا ةفص : ىف ىذمرتلا[ حيحص] (5)

 . 7١1 / ؟ ةيهانتملا للعلا [فيعض] (5)

 . ققحملا نم تبثملاو « “ ىمص ” طوطخملا ىف (1)
 . باوصلا وه تبثملاو « © تدكدكتل ”” طوطخملا ىف (0)

 لموسم

 9 فوسقلاو

 6 سأك مهثروي
 انافو لبق هتايح

 0ك.

 ظني نم اي

 جرخأ ؛ رورغلا

 8 نم دبعاو
 ال نم كسفن

 ظوملا رمأ امف

 # ربصاف « ةلبقلا

 يف ام ىحمي ىكل
 ةشكي الو باجت

 8الو ةلاح سحنا

 | كلت الو « مهسأب

 1 : 8 امف كاتظع و
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 () ( ةرم نيعبسو نينثا ةليللاو مويلا ىف هءايلوا بولق ىلع رظين هللا نا )) ملسو
 نم زربا امنا ىلاعت هللا نا : ليق امك ؛ كلذ لمح قيطي ام لبجلا الاو هفطل ايف

 امكو 7 لابجلا تكدكدتف طايخلا مس نم ةرذ نيعتسو نينثا نم ةدحاو ةرذ ةرون

 هللا حور اي : لاقف دباع ةلقب رم هنأ : هيلعو انيبن ىلع هللا ىلص ىسيع نع ىكح
 مث « ليلق دعب هاتاف 7 قلطنا مث هل اعدف ؛ ةبحملا نم ةرذ ىنقزري نا كبر لاسا

 هللا ىلص ىسيع لزنف . لبجلا لفسا ىلا تراغ دق ةلقلا دجوف ٠ لبجلا ىلع ىتا

 هيلع ملسو هبجي ملف هلاسف ًابئاغ ًاشهاد ًامئاق هدجوف رئبلا لفسا ىف هيلعو انيبن ىع
 نع :كعنم نم هل لاقف هباجاف هادانف « هملكي نا هل هللا اعدف مالسلا هيلع دري ملف

 ةرخدم ةبحملا هذه نا ىسيعاي نا هيلا هللا ىحواف «٠ ىنتعنم ةبحملا :ل اق « باوجلا

 . مصيو ىمعي بحلا ىنعم اذهو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا ةمأ ءايلوأل

 نم ةقبطلا ولع نم بصتني امم اهادو تاقبط عبس نم ةبكرمف نيعلا امأو
 نم ةراتو « ءاملا نم ةراتو « مغلبلا نم ةراتو ٠ ةرارحلا نم ةراتف ىذألاو نيللا

 تئثروا نيعلا ىلا داوملا هذه تطبه اذاف « ربدم ءام وه امنا (©7 ناسنإلاو ىوهلا

 ىذا كلذ ثروي ءامكحلا هنع تهن ىذألا عقاوم سملو طيلختلاو رظانلا ىلع ىشغ

 هسفن ىمحو ىمتحا نمف « نايدألا ملع اذهو « نادبألا معا اذهف « نيعلاو سأرلا ىف

 رظانلا ملسو رصبا كلذ كرتو « ىناسفنلاو ناويحلاو ىناحورلا بطلا ةضايرب

 ءاديوسلا ىف ةسورغملا بحلا بح ةبح وهو بلقلا رظان اماو رهاظلا ىف ىناسنإلا

 كلذل ىداحملا نيفدلا اهئاد ةحلصم ةلق اهيمعي امنا اهرونو اهيشغي امنا بلقلا نيعو

 نم كلذو « دازلل ةجلاعم ةبرش برشيو « ناحلا لخديو ؛ رامخلا برشي مل نمو

 . ققحملا نم تبثملاو « ““ لبجلا ” طوطخملا ىف (؟

 . ققحملا نم تبثملاو . ““ قرطنا ” طوطخملا ىف ("

 . ققحملا نم تبثملاو « ©“ ناسناو ” طوطخملا ىف (4

١) 
) 
) 
) 



 9م ساب سس ٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 رانلا وأ رونلا حدقو « عوجلا ةجلاعمو ؛« صالخألاو ناميإلا قدصو ةركفلا ةراهط

 دوجيو « هئانس انس ىقريو هينيعب بلقلا رصبي كلذ دنعف « ايندلا بحو ىوهلاو

 ىف نا ) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناف هسبق باهشو هرظن بقاثو هرسب

 () ( بلقلا ىهو الا دسجلادسف تدسف اذاو « دسجلا حلص تحلص اذا ةغضم دسجلا

 ةدعاص نييارش بلقلا ناف « هناطلسو دسجلا كسام هب نوثدحتي ءامكحلا ناف

 ؛ ءاضعألا ىلع بلقلل هعزوتف « بلقلا ىف لصحي امم دسجلا ىلع عزوي ةطباهو

 آمد دوعي ىتح هبيذي ماعطلا هتحت نكسي هارجم هل فوجم وهو « هدنع نم دبكلا نأل

 ىلع قرفت ةطباهو ةدعاص نييارشلا ىف مدلا عزوي بلقلاو « بلقلل هعزويف ًاطيبغ

 : ليقو « مدلا صم مضك ةرارملاو دسجلا ىلع عزوي « ةطباهو ةدعاص ءاضعألا

 ىف اللع ثروي هنا ركذي ءامكحلا ضعب ناف مدلا نم ىقبتي ىذلا رفصألا ءاملا

 ةبراقملا ةيذغألا نم دلوتي امنا : لوقي مههضعبو « ريساون وا ريساوب نم مسجلا

 بلقلا نأل ؛ هسكعت ةيدرلا ةيذغألاك هملظي مارحلاو « بلقلا روني لالحلاف « ةفلتخملا

 موجنلا كلذ اولثم دقف ءاعمألا تقنقنتو تقتنا اذاو ؛٠ ىمعو سملط ىوريو « عبش اذا

 ىفخلا ركذلا وهو « ىوهلاو سفنلا نيطايشلل موجرلا ىه موجنلاف ءامس تاقبطو

 لاق نآرقلا نم ليلدب ليبس هيلع ناطيشل سيلو ئضملا رونلاو « ىفولاو دعولاو

 : دحاولا كلملا لاق امك () 6 ناطلَس مهيَلَع كَل سيل ىٍداَيِع نإ ر : لجو زع
 . 7 6 ٍمِراَم ناطيش لك نم اظفحَو را

 امع انانغا هيلا انممه انفرص ذم ىدلو اي : لاق خياشملا ضعب نع ىكح امك

 )١( هجيرخت قبس .
 )١( رجحلا ةروس (47) ةيآ .

 )5( تافاصلا ةروس 4ا/) ةيآ .

 ع الل ادم

 ك0
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 رضفلا ةرصوجلا

 رعن ال انإ هاوس
 افاو « موصلاو

 تداجس هتولخف

 نلعجيو لمعلاب

 , ءانلامعا ىلا

 ذابرو « انتاهما

 هرك رارمتسا

 جولاو لكيهلا

 او نيدعاسلاو

 :رلاو نيدخفلاو

 امك انظفحي نا

 و هآولب انبنجيو

 « انب ىدتقا نم

 ./ قلخلا قفويو

 بر هلل دمحلاو

 . ريثك



 888 ب صم ل ةئيضملا ةرهوجلا

 ةالصلاب دجو « مزحلا قطانمب دتشاو « مزعلا عمجاف « سيلبا فرعن ال انإ هاوس

 هتولج ىلا هتولخ نم تاماقملا ىف روظنملا ةولخ نا ملعاو راثألا ىفتقاو « موصلاو
 ملعلاو لمعلاب لمعلل قفوملا هللاو « هتريرس ةتولخو « هرس هتولجو هتداجس هتولخف

 انلكي الو نيمأ ... لبق نممو « لبقف لمع نمو . لمعف ملع نمم انلعجيو لمعلاب

 نوطب ىف انب قفرو « انيلع مكح امك هملحو هتفأرو هفطلب انلماعيو « انلامعا ىلا
 هلاسنف ء ايندلا رون ىلا ءاشحألا ةملظ نم انجرخاو « اشحلا نيب انابرو « انتاهما

 ىوسو نينذألا انل قشو هافشلاو هافلاو نينيعلا هب انل حتف ىذلا همرك رارمتسا

 نيدخلاو قنعلا رعشلاو سأرلا قلخو نيرخنملا بقثو هجولاو لكيهلا

 بلقلاو نطبلاو نيتوقرتلاو نيجدولاو رودصلا مث نيبجاحلاو نيديلاو نيدعاسلاو

 هلاسنف « كلذب انظفحو « قطنلاو نيمدقلاو نيقاسلاو نيتيلالاو نيتبكرلاو نيدخفلاو

 هتعاط ىلع اننيعيو « همركب انلماعيو ءاشحألا تاملظ ىف انظفح امك انظفحي نا

 عفنيو انعفنيو « انب عفنيو نم لبقتيو « هلضف مركو هددم انيلع مديو هاولب انبنجيو

 « هاضترمب لمعلل قفوي هللاو « نيملسملا رئاسل ةحيصن كلذ امئاف « انب ىدتقا نم

 ىلاعت هللا ءاش نا قفوي ىلاعت هللاو ىنم هناف ىنعبت نمو « نبعمجا قلخلا قفويو

 اميلست ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا يلصو « نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 . اريثك



 لإ إب بسسس يس ةئيضملا ةرهوجلا

 ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيش مالك نم رخآ لصف
 ىقوسدلا ميهاربإ ىدبس نيدلاو ةلملا ناهرب

 هب انعو هنع هللا ىضر

 ءايضلاو عطاسلا رونلا ميلحلا هللا باتك ىلع كسنلا قيرط كلسا اذه اي: لاق

 لبحلا وهو « ميقتسملا طارصلا وهو « نيبملا رونلا وه عماوجلا عمج ىذلا عماللا

 درلا رثكأ نع قلتخي ال ىذلا وهو درلا رثكا نع فلتخي ال ىذلا وهو نيتملا

 ىلع هتوالت لدع هل مكح نمو قدص هب لاق نم ءاملعلا هيف فلتخي ال ىذلا وهو

 تائيسلا ىحمتو تاجردلا عفرتت تانسحلاو « تانسح رشعب فرح لك ءوضو

 ال ام ىلا فلا فلا فلا ىلا فلا ةئام ىلإ تانسح رشع نم تامارك فدارتو

 سيل اهب ةقيقح طورش اهل ةءارقلا نا ملعا ىدلو اي نكلو « ىلاعت هللا الإ هملعي

 كلاسم اوبيط ز) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نا وهو اطبح لمعلا نوكي
 () 4 مكتتيز اوُدُخ ر : مكبر لوق ءاضعألا ريطعتو بوثلا ءاقن ىف (') ( نآرقلا
 تامرحم نعو شحفلا نعو طغللا نع كناسل تنص اذا كنا ملعاف اهبيطو ةيآلا ..

 نم توق فرص ًالالح نوكي معطم نم هافلا ىف ريغي امم ةمعطألا كلسم نع قطنلا

 ىبنلا ةمرح مايق نمو « مالكلا لوضف نم نانجلاو ناسللا تظفح اذإف « فرس ريغ

 نوكي نا كاوسلا ىف راستخالاو « هريغو كاوسلاب هاف فظني نا ةءارفقلا دارا نمل ىغبني )١(

 . كلذ ريغو ناسنإلاو ةنشخلا ةقرخلاك فظني ام لكبو ناديعلا رئاسب زوجيو كارأ نم دوعب

 . ةنسلاب نايتإلا هب ىونيو ٠ همف نم نميألا بناجلاب ائدتبم ًاضرع كاتسيو
 ىلع كاوسلا رميو اهنطابو نانسألا رهاظ ىف كاتسي نأ بحتسيي : ىدرواملا لاق

 ةلمح بادآ ىف نايبتلا ) . اقيفر ارارمإ « هقلح فقسو ؛ هسارضأ ىساركو هنانسأ فارطأ

 . (58-هال) ص « (( نآرقلا

 . فارعألا ةروس (4717) ةيآ (؟)

 وهو نوط لب, لل اه
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 زيضفلا ةرهوجلا

 هيلع هللا ىلص

 . تاطشانلاو

 نا ملعاو

 هيمن نمو ىذؤت

 رهاظلاب ةنيزلا

 سو دق الو نول

 ه سمل اذا ىتح

 دبو نيبي ملسو

 لجو زع هلوق

 وشخلاو « ةلذلا

 , ةيبوبرلا رهق

 ااص ةينب فقيو

 لوسر لاق دقو

 م هل رش رفاكلا

 داوبا تدتشا اذا

 ا درزو ىوقتلا

 نا ملعاو

 و هافلاو مارحو

 هرماو رجزو

 طوطخملا ىف )١(

 س (؟١1!) ةيأ )2(

 هجيرخت قبس (؟)



 1 دح ريحا اس -

 898)) ب ب  -------------ةئيغملا ةرهوجلا

 تافلتلاو تاقبوملاو تاريغملاو تاركنملاو تاركسملا نم ملسو هيلع هللا ىلص

 . تاطشانلاو

 ةبيغ نم ناسللاو مفلا ) ةراهطف رهاظلاب ةءارقلل كسملا بيطت نا ملعاو

 ذخا نا ملعاو « ىغطي برش نمو «؛ ىذؤم لكأ نم « ىذؤت ةميمن نمو ىذؤت

 ريغ نم رطعم سجن ريغ ًارهاط ًالالح نوكي سابل نم رتس امم رهاظلاب ةنيزلا

 رطعتي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ًانيبن ناف « قيبعوا قيقدت قيحسو دق الو نول
 هيلع هللا ىلص ناكو ًانامز كلذ ىف بيطلا دن ثكمي ادحاو ًالفط سمل اذا ىتح

 ىف ىنعملا اماو ملسو هيلع هللا يىلص ةقرفم نم بيطلا عيمل ضيبو نيبي ملسو

 تحت عوضخلا ةنيزلا نسحاو ىزلا لمكا ناف (7 6 مكتقيز اوُذَخ ل لجو زع هلوق
 تحت نطابلا عامتجاو « ةيدوبعلا تحت عوضخلاو « ةلقلا تحت عوشخلاو « ةلذلا

 2« بلقب صلخي ناو ةلع ريغ نم نهذلا روضحو ةمهلا حالصاو « ةيبوبرلا رهق

 ىون ام ءرما لكلو تاينلاب لامعألا ناف ؛ ةيربلا بر هبر ةمدخل ةقداص ةينب فقيو

 ةينو هلمع نم هل ريخ نمؤملا ةين ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو

 بلقلاو اهلك ءاضعألاو سمخلا ساوحلا ةراهط مث « 7 ( هلمع نم هل رش رفاكلا

 عدب كدسج ناطلس ضحف « كتنيدم كل تملس كنع ناطيشلا باوبا تدتشا اذا

 . اجحلا ىف ءابجنلا ةريرس ىطو « ىوحفلاو ىوجنلا درزو ىوقتلا

 كرصب كلذكو « مارحو لالحو ةاكزو ضرف كعامس ىف كيلع نا ملعاو

 لالحو ةاكزو ضرف هيف كيلع كناسل ًاضيا كلذكو « ماقمو مارحو لالح هيف كيلع

 رشحو بوغرمو بودنمو لفاونو ضرف اهيلع ءاضعألا ناسللاو هافلاو مارحو

 ىوبنلا ربخلاو نارقلاب مالكلاو لالحلا ء رضو عفنو رثاو ىهنو رماو رجزو

 )١( ققحملا نم تبثملاو « * ةرهاطف ” طوطخملا ىف .

 )١( ةيآ ) )5١فارعألا ةروس .
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 لو للا : لجو زع هلوق نم ىهنلا ديف ىتا ام لك مارحلاو لجو زع نمحرلل ركذ وأ
 الو ةبيغ الف ( © اقيم هيخأ محل لُكأَي نأ مكدحأ ب ْبِحُيأ ًاضعب مكضعب ْبَنْعَي
 ًاباتغم تنك ول : رخآ لاقو « ىنلكا هتقلطا نا دسا ىناسل ؛ مهضعب لاق : ةميمن

 . ىتانسحب قحأ امهنأل ّىدلاو تبتغال دحأل

 ناوسنلا عتارمو كولملا ناتسبو قاسفلا ةفايضو ىرقلا ةهكاف ةبيغلا نا ملعاو

 ىلإ لصحيل ؛ صالخإلا لمعتست نا رمألا نطابو رمألا رهاظو ءايقتألا لبازمو

 ةفجرلا موي « ةلزلزلا موي « صانم هنم دجي ال موي صاصقلا موي لوه نم ةمالسلا

 موي « ةبساحملا موي ٠ ةسفانملا موي « ةشقانملا موي ةحيصلا موي , ةقعاصلا موي

 لهذيو « ريبكلا هيف شهدي موي « ريمطقلاو ريقنلاو ليتفلا نع لأسي موي ةنزاوملا

 2« تعضرأ امع ةعضرم لك لهذتو « تعنص ام سفن لك بساحتو « ريغصلا هيف

 ءاضقلا لصفل نايدلا ىلجتي موي « ناوسنلا خراصت موي « نادلولا بيشت موي

 موي « مركلا دتحي موي « بطحلا لعتشي موي « نباغتلا موي « ةقاحلا موي « ماكحألاو

 « ءاضعألا قطنت موي « بئاجعلا رهظت موي « بئاصملا مطخت موي « بكاوكلا رثانت

 موي « لابجلا كدكدت موي « لاجرلا حبكت موي « ءاملا موعي موي « ءامسلا عطقنت موي
 ةافح سانلا موقت موي « نالقثلا فجرت موي ناهدلاك ةدرو دوعتف ءامسلا ققشت

 نجلا نم تاقولخملا عيمج ريحتت موي « رمقلاو سمشلا فسخت موي « مادقألا ةارع

 هللا ىَتأ نَمآلإ مر نونَب الو ”لاَم ُعَفنَي ال موي را ٠ رشبلاو كولملاو سنألا

 "هر هيبآو هِمأَو 20 هيخأ نم ٌءرَملا ُرِفَي موي ر « نوبغلا موي , 7 6 ميلس بلقب

 ذِلاو ىزجي ال َموّي ) "7 4 هيِغُي هيِنغُي ”نأَش مهنم ئرمإ لكل () هنيّبو هِتيحاَصَو

 . تارجحلا ةروس 7١11؟) ةيأ )1

 . ءارعشلا ةروس (448-84) ةيآ (؟)

 . سبع ةروس (54-59]) ةيآ (؟)

 ملح -

 هسه

 نيضحأا ةرموجلا

 الو ٍهدِلاَو نع
 امايقلاو ةفجرلا

 وهو « هتيصانب

 بضفأو هاتبيشاو

 «٠ شرعلا ديميو

 ب موي ميظع موي

 دي موي فيرشلا

 |! ذخأيو « دوعلا

 رعسم رانلا زربت
 تيعت دق ىلاعتو

 .اهلوقب تمدمدو

 هومسو اهطاشنو

 | نمف , اهكالهو

 | ةلقاع لوقع انل

 ذدلا طقاست ترفز

 اي تنا امف

 ,هاضتراو هقلخو

 تكئالم هل دجسا

 5 املف « عولطلل

 ليمج « رهازتم

 روس (؟؟) ةيأ )١(

 اد ” طوطخملاب (1)



 ا ل ملا ةرمفلا

 موي ةمادنلاو ةرسحلا موي 7 © ًائيش هويلاو نع راج وه ٍدوُنوُم الو ِهدِلاو نتع
 ضبق باش نم مكف ًامدن هيدي ىلع ملاظلا نم مولظملا فصتني موي ةمايقلاو ةفجرلا
 . ىداني وهو « هتيحل ىلع ضبق خيش نم مكو « هابابشاو .. ىداني وهو « هتيصانب

 شرعلا زتهيو بئاصملا مظع نم بئاوذلاب ناوسنلا بحستو « هاتحيضفاو هاتبيشاو

 كلذ ىرايح ىراكس مهقادحأب نوصخشيو « مهقرعب سانلا مجليو ٠ شرعلا ديميو

 زيزعلا لذي موي ؛« فحصلا جرخت موي « نيملاعلا برل سانلا موقي موي ميظع موي

 كح نع دوعلا هيف ىلاعت هللا لأسي موي كيلامملاو كولملا هيف ىواستي موي فيرشلا

 موي اهبكر ىلع ءايبنألا ىثجي موي ءانرقلا نم ءامجلا ةاشلل قحلا ذخأيو « دوعلا

 هناحبس هبضغل هللا بضغب ةجوزمم ةطخاس ةبضغم ةقرحم ةرعسم رانلا زربت

 ٠ اهتوطسب تجزمو « اهتافاح نم اهتافا ترهظاو اهماظنو اهتاقبط تيعت دق ىلاعتو

 اهلماطقو اهنيننو اهبراقع اهنطب نم تجرخاو « اهتايح اهيف تبعلو اهلوقب تمدمدو

 اهعابسو اهتنسلاو اهنارينو اهلابحو اهميحجو اهدوقوو اهمومهو اهمومسو اهطاشنو

 ناك ول هللات « اهبيهلو اهرح عيطتسي فيكف سمشلا رح عطتسي مل نمف « اهكالهو

 اذا ىذلا اهمس نم ةمالسلا قزرن انلعل داعملل دازلا ىف انعراسل ةلقاع لوقع انل
 . فصاع موي حير ىف بحلا طقاستي امك اهانثم نع سانلا طقاست ترفز

 هابتجاو هافطصا بيرقلا نم بيرقلا مدآ ةصق أرقا أرقت نيكسم اي تنا امف

 هقلخ املف ٠ همالعاو هتلزنم عفرو ةماقمو ةردق ىلعأو هانداو هبرقو هاضتراو هقلخو

 ةعطاس عومللا ةقراب إلا جاسن اهجسن ام هتمعن علخب هفرشو هتكئالم هل دجسا

 ركفو رخاف ىهب ةيهب ةروص لمكاىف هتقلخو هتروص لمك املف « عولطلل
 دق مدآ اي نا : هيلع () ثحف « ءالآلا ئضم ءاهبلا قرشم هجولا ليمج « رهازتم

 . نامقل ةروس ةفرل ةيآ )1(

 . ققحملا نم تبثملاو « “ ثحفد ” طوطخملاب (؟)



 ةئيضفلا ةرهوجلا

 ىتوفص كتلعجو « ىتكئالم كل تدجساو ؛ ىمركب ىتلزنم ةعفرو ىتمعن كتبطعا

 نادك هناف « كودع وه نم رظناف « ةباهملا ناجيتو راقولا للح كتسبلا ىقلخ نم

 « هبح دعب هتدعباو « هبرق دعب هتدرط كلجألف « ىتاجانم لماحو « ةكئالملا سوواط

 بوث هتسبلاو « ةباهملا بوث هتعزناو 7 " ريزازع " همسا ناك نا دعب هتسلبو
 ىانعم لوبق علخو ىءاطع نم ىأر املف « كدناعو كدسح هنأل الإ كاذ امو ةلذملا

 فيك : لاق مث كلاسملا هب تقاضو « كلاهملا كلذ نود رتخاو « كلذ هعزجا كيلع

 اناف « راطقلاو ناوألا رتاس نم عومجم راخف وأ بارت وأ لاصلص وأ نيطل دجسا

 ىتلزنم ىلو « ةدابعلاب روهد ىلو نونسم أمح نم (7 ال ران نم ىنتقلخ هنم ريخ

 اناو « نيبرقملا ةكئالملا نم ىلعا اناو « ذفان ىمالكو كشرع نيب ىتداجس ةناكمو

 ملاع نينس ةدابعلا ىف ىلو « رونو ران نم نيمثلا دقعلا ةطساوو نيكمتلا ةرهوج

 ةلزنم نم تطقس ولو . كلذ لعفأ ال ىنا نيط نم ثدحمل دجسا فيك فراع

 نم ناك ولو « ىناصع نم لوقا قحلاو قحلا : ميظعلا هنا مسقا نم هل لاق نيكمتلا

 ميظعلا انا هتيلقاو هتدعباو هتمرح تقزمو هتملك تدمخاو « هتلزنم تطقسا نيبرقملا

 نم كلذكو « كتدعباو كتدرطو ٠ كتسلبا دقف ميجر كناف اهنم جرخا « ميكحلا

 ىتكئالم همدقت ةماما بحاصو ىتكئالم سوواط ناك اذه مدآ اي ىناصعو ىنفلاخ

 ىصع املف ؛ زيزعلا رحبلاك وه ام لمعلاو ةدابعلا نم هلو « ريثك ةمدخلا نم هل

 ىفو ىزخلا ةرخآلا ىف هلو « هتيصقاو ىلابا الو هتدعبا ىناطلس فلاخو ىرما

 . ىغبلا عبتا هنا امك ايندلا

 الا دحا ىناصع ام نا مدأ اي ملعاو , كجوزلو كل ودع هنا ملعا مدا اي

 هتبوت بجوي امم ناك ناو .؛ هتمرحاو هتدعبا هدعب بجوي امم ناك ناف هنم تيصتقا
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 )١( ماللاب فورعملاو « ةرخآ ىف ةلمهملا ءارلاب “ ريزازع ” طوطخملاب اذك .

 )١( ققحملا نم اهتابثاو « طوطخملا نم ةطقاس ““ ال ” ةملك .

 ميس ا

 نيضفلا ةرهوجلا

 هتلبقو هيلع تبت

 او ىتمرح ىلع

 ديلق ىناصع نم

 ىف لفرو ةرخف

 تلزنم 7 طوقمل

 و برق ىريغو

 , هلسن نديكألو

 أو ربع مذ ةليحب

 نيتومت ال تاملك

 ءاىلع لاقف اهمف
 ةرجش ةنجلا ىف

 نأف ارودقم ًاردق

 ريبك خيش لجر

 ىلبي الو تومي

 الدف « نيحصانلا

 : ملال لاق ىلاعت

 ؤملا كتيرذلو كل
 .نيدلخم نيمعن

 يبن مالو كنك

 مفي ىوهلاو سقفلا

 » توصاس ودعاة تع قداحو

 لموطنملاب اذك (1)



 خد

 87[ ببببيببب سس ا ةئيضملا ةرهوجلا

 قلخلا متيو 27 ىتوطس ةبيه قزمتي ال نا ىصاعلاب فوؤرل ىناف هتلبقو هيلع تبت
 لوقا قحلاو قحلا ناف « ىمرك مكنرغي الو « ىناجلا نم قحلا ذخاو ىتمرح ىلع

 ناجيت مدآ سبل املف كلذ مدآ اي ملعاف هتمرحاو هتبذعو هتيفجو هتيلق ىناصع نم

 ىلع سيلبا لخاد يشرع تحت نكاس ةنجلا لخدو ةزع لايذا ىف لفرو ةرخف

 . تقمو تسلباو تدرطو تشعب : لاقو « هريغ برقو هدعبو هتلزنم (') طوقمل
 هنديكألف ةلجأل ىلإ ىتلزنم تطقس الو هببسب الإ ىلع ىتوا امو برق ىريغو

 « ةيحلا مف ىف بصنف لماح ىتح شغيو « لياحتيو سوسوي ذخاف « هلسن نديكألو

 كملعاو « كناسل ىلع ءاوح ملكا ىنيعد اهل لاقو اهنانسا نيب تدعقو ربع مث ةليحب
 ىف وهو ءاوحل ةيحلا تتاف كلذل هتباجاو ةيحلا تقفانف « نينفت الو نيتومت ال تاملك

 نا لوقي هنا مث مالكلا ظفحي لجر ةنجلا ىف نا ءاوح اي : ةيحلا ناسلىلع لاقف اهمف

 هللا رما ناكو ةرابعلا اهل نسحف ىلبي الو ىنفي ال اهنم لكا نم ةرجش ةنجلا ىف

 ةروص ىف روصتو « اهيلع ليحتو « اهيف نم جرخف ءاوح ةيحلا تتأف ًارودقم ًاردق

 ال دلخلا ةرجش نم لكا نم ءاوح اي : اهل لاقف ٠ بودحم نسلا ريبك خيش لجر

 نمامكل ىنا امهمساقو , فلحف هتفلحف « ىنفي الو مرهي الو ىلبي الو تومي

 هللا نا كلذ مدقت ناكو ةلبنس تلخاف روزو لوق ةداهشو رورغب امهالدف « نيحصانلا

 اهلعجاف « دلخلا ةرجش ىلإ تئش ام لكف ىتنج كل ثحبا مدأ اي نا : مدال لاق ىلاعت

 نيقوزرم ءايحأ مه لب رتف مهقحلي الو ٠ ضاخملا مهذخاي الو نينمؤملا كتيرذلو كل

 ىتمرح ناجيت نعلقأل تفلاخ ناف . ىسفنل مهترخدا اذه نكلو « نيدلخم نيمعنم

 رذحاو نيرخآلاو نيلوألل ًالثم كنلعجألو كتلزنم نطبهألو كتعفر نعضألو كنع

 تتأف ءاحصفلا ناسل نم ريد ءاصقتسالا رثب ىمعو « ءاضقلا بلغف ىوهلاو سفنلا

 )١( روهشملا وه ةلمهملا نيسلاب تبثملاو « ؟“ ىتوطص ” طوطخملا ىف .

 عافترا وا « ولع ” هلعلو « حضاو فيحصت وهو « "“ طوقمل ” طوطخملاب اذك (؟) *“ .



 ميا سس  ةيضملا ةرهوجلا

 كوبا اذه اي , 7 4َىوَقَف ُهَّبر ْمَدآىَصَعَوْرل ىدونف اهنم الكأف دلخلا ةرجشل ءاوح
 ةرب ىلعو ةبحملا هرما هيلع ريغت همرك ىلعو ملسب هيلع تردكت ةبح لجأل مدآ

 املو هرما هيلع ريغت ةرك ىلعو هلسن هيلع تقاض ةلبنس ىلعو هرس هيلع سكعت

 ناجيتلا كلت تعلقناف 7 4 ةّنِجلا قرو نم اَمِهيَلَع ناقصخَي اَقِفَطَو ر ةيلبلا تلح
 تملظاو ناك قارشإ رون ىفطو نانتمإلا ةجهب تبهذو « ناسحإلا للح تقزمتو ؛

 اودانو « ةكئالملا امهتخبوو ناتفوشكم امهتآوس تدبو ناكرألاو ةقراشم كلسم

 نسح لطبو « لمعلا سومان رسكناو لجخلا امهب لحو « نايصعلاب امهيلع

 اي : ءاضقلاو مكحلا هل ىذلا ىلوملا امهدانو « ءاضعلا تاقرط تملظاو ءاضمإلا

 كسبلا ملا ىتنج ىف كنكسا ملا ىتما ءاوح كجوزا ملا ىتكئالم كل دجسا ملا مدآ

 كقلخا ملا « ناولألا رئاسو لسعلاو نبللا كل حيبا ملا ناجيتلاو للحلاو ىلحلا

 كتمدخ ىف لعجا ملا « نانتمإلا حئاشوب كدلقا ملا ناجلاو ةكئالملاو سنإلا لمجا

 كل مظعا ملا ؛ ردق كل عفرا ملا « ناتنج كل حبا ملأ « ناتمعن كل معنا ملا ناوكألا

 كقزرا ملا « لالدلاب كيلا نسحا ملا ٠ ةكئالملا هب تزجع رس كعدوا ملا « أرجا

 ىذلا ناطيشلا نا كتفرعو ىنتيصع نا تمسقا نا دعب ىنتفلاخف لالحلا ةمرح

 ١ كطقسي بحي هتلزنم طوقسلو كدسحي وه هتجرخاو هتسلباو هتدعباو هتدرط

 عرضت عرضتو مدآ ىكبف كيف الإ هيداعا مل ىناف « كبر تفلاخو ؛ كودع تعبتف

 هل دجسي ناك نا دعب كولمم دنع اكلم ناك نا دعب فوجرم هبلقو ةلذبو املا

 فيك لمعت فيك « هآو .. هأ هآ هأ هأ .. ةنجلا قرو نم هيلع فصخي داع ةكئالملا

 هتلزنم طقساو « هالوم هدعبا ةدحاو ةيصعمب برقملا بيبحلا وه ناك اذا صالخلا

 مكيباب دتشا املف هل لاق ذا هاوأم ةنجلا تناك نا دعب ضرألا ىلا طبهاو « هاوثمو

 )١( ةيأ )١7١( هط ةروس .

 )١( فارعألا ةروس (77) ةيآ .

 ةئيضفلا ةرهوجلا

 : تقاضو رمألا

 الإ هلإ ال " وهو

 ءادبعل ترفغ الإ

 نم طبها نكلو

  لاحلاو داوسلاو

 هو اندعبب فيكف

 للدملا برقملا

 فلألا لك نم انل

 لضف نكل « هنم

 ٍدمحَر رأل : لاقو
 | هب انلاماو ةدوج

 | نا ملعاو

 ءرش نا ىبلق دلو

 أرقلا ىلات ىلوملا

 و مايقلاو مايصلاب

 و لمعلاو ةركفلاو

 : متتغي نا باشلل

 ١ سلجيلف عطسألا

 تلا ميسن بد اذاف

 و « كتصق حود

 روس (18) ةيآ )١(

 مس )1١51( ةيآ (5)



 ولاه بسسس ةيضملا ةرشونلا

 شرعلا قاس ىلع بوتكم ئشب اذاف الامشو انيمي عطق مسنلا هيلع تقاضو رمألا

 همساب كمسا تنرق نم قحب مهللا لاقف " هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال" وهو

 « كانلبق دق هب تنعتسا هب نم لجأل هل لاقف هتبوت تلبقو هبنذ كدبعل ترفغ الإ
 رقبلا ثرح ىلا معنلا نم هجرخاف كجوزو كودعو تنا ةنجلا نم طبها نكلو

 بصنلاو بعتلاو ءاقشلاو عرقلاو عرزلا ةساردلاو ةثارحلاو ميمذلا لاحلاو داوسلاو

 انوبا ناك اذا « ًءاسمو احابصو اراهنو اليل اننايصعو انتفلاخمو اندعبب فيكف
 مكف ةدجس لجأل مرحو درط سيلباو ةبح لجأل ةنجلا نم جرخا للدملا برقملا

 ةدئاف هدنع هذه تماص لكف ةدجس فلا فلألا نع لقعن ملو فلا فلألا لك نم انل

 () ©« ةَسفَن ُهَّللا مكرذَحُيَو رف : لاق دقف « ةنملا هلو مكقحلي هللا لضف نكل « هنم

 ىف نوعماط نحن ةنملا هلو ةمحرلا هلو 7 6 ئتش لك تعيمو ىِتمحَر ل : لاقو
 . ةلملا ديس ةكربب كلذ نوكيو ةلز لك رفغي نا هب انلاماو ةدوج

 اي نكلو طورش هل ناذألاو طورش اهل ةءارقلاو طورش اهل ةمامإلا نا ملعاو

 ةمدخب ىجدلا ىف مق غالب رصقلاو نكل حرشلا لوطي كل تحرش نا ىبلق دلو
 دج نكلو ناميإلا اوفصو ناكرألا ةراهطو نطابلا وفص دعب نآرقلا ىلات ىلوملا

 راكذتلاو ةعمجلاو ةلمحلاو ةلزعلا ىلع ةظفاحملاو ةلبقلا ىلإ هجوتلاو مايقلاو مايصلاب

 نكلو اولمت ىتح لمي ال ىلاعت هللا ناف ريسيتلاو دهجلاو دكلاو لمعلاو ةركفلاو

 رجفلا ىلا هبارحم ىلا ةرخآلا ءاشع نم لخديو هباوثا ىقنيو هبابش منتغي نا باشلل

 « ىلوألا ةأشنلا رامخلا برشيل هجوتيو « هتالص نم هغارف دعب سلجيلف عطسألا

 ىلع ءاودألا كلذب لهو « كحار تاحار تاعاس تاحفص ىلع برقلا ميسن بد اذاف

 ناصغا ىلع رمقلا رغو ؛ كتفرعم رجش ىلع قاروألا قرو تنغو . كتصق حود

 )١( نارمع لآ ةروس (74) ةيآ .
 )١( ةيآ ) 4١55فارعألا ةروس .



 وو صصص ٠ ةيضملا ةرشوجلا

 دنو ىجش توصب مامحلا ىنغو كيط تحت صقريو ًابرط زتهي رازهلا ىقبو كتبحن

 نيرسنو نيقيلا نيمساي راهزاو « نيتاسبلا نيحاير تعلطو كقدص ريبع نم ريبعلا

 حاقاو لوصولا نسوسو ريطعتلا ساو نينألا جسفنبو « نينحلا سجرنو « نيكمتلا

 ناولاو ًابرطو أرماو ًابجع رظنتل فق ء رصبأو فقو قاقشإلا قئاقشو حاودألا

 « اهضرا ربنعلا « برا اهفقس اببق اهعرق ًاببح اهحرط ابهذ اهلصا راجشا نم نوكت
 ناف ابجع اذامو « بجع نم ًابرط زتهتو سيمتت اهرطع كسملاو « اهقحس ريبعلاو

 هللات هللا كرما امك ترسو ىتملك تييحاو « ىتلأسم تلبقو « ىتيصول تعمس

 مل بئارغ ندهاشتلو « كبلق نيعب نرصبتلو كل حولا ام فصو ىنعم ندهاشتل

 ناك نم الا ىنعا مكريغل ىمالك نعدوت ال ىخأ ايو ىدلو اي هللا ايف كلقع اهل تبثي

 هوقلت الو « سانلا نم دحا لك هب اوظعف ةظعوم هذهو « انقيرط كلسي نا بحاو انم

 نم انيدلاو مانملا تاوهش مكمرحت مكاياو الا « ًانيط تحت لخدي ققحم بحمل الإ
 اودشف ةلجألا لبق ةلجاعلا ىف مكل رهظت رارسا ةذاذل اورت اوربو ىرخآلا تاذل

 ةداعسب اولصت اولمعاو مكسفنا اونوصو اومظعاو اووقو اومصو اودهتجاو اودجو

 مكل حتفي امم مكبولق ةحرف مكتوقب اولفغت الو مكنطاوب رونب مكبولق ىحيو مكقلاخ نم

 ىلع عالطإلاو قراخلا فشكلا نم ةماقتسإلا قيرط مككولسو مكلامعا ةكرب نم

 ىف مكل لصحي اورفظتو اودشرتو اودعتساو اودهتجاف بئاجعلا تادهاشمو بئارغلا

 ىدرلا بقاوع ىشخو ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو مكبر دنع مكتملك دقنتو نيرادلا

 . ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ٠ ىلوملا عاطاو

 نيضفلا ةرهوجلا

 اذهاي: لاق

 ملسو هيلع هللا

 م ةينيدلا ننسلاو

 قدصو « ناسللا

  ةوتفلا ةّورملاو

 ضرلا قالخألل
 .ايقلاو ةيضرملا

 لاو مقحلاو ملعلا

 وذنب اي نإف
 هافش ال ٠ نارقلا

 ىضرملا زيزعلا

 نوبئاتلا نونظ

 انلاو فورعملاب

 ىلص هللا لوسر

 ! (( ىلبق ىبن اهب
 يبن مولع جهنم

 نم ملسيو : هبرأ

 | ةيئلكب ةظوفحم
 !قطن نا « ةملاس

 ظ

 ؛ هجيرخت قبس )١(
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 87[ اس _ ل ٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 ( هنع هللا ىضر همالك نمو ]

 ىلص هللا لوسر ةنسو هللا باتك ىضتقم ىلع كسنلا قيرط كلسا اذهاي: لاق

 « ةعورشملا رومألا عابتاو ةعيرشلا ةديشرلا ةديدسلا جهانملاو ملسو هيلع هللا

 ظفحو « جرفلا فعو ديلا فكو « ةمعطملا ةفعو رصبلا ضغ نم ةينيدلا ننسلاو

 ءافعلاو ءاخسلاو ربصلاو ركشلاو ركفلاو ركذلاو نانبلا ىف لوقلا قدصو « ناسللا

 لامجألاو ظعولاب ضحلاو ضغلاب لذبلاو ةمحرلاو ةفأرلاو ءايحلا ةوتفلا ةؤرملاو

 ةقيقحلاو ةيوبنلا راثآلاو ةينسلا لاعفألاو ةئيضملا ةعيرشلاو ةيضرلا قالخألل

 ىف عابتإلاو قافنلا ثعاوب نع جورخلاو مايصلاو فطعتلاو مايقلاو ةيضرملا

 . قافتإلا هلع عقو ام لعفلاو لقنلاو مقحلاو ملعلا

 هيفشي ال نم « هللا باتك ءاودلا معنو « هللا مالك ظعاولا معن مدأ ىنب اي نإف

 باتكلاو ىوبنلا ريخلاب ىدتقم ىمالك عماس اي تنك اذإف « هللا هافش ال ٠ نآرقلا

 الو كش ريغ نم بابلألا رابجلا مهامس ىذلا باقلألا تلن ئضملا ىضرملا زيزعلا

 نورمأآلا نودجاسلا نوعكارلا نوحئاسلا نودماحلا نودباعلا نوبئاتلا نونظ

 نإف « نبنمؤملا رشبو هللا دودحل نوظفاحلاو ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب

 تاي مل ءاضيب ةيقن ةيفنح ةعيرشب مكتيتا ) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 عبتي كلاسلا ناك اذإف « ىرماو ىلوق عبت نمل ةداعسلاو ءانهلاف ('7 (( ىلبق ىبن اهب
 لانيو هل « تاريخلا رهظتو هبلق نم مكحلا عبنت ايدهم ايداه ناك هيبن مولع جهنم
 هللا معنب ةرهاز هللا رونب ةرونم هقئاقح نيبتف هبطعو هبضغ نم ملسيو « هبرأ

 ةميلس ةححصم ةحيحص هللا نيعب ةسورحم ةيونعم ةينعم هللا ةيئلكب ةظوفحم
 هللابف قطن ناف « لمعو قحب ناكف تمص ناو « لصا نع ناكف قطن نا « ةملاس

 )١( هجيرخت قبس .



 مالو سس ةكيضقلا ةشدفلا

 ام صرحيلف ةمايقلا موي ةمالسلا دارا نمف هللا عمف تكس نإو « هللابف ملكت ناو

 الإ مهاَوجت نِم ريِشَك ىف َريَخ ال را ةلمارصقيلو هلمع نسحيلو هنانج هيلع ىوطنا
 . 4 سأّنلا نيب حالصإ وأ فوُرعَموُأ ةقدّصب َّمَأ نَم

 قيقحت قيرط ىه لب قيلمت قيرط ىسه ام ىتقرخ سبل نمل ىتراشا هذهف

 مازتلاو لاغتشاو مردكو مزحو دشو دهجو دكو تومو قيقدتو قيدصتو قدصو

 ةلذو عوضخو عاصتاو ىوعد ريغ نم سفن رسكو لقعلاب لاقع كفو طاشنو

 راوناو سومشو رودبو راوناو رامقاو موقرو مولعو ةسارفو ةباينو ةزعو ةزعمو

 دئاسوو بئابجو بئارغو بئاجنو دوجسو زونكو دوعقو مايقو دوقوو دوعسو

 . لئاسرو لئاسمو

 مكيف اهلك ىتراشا تداعو مكيناما مكنم تغلب اذإف ةظعوم ىه امنا ىناوخا اي
 ةرهطم ىتزاجا تناك لاطبألاىناعمو لاجرلا ىناعم متينغاو متينغاف متينعو متنعمتو

 مكلوقب لاق نمو اهنوهقفتو ملع ءانبا ىلع اهأرقت هذهف « ىنعملاو رسلاب ةلمكم

 نيملسملا رئاس ىلعو مكيلع هللاو مكيلع قوفشلا مكيبا نم مكل درو امب نوملعتو

 ميعن اوغلبت ىكل هللا قلخ عيمجل ةحيصنلا اودصقتو ءاعفش اونوكت نا مكدوي ىذلا
 نيبئاتلا رئاس نع اذه ىمالك مكب الإ مكيلع ةبوجحم ىه ام ءايشألا ناف هللا

 ال قئاقدلاو رصبتو قاروألل ال ىنعمل اوظقتي تارابعلا لهأو تاراشألاو نيديرملاو

 مكلنو متيقر متكلس اذاو « متكلس هب مكرما ام موسر متعبتا اذاف قاطنلل الو ظافلألل

 اذاف « داهتجإلا ىف ةحابرلا ىلا ىدوي هنا ريغ مالكلا امف « متكرداو متلمعو متمهفو

 هب مكرمأ اهب اورماف ضماوغلا قئاوعلا مث قئاقدلا قيرطو قئاقرلا قئاقح متكردا

 كلملا نم فرش وه ىدذلا ماتلا فرشلا اولانتو اوحبرتو اوحجنتو اودشرتو اوحلفت

 عبتا ٠ مكاقتا هللا دنع مكمركا ناف مكاوجن اوللقت الو مكاوعد نم اوجرختف « مالعلا

 باسحألاو باسنألا مكل تدجوا دقف « اهبسحب الو اهبسنب الو ايندلاب رتغت الو عفتنت

 .ىلوملا عاطاو ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاوىه امك قيرطلا مكل تنيبو ىهامةعفانلا

 يضفلا ةرهوجلا

 .اذه :للاق

 رحبىلع ضاف

 الا تبثي بيغلا

 را كلذ نكي ملف

 و ؛ مويقلا ىحلا

 هتأ ) ةكئالملا

 .فذقف « مهلمع
 ملا املع زجعيل

 للا ىلص ىسوم
 ذم ملعا دحأ هنأ

 ء مهفو لقع وذ

 ' ةعيرشلا مكحي
 ج ناكف « ماتيألا

 مدلل

 انوطخملاب اذك )١(
 وس )5١( ةيآ (؟)
 وس (؟؟١ ةيأآ قل

 طوطخملا ىف (؛)
 لموطخملاب اذك )5(



 9# صصص ةئيضفلا ةرهوجلا

 انخيشو انالومو انديس مالك نم رخآ لصف
 نيدلاو ةلملا ناجرب ىلاعت هللا ىلإانتودنو

 ىقوسدلا ىشرقلا ميهاربإ

 هيلإ ىغصيو هأرقيو مهريغو ىدالوا نم هيلع فقي نم لك ىلا باتك اذه : لاق

 حوتف نم مالك ماتلا ظفللا حيصفو « ماظنلا ردو رثنلا رهوج مالكلا رحبىلع ضاف

 بتكلا نم لصحي بستكملا ملعلا تدجو ىنا ؛ بيرلا بهذيو ناميإلا تبثي بيغلا
 نم املع ملعلا ل ضفا تدجوف « ىبر ىلع تلكوت ىنا ريغ ىبرا كلذ نكي ملف
 تلاق ذا « مالسلا () مهيلع'"رضخلاو مدآل" نايبلا كلذ مدقت دقلو « مويقلا ىحلا

 رهاطو مهبرق ولع زعو مهقلخ مدق عم 7 © اهيِف دَسفُي نّم اًهيِف لت رآل ةكئالملا
 كلذو « نوكيامو ناك ام هملعو .؛ نونكملا رسلا مدا مهيولق ىف فذقف ؛ مهلمع

 نا مث 7 6 مهياّمسأب مُهتبنأ ُمدأ اًير9 : لاق  مهاربكو ةكئ الملا املع زجعيل

 نكي مل رطخ دقو « ةرهاطلا ةعيرشلاب املاع نك هيلعو انيبن ىلع هللا ىلص ىسوم
 (؛ " ًارضخ " ىمسي ادبع انل نا : هيلا هللا ىحواف ؛هلوقو هلعف ىف هنم ملعا دحا هنا

 ' ىسوم " (" امهل ةروهشملا ةياكحلا ترجف املع اندل نم هانيتاو « مهفو لقع وذ

 رادج ةماقاو مالغلا لتقو ةنيفسلا ةصق ىف ةقيقحلاب مكحي " رضخو " ةعيرشلا مكحي
 لاقف « ارجأ هيلع ذختت ىتح رادجلا تمقا مل : رضخلل ىسوم باوج ناكف « ماتيألا

 )١( عمجلا ميمب ©“ مهيلع ”” طوطخملاب اذك .
 )١( ةرقبلا ةروس 470) ةيآ .

 . ةرقبلا ةروس 4727) ةيآ (؟)

 . ةمجعملا داضلاب باوصلاو « ةلمهملا ءاطلاب “ ًارطخ ” طوطخملا ىف (4)
 . باوصلا وه تبثملاو ؛ “ اهل ” طوطخملاب اذك (5)



 ىف ةئيضفلا ةرهوجلا

 عمج قدصلا نسسحاو ملعلا غلباو ءاربص ىعم عيطتسب نل كنا : رضخلا ىسومل
 مزتحيو « مزعلا داوج بكريلف ةقيقحلا غولبو قيرطلا كولس دارا نمف عمجلا
 بحلا ةبرش برشيو ةدهاجملا عاونأب هبلق لقصيو « رسلا ىف مصتعيو « ربصلاب
 ةنغضم دسجلا ىف )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر لوقل برقلا لاني (') ىكل
 . برلا تيب (7 ( بلقلا ىهو الا دسجلا دسف تدسف اذاو هلك دسجلا حلص تحلصاذا

 هدبع ىلع هللا معنا اذإف رمقلاو سمشلا نم أوضا ناميإلا رون : مهضعب لاقو
 كلذ دنعف « ةسناؤملاو ةسلاجملاو ةدهاشملاو ةبقارملا نم دلوتي مث ةبقارملاب رمع

 بوسكملا ملعلا حور وه ىذلا بوهوملا ملعلا ىطعيو « لوبقلا علخ دبعلا ىلع علخي

 « بهاذملاو عئارشلاو قئاقحلاو ملعلاو بقاثلا رظنلا لصحيف سفنلا بجح لحمضتو

 ةيراس اير) : باطخلا نب رمع لاق « ربجلاو لسكلا كرت نمل بهاوم اذه لك
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ايندلا رظن ةرضحلا ىف ناك نمف (( لبجلا

 اذا مهبولقب نوكلمي موقف 7 (( اهنم ىل ىوزام ىتما كلم غلبيسو ايندلا ىل تيوز ))
 جاتحيا اعزن توكلملا ضاير ىف بولقلاو ىعست ايندلا لهأ نيب هداسجا مهضعبل
 ةلماعملا لجرلل لصح اذاو ناوكألا ىف لئاج ناك اذا نادلبلا ةفرعم ىلا لجرلا

 ملعو ةثارولا ملعو ةياردلا ملع ىطعاو « ملعلاب قطنو مكحلا عيباني هيلع ترجفت

 نم كلذ ةمالعو رسلا رس ىف دبعلا بلق ىلع قحلا ةعلاطم هللاب ملعلا قدصاف ىلألا

 . رضخألا شيشحلا هيلع علطيلف رجحلا سمليو قطني
 بتنجيو ننسلاو ضئارفلا ىلع ةظفاحملا ىدتبملا مزلي ام لوا ىدلو اي ملعاف

 معطملا ىف رظنيو ٠ هسفن ظعيو « نقلتيو معفتيو ملعتيو نتفلاو لافنألا نم تاعدتبلا

 ةولح انيدلا ناف « دوعوملا مويلل زهجتيو « دوهعلاب ىفويو بدأتيو « برشملاو

 )١( باوصلا وه تبثملاو « ** ريكل ” طوطخملا ىف .

 )*( افشلاو - (؟557) ثيدح ء (3) ب.« نتفلا : ىف ةجام نبا ١ / 5١5 .



 #17 ب + ةئيضملا ةرموجلا

 . هللا ىوقتب مكنطاوبو مكرهاوظ اوديقف اهيف مكفلختسم هللاو « ') ةرضن ةرضخ
 « نيحلاصلا هللا دابع اهرمثو « هللا لوسر اهعرفو هللا اهلصا ةرجش ىوقتلاف
 ؛ ةبذاكلا تاوعدلاو مكايا مث مكاياو دودمم ملع اهعرفو « بوجحم بيغ اهلصا
 تادهاشملاب لوقلاو « ءاسنلا ةوخاو مكاياو ٠ ةريصبلا )7 ىمعتو « هجولا دوست اهناف
 ام موقلا قيرط ىف ثدحا نمف « تاوهش سوفن اذه لك ناف ثادحألا نم ىشملاو

 هع مكاَهَت اَمَو هوُدُحَف ُلوُرلا مكاتأ اَمَو رإ انيفالو انم سيلف اهيف سيل
 . () 6 اوُهَتناَف

  مكرما ثيح مكدقفي وا مكاهن ثيح مكاري نا اورذحا ءارقفلا رشاعم ايف
 امناو « لكشم ناسل لكف « ريثك ىناعملا رسلاو نايبلا نع رصقي مالكلا ناسلف

 اهحرط ةمحرلا راجشاو سئارعلا قئادحف مالك الو مالك هل ناسل ال ناسل هحضف

 ديب اهكرح لوصولا رس بونج بوبه اهيلع رم اذاف « هللا ةمحر لباو لظ ىف

 اوزهف ةيآلا ... (9 © اًيِنِج اًبطر ِكيَلَع طِقاَسَت ةّلخّتلا عزجب كيلإ ىّرْهَو ل ىنعم
 ةحفص ىلع ةحفنم تاحفن حوفتو « حورلا ىدعي اذش حوفي لصولاو برقلا ةرجش

 كلت حرطف « مثال نم هبعصتيو « هدنع مكزال نم هقشنتسيف « نادجولا وجو ةفيحص

 ةمولعم ال ةمولعم ةبوجحم ةعنام ةفلتخم مولعو رونو رودبو رورسو رون ةرجشلا

 مشو هحئاور معط ةقئاف ةميرك ةنسح ةلهس ةطش ةبيجع ةبيرغ ةفورعم ال ةفورعم

 . 9 ©6 نينيؤُملا ْلَوُأ انأو َكيَلِإ تبث كَئاَحبُسس َلاَق َقاَفأ امل

 )١( ةمجعملا ءاظلاب *“ ةرظن ”” طوطخملا ىف .

 ءايلا فذحب ©“ معت ” طوطخملا ىف (؟) .

 )"( رشحلا ةروس 4ا/) ةيآ .

 ) )4ميرم ةروس (75) ةيأآ .
 )5( ةيآ )١437( فارعألا ةروس .



 599 ب يبيببب ب 3 ةئيضملا ةرهوجلا

 طومرج طبهشو طيبزه طونب ططق بولع با دهج لمج ليلج لحم ميم

 مصرفو دقدق دورش شاملغ دورع ىلع دوملع دابرع بلع بسع نم بلغ طيمغ

 دوبنق عوبرج سعوبرج دياهج ليامج لمهج توبن عوبص غبص عابص ممص

 كيندهش ادهش فوتمك برورك فرا فادك فولنح عوبرص عابت عامس دودبنق

 اطوبط ىعس دوبق رق دمق نمت صيصخ صصد فوتح فنح لتخ فتولتخ

 مانس سحولحس سيحس حس سوبحس ححس ميجس ديباه درق المه طمه اطوبطرط

 معنم مرفو مربم مهفاف بولك لكيك تادولهك تادودلبق ديياهج دج دهل فهك بنم

 عكوكتت ال ديزت حس دسعست ال بنغ نع اوتهت ال دنبالك سويغس سرس مدس ربخا

 ةينايرس ةئيضم ةردو ةينس ًافحت باتكلا اذه ىف انرطس دقو دنهكس ماده ادح دمر

 مهبملا باتكلا لوأ ىف بجع الف « ةيولع ةيفخ مجناو ةيرد بكاوكو ةيرمق ةيسمش
 . زومرلاب ىطغم هرتس ىذلا قلقملا قلغملا برغملا قلغملا

 امب ءادتقألاو ةرخافلا ةرهازلا ةرهطملا ةرهاطلا ةعيرشلا عابتاب كيلع اذه اي

 ةلملا ظفح ىلع ةموادملاو رشبلا ديسل ءافتقإلاو ربخلاو رشألاو ممألا ديس هيلع

 . هلمع عاض دحاو رما ىف فلاخ وا ةدحاو ةظحل اهنع جرخ نم ناف ؛ ةيفنحلا

 ىف ضيبو هروما ىف ققدو هبلط ققحو « ةماقتسالا قيرط مزال نمو « هيعس لضو

 مويق نم فاخو « هاوجنو هرس ملعي ىذلا هالوم بقارو هكسن ىف ظفاحو هكولس

 « ضرعلاو فوقولا موي نم ىصخو « ضرفلاو ةنسلا ىدأو ضرألاو تاوامسلا

 قرخ دق دولاو مئاه « هللاركذب مئاق « هللا ةعاط ىف دسجلا ضرفلا ىف عرشو

 ىف ام لسغي عمدلاو « رجاحملاو قافألاو نويعلا نم ىرجت عومدلاو « فوشلا

 عومدلا ضيف نأل« عوبني نوكي ام عومدلا ىف نألا ءادشوأ (') ىبآ دق نم عوبرلا

 تايآ رصح رصعو « جالعلا قايرتو ناميإلا ةقث عم فوخلا ىصع برض نم

 )١( ىلاعت - هبر ىلإ عجر : ىبآ - .

