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 : ةمدقملا »

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . . نيملاعلا بر هلل دمحلا

 رورش نم هللاب ذوعنو ،هيلإ بوتنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن . هل دمحلا
 الف للضي نمو .هل لضم الف هتا هدهي نم . .انلايعأ تائيس نمو انسفنأ

 . هل يداه

 . هلوسرو هدبع ادمحم نأو . هل كيرش ال هدحو هلا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص ايك دمحم لآ ىلعو دمحم انيبن ىلع لص مهللا

 ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب ايك .دمحم لا ىلعو دمحم ىلع كرابو . ميهاربإ لآ

 . ديجم ديمح كنإ نيملاعلا ين ميهاربإ لآ

 . هاوس قزار الو قلاخ الو .هايإ الإ هلإ ال يذلا هل دمحلا

 كتافص يف دحاولا تنأو كل ميسق ال كتاذ يف دحاولا تنأ . هل دمحلا

 . كل كيرش ال كلاعفأ يف دحاولا تنأو .كل هيبش ال

 تنأ . .هيف اكرابم ابيط اياد اريثك ادمح ماركالاو لالجلا اذ اي كدمحن

 ديك مت ) ةمسعلاتا ) ةصانتارهزف » دوقن
 محم س « ع ك س و < س . ہ » ۔ س

 :4 6 ذكحأ ًرُعَكح ,هل نك ملو 9 دلو ملو

 ( ٤١ صالخالا )١١١

 س س ,< حد 4 مو روو س و س ,« مم ه ه

 زرللصنالا كر دي وهورلصبالا هكر دنال : لوقت تنأو
- 

 ١٠٣( ماعنألا )٦ ه ًمبَكآفيِطَللاَرَهَو

 4 بيل غيمَساوََو ةتنك » لوقت تنأو
 ١١( ىروشلا ٤٦٢

 ءايبنألا تلسرأ .اعيمج ايهميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحر اي كدمحن

 ةالص ىكرأ هللا نم هيلع ادمحم انديس مهمتاخ تلعجو .نيلسرملاو

. ٥



 نونوكي فيك سانلا اوملعيل نيرذنمو نيرشبم اعيمج مهتلسرأ . .ميلستو
 ؛ نيدلا موي نيزئافلا نم اونوكيل نودعتسي فيكو .نيملاعلا برب نينمؤم
 : نيبملا قحلا وه كلوقو تلقو } نييلع ىلعأ يف تاجردلا ىلعأب اوفرش

 & ۔ ,إ :. ۔ے۔ رز ۔۔ے
 ١٩( نارمع لآ )٣ " مالَسالاوتأ دنع كريزلانإ

 : تلقو } ميلس بلقب كيتأي نم آلإ لبقت ال كنإ تلقو

 هه نارمع لآ مر 4 ةنيرقلا مكنا حنتنََ »
 كدابع فعضأ امو ،كناطلس ىوقأ امو ، كنأش مظعأ ام ، كناحبس

 . ريصملا كيلإو عجرملا كيلإ

 .. دعبو

 تءاج ىتلا رطسألا هذه طخن نأب انيلع َنم نأ ىلاعت هلا نم لضف هنإ
 . هيلع يه ام ىلع نوكت نأ ىلاعت هلا ءاش دقلو . .باتكلا اذه يتفد نيب

 تايلك دنع فقن نأ لمعلا اذه يف انقلطنا امدنع نابسحلا يف ناك دقلو
 ةيلك يهو ئ تايلكلا هذه نم ىلوألا ةيلكلا عم انقلطناف .تسلا ناميإلا

 .باتكلا اذهف هانزررح يذلا زيحلا ىلع يتأت اهب اذإف ،ىلاعت هللاب ناميالا

 . لجو زع انبر ءاش نإ ةقحال ةصرف ىلإ ةيقبلا ءاجرإ ىلإ انررطضاف
 ماعلا اهراطإ يف ةيضقلا هذه عضن نأ ىلوأ ةلحرم ين انيلع امازل ناك دقو

 ملعب فرع ام وأ مالكلا ١ ملع فب د رعت ىلع انلمعف . يمالسال ١ ركفلا ىف ١

 ةيضق هيف حرطت يذلا زيحلا وه اذه هنأ كلذ ٠ نيذلا لوصأب وأ ديحوتلا

 . ناميالا

 اذه تبذاجت ىتلا ةيمالسالا قرفلا ةأشن لماوع دنع فقنل اذه انعفد مث

 اهيجوت ةيضقلاب ةقلعتملا صوصنلا ةهجوم ناكملاو نامزلاربع عوضوملا
 ةكباشتم لماوعلا هذه نأ انل نيبت دقو ىرخأ انايحأ ارفانتم إانايحأ الماكتم

٦



 ةيلوصأو ةيسايس لماوع اهنأ نيتبثم ايجهنم الصف اهنيب انلصف اننكل إ ةلخادتم

 تنزبانتو انيح اهنيب اييف تخ تحآت قرف اهنم تقثبنا . ةيداصتقاو ةيعارتجاو ةيفاقثو

 عمو . ارارم فيسلاب ترحانتو }“ت ارم لوقلاب ترظانتو . انايحأ باقلأل اب

 . اهتالوصو اهتالاقم اهنم لكل تناك كلذ

 وهو مالكلا ملع باوبأ نم لوألا بابلا نع ثيدحلا ءاج كلذ دعبو

 .اتاذو .ادوجو هلالج لج هللاب قلعتي امل الماش ءاحف .تايهللالا باب

 كرابت هقح يف زوجي امو ليحتسي امو بجي ام راطإ يف تافصو .ءايسأو
 . ىلاعتو

 للحتل زيزعلا باتكلا ين مكحملا ةقيقح دنع ةفقوب اذه ي انقلطنا دقو

 .ءاقبو ،مَدقو { ةينادحوو .دوجو نم ]ىلاعت هللا قح يف بجاولاب قلعتي ام

 يهو ىلاعت هقح ف زئاجلا نبنل مث . هلاعفأو هتافصو هتاذ يف هلثم دوجو مدعو

 مث ۔ نالف ىلع هقيضيو نالفل قزرلا هللا عسوي نأك لعفلا تافص عيمج

 نع هللا ىلاعت . ءانفلاو ثودحلاو توملاك لجو زع هللا ىلع ليحتسملا حضونل

 . اريبك اولع كلذ

 ايع اهيف انجرخ .ىنسحلا هللا ءيسأ ثلث عم ةضيرع ةلوج انل تناك مث
 ،العو لج هللاب قيلي ايب ءايسألا هذه فرعنل لدج نم مالكلا ملع هفرع

 لك لمعي ىتح ءايسألا هذه نم ينابرلا نمؤملا ظح نوكي نأ بجي ام تبثتلو
 هانوجر ايب يفن نأ انه انؤاجر ناكو .اهداضي ايع ىلختيو اهب ىلحتي نأ ىلع ام

 ديرجتلا ةرئاد نم ىنسحلا هللا ءايسأب نوملسملا جرخي نأ نم ىرخأ نطاوم يف
 عقاولا ةرئاد ىلإ كلذ ىلإ امو ةيريغو ةينيع نم ىمسملاو مسالا ةقالعب فرع امم
 ًوعلا الإ مه نكي مل ىنسحلا هللا ءايسأب هباحصأ ىلحت نإ يذلا سوململا

 . رصنلاو

لعفلا تافصو تاذلا تاقفص دنع ةفقوب ةلوحلا هذه انب تهتنا دقو



 ام اهنم هذه نأو نيهلا رمألاب سيل تافصلاو ءايسألا نيب لصفلا نأ نيتبثم

 . يداهتجا وه ام اهنمو يفيقوت وه
 دعبف ىلاعت هلا باتك نم هباشتملا صخي ام يف امأ . مكحملاب قلعتي ام كاذ

 ءيش ليوأت يف ثيدحلا صوصن نم ءاج امو هليوأت ةرورض نييبتو هفيرعت

 نم اهيف ءاج امو ةيؤرلا ةيضق ليوأت لاثملا ليبس ىلع انرتخا إهباشتملا نم
 كلذ انجوتو . .ماقملا هيضتقي ام بسح ةامّنلاو نيتبثملا ىدل ةيلقنو ةيلقع ةلدأ
 نيابتلل ةيطم اياضقلا هذه لثم ذاختا مدع ىلإ وعدت يتلا تاظحالملا ضعبب

 تفلتخا ايهم خآتو براقت لماع نوكت نأ نم دبال لب بابلاو رحانتلاو
 . ليوأتلا لمتحي ام ةرئاد يف اننأل رظنلا تاهجو

 - ديحوتلا ملع يأ نفلا اذه نأ اهيف تبثن نأ ىلإ انيعس دقف ةمتاخلا امأ

 ةقيقح كاردإ نأل ؛مولعلا تروطت ايهم نوملسملا هنع ينغتسي نأ ىلإ ليبس ال
 نيدايم لك يف يمالسالا عمتجملا يف ءانبلا ساسأ امه هب يلحتلاو ناميالا

 يف بارس اهنإ . .نايدلا دحاولا هللاب ناييإ نودب ةايحلا معط امو .ةايحلا

 هذه نع اوجرخ نيذلا كئلوأ هيف ىظلتي يذلا باذعلا ملعن نحنو ،بارس

 . رهاظلا يف ميعن نم هيلع نودبي ام مغر نارفكلاو دوححلا ةرئاد ىلإ ةرئادلا

 ةكاتف ةئبوأ نم اهنع جتني امو ءاشحفلا اهنإو .3 راحتنالا هنإو 3 مئارجلا اهنإ
 نم يتوأ ايهمو . . ملع نم يوأ ام مغر اهتلوص درل رضحتملا ناسنالل لبق ال
 . ميلعلا عيمللا ملع مامأ ليلق الإ وه نإ ملع

 .ةاجنلا اودارأ نإ حيحصلا ملعلا ىلإ سانلا عجري نأ ناوألا نآ دقل معن

 ! نيملاعلا بر يحو نم حصأ ملع يأو

 قيرط نع تامولعم نم هللا رسي ام تين نأ ىلع انلمع دقف جهنملا نع امأ
 دهع ثيدح وهو هدلو نيبو ةيمالسالا ةراضحلا يف يعماج ذاتسأ نيب ةرواحم

 نيدلا لوصأ ملع ين تارضاحم لوح نيدلا لوصأو ةعيرشل ا ةيلك جرادم
. مالكلا ملع وأ



 قيثوت ةيمهأ ىلع حاحلإلا هيف عقو ةيجهنملا يف سرد طبض نم قلطنملا ناكو

 رمأ يرمعل كاذو .ةيرصعلا جهانملا ينو ةيمالسالا ةعيرشلا يف تامولعملا

 . ملسملا عمتجملا ةايح يفو ةيعماجلا تاساردلا يف يساسأ

 حارتقا نم مالكلا ملع يف سردل ةمداخ كلذ دعب تامولعملا تءاج مث

 . ىرخأ انايحأ هتاراسفتساو دلولا تابلط نمو انايحأ دلاولا

 ىلإ ةيضقلل ةمداخلا بألا لايعأ نم ضعب لالغتسا عقي ام اريثك هنأ ايك

 بناج ىلإو . .دلاولا نم ميعدتو هيجوتب هتاليلحتو دلولا تايرحت بناج

 نأ انلواح .اهتافو اهيتبثم نيب ةيؤرلا ةيضق يف ةيمالك ةرظانم تميقأ اذه
 . ءانبلا شاقنلا ةيويح ىلإ درجملا ضرعلا ةباتر نم اهيف جرخن

 نيملكتملا كلسم انكلس { ىلوألا ةرواحملا يف انتبثأ ايك . اذه لك يفو

 .اهتحص ىلع ليلدتلا ىلع صرحلا مث .ةقيقحلاب رارقإلا ىلع موقي يذلا
 يتلا تاهاتملا ضعب نم يفسلفلا جهنملا هيلإ يضفي دق ام انسفنأ انبنج اذهبو
 . رمعلا نم ةلحرملا هذه لثم يف لوقعلاب فصعت ام اريثك

 نم ةيلاخ ،ماهفألا ىلإ ةبيرق راوحلا ةغل نوكت نأ ىلع انصرح انتأ ايك
 نيملكتملا صوصن نم هانلقن ام ىوس ديرجتلا نع دعتبت } عنصتلاو ديقعتلا
 مهغيب ام لوزت ىتح انتئشان نم برتقتل كلذو .لمعلا اذه يف ةريثك يهو

 . لبقتسملا ءانبل يضاملا باعيتسا ىلإ اولصيل ةوفحلا ضعب نم اهنيبو

 لوح الو . هللاب الإ يقيفوت امو . الكشو انومضم هعمج هللا رسي ام اذه

 شرعلا بر وهو تبنأ هيلإو تلكوت هيلع ميظعلا يلعلا هنااب الإ ةوق الو
 . ميظعلا

 تنأ كتإ ةمحر كندل نم انل بهو انتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر
: . باهولا



 : هرثأو ةيلكلاب لوألا سردلا
 اصخلم هدلاو ىلع ضرعيل اسامح دقني وهو ةيلكلا نم ىتفلا داع دقل

 ةعباتم نم نكمتي نأ نود .ةلماك ةوشن يف اهيلإ عمتسا يتلا ةرضاحملل

 نم نكمتي نأ نودو .ةريغصو ةريبك لك ليجست يف رضاحملا ذاتسألا

 . دعب هفلأي مل مالك نم اهيف ضمغ ايع راسفتسا
 ةيوناثلاب ذاتسالا ناك نإف { ريغت دق ةساردلا طمن نأ ةعرسب كردأ دقل

 ازهاج هيلإ نوجاتحي ام ذيمالتلل مدقيو ،ةلماك ةدؤت يف هسرد يلمي ةماعلا
 ةبلطلا ددعف ةعماجلا جرادم ىلع طيحملا ريغ مويلا طيحملا نإف 3 الماكتم
 شياعتي ،حدصملا ءارو نم هترضاحم يقلي رضاحملا ذاتسألاو ،فلآلا براقي

 نم هتفلك اهنأ ىتفلل ادب يتلا هترضاحم يهني نأ ىلع صرحيو إهتاركذم عم
 . هتفلك ام ءانعلا

 ،اهيف ام ةمارصلا نم اهيف ةجهلب ذاتسالا اهقاس ةظحالم ههابتنا تتفلو
 ريطاتو ةبلطلا هيجوت يف اساسأ لثمتي ىعماجلا ذاتسألا رود نأ اهاوحفو

 باعيتسا يف مهسفنأ ىلع اولوعي نأ ةبلطلا ىلعو { جمانربلا يف ةجردملا اياضقلا
 . اهبناوج عيمج نم اهم مامالاو اياضقلا هذه

 يتلا عجارملاو رداصملا عيمجل تبث ريفوت نم ذاتسألا هب دعو ام اريثك هرس ايك

 . هجوملا سردلا يف ديعملا اهرمأ ىلوتي ةيضقلاب قلعتت
 هفده ذإ .ةليلجو ةفيرش ةسفانملا نأو ةمساح ةكرعملا نأ ىتفلا كردأ

 تاجرد ىلع لوصحلا ىلإ هعفدي لازي ام يذلا هدلاو بلق جلثي نأ ىمسألا

 . نوذلاب ءافتكالا مدعو زايتمالا

 اريثك دعبي ال اصصخت عانتقا نع راتخا هنأ ليبنلا قوتلا اذه يف هاولسو



 . هدلاو صصخت نع

 ةيمالسالا ةراضحلا صئاضخ دنع فوقولا يف هرمع رّخس هدلاو ناك نإف
 دهعمب ةيمالسالا مولعلا يف رثكأ صوغي نأ راتخا هنإف بادآلا ةيلك يف

 . نيدلا لوصأ

 فقوتت مل هدلاوو دلو نيب ةرهس نع هدلاو هل اهاور ةردان ركذي لازام هنإ معن
 نكمي يتلا ىلوألا ةوطخلا هذه اهنأ كردأو .رجفلا علطم دنع الإ ةرظانملا اهيف

 نع ةديعب تاصصخت ىلإ هتوخا لك هجوت ذإ ، رظانملا دلولا هنم لعجت نأ

 ام عم شياعتيل هبتكم ىلإ هوتل لخدو هتدلاو ىلع ملس لزنملا هلوخد لاحو

 ملكتل ىدص نم هنهذ يف يقب ام رضحتسيلو ©“ت اركذم نم هلجس

 . تاربنلا

 : لجسو ملقلا كسمأ

 . مالكلا ملع ةيهام

 . مالكلا ملع ةأشن

 . مالكلا ملع عيضاوم _

 رصنعلا ىلإ داع مث ]ماعلا اذه يف زاجنإب رضاحملا ذاتسالا دعو ام اذه

 . ملعلا اذه فيرعتب ماملإلا نم يهتني نأ نود ةعاسلا تهتناو { لوألا

 رمأيو فيرعتلا صن ذاتسألا اهرثإ ىلع يلمي ،ةعاس عبر نم رثكأ قرغتست ال

 نم هفرع ام الإ كلذ نم نثتسي مل ، ةيضقلا رهوج ىلإ لوحتي مث هظفحب
 اهنكلو ٠ اهتيه ام طبض ىلع صرح امدنع ةفسلفلا ذاتسأ ىدل عسوتل ١ ضعب

 نم ديدع هرماخت نآلا ىلإ لازيام هنأل ۔ هتمذ يف لقألا ىلع - طبضنت مل

۔ ١١



 . ةفسلفلا هنك لوح تاماهفتسلالا

 ام نيب نم ىلمأ رضاحملا ذاتسألا نأ دجوف . هتاركذم ىلإ عجر كلانهو

 ددح دقو ةمدقملا نم سبتقم هنأ ركذو مالكلا ملعل نودلخ نبا فيرعت ىلمأ

 . ةحفصلا

 ال ىنعملا نأ ىلإ نّطفتف تارم هتءارق داعأو فيرعتلا اذه يف لمأتف
 . ءاقلإلا يف ذاتسألا ةعرس ةعباتم عطتسي مل هنأ كردأ كلانهو ميقتسي

 { ريصقتلاو روصقلاب سفنلا ماهتاو بارطضالاو ةريحلا نم ةهرب دعبو

 ؟ ةمدقملا صن ىلإ عجري ال مل ،لحلا ىلإ نطفت
 ليطي نأ ىلاعت هللا ايعاد هدلاو ةبتكم فوفر ىلإ اعرسم قلطنا كلانهو

 ىلإ ةلحّرلا نع ينغي ؤبيط يملع ديصر نم هتوخالو هل رفو امل رمع ين
 . ةيمومعلا تابتكملا

 نودلخ نب نمحرلادبع نع اشحب دعأ نأ هل قبس دقل معن
 هنأو ،ةرهاقلا ةنيدم نيفدو سنوت ةنيدم ديلو هنأ ملعي وهو ، )٤٠٦/٨٠٨!١(

 فرع هنأو 5 ةيدقن ةءارق اهتءارقو { خيراتلا ثادحأ درس ىلع لمع يذلا خرؤملا

 موسوملا هخيراتل اهعضو يتلا ةمدقملا لالخ نم عايتجالا ملع سسؤم هنأب
 ىلإ عجرف ،عطتسي ملف { الماك مسالا رضحتسي نأ لواحو ، ربعلا باتكب
 تادلجملا هذه لثم ىفخت لهو ش ةبتكملا فوفر نم هناكم فرعي وهو باتكلا

 دادعال اهنم هذخأي ام طسو قرغي هدلاو ىري وهو {.هيوهتست تلازام يتلا
 : .هتارضاحم

 مايأ يف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا باتك» : يلي ايك ناونعلا اذإف 2 ارق
 . «ربكألا ناطلسلا يوذ نم مهرصاع نمو ربربلاو مجعلاو برعلا
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 ىلإ هبتني نأ نود ، باجعإ لكب عجس نم هيف ايب ناونعلا اذه تايلك ددر
 ةعرسب ةمدقملا كسمأ مث داعبأ نم ةقسانتملا تايلكلا مكلت هلمحت ام

 . هتاركذم يف صقن نم هسمل ام لمكتسيل

 رثعي ملف ةءارقلا داعأو أرقو ، رضاحملا ذاتسألا اهددح يتلا ةحفصلا حتف
 .أ ذاتسألا ئطخي نأ نكميأ ! ديدج نم هرمأ يف ريحت بولطملا صنلا ىلع

 نم ةملك ىلع ولو رثعي هاسع ريبك ناعمإب ىرخأ ةرم ةءارقلا ىلإ داع . ال ! ال

 ٩ اطخ عمس هنإ معن هعمس مهتا كلانه ،ائيش دجي ملف فيرعتلا مكلذ

 عاسلا ةداع فلأ دقو ىحصف ةيبرع ماقرألا يلمي ناك ذاتسألا نأو ةصاخ

 . ىحصفلا ةيبرعلا ىوس لاكشألا لكب أرقت دادعألا ىلإ

 ال لو }أطخلا اذه كرادتل هنارقأ ضعبب نيعتسي نأ هلابب رطخف اليلق ركف

 ؟ عجري امدنع هدلاوب نيعتسي

 يف لمأتيو .ةمدقملا حفصتي لظو زجعلا اذه لثم هسفن يف زح دقل

 ةءارق هتوهتساف سرهفلا ىلإ دوعي نأ ىلإ كلذ هعفدف اهلوصفو اهباوبأ نيوانع
 :تااطو .هبونضم ىلع رثعي نأ هاسع ،ةقدب اهعبتت ىلع مزعو نيوانعلا كذه

 حمالم تللهت كلانهو .7ةياهنلا ىلع ةءارقلا تكشوأ دقو سأيي داكو هتءارق

 . «مالكلا ملع» أرقي وهو ههجو

 هالمأ يذلا فيرعتلاب اذإو ،أارقو ةبسانملا ةحفصلا حتف ةريبك ةعرسبو

 ةيناميالا دئاقعلا نع جاجحلا نمضتي ملع» أرقف كاحضاو اعمال ادب ذاتسألا
 . «ةيناييالا دئاقعلا نع نيفرحنملا ةعدتبملا ىلع درلاو ةيلقعلا ةلدألاب

 نيفرحنملا ةعدتبملا ىلع» نودلخ نبا لوق لمهأ هنأ دجوف هتاركذم يف رظنو

 ةلمج فيرعتلا اذه صن لمأتي داع مث } اطخ نم هيف عقو ام ححصف «نع

 .ةملك ةملكو ةلمح
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 وهو .ةيناسنالا مولعلاب فرعت يتلا مولعلا نم ملع ءازإ هنأ الوأ كرداف

 يف دودحلا نأ لبق نم ملع دقو .ةحيحصلا مولعلاب فرعي امم سيل عبطلاب

 وه اك !اقيقد اطبض ةطوبضم نوكت نأ نكمي ال مولعلا نم عونلا اذه لثم

 . ةحيحصلا مولعلا يف دودحلا ىلإ ةبسنلاب نأشلا

 هفيرعت يف نودلخ نبا شقاني نأ رضاحملا ذاتسألا لواح اذامل كلانه مهنو

 © ىرخأ تافيرعت ىلع مهليحي نأب ذاتسألا دعو اذامل اضيأ كردأو ملعلا اذه

 . تاذلاب فيرعتلا اذهل رايتخا للعي نأ ىلإ ىعسو

 اذه اذاملو ؟ اهباحصأ نمو ؟ ىرت اي تافيرعتلا هذه نوكت نأ ىسع ام

 مكلت يف هرماخم ناك ام كاذ ؟ قالطنالا ةطقن نم ءالعلا نيب فالتخالا

 ىلع تبرت نونحلا هدلاو ديو الإ تالؤاستلا مكلت نم قفتسي ملو تاظحللا
 لمأتلا يف قرغلا اذه لثم اهيف هل أرطي يتلا ىلوألا ةرملا يه تسيلو .هفتك

 انع حصفأ ةمدقم ةّيأ نودبو ةحناس ةصرفلا تناكو ،تاّيحتلا بيطأ الدابتف

 . هرماخي

 ؟ مالكلا ملع ديدحت يف فالتخالا اذه اذامل
 ؟ ذاتسألا اهددح يتلا ةحفصلا يف صتلا ىلع رثعي مل اذامو

 ءاطع نم ةميركلا ةتبنلا هذه ن هسفن ف لوقي وهو 0 رورس انأ دلاولا رس

 هدلول اعدو هقامعأ نم هللا دمحف . اهبر نذإب نيح دعب اهلكأ يقؤتس لاعت هلللا

 ةلوليقل ١ دعب اندعومو راطفإلل انرظتنت كمأ ١ دلو اي الهم » : » : لاق مث ٠ قيفوتلاب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 ةوشنو ةيلكلا فورظو ةعماجلا طيحم لوح راطفإلا ةدئام ىلع راوحلا ناكو
 . ! ملعلا ام كاردأ امو ملعلا هنإ . . هل لحاس ال حيسف ناديم ىلإ ءاقترالا

 ةالص ىلإ دادعتسالل ةرسألا دارفأ ىربنا ىتح يهتني ةلوليقلا تقو داك امو
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 نب سلجملا مأتلا مث ] رواجملا دجسملاب هدالوأ عم دلاولا ىلص مث ‘ رصعلا

 ةنسلا هذه حتتفم يف لمعلا جمانرب طبض ىلع رمألا رقتساو ،هيبأو ىتفلا

 سرادتت عوبسألا يف تاءاقل ةثالثل دعوم ديدحت ىلع قافتالا عقوو ، ةيعماجلا

 . ةئراطلا فورظلل بابلا حتف عم ، جمانربلا يف ةحورطملا اياضقلا اهيف

 نم اهيف ام ليمكتل سيردلا ةعباتم ىلع قافتالا عقو دقف لمعلا ةطخ اّمأ
 ام مهف ىلع ةصاخ حاحلالا عم ناكمالا ردقب اهداعبأ يف صوغللو تارغث

 ريفوت ىلإ يعسلا عم ©ىرخأ صوصنب اهميعطتو ،©صوصن نم اهيف حرطي
 تابتكملا نم ةراعتسالا قيرط نع وأ ٠ ءارتشالا قيرط نع عجارملاو رداصملا

 ريخ نم كلذ يف امل رخآل نيح نم اهدايترا نع ةلفغلا مدع عم . ةيمومعلا

 . قوسلا ىلإ الوصو لبق ماظتناب تابتكملا هذه ىلإ لصت يتلا تاعوبطملا

 أدبي نأ راتخاو ،نيحورطملا نيلاؤسلا ىلع ةباجالل دلاولا ىربنا كلذ دعبو

 اهنورّدقي ال ةبلطل ١ بلغأ ن أ ملعي ةيجهنم ةطقن هدلو نه ذ ف طبضيل لوألاب ى

 لثم ةسبتقملا صوصتلا قيثوت ةيضق يهو الأ .ةيادبلا يف اهردق قح
 . ميعدتلل يتأت يتلا تاداهشتسالاو تافيرعتلا
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 : تامولعملا قيثوت ةميق

 فيرعتلا دلولا أرقف ،فيرعت نم هتاركذم يف ءاج ام أرقي نأ هدلو نم بلط

 .فقوت مث لماكلا

 . لمكأ : دلاولا لاقف

 .تيهتنا دقل : ىتفلا باجأ

 ىقّيو دق رضاحملا ذاتسألا نأ نم قثاو وهو .كوجرأ لمكأ : دلاولا حلاف

 .صنلا
 ةيلاوملا ةرقفلا أرقأ نأ تدرأ نإو تبأ اي فيرعتلا ىهتنا دقل : ىتفلا داعأف

 .دعتسم انأف

 . يفاو دحاولادبع يلع قيقحت» : أرقو ةركذملا دلاولا كسمأ كلانهو

 ام ارقي نأ هدلو نم بلطو . ١٩٦١٩ ص ٧٣ج ١٩٦٧ .ةرهاقلا .ةيناث ط

 ٥ فيرعتلا نع ثحبلل دلولا اهدمتعا يتلا ةخسنلا نم ىلوألا ةحفصلاب دجو
 8 ٨٢١ ةحفصب صلا اذإف لمأتو «. ١٩٦٧ توريب ةعبط» :دلولا أرقف

 ةقيقحلا هذه لثم هتتاف فيك بجعتو ،هدلاو نم ةفيطل ةماستبا تدبف

 . ةطيسبلا

 ةماع ةيعامتجالا ةايحلا يف قيثوتلا ةميق هدلول نيبيل ةصرفلا دلاولا منتغاو

 . ةصاخ ةيملعلا لامعألاو

 يف قيثوتلا ةيمهأ ميركلا نآرقلا يف سانلل نيب ىلاعت هللا نأ يدلو اي ملعا
 . ميركلا نآرقلا يف ةيآ لوطأ اهدجت نيدلا ةيآ يف لمأتو .ةيلاملا تالماعملا
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 © ةرقبلا ةروس رخاوأ يف اهناب هوبأ هل راشأ ثيح ةعرسب فحصملا دلولا حتفف

 ا ن ةوك ل نك - ارن
> ِِ ِ . ِ . 

 = اوع م اذ د ا ا !رر ١ تيار ي آ امدا دحإ
- 

 .ہس ۔ ٤ 2 ٥ ۔ ٠ ؟۔ . ۔ ۔.۔ے 4- +؟۔ < س ملم ا 53 ََّ .

 كوكت نآ الإ أَولاترتالآ ةؤ داو ةدلنهشلل موقاو هنلا دنع
 2 و س ۔ ۔ س .4 ه و 71 7 7 ٤

 حانج ركتلَع سلف سيلف مكتنب اَمَت ورد دت ة ةرضاح هرلحر

 شر ۔ رسرس س 7 س ۔ 4 ۔۔
 :ناتالودشنياكتادرارنمشأ اكو :كمالا
 ے مر ك و 6 مو ل ل ے,۔ ه ِ و ِ
 7 مكب'قوسف راف اولعفت نإ و لح هش ههن ال و

 خ وو . هد مسفعمور _ ه وركيم
 ؟؟ ع ءىس لكينلاو هلا . و هللا

 )٢ /ةرقبلا ٢٨٢(
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 : أرقف ى تارجحلا ةروس نم ةسداسلا ةيآلا أرقي ناب هدلو.دلاولا رمأ مث

 ونتبسفايتيوياقركءاجنإاونماءَنذَلااهيأتي »

 « ةيرشق تتوت انان
 ٦١( تارجحلا )٤٩ : ىلاعت هلوق دلاولا أرق مث

 )٤ ءاسنلا / ٥٨)

 نينمؤملا تافص يف لاعت هلوقو :

 ٦  74ے ف هس . » س س

 َتوغَرمهدهَعَر مهَتَتَسَلَرُهَي ل «
 )٢٣ نونمؤملا / ٨(

 نيب ةقالعلا طبضلاب مهفي مل ذإ دلولا ىلع ةشهلا تامالع تدب كلانهو
 قلطناف بتكلا تاعبط نع ثيدحلا نم هددص يف مه ام نيبو تايآلا هذه

 . نيبي دلاولا

 نيبو { ةيونعملاو ةيداملا ا ريغلا قوقح ةاعارم نيملسملا ىلاعت هللا مّلع

 ىرت تنأو ناخ نموأ اذإ هرأ قفانملا تافص نم نأ مالسلا هيلع لوسرلا

 ۔ بتكيلو ۔ هوبتكاف) ۔ قيثوتلا يأ ۔ ةباتكلا ىلع نيدلا ةيآ حاحلإ ىدم

 ام نيدملا يدؤي ىتح كلذو (بتاك ۔ بتكيلف ۔ بتكي نأ ۔ بتاك ۔ بتاك
 . ةطوبضملا رادقألابو ةددحملا تاقوألا يف نيد نم هيلع

 ةماقإب نيملسملا رمأي اك .اهلهأ ىلإ تانامألا ءادأب رمأي هللا نأ ىرت ايك

 اهلعف ىلع باثي مالسالا يف ةضيرف ذئنيح ةنامألا ءادأف .ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا

 ايك ،ةنامألا ءادأ نينمؤملا تافص نم لعج ىلاعت هللاو .اهكرت ىلع بقاعيو
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 ضئارفلا نم كلذ ىلإ امو ةالصلا ةماقإ مهتافص نم لعج

 وأ ةعومسم ةملكلا نإف ةنامألا باب نم لاومألا تناك نإ هنأ ينب اي ملعاو

 ىلا عمتساو . سانلا نيبو ث هللا مامأ مظعأ اهتيلوؤسمو . قدأ ةنامأ ةبوتكم

 : لوقي ىلاعت هللا

 ةيط ةَميكالتمَُناَبَرَص تكرت ملا ل
 ة اتاف : تاَئاَهُلَصأَةَبَتَطق ك

 ل اَتَمأل اا يرشَيَواَهتَر ر ذ داب ,نيحل اهلك َهَلَك

 ٍةَميِبَح ةَمكْلَتمَو ر بن کرو رَكحَرَت :

 ٭ را رارق نم َهَل ام ضّةل 1 قوف نم تتح ٍةَميَِح ةَرَجَشك

 (٦٢۔٤٢٦ ميهاربا )١٤

 ناميالا ةملك الإ سانلا نيب رفاكلاو نمؤملا نيب زيمي ال هنأ ملعت تن

 اقافن ناسنالا اهلاق نإو « هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ 7

 اذإ آلإ ، هللا دنع هعفنت ال تناك نإو .ةيندملا هقوقح ظفحت ىهف اعادخو
 . هلل ةصلاخ تناك

 نآرقلل ةيطخلاو ةيتوصلا ةروصلاب اونتعا نيملسملا نأ اضيأ ملعت تنأ
 . يي لوسرلا ةزجعمو ىلاعت هللا مالك هنأ اقداص اناميإ اونمآو 3 ميركلا

 ةيلوقلا ةمي ىفطصملا ةنس طبض يف نوملسملا دهتجا مك اضيأ ملعت ايك
 . دحأ مالسلا هيلع لوسرلا ىلع بذكي ال ىتح ةيريرقتلاو ةيلمعلاو

 ىلع اعيمج ءايلعلا صرحف ث ةيمالسالا مولعلا عيمج يف كاذو اذه رثأ دقو

 ةجرد هذهو دنسلا ةلسلس تاقلح تلاط ايهم اهباحصأ ىلإ لاوقألا ةبسن

 بساحي ةيانج هبحاص ريغ ىلإ الوق دنست نأ ذإ © قيثوتلا يف يرحتلا يف ةيلاع
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 . ءارتفالا باب نم تناك نإ ةصاخ باسحلا دشأ اهيلع هللا

 ةغايصب هتغاصو كلذ لك نم تدافتساف ةثيدحلا جهانملا تءاج مث

 قيثوت ىلع نوصرحي اهباحصأ نأ دبت ةنيصر ةسارد يأ مويلا حتفاو ، رصعلا

 يرمعل اذه نإ . . صوصن نم مهريغ نم هودافتسا امم ةريغصو ةريبك لك
 ةلفغ لكو إةعلاطملا دنع ريظنلا ةعطقنم ةقد ىلإ جاتحي ليوطو نضم لمع

 . لاب ىلع رطخي ال ام ءانعلا نم اهبحاص فلكت

 هبتنت مل كنأ وهو طيسب ببسل ذاتسألا ةهازن يف كشت تدك كنأ تيأر دقو

 كلذل ؛اهكلتمن ىتلا ةعبطلا نع ةفلتخم يهو اهدمتعا ىتلا ةعبطلا ىللإ

 نأ ةيملع ةعلاطم باتك ةعلاطم يف قلطنت نأ ذنم لفغت آلأ نآلا نم كوجرأ
 مساو الماك فلؤملا مسا طبضب كلذو .ةلهو لوأ نم هفيرعت ةقاطب قثوت
 نع عباطملا فلتخت ذإ ،ةعبطلا تلوت يتلا ةعبطملا مسإو ، الماك فلؤمل

 ددع ابلاغ فلتخي ذإ } ةعبطلا ددعو ،اهتعابط ةدوجو ةيملعلا اهتقد يف اهضعب

 ذإ باتكلا رشن ىلوت يذلا رشانلا مساو ،ىرخأ ىلإ ةعبط نم تاحفصلا
 خيرات طبض ةصاخ سنت الو فالتخالا ةياغ مهضعب نع نورشانلا فلتخي

 لكل تاحفصلا ددعوءءازجألا ددع طبض عم نافلتخي دقو 0 رشنلاو عبطلا

 : كلذل ايلمع الاثم كاهو مجحلا ركذ عم ءزج

 راد . شوكب دمحم ىجي جيرختو عمجو ميدقت : ديز نب رباج مامالا هقف

 ١٤٠٧ /١٩٨٦. ٧٢٣٠ ىلوألا ةعبطلا .نانبل توريب . ىمالسالا برغلا

 . طسوتملا مجحلا .ةحفص

 ةلاسر . اهيقفو اثدحم بيبح نب عيبرلا : يوابكلا دوعسم ورمع مساقلاوبأ

 .حتفلا ةعماج . م٣٨٩١/ ١٤٠٣ يابيشلا يموتلا ورمع .د فارشإب ريتسجن
ىلع فرشأ .ايبيل .ةيمالسالا تاساردلاو ةيبرعلا ةغللا مسق . ةيبرتلا ةيلك



 جج . ةيبرعلا ةعبطملا . يناولع دوعسم نب دمحم نب ميهاربإ ذاتسألا هعبط

 ٢٧٠ رئازجلا ثارتلا ةيعمج رشن ١٩٩٤. . ةيادرغ دمحأ يبلاط

 . طسوتملا مجحلا . ةحفص

 © ةيجهغملاب فرعي سرد نمض سردي كل تنيب يذلا اذه نأ ملعاو

 كلذ يف تفلا دقو 5 ةيعماجلا لايعألا لك ساسأ وهو ‘ثحبلا بيلاسأب وأ
 . انتبتكم يف اهنع ثحباف إاهنم كلتمن تافلؤم ةدع

 .يناثلا لاؤسلا يقب نكلو ،هدلاول ركش نأ آلإ دلولا نم نكي م كانهو

 يذلا لصفلا صخلي نأب هدلو دلاولا رمأ نأ دعب قحال دعوم ىلإ ْئجرأ دقو

 خرؤملا نودلخ نبال مالكلا ملع لصف صيخلت انملع ايك وهو ،هيدي نيب
 . ريهشلا

 نم دتمي هنأ نيبتف لصفلا اذه دلولا حفصت ىتح دلاولا جرخ نأ امو

 مالكلا نم تسيل اهنأ ودبي ةحفص ١٥ اهنإ ١٠٨٣ ةحفص ىلإ ١١٦٩ ص

 . نيهلا

 تعمجتو ، تارم ةّدع هتءارق داعأو ريبك فغشب لصفلا اذه دلولا أرق العفو
 . لصفلا اذه رواحم طبضي نأ نم دعب اميف هتنكم تاركذملا نم ديدع هيدل

 أرقف } هيلإ لصو ام أرقي نأ هدلو نم دلاولا بلطف يلاولا سلجملا ماتلا مث
 : يلي ام

 : يلي ايك لصفلا اذه رواحم طبض مالكلا ملع نودلخ نبا فّرع نأ دعب
 قرطلا برقأ ىلع ديحوتلا نع انل فشكي يلقع ناهرب يف ةفيطل انه مدقنلف _

 . ذخآملاو

 يف هثودح ىلإ ريشيو رظني اميفو .هملع قيقحت ىلإ عجرن مث _
 . هعضو ىلإ اعد امو آ
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 : ليصفتلا نم ءيشب رواحملا

 : فيرعتلا ۔ ١

 ىلع درلاو ةيلقعلا ةلدألاب ةيناميالا دئاقعلا نع جاجحلا نمضتي ملع وه »

 .«ةنسلا لهأو فلخلا بهاذم نع تاداقتعالا يف نيفرحنملا ةعدتبملا

 : ةظحالم ٭

 ىرخأ ةغايص لصفلا اذه متخي نأ لبق فيرعتلا نودلخ نبا غاص دقل

 © لوألا فيرعتلل حيضوتلا ةباثمب تءاج اهنأل اهدرون نأ ديفملا نم ىرن

 اهضرف دعب ةيناميالا دئاقعلا وه اينإ هلهأ دنع مالكلا ملع عوضوم» : يهو

 عفرتف ةيلقعلا ةلدألاب اهيلع لدتسي نأ نكمي ثيح نم ، عرشلا نم ةحيحص
 . دئاقعلا كلت نع هبشلاو كوكشلا لوزتو ،عدبلا

 : ديحوتلا نع فشكي يلقع ناهرب - ٢

 . بابسألا ببسم ىلإ لصوملا لسلستلا : ةيببسلا نوناق ركذ _

 ببسم ىلإ هجوتلا ىلإ وعديو لسلستلا اذه يف رظنلا نع ىهني عراشلا _
 . بابسألا

 هزجعو © قيقذلا نازيملا لاثم) : هدودحب مازتلالا نم دبالف { دودحم لقعلا _
 (هل رخس اميف هتميقب لمحي ال لبجلا نزو نع

 .لقعلا ىلع عمسلا ميدقت ىلإ ةوعدلا _
 . كاردإ هللا كاردإ نع زجعلا _

 : قيدصت درجم سيل ناميالا -
 قيرط نع ةقيقحلا هذه بيرقت) : قيقحتلاو فاصتالاو لاحلاو ملعلا _

 . (ميتيلا ةمحر لاثم
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 . (حراوجلا يأ) ناكرألاب لمعو ناسللاب لوقو نانجلاب رارقإ ناميالا _
 . ةيناميالا دئاقعلاو فيلاكتلا نيب ةقالعلا _

 : ناميالا بتارم ضرع _
 . ناسلل قفاوملا ىبلقلا قيدصتلا اهلوأ ه

 . (ةلبجلا ةباثمب ريصت ةكلملا) لمع نم هعبتي امو ىبلقلا داقتعالا اهالعأ ه
 ابوجو مهل ةبجاو ةمصعلا نأل ؛ءايبنألا ةبترم دعب يات ايلعلا ةبترملا هذه ه

 .اقباس

 . قيدصتلا يف توافت ال ٥

 ديزيو لمعو لوق ناميالا) لايعألا نع ةلصاحلا لاحلا يف توافتلا ه

 .(صقنيو
 : ةتس ةيناميالا دئاقعلا ه

 . ىلاعت هللاب ناميالا ١
 . مالسلا مهيلع ةكئالملاب ناميالا ۔ ٢

 . ةلزنملا بتكلاب ناميالا - ٣
 . هئايبنأو هللا لسرب ناميالا ۔ ٤

 . رخآلا مويلاب ناميالا ۔ ٥

 . ىلاعت هللا نم هرشو هربخ ردقلاب ناميالا ٦

 : (ةلمجم اهل ضرع) ايلقع اليلعت ةللعم ةيناميالا دئاقعلا تاهما - ٤
 : ىلاعت هتناب ناميالا ٭

 . قلاخلا ةقيقح ىلع فرعتلا ىلإ ليبس ال _
 ( .هتاذ هيزنتب رمأي ىلاعت هلا _
 . هتافص هيزنتب رمأي ىلاعت هللا _

 . داجالاب هديحوت ركذ _
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 .ثعبلا ،ةدارالا .ةردقلا : هتافص ضعب ركذ _

 . نيقيرطلا نايبو لسرلا ةثعب داقتعا ٭
 . باذعلل منهجو ميعنلل ةنجلا نأ داقتعا ٭

 ةرورض نودلخ نبا ري مل) ةريثك ةنسلاو باتكلا نم اهتلدأ : ةظحالم

 . (اهركذل

 : مالكلا ملع ثودح لماوع ۔ ٥

 . هباشتم نم اهب قلعتي امو دئاقعلا هذه ليصافت يف فالخلا _
 . . . مدقلاو ديلا ركذ : هباشتملل ةلثمأ _

 : هباشتملا نم فقاوملا ضعب _

 . (ليوات الو ثحب نود هباشتملاب ناييإ) هيزنتلا ةلدأ اوبلغ فلسلا
 : ةعدتبملا ذوذش

 . ماسجألاك مسج اولاقو رهاظلاب اولمع : ةمسجملا ٭

 ال توص هل تافصلا عم) ميسجتلا ىلإ اولصو : ةهبشملا ٭

 . (تاوصألاك

 ۔ نيفرطلل نودلخ نبا داقتنا _

 . تافلؤمو نيفلؤم ركذ _
 . ربلادبع نب ظفاحلا . رصتخملا . ةلاسرلا : ديز يبأ نبا

 ٦ مالكلا ملع روطت ۔ :

 _ ةلزتعملا ةعدب ثودح .

 كلذ ربتعاو تاذلا نيع تافصلا نأب مهلوقل نودلخ نبا داقتنا ۔
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 . نومأملا عم لبنح نبا ةنحم ققحملا ركذ ،©فلسلا ةمئأ ةنحم ۔

 : ةلزتعملا ىلع هدرو . نيملكتملا مامإ يرعشألا نسحلا وبأ _

 . تاذلا ربغ تافصلا _-

 . نايعمس حيبقتلاو نيسحتلا ۔

 فرعي ام) باقعلاو باوثلاو رانلاو ةنحلا لاوحأو ثعبلا يف داقتعالا ۔

 . (ديعولاو دعولاب
 : هببسو ةمامالا نع مالكلا -

 . (دئاقعلا نم ةمامالا) ةيمامالا ىلع در

 . عامجالاب حلاصملا نم : يرعشألا

 : مالكلا ملع ةيمست بيس - ٧

 . لمع نودب فرص مالك يهو ةرظانملا نم هيف ل _

 . هللا مالك ف مالك هنأل _

 : اهخويش مهاو ةيرعشلا ةسردملا نع ةذبن - ٨
 : قطنملا دايتعا نود ةيلقعلا تامدقملا ضعب عضو : نيمدقتملا ةقيرط

 . داشرالا : نيمرحلا مامإ

 . قطنملا دايتعا : نيرخأتملا ةقيرط

 ............. يلازغلا دماح وبأ

 : ةيليمكت تاظحالم ۔ ٩

 : ملكتملاو فوسليفلا نيب قرفلا _

 . هيلع نهريل صنلا نم قلطني : ملكتم ١

 . ةقيقحلا ىلإ لصيل قلطملا نم قلطني : فوسليفلا
 . (هالعأ رظنا) مالكلا ملع فيرعت ىلإ ةدوع
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 . ةفسلفلا لئاسمب مالكلا لئاسم سابتلا

 .بيطخلا نباو يلازغلا دايتعا ىلإ ةوعد _
 : ةمتاخلا

 هرصع يف) ببسلا لاوزب هتدئاف لوزت ينآ مالكلا ملع نأ ررقي نودلخ نبا _

 . (ببسلا لاز
 : دارفألل اديفم ىقبي مالكلا ملع نأ _

 . (اهدئاقع ىلع ةيرظنلا ججحلاب لهجلا ةنسلا لماحب نسحي ال)

 ضعب يدبي نأ هدلاو هنم بلط ىتح ضرعلا اذه نم دلولا ىهتنا نأ امو

 . لصفلا نع تاظحالللا

 هذه حيتافم هيدي نيب عضو لصفلا اذه نأ هدلاول زربيل دلولا ىربناف

 هباجعإ فخي ملو (سيادملاو ، راوطألا مهأ ، عيضاوملا ،فيرعتلا) : ةيضقلا
 مهأو لصفلا عوضوم ةمدقملا نم طبض ثيح هجهنم يف نودلخ نبا ةقدب

 لبق روحملا ةلصوح نع لفغي ال ناك هنأ ايك ،اهيلإ قرطتيس يتلا رواحملا
 اييلس ايقطنم اطبارت اطبارتم لصفلا ءاج ثيحب © قحاللا روحملا ىلإ لاقتنالا
 نسحي اينآ ملعلا اذه ناك نإو هنأ نيبت {ملاعملا ةحضاو ةمتاخ ىلإ ىضفأ
 . اهدئاقع معدت يتلا ةيرظنلا ججحلاب ايلم نوكي نأ ةنسلا لماحب

 ام نودلخ نبا ايهب معد نيذللا نيلثملا نم اريثك دافتسا هنأ دلولا نيب مث
 نازيمل ىتأو ،هتقد يف نازيملاب ناسنالا لقع هيبشتك ،لئاسملا نم ادرجم ءاج
 ئرابلا هنك كردي نأ اقيقد ناك ايهم لقعلل ىتأو ، لابجلا نزي نأ بهذلا
 فاصتالاو لاحلاو ملعلا نيب قرفلا تابثال ميتيلا ةمحر لاثم برضكو . ىلاعت
 . قيقحتلاو

 عمسلا ميدقت ىلإ نودلخ نبا ةوعدب قلعتي اييف ددرت هنأ دلولا تبثأ مث
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 ةساح وهو لوألا هموهفمب عمسلا ةيادبلا يف مهف هنأ كاذ لقعلا ىلع

 ىنعملا ركذتو ى ميقتسي ال ىنعملا اذه لثم نأ كردأ هنكل . عمسلا

 ىلع ىلاعت هللا نم لزنملا يحولا عمسلاب دوصقملا ذإ ، ةملكلل يحالطصالا
 تاجرد ىلعأ وه عمسلا نع دري ام نأ يف كش الو . مالسلا مهيلع هلسر

 اميف امأ ، ةداهشلا ملاعب قلعتي اييف يبسن لقعلا نع ردصي ام لك امنيب ،نيقيلا

 نازيم ىلع ريض ال ايك هيلع ريض الو { هبيصن وه زجعلاف بيغلا ملاعب قلعتي
 . لابجلا نزو نع زجعي نأ بهذلا

 ءايسأ ىلع فرعتيل © يلكرزلل مالعألا باتك ىلإ دوعي نأب هابأ دلولا دعو مث

 مل هنأ ظحالو لصفلا اذه يف مهءايسأ نودلخ نبا ركذ نيذلا نيملكتملا

 .اهيلإ يمتني يتلا ةسردملا ءايلع يأ ،ةرعاشألا الإ ركذي

 : مالكلا ملع فيرعت ٭
 عمجي نأ ىلإ هاعدف باعيتسالا ىلع هدلو ةردق ىدم دلاولا كردأ

 : ةيلاتلا عجارملا ىلع هلاحإو 5 مالكلا ملعل ىرخأ تافيرعت

 بادآلا ةيلكب ةيمالسالا ةفسلفلا ذاتسأ ،ك ىحبص دومحم دمحأ روتكد

 قرفلا ءارآل ةيفسلف ةسارد : مالكلا ملع يف : ةيردنكسالا ةعماج
 توريب } رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد ، نيدلا لوصأ يف ةيمالسالا

 .لوألا ءزجلا . ١٤٠٥ /١٩٨٥٠

 ناولألا ةعبطم .ةيضابالا ةديقعلل يراضحلا دعبلا : يريبعجلا تاحرف _

 . ١٩٨٩ سيباق ناطلسلا ةعماج رشن .ةثيدحلا
 .ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد .تافيرعتلا : يناجرجلا يلع نسحلا وبأ _

 . ١٤٠٦ /١٩٨٦ دادغب .مالعالاو ةفاقثلا ةرازو

 : ةيلاتل ا تافيرعتل أ هيدل تعمجتو صوصنل ا هذه ف دلول ١ رظنو
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 : تافيرعت ةثالث دروأ دقف (٣١٤١۔ ١٣٤٠/٨١٦ ۔٠٤٧) يناجرجلا امأ

 تانكمملا لاوحأو } هتافصو ،ىلاعت هللا تاذ نع هيف ثحبي ملع» : لوألا
 يهلإلا ملعلا جارخال ريخألا ديقلاو ، مالسالا نوناق ىلع ،داعملاو ادبملا نم

 . «ةفسالفلل

 رانلاو ةنجلا نم هب قلعتي امو ،داعملا اهنم ملعي رومأ نع ثحاب ملع» : يناثلا

 . باقعلاو باوثلاو نازيملاو طارصلاو
 نع ةبستكملا ةيداقتعالا ةيعرشلا دعاوقلاب ملعلا وه مالكلا» : ليقو : ثلاثلا
 . ١٠٤ ص تافيرعتلا «ةلدألا

 يدازبلا فيرعت نودلخ نبا فيرعت ىلإ يراضحلا دعبلا باتك فاضأ دقو
 ٨-١٤/٩-١٥(: ق)

 نم هيف فالتخالا لحي ال امو تايعطقلا دئاقعلا يف رظنلا وه مالكلا ملع»

 دعبلا اهتيبثتو داقتعالا لوصأ يف ةيعمسلاو ةيلقعلا ةلدألاب لالدتسالا

 . ٩٢ ص : يراضحلا

 اهنأ نيبت نيفيرعتلا نيب ةنراقملاه : نأ يراضحلا دعبلا باتك تبثأو

 دئاقعلا تابثإ دصق ،جاجتحالاو رظنلا ىلع ملعلا اذه مايق يف ناقفتي

 : نيتطقن يف نافلتخي ايهنأ نيبت ايك ، ةيعطقلا ةيناميالا

 ركذ امنيب ةيلقعلا ةلدألا ركذب ىفتكا نودلخ نبا نأ يف لثمتت : ىلوألا

 اذإ ةصاخ الومش رثكأ (يداربلا) يناثلا فيرعتلاف ، ةيعمسلا ةلدألا يداربلا
 ©صتّنلا نم قلطنت يتلا ةيلقعلا ةيناسنالا مولعلا نم مالكلا ملع نأ انملع

 ىلإ هباشتملا درب كلذو ليواتلا ىلع موقي نيملكتملا لج ىدل عبتملا جهنملا نو
 . مكحملا

 يمري ،أشنملا يس مالكلا ملع نأ ربتعا نودلخ نبا نأ يف لثمتت : ةيناثلا
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 لوزت ينآ هنأ ربتعا كلذلو { ةنسلا لهأ نم فلسلا بهذم نع عافدلا ىلإ

 اذه نأ ملعي نأ يغبنيف» : هلوقب كلذ ىلإ راشأ دقو ببسلا لاوزب هتدئاف

 دق ةعدتبملاو ةدحلملا ذإ . { ملعلا بلاط ىلع دهعلا اذهل يرورض ريغ ملعلا

 . «اوضرقنا
 ملع نأ ةقيقحلاو ةأشنلا ةيضقب يحوي ام ىلإ يناثلا فيرعتلا رشي مل اينيب

 نع اضيأ تكس امك . هسسأ ماقأ نم لوأ مهو ةلزتعملا دي ىلع رولبت مالكلا

 سسأ تيبثتل نامز لك يف عفني ايليصحت ايلع هربتعاو ةينآلا ةيعافدلا ةعزنلا

 ةفصب هبشلا عفد ةيضق ركذت ىرخألا ةيضابالا رداصملا تناك نإو ،داقتعالا

 دعبلا ۔ )١٧٧٤/١١٨٣( ىبعصملاو )١٠٨٨ /١٦٧٩( ىشحملا لثم ةقلطم

 . . ٢ ٩٣٩ ص يراضحلا

 : يلي ام دروأ دقف «مالكلا ملع» يف باتك امأ

 تابثإ ىلع هنم ردتقي ملع وهف : هل نواهتلا فيرعت بسح مالكلا ملعو
 ١٦١. ص :هبشلا عفدو ججحلا داريإب ريغلا ىلع ةينيدلا دئاقعلا

 3 ىلاعت هللا تاذ وه هعوضوم يف ليقو» : )١٣٥٦/٧٥٦( يجإلا لوقيو
 ةرخآلا يفو {ملاعلا ثودحك ايندلا يف هلاعفأو هتافص نع هيف ثحبي ذإ

 . ٨٦ ص مامالا بصنو لسرلا ثعبك اهيف هماكحأو }. رشحلاك

 : هقفلا نيبو مالكلا ملع نيب زييمتلا يف )٩٥١/٣٣٩( يبارافلا لوقيو

 يتلا ةددحملا لاعفألاو ءارآلا رصن ىلع ناسنالا اهب ردتقي مالكلا ةعانص»

 هقفلا ريغ يهو . . ليواقألاب اهفلاخ ام لك فييزتو ،ةلملا عضاو اهب حرص

 اهلعبيو ةملسم ةلملا عضاو اهب حرص يتلا لاعفألاو ءارآلا ذخأي هيقفلا نال

 ىتلا ءايشألا رصني ملكتملاو ،اهنع ةمزاللا ءايشألا اهنم طبنتسيف الوصأ

 لقن) ١٧ ص «ىرخأ ءايشأ اهنم طبنتسي نأ ريغ نم الوصأ هيقفلا اهلمعتسي
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 . (مالكلا ملع يف باتك نم اذه

 : يلي ام ايهنم سبتقن نيترقفب ةنراقملا هذه ىلع باتكلا بحاص قلعي مث
 انيب ، يرظن اهيف ثحبلاو ،داقتعالا لوصأ يف مالكلا ملع ثحبيو . . .»

 ماكحأ يهو تالماعملاو تادابعلاب ةقلعتملا عرشلا ماكحأ هقفلا ملع جلاعي

 ةيمست ىلع ءوضلا يقلي عورفلاب هقفلاو لوصألاب مالكلا ملع قلعتو
 . ١٧ ص ربكألا هقفلا : هل )٧٦٨/١٥٠( ةفينح يأ مامالا

 بسح ةفسلفلاو مالكلا ملع نيب فالتخالا باتكلا بحاص دروي مث

 مهلاوحأ رثكأ يف نولدتسي نيملكتملا نأ ملعاو» :نودلخ نبا ةرابع

 ،ابلاغ مهلالدتسا عون وهو ،هتافصو ئرابلا دوجو ىلع اهلاوحأو تانئاكلاب

 اهنإ ثيح نم اهيف رظني امنإف ةيعيبطلا تاعوضوملا يف ملكتملا رظن اذإ ىتحو
 يف رظن وهف تايهلإلا يف فوسليفلا رظن امأ دجوملا وأ لعافلا ىلع لدت

 . .هتاذل هيضتقي امو قلطملا دوجولا

 ةداعسلا حاتفم باتك يف ءاج ايب تافيرعت نم هدروأ ام فلؤملا متخي ايك

 ملكتملا نيب ةنراقملا نأش يف )١٥٦٥/٩٦٢( هداز يربك شاطل ةدايسلا حابصمو

 © تاداقتعا نم نيدلا هب ءاج ام ىلإ دنتسي ملكتملاف» :هصن ايب فوسليفلاو

 هلقعب ثحبيف فوسليفلا امأ همعدت يتلا ةيلقعلا ججحلا سمتلي مث

 ملكتملا نيدلا هب ءاج ام ىلإ رظن نود ليلدلاب هيلإ لصوت ام اقح ىريو

 . ١٨ ص «دقتعي مث لدتسيف فوسليفلا امأ لدتسي مث دقتعي

 يذلا هدلاو رظن دعب كردأ تافيرعتلا هذه دلولا ىدل تعمجت نأ دعبو

 ملع مالكلا ملع» نأ ةياهنلا ين مهفو . ليلقلاب ءافتكالا مدع ىلإ ايئاد هوعدي

ىلع ةليخد هبش نم اهلوح موحي ام عيمج عفدب ةديقعلا تيبثت ىلإ يمري يليصحت



 نأ كردأو & ٩٣ ص يراضحلا دعبلا «اهنايك نم ةعبان وأ ةيمالسالا ةفاقثلا

 . ةفسلفلا نع فلتخيو هقفلا نع زيمتي هتاذب لقتسم نف مالكلا ملع

 صوصنملا لاعفألاو ءارألا نم ماكحأو اياضق طابنتساب قلعتي هقفلا نأ كاذ

 دئاقعلا نم نيدلا هب ءاج ام ةرصنب مالكلا ملع قلعتي امنيب ،نيدلا يف اهيلع
 . ةيعمسلاو ةيلقعلا ةلدألاب هفلاخ ام لك دينفتو ماكحألاو

 ىضتقم ىلع ةياغلا هرابتعاب قلطملا دوجولا لوصأ نع ثحبتف ةفسلفلا امأ

 ىضتقم ىلع دوجو وه ثيح نم دوجولا يف مالكلا ملع ثحبي امنيب & لقعلا
 . عرشلا

 يتلا عجارملا هذه نأ نيبت ايبسن مالكلا ملع فيرعتب دلولا ملأ نأ دعبو

 ملعلا اذه ةيمست ببس يهو ىرخأ ةيضق تافيرعتلا هذهب طبرت هيدي نيب
 نأ حلاصلا نم ىأرف ، ىمسملا سفنل ىرخأ ءايسأ ركذ عم ،مالكلا ملعب

 . هدلاو ىلع اهضرعي مث هسفنب ةيضقلا هذه يف ثحبي

 : ةنمسلا ةيضق

 ةرظ انملا نم هيف 11 امإ ٠ مالكل ١ ملع ةعومجع اومسو « : نودلخ نب ١ لوقي

 ببس نأل امإو لمع ىلإ ةعجارب تسيلو تفرص مالك يهو { عدبلا ىلع
 . ١٠٨٠ :ةمدقملا «يسفنلا مالكلا تابثإ يف مهعزانت وه هيف ضوخلاو هعضو

 ٠ مالكلا يمس اينإ» : يلي ام ةيمستلا هذه ببس نأش يف يجالا لوقيو

 .اذك يف مالكلا : الوأ تنونع هباوبأ نأل امإو }ةفسالفلل قطنملا ءازإب هنأل امإ

 ١٦١ ص فقاوملا «مصخلا عم تايعرشلا يف مالكلا ىلع ةردق هنأل وأ .هيلع

 . ١٨ ص «مالكلا ملع يف» باتك نع ه ١٢٨٦ لوبنتسا ةعبط



 ملعب فرعو) : ىلي ام نأشلا اذه يف )١٩٠٥/١٣٢٣( هدبع دمحم لوقيو

 هذه تزه دقو ،هثودحو همدقو ىلاعت هللا مالك ف مالك هنأل امإ » (مالكلا

 © نحتما نم اهيف نحتماو نمزلا نم احدر يمالسالا ملاعلا ناكرأ ةيضقلا

 هبشأ نيدلا لوصأ ىلع لالدتسالا فرط نايب يف هنأل امإو “لتق نم لتقو

 قطنملاب مالكلا لدبأو ، رظنلا لهأ مولع يف ةجحلا كلاسم هيبنت يف قطنملاب
 { رانملا راد ١٥ ط اضر ديشر دمحم ديسلا قيقحت .ديحوتلا ةلاسر «ايهنيب ةقرفتلل

 رصم ١٣٧٢: ص ٥.

 : يلي اييف صخلتت اندروأ يتلا تاليلعتلا هذه نإ

 ىلإ ةعجارب تسيلو فرص مالك يهو ،عدبلا ىلع ةرظانملا نم هيف ال ١
 نبا ليلحتلا اذهب صتخيو هقفلا نيبو هنيب ةلباقم ليلعتلا اذه يفو . لمع

 . نودلخ

 ٢ هدبع دمحو يجيالاو نودلخ نبا اذه يف قفتيو هللا مالك يف مالك هنأل ۔ .

 ٣ - هدبع دمحمو ىجالا نملك اذه يف قفتيو { ةفسالفلل قطنملا ءازإب هنأل .

 ٤ يجمالا اذهب صتخيو اذك يف مالكلا : الوأ تنونع هباوبأ نأل ۔ .
 اذه يف يبالا برتقيو ، مصخلا عم تايعرشلا يف مالكلا ىلع ةردق هنأل ۔ ٥

 ةحضاو ريغ هقفلا عم ةلباقملا تناك نإو نودلخ نبا نم ليلعتلا

 . نودلخ نبا عم اهحوضو

 ليلعتلا ضفريف تاليلعتلا هذه «مالكلا ملع ينه باتك بحاص شقانيو

 يف ثيدحلا قتف نم لوأ مهو ۔ ةلزتعملا خيش بتك ءاسأ نأ ةجحب ثلاثلا

 ظفللا اذه مدختست مل هلاوقأو )١٣١ /٧٤٨( ءاطع نب لصاو مالكلا ملع

 . ١٩١ ص .زيايتم ملعل

 ملع سيل هنأ ةجحب يجالا هب صتخا يذلا عبارلا ليلعتلا ضفري ايك
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 . ٩١ص .. بيوبتلا نم وحنلا اذه صتخا يذلا وه هدحو مالكلا

 ڵ هللا مالك ةلأسم » ذإ © لاوقألا حضوأ وه يناثلا ليلعتلا نأ حجري هنأ الإ

 نمز نيملكتملا نيب فالخلا اهلوح راث يتلا لئاسملا رهشأ يه نآرقلا قلخ وأ

 داهطضالا دح ىلإ عارصلا مدتحا ذإ ،(٣٣٨۔٨٢٢/٦٨٧_٨٧١) نومأملا

 ؟قولخغ ريغ مأ قولخم نآرقلا له : ةلكشم لوح ةلزتعملا نيب ءامدلا كفسو

 .هلمكأب ملعلا ىلع ةيمستلا تقلطأف ؟ميدق مأ ثدحم هللا مالك له

 . ١٩ ص

 تارابع يف اريثك درت ةلباقملا هذه» نأ ظحاليو لوألا ليلعتلا يف لمأتي ايك

 تسيلو ةقحال اهنأ يأ ،اهتاشنل اريسفت تسيلو ريربت اهنكلو مولعلا يفتصم

 . ٠٢ص .«اهيلع ةقباس

 ىلع تقلطأ ىتلا ةديحولا ةيمستلا تسيل اهنإف { مالكلا ملع ىمسي هلعج

 . نفلا اذه

 : يلي ام ةيضابالا ةديقعلل يراضحلا دعبلا باتك ف ءاج دقل

 ديحوت وهو هتاعوضوم زربأ ىلإ ةراشإ ديحوتلا ملعب فرع «مالكلا ملع» هنإ
 يملاسلا هللادبع لوقي ذإ .هتدابعو هلاعفأو هتافصو هتاذ يف هللا

 © نودملا نفلا ىنعمب نيملكتملا حالطصا يف ديحوتلاو» : )١٩١٤/١٣٣٢(
 ؛ةينيقيلا اهتلدأ نم بستكم شةينيدلا دئاقعلا تابثإ ىلع هب ردتقي ملع وهو
 نايع .ةديقعلا عباطم ، يليلخلا دمح دمحأ قيلعت . ٢ط لوقعلا راونأ قراشم

 . ١٠٥١نص )١٩٧٨/١٣٩٨(

 هيف ثحبلاو» : )١٩٢٠/١٣٣٩( يحاورلا ملاس نب رصان لوقيو
 نع ةروصم ةخسن رهوجلا راثن «احالطصا مالكلا ملع هيلع قلطي (ديحوتلا)
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 ٩٣. ص دعبلا ٢١/١. .فلؤملا طخ

 لعلو نيدلا لوصأب فرع» : مالكلا ملع نأ باتكلا سفن يف ءاج ايك
 زييمتلا وأ © نيدلا اهيلع ىنبي يتلا ساسألا يه ةديقعلا نأ ىلإ عجري كلذ

 ٤ ٩. ص .«هقفلاب فرع يذلا عورفلا ملع نيبو هنيب

 ملعل ىرخأ تايمست دروت لحنلاو للملا بتك نأ يباشلا يلع ركذيو
 ملعو «ةيمالسالا تالاقملا » ملعو !لالدتسالاو رظنلا » ملع اهنم ركذن مالكلا

 ةعابطلل ةمالس وب راد ١ط .ةفسلفلاو مالكلا ملع يف ثحابم .«لحنلا»

 . ٢١؟ص ١٩٧٧ سنوت ، عيزوتلاو رشنلاو

 ام مهأو : هلوقب ةيضقلاهذه يراضحلا دعبلا باتك بحاص متخيو

 راظنمب ىمسملا ىلإ ترظن ةعومجم لك نأ وه تايمستلا ددعت نم جتنتسي

 ودبيو هضرغ ثيح نم وأ ،هجهنم ثيح نم وأ هعوضوم ثيح نم ددحم

 طاسوألا لعلو ،«نيدلا لوصأ» و «مالكلا ملع» :امه نيتبلاغلا نيتيمستلا نأ

 . ٥٩ص «نيدلا لوصأ بلغت ةينيدلا طاسوألا اينيب مالكلا حجرت ةيفسلفلا

 نم هيلإ لصو ام يف اقفوم نوكي نأ اجرو هبتك ام يف لماتلا دلولا داعأ
 . هعوجر راظتنا يف هدلاو بتكم ىلع قاروألا عضو مث ، جئاتن

 ىلع هدلو هدعأ ام دجوف هبتكم ىلإ سلجف ءاشعلا ةالص دعب دلاولا داعو

 ميمص نم هل اعدو كلذب رسف ؤهدلو هيلإ ققو ام ىدم هل نيبتو ءارقف هبتكم
 . ريخلا كلاسم ىلع هللا هتبثي نأ داؤفلا

_ ٢٤



 : ةيمالسالا قرفلا ةأشن لماوع

 هئانتعا لباقم هدلول مدق مث ٦ روبحلاو ءانثلا ناكف يلاوملا سلجملا دقعناو

 باتك نم اقالطنا ةيمالسالا قرفلا ةأشن لماوع نأش يف هدعأ دق ناك اثحب

 : هصن اذهو )١١٥٤/٥٤٨( يناتسرهشلل لحنلاو للملا

 : قرفلا ةيضقو فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ©

 ىلإ قرفلا نع ثيدحلا ءانثأ لحنلاو للملا باتك يف يناتسرهشلا ضرعتي

 صوصنلا هذه نأ ملعلا عم ةفيرشلا ثيداحألاو ةميركلا تايآلا نم ديدع

 نآرقلا يف ءاج ام يف لمأتن نأ نسحي كلذلف ؛مالكلا ءايلع عيمج قلطنم يه
 . مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح يف اهنع ءاح ام كلذكو ٠ قرفلا نع ميركلا

 لحنلاو للملا باتك نم ةثلاثلا ةمدقملا يف يناتسرهشلا ربتعي : ةئطوت

 ٤ ط توريب فراعمل ا ر اد . روع اف نسح يلعو انهم يلع ربمأ قيقحت (

 ةهبش لوأ نايب يف» : ناونعب تءاج دقو (٢؟٣٢٨ص) (/ ١١٥

 فقوم ىلإ عجرت ةقيلخلا يف تعقو ةهبش لوأ نأ ،اهباعشناو ةقيلخلا يف تعقو

 ينفو مدآ ىلع ربكتلا يف سيلبإ ةقيرط نم اههبش ديدع يف تقلطنا قرفلا لك
 . هل دوجسلا نع ضارعالا

 ىدحإ يمه اينإو قرفلا ةيضقل يبيغلا ريسفتلا اذه دنع فقن نأ ديرن الو

 هيلع مدآ ةصق تدرو دقو ،اهنع لفغن آلأ يغبني يناتسرهشلا رظن تاهجو
 لوج رظنا) ميركلا نارقلا نم ةديدع نطاوم يف نيعللا سيلبإ عم مالسلا

 داؤف دمحم ةيبرعلا ىلإ اهلقن .ميركلا نآرقلا تايآ ليصفت : ماوبال
 .(٦٦٤٨٦٤ص ١٩٦٩. .يرعلا باتكلاراد . يقابلادبع
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 : قارتفالا ةيضقو ميركلا نآرقلا

 ةددعتم غيص يفو ميركلا نآرقلا يف تارم ةدع ق .ر .ف ةدام تدرو دقل

 : يلي ام يف لثمتي نأ نكمي اهنم انمهي ام نأ آلإ
 : قرف ىلإ اوعزوت نيذلا ةقباسلا ممألاب ءادتقالا نع يهنلا ١

 : ىلاعتو هناحبس لوقي
 ےس رس م ہسر' ہ۔ ورس ه و ۔۔ » هر ه ج ےےے س ح 7 ح

 تيلا ه ءاجاَمدَعبرِمأوُمَلَتحاَو اوفرعت يذلاك اونوكت الو
 س م صس ,يس صس س 2ِ

 « يظَعثاَدَع ملكتأ
 ( ١٠٥ نارمع لآ (٣

 )٩٨ ةنيبلا /, ٤۔٥(

 عقو ايب مهركذيو قارتفالا نع نينمؤملا ىهني ذئنيح ميركلا نآرقلاف
 لزنتو تانيبلا مهتءاج نيذلا باتكلا لهأ مهنم ةصاخو ةقباسلا ممألل
 قرتف او . مهتملك تفلتخ او مهفص عدصت كلذ عمو . يحول ا مهيلع

. 
 باذعلا دشأب مهدعوتي ىلاعت هللاو 8 ہملمش
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 ٢ اعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا نم سيل مالسل ا هيلع دمحم لوسرلا _۔ :

 ىلاعت لاق :

 : 4 7 ج محل م

 ةمتاك مب مَهَمَتني شان

 ١٥٩( / ماعنألا )٦

 قارتفا بابسأ نيبتل ةيآلا هذه نم قلطنت ريسفتلا بتك لج نإ

 يذل ا كاذ ي مالسل ١ هيلع لوسرل ١ ةريس نع مه دعبب مهركذتلو نيملسمل ١

 مهقارتفاب مهنأل نيملسملل دعوت اذه يفو { مالسالا ءاول تحت ةمألا دحو

 نآرقلا مهدعوتب مث { مالسلا هيلع لوسرلا كلسم نع نيديعب نونوكي
 هدبع دمحم رظنا . باسحلا قدأ قارتفالا اذه ىلع مهبساحم هللا نأب

 ةرهاقلا . رانملا راد . رانملا ريسفت : )٤ ١٣٥ /١٩٣٦( اضر ديشرو

 . ٢٣٢۔٣١٢ ص ٨ج ١٣٧١ /٢ ١٩٥.

