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 ١ فثسلاثلا ؛رميأ بيت راز

 ميحرلا نمحرلا هللا منسي

 :ةمدقم

 ىلعو ،نيمألا يداهلا ينلا ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعب و ،نيدلا موي ىلإ ناسحإب هعبت نمو ،نيمايملا رغلا هبحصو هلآ

 /ليجلا انخيش ةليضف بطخ نم بيطخلا داز نم ثلاثلا ءزجلا وه اذهف
 نع ءزجلا اذه زيمتيو لىلاعت هللا هظفح _ يتاوصلا دمح نب ديمح نب دومح
 عم ؛ةعمجلا ربانم ىلع قرطت ام اردان تاعوضوم هيف جلاع هتليضف نأب هقباس

 ماكحأك ؛اهنع نيرثكألا ةلفغل اماعيتساو اهمهف ىلإ ةسام ةجاح ىق سانلا نأ

 يف عسوت هللا هدتأ _ انخيش نأ كيهان .الثم اهفانصأ فلتخم ةاكزلا

 باوبأ ضعبب ةقلعتملا ماكحألاك ؛ًاقباس اهلوانت دق ناك ىرخأ تاعوضوم

 يدلقتلا ممظعولا هعباط نع ربنملا لقن دق انخيش نوكي اذمبو .جحلاو تاراهطلا

 سانلا ريكذت يهو الأ ،ربنملا نم ةقيقحلا ةياغلا ىلإ ءابطخلا نم ريثك دنع عئاشلا

 ةلمج دحجت كنأ اصوصخ ؛مهنيد ماكحأ مهميلعتو مهفيقنتو ،مهقلاخب مهطبرو
 ةادأ نم دب ال ناكف .ءاملعلا سلاجو ملعلا تاقلح نع اوّنضفنا دق سانلا نم

 8 ةحبار ةقاطب و ةحجان ةليس و رينملا خيشلا دجوف ،مهيلإ هللا نيد ماكحأ غيلبتل

 ماكحأو .مهنيد هقف مهميلعتو سانلا فيقنت يف همادختسا نسحأ نإ

 .ممتالماعمو ممتادابع

 نم ددعل هحرط اهزربأ نم لعل ،ىرخأ تاعوضوم خيشلا جلاع امك
 راغصلاو رابكلاو ،ءاسنلاو لاجرلا قرؤت تتاب ىلا ، ةيعامتجالا تالكشملا



 ٢ فمللا :رمأ ۔-ب يفخا دان

 عجانلا جالعلا _ اندوع امك _ هتليضف اهل عضو دقو ،اوس دح ىلع

 .بسانملا

 رخآ يف ةعمجلا ةبطخل خيشلا ءاعد ةفاضإ مت هنأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو

 هظفح _ هئاعد ةفاضإ ج امك يزخلا اذه ىف ةعمجلا بطخ نم (نتفلا) ةبطخ

 .هعضوم ىق ك ىحضألا ديعو رطفلا ديع بطخ هللا

 رصان نب ناطلس /لضافلا خألا هلذب يذلا رودلاب هونأ نأ انه ينتوفي الو

 نإو خيشلا عم اهتغجارمو ،اهتعابطو ،ءزجلا اذه بطخ غيرفت يف يرمعملا

 بطخلا دادعإو {ةعجارملاو ،قيسنتلاو ،ميقرتلاو لكشلا وهف رود نم يل ناك
 .نآلا هيلع يه ام ىلع جرختل يئاهنلا دادعإلا

 اذهلو ،نارثغلا مايقو ©لقملا دهج الإ خيشلا قح يف انه انلمع ام ماتخلا ينو

 ©يقاصلا خيشلا نيغم :نم فارتغالا ين ةقباسملا ىلإ ملعلا ةبلط يناوخإ وعدأ ينإف
 .هخياشمو ملعلا ةبلط اهففن ميل ؛هتارضاحمو هسورد رشن ىلع لمعلاو

 ،ةيفاغللاو ةخضلاب هيلغ نمو ،كتيانعب هاعراو ڵكظفحب انخيش ظفحا هلل

 انيبن ىلغ مالسو هللا ىلصو "نيملاحلا بر اي هملعب انعفناو هرمع يت انل كرابو
 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم

 يدعسلا لشاه نب يلع نب دهف
 م٩٠٠٢ ربمتبس ٤٢٣٠ ١ه/ ٢٩ لاوش ٩ :ءاثالثلا

 



 ٣ فثسلالا :رمي ۔بيقتأ راز

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 اميتتسم يلتارص اذه نأو

 لمعلابو ،تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا ،نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نع ىمنو لئاضفلاب يلحتلاب رمأ هناحبس تاكربلا لرتتو ةايحلا بيطت هتعاطب

 هب نمؤنو ،هيدّهَتسنو ةئيعتنسنو ُهدَمحن ،لئاذرلاو صئاقنلا يواهم يف عوقولا

 نمو اًتسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو .هيلإ بوتنو هرفغتسنو ،هيلع لكو تنو
 دهشأو ،هل يداه الف للضي نممو ل لضُم الف هللا هديي نم انلامعأ تاعّيس

 َوُهَو تيمو يبحُي دمحلا هلو كلل ةل ،ةل كيرش ال هدحو كلا الإ ةلإ ال نا

 انيبنو انديس نأ دهشأو ريدق ءيش َلُك ىلع َوُهَو ريخلا هديب {تومي ال يح
 ءارينُم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو كاريذنو ًاريشب هلسرأ ،ةلوسرو ةدبع ادمحم

 ىتأو {ةلاسّرلا لبف َنيقنُملل ًامامإو شَنيدتهُملل ًاجارسو 3َنيملاعلل ةمحر هلسرأ

 نيقيلا هاتأ تح هبر ليبس يف ةهاجو ةمعلا فشكو ةمألا حصنو شةنامألا

 :ذعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو .ةي

 هللا اوقتاف ءاضر هيف امب لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع اَيق

 الو ةورُكشاو 3ُهوسنت الو ةوُركذاو 3وُصعت الو رماوأ اولثتماو ةوبقارو
 .هوُرفكت



 ٤ فثفسلالا :رمأ -بيغخا راز

 ةعيرشب مهيلع معنأو نيملسملا ىنغأ دق ىلاعتو هناحبس ةللا نأ اوملعاو

 يذلا 5 ميقتسملا طارصلا يه ةعيرشلا هذه ،ناكمو نامز لكل ةحلاص ةلماك

 نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيلصلاو نيتبنلا نم مهيلع ا َمَعنَأ نيذلا ةي رط وه

 ىراصنلاو دوهيلا نم نيلاضلاو مهيلع بوضغملا قيرط وهف اهقلاخ امو

 وُضصْفَمْلا ربع ريع مهتَلَع ت تسن أ بلا رم :07 ُمَتنمْلآ لطرلا اندمهآ { نيكرشملاو

 و 7 اًميِقَتَسُم ىلر ادح َنأَو ه ٦ - ٢١( :ةحتفلا) ه( يتلا ر زنت > , ِ
 ةضحم ۔هي مكنمو مكل ليتس نع مكي َةّيقتك ليشلا اريت ح 2 . 2 2 2 م لو

 ةلماك ةعيرشب انيلع لاعتو هناحبس هللا معنأ دمل ٣ ١(. :ماعنألا) « ة

 لمعلا ىلع رخلا ايندلا يف ةداعسلا قلعو .ايندلاو نيلا حلاصم لكل ةلماش

 نمؤم وهو ينأ و وأ رك نم اًحِلَط َمَع م كاهيدمب كّسمتل او امب وه حو هه ح ے 1

 4 َن 1 رص ورس ر اوناك اَم ن نحلب ي مهرج 4 رهز لو د 7 ل ح و < 2 حل

 ةح ثَحيَصلا تنَيَمََلَو ئدُه أوَدَمَا تيآ هنل رو ٦٧( :لحنلا) ٥ < مص < ه

 م مم <
: 2 

 وو حرص مے ى ے ےصم

 7 ىمه رُهَداَر اوَدَمهاَدنلَو « ٧٦( :ميرم) » اَدَرَمرِنَحَو اباو كير َدنِع

 2 دتو ك :ك الو لت 1 > تاو ف « ١٧( :دمحم) ه رهقت

 .ه عأ ةمقلا مو ش تو اكنَص ةم هلل دلق ىرگكذ نَع ضرعأ
 هللا منأ يذلا كيتلوأك لون او هلل عط نَمَو ز ١٦٣ - ١٢٤( :هط) رح وحم جك ے هم إس ص ك 2



 ٥ فرلاثلا هرميأ - بيخت و ز

 _ ںيمب دص دولاو 2 1 اًميِفَر كيتكؤأ شح حو حلصلاو دشلاو نيقي َ 75 كا م

 . ٦٩( :ءاسنلا)

 : نوملسملا اهيآ

 انءادعأ دلقنو ،فينجلا اننيد نساحم كرتن نأ مارحلا نم لب حيبقلا نم 7

 بناجألا انديلقت ة ةبقاع نإ ،نيملاعلا بر انيلع بضغيو ،نيدلا هنع ىهني اميف

 كنت رافكلاب هبشتلا نإ ةميخو ةبقاع ةحيبقلا مهتاداعو ةئيسلا مهعدب ي

 اتم سيل» ،«مهنم وهف موقب هبشت نم»ف 3اهريغب هميلاعتل لادبتساو مالسإلل

 .نطابلا يف مهتالاوم ىلع ليلد رهاظلا يف رافكلاب ةبشتلا نإ «انريغب ةبشت نم

 م , كوشا رخآ مويلاو هلاي ونم اموق دجت ال + شناميإلا يناني اذهو

 زنهتوخإ وآ مهاتأ 7 مْهءآباَء ارئاك لو ثلوُسَرَو ةنأ داح
 ح م ھ ۔ س 1 ِ 6 وم , س ے رس 1 ,6 ٤ و ممص

 هنم جمري مه َدَصآَو َنيإلآ ١ مهيولق ق بتك كي مهَريِشَع

 ۔<4 م :. م 2 7 + ؟ 7٢

 مهنع هنا ےوضز اهيف َبدلنَح ردهتألا هيحت نم ىرتت ٍتمَتَج ج رهلغَتيَو
 ٢٢(. :ةلداجملا) ه ترخيقنكمُهوَتَبزح ك لآ را ثرح كيت ٢ ةنَع أوُشَو ٣ حم 1 و مص

 ذجاونلاب اهيلع اوضع فينحلا مكنيد ميلاعتب اوكسمت نيملسملا بابش ايف

 ةغيدحلا ةيندملا ليس مكتفرجي ال نيملسملا بابش ايو رومألا تاثدحمو مكاتإو

 الو ةةغاجشلاو ةماهشلاو ةلوجرلا تافص نع ناظيشلا مكتفرصي الو .ةئيل
 عكستلا ،تاهبشلا ف ضوخلاو تاوهشلا يق ساملنالا ىلع فرتلا مكّتلمحي



 ٦ ىفرلاثلا 1 ۔بيفتأ راز

 املكو ،هعبطب نشخ لجرلا نإف ؛تايتفلا ةاكاحم يف نتفتلاو تاقرطلا ين

 قلخ يذلا مايقلاو حافكلا نع َرجعو ،هلوجر تصقنو ،هئروكذ تقخ ثلات

 .ةي دمحم مكيبنب اوسأتو مكبر باتكب اوكّسمتف ،ةايحلا هذه كرتعم يف هل

 اوناك نيذلا لي هللا 7 مهابر نيذلا لاطبألا بابشلا كئلوأ اوركذتو

 مهمه نكي مل .ةيناغ الو اسأك مهمه نكي مل نيذلا راهنلاب ادوسأ ليللاب نابهر

 يف ضوخلا الو .تاوهشلا ءارو يعسلا الو ناسحلا ةلزاغم الو ماطحلا عمج

 َناك امنإو ،تايتفلا ةاكاحم يف َنتفتلا الو ،تاقرطلا يف عكستلا الو ،تاهشلا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ،ةاكزلا ءاتيإو {ةالصلا ماقإ مهم لج
 اهبراغمو ضرألا قراشم اوحتف نيذلا كثلوأ اوركذت هلا ليبس يف داهجلاو

 ًادّحس مهنرل نوتيبي نيذلا ةيلاعلا ممهلاو {ةدقوتملا مئازعلاو {ةنمؤملا دعاوسلاب

 اقوش ىكب ةنحلا ركذ اهيف ةيآب مهدحأ رم اذإ 5ليترت هللا باتك نولري .مايقو

 نيذلا .ءهينذأ يف منهج ريفز ناك ةقهش قهش رانلا ركذ اهيف ةيآب رم اذإو ءاهبل
 ولس ماقو هلا رگؤ نع ب الو ةرت رت ممه ل لاحي ل :هلوقب للا مهفصو

 ةلأ ميجل (6)» دبكلاو بيلثلا هيف بلقتت اموي يئاَي ةركلا تيو
 :رونلا) : باسح ريغي اك ثل نم قزري هللاو لضف نم مهديزيو اولمع ام َنَصَصْل . ےرس ے'س وس ر . و ۔ م اولمع ءا م م

 م ٢ ے ے
 حر نينم ض :هلوقب هللا مهفصو نيذلاو ئ ٣٧ - ٢٨)

 :بازحالا) ه اليدَتت اولدب و رظني نم مهنمو ةَبَت ىضق نم مهنف هتلع هللآ ی ه ےر ے و. ۔ و۔ےہ . ۔ے < . ۔ ام اع ,



 ٧ فثفسلاتلا :ريأ ۔-بيقتأ داز

 .هر .ه يميم ۔ص۔ > رس ےس ص حر م كم

 راتكلالَع : دشأ رهَحَم تذلاو ۔ هنأ لوُصَر ر { :هلوقب هللا مهفصو نيذلا ٢٢).

 ىيف مهاكيص ًئوشيت قلا ةم الت ةيثتتي اكَتس امكن مهت ةمي معن
 4 الآ آ 8 ررم ٤ م. .2 ا . وت ۔صم مس كلد ٤ ١ 7 ى ره رع

 ت نكرل يف هلثمو ةنبروتلا يف .مهلثم ث د دوجسلا رنا نم مههوحو

 2 لتل ر هرت م 7 م م مص ى ك ۔2.۔ ى مص ص موس ,.ص

 > ع ظيغيل عارزلا ب بجشي هد هقوس ن للع ئوتس اق ظلغ ران ,هرراعق هكح

 :حتفلا) يع امل لو ةرمتَت مهتم تحييتل ارثمَتَو اونماع يلاها د
 . ال ١ً ُ ے2 ے۔ 2 ےسم,م ص .<ه ,ص

 } ةرسلَسش تنأو ال و . وع الو ۔هلاَمت نح هللا 1 7 آ ا اونما ن دلا ايأ ٩ ٦) ٦7

 .ه 2- 2 م س ۔ء ے>۔ےے .ص .مص 1 21
 نك ذإ ةكيَلَع ول هللآ تم ورك ذاو أرق ا رت الو اًعيمَج هللآ ادا ىلبح اوسينع م

 2 صم ه .رصع , ےے حم م غ و .ص -و

 رال ا نم ورفح افش ,م نع ن َو وح هتمعنب .متب ولق تب مل ق ر :

 :كي ىكتنو (ل ةوذتجت ركنم ۔ريتاع مكل ةق نيب 7 اهي مُكَدَمنََك

 هه كيتؤاو ركشنا نع توَهتَيَو يفوكل دومآَيَو ريلك َلإ توغَدي ةمأ

 تيبلا ههاجام رتب نم اولخو اوْفَمَت يذلاك ارت الو !مأل ےوخيقنتا

 يذلأ امك ةربو هونو ةجو سنت وي © كيظَع ُادَع َدَع جل كمأو
 ةورْعَكَت هئنكامي َباَدَملا اوفوذق مكييإ دعب مثرتكآ مهُهوُجَُو تدس

 :نارمع لآ) ه دوع اه ممه قآ ةر ىنك مهُهوُجُو تنبا نلأ َمأَت (آ)
 ١٠٢ . ٠٧ ١٠٧(.



 ٨ فثفسلاثلا :رمأ ۔-بيفخا داز

 . هباتك يذهب مكايإو للا عفن
 ٧ ٭ ٧

 ".. ... . ١.٨ ه. .ند
 نأ دهشأو نيحلاصلا يلو هللا الإ ةلإ ال نأ دهشأو ،َنيملاعلا بر هلل ذمحلا

 نيلوألا ديسو ،َنيلسرملاو َنبنلا متاخ هلوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس

 هلآ ىلعو .ةلي ،نيعمجأ هللا قلخ لضفأو َنيلَححلا هلا دئاقو .نيرخآلاو

 غب امأ نيعمجأ هبخصو
 يذه يذهلا ر رخو & ًلَحو ًرَع هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا ةابع ايف

 .ةلالض ةعدب لكو كةعدب ةثدحُم لُكو ،اهئاثتحُم رومألا رشو 5كَي دمحم
 79 3 : نوُملسملا اهيأ

 .اهلوأ حلصأ ام الإ ةمألا هذه َرخآ حلصي ال هنأ اوملعاو ، ىلاعت هللا اوقتا

 هللا ليبس يف داهجلاو نيدلا نع بذلا يف فلس ريخل فلخ ريخ اونوكف

 نع يهنلاو ،فورعملاب رمألاو رايدلا نع عافدلاو ثراحلا ىلع ظافحلاو
 َنيد ال يذلا عئاضلا راقكلا بابشك متسلف لجو ًرع هللا ىلإ ةوعدلاو ،ركنملا

 خ َناَكَدَمَ « اهيلع ظفاحي هل ةمارك الو ؛هئوصي هل ضرع الو !هيمحي هل

 ه ائيكهللاَركو رو ريكلا ذو ه ااجتب ك ةت ةنسح وهلا لوشر ىف
 اوشتاو اوهتنا هنع مككمتامو ةودْشَت لوث رلا مكنا امو زه ٢١( :بازحالا) 2 مر ج ص و ر حص اي و + ه _ 2 م م .ررم



 ٩ فثرسلاثلا :رمي ۔-بيفتأ راز

 مم م لص

 ۔ورًأ َنَع َنوُشِلاَتع بزلا ردحت رَدْحَتَلَق ل ٧( :رشحلا) ه بايلا دي

 ٦٢(. :رونلا) ه .رآ ئاَدَع دَع ممَبيضَوَأ ةتف هنت و ت نآ

 اونَاَسََو ل ركنملا نع اوهانتو ،فورعملاب اورمآتو كهللا ةابع اي هللا اوقتاف
 م < 7 < 22 1 221< -< 11 5٥ رم هرجح يم ط ء م 1 77 لع ع

 ديدح ا ن 7 ا اوقتاو ناودعلاو مث الا َلَع اونواعن الو ونل او يلا ىلع

 و ۔ ص < ص م
 نإ ة هلوسرو هلل هللأ و حيطأ مكيب تاذ ًاوُخلَص 1 راو + ٦٢( :ةدئاملا) » ب ةعلا

 7 > ش ولمعا لمو ل ١( :لفنألا) ه ينموم رشك
 ٣ ولمعت < ولَمَتَت مثنكامي ركت ث 5 > رتل او يلا لع إ ے۔رودرتسو د ه 1 او ه سع

 -_ ارج ملتخأو امع وه هللا دني هودجت رت ني ركيشنأل ارثن امول ١٠٥( :ةبوتلا ٤ .< روه ے مه رس مم ., مس ه , ه ۔ 7 ھ ۔

 2 =<( ك همح مح 22 م ع۔۔ح
 اهيف إ هيف هي ه ےروغَجَرت امود ا اومب و + ) ٢ . 1 لمزملا ( ه حر 7 هللا نإ هلل هللأ اورهعَساو

 ا ح و< ,ح .4 صم ٭ ر ص صس . م 2ِ روو ے ي طح
 اوبوتو { ( ٢٨١ :ةرقبلا) 4 نوملظي ل مهو تبسك ات بشن لكںؤ نووت مث هللا

 ٢١(. :رونلا ه ےيوخيقت ركنتت ےيوثمؤملا هم اكيمج قلا لي



 ١٠ فمللا هرما ۔بيقتأ داز

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 هللا ةدابع

 نع ىمنو ،ناسحإلاو لدعلاب َرمأ يذلا هلل دمحلا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هديح وتب مهرمأو .هتدابعل قلخلا قلخ هناحبس ،نايغطلاو ركنملاو ءاشحفلا

 هرفغتسنو كهيلع لَكوتنو هب نمؤنو .هيدُهَتسنو ةئيعتلسنو هدَمحن ،هتعاطو

 لا هدهي نَم {اتلامعأ تانيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو ،هيلإ بوتنو

 ال ةدْخو كلا الإ ةلإ ال نأ دهشأو هل يداه الف لض .نمو ل لضُم الف

 ريخلا هديب تومي ال يح وهو تيميو ييحي : ثمحلا ةلو كلا هل ةل كيرش

 . هلسرأ هلوسرو ة هدبع ادمحم انيبنو انديس نأ دهشأو 3ريدق يش لك ىلع َوه

 نيملاعلل ةمحر هلسرأ كارينُم ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو كاريذنو ريشب

 ةمألا حصنو كةنامألا ىتأو شةلاسرلا علب .نيقتملل امامإ .َنيدتهُملل ًاجارسو

 هبحصو هلآ ىلعو ,ةلي ،ُنيقيلا هاتأ ح هبر ليبس يف ةهاجو ةمعلا فشكو

 :لعب امأ نيعمجأ

 ةللا اوقتاف {ةلضر هيف امب لمعلاو ،هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا ةابع ايف

 الو ةوُرُكشاو 3ُهوسنت الو ةوُرُكذاو ،هوصعت الو رماوأ ليمو هوبقارو
 م ه ور :ر

 م هو م



 ١١ ىفرلائلا 71 ۔بيقختأ راز

 ئدُس كرتي مل و اثبع قلخي مل ةينافلا ةايحلا هذه ي ف ناسنإلا نأ اوملعاو

 قلخ لجو ًرع هللا ةدابعل َقلَخ .بلطم لضفأو ضرغ فرشأل قلخ امنإو

 متأ رتِبَِحَفآ ج :لئاق نم ًرع لوقي ،هدحو هلل ةقحلا ةيدوبعلا قيقحتل

 :هناحبس لوقيو ١١٥(&5 :نونمؤملا) ه َنوُعَحت ال ات مكَتأَو اكبَع مكَتَقلَح

 َلََ هملع ناكش(؟)) قتي مت نم ةم كي رتآ(؟) ىتش تنز نكمالا بحم تقبآ»

 7 تنلا م نأ حلَع ردميكلد لأ (ل ك مألاو ركذلا ننجوَتلا هنم لخ( ىيض

 ام ريوثنتيي الي نالآو نيل تملع او ل :لوقيو ٣٦ - ٤٠(5 :ةمايقلا)
 « يتلآ ةوعَلاوُد ثورلا وه هللا نإ اهل نوميل نآ درأ امبو قر نت مهنم درأ

 ح --

 :لئاق نم ًرع لوقي مهلك سانلا رمأ هدحو هللا ةدابعبف ٥٦ - ٥٨(، :تايراذلا)

 مُكَلَمَل كيت نم [لا مكَمَلَع ىنا مكَبَر اودبعا سالا ياتت «
 ۔هي اوكرتف الو ةلأ اودبعو زج :هناحبس لوقيو ٢١( :ةرقبلا) ه َنوُقَتَت
 لإ اَكُدُبَمَ لا , و :هنأش لج لوقيو ٣٦(، :ءاسنلا) ٨ اًَِح

 ةلل اوديع الإ اميأ امو ل :ىلاعتو هناحبس لوقيو ٢٢(3 :ءارسإلا) ه( ا

 .(ه :ةنيبلا) ه( همح يزلا هل نيص

 



 ٢ ١ ثلاثلا ؛رميأ ۔-بيفختأ راز

 كف .اهلصأو اهلوأو لسرلا ةوعد ةص ةصالخ هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعو

 گرر ِ

 احون تنسب دمل ل رهرغع لإ نم اَم هللأ أ اودبعا : هموقل لوقي لوسر

 مص ص ء ر هررم . . ل َكَك م

 ٥٩( :فارعالا) ه رّمْرَع منكإ نم مكل ام هللأ اوذبعأ روَمَي َلاَتَف ۔دموَق لإ
 . وس م ر ۔ .ه .۔ے ر . ه ے < ,م صم م

 :فارعألا) ه وةريَع ن ١ نم ركل ام هللا اوثبَعآروَمَي لا 7 مهاخأ اَع لو

 هنكي ني مگحتام هلآ اوذغت موقي لات اكيس مهاتأ دوُمَت لير ل ٦٥( - . س . ه < م .2 م ۔ ۔ے قر 7 ء , 5 <
 موقي لاق ابعش َمُهاَ أ ےرتدَم لإو { ( ٧٢٣( :فارعاألا) ه ,هركسع
 دإ ميتو « ٨٥(8 :فارعألا) 4 + هلإ نت ك اَم هللأ اوش

 : روثت رشنَك ني مك رتح ملت . تاو هللأ اوذنعآ هموَمل َلاَق

 ل هين َلاَق هينّمل َلاَق دإ توملآ وقم رَصَح ذ ءادَبش تك مآ ١٦(6 ٢ :توبكنعلا)
 ليستو عهتإ كبآباء ةكيو كهكر تت اولا ىدمب نم دودتَت ام ُِ

ّ 

 آ 41 َلاَكَو 3 ١٣٣(6 :ةرقبلا) 4 َنوُملَسَم هل حو ادح و اهلإ قحسو

 



 ١٣ فثرسلاثلا ءرميأ بيت داز

 < ي ھے ۔۔ <
 برأ الوُسَر ةمأ لك ىف اَِتَعَب دَمَلَو و ٢٥(3 :ءايبنألا) :1 توُدْيَعاَق

 ٢٦(. :لطنلا)ه َتوُعتلآ اوبنَتَجَلَو هلأ اودنع
 جاتو ًرعلا ناسل يه لب ،قوقحلا دكآو ©تابجاولا :أ يه هللا ةدابعف

 مهتوفصو هقلخ ر ريخ امي هللا فصو دقو !؟ال فيك ،ةرخآلاو ايندلا يف فرشلا

 مهفرشأو مهمتاخ امي فصو امك _ مالسلا مهيلع _ لسرلاو ةكئالملا نم

 هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعو .هتاماقم فرشأو هلاوحأ لمكأ ى لي ادمحم

 لوقي ضرألا ق ك مهنمأ و مهتزعو نيملسملا تاراصتنا يق 7 يه

 يف رَمَدَقلَعَتَسََل تنحيصلا اولصو ةكنياوثماع لاذلاو و :لئاق نم ًرع

 تآ مهتي د ط « - لو و مهلبق نم رزا فلحت اكح ضنَكل آ

 نمو اكيَم ي تزكرت ال نتوب امأ مهفوخ دتب نت مهتلتو ثك نتنا
 ٥٥(. :رونلا) ه وملا مه : كيكنأت ب ال دحب رسك

 :نوملسملا اهيآ

 تسيل ،عساو قاطنو ةلماش ةرابعو .ةعماج ةملك امي انرمأ لا ةدابعلا نإ

 مسا يه لب لامعألا نم ةلمجب ةدودحم تسيلو رئاعشلا نم ددعب ةروصحم

 يهف ،ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألاو لاوقألا نم هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج
 ةيندبلاو ةيبلقلا لامعألا نم ملسملا نم هدصي ام لك لمشت فيرعتلا اذم
 قو» ةحلاص ةز اهتنراق اذإ تادابع ىلإ لوحتت تاداعلا ىح ةعورشملا ةيلاملاو



 ١٤ فمللا رمأ ۔-بيقخأ راز

 و 2 ٧

 ةدابعلا موهفم رهظيو &«ىیون ام ئرما لكل امنإو» ةقدص مكدحأ عضب

 هريغ هعم كرشأ نمم هتدابع قح هللا دَبع لهف ،ةيقيبطتلا ةيلمعلا ةيحانلا يف ايلج
 7 ٨

 ىلاعتو هناحبس هللاو !؟هيلع هرومأ يف لوعيو ،هب ثيغتسيو هوعدي هتدابع يف

 روب كي هلك يتي ال نم هأ نود ني اوثذي نمم لس نمو ل :لوقي
 م . . .. -٥. . ةره م هوم .مص 2

 نإو ٭ :هناحبس لوقيو ئ ) ٥ :فاقحال ١ ( » َنولْمَع مهاعد نع مهو ةمليقل ١

 = مر س 2 .< 6١. ہ۔ .ه وحم ۔ م ۔ء۔
 دار الف ريي كدري ` را ل و وه ال 7 فشاك الف | رصي هلل كنت

 < و٨ه۔ ؟ مه م ع ٠ مإ <- -{ .

 ) ٧. .. غيل روقفلا وهو ۔ودابغ نم ءاشي نم هي بيصي ۔ءلضفل

 ةنا ےرأوتيل تفلاو يومحلا َعلَحع نمت مهتلأس نيلو ل :ىلاعت لوفيو

 رم مص م
 صر “.ے م .ه م و م ص , ؟. . صم ه ص .ي

 هيلع سل ح لق دم ثكسممم ره لك له محري قد ر وا هيض

 ةللاو !؟لزنأ ام ريغب مكحو هللا ماكحأ لب نم هتدابع قح هللا دبع لهو
 ذأ امي 2 مل نم هو ج :لوقي ىلاعتو هناحبس س © , ےم ۔ے ي ہسر ر . ح

 كيتتؤأق هت لَرنأ امي مكحتي ل نمو ل ٤:( :ةدنامل) ه ةو
 مكمي رأ نمم و { ٤٥( :ةدئاملا) « َنوُم



 ١٥ فثرسلاثلا رمي -بيقخأ راز

 هخ هقلاتم نسم مو ةرثتيةتيهتنل مكتتآ » (" :ةنم) ( تغينتلا
 ىلإ بهذي نَم هتدابع قح هللا دبع لهو ٥٠(، :ةدئاملا) ه َدوتِقْم مول
 نَم» :لوقي ت لوسرلاو !؟نولوقي اميف مهقَدصيف مهلأسيف َنيفاًرعلاو نيلاجدلا
 ىتأ نَم» :لوقيو «ةليل نيعبرأ ةالص هل لبقت ءيش نع هلأسف ًافاًرع ىتأ

 دبع لهو .«لي دمح ىلع لزنأ امي رفك دقف لوقي امي هقدصف انهاك وأ فارع

 باب ىأ نم يلابي ال هتالماعمو هئارشو هعيب يق ُةغي نم هتدابع قح هللا

 ل لاملا بستكا باب يأ نم لابي مل نَم» :لوقي لي لوسرلاو !؟َلاملا بستكا
 .ابرلاب لماعتي نم هتدابع وح ةللا دبع لهو .«ًرانلا هلخدأ باب يأ نم هللا لابي

 م 7 <  ٨ رو ۔ ص ح كم ه و ے . م

 اَم أورَدَو لآ اوق اونماع كيزلآ اهيأي ال :لوقي ىلاعت هللاو !؟هيلع لياحتيو

 . > : .عم م د۔ : شك 177
 ع هلوسرو ه هللا نم برح رحي حي أونَدأك اولمع اولعفت مل نإف ة (؟ ينم وم رمّنكن إ ابرلا نم َب

 :ةرقبلا) هم روُمكظُت الو وميت ال :ےوتا شو“ز مكلف رشبت نو
٨٠ 

 نيب ىعسيو ادسح هلق قوتي نم هتدابع ح هللا دبع لهو .( ٢٧٨ _ ٢٧٩

 رمالاب هيلآ ُهَنَدََأ هلآ ىتأ هل لف ادير زج !؟داسفلاب سانلا 4 شرك . ۔۔ ح ج . 7 + ك ح س

 مكايإ» :لوقي ةلي لوسرلاو ٢٠٦(، :ةرقبلا) 1 هاهمتآ َتلَو و ةهج
 ق ظح الو ،كلذ لعف 5 مالسإلا ي ظح ال هنإف ©ئغبلاو :7 دسحلاو

 دهاشي نم هتدابع قح ةللا دبع لهو .«لاصخلا هذه ىدحإ هيف نل مالسإلا

 تاحجًربتم تارفاس تامشتحح رمغ نهتويب نم نجرخي هتاوخأو هتانبو هتاجوز

 



 ١٦ فمللا رمأ ۔-بيفت أ دان

 رح دق ةثالث» :لوقي ع لوسرلاو !؟ركني الو كلذ دهاشي ‘تاليمُم تالئام

 يذلا وه ثويدلاو ،«ٹثوتدلاو ،هيدلاول ةقاعلاو ،رمخلا نمدم :ةلا مهيلع هللا

 هَرمع ىضمأو ،هتقو َعَيض نمم هتدابع قح ةللا بع لهو .هلهأ يف ءوسلا ىضري
 يف سمغنيو ،تاقرطلا يف كسن لمعلاو لوقلا داسف يقو ،نوحلاو وهللا يف
 بيصن نيأ !؟تايتفلا ةاكاحم يف يف نتفتيو :تاهبشلا يف يف ضوخيو ،تاوهشلا

 مهرامعأ نع مهلئاس ىلاعتو هناحبس ةللا نأ اوسنأ !؟ءالؤه تاقوأ يف ةدابعلا

 ؟اهولغش ميف مهتاقوأ نعو ؟اهونفأ ميف

 اومعانتو ،فورعملاب اورمآتو ،هتدابع قح هودبعاو ههلا دابع اي هللا اوقتاف

 اومتأو ندملاو رقلا لع ارامت الو وقلا زيلا لع امنوامَتَو» ركملا نع
 ص مم وو 7 2 طح ٨

 اوعيطأو آو مكحي َتاَد ًاوُحِلَصأَو زج ٢( :ةدئاملا) ه باَمِمَلأ ديرش 1 نإ هنلا

 كنع ةلأ ردس اولمعا لقو )+ ١( :لفنالا) ه ينموم مكنإ لو هلوُسَرَو هل
 ےس 22 م ۔ ِ 7 ءآ[ م وشو

 مكا كفتتنم ةدقار تلآرلع لإ ترودرتسو َدوثم

 َنوُلَمََت 8 س . و ء او 1 2 1 2 أوثماَء ےرزلآ ها : ١٠٥( :ةبوتلا) .ه

 7 . ٥ و كي رع 2 ق م. ےم 2 او مك 2 ادنار

 مع >.2 2 ع . .2 ش . 7 4 مو ر 1 مو ع

 مكيأ : 7 7 نم ر ردلا يق ا ا وه ے٥ هداج ت ح

 م ؟ 7 سملل ا و , س مرو &
 اديهش لوس . لآ وكيل اَد ادنك قو لق نم نيملسمل امل وه ميات

- 



 ١٧ فسلاثلا ؛رميأ -بيفتأ داز

 وه هللي أوش رتلو ةزكلا ارئاهو ةكسلا اوميتأت ياتلا لع ءادبش اورك
 ذع

 ٧٧ - ٢٨(. :جحلا) هك ويتلاَرَعَو لَوَمَلاَمَعََ كتوم ةص ے ى ےص

 .هباتك يدمب مكايإو هللا تعفن

٧ "٧ 1 

 نأ دهشأو نيحلاصلا لو ةللا الإ لإ ال نأ دهشأو َنيمّلاَعلا بر هلل دمحلا

 نيلوألا ديسو ،َنيلسرلاو نييبنلا متاخ كلوسرو ةدبع ادمحم انّينو انس

 :عب امأ نيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو { .نيسحلا ملا دئاقو ، نيرخآلاو

 :ء هللا باتك ثيدحلا قدصأ نأ اوملعاو ،ىلاعت هللا اوقتا هللا دابع اَيف

 ةثدحم لكو اهئاندحُم روُمألا ًرَشو .لي دَّمحُم يذَه يذهلا ريخو ،َلَجو

 .ةلالض ةعدب 7 ةعدب

 : نوُملسملا اهيآ

 اهبحاص امي عفتني الو ةدابع ىَمست.ال ةدابعلا نأ اوملعاو ،ىلاعت ةللا اوقتا

 رع لوقي ةعمس الو ءاير امب دصقي مل ،لجو ًرع هللا هجول ةصلاخ تناك اذإ الإ

 الآ

 ه۔ ] ه۔,صم ,, ء نك۔ ,صس , ۔ يك 2 ۔ ء ء۔۔ ب۔ ر۔, ؟ ,;ث ۔ے 7 ِ . !ء؛“-

 م ص ےص ص 7 م هبر ةدابعب كرشي الو احلص المع لمعيلف ۔هير ءاقل اوحي ناك نه + :لئاق نم

 هل صل هنأ اودبع إ ادسأ امو { : هناحبس لوقيو ١١٠(} :فيكلا) ه دل م م ص
 كرشأ المع لمجع نم :ىلاعت هللا لوقي» :لاق هنآ ي هنع ءاجو ،«كرشلا هطبحي ً َ ٨ هد , . . ِ . . امك لمعلا طبحي ءايرلا» :لاق هنأ لي يبلا نع ءاجو ٥(5 :ةنيبلا) ه( هامح نرلا

 



 ١٨ فثسلالا هرما -بيفخأ راز

 :ت هللا لوسر نيب دقو «كرشلا نع ءاكرشلا ێغأ انأو هلك هل وهف يريغ هيف

 كرشلا هامسو 3َرغصألا كرشلا هامسو ايرلا هتمأ ىلع هفاخي ام فوخأ نأ

 فاخأ ام فوخأ نإ» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور دقف يفخلا

 :مهلامعأب سانلا ىزج اذإ ةمايقلا موي ةللا لوقي ايرلا رغصألا كرشلا مكيلع

 6«ُءازج مهدنع نودجت له اورظنا ءايندلا يف نوؤارُت متنك نيذلا ىلإ اوبهذا

 مكيلع فوخأ وه امب مكربخأ الأ» : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يورو
 يفخلا كرشلا» :لاق هللا لوسر اي ىلب :اولاق 3«لاَجدلا حيسملا نم يدنع

 :لي هنع ءاجو ««لجر رظن نم ىري امل هالص نييف "يلصيف لحرلا موق
 ةليل ي ءامص ةرخص يف ءادوس ةلمن نم ىفخأ هنإف ؛َرغصألا كرشلا اوقتا»

 :اول وق» :لاق ؟لاحلا اذه ىلع وهو هيقتن فيك هللا لوسر اي :ليق .«ءاملظ

 .«هُملعن ال امل كرفغتسنو 3&هملعن ائيش كلب ةرشن نأ كب ذ ذوعن انإ مهللا

 زع هلل مكلامعأ اوُصلخأو ،هتدابع قح هودبعاو هللا دابع اي هللا اوقتاف

 يف لجو ًرع هللا ىلإ مكبرقت لا ةحلاصلا لامعألاب مكتاقوأ اورمعاو لجو
 مكناوخإ اوكراشو © .ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ نونب الو لام هيف عفني ال موي

 ءاعدو ا قافنإ نم هيلع منطسا ا امي 7 .مهمالآو مهلامآ ىف نيدهاجملا

 ے ريس ورك ص حرس ِ او ت . < ر ء
 ة > هللأ اوَمَت ّ ب اوحلضصأف ةوخإ نونم شا َمَت ٨

 نم كشي ارم امو ٦ .«أناوخإ هللا دابع اونوكو» ١٠(& :تارجحلا)

 ) ٢ .. 1 لمزملا ( 1 حر 7 لآ ًةإ قأ اوعس 77 ش ح 41 او ال معو ح ارح وه هللآ 7 و ت

.
٣
 

 آ



 ١٩ ف سلاثلا ؛رميا -بيقختا راز

 2 هرف م و ر س ء م 2 م ي س

 ال مهو تَبسَكاَم ںیضن لكوت مد هللآ قي إ هيف کروُمَجرَت موب أو ومو و ه

 > ےروثرو :][ 225 شأ اًكيمج هللآ ل لإ ودو وتو 3 ٢٨١( :ةرقبلا) 1 نوملظي

 ٢١(. :رونلا) 1 ےروُخِلقت



 ٢٠ فمللا هرمأ ۔بيفتا داز

 هياتلا
 ةوالتلا بادآ

 لمعلابو تاحلاصلا منت هتمعنب يذلا هلل محلا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 سانلل ىده نآرقلا لزنأ ةئاحبس ،تاكربلا لزنتو ،ةايحلا بيطت هتعاطب

 هدَمحن ،ناميإلاو لئاضفلا لهأ بولقل اعيبر هلعجو ،ناقرفلاو ىدهلا نم تانيبو

 ذوعنو هيلإ بوثنو ةريغتسنو 3هيلع لكوتنو هب نمؤنو {هيدهَتسنو هنيعتسنو
 نمو كل لضُم الف هللا هدهي م .انلامعأ تاعبس نمو انسفنأ ا رورش نم هللاب

 ةلو كلا هل ال كيرش ال دخو كلا الإ ةلإ ال نأ دهشأو 3ل يداه الف لض
 م ر م رم 8 م .

 ءيش لك ىلع َوُهَو يحلا هديب تومت ال يح َوُهَو تيميو ييحي ،ذمحلا
 ٢ هلوسرو هدبع ادمحم انّينو انديس نأ دهشأو 3ريدق

 امامإو ،َنيدتهُملل ًاجارسو ،َنيملاعلل ةمحر هلسرأ ، رينم اجارسو هنذإب هللا لإ

 يف ةهاجو ةمعلا فشكو ةمألا حصنو ةنامألا ىتأو ]ةلاسرلا لبف 3َنيقنُملل

 :ذعب امأ نيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو ةلي نيقيلا هاتأ تح هبر ليبس

 للا اوقتاف {ُهاضر هيف امب لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف

 الو هوُرُكشاو وسنت الو ةوركذاو 3وُيمعت الو هرماوأ اولثتماو شهوبقارو

 .هوُرفكت



 ٢١ فثسلاثلا ؛رميأ -بيفختا داز

 لامعألا نمو لجو ًرع هللا ىلإ امب برقتي يلا تادابعلا نم نأ اوملعاو

 نآرقلا ملعت ىلاعتو هناحبس هللا دنع تاجردلا ىلعأ ُرمؤملا امب لاني ييلا ةحلاصلا

 كلذ ىلع رضحلا درو دقو ربدتو لمأت ةوالت هتوالتو هَتسرادمو هميلعتو

 :لئاق نم ًرع لوقي 3 هلوسر ةنس يفو لجو ًرع هللا باتك ي هيف بيغرتلاو
 ص ۔ ً ےس۔ے۔ م ري هو ك .., ر

 ءىش ضح ش لو اهمرح ىزلا ١ ٍةَدَلَبل ١ هزه ره رر دبعأ نا ترمأ ز ٢

2 
 او

 ها ئَدَتها نمف ا .ةيرقل | وت :أأ ت رمشلا نم تررك نأ ث م صس ے ه .هرح ر ك

 ص 2 . س & ۔ر وءم

 د ىعنت ةؤ ت آ ےرإ ةزلصل ةولحَصل ت آ مقأ راج ١ ي كت ا حوا ام لت «

 موعت ام لمي هلك بست رقلا ركو ركشنو ءاستحا يع
 اوثاعو هلا بتكےيوتب يلاإ ل :هئاش ح لوقيو ٤٥(. :توبكنعلا
 ثك ن ةرم ےروُجرَي ةيالو امي مُهَتََرَر ام ومنو ةوصلا
 روغفع ه.هَتِإ ملق نت مهَديزَيَو ةشَروُجل زو ©
 هللا لوسر نع غلب :لاق ديز نب رباج نعو ٦٢٩ - ٢٠(، :رطاف) ه روت 2

 هللا ملع نم ملعتي نأ يغبني ام لوأ هناف ©نآرقلا مكدالوأ اوملع» :لاق هزأ ملع

 مأ ةشئاع نعو .«هَملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ» :ع ينلا نع ءاجو ،«وه

 



 ٢٢ فرلاثلا هرميأ ۔بيفخأ راز

 عم نآرقلاب ًرهاملا» : هللا لوسر َلاق :تلاق اهنع ةللا يضر نينمؤملا

 ؛«نارجأ هلف قاش هيلع وهو هيف عتعتتيو هؤرقي يذلاو ،ةرربلا ماركلا ةرفسلا

 :لاق لي ًينلا نأ يرعشألا ىسوم يبأ نعو ،ةقشملا رجأو ةوالتلا رجأ نعي

 بيط اهمعطو بيط اهير ةّجرتألا لثمك نآرقلا أرقي يذلا نمؤملا لثم»
 لثمو ولح اهمعطو اهل حير ال ةرمتلا لثمك نآرقلا أرقي ال يذلا نمؤملا لثمو
 قفانملا لثمو {ّزم اهمعطو بيط اهير ةناحيرلا لثمك نآرقلا أرقي يذلا قفان
 ةمامأ يبأ نعو ،«رم اهمعطو حير اهل سيل ةلظنحلا لثمك نآرقلا أرقي ال يذلا
 نعو .«هباحصأل اعيفش ةمايقلا موي يتأي هنإف نآرقلا اوؤرقا» :لاق لي يبلا نأ

 هب هلف هللا باتك نم افرح رق نَم» : هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا

 مالو فرح فلأ نكلو ،فرح ملأ لوقأ ال .اهلاثمأ رشعب ةنسحلاو ،ةنسح

 سفن نَم» :لي هللا لوسر َلاق :لاق ةريره يبأ نعو ،«فرح ميمو فرح

 ‘ةمايقلا موي برك نم ةبرك هنع ةللا َسَقن ايندلا برك نم ةبرك نمؤم نع
 هَرتس املسم رتس نمو ،ةرخآلاو ايندلا يق هيلع لا َرَتسي رسعم ىلع رسي نمو
 نَم»و ،«هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يق هللاو ةرخآلاو ايندلا يق هلل

 موق عمتجا امو» 3«ةنحلا لإ اقيرط , هللا لهس املع هيف سملي اقيرط َكلَس

 مهيلع تلزن الإ مهنيب هنوسرادتيو ،هللا باتك نولت هللا تويب نم تيب يق
 .«هدنع نميف ةللا مهركذو شةكئالملا مهتقحو {ةمحرلا مهتيشغو ةنيكسلا



 ٢٣ ثلاثلا رمي بيطت راز

 نم َرجألا بستحا نمل اهباوثو نآرقلا ةءارق لضفل نايب صوصنلا هذه يفف

 ةنسلا تدرو دقو ،نآرقلا عيمح ةلماش لئاضفلا هذهو ،ىلاعتو هناحبس هللا

 لحر نأ يردخلا ديعس يبأ نعف صالخإلا ةروس اهنم .ةنيعم روس لئاضفب

 ديج مت ث ذككتلا هتآ () دكت هآ ره زذ ٧ أرقي ح س

 ٤١) :صالخإلا ه ثكن ةكم ارثك ي أ كح َلَو © ) دت

 لجرلا ناكف "كلذ هل ركذف ةي هللا لوسر ىلع ادغ حبصأ املف ،اهذريو

 ! ،«نآرقلا ثلث لدعتل امنإ هديب يسفن يذلاو» :ةلو هللا لوسر لاقف .اهللقتي

 هللا وه لق أرقي الجر عمسف .ةي هللا لوسر عم تلبقأ :لاق ةريره يبأ نعو

 هللا لوسر اي ؟اذام :تلقف ،«تبجو» :لي هللا لوسر لاقف اهرخآ لإ دحأ

 تفخ مث ،هّرّشبأف لجرلا ىلإ بهذأ نأ تدرأف :ةريره وبأ لاق ««ةنحلا» :لاق

 تبهذ م ةلي هللا لوسر عم :: هللا لوسر عم ءادغلا ن توفي نأ

 .بهذ دق هتدجوف .لجرلا ىلإ
 :نوملسملا اهيأ

 كلذب َلاني تح امب مازتلالاو اهئفرعم ئراقلل يغبني ًابادآ نآرقلا ةوالتل نإ

 ُردتي ،بلق روضحب أرقي نأ ةوالتلا بادآ نمف ليزجلا باوثلاو ميظعلا رجألا

 هناحبس هللا نأب ُضحتسيو كهبلق كلذ دنع نزحيو هيناعم مَهفتيو أرقي ام

 :لئاق نم ًرع لوقي ،لجو ًرع هللا ُالك نآرقلا نأل ؛نآرقلا يف هبطاخي ىلاعتو

 :ص) 1 يتللا أ أأ َرَكَةَتلَ دياع اورتتيل كرابم كلإ هلأ رك ٢



 ٢٤ فمللا :رمي ۔-بيفخأ راز

 ك < - م .

 ىلع ياتلا لع هرقتل هتقرف انارقو ل :هناحبس لوقيو ٥(

 هنع ىلتي اي :ينق ني ملينآاؤرأ آ ةيأرثمف اكز دمب انماع لف () دكيرنت
 (©ال الوُغقَمَل انير ذمو ةاكنيآتر نحش ولوثيو ال ادجس ناقذكل نو
 لوقي و ١٠٦ - ١٠٩١(& :ءارسإلا) ه اًكوُشَح ٦7 هت نال ال دوت

 مص ,2 ؟ م صم و ے ىم ممم ِ۔د
 عم تنسح : نممو مداء ةيرذ نم َنيَتلاَ نم د مهلع ك ا ا منأ َنزَلا كلأ ٢ :ىلاعت

 ۔.۔ے ۔ے م ھ ۔,2 ح م , و هم م. صم رص
 نلمحزلا تنياع ملع ل اد اذإ اتبح انيده :7 و لي ةنو هنإ ةنرذ نمو جون

  

 رر ۔ م ه ه ِ

 تعمس اذإ :لاق هنأ دوعسم نبا نع يور ٥٨(5 :ميرم) ه اكو اَدَمُس اورخ

 ىهني رش وأ هب ي خ هنإف كعمس اهعرأف اونمآ نيذلا اهيأ اي :لوقي لل

 ربدت عم نايبو لهم هأرقي نأب ليترت نآرقلا لتري نأ ةوالتلا بادآ نمو . .هنع

 نم ًرع لوقي ،فوقولا ظفحو ©فورحلا جراخم ةياعر وه زيترتلاو ،ياعلل

 لي هللا لوسر نع ةريره يبأ نعو ٤(« :لمزملا) [ ا اليرت نارقأ ليَرو زج :لئاق
 عمست نأ بحم هللا نإف ،هب اونغت الو ليترت هلترف نآرقلا تأرق اذإ» :لاق

 ةءارق نع تلمس اممأ ةملس أ نع ةكيلم يبأ نب هللادبع نعو هركذل ةكئالملا

 © هيتت نقتت رتت يب إ ةيآ ةيآ هئارق عطقي ناك :تلاقف ةلي هللا لوسر

 ١ :ةحتافلا) ه يتلآ روي بيت () ميتلا نتيا (ل يتحت تت ةيدنصتآ
 ذه هوذمت الو لمرلا ر رثن هورثنت ال :لاق هنأ دوعسم نبا نع يور دقو ٧(

  



 ٢٥ فسلالا ؛رميأ ۔بيقتأ راز

 َرخآ مكدحأ مه نكي الو ،بولقلا هب اوكرحو هبئاجع دنع اوفق ،رعشلا
 ةروسلا

 نأو رهاط ناكم ق رهاط سابلب ةراهط ىلع هأرقي نأ ةوالتلا بادآ نمو

 ال ممئإف ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا امأ ميركلا نآرقلل اميظعت ءوضو ىلع نوكي

 :لئاق نم رع لوقي 3اولستغي ىح مهيديأب افحصم نوسي 7 ©نآرقلا نوؤرقي

 « ةوزَهَلشنا الي رفشَميال (؟ رونك بتكف (ث©) عركذارثل هتيل
 بشجلا يف ةلت هللا لوسر لاق :لاق ديز نب رباج نعو ٧٧ - ٧٩١(، :ةعقاولا)

 نوؤطي الو .نآرقلا نوؤرقي ال» :ةراهط ىلع اونوكي مل نيذلاو ضئاحلاو

 هللاب ذيعتسي نأ ةوالتلا بادآ نمو .«نيئضوتم اونوكي قح مهيديأب افحصم

 ر.و ءم
 َناَمرَقْلا َت ارق اذإَك ة :ىلاعتو هناحبس للا لوقي .ةءارقلا لنح ميجرلا ناطيشلا نم

 71 ذلاو م 2 رمم 7 رمرم رص ووو < ه س 2 رص و ے ررم ى هم صح م

 لأو ُنَوَلَوَني كيزلا َلَع هنطلس اَمَتِإ :7 نولَكوتب رمهيَر لعو

 ١ اذإ دجسي نأ ةوالتلا بادآ نمو ) ٩٨ - ١٠٠ :لحنلا) 4 زتم هدب /

ِ2 
 نلطتشل

 م م م م 7 7

 ئ نيتريبكتب ةفوفحم ةيونم ةدرفم ةدجس يه ةوالتلا ةدجس و & ةدجسلا ةياب

 أرقي لي هللا لوسر ناك :لاق رمع نبا نعف ةدجسلا ةيآ ةءارق دنع عرشت

 .هعم اندجسف نجسو ربك ةدجسلاب رم اذإف ،نآرقلا انيلع

 



 ٢٦ فسلاثلا رميأ ۔بيفتأ راز

 ميلعتو املعت لجو ًرع هللا باتك ىلع اولبقأو ،هللا دابع اي هللا اوقتاف

 هظفحو هتوالت ىلع مهوتتتنو مكةالوأ اوملعو {ًالمعو ةوالتو ةسرادمو

 ةركاذلاب ًاقولع دشأو ربكلا يف هظفح نم ىلوأ رغصلا يف نآرقلا ظفحو
 ،نآرقلاب انمحرا مهللا .رجحلا ق شقنلاك رغصلا يق ملعتلا نإ تبثأو خسرأو

 ام هنم انْمَلعو انيسن ام هنم انركذ مهللا ةمحرو ئدهو ارونو امامإ انل هلعجاو

 بر اي ةّجح انل هلعجاو ،راهنلا فارطأو ليللا ءانآ هتوالت انقزراو كانلهج
 .نيملاعلا

 .هباتك يدمب مكايإو لل ينعفن

 ٭ ٧ ٧

 نأ دهشأو ،َنيحلاصلا لو هللا الإ ةلإ ال نأ دهشأو ،َنيملاعلا بر هلل دمحلا
 نيلوألا ديسو .نيلسرملاو َستبنلا ُمَتاخ كلوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس

 :عب امأ نيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو لي {َنيلَجحملا رعلا ئاقو نيرخآلاو
 ئَه يذهلا ريخو ،لَحو ًرَع هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا ةابع اف

 .ةلالض ةعدب 7 ةعدب ةئدحُم 7 .اهئاثدحُم رومألا شو ةلع دَمحُم

 0 : نوُملسملا اهبأ

 ىلإ امب برقتي ىلا تادابعلا نم نآرقلا ةوالت نأ اوملعاو ،ىلاعت ةللا اوقت
 7 هللا هجول ةصلاخ تناك اذإ الإ اهبحاص امي عفتني ال ةدابعلا و لجو ء هللا

 رس و ص
 ۔هيَر ءامل أوخرَي ناكر ج :لئاق نم رع لوقي ،ةعمس الو ءاير امب ذصقي مل لجو .



 ٢٧٧ فرلاثلا 1 ۔-ب يقتا داز

 لوقيو ١١٠(6 :فهكلا) ه ادت هير ةتاوي ةلين الو اص الَمَع لست
 .( :ةنيبلا) هك همح نرلا ل ا ةر هلل اودبتَل الإ انأ امو ز :هناحبس
 :لع هنع ءاجو ،«كرشلا هطبحي امك لمعلا طح ءايرلا» :ع ينلا نع ءاجو

 نێغأ انأو .هلك هل وهف يريغ هيف كرشأ المع لمع نم :ىلاعت هللا لوقي»

 هتمأ ىلع فاخي ام فوحأ نأ ةلي هللا لوسر نيب دقو ،«كرشلا نع ءاكرشلا

 نإ» :ع هنع ءاج دقف ئفخلا كرشلا هامتسو رغصألا كرشلا هامسو ايرلا

 ىزج اذإ :ةمايقلا موي هللا لوقي غايرلا رغصألا كرشلا مكيلع فاخأ ام فوخأ

 نودجت له اورظنا ءايندلا يف نوؤارت متنك نيذلا ىلإ اوبهذا :مهلامعأب سانلا

 نم يدنع مكيلع فوخأ وه امب مكربخأ الأ» : لي هنع يورو ،«غءازج مهدنع
 لجرلا موقي ،يفخلا كرشلا» :لاق ،هللا لوسر اي ىلب :اولاق ،«لاَجدلا حيسملا

 ،نآرقلا اوؤرقا» :لي هنع ءاجو «لجر رظن نم ىري امب هالص نيزيف يلصيف

 هنولجعتي حدقلا ةماقإ هنوميقي موق يتأي نأ لبق نم لجو ء هللا هجو هب اوغتباو

 .ايندلا رجأ هب نوبلطي يأ هنولّجعتي هلوق نيعمو {«هنولجأتي الو

 ،فورعملاب اورمآتو الجو ؟ ء هلل مكلامعأ اوصلخأ و هللا دابع اي للا اوقتاف

 لإلا ل ع اذ انواعت الو ونلا ل 1 َ اونَواَمَتَو + ،ركنملا نع اومحانتو
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 ٢٨ ثفملالا هرميأ ۔بيقختأ داز

 ه ۔رم ر س ط ,. . رر 2 ورم مدصي ؟ م

 ةدنَكلأَو تلآ ١ ولع ١! ٦ ترودرسو نونمؤملاو ملآ لوس .رو كلمعا ى ركف اولمع

 مس ه مورم
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 لإ هيف كوُمَجَرت اموي اومتأو ل ١٠٥( :ةبوتلا ١ َدوُلَمَت م ركت
 اودوثو ر ٢٨١( :ةرقبلا) ه َدومكتُيال ممر تبتسكامت يقت لكؤت 4 < .م . ر ص . ور هو ے ي ا 2

 ٢١(. :رونلا)ه ےيوخيلقث كلتل ےوثمؤملا هيأ اكيمج لآ لإ



 ٢٩ فثسلالا ؛رميأ ۔ب يقتا راز

 ميحرلا نمحرلا هللا مئس

 هبانجلا نم لستنللا

 لمعلابو تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا ،نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هللأ نإل :نيبملا هباتك يف لوقي هناحبس ،تاكربلا لرتتو ةايحلا بيطت هتعاطب
 ص ك آ

 ةئيعتنسنو ُهَدَمحن ٢٢٦(5 :ةرقبلا) ه( كريرهطَتُملا ثير َييَوَتلا بي
 م

6 
م
 

 3 ۔ڵ. و وإ مم ..ه . س .. . . م ٥ و ` ٥
 نم هللاب ذوعنو ،هيلإ بوتنو هرفغتسنو ،هيلع لكوتنو هب نمؤنو ،هيدهتسنو

 م َ و, م ,٠ش .ا م و ِ ه ۔ ه َ 7 َ .. . َ ٨
 فمحلا هلو كلملا هل ،ةل كيرش ال ةدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ةل يداه
 ,م - ح م م ره م ر . . 7 3 َ رم ره م . وو و

 ريدق ٤ يس لك ىلع وهو ريخلا هديب &كبومي ال يح وهو تيمير يحي
 ى , م م م و ى ۔ س م . .

 لإ ايعادو اريذنو اريشب هلسرأ 3ةلوسرو هدبع ادمحح انيبنو انديس نأ دهشأو

 امامإو 3َنيدتهُملل اجارسو شَنيملاعلل ةمحر هلسرأ كارينُم اجارسو هنذإب هلل

 ي دهاجو ةمعلا فشك و ةمألا حصن )و ةنامألا ىتأو .ةلاسرلا غلبف نيقتملل

 : عب امأ 3 نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ئ لع  نيقيل ا ةاتأ تح هبر ليبس

 لا اوقتاف {ةاضر هيف امب لمعلاو ،هللا ىوقتب يسقنو مكيصوأ هللا ةابع ايف
 ُ . و.. ه وه _ م , ٤ِ 7 م

 الو هوركشاو ،ةوسنت الو هوركذاو ©٥هوصعب الو هزماوا اولثتماو كهوبقارو

 .هوُرمكت



 ٣٠ فثفرلاثلا ريأ ۔بيفخثأ راز

 ءامب الإ منت ال ةالصلا نأو ،اهلعف نم ةب ال اطورش ةالصلل نأ اوملعاو

 اَهَأتَي ل :لئاق نم ء لوقي ،ثبخلاو ثذحلا نم ةراهطلا ةالصلا طورش نمف

 م 7 ٥

 ىلإ ةتف ةكَكوجؤ ه اوثيغاق ةزملا لإ رشنت ادإ أوثما٤ كميتا

 ابنج كنإو و نيبعكناَلِإ مسن زخ اوحسماَو قفاَرَمَلَا

 وآ طبآَتلأ م من دأ هاج وآ رقس نع وآ سرت مننكنإو اورم

 وحمت ايلع اديص اوت / ا مف هنلا متسل
 و ر
 جرح ن مكيع لجي هنا هللأ ل دير ام هنت كيريأو م ھوجوي

 ه كرتت مكحتت مكنتع همسن يمي مكرهل هي
 هنع ءاجو ،«وهطلا ةالصلا حاتفم» :لاق هنأ 1 د ا نع ءاجو ٦) ةئاملا

 سابع نبا نع نعو ،«روهط ريغب ةالص لبق ال» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 الو ،هل ءوضو ال نمل ةالص الو ،هل ةالص ال نمل ناميإ ال » :لاق لي ينلا نع

 يلل » : لاق ةلي ينلا نع سابع نبا نعو «هللا مراحم نع فكلاب الإ موص

 ءيش هيف عقو بونب ىلصي ال سجن سافنلا مدو ةضيحلا مدو يذولاو ئذملاو
 .«هزنا لوزيو لسغي قح كلذ نم

 عفر وأ ف تبح ةلازإ هيلع بترتي لعف يه : : ءاهقفلا حالطصا ق ةراهطلاو

 ءيقلاك ؛اهتفاظنب غراشلا رمأ يتلا ةرذقتسملا نيعلا وه :ثبخلاف ڵٹدح
 نم كلذ ريغ ىلإ ،يذولاو ،يذملاو «يملاو ،طئاغلاو ،لوبلاو ،مدلاو .سقلاو



 ٣١ ثلاثلا ؛رميأ -بيفتأ راز

 ضعب ءادأ نم عنام ،سفنلاب مئاق نعم وه :ثدحلاو تاساجنلا عاونأ

 .ةراهطلا اهيف طرتشي ث ىلا تادابعلا نم امهوحنو فاوطلاو ةالصلاك تادابعلا

 يذلا وه :رغصألا كدحلاف نيكأ ثدحو رغصأ ثدح :نامسق ةردحلاو

 دسجلا عيمج لسغ بجوي يذلا وه :ربكألا ثحلاو عوضولا ةداعإ بحو

 :لوأل ببسلا ©نيببسب ةبانجلا ن نم لسغلا بجيف .سافنلاو ضيحلاو ةبانحباك

 وأ ركذ نم ،ةظقي وأ مون ق عامج ر ريغب وأ : جرخ ءاوس هيل جورخ
 _ لوقيو .« نم لسغلاو .يذملا نم : هللا لوسر لوقي ©ىثنأ

 ءاملا جورخب ءاملاب لسغلا بجي يأ ؛«ءاملا نم ءاملا» : مالسلاو ةالصلا هيلع

 اي ءافخلا : هللا لوسر تلأس ةأرما نأ ةرو دقو ملا وهو

 ةالصلا هيلع _ اهباجأف ؟لجرلا ىري ام مونلا يف ىرت ةأرملا هللا لوسر

 اي : تلاقف ىرخأ ةأرما هتلأسو ،«تلزنأ اذإ لسغلا اهيلع» :هلوقب مالسلاو

 يه اذإ لسغ نم ةأرملا ىلع له ،َقحلا نم يحتسي ال ةلل نإ كهلا لوسر
 7 تأر اذإ معن» :هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع _ اهباجأف ؟ملتحا

 .لزني وأ لجرلا لزنأ لئاح ءارو نم ولو نيناتخلا ءاقتلا :ناثلا ببسلا

 اذإ» ركذلا ةقشح ةبوبيغب نيناتخلا ءاقتلا ُوَقحتيو ،لزنئ مل وأ ةأرملا تلزنأ

 ١ ١ ١ . «لسغلا بج و ناناتخلا ىقتلا

 مث ،نيغسرلا ىلإ تارم ثالث الوأ هيدي لسغي نأ :ةبانحجلا نم لسغلا ةفصو

 هسأر ىلع وثحي مث ةالصلل أتضوتي امك أضوتي مث ،هعضوم نم سجنلا ليزي



 ٣٢ فثملاثلا هرميا ۔بيفخأ راز

 ائداب هيمدق فرط لإ هسأر نم هدسج عيمج لسغي : ءاملاب تارم ثالث

 تحت» هيلع ديلا رورم عم املاب دسجلا ميمعت نم اب الو رسيألا : نمألاب

 ىلع بي هنيعب لسغلا اذهو « رشبل رلاو ةرعشلا اولبف بانج ةرعش لك
 ءاهسافن نم ترهط اذإ ءاسفنلا ىلعو اهضيح نم ترهط اذإ ضئاحلا

 م

 الو ييلا [ ىق ءاملا اولرَعَعأَت ىأ وه : ضيحملا نع كلَتولَتسَيَو إ

 ي ه ة رمأ كنع ني كوا ةل ا نه ىع ةي
 لسغلا ل يق ةأرملا نأ ريغ ٢٢٢(5 :ةرقبلا) » ك كنلا هو نرملا

 هيلع يحن نأ اهيفكي لب كاهسأر رعش ًرئافظ ضقنت نأ اهمزلي ال ةبانجلا نم
 نم لسغلا لاح ىف امأ ‘ةيثح ًإك دنع اهئورق ًرمغت نأو املاب تايثح ثالث

 لسغل ةينلا نم تب الو .اهسأر رعش َرئافظ ضقنت نأ اهيلعف سافنلاو ضيحلا
 ،«ىون ام ئرما لكل امإو تاّنلاب لامعألا امنإ» ،سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا

 عيمج لسغي نأ هيلع بجو ؛اهَعضوم فرعي مل و ةساجن هدسج يف تعقو نمو
 نم انلعجا مهللا ،نيقيب الإ نيقيلا لوزي ال ذإ ؛اهتلازإ َنقيتي ح هدسج
 .نيحلاصلا كدابع نم انلعجاو نيرهطتملا نم انلعجاو ،نيباوتلا

 . هباتك يذهب مكايإو هللا تعفن

 ٭ ٭ «

2
 

 ت ء . . , 7 2 ٥ ِ ٨ م . . 7 2 7

 نأ دهشأو نيحلاصلا لو هللا الإ ةلإ ال نأ دهشأو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 م م ى س ر ه

 نيلوألا ديسو ،َنيلسرملاو َنيِتبنلا متاخ كلوسرو ةدبع ادمحم انيبنو انديس



 ٣٢ فثرلاتلا ؛رميا ۔-بيفخأ داز

 _ . , 77 ٥ ٠ و ٤. , ّ و و , 7

 هلا ىلعو ي كنبعمجا هللا قلخ لضفأو نيلجحملا هلا دئاقو ،نيرخالاو

 :دعب امأ نيعمجأ هبحصو

 و ٥ م

 يده يذهلا ر ريخو لحو ع هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع ايف

 . ةلالض ةعدب 7 ةعدب ةندحُم 7 اهنا دحُم روُمألا شو . دمحم

 : : نوُملسملا 1

 ءاسفنلاو ضئاحلا اهنم ممت اللصخ كاته نأ اوُمَلعاو ،ىلاعت ةللا اوقتا

 لوخدو تيبلاب فاوطلاو فاكتعالاو مايصلاو ةالصلا :اهنمف ُبنجلاو

 عونمم كلذ لك ،ةوالتلا ةدجسو ‘فحصللا 7 ،نآرقلا ةءارقو دجسملا

 ل أوثمماَء 1 آ .أت / :لئاق ن نم ء لوقي ؤبنخلاو ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع

 اَم اوُمَلَحَت ن نقح ى ةوَلسَصل وبرمب اَم ارُشَلَعَت كح ٨ رشنأو ةوصحلا أونرَتَت

 عقوَمي هىستأآاالق :7 :هناحبس لوقيو ٤٣(3 :ءاسنلا) 4 أ أوُلَتَعَت يح ليبس

 . ر ,. ر ۔ظَع ہم و < س ے , ' مرخخب 7

 ف (ط©& مك رك َناَهرَقل ,هنإ :() ملظم م نوملعت ول تتسل هلو ت .