 ةئيضفلا ةرهوجلا

 رجزو « باطخلا

 | ىلع مودقلاو

 عب نينمؤملا بلق

 > خفنو « ىوجلا

 ويع نم ترجفناف

 ءام هنمو ةمكحلا

 اء دق ًانيع ةرشع
 نم رذحاف

 , دالجلاو داهجلاو

 هبارش برشاو

 ؛بلجاو « ةمظعلا

 مجلاو عامتجإلا
 دقعو « هتاريرس

 ءدسجلا جالعالو

 , رضخاو رفصأو

 و ددجلاو سلجملا

 ف ركشلاب عنقت نا

 ظلا روحد ىفو ؛

  امفع هناسل قرط

 ١ ناف بكرملاو

 بحاص اي

 )١( طوطخملا ىف "



 89/ ف بب ببسي يت ةئيضملا ةرهوجلا

 ريدحتلا رانو ؛« باغرإلاو باهرإلا قيحرلاو « فيوختلا تايأ رجزو « باطخلا

 جلوع املف « بلقنملا ءوسو بكرلا ىلع ءايبنألا ىثجو ريبخلا فيطللا ىلع مودقلاو

 ران هيلع دقوو « فوخلا نجس ىف بلقلا لمعو « اعونتم جالعب نينمؤملا بلق
 « قلفناف قعزو قشناو نالو تزع ديدحتلاو ديدشتلا ريك هيلع خفنو « ىوجلا

 نيع ءام هنمو رظنلا نيع ءام هنمو « نيعلا نيع ءام هنمف نويع نم ترجفناف

 اتنثا هنم ترجفناف « رجع هنم « قلف هنمو « بولقلل ةايحلا نيع ءام هنمو ةمكحلا

 . مهبرشم سانا لك ملع دق انيع ةرشع
 عوكرلاو دوجسلاو عوضخلاو عوجلاب كيلعف « نيعألا دسي مدر نم رذحاف

 ؛ هللا باتك اذه اي لمعتساف ٠ حالسلاو حامرلاو حافصلاو حافكلاو دالجلاو داهجلاو
 حئال لغشب هسنكاو « كنطاب دوجو قنو هللا ركذ نم كيلع دري ام بارش برشاو

 ةيوقتب هيوقو « دوجولا لهأ ةيجسب هجسناو « ةدهاجملا رونب هبلجاو « ةمظعلا

 فطل فطلتو « هتايوطب كنطابو هتلماعمب كرهاظ لماعو « عمجلاو عامتجإلا

 بلقلا جالع عدت الو « تاينلا تابث تارماسم ىلع كتاديقع تاين دقعو « هتاريرس

 رمحاف رون ىف رسف كنطاب ىف كرهاظ داع كلذ ىلع تمواد اذاف « دسجلا جالعالو

 "7 قيدشتلاو مالكلا عجشو اذه اي ىنعدف رانو رمساو ضيباو رضخاو رفصأو

 رذحاو « دالجلاو دهجلا عم لاوقألاو لامعألا ىلا دجت امف « درلاو ددجلاو سلجملا

 تينحف تمق نوكت نا الا سلاجملا دنع زيمتت نا وا ٠ سلاجملا ىف ركشلاب عنقت نا

 نم لوقي نمو نادجولاو دجولا الا ةجاحلا تق عفني امف « تيكب مالظلا روحد ىفو ؛

 بجنلا اولصح اذكه « هنادجوو هبلاقو هبلق نم لوقي نم لثم وه امف« هناسل قرط

 . لمعلاو لوقلا ىلعو « لوقلا ىلع ال لمعلا ىلع ةينبم ةقيرطلا ناف بكرملاو

 اودش دقو نيبحملا تيأر ول اذه ايف ٠ لمعلا عم صلخا لامعألا بحاص اي

 )١( ماللا فذحب *“ قيدشتاو ” طوطخملا ىف .



 98# سس ةئيضملا ةرهوجلا

 نوعديو « نومنرتيو نوجتري ءاجرلا بابب اوفقوو « مهالوم اومدخو مهاياطم

 خارص مهداسجالو بيحن هلو « بيجر مهبولقلو نينح مهتاصأ عمست نوجانتتيو

 ىنعم اومهفو باتكلا فرص ىنعم نم مهل زربو « مالكلا ىنعم اوعارت جيجضو

 اذه ذخاو فرص ىنعم نم هل زربو مالكلا ىنعم اومهف بابلألا ولوا مهف باطخلا

 اومهفو « نآرقلا اوربدتف « ماهلإلا مهدافاو « ماهفإلا مهفرع لابجلا هنم بوذت ئش
 « اعطق هللا مالك نم ةعطقم مهدابكاف بابلألا ىلوا اي اوربتعاف « باطخلا ىنعم

 لانت بدألاب مهحبصاف نوكي ام بئارغ نع مهل فشك اعدص تعدص مهبولقو

 مهراونا عاطم ىهو « مهقارشا ىنعم ىفو مهنيدايم ىلع جرفتتو « بجعلا مهنم
 مهقارتحا دعب مهراونا كيلع جهبتو مهتداعس كلمشتف « مهقارتحا دعب

 . !') هللا ىقبي لاقو مهممص عئامط عئالط بيطيو « مهبيط حئاور كلمشتو

 ةراّمع هيف سيل بارخ كاذف 2١ هراّنض ىطب ىليل نكت مل نمو
 ةراَبع ىليل نع لصؤلاىلايل  امنإ ىليلب ىليل نم كلت امو
 هراَمس بصن ىليَل نم لصولا عم 20)انقهلاو قلمتلاو ىلجتلا ىلآيلو

 تنَد اذا ٍردقلا ةليل ىلايللا ّلكف

 : ةراشإلاو ىنعملا اذه اي مهفاف

 ةراّيس ءامسلا ىف مجن فيكيو نم ىسكت سملششلا ىرت

 ةراكس َنيقِشاَع ًاعيمج اونامل اهروثل ىرولا لك اودَهاَش ولف

 : مهضعبل هريغ

 اهنسحب نيهلاعلا لوُقع تبساو 2 اهاّمج ىدبت ىليل تدب ام اذاو
 اهلاّمك ءاهت ىليل نم دههاقثف اَننيب ةك ليلمهلكف

 .٠ آبل هعدواو ًابح بحا اذاف آقح رسلابو اقدص بلقلاب هللا بحي بحملا ىدلو ايف

 و

 )١( ةءارقلا ةرسع ةلالجلا ظفل دعب ةملك طوطخملاب .

 ةنيضملا ةرهوجلا

 اورلا هيلا تلجناف

 وتفم حرب ام هللا
 ١ كودسم لودسم

 مهرس دوجو المو

 لصح اذاف

 لمهو اهيف در ال

 « عضخي عكريو

 ؛ ١ للم الو للك

 ٠و نانملا نانحلا

 و اهاوهو سفنلاب

 و اهيلا قيرطلا

 مكحم ىف لزناو

 "! 4 نيجصانلا
 ا ميركلا فيطللا

 بر وهو « نهيف

 رون مكيلإ اًنلزنأو
 تالالدلاف

 تكلا وهو رونلاو

 ملل

 ' طوطخملا ىف )١(

 وس (01) ةيآ (1)
 ص )١74( ةيآ (9)



 !آ ايي ب حس - + ةئيضمفلا ةرهوجلا

 باب نا عم حوتدفلا باب تعرقو « حورلا تحتوربو تحرمتن حورلا هيلا تلجناف

 هرس نطاب ؛ بوجحم هبلق ىذلا نع هقلغ بابسا ركذب هنكل حوتفم حرب ام هللا

 ضيوعتلا نع هنطابب غرفو « قيرطلا جالع ىلع ربص نمل ًائينهف كودسم لودسم
 . قيقحتلاب هرس دوجو المو

 ناعم رارسألا تقدو « سفنلا تتامو « بلقلا شاع ةرامع نطابلل لصح اذاف

 دبعيو دجسيف « ادعسو ًادشر هديزيف «٠ ىدهيل همعنو تيملا ىحلا لمهو اهيف در ال

 الب لمعاو « دجبألا بلطت الو « عفنتو هب عفتنت اجالع عيضت الف « عضخي عكريو ْ

 هالوم هاعد فيك ناسنإلل ابجعف « اولمت ىتح (') لمي ال هللا ناف « للم الو للك

 هفرعو هدناعمو هدساح بئاصمو هودع دئاكم هفرعو ههبنو هبطاخو نانملا نانحلا

 كولسو بطعلا نم ةمالسلا قيرط هل نيبو « اهاودو اهجالع هملعو اهاوهو سفنلاب

 « ميحجلاو باذعلاو ميعنلاو ةحارلا بلط ىلع هثحو « لابقإلا ليبسو اهيلا قيرطلا

 َنوُبِحُت ال نكلو مكَل تحّصت دق ر : دمحم اي لق نا زيزعلا هباتك مكحم ىف لزناو

 ميلعلا ميكحلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ربخا دقو (7 6 َنيِحصنلا
 امو عبسلا تاوامسلا بر ديجملا ىوقلا ميظغلا ىلعلا ميحرلا روفغلا ميركلا فيطللا

 مكبر نِم ٌناَهرُب ٍمُكَءاَج دق ُساَنلا اَهّيأَي رآ : ميظعلا شرعلا بر وهو ٠ نهيف ظ
 . 9 © ايم اًروُث مكيلإ اتكزنأو

 تاداعلل قراوخلاو تاحضاولا نيهاربلاو تازجعملا تايألاو تالالدلاف

 لك ىلجاو لكشم لك نيب دق هللا مالك ناف « باوصلا وهو باتكلا وهو رونلاو

 هب ىتح ىرجي ءام راهنألا هنانب نم ترجفتو « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل مهبم

 يم

 . اهفذح باوصلاو « فيحصت وهو « ميملا دعب ةيتحتلا ةانثملاب ““ ليمي ”” طوطخملا ىف ْ )١(

 . فارعألا ةروس (79) ةيآ )١(

 . ءاسنلا ةروس )54!١١! ةيأ هن

 و 0 هيي ن ا و ند ذو  ويصع ه9

 تا 593 < 6 كا 3 . . 0



 59/٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 نيبحملا نيفتقملا نم نوكت نا ىسع لعل بلطلا ققح نم ايف ىوري ناشطعلا

 امو هوُدْحَف ُلوُممرلا مكاّتآ امو أل : ىلاعت هللا لاق ىوجنلاو قدصلا ىلوا نيبلاطلا

 . 6 اوُهَتناَق ُهنع مكاَهَ
 نا ةلاطبلا ىف عمطو « هالوم فلاخ نمم نكت الو , دجت دج ىبلق دلو ايف

 « سفنت اذا حبصلاو « قسغ اذا ليللاو سدمحلا ىف تمق اذا نيجانلا نم نوكت

 مهنع هللا ىضر « نولمعت متنك امب ءازج كلذ ةدايزو ىنسحلاو ةدافإلا فحتب رفظتف
 ملس اهبئارغو اهبتاجعو اهيف امم ةرخآلا بلط نم هبر ىشخ نمل كلذ هنع اوضرو

 غرقا مُهئْرحَي الر : ىلاعت هللا لاق رهنو ندع تانج لخداو « عزفلا لوه نم

 بطخلا ناف « نادي نا لبق هسفن نادا نم هللا محرف « تايآلا .. ") 6 ثبكألا

 ضرعلاو ةبساحملاو ةشقانملاو طش فقوملاو بعص رمألاو « ميظع لوهلاو ميسج

 « رانلا وأ ةنجلا لوخدو دولخلاو باقعلاو باسحلاو نازيملاو طارصلا ىلع مودقلاو

 نم ىلاخ بلقب ىدتهي مث « ىدتقي نمل رهبي ىنعمو « لوقعلل رهظي مالك اذهو

 رومألا ىلا هيف رطخي ملو « ةيويندلا رومألا قئالع نمو « ةيرشبلا تاقلعت

 . اهبجح ءانع تعفر دق ةيهب ةيقن ةيفص ةيفاص تناك اذا سفنلا نا مث ةيورخألا

 مدوي لظ اهلماو اهفوخ نيعب ةرظان ىهف « اهبلطم اهل لصحو « اهبلط ىنعم تارو

 ةّنيطُملا ْسفَنلا اهني اَي أل اهيلع ىلتو ةيفخلا ةقيقحلل اهتريرسو اهتريصب نيعب
 .. نيملسملا عيمجو ىدالوا عفني ىلاعت هللاو 7 4 ةيبضرم ةيضاَر كبَر ىَلِإ ىعجرإ
 بر هلل دمحلاو نيعمجا هبحصو دمحم انديس ىلع هتاولصو نيمأ .. نيمآ .. نيمأ

 . نيملاعلا

 .٠ ءايبنألا ةروس !4٠65 ةيا )0(

 . ةعراقلا ةروس ع ةيأ )0

 ذيضفلا ةرهوجلا

 ملع مالس
 ينس قلخلا ميرك

 ىنابهف « بحرلا

 قما ةيناقرف قفا

 وق ركلا طاسبألا

 | دوقعلا طيب نم

 : نا عناول عئادب

 نان بوبيك نيمل

 ./ فوديق فادنق

 ال بعتلاو طمنلا

 دتساف أطاعت ناو

 : نم سيل ديالق

 ةهابنلاب تقلشبت

 ع دعت ناو ادمت

 : ناب زوبرق نم

 . كت رلاو



 88/٠ ةئيضفلا ةرهوجلا

 ( باتكلا ءانثأ ىف هنع هللا ىضر ًاضيأ لاقو ))

 . فطاعملا ىحرا قشارملا ىخس ىنعملا ليمج ايحملا ىح نيما ىلع مالس

 بوبحم بحرلا تفان نهذلا ىنابس درو تقولا ظوفرع « قدصلا ىنس قلخلا ميرك

 تناحالسبو وهيلا زومع زومرلا روما « ةقاسبلا ىربهس ةقادحلا ىنابهف « بحرلا

 طاسبلا طيبو طابسسألا ظاع رفو ديق رفوديح « قناربلا قماوش قما ةيناقرف قفا

 لسبلا كسبلا لدرخ لدرع ناو لودش لودج نا ةيلوليقلا اذدقلاو ةيلوق ركلا طاسبألا

 مهكعنت تاكمحمو ممح تاعطقم ابس ىوكلك « ابن ىوجلج « ةحامنلا دوقعلا طيب نم

 نونشرا سرا ةيلاب هتيهان ةيوتات ةيتامسر تايقبنع تدشنا تدش نا عناول عئادب

 بويغ رهد جيهر حستن حدمه حبا نيعنت نيع ةطقنو ميجو ميم نونان بوبيك نيمل

 ال طبنلا ططق ىلع تومي ةيناعشعش تايلجم سيارع لمعتست ناتمجا فوديق فادنق

 اطو اطف اطاط نا مدنهلا ىقباذ مدنرلا قالحو مدتعلا قالف ططشلا ال بعتلاو طمنلا

 حاراداو دئاوف حابرا كبتلا نينعو كبنلا نينع عمستي اطسو قربتساف اطاعت ناو

 دق اجرلا ةيناتهس اهيلا ةينابدهن ىدايا اهب هل الو ىدايألا ىسق ظفل نم سيل ديالق

 ادامت نا اببح فيارع ابجع اقيارط اببع ةهابسلاب تفرطعتو ايمأ ةهابنلاب تقلشبت

 طاطشبرلاب تدتغا دق ةينوق درف ذشت نا قراخ ةظحل قراب هطقلا ددع دعت ناو ادمت

 هك رتلاو كي رلاو كي ملا هابشأا الو « هابترملا مدنك نا زومرحو « ناب زوبرق نم

 . كت رلاو



 "م ةئيضملا ةرهوجلا

 (( هنع هللا ىفع ًاضيأ لاقو ])

 ىديسس اي قوشلا لاط ىديس

 ىرقهف ىلع قدصت ىديس

 ىرسك ىفولاب رسبجا ىديس

 ىبلق لاصولاب حرف ىديس

 ىدنع كرظتنا موي ىديس

 ىبلق بيبح اي كقلشع ىديس

 ىقيزمت وه كيف ىرسك ىديس

 ىديا نمرسصلا عاض دهللاو

 ىدوصقمريخ تنا هللاو

 ندوحجلا بحاص تنا هللاو

 قىدوبملا حرفأل هلو

 ىديع موي مهويلا كاذ هللاو

 ىديحوتو ىينئيدوه هلو

 ىديرحتو ىك سن وه هئللو
 ىباحصاو د>- تشع ذم ىديس

 ىديس ىوس فرغعتن ام هللاو

 ( هنع ىلاعت هللا ىضر ًاضيا لاقو ]'

 ىديسسس اي لصولا حص ىديس

 ىتايح بلقلا حور ىديس

 دبع ىلع فو خال ىديس

 ىحارفا ل يقبا دق ىديس

 ديس ىل كدلطسحب ام ىديهس

 ىف بينهي هللا ىديس
 5 مسوس ١ 5 ىد 7

 ىالومو ىدحواي ىديس ىديس اي قت حلا لنا  هلداو

 ىديع موي مويبيلا اذه هلل

 ىديأتو ىدعس ىف هثللاو

 ىدوهلش دهلالش دق هللاو

 ىدبيياتو كبرق ىف هللاو

 ىدوصقمو ىنتتياغغ اي هثياو

 ىديماالمبيق هلياو

 زيضفلا ةرهوجلا

 هلل | مسب

 و ةينادامصلا

 ت نأ ةينادرفلا

 ار هر 6
 رل]رضز

 دل الإ سينإلاو



 8/خ] سس ةئيضملا ةرشوجلا

 ؛ ًالمحو ًةءارف سأرلا عجول ةدئان هذه ]'

 ميظعتبو ةيبوبرلا توبسب ىهلا نيعتسن هبو ميحرلا نمحرلا هلل ا مسب

 ةزعبو ةينادحاولا ةردقبو ةيتوربجلا ميدقبو ةيهلألا ةوطسبو ةينادامصلا

 . "9 ةعاسلا هذه ًالجاع ىنفشت نأ ةينادرفلا

 يفاشن) ردسي ف مئغل) ةرشرإ) س قر ابنل هزإ] 4
 نجلا تقلخ امو ) : لوق نم يفاثز هرأ] هرلق ةرث] مضر
 . () © وثُبعيل الإ سبالاو

 )١( هللا ةئيشمب ىناثلا ءزجلا هيليو (( ةئيضملا ةرهوجلا )) نم لوألا ءزجلا مت .

 )١( تقبس .



 يضفلا ةرهوجلا

 امم اذه

 دبنألا ديس ةكرب

 للا ىلإ انتودقو

 ىضر ىقوسدلا

 :لاق

 ء نمف نوفرعيل

 |س اذاف « هفرع

 هلاو صالخالا
 ملع كلذ هدافاو

 شلا هذه لوصأ

 ةعيرشلاو ملعلا

 اء املف « اهعرف

 بأ نع ا') عشقو

 الجو مهرئامض

 اعيرشلاب ةلصتم

 اهب اوقرف كسمت

 ماب ىف اوأر املف

 | هبلطف . هوفرع

 )١( ةيآ )04(

 طوطخملا ىف (؟)



 ورا بسسس ةليصملا ةركمجلا

 ميرك اي رسي بر

 نم سدقلا ةرضح ىف سفنلا ةضاير نم بيغلا حوتف نم هب هللا حتف امم اذه

 انخيشو انالومو انديس نيذلاو ةلملا ناهرب خياشملا خيش بلق ىلع ءايبنألا ديس ةكرب

 ىشرقلا ىجلدملا شيرق نب دجملا ىبا ني ميهاربإ ىديس ىلاعت هللا ىلإ انتودقو

 . نيعمجأ نييلسملا عيمج نعو هب انعو هنع هللا ىضر ىقوسدلا

 ىنعي 6 َنوُدُبعَيِل الإ سنإلاو نجلا ُتَقَلَخ اَمو رإ ىلاعت هللا لاق : لاق

 هبحا نمف () 6 هَنوُبِحُيَو مُهُبِحُي ر) : ىلاعت لاقو , ىندبع ىنفرع نمف نوفرعيل
 هتدافأ ةنسحلا ةفرعملاو ةبحملاو ةعيرشلا قيرط ملعلا ىف كلاسلا كلس اذاف « هفرع

 قيرطلاو قئاقدلاو قئاقحلاو ىوقتلاو نيقيلاو دقعلاو ملعلاو قدصلاو صالخالا

 تناك اذإف نيقيلا قح ةقيقحو نيقيلا قحو نيقيلا نيعو نيقيلا ملع كلذ هدافاو

 كلس اذإف ٠ قيرطلا ىلع ةذخآ ملعلا ىف ةعلاط عرشلا ىف ةرجشلا هذه لوصأ

 ىلإ ةرجشلا لصأ نم ىقتريف « علاوطلاو فراعملاو قئاقحلا هتدافا ةعيرشلاو ملعلا

 ايندلا ظوظحلاو ةيناسفنلا بجحلا لافقأ مهيلع حتف اولمع انمب اوملع املف « اهعرف

 ةريصب رئارس رارسأ نعو « مهرئامض رئامض نعو « مهراصبأ نع 7 عشقو

 ةقيقحلاو ةعيرشلا ىهو ةرجشلا نم ةياغ اوعشقف ةملظلا اهنع الجو مهرئامض

 نم اهب كسمتو اهب كسم اهرخآ ةقيقحلاو اهلوا ملعلا ناك اذا ةعيرشلاب ةلصتم

 اهناصغا ىلا اوقتراف اهلمعو اهملعبو اهب لمعلاو ةفرعملا مهقزريو اهب اوقرف كسمت

 ام اهرمث رثكا اهيف اوشهدو اولهذف اهلصا ىف هوري مل ام اهنطاب ىف اوأر املف

 راهزاو راوناو رامقا اهب اوأرو رارسا مهل رهظو ةءاضم راونا مهل هبلطف « هوفرع

 )١( ةدئاملا ةروس 154) ةيآ .

 )١؟( ققحملا نم تبثملاو « “ عشيق ”” طوطخملا ىف .



 8م بسسس ةئيضملا ةرصوجلا

 اهضعب نع ملكتف لقع نم مهنمف بئاجعو بئارغو تيقاويو رهاوجو رردو رامثاو

 ربعف اعوف ركس نم مهنمو اهنع ربع الو قافأ الو ىعو امف ركس نم مهنمو

 اهلفنو اهضرفب اوكسم مه نيذلا ةيدمحملا ةعيرشلا جاتن_مهنم رهظ املف اهنع
 مهل حيبي اهرمأل عابتإلاو اهلمعب لمعلا نم مهل حتف ىتح « اهرما اوفالتو

 امو اهولعو ةرجشلا نع اوعلطا ثيح ىلا ملعلاب نوشمي « مهب تقر جئاتن عابتإلاب

 ىلاعت هللا ذاعمو نيجراخلا ءالؤه نا نولوقي نيكاسملا نم ريثك قلخ ىقبف اهيف
 ةرجشلا ىلإ رظنلاو قوذلاو مشلا هللا هقزر نمف اوقترا الو اوأر ام نيذلا ىلع

 امف اهانعم لحل كاردإلاو اهب ةفرعملاو اهموقر ىلا رظنلاو اهمولعل ةدهاشملاو

 اوُناَق نيذلا نإ ل : ىلاعت هللا لاق اهعرفل ىقتراو اهلصأب كسمت نم لثم وه
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق © ةكيئالملا مُهِيَلَع ُلَرَنَتَت اوماقتسا َّمُت ُهّللا اَنْبَ

 اذاف هبحا ىتح لفاونلاب ىلا برقتي دبعلا لازي ال ىلاعتو كرابت هللا لوقي )) : ملسو

 هب عمسي ىذلا هعمس نوكا رصبي ىبو عمسي ىبف ارصبو اعمس هل تنك هتببح

 اماو « ءاشي نم قفوي ىلاعت هللاو هلامكب ثيدحلا .. (') (( هب رصبي ىذلا هرصبو

 مهل لصح وا ئش اوفرع ولف هتفرعم ردق ىلع اذهف « عالطا ريغب ملكت نم ثيدح

 ىذؤي ال دمحيو لمحي ًالامع نوكي ىتح اريقف ريقفلا نوكي الو « اوعقو امل عالطا
 ةبيغب ًادحأ ركذي الو « ةبيصمب تمشي الو « هينعي ال اميف ثدحتي الو « هيذؤي نم
 ليلذلا دبعلاكو . ةباهم ناطلسلاك رفغ ردق اذاو « ربص ىلب اذا تاهبشلا نع عرو

 ضغلا هقيرطو « هبلقب العلا نكسيو « هدسجي ضرألا رمعي « هفرط ضيضغ ةناهم

 ال امب هيف ثدحتي نم لكل لامتحإلاو حفصلاو وفعلاو راثيإلاو لذبلاو مظكلاو

 . هبحأو ىلاغلا ناك لاحملا كرتو قيرطلا ىلإ قحلاب قطن نمو ٠ هيضري

 ةئيضملا ةرهوجلا

 ا مسب : لاق

 | اي نا تاراشإلا

 .ضرعلا نوصو

 اء باقلا دامتعاو

 لا قيرط كولسو

 ججلتلاو ةحاسلا

 لمعلاب لاغتشإلاو

 ةذ همالك نوكيو

 سيل مالك لكو

 كلاب الو قيورتلاب

 ١ تقو كدجنا امف
 اوظفحاو مكلاوحا

 ؤ ول هاتوغاوف

 ث ىف وهف ملاوعلا
 هب ضغيو مهل

 اموي , لمهي الو

 اف ةلص وا هجوت
 كلذ ىلع () كبت

 دعا ىنب ايف

 )١( طوطخملا ىف *



 هه سس هش ملا ةفلا

 ( هنع هللا ىضر همالك نموأل

 ىدالوا عيمج ىلع هتاكربو هتمحرو همالسو ميحرلا نمحرلا هللا مسب : لاق

 ميمصتلا ميكحلا ركذلا ةوالتو « ميظعلا هللا ىوقتب مكيلع ىدالوا اي نا تاراشإلا

 « ةقيقحلا ىف ىلاعت هللا ىلا هجوتلاو ةريرسلا لجعا توملا ؛ ضرعلا نوصو

 رسلا نسحو رشبلا عيمجل افجلا ةلقو ٠ ردقلا تحت نكيلو « هللا ىلع بلقلا دامتعاو
 لحاس ىلع فوقولاو رحبلا جحل موعو « ركفلا دانز حدقو « ربصلا قيرط كولسو
 ةبقارملاو ربصتلا درمب ريمضلا نوعو « ةحابإلا ناديم ىف ججلتلاو ةحاسلا
 ةدهاشملاب مث ةبدانملاب مث ةرضاحملاب مش ركفلاب مث رظنلاب مث « لمعلاب لاغتشإلاو
 وغل وهف ركذب سيل مالك لكف « أربع هرظنو « أركف هتوكسو « أركذ همالك نوكيو
 ال قيرطلا امو . ةوهش وهف هريغل رظن لكو ةلفغ وهف ركفب سيل مالك لكو

 « داجنألاو داوجألا قيرط كولسو داهتجإلاو دجلاو دهجلاب الإ قيلمتلاب الو قيورتلاب

 ظفحب مكيلعو عطقي هنا امك الا فيسلا ىلحامو لمعلاك ةجاحلا تقو كدجنا امف

 سييلتلا نمو مهل لقع ال نيذلا نيكاسملا نمو ءالخدلا نم مكنأش اوظفحاو مكلاوحا
 نيب ناك اذا لجرلا نكل لابجلا ةمكأب ةدحولا ثدحتأل تقولا ثكم ول هاثوغاوف

 دولا نع هسفن نوصيو مهل ةرشعلا نم هحور ظفحي نوكي داهج دش ىف وهف ملاوعلا

 ٠ هداعم مويل داشب الغتشم نوكيو ةوهشو هنتف لك ىلع ربصيو ةرصب ضغيو مهل

 وأ مايق وأ مايص نم امإ لاطب وهف ةدايزب دبعلا ىلع حبصي ال اموي « لمهي الو
 الف كريغ تمناو ىتمدخل كتمقا ىدبع ر) : لوقي ىلاعت هللا ناف ةلص وا هجوت
 . ( ىنركشاو ٠ كلذ ىلع (') كبت

 ةيانعلا هل نم « نيحلاصلا نم وهف « هل اصلاخ هللا هماقا نم نا ملعا ىنب ايف

 )١( حضاو اذهو « هفذح باوصلاو « ةلعلا فرح تابثإب “ ىكبت ” طوطخملا ىف .



 8, اس ةكيضقلا ةرموملا

 هللا ءاش نا نوقفوتو نودشرت ىتيصوب مكيلعو « ةدايزلاو ةداعسلا قباوس هتقحلو

 ففعتلاب هجوتلاب لاغتشإلاب كيلع هللا ىف ىناوخا اي « رونلا ةعامج اي « ىلاعت
 مكناف « ماودلا ىلع ةماقتسإلاو ركذلاو ثفرلاو تمصلاو مالظلا حنج ىف مايقلاو

 بابللا نوذخاتو اولمت ىتح لمي ال هللا نإف « دئاوعلا اوعطقت الف « نوحبرت مئانغلاب
 نولمعتو نولتت اضعب مهضعبل ةعيرشلاو ةيندللا مولعلاو ةبترلاو تاضايرلا بل نم
 عنمي ال ءاعدلا نإف بيصن رفوا قدصلا نم مكل نوكيل بيبح مكنم ادبا نا نوكيو
 تمصلاو ليسي عمدلاو ليل حنجب اوفقت نا ىهو لاصخب عفريو « لبقي امو « لاؤسلا

 هللا ىلع لكوتلاو « هللا ىلع دامتعإلاو « هللا نم فوخلاو ركفلا ةرثكو سيل امع

 وهو ءاملا ىف فقاو نم مك ىنب اي اوملعاو « ءاودلا سأر ةيمحلاو ءاودلا لامعتساو

 امف « ىلوملا بلط ىف قدصلاو ءافصلا هل لصحي مل ذا ىنعا نافهل ناشطع

 سفنلا اودرجو اودجف ؛ ةريرسلا صالخاو ةينلا قدصب الإ العلا تاجردلا تلصح
 « رجفلا قلفك تاماركو تالاصكو تاكرب مكل رهظتو « قدصلا ماقم مكل لصحيل

 . مكدصاقم اولانت قيرطلا ىف ةلمج اولمحت اولمجاو اولمعاف

 اوثوكت مّن ِدَلَب ىَلِإ ر : زيزعلا هباتك ىف ىلاعت هللا لاق ىدالو اي اوملعا

 نيفقاو اودباو « مالعألاك اونوك مالظلا نج اذاف () 4 سفنألا قيشب الإ ِهيِغئاَب

 فارطا ىف ركذلاو عرضتلاو ءاعدلاو مالعلا كلملا ىديا نيب مكرطع قيبعو مكرسب

 . تادهاشم ةدهاجمو رابخاوراثآلا مكبولق عمستل اولتت هطسو ىف هللا ركذو « راهنلا

 مكدحا بلق درفنا اذاف مكيلع لبقيو مكنم هللا لبقي نيلامع اونوك ىدلوأ ايف

 دصقا ام نيح رصبي هتركف نيحف « هتريصب رصب ىلجو « هيذغي ام هنطاب ىف عقو

 وهو « حوتفم مكبر باب « ليخلا ديواجأل الإ لصحي ام قابسلا ىدلو اي نا الإ

 رشن تقو نئازخلا حتف تقو « مئانغلا تقو ماني نم الإ ء حوتفلاو ءاطعلا , بحاص

 )١( لحنلا ةروس (7) ةيآ .



 ؟راخأ ب( حسسسس . . -------- .ةئيضحلا ةرهوجلا

 تقو « نولفاغ سانلا تقو « مويقلا قحلا ىلجت تقو « موقرلا راهظا تقو مولعلا

 ةجاح بلاط نم له هل رفغاف رفغتسم نم له )) : مون الو ةنس هذخأت ال نم ىداني

 ىدبع لازي ال ) : ثيدحلا ىف ىبتجملا ىفطصملا نيب دقو ( ( هل اهيضقاف
 ىبو عمسي ىبف أرصبو اعمس هل تنك هتببحا اذاف هبحا ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي

 ةولخلا تقو هذهف () ( نوكيف نك ئشلل لوقي هلعجا « كلذ دنعف قطني ىبو رصببي
 نم الاو لاجرلا تاماقم نديرت ىدالوا اي ناك ناف « تاجانملا تقو ةولجلا تقو

 اودهتجاو اولمعاف مكل تنيب دق اهف « نيملاعلا بر نع رشبلا ديس نع نومضملا

 . ىلاعت هللا قلخ عيمج متعفن لوصولا مكل لصحو مكمارم متلصو اذاف اولعت ىتح

 نودقرت ال ةدقار مكممهل امف ايلعلا ىلإ ىلفسلا نم تامركملا عيمج مكيلع ضرعي مث

 الإ رمألا لصحي امف « هب مكرما ام ريغ ىلع اودمتعت اورذحاو ىلوملا بلط نع
 اَم اوُقَدَص لاَجر رأل : ماركإلاو لالجلا وذ لاق امك ؛ لاجرلا لمعو لاشتمإلاب
 نَع عيب الو ٌةراَجِت ميههلُت ال لاَجِر ر: ىلاعت هلوقو (7 © ِهيَلَع ِهّللا اوُدَهاَع
 الإ ئشلا نع دبعلا جورخ وه سيل ذهزلا : لاق نيققحملا ضعب نع (©0 © هللا ركذ
 ركاذ لئاج جراخ هبلقو هتعنص وا هتيدج وا هتيرمأ ىف ًالخاد نوكي نا دهازلا
 هللا ةريجمبو هللا فورعمبو هللا ركشب مكيلعف « لومحم طبارم دهاجم رباثم

 ربصلاو هللا ةعاط ىلع ربصلاو « هللا ءاضقب اضرلاو هللا ركذب لاغتشإلاو «

 . ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيعمجا مكقفوي هللاو « ئش لك ىلع

 )١( هجيرخت قبس .
 ) )1ًاقباس كلذ ىلإ ترشأ دقو « ةعوضوم ةدايز (( خلإ .... لوقي هلعجأ )): هلوق وهو « هرخآ .

 بازحألا ةروس (7) ةيآ (؟) .

 . رونلا ةروس (”27) ةيآ (4)



 8 اب ةكيضملا ةصوملا

 رفهآباقتكإ)ل

 هبرل هرهد ىف ديرفلا نامزلا بطق ةمالعلا ربحلا مامإلا حلاصلا خيشلا لاق

 ةبحم ىف هسفن كبس ىذلا ًاقدص هللا ىلإ بحملا اقح ىمسملا نيدلاو ةلملا ناهرب

 لوقل لعفو لثتما نم معنف ايندلا ظوظح نع هبلط صلخاو ىوهلا نم ئربو هللا

 ْمُهَل ّنأب مُهلاَومأَو مُهَسفنَأ نينيمؤُملا نِم ىَرتشا هللا نإ ل : ىلاعتو كرابت هللا
 ْ . () 6 َةّنِجلا

 « قيقر عرضتو ليسلاك عومدو ليللا حنج ىف لاغتشإلاب ىدلو اي كيلعف

 ةرهاظ ةبقارمو دوبعملا عم صلاخ بلقب دوجسو عوكرو عوضخو قيهشو ءاكبو

 طبرو سمخملا ساوحلا ظفحو « هللا ركذب بلقلا لاغتشاو « هللا نم فوخو

 عم صلخا اذاف ؛ ةريرسلا صالخاو ةينلا قدصو ؛ دصقلا ميمصتو « حراوجلا

 تألتما ركذي نا ىنغتسا ركشو رضح كبلق اذإف درفنت مث « لاغتشإلاو فوخلا
 بارشب ناركس رامخ نالمث تنك اذإف « بولطملا لانت ءاشحألاو بلقلاو ءاضعألا

 نئازخلا حتف تقو كروضحب ناهلو ؛ رارسألا ميسن ءاذغب ناوشن نادش رابجلا

 ء« رهسلاو دهجلاو ليللا ىف صصلتلاو ةمدخلا تقو لك تمواد تنا ناف « راحسألاب

 هيف نورضحي تقو مهل ناف « راربألا عامس نم تعمتسا رايخألا تقو تعمس

 , مهبارس مهبارشو « مهمايص مهسنأو « مهرهس مهقزمو مهعمج مهعمسف « بارشلل

 ىلع نوبرطيو « ناحلألاب نوكلا تاينغم نوعمسي مهرتو مهرتوو « مهوند مهندو

 . ىدي ذخأ نمل ىتحيصن هذهو « ىدهج كتحصن دقف ىدلو اي هبتناف نآرقلا عامس

 . نيملسملا رئاسل مث « ىدهع ددجو
 ىتم هتزعوف اهلامعتساو « ةيفقرقلا ةوهقلا برشب مكيلع ىدالوأ ايو ىناوخأ اي

 . ةبوتلا ةروس )4١١١ ةيأ )0(

 - تهييس ا هوا لا ا مم

 ذل ةمأ ءايلوأل

 دعا امأو

 دف ىذألاو نيللا

 رشي مل نمو

 )١( قبس .

 )١( طوطخملا ىف
 طموطخملا ىف (؟)

 ) )4طوطخملا ىف



 5م سس ةئيضملا ةرصوجلا

 نم نوكت ىتح صالخإلاو قدصلاب مكيلع حلفت كيلع « اهتطورش طرش تمزال

 نوكي نا الإ نودلاب ىدالوا رشاعم اوعنقت الف « ةركسلا هل ةمكحلا هيف ثعبي ةسمل

 ءافصلا لهأو ؛ تاقراخلا تاماركلا نم تاماركلا لهأ لان مكف ؛ ندلا نم وندلا

 نوشمي مهنيعا نيب ةقلحك ايندلا بيرقتلاو نيكمتلا لها مث , تاوطخلا اولان قدصلاو

 . راودألاو راطقألا مهيلا ىتاي موقو « راودلا ىلاو راطقألا الإ

 ام ىتيبرت ىف ىناف تاجرد ىلا تاجرد نم اوقرتل اوعفنتل اوملعا ىدالو ايف

 تاماقم نوريو مهرتست تاماقم نوعطقي ىناوخاو ىدالوا رصبا نا الا ديرا

 عفتني كدهع ذخأ نم لكو كب عفتنت رشب دوعت هللا رس كيف عونت اذاف « مهع رضت

 ءاعدلا لبقي ال هللا ناف كرسو كنطابو كرهاظ نم كناسل ظفحاو قدصاو « كنم

 نع ففعتلاو رهاظلاو نطابلاو بلقلا ظفح نم ةمزاللا عورشلا ظفحي نمم الإ

 تقولا كلذ دبعلا ىف هلك ىنعملا كلذ لصح اذإف « سانلا ىف مالكلا نعو تايهشلا

 لدبلاب تيضر ناو كل تنيب دقف كل لوقا ام عمساو ىتيصو ظفحاف « انهيت هل لج

 ىنعي غولبلا لامجاو لامجا راطقألاو لاحم لاجرلا لامعا نم ئش لك نم لاحتلاو
 ائيش هب كرما ام لعفاف ٠ تارابعلا مهفي مل تاراشإلا كردي ال نمو ؛ عرضتلا نع

 تلبق تلمع ناو تلصو تمه ناو ٠ تبت تبت ناو « هيف كسفن برج مث « ئش دعب

 لعن ىف لاجرلا كلاسم تدصق ناو ؛ تعطا تعطا ناو ؛ تعمس تعمس ناو

 ضرألاو ءاملاو رانلاف « تيقبرا تيقتاو تققحو تقدص ناو « مارملا لانت مادقألا

 نيقيلاب ةعاطلا قح هللا تعطا اذإف « ىلاعت هلل ةعاطلا ضرف عم الإ عيطت ال

 نيقداصلا نم قدصي نم لكل عاطاو ؛ ضرألاو رانلاو ءاملا كل عاطا قداصلا

 هلل دمحلاو قفوملا ىلاعت هللاو , نجلاو سنإلاو ةوظحلاو ءاوهلاو ءاملا مهل عاطاو

 . هدحو



 آانتودقو انخنهضو انالومو انديس لاق

 ( ىقوسدلا ميهاربإ نيدلاو ةلملا ناهرب

 لماع هللا دمحب دلولاو اكيلستو بحت ةولخلا نا ملعي ةولخلا دارا نم

 اهدازو اهقيرح ىف اهداتر حدقاو اهاقرتو اهاقرتل اهقيرط كلساف رمتسم

 ىق قلعتلا نإف « اهقاوب اهقاوب ىف خفناو « اهقوعو اهقيوم جعو اهقيرط ىف
 ةسايسلاو « ةنسحلا ةنطفلاب ةسايكلاو ةضايرلا امنا ديفم ريغ ديفي ال عاجمب ةولخلا

 بارش ءام كتولخ ضرا ىقست ناو . معنلا وهو ةليضفلاو ةسايرلاو ةسيكلا

 ؛ ططشلاو طشنلاو بصنلاو بعتلا كنع ليزي ةيفاطل فطل حور حورو قفرلا

 جيردتو « قدصلا ىلع قحلا ةبرش نكت مل نا تاهيهف كسملاب كلسملا كل لصحيل

 عطقت الو ء« اهرح ىقلتف ركفلاب ركذلا ةمزالمو ليلق ليلق عونقلا عم عوجلا

 سفنألا نإف ؛ سفنلا ءاذغل ريسيلاو « ةدازملا نم ةعبش ردق ىلع بولقلا ببس

 دلولا اذهو « جيراعملا ىلا لصحي امف جيردتلا راوطا لقي نمو « لاجرلا اياطم

 دقو « ةموادملا ةرثكل مكانقبس نيلاون نإف ةدايزب ةولخلا ربعا نا ًاليلق ًاليلق نوكي
 قيفوتو قيقدتو قيقرت اهاندجوف «٠ قيرطلا ىف ةولخلا ةكراعمل مدقت نم مكقبس

 لوخد لوأ : لاق ؛ قيرطلا كولس ىلع ىوقت قفرو دهجو دكو مضاو ربصو

 ٠ ةلصاوملا نع ىهني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ء اهرما عورشم

 ىنيقسيو ىنمعطي ابر ىل نا )) : ملسو هيلع هللا ىلص لوقي ناكو لصاوي ناكو
 « ةعمدلا قفريو « بلقلا أدص ءالجل أببس لاغتشإلاو عوجلا نكل 7 ( اولصاوت الف

 ء عالطإلاو فشكلا ريبعتو ةبوجحملا بجحلاو بركلا بلقلا نع فشكيو

 ال ةدايزلل اهيف نوكي « ةرم ةولخ ةولج نوكت « ةولخ ىف ريقف « ةدافإلا ةيقب كلذو

 احلا

 تغأأ ةرفوجلا

 لاو 34 ناصقنلل

 لاق
 يدلاو

 هاي:لاق

 | عابتاو ملسو

 ميهبلاب بهذ دق

 رعلاو رصمو

 | ملظ هيبن رونب

 هيلع هللا ىلص

 هتعيرشب ملسو

 دم ىلع هتلاسر

 د ذخأو « ىدهلا

 إلا قح اونمآو

 هللا ةعاط ىلإ
 هينويع تضافو

 تّلجَو ُهَللا رِكذ

 او ربصلاو

 وسألا : ميهبلا )١(

 )1١-7( ةيآ ()



 88 ببي بلل ٠ ١ ةئيضحعلا ةرهوجلا

 هللا ىلصو نمحرلا زيزعلاىلع لكوتلاو « راصتخإلاو ماحدزإلا ريخلاو . ناصقنلل

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع

 ةلملا ناهرب ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيشو انديس لاق
 هب انعو هنع هللا ىضر ىقوسدلا ميهاربإ ىديس نيدلاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هللا باتك ىلع كسنلا قيرط مزلا اذه اي : لاق

 اهقرب انسو ملظلا ىلج اهرون ىذلا ةرهابلا ةرهازلا ةيضرملا ةعيرشلا عابتاو ملسو

 ماشلاو ةنيدملاو ةكم حاطب راناو « ميهبلا ليللا داوس لازأو (') ميهبلاب بهذ دق

 هللا بهذاو ىلفسلاو ىولعلا قفألاو برغملاو قرشملاو نميلاو قارعلاو رصمو

 هيبن رونب ىدهو مالزألاو مانصألا نودبعي اوناك نيذلا ؛ لالضلا لها ملظ هيبن رونب

 هيلع هللا ىلص ىدهو نابهرلاو رابحألا نم اريثكو رافكلا ملسو هيلع هللا ىلص

 سمشب علطاو « ناطيشلا شيج درطو « لطابلا لازاو قحلا قيرط هتعيرشب ملسو

 رونب اودتهاو ىمعلا دعب اورصباف « دانعلاو لالضلا لها نم ناك نم ىلع هتلاسر

 « مالسإلا قح اوملساو اوعبتا ىتح مهبدؤيو مهبذهي ةعيرشلا فيسب ذخاو . ىدهلا

 قحلاب نوعديو « هداهج قح هللا ليبس ىف نودهاجي اوماقاو « ناميإلا قح اونمأو

 ٠ مهبولق تلجو هللا ركذ اذإو ٠ ةعيرشلا قفو ىلع هللا نودبعيو « هللا ةعاط ىلإ

 اذإ نيزلا نونيمؤُملا اَمَنإ /ٍ : ىلاعت هللا لوقل مهنوفج تحرفو « مهنويع تضافو

 ركشلاو ركذلاف (7 © ًاناَميإ مهتداّز هتّيآ مِهيَلَع تيبث اَذإو مهُبوُلُق تلجَو ُهَللا َركَذ
 لوسرلا ناف ىلوق صالخإلاو قدصلاو ءافولاو ءافعلاو ءاطعلاو ءاخسلاو ربصلاو

 )١( ص « (( مجعملا )) « هيف ءوض ال ىذلا دوسألا : ميهبلا )15( .
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 ملا ل ةليصملا ةرموفلا

 . () ( مكبولقل رظني نكلو مكروصل رظني ال هللا نا )) :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص
 دسجلا مسقو ةمحرلاو ةكربلا ةدافا ةردقلا تحت ًانكاس دبعلا بلق دجو اذإف

 امهل لعجو ةكئالم امهب لكو ءاضعألاو ناسللاف ؛ ناسلو ءاضعاو بلقف ثالث

 مكبر ىَلِإ اوُبُيِنَأَو أل : ىلاعت لاقو « ىلاعت هللا هالوت بلقلاو « هظفح امهيلعو

 اونوكو اوبراقو اوددسو اولمعا ) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو (" 6 هّن اوُمِلسْأَ

 ذئيحف تدعسو تدشر ىتملك تعبتاو « ىتاراشا تلثتما اذاف () (( اناوخا هللا دابع

 عفتنت اهيعاوو اهعمساو اهيف امب لعفاو « ركنملا نع مهاهنتو فورعملاب سانلا رمأت

 هللا لوسر ناف كريغ رمات نا كل قحاهيهاونو اهرماوا عم تفقو اذاف « اهيف امب

 امو ايندلا نم ريخ ًالجر كب نالف اي ىدهي نأل ) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص
 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو « ملسو هيلع هللا ىلص هامس ًالجر ىنعا ( ( اهيف

 ىف ىلاعت هللاب (' نعتساف (7 ( ةنس نيعبس ةدابع نم ريخ هللا ىلا دراش دارل
 مزعلا لاجر اي « كمزعو كدصق نصو ادباع كروما عيمج ىف نكو رومألا عيمج

 اي لوقي داهجلا نم ةوخا هل رّيسف دباع خا هل لجر ناك هناف « اودسجت اودجو «

 ىخا اي نا هيلا رّيسو هيخأل لجرلا لاقف كعاطقنا نم ريخ داهجلا ترضح ول ىخا
 روس ىلع مهيدياب اوراشاو ىعاطقنا نوعطقني لاجر وا رخا لجر ناك ول

 كبلق عجشت ىوقتلاو مالسإلاو ناميإلاو ىدهلاو لمعلا عمج اذاف « مدهنأل ةينيطنطسق

 )١( هجيرخت قبس .

 )١( رمزلا ةروس (45) ةيأ .

 . هجيرخت قبس ()

 لئاضف : ىف ماسمو - (5701) ثيدح (1) ب « ىبنلا باحصأ لئاضف : ىف ىراخبلا (4)
 . (؟405) ثيدح « (4) ب « ةباحصلا

 . عضوم نم رثكأ ىف قبس (5)

 . ققحملا نم بيوصتلاو « “ نعتس نإف ” طوطخملا ىف (5)

 لاتق نويقاحسالا

 .نولوقيو ىمظعلا

 ص كلذ اهروص

 ١٠١ ىدهلا مكقزري

 نيدلاف « قيفوتلاب

 دو « ةينلاو رسلا

) 
ْ 

 + هد

 أو ؛ اديج ًالسغ

 روس (1 ) ةيأ )١(



 88 ب سس ةئيصملا ةرشوبلا

 نامز ىف نا ملعلا اندجو اناف ء رفكلا شيج ىلع مه ول ىقبو لجرلا بلق ىنعي

 مهل لاقي اموق نوكي هيلعو انيبن ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ميرم نب ىسيع
 ةينيطنطسق رهاظ نوتأي هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا الب مهلاتق نويقاحسالا

 ةلمج مدهنيف ةيناث نولوقي مث اهروص ةيحان مدهنيف هللا الا هلا ال نولوقيو ىمظعلا
 ىلاعت هللاف « دالجلا ىلعو داهجلا ىلع ىوقي نيدلا ةوقو مهقدص نم كلذ اهروص

 مكدميو هللا مكرصني مكلعفو مكلوق اوقدصاو مكتينو مكمئازع اووقف « ىدهلا مكقزري

 ىف ةلماعملاو ةريرسلا قدصو ةينلا ةحابرلاو لاغتشإلاو ةحامسلا نيدلاف « قيفوتلاب
 . ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « ةينلاو رسلا

 نيدلاو ةلملا ناهرب انديس مالك نمو

  ىلاعت هللا همحر ىقوسدلا ىشرقلا ميهاربإ

 اهعورشو اهفئاظوو اهلامكب ةقرخلا سبلتو كسنلا قيرط كلسا اذه اي : لاق

 اهروماو ةبجاولا اهعورش اما ًاكسان اكلاس نوكي ناو اهلفنو اهضرفو اهبجاوو
 ءايح ءامب ةدابعلا ءاضعا لسغيو قيقحتلا قيرط كلسي كلاسلا ناف ٠ ةمزاللا ةنيكملا

 تاجلاعم اهلك ءالآلا ناف كلملا ىلع ةمودق حالصا ىف دهتجيو ؛٠ صالخإلاو نيقيلا

 دسجلا ناف « هندب ىقنيو « هئاضعا عيمج لسغي نا وهو « تاقيقد ىناعمو تافيطل
 مّمُق اَذإ اوُنَمآ نيذلا اَهُْيأَي ر : ىلاعت هللا لاق ٠ هنطاب رهطي مث هرهطي نم بحي
 ىَلِإ مكلجرأو مكيسؤرب اوُحَسماَو قفاَرَملا ىَلِإ مكيديأو مكهوججو اوليمغاف ةالصلا ىَلِإ
 ءوضولا ءاضعا لسغاو ةبيه ىلع سلجاف ةالصلا ىلا تمق اذاف (” 4 نيتعكلا

 مويل لمعاو « صالخإلا صلاخ فصاو « عجولا ىف ةينلا دقعاو « اديج ًالسغ

 . ةدئاملا ةروس 1 ٍ ةيأ )غ1(



 88 سس ٠ ةئيشملا ةرهففلا

 نم فرعيو « ًاعورشم اءوض تأضوت اذا كناف « مظعألا فقوملاو ربكإلا عزفلا

 ءاملا ليش ةيهام ملعتو هجولا لسغ ةيفيك ملعتتو ًاضوتي فيكو ءوضولا أدتبي نيا
 هيلع ءاملاب رمت فيكو « هؤدب نيا نم ملعتو « كهجو لسغب أدبت فيك ققحتتو هيلا

 فيكو « هئام ليش نوكي فيكو هرخآ نوكي نيأ نمو « هرارمتسا نوكي نيا نمو

 ءوضو كل سيلف « ضورعملا كضرفو عورشملا كثوضو لتخا نإف « هنم كلدي

 اضرف ىدؤت ناو ضرف ضرفلاف « ةالصلا ضورف لوا وه هجولا ناف  ةالصاالو
 نمو « امهحسم فيكو « كيدي لسغ ُئدتبت فيك ملعتتو « كيلع وه امك ضرف ىلا

 امبو « امهنع كلاصفنا فيك امهفارطأب لسغلا تلصو اذاو « امهنع حسملا درت نيأ

 امهيدعاس دنعو امهيفك دنع كيفك ىف كيلع بجاولا شياو « امهل لسغلا ددع فرعت

 تغرف اذإف امهرما ىف قفرلا بجي نياو « امهيقفرم دنع امهلسغ ىف كتئيه فيكو

 فيكو « كسأر حسم فيك ملعاو كسأرب حسماف ؛ كلذ فيك تملعو ؛ كلذ نم

 ام لوا شياو كيديب عنصت فيكو ٠ ءاضعألا فشرت وا قرفت له حسملا لوأ

 كل نإف ٠ كلذ ملعت ىف عنصت فيكو « حسملا ىف كيديب رمت فيكو « كسأرب حسمت
 ىلع ةرخؤم ىلا كسأر مدقمب ئدتبت مث « ًائيش ةرخآ ىف كلو « ائيش حسملا لوا ىف

 بترت ىلع ْئش ىلع عجرت كسأر رخؤم نم مث ء« عورشم صوصنم نسح بيترت

 نم امهل مكو « قاشنتسإلاو ةضمضملاو حسملا ىف ىلوألا ةبترلا ريغ ىرخا ةئيه
 نوكي له ءاملا لاش اذاو « ءاملا فرغ نم مكو . امهرما نم بجي امو « ءاملا

 سملي هنانب نم اذامب قشنتسا اذاو ؛ كلذ ريغ ما اعيمج امهل ةدحاو ةفرغ

 : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناف « هراتتسا نوكي فيكو ,« هيرخنم هب

 : اولاقف ؛ لخنلا نم ابيسع مهيلع سرغف « رانلا ىف نابذعي ')' نيلجرب رم ))
 ليقو لوبلا نم نارثنتسي ال اناك امهنا : لاق ؟ هللا لوسراي كاذامو

 )١( روهشملا وه تبثملاو « ““ نالجرب ”” طوطخملا ىف .

 ةئيضفلا ةرهوجلا

 نارتتسي ال ليقو

 فيكو « نيا ىلاو

 مبو « هيلع اذامو

 , كلذ تملع اذاف

 غي ملو « كتالص

 وا « كضرف ثلاث

 اوضو ىف تيلتخا

 , ءوضولا ضورف

 نت نم ىلا سلجاف

 هنونيبي ءامعلا ناف

 ايف نك ئشلل لوقي
 ب ملعلا ذخأت

 يدري هفصو كينغن

 خب ةالصلا ىلا مقف

 هأ اي ملعاو

 خدت فيك فرعت
 و « ةينامثو ةرشع

 )١( ىف ىراخبلا : |

 ةروس (ا/) ةيآ (؟)

 "” طوطخملا ىف (؟)



 «ه سس ةي لا ةرفلا

 نيا نم لجرلا حسم لوا ملعي نا بحي نيلجرلا حسم نا مث ' ( نارتتسي ال ليقو
 « هتحت امو « هرخأ شياو حسملا لوا فيكو « كلذ فيكو هتيهام فيكو « نيا ىلاو

 « فارطألل لمانألا نم نيعم ىأو « نيديلا ىف نوعلا نم جاتحي امبو « هيلع اذامو

 ضرف ضرف مث ضرف اذهف هضورف تفرعو « هبجاو تمكحو «, كلذ تملع اذاف

 تلطب هيناث وأ كضورف لوا لتخا نإف « دحاو ضرف ىف ضورف ةثالث كل عمتجيف

 تيسن مث « ةلوألا كيضرف تدضق ناو؛ كضرف ثلاث كنع ىنغي ملو « كتالص

 ناو « ًائيش كيضرف كنع نغي ملو « كتالص تلطب هتدمعت وا « كضرف ثلاث

 نم ئش ىف تيلتخا ناف « هتيهام الو هتبتر نسحت ملو ؛ كئوضو ىف تيلتخا

 ٠ ةالص الو ءوضو كل سيلف صنلا نم ءاج ام ىلع هنسحت ملو ءوضولا ضورف

 2« كرصق تزيجاو .؛ كتفاسم تدعب نا كلذ ءاطغ فشك نع هدشنت نم ىلا سلجاف

 ىذلا وهو ىلاعت هللا لاق نوكي ام لوقت ام كوملعيو نييبت نسحا هنونيبي ءامعلا ناف

 . "7 6 نوُمَلعَت ال متنك نإركذلا لهأ اوُنأساَف رأل : نوكيف نك ئشلل لوقي
 الو كلذ هئيه فيك ًاملاع لاسأف ًآليبس انيلإ دجت مل نا فصولاب ملعلا ذخأت

 ىلا كلذ نع لأساف لان ام ةلق بجوي رذع كل ناك نا اذه ؛ كيدري هفصو كينغن

 هبابساو ءوضولا عورش تمكح اذاف « كلذ ىف صلختلا كل دجت اندنع رضحت ثيح

 . ةفرعمو راقوو عوشخو عوضخب ةالصلا ىلا مقف

 مث ميظع هللا ىدي نيب مدقتلاو ميدقتلاو مدقلا نا ىدلو ايو ىخأ اي ملعاو

 ةالصلا ضئارفف ؛ ةليضف مكو ةنس مكو ضرف مكب ةالصلا لخدت فيك فرعت

 اهيف مك فرعت ديرتو« ةسمخ اهتليضفو « نوثالثو () عبرأ اهننسو « ةينامثو ةرشع

 )١( ب « زئانجلا : ىف ىراخبلا )8١( «٠ ثيدح )١751( - دمحأو ©/ 775 .

 )١( ءايبنألا ةروس (7) ةيآ .
 ققحملا نم تبثملاو « “ اعبرأ ” طوطخملا ىف (؟) .