 : نيتملا هلا لبحل ماصتعالا ىلإ وعدي ميركلا نآرقلا ۔ ٣

 اور الراَعيمَح هللآ ١ لَنَ اومتعآَو 1 , : ل اعت لوقي

 مكيولُفَننبصلأق ءادعأ رئنكذر مكيلعو تَممياوركذآو

 ِراَكلاَنِمِوَرَعُحاَمَس ع رتنكَو انوخ هِتَمَعنب : بصق
 ه َتوُدَتْهَترُكَنَعَل تنا كل هللآ نيبي كلادك تيي َدُكاَمَتَي مكَدَمنأَ

 ١٠٣( / نارمع لآ )٣

 تد اكو ] مالسل ١ هيلع لوسرل ١ نمز ةيسنحل او ةيلبقل ١ ةيبصعل ١ تبربثأ

 نيملسملا ركذت ةيآلا هذه تلزنتف مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نيب قزمت
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 ةقرفتلا نع تبهنو . ميركل ١ نآرقل ا وهو هللا لبحب كسمتلا ةرورضب

 ةمأ مالسالا مهربص نيذلا نيملسملا ءالؤه ىلع مالسالا ةمعنب ةركذم
 فيلات نع انه لفغن نأ يغبني الو .نيرثانتم اتاتشأ اوناك نأ دعب

 نب هتاحخ اؤم نع مث ٠ جرزحخل او سيوأل ١ نيب مالسل ا هيلع لوسرل ١

 ىلع نورثؤي اوراصو © نيملسملا فص دحتا نأ ىلإ { راصنألاو نيرجاهملا

 . ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ
 : لبسلا عبتت نع يهنلا :1

 : هلالج لج لوقي
 7 2 ے۔ہ۔اع , ےہ - س ي صم ے ٤

 َرْبَشلااوُعينتالَو هوُحيَتافاَميِقَتسُمىطرصاذنهَنأَر ٭
 . 2 س ے ۔۔ دس ۔ ج ے ۔ . س ۔ے۔ے۔۔

 مكنعل ۔هي مكنَصَو مكلَد۔ولييَسنَع مكي قرفف
 7 ج ے ۔

 ١٥٣) ماعنألا )٦ نومثن

 ىلص هللا لوسر طخ» : لاق )٥٣/٣٦ ٦) دوعسم نب هللادبع نع

 طخ مث «امييقتسم هللا ليبس اذه» :لاق مث هديب اطخ ملسو هيلع هللا
 ليبسلا اذهو» : لاق مث 6 هلاش نعو طخلا كلذ نيمي نع اطوطخ

 .ةيآلا هذه ارق مث ،«هيلإ وعدي ناطيش هيلعو الإ ليبس اهنم سيل
 ٢٠٠(. ۔ ١٩٥ ص ٨ . ج رانملا ريسفت)

 : لشفلا ثروي عزانتلا ۔ ٥

 : ىلاعت لوقي

 ةسربذتواولَتنتَفاوغرتتالوشلوسرو هلاوغيطآو »
 ےس ,ح ؟ آ > و 77

 ٤٦( لافنألا ) « ےريريصلا عم ةنلانإاوريضاو

. ٣٨



 اضيأ حلصت اهنإف برحلا لاوحأ نع ةثدحتم ةيآلا هذه تءاج نإو

 جتني الو 5 ةقرفلا ثروي هعون ناك ايهم عازنلا نأ كاذ .ملسلا لاوحأل

 . نهولاو عدصتلا الإ قرفتلا نع

 : هللا بزح الإ حلفي الو بازحأ ىلإ سانلا قارتفا ٦

 ,كنراتأو ةدك ةَماَركَتمأودَحَنرَو » : فاعت لوقب
 ۔ و ۔. ,سح إ . {ةدرخوو , و۔ے۔ م ۔ إ < هو ح۔۔۔ { ٨ ه , دع و 2
 4 َبوُحَرَقمرِتَدَلاَمي ينح لك اربزمهتييرهرتااوعطقتف ا :تنا

 )٢٣ نونمؤملا ٢ ٥۔٥٢٣(

 >م .,و ۔ ۔ے۔ م 'س س < : ىلاعت لوقيو

 « ةيكم رَطِتَتلاَبرحَنإالا »
 ١٩( /ةلداجملا )٨٥

 : اضيأ لوقيو

 4 ةرخا مهَتابزحَتلا »
 /٢٢( ةلداجملا )٥٨

 ىلإ بزحتلا نع ىهني ميركلا نآرقلا نأ صوصنلا هذه نم حضاو
 داحتالا ىلإ وعديو ،لالضو عدبو غيز نم هب لصتي ام لكو ناطيشلا
 ةوعد اذه يفو نيرادلا يف حالفلا دارأ نمل يلاعت هللا ىلإ بزحتلاو

 . ةقرفتلا عاونأ لك بانتجا ىلع حاحلإو ةمالا ةملك ديحوت ىلإ ةحيرص

. ٢٩٨٩



 : نيملسملا لالضإ ىلع باتكلا لهأ صرح ۔٧

 )٣ نارمع لآ ٦٩(

 سئاسد ربكأ نم نأ ةميركلا ةيآلا هذه قادصم ايخيرات ملعن اننإو

 حلت قرفلا بتكو ، نيملسملا نيب ةقرفتلا سرغ ىلع لمعلا باتكلا لهأ

 يمرت تادقتعم ةعاشإ يف ٦٦٠/٤٠( وحن) ابس نب هللادبع رود ىلع

 . نيملسملا ةدحو ريسكت ىلإ

 : قارتفالا روذب روهظ دنع حرتقملا جالعلا ۔

 ناتيآ ا ر { : ىلاعت لوقي

 , < َ ِ س ع س ورس <

 امهل َدَحِإَتَحب نإ اهنب اوحصا اف اولقن َبنمْوُمْلآَنم ا

 ہر 39 < م ص س وس ۔<ے رم س ےس و. . حم سر

 ت¡؟مهان نإف هلل مآ > ا ر لوح غبتىل ا هالعف رت

 ےس 2 مو و ِ 2 م ح ء هحرم رو۔ء۔٥ وو © ۔ ؟۔

 كہطسقَمل ١ بح هلل ا نإا ,طسق او ل دعلاب 7 وحصا

 مه 2ً( م م

 2 ١ اوقتاو۔ دوحل ىبأوحلصأَق ةوُحِلَنوُنِمَوَمْلا تي ث

 4 وح ِ ك ۔۔

 ه ن :
 ٩-١٠( تارجحلا )٤٩ ومجرز

 نأ نيبتي قرفلا بتكو خيراتلا بتكو ريسفتلا بتك يف لمآتملا نإ

 ةكرعم يف ةصاخ اريبك اعزانت ينآرقلا قايسلا اذه اوعزانت نيملسملا
مكلذ نمو . .ةيغابلا يه ىرخألا ةئفلا نأ ربتعت ة ةئف لك تلظو . نيفص



 تقثبنا ةديدع بابسأل مهرمأ ىلع نوملسملا هيف بلغ يذلا عزانتلا

 ةكسمتم ةكسايتم ةدحاو ةمأ ةمألا هذه تناك نأ دعب قارتفالا روذب

 . ةلي هللا لوسر ةنسو ىلاعت هللا باتكب

 : قارتفالا ةيضقو فيرشلا ثيدحلا ©

 : يلي ام ملاعلا لهأ مييقت يف هوقبس نم قرط نيب نأ دعب يناتسرهشلا لوقي
 ددع يف مهتالاقم طبضنت تسيل ءاوهألا لهأف اقرف مهنم لك قرتفيو»

 .اهيف دراولا ربخلا مكحب مهبهاذم ترصحنا دق تانايدلا لهأو . مولعم

 { ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع دوهيلاو ةقرف نيعبس ىلع سوجملا تقرتفاف

 .ةقرف نيعبسو ثالث ىلع نوملسملاو {ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع ىراصتلاو
 .ةدحاو يف نيتلتاقتملا نيتيضقلا نم قحلا ذإ } ةدحاو قرفلا نم ادبأ ةيجانلاو

 نأو آلإ لباقتلا عئارش ىلع ناتلباقتم ناتضقانتم ناتيضق نوكي نأ زوجي الو
 نمو ،ىرخألا نود امهادحإ يف قحلا نوكيف ،بذكلاإو قدصلا ايستقت

 ناقح ايهنأب تالوقعملا لوصأ يف نيداضتملا نيمصاختملا ىلع مكحلا لاحملا

 . ناقداص

 بجي لئاسملا عيمج يف قحلاف ،ادحاو ةيلقع ةلأسم لك يف قحلا ناك اذإو

 هلوق يف ليزنتلا ربخأ هنعو عمسلاب اذه انفرع اينإو ،ةدحاو ةقرف عم نوكي نأ
 : لجو زع

 إ ۔۔ أ ے۔۔م إ وإ ده ث ء۔۔ غ
 ه4 ر ولدعي۔هيو قحلاي نودهي ةَمأانقلخ نتمو لت

 ١٨١( / فارعألا )٧

 نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتس» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ربخأو
 : لاق ؟ ةيجانلا نمو :ليق .«ىكله نوقابلاو .ةدحاو اهنم ةيجانلا 5ةقرف

_ ]١ _



 هيلع انأ ام» : لاق ؟ ةعامجلاو ةنسلا امو : ليق «ةعايجلاو ةنسلا لهأد»

 . «يباحصأو

 قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . «نيدلا موي ىلإ

 . ,ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال» : مالسلا هيلع لاقو
 ١ /١٩-٢٠( للملا)

 ةمألا قارتفا نع روهشملا ثيدحلا اذه نم قلطني ذئنيح يناتسرهشلاف

 { ةيدقعلا اياضقلا يف ةدحاو عم الإ نوكي ال قحلا نأ امهالوأ : نيتقيقح ررقيل

 ىلع لمع دقو ةقرف نيعبسو ثالث ىلإ تقرتفا ةيمالسالا ةمألا نأ اهيناثو

 : هباتك يف اهئاصحإو اهطبض

 اذه نم قالطنالا ىلع قرفلا بتك لج تقفتا نإو . هنأ ظحالملا
 كاردتسالاو ثيدحلا بتكل نإف إهتالاقم يف يرعشألا ءانثتساب "ثيدحلا

 : اهمهأ ركذب يفتكن هنم فقاوم تاعوضوملاو
 ملسمو )٨٧٠/٢٥٦( يراخبلاو )٧٩٦/١٧٩( كلام امأ _

 . ثيدحلا اذه اوجرخي ملف )٩١٦/٣٠٢٣( يئاسنلاو )٨٧٥/٢٦١(

 هجام نباو )٨٩٣/٢٧٩( يذمرتلاو )٨٩١/٢٧٧( دواد وبأ اينيب _

 . هجارخإ ىلع اوقفتا دقف )٨٩٧/٢٨٣(

 . نيحيحصلا ىلع كردتسملا هباتك يف هتبثأ دق يروباسينلا مكاحلا نأ ايك _

 : يلي ايك هتبثأ دق )١٢٠١/٥٩٧( يلبنحلا يزوجلا نبا نأ ايك

 قرتفت» يهو اهل لصأ ال اهنأ نيب ةصاخ ةياور ثيدحلا ىور نأ دعب
 .ةدحاو ةقرف آلإ ةنجلا يف مهلك ةقرف نيعبسو ىدحإ وأ نيعبس ىلع يتمأ
 : فيضي مث «ةيردقلاو ةقدانزلا :لاق ؟مه نم . هللا لوسر اي :اولاق

_ ٤٢



 يبأ نب دعسو بلاط يبأ نب يلع هللا لوسر نع هاور دق ... ىلب (

 تاعوضوملا باتك «ةعايجلا يهو ةنجلا يف ةدحاو :هيف اولاق . . صاقو

 . ١ /٢٧٦ ىركلا

 : اهنم ةسمخ ركذن نأ ديفملا نم ىرنو

 ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع دوهيلا تقرفت» : ةريره يبأ نع : ةجام نبا ١

- ٢ 

 . «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتمأ قرتفتو

 ىلع تقزتفا دق ليئارسا ينب نإ» : كلام نب سنأ نع : لبنح نب دمحأ
 . «ةقرف الإ رانلا يف اهلك ،اهلثم نوقرتفت متنأو 3 ةقرف نيعبسو نيتنثا

 نيعبسو ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتفا» : كلام نب فوع نع : ةجام نبا

 نيتنثا ىلع ىراصنلا تقرتفاو 5 رانلا يف نوعبسو ةنجلا يف ةدحاوف .ةقرف

 سفن يذلاو ، ةنجلا يف ةدحاوو رانلا يف نوعبسو ىدحإف . ةقرف نيعبسو
 ناتنثاو ةنجلا يف ةدحاو 7 ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ نقرتفتل هديب دمحم

 .«ةعايجلا : لاق ؟مه نم هللا لوسر اي ليق . رانلا يف نوعبسو

 لهأ نا» : نايفس يأ نب ةيواعم نع : دواد وبأو لبنح نب دجأ .

 ةمألا هذه نإو ،ةّلم نيعبسو نيتنثا ىلع مهنيد يف اوقرتفا نيباتكلا

 ةدحاو آلإ رانلا يف اهلك ۔ ءاوهألا ينعي ةلم نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس

 ايك ءاوهألا كلت مهب ىراجت ماوقأ يتمأ نم جرخيس هنإو { ةعايخجلا يهو
 . «هلخد الإ لصفم الو قرع هنم ىقبي ال .هبحاصب بلكلا ىراجتي

 ينب ىلع ىتأ ام يتمأ ىلع يتأيس» : : ورمع نب هللادبع نع : يذمزتلا

 ةينالع ةمأ ىتأ نم مهنم ناك نم نإ ىتح .لعنلاب لعنلا وذح ليئارسا

 نيتنثا ىلع تقرفت ليئارسإ ينب نإو . 7 عنصي نم يتمأ يف ناكل

 ةلم ال ا رانل ١ يف مهلك . .ةلم نيعبسو ثالث ىلع يتم ا قرتفتو ةلم نيعبسو

]٢



 . «يب احرص أو هيلع ن ا ام» :لاق ؟ هللا لوسر اي يه نم : لاق . ةدحاو

 نب دمحأ نأو تاياورلا لك جارخا ىلع قفتت مل ثيدحلا بتك نأ ةصالخلاو
 . ةروكذملا تاياورلا نم ددع ربكأ جارخإب رثأتسا دق لبنح

 : فانصأ ةثالث ىلإ اهفنصن نأ نكمي تاياورلا هذهو

 . طقف مقرلا ركذب تفتكا اهنأل : دياحملا فنصلا نم ١

 نأ نود ةيجانلا ةقرفلا ءانثتساب تفتكا اهنأل : ىنثتسملا فنصلا نم ۔ ٢

 . اهتيوه ددحت

 ٣ و٤ ةيجانلا ةقرفلا ةيوه ىلع صنت اهنأل : زاحنملا فنصلا : هو .

 كاذو صيحمت نسحأ ةيضقلا هذه صح دق يدامح نب رمع نأ ةقيقحلاو

 { هتمرب لمعلا اذه لقنن نأ انل سيلو © تاياورلا فلتحم نأش يف هيلإ لصو ام

 يتلا ضارغألل انليلحتو» : يهو جئاتن نم هيلإ لصو ام طبضب يفتكن امنإو

 .اهيف زرب يتلا فورظلا ىلع فوقولا ىلع رثكأ اننيعي ثيدحلا اذه اهيلإ يمري
 هارن ، ةزاحنملا ةياورلا يأ .لمكألا هتياور يف ثيدحلا اذه انذخأ اذإ نحنف

 يف قرفلا هذه لك ،ةدوجوملا قرفلا ةرثك : يه ةيسيئر طاقن ثالث انل لجسي

 قارتفالا براحي ثيدح نذإ وهف . ةعايجلا ىه ةيجانلا ةقرفلا .ةدحاو الإ رانلا

 ليبس وه كلذ نال ؛ةعايجلاب كسمتلا ىلإ وعديو }ةيحان نم قرفلا ددهيو
 نوقلطي نيذلا كئلوأ عقاولا يف دجمي ثيدح وهف .ىرخأ ةيحان نم ةاجنلا

 ناك ريبك عارص ةلاح انل سكعيو ،ةعايجلاو ةنسلا لهأ مسا مهسفنأ ىلع

 . قرفلا فلتحم نيب امئاق

 اهددع دادزا دق عارصلا اذه نع ةربعملا درلا بتك نأ . . ظحالن نحنف
 ىلع برغملاو قرشملا كلذ لمش دقو ، يرجهلا ثلاثلا نرقلا رجف ذنم

_ ٤٤



 اهنيب نم ةفلتخم ةحلسأ لمعتست ةعراصتملا قرفلا تناك دقو ،ءاوسلا

 ةكرح ترهظو عضولا ةكرح ترهدزاف !اهئارآ ةدضاعمل ثيدحلاب داهشتسالا

 قرفلا ىدحإ هتعضو دق ثيدحلا اذه نإ لوقلا نكمي كلذل ثيدحلا دقن

 . ىرخألا قرفلا ةهجاومل
 ةقرف يه نهذلا ىلإ ردابتت يتلا ءايسألا لوأ نإف .ةقرفلا هذه ةيوه نع امأ

 ىلع ديكأت نم ثيدحلا اذه تاياور ضعب يف هدجن امل .ةعامجلاو ةنسلا لهأ
 . ةعامجلاب كسمتلا

 يتلا لماوعلا لكل ارظنو & كلذل» : ىلإ لصي ليلحتو تالؤاست دعب مث

 ةياورلا نأ يأ لوبقلا ىلإ برقأ يناثلا لايتحالا نإف شاهيلإ ةراشإلا تعقو
 ةنسلا لهأ نيب ايئاق ناك يذلا عارصلا مضخ يف الوأ ترهظ يتلا يه ةزاحنملا

 تاياورلا نإو ىرخأ ةيحان نم اهل ةيداعملا قرفلاو ،ةيحان نم إةعايجلاو
 .« . . . ةزاحنملا ةياورلل ةيميطحت تالواحم تناك ىرخألا

 يأ 5 عارصلاب زاتمت ةيركف ةيعضو ديلو وه يذلا ثيدحلا اذه نإف اريخأو
 ىتأ وهف ،هزرفأ يذلا عقاولا براحيل ةقيقحلا يف ىتأ ،طاشنلاو ةيكرح-اب
 {. روطتلا نكمي ال اهنودب نيذللا (اذك) قلخلاو عونتلا يأ ،قرفتلا براحيل

 هباحصأ راصتنا ةروص يف ةريبك ةروطخ ىلع يوطني ثيدحلا اذه ناك كلذل

 يمس ام بقع } ١١ /سماخلا نرقلا نم ةيادب عقو ام لعفلاب وهو

 ديدجتلا ةبراحم يأ عدنلاب ىمسي ام ةبراحم تدتشاف 3 ىنسلا راصتنالاب

 نرقلا نم ةيادب هراكنإ نكمي ال يذلا يركفلا دومجلا نم نم عون رقتساو

 ثيداحألا ةلمج نم ناك ثيدحلا اذه نإ لوقلا نكميو ،& /١٢ سداسلا

 . ةيلقعلا كلت راشتنا يف تمهاس يتلا لاوقألاو

 هتميق نم ةنيل ١ صقني ال عضول اب هيلع انمكحو ءادج ماه ثيدحل ا اذهف

. ]٥



 بناج تحن يف تمهاس يتلا ثيداحألا كلت نم رابتعا نكمي هنأل { ةيخيراتلا

 ءايلع بناج ىلإ ۔ مهي وهف كلذل ، يمالسالا ملاعلل ةيلقعلا بناوجلا نم
 لوح لاقم : يداح نب رمع) .«تايلقعلا خيراتب نيمتهملا لك ۔ ثيدحلا

 ١٩٨١ ةنس ةيسنوتلا تاساكلا «ةقرف نيعبسو عضب ىلإ ةمألا قارتفاو ثيدح

 . ٧٥٣۔٧٨٢نص ٦١١۔-٥١١ ددع

 ةمألا نإف هريغو ثيدحلا اذه نم فقاوملا تعونت ايهم لوقن اده دعبو

 تفلآت اذإ الإ اهتوبك نم ضوهنلا ىلإ اهل ليبس الو . ىفكو قرف ىلإ تقرتفا
 . تنواعتو

 : ةيسايسلا لماوعلا

 (مالسلا هيلع لوسرلا) هدعب تافالتخالا تمسقناو» : يناتسرهشلا لوقي
 . ١ /٣٦ «ةمامالا يف فالتخالا امهدحأ نيمسق ىلإ

 ثيح نم ةمامالا يف فالتخالا ةيمهاب مات يعو ىلع يناتسرهشلا نأ سملن
 ٥ فيسلا دح ىلإ لدجلا نم عارصلا لوحت ذإ 3 المعو الوق ةمألا قيرفت يف رثأ
 : كلذ يف حيرص يناتسرهشلا صنو

 مالسالا يف فيس لس ام ذإ ،ةمامإلا فالخ ةمألا نيب فالخ مظعأو»

 . ٣١/١ .«نامز لك يف ةمامإلا ىلع لس ام لثم ةينيد ةدعاق ىلع

 : نيتجرد اهيف عبتن ةيسايسلا لماوعلا هذهو

 : دعب اميف هل قرفلا هيجوتو ةفيقسلا ثدح - ١
 ةافو دعب سماخلا فالخلا ةفيقسلا يف ثدح ام يناتسرهشلا ربتعي

 ةتلف هربتعا هنأ الإ ريبك لخدت نود ثدحلا اذه عئاقو ىور دقو داي لوسرلا

 تناك )٦١٣٥/١٣( ركب يأ ةعيب نأ آلإ» : لاق ثيح .رركتت نأ نكمي ال
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 : هلوقب ةعيبلا نع اوعنتما نيذلا ركذ هنأ ايك ، اهرش نينمؤملا هللا ىقو ةتلف

 نب يلع نينمؤملا ريمأو 5 ةيمأ ينب نم نايفس يبأو ، مشاه ينب نم ةعامج ىوس»
 نم ةلي يبنلا هرمأ ايب الوغشم ناك .ههجو هللا مرك )٦٦١١/٤٠( بلاط يا
 . ١ /٣٢ «ةعفادم الو ةعزانم ريغ نم هربق ةمزالمو هنفدو هزيهجت

 ايعوضوم اثدح هربتعن اننإف ثدحلا اذه يف يناتسرهشلا لخدتي مل نإو

 نأ راوح نم راد ام لالخ نم سملنو 0 ةلي لوسرلا ةافو رثإ عقاولا هبجوتسي
 .ةيوفعلاو ةيئاقلتلاب راوحلا زاتما لب .ةتّيبُم تايفلخ لمحت نكت مل فقاوملا
 تاداهتجالا هذه نأ الإ } كاذنآ نيرضاحلا ةباحصلا تاداهتجا هيف تزربو

 نم ديدعل اروذب تناكق 3 يغبني امم رثكأ تمخضو دعب اييف تلغتسا
 ةيمستلا نأ مهملاو ،ىلوألا اهتهجو نع فقاوملاب تلوحت ام اريثك تاهابتالا

 نأ ملعلا عم ،دعب اييف قرفلا ةيمست يف رثأ اهل نكي مل نيرجاهملاو راصنألاب
 . رمعو ركب يبأ نمز امات ارارقتسا رقتسا عضولا

 نيرظنملا دنع مامالا ةيلوت هوجو نم دحاو يف ةصاخ ةفيقسلا رثأ ىلجت دقو
 : يه هوجولا هذهو 7 ةعيبلا وهو الأ ةمامالل

 . ىروشلا نم برض يهو ركب يبأل ةعيبلا ١
 . ةثارولا ءافتنا ىلع حاحلإلا عم رمعل ركب يبأ نم دهعلا ةيالو - ٦

 . هتافو دنع )٢٣ /٦٤٤( رمع رمأ ايك دقعلاو لحلا لهأ نيب ىروشلا ٢

 : ةنتفلا نع قارتفالا ضخمت ۔ ب

 نايثع دهع نم ريخألا فصنلا يف عاضوألا يعادتب يناتسرهشلا ركذي

 هيلع لوسرلا ةافو دعب سماخلا فالخلا هربتعا ام يف (٦٥١٦۔٥٣/٣٤٦-٣٢٢)

 يوذ بيرقت نأش يف نايثع ىلع سانلا هباع ام ىلع ةصاخ حليو ،مالسلا

 ةعيب نأ رشاعلا فالخلا يف ركذي ايك .مهنم أفكأ مه نم دوجو مغر ىبرقلا
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 )٦٥٧/٣٦( لمجلا ةكرعمب يمس ام اهنع قثبنا ام ناعرس اهنكل ةيعرش يلع

 اهل ةقرفل ارثأ قبت مل اهنكل ،نييريبزلا ةكرحب فرع ام اهنع تقثبنا دقو
 . اهلوصأ

 )٦٥٧/٣٧( ٨١ نيفص برحو ٨ةيواعم نيبو هنيب فالخلاو» : لوقي مث

 صاعلا نب ورمع ةرداغمو { ميكحتلا ىلع هلمحو ، جراوخلا ةفلاختو
 تقو ىلإ فالخلا ءاقبو © )٤٤ / ٦١٨٥( يرعشألا ىسوم ابأ )٦٦٤/٤٣(

 . « . . روهشم هتافو

 حضتاو سأكلا تضافأ يتلا ةرطقلا تناك نيقص ةكرعم نأ نذإ حضاو

 . : تاهاجتا ثالث ىلإ ةمألا عزوت اهدعب

 .(١٦١٦۔٠٤/٦٥٦_٥٣) ىلع ةعامج _

 .(٠٨٦-٠٦/١٦٦۔٠٤) ةيواعم ةعامح _

 يبسارلا بهو نب هللادبع تعياب كاذ عم الو اذه عم ال ةعامح _

 . جراوخ يناتسرهشلا اهس .ةديدع تايمستب دعب اييف تفرع )٦٥٨/٣٨(
 : نيمسق ىلإ (يلع) هدعب تافالتخالا تمسقناو» : :ىناتسرهشلا لوقي مث

 . . ةمامالا يف فالتخالا امهدحأ

 : نيهجو ىلع ةمامالا يف فالتخالاو

 . رايتخالاو قافتالاب تبثت ةمامالا نأب لوقلا : امهدحأ _

 . ١ /٣٦ .نييعتلاو صنلاب تبثت ةمامالا نأب لوقلا : يناثلاو _

 : رايتخالاو قافتالاب تبثت ةمامالا نإ لاق نمف

 ةمألا نم ةربتعم ةعامج وأ ةمألا هيلع تقفتا نم لك ةمامإب لاق

 .اقلطم امإ _

 . موق بهذم ىلع ايشرق نوكي نأ امإو _
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 ١ /٣٦. . يتأيس ايك ىرخأ طئارش ىلإ _

 ناورم ةفالخب مهدعبو هدالوأو ةيواعم ةمامإب لاق {، لوألاب لاق نمو

 . هدالوأو )٦١٨٥/٦٥(

 ىلع ىقبي نأ طرشب مهنم دحاو ىلع نامز لك يف اوعمتجا جراوخلاو»
 هولذخ الإو ،مهتالماعم يف لدعلا ننس ىلع يرجيو . مهداقتعا ىضتقم

 ١ /٣٦ «هولتق ايبرو هوعلخو

 رارقتسا دعب ةمألا ماسقنا عقاو سكعي يناتسرهشلا ليلحت نأ ظحالملاو
 . نيفص ةكرعم دعب عاضوألا

 ةعامج وأ ةمألا هيلع تقفتا نم لكل تبثت ةمامالا نأ تأر يتلا ةعاجلاف

 : نيرطش ىلإ ترطشنا ةمالا نم ةربتعم

 اوفرع نم فقوم اذهو اقلطم نوكي رايتخالا اذه نأ ىري : لوألا رطشلا

 نيح لبق مهانركذ نيذلا مهو ،ناورهنلا لهأ وأ ءارورح لهأ وأ ةمكحملاب

 نيملسملا نيب ىروش ةمامالا نأ ءالؤه ربتعا ذإ ، يبسارلا بهو نب هللادبع ةعايجب

 علخي لدعلا نع ىلخت نإف هسنج ناك اهم الداع مامالا نوكي نأ طرش ىلع

 تيقب ءالؤه نمو .نيملسملا رمأل دايقنالا مدع ىلع رصأ نإ لتقي ايبرو

 . هنم نوأربتي مهنإف جراوخلا بقل سانلا مهيلع قلطأ نإو ث ةيضابإلا

 ةمألا قافتا اوديق نيذلا مهو .دابعلاو دالبلا داس يذلا وهو : يناثلارطشلا
 هابحتالا يأ . ةيواعم ةعامج فقوملا اذه لثم دقو ،ةيشرقلا وهو رخآ طرشب

 ىنبت دقو . ةيمأ ينب نم ناورم ينب عرف ىلإ طرشلا لوحت مث ،ةيادبلا يف يومألا

 ءالؤه دنتسا دقو ، ةيشرقلا ىلإ ةيمشاهلا اوفاضأ نيذلا سابعلا ونب فقوملا اذه

 . «شيرق نم ةمئألا» ثيدحلا ىلإ
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 .ةمدقملا ف نودلخ نبا ةرابع بسح يثارو

 ةلزتعملا نيب ناكو» :لوقيف .ةيتافصلاب يناتسرهشلا هيمسي رايتلا اذهو

 مهنورظاني فلسلا ثناكو تافصلا يف تافالتخا نامز لك يف فلسلا نيبو

 نمف : ةيتافصلا نومسيو يعانقإ نوناق ىلع لب يمالك نوناق ىلع ال اهيلع
 تافصب هتافص هبشم نمو ،هتاذب ةمئاق يناعم ىلاعت يرابلا تافص تبثي
 . ٤٤/١ "ةنسلاو باتكلا رهاوظب نوقلعتي مهلكو ،قلخلا

 بسح ةنسلاو ،ةعايجلاو ةنسلا لهأب دعب اييف فرع ام ةاون وه رايتلا اذهو

 اهنم ةصاخو ةفلاخملا تارايتلا ربتعت انيب ٠ مالسلا هيلع لوسرلا ةنس يه ءالؤه

 كلذ ركذي ايك عمجلا يف يلع نعل ةنس ةنسلاب دوصقملا نأ 5 يولعلا رايتلا
 لحلاو للملا حرش يف لمألاو ةينملا هباتك يف )٩٢٢/٣١٠( ىضترملا يدهملا

 ١٠٦. ص

 نب نسحلا مامالا هيف لزانت يذلا ماعلاب ركذت ءالؤه بسح يهف ةعامجلا امأ
 )٦٥١/٤١(. ماع كلذو مكحلا نع ةيواعمل )٦٧٠/٥٠( يلع

 لاطأ دقلف نييعتلاو صنلاب تبثت ةمامالا نأب تلاق يتلا ةعايجلا امأ

 نيرشعو ةعبس نع لقي ال ام ىلإ اهب لصوو مهافالتخا ركذ يف يناتسرهشلا

 . دعب اميف ةعيشلاب اوفرع نيذلا مهو يلع ةعامج رايتلا اذه لثميو افقوم

 نم مهفقوم مهفنل لاثملا ليبس ىلع ةعيشلا قرف نم نيتقرف ركذب يفتكنو
 . يحولا

 يبأ نب يلع نب نيسحلا نب )٢٤٠/١٦٢٢( يلع نب ديز عابتأ : ةيديزلا

 ملو اهنع هللا يضر ةمطاف دالوأ يف ةمامالا اوقاس - مهنع هللا يضر ۔ بلاط

عم لوضفملا ةمامإ زاوج هبهذم نم ناكو . . مهريغ يف ةمامالا توبث اوزوجي



 لضفأ _ هنع هللا يصر - بلاط يبأ نب يلع ناك : لاقف . .. لضفألا مايق

 ةينيد ةدعاقو اهوأر ةحلصمل ركب يبأل تضوف ةفالخلا نأ الإ ةباحصلا

 . ١ / ١٠ .«ةماعلا بولق بييطتو © ةنتفلا ةرئاث نيكست نم اهوعار

 ينلأس ول» هباوجو ركب يبأل سانلا مولو رمعل ةفالخلا تضفأ فيك نيب مث

 : لوقيف يناتسرهشلا لصاوي مث «مهل مهريخ مهيلع تيلو :تلقل ير
 يف هيلإ عجريف مئاق لضفألاو امامإ لوضفملا نوكي نأ زوب كلذكو»

 . ١ /١٨١ «اياضقلا يف همكحب مكحيو ، ماكحألا

 هللا مرك يلع ةراشتسا نم هنع هللا يضر رمع نم ناك ايب ركذي اذهبو

 . هتراشإب لمعيل اياضقلا نم ديدع يف ۔ ههجو

 اوفرعو إ هنم ةلاقملا هذه ةفوكلا ةعيش تعمس املو» : يناتسرهشلا لوقي مث
 تيمسف ؛يلع ردق ىتأ ىتح (ىلع نب ديز) هوضفر نيخيشلا نم أريتي ال هنأ

 . ١ /١٨١ «ةضفار

 ةضفارلا تيمس اذاملو ،ةمامالا ةيضق يف ةيديزلا ةنورم ىدم نيبتن اذهبو

 . حماستملا فقوملا اذه ىلع لعف در وهو .ةضفار

 هيلع يبنلا دعب ۔ هنع هللا ىضر - يلع ةمامإب نولئاقلا مه» : ةيمامإلا

 لب فصولاب ضيرعت ريغ نم .اقداص انييعتو ارهاظ اّضن ، مالسلاو ةالصلا
 نييعت نم مهأ رمأ مالسالاو نيدلا يف ناك امو : اولاق . نيعلاب هيلإ ةراشإ

 رمآ نم بلق غارف ىلع ايندلا (مالسلا هيلع) هتقرافم نوكت ىتح ‘ مامالا

 ةمألا قرافي نأ زوجحم الف ٥ قافولا ريرقتو فالخلا عفرل ثعب انإ هنإف ٠ ةمللا

 كلسيو ايأر مهنم دحاو لك ىري (مهاعري عار نود نم يأ) المه مهكرتيو

 وه اصخش نيعي نأ بجي لب هريغ كلذ يف هقفاوي ال اقيرط مهنم دحاو لك
 ايلع نيع دقو }هيلع لّوعملاو هب قوثوملا وه دحاو ىلع صنيو .هيلإ عوجرلا
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 . ١ /١٨٩-١٩٠ .احيرصت عضاوم يفو اضيرعت عضاوم يف هنع هللا يضر

 يف مهفقاوم فالتخا ىلع ةعيشلا نأ & صوصنلا يف رظنلا دعب ساسألاو
 ةيثارو نوكت نأ بجي ةمامالا نأ ىلع نوعمجي ،ليج دعب اليج يحولا ناش

 نم وأ ةمطاف نم يلع ةيرذ اوناكأ ءاوس تيبلا لآ اهنم ةصاخو ةيمشاهلا يف

 . اهريغ

 ةمامالا نأش يف رظنلا تاهجو فالتخا نع تضخمت تارايت ثالث هذه

 لازي امو ٠ انايحأ ترحانتو انيح تفلآت دقو 1 ةيسايسلا اياضقلا مأ ىمهو

 . بيرقل ١ سمالاب تهتنا دق .7 ةكرعم ناك اهنيب ائاق عارصل ١

 دنع هنإف مييقتلا اذه ءانثأ اعبار افقوم ركذي مل نإو يناتسرهشلا نإ مث

 نإو اعبار رخآ افقوم فقو نم كانه نأ ىلإ ريشي ايلخاد قرفلا ضعب ميسقت
 نأ نم دبالف دحو هنأ ايب هنكل ‘ ةقباسلا فقاوملا هتغلب ام ةيمهألا نم غلبي .

 3 مامإ ىلإ ةجاح يف تسيل ةمألا نأب نيلئاقلا فقوم وه فقوملا اذهو ، ركذي

 نم تادجتنلا ىلإ اذه بسنيو ،اهسفنب اهنوؤشب موقت نأ ىلع ةرداق يهو
 يف يناتسرهشلا لوقي )٦٨٨/٦٩( رماع نب ةدجن باحصأ مهو جراوخلا

 ينإو . .طق مامإ ىلإ سانلل ةجاح ال نأ ىلع تادجّنلا تعمجأو» :كلذ
 مهلمجي مامإب الإ متي ال كلذ نأ اوأر مه نإف "مهنيب ييف اوفصانتي نأ مهيلع
 . ١٤٣/١ « زاج هوماقأف هيلع

 مصألاب فرعي ةلزتعملا دحأل فقوملا اذه لثم يناتسرهشلا بسني ايك

 فقوملا اذهو . ةمامالا بوجو نع هثيدح دنع ةمدقملا يف )٨٥١/٢٣٧(

 . هباحصأ ءاهتناب ىهتنا

 نيذلا ةباحصلا ضعب مهو ،دايحلا ةعامج انه ركذت نأ نم سأب الو
 تارايتلا هذه نم رايت يأ عم اوفقي ملو ؤ اهلصأ نم ةنتفلا هذه اوبنتجا
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 : يناتسرهشلا لوقي . هباحصأ ءاهتناب ىهتنا اضيأ فقوملا اذهو . ةعراصتملا

 هبورح يف ۔ هنع هللا يضر يلع عم اونوكي ملف بناج ىلإ اولزتعا نيذلاو»
 هللا يضر ةباحصلا نيب ةنتفلا رايغ يف لخدن ال : اولاقو هموصخ عم الو

 )٦١٧٥/٥٥(6 صاقو يبأ نب دعسو )٦١٩٣/٧٣(، رمع نب هللادبع : هنع

 ةثراح نب ديز نب ةماسأو )٦١٦٧/٤٦(، يراصنألا ةملسم نب دمحمو

 . ١ /١٦١ لحتتلاو للملا «ةلَي هللا لوسر ىلوم )٤٥ /٦٦٦( يبلكلا

 قارتفالا دلوت نم هب قلعتي امو ةمامالا لوح عازنلا نأ حضتي اذه دعب

 : يلي ييف صخلتي نأ نكمي
 . ةلزتعملا ضعبو ،ةئجرملاو ، ةيتافصلا فقوم وهو شيرق يف ةيثارو ةمامالا ١

 . ةلزتعملا لجو ةعيشلا : تيبلا لآ يف ةيثارو ةمامالا ۔ ٢

 . ةمكحملا : نيملسملا نيب ىروش ةمامالا ۔

 ٤ _ ةلزتعملا نم ًمصألاو جراوخلا نم تادجنلا : : ةمامإ ال .

 - ةباحصلا ضعب : دايحلا .

 : ةالولا نييعت ةيضق -

 ضعب اهل ناك اهنكل ةيسايسلا لماوعلا يف ةيعرف ةيضقلا هذه تدب نإو

 . ةنتفلا ةراثإ يف نأشلا

 . ةئشانلا ةلودلا بصانم يف امهتبارق نييعت رمعو ركب وبأ ىشاحت ام ردقبف

 ىلع نايثع بلغ ،ىروشلا سلجم نمض هنبا نييعت نم عنتما رمع نأ دح ىلإ
 لوقي كلذ يفو .ةيما ينب نم هتبارق برقو ۔ تاياورلا بلغأ ىلع ۔ هرمأ

 يهو ةروبهن عمج) رباهن اوبكر دق ةيمأ ينب نم هبراقأ نأ ريغ» :يناتسرهشلا

 . ةريثك تافالتخا هنامز يف تعقوو . هيلع ريجف اوراجو ،هتبكرف (ةكلهملا

 ىتح هوضفرو ٥ هولذ دحخ مهلكو . . ةيمأ ينب ىلع ةلاح اهلك اثادحأ هيلع اوذخأو

٥٢٣



 6 هيلع ىرج يذلا ملظلا نم ةنتفلا تراثو ،هراد ي امولظم لتقو هيلع هردق ىتأ

 . ١ / ٣٥٣٤ «دعب نكست ملو

 علض اهل ناك ةلودلا بصانم يف ةبارقلا نييعت ةيضق نأب عاو يناتسرهشلاف

 اهنأ نيبو ،(٥٣/٦٥٦ر راًذلا ةثداحب فرع ايب تقلطنا يتلا ةنتفلا ةراثإ يف

 ناثع مدب ةبلاطملا تذختا ىتح يلع مامالا عيوب نأ ام ذإ دعب نكست .

 .بغش نم ثدح ام لجل اقلطنم

 رود ىلإ عساتلا فالخلا يف رشي مل نإو يناتسرهشلا نأب ركذن نأ انه يقب

 كلذ ركذت ايك نايثع ىلع راصمألا لهأ بيلأت يف لصألا يدوهيلا إبس نب هللادبع

 كرحملا ناكو ، سدلا لجأ نم ملسأ يدوهيلا اذه نأ ىلع ةحلم رداصملا لج
 . نايثع لتقمب تهتنا يتلا ةنتفلل يساسألا

 يف هركذ هنإف عساتلا فالخلا يف أبس نب هللادبع يناتسرهشلا ركذي مل نإو

 هاس امل ةاون هربتعاو ىلع مامالا ناش يف اولاغ نيذلا سأر ىلع رشاعلا فالخلا

 . ةعيشلا ةالمعب
 يف اببس تناك نإو اهنأ ةيسايسلا لماوعلا نع فاطملا ةمتاخ يف ظحالملاو

 ةيقب نع لصفت نأ نكمي ال ادحاو افص اوناك نأ دعب نيملسملا قارتفا

 ىتح ايجهنم اهنيب لصفلا ءاج امنإو دحاو عبنم ىلإ عجرت اهلك اهنأل لماوعلا
 . مالسالا ف ينمزل او يحورلا نب لصف الف الإو جئاتنلا حضتت

 : ةيلوصالا لماوعلا ه

 لهأو تانايدلا لهأ ىلإ ملاعلا لهأ مسقي ىلوألا ةمدقملا يف يناتسرهشلا نإ

 ىلوألا ةحيحصل ١ ةمسقلاب نومسقنم (ملاعل ١ لهأ) مهو (« : لوقيف ٠ ءاوهألا

 . لحتلاو ءاوهألا لهأو للملاو تانايدلا لهأ ىلإ
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 . نيملسملاو ىراصنلاو .دوهيلاو سوجملا لثم اقلطم تانايدلا بابرأف

 بكاوكلا ةدبعو .ةئباصلاو { ةيرهذلاو .ةفسالفلا لثم ءارألاو ءاوهألا لهأو
 ١٩/١. : : للملا . «ةمهاربلاو { ناثوألاو

 . ةيجاتلا ةق ةقرفلاب صح مالسالا نأ نيب مث

 مكحملا نع نآرقلا يف ءاج ايب ركذن يناتسرهشلا فقاوم يف صوغن نأ لبقو

 : ىلاعت لاق . نيح دعب ليصفتلا نم ءىشب اذه ىلإ دوعنسو . هباشتملاو

 بلتكنامأَنه تمكح تياءةنمبتكل خ َكتلع لزنأ زلا وه 7 .. ے و ہ س م وو س ر ء صس رإهم سرس ۔۔ < ح
 ك ر ح۔۔< دخ ۔ے ى ِ وش . س لامأ وه س <

 4 ص ےس ولف يفنب تلهيلتسمرخ

 _ 71 ص ٤ وص ور ,سس ة .م. ہس .مو ,

 هلل ا 7 بو َمَلتياَمَو هليوأت ا ءاغتباو ة ةسل ١ ءاغتبا اهنم

 « يو ےر إ ۔ ل لس . ءم .

 ك امو دنعن لك- ري اتماع نولوقي ملعلا قن َنوُحخِس رلاو
 رس > ه ر 22

 هه بتبل الا اولؤآ الإ

 )٣ نارمع لآ ٧(

 نيب ريبك لدج راثم تناك مكحملا ىلإ ةهباشتملا عاجرا ةيلمع نأ مولعمو

 نيملسملا .

 نيبو (نيدلا لوصأ) لوصألا يف فالتخالا نيب زيمي يناتسرهشلا نأ ايك

 ةرورض فالتخالا نم يناثلا عونلا ناك نإف ،(هقفلا) عورفلا يف فالتخالا

 بغش ردصم ناك فالتخالا نم لوألا عوتلا نإف ، نيملاعلل ةمحر هيفو ةيتايح
 صرح دقو دحإو بناج نم آلإ قحلا اهيف نوكي ال لوصألا نأل ةمألا يف

 يف درو ايك ةقرف نيعبسو اثالث قرفلا ددع يفوتسي نأ ىلع يناتسرهشلا

ثيدحلا :



 نوقابلاو ،ةدحاو اهنم ةيجانلا ،ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتس»
 ةنسلا امو ليق . ةعايجلاو ةنسلا لهأ :لاق ؟ةيجانلا نمو : ليق . ىكله

 ثيدحلا دروي للملا بحاصو .«يباحصأو مويلا هيلع انأ ام :لاق ؟ةعايجلاو

 لمع يذلا ريظنتلا ةباثمب هيلإ ةبسنلاب ناك لب لؤاست يأ هلوح ريثي نأ نود

 ةقالعلا ميقب نأ نم ةيجهنملا هتردق هتنكم دقو .هيف قيبطتلا بناج ىلع

 لوصألا ةيعابر نعو ،نيتيساسأ نيتيعابر ىلع لوصألاو قرفلا نيب حوضوب

 صرح ةيلخاد تاقارتفا نم اهنع بعشنا امو قرفلا ةيعابر تقثبنا

 يف ةرصتخم ةفصب اهئدابم مهأبو اهتاشنب فيرعتلا ىلع يناتسرهشلا
 لفغي الو ،باتكلا ةبطخ يف همزتلا يذلا جهنملاب اءافو باتكلا لماك

 ةمدقملا اه صصخ دق ةيباسح ةدعاقب كلذ طبري نأ نع يناتسرهشلا

 ققحملا اهنم راص نينثا نم ردصم ددعلا ناك املو» :لوقي كلذ نمو ةسماخلا

 لصألا كلذ نم راص جوزو درف ىلإ ايسقنم ددعلا ناك املو نيمسق يف اروصحم
 امو ةياهنلا يهو . ةعبرأ لوألا جوزلاو ةثالث لوألا درفلا نإف 5، ةعبرأ يف اروصحم
 . ١ /٤٨ للملا «اهنم بكرم اهادع

 ىلإ مسقنت نيملسملا نيب تافالتخالا نأ ربتعي يناتسرهشلا نأ ظحالملاو
 يف فالتخالا يناثلاهو كلذ انيب ايك ةمامالا يف فالتخالا امهدحأ نيمسق

 ١ /٣٦. !لوصألا

 يف تافالتخالا اّمأو» ::لوقي لوصألا يف تافالتخالا ىلإ يتأي امدنعو
 ينهجلا دبعم ةعدب ةباحصلا مايأ رخآ يف تثدحف لوصألا

.٦٩٩/٨٠((٤٠/١( 

 ىلإ لوحت مث ةلمجم ةفصب تافالتخالا هذهل يناتسرهشلا ضرعت دقو

 ضعبلا اهضعب حضوي ةلماكتم ةثالث جهانم بسح ليصفتلا .
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 نوناق نييعت يف» : اهاسو ةيناثلا ةمدقملا هل صصخ : لوألا جهنملا

 . ٢٢۔٠٢/ ١ ةيمالسالا قرفلا ديدعت هيلع ىنبي

 ةأشنو هتأشن ذنم مالكلا ملعل يخيراتلا روطتلا هيف عبتت : يناثلا جهنملا

 ضعبلا اهضعب نع تدلوت يتلا اياضقلا مهأ ركذ عم ،هرصع ىلإ قرفلا
 . ١ / ٤٥٥٠ :للملا «نمزلا ربع

 ةداضتملا قرفلا نيب تالباقملا ةرهاظ ىلع هماقأ دقو : ثلاثلا جهنملا

 يف هرقأ يذلا نوناقلا نم اقالطنا .ةلزتعملاو ةيتافصلا اهنم ةصاخو
 لباقت نالباقتم ةيتافصلاو ةلزتعملا نم ناقيرفلا» :لوقي . ةيناثلا ةمدقملا

 © ةعيشلاو ،ةيديعولاو ةئجرملاو { ةيربجلاو ةيردقلا كلذكو داضتلا
 ، نامز لك يف الصاح ناك قيرفو قيرف لك نيب داضتلا اذهو ، جراوخلاو

 ةلوصو إ مهتنواع ةلودو ،اهوفنص بتكو إاهلايح ىلع ةلاقم ةقرف لكلو

 ٥٦/١. «مهتعواط

 نم يناتسرهشلا هيلوي ام نيبتل رفاضتت ةثالثلا جهانملا هذه سسأ نأ حضاو {

 ةيناثلا ةمدقملا يف كلذب حرصي وه اهو . قرفلا ةأشن يف يلزألا لماعلا ةميق

 ديدعت يف اقرط تالاقملا باحصأل نأ ملعا» :نيح لبق اهناونع انركذ قلا

 ةربحم ةدعاق ىلع الو صنو لصأ ىلإ دنتسم نوناق ىلع ال ةيمالسالا قرفلا

 ديدعت يف دحاو جاهنم ىلع نيقفتم مهنم .77 تدجو ايف .دوجولا نع

 . .قرفلا

 مهنأ الإ . طباضلا اذه ريرقتب ةيانع تالاقملا بابرأ نم دحأل تدجو امو

 ىلع ال .دجو يذلا هجولا ىلعو © .قفتا فيك ةمألا بهاذم داريإ يف اولسرتسا

 نم ردقتو ريدقتل ا نم رسيت ام ىلع تدهتجاف رمتسم لص أو { رقتسم نون اق

 . رابكلا لوصألا يه دعاوق عبرأ يف اهترصح ىتح ريسيتلا
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 & ةيرعشألا نيب فالخلا اهيفو . .اهيف ديحوتلاو تافصلا : ىلوألا ةدعاقلا ٭

 . ةلزتعملاو ةمسجملاو { ةيماركلاو
 ةيردقلا نيب فالخلا اهيفو . .هيف لدعلاو ردقلا : ةيناثلا ةدعاقلا ٭

 . ةيماركلاو { ةيرعشألاو { ةيربجلاو { ةيراجتلاو
 نيب فالتخالا اهيفو . . ماكحألاو ءايسألاو ديعولاو دعولا : ةثلاثلا ةدعاقلا ٭

 . ةيماركلاو ، ةيرعشألاو { ةلزتعملاو { ةيديعولاو { ةئجرملا
 نيب اهيف فالخلاو . . ةمامالاو ةلاسرلاو لقعلاو عمسلا : ةعبارلا ةدعاقلا ٭

 . ةيرعشألاو 5 ةيماركلاو { ةلزتعملاو ، جراوخلاو ، ةعيشلا

 قرفلا ماسقأ تنيبت ،فالخلا دعاوق يه يتلا لئاسملا تنّيعت اذإف
 : ضعب يف اهضعب لخادت نأ دعب عبرأ يف اهرابك ترصحناو .ةيمالسالا

 .ةعيشلا ، جراوخلا }ةيتافصلا ؤةيردقلا

 ىلإ لصتف فانصأ ةقرف لك نع بعشتيو ،ضعب عم اهضعب بكرتي مث

 عضو) ةريخألا ةقيرطلا ىلع رصتخملا اذه بيترتو . . ةقرف نيعبسو ثالث
 ينأل (ةلأسم ةلأسم يف مهبهاذم داريإ مث } الوصأ تالاقملا باحصأو لاجزلا
 . ٢٢۔٠٢/ ١ «باسحلا بابب قيلأو ماسقألل طبضأ اهتدجو

 تقثبنا دقو ةعبرأ ةيلوصألا دعاوقلا نأ يناتسرهشلا نع لوقلا ةصالخو

 دعاوقلل اهموهفم نيب طبرت ةلماكتم ةيرظن اهل اهنم لكو 5 رابك قرف عبرأ اهنم
 ىري (نأ ةيصعم ناميالا عم رضت ال هّنأ ربتعي نمل لبقي ال الثم) ذإ 5اقيثو اطابر

 ناميالاب لمعلا طبري نمف ،©سكعلاب سكعلاو ؤرانلا يف ةريبكلا بكترم دولخ
 لثمتت قرفلا نيب ءالبلا تراثأ يتلا ةيضقلاو ،دولخلا ةركف.نع لزانتي نأ بعصي
 ةصاخلا اهتموظنم لالخ نم ىرخألا قرفلا ىلع مكحت نأ لواحت ةقرف لك نأ .يف

هسفن يناتسرهشلا هيف عقو ام اذهو } ةيحالطصا ميهافم نم هانبتت ام ىلع ادايتعا



 ةدعاق ةيرعشألا ةسردملا ربتعا ثيح ةصاخ ثلاثلاو يناثلا جهنملا هانيّمس ام يف
 : ئراقلل مكحلا كرتيس هنأ تامدقملا يف ركذ هنأ مغر ،قرفلا ةيقب اهيلع ساقت

 . مهبتك يف هتدجو ام ىلع ة ةقرف لك بهذم دروأ نأ يسفن ىلع يطرشو ,

 8كهدساف نم هحيحص نيب منأ نأ نود . مهيلع رسك الو ] مهل بصعت ريغ نم

 جرادم يف ةيكذلا ماهفألا ىلع ىفخي ال ناك نإو ،هلطاب نم همح نيعاو
 . ١ /٢٢ «لطابلا تاحفنو قحلا تاحمل ةيلقعلا لئالدلا

 ركفلا تهجو تالاقملاو قرفلا بتك يف اهلبق ءاج امو فقاوملا هذه لثمو

 ضعب هفرع ام عم قرفلا نيب زبانتلاو رفانتلا يف داز 5 انّيعم اهيجوت يمالسالا
 اندروأ ايك كلذ نع لفغي مل يناتسرهششلاو ، ةمكاحلا طلسلا نم ددم نم اهنم

 يفتكنو «٥٦/١. مهتعواط ةلوصو . مهتنواع ةلود . . ةقرف لكلو» :لبق نم

 نومأملا لَكن ثيح اهيرايتب ميركلا نآرقلا قلخ ةنحمب ريكذتلاب
 راثلا )٨٦١/٢٤٧( لكوتملا ر مث ،مدقلاب لوقي نم لكب )٨٣٣/٢١٨(

 . قلخلاب لوقي نم لكل نيعاص عاصلا لاكف

 امو قرفلا رابك قاثبنال اببس تناك ىلا ةيلوصألا دعاوقلا نأ نيبتن اذهبو

 ردقلا) تايناسنالاو ،(اهيف ديحوتلاو تافصلا) تايهلإلا لمشت اهنع قثبنا
 ملع عيضاوم مهأ يه كلتو (ماكحألاو ءايسألاو ديعولاو دعولاو لدعلاو
 اهيف فالخلا ناك يتلا تالاقملا اهلوح تنوكت يتلا نيدلا لوصأو مالكلا
 . ةيمالسالا قرفلا ثاعبنال اقلطنم

 لماعلل ةيمهأ نم يناتسرهشلا هيلوي ام ضرعلا اذه لالخ نم حضاو
 ةباثمب امهدحاف ث ةيمالسالا قرفلا ةأشنل يسايسلا لماعلا بناج ىلل يلوصألا

 ؟ لماوعلا ةيقب نع اذايف . ىدلا ةباثمب رخآلاو ةمحللا
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 : ةيفاقثلا لماوعلا ©

 : ةثلاثلا ةمدقملا نم ةصاخ للملا باتك نم لماوعلا هذه دافتست نأ نكمي

 اهرهظم نمو ،لوألا يف اهردصم نمو .ةقيلخلا يف تعقو ةهبش لوأ نايب يف»
 يأرلاب نودبتسي نيذلا نم يناتسرهشلا فقوم نمو ١ /٢٣_٢٨ رخآلا يف
 ةهبش : ةقيلخلا يف تعقو ةهبش لوأ نأ ملعا» :لوقي .صنلا نوفلاخو

 «. . صّلا ةلباقم يف يأرلاب هدادبتسا اهردصمو .هللا هنعل سيلبإ

 ترسو . ةقيلخلا يف تراسو تاهبش عبس ةهبشلا هذه نم تبعشناو . . .»

 ةروطسم ةهبشلا كلتو 5 ةلالضو ةعدب بهاذم تراص ىتح سانلا ناهذأ يف

 نيبو هنيب تارظانم لكش ىلع ةقرفتم ةاروتلا يف ةروكذمو . .ليجانألا حرش يف
 ول كلذكو» :لوقي مث ٢٣/١. «هنم عانتمالاو دوجسلاب رمألا دعب ةكئالملا

 فيك نيب مث «نيرخأتملا لاوقأل ةقباطم اهاندجو مهنم نيمدقتملا لاوحأ انبقعت

 هبش نم اقالطنا اهئارآ ضعب ةقباسلا ممألا نم ةيمالسالا قرفلا تقتسا

 ةقرف لك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هّبشو» :لوقي كلذ نمو ،نيعللا سيلبإ
 هذه سوج ةيردقلا» :لاقف ةفلاسلا ممألا نم ةلاض ةُمأب ةمألا هذه نم ةلاض
 لاقو .«اهاراصن ةضفارلاو .ةمألا هذه دوهي ةهبشملاه :لاقو .«ةمألا
 ةذقلاب ةذقلا وذح مكلبق ممألا لُبُس نكلستل» : ةلمج مالسلاو ةالصلا هيلع

 بض رحج اولخد ول ىتح ،لعنلاب لعنلاو (مهسلا شير ،فاقلا مضب)
 ةلزتعملا خويش كلذ دعب علاط مث» :اضيأ لوقيو . ١ /٢٧_٢٨ .«هومتلخدل

 ملع جهانمب اهجهانم تطلخف نومأملا مايأ ترسف نيح ةفسلفلا بتك
 ةلأسم رهظأ نأل امإ مالكلا مساب اهتّمسو ملعلا نونف نم اتف اهتدرفأو مالكلا

 امأو .اهمساب عونلا يمسف مالكلا ةلأسم يه اهيلع اولتاقو اهيف اوملكت
 مالكلاو قطنملاو ، قطنملاب مهبلغ نونف نم انف مهتيمست يف ةفسالفلا مهتلباقمل
. ١ /٤١ «نافدارتم



 فلتخم ىلع يلازتعالا ركفلا يف ةصاخ يفسلفلا ركفلا تارثؤم للحي مث

 نم ؤأدتباف مالكلا ملع قنور امأو» :لوقي نأ ىلإ ٣٤۔١٤ص . .هلحارم

 مصتعملاو )٢١٨ /٨٣٣( نومأملاو )١٩٣ /٨٠٣( نوراه ةيسابعلا ءافلخلا

 نم هؤاهتناو )٤ ٢٤ /٨٦.١(، لكوتملاو )٢٣٢ /٨٤٧( قثاولاو )٢٢٧ /٨٤١(

 . ١ / ٤٣ «ةملايدلا نم ةعامجو )٩٩٦/٢٣٨٥( دابع نبا بحاصلا

 اريثك نأ ملعلا عم ، يدنهلا ركفلاو © يسرافلا ركفلا ريثأت نع لفغن نأ نود
 . مهنيب نم هسفن يناتسرهشلاو } طاسوألا هذه ىلإ نوعجري مالكلا ءايلع نم

 تايناسنالاو تايهلإلا يف ةيمالسالا قرفلا تالاقم يف لمأتلاو

 شياعتلا ءازإ ةليخدلا تافاقثلا هذه عم اهلعافت حوضوب سملي تايلارلا
 تافاقثلا هذه لثمتتو ،ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا : ةعيرشلا يلصأ عم

 : يلي ام يف

 : يحيسملاو يدوهيلا توهاللا - ١

 نيتاه ىلإ ةراشالاب نايعفم ةنسلاو نآرقلا نأل بيرغب سيل اذهو
 دقو ،ةقباسلا تابنلاو تالاسرلا ةيقب نع ةلفغلا نود نيتقباسلا نيتلاسزلا

 ةيضقو دوهيلا كلذ ةلثمأ نمو ،مالكلا ملع يف اهرثأ ىرخألا يه اهل ناك

 حاحلإو ،سيلبإو مدآ ةصقو شهيلأتلا ةيضقو ىراصنلاو ،ميسجتلا

 يأرلاب دادبتسا اهقلطنم نأل اهيف ةدراو قارتفالا روذب عيمج نأ ىلع يناتسرهشلا
 لالضلاو رفكلاو غيزلا قرف تاهبش ودعت نأ زوبي الو» : صنلل ةضراعمو

 تنيابتو تارابعلا تفلتخا نإو (عبسلا سيلبإ تاهبش) تاهبشلا هذه
 راكنإ ىلإ اهتلمج عجرتو ، رودبلاك تالالضلا عاونأ ىلإ ةبسنلاب اهنإف ،قرطلا
 ةلباقم يف ىوهلا ىلإ حونجلا ىلإو ،قحلاب فارتعالا دعب رمالا
 . ١ /٢٥ «صنلا
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 ٢ ةينانويلا ةفسلفلا ۔ :

 ىلع يلك دايتعا عم قلخلاو نوكلل لماكلا اهموهفم اهل ةفسلفلا هذهو

 لقنلا ىلع لقعلل ةلزتعملا ميدقت يف اذه ىلجتيو . . يحولاب رفكو لقعلا
 مهيلع ىرخألا قرفلا دودر نم كلذ نع جتن امو قلخلا ىلع هللا ةجح ورابتعاو

 لسرلا سانلا ىلع هللا ةجح ناب .

 ٣ - يصونقلا يسرافلا ركفلا :

 غم ‘، رهاظلا باسح ىلع نطابلا ىلع اريبك ادايتعا دمتعي ركفلا اذه
 ةعيشلا فقاوم يف ىلجتيو كلذ ىلإ امو رظتنملا يدهملاو ةعجرلاب لوقلا

 ىرخألا قرفلا ىدل لعف دودر نم اهنع جتن امو ةمامالا نم ةصاخلا .