 :تلاق ةملس مأ نعو 0«بنج الو او ضاخ دجسملا لحأ ال ينإف ان ،دجسلل نع

 ال دجسملا نأ» هتوص ىلعأب ىدانف دجسملا اذه حْرَص لي هللا لوسَر لَحَد
 . ٦ { ۔ ُ َ ٤

 بنجلا يف لي هتلا لوسر لاق :لاق ديز نب رباج نعو ،«بنحل الو ضئاحل لحي



 ٣٤ فلالا :رمأ ۔بيظخأ راز

 . نو ؤطي الو ©نآرقلا نوؤرقي ال» :ةراهط ىلع اونوكي ل نيذلاو ضئاحلاو

 نأ هل ةابتنالاو هيلع ةيبنتلا يغبني اممو ،كنيئضوتم اونوكي قح مهيدياب افحصم
 ٥ م م

 :لئاق نم زع لوقي املاب رهطتو اهضيح نم رهطت نيح مارح ضئاحلا طَو

 الو اد تيصلا [ ىف ملأ اولرَتَعأَف ىذأ وه لف ضيحملا نع كذتولتنتو ]

 ةللا نإ لأ مكرمأ ثنح نم كشأت ةرهلت اكرت ةزهتت ىع ةمرك
 لي ينلا نع ةريره يبأ نعو ٢٢٢( :ةرقبلا)ه تريرهَملاَو نيبول
 دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف انهاك وأ اهرب يف ةأرما ه ًاضئاح ىأ َم» :لاق

 دقو هُماأ تلاط ّرضْيَح ال نأل ؛ضئاحلا هكح اهُمُكُح ءاسفنلاو كي

 لع هللا لوسر نأ كربخأ هلأ :هتأرمال لاق هنأ صاقلا يبأ نب نامثع نع يور

 .ةليل نيعبرأ ءاسفنلا لرَتَعَت ن أ انرمأ

 اهيلع اوضع ©فينحلا مكنيد ميلاعتب اوكّسمَتو .هللا دابع اي ةللا اوقتاف

 ركنملا نع اوَهاَنَكَو 5فورعملاب اوُرمآتو رومألا ف تائَدْحُم دْحُمَو مكا او ،ذجاوتلاب
 نإ هنلا اوقتاو ناودعلاو رثالا آَلَع اونواعت الو ومنلاو ربل 7 ربلا لع اون ٨ ح طم ٥ ح ے مر 7 - < 2.2 2 727 سر لع ' ء مر آ م م م م ص۔ے م

 هللأ اوعيطأو مُكيتي تاد وخاو ل (" :ةدناملا) ه باقلا ديدس ةن ۔ م ه < ع ى . م ه ح .
 و ` ِ 7 .. هم ء و 2 < و مم
 لك + :ىلاعت هللا لوق اوركذتو ١( 2 4 نينمؤم رتنكنإ هلوسرو

 ٠ َ ے ےس - صس ے . حم ص .رم ر م ے ر آآ كناك .4

 موي مكروجأ ےروفوت امَتِإَو ت اةقيا د ںیبمد ١ نع حرحن نمق ةمقل

 



 ٣٥ فسلالا رمي ۔-ب يتأ راز

 متم الر يندلا ةزيحلاامَو ؤاك دقف ةككلا لأ راكلا 2 م
7
 

- 

 لآ) ه رورشلا نتم
 نيلا ىق ههقف اريخ هب هللا دارأ نَم»َق مكنيد رمأ اوملعتو ١٨٥(( :نارمع 2 ُ و ٣ س

 لإ اقيرط هل هللا لهس املع هيف سمتلي اقيرط َكَلَس نم»و 0 «هَدشْر هَمَهْلو

 م ه ۔ےم و ٭ ١ «لّهَج يف ريثك لمع نم رخ ملع يف يق يلق لَع» © ة ةنحلا

 لص

 اومر
 و٨ے ٥ ے ٥ م و ء۔۔ے۔ حإ ۔ح ء ححص هه ۔ےمه ۔ م . ؟ م
 رومع ١ نإ هللا اورفَعَساو اجل مظعاو اربح وه هنلا دنع 7 ت ريح نم

 ه روحج اموي اوقتاو او ا ٢٠) :لمزملا) هك حي ء

 ٢٨١( :ةرقبلا) ه َكوُنَكي ال هر تبسك امت ںيتت

 ٢١(. :رونلا) ه ر روُخلَقُت كلعل تروثمؤملا هش آ هأ
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 ٣٦ ثلاثلا هرما ۔بيفخا راز

 ميحر ا نمحرلا ل امس م 0 <

 ءوضولا :ةالصلا طورش نم

 لمعلابو تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا ،َنيملاَعلا بر هلل دمحلا

 هللأ ج : نيبملا هباتك يف لوقي هناحبس {تاكربلا لرتتو ةايحلا بيطت هتعاطب
 هنيعتنسن و هدمحن ٢ ٢ ٦( :ةرقبلا) 4 كرب رر کر م ٢ مو َنيبَّوَتلأ بحي

 نم هللاب ذوعنو هيلإ بوتنو هرفغتسنو .هيلع لكوتنو 4 هب نمؤنو .هيدهَتسنو

 الف :لض :7 ئ هل لضم الف هللا هدهي م .انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش

 ثمحلا ةلو تلل هل ل كيرش ال ةدحو فللا الإ ةلإ ال نأ دهشاو ! هل يداه
 م 8 م مل

 .ريدق عيش لُك ىلع َوُمَو ريخلا هديي تومي ال يح َوُهَو يمي و يحي
 لإ ًايعادو اريذنو اريشم هلسرأ هةلوسرو هلبع ادمحم انًببنو انديس نأ دهشأو

 امامإو ث َنيدتهُملل ًاجارسو 3 نيملاعلل ةمحر هلسرأ ٤ رينم اجارسو هنذإب هللا
 يف ةهاجو ءةَمْعلا فشكو ةمألا حصنو {ةنامألا ىدأو {ةلاسرلا علبف ،َسيقتُملل
 :دعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو . نيقيلا هاتأ ىح هبر ليبس

 هللا اوقتاف هاضر هيف امب لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف

 الو هوُرَكشاو ،ةوسنت الو وُرُكذاو شهوُصعت الو ةَرماوأ 77 ةوبقارو
 ه ورفكت



 ٣٧ ; فثملاتلا ءرميأ ۔بيفخ رطخا واز

 يلاو ءاهيف ُبيغرتلاو ،اهيلع نضحلا ةرو يلا لامعألا نم نأ اوملعاو

 دارملاو هراكملا ىلع ءوضولا غ ابسإ ؛تاجردلا امي عفريو ،اياطخلا امي هللا وحمي

 دارملاو قلطملا رهاطلا ءاملاب هئاضعأ باعيتساو .هلامكإو همامتإ :ءوضولا غ ايسا

 وأ مونلا دنع لسك وأ ،درب ةدش نم ناسنإلل لصحت نلا قاشملا :هراكملاب

 حم لآ تإ ج :لئاق نم ء لوقي قاشملا نم كلذ وحن وأ مهم دنع ةلجع

 و ه ۔ م ۔۔ے

 لاجر هيف :هناحبس لوقيو ٢٢٢(، :ةرقبلا) 4 ك کرره 44] ابحمو يولا

 يبأ نعو ١٠٨(. :ةبوتلا ےريرهتملا ث هقاو أوذَهطتَي نأ ےروثجحت
 رطش روهطلا» :ةل هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا مصاع نب ثراحلا كلام

 هب هللا وحمي امب مكربخأ الأ» :لاق ةلي بلا نع كلام نب سنأ نعو ،«ناميإلا

 ىلإ اطخلا ةرثكو ،هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ :تاجردلا هب عفريو اياطخلا
 يبأ نعو ءاثالث اهلاق «طابّرلا مكلذف {ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو ،دجاسملا

 نم جرح ههجو لسغف 3ملسملا دبعلا اضوت اذإ» :لي يبنلا لاق :لاق ةريره

 تجرخ هيدي لسغ اذإف ،ياملا رطق َرخآ هنيعب اهيلإ َرظن ةئيطخ َلك ههجو
 ،«“بونذلا نم ايقن جرخي تح كلذك : امهب اهشطب ةئيطخ لك امهنم

 يتأي نم فرعت فيك هللا لوسر اي :هل ليقو ةل هللا لوسر لثُس امدنعو

 الأ .مب مذ ليخ يق ةلحم م ليح لجرل ناك ل متيأرأ» :لاق ؟كدعب

 غ ةمايقلا م موي نوتأي مهنإف» :لاق هللا لوسر اي ىلب :اولاق 5«؟هليخ فرعي

 نع لاجر نداذيلو ،ضوحلا ىلع مهطرف انأو ءوضولا رثأ نم نيلَجحُم
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 ٣٨ فسلالا 1 ۔-بيفخأ راز

 دق مهتإ لاقيف مله الأ مله الأ :مهيدانأف لاضلا ريعبلا ذاذيي امك يضوح

 . «اقحسف ًاقحسف لوقأف ،كَدعب اولدب

 : نوملسملا اهيأ

 هل ءوضو ال نمل ةالص ال ذإ ،تضوتي نأ هيلعف ةالصلا ىلإ مايقلا ةارأ نم

 اوثىسعاَم ةلصلا لإ رمتسم ادإ أونماَع رزلا اينم + :لئاق نم رع لوقي

 َلي مكَتَبتأَو :كيسوءر اوخسمأو قفارملا لإ مكَي دبأو مكمكوُجؤ

 روهطلا ةالصلا حاتفم» :لاق هنأ لي يبلا نع ءاجو ٦(5 :ةدناملا) ه نيبعكلا
 ريغب ةالص لبقت ال» :ةلي هنع ءاجو 3«ُميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحتو

 ىح ثدحأ نمم ةالص لبق ال» :لاق هنآ ةلي يبلا نع يورو .«روهط

 الو ،هل ةالص ال نمل ناميإ ال» :لاق لي يبلا نع سابع نبا نعو ««اتضوتي
 يف ءوضولاو .«هللا مراحم نع فكلاب الإ موص الو هل ءوضو ال نمل ةالص

 ريهطت وه :عرشلا يفو !نسحلاو ةفاظنلا وهو {ةءعاضولا نم ذوخام :ةغللا
 3نرنس و ضئارفو طورش هلو ©ثدحلا عفرل قلطملا رهاطلا ءاملاب ةصوصخم ءاضعا

 امنإ» ثدحلل ًاعفر ءوضولا لعف ىلع بلقلا مزع يهو ةينلا :هطورش نمف
 ُهاطلا ءاملا :هطورش نمو ،«ىون ام ئرما ًإكل امنإو ،تاّنلاب لامعألا
 ءاملا وه :قلطملاب دارملاو ءةساحب هطلاخت مل يذلا ءاملا وه :رهاطلاب دارملاو ،قلطمل
 دسجلا نم ةساجنلا ةلازإ :هطورش نمو ءيش هريغي مل و .هتقلخ ىلع يقابلا

 لسغ يهف" :هضئارف امأو حيحص ريغ هءوضوف ةساجن هدسج يبو أضوت نمف



 ٣٩ ثلاثلا ءرميأ -بيفتأ داز

 اَهُيأَي إ :لئاق نم رع لوقي ،نيلجرلا لسغو يرل سو .نيديلاو ،هجولا

 لإ مكيرتآو مكمموجُؤ وتيات ةزكمصلا لي رمتسم ادإ اوثَماء كييتآ
 امأو ٦(© :ةدئاملا) 4 نيبعكلا ١ ل مكتجت او مكيمو٣ري اوخسم [. س 1 و قفإَرَمَلا

 ءانإلا يف امهلاخدإ لبق نيديلا لسغو هلوأ يت ةيمستلاو كاوسلا :اهنمف هننس

 ليلختو نينذألا حسمو .مئاصلا ريغل امهيف ةغلابملاو ،قاشنتسالاو اةضمضملاو

 لمع :ةالاوملاب دارملاو ةالاوملاو بيترتلاو ثيلثتلاو عباصألا ليلختو .ةيحللا

 :لاق لل ينلا نع ةريره يبأ نع نمزلا نم لصاف الب دحاو تقو ي ءوضولا

 دقو ،«ءوضو لكو ةالص لك دنع كاوسلاب مهئرمأل يمأ ىلع قشأ نأ الول»

 هنأ ةلي ينلا نع ةريره يبأ نعو برلل ةاضرمو مفلل ةرهطم كاوسلا :درو
 ؛اثالث اهلسغي تح ءانإلا يف هدي سمغي الف همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» :لاق

 ال» :لاق هنأ لي ىبلا نع سابع نبا نعو 0 «هي تتاب َنيأ يردي ال هنأل

 يبلا كلذب دارأ :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق {«هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو

 لي ينلا نع سابع نبا نعو ٬هللا ركذ يف ليزحلا باوثلا لين يف بيغرتلا ةل
 ءاجو ،«امئاص نوكت نأ الإ غلبأف تقشنتسا اذإ » :ةربص نب طيقلل لاق هنأ

 سابع نبا نعو « «ضمضمف تأتضوت اذإ» :_ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع
 نم ريماسمب للخت نأ لبق ءوضولا يف مكعباصأ نيب اوللخ» :لاق ةلي يبلا نع

 ليوو ى رانلا نم بيقارعلل ليو» :لاق ةل يبلا نع سابع نبا نعو © «ران
 ةرم ةرم ًاتضوت هنأ ط ىبلا نع سابع نبا نعو . «رانلا نم مادقألا نوطبل
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 ؛ ٠ فثفرلاثلا 1 -۔-بيفخأ راز

 :لاقف ©نيتنئا نيتنثا ًاتضوت غ ،«هب الإ ةالصلا هلل لبقي ال ءوضو اذه» :لاقف

 يئوضو اذه» :لاقف ،انالث اثالث أضوت : .«هل هللا فعاض فعاض نم»

 .«يلبق نم ءايبنألا وضوو

 لوقي وأ .هللا مساب لوقي ش ،ثدحلا عفر هب يوني نأ وه :ءوضولا ةفصو
 س

 ش ءانإلا املاخدإ لبق انالث هيدي لسغي : .ميحرلا نَمْحَرلا هللا مسب

 نوكي نأ الإ قاشنتسالاو ةضمضملا يف غلابيو .اثالث قشنتسيو ضمضمتي
 ةيحللا ىهتنم لإ داتعملا رعشلا تبنم نم تارم ثالث ههجو لسغي ح ءامئاص

 م نميلاب ًاعدب ثالث هيدي لسغي مغ ،ضزرعلا يف نذألا ىلإ نذألا نمو ،لوطلا يف
 مث لسلا يف نيلخاد ناقفرملا نوكيو ،نيقفرملا ىلإ هعباصأ فارطأ نم ىرسيلا

 : هافق ىلإ امهب احسام هيديب بهذيو 3هسأر مدقم أدبيو املاب هسأر حسم

 ثالث هيلجر لسغي مم كارهاظو ًانطاب هينذأ سمي مغ ادب ثيح ىلإ امهرب
 نوكيو ،نيبعكلا ىلإ امهعباصأ فارطأ نم ىرسيلا : ىێميلاب ئداب تارم

 :ءوضولا نم غارفلا دعب لوقي نأ هيف بغرلل نمو .لسفلا ق نيلخاد نابعكلا

 .هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 كدمحبو مهللا كناحبس ،َنيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا نم يلعجا مهللا

 ىلع ظفاحي نأ ملسملل يغبنيو .كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ لإ ال نأ دهشأ

 عونلا دارأ اذإو ،هتاقوأ نم تقو لك يف ةراهط ىلع نوكي نأو ،هئوضو
 م 3ةالصلل كءوضو أضوتف كَعجضم تيتأ اذإ» :لي نلا لوقل أضوتيلف



 3 فثرلاثلا رميا ۔-ب يفخأ داز

 تضّوفو ،كيلإ يسفن تملسأ ينإ مهللا :لق مش ضنميألا كقش ىلع عجطضا

 "كيلإ ةبهرو ةبغر كيلإ يرهظ تأحلأو ،كليلإ يهجو تهَجوو كيلإ يرمأ

 يذلا كّيبنبو ،َتلزنأ يذلا كباتكب تنمآ ،كيلإ الإ كنم اجنم الو اجلم ال
 انلعجا مهللا ،«ةرطفلا ىلع تم تم نإف ،لوقت ام رخآ ًرهلعجاو تلسرأ

 .نيحلاصلا كدابع نم انلعجاو كنيرهطتملا نم انلعجاو ،نيباوتلا نم

 . هباتك يذهب مكايإو للا تعفن

 » ت %

 ذهشأو ،َنيحلاًصلا لو هللا الإ ةلإ ال نأ ذهشأو ، نيملاعلا بر هلل محلا

 نيلوألا ديسو .نيلسرملاو َصتبنلا متاخ لوسرو هدبع اًدَمحم انيبنو انديس نأ

 هلآ ىلعو !ي نيعمجأ هللا قلح لضفأو .نيلجحملا رحلا دئاقو .نيرخآلاو

 :ُْعب امأ .نيعمجأ هبحصو

 يذه يذهلا ريخو لحو 2 هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع ايف

 .ةلالض ةعدب 7 ةعدب ةثدحم كو .اهئاندحُم روُمألا رشو .ةلي دّمحُم

 : نوُملسملا اه

 يه :ضقاونلاب دارملاو ضقنت ضقاون ءوضولل نأ اوملعاو & ىلاعت للا اوقتا

 وأ ،ةالصلا دارأ نم ىلع ءوضولا بجي اهببسب و ،ةراهطلا مكح عفرت لا يناعملا

 ضاقتناب ارملاو يوضولا اهيف طرتشي :ي يلا تادابعلا نم امهوحن وأ فاوطلا

 :ءعوبضولا ضقاون نمف اائض وتم همكح نع ُضوتمل جورخو هؤاهتنا :ءوضولا



 ٤٢ فمللا هرميأ ۔بيغخأ داز

 لوقي {ةأرمل لب نم جراخلا خبرلا كلذ نم نتسيو ؛نوليبسلا نم جرخ ام لك
 نع سابع نبا نعو 3«ئملا نم لسغلاو يذملا نم ءوضولا» : هللا لوسر

 مشي وأ .اتوص عمسي يح فرصني الف هتالص يق مكحأ كش اذإ» :لي يبلا

 هعفدت ام :امهب دارملاو 6سلقلاو ءيقلا جورخ :ءوضولا ضقاون نمو .حر

 نم َضاف اذإف مفلا لصيو ،َقلحلا رواجي قح بارشلا وأ ماعطلا نم ةعيبطلا
 لوسر َلاق :لاق ديز نب رباج نع ،سلَقلا وهف ضفي مل امو يقلا وهف مفلا

 ; راخلا مدلا وهو فالا :هضقاون نمو ««تضوتيلف س وأ اق نم» :ذل
 لي يبلا نع _ امهنع للا يضر _ يسابع نبا نمف هلصتم فنألا يلصأ نم
 بو كاتضوت امهب يلصملا تلفنا اذإف {ةالصلا ناضقني ال فاعرلاو يقلا» :لاق

 وأ الئاس ناك اذإ عئضوتملا دسج نم جراخلا مدلا :هضقاون نمو ،«هتالص ىلع
 رشابملا دسحلا ناك وأ .ةبطر تناك اذإ ةساجنلا ةرشابم :هضقاون نمو ءارطاق

 :هضقاون نمو .اقلطم ةيومدلا ةيربلا ةنيل ةرشابم :هضقاون نمو ابطر اهل

 ةروو ،«أتضوتيلف هركذ مكدحأ سم اذإ» :ةلي هللا لوسر لوقي {ةروعلا ةرشابم

 نمو ءأتضوتتلف اهجرف تسم ةأرما امنو ءأتضوتيلف هجرف سم لُجر اميأ :اضيأ
 ولا ثيحب ًاليقث ءاكتالا ناك اذإ ءاكتالا وأ عاجطضالا ي لاح يف مونلا :هضقاون

 نمم ىلع ُءوضولا امنإ» :ةلي هللا لوسر لوقي {عئكتملا طقسل هيلع أكتملا طقس
 وحن وأ ءامغإ وأ نونج وأ ركسب لقعلا لاوز :هضقاون نمو ك «ًاعجطضم مان

 



 ٤٢ ثلاثلا 1 ۔-بيقتأ داز

 لي يبلا نع سابع نبا نعف يصاعملا نم ةريبك باكترا :هضقاون نمو كلذ
 .«ءوضولا ُرضقنتو ؤ مئاصلا 7 ةبيغلا» :لاق

 نم ريخ مع ىق ليلق لمع»ف .مكنيد َرمأ اوملعتو للا دابع اي للا اوقتاف

 اقيرط هل هللا لَهس ًاملع هيف سمتلي اقيرط كلس نَم» و «لهج يت ريثك لمع

 نَم» و ،«هدشر هَمهلأو .نيلا يف ههقف اريخ هب هللا درأ نم»و .«ةتحلا ىلإ

 ةورولا قزريو انمآ ةمايقلا موي ةلل رشح ؛ ؛هب لمعو ،لجو ًرع هلل ملعلا ملعت
 م م ؟ م ح 4 ا ه ے رم

 رجل ممأو اربح وه هللأ دنع هو ت ريخ نم كيقالا ُمَدَف امو + «ضوحلا ىلع

 هيف تروُعَجَرت اموي أوُقَتأَو زخ ٢٠( :لمزملا) ه حت روْفَع هلآ د هلا اورفغتسا

 ٢٨١( :ةرقبلا) هك َكوُمَكظُي ال مهو تبسك امت ںيقت لك فون مث 1

 ٢١( :رونلا) 4 كيوُخلفت ذ كلتل ےوثمؤملا همأ اكيمج قآ لاونو

 



 ٤٤ فثمرلاثلا :رمأ -بسيلخأا راز

 ميلا محلا هلامب
 ةرهاطلا ةعقبلا : ةالصلا طورش نم

 لَمَعلابو ،تاحلاَنصلا :7 هتمنب يذلا هلل دمحلا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :نعبملا هباتك ق لوقي هناحبس اك ربلا لزنتو ةايحلا يلط هتعاطب

 :ةرقبلا) ه يتنك ملي أوموَقَر طلا ةولسَصلآَو تلصلا َلَع أوظفلح .۔ - 2 .إآ. هل ه مو حش س

 7 نيتسو 6 كيلع لكوتنو 4 هب ب نمؤنو .هيدهَتسنو نيعتسن و هدمحن ٢٨ ٦)

 و { ه
  و . ٨

 لضم الف هللا هدهي م .انلامعأ تائيس نمو سفنأ رورش نم هللاب 7 هيلإ

 هل كيرش ال ُهدْخو ى هلا الإ ةلإ ال نأ دهشأو { هل يداه الف :زلنضُ رمو 5 هل
 ىلع وهو ريخلا ديب ك تومي ال يح َوُهَو تيميو يحي دمحلا ةلو كلا هل م و م

 ريشب هلسرأ ك هلوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس نأ دهشأو ريدق ءيش ك

 ًاجارسو نيملاعلل ةمحر هلسرأ .رينم جارسو هنذإب هللا ىلإ يعادو «ريذنو
 . ةمألا حصنو 8 ةنامألا ىدأو © ةلاسرلا عَلبف ؤ نيقتملل امامإو { َنيدتهُملل
 هبحصو هلآ ىلعو ي ،نيقيلا هاتأ ح هبر ليبس يف دهاجو ةمعلا فشكو

 :ذعب امأ نيعمجأ

 اوقتاف . هاضر ث هيف امب لمعلاو ؤ هللا ىوقتب يسفنو مكيصرأ ؛ هللا دابع يف

 الو ةوُرُكشاو { ةوسنت الو ُوُرُكذاو هوُصعت الو هرماوأ اولثتماو « ةوبقارو هلل

 ؛وُرفكت



 ؛ ٥ ثرلاثلا ؛رميا ۔-بيفخا داز

 ةحلاصلا ةرهاطلا ةعقبلا :امب الإ متت ال ييلا ةالصلا طورش نم نأ اوملعاو

 رذع ريغ نم ةسّحنتم ضرأ يف وأ يسُكنتم شارف ىلع ىلص نمف ءاهيلع ةالصلل
 ةربقملا :يهو ،اهيف ةالصلا نع يهنلا ةرو ةنكمأ كانهو هل ةالص الف يعرش

 رهظو ،ْماَمحلاو ،قيرطلا ةعراقو .لبإلا نطاعمو ‘ةلبزملاو {ةرزحملاو ،ةرحنملاو
 مهئايبنأ روبق اوذختا ًاموق هللا َسل» :لاق لي نلا نع ديز نب رباج نع ،ةبعكلا

 هللا لوسر لاق :تلاق _ اهنع هللا يضر _ نينمؤملا مأ ةشئاع نعو ،«دجاسم

 نبا نعو 3«دذجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا َنعل» :ل

 نطاعم يف الو 3 ةرحنملا ي الو ، ةربقملا يف ةالص ال» :لاق لي ينلا نع سابع

 نأ ةلي هللا لوسر ىف :لاق َرمع نبا نعو ،«قيرطلا ةعراق يف الو ، لبإلا

 يفو قيرطلا ةعراقو ةربقملاو ،ةرزجملاو ،ةلبزملا يف :نطاوم ةعبس يف ىلصي
 يه :ءابلا ثيلثتب ةربقملاف هللا تيب رهظ قوفو ،لبإلا نطاعم يفو ،ماّمحلا

 يذلا ناكملا يه :اهمضو ءابلا حتفب ةلبزملاو تاومألا اهيف نفد ىلا ةعقبلا

 ءيش ك هيف ىقلي يذلا ناكملا :انه امب دارملاو دامسلا وهو لبلا هيف نوكي

 هيف حبذو لبإلا هيف ُرَحنُت يذلا عضوملا يه :ةرحنملاو .اهريغو تاروذاقلا نم

 اهَرَتسفو ،رحنلاو حبذلا وهو ،رزخلا عضوم يه :ةرزجلاو ،ءاشلاو رقبلا

 ناكل اهنأب :نورخآ اهّرسفو رزخلا عضوم نم ثرفلا عمتجم اهنأب :مهضعب
 ءاملا هيف ُرَرحُي يذلا ناكملا وه :مامحلاو كرجي مث رحبلا جوم هيلإ لصي يذلا

 نطاعمب ذارملاو احلا ءاملا وهو .ميمحلا نم ذوخأم 3هيف لاستغالل ُدَصقيو



 ٤٦ . فس لاثلا 1 ۔بيفختأ راز

 هرقي يذلا قيرطلا يهو هطسو :قيرطلا ةعراقب دارملاو ءاهكرابم :لبإلا

 وأ اةساجنلاب ثّولتلا فوخ هيف ةالصلا نع يهو ؛مهلجرأب باودلاو سانلا
 نإف ةبعكلا حطس :هللا تيب رهظب دارملاو .نيراملا ةرثكب يلصملا لغتشي الئل

 نب رباج مامإلا نأ يورو هلبقلا هتالصب لبقتسي مل ةبعكلا رهظ ىلع يلصملا
 .ةبعكلا رهظ ىلع يلصي ةبحلا نم الجر ىأر _ هنع هللا يضر _ ديز
 .هلوق عمسف دجسملا ةيحان ن سابع نبا ناكو هل ةلبق ال !؟يلصملا نم :لاقف

 .هنم لوقلا اذهف ؛دلبلا نم ءيش ق ديز نب رباج ناك نإ :لاقف ،هنع ربخأ وأ

 نع يهللا ةرو نل ةنكمألا ادع ام رهاط ناكم اك ىف زوحت ةالصلاو

 ،«اروهط اهارتو ،ادجسم ضرألا يل تلعُج» :لي يبلا لوقل اهيف ةالصلا

 الو .«لصف ةالصلا كئكردأ امثيح» :للع هللا لوسر لاق :لاق رذ يبأ نعو

 ال ثيحب ؛رقتسم ريغ ناكم يف ىلصي الو {ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلا زوحت
 .هيف ةالصلا ناكرأ اد نم يلصملا ُرْكمتي

 اهيلع اوضع © فينحلا مكنيد ميلاعتب اوُكَسمتو هللا دابع اي هللا اوقتاف

 ركنملا نع اوهانتو فورعملاب .اورمآتو .رومالا رت تاثدحمو مكو ،ذجاونلاب

 0 هل ىرهسه ذ لو 0 ١) :لافنألا ( ؛ . 7 نإ 1 وسرو ر ےرم ٨41 ىرست ٣ ٥ ىم ه 7 - ھ ش < و مم



 ٤٧ فثرسلاثلا رمحي -بيقخأ راز

 كاي ركف ةدجَتلَو يملا رع كي كورو َدوثمَوملأو هلوسرو _ <(71۔, 4 -< 2 31×)ا<( . لا دع ,آ ٨ لحر ك ري مو][۔ رش وم
 ص م ےس ےص م م ه ولمعت

 ةولحلاو توكسلا َلَع اوظفح ج ١٠٥( :ةبوتلا : و
 ے ه و ش س

 ٢٢٨(. :ةرقبلا) ه َبِتننَق متي اوموق

 .هباتك يدمب مكايإو هللا عفن

 ٧ ٧ ٧

 نأ دهشأو ،َنيحلاًصلا لو ةلا الإ ةلإ ال نأ هتنأو ،َنيمَلاعلا بر هلل دمحلا

 نيلوألا ديسو نيلسرملاو نييبنلا متاخ كلوسرو هدبع ادمحم انّينو اند

 هلآ ىلعو .ة نيعمجأ هللا قلخ لضفأو ،َنيلَجحملا رعلا دئاقو نيرخآلاو

 :لعب اَكأ نيعمجأ هبحصو
 م ےم

 يذه يذهلا ر ريخ و ئ لَجو ح هللا باتك ثيدحلا قدص دص نإ ا دابع ايف

 . ةلالض ةعدب 7 ئ ةعدب ةثدحم و اهنائدحُم روُملا ر رشو . دمحم
 م

 ع

 : نوُملسملا اهيآ

 سحأ يمه دحجاسملاف دجسملا وه ةالصلا هيف ىدؤت ناكم فرشأ نإ

 . و 7 . د ع ً < -

 ضخفغبأو ، اهذجاسم هللا ىلإ عاقبلا بحأ» ،ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ عاقبلا

 .م صس م

 ا َنأَو ٨ هضرأ ق هللا تويب يه دجاسملاو ،«اهقاوسأ هيلإ ع اقبلا

 أت و ه 2 لق

 يف قويب نإ» :يسقلا ثيدحلا يفو ١٨(، :نجلا) ه ادأ هلأ عم او

, هتيب ي َرَهطت دبعل ىبوطف ،اهراَمع مه اهيف يراوز نإو ،دجاسملا يضرأ
٤
 

 هل



 ٤٨ فرلاثلا 71 ۔بيفخا راز

 يأ ؛هللا تويب دجاسملا نوك يعمو «هرئاز مركي نأ روزملا ىلع قحف ،ينراز
 تافلأَمو 3هتاكرب و هتامحر لاحمو .هتابرقو هضئارف ءادأ لزانمو هتدابع دهاعم

 يف ةالصلا ىلع ُضحلا ةرو دقو .ةكئالملاو نحلاو سنالا نم نيحلاصلا هدابع

 راج ةالص ال» :ةلي ينلا نع سابع نبا نعف هيلإ ةدرتلاو هتمزالمو دجسملا

 مهلظي ةعبس» :لاق لي ينلا نع كلام نب سنأ نعو .«دجسلملا يف الإ دجسمل
 الجو . ء هللا ةدابع يف ًاشن باشو لداع مامإ :هلظ الإ لظ ال موي هلظ ق هللا

 ايلاخ هلل ركذ لجرو هيلإ ةوعي قح هنم جرخ اذإ دجسملاب هبلق قلعتم لجرو
 اقّرفتو اعمتجا هللا يف اباحت نالجرو هللا ةيشخ نم ع ومذلاب هانيع تضافف

 بر هللا فا حأ ينإ :لاقف لامجو نسح تاذ ةأرما هتعد لجرو 6كلذ ىلع

 «“هثيمي تقفنأ ام هڵامش ملعت ال تح اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو نيملاعلا

 كامياطخلا هب هللا وحمي امم مكربخأ الأ» :لاق ل ىبلا نع كلام نب سنأ نعو

 دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثكو ،هراكملا ىلع ءوضولا غ ابسإ :تاجردلا هب عفريو
 :لي ينلا نع ءاجو ،انالث اهلاق «طابلا مكلذف .ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو

 .«ةمايقلا موي ماتلا رونلاب دجاسملا لإ ملظلا ق نيئاشملا رشب»

 رمأ اوُمَلعت و للا مكرمأ امك هللا ضئارف اوُدأو هللا دابع اي هللا اوقتاف
 و

 هللا دارأ رم»و «لهج ق ريثك لمع نم ريخ ملع ق يلق لمع»ف .مكنيد

 املع ه هيف رر اقيرط كلس رَم»و 3«هدشر ُهَمحلأو نيدلا يق ُهَهقف اريخ هب
 وه - ِ 4 دجت ربَح ن ي ح ر أ مدعل لَمُذ امو ٢ ««ةنحلا لإ اقيرط هل لا 7

 دع



 ٤٩ فرلاثلا 1 - بيطخ و ز

 كنل تروثمّملا شأ اكيم 1 لإ 7 ٢٨١( ٧ :ةرقبلا)

 . ٢١(. :رونلا) 4 ےروخلقت



 ٠ فرلاثلا 1 ۔بيفختأ راز

 م
 ميحر ا نَمْحَرل ل امنس م 8 ه

 ةينلاو .ةلبقلا لابقتسا :ةالصلا طورش نم

 لَمَعلابو تاحلاصلا منت هتمغنب يذلا هلل دمحلا نيملاعلا بر هل دمحلا

 َلَع اوظفح ل :نيبملا هباتك يف لوقي ،تاكربلا لزنتو ةايحلا بيطت هتعاطب صر ه ه س و 

 هدمحن ٢٢٨(8 :ةرقبلا) ه يتنك ولي اوموق نطولا ةولَصلاَو تونلا ورو . . - ص ے < ٥ ح س -
 ذوعنو هيلإ بوتنو هرفغتسنو .هيلع لكوتنو 4 هب ؛ نمؤنو .هيدهتسنو نيعتسن و

 :7 ل لضُم الف للا هدهي 7 .انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب

 هلو ءالا هل ل كيرش ال هدحو للا الإ لا ال نأ دهشأو ل يداه الف للئضُ

 م و م .

 ميش 7 ىلع َوُهَو ريخلا هديب تومي ال يح وهو
 ًايعادو ،اريذنو اريشب هلسرأ .هلوسرو هدبع ادمحم انّينو انديس ا دهشأو ريدق

 امامإ و .َنيدتهُملل ًأاجارس و ،َنيمَلاعلل ةمحر هلسرأ كأرينُم أجارسو هنذإ هللا لإ

 ق دهاجو ةمعلا فشكو همألا م حصنو ةنامألا ىد دأو ةلاسرلا 7 .رقملل

 :لعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو . نيقيلا هاتأ ح هبر ليبس

 هللا اوقتاف هاضر ه هيف امب لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ د هللا دابع ايف

 الو ةوُرُكشاو ،ُهوسنت الو هوُركذاو 8وُصعت الو هرماوأ اولثنماو شهوبقارو
 ؛ورفكت

 تيميو يحي ) دمحل ١



 ٥١ كفرلاثلا 1 _- بيغفختأ و ز

 يهو ةلبقلا لابقتسا امب الإ مصت ال لا ةالصلا طورش نم نأ اوملعاو

 ئعرش رذع ريغ نم ًادّمعتم ةلبقلا ريغ ىلع ةضيرف ىلص نمف ةفرشملا ةبعكلا
 / مم

 يف كهجَو تلَمَت ىر دق ا :لئاق نم ًءء لوقي ةحيحص ريغ همالصف
 ج ےرم م . 'إ؟٥2 سه . . رس ح .م -. 2 ر 2 ك م

 ْتَيَحَو قارحلا دجسملا رظَم كهجو لَوَك اهصق هلبق كَّتحَلَوْنَلَك ءاملا

 س ؟2 ؟ ۔ ,< .< م ۔ےےس جم م ج س .۔<ه ے , ۔ ؟ ۔,۔۔ص ٠ + رس .مو س .ر م

 ّقَحنأ هآ تومكَعََل بتكنآ اوئوآ تيزلا تاو ,ةرطع مكمموجنؤ ولوك شنكام
 2 مي .۔ - ے إ ه۔ ,< صس ,., وص ,سس & ۔۔ے

 :هناحبس هللا لوقيو ١٤٤) :ةرقبلا) 4 نولمعي امع لفغي هللا اَمَو مهير نم

 , + ۔س . ر 7 و رص م ج ,ص م . ےسے2 - .1 رم صس و رصم ےےس مص و حص . ۔ ى م

 اولو رئنكام ثنَحَو مارحلا دجتستنا رطس كَهْجَو لوق تَجَرَح ثَيَح نمو

 لق مهن ارنكط تيزلا الإ ةجح مُكنتع يادي ةوكم اكتي ةرت مم ۔ے< .و 77 .2 .ى 2 ے عس ےر !¡{١١< ے سر <۔, و۔م < ء
 ۔ و ۔ ءے .ش ىصح ر صسرسر . ع 2 ۔ ..< ء . .<

 ئ ) ١٥٠ : ةرقبلا ( ه رودت (و هزكتَع ىمع مِتالو ىتوشخاو َمهوشخ

 ىلإ تسق اذإ» :ةالصلا هملعي يذلا لُجرلل لاق ةلي ينلا نأ ةريره يبأ نعو / . ,ك مو ه . 7 71 7 ء

 ةلبق تيبلا :سابع نبا لاق .«ربكف ةلبقلا لبقتسا ح ءوضولا غبسأف ةالصلا

 ،برغملاو قرشملا لهأل ةلبق مرحلاو ،مَّرحلا لهأل ةلبق دجسملاو ،دجسملا لهأل

 نإ :لاقف تآ ٌمُهَعاج ذإ حبصلا ةالص ىق ءاَبَقب سانلا امنيب :لاق رمع نبا نعو

 ءاَهوُلبقَتساف ةلبقلا لبقتسي نأ رمأ دقو نآرق ةليللا هيلع لزنأ دق ةلي ينلا

 .ةبعكلا ىلإ اورادتتساف مانثلا ىلإ مههوجو تَاكو
 3 7 . ٥ ي و

 سمشلا عولط وحن نم ةلبقلا ىلع لدت يتلا ةلدألا فرعي نأ يلصملا ىلعو

 هتكمي ال امث كلذ ريغ ىلإ تاهجلا ةفرعمو © هبورغو رمقلا عولظو ، اهيورغو

 



 ٥٢ فثرل 1 ۔ب يلخأ راز

 و ٥ م

 زاجو هدجي نم لأس ةلبقلا فرعي ل و ةالصلا هترضح نمو هب الإ ةلبقلا ةفرعم

 فرعي نمو ًاقساف ناك ولو هل وق ىلإ هبلق نأمطا اذإ هربخأ نم قيدصت هل

 حو هم ه .۔م٥ ے ى . . ِ م ۔ و ۔ ه
 بضلا قرشملا هلك زج ،اهوحن ىلإ ىلصو اهتهج ىرحت هربخي نم دجي مل و ةلبقلا

 , 2 :77 4 < ٠ < اَكَتَت

 نو ١١٥(5 :ةرقبلا) 4٨ يلع ع عيو هللأ كرإ هللأ هو م مثف اولوت اولو ام

 ام ثيحو ءايشام ناك اذإ هجتا ثيح لإ ىلص هلام وأ هسفن ىلع فاخ

 ے ے ےص

 الاجر رَشَمِخ نإ إ ج :لئاق نم رع لوقي .ابكار ناك نإ ةلحار هب -7

 .اهيلبقتسم ض وأ ةلبقلا يلبقتسم :رمع نبا لاق ٢٢٩(، :ةرقبلا) 4 انابكَي وأ

 طقس ةلبقلا لابقتسا عطتسي مل و اضيرم ناك وأ بشخ ىلع أطوبرم ناك مو

 هنا ركي ال ل :لئاق نم رع لوقي شهتكمأ امفيك ىلصو ءاَهلاَبقتسا هنع
 .م

 ىق كلع اع لَكَجاَمَو اه :هنأش لج لوقيو ٢٨٦(5 :ةرقبلا) ) اههَعَس اهيكْسَؤ 71 اكس
 رم . آ

 رتشلا مكيل للا يرث زج :لجو ع لوقيو ٧٨(© :جحلا) 1 جرح ني نيزلا

 نع مكتيم اذإ» :قلي يبلا نع ءاج و ١٨٥(، :ةرقبلا) } رتملا م هكي ديرب الو

 وأ ًايشام ناك نمو .«مُضطَتسا ام نم اوئاف ءيشب مكرم اذإو ةوُبنَتجاف ءيش

 :هج وت ام ثيحو ،ايشام ناك اذإ ةَحَتا ثيح ىلإ ىلص لقني نأ دارأو ابكار
 يلصي ةي يبلا تيأر :لوقي هللادبع نب رباج نعف .ابكار ناك نإ هتلحار ه هب

 ةةصكرلا نم ةوجسلا ضفخُي ةنكلو .ةهج لك يف لفاونلا هتلحار ىلع وهو



 ٢ فثمسلاثلا رجي بيغت داز

 البقم هتلحار ىلع ىلصي ي هللا لوسر ناك :لاق رمع نبا نعو ، ءامإ عوموو

 اَمَيأَتإل ةيآلا هذه تلزن اذه قو ،هب تّهًجوت ام ثيح ةنيدملا ىلإ ةكم نم

 ح

 ١١٥(. :ةرقبلا) ه عيلَع عساو هلأ كدري هللأ هبنو مق اولو رے م مم و م ۔ے رص ه < هس

 اهيلع . اوشطع فينحلا مكنيد ملاعب اوكسمتو كلا دابع اي ةلل اوقَباف

 رر ررم 1 ىرت ه ٣ ر م
 و ه و و ۔۔

 رسف اولمعا لقو : ١( :لافنألا) 4 نموم متنك نإ هلوسرو

 ش غ ىس < م م ے ح .مع ےس ش ۔ے مإ ۔ 7 51 و ۔ ح

 .7 ةدلهشلا و ملآ ١ رلنع لإ ے >؛:نتبود رهسو نونمؤ ةلوُسَرَو

 ٥ . ١(. هن ةيل َنوُلَمَحَت س >

 . هباتك يذهب مكايإو هللا عفن

 % ٭“ ت

 نأ دهشأو نيحلاصلا ىلو هللا الإ هلإ ال نأ ذهنشأو ،َنيملاعلا بر هلل دمحلا 7 . و ه ء ه , ٨ ِ © ع و ه ع 0 ۔ ح ا ه

 نيلوألا ديسو ،َنيلسرملاو يبنلا مئاح لوسرو ةدبع ادمحم انيبنو انديس

 هلآ ىلعو . نيعمجأ هللا قلخ لضفأو .نيلَححمل رغلا اق و ،َنيرخالاو

 ع

 عب اًمأ نيعمجأ هبخصو

 



 ٥٤ ثلاثلا ءرما ۔-بيفخأ داز

 م
 يذه يذهلا ر رخو .لجو ء هللا باتك ثيدحلا قدصأ ن نإ هللا دابع ايف ٥ م

 .ةلالض ةعدب 7 ةعدب ةثدحم سو .اهناٹدحُم رومألا و ت دَّمحُم

 : نوُملسملا اه

 ةينلا يه امي الإ متت ال يلا ةالصلا طورش نم نأ اوملعاو .ىلاعت لل اوقتا

 اوميقيو هآقتح يزلا هل يصلخت ةلل اونقل الاد امو )ب : ولاق نم ًرع لوقي
 : لاق هنأ ةلي هنع ءاجو ٥({ :ةنيبلا) ه ةمقلا ثيد كلذو ةركولا ارثؤنو ةوسلا
 يه :ةفللا يف ةينلاو ،«ىون ام ئرما لكل امنإو ،تاينلاب لامعألا امنإ»
 ابلطو ذل ةعاط هضرف ءادأب رمآلا ةاضرم يرحت يه :عرشلا ينو دصقلا

 هج ول ءاغتبا لعفلا وحن بلقلا موت يه :هلوقب مهضعب اَهفرعو {ةدنع ةلزنملل
 هيلع ةميزعلا و ©بلقلاب لعفلا ىلإ دصقلا يه : :هلوقب مهضعب اَهفَرعو ىلاعت هللا

 هيلع للا هَضرتفا امل ءادأ اهلعف ىلإ بلقلاب دصقلا يه : :ةالصلا ةينف .حراوجلا

 اظحالم هننس و هضئارف عيمجب ه هئادأل اي وان هنيعب ضرفلا كلذ ءادأ هبلقب دصقيف

 ق لعفي كلذكو ههجو ريغ امب ديرب ال .هبرل هتدابع يت اصلخم .هتاعكر ددعل

 اهنأ ةلفانلا ىلإ دصقلا عمو ةنس اهنأ ةنسلا لا دصقلا عم ،لفاونلاو 7

 . ةلفان

 اوحِتَت ناكر ٭ © لحو ًرع ل مكلامعأ اوصلخأو هللا دابع اي هللا اوقتاف

 ايو ز( ١٠ :فمهكلا) ه ادل ؟ هر ةدامو رتيالو احلص الَمَع لمعيلف هير ال



 ٥٥ فثرلاثلا رمي -بيقختا راز

 ررْمَع هلا نر هللأ اورهعَتَسأو اجل مظعأو امح ره هق دنع هودجت رع ني ركيش اومل

 ينت كا ليديف وعجر اموي اوقتاو زخ ٢٠( :لمزملا ه مت
 همأ اكيمج هللأ لاونو زج ٢٨١( :ةرقبل) هم دونكتُيال ممر تبسكامت

 ٢١(. :رونلا) ه يوُحلقت كلتل روتوملا



 3 فلالا ؛رميا بيغا راز

 ميحرلا نمحرلا هللا ملسب
 مميتلا

 لمعلابو تاحلاصلا منت هتمعنب يذلا هلل دمحلا نيملاعلا بر هلل محلا

 هللأ نإ إ :نيبملا هباتك يف لوقي هناحبس {تاكربلا لزنتو ةايحلا بيطت هتعاطب

 هنيعتسن و هدمحن ٢٢٢(3 :ةرقبلا) : ٢ ريره لا و َسيَوَتلا بع م

 نم هللاب ذوعن و هيلإ بوتنو هرفغتسنو .هيلع لكوتنو 4 هب ؛ نمؤنو .هيدهَتسنو

 الف :لض نمو هل لضم الف للا هدهي م .انلامعأ تامس نمو انسفنأ رورش

 محلا هلو هرذلا هل ل كيرش ال هدحو للا الإ لا ال نأ دهشأو كل يداه

 ؛زيدق ءيش ًلُك ىلع ومو يخلا هديي كتومت ال يح رمو تسو يح رم رو ۔ و
 لاإ ايعاد و اريذنو ريشب هلسرأ ‘ لوسرو هدبع ادمحم انببنو انديس نأ دهشأو

 ًامامإو .َنيدتهُملل ًاجارس و ،َنيملاعلل ةمحر هلسرأ كارينُم أجارس و هنذإب هللا

 ىف دهاجو ةمعلا فشكو ةمألا حصنو .ةنامألا ىد دأو ةلاسرلا 7 مقت

 :عب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو 3 - نيقيلا هاتأ ىح هبر ليبس

 هللا اوقتاف هاضر 4 هيف امب لمعلاو .هللا ىوقتب يسفنو مكيصرأ دل هللا دابع ايف

 الو 7 رأ و اه وسنت الو هوُرُكذاو 6هوُصعت الو رم اوأ اهل . :تما و اةوبقارو

 و ر ٠

 و ٥ .

 



 ٥٧ فثسلاثلا ءرميأ -بسيقخا داز

 هناحبس هللا اهمَرُكأ ةموحرم ةمأ لت دمحم ةمأ ةمألا هذه نأ اوملعاو ٩ نلك ‘۔ے. 7 . ء

 ہ۔.۔ .م ۔ ه ث _حءع ۔ ِ
 َريَح متنك ٧ :لئ ق نم ح 1 وقي ل سانلل تج تجرخ ١ ١ ريخ اهلعج و & ل اعت و

 ى ص ء 2 ص ر ررم

 ةؤ ركنملا نع روَهنَتَو فورعملا َت ومت سانلل تجرخ رأ ةمأ
- 

 لس ةت مكَتْلَحَج ك َكِلَدَكَو ٧ :هناحبس لوقيو ١١٠(، :نارمع لآ) 4 هللب

 :ةرقبلا) 4 اًديهَت ,7 لولا هوكَيَو ياتلا َلَع ءآَدَبْش اون

 اوذُجَسَاَو اوغححتت اوثَماَء مزلا 7 :5 :هئأش لج لوقيو ١٤٢(

 يف اوذهَحَر (ل ,. مكنعل ربحلا اولصنأو مُكَمَر اود

 مكيأ ةلت جرح نم نيزلا ف زُكَتلَع لجاو م تل وه يج ك

 كَتلَع اديهش لوسلا وكيل تع ينت لنت ني ةبمل َيملتَملا مك ..

 وه وه هللي اومرتعو ةؤكولأ اناو ةكسلا اوميقأ ياتلا ع ةكبش وك

 نع سابع نبا نع نعو ٧٧ ٧٨( :جحلا) 4 صلا رمنو و وملا مع رك

 يرم

٠ 

 ح

"
 

 أب نولمعيو ،يب نونمؤي ©يدعب نم نوتأي موق يمأ زيخ» :لاق ةلي ا
 هنع ءاجو ء&«قةنتفلا ىق َقمَعَت نم الإ ىلعلا تاجردلا محل كئلوأف ،ينوري مل و

 .اهلخدأ تح مهلك ءايبنألا ىلع ةلا رح هللا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 .«ىّمأ اهلخدت تح ممألا ىلع اهَمَرحو

  



 ٥٨ فرلالا 1 ۔ب يفخأ راز

 .ةددعتم صئاصخب اهّصَخو كايازمب ةمألا هذه ىلاعتو هناحبس ةللا ريم دقل

 دنع وأ املا دقف دنع مميتلا ةحابإ ةمألا هذه هب ىلاعتو هناحبس هللا 7

 ادإ اَوثَماَء كييآآ اهتيل :لئاق نم رع لوقي ،هلامعتسا ىلع ةردقلا ,

 اوحسَمآَو ,فسلا لإ مكيرتآو مكمموجُؤ اوثغاَم ةركسلا لي رسف

 مكنك نو أو او َ رَهَطاَق ابنج ج مكنيو نيبعكلا ل اىلإ مكبأ و كي

 اودجت . ءاسنلا م متسل لبآتلا نم مكنم دحأ هاج وآ رقس َلَع آ حيم

 ييا م ة مك زبآو مضيوجفي اوخسمأف ابل اديمع ارمَتَيَتَ ,
 هَتَمَع َمِمَسلَو مكَرَهَطل ذ يرث نكنلو جرح نيي مكنع لجي هلأ وص ۔ , رسرس . ى م 2٦7۔ س - و 2

 وس .ص 224

 لي ينلا نع سابع نبا نعو ٦(، :ةدئاملا) 1 وزكقت مكتلمل مكحَلَعَل مكل
 | «ًاروهط اهبارتو ؤ ادجسم ضرألا ل تلعج» :لاقف مّميتلا نع لئس هأ

 ناكو لسالسلا تاذ ةوزغ لإ صاعلا نب ورمع جرخ : :لاق سابع نبا نعو

 ىلع مدق املف َمَميتف املا درب هدش نم . فاخف اابنجأف ،شيجلا ىلع ريمأ

 ورمع اي» :لي هللا لوسر لاقف ورمع لعف امب هباحصأ هربخأ ل هللا لوسر
 :لوقي هللا 7 هللا لوسر اي :لاقف «»؟ هتملع نيأ نمو ؟ تلعف ام تلعف

 كحضف ٢٩(، :ءاسنلا) ه اميحر مكي تناك هللأ نإ مكَسَشنَأ ولُمَمَل ال ل ِ 7 ے ه < و هوو ء . 1 2 م
 :رذ يبأل ع هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نعو ائيش هيلع ة دري ل و . ينلا

 



 ٩ فثرلاثلا رمي ۔بيقخا داز

 «كَدلحج هب رسسمأف ءاملا تدحو اذاف نينس لإ ولو يفكي بطلا ديعصلا»

 رشع ءاملا دحجت نإ كيفكي مميتلا» :رذ يبأل لاق ع ينلا نع ةريره يبأ نعو

 يف كعمتف تبنتجا :لاق رساي نب رامع نع سابع نبا نعو ك«نينس م

 ىلإ هيديو ههجو حسمو ،&«!؟ اذكه كيفكي اَمأ» :ةلي هللا لوسر لاقف ،بارتلا

 . هللا لوسر عم انمّميت :لاق رساي نب رامع نع سابع نبا نعو ،نيغس رلا

 .نيديلل ةبرضو ،هجولل ةبرض انبرضف
 لمتشت ةيرورض ةيارت ةراهط وه :عرشلا يو هنصقلا وه :ةل ميا

 ىلع ةردقلا مةع دنع وأ ءاملا دقف دنع لمعتست ،نيديلاو هجولا ىلع

 هلامعتسا عطتسي مل نكلو هَدَحَو و ءام دجي مل و ةالصلا هثرضح نمف هلامعتسا

 مل هنكلو هدَحَو وأ هب لستغي ءام ذجي مل و بنجأ نمو ،مميتلا هيلع َبَحَو

 اهسافن وأ اهضيح نم تررهَط اذإ ةأرملاو .7 هلامعتسا عطتسي

 اهيلع َبَحَو هلامعتسا عطتست مل اهنكلو هثدجو وأ هب لستغت ءام ثحت مل و
 لبقت ال ذإ ؛ةحيحص ريغ هتالصف مميت ريغب ءالؤه نم دَحَأ ىلص نإو مميتلا

 .روهطب الإ ةالص
 امهب حسميف {هيفكب بارتلا برضي مث ،هللا مسا ركذيلف مميتلا دارأ نمو

 اَهئأتَي ل ،نيغسرلا ىلإ هيدي حسميف ،ىرخأ ةرم بارتلا برضي مث ههجو
 ے ے ٍ

 الَو ةولوثت ام اوت يح ركش رشنآو ةولحلا اونرَمَت ال اوثما2 يذلا
 ي ے ع م

 ل ءاج آ رقس لعو وا ح أ حورت مئكنو ًاونيَتْن ح ليبس ى ىراع ل { اًكشُج
 ص



 ٠٠ فثرلاثلا ؛رميأ ۔بيفخأ راز

 و < ۔ے<۔ے .ر ِ ہس ل ؟ وه ء۔۔۔< ,< برعم ۔ إ س .

 بيط اديص اوُمَمَيَتف آم اوذجت ل ءاسنلا ےئسملل ؤا طياغلا نق مكنق

 ٤٢(. :ءاسنلا) ٢ اروَُع ًرْفَع ناكلا ن ةكيرت مكوُجوي اوخسمأق
 ٨

 .هباتك يدمب مكايإو هللا ێعفن

 ٭ ٭ ٭

 نأ ثهشأو ،َنيحلاّنصلا لو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو نيملاعلا ٤ بر هل هلل دمحلا

 نيلوألا ديسو ثَنيلسرملاو نييبنلا متاخ كلوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس
 هلا ىلعو . نيعمجا هللا قلخ لضفاو نيلجحملا رغلا دئاقو نيرخالاو ح ه 7 ه ع ٥ ١)  . .؟ م ,صس م 2 و و -١ 7 ح

 :لعب امأ أ نيعمجأ هبحصو

 يذه يذهلا ريخو لجو ء هللا باتك ثيدحلا قدصأ نا هللا دابع ايف

 .. ر ر .8 ٤ د و 1 7 ّ 7 7 9 7 و

 .ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لكو .اهئاندحُم رومألا رشو . دمحم

 : نوُملسملا اهيأ

 مميتلل نأ هل هابتنالاو هيلع ةيبنتلا يغبن امم هنأ اوُمَلغاو ،ىلاعت هللا اوقت

 3ةالصلا تقو لوخد :مميتلا ضورف نمف ءاهب مارتلالاو اهتفرعم يغبني ضورف
 ةالاوملاو نيديلل ةبرضو هجولل ةبرضو .هلوأ يف ق ةينلا و هلبق املا بلطو

 اكح وُمَمَيَف ٭ ] رهاطلا ديعصلاب كلذ لئفو حسملاب نيفكلاو هجولا مومعو

 هلوق ليلدب ةلا ( ُضرألا يه ةبيطلا ضرألاو إ(٢٤ :ءاسنلا) ه اط اديِمَص

 إ رح ل تح ىز 9 هبر ر نذإب ,هنا جرح يتلا ١ ذلا و ٨ :هناحبس



 ٦١ فثرلاثلا ؛رميأ -بيلطختا داز

 ه ر سح

 يغبني اممو ٥٨(. :فارعالا) 4 ن ةوكَمَت د مّوَعل ت يىيآلآ فَرَصن كلدك ادكت

 ضقتني و ءوضولا هر ضقتني ام 7 ضقتني مميتلا نأ هل هابتنالاو هيلع ةيبنتلا

 ،ةالصلا ق ناك ولو هُمُميت دسف ءام دَجَوف ميت مف املا دوجوب ًاضيأ مميتلا

 ««كًدلج هب رسسمأف ءاملا تدجو اذإف ، نينس ىلإ ولو يفكي بيطلا ديعصلا»

 .هيلع ةداعإ الف كلذ لدعب ءاملا دحج و : ىلصو َممَيَت رمو

 اورمآتو مكيلع اهَبْسأ قلا همعن ىلع هوركشاو هللا دابع اي هللا اوقتاف

 سس ه سس ص س ه س س ے س 1 .
 ىلع اوناع و ومنلاو اونواعتو ٧ ركنملا نع اوهانتو ©فورعملاب

 4 ح مس وو حم ح

 وحص زه( ٢ :ةدئاملا . باَممَلأ ثيد نلآ نإ هملأ اوقتاو نكَدعَلاَو رقلا
 < رم إ ے م ه < ع .مس صس ,م م

 & ١( :لافنألا) 4 َدتينم نينمؤم رمشنك نإ هلوسرو هللأ اوعيطأو مكيب تاذ

 وه 4 ١ دنع هودجت ريح نم كشنأل اوُمَدَعن امو 3 ٢٢ :ةرقبلا) ةبل) ه تب ١ رمو ے مد مس و و ے .م ء : 7 وم

 ر ورم ه ج كرم ۔ ووه ۔ے م ے - ه و ح۔ءث۔ ي صى ,ے م روس
 مود د أوغَتاَو و ز ٢٠( :لمزملا) : حر روفع هللأ نإ هنلا اورفغتساو ارجل ن او اريخ

 3 لع . س م

 . إ هيف روعَجَرت
 « َونلطي ال ز مهو تبسك امت يتن لكؤت مث وللا ل آ .يح ولح <۔و ے م =۔۔ ہ۔

 ,ةنتكل يوثمؤملا همأ اكيمج هلل لإ اوتوف ٢٨١( :ةرقبلا
 . ٢١( :رونلا) ه ےروُخلفت



 ٦٢ فرلالا هرميأ ۔بيفختأ راز

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 دوجسلا

 لَمَعلابو .تاحلاصلا منت ةت هتمعنب يذلا هلل دمحلا نيملاعلا بر هلل هلل ةمحلا
 مر م ےم

 :نونكملا هباتك يق و لوقي هناحبس اك رلا لزنتو ةايحلا يلط هتعاطب

    

 ال مهو او ةباد نم ِضْكل آف امَر توكلآ ىف ام دجت د هللو . ره م ح ہہنآ رس مم

 لكوتنو 4 هب : مونو .هيدهَتسنو هئيتلسنو هدمحن ٤٩(&. :لحنلا) } ه
 تائيس :رمو اًتسُفنأ رورش نم هللاب ذوعنو كهيلإ بوتنو .7 هيلع

 هلإ ال نأ دهشأو ل يداه الف :لض نمو هل لضم الف هللا هدهي نم انلامعا و ٥ م . و ٥ َ. ٨ م 7 1 ع

 ال ح وهو تيميو يمحي ُ لمحلا هلو اللا هل ل كيرش ال هدحو شلا الإ رم و م و

 رم 8 م

 ادمحم انيبنو انديس نأ دهشأو 9ًريدق ءيش ك ىلع وهو ريخلا دير توم
 هلسرأ ،ارينُم اجارس و هنذإ هللا ىلإ ًايعادو اريذنو ريشب هلسرأ كلوسرو هدبع

 ىدأو شةلاسّرلا رلا غلبف ٠ 7 مامإو .نيدتهُملل ًاجارسو ،َنيملاعلل ةمحر
 ©نيقيلا هاتأ ىتح هبر ليبس يق ىف دهاجو َةَمْتلا فشكو همألا م حصنو نامألا

 :لعب امأ ئ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو .



 ٦٣ فمللا ءرميا ۔بيقخا داز

 ` ۔۔ !. ده . . . ٠ ث 7 ١}
 هللا اوقتاف هاضر هيف ام. لمعلاو ،كللا ى ومتب يسفنو مكيصوا هللا دابع ايف

 الو هوركشاو اهوسنت الو هوركذاو ا ةوصعت الو هرما وأ اولثتماو 5ةوبقارو

 ه و _
 هورفكت

 ةهتقتي نأ المع لمع اذإ دبعلا م بحي ىلاعتو ةئاحبس هللا نأ اوملعاو

 اهنتُسو ا هناكرأو اهطورش ةفرعم اهماكحإو ةالصلا ناقتإ نمو ةَمكحيو
 هيت أي ام لك ق ةريصب ىلعو ٥ هرم ا نم ة ةنيب ىلع يلصم ١ نوكي ىح اهضق ١ ونو

 اولا 7 < س ََتا وك 4 ك رلا ص وح ِ 1 ص و ے

 ولؤ ام ةوُمَلَتيال بذلاو َبوساَعَي تنلا ىوتسي للق ج رذني امو
 م٠ 1 -

 .«لهح يف ريثك لمع نم ريخ ع يف ليلق لمع» ٩({ :رمزلا) 4 بتلألآ

 هللا دارأ نم» 3«ةنخلا لإ اقيرط هل هللا لهس املع هيف سمتلي اقيرط كلس نم»

 .«هدشر هَمهلأو ،نيلا يف ههقف اريخ هب
 ءاهدودح نم حو ،ةالصلا ناكرأ نم نكر ةوجسلا نأ ىفخي ال اممو

 ةئالصف يعرش رذع ريغ نم ادمعتم وأ ايسان هكرت نما ءاهضئارف نم ضرفو

 اوعكتت اوئماء يآ اهتيل :لئاق ي رع لوقي ،ةحيحص ريغ
 :جحلا) 1 ےروخلتت مكحَتَحَل رتَحَلآ او{طنأو مكَمَر أ ر أوذنعأو أوذُجَسَأَو

 ةريره يبأ نعو ٦٢(6 :مجنلا) ه اودبعو هي اوُدُجتاَك :هناحبس لوقيو ٢(.
 ةلي ىبنلا ىلإ ءاج مث ،ىلصف لجر لخدف جسملا لخد لي هللا لوسر نأ

 ىلصف لصت مل كنإف لصف عجرا :لاقف {السلا هيلع لي يبلا درف ،هيلع ملسف

 



 1٤. فثملاثلا ءرما ۔بيفخأ راز

 انان «ًلصت كنإف لصنف عجرا» :لاقف هيلع ملسف % يبنلا ىلإ ءاج :

 :الصلا ىلإ تمق اذإ» :لاق .ملعف هَريغ نسحأ ام قحلاب كثعب يذلاو :لاق

 عفرا م ءاعكار ًرئمطت ح خكرا م ©نآرقلا نم كعم رت رسيت ام أرقا مش يكف

 كاسلاج ًءئمطت تح عفرا : ادجاس ًرئمطت قح ذجسا : .امئاق لدتعت ىح

 يبأ نعو ،«اهلك كتالص يف كلذ لعفا مث ادجاس نئمطت يح ذجسا م
 ‘«تجاس وهو هبر رم بعلا نوكي ام ْبرقأ» :لاق لي هللا لوسر نأ ةريره

 هفيتاف ل هللا لوسر عم تيبأ تنك:لاق يملسألا بعك نب ةعيبر نعو
 :لاق ةنحلا ىف كممقفارم كلأسأ :تلقف .«لس» :ىل لاقف .هتجاحو هئوض وب

 .«دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع يتعاف» :لاق كلاذ وه :تلق ،«؟كلذ ريغ وأ»

 يوهي نأ وه :عرشلا يفو ضرألا ىلع ضافخنالا وه :ةغللا يف دوجسلاو
 نيتبكر لاو نيمكلا عم ضرألا ىلع هنأو هتهبج عضيف {ادصاق دوجسلا لإ
 .نافكلاو ةهبجلا :بارآ ةعبس ىلع نوكي يعرشلا ذ وجسلاف .نيمدقلا عباصأو

 :لوقي ع هللا لوسر عمس هنأ بلطملادبع نب سابعلا نع ،نامدقلاو ،ناتبكرلاو

 نعو ،«فةامدقو ةاتبكرو ُهافكو ههجو :بارآ ةعبس هعم ذجس دبعلا دجس اذإ»

 فكي الو ءاضعأ ةعبس ىلع ًدَجسي ز نأ ملي هللا لوسر رمأ :لاق سابع نبا

 .نيلجرلاو نيتبكرلاو نيديلاو ةهبجلا ابوث الو ارعش

 ،ضرألا ىلع ةهبج عضي نأ لبق اهعطقي ةريبكتب يوهي نأ دوجسلا ةفصو

 3هيبكنم وذح هيدي عضيو ،هئهبجو هنأ مث .هيدي هيتبكر هدوجس يق مدقيو
 م



 ٦٥ ثلاثلا هرميأ -بيقخا راز

 ال ةافاحب هيبنجو هيدضع نيب ايفاح ضرألا نع هيعارذ اعفار كامهَعباصأ ًاًماض

 هيمدق بصنيو ،بنخلا نع دضعلا لصفني ام رادقم نوكت لب ،هريغب رضت

 يلعألا ئتر ةاحبم هدوس ف لوقيو .يضرألا ىلع امهمباصأ توب ًاسضاو
 سلجي مث ،ًاسلاج يوتسي نأ لبق اَهُعِطقي ةريبكتب ةسأر عفري مم تارم ثالث
 ةدجسلا يهاضت ةيناث ةدجس دجسي : ،هعضوم يف لصفم ك ةر ام رادقم

 .ةالصلا يف دوجسلا ةفص يه هذه ،ىلوألا يت لعف امك اهيف لعفيو ،ىلوألا

 :لاق رجح نب لئاو نعف لي هللا لوسر نَع كلذ يف ةرو ام ضعب مكيلإو

 لبق هيدي عفر ضف اذإو {هيدي لبق هيتبكر عضو دجس اذإ لي هللا لوسر تيأر
 يف عي ةحس اذإ ل لل لوسر ناك :لاق نيح نمب للاّمع نعو ؛هينبكر
 يف اولدتعا» :لاق لي ىبلا نع سنأ نعو ،هيطبإ حَضَو ىري قح هدوجس
 ةفص يف ديمح يبأ نعو ،«بلكلا طاسبنا هيعارذ مكدحأ طسبي الو دوجسلا

 عيش ىلع هطب لماح ريغ هيذخف َنيب جرف دجس اذإ :لاق هللا لوسر ةالص

 نم هتهبجو ةَقنأ نكمأ دجس اذإ ناك ةي يبلا نأ ديمح يبأ نعو هيذخف نم

 نع سابع نبا نعو ،هيبكنم وذح هيفك عضوو هيبنج نع هيدي ىحنو ضرألا

 :لاق ٧٤( :ةعقاولا) 4 ميظعلا كير مساي ح م ٭ لزن ال :لاق لي يبلا

 :لاق ١( :ىلعألا) 4 لخلا ًكيَرََسآ حيس ٨ لزن املف ،«مكعوكر يق اًهولعجا»

 ناكف ! هللا لوسر عم تيلص :لاق ةفيذح نعو 3«مك دوجس يق اهولعجا»

 نعو ] ىلعألا يبر ناحبس هدوجس يفو ،ميظعل دعلا يبر ن احبس هعوك ر ي لوقي



 ٦٦ ثلاثلا هرمأ ۔-بيفتا راز

 مكدحأ عكر اذإ» :لاق لي ىبلا نأ دوعسم نبا رع ةبتع نب هللادبع نب نوع

 ةاندأ كلذو هغوكر مت دقف تارم ثالث ميظعلا يبر ناحبس عوكر ىف لاقف

 هذ وجس ت دقف تارم ثالث ولعألا [ يبر ناحبس هدوحس يق لاقف دجس اذإ و

 عفر لك ة دنع كي و هللا لوسر تيأر :لاق دوعسم نبا نعو .«هاندأ كلذو

 .دوعقو مايقو ضفخو

 يف ةبلص ميقي نأ يلصملا ىلعف ،دوجسلاو عوكرلا يف لادتعالا نم ةب الو
 ريغ ةئالصف هدوجسو هعوكر ي هبلص مقي ل نمو ،هدوجسو هعوكر

 ال ةالص ئزجت ال» :ةلو هللا لوسر َلاق :لاق يردبلا دوعسم يبأ نعف ةحيحص
 ال الجر ىأر هنأ ةفيذح نعو .«دوجسلاو عوكرلا يف ةبلص اهيف لجرلا ميقي

 يلا ةرطفلا ريغ ىلع تم تم ولو {تيلص ام :هل لاقف ًةوجسلاو عوكرلا من م
 لجرلا نأ ىح تبراقتو فوفصلا تمحدزا اذإو .لي ادمحم هين اهيلع هلل رطف

 مهدعب دجسي مث ،سانلا موقي نح رظتني هنإف هيلع دجسي اناكم ي
 رذصل ةوجسلا غطتسي مل نمو ،يلجر رهظ ىلع ولو دجسي :ليقو ؛مهقحلير
 ال اسَتَت هنا شيك ال ج كلذ نم رنكأ هيلع سيلو ،ئموي هنإف راذعألا نم
 ٧٨( :جحلا) ( جرح رح نم نزل دلا ىق كلع َلَحَجاَمو ل ٢٨٦( :ةرقبلا) 1 اهيو

 نع ١٨٥(« :ةرقبلا) ه رتملا هكي ديري الك رشلا مصي ُهَلأ ديرت ل

 .ةداسو ىلع يلصي هآرف ،اضيرم داع ي هللا لوسر نأ هللادبع نب رباج



 ٦٧ فرلاثلا 1 - بيخت و از

 ىلع لص» :لاقو هب ىمرف هذخأف يلع يلصيل ادوع ذخأف امب ىمرف اهذخأف

 .«كعوكر نم ضفخأ كَدوجس لعجاو ،ءاميإ موأف الإو تعطتسا نإ ضرألا

 اهيلع اوضع فينحلا مكنيد ميلاعتب اوكسمتو ،هللا دابع اي هللا اوقتاف

 ركنملا نع اومهانتو ‘فورعملاب اورمآتو ،رومألا تاثدحمو مكايإو ،ذجاونلاب
 2 طم ٣ ه ي مر ح ر ووو حمر < وم ےير ه م + ےص ےص 7 مر . 72 ممم ه & صس ص

 نإ هنلا اوقتاو ناودعلاو رثالا لع اونواعن الو ئوقنلاو ربل اونواعتو

 س هدع

 كلمع ةك كسم اولمع لمو ز ١( :لفنالا) ه ينموم رثكن شلوو
 ُةكامي ركف ةدملو ييتلارلع كي ورتمو ةوثمؤملاو ةلوشو ,ث ح ۔ غ يب ۔۔۔<, ح ء۔ [ ,سح 4 شهر ح ر ح 1 ح و ه ۔۔
 مص 4 صس <

 ١٠٥(. :ةبوتلا) هك نولمعت

 .هباتك يدمب مكايإو للا عفن

 ٭ ٧ %

 نأ دهشأو نيحلاصلا لو هللا الإ ةلإ ال نأ دهشأو 3َنيمَلاَعلا بر هلل ذمحلا
 نيلوألا ديسو نيلسرملاو نييبنلا متاح كلوسرو ةدبع ادمحم انّينو انديس
 :ذعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ةلي ءَنيلَجحملا علا دئاقو ،َنيرخآلاو

 ئه ياهلا ًرْيخو ،لَجو ًرَع هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع اَيف
 .ةلالض ةعدب كو | ةعدب ةئدحُم 7 .اهئادحُم رومألا و 3 دّمحُم

 : نوُملسملا اهيآ



 ١٨ ثلاثلا هرميا - بيلخأ راز

 . ً .م ع . ذل  “١!.۔ ] ١..۔ ء 2 , ع

 يذلا ةقرس سانلا أوسا» :ةي هلا لوسر لاق :لاق هيبا نع ةداتق يبأ نع

 متي ال» :لاق؟هتالص رم قرسي فيك هللا لوسر اي :اولاق هتالص نزم قرسي

 نعو ،&«دوجسلاو عوكرلا يق هبلص ميقي ال» :لاق وأ۔«اهدوجس الو اهعوكر

 نأو ك بلكل ا ءاعقإ هتالص يق ئعقي نأ يلصملا ىمن هنأ لل ينلا نع سابع نبا

 &درقلا دوعق اهيف دعقي وأ ،©بلعنثلا تافتلا اهيف تفتلي وأ ،كيدلا رقن اهيف َرقني

 لع هلا لوسر ينام :لاق بلاط يبأ .نب يلع نع غلب :لاق ديز نب رباج ؤعو

 يف نآرقلا ةءارق نعو ،بهذلا متاخ نعو رفصعملا سبل نعو ،يسقلا سبل نع

 .دوجسلاو ع وك رلا

 هناحبس هللاف .مكنيد يف اوهقفت مكنيد رمأ اوملعتو .هللا دابع اي هللا اوقتاف

 ال رشنكنيإ رححّزلا لأ اولعف ٧ ملعلاب دبعي امئإ و لهجلاب دبعي ال ىلاعتو

 .«لاؤسلا يعلا ءافش نإف ؛اوملعي ملاذإ اولأس الأ» ٧(، :ءايبنألا) )ه. ر

 ةقدص هملعي ال نمل هميلعتو الجو ء هللا ىلإ ةب رق هَملعت ناف ؛َملعلا اوملعت»

 ايندلا يف هلهأل نيز ملعلاو {ةعفرلاو فرشلا عضوم يف هبحاصب لزتيل َملعلا نإو
 َ : ِ 7 ه ك .7 َ 4 َ ۔ ح

 ةمايقلا موي هللا هرشح ؛هب لمعو لجو زع هلل ملعلا ملعت نم» 6«ةرخالاو

 272 و و 2 & ء ٤ ٨ 17 و . و
 هللا دنع دنع هودحج ريح ني 5 فنالا اومدقت ام و «ضوحلا ىلع دورولا قزريو انمآ

 س
 م
 1 2 و كوه ]م ه. ح۔۔ 2 7 ه م

 اوقتاو 7 لمزملا) ه كحَرّروْفَع هلل نيهأ اورهَعَسأو ارج :ماقا
 م ےم
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 همح 2

 اوبوتو ) ٢٨١ :ةرقبلا)

 ( رونلا : ٢١(.

٦٩ 



 ٧ ه ثسلاثلا ؛رميأ -بيفخأ راز

 ميجلا نمحرلا هللا ملسب
 فاكتعالا

 لمعلابو ،تاحلاصلا منت هتمعنب يذلا هلل دمحلا ،نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هب نمؤنو .هيدهتسنو هنيعتسنو هدَمحن تاكربلا لرتتو ةايحلا بيطت هتعاطب

 نمو اتسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هيلإ بوو ةرفغتتسنو هيلع لكوتنو
 دهشأو 5هل يداه الف للضي نمو 5ل لضُم.الف ةللا هدهي نم انلامعأ تاتّيس

 وهو تيميو ييحي دمحلا ةلو لما هل ل كيرش ال دخو كلا الإ ةلإ ال نأ

 انو انديس نأ هتنأو يدق ءيش َلُك ىلع َوُهَو زيحلا هديب شتومي ال يح
 .ًرينُم ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو اريذنو اريشب هلسرأ {ةلوسرو ةدبع ادمحم
 ىةأو {ةلاسرلا َعّنبف نيقتملل ًامامإو {َنيدتهُملل اجارسو {َنيملاعلل ةمحر هلسرأ
 قيلا هاتأ تح هبر ليبس يف ةهاجو ةمعلا فشكو هَةَمألا حصنو 8ةنامألا

 : دعب امأ نيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو .لي

 هللا اوقتاف هاضر هيف امب لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف

 الو ةوُرُكشاو ،هوسنت الو ُهوُركذاو 3هوصعت الو هرماوأ 77 ةوبقارو

 . هوُرفكت
 ننسلا نمو ،ًلجو رع هللا ىلإ امب برقتي يلا تادابعلا نم نأ اوملعاو

 مايألا هذه يتو ،كرابملا رهشلا اذه يف ةلي هللا لوسر اهيلع بظاو لا ةتباثلا



 ٧١ فثسصلاثلا ؛رميأ -بيقختا راز

 زرك يف فكتعي ي منلا ناك :لاق ةريره يبأ نع فاكتعالا وه رشعلا

 نعو ،اموي نيرشع فكتعا هيف ضبق يذلا ماعلا ناك املف ،مايأ ةرشع ناضمر

 نم رخاوألا رشعلا فكتعي ناك لي يبلا نأ _ اهنع هللا َئضر _ ةشئاع

 يردخلا ديعس يبأ نعو ،هدعب نم هُجاوزأ فكتعا م غ هللا هافوت ىح ناضمر

 فكتعاق ناضمر نم طسوألا رشعلا يف فكتعي ةل هللا لوسر ناك :لاق

 هنفاكتعا نم اهيف جرخي لا ةليللا يهو ©نيرشعو ىدحإ ناك اذإ قح اماع

 هذه تيأر دقو ،َرخاوألا رشعلا فكتعيلف يعم فكتعا نَم» :لاق ؛اهئودغ

 اهوسمتلاف ،نيطو ءام يف اهتودغ يف دجسأ ينأ تيأر دقلو ءاهتيسنأ مث ،ةليللا

 .«رتو لك يف اهوسمتلاو رخاوألا رشعلا يق

 طورشب لجو ع هللا ىلإ ًابّرقت ت دجسملا يف سابتحالا وه فاكتعالاو

 يذلا وه بودنملاف ،ًابجاو نوكي دقو هيلإ بودنم وهف همكح امأو ةصوصخم

 يف هيلإ بودنم وهو ،َلجو ًؤع هللا باوث يف ةبغر هرايتخا نع ناسنإلا هلعفي

 ةنس هنإف ،اضمر نم رخاوألا رشعلا يف اميس الو موصلا هيف زوجي نمز لك
 هبجوأ اذإ ابجاو نوكيو ردقلا ةليلل ابلطو ةلي هللا لوسرب ءادتقا ةدكؤم
 : يلاق نم ع وقي ياو لب ةافولا نإف دنم هيض ىلع ناسنال

 7 و > 1 ص , ص .<۔ | < ك

 نإ ٭ :هناحبس لوقيو ) ١ :ةدئاملا) 4 دوقُحَلاي اورا 77 تكرنذلا اَهَيأَي ل

 دابع اهب رشاع اام 2 ] اً اَهُجاَرم راك س نم ورت راركالا

 م مص , س م ۔ ۔ح ح م ج م .2

 ٥ :ناسنإلا) ه اريِطَتسم امِطَعسُم هرك َناكاموَي نوفا رذَنلاي دو :) ابن امسن اهوري هللا



 ٧٢ فرلالا 1 ۔بيفختأ راز

 عيطي نأ َرذن نَم» :لاق لي ينلا نع اهنع هللا يضر _ ةشئاع نعو - ٧١(
 نعو «هللا ةيصعم يف ًرذن ال هنإف هصعي الف هّيصعي نأ رذن نمو ،غطيلف ةلل
 يف ترذن تنك :ةلي هللا لوسر لأس رمع نأ _ امهنع ةللا يضر _ رمع نبا
 ةمكحلاو .«كرذني ف وأف» :لاق 3مارحلا دجسملا ي ةليل فكتعأ نأ ةيلهاجلا

 ةدابعلا يف تاقوألا قارغتسا يق ماركلا ةكئالللب هبشتلا فاكتعالا ةيعورشم نم

 لقأو .يغبني ال اميف ضوخلا نع اهقكو ءاهتاوهش نع سفنلا سبحو
 هيف ماقت يذلا دجسملا ؟ الإ فاكتعالا نوكي الو كتحاو موي فاكتعالا

 ماقت يذلا عماجلا ي يف نوكي نأ ناكمإلا عم يغبنيو ةعامج سمخلا تاولصلا

 سمشلا بورغ لبق دجسملا لخديلف فاكتعالا دارأ نمو ،ةعمجلا ةالص هيف

 لبق لخد ادحاو اموي فكتعي نأ ةارأ نمو .اهبورغ دعب هفاكتعا نم جرخيلو

 .سمشلا بورغ ذعب جرخو ،رجفلا عولط
 موصلاو .ةينلا :هطورش نمف ،امب الإ حصي ال طورش هل فاكتعالاو

 ةشئاع نع ،هنم ب ال امل الإ دجسملا موزلو ،ليللاب ولو عامجلا رتو {عباتتلاو

 الو اضيرم ةوعي الأ فكتملل ىلع ةتسلا نم :تلاق _ اهنع للا ىضر
 .هنم دب ال امل الإ ةجاحل جرخي الو ،اهّرشابي الو ة أرملا رسي الو ،ةزانج دهشي
 :لوألا طرشلاف .عماج _ دجسم يق الإ فاكتعا الو موصب الإ فاكتعا الو

 يه ييلا لامعألا ةحصل طرش ةينلاو .لامعألا نم لمع فاكتعالا نأل ؛ةينلا

 يفو ٥( :ةنيبلا) ه يلال سلح هلآ اودنع الام آمو اج ىنعملا ةلوقعم ريغ

 



 ٧٢٣ فعرلاثلا هرمأ ۔بسيختا داز

 فاكتعالا ةينو ‘«ىون ام ئرما لكل امتإو تاينلاب لامعألا امنإ» :ثيدحلا

 رجألل ابلطو ع دمحمم ءادتقاو لجو ء هلل ةب رق هلعف لإ هبلقب دصقي نأ

 .رذنلا نم هيلع بحو ام ءادأ هب ىون هب اروذنم فاكتعالا ناك اذإو ،باوثلاو

 موصلا طارتشا ىلع لدي امبو موصب الإ َفاكتعا ال ذإ ،ُموصلا :ناثلا طرشلا

 هل كت أ :لئاق نم ء هلوق ق ةدحاو ةيآ ق و امهنارتقا فاكتعالل

 رشنأ كشي الو لتلا َلي م ايأ مرجملا يم روتكلا لا
 .هيماع هت ثب قيتكاوتت الت هلل دوذ تلو ديصلا ةوك
 موصلا طارتشا ىلع لدي اممو ١٨١٧(،& :ةرقبلا) « قتي مهلعل س الل

 مل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاف مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف فكتعا

 ةرشع فكتعي نأ رذن نمف شُمباتتلا :ثلاثلا طرشلا .مئاص وهو الإ فكتعي

 .ئعوش رذعل الإ اهلصف هل زوجي الو {ةيلاوتم امب نأي نأ هيلع بحو مايأ
 .هئاكتعا دسف فكتعم وهو عماج نمف ؛ليللاب ولو عامجلا كرت :عبارلا طرشلا
 طورش نمو .ةظلغملا ةرافكلاو ةبوتلا نم ناضمر رامن يف عماجلا مزل ام همزلو
 ءاضقك ؛اهنم ًدب ال ةجاحل الإ هفكتعم نم جرخي الف دجسملا موزل :فاكتعالا

 م



 ٧٤ ثلاثلا :رمي ۔بيفخأ راز

 ةثاغإو {ةعمحلا ةالصو ٬ةبانحجلا نم لسغلاو ،وضولاو ،ناسنإلا ةجاح

 جورخلا حيبت يلا راذعألا نم كلذ ريغ ىلإ ،مولظملا رصنو ،فوهلملا

 .هقيفوت ىلع هللا ركشيلف فاكتعالاب هيلع ىلاعتو هناحبس هللا ًمرَم نمو

 ةءارقو ،ةالصلا نم لجو ًع هللا ىلإ هبرقت يلا ةحلاصلا لامعألاب هتاقوأ رمعيلؤ
 .ءاعدلاو {ةلَي لوسرلا ىلع ةالصلاو ،رافغتسالاو {هناحبس هللا ركذو ،نآرقلا

 دجمم هليلو .امايصو ةعاط هراف نوكيف كهيلإ لاهتبالاو ،ىل ئ اعت لل ىلإ عرضتلاو

 ٤( :ةعمجلا) 4 ويظَعْلا ) 1 وذ هلأو اك نم هتول ةد هللا لصف ف كل د { امايقو

 0 ح 2 .2 . ٥ 7 ٨ 1٨ و س 1 ۔۔ 2
 أرطنآو ٤ رر أوذيعأو اودجس أ ارغحكزا ا ا اونما ء موزل ١ اهنأ +

 ٧٧(. :جحل) ه وخيت مكنم يحلا
 .هباتك يدمب مكايإو هلل ينعفن

 ٭ ٭ "٧

 نأ دهتنأو ،َنيحلاصلا لو هللا الإ ةلإ ال نأ دهشأو ،َنيملاعلا بر هلل دمحلا
 نيلوألا يسو ،َنيلسرملاو نييبنلا متاخ كلوسرو ةدبع ادمحم انيبنو انديس

 :دعب امأ .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو . .َنيلَعحُل هلا ئاقو نيرخآلاو

 ُيدَه يذلا رخو .لَجو ًرَع هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع :
 .ةلالض ةعدب كو ةعدب ةئدحُم 7 .اهئاٹدحُم روُمألا ر شو ي دّمحُم

 : ن وُملسملا اه

 



 ٧٥ فثسرلاثلا ءرميا بيخ داز

 كرابملا رهشلا اذه امي متخ ييلا لامعألا نم نأ اوملعاو ،ىلاعت ةللا اوقتا

 ،ثفرلاو وغللا نم مئاصلل ةرهط ىلاعتو هناحبس هللا اهعرش يتلا رطفلا ةاكز

 ةرهط رطفلا ةاكز ي هلل لوسر َضرف :لاق سابع نبا نع ،نيكاسملل ةمعطو

 هلل يضر رمع نبا نعو ©نيكاسملل ةمعطو ،ثفرلاو وغللا نم مئاصلل

 نم عاص وأ ماعط نم عاص رطفلا ةاكز هل هللا لوسر ضرف :لاق امهنع

 ركذلا ىلع طقأ نم ًاعاص وأ ؤبيبز نم ًاعاص وأ ريعش نم ًاعاص وأ رت

 بحتو ديعلا ةالص ينعي ؛ةالصلا لبق ىدؤت نأ رمأو .ريبكلاو ريغصلاو ©ىننألاو

 نم لك نعو هسفن نع اهجرخي ،نيدب اهفلكتي مل ملسم لك ىلع رطفلا ةاكز
 م و و م م ر ى و , م

 هب تاتقي ام بلاغ نم اعاص دحاو لك نع جرخي ايعرش اموزل هلوع همزلي

 هر رس ركو ن ص حلأ كنيكاسملاو ءارقفلل عفدتو 3هدلب لهأ

 , ةت ةن ل
 ١٤ -١٩١(. :ىعال) ه( ىتوثو متر غ( قوذلا يحشلا س < + مم

 ناضمر رهش مايصل مكايإ هقيفوت ىلع هوركشاو هللا دابعاي هللا اوقتاف

 تاحلاصلاب متخي نأو مكمايقو مكمايص مكنم لبقتي نأ هيلإ اوعّرضتو 3همايقو

 اع ونو 7 مك ر امعأ ة ةيقب يف هركشو هركذ ىلع مكتيعي نأو .مكلامعأ

 ملعم ى ٤ ے' مو حم حم رر ه ۔ عس ر ۔ے مر

 ديدس هنآ ن هنلا اومتأو ِنودُعْلاو رقا َلَع اونراَعَت الَو وع او ربلا

 اوُحلَصآَو ٧ ركنملا نع اومهانتو ©فورعملاب اورمآتو ٢({ :ةدئاملا) 44 ب باَمِلا

6 
:

 



 ٧٦ فلالا ؛رميأ ۔بيفتأ راز

 ١( :لفنال) ه ينموم رشنكنإ هللوشتو ةللا اوغيطآت مكيب تات

 ع ي كوثرتسو ةونمؤملاو هلوشو كلمع ةت كمي اولمع لو )ل
 اًمََي اومتأو ج ١٠٥( :ةبوتلا) ه( َدولَمَمَت ه مكاي ركت ةدلاو يلأ

 7 مدي ال ممم تبسك امم ينت لكوو مث هلا قي ويفكومَجرت
 ٢٨١(. :ةرقبلا)

 



 ٧٧ فعفرلاثلا 1 - بيغعخا راز

 ميحرلا نمحرلا هللا ملسب
 ناضمر رهش دتب ام

 م م ََ ر ص ِّ . 7 ص , ۔ ١

 لّمعلابو تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ٌدْبَعَأَو ج :نيبملا هباتك يف لوقي ةناحبس ث اكبلا لزنتو ةايحلا بيطت هتعاطب حو ء7مص

 هي دهَسن و هنيعتسن و هدمحن ئ ) ٩٩ :رجحلا ( 4 ثمقيلآ كنأب يح كَنَر

 ۔ .ع هه ه ال, : . وم و مه ..ه . . 7
 انسفنا رورش نم هللاب دوعبو هيلإ بوتيو هرمعتسو هيلع لكوتنو هب نمؤنو

 و م . ٥ ٥ ٠ ىم و ه . ٥ ٥ ٨ م ِ ء س ٥

 كل يداه الف للضي نمو هل لضُم الف هللا هدهي نم انلامعا تائيس نمو
 م م ےم ٨ 4 م م

 يمحي دمحلا ةلو كا هل ،ل كيرش ال دخو كلا الإ ةلإ ال نأ هنأو
 2 ع .و ه & ه . " هوم م . م ِ 3 .و إ م و
 نا دهشاو ريدق يش لك ىلع وهو ريخلا هديب \تومي ال يح وهو تيميو

 هنذإب هللا ىلإ ايعادو ،اريذنو اريشب هلسرأ كلوسرو ةدبع ادمحم انّبنو انديس

 غلبف ،َنيقتُملل امامإو ،َنيدتهُملل اجارسو ،َنيمڵاعلل ةمحر هلسرأ ،ارينُم اجارسو

 ىح هبر ليبس ق دهاجو .ةَكغلا فشكو ةمألا 7 ةنامألا ىتأو ةلاسرلا

 :لعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ع نيقيلا هاتأ

 ٠ . و . { ٠ ٤ 3 م . , ١
 هللا اوقتاف هاضر هيف امب لمعلاو ،هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع اف

 و ٣ : . , ء و ِ

 الو هوركشاو اوسنت الو هوركذاو 5هوُصعت الو هرما وأ اولئتماو ،ُهوبقارو

 ء وم4
 و ٥.



 ٧٨ فثفرلالا 1 ۔بيفخأ راز

 ناضمر رهش نم جرخ نم نأ هل هابتنالاو هيلع ةيبنتلا يغبني امث هنأ اوملعاو

 هيف برقتو ،هَماقأو رهشلا اذه ماصو .لئاضفلا عبنمو قالخألا ةسردم كرابملا

 هللا ركشي نأ هب يدحل ؛تابرقلا عاونأو تاعاطلا فونص نم هل رسيت امم

 ؟ماعلا رئاس يف لجو ًرع هللا ىوقت بحصتسي نأو ،كلذ ىلع ىلاعتو هناحبس

 ناضمر رهش ي يق دجاسملا لا ددرتلا لجو ء هللا ةدابع نم هظح نوكي ال نأو

 ةايغم نكت مل و .ةنيعم ةرتف يف ةروصحم نكت لاعت هللا ةدابع نأل ؛بسحف

 يح كير دُبَعأو و ز لجألا ماودب ةمئاد يه امنإو ،هئاضقناب يضقنت دمأل ے ےص حو «

 هللا قتا» .«لق نإو هُمودأ لمعلا خ» ٩٩(3 :رجحلا) 1 تميقا ك

 . «نسح قل سانلا قلاخو كاهُحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأو .تنك ام ثيح

 تاعاطلا فونص ىلع صرحلا لك صرحي نأ سكلا لقاعلا ملسملا ىلعف

 لك يف ىلاعت هللا ىلإ اهجتم نوكي نأو تاقوألا عيمج يف تابرقلا عاونأو

 انعذم 3همكحل ًاداقنم ،هئاضقل ًاملستسم ؛هيهنل ًابنتجم ،هرمأل لتم ةظحل
 ريغ «هباقع ميلأ نم ًافئاخ هباوث ايجار 'هركشب ًامايقو كهاضرل ًاسامتلا ءهتعاطل
 نم نمز يأ يفو رمعلا تارتف نم ةرتف يأ يف ملاص , لمع نم همدق امب فتكم
 ،نامز ك ىق هاقتاو هعاطأ نمع ىضري ىلاعتو هناحبس هللاف ةلضافلا ةنمزألا



 < مص
 هللا اوتا اونماء ينلا اهيب ال ٢٠٨( :ةرقبلا) 4٩ يم ذع مكت ه

٨١ تيذزتآ اهيأي ل ١٠١( :نارمع ل) ( وشيم مشن ثرإ ومع الو ولاعت
 

 كم هليبس يف أادذهنجَو ةليسولا هتا أَوُعَتِباو هنأ اوقتا اوتمماَ

 اوكرت اوئماء ييأ اهت ي ٢٥( :ةدئاملا) ه روحت

 :جحلا) هإ ےيوُخيتت مكتمعل ريكلا رصقأو مُكَمَر اودعأو اوذُجَسَاو

 اليو هركب هُحَبَسَو ك يكاك ةل ا !وركدآ اوثماء بزلا اًهنأَي ل ٧(
 ح م رسح ج س 4 صس ى .رحل .دنك تام 1 وص هم ى < م و

 وتلآ لإ تسلَصلا َنِت هتكمتكمو مكنع ىنصي ىزلاَوُه

 4 دعأو 1 ,هنوقلي موب مهتت : : ( اًميحَت :ونمل َراَكو

 سنت رظنتو هلل اومتأ اوئماء كيزا ن :بازخالا) ه اميرك
 اجل

 < و ر ص ره "ب مص 7ِ ح 7 ه ه ه هر لع . ۔۔ے۔ے 2

 ب ذلاك اونوكت الو )ك َنولَمَحَت ام ا نإ للا اوقتاو دحل تمذق ات

 رس ه ج

 فصآ ئوَتَس ال © ے ةركلا 2 تكيتؤآ ممحَفن :رآ ةنأ مهلتاق ه نأك ه

 ١٨ - ٢٠( :رشحلا) ه وزبآَملا مه ة ةجبلا ثحت ةَتكَلا حصأو ر

 يم س هرك سر۔ سم ۔ صس حس ث ر ۔ <م ہو<
 هلل ركز نع :كذنلؤآ الو كلمأ زكهلث ال 7 اع ذلا 2 1 "

 ۔ے ى ص _ < .7 < هس و ہ <۔ ؟. وح ح 7 7 ٤ ؟ ے حم
 لبف سم مكتضَرَر ام نم اومن او نوريخل ١ مه كيتلؤ اف كلاذ لعفي نم

 < ۔24۔ ے۔ .۔< { ؟ > 76 .۔ ۔ 2 وي ٨8 رس ر ۔ ؟. 4

 دص بيرف ل أ ةلإ ح ترح ر لوقيف تَوَملا مكحل كةأي ن



 ٨٠ فسلثلا هرمبيا -بيفتا راز

 4 ي ايت هنأو اهبأ هلع ادإ كنت ةق رمو نك( بجلصلا ني نكأو -

 , تآي اونوكت ام َنبأ ربحلا اوغب 3 ٩ - ١١( :نوقفانملا) ه نولم
 مع ےم ِح و ع

 وقيَتساَف ٤٨ ١) , 7 ىش ك لك ن هللا َنإ اكيمَج هت هذل

:89 
 ح ر' .س ء آ 1 ره ص ى

 ِتّريَحلآ اوس
_
-
 

١
 

 ٤٨( :ةدئاملا ه( َكوْيتنَت هيف زممكامي مُكتتنَت اكيمم مكشجتم هق
 :توبكنعلا) ه( نينحلا عمل هلأ و انلش مهَتَبيهتل انف اوثهَج ةي {

 هسفن عبتأ نم زجاعلاو ،توملا دعب امل معو .هسفن ناد نم رستكلا» ٩(

 نإ الأ لزنملا غلب جلدأ نمو جلدأ فاخ نُم» .«نامألا هللا ىلع ىتمتو ،اهاوه

 نورظتنت له اعبس لامعألاب اورداب» 8«ةنجلا هللا ةعلس نإ الأ ةيلاغ هللا ةعلس

 ءازهجب اتوم وأ ،ادنفم ًامره وأ شادسفم اضرم وأ «ايغطُم ميغ وأ ،ايسنُم ارقف الإ

 ©«رمأو ىهدأ ةعاسلاف ةعاسلا وأ كرظتني بئاغ ش لاَجدلاف "لاجدلا وأ

 دبع امدق لوزت ال» 6«غارفلاو ةحصلا :سانلا نم ريثك امهيف نوبغم ناتلصخ»

 ؟هالبأ ميف هبابش نعو ؟هانفأ ميف هرمع نع :عبرأ نع لأسي قح ةمايقلا موي

 منتغا» ك«هب لمع اذام هملع نعو ؟هقفنأ ميفو ؟هَبستكا نيأ نم هلام نعو

 لبق كَمعارفو ،كمقس لبق كتحصو ،كتوم لبق كئايح :سمح لبق ًاسمح
 . «كرقف لبق كانغو ،كمره لبق كبابش و ،كلغش

 ناضمر رهش مايصل مكايإ هقيفوت ىلع هوركشاو للا ةابع اي هللا اوقتاف
 تاحلاصلاب متخي نأو ،مكَمايقو مكمايص لبقتي نأ هيلإ اوعرضتو .همايقو

 



 ٨١ فعرلاثلا هري -۔بيلقخا راز

 ر ه ۔۔۔ے م س 7 مر . ؟ صم م 8 س صس ۔ے م
 لع اونواعت الو نئوقنلاو ربل ا ىلع اون { ركنملا نع اوهانتو ،©فورعملاب

 ٥ . 9 م 2 ٥ ے مر ح 9 رص و 4 < م س م ر وو حمر م

 وُحلَصأَو ج (" :ةدناملا) ه باتلا ديدع همآ دهنلا اوقتاو ندملاو رقإلا
 ح س حرم م ر < همس 4٠٤ . < ء۔ صع ,<

 لقو + ١( :لافنألا) » نينمؤم متنكنإ ر هلوسرو 1 اوعيطأو كنت تاذ

 5 ور . ےس 2 م ۔ ط « س ص ے ےےم ؟ ىرس ر و

 او ملا ١ ولع لإ ١١تثرودرَتَسَو نو نمؤملاو هلوسرو لمع د ركس اولمع

 .هباتك يدمب مكايإو هللا ييعفن ) ٥ . ١ :ةبوتلا) 4 َتولَمعت نولمحت م ۔ >ے .. كفت و

« « « 

 نأ دهشأو نيحلاصلا لو ةلا الإ ةلإ ال نأ دهشأو َنيملاَعلا بر هلل ثمحلا

 نيلوألا يسو .نيلسرملاو َنيِتبنلا ُمتاخ .هلوسرو هدبع اًدَمحم انيبنو انديس

 :عب امأ ؛َنيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو {لي .َنيلَمحملا رعلا دئاقو ،َنيرخآلاو

 :هللا دابع اف

 :خ و ،لَحو ًرَع هللا اباتك ثيدحلا قدصأ نأ اوملعاو ،ىلاعت هللا اوقتا

 لكو ،ةعدي ةثدحم لكو ءاهناثدحمم روُمألا ًرَشو 3لَي دَّمحُم يذَه يذهل
 .ةلالض ةعدب

 : نوُملسملا اهيآ

 ديربلا ضكارت ناضكارتي راهنلاو ليللا نأ اوملعاو ،ىلاعت هللا اوقتا

 نع ىهلا ام هللا ةابع مكلذ يفو كديدج لك ناقلخييو ديعب لك نابّرقيو



 ٨٢ ثلاثلا هرما ۔-بيقخأ راز

 نيب :نيتفاخم نيب َنمؤملا دبعلا نإو ،تاحلاصلا تايقابلا ف بغرو ،تاوهشلا
 - - ع 1 م 1 1 .
 هللا ام يردي ال يقب دق لجا نيبو ،هب عناص هللا ام يردي ال ىضم دق لجا

 هربكل هبابش نمو 3هتومل هتايح نمو هسفنل هسفن نم دبعلا ذحخأيلف هيف ضاق
 م

 لعب امف ةرخآلل متقلخ متن أو مكل تقلخ ايندلا نإف ؛هترخال هايند نمو

 اوقتا ماتلا يتأي { ©َرانلا وأ ةنحلا الإ اد ايندلا لعب الو ث ©{&بتعتسم نم توملا

 دلاو ن
 77 6 حم ر وحص أ < . 7 5 م

 ابش هر ا نَع زاج وه دولوم لو ع٥ هدلو نع ء ل لاو ىزجم ر اموي ا اوشخاو

 و ۔ حم و ے۔و۔ ۔۔ ے .ح 2 4 % ] م ء م

 د ردورفلا ا مكززغي الواين دلا ا دوحل ١ ا ُمُكَتَرْشَت الف ت ح هلل و إ
_- 

 امو ماَحَرَأل آ ىق 7 َتَنَمْلآ رتبو ة ر ةَعاَسلأ م ملِع ,هدنع هلا نا )
 م

 م

 2 ,۔ ۔۔2 <, ٤ وح ..

 ةريحلا مكترخت الف قح هللا دمو نإ سانلا اها « ٢٣٢ - ٢٤( :نامقل) ه ريح 2 ,ے۔[ [ ٨2 ل 7 2 ع ل و ,۔ ,7 ش < م
 ۔ و ۔ و 2 وهو » م ے :9 و ه 22و۔ مر طع , ل م
 َمَمِإ ًامُدَع هوذنحتاف ودع د ل مملا نإ (هزل ذو هلا هللاب م الو 7

 . 1 مص 4۔<م ح م - . س وم ء ا رو ءص

 1 دد ُثاَذَع مل ورك نزذلا 9 ريعسلا يلعا نم اونوكمل ,هيرح اوعدي

 . م ج۔ے 1 ےر .4 < 2 2ر وه =ے . {

 ىاب سفن أي سن ىردت اممو ادغ ثمكت اذام سفن ىردت

 1 وو م .< م ه و مم ه و م م

 َمَو ٥ ٧( ٢ :رطاف) ه ريك ةرفغم ةرعم م تلصلا اولمعو اونماء َنذلَأو

 ر ه % ٥ ھ ىم ح



 ٨٢ فثفرلاثلا 1 ۔بيعخا راز

 اكح هل ١ لإ 7 + ٢٨١( :ةرقبلا) ه 5 آ و ز مهو .4 ے}ہ اي سيت م

 . ٢١( :رونلا) ه يوخا كلل ےيوثموُملا همأ



 ٨٤ فرلاثلا 1 ۔بيغختأ راز

 محرلا نمحرلا هللا مئس

 رامثلا ةاكز

 يذ ،ميحرلا فوؤرلا .ميركلا : هلل دمحلا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ىصحت الو هماود في ال هناحبس .ميمعلا ناسحإلاو .ميركتلاو لضفلا

 لكل ربدملا ©بويغلا ُاَلع وهو .وه الإ اهملعي ال بيغلا ختافم هدنع ،هماعنأ

 تقوو ،عوسقملا قزرلا َرَدق كيح لكل فقزارلاو يش لكل عماجلاو يش

 هدمحن ٢٥٥(6 :ةرقبلا) ه( موقلا يحلا وه الإ هلإ ل هن إ مولعملا لجألا

 ذوعن و هيلإ بوتنو هرفغتسنو .هيلع لكوتنو ه هب ؛ نمؤنو .هيدهتسنو هنيعتسنو

 و 5 ٥

 نمو هل لضُم الف هللا هدهي م .انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب

 هلو ءالا هل ل كيرش ال هدحو كلا الإ لا ال نأ دهشأو ل يداه الف زلنُ

 يش رك ىلع وهو ريخلا هديب .توم ال ح وهو تيميو يحي محلا

 و رتس و نيرابجا مصف 3هّنمم. ه نيصاعلا .سأ هنمأ لعب هشطبب رابجلا م و ريدق
 :ةرقبلا) 4 هنذإب لإ ,هدنع عَمَمَي ىزلا اد نم ج ،هنجو هسنإ اياربلا قازرأب م م

 اريذنو ًاريشب هلسرأ كلوسرو ةدبع ادمحم انّينو انديس ن دهشأو ( ٥

 .نيدتهُملل اجارسو .نيملاعلل ةمحر هلسرأ 5ارينُم جارسو هنذإب هللا ىلإ ايعادو



 ٨٥ فثرلاثلا 1 ۔بيغقتا راز

- : 

 ةكشلا فشكو ةمألا .7 ةنامألا ىتأو ةلاسرلا غلبف © نيقتملل ًامامإو

 :عب اًمأ نيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو ي نيقيلا هاتأ ىح هبر ليبس يف دهاجو

 لا اوقتاف {اضر هيف امب لمعلاو ،هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا ةابع ايف

 الو هوُرُكشاو ،ُهوسنت الو ُهوُرُكذاو ،هوُصعت الو هرماوأ اولثتماو 5ُوبقارو

 هورفكت

 ةمعن ناسنإلا ىلع امب ىلاعتو هناحبس هللا نتما يلا معنلا نم نأ اوملعاو

 اوُرُكششآَو ج ،ةمعنلا هذه ىلع ىلاعتو هناحبس ةللا ركشي نأ ملسملا ىلعف ،لاملا

 َتَمَتِن أوركشتوإل ١٧١( :ةرقبل) ه كوذبنَم هاي تنك ني هلي

 نيآ كُفَر ك كر أت ذإو « ١١٤( :لحنلا) ه ونحت ث : ] متنك ناو 4

 ٧١(© :ميهاربإ) ه ديدعل يادَع نا إ مرك نيكلَو مكتديِزَأل رثركت ترك

 لاملا ق لاعتو هناحبس هللا اهّبجوأ قلا قوقحلا ةيدأت ةمعنلا هذه رُكش نمو

 يرمأ ف كيزتاو » (٩١:تايراذلا) ه مور ر لبآَلل تح - مهليومأ فر ل

 موي ُهَقَح اوئاءو زج ٢٤٢ -٢٥( :جراعملا)ه رمورتمناي ليآتس (ل مولعم قح

 ١٤١( :ماعنأل) هأ يفرتملا ثيحي ال ,ةك آفرش الو ةراح
 س إ 7 7 س ّ 2 رم ےص

 كدَعَج اًمماوُمِنأَو ٢٢( ٣ :رونل) ه( ممكَتاَء ئزلأرل ا لامت نيت ت مهناو

 اولان ( :ديدحلا ه( ركز منم اوققنآو ركنم اونما يذلا دي تت



 ٨٦ فلالا 1 ۔بيغفختأ راز

 ٩٦(. :نارمع

 يف ىغلا ىلع لاعتو هناحبس للا اهّبجوأ لا قوقحلا مظعأ نإو

 ىف ةالصلا ةنيرقو :ماظعلا هئدابمو مالسإلا ناكرأ دحأ يه نلا ةاكزلا
8 

: 

 4 7 هركا ا اوت و ة < ١٨ آ اومتأو { :لئاق نم ء لوقي ،نآرقلا

 :ةرقبلا) 7 صب ترولمتت امي هللأ ن هللآ دنع ودع ربح نت ركيشنأل ِ 4 ر ةر 7 ۔ : ٠ے . ر دس م.

 ًوشيَبلا اوخيليآو ةزكتلا اوثاعو ةوصلا اوميقأَو إ :هناحبس لوقيو ٠
 ے م

 ةوَلَصلآ اوميِمأَو او زج :ىلاعتو هناحبس لوقيو ٥٦(، :رونلا) » :5 مكحل
 رمو ے م مص وو ه ے2 ُ م 7 ٠

 ره هتلآ دنع هودجت رتع ني ركميشنأل ارمم امواسَح اسح اين هل وي هركملا اوثاور ه رص ,ررم ترم سرس ح ۔ے ے م ا مم
 رع لوقيو ٢٠(، :لمزملا) » حز روفغ هفلأ نإ هلل رجل ممأو ح 2 و»ح۔< ن 1 اوفع 2- م

 () ةييتشلل يرثي ىنه )ل نييث باتك ارتلا ثتبا كلت : لجو
 _ ١ :لمنلا) 1 نوثِقون : 5 كل اي .7 هركلا نوو ة ةلصلا َنوُمِمَق ذلا

 همو ىده () ركح بتكلا تناع كلت « :هنأش لج لوقيو ٢(

 نونفو به ٍةَرْخ لاي مهو ة : ١ نوتؤبو ه ١ نوميقي يذ ١ 9 َنينِحملَل ص < . ار [ ۔ 22 [ 4 و .ح 2 م

 ىلإ ٦٢ - ٥(، :نامقل) 4 َنوحلقمل ١ مه َكِملؤأو مهير نم ىده لع كبتلؤ , ضوحم ويب 2 [ ث ,< ز ك 111 6

 



 ٨٧ كعرلاثلا 1 -۔بيعقخا راز

 َرمع نبا نعو ةالصلاب اهيف ةنورقم ةاكزلا تءاج ييلا تايآلا نم كلذ ريغ

 هلإ ال نأ ةداهش :سمح ىلع مالسإلا َيب» :لوقي ط هللا لوسر تعمس :لاق

 ناضمر موصو .ةاكرلا ءاتيإو {ةالصلا ماقإو هللا لوسر ادمحم نأو فللا الإ

 . «تيبلا جحو

 ءارقفلل ابجاو اقح اهلعجو ءاينغألا لام يف ةاكزلا ىلاعتو هناخبس هللا عرش

 نيب امب ىلاعتو هناحبس ةللا فلأ ةمكحو ءافعضلاو تاجاحلا يوذل ةنوعمو

 عقيل ؛دالبلا راطقأ يف ءاينغألاو ةقافلا يوذ نيب ةدوملا امب تبثأو ،دابعلا بولق

 امنأل ؛َةاكز ةاكزلا تيمس .داشرلا ليبسو قحلا ىلع مهنيب ًرصانتلاو نواعتلا

 نم سوفنلا رهطت امنأ امك ،هيف ةكربلا لزتئو هرهطتو هيمنت يأ ؛لاملا يكرت

 مانألا لصاوت ىلإ ةعيرذ يهو ،لذبلاو ةحامسلا ىلع اهنرمتو ،لخبلاو حشلا
 3لاملل ةارثمو .مارجالاو بونذلل ريفكتو ماثآلا نَرد نم بولقلا ريهطتو

 .لآملا موي يق تانسحلل ُفيعضتو لاوهألا نم نيصح نصحو

 ك

 زع ع لوق وقي ،ًريثك هللا نم :7 ريبك رجأ اهيلع بترتي ريسي رق ةاكزلا

 َكَتوَلَسَدل مولع لَصَو امي ميكو ممر :ةقدص يلمأ نيذخل لئاق نم
 اناك إ :هناحبس لوقيو ١٠١(6 :ةبوتلا) ه رميل عيمس هنأو مك كس

 ش قوي نمو مْكيشنأل اع اوقِنآو انيلو اوش اوعمساو عَعطََسا

 مو ٭ : هنأش لج ل وقيو ١٦(، :نباغتلا) 4 َنوُحِلَقُمَلآ مه َكَتَلوأت كسمن

 ام هللأ أومت
ا
 

ح
 

 



 ٨٨ فثسرلثلا هرمأ ۔بيقخأ داز

 م ِ - ٠. وح مسو ص و , ح هو ۔ے / 7 م ح۔.؟

 لوقيو ٢٩(6 :ابس) هأ تييقزتلا زتحومو ةشخب رهق منت نت ثفن

 اماك رسك دمصي انسح اضر ةنأ ضرقي ىرأ اد نمت ل :ىلاعتو هناحبس
 ل وقي رو & ) ٢٤٥ :ةرقبلا) ه ے روج هاو ظطضتَو صقت هز او هربجك - ِ 777 ء وح حر 7 7 رح صم

 ےود هو

 مل فعضي هسم اكح احنرَق هنلا أوشرقأو ت تَكَرَصُمْلاَو ملأو نيقح َدَصُمَلا ًّرَصُمَلا ت : ىلاعت

 : هللا لوسر لاق لاق ةمامأ يبأ نعو ٨ ١( :ديدحلا) ؛ ير ز ٢ ٨

 ءالبلا جاوما اولبقتساو {ةقدصلاب مكاضرم اووادو ،ةاكرزلاب مكلاومأ اونصح»

 نإف ةرمت قشب :ب ولو رانلا اوقتا» :لاق ةلي ئنلا نع سابع نبا نعو 3«ءاعدلاب

 ةقدصلا نإف ؛اوقتصت» :لاق لي يبلا نع سابع نبا نعو ««رانلا :ئفطت ةقدصلا

 قدصت اممأل ؛ةقدص ةاكزلا تيمسو 3«ءوسلا ةتيم عفدتو وسلا عراصم يقت

 لوقي ،قافنلا ىلع ناونعلا وه ةاكزلا حنم نأ امك .اهجرخم ناميإ ققحتو
 توزشأت . ضغب رم مهضعب تنقيفتملاو نوقتملا + :ىلاعتو هناحبس لس م ره ر ء۔ ثنمفكُمْلاو نوع هو عم . .

 هتنأ اوسن . ريأ كروضيقَيَو يفو ُهقمَلا نع روهتَيَو رك ملي

 لوقيو ٦٧(6 :ةبوتل) ه( روسلا مه كيقيكملا كي متت
 َننوكََلَو و قدصل ۔هلَصَف نم انَتاَء تيت 4 هللا دَهنَع نم م + :هناحبس 2 ِ هس سهد م م م

 ه < ۔۔ ر

 كشي ةم مشو اولو .هي اولخت لضت ني مهنتاء يلك( بحلَصلا نم

 آي لوقل روي إ مميرثف يف اام ممَقَعاَت ©
\ ٫« = \ 

ح

 

٩
 

"
 ٠ 

 آ



 ٨٩ ثلاثلا ؛رميأ -بيقتا داز

 ىلاعتو هناحبس هللا دعوت دقو ٧٥ - ٢٧(&5 :ةبوتلا) 4 رون زكر اوناك ٥ ه . س

 كوئزكي كريزلآو إ :لئاق نم رع لوقي ،ديدشلا ديعولاب ةاكرلا نام
 © ريي باتكي مشت قاري فاجترشيبالت ةكيلا عت < 4 ھ ء ۔ 7 4۔ ثفن ]٦ ص ے ےس مم ¡ ل
 ح ; ره هم . م ح 4 حسو۔ هس < -< صس < ١ وم مس ورم

 ةهبجو مَههاَح < اهي اهب ىىوكَشَق منهح رات 3 اهيلع يح موب .

 4 ےروزنگت هم . > ا وق ولق كشال مش .راص ةكح امي ادنك هشرو و

 ههنتاء امي َكولَحي يذلأ بتي الو أله :هناحبس لوقيو ٢٥(. -٤٣:ةبوتلا 7 ر < 'ےرس هس ` ِ 7 ٥ 0 ۔,.. م . مص ى .ذأ
 ةمسقلا ويوي اولخ وملس نف رك وه لب مف ايع َوم ۔ملضت ني هل هع س وي

 وو ے م نك اع ٦4 م .ے ؟ 4 س 2 ر

 نعو ١٨٠(& :نارمع لآ) 4 هبح نولمحت اهنأو ضرملاو تونمتن: ث ردي شر

 ق ةمايقلا م موي هءاج :7 مل و هلام ك نم» :لاق ةلي ح ًئنلا نع سابع نبا

 .«يتئالخل نيب هللا يضقي تح هباذعب لكوم ناتبيبز هل ع رقأ عاجش ةروص

 انالثٹ الاق _ ةاكزلا عنامل ةالص ال» :لم هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نعو

 .اهلهأ ريغل اهعفدي يذلا وه اهيف يدعتملاو ،«اهعنامك اهيف يدعتملاو
 .حدملاو {ةدايزلاو {ةكربلاو {ةراهطلاو ءامنلا ىلع قلطت :ةغللا يف ةاكزلاو

 هجو ىلع نب وأ لام نع لام نم جرخي ام يه :عرشلا يفو ،حالصلاو

 عبمج يف ةاكزلا بحت له :لاؤسلا يتأي انهو .ةينلاب ةصوصخم ةفئاطل صوصخم
 مل هنأ هدابع ىلع هتمعنو ىلاعتو هناحبس هللا لضف نم :ُباوحلاو ؟لاومألا



 ٩٠ فثرلاثلا ؛رميا ۔-بيفختا داز

 ةاكزلا ُبجتف ،ةنيعم فانصأ يف اهّبجوأ امنإو "لاومألا عيمج يف ةاكزلا بجوي

 بهذلا :نيدقنلا يفو منغلاو رقبلاو لبإلا يهو ؛ماعنألا يفو رامثلا يف

 ءاقم لماعتلا ف تماق امنأل ؛نآلا امب لماعتي نلا ةيدقنلا قاروألا فو ،ةضفلاو
 م

 ٠

 عيبلا قي اممو روهملا عفدت اهنمو ،روجألا عفدت اهنم ةضفلاو بهذلا

 عيبلل هكلام هدعأ يذلا لاملا يهو ،ةراجتلا يق ًاضيأ ةاكزلا بحتو ىارشلاو

 تناك امهم اهيف ةاكز الف فانصألا هذه ادع امأ حبرلل راظتناو بسكت

 .ةراجتلل تذختا اذإ الإ اهنامثأ

 رمتلاك ؛هب تانقيو ُرَحَدُي ام لك يهف ةاكزلا اهيف بحت يلا رامثلا امأ

 تاتقيو ُرَخَدُت يلا بوبحلا نم اهوحنو ،تلّسلاو ةرذلاو ريعشلاو ربلاو بيبزلاو

 ©قسوأ ةسمخ رامثلا باصنو باصنلا تغلب اذإ رامثلا يف ةاكزلا بجتف كاهب

 ةتس لطرلاو ،تلثو لطر دملاو .دادمأ ةعبرأ عاصلاو ،اعاص نوتس قسولاو

 رامثلا باصن نوكيف ،امارج نينامثو ةعبرأو ةئامثالث يواسي ًالاقثم نوعستو

 يف هَهبشأ امو ضرفلا الإ © مارج ةئامعبرأو وليك رشع ةعبرأو ةئامتس وليكلاب
 رادقمو ، مارج اتئامو وليك نوعستو دحاوو ةئامتس وليكلاب هباصن نإف ؛لقنلا

 جاتحت ال تناك وأ راطمألا وأ نويعلاو رامنألاب ىقست تناك اذإ رامثلا ةاكز

 اهيفف تاّخضملاب وأ حّضنلا وأ حزنلاب ىقست تناك نإو ،ًرشعلا اهيفف يقس ىلإ

 نأ هيلعف وليك فلأ اهنم دصحو رهنلاب اهيقسي ةعرزم هل نمف ،رثثعلا فصن

 لخن هل نمو ،وليك نوسمخ هيلعف ةتتضلملاب اهيقسي ناك اذإو وليك ةئام جرخ



 ٩١ فثرلاثلا هرميأ .بيخ داز

 ناك نإو ،رمت وليك ةئام جرخي نأ هيلعف وليك فلأ اهنم دصحو رهنلاب اهيقسي
 ىف رثكأ وأ ةثالث وأ نانثا كرتشا اذإو ،ارمت وليك نوسمخ هيلعف ةتخضملاب اهيقسي

 لك بيصن غلبي مل ولو ةاكزلا مهيلعف ارب الماك ًاباصن اهنم اودصحو ةعرزم
 اهنم اودصحف لخن ىف رثكأ وأ ةثالث وأ نانثا كرتشا نإو باصنلا مهنم دحاو

 ال ًاباصنلا مهنم دحاو لك بيصن غلي مل ولو ةاكزلا مهيلعف ًارمت الماك ًاباصن
 نوكت رامثلا ةاكزو .ةقدصلا ةيشحخ قرفتم نيب عمجي الو عمتجي نيب قرفي

 َريَعَو ننتورَعَت تتح تنأ ئلآ وهو زج شاتيكز تدصح مف داصحلاب
 سرس 2 ح . مر وءے .م 7 ء ۔ ٥ ' وے مر ۔ ۔ ے هر . 7 2,حم ومو

 ايشم ر اَمرلاو روتزل او ,هلكأ افلنضص عرول او لخنلاو تلشورعَم

 ص م لع س ر هم 8 ح ِ ' م ےسء٭۔ <

 الو ۔هداكح موب :هقح اوت اءو رمثا
 ه هو ٤ س { سوير

 آَدِإ 9 ق 3 نم اولك ويلسم نم ريعو

 ٨٠٤١ ؛معنال)ه تيذرتمناثبال ةكيأزفرش ٤ 7 > 2 ةم م
 - مآ ۔ ١ + ٤ ۔. . ع ١ < < -- م
 اورماتو هللا مكرما امك هللا ضئارف اوداو ©كلا دابع اي هللا اوقتاف

 سرس ه ' رمس لطع س'۔ے
 َلَع اونواعت الو ئوقَنلاو ربلا لَع اون ََتَو ج ركنملا نع اومهانتو ،©فورعملاب

 م

٣ _- 

 س ... س ءيهي ه د < وه ۔۔ < 2م ٤2 < هج .۔ ۔ ,۔ے
 لقو ٭ ١) : لافنال )١ 4 نموم متنك نإ 2 وُسَرَو هللا اوعيطأو كنت تاذ

 ملا رللع كإ كرودرتَسو وثمَوُملاَو هةلوسرو ركلَمع ةت ىرسف اولمعا ور مم ۔ ر ه 7 ع ٦٨ 'س رس رر ش و[ سررسس ٨ ٥ ر م

 س وم ر سو إ رم ےسے مر
 .( ٥ . ١ :ةبوتلا) 4 2 1 7 . > امي 5 + :« ة ٦١ ك و



 3 فثرلثلا :رمي ۔بيفخأ داز

 .هباتك يدمب مكايإو هللا ينعفن

 ٧ ٧ ٧

 نأ دهشأو ،َنيحلاَصلا لو ةللا الإ ةلإ ال نأ ثهشأو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 نيلوألا 7 نيلسرملاو َستبنلا متاخ كلوسرو هدبع اًدَّمحم انيبنو انَدَتس

 :دعب اًمأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعز !ةي نيلجحملا حلا دئاقو نيرخآلاو

 يدَه يذهلا ريخو ،َلَجو ًرَع هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا ةابع ايف
 .ةلالض ةعدب لكو {ةعدب ةندحُم لكو كاهئاندحُم روُمألا رشو هلي دّمحُم

 : نوُملسملا اهيأ

 ةريثك عاونأب انيلع معنأ دق ىلاعتو هناحبس ةللا نأ اوملعاو ،ىلاعت هللا اوقتا

 فو ٧ ءيدرلا اهضعبو طسوتملا اهضعبو تجلا اهضعب ليخنلا نم ةددعتم

 - ه. ے س و ء وه ۔۔ وو ور م
 . 1 ۔ .< ۔> . وه ے س م م س س د »< . . . .م

 ناوص ريَمَر ناونسص ليخنو عرزو بتعا نمت تتجو تزرولنجتم عطق ِضزالا
 4 ۔ . ے ٤ و & ءم . .] =)ه۔ 27 2 ,مص ء۔ ٨ ِ ۔ + م س _ ۔ے ء

 تيال اتات يف نإ لكل ا ىف ںعب لع اهضعب لقنو لحو ءام لعسل

 نم ع ون لك ةاكز جرخي نا ملسملا ىلعف ٤(& :دعرلا) ه ر ةعيب موقل ٍ َ ِ ..؟ . ه ۔ ۔۔ ؟

 ةاكزو طسوتملا نم طسوتملا ةاكزو درجلا نم ديجلا ةاكز ج رخي ،ع ونلا كلذ

 داجأو َرسحأ دقف دجلا نم عيمجلا نع جرخأ نإو يدرلا نم ءيدرلا

 سر صس . ر ٦2 رص .2 ۔ ےم ے م ص ى ٨ ٤ ك . م 4 .م < 4

 كل انجرخ اممو متبسك ام تبط رم اوقفنأ وم ء د ١ اهي 2 +

 ه ر ء ص ح و ۔۔ے مص رمس و و ء رم مص مم ه و < ۔۔ے ص م هلع « ح مص م



 ٩٢ فثرلاثلا ءرميأ بيغت راز

 لي ينلا ىمن : ةديبعوبأ لاق ٢٦١(6 :ةرقبلا)هك ييح يع ةلآ نأ اوملعاو ةيف هہبو۔ے ء 2 ج
 هلام نم جرخي نم مكريخو» :لاق ،هنم ًيكزيف هلام ةش ىلإ لجرلا دمعي نأ

 . «هَنسحأ

 اهولعجا ،مكُسفنأ امب ةبيط مكلاومأ ةاكز اودأو كهلا دابع اي ةللا اوقتاف
 ٨ 7 1 7 , ء