 88 بسسس يشمل ةرشدجلا

 ريبكتلاىف امو « ةحيبست مكم ةدجس مكو ةعكر مكو ٠ ضورفم ريبكتلاىف امو ةريبكت

 اهتئايه ليمكتو اهراقوو اهحيبستو اهعوشخو اهليلحتو اهميرحت فرعت بحتو

 هجوتت فيكو (') كامدق نوكت فيكو « موقت فيك نسحتو « اهتءارق ليترتو اهتيترتب
 ىف كرهجو كرس ىف كيلع بجي امو « كتالص عيقرت نسحتو كرظن نوكي فيكو

 كيلع ناك سكعلاب تلعف ناف « هيف رست نا رسلاو هيف رهجت نا رهجلاو كتالص

 كوهس كيلع ناك تمقف سولجلا نع توهس ناو « كلذ مهفاف « هدوجسو هعيقرت

 فرصتناو « نيتنثا نم ملسف « ىهس مث موي تاذ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناف

 هللا ىلص ىبنلا لأسي نيعمجا مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم دحا رسجي ملف

 نم تملس هللا لوسر اي : لاق هناف ' نيديلا وذ ' هل لاقي لجر ريغ ماسو هيلع
 . 7 ةالصلا عقرف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجرف نيتعكر

 لبق هل هللا حبس ناف نيتنثا ىف ايهاس هتالص ىف امئاق لبقتسا نم مهفاف

 دعب هدهشت ىلا عجري مل ناو وهسلا دوجس دجس مث هدهشت ىلا عجرف « هلالقتسا

 اهضئارف عيمجب كتالص عيمج ملعاف وهسلا ىتدجس دجسو « هتالص متا هلالقتسا

 فرعاف « هتظفحو هتملعتو كلذ تملع اذاف اهدوجسو اهعوكرو اهحيبستو اهلفاونو

 ىلع مدقت كناف « هللا فخو . كرماو كرس نطاب غرفو فقت نملو فقت فيك

 ؛ اهتابن الو اهثاثا ىف الو اهرمأ ىف الو ايندلاىف ةركف نم رذحا ليلج ميظع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ةنيدم ىلا ةراجت لفق ىتا هنا مالسإلا ءدب ىف ليق هنإف

 مهنم قبي ملف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ اوناك نيذلا اوقلطناف « ملسو

 املف « ةعمجلا ةالص هنع هللا ىضر () ىعفاشلا مامألا هيلع تيأرام رادقم الإ

 )١( كيمدق ”” طوطخملا ىف “ ٠ باوصلا وه تبثملاو .

 )١( ب « دجاسملا : ىف ملسمو - (547) ثيدح « (58) ب « ةالصلا : ىف ىراخبلا )١9( .2

 ثيدح )077( .

 2-0 ل ىكملا ىبلطملا ىشرقلا سابعلا نب سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ وه : ىعفاشلا مامإلا (؟)

 ةنيشملا ةرجوجلا

 قتلا نم اورضح

 و ])' مهيلع أرقا
 , وهلا نِم ”ريخ

 رخ ول )) : ملسو
 « بلقلا وه ىذلا

 ٠ ةهج ىلا هنطاب
 ه لوسرلا نأل ؛

 لقع ام الإ اهنم
 ا! رضاح الا نكت

 نا ملعاو ًالامش

 ص هللا لوسر هب

 | عابتاو هكولسو

 او لاحلاو لافلاو

 ةلالحلا عابتاو

 : لالحلا ىعسلاو

 أو اهعنص نمو ٠

 )«هرونو رمقاو

 السل

 أمإ رصم ليزن

 ىدهملا نب لاق

 ط : ىف ةمجرت

 وس )1١١( ةيآ )١(

 ماكحأل عماجلا (؟)
 هجيرخت قبس (؟)



 8# ابا سل ةليشملا ةرشوجلا

 نا ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع هلا لزنا ةراجتلا لفق ىلا مهئاقتلا نم اورضح
 هللا دنع ام لق امِياَق كوكرتو اَهيَلِإ اؤضقنا اَوُهَل وأ َةَراَجِت اوأر اَذإَو آل مهيلع أرقا
 هيلع هللا ىلص لاق مث (' 6 َنيِقزاّرلا ٌريَخ ُهّللاَو ٍةراَجَتلا نمو وهّللا نم ”ريَخ
 رسلا لحمو رمألا رهاظ اذهف كلذ مهفاف (') (( متقرحل مكعيمج متجرخ ول ) : ملسو
 طقني ال ىتح رامضإلا ىف ةين صالخاو : لاقو هتراهط بجي امنإ «٠ بلقلا وه ىذلا

 نارسخ هتالص نم جرخيف « ايندلا نم ةركف ىلا الو ؛ تاهجلا نم ةهج ىلا هنطاب

 هل سيلو ةالصلا ىلصيل مكدحا نا )) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأل ؛
 الو ركفت الو « لوانتت الو ؛ ةالصلا ىف كتيلكب هللا ىلا لبقاف () (( لقع ام الإ اهنم

 الو ًانيمي تفتلت الو ؛« فجار كبلقو ًافئاخ ًافقاو رسلا رهاط ؛ بلقلا رضاح الا نكت

 ءاج ام ناف « كتالص تقو اميس الو تقو لك ىف كيلع علطم هللا نا ملعاو ًالامش

 لالحلا نم رما امم هبر نع هب ىتا ىذلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب

 لعفلاو رظنلا نم ةعورشملا ىهاونلا باشتجاو « هقيقحتو رمألا عابتاو هكولسو

 « عرشلا ىف ةمرحملا تاوصألاو ءانغلا نم مارحلا عامتساو لآملاو لاحلاو لافلاو

 ؛ لالحلا رهسلاو ؛ لالحلا رظنلاو عامجلاو برشلاو لكألا ىف لالحلا عابتاو

 تاعونصملاو هنوعو همعنو ىلاعت هللا ءالآ ىف ةرهاظلا ةركفلاو « لالحلا ىعسلاو

 « اهنيزتو بكاوكلاو « اهتآيهو كالمألاو اهعفر نمو « تاوامسلاو اهعنص نمو ؛

 كلالفالاو « كالملاو نينوكلا لادتعاو اهتجهبو اهؤايضو سمشلاو « هرونو رمقاو

 تام نأ ىلإ هلك ليللا ىيحي -هنع هللا ىضر - ناك . ةمألا ةودقو ةمئألا مامإ رصم ليزن

 هل . )٠١4( ةنس تام . اهيف ىعفاشلل وعدأ انأو الإ ةالص ىلصأ ام : ىدهملا نب لاق

 . (1١-١158هال) ص « ظافحلا تاقبط : ىف ةمجرت

 )١( ةيآ )١١( ةعمجلا ةروس .

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا 14/ ١١١.



 8# يبس ةئيضملا ةرهوجلا

 لدبت فيكو « اهطسبو اهشرف نمو ضرألاو اهبصن نمو « لابجلاو تايراجلا

 ضرألاو ِتاوَمّسلا قلَخ ىِف نإ ر) اهرثانتو موجنلاو اهطشكو ءامسلاو ضرألا
 بدألا فوقولا ةئيه لمكت مث , "7 4 ِباَبألا ىلوأل تاَيأل راهَنلاَو ليَللا فالتخاَو
 عيمج ىف نحللا نم ةملاس ةنسح ةءارق كتئارق لمكتو ؛ برلا عم بلقلا روضحو
 لمعت ست كتالص ناكرأ عيمج ىف كلذكو « كتالص تاعكر تآيه لمكتو « ءايشألا

 سلجتف موقت مث ىخرتستو « ًانسح دجست مث « انسح عكرت مث « ناكرألا ىف ةنينأمطلا
 ةمالسو كل ةياقو كلذ ناو « اهراعشو اهدوجسو اهعوكرو اهحيبستب ةعكر لك مث

 . كعفنت اهدجت

 ىف ىلعألا لثملا هللا برض دقو :؛ كنع ففخت امنا ةميظع هللا ةمدخف

 ةوطس وا عفر وا ةبيه هل نوكي قولخم ىلع مدقت كنا هابجعاو « ضرألاو تاومسلا

 لك كسح نع بيغتو « كساوح دعرتو كصئارف كتصتف رما وا قلطم فيس وا

 نارمع نب ىسومل ىلجت ىذلا ميلحلا ميظعلا ىلوملا ةمدخ فيكف ؛ كلخادي امم كلذ

 كدكدتف « طايخلا مس نم اءزج نيعستو ةعست نم دحاو ٌءزج ءانيس روط لبج ىلع
 ترضحا ول ىدلو اي هللاوف حوبذملا ريطلا هنأك طبختي « اقعص ىسوم رخو لبجلا

 اميفو ٠ كبر باتك نم ةدحاو ةروس أرقت ردقت ملو « كبل بهذو كلقع طلتخال كبلق

 ىلإ ءاشعلا نم ةحتافلارركي ناك هضعب نا دانجألا نم تاقث نع تاقث نم انعمس

 ةيودعلا ةعبار نع ىكح امكو « ًاراقوو ًافوخو ةبيه اهلمكي نا عيطتسي ملف « ةركب
 : ةعبار لوقتف ٠ نرقلا نم ةمتخ ةحرابلا تأرق : لوقي اهترضحب ناك مهضعب نا
 رركا ىنا هللاو ؛ كعدري وأ كددري ئش ىلاعت هللا باتك ىف ناك ام اذه اي

 . اهلمكا تعطتسا ام حبصلا ىلإ ءاشعلا نم ةحرابلا " رثاكتلا مكاهلا ' ىف

 نإف « كتالص كنم لبقتي هللا لعلف « مكل تركذ امك كتالص ىف تنك اذإو

 )١( ةيآ ) 4١190نارمع لآ ةروس .

 .ةئيضفلا ةرهوجلا

 .اعدلا لبقي ال هللا

 هءاصفو نحللا نم

 باذكلا ناحللا نأل

 داع هللا ىلص هللا

 و هيلع هللا ىلص
 : هللا ىلص هلوقو

 زيباتغملا ءاعد الو

 اصعلا الو ركنملا

 < هللا لوسر نإف

 ف ابولصم ةمايقلا
 زلا « مهمادقأ تحت

 دلا ىف باقعلا مهل

 هلا ءوسو بلقنملا

 اب نوملاظلا

 ىلا مهلو هللأ نم

 :رخآلا ىف نولكأي
 | هللا للقي ةالصلا

 لقيو ؛ مههوجو

 مهروبق اودجي
 دوسحكلا

 ذ باتغملاو

 قالخألا مراكم )١(



 888 بص ل ةئيضملا ةرفوجلا

 ةنسلألا ميوقت هنأ نومعزي ةعيرشلاو ملعلا لهأ نإف « نوحلملا ءاعدلا لبقي ال هللا

 ؛ قدصلاب هنأ نومعزيف نوققحملا امأو « موقملا ءاعدلا نم اهتحاصفو نحللا نم

 لوسر لوق ناحلألا ىف بئثذ ىلع بوث بائذلا نطاب هنطاب ىذلا باذكلا ناحللا نأل

 هلوقو ( ( هتينالع هللا حلصا هتريرس حلصا نم ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 (( مكبولق ىلإ رظني نكلو مكروص ىلإ رظني ال هللا نا )) ملسو هيلع هللا ىلص
 « نيبباربلا ءاعد الو « نيباذكلا مالك لبقي ال هللا نإ )) ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 نيبارشلا ال « نيئانلا الو « نيمامنلا الو «٠ نينئاخلا ءاعد الو « نيباتغملا ءاعد الو

 ةأرمأب انز نم الو « ىبصب طال نم الو « مهبرو مهيبن نوفلاخلا ةاصعلا الو ركنملا

 موي هللا هثعب هيذخف الجر باصأ نم ) لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف
 نم زتهتو « مهب فسخت ضرألا داكت طاوللا ( ران نم عوذج ىف ابولصم ةمايقلا
 لجعي نوغابلا باذعلا مهل دصرم ةاغطلا ةنجلا نم نوديعب ةانزلا « مهمادقأ تحت

 ءوس نم مهل ليو باتكلا ىف امب نولمعي الو نورافلا ةرخآلاو ايندلا ىف باقعلا مهل

 . باسحلا ءوسو بلقنملا

 تقملا مهل « ةقسفلا بالكلا مهنيعأ لكأي ةرخآلاو ايندلا ىف نوكدكدي نوملاظلا

 مارحلا نولكأ « ىوثملا سئبو بلقنملا سئب مهل ةانزلا « باذعلا مهلو هللا نم

 نوكرات « مالك عمسي الو ءاعد مهل لبقي ال ايندلا ىفو نارينلا ةرخآلا ىف نولكأي

 نم نيحلاصلا اميس علقيو « مههوجو نم رونلاب بهذيو « مهقازرا هللا للقي ةالصلا

 ةالصلا كرات تام نإو مهقازرأ نم ةكربلاو « مهلامعأ نم ةكربلا لقيو « مههوجو

 . ءاعد مهل هللا لبقي الو « رانلا رفح نم ةرفح مهروبق اودجي

 مالآ ىف مامعنلاو دولسسبال و سسصحلا

 ئرابلا نمديعب ىئارملاو. باهولا كلملا نم ديعب باذكلاو باذعىف باتغملاو

 )١( ىطئارخلل ] قالخألا مراكم [ )1١5١( .



 ىغبلاو « يغابلاب نورقم ىغاللاو « ءاطعلا ةكرب مورحم ىنازلاو ىلتبم ىعدملاو

 نمو « لالهلا رحب ىف ناك مراحملا بكترا نمو « هيلع ىغُب ىغب نمو « مرحم

 دوعلاو برطلاو رمزلاو ءانغلاو رمخلا برشو « مثإلاو كشلاو كفإلا ىف ناك

 . فزاعملاو تانيقلاو

 الإ لادجلاو لاقملا ىلوأ ةرشاعم بنجتو « ةماقتسإلا قيرط اذه اي بكراف

 عمتجا نمو نوطبنتسملا ءاغلبلاو « نورسفملا نوفراعلاو ,« نوخسارلا ءاملعلا نوكت

 بحلا نم ركسلا وهف لالحلا بارتلا امأو « قئاقحلا ملعو عئارشلا ملع مهيلع

 تايانعلا ردق ىلع تاماقملا نكل « لان لاق نم لك امف « برلا نم فوخلاو
 . تايلوألا تاداعسلاو تاقباسلا

 فوخلاو كلذ ىف ةغالبلا امنإ « ىنغت ال قاروألا هذه لوط نأ ىدلو اي مهفاو

 كلملا ىدي نيب فوقولاو ضرعلا مويل دعتسا اذه ايف . ةنجلا ثروي هللا نم
 ىف عساو اذفان حبصي اميف ادهاج نكت الف ؛ كيلع ضرف امع لغاشتت الو فوؤرلا
 ركذ سلجم ىف الجر نيعبرأب تررم : فلسلا ضعب نع ىكح امك « كعفني لمع

 لوهو « باسحلاو توملا ىف اوركفتو « هللا تايآ مهيلع تيلتو « هللا اوركاذتف
 . مهرخآ نع اوتامف « بآملاو ضرعلاو ربكألا فاطملا

 نانملا نانحلا كلملا ةعاطب لمعلاو ناميإلا قدص ةظعوملا نم ىفكي اذه ايف

 حوتفب هل حتفو هيدل تاريخلا عيمجب هللا لبقا هيلإ لبقا نم نإف «٠ نمحرلا ميحرلا

 ىقيرط هذه نإف ؛ ًاقرو اقر هلل صلخأف ًاقدص ىعبتمو اقح ىلو تنك نإف « داشرإلا
 امأ « نيعمجا ىدالوألو الو نيعماسلا لكل ةظعوم هذه ىقيقحت كلس ىنبحا نمو

 مُهَل ّنأب مهلاومأو مُهَسْفنَأ نيِنِمؤُملا نم ىَرَتشا ةّللا نإ رألل : لجو زع هلوق متعمس
 ذخأي الو ىطعي الو ىطعي نمو معطي الو معطي نم قداصلا ريقفلاف ( 4 ةّنجلا

 )١( تقبس .

 يشمل ةرهوجلا

 سملي ال نمو

 ىلاعت هللا عياب
 اتأل الو ىويند

 اوملعاو

 رش ذخأ ىقيرط

 كيو . بولطملا

 | ىف ذخأ نمع
 و نولمعي هريغ

 ةدتلاو قيزمتلاو

 >أ ال ام نولعفي

 ب نم أربأ ىنإف

 اطيشلا نم هللاب

 ودالوأ اي

 مصلا دوسي امم

 بحي ال هللا نا

 ف اهنع ةلمجلاب

 امف « بيغلا نم

 ١ ١ ىنومتفلاخو
 قدصت هنأ

 ءامسلا هسملت

 : تمرأف ءاوهلا



 قس ب ٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 دق مكخيشو « مارح قيرطلا ىف ىشرلا نإف « اهضورع الو اييندلا سملي ال نمو
 ضرغل ال « هللا رمأب مكرما امنإ  امهرد الو سلف دحأل ذخأي ال هنأ ىلاعت هللا عياب

 . ةمذلا ةمالس وجرملا امنإ ىوعد سيلو « مثأتأل الو ىويند

 ىف نسحتسا نم نأ نيعمجأ نيرضاحلا عيمج ايو « ىدالو اي اوملعاو

 نم جرخ دقف « اهوهزب هاوه هسفن هل تلوسو « هاوه هب بعل نمو ئش ذخأ ىقيرط

 فققوتو « بلقلا دوست ايندلا خاسوأ نأ اوملعا ىدالوأ عيمج اي « هخيش قيرط

 ضار ريغ ىنإف بويغلا مالع كلذب دبعلا تقميو « بونذلا اهب بتكيو ٠ بولطملا
 سبلتلاب ايندلا نيبلاطلا ءالؤه نإف ؛ ةزاجإ هريغ وأ ادحاو ًاسلف ةزاجإ ىف ذخأ نمع
 ٠ قيدصتلاو قيقحتلا ىقيرط ىه امنإو « مهل ريخ ايندلا «٠ نوبهذيو نولمعي هريغ

 ىفلخ باحصألا ءالؤه اوناك نا مهللا « قيرطلا ىف قيقرتلاو قيقدتلاو قيزمتلاو
 .« مهبونذب ىنكلهت الف « كلذ نونسحتسيو نوسبلتيو نوذخأيو « هيهتشأ ال ام نولعفي

 ذوعن « نيدلاب ايندلا لكأي وأ فلاخي وأ ىقيرط فلتي وأ ذخأي وأ ىعدي نم أربأ ىنإف

 . ميجرلا ناطيشلا نم هللاب
 سانلا .ىدي ىف ام ذخأو ةقدصلا نم مهرد لك نإف لالحلا ببسلا ىدالوأ اي

 « ةقدص نم روص مايقلا هل ام ريقفلاو ةواسق ضرألا ًالميو « ةفيحصلا دوسي امم

 اوجرخ نوقداصلا ءارقفلاو « أئيش هيلع لكأي وأ هرس عيبي نم بحي ال هللا نا
 قفني نأ ىصوأ مهنم ريثكو اهرهظ ىلع اوناك ناو « رمألا نطاب ىف اهنع ةلمجلاب

 ىدالوأ متنك نا ىدالوأ اي مكب فيكف كلذ نع جرخو « ىصو امف « بيغلا نم

 : هنع هللا ىضر ' مهدا نب ميهاربإ ' نع ىكح امك نوباذك متنأف « ىنومتفلاخو
 مل ًائيش قفشن ال انإ ميهاربإ ايهم : تلاقف « ةقدص ةلفط ىلع قدصت هنأ

 ىف اهديب تبرضو « قوسلا لخد ائيش قفنن فيكف « ضرألا الو ءامسلا هسملت
 . ريناندب تمرأف ءاوهلا



 9 بحبس حبحب ل ل ةئيضملا ةرهوجلا

 هب انعو هنع هللا ىضر همالك نمو

 ابغار ديجي ال اكسنتم اكسمتم ديزم ريخلا ىف نوكي نأ ديري بحملا دلولا
 انالمث ًاديرخ انارج اركس اديهش ًاعشاخ ًاعضاخ اديدنص اعبات اعماس ًاديج ىتف ًاعماط

 نيب ليللا ىف ًاماوق ًاماوص ًاديدش لوه لكل ًالامح ًالامع ديدنق الو ًابرج الب ًاناوشن
 نينحب ىثري ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي ام املكتم ًاتومص ديجملا برلا ىدي
 لعجيو بجعلا نم رذحيو « بدألا كلسي ديريو هلولا ىف برطيو « نينأب وكشيو

 لاق ىذلاف « ديعب هديرم نم خيشلا نا لئاق لاق نإف « ديدخ هيدخ ىلع عمدلا حفس

 ملسم وهو هبلق صالخا ذختا ناك نا ىدالوأ ىصوأ ديعبلا لودسملا بوجحملا وه

 . ديهمت ةفشاكملاب هرس دهمتو هبل ىفصو « هرس نطاب ىلجنا دقو , هبح ىف قداص
 . هللا فاخو « هللا قدص نإف ديحي ال هنع هنأو همامأ هنأو « هعم هخيش نا ملعيف

 قافنلا ةكراشم نأل ؛ هبلق نم كرشلا ىحمو ملسو « هللا لهأ بحأو « هلل صلخأو
 . ًاعئاط بلقلا ىلع متختو « ءاطعلا راونأب بهذت ىه امنإ ةسكامملاو قيلمتلاو

 نإف ءاجرلا بهش بكاوك رثنتو « بويغلا تاعلاطم عنمتو « نهذلا ىلع سمطتو

 ىدهلا رونو نيقيلا رونو مالسإلا رونو ناميإلا رونو ةفرعملا رونو ةبحملا رون

 تادهاشملا رونو تارشابملا رونو تافشاكملا رونو صالخإلا رونو قدصلا رونو

 سرغا رجشلا تابنو تاجاجزلا ريراوق رونو تايانعلا رونو تادهاجملا رونو

 كسنأ كخيش نا نقيأو ء كسرغ رمث تركذ ام عيمج نوكي كبر نم ىوقتب كترجش
 ةيودأ تلمعتسا نإف . كرهوج ىف كساوحو كفرط ىف كفرطو كنهذو كعمس ىف
 . كل ةدهاشملا ماقم ننوكيل كل لوقأ ام

 نإف « كل هاضرأ الو نيقولخملا نم دحأل بعللا ىضرأ ام هللاو ىدلو اي نكل

 تلمعو كرس ىف تلمعو كرس ىف تدهجو « كل تركذ امك لوبقب ىتيصو تذخأ

 ناو كخيش مالك نعمستلف « كالومل تصلخأو . كاده قيرط تعبتاو ؛ كرهج ىف

 ذيضفلا ةرهوجلا

 . قرشملاب تنك
 نم كل نيابتو

 هللا هيف ريختست
 و كرس فصأو

 بلطتو . كرمأ

 رادم هيلع ىذلاو

 | ومس ءامس ىف

 اهئادر تلح دقو

 .دلا رونلا لخدو

 للا لاق « اهانعم

 ؛ ىنعي « رامقألا

 ةبترلا بكاوكلا

 ٠ عمسيل ءامسلا

 , كفرعا ناطيش

  ةعمسلا ةنيزلاو

 . اهدنعف تعدا

 . تسكعنا

 | ملظأ ام

 ايبس اهيلإ سيلبإ
 اذه ام : لوقيو

 ب سفنلا تمكحت

 )١( ةيآ )15( ,



 مير سس ةليشملا ةرشفجلا

 كيلع درو امهمف « برغملاب تنك ناو ء هصخش خيش نرصبتلو « قرشملاب تنك
 ئش وأ ء« كرراسي وأ «٠ كنطاب دداو تاعونم وأ كرس تالكشم نم كل نيابتو

 كهجو هجوت كدشرتسي نا ادحأ هبحت ىأر وأ , كدصقي دحأ وأ هللا هيف ريختست
 عيمج ىف هريشتستف كخيش ىرتف « كبلق نيع حتفاو « كنيع قبطأو كرس فصأو

 2« كريبدت لحم تلقص نإو هلثتماو « هلبقاف كل لاق امهمف كتجاح بلطتو ٠ كرمأ

 ىحضلا ىف ىلجتف « ءايضو راونأ سمش هيف كيلع عمجا كرود رادم هيلع ىذلاو

 قنورو قور لب اهنيحم ىف ىوه الو اهوحص ىف مامغإلا ءامسألا ومس ءامس ىف

 ؛ اهارثو اهامحو اهامس ىف رونلا حطسف ؛ تلاعتو ترصبأف « اهئادر تلح دقو

 مظاعتو « اهرمعف ةسوكعملا عقبلا ءايضلاو اهورتف ةقولغملا شجنلا رونلا لخدو

 رمق علطي مث () 6 اَهاَحُض جرخأو اَهَليَل شّطغأ رآل : ىلاعت هللا لاق « اهانعم

 نيب ىلجتيو « ةيادهلا رون عطسيف « ةفرعملا رمق ىنعي رارسألا رمق ىنعي « رامقألا

 لويذب ثبشتي عمسلا رقتسم بلط نإف « ةنيزلا موجن جهبتو « ةبترلا بكاوكلا
 لوأف « بقاثلا باهشلاب ىمريو ؛ بكاوكلاب مجريف ىنعملا رس نم عمسيل ءامسلا

 ةيهافرلا تحت ىتلا سفنلا ىه ىوغلا ديرملا ناطيشلا هركمو هديك كفرعا ناطيش
 املك ؛« تأرو اهل فشكو . تقر املك ىلحلاو لالحلاو ةبترلاو ةعمسلا ةنيزلاو

 املك تعلطو تعفر املكو تعقوو تطبهف اهاوعد عم اهولع اهدنعف تعدا

 . تسكعنا

 دجو كلذك تناك اذإ اهنإف اهالوم ةعاط بحت ام طق اهاوغا ام سفنلا ملظأ ام

  اهمزح دش فلتيو اهمزع لفي سوسو ًالويذ اهلوح رجو « اليبس اهيلإ سيلبإ
 اذإف « ًالطاب امسق اهل مسقيو دكلاو ءاقشلا اذهامو ,« بصنلاو بعتلا اذه ام : لوقيو

 تلاقو « اهل ناطيشلا سوسو تسوسوو اهيلإ بلقلا تلام « اهاوهب سفنلا تمكحت

 . تاعزانلا ةروس 455! ةيأ )1



 قبو 8 ااا بسسس ةئيضملا ةرهوجلا

 2« ىوغيو ىوحي سيلبإو برطنو اوهلنو بعلنو عترنو « نيحيرتسم نكت انعد بلقلل

 دشأ امهدشأف هل اداقنا اذإ ىتح ؛ برطلاو بعللاو وهللا اهل نسحيو « بذكلاب رمأيو

 امهالدو روز مدآل فلح امك فلحو نيحصانلا نمل امكل ىنإ امهمساقو « نيكمت

 عزنو ءاقشلا باوبأ امهيلع علخو « العلاو ءاهبلا ةبتر نع امهطبهاف «٠ رورغب

 . ىقتلاو ةداعسلا باوثأ امهنع

 ةريرس كل وأ ةلماعم لماعتو ليللا موقت وأ رهدلا موصت تنك نا ىدلو اي

 ىعدت الف « بصنلا ىف دك كل وأ ؛ بلطلا ىف دجوأ ةصلاخ ةلماعم كل وأ ةرهاظ

 اهروزو اهرورغ رذحاو « كسفن خبوتو سلفمو صاع كنا الإ لوقت الو لوجت الو

 « ىلابلا نشلاك دوعي ىتح مكدحأ ماص ول قيرطلاو ةقيقحلا ىف نإف ؛ اهنم عمست الو
 ىذلا وهف ؛ تمص نإ ةلمجلاىفو رصبلا ءوضب ماق ام رتولاك دوعي ىتح ماق وأ

 تيقتا نإو « كلمعتسا ىذلا وهف تلمع نإو ؛ كماقأ ىذلا وهف تمق نإو ؛ كموص

 نأ الإ ئش طسولا ىف كل سيلو كلون ىقر وهف تيقترا نإو ٠ كاقو ىذلا وهف

 وهو « ةنسح كل نيأ نم « حيحص وهو « ةنسح كل ام طق ىصاع كنأب فرعت

 ءاش وأ كدر ءاش نإو « كدبق ءاش نإ مكاحلا وهو ىلوملا وهو ؛ كيلإ نسحأ ىذلا

 تلمع لوقتف علطت وأ « كعفني لمعلا نا نيقي عم لمعلا رثك نإف « كبذع كنع أطب

 . كبر نيع نم طقستف كسفنب موي بجعت وأ كبعجيف

 ءابتجإلا ةناكمو ءافطصإلا لحمو ءالولاو برقلا ةلزنم ىطعا مدآ كوبأ

 . ءامسلاو ضرألا ىف نوكي امو ناك ام عيمج ىلع هعلطأو « ءايشألا ملع هملعو

 () © اَهّلك ءامسألا مدآ َمَلَعَو رل : هقح ىف لاق نأ دعب ةرب وأ ةدحاو ةرطخ ىلعف

 ءامسأو « ىمظعلا ءامسألاو ءامسلا ىف ام ءامسأو ضرألا ىف ام ءامسأ هملع

 لصح املف « ةبيبصلاو ةبصلا ةعيصقلاو ةعصقلا هملعو « كالفألا ءامسأو كالمألا

 . ةرقبلا ةروس 1! ةيآ )1

 ةئيضملا ةرهوجلا

 ءب ةدحاو ةفلاخم

 حئاشوو ناسحإلا

 جعب ةعلطب حوليو

 ةروصو هل دجست

 +ألا ىف ةفرصتم

 :١ء قزرلا عيمجو

 .بحاص هللا رمأف

 ةعفرلا ةلزنم نم

 او اهيف أمظت الو

 ق نم كيبأ ودعو

 ةنحملاب امهامرو

 ل عزناو « ىوهو

 و هبرق دعب فيك

 اع ىدون 6 ُهَبر

 ةدفحلا نم شرعلل

 كلذ دعبو « ةدجس

 رجس نكمي ال هللا
 نم برقأ ةناكملا

 رك لثتما ولف هرمأ

 ,سوواط ةفالخلا

 انسملا أمحلا نم
 ا لل

 طوطخملاب اذك )١(

 " طوطخملا ىف (؟)



 يوه سس ةئيضفلا ةرصوجلا

 للحو « رهوجلاو ؤلؤللا بئاوذو مركلا ناجيتو للحو ىلح دعب ةدحاو ةفلاخم

 « راقولاو ةلالجلا راهظا هيلعو ةباهملا بوث سبلو ماعنإلاو نملا حئاشوو ناسحإلا

 ةفئاطو هلمحت ةفئاط ماركلا ةكئالملا دوجس دعب راونألا قرخم هتجعب ةعلطب حوليو

 « ةبترلا ىف ةيلاع « ماوقلا ىف ةميوق « لامجلا ىف هدجوأ ةيهب ةروصو هل دجست

 ةنجلا اهل حيبتسم قلخلاو مانألا عيمج مولع ىلع ةعلطم « ماكحألا ىف ةفرصتم

 « قلخلا عيمج نم ىلعأ ةبيرق قحلا نمحرلا شرع ىلإ ةرظان « قزرلا عيمجو

 طقستو « هناكم نم جاتلا راط دلخلا ةرجش تلكأ نإ ةناكملا هذه بحاص هللا رمأف

 ىرعت الو اهيف () عذجت ال : هل لاق نأ دعب ةكئالملا كل خبوتو ةعفرلا ةلزنم نم

 كودع حرب امف « ذوفنلاو زعلا كلو « لولحلا كل ناو ىحضت الو اهيف أمظت الو

 امهتلزنم نم امهطقسا ىتح امهيلع سكعيو سوسويو أمل كلبق نم كيبأ ودعو

 هسأر نع جاتلا طقسف ةنجلا قرو نم مهيلع نافصخي اقفطو ةنحملاب امهامرو

 اورصباو اوعمسا :_عامجالا ىدانم هيلع ىدانو هدسج نع هسابل عزناو « ىوهو

 ْمَدآ ىَصَعَو رف هيلع ىداني عمجلاو قالطإلاو عالطإلا ناسل ىهو هبرق دعب فيك
 ناكو ةكئالملا سوواط ناك نأ دعب سيلبإ ىلع ىدون امك هيلع ىدون 4 ُهَيَ
 هيلع دجس ىتح ضرألا ىف ربش الو ءامسلا ىف ربش ىقب امو ةدفحلا نم شرعلل

 ريغل نأ معزف هديب قلخ امل دجسي نأ (') هرمأو ةدجس ىف ىعدا كلذ دعبو « ةدجس

 عفرأ قيزمتلا دحوأ قيرطلا دحوأ قيزلا دحوأ وه نمب فيكو هدوجس نكمي ال هللا

 هنإف « ةعاط هللا رمأ نأ ملعأو هللا ريغل دجسي نأ هللا قلخ عيمج نم برقأ ةناكملا

 ةوفص ةدابعلا دحوأ تنأ : تلاقو هل تلوس هسفن كلذو اعئاط نك لثتما ولف هرمأ

 رون نم « ران نم قولخم « العلا لهأ دحوأ « ءامسلا كالمأ سوواط ةفالخلا

 نم ءادوس ةنيط هذهو ٠ نونف كلو « ةلزنم كلو ةدابع كلو « نونسملا أمحلا نم

 )١( عوجت ”*” ةميركلا ةيآلا ىف ىذلاو « * عزجت ” طوطخملاب اذك ** .

 ققحملا نم بيوصتلاو « “ ةارما ” طوطخملا ىف (؟) .



 وسو بيب ةئيضفلا ةرشفجلا

 رابجنا ال رسك كلذ نوكي دقل راخفلا ةنيطل راونألا دجستف راخف نم لاصلص

 هل دجتسا نمل ةعفرو « كالمألا دي نيب ةريعمو « راجلا ىدي نيب راعو ةحيضفو

 رفوأو ارمأ هنم مظعأو « اردق هنم لوطأو اركذ هنم ربكأ انأو نوكي كلذ فيكو

 هللاب ذوعنف دوعنو انأو انأو انأو أرمع هنم لوطأو اركذ هتنم رثكأو ًارس هنم

 هتعمس امب نحتماو « ىرج ام ىرج امل مدآ انوبأ امأ « ءانعلا ةلخادم نم

 هبلق ىلع هللا ىرجأف ءانعلا كلذو هبعت نم هلبقي نأ هللا اعدف « ارطسم بتكلاىف

 نم هلزنأو ةنجلا نم هجرخأو هلبقو « هيلع باتف 7 © اَنَسفنأ اَنمَلَظ اَنَبر آل هلوق

 هودع ىلع هاصوأو ءارضخ ةقرو اهب ناك امو « ءارفقلا ءاربغلا هذه ىلإ ةلزنملا

 انديس ىلع هللا ىلصو « هقفتي نمل ةرابع كلذو « هدئاصم هفرعو هدئاكم هل نيبو

 . نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم

 هللا ىلإ انتودقوانخيشو اندبس مالك نمو

 4 هنع هللا ىضر ىقوسدلا ميهاربإ ىديس ىلاعت

 . كسرد ةاروت كدخ حول ةحفص ةحيفص ةفحص ىلع شقنا اذه اي : لاق

 عومجمو « كقيرفت ناقرفو ٠ كتوفص (7 روبازو ؛ كركذ ريمازمو « كمهف ليجناو

 كروضح نانفو « كرس ةريرس نايرسو كبيبح فحصو « كلذل كدهشمو . كعمج

 كتبغرو « كنيد عيضي نم ىلإ كتافتلا ةلقو ليقلا نع كب كلاغتشاو ١ كبيقر ةبقامو

 « كفيوست ةلاطب عدو كلو كيلع اميف كسفنل كتبساحم « كلامعأل كتدهاشم ىف

 ناو « ككولس قيرط دشراو ؛ كرظن نازيمب كلمع نزو « كلقع لقعأو

 )١( فارعألا ةروس (477) ةيأ .

 باوصلا وه تبثملاو "“ وبز ”” طوطخملا ىف (؟) .

 | ةئيضفلا ةرهوجلا

 | تام زع تححص

 السو قئاقحلا رحب

 اندلكوتو « كاصع

 ْ روهظ دعب لئافتت

 الل اقفو ىوكرتو

 و هوذْحَف لوُسّرلا
 !! قيقدت قيقحتو

 رابخألاو ةيضرملا

 مضعب لاقو

 رصبا نمو هبلق

 لاق ىنسلا لزنملا

 ملاو بلقلاو رسلا

 مآ َنيِذلاَهُيأَ رل
 اتبملا قيرط لوأف
 .:ةنسحلا ةصلخملا

 ٠١ ةصاخلا ةبوتو

 اقو ) ( هل بنذ

 نإ اذه ايف

| 

 ةيآلا هذه تقبس )١(
 روس (98) ةيآ (0)
 . هجيرخت قبس (9)

 وس )١5( ةيآ (4)



 سوال ل ملا ملا

 تجلوو « كتصق ءاضقتساو كمهو تاليخت تكرتو .؛ كمزع تامزع تححص

 تيقلأو « كخيش رماوأ تيفتقاو تيدتقا مث « ىلاعت هلل رومألا تملسو قئاقحلا رحب

 ملو ىربخ ربخ كريغ نم ريختست ملو « كاوسو كقلخ نم ىلع تلكوتو . كاصع

 رهاوظلا تاليختلا عم اوفقو نيذلا نيكاسملاك نكت ملو « كل رونلا روهظ دعب لئافتت
 مكاتآ امو را ىلاعت هلوق ةرونملا ةقيقحلاو ةرهطملا ةعيرشلل اقفو ىوكرتو

 لصأو ساسأو دعاوق هل مالسإلا نإف () 6 اوُهَتناَف ُهَنَع مكاَهَن اَمَّو ِهوُدْخَف ٌلوُسرلا

 راثآلا ةيوبنلا رماوألا ىلع نوكي مش ناميإلا تيبثتو « مالسإلا قيقدت قيقحتو

 . لمع ملع نم نإف « لمعلا لاقعب لقعلا لقعي نأو رابخألاو ةيضرملا

 رونب رصبا ملح نمو « ملحو مكح ملع نمو ملع لقع نم : مهضعب لاقو

 ىلإ برقو ىولعلا ملاعلا ىلإ ىقريف هلهج ىلع هتمكح تبلغ رصبا نمو هبلق

 نلاوج لوحت ةينارون ةفيطل ةيناحور حاورألا دوعت : مهضعب لاق ىنسلا لزنملا

 : ىلاعت هللا لاق « ىعرشلا عابتإلا قسن ىلع ناك نإ اذه « ىنعملاو بلقلاو رسلا

 (” © نوف مُكَلَعَلريَخلااولعفاو مكبر اوُدُبعاَو اودُجساواوُعَكرااوُنَمآ َنيِذلاَهُيأَب رآل
 ةصلاخلا ةبوتلاو نيتداهشلا قيقحتو « ناميإلا حيحصت دعب ىدتبملا قيرط لوأف
 ةماعلا ةبوت ناتبوت ةبوتلا نإف ؛ ةقداصلا ةرهاطلا ةلمكملا ةلماكلا ةنسحلا ةصلخملا

 ال نمك بنذلا نم بئاتلا )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « ةصاخلا ةبوتو
 . (9 © ًاروُفَغ َنيِباَوَألِل ناك ُهَّنِإ ) : ىلاعت هللا لاقو 7 (( هل بنذ

 نإف « اباوأ اباوت نك ء نيكلاسلا موقلا قيرط كلست بحت تنك نإ اذه ايف

 )١( ةميركلا ةيآلا هذه تقبس .

 )١( جحلا ةروس (الالإ ةيآ .

 . ءارسإلا ةروس (55) ةيآ (4)



 سور سلس ةيشقلا ةرشففلا

 ةليللاو مويلا ىف بوتأف ىبلق ىلع ناغيل )) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 ءاضعأ رهطو ةنسحلاو ةضايرلاب تأ مث « اساسأ اذه اي مكحاف ( ةرم نيعبسو نينثا

 () اوهلتوأ رتغتوأ رظنتوأ سملت نأ نم اهتراهطف ءوضولاب اهرهطت امك فيظنتلا
 ىلص لوقو (' ( ةلوره هتيتأ ىشمي ىناتأ نم ر) : لوقي ىلاعت هللا نإف رذعتو
 تدر اذإ هتلاضب مكدحأ حرفي امك مكدحأ ةبوتب حرفيل هللا نإ ) : ملسو هيلع هللا
 : ىلاعت هللا لاق كيلإ فوي فوأو ةيدوبعلا فئاظو نسحأو لمعاف 7 («( هيلع

 (©9 ( رانلا ىف ءاولرداغ لكل )) ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ( 1 ىدهعب اوفوأو رف

 مُكِيَلَع لوُسرلا َنوُكَيو ساّنلا ىَلَع َءاَدَهُش اوُنوُكَتِل را : ىلاعت هللا لاقو
 , 0 6 ًاديهش

 عدت الو ىلوت الو لمت الو ًامزالم ًاداهج دهاجو ًامئاد ًامايق اذه اي مقف

 وأ « هيزب عنقي موق ىزب ايازن نم لك سيل نيلاطب مهيماسا نيلاطبلا نإف ؛ لاغتشإلا

 مهتلمعمو مهتزعو مهتنايد مهتعن اولعج موقلا امنإ « هتعنب وأ « هسبلب وأ ٠ هتقروب

 مهبرل مهتلماعمو مهتدهاجم مهتعاضبو مهركذ مهزنكو مهتعانق مهانغو مهتعاط

 ةرامعلاب الإ نيعناق مه سيلو . مهركش مهركفو « مهحالف مهحلاصو مهملعب مهحبرو

 لكوتلاو مهدمتعم ربصلاف ءاضعألاو ىنملاو رسلاو بلاقلاو بلقلاب لمع ةيناوجلا
 مهتصالخ ةصالخ صالخإلاو مهبلط اضرلاو مهلمأ ءاجرلاو مهنجس قوخلاو مهبأد

 ىف لابقإلاو « مهبدأ ميلستلاو « مهدارم ءافعلاو « مهبأد ءاخسلاو « مهدمتعم قدصلاو

 )١( نونلا تابثإب ©“ نوهلت ” طوطخملا ىف ٠ حضاو اذهو « اهفذح باوصلاو .

 )١( هجيرخت قبس .
 /*7١. و 9١5/5١ دمحأ [حيحص] (؟)

 . ةرقبلا ةروس )14٠ ةيآ (4)

 . هجيرخت قبس (5)

 . ةرقبلا ةروس )4١5 ةيأ 3

 يبضملا ةرعوجلا

 اضب هللا ةعاط

 د مهارتف ىلاعت

 ىلع اوملع دق

 دويع نع ةبيع

 قاع نكف

 رت امك تانسحلا

 ذك ول : مهضعب

 خلا لهأب ىتوي
 أ مههاوفأ نوكت

 تقلا رانلا لخدي

 1 َنيرِكاَذلاَو رف
 لص هللا لوسر

 ىرلاو ةرفغملاب

 نأ ملعاو

 يف الامع نوكتف
 نال هلك مالكلا

 | ىف ةلداجملاو

 مالك نإو الأ ))
 نم نع ىهن وأ

 ةوطخملا ىف (1)
 رثلا [نسح] (1)
 . قبس (؟)



 ميو سس ةكشملا ةرشففلا 3

 هللا بحب اوركس موق مهتدمع رخآلا مويلل لمعلاب لاغتشإلاو « مهتعاضب هللا ةعاط

 مهالوم ةدابعل نيلتبتم نيركاش نيركاذ نيعلوم نيكاب ىراكس اشهد مهارتف ىلاعت
 هلغش نمل ىبوط ر) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقي دلخلا ىلع اوملع دق
 . () ( سانلا بويع نع هبيع

 ىعري مالكلاو دسألا نم مظعأ ناسللا نإف عبسلا نم رذحاو القاع نكف

 لاقو « لمعلا ءانب مدهت ةبيغلا : مهضعب لاق بطحلا رانلا ىعرت امك تانسحلا
 : ليقو ٠ ) ىتانسحب سانلا ىلوأ امهنأل ىدلاو تبتغأل اباتغم تنك ول : مهضعب
 لب : ليقو « مهرودص ىلع نايلدم : ليقو « ةدقعم مهتنسلأ ةبيغلا لهأب ىتوي

 نم رخآ )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « فيجلا نم نتنأ مههاوفأ نوكت
 : لوقي ىلاعت هنإف هلل أركذ مالكلا ناكم لعجاو مامنلا وهو الأ ( تاتقلا رانلا لخدي

 لاقو . 4 ًاميِظَع ًارجأو ٌةَرِفغَم مُهَل ُهّللا َدَعَأ تاَرِكاَذلاَو ًاريثك هَّللا نيرِكاَذلاَو رآا

 هتركذ ةعاطلاب ىنركذ نم ىلاعت هللا لاق )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . (( ةمحرلاو ةرفغملاب

 هردق ىلع كلذ لك جالعف ةيودأ نادبألل امك ةيودأ اهل بونذلا نأ ملعاو

 ناف برلا نع دبعلا دعبتو بلقلا تيمت مالكلا ةرثك نإف ماودلا ىف ًالامع نوكتف
 حيبستلا وأ ركذلا وا ىلاعت هللاركذ ىف مالكلا نوكي نا الا ئشال هلك مالكلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق داهتجإلاو نالعإلاب ةءارقلا ىف ةلداجملاو

 فورعمب رمأ وأ « ىلاعت هللا ركذ نوكي نأ الإ هل ال هيلع هلك دبعلا مالك نإو الأ ))

 مارحلا نم نآرقلا كلاسم ظفحاف (') ( سانلا نيب حالصإ وأ ٠ ركنم نع ىهن وأ

 )١( باوصلا وه تملاو ؛ 6“ ىتانسحلا ”” طوطخملا ىف .

 ثيدح ؛ (15( ب « ذهزلا : ىف ىذمرتلا [نسحإ] )س0 )511١( .

 قبس (؟) .



 93 إ ب سس + ةئيضفلا ةرهوجلا

 : ىنعي ( ركذلا كلاسم اوبيط ) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإف ضحملا

 الو « مارح () هيف ىف لخدي الو « مارح هلك كلذىف نوكي ال مفلاو ناسللاو هافلا نأ
 ىلاعت هللا نإف « ةنمؤم الو نمؤم ضرع ىف مارح مالك الو « مارح رمخ برش

 اًينلا ىِف اوُعُن تانِمؤُملا تالِفاَغلا تانصحُملا َنوُمِرَي نيذلا نإ : لوقي

 ةميمنلاو ةبيغلاو وغللا نعو عاعمتسإلاو عامتجإلا نع نذألا (!نصف ( 6 ٍةِرِخَألاَو
 لاق ءافعلاو ءافشلا وه هللا باتك نإف زيزعلا هباتكو هللا ركذ نوكي نا الإ ةعيقولاو
 ناك نمو « هللا هافشال نارقلا هيفشيال نم )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةدابعلل امزالم « نارقلاب الماع نكف ( 7« هللا هانغا ال رقفلا ىعداو نآرقلا أرقي

 مه راَحسألابو َنوُعَجهَي ام ليللا نم ًاليِلق اوُناَك ر : لوقي ىلاعت هللا نإف « ةدايزلاو
 ىَفاَجَتَت زل : لوقي ىلاعت هللا نإف ؛ ًاعكار ًادجاس اذه اي نكف (7 © َنوُرِفغَتسَي
 ةبرق دجت ًالمع لمعاف (0) 6 ًاعَمَطَو ًافوَخ مهَبَر َنوُعدَي عجاضملا نع مهُبوُنُج
 . " © نالقّتلا اهُيَأ مكَل غرفنس أل : لوقي ىلاعت هللا نإف ؛ كبر ىلإ

 نإف ؛ ةمايقلا مويل ةمالسلا ىلع سرتحاو ديعولا اذهو رمألا اذه اي رظناف
 ىرت موي « عزفي بل ىذ لك هيف ربكألا عزفلاو « ميسج بطخلاو ميظع فقوملا

 لوه نم راصبألا نيصخاش ةارع ةافح ذيبنجلا مهنأك أربغ ًاثعش اوماق دق سانلا

 ضرعلاو مودقلا مويل دتعاو « كلاح نسحو « كلامعأىف دهتجاف «٠ عزفلا مويو علطلا

 )١( باوصلا وه تبثملاو « *“ هاف ” طوطخملا ىف .

 رونلا ةروس (51) ةيآ (؟) .
 . حضاو اذهو« هفذح باوصلاو « ةلعلا فرح تابثإب , ““ نوصف ” طوطخملا ىف (*)

 و

) 
 8 تايراذلا ةروس (١م-١1ط/) ةيأ ( (

 . ةدجسلا ةروس )4١6 ةيآ )١(

 . نمحرلا ةروس )١( ةيآ ()

 : الو سانلا نم

 ىصاونلاب هذخأ

 امسلو ؛ رمخلا

 همسي نمم ناك

 ل ناك دعاوملاب

 ش ىدرلا بلط

 اه هبلقو شحاف

 نيعأ قفانم

 ىفح هأنز

 )١( ةيآ )19-١

 )١( ةيآ )19(

 موطخملا ىف (؟)



 قت بس ةئيضملا ةرهوبلا

 ارطسم ئش لك دجتو ؛« نيواودلاو فحصلاو موقزلا جرخي موي ؛ مويقلا ىحلا ىلع

 هلوق وه امك كلامعا صرتو « نيميلاب هتذخا نإ كل ائينه اذه اي كباتك دجتف ٠ كيلع

 ىنَأ تدَنَظ ىنإ هيباتِك اوأرقا ُمْواَه َلوُقيَف ِهنيمَيب هُباَتِك ىتوأ نَم اّمأَف زل : ىلاعت
 ىف وهف هلامشب هباتك ىتوأ نم امأو () 4 ةيبضار ةشيع ىف وُهَف هيباسح قالُم
 ةميظع لاوهأو مالآلاو باذعلاو ميحجلاو مومسلاو لاوحألا قيضو لوهألا ةدش

 نم سيلف (7 4 ًادحأ كبَر مِلظَي الو اًرضاَح اوُلمعاَم اوُدَجَوَو آل ًادج ديدش رماو
 اوهبتناف فيجرو فوخو ةلفغ كلد امنإ « فوستلاو ةلاطبلا ىف هرمعو هراهن عيض

 « لادجلاو باسحلا مويل ضعبلا مكظقوي نا لبق داقرلاو مونلا ةلفغ نم هللا مكمحر

 ام ىفخ ىفخاو نومتكت متنك ام نامتك ةرهشم مكراطسأو ةرطسم مكلامعأ نودجتف

 رتتسي ناكو « اذكو اذك لمع نالف خيبوتلاو حيرصلاب مكيلعىدون دق نورتتست متنك

 ىف ركفي ملو « ىصاعملاو ( كلاهملا محتقا نالف « هللا نم رتتسي الو سانلا نم

 برشيو « مئاظعلاو تاقبوملاو رئابكلاو مراحملا بكترم ناك نالف ىصاونلاب هذخأ

 ٠ بعللاو فدلا ىلإو ٠ بصنلاو ءانغلا ىلإ نحيو « رمزلاو برطلا عمسيو « رمخلا

 أزهيو ظعاوملا عامس نع مصي ناك « عرشلا ىف روكنملاو ىدرلا عمسي نمم ناك

 ىف كرحتيو ءابهصلا حادقأ صمت اهتفشو « أرجتيو ىرتفي هناسل ناك دعاوملاب

 هناسلو هيديو سئاجنلا عقاومل هوندو شحاوفلا دايطصإل هرشني هرعش ىدرلا بلط

 وأ قراس صل ناك هتاديص ىلإ فرحيو ليميو فطعي هفرطو سجاه هبلقو شحاف

 بلقلا نإف بلقلل اهيلجي ماهسو تاقرس هل فرطلا نإف ؛ فرطلا نع نيعأ قفانم

 هتيصعم هيذؤي ميمص ىلع ربصي نأو « سفنلا ةديكمب ةين ىون ىفخ هانز

 )١( ةيآ )1١9- )5١ةقاحلا ةروس .

 ) )1فهكلا ةروس (49) ةيآ .

 )"( باوصلا وه تبثملاو « *“ دكاهملا ” طوطخملا ىف .



 1 بيب س _ _ _ سس ٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 ٍريَخ نِم تلِمَع ام سفن لك ُدِجَت َّموَي زل : ىلاعت هلوق اذه اي كل بتكيف
 الإ ةَريبك الو ٌةريِغص ُرداَقُي ال ل : لوقي ىلاعت هللا نإف « ةياغلل دتعاف ('74 ًارضحُم
 ضرألا ىف ٍةرَذ لاقثم نم كبر نع ُبْرعَي ام 9 : لجو زع لوقيو 7 6 اهاصحأ
 ةالصلاب رماف (7 © نيبُم ِباَتِك ىف الإ َرّبكأ الو َكلَذ نم َرّفصأ الو ءامّملا ىِفالَو

 ةلصو ةمحرلاو نارفغلاو ةعاطلاو ربلاو ةقدصلاو موصلاو وزغلاو داهجلاو ةاكزلاو

 ةبيط ٍةرجّشك ٌةَبيَط ٌةَمِلَك لكَمَو رآل : لوقي ىلاعت هللا نإف ؛ بيطلا مالكلاو محرلا
 هللا برضَيَو اَهبر نذإب نيج لك اهّلكا ىتؤت ٠ ءامّسلا ىف اهْعرْفَو ”تباَت اًهْلصأ
 نِم تئتجا ةّنيبَخ ٍةرِجشك ةُنيِبَح ةَملك لشمو () َنوُرَكَدَتَي مُهلعَل سانلل َلاَثمألا

 . © راَرَق نم اهل ام ضرألا قوق

 لج لاق « لتبتلاب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن رمأ ىلاعت هللا نا ملعاو

 ىلإ قلخلا بذجاو  فورعملاب اذه اي رماف (7 64 ًاليِتبَت ِهيَلإ لتبتو رآل : لئاق نم
 نيعبس دباع ةدابع نم ريخو اهيف امو ايندلا نم ريخ هللا ىلإ دراش دارال هللا ةعاط

 هلوق فورعملاب نورمأي ال موق قح ىف لوقي ىلاعت هللا نإف اهمايقو اهمايص ةنس

 لاقو 20 4 نولعفي اوُناَك ام سنبل هوُلعَف ركنم نع نوقاَنتي ال اوُناَك رل : ىلاعت
 نع اوهنتوأ فورعملاب اورمأت مل نإ ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 (( مكريغص محريالو مكريبك رقوي ال آملاظ اودع مكيلع هللا طلسي نا كشويل ركنملا

 )١( ةيآ )٠( نارمع لآ ةروس .
 )١( فهكلا ةروس (44) ةيآ .

 . سنوي ةروس )1١( ةيآ ()
 . ميهاربإ ةروس (74-55) ةيأ (4)

 . لمزملا ةروس (4) ةيآ ()
 . ةدئاملا ةروس (,9) ةيآ (5)

 نيضفلا ةرهوجلا

 ةورعملا لقام

 لأ نإف مهعوبرو

 ( َىغتلاو مثإلاو
 و ههناف « ملسملا

 لضفو هللا معنو

 ) هباقعو هباذعو

 ' ملسو هيلع هللا

 هءاجف « باذعلا

 : هءاجف « ربقلا

 وهو ٠ اقلح اقلح

 يأرو « هاورأو

 راصف « هتقدص
 ةعزلا دعتري امك

 ىتمأ نم الجر

 دمحم نأو « هللا

 عيمج ايف

 م(1١5١) ةيآ )١(

 طوطخملا ىف (1)
 م )١77( ةيآ (")

 طوطخملا ىف (:)

 هجيرخت قبس (5)



 يي سس لة شعلا ةسمففلا

 مهعرض نم ةكربلا ةلقو لتقلاو ملظلا مهيف رثك الا موق ىف فورعملا لقام

 نطَب اَمَو اًهنِم َرَهَظ ام َشِحاَوَفلا اوُبَرقَت الو رآل : لوقي ىلاعت هللا نإف مهعوبرو
 كاخأ تيأر نإو ٠ كهاجو كلامب دحأ ىلع ليطتست نا رذحاف (" © َىغَبلاَو مثإلاو
 هللا ةمحر هركذو ىلاعت هللا نم هفوخو هرذناو () هرذحو هظعو ههناف « ملسملا

 هنارفغو هتنجو هتمعنو هللا الإ هلإ ال ناو هللا ةمحرو ةعسو هللا لضفو هللا معنو

 ربطصاَو ٍةالّصلاب َكّلهأ رمأو رآل : هيبنل ىلاعت هللا لاق « هديعوو هباقعو هباذعو

 ىلص هللا لوسر لاقو 7 6 وقتل ٌةِبِقاَعلاو كقزرن نحن ًاقزر كلأسَ ال اَهيلَع
 ةكئالم (0 هتشوتحا دق ًالجر اذإف ىب ىرسا ةليل رانلا ىف تيأر )) : ملسو هيلع هللا

 باذع هيلع طسب دق ًالجر تيأرو « كلذ نم هذقنتساف ٠ نيدلاولا رب هءاجف « باذعلا

 سانلاو ىتمأ نم الجر تيأرو « هنع كلذ لازف « ىلاعت هللاب هنظ هءاجف « ربقلا

 هاقسف همايص هءاجف «؛ هودر ةقلح ىلإ ءاج املك ًاناشطع ثهلي وهو « اقلح ًاقلح

 هتءاجف « ههجوبو هديب اهرورشو رانلا ىقتي ىتما نم الجر تيأرو « هاورأو

 دعتري الجر تيأرو « رانلا نيبو هنيب اباجحو هسأر ىلع ًالظ تراصف « هتقدص

 تيأرو « هتدعر نكسف هللا نم هفوخ هءاجف فصاع حير موي ىف فعزلا دعتري امك

 الإ هلإ ال نا ةداهش هءاجف « ةكئالملا هتدر ةنجلا باوبا ىلإ ىتا دق ىتمأ نم الجر

 . © « هل ةنجلا باوبأ تحتفناف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ادمحم نأو « هللا

 ريذحتو فيوختو ريكذتو ظعاوم وه امنإ« اذه ىباتك ىلع فقي نم عيمج ايف

 )١( ةيآ ) 1١65١ماعنألا ةروس .