 ٤ يدنهلا ركفلا ۔ :

 ريثأتلا اذه سملنو ، حماستلاب لوقلاو فوصتلاو دهزلا نم هب رهتشا امو

 ةعيشلا ىدلو ،هيف ةالاغملا دح ىلإ فوصتلا ىلإ مهحونجو ةيتافصلا ىدل

 دودر نم كلذ نع جتن امو ،اهيف عسوتلاو خسانتلا ةصقل مهلالغتسا ىدمو

 .لعف
 رظنلا تاهجو يف فالتخالا يف الامتف ارود يفاقثلا لماعلل نأ نذإ حضاو

 دنع فقاو نمف . زيزعلا هللا باتك نم مكحملا ىلإ هعاجرإو هباشتملا مهف يف

 نود ليواتلاب لقعلا لامعإ ىلإ عاد نمو. ، رهاظلاب فتكم نمو صوصنلا

 يتلا صنلا ةميق نأ ربتعم نمو ،ةغللا دعاوق نعو عرشلا دعاوق نع جورخلا
 ترظانتو ،انيح اهنيب اييف تفلآت قرف اهتنبت ةلماكتم ةيركف مظن اهنم تقثبنا
 قرفلا نأو ةيجانلا ةقرفلا اهنأ ربتعت لكو .لاوحألا بلغأ يف تلتاقتو ،ىرخأ

 ىكله ىرخللا .
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 : ةيعامتجالا لماوعلا

 نكميو ،اضرع هدروأ امنإو ، ةيمهألا سفن لماعلا اذه يناتسرهشلا لوي م
 تجزدت يتلا لحارملا نيب ثيح ةعبارلا ةمدقملا نم ةّصاخ اينمض جتنتسي نأ

 ©ىربكلا ةنتفلاب فرع ام ىلإ ةلي لوسرلا نمز نم فالتخألا وحن ةمألاب
 .٦٣۔١/٠٣ : رشع يف لحارملا هذه يناتسرهشلا رصحو

 ةفالخلا» يدودوملا ىلعألا يبأ باتك علاطيلف ةيضقلا يف عستلا دارأ نمو
 خيرات» نسح ميهاربإ باتكو ] ةيسايس ة ههجو نم ةيضقلا للح دقو «كلملاو

 للح دقو .لوألا ءزجلا «يعايتجالاو يفاقثلاو ينيدلاو يسايسلا مالسالا

 ايخيرات اليلحت ةيضقلا

 ٠ ائيشف ائيش تدقعت دق يمالسال ا عمتجمل ١ ةبيكرت ن ا ءالجب ظحالملاو

 نم لك نب مالسال ١ دحو س انلا ةيقب نع نيلزعنم برعل ا ناك ن أ دعبف

 : ىلاعت لاق . . هقنتعا

 ٤ .ر ركتةلاتيان امي » > كتَلَكَج 4 ٢ _ < ے ے م ہحم<
 ح

 ا ج. هللادنمركَمَرَكآَِاَْراَعَلَلبَََراَوُعش ِ ِّ م س آ .ء ر ٥ رم س س سس م 7
 « حم وه ۔ 6 ۔

 ١٣( تارجحلا ٩٤ر)

 : لاقو عمتجملا ىلع رش نم ةيبصعلا ءارو ام مالسلا هيلع لوسرلا نيب دقلو
 يبرع نيب قرف ال ةلاسرلا لظ يف نوملسملا فلات العفو «ةنتنم اهنإ اهوعد»

 نم تاونس تسو رمعو ركب يبأ نمز رمألا ناك اذكو ىوقتلاب الإ يمجعو
 سانجألا طالتخاو ةباحصلا قرفتو تاحوتفلا عاستا نأ آلإ ،ناهثع ةفالخ
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 ىلع اودسفيل طيحملا يف نيسدنملا نمو .مالسالاب دهع يثيدح اوناك نمم

 عمتجملا ءانب عدصت ىلإ ىدأ مهتاحوتفل يدصتلا نع اوزجع امدنع نيملسملا

 . يمالسالا

 قارتفا يف ريثأت نم ناك ام ىلع عساتلا فالخلا يف يناتسرهشلا لا دقلو

 نم ةريخألا ةلحرملا يف ةيومألا ةيبصعلل ةيوقت نم ناك ام ةجيتن نيملسملا

 نأ ريغ . . .هنامز يف ةوعدلا ترمتساو رمألا مظتناو» :لاقف ،نايثع ةفالخ

 اوراجو . هتبكرف (ةكلهملا يهو © روبهن عمج) رباهن اوبكر دق ةيمأ ينب نم هبراقأ
 ةلاحم اهلك اثادحأ هيلع اوذخأو ةريثك تافالتخا هنامز يف تعقوو ،هيلع ريجف

 .«ةيمأ ينب ىلع

 ىربكلا ةنتفلا قالطنا صخلي وهو . رشاعلا فالخلا يف لمأنتملاو

 مكلت لاعتشا يف الاعف ارود سانجألا لخادتل نأ نيبتي ااهججأتو

 مضنا نمو ، قارعلا برعو ماشلا برع نيب احضاو ناك عارصلاف ثادحألا

 : يلاوملا نم نيفرطلا ىلإ

 . سرفلا نم يلاوملا اهرزآ مث ،ةيمشاه ةيبرع : ةيولعلاف

 ركملاب مهتفك تحجر نأ ام ،ةيومأ ةيبرع ةيبصع (ةئجرملا) : ةيومألاو _
 . ةيقيرفإو ناسارخ يف سانجألا ةيقب اودهطضا ىتح ءاهلاو

 مهيلإ مضنا ام ناعرسو .ميمت برع نم مهلجو : ةمكحملا لاصفنا

 . ةرصبلاب يلاوملا نم ديدع
 عمتجملا مسقناو ،قارتفالل ايذغم ناك تايبصعلا عارص نأ نيبتن اذهبو

 : ىربك تارايت ثالث ىلإ

 ةاون مهو ، ةيربجلاو ءاجرالاب ناد ، ةيبرعلا ةيبصعلا ةيذغت : يومأ رايت ٭

 . ةيديرتاملاو ةيرعشألا مث ةنسلا لهأب فرع ام وأ ةيتافصلا
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 يسرافلا رصنعلا يف دجو ،تيبلا لآ نم ةيبرع هتمورأ : يولع رايت ٭

 يذلا رمألا © مجعلا دنب لصاتملا ينطابلا ركفلا لاخدإ عم رصانم نسحأ
 رهصناو } يلع مامإلا نأش يف ولغلا نم قرفلا نم ديدع ىلإ بسني ام ىلإ ىأ
 . يلاومو ايرع لازتعالا رايت مهعم

 ايوتسا اذإ يمجعو يبرع نيب ةمامالا يف قرف آلأ هقلطنم : ةمكحملا رايت ٭
 يلاوملا نم ةدناسم رخآلا وه رايتلا اذه دجو دقو حالصلاو ىوقتلا يف
 مهقاذأ نيذلا ربربلا عم برغملا يف ةصاخ همجن زربو }ةدهطضملا رصانعلاو

 . افانصأ باذعلا نم ةّيمأ ينب ةالو

 طالبلا عاطتسا دقف (تاقبطلا) ةماعلاو ةصاخلا نيب عارصلا نغ امأ

 رصانعلا نأ ايك . . قرف نم هنع قثبنا امو يبرعلا رايتلا بلغي نأ يومألا

 دقو ،اهدناس نمو ةيومألا ةلودلاب ةحاطالل اهدوهج لك تلذب دق ىرخألا

 ، يومألا مكحلا ءاهنال لماوعلا ربكأ نم ةمكحملاو ةعيشلا تابرض تناك
 ةيسرافلا .ةيبصعلا ىلع ماق هنأ ملعن نحنو 0 يسابعلا يمشاهلا رايتلا هفلخيل

 ۔.(٥٥٧ / )١٣٧ يناسارخلا ملسم يأ عم

 يف الاف ارود ةلخادتملا ةيعايتجالا ةبيكرتلل نأ افنآ انرشأ ايك ظحالملاو
 ام ةيمهألا نم لماعلا اذه لوي مل يناتسرهشلا نأ آلإ ،قارتفالا حور ءاكذإ

 بتك يف رابخألا ءاصقتساو ةصاخ خرؤملا رود اذه نأ ةقيقحلاو قحتسي

 . لماعلا اذه ىلع فرعتلا يف عسوتلا ةدايز نم نكمي خيراتلا

 : ةيداصتقالا لماوعلا ه

 ايك ةمدقملا يف لماوعلا هذه عضت يرجهلا سداسلا نرقلا ةيلقع نكت مل

 للملا باتك ولخي ال كلذ عم نكل ،ةرصاعملا ةيداملا سرادملا ضعب اهربتعت

 لوحتلا يف ريثأت نم لاومألا ةرفول ام نيبت يتلا تاراشالا ضعب نم لحنلاو
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 . ةمألل يركفلا

 كدق رمأ يف سداسلا فالخلا }ةعبارلا ةمدقملا يف يناتسرهشلا ركذي

 لوسر ىلع هللا اهءافأ دوهيلل تناك (ناموي ةنيدملا نيبو اهنيب زاجحلاب ةيرق)
 ضعب ىلعو هسفن ىلع اهنم قفني ناكف احلص ٦٢٩/٧ ةنس يف ةي هللا

 ثراوتلاو & رداص راد ، ٤ : ٢٣٨ نادلبلا مجعم .مشاه ينب نم نيجاتحملا

 مالسلا اهيلع ١١ /٦٣٢ ةمطاف ىوعدو . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع

 نع ةروهشملا ةياورلاب كلذ نع تعفد ىتح ىرخأ اكيلمتو 5ةرات ةثارو
 . ١ /٣٢ «ةقدص هانكرت ام ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن» : ةلي يبنلا

 الول قارتفالل اقلطنمو عازنلل اراثم ةيلاملا ةيضقلا هذه نوكت نأ نكمي ناك

 . رمألا لصفو لاثتمالا ىلإ ةمطاف عفد ذإ ،ايعطق ناك صنلا نأ

 نمض عباسلا فالخلا ةراثإل اببس تناك لاومألا نأ يناتسرهشلا ركذي مث
 ال : موقلا لاقف ،ةاكزلا يعنام لاتق يف : ةيمالسالا ةلملا يف تعقو يتلا هبشلا
 : هنع هللا يضر ركب وبأ لاق ىنح مهلتاقن لب موق لاقو . ةرفكلا لاتق مهلتاقن

 ىلإ هسفنب ىضمو ،هيلع مهتلتاقل ةلي هللا لوسر اوطعأ نمم الاقع ينوعنم ول
 يضر ۔ رمع داهتجا ىذأ دقو إ مهرسأب ةباحصلا نم ةعامج هقفاوو 3 مهلاتق

 نيسوبحملا قالطإو { مهيلإ لاومألاو ايابسلا در ىلإ هتفالخ مايأ يف هنع هللا
 ٣٣/١. .«مهارسأ نع جارفالاو { مهنم

 يمالسإلا عمتجملا يف عدصت نم ةدرلا بورح هتثدحأ ام ملعن اننإو
 بيصنو ،ةداوه نودب نيدترملا برض يذلا مزاحلا ركب يبأ فقوم الول ئشانلا

 دقو . مالسالا ناكرأ نم نكر يه ةيلام ةيضق لجأ نم مهتدر تناك مهنم

 لاومألاو ايابسلا رب هتفالخ علطم يف ةدحلا كلت نم صقني نأ رمع عاطتسا
 ريبكلا عدصتلا مكلذ رثأ ىهتنا كلذبو ،نيسوبحملا قالطإو ،اهباحصأ ىلإ
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 . نيملسملا قارتفا يف ارثأ كرتي ملو لوالا

 ىلع لاومألا قفدت ةظحالم نع نماثلا فالخلا يف يناتسرهشلا لفغي ملو
 ىلع حوتفلا هللا حتفو» : باطخلا نب رمع نمز تاحوتف نم هوفرع انم نيملسملا

 هذه نم عمجحت امب رمع فقوم ركذي لكلاو «مئانغلاو ايابسلا ترثكو © نيملسملا
 هذه ىلع ىشخي مالسلا هيلع لوسرلا نأ ارضحتسم اربتعم ىكب ثيح لاومألا
 رمع عاطتسا نإ العفو ،ىلاعت هللا ركذ ىسنتف لاومألا ةرثكب نتفت نأ نم ةمألا

 يأر نع نوردصي مهلك اوناكو» : ةبيه نم يتوأ ايب رومألا مامز كلتمي نأ
 ©برعلا تنادو }ةملكلا ترهظو ،ةوعدلا ترشتناو ۔ هنع هللا ىضر ۔رمع

 تاونسب هتفالخ دعب لوحتيس رمألا نإف { ١ /٣٤ :للملا «مجعلا تنالو
 ام ىلع حلأ ثيح .عساتلا فالخلا يف للملا بحاص هطبض ام اذهو .لئالق
 ةيومألا ةيبصعلا بيلغت نم لبق نم هانركذ ام ءازإ ةنتف نم لاومألا ةرثكل ناك

 (نايثع) رشاعو ،لاملا تيب ألتماو ، حوتفلا ترثكو» :لوقي وه اهف اهريغ ىلع
 رباهغ اوبكر دق ةيمأ ينب نم هبراقأ نأ ريغ دي طسبأو قلخ نسحأ ىلع قلخلا
 هيلع اوذخأو ةريثك تافالتخا هنامز يف تعقوو .هيلع ريجف اوراجو . هتبكرف
 هل ةيقيرفإ مئانغ سمخ هميلست اهنم . .ةيمأ ينب ىلع ةلاحم اهلك اثادحأ

 . ١ / ٣٤ « رانيد فلأ يتئام تغلب دقو (هتنبا هجوز نأ دعب مكحلا نب ناورم)

 ذخآملا مهأ نم نأ نيبتي يناتسرهشلا هركذ ام ءازإ خيراتلا بتك يف لماتملاو
 نم نايثع لايع ىلع ظحول ام نايثع لتقمو رادلا ةثداح يف اببس تناك يتلا
 .لاومأ نم مهيدل عمجت ام يف فيح

 نكمي اننإف يداصتقالا لماعلل ةظحالملا درجمب يناتسرهشلا ىفتكا نإو
 اشحاف ءارث تثرو لاومألا نم ةلئاطلا ريداقملا هذه لثم رفوت نأ جتنتسن نأ
 ءاكذإ ىلع لمع دق اذهو ىرخأ ةعامج باسح ىلع سانلا نم ةفئاط ىدل

 ةيلوصألاو ةيسايسلا ىرخألا لماوعلا عم راهصنا عم قارتفالا حور
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 لاومألا هذه نم اهبيصن لنت مل يتلا تاعومجملا نأ ملعلا عم ش ةيعامتجالاو
 در ىلإ اهاعد نم ءاول تحت تمظتنا لاوحألا نم ريثك يف اهلاومأ تمنغ لب

 امو رادلا ةثداحب فرع ام يف ثدح ام اذهو ۔ يدقع ساسأ ىلع ۔ ملاظملا

 نييولعلل يسرافلا رصنعلا ةرزاؤم ىلإ ةبسنلاب ةيلج ةيلمع ةفصب ثدح
 مث نييومألا دض ةيضابإو ةيرفص ةمكحملل ربربلا ةرزاؤم ىلإو ،نييسابعلاو
 . نييسابعلا

 ال اهنأل عقاولا يف لماوعلا هذه نيب لصفلا ليحتسي هنإ لوقلا ةصالخو

 ضرعلا اذه يف اهنيب لصفن نأ انلواح اننكل ،ةكباشتم ةلخادتم آلإ نوكت

 باتك نم اقالطنا ةيؤرلا حوضو لصفلا اذه انل رسي دقو ؤ ايجهنم الصف
 لماعلل ايساسأ امامتها ىلوأ دق يناتسرهشلا نأ ةيلج ةفصب حضتا دقو ،للملا
 ةيفاقثلا لماوعلا نع لفغي مل كلذ عم هنكل يلوصألا لماعلاو يسايسلا

 خيراتلل ةمهم ةقيثو لحنلاو للملا باتك ربتعي اذهبو . ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو
 ؟ قرفلا هذه ةيمست نع اذايف ةيمالسالا قرفلا ةأشنل
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 قرفلا ةيمست ةيضق ٭

 مأ تايمست يه لهف ،ةموصخ كانه نأ كلذ ىنعم ةيضق انلق اذإ

 ؟ نيضقانتملا نيفرطلا نيذه نيب ةلصاف ادودح عضن نأ نكمي لهو ؟ باقلأ

 ىلع ةمدقتم ةأشنلا نأ تبثي عقاولا نإف .ةأشتلاب ةيمستلا ةقالع نع اّمأ
 دوجولل ةقرفلا زربت نأ دعب آلإ مهريظنت حضتي ال قرفلا ةمئأ نأ كاذ .ةيمستلا

 . ةكباشتم لماوعلاب وأ لماوعلا نم لماعب

 قرفلا رابك نأ يناتسرهشلا ربتعي عبرألا ةيلوصألا دعاوقلا ىلع اءانبو
 اهأ صلا اذه نم مهفنف . . ةعيشلا .جراوخلا { ةيتافصلا { ةيردقلا : عبرأ

 نع لوقي كلذ نمف باقلألا ركذ نع لفغي مل فلؤملا نكل ،تايمست
 ١ /٥٦© «ةيردقلاب نوبقليو ديحوتلاو لدعلا باحصأ نوّمسيو» :ةلزتعملا
 مل نإو يناتسرهشلا دنع ةدراو يه اينإو ةيضقلا هذه لعتفن ال اننأ كلذ ىنعم

 . حوضولا ىهتنم يف نكت

 (٧٣/٧٥٦ر) ةنس نيفص ةكرعم دعب تقرتفا دق ةيمالسإلا ةمألا نأب ركذن

 ةعامجو } ةيواعم عم ةعامج بلاط يبأ نب يلع عم ةعامج : تاهامحتا ةثالث ىلإ

 بهو نب هللادبع اهميدقتو هلل الإ مكح الب تفرع كاذ عم الو اذه عم ال
 اهانبت يتلا تايمستلا ىلإ رمألا لوح يذلا ايف .ةمامإلل يبسارلا

 . ؟ يناتسرهشلا

 "٧ ةيواعم راصنأ :

 قلطي نأ يغبني نم يناث مه ةيواعم ةعامج نإف ايسايس جورخلا ناك نإ
 ةكرعم يف (٦٣٢٦٥١٦ر) ريبزلاو )٦١٥٦/٣٦( ةحلط دعب جراوخلا مسا مهيلع
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 مهسفنأل اوراتخا ةطلسلا مهديبو نييومألا نكل 6 )٧/٣٦ ٥ ٦) لمجلا

 ءاجرإلا : ناتيمست تقثبناف 5 يثارولا مكحلا أدبمو ىشامتت يتلا تايمستلا

 . ربجلاو

 : ء اجر ال ا _

 لمعلا ريخأت ايلوأ : نيينعم ىلإ عجري هنأ يناتسرهشلا نيب دقف ءاجرإلا امأ

 رفكلا عم عفنت ال ايك ةيصعم ناميالا عم رضت ال هناب رارقإلا امهيناثو {ةينلا نع
 هلوق يف ايك ريخأتلا ىنعمب امهدحأ :نيينعم ىلع ءاجرإلا» :لوقي ثيح ةعاط

 . ءاجرلا ءاطعإ :يناثلاو ۔(١١١ فارعألا )٧ هاخأو هجرأ اولاق :ىلاعت

 اوناك مهنأل ؛حيحصف لوألا ىنعملاب ةعايجلا ىلع ةئجرملا مسا قالطإ امأ
 اوناك مهنإف ، رهاظف يناثلا ىنعملاب امإو .دقعلاو ةّينلا نع لمعلا نورخؤي
 رفكلا عم عفنت ال ايك شةيصعم ناميالا عم رضت اله :نولوقي

 . ١ /١٦٢ «ةعاط

 ةمتت :لوقيف ةمألا ءاهقف نم ءاجيإلاب اوناد نم زربأ يناتسرهشلا ركذي مث
 بلاط يأ نب يلع نب دمحم نب نسحلاه :لقن ايك ةئجرملا لاجر

 بيبح نب قلطو )٤/٩٥ ٧١(. يدسألا ريبج نب ديعس )٠ ٠ ١ /٧١٨(.

 دايز نب براحمو )٧٣٧/١١٨( ةرم نبورمعو ،(ه٠٠١و ٩٥ نيب تام)

 يناذهلا هللادبع نبرذو )٢٦٧/١٥٠( ناميلس نب لتاقمو )٧٣٤/١١٦(.

 ناييلس يأ نب دامحو )٧٢٧٠/١٥٣(، رذ نبرمعو )٧٠٠/٨٠(،
 )٧٩٩/١٨٢( ١ فسوي وبأو )٧٦١٨/١٥٠( ةفينح وبأو )٧٣٨/١٢٠(.

 . رفعج نب ديدقو )٨٠٤/١٨٩(، نسحلا نب دمحمو

 لو ةريبكلاب رئابكلا باحص أ اورفكي . ثيدحلا ةمئأ مهلك ءالؤهو

١ / 1١٦٨-١٦١٩. «ةيردقلاو جراوخلل افالخ رانلا ف مهديلختب اومكحم



 : ةيربجلا

 نيب الباقت ميقيل ةيردقلا نع ثيدحلا ءانثأ يناتسرهشلا مه ضرعتي

 ايك & ١ /٥٦ «داضتلا لباقت ناتلباقتم ةيردقلاو ةيربجلا نأ ىلع» :نيفرطلا

 برلا ىلإ هتفاضإو دبعلا نع ةقيقح لعفلا يفن وه» :يلي ايب ربجلا فرعي
 ال ناسنإلا نأب مهلوقل ةيربجلاب هتعامجو ةيواعم فرع دقو ٩٧/١. «ىلاعت

 ةلودلا نايكل اريربت ربجلاو ءاجرإلاب لوقلا يف نأ ذئنيح ظحالنو .هل رايتخا
 . . ةيومألا

 اينإو ةحضاو ةروصب يخيراتلا هراطإ يف يناتسرهشلا هعضي ال اذه لك
 فلسلا مهنأ ىلإ اهب جردتيل تارم ةدع اهيلإ دوعيو . ةيتافصلا ركذب يفتكي
 نيبو ةلزتعملا نيب ناكو» : لوقي كلذ يفو .ةرعاشألا مث ةنسلا لهأ مل

 اهيلع مهنورظاني فلسلا تناكو ، تافصلا يف تافالتخا نامز لك يف فلشلا

 مث . ١ /٤٤ «ةيتافصلا نومسيو يعانقإ لوق ىلع لب { يمالك نوناق ىلع ال
 نيب ة ةرظانم ترجو» :ايلزتعم ناك يذلا )٩٤٢/٣٣٠( يرعشألا نع لوقي

 يف يئابجلا ىلع يبأ هذاتسأ نيبو ،يرعشألا ليعايسإ نب يلع نسحلا يا

 اهنع جرخي مل ارومأ هذاتسأ يرعشألا مزلأف ، حيبقتلاو نيسحتلا لئاسم ضعب

 ةدعاق ىلع مهبهذم رصنو فلسلا ةفئاط ىلإ زاحناو هنع ضرعأف © باوجب
 ةلزتعملا تناك املو» :لوقي ايك . ١ / ٤٤ «ادرفنم ابهذم كلذ راصف .ةيمالك

 ةلطعم ةلزتعملاو ةيتافص فلسلا يمس نوتبثي فلسلاو تافصلا نوفني
 اوفًدهت الو . ليوأتلل اوضرعتي مل نيذلا فلسلا اًمأ» :لوقي مث ١٠٤/١.

 : لاق ذإ ۔(٩٧١/٥٩٧)۔ ايهنع للا يضر ۔ سنأ نب كلام : : مهنمف هيبشتلل

 . . ةعدب هنع لاؤسلاو &بجاو هب ناميالاو { ةلوهجم ةيفيكلاو 3 مولعم ءاوتسالا
 يناهبصألا ىلع نب دوادو © يروتلا نايفسو ۔ هللا همحر ۔ لبنح نب دمحأ لثمو

 لوحتي نأ لبق ةماع ةيتافّصلا نع هثيدح متخي مث ١ /١٠٥. «مهعبات نمو
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 دياف (فلسلا) ةفئاطلا هذه ىلإ يرعشألا زاحناو . .» : ىلي ايب ليصفتلا ىلإ

 ةمس تلقتناو ، ةعامجلاو ةنسلا لهأل ابهذم راصو . ةيمالك جهانمب مهتلاقم

 . ١ /١٠٦ «ةيرعشألا ىلإ ةيتافصلا

 ةيمست يف للملا باتك ربع انرم اجردت جردت يناتسرهشلا نأ نذإ حضاوف
 طبريل كلذو « ةعامجلاو ةنسلا لهأ» ءايسألا نسحأ ىلإ اهب لصيل ةقرفلا هذه

 ةقرفلا اهأ ىلإ ربشي يذلا ةي لوسرلا ثيدحب اهيلإ إ يمتني ىتلا ةقرفلا هذه

 . ةيجانلا

 نيرمأ ىلإ ةراشإلا نع لفاغت وأ لفغ يناتسرهشلا نأ ظحالن نأ يغبنيو
 6ةيمستلا هذه يف «ةنّسلا» ىنعم نادّدجي ةلباقملا فارطألا دنع اركذ

 اهماقأ يتلا ةنسلا اهنوربتعي نكلو ةي لوسرلا ةنس اهنوربتعي ال نويولعلاف
 ةداعلا هذه لطبت ملو .ةعمجلا بطخ يف يلع مامإلا نعل يف ةلثمتملاو ةيواعم

 ىلإ حذمتلا نم رمألا بلقني اذهبو )٧١٢٠/١٠١(، زيزعلادبع نبرمع عم الإ
 ركذت اهنأ كلذ مذلا نم ءيش ىلإ لوحتت اضيأ يهف «ةعايجلا» امأ . مذلا

 يمسق ٦١٦١١/٤٠ ةنس ةيواعمل يلختلا ىلإ يلع نب نسحلا مامإلا رارطضاب
 .ةفالخلا يف نسحلا مامإلا ةيقحأ نوربتعي نويولعلاو © ةعايجلا ماع ماعلا

 . ةعايجلا ماع ماعلا يمسو هحلاصل اهبلق ةيواعم نكلو

 ناطلسلا ذوفن عم اهرود تبعل ةيفطاعلا ةعزنلا نأ ةياهنلا يف حضتي اذهب

 مهتأ ايبو ،فلشّسلل لثمملا وه يناتسرهُسلا دنع ۔ يومألا رايتلا نوكيل
 ©ةعامجلاو ةنسلا لهأ اوراص كلانه نمو ةيتافص مهف تافصلا نوتبثي
 ةيقب ىلع ةيسفن ابرح طلس ناطلسلا اذه نأ ايك . . ةيرعشأ ةياهنلا يف اونوكيلو

 قرفلا هذه اهب تمسو ىتلا باقلألا يف اذه ىلجتيو ،هناطلسل ةئوانملا قرفلا

 . . ةطاسب لكب يناتسرهشلا اهانبت يتلاو
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 : يلع ةعامج

 رمألا نإف ةيواعم ةعامج ةيمست لوحت يف اجردت يناتسرهشلا دنع اندجو نإ

 بتك عم قفتي يناتسرهشلا نأ كلذ يلع مامإلا ةعامج ىلإ ةبسنلاب فلتخي
 قلطنملا نم تلبق ةلتكلا هذه نأ ىلع اهل ةفلاخملاو ىلع ةعامجل ةيمتنملا قرفلا

 يوغللا لولدملا يف دجن ام مغر ررض يأ كلذ يف رت ملو ] ةعيشلاب اهتيمست
 ىلإ ةبسنلاب الاكشإ دجن ال اذهلو قالغنالاو بصعتلا ىنعم نم ةظفللا هذهل

 لب ةيمستلا هذه ىنبتت اذه انموي ىلإ ترمتسا دقو .ةعومجملا هذه ةيمست

 اهلالخ نم ىرت اهنأل اهنايك نع عافدلا سسأ نم اساسأ اهربتعتو اهب زتعت

 برقأ اهنأ ربتعت ةقرفلا هذه لعج طابترالا اذه لثمو تيبلا لآب اقيثو اطابترا
 . ةيجانلا ةقرفلا يهو ةقرف حصأ نذإ يهف ةلي هللا لوسر ىلإ قرفلا

 : ةمكحملا

 ةيخيراتلا ةيمستلا نأ ربتعي هنإف ةمكحملا ةملك ركذ نإو 3 يناتسرهشلا نإ

 لجرلا مكلذ ىلإ دوعي مهقلطنم نأ ىلإ راشأو ، جراوخلا يه امنإ ةقرفلا هذهل
 يذ ثيدح ربتعا» : مئانغلا ةمسق دنع ةلي هللا لوسر ىلع ضرتعا يذلا

 هيلع لاق ىتح» ،لدعت مل كنإف دمح اي لدعإ :لاق ذإ يميمتلا ةرصيوخلا
 اهب ديرأ ام ةمسق هذه :لاقو نيعللا داعف ؟لدعي نمف لدعأ مل نإ :مالسلا

 . « ىلاعت هللا هجو

 هيلع يبنلا ىلع حيرص جورخ كلذو» :لوقيف يناتسرهشلا قلعي مث
 نمف !ايجراخ قحلا مامالا ىلع ضرتعا نتم راص ولو . مالسلاو ةالصلا

 نيسحتب الوق كلذ سيل وأ ،ايجراخ ريصي نأ ىلوأ قحلا لوسرلا ىلع ضتتعا
 سايقب رمألا ىلع ارابكتساو صنلا ةلباقم يف ىوهلاب ايكحو ،هحيبقتو لقعلا
 نولتي موق لجرلا اذه ئضئض نم جرخيس : مالسلا هيلع لاق ىتح ؟لقعلا
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 نم مهسلا قرمي ايك نيدلا نم نوقرمي مهرجانح زواجتي ال ابطر هللا باتك

 ١١١/٣(. ملسم) «دومث لتق مهنلتقأل مهتكردأ نئل ةيمرلا

 لجلا اذه بلص نم اوؤاج نم نأ نيقص ةكرعم نع هثيدح دنع نيبي مث
 نينمؤملا ريمأ ىلع اوجرخ نيذلا مه» جراوخ اوربتعاف ميكحتلا ىلع اوضرتعا

 ريهز نب صوقرح مهنم . .نيمكحلا رمأ ىرج نيح ۔ هنع هللا يضر ۔ يلع
 ةرصيوخلا وذ مهلوأ نيذلا مهو . )٦٥٧/٣٧(. ةيدثلا يذب فورعملا يلجبلا

 .٤٣١۔٣٣١,/ ١ «. . ةيدثلا وذ مهرخآو

 ىلجتيو © نيقراملا .ة ارّشل ا: ءالؤهل نييرخأ نيتيمست هيأر بسح ديزي هنأ اك

 يفو ١ / ٣٥. «ميكحتلا ىلع هلمحو (يلعل) جراوخلا ةفلاخمو» :هلوق يف اذه

 ادقع ناورهتلاب نيقراملا ةارملا نيبو (يلع) هنيب فالخلا كلذكو» :هلوق
 يضر - يلع ن اك ةلمحلاب و ؤ فورعم ارهاظ العف هعم ل اتقل ا بصنو > الوقو

 ...«٣٦/١. هيلع جراوخلا هنامز يف رهظو © هعم قحلاو ] قحلا عم۔ هنع هلللا

 فيضي ال يناتسرهشلا نأ مث تامدقملا يف للملا باتك يف ءاج ام اذه

 جرخ نم لوأ نأ ملعا» :لوقي .نيدلا نم قورملا ةركف ىلع حاحلالا ىوس
 مهدشأو نيفص برح يف هعم ناك نمم ةعامج هنع هللا يضر نينمؤملا ريمأ ىلع

 . ١ / ١٣٢ « . . .و يدنكل ١ سيق نب ثعشألا نيدل ١ نم اقورمو هيلع اجورخ

 رابكو ،ناورهتلاب اوعمتجا نيذلا ةقراملا مهو» : رخآ نطوم يف ركذي ايك
 .ةدراجعلاو { ةيسهيبلاو ،تادجتلاو ،ةقرازآلاو اةمكحملا : مهنم قرفلا

 . ١ /,١٣٣ «مهعورف نوقابلاو { ةيرفصلاو ،ةيضابإلاو ]ةبلاعتلاو
 راص اينإو . ايسايس اجورخ قبي ل جورخلا نأ يناتسرهشلا دنع ساسالاف

 هذه مهيلإ تدنسأ نم ىلع ليحتسي كلذل .هنم اقورمو نيدل ١ نع اجورخ
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 . باقلألا باب نم اهنوربتعي ايتإو ءايسأ اهولبقي نأ ةيمستلا

 مهباقلأ نمف :باقلأ جراوخللو» :لوقيف اذه ىلإ هبني هسفن يرعشألاو

 ةارشلا مهباقلا نمو ةيرورحلا مهباقلأ نمو جراوخ مهنأب مهل فصولا
 ةقراملا الإ اهلك باقلألا هذهب نوضري مهو . ةقراملا مهباقلأ نمو (؟) ةيرارحلاو

 ببسلاو . ةيمرلا نم مهسلا قرمي ايك نيدلا نم ةقرام اونوكي نأ نوركني مهنإف
 اومس هل يذلاو ،بلاط يبأ نب يلع ىلع مهجورخ جراوخ هل اومس يذلا
 ةيرورح اومس هل يذلاو { هللا الإ مكح ال : مهلوقو نيمكحلا مهراكنإ ةمكحم

 يف انسفنأ انيرش : مهلوق ةارش اوُمس هل يذلاو . مهرمأ لوأ يف ءارورحب مهلوزن
 . نيلصملا فالتخاو نييمالسالا تالاقم «ةنجلاب اهانعب يأ .3 هللا ةعاط

 . ٢ط ةرهاقلا ، ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم .ديمحلادبع نيلا ىيحم دمحم قيقحت

 .٧٠٢۔١/٦٠٢ج ١٨٩ / ٩.

 دض ةلصاوتملا تاروثلا نم ةلسلس تماقأ ةفئاطلا هذه نأ انملع اذإو

 ايركسع مهب كتفلا بناج ىلإ ةلودلا هذه نأ كش الف ، يومألا مكحلا

 مهنع دعبت باقلأب سانلا ءالؤه بيقلت اهسسأ نم ةيسفن برح ىلع تدمتعا
 يف ركذ هنأ مغر { يناتسرهشلا فقوم نأ حضاوو . مهل راصتنالا يف بغري نم

 لك بهذم دروأ نأ يسفن ىلع يطرشو» : يه ايك ثادحألا دروي هنأ هتامّدقم

 ازاحنم ادب & ١ /٢٢ «. .مهف بصعت ريغ نم ،مهبتك يف هتدجو ام ىلع ةقرف
 قحلا عم هنع هللا يضر يلع ناك ةلمجلابو»ه :لوقي ثيح ةحيرص ةفصب

 فقي نأ هل هنأل يناتسرهشلا دقتنن نأ انقح نم سيلو ٣٦/١. «هعم قحلاو
 فقوم نم قرفلا نع ثدحتي نأ هسفن ىلع طرتشا هنأ الول ديري يذلا فقوملا

 . ١ /,٢٢ «هلطاب نم هقح نّيعأو دساف نم هحيحص يبأ نأ نود» :دياحم

 دنع ىقب ام آلإ نآلا اهنم دجن ال اننإف ةفئاطلا هذه رداصم ىلإ انعجز نإو
 تشالت انيب ، جراوخلا قرف نم ةدحاو يناتسرهشلا مهربتعا نيذلا ةيضابإلا
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 بتك لالخ نم الإ مهنع ثيدحلا دجن الو نمزلا عم ىرخألا قرفلا رداصم

 نع خيراتلا فشكي نأ راظتنا يف ةيضابإلا فقوم دمتعنس كلذل مهصوصخ

 .ىرخألا قرفلا رداصم ضعب

 اتاب اضفر نوضفري ةيضابإلا نم مالكلا ملعو قرفلا يف اوبتك نم نإ
 نم جورخلا لولدم اهيلع بلغ ةملكلا هذه نأ ساسأ ىلع جراوخلاب مهبيقلت

 مل مهنأ نوربتعي مهنأل يسايسلا اهلولدمب ةملكلا هذه نوضفري ايك ©نيدلا

 رمألا ضيوفتب ةيعرشلا هتعيب نع لخت يذلا وه ينإو يلع مامإلا نع اوجرخي
 & يبسارلا بهو نب هللادبع اوعيابي نأ لبق هوباتتسا دق كلذلو نيمكحلا لإ

 لح يف اوراص ىلوألا هتعيب ىلإ عجري مل يأ مهموهفم بسح ةبوتلا لبقي مل املف
 ةعامج ىمست نأ ىلوأ ناك ةيجراخلاب مهمهتي نمل نولوقي مث .مهسفنأ نم
 نأ اضيأ ىلوأو 5 ةيعرش ةمامإ نع العف اوجرخ مهنأل جراوخ ريبزلاو ةحلط
 ةيالو نع يلختلا هضفرب ةعاطلا اصع قش هنأل جراوخ هتعامجو ةيواعم ىمسي
 نوبملاي ةقيرطلا هذهب مهو . . كلذب يعرشلا ةفيلخلا رماوأ رودص مغر ماشلا

 . مهيلإ ههجو نم ىلع بقللا

 يف روهشملا ثيدحلا ىلإ ةراشإ تعضو اهنأ كش الف 3 ةقراملا ةملك امأ

 ىلإ باقلألاب زبنلا ىوتسمل ازواجت اذه يف نأ كش الو . .افنآ روكذملا قارتفالا

 نود انه ةحضاو ةيسفنلا برحلا ةرهاظو 5 ريفكتلاو ةلملا نم جارخالا ىوتسم
 . ليوأت يأ ىلا جاتحت نأ

 { ةيفطاع ةنحش نم ولخت ال ىهو .ةفئاطلا هذه اهانبتت ىتلا تايمستلا امأ
 المعو الوو ةديقع ناميالا ىلع اوظفاح مهنأ نوري مهنأل نينمؤملا ةعامج يهف
 نمو ، لمعلاو بلقلا نيب نولصفيو ‘بلقلاب نوفتكي نيذلا ةئجرملا فالخب
 تايمست نولبقي ايك . . رانلا نم ةيجانلا ةقرفلا نم الإ نوكي نل هتفص هذه

 : يرعشألا ركذي ايك مهيلإ تبسن
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 هذه لالخ نم نودصقيو 0 هلل آلإ مكح ال مهلوق ىلإ ةراشإ : ةمكحلا

 فحاصملا عفر ةيلمع نأل نيفص ةكرعم يف برحلا فاقيإ ىلإ ليبس آلأ ةراشالا :

 . لطاب اهب ديرأ قح ةملك اهنأب ىرخألا تاعومجملا اهتلوأ ايك ال ةعدخ

  

 : ةعايجلا هذه ايهيف تلزن نيعقوم ىلإ ةراشإ ايهيف ناتيمست اذه ىلإ فاضتو
 عقوملا . ءارورح لهأ وأ ةيرورحلا هنمو ةفوكلا برق ناكم ءارورح : لوألا عقومل

 بهو نب هللادبع هيف اوعياب يذلا ناكملا وهو دادغب برق ،ناورهنلا :يناثلا

 . .اهيف مهلصاتسي نأ يلع داك ىتلا ناورهتلا ةعقاو ترهتشا هبو ، يبسارلا

 . ناورهنلا لهأب اوفرع عقوملا اذه نمو
 تءاج اهنأ مغر ةيضقلا هذه ةراثإ نع يناتسرهشلا لفغ امل يردن انسلو

 لبق صنلا اندروأ ايك هتالاقم يف يرعشألا نسحلا يبا هخيش دنع ةحيرص

 . ىح

  

 : ةردقلا _

 لدعلا باحصأب اوفرع نم ىلإ دنسي بقللا اذه نإ يناتسرهشلا لوقيو
 . ١ /٥٦ «ةيردقلاب نوبقليو ديحوتلاو لدعلا باحصأ نومسيو» :ديحوتلاو

 املو» . ةلطعملاو .ةلزتعملا : ةقرفلا هذه ىلإ نيرخآ نيبقل يناتسرهتلا دنسي ايك
 ةلزتعملاو ةيتافص فلسلا يمس نوتبثي فلسلاو تافصلا نوفني ةلزتعملا تناك
 ءاطع نب لصاو مهخيش لازتعالف ةلزتعملا امأ ١٠٤/١. «ةلطعم

 { ةيلصاولا مهل لاقيو» )١٢٨/١١٠( يرصبلا نسحلا ةقلح )٧٨٤/١٣١(

 ادايتعا رخآ بقلب يناتسرهشلا مهبقلي ايك ٦٠/١. «. . . ىلع رودي مهلازتعاو

 . ةيديعولا وهو ديعولا فلخ مدعب مهلوق ىلع
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 نمف ةباذج ةيمست اهسفنل تراتخا اهنأ دبي ةقرفلا هذه رداصم يف لماتملاو

 ةقرفلا الإ نوكي نل هتفص هذه نمو .ديحوتلاو لدعلا لهأ نم نوكي نأ هركي
 يمالسالا ركفلا ىلع ريبك لضف ةفئاطلا هذهل ناك هنأ ملعن نحنو . ةيجاتلا
 هذه لثم ةأرجلا هذه اهتفلك دقو .لقعلا لايعإ ىلع اهتأرجب كلذو ةماع

 ىلإو «ةمألا هذه سوجم ةيردقلا»ه :ثيدحلا ىلإ ةراشإ ةيردق مهف .باقلألا

 هذه نأل كلذو ٦/١. للملا « ردقلا يف نمحرلا موصخ ةيردقلا» :ثيدح

 هللا نع تعزن اهنأ دح ىلإ اريبك احاحلإ ناسنالا ةيرح ىلع تحلأ ةفئاطلا

 ىلإ ةبسنلاب اذه ، ناسنالا صئاصخ نم هتلعجو هل اهيزنت رشلا قلخ ىلاعت
 يف اريثك مالكلا ءاملع ددرت دقف ةلطعملا وهو يناثلا بقللا امأ ،لوألا بقللا

 فاضتو ىلاعت هللا اهب فصوي ةيلعف تافص ىه له ىلاعت هللا تافص نأش

 نايك اهل نوكي نأ نود ىلاعت هللا ىلإ بسنت ةيرابتعا تافص يه مأ هتاذ ىلإ
 اهامرف هيزنتلا ساسأ ىلع يناثلا موهفملا ةفئاطلا اذه تراتخا دقو .دوجولا يف

 . رفكلاب كلذ ىنعم ليطعتلاب رخآلا فرطلا

 ءاطع نب لصاو لازتعا ىلإ عجري هنأ ىلع قفتمف لازتعالا بقل امأ
 هذه رت ملو ، راقتحالاو نيجهتلا نم برض هيفو يرصبلا نسحلا هخيش ةقلح
 نم يرصبلا نسحلا نأ ربتعت اهنأل بقللا اذه نم اجرح ملعن ام يف ةقرفلا
 . نيتلزنملا نيب ةلزنملا ةيضق يف هذيملت عم فلتخا نإو اهباطقأ

 هللا نأب محلوق ساسأ ىلع اضيأ ةمكحملا هب بقليو ةيديعولا بقل يقب

 ناكرأ نم نكر اذهو هديعو فلخي نأ نكمي ال هدعو فلخي ال هنأ ايكف لداع

 اهنم بوتي نأ نود ةريبك ىلع تام نم دولخب لوقلا هيلع ينبني يلازتعالا ركفلا
 . منهج يف
 : ةمتاخلا

 تايمستلا نيب زييمتلا ىلإ ههابتنا مغرو ؤ؛هيرحت مغر يناتسرهشلا نإ
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 نم اديدع اهتايمست روطتل سلو هتقرفل احضاو ازايحنا زاحنا دق هنإف باقلألاو
 تاموظنم لخاد نم ىرخألا قرفلا قطنم مهفي نأ لواحي مل اينيب ، تارربملا
 قرفلا دنع قفاو ايف سايقملا ةقرفلا ىمه هتقرف نأ ربتعا كلذلو قرفلا هذه

 3 باقلألاب هيلإ راشيف قفاوي مل امو باوصلا وهف ةرعاشألا هب لاق ام ىرخالا
 لاثمأ نم هوقبس نم بكاو لب اذه يف ًاعدب يناتسرهشلا نكي ملو .اطخ وهو
 . يرعشألاو )٩٨٨/٣٧٧( يطلملا

 ةبسنلاب يجهنم اطخ يف ةماع ةفصب عقو يناتسرهشلا نأ ىلإ ريشن نأ يقبو
 ةروصب قرفلا دجوت نأ لبق اهباحصأ ىلع اهقلطأ ذإ باقلألاو تايمستلا ىلإ
 ةدرجم ةفصب تارايتلا ىلإ ريشي نأ تامدقملا يف ةصاخو ىلوأ ناكو .ةيلج
 هذه ربتعي هنأ كلذ يف هرذعو باقلألاو تايمستلا رولبت ةلحرم ىلإ لصيل

 بتك اهيلع تقفتاو سالا اهيلع قفتا يتلا تاينسملا نم تايمستلا
 . قرفلا
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 تايهللالا
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 : ةئطوت

 تامدقملا ايفوتسا ايهخأ انيبت ىتح هيبأو دلولا نيب سلجملا ماتلا نأ امو

 قرفلا ةأشن نم هب قلعتي امو هتأشنو مالكلا ملع ةيهامب ةقلعتملا ةمزاللا

 نم تاظحالم نم دلولا هلجسي ناك امل اكرابم اعيسوت اذه ناكو ، ةيمالسالا

 همامأ تءاضأ ةربن تاعلاطم نم هنكم ذإ تارضاحملا نمو ةهجوملا سيرلا

 . لبسلا

 " مالكلا ملع عيضاوم ىلع صوغلا يف رضاحملا ذاتسألا ةعباتم آلإ قبي ملو
 : يلي ام «ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا» باتك يف نأشلا اذه يف ءاج دقو

 نمض جردنت ىتلا اياضقلا يف اضيأ زرب هنإف ةيمستلا يف فالتخالا عقو نإو»
 لوصألا (٣٥١١۔٩٧٤٨٤٥/٦٨٠١) يناتسرهشلا طبض دقو ،ملعلا اذه
 : ةعبرأ يهو قرفلا لك دنع نفلا اذه يف تجلوع يتلا ىربكلا

 .اهيف ديحوتلاو تافصلا ١

 ٢ - هيف لدعلاو ردقلا .
 ٣ - ماكحألاو ءايسألاو ديعولاو دعولا .

 ٤ لحنلاو للملا) «ةمامإلاو ةلاسرلاو لقعلاو عمسلا ۔ ١ /٢١(.

 فورعملاب رمألا نع لفغي داكي رصحلا اذه يف يناتسرهشلا نأ ظحالنو
 القتسم ىقبي هنإف ةمامإلا نمض هرشح نكمأ نإو ذإ .ركنملا نع يهنلاو

 لوصأ نم لصأ ىهو ةءاربلاو ةيالولا ركذي ال هنأ ايك ،ةلزتعملا دنع ةصاخ

 ىلع ةرطيسلا هنم دصق يناتسرهشلا نم داهتجا كاذف لك ىلعو ،ةيضابإلا

 .٥٩ص «لوقعلا ريح عوضوم

 تايهلإلا باب يف رظنلا يف قلطنن نأ نسحي هنأ نيبو دلاولا لخدت انهو

 امو بجي امو & تافصو ءايسأ ،اتاذو ادوجو ىلاعت هللاب قلعتي ام يف رظنلل
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 امئاق لمعلا نوكي نأ ىلع قافتالا عقوو . العو لج هقح يف زوجي امو ليحتسي

 ىلوألا ةيلكلاب قلعتت ىتلا اياضقلا هذه يف نيملكتملا رابكل صوصن عمج ىلع

 اذه يف كلسملاو ىلاعت هللاب ناميإلا ةملك يهو الأ تسلا ناميإلا تايلك نم

 . ةفسالفلا كلسم ال نيملكتملا كلسم وه اعبط

 ميركلا نآرقلا نم لوألا مسقلا يف رظنلاب قلطني نأب هنبا دلاولا رمأ انهو

 . زيزعلا باتكلا نم مكحملا وهو ىلاعت هللاب قلعتي يذلا

 نآرقلا يف مكحملا نع ءايلعلا هلاق ام ضعب عمج نأ آلإ نبالا نم نكي ملف

 : يلاتلاك رمألا ءاجف ميركلا

 : زيزعلا هتنا باتك يف مكحملا نع ةملك

 هس إ .هع ے وو رت ۔۔ مب و . ص إ ٠ م س ۔س۔ ۔۔ < مح ( : ىلاعت لاف

 ه بتكناماَنره مكحت تتا ةنمبتكنلاكتلع لزآىزلا ره »

 )٣ نارمع لآ ٧(

 يبطرقلا يراصنألا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ ريسفت يف ءاج

 يبرعلا باتكلا راد .نآرقلا ماكحأل عماجلاب موسوملا )١٢٧٣/٦٧١(
 ٤ج ١٣٨٧ /١٩٦٧ .ةيرصملا بتكلا راد ةعبط نع ٣ط .رشنلاو ةعابطلل

 يروثلا نايفسو يبعشلا لوق ضتقم وهو هللادبع نب رباج لاق» : ٩ص

 « . . هريسفتو هانعم مهفو هليوأت فرع ام نآرقلا يآ نم تايكحملا :امهريغو
 .اهب الإ ةالصلا ئزجت ال يتلا باتكلا ةحتاف مكحملا :نايثع وبأ لاقو .ص
 دقو .ديحوتلا الإ اهيف سيل هنأل ؛صالخالا ةروس :لضفلا نب دمحم لاقو

 : ىلاعت هلوقل ؛مكحم هلك نآرقلا : ليق

 ِے س

 ١( دوه )١١
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 باتك : ىلاعت هلوق نإف ٠ ءيش ف ةيآلا ىنعم نم اذه سيلو . تلق . . .

 دارملا سيلو . . هللا دنع نم قح هنأو فصلاو . يف يأ ه هتايآ تمكحأ

 هيف سابتلا ال ام : مكحلاب دارملاو . . ىنعملا اذه . . «تايكحم تايآ» هلوقب

 .٥١ص «. .ادحاو اهجو آلإ لمتحي الو

 : ماعنألا ةروس يف هلوق وه تايكحملا : سابع نبا لاقو

 ر ه <.. ه ء ر حم راخ ۔ي
 نرم مكَنتذآ وشف و اتسس{خِإنتَدل ول ابو اتيش

 رع ررم 2٤ أودرَصَت ِ رال ۔ رس ه ه ح۔ و ِ هع
 شحلا ااود لوما اك ١ و .. نتن تن .

:

 

3
1
 

1
 2

 انن ... . !هلل 7 :م 
 < . ح م و س

 ٥ غ ا نىحنسحا ىه ىلاب َ ل ١ !متل ا ل م اودعت
 س ِ 7 م ص ےم

 را !اًستَت نكنل طرق ًابَداَيمْلَأو - ا ,

 دهمي فرشا َداَكؤلوا ولا ادلو اهعسو

 \٥؟ توكت كنع ٍركَلَعَل۔هيمگ / صو مكلل اوهَوأرتنا

 َرُم شلآاوُعيتت ت :لووما تش :م ىطرصاَذنَه َنأَو
 ء ه رس ء س .ح ۔ ے۔۔۔ے

 مكلعل ۔هب مك و و مكلذ ذ ے هليبس نع ب قَّرفلف

 ب'ب

 )٣٥١۔١٥١ ماعنألا )٦ تايآ ثالث ىلإ
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 )١٧ ءارسالا ٣ ٢)

 سابع نبا لاقو . تايكحملا يف هاطعأ لاثم يدنع اذهو : ةيطع نبا لاق

 دوعسم نبا لاقو .هب لمعيو هب نمؤي امو همارحو ةخسان تايكحملا :اضيأ
 لاقو . كاحضلاو عيبرلاو ةداتق هلاقو . . . تاخسانلا : تاإكحملا :هريغو

 ةمصعو برلا ةجح اهيف يتل ا يه تاكحملا : ريبزلا نبرفعج نب دمحم

 نعضو اع فيرحت الو فيرصت امل سيل . لط ابلاو موصخلل ١ عفدو دابعلا

 . قاحسا نباو دهاجم هلاق . .هيلع

 : ساحنلا لاق . ةيآلا هذه ف لاوقألا نسحأ اذهو : ةيطع نبا لاق

 نأ جاتحي ال هسفنب ايئاق ناك ام تايكحملا نإ : تايكحملا يف ليق ام نسحأ

 : وحن هريغ ىلإ هيف عجري

 » ةحتاف نكيل ٩
 )١١٦ صالخالا ٤(
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 ٨٢( هط )٦٢٠ 4 َباَتنمِلراَفَعْلقَِو و

 ٩١٨٥. ص « ....

 عضو ىلع يراجلا وهو ، ةيطع نبا وراتخا ام نيبي ساحنلا هلاق ام : تلق
 كش الو ، ناقتالا ماكحإلاو مكحأ نم لوعفم مسا مكحملا نأ كلذو ناسللا
 نأ يف كش الو ناقتإلا ماكحإلاو إمكحأ نم لوعفم مسا مكحملا نأ يف
 حوضول كلذك نوكي امنإ ددرت الو هيف لاكشإ ال ىنعملا حضاو ناك ام
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 .١٨ص .«اهبيكرت ناقتإو . هتايلك تادرفم

 (ه٨٣٢٥) يرشخمزلا رمع نب دومحم هللا راج مساقلا يبأ ريسفت يف ءاجو

 ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا» ب فورعملا

 لايتحالا نم تظفح نأب اهترابع تمكحأ» تايكحم ١« ج ت د نارهط ط»

 . ٢١٤ص «هابتشالاو

 وهو «لازتعالا نم فاشكلا هنمضت اييف فاصنإلاو باتك بحاص قلعيو

 باتكلاو يكلاملا يردنكسالا رينملا نب دمحم نب دمجأ نيدلا رصان

 هتمق اك اذه : دمحأ لاق» : يلي ايب 3 فاشكلا شماه ىلع عوبطم

 نآرقلا لعج نم هللاب ذوعأو هدقتعي ام قفو ىلع يآلا ليزنتل هفلكت نم هنع

 . ١٢١٤ص «يأرلل اعبت

 )١٩١٤/١٣٣٢( يملاسلا ديمح نب هللادبع دمحم يأ باتك يف ءاجو
 دمح نب دمحأ خيشلا ةحايس قيلعتو حيحصت «لوقعلا راونأ قراشم» ب موسوملا

 ليجلا راد . ةريمع نمحرلادبع روتكدلا هثيداحأ جرخو هصوصن ققح .يليلخلا

 ١٤٠٩ /١٩٨٩. توريبب

 مسحناف ىنعم رهاظلاو صنلل مسقنا ىنعملا حضتملا مكحلملاف
 دابعلل رهاظلا يف نظلاو دارملاب عطقلا مكح صنلا يف

 ليوأتلا وهو هيلإ ريص ليلذلا هسكعب ىتأ نإو
 اعبتي نلف ارذتعم وأ اعقو اديعب وأ ابيرق وهو

 ىنعم ريغ لمحي ال امإ ظفللا نأ ملعا (ىنعملا حضتملا مكحملاف هلوق)

 دحاو
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 ىنعملا ىلإ ةبسنلابف رخآلا نم رهظأ هيينعم دحأ نكل لمتحي نأ امإو

 رخآلا ىنعملا ىلإ ةبسنلابو . مكحملا نم مسق وهو ٠ ارهاظ ىمسي يرهاطلا

 نوكي نأ امإ و ٠ ليلد هيلع ڵلدي ل نإ هباشتملا نم مسق وهو . الؤم ىمسي

 وهف جراخ نم حَُجرمب آلإ رخآلا ىلع امهدحأ حجري ال يأ ءاوللاب ناينعملا

 ناك ام يأ ىنعملا حضتملا مكحملاف :لاق اذلو هباشتملا نم مسق وهو ،لمجللا

 هلمتحي وأ هريغ ىنعم لمتحي ال احوضو ناك ءاوس مكحملا وهو احضاو هانعم

 ٦٩. / ٢ج « . . .احوجرم

 رادلا .ريونتلاو ريرحتلا ريسفتب موسوملا روشاع نب ؛ رهاطلا ريسفت يف ءاجو
 : : يلي ام م ١٩٨٤ ةنس رشنلل ةيسنوتلا

 : ريرج لاق . عنملا لصألا يف ماكحإلاو»

 ابضغأ نأ مكيلع فاخأ ينإ مكءاهفس اومكحا ةفينح ينبا

 داضي ام فرطت عنمي كلذ نأل 5 قيثوتلاو ناقتالا يف ماكحإلا لمعتساو
 . روهشم زاجم و أ ةقيقح وهو . ةمكح ةمكحلا تيمس ا ذلو ] دوصقم ا

 نأل ةراعتسالا ليبس ىلع ةلالدلا حضاو ىلع ةيآلا هذه يف مكحملا قلطأ

 . .دارملا يف دذرتلل ةبجوملا تالامتحالا قرطتل اعنم ةلالدلا حوضو يف

 مألا نم دارملا نوكي نأ لمتحاف باتكلا مأ اهنأب تايكحملا فصوو

 سيلو .هعجرم وأ نآرقلا لصأ نه يأ :نابراقتم امهو . عجرملا وأ لصألا
 .ىدهلاو داشرإلل لزنأ نآرقلا ذإ ،نآرقلا ةلالد آلإ نيينعملا نيذه بساني
 الوصأ تناكو . ظعاوملاو بادألاو عيرشتلاو داقتعالا لوصأ يه تايكحللاف

 هلمتحت وأ اهريغ لمتحت ال ناعم ىلع لدت ثيحب اهتلالد حاضتاب كلذل
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 : ىلاعت هلوقك كلذو 5هب دتعم ريغ افيعض الامتحا

 ١١(. ىروشلا )٤٢ 4 ;ىت.وينمكرتل »

 ٢٣(. ءايبنألا )٢١ 4 لَعتياَتعزَْسال »

 ١٨٥(. ةرقبلا )٢ ه رتشلا ك هلايب ل

 ٢٠٥(. ةرقبلا )٢ 4 داسلا ثحمال هنأو «

 وفاش ىمور ماَقَمَفاَعَنَماَمَأو »
 ٤٠-٤١( تاعزانلا ٩٧ر) 4 ىَرملاَمهَةَلَدر ح

 يهف اهمهفل لهأتتو اهب نيبطاخملا مظعم ماهفأ اهلوانتت اهيناعم حاضتابو
 . عيرفتلا وأ نايبلل اهيلع اهريغ يناعم لمح ي هيلإ عوجرملا نآرقلا لصأ

 تاهباشتملاو تايكحملا نم دوصقملا نييعت يف مالسالا ءايلع فلتخا دقو

 نأ :سابع نبا نعف . ءافخلاو حوضولا رادقم نييعت ىلإ اهعجرم : لاوقأ ىلع

 ،شحاوفلا ميرحتو ،ىلاعت هللا ديحوتك عئارشلا هيف فلتخت ال ام مكحملا

 : ماعنألا ةروس رخاوأ يف ثالثلا تايآلا هتنمضت ام كلذو

 4 ةكحم مكنر وركام زنأازلاكت نث »
 ١ ١٥( ماعنألا )٦

. . ( ٢٢٣ ء ارسال ا ( ١٧



 نعو . . . خسني ل ام مكحملا نأ : اضيأ سابع نباو {، دوعسم نبا نعو

 . هليلد حضتا ام مكحملا : مصألا

 نأ اهيناثو . . . هتلالد تحضتا ام مكحلل نأ الوأ : نابهذم روهمجللو

 مكحملا امه رهاظلاو صنلاف : رخفلا لام هيلإو . . ةلالدلا حضاولا مكحملا

 « . . . فعض لايتحا هقّرطتي-رهاظلا يأ امهدحأ ناك نإو ايهتلالد حاضتال
 . ٤/٣ ١٥٥١٥

 هنقتأ رمألاو عيشلا مكحأ نم لوعفم مسا ةغل مكحملا نإ لوقلا ةصالخو

 قرطت هماكحإب عنمي مكحم لك نإف ،عنملا ةداملا هذهل ماعلا ىنعملاو 5 هقثوو

 . هريغ وأ هسفن ىلإ للخلا

 هنأ يف ءايلعلا لاوقأ لالخ نم صخلتي نأ نكميف احالطصا مكحملا امأ
 لمتحي ال ام وأ نيفلتخم نيهجو لمتحي الو 6 هرهاظب اقلعم همكح ناك ام وه
 ام وأ .هانعم اومهفو هليوأت ءايلعلا فرع ام وأ .دحاو هجو ريغ ليوأتلا نم

 امو هضئارفو هدودحو همارحو هلالحو ،نآرقلا خسان وأ ،هليواأت ىلع عمجأ

 . هب لمعيو هب نمؤي

 ناك ام وه مكحملا نأ زربتل لماكتت تاراشالا هذه لك نأ ظحالملاو
 ةرورض ىرن ال كلذل ةديدع ةلثمأ ءايلعلا برض دقو . اهنيب ةلالدلا حضاو

 . اهركذ ةداعال

 ل ةمكحملا صوصنلا هذه نأ اعم انيبتف هيبأ ىلع لمعلا ا ذه دلولا ضرع

 لبق نكل .هباشتملا دنع افقي نأ ىلع ادعاوتو يمالسإلا ركفلا يف كراعم رثت
 يف بجاولا دنع فوقولا بجو ذاتسألا تارضاحمل ةعباتم هنأ دلولا ركذ كلذ
 . ىلاعت هللا قح
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 ىلاعت هتنا قح يف بجاولا ( أ )

 : ىلاعت هلا قح يف بجاولا فيرعت
 صقن همدع ىلعو ،لايك هل هتوبث ىلع بترتي ام وه ىلاعت هقح يف بجاولا

 دوجولاو ،اهيلإ امو ،ملعو }ةايح نم تاذلا تافص عيمجك .لاحمو

 . لاعفألاو تافصلاو تالا ف لمملا مدعو ٠ ءاقبلاو ٦ مدقلاو ٠ ةينادحولاو

 : دوجولا - ١

 : ىلاعت لاق

 : ل اقو

 )١٤ ميهاربإ ١٠(

 ناسنالا اهكردي ىتلا تاهادبلا نم ىلاعت هللا دوجو نأ نيبتن اذه نم
 قئاقح نم الو ئ ةدقعملا مولعل ١ نم سيلو ز هتعيبطب اهيلإ يدتهبو ٠ هترطفب

 لوق باب نم لجو ع هللا دوجو ةيضق يف ملسملا ثحبو ،ةصيوعلا ريكفتلا

 : مالسلا هيلع ميهاربإ

 4 ىلَق تيمل نكلو لب »
 ( ٢٦٠ ةرقبلا )٢

 .دحاج دوجولا اذهل ركنم ىلع درلا باب نمو



 : ةرطفلا ليلد

 وأ دشرم ىلإ جاتحي نأ نود هنيبتي ناسنالا يف زورغم وه ام لك يه ةرطفلا
 ةعيبط يف زورغم يرطف رمأ مأل ا يدث هتدالو لاح ديلولا صتمي نأف . ليلد

 نم سانلا هيلع فراعت ام ليلد ىلإ جاتحت ال يتلا تاهادبلا نمو .ناسنالا

 نم لقأ ةثالثلا نأو نينثا نم رثكأ ةسمخلا نأو ،نينثالا فصن دحاولا نأ

 . . خلا ،ةعبرألا
 ىنعملا اذه ىلإو اهب ملسملا تاهادبلا نم لجو زع هللا دوجو نإف كلذك

 : ىلاعت لاق . ةفيرشلا ثيداحألاو ةميركلا تايآلا نم ديدع ريشت

 مس صس . س و

 نيدلل َهجَرَرقك

 نكال ارمق اتا ََرطفاَكيِيَح
 اتلأَرئكحأ ركت ُمَمْلَك , اللا هلا

 ٣٠( مورلا )٣٠ « نوملعيال

 كش الو ،اييقتسم نيلا ىلإ هجتي نأ ىلإ ناسنالا وعدت ةميركلا ةيآلا نإ
 ردصم هنأو > هتينادحوو ٠ ىلاعت هللا دوجوب رارقالا ىلع موقي نيدلا نأ ي

 . هلك دوجولا

 رارقإلاف ،اهيلع سانلا هللا رطف ةرطف وه نيدلا ىلإ هجوتلا اذه نأ نيبت مث

 . ةلبج ناسنالا يف زورغم هللا دوجوب

 قلخ نم.ةرطفلا هذه نأ ملعن نحنو .البج رارقإلا اذه نوكي ال فيكو

ًدبال ذإ رارقإلا اذه نع ىأنت نأ ةرطفلل لاحب نكمي الف .لجو زع هللا



 ىلاعت هللا نأ ىلع لدي ام ميركلا نآرقلا يف ءاج ام رارقإلا اذه دضاعيو
 هلوق وهو ةيبوبرلاب هل اورقأ رذلا ةروص يف هبلص نم مدآ ةيرذ جرخا امل»

 ىلاعت
 مهدشأو مهتيرذ زهروُمهظنيمَداَءَبنمكبَرَدَعَلذلَو ,<

 71 ثرو ر اي ه ح -+ ه < سإ

 . ؛ اندهَس ل زناولاقركتربثلأ ةمسأ

 ( ١٧٢ فارعألا )٧

 «هربغ هللإ ال هللا هنأو ٠ ةيبوبرلاب هل اورقأ نأ لدعب مدآ بلص ف مهداعأ مث

 . ٢٢ص/ ٤١ج .نآرقلا ماكحأل عماجلا : يبطرقلا

 ةرطفلا : رظنلاو هقفلا لهأ نم ةفئاط لاقو» : ىلي ام يبطرقلا لقن دقو
 دلوي دولوم لك لاق هنأكف ؛ هبرب ةفرعملا يف دولوملا اهيلع قلخ يتلا ةقلخلا يه
 مئاهبلا قلخل ةفلاخم هقلخ ديري ، ةفرعملا غلبم غلب اذإ هبر اهب فرعي هقلخ ىلع
 رطافلاو 1 ةيقلخلا ةرطفلا نأ ىلع اوح اوجتحاو ٠ هتفرعم لإ اهقلخب لصت ال ىتلا

 : لجو زع هلللا لوقل قلاخلا

 4 ,نألاو توتتارياتراينتا »
 )٣٥ رطاف ١( « ص ٢٧ .

 هذه ريسفت يف هيلع دمتعي يذلاو» : هريسفت يف ةيطع نبا لوق لقني مث

 زيمي نأل ةأيهمو ةدعم يه يتلا لفطلا سفن يف يتلا ةئيهلاو ةقلخلا اهنأ ةظفللا

 .هب نمؤيو هعئارش فرعيو هبر ىلع اهب لدتسيو ىلاعت هللا تاعونصم اهب
 يذلا هللا ةرطف وهو فينحلا وه يذلا نيذلل كهجو مقأ :لاق ىلاعت هنأكف

 لي يبنلا لوق هنمو .ضراوعلا مهضرعت نكل ث رشبلا رطف هل دادعإلا ىلع
 وه امتإ نيوبألا ركذف «هنارّصني وأ هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك»
 قلخ ىلاعت هللا نإ : هترابع يف انخيش لاقو .ةريثك يه يتلا ضراوعلل لاثم
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 تايئرملل ةلباق مهعايس أو مهنيعأ قلخ اك .قحلا لوبقل ةلهؤم مدآ ينب بولق

 تكردأ ةيلهألا كلت ىلعو لوبقلا كلذ ىلع ةيقاب تماد ايف ،“تاعومسللاو

 : : هلوق ىنعملا اذه ة ةحص ىلع لد دقو . قحلا نيدلا وهو مالسإلا ن نيدو قحلا

 ةميهبلا نأ ينعي «ءاعدج نم اهيف نوسحت له ءاعمج ةميهب ةميهبلا جتنت ايك»

 يقبل ةقلخلا كلت لصأ ىلع كرت ولف تافآلا نم اميلس ةقلخلا لماك اهدلو دلت

 ارطتف ههجو مسويو ،هنذأ عدجيف هيف فرصتي نكل © بويعلا نم ائيرب الماك
 هيبشت وهو ،ناسنالا كلذك . لصألا نع جرخيف صلئاقنلاو تافآلا هيلع

 . ٩٢ص / ١٤ ج : يبطرقلا ريسفت «حضاو هجوو عقاو

 نأ مالسل ا هيلع لوسرل ١ ثيدحلو ينآرقل ١ صنلل مهفل ا اذه نم نيبتي

 رثؤم هيف رثؤي مل ام لجو زع قلاخلا دوجوب هترطفب ارقم ادحوم دلوي لفطلا
 . يجراخ

 لماوعلا ريثأتب فارحنالل ةلباق ةرطفلا هذه نأ ةلي لوسرلا نيب دقو
 . ةيجراخلا

 ٠ اهم درشتو . اهخسمت يهف ٦ ةرطفلا ىلع ديدش رطخ ةدسافلا ةئيبلاف

 . جفلا غيست و بذعلا فاعت اهلعجي ام للعلا نم اهيف فلتو

 . ةيدوهيلل مهلوبقو حالفلاو ناميالا نع سانلا نم قيرف فارصنا رس كلذو
 لقعلا قطنمل كلذ ةافانم عم . كرشلاو ] رفكلاو . ةيسوجلملاو ٠ ةينارصنلاو

 . ةقلخلا لصأو ركفلا تارورضو

 قح ةقيقحلا هذه تكردأ اهنأ دبي ةيداملا ةراضحلا يف مويلا لمالاو

 يذلا نيلا نأ ةربتعم دوحجلا ىلإ سانلا عفدتل ةدهاج لازت ام يهف ،كاردالا
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 نم ريثك ىلع ةليحلا تلطنا دقو } ردخملا نم برض ةيرشبلا ةرطفلاو قسانتي

 . نوثهلي بارّسل ا ء ارو اوَلظف نيملسمل

 مدع ىلإ ناسنالا مهتوعد نييداملا ءالؤه ىدل ةرطفلا ةسكاعم بورض نمو

 دئادشلا هب ملت وأ ضرملا هب دتشي امدنع ةيئارواملا ىوقلا ىلإ ءوجللا

 . ةيناسنالاب دادتعالا يف ةمق ىوتسملا اذه كردي نم نأ نوربتعيو

 © نيعم دجوي ال ثيح قحلا نيعملا ىلإ أجلي هترطفب ناسنالا نأ ةقيقحلاو

 نم ءوجلل ااذه لثمو هيف عقو م هصلخم نأ ىسع لجو رع هللا لإ عرضتيو

 . ناسنالا ىلإ ةبسنلاب لجو َرع هللا دوجو ىلع ةيرطفلا ةلدألا ىوقأ

 كلمل "فرُننكاَدََح رحلاو فر ة ىزَلاره هو .ء . .دس ےر رمور م ,و ١ ىلاعت لاق

 فص ح مت حير ابت ع اَج 7 أوحرَفَوِو ٍةََيَط جرم رحو

 اوَعَدتهب طيحأ م ءامو ناكم لكنم عوَمْلا مه ه ءاو

 َرستَتركتل.ودهنماََتَعا نيل َبرلأ هلصح َهَللا
 س وس و ٨

 ريعب ضرأل ًاقَنوُغنَ مهاد دمه ايلك ع ةركل آ

 (٣٢۔٢٢ سنوي )١٠ ه نَحْ ً

 هب تبعل امدنع دوجول ا بجاو لإ وجل نذإ ن اسننالا ةرطف يه كلت

 : لاق ثيح ىلاعت هللا قدصو { هللا الإ هنلا نم اجلم آلأ كرديو ،جاومألا

 : امإ ال !َںوُغْذَتنَمَرَصرحَلآيفرَضلاُمُكَتَماَدِذَو 3 و

 ( ١ ١ ء ارسال ٧ ٦ ) ٧

 نإو ئ انقلخ ذنم انيف دوجوم ناميالا نإ» : ىنعملا اذه يف تراكيد لوقي

ا}(٩١ _



 ةعوبطم عناصلل ةمالع نوكت يكل .ةركفلا هذه انيف سرغ انقلخ نيح هللا

 . ١٥٥ ص . تراكيدل ىلوألا ةفسلفلا يف تالمأتلا . نيمأ نايثع «هعنص ين

 : ىلاعت هلوق ريسفت يف )١٣١٠/٧١٠( يفسنلا دمحأ نب هللادبع لوقيو

 سرس ,س سم 2 ۔۔۔4< ء 7

 ١٧٢( فارعألا ١) 4 مَداَءفَبْنِمكْبَرَدَعأَدَو »

 ىلع ةلدألا مهف بصن هنأ كلذ ىنعمو ليثمتلا باب نم اذهو» : ىلي ام

 نيب ةزيمم اهلعجو { مهيف اهبكر يتلا مهلوقع اهب تدهشو .هتينادحوو هتيبوبر
 تسلأ :مهل لاقو مهرّدقو مهسفنأ ىلع مهدهشأ هنأكف .ةلالّضلاو ىدهلا
 «كتينادحوب انررقأو ،انسفنأ ىلع اندهش انبر تنأ ىلب :اولاق مهنأكو مكبرب
 . ةرهاقلا . يبلحلا يباب ىفطصم . ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد . يفسنلا ريسفت
 .٥٨ص .. ٢ج .تد

 : ثودحلا ليلد ©

 باتك يف )١١٧٤/٥٧٠ ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ لاق

 نب ملاس قيقحت .نايعب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن» ناهربلاو ليلذلا
 حلصم يداهلا هنم لوألا ءزجلا ققح دقو )١٤٠٣ /١٩٨٣(. . يثراحلا دمح

 لاق نإف» نوقرم ١٩٨٣ سنوتب يملعلا ثحبلا يف ةءافكلا ةداهش دادعال

 هللابو انلق ؟ هناحبس يرابلا دوجو ىلع لدي امم ثدحلا يف امو :لئاق
 ةلاد ةباتكلاو ، ناب ىلع لاد ءانبلا نأ ىلع ةيلقعلا ةرطفلا قابطنا : قيفوتلا
 القع اهعناص ىلع ةلاد اهلك تاعانصلاو { رثؤملا ىلع لاد رثألاو ؤبتاك ىلع
 . اعبطو ةغلو اعرشو

 هيف ةشوقنمو هتلبج يف ةزورغم ةثالث لقعلا مولع نإف : لقعلا ةهج نم امأ
 . . تاليحتسملا ةلاحتساو ،“تازئاجلا زاوجو ، تابجاولا بوجو يهو ،ةلمجم

. ٩١٥



 ءانبو ،بتاك الو ةباتكو 3 رثؤم الو رثألا روهظ لاحو تابجاولا ىدحإ هذهف
 . ثدحم الو ثداحو . عناص الو ةعانصو ،ناب الو

 : لجو زع هللا لوقف : عرشلا امأو

 رامتلا لتلفتَتخأَو ضزَألاو توتلا قلع فَدِإ »
 هلآلا نأاَمَواَلاعقنياَميرحبلا ىرت قلاع

 اهف تبو اهت وم دعب َصرَكل ا هب ,اح ءام نم ءامنلا ٢ نم

 ,َحسشلاباحتتلاَو جتيَرلافيرَسَوِةَباَد كنم

 )٢ ةرقبلا ١٦٤ (

 6لاق ام يف هقدص ىلع ةلاد بابسألا هذه ثودح لجو زع هللا لعجف

 : ىلاعت هلوقو .لصألا لاب ايف عرفلا دوجو تبث دقو .هدوجو نع الضف
 4 ه س م

 ةين يمر ليخي نَم لا {

 ه ليلع تزكر ةَرَم لوأ اماَمنآئ يلامب
 )٣٦ سي ٧٩٧٨)

 عيمج ىلع ظافلألا هذه برعلا تمسق ظفللا ةهج نمف : ةغللا امأو

 اهحتفو لادلا رسكب ثدحملاو ،ثادحإلا ىضتقي ثدحلا نأ اهتغل

 يف هذهو ٠ جورخل او جارخال او ئ اهحتفو ء ل ا رسكب جرخملا يضتقي جورخل او

 لوعفملاو لعافلا :ناعم ةعبرألا هذه نم لعفلل دب الو .برعلا ةغل رئاس
 لعفلاو تافورعم لوعفملاو لعافلاف . ءافلا رسكب لعفلاو ءافلا حتفب لعفلاو

٩٦



 : لجو زع هللا لاق . مهألا رسكلاب لعفلاو & ردصملا ءافلا حتفب

 « ينيكلا متأو تنتَم ىلتت تمو
 ١٩( ءارعشلا )٢٦

 هنم ترفن القع دحأ هلعفي الو ثدحلا دوجو ةلاحم الف : عبطلا انأو
 قبطأ ولف { عانتمالا غاسو عدتبم عرتخم نم آلإ عارتخالا لاحتساو 0 عابطلا

 نم دنع اذهب اودهش ولو .اولاحأل هلعاف ريغ العف اولحني نأ قئالخلاو قلخلا

 . مهب فختساو مهبذكل لقع ىندأ هل

 ملعف ،اثدحم هل نأ ثدحلا ثودح توبث دعب نانثا فلتخي مل هن أ ملعاو

 نوقرملا صنلا يف ءاجو ٥٠٤٩. ص ١ جا ١م «.انمدق ايك يرورض اذه

 . ٥١١۔٢١١ص

 نع ةروصم ةعبط «نيدلا مولع ءايحإ» هباتك يف يلازغلا دماح وبأ لوقيو

 ١٣٩٥ / ١٩٧٥ ىلوألا ةعبطلا ه ١٣٥٦ ةيمالسالا ةفاقثلا رشن ةنحل ةعبط

 لوأو» : ىلاعت هدوجو ةفرعم :ناميالا ناكرأ نم لوألا لصألا . . لوألا دلجملا

 © نآرقلا هيلإ دشرأ ام رابتعالا قيرط نم كلسيو { راونألا نم هب ءاضتسي ام

 : ىلاعت لاق دقو نايب هناحبس هللا نايب دعب سيلف

 نت «

 ابسكمزناننعجَوا9اَبوزاركتتلَحَر © ادانو لابو
 ِ اتنو الجو اَماَلَزَلااَنَعَجَ -:
 تناروت ا ادادِساَكتَس كر

 تَجَو9ائاتاَئع .هيل 0 ابترم
 ١٦٦) ا )٧٨ 4 ر

م ١
 

. ٩٧



 نحت دمأ ر 5 ;هَتوُمْلعَت رشأ : ٥٨ ي َننتاَم 2 أ » ل ل و 2 رك ر ح ء۔ے ١ ره ۔ نات 2 ر : اعت ات

 غنريب .7 اَمَوَتَوَمَلاُكَتَتباَترَدَ ه - مه ۔

 ٌدَمَلَو ي دول تكنلا مكِننَومكتتنأَلَنن
 ر 4 ت ي 221 ے هباي ر < + ;۔۔

 رعاَم ميأ يح ج نو َدَماَلوَلَككوألآة ...
 وو ۔ ح۔۔ < يح ۔ هج ۔ .و ۔ ,؟ ھ۔ و ۔>۔۔۔ < كح

 هلنلعجل ُءاشنؤل ي ٦ نوعرزل ] ع ما5 ه ۔ رهنوعرزترمتنن 7 ي

 َوُموُرَتْرَت زي تومرتمَلاَتر مح نوهكفترلَفاَمطُح 2ٍ >۔ و ۔ >۔ےھح ۔ . ي ه
 نرُمْلاَنِمهوُشلَرنأ تناع ةيحتو ىرلا اَملامسَرفأ
 كورك اًجاَأةَتَلَعَج هتلعج ُهَنلَعجاَسَتَول ح ٩ كج نولرنُملانتت م أ
 .ر رس س ۔ية س <«.و < فح ۔ ود م ورب حمس ( مح
 5 رح \٧ ونلا أ ك هلح

 . ااعَتَموَةركَذَت . مجنت - ر ِِ

 7 آ الف » ال ا ٨ ررلظتل ١ تبتر = ج
 _ ۔ ےس

 عقوَمي » همظع َن ظح َ ملع تولس اهَنلَو < موجتلا ةم
 )٥٦ ةعقاولا ٥٨۔٧٦(

 ةركف ىندأب لمات اذإ لقع نم ةكسُم ىندأ هعم نم ىلع ىفخي سيلف
 ضرألا يف هللا قلخ بئاجع ىلع هرظن رادأو تايآلا هذه نومضم

 بيترتلاو بيجعلا رمألا اذه نأ ، تابنلاو ناويحلا ةرطف عئادبو ،تاوايسلاو
 ةرطف داكت لب . .ردقيو همكحي لعافو .ربدي عناص نع ينغتسي ال مكحملا

 .هريبدت ىضتقمب ةفرصمو ،هريخست تحت ةروهقم اهنوكب دهشت سوفنلا

_ ٩٨



 و س

 « ضرألاو تومَسلارطاَك م 3 س هلل آ «

 ١٠( ميهاربا )١٤

 : اولوقيل ديحوتلا ىلإ قلخلا ةوعدل مهيلع هللا تاولص ءايبنألا ثعب اذهلو

 ناك كلذ نإف ،هلإ ملاعللو هلإ انل : اولوقي نأ اورمأ امو { هللا الإ هلإ ال

 لاق كلذلو .مهبابش ناوفنع يفو ،مهئوشن ادبم نم مهلوقع ةرطف يف الوبج
 7 : لجو زع

 4 َُنلاَرْلوُقيل تالاو وم لاَقلَحنَم مهلأ س نيَلَر »

 ٢٥( ناهيقل )٣١

 : ىلاعت لاقو

 نرللكَهَجَر رقأ
 ىلحل زيدَنتالابتَمساَلاَرطَم لاما َتَرظفاَكيَِح

 ٣٠( مورلا .)٠ 4 ميتلا تِتلا كلدا

 ىلع انكلو ،ناهربلا ةماقإ نع ىنغي ام نآرقلا دهاوشو ،ناسنالا ةرطف ي اذإف
 : لوقن راظنلا ءاملعلاب ءادتقالاو راهظتسالا ليبس

 ملاعلاو .هثدحي ببس نع هثودح يف ينغتسي ال ثداحلا نأ لوقلا هئادب نم

 ال ثداحلا نإ : انلوق امأ .ببس نع هثودح ىف ينغتسي ال اذإف ثداح

 يف زوجي تقوب صتخم ثداح لك نإف ،يلجف ببس نع هثودح يف ينغتسي

 دقتفي هدعب امو هلبق ام نود هتقوب هصاصتخاف هربخاأتو هميدقت ريدقت لقعلا

 ملاعلا ماسجأ نأ هناهربف ،ثداح ملاعلا : انلوق امإو . صصخملا ىلإ ةرورضلا

_ ٩٩



 وهف ثداوحلا نع ولخي ال امو ،ناثداح امهو نوكسلاو ةكرحلا نع ولخت ال
 : ىواعد ثالث ناهرلا اذه يفف . ثداح

 ةكردم هذهو نوكسلاو ةكرحلا نع ولخت ال ماسجألا نإ : انلوق : ىلوألا

 ايسج لقع نم نإف { راكتفإو لمأت ىلإ اهيف جاتحي الف { رارطضالاو ةهيدبلاب
 .ابكان لقعلا جهن نعو ،ابكار لهجلا نتمل ناك اكرحتم الو انكاس ال

 ضعبلا دوجوو .امهبقاعت كلذ ىلع لديو ،ناثداح ايهتإ : انلوق : ةيناثلا

 مل امو اهنم دهوش ام ماسجألا عيمج يف دهاشم كلذو ‘ضعبلا دعب ايهنم

 آالإ كرحتم نم امو © هتكرح زاوجب ضاق لقعلاو آلإ نكاس نم ايف دهاشي

 ثداح قباسلاو ث هنايرطل ثداح اهنم ئراطلاف { هنوكس زاوجب ضاق لقعلاو
 يف هناهربو هنايب يتأيس ام ىلع .همدع لاحتسال همدق تبث ول هنأل 3همدعل

 . سدقتو ىلاعت عناصلا ءاقب تابثإ

 نكي مل ول هنأ هناهربو ‘ ثداح وهف ثداوحلا نم ولحي ال ام : انلوق : ةثلاثلا

 ثداوحلا كلت ضقنت مل ولو .امل لوأ ال ثداوح ثداح لك لبق ناكل كلذك

 ال ام ءاضقناو لاحلا يف رضاحلا ثداحلا دوجو ىلإ ةبونلا ىهتنت ال اهتلمجب

 اهددع ولخي ال ناكل اهل ةياهن ال تارود كلفلل ناك ول هنألو لاحم هل ةياهن
 لاحمو } ارتو الو اعفش ال وأ { اعم ارتوو اعفش وأ 0 ارتو وأ اعفش نوكت نأ نع

 يفنلا نيب عمج كلذ نإف ى ،ارتو الو اعفش ال وأ .اعيمج ارتوو اعفش نوكت نأ

 تابثإ امهدحأ يفن يفو رخآلل يفن امهدحأ تابثإ يف ذإ ،تابلنإلاو

 فيكو .دحاو ةدايزب ارتو ربصي عفشلا نأل اعفش نوكي نأ لاحمو .رخآلل

 دحاوب اعفش ريصي رتولا ذإ ارتو نوكي نأ لاحمو !؟ دحاو هل ةياهن ال ام زوعي

 الو اعفش ال نوكي نأ لاحمو ،اهدادعأل ةياهن ال هنأ عم دحاو اهزوعي فيكف

اذإ وهف ثداوحلا نع ولخي ال ملاعلا نأ اذه نم لصحتف .ةياهن هل ذإ ارتو



 . ةرورضلاب تاكردملا نم ثدحملا ىلإ هراقتفا ناك هثودح تبث اذإو ©}©ثداح

 .٤٨١۔-١/٢٨١ ج

 قيقحت . زجوملا باتك يف ٥٧٠ /١١٧٤( لبق) يفاكلادبع رامع وبأ لوقيو
 رئازجلا .عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا رشنو ط . يبلاطلا راع

 ال ءايشألا ثودح ىلع متللد دق :لاقف لئاس لأس نإف» ١١٧٨.