 ىلاعتو هناحبس هللا اهنيب ىلا اهعضاوم يف اهولعجاو ،امرغم اهولعج الو ،امنغم

 دمصلاو نيكسملاو ٍارَمشَلل ثنكَدَس ا ت ٭ :لئاق نم زع هلوق ي

 م و 71 - <م- 2
 لع ,2 ء 2

 تلا نزو !ليبس فو ميركلا ب يارلا يفو مهم ةَململأو اهنع
 ح

 أ اومن

 ٠ ح [ ء م رس 7 ے مه م مم < مم / <

 هللا ه هللأ اوه . اورفغتساو ارجل 7 ارح 9 هنلا دنع 7 ت ريح نم 7

 سر ه و م

 هير ءاقل اوج :ل لجو ًرع هلل مكلامعأ اوُصلخأو ٢٠(« :لمزملا , ر

 امود اوقتاو { `١١( :فيكلا) : دَمَت :هير ةَداَبعي ة ةلش او اًحلَص الَّمَع المع لمعيل

 2 ہو ط م ۔ . س ے و< , 7 ءرق س صس
 ٤ ولي ال مهو تبسك امت ينت لفن هق هلا لإ ديف وجرت

 روشينث كلل ےوثمؤملا ةمأ اكيم قلا إ اينوتل ٢٠( :ةا
- ٦

 



 ٩٤ فثفسرلاثلا 1 -بيفخأ راز

 ميحر ا نَمْحَرل هلا م سب م ه

 ةراجتلاو .دوقفم ا ةاكز

 لَمَعلاب و .تاحلاصلا متت ه هتمعنب يذلا هلل محلا نيملاعلا بر هلل هلل دمحلا

 :نيبملا هباتك ق لوقي ةتاحش تاك رلا لزنتو قايحلا :ي هتعاطب
 م

 هَدَمحن ٤٣(، :ةرقبلا) 4 .يمك م م ا كرأو ًةؤكَولا اوثاعو ةلصلا اوُميِأر إ

 ذوعنو 3هيلإ بوتنو هريغتتسنو . لكوتنو 4 هب ب نمؤنو .هيدهتسنو نيعتسن و

 و هو ٥0

 نمو هل لضُم الف هللا هدهي : .انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب

 هلو كلا هل ل كيرش ال هَدْخو للا الإ ةلإ ال نأ دهشأو ،هل يداه الف للضي
 مس رو م م ي م ,

 ءيش لك ىلع وهو دلا هديب توم ال ح وهو تيميو ييحي محلا
 م م م

 لقكتو ،هلمب هَرتس نيصاعلا ىلع َلبسأو ،هنمأ دعب هشطبب نرال مصق 8ريدق

 :ةرقبلا) ه هنذإب الإ د ,هدنع مش ىزلا اد نم ال ،هنجو هسنإ اياربلا قازرأب

 اريذنو ريشي هلس رأ هةلوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس نأ دهشأو ( ٥

 َنيدتهُملل ًاجارسو .نيملاعلل ةمحر هلسرأ ك رينم ًأاجارس و هنذإب هللا ىلإ يعادو

 همعلا فشكو ءَةّمُألا حصنو ةنامألا ىدأو {ةلاسرلا علبف 3َنيقنُملل مامإو

 :لعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو .لي نيقيلا هاتأ ,ب ح هبر ليبَّس ىف دهاجو



 ٥ ٩ فثرلاثلا ءرمبيا -بيغخا داز

 ةللا اوقتاف اضر .هيف امب لمعلاو ،هللا ىوقتب يسقنو مكيصوأ هللا .دابع ايف

 الو هوُرُكشاو ،وسنت الو ُهوُركذاو ،ةوُصعت الو ايَرماوأ اولثتماو ،ةوبقارو

 .هوُرفكت
 ةضفلاو بهذلا ةاكزلا اهيف بحت نلا لاملا فانصأ نم نأ اوملعاو

 يأ ىلع ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا بجتف ،ةراجتلا ضورعو ةيدقنلا قاروألاو
 .ةضفلاو بهذلا نم ًاعَطق تناك وأ «ًريناندو مهارد تناك ءاوس ،تناك لاح

 :لئاق نم رع لوقي «سوبلم ًريغ وأ ًاسوبلم يلخلا ناك ءاوسو 8اَلح تناك وأ
 م 4 ر ٨2 م 7- سإ « مم َ 7 ۔ے ١ ؟. س,صس ص 7 ه < م

 لمأ دولكايل نابهرلاو راَتالا ےرت اريك ةني اونمماَء يذلا اهاي ز
 وززكي يزلاو تأ ليح نع ودحو لطلا ساكلا . ح 2 مر قر ص م ے ےص ر؟7 ك

 < ے .<< < م ےس ےس ص ه ِ م ہ۔ ۔ ري . مم م ےس تم

 ك يلأ ياذكي رشبف هللا ليبس يف اهنوقفنيالو ةضفلاو بهذلا

 مهبحو مههابج اهب فوركَتَف رَتَهج رات ىف اهيلع ممم موي

 ه وؤززكت هةنكام اثوثف كيشي مثَرَتك ام ادنك هروهظو
 ىلع ناك ولو هتاكز دؤت يذلا لاملا وه زتكلاب دارملاو ٢٤ _ ٢٥( :ةبوتلا)

 نعو ،َنيضَرأ عبس تحت ناك ولو ركب سيلف هئاكز تيدأ نإف ضرألا رهظ

 ؟وه ةكأ هللا لوسر اي :تلقف ،بهذ نم احاضوأ ُرسبلأ تنك :تلاق ةملس مأ

 نع بيعش نب ورمع نعو 3«زتكب سيلف يكف هئاكز ىدؤت نأ غلي ام» :لاقف
 ً ١ 1 ء “‘غ 7 ع
 اهتنبا دي يفو ءامل ةنبا اهعمو لت هللا لوسر تتأ ةأرما نأ هدج نع هيبأ



 ٩٦ .. ِ + رلاثزإ 1 7 لخأ راز

 :لاق ال :تلاق 0«؟اذه ةاكز َنيطعتأ» :اهل لاقف ©بهذ نم ناتظيلغ ناتكسم

 امهتعلخف :لاق »! ؟ران نم نيراوس ةمايقلا موي امي لل كَرَوسي نأ كُرسيأ»

 .هلوسرلو لجو رع هلل امه :تلاقو لي ينلا ىلإ امهثقلأف
 بهذلا .باصنف {َباصنلا اغلب اذإ ةضفلاو بهذلا نم لك يف ةاكزلا بحتو

 ةيقوألاو ،قاوأ سمح ةضفلا باصنو .امارج نونامثو ةسمح يأ ؛لاقثم نورشع
 .ليقاثم ةعبس مهاردلا ةرشعف لاقثم راشعأ ةعبس مهردلاو امهرد نوعبرأ

 . يأ ؛ًالاقثم نوعبرأو ةئام ليقاثملاب ةضفلا باصنف الاقثم نوعبس مهردلا ةئامو

 لمحيو ؤ©بهذلا ىلع ةضفلا لمحتو .امارج نوعستو ةسمحو ةئامُسمح
 غلبت مل ةضف هعمو بهذلا نم باصن هل نمف ءةاكزلا يف ةضفلا ىلع بهذلا

 هعمو باصنلا تغلب دق ةضف هل نمو ،بهذلا ىلع لمح اهئاكز هيلعف باصنلا
 غلبي ل بهذ هدنع نمو ةضفلا ىلع ًالرح هئاكز هيلعف باصنلا غلبي بهذ

 ءامهئاكز هيلع بجو باصنلا ًعلبل بهذلا ىلع تلمح ول ةضف هعمو باصنلا

 باصنلا تغلبل ةضفلا ىلع لمح ول بهذ هعمو باصنلا غلبت مل ةضف هل نممو
 ةضفلاو ةضفلا ىلع بهذلا لمح ةفص ةفرعم دارأ نمو ،امهئاكز هيلع بجو

 ةعبس ماقم موقي بهذلا نم دحاولا لاقثملا نأ فرعي نأ هيلعف بهذلا ىلع

 نم دحاو لاقثم ممامقم موقت ةضفلا نم ليقاثملا ةعبسلاو ةضفلا نم ليقاثم

 .بهذلا
 م



 ٩٧ . . فثرلاثلا رمي ۔بيقخأ راز

 تارالونلاو تاهينجلاو تالايرلاك ةيدقنلا قاروألا يق ةاكزلا بحو

 بهذلا مامقم لماعتلا يف تماق امنأل ؛نآلا امي لماعتي ىلا قاروألا نم اهوحنو

 نمف ءارشلاو عيبلا عقي امبو ،روجألا عفدت اهنمو ،ُروهملا عفدت اهنم \ةضفلاو

 اهباصنو ،اهناكز هيلعف باصنلا تغلب .دقو ةيدقنلا قاروألا هذه نمم ائيش كلم

 تالاير ةسمخ بهذلا نم لاقثملا ةميق تناك اذإف 3ابهذ الاقثم نيرشع ةميق

 ةسمخ بهذلا نم لاقثملا ةميق تناك اذإو ،لاير ةئام تالايرلا هذه باصنف

 نيسمح بهذلا نم لاقنلل ةميق تناك اذإو .لاير ةئامثالث اهباصنف الاير رشع

 .ًاضافخناو ًاعافترا بهذلا ةميق بسح ىلع اذكو ،لاير فلأ اهباصنف ًالاير

 يبلل هكلام هدعأ يذلا لالا و ،ةراجتلا ضورغ ي ىق ةاكزلا بحت و

 نم ًرع لوقي ،اضورع وأ الوصأ لاملا اذه ناك ءاوس حبرلل اراظتناو أبسكت

 اجأ اممو رشبك ام تت نم اوثِنآ اوثماَء يلآ اهيأي ج :لئاق

 ةراجتلا مّتبسك امب ةارملا نأ دهاحب نع يور ؤ 5©(٦٢ا٧ :ةرقبلا) 4 ض رألآ َلَم

 .اهنتقدص منغلا يفو .اهدص لبإلا » :لاق ل ينلا نأ رذ يبأ نعو لالحلا

 نعو عيبلل تدعأ ييلا بايثلا وه ربلاو ،«هئقدص ربلا يفو ،اهئقدص رقبلا يفو
 ةقدصلا جرخن نأ انرمأي ناك ةلي يبلا نإف ثعب امأ :لاق هنأ بدنج نب ةرممس

 اهسفنب باصنلا تغلب اذإ ةراجتلا ضورع يق ىف ةاكزلا بجتف .عيبلل هدعن يذلا
 م

 وأ ابهذ الاقثم [ نيرشع ةميق ةراجتلا باصنو ةضفلاو بهذلا عم اهمضب وأ

 ةضذقف الاقنتم نيعبرأو ةئام



 ٩٨ فلالا :رمي ۔-بيفخأ راز

 ق ةاكز ال» لوحلا هيلع لوحي قح ءايشألا هذه نم ءيش يق ةاكز الو

 للم نتف {ةيرمقلا روهشلاب لوحلا بسحيو 6«لوخلا هيلع لوي تح لام
 ناضمر رهش يق هئاكز هيلعف لوحلا هيلع لاحو ناضمر رهش يف امات اباصن

 ةراجتلل ةعاضب امب ىرتشاو 3َناضمر رهش يف باصنلا تغلب ادوقن كلم نمو

 ةوقنلا هيف كلم يذلا رهشلا ناضمر رهش يف اهئاكز هيلعف مرحا رهش يق
 اهيلعف ناضمر رهش يق تلخ هب ترتشاف مرحلا رهش يف اهرهم اهل فد نإ ةأرملاو

 رادقمو ،اهرهم هيف اهيلإ عفد يذلا رهشلا وهو ،مَرع رهش يف اهيلح ةاكز

 هل نمف ،رشعلا عر ةراجتلا ضورعو ةيدقنلا قاروألاو ةضفلاو بهذلا ةاكز

 الاقثم نورشعو ةعبرأ هل نمو ،لاقثم فصن هيلعف بهذلا نم الاقثم نورشع

 ةلنالن هيلعف ًالاقثم نوعبرأو ةئام ةضفلا نم هل نمو .لاقثم راشعأ ةتس هيلعف

 الاير نورشعو ةسمح هيلعف نامع لاير فلأ هدنع نمو ،لاقثم فصنو ليقاثم

 .نامع لاير ةئامسمخ و نافلأ هيلعف لاير فلأ ةئام هئراجت تغلب نمو .ًاينامع

 .هئاكز هيلعف 7 يلم ىلع نيد هل نَمو
 فورعملاب اورمآتو ،هللا مكرمأ امك هللا ضئارف اودأو ىكلا دابع هللا. اوقتاف _- ٨ م - ٠ ٤

 لو زه ١( :دننال) ه( ييز رتمكني ةلوشتت ةقل ارغيليأو ماكيتت ك رمرم ے ,م ٠ <م س .



 ٩٩ فثرلالا ءرميأ بيخ داز

 :س حم 7 شهر ط و ۔و[ح ح وجم و رر سرس ورم همهم هر .م
 بيذلا للع إ ترودرتسو َنونمَؤَمل او , وُسَرَو كلمع هتنأ ىركسف اولمعا

 ١٠٥(. :ةبوتلا) ه َبولَمَتَت متكامي ركشف ةدبك
 .هباتك يدمب مكايإو هللا تعفن

 ٧ ٭ %"

 نأ دهشأو نيحلاصلا لو هللا الإ ةلإ'ال۔نأ دهشأو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيلوألا يسو .۔ نيلسرملاو نييبنلا متاخ لوسرو ةدبع ادمحم انّبنو انديس

 :ُلْعِب امأ .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو !لي .نيلجحملا هلا دئاقو نيرخآلاو

 يذَه يذهلا ريخو ،لَحو ًرَع هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع ايف
 م . ك و ٨ { ر و ء 5 : 7

 .ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لكو ئ اهناثدحُم روُمأل ا رشو . دّمحُم

 : نوُملسملا اهيآ

 ال لجو ًرع هلل ةصلاخ هسفن امب ةبيط هتاكز يدؤي نأ ملسملا ىلع بجي
 ٨ رمس ّ 1 ص ِ و

 هللا اههنيب ىلا اهغضا وم ق اهعضي نا هيلعو مرغم عفد الو ،منغم بلج امب ليري

 - - نيكسملاو ءارقش ثكدَسلا امل :لئاف نم ًرع هلوق يف ىلاعتو هناحبس

 ث : . ےص - 2 ه,2 . ۔ 7 2 م ۔ ح س > ِ س 2ِ

 هنلا ليبس فيفر يمرلاو باقرلا يفو ممهبولف ةفلَوُملاَو اهيلع يلمعلاو
 ٦١٠ “3ةىهتلا و ۔ و 2 ه2[۔ 27 ےس ۔ ص ےس ۔ هع [١ رآ

 ئ ) ٠ .. ةبوتل ( 4 مكح يلع هلل 4 :-۔نرمع هصرف لييتسل ب او

 ِ . . هد ِ ِ

 اهلاق _ ةاكزلا عنامل ةالص ال» :ي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نعو

 نعو ءاهلهأ ريغل اهعفدي يذلا وه يدعتملاو ،«اهعنامك اهيف يدعتملاو _ انالث

 



 ١ . . فىرلاثلا رميأ ۔ب يتأ راز

 ا ال» :ل هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر _ نينمؤملا مأ ةشئاع

 ام كلمي يذلا وه ئغلاف .«ًألام لثأتم الو ،ايوس ةرم يذل الو ىغل ةقدصلا .

 يوقلا :ئوسلا ةرملا وذو 9َنْيَد هيلع سيلو ةلماك ةنس هلوعي نمو هيفكي
 .لاملل غماخلا يأ لنأتلاو بستكملا

 دبعب ال ىلاعتو هناحبس هللاف .مكنيد يف اوهقفتو كللا ةابع اي ةلل اوقتاف

 ه ےرونتتتال رثنكني ركلا اولتق ل ملعلاب ثبعي امإو لهجلاب ه س ,4 هور
 ؛جلعلا اوملعت» 5««لاؤسلا علا ءافش ناف ؛اوملعي مل اذإ اولأس الأ» ٧(، :ءايبنألا)

 لزتيل ملعلا نإو 3ةقدص هملعي ال نمل هميلعتو لجو ًرع هللا ىلإ ةبرق هملعت نإف
 «ةرحآلاو ايندلا يف هلهأل نيز ملعلاو ،ةعفرلاو فرشلا عضوم يف هبحاصب

 اقيرط كلس نم>»و 7.7 همحلاو ©نيلا يق ههقف اريخ هب هللا دارا نم» 1 1 1 م , ٤ ء َ 7 ُ . ٨ِ
 اوُصلخأو هللا دابع اي هللا اوقتاف ،«ةحلا ىلإ اقيرط هل هللا لهس املع هيف سمتلي ` ٣ ٨ 1 م ٨ 2 م . ه

 ے صم . صم 0 ص رمم وم .ر ؟۔ م 7 ه ص ِ 5 ١ م

 كرشد الو احلص لمع لمعيلف هير ءاقل اوج ن ارف ٭ لجو زع هلل مكل امعأ

 - ۔ م مص 7 .رم ه { حمر . 2 ىر .-ص
 و هتلا ىلإ هيف ےروُمَجَرت اموي أوَقَتاَو ١١٠( ٧ :ف هكلا) 1 دمل هير ةدابعي

 لآو ل ٢٨١( :ةرقبل)ه( َكونكفُيال ممر تبسك امت رينت لكؤت ص هرم 7 ّ م >وو ۔ے ورف م ٠ س س صس 2 - 2 هو 75
 صم ٢٠(. :رونلا ه( ےيوُخيقث كلتل يوئملا هيآ اكيمج هلل

 



 ٠١ ١ فثفرلاثلا هرميا - بىيعخختا راز

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ماعنألا ةاكز

  

 لّمعلابو تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا .َنمَلاَعلا بر هلل دمحلا
 م

 :نيبملا هباتك ىف لوقي ةناحبس ،ُتاكربلا لزئتو ،ةايحلا بيطت هتعاطب

 هدمحن ٤٣(6 :ةرقبلا) ه تيمكلا عم اومكزاو ًةكزلآ اوثاعو ًةذكصلا اوميقأ زا
 1 . وم , 0 ,. ٥ . . ِ . و . ه ۔ | ع ه .

 دوعبو هيلإ بوتنو هرمعتسد و ؤ هيلع لكوتن و هب نمؤن رو ؤ هيدهتس و هنيعتسد و

 ٥ م و م . ٥ 71 ٨ م م ء صم ٥ ص . ء . ٥

 نمو هل لضُم الف هللا هدهي ْنَم ،انلامعأ تايس نمو انسفنأ رورش نم هللاب
 ٨ م م م م م م م

 ةلو كلا هل شل كيرش ال ةدحو كلا الإ ةلإ ال نأ دهشأو ةل داه الف للضي

 ءيش َلُك ىلع َوُهَو ريخلا هديب تومي ال ةيح َوُهَو تيميو يبحت ثمحلا
 ًايعادو ،اريذنو ًاريشب هلسرأ ،لوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس نأ دهشأو يدق

 امامإو َنيدتهُملل ًاجارسو 5َنيملاعلل ةمحر هلسرأ ،ارينُم اجارسو هنذإب هللا ىلإ

 يف ةهاجو ةمعلا فشكو ةمألا حصنو ةنامألا ىدأو ةلاسرلا غلبف َنيقتُملل

 :دعب امأ نيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو ةلت نيقيلا هاتأ تتح هبر ليبس

 هللا اوقتاف هاضر هيف ام لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف
 و و . . , ء و م ِ

 الو هوركشاو 5،ةوسنت الو هوركذاو 5هوُصعت الو هرما وأ اولثتماو هوبقارو

 . م2
 و ٥.



 ٢ ٠ ١ فرلاثلا 1 ۔ب يقتا راز

 ةميمي ناسنإلا ىلع امي ىلاعتو هناحبس هللا ًتما ىلا معنلا نم نأ اوملعاو

 ناسنإلل ىلاعتو هناحبس هللا اهقلخ منغلاو رقبلاو لبإلا يهو ؛ماعنألا

 يفو ،هل بيط ءاذغ اهنابلأو اهموحل يفف هحلاصم ءاضقو هعفانمل اهرحسو
 كلذ ريغ ىلإ ،ٌنُكسو عاتمو هل ثاثأ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأو اهدولج

 رتما دقو ناسنإلا اذه ىلإ ذوعت تش حلاصمو عفانم نم اهتايح يق هب موقت امم

 ء لوقي زيزعلا هباتك نم ةيآ ريغ يق ةميظعلا ةمعنلا هذمب ىلاعتو هناحبس آ

 7 عتمو ةفد اهيف مكت 4 رتل 7 لئاق ن نم ه رر م م ےم ےم ے 71

... 
 ثوثرت مكتر تي ريشألا قشب الي هيفيك ارئركت رآ ركب كي -

 ةربيل ريتكلا يف ركل ةو ] :هئاش لج لوقيو ٢( ۔ه:لطنل) ه( (ل ميت
 7 ے ۔ ,ء س ہ مر . م . .م م . ح . ,ً ء ۔۔ س _ 2

 :لحنلا) إ َنيبرَتلل افاس اًصلاَع انيل مدو ىثيرف نمثب نم ۔دنوطب ىف ات ركي

 نم كل َلَحَجن 77 و اكس ضحت و م د ز مكلل 7 ًرَحَج - دلاو هلاو ز : هناحبس لوقيو ٦٦(

 اًهفاَرَسآ نيو ٌمكيماَي مرو مُكيَمَط موي اهتوتِخَعنت اونب رلمنألا روذج
 ر' ص <

 اَمراَبَوأَو
4 

 م ممم

 :لجو ًرع لوقيو ٨٠(5 :لحنلا) ه نح ل اعنمو ٤ كراعم
 ةريِشك عتم ه اهف كلو امميوظب ىف ا ركيت ةيل من 3

 َىلَح ىزو ٭ :ىلاعتو هناحبس لوقيو ١ ٦( :نونمؤملا) 1 نولكأت اهي و ِ



 ١٠٢٣ فثملاثلا ءرما ۔-بيفخا داز

 .ويوهظ ع اوت (© ويكام كنكلو كلذلا ني ركت لعو امك َحَنألا ء۔وءم سو
 ادها َرَحَس ىزلا حبس اولوتو هبلع عومس ادإ كنر مم ةمعن أوثكنَت رق

 لإ ١٢" ١٤(6 :فرخزلا ه نولملا لل (© رقم هلان اَمو
 .ةميسجلا ةمعنلا هذه نع ثاحتت ىلا تايآلا نم كلذ ريغ

 :نوملسملا اهيأ

 نإ هلي اوركشآَو ل معنملا ركشب ةمعنلا هذه لباقي نأ ملسملل يغبني

 نإ ونلا أ تمعن اوركشآو و ز ١٧١٢( :ةرقبلا) 4 تروذُبََم هات رُشنَك

 نيل مُكْمَر كَدأَت دزو اج ١١٤( :طنلا ه ودبت هاي نك

 ٧(. :ميهاريإ) ( يرتل يادع َةِإ ترك نيكو يريرك زذركست ت رك

 اهيف ىلاعتو هناحبس هللا اهبجوأ يلا قوقحلا ةيدأت ةمعنلا هذه ركش نمو

 ماظعلا هئدابمو مالسإلا ناكرأ دحأ ٣ يلا ةاكرلا . قوقحلا هذه مظعأو

 م عاعنألا هذه ىلاعتو هناحبس هللا لعج .نآ رقلا كحم ق ةالصلا ةنيرقو

 اعيسوت فيعضلاو يوقلا اهريخ يف ةرتشيل ؛اكزلا اهيف بحت لا لاومألا
 هللا فلآ ةمكحو 3مهرئامضل ءايحإو ءاينغألل ةيبرتو مهي ةمحرو ضارقفلل

 ؛ءاينغألاو ةقافلا يوذ نيب ةدوملا امب تبنأو دابعلا بولق نيب امب ىلاعتو هناحبس

 ُهَقَدَص دَص مميلومأ نم ذخ ٭ "ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو رصانتلا مهيب عقيل



 ١٠٤ ثلاثلا :رمي بيخت داز

 ه ميلع عيمس س كلاو ل ةركس كَتزَلَص نإ نز اي مكو َبُهرَهَلت
 ااو ارثيهأت ارثن متتس ام هلل اونا ل ١٠٢( :ةبوتل) ارَح ه

 اوُضَتت نإ ١ اة“)ل َنوُخلَقُمْ حلفم ا - مه كوأ هيسن : و نمو هُكييشنأل ل

 ١٠ .نيدتلا ريع كاقل ةككن رونيو مكل ةنمدتبائسح اه
 3اهتقدص منغلا يفو ،اهتقدص لبإلا » :لاق . بلا 1 رذ يبأ نع - ١٧(&

 :ل هللا لوسر َلاق :لاق ةريره يبأ نعو ،«هئقدص ربلا يفو ،اهنقدص رقبلا يو
 هؤطت اهقح اهيف طعُي مل وه اذإ تناك ام ريخ ىلع اهبحاص ىلع لبإلا تأت»

 اهقح اهيف طعي مل اذإ تناك ام ريخ ىلع اهبحاص ىلع منغلا تأتو 5اهفافحأب
 :لاق ح ينلا نع هللادبع نب رباج نعو ،«امنورقب هحطنتو ،اهفالظأب هؤطت

 ةمايقلا موي اهل دعقأ الإ اهقح يدؤي ال منغ الو رقب الو لبإ بحاص نم ام»

 اهيف سيل اهنرقب نرقلا تاذ هحطنتو ،اهفلظب فلظلا تاذ هؤطت رقرق عاقب

 . «نرقلا ةروسكم الو ءاَمج ذئموي

 اهيلع لاح اذإ ادعاصف ًمئاوس َسمح تغلب اذإ لبإلا يف ةاكزلا ف

 يفو ،ناتاش رشعلا يفو {ةاش اهيفف ًاسمح تغلب اذإف ،اهكلام ديب يهو لوحلا

 ةريرشعو اسمخ تغلب اذإف ايش . غبرأ نيرشعلا يفو ،هايش ثالث رشع ةسمح

 دجوت مل نإو ةيناثلا يف تلحدو ةنس اهل ام لبإلا نم يهو «ضاخم تنب اهيفف

 اتس تغلب نإف .ةثلاثلا يق لخدو ناتنس هلام وهو ،نوبل رياف ضاخم تنب



 ٥ . ١ فرلاثلا هرمأ ۔بيعقخا داز

 ثالث اهلام يهو ،ةقح اهيفف نيعبرأو اتس تغلب اذإف نويل ةنبا اهيفف نيثالثو

 الام يهو .ةعذج اهيفف نيتسو ىدحإ تغلب اذإف ةعبارلا ف تلخدو نينس

 اذإف ،ناتنوبل اهيفف نيعبسو اتس تغلب اذإف ةسماخلا ىف تلخدو نينس عبرأ

 اهيفف نيرشعو ىدحإو ةئام تغلب اذإف ،ناتقح اهيفف نيعستو ىدحإ تغلب
 اذه ىلع مث {ةقحو ناتنوبل اهيفف نيثالثو ةئام تغلب اذإف ،نوبل تانب ثالث

 .ةقح نيسمح لك يفو ،نوبل تنب نيعبرأ لك يفف رشع تداز املك سايقلا
 جرخي يذلا رذقلا يقو اهباصن يف ةاكزلا يف لبإلا مكح اهُمكحف رقبلا امأو

 رقبلا نم ةنسلا تنبف {ةيمستلا ي الإ كلذ نم ءيش يق امهنيب قرف ال ،اهنم

 تنبو {ةينث ىمست ثالثلا تنبو {ةعذج ىمست نيتنسلا تنبو {ةعيبت ىمست
 ةاش نيعبرأ تغلب اذإ ةاكزلا اهيف بجتف منغلا امأو .ةيعابر ىمست عبرألا

 ةاش اهيفف نيعبرأ تغلب اذإف ساهكلام كلم يف يهو لوحلا اهيلع لاحو ادعاصف

 نيرشعو ىدحإو ةئام تراصو ةدحاو تداز اذإف نيرشعو ةئام لإ ةدحاو

 ىلإ هايش ثالث اهيفف ةدحاوو نيتئام تراص اذإف ،نيتئام ىلإ ناتاش اهيفف

 يفف تداز اذإف 3هايش عبرأ اهيفف ةئامعبرأ تفغلب اذإف ،نيعستو عستو ة ةئامئالن

 .نيتضي رفلا نيب اميف ُيش ال و هل ةياغ ال ام ىل ةاش ةاش ةئام 7

 ،بويعلا نم ةملاس نوكت نأ اهيف طرتشي :ي ةاكزلا يف جرخت لا :اشلاو

 ةتس هل ام نأضلا نم يزجيو 8ةيناثلا ف تلخدو ةنس اهل ام يزجي ام لقأو
 نإو طسولا هتاكز يف جرخ نأ ملسملل يغبنيو .انيمس اشبك ناك اذإ رهشأ



 ١٠٦ فلالا ؛رميا ۔-بيفخا راز

 يقاب يتا دنع امو ُدَمنَي كدنع ام ز ،ىقبأو ريخ وهف نسحألا جرحأ

 ٥٦( :لحنلا) 4 كوثمتي اياكام نمسي رهج لات نلأ ترجو
 مكلاكجخت اممو رتنس ام تي نم اوغفنآ اينما يلآ اهُيَأَي ]

 ارصن نآ ل هيذياتي مثو ةثنث ةنم كيتلا ارمت الو ةلا ن
 لي ىبلا ىهن :ةديبع وبأ لاق ٢٦١(، :ةرقبلا) 4 يب يح مرَع هللا نأ اوملعو هيف

 هلام نم جرخي نمم مكريخو» :لاق ،هنم يكريف هلام ش لإ لجرلا ذمعي نأ

 ور ر ءاش اذإ الإ اهّرايخو لاومألا َمئارك ذخأي نأ يعاسلا يه ُ دقو ،«هنسحأ

 ال» :ةاعسلل لاق هنأ لي هللا لوسر نع تغلب :لاق ديز نب رباج نعف .لاملا

 ةفراش الو شًالحف الو ،ةلوكأ الو ،ابر الو {ةلخس ةيشاملا بابرأ نم اوذخأت
 .-. باطخلا نب رمع نع ديز نب رباج نعو 3«راوع تاذ الو ،لازه تاذ الو

 يه ابرلاف ،لفاحلا الو سانلا تارزح اوذخأت ال :هتاعسل لاق _ هنع هللا يضر
 يه سانلا تارزحو ،ميظعلا عرضلا تاذ يه زفاحلاو ،اهدلو يبرت لا

 ( .رايخلا

 ميلاعتب اوكسمتو هللا مكرمأ امك هللا ضئارف اوةأو {هللا ةابع ةللا اوقتاف
 اورمآتو رومألا تاثدحمو مكايإو ذجاونلاب اهيلع اوضع ،فينحلا مكنيد

 َلَع ضراعت الك ئَوَقَتلأو ربلا َلَع اونَواَسَتَو ل ركنملا نع اومانتو "فورعملاب

 اوُحلَصأَو ٢( ٧ :ةدئاملا) 4 7 آ ن



 ٠٧ ١ فرلاثلا هرمأ ۔ب۔ يطك حا راز

 لع

 . 7 ٨, ه ح ,| وك ه۔۔ مم ه , ح < .ح
 لقو + ١( :لافنالا) ه نمؤم رتنكنإ هلوسرو هللا اوعيطأو كنت تاذ

 [ ١ لا ےس { س م س ت ج ء+آ[< 7 و صس ص رسرس رم 7 رم ےےص ص ا ٨ س آ

 بيخل رللع غ ذردودرغسو نونمؤَمل او ههلوسرو ر هلال ىرهسح اولمع

 ١٠٥(. :ةبوتلا)ه َتوُلَمَعَت متنكامي ركت ةدشلاو ّ ور مم ه س إ هموص _ م س
. " 
 .هباتك يدمب مكايإو هللا عفن

 ٭ » ٧

 8 . . ِ م ح  ٤ِ . 7 7 ٨ ّ 7 ر 3

 نأ دهشأو نيحلاصلا ىلو هللا الإ هلإ ال نا دهشأو ،َنيملاَعلا بر هلل دمحلا

 7 ري صب م و م ى ِ ّ و ى سس 4 ۔ ر

 نيلوألا ديسو نيلسرملاو نييبنلا متاخ كلوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس

 :دعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو . نيلجحملا هلا دئاقو نيرخآلاو

 م
 ٥ م

 يذَه يذلا ريخو ،لَجو ًرَع هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا ةابع ايف

 .ةلالض ةعدب ُلُكو شةعدب ةئدحُم لكو ،اهئاندحُم رومألا ًرَنو شل دمحم
 : نوُملسملا اهأ

 اهئاقتإو اهتفرعم يغبني اطورش ماعنألا ةاكزل نأ اوملعاو ،ىلاعت ةللا اوقتا

 ةاكز الف باصنلا غلبت مل اذإف ©باصنلا لامك :لوألا طرشلا ،امب مازتلالاو

 غلبت مل اذإف ،منغلا نم ةاش نوعبرأو رقبلاو لبإلا نم سمح اهباصنو ،اهيف
 مهيلغف لبإلا نم سمح يف رثكأ وأ نانثا كرتشا اذإو 3اهيف ةاكز الف باصنلا

 قرفي ال ذإ ؛ةاكزلا مهيلعف ةاش نيعبرأ يف رثكأ وأ نانثا كرتشا اذإو ةاكزلا

 شلوحلا لامك :ناثلا طرشلا .ةقدصلا ةيشح قّرفتُم نيب عمجي الو ءعمتحب نيي
 يضر _ نينمؤملا مأ ةشئاع نع كاهيف ةاكز الف لماك لوح اهيلع لحي مل اذإف



 ٠٨ ١ فرلاثلا 1 ۔بيفخأ راز

 لوحي قح لام ق ةاكز ال» :لوقي ع هللا لونسر تعمس :تلاق _ اهنع هللا

 عيبرو ،ًرفصو 9ممَرع يهو ةيرمقلا روهشلاب ربتعي لوحلاو ،«لوحلا هيلع
 .نابعشو ،بجرو .ةيناثلا ىدامجو ،ىلوألا ىدامجو .يناثلا عيبرو ،لوألا

 لأ ك دنع روهشلا ةد ةدع ن { ة .ةجحلا وذو .ةدعقلا وذو شلاَوشو .ناضمرو

 متي ىزألاو توتلا لع مو هلا بتي ف ارهَت َرَتَع ان
 ةيرتا) ه متكتتنآ مي املظ ف منلا يتلا كيك رخ ةصتن

 رثكأ يف حابملا ألكلا نم ةيعار يأ ؛ةمئاس نوكت نأ :ثلاثلا طرشلا ٦(«
 لبإ لك » :لي هللا لوسر لوقي ءاهيف ةاكز الف ةفولعم تناك اذإف {ةنسلا

 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ باتك نمو 6«نوبل تنب نيعبرأ اك يق ةمئاس

 .ةاش ةئامو نيرشع ىلإ نيعبر أ تناك اذإ اهتمئاس يق منغلا ة ةقدص ىفو : هنع

 لمحي ىلا لبإلاف ةاكز اهيف سيل لماوعلا ةلماع نوكت ال نأ :بارلا طرشلا

 سابع نبا نع كاهيف ةاكز ال ؛اهيلع ثّرحُي وأ ،اهيلع ُرَجزُي يلا رقبلاو ،اهيلع
 يف الو .ةخّنلا يف الو .ةعسكلا يف الو .ةراجلا ىف سيل» : لاق و ئنلا نع
 عجرتو بهذتو .مامزب رج ىلا لبإلا ةراحلا :عيبرلا لاق .«ةقدص ةهبجلا

 ةحخّتلاو اهيلع لمع ةباد ك :ليقو ريمحلا ةعسكلاو تيبلا لهأ توقب

 ةيفتكم نوكت نأ :سماخلا طرشلا .ليخلا ةهبحلاو ،لماوعلا 7 :ليقو ،قيقرلا

 نع ،اهيف ةاكز الف عاضر ىلإ جاتحت لب .اهمأ نع فتكت مل اذإف .اهتاهمأ نع

 :لوقي هتعمسف ،هيلإ تسلجف هئيتأف لي ئنلا ق ُةدصم اناتأ :لاق ةلفغ نب ديوس



 ١٠٠٠٩ فثرلاثلا رمي ۔بيقخأ راز

 وص .و

 نيب عمجي الو عمتجت نيب قرفي الو ،نبل عضار نم ذخآ ال نأ يدهع يق نإ

 .ةقدصلا ةيشح شح قرفتم

 ۔ ٨ ّ ٤ ۔ ٠ 1 7 7 . , » ٤ -۔, .
 رما اوملعتو ©هللا مكرما امك هللا ضئارف اوداو ©هللا دابع اي هللا اوقتاف

 لم امم ل ؛ملعلاب دبعل املو ،لهجلاب دبع ال لجو ًرع لاف ؛مكنيد
 نإف ؛اوملعي ملاذإ اولأس الأ» ١( :ءايبنألا) ه ثطأمملََت ال رشكنإ رتل و م ےےص

 هَميلعتو لجو ًرع هللا ىلإ ةبرق هَمّلعت نإف ؛ملعلا اوملعت» &«لاؤسلا علا ءافش
 .ةعفرلاو فرشلا عضوم يف هبحاصب لزتيل ملعلا نإو ،ةقدص هُملعي ال نمل

 َلَهس ًاملع هيف سمتلي اقيرط كلس نم» ،«ةرخآلاو ايندلا يف هلهأل نيز ملعلاو
 اربح وه هللا دنع هودجت رتح ني كنل اعم امو اه ««ةتحجلا ىلإ اقيرط هل هلل 54 ے<2ے م 2 .م . 44 , ه و رص .ررم َ ِ &

 م ٥ & كر . . 2 ِ ١ لص

 ) !اوفباو ٭ ٢٠( :لمزملا) 4 حر روفغ هللا

 تروخيفت كلتل يونموُمَلا ةمأ اكيمج هللآ لإ اوبوتو زج ٢٨١( :ةرقبلا 7 ح 72 - رص ے م س هو وص ِ ۔
 ١ ٢(. :رونلا)



 ١٠ ١ - رلاثلا 1 7 طخلا راز

 م
 م 80 ه

 محلا نمحرلا هللا مس
 جحلا كسانمب ملعلا

 يذ ،ميح رلا فوؤرلا مركلا لا هلل دمحلا .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نه ىلع مارحلا هتيب حح ضرف هناحبس 3ميمعلا ناسحإلاو .ميركتلاو لضفلا

 كسانم ملعلا لعجو اليسغت بونذلا نم كلذب مهلّسغيل ؛اليبس هيلإ عاطتسا

 هيلع لكوتنو هب نمؤنو .هيدهَتسنو هنيعتسنو هدمحن 5اليلدو ارون جحلا

 ٥ م ِ ع َ ٥ َ ّ و / . ك و وو { م.

 نم انلامعا تائيس نمو انسفنا رورش نم هللاب دوعنو كهيلإ 7 هرفغتسنو

 ھ َ ِ َ © . ء . 7 ِ ٠ . ۔ , م . .
 للا الإ هلإ ال نا دهشاو كل يداه الف للضي نمو كل لضم الف هللا هدهي

 م ِ 2 م ه ۔ م م و م ٥٨ و, و ا 7
 ٤8“كتومي ال يح وهو تيميو ييحي كملا هلو ككلملا هل كل كيرش ٧ هدحو

 7 ُ ح .ر ٨ . و. ه . , « 7٣
 هدبع ادمحم انيبنو انديس نا دهشاو ريدق يش لك ىلع وهو يلا هديب

 ةمحر هلسرأ رينم ًاجارس و هنذإب هللا لإ يعادو اريذنو ريشب هلسرأ هلوسرو

 ةنامألا ىدأو ةلاسرلا غلبف َنيقَتُملل امامإو .نيدتهُملل اجارس و نيملاعلل

 ىلعو {لي ،نيقيلا هاتأ ح هبر ليبس يف ةهاجو مهملا فشكو لهألا حصنو
 :دعب امأ نيعمجأ هبخص و هلآ

 هللا اوقتاف هاضر هيف امب لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف

 الو ةوُرُكشاو ،وسنت الو ُوُرُكذاو {هوُصعت الو رماوأ اولثتماو شوبقارو
 .هوُرفكت



 . ١١ فرلاثلا هرمأ ۔بيفخختا راز

 هنقتي نأ المع لمع اذإ دبعلا نم بحي ىلاعتو هناحبس ةللا نأ اوملعاو

 هتابجاوو ،هدودحو هكسانم ةفرعم هماكحإو جحلا ناقتإل نمو ،هَمكحيو
 : ... ١ كر [ ِ 7 -

 ىلعو هرمأ نم ةنيب ىلع جاحلا نوكي ح ؛هتاهوركمو هتاروظحمو ،هتانونسمو

 نوملعي ال زو ونكت يذلا ىمني لك لف زه ،هزذي امو هيتأي ام لك يف ةريصب

 ك ىلع ةضي د رف ملعل ا ُثلط» ٩(56 :رمزلا) 4 بتل ةأآ أ اوز كدت اَمَِ

 . «ةنحلا ىلإ اقيرط هل هللا لهس املع هيف سمتلي اقيرط كلس نم»و «ملسم
 ص 7 ٤ . ٨ ّ م .4 :

 ههقف اريخ هب هللا دارا نم» ،«لهج يف ريثك لمع نم ريخ ملع يق ليلق لمع»

 . 4- ٧ - ُ 1 ّ 8 ّ ء ه .ع ي .

 ىف ةرمعلاو جحلا مامتإب ىلاعتو هناحبس هللا رما دقو .«هدشر هَّمهلاو نيدلا يق

 امهمامتإب دارملاو ٦( :ةرقبلا) هك وني ا ةرمعلاو جل اومن أو ل :لئاق نمًرع هلوق

 نكمي نيأ نمو ءامهتانونسمو امهتابجاوو :امهدودحو امهكسانم لامكإ
 ٨ 0 ۔ . ِ , . م

 هناحبس هللا ركذ دقو ءاهناقتإو اهتفرعم دعب الإ ءايشألا هذه لامكإ ناسنإلل

 نأ هيف ةللا الأس يذلا _ مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ ءاعد ىلاعتو

 تبلا م دعاوقلا متهإ عَف رت ذإ و ٧ :لئاق نم لوقي امهكسانم امهيري

 صم , مم إ حم ِ = ٭2۔2} ,حم س . , مه

 نِيَميسُم انلعجاو انبر (( يلتلا عيَِتلا تنآ ى ان اتم لَبَتَت ابر ليحَتيَو

 لا تنأ كنإ انع مو انكياتم اتيك كل ةميش ةمأ اوَبَرُذ نمو ك
 ٥ مك مس

 مهُمَلَعَو كتتا مهنَلَع : اولتي مهتت :تم الور مهف تمبآو اََيَر م رلا



 ١١١ فللا رمأ ۔بيفثا داز

 ١٢٧ - ١٢٩(. :ةرقبلا) هك غيكخل ززعلا تنأ كنإ ةهكنو ةمكحلاو بتكنا

 .امهنيب امل ةرافك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا» :ل هللا ور ل لاق :لاق ةريره يبأ نعو أ

 فراقي مل يذلا وه روربملا جحلاب دارملاو ««ةنجلا الإ ءازج هل سيل روربملا جحلاو

 ؤلالح بسك نم هتقفن ريختي نأو ةيصعم هيف بكتري ملو كامإ هيف جاحلا
 ضرغ كلذب ديري ال لجو ء هللا هجو هب ذصقي نأو .هبيطأو هلام ريخ نمو

 ناسنإلل نكمي نيأ نمو هي لوسرلا اهتيب يلا لامعألاب نأي نأو .اتويند
 .هنيد ىق ًاهقفتم ،هللا رونب الوصوم ناك اذإ الإ ءايشألا هذه ةاعارم

 مارحلا هللا تيب جح ءادأل نوبهذي سانلا نم اريثك نأ نزحملاو فسؤملا نمو

 أطخلا نيب نورّيي الو ءًراضلاو عفانلا نيب نوقرفي ال جحلا كسانم نولهجي مهو
 بجوي امل مهدحأ ضرعتي دقف ىفخي ال ام ةروطخلا نم كلذ يفو باوصلاو

 ع و م

 ملسملا ىلعف ىلعف رعشي ال ثيح نم هجح داسفل مهدحأ ضرعتي دقو يذملا هيلع

 ل رشنكن] ركلا لها اولشتف ف ز ة ةريصب ىلع هللا دبعي تح هنيد يق هقفتي نأ م صس م 1 م

 ء«لاؤسلا ًئعلا ءافش نإف ؛اوملعي ملاذإ اولأس الأ» ٢(5 :ءايبنالا) « روت

 .ةقدص هملعي ال نمل هميلعتو ،لجو ًرع هللا ىلإ ةبرق هَمّلعت نإف ؛ملعلا اوملعت»

 ايندلا ىق هلهأل نيز ملعلاو {ةعفرلاوا فرشلا عضوم ق هبحاصب لزني ملعلا نإو

 ةمايقلا م موي هللا هرشح ؛هب لمعو لجو رع هل ل ملعلا ملعت نم» 0«ةرخآلاو

 و.. و

 اومتأو ٭ ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ «ضوحلا ىلع دورولا قزريو انمآ



 ١١٣ ثلاثلا ءرميا ۔-بيقخأ داز

 و ء۔؟< ه إ حم وري ث هش ء ك۔ دص .ء س رس ۔ ح .2 ش . - .+ ح جرح ے۔.وإم مص < 2
 ىدهلا س ح ركسو ر اوملح ال ىدملا رم رسيمس ١ م رصحا ں اف هلل هرمعل او ١

 ح وه ,< ۔۔ ۔س ,؟ م ۔ + إ .< ء ذ ع ,2 .< ۔ ,حم ۔ے و ۔

 يك وأ ٍةَقَدَص ؤأ ماي نم ةييذنَف ۔هسأت نمت ىنأ حوي ؤ اسيم مكنم َناَكنم هل
 ء ۔۔ .؟ دإ صم ۔ ء ۔ . < & ٠۔ ؟ مإ إ روص ۔٭ ٥ س .ذم 2 .وم ۔<۔۔ < ح 4 رس م

 م ا هثلن م ايصق 2 نم ىدملا ٨ رسيس ا جحل ١ رمعل اب عنمن نم تنمأ اذ اذ

 ق

 و ص 8 . ے م ر م ر ء٠م ے ٥ < ه۔و۔ .مر ه ه و ے< هر رس عم

 مف تلم م ے وآ م 41 ب 2 ّ ١ ديدح هنلا نا ١ / او ١ ومت او م الا

 . هرس ءے ,رر ه ۔مم .إ ۔ م 2 م و ه . ۔ے < < { 2ِ ۔٢ے رس .41

 نم اولعفت امو جحلا ف لادج وض الو ثفر الف جحلا َرهيف ضرف

 .2 - ٨ ے هر 3 ه ء2 م 7 ۔ءے ح ے س 7 ۔ے م .صس .رس

 يلؤأتتي نوقتأو يوقنلا ارلا َريَح ري نت لأ مت ريَح
3 

 مكَر م الف وعَتبَت نآ اج مُككتلَع اع .ذل سيل (ل بلألا

 ركنا ركشتلا ةنع ةل اوكذات تترع تيت ميضتأ ادإ

 ) نيلا اهملا ١ مل - هلق نم رمنك نا نو م منم دَح ايك ك رر ا

 ےى ,< م 7 ث .

 ركوك ةلأ أو 77 :سك ه رش . ن ,



 ١١٤ فملثلا :رما بيغأ داز

 & صر ے ح صس رم 2 < س
 .ه

 نمل هتلع مثإ الف رح

 ١٩٦ ٢٠٣(. :ةرقبلا ةوكم هلإ ركنأ اوملعاو هللأ أوَقَت

 .هباتك يدمب مكايإو لل ێعفن

 نَمَو هيلع َمتإاَلَص نتَمَوَي ف لَجَمَت نَمَف تدودَمَق مصصم ے ؟ , ہح ص صم ٠ م وم ٠ م ۔ے مص 4 ع مص .2

 ٭ ٭ ٭

 نأ دهشأو نيحلاصلا ىلو هللا الإ ةلإ ال نأ دهشأو ،َنيملاعلا بر هلل دمحلا ١ ح ٠ ع م م م 7 م :7 ه. م . ٥ ى 2
 نيلوألا ديسو ،َنيلسرملاو َنيتبنلا متاخ كلوسرو ةدبع ادمحم انيبنو انديس ع وو س ۔ [ م م ىس م 1 م سس م

 _ ّ  7و .ء ۔ . و و ٥ { ء . , . _

 هلا ىلعو . نيعمجا هللا قلخ لضفاو نيلجحملا ملا دئاقو نيرخالاو

  1,هع ۔ .ه. . 1 319 1
 :لعب امأ نيعمجا هبحصو

 يذه يذلا ربخو ،لَجو ًرَع هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا ةابع ايف
 .ةلالض ةعدب لكو {&©=ةعدب ةندحم لكو كاهتاندحم رومالا رشو . دمحم م ُ ُ 9 و د 1 7 م و و ع ّ َ م و

 :نوُملسملا اهيأ

  1ام َّ  1 ١ ُ . ` ع وو ” و 7 ِ 2

 ججحلا كسانم هباحصا ملعي ناك عادولا هحجح : هلل لوسر جح دنع

 ِ . م ِ ِ . .ل 7
 ناوضر ةباحصلا ناكو .«مككسانم يع اودخ» :لوقيو لعفلاو لوقلاب

 جحلا رومأ نم مش ادب امع ةلي هللا لوسر نولأسي ءاسنو الاجر مهيلع هللا

 ةجح ىف :لاق صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع يتغلب :لاق ديز نب رباج نعف

 , تقلحف ُعشأ .هللا لوسر اي :لاقف ع هللا لوسر لإ ءاج الجر نإ عادولا

 هللا لوسر اي :هل لاقف رخآ هءاجف ،«َجرح الو خبذا» :هل لاقف حبذأ نأ لبف



 ١١ ه فثسلاثلا رميأ -بيقخأ داز .

 مويلا كلذ يق لئس امف ،«جرح الو مرا» :لاق يمرأ نأ لبق ترحنف رعشأ ل

 تمدق :تلاق _ اهنع ل يضر ةشئاع نعو جرح الو .لاق الإ ءيش نع

 ىلإ كلذ توكشف ،ةورملاو افصلا نيب الو ،تيبلاب فطأ مل و ضئاح انأو ةكم

 تيبلاب فوطت ال كنأ ريغ جاحلا هلعفي ام لك يلعفا». :لاقف .ةلي هللا لوسر

 ييح تنب ةيفص نإ :تلاق _ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو:«يرهطت تح

 اننسباحأ» لاقف !ةي هللا لوسرل كلذ تركذف اتضاح ةلي ينلا جوز

 هلل يضر ةشئاع نعو .«نذإ الف» :لاق ،©تضافأ دق امنإ :ليقف 0«؟يه

 ركذف ،ِاديبلاب ركب يبأ نب دمحم تدلو سيمع تنب ءامسأ نإ :تلاق _ اهنع
 سابع نبا نعو .«للهت ش لستخغتلف اهرم»: :لاقف . لوسرلل ركب وبأ كلذ

 معثخ نم ةأرما تءاجف !ةي هللا لوسر فيدر سابعلا نب لضفلا ناك :لاق

 لي هللا لوسر لعجف هيلإ رظنتو اهيلإ رظني سابعلا نب لضفلا لعجف ،هيتفتست
 هللا ةضيرف نإ هللا لوسر اي :تلاقف .رخآلا قشلا ىلإ لضفلا ةجو فرصي

 .ةلحارلا ىلع تبثي نأ عيطتسي ال أريبك اخيش يبأ تكردأ جحلا يف دابعلا ىلع

 ةيضاق تنكأ هتيضقف نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ» :لاق ؟هنع جحأفأ

 لجر ىتأ :لاق كلام نب سنأ نعو ،«كاذ كاذف» :لاق معن :تلاق {«؟هنع

 نأ عيطتست ال ةريبك زوع يمأ نإ هللا لوسر اي :لاقف { هللا لوسر لل
 :لاق ؟اهنع ٌجحأفأ تومت نأ اهيلع تفخ اهتطبر نإو ريعبلا ىلع اهَبكرأ

 كلام نب سنأو ركب يبأ نب ذمحم بحطصا :لاق ديز نب رباج نعو 3«معن»



 .٦ ١ ١ . ٭ ۔۔لاثلا 1 . لخأ راز

 مويلا اذه لثم يف نوعنصت فيك :ركب يبأ.نب دمحم لاقف ،تافرع ىلإ م نم
 م س « س : هرس ه ,. ٤ . : ۔-٠ هط > ع
 ربكملا ربكيو يلع ركني الف لهملا انم لهي :لاقف ؟هلي هللا لوسر عم متناو

 مهنيد رومأ نع نولأسي ءاسنو الاجر ةباحصلا ناك اذكهو هيلع ركني الف

 : .ةريصب ىلع هللا اودبعي قح

 مكرمأ امك هللا ضئارف اودأو مكنيد ىق اوهقفتو كهلا دابع اي ةللا اوقتاف

 وو 2 مس .ِ؟2 . س ٠ م م ر4 ٥ ) 1 م و ء ٨

 الَمَع لَمَسَيلَف ير مل أوُحَتي :. ناكنه زج لجو ًرع هلل مكلامعأ اوصلخأو ثلل

 ارَهانتو ©فورعملاب اورمآتو5(٠١١ :فهكلا) ه( اد هير ةدا ةلرشيالو احلص

 ا دوحم ج ىم ]م هرجح ير ط ۔ء سم لحم مح هريرس ےر :
 ناودعلاو رقا لع اونواعت الو ومنلاو ربلا لَع اونراَمتَو + ركنملا نع

 ضع
 مُكيَتب َتاَد أوُحْلَصآَو ج (! :ةدناملا) ه( ياملا ديدع ةنأ هنأ اوقتاو مورم مم مم و

 اًمَوَي اومتأو وج ١( :لافنألا) 4 ينموم .رتنك نإ هلوسرو هللا اوعيطأو ٥ 4 حمر - . ه ء . ه ؟ ه ۔۔ ب ؟ 2
 م >و ۔زے ه.ر48 صم ح ء ح 2 ِ . و س ش

 ه نوملظي ال مهو تسك ام يس ؟ مد هللا ل ١ هيك ےروعجَرت

 :رونلا) ٢١(.



 ١١٧ فثفرلاثلا هرما ۔بيعخختتا راز

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 جحلا دارأ نم هب رمؤي ام

 م

 بادآلا لمكأ ىلإ قلخلا دشرأ هناحبس تاكربلا لرتتو ةايحلا بيطت هتعاطب

 " لمعلابو تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هيدهتسنو هئيعتنسنو ُهَدَمحن باب لك هدوجو هتمحر نئازخ نم مهل حتفو

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هيلإ بوتنو هرفغتسنو 3هيلع لكو تنو هب نمؤنو

 ل يداه الف للضي نمو ل َلضُم الف هللا هدهي م انلامعأ تاعبس نمو

 ييحي محلا ةلو للا هل هل كيرش ال ةدحو للا الإ ةهلإ ال نأ هُشأو

 نأ دهننأو ريدق ءيش َلُك ىلع َوُهَو ريخلا هديب تومي ال نح َوُهَو تيمي
 هنذإب هل ىلإ يعادو ،اريذنو ًاريشب لسرأ لوسرو ةدبع ادمحم انيبنو انديس
 لبف نيقتملل ًامامإو ،َنيدتهُملل ًاجارسو ،َنيملاعلل ةمحر هلسرأ ،ارينُم ًاجارسو
 ىح هبر ليبس يف دهاجو َةمُلا فشكو ةمألا حصنو .ةنامألا ىتأو ةلاسرلا

 : ذعب امأ نيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو 2 ةلي ،يقيلا هات
 ةللا اوقتاف هاضر هيف امب لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا ةابع اي

 الو وُرُكشاو ،وسنت الو ةوُرُكذاو 3هوُصعت الو هرماوأ اولثتماو .ةوبقارو
 .هوُرفكت



 ١١٨ ثلاثلا :رمأ ۔بيفخأ راز

 هادهأ اه ةلحر كةيحور ةلحر مارحلا للا تيب ح ىلل رفسلا نأ اوملعاو
 عطقيو ،ًَراطخألا اهيف بكتريو .‘َباعصلا اهيف جاحلا مّشجتي ةماعلاو ةصاخلا

 باوث كلذب لانيل ؛نالخلاو لهألا قرافيو ،لاومألا اهيف قفنيو ،َرافقلاو ثايفلا

 نأ هل يغبني بادآب رومأم جاحلا ناك كلذل .هتتجو هاضرو ،هترفغمو هللا

 يذلا ليزجلا باوثلا .ميظعلا رجألا كلذب لانيل: امب ىلحتي نأو ،اهيلإ عراسي

 نم عجر قّسفي مل و ثفري ملف جح نم» فيرشلا كُسنلا اذه ءادأ ىلع َبث

 روربملا جحلاو امهنيب امل ةرافك ةرمعلا لإ ةرمعلا » ،«همأ هتدلو هي هبونذ

 هناحبس هللا ىلإ بوتي نأ جحلا دارأ نم هب مؤي اًممف .«ةنجلا الا ءازج هل سيل

 لوبق مدعل اببس نوكت ةيصعملا نأل ؛ًاحوصن ةبوت يصاعملا عيمج نم ىلاعتو

 نَم هب رمؤي اممو ٢٧(5 :ةدناغلا) ه( َيِقَتَمل َِمَتمَلا نم هأ لَتَمَي اَمَتِإ ل ،لامعالا

 هئامبأ رفكيو ،هنويد يضقي نأ ةيلع ،تاعابتلا عيمج نم صلختي نأ جحلا ةارأ

 هَماحرأ لصيو هيدلاو ىلإ نسحيو اهلهأ ىلإ ملاظملا ةريو ؤهرذنب ينويو
 م لصي نأب رمؤي لب ،نّسح قلخب سانلا َقلاخيو ،هناريج قوقح يدؤيو
 رقت ؛هيلإ ءاسأ نم ىلإ نسحيو هملظ نمع وفعيو همرح نم يطعيو هعطق

 ؤ هإ.ے ه ے 2 ۔ر۔ص ه > 7

 : وملا دالآ َريَح هرك أودَوَرك و ءىوقتلل دوزتو لجو ر رع هللا لإ

 :فارعالا) هإ ےييلهتمآ نع ضرعأو يخلاي ممأو وقملازُخ ل ١٩٧( :ةرقبلا



 ١١٩ فرلاثلا 1 - بيغت واز

 مص ےم ےص < س ر ر ے رم ورور ص ۔ور

 اَمَو أوُرتص يذل [ { آاَهسَتَلُي امو يمح و هن ناك هوادع سنبو ت كندب

 محرلا ةلص ةلصلا لضفأ» ٢٤ - ٢٥(&3 :تلصف) 4 ميظَع يل يلتَح وذ الإ آهل - - . . . . 2 7 ٦

 نسح ىلع ليلد كل هتوادع عم هل كتلص نأل ؛ةوادعلل رمضملا يأ ؛«حشاكلا

 .ةريرسلا ةييتوطو ةريسلا

 نسحتو ،هقلخ عستيل دازلا نم عسوي نأ جحلا ةارأ نم هب رمؤي اممو
 ريدجو نيمورحملا يساوييو ،نيفعضتسملا ىلإ نسحي هلعجي امم كلذ نإف ،هئلماعم

 < ۔ ے۔هء ه م 7

 يح ملا اولانن نل زج كلذ لإ عر نا لاعتو هناحس هللا ةاضرم دصقف نمم

 ۔۔۔ ے ح .< 2 ., ۔۔ ةس ش ,ي :ح .ش
 ٩٢( :نارمع لآ) 1 هيلَع ۔وي هللأ نإف ءىش نم اومن روتبح امم ا -

 رينَك اناكس رهك هقودَصيق انسح اصرق هللأ ضرقي ىلآ اد نت جل ٢4(
 قي ىلاا نص ٢٤٥( ٩ :ةرقبلا) 1 ےروُعَجو دلاو ظضبَيَو ضيقي هلأو

 ةو َإ ل ١١( :ديدحلا) ه يركتجت رثكو هذل ةميت انسح اق ةل
 ه يركخ هلو هل كتنب اسع اكيت ةق انأو يكلا
 عراصم يقتو وسلا ةتيم عفدتو برلا بضغ ئفطت ةقدصلا» ١٨(© :ديدحلا)

 نم ةبرك هنع هللا سفن ايندلا برك نم 1 نمؤم نع سفن نم» 3«ءوسلا



 ١٢٠ ثلاثلا ؛رميأ ۔بيظقختأ داز

 ح ٨ م صس ٥ ر م ص ه

 نمو ةرخالاو ايندلا ق هيلع هللا رسي رسعم ىلع رسي نمو ةمايقلا موي برك

 ىق دبعلا ماد ام دبعلا نوع يف هللاو ،ةرخاآلاو ايندلا ىف و هللا هرتس املسم رتس

 .«هيخأ نوع

 م صس

 ريخ نمو لالح بسك نم هتقفن ريختي نأ جحلا دارأ نم هب رمؤي اممو

 َنِمهَنأَلَبَمَتَي اَمَتإ ز .ابيط الإ لبقي ال بيط ىلاعتو هناحبس هللاف بيطأو هلام
 هلجر عضوو ةبيط ةقفنب اجاح لجرلا جرخ اذإ» ٢٧(5 :ةدئاملا) ه َبِقَتُمل 4 - 4 ا

 كيدعسو كيت :ءامسلا نم دانم هادان ؛كيبل مهللا كيبل :لاقو زرغلا يف :

 ةقفنلاب جرخ اذإو روزأم مغ روربم كّمحو لالح كملحارو ،لالح كاز
 الو كيبل ال :ءامسلا نم دانم هادان ؛كيبل :لاقف ،زرغلا يف هلجر عضوف {ةثيبخلا

 يبأ نع ،«روربم ريغ ًروزأم كُجحو مارح كئقفنو ،مارح كداز 3ًكيدعس
 ء - ى . " ٠ , ث / 6١ م

 رمأ للا نإو كابيط الإ لبقي ال بيط ىلاعت هللا نإ» :لاق ةي يبنلا نع ةريره

 نتملا َنم اولك س اهيأي ز :ىلاعت لاقف ،نيلسرملا هب رمأ امب نينمؤمل

 اوثمماء كبزلا اهت اهناتت »ل :ىلاعت لاقو ٥١(، :نونمؤملا) ه املع اولمعو

 ;فسلا ليطي لجرلا ركذ : ١٧٢(56 :ةرقبلا) ه مك ام تيع نم اولك 2 7

 هبرشم و مارح همعطم و بر اي ابر اي :] اي :ءامسلا 7 هيدي 7 ربغأ ثعشأ

 » و 7 و م

 .«!؟كلذل باجتسي ىنأف ،مارحلاب يذغو مارح هنسبلمو مارح



 ١٦١ فثسرلاثلا رمي بيخ داز

 اهيلع اوضع فينحلا مكنيد ميلاعتب اوكّسمتو كهللا دابع اي ةللا اوقتاف

 ركنملا نع اوهانتو ،فورعملاب اورمآتو رومألا تاثدحمو مكايإو ،فذجاونلاب

 ه ه < مر آ ' ووو حمر ح سر ه ر ع

 رهلا اومتأو ندملاو رقإلا لع اراعت الو يوقلاو زبلا لع ارئَواَمَتَو

 هللا اوعيطأو ًمكينب َتاَد اوخلَسآَوإل (! :ةدناملا) ٤ باَمِمَلأ ديدس هنأ

 كنع هنأ ىرسف اولمع لقو ٭ ١( :لفنألا) 4 ةينم وم رمشنك نإ ه هلوسرو

 مكاي كتف ةدكو يملأ للع لك 2 َةوثموُمْلاو هلوو

 ١٠٥(. :ةبوتلا) ك نولمحت

 .هباتك يدمب مكايإو هللا ينعفن
% ٧ % 

٠٠
١ 

 `

ز
 

 نأ دهشأو ،َنيحلاَّمصلا لو هللا الإ هلإ ال ن دهشأو نيملاعلا بر هلل هلل دمحلا

 نيلوألا ديسو .نيلسرملاو َنيتبنلا متاخ هلوسرو هدبع اًدَمحم انين .7

 ذعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ةلي .نيلجحملا رملا دئاقو نيرخالاو

 ئَه يذهلا َرْيخو ،لَجو ًرَع هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا ةابع ايف

 .ةلالض ةعدب ُلُكو شةعدب ةندحُم لُكو 3اهئاندحُم رومألا ًرَشو لي دمحم
 : نوُملسملا اهأ

 قيفرلا راتخي نأ جحلا ةارأ نَم هب :رمؤي امم هنأ اوملعاو ،ىلاعت ةللا اوقتا

 هزذي امو هيتأي امب هفرعيو ،هنيد يف هرّصبيو ©ىوقتلا ىلع هنيعي يذلا حلاصلا



 ١٢٢ فملاثلا هرمأ ۔بيفثا راز

 رشلا نع كاهنيو كريخلاب كرمأي هللا ةعاط ىلع كلتيعي حلاصلا قيفرلاف

 كسفن بويعب كفرعي ةغلابلا ةمكحلاو قداصلا لوقلاو عفانلا ملعلا كمعمسيو

 كحالصإو ،كميهفتو كميلعت يف هسفن دهجي كينعي ال امع كلَشيو

 يمحي كَرذنأو كرشب تلمهأ وأ تللم اذإو كركذ تلفغ اذإ ،©كعوقتو

 بسحو ،ةزيثك دئاوف حلاصلا قيفرلا دئاوفو كترضح ىفو كتبيغ يف كضرع

 اوثماء يأ اهيأي زخ ،هليلخ نيد ىلع نوكي نأو «هنيرقب فّرعُي نأ ِرمل

 حلاصلا { سيلجلا لَتم» ١٩( :ةبوتلا) 4 تريقدسَملا م عم م أوذوكو ه هأ

 6ثكيذحي نأ امإ كسملا لماحف ريكلا عفانو و كسملا لماحك وسلا يو

 كبايث قرحي نأ امإ ريكلا خفانو ةبيط احير هنم دحت نأ امإو ،هنم عاتبت نأ امإو

 نم مكحأ أ رظنيلف ثهليلخ نيد ىلع ُرملا» ««ةنتنم احير هنم دحت نأ امإو

 . «قيرطلا لبق قيفرلاو رادلا لبق ًراحجلا» ،«للاخي

 هلل مكلامعأ اوصلخأو مكيلع هللا ضرتفا ام اوّأو {لا ةابع اي ةللا اوقتاف

 هبر ةَداَبِعي ة , ةرت الَو احلص الَمَع من يلق ير ءامل وجري ناكف « لجو ًرع

 ملعأو اربح وم هئانب ردير زي زان كيني ارشيقن امول ١١٠( :فيكل) ه ادت
 روُعَجرت اموي اومتأو ج ٢٠( :لمزملا) ه امح روفَع هآ ةي هللا اوتناو اجل س + ح ‘ڵ < ث 2 - م.ءث۔ ى 4

 . 3 2 و 2 ء ص س

 ٢٨١( :ةرقبلا) كويد ال مهو تبسك امت ںينت لكف

 ٢١(. :رونلا) تروخلفت دركلل ےيوثمؤملا هيأ اكيمج اكيمج هللآ اوبوتو

_ ١
_
۔
 



 ١٢٢ فثسلاثلا ؛رميا -بيفخأ داز

 ميحرلا نمحرلا هللا ملسي
 مارحإلا :جحلا ناكرأ نم

 يذ ،ميحرلا فوؤرلا ميركلا ربلا هلل دمحلا َنيمَلاَعلا بر هلل ثمحلا

 يم ىلع مار تي عح ضرف ةاحس يمقلا ناشإلاو يكتلو لضفل
 كسانم ملعلا َلَعَجو .ليست بوئذلا نم كلذب مهلتسغيل ؛ًاليبس هيلإ عاطتسا

 .هيلع لكوتنو هب نمؤنو شهيدهتسنو ةئيعتسنو هدمحن شليلو ارون جحلا

 نَم «اتلامعأ تايس نمو اتسُفنأ رورش نم هللاب ذوعنو ،هيلإ وتنو هرفغتسنو
 .للا الإ ةلإ ال نأ دهشأو هل يداه الف للضي نَمو هل َلضُم الف ةللا هدمي

 .تومي ال يح َوُهَو تيميو يبح \ثمحلا ةلو كلا هل ،ةل كيرش ال هدحو

 بع ادمحم انو انديس نأ دهشأو 9ريدق ءيش َلُك ىلع ًوُهَو ريخلا هديب
 ةمحر لسرأ ،ارينُم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو ،اريذنو ًاريشب هلسرأ 3هلوسرو

 ةنامألا ىتأو ةلاسرلا لبف 3َنيقتُملل ًامامإو .نيدتهُملل ًاجارسو شَنيملاعلل

 ىلعو ةلي نيقيلا هاتأ تح هبر ليبس يف ةهاجو .ةمعلا فشكو همألا حصنو

 :دعب امأ نيعمجأ هبخصو هلآ

 هللا اوقتاف اضر هيف امب لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف
 الو هوُركشاو ،ةوسنت الو ةوُركذاو ،ُهوُصعت الو ُةَرماوأ اولثتماو ،ةوبقارو / , و و م ء و ّ

 . م مسإ
 و ٥.