 . باوصلا وه تبثملاو ؛ 6“ هرظحو ”” طوطخملا ىف (؟)

 . هط ةروس )١57( ةيأ )5

 . حيحصلا وه تبثملاو « ©“ هاشوتحا ؟” طوطخملا ىف (:4)

 . هجيرخت قبس (6)



 91 ا ب --  -ةئيريضملا ةرهوجلا

 الو نونب الو لام كعفني ال نأ لبق عرستو « ىرتحتيو عرشتف بدأتي نمل بيغرتو

 ضرألا روكت نأ لبق همأ نم دلولاو هدلو نم دلاولا أربتي نأ لبق ٠ نونح دلو

 لبق « ةفلتملا لبق « ةحيصلا لبق ةرسحلا لبق ةفدارلاو ةعقاولا لبق « ةفجر فجرتو
 عفني ال موي لبق « روبقلا ىف نم ثعبي نأ لبق « روشنلاو ثعبلا لبق « ةقعاصلا

 رابكلا ةوضوض عمس لبق « رادلا ءوس هلو ةنعللا مهلو مهترذعم نيملاظلا

 لبق « فقوملا فقو لبق « ةفجرو أفوخ قلخلا بوذي نأ لبق « راغصلا ةوضوضك
 ولو "بهذ ضرألا ىلع اًدحا ىدفي ال نأ لبق « سانلا نم ءانثلاب روكشم عفني ال موي
 لام عفني ال موي لبق ؛ ىوهدلا ةيهادلا لبق «٠ ىربكلا ةعقاولا لبق « اددم هلثمب ءاج

 روبقلا ىف نم ثعبي نأ لبق روصلا ىف خفنلا لبق ىمظعلا ةيهادلا لبق «٠ نونب الو

 نأ لبق ٠« ضرألا ققشتت نأ لبق « ةريحلا لبق ةيهادلا لبق ٠, روشنلاو ةحيصلا لبق

 نازيملا بصني نأ لبق ؛ ضرفلاو ةنسلا لأست نأ لبق ضرألا ريغ ضرألا لدبت

 لصفلل نايدلا كلملا ىلجتي نأ لبق « ناويدلا جرخمو باسحلا ريرحت لبق ؛٠ ضرعلل

 زربت نأ لبق ٠ بجحلا قرخت نأ لبق ٠ بتكلا رياطتت نأ لبق « ماكحألاو ءاضقلاو

 قئالخلا رضحت نا لبق نالقثلا للمتي نا لبق « نوسنلا خراصتت نأ لبق « نارينلا
 لبق «٠ رذلاىلع بساحي نا لبق « دحاولا كلملا نم ةشقانملا لبق « دحاو ديعص ىق

 لبق « سمشلا ريوكت نم ضرألا رتحت نا لبق ٠ ريمطقلاو ليتفلا نع لأسي نا

 قئالخلا موقت نا لبق راصبألا صخشتو سانلا ىلع سانلا بكري نا لبق ؛٠ شطبلا

 بلقو تايحو تافأو تابكسنم تاربعو تاكله ناوسنلاو تايكاب نادبألا ةارع ةافح

 رثانتت بكاوكلاو « رثانتت موجنلاو « علقتو عطقنت لابجو ٠ فجرت ضرأو فجرت

 عيطتسي دحا الو ناسللا سرخو ناتفشلا تضرق دقو « نافسخيو نافسكي ناكلفلاو

 مههاوفأ ىلع ّمِتخَن ٌموّيلا رف : ىلاعت هللا لاق ٠ اسمه الإ عمست الف نمحرلا باوج

 ترظن امب دهشت نيعلاو , 7 4 نوُبيمكي اوناك اَمب مُهُلْجرَأ ذهشتو مهيدي انملَكَتو
 )١( سي ةروس (55) ةيآ .

 انيضحلا ةرهوجلا

 مب دهشت نذألاو

 و ناسللاب ةقطان

 سلب لب « ناسلب

 ةداعس ايف

 !١ قئالخلا اومده

 و اي نولوقتيو
 ام اوُدَجَوَو
 جلا ةاشلا رمأي

 بر : لوقيف

 ىدلو ايف

 أ ةمدخو « هللا

 حلاو رارسإلاو

 و نينثا ةليللاو

 ١ اقداص رين

 : ًاعترم ىلاعت

 هو تقر اذإ

 )) : ملسو هيلع

 مب الو ضرألاو

 ا هذه تقبس )١(

 وطخملا ىف (1)

 لا [فيعض] (5)
 ؟هه) ةيآ (4)
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 ءاضعألاو , تغطو تغبو تشمو تعس امب قطنت مادقألاو تعمس امب دهشت نذألاو

 هافشلاو ءاضعألا تقطنو دس دق هافلاو ء رشبلاو رعشلاو مالكلاو ناسللاب ةقطان

 . تايآلاو ةمكحلا ناسلب لب « ناسلب

 ده « هيلع ةدهاش ال هل ةنيعمو هيلع ال هل دهشت هؤاضعا تناك نم ةداعس ايف

 هيف امم َنيقفشُم نيمرجُملا ىَرَتَف زل ٠ لاتكلا عضوو هالومىلإ قئالخلا اومده
 اهاّصحأ الإ ةريبك الو ةريِفغص ٌرداَغُي ال باتكلا اذه لام انتليو اَي نولوقيو

 دوعلا كح ىلعدوعلا بساحي () © ًادحأ كْيَر ُمِلظَي الو ًارضاح اوُلِمَع ام اوُدَجَوَو

 « عمسي خارص هلو 7 روفصعلا ىتأي ءانرقلا نم اهقح ذخأت نأ ءامجلا ةاشلا رمأي

 . ةعفنم ريغ نم ىنامر مل انالف كدبع لس بر : لوقيف

 ةمدخو هللا ةمزالمو « هللا بلط ىف كيلعف « اذه ىف لوطي حرشلا ىدلو ايف

 نالعإلا ىف هللا ةلماعمو ء« رسلا نسحو نسحلا بدألاو هللا لهأ ةمدخو « هللا

 مويلا ىف هدابع بولق ىلع علطي ىلاعت هللا نإف « راهجإلاو ءافخإلاو رارسإلاو

 ايهاز ايقن ًانسح ًارهطم ًارهاط هعالطا ناكم لعجاف « ةرم نيعبسو نينثا ةليللاو

 هللا رسب ًانكسم ااكسان اقسان اقمأو ًاقنأو اقثاو اققحم اصلخم ًاصلاخ ًاقداص ًأرين

 رارسألا نإف ؛ العو الج ىذلا برلا برق سودق ضايح ضاير ىف اعترم ىلاعت

 هللا ىلص هللا لوسر لوقل هللا رونب نيزتو لهاب عمتجتف « تقدو تفصو تقر اذإ

 هللا لاقو 29 ( ىلاعت هللا رونب مكيف رظني هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا )) : ملسو هيلع

 تاوَمّسلا هّيسرك عيمو َءاَش اَمب الإ هِملع نِم ئشب َنوُطيِحُي الو ل : ىلاعت
 . 0 © ميظعلا ىِلعلا َوُهَو اَمُهْظفح ُهدْوَي الو ضرألاو

 . ةيآلا هذه تقبس )١(

 . حضاو وهو ٠ باوصلا وه تبثملاو « ةلمهملا نيعلا فذحب « “ روفصلا ” طوطخملا ىف )١(

 . 4:/44 ءايلوألا ةيلحو « )5١77( ثيدح )١5( «١ ب « نآرقلا ريسفت:ىف ىذمرتلا [فيعض] (؟)

 . ةرقبلا ةروس (705) ةيآ (5)



 يي بسس ٠ ةئيشفلا ةرشفملا

 نيفتقم نيعيطم نيعبتم اونوك مكيلع هللاب اذه ىباتك ىلع فقو نم عيمج ايف

 عبتا نم نإف ملسو هيلع هللا ىلص راتخملا ىبنلا ةنس عابتاو « راونألاو رايخألا راثآ

 هل فشكو حبريو هتقفص تحبرو « حبرو هتراجت تنابو « حلفاو حلصأو حجن هرما

 ٠ بابلا وه ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإف « عابتإلا رس ةكربب ءاطغلا ءاطغ نع

 وهو ىدهلا وهو « ريشبلا ريذنلا وهو « ةدعاقلا وهو « ةكربلا وهو « باوجلا وهو

 عِطُْب نَم أ : ىلاعت هللا لاق هعبتا نم ةعنمو ةبرق وهو « عابتإلا وهو « رونلا
 عاطأو ىعوو عمسو أرقو رظن نم دعسي ىلاعت هللاو ') 4 هللا عاطأ دقف لوسّرلا

3-3 -- 

 . نيمأ .. نيمأ .. نيمآ .. عبتاو

 «لمصف)

 فرش اذاو هيدل ريخ لكب ىلاعت هللا لبقا هيلع بجي ام قوقح دبعلا ىدأ اذإ
 ماركالاو لالجلا ىذ نايدلا كلملا ىدي نيب مالظلاو ليللا ىف مادقألا فصو مادملا

 ىف وهو « تابيغملا نع هل فشكو « راكذتلاو راكذلاو ركذلاب راقولا للح ىف دقر

 ةيافكلا فيسب دلقو « ةيانعلا علخ هيلع علخ « هيالولا حئاول هيلع تحالو « رادلا هذه

 ىلإ ىلجلا ركذلا ماقم ىلإ ماقملا اذه نم لقتني مث « ةيادهلا هالومو هديس نم قزرو

 بلقلل كلذ (7 دنع عمست الف « هردقلا تحت بلقلا نوكس ىفولا نوكسلا ىلإ ىفخلا
 نع جئاتن تجتن ةعيرشلاب ةقدم تناك اذإ لامعألا نأل « ايشمالو ةكرحال اسمه لا

 مامتهإلاو مايقلاو مايصلاو ةالصلا كلاسملا هذه كولس لوأ نوكيف « تباث لصا

 رادلا هذه نع جورخلاو« راذتعإلاو رذعلاو ربصلاو رحلاو ركشلاو ركفلاو ركذلاو

 . ءاسنلا ةروس 1م١) ةيآ )1(

 . قايسلا لجأل ؛ ققحملا نم اهفذحو « «“ الإ ” ةملك عضوملا اذه ىف (1)

 ةئيضفلا ةرهوجلا

 ةينلا صالخإو

 و ركذلاو ةمدخلا

 ةئاطللا ماقم ىلإ

 اجرأ تلتما اذإ

 اةبقارملا اهتآرمو
 م ىهو « ةسارفلا

 أَي )' ةنملا موي

 ع ىف عرسي ناو

7 8 0 

 بحيو

 طوطخملا ىف )١(

 طوطخملا ىف (1)

 محلا هذه تقبس (؟)
 فس (77) ةيآ (5)



 ةسبببابيب سب ا رايتس سخي 7 3 هج لل لئهب د

 11# سة ملا ةرسوجلا

 تماود اذإف « دلولاو لهألاو لاملاو سفنلا ىلع رايخألا راقياو ةينلا صالخإو

 لقتنيف « دهجلاو دكلاو لمعلا ةبحملاو ةولخلا ماقم تمزلو « ةولخلاو ركذلاو ةمدخلا

 ىتح رسلا ىلإ بلقلا نم لقتني مث « رارسألاو نطاوبلا نطاب ىلإ فئاطللا ماقم ىلإ
 بولقلا لمع نم ةرذلا : مهضعب لاق امك دوعيف هؤاضعأ ةلمجو هءاجرأ تّألتما اذإ

 تقدص اذإف ؛ نوكسلا ىلإ مث « تاعلاطلا نم لقتني مث اهيفامو ايندلا نم ريخ
 هواد بهدل اضيرم وأ هؤام () عبنل رجحلا ()7 سمل لجرلا دوعيف ةبحملا ءاضعأ

 عبن رجحلا هل برض ًايعار ىأر هنأ : " مهدأ نب ميهاربإ " نع ىكح امك « هؤاودو
 ' ىلبشلا ' كلذكو ( دهشلا نم ىلحأو جلثلا نم دربأ ضيبأ ءام برشف هنم ءاملا

 نأ ىهتشا : لجر هل لاقف اوؤربف مهريغو ىنمزو ىضرم ةعامج سمل هنا
 . هنيع نم طقستف هريغب ًالغتشم كاري نا كالوم نم ىحتستا : هل لاقف « كبحصأ

 وهو « سنألا هتولخو ركفلا هلوقو ركذلا هماعط لعج ديرملا ناك اذإو

 ىفقتلا اهريزوو ملحلا اهنميدنو ملعلا اهتضاير سفنلا دوعتف داعم مويل لوغشم

 اهبادآو « فوخلا اهرحسو ةولخلا اهناتسبو « ةمكحلا اهجارسو « ةبقارملا اهتآرمو

 تيدون اذإ اهل ىبوطف « اهليبس ىلإ ةرظان اهلجر ةيوطتب ةلغتشم ىهو « ةسارفلا
 ىغصي نمل اهلك ةرابعلاو ةراشإلا هذه (© © ٌةنِئَمطُملا سْفْنلا اهَنْيأَي رآل ةنملا موي
 هل هللا رفغي نا ىسع لعف « ةلخ عفريو « هلجأ تقول ردابي وأ هلمع ىف عرسي ناو

 نيباوثلا ْبحُي هللا ّنِإ أل : ىلاعت هللا لاق امك نينسحملا موقلا قيرط ىف جردنيف

 هلوقل تالزلا هل رفغي حلصملا نا : رابخألا ىف ركذ دقو , 4 نيرهطتملا ُبحُيَو

 )١( بففيحصت وهو ؛ ميملا ميدقتب « “ سلم ” طوطخملا ىف .

 ) )1باوصلا وه فلألا فذحو « «“ عبنلا ”” طوطخملا ىف .

 )'( ةياكحلا هذه تقبس .

 . رجفلا ةروس 7 ةيأ )5



 1# ااا سس ةكيضملا ةرضفجلا

 نحنو « ملعم نم ملع لكل دبالو ١ 4 تانسسَح مهتاتيس ُهّللا ُلدبُي كيلوأ رآ : ىلاعت
 بستكم ملع مث « انبر قيرط ريغ فرعن سيلو انيلع هللا ءافأ ام ضيف نم رظتنن
 ئشال وهف بحلا هنيغي ال لقاع لكف بويغلا مالع لبق نم بوهوم ملعو بتكلا نم

 قيقحتلا لهأ ماقمو قيرطلا ىلع اوكلس نيذلا نيباوألا نأش الإ هب اندصق امف

 : مهضعب لاق امك ,« بساكلا بلطلا عرفي ال ابقارم ناك نم نأ اذه اي ملعاو

 الخم تنك موسحنلا ىعرل وا ىليل تلاطتت-سإإل تغرفتول

 الغش بحلا نع هلوط نعو ىليللا رصق نع نيق قشاعلا نإ
 القتي نم كاذب ىردب فيك ال ما ىلي لاطاىردأ لس

 حالو « ماهتفإلا رئارس ىف ماهلإلا ةبتر ىلع مالكلا سورع ىلجت اذإ اذه اي
 كلذك كلذو « فراعملا سومش تفاط هيلوألا ةداعسلا ةيدبألا ةيانعلا حئال بيغلا نم

 2« رهاوظلا ىركس مهنمف « ميهبلا ليللا ىف رينملا ردبلا ىلجتتو ٠ سبقلا ةودج دجت

 نيدجهتم نيمئاق اوتاب ليللا مهيلع نج اذإف « رئارسلاو رئامضلاو نطاوبلا ىوحص

 اوحبصاف « ةدهاجملا ىف ءاديبلا اوعطق نيرفغسم اولامف , رحسلا حير مهيلع تبه

 « نيمئانلا ةبيخ اي رجهلا ىدانم ىدان رجألاب رجفلا تقو اوعجر املف نيلصاو
 ةلماك ةجردو ةبرق كلذب () اودجتل ءادتهإلاو ءادتقإلاو ليمجلا ريخلا لعفب مكيلعف

 ىلع ًألألتي نرق ىف قيقحتلاو قيفوتلا كل نورقيو « ةلماش ةناكمو ةيماس ةعفرو
 نيقيدصلاو ءايلوألاو ءايبنألا ةرمز ىف نوكتو « راونألا رهوجلاو ؤلؤللا كتحفص

 ةلظ ىف ةمايقلا موي هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا نم نوكت وأ « نيحلاصلاو ءادهشلاو

 ماما : مهو )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهركذ نيذلا « هلظ الإ لظ ال موي

 هللا ركذ لجرو « دجاسملاب قلعتم بلقو « ىلاعت هللا ةدابع ىف أشن باشو « لداع

 )١( ناقرفلا ةروس 170 ) ةيأ .

 )١( حضاو اذهو « اهفذح باوصلاو « عفرلا ةمالع تابثإب « ** نودجتل ”” طوطخملا ىف .
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 هذ ووو

 9١ بج ب كل ا ةئيضملا ةرموملا

 : لاقف اهسفن ىلإ لامجو نسح تاذ ةأرما هتعد لجرو « هانيع تضافف ًايلاخ ىلاعت
 اقرتفاو كلذ ىلع اعمتجا هللا ىف اباحت نالجرو ٠ نيملاعلا بر هللا فاخأ ىنإ

 . (( هيلع

 سفن حبذاو كبطخ نم ىنعدو « كمزح طساو دشو . كمزع اذه اي درجف

 نع جرخيو هزرط نع علخني مل نم ىبيبح ايف « كمايق نيكسو كفوخ ةيدمب كسفن

 ةياغ مكل تحصنو ىدهج مكل تغلاب دقو وه كلذ دنعدجيف « وه الب وه ىتأيو هسفن

 لعل لمعاف « نييلع ىلعأ ىف ةجرد متيقتراو متدشرو متحلفا متعبتا اذإف « ىحصن
 ةيناحور مهحاورأ تداع نيذلا حابرألاو حاجنلاو حالفلا حالصلا لهأ نم نوكت نا

 بحلاو تومي ال ىذلا ىحلا دهاشتو توكلملاىف لوجت ةلاوج ةفيفخ ةينارون ةفيطل

 رمألا نع نوكي ام بئارغ بئاجع رظنت ىهو . توق ءايشألا عيمج ىف اهل
 ةيوبنلا رابخألاو ةيهلإلا قئاقحلاو ةيدمحملا عئارشلا اذه اي تظفح اذإف نونكملا

 هيف مه رحب نم تبرشو « هيف مه ام كل ناك ةيدمحملا ةنسلاو ةيضرملا مولعلاو

 نوققحم مهف هرعق ىف اوقرغو نوركاش مهف هلالز نم اوبرش نوحبسيو نوموعي

 مهقزر نورئاس هيلع مه امو مهبولق ةقرو مهئافوو مهقدص مهالوم ملع ًاملع
 حّلفأ دق ر : ميركلا هيبن ناسل ىلع زيزعلا هباتك ىف لزنأو « مهثاغأو مهناعأو
 هذهف () 6 َنوُدلاَخ اَهيِف مُه ..... نوُعيئاَخ مهِتالص ىِف مُه نيذلا َنوُنِمْؤُملا

 مهالوم اضر نودصقيو « مهاده قيرط نوعبتي نيذلا نيملسملا رئاسل ىتحيصن

 . مهابرو مهتاهمأ نوطب ىف مهلفكو مهأشنأو مهقزرو مهروصو مهقلخ ىذلا

 ةداعسلا لهأ لمعب ةداعسلا لهأف « مهاده مالسإلابو ءاشحألا تاملظ نم مهجرخأو

 ةقباسلا ةيانعلا اهتكرح هبر نيبو دبعلا نيب ةلماعملا راجشأ تكرحت املف . نولمعي

 ةعاط ىلع ةفكعنم بنذلا نع ةجراخ بلقلل ةعئاط ءاضعألا تماق ةيلوألا ةيلزألا

 . نونمؤملا ةروس (11-1) (1)



 ياله اب ةئيضملا ةرضوجلا

 « انيدلا بحو ءايربكلاو ءايرلاو بجعلاو ةعمسلا نم ةظفحتم ىوقتلا اهراعش هللا

 بايثلا سبلب وه ام ىخا ايو ىدلو اي فيرطلا فيظنلا رفغلا صيمق ىدلو اي سبلاف

 الو اياوزلاب الو ناقناخلاب ريقفلا سيل خيشلا دلو اي هللاو نكل . بابقلا نكسب الو

 فوصنخملا لعنلاب الو ءفوصلا سبلب الو قزرألاب الو ابقلا سبلب الو ةءابعلا سبلب

 كناميإ تمزتحاو , كمزع قدص بوث تسبلو « كبلق ىف كلمع تصلخا اذإ هنكل
 هرس مرضأف « كلذ رانو احبرو ةدئاف كل ناك كبلق ىف هلك كلمعراص « كقفرو
 افوخ ْئلم اذإ بلقلا نأل ؛ ةنشخ الو ىنغي بايثلا قيقر امف هاوج ىشحلا قرحاو
 عيمج دوعيف راونألا هيف تيوقو رانو هيف ةبحملا نارين تلعتشا هللا ةبحمو هللا نم
 ريخ بولقلا لمع ىف ةرذل : هيف ليق ىذلا بلقلا وهف « هبلق ىف لجرلا كلذ لاوحا
 : ليق امك « رازإ الو « قيقر بوث لمح قيطي عجري الو « اهيف امو ايندلا نم

 فعضأل صيمقلا لمح ىلع ىنإو اهلك ةبحملا اقثا تلمحت

 هيلع شر ناو « مالملا هنع لمح دقف « حاب وأ حاص ناو مايألف كتهت نإف
 رانإلا هبلق ءاملا دزي الو « مارطضإلا كلذ ديزي امف « تايناعبرألا ىلايللا ىف ءاملا

 هيف تلعتشاو « رانتساو بلقلا كلذ رانو . لغتشا ىلغش بلقلا ىف لصح اذإف ؛

 . رازإ وأ قيقر بوث لمح قيطي فيكف « راونألا

 انفصو ولف حامسلاو دوجلاو ءافولا لهأو « حالم ىدنع ءارقفلا لك ىدالوأ اي

 امو « مهتادهاجمو مهتحايسو مهتاماقمو مهتضايرو مهرسو مهلاغتشاو مهلغش مكل

 لكل مهيلع هللا ناوضر مهنكل « نامزلا غرفو تقولا 7 عاضل هيلع اوناك
 (" © موُلعَم ماَقَم ُهَّلَو الإ اًنِم اَمَو أل : ىلاعت هللا لاق « ماقم مهنم دحاو

 ىنسو ىلعأ هماقم نم مهنم ةصاخلا ةصاخ نم ةيصوصخلاو صاصتخإلا لهأو

 )١( باوصلا وه تبثملاو « “ لاضل ”” طوطخملا ىف .

 ةيآ (؟) ) 4١54تافاصلا ةروس .

 | ةرموجلا

 ش طرش تمزال

 :هيف ثعبي ةسمل

 /؛ ندلا نم وندلا

 لأ اولان قدصلاو

 اىلاو راطقألا الإ

 دالو ايف
 هبأ نا الا ديرأا

 اذاف « مهعرضت

 قدصاو « كنم

 33 ظفحي نمم الإ
 0 نعو تايهشلا

 أف « انهيت هل لج
 لك نم لاحتلاو

 5 عرضتلا نع
 يل

 لج مث « ئش دعب

 ' تعمس ناو

 أرملا لانت مادقألا
 ' عم الإ عيطت ال
 «) عاطا قداصلا
 ْ ءاملا مهل عاطاو

 هدكو .٠



 8آ إب بسس _ ب 2 ةئيضفلا ةرهوجلا

 امنإو «٠ فوصخملاو لعنلاو فوصلا سبلو دهزتلاو فشقتلا لهأ نم مهانركذ نمم

 مهبولق (') مهتايزأ اولعج قلخلا نم نوصتخملا ةيصوصخلا لهأو صاخلا صاخ

 : ليق امك مهو مهأربو مهروصو مهقلخ نمم مهفوخو « مهاوقت مهسبلو

 رادلا دعبت ال نأ ةداخع سلا نم

 ةيناد اعرصجحلاب لزانملا تيل

 ًارحس مهب ترم ذإ برقلا ةمسنو

 مهفرعي اميك مهليل اوبحاص مه
 اودغف ىرسلا تاساك دحجولا مهاقس

 مهمل ازع نم فويس نبدلقم

 اوههيتناف تب اليلق تدعق اومان

 اهب نولزؤني ضرا لك مهقتتشت

 راسكذت قوشلا ليلغ لبي لهو
 راج اهب اوهن ىذلاو كاذوانم

 راثآركسلل تدبو اوليامت

 رايغ ليللا ننك قيرصطلا عطق
 رامخ دجولا نأك ىراكس هنم

 راتسسأ ىهو اعورود نيعردم

 اوراس امدنع ىنوظقيا مهتيل اي

 راطمأ ضرألا عاقب ىف مهنأك

 « تاماركلا اوضفر نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر صاوخلا صاوخ نكل

 ههجو ىلإ رظنلا نسح ىلاعت هللا نم اوبلط لب ء اهنوضري ملو اهب اوبعي ملو

 ٍذكموَي ٌهوُجُو رف : ىلاعت هللا لاق امك موقلا دنع ًاماقم ىلعأ كلذ نأل ؛ ميركلا

 . ( 6 ”ةرِظان اًهبر ىَلِإ 00) ةريضان
 لشم لهو مهلامعأ نيمض ىه امك اهنع اوجرخ ىتلا تاماركلا امأو

 وأ ةعاس ىف ضرألا ةجل عطقو ةوطخلاو ءاملا ىلع ىشملاو ءاوهلا ىف ناريطلا

 باودلاو رحبلاو ربلا ريخستو « ءاوهلا نم بهذلا ىمرو . ةعاس نود

 ملو ملعي ملو هوصحي مل امم كلذ ريغو دوسألا مهل صبصبت مث « ناويحلاو ماوهلاو

 لالزلا ءاملا هل عبنيف هلجرب ضرألا برضي ناك مهدحأ نإ ىتح دعي

 )١( ققحملا نم تبثملاو « ““ مهايزأ ” طوطخملا ىف .

 )١( ةيآ ) )77-7١ةمايقلا ةروس .



 لا بس _ _ ل - -  ةئيضملا ةرهوجلا

 ام ثيحف « هدي تحت ضرألا نئازخ حيتافم نوكت نأو « نائمظ لك هنم '') ىوريف

 دصق نإ هرضحي ديري ام هلف لزن امنيأو ء دارأ نإ زنك هلف « هديب برض ام برض

 هنم عبني رجحلا برضيو « صربألاو مذجألا حيسكلاو ميقسلاو ليلعلا هتلفتب ئربيو
 دهشلا نم ىلحأو نبللا نم ضيبأو جلثلا نم دربأ ءام نآمظلا هنم برشيف ءاملا

 . كلذ ىلع انرصتقا نكل ؛ ةفصوو هحرش لوطي امم كلذ هريغو

 ؛( ةماركلاو ميعنلا نم اهلهأل هللا دعأ امو ةبحملا ةفص ىف لصف )'
 ( نيمآ ... هنع هللا ىضر لاق مثل

 رئاخد كلذب هلف ٠ نمؤملا هيخأ بلق ربجو لئاسملا لبقو « لئاسلا باجأ نم

 ةئيطو شرفو رمحألا بهذلا نم روصق هلو قربتساو ةرهاب ةسيفن للحو ةرخدم

 رمحألا توقايلا نم ةرسأو ربنعلاو ؤلؤللا نم اتويبو رضخألا سدنسلا نم
 نبللاو رمخلا نم راهنأو ةموقرم للحو ةموظنم رهاوجو رهزت رون نم حيباصمو

 « ناسح نادلوو روحو ميقملا ميعنلاو ىناوألا فيرشو ىنادتلا فوطقو لسعلاو

 ناد نيتنجلا ىنجو ناسح ىرقبعو ةضفلاو بهذلا نم متاوخو نامألا عيقوتو

 ةرسأو روتسو شرفو رورسو ميعنو روشنم كسمو ابارتأ ًابرعو راكبأو راذعو

 ريبعلا ىربنعو « ناجرملا راجشأو « ؤلؤللا ءابصحو رهوجلاو ردلاب ةعصرم

 ميعنو « بانطألاو برقلا ىلإ رابحألا ىلإ بحملا نم بونجلا حير ميسنو قياعلا

 بوكرو « ماركإلاو لالجلا ىذ هجو ىلإ رظنلاو « نايدلا راوجو ميدم رظنو « ميقم

 نم اهابعو بطرلا ؤلؤللا اهفراعمو « دجربزلا اهتمزأ ليخ ةرونملا ةعونملا ليخلا

 بارت ةحيفص ةحفص ىلع ىشمت « ربنعو ريبعو رفذأ كسم اهبناوجو توقايلا

 )١( باوصلا وه تبثملاو « ©“ ىريف ”” طوطخملا ىف .



 يآ بيبي سس ةئيضفلا ةرهوجلا

 اهناولأب ةزرطم اهئازإب قفدنيو « اهفاطقأ لالظ لظ ىف اهلظو اهطالب « ةنجلا

 قوف اهضعب ةعوضوم (') ةخمصم ةجوسنم اهلحو « ةنونكم اهبارت اهفالتخاو
 ليلجلا اهل لاق امنإ .« ةطايخ اهل سيلو جاجوعا اهب الو « جسان اهجسن ال ضعب

 الو مه الو اهيف سؤب ال برطو ليامتو لمث اهبارش نم برش نم تناكف « ىنوك

 فنع الو فظش الو ء« ططش الو رطس الو « متقأ الو متق الو « بصن الو بعت

 رهس الو مون الو « دج الو دهج الو رذح الو لمع الو « لع الو دت الو دك الو

 بصنلاو بعتلا لاوزو رهاظو نطاب حارشناو رطاخ بيطو ةحارتساو ةحار الإ

 ماودو « ةمعن دولخو « رشبلاو قلخلا قلخ نم هجو ىلإ رظنلاو « عتمتلاو بصولاو

 لثمل نونفو ريخو عاونأو « ميدم رظنو ميمع ريخو ميقم ميعنو للحو نامأو

 . نولماعلا لمعيلف اذه
 روحلا نم جاوزألا هلو ء روصقلا هلف ارفاسمو اموادم مايألا ىف ثبل نمل اذه

 قرشملا نيقفاخلا نيب ام هنم ءاضأل اهدنز نهنم ةدحاو تدبأ ول ىتلا نيعلا

 ةبعل اهل لاقي ةيراج ةنجلا ىف )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق برغملاو

 نارطس اهرحن ىلع بوتكم « اهقير نم رحبلا ءام بذعل رحبلا ىف تقصب ول

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ('7 ( ىبر ةعاطب لمعيلف ىلثم دارأ نم : رون نم
 ؤلؤل نهنأك مداخ فلأ ىلع فوطي « رخف الو هللا ىلع مدآ دلو مركأ انأ ) : ملسو

 . 7 ( نونكم

 )١( روهشملا وهو ةمجعملا داضلاب تبثملاو « “ ةخمظم ” طوطخملا ىف .

 )١( عوضوم ثيدح اذه .

 . ١/ *١ ةوبنلا لئالد (؟)



 وق ب ب )سس ةئيشملا ةرموجلا

 (لمصعصقإ#ا

 نولتجي « ركذلاو ىناثشملا نولتي لامعألا عماوه ىف لتبلا () نوبهارلاف

 تناك نم « ديعسلا رشبلا مهنزحي ال فيكف «٠ رجحلا مهيلإ نحي مهف ٠ ركفلاب ىناعملا

 ريضنلا لامجلا عئادب نسح لامجو ربنعلا ىساركو رهوجلا بتارمو رذلا ربانم هل

 : راثيإلا رامث نم ىنجو ٠ اهقحسم ىف نافرعلا قئادح عرزي نأ منتغا نم دتشا امف

 قيتع بارشو قيبع ناحير جور حود جرد دافص رمق تقو ءاعدلا تلجتساو

 لب رامزم الو رتو الو راصعلا الو رامخإلا رامخأ رامخ ىه ام رامخو ند تقوو

 ساط تاساط ىه ام ةند وند برق لب ؛« ةنر فيطل فطل ةعم رسياو « ةنع نينح

 نآرقلا هتايأ نم تزرب ؛ لمق بيط ركسم بارش لالحلا رمخ ىه امنا سافطلا

 هترتعو هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص راتدخملا ىبنلا راثآ حئاور حئاول نمو

 الو راح هللاو ىه ام راهزألاو نيرهطملا هباحصأ ةيقب ىلعو رايخألا نيبيطلا

 . رامخ

 ضاييبلا الإ ضايبلا دعب امف ء رارقلا راد نايد ةرمخ ىه امنإ رادلا هذه

 نإف ضرتفملا لقعلا لقع نم ضرفلا ةردابمو رارقتسإلا بلق ضايبو ضايبلا

 اهبرش نم ةرمخ ىه امنإ « مادملاب الو مالكلاب هللاو ىه ام ميقتسي أدب اذإ ضرفلا

 ةرهزلا ةرمخ برش نم « رارجلا وفص الو « مركلا ةنبا الو بنعلا ةنبا برشي ال

 لقعأ ام « ةرضنو اميعن ثروت ةرق ىهف ةبحملا ةرمخ برش نمو « ةرمج ىهف

 بابحألا بارش نع ىهنلا ىلوأ عيمج اورظنو اوقرو اوقاذ ول مهتداعس نع سانلا

 راتخملا هيلع ثدح بارش مهديس رس ىلجتب نوحرفيو مهدهش نوليامتي اهلوح

 نيرخا بارشو ٠ بادآ برقو فوخ بابحألا بارشف « رابجلا هنع ىهن بارشو

 )١( باوصلا وه تبثملاو « «* نيباهرلاف ”” طوطخملا ىف .
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 يغفل ةرموجلا

 ناطيشلا سجر

 هح اذكه

 بهذلا روصقو

 الث ىف هميسن

 زرطم ةعصرم

 ةنلاو , بكستو

  ببسلا ببسو

 مالكلاو هاجلاو

 الاو ىلوألا ىف

 م نمل ةداعسلاو

 ةاوذ ترشن اذإف

 مط لوطب ًالآلتت
 اعيدب عم نسحلا

 هأ ايف

 وكسملا ءاملاو

 مالو بصنالو

 ءورسو بوكر

 م ىلع رطخالو

 طوطخملا ىف )١(
 طموطخملا ىف (")
 (م4) ةيآ (0)



 مس

 ا لا ا

 99 يي -- ةئيضملا ةرهوجبلا

 . لابوو لاكنو باذعو ناطيشلا سجر

 رشوكلا ءام ىف رهوجلا بكارمو بنعلاو ليخلاو بجنلا مهل لصح اذكه

 اذه « ريثألا نارفعزلا شيشح عم ربنعلاو ريبعلا حوفيو « رمحألا بهذلا روصقو

 ررسو بصقلا نم تيبو رردلا ىلالع اهاقلتي بكر بكارملا كلت ىف هميسن

 درطتت ميعنلا راهنأو رضخألا درمزلاب ةحشوم رمحألا توقايلاب ةزرطم ةعصرم

 « ةمسنلا أربو ةبحلا قلفو قزرلا طسبو قلخلا قلخ نم ىلإ رظنلاو « بكستو

 لاملاب ةقدصلاو مدآ ىنبل ناسحإلا نأ باتكلا ىف درو ام لضفأف ببسلا ببسو

 لزانملا هب ظفحتي بصنلاو أمظلا لازو مهنع رضلا فشكو نسحلا مالكلاو هاجلاو

 اهرخأ دنع ىلإ اهلوأ 7 ىشجو ايندلا تيوط دقف ٠ بترلاو ىرخألاو ىلوألا ىف

 2 ةرطعم ةكسمم ةربتعم ةخمضم ىوطنت اناوط ىلع ةوط ىطوط نمل ةداعسلاو

 آحاين ًاحئاف ايكذ اهرشن روهظو رطع اهحير اهنود ردبلا فشكي اهبئاوذ ترشن اذإف
 لامج عم لالجلا كلذب نوذذلتي نونمؤملاو هبحاص هب برشي ليوط لوطب ألألتت

 . برقلا برقلا ابارتأ ابرعأ اراكبأ تاعدبم تاعيدب عم نسحلا

 ددهملا لظلا باوكألا باوكألا بابقلا بابقلا بانجلا بانجلا ىباحصأ ايف

 بعت الو ذوفن الب ءاقبلاو زعلاو دلخلاو ميعنلاو « بونألاو بعكلاو بوكسملا ءاملاو

 مث مالعلا () ةرايزو مالسو مادمو « ماعطلا ءالب الو درالو مهالو مغالو بصنالو

 تعمس ننذا الو تار نيعال ام اهيفو ء ةرسأو شرفو حورفو رورسو بوكر

 اوُناَقَو زل نطوتسمو نومأم نيمأ رقتسم ىف نسح ناكمو ءرشب بلق ىلع رطخالو
 . 7 6 ”روكش روُفَعَل ابر َنِإ نزحلا اَنَع بهذأ ىذلا ِهَّلل ُدمحلا

 )١( ةانثملا ءاتلاب <“ اتجو ” طوطخملا ىف .
 هللا ءاش نإ باوصلا وه تبثملاو « ؟“ ةركايز ” طوطخملا ىف (؟) .

 ) )5رطاف ةروس (*4) ةيآ .



 7# حسب ب - ةئيضملا ةرسوجلا

 سئفنألا ىهتشت ام اهيفو لسعلاو نبللاو رمخلاو ليبسلسلاو قيحرلا راهنأ اهيف

 كل حاف اهتبراق نا اهنم ةجرد ضعب ضعب ىل فصولا لوطي ام اهيفو نيعألا ذلتو
 نم بلقلا اهايحا اهانعمو ةايحلا ميسن نم فطلا بوص عمست كل تدشن ناو اهاذش

 كل ترهظأ نا اهحشرب ىذغتتو « اهحيرب شعتنتف « اهايمأو برشو لكأ ريغ

 بحارم انأ : اهيلع بوتكم اهتعلط ةجهب وأ ء اهمصعم دنز وأ اهدهاش اههجو

 انأ نايسنلا ال دهعلل ةيفوملا انأ « نالخلا الو ىبابحأ ىدالوأ ال ىذلا انأ نمحرلا

 ىنقدص ناتتمإلاو دولخلا مئاد اهيلع ىل عقوو نامألا ةقرو ىالوم ىل بتك ىذلا

 ةباشلا ةفيرظلا ةحيلملا ةفيطللا انأ نانجلا ىنامسو ىقلخ مخفو ىرخفو ىقح دباو

 . مرهأ الو بيشأ ال ىتلا « ةيرمقلا ةلفطلا

 مهاطعأ امو انطابو ًارهاظ موقلا زارتحا ىلع لمتشي لصف
 قيفوتلا هللابو قئاقدلاو قئاقحلا نم ىلاعت هللا

 نيدلاو ةلملا ناجرب ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيش لافأ ))
 هب انع هللا ىضر ىقوسدلا ميهاربإ ىديس

 قطانلا ملكتملاف لاق لاقم ناسل نع لاحلا ناسلب قطنيو مالسب ودبي مالس

 ربخت رطسألا نكت مل ولف « باوجلا درب هنع مجرتي هب قطانلا امنإو باتكلا

 نع ثدحي ام دجي الو « ادبا امسر ضايبلا نم أرقي ربخملا ناك امل ملكتت فرحألاو
 « ناسنإلا ةبقر ةاردلاو دادمإلا لحم دادملاو ناسللا نع ةرابع مالقألا نكل ساطرقلا

 نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ريخلا لهاف ةاودلاف ققدو ققحو قدص اذإ ناسنإلاف

 نوينذملا امكو تانسحلا تائيس ىلع اوشتفو « تاوفهلاو تاظحللا تارطخلا اوعر

 تمهل -

 ا
| 

2 

| 
 ١

 0 ةرهوجلا

 ك وعدلاب سفنألا

 هالخإ وأ صلخأ

 رصاخما صالخإلا
 اوعجرو , قلخلا

 ذ فشكلا رون نم

 ا ثعبلا دراو درو

 فرحأ نع جرخو

 ةوأ لمج وأ لوق

 ا وأ ماهفإ وأ ماهبا

 ووطو ىط ىرط

 هنم لك لاوحألاو

 | دهاشملا دهاجملا

 ةدهاشم وأ هركف

 هقف راونألا سبقب

 نيبرقملا تائيس

 دايناسفنلا تايلاعلا

 ناب مهتحرف دنع
 ١ ام هأ : نولوقيف

 مف هوأتو هانعأ امف

 ؛ ءاوهلا ىف راطف

 ١ ماعو ماطو ماهو

 ة هبر دمحب حبسو

 و هيلع هلاح ةبلغل



 89 ب بببٍبب؟سستست ا مط -----ةئيضفلا ةرهوجلا

 صخلملا صيلخت وأ صيلخت تاماركلاو لالعالا ىلإ تافتلاو تاوعدلاب سفنألا

 صالخإ نم صيلخت وأ صيلخت ىلع جاتحي صالخإلا صالخإ وأ صلخأ

 هب دهش قدصب ال قحلا قدصي قدصلا قدص اوقدصو ؛ صلخأ صلخمل صالخإلا

 دعاوقب ءانب نونبيو اهنودشيو « اهنورسي تالاعفإلا تالماعم ىلإ اوعجرو « قلخلا

 اذإف « سفنلاو ةكرحلاو شطبلاو سحلا تكسيو « صمقلا نطاب ىف فشكلا رون نم

 ءالا ةكرح وأ ىنعمو ٠ ناسللاب قطنلاو ثحبلا قساب كرح هناف ثعبلا دراو درو

 وأ رظن وأ ًالملمت ةكرحب وأ المج كزهي وأ ىلتت كدهش نم المت فرحأ نع جرخو

 وأ ءالج ركسو اوحص وأ ًاركف وأ مهو وأ لجس وأ ركذ وأ لصف وأ لمج وأ لوق

 ىتلا ليواقألا مالك رس ليخت وأ ناسحإ وا ارش وأ ًاريخ وأ مالعا وأ ماهفإ وأ ماهبا
 لاعفألاو لاوقألاو لامعألاف ء ىون ىون ىفف مهنع ايندلا امأو ىوطو ىط ىرط

 رباخملا ركاذلا ركاشلا لماعلا ناك اذإف ٠ ىوطنا دق كلذ نع مهنم لك لاوحألاو

 روضح ىف هركذ ماقم ىف ناك اذإ ىلتت هيلع ةدافإلا فنص ىذلا دهاشملا دهاجملا

 نكس امو راكذألاب ًايدانم ىدان برقلاب سح اذإ هرس نطاب ةدهاشم وا هركف
 راربألا تانسح : اولاقف ء انيبت قيرطلا لهأ اونيب , كلذ دصقف راونألا سبقب

 تايرهوجلا تابساحم لحم امنإ تائيس مهل سيل مهنأ عم « نيبرقملا تائيس

 بلقلا رم ببللاو نهدلا ىرهوج ضعبب اهرضح اهقدص دنعف « تايناسفنلا تايلاعلا
 . تادهاشملا نايع روهظو تابيغملا نع مهل فشكلا تاطابهناب مهتحرف دنع

 قشو هافك امف خرصو « هافكت امف هيفكب مهنم لك قفصو « هالحأ ام هأ : نولوقيف

 زفقو « ءاملا ىلع ىشمف .؛ ماهو رجحلا هسأرب برضو « هافش امف هوأتو هانعأ امف

 « ىوشلا رحو ىوجلا ران أفطناف رخو ىرثلا ىف سمغناف سمغو « ءاوهلا ىف راطف

 فوخلا رقب ىتح ربصلا عاطتسا امو « متك امو فطللا رحب ىف ماعو ماطو ماهو

 هلاح هل اوملس لب تادراولا ىلع هتوبث ةلقل ؛ قيرطلا لهأ هوصقنف هبر دمحب حبسو

 . تمصلا لهأ تائيس هتانسح اولعجو هيلع هلاح ةبلغل



 ال اإل ةئيشملا ةرهوجلا

 نع اوجرخ مهنأو « لفاغتلل مهوبسن مهبأد اذه نم ناك اذإ تابثلا لهأ : ىنعي

 لجرلا كلذ ةئيس نوكتف « ةدحاو ةرم هلعف ناك اذإف مدقلا نم مهل ةخسارلا مهتاذ

 نم هيف وه امب وه لغشو « هيلع تقبطنا لاعفألاو لاوقألاو لاوحألا نأل ؛ تبثملا

 نإو ًانسح رمألا عمجو « هتيادب ىلإ هتياهن نم عجر اذإف « قولخم ىلإ تفتلي نأ
 تائيس راربألا تانسح : هيف ليق ىذلا وهف ؛ كلذ نم ئش ىلا ىعوج رسب درفنا

 فيكف ةقيقدلا هذه ىلع مهسفنأل مهتبساحمو مهصارتحاو مهبأد اذه ناك اذإف نيبرقملا

 . ةيدرلا لاعفألاب ىضريو رهاوظب لاعفأل ') لامتشي نم لاح
 مهثيداحأو ٠ سانلا ىف ةعيقولاو ةميمنلاو ةبيغلاو بذكلاو ربكلا نم هللاب ذوعنف

 هللا دنع دحأ بتكي فيكف ةماعلا ماقم وهو « حلصلا ماقم اذه نإف ؛ مهضارعأو

 وأ ايكز وأ ًابولطم وأ ًابلاط وأ ًابوبح وأ ًابيبح وأ يلو وأ ًاقيدص وأ ًاقداص ىلاعت

 امإإلا ىهانملاو ءاقبلا اياقب نم ائيش سمتلي وهو ًايقيقح وأ ايقح وأ انيد وأ اضيرم

 نا ققحتي اذه ىباتك ىلع فقاو لكف « اهتديقعو اهتدعاق ىوقو اهساسا ىلع ثح

 نسحو ناسللا قدصو ؛تمصلاو تاضايرلا ىف ةينيدلا ثعاوبلا مازتلا قرطلا لوأ

 لعفو « نانجلاو ناسللا ناميألا فكو درتلاو عضاوتلاو ةحوصنلا ةبوتلاو ناميإلا

 ء ريبكلاو ريغصلا ىلع ةقفشلاو ريسعلا ليهستو رضلا فشكو « رشلا عفدو ريخلا

 . افرص ريخلاو تاقولخملا عيمج ىلعو
 ىف ىذأ عامس وأ دعجوأ دقح وأ ىغب وأ ءوس وأ ثرا مالك نم هللاب ذوعنو

 ريقفلا ةدعاسمو « رسكلا ريخو ريخلا ركذو « ربلا لعفو « ريخلا عامس الإ نيملسملا

 لهأ قالخأ نم كلذ نإف « ةبيصمب ملسمل تمشي الو هتبيغب ادحأ ركذي ال ناو ٠
 الو شغ الو لغ الو ةمومذملا رطاوخلا وحمو زواجتلاو وفعلاو دوجلاو مركلا

 الإ تاقولخملا نم ئشل الو ىثنأ الو ركذ ملسم ىذأ الو ررض الو دقح الو نعط

 )١( لامتشي ” طوطخملاب اذك “© .

 زيضفلا ةرهوجلا

 اوقدصف « قحب

 الو ضرألا ىف
 ه كيلع بجي ام

 | باتكلا ةوالت

 جرف هب قاضو

 مكناولأ ىلإ الو

 لا ناسللا نكلالا

 دب مالكلا اوموقي

 و« مهعوضخو

 ملعتي نأ عطتسي
 هلا ىف داهتجإلاو

 ةعانقلاو عوجلاو

 | عيمج ايف

 لهأ هريسفت نع
 " ىنعم امو ءابلا

 ءرأ زتهتو ليمتو

 اورسفملاو « ءابلا

 مضعب نع مهلقنو

 اي هنإف « نيققحملا

 ةءامهريغ الو

 روس (58] ةيآ )١(
 م هجيرخت قبس (1)



 ميال صصص ة ملا ةرفوفلا

 ةباذ نم امو رأ : ىلاعت هللا لاقو « ًانوه ضرألاىلع نوشمي هلوق اوقدصف ٠ قحب
 ملعتو لمعاف ةنس كلذكو () 6 مُكلاَمأ مَمأ الإ هيحاّنجب ٌريِطَي رِياَّط الو ضرألا ىف

 ةفرعم مث كلذ قيقحتو ضرفلا ءادا عيمج ىف ضورفلا ضورف نم كيلع بجي ام
 « قاط الو ردق ام ناك ناو دافتساو دهتجا نمل اذهو « زيزعلا باتكلا ةوالت

 مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلإ عجرف هب قاضو

 عم بلقلا ناسل موق اذإف (7 ( مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو مكناولأ ىلإ الو
 ىتح اوفقو ىتمف ةيمجعألا نسلألاو نكلالا عيطتسي ال هبلقب رهاظلا ناسللا نكلالا

 مهتينو مهتقدصو مهتلماعمو مهرارسأو مهرئامض نكل « مهرمأ لطب مالكلا اوموقي

 مل نمل ىنعت مهتجهل قدصو مهفوقوو مهثيدح نسحو مهداقتعإو ٠ مهعوضخو

 ميظعلا هللا ىوقتب مكيلعف ةلأسملا مكيلع برقاو « هناسل موقي وأ ملعتي نأ عطتسي

 عوشخلاو عرضتلاو راحسألاب رافغتسإلاو ءاكبلاو ليللا مايقو ةعاطلا ىف داهتجإلاو

 . راقتفإلاو راقتحإلاو راذتعإلاو ةعانقلاو عوجلاو

 زجعي نآرقلا نم أدحاو افرح وأ اوملعا نيبلاطلا نيبحملاو نيبئاتلا عيمج ايف

 نع اوزجعل " ب ' ىنعم ىف مهعمجأب قلخلا تعمتجا ولو نيلقثلا لهأ هريسفت نع

 ٠ نيفراعلا بولق عطقتت هللاب ءامسلاو ضرألا ىف اهليمكت امو " ب " ىنعم امو ءابلا

 ةظفل ىنعم اوققحتي نأ نيبحملا تالا ريحتتو دعترتو نيلصاولا ءاجرأ زتهتو ليمتو

 ريسفتلاو ليوأتلاو بسكلاو بتكلا نم موقرلا مولع نوبستكملاو نورسفملاو « ءابلا

 نيعباتلا لاجرلاو قيرطلا ناسل لهأ ليوأت امأو ٠ مهتعن اضعب مهضعب نع مهلقنو

 ريسفتلا ىف الو ليوأتلا ىف ال تاسيفن رارسأ نونكم رس مهل حتفي هنإف « نيققحملا

 ىلوملا ليلجلا ةزعو ىناثملا تيلت اذإ ىناعملا زومر دنع مهتيأر ولف ء امهريغ الو

 )١( ماعنألا ةروس (454) ةيآ .

 . هجيرخت قبس (؟)



 يوب بسسس ةئيصملا ةرشفجلا

 تالازنتسإلاو « دمتسي ددملاو « اهلينو اهرورب ىف امايأ نوثكمي فلأ نإ دقل ميظعلا

 ىَلِإ كبَر ىَحوُأَو ل : ماهلإلا ىفو طوبه ىلعو « هلالج الج برلا نم طبهت
 انرضحي دقو « اهانعم امو « دمحلا دنع هآ ... اهواحو دجلا مالغ 7 6 لحّنلا

 اهلادو دمحلا ميم ةمجرتم هنع زجعي حوتفلا نم ريثك دقلو حتف هنأل رمي مث انمهلتو

 « كمادقأ مدق تحت كسفن سفن تحرطو كلوق حبش تحبذو ىوعدلا سفن : تلق اذإف

 بحرلاب لزنأو ظفح كبر قلخ عيمج نم ًابنذ رثكأو رقحأو لذأ كسفن تلعجو
 لالجلاو ةمظعلا هلو « ءايربكلا هئادر ليلج ربكتم ميظع ىلو هنأل كيلإ () عساشلا

 ءادر دحأ سبل اذإف ًاريبك اولع نودحاجلاو نوملاظلا لوقي امع ىلاعتو هناحبس

 ردق تحت لذلاو ةيدوبعلا قح دبعلا ىدأ اذإو « هلفأو هطقسأو هللا هلذأ هئايربك

 اهتميق ىهامو بارت نم ةضبقل دبعلا نإ لاقو بارتلا ىلع ةيذخ رفغو ةيبوبرلا
 هرس ىف هنم فاخو هبر ميظعلا هللا نا ملعو هبنذ ةرثكب فرتعاو هبر هلل عضخو

 ةضوعبك الإ ىتدابعو هدنع ىتالص امو ال ما لبقأ ىرتأ لوقيف ىلص اذإف « هرهجو

 لماعو لم لماع نم مكدحأل الو لق ئش دحأل امف لاو دبعلا رمغي همركو هملح لب

 فرع الو معطتسا الو معط الو ىأر الو « قافأ الو مل ال مش ال بوجحم موكزم

 ةراظب نم قشنتسا الو نيفراعلا لاجم ىف لاج الو تاكاردإلا كردأ الو « ةاجانملا

 هأوق اذإ بحملاو ىناعملاك ىناعملا نإف ؛ ئش نع ربعي نسح الو ملع الو « حورلا

 مل دهاشي ملو ىري ملو قذي مل نم لكو هل ليق امب وأ عمس امب ملكت هبيبح

 رعق ىف موعي وأ هل رخآ ال لحاس نع مجرتيو « هل رارقالا رحب فصي نسحي

 فرح ققحتي وأ ؛٠ فوصوملا رسلا ىناعم كردي وأ نونلا ىلإ لصي وأ « موختلا

 ضعب ىف ليق امك نيراجلا هقحلي ىتم ءاطع هدبع ىطعأ اذإ هتردق امأ نونلا

 هتببحأ اذإف هبحأ ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي ىدبع لازي ال )) : ةلزنملا بتكلا

 )١( لحنلا ةروس 454) ةيآ .

 )١( عسيشلا ”” طوطخملا ىف “ ٠ ققحملا نم تبثملاو .

 يضفلا ةرفوجلا

 لا هعمس تنك

 ب ىتلا هلجرو

 الا ةمعن ريضحي

 ىلاعت هللا معنو

 ورصحي 7 نل

 .نكل « نيكاسم

 ف ام دحأ هقحلي

 لو انل هلأسنو

 زعوف « انلامعأب
 نمو هنم كلذف

 انل امف هنم لكلا

 نمو « ًانطابو

 للاو ء ءايلوألا

 . هادهو هقفوو

 رن اننإ

 هجيرخت قبس )١(

 م4) ةيآ (؟)
 طوطخملا ىف (؟)



 سوت] سس ةيضملا ةرشوجلا

 ء اهب شطبي ىتلا هديو ء« هب رصبي ىذلا هرصبو هب عمسي ىذلا هعمس تنك

 نمل غالب كلذ ضعب ىفو . !') هلامكب ثيدحلا « ... اهب ىشمي ىتلا هلجرو

 ()7 4 اهوصحُت ال ِهّللا ةّمعِن اوُدْعَت نإَو رآل : ىلاعت هللا ذاعمو « هللا ةمعن رضحي
 تاملكلا نوبتكي مالقألاو نيواودلاو قلخلاو باتكلا تناك ول ةريثك ىلاعت هللا معنو

 ديبع انناو دبعلا فعض ردق ىع كلذ امنإ هللا ةمعن نم اًئيش اورصحي () نل

 ىتم ادبع ىطعأ اذإ همرك نأل ؛ ةريثك انيدل هتاكربو انيلع هتاقدص نكل . نيكاسم

 همرك ليزج نم انالوأ ام ىلع دمحلا هلف انيلع هتمحرو هتنمو هلضف ام دحأ هقحلي

 انلماعي ال هتمعنو هدوجبو هفطلب انلماعي نأ نيملسملا عيمجلو مكلو انل هلأسنو

 اناده نإف هديب حورلاو هكولمم كولمملا ذإ هنم الإ ئش انل ام هتزعوف « انلامعأب

 ارهاظ انيلع همرك ليزج ىفو « هناسحا ىف عمطن اننأ الإ ئش انل امف هنم لكلا

 نم نوكي الو ىلاعت هللا نيع نم طقس دقف ئش هل نا معز نمو « انطابو

 ىلاعت هللا هافطصا نمل الإ لصحت ام لعل ليلق ةيدوبعلا نإ ... هللاو « ءايلوألا

 . هادهو هقفوو

 . نيمآ ... ميرك داوج هنإ مكيدهيو انيدهي نأو همركو هتمحر اوجرن اننإ

 )١( هجيرخت قبس .

 ميهاريإ ةروس هي ةيآ ه9 .

 نأ ” طوطخملا ىف (؟) “ ٠ ققحملا نم بيوصتلاو .