 ريغل تثدح ءايشألا هذه لعلو ؟اهثدحأ اثدحم اهل نإ نولوقت لهف ءىش نم
 ثدحم ىلإ اهتجاح ىلع مكلد امو .اهئاقلت نم تثدح اهلعلو ثدحم

 ؟ اهثدحي
 : ايهف ثلاث ال نيهجو نم ءايشألا هذه ولخت ال : هل ليق

 الب اهئاقلت نم تثدح وأ . اهثدحأ ثدحمب تثدح نوكت نأ امإ

 كلذك تناك ول اهنأل اهسفن ءاقلت نم ثدحت نوكت نأ لطبو ثدحم

 امدقتم رخأتملاو ارخاتم اهنم مدقتملا ناكلو .هدعب وأ اهثودح تقو لبق تثدحل

 اهاندجو نأ املف اعيمج ةرخأتم وأ اعيمج ةمدقتم وأ ارخأتم وأ امدقتم طسوتملاو
 اندجوو ٥هدعب ام نودو تقولا كلذ لبق ام نود .اهثودح تقو يف تثدح

 دارأ ام اهنم مدقف ،ارخاتم رخأتملاو ءاطسوتم طسوتملاو .امدقتم اهنم مدقتملا
 امدنع لطبو ،هرخؤي نأ دارأ ام رخأو كهطّسوي نأ دارأ ام طسوو ،همدقي نأ

 لوقلا تبثو ثدحم ريغب اهسفن ءاقلت نم تثدح ءايشألا نأب لوقلا انركذ

 دارأ ام مدقي اهثودح تاقوأ يف اهثدحي ثدحم ىلإ ةجاتحم ءايشألا نأب يناثلا

 . هريخأت دارأ ام رخؤيو إاهنم هميدقت

 ثدحملا لعلو اهسفنأ تثدحأ ءايشألا هذه لعل مكيردي امو : لاق نإف

 ؟ اهسفنأب يه اهل

 اثدحم امهل نأ تبثو اهثودح تبث ام دعب ءايشألا هذه ولخت ال : هل ليق

١.١



 نوكت نأ امإ :ايل ثلاث ال نيهجو نم كلذ نع ةينغتسم ريغ اهنأو اهثدحأ
 اهسفن تثدحأ نوكت نأ لطبيو ،اهريغ اهثدحأ نوكت وأ اهسفن تثدحأ

 نأف ،ةدوجوم وأ ةمودعم نوكت نأ نم اهثودح لاح يف ولخت ال اهنأ لبق نم
 دسف املف ؟دعب ةدوجوم يهو اهسفن دجوت نأ ىلإ اهتجاح ايف .ةدوجوم نوكت
 اهل هداجيإ لبق دوجوم اهريغ وهو !اهثدحأ اثدحم اهل نأ تبث ناهجولا ناذه

 . ٦٦٢۔١/٥٦٢ج ."نيملاعلا بر هللا مكلذ

س ١.٠٢



 :ريسفتلا ليلد ه

 : ىلاعت هللا لوقي

 نىتيآلراهَتلاوليلف تيحا ضتكلاو توحَلاقلَع فكي

 ١٩٠( نارمع لآ )٣ ه بلألا يوغل

 امو ةيآلا هذه ىلع اقيلعت )٧٦٨/١٥٠( ناهعتلا ةفينح وبأ مامالا لوقي
 نم ملاعلا اذه مايق يناسنالا لقعلا يف ليحتسي» :ميركلا نآرقلا يف اههباش
 تاكرح نم هلاوحأ فالتخا ىلع هسفنب اهيف امو ضرألاو تاولمسلا

 هب صخ امو تايفيكلا يف اهفالتخاو ضرألا نوكسو تارايسلاو تاولمسلا

 رئاس هب صتخم امو . تالاكلا عاونأ عايجتساو ©“تاعيمهلا نم ناسنالا

 تاناويحلا لاوحأ ريغتو ،ةملّظلاو ءوضلا بقاعت نم هرومأ ريغتو كتادوجيملا
 نيدلا لايك « .لالتخالا نع هظفحي ظفاح عناص ريغ نم تابنلاو نداعملاو
 فسوي قيقحت . مامإلا تارابع نم مارملا تاراشإ : يفنحلا ىضايبلا

 . ٣٩ص ١٩٤٩. ةرهاقلا ىلوأ ط .قزارلادبع

 : ىلاعت هلوق يف ريغت نم ناسنالا ىلع أرطي ام نأش يف ءاج ام اذه دضعيو

 كَقَلَح ىأب ,ترسك أ :هرواحتوهو .هبحاصل لاق
 : س ُ۔ ىاد _ ے۔۔ے ِ م 2

 الحر كد ك روس شوت ةفطن نم نيم مت ب ب ارت نم
 )١٨ فهكلا ٣٧)

 لمن ةَمطننيَُ بان نَم . مكملع ىزل لاه % : ىلاعت هلوقو

 لمت ث مكَدشن َدشَأأوُعلََتل - ش وان مكننت

 )٤٠ رفاغ ٦٧(

_ ١.٠٣



 ،لاح ىلإ لاح نم ريغتي ناسنالا هيف ايب ملاعلا ناك نإ هنأ نيبتي اذهبو
 . عناصلا وهو بلاغ هل ريغم دوجو ىلع هريغت لدف ربغم نم هل دب ال رييغتلاو

 ىرغص نم فلؤم يقطنم سايق لكش يف ءاج ليلدلا اذه نأ حضتي اذكهو
 ملاعلاف ثداح ريغتم لكو © ربغتم ملاعلا : قألا وحنلا ىلع ةجيتنو ىربكو

 عمو بوقعي يبأ عم هانفرع يذلا لوألا ليللا ىلإ اذه عجريو .. ثداح

 ليلدلا اذه ةميقو . ثدحم نم ثداح لكل دبال هنأ وهو رايع يأ عمو يلازغلا

 . ملعل ١ له أ كنع اهس ملسمو ةدهاشمو ةسوسح قئاقح ىلع داهتعال ١ ف ىلجتت

 : ةيحلا ربغو ةتحلا ءايشألا ليلد

 نأ ءايحألا نم دحأل سيل» : )٩٤٤/٣٣٣( يديرتاملا روصنم وبأ لوقي

 ةصاخ ةرورضلاب هبذك سانلا فرعل كلذ لاق ول لب .مدقلا هسفنل يعدي
 لوقلا مزل كلذ ىلع ءانبو ] هتدالو اورضح وأ ٠ اريغص هودهاش نيذلا كلئللوأ

 قحأ كلذل مهف ءايحألا ريبدت تحت تاومألا نإ مث . ءايحألا ثودحب

 . ةيكيلوثاكلا ةعبطملا . فيلخ هللا حتف .د قيقحت .ديحوتلا باتك «ثودحلل

 . ١٨۔٨ ٠١ ص ١٩٩١٠ توربب

 ةلئاط يف وهف تاوملا امأ ثودحلا ىلع ليلد ةايحلا نأ اذه نم ىلجتي
 نم هل دب ال ثداحلاو ثودحلا هتمس نوكت نأ ىلوأ باب نمف ءايحألا

 . ثدحم

 : ةداضتملا لاوحألا ليلد ©

 :ديحوتلا لهأ مالعأ نم )٩١٣/٣٠٠( طايخلا ميحرلادبع لوقي

 دحاو عضوم يف ناعمتجي ال نيدضلا تدجوو . دربلل اداضم لا تدحجور»

 ،ايهنأش فالخ ىلع امهرهق ارهاقو اعماج اهل نأ تملعف 5ايهسفنأ تاذ نم

 اثدحم نأ ىلعو .هثودح ىلع ليلد هفعضو ؤ‘فيعضف رهقلا هيلع ىرج امو

١٠٤



 يدناورلا نبا ىلع درلاو راصتنالا باتك «ههبشي ال هعرتخا اعرتحو !هثدحأ

 . ١٩٦٥ /٤٦ ةيرصملا بتكلا راد ط . جربين قيقحت دحلملا

 ةقيقد بسنو ةبسانتم ريداقمب تطبض ةداضتملا لاوحألا هذه نأ حضاو

 اهل دب الف . نوكلا ماظن لتخال تتوافتو ريداقملا هذه تزواجت ولف { ةلخادتم

 ةلالد اهبقاعت يف اهنأ ايك .اهدودح زواجتت ال ىتح اهرهقي رهاق نم ذئنيح

 . ةثداح اهنأ لقعلاو سحلاب

 : ضارعألاو رهاوجلا ليلد

 نايعأ :نايسق ملاعلا نإ»ه : )٩٩١/٥٨٠( ينوباصلا نيلا رون لوقي
 ام ضارعألاو } لحم يف ال اهدوجو حصيو اهسفنب موقت ام نايعألاف ضارعأو

 © ناولألا لثم نوثالثو فين اهعاونأو ،لحملا نع اهولخ لقعي الو اهريغب موقت

 ال نايعألا هذهو . . .تادارالاو ، ردقلاو ،تاوصألاو ، حئاورلاو . موعطلاو
 ثداوحلا نع ةقباس تسيل يهو ةثداح يهو ،ضارعألا نم اهولخ روصتي
 . نيدلا لوصأ يف ةيادبلا « .ةرورض ثداح وهف ثداوحلا قبسي ال ام لكو

 . ٠٢-٩١ص ١٩٧٩. .قشمد .لابوط لكب قيقحت

 . ثدحم وهف ةثدحم يهو ضارعأو رهاوج نم نوكتي ملاعلا نأ ايبو

 : ةتببسلاو ةلعلا ليلد

 كلذكو . . .بتاكلا ىلع لدت ةباتكلا نإ» : يديرتاملا روصنم وبأ لوقي

 ملاعلا عناص تابثإ يف سايقلا مزل كلذل تاعانصلاو رجتلاو جسنلاو ءانبلا

 باتك «ميلع ميكحب الإ اهنوك لمتحي ال يتلا بئاجعلا نم هيف ايب ،ملاعلاب
 . ٩٢ص .ديحوتلا

 يهو { نيملكتملا دنع ةروهشم ةدعاق ىلع ينبم ةيلعلا ليلد نأ نذإ حضاو

_ ١.٥



 لئاقلا أدبملا اذهو .ةلع نم ثّدحم لكل دب الو ثدحم هيف امو ملاعلا اذه َنأ
 قفتت داكت يتلا اياضقلا نمو ،ىلوألا نهذلا ئدابم نم ةلع ثداح لكل ناب
 ال انم ضقانتلا إدبمو ةيلعلا إدبمك ئدابم كانه نأل كلذ ،لوقعلا اهيلع

 ملعلا فقوم : يربص ىفطصم رظنا .ةيفسلفلا بهاذملا نيب هيف فالخ

 .١٧ص ١٩٥٠. ةرهاقلا { يبلحلا ىسيع عبط .نيملاعلا بر نم لقعلاو

 : ملاعلا يمانت ليلد ٥

 يفو ملاعلا ةياهن مهيفن يف رهدلا لهأل لاقي» :يفاكلادبع راع وبأ لوقي
 زوجي له { ممهوت امهوتم نأ ول انوربخأ ، دودحم الو هانتم ريغ طسبنم هنأ مهمعز

 نإف ؟هيلع دازي وأ هعبر لثم وأ هفصن لثم وأ ٨ ملاعلا اذه لثم نوكي نأ

 دازي نأ مهوتي لب : اولاق نإو ،مهبذك ناب ،مهوتي ال امم كلذ َنإ : اولاق

 لخديو .اهب اورقأو ،ملاعلا ةياهن اوتبثأ ،هعبر لثم وأ ،هفصن لثم وأ .هلثم
 ةدايزلا يف مهيلع لخدي ايك ،عبرو ؤبفصن .ملاعلا نم ناصقنلا يف مهيلع
 لئالد نم اهتدجو ملاعلا دودح ةياهن لئالد تلمأت اذإ هللا كمحر تنأو 5،ءاوس

 هدودح ةياهن ىلع لدي امم وهف هثودح ةياهن ىلع لدي ام كلذكف .3هثودح ةياهن
 . ٧٧٢ص ١ زجوملا «هتنسحأو كلذ لك يف رظنلا تلمعأ تنأ اذإ

 نم هل دبالف يلاتلابو }هثودح تبث ملاعلا ةياهن تبث اذإ هنأ اذه نم نيبتي

 . ثدحم

 ىدل فرع نوملكتملا هدمتعا يذلا ليلذلا اذه نأ ىلإ مساق دومحم ريشيو
 يمالسالا ركفلا يف هيلإ راشأ نم لوأو يضاير ناهرب ةروص يف وطسرأ
 ةمدقم رظنا . وطسرأ نع هذخأ هنأ يف كش الو )٨٢٦/٢١١( يدنكلا

 . ١٢ص .ةلدألا جاهنم

_ ٦ ٠ ١ _



 :ةكرحلا ليلد ©

 انرظن اذإ انأ ءايشألا ثودح ىلع ةلالدلا نمو» : يفاكلادبع راع وبأ لوقي

 ىضم ام رخآ اهاندجوف كلفلا تاكرحو انيلإ ماسجألا تاكرح ىندأ ىلإ

 اخلف ، رخا هل ناك ايك 5 الوأ اهنم ىضم ام عيمجل نأ كلذ دنع انملعف .اهنم

 . نكت مل ذإ دعب ةنئاك ةثدحم اعيمج اهنأ انملع الوأ اهنم ىضم ام عيمجل نأ تبث

 . لزت مل اهنأ معز نم لوق كلذب لطبو
 ةكرح دعب نكسيو آلإ نوكلا اذه يف ءيش نم ايف : مرك فسوي دنع ءاجو

 لبق هدوجو مزل الإو هسفنل اكرحم نوكي نأ نكمي الف اكرحتم ناك اذإو

 هنإف هتاذ نم كرحتم هنإ لوقن يذلا يحلا نئاكلا ىتح لاحم اذهو ،هسفن
 دعب امو ةعيبطل ا ». رخآل ااهدحأ كرحي ءاضعأ نمو “ ىوق نم مظتنم

 . ١٤٣ ص . ةعيبطلا

 هل كرحتملا نأ ىلع هليلد يف يفاكلادبع راع وبأ دمتعا نإو هنأ ظحالملاو
 فسوي تبثأ دقف ثدح وهف هتفص هذه نمو لوأ هل نوكي نأ دبالف رخآ

 نم وطسرأ لصو دقو ئ كرحت نم هل دب ال كرحتم ا ن ا ةفسالفلا ةقيرط ىلع مرك

 . كرحتي ال ىذلا كرحملاب هاس ام ىلإ لبق

 : هللا دوجو ىلع ليلد ملاعلا يق رشلا دوجو ه

 هسفنل ءيش لك نوكل هسفنب ناك ول ملاعلاه : يديرتاملا روصنم وبأ لوقي
 1 حئابقلاو رورشلا هب لطبيف اهريخو تافصلاو لاوحألا نسحأ يه الاوحأ

 . « هللا وه دجوم ىلع كلذ ڵدف

 . ءالتبا الإ ةايحلا تسيل ذإ رشلا دوجو تضتقا هللا ةمكح نأ ملعن نحنو

_ ٧ ٠ ١ _



 : يخستتلاو ةيانعلا ليلد ©

 : ىلاعت لاق
 ۔۔,4۔ يي مد , ,۔۔ ] ۔ ,د ., ء ر 2 ۔ .دح <.. ۔۔

 غبساوضزالا ىقاموِت ومسلا فام مكَلَرَحَس هللانأ أورترلا ل

 )٣١ نامقل ٢٠(
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 فرلارمَو » , هلالج لج لاقو
 ه و > ۔ هم ۔ س

 أوُج 1 ةواترَطاع ل هنمأ ج أل ر لات س

 هضرمل تواهت ةلين
 وس ۔ , و ے ۔ہ۔ ر ح س ٥ ه س و س , س

 4 كوركتَممكتَملر۔ءيسَت ىياونتتَو
 ١٤( لحنلا )١٦

 و ۔ ه>ر م س م س ر ۔ ۔ , ے ےس ۔۔ م : اضيأ لاقو

 مخنلمح :لمحو مد \ع ىب ًنْمَرُكذَفَلَو «

 ۔ر و و ۔ د ۔ے ۔ ۔ ّ 7 ه و ح ۔۔۔ ور ء صس سم .

 ىلعمهلنلضفو ِتلبّيطلا كرم مهننقزرورحبلاوربلا ف

 4 اليِضَْتاَنَقَلَعنَمَيرييك
 )١٧ ءارسالا ٧٠(

 نيبو ناسنإلا تايجاح نيب قسانتلا اذه لثم نأ ىلإ مالكلا ءايلع ريشي

 هنأب ةحيرص تايآلاو ةفدصلا باب نم نوكي نأ نكمي ال نوكلا يف ام

 رخسمب الإ ريخست الو & ريخست .

 © ملاعلا ماظن ليلد :

 هلوح ام ىلإ رظنف ؟ هللا تفرع فيك هل ليق امدنع يبارعالا قدص دقل

١٠٨



 © ريسملا ىلع لدت قيرطلاو 3 ريعبلا ىلع لدت ةرعبلا :لاقف ،اقيرطو ةرعب دجوف
 لدي الفأ ؟جاومأ تاذ راحبو { جاجف تاذ ضرأو .جاربأ تاذ ءايسب فيكف

 . ريبخلا فيطللا ىلع كلذ

 : هلوقب ىنعملا اذه نع ةيهاتعلا وبأ ربع دقو

 دحاجلا هدحبي فيك مأ هلالا صعي فيكف ابجع ايأ

 دحاو هنأ ىلع لدت ةيآ هل .ء يش لك يفو

 دهاش ادبأ ةنيكستو ةكيرحت لك يف هللو

 .ملاعلا ماظن يف ماكحإلا اذهب حيرصتلاب احفاط ميركلا نآرقلا ءاج دقو
 : ىلاعت هلوق كلذ نم

 ٤٩( رمقلا )٤ ٥ دك تلم هتلح ءئَش لكات ب

 : هلوقو

 هلص 7 صس ےس ر و صس م ٠

 4 ٣( كلملا ))٦٧ هم تومت نم نسحتلا قلعف ىرام له

 » تنَدَقءَنَملَُوَلَع 4 . ٢٥٠ ناقرفلا ٦(

 نم باتك يتقد نيب عمجي ام نأ هلقعب رقي نم لك نأ يف ذئنيح كش الف
 نكمي ال ةقدصلا باب نم نوكي نأ نكمي ال اميقتسم ىنعم يدؤيل فورح
 . ةفدصلا باب نم دجو هلك نوكلا اذه نأ يعدي نأ

س ١.٠١



 : قلخلاب لالدتسالا ناهرب ©

 ۔ ٨ ز : ىلاعت لوقي
: .. 

 فر ر ۔و<۔ے۔ے۔ ے۔ ,
 ه ىلاهأ 4 تييح مهسفنأ افو

 ٥٣( تلصف )٤١

:9
 ٠

 

 - ١ ٠ _ ي

 كمساو © تدعت س ليلقل ,< ك » س سرسرس م
 ۔'

 :7 :ر نيك لابلا لإو تفز
 . ۔ , ه

 (٠٢۔٧١ ةيشاغلا )٨٨ « تَحِطَس

 .. س ه

 )٦ ماعنألا ٣٨(

 اَمََنَرَراَهَََتبَتكَرَمَفَرفامَلأَلإأَورظَيراَمأ » : لوقيو

 َبَراَبِفاَنَْلأَواَهَتدَدَم صلا 9 جرف نماَهاَم و

 دْبَعل ل ىركدو ةرصبت( الغ جمهت عت نم اَمفاَنأ
 تمت .ويام . ءاَلاَرماَلَنَنَو ح ه ب بيت

 ه ستل اف تيارْعَلَ ديلاَتَحَو

)٥٠ . ٦۔١٠(



 ... : لوقيو
 ىزلاَنَحبُس ومي

 .> ر ه ي ح۔ و م ح س وكلا <

 مهسفن ذأ نمو ضرال ١ تبن داعم ءاَهَلُكح جاوزالا

 صس ه س و س ص س

 َنوُمَلَحَبالاَتِمَو
 ٣٦( سيأ )٣٦

 : : لوقيو

 كر رماس لفحو َونَمْوَن ف ِتاَوَمَس عبس َنهنَصَقف َصَمف ل
 >م و ء ح

 زيزعلايقَتكلَداَعفحَر َحيَصَمياَيَدلاََسلااَتََرَ

 ١٢( تلصف )٤١

 ىلإ ناسنالل ىلاعت هللا نم ةوعد ميركلا نآرقلا نم اهريغو تايآلا هذه يف
 دجوي نأ ليحتسي هنأب هلاح ناسل لوةي كلذ لك نأل هلوح ام يف رظني نأ
 هذه . هدوجو ءانثأ هاعرتو هدجوت ةربدمو ةقلاخ ةوق نم هل لب الو © هسفنب هسفن

 . هلالج لج هللا يه ةوقلا

 هللا دوجو ىلع ةيآ مظعأ ناسنالا ربتعي اعيمج تاقولخملا هذه نيب نمو

 دجوأ مل دوجوم انأ نذإ ركفأ انأ» : تراكيد فوسليفلا لاق نامز نمو 0.ىلاعت

 نكمي الو «قلاخ يل نوكي نأ { ضتقي اقولخم ينوكو ك قولخ انأ نذإ كيسفن

 .ادوجوم نوكي نأ نود قلاخ يل نوكي نأ

 : ىلاعت لاق

 4 كدوقيلَحَلا مهمأ ء ءََترتَعنمأوقلخ َ اومل :

 )٥٢ روطلا ٣٥(

س ١١١



 يف ايب .ةيسفنلاو ةيجولويزيفلاو ةيجولويبلا ناسنالا ةبيكرت يف طيسب لماتو
 ىلع ةحضاو ةلالد لدي لماكت نم اهنيب ام ي ابو ٦ قسانت نم اهنم ةدحاو لك

 اهل لعبي نأ هتمكح ءاشت نأ ىلإ اهاعريو اهظفحي اهل قلاخ دوجو ةرورض
 : ىلاعت لاق . ةياهن

 ه تور َمَأ:ُك شنأ فو ل

 ٢١( تايراذلا ١٥ر)

 : ةزهجألاو ءاضعألا نيوكت

 هذهو ) ٠ ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠ , ١ ( ةيلخ نويلم فل ا ن اسنا ا مسج يف

 زاهجو سفنتلا زاهج لثم ناسنالا يف ةزهجألا عومجم لكشت ايالخلا

 زاهجلاو ، يوفنللا زاهجلاو يلسانتلا زاهجلاو يلوبلا زاهجلاو { مضملا
 8 يبصعلا زاهجلاو 6 يمظعلا يلقصلا زاهجلاو ‘ يلضعلا زاهجلاو . يوملا

 رصبلاو عمّسلاك ساوحلا ىلإ ةفاضالاب . ماضلا زاهجلاو ، يدلجلا زاهجلاو

 نواعتت ةزهجألا هذه عومجمف . دلحللا قيرط نع ساسحالاو مشلاو قوذلاو

 تاذلاب دحاولا زاهجلا نأ ايك ، يناسنالا نئاكلا يه ةدحاو ةنونيك لكشتل اعم

 : اهنم ءاضعأ لإ مسقني

 يئرملاو موعلبلاو قلحلاو ناسللاو مفلا ىلإ مسقني يذلا : يمضهلا زاهجلا

 نسلا مثةظيلغلا ءاعمألاو ةقيقدلا ءاعمألاو رشع ىنثالاو باوبلاو ةدعملاو

 . اوضع ١٣١٦٢ يلاوح فلؤي ىرن ايك وهو ،جرشلا مث ميقتسملا مث يفقرحلا

 ةبسنلاب ةيمهألا غلاب ارود يدؤتل اهنيب اميف اقيثو انواعت نواعتت ءاضعألا هذهو

 . ةيذغتلا وهو يناسنالا نئاكلل
 - ٠. ٠ ٠ ٠ ٠. ٤

 ىلوا يف مفلا وأ فنألا كرتشي ثيح : سفنتلا زاهج كلذ ىلع رخا لثمو

_ ١١٢١



 شرفتو ، خنس نويلم ٧٥٠ اهددع غلبي يتلا ةيوئرلا جانسألا مث تابيصقلا
 6 عيدب مكحم ماظنب يزاغلا لدابتلل هلكو . عبرم رتم نوعبس هتحاسم احطس

 اقيثو انواعت اعم نواعتت ءاضعألا هذهو ،ءاضعأ عطق ٦۔٥ يلاوح ىرن ايك وهو

 © سفنتلا ةيلمع وهو يناسنالا نئاكلل ةبسنلاب ةيمهألا غلاب اضرغ يذؤتل
 نيبلغوميهلاب طبتري ثيح ءارمحلا ةيركلا ىلإ نيجسكألا لقن يف صخلتتو

 ثيح ىشطعلا ةجسنألا ىلإ اهرودب هلقنت هذهو ،ءارمحلا ةيركلا يف دوجوملا
 ةمزاللا ةرارحلاو ةقاطلا رشنو ءاذغلا ذافنتساو قارتحالاو ةدسكألا تايلمع موقت

 نم جتانلا محفلا زاغ لقن مث ،ةايحلا ةريسم عباتي ىتح ناسنالل ةيرورضلا

 نيذألا يأ نميألا بلقلا ين ماعلا اهعومجم بصي ىتح ةدروألا ربع قارتحالا

 ثيح نيتئرلا ىلإ يوئرلا نايرشلا ربع لقتني مث © نميألا نيطبلا مث نميألا

 مد ىلإ دوسألا دسافلا مدلا بلقني ثيح جراخلا ىلإ محفلا زاغ حرط يرجي
 بلقلا ىلإ رودب لقتني مث محفلا زاغ نم الدب نيجسكالا لمجي ناق رمحأ

 ىلعأ يف بصت ثيح ةعبرألا ةيوئرلا ةدروألا ةطساوب رسيألا نيذألا يأ رسيألا

 ىمسي ام وأ رهبألا نايرشلا ربع مث رسيألا نيطبلا ىلإ يلاتلابو رسيألا نيذألا

 ةيذغألاو نيجسكالا ةطساوب ىذغتت ثيح مسجلا ةزهجأ عيمج ىلإ نيتولاب
 ةسسؤم ،ناميالا بارع بطلا . يبلج صلاخ روتكدلا . «اهيلإ ةلوقنملا

 .١ج ١٩٧٧/١٣٩٧. توريب .عيزوتلل ةدحتملا ةكرحلا .ةلاسرلا

 . ٣٤۔٢٤ص

 قلافو ،ءيش لك عمو ،ءيش لك قوف وهو . . . ءيش لك نم ركأ هللا
 . ءيش ههبشي الو ائيش هبشي الو . ءيش لك ثراوو .ء يش لك

 امز مكيشنآنتركل تج ضرألاو تومتلازيات »
 ح 7

 ِ : س س يك ج . , 2 ۔ :۔, ح س ٤ مد إ ۔

 ع وش۔ هلتمك رسل هيفمكؤرذياجوزأ ملعنالا نسيو
- _ 

 : / رلا .م اَرُمَو
 ١١) ىروشلا )٢ ٤
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 نكمي فيك « ءيش هلثمك سيل» 7 كرابت هلللا نأ مالسالا ةديقع ررقت

 ودبت ىلوألا ةلهولل ءيش هلثمك سيل نم فرعي نأ ءيش وهو ناسنالا لقعل

 . اعيح تانئاكلا قح ف اهتلاحتسا حضتتو ‘ ةليحتسم ةفرعملا هذه

 .«ىلاعت هللا الإ ىلاعت هللا فرعي ال» )٩١٠/٢٩٧( دينجلا مامالا لاق

 ميظعو ههجو لالجب قيلت يتلا ةيقيقحلا ةماتلا ةفرعملا هذه دينجلا دصقي

 . هناطلس

 . هدحو ىلاعت هللا ىلع فقو ةفرعملا هذه

 هليختو }كنهذ هروصتو . كمهو ف راد ام لك» : يلازغلا مامإلا لاق

 ٠. «كلذ ريغ هللاف ٠ كلقع

 ةفرعم ةياهن :لوقنف ؟ ىلاعت هللاب نيفراعلا ةفرعم ةياهن ايف : تلق نإف»
 ةفرعملا هذه ،ىلاعت هللا فرعي نأ ليحتسي "ةفرعملا نع مهزجع نيفراعلا

 . «ىلاعت هللا الإ ةيبوبرلا تافص هنكب ةطيحملا

 يصحن ال انبر» : هلوقب ةزجعم ةراشإ ىنعملا اذه ةلي لوسرلا راشأ اميدقو

 . «كسفن ىلع تينثأ ايك تنأ كيلع ءانث

 ريبعتلا يف هناسل هعواطي ال ام فرع هبلق نإ لوقي نأ ةلي لوسرلا ديري ال

 مهفرعأو هللا قلخ فرشأ وهو لوقي نأ ديري اينإ ،ضعبلا مهفي دق ايك هنع
 وه هللا نإو ،هتيهولأ لالجب طيحي الو ،هناحبس هتمظعب طيحي ال هنإ ۔ هب
 . هدحو اهم طيحملا

 كارشإو ناميإ :نانيد نيدلاو اودئتاف هللا الإ هللا ملعي ال

 كاردإ كاردإلا كرد نع زجعلاو اهزواجت ال دودح لوقعللو

 ‘تانئاكلا قح يف ةليحتسم ىلاعت هلل ةيقيقحلا ةفرعملا نأ ىلع انقفتا اذإ
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 تاجرد توافتت فيكو ؟ةفرعملا هذه نم رشبلل ىقب يذلا ايف هدحو هلل ةتباث

 . ؟اهيف ءادهشلاو ءاملعلاو ءايبنألاو ةكئالملا
 هعنص بئاجع ةفرعمو .هناحبس هئايسأ ةفرعم . . . ةيبسنلا ةفرعملا تيقب

 يذلا يقيقحلا ليبسلا امهدحأ :ناليبس ةفرعمللو .ةداملا ي هرارسأو نوكلا يف

 © هدحو هلل كلم .قلخلا قح يف دودسم ليبسلا كلذو ۔ ءيشلا قلاخل حاتي

 سيلف ث مهبتارم توافتت هيفو قلخلل حوتفم كلذو ، يبسلا ليبسلا امهيناثو
 ءايسلا يف هتايآ بئاجع هنيعب ىأر نمك .ملاع رداق ىلاعت هللا نأ فرعي نم

 هعنص عئادب نياع نمك ، روصم ئراب هللا نأ فرعي نم سيلو ضرألاو
 . ىلعألا لغملا هليو . . .زاجعإ تاليصفت ىلع علطاو

 هدنعو ،ذيمالت هلو ةذتاسأ هل )٤ ٨٢٠/٢٠( يعفاشلا مامالا نكلو

 هفرعيو هذيملت هفرعيو ،هذاتسأ هفرعي .،هنوفرعي اعيمج ءالؤهو ،هرادل باوب

 ،هب ملعلا نم هظح فالتخا بسح دحاو لك ةفرعم فلتختو . .هراد باوب
 هقفلا يف هتاداهتجا ذيمالتلا سرديو ث عرشلا يف ملاع هنأ هب باوبلا ةفرعم ىدم
 هجتا تارثؤملا يأ تحتو هلقع نوكت فيك هتذتاسأ فرعيو . .هماكحأو

 .هل مهتفرعم فلتخت اذكهو . .هريكفت

 : ىلاعت هتلا دوجوو ةفوصتملا ©

 3 رعاشملا نم مهظوظحو مهلوقعو قلخلا عباصأ تايصب توافتت املثمو
 يف بولقلا نفس اهعطقت يتلا ةفاسملا ردق ىلعو ،ىلاعت هللاب مهتفرعم توافتت

 ةفرعم لثم ةلي يبنلا ةفرعم سيلو . . .ةفرعملا نوكت ةيهلإلا ةفرعملا راحب
 . نوعرف ةفرعمك ىسوم ةفرعم الو . . رصاعم ناسنإ

 . ىلاعت هللا الإ ىلاعت هللا فرعي ال : لاق نم قدص

 راثآ آلإ دوجولا يف سيلف 0 ىلاعت هنلا الإ فرعأ ال : لاق نم قدصو
 . هتدارإ
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 فلتخت هناحبس هتفرعمو ، ةيصخش ةبرجت هلللا ةفرعم نإ : لاق نم قدصو

 . رخآ ىلإ ناسنإ نم
 ايلعتسم لظي ىلاعتو كرابت هللا نأ هنم حصأو 35 حيحص هلك اذه

 مغر .فرشتست ال اتاذو . .كردت ال ةياغ . .هتمحر راونأب ابجتحم .هئايربكب

 فاطملا ةياغو يرشبلا دوجولا فده نع هيلإ ةلحرلا رفست كلذ

 م و ص ص

 4 هيقنت ككن لرئياكتترتنإلا هياي »
 ٦( قاقشنالا )٨٤

 رشنلاو ةعابطلل يمالسالا راتخملا . ةيمالسالا ةديقعلا يف هللا : تجهب دمحأ

 . ١١۔-٥١ص ١٩٦٧. ةرهاقلا . عيزوتلاو

 دق دلولا نأب دلاولا رعش دقو ، ىضم اع ةرملا هذه يف رمألا فلتخا دقل

 . . ريظنلا عطقنم اصوغ العو لج قلاخلا دوجو ىلع ليلذتلا ةيضق يف صاغ

 ضرعيس هنأب هدعيو تارذشلا ضعب هدلاو ىلع ضرعي رخآل نيح نم ناك ذإ
 . لماكتي امدنع لمعلا هيلع

 نأ ايئاد ركذي هنكلو . ةفسلفلاب اذه هبشأ ام : هسفن يف لوقي دلولا ناكو

 رابك جاتن يف عتري نأ نم اذه هنكم دقو نيملكتملا جهنم هيلع قفتملا جهنملا

 اومهف مهنأل ىلاعت هئلا دوجو ىلع ليلدتلا ىلإ يعسلا يف اونتفت دقو ،نيملكتمل
 ةرئاد نم . .ةرئاد ىلإ ةرئاد نم ناسنالا لوحي يذلا ناميالا روحم وه كلذ نأ

 ` .. ةعاطلا ةرئاد ىلإ درمتلا ةرئاد نمو نيقيلا ىلإ كشلا

 نم بيط ديصر هيدل عمجت هنأ دلولا نيبت ريصقلاب تسيل ةرتف دعبو
 اثحب دادزا املك هنأ نيبتو ،هلثم هيدل عمجتي هنأ روصتي ناك ام تامولعملا

 هيبأ ىلع لكلا ضرع انهو .اقمعو ايهف وه دادزاو اعاستا ةيضقلا تدادزا
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 ثيدحلاو ميدقلا نم صوصن اهيف تعمجت . .ةحفص نوثالث يه اذإف
 . ىلاعتو كرابت قلاخلا دوجو ىلع ليلدتلا ىلع ءايلعلا لمع اهيف لماكت

 كرابف هنع ةبيرغلاب تسيل يهو ، تامولعملا نم مخزلا اذه يف دلاولا لمات

 بلطو ةرطفلا ليلد دعب اهفقو يتلا ةفيطللا فقاوملا كلت هل ركشو ،هدلو لمع
 . . اهتءارق ديعي نأ هنم

 لك نم ءاهتنالا دعب كلذ لثم لعفي مل مل هلاس كلذ متأ نأ دعبو
 . ليلد

 : الئاق هفقوم للعيل دلولا ىربناف
 يدي نيب تعمجت نأ دعب ةلدألا هذه يف لمأتلا دعب ىل نيبت دقل تبأ اي

 ليلد وهو الأ دحاو ليلدل ليصفت ةقيقحلا يف اهنأو ءاضعب اهضعب مدخي اهنأ
 ىلإ جاتحي ال امم ةيضقلا كبح يف مهصوصنب اندهشتسا نم عدبأ دقو ثودحلا

 ىلإ نآلا نورطضم اننأ ىرن امو ، طيسبتلا ضعب انمر اذإ آلإ قيلعت وأ ةدايز

 . كلذ لثم

 اذه تمتخ مل : ريخأ لاؤس يقب : لاق مث { ةركفلا دلاولا نسحتسا

 ؟ يلقعلا ناهربلا ىلإ اهنم فوصتلل برقأ يه تالّماتب ليلدتلا
 كلذو ش ةلدألا هذه ةيبيترت اماقرأ عضأ مل يننأ ىلإ تهبتنا كش ال كنإ

 ضعبلا اهضعب نم ةبيرق ةلدألا هذه هنا يل نيبت نكلو 5 وهسلا باب نم سيل
 تأدب مل يقب . ثودحلا ليلد وهو لا ليلدلل ليصفتو عيسوت يه امنإو

 مل اضيأ كلذ نإ .برقأ فوصتلا ىلإ يه تالّماتب تمتخو ةرطفلا ليلدب
 جاتحي راد ايهم ىلاعت هللا دوجو ىلع ليلذلا نأ كاذ ،ةفدّصلا باب نم نكي

 اهتمق ىلإ ةيلقعلا ةلدألاب تغلب نأ دعب كلذلو ، لقعلا بلقلا هيف رزاؤي نأ ىلإ
 بطلا كلذ ىلإ لصو ايك ، ةيرشبلا ةزهجألاو ءاضعألا بيكرت نسح ةلالد عم
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 ةايح ميقتستل اهنيب اييف طبريو اهعنص نسحي قلاخ ىلإ اهتجاح ىلع ثيدحلا
 ساسحالل ىوفآألا يه ة ةرطفلا نأ لإ تأدب ثيح نم تدع . قولخملا

 . نآو نيح لك يف هدوجوو دوجولا بجاو ةمظعب

 نأ هنم حصأو . . .» : هنع هانلقن ام هب متخ ايف تجهب دمحأ قفو دقو

 ٠ كردت ال ةياغ 3 هتمحر راونأب ابجتحم ٠ هئايربكب ايلعتسم لظي ىلاعتو كرابت هلل ا

 يرشبلا دوجولا فده نع هيلإ ةلحرلا رفست كلذ مغر .فرشتست ال اتاذو

 فاطملا ةياغو

 4 ديَِلُماَعَدكَكيَرلكداَككَتيؤَنإلا اهيأ »

 ٦( قاقشنالا )٨٤

 هفذقي رون ناميالا نأب يلازغلا هب لاق ايب ةياهنلا يف ركذأ نأب ارطضم ينارأ الو

 . سدحلا نم نسثرب هب لاق ايبو & ردصلا يف هللا

 لاقي قحلاو نكل ، عجارملا نم ديدع نم تدفتسا يننأ تبأ اي ينتوفي الو
 هتايح يديرتاملا روصنم وبأ» ناونعب يلاغ مساقلب باتك نم رثكأ تدفتسا ينأ

 . ١٩٨٩ سنوت . رشنلل يكرتلا راد «ةيدقعلا هؤارآو

 دادزي نأ ىلإ هاعدف هدلو ىدل رثأ صوصنلا هذهل ناك هنأ دلاولا كردأ انه
 ةغلو .دحاو حانجب ارئاط ىقبي ال ىتح ةيفسلفلا تاباتكلا ضعب يف المأت

 . لاب

 يف بجاولاب ةقلعتملا لئاسملا نم يقب ام يف رظنلا لصاوي نأ هنم بلط مث

 . دوجولا دعب ةينادحولا اهيناثو ىلاعت هللا قح
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 ٢ - ةينادحولا :

 : ةغل دحاولا

 عضوم يف ردصم مسا رثكألاو لعف هلو دئاوزلا فوذحم ردصم : ةدحو
 ال يذلا دحاولاو . ةفاضالاب وأ ىلعب رجو هتينثت تّذشو فرظ ليقو .لاحلا
 حرش يف )١٥٦٢٦٢/٩٢٨( يخإشلا دمحأ لوقي اذكه» . هجوب هيبش الو هل ءزج

 اهيلع قلعو اهححص ١٤/٨( ق) عيمج نب ورمع صفح يأل ديحوتلا ةمدقم
 نايع ةنطلس .طقسم ط )١٩٦٦/١٣٨٦(. شيفطا ميهاربإ قاحسا وبأ

 . ٦٢ص ٩

 يف دحاولا»ه : لوقيف )١٩٢٠/١٣٣٩( يحاورلا ملاس نب رصان امأ

 نم ام هنإ ىتح دوجوم لك ىلع قلطي مث .ةتبلا هل ءزج ال يذلا وه ةقيقحلا
 فلأو .ةدحاو ةئامو ةدحاو ةرشع لاقيف ،هب فصوي نأ حصيو آلإ ددع

 . ةدحاو

 . هجوأ ةتس ىلع لمعتسي كرتشم ظفل دحاولاو
 سرفلاو ناسنالا : انلوقك عرتلا يف وأ سنجلا يف ادحاو ناك ام : لوألا _

 . عرتلا يف دحاو ورمعو ديزو ،“سنجلا يف دحاو

 صخش : كلوقك ةقلخلا ثيح نم امإ لاصتالاب ادحاو ناك ام : يناثلا _
 . ةدحاو ةفرح كلوقك ةعانصلا ثيح نم امإو دحاو

 سمشلا :كلوقك ةقلخلا يف امإ ،هريظن مدعل ادحاو ناك ام : ثلاثلا
 . هدحو جيسنو هرهد دحاو نالف : كلوقك ةليضفلا ىوعد يف امإو ،ةدحاو

 امإو { ءابهلاك رغصل امإ .هيف ءعيزجتلا عانتمال ادحاو ناك ام : عبارلا _

١١١ 



 إدبمل امإو ،نانثا دحاو :كلوقك ددعلا إدبمل امإ .دبملل : سماخلا

 . ةدحاولا ةطقنلا : : كلوقك طخلا

 هيلع حصي ال يذلا وه هانعمف دحاولاب ىلاعت هلا فصو اذإ : سداسلا

 : ىلاعت هللا لاق . .ةدحولا هذه ةبوعصلو ث رتكتلا الو ؤزجتلا

 تَراَمَمآهَدَوُهَناركم ادو

 4 ةرخألا ونيؤيال بزلا ثولُ

 ) ٥ ٤ رمزلا ( ٣٩

 . هللا ريغ هر فصوي ال قلطم : دحاو

 . ٢٢/١ رهوجلا راثن «هدحو جيسن وه كلوقك هل دحاو ال نالف : لاقيو»

 يفو ىلاعت هللا قح يف دحاولا يف قرفلا نأ هوجولا هذه لالخ نم ظحالملاو
 سانلا نم ددع نم دحاو هنأ الثم ناسنالا قح يف دحاولا نأ قولخملا قح

 هجولا يف هيلإ ريشأ ام قلاخلا قح يف دحاولاو .ةريثك ءازجأ ىلإ ئزجتمو
 أزجتي الو ٠ هتينا دحو يف دحأ هكراشي ال يأ دحاولا ريسفت هوجو نم سداسلا

 . اريبك اولع كلذ نع ىلاعت

 هنأب فوصوم لك» ١١/٥( ق) ينوانجلا ايركز وبأ لوقي ىنعملا اذه ينو

 لبقي ال قلاخلا نأل هناحبس هللا وه ةقيقحلا ىلع دحاولاف { زئاج كلذف دحاو

 مسج نانثا ةقيقحلا يف وه انم دحاولا نأ ىرت الأ كقولخملا فالخب 3 ءيزجتلا

 6 نوكسو ةكرح نينثا نمو ،بارشو ماعط نينثابو ، ىثنأو ركذ نينثا نمو ،حورو
 هققح شهقفلاو لوصألا يف عضولا رصتخم باتك . كلذ فالخب ىلاعت هللاو

 .٤٣ص .ت .د .ةديدجلا ةجلافلا ةعبطم .ةرهاقلا ١ط . شيفطا مي ميهاربإ

 : لاعفألاو تافصلاو تاذلا ةينادحول ةلماش ىلاعت هللا قح يف ةينادحولاو

١٢.



 ةيهولألا نم هتفصب فصوي هريغ دحأ سيل يأ : ةفصلا يف دحاو ىنعمو»

 . لجو زع هتافص عيمج يفو ةدارالاو ملعلاو ةردقلاو ةيبوبزلاو
 الو قلخلا قلاخ ال يأ هلعفك لعفي دحأ سيل : لعفلا يف دحاو ىنعمو

 الو بتكلا لزنم الو ءايبنألا يبنم الو لسرلا لسرم الو ، وه الإ قلخلا ينفم
 : يفاكلادبع رامع وبأ «وه آلإ لجو زع هلاعفأ نم ائيش الو اضرأ الو ءايس لعاف

 صانقلا ىيحي خسن ةبرج ةينورابلاب خ .تالاهجلا ىلع درلا باتك حرش
 . ١٢ص )١٨٠٨/١١٢٣( ينرفيلا

 : ىلاعت هلل ةينادحولا بوجو تابتإل ةيلقنلا ةلدألا ©

 : لثم ةديدع اهنأ نيبتي ىلاعت هللا باتكل عبتتملا نإ

 « ًدحةةَآَوهزذ » ىلاعت هلوق & س كو ح ۔۔ه هش : ىلاعت هلوق
 ١( صالخالا )١١٢

 ةيوهكرركمكير » هلوقو
 ١٦٢٣( ةرقبلا )٢

 ١٧١( ءاسنلا )٤ وهللا امن « ةجحو هلثامي » ق س ووس .۔ مه رح : هلوقو

 ح : هلوقو

 وه ۔وو۔ هو 4ےے ح

 ديلو هلإ وهامتإلق
 ١٩) ماعنألا { 4 )٦

س ١٢١



 )٣٨ ص ٦١٥(

 )٢١ ءايبنألا ٢٢(

 دحوي نأ ىلع ،ةسمخ ىلع :مالسالا ينبه : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو
 . ٩ ناميإ ملسم حيحص «. . . هللا

 : ىلاعت هلل ةينادحولا بوجو تابثال ةيلقعلا ةلدألا ©

 تاذ ةفرعم يف ناميالا ناكرأ نم لوألا نكرلا نم رشاعلا لصألا يف ءاج

 : لاعتو هناحبس هللا

 .هل دن ال درف ،هل كيرش ال دحاو لجو زع هللا نأب ملعلا : ةينادحولا»

 همهاسي هل لثم ال ، عارتخالاو داجيإلاب دبتساو {} عادبالاو قلخلاب درفنا

 . .هيوانيو هعزانيف هل دض الو ،هيواسيو

 : ىلاعت هلوق : هناهربو

 " دسل ألإ ةهلا ءاَمهف ناكول

 ٢٢( ءايبنألا )٢١

 ىلإ اًرطضم ناك نإ يناثلاف ارمأ امهدحأ دارأو نينثا ناك ول هنأ : هنايبو
 ارداق ناك نإ و 0 ارداق اهلإ نكي ملو { ازجاع اروهقم يناثلا اذه ناك هتدعاسم

 نكي ملو ارصاق افيعض لوألاو 5ارهاق ايوق يناثلا ناك هتعفادمو هتفلاخم ىلع

 . /١٨٧_١٨٨ ١ج ١م ءايحالا :يلازغلا دماح وبأ «ارداق اهلإ

١٢٢



 : يلي ام يفاكلادبع راع يبأل زجوملا باتك يف ءاجو

 : ةينادحولا تابثإ

 نانثا اهثدحم لعلو ؟ دحاو ءايشألا هذه ثدحم نأ مكيردي امو : لاق نإف
 نم اهريغ هنأ تبث امدعب ءايشألا ثدحم ولخي ال : هل ليق كلذ نم رثكأ وأ

 لطبيو دحاو نم رثكأ وأ انلق ايك ادحإو نوكي نأ امإ : اهل ثلاث ال نيهجو

 ولخي ال هنأ لبق نم دحاو نم رثكأ نوكي نأ لطبيو ، دحاو نم رثكأ انوكي نأ
 ايهنم دحاو لك نوكي وأ . . ةقفتم ةدحاو ةفصب نيفوصوم اعيمج نوكي نأ
 ةقفتم ةدحاو ةفصب نيفوصوم اعيمج اناك نإف } هبحاص ةفص ريغ ةفصب افوصوم

 كلذ اينإو ؤ هجو نينثا نم رثكأ وأ نينثالا ركذل سيلو دحاولا ىنعم اذهف

 ريغب افوصوم ايهنم دحاو لك نوكي وأ ،دحاولا ىنعم نع نينثالا ظفلب ةرابع
 قحتسم ريغ ءايشألل ثدحملا ميدقلا ةفص نع ايهنم جراخلاف هبحاص ةفص
 ثدحم نأ تبث ائيش ثدحي نوكي نأ اذه نع لطب الف ائيش ثدحي نأ
 . ثدحملا ةفص نع جراخلا ميدقلا ةفصب فوصوملا وه ءايشألا

 ىنعملا اذه نم بيرق مالكب بابلا اذه يف ديحوتلا لهأ نم موق ملكت دقل
 نإف ،نيفلتحم وأ نيقفتم انوكي نأ امإ :نيهجو نم نانثالا ولخي ال : اولاقف

 فلاخملاف نيفلتحع اناك نإو دحاولا تابثا نم انلق يذلا وهف نيقفتم انوكي

 ءايشألا ثادحإ نأ تبثو ،ائيش ثدحي نأل قحتسم ريغ ةيبوبرلا ةفصل ايهنم
 . . .نيملاعلا بر هللا مكلذ ميدق دحاول

 نوكي نأ نم ايهنم دحاو لك ولخي ال : نينثالاب لوقلا داسف يف اضيأ اولاقو

 هبحاص نع يفخي ايهنم دحاو ناك نإف ،هيفخي ال وأ ارمأ هبحاص نع يفخي
 نانثالا نوكي نأ ىلإ تراد ام ثيح نم ةصقلا تراد دقف ،هنود هرسيو ارمأ

 وأ ثايهب ظفللاو:نينثالا ركذ لطبو دحاولا ىنعم يف ةدحاو ةفصب نافوصوملا

١٢٢٣



 لهجلاب نيفوصوم اعيمج اناك 3 ارمأ هبحاص نود يفخي ال ايهنم دحاو لك نوكي
 ريبدتلاو ءايشألا ثادحإ دح نم ايهجرخي ام كلذب امهايإ ةفص يفو زجعلاو
 انمالك ىف هانمسر امم كلذ ريغب لوقلا دسفو ،اذه نم انلق ايب تبث ايلف ؤاهه
 انبرو ،‘كلذ نم رثكأ الو ،نانثا ال ادحاو ءايشألا ثدحم نأ حص اذه

 . ١ /٦٢٦٦_٢٦٨ «دومحم

 رأمع وبأ هصخلي زجوملا باتك يف رايع وبأو يلازغلا هدروأ يذلا اذهو
 : يلي ايك تالاهجلا ىلع درلا حرش باتك يف هسفن يفاكلادبع

 ةقيرط ىرخألاو ، ةفصلا ةقيرط : نيتقيرط ىلإ ةعجار ديحوتلا ةلدأ»
 . ةعنامملا

 . رثكأ وأ ةدحاو اتاذ نوكت نأ نم تاذلا ولخت ال هنأ : ةفصلا ةقيرطف

 نيتيلاخ ريغ اتناك نيتاذ اتناك نإو .انلق ام وهف ةدحاو اتاذ تاذلا تناك نإف

 ةيهولألا بجت مل ةدحاو ةفصب اتناك نإف ،نيتفصب وأ ةدحاو ةفصب انوكت نأ نم

 . تلطبو ةلالا تددعت نيتفصب اتناك نإو .ةدحاو ةفصب الإ

 انوكي نأ نم ايهنم رثكأ وأ نانثالا ولخي ال هنإف : ةعناملا ةقيرط امأو

 ناك نإو . ةيهولآلاب اعيمج ايهنع فصولا لطب نيعنامتم اناك نإف ،نيعنامتم
 . رخآلا نود ةيهولألل قحتسملا وه عناملا ناك رخآلل اعنام دحاو

 : لجو زع هلوق كلذ نم لجو زع هللا باتك يف ةروكذملا ةلدألا امأو
 7 ے ے سس

 ه اتدسفل

 ۔ ر ۔ ے م ر آ ے ے رص م ر _ سس : قايس يف

 شرعلاسروتانحبسقاتدسفلتا الإةمهلامهف ناول
 ح س

 ٢٢( ءايبنألا )٢١ ه َنوَمص

١٢٤



 ح مر مس سس ,ح س س س رسرس و ري ء

 ه تمهيفنمر الاو توملا تاسمل » و

 ٧١( نونمؤملا )٢٣

 وتلاس تلمهأو » , فايس يل
 ے ء س ك

 ,2 ء ., . ء , 4 ء ٤ ع ,= سس و رك حمر

 نعمهف مهركزب مهيب الب رهيف رمو ضرالاو

 ه ح
 ٧١( نونمؤملا )٢٣ ٭ ورتم مهركذ

 رس رم س ررم .ر ر ش -
 ال ( - . 7 ١١ ١

 و 2 مس !لكب ذل ء و

 م س ے س كرس س .,و ج و۔ ۔۔ م و و ء۔س
 ٩١( نونمؤملا ٣٢)ه كيوقصياَمعونانحبس ضعب لع مهضعب

 > وص ۔ يد - .
 رللونمهللاذختاام « قايس ي

 ص رص ص ےسرسرص 4 7 ح ح . و سرس ےس ے ے و ے ےس س .77

 العلو قلخام لإ لكبمهذل اذإ هالإ نم.هَحَمراكاَمَو
 ه ۔ يس ےم۔ س ويج دس هس مر ري 4

 ٩١( نونمؤملا ر ا ترتس ملا نشحمس زعب لع مهضمب

 ۔ يطوشلملا ىسيع نب نيروغبت) هلوقو كلذكو 5 ةعنايملا ةقيرط نم ةبيرق اهنإف
 نوكي نأ نم ايهنم دحاو لك لخي مل : تالاهجلا ىلع درلا باتك يف (٦/٢١ق
 قلخي وأ .هنود ارمأ ىفخي وأ ، رخآلا ىفني نأو 0 رداق ريغو رخآلا ىلع ارداق

 ىلإ ةعجار ةعنايملاو .ةعناملا ةقيرط ىلإ عجار هلك وهف ،كلذ لثم يف هنود ارمأ
 { ةدحاإو ةفصب نيفوصوم اناك ايهنيب تعقو اذإ ةعنايملا نأ كلذو { ةفصلا ىنعم
 ثيح نم ةعناملا نإف ةدحاو اضيأ ةفصلا تناك نيعنامتم ريغ اعيمج اناك وأ

 . ٣٢۔٢٢ :تالاهجلا ىلع درلا باتك حرش «ةفّصلا قيرط ىلإ تراد ام

 اذهف ىلاعت هللا دوجو نأش يف ركذ ام ةلدألا هذه ىلإ فاضت نأ نكميو

۔ ١١٥



 لاق .دحاو هلإل آلإ اعضاخ نوكي نأ نكمي ال هيف امو هيف نمب هلك نوكلا
 . ۔ 4 م . -

 قنم لكنإ : : ىلاعت

 مصخ ذقل ؟ اًدّنَعنَحَتلا فا ل إ!ضْنكلاو توملآ

 :1 57 ةَمنَيَقْلا مو 7 © ادَعمُهَدََو

 ٥٩٢٣ ٩) ميرم ( ١٩

 نأ دعب ةقيقحلا يفو . دوجولا ةفصك ةبجاو ةينادحولا ةفص نأ نيبتن اذهبو

 نم ةينادحولا نأ ناهربلاب انيدل تبثو يلقعلا جاجتحالا مكلذ لثم ىلع انفقو

 اذإ ديحوتلا ةديقع رثأ نم ائيش نيبتن نأ نسحي ىلاعت هلل ةبجاولا تافصلا
 . بولقلا ف تخسر

 ديحوتو ةيبوبرلا ديحوتب مالكلا ملع يف فرعي ام يف لماتنس كلذلو
 . يلقلا ليلدلا ىلع ةصاخ نب دمتعم ينابرلا نمؤملا كومس يف امهرثأو ةيهولألا

 : ةيبوبرلا دحوت

 : ةيبوبرلا ديحوت ىنعم

 : لثم ، ةفاضالاب الإ هللا ريغ يف بزلا لاقي الو» ىلاعت هللا مسا : برلا
 ‘ ميقلاو ‘ يبرملاو . ديسلاو ‘ ربدملاو © كلاملا ىنعمب لاقو . تيبلا بر

 . حلصملاو { معنملاو
 ديحوت : نأ ءايلعلا ربتعا لعفلا بناج يناعملا هذه ىلع بلاغلا نأ ايبو

 . ةنامالا ٠ ءايجالا . رومألا ريبدت ى قلخلا : لثم هلاعفأب هلللا ديحوت ةيبوبرلا

 . .ثعبلا © قزرلا

س ١٢٦



 : ةيبوبرلا ديحوت ىلع ةلدألا

 ديحوتلا نم عوتلا اذه ىلع ةلدألا هزوعت ال زيزعلا هللا باتكل عبتتملا نإ

 : يلي ايب اهنم يفتكنو

 ..ي : ىللا
 الآ

 مه م 4 و 1

 4 َيتمنات ردت كراتشكلاو نلفتأل

 )٧ فارعألا ٥)

 » ىَرََمَحىرلا©لتلاديَرَرَساحَيَم “4

 )٨٧ ىلعألا ١۔٢(

 ا . 4 م < ے ص س ےس :

 : اربدقت.هردقعف ءىش لك قلخو

 )٢٥ ناقرفلا ٢ (

 رومألا ريبدت

 ةدملازبدب فرصلا لع نوتساغ ل :

 )١٠ سنوي ٣(

 )١٠ سنوي ٣١(

 ةنامالاو ءايحالا :

 )٣ نارمع لآ ١٥٦(

١٢٧



 )١ ٥ تايراذلا ٥٨(

 ديري امل لاعف هللا نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدت ربثك اهريغو تايآلا هذه نإ

 مهقلخ ي ذل ١ وه ل اعتو كرابت هنأل مهظفحو قلخحل ا ةيبرتب ليفكل ١ هدحو وهف

 ءاشي نم ييحيو ءاشي نم قزريف هلك رمألا ربدي يذلا وهو ءيش لك قلخو

 . ريصملاو عجرملا هيلإ ٠ نولأسي مهو لعفي اع لأسي ال ءاشي نم تيميو

 : ةيبوبرلا ديحوت رثا ©

 نوكي نأ نكمي الف ، لسرلا لسرأو ك قلخ يذلا وه هللا نأ انملع اذإو
 ةيعامتجالا هتايح مظنت ةينابر ةعيرش نم ناسنالل دبالف { ىدس قلخلا اذه

 . هلل ةيمكاحلا ىنعم اذهو {اداصتقاو اقالخأو ةسايس

 هدحو هللا وه قحلا عرشملا نأ ملسملا دقتعي نأ يف لثمتي ةيبوبرلا ديحوتف

 هنأ يعارلا كردي ذإ ، ةيعّرلاو يعارلا نيب ةقالعلا ميقتست كلذبو هل كيرش ال
 اهنأ ةيعرلا كردت ايك © روجي نأ هلابب رطخي الف ،ىلاعت هللا نم هتطلس دمتسي
 نيب ةقالعلا نوكت اذهبو ضرألا يف هللا لدع رشن ىلع لمعت يعارلا ةعاطب

 نأ ملعي انلكو .ءادعو هركو رفانت ةقالع ال ءاخإو ةبحمو لماكت ةقالع نيفرطلا

 . يرشبلا نارمعلا ساسأ لدعلا

١٢٨



 ةيقالخألا تاقالعلا نوناق نأ ملسملا دقتعي نأ يف ةيبوبرلا ديحوت لثمتيو

 ىلع يحولا هب لزنت لب رشبلا تايرظن ىلإ لكوي مل تاقولخملا نيب ةيداملاو
 5 نوكلاو ناسنإلا نيب ةقالعلا ومست روصتلا اذه لثمبو . نيلسرملاو ءايبنألا

 كرديو هسفنل بجي ام آلإ هل بحي الف ناسنالا وخأ هنأ كردي ناسنالا نأ كاذ

 تسيل تمظع اهم اهتأ مهفيف نوكلا ين امو ناويحلا هل رخس هللا نأ كلذ مم

 . لجو َرع هللا قلخ نم اقلخ الإ

 وهف ضوفرم هللا عيرشت فلاخي ام لك نأ ملسملا كردي روصتلا اذه لثمبو
 : ىلاعت لاق .ايهيف مكحلا هلو ضرألاو ءايسلا يف رمألا كلام ىلاعتو هناحبس

 هلو بتعلا تد ِضَلاتَرَو توكسلا دسل
 (٧٣۔٦٣ ةيثاجلا )٤٥ ه غيكحلاريزَصلاَوهو ضرألاو توَمَسلافآيرنكلا

 ميسق ال هتاذ يف دحاو ىلاعت هللا نأ ملسملا دقتعي نأ وه نذإ ديحوتلاف

 ف دحاو . هل كيرش ال هلاعفأ : دحاو . هل هيبش ال هتافص ف دحاو . هل

 . هل كيرش ال هدحو وه ال قحب ةدابعلا قحتسي ال هتدابع

 معز نم لك نع ةيهولألا يفنن يأ « هللا الإ هلإ ال» انلوق ىنعم وه كاذ

 .هدحو هللا ف اهرصحنل هلإ هنأ سانلا

 ردتقي ملع وهو ديحوتلا ملعب فرعي ملع قثبنا يناميالا روصتلا اذه نعو
 . ةينيقيلا اهتلدأ نم بستكم ةينيدلا دئاقعلا تابثإ ىلع هب

 .ةيهولألا ديحوتو .ةيبوبرلا ديحوتب فرعي ام ملعلا اذه رصانع نمي
 . تافصلاو ءايسألا يف ديحوتلاو

١٢١



 : ةيهولالا ديحوت ىنعم
 دبع : هلي نالف هلأ نم ةيهولالا
 . ادوبعم ذختا ام لك وهو هللالا اهنمو

 ملسملا دقتعي نأب كلذو .ةدابعلاب ىلاعت هللا دارفإ وه ةيهولالا ديحوتف

 هللإ الو قحب دبعي نأ بجي يذلا هلالا وه لجو رع هلا نأ اخسار اداقتعا

 : ةيهولالا ديحوت ىلع ةلدألا

 عوضخلاب ةيهولالا ديحوت ىلإ وعدت يتلا تايآلاب حفاط ميركلا نآرقلا نإ
 : كلذ نمو هتدابعو لجو ع هلل قلطملا

 : ىلاعت لاق

 ذنغاشاتلااهتأتي
 ۔ ٨ ىإ س >< س ۔۔ے ةهزلأ2
 4 نومتت [ ہمجملبف نم نب و

 4 7 ر ه إ س ے س : لاقو

 ٢٢) ءارسالا )١٧

 اةحزرامتليارنشتيالإ اوماسو » : لاق

 ه كروضح .قئاتةتكنس وهال هتلآ

 ٣١( ةبوتلا )٩

٩ 

١٣٠



 ه نودعي اليرنإلاوَرملاتَنَلَع امول : لاقو

 ٥٦) تايراذلا )١ ٥

 ججنب حير هگ ةتلات : لاقو

 )١ ةحتافلا ٥(

 نأ آلإ ناسنالل سيل هنأ نيبت زيزعلا هللا باتك يف ريثك اهريغو تايآلا هذه
 هناحبس وه الإ هللإ ال . هاوس ةدابعلا قحتسي ال هنأل ةدابعلاب هدحو هللا صخي

 فيك ذإ ةدابعلا هذهب قيرطلا اولض ايتإ هللا ريغ اودبع نيذلاف ،نوكرشي اع
 هنأ انيقي ملعي نم دبعيل هقلخ نم ةدابع نع ناسنالا ىلختي نأ حصي
 نلف ،ةدابعلل آلإ ناسنالاو نجلا قلخي مل هنأ نبب العو لج انبر اذهو .قولخم

 لجو زع هلل أدبع ناك اذإ آلإ قحب ةيناسنالا ةفصب ناسنالا عتمني .