 ١٦٤ فلالا :رمأ ۔بيفتا داز

 دب ال كسانم ةرمعلل نأو اهتفرعم نم دب ال كسانم جحلل نأ اوملعاو

 فاوطلاو {ةيبلتلاو ؛مئارحإلا :ءايشأ ةسمح يهف ةرمعلا كسانم امأ ،اهتفرعم نم

 كسانم امأو ريصقتلا وأ قلحلاب لالحإلاو ةورملاو افصلا نيب يعسلاو ،تيبلاب

 ةفرعب فوقولاو ©نمي تيبملاو ةيبلتلاو مارحإلا :ءايشأ ةرشع يهف جحلا

 لالحإلاو ُحنلاو رامجلا ئمرو مارحلا رعشملا دنع هللا ُكذو ،ةفلدزمب تيبملاو

 . ةورملاو افصلا نيب يعسلاو تيبلاب فاوطلاو .ريصقتلا وأ قلحلاب

 نكرلا كامب الإ جحلا متي ال ناكرأ ةثالث ةرشعلا كسانملا هذه نيب نمو
 يذلا تاقيملا جاحلا علب اذإف ،اعامجإ هل جح الف مرحُي مل نمف 9مئارحإلا :لوألا

 هئكْسَم ناك نَمو ،ممرحم وهو الإ هزواجي الأ هيلع بحو هتيحان لهأ هنم مرحي
 اهب ٌميقْلاو ييكلا امأو هلزنم نم مرحأ ةَرْمُع وأ اًحَح ةارأو ةكمو تاقيملا نيب
 اَمَرْخأو لحلا ىلإ اَجرَح ًةَرْسُع ادارأ اذإو ،ةكمم نم اَمَرْخأ اًمَح ادارأ اذإ امهنإف
 نم اوه نأ ةنيدملا لهأل ةلي هلل لوسر تقو :لاق يردخلا ديعس يبأ نعف ،هنم
 ململي نميلا لهألو .انرق دمن لهألو !ةفحجلا ماشلا لهألو ةفيلحلا يذ

 ةنيدملا لهل تقو لل يبنلا نإ :لاق سابع نبا نعو ،قرع تاذ قارعلا لهألو
 َهَلْمَلَي نَمَيلا لهألو ،لزاتملا نرق دح لهألو ةفحجلا ماسلا لهألو ةيلحلا اذ

 نو ناك نَمو {ةرمعلاو جحلا ةارأ نمع َنهريغ نم َنهَْلع ىئأ نملو َرف نه
 .ةكم نم ةكم لهأ قح اتنأ ثيح نمف كلذ



 ١٢٥ ثلاتلا ءرميأ -بيقخأ داز

 هلع
 2 4 ٠.م

_ 

 م

 ٣ ِ . . س م ر إ م .ع 7

 ه لد ةلالا نع تكَتولََت + هرهشا يق الإ نوكي ال جحلاب مارحإلاو

 :ةرقبلا) هك تنموَُمَم رهشأ جحلا ج ١٨٩( :ةرقبلا) هك جحلاو ںساَلل تيقاوم < رس و ۔ے وو ھ 7

 وه ممارحإلاو ةجحلا يذ رشعو ،ةدعقلا وذو ،لاوش يه جحلا رهشأو ٧(«

 نأ هتفصو .ةيبلتلاو درجتلل ةنراقملا ةرمعلاو جحلا نيكُسلا دحأ ق لوخدلا ةين

 ش عوضولا هأزجأ الإو كلذ هنكمأ نإ ةبانحلا نم لسفلاك ءاملاب هذيرم لستغي

 انوكي نأ بحتسملاو ،السغ ذنم اسبلن مل نيليسغ وأ نيديدج نيبوث سبلي

 اونفكو ،مكايحأ اهوسبلأ ضيبلا بايثلا هذمب مكيلع» :ةلي يبلا لوقل نيضيبأ

 نم يش عم الو ،ريرح يق مهونقكت الو ،مكبايث ريخ اهنإف ؛مكاتوم اهيف

 نيتعكر يلصي مث ،«اهئاسنل ناللحمو ،يمأ لاجر ىلع نامرح امهنإف بهذلا

 نم غارفلا دعبو اهدعب مرحأ ةبوتكم ترضح نإو ،ةبوتكم رضحت مل نإ

 كل كيرش ال كيل ،كيل مهللا كيل :الئاق يليو مارحإلا ةين دمعي ةالصلا

 اهغالب و اهُمامت ةجحب كيل كل كيرش ال ،َكلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ ،كيتل

 نيب نرق نإو ،كيلح اهغغالبو اهُمام ةرمعب كيل :لاق ةرمعب مرحأ نإو ،كيلع

 نأ هل يغبنيو .كيلع امهغالبو امهُمامت ةرمعو ةّجحب كي :لاق ةرمعلاو جحلا

 وأ .افرش الع وأ ،هنلخار هب تراس الك هتوص اي عفريو .ةيبلتلا نم رثكي

 ليزجلا باوثلاو .ميظعلا رجألا نم كلذ يق امل ايلم عمس وأ .ايداو ًطبه

 .ةيبلتلاب توصلا عفر جعلاف » جلثلاو غلا جحلا لضفأ» :ل هللا لوسر لوقي

 ةالصلا هيلع _ هنع ءاجو كسنلا يدهلا مد ةقارإ نم ُرانكإلا جشلاو

 



 ١٢٦ ثلاثلا :رحا ۔-بيقتأ داز

 تباغ الإ سمشل ا بيغت ىح يلي هم وي يحضي مرحم نم ام» : مالسلا و

 الو رشب الا طق لهم لهأ ام» :لي هنع ءاجو .«همأ هتدلو امك داعف هبونذ

 هنع ءاجو 3«مَعَن» : :لاق ؟ةّحلاب هللا لوسر اي :ليق ، «َرْشُب الإ طق ربكم ربك

 رذم وأ رجش وأ رجح رجح نم هلامش و هنيم ي نع نم ىب الإ يلي ملسم نم ام» :

 . «انهاهو انهاه نم ضرألا عطقنت ح

 ربلا ديص لتقو ،هئامدقمو غامحلا كلذ نمف ،ءايشأ بنتجي نأ مرحلا ىلعو
 م 3 و ٤ , 7 د . 1 , و

 ةيطغتو ،©بيطلا لامعتساو ،رافظألا ميلقتو ،هفتنو هصقو رعشلا قلحو 3هلكأو

 هَسم امو ،©فافخلاو «سناربلاو ثتاليوارسلاو {ةمامعلاو صيمقلا سبلو ،سأرلا

 >> اق نم ًرع لوقي ،بايثلا نم سرولا وأ نارفعزلا

 وأ ٍةَقَدَص و مام صم ةيزن هسأر ار ن ة ىن تور وأ اضيرم ة مكنم َناَكنَم و ذل ىتف

 و نمَك تلموُلَمَم رهش تكلا :هتاحبس لوقيو ١٩٦(5 :ةرقبلا) ه ش
 م م م م مص 2 ر م

 ١٩٧(. :ةرقبلا) ه ححلا ىف لات الو كوش الو َكَكَر الف جلا هيف
 ه ے صم ررم ح < < ص . مه ه 12 ك , . ن . .. ,

 مكنم ههلنق نمو رح مشن متناو ديصلا اولنقن ال اونَماَء َنيِذَلا اهي « :هناحبس لوقيو
 .صس ,.م 4 س 7 يرصم ممص مملا م م رم ح ء ويس 7 رع , سس

 وا ة ةبعكلا غلب ةع مكنيو لدع اوذ ۔هب , ُهُكَي ومل نم لثف ام لثم ءازجف ادمعتم

` 
_ \ 



 ١٢٧ فثسلاثلا ءرميا -بيفختا داز

 ةلل اوثّتاو ارح زم ام زبلا دنع مكنع مرو ةراللو مُكَ اتم .ةئام 2 أ ٭ مم :
 :لاق هنأ ةلي يبلا نع ءاجو ٩٥ ٩٦(، :ةدناملا) 4 ورت هلإ ترأ

 نب بعك جرخ :لاق سابع نبا نعو 3«ُبطخي الو حكني الو مرحملا حكني ال»

 نأ لي لوسر هرمأف هسأر ين لْمَقلا هادف 5 هللا لوسر عم جحلا يرت ةرْحُع
 وأ نيكسم لكل نَدُم نيكاسم ةس معطأ وأ مايأ ةئالث ٌمص» :لاقو قلح
 لاق :لاق ةريره يبأ نعو ،«أَرْجأ كلذ نم تلعف ءْئَش يأ ةانشب كسلا
 الو ،تاليوارسلا الو شةمامعلا الو صيمقلا مرحملا سبلي ال» :لي هللا لوسر

 نم لفسأ امهُعطقيلو ،نيقخ سبليلف ؛نيلعن ثجي مل نإف فافخلا الو ،َسنارتلا
 نبا نعو ««سرولا الو نارفعزلا هسم بايث نم ًائيش مرحملا سبلي الو ،نيبعكلا
 نأ يورو .«نيَزاَققل يلت الو ةمرحملا ةأرملا ُبقَتْنَت ال» :لاق ةي يبلا نأ َرَمُع

 الو &هيبون يف هونفكو ردس و ام هولسغا» :لاقف ط يبلا ةرضحب تام امرحم

 .«أيبلم ةمايقلا موي هثعبيس ىلاعت هللا نإف ؛هَسأر اورَمخُت الو ،هوطتحت

 ق او هقفتو للا ُهكَرَحأ امك هللا ضئارف اوُدأو ،هللا دابع اي هللا اوقتاف

 اورَمآتو .«ةدشر ُهَمْأو نيدلا ىق مقف ريح هب للا دارأ نم»نف مكيد

 كم طح 7 مر ر ؟ ه سم م ي سإ س ص س ۔ , ۔ے . رمرم ه . ےم ےمرع

 ىلع اونواعت الو ئوقنل او ربل ١ ىلع اون و ٭ ركنملا نع اوهانتو ،فورعملاب



 ١٢٨ فلالا 1 ۔بيفخا راز

 » ه۔ے ] ح۔۔ث۔ / ؟ 2 مم رمه ےھ۔ و و ے هم ء, ه ٤ , هه ۔۔م
 رومع هلا 1 اورفغتساو ار ارح ملعأو ا اربح وه 4٨ هللا دنع هودجت ريخ نم ل اوُمَدَعن

 ٢٠(. نزملا(

 هباتك يدمب هكاّنإو هللا ييعفن

 % ٭ ٭

 نأ دهشأو ،َنيحلاًصلا لو ةلا الإ لإ ال نأ دهشأو ،َنيملاعلا ابر هلل محلا
 نيلوألا ديسو نيلسرملاو َنيّبنلا متاخ كلوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس

 هلآ ىلعو !لي نيعمجأ هللا قلخ اضفأو ،َنيلَححمما رعلا دئاقو ،َنيرخآلاو

 :دعب امأ ، نيعمجأ هبحصو
 م م

 يذه يذلا [ ريخو .لَجو ء هللا 1 ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع اَيف م ٥

 .ةلالض ةعدب ؛ لكو ةعدب ةثدحم و .اهئائدحُ روُمألا ر شو . دَمحُم

 : نوُملسملا اه

 ُعشمَتلاو نارقلا يه يهو اهنم دحاو اك لعف لوجي ةئالث عاونأ مارحإلا نإ

 هللا لوسر عم اَتْجَرخ : تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نعف ،دارفإلاو

 نَم انمو ،ةرمعو جحب لمهأ نَم انمو .ةرمعب لهأ نَم انمف .عاقولا ة ةَحَح ماع ل
 .هموق دنع لَحف ة ةرمعب لَمأ نَم امأف جحلاب ل هللا لوسر لهأو جحلاب لهأ

 كرشلا غوي ناك ح لحي ملف ةرمعلاو جحلا نيب عمج وأ جحب لهأ نَم امأو
 .سانلا ىلع لهسلاو رسيلا ىلإ برقألا وهو عتمتلا ةثالثلا هذه عاونأ "لضفأو

 الإ نوكي ال لالخإلاو ،ةباحصأ هب َرََأو هسفنل ةلي هللا لوسر هات يذ وهو



 ١١٩ فثرلاثلا هرميا -بيفختا داز

 ّ . ّ َّ 2 ّ م . ٥ ٤. . ع

 .«نيقلحملا محرا مهللا» : يبلا لوقل ؛لضفا قلحلاو ريصقتلا وا قلحلاب

 .«َريرَصقملاو» :لاق ،َنيرَصقملاو لوسر اي :اولاق

 نإ ُلوُسَرَك هللأ اوعيطأو ج مكنيد رسأ اوُمَلعتو ،هللا دابع اي ةللا اوقتاف

 - 2 مم ص ى رو م
 ٍةَنجَو مكيتَر نيم َرِفَمَم لي اوعراس زخ ١( :لفنألا) ه ينموم 2 < . ۔۔. حص <, ؟ 7 .. 9 . م
 >> . ه ,ه ے .كم 2 و < ح 4 و .يم 2 و إ س۔ے ,ث ,س حم ء۔
 ءابلا يف َدوَقِفني ينلا (ل بتتسي تديأ شرلاو ثوحتلآ اهشع

 رو < 2 هق ,,م ص مص .{, 2 م, ره م ؟ ر < < ,2

 بحي هللاو سانلا نَع َيِفاَسلاَر تيملا تيمظَكلاو ِءاَرَضلاَو
 > . و .رم ه ى مر . .رمم

 ىلإ يك ےروغجرت مرت اوقتاو ١٣٢٣ ٣٢٤ ١) :نارمع لآ) :1 تربنيحشلا

 لع
 همو وم . ء ووو 7 وم ر و ك ےس

 اودوتو زه ٢٨١( :ةرقبلا) ه َدوُنكظُياَل ممر تبسك امت يقت لك
 .و هرس س .وح سروك ص <ے2 <

 ٢١(. :رونلا ه يوخلقث ركنتت كيونموملا همأ اكيمج هتنأ لإ



 ١٣٠ فمللا ءرما -بيفخأ داز

 م
 م 0 س

 ميحرل ا نمحرل ا هللا مس

 فاوطلا

 لمعلابو ،تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا ،َنيمّلاَعلا بر هلل دمحلا
 ّ ء , ه 3 وه ا

 سانلل ةباثم مارحلا هتيب لعج هناحبس تاكربلا لزتتو ةايحلا بيطت هتعاطب

 ام اوؤاسأ نيذلا يزجيل اليبس هيلإ عاطتسا م ىلع هجح بتكو ءانمأو

 هب نمؤنو .هيدهَتسنو هنيعتسنو هدمحن سحلاب اونسحأ نيذلا يزجيو اولمع

 نمو اتسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو ،هيلإ بوتنو هرفغتسنو هيلع لكوتنو ح . . ١2 .. ه وإ دود ..ه . .. ٨ ٥ ى ٥
 دهشأو هل يداه الف للضي نمو هل ًلضُم الف للا هدهي نَم ،اتلامعأ تايس
 وهو تيميو ىيحيل دمحلا هلو ثلملا هل هل كيرش ال هدحو فلا الإ هلإ ال نأ

 انيبنو انديس نأ دهلئأو ريدق ءيش لك ىلع َوُهَو يحلا هدبي كتوم ال يح
 .رينم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو كاريذنو ًاريشب هلسرأ ،هلوسرو ةدبع ادمحم
 ىتأو ةلاسرلا علبف {َنيقُملل ًامامإو {َنيدتهُملل اجارسو 9َنيملاعلل ةمحر هلسرأ
 يقيلا هاتأ ح هبر ليبس يف دهاجو ةمعلا فشكو هةَمُألا حصنو ڵةنامألا
 :دعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو .ةلي

 هللا اوقتاف ،ةاضر هيف امب لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع يف

 الو ةوُرُكشاو ،ةوسنت الو ةورُكذاو ،ةوُصعت الو هرماوأ اؤلثتماو وبقارو
 .هوُرفكت



 ١٣١ فثسلاثلا ؛رميا -بيقخا داز

 ةعبس تيبلاب فاوطلا امب الإ 2 ال يلا جحلا ناكرأ “رم نأ اوملعاو

 هلو ؛لجو ًرع هللا ىلإ ًابرقت طاوشأ ةعبس تيبلاب نارودلا وه فاوطلاو ،طاوشأ
 مزع يهو .ةينلا :لوألا طرشلا .اهب الإ متي ال فاوطلا نأل ؛اهنم ةب ال طم ورش

 ال فاوطلاف .لجو ًرع هل ةعاطو ىلاعتو ةناحبس هلل ًادّبعت فاوطلا ىلع بلقلا

 لامعألا امنإ» :لوقي لي لوسرلاو ،لامعألا نم لمع ةنأل ؛ةين نم هل ةب

 ثدحلا نم ةراهطلا :يناثلا طرشلا .«ىیون ام ئ رما كل 7 ©تاينلاب

 :لاق لي بلا نأ سابع نبا نعف ،ةالصلا لثم تياب فاوطلا نأل ؛ثبخلاو

 الف هيف ملكت نمف هيف نوملكتت مكنا الإ ةالصلا لثم تيبلا لوح فاوطلا»

 هب أدب يش لوأ إ :تلاق _ اهنع لل يضر _ ةشئاع نعو 3«ريخب الإ ملكتي

 اهنع هلل يضر _ اهنعو تيبلاب فاط من ش أضوت نأ ةكم مدق نيح ي بلا

 ،ةورملاو افصلا نيب الو ،تيبلاب فطأ 1 و ضئاح انأو ةكم تمدق :تلاق

 ال نأ ريغ جاحلا هلعفي ام يلعفا» :لاقف . هللا لوسر لإ كلذ توكشف

 ىلع وأ ،سحن بوثب وأ ،بنج وهو فاط نمف ،«يرهطت تتح تيبلاب يفوطت

 نمو اذهل فاوط الف ؛ءوضو ريغ ىلع ناك وأ تاساجنلا نم ءيش هندب

 :ثلاثلا طرشلا .هفاوط ىلإ عجري خ ًاضوتيل ج رخيلف فاوطلا يف هعوضو ضقتنا

 :لوقي ىلاعتو ةناحبس ةللاو .ةالصلا لثم تيبلاب فاوطلا نأل ؛ةروعلا رتس

  رو

 ب عيبرلا ىورو ٢١( :فارعالا) ه ر رحسَم رك دنع

 هللا لوسر كثعب ءيش يأب بلاط يبأ نب يلع لش :لاق ةديبع يبأ نع بيبح
_ 

 ر 2 ِ

 در اوذخ مداء ىمني



 ١٣٢ فرلاثلا هرمأ ۔بيفخأ راز

 تيبلاب فوشطي الأ لاصخ عبرأب :لاق !مست إ ماع ةّحح يف ركب يبأ ىلإ لني

 مرحلا يف كرشمو اسم عمتجي الو شةنمؤم سفن الإ ةنجلا لخدت الو ،نايرع
 ل : نمو هدهع ىلإف دهع ةلي هللا لوسر ل دنع هل ناك . نمو ءاذه مهماع دعب

 هب ماتتخالاو رجلاب ءادتبالا :بارلا طرشلا .رهشأ ةعبرأ لإف هع هل ركي

 ىلع تيبلا لعج نمف ،هراسي ىلع تيبلا فئاطلا لعجي نأ :سماخلا طرشلا

 ال دجسملا لخاد فاوطلا نوكي نأ :سداسلا طرشلا .هل فاوط الف هنيمي

 ،هفاوط نم ءيش يق ميطحلا رجحلا فئاطلا لخدي الأ :عباسلا طرشلا .هجراخ

 :نماثلا طرشلا .هل فاوط الف هفلوط نم ءيش يق .ميطحلا رجحلا لخد 7

 هيلعو فاوط لطب يعرش رذع ريغ نم اهنيب لصف نمف ؛هطاوشأ نيب ةالاوملا
 لقأ فاط نمف لقأ ال طاوشأ ةعبس فاوطلا نوكي نأ :عساتلا طرشلا .هئداعإ

 ِ هل فاوط الف ةدحاو ةوطخب ولو طاوشأ ةعبس نم

 هُمالتساو دوسألا رجحلا لابقتسا هفاوط ءادتبا 7 فئاطلل .سي امنو

 كباتكب اقيدصت و ,ب اناميإ مهللا ي ا لاو .هللا مساب :لوقي نأو .هليبقتو

 نم دانكإلا فاوطلا يق سي اممو 3 دمحم كيبن ةسل عابتاو كدهعب ءافوو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو ةلقوحلاو ريبكتلاو ليلهتلاو ديمحتلاو جيبستلاك ؛ركذلا

 لب دودح غ وهو اعدلا نم راثكإلا فئاطلل نس امو . هللا لوسر

 ناميلا نكرلا نيبو ردص ةل حرشناو رسيو هل هللا حتف ام هفئاطلا وغدي م ك م
 ةرخألا قرو هسح اكتأذلآ ن اكياء ابر { : لوقي دوسألا رجحلاو



 ١٣٣ فثرلاثلا هرمأ - بيخ راز

 رجحلا مالتسا فئاطلل .ي امهو ٢٠١(، :ةرقبلا) « راتلأ بادَع اَتقَر ةَسَح س

 هنكمي 1 : نمو ،اممب فئاطلا ًرم املك ناميلا نكرلا مالتساو .هليبقو دوسألا

 نيتعكر يلصي فاوطلا نم غارفلا دعبو ،هديب هيلإ راشأ دوسألا رجحلا مالتسا

 :ةرقبلا) ه ىلصم رعهرنإ ماقم نم اودحتأ ؛السلا هيلع ميهاربإ ماقم دنع

 لم ل :ةيناثلا ةعكرلا يفو نورفاكلا اهيأ اي لق :ىلوألا ةعكرلا يف أرقي ٥(
 منو ( دكوي َمَدَر ديت مت () ذعحتلا هتا () دحت هنا

 نوكي نأ فئاطلل يغبنيو ١ - ٤(3 :صالخإلا) ٭ ةكن مح ےس < حل اًرُعَكح مل أ نكت

 ىلع اصيرح «لجو ًع هللا ةمظع ًارعشتسم بلقلا رضاح .هفاوط يق اعشاخ
 .هيلإ رظنلا لح ال اًمع هَرصب ًاتضاغ ،لعف وأ لوقب ادحأ ئذؤي ال نأ

 اَهيلع اوضع © ،فينحلا مكنيد اعتب اركتستو . هللا ايع ا اي للا قتاف

 > 7 ٢ ر هش أولَمَعَأ 7 . ) ١ :لافنألا ( 4 ةم ع نإ ة ح 7

 منا ينت ةتبلر بتلاريع ا < ` دص
 . ١٠٥( :ةبوتلا) ه َبوُلَمََت

 



 ١٣٤ ثلاثلا ؛رميأ ۔بيفخأ داز

 .هباتك يدمب مكايإو هلا ينعفن

 % ٧ ٭

 نأ دهشأو نيحلاصلا لو هلا الإ ةلإ ال نأ ثهشأو نيملاعلا بر هلل محلا

 نيلوالا ديسو .نيلسرملاو نييبنلا متاخ لوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس

 ثعب امأ .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو !ةل .نيلمحم هلا ذئاقو .نيرخآلاو

 ذ ٦ ريخو .لَجو ع هل هللا باتك ثيدحلا قدصأ 7 هللا دابع ايف

 .ةلالض ةعدب , لكو ةعدب ةثدحم 7 .اهنا دحُم روُمأألا ر رشو لت دَمحُم

 : : نوُملسملا اهت

 مودقلا فاوطو .ةرمعلا فاوطو ،جحلا فاوط :عاونأ ةسمخ فاوطلا نإ

 ريصقتلا وأ قلحلا دعب ةنقوف جحلا فاوط امأ .ع وطتلا فاوطو عادولا فاوطو

 فاوطو ةضافإلا فاوط ىمسي فاوطلا اذهو كدعب وأ رش ةاعلا مويلا يف

 ردصلا فاوطو جحلا فاوطو ضرفلا فاوطو نكرلا فاوطو .ةرايزلا

 لاي ادرو مشو اوشوينو متت ارشقتل ث
 ؛ةكم همودق دنع رمتعملا هب يتأيف ةرمعلا فاوط 7 ٢٩(& :جحلا) ه قيتعلا

 نيب يعسلاو ©تيبلاب فاوطلاو .ةيبلتلاو مارحإلا :كسانم ةسمح اهل ةرمعلا نأل

 نانكر ةسمخلا كسانملا هذه نمو ريصقتلا وأ قلحلاب لالحإلاو .ةورملاو افصلا

 مودقلا فاوط امأو .تيبلابُفاوطلاو {مارحإلا :امهو ،اممب الإ ةرمعلا متت ال

 مودقلا فاوط ىمسي فاوطلا اذهو .جحلاب ادرفم ةكم مدق مل رسيف



 ١٣٥ فثفرلاثلا هرميأ - بيقخا داز

 فاوط امأو .ةيحتلا فاوطو ،دراولا فاوطو دورولا فاوطو ،مداقلا فاوطو

 ىلإ ةكم نم فارصنالا ةارأ رمف ،ةكم رم فارصنالا دارأ نَم هب رمؤيف عادولا

 فاوطلا اذهو تيبلاب هدهع رخآ نوكي تح طاوشأ ةعبسب تيبلا عدو هلهأ

 نأ سانلا رمأ :لاق سابع نبا نعف ردصلا فاوطو ،عادولا فاوط ىمسي

 دقف عوطتلا فاوط امأو .ضئاحلا نع َفْفُخ هنأ الإ تيبلاب مهدهع رخآ نوكي

 نم رثكي نأ ةكمب هتماقإ دنع ملسملل يغبنيف ،هيف بيغرتلاو هيلع مالا ةرو

 سابع نبا نعف ،ليزخلا باوثلاو ميظعلا لضفلا نم كلذ يف امل ؛ع وطتلا فاوط

 ةئامو نيرشع مارحلا هتيب جاجح ىلع موي لك هللا لرتي» :لاق ةلي ينلا نأ

 .«َنيرظانلل نيرشعو ،َنيلصملل نيعبرأو ،َنيفئاطلل نيتس .ةمحر

 ق 77 فللا مكرمأ امك هللا ضئارف اودأو لا دابع اي للا اوقتاف

 " لأ لحف ًولَتَتَف .ملعلاب ذ دبعي امتإو .لهجلاب دبعي ال ىلاعتو هناحبس هللا نإف مكنيد
 م

 نإف ؛اوملعي ملاذإ اولأس الأ» ٧(، :ءايبنألا) ه ےروتتتال زشثكني رلا

 َمطََأَو ارح 7 هللأ دنع ه هودجت ح ي كنأل ا ةئمل وُمَدَعُ َمَو ٭ » لا اؤسلا يعلا ءافش

 هيف روحت موب اومتأو + ٢٠( :لمزملا) 4 امحل روُفَع ےكأ كا ه

 (هه١ :ةرمل ةنالف تبسك ام يفت لكف
 ٢١(. :رونلا) ه( يوُخلقث مكلل يوثمّوُملا ةيأ اكيم هللآ لي اودوتو ل

-_
 ؟ 



 ١٣٦ فرلالا 1 ۔بيفتأ راز

 ميحرلا نملا هللا مس
 ةورملاو افصلا نيب يعسللا

 لمعلابو ،تاحلاصلا م هتمعنب يذلا هلل دمحلا نيملاعلا بر هلل هلل دمحلا

 نم ىلع مارحلا هتيب جح ضرف هناحبس ،تاكرتلا لزنتو ةايحلا :لطت هتعاطب

 هنيعتسنو هدمحن .اليلدو ارون جحلا كسانم ملعلا لعج جو اليبس هيلإ ع اطتسا

 نم هللاب ذوعنو هيلإ بوتنو هرفغتسنو هيلع لكوتنو 4 هب ؛ نمؤنو .هيدهتسنو

 الف لض نمو كل لضم الف ةلل هدهي م .انلامعأ تايس نمو انسفنأ رورش
 محلا هلو تلا هل هل كيرش ال دخو للا الإ ةلإ ال نأ :هشو ن هل يداه

 م وو م مل

 ريدق ءيش لُك ىلع َوُهَو خلا هديب توم ال يح َوُهَو تيمب و ييحي
 ىلإ ًايعادو 0 اريذنو ريشب هلسرأ هلوسرو بع ادمحم انّينو انديس نأ دهشأو

 امامإ و َنيدتهُملل ًاجارس و 3َنيمَلاعلل ةمحر هلسرأ ءارينم ًاجارسو هنذإب هللا

 يف دهاجو ةمل فشكو ةمألا حصنو ةنامألا ىدأو ،ةلاسررلا غلبف نيقتملل

 ثعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو .ةي نيقي هاتأ تتح هبر ليبس

 هللا اوقتاف هاضر 4 هيف امب لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصرأ د هللا دابع

 الو ةوُرُكشاو ،ةوسنت الو ُوُرُكذاو ةوُصعت الو ةَرماوأ اولثتماو .ةوبقارو

 ؛وُرفكت



 ١٣٧ فثفرلاثلا هرميأ -بيقتأ داز

 بظاوف !ةي هللا لوسر اَهَنيب نلا ةرمعلاو جحلا ى كسانم نم نأ اوملعاو

 اَمَصلا نإ :لئاق نم . لوقي ،ةورملاو افصلا َنيب يعسلا كسن لك يف اهيلع
م
 : \ 

٠١
 تومي نأ هيلع حاتجالق رمتعا وأ تنبلا َجَح نمق رتلارباكت نم 3 

 ١٥٨( :ةرقبلا) ه ريع كلع ةللا نك ابح عوطت نمو
 لج ام لكو جحلا لامعأ يه رئاعشلاو هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ

 و ع و

 للا نإف ،اوغسا» :لاق ةنأ ُالسلاو ةالصلا هيلع ةنع يورو هللا ةعاطل املع

 ةورع نع ينغلب :ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا ىورو .«ئعسلا مكيلع بتك

 نم ةورملاو اَمَصلآ إ :ىلاعت هللا لوق تيأرأ :ةشئاعل تلق :لاق ريبزلا نب

 ه امهب وت نأ هع عاتجالق رمتعا رآ تنبلا جح نمك رارك
 ةشئاع تلاق ،اَممب فوطي ال نأ ًاسأب دحأ ىلع ىرأ امف ١٥٨(& :ةرقبلا

 الأ هيلع حانج الف ناك لوقت امك همألا ناك ول الك :اهنع لل يضر

 ةانم نم نوهي اوناكو ،راصنألا يف ةيآلا هذه تلزن امنإو ،اممب فوطي

 املف {ةورملاو افصلا نيب اوفوطي نأ نوجّرحتي اوناكو ،ديدق فلخ ةانم تناكو
 اَمَصلا َِإ « :هللا لزنأف ،كلذ نع ةلي هللا لوسر اولأس مالسإلا ءاج م

.
٤
 أ ام :تلاق امنأ _ اهنع هللا يضر _ ةشئاع نع يورو .ةيالا 4 ة رملاو ع :77 7 ۔ وم - ح 22 

 .ةورملاو افصلا َنيب فطي ل نم جح هللا



 ١٣٨ فثسلاثلا ءرميأ ۔بيفتأ داز

 ء هللا ىلإ ابرقت اعوجرو اباهذ ةورملاو افصلا نيب يشملا وه يعسلاو

 يغسلا ىلع بلقلا مزع يهو ةينلا هطورش نمف ،اهنم ب ال طورش ةلو لجو

 ب ال يعسلاف الجو ء هل ةعاطو ىلاعتو ةناحبس ل ادّبعت ةورملاو افصلا نيب

 لامعألا امنإ» :لوقي ل لوسرلاو ..لامعألا نم امع هنال ؛ةين نم ل

 هداعأ فاوطلا لبق ُةَمَدَق نمف فاوطلا دعب نوكي نأ :هطورش نمو ،«تاينلا
 هيلع هللا لوسرب ءادتقا ةورملاب ماتتخالاو افصلاب ءادتبالا :هطورش نمو ©كهدعب

 ينيع اوذنخ» :هلوقو 3«هب هللا ادب امي أدبن» : هلوق غ عم مالسلاو ةالصلا

 وأ اطوش كرت ن "رمف ،لقأ ال طاوشأ ةعبس نوكي نأ :هطورش نمو 5«مككسانم
 ةلورلا ه هيف سي اممو طاوشأ مامت ىلع ةفقوتم هقيقح ذإ ؛هزجي م طوش ضعب

 هيف ي اممو ،اسنلاو ةفعضلا نود نيرداقلا لاجرلل ةنس يهو .نيملعلا ن

 لابقتسا 5 امهيلع ُاعدلاو ركذلاو طوش لك يف ررمو افصلا ىلع 7

 نود امم لاغتشالاو ءاعدلاو ركذلا نم راثكإلا يعسلا ق بحتسي امو .ةلبقلا

 رامجلا ميمر لعج انإ» :لاق ةنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ةرو امل ؛امهريغ
 .«ىلاعت هللا ركذ ةماقال ةورملاو افصلا َنيب يعسلاو

 نإ زج :ىلاعت هللا لوق ايلات افصلا باب نم هيلإ جرخي نأ يعسلا ةفصو
 مث ،هب هللا ادب امب ادبن :لوقي خ ١٥٨(. :ةرقبلا) 4ٍ هَلأرباعَش نم ةو ةورملاو اَمَصلآ م

 ال _< هللا ربكا هللا ربكأ هللا :الئاق ةلبقلل البقتسم فقيو ،افصلا ىلع دعصي
 ىلع وهو تيعو يمحي كمحلا هلو الملا هل ؟هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا

 



 ١٩ فرلاثلا 1 - بيغفتا راز

 بازحألا م زهو 3هدبع رصنو &،هدعو َرحنأ هدحو هللا الإ هلإ ال ريدق ءيش اك

 نم ردحني غ .ةثلاثو ةيناث ءاعدلاو حيبستلاو ركذلا ديعي : وعدي غ هدحو

 ملعلا ىلإ ءاج اذإف ،يداولا ليسم أي تح يشمي وهو ةورملا ىلإ ادصاق افصلا

 يتأي نح يشميو «ةلورهلا نع كسمي مث يناثلا ملعلا تأي قح َلوره لوألا
 ريبكتلاب تأيلو ةلبقلل البقتسم فقوو اهيلع دعص ةورملا ىتأ اذإف ةورملا

 افصلا ىلإ ادصاق ةورملا نم ردحني مث كافصلا ىلع هب ءاج يذلا ءاعدلاو ركذلاو

 "لوألا طوشلا يف لعف ام ةلورهلاو يشملا نم هيف لعفيو ،يناثلا طوشلاب نأي

 ةعبس لمكأ اذإف 3ةورملاب متخيو ،افصلاب أدبي ،طاوشأ ةعبس لمكي تح اذكهو

 لوقي لي هللا لوسر شمس :لاق هللادبع نب رباج نع «يعس مت ذقف طاوشأ
 نب رباج نعو 3«هب هللا ادب امب ادبن» :افصلا ذيري وهو دجسملا نم جرخ نيح

 يف هيلإ ىهتنا قح دوسألا رجحلا نم لمر ةلي هللا لوسر تيأر :لاق هللادبع

 هدحو هللا الإ ةلإ ال» :لوقيو ،انالث ربك افصلا ىلع دعص اذإف ،فاوطأ ةئالث

 "رم لزن اذإو 3،«زريدق ءيش ك ىلع وهو ،ثمحلا ةلو ،كلملا ةل ،هل كيرش ال

 هنم جرخي قح ىعس يداولا نطب يق هامدق تردحنا اذإ تتح ىشم افصلا ىلع

 .هريغ هضعب رحنو 3هديب هيده ضعب رحنو
 ملسمل ىلعو هلاعفأ لك ف ة هللا لوسرب ًايدتقم نوكي نأ ملسملا ىلعف

 ق رضحتسم .بلقل رضاح هيعس يق ًاعشاخ نوكي نأ نطفلا سيكلا لقاعلا

 هسفن بيذمتو هبلق ةياده ق لجو ؟ ء هللا ىلإ هتجاحو هتقافو هَرقفو هلذ ه هسفن



 ٤ ١ . فرلالا هرمأ ۔بيفخخا راز

 م : ` م م , , «.
 ىلإ ايعاد .ة هللا لوسر اهفقو ىلا فقاوملا كلت اركذتم هلاح حالصإو

 ،كرشلا تايدحتو ةيلهاجلا جيجض نيب هللا رمأب ًاعداص لجو ء هللا ديحوت

 ىلإ وعديو كهللا رمأب عدصيل ،نيقيلاو ىوقتلا ةاز فقاوملا كلت نم ادزتم

 أ ليبس ۔ونك لق ا ،كلا ةعاط

 يتلآ نمتلا رأ ےتب ١٠٨( ٧ :فسروي) 1 تركرتمنا رمأتأ اَمَو هلآ نحشو

 ے ے 1 و ۔ 7
 اولمعو اونم ء ح نيزل ١ لإ ا رخ 1 ىغل َنننإلآ ن () رضل او

 هللا اوقتاف ١ - ٣({ :رصعلا) « رن رتَصلأي أوَصاَوَتَو ىحلاب اوَصاوَتَو تنحيلَصلا

 مكايإو ذجاونلاب اهيلع اوضع ،فينحلا مكنيد ميلاعتب اوكّسمتو .هللا دابع اي

 نع اومهانتو ©فورعملاب اورمآتو ةلالض ةعدب لك نإف ؛رومألا تالدحمو

 لع ! ۔ ر 2 ےم مے ےم 1: ٤ 4 ٤

 ىنعبتا نممو انأ ر ةريصب لع هللا لا

 ه ه < ور آ ' موحرم ح حم رر ه ہ۔٭ح مر / ءه سر 727
 اوقتاو نو دعل او مث زا ىلع اونواعن و يوم او ريل ١ ىلع اود انو دو + 0 ركنملا

 ح

 رمم ه ٨

 اوعيطأو ًمكيتت تاد أوخلَسآو ج (" :ةدنملا) ( پاتملآ ديدع هلأ ددن

 كلمع هلأ رمس ارذن لُمَو ل ١( :لفنالا) ه( ينموم مشنك نإ ههلوُسَرو ةل
 مكمي . ةدملاو يملا رع لك تروس تو وئموُملاو :ةلوسرو

 ١٠٥(. :ةبوتلا) ه( نولم َنوُلَمَحَ

 .هباتك يدمب مكايإو هللا ينعفن

 ت ت ٭



 ١٤١ فثسلاثلا ؛رميأ -بيقخأ راز

 نأ دهشأو ،َنيحلاصلا لو هللا الإ هلإ ال ن دهشأو .َسمَلاَعلا بر هلل هلل دمحلا

 نيلوألا ديسو ،َنيلسرملاو َنيبنلا متاخ كلوسرو ةدبع ادمحم انمنو انديس

 :عب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو {ةلَي نيلجحملا رعلا دئاقو .نيرخآلاو

 يذه يذهلا ريخو .لجو ‘ء هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع اَيف

 .ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لُكو ،اهئاثتحُم رومألا شو { دمحم
 نوُملسملا اهيأ

 هوبأ هكرت مالسلا هيلع ليعامسإ نأ هلصأ ةورملاو افصلا َنيب يعسلا نإ
 ءام هل بلطت تماقف , شطع رجاه همأ غم انه اريغص مالسلا هيلع ميهاربإ

 ادحأ ىرت له فّوشتت امهيلع ةعلاط ،امهنيب ةددرتم ةورملاو افصلا ةيحان نم

 : ينلا لاق :سابع ربا لاق 3هيمدق تحت نم مزمز لجو ء هللا عبنأ تح

 .«امهنيب سانلا ىعس َكلذلف»

 يف اوهقفتو للا مكرمأ امك هللا ضئارف اوذأو كهللا ةدابع اي هللا اوقتاف
 م ه. و

 رمأ اوملعت ،«هدشُر هَمَهْلأو نيلا ي ةَهَقَف اريخ هب هللا دارأ نَم»َم مكنيد

 امنإو .لهجلاب ذ لبعي ال ىلاعتو هناحبس هللاف 3ةريصب ىلع هللا اودبعت ىتح مكنيد

 ٧) ميبلا « ونكت ال زثنكني رتنا آ لمحأ اولَكسَك إ .ملعلاب دبعي

 شنأل اوع اوج 8«لاؤسلا ن ءافش نإف ؛اوملعي ل م اذإ اولأس الأ»
 . ح ءث۔ . . م - أو اح 2 و م

 ٢٠( :لمزملا) ه حيرف همآ َدي هلا اورهَعََسَو ارج وه هللا دنع هودجت

٠١
\ 



 ٢ ٤ ١ فرلاثلا هرميأ ۔بيفخأ راز

 ءرق س : ۔ےس ح 2 4 رم 2 هو ط 4 ےس وھ۔ ن . ر مم ه ح ك

 مهو تبسك امت ںيقن لكںؤوت مث ا ل ل هيف روعجرَت اموي اوقتاو +

 تروثموُملا هت همآ اكيم هللأ ل اوبوتو ز ٢٨١( ;:ةرقبلا) ه ومل

٢١(. :رونلا) 4 تروخلقت



 ١٤٣ فثرلاثلا ؛رميأ ۔-بيختأ داز

 ميحرلا نمحرلا هللا ملسب
 ةفرعب فوقولا :جحلا ناكرأ نم

 لمعلابو تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا ،َنيملاعلا بر هلل دمحلا

 هيلإ نوبرقتي مساوم دابعلل لعج ةئاحبس ،تاكربلا لزنتو ،ةايحلا بيطت هتعاطب

 لل اهيف َوّقباَستيو "تاقلا عاوثأب اهيف نوُسقانتيو ،تاعاطلا فونصب اهيف
 نيعتسن و هدمحن ©تاثّيسلا نارذأ نم اهيف نورهَطتيو تاحلاصلا تايقابلا

 :. و وه موه ..م . . . ه . م . ٥
 نم هللاب ذوعنو ،هيلإ بوتنو هرفغتسنو ،هيلع لكوتنو هب نمؤنو ،هيدهتسنو

 ه 2 ه ى 4 و . ٥ ٨ 0 ى ِ ع س ٥ ِ . ع و و.

 الف للضي نمو ،هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعا تائيس نمو انسفنا رورش
 م ےم ٨ م م م م م

 محلا ةلو كلملا ةل ةل كيرش ال هدحو كهلا الإ هلإ ال نأ دهشأو 3هل يداه و . ٠, ِ ۔ ه 3 7 « ٤ِ ٥ ٥

 م م م ۔ . مر م 7 ي .ي . ٤ِ

 ىلإ ايعادو 0 اريذنو اريشب ةلسرأ لوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس نأ دهشأو

 امامإو {َنيدتهُملل اجارسو كَنيملاعلل ةمحر هلسرأ 2 ارينُم اجارسو هنذإب هلل

 ىف ةهاجو !ةمعلا فشكو كَةَمَألا حصنو ،ةنامألا ىدأو {ةلاسرلا غلبف َنيقتُملل
 و س ع ع ٥ _ : م { و, _ ع 2 م

 :دعب اما نيعمجا هبحصو هلا ىلعو ةلع { نيقيلا هاتآ ىح هبر ليبس

 هللا اوقتاف هاضر هيف امب لمعلاو ،هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف ٠ و . ` - ٠ 1 ب , .
 و َ . 1 و و 1 و َ و س َ ء م َ -

 الو هوُركشاو ،ةوسنت الو ةوُركذاو ،ةوْصعت الو هرماوأ اولنتماو ،ةوبقارو
 .هوُرفكت



 ١٤٤ فرلاثلا هرمأ د بريفختا راز

 فقي مل نَمف ،ةقرعب فوقولا امب الام ال ييلا جحلا ناكرأ نم نأ اوملعاو

 اهبورغ ىلإ سمشلا لاوز دعب ةفرعب فوقولا تقوو .اعامجإ هل ًجَح الف ةفرعب
 جاحلا بهذي ةيورتلا م موي وهو نماثلا مويلا يفف ةجحلا يذ نم يمتلا مويلا يف

 برغملاو رصعلاو رهظلا :سمخلا تاولصلا اهيف يلصيو ءامب تيبيو ىنم لإ

 نم هريسم يف رثكيو ‘تافرع ىلإ بهذي سمشلا عولط دعبو رجفلاو ءاشعلاو
 يذ ن نم عساتلا مويلا وهو مويلا اذه نم سمشلا تلاز اذإف 3ركذلاو ةيبلتلا

 عمج رصعلاو رهظلا َنوُلَصي ش نذؤملا نذؤي ةبطخلا ن دعبو ،ممامإلا بطح ةجحلا

 .ةلبقلل يلبقتسم لَجو ًرع هللا ىلإ نوهجتي ةالصلا نم غارفلا ةعبو ؛ميلقت
 رافغتسالاو ،ركذلاو ،ىلاعت هللا ىلإ عرضتلاو لاهتبالاو ءاعدلا نم نورثكيو

 وهو ،دمحلا ةلو ،كلملا هل شل كيرش ال ةدحو ةللا الإ ةلإ ال لوق نم راثكإلاو

 لزن موي ايندلا مايأ لضفأ وهو ،رابم موي ةفرع موي نإف ؛ريدق ءيش لك ىلع

 تتتي مكل ثنو مكبو مكل كتمأ ميال :لاصتا لوت ب
 .و, ورم

 :لي لوسر هيف َلاق يذلا مويلا ٢( :ةدئاملا) ه( ايد َمتَسإَلا مكل ُتيِضَرَو
 هيف لاق يذلا مويلا ،«مالسإلا َلهأ انديع قيرشتلا مايو رحنلا مويو ةفرع مموي»

 يلبق نم نوتلاو انأ تلق ام لضفأو ،ةقرع موي مكمايأ لضفأ» :ي هللا لوسر
 ىلع وهو ،ثمحلا ةلو ،كلملا هل ،هل كيرش ال ةدحو ةللا الإ هلإ ال ةقرع ةيشع

 نيفقاولاب ىلاعتو ةناخبس هللا يهابي ميظع ] َهشم ةفرع موي يت .«ريدق ءيش ك
 و . م

 ميظع د دهشم ،«اربغ انش ييوؤاج يدابع لإ اورظنا» :لوقي امسلا لهأ هيف



 ٤٥ ١ فسلاثلا ءرما ۔بيفخأ داز

 ميظع هشم اللا ةعاط ىلع اهبراغمو ضرألا قراتثم نم نوملسملا هيف غمتج
 هين عفرو ،تائيسلا هيف رفكتو {تارتعلا هيف لاَقئو تاربعلا هيف بكست

 نمو هللا ضئارفل هعييضمت ىلع مدان نمف تاوعدلا ه هيف باَجَتستو تاجردلا

 جار نسيو نايتسلا كلمل ةس مفئاح نمو هيقل تاترحل هكاهتنا ىلع دا
 تاوصألا تًّحمَضو ©تافرعب اوفَقو اذإو» .نالا نم الضفو ةرفغم و اوفع

 .«تاومّس عبس ةكئالم مب للا ىاب ؛تاخجاحلاب

 نم َضيفُي نأ هل سيلو .سمشلا َبْرْغَت ح ةفرعب َفقي نأ جاحلا ىلعو

 .«مُككسانم يّنَع اوذُخ» :لوقي ل لوسرلاف اَهبورغ لبق ةمَلَدزملا ىلإ ةفرع

 سمشلا بورغ عب الإ ةفلدزم ىلإ ةقرع نم مالسلاو ةالصلا هيلع ضفي ملو
 سمشلا تراص اذإ تافرع نم نوعقي اوناك ناوألاو كرشلا لهأ نإ» :لاقو

 اذإ ةفلدزملا نم نوعفديو مههوجو يف لاجرلا ُمئامع اهنأك لابحلا سوؤر ىلع

 ال انإو مههوجو يف لاجرلا مئامع اهنأك لابحلا سوؤر ىلع سمشلا تعلط

 ادغ ةفلدزملا نم عفدنو مئاصلا رطفي و سمشلا برغت ىح تافرع نم عفدن

 .«نانوألاو كُرمشلا ى لمأ يذهل فلاخم ايده ،سمشلا ع ولط لبق هللا ءاش نإ

 ةالص ام لصتل .ةفلدزملا ىلإ تافرع نم جاحلا ضفُيلف سمشلا ترغ اذإف
 رجفلا ىلص اذإف .رجفلا عولط ىلإ امب تبيلو ،ريخأت عمج ءاشعلاو ر

 دنع فقو ةع لوس رلاف ركذلاو ءاعدلا نم هركو مارحلا رعشملا دنع

 ع ولط لبقو ،«فقوَم اهلك عْمَجو .انهاه تفقو» :لاقو ر ل



 ١٤٦ فرلاثلا ,رمأ ۔بيغخأ راز

 ةيبلتلا عطقي الو ركذلاو ةيبلتلا نم يف نكيلو ىتم لإ عفدي سمشلا
 م ريسم م

 هللأ اورورًَكةآق تنقرَع تت مم همأ ادإ 5 ةبقعلا ةرمج لصتت قح

 نيت متنك نو كن دَح امك وبُضحأأَو راركلا رعشملا اًدنعع

 شاكلا عاطأ تيح نم اوضيآ دف ا بلاحلا نمل ۔ريتت

 نيمود ق لجمت نمف و هيت ماي سو هللأ اوركذ او ٩ )& بالل ٠»۔ وس . م ج 7 . رك و 77 ه م

 متأ نمل هيلع مثإ الف ر َملَت نمو هع منإَاَلَك 1 ۔؟, << ي هتلع 2ًّ| آاَلَت
 :لاق ديز نب رباج نع ى ١٩٨ ٢٠٣( :ةرقبلا) ه ةورث رشكم هل ا إ مكنأ

 دمحم لاقف ،تافّرَع ىلإ ىتم نم كلام نب سنأو ركب يبأ نب دمحم بحطصا
 لاق ؟لَي هللا لوسر عم مشنأو 7 اذه لثم يف نوَُنصت فيك :ركب يبأ نب
 نمحرلا دبع نعو ،هيلع ُركْني الف ربكملا ربكيو ،هيلع ركني الف .ليل تم له

 هولس ةفرعب فقاو وهو ملي هللا لوُسر اوتأ دحت جر لمهأ م اسان نأ رمعي نب ث م و ه م



 ٤٧ ١ فرلاثل ا هرميأ ۔بيغفختا راز

 م و م

 مايأ كَرذأ دقف رجفلا لبق مَح ة ةليل ءاج م ةفرع ا :يداني يد 7 ماف

 ح م
 س ؟ ١ الف أت ےص م ؟ هم ےم 4 وم ورم ٠ ے ےرص

 نمو هتلع َمقِإ الف نيموي ق َلَحَحَت ن

 سان فلتخا :لاق يردخلا ديعس يبأ نعو نهب يداتي الجر ذاو © .

 ىف ةفرع موي يف ،سابع نب هللادبع ةدلاو يهو ثراحلا د تنب لضفلا مأ دنع

 .مئاصب َسيل :نورخآ لاقو مئاص وه :نولئاق لاقف . هللا لوسر مايص

 يبأ نعو كهبرَشف هريعب ىلع فقاو وهو نبل حدقي لضفلا ا هيلإ تلسرأف

 يف ةي هللا لوسر عم : هللا لوسر بحاص يراصنألا بويأ

 لس :لاق ديز نب رباج نعو اعيمج ةفلدزملا ءاشعلاو برغملا عادولا ةح

 :لاق ؟عقَد نيح عاةوولا ةّسَح يف ريسي ةلي لل لوسر ناك فيك ديز نب ةماسأ

 ةعرسلا وه قنعلاو قتعلا قوف صنلاو ،ًرصت ةَجْرَف دَجَو اذإف ،ََتَحلا ريسي ناك

 .ريسلا يف
 شذجاوتلاب اهيلع اوضع مكنيد ميلاعتب اوُكّسمتو للا دابع اي ةللا اوقتاف

 اونواَمَتَو زج ركنملا نع اومهاتو ؤفورغملاب اوُرَمآتو ،رومألا تا اًنَدْحُمو مكايإو
 طح س

 ٠ م
 م م < 2ِ

 ديدش نلا نإ ةللا
 ه ۔ س ر لع '۔ے مر رلا ے م

 وقَتأَو نو علاو ق 1 َلَع اونواعن الو ومنل او ربل
 < و صم مص 11 1 ع ى 7 2 ٥ ١ ح ٢ -ةدئاملا 2

 نإ ١ لوسرو هلل أ اوعيطأو مكنيب تاذ اوحلصاو ٭ ٦٢) :ة ( ٤ بامعل

 ١(. :لافنألا) ه نموم
٨ 

 هباتك يذهب مكايإو هللا عفن .
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 ١٤٨ ثلاثلا رمي ۔بيفتا راز

 ه ٭ ٭

 ١ .م ه ع .ذ ح ۔ . © ِ ٨ 3 ِ ٤ ٥ ى 2
 نأ دهشأو ،َنيحلاّصلا ىلو هللا الإ هلإ ال نا دهشاو ،نيملاغلا بر هلل دمحلا

 و ى ىم ك م ك 4 ٍ

 نيلوألا ديسو نيلسرملاو َنتبنلا متاخ لوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس

 .آ 7 -١. .؟ م ,في م و و و .  ٥ ) : | ص :

 هلآ ىلعو ع نيعمجا هللا قلح لضفاو نيلجحملا رغلا دئاقو نيرخالاو

 :لعب امأ ئ 5 عمج أ هبحص و

 يذه يذلا ر ريخو .لَجو ء هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع اَيف م ٥

 .ةلالض ةعدب 7 .ةعدب ة ةئدحُم 7 .اهئاثنحشم روُمألا ر رشو ل دَّمحُم

 . : نوملسلا اهيأ

 اذيف هةَبقَعلا ةرمج يمر ىت رشاملا مويلا يف هب أدبي لمع لوأعاحلا نإ

 ر رحني مش ةريبكت ةاَصَح لك مم م ركي ,تايصح , عبسب 7 ةبقعلا ةرمج لَصو

 محرا ًمهللا» .لي يبلا لوقل ؛لضفأ لاو ريصقتلا وأ لخلا لح مم هيده

 :رازا بهذي مث ،«َنيرّصقملاو» لاق هللا لوسر اي َنيرصقملاو :اولاق .«نيقلحل
 ةورملاو افصلا نيب ىعسو تيبلاب فاط اذإف {ةورملاو اًقصلا نيب يعسلاو ،تيبلا

 لاوز دعب رشَع يناثلاو رشَع يداحلا مويلا يو كاهب ماقأو ىتم ىلإ عَحر
 .ةبقعلا ةرمج مث ىطسولا مث ىلوألا ةَرمحجلاب أدبي ثالثلا تارمجلا يمري سمشلا

 غاَرقلا ذعب و 3ةريبكت ةاَصَح اًصَح لك م ربكي ،تايّصح عبسب ةدحاو لك يمري

 ،سمشلا بورغ لبق ةَكَم ىلإ فرصني رَشَع انل مويلا ي تاّرَمْحلا يمَر نم
 كلذ ةعبو رتنع ثلاثلا مويلا يف ثالثلا تاّرَما ميلف َرَحأَ نأ دارأ اذإو



 ١٤٩ ثلاثلا ءرميأ -بيقختأ داز

 نيح طاوشأ ةعبسب تيبلا عدو هلهأ ىلإ فاَرصنالا ةارأ اذإو ةكم ىلإ فرصني

 رخآ نوكي نأ سانلا رمأ : لاق سابع نبا نع ،تيبلاب هدْهَع َرخآ نوكي

 .ضئاحلا نع ففخ هئأ الإ تيبلاب مهدهع

 اوملعتو {جحلا كسانم اوملعتو مكنيد يف اوُهَقفتو كلا ةابع اي ةللا اوقتاف
 لمأ اولتق زخ ملعلاب دبعي امنإو لهجلاب دبعي ال ىلاعتو ةناحبس لاف مكنيد رمأ ص ,< هم صس م

 نإف ؛اوملعي ملاذإ اولأس الأ» ١(5 :ءايبنألا) « ےوتتَتال رثنكني ركلا ك م ىسع

 مظغأو اربح وه هتلآ دنع هودجت رتح نَم ركسيشنأل اومَيَفن امو زخ،«لاؤسلا علا ءافش 21212 صح ش <م ل رف هك هي ء عس حر مم مو ز . ١١ > ۔اإ ا
 ےس و ۔ ي ,ع ء۔ ه ي حم مع ۔ے وه ۔ طم , و مه
 کرورعجرت اموي اوقتاو { ٢٠( :لمزملا) 4 ہحز روفغ هلآ نإ هللأ اورفغتساو ارجا

 ع _ ..
 رم ه م ) :ةرقبل ( نوملظي ال مهو تنسك ام يم لكںؤوت مت هللآ لإ هيف ٢٨١(. ٠ة رقىلا) ك . <2[ !ك "< 2۔ےسے _ ح ار ےرو يط ر ۔ . ك

 ٠ء؛٠



 ١٥٠ فلالا هرميأ ۔-بيفتأ راز

 ميحرلا محولا ه هللا م مس م ٥ ك

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

  

 نع ىمنو ،ناسحإلاو لدعلاب رمأ يذلا هلل دمحل .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب مألا لعج هناحبس "نايغطلاو ركنملاو ءاشحفلا

 وو روف م

 هنيعتسنو هدَمحت نتملا ًئوقلا هءانب و نتملا هنصحو نيلا رئاعش نم ةريعش

 نم هللاب ذوعنو هيلإ بوثنو مرغتنسنو ٤ .هيلع لكوتنو هب نمؤنو .هيدهَتسنو

 الف :لض نمو ،ُل لضُم الف هللا هدهي نم .انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش

 محلا ةلو ثلملا هل ،ل كيرش ال ُةدْخو 0 هللا الإ ةلإ ال نأ ةهشأو { هل يداه
 رس 8 م رم رف م ر

 ريدق ءيش لُك ىلع وهو ريخلا هديب تومي ال يح وهو تيميو يحي
 ىلإ ًايعادو ،اريذنو ًاريشب هلسرأ .هلوسرو هدبع ادمحم انّينو انديس نأ دهشأو

 امامإ و .َنيدتهُملل ًاجارس و ،َنيمَلاعلل ةمحر هلسرأ كارينُم أاجارس و هنذإب هللا

 يف ةهاحو ةيملا فشكو همألا حصنو ةنامألا ىدأو {ةلاسرلا لبف ك , نيقتملل
 :دعب اًمأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو .ل نيقيلا هاتأ يح هبر ليبس

 هللا اوقتاف اضر 4 هيف امب لمعلاو .هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف

 الو هوُركشاو ا 3ةوسنت الو ُوُرُكذاو ،هوصعت الو هرماوأ اولثتماو ةوبقارو
 وُرُفكت ٤.