 عبرا هم ل



 يوتا ل ةليضملا ةصوفلا

 « مارحلا هللا تيب ىلإ جاحلا ريمأل تابتاكملا ىف لصف

 رظانلاو انباكر لبا زئاحو انبكر ناعظا قئاسو انبكر ريمأ ىلع مالس : لاق

 انلبإ ىلع قوفشلاو انلفقب قوفرلاو انشيع ىلع علطملاو اناياطم ىلإ هتمحر نيعب

 ىلإ لفرت اياطملا (') ةقتاس ىرسلا تحت قونلاو انرعابأ ىرسم ىلع فوطعلاو
 نيلهاذ نيبغار نيبلاط مهسفنأو مهلاومأو مهدالوأ اوكرت دق ملاعملاو ةبلاط بانجلا

 ىراكس مهيلهأ الو مهلام الو مهدلو بح مهبلط كراشي ال نيصلخم نيبحم نيشهاد

 ةماعو ةصاخ نم أدفو ادفوو أرمز ًارمز مهارت « مهبراش رامخب المث مهبابحأ بحب

 نيقداص باطقاو نيكلاس ءارقفو نيققحم ءايلوأو نيحلاص ةداس نمو ءارقفو ءارمأو

 ؛ نالملا رقتسيو ىدهتو « لابجلا تبثت ملع نيتبثم نيبئات داتوأو نيناو ريغ لادبأو

 داتوألا داجنألاو باطقألاو باطقألا نم ىهنلا اولوأ مهب دتعت دارفأو رابك داحتاو

 ٠ نوطختي مهلك نيحرشنمو نيبيطو نيفئاخو نيكحاضو نيكابو نيدهازف نيعروتم

 قيلمتلا نيعأ تيمع ام هيف نوري اعضومو قيتعلا مهبر تيب نيبلاط نوشميو

 . هبابحأ هتقسأ ىذلا هبرش ردق ىلع هبارشب مهنم دحأ لكو قيقحتلا نيعل فشكو

 مهبرش موقو مهركف مهبارش موقو مهموص مهبارش موقو مهسبح مهبارش موقف

 مهبرش موقو مهدهش مهبرش موقو مهتداهش مهبرش موقو مهفشك مهبرش موقو مهبرق

 اوباغف اولهذ موقو « مهبولق ىلع ةقراخلا راونألا ىلجت مهبرش موقو مهتدهاشم

 مهقحل الو مهلما الو مهبصن الو مهبعبت اوسحي ملف ئش لك مهنع لمحو اولمحف

 هبلق ىف نم هبرشي ال بارش اذهف « مهرس نم باطخلا عقاوب نوذذلتي موقو مهططش

 الو ىناطيش ىوعد الو « ىناسفن ظحالو . ىعبط باقتلا الو سكع اياقب الو هركع

 )١( ةقياش ” طوطخملا ىف “ ٠ ققحملا نم تبثملاو .

 ةبيضفلا ةرهوجلا

 :الو فرت ربك

 ع هفوقوب ىظحي

 ,ع خلسنيف مارملا
 .ب قحلي نا لعلف

 بكألا مسوملا موي

 ل سانلاف « هقلاخ

 , اكربت اوكنتحيو

 ١١ ديسو « ءايبنألا

 ءاجورلا ءالحكلا

 اريبع وأ ءابيطلا

 دج حور اهتزعو

 لاخلا تراصو اهب

 اهيلإ ىعس رشبلا

 ٠ هادع امو اهكسم

 يبرقملا ةكئالملاو

 زاك ىذلا بيرقلا

 :هللا ىلص ىلعألا

 او نكامألا عضوم

 لا نم ملس اهرونب

 را لاجرلل اي

 ابيجع ايابخ متيأرل
١ 

 مطنش

 ” طوطخملا ىف )١(



 موب ل ةيفملا ةرشفبلا

 الو بابحألا دارا نم الإ ةرئاث سفن الو لمع دوجو الو فلص الو فرت ربك

 ةبعصلا ةطشلا ةلهسلا نكامألاو بارقلا بانطألاب هكسميو بابلا ىلع هفوقوب ىظحي

 هالوم رون ىوس هنطاب ىف رونتي ال نأو « هانعمتيو هانعمو هايأ نع خلسنيف مارملا

 عمجلا روضح ىف ملاعملاو بانطألاو ملعلا نيب هتولج دولخ ةرضحب قحلي نا لعلف

 دنع هلجأ هربكأو هناكم العأو هنأشل لجأو همظعأ ام موي هنإف ؛ ربكألا مسوملا موي

 « ًاكسن اودجيل تيبلاب نوفوطي موق لاوحأ هيف مهل لاجرلاو لاح مهل سانلاف « هقلاخ
 عضاوم عقاوم اوسمتليو « ارابخأو ةكربو راثآ اوفتقيو اراعشو اكربت اوكنتحيو

 ءاحنجلا ءاجعدلا ىأر نم نسحأ ام ةكربلا مهل لصحيل ءايبنألا ديسو « ءايبنألا

 ةدحوألا ءافرظلا ةحيلملا ءانسحلا ةرطعلا ةحبذملا ءاحجنلا ءاحمسلا ءاجورلا ءالحكلا

 بولقلا تباذأ كسم اهبئاوذ تدقعو « ارطع وأ ًارشن وأ اربنع وأ ًاريبع وأ ءابيطلا

 فاطف اهحير قشنو اهمادخ نم رمقلاو رمق اهتعلط مومهلا لك تلج حور اهتزعو
 وبأ مدآو اهعم نيبدأتم « نيلسوتم نيلهتبم اوفاطو « اوعس مهلك قلخلا تراصو اهب

 قيحسب هيدخ )7 غرمو اهرحن ىلع هدي عضوو اهترغ لبقو « اهيلإ ىعس رشبلا

 نيلسرملاو ممألاو ءايبنألا ديسو اهيلإ اوجحو اهوتأ ءايبنألا نم هادع امو اهكسم

 ىلعألا كلملا برق ىف دحوألا ىفطصملا راتخملا نيبتجملاو نيبرقملا ةكئالملاو

 ماقملا ىف رونلا طاسب ىلع ملكتملا « ىندأ وأ نييسوق باقك ناك ىذلا بيرقلا

 ىهف « اهراعشو اهملاعم لتقو « اهيلإ ىشمو اهجح ملسو هيلع هللا ىلص ىلعألا
 لحكت نم ىتلا ىه ءافصلا ةعقبو هضرأ ىف ىلاعت هللا ةريخ ىهو نكامألا عضوم
 . ىوهلا مكز نم صلخ اهبيط نم قشنت نمو ىمعلا نم ملس اهرونب

 ناينبلا ىنعم اهنع مكل فشكو « نايعلا نيعب اهتيأر ول ةوجل اهل نا لاجرلل اي

 اهل ايف اهناكم لخاد نم معطت وأ اهيتفاح ىف اراونأو الامجو اهيف ةبيجع ايابخ متيأرل

 )١( هلوأ ىف ةدحوملا ءابلاب « ““ غرب ” طوطخملا ىف ٠ باوصلا وه تبثملاو .



 يسب سس ةكيشملا ةشففلا

 لفرتو زتهتو « اهلالد كلسم كلاسم للحو اهليبقب ىلوملا حابأ لالح سورع نم

 اذ نمو اهيساك وه نمو اهيلع اهللحو اهيلجت ىف اهوأر ولف اهب نوقدحم سانلاو

 امنإ اهترظنو اهترضح باب ىف بدألا مث بدألاف اهمادخ مه نم اهلايذأ ليشي ىذلا

 مك نيكسم اي بيرق تقولا كلذ نم بابحألا نع ءاطغلا فشك ولف ابقلا رجحلا رظنت

 نسحلا لمعي امنإ اهتعلط دنع دابكأ تتفت مكو « اهتيؤر دنع تتام لاجر نم تيأر

 اهيف اذامو اهيف اذام سانلا فرع ول اهفرظ نم فرظلاو اهلئامش نم ةحالملاو اهنم

 ىلإ لماورلاو لحاورلا دش نم "9 ديعسلاف « اهرمأ نع مهل فشك وأ اهلج اذامو

 ةبعك ىلإو روتسلاو بانطألا ىلإ بئاكرلا قاسو لماهلا ثيغلاو ةمحرلا ةرجح

 اهب فوطت هتعلط ةجهبو ءانسلاو رحبلا زارطب ةزرطملا ةلحكملا ةجبدملا رونلا

 اجع دالحك هقاخل ىلاعت هللا ةمحرو هضرأ ىف ىلاعت هللا ةريخ ءامسلا كالمأ

 « ةفرشم ةفيرش ربنعلاو ريبعلاو رفذألا كسملاب ةخمضم ءاجرألا ةرطعم سورع

 رمتعاو رامجلا ىمرو مرحأو ربكو للهو رجحلا ملتساو رشبلا ديس اهب فاط

 لجبو ىدهأو رعشلا رصقو ىنمو تافرع لبجب فقوو ىعدو ىبلو ىعسو فاطو

 جحي الو 7 ( اوجحت ال نا لبق اوجح )) : ملسو هيلع هللا ىلص لاق اهرمأ مظعو
 رازوألا طحم هنإف بيطلا الإ لبقي ال ىلاعت هللا نإف ؛ لالح لام ىف الإ مكدحأ

 هللا ةمحر ىف كش دقف ةئيطخ وأ مثإ هيلع نأ نظو ناكملا كلذ ىف فقو نم لكو«

 هل رفغ تافرعب فقو نم لكو « ًاملظو ًالطاب سانلا لاومأ ذخأ نوكي نأ الإ
 لكل يناوخإ اي نكل ملسو هيلع هللا ىلص تازجعملا بحاص لاق اذكه , تالزلا

 بوغرملا مكل لصحيو بولطملا اولانت لاح لك ىلع اولمعاف ؛« بورشم دحأ

 لوقعلا لهذت مكل هنيبن نأ ىشخنو مويلا كلذ حرش ىف لوطي حرشلاو « بوهوملاو

 مهنم ادحأ نأ ىتح ملاعلا عابط هللاب ءاملعلا نكل لوقعملا لصيو « راصبألا شهدتو

 )١( باوصلا وه تبثملاو . «“ دعسلاامف ”” طوطخملا ىف .

 )١( ؟ ةيهانتملا للعلاو - 707 / ؟ ىنطقرادلا [عوضوم] / 7 .

 ةنيخفلا ةرموجلا

 طلا نع لوزي ال

 هرألا ىف ءاملعلا

 اهأ نم نوكي نم
 فرشملا مارحلا
 هأ ةمعنلاو ةنملاو

 وركذ « نيعمجأ

 ه اوفذحو ليزجلا

 نم اهلك ءايشألا
 ور روكش روبص

 ناو « ىلاعت هللا

 ى ريمأ ايف

 ةمحرلاو قفرلاف

 ١ فصنتو كمكح

 و « ءارقفلا رئاسل

 | نإف ًالمحم الو

 . معطأو

 ضوم اذهف

 هل هللا بتك ءاملا

 اب ةجرد لك ةئيس

 يال ناكم ىف هاقس

 او ةمقل معطا نمو

 ء.دآ نبا نم زعأ



 999 ببال ل ل ةئيضفلا ةرصوجلا

 نا كلذ لحأ نمف « هفلتي همهفي ال نم هعمسي ملع نم نكو « قيرطلا نع لوزيال
 وأ تباش مهف هل نم وأ لقاع لقع هل نمل الإ ملعلا نوعدوي ال ضرألا ىف ءاملعلا

 تيبلاو ىلاعت هللا اهسرح ةكم ىنعم انحرش ول الإو لوصولا لهأ نم نوكي نم

 ةمحرلا نم هيف امو هيلإ لزني امو « هلوح امو هيف امو مركملا فرشملا مارحلا

 مهيلع هللا ناوضر ىلاعت هللا رمأب ءاملعلا نكل « لوقعلا تعاضل ةمعنلاو ةنملاو

 رجألاو لضفلاو ةرمعلاو جحلاو ضرفملاو ننسلاو عئارشلا اوركذ ٠ نيعمجأ

 كرتا ديعس ايو اهيلإ دباع اي ديعس اي شع نكل ٠ لوقعلا لهذي ام اوفذحو ليزجلا
 جاحلا نأ هلامك قيفوتلاف « ديدسل كيأر ناو « ديعسل كنا هللات اهلجأ نم اهلك ءايشألا

 قلخ عيمج ىلع ةمرحو مازتلاو هل ةقفشو راثيإ هل ء« قوفش فوؤر روكش روبص

 . ربكتي الو بضغي الو بسي الو فلتي ال ناو « ىلاعت هللا

 « كرظن تحتو كمامذ تحت اهنإف « كتيعرب كتيصو انبكرو انجح ريمأ ايف

 ىف فيحت الو فنعت الو بست الو « ةفأرلاو فطعلاو ةقفشلا ةمحرلاو قفرلاف

 ءاطعلاو ءايوقألاب قفرلاو ءافعضلل لمحلا ىوقلا نم فيعضلا فصنتو كمكح

 ابرشم الو امعطم دجي ملو هتباد هب فدرتو هلمح لق نم لمحت نأو « ءارقفلا رئاسل
 رثآو ربجو هفلخ اهيف در نم لوأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإف ًالمحم الو
 . معطأو

 هيف اودجي مل بعص ناكم ىف ءام نم ةبرش ىقس نم ةقدصلا عضوم اذهف

 فلأ فلأ هنع ىحمو ةجرد فلأ فلأ هل عفرو ةنسح فلأ فلأ هل هللا بتك ءاملا

 نمو « ةرخآلا ماوعأ نم ماع ةئام سمخ ةريسم ىرخألا نيبو اهنيب ةجرد لك ةئيس
 . ةفعاضم ًافاعضأ تانسحلا نم ىلاعت هللا هاطعأ ءاملا هيف اودجيال ناكم ىف هاقس

 قلخ ام ىلاعت هللا نأل ؛ ةرمعو ةجحك هل تناك ةبرش ىقسو ةمقل معطا نمو

 هوخأ هآر نمو « ماعطلا اومعطأو اوقساو اورثآو اوقدصتف « مدآ نبا نم زعأ



 سوت سس ملا فلا

 ؛ اناميإ الو امالسإ الو ةوتف كلذ سيلف هكرتو ًاناشطع وأ ًاعئاج ًابهلتم نمؤملا

 فأرو هيلع عسو قيض ىف هآر اذإو « هدفرأ هاطعتسأ اذإ نمؤملا وخأ نمؤملا امنإو

 نوعطقنملا ءارقفلا نإف ىوآو رثآو معطأو ربجو مركتو فطعو نالو فضطلو

 هل هللا ناك فوطعلا بألاك ناكو ؛« هربجو فيضب ماق نمو « ىلاعت هللا فايضأ

 . ةروكشم ةفعضم ةروربم ةجح نيعبسك هتجح تناكو هربجو

 كتمحرو مهيف كلدع ذفنأو محرأو كتيعر ىف رجألا منتغإ انبكر ريمأ ايف

 هللا ىلص هللا لوسر لاقو ىلاعت هللا الإ هملعي ام ةليزجلا روجألا ىف اذكو « مهب
 قش نمو « هب قفراف مهب قفرو نيملسملا رومأ نم ىلو نم مهللا )) : ملسو هيلع

 قفريو قفشي نمل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اعدو (' ( هيلع ققشاف مهيلع

 هللا نإ ر ةقفشلاب نيملسملاو ءارقفلا عيمجل ةيصولا ىطعيو مركتيو فطعيو
 هدحو هلل دمحلاو () 4 ةّنجلا مُهَل ّنأب مهلاومأو مهَسْفنَأ نينمؤملا نم ىَرتشا
 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ( هنع هللا وضو لاقو ]ف

 لاقف لقعلا ىلاعت هللا قلخ ام لوأ نأ هيضري امل ىلاعت هللا كقفو اذه اي ملعا

 دعقا : لاق مث ء. تمصف تمصا : هل لاق مث « ربدأف ربدأ : هل لاق مث لبقأف لبقأ : هل

 كب « ىلع كنم زعأ تقلخ ام ىئايربكو ىتمظعو ىلالجو ىتزعو : لاقف دعقف

 ربدأ نم لذو « لبقأ نم زعف () باوثلا اذكو باقعلا كيلعو « ىطعأ كبو « ذخآ

 )١( ةميركلا ةيآلا هذه تقبس .
 . 58/1١ ةعونصملا ئلآللا [عوضوم] (؟)

 ئيضملا ةرهوجلا

 ' ىلاعت هللا نإف

 نم نإف «٠ رخآ

 بأ نمو « هبلق

 | لزنملا برقو

 انيعمو أرصانو

 ؛ ىذلا ئش ىأو

 أل لقعلا : ىنعي
 ,نكل دحاو لقع

 !و قوذلاو مشلا

 غامدلاو سأرلا

 أ ىلع اودمتعاف

 لعلا امأو

 ب ءرملا هديفتسي

 هللا ىلص ىبنلا

 ذإو دسجلا حلص

 .ىدتبملا ريقفلاو

 لا لقعبف ٠ لقعلا

 رونب رصبتسم

 لاو ءافطصإلا

 ج نيِذْناَو رف

 |هجيرخت قبس )١(

 مس (1) ةيآ )١(



 قنا كي 9 بسسس ٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 هلو « لوأ هلو « ةنس هلو ضرف لقعلا : ليقو ٠ فيكتي الو زيحتي ال ىلاعت هللا نإف

 رونب رصبأ مكح نمو « مكح ملح نمو « ملح ملع نمو « ملع لقع نم نإف « رخآ

 « ىولعلا ملعلا ىلإ ىقريف هلهج ىلع هتمكح تبلغ هبلق رونب رصبأ نمو « هبلق

 اظفاح كل هللا نوكيو «٠ ىلو كنا روشنم ىنعم هل ركشو ىنسلا لزنملا برقو
 « كيلع ئش ىأو ؛ كل ئش ىأ فرعت مث « انيبم ًاحتف كل حتفيو « ًانيعمو ًارصانو

 (0) 6 رجح ىِذَن ٌْمَسَق كلذ ىِف له رأل : ىلاعت هللا لاق هنيبو كنيب ىذلا ئش ىأو
 لقعلاو لامعألا لوبق ردق لقعلا لوبق ردق ىلعف « لقاعلاك لقعلا نأل لقعلا : ىنعي

 ةكرحلاو نسحلا لحم راصف غامدلاو سأرلا هنكسم نا هيف ليق امل نكل دحاو لقع

 هنكسم نأ نومعزي مهف ةمكحلا لهأ ثيدح امأو رصبلاو عمسلاو قوذلاو مشلا

 « هيعو لقو هلقع فخ هسأرب عجوو شيط هقحل اذإ لجرلا نوكل ؛ غامدلاو سأرلا

 . سأرلا ىف هنأ ىلع اودمتعاف

 لقعو « هتعنصب لك درفت نالقع لقعلا : مهضعب لاق دقف ءاملعلا امأو

 لوقل ؛ بلقلا ىف لقعلا نأ ءاملعلا لوق نم حيحصلاو « هبيدأتب ءرملا هديفنسي

 تلحص اذإ - ةعضب وأ - ةغضم دسجلا ىف نإ الإ ) : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ىدتقملا ربعملا ركف اذإف ('7 (( بلقلا ىهو الإ دسجلا دسف تدسف اذإو دسجلا حلص
 ةنك ىف ىلزنملا لصاولاو ئضتسملا بحملاو ىهتنملا فراعلاو ىدتبملا ريقفلاو

 نوكيف « ةرخآلا رمأ ربدي بلقلا لقعبو « ايندلا رمأ ربدي سأرلا لقعبف « لقعلا
 ةاجانم تملع رانبو ءادتغإلا لامج تاقفدب ائيضتسم ىدهلا رونب رصبتسم
 : ىلاعت هللا لاق « دعابت دقر نمو « دهاش دهاج نمف « ءانتجإلاو ءافطصإلا

 لعج () © َنينيسحُملا َعَمَل َهَّللا َنِإَو اَنلبُمم مهتيدهتل اَنيِف اوُدَهاج َنيِذَناَو )ا

 )١( توبكنعلا ةروس (459) ةيآ .



 99 يب ا ا ٠ ةئيضفلا ةرهوجلا

 لج لاقف « ةقلعتم اربع كلذ لعج رخآ ناكم ىفو ةيادهلل ًاببس بسكلل داهتجإلا
 وه نم : ليق دقو 7 4 بيِنُي نَم هيل ىوهيَو ْءاَشَي نَم ِهيَلِإ ىبَتجَي لل : العو
 : ليقو « اهلكأي ةبيط ةمقل لجأ نم ىلاعت هللا ىصعي ال ىذلا وه : لاق ؟ !') لقاعلا

 مل نم : لاق ؟ لقاعلا نم : ليقو « هنكسي نأ لبق هتيب رمع نم : ليقف ؟ لقاعلا نم
 نم لقاعلاو ؛ هداعم مويل دوزت نم : لاق ؟ لقاعلا نم : ليقو « اهيف امو ايندلا هرست

 لاوهأو تابقع همادقو لاؤسو ربقو بآمو باوث هلو ًاباقعو اباسح هيلع نأ ملع
 ةقعصو « روشنلا ةجضو «رربقلا ةقرحو ةطغضو تومو ثعبو نازيمو ؛« طارصو

 قوسو « ةدؤوملا مدصمو « هتمدصو فقوملا لوطو هتدشو ثعبلا لاوهأو خفنلا

 راروزاو قمألا صاخشاو « قلقلا ميلاو قرحلا رانو « قرعلاب مهماجتلاو قلخلا

 رياطتو باتكلا ةءارقو نيزاوملا بصنو نيواودلا ميدقتو ققحلا فيجرو قدحلا

 ىدي نيب ىلإ مهقوسو ضرعلاو لوطلا ىف ضرألا ديمو فيجرلا لوهو فحصلا

 نازيملا ةفخو « طارصلا ةقرو « بلقلا ةقدو فوخلاو فيجرلاو نايدلا كلملا

 ةركفلاو ةملكلا ىلعو « ةرطخلاو ةظحللا ىلعو « ةربلاو ةرذلا ىلع ةبساحملاو

 ىلإ ىشملاو شطبلا ىلع ةيصعم ىلإ ىعسلا ىلعو ةبطاخلاو ةرطخلا ىلعو ةئيدرلا

 مُهنم َكعبَت نَمَل ر) : نيلئاقلا قدصأ وهو ىلاعت هلوقل « تاقبوملا مثآملاو تامرحملا

 ناك دحأ سيلف فيوستلاو طيرفتلاب رتغم رتغيالف © َنيِعَمِجُأ مكنم َمْنَهَج ّندلمْأل
 ةدجس ىف فلاخ سيلبإف هيلعو انيبن ىلع هللا ىص مدآ نم مث سيلبإ نم برقأ
 هنعلو هرقحو « الصولا معط ةذل هعنمو « هيلع دكنو « هسلبأو هدعبأو درطف ةدحاو

 نم هاحمو « هتبتر نم هاحمو « هرمأ ولع دعب هردق حرطاو « هاده بوث هنع علخو

 ةفلاخملاو بجعلاو ىزخلاو ناودعلاو ىغبلاو ربكلا نم هللاب ذوعنف « ةكئالملا ناويد

 ةنس ربكو هردق ربك سيلبإ نإف « ءايربكلاو ةيلبلاو ةنتفلاو ىوعدلاو ةيصعملاو

 )١( ةيآ )١7( ىروشلا ةروس .

 )١( باوصلا وه تبثملاو « “* لقعلا وه ” طوطخملا ىف .

 انيضملا ةرهوجلا

 ذكو هدهع مداقتو

 ا و ةمدخلا ةرث

 )ناو « ىهابتيو

 متلا كولس ىنعم
 ملل لوقي « نونو

 اقفامو « نولأسي

 ام َمُهّللا لق را
 اشت نم ٌنِعَتَو

 راهنلا ىف َليْللا
 ناك اذإف

 دارفلل ةدباكملاو

 علامكب اهعضوم

 أو امارح هفوج

 دجاسمو فلكتلا

 ةلذو ٠ كيلامملا

 هتدعرو هفوخو

 للا ركل مُهبولُق
 « بجحلا حفس

 هغيو « ةيبوبرلل

 هأو ليلذ لذأ

 )١( ةيآ 51-/

 ه(1١1) ةيآ (؟)



 تق يبس ل ةئيضملا ةرصوجلا

 ءاطعلا ناو نينسلاب رمألا نأ معزف هتدابع ةدشو هتعاط ةرثكو هدهع مداقتو

 اهب ىهاضتي ةلزنم هل تناك مدقأ ناك نم نأو « نينألاو نينحلاو ةمدخلا ةرثكب

 مهف الو كلس الو بادآلا ملع ملع امو « هريغ ىلع ةبترم هل نوكي ناو ؛ ىهابتيو

 فاك نيب هرمأ ىلاعت هللا نا ملع الو ؛ باهولا كلملا ةردقل ميلستلا كولس ىنعم

 مهو لعفي امع لأسي ال , ةظحل نم لقأو ةظحل ىف نوكيف نك ئشلل لوقي « نونو

 باتعلا ةقيقح كردأالو باوجلا دري نسح الو باتكلا ىنعم ىف هقفامو « نولأسي
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 ءاتشت نّمِم كلُملا غزنتو ٌءاَشَت نم كلملا ىّتَُْت كلُملا َكِناَم َمُهَّللا لق را

 جوت 0 ريِدَق ئش لك ىلع نإ ريخلا َكِدَيِب ٌءاَشَن نَم ُلِذَتَو ٌءاَشَت نم ُِحَتو
 . "7 4 باَسح ريقب ْءاَقَت نَم قرتو ِليَللا ىف َراهَتلا جلوُتو ِراَهَنلا ىف ليلا

 ةدهاجملاو دجلاو دكلاب ديجملا نآرقلاو زيزعلا باتكلاب ًالماع دحأ ناك اذإف

 ىف اهعضو ىلع اهبادآو ةعورشملا عئارشلاو ةضورفملا ضئارفلل ةدباكملاو

 المي ال نأ هيلع ناك هللا اضر ىلص نم نأل « اههاجو اهتمرحو اهلامكب اهعضوم
 ةعمسلاو ءايرلا نم ًاملاس ًارهاط نوكي ناو ًامارح هيلع سبلي الأو امارح هفوج

 ديبعلا ةقرب دوجسلا عضو ىلع ةدجاس ةدماح ةيلاعم ىناثمو ةينبم دجاسمو فلكتلا

 هليمو ديري امل لاعفلا ديجملا ىلعألا ىلعلا برلا ةزعل ديبعلارقح ةلذو « كيلامملا

 عّشخت نأ اوُنمآ َنيِذَلل أَي ملأ ر : ىلاعت هللا لاق العو لج برلل هتدعرو هفوخو
 قرخي فجترملا فئاخلا عشاخلا بلقلاو () 6 قّحلا نِم َلَرَن اَمَو ِهَّللا ركل مُهبوُنَ
 ةلذلا تحت عضخيف « ةبجعلاو ليختلا اياقب قرخيو بلقلا بجح ىنعي , بجحلا حفس
 اهاري ىتح هسفن رغصيو « ةنكسملا تحت ىوطنيو « ةلقلا تحت اشغيو « ةيبوبرلل
 ال فئاخ وهو هلمع ىلع أمد فرذت هانيع « ةريقحرقحأ ةريغص رغصأو ليلذ لأ

 )١( نارمع لآ ةروس 55-477) ةيآ .

  6ةيآ ]١6( ديدحلا ةروس .



 بو سس ٠ ةكشقلا ةرقفجلا

 راقتفإلا ناسلب ًالسوتم لمعلا ىلإ رظنلاو ربكلا نم لصنتم رذتعم ًالمع هل نأ معزي
 لاصو ىدث همرحي الو « هعطقي الو هلذخي الو « هالوم هلجخي ال نا راذتعإلاو

 : المع الو ةكرح الو ةرذ هل نأ ىري الو « هنطوتسا بيرق نطوم الو ةعضر

 اهليخو اهركمو اهتافأو اهاولبو اهرشو اهلشفو اهاوعدو سفنلا نم هللاب ذوعن

 متاخب اهيلع متخاو ةعيرشلا ممق اهسبحاف اهاوجنو اهقلعتو اهسؤبو اهسأبو اهعدخو

 . عوجلا ماجلب اهقسو تاضايرلا عاونأب اهرمأو ةدهاجملا فيسب اهلتقاو « ةقيقحلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف ء عوضخلاو موصلا ةرثكب اهكنحو
 نم اوجنيو « ملسي تمصي نم )) : لاقو « ةفآ لك نم وجني (') ( اجن تمص نمر)
 طقس المع هل نأ ىأر نمو اهيفامو ةرخآلاو ايندلا نم اوجنيو « اهيهاودو سفنلا

 كاردإلاو ماهلإلا حيتافم ظعي ملو « رارسألا ةظحالم نم مرحو « هبر نيع نم

 ال هبنذب افرتعم ًالصتتنم ايعاد لغتشملا نوكي لب . رارسألا رس ىنعمو

 وهف « هللا ةعاط ىف هتكله نا معزي مل نم مهضعب لاقو « ابونذ الإ تانسحلاىري
 . اريثك اميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « كلاه

 (( ىلاعت هللا ىف ةوخألا قوقحو ةبحصلا بادآ يف لصف )'

 : ىلاعت لاقو (' 4 ىَوققتتلاَو رّبلا ىَنَع اوُنواَعَتَو ر : ىلاعت هللا لاق
 باحصأ فصو ىف ىلاعت هللا لاقوأ'7 © ةَمَحَرَملاب اوصاوتو ربصلاب اوصاوتو )
 . © مُهَنيَب ءاَمَحُر راقكلا ىَلَع ءاّدشأ رف : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .١ا/الو 1١848 / دمحأو - )١5١0١( ثيدح«(60) ب( ةمايقلا ةفص : ىف ىذمرتلا | حيحص] )1

 . ةدئاملا ةروس (7) ةيآ )١(

 . دلبلا ةروس م ١ا/! ةبآ 0

 . حتفلا هروس 45! ةيآ )(

 دو ؛ عرضتلاو

 د وأ ةنجلا باوبأ

 | باوبأ نم باب

 قو ١ © يقّتُملا

 انود هأر ناف هيخأ

 نإ ؛ لوقيف كلمع

 ٠ حتف ناو هلزنم

 لا ْضَعَي مويو آف

 دابعل اهيبنت ىلاعت
 ١ ةين ريغ قافتا

 فانملاو دصاقملاو

 . سانلا الإ سانلا

 زي اليلع ناك نإف

 هللا ىف ةبحملا
 ه نم َنوُبحُي رف
 .مهناوخا نودجي

 رمأ نم ئش ىلع

 ءرملا رشحي ))
 211000 بما

 وس 11 ةبآ )غ1(



 اسس دهس

 مغ سس ةكشفلا ةرشففلا

 راتخا نمف ةبحصلا قوقح بادآ ىلع دابعلل ىلاعت هللا نم هيبنت تايآلا هذهف

 ءاعدلاو ةلأسملاب ىلاعت هللا ىلإ هبحاصو هسفن نأ كلذ ىف هبدأف « ةوخأ وأ ةبحص

 نم باب امإ هسفن ىلع حتفي هنإف ,« ةبحصلا ىف ةكربلا هلأسيو « عرضتلاو
 وهف « اريخ امهنيب حتفي ىلاعت هللا ناك نإف « رانلا باوبأ نم باب وأ ةنجلا باوبأ

 الإ ُودَع ضعَبِل مُهّضعَب ْذَموَي ٌءالِخَأْلا رف : ىلاعت هللا لاق ةنجلا باوبأ نم باب

 ةلزنم نع لأسيف ةنجلا لخدا هل لاقي هللا ىف ناوخألا دحأ نأ : ليقو (7 4 َنيِقّتُملا
 لثم لمعي نكي مل هل ليق نإف « هعم هلخدي ىتح ةنجلا لخدي مل هنود هأر ناف هيخأ

 ىلإ هاخأ عفريو هيخأل لأسي ام عيمج ىطعيف هلو ىل لمعأ تنك ىنإ : لوقيف كلمع
 : ىلاعت هللا لاق رانلا باوبأ نم باب وهف ارش ةبحصلاب مهيلع حتف ناو هلزنم

 ىَتَليو ا ًاليبتم لوُسّرلا عم َتذَحَنأ ىِنتيَل اَي لوُقَي هيدي ىَلع ملاظلا ْضَعَي مويو
 هللا نم ةروهشم ةصق ىف تدرو دق ةيآلا تناك نإف 4 ًاليِلَخ ًانالف ذِخَنَأ مل ىِنَتيَل

 ةوخألاو ةبحصلا رابخأ هللا نع عطقي ليلخ لك نم رذحلا ىلع هدابعل اهيبنت ىلاعت
 تاينلاب نيلهاجلا ةطلغلا بابرأ نأش لوأ ىف تبثيو كلذ ىف ةين ريغ قافتا
 دسفي لهو : هل مالك ىف سابع نبا هللا دبع لاقدقو راضملاو عفانملاو دصاقملاو

 ًامئاد ًاناسحاو ًالجاع اطخ ةبئاش اهيف ةبحملا صالخا نأ ملعاو « سانلا الإ سانلا

 طرش نمو هتلع ماودب مكحي ةلعل الإ هتلخ ىف لدنتسي نمو هنع ليزي ًاليلع ناك نإف
 : ىلاعت هللا لاق ايندلاو نيدلا نم هيلع ردقي ام لكب هيخأل ةراشإ هللا ىف ةبحملا

 ال ىأ 4 اوُنوأ اّمِم ةجاح مِهروُدُص ىف َنوُدِجَي الو مهّيلإ رَجاَه نم َنوُبحُي را
 دحأ مهدحأ عزاني ال ناو ةبححملا وفص لمكي اذهبف مهل ام ىلع مهناوخا نودجي

 : مالسلا هيلع رشبلا ديس نع ربخلا ىفو « رودقملا راثيإلاو ايندلا رمأ نم ئش ىلع
 امك كل ىري ال نم ةبحص ىف كل ريخ الو « (( هليلخ نيد ىلع ءرملا رشحي

 )١( فرخزلا ةروس (51) ةيآ .
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 : هل ليقف « ىنم ريخ ىناوخا : لوقي " دوسألا ةيواعم وبأ " ناكو هسفنل ىري

 ريخ وهف هسفن ىلع ىنلضف نمو لضفلا ىلإ ىري مهنم لك : لاق ؟ كلذ فيكو

 . ىنم

 انخهش لاق , ةوخألاو ةبحصلا بادآ ىف باب

 ىقوسدلا ميهاربإ ىديس ىلاعت هللا ىلإ انتودقو

 تامرح ظفح : لاقف ةبحصلاىف ءارقفلا بادآ نع صفح وبأ لئس: لاق

 ىف سيل نم ةبحص كرتو رغصّلل ةحيصنلاو ناوخألا عم ةرشعلا نسحو خياشملا

 للز نع لفاغتلا مهبدأ نمو ايندلا رمأ نم راخدإلا ةبناجمو راثيإلا ةمزالمو مهقيرط

 ام ىلع هحالصاو هبحاص بيع متكو ةحيصنلا هيف بجي اميف ةحيصنلاو ناوخإلا

 نإف هركأ ام ىهجو ىف ىل لق : نارهم نب نوميم نع ناقرب نب رفعج لاق « هلمعي
 هقدصي نم بحي قداصلاف هركي ام ههجو ىف هل لوقي ىتح هاخأ حصني ال لجرلا

 « نيحصانلا نوّيِجُت ال نككو رآل ىلاعت هللا لاق ء هحصني نم بحيال نم بناكلاو
 مهنم ىذإلا لامتحاو ناوخإلا قوقحب مايقلا ةيفوصلا نم فلسلا ىف تناك ةحيصنلاو

 رمأ هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ىوري « ريقفلا رهوج رهطي كلذبف

 افصلا نيب قيرطلا ىلإ بلطملا دبع نب ناك سابعلا راد ىف ناك بازم عطقب

 هديب هعضو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ام تعلق : سابعلا لاقف ةورملاو

 ىلع هماقاف « رمع قتاع الإ ملس كل نوكي الو كديب هناكم ىلإ هدرأل نذا : لاقف

 نب ميهاربإ لاق « هب نوصتخي اكلم مهسفنأل نوري ال نا مهبادآ نمو « هدرو هقتاع

 . هسفن طقسي نم بحصن انك : نابيش

 قنيضملا ةرموجلا

 | وبأ لاقو

 مي تلقف ىنولجبو

 ١ هبحص اذإ مهدأ

 يف هدي نوكت نأو
 ادص هبجعاف اذه

 مصأ ىلع قفنيو

 اخأ لام نم ئش
 :آ نمو © مُهَنيَب

 ذظب ال مهنطاوب
 ىنامتكلا ركب وبأ

 ةن لوزي نأ ةينب

 : تلقف « ىبأف

 اشلا نم تدصق

 ف مهل نوفرعي ال

 نأ ىكحو

 امو « هتيقل ام

 ىّلوت نم نع
 /!| كرت ناوخألل

 ايخأ ىلخ عسوت
 وكتو ؛ افاصناأ

 و بناجلا نيل

 س (19) ةيآ )١(
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 ىنومركاف ةرصبلاب ءارقفلا نم موق ىلع تلخد : ىسقالقلا دمحا وبأ لاقو

 نب ميهاربا ناكو « مهنيعا نم تطقسف ىرازا نيأ : مهضعبل اموي تلقف ىنولجبو
 هل ناذألاو ىل ةمدخلا نوكت نا « ءايشأ ةثالث ىلع هطراشي ناسنإ هبحص اذإ مهدأ

 ىلع رصتقا ال نأ : هباحصأ نم لجر هل لاقف هللا حتفي ام عيمج ىف هدي نوكت نأو

 داصحلا ىف لمعيو نيتاسبلا رظني مهدأ نب ميهاربإ ناكو . هقدص هبجعاف اذه

 ىلإ مهنم دحأ جاتحا اذإ اوناك مهنأ فلسلا قالخأ نم ناكو « هباحصأ ىلع قفنيو

 ىَروُش مُهْرمَأَو رف : ىلاعت هللا لق « ةرماؤم ريغ نم هلمعتسا هيخأ لام نم ئش
 نم كلذ هل نوبسنيو مهسفنا نوهني بحاص اولقتسا اذإ مهنا مهبادآ نمو © مُهَنيَب
 " لاق « ةبحصلا ىف هحبرو بحاصلا كلذ لامتحا ىلع ريمض نونظب ال مهنطاوب

 ائيش هل تبهوف هنم القت ىبلق ىلع تيأر لجر ىنبحص : " ىنامتكلا ركب وبأ
 ىدخ ىلع كلجر عض تلقف أموي هب تولخف لوزي ملف ىبلق ىف ةطقن لوزي نأ ةينب
 : ' ىقرخلا " لاق «٠ ىنطاب ىف ناك ام لازف « هلعفف ٠ كلذ نم دبال : تلقف « ىبأف
 مهبادآ نمو « ةليسحلا هذه نع ىناشكلا تلأس ىتح زاجحلا ىلإ ماشلا نم تدصق

 . مهناوخا ىلع ًالضف مهل نوفرعي ال
 ارئاز ' قيقح نب هللا دبع ' ىلع درو ' ىفوصلا رادبت نب ايلع ' نا ىكحو

 انأو دينجلا تيقل تنأ : لاق . رذع ىأب : لاقف « مدقت : هللا دبع لاقف ايشامتف

 ْضرعَأَف زل : ىلاعت هللا لاق ايندلا لوضف نم ًائيش همه نم كرت امو « هتيقل ام

 فاصنإلا لذب نمو 7 4 اَينُدلا ًةايَحلا الإ درُي مّلَو اًنركذ نع ىّلوَت نّم نع
 نمل ةبحصلا قح " ىنيوجلا نامثع وبأ " لاق فاصنإللاب ةبلاطملا كرت ناوخألل

 هنم بلطتالو كسفن نع هل بعتتو هلام ىف عمطت الو كل امب كيخأ ىلخ عسوت

 ةبحصلا ىف مهبادآ نمو هنم كيلإ لصحي هنم رثكتستو هل ًاعبت نوكتو « افاصنا
 كقوف نم ىلع ةلوصلا " ىلع وبأ " لاق « ةلوصلاب سفنلا كرتو بناجلا نيل

 . مجنلا ةروس (479) ةيآ )١(
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 ةبحصلا ىف مهبادآ نمو « زجع كنود نم ىلعو بدأ ءوس كلثم نم ىلعو ةحاقو

 نذأتساف ةقرافملا دارأ الجر نأ ليق « ةمزالملا ىلع صرحلاو ةقرافملا رذح

 اضيأ انقوف ناك ناو انم قوف نوكي نأ الإ ادحأ بحصت ال نا طرشب لاقف هبحاص

 نمو « ةقرافملا ىبلق نع لاز : لجرلا لاقف « ًالوأ انتبحص كنأل هبحصت ال

 . اضعب مهضعب عم نوبدأتي مهنأ مهبادأ

 ة«لمصصقفإ)

 نوعمتجي مهو هباحصأ ىلع قفنيو داصحلا ىف لمعي مهدأ نب ميهاربإ ناك
 اولاعت اولاقف لمعلاىف مايألا ضعب مهنع رخأت ناكو مايص مهو ليللاب عضوم ىف

 « نيمئان مهدجوف ميهاربإ ءاجف « اومان مث اورطفاف اهدعب دوعي ال ىتح هيلخنو رطفن

 قيقدلا نم ئش ىلإ دمعف « هيلع نورطفي ماعط مهل نوكي ال هلعل نيكاسم : لاقف

 ادب ام : هل اولاقف ٠ بارتلا ىلع هتبساحم عضوو رانلا ىف خفني وهو اوهبتناف هنجعف

 انلماع ئش ىأب اورظنا : اولاقف هيلع نورطفت اًئيش اودجت مل مكلعل تلق : لاقف كل

 نيأ ىلإ لاقف انب مق هبحاصل لجرلا لاق اذإ : مهضعب لاق « وه هانلماع ئش ىأبو

 الف ديرت مك : لاقف « كلام نم ائيش ىنطعا هيخأل لاق نم رخآ لاقو « هبحصت الف

 . ناوخأألل اوفلكتي ال نا مهبادآ نمو « هبحصت

 ةئيضفلا ةرهوجلا

 ' درو امل

 لاقو كلذ صفح

 راضحاو فيلكتلا

 ٠ ناوخإلا ةروع

 ةشكو امئان متيأر

 عمتسي نمك ناك
 اوخإلل رافغتسإلا

 ضعب نأ ىكحو

 هللا هيفاعي ىتح

 هربخأ نيعبرألا

 ىلع نعو

 | وأ هتارادم ىلإ

 او هل تفلكت نم

 : نم لكو

 .نساحم هفرعيو

 اميف هيلإ جاتحي

 سفنلا ثيح نم

 ورخا طيرفتلابو

 يال اهعامسو

 اذإو ء هب عفتني
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 #«ةللطصف#)

 وبا ركناف ماعطلا ىف دينجلا هل فلتخاف قارعلا نم " صفح وبأ " درو امل

 كرد ام هنع لوضفلاو تبتاجملا لثم ىباحصأ نظتأ مساقلا ىبأ اي لاقو كلذ صفح

 رتس مهبادأ نمو فيضلا ةقرافم ثروي فيلكتلا نإف رضح ام راضحاو فيلكتلا

 اذإ نوعنصت فيك : مالسلا هيلعو انيبن ىلع ميرم نب ىسيع لاق « ناوخإلا ةروع

 كلذ لعف نم : لاق « هوفشكت لب : لاق هرتسن : اولاق هبوث حيرلا تفشكو امئان متيأر

 مهبادآ نمو « اهنم مظعاب اهعنشيو اهيلع ديزيف ةملكلا هيخا ىف عمتسي نمك ناك

 . مهنع هراكملا عفد ىف هللا عم مهب مامتهإلاو بيغلا رهاظب ناوخلل رافغتسإلا

 نل تيقب نإف تيلتبا : لاقف هيلع هاخا رهظاف ىوهب ىلتبا ناوخإلا ضعب نأ ىكحو

 برشي الو لكأي ال نا هللا نيبو هنيب هوخا دعقف « لعفاف ىلاعت هللا ةبحم ىلع دعقت

 دعبف لازام لوقيف هاوه نع هلأسي اموي نيعبرأ ماقأف هثالب نم هللا هيفاعي ىتح
 . برشو لكأف لاز ىوهلا نا هربخأ نيعبرألا

 كجوحا نم ءاقدصألا رش : لاق هنع هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلع نعو

 ىلع ىناوخا لقثا : رفعج لاقو « هيلإ تفلكت وأ راذتعا ىلإ كأجلا وأ هتارادم ىلإ

 . ىدحو نوكأ امك هعم نوكا نم ىبلق ىلع مهصخاو « هنم تظفتحاو هل تفلكت نم

 قالخألا نساحمو سفنلا ةفرعمب املع هقزر ىلاعت هللا قوقحب ماق نم لكو

 امم ئش هتوفي الو « هلك كلذ ىف هقفويو ىذألا نم هقفويو بادآلا نساحم هفرعيو

 بجوي ريصفت لكف قلخلا قوقح ىلاو قحلا قوقح نم هيلإ عجري اميف هيلإ جاتحي

 ةرات طارفألاب تبلط تبحص نإف « اهتافص ءاقب وأ اهتيكزت مدعو سفنلا ثيح نم

 بادآلاو ظعاوملاو تاياكحلاو قلخلا ىلإو قلخلا ىلإ عجري اميف ىرخا طيرفتلابو

 الو هيف ثكميف ءاملا هيف تبلغ رئبلاك نوكيو اريثأت سفنلا ىف لمعي ال اهعامسو
 تهقفتو ةايحلا ءام اهنم عبني ايندلا ىف دهزلاو ىوقتلاب تذخأ اذإو « هب عفتني
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 ىلصو هتنمو ىلاعت هللا قيفوتب بادآلا تابجاوب تماقو « قوقحلا تدأو تملعو

 . ملسو دمحم انديس ىلع هللا

 هللا ىلإ انتودقو انخيش ءاعد نموأل

 وقوسدلا ميجاربإ ىدبس ىلاعت

 كنم انبيصن لعجاف « كتئيشم تغلبو « كتدارإ تذفنو ٠ كريدقت ققحت مهلا
 الولف اريخو كنم ةريخ ىوقألا ىحضألا عطصألا عفنألا ىنسألا ىفوألا رفوألا

 ىنوعدا أل : قحلا كلوقو تلق تناف « اوعدن كنم ءايح انك امل ءاعدلاب صوصنملا

 انيدلاو ىلعو انيلع هعفن دوعي ءاعد انلاهتباو اناوعد كلذ لجإلف () 6 مكل بجتسا

 لّقَو ر : دمحم اي تلق اذا قحلا كلوقو براي تلق تناف ؛ نيملسملا عيمج ىلعو
 نم هلك دوجولا تقلخ نمو كيفصو كليلخو كبيبح ناك اذاف 7 4 اًملع ىِئدْز بر
 مهللا نامز رخآو لاح فعضا ىفو نيكاسم نحنو انب فيكف « ةدايزلا بلط هلجأ

 . نيمآ ... ءاعدلا عيمس كنا انريبكو انريغص اهلك ةداعسلاب انل متخاو « انلبقتو انلبقا

 تافرع لبج ىف ناك هنإ : ليق « هنع هللا ىضر ىماطسبلا ٍديزب ىبأ ةباكح

 ىلإ عرضتت مكو « ىبلت مك ديزي ابأ اي : هل تلاقف « هسفن هتبتاعف «٠ سانلا عم ىبلي

 مكو « ىلاعت هللا ىلإ عوجلاب ًايكابو الجو ًافئاخ كلثم ايندلا ىف مكو « ىلاعت هللا
 ىرتشي نم ىدانت تنأو ىشام شطعلاو عوجلاب ايكاب الجو ًافئاخ كلثم ايندلاىف
 لجر هيلإ ماق كلذ دنعف : لاق ,؛ فيغرب لبجلا اذه ىلع ةفقو نيعبراو ةسمخ

 كنإ كيلع هللا دهشأ : لاق ؛ كتعب : هل لاق ىنعي ديزي ابأ اي : لاقو . لاجرلا نم

 )١( رطاف ةروس (50) ةيآ .

 )١( ةيآ )١١4( هط ةروس .

 | تاذ هسفنل لاق مث

 رفسلا دارأ مث « كب

 هرعّتو هعدوت ىتح

 : ديزي وبا هل لاقف

 ؛نسحأ ام : ديزيلا

 ٠ : لاق « ديزيلاوبأ

 اي كحيو : لاقو

 أ حبصأ املف

 ١ الف ىمكحو ىتيب
 هت ىدنع سلجت نأ

 - درف « هيلع ملسف
 زي وبأ لاق « ميظع

 بام وهو « ميظع
 سلا ىلإ هب موقن ام
 ١ ملسأ انأف اننيد ىف

 وقالو لوح الو

 )١( طوطخملا ىف ”
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 مث « بالكلا ىلإ هامر مث فيغرلا ذخا مث « عيبلاب هيلع هللا دهشاف : لاق «ىنتعبا دق

 هذه كتدابع عفنت ام سفن اي : اهل لاقو « هسفن ىلع دشو « لبجلا ىلعأ نم لزن

 ىضمو ةوسنلق سبل هنأ مث « بالكلا الإ هلكأ ام ٠, فيغرب ةجح نوعبراو ةسمخ

 هيلع مزعف نابهرلا ضعب ماقف ؛ (') ةينيطنطسق ىلإ لصو نا ىلإ مورلا دالب ىلإ
 هراد ىف تناك ةروصقم هل ىلخو ؛ هلزنم ىلإ هب ىتأو « ديزي ىبأ دي ىف هدي لعجو
 ةليل نيثالث ةروصقملا كلت ىف ماقأف ٠ ىشعلاو ةادغلاب ماعطلاب هيتأي ناكو اهيف هسلجا

 تمشأل الإ مورلا دالب ىلإ كب تئج ام كلذ كب لصو سفن اي ةليل تاذ هسفنل لاق مث
 همسا هربختساف « ًاريخ كعم لمع بهارلا نا ديزي ابأ اي : لاقف رفسلا دارأ مث « كب

 هيلع لخد دق بهارلاب اذإو « كلذ وهف ملسا نإف مالسإلا هيلع ضرعتو هعدوت ىتح

 وبأ هل لاقف ؛« بيلصلا دبع ىمسا : لاق ؟ بهارلا اهيأ كمسا ام : ديزي وبا هل لاقف

 لاق ؟ خيشلا مسا ام : بهارلا هل لاقف بيرقلا برلا دبع ناك ول نسحأ ام : ديزيلا

 .« ديزي ىبأ ىلع كلذ مظعف « حيسملا دبع ناك ول هنسحأ ام : لاق « ديزيلاوبأ

 . رفكلا ىلع ضرعتو « مالسإلا كيلع ضرعأ بهار اي كحيو : لاقو

 ىف تنا : هل لاقف « بهارلا هيلإ بثوف رفسلا ىلع مزع ديزي وبأ حبصأ املف

 كنم بحأ لب كنيد ىف كيلع ضرعتا الو ىنيد ىف ىلع ضرعتت الف ىمكحو ىتيب

 « بهارلا هيلع لخد نيعبرألا مامت ناك املف « اموي نيعبرألا مامت ىدنع سلجت نأ

 موي هنإف ؛ كتدرأ مويلا اذه لثمل ديزي ابأ اي هل لاق مث مالسلا هيلع درف « هيلع ملسف

 لجر هيف انيتأي ديع موي هنا : بهارلا لاق ؟ مويلا اذه امو : ديزي وبأ لاق ٠« ميظع

 مولعلاو رابخألا نم انيلع دروي « ةنسلا ىف دحاو موي ريغ جرخي ام وهو « ميظع

 بغرت ملو همالك تعمس نإف « هسلجم ىلإ ىعم رسف « ةيناثلا ةنسلا ىلإ هب موقن ام

 هيلإ انب رس : لاقو ًادهع هيلع ديزب وبأ قثواف « كنيد ىف لخدأو ملسأ انأف اننيد ىف
 لخدت فيكو : بهارلا لاق كلذ دنعف « ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 )١( روهشملا وه ةلمهملا نيسلابو « ةلمهملا داصلاب ©“ ةينيطنطصق ”” طوطخملا ىف .
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 هل لاق ؟ عنصأ امو : ديزي وأ هل لاقف ؟ ةعقرملا هذه كيلعو ٠. بهار فلأ نيب

 كسأر ىلع لعجاو ؛ نابهرلا سابل كسبلا اناو « ةعقرملا هذه علخا : بهارلا

 « نابهرلاو ركني ال ىتح رانزلا دشتو ليجنإلا لمحتو ٠ فحصملا طحتو ةوسنلق

 « ريبدتو ةميظع ةئيشم هيف انلف كلذ لعفإ هرس ىف ىدونف « ديزي ىبأىلع كلذ مظعف

 راسو « بهارلا هب هرمأ ام عيمج ديزي وبأ لعف كلذ دنعف « ريدق ئش لك ىلع انأو

 ريبك خيش اذإو « ةعاسالإ ناك امف 7 نابهرلا نيب سلجف «٠ بهارلاو وه هتقو نم
 ردق امف راهنلا عافترا ىلإ ىسركلا ىلع دعقف « ةنس نوعبسو ةئام رمعلا نم هل

 اي لاقو «٠ نابهرلا ضعب هيلإ بثو كلذ دنعف : لاق ء ديزي ىبأ ةكربب ةملكب ملكتي
 قشن امف « مالكلا نع تزجع تنك نإف « ةنسلا ىف ادحاو اموي كارن نحن : خيش

 لب مكتبجال نيرخآلاو نيلوألا ملع نع ىنومتلأس ولو زجاعب انأ ام : لاقف كيلع

 لاق ؛ هعطقن ىتح وه نيأ : اولاق « ىناسل ىلع ضبقف « ىدمحم لجر مكنيب

 : لاق « هنوذؤي ال مهنأ مهلك نابهرلا اوفلحف مكل هرهظأ انأو هوذؤت ام مكنا نوفلحت

 نألا : لاقف ديزي وبأ ماقف « مق دمحم نم هدقتعت ام قحب ىدمحم اي لاقو خيشلا ماقف

 « مالسلا هيلع درف بهارلا اهيأ مكيلع مالسلا : ديزي وبأ لاق كلذ دنعف ىثيدح قدص

 : لاق ؟ خيشلا مسإ امف : ديزي وبأ لاقف « ديزي وبأ ىمسا لاق ؟ كمسا ام : هل لاقف

 ىنملع ىذلا فرعأ : لاق ؟ ائيش مولعلا نم فرعت ديزي ابأ اي : لاق مث نانهم ىمسا

 انا اهتنيب نإف « لئاسملا نم ئش نع كلأسا نا ديرأ : نانهم لاقف : لجو زع ىبر
 هللا ءاش نإ باوجلا عمست كل ادب امع لس : ديزي وأ هل لاقف كعم قحلا نا ملعنف

 هل ثلاث ال ىناثو ؟ هل ىناث ال لوأ ىف كلوق ام ديزي ابأ اي : خيشلا لاقف ىلاعت

 ال سداسو ؟ هل سداس ال سماخو ؟ هل سماخ ال عبارو ؟ هل عبارال ثلاثو ؟

 رشاعو ؟ هل رشاع ال عساتو ؟ هل عسات ال نماثو ؟ هل نماث ال عباسو ؟ هل عباس

 . ؟ هل رشع ثلاث ال رشع ىناثو ؟ هل رشع ىناث ال رشع ىداحو ؟ هلرشعىداحال

 )١( تبث وه امك فلألا فذح باوصلاو « ““ نابهارلا ” طوطخملا ىف .
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 ىلاعتو هناحبس قحلا وهف هل ىناث ال لوألا امأ باوجلا عمساف « تلأس ديزي وبأ لاقف

 عبارلاو « ثالثلا قالطلا هل عبار ال ثلاثو ء رمقلاو سمشلا امهف هل ثلاث ال ىناثو

 هل سداس ال سماخو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ هل سماخ ال

 تاومسلا اهيف هللا قلخ ىتلا مايأ ةتسلا هل عباسال سداسو ؛« تاولص سمخلا

 هل عسات ال نماثو « عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا هل نماث ال عباسو « ضرألاو

 رشع ىداح ال رشاعو « ةأرملا لمح رهشأ وهف هل رشاع ال عساتو ٠ شرعلا ةلمح

 ال رشع ىداحو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ةرشعلا باحصأ مهف هل

 رشع انثا ةنسلا هل رشع ثلاث ال رشع ىناثو فسوي ةوخإ مهف هل رشع ىناث

 .ارهش

 نم ظفح نمو ؟ رانلا نم قلخ نم : ديزي (' ابأ اي نانهم لاق كلذ دنعف
 اي : لاق « ميهاربإ رانلا نم ظفحو سيلبإ رانلا نم قلخ : ديزي وبأ لاقف ؟ رانلا

 : ديزي وبأ لاق ؟ ءاملا نم ظفح نمو ؟ ءاملاب كله نمو ؟ ءاملا نم نم ديزيابأ

 نمف : لاق ؛ ىسوم ءاملا ىف ظفحو « نوعرف ءاملاب كلهو « مدآ ءاملا نم قلخ

 قلخ : ديزي وبأ لاق ؟ رجحلا نم ظفح نمو ؟ رجحلاب كله نمو ؟ رجحلا نم قلخ
 باحصا رجحلا نم ظفحو « ليفلا باحصأ رجحلا كلهو . حلاص ةقان رجحلا نم