 ةدابعلا نبو قحلا ةدابعلا نب زجعلا هنايب ف لباقي ميركلا نآرقلا اذهو

 نورفاكلا ة هروس يف ةفئازلا : .

 ٥ َتودْنَتَتاَمدْنَعَأَآ ل 3 توزفكلا اميم «

 © مةسَعاَعأتأالو © ذئعآامةوذيكرشن
 : نيد لو ركمي كل © ُدْنَعأاَمدوديعتشأآ و

 (٦۔١ نورفاكلا )١٠٩

 ةروس اضيأ ىمستو صالخإلا ةروسب فرعت ةروس ةيهولالا ديحوتل درفيو
 ديجمت ذعصت - سا © هك ذلاو هرف » : ديحوتلا

 4 صن ص دذكحتارفكشل نكمي ملو ا دلويو
 ٤١) صالخالا )٢ ١ ١

١٣٢١



 : هتيهولا يق هتنا ديحوت رثأ _

 : لجو رع هلا بح ٭

 : ىلاعت لاق

 ريو
ج
 3

 

س
 

_- 

 س م َ ِ ح ر ,س « ۔ے ده م ے س

 هنلا زتخكمهوتح ادا زا هللا نود نم ذختي نم ساتل

 ة ىد , و 71 4 .و

 : هللابحذشا اونما
_- 

 ات
_ 6 ١

 

 ١ يذلاو

 )٢ ةرقبلا ١٦٥(

 اضيأ لاقو :

 نريشعوركك وز ززكنو امكو مكوبا ءَناَك نلق . 7
 2كرمواهداسكدوشخترتراكوشفرتفا لاومأو

 اكو ىلوش و هللا رم ےيمكتلإ اَتَمَلآَهَترَصرت
 2 < رس .

 ىدهيالةتاوشرتابتاقأب ارقا ف

 : اضيأ 9 اقو

 و . - و 7 7 ِ و س ,ش < ورم سه و ص ص
 < م <

 مهبم موقيهَنلأ ق :فوَسف۔هنيد نعم نم دتري نم اونَماَء بذلا اهحبأتي ل
 رس ره س 2 ك ۔ و مد م ۔ 1 روم مه ِ

 ىفكو دهع َسرقْكَناَل الع ز نينموملا لعل زا 7

 ز ہے ے 'إ صے س و سرس صس ۔ م

 ن ال ةمؤل نوفاخيالو هنلآلييَس

 ٥٤( ةدئاملا )٥

١٣٢



 ىلجتي مث نانجلا يف ةديقع ىلوألا هتلحرم يف ىلاعت هللاب ناميالا نأ مولعم

 ناوخالاو ءانبألاو ءابالا بح ىلع مدقم لجو زع هلل اذه هبحو شةبئاش هبوشت

 . لاومألاو ةريشعلاو جاوزألاو

 هبحأ نمو (هنوبحيو مهبحي) بحلا ىلاعت هللا مهلدابي نيصلخملا ءالؤه لثمو
 .بينم دبع لك هوجري ام كاذو {ةرخآلاو ايندلا حبر لجو رع هللا

 : هيلإ رمالا ضيوفتو هتنا ىلع لكوتلا ٭
 ال لجو زع هلل هبحو . راهنلا فارطأو ليللا ءانآ ءالتبالل ضرعم نمؤملا نإ

 لك يف ةعورشملا بابسألاب يتأي نأ ىلإ هعفدي لب لكاوتلاو لسكلا ىلإ هعفدي
 هيدؤي الف هديب تسيل جئاتنلا نأ امات اكاردإ كردي كلذ دعب مث .لمعو لوق

 . سأيلا ىلإ هعفدي ال لشفلا نأ ايك ، رورغلا ىلإ زوفلا
 : ىلاعت لاق

 4 موتناوك تعات »
 ١٥٩( نارمع لآ )٣

 . ىلاعت لاقو

 )٩ ةبوتلا ١٢٩(

_ ١٣٢٢٣



 ر س س س ۔ے ہس. ر و 2 م %

 . . ١. حم , ك 22 ررغ م 7

 )٩ ةبوتلا ٥١(

 هباوث يف ءاجرلاو هنلا نم فوخلا ٭ :

 ةدابعلا لماكتت ال كلذل لالدلا نم برض ىلإ نايدؤي دق لكوتلاو بحلا نإ
 يكزي آلأ ىلإ فوخلا هعفديف .ءاجرلاو فوخلا نيب نمؤملا ناك اذإ الإ قحلا
 بدي آلأ ىلع ءاجرلا هثحتسيو } ىلعألا ةجردلا ىلإ ايئاد حمطيف هللا ىلع هسفن
 ىلعو .لجو رع هللا ةدابع يف ةلفغلا تاظحل ضعب هتباتنا وه نإ سأيلا هيلإ

 ءاجرلاو فوخلا يتقك نيب لدعي نأ ىلع ايئاد صرحي نأ نمؤملا .
 : ىلاعت لاق

 و م !ةكد َمَتإ ل

 س .ه ه { , ۔س۔ .و م ,۔ے ص و درس , ] ه ۔۔

 ه نينمؤم ننكني نوُفاَحَو مهف تت الف ايلوأ فو

 ١٧٥( نارمع لآ )٣

 : ىلاعت لاقو
 ےس ےم

 مص ' ے س + ۔ے س

 وملا نعلا ىهتومويَر ماقم فاَحنماماو ِ
 4 واملا ىهلا ©

 )٧٩ تاعزانلا ٤٠(

_ ١٣٤



 ِ هر ؟ و س ,س ح
 نيزلاو اونماءے رز ١ نإ «

 ح م م م .ه س ۔ مدص 7 ہ,+ < س . و س س س ؟ وهس , -

 4 هلا تمحر َدوُجَرَيكيتلؤآ هالي ارذَهَجَو اورَجاَم

 )٢ ةرقبلا ٢١٨(

 هنم نوعلا بلطو هنل ءاعدلا ٭ :

 لجو زع هلل ةلماكلا ةيدوبعلاب روعشلا يف لثمتي ةيهولالا ديحوت نإ ©
 آلإ قولخملل ةوق الو لوح ال ذإ .دوبعملا ءاطعب الإ هل ةردق ال هّنأ كردي دبعلاو
 ءاعذلا ىلإ عفدي لجو زع هللا مامأ لذلاب روعشلا اذهو قلاخلا نم لضفب

 ةنينأمط ةنمؤملا سفنلا بسكي ءاعدلا اذه لثمو ،لجو زع هلل عرضتلاو

 لهس ال ذإ ربظتل ا ةعطقنم ١ هلللا هعنمي 1 يطعم الو © هللا هلهس ام ال .

 )٤٠ رفاغ ٦٠(

 ه ناَعَداَدرعلَدلاَةَوَعَد بيجأ ُبرَح قإَت قَعىداكع تتنلأكماديَو
 ( ١٨٦ ةرقبلا )٢

 جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلا اهزربأ تادابعب دابعلا لجو زع هللا دّبعت دقل
 هوجولا نسحأ ىلع اهئادأ يف ىنافتو صالخإلا مامت اهئادأ يف صلخأ نمف

 دريو نيكرشملا نم ناك اذه هصالخإ يف لخأ نمو ، ةيهولأ ديحوت ادحوم نوكي

 . .هلك رهدلا ماص نإو هلمع هيلع

١٣٢٥



 : ىلاعت لاقو

 4 اَحخَيزلاةَل ممح هقكاوذنتي الرادأامر »

 ٥( ةنيبلا )٩٨
 : لاعت لاقو

 ه َندلاشَلاَصيَت هَاَدََعَأنترمأَن و

 ١١( رمزلا )٣٩

 قلطم لكوت هنع جتني لجو زع هلل صلاخ بح ةيهولإلا ديحوت وه كلذ
 الثتمم ةدابعلا فانصأ لكب هللا ىلإ برقتي نمؤملاب اذإف .دحألا دحاولا ىلع

 فارطأو ليللا ءانآ ءاعدلا نع فقوتي ال ،يهاوتلا عيمجل ابنتجم رماوألل
 هلامعأو هلاوقأ درت نأ ةيشخو هللا ةمحرب زوفي نأ ءاجر ،ةينالعو ارس .راهنلا

 . نيرساخلا نم نوكيف

 ايك ،ةيبوبرلا ديحوت نمضتي ةيهولالا ديحوت نأ ظحالن نأ انتوفي الو
 ءايبنألا عيمج اهيلإ اعد ىلا ناميالا ةملكف إهتافصو هللا ءاسأ ديحوت نمضتي

 رارقإ اهتأل ديحوتلا عاونأ عيمج اهايانث يف لمحت ( هللا الإ هلإ ال ) لسرلاو
 ين دحاو هللا نأب لماك ميلستو هتدابع يف قلطم صالخإو { هلل ةيبوبرلاب

 . هتافصو هئاےسأ

 عبتتي نأ آلإ رشبلا ةايح يف لاعفلا ديحوتلا اذه رثأ كردي نأ دارأ نمل سيلو

س ١٣٦١



 ركسعم نيب ميركلا نآرقلا اهضعري يتلا ةخراصلا ةكرعملا زيزعلا هللا باتك يف
 . الي دمح انديس ىلإ مالسلا هيلع مدآ نم كرشلا ركسعمو ناميالا

 يف ددعلا ليلق افيعض ودبي ناميالا ركسعم نأ يف لثمتي ةكرعملا صخلمو

 اييف دضاعتتو لجو زع هللا بح يف بولقلا دحتت ام ناعرس نكل طوشلا ةيادب

 ةملكب اذإو ،ائيشف ائيش نيكرشملاو كرشلا فوجس ددبتتف هللا ىلع ةلكوتم اهنيب
 اهتقالع يف ىلجتي ارون ايندلا ألمت ناميالا ةفئاطب اذإو طيحملا بطقتست ناميإلا

 يفو { ءاجرو فوخ .ةبانإو عرضت شةدابعلا يف صالخإ : لجو زع هللاب

 . مالسو نمأو ءاخإو بح :اهنيب اميف اهتقالع

 عم ققحت ام كاذو ناكمو نامز لك يف ةيرشبلا هيلإ قاتشت ام لك كاذ

 . ناسحإب اعيمج مهل نيعباتلاو نيعباتلاو هبحص عمو ةلي دمحم لوسرلا

 يف بجي ام ةيقب دنع فوقولا لصاون ديحوتلا عم ةيناميالا ةفقولا هذه دعبو
 . ىلاعت هللا قح

 ٣ - مدقلا :

 مدعلا قبس يفن نع ةرابع وه» : مدقلا فيرعت يف يملاسلا هللادبع لوقي
 : يداربلا ميهاربإ كلذ يف لوقيو ٣٦١/١. :قراشملا «اقلطم (هلل) هل

 دعب مدعي الو ، مدع دعب ال دوجوملا وه ميدقلاو . ميدقلا ةفص مدقلا ةقيقح»

 امأ . ٥٣ص ت .د .رئازجلاب عومجم نمض ةيرجح ط . قئاقحلا ةلاسر «دوجو

 نوك وه يتاذلا مدقلا» :لوقيف )١٤١٣/٨١٦( يناجرجلا يلع نسحلا وبأ
 قوبسم ريغ ءيشلا نوك وه :ينامزلا مدقلا ، ريغلا ىلإ جاتحم ريغ ءيشلا
 . مدعلاب

١٣٧ 



 ميدقلا وهو ،هريغ نم هدوجو نوكي ال يذلا دوجوملا ىلع قلطي ميدقلاو
 وهو مدعلاب اقوبسم هدوجو سيل يذلا دوجوملا ىلع ميدقلا قلطيو تاذلاب
 نوكي يذلا وهو : تالاب ثدحملا هلباقي تاذلاب ميدقلاو .نامزلاب ميدقلا

 يذلا وهو ،نامزلاب ثدحملا هلباقي نامزلاب ميدقلا نأ ايك .هريغ نم هدوجو
 . اينامز اقبس هدوجو همدع قبس

 تاذلاب اييدق نامزلاب ميدق لك سيلو .نامزلاب ميدق تاذلاب ميدق لكو

 نم معأ تاذلاب ثداحلا نوكيف ،نامزلاب ميدقلا نم صخأ تاذلاب ميدقلاف
 نم معألا ضيقنو { معألا لباقم نم معأ صخألا لباقم نأل نامزلاب ثداحلا
 6هدوجول ءادتبا ال ام ميدقلا : ليقو . صخألا ضيقن نم صخأ قلطم ءيش

 تباثلا نئاكلا وه دوجوملا ناكف كلذك نكي ل ام ثدحملاو ثداحلاو

 .تافيرعتلا .«رخآ الو هل لوأ ال يذلا وه ميدقلا :ليقو .هدض مودعلملاو

 .ت د .دادغب .قارعلا . مالعالاو ةفاقثلا ةرازو . ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد

 ٩٨٩٧. ص

 : يققنلا ليللا ه

 ٣( ديدحلا )٥٧ 4« زخكلاولَولاره » : ىلاعت هلوق

 حيحص يف ةلي لوسرلا اهحرش دقو .هقلخ لبق ناك يذلا يأ مدقلا ىنعمب
 «. . .عيش كلبق سيلف لوألا تنأ مهللا» :ةريره يبأ ثيدح نم ملسم

 . رشنلاو ةعابطلل يبرعلا باتكلا راد .نآرقلا ماكحأ : يبطرقلا نع القن
 .٧١/٦٣٢ج ١٣٨٧ /١٩٦١٧ ةرهاقلا

 يذلا ميدقلا وه : لوألا نأ )١١٤٤/٥٣٨( يرشختزلا دنع ءاج دقو

 .٤/١١٦ج .ت د .نارهط ط .فاشكلا .«ءيش لك لبق ناك

_ ١٣٨



 : يلقعلا ليللا ه

 ىلإ ذئنيح رقتفاو ،اثداح نوكي نأ مزلل اييدق ىلاعت نكي مل ول هتأ وه
 رودلا ىلإ وأ .هل ارثأ سيل هثدحم ناك نإ لسلستلا ىلإ يدؤي كلذو . ثدحم

 نم يناثلا يف امو { هل ةياهن ال ام ىلإ هدّدعت نم لوألا يف امل ،هل ارثأ ناك نإ
 قراشملا . يملاسلا هللادبع .اهب اقوبسم هسفن ىلع اقباس دحاولا ءىشلا نوك

 . ٣٦١/١

 :لاقف ، هلالج لج هللا نع انلأس نمف» : لوقيف يفاكلادبع رايع وبأ امأ
 لج هللا فصن انإ ، معن : انلق ؟ ةفصب هنوفصت ال مأ مكبر نوفصت له
 © نيثدحملا تافص هنع يفننو ،هب الإ قيلت ال يتلا ىنسحلا هتافصب هلالج

 تبث امل ثودحلا هنع يفننو ،ىلاعت هدوجول ءدب ال ذإ { مدقلاب هفصن انإ كلذو

 لوأ ال ميدق هنأ كلذب بجوف هثدحب ثدحم ىلإ ثدحملا ةجاح نم
 . ١ / ٤٩ زجوملا . هدوجول

 سيل يلزأ ،لزي مل ميدق ىلاعت هللا نأب ملعلا : مدقلا» : ىلازغلا لوقيو

 ناك ول هنأ هناهربو . يحو تيم لك لبقو ى ءيش لك لوأ لب ،لؤوأ هدون ول
 ثدحم ىلإ هثدحم رقتفاو آ ثدحم ىلإ اضيأ وه رقتفال اييدق نكي ملو اثداح

 ثدحم ىلإ يهتني وأ .لصحتي مل لسلست امو .ةياهن الام ىلإ كلذ لسلستو
 هئرابو هئدبمو ملاعلا عناص هانيمس يذلا بولطملا وه كلذو لوألا وه ميدق
 ١ /١٨٤. .ءايحالا :يلازغلا «هعدبمو هثدحم

 ٤ ءاقبل دلا ۔ :

 . قئاقحلا ةلاسر . «دوجو لعب دوجو وه) : ءاقبلا فيرعت يف يداربلا لوقي

 . دوجولل مدعلا قاحلإ مدع نع ةرابع» هنأ ركذيف يملاسلا امأ .٥٣ص
 . ١ /,٣٦١ قراشلملا

١٣٩١ 



 : يققنلا ليللا ©

 ٣( ديدحلا )٥٧ ؛4 خكلاولَوَكلاوه ل : ىلاعت هلوق

 . يقابلا ليوأت وهو © ىنفي ال يذلا
 : ىلاعت هلوقو

7 

 ك

 : راَركلاَو لتحا وذ كيرهَو يقبيو اله

 )٥٥ نمحرلا ٢٧(

4 

 ح ا هس وو م س ۔ے هر

 ه حقبأَدرنَح هناو »
 )٢٠ هط ٧٣(

 لوألا» ةريره يب أ ثيدح نم ملسم حيحص يف ةلي لوسرلا حرش دقو

 كدعب سيلف رخآلا تنأو عيش كلبق سيلف لوألا تنأ مهللا» : «رخآلاو
 . ٧١/٦٣٢ج :نآرقلا ماكحأ : يبطرقلا نع القن « . . .ءيش

 لك لبق ناك يذلا ميدقلا وه : «لوألا وه» : لاقف يرشخزلا امأ

 ٤ /٦١. فاشكلا «ءايشألا لك كاله دعب ىقبي يذلا : رخآلاو . .ءيش

 : يلقعلا ليللا

 مدعلاو دوجولل ةلباق ىلاعت هتاذ نوكت نأ مزلل هب افصتم نكي مل ول هنأ وه

 ن اهربل اب رم ذقو 6 اداح نوكيف صصخم لإ هدوجو حيجرت يف جاتحيف اعم

 : يملاسلا . «همدع لاحتسا همدق تبث ام لك نأ ملعت انه نمو }همدق بوجو
 . ١ /٣٦١ قراشملا

 ءانفلا ةلاحتسا . ىنفي ال قاب هنأب (ىلاعت هللا ) هفصنو» : راع وبأ لوقيو

۔ .٠ ؟ ١ _



 دعب ال ادوجوم ىلاعتو هناحبس ناك امل هنأل ثودحلا هيلع ليحتسي ام ىلع
 . ١ /٤٢٩ زجوملا . «دوجو دعب امودعم نوكي نأ هنع لطب ،مدع

 سيل ايدبأ اَلزأ هنوك عم ىلاعت هنأب ملعلا وه ءاقبلا» : ىلازغلا لوقيو
 همدق تبث ام نأل ؛نطابلاو رهاظلاو & رخآلاو لوألا وهف ؤ رخآ هدوجول

 . همدع لاحتسا

 مدعمب وأ هسفنب مدعني نأ نم امإ ولخي ال ناكل مدعنا ول هنأ : هناهربو

 ءيش دجوي نأ زاجل هسفنب هماود روصتي ءيش مدعني نأ زاج ولو 6هداضي
 جاتحي كلذكف ببس ىلإ دوجولا نايرط جاتحي ايكف هسفنب همدع روصتي
 مدعملا كلذ نأل ،هداضي مدعمب مدعني نأ لطابو ؤببس ىلإ مدعلا نايرط

 هدوجو نيقباسلا نيلصألاب رهظ دقو ،هعم دوجولا روصت امل اميدق ناك ول
 اثداح مدعملا دصلا ناك نإف ؟ هدض هعمو مدقلا يف هدوجو ناك فيكف .همدقو

 نم ىلوأب هدوجو عطقي ىتح ميدقلل هتاداضم نم ثداحلا سيل ذإ الاحم ناك

 نم نوهأ عفدلا لب .هدوجو عفدي ىتح ثداحلل هتاداضم نم ميدقلا

 . ١٨٤ / ١ج ءايحالا .«ثداحلا نم ىلوأو ىوقأ ميدقلاو ، عطقلا

 ٥ لعفلاو تافصلاو تالا يف لثملا مدع ۔ :

 هلوق يف ةحيرص تءاج لب دحأل ةقيقحلا هذه لكوي مل ىلاعت هللا نإ :

 : يِبلاغيمَسلاَوَهَو ىت 2 : < سل :

 )٤٦٢ ىروشلا ١١(

 مالكلا ةدمع قحب يهو . اولاطأو نوملكتملاو ريسفتلا ءايلع اهيف لاق دقو

 ءىش ههماشي ال ىلاعت هللاف ۔ هلاعفأو هتافصو هتاذ يف ىلاعت هلل ةلثامملا مدع نع

 اهسنإو .اهتيمو اهّيحو ،اهمالظو اهئايضو ،اهريقحو اهليلج ءايشألا نم

١٤١ 



 اهضرأو اهئايسو .اهموجنو اهرمقو اهسمشو .اهناويحو اهدامجو { اهكلمو اهناجو
 ءيش الو ،هتاذ يف ، رانلاو ةنجلاو 5 ةمايقلا موي نوكي امو 5ايهنيب امو ايهيف امو
 . ام لاح ف الو . ام هجوب هتالاك نم

 هذه نأش يف درو ام لج باعيتسا ىلع يحاورلا رصان نب ملاس صرح دقو
 : يلي ام يف ةميركلا ةيآلا

 ) ٩١ م اعنألا ` (

 اذه لكاش امو ةهج هل مهلعجو هقلخب , هايإ مههيبشتل هتفرعم قح هوفرع ام

 اوملع امو { تاضقانتملل مهداقتعاو تاهماشنتملاب مهقلعتو قلخلا تافص نم

 يفنب رسفم وهف هيبشت رهاظب هنم ءاج ايف . . .همكحم هرسفي نآرقلا هباشتم نأ

 ةبآلا هذهف ه ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك .ك سيلف . رخأ تايآ يف هيبشلا
 تسيل ليقو ‘لصولا لجأل ةدئاز هلثمك يف فاكلاو .هابنشألا ىفن يف ةمكحم

 ١ . هنع ةيانك اهنكلو ةدئاز

 هريغل ءيشلا ةهباشم نع ةرابع ةلغملا ءاثلا نوكسو ميملا رسكب لثملا : تلق

 ةهباشملل ةعوضوملا ظافلألا معأ وهو .ناك ىنعم يأ .يناعملا نم ىنعم ي
 يف كراشي ام يف لاقي هبشلاو " طقف رهوجلا يف كراشي ام يف لاقي دنلا نأ كلذو
 ماع لثملاو طقف ةحاسملاو ردقلا يف كراشي ام يف لاقي لكشلاو .طقف فيكلا
 هجو لك نم هسفن نع هيبشتلا يفن هناحبس هللا دارأ امل اذهلو ؛ كلذ عيمج يف
 ليقف لثملاو فاكلا نيب عمجلا امأو .ءيش هلثمك سيلف ركذلاب لثملا ضخ
 نيرمألا ىفنف هقح يف فاكلاو لثملا لمعتسا عنمل اراهظإ يفنلا ديكأتل ايهعمج

 ىلع هنيل ةفص هتفصك سيل يأ ى ةفصلا ىنعمب وه انهاه لثملا ليقو كسيلب

س ١٤٢



 نيبو هنيب ةيمستلا يف اهنم ريثك كرتشا نإو قلخلا تافصك تسيل هتافص نأ

 يف لمعتسي ام بسح هتافص تسيلف اهرخآ ىلإ ةردقلاو ةايحلاو ملعلاك هقلخ
 ءيش سيل ردقيف اهمسا ءيشو سيل ربخ يف فاكلا ةدايز روهشملا مث ، رشبلا

 . ١ / ٢٩ رهوجلا راثن .«هلثم

 بابلا اذه يف دقتعي يذلاو» : ىلي ام نأشلا اذه يف ىبطرقلا دنع ءاج دقو
 ال هتافص لعو هثايسأ نسحو هتوكلمو هئايربكو هتمظع يف همسا لج هللا نا
 قلاخلا ىلع عرشلا هقلطأ امع ءاج اينإو ،هب هبشي الو هتاقولخم نم ائيش هبشي

 نع هزنم ىلاعت وهو ضارعألاو ضارغألا نع كفنت ال مهتافص ذإ ، قولخملاو
 سيلإ : قحلا هلوق اذه يف ىفكو . .هتافصبو هئايساب لزي مل لب ،كلذ
 .(. هعيش هلثمك

 الو تاولل ةهبشم ريغ تاذ تابثإ ديحوتلا» : نيققحملا ضعب لاق دقو
 هتاذك سيل » : لاقف انايب هللا همحر يطساولا دازو « . تافصلا نم ةلطعم

 ةهج نم الإ ةفص هتفصك الو ،لعف هلعفك الو مسا همساك الو تاذ

 ايك .ةثيدح ةفص اهل نوكي نأ ةميدقلا تاذلا تلجو ظفللا ةقفاوم
 ١٦ /٨-٩. نآرقلا ماكحأ « . ةميدق ةفص ةثدحملا تاذلل نوكي نأ لاحتسا

 ءاج اهضعب نأ كاذ ةيلقع ةلدأ ضرع نم ةرورض ىرن ال اننأ انه ظحالملاو
 ةينادحولا نأش يف ةيلقعلا ةلدألا نم ءاج ام نأ ايك يلقنلا ليلدلا عم اجوزمم
 هنأ انيأر يذلا ةعنامملا ليلد اهمهأو ىلاعت هلل لاثملا يفنل حلاص ءاقبلاو مدقلاو

 . ةفصلا ىلإ يضفي ةياهنلا يف

 هدلاو ىلع هضرعو ىلاعت هللا قح يف بجاولاب قلعتي ام دلولا ىفوتسا نأ امو
 كرابت هقح يف زوجي امو ليحتسي ام دنع فوقولا لصاوي نأ هنم بلط ىتح

 ةيقب نوكت داكت ىلاعت هللا دوجو تبث اذإ هنأل امهنيب راوحلا لطي ملو .ىلاعتو
 . تاملسملا نم اياضقلا
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 ىلاعت هللا قح يف ليحتسملا (ب)

 : ىلاعت هللا قح يف ليحتسملا فيرعت

 كلذ نع ىلاعت صقن يأ هيلإ بسنت نأ وه لجو رع هللا قح يف ليحتسملا

 . اريبك اولع
 ؟ هتلا ىلع ةليحتسملا تافصلا ددحت فيك

 هناحبس دوجولا بجاول ةيهولالا توبث حيحصلا ناهربلاب انل ماق اننأ امب
 ءيشب افصتم نوكي نأ هلإلا اذه يف زوجي له انسفنأ يف روصت اذإف ،ىلاعتو

 نأل لاحلا يف هنع كلذ ىفن انيلع بجو دسافملا وأ لئاذرلا وأ صئاقنلا نم

 . هللإب سيلف هتفص هذه تناك نم

4 
 سر ف ۔“ ه سر ے س ۔ے ۔۔

 َل ةماتك يرادم لاتانكوكاهرللاولَعَرَجاَمَ

 ادنَهَدلاَتاَمراَبَرََتنااَراََلَت ©9 ےريذآتاثيتأل

 هملاَر توكل ىر فهك نيللا لا
 آذه قَراَدَهَلاَتةَصزاَبرسمَملااَراَمَلَت ©) دلصلا
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 ركلاو ت وَمتلاَرطط ىلل ىهجو تَهَجَو فإ »
 <«ہسر ح س

 ه ےريكرشملا مآتآآمَراَفيِنَح
 (٩٧۔٤٧ ماعنألا 9 )٦

 نم نوكي نأ هقح يف ليحتسي قحب دوبعملا نأ هموقو هابأ ميهاربإ هبن دقل
 دبعلا هجوتي نأ نكمي-نم ىلإ بيغي امدنع هنأل هينيلفآلا بحأ ال نيلفآلا ا

 . بلطلابو ةدابعلاب

 يف بايغلا نأل ؛صئاقتلا عيمج ىلإ ةبسنلاب رمألا نوكي نأ بجي اذكهو
 ناسنالا ل ايب رطخ اذإ ةليحتسم ةفص ىهنف كلذلو ،}ةصيقن ل اعت هللا قح

 . لاحلا يف ىلاعت هنع اهيفني نأ هيلع بجو

 : لجو وع هتنا ىلع ةليحتسملا تافصلا ضعب ركذ

 ام لك نال لجو ع هلللا ىلع ةليحتسملا تافصل ١ عيمج ىصحن ن أ بعصي

 يفتكنس كلذلو ،ىلاعت هللا قح يف اليحتسم ربتعي لايكلا تافصل دض وه
 . لاثملا ليبس ىلع اهنم ضعب دادعتب

 ةقافلاو زجعلاو ثودحلاو توملاو ءانفلا ىلاعت هللا قح يف ليحتسي

 ممّصلاو لهجلاو ىمعلاو ثلاثلاو يناثلاو كيرشلاو دلولاو ةبحاصلاو فعضلاو
 . روجلاو مونلاو ةنسلاو وهسلاو ةلفغلاو مكبلاو سرخلاو

 نع ثيدحلا دنع اهضعب ركذ قبس دقو ريثك نآرقلا نم اذه ىلع ةلدألاو
 : كلذ نمو ةبجاولا تافصلا

 .ر 4

 ٣( ديدحلا )٥٧ ه رخآلاو لوألاره » : ىلاعت هلوق

 .ءانفلاو ةياهنلاو ثودحلاو ةيادبلا ىلاعت هللا قح يف ليحتسي

. ١٤٥



 . مونلاو ةنسلاو توملا ىلاعت هقح يف ليحتسي
 : ىلاعت هلوقو

 7 دلت ذل مك ٥ ه ۔ س - 2 دَحأدَنلا وهف «

 4 كنار رمك نكيلو © دكونمَتَو
 ١-٤( صالخالا )١١٢

 . دنلاو دلولاو دلاولاو كيرشلا ىلاعت هقح يف ليحتسي

 : ىلاعت هتنا ىلع ةليحتسملا تافصلا لج عمجي صن

 لاحلا يف ءانفلاو ث رييغتلاو { مدعلاو ، ثودحلا ىلاعت هللا قح يف ليحتسي

 صوصخم الو ،نامزب ديقم ريغ 6 قالطالا ىلع دوجوم وه لب ، لابقتسالاو

 هب طيحت ال نانتجا الو ةياوح الب ناكم لك يف وه لب .ناكم الو ةهجب
 نكامألا عيمج نع هزنم 5 راكفألا الو لوقعلا هفيكت الو 5 راطقألاو تاهجلا

 شرعلا ىلع لولحلا نع لاعتم ، تانئاكلا عيمج نع ينغ . تاهجلاو

 هكردتف لصفنمب الو . مارجألا تاحفص هسمتف لصتمب سيل ©تاومسلاو

 ،بويعلا نع ىلاعت تابس الو مونب فصوي الو ، ماسجألا راصبأ تاحمل

 .هلكاشي ريظن الو إهلثايي لثم الو }هلداعي ؤفك الو ،هعزاني كيرش هل سيل

 . . ماهوألا هقحلت الو ،سيوفنلا هلثمت الو .هرواج ًدن الو ،هرزاوي ريزو الو
 يذب الو ضرع الو لوط يذب الو ،ضرع الو رهوجب سيل ث ريبخلا فيطللا

_ ١٤٦ 

 



 دمصلا لداعلا دحألا دحاولا وه لب ،لشثم الو ةئيه الو لكشا الو ةروص

 هقحلت الو ٥ تافآلاو ثداوحلا هلحت ال . دحأ اوفك هل نكي ملو .دلوي مو دلي
 هلك هؤاضق لب . 3 مكحلا يف روبي الو 38 ملظلا هب قيلي الو . تاهاعلاو صقارلا

 تمتو } ةئيشمو هنم ءاضقب ةيربلا لاعفأ لك ،كلضفو نانتماو لدعو ةمكح

 بقعم الو }هئاضقل دار الو .هتايلكل لدبم ال } الدعو اقدص كبر تايلك

 © نولأسي مهو لعفي ايع لاسي ال ،ءاشي نم يدهيو 5 ءاشي نم لضي 5، همكحل
 © نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيدلا هل نيصلخم هوعداف وه الإ هلإ ال ىحلا وه

 . :ةيفنم هللا نع يهف ةمومذم ةفص لكف

 . ٦١١۔٤١١ يلولهبلا ىلع درلا : ليعايسا نب ىسيع يدهم وبأ

 ملسملا عفدي ىلاعت هللا قح يف ةليحتسملا تافصلا هذه ىلع فرعتلا نا
 نأ كلذ .اقلطم اهيزنت لجو ع هللا هيزنت ىلإ ىلاعت هللا قح ف

 صرح كلذلو ] رطاوخلا هذه لثم ىلإ لإ رخال نيح نم عفدت راكفألا سواسو

 هنأش نم ام لك نم نمؤملا صلختيل ؛ ميهافملا هذه طبض ىلع ةديقعلا ءايلع

 : اولاق كلذلو ميسجتلا وأ هيبشتلا ىلإ هلصوي نأ

 كلذ فالخب لج هللاف كلابب هتروص ام لكو
 اولاق كاذلو هاوس نم لاحم هتاذ هنك ملعف

 كارشإ هكاردإ يف ضوخلاو كاردإ هكاردإ نع زجعلا

س ٧[١



 ىلاعت هللا قح يف زئاجلا (ج)

 : ىلاعت هنا قح يق زئاجلا فيرعت
 يف صقن همدع ىلعو هيلع بترتي ال ام لك وه ىلاغت هللا قح يف زئاجلا .
 . . خلا ٠ ةداعالاو ءانفإلاو قلخلاك ىلاعت هقح

 يف روصتي يذلا وه ىلقعلا زاوجلا ذإ يلقعلا زاوجلا نع فلتخي وهو
 . همدعو هدوجو نهذلا

 دقو } لاعفألا تافص عيمج لمشي ىلاعت هللا قح يف زئاجلا نأ نيبتن اذهبو

 . ءاصحإلا تحت عقت ال اهنأ انركذ

 : ليلحتلا

 نأو صقن اهمدع ىلع بترتي ام يه ةبجاولا تافصلا نأ انملع اذإ

 ال يتلا يه ةزئاجلا تافصلا نإف اهدض ةياهنلا يف يه ةليحتسملا تافصلا

 انع لأسي ال ىلاعتو كرابت هنأل لجو زع هلل صقن اهمدع وأ اهدوجو ىلع بترتي

 نولأسي مهو لعفي

 ةصيقن نالف ىلع قزرلا قييضت يف نأ ربتعن نأ ىلاعت هللا قح يف حصي الف
 وأ اليلق ءاطعلا كاذ لعج ىلاعت هللا نأ كاذ ، اليك نالفل قزرلا عيسوت وأ

 . اضرلاو طخسلا ىلع ةمالع سيلو ءالتبالا باب نم اريثك
 مركأ در ه ورم و۔ے رس ورس حسم وو ر

 تور لوقيفرهمّحنو.هم افر هبر هللنباامادإ نالآ ا أيه ىلاعت لاق

 4 )رتك اقرت هَقزردتعَرَدَمَمهللتنااَماَدراَمأ ©

 ( ٩ رجفل ا ١٥_١٧ )
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 عضخت ىلاعتو كرابت هقح يف ة رئاحلا تافصلا يهو هللا لاعفأ عيمج نإ

 هللا هرسي ام آلإ اهنم ملعي نأب ناسنالل ةقاط ال يتلا ةقلطملا ةينابرلا ةدارالل

 ىلاعت

 ه ريملحل َتمسنمللعلاتَر هللا ءاشن إَنوُءاَمَكاَمَو ل

 ٢٩( ريوكتلا )٨١

 ام لك ذإ كلذ ىلع ليلد ريخ مالسلا هيلع ىسوم عم رضخلا ةصق ي انلو

 هللا رمأب يهو رضخلا لاعفأ يف مئارجلا نم لب صئاقنلا نم ىسوم هربتعا
 عيمج نع ىلاعت هللا هزني نأ الإ ناسنآلل سيل كلذل ؛ ةقيقحلا نيع ناك ۔ ىلاعت

 لأسي ال ىلاعت هللا نأ كردي نأو لايكلا تافص لك هيلإ بسني نأو صئاقنلا
 هللا ىلإ ةسنلاب اهرفوت مدعو لاعفألا هذه رفوت نأو .نولأسي مهو لعفي اع
 لاعف ىلاعتو كرابت هنأل ائيش اهنم صقنت الو ،ائيش هتمظع يف ديزت ال { ءاوس
 . ديري امل

 : ىلاعت لاق

 « .... ...... تَوَحعَرِبآالةَتَتل ىسوم _ًاَذإَو

 (٢٨۔٠٦ فهكلا ةروس)

 ءىش هتردق يف ديزي ال هنأو ديري امل لاعف ىلاعت هللا نأ كردأ اذإ ملسملا نإ
 الماك اعوضخ عضخي نأ آلإ هنم نوكي نل لاعفألا هذهب ءيش اهنم صقني الو

 ةدابعلل قلخ امنإ هنأ كردي وهو لجو زع هلل
 2 ۔١ ىا ۔. مح ے 1 + < ے ,ر ۔۔
 فزرنممهنمدرأآم ح ةح نو دبعيل !ىسالاو َرجلاتَتَلَحاَمَو

 >. هو _

 ك ه نوُممطُي نأ ديرم
 (٧٥۔٦٥ تايراذلا َ )٥١

١٤١٦٩



 هلتس ذل
 ٥ .- ى ١ ء َ ذ ن

 ك _ التبال ١ عوت ناك اهم هتادبع قح هللا دبعي ن أ ىلع ص ,حيف

 . : ١ دو اين دل ١ ١ د ني ١ ال ١ ف نيزئافل ١ ١ نم نوكي أ ١
 ل ( ( ب لا ىسع هر

_ ١٥٠



 اتاذ هلا نع اهب لاسي نأ ليحتسي يتلا ظافنتألا ( د )
 : اهرانآو اتافصو

 : ىلاعت هلا تاذ

 ىلاعت هللا نع اهب لأسي نأ ليحتسي يتلا ظافلألا فرعن نأ لبق

 رع هلل فاضت امدنع تاذلا ةملكل ارصتخم افيرعت درون نأ نسحي
 . لجو

 اموّيق ىلاعت قحلا ناك املو ، هنع ربخيو ملعي نأ حصي ام وه تاذلا

 . اقدصو اقح هيلع تاذلا مسا ::" ناك هتاذ يف

 هب درو ام ىنعمب هنكل .فيقوتلا هب دري ل نإو }، تا ذلا ظفلو

 دوجوملا ىلاعت هقح يف سفنلا ىنعم ذإ سفنلاو ءيشلا وهو فيقوتلا
 هلوق يف ةلكاشملا رابتعا ىلإ ةجاح الف لايكلا تافصب فصوي يذلا

 : ىلاعت

 )٥ ةدئاملا ١١٦(

 هلل تاذلاو دوجوملاو ءيشلا مسا قالطإ زوجيف عرشلا دورو دعب
 . ىلاعت

 ةايحلاو ملعلاو ةدارالاو ةردقلاب ةفصتملا تاذلا وه ةقيقح دوجوملاو

 يمري نأ الإ ةيهلإلا تالا نع ثيدحلا دنع ناسنإلل سيلو

١٥١ 



 ٥ كلذ فالخب هللاف كلابب رطخ ام لك نأل زجعلاو روصقلاب هسفن
 . كاردإ هكاردإ نع زجعلا نألو

 كلابب هتروص ام لكو

 لاح هتاذ هنك ملعف

 كاردإ هكاردإ نع زجعلا

 ت۔هلتمكرسشل » : ىلاعت لاق
 - م _

 كلذ فالخب لج هللاف

 اولاق كاذلو هاوس نم

 كارشإ هكاردإ يف ضوخلاو

 ىت 4 ٤٢ ىروشلا ١١(
 نكمي ال يتلا ةصاخلا هتقيقح يه ىلاعت هتاذ نإ لوقلا لصاحو

 اينإو ضرعب الو رهوجب سيل هنإو { هتاقولخم نم دحأ اهملعي نأ
 دادنألا نع هتاذ يف هزنم هنأش لج هنإو ،اهلضفأو ءايشألا مظعأ وه
 . ءيش هلثمك سيل . دادضألاو ءارظنلاو

 ىلاعت هللا نع اهب لأسي نأ ليحتسي يتلا ظافلألا ديدحت

 مل نيأ يأ نمو ام له مك فيك ىتم
 ثداوح فورظلاو تقو فرظ ىتم

 اهلاؤس ءاج لاوحألا نع فيكو

 ددعتم للع يتأت ةغيص مكو

 مزالم وهو قيدصتلا بلطت لهو

 ةقيقح يذ نع ليصفتلا بلطت امو

 اجراخ نيعلل زييمتلا بلطت نمو
 هريغ كراشملا صيخشتل ئيأو

 ازيحتم لباق لحم نياو
 اهميم ةحتف مآللا رسك دعب و

 اهنإف اهنع هللا لايك سقف

 لست ال هللا نع اهظفحاف عستلا يذب

 لزي مل ثداوحلا لبق نم يالومو
 لجو هفصو يف لاوحألا نع زعو

 لقع نمل بوجو انالوم ةدحوو
 له ٌلخف كش هللا يف امو كشل
 لمتحا ام قلخلل هلللا تاذب ملعو

 لثملا نع ىلاعت هيبشت كلذو
 لجأ ايهياك يمومع رماب
 لحم ف زيحتلا هلل ا ةفص امو

 للعلا نع لج ليلعتلا نع لاؤس
 قتعا هصقن يف قولخملا اهب تافص

 ١ /١٨ رهوجلا راثن : يحاورلا ملسم وبأ

_ ١٥٢



 .نوكي وأ ءيشلا هيف ناك يذلا نامزلا نع اماهفتسا نوكي فرظ : ىتم «
 ىلاعت لاق

 : للحتلا

 دف ے 2و ۔۔ے ے م و سس ٥ وو سإ إ س ه ه و ے, ه ۔ ه ۔ ے رس ه ك > را س
 ولل ارصن ىم ه4عم اونم ١ ء مذلاو لوسرل ١ لوقي ح ولرَلُذَو

 ( ٢١٤ ةرقبلا )٢

 . هللا رصن هيف ققحتي يذلا نمزلا نع اونمأ نيذلاو لوسرلا لأس
 هنع لأسي نأ ليحتسي هنإف نامزلا هيوحي ال يدبأ يلزأ هللا نأ انملع اذإو

 . ىتمب
 لاحلا نع اماهفتسا نوكي نأ هيف بلاغلاو حتفلا ىلع ينبم مسا : فيك ه

 ؟ ديز فيك لاق نم باوج يف لوقت كنأ ىرت الأ .هنع لوؤسملا اهيلع يتلا
 . ميقس وأ حيحص وه

 لاوحأ هباتنت ناسنالا نأ كاذ ديز لاح نع فرعتي نأ لئاسلا ديري انه
 . . . خلا نزحلاو حرفلاو نايسنلاو ضرملاو ةوقلاو فعضلا نم ةددعتم

 اهتبسن ليحتسي لجو رع هللا قح يف ةصيقن لاوحألا لوحت نأ انملع اذإو

 . فيكب ىلاعتو كرابت هنع لأسي نأ ليحتسي هنأ انكردأ لجو رع هيلإ

 وحن اريثك وأ ددعلا ناك اليلق ؟ دع ىأ ىنعمب ،.اماهفتسا نوكت : مك ٭

 ؟ تأرق اباتك مكو ؟تفرع الضاف مك

 يتلا بتكلا ددع نعو تفرع نيذلا ءالضفلا ددع نع لئاسلا ديري انه

 . تأرق

 هنع لاؤسلا نأ نيبت ةينادحولا ةبجاولا هللا تافص نم نأ انملع اذإو

. ١٥٣



 ال دحاو ىلاعت هللاو © ددعتلا ضرتفي لاؤسلا اذه نأل ؛ليحتسم مكب ىلاعت
 . هتينادحو يف كشلا حصي

 ىرت الأ .هدوجو مدعو ءيشلا دوجو ىلإ ةبسنلاب قيدصتلا نع لاؤس : له ه٭
 . ةدوجومب تسيل ؟ ال مأ ةدوجوم ءاقنعلا له :لاق نم باوج يف لوقت كنأ

 نأ انملع اذإو .همدع نمو ءاقنعلا دوجو نم ققحتي نأ ديري لئاسلاف
 . لهب هنع لأسن نأ ليحتسي هنإف © ىلاعت هللا قح يف ةبجاو ةفص دوجولا

 ام يأ ؟ لبجلا ام لوقنف ءيشلا ةقيقح نع اماهفتسا نوكت :ام «

 . لبجلا ةقيقح ىلع فرعتي نأ ديري انه لئاسلاف . رجح : هباوجو {هتقيقح

 كرابت هنع لاؤسلا نأ نيبت كاردإ هللا تاذ كاردإ نع زجعلا نأ انملع اذإو

 . ليحتسم امب ىلاعتو

 بر امو : نوعرف هل لاق ذإ ،مالسلا هيلع ىسوم باوج عونلا اذه نمو
 :لاق ، نيرسفملا رثكأ دنع ةيهاملا نع دراملا ثيبخلا نم لاؤس هنإف ؟نيلملاعلا

 نع هباوج يف ىسوم لدع . نينقوم متنك نإ امهنيب امو ضرألاو تاولمسلا بر
 زع هئايسأو هتافصب هنع رابخإلا نم هريغل قحلا يف هجو ال ام ىلإ هلاؤس ةقباطم
 . تاولمسلا بر هنأ تاذلا نع هباوج يف لاقف لجو

 َميكَمْلاَراَم دوذلا » : ىلاعت لاف
 و

 ل ن

 ه“ َںيِنقومتنكنإاَمهنتباموضنالاوتوَمَسلا بر لاق ه ٍِ | م2س إ إ ۔ م ِِ
 )٢٦ ءارعشلا ٤٢٣ ٢)

 :لوقت كنأ ىرت الأ ءيشلا سنج نع اماهفتسا نوكت ميملا حتفب : نم ٭
 نع انه لاؤسلاف . ىكرتلا وأ يبرعلا وأ يندملا وأ يكملا : كل لاقيف ؟ديز نم

. ١٥٤)



 بجوف ةيرشبلاو .ةيمستلا يف اهيبش ديزل نأ كلذ ،يلوصألا ديز سنج
 . زييمتلا

 . نمب هنع لاوسلا ةلاحتسا انّيبت هيبشلا نع لج ىلاعت هللا نأ انملع اذإو

 : نيهجو ىلع اماهفتسا يتأت : يا ٭

 كلذو ؟ريخ نيلجرلا يأ لثم ،مكح يف نيكرتشملا نيئيشلا دحأ نع امإ (أ)

 . ةيلوجرلا يف ايهكارتشال

 ٭ه اَماَقَمرعَح ِنَقيرَمل ائَأ : ىلاعت هلوق لثمو

 )٩ ١ ميرم ٧٣)

 . ةيقيرفلا يف ايهكارتشال كلذو
 هئازجأ يأ ىنعمب ؟ نسحأ ديز يأ : لثم : سفنلا .ءازجأ نع امإو (ب)

 . ةدحاو سفن ءازجأ نع وأ مكح يف نيكيرش نع انه ماهفتسالاف ؟نسحأ

 نيبت هل ميسق ال هتاذ يف دحاو هنأو هل كيرش ال ىلاعت هللا نأ انملع اذإو

 . ياب 7 كرابت هنع لاؤسلا ةلاحتسا هجو

 :لوقت .ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ينبم ماهفتسا مسا : نيا «
 © ناكملا نع انه لاؤسلاف . . الثم نايع يف : باجتف ؟كتلطع تيضق نيأ
 . رقتسملا ءيشلل يواحلا وه ةغل ناكملاو

 لأسي نأ ليحتسي اذامل انمهف ناكملا هيوحي نأ لج ىلاعت هللا نأ انملع اذإو
 . نياب ٠رأب هنع

١٥٥



 .هنع مهفتسملا اهلجأل ناك ىتلا ةلعلا نع ماهفتسالل نوكت : ميل ٭

 : ىلاعت لاق
 رس رس و .- ر .س ۔ے وس س سإ إ ر ۔ <

 0 اريصب تنكدقو ىمع ايترشحملبر َلاَم
 هلمع

 س ين س س س ص ے مر سو إ س س 71 مص م س
 - ١

 نتنمنملاكيتكوابتييتمانمتاء كنأ كيتكلا ء
 (٦٢١۔٥٢١ هط ٠٢٦ر

 نأ باوجلا ناكف ، ىمعأ ناسنالا اذهل هللا رشح ببس نع انه لاؤسلاف

 . ىلاعت هللا تايآ هنايسنل كلذ

 ةلاحتسا تحضتا هتافصل الو هتاذل الو هنلا دوجول ةلع آلأ انملع اذإو

 . متلب لاعتو كرابت هنع لاؤسلا

 : ىلي ام ةعستلا ظافلألا هذهب قحلن نأ نكميو

 هيوحي ال ىلاعت برلاو ءيشلا هنم زرب يذلا ناكملا نع ماهفتسا : نيا نم ٭

 هلوق قادصم وهو 3 ناك ام ىلع نآلا وهو { ناكم الو نامز الو ناك لب ناكم

 : ىلاعت

 )٥٧ ديدحلا ٣ (

 ىلوأ يهف اهتوق ىلع ةوق اهتدازف ام اهيف تديز ةيماهفتسالا ىتم يهو : ام ىتم
 . عتملاب

 أشنف ةيماهفتسالا ام اهيلع تلخد ةياغلا اهانعمو ةراجلا ىتح يهف : م ىتح

 . اهنع لأسيف هدوجول ةياغ ال ىلاعت برلاو ةياغلا نع لاؤس اهنم

س ١٥٦



 قح يف زوب امو ليحتسي امو بجي ايب قلعتي ام ىفوتسا هنأ دلولا كردأ اذهب
 بسح يلاولا ثحبملا نأ هل نيبو هدلاو ىلع كلذ ضرعف ،ىلاعت هللا

 . تافصلاو ءايسألا ثحبم وه ذاتسألا تارضاحم

 اذه يف ةفاجلا مالكلا ملع ةرئاد يف ىقبي آلأ هدلو نم دلاولا بلط انه
 ىنسحلا هللا ءيسأ نع هدادعإ ددص يف وه ايب ذخأي نأب هيلع راشأو بابلا

 . نينمؤملا كولس يف بيطلا اهرثأو

١٥٧



 : تافصلاو ءامسألا (ه)

 : ةفصلاو مسالا نيب قرفلا ( ])
 ِ : مسالا

 ىلع لد ام : ةاحنلا دنعو !هيلع هب لدتسيو . ء ىشل ا هب فرعي ام: ةفل

 . سرفو لجرك نمزب نرتقم ريغ هسفن يف ىنعم
 رابتعا ريغ نم تالا ىلع لد ام وه ىلاعت هللا قح يف مسالا : احالطصا

 نيع يه ىلاعت هللا ءايسأ نإ ءايلعلا لوق ىنعم اذهو تاذلا هب فصوي ىنعم

 يناعملا يه ىلاعت هللا ءايسأف ةّيلعلا تاذلا ريغ ناث رمأ كلانه سيل يأ هتاذ
 تاذلا يه يتلا ديرملاو 5 رداقلاو { ملاعلا ظفلو © هللا ظفل : وحن اهيلع لادلا

 تالاو ةرداقلا تالاو ةملاعلا تالاو ڵاهتاذب دوجولا ةبجاولا ةيلعلا

 . ةديرملا

 : ةفصلا

 ضايبلاو داوسلاك ،هتعنو هتيلح نم ءىشلا اهيلع نوكي ىتلا ةلاحلا : ةفل

 مساو ©لعافلا مسإو تعنلا : نييوحتلا دنع يهو .لهجلاو ملعلاو
 . اضيأ ليضفتلا مساو ،ةهبشملا ةفصلاو ،لوعفلملا

 يرابتعالا ىنعملا ىلع لادلا ظفللا ىه ىلاعت هللا قح يف ةفصلا : احالطصا
 مئاق ىنعم عضوملا اذه ريغ يف ةفصلاو ،ىلاعت هلل لايكلا تابثإل ديفملا

 . ةيرشبلا تافصلاك هيلع دئاز فوصوملاب

 هب فصوي ىنعم رابتعا ريغ نم تاذلا ىلع لد ام وه ذثنيح مسالاف
 . تاذلا هب فصوي ىنعم رابتعا عم تالا ىلع تلد ام يه ةفصلاو تالا

١٥٨ 



 . ةفصلا ىضتقا يذلا ىمسملا تايضتقم ىه نذإ ةفّصلاف

 : تافصلاو ءامسألا يف ديحوتلا ىلع ةلدألا (ب)
 لع م ے 777 ِ

 ١١( ىروشلا ,]٤٢ {. ه ّىَ.ولتمكرتَل وو : ىلاعت لاق
 هتافصو هئايسأو هتاذ يف هللا ديحوت ىلع ةحضاو ةلالد لدت ةلمجلا هذه نإ

 اهئايضو . اهربقحو اهليلج ءايشأل ا نم ءىش ههماشي ال ىلاعتو هناحبس وهف

 اهسمشو .إاهناويحو اهدامجو .اهكلمو اهناجو اهسنإو .اهتيمو اهيحو إاهمالظو

 . ةمايقلا موي نوكي امو .امهنيب امو ايهيف امو اهضرأو اهئايسو اهموجنو اهرمقو
 نم لاحن يف الو ام هجوب هتالاك نم ءىش يف الو 3 هتاذ ف . رانلاو ةنحلاو

 . لاوحألا

 رهالإَهلرالىراذتارخ » : ىلاعت لاقو
 ه , س 2 و مسو ؟ 7 و >و؟2 و 7 ے,۔ و ث م حم ه حم
 زيزعلا ثرمَهَملا نمؤملا ملسلا سودقلا كلملا
 ص ے'س ۔ے د إ س . ح س ر و حم ےس ےس حم

 روت رتاَمَع هللآ نلَحَبَس ُرَتَك تم اراََحلا
 ىََحلاءامسألاهلرَوَصُملائرالاقلَحلادَناره ) ةر هو ءوس ,ي < س رو 7 رم س ۔٢ مرو < ۔۔

 « ةيكيتامارد
 (٤٢۔٣٢ رشحلا )٥٩

 : مونالو ةنِسءهذخاتال مويقلاىحلا وهال إهلإ ال هنلا ء -. ورب ثرإ و د كحم ۔۔ ر ررب ت إ >>× ىلاعت لاقو

 ٢٥٥( ةرقبلا )٢
 شم 1ع .س : ىلاعت لاقو

 )٨٩ رجفلا ٦(

١٥١ 



 : ىلاعت لاقو

 ه ے صر ه س سو مهولحق ر ح [ ء

 ٢٣( ءايبنألا )٢١

 اهيف هكراشي ال ىنسحلا هئايسأب صتمي هنأل هئايسأ يف دحاو لجو َزع هللاف
 لاعف مون الو ةنس هذخأت ال مويق يح هنأ اهنمو هتافص يف دحاو هنأ ايك دحأ

 .اضيأ دحأ اهيف هكراشي ال لعفي انع لاسي الو ديري امل
 . هلايكو هلامجو هلالج يف ءيش هلثمك سيل هناحبس

 يف الو ميركلا نآرقلا يف ركذي مل « هلا تافصدريبعت نأ فورعملا نمو

 : ىلاعت هلوق مهداحلإو نيركنملا راكنإ يف درو ايتإ "حيحصلا ثيدحلا

 ِ ؛ه؛ه يباعزلا ر كَبَرَرَحَبس
 ١٨٠( تافاصلا )٣٧

 ةفصب ىلاعت هللا نوفصي نيذلا ىلع ار حيحصلا ثيدحلا يف درو ايك

 :لاق ةلي هللا لوسر نأ كلام نب سنأ انثدح ديز نب رباج لاق .نيقولخملا

 :ليق «ةليبق ىلإ ةليبق نمو ،عبر ىلإ عبر نم لقتني نأ كرشلا كشوي»
 اذح هللا نودحي مكدعب نوتأي موق» :لاق ؟ كرشلا كلذ امو هللا لوسر اي
 نب عيبرلا مامالا دنسم حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا «ةفضلاب
 ةرهاقلا ٢٤ ةيفلسلا ةعبطملا . . شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ هققح .بيبح

 ٨٨١/٣. ه ١٩

_ ٠ ٦ ١.



 : ىنسحلا هلا ءامسأ ه

 صنلا درو { زيزعلا باتكلا يف ىنسحلا هللا ءايسأل ةراشالا تدرو املثمو
 ( . ةلي لوسرلا ثيداحأ يف اهيلع

 لخد اهاصحأ نم ايسا نيعستو ةعست هلل نإ» : ملسو هيلع هللا ىلص لاق
 : ةنحلا لخد اهظفح نم :لاق ىرخأ ةياور يفو ۔ ةنجلا

 نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال هللا وه
 باممولا راهقلا رافغلا روصملا ئرابلا قلاخلا ركتملا رابجلا زيزعلا نميهللا
 عيمسلا لذملا زعملا عفارلا ضفاخلا طسابلا ضباقلا ميلعلا حاتفلا قازرلا
 يلعلا روكشلا روفغلا ميظعلا ميلحلا ريبخلا فيطللا لدعلا مكحلا ريصبلا

 ميكحلا عساولا بيجملا بيقرلا ميركلا ليلجلا بيسحلا تيقملا ظيفحلا ريبكلا
 ىصحلملا ديمحلا يلولا نيتملا يوقلا ليكولا قحلا ديشرلا ثعابلا ديجملا دودولا
 رداقلا دمصلا دحألا دجاملا دجاولا موقلا يحلا تيمملا يمحملا ديعملا ئدبلا
 باوتلا ربلا لاعتملا يلاولا نطابلا رهاظلا رخآلا لوألا رخؤملا مدقملا ردتقملا
 ينغلا عماجلا طسقملا ماركإلاو لالجلا وذ كلملا كلام فوؤرلا وفعلا مقتنملا
 .« . روبصلا ثراولا يقابلا عيدبلا يداهلا رونلا عفانلا راضلا عناملا ينغمل

 : ىلاعت لاق : هللا

 و و ۔ےررب ل .ر ر رف ح ۔س _۔۔ . ر

 ه ْمويَقلاىعلا وهالإهلإ الها
 ٢٥٥( ةرقبلا َ )٢

 : لاقو

 هيفبنَرال ٍةَمَيَقْلاموَن ل اًمَكَتَحَم ل 7 إًهلِإالهَت ا «

 1 صس ۔ے ے س ء ص و < . س س

 ٨٧( ءاسنلا )٤ 4 يدح هنلا نم قدصأ َنَمَو

_ ١٦١



 ماكتكلآضينتاَم امول رقنأ لمعا ام ملسي َ [ : لاقو
 7 ت م و رح ص ےس

 :4 راَدَقميةَدنِع ,نلكو دادزتامو

 ٨( دعرلا )١٣

 هل 4 ىنكت امشكلادلرهالرهلرآلدتا » : لافو
 )٢٠ هط ٨(

 مم ميع ےس ےس 27

 ١ اال هرأ
-_ 

 ٭ رميظَملاشرَحلاتَرَوهاَلاه : لاقو
 )٢٧ لمنلا ٢٦(

 لك لكر ر لي س د س ودب : اق

 ليكو ءىس لكلَعَوُهَو ءىس لكنيَح هلا ل لاقو 4
 )٣٩ رمزلا ٦٢)

س
 

} 

 )٦٤ نباغتلا ١٣(

 نمو ، مظعألا مسالا اذه لوقن ناب رمألا ميركلا نآرقلا يف رركت دقو
 س ۔ س هوم < و و هد ۔ م صس ۔< , م : كلذ

 ه ءاكَتنَم كتننمناقؤت كنملاَكيلَمَتَهَنلالق

 )٩ ا . ١٢٩)

١٦٢ _



 )١٠ سنوي ٣٤(

 : ٭ه ُردَهَمْلادحَوَلاَوهَو ء ءش . الف

 )١٣ دعرلا ١٦ (

 » فيشلاستتنلتار « ||. .
 )٣٩ رمزلا ١٤)

 يكل ذعستلاةنا ج ؛كأنارشزن »
 مم س 2 ع م و ۔۔
 4 تارفك هل نكيلو ے٣ دَتويَمَتَو

 ( ٤١ صالخالا ٢١١ر)

 ىنعمب لاعف ىلع هالإ هلصأو . هللا انلوق هنمو : حاحصلا راتخم يف ءاج
 . متؤم ىنعمب مامإ انلوقك دوبعم يأ هولأم هنأل لوعفم

 { ىلاعتو هناحبس هيلع الإ قلطي ل هللا تلق اذإ : برعلا ناسل ف ءاجو

 .دبع يأ (ةهالا ردصلملاو) هلأي هلأ ىنعمو

 قتشم وه له يف اوفلتخاو . .» : ىنسحلا هللا ءايسأ ريسفت» يف جاجزلا لاق
 مهملعب قث وي نمم ةعامح بهذو قتشم هنأ ىلإ ةفئاط تبهذف ؟قتشم ربع مأ

 نع ثيدحلا ددصب ناك دقو . «لؤعملا لوقلا اذه ىلعو ٠ قتشم رغ هنأ لإ

 . هللا

 ىنعمل عماج .ةبلغلاب ملع ،هل ةيدوبعلل قحتسملا تاذلل مسا ىلاعت هللاو

١٦٢٣



 ناك نم آلا دبعي نأ قحتسي ال هنأل ؛ ملعي مل امو اهنم ملع ام ىنسحلا ءايسألا

 . اربدم اديرم ارداق املاع اَيح اميدق ناك اذإ آلإ اقلاخ نوكي الو اقزر اقلاخ

 هكراشي ملو لجو زع هلل الإ يغبني ال مظعألا ةلالجلا مسا نأ ظحالملاو
 : ىلاعت لاق . زاجملا باب نم الو ةقيقحلا باب نم ال دحأ هيف

 ٦٥( ميرم ٩ )١٩ اًتمَسُهَلْرَلَعَتلَم ه

 .ليجلا راد . ىنسحلا ءامسألا هل ةعوسوم : يف يصابرّشلا دمحأ لاق

 ءاإسألا سأر وه اذه . هللا » : ١٤٠٨ /١٩٨٧ ٢ط نانبل .توربب

 ااهم هئاعدو اهديدرت ىلع ضحو اهم ةيلعلا هتاذ هللا فصو ىلا . ىنسحلا

 : هناحبس لاقن

١ 
8
 

 س 7 ,- ;7 ى ۔
 ١٨٠( فارعألا ١) ه اهيةوغدائ ىشحلا ءامشالارتير

 : لاقو

 , م

 ه ىناملا هلئاوغنتاَماَيأَرمخَلااوغذآرأدتااوغز لق ل

 ) ١١٠١ ءارسالا )٧ ١

 تاذ ىلع ملع وهو . دوجولا بجاو مساو ] مظعألا مسالا وه « هللا » و

 . لايكلاو لالجلاو لامجلا تافص لكل عماجلا قحلا

 .لوأ هلعجو {©كا هسفن هب صخو ٠ هناحبس قحلا هر درفت يذلا مسالا وه هللاو

 نوكي هدعب دري ام لكف ،اهنم مسا ىلإ هفضي ملو 5 هيلإ اهلك اهفاضأو 53هئايسأ

 هيلع لدي وهو . قحلا هلالا ىلع ملعلا ةلالد لدي مسا وهو . ةفصو هل اتعن

 . ٦١۔٥١/ ١ .«ةيدحألا ةيهلإلا ىنسحلا ءايسألا عيمجل ةعماج ةلالد

١٦٤



 هللا مسا» : لاق هنأ )٧١٢/٩٣( ديز نب رباج مامالا نع ءاج دقو

 هللا :تلق اذإو . .ءايشألا عيمج يف هب أدتبي هنأ ىرت الأ © هللا وه مظعألا

 مسالا يقب هلل :تلق (فلألا) تفذح اذإف { مات مسالاف (ماللاو فلآلاب)

 تفذح اذإف ،امات مسالا يقب هل :تلق ىلوألا ماللا) تفذح اذإف ،امات
 ديعس نب سيمخ «. ماتلا مسالا اهيفو (ءاملا) تيقب ه :تلق (ةريخألا مآللا)

 قيقحت ،نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم : (٧١۔١١/٦١۔-٠١) يقاتسيرلا
 . ١٩١٩. ١ /٣٥٢ ةرهاقلا . يبلحلا يباب ىسيع ط . يثراحلا دمح نب ملاس

 ةدايز عم هريسفت لوأ يف مالكلا اذه لثم )١٢٠١/٦٠٦( يزازلا ركذ دقو
 : هدرون نأ ديفملا نم ىرن ليصفت

 هللا ءيسأ رئاس يف دجوت مل صاوخب صتخحع» هللا» مسالا اذه نأ ملعا»

 : اهيلإ ريشن نحن ىلاعت

 يقابلا يقب « هللا » كلوق يف فلألا تفذح اذإ كنأ : ىلوألا ةيصاخلاف

 : هلوق يف ايك هناحبس هب صتخم وهو « هلل » ةروص ىلع

 ٤( حتفل )٤٨ ه ضركلاو تومَسلا دونج هير

 « نوقفانملا ٦١٨١ ه ِضتكلاوتَوَلانياَرح وو

 ايك . «هل» ةروص ىلع ةيقبلا تيقب ىلوألا مآللا ةيقبلا هذه نع تفذح نإو
 ه ركلاو توتلا دياتمشإ » ; فعت هنف دن ري حمر , ۔ِ : اعت هلوق ىف

 )٣٩ رمزلا ٦٣)

 ه ةنحنانلو لشلا » : هلوقو .. ٦٤ نباغتلا ١(

. ١٦٥



 هناحبس هيلع لدي اضيأ وهو «وه» انلوق ةيقبلا ناك ةيقابلا ماللا تفذح اذإف

 : هلوق يف ايك

 دلج مت9 ذكضتلاتا © دكأنتارهزن »

 ه ةكتارئنضحل رمتو © كنت
 ٤١( صالخالا ١١٢

 ٦٥( رفاغ )٤٠ « َرُهاَلرَتَلِرَالثَحناَرُه » هلوو

 الف ،مهو { امه :لوقت كنإف ، عمجلاو ةينثتلا يف اهطوقس ليلدب ةدئاز واولاو
 رئاس يف ةدوجوم ريغ 0 هللا ظفل يف ةدوجوم ةيصاخلا هذهف .امهيف واولا يقبت
 اضيأ تلصح دقف ظفللا بسحب ةيضقلا هذه تلصح اكو .ءايسألا

 امو { ةمحرلاب هتفصو دقف نلمحرلاب هللا توعد اذإ كنإف © ىنعملا بسحب
 { ةردقلاب هتفصو امو { ملعلاب هتفصو دقف ميلعلاب هتوعد اذإو 3 رهقلاب هتفصو
 هللا : انلوق نأ تبثف تافصلا عيمجب هتفصو دقف { هللا اي :تلق اذإ امأو

 . ءايسألا رئاسل لصحت مل يتلا ةيصاخلا هذه هل تلصح دق

 رفاكلا لقتني اهببسب يتلا ةملكلا يهو ةداهشلا ةملك نإ : ةيناثلا ةيصاخلا
 :لاق رفاكلا نأ ولف .مسالا اذه آلإ اهيف لصحي مل مالسالا ىلإ رفكلا نم
 جرخي مل .سودقلا الإو ۔كلملا الإو .ميحرلا نمحرلا آلإ هلإ ال نأ دهشأ

 . هللا آلإ هلإ ال نأ دهشأ : لاق اذإ امأ . .مالسالا يف لخدي ملو } رفكلا نم

 اذه صاصتخا ىلع لدي كلذو .مالسالا يف لخديو رفكلا نم جرخي هنإف
 . ةيصاخلا هذهب مسالا

 ۔ فلسلا ضعب لاق ايك ۔ نوكي نأ هلالج لج هللا مسا ركاذل يغبنيو

س ١٦٦



 فاخي الو وجري الو هاوس ىلإ تفتلي ال .ىلاعت هللاب ةمهلاو بلقلا قرغتسم

 . . كلاه هاوس ام لكو . قحلا يقيقحلا دوجولا هنأ فرع دقف .هايإ آلإ

 ٨٨( صصقلا )٢٨ }ه ةَهَجَواَلكلاَم ء ٍِ ى لك «

 : ديبل لوق برعلا هتلاق تيب قدصأ» : ةي هللا لوسر لاق كلذلو
 .( لطاب هلللا الخ ام ءىش لك الأ

 : ينالهبلا ملسم وبأ لاق ام بيطأ امو

 ةهجو للك نم هللاب هقلعت تبغ كدبع هللأ اي كباب
 يتسدوبع هيدل تعاض الو هاوس يل هللإ ال يذلا هللاب تقلعت

 يتجهل كتاذ مساو يدارم تنأو يقلعت اذه هللا اي هللا ايف
 يتوعدل لهأ هللا اي كنإو اقلطم رقفلاو (هللا وعدا لق) يناعد

 يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان رعاشلل : ينالهبلا ملسم يأ ناويد

 . ينايعلا ثارتلا ةرازو رشن .فصان يدجنلا يلع قيقحت )١٩٢٠/١٣٣٩(

 .٧١و ٤١ص ١٤٠٤ /١٩٨٤. لوألا مسقلا

 « ميحرلا نلمحرلا هلا مسبإ» : ىلاعت لاق : ميحرلا نلمحرلا
 : ىلاعت لاقو

 « ُغَتلانَمْحَاَوهاَلرَلِاَل دحتي ركهكيو » , _ ے وو < س
 ( ١٦٢ ةرقبلا )٢

 ٢٣( ةحتافلا )١ ه ارت لآ نم رلا نمحرلا ترتململا سر هلل دمحلا ول : لاقو
 دہہہکےےجچ<

_ ١٦٧ 



 ملح .مه رمه و ,م %\| ۔ره و ,د ٍ
 4 َنََتلاأوغدآوأ هللااوغدا ق » : ىلاعت لاقو

 ( ١٧ ارسال ا ١١٠ )

 ٭ اباَرَصَلاََونَََلاَُلَنزآ مالإ شلك ر : لاقو 6
 ٣٨) أبنلا )٧٨

 مھيحرروغع هللا كر !هلل 1 ه حشو ل : لاقو وو ۔ے وو ف ي ح _-

 ١٩٩( ةرقبلا )٢

 ه محتلاو » : لاق
 ١٢( تارجحلا )٤٩

 : ةغالبلا ساسأ يف ءاجو .فطعلاو ةقرلا : ةمحرملاو ةمحرلا : ةفللا يفو

 . ةمحرلا عسؤلا وه ندملا

 هقلخ ىلع فطاعلا ميحرلاو ، قيقرلا نلمحّرلاف : برعلا ناسل يف ءاجو

 الو هريغ هب ىمسي نأ زوجي ال ىلاعت هلل صتحغ مسا نلمحرلاو . .قزرلاب
 . اضيأ لاعت هللا ريغ هب فصوي ميحرلاو ئ هنأش رع هاوس دحأ هب فصوي

 ةمئاقلا ةفصلا ىلع لاد ميحّرلاو نمجرلا نيب عمجلا امأو : ميقلا نبا لاق
 يناثلاو فصولل لوألا نأكف . . موحرملاب هقلعت ىلع لاد ميحّرلاو { هناحبس هب
 ىلع لاد يناثلاو .هناحبس هل تاذ ةفص ةمحرلا نأ ىلع لاد لوألاف ك لعفلل
 لمأتف ١ ذه مهف تدرأ نإو ٠ هناحبس هل لعف ةفصب يأ هتمحرب هقلح محري هرأ

 « اًمبحَربنموُملايَداَكَو و : فعت هوف م ۔ س حوص ر رس س : اعت هل ٢
 ٤٣( بازحألا )٣٣

١٦٨



 س وم و ص
 م

 ١١٧) ةبوتل ا٩) هيحت بفوءرمهب» ُهَقإ إ : هلوقو

 وه ميحرو . ةمحرلاب فوصوملا وه «نلمحر» نأ ملعف «مهب نلمحر» طق ءيجت ملو
 ذإ سكعلا هدبع دمحمو )١٠٨٥/٤٧٨( ينيوجلا ىري امنيب . هتمحرب محارلا

 لعفلا هنم تبث نمل اليعفو ، رثكو لعفلا هنم رركت نمل العف نإ :نالوقي
 . مادو

 بلقلا يف ةقر لصألا يف ةمحرلاو ، ةمحرلا نم ناقتشم نايسا ميحرلا نلمحرلا
 3 ىلاعت هقح يف ىنعملا اذه ةلاحتسالو لضفلاو ناسحإلا ىلإ يدؤت

 .ءالبلاو رشلا عفدو باونلاو ريخلا ليصوت يهو .اهتياغ اهب دارب

 قفرلاو © رخآلا نم قفرأ امهدحأ ناقيفر نايسا ميحرلا نلمحرلا : ليقو
 © قفرلا بحي قيفر هللا نإ» :لوقي ةلي يبنلاو © ىلاعت هللا تافص نم ةفص
 . «فنعلا ىلع يطعي ال ام قفرلا ىلع يطعيو

 يف هناسحإ نأ كلذو ،ةرخآلا ميحرو ايندلا نلمحر ىلاعت هللا نإ : ليقو

 لاق اذه ىلعو ،نينمؤملاب صتخي ةرخآلا يفو ،نيرفاكلاو نينمؤملا ًمعي ايندلا
 : هناحبس

 س ح ے<۔ س =< رصوح ء

 : نوقلي نيذلل )ايتا 7 م ىت لك تَح تعسو وٍيَمحَرَو :

 ١٥٦) فارعألا )٧

 . نينمؤملل ةصتح ةرخآلا يفو © نيرفاكلاو نينمؤملل ةماع ايندلا يف اهنأ اهيبنت

 بوركلا ةلازإب نلمحرلا وه :ليقو ؤللعلا حيزُم وه نلمحرلا نإ : ليقو
 رتس ايب نلمحرلا وه : ليقو بويغلاب بولقلا ةرانإب ميحرلا وهو "بويعلاو
 يف رفغ ايب ميحرلاو {هدابع نم هيلإ نيجاتحملا ىلع ريخلا نم ضافأو ايندلا يف

_ ١٦٩١



 . دابعلا ىلع ماعنإلاو لضفلاب داجو © ىبقعلا

 ميلستلا فيرشتب نينمؤملل ميحرلا ،نآرقلا ميلعتب نلمرلا وه : ليقو
 ِ . ميركتلاو

 مل لأسي مل اذإ يذلا ميحرلاو ىطعأ لئس اذإ يذلا ندمحرلا : ليقو

 .بضغي

 ‘ ةّيلزأ ة ةفص ةمحرلاو ٠ ةمحرلا نم ناقتشم ناهسا : ميحرلا نلمحرلا : ليقو

 لهأ دنع امهنيب لضف الو { ةغلابملل ناعوضوم نايسا امهو } ةمعلا ةدارإ يهو

 . قيقحتلا

 : يف زيزعلا باتكلا ةغالب اوكردي نل مهنإف : نولئاقلا لاق ايهمو

 :17 هوش وضصحتال هلاَتمعناو دت نإو :7

 )١٤ ميهاربإ ٣٢٤(

 ۔ هو _ وم مم ےصم

 ١٥١٦( ف ارعأل ا )٧ ءىش لكتعيس تَعِسَو تمحرو : : يفو

 (٢رفاغ ٤٠ ه : تلك َتيسَواََر »
 6ءىش لك تعسو ىلا هللا ةمحر يف لمأتي نأ نيمسالا نيذه نم دبعلا ظحو

 كلذبو دعي نأ ناسنالا صرح امهم ءاصحإلا تحت عقنت ال اهنأ كرديف

 قيرط ىلإ ةلفغلا قيرط نع مهفرصيف نيلفاغلا هللا دابع محري نأ ىلإ ىعسي
 ءاضقو هدهعتب ماق الإ اجاتحم عدي آلأ ىلع لمعيو ،قفرلاو حصتلاب هللا
 هل ءاعًدلابو هتجاح ءاضق ىلع ضحلاب هنيعيف كلذ نع زجع نإف هتجاح

 . لالحلا قيرط يف هتجاح هللا يضقي ىتح

١٧.