 ١٥١ ثلاثلا ؛رميأ -بيقخأ داز

 رمألا ىلاعتو هناحبس هللا اهبجوأ ييلا ةينيدلا تابجاولا نم نأ اوملعاو

 ركنملاو ،هاضريو هللا هبحي امل عماج مسا فورعملاف ©ركنملا نع يهنلاو فورعملا

 ملسم لك ىلع بجيف ‘هنع ىهنيو ىلاعتو هناحبس هللا ههركي امل عماج مسا

 هآرف ركنملاب ملع وأ ،هب رمأي نأ ًاكورتم هآرف فورعملاب ملع رداق لقاع غلاب

 رتتلا لإ دوعي ةمأ م مكني نكتلو :لئاق نم ًرع لوقي ،هنع ىهني نأ بكترم

 :نارمع لآ) ه ےروخيقُمنا مه كيتؤأو ركنملا نع توَهتَيَو يفوتلا ةورمو
 ع هللاب ناميإلاب انورقم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ءاج دقو ١٠٤(

 حر ص تح > 24 ر .
 يفوُرعَمْلاي َومُمَأَت س رخآ ت م تك متنك : هناحبس هلوق ق لجو

 ١١٠(. :نارمع 7 ٧ هللاب .ةو ر ے .زإ . نع ترَهَنَتو

 نأ امك {َنينمؤللا تافص مظعأ نم ركنملا نع يهنلاو فورعلاب رمألاو
 نم ًرع لوقي ،َنيقفانلا تافص ربكأ نم فورعملا نع يهنلاو ركنملاب رمألا

 . . رم وه مهسو حم . اءا- هرم ع س رو ه ورس روو س ,<

 تروثشأي ؟ضمب نم مهضعب تنلقلنتُملاو نوقتملا ٭ :لئاق

 ِ 7 ص آ 2 . وس ؟م س ورور رم ِ ؟

 هللأ اوس مهم أ تويز فورعملا نع وَهتَيَو ركنشتاي

 لوقيو ٦٧(، :ةبوتلا) 4 روفسلا ه تمقێيتملا تإ مهِينف

 . وه ء۔م7 ےس وخ ح . 2 وبس ء .ح ه مه ه ۔ے ء ؟ 7رم ے رم حو 7 ٠ هزا

 يفورَعملاي كروما ضعب ءايلوا مهضعب تنمؤملاو َنوتمؤملاو ٭ .هلاحب

 مم ى مص و رصم

 روثيو ةزكولا رونو ةوسلا ےروميقبو ركشلا نَع توتو



 ١٥٢ فلالا !رمي ۔-بيفخأ راز

 يم ے م ورم م م مم < 7
 ٧١(. :ةبوتلا) ه غيكح ريع هللأ كي هنأ مهنم كيز هدلوب :هلوسرو لأ

 يف نيكمتلاو رصنلا بابسأ . نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب الو
 تفوَمَل ه ك رةرُضنَي نم هأ كرصن ل :هناحبس لوقي "ضرألا ؟ 7 ة م م ود ه < 1 ِ .

 % م م م كم

 ةركلا اوتامو ةوكَصلا اومامأ ضنةلا يف متكت نإ دزلا و
 - .٤ :جحلا ( رومألا ةبقع هيو ركنملا نع ازهتَو يفورَعَمَلاي اونمأ ر ءم م م

 ،باذعلا نم ةاجنلا بابسأ مظعأ نم ركنلل نع يهنلاو فورعملاب مألاو ٤١(
 أ و ے وس املق ٢ :لئاق نم ء لوقي

 هِے ص ,ے<۔۔ و قسف م همي م ك 521 2

 اوتع املف ٦( ے وناك امب سسب ر باذعب , ب اوملظ كنل ١ انذخأو ءوسأ
27 

 ١٦٥ - ١٦١٦١(. :فارعالا) 4 ريييخ ةدرق اوك انلق ُهَنَعاوهُن امم نَع

 ىلاعتو هناحبس للا اهعرش ةريعش ركنملا نع يهنلاو فورعملاب مألاو

 لماع ربكأ لطعت ةريعشلا هذه تلطعت اذإف ،هضرأ ةرامعو هدابع ةحلصمل

 دارفأ نيي , ةريعشلا هذه تلطعت اذإو .عموقتلاو بيذهتلل ةادأ لكأو حالصإل

 اعيمج مهُبذعيف ةصاخلا ةميرجب ةماعلا هللا ذخأي ذئنيحو .عمتجملا دسف عمتجملا

 & 1 س .<2 ے ۔ م 2 م .. ه ح ے مم . اء؛- ك .
 ةَصاَع كنم اوملظ نزل ١ نميصد ال هنته اوقت او « : ل ق نم زع ل وقي

 سابع نبا نع يور ٢٥(5 :لافنألا) ه ياملا ديدح هلآ رأ اوملع
 ع ح 7 . 1 . حم مل

 نيب ركنملا اورقي الأ نينمؤملا هللا رمأ :اهريسفت يف لاق هنأ امهنع هللا عضر

 ح۔حم م م وس ّ .

 نع وهتَي بزلا اننأ هي اوركذ ام

 



 ٥٢٣ ١ فرلاثلا هرمأ - بيغا واز

 تح ةصاخلا لمعب ةماعلا ذخأي ال هللا نأ ةرو دقو .باذعلا مهمعيف مهينارهظ

 ذئنيحف ءاوركني ملف هوركني نأ ىلع نورداق مهو مهينارهظ نيب ركنملا اوري

 ) : لاق هنأ : نلا نع ريشي نب نامعنلا نع .ةصاخلاو ةماعلا هللا بذعي

 باصأف .ةنيفس ىلع اومهتسا موق لثمك اهيف عقاولاو هللا دودح يت مئاقلا

 اوقتسي نأ اودارأ اذإ اهلفسأ يف نيذلا ناكف {اهلفسأ مهضعبو ،اهالعأ مهضعب

 نمم ذؤن ملو اقرخ انبيصن يف انقرخ انآ ول :اولاقف ،مهقوف نَم ىلع اورم ءاملا نم
 اوجن مهيديأ ىلع اوذخأ نإو عيمج اوكله اودارأ امو مهوك رت نإف انقوف

 هلل يضر _ قيدصلا ركب يبأ لي هللا لوسر ةفيلخ نع يورو .«أعيمج اومنو

 اهيأَي إ :ةيآلا هذه نوؤرقت مكنإ سانلا اهنأ اي :لاقف ابيطخ ماق هنأ

 ١٠٥(. :ةدناملا) ه رشْيَدَتمهَااَدَلَص نمت مكتشيال ءش هكلع اوئماء يذلا

 اذإ» :لوقي _ لي _ هللا لوسر تعمس ينإو ،اهعضوم ريغ يث امهوعضت مكنإو

 ةفيلخلا ريشي .«هباقعب مهمعي نأ هللا كشوي هورّيغُي ملف ركنملا سانلا ىأر
 م

 بعصيف مثإلا رشتنيو كرمألا مقافتي الئل ركنملا راكنإ ةرورض ىلإ دشارلا

 لع ليورتإ تز رم أوُرَمَك بذلا - ر رمأ ٭ ُذناسفلا معيف هيلع 1 اسا

 :9 توكت ح ح 2 اي اوصع امي ک كلد ..- ِنَب ا آ ىسيعو ٢ ناكل

 ريرس
: 

 اون اح اَم م رتب ُةوَعَك ركنم نع ےروهاَمَتَي ي ال اثاَك اك

 نإ اال رصحلاو ٭ ريآ نقتترتت ےب ا (٧؛ ٧٨ :ةدناملا) 4 ول



 ٤٤ ١ + رلاثلا هرمأ . ط أ راز

 ّيحْلاي ًاوصاَوَتَو حيَصلآ أوثيَو اوئماء بلأ الي () يتخ ىنت نإلا
 ١ -٢(. :رصعلا) ه( ربَسلأي أوَصاَوَتو

 .هباتك يدمب مكايإو هلا عفن

 ‘ هج 3 ٭ ٭

 نأ دهشأو نيحلاصلا يلو هللا الإ ةلإ ال نأ دهشأو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 نيلوألا ديسو ،َنيلسرملاو نييبنلا متاخ كلوسرو ةدبع ادمحم انيبنو انديس

 :عب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو لي ك َنلَجحُلا رعلا دئاقو {َنيرخآلاو

 يذَه يذهلا ريخو ،ًلَجو ًرَع هلا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع ايف

 .ةلالض ةعدب 7 ةعدب ةثدحم 7 .اهئاندحُم رومألا ةو !ن دَمحُم

 0 3 : نوُملسملا اهيأ

 ىلع لك ملسم ك ىلع بجاو ركنملا راكنإ نأ اوملعاو ،ىلاعت للا اوقتا

 نمو 3هديب هريغي نأ هيلع بجو هديب ركنملا رييغت عاطتسا نمف ،هتعاطتسا رذق

 راكنإ غطتسي مل نمو ،هناسلب كلذ َركني نأ هيلعف هديب ركنملا رييغت عطتسي م

 دعي ال يرورض ًرمأ بلقلا راكنإف 3هبلقب كلذ َركنُي نأ هيلعف ناسللاب ركنملا
 كلذ ًلد ركنملا هبلق ركني مل نمو ؛ملسم لك ىلع نيع ضرف وهف كدحأ هنم
 ي هللا لوسر تعمس :لاق يردخلا ديعس يبأ نع هنم ناميإلا باهذ ىلع

 مل نإف 3هناسلبف غطتسي مل نإف 3هديب هرْيغيلف اركنم مكنم ىأر نَم» :لوقي
 لع هللا لوسر نأ دوعسم نبا نعو ،«ناميإلا فعضأ كلذو ،هبلقبف غطتسي



 ٥٥ ١ فرلاثلا هرمأ - بيخت راز
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 نمو "نمؤم وهف هديب مهدهاج نمف ،نورَمؤي ال ام نولعفيو ،نولعفي

 كلذ ءارو سيلو ،نمؤم وهف هبلقب مهدهاج نَمو ،نمؤم وهف هناسلب مهدهاج
 .«لدرخ ةبح ناميإلا نم

 م

 نإ 5 هلوسرو هللأ هللأ اوعيطأو شياو ميت ک تاذ اولصاو ٦) ٧ "ةدئاملا ( 4 باقيلا

 اوُمََم و ٢٥( :لفنالا) ه باق

 « يم 7 [ اعساو اجل < :.3»٭ 3
 روفع دلا نإ ةنا او ارج َمظطَعأَو ارعَح وه هللأ دنع هودجت رتح نم رقنال

 لكوو ًمُث هللا ل هيف ورت از و اوقتاو + ٢٠( :لمزملا) ه مح

 اكح هللأ ل لاأ ] اودوتو زخ ١( ةرت ا كوملظ ال مهو تبسك امم ات رينت

 ٢١(. :رونلا) ه تروخيفت كنل ےرونموُملا هنأ

_ ٦ . ١١ ٠ 



 ١٥٦ فثسلاثلا رمي ۔بيفتأ داز

 ميحرلا نمحرلا هللا ملسب
 نيدلاولا رب

 لمعلاب و تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا ،َنيملاعلا بر هلل دمحلا

 ناسحإلاو نيدلاولا ربب رمأ هناحبس 3،تاكربلا لزنتو قايحلا بيطت هتعاطب

 نمؤنو .هيدهَتسنو هنيعتنسن و هدمحن ،امهيلإ ةءاسإلاو امهقوقع نع ىممو ءامهيلإ

 نمو اتسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو ،هيلإ ْبوثنو ةرفغتسنو .هيلع لكوتنو هب
 ثهشأو 3هل يداه الف للضي رمو كل َلضُم الف ةللا هدهي نَم ،اتلامعأ تاتس
 وُهَو تيميو ىيحي محلا هلو كلكا ل ءةل كيرش ال دخو كلا الإ ةلإ ال نأ
 انيبنو انديس نأ دهشأو 5ريدق يش لُك ىلع َوُهَو ريخلا هديب تومي ال يح
 .رينم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو اريذنو ريشب هلسرأ هلوسرو ةدبع ادمحم

 ىأو {ةلاسرلا َعلبف نيقتملل ًامامإو ؛َنيدتهُملل اجارسو {َنيملاعلل ةمحر هلسرأ
 .نيقيلا هاتأ نح هبر ليبس يف دهاجو ةمعلا فشكو .ةمأل حصنو .ةنامألا

 :ذعب امأ نيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو ةي

 هللا اوقتاف اضر هيف امب لمعلاو ،هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع اف

 الو ةوُرُكشاو 3ُهوسنت الو هوركذاو 3ُوُصعت الو هرماوأ 7 ،ةوبقارو
 ه رمث

 .هو رفكت



 ٥٧ ١ فرلاثلا هرمأ _- بيثخختا راز

 ه ٨ م ع 2

 وهف ©نيدلاولا رب ىلاعتو هناحبس هللا اهبجوا تقلا تابجاولا نم نا اوملعاو

 ٤ و 7 ء َ 2 ٤ م م م

 هيلإ وعديو ،ةرطفلا هيضتقت يعامتجا بدأو ناسنإ بجاوو ،ةسدقم ةضيرف
 ٢ ّ ٨ م

 نيدلاولا رب ىلاعتو هناحبس هللا رما دقو ميلسلا لقعلاو ةءورملا هيضترتو نيدلا

 هريغ نود هدحو هل بجاولا هقحب كلذ نرقو ،امهيلإ ناسحإلاو امهتعاطو

 هللآ الإ تودْبَم ال ليسا حب متيم انذخأ ةو اج :لئاق نم ًرع لوقي

 الَو ةلأ اودُبَعأو ز :هناحبس لوقيو ٨٢(5 :ةرقبلا) ه( اناسحإ تل
 لق ز :هنأش لج لوقيو ٣٦(5 :ءاسنلا) ه اكح تدلَوَلابَو اتح ۔وي اوكرت 7- . ص . & , ۔ . ١ . ع س ء مه حم مإ هس ك

 ندلولايَو امنس ۔وي ايرتن الآ مكيع مكننر مرح ام لتآ الات . ۔اآ؟ { . . ش << 4 م 272 , 2 ۔ ۔ے و ء< , م. ح
 <2, -ه >ح < ۔ م ۔۔ے۔ 1 ه , . .
 إ اودبعت الأ كيَر ىَصَقَو ز :لجو ًرع لوقيو ١٥١(،5 :ماعنالا) هك اًيدَسح
 ٨ . . ٠ 7 ّ 7 . ء ے < . ؟؟ { 2

 رب ىلاعتو هناحبس هللا لرف دقل ٢٢) :ءارسإلا) 1 انَسحإ ب ١ ابو هايإ

 دقل دحاو رمأ يفو \دحاو ءاضق ىق هتدابعب امهيلإ ناسحالاو ،هتعاطب نيدلاولا

 بو هتعاط ىلع هلدف ،هترظن ىف الداع ،هتلماعم ىق ًاليبن نوكي نأ دلولا نم دارأ

 نمل ةعاطلا بجاوبو هاوس و هقلخ نم قح ي ةيدوبعلا بجاوب موقيل ؛هيدلاو

 71 ٨ ص م

 يف نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب ةيصولا ىلاعتو هناحبس هللا ررك دقف هابرو همدخ

 هيدلاوب نتفلا انيضوو ج :لئاق نم رع لوقي زيزعلا هياتك نم ةيآ ريغ
 م رم وص 2 و مس س . س 2 دس ومح و ء۔۔ م
 َلِإ كيدل'ولو ىل زرگقآ نأ نيماع 7 هللصقو نهو لع انهو هما هتلمح

 ص ِے

 



 ١٥٨ فلالا !رما ۔بيطخا داز

 : اًنَسُح ويَدِلَوي تالا اَنَمََو إ :هناحبس لوقيو ١٤(5 :نامقل) ه يريت هسل آ

 لوقي ،نيدلاولا ر رمب ىلاعتو هناحبس لل هرمأ دقو الإ ين نم امو ٨(« ؛توبكنعلا)

 اكو ةرك رو انل نم اناَتَح اتَحَو :مالسلا هيلع ىيحي ىلع ءانثلا يف لئاق نم رع

 لوقيو ١٢ - ١٤(6 :ميرم) ه اًيىَع اَراََج نكي و هيلوي ا او ت

 َبَتكلآ َنلَتا٤َ ر هللأ ديع إ ا َلاَق ! :مالسلا هيلع ىسيع نع ةياكح هنأش لج

 اَم ةؤَكلاَو ةوصلا , ن تنكام نأ اكرابم ىنلعَجَو (ل ايب ىنجو

 ٢٠ - ٢٢(. :ميرم)ه ام اج ىنذَمي مو قلا .ن
 :لاق دوعسم نبا نع لجو ًرع هللا ىلإ لامعألا بحأ نم نيدلاولا 7

 .«اهتقو ىلع ةالصلا» :لاق ؟هللا لا بحأ لمعلا ىأ هللا لوسر اي :تلق

 «هللا ليبس يف داهجلا» :لاق ؟ئأ مث :تلق ««نيدلاولا » :لاق ؟ئأ م غ :تلق

 مامتهالاب ُيحأو ةيانعلاب ىلوأ مألا رب نأ هل هابتنالاو هيلع ةيبنتلا يغبني اممو

 عضوو لمح نم هيساقت ام عم مظعأ اهتفشو هركأ اهانع نأل ؛ةياعرلاو
 حيرتسيل بعتتو ،اهدلو مانيل رهست تناكف ،رامف بعتو ليل رهسو ةعاضرو

 اًمرْكشتأ هتلمع اسح هيدلاوب سنإلا انَْصَرَو + اهلو عبشيل غوحتو ،اهذلو

 الجر نأ يور ١٥(3 :فاتحألا) ه( ارهش نوشل هلصو هلو امركهتََصَو



 ١٥٩ ثسرلاثلا ؛رميأ ۔-بيقخأ داز

 م

 مث :لاق ،«“كُمأ» :لاق ءةبحصلا نسحب ينم . سانلا يأ هللا لوسر اي :لاق

 .«كوبأ» :لاق ؟نم ج :لاق «كُمأ» :لاق ؟نم خ :لاق ،«كُمأ» :لاق ؟نم

 : نوملسملا اهيأ

 يق نيدلاولا رب ؛ نمف ،امهتوم دعب نوكيو .امهتايح يف نوكي نيدلاولا ر 7 نإ

 بةأتلاو امهيلع فطعلاو ،امهل عضاوتلاو ،امهُمارتحاو ،امهُماركإ امهتايح

 للم وأ لعف وأ لوق نم امهيذؤي ام عفدو ،امهنم جاتحملا ىلع قافنإلاو ،امهعم

 ربكلا دنع اصوصخو ةءاسإ نم امهنع ردصي ام لامتحاو رجض وأ

 تاحابملا وأ تاعاطلا نم ءيشب هادلاو هرمأ نمف ،©فعضلاو ةخوخيشلاو

 .هللا ةيصعمب هارمأ اذإ الإ امهفقلاخي نأ هل زوجي الو امهرمأ لاثتما هيلع بحو

 ءامل ءاعدلا امهتوم دعب امهرب نمو قلاخلا ةيصعم يق قولخمل ةعاط ال هنإف

 ال يلا محرلا ةلصو .امهقيدص ماركإو ،امهتّيصو ذافنإو كامح رافغتسالاو

 ©بألا توم دعب هيبأ دو لهأ لجرلا لصي نأ ربلا ربأ نم نإ ،امهب الإ لصوت

 يور ،«“كيبأ ذو كدو نإف كرون كلذب عيفطتف كابأ لصي ناك نم عطقت ال»

 ءيش ئلع ئقب لهف ،اتام يوبأ نإ هللا لوسر اي :لاق راصنألا نم الجر نأ

 .امهدهع , ذاو امحل رافغتسالا ءامهيلع ةالصلا ؛ممن» :لاق ؟هب امهربأ

 وأ امُهَدَحَك رتنأ كدنع علبي ار اتستي نتتلؤلاو هاي ار ادبت < ہر و و < ف ۔ے 'ےحم مم -

 (&) اميرك الوق اًمُمَل لو امهرهنت الو يتأ امك لتَت الك امهالك



 ١٠٦٠٠ فثرسلاثلا :رما ۔-بيفخأ راز

 « اص نايبر اكاهتنا يَر لقو ةمحلا َنم لذلا حاَتَجاَمَمَل ضفخو ع | إ .ريح حسمو ع۔ءم إ ے ل ۔۔ےم۔ .ثم۔ يح مدع . .ء
 نهو للع انهو هَمأ هتلمح هيدلو نمالا انيضرو لل ٦٢٢ _ ٢٤( :ءارسإلا) ه. م مص ے وس ح مص , ىم ے ص

 ےم . ے ے ےس س رحد ے۔ م وم 2 .ء : 2 . .

 كاَدْهلحج نو © رصمل الإ كيدلاولو ل ركشا نآ نيم اع ف, هللصفو

 م

7 

 ,- ٠ ر و ء ے ے حر . ح - : ١

 ايندلا يف امَهَبحاَصَو اًمَهَمِت الف ملع ۔وي كل شل ام يب درشت نآ لع
 ش ح س هرس .هري >۔ < 1 7 ٢ 2٢

 » ٭ «»

 نأ هُشأو ،َنيحلاَمصلا لو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيلوألا ديسو نيلسرملاو َنتبنلا متاخ كلوسرو هدبع اًدَمحم انيبنو انديس

 :دعب اًمأ نيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو .لي .َنيلَححملا علا دئاقو نيرخالاو

 ئَه يذهلا ريخو ،لَحو ًرَع هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا ةابع ايف
 ٣ د .م ه 2 , ٥ ,.. .ه م ]. . . و٫ى
 .ةلالض ةعدب لكو ،ةعدب ةئدحم لكو ،اهتائدحم رومألا شو دّمحَم

 ِ ( : نوُملسملا اهيآ

 امهقومقع نإف ميرك قلخو ةليضفو ةلصو رب نيدلاولا ىلإ ناسحإلا نأ امك

 بضغو ًطخسلاو تقملا بلجي ٌميمذ قلخو ةميرجو ،بونذلا رئابك نم ةريبك

 نم نيدلاولا قوقع نأ :درو دقف ،ريصملا ءوسو ةبقاعلا ةماخو رذنيو برلا

 



 ١٦١ ثلاثلا هرما -بيفخا داز

 طخس ىق هللا طخس نأو نيدلاولا اضر يف هللا اضر نأو رئابكلا ربكأ

 نمو {ةنجلا ىلإ حوتفم باب هل حبصأ هيدلاول ايضرم حبصأ نم نأو نيدلاولا

 هيدلاو رجه نم نأو ،رانلا ىلإ حوتفم باب هل حبصأ هيدلاول ًاطخسم حبصأ

 نم نيدلاولا قوقع نأو بوتي نأ الإ رانلا لهأ نم ناك راهنلا نم ةعاس

 نيدلاولا قوقع نأو {ةمايقلا موي لبق ايندلا يف اهتبوقع ُلَجعت يلا بونذلا

 مكءابآ اوّرب» ءانبألا ربل ًاببس نوكي امهرب نأ امك شيانبألا قوقعل اببس نوكي

 ربكأب مكئبنأ الأ» :لاق ملي ئنلا نع ةركب يبأ نع 3«مكؤانبأ مكربت

 6«نيدلاولا قوقعو هللاب كارشإلا» :لاق ،هللا لوسر اي ىلب :انلق ،«؟رئابكلا

 لاز امف ،«روزلا ةداهش و الأ ،روزلا لوقو الأ» :لاق سلجف ًائكتم ناكو

 مرح ةثالث» : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يورو تكس هتيل انلق حح اهرركي

 ملظ هنع يورو 6«ثويدلاو هيدلاول قاعلاو رمخلا نمدم :ةنجلا مهيلع لل

 الو ،اذكو اذك ةريسم نم اهير دجوي ةنجلا نإف ،نيدلاولا قوقعو مكاتإ»

 نإ ،ءاليخ هَرازإ راج الو ،ناز خيش الو محر عطاق الو .قاع اهحير دجي

 .«نيملاعلا بر هلل ءايربكلا

 اونواَمََو ركنملا نع اومهانتو ،فورعملاب اورمآتو فللا ةدابع اي هللا اوقتاف

 ه < ِ م < و ے مر ع س > حمر 2 _ 72 ۔۔ ه + س ۔ہ صس صس و ے مر رلا مص م

 ديدش ةلا هل أ اوقتاو نوعلاو رقلا َلَع اونواعت ر ىوقتلاو زيلا َلَع
 ني ةلوُسََو ةلأ اوغيليآت مكيتت تات اوخلَسآو زه ٢( :ةدناملا) ه ياكين رم وو



 ١٦٢ فرلاثلا هرمأ ۔بيغختأ راز

 َنإ ز ،امهيلإ اونسحأو مكتاهمأو ءابآ اوَرب ١(5 :لافنألا) ه تينم ةم رمشنك ح 7

 مه َتذَلأَو اومتأ مذلا ََم لأ دإ ل ١٦٥( :ةرقبلا) ه( ةيييتملا ي 77
 أ َنإَو البس مهَتيدَهتل اتف اوذَهَج يزلل زج ١٢٨( :طنلا ه كوئيتت ؟ 2 , ۔ ۔ے۔ < ١ رم ' م 2 . ش

 ه

 ش ة دنع هودجت ربع ن ركيش ارمم امول ٦٩( :توبكنعلا)ه َينيَحُملاَعمَل

 وُعَتأو « ٢٠( :لمزملا) ه محر ر روفَع هللآ َنإ هللأ اورهَعَسأو ل مظعأو ارح

 ه يوخلقت ز ا تروثمؤُملا هشَأ اكيم هللآ 7 و ٢٨١( :ةرقبلا)
 ٢١(. :رونلا)



 ١٦٣ فرلاثلا 1 - بيغفخا راز

 ميحرلا نَمحَلا هل املس م 8 ك

 حلاصلا سيلجلا

 لَمعلابو .تاحلاصلا م م هتمعنب يذلا هلل دمحلا َنيمْلاَعلا بر هلل هلل دمحلا

 وهو ،نيبملا هباتك ق ٣ هناحبس .تاكربلا لزنتو ايحلا يط هتعاطب

 م ا اوئوكو هنأ اومتأ اثَماء ويز اهتيل :رلئاقلا قدصأ

 7 . . .. ه ۔ , هه ه ; م. ۔ , ھ ۔ .

 لكوتنو هب نمؤنو ،هيدهتسنو هنيعتسنو هدمحن ١١٩(، :ةبوتلا) 4 رقيَصلا

 تاثّيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعن و هيلإ بوثنو ه رفغعَسن م و كيلع

 هلإ ال نأ دهشأو ل يداه الف :زلنضُ نمو 0 ئ هل لضُم الف هللا هدهي رم .انلامعأ

 م و م .

 ال رح ًوُهَو ك تيميو ييحي ،ذمحلا ةلو كلا هل هل كيرش ال ةدحو كلا الإ
 رم ر م

 ادمحم انيبنو انديس نأ دهشأو يدق ءيش لك ىلع وهو رلا هديب توم
  م م

 هلسرأ ،ارينُم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو اريذنو ًاريشب هلسرأ هلوسرو ةدبع

 ىتأو ةلاسرلا لبف 3َنيقتُملل مامإو شَنيدتهُملل جارسو شَنيملاعلل ةمحر

 نيقيلا هاتأ تح هبر ليبس يف ةهاجو ى ةمعلا فشكو هَةَمُألا حصنو ،ةنامألا

 :ذعب امأ نيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو .ي

 هللا اوقتاف اضر هيف امي لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف

 الو ةوُرُكشاو ،ةوسنت الو هوُركذاو ،ةوُصعت الو هرماوأ اولثتماو ؛ةوبقارو
 رم مرو .

 .هو



 ١٦٤ فثرلاثلا هرما ۔-بيفقخأ راز

 .مهتسلاجبو سانلا ةطلاخم ىلإ ةجاحب وه ةايحلا هذه يف ناسنإلا نأ اوملعاو

 ةيعون بسح ةئيس راثآ وأ ،ةنسح راثآ نم ةطلاخملاو ةسلاجملا هذهل دب الو

 داعتبالاو ،حلاصلا سيلجلا رايتخا ىلع نضحلا ءاج انه نمو ،ءاطلخلاو ءاسلجلا

 اينيع ضف توُضوْحع يذلأ تيأر اك زج :لئاق نم ًرع لوقي ،وسلا سيلج نع
 م ےم و حصےس سم

 َدَعَب دعقن الك ندملا َكتيني انك ۔ويَع ثيدح ىف اوضوخي قح مهنع شر

 هه < مس 7 2 م .

 اهياتي % :هناحبس لوقيو ٦٨(، :ماعنألا) 1 يماظلا موت

 لوقيو ١١٩(& :ةبوتلا) 4 رقيَصلا عم م اونوكو هنن اونَماء ترزلا م + + هل

 -ا -١ ؟ و ء ه 1 < م صس حے ه ( . .

 نو ديري ى نعلاو و دنلاب ي مهبر روعت نيذلا عم ث كسفن ربصاو :هناش لج

 ةوَيَحْلا ةتيز ًديرث مهنَ كاتنَع ذنت الو ةهجو ۔ .ص .< .مو م

 ع . ر رمم < ّ 5 مه رح
 ةريره يبا نعو ٢٨(، :فهكلا) 4 ف 7 َاَكَو هنوه عبتاو انر ذ نع ههَبلق

 يبأ نعو ««للاخي نم مكحأ رظنيلف هليلخ نيد ىلع ُءرملا» :لاق ي يبلا نأ
 ءوسلا سيلجلاو حلاصلا سيلجلا لثم» :لاق ع بلا نأ يرعشألا ىسوم

 هنم ع اتبت نأ امإو ‘كييذحي نأ امإ كسملا لماحف ،ريكلا خفانو كسملا لماحك
 هنم دحت نأ امإو كبايث قرحي نأ امإ ريكلا خفانو {ةبيط احير هنم دحب نأ انإو ع

 انلمأ نم يش و انذلا

1 

 م و

 .«ةنتنم احم ر

 ىق سانلا طلاخي وهو هلاه ىلع ًامئاد ثيدحلا اذه لعجي نأ ملسملل يغبنيف

 لاحي يأ يفو ،رئاودلاو بتاكملا يفو ،سرادملاو تويبلا يفو ،سلاجاو قاوسألا



 ١٦٥ کفرلاثلا هرما - بيخت راز

 لمع يأ ةلوازم يف هتكراشمو هتبحاصمو هتسلا ُاتخيف ،َسانلا هيف طلاخي

 ثيدحلا اذهف نيراشتسمو ءاكرشو ءاسلج ل اونوكيل ؛سانلا نم نيحلاصلا

 ؛منغمو عفنو شةكربو ريخ هعم هقيدص لاوحأ عيمج حلاصلا سيلجلا نأ ني

 نوكي يش لقأ وأ ةبه وأ عيبب امإ هدنع امب عفتني يذلا كسملا لماح لثمك

 كُسيلج .كسملا ةحئارب ردصلا َحرشنم نيعلا ريرق هعم هسولج ةدم هسيلج

 لوقلاو شَعفانلا ملعلا كُعمسيو ثَرشلا نع ًكاهنيو ،ريخلاب كرمأي حلاصلا
 كينعي ال امع كلغشيو ،كسفن بويعب كفرعي 5ةغلابلا ةمكحلاو ،َقداصلا

 كركذ تلفغ اذإ ،كمبوقتو كحالصا او ؤ ،كميهفتو كميلعت يف هسفن هج

 كترضح يفو كتبيغ يف كضرع يمحي ،كَرذنأو كرشب تلمهأ وأ تللم اذإو

 .اهيف مهكراشتف ةمحرلا مهيلع لرتت ،مهُسيلج ىقشي ال نيذلا موقلا كلوأ

 فكنت نأ _ امب ناهتسي ال ةدئاف يهو حلاصلا سيلخلا نم دافتسي ام ُاقأو

 نع أعقرتو .ريخلا يف ةسفانمو ةبحصلل ةياعر تائيسلاو يصاعملا نع هببسب

 نوكي نأو ،هنيرقب فّرعُي نأ رلا بسحو .ةريثك حلاصلا سيلجلا دئاوفو رشلا

 لصح امك مئاهبلا تح دحأ اك اب عفتني ةني رايخألا رسلاحجبو 3هليلحخ نيد ىلع

 مونلا نم مىباصأ ام هباصأو مهتكرب هلمش دقف فهكلا باحصأ عم بلكلل

 اغاصتيآ مهبو « نأشو ركذو ربخ هل راصو ،ةبيجعلا لاحلا كلت ىلع

 هّنَعاَرد طسب مهلكو لامشلا َتاَدَو نيميلا تاد مهلقنو ر مهو

 و سس < , ك ح < رس ج ره س صس رم
 ےروأوقنو ےُك لك رمعب از ةثللث نولوقيس ٭ ١٨( :فيهكلا) 1 ريصول اي



 ١٦٦ فلالا رمي ۔-بيفخا داز

 لف ميلك مهتماَتو ةَعبَس ولوقبو بيَملي ام مهلك هئام داس ةح 2 وو ح و و۔۔ زو س موص
 ٢٢(. :فيكلا) ها يقال مهست مهتت تديأ قر

 مهف ،عقاولا ءالبلاو عقانلا مسلا اهنإف راجفلا ةبحاصمو رارشألا ةسلاجب امأ

 باوبأ نوحتفيو ،كلذ ق نوبغريو روجفلاو يصاعملا باكترا ىلع نوعجشي

 ءوسلا سيلجف سيلجف ،تاركنملاو لئاذرلا هل نونيزيو ،مهسلاجو مهبحاص نمل رشلا

 عنصي امب اضرلا نم رفاو بيصنب تذخأ دقف هتعاسإ ق هكراشت مل نإ

 هسيلج تنأو ثولملا محفلا ىلع ريكلا خفانك وهف 6لوقي امل عامتسالاو

 ةسلاحب يفو .ةهيركلا حئاورلاب كقنأ لعو ،كتدبو كبايث قرحي ،هنم بيرقلاو

 ضارعأ يف ضوخلاو بذكلاو .لاقلاو ليقلاو متشلاو بسلا عقي رارشألا

 .مهبحاص نَم ىلع رشو ؛مهتسلاج نل هوجولا عيمج نم ةراض يهف سانلا

 نورعشي ثيح نم كلاهملا ىلإ مهباحصأ اوداق مكو ماوقأ مهيبا كله مكف

 اذه لاثمأ نم هنيرقل نيرقلا لوقي ةمايقلا موي يقو ،نورعشي ال ثيح نمو

 :فرخزلا) ه يرقلا سقيَق نيقرشملا دمب كنك ىنب تي ل :عونلا

 ضع مويو ج ءالؤه لاثمأ ةبحاصم ىلع ناسنإلا مدني ةمايقلا موي يفو ٢٨(،
 رآ ينت - تي( د الييَس ول ث تذَمَت٬َىنتْنتَي لوقي هندب للع ماللا ۔و.۔ سإ . ر ش « 2٨ سيرع س ٨ م .هم ۔۔ و 77



 ١٦٧ فرلاثلا 1 -بيغتا راز

 .هباتك يدمب مكايإو هللا ينعفن

 ٭ `٭ "

 نأ دهشأو ،َنيحلاّصلا لو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ،َنيمَلاَعلا بر هلل دمحلا

 نيلوألا يسو ،َيلسرملاو نييبنلا متاخ كلوسرو ةدبع ادمحم انيبنو انديس

 :دعب امأ .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو .ةلي .نيلمحم هلا دئاقو 3 نيرخآلاو

 يذه يذلا [ ريخو 7 ء هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع اَيف

 .ةلالض ةعدب لُكو .ةعدب ةثدحم لُكو ،اهئاندحُم روُمألا ًرَشو ةلي دمحم

 : نوُملسملا اهبأ

 ءيش رضأ يه ءوسلا ءانرقو رارشألا ةسلاج نأ اوملعاو ىلاعت ةللا اوقتا

 ملو عفانلا ملعلاب اونَّصحتي مل نيذلا بابشلا ىلع اميس ال .ناسنإلا ىلع

 ةلضافلا قالخألا ءادعأ نيدلا ءادعأ مهؤادعأ هيلإ فدهي ام ةقيقح اوفرعي

 مهدئاقع نع نيملسملا بابش ص مهدهج نولواحي نيذلا .ةيلاعلا تافصلاو

 فرحنا دقو ،مهتاداعو مهتامس نعو .مهقالخأو مهكولس نعو مهراكفأو

 تاهبشلاو لالحنالا ةاعد ،روجفلاو وهللا ةاعد وسلا ةاعد ببسي نوريثكلا

 نم مكف .قفانم ح ناوعأو 6قعان ك عابتأ ّ تاوهشلاو فارحنالا ةاعد

 هلقع لتخا باش نم مكو وسلا انرق ف ببسب هقلح دسفو هنيد عاض د باش

 ءانرق ببسب هلهأ ىلع ةراسخو هعمتحب ىلع ةلاع راصف ،هئنلوجر تبهذو

 .ءوسلا



 ١٦٨ ثلاثلا :رجي ۔بيفخأ راز

 نيحلاصلا ةسلاحجب ىلع صرحلا لك اوصرحاو هللا دابع اي هللا اوقتاف

 مكدالوأ اوذعبأو ،َنيدقاحلا َنيدناعملا نيدسفملا ةسلاجم نم دعبلا لك اودعتباو

 ©نتفلا ج جاومأ هيف تمطالت يذلا نامزلا اذه ىق اصوصخ وسلا انرق نم

 كسمتملا راص ىح ©نيألا ةب رغ هيف تدتشاو داسفلا يعاود هيف ترشتناو

 .ابيرغ مالسإلا ًادب» :لي هللا لوسر لوقل اقادصم ؛سانلا نيب ابيرغ هنيدب

 ؟ءابرغلا نمو :هللا لوسر اي :ليق {«ءابرغلل يوطف شدب امك ابيرغ دوعيسو
 دسفأ ام نوحلصي نيذلا» :ةياور يقو ،«رسانلا ذسف اذإ نوحلصي نيذلا» :لاق

 ىوقلل او مل ١ لع اوذ دو ] ركنملا نع اومهانتو ©فورعللاب اورمآتو 8«رسانلا 7 4 صس ص ص ر

 < ٢ مص صم 1 س ص ٢ ه و , ء ك۔
 % ت نينمؤم 2 نإ إ و 5 هلوو هلل أ اوعيطأو دي تا د اوحلصاَو { ) ٢

 ارئكعاَو ةساح مكنم ارثك ييلا كيش ا ةَتَارقَتو زق( :فنالا ہو۔ 14 2 س ےرإ م 2 ع ء ه ه ےم۔ ..
 _ , تع ني كيشي اورم امول ٢٥( :لدنالا) ه( بايلا ديرت هلآ ر

 ٢٠( :لمزملا) ه اعحَي روفَع هت دي هللا اورهَْتسأو ارج

 كلتل يوثمُّملا همأ اكيم هللأ ىلإ اوبوتو زخ ٢٨١( :ةرقبلا ( ونل

 ٢١(. :رونلا) ه ےروُخلفت

 



 ١٦٩ فىفرلاثلا هرمأ - بيخت راز

 ميجلا نمحرلا هللا مسب
 ةبيغلا

 نايبلا هملعو ناسنإلا قلخ يذلا هلل دمحلا "نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نع ىمنو ،ناسحإلاو لدعلاب رمأ هناحبس ،نانخلاو رصبلاو عمسلا هل لعجو

 نمؤنو ،هيدهَتسنو ةئيعتسنو ُهدَمحن ،ناتهبلاو ةبيغلا نم رذحو ،نايغطلاو ملظلا

 نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هيلإ ْبوثنو ةّرفغتتسنو هيلع ُلَكوتنو هب
 ذهشأو 5ل يداه الف للضي نمو ،هل ًلضُم الف للا هدمي نَم ،اتلامعأ تائيس

 م

 َوُهَو تيميو ييحي دمحلا هلو كلا هل ةل كيرش ال ةدخو ث هلللا الإ ةلإ ال نأ م رو م و و وو 7

 انو انديس نأ دهشأو 3ريدق ءيش ؟ هديب تومي ال ح

 .ارينش ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ يعادو اريذنو ريشب هلسرأ الوسرو هدبع ادمحم

 ىأو {ةلاسرلا عّلبف ،َمقَسلل ًامامإو ،َنيدتهُملل ًاجارسو ،َنيملاعلل ةمحر هلسرأ

 .نيقيلا هاتأ قح هبر ليبس يف ةهاجو ءَةَمُعلا فشكو .ةمألا حصنو ڵةنامألا

 : ثعب امأ نيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو .لي

 هللا اوقتاف هاضر هيف امب لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف

 الو ةوُرُكشاو ْةونسبت الو ةورُكذاو هوُصعت الو هرماوأ اولنتماو ،ةوبقارو

 .هوُرفكت



 ٠ ٧ ١ فرلاثلا هرمأ ۔بيغفخا راز

 ناسنإلا ىلع امب ىلاعتو هناحبس هللا معنأ يلا معنلا لجأ نم نأ اوملعاو

 ني مُكَحَرَْل هنأو ل "ناسللاو لجرلاو ديلاو ،نانجلاو رصبلاو عمسلا ةمعن
 ؟دعمَكلاو رصخلاو م ۔ ے 41 م وس ر رر م ًاَعَبَو ائبَمس ےس < ومل ال ي 1 نوطب

 () ركلا كيرب لع ام نمال مأ ٧٨( ١ :لحنلا) ه تروزُكتَت َهكَنَعل

 ٦ -٨( :راطفنالا) هك تبكر ةم امرض يأف( كلد كنو َكَتَلَع ىزلا

 - ٨ :دلبلا) ه نِيَدَبَتآةَيَدكَو تل يتقَمَو اكز( نت هلرمترتأ »

 ىلع امي ةناعتسالاب معنملا اهيلع . نأ اهقح نم حراوجلا هذه نإ ١٠(

 نيب دقو ،هتيصعم نع اهفكو .هتعاط يف اهلامعتساب لجو ء هللا ةاضرم

 اممأو ،ةمايقلا م موي حراوجلا هذه نع لوؤسم ناسنإلا نأ ىلاعتو هناحبس

 مويلا كلذ :يف "بيصعلا فقوملا كلذ يفو ،بيهرلا مويلا كلذ يف هيلع دهشتس
 لاق نم ع لوي يبلس ب ل نمال ةو لو لام ه غن لد
 ٦) ؟ :رونلا) ه َنونَمَعي ًََ ولمح .ر و اوناكامي مُهُلعَتأَ مهرب ديأو هل 2 مهنع دهت م و 3

 ُدَهتَتَو مييدتأ اتمِيكَتَي مهفأ لع متخت مويلا , :هناحبس لوقيو
 م ص ےه

 وبو ج :لجو ًرع لوقيو ٦٥(3 :سي) ه ةوُييكَي اوئاكامي مهنا
 مهلع دهش اًهوُعاَج ام اذإ حَوح :© نوعزوي مهف ر راتلا إ هللا ء ءادعأ رشحي >۔ ر(ح س صس واس ١۔ ,, _ ر و مرب مم ,إ 1 و < ءم

 هل مهدولج ولامو (© هولتي ااكامي مهدوليو مهرصب مُهُعَمَس ه ه . س س ے رف ے ورم وم 7 م و م رم مس



 ١٧١ فرلاثلا 1 ۔بيغقخا راز

 ے ص س ۔ےےہ . .. رس ه صس ء < ٣ طن ححذأأ درل اك .آ 1 اق ع صس م م

 ورم لوأ م وهو ءىش انّتلَع مس دهت ص و

 مكيأ الو ركم مكيع دمجتي نأ ر َنوُعَحُ هو
 كنطزكلدَو ( هول اَِي ا اك اك هلأ ةتف ركنتو مكدولجالو

 ١٩-٢٢(. :تلصف) ه يريكلا ني متحت رككدتآ زكري رشنت ىزلا
 هذه ،ناسللا وه نيدلا ىلع ارطخ اهدشأو ًامؤش راوخلا هذه مظعأو

 تح لجرلا ناميإ ميقتسي الف ،رفكلا نم ناميإلا امب نيبتي يلا ةريغصلا ةحراجلا
 يلا ةريغصلا ةحراجلا هذه ،هئناسل ميقتسي تح هبلق ميقتسي الو هبلق ميقتسي

 تمقتسا نإ كنإف «انيف للا يقتا :لوقت» ،موي لك ناسنإلا حراوج اهدشانت

 > اذإ لا ةريغصلا ةحراجلا هذه .«انضحوعا تجحجوعا نإو ءانُمقتسا

 ةئيسلا ةملكلاب تملكت اذإو ةداعسلاو ريخلا اهبحاص تبسكأ ةبيطلا ةملكلاب

 هللا ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ» ةواقشلاو رشلا ىلإ اهبحاصب تأ

 نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإو {هتاوضر امب للا بتكي تغلب ام لبت نأ نظي ام

 قرشملا نيب ام دعبأ رانلا يف امب يوهي تغلب ام علبت نأ نظي ال هللا طخس
 7 :لاقو ،هناسلب ذخأ : ينلا نأ لبج نب ذاعم ثيدح نمو 3،«برغملاو

 كلتلكث» :لاق !؟هب ملكتن امي نوذحخاؤل انإو هللا ين اي :لاق «اذه كيلع

 ىلع لاق وأ مههوجو ىلع رانلا يف سانلا كي لهو ناعم اي كُمأ

 رجه نم ُجاهملا> :لي ئبلا نع ءاجو 3«مهتنسلأ دئاصح الإ مهرخانم



 ١٧٢ ٭ رلاثلاإ هرمأ 7 ط أ داز

 ،هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملاو ،هاوه دهاج نم دهاجملاو ءوسلا

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :لي هنع ءاجو 6«هقئاوب هراج َنمأ نم نمؤملاو

 .«تمصيل وأ ريح لقيلف رخآلا

 :نوملسملا اهيآ

 داعتبالاو اهنم زارتحالل اهفرعم يغبني ،ةريطخ ةريثك تافآ ناسلل ظ
 اهنم ريذحتلاو اهيلع ةيبنتلاو اهراكنإ بجو قلا ناسللا تافآ نمف ء،اهنع

 يه ةبيغلاو ،تاعمتجلا ن نم ريثك طاسوأ يف تّثفت يتلا ةبيغلا يه اهنع ُريفنتلاو

 :لاق ؟ةبيغلا ام ملي هللا لوسرل ليق ؤ "صيقنتلا لجأل هركي امب كاخأ كركذ

 نإ» :لاق ؟لوقأ ام يحأ يف ناك نإف :هل ليق «ةركي امب كاخأ كركذ ةبيغلا»

 ةبيغلاو .«هنهب دقف لوقت ام هيف كي مل نإو ءهئبتغا دقف لوقت ام هيف ناك

 :لئاق نم ًرع هلوق يق اهنع ىلاعتو هناحبس للا ىمم ،بونذلا رئابك نم ةريبك

 و اومسي الو إ إ لتل صم ت نلا َنَم اريثك اونج اونما 51 ابي ل
 م .4

 ومتهركف ايم م هيح هيخأ مَحَل لك ( َلَك اي نأ رسآ ثحأ اصع . ١ بتعي

 ىلاعتو هناحبس هللا روص دقل ١٢(، :تارجحلا) 1 ُمحَر باوت ةللا نإ نلأ اوقنأو - ٨ ً 7 وه ے رهء 1ً ء م ٨ ٠ ے مر

 هيحأ محل لكأي نمي هلم ةروص عشبأب نيملسملا هناوخإ باتغي يذلا ناسنإلا

 .هلكأيو همحل نم عطقي هيخأ ةفيج ىلع ناسنالا سلجي نأ ًاحبق يفكيو . تيم

 هلآ إ هلل م ٠ اومتأو 7 رم ه ء ومسهركَف ا ع .7 : هيخ : آ محل ركاب نأ رت ركس ثحأ +



 ١٧٢٣ فرلاثلا هرمأ _- بيفتا راز

 نيهت يفاح لك عن الو إ :هناحبس لوقيو ١٢(، :تارجحلا) ه( ممر تا

 .< -< 2۔2 شح ,ع ۔ءو ..:. حي >
 مينر كلد َدَعَب لثع (نل ميثأ دتمم ربلل عاتم (©)ل ميمتي مامت رانك ()

 - ۔ ے هر م م سر ۔> مس هم ِ مص .م <

 ريطم ےااق انئلياء هيلع نلتت اذإ ) .7 ل ام اد َناكنأ )(

 و ٠

 :هئأش لج لوقيو ١٠ - ١٦(6 :ملقلا) ه روثي نع ردميتَم ((قإل يلوألا
 د - . 7 ّ ره ِ ّ م .رس

 ملسملا لك» :ةلي ينلا نع ءاجو ١(5 :ةزمهلا) ه ةَرَمَل رَرَسه لكي لتر

 نمآ نم رشعم اي» :لي هنع ءاجو ،«هّضرعو هلامو همد مارح ملسملا ىلع

 نمم هنإف إمهتاروع اوعبتت الو ،نيملسملا اوباتغت ال هبلق ناميإلا لخدي مل و هناسلب
 هنع ءاجو 3«هتيب يف هحضفي هتروع للا عبتي نمو ،هتروع هللا عبتي مهتاروع عبتا

 السلاو ةالصلا هيلع هنع يورو ،«َءوضولا ضقنتو {َمئاصلا رطفت ةبيغلا» :ل
 امب نوشمخي ساحن نم افظأ مه موقب يب َئرسأ ةليل تررم» :لاق هنأ

 نولكأي يذلا ءالؤه :لاق ليربج اي ؟ءالؤه نم :تلقف ،مهرودصو مههوجو

 .«مهضارعأ يف نوعقيو سانلا موحل

 مويلاو هللاب رمؤي ناك نَم»ف .مكتنسلأ اوظفحاو هللا دابع اي هللا اوقتاف

 :ق) 4 ديتع ُبقَر هيَرَل 1 لوق نم ظفلت اك ٭ ،«تمصيل وأ ريح لقيلف رخالا

 هدق اريَمَصسأام رتكي يكمؤملاو كييمؤنلا كروي يلت » ٨
 77 ر م مو ه ٣ رس م

 أ وما أونماع نيذلا أي ٥٨( ٨ :بازحألا) هب اًسيِش تو اننتهب اولمتحا



 ١٧٤ فلالا هرمأ ۔بيفتأ راز

 ر آ و ر'ر ةو . س ر -< . 70 و م
 ے ےس هم نمو و ذ ذ كلت و كلمعا مكل ملسي () انيس الود اولوقو

 و « 2 < و مم

 ١١(. -ا٠٧ :بازحألا) 4 اًمظَع ازوف زاف دقف هلوسرو

 .هباتك يدمب مكايإو للا تعفن

 ت ٭ ٧

 نا دهشأو نيحلاصلا لو للا الا هلإ ال نأ دهشأو َنمَلاَعلا بر هلل هلل لمحلا

 نيلوألا 7 .نيلسرملاو نييبنلا متاخ .هلوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس
 7 . ه ع ) ه ٨ .. ۔ ,د ٣ 72 د ..۔ ّ ح

 هلا ىلعو ع نيعمجا هللا قلخ لضفاو نيلجحملا هلا دئاقو نيرخالاو

 َ :لعب امأ نيعمجأ هبحصو

 يذَه يذلا ريخو لَجو ء هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا ةدابع ايف

 .ةلالض ةعدب ؛ لكو ئ ةعدب ةثدحم 7 ئ اهناثدحُم روُمألا ر 7 ل دَمحُم

 : نوُملسملا اهت أ

 ريفنتلاو اهيلع ةيبنتلا بجي نلا ناسللا تافآ نم نأ اوملعاو ،ىلاعت ةللا اوقتا

 ۔هي كل يل ام فقت الو ل ؛ملع ريغب هللا ىلع لقلا اهنع ريذحتلاو اهنم
 لش ى ۔ و حص ہ۔ 2 و م ے ؟ ے م ے م رمرم م ۔ے

 ٢٦(& :ءارسإلا) 4 ال لوكسم هنع َناككيلؤأ لك داوملاو وع لاو عمسلا ل ء

 ضرألا ىلإ ءامسلا نم قو نمك ناك ملع ريغب ايؤر رسف وأ ةلأسم فأ نم»

 ةريبك ملع ريغب هللا ىلع لوقتلاو «ًوحلا باصأ هّزأ ولو اهل رعق ال أرثب فداصن

 ء هلوق يت كرشلاب لاعتو هناحبس للا اهنترق دقو ال فيك ،بونذلا رئابك نم



 ١٧٥ فثسصلاثلا رمي -بيقخا راز

 َ ريغب ىغبلاو شال او َنطب امو اهنم رهظ ام شحتوفلا ير مرح امتِإ لق ٭ :لئاق نم 22 ۔ 22 2 ةز . 27 2 صس هرس ٥ه ,إ ۔ےرس ,صس ے , ح

 ه نوملعت ل م هنلا أولوُمَت نآو اطش ےوب ب لزغتي ل % هل اوكرتت نآو و تلا ىو و
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 ت نيش ُوُدَع 3 , نيتلا تومح ا انا الو املع اكع 7
 ةوُمَلَس ال امنأ َلَع اولومَت نآو ءاسحلاو وشل سلاي مكرمأياَمَِإ

 ق ق هسأر ىف ةجشب بيصأ ةباحصلا نم الجر نأ يور دقو - ١٦٩(.

 ي هللا لوسر كلذ علبف تامف لستغاف هب رمأف لسغلا نم عنتماف ،دراب موي
 اوملعي مل اذإ اولأس الأ !؟مميتلاب هورمأ ول مهيلع اذام كلا مهلتق هولتق» :لاقف

 عطخملا نأو .ملع ريغب ىوتفلا رحت :ثيدحلا يقو 8«لاؤسلا يعلا ءافش امنإف

 .منالا يف هلعافك ءيشلا ىلع لادلا نأو ،روذعم ريغ كلذ يف

 ونواَمَنَو 3 ركنملا نع اومهانتو فورعملاب اورمآتو هللا دابع اي هللا ا'وقتاف

 . ء

 ديدس هللأ ةللا أوُقَتأَو نكدلا رقالا لع انراَمت الو وملا زبلا س . 2 و ه ه ے مإ آ ' ءموحمر . وم ه ه 'ے 'ےص صس س ے مر ,؟ 2 ےرم

 نإ هَلوُسَرَو هللا و شيأ مكينت َتاَد اوُخلَصأَو ه ٢( :ةدئاملا) 4 اتم

 س وآ ث رر >سررم ورم همرمرمي ٥ ك إ م ھ

 َنوثمؤُملاو رو هأ كركسم اولمعا لقو إ ١( :لافنألا) ه( نينمو

 :ةبوتلا) ه نولت مكاي ركفت ةبشأ يتلا لع كي كورو



 ١٧٦ ثلاثلا !رمي ۔-بيفخأ راز

 لم . < ۔ے ۔4۔ ريس ۔ . ے< هم ء ٠ , ه و ۔ے ٣ ,مم

 ةللا !ورهعتسو ارج ملعأو امح وش ه اني هودجت ربع ني ركيم ارمق امو ل( ١٠٠٥

 ف لي هيف وجر امو اوش "7 . :لمزملا) ه ممح روقَع ةقد
 .م . رر مس 2 ہو

 اوبوتو ز( ١ "7 نوملظي لقت تيكات رت ف

 م

 ٢١(. :رونلا) تثروخلقت : د هكمل تروثموملا ه اًكيمج احكيمج هلا



 ١٧٧ ثلاثلا رمي ۔-بيقخأ داز

 ميحرلا نملا هللا ملسب

 رمخلا

  

 لضفلا يذ ،ميحرلا فوؤرلا .ميركلا لا هلل دمحلا َنيمَلاَعلا بر هلل هلل دمحلا

 هدمحن ميوقت نسحأ ىف ناسنإلا قلخ :ةلخ يذلا .ميمعلا ناسحإلاو .ميركتلاو

 ذوعنو هيلإ ُبوثنو هرفغتسنو .هيلع لكوتنو هب نمؤنو .هيدهتسنو هنيعتسنو

 نمو أل لضُم الف لا هدمي نَم «اتلامعأ تائيس نمو اسفنأ رورش نم هللاب
 هلو كلل هل ةل كيرش ال دخو لا الإ ةلإ ال نأ دهننأو ،ل يداه الف للضي

 يش لك ىلع ًوُهَو ريخلا هديب .تومي ال يح َوُهَو تيميو ييحي شملا
 يعادو اريذنو اريشب هلسرأ كلوسرو هدبع ادمحم انّبنو انديس نأ دهشأو ريدق

 ةنامإو َنيدتهُملل ًاجارسو نيملاعلل ةمحر هلسرأ ،رينُم اجارسو هنذإب هللا لإ
 يف ةهاجو ءَةَمُعلا فشكو ةمألا حصنو كةنامألا ىدأو 5ةلاسّرلا غلبف َنيقَُملل

 :ذعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو . نيقيلا هاتأ تح 7 ليبس

 هللا اوقتاف هاضر 4 هيف امب لمعلاو فللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ د هللا دابع ايف
 الو ةوُرُكشاو ،ةوسنت الو هوك ذاو ةوُصعت الو ةَرماوأ اولثتماو ةوبقارو

 رس رو .

 .هو

 للا مرح دقو ،هضرعب ض ام 7 هلامب 77 ام 7 ] هدسج زر ام و

 



 ١٧٨ ثلاثلا !رمي ۔بيفخأ راز

 ةسحلاو لقعلا لوانتت قلا ةددعتملا ةعونتملا اهرارضأ نونفل رمخلا ىلاعتو هناحبس

 عامجو ثئابخلا مأ يهف ،ععتمجملاو ةرسألاو فرشلاو ضرعلاو ةلولاو لاملاو
 ةوادعلا ريثتو ،تالّصلا عطقت ،روجفلا ىلإ ةيعادلاو ،رورشلا حاتفمو ؛مئإل

 يسو ايقارت ؛امرتت ةسايس ءاسل ةتس لا يدهو اشنلا
 مكف ،ةميظع ةيهاد امب ةّتلبلاو ،ةميقس اهل ةبحملا بولقلاو ،ةميلأ اهبوقعو
 تبهذأ مكو ،راد نم تبرخ مكو ،ةمقن نم تبلج مكو ،ةمعن نم تبلس
 نسحو 3ريكفتلاو لدعلا ةلاح نم هتلقن حيحص لقع نم مكو كراقع نم

 .ريبكلا داسفلاو لايخلاو نونجلا ةلاح لا ريبدتلا

 ءاج املف ،اهيلع ةمدانملاو اهيرشب ربعل وم مهتتلهاج ىف برعلا ناك دقو

 .حيحص ئوبرت جهنمب مهذخأ ثيح اهيلع ءاضقلاو اهتبراحم يف حجن مالسإلا
 نع مهامن مث ،اهعفن نم ربكأ اهم نأب الوأ مهربخأف ،اهميرحت يف مهعم جردتو
 :لئاق نم ًرع هلوقب ايعطق اميرحت مهيلع اهمرح مث "ىراكس مهو ةالصلا

 رطقلا لمع ني مي مكلا اصلا ينملاو رثت امتراوثماء يدلا اهيا « 4
 ةودعلا كتيب عقوي نآ نطقلا كيب يمر ا امإ اثل دوُخيفن مكَلَعل هو ےہرے۔ءم وسور ه. ح . و ,2 ے۔۔ ور 41
 س 2- ر < . . م م مم ےرمو س و ۔ رس .ر .وهم مره . ہم صس ورم حورص

 4 نوهغنم مننا لهف زَهَم ةْوََل ١ نمو هللا ركد نع د نع { 7 رسيمل او رمخلا ق ءاضغبلاو

 رمخلا سرحت لاعتو هناحبس للا دكأ نبتيآلا نيتاه يفف ٩٠ - ٩١(، :ةدئاملا)

 امهاميس و ،مالزالاو باصنألاب امهئرق ذإ ؛اغيلب اديكأت _ رامقلا وهو _ رسيملاو

 قلطي ال وهو ،ةميلسلا بولقلا ةرذقتست يذلا ثيبخلا وه سجرلاو ،اسجر

 آ



 ١٧٩ فىرلاتلا هرمأ _ بيغت راز

 و

 هلمعو ،ناطيشلا لمع نم امهلعجو ،هُّحبقو هنبخ دتشا ام ىلع الإ نآرقلاب

 اوُعََت الو ابيل الع ضرألا ىف امم اولك شاتلآ اهيأي زج ركنملاو ءاشحفلا ه مو 2 < ُ

 محتلاو سلاي مكتشاي امَتإ ةل نيم ودَع مكل هلت نيتلا توطخ 7;>[(. ٢ ترآ ح مكل ع د كو ح وع ع ,۔ي٣ _ حم

 .امهبانتجاب رمأو ١٦٨ - ١٦٩(5 :ةرقبلا) ه ةوُمَلَت ال امع منأ َلَع أوأوعَت نآو

 و ،ه نوحل كنعل هوبتتجأَق ٭ ،حالفلا ىلإ اليبس بانتجالا اذه لعجو

 ببسب ءاضغبلاو ةوادعلا عاقيإو ،تالصلا عيطقت ةيعامتجالا امه رارضأ نم

 ركسو ًرمخلا برش اذإ ناسنإلا نأل ؛هنيدحو نامزلا ميدق نم فورعم رمخلا
 نأ يور دقو غاضفغبلاو ةوادعلا كلذب لصحتف ًابرضو بسو ىرتفاو ىذاه

 :لاق 5«؟كهج و ق ىرأ قلا ةجشلا هذه ام» :سيقلا دبع جشأل لاق ع ينلا

 هللا لوسر َلاقف ضيبرضف َركسف رمخلا برش يموق نم الجر َنِإ هللا لوسر اي

 امهرارضأ نم نيبو 3«رمخلا لا لتاق ،اهبراشب رمخلا لعفت اذكه» :ل

 أيعب رمخلا ْبراشف {ةالصلاو هللا ركذ نم ةينيدلا تابجاولا نع دصلا ةيحورلا

 ،تاركنملا باكترا نع ههنل هتالص ىلع ظفاح ولو ،ةالصلاو حالصلا نع

 ٤٥(. :توبكنلا) ه ركشلاو ءآتحتلا ىع كنت ةزعلا تيإ

 هتلع َدَوَحَتَسا ز ةيهال مهبولقو ؤ ةيغال مهتنسلأ ،نوهاس مهتلفغ يف مهتكلو

 ص ے م > , ٤

 ه نلطٍتشلا بزح دإ لأ نلطيتتلا
 : 2 77 5 4 1 رم ے م

 ثرح كيلأ هلآ كو مهنَناأَت نطِتَشلا
م
 

 - .ه



 ٠ ٨ ١ فرلاثلا هرمأ ۔بيفتا راز

 رمألا نأب اناذيإ 3ةرابع غلبأب امهنع ءاهتنالا بلط مش : ١٩(&5 :ةلداجملا) 4 نورتكلا

 راذعألا نأو .ةياغلا اغلا غلب دق دسافم نم امهيف ام فشكو ريذحتلاو رجزلا يت

 هللا ناوضر ةباحصلا عمس 1 .د نوهت . نأ لهك مد .ةيلكلاب تعطقنا دق

 اي انيهتنا دق ،َابر اي انيهتنا دق :مهباوج ناك مساحلا نايبلا اذه مهيلع

 ىلع ةحلط يبأ تيب يف سولج اوناك راصنألا نم ةعامج نأ يورو كبر
 عجر : رظنف 3رظناف سنأ اي مق :ةحلط وبأ لاقف بلع اتوص اوعمسف .برش

 يف تاساكلا تناكو رمخلا ميرحتب يداني ةلي هللا لوسر يدانم اذه :لاقف

 مت ،هلوسرو هلل ةعاطو اعمس نولوقيو ،ناطيحلا امب نوبرضي اوذخأف ؛مهيديأ

 تح نيكاكسلاب امنوبرضي اولعجف رمخلا فورظ اهيفو قوسلا ىلإ اوبهذ
 ةحلط ايأو ةناجد ابأ يقسأ تنك :لاق كلام نب سنأ نعو .ةقزألا يف تلاس

 دق رمخلا نإ :لاقف .تآ مهءاجف .رمتلا خيضف نم ابارش بعك نب يبأو

 :سنأ لاقف ،اهرسكاف رارحلا هذه ىلإ مق ُسنأ اي :ةحلط وا لاقف ‘تمّرُح

 .ترسكنا تح هلفسأب اهتبرضف شان سارهم ىلإ تمقف
 ريذحتلاو رمخلا ميرحت يت ةي هللا لوسر نع ةريثكلا ثيداحألا تءاج دقو

 نم» :ل هللا لوسر لاق :اق يردخلا ديعس يبأ نعف اهيلع ديعولاو اهنم

 لي يبنلا نع ءاجو ،«ةرخآلا يف اهمرح اهنم بتي مل ش ءايندلا ىف رمخلا برش
 ،«لابخلا ةنيط نم هَيقسي نأ هللا ىلع اقح ناك رمخلا برشي وهو تام نَّم» :

 صاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو مهذيدصو مهحيقو رانلا لهأ ةراصع يهو



 ١٨١ فثسلاثلا ؛رميأ -بيفخأ داز

 نم شحاوفلا مأو رئابكلا ُربكأ» :لاقف رمخلا نع ةي هللا لوسر تلأس :لاق

 نب ةدابع نعو .«هتمعو هتلاخو همأ ىلع عقوو ءةالصلا كرت رمخلا برش

 امموَّمسي ءامسأب رمخلا يمأ رخآ رلحتسيل» : ل هللا لوسر لاق :لاق تماصلا

 5«ٌمارح رمح 7 رح ركسم ُاك»ف ©لقعلا رماخ ام وه رمخلاو ،«امهي

 .«ٌممارح هليلقف هزينك ركسأ ام»و

 هللا اوركشاو ،لئاذرلا نع اولخت و لئاضفلاب اوڵلحت و هللا دابع اي للا اوقتاف

 : نيذلا ل رقمل ه; ل ،مكيلع اهعبسأ ييلا همعن ىلع ىلاعتو هناحبس
 . م هس 7 2 هرم م ى وو صس س - آ َتمَتن

 فيو اًهَتوَلَصَي ئَهج ( روبلا راد مُهَمَوَق اولَحَأَو ارتو
 2 م ., ۔عحو ےم ےص

 هللأ َنإَك هتاج امم دعب نم « ةَمَي لدبي نَمَو زه ٢٨ - ٢٩( :ميهاريب) هك تل

 نيل مُكَمَر َدأت ذإو ل ٢١١( :ةرقبلا) 4 ياملا ديدس
 صس يو وص صس 4 {

 ٧(. :ميهاربإ) ( ديدعل يادع إ إ ةرفك نيكو ًدَديزأ

 .هباتك يدمب مكايإو هللا عفن

 %" % ٧

 نأ دهشأو نيحلاصلا لو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ،َنيمَلاَعلا بر هلل دمحلا

 نيلوألا يسو ،َنيلسرملاو َنيبنلا متاح كلوسرو ةثبع ادمحم انيبنو انديس

 عب امأ نيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو .لي نيسحلا رعلا دئاقو نيرخآلاو



 ١٨٢ + رلاثلا 1 7 رطخا راز

 و ٥ م

 يده يذهلا ري ريخو لَجو ء هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع ايف

 .ةلالض ةعدب 7 ةعدب ةثدحم , .اهئاندحُم روُمألا ر رشو . دَمحُم

 : نوُملسملا اهي

 ةعيرذ نوكي ام لك مرح ائيش مرح اذإ مالسإلا نأ اوملعاو ،ىلاعت هللا اوقتا

 ىلع مرحيف ،اهنمثب عافتنالاو اهءادهإو رمخلا عيب مالسإلا ٌمَرح انه نمو ،هيلإ
 3اهذاريتسا هيلع مرحي امك كنيملسملا ريغ عم ولو رمخلاب ًرجتي نأ ملسملا

 نبا نعف تناك ةليس و يأب امب رجتي نم عم كارتشالاو .اهعيبل صخر رادصإو

 : هللا لوسر هل َلاقف رمح ىيوار لي هللا لوسر ىلل لجر ىدهأ :لاق سابع

 : هللا لوسر هل َلاقف كاناسنإ ًراسف ،ال :لاق ،«؟اهمّرح ةللا نأ تملع اَمأ»
 يذلا نإ» :للع هللا لوسر هل لاقف ێاهعيبي نأ هرمأ :هل لاقف ،«؟هئرَراس «

 امهيف ام بهذ تح ناتيوارلا امهو ،نيتدازملا حتفف ،«اهعيب مرح اهبرش رح

 امَرح هلوسرو هللا نإ» :لاقف حتفلا ماع ي هللا لوسر بطخ :لاق رباج نعو

 للا نعل» :لاق هنآ ع ينلا نع ءاجو .«مانصألاو ريرتخلاو ةتيملاو رمخلا عيب

 هيلإ ةلومحملاو اهلماحو ،اهّرصتعمو اهّرصاعو ءاهّيقاسو اهبراشو كَرمخلا
 .«اهنمث لكآو ،اهيراشو اهغعئابو

 او َََو + ركنملا نع اوهانتو ©فورمعملاب اورمآتو هللا دابع اي هللا اوقتاف

 سم ے هحرم ى ج ۔ے مر ٤ رس 1 < ؟ _ ؟2 ۔۔ ٥22 21 < مل ا >

 ديدح هللا نإ هللا اوقت او ناودعلاو او مد ال ا ىلع اونواعت و ئوقنلاو

 . 7 م

 نإ هلوسرو 2 آ 1 رعيط : او مكيت ر ت تاذ 1 حم اًّسَأَو « ٦) :ةدئاملا) ه ل



 ١٨٣ ثلاثلا ؛رميأ -بيقخا داز

 هلوسرو كلع ةتأ كص اومتأ لقو ل ١( :لدنالا) ( تينمو
 ه دونَمْنت مكمي ركْتتنق ةدكو يتلآرللع كي ورتمو ةوثمؤنلاو
 امت يقت لكف مث ها ليديف كومجرت اموي اوقتاو ا ١٠٥( :ةبوتلا)

 هيأ اكيمج هللا لإ اورت زه ٢٨١( :ةرقبلا) ( نكي ال متر تبسك
 ٢١(. :رونلا) ه( يوُخلق ركلمل يوئملا



 ١٨٤ فمللا !رمي ۔بيفخا راز

 ميحر ا نمحرلا ل امس م ه ك

 ابرلا

 لَمَعلابو تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل لمحلا .نيملاعلا بر هلل هلل دمحلا

 ىمنو ،ناسحإلاو لدعلاب رمأ هناحبس تاكربلا لزنتو ةايحلا ل هتعاطب

 .هيلع لك وتنو ه هب ب نمؤنو .هيدُهَتسنو ةنيعتنسن و هدمحن .نايغطلاو ملظلا نع .