 ىف ظفحو ؟ بشخلاب كلهو ؟ بشخلا نم قلخ نمف ديزي ابأ اي : لاق «٠ فهكلا

 ظفحو « ايركز بشخلاب كلهو « ىيحي بشخلا نم قلخ : ديزي وبأ لاق ؟ بشخلا

 ظفحو ىوهلاب كلهو ىوهلا نم قلخ نمف : لاق « مالسلا مهيلع حون بشخلاب

 ناميلس ىوهلاب ظفحو داع موق ىوهلاب كلهو ىسيع ىوهلا نم قلخ لاق ؟ ىوهلاب

 . مالسلاامهيلعدواد نب

 مس اهنم ةثالث ناصغأ ةسمخ ةنجلا ىف اهنم ةرجش ىف كلوق ام : نانهم لاق
 اهنم ةثالث تاولص سمخلا ىه لاق ؟ سمشلا ىف اولازي مل نانئاو ئفلا ىف اولازي

 )١( باوصلا وه تبثملاو ؛ ““ ىبأ ” طوطخملا ىف .
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 لاق « رصعلاو رهظلا سمشلا ىف اهنم نانثاو ٠ ءاشعلاو برغملاو حبصلا ئفلا ىف

 ىبأ ىنيع نيب نم حولي رونب اذإو ديزي ىبأ ىلإ رظني هسأر عفر نانهم نا مث :
 وبأ هل لاقف هرمأ ىف ركفتو هسأر نانهم كرح كلذ دنعف فطاخلا قربلا هنأك ديزي

 نا ديرأ انأو « اهنع كتبجأو ةلأسم نورشعو ةينامث ىنتلأس تنأ خيش اي ديزي

 : ديزيوبأ لاقف « لأسا نانهم : لاقف « اهنع ىنبيجت نا بحأو ةدحاو ةلأسم كلأسأ

 اولاقو « نابهرلا هيلإ اوماقف ٠ كلذ دنع خيشلا تكسف ؟ ةنجلا حاتفم امف ىنبجا

 هبجت ملف ةدحاو ةلأسم نع كلأسو «؛ كباجأف ةلأسم نيرشعو ةينامث نع هتلأس : هل

 ىنوقفاوت ام مكل اهرسفأ نأ ىشخأ نكلو « اهنع زجاعب انأ ام : مهل لاقف « اهنع

 نمف قحلا لوقأ انا : نانهم لاق كلذ دنعف « هوقفاوي نأ مهعمجأب اومسقأف « اهيلع
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشا ةنجلا حاتفم « ىنقفاوي ال نا ءاش نمو ىنقفاوي نا ءاش

 :« بهار ةئام سمخ عنتماو بهار ةئام سمخ هقفاوف هللا لوسر دمحم نأ دهشأو

 كعم ملسن ىتح « اننيعأ هب رقت ام تاماركلا نم انرأ ديزي ابأ اي اوعنتما نيذلا اولاقف

 انب اوريس : لاقف ىلب : اولاقف !؟ مكهلا ىسيع نا مكداقتعا سيلأ : ديزي وبأ مهل لاقف

 اوراسف : لاقف « معن اولاق اوملسأف اوملست مكيلإ ةروصلا تراشأ نإف « هتروص ىلإ

 تنأ ةروصلل لاقو ةروصلا نم ديزي وبأ اندف « ىسيع ةروص ىلإ

 : اهتبكر ىلع ةروصلا دي تناكو : لاق ؟ هللا نود نم نيهلا ىمأو ىنوذختا
 ىلع اومدقت كلذ اوأر املف « طيحلا ىف تقشناو اهسأر ىلإ اهدي ةروصلا تعفرو

 ارانز انل تددش ديزي ابأ اي هرس رس ىف ىدونف « هيدي ىلع اوملساو « ديزي ىبأ
 . رانز فلأ كلجأ نم انعطق

 « ديزي ىبأ ىدي ىلع همالسإ ددجو « ىسركلا ىلع نم نانهم لزن كلذ دنعف

 نانهم هعبتف ديزي وبأ جرخو (7 6 نوُخِيفُملا مه هللا بزح نإ الأ رل ديزي وبأ أرقف

 )١( ةلداجملا ةروس (451) ةيآ .
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 ةكم ىلإ عجرو تافرع لبجب نانهم فقو املف : لاق « مارحلا هللا تيب ىلإ هب جحو

 ام اذهو ةكمب نفدو « هللا همحر ايندلا قرافف ةقبش قهشو ةبعكلا راتسأب قلعت

 هبحصو هلأو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هدحو هلل دمحلاو هربخ نم انيلإ ىهتنا

 . ملسو

 نيدلا ناهرب ءايلوألا ناطلس انخيشو انديس بزح اذه
 ( ريبكلا بزحلا وهو , نيملسملا هب هللا عفن ىقوسدلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 « ميجرلا ناطيشلاو رانلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعا دمحم انديس ىلع ىلص مهللا

 نم سانلا رودص ىف سوسوي ىذلا سانخلا ساوسولا رش نمو «٠ قلخام رش نمو

 طار ىلع ىبر نإ اهِتيصاتِب "ذِخآ وُه الإ ٍةّباَذ نِم امو أل ٠ سانلاو ةنجلا
 انلكوت انبر هللا كانوعد ابهرو ًابغر كيلإ انسفنأ ىصاونب مهللا ذخف (' 4 ميِقتسُم

 الغش انل بهو « كيصاعم نع انبنجو كتعاطل انببحو كيضري اميف انلمعتساف كيلع
 راونأب اهكلهو اهنبجو اهلخب عزنل اتبثم كدنع امب اناقياو اهماتقو اهلسكل اليزم كب
 نظو بيع لك نع برقلا بحب اهبيغو كسنا ىلإ سح لك نع دعبت ىتح كسدق
 رصب ديدح ةوقب اهبلق نار مسلط كفو اهسواسو ةلازاو اهتبخ عطقي تفلتول بيغ

 اهتيلوأ امب اهنهو انسح ًاعاتم مهللا اهعتمف ةرخآلاو ايندلا ىف اهيلو تنا اهتريصب
 فوخ الو اهتماماب اهنظ نسحو اهلسر نامياو اهباتك تاكربو اهيلع مهللا كمعن نم
 مهللا كندل نم ةظفح اهب طاحأ دقو كلذك اهفلخ نم الو اهدي نيب نم ال لق اهيلع

 مسب ُهَنِإَو ناَميلَُسس نيم ُهَنِإ ”ميرك ”باتتك ىلإ ىقلُأ ىَنِإ الملا اهُيأ ايل اهتاهج لكل

 )١( دوه ةروس (55) ةيآ .
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 + مهانركذ نمم مهللا كديحوت سدقتب 6 َنيِمِلِسُم ىٍنوُتاَو ىلع اوُلعَت ال نأ ميجّرلا نّمحرلا هللا
 ةيصاخلا صاخ ُهَنِإَو ر) معن لق الئاق كنم كب ىتاياغ غولبل كمالك تاكربو كمسا ةراهطو

 مهسبلو 1 ميكح نم ليزنت هِفلخ نِم الو هيدي نيب نم لِطاَبلا هيِتَأَي ال ٌقيِزَع باتل
 وذو ٍةَرِفْغَم وُدَل َكَّبَر ّنِإو َكِبَق نِم لُسْرْلل َليِق دق اَماالإ كَل لاقي اَم ٍديِمَح

 مكاَبَتجا وُه رآل نيكرشملا نم ناك امو افينح ميهاربا ةلم عبتاو (') 6 ميِأ ِباَقِع
 لبق نم َنيِمِلسُملا مكاّمس وه ميِهاَربإ مكيبأ ةلم جرح نم نيّدلا ىف مكيلَع َلَعَج اَمَو
 ةالّصلا اوُميِقاَف ساتلا ىلع َءاَدَهُش اونوكتو مكيّلع اديهَش لوُسْرلا نوكيل اذه ىِفو

 امو 7 4 ُريِصَنلا َمعِنَو ىنوَملا َمُعِنَف مكالوم وُه ِهَّللاِب اوُمِصَتعاَو َةاَكّرلا اوُثناَو
 هيلإو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال ىبر وه لق بينا هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ ىقيفوت

 ادبأ رسلاو نلعلا ىف ًارصقمو هركش ناسلب ًاقطان تانكسلاو تاكرحلا ىف باتم

 مهايافخ ىفخ هيلع توطنا امو انتينالعو انرس ىف انلمعو انلوق ًاصلخم هلل ادبؤم
 انل دهش انافوت اذإو اناعسم ميركلا ههجول انايحأ ام ادبأف انتاممو انايحم هلو « انريل

 ىتلا اننيب قدص قدص تاصالخ نم هدبع فعض تاذ ىلع ةنم هنم قبس ام هدنع

 هللا ىرت نكت مل نإف هللا ىرت امنأكف « ةهجو لكل اهئراب دنع قدص مدقب تخسر
 « نيفتسن_ هبو نيبيط ةكئالملا مهافوتت نيذلا نيقتملا هللا ىزجي كلذك اهاري هللا نإف

 الول ىّبَر مكب ُوَبعَي ام لق ر انبسح ًاليفك معن انلهألو ًاليكو هللاب ىفكو انبسح وهو

 هلل ماق صالخإب كنم مهللا انمزلاف 7 © ًاماّرِل نوُكَي فوَسَف متبَدَك دقف مكئاغُد

 ناميإلا توبثب ناقيإلا لامكو كتعاط ىف لاهتبإلا مزع ةوقب انيلع هللا نم بلاغ

 انترما هب ام ةوالت قح ناسللا قدص قطنم ةبوذعب ولتملا كتدارإ قراوط لولح دنع

 )١( تلصف ةروس (47-45) ةيآ . | 5

 )١( جحلا ةروس (78) ةيآ . )١( كحلا ىف
 2ك ةيآ () . ناقرفلا ةروس (اا/) ةيآ (؟)



 9س بسس ا - - --.- ةئيضفلا ةرهوجلا

 ىلعَو انالوم وه اَنَل ُهَّللا ّبَتَك ام الإ اَنبيِصُي نأ لق ل تملع ام الإ انل ملع ال هنإف
 عيطتسي الام طرف نم ىقب ام بهاومل الاصيإ هبو )7 6 نوئمؤُملا لكوتيلف ِهّللا
 هيلإ لصت الو نيفراعلا راونأ رارسأ ةفرعم هنك هكردي الو نيقولخملا ةنسلا هفصوت

 أدبي نمم ةردق دافن هل سيل هل ام مادمإ ددم نم نيبرقملا قدص دعاقم ةيصوصخ

 وُهَو ضرألاو تاوّمَّسملا ىف ىّلعألا لثملا هّلو أل هيلع نوهأ وهو هديعي مث قلخلا
 مهاقلو مويلا كلذ رش هللا مهاقو نم عم اوفكو ةزع انل نوكيل () 1 ميكحلا ٌزيزعلا

 ُهَّللا ىفكو ًاريخ اوُلاَنَي مل مهظيفب اوُرَفَك نيذلا ُهّللا َدَرَو ] ًارورسو ةرضن
 . 9 © ًازيزغ ًايوَق ُهّللا ناكو َلاَتِقلا َنيِنِمْؤُملا

 ىف لوه لك نع ميركلا ههجو ىلإ رظنلاب انلغشا هدعبو هلبقو مويلا كلذ ىفف

 الإ ىرن ال ىتح كاوس نمع ألملاو ءالخلا ىف كب ماتلا سنإلاو ؛ نوهكاف لغش

 موق لادتعاو معناو لزجا انيلع هللا هب ام ردق ملعنل ءاطغلا نع ءاطغلا فشكو كايا

 مب اوُحَرفَت الو مُكَتاَف ام ىَلَع اوّسأَت الكل ر ةنطابو ةرهاظ انيلع ةقباسلا كمعن
 نمو ٍلْخُبلاب َساَّنلا نورمأيو َنوُنَخبَي نيذلا رؤخف لاَتخُم لك ُبِحُي ال ُهّللاو مُكاَنآ
 تاملكل ليدبت ال ةبحصب ذوذجم ريغ ءاطع ( 6ُيِمَحلا ٌىِنَعلا وه َهّللا َنإَف َلوتي
 مدآ كدبع تجرخأ دحاو بئدذب انبر تكرابت كنإف ؛ ميظعلا زوفلا وه كلذ هللا

 نع سيلبإ تيلقو تنعل ةدحاو ةفلاخمبو « كتمارك رادو كتنج نم كتوفصو

 نم بلقك بلق ىذ لك اهب نئمطيل نكلو ىلب نمل ىنغت بهاومب ننماف كتدهاشم

 لُق ميِمَر ىهَو ماظهلا ىيحُي نَم لاَق هقلخ ىستو الكم انل برضو ر بجعت

 )١( ةبوتلا ةروس (51) ةيآ .

 )١( مورلا ةروس (؟1) ةيآ .

 بازحألا ةروس (75] ةيآ (؟) .

 ) )5ديدحلا ةروس (77-75) ةيآ .



 9 خب ب ب ةكيضملا ةرهوجلا

 نم مكل لَعَج ىذلا ٍميِلَع قلَخ لكب وُهَو ٍةَرَم َلوأ اهأشنأ ىذلا اًهييحُي

 ضرألاو تاومّسلا قلَخ ىذلا سيلوأ َنوُدِقوُت هْنم مّثنأ اَذإف ًارات رضخألارجّتشلا
 َلوقُي نأ اًئيش دارأ اَذإ هرم امنإ ٌميِلعلا قالخلا وُهَو ىَلَب مهّلثم قلخَي نأ ىَلع رداقب

 كناحبسف 27 4 نوعجرت هيَلإَو ئش لك توُكَلم هديب ىذلا ناحبسف نوُكيَف نك ُهَل
 نظف ًابضاَغَم بَهذ ذِإ نونلا اَذَو أ نونكملا كرون رسب انرمعو انبولق ىحأ مهللا

 نِم تنك ىنإ كناحبُس تنأ الإ هّلِإ ال نأ تاَملظلا ىِف ىَداَنَف هيلع ردقت نل نأ

 اي مهللا انجنف () 6 َنينمؤُملا ىجنت كِلَذكو ّمَغلا نم ُهانيّجتو هل انبجتساف َنيِمِلاَظلا
 بوغرملاو بوسكمو بوهوم ىندل عفان ملعو « زيزع رصنو نيبم حتفب انالوم

 ىلع تضرع ىتلا ةنامإلا ءادأ ىلع اننيعتو « هب انينغتل بويغلا مالع لكلا نع
 ناك هنإ ناسنإلا اهلمحو اهنم نقفشاو اهنلمحي نأ نيبأف لابجلاو ضرألاو تاومسلا

 نِم نّنوكتل اَنمحرتو انل رفغت مل نإو انسفنُأ انملظ اَنّبر ل ًالوهج ًامولظ
 باوّتلا وُه ُهَنِإ هيلع باَتَق تاَملك هَّبَر نِم مدآ ىَق كتف ر) © 4 نيرساخلا
 (* © نوُعبُي موُي ىلإ هِنطَب ىِف ثبلل َنيِحّبسُملا نم ناك هّنا الولف رآل (9 6 ُميِحَرلا
 ضرألاو تاومّسلا ىف ُدمَحلا ُهَلو نوحبصُت َنيِحو ْنوُمسمُت َنيِح ِهّللا ناحبسُف رآل
 ىحُيو ّىَحلا نِم َتيَّملا جرخُيَو تيَملا نم ًىَحلا جِرْخُي نورهظُت نيحو ًايشَعَو
 ناحبس هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس (7 6 َنوجرخُ َكِلَذكو اَهِتوَم َدعَب ضرألا

 )١( سي ةروس (485-ا/8) ةيآ .

 )١( ءايبنألا ةروس (41-88/) ةيآ .

 فارعألا ةروس 4؟57) ةيآ (؟) .

 ) )4تقبس .

 ©( ةيآ )١44- 4١55تافاصلا ةروس .

 ١( ةيآ )/١1-١4( مورلا ةروس . (
 ل ا ااا دتلللللاا هه سس ب 3 يسيح دمه ب 0-7

 | نيعمجأ سانلاو

 ايعسلا ىف قيرفو

 اهذنعو تبثيو

 خآلا ىِفَو اًيندلا

 ورمأي ملو ءاش

 او انفعضل ةمحر

 ادير سدق حورب

 ٌءاَيِحَأ لب اتاومأ

 ألا نم صقتو

 إو هلل انإ اوُناَ
 "7 4 نونقهملا

 وس (44) ةيآ ١(
 طوطخملا ىف (؟

 وس (19) ةيآ ('*

 وس (71) ةيآ (4
 ه ١19 ةيآ (ه
 ال-١هه) ةيآ (5

) 
) 
) 
) 
) 
) 



 ؟هم ةئيضملا ةرهوجل

 ئَش نم ناَو أل نهيف نمو ضرإلاو عبسلا تاومسلا هل حبس نم ناحبس  ميظعل
 ةفت ال نكلو هدمحب ٌحّبسُي الإ

 انأ ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا

 نوعجار هلإ اناو هلل

 ىذلا نيبرقملا هكلم ىف فرصمو نيبئاتلا ةبوت لباقو « نيثيغتسملا ثايغاي
 ةنجلا نم منهج نألمأل هسفن ىلع متحو « نيبنلا ناسل ىلع نيدلا ملع هدابعل عرش

 ةنجلا ىف قيرف 7 نيقيرف هقلخ مساق « ريبكلا ىلعلا هلل مكحلاف « نيعمجأ سانلاو
 ٌءاَشَي اَم ُهَّللا اوُحمَي رف ديري امل لاعف ًايضقم ًامتح هتدارإ تبلغ ريعسلا ىف قيرفو

 () 4 باّتِكلا ُمَأ هدنعو تبثْيَو

 ناحبس لق () 6 ًاروُفَغ ًاميلح ناك ُهّنِإ مهحيبست نوُهقفت

 ةايحلا ىِف تباّثلا لوقلاب اوُنمآ نيذلا هللا ْتَبْتُي

 ىلاعتو هناحبس (©9 © ٌءاَمْشَي ام ُهَّللا لعفيو َنيِملاَظلا ُهّللا ُلْضْيَو ةرِخآلا ىِفَو ايلا
 انب كفطل لميج كلأسن نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال ءاشي ملو رمأو رمأي ملو ءاش

 حيرتو ةيدبأ ةبيط ةايح انرهاوظ اهب ىحي انيلع كنم ةغباس ةمعنو انفعضل ةمحر

 هللا ليبس ىف لّتقُي نمل اوُلوُقَت الو زل ةينادمرس ةحار اننطاوب اهناحير سدق حورب

 عوُجلاو فوخلا نم ئشب مكتولبنلو رل (” © َنوُقَرِرُي مهبر دنع ٌءاّيحأ لب اتاومأ
 ”ةبيصُم مُهتباصأ اَذإ نيذلا نيرباصلا رشبو تارمّثلاو سفنألاو لاومألا نم صقتو

 مُه كيلوأو ”ةّمحَرَو مهر نم تاوّلص مهيلع كِئلوأ َنوُعِجاَر هيلإ انإَو هلل انإ اولاَق
 كبتكو كدنع مههاجبو كيلع مهقحب لسوتن نأ انيلع بجو اذهلو ؛ () 2 نوذتهُملا

) 
) 
) 
) 
) 
) 

 ١( ءارسإلا ةروس 45:4) ةيآ .

 . باوصلا وه تبثملاو « ©“ ناقيرف ”” طوطخملا ىف (*

 . دعرلا ةروس ("9) ةيآ ('"

 . ميهاربإ ةروس (717) ةيآ (
 . نارمع لآ ةروس )4١59 ةيآ (5
 . ةرقبلا ةروس (5١ا!/-١ه8) ةيآ (5



 مقا سس ٠ ةيصفلا ةرشوجلا

 ىلع ةلذأ هنوبحيو مهبحي موقبو ٠ تيفطصا نم بولق ةوافصو مهيلع ةلزنملا

 كلذ مئال ةمول نوفاخي ال هللا ليبس ىف نودهاجي نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا
 اوُنَمآ نيذلاو ُهنوُسَرَو ُهّللا مكيلو اَمَنِإ أل ميلع عساو هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف
 هَّلوُسَرَو هللا َلوَتَي نَمو َنوُعِكاَر مُهَو ًةاكزلا نوتؤُيو ًةالّصلا َنوُميِقُي نيذلا
 . "7 © َنوُيِلاَغلا مه هللا بزجح ّنِإَف اوئمآ نينلاو

 فالتخإب لئاس كل وه ىعم قولخم لكو كلذك قودص ةجهل ىذ لكبو

 لضفب ميحرلا نمحرلا هللا مسب تاكربب سمه امو اهنم قطن ام اهناولأو اهتنسلأ
 نا ( 4 ْدَحأ وفك ُهَل نكي مو دّنوُي منو دِئَي مل دَمصلا ُهّللا َدَحَأ ُهّللا وه لق را

 ةبيط ةالص مهتاكرب لصو كلذ لضف ردقب دمحم لآ ىلعو دمحم انديس ىلع ىلصت

 ةفعاضم ًافاعضا اهتيادب تاكرب ددمل دافن ال هيلإ ةلصاوو هل ةيضرم ةيضار ةكرابم

 رس نايرسو لاصتإلا نايرج ةردق ةوقب اميظعت ةؤلمم اهئاقبل ءانف ال هيلع ةينادمرس
 لب « هيلع نونمم الو هل اهنم جوع ىذ ريغ نم لاصفنا هنعالو « ماصفنا هل سيل

 ةرهقلاو ةزعلا هللو « لاحملا ديدش وهو « هتمحر ىدي نييارشب ماودلاب ًالسرم هنم

 قوف ىضرلاو ناصقن بجوي فصو لك نع ةلماكلا ةمظعلاو ءايربكلاو رهقلاو

 ههجول اروفوم ًابسح ةسدقملا تاحبسلاو ةيضرملا دماحملا لكب ىهنلا ىلوأ غلابم
 ءاشي ثيح ىلإ فورصم كولمم دبع ىبسح ىلو شرعلا وذ تاجردلا عيفر ميركلا
 نيتملا ةوقلا وذ لاعتملا ريبكلا هدابع قوف رهاقلا وهو ميحرلا برلا ةصبق ىف
 رهاوظ نم هقلخ ةفاكلو ىسفنل ميظعلا هللا رفغتساو شطبلا ديدش لداعلا ةيتوربجلا

 نم هانيفختسا بنذ لك نمو اهنونظم ءوسو سفنألا سجاوهو اهنطاوبو انبونذ

 هقلخ نيب انلمع لميج نمو «. انك امنيأ انعم وه ذإ انم هب ملعا هللاو ٠ سانلا

 )١( ةدئاملا ةروس 64-451) ةيآ .
 . صالخإلا ةروس !١-14 ةيأ (؟)

 نيهملا ةرهوجلا

 دبق نمو هرهظأ

 انمعو انصخو

 رفكأ ام ناسنإلا

 ُهرَبقأف ةتامأ

 ا نم ايف

 تاقولخملا هيفكي

 اناطلس كندل

 ةوؤر نينمؤملاب

 ةلأ ولو ”ةريصب

 لحو هوفعو هللا

 « ريدق ئش لك

 امك ةردق

 اكو « نيقولخملا

 | هيلع رهظيالو

 4 امو مهيديأ

 ؛رإلاو تاوامسلا

 دف نمو نوتناق

 و ئش لك قلخو

 )١( ةيآ !١6-1١1

 )١( ةيآ 3 ١-16

 ةيآ (؟) )200( .
 ):( ةيآ )٠١(



 2 ريا حا

 9 بسسس -  ةئيضمل ١ ةرهوجلا

 هرهظي ملف ء مهفوكع هيلعو هرتس مهنيعأ نع انم لمع حيبق نمو هرهظأ
 لق را هلك كلذ فالخب هللا ملعن انسفنا ىف انكف هعدب اريخ ليفكب انمعو انصخو
 مك ُهَرَسمَي ليبسلا ٌّمُث ُهرّدقَف هقلخ ةقطن نم ُهَقلَخ ئَش ىأ نم ُهرفكأ ام ناَسنإلا

 . 7 © ُهَرمأ ام ضقتي امل الك ُهرشنأ َءاَش اَذِإ َمُك ُهرَبِقأَف ُهَتاَمَأ

 ال رس ةزع ةمظع ةمرح قحب نوصم هرسو نونو فاك نيب هرمأ نم ايف

 نم انل ضيق نونلاب فاكلا لاصتا نيب نوكيف ارما دارأ اذإ نم اي تاقولخملا هيفكي

 كنإف انتظيقل هرسيو ميجر ناطيش لك ىلع انوع هذختنل « اميمح ًاناطلس كندل
 هيمفت ىلع ناسنإلا لّب أ كبالإ انل ةوق الو لوح ال هنإف ؛ ميحر فوؤر نينمؤملاب
 ةمحرب انكردت احوصن ةبوتو اراب هللا ًارافغتسا () 6 ةريذاَعم ىقلأ ولو ”ةريصب
 ىلع هللا نإ برقأ وهوأ رصبلا حمل نم انيلإ عرسأ ًاكاردإ هفطلو هملحو هوفعو هللا
 قحب مايقلا نع ءافعض انإف « هديحوت نم هيلإ انمهلأ ام ريسي لوبق « ريدق ئش لك

 كاردإ نع آهزنم انبر دج ىلاعت « ميركلا ههجو لالج لامج لامكل امك ةردق
 :« ةبيغ ملعو نيلوألا لوقع ةفرعم هتياهن الألتي همالك كلذكو « نيقولخملا

 نيب اَم ُملعَي هِيذإب الإ ُهَدنِع ْعَفشَي ىذلا اَذ نم رْلا ىضترا نم الإ هيلعرهظيالو
 يسرك عيمَو َءاَش اَمب الإ هِملع نم ئشب َنوُطيِحُي الو مُهقلخ امو مهيدي
 هل لك هلإ مظاعت (7 © ُميِظَعلا ّىلعلا وُهَو امهظفح ُهدْوَي الو ضرإلاو تاواَمّسسلا

 ةبحاص هل نكت ملو « دلو هل ىنا ضرألاو تاومسلا عيدب نولئاس هلضف نمو نوتناق

 (؛ © َنيِنِمْؤُمللَو ِهِلوُسرِلواعيِمَج ٌةَرعلا ِهَللَف ر ميلع ئش لكب وهو ئش لك قلخو

 )١( ةيآ )/١1-١5( سبع ةروس .

 )١( ةيآ )١14- 4١5ةمايقلا ةروس .
 )"( ةرقبلا ةروس (7656) ةيأ .

 )4( ةيآ ) )2٠١رطاف ةروس .



 9 وال ل __ ب ةئيضمفلا ةرهوجلا

 (© 6 هعَفرَي ٌحِئاَّصلا ُلَمَعلاَو ُبيَّطلا ُمِلكلا ُدعصَي هيلإ أ نينمؤملا نم كلذك لكلو
 نيقيدصلاو نيبنلا نم مهنيب امو ميهربإو مدأو دمحم انديسىلع ىلصت نا كلاس لكو

 مهل نيعباتلاو مهتايرذو مهجاوزأ ىلعو اقيفر كتلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو

 نيضرألا لهأو تاومسلا لهأ نم نيعمجأ كتكئالم ىلعو نيدلا موي ىلإ ناسحإب
 كتبيغ ىف اوناك نإ ءاوس كتمحرب كتمحر نم نيصتخملا كقلخ ةفاك ىلعو

 احيبستو ةالص ملسأو مهب نمآ نمل رفغاو « نيدوجوم كتمكح ىفو نيبوجحم

 ام ةعس ددع ةدلخم مهيلع تمعنأ ام ىلع ىفلز مهلو « تمهلاك ارافغتساو اديحوتو

 ةفعاضم أضيأ كلذ ءلمو تكلم ام ةنزو ةداهشلاو بيغلا ىف هللا ملع مهب طاحأ

 ًابيرق ًاقيفر مهل نوكي نأ نيلسوتملا رئاسو كيلإ اهلئاقل لزجت هللا ماودب ةمئاد ةيدبأ
 مكيلع ِهّللا لضَف اونو ) كلضف نم كلضفب مهللا انل بهف ًاقيقح ًادبع كلو
 انفاعو تيكز نميف كلضفب مهللا انكزف 7 © أدَبأ ًادحأ نم مكنم ىكز ام هُتمحَرو
 لوتمو نينمؤملا ىلو كنا تيلوت نم عم انلوتو تيده نميف اندهاو تيفاع نميف

 ةفأرل لهأ وه ام اهب لعفاو كتاذ فورعم فئاطلب اهلك انرومأ لوتف نيحلاصلا

 . كلذ نم لقأ الو نيع ةفرط كاوس دحأ ىلإ اهاوثمو اهبلقنم ىف اهلكتالو كتافص

 قيفوتلا ماهلإب نوبروكم هل دابع هلأسو باجأ رطضملا هاعد اذإ نم اي

 ”بيِرَق ىَنِإَف ىَّنَع ىداَبع كلأس اذإو رأل بانج زيزعل مهاوآو بآم نسحل مهادهف
 (7 6 َنوُدئشِرَي مُهَّلعل ىب اوُنِمُْيلَو ىِل اوُبيِجَتِسيلَف ناَعَد اَذِإ عادلا ةوعد بيجأ

 انتاجانم ىدي نيب ةمدقم انتنكسم ريذاعم هذه ديرولا لبح نم انيلإ برقأ وه نماي

 وهام لكب كيدي نيب انلذو كيلإ انتقافو انرقف ىلع دجف « كتمحر تاكرب لازنتسإل
 هرسو « هنطابو هرهاظو هلجآو انرمأ لجاعو « انترخآو انايندو اننيد ىف انل ريخ

 )١( ةيآ ) )5١رونلا ةروس .
 )١( ةيآ )١86( ةرقبلا ةروس .

 ةئيضملا ةرهوجلا

 بهاومب هتينالعو

 ا ىذلا دمحم انديس

 هئنما كركم نمو

 كبو كيلع كتريخ

 ل هن كتمحر

 ع نيرصقم ريغ

 ٠ اَي لق  اناجر
 ' بوُثذلا ٌرفغَي َهّللا

 ميركلا كيبن ةنسو

 ءاتخ قيحر قطنو

 مقني ال ةالص ىندأ

 اهذت مويل اهوجرأ

 اسلب عيمجب ىقطان

 هدهج لبقتف

 هتبناو نسح لوبقب

 د ىلع هللا ىلصو
 و
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 ة باق ةياهن غولب

 ةروس (81] ةيآ )١(

 ةروس (57) ةيآ (1)

 وس ]٠١5( ةيآ (؟)



 58 ف يييبح اا ل ةئيضفلا ةرهوجلا

 ىلع هللا ىلصو لزهلاب وهامو لصف لوقب اهلهأ تنأ دبأ ىذ بهاومب هتينالعو

 هتمتخ هيلع ةالصلابو هتحفتسا هبو انيد مالسإلا هب انل تيضترا ىذلا دمحم انديس

 لهأبو كانلأس هتاكرببف «٠ هتجردأ كتاكرب ىف كتمحر ءاشت نملو هتنما كركم نمو

 نم نيسيآ ريغ كركم نم نينمأ ةرذعملا طئاسب لوبق مهيلع كبو كيلع كتريخ

 كئاضقب نيرقم (7 6 نفاكلا مولا الإ هللا حور نم سيب ال ُهَنِإ زل كتمحر
 هنمو « انداهشتسا وه كلوق ليبسلس روفاك جازمو كيصاعم نع نيرصقم ريغ
 نإ هللا ةَمحَر نم اوُطَتقَت ال مهيشنأ ىَلَع اوفرسأ نيذلا ىواَبع اي لق أل اناجر
 « ميظعلا كباتك ىلع انعاو 7 4 ُميِحّرلا ٌروفَعلا وُه ُهَنِإ اًعيمج َبوُثَدلا ٌرفْغَي هللا
 رودص ىف نكس ام ةمجلا هقئاقحو ةعفانلا تايآلا لعف انل ضماو ميركلا كيبن ةنسو

 وأ نيسوق باق ناكف ىلدتف ىند نم ىلع ةالصلاب قبع كسم هماتخ قيحر قطنو

 ةرخدم ةلمكم اهديدم دفني الو « اهددع رصحني الو « اهديرم عطقني ال ةالص ىندأ

 اي نيعمجأ مهلآو نييبنلا ىلعو تعضرأ امع ةعضرم لك لهذت مويل اهوجرأ

 'رحبلا َذِفَتل ىبَر ِتاَمِلكِل َدادِم ٌرحَبلا َناَك ول لق ر# ىريذاعم ناسلب عيمجب ىقطان
 . () © اَدَدَم هلثمب انئج ولو ىّبَر تاَملك َدَقَنَت نأ َلِبَق

 ميلع ملع ىذ لك قوفو ميلس بلقب هتقطنو اعد امل ةمهلا رصقم دهج لبقتف
 اميلع ًاركاش لزي مل هللا ناو « نيه كيلع هنا « ًانسح اتابن كدنع هتبناو نسح لوبقب
 ةكرايم ةبيط ةالص نيعمجأ هلهأو هتباحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ةدايز نع قطنيو « قولخم لك قطن اهتلص ماهفا رس نع زجعي ةمجعم ةبرعم

 دعب نمو لبق نم اهاهتنم هلل قورفمو عومجم لك اهاند وند نيسوق باق ةياهن غولب

 )١( فسوي ةروس (41/) ةيأ .

 )١( رمزلا ةروس (257) ةيآ .

 ةيآ (؟) ] 21٠١5فهكلا ةروس .



 تا س٠ ةئيصملا ةرشوفلا

 هلل ةبرقو اعومسم اكرابم ءاعد نيبملا حتفلاب هللا رصنب نونمؤملا حرفي ذئموي اهبو

 ضرألا هايم هتاكربب ىرجيو « ءامسلا ثيغ هب لزني « ةلوئسم بتارمو ةعوفرم

 عرضلا هنم شيعيو « عرزلا ناولأ فالتخأب اهسبايو اهبطر نم ءامسلا تبنتو

 راهزألاو ضايرلا عاوناب عمدلا نيعأ رضختو « دابعلا هب عفتنتو « دالبلاو ماعنألاو

 موجنلا ىرث رعق تحت تحت امو موميدلا كلت قوف قوف ام اهرشن كسم ًألميو

 محرتو « ىتوملا ماظع ميمر ةماتلا اهتمسن بوبه بيطب ىيحت « ماودلاب ةلصتم

 اهل سيل « موقسملاو صربألاو همكألا ئربتو « ءايحألا اهرئارس ايافخ ىفخ فيطلب

 مّثنأو نوكبت الو نوكحضتو َنوُبجعت ثيدحلا اذه نمُفَأ رإ ةفشاك هللا نود نم
 نأ ًالضف كنم نولئاس ديبع كل () انلكو 7 6 اوُدَّبِعاَو ِهَّلل اودجساَف نودماس
 ميركلا كنمب ننماو انتعوج ليزجلا كلضفب ددساو انتروعل لميجلا كرتسب لبسأ
 . انتعور كرركم نم ميدقلا كملحو ةعساولا كتمحرو

 ىلإ الأ ريصبلا عيمسلا وهو ئش هلثمك سيل ئش لك نم نمآ وه نماي
 ىواست نولمعت امع لقفاغب كبر امو « هيلع لكوتو هدبعاف ٠ رومألا ريصت هللا

 ماصخلا دلا رس رئارس ىلعو ةردقو امكحو املع نيبرقلك نيألا فرط كدنع

 نع ىقطنم كيلإو  داهتجإلا نع ىانغ كب ىئاجر ةياغ اي « ريبخلا بيقرلا تنأ
 نم اي لمحاو لمألا ةياهن غالب نم توجر ام قوف كنم ىلمأو بابسألا ةوالح

 ريغ بيغلا ةوقب بوجحمو ةينادحولاب درفنمو ٠ تتبسك امب سفن لك ىلع مئاق وه
 تهتنا كيلإ ٠ ناكم هنم اولخي ال  دوجوم ملعلاب رضاح ناكم ىلإ ناكم نم دوقفم
 كيلع فلتخت ال ىذلا تنأ ةيفاعلا بحاص اي كيلإ ىرمأ تضوفو « ىنامألا

 كيلإو « هلك كلذ تدجوأ ىذلا تنأ « تاوصألا جيجض الو «؛ تاغللا تاهبتشم

 . مجنلا ةروس /55-ه9) ةيأ )1

 . تبثم وه امك هفذح باوصلاو « واولا دعب فلألاب ““ انلكاو ”” طوطخملا ىف )١(

1 

 ى هيلع هللا ىلص

 سي ىذلا وهو رف

 مل لعجاف ٠ سانلا

 "و سأرلاو ىوح

 | رخآو مالس اهيف

 دوس (77) ةيآ )١(



 ويس ب ةئيشملا ةصوجلا

 الب « باسح ريغب ءاشي نمل ءاشي فيك قفني ناتطوسبم هادي نم اي « نوع رضتي

 ةردقلاب ززعت دحأ اوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل انبر دمص زييحت الو فييكت

 هتفرعم كاردإ نع زجعلاب الإ هتفرعم ىلإ ليبسلا لصحي ملو « توملاب دابعلا رهقو
 هيلع هللا ىلص دمحم انيبن هنم ذاعتسا امم تدعو امك انذعأف ٠« ترمأ امك كب ذوعن

 هيف ةبغر ريخ لك ىف كيلإ انتبغرو لاؤس ريغب هنم هتذعأ امو « هتذعاف « ملسو

 انل سيل ام كلأسن نأ كب ذوعنو « لاؤس ريغب هل اصوصخ كنم هيلون امو « هلانف

 الو هرمأل دار ال نم اي كرما تآدبم تاحار نم اضورفم ًابيصن كدابع قزر نم

 دمحم كيبن ناسل ىلع هب انتدعو ام لينل ناقيإلاب انبولق نتمطتل همكحل بقعم

 بلقنم ءوس فاخت الو « قدصو قح كدعوو تلق كنا « ملسو هيلع هللا ىلص

 . 27 6 رحّبلاَو ِرّبلا ىف مُكرّيسُي ىإلا وُهَورل
 نيب اهلوادن مايألا كلتو « مالك بيطأو « عاقب انهاو موق ريخل انارسم نكيلف

 امو نطبلا قتعأو « نيرادلا رش انع فرصاو نيمويلا ريخ انل لعجاف « سانلا

 مهتيحتو مهللا كناحبس اهيف مهاوعد ىلعألا ىلعلا تنأ كنإ ىوح امو سأرلاو ىوح

 . نميلاعلا بر هلل دمحلا ن مهاوعد رخآو مالس اهيف

 . هقيفوت نسحو ةنوكو هللا دمحب كرابملا بزحلا مت

 . سنوي ةروس 5 ةيأ )1(
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 (ريغصلا بزمحلا اذهأل

 نيعمجأ مهلك هقلخ ةنسلا ىلع اهلك هدماحم عيمجب نيملاعلا بر هلل دمحلا

 مهللا نيبرقملا بابحألا سافناو تادارإلاو تاكرحلاو تارطخلاو تامولعملا ددع

 تاداس ديس كقلخ نم كتوفصو كبيبحو كيبنو كدبع دمحم انديس ىلع ملسو ىلص

 ءاهبو ةعفرو أفرش هدزو نيدلا موي ىلإ ادبأ نيمئاد ًامالسو ةالص نيعمجأ قلخلا

 نع هللا ىضرو « نيرهادلا رهدو نيدبألا دبأ ادبؤم الضفو اروبحو ةلالجو ارونو

 دوجولا بطق انالوموانديس ىلع هللا ضافأ نيعمجأ هللا لوسر باحصأ انتاداس

 هراونا دادمإب اندماو « نيبملا باتكلا ةوالت تاكرب نم دوجلاو لضفلا بئاحس عبنم

 . نيمآ ... نيمالا ماقم ىلإ انلصوأو « هبرق تاحفنو

 اهيلع نمو ضرألا ثرت ىتح « ىدمرسلا ءاقبلاو ىلزألا ماودلا كل مئاد اي

 ريخ تناو « انمحراو انل رفغاف انيلو تنأ مئاد اي كناحبس نيثراولا ريخ تناو

 « نيبحملا ةرمز ىف انرشحاو « كتبحم ةوالح انقزرا مئاد اي « كناحبس نيرفاغلا

 ءاجرأ ًارونمو بويغلا ةرضح ىلإ بولقلا ىداه دمحم انديس ىلع ملسو ىلص مهللا
 . نيملاعلا بر اي بورغ اهل ام ةفرعم سمشب نينوكلا

 تددعأ هللا دابع ىلع مالسلاو هللا لوسر ىلع ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب

 لكلو « هلل ركشلا ءاخر لكلو « هلل دمحلا ةمعن لكلو « هللا الإ هلإ ال لوه لكل

 مه لكلو هللا رفعتسا بنذ لكلو « هللا ىبسح قيض لكلو « هللا ناحبس ةبوجعا

 انإو هلل انإ ةبيصم لكلو « هللا ىلع تلكوت ردقو ءاضق لكلو « هللا ءاش ام مغو

 مهللا « ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال ةيصعمو ةعاط لكلو « نوعجار هيلإ

 بارتقاو « ىتلفغ ةوقو , ىتمه فعضو « ىنيع دومجو ىبلق ةواسق كل وكشأ ىنإ

 ال ام تيتأ دق اهو ىبويعو ىاياطخ مظعو « ىبونذ ةرثكو « ىلمع ةلقو « ىلجأ

 ليقم اي « تالذلا رفاغ اي .« تاوعدلا بيجم اي , تاوصألا عماس اي « ىل حلصي

 . ةئيضفلا ةرهوجلا

 هتنم اي « تارثعلا

 (نماي « ىتريرس

 بع ىضترا نم اي

 داي
 ف اياطخلاب هتزراب

 ١أي" ج " « هتمعن
 اي" د" , هتمارك

 دنا كلذ عنمي ملف

 (ةرذ هنع بزعي

 اي" ز ' « هتمحر

 ركشأ ملف « هتيفاعب
 : تلفاغتف ىناعدو

 مشا مهل رافغتسإلاب

 ' ل ' هتعاطب لزا
 همركو همرك

 * هتمقنب ىنردبي

 ٠ ىنعنمي ملو ىلع

 )نم نوفرسملا

 ص ' « هتردقو

 "١ « هتحماسم نم

 " « هتنجب اهكرت

 ذو هوفع نم ىلع

 ت'" « هتمارك نم
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 حضفت الو « ىبقع ىلع ىندرت ال تاجاحلا ىضاق اي تابغرلا ىهتنم اي « تارثعلا
 ةباجإلاب ىندعوو ءاعدلاب ىنرمأ نم اي ٠ تارثعلا مظع نم ىنلاقأ نم اي « ىتريرس

 . هتعس نم ىنانغاو « مهيلإ ىنلكي ملف هطخسب ادابع ىضترا نم اي
 نماي' ب "« هتمعن رغصأل أنمث نوكت ال ىتانسح ربكأ نم اي"

 ليزجب ىلع داجف هيلع تلكوت نم اي " ت " « هترفغمب ىنردابف اياطخلاب هتزراب
 ىف ىنلهماف « هتفلاخم ىف ىسفن تنهأف « هتمعنب ىلع داج نم اي " ج " « هتمعن
 ٠ هتيصعمب هران ىلإ بونذلا بوكر ترتخاف هتنج ىلإ ىناعد نم اي " د ' « هتمارك

 الف « طيحم ئش لكب وه نم اي " ه " « هتبوت باوبأ ىلإ حتفي نا كلذ عنمي ملف

 ىف ةاصعلا عمطف ًاملعو ةمحر ْئش لك عسو نم ايو « هتيرب نم ةرذ هنع بزعي
 ىنابح نم اي " ح ' هتيصعم نم تددزاف « هلضف نم ىنداز نم اي" ز ' « هتمحر
 ىنباجاف هتوعد ام لاط نم اي " ط " « هتيفاع بوث ىبلسي ملف هركشأ ملف « هتيفاعب

 لكو دقو ضرألا ىف هدابع هيصعي نم اي " ى " « هتباجا نع تلفاغتف ىناعدو

 مل ىنأك ىنساحم رهظاو ىبويع متك نم اي " ك " « هتكئالم فرشا مهل رافغتسإلاب

 هينفي ال هكلم نم اي " م " , هتلفغ ىف هدبعو هدبعب افيطل اي " ل ' هتعاطب لزا
 ملف هتحيصن تكرتف ىل حصن نم اي " ن ' « هتكلمم لهأ ىلع ماع همركو همرك
 مركتف هتمعنب هيلع تلخبف ىناطعأ ام ضعب ىنلأس نم اي " س " « هتمقنب ىنردبي

 طنقي ال ىتح ةرفغملا عساو اي وفعلا ميظع اي " ع " « هتبه نم ىنعنمي ملو ىلع

 " « هتمحر نم نوفرسملا

 ةرظنب اهيف ام ىحم بونذلا نم تالتمإ اذإ هقلخ فئاحص نم اي " ص " « هتردقو

 ىلع ىنداهع مث ىتاذل نم تيفتشا ىتح ىنلهمأ دق نم اي " ق " « هتحماسم نم

 قفنأف هتيصعم ىف هقزر تقفنأف ًالقعو أرمع ىنقزر نم اي " ر ' « هتنجب اهكرت

 ليزجلاب ىنبيثيف ىلمع نم ليلقلا ركش نم اي ' ش " « هتيطع لضفو هوفع نم ىلع
 " « هتمارك نم

 هملع عم هيدل ةروتسم هدابع حئاضف نم اي" ف

 دمحم ةوعدب رئابكلا لهأ هب دعوو نيبنذملا نع زواجت نم اي" ت
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 هكلم نئازخ نم اي " خ " « هتعاطب نيلماعلل فعاضم هباوث نم اي " ث " « هتعافشو

 مهؤاجر عطقنا اذإ نيبنذملا رخذ اي " ذ ' « هتقيلخ رئاس ىلع هماعنإ ماود اهصقني ال

 دنع تانسحلاب مهتآيس لدبو ةاصعلل هديعو فعاض نم اي " ض "  هتمحر ىف الإ
 " غ ” « هتلدأب هتجح تماقو هتعنص ىف هتمكح ترهظ نم اي " ظ " « هتوعد ةباجإ
 دحللا ةمض دنع نيثيغتسملا ثايغ اي هترسعو دحللا قيض دنع نيثيغتسملا ثايغ اي

 نيثيغتسملا ثايغ اي هتقعصو روصلا ةخفن لوه دنع نيثيغتسملا ثايغ اي هتطغضو

 ثايغ اي هتقدو باسحلا ريرحت دنع نيثيغتسملا ثايغ اي هترثعو طارصلا لوه دنع
 راد ىلإ ئسملا قيس اذإ نيثيغتسملا ثايغ اي هتدحو نازيملا عضو دنع نيثيغتسملا

 رانلا لهأ اي ىدانملا ىدان اذإ نيثيغتسملا ثايغ اي هتمارك راد ىلإ نسحملاو هناوه

 ام ادبأ ىصاعملا كرتب انمحرا مهللا « ةنجلا ىف دولخ ةنجلا لهأ ايو توم الب دولخ

 مزلاو ء انع كيضري اميف رظنلا نسح انقزراو انيعي ال ام كرتب انمحراو « انتيقبا

 انلعجاو « انرودص هب حرشاو « انراصبأ هب رونو انتملع امك كباتك ظفح انبولق

 هب لمعتساو انتنسلا هب قلطأو انبولق نع هب جرخاو « انع كيضري ام ىلع هتوالتب

 ىكبنو « نيفئاخ كيلا عرضتنو « نيجاتحم كوعدن مهللا انحاروأ هب جرخأو « اننادبأ

 . نيبستحم كيلع لكوتنو ارصان كوجرنو « نيبوركم كيلإ
 امو اهنم رهظ ام نتفلا تالضم نم انذعاو انفوخ نماو انبولق دهاف مهللا

 نم انرظنو ءايرلا نم انلمعو قافنلا نم انبولقو بذكلا نم انتنسلا رهط مهللا نطب

 نأش نع نأش هلغشي ال نم اي « رودصلا ىفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعت كنإ ةنايخلا
 ال نم اي ؛ تاغللا هيلع فلتخت الو تاوصألا هيلع هبتشت الو عمس نع عمس الو

 كترفغم ةوالحو كوفع درب انقاذأ نيلئاسلا لئاسم هرجضت الو نيحلملا حاحلإ همأسي

 مهللا « انع كباذع اهب فكتو انع كطخس اهب ىفطت كدنع نم ةمحر انمحراو ؛

 كلأسن مهللا ٠ نآرقلا ةوالتب انتنسلأ قلطاو انبولق رونو مالسإلل انرودص حرشا

 انبر ليكولا معنو هللا انبسحو « ناوأ لك يف قدصلاو ىدهلاو ناميإلاو نمالا

 بحأ ؛ لاق

 ضتقم ىلع كسنلا

 ةديشرلا ةديدسلا

 هملا ةفعو رصبلا

 لاو ركذلاو نايبلا
 امحرلاو ةفأرلاو

 اعفألاو ةيضرملا

 دلاو ليللاب مايقلاو

 ذلاو ملحلاو ملعلا

 رحلا هللا تيب ىلإ
 دفيو اموي موصي

 نينثإلا موصيو



 را ١ بح --- ةئيضملا ةرهوجلا

 رفغاو « اورفك نيذلل ةنتف انلعجت ال انبر « ريصملا كيلإو انبنا كيلإو انلكوت كيلع
 : لوقي مث تارم عبس دمحم انديس ىلع ىلصو ميكحلا زيزعلا تنا كنا انبر انل

 اوُملِسَو ِهِيَلَع اولص اوثمآ نيذلا اهُيأ اي ىبْذلا ىلع نولصُي هتكيالمو َهّللا نإ ]ف
 . 6 ًاميِلست

 هللا ولإافتودقو انخنيفشو انالومو انديس لآق
 ىبأ نب ميهاربإ انديس نيدلاو ةلملا ناهرب ىلاعت

 ىلع هللا داعأ وشرقلا ىقو سدلا شيرق نب دجملا
 ( ةرخآلاو ايندلا ىف همولع تاكربو هتاكرب نم نيملسملا

 قيرط كلسا ىدلو اي « هللا ىلإ قلخلا ببح نم هللا ىلإ قلخلا بحأ :لاق

 جهانملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هللا باتك ىضتقم ىلع كسنلا

 ضعغ نم ةينيدلا ننسلاو ةعورشملا رومألا عابتاو « ةفيرشلا ةديشرلا ةديدسلا

 ىف لوقلا قدصو ناسللا ظفحو جرفلا فعو ديلا فكو ةمعطملا ةفعو رصبلا

 ءايحلاو ةوتفلاو ةؤرملاو ءافعلاو ءاخسلاو ربصلاو ركشلاو ركفلاو ركذلاو نايبلا

 قالخألل لامجإلاو ظعولاب ظحللاو ضغلاو ءاطعلاو لذبلاو ةمحرلاو ةفأرلاو

 ةئيضملا ةعيرشلاو ةيضرملا ةقيقحلاو ةيوبنلا راشألاو ةينسلا لاعفألاو ةيضرملا

 ىف عابتالاو قافنلا ثعاوب نع جورخلاو راهنلاب مايصلاو ففعتلاو ليللاب مايقلاو

 جحلاو ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقاو قافتإلا هيلع عقو ام لعفلاو لقنلاو ملحلاو ملعلا

 ناو « قيقحتلا نطاومو قيرطلا كولسو اليبس هيلإ عاطتسا نم مارحلا هللا تيب ىلإ
 ضييبلا مايألا موصيو « موصلا ميديو نيدهاجملا موص كلذ اموي رطفيو اموي موصي

 . سيمخلاو نينثإلا موصيو



 ا ببببببب(ببسسس_ب ب ةئيضملا ةرهوجلا

 . عوجلا اهمكحمو اهالحمو اهتدعاقو قيرطلا هذه ةحص نا ىدلو اي ملعاو

 حتفي موصلاب ىدلو اي نإف عوجلاب كيلعف , دعستو كدصق ىلإ دشرت نا تدرأ نإف

 ةدافإ بلاطلا كيلع عسويو مهفلا ثروتو « نيكمتلا رئاصب رصبتو « يمع ًانيعأ
 لك ىلإو « ندعم ليبس مهف لكل نكلو « ءاشي نم هثروي هللا نم مهفلا نإف « ملعلا

 عضوم دسجلا نم لسغيو « سيبلتلاو سيلدتلا ىطختي عوجلاف « ابسنو اببس ليبس

 مادإ عوجلاف « موع كاردإلاو ةباصإلا رحب ىف حبسي لكوتملا مئاصلاف « سيلبإ

 لصأ ىلوألا نافرعلاو تافرغلا ىلإ هبحاصب كلسي ىوهلاو ٠ سفنلا رسكو ىوقتلا

 مالسإلا ىناعم دونج نمو بلقلا دانز حدق نم ثروي نافرع مث « نايدألا لوصا نم

 عومدلاو دوجسلاو عوكرلاو ناسحإلاو عوشخلاو عوضخلاو عوجلاو ناميإلاو

 نوكسلا عم ميدتسم ليللا مايقو نيقيلاو ىوقتلاو لاغتشإلاو صالخإلاو رارسألاو

 بذكلا ال قدصلاو بعللا ال ريخلاو ةقدصلاو بارطضإلا ةلقو بدألاو لقعلاو

 نسحو ةعمسلاو ءايرلا كرتو ةبلغلاو بجعلا نع جورخلاو ىواعدلا ةلقو عضاوتلاو

 ةلقو جملاو جهلا نع تمصلاو ةصلاخلا ةصلخملا ةريرسلا صلاخو ةريسلا

 نإف ؛ قلخلا ضارعأ نع كسملاو « بعللاو ءوسلا ترضاحمو هوركملا عامس

 ديلا فكي ناو « قحلاب الإ مهريغ نع مهلاومأ مرح امك ؛ مهضارعأ مرح ىلاعت هللا
 مالكلاو مارحلا لكأ نم ناسنإلا عم ناسللا تمصو جرفلا نوصو فرطلا ضغو

 نامدقلاو ناديلا كلذك « لالح ريغىف امهكيرحت نيتفشلا ىلع مرحو « مارحلا

 ؛ رارسألا ةراهطو نطابلا لسغ لمعتساو مارحلا مالكلاو مارحلا لكأ نم نانسألاو

 . رافغلاراتسلا ىلجتو راتسألا لبسا اذإ مقو رانتسإلا عساومل تايوطلا رئامض ىقنو

 ربصو ةفطالم بجي نادبألا جالع نإف نوكي ال اذه ةيمح ىلب ةبرش ديرت ىدلو ايف

 هتدئافو عوجلا عمتجيو « دسجلا ءاود نم ليلق نإف عفانملا عمجو ليصحتو متكو

 ال ىنعم اهيناعمو ةبححملاو « اهيف امو ةفرعملاو كيلستلاو كولسلاو مايقلاو هتعفنمو

 كل نيبا تعرش نإف « حوتفلا باب لوأ له ةحوصنلا ةبوتلاو اقوشو امساو امسر

 زيضفلا ةرهوجلا

 هيف حرشلا لوطي

 او دهزلا فصوي

 ابحملاو ةفرعملاو

 طارصلا اندهأ هلل
 او" 6 ةقيرّطلا

 ءانفب متحت مايقلاو

 اغتسإلا عم راهنلا
 : اولاق ؟ ةسارفلا

 علا دعب روطفلاو

 ذأ لاقو « ركذلا

 نم لب : نورخأ

 ىبنلا نأل ؛ رونلا

 ( ىلاعت هللا رونب
 ' ةداقإلا عومجم

 !! فراعمل ملكتيو

 « نعمتف ىنعملاو

 ١ ءاقدصألا ىري
 ا

 ا
 ا

 روس )١1( ةيآ )١(
 مس 0117 ةيأ )١(

 . هجيرخت قبس (؟)

 طوطخملا ىف (4)



 ااا ا حس _ -.--------  ةئيضملا ةرهوجلا

 ىتمف قيمع رحب قيقحتلا نايبو قيرطلا ركذ ىدلو اي نإف « هيف حرشلا لوطي

 قدصا انلق ناو ليوطف اهعورفو قيزمتلاو قيرطلا عورفو عرولاو دهزلا فصوي

 دمحلا ءاعد ىف امكو « ةميقتسملا ةيقنلا ةماقتسإلاو صالخإلاو ةبحملاو ةفرعملاو

 ىَلع اوُماَقَتسا وّنأَو ر : ىلاعت لاقو « نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندهأ هلل

 اي ىنجاف () 6َترِمُأ اَمك مقتساف رآناندع دلو ديسل ىلاعت لاقو 7 © ةقيرّطلا
 ركفلاو ركذلا تمزال نإلف كل هتركذ ام عاونأ نم العلا دجوب ملاعملا ملاعم ىدلو

 فرط ىلإ ثلثلاو رجفلاىلإ ءاشعلا نم موقتو رتولا كئالم لك ءانفب متحت مايقلاو

 متلن مب : مهل ليق تافشاكملا بابرأ نم اريثك نإف حيبستلاو رافغتسإلا عم راهنلا

 مايصلاب : مهضعب لاقو « موصلا ةمزالمب : مهضعب لاقو عوجلاب : اولاق ؟ ةسارفلا
 نم لب : مهضعب لاقو « رهدلا مايص نع ىنعي موي لك موصو ءاشعلا دعب روطفلاو

 لاقو ء« وفصلا نم لب : نورخآ لاقو « ركفلا نم لب : نورخآ لاقو « ركذلا

 نم لب : نورخآ لاقو رسلا نم لب : نورخآ لاقو « قدصلا نم لب : نورخأآ

 مكيف رظني هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا )) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأل ؛ رونلا
 كنطاب ىف (# عأو عف لقعتو رصبتو عمست نا تببحا نإف (9 (( ىلاعت هللا رونب

 . ىدهرون هالوم هقزري ال نمف « ةسايرلابالو ديلا سؤبب عنقتالو ٠ ةدافإلا عومجم

 رسلاب ءايفصألا سابلا سيلو ًالوق ال العفو ًالقن ال ىنعم ةقيقحلا فراعمل ملكتيو
 امف ققحو علطاو « متكملا رشابو « مجعملاب قطنو « مكحلاب ملكتو « نعمتف ىنعملاو

 ىأرو « ضافو ىلاعت هللا دئاوفب تألتمإ اذإف « اقح إلا قطني الو « ءاقددصألا ىري

 )١( نجلا ةروس (15) ةيآ .