 )ر٥٩ رشحلا ٢٣ (

 (ةحتافلا)

 ١١٤( هط )٢٠ : قحلا كِلَمْلآُدَنل عت ى : لاقو ظي ۔ر۔ ه ۔حموع م ۔ <<

 : ل اقو

 ٨٣ سي ٦٣ر 4 َدوعَحت وو ىَم ركت ركَتَم۔ودَيىلاَرَحْنسَف »
 هل إ سإ إ و م هد ءهد إ ۔ د ۔۔إ۔۔ ِ : ىلاعت لاق

 ١( كلملا ))٦٧ ررم نَملكلَعَوُهر كلملا ودَيبىِذلالَرَست

 . دشلاو طبرلا : مالكلا يف كلملا لصأ )٩٢٣/٣١١( جاجزلا لاق
 نم ةأرملا كالمإو . . .هنجع تددش اذإ .اكلم هكلمأ نيجعلا تكلم :لاقي

 . جاوزلاب اهطبر وه اينإ .اذه

 لك سيل ذإ هكلم .يف رمألا ذفانلا : كلملا» : يناعملا باحصأ لاقو

 كلام ىلاعت هئلاو .كلاملا نم معأ كلملاف هكلمي اييف هفّرصتو هرمأ ذفني كلام
 . « ىلاعت هتهج نم مهكالمأ يف فرصتلا اودافتسا يتإ كلملاو ، مهلك نيكلاملا

 هل كولملا كلم سدقتو ىلاعت هللا وه كلملا» : برعلا ناسل يف ءاجو
 هللا كلمو { مهكلامو مهبر يأ قلخلا كيلم وهو .نيلا موي كلام وهو كلما
 . هناطلسو هتمظع يأ هتوكلمو ىلاعت

 ملّظلا نع نماو .هقلخ ريبدت ىلع مئاقلا وه ىلاعت هللا قح يف كلملاو

١٧١



 ٠ قول لك نع هتافصو هتاذ ف ئنغلا وهو !ديري ام -و ءاشي ام لعفي

 . كولمم هل ءيش لكو قولخم لك جاتحي هيلإو

 لكل كلاملا وهو ،هريغ هيلإ جاتحا دقو ،هريغ نع ينغتسملا وه كلملاو
 كلملا وذ وهو . ناوكألاو قئالخلا لك ف فرصتملا وهو . ناوكألاو قئالخلا

 . ناطلسلاو

 © هللا نم دمتسم مهقح يف كلملا نأ ريغ كولم ضرألا ىلع هللا دابع يفو
 قلطملا مئادلا كلملا وهف ىلاعتو كرابت هقح يف كلملا ىنعم امأ ، نمزب تقؤم

 . دحأ هيلع ؤرجي الو } دحأ هيف هكراشي الو كدحأ هضراعي ال يذلا

 , : وه ىلاعت هللاو

 ىياَتلآهكإ اَلآيليك
 (٣۔٢ سانلا ١ :ر !© س ,

 دصح ۔2تيرحح اعت هللا
 : ه اتترلاروتتلم ل وه ىلاعت هللاو

 ) ؛ ةح افلا ١ ( جرجحجححتكك مح

 وه ىلاعت هنلاو

 ه كنم كنشنانزئينتنا تيم »
 ٢٦( نارمع لآ )٣

 وه ىلاعت هللاو
-- 2 7 

 ىم لكتركَنَم۔ودَيىزَلاَرَحَبَسَت "

 ٨٣( سي )٣٦

 ميهافم ىلع يلاعتملا قلطملا كلملا ىنعمب وهو {& كلملا يف ةغلابم توكلملاو

 . كلملا نع رشبلا

١٧٢



 يذلا وه ءيش لك كلام هللا نأب نقيتي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو
 رطيسي ال انه نمو }لاح لك يف كولملا كلم هبر ىلإ عزفي فيك ناسنإلا ملعب

 نأل لجو زع هللا نع ءانغتسالا روصتي الو ،ةوهش الو ىوه الو صرح هيلع
 يلعلا هللاب آلإ ةوق الو لوح الف ،ساتلا ىلإ اجاتحم هللا ىلإ اريقف لازيام ناسنإلا
 . ميظعلا

    

 4 شروّدُشْلاكِلَمْلآ رهالرهلرالىرآاذتاوه »
 ٢٣( رشحلا )٥٩

 : ىلاعت لاقو

 .م اموت َوَمَلا فاش »

 : مكا زيل ١ سودقلا اى كلا ضفل

 ١( ةعمجلا )٦٢

 يفو . رثكأ مضلاو سيودَقو سودق لاقي : سودقلا : جاجزلا لاق
 : ىلاعت هلوق يف كرابملا هنإ : ريسفتلا

 : مكل هلا بنكلا ةَسَدَممَلا ضرألا اولخدا « ح < و ے ه س ۔ے 2 ه صس س ۔ے س و حم 'ےس < ۔>م ه وو .م
 ٢١( ةدئاملا )٥

 ليقو . ريهطتلا : سيدقتلاو { ةرهطملا : انه هنإ : اضيأ ليق دقو
 . هيف رهطتي هنأل سدق : لطنلل

 هيزنتو ربهطتلا : ا : سيدقتل او . رهطلا : ا : سيقل ا : سورعل ١ جات يف ءاجو

 . لجو ع هللا

١٧٣



 ,ذيو : ىلاعت هلوقو
 ٣٠( ةرقبلا )٢ " كلس ََمنَو لدْنَجمنَشْرَْو «

 . هرهطن يأ هسدقن هعاطأ نمب لعفن كلذكو .كل انسفنأ رهطن يأ

 ٥ لاكلا فاصوأل عماجلا هزنملا رهاطلا وه ىلاعت هللا قح يف سيودقلاو

 صقنلا يناعمو قلخلا تافص نع ه هزنملا وهو . نساحملاو لئاضفلاب حودمللا

 6 مهو هيلإ قبسي وأ ،لايخ هروصتي وأ سح هكردي فصو لك نع هزنملا يأ

 . ريكفت هب يضقي وأ ، ريمض هب جلتخي وأ

 لامكلا فاصوأ مظعاف قلخلا ىلع قبطنت ةفص لك نع هزنم ىلاعت هللاو
 ريغب اهنم مظعأ هنأل بدأ ةءاسإ ىلاعتو كرابت هللا قح يف ربتعت يناسنإلا

 . دودح

 رهطي نأو حوصتلا ةبوتلاب هسفن رهطي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو
 رهطي نأو © تافلاخملا ءالب نم هتقو رهطي نأو ،تاوهشلا يف عوقولا نم هسفن
 رهطي نأو تاقدصلاو ةاكرلاب هلام رهطي نأو ،ءوس يأب مهت نأ نم هتدارإ
 هبر اهب دبعي يتلا سفنلاب قولخمل للذتي ال ىتح هللا ىوس ام لك نم هبلق
 . العو لج

 يضر ةشئاع ةديسلا تلاق ذإ و يبنلا بدأب بذاتي.نأ ملسملا توفي الو

 ةكئالملا 7 سوق حوّبس» : هبر ىلع اينثُم هعوكر يف لوقي ناك هنإ اهنع هللا

 . هيزنتلا اهب داريو ش ةغلابملا ةينبأ نم حوّبسو ّ «حورلاو

 : ىلاعت لاق : : مالتسلا

 )٥٩ رشحلا ٢٣(

_ ١٧)



 هتافصو هتاذ يف هلايكل ،صلئاقنلاو بويعلا عيمج نم ةمالسلا وذ نملا وه

 نع هتافص تملسو بيعلا نع ةيسدقلا هتاذ تملس يذلا وهف .هلاعفأو

 نم ملس يذلا وه هنأل اضيأ مالسلاو . رشلا نع هلاعفأ تملسو . صقنلا

 وهف .هدابعل مالسلا بهاو ىنعمب مالسلا وذ هللاو .هقحتسي ال نم هباذع
 عوجلا نم انملس يذلا وهو ى دئادشلا اهب عفديل حراوجلا ناسنالا بهو يذلا
 نم انملسو 3 ملعلاب لهجلا نم انملسو ،ءاودلاب ضرملا نم انملسو 5ءاذغلاب
 نم رم ملسلل هناحبس وهو ،ديحوتلاب رفكلا نم انملسو 5 ملحلاو لقعلاب نونجلا
 قحتسي نم لكل نامألاو مالسلا يطعم وهف ،تايلبلل عفادلا تافآلا

 . نامألاو مالسلا

 هركاذ ملسي هنأو { مالسلا وه هللا نأ فرعي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 3 ميلس بلقب هبر يتأي ىتح مهديكو مهتسوسوو نجلاو سنإلا نيطايش نم
 . ملسملا همسا هنأو © مالسإلا يه هللا ةلاسر نأو

 « نموملا متَملاشودتَلافيمنارهالرهترالىرتاةتاره »
 )٥٩ رشحلا ٢٣(

 قدصي يذلا وه نمؤملا . . . : ريثألا نبا لاق» : برعلا ناسل يف ءاج
 وهف هباذع ةمايقلا يف مهنمؤي وا . قيدصتلا : ناميالا ن نم وهف هدعو هدابع

 . فوخلا دض نامألا نم

 ‘ هيلإ نامألاو نمألا ةبسن هدحو قحتسي يذلا ن نمؤملا وه ىلاعتو كرابت هللاو

 نمألل ةققحملا بابسألا نهي يذلا ىلاعتو كرابت وهف ى عقاولاو ةقيقحلا يف

 ةليزم ةمعطألاف ... ناسنلا ١ سفن ف ةنيكس ١ دجويو 0 فوخل ١ باوب اوبأ ل دسبو

_ ١٧٥



 ساوحلاو . ندبلا نع ةعفاد ءاضعألاو ©“شطعلل ةطيح ةبرشألاو ٠ عوجلل

 الإ ةرخآلا كاله نم ناسنالا نصحت ال اذكهو . تاكلهملا نم برقي امب ةرذنم
 . ناميإلا ةملك

 قّلختي هنأو هلامو هسفن ىلع انمآ نوكي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 ايعاد نوكي نأ ىلع صرحي ذئنيح وهف . بذكي ال نمؤملا نأل قدصلاو ةنامألاب
 اببس نوكي ن أ هدهج اصيرح ‘ ركنمل ا نع ايه ان . فورعملاب ارمآ ] ريخلل

 هللا طارص ىلإ سانلا ةياده قيرط نع هباقعو هللا باذع نم قلخلا نمأل

 ،لاميعألا فرشأ وه لمعلا اذهو {ةاجتلا ليبس ىلإ مهداشرإو ،ميقتسملا

 . نيلسرملاو ءايبنألا ةفيظو تناك كلذلو

 وهالركرالىاةتارم» :لاعت لاق نميهه
 « ثنمهتنائمزننامتلاشو ةلاتن

 ٢٣( رشحلا ٩٥ر)

 .فوخلا نم هريغ نمآ نم وهو دهاشلا : نميهملا : برعلا ناسل يف ءاج
 . ظفاحلا بيقرلا نميهملا نإ :لاقي» : جاجزلا لاقو

 مئاقلا وه هللاو ، عيش لكل ظفاحلا ءيش لك ىلع بيقرلا وه نميهملاف
 نمنهملا وه هللاو ، مهيلع هئاليتساو ١ مهل هظفحو { مهيلع هعالطاب هقلخ ىلع
 ىلاعتو كرابت وهف 9 مهرارسأ نم ءيش لك ىلعو © قئالخلا رومأ نم رمأ لك ىلع
 اهنع لوؤسملاو ،هب ةلصتم لماوع نم كانه امو ملاعلا اذه هنك ىلع فرشملا

 . ةنايصلاو ةياقولاو ةياعرلاب
 هللا قيفوتب هاوق ىلع ةرطيسلا ىلإ ىعسي نأ مسالا اذه نم ناسنإلا ظحو

 كلذب نوكيف ‘تاعاطلاب اهديقيو تاوفلا نع هسفن سبحيف 6 هنوعو

_ ١٧٦١



 .قحلا ةبقارملا يه هذهو .هل هتيؤرو هيلع نميهملا عالطا نم اييحتسم
 . هلالج لج برلا عالطاب بلقلا نيقي اهانعمو

 وهاَلاَمَلرالىرلاةتاوه» : لاعت لاق :زيزعلا
 : ةهلا ٨ يتهتلا يؤل هكَسلاشودتلاَيَملا

 ٢٣( رشحلا )٥٩

 هئايسأو ،لجو زع هللا تافص نم زيزعلا» : برعلا ناسل يف ءاج
 . ءيش لك بلاغلا يوقلا وه ليقو ٠ ءيش هبلغي الف عنتمملا وهو « ىنسحلا

 ةبلغلاو ةدشلاو ةوقلا وه ذئنيح زعلاف «. .ءيش هلثمك سيل يذلا وه : ليقو

 . عانتمالاو ةعفرلاو

 هتقيقح ىلإ ىقرت الو ،ماضي الو لذي ال وهف { ةزعلاب درفتملا وه زيزعلاو
 يذلا وأ ‘ لانُي الو بلغي ال يذلا وه زيزعلاو ] ماهوألا وأ ماهفألا وأ رطاوخلا

 ال يذلا رفاظلا وه وأ ،هيلإ ةجاحلا دتشت يذلا وأ } ريظن الو هل ليثم ال
 . هيلإ لصوي ال يذلا يوقلا رداقلا وه وأ 5 رهقي

 .هلثم دوجو لقي : ةثالثلا يناعملا هذه هل تعمتجا اذإ آلإ ازيزع نوكي نلو

 هيلإ لوصولا بعصيو هيلإ ةجاحلا دتشتو

 ميركلا نآرقلا يف امضوم نينايث نم رثكأ يف زيزعلا مسا ركذ ءاج دقو
 : ىلاعت هلوق : اهنم

 - ِ مص ر < ے< ىس

 ؛ تينم رنموُمللَو ۔هلوُس و ةَرِعل ] هدلو «

 )٦٣ نوقفانملا ٨(

١٧٧



 ١٩) ءاسنلا ( ٤٤

 4 غكفتزيملاتااأرشتييمومي » هلوقو
 ٩( لمنلا )٢٧

 ا اعمو : هلوقو
 ميجل ىلع

 ١٧ ٢) ءارعشلا ( ٢٦

 هتمكحو هملعب هتزع نرق هلالج لج هللا نأ كردي ميكحلا ركذلل مبتتماف

 يذلا مسالاب انرتقم زيزعلا همساب هوعديل إهدابعل اهيبنت هتردقو هترفعمو هتمحرو

 . هماقم اوفاخيلو مهجئاوح يضقيو مهنأش حلصي

 هذهب فصوي نلو ازيزع نوكي نل هنأ كردي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 زيزعلاف . . ةعاطلاو عمسلاب هبر رمأ زعيو هدحو هللاب رتعي ناك اذإ آلإ ةفصلا

 . ربصيف ىلتبيو ركشيف عنمي يذلا:وه ذئنيح سانلا نم

 ىلإو © ريخلا ىلإ هيجوتلا يف هللا دابع هيلإ جاتحي نم وه : اضيأ ليقو
 ةبتر يه هذه نأل ؛هكاردإ بعصيو هدوجو لقي اذه لثمو . ةيدبألا ةداعسلا
 . حالصلا لهأ نم مهنم برتقا نم ةبترو { مالسلا مهيلع ءايبنألا

٩
 2 _ ۔ 777 اخححلا 

 رهالرَهَرالىيراةتاره » : لاعت داق ربجلا
 4 ُراَمَجلا دبرملا ثرمّنَهُمَلاْنمَؤُمْل ًمَلَساشوُدْتْلاُلَملآ

 ٢٣( رشحلا )٥٩

١٧٨



 حالصال ةعوضوم ةداملاو ، رسكلا فالخ ربجلا : سورعلا جات يف ءاج

 رهاقلا ،سدقتو ىلاعتو همسا زع هللا وه رابجلاو . رهقلا نم برضب ءيشلا
 . يهنو رمأ نم دارأ ام ىلع هقلخ

 ليقو ،لاني ال يذلا لجو رع هللا ةفص يف رابجلا : يرابنألا نبا لاقو

 ىلاعت وهو { ىنغلاب رقفلا هربج نم نوكي نأ زوبتو .هقلخ قوف يلاعلا رابجلا
 . هل هاضترا يذلا هنيد رباج وهو . ريقفو ريسك لك رباج

 ىلع هتئيشم ذفنت يذلا وه ىلاعت هللا قح يف رابجلا نإ : يلازغلا لوقي
 دحأ جرخي ال يذلاو ،دحأ ةئيشم هيف ذفنت الو كدحأ لك يف رابجإلا ليبس

 ؛ قلطملا رابجلا وه ىلاعت هللاف { هترضح ىمح نود يديألا رصقتو } هتضبق نع

 . ةربابجلا روهظ مصاق وهف دحأ هربجي الو دحأ لك ربجي هنأل

 نأ ث رومألا حلصم ىلاعت هنأ فرع دقو ،مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 هنأ ملع ريخ هباصأ نإو ،هيلع هلاوحأ عيمج يف لكوتيو ،هيلإ هرومأ ىخوتي
 نم فاخي الف ،هفشكيو هليزي هنأ ملع رض هباصأ نإو ،هفحتمو هيدسم
 هفطلب ةقث هلايتخا فعضو ٫هلايع ةرثك عم هلام ةلقو هلاوحأ لالتخا

 . هلاضفأو

 : ىلاعت لاق : ربكتملا

 ةيرملا ثرمتمهستلانموُمَلاملَسلاشودتْل كلملا
 ه ةَيَكَتُسْلاراََجَلا

 ٢٣( رشحلا )٥٩

١٧٩١



 : ىلاعت لاقو

 ةل َدِتعلاتَر كليواي »
 ه © غذكَحتنارملارهر ضكلاو توكسلاف ؛ترذكلا

 )ر٤٥ ةيثاجلا ٣٦-٣٧(

 ءايربكلا» ىلاعت هللا لاق : لجو زع هبر نع هاور اميف لكي يبنلا لاقو
 دمحأ هاور « رانلا يف هتفذق اهنم ادحاو ينعزان نمف ،يرازإ ةمظعلاو 3 يئادر
 . هنع هللا يضر ةريره يأ نع هجام نباو دواد وبأو

 هذه» نأ .يرهزألا نعو 8 مظعتلا : رابكتسالاو ربكتلا : برعلا ناسل يف ءاج
 لضفلاو ةردقلا هل يذلا وه زعو لج هللا نأل ةصاخ هلل آلإ نوكت ال ةفصلا

 . «ريكتملا هل لاقي نأ قحتسي يذلا كلذو ، هلثم دحأل سيل يذلا

 .فّلكتلاو يطاعتلا ءات ال صصختلاو دّرفتلل «ربكتملا» مسا يف ءاتلاو

 نع يلاعتملا ءايربكلاو ةمظعلاب درفتملا هنأ هانعمو } هلالج لج ربكتملاو

 يذلا وأ ، ةمظعلاو ءايربكلا غيلبلاو 3 هقلخ ةاتع نع ربكتملا ، قلخلا تافص

 هتاذب تاقولخملا تافض نع يلاعتملا وأ ةجاح وأ اصقن بجوي ع ركت

 توربجلا وذ وأ ،هاوسل ءايربك الف ءايربكلاو ةمظعلاب درفنملا وأ ،هتافصو
 . عماج مسا وه :ليقو تافآلا نم سدقتملا وأ ،توكلملاو

 ي ابغار اهيلع اربكتم ايندلا يف ادهاز نوكي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو
 هلالج لج ربكتملل راسكنالاو عضاوتلاو لذلاب فلختي هركان نأو { هدحو هللا

 . «راسكنالاو عضاوتلا دبعلا سابل نسحأ» :نيحلاصلا دحأ لوق دح ىلع

 يف نوكي هسفن نيع يف اليلذ نوكي ام ردقب هنأ مسالا اذه ركاذ ملعيلو

س .١٨



 ءتَت لكك َوهالا هل المكير ةنا مكلةد »
 7 ِ ۔]۔ر]و ر ِ

 ه ليكوت نملو ":

 )٦ ماعنألا ١٠٢(

 لئاق نم زع لاقو :

 ه َوُعَحتَللَووََم لوا مُكَمَلَحَوُهَو
 )٤١ تلضف ٢١(

 ۔ڵ۔ڵ ۔ڵ 4 .۔ڵ . : لاقو
 امو ضرألاو ي ِتوَمَسل ااكقَلَح َدَمَل

 )٠ ٥ ق ٣٨)

 ءيشلا تقلخ : لاقي ؤ ريدقتلا مالكلا يف قلخلا لصأ» : جاجزلا لاق
 . ءشنلا ريدقت ءادتبا وه : ىلاعت هللا مسا يف قلخلاف . . . هتردق اذإ اقلخ

 . .اهربدمو . اهمّمتم ؤهو ،اهئشنمو ،اهقلاخ ىلاعت هللاف

۔ ١٨١



 6 ١٤( نونمؤملا )٢٣ ه َبَقلََُرَسَحلَمالراَبَتَت »

 ءيشلل عدبملا ىلاعت هتافص يف قلاخل او» : طيحملا سوماقلا يف ءاجو

 . قباس لاثم ريغ ىلع هل عرتخملا

 . ردقملا وه اهدوجو هنم ام رابتعاب ىلاعت هللاف © ريدقتلا قلخلا لصأو

 4 وه قلاخلا نإ ليقو ،قلاخلا وه ريدقتلا قفو ىلع اهل هداجيا رابتعابو

 إ :ليقو تافصلاو تاكرحلا نم هبهي ايب اهدمي مث ،مدعلا نم ءايشألا

 رذق يذلا وه قلاخلا نإ : ليقو ٠ اهل عدبملا نايعالل عرتخملا وه قلاخلا

 قفو اهرهظأو ز مركلاو دوجلا ضحمب اهلُمكو { مدعلا اياوط يف يهو ءايشألا
 . هتمكحو هتئيشمو هتدارإ

 الامجإ دوجولا ةروص هسفن يف عبطنت هركاذ نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 يريشقلا ركذي كلذ يفو ، رون نم هبلق يف ام ردقب انطابو ارهاظ . اليصفتو

 ناقتإ يف رظنلا معني نأ قلاخلا وه هناحبس هللا نأ فرع نم بادآ نم نأ
 ارشب ةفطن نم قلخ هنأ ملعيف هعنص يف هتمكح لئالد هبلقب حولتف هقلخ

 ١ بيترت لضف أو بيكرت نسحأ ىلع هع ازجأ بترو 0 اضعأ بكر

 ١٤( نونمؤملا )٢٣ 4 سق [{ ح هناكرا :

 6 عناصلا ةردق ىلإ عونصملا ةظحالم نم مسالا اذه ركاذ لوحتي اذكهو
 ىلإ ناسنإلا رظن اذإ ىتح .قلاخلا ةمظع ةعور قئالخلا ةدهاشم يف ىلجتتو
 بهاوم نم بيجعلا دهاش قلاخلا مسا ركذ الكو هدنع هللا دجو ءيش

 . هللا

١٨٢



 : ىلاعت لاق : ىىرايلا
 . لع مو مم س ےم إ ے مر

 ه رَوَصُملآ ئرابلا قللَحلادَتاره
 ٢٤( رشحلا ٩٥ر)

 : ىلاعت لاقو

 مكسفنأ آ متنك دا موقيس هموَمل ىسوم َلاَق ذإ و
 م

 مكلك مكَسشنأاولنفاكمكيراب لإ رج تآ 4

 ه يتلا اَوَتلاَوُههَنرمكَيَلَعَب اتَق مكيراب دنع ارعَح
 ٤ ٥( ةرقبلا )٢

 مهرطف اذإ : اءرب مهؤربي وهف © قلخلا هللا أرب : لاقي» : جاجزلا لاق

 كلذو ، اءوربم قولخم لك سيلو ، قولخم ءوربم لكف ، ةفص ىلع قلخ : ءربلاو
 تئربو ضرملا نم تأرب :مهلوق نم ،ءيشلا نم ءيشلا ةئربت نم ء ءربلا نأل
 . ائراب هلعاف يمس ضعب نم لصف اذإ قلخلا ضعبف { مهنم أربأ نيذلا نم

 ينعت وأ تافتلا نم ةئيرب ءايشألا داجيإ ينعت ىلاعت هللا قح يف ئرابلاو
 © شيعت نأ هيف ال نكمي يذلا ماجسنالا نم راطإ ين اهبيكرتو ءايشألا داجيإ

 يطعملا وه وأ ،ةفلتخملا لاكشألاب ضعب نم اهضعب ءايشألل زيمملا ينعت وأ
 ©دوجولا ىلإ مدعلا نم مسلا ئراب © لزألا يف هل اهملع يتلا هتفص قولخم لك
 . ماظنلاب لخملا رفانتلا نم ةئيرب اهقلاخو

 : ةنملا ةروس يف هلالج لج هللا لوقب انركذت «ئرابلا» ةدامو

 ے ر [ ۔س مم
 ةّترعلارَحره كيت أِتْحمَملآ اولمعو اونما َبنَل آ تإ ل

 - ے

 )٩٨ ةنيبلا ٧(

_ ١٨٢ _



 ريوصتلاو ، ريوصتلاو قلخلا نيب ءيش ءابلا مضب ةياربلاو © قلخلا يه ةيربلاو

 . امهنيب ةياربلاو ريدقتلاب قوبسم
 اذإ» : نيحلاصلا دحأ لوق لالخ نم مسالا اذه نم دبعلا ظح ىلجتيو

 نم :لقو اهل اربدتم ءايشألا لأساف فيرشلا مسالا اذه رسب زوفت نأ تدرأ
 دوجو يل سيلو { مدعلا انأ : اهلاح ناسلب كل لوقتسف ؟تنك نيأو ؟ تنأ

 حارو . ةلفغلا لهأ دنع باجح يدوجوف . دوعصلا يل مت ئرابلا رونب نكلو

 قحلا نيبتف رثؤملا لامج يف ماه ازراب ارثأ ىأر نم 4 ةظقي لهأ دنع ناحيرو
 . ركفملا لقاعلل

 : ىلاعت لاق : روصملا

 ه دَوَصُمْلائرالايَحلاةتاره
 ٢٤( رشحلا )٥٩

 : ىلاعت لاقو

 : ؛اكَمَتْنكواَمَرَكْلاف مضحزَوَصيىزَلاوه

 ٦( نارمع لآ )٣

 عيمج روص يذلا وهو روصملا ىلاعت هللا ءيسأ يف» : برعلا ناسل يف ءاج

 اهب زّيمتي ةدرفم ةئيهو ةصاخ ةروص اهنم ءيش لك ىطعاف اهبترو تادوجوملا
 . «اهترثكو اهفالتخا ىلع

 .ةقيقحلاو .ةئيهلاو } لكشلا : ةروصلاه : سورعلا جات يف ءاجو
 يطعملا وهف ، هتمكحب اهنيزمو تاقولخملا روص عدبم وه روصملاو . «ةفصلاو
 روصل عدبملا وه :ليقو .ةيلزألا هتمكح هتضتقا ام ىلع هتروص قولخم لك

س ١٨٤



 ۔اهبترو تادوجوملا عيمج روص يذلا وه : ليقو . دارأ ايك اهتايفيكو تادوجوملا
 اهفالتخا ىلع اهب زيمتي ةدرفنم ةئيهو ةصاخ ةروص اهنم ءيش لك ىطعأف
 ىطعأو 6 لايكلا للح اهسبلأو اهدعو ءايشألا روص يذلا وه : ليقو .اهترثكو

 : ىلاعت لاق { ةروص نسحأ يف ناسنالا لبجو هبسانت ةروص دوجوم لك
 ٣( نباغتلا )٦٤ « روضحل ۔ه۔ ةدق كصو وصو لا

 ،ملاعلا ةبيكرت يف لمأتملاو ،لعفلا تافص نم ىلاعت هللا قح يف ريوصتلاو
 قسانتو بسانت نم اهيف ام كردي ملاعلا اذه لخاد ريبكو ريغص لك ةروص يلو

 يتلا ةروصلا قولخم لكل بهو يذلا روصملا ميمصت نم لكلا نأب نايحوي

 هللا اهس زيم ةروصل ا عم نسحل ا ةفص نأ حالصل ا لهأ ضعب ظحاليو

 : لجو زع لوقي كلذ يفو قلخ ام عيمج ىلع ناسنالا ىلاعت

 ٣( نباغتلا )٦٤ 4 روضح رَسحلَفر كروصو

 ٤) نلا )٥ ٩ : ميونت نسحل فَننالااَنقَلَح دمل إ : لوقيو

 . هريغ يف اذه لثم هناحبس لقي ملو

 © يونعملاو سوسحملاب قلعتت ةروصلا نأ تادرفملا يف يناهفصألا ركذيو
 . ةصاخلا آلإ هكردي الف يونعملا امأ .ةماعلاو ةصاخلا هكردي سوسحلملاف
 نسحلا ةقيقح رهظت ناسنالا دنع ندبلا يف ريوصتلا نسح رهظي ايكف كلذلو
 هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع ىلاعت هللا نمي ملو .قالخألا باب يف لمكأو متأ

 : لاق ثيح . قلخلا نسحب هيلع 7 اك ةمعنلا نم ءيشب ملسو

 ٤( ملقلا )٦٨ : ميِظَع لخ لَعَلَكََو ل

. ١٨٥



 تلجو . عابطل او قالخألا روص ددعتت ماسجأل او نا دبأل ا روص دعتت اكو

 . روصملا ئرابلا قلاخلا ةمظع

 هسفن يف لصح نأ وه «روصملا» مسا نم دبعلا ظح َنأ يلازغلا ررقيو

 لكلا نم لزني مث ،اهيلإ رظني هنأك ،هبيترتو هتائيه ىلع ،هلك دوجولا ةروص
 ملعيف ،هئاضعأو هندب ةهج نم ناسنالا ةروص ىلع فرشيف ،ليصفتلا ىلإ
 هتافص ىلع فرشي مث ،اهبيترتو اهقلخ نم ةمكحلاو .اهبيكرتو اهددعو اهعاونأ

 فرعي كلذكو . هتادارإ و هتاكاردإ اهم نوكت ىتلا ةفيرشلا هيناعمو ةيونعملا

 اذه ىلعو .هعسو يف ام ردقب انطابو ارهاظ تابنلا روصو تاناويحلا ةروص
 ريغي ال هللا نإف { هيلع ىلاعت هللا ةمحر ناضيفل ضرعتلا يف دبعلا ىعسي لاونملا
 : هيلع همالسو هللا ت اولص لاق كلذلو . مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام

 . اهل اوضرعتف الأ { هتمحر نم تاحفن مكرهد مايأ يف هلل نإ»

 هلصو ام ىلإو لمأتلا اذه لثم ىلإ يلازغلا ةوعد دنع فقي نم نأ ةقيقحلاو
 آلإ هعسي ال داهجلاو تابنلاو ناويحلاو ناسنالا ملاعب قلعتي اييف ثيدحلا ملعلا
 اذه نأ كش الو { روصو قلخ يذلا ىلاعت هللا ةمظعل ادجاس رخي نأ
 ناميالا ةرئاد ىلإ رفكلا ةرئاد نم لوحت لمأتم نم مكو ،هكولس ىلع سكعني

 . ناميإ هدعب سيل يذلا

 ؛يرابلا حتف» هباتك يف )١٤٤٩/٨٥٢( ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو
 نإ لاق نم مهو يبيطلا نع لقنف ، روصملاو ئرابلاو قلاخلا نيب قرفلا
 8 ميقتسملا ريدقتلا هلصأو ،قلخلا نم قلاخلا نأل ؛ةفدارتم ةثالثلا ظافلألا

 : ىلاعت هلوقك لاثم ريغ ىلع ءيشلا دابيإ وهو ، عادبالا ىلع قلطيو

 : هلوقك نيوكتلا ىلعو

 ه ضرالا َوَمَلاَىلَح
 )١٠ سنوي ٣(
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 ٤( لحتلا ٦١ر « ةَمطتني نإلا ولع »

 يصنلا ليبس ىلع امإ هريغ نع ءيشلا صولخ هلصأو ،ءربلا نم ئرابلاو

 تأربتسا هنمو .هنيد نم نويدملاو .هضرم نم نالف ئرب : مهلوق هيلعو .هنم

 عدبم روصملاو . . ةمسنلا هلللا أرب : هنمو . ءاشنإلا ليبس ىلع امإ و . ةيراجلا

 . ةمكحلا ىضتقم بسحب اهبترمو ] تاعرتخمل ١ روص

 هئرابو لصأ ريغ نمو لصأ نم هدجوم هنأ ىنعمب ءيش لك قلاخ هللاف
 ةروص ف هروصمو . لالتخا الو توافت ريغ ىلع ةمكحلا هتضتقا ام بسحب

 .هلايك اهب متيو هصاوخ اهيلع بترتي
 تافص نم نوكيف ردقملا قلاخلاب ديرأ اذإ آلا لعفلا تافص نم ةثالثلاو

 مث ؤ الوأ عقي ريدقتلاف اذه ىلعو .ةدارالا ىلإ ريدقتلا عجرم نأل .تاذلا
 . اثلاث عقي ةيوستلاب ريوصتلا مث ؤايناث عقي ردقملا هجولا ىلع ثادحإلا

 : ىلاعت لاق : راقفلا
 ےسم ص ےص صم ےم , ےص ےصمم س ك 7 93 1 م ےس س

 « ىَدملَمغاعيَس لينم باسنتو » ٠
 )٢٠ هط ٨٢(

 يرهم س هم ,2 مر ۔ ۔۔ے ,م ٨ ۔ -و م ورم م ےس لاقو :

 4 رمَمْلاريزملاامهناَمَو ضرألاو َومَلابَر

 ٦١٦( ص )٣٨

 ه رضَعْلاريرصلاوُهالاىتسمرجال ريرك ., ؟ثو. محم حق ى 7 ّ س دو

 ٥( رمزلا ٣٩

 لاقو
» 
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 4 اَرَتَعاكةَتِإمكَتراوُرفَعَتساتتَم : لاقو
 ١٠( حون )٧١

 وهف ،كبوث غبصا :لاقي ، ةيطغتلاو ، رتسلا : مالكلا يف رفغلا لصأ

 رتسأو 5هل لمجأ يأ 3 خسيلل رفغأ

 مهيطغيو ،هدابع بونذ رتسي يذلا وه 5 هناحبس © هللا يف رفغلا ىنعمو
 . «ليمجلا نسحلا كرتسب انرتسا راتس اي» :ءاعدلا يف ءاج ايك 5 هرتسب

 ةبوتب ال } هتمحرو هلضفب اهنع هوفعو بونّلل هرتس ىلاعت هللا نم ةرفغملاو
 ليمجلا رهظأ يذلا وه راقغلاو . ةبجاو ةبوتلا تناك نإو { مهتعاطو دابعلا

 بونذلا رفغي يذلا وهو . ةرخآلا يف هتبوقع نع زوابتو .ايندلا يف حيبقلا رتسو
 3هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو .ةبوتلاب بونذلا وحميو ، بويعلا رتسيو

 عساولا هلضفب تانسح اهلدبيو تاثَّسلا نع وفعيو . مهتبوتب حرفيو

 . ميظعلا

 6 ليمجلا نسحلا آلإ انم رهظي لو اننادبأ [ حباقمرتس يذلا رافغلا ناحبسف

 يف ةحيبقلا انتدارإو ةمومذملا انرطاوخ رقتسم لعج يذلا رافغلا هناحبسو
 ول انَنإ» : لاق نم قدصو . .انرتس ىلع دحأ علطي ال ىتح اننطاوب قاعأ

 نمو } لمج ام الإ رطاوخلا هذه نم رهظن آلأ نم اننكمو «اتفادت امل انفشاكت

 . ةليذرلا يواهم يف طقسي ليبسلا ءاوس لض
 . راهتلا فارطأو ليللا ءانأ رفغتسي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

١٨٨



 لك نم هل هللا لعج رافغتسالا مزل نم» : ةلي هللا لوسر ثيدح ارضحتسم

 نأ ايبو ،«©بستحي ال ثيح نم هقزرو ،اجرخم قيض لك نمو . اجرف مه

 تاروع عبتت مدع ىلع لمعيلف ،هبونذ نع زواجتيو .هبويع رتسي راقفلا

 . ةنسحلاب ةئيسلا لباقي نأو مهنع وفعي نأو ،اهنم فرع ام رتسي نأو كسانلا
 نأ لمجأ امو . ميظعلا مسالا اذه رون نم سبق هللا لضفب هل ىلجتي كلذبو
 هيلع ىسيع نع يور دقو . .لمج ام الإ سانلا نم ىري آلأ ناسنالا ىعسي

 نتنأ ام :ليقف ،هنتن بلغ دق تّيم بلك ىلع نييراوحلا عم رم هنأ مالسلا
 ىلع اهيبنت . هنانسأ ضايب نسحأ ام : مالسلا هيلع ىسيع لاقف . ةفيجلا هذه

 . نسحأ وه ام ءيش لك نم ركذت نأ وه يغبني ىذلا نأ

  

 ىلاعت لاق : راهقلا

 « ُاَمَقلادمَولآَُتأرأدنَح كرورم تايراع »

 ه رَمَمْلادَولاَوُهو ءش للح لا ق : : لاقو

 )١٦( دعلا )١٣

 ۔۔ ر ے2 < ٥ & ۔ س

 4 راَمَقلارحَولاَاوزرَبَو لاقو

 ( ٤٨ ميهاربإ )١٤

 4 راَمَتلانمنانتاكيوتينماموةزشاتآآمتإز » لاقو
 ٦٥) ص )٣٨

 4 زاكهتلاذمترلادماوه هنكم لاقو م . ع

 ( ٤ رمزلا )٣٩

١٨٩



 » م ص : ل اقو

 4 راَمَتلاريلارتيدرلا كلملا »
 ١٦( رفاغ )٤٠

 رهف : لاقي .ليلذّتلاو © ةضايرلا : ةيبرعلا عضو يف رهقلا : جاجزلا لاق

 نم ماقأ ايب نيدناعملا رهق ،ىلاعت هللاو . . .اهللذو اهضار اذإ :ةقانلا نالف

 رهقو ،هناطلس زعب هقلخ ةربابج رهقو .هتينادحو ىلع تالالدلاو .تايآلا

 . توملاب مهلك قلخلا

 تافص نم راقلاو ،قوف نم ذخألاو ةبلغلا رهقلا : برعلا ناسل يف ءاجو

 هتردقو هناطلسب هقلخ رهق راهقلا رهاقلا هللاو : يرهزألا لاق . .لجو رع هللا

 . اهركو اعوط دارأ ام ىلع مهفرصو

 مصاق .ةربابجلا لذم ،هماقتنا قاطي ال يذلا وه ىلاعت هللا قح يف راقلاو

 نيقولخملا ةلوص هتلوص دنع تحاط يذلا وه . ةرساكألاو كولملا روهظ

 ديرن ام انافك ديري ام هل انملس اذإ ©نيعمجأ قئالخلا ةوق هتوطس دنع تدابو

 وه :ليقو .ديري ام آلإ نوكي ال مث ديرن اميف انبعتأ ديري ام هل ملسن مل نإو
 الو ،لالذإلاو ةتامإلاب مهرهقيف . هئادعأ نم ةربابجلا روهظ مصقي يذلا

 . هتضبق يف زجاع هتردقو هرهق تحت رخسم وهو الإ دوجوم

 .هتايآ روهظب راقكلا رهق يذلا وه نيفراعلا ضعب لوقي ايك - راَهقلاو
 اوسنأف ،هبابب فوكعلا ىلع هبابحأ بولق رهقو .هتانّيب روهظب نيدناعملا رهقو

 رصانعلا رهق 3 مالظ وهو مسجلل اهرّخسف رون يهو حورلا رهق كهبانجب

 . توملاب دابعلا رهق سبايلاو بطرلاو ،درابلاو راحلا نيب فلأف
 ع مر ۔إ ع

 ١٨( ماعنألا ٦ )ل هه مأ اوهو ۔هدابعَفوَفرهاَمل َمَلاَوُهو «

 . ضارمألاو عوجلاب ناسنالا رهق ‘ نيطلا نم وهو مدال دوجسلاب ةكئالملا رهق

١٩١.



 رهق ،ةخاشلا ةزعلاب درفت ىتح قئالخلا عيمج رهق نيملاعلا برل لذي ىتح
 . سوفنلا تعضخ ام رهقلاب هيلبحت الولو © هفنأ مغر ىلع موتلاب ناسنالا

 نيب يه يتلا هسفن مهلوأو هءادعأ رهقي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 يف هتاوهش تامأ نمو }هلضت نأ نكمي يتلا اهظوظخو اهتاوهش رهقيف 0 هيبنج
 ىه .قحلا ىلع سفنلا رهق تاجرد نم ةجرد عفرأو . هتامم يف شاع هتايح

 : ىلاعت لاق ، هللا ليبس يف تول

 - 4 َنوََرَرمهَبَردنِع٤آَيحألباتوماءتاليبس ؤاوليف تلاح الو » در هترك 1٤ .آ 7 . 7 4 ٥

: 

 : ىلاعت لاق : باولا

 إ ةمحر كندل نمال بواََتيَدَه ةِرَدَمباَبوُلَف خرتالاََبَر

 : لاقو

 4 ياَمَولاريزَعلاَكيَرةَمَرنياَرَحرُهَدنعآ ل ح 2 صس .م س ۔ و

 )٣٨ ص ٣٥(
 ضارعألاو ضارغألا نع ةيلاخلا ةيطعلا ةبحلا : برعلا ناسل ف ءاجو .

 ةغلابملا ةينبأ نم وهو اباُمو اهبحاص يمس ترثك اذإف .

١١٦١١



 ىلع معنملا وهو { بامتولا ىلاعت هئاسأ نمو : سورعلا جات يف ءاجو

 ءاطعلاو لماّملا لذبلا ىلع لدي ىلاعت هتفص ىف وهو : ةياهنلا يفو دابعلا

 . ضوع الو ضرغ الو فلكت الب مئادلا

 ءاطعلا ليزج نوكي نم باممولا : تلاق خئاشملا نأ يزارلا ركذيو

 الو ، لاؤس ريغ نم يطعي ،لابقإلاو فطللاو لاضفإلاو َنملا ريثك ،لاوتلاو
 وهو .ةّيطعلاب ادبي يذلا وه باُمولاو .لاح يف دبعلا نع هلاون عطقي
 . ةيلعلا يدايألا بحاص

 يطعي ،لاوتلاو نملا ميظع ،لابقإلاو فطلا ربثك هنأل باممو ىلاعت هللاو
 مئاد ، معلا ريثك وهو ،لاضفإلاو دوجلا صئاصخ بسيو ث لاؤسلا لبق
 ..هيلإ جاتحي ام جاتحم لك يطعي ءاطعلا

 دحلملاو نمؤملا بهيو ، قحتسملا ريغو قحتسملا بهي يذلا وه ىلاعت هللاو
 .اهدع نكمأ نإو اهؤاصحإ نكمي ال اعن بهيو . دسافلاو حلاصلا بهيو

 غ -« 9 : ىلاعت لاق

 ه احوض ال هل هللا ةَمشأُذْسَت نو
 ١٨( لحنلا )١٦

 ةديقعلا موقت ،اضيأ اهرارسأ ةفرعمف ءاصحإلا امأ 5 ماقرألا ركذ وه ًدعلاو

 .دح الو ةياهن الب هناحبس هنئازخف . هللا وه قحب باممولا نأ ىلع ةيمالسالا

 (١٩ه ض )٣٨ هه باَمَولاريرَعْلاَكيرةَمَرنياَرَحرهدنعََأ »
 عفري ال نأ بامتولا وه هبر نأ فرع اذإ هنأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 .نوكي نأ ىلإ ىعسي نأو ،هيلع آلإ هرومأ عيمج يف لكوتي الو ،هيلإ آلإ ةجئاوح
 ةللا نم ءايحلا ريثك ،هيلع ىلاعت هميعنل اركاش ،هيلإ نوجاتحي ام دابعلل اباُمو

 ٠ . ىلاعت

١٩٢



 ٩ نيِتََلادَْشْلاوُذقََلاوُهَهَنَن » ىلاعت لاق : قاززلا
 ٥٨( تايراذلا )١ ٥

 .هب عفتني ام رسكلاب قزرلا : طيحملا سيماقلا يف ءاج

 قزري هنأل ،ىلاعت هللا ةفص يف قازّرلاو قزارلا : برعلا ناسل يف ءاجو
 اهلصوأو اهقازرأ قئالخلا ىطعأو .قازرألا قلخ يذلا وهو نيعمجأ قلحلا
 © تاوقألاك نادبألل ةرهاظ : ناعون قازرألاو . ةغلابملا ةينبأ نم لاعفو "مهيلإ

 . مولعلاو فراعملاك سوفنلاو بولقلل ةنطاب
 هاوفأ ىلإ اهليصوتب لمكتو قازرألا قلخ ىلوت يذلا وه قازرلا

 ىلإ جاتحت تاقولخم نم ضرألا ىلع ام لكو داسجألا ايالخو ،تاقولخللا
 هتقاط دمتسي ضرألا ىلع ام لكو 3 ماعطلا قلاخ وه هللاو ،شيجتل ماعطلا

 اهتعنص يتلا ةيرشبلا ةهلآلا لكو & سمنلا قلاخ وه هللاو ،“. سمشلا نم
 : ادحأ قزرت اهنأ اهسفنل معزت مل رشبلا ماهوأ

    

 حو 2ِ ہسص۔ح ع >مر ہس مس ر و 2 -ح صس . >

 ٭ وهال هل ضرالا اَمَلاَرَممكَفَزَر هللاريغ قللخنمله ل
 )٣٥ رطاف ٣(

 هتروصو هتدام ظفحي ايب نئاك لك هلضفب دمي يذلا وه قازرلا : ليقو

 نادبألاو ،تايلجتلاب حاورألاو { موهفلاب بولقلاو 5 مولعلاب لوقعلا ًدميف
 . ةيذغألاب

 رايخألا بولق ىلجو إ هقيفوتب نادبألا سوفن ىدغ يذلا وه قازرلا : ليقو
 . هقيدصتب

 ال ايك .هقزر يف هل كيرش ال هبر نأ ملعي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 ىضري نأو ،هقيقدو قزرلا ليلج يف هيلإ عجري وهف هقلخ يف هل كيرش

_ ١٩٣



 يف ىلاعت هللا رمأ ايك 5هبرل ةنازخ هدي لعب نإو ،بامتولا قازرلا ةمسقب
 اتاكلا » 1 ه ه ۔ ے۔س م : هلوق

 © اًماَرَت لت تب ناكراوتتيمتت افرشم
 )٢٥ ناقرفلا ٦٧(

 آلإ نوكي نل لب . الكاوتم نوكي آلأ قازرلا وه هللا نأ كردأ نم ىلعو
 وه هدحو هللا نأ نقيتت نأو ، بابسألاب يتأت نأ لكوتلاو 5 هللا ىلع الكوتم

 . نيتملا ةوقلا وذ قازرلا

 ىلع نولكوتت مكنأ ول» : كلذ نيبي مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح اذهو

 . «اناطب حورتو اصامخ ودغت ريطلا قزري ايك مكقزرل هلوت قح هللا

 وأ يعس الب اهنانكأ يف مانت له ؟ رويطلا عنصت اذامو» : لاق نم قدصو

 .اهتحنجأب ريطت لظتو ، نوطبلا ةيلاخ حابصلا يف ودغت يه لب . ال ؟لمع

 ىتح ،كانهو انه نم عمجتتو ‘ حدكتو ىعستو ،اهتاقاطب وجلا قافا يف برضتو

 دمحأ .د . «اهدهج ءافكو اهيعس ءازج تلان دقو .© راهنلا رخآ يف عجرت
 . ١١٩ ص . ىنسحلا ءايسألا هل ةعوسوم :يصابرشلا

 نأ تكردأ اذإ آلإ كقز ر يف ىلاعت هللا ىلع الكوتم نوكت نل كنأ ملعاو

 تنأ نإف تاياغلا ىلإ ةلصوملا لئاسولاو بابسألا قلخ يذلا وه ىلاعت هللا

 يف تقدص دق نوكت كنإف اهيف كدهج تدفنتساو بابسألاب تذخأ
 رسي يب كعافتنالو .لئاسوو بابسأ نم كبر كل أيه ام كلّبقتل ،كلكوت
 . كلاسمو قرط نم ميركلا كقلاخ

 6قاوشألاب كيلع نيلبقم انلعجاو . قازرألاب رورغلا نم انظفحا قازر ايف
 . ريدق ءيش لك ىلع كنإ

_ ١٩٤



 : ىلاعت لاق : حاتفلا

    

 ه۔٠م ر و ۔ س س حم ر ۔و۔ و ۔ >ح۔۔ صم 'إ ۔۔>۔۔ و ۔ ۔۔
 ۔محمو , ۔ے۔ ِ 7 4

 4 ُميلعلاخاَتفلاَوهَو َىَحلاياََحَتَفيَمن ارايعم لق »
 ٢٦( أبس )٣٤

 هنأل حاتفلا : يضاقلل لاقيو ، رصتلا : حتفلا : سورعلا جات يف ءاج
 . مكاحلا ىلاعت هللا ةفص يف حاتفلاو : يرهزألا لاق . قحلا عضاوم حتتفي

 حتفو .هدابعل ةمحرلاو قزرلا باوبأ حتفي يذلا وه : ريثألا نبا لاقو

 . هفرعو هملع : هيلع

 ريسع 7 3 قئاقحلا فشكيو . رومألا قلغم حتفي يذلا وه حاّتفلاو
 : ضرألاو تاولمسلا ديلاقم هديب 7 نوؤشلا

 قادتنبروهالرآاهمتتبالبتتناختاقَمسدنعَو »
 ١ - . - 2۔ ۔ے <- .سر س ۔, سل وس س م س س 1 ه م۔ے ر س آ ۔ سحس رم
 ةَبَحالو اهملعيالإ ةقرو نم طقستاَمَو رحبل ورعلا

 . رس ۔ے س . م رس و ٠ و َِ . ح م ص س

 © نييم بتكفاليسيايالكبظرالر ضرألا كلظ ف

 )٦ ماعنألا ٥٩)

 اهم يحيف ش راطمألا لزنيف قزرلا باوبأ حتفي ئ حاتفملا هدنعو حاتفلا وهف

 { ءاد لك نم اهرهطيل قحلا ر ون قرشيف . ءايبنألاب دالبلا حتفيو ث راطفألا

 . زوفلاو سنالا يف حبستف 3 هللا راونآب اهألميف بولقلا قلغم حتفيو
 حتفي يذلا وهو ،ةايحلاو نوكلا رارسأ هدابع ىلع حتفي يذلا وه حاتفلاو

 ىنسحلا ءايسألا ىلع ذفاون حاورألا يف حتفي يذلا وهو ،نونفلاو مولعلا قيلاغم
 حتفلاو ] حتفلا نم ةغلابم حاتفلا نأل قئالخلا نب مكاحلا وهو . تافصلاو

١١٩١٥



 : ىلاعت هلوق يف ايك رصانلا وه حاتفلا نأ ايك & مكحلا وه

 ١٩( لافنألا ) ه حتلا مضا ذََئاوُحيَفََستنِإ «

 . هللا فطل دوجول راظتنالا نسح نوكي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو
 .لاجعتسالل اكرات { همرك لينل علطتلا ميدتسم }هلضف لوصحل بقرتلا مئاد
 . هبر ءاضق هب ىرج ايب ايضار

 هللا مرك يلع مامإلل نذؤي ناك الجر نأ ينيذلا صصقلا روثأم يف ىوريو

 لوقيف ئ ةركبم ءاملا يقستست رادلا نم جرخت ةيراج تناكو . هدجسم ي ههجو

 ينإ يل لوقي نذؤملا اذه نإ :ةلئاق مامإلا ىلل تكشف .كبحأ يتإ :نذؤملا
 تلاقف ؟اذه دعب ايف كّبحأ اضيأ انآو هل يلوق :مامإلا اهل لاقف .كبحأ

 كلذ تركذف .اننيب هللا مكحي ىتح ربصن اذه دعب :لاقف كلذ ةيراجلا

 نيبو هنيب عمجف {}هقدصف ةصقلا نع هلأسو لجرلا ىعدتساف ،مامإلل
 . ايكنيب هللا مكح دق : هل الئاق هللا ةنسب ةيراجلا

 نسحب هيلعف «حاتفلا» مسا رون نم رفاولا ظحلا هل نوكي نأ دارأ نمو

 صلخملا قداصلا مامأ حتفت هتقيرطب ءادتهالا نإف { ةلي هللا لوسرب ءادتقالا

 . ناوضرلاو حوتفلا باوبأ
 : ىلاعت لاق : ميلقلا

 4 غيكخاييعلاَآكَناتتمَلعاَم الراك مليالكتحنُم الاق »
 ٣٢( ةرقبلا )٢

_ ١٩١٦١



 ه لكوت < َهَللأَرِإ » `ا : ىلاغت لاقو

 ٦٢( توبكنعلا . )٢٩

 ِ ؛ه سريقَتُمْلاي يلع هناو آ : ىلاعت لاقو
 ( ١١٥ نارمع لا )٣

 « ريييغ يعةتإوو» |: فاعت لقو
 ٢٤٦( ةرقبلا )٢

 . زيزعلا هللا باتك نم ريثك اهريغو

 . ملعلاو ملاعلاو ميلعلا لجو َرع هثلا تافص نم» : برعلا ناسل يف ءاج
 ٍ . : لجو رع هلا لاق

 ٨١( سي )٣٦ « يلتلائ لاومو

 ٧٣( ماعنألا ٦١ ل هه ةدملاو ملا مع » : لاقو

 ٤٨) ابس )٣٤ « بون ملع ل : لاقو
 نأ لبق ۔ دعب نكي ايلو نوكي ايبو هنوك لبق نوكي امو ناك امب ملاعلا هللا وهف
 يف الو ضرألا يف ةيفاخ هيلع ىفخت الو ،نوكي امو ناك ايب املاع لزي مل نوكي
 اهقيقد إاهرهاظو اهنطاب ءايشألا عيمجب هملع طاحأ !ىلاعتو هناحبس ءالا
 . ناكمالا متأ ىلع اهليلجو

 هملع طاحأو .ءيش لك هملع عسو يذلا وه ىلاعت هللا قح يف ميلعلاو

 © ءالعو ملع نم ضرألا ىلع ام لكو ،ءيش هملع نم تلفي ملو .ءيش لكب
 .ءاهتنا ءايلعلل مهرّسيو ءادتبا مهدجوأ .ىلاعت هللا قلخ نم قلخ وه
 نورؤطتي اتوافتم اردق هقلخ ىطعأو .هناحبس هسفنل ملعلا ةقيقحب ظفتحاو

خ ١٩١٧



 . هنوبستكيو هيف

 تامولعملا عيمجل لماش هملعف .ملعلا يف غلابلا وه ميلعلا : ليقو

 هدنع يذلا وهو . ءيش هملع نع برغي ال 4 اهدوجو ىلع قباس . اهب طيحت

 ©ثيغلا لوزن ملعيو ،ماحرألا يف ام ملعيو .ةعاسلا ملعو بيغلا ملع

 . تومت ضرأ ياب ملعيو ،سفن لك بسكت ام ملعيو

 .۔؟٨ و ۔۔ور إ ر هوج و۔ ۔ے۔۔ : ,لاعت لاق

 تنعلا _لزنغنو ةَعاَسلاملع,هدنعهنلانإ « ىلاعت ل
4 

 هي

 4 2 _ ۔<,ج¡ :ح ]/ ح ۔,۔۔ هس ي وك -
 ادغ بسكت اذام سمه ىردت امو ماحزال ١ ىقامرلعبو

 س مس و ھ۔ ك مه _ ھ۔ رسرس

 4 © ةحيلم هَلاَدإثوُسَت ضرأ َيأي سنت ىردَتاَمو
 ٣٤( نامقل )٣١

 : هوجو ةتس نم دبعلا ملعو هللا ملع نيب قرفلا نأ يزارلا ركذ دقو

 .دبعلا فالخب تامولعملا عيمج ملعي دحاولا ملعلاب هللا نأ : اهدحأ

 . دبعلا فالخب تامولعملا ريغتب ريغتي ال هللا ملع نأ : اهيناث

 ملع فالخب ركفلا نم الو ساوحلا نم دافتسم ريغ هلل ا ملع نأ : اهثلاث
 . دبعلا

 : ىلاعت لاق .لاوزلا عنتمم توبلا يرورض هللا ملع نأ : اهعبار

 ٢٥٥( ةرقبلا )٢ : هر الو ةتس هذُحأتال {

 ٦٤( ميرم )١٩ 4 ات كُتَرَناَكاَمَو : لاقو
 .لاوزلا زئاج دبعلا ملعو
 .دبعلا فالخب ملع نم ملع هلغشي ال ىلاعتو هناحبس هللا نأ : اهسماخو
 . دبعلا تامولعم فالخب ةيهانتم ريغ هللا تامولعم نأ : اهسداس

س ١٩٨



 ىلاعت هللا نأل هلل ةيشخ سانلا رثكأ نوكي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 وسو .م صس ه ري م ۔ ح>۔ ۔۔ : لوقي

 4 اوتملعلاودابعنمهَاىَماَمَتإ »
 َ )٣٥ رطاف ٢٨(

 : نأ ملع نم يوأ ايهم هنأ كردي ناو
 ٧٦١( فسوي )]}١ ه شيلع رع ىز لَكَوَوَتَو ل

 : ىوقتلاب آلإ قحب هللا نم حتف آلأ نقيتي نأو

 - -_ هاونلا » . ؛تامكئيصيوتناشتار»

 امو نيعألا ةنئاخ ملعيو } ىفخأو رسلا ملعي هللا نأ ملع نم بادآ نمو
 ليمجب رتغي الو هيصاعم نع فكيو . هللا نم يبحتسي نأ رودصلا يفخت
 : ىلاعت لاق . هركم تآجافمو هرهق تاتغب ىشخيو ،هرتس

 م ح ر س ٤ 2 سر ہسر ,س رر

 ١٩( رفاغ >٤٠ هتوذشلاىفصتاَمَونمَألاةَتباَحملَعَي »

 : ىلاعت لاقو

 ِ > ۔,؟ثوحء۔ 22 1 >- << ١. ۔

 بهم ٢٠١ ؟فخاََرِتلاملعي هنك للايرهجتنو»
 .هتيلب ىلع ربص هلاحب ميلع هللا نأ فرع نم» : ةروثأملا فلسلا لاوقأ نمو

 . هتئيطخ حيبق نم رذتعاو { هتيطع ىلع ركشو

 : ىلاعت لاق : ضاقلا

 ۔س إ .س .سرس ح۔ وح ث
 ه روغو دلاو ظصبَيَو ضبقي هللآو له

 ٢٤٥( ةرقبلا )٢

١١٩٩١



 : ل اعت ل اقو
 . < م

 . { 4 ةمتتلا ةئَصَتاكسَجشرألاو »

 ضبقوحن فكلا عيمجب ءيشلا لوانت وه وأ ، ذخألا وه ةغللا يف ضبقلا
 عمج ضبقلاف هلوانت دعب اهعمج ءيشلا ىلع ديلا ضبقف ،هريغو فيسلا

 . هكسمأ هديب هيلع ضبقو ،ءيشلا ىلع كلا

 ىلاعت هللا ءايسأ يفو طسبلا فالخ ضبقلا : برعلا ناسل يف ءاجو

 هفطلب دابعلا نع ءايشألا نم هريغو قزرلا كسمي يذلا وه ضباقلا

 ضرألا هللا ضبقي» : ثيدحلا يفو ،تايملا دنع حاورألا ضبقيو .هتمكحو

 . ايهعمجي يأ «ءايسلا ضبقيو

 حاورألاو رهقب سوفنلا ضبقي يذلا وه ىلاعت هللا قح يف ضباقلاو
 . هلالج نم اهفيوختب بولقلاو ، هتمكحب قازرألاو { هلدعب

 وه : ليقو . تامملا دنع حابشأل ا نم حاورألل جرخملا وه ضب اقلا : ليقو

 ضبقي : ليقو .اهذخأيو اهلبقي يأ ءاينغألا نم تاقدصلا ضبقي يذلا

 ايب طسبيو ،هلالجو هيلاعتو هتالابم ةلق نم اهل فشكي ايب اهقيضيف بولقلا

 . هلامجو هفطلو هرب نم اهيلإ برقتي

 هنأل هيلع هللا نم ةمعن ضبقلا نأ كردي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو
 هجوت هقزر ضبق اذإف ، ىلاعت هللاب الاصتا دادزيف ضباقلا راونأ ىنعم رضحتسي

 . جرفلا ابلاط هيلإ رف هبلق ضبق اذإو ،هفطعتسي هتيلكب هيلإ
 يف ملكتي هلعجي الف هناسل ضبق ىلع لمعي ليلجلا مسالا اذهب بدأتملاو

 الو ةروع ىلإ يغصي الف هعمس ىلع ضبقيو {© ىذأ الو ةميمن الو ةبيغ
ةيلاعلا تاجردلا كردي اذهبو . ةنطابلاو ةرهاظلا هاوق عيمج ىلع اذكهو 3 ركنم



  

  

 . طسابلا ضباقلا ةعاط ي

 : ىلاعت لاق : طسابلا

 ه وعجر طشنو ضبقي هللآو لا
 )٢ ةرقبلا ٤٥ ٢)

 ح۔۔ وحم ۔ ء م ر ۔ے۔ > : اعت اق

 ردقيو اَدنَملفْزَرلا طسب يرن لق ل لاق

 َ )٣٤ ابس ٣٦)

 تيتكتيبركتوشنماديزب و : لاعت لا 4
 )٥ ةدئاملا ٦٤(

 ردقبو ةَتبنملَكَزَلا ظن اورمو »: لاعت لاق 4
 ر٣٠ مورلا ٣٧(

 اًطاميصنَكلاكلزكجشماو ه : ىلاعت لاقو  4ر لاق . <
 )٧١ حون ١٩)

 : ل اعت ل اقو

 مَكَتَلَع هفضا هَللاَنِإَلاَق ل

 ٧ ٢) ةرقبلا )٢ .7 يسَسجْلآاَو ملعلا ٢ ةطسب هَداَرَو

 .ةعسلا : ةطسبل لاو { هرشن : ءىشلا طسب ةغللا ينو

 يه :ةطيسبلاو © عساو : طيسب ناكم : ةغالبلا ساسأ يف ءاجو

 . هنأش زع اهبر اهطسب ،ضنألا

 طسبي يذلا وه طسابلا : ىلاعت هللا ءيسأ يف : برعلا ناسل يف ءاجو

 دنع داسجأ ١ يف حاورأل ا طسبيو هتمحرو هدوجب مهيلع هعسوي هدابعل قززلا

 . لايعألا ضرعل ثعبلا دنعو ةايحلا

 نأ مولعمو ©حرفلاو رورّسلاب سوفنلا طسبم وه طسابلا ىنعم نإ : ليقو
 رشبتساو ههجو طسبنا رس اذإ ناسنالا

_ ٢.١



 طسبي يذلا وهو . اطاسب تناكف ضزألا طسبي يذلا وه ىلاعت طسابلاو

 . مسجلاو ملعلا يف ةطسب سانلا ديزي يذلا وهو . ءايسلا يف باحسلا

 طسابلا وه هللا نأ نيقيلا قح نقيت اذإ هنأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 يف ةطسبلا دارأ اذإ لجو رع طسابلل آلإ اجلي آلأ قازرألاو ملعلاو مسجلل
 ؛مانألا نيب ءاطعلاب ةطوسبم ادي ىلاعت هللا لأسي نأو ،قزّرلاو ملعلاو مسجلا

 . م ايهو طسب ف اعشاخ ابلقو ٠ مالكل ا فلطلب دابعلل اطسبنم ان اسلو

 ىري نم مهنمف 6 طسابل او ضباقلا نيب همدعو عمجلا نم نافقوم ءالعللو

 . هدرفمب الك ركذن نأ زيجي نم مهنمو ، قيلأ عمجلا نأ

 : ىلاعت هلوق لثم يف ميركلا نآرقل يف ضفخلا ةدام تءاج دقل : ضفاخلا
 ظ ۔ 7 . ء

 : ةعفار ةصفاَح ا ؟ ةبذاك اهعقو لىتل)ةَيوْلايَمَمَراَدِ ط

 )٥٦ ةعقاولا ١۔٣(

 . م ر وس ٤ع ٦ :ىلاعت هلوقو

 ؛ ةَمحَلاَنم ِلَدلآَحا اَتَجاَمَهَ] ضفخاو
 )١٧ ءارسالا ٢٤(

 ضنب ىلاعت هلل تبث مسالا نا يقب ىلاعت هلل دنسي نأ نكمي ام اهيف سيل نكل
 . فيرشلا ثيدحلا

 نم ضفخ يف نالف لوقتو . عافترالا دض : ضفخلا : جاجزلا لاق
 وه :مهلوق دض وه : يلع وبأ لاقو . ةنينأمطو ،نيلو ،ةعد يف يأ ،شيعلا

 نم نئمطي ال ضرألا نم زشنو عافترا يف وه نم نأل (ةَدش) بتَر شيع يف
 نم ضفخلا قحتسا نم ضفخي 5 ىلاعتو هناحبس هللا وهو . ةعدو ةدهو يف وه

 هنم ةمكح كلذ لكو ۔هئايلوأ نم عفرلا قحتسا نم عفريو ،هئادعأ

 . باوصو

٢.٢



 ضفخي يذلا وه ىنسحلا ءايسألا يف ضفاخلا : برعلا ناسل يف ءاجو
 . هضفخ ديري ءيش لك ضفخو مهنيهيو مهعضي ي أ ةنع ارفل او نيرابجلا

 . ربكتو مظاعت نم لالذإلاب ضفخي يذلا وه ضفاخلا : ليق
 طقسمو ،هيلع بضغ نمل لذملاو .اصع نمل عضاولا وه : ليقو

 هءادعأ ضفخمو . ءاقشالاب رافكلا ضفح كلذ قحتسي نمل تاجردلا

 . داعبالاب
 ٠ مهبيذكت راهظإب روزلا لهأ ضفخيو } لطابلا ضفخي يذلا وه : ليقو

 . لاجّلا نيب ازيزع وأ ى لاملاب اًينغ ناك ايهم { هتعيرش نع جراخ لك ضفخيو

 ىتح لجو ع هلل هسفن لالذإ ىلع لمعي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 الف سيلب ء ايلع نم ضفمحم نأ لاإ ىعسي مث ٠ اهرورش لك نم ملسي

 يف اومظع اهم نايصعلاو رفكلا لهأ ضفخي نأ دهتبجي مث ،هديكل بيجتسي

 نأ ىلع صرحي اريخأو { مالسالل مهفيلأت دصق آلإ مهل نيلي الف رشبلا نيع

 . نينمؤمللو هيدلاول ةمحرلا نم لذلا حانج ضفخي
 : ىلاعت لاق : عفازلا

 : َلِإ ًكُعِفاَرَوليقوَتُم ق ةمسبلا لاق ذإ

 ٥٥( نارمع لآ )٣

    

 تكهت تي  9٤نكمتت «
 )٩ ١ ميرم ٦ ٥۔٥٧(

 4 ةشرب غيَصلالَمَملاريَلاك نادير » : لاعت ل
 ١٠( رطاف :.