 و 5 ٥

 م .الامعأ تاثّيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هيلإ بوتنو هرفغتسنو
 فللا الإ ةلإ ال نأ دهشأو ل يداه الف زلنضُ نمو ل لضُم الف للا هدهي

 تومي ال ةرح َوُهَو تيمي تيميو ييحي ،ذمحلا هلو كلا هل 5هل كيرش ال ةَدْحو

 لبسأو .هنمأ دعب هشطبب .اتلا [ مصق 3ريدق ءيش ك لع هو دخلا هديب

 ىزلا اد نم م ج هنجو هسنإ اياربلا قازرأب لفكتو سل هرتس نيصاعلا ىلع

 هدبع ادمحم انيبنو انديس نأ هنأو ٢٥٥(5 :ةرقبلا) ه ۔ويذإي الإ ةدنع عمق
 ةمحر هلسرأ كأارينُم ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ايعادو اريذنو اريشب هلسرأ كلوسرو

 ةنامألا ىدأو كلاسلا غلبف 3 .نمقتملل مامإو .نيدتهُملل اجارسو شَنيمَلاعلل

 ىلعو . © نيقيلا هاتأ نيح هبر ليبس ق دهاجو َةعُلا فشكو ةمألا حصنو

 :لعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ



 ١٨٥ ىرلالا 1 ۔بيعقخا راز

 هللا اوقتاف اضر هيف امب لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف

 الو ةورُكشاو ،ُهوسنت الو ةهوُرُكذاو 5ُهوُصعت الو هرماوأ اولثتماو ،ةوبقارو

 هوُرفكت
 َراَضلاو فانلا مهل سيب نأ هدابعب ىلاعتو هَتاحبس هللا ةمحر نم نأ اوملعاو

 عسوتلا مهل حابأو {ثئابخلا مهيلع رحو تابيطلا مهل لحأو ،مارحلا لالحلاو
 يعامتجالا ضرلل كلذ ءايرلا مهيلع رَحو لالح يقيرط نم لاملا بسك ى
 ضلالغتسالاو {َةَناألا اهسأر ىلع يلا لئاذرلا سفنلا يف سرغي يذلا ريطخلا

 كلذ .نيرخآلا باسح ىلع شيعلاو كلسكلا بحو دابعلا ءامد صاصتماو

 لذلا لماوع ىوقأو .مئارجلا مظعأو ،شحاوفلا حبقأ وه يذلا ليبولا ءادلا

 نم َبّرَخ مكو ءاياحَض نم هل مكف رامدلاو رقفلا بابسأ رركأو .دابعتسالاو

 هناحبس هللا َرُذَح ايالبو نحم نم ًَبَلَج مكو كَرئارج نم ًرَج مكو ،تويب

 نع ىهن ،رجاوزلا غلبأب ه هيطاعت نم سانلا رقتو ريذحتلا ةياغ هنم ىلاعتو

 ريصملاو ةبقاعلا ءوسب هةَيطاَعَتم َدَعَوَتو ،هبكترم ىلع برحلا َرلعأو .هباكترا

 َنوُموُعَ ال ابرلا ونك آ ي ولكاي ےرزآآ آ ٭ :لئاق نم ةع لوقي رانلا يف دولخلاو

 ا انأ نهم كيد يملا نم نتملا هطَبَحَتَي ىرا مموُقَي اك إ

 ام هلف نمت هد ن ةلقم هاجب نمق أذترلا رح عيبلا هنآ لآو ابرلا لمم
 لع س 7 . صس < م > . ّ ے 2٥ و س . < م مص ے ص م لع

 اكف ه راتل ١ بلحصأ كمل :ق د ك نرمو مهلل ل إ ٥ . ُ او فلس
 ء

 



 ١٨٦ فثرلاثلا :رمي ۔بيفتا راز

 مه ه ھ ےص .س سر <

 اوقتا اوثماع كيزآآ اهيآ ٭ :هناحبس لوقي ٢٧٥(58 :ةرقبلا) 4 كرتو

 برحي أونَدأك اولمعت مل نإك (ل ينموم مئنكنإ ابرلا نم جب

ِ 

 و ٢ ملظت ال مكحيو شومر س مُشَبت نر 77 هلل

 يرسأ ةليل لي هللا لوسر 4 هب ب ثدحت اممو ٢٧٨ = ٢٧٩(5 :ةرقبلا) ه تكروُمكظت

 رهاظ نم ىرت تالا اهيف ،تويبلاك مهنوطب موقب ترَرم» :لاق نأ هب

 يبأ نعو ء«اببرلا ةلكأ ءالؤه :لاق ليربج اي ؟ءالؤه نم :تلقف مهنوط

 امو هللا لوسر اي :اولاق .«تاَقبومل سلا اوبنَتجا» :لاق ةي يتلا نع ةريره

 لكأو قحلاب الإ ةللا عَرح يتلا سفنلا لتقو رحسلاو .هللاب كرشلا» :لاق ؟ًرُه

 تالفاغلا تاتّصحملا فذقو 3فحلا [ 7 يلَوَلاو ميتيل لام لكأو !ابرلا

 و ابرلا لكآ ل هللا لوسر َرَعَل : لاق هللادبع نب رباج نعو 3«تانمؤملا

 هللا ىلع قح ةعبرأ» :لاق ملي يبلا نع ةريره يبأ نعو ،هيدهاشو ةبتاكو

 " لام لكآو «ابّرلا لكآو رمخلا نمذُم :اَهَميعن مُهَقيذُي الو ،ةنجلا مهلخد
 ١ ١ ١ .«هيدلاول قاَعلاو ،قح ريغب

 قحم عقاولا يف وه امنإ لاملا يت ةدايزلاو ءامنلا هيف ناسنإلا ُرْظَي يذلا ابرلاو

 ،لالحلاب بهذيو {ةكربلا قحمي ابرلاف اضيأ سفنألا نمو لب ،لاملا نم ةكرب
 ناك الإ ابرلا نم دحأ ارك امف ،ريصملاو ةبقاعلا ءوسو سالفإلا كلذ ةّحيتنو

 >۔. 42 7 ح ح س .و م ؟ س 2 ح ر ُ ٤
 راك لكك ى هز د هللاو قدصلا يرس زرلا ه قحمي ج ةلق ةلق لاإ هرما ةبقاع

١ 
٧ 

: 



 ١٨٧ ثلاثلا !ريأ ۔-بيقتأ داز

 7 اويرب لق سانلا لا لاومأ ف 1 اويرلاَبَر نيشياع آمو ٢٧٦) :ةرقبلا) 1 نآ

 كج ؤَلَو يتلاو غ . َ 1 ى وح / د ر لق ٭ ٢٩( :مورللا) / ٤

 َفَرَحْا اذإ عمتجملا اهنجوتسي ةي ةعامج ةبوقع كانهو ) ٠ ٠ ١ :ةدناملا) ه ثيحل

 ام» .«اَهكانَهب هللا نذأ ةيرق ة ىق الاو ابرلا ظ اذإ» ضاب ولا اذه تارا ق

 موق نم ام» «هللا باَذَع مهسفنأب اوُلَحَأ الإ انزلاو ابرلا مهيف ظ موق نم

 عم فيكف طحقلا لوزنو ،ثيفلا عنمب يأ ؛«ةسلاب اوذخأ الإ ابرلا مهيف ظ

 !؟هباذعو هللا طخسل ضا 3هلوسرو هللا ةَبراَحُم ىلع دحأ رَحََي كلذ

 !؟رخآلا مويلاو ا نمؤي ناك رم كلذ لعفن فيك
 و . ر ٠ و , و

 مكذخأ يق هللا اوقتا مكئاَرشو مكعيب ي هللا اوقتا للا دابع اي ةللا اوقتاف

 يتنب نمو ل ؛مكلاَوخأ عيمج يف ةللا اوقتا إمكتالَماَعُم يف ةللا اوقتا .مكئاَطَعو 9 ٍ - م ء ۔ ,
 روے ے ه م . م م . ۔ے۔۔ م ء۔ ء و ح مهس ح ٢ هموص ريد

 س ح

 ٦ - ٣( :قالطلا) } اردَق 7 7 كلا لع دق ر غلب هللآ ل ,ةنسح

 َلعاوُمَمَتسارَلأو ل (؛ :قالطلا ه اورمأ نمشل لت ةل نبل
 أ . ع 4 [ هو ۔م ۔.<

 وثمماَء ةعرفلا لهأ نأ لو ا ١٦١( :نجلا) ه( اَفَدَع ات ہُهَتَنَقَسَأَل ةمير ذ

 اناك اكب مهتذخ ذَحَأَق اوذذك نكلو ضرت لآو ءامستل آ م - ر مهملع انحثفل

 بام اورَدَو هلل اوغَكأ انماع يزآآ اهيأي ال ٠٦( :فارعالا) ه ةوُبىيكَي



 ١٨٨ فملاثلا ءرما ۔بيفظا ان

 نإو “وِلوُسَرَو هلا َتَم برَحي ونأك اونمتت مل نك (ل تينمؤم رئنكنإ ابرلا نم

 اك نيو امال كوتتكظت الو وميت ال مكحيوتأ شو٣ز مت رشنت
 رر س 7 ر . 2 . ف ص رم مم مم ز ۔ 2 ٩. ج

 رمَلََت ريتنتك ن ںِإ ١ 2 ح ريخاوفدصت دصت نأو ةرسم لإ ١ ةرظنف ةرسع وذ

 مهو تبسك امت يقت لكوت مث هللا ليديف وعجر اموي اوقتاو (ل .صم , ے ے ص و ح
 ٢٧٨ - ٢٨١(. :ةرقبلا) ه نوملظي ال

 .هباتك يدمب مكايإو هلل ينعفن

 % « ٭

 نأ ثهشأو ،َنيحلاصلا لو هللا الإ ةلإ ال نأ ثهشأو ،َنيملاعلا بر ل دمحلا

 نيلوألا ديسو ،َنيلسرماو نييبنلا ُمئاخ كلوسرو هدبع اًدَمحم انبنو انديس
 :دُعب اًمُأ نيعمجأ هبخصو هلآ ىلعو !ي .َنيلَسحُل رعلا دئاقو ،َنيرخآلاو

 يذَه يأهلا ريخو .لَجو ًرَع هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع ايف
 .ةلالض ةعدب "7 ةعدب ةثدحم 7 .اهناثدحش روُمألا ر رشو ل دَمحُم

 : َنوُملسملا اهي

 باب يأ بنتجي نأ ملسم ك ىلع بج ر امم هنأ اوُمَلعاو .ىلاعت هللا اوقتا

 يه امنإ كونبلا [ م ةمس ىلا ةدايرلا نأ هيف َبَر ال اممو ءايرلا باوبأ نم

 اذإ هسنجب سخلا غيب , ابرلا باوبأ نمو .ةحضاولا ةحيرصلا ابرلا باوبأ ( نم باب
 م ےم م م ص

 ةضفلا وأ بهذلاب بقهذلا عيبك ؛ةدايز كانه نكت مل ولو ديب دي رغ ناك
 م 2 }ى و



 ١٨٩ فثسلاثلا !رمي -بيقخأ راز

 وأ ؟مهارَدلا لدب افرص تالايرلا لادْبتساكو \ةضفلاب بَحذلا وأ {ةضفلاب

 دحم وه امم كلذ وحن وأ ،تالايرلا لدب ريناندلا وأ ،تالايرلا لَدَب مهاردلا

 لاق :لاق يرشحلا ديعس يبأ نع كديب ادي الإ ةعيب زوجي ال اذه لكف ،سجلا

 ريعشلاو رلاب ربلاو ةضفلاب ةضفلاو \بَحذلاب بَعذلا» :لي هللا لوسر

 ،ىتبزأ دقف ةارَتسا وأ داز نمف ديب ادي حلملاب حلملاو رمتلاب رمتلاو ،ريعشلاب

" 
 ىمح :لاقف هلعن هديب بهذلا ةحلط َدَحأَق ،افرَص لُجر رم سمتلا هنأ هلا

 م م م و

 7 . . م ---( { . / .-١. و هه ى ي
 عمسي رضاح . هنع هللا يصر _ باطخلا نب رمعو ةباغلا نم ينزاخ يجي

 1 2 . ۔۔ .. ِّ ر م .١ - ١ .. رم و م
 لوسر تعمس ينإف ئ ةيب مألا مت ىح اًمكقرافأ ال هللاو :لاقف اًمهَمالك

 امهو اه الإ ابر ربلاب ربلاو ءاهو امه الإ ابر قرولاب ْبهذلا» :لوقي لي هلل ِ ِ ء مإ. كو ِ ِ ُ 7 7 . .:رح >

 نب ةدابع نعو ،«امهو امه الإ ابر ريعشلاب ريعشلاو اهو امه الإ ابر رملاب رملاو

 ةضفلا الو ث بهذلاب بهذلا اوعيبت ال» :ملي هللا لوسر لاق :لاق تماصلا

 ادي ©لثعمي الثم الإ حلملاب حلملا الو ©ريعشلاب ريعشلا الو ربلاب ا الو ةضفلاب

 .«نيعب انيع ،عاوسب ءاوس كديب

 نإف ؛هيلع لياَحَتلاو مكايإو ،ابرلاب لماعتلاو مكايإو هللا دابع اي هللا اوقتاف  2 ۔ ح  2.ھ و 2 ال , ۔ . ٠ ٠ ٤

 ضرألا يف ةيفاخ هيلع ىفخت ال ،نيلاتحما ةليح هيلع ىَقْخَت ال ىلاعتو هناحبس ةلل
 ١٩( :رفاغ) ه ودشلا ىفخت امو نبلا هتبح َُلَعَي إ عامسلا يف الو

 ص ج و زصس وص
 7 رسو 2١ .و ۔۔ ۔ره ۔ 27 م ج ح ۔ء۔ . 2 ۔ . ۔ ٠ .ه

 ال ام َدوُتَتَتِي ذإ ممَهَكَم وهو هتلآ نم نوفختسي الو يانلا َنِم نوعختسي



 ٩ ١ . فرلاثلا 1 -۔بيفختا راز

 م .. ص .م 3

 اي هللا اوقتاف ١٠٨(& :ءاسنلا) 4 اطيحم َدوثَمَعَي اكيتأ ناكو لوملا نم صر

 دنع ام نإف كلا ةّيصْعَع ُهوُبلطَت نأ ىلع قزرلا ءاَطبتْسا مكنلمْحَي الو كللا ةابع



 ١٩١ فرلاثلا هرمأ -بيغختا راز

 ميحر ا نَمُحَرلا هللا مسب م ه 2

 انزلا

 لَُمعلابو .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هل دمحلا نيملاعلا بر هل هلل دمحلا

 ىممو ناسحإلاو لدعلاب رمأ هناحبس .اك رملا لزنو ةايحلا ليو هتعاطب

 .هيدهَتسنو هنيعتسنو هدمحن ،نايغطلاو ملظلاو ،نايصعلاو ركنملاو ءاشحفلا نع
 ه. ٠ . و . . م و

 سفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هيلإ بوتنو مرفغتسنو .كيلع لكوتنو 4 هب نمؤنو
 ٥ه د ه -

 ل يداه الف . نمو ل لضم الف هللا هدهي م .الامعأ تايس نمو

 يحي محلا ةلو كملا هل ال كيرش ال دخو كلا الإ ةلإ ال نأ هناو
 م - م روو م رم & م تيميو

 مصق ريدق ءيش لُك ىلع َوُهَو يخلا هديب ،تومي ال ةيح ًوُهَو تيم
 اياربلا قازرأب 7 .هنمب هرتس نيصاعلا ىلع لبسأو هنمأ دعب هشطبب رات

 دهشأو ٢٥٥(& :ةرقبلا) 4 ۔هيذإب 1 ,هدنع عشي ىزلآ اد نم هنجو هسنإ و ح 4 م م'ے

 هنذإب هللا لإ يعادو اريذنو ريشب هلسرأ كلوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس نأ

 ف .رقملل امامإ و .نيدتهملل ًاجارس و َنملاعلل ةمحر هلسرأ رينم ًاجارسو

 ح هبر ليبس ق دهاجو ملا فشكو ةمألا ر حصنو ةنامألا ىدأو ةلاسرلا

 :لعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ع نيقيلا هاتأ



 ١٩٢ فمللا !رمي ۔بيفخأ راز

 للا اوقتاف هاضر هيف امب لمعلاو ،هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف

 الو ةوُرُكشاو ،ةوسنت الو ةوُرُكذاو 3وُصعت الو هرماوأ اولثتماو شةوبقارو

 ؛ورفكت
 هللا ذنع اهبحاص اتوقمم ةريبك اهشحاوفو بونذلا رئابك نم نأ اوملعاو

 نع ىلاعتو هناحبس هلا ,ىق .نيعمجا | يانلاو هللا ىدل دورطم .لاعتو ه هناحبس

 س
 رفك الو { .لئاق نم ء لوقي انرلا ةمرح يهو الأ رانلا

 ال نيزلآو ج :ىلاعتو ةناحبس لوقيو ٢٢(، :ءارسإلا) ه اليبس و هَعحَت

 ر وع ؟ ر 227 ىم
 الَر َقَحلآي الإ ةلأ مَرَح ىلآ ىسلا نولشي الك َرَحاع اهلإ هلل عم ےروغني

 ةمقلا حوي ثادصتآ هل عي تل ااكأ ني كلد لعفي نمو كيز

 تيتأ احيَصالمص َلمَيَر ماو َباَت نم الإ (ل اهم ييف دلب دو

 ٦٨ - ٧٠(. :ناقرفلا) ه ايوت اوفع هأ داو تسح مهتاَََس هأ ل
 نار الرآهشكتي ال ةيلاو ةرقم زآ ةيار الرخكتي اليل ل :هناحبس لوقيو

 ..: 7ڵ سس مغر
 :ىلاعت لوقيو ٢(، :رونلا) )٢( ٤ ةييمئلا لع كيذ مرحو ارتم وآ

 ء < ام ا ِ آ ةهجك أ 2 لع لإ ( ) ة © 2 ةهجل مه 7 نذاو

 7 مه كيتأت كل ةيو تبأ نم ع ز م مت



 ١٩٢ فثفسلاثلا ؛رميأ ۔بيقخأ داز

 ُههُمْلُكُي ال ةثالث» :لاق هنأ لي يلا نع ءاجو ٥ - ٢(5 :نونمؤملا) ًتوُماَمْلَا

 ينزي نيح ينازلا ينزي ال» :لت هنع ءاجو .«ربكتنسُ لئاَعو باذك كلمو .ناز ش :ميلا باذع مهلو مهيك الو ،ةمايقلا موي مهيلإ ُظنَي الوء هللا
 رمخلا برشي الو .نمؤم وهو قرسي يح قراسلا قرسي الو نموم وُه
» 

 علخ ذقف كلذ لَعَف نَمق» :هتياور ي يئاسنلا داز ؤ «نمؤم وهو اهبرشي نيح

 ةالصلا هيلع هنأ :هيفو ةع يبنلا مانم ثيدح نمو ،«هقنع نم مانسإلا ةقب ر

 هالغأ ،رونتلا لثم ىلع اتاف اََقَلطناف» :لاق ،ليئاكيمو ليربج هءاج مالسلاو
 لاجر هيف اذإف .هيف اْعَلطاف» :لاق .«تاّوصأو ًطَعَل هيف عساو ةلفسأو قيض

 بهللا كلذ مُهَءاَج اذإف ،مهنم لس نم بهل مهتأ مه اذإف ار ءاسنو

 ةا ءالوه :ل ؟لييح اي ءالوه نم :تلقف هاواتص يأ هاو
 ؛«تمايقلا موي لل مُهَََع اذهف .يناورلا

 : نوملسملا اهيأ

 اَمَدَشأو مئاَرا مظعأو حئابقلا ربكأو ڵشحاوقلا شَح ذ نم وه انزلا 7

 ةيرذلا لتقيو ضارغألا كتهيو ؤلاومألا دد ناسنإلا عمتجلا ىلع ارطخ

 قالخألا دسفيو انفلا ىلإ ةمألاب يضفيو باسنألا طالتخا ىلإ يدؤيو

 .ةلتاقلا ةقيبخلا ضارمألاو ايالبلا نم ريثك يف عقويو "قاقشلاو داسفلا ىلإ وُعذيو

 هجئاتنو ةئيسلا هرانتآ نم الإ ناليسلاو يرهزلا امف

 هجالع ىصعَتساو ؛ مايألا هذه يف رشتنا يذلا زديإلاب ىمسملا بستكملا ةعانملا

 ناَدقف ضرم امو ةملؤملا



 ١٩٤ فثرلاثلا :رميأ ۔ب يفخأ راز

 7 ٭ ة ةميخولا هبقاوع نم الإ سانلا نم ريثك ىفثحل اس راصو ءابطألا ىلع

 :ىروشلا) ه ريثكنمع امعو زكيرنأ تبسك امبف ةيم نت مكب

 صعب مه مَهَقي ًةيذيل س اتلا ىبأ تبك امبرلو او رلا يف ُداََْلاَرَهَظ ٣٠) ٨
 ع _[ ب 7 \۔ح .. م .ص 2 م ه م م م

 نذأ ةيرق يف انزلاو ابرلا َرَهظ اذإ» ٤١(5 :مورلا) ه( َنوُعجِت مهلعل اولمع ىزلا
 باَذَع مهسفنأب اولَحأ الإ انزلاو ابرلا مهيف َرَهَط موق نم ام» «اهكالَهب هلل َ / ع د ؟ ه - ه م ِ 7
 يف انزلا ةشحاف تَرَهَظ الو لتقلاب ةللا ُمُهالَا الإ َدْهَعلا موق َضقَت ام» ،«ل

 ٨ م هي

 .«رطَلا مهنع للا حنم الإ ةاكزلا موق عنم الو نوعاطلا مهيلع هللا طلس الإ موق

 لاملاب ءالوم هيلع ضقت نالل ًابحَع ،«نيح دعب ولو هتيب باَرَحب ينازلا رّشب»
 م م م

 ك ۔ و 7
 ال ناَرفك و ة ةءورم ال او هذهو ؛يصاَملاو درمتلاب هتزرابم يف ق هعيضف لالحلا

 م

 راد ممَهَموَق اولو اقكوتك تمي اولَدب ذلأ لإ نيراو ل ٢١١( :ةرقبلا)
 ُتَسسَي ٦٢٨ _ ٢٩(، :ميهاربإ) 4 رارملا ےشب س اهتلص ررر َمَهَج ( رامل

 دنع ُرساَتلا هاري نأ فاخيو .ةميرجلا هذه سرام وهو " نع نالا

 مالَع نم يحتسي الو راجلا مقتنملا نم فاخ الو ةشحافلا هذه باكترا

 ه باقيلآ ديدس هنآ نإف هتءاج ام دعب نم هللآ ةمعن لبي نمو .ناركش 2 ؟ و رصم جح هعرس ,إ ۔ء۔م م حع2 ء حا .۔۔١ ..كش

 ةَبأَع مملَعَي إ ءامسلا يف الو ضرألا يف ةيفاخ هيلع ىقت ال يذلا بوثلا
 الو ياتلا م َتوُتَحَتَسَي ل ١٩( :رفاغ) ه وُدَصلا ىفخت اَمَو نيعالا 4ِ - ِ و ے ء۔ & ,سرس ح م



 ١٩٥ ىفرلاثلا 1 -بيعغتا راز

 امي هنأ ناكو لوملا رم ىَصررال ام َدوُتَتَتُي ذإ ممههَعَم وهو قآ نم دومح

 ١٠٨(. :ءاسنلا) ه“ اطيحت اطيحم نولم

 دقل ،هتاجوزو هتانبو هئانبأ ىلعو لب هسفن ىلع ىذألا ينازلا ب بلج دقل

 !مهيلإ هاودع ترسو ةشحافلا باكترا ىلع مُهأَرَج و .ةئيس ةس - س

 دحأ يدتعي نأ ىضري ال مس ناك اذإو ًاريطتنسُم 7 البو مهيلع راصو

 ةمرح ىلع يدتعي نأ ىضري فيكف هتلاخ وأ هتمع وأ هتخأ وأ هتنبا وأ همأ ىلع

 تالصلا تعطقنا له ؟سانلا نيب ةَيعاَمتجالا طباورلا تلحنا له ملسملا هيخأ

 يلاي الو ،هيخأ مأب ُرُعلنَي ال ملسملا راَص نح نيملسملا ةَعاَمَج نيب ةينيدلا

 .«هسفنتل هشح ام 2 بحي ىتح مكذَحا نمؤي ال» ؟هتمرُخو ه هقحب

 مهداوت يف نينمؤملا لَتَم» يضعب ةضعب دش نابلا نمؤملل رمولملا»
 هل ىعادت وضع ةنم ىكتشا ا دحاولا دسجلا لقَمُك مهفطاَعَو مهمُحاَرَئو

 ر ۔ و م م

` 

 هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا ر .«ىًّمحلاو رهسلاب دسحلا رئاس

 «هُضرعو

 ره اوزَدَو ل © .مكتينالعو مك يق ةللا اوقتا ،هللا ةابع اي ةللا اوقئاف

 » ةيتتب ائاَكاكب عب ةرت 1 ًدويَكَي تيزلا ي دةَتطابَو متإلا

 الو حرطب اهو اتم رَملَع ام ىتجتوتلا اويَرَمَت الو إل(٠٢١ :ماعنألا
 ٭ ونين كلمل ۔وي مكحو كلت يناي اليم مرح ىتا قتا اون



 ١٩٦ فثملاثلا ؛رميأ ۔بيفخأ راز

 و ،ركنملا نع اوهاتتو فورعملاب اوُرَمآَتو ١٥١(6 :ماعنألا)
 ۔ے هد و < ِ م ے 7 م ه مم 1 وو ؟ 4 مه ےم 4 س 2 .ر ٤ م ح ٥ م رص ص م 

 ه باقعلا ديدش نلا نإ هنلا اوقتاو ناودعلاو مثإلا لع اونواعن الو نوقنلاو

 . 2 . ا < وو ص ص 1 ا ه 1 , .س 2 ١ ا ه 1- ٢ ‘ةدئاملا

 ںِإ رهلوس ہطاو مكنيب تاد اوحلص او ( : ٦٢) ٨

 'س ص ,مص سم ےص س ,س ے ے س عه إ ۔ےر ,< , ءش .. هم ء

 نطب امو اهتم َرَهَظ امم ىحكوَعلا ير مرح اَمَنإ لق + ١( :لدنالا) ه نينمؤم
 م ه و رهص < س ..و ص م ےم ٠٥ س ء م ممم هم 'ورحمم ۔ ع حمر

 ىلع ًولوُمَ ناو اًطنَش ےوي ري ل ام هللي اوكرشت ناو صل ١ ريغي َقَبلاَو 3 ال ١

 ٢٢) فارعالا دست الاَم هلأ

 ٨

 « ٧ ٭

 َنيلَوألا يسو ،َنيلسرملاو نييبنلا ُمئاخ كلوسرو ةدبع ادمحم انبنو انيس ‘' و س ِ م م ى م م . ومو م ىس . . 6
 ةع . ٥ ع ٥ _ م ,ى . -١. م .آ

 :دعب امأ © نيعمجا هبحصو هلا ىلعو . نيلجحملا كلا دئاقو نيرخالاو

 يه يذهلا ريخو ،ًلَجو ًرَع هللا اباتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا ةابع ايف
 ُ ِ د ُ ُ 9 و . : َ و ..م و م 7 ١ م و
 .ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةندحم لكو اهتاندحم روُمألا رشو . دمحم

 : نوُملسملا اهيآ

 ةبوقعلاب مالسإلا ًءاَج دقف ةَماَرَكو ةفع عمتجمب يمالسإلا عمتجملا ناك ام
 71 ِ ِ , م م َ ِ . ز . ر ّ

 ينارلل دلخلا ةبوقع عرشف كانزلا ةَيرَج نم عمتجملا ريهطت ىلع لمعت يلا ةعدارلا

 ةينالا ه نينمؤملا نم ةَقئاط دهشم ىلع ةدلج ةئام ةَلحُي نأب جوزتملا ريغ 777
 م



 ١٩٧ فمللا ؛رميأ ۔بيفختا داز

 ع د ى > : ے . ے۔٠ و. ۔ ةو , .هع ۔ے

 متنك نإ هنلا نبد يف ةفار امهي ركذأَت الو دلج ةئام اًمهتَي دحبو لك اودلجاف ىنازلاو

 هم :رونا « ةيييثنلآ ن ةقط انهتع ذهل كلا رزيل هقاو ة
 مَحُْي نأب ،جاوزلا هل قبس يذلا وهو .نَصْحْل ينازلل مجرلا ةبوقع عرشو

 ةّيدماغلا ةأرملاو يملسألا زعام م يبنلا مَحَر قو ،َتوُمَي ح ةَراَححلاب

 نم ريثكلا كانهو .ةشحافلا هذه باكتراب اَمُهنم دحاو لك قأ امدنع

 رُمألاك ؛ةشحافلا هذه باكترا باوبأ قلغت ىلا تاعيرشتلاو تاهيجوتلا

 ،تويبلا ةمرح ىلع ظافحلاو رصبلا ضغو يعرشلا باجحلاو ،رثنسلاب
 وأ اهجوز عم الإ َرفاَست نأ ةأرملا يهنكو .ةيبنجألا ةأرملاب ةولخلا نع يهّنلاكو

 وأ ًرهجاوزأ م الإ ًرهنتافَمو 7 ءاًدبإ نم ءاَسَتلا يهنكو اَهمَّرَحُم
  م }- َ 1 71 م

 لك نأل ؛ةأرملاو لُجرلا نم لك اهيف كرَتشَي تاعيرشتلا هذهو شرهمراَحَم

 ىلعف {ةّشحافلا هذه باكترا ىلإ يدؤي اًمع ةيلوؤسملا تحت عَقَي اَمْهنم دحاو
 ٥ ى 7 .  ِ . ِ ٥ ء ز 

 ال نأو ،رّهطلاو ناّصحإلاو ةفعلا ىلع رخآلل انوع نوكي نأ 7 دحاو لك

 ه رم س ه

 نم اوضَي رنيؤُمتل لق + .ةشحافلاو ةئيطخلاو ةيصعملا َباب حتفي

 © ةشَتَضي امي بع هئآ ةر متل كنأ قلت محف اوظقَتتَو مهرت
 .و 2 . س . رم ء۔س 4٦ ر 12 حو وم ۔۔۔۔۔ ے ا ,۔ .ت

 كديب الو َنهَجورف ظفحيو َنهرلَصبأ نم َنضَضَتَي يتمؤُملل لفو
 .ه ح وھ ۔.4. ے ه. مره هلح م ۔ء;ے س 1 < مح .

 درت الو نهيونيج للع نهم َترَضلو اَهتم رَهظ ام الإ نهتنيز
 م

 زا هتتوتب ةبا۔ رت تهيبتبا۔ رت تمهتتخل الإ َةُمََتز
_ 



 ١٩٨ فرلاثلا هرمأ ۔ب يفخا راز

 فرصي الو ءاسنلا تبكوَع لع اونَهظَي ل كيزا لفتلآ وأ لالا

 هيأ اكيمج هللآ لإ اوئوثَو ةهتتيز نم يفخم ام ملعل مهلك

 تسل ىتلا يني ج ٣٠ - ٢١( :رونلا) ( روُخيلفت كلتل نمؤملا

 ضرم هبلق ىف ىلآ ََمظَيف لوقل ةعَصْنَع لق نق نإ ءآَشلاَنَم دحأك

 :ةيوجلا جت تت كو ةكين ىف ةنتو () امنتت ال نق
 ء ذو كذ و كيبورأل لق ملا شأ ٭ ٢٢ _ ٢٣) :بازحالا) 1 لوألا ف < 7 ٢ لحر ه ى

 ح
 ِ >< ۔ ,ر ۔ے ۔ے ,ؤ . ح 2 { 7 >{\.و مص م ہ'>رس .ه 1 م ص مص ص

 هللأ اكو دوي الف َضَرَعي نأ ةفدأ كلاذ َنهييملج ني نينلع كيزذي نينمؤملا
 وه هتلآ دنع هودجت رتح نَي ركميشنأل اوُمرَفن امو ل ٥٩( :بازحالا) ه اميت اروغَع رح ے م ص 2 مم 7 ر ع 4 هه رے ررم . . 7 2 م ٨ ي

 _ ح

 ح ص ۔ص .
 ر أوُمَتأَو إ ٢٠( :لمزملا) ه احَيروفَع هت ي هلل اوفن ارجأ مظعأو اربح ِ . 2 وه ٥2 حم و م۔ء ضع ى . ٤

 لع
 ث ع

 م

 ه نوملظي ال مهو تبسك ام ربس لكںؤوت مد هللا ل { ز ےرورعجَرت 2 ورس و رس ے < 24 < ث >, . وه

 ٢٨١(. :ةرقبلا)

\ 



 ١٠٩٩ فثرلاثلا ؛رميأ ۔-بيفخأ داز

 م
 م 8 ه

 ريزلا نمحرلا هللا مسب

  

 طول موق ةشحاف

 هل لعجو ،نايبلا هملعو ناسنإلا قلخ يذلا دمحلا ،نيملاعلا بر هلل محل

 ءاشحفلا نع ىمهو ‘ناسحإلاو لدعلاب مأ هناحبس نانجلاو رصبلاو عمسلا

 هيلع لكوتنو هب نمؤنو .هيدّهَتسنو ةنيعتنسنو هدمحن ،نايغطلاو ركنملاو

 نَم ،اتلامعأ تامّيس نمو اتسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو ،هيلإ بوتنو هرفغتسنو
 فللا الإ لإ ال نأ دهشأو ل ئداه الف للضي َمو هل ًلضُم الف هللا هدهي

 .تومي ال يح َوُهَو تيميو يبحُي اثمحلا هلو كلما هل ،ةل كيرش ال ُهَدْخو

 هدبع ادمحم انيبنو انديس نأ هنأو ريدق ءيش َلُك ىلع َوُهَو ريخلا هديب
 ةمحر هلسرأ رينم ًاجارس و هنذإب هللا ىلإ يعادو .اريذنو ريشي هلسرأ لوسرو

 ةنامألا ىدأو ةلاسرلا لبف َنيقتُملل ًامامإو َنيدتهُملل ًاجارسو شَنيمَلاعلل

 ىلعو لي "نيقيلا هاتأ نح هبر ليبس يف ةهاجو ةمعلا فكو .ةمألا حصنو

 :دعب امأ نيعمجأ هبخصو هلآ
 4 ٥ ١ م ١ م 27 1

 هللا اوقتاف 7 هيف امي لمعلاو هلا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف

 الو ةوركشاو ،ةوسنت الو ُهوركذاو ،ُةوُصعت الو ةَرماوأ اولثتماو © ةوبقارو . و ُ . و ِ ء و 7
2 1 1 

 و ٥.



 .. فمللا هرمأ ۔بيفخا داز

 زيزعلا هباتك نم ةريثك عضاوم ق صن دق لاعتو هناحبس هللا نأ اوملعاو

 حأ بقاعي مل ييلا ةبوقعلاب مهنم ماقتنالا نم مهب لح امو طول موق ةصق ىلع
 ةميرجلاو ،ةميظعلا ةشحافلاو ،ةليذرلا ةلصخلا مهباكترال ةايحلا هذه يف اهلثم

 م مص و

 نم شتإ ه ١٦٧( :هط) ه م ةيأو دمأ ةرخكلا باَذَمَلو ٨ ءاعنشلا

 ارات يميللل اندتعا اتيل ٢٤( :هط) ه ىم الوامبف تومي المتَهَج ل
 هوجولا ىوقي يلهملا مسي اوثاع اوغتنَي نيو اهقاس مهي طاحأ 7 ٢4 < م ٤ , ٠ ,۔ < < ,؟
 7 ىف َيمرَجُسَلا إ ل ٥( { :ديعر ا اًَتَمَمزُث تءاسو ثاَرَشَأ نشي

 كلو مهتلت امو !) ةوُسلبم هيف مهو رُمنَع رت ال (مل ةودح ِّ )+ هف .ورم ۔ءو.۔ مب 2 م 4 مه

 , تورثكنت ركت لات كبر اتببع ىقل كيم اناو (©) يميقلا
 ٧٤ - ٧٨(. :فرخزلا) ه َوُهرك قحلل مكرمكأ لو يلاب ركت رك ىحل ح كا 42 .

 ©نيداعلاو نملاظلاب موقلا كلتلوأ لاعتو هناحبس هللا فصو دقو

 ،ثئابخل اب هن وتأي ام فصوو نيدسفملاو ،نيفرسملاو نيمرجملاو نيقسافلاو

 :فارعألا ةروس يف لئاق نم ًرع لوقي .ركنللو .ةشحافلاو ،تائيسلاو

 ت مأ ني اهي مكف ام ةحتلا أأ ومل لاق ا انولو ل
 ح



 ٢٠١ فرلاثلا 1 ۔بيعتخ ا واز

 تاك تآرتا الي ةلهو هتيمنت () ةوثمطتي شاتأ متر مكحي
 مص ي . ,ع ب دع 1 2 م , ص ۔١۔ے كس س س حم

 ةَبقَع ےاكيكزظاق ارطَم مهتتع اترطَمَأَو مل ييينتلا كم

 :دوه ةروس يف ىلاعتو هناحبس لوقيو { ٨٠ _ ٨٤( :فارعألا) 1 تيمرجُملا

 ه ۔ ي س ,۔,ےس 422 ح 7
 بيع هوي اذه ل اقو اعرذ 7 ق اََسَو 7 ءيس اول السر ت ءاج يلو {

 - -- -ح

 2 س س . . س . م ح هه ر ٥ ؟ ج ر م "< ۔و < ١

 كنم ٨ سيلا حفتَض ىف نوزخت الو هنلا اوقتاف كل رهطا نه قاتب ء

 و ج ( م وكوك 22 م هد ے ص صس . رك ,صم س دم ء۔ہ مع ے وه ,ے +.۔

 ٨( دز ام دعنل كنإو يح نم كياتب يفانكام تَلَع دل ارلاق ةل ةيضر ل
 اير لسر انإ طوثني اولاق (ل ديدس نكر كي ئواء ؤ وف مكي ىلأ ول لاق ۔ہ۔۔ وو ,۔, + ي إ هم ے م ح 4ہ ‘ ح ,ح > ٦

 ك م۔. , . مم .م م م ر . 7 .< 4ِ ح 7 هرو م 7

 ال ١ ذح مكنم تفللي الو ل انم مطق 7 تفلله اب رس كێلِإ اولصي نل

 ك برعي حبَصل | ستل حبضصل دي ممم ا ام اهبيصم هنإ 7 دلا وم نإ زإ كنأ 2 ح , ؟ 7 مك ,ه و ٣ م م < 27 4 ,ص ,صح ره صم 22 م 7

 2 . ٦ 1 :رجحلا ةروس ق هناحبس لوقيو ٧٧ _ ٨٢( :دوه)

 تإ ر لال اث كيبيرجت مرق لي آتليأ تي ارلاق © ورتلا 2 ي م س < رصع 2 .2 <, ح 2 ہي ممع رصح م م س ؟
 م

 اتم () ييكلا رمت اهت اتردَم ةارمأ الي ةل كبيتجت مُمَجَسل



 لب اولاق ((©)ل وونش موت مكَتِإ َلاَق ال دوثمرمْلا طول لاء ءاج مم ه م س ه و .مسي ۔,۔ے م ه سم مو م ث <,۔ رر

 2 ےم , ے , م ر س م م صر .م 2 م ؟

 (فث فرصت اتَر قَحلاي كننيتأو (ا٨ث}) توزتمي ويف ازئاكاكي كتنج
2 

 اوضمو َحَأ كنم تێتلي الو الَو مُهَرَبدأ ع هتا لبلا َنَ د جلطقب كلَمأي ر رسأ

 عوطقم ِالْؤتَه رياد تأ رمألا كلك هتكر اتنَمَتَر (© رزت ح

 الَق ىفيَص الؤه تإ َلاق :9 ةونم ةكرتلا لمأ ءاجر اث)ل نيحبصت

 (© متكلا نيع كلمتت مكرأ الاق ة دوزن الو هنل ازنتار (قل ررحتت
 (ط) َدوُهَمَت . ىنكل متر دنعل (٢ل بلعت ر تلك قاب ءالؤنم َلاَ

 نم ةراجح هتلع انرَطَمَأَو اَهَناَس اهدبع اتنََجَت م رشم ُةَحِتَسلأ ُهتَدَحأ ق

 ف إ (© ميقمت ليبس اهترَو (© َبِمَتوَسَ ن 7 كيد فإ (ة) ليجس
 ةبنم اَنَمَتناك (ل بيطت ةكيكلا بض ناكنرو (© ييمؤمن ةيل كيذ

 ةروس يف هئاش لج لوقيو ، ٥٧ - ٢٩( :رجحلا) ه زنبيش مام 7
 تاك ىلآ ةنملا كم ةنو اكلمو امكح هتناع اًطوأر ل :ءايبنألا

 يمحت ىف هتلعتأو (ق) تيت ووم رزت ااكرمتر تيت لمنت
 :ءارعشلا ةروس يف هئاش لج لوقيو ٧٤ - ٢٥(5 :ءايبنالا) ه كريجيلتصلآ َنِم
 كل ني تال َرتَتَت لأ طول م مهوتل متل لاق ذإ 3



 ٢٠٢ فمللا ؛رميا بيغت راز

 م .< . .< . ررم . ص < - م م م ر 2٥ 4 < ك م

 مرجل ني رجل نم هتلع مكنتسأ آمو (ل نوغيلآو ها اتتت ال يمآ لوسر
 رمرم ام صم و يررم رعحپ ص۔ س ۔ےص إ ۔ ] ه ۔ و ص ے'إءم ] 'إ ۔ح 2 2
 َىلَع اَم دورَدَيَو تال يمتلا نم تاركنلآ َنوتآتأ تال يمتحلا ر لع ال

 س
 . ہ ه ر يح۔ ۔و < ء۔ ورس .< ..ذ 2 . س ري م ورس مص و م م ص4 -

 توكل طولب هَمنت ر نيل اولاق(؟لل كوئاع موق مثنأ لب مكمفزأ نم مكقر زكل
 رم إ س ۔ صس ك حر 2 م 71 27 ے ن رص | س ص , - م هو 2 م

 َدولَمَعياَمِم لهأت ىنجت تراتال يلاقلا َنَم ركلمَمِل ني لاق( يميحسلا
 ے مص م ے < م ے مهم .{. رس ۔ے ى ه.۔< ور ۔<ر و۔۔ے۔۔ے

 نيرخلالا رمد 7 ) نييحلا ىف ازوجعالإ © نحل ةلهأو هتنج

 ينموم مهرتكأناك امو ةيلكلل ىف ةر ((ا©)تيردسنا رطم اسف رطم هتعاط ي .مي هدح سامير ۔ے . ے ن ۔ هم هم رم ح س يس حم
 م '“-۔هہ و ص م رمو ے'إ س ۔ے۔ے۔ ۔ م

 لجو ًرع لوقيو ١٦٠-١٧١٥(6 :ءارعشلا) ه رثييلآ زيملا ونك َكَيَرَدلَو (ل
 رتو ةمخفلا وئاتأ ءوموَمل لاك إ اولو ج :لمنلا ةروس يف `ذه < م صس |{ سم 2 .مح 0 ۔ س . 7 , .

 ۔. ءوس م س
 ح

 وق متنأ لب متلا نود نم ةوك لاملا أل مكتيل (ل كيزيتن ح . ء ۔ ,ح . > -
 يوفلام ارجيت اولا نأ الإ ۔هيرق بارج تاك انم ٭(ة) لمجت

 !اه ےهس۔ما كا :يح ءكز و بس هع مكل ے وك < ك وي { .روي كفس ۔۔ے
 :هتارما الإ هلهاو هتنج نورهطني سانأ مهنإ ررقف نم

 ٩ ` - ر . > ا . ر 7 س ر ۔۔ ؛۔ء 4 إِ<4«رس رحج صس م س م ے

 » َنرَدنمْل ا رطم ءاف ر مهلع انرطَمأَو كمرينغلا نم اهننرذق

 ى و و -ء

 آنَسَُر تاج اَتَلَرال :توبكنعلا ةروس ىق هناحبس لوقيو { ٥٤ - ٥٨( :لمنلا)
 ه.و .مأ: ٠` .: ز < 2 ةم م يتم + س < ٠ . ے ء س م .وحم س 7

 ارئاك انمتمآ نر ةيرملا ةزنع لمت اوكيهُم انر اولا رقملاب يهتنإ
 :ح رويب س .ذ « : ` يم >-- : 4 ٤ م . , 2

 :هَنَممَتْثَل اهبف نمي لحأ ثحت اولاق اطول اهيف كإ َلاَق (عل كيبيك
 مه ے



 ٢.٤ فرلالا 71 ۔بيفخأ راز

- 

 السر ت ا نأ ملو )( تيقلا َنم ت ت :اك ,هَتأرم :آ ا ا لهأو

 ه ۔ .< ركه < ه ه ۔ م
 ات ةرت الو فخت ل اول اقو رد د مهب قاسو م م توب اول

 كوشت

 لمأ زع ےيوثزنُم اي مل كيرتنلا م تاك كتأرما الإ كلمأ

 اكيت دَّمَلَو ؟ال يوقسقَي اوئاكامي ءامسلا زي ةك ةل هزنم

 هناحبس لوقيو ٢١ - ٢٥(. :توبكتلا) ( تيولتنت رتل ياع هني
 هلهأو هيت ةإ !(ل نيلسرملا نمل اول َنيَو ل :تافاصلا ةروس يف ىلاعتو

 > َيرَحآلا اَرَمَد َمُث 5 ا(٢) ٧٢ نييحلا ف ارمع الإ () بيت

 لوقيو ١٢٣٢ - ١٢٨(، :تافاصلا) 4 ترولَقَعَت الفأ لبلاو )"( دبحيضُم مهنع

 ات اولا © ةم َدوْثَسَرمَلا اهيأ ركَمطَح امم لات ه ل:تايراذلا ةروس يف لجو رع

 زر دنم ةَموَم (ج) زيط نت ةرامح مهنع لسنل ( ةيبرت نق كيآتلسنأ

 َنت ِتبَِتَع امف اندر امن (©) ةينيمؤملارم اهف ناكنَمانحَعلَم () فرشلل
 - ٢١ :تايراذلا) ه الا باذملا دئاع َمذَلَل ةباع آبفاكرتو (؟) يلسلا

 مه ے ش 7 ذلل

 لست انإ )( وذ لول مو 1 ٩ رمقلا ة هروس ق هناحبس لوقيو ٢٧( ر < >< ٨ م .ح ح

 نم ىرت كلتك تينم نت ةمسن (ل رعمي مهتن ول لاع اليابماع ينع
 هفص نَع ةودور دقلو :ةزر ) رذ رذنلاي اةراَمَسَف امسلب مهرذنا و (مال َركَش . ح ره ه بت ,2 ١ < و 1 راد



 ٥. ٢ فرلاثلا هرمأ ۔بيغفتأ راز

 ق ٌرِمَتْسُم ات ةركب مهحَبَم مر (©) رثنر يلتعارفوذت مهتي تسمل
 - ٢٢ :رمقلا) } 3 لهف , . َدَملَو رذنو و يادع اووذ

 ،«طول موق لمع ىمأ ىلع فاخأ ام فوخأ نإ» :لع نلا نع ءاجو ٤٠)

 لمَع نم للا َنعل» :لاق ثيح اثالث مهلمع لمعي نم ةل هللا لوسر َنعل دقو

 موق لمع َلمَع نم ةللا نعل ،طول موق لمع لمَع نَم هللا عل ،طول موق لمع
 .« طول

 تيزلا ك هَمطابَو رمنال آ رهاط اورَدو ئ هللا دابع اي هللا اوقتاف

 مم م و م ے۔ے م ف را ر ۔ ءح۔ .روص م. ۔ _

 َلَع اونام . .١٦٢٠(. :ماعنألا) ه َتوفَرتقياوناكاميَدوَرجُيَس مثالا َنوبىكَ
 .7 ح س وو حمر م ه ه م ہص ےص مص لع ہ۔ے مر 4

 ديدس هنأ نإ هنأ أوقَتأَو نكدُمْلَاو رمالا َلَع اونراَعَت الو ومنلاو ربلا

 نإ هلوسرو ةلآ اوغيطآت مكحتت تاد وخيت وُحلَسآَو إ . (! :ةدناملا) ه باتلا
ٍِ 

 ر ءم .. ره > م 2 و ث و مم سرس 1 »

 هلوسرو ز ريسق اولمعا 7 { ١(، :لافنألا) 1 نينمؤم

 َنوُلَمتَ وو س ر نت م 2 7 .7 ٨ س ر س ِ .

 منت مكاي ركُشَتَتيَف ة ٥ او يملا ١ ولع ٦ < تکرودرغسو ن ش ونمَوُمَلَآ او

 ١٠٥(. :ةبوتلا)

 .هباتك يدمب مكايإو هللا نێعمقن

 « " ٭



 ٢٠٦ فلالا رمي ۔-بيفخا راز

 نأ دهشأو ،َنيحلاصلا يلو ةللا الإ ةلإ ال نأ دهشأو {َنمملاعلا بر هلل ثمحلا

 نيلوألا ت ديسو نيلسرملاو نبللا متاخ لوسرو هدبع ادمح انيبنو انًدَس

 ثعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو !ةلي .َنيلَححُلا هلا دئاقو .نيرخآلاو

 : يذلا ريخو لجو ر ء هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع ايف

 .ةلالض ةعدب لكو 3ةعدب ةئدحُم لكو 3اهئاندحُم رومألا رشو !ي دمحم

 َ 3 : نوُملسملا اهبأ

 دامعو مكنيعأ ةرقو إمكدابكأ ذالفأو مكبولق تارمث مكدالوأ يف هللا اوقن
 ىلع ةظفاحملاب مهورُم ،ةينيد ةهجو مهوهُجو .ةيمالسإ ةيبرت مهوتر ؛مكروهظ
 تاقرطلا يف عكستلا نم مهوعنما ،تاعامجلاو عمجلا د دوهشو تاولصلا

 ،تايتفلا ةاكاحم يق ف ننفتلاو ،تاهبشلا يف ضوخلاو ،تاوهشلا يف سامغنالاو

 ةعويملا رهاظم نع ةديعب ةيبرت {ةقداصلا ةلوجرلاو ةتباثلا ةماهشلا ىلع مهور

 هيجوتو ةوعد بابش نيملسملا بابش نوكي ح ؛ةليذرلاو ةثايدلاو لالحنالاو

 ج بابش لمعو طاشن بابش .حومطو ةف بابش .ةوقو ةزع بابش

 ءافوو ةلاسب بابش ادفو ةيحضت بابش .ءاطعو لذب بابش .داهتجاو

 نع لوؤسمو عار ر مكلك»ن ءةماهشو ةلوجر بابش ،مادقإو ةعاجش بابش

 نع لوؤسمو هلهأ يق عار لجرلاو ،هتّيعر نع لوؤسمو عار مامإلا .هتيعر

 لام ي عار مداخلاو اهتّيعر نع ةلوؤسمو اهجوز تيب ي ةيعار ةأرملاو هتيعر
 ہ < هد ۔و<ے ۔ ً د ,

 ذلا اهيأ ٭ ،«هتّيعر نع لوؤسمو عار مكلكف ،هتيعر نع لوؤسمو هديس



 ٠.٧. ٢ ىرلاثلا هرميأ - بيغفتا راز

 1 { ص ۔إ ر ر مر وم س ,7 ¡ ص ص ,يح س .< سر < ه مو ۔,۔
 الغ ةكيلم اهلع ةَراَجْلأَو شاتلآ اهدوقو ارات ركيلهأو هكسشنآ ارف اونما

 7 ص
 مم ے۔ ٨ ا ص وووم ور س ر ے م ,؟ ۔ و حص۔ 5 ,هس

 امو ٭ ٦( :ميرحتلا) ه ورم ؤي ام نلعتو مهرَمأ ام هنلا نوصعي ال دادش
 لص

 مص “‘۔- رم 77 صم 7 ص ه 27 ه وإ ح۔۔ث۔ همه ےهھ۔ و 2 ء مس م, م ح۔۔+

 ٌروفَع هلأ هللا اورهَعَسَأو رجل مظعأو اربح وه هقلا دنع هودجت رتح نت ركيشنأل اوع
 ً ك هو ح 7 ر أ 7 2

 لك ںؤَوت م 7 د وقلا لإ هيف كوُمَجت اموي اومتأو : ٢٠( :لمزملا) ه محر
 ے م ص ور صم > مس 7 2

 اكيمج هللآ لإ اودوتو و ز ٨١ ٢( :ةرقبلا) « مهو تبسك ات ںينن

 ٣١(. :رونلا) « ي , تروثمّوُمَلا ا هّشأ



 ٢٠٨ فرلالا هرمأ ۔بيفخأ راز

 ميحزلا نمحرلا هللا ملس
 نتفلا

 لمعلاب و تاحلاصلا من هت هتمعنب يذلا هلل دمحلا .نيملاعلا بر هلل هلل دمحلا

 :نونكملا هباتك ق لوقي هناحبس ثاكرلا لزنتو ةايحلا يط هتعاطب

 1 اَكَكَو . ذل( عت ۔ 2 ل ر مهو تول 1 ريا 7 ا 1

 7 آ 2211 < { ك2 هرذلا .

 هيلإ بوتنو هرفغتسنو هيلع اع وتنو هب :رمؤنو هي .هيدْهتسنو هنيعتسنو ,

 و ,5 0

 هل لضُم الف هللا هدهي م .انلامعأ تاثيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو

 و۔ ه 2 ه ى

 هل اهل كيرش ال دخو للا الإ ةلإ ال نأ دهشأو ل يداه الف :لنضُ نمو

 لك ىلع َوُهَو ريخلا هديب ،تومي ال يح وهو تيمي تيميو يحي ز ،كمحلا ةلو كا

 7 اريشم هلسرأ لوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس نأ دهشأو ريدق ءيش

 .َنيدتهُملل ًاجارس و نيملاعلل ةمحر هلسرأ  رينم ًاجارس و هنذإب هللا ىلإ ايعادو

 ةمعلا فشكو ءَهمُألا م حصنو ةنامألا ىدأو !ةلاسرلا غلبف .نيقتملل امامإو

 :لعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو . نيقيلا هاتأ ىح هبر ليبس ق ذهاجو



 ٠. فمللا ءرما بيخ داز

 هللا اوقتاف اضر هيف امب لمعلاو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف

 الو ةوُرُكشاو ،وسنت الو ُهوُرُكذاو ،وُصعت الو هرماوأ اولثتماو شةوبقارو

 هوُرفكت
 هورشو اةريثك تايرغم ههجاوت ةايحلا هذه يف ناسنإلا نأ اوملعاو

 جاومأ هيف تمطالت يذلا نامزلا اذه يف اميس ال ،ةريطخ نتفو ،ةريطتسم

 اذه ىق نتفلا ن .نيدلا ةب رغ هيف تدتشاو داسفلا يعاود هيف ترشتناو ،نتفلا

 ؛ةلَي ىفطصملا هنع ربخأ امل اقادصم ملظملا ليللا عطقك ةمكارتم تحبصأ نامزلا

 نتف ةعاسلا يدي نيب نوكت» :لاق ةلي هللا لوسر نع كلام نب ؛ سنأ نعف

 انمؤم يسعو ارفاك يسعو .انمؤم لجرلا اهيف حبصي ملظملا ليللا عطقك

 لوسر نأ ةريره يبأ نعو ۔«ايندلا نم ضرعب مهنيد م ماوقأ عيبي ارفاك م حبصيو

 .انمؤم لجرلا حبصي حبصي ،ملظملا ليللا عطقك نتف لامعألاب اورداب» :لاق هلي هللا

 ،«ايندلا نم ضرعب هنيد عيبي ارفاك م حبصيو انمؤم يسع وأ ارفاك يسعو

 لام ح نوكي نأ كشوي» :لع هللا لوسر لاق :لاق ئردخلا ديعس يبأ نعو

 .«ةنتفلا نم هنيدب ز رطملا عضاومو لابحلا فعش اهي عبتي امنغ ملسملا

 بلطيو 3هَرذح ذخأيو ة ةبتني نأ نطفلا سيكلا لقاعلا ملسملل يغبنيف

 باتك يفف !ةي هلوسر ةنس و لجو ء هللا باتكب كسمتي نأب ةاجنلا بابسأ

 يفو ،ةلالضلا نم ةيادهلاو ،نتفلا نم ةاجنلا ملي هلوسر ةنسو هناحبس هللا

 َناَهرَقْلا اده ن + :لئاق نم رع لوقي ،ةواقشلاو كالهلا امهنع ضارعإلا

 



 ٢٩١ . فىرلاثلا 1 ۔بيغختأ راز

 .م

 ارجت م تأ تكينَكلا َدونَمَعَي بدلا ييمُملآ رتو موقأ ےهه ىنل ىرجت

 :ءارسإلا ٤ ايلآ ادع من ادت ةرخآلا ةوثمؤبال دزلا ةلي (© ويك
 -< 4 لدنرس ۔ے۔ إ مم 22

 ل
 تإ ضب لع صقي نارملا اده نإ ز :هناحبس لوقيو ٩ -١٠(6

 ل م . س ص 2 ھ ح

 ىقي كنتَر تإ (ل ييمؤمنز ةمحري ىد هنير(©) نيتنب وي مهىزلا
 يحلا لَع تنإ هأ لع نوتف ة غييتلا ريعلا وهو ديكي .