 . دوه ةروس (١١؟] ةيأ (؟)

 . هجيرخت قبس (؟)

 . حضاو وهو « باوصلا وه تبثملاو « “' ىعواو ىعف ” طوطخملا ىف (4)



 مسن سس هش ملا ةفلا

 هللا ىلإ قلخلا عدي كلذ دنعف ةديازتم هيدل تاكربلاو ةديازتم ةيضفم هيلع ةمعنلا

 ةغلابملاو تائيسلا اوحمو ةيصعملا نع عالقإلاب مهرمأيو « ةنسحلا ةبوتلاب ىلاعت

 فورعملاب رمألاو ريخلاو رسلا ةلماعمو ربلا لعفو رجألا باستكاو ركذلاىف

 . ىلاعت هللاىف عامتجإلاو « ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةعاطو ركنملا نعىهنلاو

 ريذحتلاو ظعولاب ةسلاجملاو ةرماسملاو ةركاذملاو ىلاعت هللا بضغي امع قرفتلاو

 . ديدشلا ىوقلا ةوطسبو ديعولاو دعولاو فوخلاو

 كيخأ نم كل نياعت اذإف ءوسلا ليخدلاو ءالخدلا نم رذح ىلع نك ىدلو ايف

 هظفحاف « كقدص نإ كقيدصو هنع كسفن « ظفحاو فورعملاب رشاع انسح وا افنع

 لقو « نامزلا رخآ ىف نحن اناف رشبلا عيمج نم رذحىلع نوكي نا الإ ءرملل امو

 نأ ىف ىعسي هعفرت نمو ًارورشو ادكن كيلويف ارورس هيلوت نم داعو ريثك حصنلا

 هيلإ نسحت نم مثو « كيلإ ءاسا هيلإ نسحت مل نمو «٠ كيرامي هيطعت نمو كعضوي

 ٠ كساد كوشلا ىلعو كامر حامرلا ىلع ول دوي هيلع قفشت نمو «. كيلإ ئيسي

 نمو « كاعسم قلقاو « كالوأ ءافجلابف افورعم هتيلوأ نمو , كرض هعفنت نمو

 هتنيز نم ؛ كرخأ عاطتسا نا هتمدق نمو « كمرح هتمعطأ نمو ٠ كعطق هتلصوأ

 ايندلل ابجع « شك هل تيشه نمو شغ هل تصلخأ نمو « كتنيز ىذلا انا لاق
 . عباس نرق ىف (') ولخي فيكف ءايبنألا نامز ىف الخ ام قافنلا نا الإ اهلهألو

 ال تعطتسا ناو ريخلا لها نم بسكلاو « ءوسلا لهأ نم ةدحولا لمعتساف

 لهأ نكل « هترشاعم ىلع فسأتت الو « هتبحص ىلع مدنت هتهج بعتت نم بحصت

 جالتخا نع مهراصبأ اوضغو « مهلاعفأ مهل اورفغو « مهقالخأ اوكرت نيكمتلا

 اوبلطو « هلل لكلا اوكرتو « مهلاعفأو مهلاوقأ عمس نعو « مهرهاوظ عوقو فالتخا
 تانسحلاب مهتائيس اوللقف « ادماحأركذو الماش أوفع نامزلا اذه لهأل اولأسو هللا نم

 ريخ ىفكو لق امو ديوطتلاو ليوطتلا اذه عدو « تاربملاو تارسملاب مهتارضمو

 )١( اهقذح باوصلاو « واولا دعب فلألاب « ©“ اولخي ”” طوطخملا ىف .

 ديضفلا ةرعوبلا

 رضو رثك امم

 بلع هللا ىلص
 ف « عفنلا لصح

 ثدحتي نا ردقي
 اذكه « فلخلاو

 لع بجيف هرسب
 | نم ناك هدلاو

 عفني مل ام هدلو

 ١ هرتقيو هبيذيو

 بل لصحي ام
 قملاو لاوحألاو

 : ىشخو ىدهلا

 عيمج ايف

 هللا لوسر لاق

 ناسللاب ةنينأمط

 جحلاو رجزلاو

 صلخم ناك اذإف

 يمض صالخإو

 ضوتي سلجي نأ

 دخا دق نوكيو

 امأ ىلإ هيمشايخ

 )١( قبس .



 911 ب سس سس سس. ةئييخملا ةرهوجبلا

 هللا لوسر ةبحمبو ضتئارفلابو « هللاب الغتشم كل تلق امك نكو « رضو رثك امم

 نيأ نم فرعي مل نمف « عفنلا كل لصح نيأ نم فرعا ملسو هيلع هللا ىلص

 هل مالك ال تيملا ةروص ىلع هخيش عم ديرملاو « لماع ريغ وهف «٠ عفنلا لصح

 فلسلا قيرط اذكه« هرماوأ تحت ًايوطنم نكيو « هنذإب الإ هيدي نيب ثدحتي نا ردقي
 هدلاو هخيش نإف « ةفلاخملا ةلقو عضاوتلاو رايتخإلاو بدألا كولس اذكه . فلخلاو

 قاع نم لكف ء طورش ةيبرتلل نأل ؛ دلاولل قوقعلا ةلق دلولا ىلع بجيف هرسب

 عفني رسلا دلاو نإف « ك دلاو ةعاطب ىدلو اي كيلعف ٠ نيفلاخملا نم ناك هدلاو

 هبكسيف « دماج ديدح ةعطق وهو « هدلو ذخأي دلاو مكف رهظلا دلاو عفني مل ام هدلو

 عفتنت عمتساف « ًازيربا ًابهذ هلعجي ًارس ةعنصلا رس نم هيلعىقليو هرتقيو هبيذيو
 ءارقفلا نم ريثكو ةدحاو ةعاس ىف قرحت ةعنصلا ةوق نإف ؛ كلذ نم بجع الف «

 لاحملا لهأ ةطساو نمو لاجرلا رودص نم هآ ... عافتنإلا مهل لصحي ام

 عبتا نم ىلإو ىدالوأ اي مكيلإ ىتيصو هذهو « لاعفألاو لاوقألاو لاقملاو لاوحألاو

 . ىدرلا بقاوع ىشخو ىدهلا

 ٠ نيعمجأ هلآو دمحم انديس ىلع ميظعلا هللا ركشب مكيلع ىدالوأ عيمج ايف

 هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش )) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ىهنلاو رمألاو مارحلاو لالحلا ةفرعم مث !') « ناكرألاب ةنينأمطو ناسللاب ةنينأمط
 ٠ لعفلاو لوقلا ىف تامرحملا بانتجاو « مايصلاو ةالصلاو ةرمعلاو جحلاو رجزلاو

 ؛ هتين قدصو هتسلجو ةنوصو ةفرعم هيلع بجي هتداهش ىف ًاصلخم ناك اذإف
 فرعي مث « هعرفو هبدنو هبجأو هلفنو هننس نم هضرف ةفرعم مث هريمض صللخإو

 رارفصا هذخأي أضوتي سلج اذإ ناك مضعب نإف ؛ راقوو ةبيهب أضوتي سلجي نأ

 نم جرخي بنذلا نإف ؛ ًانسح ًاغابسا غبسيو « ًارهاط ًاناكم راتخا دق نوكيو

 تجرخ ءالولاو قدصلا ىلع ناك اذإ هيمدق فارطأ ىلإ هنانب فارطأ ىلإ هيمشايخ

 )١( قبس .
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 ديجمتلاو ميظعتلاو ليلهتلاو ريبكتلاب هءوضو متخيو « ءوضولا غابسإف هاياطخ

 ملعيو « هيلع بجي امب افراع هبارحم ىلإ موقي مث « سيدقتلاو حيبستلاو ليجبتلاو

 هتين رضحيو « مدقتي نمل فرعي مدقت اذإف « ةنس مكبو ضرف مكب ةالصلا لخدي مكب

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك نكلو « هبر فاخيو هصالخاو هقدصو

 نإف « هللا ىري نكي مل نإف « ىلاعت هللاىري هنأك نكيلف ةالصلا ىلإ مكدحأ ماق اذإ ))

 . 2 ( هاري هللا

 ناكو « ةميظع ةبجو ةالصلا ىف هبلقل عمسي مالسلا هيلع ميهاربإ ناكو

 مدقت اذإف ةميظع ةبجو ةالصلا ىف هبلقل عمسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءافصلاو مالسإلا قدصو ناميإلاو ةبيهلاو فوخلاو ةينلاب مقيلف ةالصصلل مكدحأ

 « ىلص اذامبو « ماق اذامب ةفرعملاو هتالص ةفرعمو مالسإلا نسحو ءافعلاو

 هللا ىلص ىبنلا نأل ؛ نيلوبقملا نم نوكي نأ لعل « هبر ىدي نيب هبلق رضحيو

 وأ اهسمخ ركذ ىتح لقع ام ال اهنم هل سيلو دبعلا ىلصيل )) : لوقي ملسو هيلع

 رحب نم فرتغا ةعيرشلا قيرط ىلع ناك نمف « اهرشع وأ اهعبر وأ اهسدس

 اهيهنو اهرمأب ةعيرشلا كولس ةيبوبرلا هتدافاو « ةيانعلا هدضعتو ةيادهلاو ةقيقحلا

 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « ةعيرشلا كولس ةيانعلا ةفرعم مث « اهرجزو

 . اريثك اميلست ملسو هبحصو

 يلاعت هللا دمشب ةرسغوجلا نم ىناشلا ءرجلا مت

 ةذهو هلل دصخلاو هقيفوت نسكو

 نسم ىسلع هللا ىسلصو
 جدت يسن

 - ده سلا سد بيو 6 مي ب ب ل مح حول 6
 يي نة يت>”تةن>+-2 نب سس لا ديمو رح حج وبس -

 3 م00 بع س تح 000 7

 3 تك ا

 يي سس ل

 )١( قبس .

 | ةئيضملا ةرضوجلا

 هرختسا دقف

 ديسل اهيلإ راشملا

 | دجملا ىبأ نيدلا

 | ىقيقحلا عضولا

 ٍدصو نم ملع امب

 لوبقلاو ىضرلاو

 زيلماعلا عفني ناو

 دبلاطلاو نيققحملا

 هلاو ةاصعلا ىلع
 نميلسملا ناطلس

 حلصأو « نيعمو

 هؤملاو نينمؤملاو

 هلا ببس لصواو

 . نيملاعلا بر اي



 نإ إس ١ ----- - _ _ _ _ _---- -  ةئيضمحلا ةرهوجلا

 كيل ملا وفإ لبيد
 ميرك اي رسي بر

 ةقرخلا سبلي نأو دهعلا ذخأي نأ كرابملا دلولل تنذأو ىلاعت هللا ترختسا دقف

 ناهرب نيدلاو ةلملا ناهرب نيققحملا جات نيفراعلا بطق ىدنسو ىديسل اهيلإ راشملا

 ىلع همولع تاكربو هتاكربب نيملسملاو هللا انعفن ىقوسدلا ىشرقلا دجملا ىبأ نيدلا

 لمعي نم قفويو ىنقفوي نا ميظعلا هللا لاسأو « ىضرملا ربتعملا ىقيقحلا عضولا

 تبثتلا هقزري نأو « ىتقرخ سانلا ىلع دمعو ىتراشا عبتاو ىتيصو نم ملع امب

 نيمآ ... لاعفألاو لوقألاو لاوحألا عيمج ىف ةلماعملا نسحو لوبقلاو ىضرلاو

 نيكلاسلاو نعيبتملاو نيرضاحلاو نيعمتجملاو نيعمتسملاوىمالكب نيلماعلا عفني ناو

 بتو « نيدقتعملاو ننيسحملاو نيجتلملاو نيسمتلملاو نيقداصلاو نيبلاطلاو نيققحملا

 رصناو « نيملسملا ىتوم محراو « نييعمجأ قلخلل نكو « نيبنذملاو ةاصعلا ىلع

 اظفاح هل نكو . هدضعاو نيقراملا فئاوطلا ىلع هنعاو هنغاو نميلسملا ناطلس

 تاملسملاو نيملسملا نم رمألا ىلوأو ةماعلاو ةصاخلا مهللا حلصأو « نيعمو

 ىلع هللا ىلصو « تاوعدلا بيجتسم « تاريخلاب داوع كنا تانمؤملاو نينمؤملاو

 . هب عفناو « هيلإ راشملا دلولا عفنا مهللا تازجعملا بحاص " دمحم ” انديس

 كتعاطل نميلسملا عيمج مهللا قفو هبحص نمل هببسو هيلإ تاريخلا ببس لصواو

 . نيملاعلا براي



 0 ةئيضملا ةرهوجلا

 4 هنع هللا ىضر هةمالك نمو سو

 ىترضحب رضحاو زعلا بان جب دلو 2 ىتولخب ًالمث مق ىميدن ايالأ
 ىتأشن بيط هركذ نم انرماخي هركذ باا املك ًابيج مداذو

 ىتأشن ضعب نم رونلا ت افرع ىلع ادب انل ميدقلاربسسلا اهب ماد ام

 ةقيلخلا لبق ءاضيبلا ةردلا ىلع ةفا صلب اهراس نخ انمدانب

 ىتياده هاوه ىف ىتالص اذكو ىمدانم مارغلاو ىودوحص ركسلابف

 ىتلااح رهغا الف ميقملا انأو اودبرعو ًاراهج اوركس ىدذلا لك

 ىتحار ىف اهسأكو نوصعلا لصف اهب ىبرط نم تلم ىنلأس اذإو

 ىتمارك لهأ تناكاتأ دبع ابواجم لؤسسلا در ىف لوقأو

 ىتداع نم ىضرلاو ىحفص وفعلا امركت هنم فخضحللاب ىبيجيف
 : حيباستلا ةالص هذهو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق )) : لاق هنع هللا ىضر سابع نب نع ىور

 . هللا لوسر اي تنا ىمأو ىبأب :تلق ؟ كيطعا الأ كلجباالأ كربخا الأ : ملسو

 ىلوألا ةعكرلا ىف أرقت نيهلصت عبرأ : لاق ٠ لام نم ةعطق ىل عيطتسي هنأ تننظو

 هلل دمحلاو هللا ناحبس : عوكرلا لبقو ةءارقلا دعب لوقت مث « ةروسو باتكلا ةحتاف

  دجسي مث ًارشع اهلوقي مث عكري مث ةرم ةرشع سمخ ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو
 ىف لعفي « ةعكر هذهف ًارشع اهلوقيف دجسي مث ًارشع اهلوقيف سلجي مث ارشع اهلوقيف
 لهأ قيفوت كلأسأ ىنا مهللا : ميلستلا لبقو تايحتلا دعب لوقت مث « تلعف امك ثالثلا

 لهأ بلطو ءافصلا لهأ مزعو ةبوتلا لهأ ةحصانمو نيقيلا لهأ لامعأو ىدهلا

 مهللا كفاخأ ىتح ملعلا لهأ نافرعو « عرولا لهأ بعتو « ةيشخلا لهأ دجو ةبغرلا

 ةديضفلا ةرهوجلا

 أفاخم كلأسا ىنا

 نأ ىتحو كاضر

 ةوتأ ىتحو « كل
 ان رفغ مدآ نب اي

 لإ كلذب ىصواو

 احتأف ال

 نت نأوهو

 لوقت مث « كسأر

 : بتكي ام اذهو

 دمحم نع

 ' دلبلا نايعأ ىف
 ىلعَو انوُمتيذأ

 سنو ؛ متيصعف

 أو ؛ اهومتحرقأ

 تعفتنأل مترصبت

 ورظتنملا بهذي

 ىضم نمل تيقب

 اسو هللا ةزعب

 مس )١١( ةيآ )١(

 س (47] ةيآ )١(



 كا أ بببيب ل _ _ _ _ -_-__  - ةئيضفلا ةرموجلا

 هب قحتسا ًالمع كتعاطب لمعأ ىتح « كيصاعم نعىنزجحت ةفاخم كلأسا ىنا

 آبح ةحيصنلا ىف كل صلخأ ىتحو « كنم ًافوخ ةبوتلا ىف كحصانأ ىتحو كاضر

 كلذ تلق اذإفرونلا قلاخ ناحبس كب نظلا نسح رومألا ىف كيلع لكوتأ ىتحو « كل

 ًافطعو ًادمح اهثيدحو اهميدق اهنلعواهرس اهريغصو اهريبك كبونذ َرقغ مدآ نب اي

 . مالسلاو سابعلا همع ىلإ كلذب ىصواو

 الك ريل سو هيلع هللا ىلح كبنلا ةئؤرل ةدئاف ا“

 تحت اهلعجتو ءامسألا هذه بتكتو نيتعكر ىلصتو رهطتتو أضوتت نأوهو

 ملسو هيلع هللاىلص دمحم كيبن هجو ىنرت نا كلأسأ ىنإ مهللا : لوقت مث , كسأر
 . تطعس حطسأو حجنهطعص حلصيلعو دمحم اي دمحماي : بتكي ام اذهو

 ءارقفلا ضعب هل بتكف هكلم رخآ ىف ملظ هنأ ىديشخألا حمط نب دمحم نع

 ام ىلع نربصتلو اَنَلبُس اَناده دقو هّللا ىلع لكوتت الأ اَنل امو ر : دلبلا نايعأ ىف

 مكيلع عسوو « متأسأف متكلم 7 4 َنونِكوتملا لكوتيلف ِهَّللا ىلعَو اًنوُمتيذأ
 بولق نم تجرخ دق اميس ال بئاوص نهو راحسألا ماهس متيسنو « متيصعف

 ولو « اهومتيرعا داسجاو « اهومتعوج داسجأو « اهومتعجوأ دابكأو « اهومتحرقأ

 نأ لاحملا نمو « ملاعلا جرف هكاله ىف نوكي لجر ةنحم ىفكو « متعفتنأل مترصبت

 ولو لهاجلا اهيلإ لصو امل ملاعلل تماد ولو « هل رظتنملا ىقبيو نورظتنملا بهذي

 انإف اوروجو نورباص انإف متئش ام اولمعاف ىقب نم اهيلإ لصو مل ىضم نمل تيقب

 (7 4 َنوُمِياَظلا لمعي ام ًالِفاَغ ةّللا ٌنيسحت الو ر نوقثاو هناطلسو هللا ةزعب

 )١( ةيآ )١7( ميهاربإ ةروس .

 ميهاربإ ةروس (4؟) ةيآ (؟) .



 ساب ةئيضملا ةرهوجلا

 . ") 6 َنوُيِقنَي ِبلقَنم ىأ اوُمَلَظ نيذلا مَلَيسَو ل
 : رعش ةعاسلا كلت ىف هسفن تضاف اهأر املف

 ىرحاحم نم ةرسح ىعومد تضافف ىرجاحم تضقن اماي تركدت

 ىرباص ريغ دملا لوط ىلع ىنإف اننيب دعبلا ذ لااط ناانتبحا

 ىرظانل اوحولت مل نا ىترسح ايو ةعجرب ونمت مل نا ىىفهل ايو

 ىرئامض اوشخ ناريزنل اوفلخ دقو ةيشع ىنو عدو ىبلق هبحأ

 ىرذاع تحصأل ىبايحا نساحم تأرول كنيعف ىنعد ىلداع ايف

 ىرماع ىرح نم مالعألا انل تنابو ةعارب انئزن ناامل سنأ ملو

 ىرئازب الهأ بو بحملا ىل لاقو ىمحلا كلذ نم راونألا تقرشاو
 ىرماغملا ىف ًايوانث ًاليتق ىحضأو مكرحب انضم تام دق ق شاع مكف

 ثوغلا بطقلا رهازلا حلاصلا خيشلا ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيش ةبسن هذه

 يف هناوأو هتقو ديرفو هنامز ةمالع كلسملا كسانلا ةمالعلا ملاعلا عماجلا درفلا

 « نيبحملا جهنم مولع رحب نم نيكمتلا دعاوق ىوقأب نيملكتنلا ناسل هنايبو هقيرط

 نيقتملا تالمجم ربعم نيققحملا تاراشا تايونعم بئاجع ضماوغ لافقأ حاتفم

 نيملاعلا بر ةردق هتماقأ ىذلا نيحلاصلا دوجو ةناحير « نيكلاسلا دقع ةطساو“

 ريقفلا « نينس سمخ نبا وهو ةينادرفلاو ةيالولا جاتب جوتو « ةينابرلا ةيانعلا هتبرو

 ىبأ نب دمحم نب ىشرقلا دجملا ىبا نب قاحسإ ىبأ ميهاربإ ىديس نميلاعلا بر ىلإ

 نب مظاكلا هللا دبع نب بيطلا ىبأ دمحم نب قلاخلا دبع نب نيدباعلا نيز نب اجنلا

 نب داوجلا دمحم نب العلا ىبأ ىلع نب ىكزلا رفعج نب مساقلا ىبأ نب قلاخلا دبع

 دهازلا ىلع نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسوم نب ىضرلا ىلع

 نب مشاه نب بلطملا دبع نب بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز نب

 . ءارعشلا ةروس (57ط/) ةيأ )1(

 / ةنسلاو زيزعلا

 اسلا راثآ ىفتقاو

 ءاضيبلا ةيارلا

 قيفحلا عوني

 تاراشأب اهزهو

 و ةينسلا مولعلاو

 مشاعو

 ندلاو ناطيشلاو

 هو نيعبسو تس

 اذتسا مث

 :نارمعلا وبأ '

 ال ىدلا عداصلا

 و نيعبسلا رشع

 همحر ةئامعبسو
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 89 بسسس لل ةئيضملا ةرهوجلا

 هحور هللا سدق ىمشاهلا ىشرقلا فيرشلا بيسنلا بيسحلا ليلجلا ديسلا فانم دبع
 ةرخآلاو ايندلا ىف هتاكرب نم نيملسملا ىلعو انيلع داعأو هب انمحرو هحيرض رونو

 باتكلل اعبتم ةيهلإلا قيرطلا كلس ىذلا ةيناهربلا بقانملا بحاص « نيمآ ...

 ةيعفاشلا بهذم ىف هقفتو ةيضرملا ةباحصلا هب تدتقا امب ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا
 لمحو ةيخوخيشلا ةبترم ىف اهيف سلجو ةيفوصلا ةباحصلا ةداسلا راثأ ىفتقاو

 اهنم هل عبن ىتح ةيدمحملا ةرهاطلا ةعيرشلاب كسمتو ةيركبلا ءاضيبلا ةيارلا
 ةيكزلا اهعورفب كسمتو ةيهبلا ةرجشلا لصأ كسمف ةيبقحلا ةقيقحلا عوبني
 تاحاتتفإلاب هيلع هللا حتفو ةينسلا اهرامث هيلع طقاستف ةيونعم تاراشأب اهزهو

 . ةيضرلا هجهانم عبتا نم عفنو عفتناف « ةينابرلا رارسألاو ةينسلا مولعلاو
 ىوهلاو سفنلا دهاجي وهو ةيكز ةنس نيعبرأو اثالث رمعلا نم شاعو

 ماع ةئيشملا رمأو ةبحملا برحو ةردقلا فيسب دهشتساو ةيندلا ايندلاو ناطيشلاو

 . ةيناندعلا هتنج حيسفب هعتمو ةيتاذلا هتمحرب هللا هدمغت ةئامتسو نيعبسو تس

 « فراعلا بطقلا « حلاصلا خيشلا هقيقشو هوخأ هدعب نم فلختسا مث

 « كلسملا كسانلا كلاسلا , ىبرملا « طبارملا دهاجملا دباعلا ء دهازلا عرولا

 رغألا مهسلاو « عطاقلا فيسلا بحاص "' ىسوم نيدلا فرش نارمعلا وبأ "

 زواج ىتح « تاولخلا فلأو تاولفلا دسأ « عناملا نصحلا هعنمي ال ىدلا عداصلا

 نيثالثو عست ماع دعب نيراطعلا عماجب " ةبردنكسا " رغثب دهشتساو نيعبسلا رشع

 . نيمآ ... ةرخآلاو انيدلا ىف هب انمحرو هللا همحر ةئامعبسو

 ملاعلا هيقفلا فراعلا ةودقلا حلاصلا خيشلا هبلصل دلو هدعب نم فلختسا مث

 هفلسبو هب هللا عفن " دمحم نيدلا سمش " كلملا كلاسلا كسانلا دهازلا لماعلا ةمالعلا

 . نيمآ ... نيملسملا عيمج

 دهازلا عرولا حلاصلا خيشلا هبلصل هدلو حلاصلا خيشلا دعب نم فلختسا مث

 .ميركلا هفلسبو هب انعفنو هللا همحر'نيدلا لامج'كلسملا كسانلا كلاسلا لماعلا ملاعلا



 نا ةئيضفملا ةرهوجلا

 ملاعلا كلسملا كلاسلا كسانلا دهازلا عرولا حلاصلا خيشلا دعب نم فلختسا مث

 خيشلا نب " دمحم نيدلا سمش هللا دبع وبأ ' نيدهملا ىبرمو نيحلاصلا ةودق ةمالعلا

 " دجملا ىبأ نب بويأ نب دمحن نب دمحم نيدلا رصان'كلسملا كسانلا كلاسلا حلاصلا

 انكرادتو ةيفخلا مهسافنأب هللا انظحال " ميهاربإ ىديس " همع ماقمب فيلخلا

 . نيمآ ... ريدق ءاشي ام ىلع هنإ نيمآ ... ةيفولا مهتاكربب

 هللا ىلإ انتودقو انخبش مالك نمو

 #6 ىقوسدلا ميهاربإ ىديس ىلاعت

 ىتبسنو فيرش ىزاجحجح نأ

 ىدلاو ىمس ميهاربإ ىفساو
 هنأش مظعملا دحملاوبأ ىنكي

 هدجو شيرق ىم سي هدلاوو
 ايحان دمحم يمسي هدلاوو

 تنيزت نييزب ىف سي هدلاوو
 قلاخلا دسب ىمسي هدلاوو

 دمحمب نذإ ىف سي هدلاوو
 ىذلا هنأ دسب مسرب هدلاوو

 قلاخلا دِسب يىم'سي هدلاوو

 ىذلا مساقلا وبأ يمسي هدلاوو

 ىكذلا رفعجب ىف سي هدلاوو
 العلادل ىبلع يمسي هدلاوو

 ةيسن لك ىلع تداس فرش لهل

 ةقيقحلا خيش دجملا زيزعلا دبعب

 ةبتر لك ىلعو لت ةبتر هل
 ةنيز مظعأ نالخلاو له ألاهب

 ةباهمو عرب لايج هيلع
 ةقيلخلا نيب روهشملا بيطلا ىبأ

 ةرتعو لآ ريخايحملامليمج
 ةحدم لك ىلع تداس هحئادم

 ةمرحب مانألا نيب ةففر هل

 |ةئيضفلا ةرصوجلا

 مسي هدلاوو

 بسب اقح هدلاوو

 مسوم هدلاوو
 اماسي هدلاوو

 اسس هدلاوو

 اسس هدلاوو

 ربز هدلاوو

 طبس هدلاوو
 لكلا هدلاوو

 أولت لعبو

 الص هيلع

 قو

 دهاربإ

 رمانا :لآفق
 لخ ىديب مهعيمج
 | ىلعو هتدهاش

 اهتحتف سودرفلا

 بأ سودرفلا ةنج

 دلو اي ملعا
 | ىلع ناك امو



 دي ي ليس لملم مريم

 ةئيضملا ةرموجلا
 ديس دمحم ىعىعسب هدلاوو

 ىضرلا ىلع ىف سي اقح هدلاوو

 مظاكب ىعديو ىسوم هدلاوو
 قداص رفعجب ىف سي هدلاوو

 رقاب دمحم يىفعفسي هدلاوو

 هبر داسطسل نبز هدلاوو

 هموق ديس ررغلكلا هدلاوو

 انيبن نم ةعضب لوتب لعبو
 همالس مئ هلنا ةللطصطص هيلع

 ؟ اال

 ةدوجب ًاملع زاح ادومج ىنكي

 ةمهريخ اهب مرلكأ ةمه هل

 ةريس نسسحأ هللا قيلخ نيب هل

 ةملم لكل ىجرتة لمهدهل

 ةفأرو ءايح وذ اقكقيفر ًاقيفش

 ةمحر نياااسسملل هيفو ىلع

 ةأشن لضفأ نمحرلا ىضر ىفاشن

 ةمذو راقو وذ نيسح ىمسي

 ةرشعلا ىماح نيطب سلا وبأ ىلع
 ةقيلخلا ريخ راستخملا دمحم

 ةكمل جيجحلا راس ام رهدلا ىدم

 ىديس ىلاعت هللا ولإانتودقو انخيش لاقو)

 ( هتاكرب نم نيملسملا ىلعو انبلع هللا داعأ ميهاربإ

 ىضارألا ىف ىلو لك انا « هتالمح ىف ىلع اناو هتاجانم ىف ىسوم انا : لاق

 ءامسلا ىف انأ « ئش لك برو مهبو ىبر هللا مهينسبلأ ءارقفلا علخ ىديب مهعيمج

 ةنج ىديب انأ « اهتقلغ رانلا باوبأ ىديب انأ « هتبطاخ ىسركلا ىلعو هتدهاش

 ىديب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنعي « هرازو ىنراز نم « اهتحتف سودرفلا

 . هتنكسا سودرفلا ةنج

 هللاب نولصتم نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نا ىدلو اي ملعا

 امو هبر ىجاني ىسوم ناك امك ىجاني وهو الإ هللاب لصتم ىلو ىلع ناكامو



 ااا واي ب -  ---_-_-_ - -- _  _ __  ةئيضملا ةرهوجلا

 ىلع لمحي بلاط ىبأ نب ىلع ناك امك رافكلا ىلع لمحيو الإ هلل ىلو نم
 نيب لزألا ميدقلا ىدي نيب لزألا ىف ًاحابشأ هللا ءايلوأو انأ تنك دقو « رافكلا

 لوسر رون نم ىنقلخ لجو زع هللا ناو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ىدي

 ىل لاقو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ رظنف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 اذه مهيلع بيقنو مهيلع مدقم تنا ميهاربإ اي : ىل لاقف تمدقتف مدقت ميهاربإ اي :

 ىهو هتردق تلج انبر ىدي نيب ألألتي رون ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 : تلق اذهلف ءاضيبلا ةردلا ىلع ةبحألا عامتجا ناكو ىندأ وأ نيسوق باقك

 ةبحألا عامتجا نيسوق باق ىفو انعامتحا ناك ءاضيبلا ةردلا ىلع

 اي : ىل لاقف ىديب مهيلع علخا نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىديس ىنرمأف

 ىلص هرون نم اناو ىديب مهيلع تعلخف كديب مهيلع علخا ىرون نم تنا ميهاريإ

 ناوكألا قلخي نا لبق هلل ايلو هرون نم لجو زع هللا ىنقلخ ملسو هيلع هللا
 اذهلو ءاضيبلا ةردلا ىلع ىلوح ءايلوألاو ءاضيبلا ةردلا ىلع انكف تادوجوملاو

 : تلق

 ىتيالو ىف تبان ىنأده شيب دبؤومهنألل ىلولكف

 همظعنو هللا حبسن انك ؛ نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا هللا ءايلوأ مهف

 ليفارساو اننيب ام ليربجو لجو زع هللا ىدي ديب حابشأ نحنو هدحونو هدجمنو

 ليئاكيمو ليفارساو ليربج لبق انيلإ رظني هلالج لج انبرو ليئارزعو ليئاكيمو

 كنم نيبرقملا كئايلوأ عم كركذن انك : نولوقيف ؟ متنك نيأ ملعأ وهو ليئارزعو

 2« مهب ىدتقيو مهقيرط عبتي نملو « مهعم مكلو مهل ترفغ دق : لجو زع هللا لوقيف

 كلذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملع املف « مهسيلج مهب ىقشي ال نيذلا مهنمف

 ءايلوألا مامأ انأ تنكف - مهحابشأب : لاق وا - ةنجلا ىلإ مهحاورأب ريسي نا رمأ

 نباو ىفلخ ىناليكلا رداقلا دبع ىخأ ناكو ىماما ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو

 لكو لزألا ىف حابشأ نحنو اذه ءايلوألا ةيقب ىلع مدقم رداقلا دبع فلخ ىعافرلا

 ةئيضفلا ةرهوجلا

 ةلاف حابشأ نوكلا

 هل لقو كلام ىلإ

 أ هل تلقو كلام

 ,ن نم تقلخ ىذلا

 لع هللا ىلص هللا

 :ة رانلا ىلع رمي

 اهباوبأ تقلغف

 و : لاق «٠ نانجلا

 ضر لاق هرون نم

 ف ىنذإ ريغب حتفت

 حو زع هللا ةردقب

 اع هللا ىلص هللا

 اص هفلخ نم انأو

 . رداقلا دبع

 ىلع امهناو

 اف ملسو هي اف ملسو هيلع هللا

 رك بلاط ىبأ نب

 ١ نم ىلع امهملعب

 ءاجانم ىف ركذأ
 نأ نم نارمع نب

 رون نم تقلخ ىنأ
 هبر ىجاني ملسو

 ملا ىلص دمحم



 ؟9ا كا بسسس _ ب ب __ ؟ا9؟بب ب بل ةئيضملا ةرهوجلا

 رس ميهاربإ اي : ىل لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تفتلاف حابشأ نوكلا

 ىلإ تئجف « نانجلا حتفي هل لقو ناوضر ىلإو نارينلا قلغي هل لقو كلام ىلإ

 : تلق ؟ كديس وه نمو : لاق « نارينلا قلغت نا ىديس كرمأ هل تلقو كلام

 لوسر رون نم : تلق ؟ تقلخ نم رون نم تنأ : ىل لاق ء« هرون نم تقلخ ىذلا

 امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا : كلام لاق « ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اهيلإ ترشأف اهيلإ رشأف هرون نم تنك نإف « ىنذإ ريغب قلغت رانلا ىلع رمي

 حتفت نا ىديس كرما : هل تلقو ناوضر ىلإ تيضم مث . اهباوبأ تقلغف

 هللا ىنقلخ ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا : تلق ؟ كديس وه نمو : لاق «٠ نانجلا

 ةنجلا ىلإ راشأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا : ناوضر لاق هرون نم

 اهباوبأ تحتفف اهيلإ ترشأف ٠ حتفت اهيلإ رشأف هرون نم تنك نإف ىنذإ ريغب حتفت

 لوسر انب راسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تئج مث ٠ لجو زع هللا ةردقب

 ىمامأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكف ةنجلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 فلخ نم ىعافرلا نباو ىفلخ نم رداقلا دبعو ملسو هيلع هللا ىلص هفلخ نم انأو

 . رداقلا دبع

 ىلص هللا لوسر ىنملع امم املع امهتملعف ةنجلا ىف نحنو اءرق ىلع امهناو

 ملع نم ناك امالإ ءايلوألا نم امهريغ هلمحي ال ام ملعلا نم ائلتماف ملسو هيلع هللا

 اقافف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصاو ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب

 اناو ىنعمسف هللا دبع انعم رضاح ناكو « ءايلوألا نم امهمدقت نم ىلع امهملعب

 ىسوم هللا ىجاني امنإ بدأت ميهاريإ اي : ىل لاقو ىنضراعف ىبر تاجانم ىف ركذأ
 تملع امأ هللا دبع اي : تلقف ؟ ىسوم هيجاني امك هيجانت نا كل نيأ نم نارمع نب

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رون نم تقلخ ىنأ

 انيبنل لوقيف هرون نم نوكأف ىلاعتو انبر لج هسدق ةريظح ىف هبر ىجاني ملسو

 سودي ام كميلك ىسوم ىخاو انبونذ انل رفغا بر اي ملسو هيلع هللا ىلص دمحم



 ا بحب حححٍٍٍٍصبصبحص سس ةئيضملا ةرهوجلا

 هعم نوكأف ىميدنو ىبيبح تناو ىميلك ىسوم دمحم اي : لجو زع لوقيف طاسبلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هرون نم ارون

 ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيش لانو ))

 6« ىقوسدلا ميهجهاربإ ىديس

 تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تفتلا هللا دنع نم اذه ناك املف

 هللا دبع دهاف كرون نم تقلخ ىنإ ملعت تنك نا كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي : هل

 ىلو لك ىلعو امهيلع ىشغ ىمالك ىعافرلا نباو رداقلا دبع ىخأ عمس املف قحلل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالك اوعمس نيح اودجوو اوبرطو اوماهو هلل

 اذهلف ىتأشن نمو ىرون نم هنإف رذح ىلع ميهاربإ نم نك هللا دبع اي : لوقي وهو

 : تلق

 ىتيغبب تر فظ ىتأشن لبق نمو ىتأشن لبق نم بحلا ىف ىتأشن معن
 دقف هراز نمو هراز دقف كراز نم لوقي ميهاربإ نا هللا لوسر اي : هللا دبع لاقف

 هللا ءايلوأ اي هللاب ءاملعلا ءايلوألل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « كراز

 هللا نا هللا ءايلوأ اي اوملعاو ؛ ىرون نم هنإف ىنراز دقف هراز نم هنا مكدهشا

 جح نمك نوكيو ىنراز دقف هراز نمو ضرألاو تاومسلا ىف ثلثلا كرد هالو دق

 : تلق اذهلف

 مرحلاو تيبلارسك اهيفرسلاو تبصن ةبسك ىتاذف ىلإ اوجح

 . مهب ةبعكلا فوطت لاجر هللو اهب نوفوطي الاجر ةبعكلل نإف

 ةئيضملا ةرصوجلا

 ءايلوألا اوراسف
 خرا ةنجلا انلخد

 ىنوأرف اوتفتلاف

 ذ نم هنإف اومثلثت

 بف ٠ ةنجلا لهأ

 ؛اوأرف اوكحضو

 ذهلف ء اوكحضو

 يهذم ىلع

 ىحلا حالم لكو
 لا حاصلا انأ

 اياوملعاف

 زمتكف ملسو هيلع

 متلاب هارأو ىناري

 رانرضح ام اذإ
 ة: لاق

 اهف هتردق تلج

 | نم ىوهلا قحب
 ثم الإ نيع الف

 ١ ىلإ اناوهف

 انلكو انيبنو انبرل



 5/83 س٠٠ ___ د تت ةئيضملا ةرصوجلا

 ىلإ انتودقو انخيش لاق مث ])
 . ميهاربإ ىدبس وىلاعت هللا

 املف ىمامأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو ىفلخ حابشأ وهو مهلك ءايلوألا اوراسف
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مهماشل نيعلا روحلا تخرا ةنجلا انلخد

 ال : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف اومثلتي نأ اودارأف « ىنوأرف اوتفتلاف

 حاورأ ىلإ اورظنو « حابشأ مهو « ءايلوألا اولخد املف « ىرون نم هنإف اومثلتت

  ءايلوألا اوكبف « مهماثل نيعلا روحلا تلبسأف « مادم ريغب اوركسف « ةنجلا لهأ

 اوكب مث اوبلغف اوماهو « اوبرطف اوركسف مهاكبأ امو مهكحضأ ام اوأرف اوكحضو

 : تلق اذهلف ءاوكحضو

 اومهمهف مهتيمهأ رمخ أشنو اوممي نيبحملا لك ىبهذم ىلع

 اومثلتو اوبأ ىريغ نعو ىلع مهماثل و خرأ ىحلا حالم لكو
 متكم ىرسو ىكاسبلا كحاضلا انأ رسمخ ريغ نم ناركسلا ىحاصلا انأ

 هللا ىلص دمحم انيبن رارسأ نم رسو هللا ءايلوأ أدبم اذه ىدالوأ اي اوملعاف

 : تلق اذهلو ٠ متكم ىرسو : تلق ادهلف هتيدبأ بلقلا ىلعو هتمتكف ملسو هيلع

 : تلقو « نويعلاب ال بولقلاب هارأو ىناري

 ملكتي ىوملاو توك سس انارت 20 لزعمب بيهرلاو انرضح ام اذإ
 انبر انيلع بيقرلا ناكو اهضاير ىف ةنجلاب انروضحو انسلجم ناكف : لاق

 : تلق انحاورأ تماهف هتردق تلج

 مغمغملا ثيدحلا باحصأ لطبيو ىوهلا ةحفن نم تام نم ىوهلا قحب

 ميتم ىبلق لشكل! بلقالو ةحيرق ىنيع لاماكثشء.االإ نيع الف

 اناوهو انرظني ةنجلا ىف انينهتف بيبحلا هللا وه انبوبحمو انبوبحم ىلإ اناوهف

 . تادوجوملا ىف انرص ىتح تآشنلا ىف كلذك انلكو انيبنو انبرل



 ةئيضملا ةرهوجلا

 ( هنع ىلاعت هللا ىفع لاقو )'

 هءاقل هوجرت تنأ نم ىل نولوقي
 ةباص ىرحجت نيعلاو مهل تلقف

 اهبولقف انمناسجأ تدعب نئل

 هدعبو رازملا برق ىف تلز امو

 ىندصي ابيقر ىشخأ ال هيجانا

 ىمف ىف هاركذو ىبلق ىف هانعمف

 هتوعد ام اذإ يلوم ىلف ىنوعد

 هلصو تمر املك ًالصو هنم ىلو

 ىناوتريغب صضهتاف هراذ تدب
 ىناساقفخ ىف بلقلاو اهعمادم

 ىنايقتلي ولا وفص مكح ىلع

 ىناريو امرلضاح ىببقب هارأ

 ىتانجحو فصسبارس ى4ب ولخأو

 ناكم لجأ ىف ىدنع هاوثمو
 ىنامعرد هنع تأطبا ناو باجأ

 ناعمتجم قييقحتلا ىلع نحنف

 ( ىلاعت هللا همحر مهضعبلو ]'

 ىتاساقؤأ مكلاصو بيطب تباط
 مكاوهر لك  تاناح ىف ىلعو

 تعشمعشتو تدب نأ امل تيدون

 اهلك ىتاذ تاذل تبذعتسساو

 ئرما بللق ترماخ ام ىتلا ىهف

 ايلم فو لطصأ اهتناح تيبيف

 ىتشاشح ميمص اهترمخب تمريوف

 مهتاسفرع ىفو ىنمب ىنملا يلن

 ىتاايح ميعن مكبرقبافصو

 ىتاساك مكباضر رمخب تباط

 ىتاذ ىف اهرون ةعسسشأ ىرسو
 ىتافص عيمج اهتوفصب تفصو

 تاهل شلا ةملظ تلئازأ الإ

 ىتاقيم ىلإ ىعسأاهروونبو
 تارمحجلا ىلع ىلقم بلقلاو

 ىتافرع ىللع ىتالا ررقكتا



 نتينت ةئيضفلا ةرهوجلا

 هنع هللا ىضر ًاضيأ لاقو))

 انا فرع هلل ىعدملا اهيأ اي

 لهف فيعضلا لقعلاب قحلا بلطتو

 هلككردن هللا نأب ال هج تننظ

 اهتهيدب هتطاحا لوقتلاول

 بتك نم نرطس امو مولشتلا اذا
 هب طيحي نا ايلش مخشعأ هللا

 امدع هتلطع نا كلتقع كاردا

 ةفص ىف ليطعتلاو كسصحيو كايإ
 لقف تافصلا ثيداحأ تعم سم نإف

 اههلاعل اهايافخ مسلع درو

 ءاش فيك لق ىوتسا فيك تسلق نا

 دجت تهجتا ثيح لققف نيأ ليقوأ
 هتبتر قوفلا لك قوف ىذلا وهو

 هلمحي شرعلا نأب ًالهج نظ نم
 هتعنص ىيسبركلاو شرفلاو شرعلا

 هبلطمزيع دق بلط نم شرعلا

 هبلطت ىف اوهات ملعلا ىف قلخلا

 هضماوغ ىف رسب لد ملعلاف

 هكردي سيل ىمسملا كاذ نيعو
 ىملق ىف ترصق ناو ىداقتعا اذه

 ًانالعإ ديحوتلاب وفقت دقو
 ًانايبتو اقيقحت كحيو تكردأ

 ًاناقثا هيصحت وأ ركنذلا بقاوث

 ًاناهرب هالوأ هب تم الهأ لهوأ

 ًانافرع قيقحتلا ىلع الإ نه له
 ًاناطلس لج ىأرو لقعو ملع
 انايد تروص نا لقعلا كناخو

 ًاناوثأ فصولاب ًادباع نكت رذحاو

 اناس ميإو ًاقيدصت هثفب تنمآ

 ًاناتهب تلوأ دق تأت ناو

 ًانامدن تنأ ىحضت فيكى لإ غصت الو

 ًاناب الو ال ًافروط باغ ام كالوم

 ًانايد هللا تدجو تنك ثيحو
 ًاناودعو ًاملظ ىرتجاو ىرتف ادق

 ًاناقتاو ًااسكحإ نهارب دقو

 ًاناهلو قحلا بالط ىف لزي ملو
 ًاناريح كيقبي ال مسأل ىف ملعلاف

 ًاناونع مسإلا راصف ىمسملا ىلع
 انا جالو سنا الو حول ئش
 انارفغو اقيفوت هللا نم ىنمتأ ىناو
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 ( هنع ىلاعت هللا ىفع لاو ])

 ىبلس ديسلاانأ ىينم ىنوهتتاس سس

 برع ربيايخ ميتنأل ىلصملا ىداو برب لعاي

 ىبس سم لخلا هلوم ماهت سده مكبليزن
 ىيبخاف ىيم_درغاشاح مكاو ولسأ تت سو

 ىبلق د طسطقمدةكلاذف ىفالت متسلهضر اذإ

 بحملاديلهج حورلاو متسلبق نا مكل يحور

 ىبجع طرق نم يت صت دق ىبحيبو مكتقيلنغع

 ىبرش سألك عهكتمو ال ملو ًاركس تل-لطو

 ىبسحص نود ىشخو ىبيبح ينقل سس دقو

 ( هنع ىلاعت هللا ىفع لاقو ])

 هريسسااميىديباوحاب اذإ قي شالا تيبلعام

 هرمخ بطحجلاهق سس دق هاوهو يقخي فيك

 ةريك ديب نمة ربك ة عدد قه هاثشو

 هردق فورم يالوبطهو ىتنااح ربكتملا ااهيأ

 ةريمخ ىأ لب ة وب معخ ىقشع سأك نم قذف مق

 ةرسسورولسلل ينص ءاف غش يلقلل ىه

 ةرق سسدالكلا ىف تياج ايم اذإ ن لمطمجلل يه

 3 را يعل مع ولع

2- 

 ةئبضفلا ةرضوجلا

 |! انل ملع ال هنإف

 هلا فشكو كايا

 1ع ةقباسلا كمعن

 دال ُهّللاَو مكاتآ

 لا وه كلذ هللا

 نم كتوفصو

 نئماف كتدهاشم

 )١( ةيآ )01(
 )١( ةيآ )27(

 ) )5(؟5) ةيآ :
 )5( 14-؟15) ةيآ
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 حار حاورألل ىلبلطه ةرضخ حااشأل ىه

 رول _ قاتسلئثملل ىص

 ( مهمفعبلو))

 ًاباجح ىقاا ساعفر

 اهيفو نا  ككلازربأ
 ىلاصتا نااح او لخدا

 ىلاغتت دق المج نص

 ىتادذتلا يىليل تقفر

 اما يختا لج اذاو

 ماهت سم قو لئملق

 ًابارش ىناعلا ىقاسسو

 انابح ل صول انس نم
 ابا ضخ ىنماوعع سلا

 اتناهم ىخهضملا سو

 ( دنع ىلاغت هللا ىضر همالك نمو

 ىلاصولا تاساك بحلا ىناق سب

 سوئك ىف ىوحنل تشمو تعس
 خيش للكل ريهشثلا زابلا انا

 ىمكح تحت ىك ل هبا نالب

 ىبيبح نم يىرس رسلا راصف

 لابج ىف ىرس تبقن ولف

 راحب ىف رس تيقلأ ولو

 ىلاعت ىوحن ىترمخل تلقف

 ىلاوملا نيب ىتك سب مهف

 ىلاثم ىطع لاجرلا ىف اذ نمف

 ىلالم ىبو بحمو ىتقفو افص

 ىلاوملاىلوم ننرسلارسو
 لابجلا نيب تفتخاو تكدل

 ىلاوز ىف ًاروت لكلا راصل
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 تيم قوف ىرس تيقلأ ولو

 ىنأب ملعاو دفكختال ىديبرم

 ىنغو حطشاو مه بط ىديرم

 ىقوسدلا ىعدا ىننإ ىدييرم

 ا

 ىل ىعس ىلو ملا ةردقب ماقلت

 ىلاوملا ىلوم نمرسسلا بيرق
 ىلاع مسألاف ءامشتام لعفاو

 ىلالم ىسنأكك ىفطصملا ىدجو

 ( هنع ىلاعت هللا ىضر همالك نموت

 اعد قسحلا ىلو ىتقو قار
 اصقار ىتحت نولقكلا تيأرف

 ىرولا ىدو جو لبق نمانأ
 ءامسلا قوف امو شرلعكلا رظنأ

 ىلو لك ىلع ب هصتقانأ
 اذك ىد هع ذخأ خيش لك

 دحأ ىدعبو ىلالق ىطعام

 ىدهلاو رونلاب ىلجت قسحخألا

 ةودق ىل الو خيش ىل سيل

 بغ وأ حطشاو مهو بط ىدبيرم اي
 ىتودق ىيقو سدلاب ىعدا انأ

 ىتيسناقح تقولا ىشرق

 الضعلا سأك ادراب ىناقغف سو

 الم سأكلاب حارلا يرش ذم

 الصاو ا امإوايب طق تنك

 ىلجناف ىلجت قسحلا ىرأو
 الع دق ىيعاففرلا نبا ىلعو

 الوأ ىلبق ناك ب طق لك

 الدرخ ىلاصتاو ىو لع نم
 السرم اعف ش ةعمحر ىتأ نمل

 الوأ ينااتأ نمهط ريغ

 المريخلا هب تيوب نم تننأ

 السرملاهطءاايبألا متاخ

 العلا بر ىقلاخ يناا طع دق

 5 يح

 مبلل و

 هدم-بسسسقو يهوي ملط مسحب يبل هو ل ل ب لل د

 ع 2.