س ٢.٢



 « تارمملا عَسَرَراَهََر سو و : فاعت لاقو
 )٧( نمحرلا ٥٥ر)

 ه شرع رلع ىذ نح َدوَقَو :انت نَك كرد عكرت » ىلاعت لاقو
 ٧٦) فسوي (٢ ١

 يفو ،اهرقم نع اهتيلعأ اذإ ةعوضوملا ماسجألا يف لاقي ةغللا يف عفرلاو
 . هتهون اذإ ركلا يفو ،هتلّوط اذإ ءانبلا

 عفرلا قحتسا نم عفري يذلا وه ىلاعت هئلا قح يف عفارلا : جاجزلا لاق

 ةرخآلا يف مهعفريو .مهتملك زازعإب ايندلا يف مهتلزنم عفري ©هئايلوأ نم
 . نيرادلا ميعن ىلع ركشلاو .دمحلا هلف {" مهتجرد عافتراب

 نمؤملا عفري يذلا وه ىلاعت هللا ءايسأ يف عفارلا : برعلا ناسل يف ءاجو

 . بيرقتلاب هءايلوأو داعسإلاب
 عفريو ‘ ءادعألا ىلع مهرصنيف هءايلوأ عفري يذلا وه عفارلا ليقو

 عفريو 6 الدعو اقح هآلوت نم عفريو ٠ قحلا عفريو 6 نميلع ىلعأ 9]ا نيحلاصلا

 . مهئادعأ ىلع نيمولظملا رصنيو ٦ مهموق ف نيفعضتسملا نأش

 ‘ ءاوهلا نتم ىلع مايغلا عفرو دمع ريغب ءاسلا عفر يذلا وه عفارلا : ليقو

 . ءاضفلا يف رويطلا عفرو

 هتدابع نوكت ال نأ هللا لضفب هتمه عفرب نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 ىلع لمعيو .ةينافلا تاوهشلا يف هتّذل لعجي الف هسفن ردق عفريو { هللا ريغل

 الف زا هللا لوسر وه هللا هعفر يش مظعأو 6 همّظعو لاعت هللا هعفر ام عفر

 . هتاضرمو هعابتاو هتس ىلع صرحيف ؛هنم لمكأ ادحأ ىري

 عم ردق ءالعإو هركذو هنأش عفرل يعادلا هب وعدي نأ هنم هظح نأ ايك

٢.٤)



 . دوهشملا نيبزقملا

 ينعفرا مهللا» : مالسلا هيلع لوسرلا ءاعد نم فيرشلا ثيدحلا يف ءاجو

 .« ينعضت الو

 : ىلاعت لاق :رصملا

 )٣ نارمع لآ ٢٦(

 . زعملا لجو َزع هئاسأ نمو ، لذلا فالخ رعلا : برعلا ناسل يف ءاج

 . هدابع نم ءاشي نمل رعلا بهي يذلا وهو

 َئوقلا هنأل زيزعلا وه هللاو {ةبلغلاو ةدشلاو ةوقلا يه لصألا يف ة ةَرعلاو

 . بلغي ال يذلا

 ىلع زازعإلاو {هئايلوأ نم ءاشي نم زعي © ىلاعت وهو زعملا : جاجزلا لاق
 زازعإو ، مكحلا ةهج نم زازعإو ،لعفلاو مكحلا ةهج نم زازعإ ،“بورض

 . لعفلا ةهج نم

 8 مهلاح طسبي ايندلا يف هئايلوأ نم ريثكب ىلاعت هللا هلعفي ام وه : لوألاف

 . لعفو مكح زازعإ وهف ،مهنأش ولعو
 ءايندلا يف لاحلا ةلق نم هئايلوأب ۔ هركذ ىلاعت ۔ هلعفي ام : يناثلا هجولاو

 ىلاعت هللا نم ناحتما كلذف ! ةبيرلا يف هقوف هنيد يف سيل نم ىرت تنأو
 . هيلع ربصلا ىلع ىلاعت هللا ءاش نإ هبيثي وهو .هيلول

۔_ ٥ ٠ ٢ _



 6قزرلا طسب نم هئادعأ نم ريثكب ىلاعت هللا هلعفي ام : ثلاثلا هجولاو

 ال لعف زازعإ كلذف ،ايندلا يف لاحلا يف ةورثلا روهظو 3 يهنلاو رمألا لعو
 نم ءالمإ كلذ اينإو 0 مئادلا باقعلا هللا دنع ةرخآلا يف هلو مكح زازعإ

 . جاردتساو هللا

 : هركذ ل اعت هللا ل اق دقو

 4 اتقراودادنمل مك تئامتر ثيهم كادع متو »
 ١٧٨( نارمع لآ ٣ر

 7 رفغو }هتمصعب الضف . هءايلوأ زعأ يذلا وه ىلاعت هللا قح يف ٌوعملاو

 زعيو « رصّلاو ةمصعلاب ءايبنألا ر زعي يذلا وهف 3 هتمارك راد مهلحأو 5 هتمحرب

 ناك ولو يقلا عفريو إ اريقف ناك ولو عيطملا زعي } ةهاجولاو ظفحلاب ءايلوألا

 . ايشبح ادبع

 . اهعم لذلاو آلإ ةيصعم كانه سيلو .اهعم زعلاو آلإ ةعاط

 زكرم ي هلعج ىل اعتو كرابت هلل ١ ركذ ىلع موا د نم ن أ ناسنال ١ م

 وهو نيسحلا نب يلع ىلإ عمتساو . ةبيه هنم سانلا بولق يف عدوأو ٠ ةزعلا

 جرخيلف . رقف الب ىنغو © ن :" الب ة هبيهو . ةريشع الب ازع د ارأ نم» : : لوقي

 . «ةعاطلا رع ىلإ ةيصعملا لذ نم

 لك نأل ةعانقلاب نوكي هدابعل زعملا زازعإ يف لصألا نأ ناسنالا نقيتيلو

 هللا نم ءاطع اهنأو اعيمج هلل ةزعلا نأ ينابرلا نمؤملا كرديلو . .عمطلا يف لذلا

 : ىلاعت لاق نينمؤمللو لوسرلل ىلاعت
 > و , ۔ رس ر و < ؟24 ے س

 ٨( نوقفانملا )٦٣ هه ينمؤُمللَو۔هل لوسرللو ةرملا هنيو ه

_ ٢.٠٦ _



 ےس و ٠.م - و و و 2 م س

 تنمنا نون شناكم اف % : لاعت لاق : لذملا

    

 2 ك س م 2 س ہسے ےس ےس ٠ م و .ح ہس ۔ س

 لز ذو اشتنمزجتو 4اشتن نسم للُمل ١ عرب 7 ُ سم

 دقر ۔ ۔ صس ے وهس هم س ' س ۔ س ص

 ردق ءَىَشلكلَع كت إريخلاكريب اشتنم
 ) ٢٦ نا ء ل , _؛ ريد ع - -

 .۔۔ ۔۔ : ىلاعت لاقو
 اكهَل ا مهَفاَمن اًيَصَصنأ ًآاتيديأتلمَعاَميمَهَ َْقَنَحاََ ةيا

 ج) رثكاو :هبوكراهتمَق مكاَهتْنَنََو ر
 ٧٢٧١) سي )٣٦

 . : ىلاعت لاقو

<<< 
 ه ر هم س

 ه هقر نمأولواَمبكَتَم انما اوشماَمالولَدَصكلا
 ١٥) كلملا )٦٧

 ذملا : ىلاعت هللا ءيسأ يفو { رعلا ضيقن لذلا : برعلا ناسل يف ءاج
 . اعيمج رعلا عاونأ هنع ىفنيو هدابع نم ءاش نمب لذلا قحلي يذلا وه

 .ايكح مهتاتعو ،هقلخ ةاغط لذي ىلاعت هللا : لذملا : جاجزلا لاق

 . العفو اكح ليلذ وهف ث اليلذ ايندلا رومأ رهاظ يف مهنم ناك نمف 4 العفو

 6 مهنع ىيزجلا ذخأو . مهيلع راغصلا مازلإو مهدابعتساب انرمأ ناب ممنذأ دقو

 : هركذ ىلاعت لاق اك
 7 ,س وح س س س 2 ؟ 2 , .

 ٢٩( ةبوتلا ٩ر ه ورفص مهو دَينَع ةَيزجلااوطعي ىح

 تسيل يتلا يه لوللا ةبادلاو ، رهق نع ناك ام وه ةغللا يف لذلاف

۔ ٢.٧



 يفنيو ز هدابع نم ءاش نمب لذلا قحلي يذلا وه ىلاعت هللا ىح يف َلذملاو

 . اعيمج زعلا عاونأ هنع
 بوكرو هتفرعم نامرحب هءادعأ لذأ يذلا وه لذملا : يزارلا لاقو

 . هتنعلو هدرطب مهناهأو هتبوقع راد ىلإ مهلقن مث { هتفلاخ

 وأ ضرملاب رابجلا ناسنالا لذي هللاف ،ناولأو عاونأ لالذإلا وأ لذلاو

 نم ناك كلذلو هاوس ىلإ جايتحالا قيرطب وأ .لاملا قيرطب وأ تاوهّتلاب
 دحأل انذت الو ، ةعاطلا َرع ىلإ ةيصعملا لذ نم انجرخأ مهللا :فلسلا ءاعد

 . كزع جاتب انجوتو ،كقلخ نم

 نأب كلذو ٢٦( نارمع لآ ٣ر ه ءاشت نم لذتو» : ىلاعت هلوق يف ليقو
 ىمسيو ابوجحم حبصيف 8هين امأ نجسو هتاوهش ءاطعو هسفن رسأ ف نوكي

 نأو . ناطيشلاو هسفن لذي نأ ىلإ ىعسي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 لذ نم هظفحي نأ ىلاعت هللا نم بلطي نأو { رجافو رفاك لك رهق ىلع لمعي
 زيزعلاب آلإ ازيزع نوكي ال ىتح بعص لك لذو .لهجلا لذو .ةيصعملا
 ١ . باقمهولا

 4 م هلعلا 4 لاَوهو 1 و ه ح > ح .71 ا : ىلاعت لاق : عيمتتنل دىلا

 ١٣٧١( ةرقبلا )٢

 ٩ بلا غيمَلاَوَُو ٤ ۔هلّتمكرستل و : ىلاعت لاقو

 ١١( ىروشلا )٤٢

٢.٨



 4 ًةايِضَاَتَوْوَيَنهتادياولاقےيزتالرتتاعيسدتتل »
 (٣ نارمع لآ ١٨١ )

 رقو امو ،اهسفن نذألاو ،نذألا سح عمسلا : طيحملا سوماقلا يف ءاج
 . عومسملا ركلاو .هعمست ءيش نم اهيف

 عيمستلا اورّسف موق نم بجعلاو : يرهزألا لاق : برعلا ناسل يف ءاجو
 ريغ يف لعفلا هللا ركذ دقو ، اعمس هل نأب هللا فصو نم ارارف مسملا ىنعمب

 - اهجرف ٨ ةلداجملا ١(

 8 عيمسو عماس ىلاعت هللاو . . . لعاف ىنعم يف ليعف وه : جاجزلا لاقو

 ٠ رسلا عمسي يذلا هنإ : عيمس يف لوقي نأ برطق لوق سايق ىلع يبتو

 . ءيش لك يف عماسو

 دنع يلصملا هلوقي ام كلذ نم © باجأ ىنعمب عمس : مهم لك ف ءيجيو

 . باجتسا : ىنعمب هنأ ىلع رسف «هدمح نمل هللا عمس» عوكرلا نرم هعوجر

 عيمج فاشكنا يف ةيفاك لجو زع هتاذ نأ هتاذب اعيمس ىلاعت هنوك ىنعمو

 ىتأتي ،هب مئاق هيلع دئاز ميدق ىنعم ىلإ هيف جايتحا ريغ نم هل تاعومسلا
 . فاشكنالا كلذ هب

 هئازجأ نم ءزجب ال هتاذب عيمس وهو ‘ مصأ ريغ هنأ تابثإ عيمس ىنعمو

 . هيلع دئاز عمسب وأ

 لاقف عيمسلا نع ةي هللا لوسر اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا تلأس دقو

_ ٢.٦٢



 هيلع ىفخت ال يذلاو «تاوصألا هيلع ىفخت ال يذلا عيمشلا » : مالسلا هيلع
 ىنعمب عمس دقو عماسو عيمس ىلاعت هللا :لاقيو . مصأب سيل تاوصألا

 . ةلآ ريغب هللا عمسو ٠ هيلع تاوصألا ءامحخ مدع

 الو فييكت الب عمس وذ عيمس هن احبس هللا : اضي أ برعل ١ ناسل يف ء اجو

 ايب هلل ١ فصن نحنو ٠ هقلخ عمسك هعمس الو ٠ هقلخ . نم عمشلاب ن هيبشت

 . فييكت الو ديدحت الب هسفن هب فصو

 عمسي ىلاعت هنإ عيمسلا مسا ىنعم يف اولاق خياشملا نإ : يزارلا لاق
 ةباجإ هعنمي الو ،ءادن نع ءادن هلغشي الو ،هيلإ مهعرضتو هدابع تاوعد

 . ءاعد نع ءاعد

 وهف } يفخ نإو عومسم هكاردإ نع بزعي ال يذلا وه عيمسلا :

 عمسي يذلا وهو . ءيش لك هعمس عسو يذلا وهف ©ةحراج ريغب ..

 ءاَصلا ةرخصلا ىلع ءادوسلا ةلمنلا بيبد كردي يذلا وهو ،نيرطضملا ءادن

 .سيفنلا سجاوهو بولقلا تارطخ عمسي يذلا وهو ،ءايلظلا ةليللا يف
 . ءيسلا يف الو ضرألا يف ءيش هيلع ىفخي الو ىوجن لك عمسي

 نأو ، ريخلا نم آلإ لطابلا نم هناسل ظفحي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 هعتمي مل ىلاعت هللا نأ كردي نأو 7 ةبساحملاب سفنلا بلاطي نأو { ةبقارملا ميدي
 اذه ناك نمو . عمسلا نم دافتسي نأ نكمي ريخ لك هنم ديفتسيل آلإ عمسلاب
 فشكنت ال يتلا رارسألا نم اهب هل فشكي اراونأ هعمس هبر ضيفي هللا عم هبدأ
 . حالصلاو رلا لهأل آلإ

٢١.



 ۔رف ۔ و س مك 11 هك و - دشا إ : ىلاعت لاقو

 وهورلنصبال

 ١٠٢( ماعنألا )٦ « ما ُفيِكلل -- أر دي

 4 كريهاَريلَعََلأ . : ىلاعت لاقو

 ١٤( قلعلا )٩٦

 : ليقو .ةيؤرلا ةساح ليقو ،نيعلا : رصبلا : سورعلا جات يف ءاج
 هل قذاح يأ اذكو اذكب ريصب لاقيو .ملاعلا ريصبلاو بلقلا يف ذافن رصبلا

 . هب قيقد ملع

 اهيفاخو اهرهاظ اهنك ءايشألا دهاشي يذلا وه ريصبلا : ريثألا نبا لاقو
 توعن لاك اهب فشكني يتلا ةفصلا نع هقح يف ةرابع رصبلاو ، ةحراج ريغب

 . تارصبملا

 امو رحبلاو ربلا تايلظ يف ىريو دهاشي يذلا وه ىلاعت هقح يف ريصبلاو
 . ءيش لك ىلع دهاّملا بيقرلا وهو ىرقلا تحت

 ةساح نود تادوجوملا عيمجل رصبلاب فصتملا رصبملا وه ريصبلا : ليقو

 ف ام هنع بيغي الو رودصل ١ يفخت امو نيعأل ا ةنئاخ رصبي وهف ئ ةلآ او

 رضاحلا وهو . ىرلا تحت امو . اهنيب امو . ضزألا ف امو . ىلعلا تاولمسلا

 . بيغي ال يذلا

 سقمو . نمج وأ ةقدحب هرصب نوكي نأ نع هزنم ريصبلا وهو ىلاعت هللاف

 . هتاذ يف ناولآلاو روصلا عبطنت نأ نع

 هتاذب اربصب هنوك ىنعمف . تاذلا تافص نم ىلاعت هلللا قح يف رصبلإو

 ىلإ هيف ةجاح ريغ نم هل تارصبملا عيمج فاشكنا يف ةيفاك ىلاعت هتاذ نأ
 . فاشكنالا كلذ هب ىتأتي هب مئاق هيلع دئاز ىنعم

ص ٢١١



 .هتاذ ىلع دئاز رصبب وأ هئازجأ نم ءزجب ال هتاذب ريصب ىلاعت هللاف

 :لاقف ريصبلا نع ةلي هللا لوسر اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا تلأس دقو

 . «ناولألا هيلع ىفخت ال يذلا»

 وهو» ناسحالل ةلي لوسرلا فيرعت ركذي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 ةتباثلا ةقيقحلا هذه كاردإب و «كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هلللا دبعت نأ

 ايك . ةبساحملاب رهاظو .ةبقارملاب هنطاب نييزت ىلع لمعي نأ آلإ ناسنالل سيل
 اذإ :هلوقب نيلفاغلا دحأل نيحلاصلا دحأ هيبنت ركذي نأ ينابرلا نمؤملا ىلع

 هيلع ىفخت ال يذلا ناحبس .هيف كاري ال عضوم يف هصعاف كالوم تيصع
 . ةيفاخ

 نم ةبه رصبلا نأ كردي نأ ميركلا مسالا اذه عم ملسملا بدأ نم نأ ايك

 آلإ رظن نوكي الف ، توكلملاو كلملا بئاجعو تايآلا ىلإ هب رظنيل ىلاعت هللا

 ىلاعت هلل هعمسو هرصب ظفح نم نأ نم نيقي ىلع نوكي نأ ملسملا بجاوو

 هبو عمسي هب ارصب و اعمس هل ناكو هللا هبحأ هتيؤر لجي ال وأ هب قيلي ال اع

 . فيرشلا ثيدحلا يف ءاج ايك ، رصبي

 4 © َبيمكتتركتتارتلآ 0 نتلابذنبكبزكناَم »
 (٨۔٧ نيتلا )٩٥

 : لاعت لاقو

 س رح 2 ووس ۔إ و ۔ ٤ ۔ مر ىم < إ , .مه ۔ ۔ < م ه , <مر

 4 َيمكنارتََوهوةَنامكَتيَيَحَريَصاوكليَحوياَم عيو

 )١٠ سنوي ١٠٩(

٢١٢



 ے .ه ٠ : اعت اق

 الرمكخلانإ » لاعت لاق
 ,_ , "ه تملََوَتملا كوت َعَ تلكوت

 ٦٧) فسوي َ )٢ ١

 ٤٥( دوه )١١ » َيِككنمكعاتآرقَحلاكَدَعَوَنَو : : ىلاعت لاقو

 ةمكحلا اضيأو ،ءاضقلا ۔ ءاحلا مضب ۔ مكحلا : حاحصلا راتخم يف ءاج

 . مكاحلا _ فاكلاو ءاحلا حتفب ۔ مكحلاو . ملعلا نم

 ف )م ك ح« لصأو .دحاو ىنعمب مكاحلاو مكحلاو» : جاجزلا لاق

 . ملاظتلا نم نيمصخلا عنمي هنأل اكاح مكاحلا يمسو . عنملا : مالكلا

 . حامجلا نم هعنمت اهنأل ةمكَح تيمس ةبادلا ةَمَكَحو

 الو ةرخآلا يف مكحلا هنأل ؛قلخلا نيب مكحلا وهو ، مكاحلا وه ىلاعت هللاف

 . اريبك اولع ىلاعت هلبق نم مكحلا نوديفتسي امنإ ايندلا يف ماكحلاو
 هللا ءيسأ يف : ريثألا نبا لاق ،ىلاعت هثل مكحلا» برعلا ناسل يف ءاجو

 مكحت يذلا وه وأ ،يضاقلا وهو مكاحلا ىنعمب امهو ميكحلاو مكحلا ىلاعت

 . اهنقتيو ءايشألا (فاكلا رسكو ءايلا مضب)

 ي هدابع نيب همكحف . هدابع نيبو هنيب مكحلا همسا ىلاعت هللا لعج دقو

 هدابعل ايندلا يف مكحلا كرتو {ةمايقلا موي مكحلا هلو ،هباتك نم هللا لزنأ ام

 ًزابلاو لطابلاو قحلا نيب لصفلا بحاص وه ىلاعت هئلا قح يف مكحلاو
 ايب ۔ هتاقولح نب لصفي يذلاو تلمع اب سفن لك يزاجملاو . رجافلاو

_ ٢١٢



 . باوتلاو باقعلاب ديعسلاو يقشلا نيب زيمملا ءاش

 الو هئاضقل دار ال يذلا همكح ذفانلا ، مكحي يذلا وه مكحلا : ليقو
 وهو } رش وأ ريخ نم تلمع ام سفن لكل 7 يذل ا وهو . همكحل بقعم

 .ملاظلا نم مولظملل فصتنملا

 .بيع هلعف يف الو ؤبير هدعو يف عقي ال يذلا وه مكحلا : ليقو

 نع هبلق قلعت عطقني نأ يزارلا لاق ايك مسالا اذه نم دبعلا ظحو

 6لزألا يف ىرج يذلا آلا هبيصي ال هنأب بلقلا لوغشم ريصي لب ،لبقتسللا
 هيلع تناه ردقلا يف هللا رس فرع نم» :مالسلا هيلع لاق كلذلو

 .!بئاصلملا

 نأو هسفن ىلعو هتاوهش ىلع ةضبقلا مكحي نأ اضيأ هنم هظح هنأ ايك
 ١ عرشل ا ناطلس تحت لقعلا لعجي نأو ،لقعلا ناطلس تحت اعيمج اهلعجي

 ذيفنت ىلإ ىعسيف © لجو رع هلل ةيمكاحلا نأ ام رمأ يف هيلإ لكوأ اذإ كردي ناو
 رانلا يف نييضاق نأ ملعي هنأل زارتحالا ةياغ كلذ يف زرتحي نأو 5 هللا مكح

 . ةنجلا يف ايضاقو

 : ىلاعت لاق : لدعلا

    

٢١٤



 : ىلاعت لاقو

 : لدملاياوسكختنآرساتلآ ب ةل مك >

 ٥٨) ءاسنلا )٤

 © قيرطلا نع تلدع : مهلوق نم ةظفللا هذه لصأ لدعلا : جاجزلا لاق

 نع الدع اهنأل ؛لداعلاو ،لدعلا يمس امنإو . الودعو الدع اهنع لدعأ

 . روجلا نع هاياضقو هماكحأ يف لداع ىلاعت هلاو .دصقلا ىلإ روجلا

 : لاق اك وهو 3 ةنسح هلاعفأف

 .4 رس و ح۔ .س ز ء۔.۔۔.ر

 4 شل َنوضَمَيال هنود نم َنوعَتَي ذَي سلاو آ قحل . ب ىضقي هناو {

 ٦٢٠( رفاغ )٤٠

 يفو .ميقتسم هنأ سيوفتلا يف ماق ام : لدعلا» : برعلا ناسل يف ءاجو
 يف روجيف ىوهلا هب ليمي ال يذلا وه لدعلا - هناحبس ۔ ىنسحلا هللا ءاسأ

 هنم غلبأ وهو © لداعلا عضوم عضوف هب يمس ردصم لصألا ف وهو . مكحلا

 «الدع هسفن يمسملا لعج هَزأل

 ، ىحلا آلإ لوقي الو قحلاب آلإ مكحي ال هنأ وه ىلاعت هللا قح يف لدعلاو

 يذ لك يطعيو 1 هعضوم يف ءىش لك عضي يذلا وهو 6 قحلا الإ إ لعفي الو

 . هديرب ام لعفي نأ هل يذلا وهو . لدعلا الإ هنم ردصي الو ٠ هقح قح

 . ديبعلا يف ضام همكحو

 كلذ لك نأل هلاعفأ عيمجو همكحو هربدت يف هيلع ضرتعي ال ىلاعت هللاو

 . يغبني ام ىلعو يغبني ايك وهو لدعلا

 . ىرقلا ىهتنم ىلإ تاوايّسلا توكلم ىلعأ نم هلاعفأ يف هثلا لدع ىلجتيو

٢١٥



 : ىلاعت لاق
 هم۔.۔<, 2 ح . ص س ط ص س إ س 'ے ورس ۔۔ے س 7

 نينتلا قلعف ىرتاَماقابطِت وس عَبَسََعىزَلا
 > ث ٨٨ , ۔۔ے؟۔ ررحم رد و ۔۔
 نركرصل اعجتاش روطن نمرتلهرَصبلا عجزاف توفت

 4 ©;ىيحوثراَئياَْنَصلاكنريَقنت
 ٣ ٤( كلملا )٦٧

 : ىلاعت لاق . هقلخو ناسنالا ةقلخ يف حضاو هللا لدع اذهو

 ؛ َكَلَدَحَت كنَوَسصكَتَلَت ىز امرك ا ًاكيَلَرَعاَم م

 ٧( ۔ ٦ راطفنالا )٨٢

 <=. -- : ىلاعت لاقو
.- _- 

 ميوَقَتنَسحأفَنتسإلااَنفَلَعََمَل »

 ٤( نيتلا )٩٥

 ءاضعألل ىرخأ عضاوم روصتت نأ لواح كاردالا مامت هللا لدع كاردالو
 : ىلاعت لوقي كلذلو لضفأ دجت نلف ةيلخادلا ةزهجألاو

 ح

 » َنوُمرثلَمأكيشآفَو 44 )٥١ تايراذلا ٢١(

 م ٨ . ۔ ,2 كم ۔ . ,۔_ ۔,۔ > ي ر

 ٥٣( تلصف ٢ ٤ ميف فَو قافالاىفانينياء وير

 ال لدع ىلاعت هللا نأب امزاج اناييإ نمؤي نأ مسالا اذه نم دبعلا ظحو
 . قفاوي ل مأ هدارم قفاوأ ءاوس © هلاعفأ عيمجو همكحو هربدت ف هيلع ضرتعي

 دادزيل قافآلا يفو هسفن يف هلا لدع تايلجت نطاوم يف لمأتلا نم رثكي نأو

_ ٢١٦ _



 . هلالج لج لدعلا لدع مامأ اعوشخ

 : ىلاعت لاق : فطلا
 ۔۔۔۔۔۔۔_۔_۔...ه. م.

 7 لم
 ۔ هر ۔ ر ےس ,« ٨ ك .وو رو ِ و س ,. هم و .وو 2

 كر مألا هكرذثال +
 ر

 4 رياف يِطنلاَرَُرَرَصنَلا ردي وهورلصب

 ١٠٢٣) م اعنألا ` (

 « غككتغيتلارهةترئاشساَملشييتقَر ةي » : لاق 7 رم ك 27 ؟ ۔ .س < .
 ( ٢ ١ فسوي ٠٠ ١ )

 آ . .م وس سر م ِ

 درالاحيصتف٤اَم ءاملا ےملزنأهنا ارك

 ه ۔ ۔ 227 كر ۔ 2 و م سس رر و ۔
 نمرةبح لاقني كتنإ اهتاي

 ِ ةس ٤. س ّ 2 . .ء > ورس ۔س س ورس

 ِتاَيضنزال ١ فؤأ تاومس ١ ىفو ةرخص تف ل درخ

 وه ۔ 8 ,<< م ِ

 « ريخ فيطلةهتنانإمناام
 )٣١ نايقل ١٦(

 لاقو :
 لع

 و .- و ۔ در ره س - س و رك ۔۔ 7 ۔ , ے م

 « زيزعلا وقلاوهَواَمينَمقَزَرَي۔ودابعي فيط هَلا

 )٤٦٢ ىروشلا ١٩١(

٢١٧



 : ل اقو

 ر > ه و 2 مر وه س ےس س س

 - س ه ريبلاشيطللاوهو ىلح نمْمَلَعَبالا

 )٦٧ كلملا ١٤(

 < ك ھ وو رص و , س .ه > هر ى : لاقو

 نينكتويفلتام كبركنذاو
 © امعان كاَكهناَدرذَمكلاو هلات

 ٣٤( بازحألا ٣٣ر

 بهذملا ةقدو .كلسملا ءافخ : مالكلا يف فطللا لصأ : جاجّلا لاق

 رغصب فصو اذإ فيطل نالف :لاقي . .نيهجو ىلع مالكلا يف هلايعتساو
 ءافخ يف هضارغأ ىلإ لصوتم لاتحم هنأب فصو اذإ فيطل نالفو .مرجلا
 جارختسالا نسح ،ةنطفلا قيقد هنأ هب داري هلمع يف فيطل نالفو كلسم

 . هل

 هدابع ىلإ نسحملا هنأ ديفي { هللا فصو يف وهو ،هنم لمعتسي يذلا اذهف

 ثيح نم مهتشيعم بابسأ مهل ببسيو نوملعي ال ثيح نم رتسو ءافخ يف
 : ىلاعت هلوق لثم اذهو نوبستحب ال

 ِ 7 ك>-إ % و۔ د وح و۔۔
 ٣(. قالطلا ٥٦ر) : بستحمال ثيحنم هقرو :

 « هناحبس هيلع زوجي ال ام وهف ءازجألا ةلق وه يذلا فطللا امأف

 هللا نم فطلاو .هيف قفرلا لمعلا يف فطمللا» : حاحصلا راتخم يف ءاجو
 . «ةمصعلاو قيفوتلا ىلاعت

 هقلخ ىلإ نسحملا ،هدابعب ربلا فطللا : طيحملا سوماقلا يف ءاجو

 .اهقئاقدو رومألا ايافخب ملاعلا وأ فطلو قفرب مهيلإ عفانملا لاصيإب

س ٢١٨



 نم مساو { هللا تافص نم ةفص فيطّللا» : برعلا ناسل يف ءاجو
 وه فيطللا : ريثألا نبا لاقو .هدابعب قيفرلا ۔ ملعأ هللاو هانعمو ،هئايسأ

 نم ىلإ اهلاصيإو حلاصملا قئاقدب ملعلاو ،لعفلا يف قفرلا هل عمتجا يذلا
 . هقلخ نم هل اهردق

 نسحو ةيصخشلا ةبوذع ىلع دابعلا قح يف فيطللا فصو قلطي : ليقو
 ىلإو ث الوأ قلخلا ىلإ هقح يف ىنعملا فرصنيف ىلاعت هللا امأ }لاعفنألا
 . كاذو اذه لبق راصبألا كاردإ ىلع هئالعتسا ىلإو .ايناث ناسحالا

 : ىلاعت هلوق قلخحلا ىلعف
 ضفل آ ُحيضْتَف٤اَم ءامل يزنك ے;رارَت ارتل ا »

 ار س ة ك س 2 ح ِ ر ح

 .انمض فطّلاب تفصو دق . هللا قلخ نم ةايح يهو ضرألا ةرضخف
 . ريبخلا فيطللا وه اهيف رسلا ناكو

 : مالسلا هيلع فسوي ناسل ىلع ىلاعت هلوق ناسحالا ىلعو

 مكيةبونَجَيلانمَحَرح ا .7 «

 َنتفَوَخِ إَنتَبَو فيب ْنَطَشلاعَرَت نأدَحبنمودَملآَنَم

 4 مكفللغملارههت ه رءاَسياَمَلُْشيِطَلق قر

 ١٠٠( فسوي )١٢

 افطل ناك رهاظلا هباذع نأ ىريو ، بجحلا ي هئاقلإ ةصق ىلإ ريشي فسويف
 . هرمأ قيقحت ءاشو ٠ فسويل ريخلا هب ءاش . هللا نم ايفخ

٢١٩١



 : ىلاعت هلوق ساوحلا كاردإ ىلع ءالعتسالا ىلعو
 4 ُبتتشيطتلاوهررصتةلا ردير هرزسمبألا هةحرتنال »

 )٦ ماعنألا ١٠٢٣)

 عيمج يف ةفأرو قفر يف يفخلا هفطل يرسي يذلا وه فيطللا : ليقو

 نوملعي ال ثيح نمو نوملعي ثيح نم هتاقولح .

 ملعو ،لزجاأف معنأو ، ىنغاف ىطعأو ، رتسف يلو نم فيطلا : ليقو
 .لمجاف

 .ىلاعت هللا دابعب قفرلا - يلازغلا لوق بسح ۔ مسالا اذه نم دبعلا ظحو
 وأ ءاردزا ريغ نم ،ةرخآلا ةداعس ىلإ ةيادهلاو ، هللا ىلإ ةوعدلا يف فطللاو

 قحلا لوبق لإ بذجلا هيف فلطّلا هوجو نسحأو ز بصعت وأ ماصخ وأ فنع

 . ةحلاصلا لامعألاو ةيضرملا ةريسلاو ةينسلا لئايشلاب

 كلذ نمو تاقولخملا رئاسب هللا فطل يف ناسنالا لمأتي نأ ةمكحلا نمو

 زجعل اهمشجتي ةفلك ريغ نم دبعلا اهلوانتي ةمقل يف هللا فطل نايب دارأ ول هنأ

 . نايبلا نع

 : ىلاعت لاق : ريبخلا

 ةُهَجوُداوُظَمََو مهرد .هتآنماو ضعت وضعب ينموم لف» .
 ے و۔ رار ٍ ها ا 1 ١ ألل

 -_ ٣٠ رونا ٤٢ر ه تعَتَضياَمييح هنانف زاكي

 « وننتامي نع هَيىَت كما رلاتا نش » `
 ٨٨( لمنلا )٢٧

۔_ . ٢ ٢ _



 : لاقو

 4 بناتيطلارهَرَىلَع نملعي لا »
 ١٤( كلملا )٦٧

 : لاقو

 4 يع َمولَمتتاَميةموانرنآئرآارونلاو .هلوشو هقلياونماك »
 ( ٦٤ نب اغتلا ٨(

 مم - َ ذ .۔. رت : اق

 « ريخل يمون ميمر « لاقو

 ١١( تايداعلا )١٠٠

 نم قاحسإ وبأ ةملكلا هذه ذخأ ريبخلا : يلع وبأ لاق» : جاجزلا لاق

 . هب املاع ناك اذإ ءيشلاب ريبخ نالفو ٠ اهتققش اذإ 6 ضرألا تربخ : مهلوق

 وبأ لاق .ضرألا هنع قش ىتح ءيشلا كلذ نع ثحب يذلا وه هنأكو

 ملعلاف . . . ملاعلا ريبخلا ىنعم نأل ٠ عمسي يذلا ربخلا نم اندنع وهو : يلع

 . ( ربخلا عم اًدبأ

 أبن نم كاتأ امو © أبنلا ۔ ءابلا كيرحت عم ۔ربخلا» : : سورعلا جات يف ءاج

 ام : ةغلو افرع ربخلا : اولاق حالطصالاو ةغللا مالعأ نإ مث ، ربختست نمع

 يأ ۔ هتاذل بذكلاو قدصلا لمتحاو 0 ةيبرعلا لهأ دازو © ريغلا نع لقني

 . ربخلا تاذل

 رابخإلا نم نكمتملاو 3 هتافصو هئايسأ ةفرعمب ، (ىلاعت هللاب ملاعلا) ريبخلاو
 ملاعلا : لجو زع هللا ءيسأ نم ريبخلاو .هملعب ءيشلا ربخي يذلاو ،هملع امب

 . «ءايشألا نطاوبب ميلعلا وه : يذمرتلا حرش يفو .نوكي ايبو ناك اب

٢٢١



 ريبخلا وه هللاو } ةربخ يمس نطابلا ايافخ هيلإ تفيضأ اذإ ملعلا : ليقو

 - .لاكو قالطإب

 . اريبخ هبحاص . يمسو ةربخ يمس ًةنط ابل ا ايافخلل ناكا ذإ ملعل ١ نكلو

 هملع نع بيغي الو ٠ ءيش لك ملعي يذلا وه ىلاعت هللا قح يف ريبخلاو

 برعت الو 6 ةيفاح هيلع ىفخت ال يذلا وهو 6 ءيش لك هنكب ملاعلا وهو 3 ءيش

 الو ةرذ كرحتت الو . ءىش توكلم او كلملا ي يرجي الو ، ةنطابلا رابخأل ا هنع

 . كلذ ربخ هدنع نوكيو آلإ نئمطت الو سفن برطضت الو نكست

 اريبخ ناك اذإ آلإ مسالا اذه نم رفوألا ظحلا دبعلا لاني ال هنأ ملعاو
 كلملا تارطخ نيب قرفلا فرعي }هّسح عئادخب اريصب ،هسفن سئاسدب

 نلمحرلا تاماهلإب اريصب ، ناطيشلا سيواسوو

 اقثاو إ هلامعأو هلاوقأ يف ازرتحم امئاد هدجت مسالا اذه نم هظح اذه ناك نمو
 . همكحو هللا ءاضقل دار الاب مات نقي عمو . هرايتخا عيمجب

 باحصأ نأ كاذ { ومس نم لوألا يمالسالا عمتجملا هغلب ام كردن اذهب

 6هاوس ىلإ اوتفتلي لو . مظعأل ا هللا مساب قلعتلا قح اوقلعت ةي هللا لوسر

 لضافلا عمتجملا ةروص اوققحف ىنسحلا هئايسأ عيمجب قلختلا ىلع اوصرحو
 جاتحي ام ا ذهو . هللو هلل اب شيعي يذل ١ عمتجملا ‘ ةنيت هللا لوسر ةنيدم يف

 ةلزنم ىلإ لوحتي نأ دارأ اذإ ناكمو نامز لك يفو مويلا يمالسالا عمتجملا هيلإ

 . ةدايرلا

 ةقيقحلا وه ىلاعت هللا نأل { ةقلطملا ةقيقحلا يه ذئنيح ىنسحلا هللا ءايسأف

 . كلمتو دجوتو ۔© يفتختو رهظت روص ءايسأل ا ادع امو ةقلطملا

س ٢٢٢



 : : ىلاعتو كرابت لوقي

 ةفكوذمتي نلاا اوزَدراَي وعدا ىسلا يسل ايو ل
 رس رس ور

 ) ١٨٠١ ف ارعأل ا ٧ ( ه نولمعي اون ناكام ورتس هيمسأ

 © قلخلا راظنأ نع ةيلعلا هتاذب بجتحا دق ىلاعتو كرابت هللا نأ ملعي انلك

 نمو هتاقولخمب ةمحر لجو ع هللا نكل ! دودحم الل ١ كردي ن ا دو دحملل ىنأو

 نكل . هراثآ لالخ نم ىلاعتو كرابت هيلع فرعتلا نم مهنكم ناسنالا اهنيب

 ؟ هيلإ هجوتلا متي فيك
 ةيقب مامأ فعضو زجع نم هيف ام ىلع بلغتلل ناسنالل ليبس آلأ حضاوو

 . هئايسأ قيرط نع لجو َرع هللا ىلإ ءوجللاب آلإ تاقولخملا

 عطقنم سنأ يف هلعجيو هتبرغ نم ناسنالا جرخي ءوجللا اذه لثم نإ
 اذام نوعرف ةلفاق هموقو هتكردأ امدنع مالسل ا هيلع ىسوم ىلإ عمتساو  ريظنلا

 : لوقي

 » نرهََسَرَعَمَنإ «
 )٢٦ ءارعشلا ٦٢(

 مالسلا هيلع سنوي ىلإ عمتساو . نيرفاكلا موقلا نم هاّجنو هللا هاده دق العفو

 : لوقي اذام توحلا نطب يف عقو امدنع

 قرح )لحتس تآ ال هلإ ؟ نأتسْلظلاف آ ىف ىراق «

 ٨٧( ءايبنألا )٢١ 4 ريللا دم ثك

 انديس ىلإ عمتساو © نينمؤملا يجني يذلا وه هنأل مغلا نم هبر هاجنأن

س ٢٢٢٣



 : هبحاصل لوقي اذام راغلا يف نينثا يناث وه ذإ ةلت دمح

 - ذع س ,< > صس .7

 ٤٠( ةبوتلا ٨4 )٩١ امهنأ إنرتتال»

 . نيكرشملا ديك نم هللا هاجنأف

 هثذح نيح ناسنالل هللا هحنم يذلا ماركالا ىدم نذإ مهفن نأ عيطتسن
 اهلعجو ،هئايسأ نع مهثدحف هدابع ىلع هللا نم دقل معن ،هئايسأ نع

 هئاسأب هناحبس هيداني نمل عرست ىلاعتو كرابت هللا ةمحر هذهف 0 هتوعدل اقيرط

 . ةوعدلا مكلت يف وأ ءاعدلا اذه يف لجو َزع هلل اصلح

 وأ ،بلق رهظ نع اهظفح وأ ءايسألل ركذلا درجم يف لثمتي ال ساسألاو
 لمحت نأ اهئاصحإو ءايسألا ظفح يف ساسألا ينإو .ةبوتكم اهقيلعت

 هب قلختلا يغبني ايب قلختلابو { هب قلعتلا بجي ايب قلعتلاب كلذو ؤاهتنامأ
 . ءارسألا هذه نم

 لجو رع هئايسأ لك وه سيل ىلاعت هلا ءايسأ نم هفرعن ام نأ ظحالملاو
 وعدي ةلي لوسرلا ناك يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج ام كلذ ىلع ليلدلاو
 ٠ كباتك 1 هتلزنأ وأ 6 كسفن هب تيمس كل وه مسا لكب كلأسأ» : هب هللا

 لعجت نأ كدنع بيذغلا ملع ف هب ترثأتسا وأ }©“كقلخ نم ادحأ هتملع وأ

 . «يفوخ ءالجو يمه باهذو يردص رونو يبلق عيبر نارقلا

_ ٢٦٢) _



 : لجو رع هتنا تافص يف لمات ه

 فاملَتَيَوَرهاَل رآَهُمَل رال بّيَملآخِتاَفَمهَدنِعَو % :ىلاعت لاف 7 ف . .4 هم و

 ةََحاواهنكتياليةتركنم ظفاوللا
 ۔س إ < ر صس .ري ۔۔ ,< ءم رم ح .

 ٥٩( ماعنألا ١ر ه زيييمرتكفالييبايالكيطرالو ضرالا تملظ ف
 ميلعلاو © ميلع لجو زع هللا نأ انيقي كردي ةميركلا ةيآلا هذه أرقي نم نإ

 . ملعلا يف لايكلا كش ال هنإ ؟ اذه ملع يأ نكل ملعلا ةفصب فصتللا وه

 يف هكراشي نأ نكمي ال هللا رارسأ نم رس وهو ، بيغلا ملعي ىلاعت هللا
 ! . دحأ هملع

 ىلإ يدؤت يتلا حتافملا ملعب اضيأ لجو رع هللا رثأتسا اذه نم رثكأ لب
 نكمتي نأ رغص وأ هنأش مظع اےهم قولخ يأل ليبس الأ كلذ ىنعم . بيغلا

 ١ . بيغلا اذه ةفرعم نم

 هللا ملع نأ تاقولخملل ميلعت هنإ : رحبلاو ربلا يف ام ملعي لجو زع هللا

 اهيف ام لك نإف ربلا مظع ايهمو سانلا نيعأ يف راحبلا تربك ايهمف لايك

 . ءيش هنع بيغي ال يذلا يهلإلا ملعلا ةلظم تحت لخدي

 اهطوقس ةميق امو 3 ةقرولا ةميق ام : اهملعي الإ ةقرو نم طقست امو
 يذل ام ملعي هللا نإ معن ؟رجشلا قاروأ ددع مك ؟ ناسنالا روصت بسح
 ضرأل ١ هديزتس يذل ا ام ملعيو . . اهقاروأ ىدحإ تدقف نيح ةرجشلا هتصقن

 له . .كلذ دعب ضرألا يف اهريصم ملعي . .بارت ىلإ ةقرولا لوحتت نيح
 ملعي ©كبارت نم ءزج وأ { ةرهز ف ةقرو وأ ةرجش ف اديدج انصغ نوكتس

 . عقي نأ لبق هلك اذه هللا

٢٢٥ 



 يه ام : نيبم باتك يف الإ سباي الو بطر الو ضرألا تايلظ يف ةبح الو

 ةيآلا نأ هفرعن ام لكو .ىلاعتو كرابت هملعب رثأتسا ام كاذ ؟ اذه لك ةيمأ

 ،ةريبك الو ةريغص رداغي ال يذلا نميهملا لماشلا هللا ملعل ةروص انل مسرت

 . هللا ملع هيلع نميهي فيرخلا يف رجشلا قاروأ توم ىتحف

 همكح نع جرخي وأ هملع نم تلفي ءيش ال ، هناحبس هللا ملع وه كاذ

 . نايسنلا هكردي وأ

 ةفص ملعلا نأ كلذ . هللا هملعي ءيش لكو { باتك يف لجسم ءيش لك

 . لجو زع هللا تافص نم

 هللا تافص ةيقب يف حصي ملعلا ةفص يف حص ام نأ ملسم ىلع ىفخي الو

 . . خلا ةدارإ و ةردقو ةايح نم لجو ع

 : قولخملا تافص نع لجو رع هللا تافص فالتخا

 يف ظفللاب دوصقملا ىنعملا َنأ وهو ،ماه رمأ ىلإ نمؤملا هبتني نأ نم دب الو
 اذهب هدصقن يذلا ىنعملا نع الماك افالتخا فلتخي ىلاعتو كرابت هللا تافص

 وأ ،ملاع هللا نإ انلق اذإ اننأ ىنعمب نيقولخملا تافصل هانفرص اذإ ظفللا

 ةفص ملعلا وأ ملاع انالف نإ انلقو { ىلاعت هللا تافص نم ةفص ملعلا نإ انلق

 ءيش هللا ملعب دوصقملا نأ مهفن نأ بجو اذه انلق اذإ كسانلا نم نالفل

 . سانلا ملعب دوصقملا نع فالتخالا لك فلتخي

 ملع . ةياهن هلو ةيادب هلو صقانو دودحو ،قولحمو ،بستكم ناسنالا ملع
 . ليلحتلاو رظنلاو رهاوظلا ءارقتساو ةبرجتلا ىلع دمتعي ناسنالا

 هل سيلو ،ءادتبا هل سيلو لماكو قلطمو 8 يلزأو 3 ميدق هللا ملعو

 ين راقنم سمغ ريط هذخأي ام رادقمب الإ رشبلا هنم ذخأي ال ملع وهو .ةياهن

 ةايحلا كلذكو ،ائيش هراوج ىلإ نيقولخملا ملع دعي ال نذإو 3 راحبلا هايم

 س _ ٢٢٦



 . ةدارالاو ةردقلاو رصبلاو عمشلاو
 ىنعملا نأ مهفن نأ بجو تافصلا هذه نم ءيشب لجو َرع هللا انفصو اذإ

 . اننيب هيلع فراعتملا يرشبلا ىنعملا وه سيل
 ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 س لا [[ ص س

 ١١( ىروشلا ٤ ٤٢ رحب حح سلاوهو تسو ةكين «

 : ةيفيقوت هتافصو هنلا ءامسأ له ©

 . يعرش صن هنأش يف ءاج ام لك وه يفيقوتل ا رمألا

 : يلي ام كلذ ىلع ليللاو ةيفيق ةيفيقوت هتافصو هللا ءايسأ

 : ىلاعت لاق
 ه ينشنا:آمنقلا لماوغنتات : .

 ١١٠) ءارسالا )١٧

 4 ىنكت :امشكلاذلوهالرلرالتتا » س و ِ هم 4 رسرس ہ۔۔ .س م : ىلاعت لاقو
 ٨( هط )٢٠ ء

 ىلاعت لاقو
 " ن ر ح } [[ :متكلا وَصُمْلا ئرابلا قللَحَلادَنناَوه :

 ٢٤( رشحلا )٥٩

 « اسا نيعستو ةعست هلل نإ» : مالسل ا هيلع لاقو

 ،اهب اهفصوو هسفن اهب ىمس دق ىلاعت هللا باتك يف ةدراو ءايسألا هذهف
 : ةنالث ناعم ةلمعتسم ت ءاج دقو

 س ٢٢٧ ۔



 : 7 ةحدملاو تاذلل اهدحأ

 ٧( لحنلا )١٦ ةيحيورت مكَتَر ك
 : لثم لعف دق ام نود , لعفلل اثلا

 ٩( نارمع لآ )٢ ٭؛ ةيِفََرالمَوَل رسالا غماجَكَتي »

 : لثم لعف امل ثلاثلاو

 ٩٦( ماعنألا )٦ ًااَبَحَرَمَمْلارسمَقلاوانكَسرلاَرعَجَو »

 نم دافتست نيعستلاو ةعستلا دعب ءايسأ ةفاضإ ةيناكمإ ءايلعلا زاجأ دقلو
 : ىلي ايك اهوفنصو فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا

 : لثم : اهليعافم ىلإ ةفاضم نوكت نأ طرش ىلع اهركذ زوجي ءايسأ ( أ )

 ٩٥( ماعنألا )٦ ه توتلاو اناك

 ٩٦) ماعنألا )٦ : جابصالاقلاَ ا

 رصبم اي ،لاضلا يداه اي : لاقي نأ نكمي سايقلا اذه ىلعو
 . . رئاصبلا

 تنأو يدنساي : لوقت ناك : زاجملا ىلع جرختو اهركذ زوجي ءاسأ (بر)
 . هلضفو هربو همركو هتمحر ىلع دمتعا نم اي دصقت

 رفسلا يف بحاصلا وه) ثيدحلا يف ءاج ايك كلوق زاوج اذه يف ةجحلاو

 . (لهألا يف ةفيلخلاو

 : لجو زع هلوق نم ] عراز ىلاعت هقح يف قيضي ال ايك

 ٦٤( ةعقاولا )٥٦١ ه وغررلآنَتمأرهتوغرزترننأء ل

٢٢٨



 . هتدارإ و رايتخاب اعرز هلعجو هئاينإو هئاشنإو عرزلا ءايحا ىنعمب كلذو

 : ىلاعت هتنا ىلإ اهتيسن ليحتسي ءامس

 اهبسن لاعفأ نم ةقتشملا ءاسألا نم اهلاثمأو . رخاس . ركام : لثم

 : ىلاعت هلوق يف ءاج ايك . ةلكاشملا قيرط نع هسفن ىلإ ىلاعتو هناحبس

 ٤ ٥( نارمع لآ )٣ ه َنركمْلاديَح ت :لأردناركمو اوُركَمَو

 : ل اعت هلوقو
 وح 1 ۔. ۔الوج بإ وهب ء۔۔

 ٧٩( ةبوتلا )٩ ه مهنم هللا مهتي نورحسيف «

 اذه لثم اقيقحت هتبحص يف هعوقول هريغ ظفلب ءىشلا ركذ يه ةلكاشملاو

 : ل اعت هلوق ف اك ] اري لقتو

 -- م مع س

 ١٣٨( ةرقبلا )٢ 3 هللا ةغبص

 ةغبص ةبحص يف هعوقول ةغبصلاب ناميالا نع ربع ثيح . هللا ريهطت يأ
 روكذم ريغ . هيف مهنوسمغي رفصأ ءام وهو ةيدومعملا ءام مهدالوأ ىراصنلا

 دجمو ،هسفن اهب ىمس يتلا يه ىنسحلا هللا ءيسأ نأ : ةصالخلاو

 ةيقيفوتلا ءيسلا لإ تفيضأ دقو ٠ اهس هئاعدب هقلخ .رمأو ٠ اهلاعفأب هفاصتاب

 . ةددحم طورشب الإ إ لمعتست الأ ىلع ٠ ةنسلاو نآرقلا نم ةسبتقم ءاسأ

 نايقبي اهنإف تافصل ا ثحبمو ءاےسأل ا ثحبم نيب لصفن ن أ انلواح اهمو

 . ةقدلا ىهتنم يف نيثحبملا نيب زييمتلا نأل نيلخادتم

 دجوف ، ىنسحلا هللا ءيسأ نأش يف هيلإ لصوت ام هدلاو ىلع دلولا ضرع

 ءايسأ نع هيبأ تادوسم يف ءاج ام لك صخل ثيح ةيضقلا هتوهتسا دق هنأ

_ ٢٢٩٢ 



 هدلو ىلع حلاف رخآ باتك ىلإ باتكلا لوحتي نأ يشخف ، ىنسحلا هللا
 . بولطملا دحلا ثحبملا اذه زواجتي ال ىتح رثكأ فرصتي نأ

 6عيطي نأ آلإ هل نكي ملو بلطلا اذه ىلع فّناتلا نم ائيش دلولا ىدباف
 ثلثب يفتكي نأ ىلع مزعو .شاقيقدتو اصيخلت هدازو ثحبملا اذه ىلإ عجرف

 مق كلذ نم ىهتنا نأ دعبو ،بيذشّتلا ضعب ةدايز عم ىنسحلا هللا ءايسأ

 . لحلا اذه لثم لبقي نأب هيلع حلي نأ هنهذ ينفو هدلاو ىلإ لمعلا

 جورخلل ةيافك ردقلا اذه يف نأ هدلول نيبو لمعلا اذه دلاولا لبق العفو

 اهنأ ذح ىلإ رجحتلا ضعب نم هتفرع ام مالكلا ملع يف ءايسألا ةيضقب

 ادعب ناسنالا ديزت تاسكاشمو تارظانم ىلإ تلوحتو اهرهوج نم تغرفتسا

 دبال نكل ديفم ىلقعلا لدجلاف طيرفت الو طارفإ الف كلذلو ،ىلاعت هللا نع
 . عفنأ رمألا نوكيل يحورلا دازلا نم ءيشب معطي نأ نم

 نم ريثك يف فقأتت كارأ تنك تبأ اي :لاقو ،هسفن يف ايع دلولا حصفأ انه
 لئاط ال دهج نم مالكلا ءايلع هعاضأ امع ةحارصب كلذ نع ربعت لب ،نايحألا

 اولفغي مل ءالؤه تيل :امئاد لوقت تنكو ،اياضقلا ضعب ةراثإ يف هئارو نم

 ىلع ةيلعف ةروصب سكعنتل اياضقلا هذه اهلمحت يتلا ةيحورلا ةنحشلا نع
 ةصاخ آلإ اهكردي ال اهئايلع يف اثوحب ىقبت نأ ضوع عمتجملا عق ةا

77 . 

 نأب يل تحمسو كلسملا اذه رطش كهجو يلوت كنأ تيأر امدنع كلذلو

 نم نكمي ام رثكأ تفرعو كلذل تبرط نأشلا اذه يف كتادوسم دنع فقأ

 نيب عمجي نأ باتكلا اذه نم تدرأ كّتأ تمهفو يحورلا ءاذغلا اذه

 دحلا تزواجت يننأ تنيبت نكل ش ةيحورلا ةرئادلاو ةيلقعلا ةرئادلا :نيترئاد
 . كيف هللا كرابف نآلا هيلع انفقو امدنع رمألا تفقوأ نأب تلعف انسحو

_ ٢٢٣.



 نوكي نأ اجرو هنبا نيبو هنيب بواجت نم ظحال امل حايترا نع دلاولا ربع انه
 . روطسلا هذه دنع فقيس يذلا ميركلا ئراقلا يف بيط رثأ كلذل

 مسالا ةقالعب مالكلا ملع يف فرع اع لفغي آلأ هدلو نم بلط اذه دعبو

 ىلإ لوحتي نأ لبق اهماكحإو تافصلا ماسقأ دنع فقي نأو ، ىمسملاو
 . لمعلا اذه يف هبيصن لان دق مكحملا نأل زيزعلا هللا باتك نم هباشتملا

 نم ءىشب نيتيضقلا نيتاه دنع فقي نأ هدلو ىلع دلاولا حرتقا انه

 بعصت اعسوت ايهيف عسوت رضاحملا ذاتسألا نأل كلذ ،لخملا ريغ راصتخالا
 . هيلع ةدايزلا

 هنم بلطو كلذ ىلع هدلو دلاولا قفاو تارضاحملا هذه يف لمأت نأ دعبو

 اذه يف رداصم نم هيلع لاحأ امو يراضحلا دعبلا باتك يف ارظن ديزي نأ

 . ناكمالا ردقب كلانه ايهيف ثحبلا ءافيتسا عقو نيتيضقلا نأل ؛ نأشلا

۔ ٢٢١ _



 : ىقمسملاب مسالا ةقالع
 اهقدأ نأ تدجوف ةيضقلاب ةقلعتملا صوصلا نم ديدع ين ايلم ترظن دقل

 : هصن اذهو ،يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةمالعلا ريسفت يف ءاج ام

 .نائيش وأ دحاو ءيش امه له . ىمسملاو مسالا هيف فالخلا رثك اَو»

 . مسالا ىنعم ددحن نأ انب ردجي مهفالخل ضرعتلا لبقو

 لوقي ضرعلا وأ رهوجلا ىلع عوضوملا ظفللا وه مسالا نأ ةديس نبا ىري
 وه مسالا نأ ناّيح وبأ ىريو ،هلصأو ءيشلا تاذ هب فرعي ام وه :بغزلا
 ءاسوسحم ناك نإ نايعلا يف دوجوم ىلع عضولا ىضتقمب لدي يذلا ظفللا

 ديسلا ىريو ،نامزب هرهوج نرتقي نأ ريغ نم الوقعم ناك نإ ناهذألا يفو

 رجحك تاوذلا نم تاذ ىلع لدي يذلا ظفللا وه مسالا نأ اضر ديشر

 هديس نبا صيصختو حرفلاو ملعلاك يناعملا نم ىنعم وأ ديزو بشخو

 ةنا ءامسال هفيرعت لومش نم عنمي ضارعألاو رهاوجلا ىلع عضو ايب مسالل
 بغارلا فيرعت كلذكو اضرع الو ارهوج تسيل ىلاعت هللا تاذ نأل ىنسحلا

 ٨ هللا ءيسأ ىلع اقبطنم رابتعا حصي ال هلصأو شلا تاذ هب فرعي ام هنأب هل

 انإو 3 يه ايك هقلخ نم دحأ اهفرعي ال ةصاخلا هتقيقح يهو ب هللا تاذ نإف
 ديشر ديسلاو نايح نبا فيرعت امأ .اهتافص ةفرعم هيلإ لصوتلا نكمي ام ةياغ
 تافيرعتلا هذه عيمجل انلمأت لالخ نمو كضارتعالا نم نايلاخ ايهف اضر

 اقطن لدي ظفل مسالا نأل كلذ . ىمسملا ريغ وه مسالا نأ كردن نأ اننكمي
 امو { ةلوقعم وأ ةسوسحم تناكأ اءاوس ةقيقح ىمسملاو ، ىمسملا ىلع ةباتك وأ

 درو ةلأسملا هذه ثحب يف مهدوهج اوعاضأ ءايلعلا نم اريثك نأ هل فسؤي
 اذه نم نايح وبأ مامالا بّجعت دقو ،هتحت لئاط ال ايب ضعب ىلع مهضعب

 احفص تبرضل سبللا ةيشخ الولو ،هنم بجعتي نأب ريدج وهو فالتخالا

 س ٢٢٣٢

 



 كيفكي ام اهريرحتو اهصيخلت نم كيلإو .اهلصأ نم ةلأسملا هذه ثحب نع
 . ماهفألا اهيف قلزنت ام اريثك يتلا تاماقملا هذه لثم يف رصبتستل اليلد

 رضحي ال ءيش مسا ركذ ىلع كناسل تردأ اذإ كنأ كردت كنأ بير ال
 كل لصحل اديعس وأ ارماع وأ ادمحم وأ اديز تركذ ولف .هنيعب ءىشلا كلذ

 ءام مسا تركذ اذإ كتلغ يورت نأ مزلل الإو ىمسملا نود مسالا ركذ
 عمو .رانلا مسال كركذ درجمب كناسل قرتحت نأو نآيظ تنأو كناسلب

 نيع وه مسالا نأ ىلع اورصأ ءايلعلا نم ةعامج نإف ةهادب كلذ روهظ
 ىلإ يزارلا هبسنو يسولآلاو يبطرقلاو راصحلا نبا ءالؤه نمو .ىمسملا
 اوذخأ لب ،َدحلا اذه دنع فوقولاب اوفتكي ملو ةيوشحلاو ةيماركلاو ةيرعشألا
 نأ هموهفمو قحلا لهأ ىلإ مهلوق بسني يبطرقلاف .مهيفلاخم ىلع نوعنشي
 رخآلا لوقلا ناب راصحلا نبا حرص لب ،لطابلا لهأ لوق وه مهيفلاحم لوق

 ادنتسم اذه مهلوقل راصتنالا يف ادهج يسيلألا لاي ملو ةعدبلا لهأ لوق وه
 لباقم يفو .ءيش يف ةنسلا نم الو نآرقلا نم تسيل ةعونتم تافسلف ىل
 نباو يزارلا رخفلاو )٩٢٣/٣١٠( يربطلا ريرج نبا مامالا دجن ءالؤه
 ناب لوقلا نودعيو ةفلاخملا مامت مهنوفلاخي اضر ديشر دمح ديسلاو ميقلا
 مهمهف ةلق اهيف اهباحصأ عقوأ يتلا ءاطخألا نم ىمسملا ريغ وه مسالا
 داعملا رادل دازلا نايميه يف مالك هللا همحر ةمئألا بطقلو صوصنلا دصاقم
 يه هللا ءايسأ نأب انباحصأ مالك لمحو } ىمسملا وه مسالا نوك رذعت ديفي
 يملاسلا نيذلا رون هدافأ ام وحنو 0 هئايسأ لولدم كلذب مهدارم نأ ىلع هتاذ

 نأ فالخلا ببس يذلا سبلا أشنمو ى "لوقعلا راونأ قراشُم يف هللا همحر

 يف هحيبستو هركذب رمأ ىلاعت هللا نأ اوأر ىمسملا نيع وه مسالا ناب نيلئاقلا

س ٢٢٢



 زع لاق دقف ،ىرخأ تايآ يف همسا حيبستو همسا ركذيو باتكلا نم تايآ

 : ليتبلا لت ترك < رمنلاو » : لئاق نم

 الي.صآو ةرك كرم تاركذأو ٨( لمزملا ِ )٧٣
 ٢٥( ناسنالا ١ )٧٦ ر هركو :و »

 ةركنهوحتَسَو ٥ اكاكو هشااوركذ اوركذأ اوركدااونماء ن ذلام ح » هناحبس لاقو

 9 ايأو
 (٢٤۔١٤ بازحألا )٣٣

 ۔ارصلارعشنلادنعةهتااربزكنذات »
 ١٩٨( ةرقبلا )٢ " مكلنَدَه ہكهوركذأو

 نيع مسالا اولعبي نأب تايآلا هذه نيب عمجلا ىلإ اذه مهاعد دقو ...

 نأل ادحاو همسا حيبستو همسا ركذو هحيبستو هللا ركذ اولعجي نأو 3 ىمسملا
 دض ةغللا يف ركذلا نأ رانملا بحاص لوقي ايك ۔ باوصلاو 5 هتاذ نيع همسا

 ثيح نارمع لآ ةروس يف ركفلاب هللا هنرق كلذلو بلقلا ركذ وهو نايسنلا

 : لاق

 اًدوُغعَفَر اًمَقَهَتلا ًتوُرُكَذَيَن َ ذلا «
 - . س ه .

 4 ضرألاو تَوَمَلأَيَلَحفَدوُرَكَتَتَيَو مهيوئجَعَو

 ١٩١( نارمع لآ )٣

 :" َتيسيتاَدإ كت دأو : لاقو

 ٢٤( فهكلا )١٨

٢٢٣٤



 { هل ناونعو بلقلا ركذ ىلع ليلد هنأل ناسللاب قطنلا ىلع ركذلا قلطي اك
 لئاق لاق اذإف ءايسألا رئاس يف نأشلا وه ايك ىمسملا نود مسالل ناسللا ركذو
 ىلع ءاملا يرجي ال ءام نآهظلا لاق اذإو {هقرحتف هناسل ىلع رانلا عقت ال 7 ران

 هلالج ركذت بلقلاب هللا ركذ نم دارملاف لبق نم انركذ ايك هامظ يوريف هيف
 دانسإو ىنسحلا هئايسأ ركذ ناسللاب هركذ نم دارملاو ، همعنو هئايربكو هتمظعو
 ناسللاو بلقلاف .حيبستلا يف لاقي اذكهو .اهيلإ ءانتلاو ركشلاو دمحلا

 قيلي ام لك نع ههزنتو هلايك داقتعا بلقلا حيبست اينإو ،حيبستلا يف ناكرتشي
 قطني مل ولو ،هئايسأ ىلإ حيبستلا ةفاضإ ناسللا حيبستو 5هئايربكو هتمظعب
 همحر )١٧٠ /٧٨٦( عيبلا مامالا هجرخأ ام كلذ ىلع لديو ،مسا هتملكب

 هللا يضر سابع نبا نع ديز نب رباج نع )٢٦٢/١٤٥( ةديبع يبأ نع هللا
 : ىلاعت هللا لوق لزن امل هنأ مهنع

 _ ٧٤( ةعقاولا ه١) ه ميظَعْلاَكَيَرمَساي حبس ال

 : هلوق لزن املو ، «مكعوكر يف اهولعجا» : ةلي يبنلا لاق

 ١( ىلعألا )٨٧ 4 قَكْلاَكيَرَعَسآحَيَس :

 يف نايح نباو هجام نباو دواد وبأو دمحأ هاورو «مكدوجس يف اهولعجا» : لاق
 ىورو ۔‘هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع هكردتسم يف مكاحلاو .هحيحص
 هنع هللا ىضر ةفيذح نع يذمرتلا هححصو ةعبرألا ننسلا باحصأو دمحأ
 ينو ميظعلا يبر ناحبس» : هعوكر يف لوقي ناكف ةلي يبنلا عم تيلص :لاق

 نأو ىمسملا ريغ مسالا نأ هلك اذه نم رهظف «ىلعألا يبر ناحبس» :هدوجس

 حيبستلا يف لاقي كلذكو 3 رهاظ ايهنيب قرفلاو .عورشم ايهنم لك ركذ
 انورقم الإ ركذي الف ميركلا همسا مظعي هناحبس قحلا مظعي ايكف ،كرابتلاو
 ىلاعت هللا ءيسأ ةناهإ دّمعت نأ اوحرص دقو سيدقتلاو ءانتلاو ركشلاو دمحلاب

٢٢٥



 . نمؤم نم كلذ ردصي نأ نكمي ال هنأل ؛ رفك ةباتكلاو ظفللا يف

 حوضولا ىهتنم يف وهو .ةلأسملا هذهل رانملا بحاص ريرحت صخلم اذه

 ناولألا ةعبطم . ليزنتلا نايب نم راونأ ريسفتلا رهاوج . « قيقحتلا ةياغ يفو
 ١ط .نايع ةنطلس .يور .ةماقتسالا ةبتكم رشن .ةثيدحلا

 .١/٤٩١٨٩١ج ١٤٠٤ / ١٩٨٤.

س ٦٣٢٢۔-



 : تاذلا تافص فيرعت ٭

 انإو جراخلا يف اهل ةقيقح ال ناعم يأ ةيرابتعا رومأ تاذلا تافص
 . ىلاعت هنع ةيفتنم تافصلا كلت دادضأ نأ انملعيل هسفن ىلاعت اهب فصو

 ولو دوجولا يف اهدض عمابحت الو ةيلزأ تافص ذئنيح تاذلا تافصف

 . اذك لهجو اذك هللا ملع الثم لاقي الف ، لحملا فلتخا

 تيمب سيل يح ىلاعت هللاف

 لهاجب سيل ملاع

 زجاعب سيل رداق

 مصأب سيل عيمس

 هركتسمب سيل ديرم

 . مالكلاو .ةدارالاو .ةردقلاو . ملعلاو .ةايحلا : ىه تاذلا تافص

 . عمشلاو { راصبإلاو

 : رعشلا نم تيبلا اذه يف عمجت نأ نكميو

 ىرج دارأ ام ربصب عيمس درف هل مالكلاو ريدق ميلع يح

 ىلاعت هتايح ىلع ليلدلاو ،هنع توملا يفن اهب داري ىلاعت هلل ةفص : ةايحلا

  

 نم هدوجو ليحتسي امم كلذ وحنو ... مادعإلاو دابالاب هقلخ يف هفرصت

 . تاومألا

_ ٢٢٧٢ 



 )٢ ةرقبلا ٢٥٥(
 لكب قلعتي قلطم هللا ملعو }هنع لهجلا يفن اهب داري ىلاعت هلل ةفص :. ملعلا

 : ىلاعت هلوق ليلدلاو { مولعم ا

-_ 
 كر وم ۔> و۔۔ و و س

 ضرال ١ ىقالو تومل آ ىفةر ذ لاقثمدنع برعا :

 دوجو هتردق ىلع ليلدلاو هنع زجعلا يفن اهس داري ىلاعت هلل ةفص : ةردقلا

 . لاثم قبس ريغ نم تاقولخملا

 : ىلاعت لاق
 ع

 . ح وح ۔ . حرس رسرس ّ .۔ < وج < 7ے ه -س ر > ك هر

 نمه هيطب لع ىشمي نم مهنمف ءاَمنتةبادلكق هلو »
 17 < ۔وو حم ووم ۔۔ ي . ۔ و. ۔ ء۔ . 0 ۔۔ .رس

 ءاشيام هنلا قلخي جا حلعىشمي نممهنمو نيلجر لع ىشمي
 وه ۔ إ < ۔ ٨ ۔۔۔۔۔غ
 هه ريرقءێىش لكيلع هنا نا

  

 )٢٤ رونلا ٤٥(

 .ةئيشملا اهب داريو © هنع هاركإلا يفن اهب دصقي ةيلزأ ىلاعت هلل ةفص : ةدارالا

 ةدارإ لك قوف هللا ةدارإف دحاو هللا قح يف ايهف .
 : ىلاعت لاق

  

 )٧٦ ناسنالا ٣٠(

 ىلاعت لاقو :

 4 ( ٥ جوربل ا ١٦ )

٢٣٨



 . هنع سرخلا يفن اهب داري ىلاعت هلل ةفص : مالكلا

 ِ . « ۔م ۔۔ : اعت لاق

 [ 4 اًميلَصحت توماو » : اعت ل
 ١ يفن اهس د اري ل اعت هلل ةفص : عمل ١ هنع ممصل .