 مكاج دق ٭ :ىلاعتو هناحبس لوقيو ٧٦ _ ٧٩( :لمنلا) ه نيمل

 ٦ وء: نكام :س اًنِ اك كت ثيب اك كأوُسَر
 , 8 ۔۔م رم

2 
 ح < و ے ر حص صم و ے م رم م مس صم و ے م مس مع ِ ه ےم جرم

 ضرغأ نَمَو '(صل نقشيالو لضي الف ىادنه عتانمف ىده يم ي

 :هط) ه( ممأ ةمسقلا موي هدشو اكنَص ةدم هلل لق ىري نع
 نيئيش مكيف تفَلخ» :ع هللا 7 لاق :لاق ةريره يبأ نعو ٦٣- ١٦٤(&

 نعو ،«َضوحلا يلع ادري تح اقرفتي نلو ،يتسو هللا باتك امهدعب اولضت نل



 ٢١١ فثرلالا هرميأ ۔-بيفختا داز

 يب نونمؤي ،يدعب نم نوتأي موق يمأ زيخ» :لاق ي يبنلا نع سابع نبا

 يف َقَمعت نم الإ ىلعلا تاجردلا مه كئلوأف ،ينوري مل و يرمأب نولمعيو

 .«ةنتفلا

 :نوملسملا اهيآ

 هللا لوسر اهنم رذح قلا ءاسنلا ةنتف نامزلا اذه يف ةريطخلا نتفلا نم نا

 يه ةنتف يدعب تكرت ام» :لي هللا :

 نإ» :لاق ل ىبلا نع يردخلا ديعس يبأ نعو ،«ءاسنلا نم لاج رلا ىلع أ

 اوقتاف ،نولمعت فيك رظنيف .اهيف مكفلختسم هللا نإو ةرضخ ةولح ايندلا

 يبأ نعو ،«ءاسنلا يف تناك ليئارسإ ينب ةنتف لوأ نإف {ءاسنلا اوقتاو ،ايندلا
 مهعم موق .امهأ رانلا لهأ نم نافنص» : هع هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 تاليمم تايراع تايساك ءاسنو ،َسانلا امب نوبرضي رقبلا بانذأك طايس

 نإو ،اهّير نجي الو ةنجلا لخدي ال ةلئاملا تخبلا ةمنسأك نهسوؤر تالئام

 .«اذك و اذك ةريسم نم دحج وتل اهير

 ًرهنم اريثك ىرتو !؟ال فيك ،نامزلا اذه يف ءاسنلاب ةنتفلا تمظع دقل

 تاسبال تاليمم تالئام تاجربتم تارفاس تامشتحم ريغ نهتويب نم نجرخي

 عماخملاو قاوسألا ف ًلاح لا َنمحازي بايطأل ىكذأب تابّيطتم ،بايثلا نسحأ

 اهعم كلذ ىلوتي ليمجتلا تالحم ىلإ بهذت نم ءاسنلا نم كانهو ،لفاحملاو

 يذلا ساقملا نخأيل بايثلا ليصفت تالحم ىلإ َنْهذي نَم نهنمو ،ينجأ لجر



 ٢١٢ فلالا هرمأ ۔بيفختأ راز

 نم نهنمو ينجأ لجر نهعم كلذ ىلوتي .ًرهُمئالي يذلا ليصفتلاو رهُبساني

 ىرخأو ،ممرحم الو جوز اهعم سيلو ءامب ولخي ةدايعلا يف بيبطلا ىلإ بهذت

 ي لوسرلاو ،مرح الو جوز اهعم سيلو ؛؟ونجأ لجر عم ةرايس يف بكرت

 يذ عم الإ ةأرملا رفاست الو مرحم وذ اهعمو الإ ةأرماب لجر نولخي ال» :لوقي

 زربت ةقيض سبالعع. نرتخبتيو نليامتي لاجرلا عم نلمعي تايرخأ و .«مرحم

 بسحت الو اانزو ةليضفلل ميقت ال يتلا ةرفاكلا لودلا ءاسنب ءادتقا ًمرهَتتافم

 نم مهتويب يف سانلا ضعب هلعفي ام كلذ نم ىهدألاو .اباسح قالخألل

 دق ذإ ؛ىفخي ال ام ةروطخلا نم اذه ىفو ،تاّيبنجأ تامداخ و تايبرم مادقتسا

 امهنيب عقيف لجرلا كلذ رظن ق ناطيشلا اهنيزيف 3لَمجتتو ةلماعلا كلت ج ربتت

 ناك الإ ةأرماب لجر ىلخ ام» :لوقي لق لوسرلاو ،هابقع دمحت ال ام
 نم نيفرتملا ضعب هلعفي ام مألاو كلذ نم ىهدألاو .«امهنلاث ناطيشلا

 يف ةلئاعلاب طلتخيو ،َتيبلا سنكيو ماعطلا خبطي ،هتيب يف ينجأ لجر مادقتسا
 بولق نم ةريغلا تبهذ ،ريطخ رش هنإ {ةميظع ةنتف امنإ ،هترضح يفو هتبيغ
 .ءاسنلا نم ريثك هوجو نم ايحلا بهذ امك لاجرلا نم ريثك

 اهيلع اوضع ،فينحلا مكنيد ميلاعتب اوكّسمتو هللا دابع اي هللا اوقتاف

 ركنملا نع اوممانتو سفورعملا اورمآتو ،رومألا تاثدحمو مكايإو ،ذجاونلاب
 م

 ح 7 و ره < مر آ ' حو حمر هج س ح ۔۔7 مر ربلا م و ِ َهَلَو)

 نإ هنل اوَقَتأَو ناودعلاو رقلا َلَع اونواعت لو نئوقنلاو رب
 م ےم

 هللأ اوعيطأو مكحن ت :هي تاد ًاوخلَصآَوإل (! :ةدناملا) ( پاقيلا يدع هنآ



 ٢١٣ فثرلاثلا ؛رميأ -بيفختا داز

 ر1ح وي ص ررمي هرم ر .. ه ه س .وح و۔۔
 > هأ ىرسف اولمعا لتو + ١( :لافنألا) ه نمؤم متنك نإ ر اوسرو

 ه ھس إ روح إ ۔۔ے ,ه ومحم < ه س ر س 7 + ٤ِ ؟ م و { و مر

< 
 ١٠٥(. :ةبوتلا) ه نولمعت م 8 م 4

 ٨

 .هباتك يدمب مكايإو هللا نێعفن

 ٧ " ٭

 ى ى 77 ّ ح ة .7 ّ 7 . ع م ؟, ۔ ٨3

 نأ دهشأو ،َنيحلاًصلا يلو هللا الإ ةلإ ال نأ دهشأو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 روو صم م م رم ىم ّ 4 وص يي ر 7 ك

 نيلوألا يسو ،َنيلسرملاو َنيتبنلا متاخ كةلوسرو ُةئبع اًدَمحم انّبنو انًدس
 ر ٥ ٤ ٥ _ : م ,ي 1 - ّ ح

 :لعب امأ كنيعمجا هبحصو هلا ىلعو . نيلجحملا ألا دئاقو نيرخالاو

 يذه يذهلا ريخو ،لَجو ًرَع هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ هللا دابع ايف
 م , و و م 9 ٣ د و ٤ ٤ « م م ّ ٤ 7 و

 .ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةندحم لكو كاهتاندحم روُمألا رشو . دمحم

 و

 : نوُملسملا اهت

 نم مالعإلا لئاسو انيلإ هلقنت ام نامزلا اذه يف ةريطخلا نتفلا نم نإ

 ةرمدم مالفأو ،ةفيزم تالاقمو ةريثم ناغأ نم تاونقو زافلتو تاعاذإ

 نم عاونأو ةطباه تالسلسمو {ةنجام تايحرسمو ،ةعيلخ تايليثمتو

 ثروتو .ةلوجرلاو ةماهشلاو ،ةليضفلاو قالخألا ىلع يضقت ييلا تارهسلا

 هرسأب اعلا حبصأ دقل .ريطخ شل هنإ {ةميظع ةنتفل امنإ 5ةليذرلاو ةنايدلا

 جتنف حوضوو ةعرسب يناثلا هفرط ىلإ لصي هفرط يق ثدعحي ام دحاولا دلبلاك

 ةمادهلا راكفألا لقنو ©رجافلاب ربلا و رفاكلاب ملسملا طالتخا كلذ نم



 ٢١٤ فثرلاثلا :رمي ۔-بيقخأ راز

 امّيس ال ،ىفخي ال ام ةروطخلا نم اذه يقو ةئيسلا قالخألاو ،ةفئازلا دئاقعلاو

 عاض كلذ ببسب باش نم مكف .عفانلا ملعلاب اونّصحتي مل نيذلا بابشلا ىلع

 ةلاع راصف هتلوجر تبهذو .هلقع لتخا باش نم مكو هقلخ دسفو ،هنيد

 دقل .رطخ شل هنإ ،ةميظع ةنتفل امنإ 3هلهأ ىلع ةراسخو ،هعمتجب ىلع

 نتفلل احرسم تاولصلا نمو هللا ركذ نم ةيلاخ ةريثك تويب تحبصأ

 هنإ .ةميظع ةنتفل امسإ نمحرلا ةكئالم اهتبنجتو ناطيشلا امب ح ،تالالضلاو

 لوقل اقادصم مالسإلا دالب يف تح ابيرغ هنيدب كمّستملا حبصأ دقل ريطخ شل

 :ليق {«ءابرغلل ىبوطف كدب امك ابيرغ ؤوعيسو ،ابيرغ مالسإلا أدب» :ةلي يبلا
 يقو ،«سانلا ةسف اذإ نوحلصي نيذلا» :لاق ؟ءابرغلا نمو :هللا لوسر اي
 .«سانلا دسفأ ام نوحلصي نيذلا» :ةياور

 نيتللا هللا لبح» وهف ،مكبر باتكب اوكسمت هللا دابع اي للا اوقتاف

 نمو ،قدص هلوق لاق نَم ميقتسملا طارصلاو ميكحلا ركذلاو ،يبملا هرونو

 طارص ىلإ يدش دقف هب مصتعا نمو 7 رجأ هب لمع

 ارتل مظعأو ابح وه هق دنع ودجت رتَع ني ركيش اوتامو ل ميقتسم
 لاديف وجرت اموي اوقتاو { ٢٠( :لمزملا) 1 حر روفغ هللا نهل أورقعَساو مس ر ,ع ءع ه ج ح > . م مع ك مث _

 اودوثو زه ٢٨١( :ةرقبلا) ه َكوُمَكظُياَل هر تبسك امت يقت لكوو مث ء <7 مك هرقم > رر م ؟ و هي ا

 ٣١(. :رونلا) 4 ےروخلفت ز : تروثموُملا 2 هيأ اكيمج هتلآ لإ

:
 



 ٢١٥ فرلاثل ا هرمأ -۔بيغفختا راز

 ،نيرخآلاو نيلوألا ديسو ،نيلسرملاو نييبنلا متاخ ىلع اوملسو اولصو
 ص ه ره م ےص ے ےرم ۔ےم۔ 7 . ع م -

 َنوَنَصيهَتكيتكَمَو هللا نإ + ،نيعمجا هللا قلخ لضفاو نيلجحملا "هلا دئاقو

 َ م رو

 .(ه٦ :بازحالا ه( اكيلتت اوملسو هتعاس اتماع بزلا اهبا يتلا ك
 ىلع تملسو تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو لص مهللا
 لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ميهاربإ

 .يجب ةيمح كنإ {َيماعلا يف ميهاربإ
 ءادعأ رمدو نيكرشملاو كرشلا لذأو ،نيملسملاو مالسإلا ًرعأ مهللا

 ةريح يف لعجاو ،هسفنب ةلغشاف ءوسب نيملسملاو مالسإلا ةارأ نم مهللا ثيدلا
 ماركإلاو لالجلا اذ اي ةريمدت ريبدت لعجاو ،هرحن يف هديك لعجاو ،هرمأ نم

 مهرصنا مهللا .كنيد ءالعإل نودهاجي نيذلا {كليبس يف نيدهاجملا رصنا مهللا

 .ماركإلاو لالجلا اذ اي مهثّبثو مهّوقو مهئادعأ ىلع

 امب انكلمت الو ءانع كَبضغو َكتقم عفراو «انيلع كتمحرو تمعن مدأ مهلل
 امب انئفناو انعفني ام انملع مهللا ماركإلاو لالجلا اذ اي اتم ءاهفسلا لعف

 انُمركأو .ملحلاب ايزو .ملعلاب اننغأ مهللا .ماركإلاو لالجلا اذ اي انتملع

 .َنيطناقلا نم انلعحت الو ثغلا انقسا مهللا .ةيفاعلاب انلَّمجو ىوقتلاب

 رخآ لعجاو ،اهَميتاوخ انلامعأ ريخو كئاقل وي انمايأ ريخ لعجا مهللا
 لدَمَناب رمأي هنآ تإ زج ةلي هللا لوسر دمح هللا الإ ةلإ ال ايندلا نم انمالك 7 ؟ ۔ هد ۔ے : ١ م م 7 ٨



 ٢١٦ فلالا ؛رميأ ۔بيفخأ راز

 ٤ .رمم ص صر ِ ِ مس .م مم 1 س ۔إ . ح۔.۔

 ىغبلاو ركشلاو ءآححَسلا نع فتبو فرشلا ىذ يايإ نسحإلاو
 ٩٠٠(. :لحنلا) ه كوزكذت مكتمت مكلفيت ر ر . ے ررم .ه م



 ٢١٧ ثلاثلا ءرميأ ۔-بيقختأ داز

 ميحر ا نَمُحرلا ه !مئس م 8 ّ

 رطفلا ديع ةبلتخ

 ش ة الك لكا لا أ هللا ر أ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ر أ هللا

 أ ةللا ربكو لصم ىلص ام ربكأ هللا محلا لو ُكأ هللا زيكأ هللاو

 . هللا ،ًرشبتساو همايص مامتب مئاصلا حرف ام ربكأ هللا ،َرطفأو مئاص ماص

 .دمحلا هللو ,1 ربكا هللا و هللا الإ هلإ ال ربكأ للا لكأ هللا

 دمحمب انفرشو مالسإلاب انيلع نم يذلا هلل دمحلا ،نيملاعلا بر هلل دمحلا

 لزنأ ئآ َناحَمَمر رهم ل ماوص نم انلعجو مالسلاو ةالصلا زدنا هي هيلع م

 :ةرقبلا) ه ناَمّرْشْلأو ىدملا نم تتنبو ساكنت ىده نارملا هيف
 هدمحن ،ىصقتست ال قلا هئالآ و ىصحت ال ىلا همعن ىلع هذمحن ( ٥

 ذوعنو هيلإ بوتنو هرفغتسنو ،هيلع لكوتنو هب نمؤنو {هيدهتسنو هئيعتسنو

 نمو ،هل لضُم الف للا هدهي نَم «انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللا
 هلو كلملا هل ،هل كيرش ال هدحو كلا الإ ةلإ ال نأ دهشأو ،هل يداه الف للضي

 ريدق ءيش لك ىلع وهو رحلا ء هديب . ،توم ال يح وهو تيميو ىجحيي ،ذمحلا

 ل + ٢( :ديدحلا) » ُلَع ءىش لكب وهو هو طاو رهقلاو رخن كلاو لوكلا ره +

 



 ٢١٨ فمللا ؛رميأ بيخ داز

4 

 . . و ر 2 ح ُ رمف م م ص , .و مر م م

 ماعنالا) ه ريل فيطللا وهو ءابألا رذ ومو و ددضةلا هكردت

 ٢. :ىروشلا) ه يتلا يتلا ومو ىت .يمك ىبل ١١
 لإ ًايعادو 7 ريشب هلس رأ هلوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس نأ دهشأو

 امامإو ،نيدتهملل ًاجارسو كنيملاعلل ةمحر هلسرأ رينم جارسو هنذإب هلل
 يف دهاجو .ةغل فشكو ةمألا حصنو ةنامألا ىتأو ةلاسرلا ةن .نيقسلل

 ثعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو . نيقيلا هاتأ ح هبر ليبس

 هللا اوقتاف هاضر ه هيف امب لمعلاو .هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا دابع ايف

 الو ةوُرُكشاو ،وسنت الو 7 ةوُصعت الو هرماوأ اولثتماو .ةوبقارو

 وُرفكت
 رهش هب متخ وي ليلج فيرش ديعو ،ليضف موي اذه مكموي نأ اوملعاو

 مرحو ةَرطف هللا بجوأ و ؛ماظعلا رعاشملاو جحلا رهشأ هب حتتفاو مايصلا
 ديع موي ُمايقو همايص بو هئين تحلص نمل رورسو حرف وي ،هَمايص
 كلام نب سنأ نع ،ةمالكو هقلخ ناضمر يف سحو ،هئريرس تباط نمل نامو
 ناذه ام» :لاقف ،امهيف نوبعلي ناموي محلو .ةنيدملا مي هللا لوسر مدق :لاق
 اريخ مكلدبأ ةللا نإ» :لاق .ةيلهاجلا يف امهيف بعلن ك :اولاق ،«؟نامويلا

 : هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نعو ،«رطفلا م مويو ىحضألا موي ،امهنم
 لاق فعض ةئامعبس لإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا فعاضي هل مدآ نبا لمع لك»
 .«ىلجأ نم هماعط و هتوهش ع دي هب يزجأ انأو ىل هنإف موصلا الإ :ىلاعت هللا

 



 ٢١٩ ثلاثلا ءرميأ ۔-بيقتا داز

 مف فوخل»و .3«هبر اقل دنع ةحرفو هرطف دنع ةحرف :ناتحرف مئاصلل»

 .«ةّنْج موصلا»و «كسملا حير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا

 ءادأل ؛ةريعشلا هذه ءادأل ؛ناّبجلا ىلإ نوملسملا جرخي كرابملا مويلا اذه يتو

 هقيفوت نم هب مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا ًرم امب نيرشبتسم نيحرف ديعلا ةالص

 دنع ملسملل نسل كرابملا مويلا اذه يتو 3همايقو ناضمر رهش مايصل مهايإ

 بيطلا نم رضح امب بّيطتيو {َوستيو لستغي نأ ةالصلا ىلإ جورخلا ةدارإ

 دعبو ريبكتلاب هتوص اعفار ًايشام ىلصملا ىلإ ودغي مث سابللا نسحأب لَّمجنيو

 ءادتقا ؛ىلصملا ىلإ هيف ءاج يذلا قيرطلا ريغ قيرط يف عجري ةالصلا نم هغارف
 رطفلا ةاكز جارخإب ملسملا رمؤي كرابملا مويلا اذه يفو {ةلَي هللا لوسرب كلذ يف

 ةمعطو ©ثفرلاو وغللا نم مئاصلل ةرهط ؛ىلاعتو هناحبس هللا اهعرش يلا

 نع اهُجرخي ،نيدب اهفلكتي مل ملسم لك ىلع بحت رطفلا ةاكزو ،نيكاسملل
 نم عاص دحاو لك نع جرخي .ايعرش امورل ةلوع همزلي رم ك نعو هسفن

 ۔ 2 ےم م س

 رت نم حلف لفأ د دق { نيكاسملاو ءارقفلل 7 هدلب لهأ هب تاتقي ام بلاغ

 ووم رم م 7 . 7 2 سي مم م. مه م

 او رتح ةرخألاو (ث)ل اندلا ةزيحلا توُرِدُت لبا(إل ىلصت وير رارك (

 - ١ :ىلعال) ه ىموشو مر فّغ((ال لوألا يحشلا ىنك ادنم ةي(
.)١٩ 

 2 ه .

 `٭ % ٦٭

 دمحلا هللو ربكأ هللا ربكأ هللاو هللا الإ ةلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هتا ل ه ےع & | ه ےع 4 . ه ِ ه ےع ١ : ٨



 ٢٢٠ فلالا !رمي ۔بيفخأ راز

 :هللا دابع

 ةينالعلاو رسلا يف هوبقار 3هيهاون اوبنتجاو هرماوأ اولثتما ىلاعت هللا اوقتا

 ءاضرلاو بضغلا يف ءاخرلاو ةدشلا يق ف ،رسيلاو رسعلا يف طشنملاو هركملا ق

 .ايندلاب َرارتغالاو ةرخآلا رادلاو ىلاعت هللا نع ةلفغلا اورذحاو ،نغلاو رقفلا يق

 .ةقيض رفح ىلإ مكلاومأو مكروُد نم نولقنئ ليلق اًمعف .ةلئاز ةلاحم ال يهف
 م ل

 و ى ؟رصم م و

 ,هبر تاي نم ٫ههتإ { رانلا رفح نم ةرفح وأ ةنحلا ضاير نم ةضور امإ يه

 روص م

 لمع ق اًنمَؤُم .هناب ن 9 ىح الو اف مد تونب ل الم 71 ق مرش

 ٧٤- ٢٦١(. :هط) 4 . نمم ءارج كلدو اهف َدِللَح

 » ٭ ٭

 دمحلا هللو ربكأ هللا ربكأ هللاو هللا ال ١ ةلإ ال ربكأ هللا بكأ هللا ربكأ هللا

 ١ :هللا دابع
 كلاسم نع ضارعالاو ىدهلا نع ةلفغلا سوفنلا هب تبيصأ ام رش نإ

 ةلق اهنم دلوتي لاعت هللا نع ةلقغلا نإف ؛ىوهلل عابتاو كايندلل راثيإ ؛ىوقتلا

 3ملعلا نامرحو كهنشحوو هنملظو بلقلا داسفو ركذلا لومحو ،قيفوتلا

 مدعو ناطيشلا بزح نم برقلاو .نمحرلا بزح نم دعبلاو ةعاطلا نامرحو
 مغلاو ملا لوطو ردصلا قيضو ،قزرلاو رمعلا يق ةكربلا قحو اعدلا ةباجإ



 ٢٢١ فرلاثلا 1 - بيخ راز

 مو .ةرخآلا رادلاو ىلاعت هللا نع ةلفغلا اهببس ىلا تافآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 وو سر هور صس ۔ے و, س ء ے ے ص سوم صس ص صس

 هيوق لع اَلَعَج ا ة انب تمَدَماَم ىند اهنَع ضرعأف .ير يا كذ نممزلظأ

 ادإ إ ادح نلق ىدلا اا رَهَعَدَ نو و قو ممناَداَع فَو ةوهق نأ ًةَنِحآ

 رهق ًطَيَك هل ضيقن نعلا ركو نع شم نمو + ٥٧(6 :فيكلا( ادب
 ع هسم هلل ك ىرگذز نع ضرعأ نمو ل ٢٦( :فرخزلا )ه ني

 و س .سرس ۔.“ _ ۔ے>۔۔ َ ص مس ِ ِ . . ۔

 تنك ذو معأ فتح 7 , 11 © آ ةمتتلا ا ظ 7

4 

 ,هل وهف

 ١٦٤ - ١٦٧( :هط) ه ةمبأو دأ رخأل ا ؟تاتتت 77 تناب ; , :

 ص هلع
 ةونجَحَل نيموي مهتي نع مالك (ل دوبِيكَي اؤاكات مهبولق لع دار لب الك ر مول > .< و. - ص _ ٠ ر ے مو صم م س ,م ۔ے۔ ۔ےم

 :نيففطملا) ه نوكت هب معنك ىلأ اذه اقب حش ) محجلا أ ٣10 ٤ ١ :نيففطملا) هك ردكي .ه دنك ىنلاادك أم مم مه سم ۔و< مح

 ديعولاب مهدَعوتو ؤفصو حبقأب نيلفاغلا ىلاعتو هناحبس هللا فصو دقو

 ة اوضرو انءاقل تروجي ال ےرزتآ دإ { زج :لئاق نم ًرع لوقي ديدشلا

 اهنوأم كيت 9 َنوِْفَع انيليا نَع مه يزلاو اكياوآمظاو ايندلا



 ٢٢٦ فملاثلا رمأ ۔-بيفأ داز

 و. ےس ص وو مم و 2 ۔۔ہ

 ه تتيتفأو هرصب رعهعمَسَو مهيولق ىلع هنلا عبط تيز

 « توزيخحلا مه ةرخَكلا يف رمتأ مرج ال ال كرلفتنا

 ت اريثك َرَتَهَجِل نأرَد دَمَلَو ٧ :هئأش لج لوقيو ١٠٨ - ١٠٩(& :لحنلا

 ال اناع مكو اكي ةوميتي ال ةبعأ مفو امي َةوُمَتنَي ال ثونف مل ةننإلات نآ
 :فارعألا) . : كيتلؤأ لضأ مه لب كلاك كيزا 1 اهي دوعمي 4 ح و ے صم

 نم هب هللا مهَريم ام اولمهأ ثيح ماعنألاب اوقحتلا ا أ ؛عنالاك كئلوأ ٧٩(.

 ىلع مهتمه اورصق كلذل ةدقافلا ماعنألاك اوراصف ،مهفلا نم نكمتلاو لقعلا
 امبو ،اودلخأ اهيلإو ،مهئتتفف اهتنيزب ايندلا مهل تزرب ،تاذلملاو تاوهشلا

 هركذ نع مهتلغشو ،ىلاعتو هناحبس هللا نع مهتهلأ قح اونأمطا اهلو ،اوضر
 نم اهيف اورثكأ 3مهتلذأف هللا نود نم امب اورتعاو شمهتمدهف اهوماقأ ،هتعاطو
 مهيعس لضو ميلم ةم باخف ،لاوهألا نم هءارو امو توملا اوسنو ،لامآلا

 بزح َكِإ الأ نيلا ك ح كيلأ 2 ٧
 :يأل نأل ب ؛ماعنألا نم لضأ مه لب ١٩({ :ةلداجملا) 4 وتلل مه ه نطِتَشلا م م

 ءاهنم ديرأ ام ىلإ تدتما داه اهتراق اذإو اهعفانم دصقتو ،اهّراضم نم برت

 هيف امو مهؤاقش هيف ام نيب زييمتلا نع ةلفغلا مهتمعأ دقف نولفاغلا امأ

 ،امب نوعفنتني ال ناذآو ُنيعأو بولق مهل ةزعلا بر مهفصو امك مهف ،مهتداعس

 غ راوقلا مهُترطتو ،نولفاغ نوهال مهو ربعلا مهب رمت ،نوربتعي الو نوظعتي ال

 



 ٢٢٣ فرلاثلا هرمأ - بيغا راز

 نع لمألا مهمعدخ كنولغتشم مهومهل يف مهو عجاوفلا مهتحاسب لرتتو

 نوطاعتي رمح نمف ،يصاعملا نم ناولأ يف اوسمغناو ،لمعلا حلاصب لاغتشالا

 ءامنوبكتري مئارجو َشحاوف نمو ،امب نولماعتي ةمرح تالماعم نمو .اهَّسأك

 .ةنجام تايحرسمو .ةعيلخ تاّليثمتو .ةرمدم مالفأو ةريثم ناغأ نمو

 .ةليضفلاو قالخألا لع يضقت ييلا تارهسلا نم نم ع اونآو ة ةطباه تالسلسمو

 وأ ليللا اهتدهاشم يف نوضقي شةليذرلاو ةثايدلا ثروتو .ةلوجرلاو ةماهشلاو

 ةابعلا امب فرصيل ؛ناطيشلا اهيلإ وعدي يلا يصاعملا نم كلذ ريغ ىلإ 5هرثكأ
 ةملك مهيلع تّقح نيذلا نيلفاغلا هدنج نم امب ًرثكتسيلو ؛.رمحرلا ةعاط نع

 ١ .نيكلاملا نم اوناكف 2 هللا

 اهنأل ؛اهعضو يق ةحيبق اهسفن يق ةحيبق هللا دابع اي _ ةيصعملاو

 ءاهئالعإو امب ةرهاجملا اهنم حبقأو ،هلضفل دوحج و هللا رمأ ىلع جورخ

 ءازج ناك كلذل ،نايغط نم هءارو سيل نايغط وهف كاهتبوقعب راتهتسالاو

 ينأ 7 :ثيدحلا يف ةرو امك؛هريغ ءازج نم مظعأو دشأ ةيصعملاب رهاجملا

 هللا باذع نم ةيفاعو ةمالس يف نورهاحلا نوكي ال يأ ؛«نيرهاجما الإ ىفاعم

 .هتعاط نع مهفارخناو 3هتبوقعب مهراتهتساو .هيلع مهتأرج ءازج هتمقنو

 كلسم ىلإ فارحنالاب نيرخالل قيرطلا مهقشو هتيصعم ىلع مهرارصإو

 لإ اعد نمف هب اوفرحناو هوُلضأ نم رزو مهيلع كةعيس ةودق اوناكف ث ةليذرلا
 .ةمايقلا موي ىلإ امي لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك ةلالض

 



 ٢٢٤ - راثلا 1 7 ط أ داز

 ناركن يهف ؛ةلفغلا رهاظم نم رهظم اهنأ امك _ هللا دابع اي _ ةيصعملاو

 معنملا اهيلع َرَكشُي نأ اهقح نم ةمعنلاو ميظعلا معنملا ةمعنل نارفكو شليمجلل

 عضولا سكعنا اذاف ىسني الو ركذي نأو ىصعي الو عاط نأو رفكي الو

 ‘اةمعنلل انارفك و .ليمجلل ناركن كلذ ناك ؛ةعاطلا نم الدب ةيصعملا تماقو

 ىقح موقيام ريغيال هتنا كرإ زج ؤ©بطخلا مظعو و ،ءالبلا لزنو مح موقب ام زتَعيال هللآ ككرإ ل بطخلا مظعو مقنلا تلح يالبلا لزن

 كيو اًميَم سالآ ميتيل ةقلا َني ل ١١( :دعرلا مميشيام انيت

 « دييتنت رقي كر اول (!؛ :سوا رشيف متش رال
 دئادشلاو نحملا نم سانلا نم ريثك هب يلتبا امم ظحلي ام لعلو ٤٦(. :تلصف)

 ضارمألا راشتناو هايملا بوضنو طحقلا لوزنو ثيللا عنم اهتلمج نم تلا

 فارحنالاو !هتيصعم يف يدامتلاو ؛لاعت للا نع ةلفغلا راثآ نم رثأ ةيصعتسلل
 ةيصعم ةنفراقعع الإ ةمعن تبلس امو بنذب الإ الب لزن امف هتعاط نع

 ىرلأصتب مهيل سالا ىنتبأ تبككاميرتتلاو زبلا داَملاَرَهَط )ل
_- 

 امبف ةكبيممت نت مكتتمتآمو ل ٤١( :مورلا ه نوم مهَلَل اولع س م , و م
 اس ر ه و ۔م م س ي ۔ذ۔۔۔
 الإ دهعلا موق ضقن ام» ٢٠(، :ىروشلا) 1 ريثكنَع .7 زكيرتأ تبك
 مهيلع هللا طلس الإ موق يق انزلا ةشحاف ترهظ الو ،لتقلاب هللا مهالتبا

 ابرلاو انزلا رهظ اذإ» ،«َرطملا مهنع ةللا عنم الإ ةاكزلا موق عنم الو ،نوعاطلا
 م ٨

 اوڵحأ الإ انزلاو ابرلا مهيف رهظ موق نم ام» 5«اهكالمب هللا نذأ ةيرق يت



 ٢٢٥ فرلاثلا هرمأ - بيغت راز

 71 . : و .7 . ع

 يأ ؛«ةنئسلاب اوذخأ الإ ابرلا مهيف رهظي موق نم ام» ،«هللا باذع مهسفنأب

 .طحقلا لوزنو ثمغل خلا عنمي

 سانلا نم ريثك امي يلئبا يلا ةيضقنملا ةريغصلا ةيويندلا تابوقعلا هذهو

 يدبألا سالبإلاو ،ميقملا باذعلا بناج يق يف ءيشب تسيل ؛مهيصاعم ببسب

 ىلع ربكألا ضرعلا م موي حئاضفلا ءادبإو هتمحر نم درطلاو لاعت هللا تقمو

 ةداعسلا توف ىلع مئادلا مغلا نم كلذ بحصي ام عم .داهشألا سوؤر

 .حورلا عزن ةدش نم ةاصعلل كلذ مدقتي ام عم كةّيلعلا لزانملاو ،ةّيدبألا

 ةذش و روصلا ق خفنلا دنع ربكألا عزفلاو خ زرتلا باذعو توملا تارَمغو

 .قلخلاب ةكئالملا قادحإو تانسحلا نم سيلفتلاو ©فقوملا لوهو باسحلا

 ىف كوميتلا ز مرت ولو { .مادقألاو يصاونلاب زا ذخألاو ،نارينلا زيربتو

 روزت 7 زجحت مويلا ١ ةطشنأ اجر م مهد زيأ اوظِساَب 6 م نلَمَلاو ت لا ترمع

 ِ كا رم وم رمعم ۔وص ے و ےر ے م 8۔ م ه ر ,2 م
 َنوريكَح :د ۔هتليا٤َ نَع مكو حلا ريغ ونلا [ َلَع نولوقت ر اكي نوهلا باذع

 ررم >< < .ے . 1َ؟ .ر س ه۔ ر . رس رج 1 وو ء ٤

 هآرو مُكَتلَرَح امم مكو رمم لوا 7 امك درف اًبومُشَمح ًدَمَلَو ()
 عطقت دمل دمأ اكش : كيف م يمأ َمُمَمَع ٨ , َ ذلا 2 امش كعم 7 اَمَو ك حو روهظ م <۔ے

 ٩٢ ٩٤(. :ماعنألا) 4 و ُ ر ہگکن :ءَلَصَر >

 ٭ % ٧

 دمحلا هللو ربكأ هللا ربكأ هللاو هللا الإ ةلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ` ٨ ه ٨ , ء 7 ٨ ٨



 ٢٢٦ فرلاثلا هرمأ ۔بيفختأ راز

 لبق ةبوألا لا اورداب و تاكلهلا ق ع وقولا لبق تالفغلا ةدقر نم اوهبتنا

 س ه مص . ےے رص .
 اهشع غلنجو مكير نت : نم ٍقَرَْمَم ل ١ اوعراكو { ةب :وتلا ذ ا باب ق ةالغنا

 4 آ م ه . ه ۔ے م _۔ےو؟ ۔ ع 2
 ١ نيقتملل ت دحأ ش 7 ا توتلا ١ ق نومقني بذلا ١ ,آمل او ع اسل +

 ف ا تح ك هللآو ص املأ نَع ناحلأو اَتنَمْلا َنيمظَكلآو )
 م

 اورَقغَتسام هلا اورك مهنتشنأ اومل ز ة ةك اوثحف ادي كيذآأو
 ه ه ص 1- ح ے م 71 م مم م

 مشو اونمَت ام ع اوُمي مكو هلا الي كرؤنذلا يني نمو مويل
 نم هللأ م 1 ح 5 أو مُكَتَر لاا { ١٢٣٥) ۔ ١٣٣ :نارمع لآ) 1 روت

 ل 1 7 ام نسحأ اوعبت ہو ك او امز رورم ريكب » َمُث ُباَدَملآ [ مكيت نأ ل

 لزن

 ال شاو ه هَعَشَي ب -ادمنا ١ س زا نأ . نم ل نم م



 ٢٢٧ فلالا ءرميأ ۔-بيقختأ داز

 نإ ةُلوُسَرَو هللأ اوعيطأو و كيت تاد أوُحلَصاَو ٭ ٦٢( :ةدئاملا) ه باقلأ و ۔ص۔ إ 2م

 فت 47 هلأ لإ ديف كوُعَجرت اموي اومتأو زخ ١( :لفنالا) إ ينموم رشك

 هناحبس هللا اوركشاو.(١٨٢ :ةرقبلا) ه نوملظي ل ل مهو تبسك اَك م يت ٤

 لتقتي نأ هيلإ اوعَرضتو .همايقو ناضمر رهش مايصل مكايإ هقيفوت ىلع ىلاعتو

 ىلع مكتيعي نأو مكلامعأ تاحلاصلاب متي نأو ،مكَمايقو مكمايص مكنم

 .مكرامعأ ةيقب يف هركشو هركذ
 ضنيرخآلاو نيلوألا ديسو ،نيلسرملاو نييبنلا متاخ ىلع اوملس و اولصو

 ولص ,هََكيمتكَمو َهَللأَنإ ل ،نيعمجأ د هللا قلخ لضفأو نيلجحملا غلا دئاقو

 < م رو >

 ٥٦(. :بازحالا) ه اكيت اوملسو هتعانص اوثمماء كيزا ماي ىتلا َلَع

 ىلع تملسو تيلص امك دمحم لآ ىلعو دّمحم انيبن ىلع ملسو لص مهللا
 لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو 3مميهاربإ

 أ ".ديج ةيمح كنإ {يلاعلا ي ميهاربإ
 ءادعأ رمدو ،نيكرشملاو ةكرشلا لذأو ،نيملسملاو مالسإلا ًرعأ مهللا

 ةريح ىف هلعجاو ،هسفنب هلغشاف ءوسب نيملسملاو مالسإلا دارأ نم مهللا .نيلا

 ماركإلاو لالجلا اذ اي هريمدت دت لعجاو هرحن ىف هديك لعجاو .هرمأ نم

 مهرصنا هللا كنيد ءالعإل نودهاجي نيذلا كليبس ىق نيدهاجملا رصنا مهللا

 .ماركإلاو لالجلا اذ اي مهنبنو مهّوقو مهئادعأ ىلع

 



 ٢٢٨ فملاثلا ءرما ۔-بيفخأ داز

 امب انكلمت الو ،اتع كَبضغو َكتقم غفراو انيلع كتمحرو كتمعن مدأ مهللا
 .ماركإلاو لالجلا اذ اي انم ءاهفسلا لعف

 نيح انرشحاو ،نيملسم انتمأ اذإ انئمأو ،نيملسم انتييحأ ام انييحأ مهللا

 تنأ كتإ اتم لتقت مهللا ،نيحلاصلا كئايلوأ ةرمز يف انلعجاو ،نيملسم انرشحت
 مهللا كانلامعأ تاحلاصلاب متخاو انمايقو انمايص ام لبقت مهللا ميلعلا عيمسلا

 انقسا مهللا .ماركإلاو لالجلا اذ اي كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع اّتعأ

 .نيطناقلا نم انلعجت الو ثيغلا انقسا مهللا ءَنيطناقلا نم انلعجت الو ثيغلا
 .ًنيطناقلا نم انلعجت الو ثيغلا انقسا مهللا

 َرخآ لعجاو كاهَميتاوخ انلامعأ ريخو 5َكئاقل موي انمايأ ريخ لعجا مهللا

 لدعلاب رمأي هنأ تإ ال الي هللا لوسر دمحم ةللا الإ هلإ ال ايندلا نم انمالك
 ةناو ركلاو ءآختلا نع تبو كرشلا ىز يات نتملاو ٍ

 ٩٠(. :لحنلا) ه ےرو 42 .4 :ار



 ٢٢٩ ثلاثلا ؛رميأ ۔ب يقتا داز

 ريجلا نملا هللا مسب
 'ىحضأا ديع ةبطخ

  

 ام ربكأ هللا ربكأ هللا لكأ هللا أكأ هللا أكأ هللا أ للا 4كأ هللا ربكأ هللا

 اوسبلو اوركو اول ام ربكأ هل مارحلا هللا تيب ىلإ جاجحلا بولق تكرحت

 .ماقملا فلخ اولصو ةورملاو افصلا نيب اوعسو اوفاط ام ربكأ هللا مارحإلا بايث
 1 لا مارحلا رعشملا دنع هللا اوعدو ةفلدزملاب اوتابو ةفرعب اوققو ام بكأ هللا

 ال ربكأ ةللا ربكأ هللا ربكأ هللا ماظعلا رعاشملا دنع هللا اوركذو اوقلحو اومر ام

 لوق سانلا رق ام ربكأ هللا ربكو لهم 7 ام مركا ه هللا لكأ هللا و هللا الإ هلإ

 تيا( رخاو كبرل لمت () رَتوَكنا كتيطع اإإل :لاعت ها

 الإ ةلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ١ - ٣( :رثوكلا) ٤ وه ًآره لكناَع

 ناحبسو اريثك هللا دمحلاو ،اريبك ربكأ هللا ثمحلا هللو ربكأ هللا ربكأ هللاو هلل
 ١ .اليصأو ةركب هللا

 دمحمب انفرشو مالسإلاب انيلع رم يذلا هللا دمحلا ،نيملاعلا بر هلل هللا دمحلا -

 لس هنزو هب نمؤنو .هيدهَتسنو هنيعتسنو هدمحن 3مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع

 . ۔, ٭

 .ه١ ٤٢٩ ماعل ةجحلا يذ نم رشاعلا :خيراتب تيقلأ



 ٢٢٠ فمللا ءرما ۔بيفخا راز

 ٥ .. و ٥

 تاثيس نمو اًسُفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هيلإ ه بوتنو هرفغتسنو هيلع

 لا ال نأ دهشأو ل يداه الف لض نمو ل لضُم الف ل هدهي م .انلامعأ

 ال ح وهو تيمي ح تيميو يبحي محلا هلو اللا هل ل كيرش ال هذخو للا الإ

 م و م

 ادمحم انّيبنو انديس نأ ثهننأو يدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب تومي

 هلسرأ ،ارينُم ًاجارس و هنذإب هللا ىلإ ًايعادو 5اريذنو ريشب هلسرأ هلوسرو ة هدبع

 ىدأو هلاسرلا لبف ؤَنيقتُملل ًامامإو .َنيدنهُملل ًاجارسو شَنيملاعلل ةمحر

 ،ْنيقيلا هاتأ تح هبر ليبس يف دهاجو ىةَمْعلا فشكو همألا م حصنو شةنامألا

 ًنتساو ،هجمم ىلع راسو ،هيدلمب ىدتها نَم لُك ىلعو ،هبخصو هلآ ىلعو ؤي
 : ثعب امأ نيلا موي ىلإ هتوغدب اعدو هسب

 هللا اوقتاف هاضر هيف امب لمعلاو كهللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ هللا ابع يف
 و م , . م ِ

 الو هوركشاو 53٥ وسنت الو هوركذاو 5ةوُصعت الو هرماوأ اولثتماو 6ةوبقارو

 ه .ث

 . هو

 ذلا عفر موي !ليلج فيرش ديعو !يطع وي اذه مكموي نأ اوملعو
 نم هلوسرو ًاربتو ،نيملسملاو هنيد هيف هلل عأ كربكألا جحلا م وي هامتسو 5هَرذق

 موي وه ،رحنلاو ىحضألا موي وهو .ربكألا جحلا موي وه ،نيكرشملاو كرشلا
 جحلا كسانم مظعم هيف نودؤي مارحلا هللا تيب جاجح نأل ؛ربكألا جحلا

 نوفوطيو ،مهَسوؤر نوقلحيو ،ايادهلا نورحنيو "ىربكلا ةرمجلا هيف نومري



 ٢٣١ ثلاثلا ءرميأ ۔بيقتأ راز

 نيملسملا نأل ؛رحنلاو ىحضألا ديع وهو ةورملاو افصلا نيب نوعسيو تيبلاب

 .مهاياده هيف نورحنيو ،هيف نوحضي

 لضفأ امهيلع دمحم مكيبنو ميهاربإ مكيبأ ةنس يه هللا دابع اي ةيحضلاو

 حبذي هنأ مانملا ف ىأر مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ةيحضلا لصأو .ميلستلاو ةالصلا

 هلو ربخأف السلا هيلع ليعامسإ هدلو هداؤف ةرمثو ،هنيع ةرقو ،هدبك ةذلف

 1 ىمهو ادام رظناف كاسنأ أ ماََمْلا ق ىرأ ق 22٨5 مي زج :لاق كلذب

 .هتعاطل َرعذأو همكحل داقناو فللا ءاضقل نبالا ملستساف ث ١٠٦(3 :تافاصلا)

 . لع 4
 َيريَصلا نم هق اك نإ فئوتس مقن ام لعفأ تآتي لاك إ :لاق ٠ . 2 رم ر 4

 ذلا ةيانع َنكلو للا رمأ ذافنإ ىلإ نونحلا دلاولا عرسا ١٠٦٢(& :تافاصلا)

 مكمحر اوربتعاف .ميظع يذب مالسلا هيلع ليعامسإ ئدفف امهتك رادت هفاطلأو

 بعرم ةنس ةيحضلاو ،ةميركلا ةتسلا هذه اويحأو .ةميظعلا ةثداحلا هذهب هللا

 نأو ،اهويحي نأ اهيلع نيرداقلل يغبني شليزج باونو ميظع لضف اهيفو ،اهيف

 موي دآ با لمع امف كًلجو رع هللا باوث نم اومرحيف اهيف اولهاستي ال
 ةنسح ةرعش لكي يحضملل نإو .مد ةقارإ نم هللا ىلإ بحأ المع رحنلا

 هلل 1 اومكتاك كح اهف هلل هلآ ريتحتم ني ركت اَهتلتج تدباو

 لا ارمو اهن ار : تو اك تتا ت
 دكاو اكؤامي الو اهنول هق لتب ىك ؟) ةيزن مثكمتت ركلا

 سفط
 عب۔

 ١
 



 ٢٣٢ ثلاثلا ءرما ۔-بيقخأ راز

 رتو كمدك ام لع همأ ازوكني لكل امرحم كيتكةكي رتتلا هلات
 ٢٦ - ٢٧(. :جحلا) » ربنملا

 ٭ « ٧٭

 دمحلا هللو ربكأ هللا بكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا زبكأ هللا : ٢ ...7 & ه ےم & | د ےم ه

 :هللا دابع

 :لوألا طرشلا 3امب مازتلالاو اهتفرعم يّحضملل يغبني اطورش ةيحضلل نإ

 ةملاس نوكت نأ :ناثلا طرشلا منغلاو رقبلاو لبإلا يهو معلا نم نوكت نأ

 ءاهُرَوع نيبلا ءاروعلاو ،اهُضرم نيبلا ةضيرملاك؛ ءازجإلا عنمت يتلا بويعلا نم
 دق نوكت نأ :ثلاثلا طرشلا اهل حم ال لا ةلوزهملاو ءاهغلض نيبلا ءاجرعلاو

 نأ الإ ًةّنسُم ةنسم الإ اوحبذت ال» .:لي هللا لوسر لوي اعرش ربتعملا ةرسلا تغلب

 تقولا يف عقت نأ :عبارلا طرشلا ء«ناضل نم ةعذج اوحبذتف إمكيلع رسعي

 نم سمشلا بورغ ىلإ ديعلا ةالص نم غارفلا دعب اهنقوو ءةيحضتلل ددحملا
 ةاش يه امنإ .ةيحضب تسيل هئحيبذف ةالصلا لبق حبذ نمو رشع ثلاثلا مويل

 كبرل لَصَم ل رَكَوكنا تكنتيطت يإل : لئاق نم ًؤع لوقي مح

 نب ءاربلا نعو ١ - ٢(، :رثوكلا) 4 و تيللا اه تلا اش تيا( رحاو

 و
 هللا / لوسر هل لاقف ةالصلا لبق ةدرب وبأ هل لاقي ل اح ىحض : :لاق بزاع



 ٢٣٣ فمللا ءرميأ ۔-بيقخا داز

 عملا نم ةعذح ًانجاد يدنع نا هللا لوسر اي :لاق 3«محل ةاش كّنثاش» :2

 حبذي امنإف ةالصلا لبق حبذ نم» :لاق مش ©،«كريغل حلصت الو ۔اهخبذا» :لاق

 َبدئو ،«نيملسملا ةنس باصأو هكسن ج دقف ةالصلا دعب حبذ نمو هسفنل

 ييحض هذه مهللا :الئاق نميلا هديب اهرهظ حسم نأ هتيحض حبذ ديرمل

 طق ىلل ىهجو تهَجَو يقل :لوقي امب لابقتسالا دنعو يتم اهلبقت

 ٧٩( :ماعنألا) ه كريكرتملا كم انآ امو تييح تلاو يروكتلا

 هل كيرش ال( بيتكلا ير ي قامسَو ابتتَر ىتفو قال , ق

 للا مساب :لوقي اهحبذ هدارإ دنعو 10 ٦١٣ ۔۔ ١٦٢ :ماعكملا) ه كرد كلديو
 ص

٨ 

 نمو 0 جيدلا ةدارإ دنع هللا ركذ نم ب الو س كلو كنم اذه مهللا ك أ هللاو

 ولك لكأت الو { © . اهلكأ م ا مرحيو ةتيم ربتعت اممف هتحييذ ىلع هللا مسا ركذي م

 :ماعنالا) ه قسنل هنزو تلَع هلا رعس ركنن رت اتم ١١١( 5نأ يحضملا رمؤيو

 :لئاق نم رع لوقي ءاش نإ رخديو ،اهنم قدصتيو ،هتيحض نم لكاي
 <م ض ه رر

 :هناحبس لوقيو ٢٨(6 :جحلا) ه رقملا بلسلا اوميطو اهن . اولكف ل

 ء آاو 7 اًكأآ ًأوُمحط ر ه رر

 هنأ ةلي ىلا نع ءاجو ٢٦٢(. :جحلا) ه َكََعُمل ل ًأوُمعطأَو اهتم اولكف

 مرح مويلا اذه مايصو ،«اورخداو 3اوقدصتو 22 : :يحاضألا ق لاق

 قيرشتلا ممايأ» :لي ينلا لوقل ؛ةوركم هدعب يلا ةئالثلا مايألا مايصو .عامجإلاب



 ٢٢٣٤ فمللا ؛رميأ ۔بيفخأ راز

 ةالص لك لعب هب رومأم مايألا هذه ق ريبكتلاو «هللا ركذو برشو لكأ مايأ

 رصعلا ةالص اهرخآو ،مويلا اذه نم رهظلا ةالص اهلوأ ؛سمخلا تاولصلا نم

 .رشع ثلاثلا مويلا نم

 ٭ « ٧١

٨ ٨ ٨ ٨ ٨ 

 دمحلا هللو ربكأ هللا ر أ هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا زبكأ هللا

 :هللا دابع

 الو دعت ال ةنطاب و ةرهاظ .ةريثك معنب مكيلع معنأ ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 ىفاَمَو ِتّوَْمَسل فامت مكلَرَحَس رب " َنأ اورا ل ىصقتست الو ىت الو ىصحت

 نت :2 َمَو ٢٠( ١ :نامقل) ه ةلو رهظ ةرهظ ههَمع مكملع ت عشت دنا ضرألا

 ميحر روفن 1 ثرإ اهونصتت ال هللأ أ همعن أو ز دس دت نإو { ) ٣( :رطاف)

 مولَظل َتنإلآ صرإ هوش ال هلأ َتَمَكن أ اوت نإو { ١٨( :لحنلا)

 ع د ع . و م
 ةمعن اهالغاو اهلجاو . اهالعاو معنلا هده مظعأو ٤ ٢) :ميهاربإ) 1 ”اًتك

 . 1 ٨ م ء ٠
 دابعلل هراتخاو .ةمألا هذه دارفا نيب هب لاعتو هناحبس هللا فلا يذلا مالسإلا

 ٣. تسال ا الآ هللآ ك دنع كرلا ١ ن + هريغ اني د لبقي لبقي مل و ؤ اميقتسم أطارصو اني د



 ٢٣٥ فلالا هرميأ ۔بيقخأ راز

 تاوكَتلا ىق نم متنأ هلو روعي هللآ نيد َريَحَف رمآ « ١٩( :نارمع لآ)

 ٨٢( :نارمع لآ ( ه روج هلإ و و اًهركَر اًحَط ض او

 7 رم م. . مره ص .م مروو هسم

 م ةرخالا يف َوهَو هنم َلَبَقي نت ايد منتنسإلا َريَع عبت نَمَو ]

 كتلَع تم مت و مكنيد كل تلمكأ : ٨٥( :نارمع لآ) ه َسرِسنَحْلآ

 ىلر اده َنأَو ج ٢( :ةدنملا) ه ايد متسالا مكل ثيِضَرَر ىتمَتن

 مكلد ةلييَس نع مكي َكَرقََك لبشلا اوغيَتَت الو ةوْخيَتاَت ايقس
 لعج نأ ةمعنلا هذه مامت نمو ١٥٢({ :ماعنألا) » َد 3 7 .وي

 جرح او الو ،هيف ةقشم الف {ةحامسلاو رسيلا َنيد يدلا اذه ىلاعتو هناحبس ةلل
7 [ 

 هلا ٧٨(. :جحلا) ه جرح م نيلأ يف رْكلَع لكَجاَمَو زج ،تنع الو

 هلل 7 ال إ ١٨٥(6 :ةرقبلا) ه رتملا مي دي الو رتشلا مي

 ٤ اهنتاء آم الإ اكتت تأ ثك ال % ٢٨٦( :ةرقبلا) ه اهكَسُؤ ال اكسنت

 ديرت نكلو جرح نم مكّتتَع لجي هنأ ديري امج ٢(& :قالطلا)

 ٠ :ةدم( كونكنت مستتت محبتع تعني مويو مك
 ةمعن ةميظعلا ةمعنلا هذه ىلع ىلاعتو هناحبس هللا - نأ ملسملا ىلعف

 ذجاونلاب اهيلع ًاضاع ،امب اكسمتم ،هميلاعتل .ًاقبطم نوكي نأب ؛مالسإلا



 ٢٣٦ فرلاثلا 1 ۔ب يفخأ راز

 ت ي

 ف هللا م ع رش امكح 3هتعاطل انعذم همكحل اداقنم هللا رمأل املستسم
: 
. 

 هتديقع ق 3هتايح نوؤش لك ق هئادعأ نع القتسم .هلمع تايئزج زج نم ةيئزج
 م

 ق .هتاداعو هتدابع يق ق و ،هتاممسو هرهظم ي .هتافرصتو هكولس يف .هتاروصتو

 اعبات ال اعوبتم نوكي نأ ىلع اصيرح هلاعفأو هلاوقأ يف .هتانكسو هتاكرح

 هانغل انغ ىشخي ال ،همالسإ ًًرتعم هنيدب اروخف ارثأتم ال ارثؤم نوكي نأو

 ليذخو نيفجرملا فاجرإل نيكتسي الو نهي ال ،هتّوقل ايوق فاخي الو
 هبيصي ىذأل هتديقعو هنيد نم ءيش نع لزانتي ال نيقفانملا قافنو نيلذخملا

 7 ىلعو .ناك ام أو ناك ام ثيح ؛ةلا الإ ىشخي الف ،هيقالي ءالتبا وأ

 يف ،ءاخرلاو ةدشلا يف ،طشنملاو هركملا ىف ،رسيلاو رسعلا يف ،ناك لاح

 لتلا يفأوثحدآ اوناع كيذ اهيأي ل فلاو رقفلا يف ءاضرلاو بضغلا
 }ه٭ نييم َوُدَع مكل .تإ نلطتشلا ترطخ اوعبت الو ةفاك }هه ھ٭ هور .و . وي ۔۔رس 2 7 ا ٨ھ < .كح < ۔٦۔

 متنأو الإ مع الو ۔وزاتَت قح هللأ اوتا اونماء نلا اباي ٢٠٨( :ةرقبلا)

 طَستَلي و ف انوك وثَماَء نلأ اهيأي ه إل(١٠١ :نارمع لأ) ه وميم
 ى _< 2؟اَك:َح م 7 .ي مم .م. ح سر ر

 اريقف وآ اينغ تكَي نإ برقألاو نيدلولا و ةمكيفنأ لَع ولو هي ءادهش

 هرم < 2 >- > ٥ > 7 ح صس < ررم كر ر ع ص 2 ,< -- 4

 7 هللا نإف 77 واا م ر نإ ا لدست نأ وملا اوعبتت الف امهب لا أ هللاف

 هرمميَه أ 2 ًاونَماء :1 ار ١٢٣٥( ٢ :ءاسنلا) ه اعَح ل هلم ك ار

 



 ٢٣٧ فرلاثلا هرمأ ۔-بىيقخأ داز

 ح س
 / > ؟ .< مح صس ح . ۔ 7 ع . .؟ _ ٨ ء

 اول دحت الأ هآ موق ن اح ہكتم رجي ال طسِقل هلاي ء دَبش َ رلل

 رس ء۔ے و ے ر<ے مس اآ<مه ه و < مر هي ۔ >< | و ۔ے ٤ ري ه ه .م
 4 ولمح امي زح هللا إ هللأ اوقَتاَو ىوقتلل بَرَقآ وه اولع

 -ص _< . . ر م ص ے ,دص م ور ے۔ ى ه و ' ه ص م < ۔ ..

 ُءايلؤا مهضعب ةلأ يرصتل او دوملا ا أ اوُذخَتَت ال ونم اء نىذلا ٤ ر ٨) ٧ : ةدئاملا (

 .. 2۔ے م ےب.۔ء۔م ر ل [ ... ,م 599

 ٥١( :ةدئاملا) ه َتيميلظلآ موَقلا ىدهي ال هلآ تإ مهتم هدَتإَك مكتيي مشقوتي نمو ضب

 77 مم هم ش س .؟ < 2 7 وع ا 2٥ م ه ه ے۔ ےہک ص, م ے ۔<ے ثح م

 تكلا أوْوأ كيذل َنَم املو ازه رك .د اوذختا 1 اوذ ال اوْثَماَء يلآ هباي ج

 2 .رص .. س . { <.. ث .

 كيَرَو الف ج ٥٧( :ةدناملا) ه ينموم مئنكن يهتن اومتأو يلآ راتكنآو ركب نم
 ٠ رص ص < م رعس ءم ے س ح 4

 ف اودجي ال مث رممَتنب رجح اكيف ےد ةكسب ىع و , ال

 َناكاَمَت ل ٦٥( :ءاسنل) ه اكيلنَم ارمو تيضم اي ابرح مهيتشنأ
 7 4 - . م ورم < هس - «» . .ء رم

 تَعَطأَو اتس أرأوشك نآ ه . هلوسرو هللأ لإ اوغد اَدِإ ينموملا لوق

 . ٥ 7 4 < ) ٦ 7 ٢ روُحلَقمْل مهمه < 1
 ىسق دإ نموم دو نمؤمل ناك امو { ٥١( :رونلا) ه َتوَحِلقَمل هه كيتلؤأو

 2 م .22 و< و 7 :7 م۔س مرا وو رص ع م + و ۔۔

 لض دقف هلوسرو هنلا صعي نمو هرمأ نم ني ةريجلا ه َنركَي ن ا أ ناد :هلوسرو ه

 نم» :لي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ٢٦(، :بازحألا) هك اًم الص انل

 نايفس ةرمع يبأ ليقو © ورمع يبأ نعو ©_(هينعي .ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح

 ادحأ هنع لأسأ ال الوق مالسإلا يف يل لق ،هللا لوسر اي :تلق :لاق هللادبع نب

 لاق :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نعو 5،«مقتسا ش هللاب تنمآ لق» :لاق كريغ



 ٢٣٨ فمللا هرمأ ۔-بيظخأ راز

 نب نامعنلا نعو ««ًاضعب هضعب ُاشي ،ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» : هللا لوسر

 مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت يق ىف نينمؤملا لثم» : هللا لوسر لاق :اق ريشب

 رهسلاب ءاضعألا اس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسحلا لثمك

 ًرظلا نإف ؛ًرظلاو مكايإ» :لي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نعو ،«ىَمحلاو

 هللا لوسر َلاق :َلاق كلام نب سنأ نعو .«اناوخإ هللا دابع نوكو ءاوربادت

 اي الو اناوخإ هللا 7 اونوك و اوربادت الو اودساحت الو اوضغابت ال» :

 : هللا لوسر لاق :لاق بويأ يبأ نعو «ثالن قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل

 ضرعيو كاذه ضرعيف نايقتلي ،لايل ثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل اي ال»

 : هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نعو 3«مالسلاب ادي يذلا امهريخ و كاذه

 الو ©كلذ لعف نمل مالسإلا ق ظح ال هناف ؛َيغبلاو “رظلاو ذسحلاو مكايإ»

 نم ًرجاهملا» :لي هنع ءاجو ۔«لاصخلا هذه ىدحإ هيف نمل مالسإلا يف ظح

 هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملاو .هاوه دهاج نم هاجلاو يوسلا رجه ٤

 تاب نم نمؤي ال» : هنع ءاجو .«هقئاوب هراج َنمأ نم نمؤملاو .هديو

 ةيمالسإلا قالخألا يه هذه كمالسإلا ميلاعت يه هذه ««ًاعئاج هزاجو اناعبش

 .مهرقف مهُتنغ نيعيو 0 مهفيعض مهيوق لمحي ، هءانبأ ُءالسإلا اهيلع ىر نلا

 الو ،ءانحش الو ءاضغب ال مه ريبك مهريغص رقويو مهريغص مهريبك محريو

 تقّرفتو ،مهُسانجأ تفلتخا امهم ةدحاو ةرسأ مهف اًداقحأ الو َنغاضت



 ٢٣٩ فرلائلا هرمأ ۔بيغختتا راز

 َلباَمَو روعش ث هلعجو و كن ينأو ركت نم > تإ سانلا نأي « مهباسنأ
. 

 ١٢(. :تابحلا ه .. ةي مكنا دني زكر آ َكِإ اثرام

٣ 

` ٨ , ٨٩ ٨ ٨ 7 ٨ 

 دمحلا هللو ربكأ هللا ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 :هللا دابع

 ،ذجاونلاب اهيلع اوضع ،فينحلا مكنيد ميلاعتب اوكسمتو ،ىلاعت هللا اوقتا

 اوَراَمَتَو + ركنملا نع اومهانتو ،©فورعملاب اورماآتو رومألا تاندحمو مكايإو

 ديدس هللآ دهن اومتأو ذكذملاو رقلا لع انواعت الو يوقلاو رلا
 نإ هلوسرو هللا اوغيطآو ٌمكيتت تاد اوحصا ل(" :ةدناملا) ل

 ةقد ںییقت ةت لك لك » :ىلاعت هللا لوق اوركذتو ١(، :لافنألا) ه ةتيِنمَوَم : رشك

 راتلأ نَع حزحز نم ةمقلا موي مككروُجُل وموم امكو تول
 :نارمع لآ) ه رورشلا عتم الإ ايندلا ؤي ةيحلاو اممو َداَك دَمَم ةجل َلخَدأَو م ر ١ رس ے

 77  .صس . ه | ه 4 ۔ے .تم مس _۔ےو٣ . < 2 و ,ي حر

 ءاَرَسلَو ءابلا يف َدوقِفنث كلا © ةت تدأ شركلاو
 مم ث وو وي مر ق ,,م س صس .{, م 1,2=; 72 2 ..ح ر
 م ) ترينيخشل ١ حي هللآو سالا نع ني واَصل او لظيَفلا تيمظن او



 ٢٤٠ فلالا :رمأ ۔-بيفخأ راز

 ةهيؤذلاوزمعَتَساَم هلا اوزكت مهش اومل تحت اون اتيب

 « كوئكتي مهو اوذكت ام لع اوؤيي ملو هتا الي بونذلا ميقي نمو

 نأ يلق نم ةل اوملسأ مكير لي اينآ { ١٢٢ - ١٢٥( :نارمع لآ)

 نت مك لزنأ آم نسحت اوغمتأو ث ورصن ال ث بادآ كت

 (ك ك .زنت لآو ةبك هدتملا كسن ال ة ني مكير
 تيدتلاَرمل ق لايك ق كا ه لَع قرحب سفن لومت نأ

 هلل

 ه 4 ةيمنتلا ةي ككا هرك ي كو تتأ ك
 7 س م 2 و ے ح ے و۔ رق رس ورم عت 11

 9 مهرم تبسك اَك ںيتت لكںؤؤت مث ر إ هيف كوج امو ٥٨)

 م

 تروثموملا همأ اكيم هتلآ لإ اوبوتو 9 ٢٨١( :ةرقبلا) ه 7 ال مهو

 ٣١(. :رونلا) ه ےروخلقث كلل

 ضنيرحخآلاو نيلوألا ديسو ،نيلسرملاو نييبنلا متاخ ىلع اوملسو اولصو

 َوَصُي ,همكل هلل نيعمجا ٍ هللا قلخ لضفأو ،نيلّجحملا رغلا دئاقو
 رصم و ر

 ٥٦(. :بازحالا) ه اكيلت اشنو هتآعأونَص اوثماء كيزا لااماتي يلاقع

 ىلع تملسو تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم انين ىلع ملسو لص مهللا



 ٢٤١ فمللا هرميأ ۔ب يقتا واز

 لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو 9ًميهاربإ
 .ديجب ديمح كتإ ،َنيملاَعلا يف ميهاربإ

 نيدلا ءادعأ رمدو نيكرشملاو كرشلا لذأو ،نيملسملاو مالسإلا ًرعأ مهللا

 نم ةريح ق 7 هسفنب هلغشاف ءوسب نيملسملاو مالسإلا دارأ نم مهللا

 مهللا :ماركإلاو لالجلا اذ اي هريمدت ةزيبدت لعجاو هرحن يف هديك لعجاو هرمأ

 ىلع مهزرصنا مهللا كنيد ءالعإل نودهاجي نيذلا كليبس يق ؤ نيدهاجملا رصنا

 .ماركإلاو لالجلا اذ اي مهتتو مهّوقو مهئادعأ

 امب انكلمت الو ،اَئع َكَبضغو َكَتَقم عفراو ،انيلع كتمحرو كتمعن مدأ مهللا

 .ماركإلاو لالجلا اذ اي انم ءاهفسلا لعف

 نيح انرشحاو ،نيملسم انتمأ اذإ انثمأو .نيملسم انتييحأ ام انييحأ مهللا

 الو ثيغلا انقسا مهللا نيحلاصلا كئايلوأ ة ةرمز يف انلعجاو ،نيملسم انرشحت

 انلامعأ ريخو كئاقل وي انمايأ ريخ لعجا مهللا ،َنيطناقلا نم انلعجت
 م

 لي هللا لوسر دمحم للا الإ ةلإ ال ايندلا نم انمالك رخآ لمحاو .اهميتاوح
 ہسح صم و ے حو

 اَمحَمْلا نَع غتيو رشلا ىذ يآتيلر نسمحإلاو لدعلاب رمأي هلآ يإل
 ٩٠(. :لحنلا) ه كروزكذت مكتمت مكظيَي يتلاو ركنشناو > . ۔ے رم .ه س آ مرهمس
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 فلالا :رمي ۔بيفخأ راز

 سرهفلا

7 -7 
 ةمدقم

 اميقتسم يطارص اذه نأو

 لجو رع هللا ةدابع

 ةوالتلا بادآ

 ةبانجلا نم لسغلا

 ءوضولا :ةالصلا طورش نم
 ةرهاطلا ةعقبلا :ةالصلا طورش نم

 ةينلاو }ةلبقلا لابقتسا :ةالصلا طورش نم

 مميتلا

 دوجسلا

 فاكتعالا

 ناضمر رهش دعب ام

 رامثلا ةاكز

 ةراجتلاو .دوقنلا ةاكز

 ماعنألا ةاكز

   جحل ا كسانم ملعل ١
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 فرلاثلا 1 - بيخت و ز

 عو ضوملا

 جحلا دارأ نم هب رمؤي ام

 مارحإلا :جحلا ناكرأ نم
 فاوطلا

 ةورملاو افصلا نيب يعسلا

 ةفرعب فوقولا :جحلا ناكرأ نم

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 نيدلاولا رب

 حلاصلا سيلجلا

 ةبيغلا
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