 م

 طقألا ألم ىركذو

 قلا اذه تلق امو

 , قيقح نع انأ

 ظ ظ

1 
ٍ 



 ع ااا س7 ... وع بليس وساباناقلاب جيرو

 اال ةئيضملا ةرموجلا

 ( هنع هللا ىضر همالك نموأل

 ىتولخب ًاركس قاشعلا ىلع تهتف | ةبحملا سأكب ىبوبحم ىناقس
 ىتولخ مث ىتولج ىنهأناكامف 6 0ةمكحو رسب رس ىنمدانو
 تكدل تايسسارلا لابحلا ىصل اضأ ول ةلالسحلا رون انل حالو

 ةريلكك دعب ةرلك مهيلع فوطأ ارضاح ناك نمل يقاسلا انأ تنكو

 ةهيركلا موي راركلا ىضترمملا ىلع هسدق ةريسضح موي ىليلد ناكو

 ىتودقو ىخيش هللا لوسر ناو بذهم ريخ رارستكملا نم نذإب
 ىتبحمب ًاقداص ًاقيثو تشعو هدهعل تظفح ا دهع ىندطصضاعو

 ةيدرملاو حب شألاو نجلا ىفو اهلك ضرألا رئاس ىف ىنمكحو
 ةمقن مث و عد مهيلع تئككف مهتحسل ةةلصع هنم ىنيهوأو

 ىتيالو تحص هللا الب ىصقأ ىلإ 2 اهلك قرشلاو نيصلا نيص س وأ ىفو
 ىتبيغ دعب ىرولا ىف ىقيرط تعاشو رظانم لكلا رقأ ال فرصحلا انأ

 ىتقرخ لهأ نم هللا الضفب درف 20 ركنم وهو ىنءاج دق ماع مكو
 ىتراشإ هيلع تخأال ذإ هلدا نم ةيانع نيعب ظطو فحم ىدسبرم

 ىتيعر ىبر رمأ نم ىرولا لكو ًابرغو اقرش راضصقألا ألم ىركذو

 ىقيرط نوفرعي ىتح نذإلا ىتأ امناو ارخف لوققلا اذه تلق امو

 ةيربلا ريخ هلل لوسر ىخيشو ىرولا ىف دجملا نب قيقح نع انأ
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 4 هنع هللا ىضر ًاضيأ همالك نمو"

 ةهجو لك نع بوبحملا ىل ىلجت

 رئرس فشكب ىنم ىنبطاخو
 اي تنأ تلقانأ نم ىردتأ لاقف

 اذإ امهنكلرمعألا كلذك لاقف

 هتاذب ىداحتاب ىتاذ تلصوأف

 ديؤم ءادلهقب ىف ءانف برضف
 هب نتي الاتاسنأت مر اذإ

 الئاس حيصأف ىنم ذخأيف

 ادهاشم ىتاذ ةآرم ىف رظناو

 فقاو نيرمأ نيب ىرموو دو فأف
 لزنم بلقلا بح ىف هل بيبح
 هردق كراسملا بطصتقلا كلذ انأ

 ةيلج الإ تاذلل ىتروص امو

 لقأ ملو لوقعلا قارشأ سمصفش اظنأ

 ةليقص ىهو ةارملا ىف ىنوري
 اذشلا ىيبيط نم قافأآلا قست دقو

 اهتلقت حالفلا ىعاد ىلإ تغصأو
 حىاق ةعيبطلا ىف ىداننزولو

 ةلم لك نم ءابنألا تحاف ىو

 ريم هيف ىلوأآلإ عماج الو

 ةروصو ىنعم لك ىف هتدهاشف

 تلجو ًافطل رايغألا نع تلاعت

 ىتقيقح تنأ تنك نإ انأ يىانم

 ىتخ سنك تنك ءايسشألا تديغت

 ىتبسن قيقحتب لب لوللح ريغب

 ةيدميرس ةييووسبدب تاذل

 ةوحم ىأ ةوحم ىدوجو هاحم
 ىتييغب ىتاذل ىتاذ نع ىتاذل

 ىتياغ ةياغ ىهو ىتاذب ىتاذل

 ىتبثم ىمهوو ىنوحعدت ىبولع

 ةولعو دنضو دعد نع عفرت

 ىتورذ لوح نم لكلا رادم ناو

 ىتنج نسحملا نوكلاو سفنلا ىه

 ةيمعع بو لق نعاللا تبغ امو

 ةيفص ىهو ةأرملا ىفىنوري سيلو

 ىتمسن حايف موكزملا وق شن امو
 تمصا نيدحاحلا نوذأ هنعو

 ةنيط كلت نم صاخشألا تماق امل

 ىتملاللقكلاو ءارألا فلتخمب

 ىتوصمب هنالعأ ىف بطخأو

 ده ع دلل سل سلا

 ةئيضفأا ةرهوجلا

 مالئ”مالو
 كب ىناقفس

 سلا انأ تنكو

 الا انأ تنكو

 !ىركس الو
 ددهش امو

 هبوبقت ىتاذب

 شألا دجوم انأ

 انهو ىليلف

 سأ تارايع

 ف ىتأسشن ميعن
 ىف تشك انأ

 ةتلتك انأ

 بردا عم تنلكانأ

 يع عم تنك نأ

 حون عم تنك نأ

 كذملا ركاذل

 محملا دماحلا انأ

 مشعملا قشعلا انأ

 | نرفلا دحاولا انأ

 طقلا تنأف اولاقو

 مللا ىف ام رظانو



 الا

 ةئيضمحلا ةرهوجلا

 همام تئكالإاده غشم/الو

 ةجل نم ىدي نم سأكب ىناقس
 ىمدانم ىنمو يقااسلا انأ تنكو

 ىتباجإ ىنمو ىعادلا انأ تنكو

 مهميدن بلكوالإ ىرك سالو

 نيع ىوس ىنيع تده ل اهو
 ةورذ لك ىف تاذلا موقت ىتاذب

 ةجاح ريغ نم ءايشألا دجوم انأ
 بنيزو بابرلاو ذنهو ىليلف
 ةقيهقح ريغب ءهامسأ تارابع

 مدآ لبق نم بحلا ىف ىتأشن معن
 دمحم رونو ايلعلا ىف تفك انأ

 هؤادف حيبذلا ايّور ىف تنك نأ

 العلا ىقر امل سبردا عم تنكانأ

 ًاقطان دهملا يف يسيع عم تنك انأ

 ىرولا ده لش امب حون عم تنك انأ
 ىركاذل ىركذ رو ككذملا ركاذل

 دياح ىدمح دومحملا دماحلا انأ

 رهظم لك ىف قوشمملا قشعلا انأ

 هتاذب يلكلا درفلا دحاولا انأ

 ادهاشم تلق بطقلا تنأف اولاقو

 ةيآ لك نم حنو للا ىف ام رظانو

 نكح

 ىتناحب تفط راسخلا ةلاح ىفو

 ىركسب ىدوجو نع ىدجوب تبغف

 ىتدحب لايخلاو ىح تفو ىدجوو
 ىتوعود عامسأل يغفاصلا انأ تنكو

 ىتيغبب تزف راتتخملا ةرضح ىفو
 ىترككفب مليال اهاوس نأل اهتاذ

 ةلح دعب ة لحاهيف ندحأ

 ىتلا ريغ نم نو لكلا ناك هركب

 ةنيثبو هدعب اهل سو ايلعو

 ىتروصب ال دل صتقلاب اوح ولامو

 ىتأشن لبق نم ناوكألا ىف ىرسو
 ةبحألا عامتجا نيسوق باق ىفو
 ىتقيقح ف طلو تابيانع نيعب

 ةعقب نسحأ سو در فلا ىف نكسأو
 ىتمغن ةلسسطصح دواد ىطعأو

 ىتردق فك ىلع انا فوطو ًاراحب
 ىتمعنل ىركش روك شملا ركاشلا انأ

 ىتسلج نوكلاو ىسركلاو شرعلا اذك
 ىتمعن لك ىف عومسملا عماسلا انأ

 ةيدهعلاب فو صوملا فصاولا انأ

 ةعاس لك ىف هللا بااستك ىلاتو

 ةلاقم دوهش نم انيأر دق امب
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 العلا ىبلع ًاقح نر فلا تنأف اولاقو

 بدذهم لك تقولا خيش بطقلا انأ
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 تباث ىئلمرسلا ناكو تلقف

 ةقيقحلا خيش ناهربلا ديسلا انأ

 ( قاشعلا فلسلا ضعب لاقو

 ىق سس دق ةبحملا ىقااس

 هنأسلللغش نم اصضراداو

 ام ردق دسسلمبع ل كلف

 ىذلا دس بي اها زو

 قشا لجل دارأاذااف

 اهنااحل كول سلا ىأرف

 ريققفلا ىتأي امك تسحصأو

 ىأر نتا فعمل هسحف

 هلا عمح نغسصح نمو

 امحلا لاا 9١9-مبيب مكلو

 هيلإ ًاقوش قىوهلا عشق

 امحلا قرلبذإ ىقتلككمسي

 ىلع ترم ابصلا حير
 هسمدو نالبمعدزلا ىنفي

 مكلاصو نود لياطعذزا

 اق شااو ةبحملا سالك
 / ةللعم 1 . !( ىلع

 اأاقوذال ا هقوذ نم

 اقوردقاهسهكند

 ًاقروشم ًارور سلا ىف

 ىقترم ىلعأو ىلفغأ
 قو لطصم سىنلا1انم

 اأقترم ةواعسسلسسلابااب

 اقلشتي نا  هعحلا

 اقومتم !ادغ بسصطص

 اقفنا دق هر سسلللللمعو

 اقتأتم ىر سانغشهو

 اقشنت ضابرلا كلت

 اقردق ام مكنح ىف

 ءاقبلا وط اذب مك لف

 ةئيضفلا ةرهوجلا

 ةنا مكبح ىلع

 ألا ىل ناك دقو

 ينذ ناك امو

 لاب تيضر الو

 باكلا مكنم مكف

 سس ىنمدانف

 امر نأ ىلإ

 ملساف ريخلا كلل

 ةهاصأ بص

 مابرب هركذي

 ىتدالسااي

 ماع ىنناو

 حهلا ىتم ىلا



 مو ةئيضملا ةرهوجلا ظ

 (( هنع هللا ىذع ًاضيأ هلو ]' ْ

 ىباصم زع بحلا ىف مك لجأ نمو ىبابش خر فش تقفنا مكبح ىلع

 ىباحصو مكيف ىقيدص ىنافج ١ هومترجه املفًارهد مكب تفرش
 ىبابشب علوم وهو الإ ئشالو تحبصأف اعوط ناوكألا ىل ناك دقو
 ىبااسح ءاسسو ىنظ ىنييخف مكدودص نم نمآ ىنأب تنظ

 ىباكر هجو تهجو امك ريثغل ىننأ ريغ ىنقاع ىيبنذ ناك امو

 بانج زعأ ىف ر دق ةزيزع لزت ملو ىسفن لذلاب تيضر الو
 باتع ذلا ىف سدق ةرييغقنح ىفو انل ىلحت تاساكلا مكنم مكف

 باذع ميلا ىف يبلقو تحصف افحلاو ةعيطقلاب يناس مر نأ ىلإ

 ىب ام كب نكي ال ىنع كاياو ىوهل نم تعطتساام ملساف ريخلا كل

 ؛( هنع هللا ىفع ًاضيأ هلو ]'

 اضغلا ران بلقلا ىف تمرضاف ءاضقلا ماهس هتبااصصأ بص

 اضموأامحلا قرب اذإ ىرست هنافجأو ىرحت هسا فنأ

 ىضم اناا م زو ىلوتاشيع هضاميا قت برب هركذي

 ىضقناو مكعم لصو نا نز ىب رم دقف ف طع ىتداس»إي ظ

 اضطر عأ ناو رهدلا لقأنا ىوهتلا قحو د ص ىنناو |

 اطضرع امو نيبلا دي بهن ادغ دق ىذلارسألاةعيضاب

 اضرمأ دق قتتشثالل بحلنل ىديسس اي نارجيهلا ىتم ىلا
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 نكح ةئيضملا ةرهوجلا

 ىصضتقملاب مو سمرملا عقوي ىسع ىلاح ةصق ىلارضخقنا
 اضرلا ناائزو فشلا دئاوع ىلع ىرجيو مكحلا الا صفيو

 « نيعطقنملا ضعب لاقو)'

 ىبيصن نم رجهلا مسح اذإ ىبميهيح نم سانلا بجعت

 بيرغلاآاه نع ىندعبب 2 لمش عمجو لصو دعب نم
 بير ملاك لذلب رصف موق زيزعارب هد تلك دق

 ٍبيهقرالب لاا صو سأك اهيف تقب سب دق ةيسليل مك
 بيطرلا نم ادن نابكذإ اهانلش ةرسضح ىف نحنو

 ىسبيط لاس صولاب ىتليل اي ىنغت دق يبحلا بر طضصمو
 بيصملااضقلا مهسسب ادمع هنم تمبيمر يتح كردأ مل

 بيبطلا نم ىبام نكف ىبب ام بييبطلا ىكك شأ تحرف
 بيحنلا ىوس ىب ىذلا ىلع انبي ىل طق دسجأ ملف

 بيلوهللا نم يس امداؤوي ىنيع ءةمحمدم ضاف ااملكو

 بيك هب بص باصم اذه لا مج ررللاي,تلقف

 بيجعلا نم ىلااح حب شف ىنامر ىذلاب اوبتعاف

 بيسبللا لقاسسحلا نطفلل ىنعم فيطل نم هبه كف

 ةببضفلا ةرهوجلا

 ٠ ىظح ناك اذإ

 حلا ليلق لكو

 ىنغي امو ىكبأس
 ىعبملا ةليح امف

 ضقلا تيأر امو

 املا ةليحو
 و

 فق دق املكو



 نوكر ةئيضملا ةرهوجلا

  هنع ىلاعت هللا ىضو لاقو ]'

 افجلاو رجهلا مكنم ىظح ناك اذإ

 افجلاو رجهلا هملظ نم عسي نمو
 اذكه بحلا ىف ظحلا ليلق لكو

 ءاكبلا فندملا نع ىنغي امو ىكبأس

 هءاقكبالإ دوعبلا ةليح امف

 افع ناو نامزلا راج نا نيسن

 ىفطنا دق لاصولا حابصم ناك اذإ

 افحلابو دا سمبلاب هيلع نومي

 ىقش دق ةباصحلاب ىببلقو ىكبأو

 افسأتلا الإ وسصحمملا جرفامو

 « هنع ىلاعت هللا ىفع لاقو |'

 ىكدضم ءا ضتقلا تيأر امو

 ىرصصحت تايداستلا ةليحو

 تالئلاص ريداعغهخللو

 الإ د بررأرهأ تل مه«هرام

 ىضعي هاقضق دق املكو

 ىدارم الو ىرمأريتبنبب

 نابعلا ئاسس ىف مكتالاب
 ىداوبلا يفد سألل ديصت

 دانع ىف بر طخلا تماقأ

 ىداهتجاامو يلاايتحا امف



 5 ةئيضفلا ةرهوجلا

 ( هنع هللا ىفع ًاضيأ لاقو )

 مك الو دقع لجأ نم مكقحو متددصو مترز نا انبناالسبحأ
 مكاضر ريغ تر سالو مكاوس هتيأر امم ىنيع تلنسحتسا امف

 مكاضقباضرلا الإ ىتليح امف مكنيبو ىنيب نسيبلا نيب متيضق

 مكانم مكسنم رجهلاو ىفجلا ناكو ءافولا ىل مودي نأ تان ناكو
 مكامحو مكلصو نم ىضم نامنز مكب ىلرم دقو يسنسنأ ام هثلوف
 مكافج نم نما ىبلقو ودغأو مكبحب ًابجع ناوكاألا ىلع ةيتأ

 مكادع نم ءاضقلا مكح ىلع نوعأ ىتوفص دعب ىننا يىنظ ناك امو
 مكاوس ىلامو ىنع مكدودص ىتوقش ناونع ناك ىظح ءوس ىلع

 مكاضرب اضقلا ىفالصضهأف ىلع 20 مكقحو مكاضر ىف ىاضر ناكو
 مكاو اوفطعت نامكلعل  مكبابب ىفوقو الإ ىتليح امو
 مكانغ لضفب ىرقف ىنغ ىجرا 20( ىدي مك مكح ناسحا ىلإ دمأ

 مكاتآ نم اورب جت نا مكتداعو هتبجاف مكدو حج مكيلإ ىناعد
 مكاذش نم ةقبع ىنو مرحتالف 2 مكلامج نم ةرظن ىنوهرحت نإف
 مكاري نم ىرأ وأ مكارآ ىلعل ةجاحلال مكاضر ىلإ ىتأل ىنإو

 ةئيضفلا ةرهوجلا

 احلا تلخد

 مهلا ىلإ توعد
 سلا ىنمدانف

 رمهدذهم ىفو

 خيش بطقلا وه

 دق هنانصربو

 [ةبترهل

 دولا راونا نياعو
 ظ

 منيعلا ىبال مكف
 اهرحب ىلع

١ 

 نم مهميهف



 89 ع ب لل ل د ةئيضملا ةرموجلا

 « نيديرملا ضعب لاقو

 ىترضحل برقت نا ىهلإ ىنااعد ىتحار بلطا تاناحلا تلخد
 ىتأشن بجحلا ىف ناز دق ىحرف انا ىتحرف مظاعت نم ىدانأ ترصف

 ةحفنب ىلع ىلوملا معنأ دقو
 اعضوم رب قأبه نم ىنبرقي 2 ءاعدلا ىل باجا ىلوملا ىلإ توعد
 اعشعشملا نيبرالش لي مكل ًائينه اعزنم ىسأكو ىيقاسلا ىنمدانف

 ةيحتلاب مترف دق اومكارشبو
 امئاهسدقملا ناولاب حبصأو ًامكاح تقولا ىلع ىسمأ نمل ًائينه

 امئاملل العلا لعأ هبنجو امئاص ناك هموي نم هدهم ىفو

 ىترضحل ىلو اي برققت لاقو
 مركم وهف نا هربلا ح ضتا هل اوملعاف موق اي تقولا خيش بطقلا وه

 مظعملا ماسمإلا ربحلا ملاعلا وه ملعم نوكلا ىف عاش دق هنا هربو

 ةقيقحلا رون ناهربلا يسلا وه

 ةمه لك ىلعو لت هتمهو 2 ةبتر لك ىلع تقافة بتر هل
 ةعيبسس نبااهل ىندأ ةلزنمب ةرظنب و, جولا راونا نياعو

 ةقيلخلا ىف هل راكذت عاش اهب

 ملظنم رون نينيعلا ىبأل مكو مركمرسب نينيعلا ىبال مكف
 متخم ًاقيحر ًاسساك مهاقسأف اوممي نيبحملا لك هر صحب ىلع

 ةأمظو عوج دعب نم اومهاوراو

 هبارش رمخ فرص نم مهاقسأو هبابب افوقو اوراص مهلك معن
 هباوج فيرش نم اوباف و اوباطف هباطخ نسل بيط نم مهميهف

 ةيانعرسب هنم مهديأو



 ا 9 36أ سس -------------  ةئيضملا ةرهوجبلا

 ةعيرشب اوتأ ماوققأل اوطحصو ةقيقحي اوتأ ماوقألوحمف

 ةلاحب رييققفلا لاح اوركتت الف ةهجو لك ىف نيلاسحلا نم ىرسو

 ةيفخلا رومألاب يبخ ىنإف
 انعاضر لاثت ىبك انا ح لخداو انلاح نوجلا ركنم اي ضرتعت الف

 انل ىتأ نمل ىمحن ىذلا نحنف انباب نآالا عبو قاو انا محب ذلو

 ةينب ىقوسد اي ىنلثغ لاقذإ
 ىدعلا نم تاعطاق فويس نمهل ادجنم فرطلا نم عرسمأ ىلع هنغأ

 دغ نم مويلا نمأتا ال ًاركنم ابو ىدرلا نم تيقو ىد هع ذخآ يأ

 ةعيطق نم نمأتو ملست انل ملسو

 نك فرح رس نم هللا هاطع نم مكف نخت ال نيريقفلا لاسح ًاركنم ايو

 نهل عدو ةةشولا لوق حبتتالف 2 هلوم مانألا ىف ىدهعب ىدييرم
 ةليقص ندادح فايسأب برضاو

 ىلأساو نيبحملا لوحأب ىلحت 2 ىلخ اي دجولا ركنأ دق ىذنلل لقو
 ىل لاق برغلا وأ قرش ىف ناك اذإ ىلعلا دحاولا نم سورحمه ريقف

 ةعيطق فيس نم هثغأ ىنثغأ

 ىتيغب تيطعأ نوكلا ءادتبا لبقو ةقيقحلا قلخ لبق ًاقح بضطتقلا انأ

 ةقيقحلا قيرط ىل لقا ركنمهايأ 2 ةئيطخ لكل ىبر ىنبنجو
 ةلاح لك ىلع ىنم ربتخا الإو

 اهميعز نو كي حاص ىلع ديعب اهزومر كفي لاوحأ موقللف

 اهزيزع ىنإف ىلايزأب كسمت اهزونكت لصو اهيف ىفص نإف
 ةيانع ند وجو ىف ميدق ىنإو

 ةيدحا ةلاسح نم نيسصحصعتت آلف ةريرسب ىرسًارسا كنس ايأ

 ارقفلا تيضر

 م ىربصو
 ايندلا امو

 اص ىناو

 اب ئضاو

 انئبدلا امف

 يبق ُ ٠

 امكح ىفو



 ا ةئيضملا ةرهوجلا

 ىقيرطصب رئاسس ىدبرمل انأ ةيانع نيعب ىرسب انتاا بارك

 ةلاح لك ىف فيرصتلا بحاص انأ

 بصنم لك ىلعوم سي ًابصنماقر 20( بدأتب ىنناج ىديرم امااذإ
 بدذهم ريخ تقؤلا خيش بضطقلا انأ برحم تيل لك نم هسرحاو

 ةقيقحلا رون ناهربلا ديسلا انأ

 نيحلاصلا ضعب لاقو '

 ىلاح دصقلا مث رقفلا تيضر

 ىنيز رقفلاو ىسنؤم ىررصو

 اهيف لوولهملاامواينردلا امو

 اهيف دل-سطصقلا ربااسصص ىناو

 ىرقف لاسح ىف رهاضظ ىمئانغ
 ىلابأال ينال تخاب ئضاو

 رادباه يفاموامئريدلا امف

 ىلاعملا وحن صخالقش ىبلقو

 لاجرلا لاوحأ ربصلا لمحو

 لاوؤزلا نمي اهلبقأ ىفو
 لالجخلا وذ ىبر هللا دمحب

 ىلاح رقفلاو قي لاو ىباقو

 ىلاقتناب ىرحي رصهدلا ناو
 لاخلا تسصحت لئاز لظك

 ؛ نيحلاصلا فلسلا ضعب لاقو ])

 ًامارغ ىوهأ نم ربسسصي تينف
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 ا ةئيضفلا ةرهوجلا

  هنع هللا ىضر لاقو '

 عئاض ٌرحوه ريغل نهؤاكيو لطاب كبح ريغل نويعلا هس
 عئادوولادرت نأااموب ردبالو عئادو الإ نولهألاو لامملا امو

 ( ىلاعت هللا همحر لاقو |“

 لوطي حرش اذف لوقلارصق لوقأ ام ىنع مهفي نمل لق
 لوطحفلا قاانعأ هللاو تبرض هرسس نم ضماغرس هيف

 لوطصولا فيك الو تنأ نمردت الو لاابا فرتصتال تنا

 لوقتعلا هايافخ ىف تراح كيف تبلكر ةلفص ىردت الوال

 لوجت فيك ىرت وأ اهارت له 2020 اهرهوج ىف حورلا كن نيا
 لوزت كنشع ىتم ىردت الوال اهرطصحت له سافنألا هذه

 لوهج اي ىل لقف مونلا بلغ اذإ مهفلاو لقعلا كنم نيأ
 لوزنلا فيك ىوتسا فيك لقتال ىوتسا شرعلا ىلع نم ىردت فيك

 لوحي فيكلاو فييكلا بروهو 2 هلنيأال. فيكال وه
 لوزي ال يحاوللا لك ىف وهو هل قوفاال قوفلاقوفوه
 لولقأ امع هملع عم هردق امسواتافصواتاذ لح

 قلا يقاس اي
 سلابو اوباط

 الخ ىلذاع اي
 هق ىلتجاف مق
 ءاذإ عمساو
 هلل تلقام

 هنع ىندرفأ
 ب ادجو ميهأ

 :ىبحصركنتا

 ممصطغس٠سا هو



 58 ةئيضملا ةرهوجلا

  هنع هللا ىضر لاقو ])

 اوصهصهات تيقسسر امل لكلا هاذلش نم موقلاىىقاسا خي

 اوهافو ىديهلاباوحرصو اوباغ تييف كل سلابو اوباط

 هالج ذإ سأ كلا ةو فص ىفف ىلاعملا و هق ىلتجاف مق

 وهاي كبلوهاب لوقت ىناثملا لنع اذإ خحممساو

 وهاهر يمضلا اقوال ىبح نيأ بسلقلل تت ققام

 هاقطصادقااسصم#الأ هالتحاو سسالكلابرشاام

 هربغ لاقو

 هاو-بلس ادصقم ىل سيبييلو هاو مهم ىندرفأ

 اوهات هيف قك لخلاة لمحو ارط هيف سنلا تراب ح دق

 هاي تحص دجولامدع زا ىنا ريغ هيمسسأ الو



 ًاعرضت بنذمل ىديس كاضر بهف ًاعطقنم ًارصقم ادصاق كاتآد بع

 ًاعمجم هل تنك ىذلاب انهر تدعو ًاعيشم البلا ىلإ ًادغ ترص ىبل نم

 اعفنت نا اهلعل شذ بوت تدقع ولو اعرصملا كاذ ركذأ ىننأ ول ىترسحاو

 هةنع ىلاعت هللا اقع لاقو

 ىوري ىدبك الو ىفشت ىتجهم الف ىوري ىل كثيدح ىنعم نكي مل اذإ
 ىوهي ىذلل ىوهلا باط ام كالولو هيحأ لاو سب رظنا ملف ترظن

 اوهألا كلب تلض سانلا لاقف تيغو ىضرلا ةولخ ىف ركذلا ىبل الح املو

 ىوتفلا اوئطخا اومعع امل مهنكلو ىوغامو بحملا لضام كرمععل

 ىوعدلاو ئطخأ ام نيعب تدهش ام لثم كلامج ىنعم ودهش و ولو

 ىوجن هرس ىوهلا ىف راذع عيلخ نكي نمو كاوه ىف ىراذع تعلخ
 ىوعدلا كتيحم ىف تباطو كيلع اكتهت رارقلا باو لا تت قزمو

 ىوكشلا تكابح ىف قاشعلا ىلع راعو اشحلا قزم ولو ىوكش ىوهلا ىفامف

 ىرذدا اهلك ىوهلا باس ا ىدنعو ىوهلا ىو سس اذ بحلل اولمع امو

 ىوقتلا بلغ ىوهلا دتشا اذإ نكلو ىوهلا ىقتاىوهلا فوخ نم تنك دقو

 .ةنيضملا ةرهوجلا

 ئازلاهيأ

 ىلاو فيض تنا

 تلامفميلحاب

 ع 3 نا ٠ ف

 بحلااب فنا



 ةئيضملا ةرموجلا

 هنع هللا ىضراضيأ لاقو

 ًالضف راز ىذلارئازلاهيأ

 ىدنع فيضلل قحلاو فيض تنا

 اذهف ًاقفرمار فلا ف يلحاي

 انم تلنشث ام تثش نا ىنمتف

 نوصم لامحلاو نسحلالغجلا

 رظناو بجحلا عفراو بحلا عدف

 الهسو ًالهاو اب حرم ًابحرم
 ىلا آت اندؤإهد يينادانا

 ىلحت بولقلل ىالوم هجو

 المت الصولابو ىسهتو

 ىلجت دوحجولا ىلع ليلجل

 الجورعو الع دق نم نسح

 # هنع هللا ىفع لاقو ]'

 ىلامو مكل ىحور تبعي دق

 ًاريقف مكلادبع تنجو

 مهاوه ىف رصلا الح نماي

 مكاوس مكتم ىلام هللاو

 ىتافو مو كبح ىف تياو

 لاصولاو دخشلاة حي

 ىلاوملامرلكأعنتنزأف

 لالدلاو ل صولا ةزعب
 ىلاح ف يضب اقر هللب

 ىلام ةةلناا سس صيحللو ىلام

 لاصحلا ىعاوايب تي-' يي ىنتادتلا ىلإ ىنااسعد يس

 0 افي
 0 يب علا



 . هريغ ]'

 ىناح بس دقو اهيف ىناحل نم اعيطم ناندلاو ناحلا بف تسل

 ىناش مظع مادسملا ىقاسس نا ىركذ ناصح متلخد نانامظع

 ىناري دوه شلاب تبغ ىقو هرآ نوجحولا ىف تنك ام ث يح
 ناندلا سأك فرص نم ىناقس دق ىبحل تركس اذا ىتنمنتتال

 ىناقس الإ ناندلا سوؤك نم ىبلق وزن ةبربش تمرامطق

 ىناا نتحالإ هيف يمتحا ةهامحت الا لط تنخحالوال

 ( هريغ لاقو )ل

 قورطم ءاكللاب ىفرطو ادبأ فوقوم ىنضلا مكح ىلع ىيىدسح

 فوطيو ىنضلا مدق ىلع يعسي مكاضرو مكامح لوح بلقلاو

 فورعملارككي ال نا لضفلاو ىتلاح ركنت فيكف تفرع مكبو

 هنع ىلاعت هللا ىذع ًاضيأ لاقو )'

 هلعرد هيلإ ناامل بااجحأف هالوم كدكطصول ه2 عددص

 هاتآامباحرفهرامطأ ًاقزمم راذعلا ع لخخ ناورغال

 هاري لجأ  اهقزمل اعوط هحور ةثاشح تناك ولدوبو

 هاوس مارنلا هيطعي ا دحأ هرك سب ىف ىريامل هولدعتال

 اوهات ةبحملا هيت ىف قايسشع (ذكه ةبحملا ىف ارك س هات نا

 الفل

 . ةئيضملا ةرهوجلا

 لف لوذع اي عد
 ببللسحسسملا نا

 بصلاة فقو فق

 كيلإ د دماو
 تلئلساذإف
 اريققفلا لقف

 كرطصب هللف

 ةراكساي

 ٠ ىف نكت نا

 حىراساي

 مخ الجو

 ا!البيتقاي

 ظ

 ّىش لك مهل

 جسدا ىوهلا كرتب

 ورم دقل



 ا سا سا سس سس. ا

 كامكس م كلو ا

 ةئيضفلا ةرهوجلا

 هبلق كبلق سياف لوذع اي عد

 هحالصب ىعد اذإب حملا نا

 نا هاسع ليلذلا دبعلا ةفقو فق

 هل رقتقم فك ه يلإ د دياو

 ىذلا اذه نم ليقو تلئساذإف
 مكوفعب ريحتسسملا يققتلا لقف

 هباطموو وطسسكر سي هللف

 حارب ال انع قوشلا ىراك س» اي

 ةمهانانشح ىف نكت نا

 انتارم ىف لذنااحلار جهلا

 دقف او سييط انيح ىراكس اي

 اهسأك ىف هتلر مخ الجو
 هرون اذه بحلا ليتقاي

 عطاوق تس عضطاقلل ممه مهل

 رخ سو عئاط ئش لك مهل
 ءاوهلا ىف نوريطب اوسما ىوهلا كرتب

 ةزيزع لك لين ىف ورمملش دقل

 « هنع هللا ىفع لاقو

 هنع هللا ىضر لاقو )'

1 

 هاشح لثم كاشغشحأ لو ةالك

 هوعد تبذك اذ هف ىبأو

 هارستتل هبجح عفر يف ىضري
 هانم هنم لاس ني ريلقفا ةغلا هيف

 هاولباناوبأ ىلإووك شب

 هاوج رحو مكر جه رات نم

 هاضرو ةناسحا بو

 حانج بحلا ىف ماه نمىلع ام

 حازم بحلا امف حور لا لاذبا

 حالو اناعم رون ىلصت دق

 حارب ال ىدانو ىقاسلا ححس

 حابصلا ءوض ىلإ ليللا ىستكاف

 حاف بوبحملا ذشو ىلجحت دق

 هبالقنا دارملا نايعا بلق مهل

 هباد عويصلا لب مهيصعي طق الف

 هبابح نم ءامملا قوف نوشميو

 هباسح لوضيي امع ةمركدو



 4 ةئيضملا ةرموجلا

 هباذع ابذع بحلا ارصو مهيلع قح امدعب ىوهلا رمث اوِنج نا ىلإ
 هباعص تناهو ىئانل اند ىتحو ايلاخ لاحلا ىف ءرملا لاحتسا ىتحو

 هباب لاز الو ناوضر لضفاو ةيحت ىكزان محلا نم مهيلع
 هباكر يفايفلا ىوطت تلبقا هب دفاو مركأل حو تقم رهدلا ىدم

 هباجح بيبحلا نود نم لاسحو ىفصلاو سنألاو برقلا كلذ لاز الو

 4( هنع ىلاعت هللا ىضر لاقو |"

 انرييسلبحف و لسك دعي انرضح ناسحلأ ىف نسحتن

 انك سفانق لمسو ىلالجت يقااسسلاا انلو

 انركلقو ندطمحو انيري ضو ابر غشو
 انوي قعوانردلق دق ىدالطسطع اي يدال مث

 انهو عدا ععهتتحأف انيلإ مكانو طعدو

 انرتسسسصسو انر_غظضنو متسينج امانارقغفغ دق
 انني لقن دق م لكيلاو انيضر دق مسلكيلعو

 انمحراميمج مكلو ىتناا ههلاب احح سو
 ان غش دق عمهمكيلعف اوسبيط باالسألا متنأ

 انعطحفصو انوؤفعو ان لقالطمج ملكلو

 اندر ميك برق#او انريي جار اا تلانمو

 يضفأأ ةرهوجلا

 حلا ل خد(

 للاب ىنتدهف

 ملا ىقاس هحو

 ف ىنهوكرتاو
 هلا ىمادنف

 د نمو ىميدن اي
 دق شيع ىأ

 حارلا ىلإ حر

 'اورألا تسحار
 املالاهيأ

 ةفنمولتال
 قشعلا امنا

 السفن حرأف



 ةئيضملا ةرهوجبلا

 ( هنع هللا ىفع ًاضيإ لاقو ]'

 حاص اي ىنقلت ناحلا لخدا

 سأك موجت ليللاب ىنتدهف

 سناةعمش مادسلا ىقاس هجو

 احيرط ىناح طسو ىف ينو كرتاو
 ًامايق ىلوح مادملا ىيمادنف

 ىمعيدن كاوس نمو ىميدناي

 ىلثم بحلا ىف شاع دق شيع ىأ

 ىحاص ناركس ناندلاب ًافئاط

 ىحابص حبص جالف تحال ىل

 ىحابصم ىبحاص اي ىتنع فطاف
 حادقألا لبق وحن ادجاس

 حابطصألا ةضيرف اودؤيل

 ىحار كريغ سيلف يىحار تاه
 ىحارفألاةمادم ىمادمو

 ( هنع ىلاعت هللا ىضر لاقو

 ىحضلا مغر ىلع حارلا ىلإ حر
 اهتقذ دق ىبتلا ب حلاةرمخ

 ىجدردباهب فاط مجنا
 هتحار ىف حاورألا تسحار
 ىنلخ اهيف زاا لا اهيأ

 ىكب نااريقف نموتال
 حواق د د»-نزق شكلا امنا
 انعلااذه نم كسشن حرأف

 احلئ نا هيلع هلالاحلف

 احرف ىنزح لد ب اهسسأك
 ىحضلا سمش هتجهب تلجخأ

 احرتلا ىفنتو حر فلا تبت
 ًاحضف اهاوله ىف ىرذع نا

 اخرص وأ يىك شوأ ىنغت وأ
 احدلق ىداؤف نم قارحب

 احرط نم ىلإ سس فنلا حرطاو



 6 ةئيضملا ةرهوجلا

 (« هنع هللا ىفع لاقو

 ًانامزأ هللار كذب اهوصتأو مهسشنأ نيدلاب اورش موق هلل

 ًانايهر هيف مهارت مالخظلابو مهمايص اوفخأ دقف راهنلا امأ

 ًانادبأ ليللا يف تبعتأ سفنأو مهسفنأ ليللا ىف تست مهنادبأ

 ًانآرقو ًاحيبست ليللا او عطقو ًادغ باذعلا فوخ مهموحل تباذ

 ًاناجيت دلخلا ىلح نم اوجوت دق مهكلم راد ىف مهتيأرولف

 ًاناسبكر ميلستلاو ةرايزلا ىلإ 2 مهقلاخ سودرفلا ىلإ مهاعد دقو
 ًاناحبس نمحرلا ههجو مهل ىدبأ 2 مهلرمت دق ليخ بئاجحتن ىلع
 اناسوسو ادرو العلا ىف مهب تقش مهب مينلا راد تغلب اذإ ىتح

 ًاناريجو ابرق مكب تيضر ىنا هتزعب مهادانف ادوجس اورخ
 ًاناوخإ نوشخت الو أاسأب نورت الف ميعنلا اذه مكل تقلخ ىنا

 ًاناولأ نا بي زًألاوريغتالو ادبأ ىضقني ال ىذلامينلا اذه

 ( هنع هللا ىضو لاقو

 ًامادخ مهراتخاو هبحأف هبح ىف و صلخا موق هلل

 ًامايقو ادرج س كلااضه اوماق 2" مهيلع مالظلا نج اذإموق
 ًامايص نوحر بيال مهراهنو مهليل ىف هر كذب نوذؤذلتي

 ًاماعط لالحلا وس نوفرعيال | ًاففعت مارحلا نع نوطبلل صمح
 ًامنافتا مهدازف لامجلا اكلذ ( ونياعو بويغلا بجح مهل فشك

 امايخ نانجلا نم نونك سيف 2 دمحوو مدآب نوف شتي

 ةيضملا ةرصوجلا

 مبحصا

 ساذإ نمو

 ذأاذإ نمو
 بغ اذإ نمو

 اب ىلع

 وترفعو

 ام مظع نمو

 > تحصاو
 صا ىنالع

 فج ماهس
 هللبثات انا

 ناحص دقو

 ١> اي انأ اهو

 أ, ف شكو

 يلا ي-لتحو

 مكيلا ىنأف



 هريغ لاقو

 رهوحلاو توقايلا نم ىفصا هرس نم ناوخألا نم بطسصصا

 رشحملا ىلإ رسلا  ه غيب مل هتعدور لس اذإ نمو

 ريصي ملو كلنع ارذ تشم ىتأ ابنذ تبنذأ اذإ نمو

 ركذي ملو دجولاهقلقأ هلئيع نع تتبض اذإ نمو

 ؛ مهنع هللا ىفع نيديرملا ضعب لاقو )'

 ىتلذب تفقو مكزع بااسب ىلع

 مكاضر ىف ةبغر ىهجو ترفعو

 ىرظان دهسلا فلا ىب ام مظع نمو
 ايواط تيسماو اناريح تحصاو

 مكدقفل بائتكاو رارفصا ىنالع
 اعدصت ىنتئروأ مكافج ماهس
 هتلعفا ميف هللسيتئات انا

 اضرلاو حفصلاو ربجلا لحم متتناو
 ىذلا نم فارتعالا نا حص دقو

 ىتربع تلسلا ناوخ! اي انأ اهو

 ىعرذا فتكا مث ىسأر فشكو
 اللذتم ًاعضاخ مكسيلا تلئجو

 مكب اعفثتتسم تئج مكيلا ىنأف

 ىتئيطخ ميظع نم ىسأر تقرطأو
 ىتعمد تلبسا مث مكامعن لضفب

 ىترضح تقاضو ىنفج ىركلا ىفاجو

 ىتقرح جعاول ىدهت ال لبللا ىفو

 ىتعولو ىدجو مظع نم ىفتخا ىصخشو

 ىتلتق متت ىلع مكدصو

 ىتلعفبر قم ارقق اي ىناو

 ىتبيخب درا ىنا اومكاشاحو
 ىتجح تابثاو فاصنا بنذلا ىتا

 ىتمع تيمراو ىمادقا تيفحو

 ةئيبخلا ىسفن تيمرا دق ىئارو

 ىتبحمه لشمب ىنوبحف ًابحم
 ىتبوت نألا اولبقاو ىنوورضتالف



 ةئيضملا ةرهوجلا

 مكدبعل دبع تنك ىنولبقت نإف
 اوحبصا متتش امو اولوق متئش مف

 ىنناف ىلع اوضرتسسا متئكش امو
 هتيصو يشم هكلما امو ىلاسمف

 الوحم مكنع راتخا ام هلال وف

 ىظللا ىلع ينو تيم را ول هليل وف

 ىتدومو مكل ىبح نع تلح امل

 اوفطعت مث لصولاب ور سبحاف ىلو

 مكبجح ميتم ًاقح مكدسصعانا
 ملسم ىناف يعيب ومتتتسش ناف

 مكنا لق دقف ىقتع ومتئسش ناو

 ىرح ىذلا ثيدحلا ىف ىنوبتعت الف

 ربصت مكسنع ناوخا اي ىلامف

 ةلاهج ىبنم ناك دق ام ناك دقف

 ىرح امف نايانألا ىغبا مكنيتا

 مكقيرط ىنوكك سس اذه دعب نمو

 ىتحارو ىحورو يىنيحاير ىتناف

 مكليزن ىنا ءارقفلار شم يأ

 موري هسفن ىلع ىناحلا مكدبع

 لم١ :2

 ىترسح لوط ايف ىرخألا تناك ناو

 ىتدشو ىئاخر ىف ضار ىناف

 ىتلتقبربيهقفلا ىتفاولو روص

 ىتيغب وهف هب وضرت ناف مكيلا
 ىتلزع ترتخا اموي مكدعب نع الو

 ىتجهمل تافهرملاب وعتطقو
 ةبوقعلا كلتل ىسفن تمئسالو

 ىتلذل اوقارو ىلبح او سطقت الو

 ىتربع ضيف اومحراو اودوحجو ىلع

 ىتلاب عفديو و فضي ومكلتمو

 ىتبحمب مكباوبا ىلع ليه

 ىتدهع تبثم هوضرت ىذلا ىف مكل

 ةلمج دجولا نم متقتعا ىلسشثمل

 ىتيضق اولدو ىدو وسعطقت الو

 ىتفلت مكاو سس ىنعم ىلا سيلو

 ىتلهج لمحي نو حلاو مكوفعو

 ةيربلا بر هللارفغتسسمهو

 ىترثعل اوليق مث ينو لبقاف ىفك
 ىتعيطقب اومكحاف اهنع تدح ناف

 ىتينمو ىدصقو ىبولطمو ىلؤسو

 ىتنسو ىلفنو ىضرف كلبحو
 ةينملا ل يبق مكنماضرلا

 ةئيضملا ةرهوجلا

 م مكءاح دقو

 هلاءايلوألابو

 ةلس مكيلع

 :لاق

 ىألا ىلع ىلجت
 :ايحم ىنارا

 هخلا ىنالوو

 عدا ىنانانو

 صت ىندلقو

 'جات ىنجوتو

 ,ىنصخ دقو

 .رم دهالشلا

 هماقم لكو
 هحلا ىف ناحلاانأ

 ًالاو حارلا انأ

 وهوهلا ىف انأ

 ف بطقلا انأ

 لا ديسللا انأ

 تاو رانلا انأ



 ةئيضملا ةرهوجلا

 دمحمب اعفششسم مك ءاح دقو

 ىقتلا ىلوا نيحلاصلا ءايلوألابو

 ايصلا تبهام مالسس مكيلع

 ظ

 ةليسولا لهأو لسرلاو ءايينألابو
 ىترضحب نيوصضاحلا ءار قهفلابو

 ةطضورب كارألا ىرمق حان امو

 هنع هللا ىضر همالك نمو

 :لاق

 ىرك ليل ىف ناوكألا ىلع ىلجت
 ىرولا نع تبغف هيحم ىنارا
 اهميدن ترصف ارمخلا ىنالوو

 مهتوعد رهج موقلا عدا ىنادانو
 اهلك ههايند فيرصت ىيندلقو

 لزي ملف لاصولا جات ىنجوتو

 هلسر مسظعأب ىبر ىنصخ دقو
 اننيب بحح ال هاوهأ نم دهاشا

 ةبتر هيف ىلرااص ماقم لكو
 اضرلا ىف سأكلاانأرضحلا ىف ناحلا نأ

 ادنلاو دجولاو حاورألاو حارلا انأ

 ىتلود بابرا تيلو ىودوهلا ىف انأ
 ىذلا ديسلا انأ ىتقو ىف بضطقلا انأ

 انأ امنا لب نا ههربلا ديس ا انأ

 فسوي عاص انأاةنجلاو رانثلا انأ

 ىرجاحم هتدهاش يناس عد املو

 رضاح سدقملا ىداولا ىف حبصأو
 ىرماوأ نوفا خيال مهل ماما

 ىرجاحو ىداو لك نم اولبقا دقو

 رظان ضرألا ىف ناوكألا ىلع ترصف
 رثام هنم امضقفلا ميمع ىلع
 ىرطاخ سدقو ءاضيبلا ةردلا ىبلع

 ىرج اهب نامزلا مادام كاي ملو

 رخازب مولعلا ىف ىتح رسحبلا انأ
 رضاح انأ ىرولا لك نع تبغ نا انأ

 رهاز رهزلاب تحبصأ دق ضورلا انأ
 ىركاسع تراص ضرألا كولم لكو

 قرتاتفد ىفاهبتك ىناعم

 ىرئاشب تحال قلخلا لبقو ماما
 ىرخافم تراس هللأ فيس نألا انأ



 ٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 رخاوأاريغب يرسم قرط انأ امحلا ىيماح انأ ايلعلا يف زابلا انأ

 ىربااصتت ىف تبان ىياو انأ بذهم ثوغ تقولا خيش نألا انأ

 ىرجاح دعبلا نم اونمأ امحلا لهأو ىلئاوأ تفح نوروملا لهنملا انأ

 رفاو ىظح حورلا حور نألا انأ اهحرش تايآو ىبلوألا فحصلا انأ

 رضاحملا ولع ىف ىقوسدلا ىعداو ىرول (ىف دجملا ىبأ نب قيقح نعانأ

 ىرئارسس ىدبي هللا رمأب ىريسو ىتأشن لبق نم نوكلا ىف ىتعيش انأ
 ىرصانو ىدج هثلا لوس ىليلد امناو ىاق»ه ولعي مل ىاوسو

 رضاح تئش ام هللا نذإب ىدعوو ١ نكي نك تلق نا هللا رمأب ىرسماو

 رثاملا ميظع ًاردق ىرو لا لجا ىتودقو ىخيش هللا لوسر ىمام'

 رهاز نصغ ىلع سمش تعلط امو قرابب جال ام هللا ةلص هيلع

 ىدبس ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انديس مالك نمو"
 4 نيمآ .. هتكرب نم انيلع هللا داعأ ىقوسدلا ميجاربإ

 ةرايطلا هللا ءايلوأ مهنأ : ليقو « حيرلا مهلمحت نم تكسم :لاق هنأ

 مهنأ : ليقو « حيرلا كسمي نم تكسمأو « ةدحاو ةنس نبا انأو ضرألا مهتدعقاو

 حتفو « نينس ثالث نبا انأو تيلوو « نيتنس نبا انأو نآرقلا مهتأرقاو ضرألا نج

 عبرأ نبا انأو برغملا ىلإ قرشملا نم تيأرف ةريإ مرخ ردق ةيانعلا حتف نم ىل
 ىرجحب تلزن ةحافتب اذإو نينس عبرألا ماتتخا ءوضو ىلع انأ امنيبف « نينس

 اي اهلك ىرس ىف تيدونف : لاق « ةطقل نوكت نأ لعل تلقو ىرجح نم اهب تيمرأف
 انأ امنيبف « اهتلكأف : هللا همحر خيشلا لاق « ةنجلا نم كيلإ هللا ةيده اهنإف ميهاربإ

 كيلع تمرح اهنإف ميهاربإ اي اهمرا ىرس ىف ىدون ذإ اهنم فصنلا ىلإ دامتم

 نيضفلا ةرهوجلا

 ىدي نم اهتيمرف

 دي نيب فقاو انأ

 ٠ نبا انأو ىلعلا

 لضفلا ىف نيدلا

 ترظنو « ملسو

 « نينس عست نبأ

 ٠ هتمهفف ناجلاو

 ىمدق تعضوو

 رم تلقنو « ةنس

 ثع انثا نبأ انأو

 انأو ءاشا فيك

 هت ام تنكسو

 ليربج تبطاخو

 دع ةئس نبا اناو

 ةيؤرك ظوفحملا

 , ىنعلطا ىلاعتو
 ةئاقدو اهتاعاسو

 / ىلصو ريبخلا
١ 



 ك4 بس ٠ ةئيضملا ةرهوجلا

 اذإف توكلملا ىف ىحور تلاج ميهاربإ اي رظنا : ىرس ىف تيدونف ىدي نم اهتيمرف

 ىف ام تدهاشو «٠ نينس سمخ نبا انأو تبطقتف ىلعتو كرابت هللا ىدي نيب فقاو انأ

 ىحم ىخأو انأ ترصو هلل ىلو لك ةبترم تزواجو « نينس تس نبا انأو ىلعلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل رخفلاو نينس عبس نبا انأو ءاوس لضفلا ىف نيدلا

 انأو ءامسلا مسلط تيكفو « نينس نامث نبا انأو ظوفحملا حوللا ىف ترظنو « ملسو

 سنإلا نالقثلا هيف تراح ًامجعم افرح ىناثملا عبسلا ىف تيأرو ٠ نينس عست نبا

 « نينس رشع نبا انأو دمحلا ةفرعم ىلع دمحلا هل نم تدمحو هتمهفف ناجلاو

 ةرشع دحأ نبا انأو نيمحارلا محرأ ةمحر الإ هعسي ملف ايندلا ىف ىمدق تعضوو

 ىلاعت هللا نذإب ةنجلا ىلإ رانلا نم ىأ ةداعسلا ىلإ ةواقشلا نم ىديرم تلقنو « ةنس

 اهبلقأ ةضفلا متاخلا وأ ةركلاك ىدي ىف ايندلا تلعجو « ةنس رشع انثا نبا انأو

 هللا نذإب نوكلا ىف نكس ام تكرحو ةنس رشع ةشالث نبا انأو ءاشا فيك

 « ةنس ةرشع عبرأ نبا اناو ىلاعت هللا نذإب نوكلا ىف كرحت ام تنكسو

 ىهتنملا ةردس تزواجو « ةنس رشع ةسمخ نبا انأو مالسلا هيلع ليربج تبطاخو

 حوللا ىف ملقلا هطخي ام ىرأ انأو ىرثلا ىلع دعقا تنكو « ةنس رشع ةتس نبا اناو

 هناحبس هللا نإف « ةنس رشع عبس نبا انأو هدي ىلع ءانالا مكدحأ ةيؤرك ظوفحملا

 مايألاو « اهيلايلو عمجلاو « اهعمجو روهشلاو اهروهشو نينسلا ىلع ىنعلطا ىلاعتو

 فيطللا وهو ركشلاو دمحلا هللف .« رشو ريخ نم اهيف ثدحي امو اهقئاقدو اهتاعاسو

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ريبخلا



 ةنيضملا ةرهوجلا

 ( هنع ىلاعت هللا ىضر همالك نمو أل

 ىناهلاو بيرقتلا ةرضح ىلإ لخدا

 تعمل ءامسلا ىف يقورب ىقوسدلا انأ

 تحتقنامسلا ىف ىلوبط ىف ىقوسدلاانأ

 امرك ىقلاخ ىناعد دق ىدلا أنأ

 ىنايعأ نينيعلا وبأ ىقوسدلا انأ

 هركاسع ىف ىناتأ رصم ناطس

 هيرا سحتحا هلتاقا هيلإ تدرح

 اورضح ءاسيلوألل ىتولخ ىف تحصو
 ىودبلا دمحأو ىناتأ ىعافرلا نبا

 ىنحفاص مث ىناتأ بهشألازابلا

 مهل نادع ال ًالاجر انوتأ فرشلا

 مهمدقي تاداسلا لوألا يف راسو

 اوهمزهنا كرتلا ىف ءايلوألا تحاصو

 تدترا نيضرألاو وحلا ملظأو

 اببجع نقب دق اهارت رصم ةعلق
 ىديب ذخ نينيعلا وبأ ىدان سامسق

 ىعم قارعلاو رصم ناططس ترصو

 ةدبرعم ىناسرف ىقوسدلا انأ
 تقيسس دقل ىناسرف ىقوسدلا انأ

 تعفر دقل ىبحح ىل لاق ىذلا انأ

 ىناسحلا ركذلا ىف مهل ًالاجر ىقلت
 ىناسيعأ حال دق العلا ىف ىبكوكو
 ىناديم طسو تلاجأ ىمزع ليخو
 ىنانمو يناطعا دلخلا ةنج ىف
 ىناوقق هنا هليع رصم ناطلسس

 ىناداب رارشألابو ىلاتق بلطي

 ىناسرف مث دنجب هيلإ تدرج

 ىناج ركسع ىف ىقوسدلا دجم نب انأ

 ىناسارخ نم مهدأ نباو افولا وبأو
 ىناليك ضرأ نم اورضح مهباطقأ
 ىنابضغ عبسلاك مهنيب ىدع خيشلاو

 ىناهلاو ىباطعلا ىخأ ىسوم خيشلا
 نارين مث حاير مهيلع تبه

 ىناتيح هيف تجامو تجاه ليثلاو

 نابعث هبش تداعو تجامو تجاه
 ىناطلطس مويلا تنأو كديرم انأ

 ىناجلاو سنإلا ىف تدفن ىتموكح
 ىناهرب هللا دازو ًابسطق ترص دق

 ىناطعأ هثلاو ىرولا ليخ برحلا ىف
 ىناع الو شاوال كانيبو ىنيب

 ةئيضملا ةرهوجلا

 ٌرفرلل تلخد

 شرعلا مئاوق

 برم ةلز توحم

 ونلا ىف تبغو
 > ىف تلخد

 هخ هنم تعمس

 ملم ىقوسدلا انأ

 سب ىقوسدلا انأ

 دبرماي بط

 ١ىتزاايج
 ءةالصلا مث

 رعاضرلا مث



 4 ةئيضملا ةرهوجلا

 ىنابجاو ءابهصلا ءامب ىناقسس دقو ىندانف ىلعألا فرفرلل تلخد

 ىنايرس زمرب ىمسا حوللا ىف تأرق تلصو اهدنع ىدي شرعلا مئاوق

 ىناخاو ليئارزع دجملاةبق ىف هبناوج نم ىدييرم ةلز توحم

 نارمع نب ىجان روطلا ىلع اذك ىنبطاخ شرعلا دنع رونلا ىف تبغو

 ىناع نكو ىشخت الو طاسبلا سود ىنمدان بيرقتلا ةرضح ىف تلخد
 ىناح منتغاو ىسدق ةرضحل لخدا ىنشهردأ هيف اباطخ هنم تعمس

 ىناضرأ رشحلا موي تالملا كلامو تمدخ ىل ضرألا كولم ىقوسدلا انأ

 ىناطلس توص مهيلع ىدونج مهو ١ اورضح ءايلوألا ىقوسب ىقوسدلا انأ
 ىنالخو نيديرم كلثم ترج مك ةقئاضل ىشخت الو ىدييرم اي بط

 ىناكبأ موقلا باطخو مهتعمس اوكبو ءايلوألا اهولمح ىتزا“لنج
 ىناندع لآ نم ىفطصملا دمحم انديس راتخملا ىلع ةلصلا مث

 نافع نب نامثعو ىلع نعو 0 رمع نعو ركب ىبأ نعاضرلا مث

 هنوعو هللا دمحب كرابملا باتكلا من

 ىلع هللا سىلصو هقيفوت نسحو
 . هدعبإا ىسبمأ ة نم



 98 مس ةيشفلا ةرضفملا

 ميهاربإ خيبشلاءديسإلاعت هللا]إ انتودقو انذاتساو انديس فيلأت ةكرابملا ةرهوجلا تم

 . .نيمأ . . . ةرخآلاو ايندلاف همولع تاكربو هتاكربزم انيلع هللا داعأ قوسدلا

 دايعلارمفأ ديرلع « 6٠١ ةنس ةديعقلاوذ رهشزيرشعو عبار _نيشإلا ةليلوف كلذو

 هللا داعأ قوسدلاهللا دبع خيشلا ميسرب ءروبفصلانيدلا وح داوحلا كلملا ةحر لإ مهجوحاو

 . نيما .. . هتاحفتو هتاكريزم انيلعو هيلع

 جلا

- 



 قا

 باتكلا سرهف

 لوألا ءاجلا د

 رشانلا ةمدقم
 006 . ب

 ف مو مم لج مع م مق مم م م م م مج م عم ول هيلزذ فلؤملا ةمدقم

 - 0 ماع رع ل ل هع م ل و ىاسلا سب فى يهتنملاو ئدتبملا نيب قرفلا
 ْن ع س٠ .٠

 : ِ غ0 هللا ءايلوأ ةفص ىف همالك
 يلا .٠
 مك ا ع ع ع يع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع يع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عج كهنعوك همالك 0و

 هيبيي هناك عي يك كك ةياحاك د كاع ثيداع هيكاح هيغل كيلي ا هاعلاكل

 م.م راع هيماف م م اواخر و عمم ع يع قق وام دو عاس مفاعل

 ا

 3 1 ع 5

 ال م م م مج م مج هجم هج هج م هج حج هج هداج اجل هلل تافص ىف هم بأ | 9
- 

 - - . يف

 .٠

 200 ع ا ع ع ا ع ع اا ا ياا ا ا ا ا ا ا يي ا ع ع ع ع ل

 0 ةثلاثلا ةظعوملا
 0 0 لا ىلع لمتشي لصف

 000 تنين م كاايقطل لئالد ىلع لمتشي لصف
 00 بتي مت. بيغلا حوتق نم رْخآ لصف
 ل مح عم مم همم ع هم همم هعمل ........ هب هللا حتتف امم رخآ لصف

 0 0 هب هللا حتف امم رخآ لصف
 0 قشعلاو جردلا ناديمت يمسي لصف

 ل م همهم ممم ممم مقل ةماقتسالا يف رخآ لصف
 ماكل كب كو كو نوي نو ني تو و و و و نو وتو توتو و نو و و تو كي يجو و هي كو نو كو كو حم و هوو كو تو كو كو

 داك ب كب كب كب و ني هي كي حي كي يي هي ني ديس جي دي دي دي ديو هاو هي ديا كي حي حي دي هي احلا

 كا ا ا ا ا ا ا ا 0

 هظلاذ .
 هين هم ود هام سه يع هاو هيه جه اع عل 001 ا ا 6-0-2 دنعوك هةيم 2س

 هللا لا - * َء ادا
 0 ا ا ا ا ا ع ا ا 010 ةيعخت و

- 

 لع مم مع مهم مم انديس مالك نم رخآ لصف
 0 انديس مالك نم رخآ لصف اضيأ



 ل
 انديس مالك نم رخآ لصف
 هيكاض همالك نم

 انديس مالك نم رخا لصف
 همالك نم رخا لصف
 بيغلا حوتف نم رخآ لصف

 نم + ب عب ع« )
 هيعرف همالك نم ع

 . هيكلظ همالك نم

7 242 8 22 29 7 
17 0 0 

 اعد نم

 بدلا انتودقو انخيش مالك نم رخا لصف

 54 'ك شوت همالك نمو

 596 ............. االومو انديس مالك نم رخآ لصف

 لذ اسغيأ لاقو
 : ءاعد

 : عش هنع هللا يفع ًاضيأ لاقو

 59 هشام اضيأ لاقو



 يناثلا ءزجلا *

 0 .بيغلا حوتف نم هب هللا حتف امن ضعب

 ملة مم عمم هجم ملل ا... هلق هماللك نم

 00 اا : تت رلأ تاتك

 0 انالومو انديس مالك نم

 0 انتودقو انخيشو انديس لاق

 مرات ريم ارو اي مادو هن اع امع ماو هاما هع مم اهاق هعق ع واو او اعافا»

 مم اهم ا. م مهام مانالاع وع عاف ور اوف عع اسمعو ودق هاو راعام ةاقاقاقاو

 مه ل م ممل ....نيبهارلا لاوحأ يف لصف
 0 موقلا زارتحا يلع لمتشي ب لصف

 عع مل ا جاحلا ريمأل تابتاكملا ىف لصف

 ل عل 0 ل
- 

 و ا 9 9٠

 00 0 ع ع ع عج 00 ع ع يع ع هسلادا ىف
9.9 3 - 

 ب
 امي | 0

 0 ع ع ع ع ا ع ع ع ا ع ع ا ا هلناذد ىف ل
00 > . 

ٍ 

 اعجب عاج دباج كاسم هيفا هيا جاك هاي هيجي هيا هيا عيا كب هيج

 مقار ف مار اهم دعاه امال دم هامان هاما ام هيفا معد دهمان دهياع هامهاوسو . ع معمم سشهف و عاق ماقاف د

 مياعق دنام وم ماوه م راع دوو او ماعم وفاق هاو

 ممم عمن معمم عهيماف هاوار او هاف قاع م دماو اواو راهم هم مايقاو هافعو عقف عاواعي دعاه ا عاقاع

 د ب ا و هي ني كي ل هي ني ني ني كي وي و حي هوو كونو يو كب كب كي كي يي كي نو نو عي دي دي يا ري هيدي هي ياي هي يي هي هي يو

 هيج عام مي دو عاني هيه هاج حك كا كي هي يي كي هيا دي هاك هيا كا هاجم

 هيمن مرا عع دش رب دج هدم وجع هد يحج هيك هايج مس هاري ها داع هاجسي يادي هع ها اك افي

 مه هلم رار اما ماع هيرو اماما هت ده يمامر فه اواف ةماق عاف انو اه م دعاهم رام و4 هي قه رار عاق اعده مق ت هاف ا عاعلف

 ميم ماع ام مياهنا رام و م عاف عام مم »ع هوو او ها اسع او دو مق عهاوو واو عاعق عفو دو ماو



 0 ع -. ءءء 07 -.



 مقعده نام معن هم ماءاعناف ممم اهماهاع ف واماه مف هي دعما لالاع ماو 4قاف ةفقاعاف واع دواو ولف

 ماك هو تو كو تو نو تو كو كو كو تو و و و كو و كو هو كو كو كو ىو تو كو ىو و تو كو تر كر و يثور كو كو و ترتر هع كي هي در اونو هي هي را*

 00 ا ا اا ا ااا ا ا

 ماعلا هاه عي عب فب فل عي يلعب علت جي كي هاب فل عر هي عل عي عل عل علاجي رب كب هي كبس كب هي ها هي هيا كاسي هياقل هاا يا هي هيا عي هي هااكلاج

 ماي اه ياع هي هيمان ياعم مناور ياعيد عهمان هاي اويف دع فاي 4يراع هاف د هاوارهق فقاقدهاقاقاقأاو

 مع م ماريان اباعف واقف هقاف ع اقف م عاق دعما دع مام راماماق هوياق هاواوأاف

 3000 ا 0 6 ا 0 0 ا ا ا ا

 معا راما. دمار ام اه راف جان دفاع هاف دحام اواو هاه واه ماع و عاق اعاواف ودي اه ق ا عاعاقن هدف ع د ماقع ماقأاف

 نمر رم ار هام اواو ابا راو مايا اورام عاوام و دراق ام هع دراعة اةاءاع  ة دعاها حاسم

 01000 ا ا ا ا لا ا ا ا ا ا ا ا ا

 احنا د هاج هاف هيك خاج سي هي هيا هي عاني كي يي هيا هيا هيا ياج جاع هاعاعي هيفا هاه هاه ع هاجس ها عاعاعلاعب

 مم عن ارانب عم م مامن رام ماع عم هامهن دع ع ا هاقت جامعي ىاراعم هافاق او مافاو دع اه اعاعس عاقاه

 ا 1
1 

ْ ْ 

 يعافرلا لآ ةرسأ تايحت عم

 ةرهاقلاب نيسحلا مامإلا ىحب