 77 : ىلاعت لاق
 4 ُيِلاُغيمَسلاَوُهَهَناَنإ »

 .هنع ىمعلا يفن اهب داري ىلاعت هلل ةفص : ريصبلا

 7 ه۔و غ : ىلاعت لاق

 يلا ُعيمَلاَوُهَهَنلَنإ »

  

 )٤ ءاسنلا ١٦٤(

 )٤٠ رفاغ ٢٠(

 )٤٠ رفاغ ٢٠(

 اهمازلتسا يف ةيفاك ةيلعلا هللا تاذ نأ ىنعمب ةيتاذ تافصلا هذه لكف
 .اًمات افاشكنا تامولعملا عيمج اهل فشكنت نأ يف ةيفاكو }هل ةايحلا ةحص
 تانكمملا عيمج صيصخت يف ةيفاكو تارودقملا عيمج يف ريثأتلا يف ةيفاكو

 تاعومسملا عيمج فاشكنا يف ةيفاكو . اربختسمو ايهان ارمآ هنوك ةيفاكو

 . تارصبلاو
 ‘ هتاذب ملكتمو ‘ هتاذب رداقو . هتاذب ملاعو ] هتاذب ىح ذئنيح ىلاعت هللاف

 .هتاذب ديرمو هتاذب ريصبو ؤهتاذب غيمسو

 . . هتاذ هعمسو عيمسو ،هتاذ هملعو ملاع ىلاعت هللا لاقي نأ نكميو

 .اذكهو

 . تالايكلا عيمج لوصح يف ةيفاك ىلاعت هتاذ نأ ذئنيح مهملاو

٢٢٩٦٩



 : لعفلا تافص فرعت

 قتشا ايب ىلاعت فصتا قولخملاب ةمئاق ةيقيقح ناعم يه لعفلا تافص

 ءايحالاو قزرلاو قلخلا نإف ،تيمللاو ٠ ييحملاو ‘ قزالاو ٠ قلاخلاك اهنم

 وه ةيقيقحلا يناعملا يأ اهيلع بت ةرتي ام لوصح وه اينإ ةيقيقح ناعم ةتامالاو

 ريثأتلاف الإو اهوحنو ةتامإلاو ءايحإلاو قزرلاو قلخلا نم لصاحلا رثلا

 . يرابتعا

 4 ةركلاو قنك الاوو : لاعت لاق
 ٤ ٥( فارعألا )٧

 9 : ىلاعت لاق

. : 
 ٨١( سي ٤ )٣٦

 رمم۔ ]م حر ے<,ث۔و ع مع : ىلاعت لاق

 هه َنيِتَملا . ىلاعت ل
 ٥٨) تايراذلا )١ ٥

 فو رور .ه وح هل ٧ : ىلاعت لاق

 ١٥٦( نارمع لآ )٣

 : لعفلا تافصو تالا تافص نيب قرفلا

 يف اهدض عمابت اهنأ ثيح نم تاذلا تافص نع لعفلا تافص فلتخت

 قزر يف قيضيو ديز قزر يف هللا عسوي نأك لحملا فالتخا دنع دوجولا

 . ديزل لهجلا قلخيو ورمع ملعلا قزري نأو . ورمع

_ ٢٤ . 

  



 : لعفلا تافص

 . تاذلا تافص لثم ددع تحت رصحنت نأ نكمي ال لعفلا تافص نإ
 . ةثدحم لعفلا تافص نإف ،ةيلزأ تاذلا تافص تناك نإ هنأ ظحالملاو

 دقو 5 زيزعلا هللا باتك يف مكحملاب قلعتي مع انيدل عمجت ام تبأ اي اذه

 نم ةيضقلا هذهف الماش ،ذاتسألا تارضاحم ةعباتمو كتاهيجوت لضفب ءاج

 . اهبناوج لج

 . هرهاظب اقلعم همكح ناك ام وهو مكحملا ةقيقح دنع ةفقو ناك هب اذإو

 عم شياعتلا نكمتيل هباشتملا هيلإ دوعي ام وهو .نيفلتخم نيهجو لمتحي الو
 . ناكمو نامز لك ف هللا باتك

 هللا قح يف زوجي امو ليحتسي امو بجي ام دنع فوقولا ىلإ رمألا لوحت مث

 هناقبو همدقو هتينادحوو هللا دوجو ف تالمأتلا نم ةلسلس تناكو ‘ .ىلاعت

 . ايافخلاو

 عقو دقو . لمأتلا نم ارفاو ابيصن تذخأ دقف ىنسحلا هللا ءاسأ امأ

 لك .اهيف رظنلا رسيت يتلا ءايسألا هذه لك نم دبعلا ظح ىلع اهيف حاحلالا

 نأ يهو ،لدجلا تايط يف عيضت ام اريثك يتلا ةقيقحلا ىلإ انب لصي كلذ
 هتاذ يف لثملا نع ىلاعت هللا هزن نأو لجو زع هللا ءايسأب يلحتلا ىلع لمعن

 ملسملا عفد يف لثمتت ذإ ،ديحوتلا ملع ةلاسر يه كلتو . .. هلاعفأو هتافصو

 لوحتي نأو ،هل كيرش ال هدحو هللا نأب عانتقلا ىلع ةردقلا ىلإو عانتقالا ىلإ

 نع يناييالا عمتجملا زيمتي كلذبو لمعلا زيح ىلإ مث لوقلا زيح ىلإ كلذ
 هيلع ميهاربإ لاق ايك ، نيملاعلا بر هلل اهلك هتهجو هيجوت يف ينارفكلا عمتجملا
 : مالسلا

 س -_ ١[٢



 تالاو تت َوكَتلاَرطَم ىزَللىهجَر تهجو ينإ

 4 يكرتملاكمأتأآ اًمَواَفمنَح انينح 7

 ٧٩) ماعنألا )٦

 : هسفن نع لاق ايك ىلاعت هللا نأب لماك نيقي ىلع وهو

 « يلغيو ةينكر »
 ) ١ ١ ىروشلا )٢ ٤

 : صالخالا ةروس يف لاق ايكو

 © ه ۔ س 1 لأ 9 ؤ س ؟ 7 > :
 ديك مل ذَمكَصل دكأتل اوه لق
 . ةفز دحأارفعكب هليمو 9 ت دَلويَمَلَو ن ےس < حم س ر

 ( ٤١ صالخالا )١١٢

 ين ةديقعلا هذه هتنب يذلا لضافلا يندملا عمتجملا نأ خيراتلا انملع دقو

 . دئارلا يناميالا عمتجملاو لماعلا يعاولا درفلل ءانب ديحوتلا ملع وه كاذ

 . هباشتملا ىلإ مكحملا نمو

٢٢٢



 : زيزعلا هتنا باتك يف هباشتملا نع ةملك ٭

 . إ : ىلاعت لاق

 بلتكلامأ انه تمكح تيا هنم ءَبَتِكلاَكلع كيلع َلَرَأ زا »
 ے 'ے ےس س ص ےس 7 4 ر ك وو .ص

 هبشت ام نوعيتيف رد عنرنو يول يقنب ذلا آ َمأَك اننم رخأو

 7 ررق > ۔,۔ ى ج . َ

 كر 7 دنعنَمرك ۔هباََما٤َ ولريم افًدوْخسَرلاَو

 ٧( نارمع لآ )٣ 4 يتن ةلآاولؤأ لإ

 هملع ىلإ دحأل نكي مل ام هباشتملاو . . . ) : يبطرقلل نآرقلا ماكحأ يف ءاج

 .ةعاسلا مايق تقو لثم كلذو :هقلخ نود هملعب ىلاعت هللا رثاتسا امم ليبس

 لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا وحنو & ىسيعو لاجدلاو جوجأمو جوجأي جورخو
 ين انمدق دقو ٩/٤-١٠. «هباشتملا يف ليق ام نسحأ اذه :تلق . روسلا
 نآرقلا اذه لزنأ ىلاعت هللا نإ :لاق مثيخ نب عيبرلا نع ةرقبلا ةروس لئاوأ
 متسلف هسفنل هب رثأتسا ف ٠ ءاش ام ىلع مكعلطأو ءاش ام ملعب هنم رثأتساف

 نوملعت ام لكب الو ، نوملعت نآرقلا لكب امو .هب نوربختو هنع نولأست
 . ١ / ٤ ١٥ «نوملعت

 : هلوقل ؛هباشتم (نآرقلا) هلك : ليقو . . .»

 ٢٢٣( رمزلا )٣٩ اهيَتَتُماَبَتك »

 يأ ه اهباشتم اباتك ىنعمو ... .عيش يف ةيآلا ىنعم نم اذه سيلو :

 رخأو هلوقب دارملا سيلو .اضعب هضعب قدصيو اضعب هضعب هبشي
 لايتحالا باب نم ةيآلا هذه يف هباشتملا انإو ،ىنعملا اذه «هتابهباشتم

_ ٢٢٤٢٣ 



 4 ع ةت كا , : هلوق نم ‘هابتشالاو
 ٧٠( ةرقبلا )٢ لع هبلشت رقبلا نإ . . ه ١ د< - ١ َ ١

 هباشتملا نإ : ليقو . . . رقبلا نم ةريثك اعاونأ لمتحي يأ شانيلع سبتلا يأ

 راص يقابلا لطبأو دحاو هجو ىلإ هوجولا تذر اذإ مث ،اهوجو لمتحي ام
 . . عرفلا وه هباشتملاو © عورفلا هيلإ درت لصأ ادبأ مكحملاف ،ايكحم هباشتملا

 ١٠. / ح

 فيرصت ره تاه اشتمل او . . . : ريبزل ا نب رفعج نب دمحم لاقو . ..

 نبا لاق . قاحسا نباو دهاجم لاقو ٠ دابعلا نهيف هللا ىلتبا ] ليوأتو فيرحتو

 يف ليق ام نسحأ : ساحتلا لاق .ةيآلا هذه يف لاوقألا نسحأ اذهو : ةيطع
 :وحن تاهباشتملا نإ تاهباشتملاو تايكحملا

 (ه٢ رمزلا ٢٢ . هم ميج َذلارتيهلَدإ »
 : العو لج هلوق ىلإ عجري

 س ١ ره 2-< , ۔

 ٨٢( هط )٦٢٠ 4 َباَتنملرافغل فو

 : لجو زع هلوق ىلإو
 س ۔ ووو < .ر ۔ ۔< ه

 ١١٦( ءاسنلا )٤ ه دي كرشي نارفعيالهَناَدإ »

 فلتخا ام مكحلا هب قلعتي يذلاو ،هوجو هباشتملل : دادنمزيوخ نبا لاقو
 نع رابخألا ضراعت اضيأ هنمو «. . .ىرخألا اتخسن نيتيآلا يأ ءالعلا هيف

 . ٤ /١١ نآرقلا ماكحأ «هباشتملا كلذف ،ةسيقألا ضراعتو ةلي يبنلا

 ما نه» تالمتحع تاهباشتم «تاهباشتم» : يرشخزلا لوقيو

_ ٢٤٤ _ .



 لاثمو . اهيلإ درتو اهيلع تاهماشتملا لمحت باتكلا لصأ يأ هباتكلا

 : كلذ

 ١٠٢٣( ماعنألا )٦ 4 رصبلا هر تثال ل

 ٢٢٣( ةمايقلا )٧٥ « ةرانا ,

 ٢٨( فارعألا )٧ ؛ اَسحَسلُمأَيا {

 ١٦( ءارسالا )١٧ ؛ه اهفَرتُماَيرَمأ

 قلعتل ايكحم هلك ناك ول :تلق ؟ ايكحم هلك نآرقلا ناك الهف : تلق نإف
 نم لُمماتناو صحفلا ىلإ هيف نوجاتحي اع اوضرعألو هذخأم ةلوهسل هب سانلا
 ةفرعم ىلإ لصوتي ال يذلا قيرطلا اولطعل كلذ اولعف ولو لالدتسالاو رظنلا

 قحلا ىلع تباثلا نيب زييمتلاو ءالتبالا نم هباشتملا يف املو .هب آلإ هديحوتو هللا

 هدرو هيناعم جارختسا يف حئارقلا مهب ۔اعتإ و ءالعلا حداقت يف املو ٠ هيف لزلزتملاو

 نألو { هللا دنع تاجرلا لينو ةمجلا مولعلاو ةليلجلا دئاوفلا يف مكحملا ىلإ

 ام هيف ىأر اذإ هيف فالتخا الو هللا مالك يف ةضقانم ال نأ دقتعملا نمؤملا

 ركفف دحاو ننس ىلع هيربيو ٠ هنيب قفوي ام بلط هَمهأو هرهاظ يف ضقانتي

 دادزا مكحمل ا هباشتملا ةقباطم يبتو هيلع هللا حتفف .هريغو هسفن عجارو

 . ١ /٤١٢ فاشكلا «هناقيإ يف ةوقو هدقتعم ىلإ ةنينأمط

 : يملاسلا لوقيو

 هبتشمو مكحم نآرقلا يفو
 لمجم اك ىمتخ ا ام ه ابتش ١ و ذو

 يذلا هن رب ليق ام هنمف

 امهبم نوكي ام اضيأ هنمو

 هب نمؤن لصفم لمجو
 يلعلا انالوم هيبشت مهفم وأ

 ذخأ دعاصف نالايتحا هل

٥[٢



 ملعا نميهملا ريغ هليوأت ملعي مل يذلا هنأ هنمو
 دمحي سيل ءايشأ هلعجو دحتم هلصأ اذه لكف
 ربخ لك عم لاثمألاب ليقو روسلا لئاوأ فرحأ هنمو
 اكع ىمسي اخسان ناك دق امو اخوسنم نوكي ام ليقو

 لامتحا رهظأ نيبي ىتح لامجإلا يف فوقولا همكحو

 نآرقلا ضقانت نمزلي وأ يناثلا مكح مكحملل دلاو

 (نآرقلا) هنمو» :لوقي كلذ نمف نتملا اذه حرش ىلإ يملاسلا ىغس دقل

 كردي ال ايبرو إهئافخل لمأتب آلإ هانعم كردي ال ناهذألا ىلع هباشتم وه ام

 نآرقلا ناب لاق نم ىلع در نأ دعبو . روسلا لئاوأ ةعطقملا فورحلاك الصأ
 هدروأ ام ركذ مظنلا ىلإ عجري كلذ نأ انيبم هباشتم هلك نإو مكحم هلك

 . ٢ / ٨٤٦٤ قراشملا «نآرقلا يف تاهباشتملا دئاوف نأش يف يذمزتلا

 ىلع ةلالدلا ءافخ ىلع انه هباشتلا قلطأو» : روشاع نب رهاطلا لوقيو
 ىلإ يضفي مالكلا يناعم يف لايتحالا قّرطت نال ةراعتسالا ةقيرط ىلع 0 ىنعملا

 اهضعب زييمت مدع ف تاوذلا هباشت لثم كلذو © تالامتحالا دحأ عت مدع

 . . . ضعب نع
 يف نوكي لثامتلاو ،تالثايتملا تاهباشتملا 4تاهباشتم رخأو : هلوقو

 هجو ناك اذإ هنايب كرتي دقو © لثامتلا هجو ىلع لدي ايب نيبيف ةريثك تافص
 : لاعت هلوق ف اك ٠ ارهاظ لثالا

 .ةتبلا ...4 اَيَعهبَتقَرلاَدب »
 . .هباشتلا ةهج ةيآلا هذه يف ركذي ملو

 نأ يف تهباشت ناعم ىلع تلد يتلا يهف “تايكحملا لباقم تاهباشتملاو

۔ - ٢٤٦



 .اهيلإ دصقلا ةحص يف تهباشت اهنأ اههباشت ىنعمو .دارملا وه اهنم لك نوكي
 ةريثك روصب اقداص اهانعم نوكي وأ 8&ضعب نم حجرأ اهضعب نكي مل يأ
 هجو اذهف اهنم ضرغلا نيبتي الف ،ادارم نوكت نأل ةبسانم ربغ وأ ةضقانتم

 .ىرأ ام يف ةيآلا ريسفت

 تاهباشتملاو تايكحملا نم دوصقملا نييعت يف مالسالا ءايلع فلتخا دقو

 . ءافخلاو حوضولا رادقم نييعت ىلإ اهعجرم لاوقأ ىلع

 لئاوأ فورحك نيبت مل يتلا تالمجملا هباشتملا نأ : سابع نبا نعف

 . روسلا
 دعبي اذهو خوسنملا هباشتملا . . . : اضيأ سابع نباو دوعسم نبا نعو

 . ةيآلا ةيقبل الو .نيفصولل هتبسانم مدعل انه ادارم نوكي نأ نع

 : ىلاعت هلوقك كلذو { ربدتلا ىلإ جاتحي ام هباشتملا . . . : مصألا نعو

 ًىيَم هدلب۔هبانرَشاكردَقي٣اَمءامَسلاكملَرَت ىلاو » 7 .۔ے رح ۔ رم ہ۔.۔۔ <
 ١١) فرخزلا )٤٣ ه وخيت كلدك

 . هباشتم اهرخآو مكحم اهلوأف

 . . . ك هملعب هللا رثأتسا ام هباشتملا . . . نأ ايلوأ : نابهذم روهمجللو

 امه لوؤملاو لمجملاو . . . يزارلا رخفلا لام هيلإو ،اهّيفخلا هباشتملا :امهيناثو
 ىلع الاد لوؤملا يأ : امهدحأ ناك نإو ةلالدلا ءافخ يف ايهكارتشال ،هباشتمل

 هلباقي حوجرم ىنعم ىلع آلاد لمجملاو ،حجار ىنعم هلباقي ،حوجرم ىنعم
 . ةيعفاشلا ىلإ ةقيرطلا هذه تبسنو } رخآ حوجرم

 ليبس ال ام : ىقيقحلاف .يفاضإو ىقيقح : هباشتلاف : ىبطاشلا لاق

 هجايتحال { هانعم هبتشا ام : يفاضالاو . ةيآلا نم دارملا وهو هانعم مهف لإ

٢٤٧



 نيبي ام اهيف دجو ةعيرشلا ةلدأ دهتجملا ىصقت اذإف ى رخآ ليلد ةاعارم ىلإ

 يفاضالا ىنعملابو . ةعيرشلا يف ادج ليلق ىقيقحلا ىنعملاب هباشتلاو { هانعم

 .٦٥١۔٣/٤٥١ ريونتلاو ريرحتلا « ريثك

 اهضعب هبشي ءازجأ وأ دارفأ هل ام ىلع قلطي ةغل هباشتملا نإ لوقلا ةضالخو
 هباشت» : ساسألا ف لاق . سبتلي يأ رمألا نم هبتشب ام ىلعو اضعب

 :تهباشتو رومألا تهبتشاو ،هايإ هتهبشو هب هتهبشو ،اهبتشاو ،نائيشلا
 سابتلالا يف عوقولا :ةدالل ماعلا ىنعملاو .«اضعب اهضعب هابشال تسبتلا

 . ضعبب اهضعب ءازجألا هباشت ةجيتن

 انإو إهليزنت رهاظ يف هب دارملا ملعي ال يذلا وه : احالطصا هباشتلاو
 : ىلاعت هلوقك هب مكحملا ليوأتلا هوجو نم كلذ ةقيقح يف عجري

 ١٤( رمقلا ه٤ ز ه ايأر {

 . ميركلا نآرقلا يف اذه وحنو

 نيبنل ريسفتلا بتك ضعب نع هنأش يف ءايلعلا لاوقأ نم ءاج ام اندروأ دقو

 . ىمالسالا ركفلا يف هباشتملا ةيضق ةعس ىدم

 ايك هباشتملا نأش يف لاوقأ نم هيدل عمجت ام هدلاو ىلع نبالا ضرع دقل

 ىتفلا حمالم ىلع ةيداب تناك ةريحلا تامالع نكل ،لبق نم كلذ ىلع انقفتا

 ةيبلس هل تدب جن اتن نم هظحال ام ىدم ىلع فسأي ناك هناكو ٦ ةرملا هذه ف

 قارتفالا ىلإ اببس تناك اهنأ كاذ ى ميركلا نآرقلا ف هباشتملا دوجو ءارج نم

 . رحانتلاو رجاشتلاو

 هنع ني امم ركف جلاخي اع حصفي نأ هدلو نم بلطف كلذ دلاولا كردأ

 ۔ ٢٤٢٨



 : باب نم كلذ نوكي نأ جرح الو ،ىلاعت هللا باتك

 ٢٦٠( ةقبلا إ ... 4 تنَيَن يمي نكلو لطس .س
 . نيقيلا ىلإ قيرط كشلاو

 تلح لكاشملا هذه لك نأ ول ىنمتأ تنك مك : الئاق دلولا قلطنا كلانه
 ! مالسلا هيلع لوسرلا نمز

 © ةيضقلا هذه ناش يف هنبا عم طسبتيل دلاولل ةحناس ةصرفلا تناك انهو
 ةمتاخلا ةلاسرلا لعب نأ هتمكح تءاش ىلاعت هللا نأ ينب اي ملعا :لاقف
 ءايبنألا تازجعمك ةينآ ةزجعم نكت مل ةلي لوسرلا ةزجعمف ،نايبلا ىلع ةمئاق

 نكمي ال ةدلاخ ةزجعم يه ينإو 3 عطقنت مث ةعامج اهدهشي لبق نم لسلاو
 لزن نيذلا برعلا نآرقلا ىدحت دقو ناكملا ربعو نامزلا ربع اهزاجعإ عطقني نأ

 ضرألا هللا ثري نأ ىلإ ناكملا ربعو نامزلا ربع نيملاعلا ىدحتي لازي امو مهيف

 نيزجاع نولازي امو اوزجع دقف هلثم نم ءيشب اوتأي نأب اهيلع امو اهيلع نمو
 : ىلاعت لاق .لاحلا هذه ىلع نولازيسو

 بترةفم.وينتروسرتمياأت زف ةنرتنا لوت »
 ِ . و | ه ۔,۔س . ِ ےس ٠ ره ز و ص ٥ ه - م
 نيفدلصمتن نإهنلازنيود نّممتعطتسانم اوعداو

 ع

 س۔ہس< 44 س ےمه ه ِ 2 >_ مص م هم رس ه س . ۔ 2 . ےہ

 هلزالنأووتآملمبلرتآامتأ اوملعت مكلاوبيجَتسَدرلَص
 ےس م . ح ح < 77 َ

 هه روملشمرمتنالهفوهالإ
 (٤١۔٣٢١ دوه )١١

_ ٢٤٢٩



 : ل اققو

 متاق اولعفت نلو اوُلَحَع مل نإ 0 نسفدلَصَرت كنإ ا كم 2ٍ . ے هللاو نم مكآدمهشاوغذاو .هين وو ثك
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 ؟ نرهكللتَدمأ ايلاو شاَتلأاهذوُفَو ىناَراَتلا
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 )٢ ةرقبلا ٢٣۔٢٤(
  1 . 1ه ه م . ررم »و إ ه هس

 ةروس وناه لق ةبرتفأَنولويمأ : لاقو

© 
 انم ًاوغدآو۔هلن ٩ ُ ددص نيفدنص 2 ناولاو انود نم نم

 )١٠ سنوي ٣٨(

 ةقيقح اهيلإ فضأ دحاج روفك آلإ اهنع ضرعي ال ةتباث ةقيقح هذه
 ةليط مالسلا هيلع لوسرلا ىلع لزنتي لظ يذلا ميركلا نآرقلا نأ يهو ىرخأ
 اضعب هضعب مدخي ارفاظتم الماكتم اقسانتم ءاج نمزلا نم نيدقع نم رثكأ

 ذإ نيتسلا يف هتغلك نسيل نيعبرألا يف ناسنالا ةغل نأل طق رشبل ىتأتي ال ام

 يف اعاب اوتوأ نم لك جاتنإ يف تباث اذهو ؤهراكفأ روطتتو هكرادم ومنت

 : ىلاعتو كرابت قحلا لوقي كلذ يفو ،نايبلاو ةحاصفلا

 اودج هانع دنعنم ناكولو نارقلا دوبيالا »
 رك م . م

 ٨٢( ءاسنلا )٤ ه اًرييك اتنا ديف

 ةزجعمب نمآ نم لك دنع ناتخسار امهو - نيتقيقحلا نيتاه توبثبو
 نم هيف ءاج ام لوح سانلا رحانتي نأ ميركلا نآرقلا ىلع ريض الف ۔ نآرقلا
 : هباشتملا هنمو مكحلا هنم هنأ هسفنب حرص دق مادام هباشتم

_ ٢٥ .



 « ر ] ۔۔ے حر ي
 بتكنا مأَنهتّمكحت تتا هنم بتكلاكتلَع لرنأزلا وه {

 لع

 وو ۔ ےس۔وو۔ے
 ٧( نارمع لا )٣ تلهيلشنم رخاو

 ٥“بسحف هللا ملع نم هب اشتملا نوكي نأ اهصن يف لمتحت ۔ تملع ايك ةيآل او

 ىلع هباشتملا اذه مهف ين بيصن ملعلا يف نيخسارلل نوكي نأ لمتحت ايك
 ىلع يآلا هيجوت نم نيغئازلا ترذحو }مكحملا ىلإ هب اوعجري نأ ساسأ
 . مهغي ز ىضتقم

 و م ہسرس وم ر ء

 ِ 4 : ءاغتباو ةلا ءاَعيا هنم

 ٧( نارمع لا )٣

 ليملا وه غيزلا نأو ،لوقعلا يهو كاردالا لاحم بولقلا نأ ملعت تنأو
 . ةدواعملاو ةمزالملا نع زاجم انه عابنالاو .دوصقملا نع فارحنالاو

 نوكي ىتح رايتخالا نم هبيصن ناسنالل كرتت نأ هللا ةمكح تءاش لقو

 : : ىلاعت لاق ٠ هادي تمق ام ىلع ىلاعت هللا مامأ الوؤسم

 ةَتبَدَمَو كن يتَمَسواناسَر9نتسَلررلا »
 ٨_٠ ١) دلبلا ٠ ٩ ) ه؛“ © نلآ

 ¡ ىلاعت لاقو

 )٧٦ ناسنالا ٢۔٣(

. ٢٥١ -



 ر > س ج سس ر ر 7.7 ,2 رح ر 2 ر سم 2 ۔ - َ

 فلت َنولاَرماَلَرَةَدحَرَدَمأساَتلالَعَل كبر ءآَمْرَلَو » : ىلاعت لاقو
 لق

 س ر س 7 ك ۔ > 4
 ك -

 ۔,۔,۔ےث۔ ۔ے ۔ ت
 كير ط تمدو مهقلخ كلاذلو كنر مجرنم ال { انغ

 ه نيج
 ١١٨-١١٩( دوه )١١
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 اساتلاو ةنجلانمرَتهجنالمأل

 سانلا ولبي العو لج هللاو ،قلخلا يف ىلاعت هللا ننس نم ةنس فالتخالاف

 : ىلاعت لاق ضعبب مهضعب

 2 . ح + س ور ممر < م و ولد ر ۔۔ < و 2 2۔ سس ۔ م

 هه ضقَبب مكشصمباولتل نكلو مهَمرَسنالنااترلر ٭
 ٤( دمحم )٤٧

 ليوأتلا ىلإ نوأجلي نيذلا ملعلا يف نيخسارلل ىلاعت هللا هرسي يذلا ميلسلا

 : ىلاعت لاق . طابنتسالا لهأ

 امف مكولبَمل نكتلو ةدحو هَمأ مكتَعَجلهَتا ءارآو

 اًمَجمكُمجَرَم هتلتحا اوُقَتَساَق كَنَتا ء
 " 7 0 م هيف ش امي 4 :0

 ٤٩( ةدئاملا )٥

 ىلع ادامتعا ماكحأ نم ةمألا هيلإ جاتحت ام ديلوت نم ابرض آلإ طابنتسالا سيلو
 حتف يذلا وه هباشتملا دنع فوقولاو . عقاولا تايضتقمو صوصنلا نيب طبرلا

 ربخ عبنم وه كلذكو زيزعلا باتكلا بناوج نم ريبك بناج يف داهتجالا باب
 . ةيمالسالا ةمألا يف ريثك

٢٥٢



 باوصلا نع ليم مهلوقع يف نيذلا .نم نيملسملا ردح ىلاعت هللا نأ آلإ
 لحم شةنتفلا ءاغتبا ميركلا نآرقلا نمم هباشت ام نوعبتي مهتأ كلذ دوصقملاو
 رثكأ امو . مهءاوهأ قفاوي ايب هنولوؤيف هل الهأ اوسيل اليوأت نوبلطي مهنأ مذلا
 دقو { مالسلا هيلع لوسرلا نمز نم يمالسالا عمتجملا يف ةنتفلا اوراثأ نيذلا

 نم ريثكو نيقفانملاو نيكرشملا غيز ىدم ةددعتم دهاشم يف ميركلا نآرقلا روص
 لهأ نم فرع ام عم ناكملاو نامزلا ربع ةنتفلا وريثم رمتساو . باتكلا لهأ

 نولازي امو مالسالا ءايلع نم حالصلا لهأ مهل ىدصت دقو . ةقدابزلاو داحلالا

 لي هللا لوسر لوح تاهبش نم هنوريثي ام لك نوضحديو مهل نودصتي
 :ىلاعت لاق . . زيزعلا باتكلا لوحو

 ع ص م ۔<۔ ت رحم۔ < ۔ _ و ۔ س سس

 اَماَمَأَو امج ثح ذَمدََرلااَمأَتلطَمْلاَوَقَحلادَناثرصي كلدك
 115 [227 م . س ۔س ح 4 دم مس رس < مو ۔ .

 4 َلانمألاتاثرضبكلتكضتألا فكت ساَلاعَم
 ٧) دعرلا )١٣

 مامت كردت اهنع بتك ام يفو ةيمالسالا قرفلا هتبتك ام يف تلمأت اذإ تنأو

 ىلع ادامتعا ميسجتو هيبشت نيب اهؤارآ تضقانتو اهفقاوم تنيابت فيك كاردالا

 نبو . .حراوجلا نم كلذ لإ امو نعلاو هجولاو ديلا ركذ نم تايالا ف ام

 صوصتلل هيجوتو ليوأت نيبو ، وه ايك صنلل لوبق عم ضيوفتو فوقو
 . زاجملاو ةقيقحلا ىلع ةغللا مايق نم اقالطنا

 يرشخزلا هركذ ام ىلإ هباشتملا لوح ءاملعلا لاوقأل كركذ ءانثأ تضرع دقلو
 كّتأ كش الو ميركلا نآرقلا يف هباشتملا دوجو ءارو نم ةمكح نم هللا هلعج ايف
 . يملاسلا نيدلا رون هنّيب امو كلذ يف يزارلا رخفلا هركذ ام تعلاط

 هذه يف عدبأ روشاع نب رهاطلا نأ ةقيقحلا» : لاقو دلولا لخدت انه

_ ٢٥٢٣ _



 هغاصو هلبق ءاج ام لصوح هنأ كلذ .٠٦١۔٣/٧٥١ ج هريسفت يف ةيضقلا

 هيلإ لصو ام يف رشع هباشتلا بتارم نأ نيب ثيح ةحضاو ةيجهنم ةغايص
 دعيلف عسوتلا ةدايز دارأ نمو يلي ام هنع لقنن نأ ديفملا نم ىرنو . هؤارقتسا

 . باتكلا ىلإ

 .ةظعومو .ةوعد هنوك وه : نآرقلا يف تاهباشتملا عوقو ببسو» : لوقي

 ميلعتلاب دهع مهف قبسي مل موق هب بطوخو ،ةزجعمو .ايقاب اعيرشتو ،اميلعتو
 لاح بسحب رومألا هذه عمجلا بسانم بولسأ ىلع ءاجف عيرشتلاو

 انإو ،ةيملعلا يلامألا وأ ةيسيردتلا بيلاسألا اوداتعي مل نيذلا نيبطاخلملا

 نآرقلا اهل ضرعت يتلا مولعلا نإ مث . . .ةلواقملاو ةباطخلا مهاريجه تناك

 6سيفنلا بتارم مولعو 5 ةعيبطلا دعب ام يف مولع مهو .ايلعلا مولعلا يه
 . قوقحلا مولعو ، ةمكحلاو .ينارمعلا ماظنلا مولعو

 ٠مولعلا هذه يف تادارملا تاياغب ءافيالا نع ةعوضوملا ةغّللا قيض يفو
 يئ اهباشت بجوأ ام .اهل نيبطاخلملا مومع ماهفأ دادعتسا ةلاح روصقو

 هنمو ، ىمظن زاجعإ هنم نارقلا زاجعإو .اهيلع ةلادلا تايآلا تالولدم

 نم ةرشاعلا ةمدقملا يف هتنيب زاجعإلا نم ليلج نف وهو يملع زاجعإ
 ناوكألا لئالد ضعب ىلإ نآرقلا ضرعت الف . ريسفتلا اذه تامدقم

 ىلع هتلاح ةياكحل حلصت ةرابعب ايكحم هب ءاج .هيلإ ضرعت اييف \اهصئاصخو
 الوهجم رمألا سفن يف هتلاح هنك كاردإ ناك ايبرو ، رمألا سفن يف وه ام

 مهدعب نم ءاج اذإف هباشتملا نم هيلع ةلادلا يآلا كلت نودعيف ،ماوقأل
 ١٥٧/٣. «مكحم الإ وه ام اهباشتم مهلبق نيذلا هذع ام نأ اوملع

 هل قبي مل هنأ دلاولا نيبت ىتح بيطلا لخدتلا اذه نم دلولا ىهتنا نإ ام ا
 ميركلا نآرقلا يف هباشتملا دورو نم ةمكحلا نأ انيبم ةيضقلا لصوحي نأ
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 : يلي ام يف صخلتت نأ نكمي

 : هب قيدصتلا يف بولقلا ناحتما هباشتملا يف ١

 دنع هيف ةهبش ال احضاو الوقعم باتكلا يف درو ام لك ناك ول هنأ كلذ

 رمأل عوضخلا ىنعم نم ءيش ناميالا يف ناك امل ءادلبلا الو ءايكذألا نم دحأ
 : هلسرل ميلستلاو ىلاعت هللا

 ے . .7 , هير ے ر إ س ف رهم . .م ] س ص مر

 وكذياَمواَيَر دنع نَملك۔هياتَماَءَنوْلومي للف َوُخَرلاَو
 ُِ < همه رم 2

 )٣ نارمع لآ ٧( “٭ يتل الآ أولوآ آلإ

 ٢ داهتجالا زفاوح نم زفاح هباشتملا ۔ :

 يف عدوأ ايب لقعلا ثحبل الاجم مالسالا يف لعج نأ ىلاعت هللا ةمحر نمف
 نامز لكل هتيحالصو - ميركلا نآرقلا زاجعا رس اذهو هباشتم نم نآرقلا
 . ناكمو

 : باوتلا نم ةدازتسالا لئاسو نم ةليسو هباشتملا ۔ ٣

 ناك ول امم ريثكب بعصأ هباشتملا دوجو عم ةقيقحلا ىلإ لوصولا نأل كاذ
 هللا باوث دادزا طابنتسالاو ليوأتلا يف ةقشملا تداز املكو .ايكحم هلك نآرقلا

 .لجو زع هلل كلذ يف صلخأ نمل
 ليوأتلا ةقيقح دنع فقي نأ آلإ قبي مل هنأ هدلول دلاولا نيب دحلا اذه دنعو

 قلعتي ام يف ةصاخو ةديقعلا باب يف هباشتملل ةلثمأ برض عم هيلإ ةجاحلاو
 ةيؤرلا يتبثم نيب ةرظانم ميقي نأ هنم بلطو .هلاعفأو هتافصو هللا تاذب
 . اهتافنو
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 : هباشتملا ليوأت - أ

 : ليوأتلا ىنعم

 . هنم ةوجرملا ةياغلا ىلإ هدرو هرسف مالكلا لوأ لاقي

 : ليوأتلا ىلإ ةجاحلا

 نورسفملا جاتحا هليزنت رهاظ يف هب دارملا ملعي ال هباشتملا نأ انفرع اننأ ايب

 . زيزعلا هللا باتك نم مكحملا ىلإ هانعم عاجراو هنأش يف داهتجالا ىلإ

 : زاجملاو ةقيقحلا _

 .فولأملا يلصألا هانعم يف مالكلا نم لمعتسا ام وه يقيقحلا ريبعتلا

 : ىلاعت لاق

 ٨٤( فسوي ٢١إا) « نحل كياَتَتَضياَو »
 ٠ نانيعلا . ضايبلا : يقيقحلا اهانعم ف ةيآلا هذه ف ةلمعتسم تالكلا لك

 . نزحلا

 يلصألا هانعم ريغ يف مالكلا نم لمعتسا ام وه : يزاجملا ريبعتلا

 .فولأملا

 م ء و ؟ ,د ۔۔۔ ٠ مر : لاعت لاق

 4 اًبيَسشساَرلاَلعَتشاَو »
 ٤( ميرم )١٩

 انإو ٠ رانلا ىلع قلطي يذلا يقيقحلا هانعم يف لعتشا لعفلا لمعتسي ل

 ريبعتلا اذهف . . ميشهلا يف رانلا راشتناب دوسألا سأرلا رعش يف بيشلا راشتنا

 . يزاجم
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 يف فورعمو ةيلهاجلا نم برعلا دنع فورعم يزاجملا ريبعتلا اذه لثمو
 . تاغللا عيمج

 : يلهاجلا رعشلا نم لاثم

 انيدجاس ربابجلا هل رت اماطف انل عيضرلا غلب اذإ

 ءانبأب رخفلا رعاشلا دصق امنإو { ةقيقحلا باب نم تسيل ةروصلا نأ كش ال
 . مهنم عيضلل ادجس نوري ربابجلا نأ نيب ثيح هتليبق

 نأ ىلإ جاتحي لب ، هرهاظ ىلع لمحي نأ نكمي ال ام وه زاجملا نأ ظحالملا

 . الوقعم ىنعملا ريصيل صنلا نئارق بسح لوؤي
 يلالدلا لقحلا عسوي هنأل تاغللا عيمج ءارث ردصم وه نذإ زاجملاو

 . قايسلا عونتب عونتت اينإو لوألا اهانعم يف ةظفللا رصحنت الف ، ظافلألل

 : ليوأتلا ةيناكمإ ىلع يلقنلا ليلدلا _

 : يلي ام حيحصلا عماجلا يف ءاج
 نم اهيناعم ىلع ةلالدلاو تاهباشتملا يآلا ريسفت نع دشرتسملا لأس نإف»

 : لجو زع هللا لوق

 ٥( هط )٢٠ « ىوَتْساِشرَمْلاَلَع نلا ه
 ٢٢( رجفلا )٨٩ ؛ اًمَراَتَص كلملا كبر ءابو : هلوقو
 ٦٤( ةدئاملا )٥ ه نايك ُ ةَم هادي ل « هلوقو

 2 ٌتَدَيُنلَاَمل » : هلق
 ةياورلاب انباتك نم ىضم ام يف هانرّسف يذلا هثلا باتك نم كلذ هبشأ امو
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 ليلذلا ام :لئاسلا لاقف ناسحإب نيعباتلاو ةباحصلاو ولي هئلا لوسر نع
 انإف {ةلوقعملا ةغللاو باتكلا نم هيلع ةداهشلا امو ،مكريسفت قدص ىلع

 ديلاو ءاوتسالا يف ىنعم اندنع ةبطاخملل سيلف آلإو }لقعن امب هللا انبطاخ

 . لقعن ام آلإ نوكي نأ زوجي الو كلذ هبشأ امو نيعلاو

 الو هرهاظب هملع كردي ال هباشتم هنع تلأس ام عيمج نإ : لئاسلل لقف

 حاضياو ۔اهيناعم فشك نم دبالف .ةنيابتم يناعملاو دحاو صنلا نأل هّضن
 مالكلا اولمحاف ناهجو اهلو آلإ ةملك نم ام» : ةي هللا لوسر لاق دقو 5اهلبس

 لاقو . اهوجو نآرقلل ىري ىتح لجرلا هقفتي نل ليقو «ههوجو نسحأ ىلع

 هجو اهلو آلإ ةملك نم سيل :ليقو .ةرابعلا نسحو ةيبرعلا اوملعت : نسح
 هظفل قفتي يذلا هباشتملا مالكلا اندنع كلذ ىنعم اينإو ،©نطبو رهظو .افقو

 . «هانعم فلتخمو

 كلت نأ كردي هباشتم نم ميركلا نآرقلا يف ءاج ام يف لمأتملا نأ ظحالملاو

 لا ىلاعت ميسجتلاو هيبشتلا ىلإ كلذ ىأل اهرهاظ ىلع تلمح ول صوصنلا
 . اريبك اولع كلذ نع

 : هباشتملا ليوأت نم ةلثمأ

 4 يراو » : ىلاعت هلوق ليوأت ١
 ٢٢) رجفل ( ١٩

 © كبر رمأ ءاج يأ

 ( لحنلا ١١١ ه دان يمْهَتَنبتَكأت» لاق
 {© هتبوقعو هرمأ ينعي

 ١٢( ةدجسلا )٣٢ ه ٍ 7 دنع مم هيور [ كا ي لاقو
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 . ةمايقلا موي مهبرل مهعوضخ يأ
 : تيملل ساانلا لاقو . بذاكتو ضقانتل هرهاظ ىلع ناأرقلا لمح ولو

 هيلع ميهاربإ لاقو . ربقلا يف هبر نأ اوديري ملو ، هبر ىلإ راصو ،هبر يقل
 : مالسلا

 ّ . . ١ً 2 ٢٩1 دا

 ٩٩( تافاصلا )٣٧ « نيرهيسركزبهاذ فإ ل

 اذإ اعضوم مهّيرل اوفرعي ناب ةهبشملا مزليو هب هرمأ ثيح ىلإ هباهذ يأ

 . لقتنيو لوزي هنأ مهدنع حص

 هنأ كلذ يقيقحلا امهانعمب ايهفي نأ نكمي ال باهذلاو ءيجملاف

 ه ف ليواتلا نم نذإ دبالف لاقتنالاو لاوزلا ىلاعت هللا قح يف ليحتسي

 . كبر رمأ ءاجب مهفن «كبر ءاج

 ىلإ هباهذ مهفي نأ نكمي ال مالسلا هيلع ميهاربإ ىلإ ةبسنلاب كلذك
 نم دبالف ناكم يف نيعتي نأ هللا ىلع ليحتسي ذإ يقيقحلا ىنعملاب هبر

 .هبر رمأ ثيح ىلإ بهاذب يبر ليوات
 اهيف درت يتلا صوصنلا نيب ةنراقملا ىلع ذئنيح دمتعت ليوأتلا ةقيرطف

 ةغللا ف ةلمعتسملا يناعملاب ةملكلا هذه يناعم سايق عم خ ةملكلا سفن

 . قايسلا ةلمجو قسانتي يذلا ىنعملا حيجرت متي كلذ دعب مث

 : هباشتملا ضعب ليوأت ٢

 4 روام 4 ت لك { : سفنلا ٭

 )٣ نارمع لآ ١٨٥(
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 . ةسوفنملا سفنلا يه

 ورب ء هري كس _ < - ر .2 ., و- ؟-<<۔ .2 . , ه وح ء۔

 ه بويفل امللع تنأ كنإكييشن اَملعأ و ىسفن ق ام ملعت ٭

 ١١٦١( ةدئاملا )٥

 . كتبيغ ملعأ الو يتبيغ ملعت يأ

 ٢٨( نارمع لآ (٣ : ش ے تآ .. رحنو

 . هتبوقع ليقو { هللا هللا مكرذحي ىنعمب هايإ مكرذحي يأ

 ه تورقكتمنكاميبادَملااوفوذَم »
 ٣٠) ماعنألا )٦

 . هتاذ ىلع يأ

 « ةكشكشلا »

 ٧) ءارسالا )١٧

 . مكتاذل يأ

 : ىلاعت لاق : هجولا ٭

 ے7 ۔۔, غ ش
 ٩( ناسنالا )٧٦ ه ريلادبولزكممطنامتإ »

 لمعلاو ءىشلا ىلإ دصقلا هجولاو هللا اضر دصقل لوقو 0 هللا باوث ديرن يأ

 ١ . هلل يأ هللا هجول لوقو ۔ هيف

 ١١٥( ةرقبلا )٢ هللاو َمَتَمأولَوُناَمَسَيأَق : هو ه ۔ < ۔ے۔< ٥ 42 سم ركح
 . هللا ىلإ هجوتلاو { ةبعكلا ءاقلت يأ 5 هللا هجوت ًمشف هب داري
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 ٢٧( نلمحرلا ٥٥ر ه كرونو ل

 ٨٨( صصقلا )٢٨ « ةهج ةَهَو اكلام 1 «

 ،لوقعملا ىليو ،ظفحلاو ملعلا ىلع جرخت اضيأ نيعلاو : نيعلا »٭

. . 
 ان

 ١٤( رمقلا ٤ ٥ ٭ه انز اننيعأ ىرحت « . ىعمو

 . انملعي يأ

 نيقيلا تع اََموَرَل ث
 ٧( رثاكتلا ١٠٢ ر) اهئورتلمث » : ىلعت لاق

 : ىلاعت لاقو . . . هيف كش ال انيقي ينعي

 ٣٩( هط )٢٠ 4 َنيَعَلَع عنصل «

 ، يظفحو يدارمو ينم ملعب يأ

 ١٤( رمقلا )٤ ٥ :4 اَُيعأرَحت ل : كلذكو

 ي ,/ {| { : ىلاعت لاق : ديلا ٭
 َیَدَيِتقَلَح

 ٧٥( ص 1 )٢٣٨

 { هقلخ انأ تيلوت يأ

 ٧١) سي )٣٦ :4 ايِربَأتَلمَع : ىلاعت لاقو
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 -< ۔.ِ : لاقو 6 نحن انقلخ يأ

 : لاقو > ةوقلا وأ ةنملا يأ
 رس ,س و ء۔۔و , ۔ =

 راك ادت
 ٦٤( ةدئاملا )٥ ه ناَتلوسَبَمهاديلب

 . ايندلا ا ةمعنو نيلا ة همعن ليقو ٠ ةردقلاو ةمعنلا يأ

  

 :: ىلاعت لاق . برقلا ىنعمب : ونلا ه

 4 ُبِرَص فق ىَعىداكع تل لأس اكساَدِإَو «
 ١٨٦( ةرقبلا )٢

 وه .{ وو ے ۔۔۔ : اضرأ اق

 « تيحتثرَقَرنِإ ف :ا لاقو
 ٦١١( دوه )١١

 : اضيأ لاقو

 « تيرَقخيمَس هتا
 ٠ ٥) اس )٣٤

 : ىلاعت هلوق امأ . ةباجإلا ةعرس ىنعمب انه برقلاف

 ١٦( ق ٠٥ر) ه ديررلالتَحنمهليَمآََر ل

 7 ھ ے ب ' ره ۔ .< و ۔ : هل

 ه تويننالكتلومكنيدتتي ثب انو رو
 ٨٥( ةعقاولا )٥٦

 . تاقوأل ١ عيمح يف هيلع ةردقل ا ةمزالم برق هيف ىنعملاف
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 . ونذلاو ةفاسملا برق ال تالاحلا عيمج يو

  

 : ىلاعت لاق : يف ٭

 « كر ضتةلاىفرشلر اتآ فى رار

 ٨٤( فرخزلا ٤٣

 ضرألا هلإو تاولمسلا هللإ هنأ ىنعملاف

 : ىلاعت لاق : عم ٭

 « ےوئىيخت مه َبذَلاَووَمَتاَبذَلاَعَم َهَلَنإ ل
 ١٢٨( لحنلا )١٦

 . ديدستلاو قيفوتلاو رصتلاب مهعم يأ

 ال هنأ كردن ميركلا نآرقلا نم هباشتملا ليوات يف ةلثمألا هذه لالخ نم

 قلاخلا هيبشت ىلإ كلذ يدؤي ذإ تايآلا هذه لثم ف رهاظلا دايتعا ىلإ ليبس

 : لئاقلا وهو . اريبك اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت . قلخلاب

 ١١( ىروشلا ٤٦٢ هم تش .۔ولنمك رتل «

 هضعب رسفي لماكتم قسانتم ميركلا نآرقلاو ضقانتلا ىلإ يدؤي هنأ ايك
 : هيف زاجعالا نيهارب نم ناهرب كللذو اضعب

 4 اريك اَمكيديأوثمرلتاز ينمال »
 ٢ ٨) ءاسنلا (

 اقلطم اهيزنت ىلاعتو كرابت قلاخلا هيزنت هنع بترتي نذإ هباشتملا ليوأتف
 . هلاعفأو هتافصو هتاذ يف دحاولا وه سيلأ
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 ىتلا ةرواحملا ىلإ تبأ اي لوحتنلو هباشتملاب قلعتي ع ريثك نم ليلق اذه

 . قيفوتلاب للكت نأ وجرنو ةيؤرلا نأش يف تبلط

 : ةيؤرلا ةيضق ۔ ب

 . لجو زع ئرابلا نأش ف هباشتملا ليوأت نم جذاين ضرع نم انيهتنا دق اه

 . اهيتبثم نيبو لجو رع هللا ةيؤر ةافن نيب ةرواحملا هذه ميقن نأ يقب
 فيرعتب لوألا قلعتي ©نيديهمتب ةرواحملا هذهل دهمن نأ انب نسحي

 . ةيضقلا هذهل يخيراتلا روطتلل عيرس ضرعب يناثلا قلعتيو .ةيؤرلا

 : ةيؤرلا فيرعت - ١

 كاردإ مضلاب ةيؤرلا : هصن ام يديبزلل هحرشو سوماقلا يف ءاج

 : سفنلا ىوق بسحب برضأ كلذو يئرملا
 هلوق ريخألا نمو اهارجم يرجي امو ةساحلا يه ىتلا نيعلاب رظنلا : لوألا

 : ىلاعت

 ه لوو كنع تاكالم »
 ١٠٥( ةبوتلا )٩

 ىلعو { هللا ىلع حصت ال ةساحلا نإف ةساحلاب ةيؤرلا ىرجم يرجأ امم هنإف
 : كلذ

 ورءہ] حرو مر ء وه ے۔رو ,س ۔۔
 ه مهنورنال تحنم هلييقووهمكدري «

 ٢٧( فارعألا )٧
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 . قلطنم اديز َنأ ىرأ وحن 0 ليخلاو مهولاب : يناثلاو

 : وحن . ريكفتلاب : ثلاثلاو

 َدوَرَتاَلاَم يرأ
 ٤٨( لافنألا )٨ ه كرام ي »

 : ىلاعت هلوق كلذ ىلعو لقعلاب يأ بلقلاب : عبارلاو

 ١١) مجنلا )٣ ٥ ؛ أرامداَوْْلاَب ِ ك ى

 : ىلاعت هلوق كلذ ىلعو

 ١٣( مجنلا )٥٣ ه ملل هرد «

 صخألل ريسفت وهو . بلقلاو نيعلاب رظنلا ةيؤرلا » : هديس نبا لاقو

 لالهلا ترظن : كلذ لاثم .ةيوزلا ققحت مدع مم نيعلا رظنت دقف ،معألاب
 : يليلخلا دمحأ نع القن «اهايإ سيلو ةيؤرلل ةلواحم وه انه رظنلا نإف .{ هرأ ملف

 . ٥٢ص . ١٩٨٩ ناميع ةنطلس طقسم .ةضهنلا عباطم .غمادلا قحلا

 يأ ناك ثيح رصبلاب ةدهاشملا يه ةيؤرلا» : يلي ايك يناجرجلا اهفرعيو

 . ٦٤ تافيرعتلا ."ةرخآلاو ايندلا ين

 ام ىلع (ةيؤرلا) اهتلمح» : هلوقب ( )٩٢٨/ يخايشلا دمحأ اهفرعيو
 لثم عابطنا اهنأ نم )٩٥٠/٣٣٩( يبارافلا رصن وبأو سيلاطوطسرأ هققح

 لاصتاو ماسترا ريغب لاق نمو ،ةعشألا لاصتا ىلع وأ نيعلا يف كردملا روص
 لاصتا عم آلإ نيعلاب فاشكنالا نوكي ال ذإ ةيؤرلا يفن نيع وهف ةعشألا
 .نيعلا يف هلثم ماستراو اهعاعش

 © يئرملاب ةرصابلا عاعش لاصتا ةيؤرلا» : اذكه يملاسلا هللادبع اهفرعيو
 آلإ هوحنو ملعلا ىلع برعلا اهقلطي الو . . . ةقدحلا يف يئرملا ةروص عابطناو
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 : ىلاعت لاقو 5 ةنيرق عم ةتكنل ازوبحت

 4« هيو ناسليالإلوُسَرنماَنلَسَراَمَو »
 ٤( ميهاربإ )١٤

 يتلا ةميدقلا ةينانويلا ةيرظنلا ىلع ةدمنحس تافيرعتلا هذه نأ حضاو
 يئرملاب لصتيل نيعلا نم عاعشلا قالطنا يف لثمتي راصبإلا ناب لوقت
 . يئارلا ةقدح ىلع سكعنيلو

 . ةيرظنلا هذه سكع ىلإ بهذ )١٠٢٠/٤١١( مثيهلا نبا نأ ملعن اهنيب

 مسا) ريصبلا نم ال (لوعفملا مسا) رصبملا نم قلطنت ةعشألا نأ ىلع حلأو

 . ٢٩٨٩-٢٢٩٩ يراضحلا دعبلا نع القن « (لعافلا

 يهو ةدوهعملا رصبلا ةساحب نوكت يتلا ةيرصبلا ةيؤرلا انتيضق ف انّمهو

 . قدأ ةفصب ناسنالا دصقنو نيعلا هيف تناك نميف نيعلا

 ٢ ةيؤرلا ةيضقل يخيراتلا روطتلا ۔ :

 هبر ةي لوسرلا ةيؤر نأش يف ةلاسرلا نمز نم ةيضقلا هذه تريثأ دقل

 ل اهنكل 3 دعب ام يف اهنع ثيدحلا ىلإ دوعنسو ،هتيؤر مدع وأ هب جرع امدنع
 دعب نم تفرع ىتلا تالاكشإلا حرطت .

 نيب اهنأش يف براضتت ءارآلا لعج ام تايلكلاو غيصلا اهيف تددعت ةيؤرلا
 اذه نكل ،الثم ءاوتسالا ةيضقك اياضق يف اهبارطضا نم رثكأ ةيمالسالا قرفلا

 يلمعلا عارصلا ىلإ لوحتي ملو ، يرظنلا لدجلا ىوتسم يف يقب بارطضالا
 ناك لدجلا نأ ظحالملاو . نآرقلا قلخ ةيضق ىلإ ةبسنلاب نأشلا وه ايك ةنحملاو
 يفنب نيلئاقلا نم مهل فل نمو ةلزتعملا نيب ةيضقلا هذه نأش ف هدشأ ىلع
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 يف ةيؤرلا ةيناكمإب نيلئاقلا نم مهل فل نمو ةرعاشألا نيبو اقلطم ةيؤرلا
 . طقف ةرخآلا يف وأ . ةرخآلاو ايندلا

 : يلي اك فقاوملا صخلتتو

 . قالطالا ىلع ةيؤرلا ةافن ١

 . ةيؤرلاب نولئاقلا ۔ ٢
 ِ . ةرهج مايقلا موي ىري - ا

 .هدابع اهنم ملكيو اهقلخي ةروص يف ةمايقلا موي ىري - ب

 . ةرخآلاو ايندلا يف ىري ۔ج
 . نوصلخملا آلإ هاري ال ۔ د
 . هتنياعم اودارأ اذإ ةرخآلاو ايندلا يف نوصلخملا هنياعي -ه

 وهو ديز نيب نكتلو 3 اهتماقإب اندعو يتلا ةرواحملا ضرع ىلإ نآلا يتأنو
 . اهب نيلئاقلا نم وهو ورمع نيبو ةيؤرلا ةافن نم

 ججحلا ىلإ كلذ دعب ذافنلل ةيلقعلا ةلدألاب قالطنالا ىلع نافرطلا قفتي

 . ةيلقنلا

 : ةيلقعلا ةلدألا

 : يهو طورش ةعستب آلإ متت ال ةيؤرلا نأ يخأ اي ملعا : ديز لاق
 . ةساحلا ةمالس ۔١

 . ةّساحلل هروضح عم ةيؤرلا زئاج ءيشلا نوك: ۔ ٢

 يف ايك .ةلباقملا مكح يف هنوك وأ تاهجلا نم ةهج نم ةرصابلل هتلباقم ٣
 . ةرملاب يئرملا

 . رغصلا ةياغ مدع ۔٤
 . ةفاطّللا ةياغ مدع ۔٥
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 . دعبلا ةياغ مدع ۔٦

 . برقلا ةياغ مدع ۔ ٧

 . لئاحلا باجحلا مدع ۔٨

 . هريغب وأ هتاذب ائيضم نوكي نأ ۔

 سيل ىلاعت هللاو ضرع وأ مسج يف آلإ لقعت ال طورشلا هذه نأ ايبو
 . ةرخآلاو ايندلا يف ةيؤرلا ةلاحتسا ىلع ليلد ىوقأ يهف كلذك

 نأ ىلع رداقب وه سيلأ 3 انبر ةردق ديقت كلام يخأ اي كديور : ورمع لاق

 هطبض ام يف كعم انأو {هتيؤرب عتمتلا نم نكمتن ىتح انراصبأ انيف يوقي
 اذإ ىلوأ باب نمف سمشلا ةيؤر ىلع ىوقت ال يتلا نيعلا هذهف طورش نم
 . لجو زع قلاخلا ةيؤر عم ناك

 ريدق ءيش لك ىلع هل نأ كلذ .ةيادبلا يف ايرغم ودبي كليلد نإ : ديز لاق
 نع ةيؤرلا لوحت له . .ةيوقتلا هذه ةلالد نع تلءاست اله نكل
 ةيؤرلا نم سيل َ تاوصألاو حئاورلا ة يؤر ىلع ةرداق اهربصتف اهصاصتخا

 نأ مولعمو ؤاهل ةيوقت وه ليوحتلا اذه نأ له مأ .انمهي ال اذهو .ءيش يف

 تاناويحلا ضعب ىلإ ةبسنلاب نأشلا وه ايك اهتعيبط نع اهجرخت ال ةيوقتلا

 ةدودلا ىرت ىتلا رويطلا ضعب ىلإو ،هريغ هاري ال ام مالظلا يف ىري دسألاك

 ناسنالا هعرتخا ام ىلإ ةبسنلاب كلذ لثم لقو ث ةليوط تافاسم نم ةريغصلا

 يفو ،بيغلا ملاع نم اهنأك تناك ءايشأ نع تفشك يتلا ريبكتلا تالآ نم
 ام ىلإ دوعنو .لوعفملا ةذفان تاذلا ةمئاق انددح يتلا طورشلا ىقبت اذه لك
 اهم ىري نأ يلاتلاب نكمي الف ضرعب الو مسجب سيل هللا نأ نم انركذ
 . رصبلا ةساح تيوق

 انبهي نأ نكمي ىلاعت هللا نأ ملعاف ةيوقتلا هذه لثم لبقت مل نإ : ورمع لاق
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 .. ميركلا ههجو ةيؤرب معنتلا نم مرحن ال ىتح ةمايقلا موي ةسداس ةساح

 وهو رمألا تربدت الأ © لقعلا هلبقي ال ام لبقت فيك ! كرمأ بيرغ : ديز لاق
 ةكردم رصبلا ىنعم يف نوكت نأ امإ ةسداسلا ةساحلا هذه نأ يف لثمتي
 ,لإ اندع دقف رصبلا ىنعم يف تناك نإف كلذ فالخ ىلع نوكت وأ ناولألل
 ىلع تناك نإ امأ ،ةلاحتسالا انتبثأ دقو يناثلاو لوألا ليلدلا يف انركذ ام

 اهل ةداضم رصبلا ةَّساحل ةفلاخم ةسداسلا ةساحلا هذه تناكو كلذ فالخ

 بجوت ةّجحب ةيؤرلل تججتحاو . اهلاطبإب ةيؤرلا تبثأ دق نوكت كنإف

 لثمو ينذأب كسملا ةحئار تممش لاق نم لوقب هيبش اذه كلوقو ،اهلاوز

 . لقاع هب لوقي ال اذه

 لك نع ىلاعت هلل اهيزنتو لقعلا ةقاط قوف ةيضقلا نأب انملس : ورمع لاق

 يف زيحتلا ضرفي فيك لك ذإ ،فيك الب ةمايقلا موي انبر ىرن اننإف هيبش
 نم كل ركذأس ايب ديؤم اذهو . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ناكملاو نامزلا

 . ايتح ةمايقلا موي ةيؤرلا تبثت ةيلقن ةلدأ
 ، ىجهنم لصف ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا نيب لصفلا نأ ىلع انقفتا : ديز لاق

 يأ ةفكلبلاب فرع ام وأ «فيك الب» نم هتركذ ام نأ ملعاو .هنابإل اذه عدف

 رارفلا نم برض وه ،اهنوفّيكت ةلاح الو ةئيه الب يأ فيك الب هللا نورت مكنأ
 يرشخمزلا لوق فرعت مل تنك نإو . . ىنعم هيف عوقولا عم هيبشتلا حيرص نم
 : لاق ام كاهف اذه ين

 ةكفؤم يرمعل ٌمُه ةعامجو ةنس مهاوه اومس ا ةعامجل
 ةفكلبلاب ا!ورتستف ىرولا عنش اوفوختو هقلخب هوهَبش دق

 . لقعلا هلبقي نأ نكمي ال روصتلا اذه لثم نأ يف يعم نيقي ىلع تنأو

 نكلو } لقعلا لطبل لقنلا تبث ولو © ةنس الو باتك نم ليلد هيلع تبني مو
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 تبثي صن كل ناك نإو ،لقتلا دوجو مدع عم لقعلا لاطبإ ىلإ ليبس ال
 . ةيضقلا تهتناو هدنس ةّحص عم هتاهف ةنسلاو نآرقلا نم ةفكلبلاب لوقلا

 هنع لوحتت نأ ت تيبو افرص ايدام ادييقت رصبلا تديق تنك نإ : ورمع لاق

 صتلاب بلاطتو ، دحت ال اهنأ ملعت تنأو هللا ةردق دّيقت كب يناكو { ةلمن ديق
 اك نابإلا ين صوصنلا كيتأتسف ةفكلبلاب لوقي يذلا صلا دجوي مل نإو

 نأ نكمي كا لاخأ ال يتلا ةيقطنملا ةجحلا هذه ىلإ يعم لاعتف .انقفتا

 ،ىري نأ حصي دوجوم لك نأ كردتو دوجوم هللا نأ دقتعت كنإ : اهدرت

 . ىرُي نأ حصي هللا نا ةجيتتلا

 ؟ يزارلا رخفلا يفو يلازغلا يف لوقت ام : ديز لاق
 . ةيؤرلا توبثب نيلئاقلا انتمئأ نم : ورمع لاق

 : ةجحلا هذهل اهضحد كاه : ديز لاق

 ىلإ ةراشإ 5 ةبذاك اذه مهسايق يف ليلدلا ىربك نإ» : لوقيف يلازغلا امأ

 « .ىري نأ حصي دوجوم وه ام لك نأ

 ةلع كانه نأل فيعض اذه مهلالدتسا نإ» : لوقيف يوزازلا رخفلا امأ

 ال ةلعلا هذهو ،ءايشألا هذه يف ةيقولخملا يهو ،دوجولا ريغ .ةيؤرلل حلصت

 « .اقولخم سيل قلاخ هنأل ئرابلا يف دجوت

 ميدقلا نيب اكرتشم نوكي نأ دبال ةيؤرلل ححصملا نإ» : اضيأ لوقيو
 . ثداحلاو

 نيعتف ثودحلا ححصملا نوكي نأ لطبيف دوجولا وأ ثودحلا امإ كرتشملاو
 نوكي نأ حصي د ىلاعت هنوك بجوف دوجولا وه ناك اذإو ،دوجولا وه نوكي نأ
 اذه ىلع حصيف اهنيب اكرتشم دوجولا ناك اذإو ايهنيب كرتشم دوجولا نأل اقولخغ

 . دوجولاو ةلعلاو ثداوحلا يف ايك دوجوم هنأل اقولخ هللا نوكي نأ
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 ىلإ كلذ يدؤي ىتح ةيؤرلل احّحصم دوجولا نوكي نأ حصي ال اذه ىلعو
 ٤ ٣٠٥٣٠. : يراضحلا دعبلا نع القن .«ئرابلا ةيؤر توبث

 نيذللا نيصلا نيذه لشم ىلإ هبتنأ مل فيك هللا ناحبس : ورمع لاق
 ةلدألا ىوقأ نم هلاخأ تنكو ،افسن هنافسني لب ،ليلدلا اذه ناضحدي

 نإ» :هلوق لبقت كّتأ كش الف انه يلازغلا قدصت كّتأ ايب نكل .ةيلقعلا

 ملعلا قلعت زاج اذإف 8 ملعلا نم حضوأو متأ هنأ آلإ ملعو فشك عون ةيؤرلا

 « . ةهجب سيلو هب ةيؤرلا قلعت زاج ةهج يف سيلو هب

 © ملعلا نيبو ةيؤرلا نيب ناتش يلاتلابو . ةنياعملاو ربخلا نيب ناتش : ديز لاق
 كلذو { طقف هتافص ملعت ايتإو ملعت نأ نكمي ال ىلاعت هتاذ ةقيقح نأل كاذ

 ال هتاذ ةقيقحو هب ملاعلا نهذ يف روصتي نأ نم مولعملا ءيشلل دبال هنأ

 . ىلاعت هتاذ ةيؤر زاوج لطب ىلاعت هتاذب ملعلا زاوج لطب اذإو & روصتت

 ةيؤرلا زاوج مدعب نيلئاقلا دحأ هركذ امل عمتساف اذهب عنتقت مل تنأ نإو

 ىقاتسرلا ديعس نب سيمخ وهو همسا فرعت كّنأ نظأ امو قالطالا ىلع
 . : لوقي ثيح ١١ / ٨٧( ق)

 ال هنأل راصبألاب ةرهج ىلاعتو كرابت هللا ىري نأ لقعلا ةجح يف زوجي ال»
 . ناكم لك يف هاري وأ ناكم نود ناكم يف هاري نوكي نأ نم هيلإ رظانلا ولخي
 ناك اذإ قولخملا ىلع قلاخلا لضف ايف ناكم نود ناكم يف هاري ناك نإف
 هللاو .دودحملا ةفص هذهو ؟كلذك قلاخلاو ناكم نود ناكم يف قولخملا

 . كلذ نع العو لج ىلاعت

 وه ناك اذإ قلاخلا نم مظعأ نذإ قولخملاف ،ناكم لك يف هاري ناك اذإو
 . ناكم لك يف ناك نم هرصب لاني ناكم يف

 ىمحم و أ ءيش هنم هيلع ىفحمي ال ىتح هاري نوكي ن أ نم ولخي الف اضيأو
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 . ءىش هنم هيلع

 ريغص هب طاحملاو هب طاحأ دقف هاريو آلإ ءىش هيلع ىفخي ال ناك نإف

 ريغ هيلع يفخ يذلاف ءىش هنم هيلع ىفخي ناك نإو ،هنم ربكأ هب طيحملاو
 ىلاعت ضعب ريغ هضعب يذلا رياغتملاو دودحملا ةفص هذهو ،فخي مل يذلا
 . ١٢ /٤١١ .نيبلاطلا جهنم .« اريبك اًرلع كلذ نع هللا

 انك ذإ .ةيلقعلا ججحلا عم دح دنع فقنس اننأ روصتأ ام : ورمع لاق

 نيب يذلا يناجرجلا فيرشلا قدص دقلو ،اهضحد ىلع تلمع ةًّجحب تيلدأ
 جيورتلا اذه يفو . . .» :يلقنلا ليلدلا ىلع اهيف ليوعتلا بجي ةلأسملا نأ
 نأ نم ليق دق ام ىلوألا نذإف «لمأت ىندأ اهيلع كعلطي رخأ تافلكت
 راتخا ام ىلإ بهذنلف رذعتم ىلقعلا ليلدلا ىلع ةلأسملا هذه يف ليوعتلا

 ,ةيلقنلا رهاوظلاب كسمتلا نم )٩٤٤/٣٣٣( يديرتاملا رصتلا وبأ خيشلا
 يجيالا دضعلل فقاوملا باتكو & ٣٧٣ :صنلا عم عبط فقاوملا حرش

 . ريبكلا مجحلا نم . ١٢٩٢ ةرماعلا ةعبطملاب ةيرجح ط )٧٥٦/ ١٣٥٥)

 :لوقي )١٦١٥٨/١٠٦٨( ىشكيودَلا هللادبع اذهو تقدص دقل : ديز لاق

 .لقّلاو لقعلاب ةيؤرلا زاوج مدع ىلع مهقفاو نمو انباحصأ لدتساف»
 نم لقعلا ليلد فعض دقو .لقنلاو لقعلاب اولدتسا ةرعاشألا كلذكو
 ٢ :ةينورابلاب خ . تانايدلا باتك ىلع ةيشاح « . لقنلا ليلد آلإ قبي ملو نيبناجلا
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 : ةلقنلا ةلدالا

 : ايندلا يف ةيؤرلا يفن ه

 ثيدحلا نمو ميركلا نآرقلا نم ةددعتم ةيلقنلا ةلدألا ن : ورمع لاق

 تناك ولف ،ةرخآلاو ايندلا يف ىري نأ نكمي هللا نأ تبلت تبثت يهو . فيرشلا

 دالت دمحعان ديس ن ا ملعت تب أو مالسل ١ هيلع ىسوم اهبلط ام ةليحتسم ةيؤرل ١

 . جارعملا ةليل هبر ىأر دق

 : ىلاعت هللا لوق ىلوألا ةلحرملا يف كش نودب دصقت كنإ : ديز لاق

 ,هَمَلَكَو اتيلقيمل ىسوم اجاَلَو

 زدننانكنلو رتك لاليزأ ةفر لاه
 لتكتلا بكنا
 َامأاَتلئاَممَعىموُمَرَحَراََت شحج لبن هتَر
 ه تنمؤثلاَا أتأر تإ ث لَتحنش َلاَ

 ١٤٣( فارعألا )٧

 يلوأ نم وهو ث مالسلا هيلع ىسوم نأ ملعت تنأو { ديرن ام كاذ : ورمع لاق

 ينرأ بر :لاق مادامو اليحتسم بلطي نأ نكمي ال .لسرلا نم مزعلا
 . ةنكمم ذئنيح ةيؤرلاف كيلإ رظنأ

 اهيف كلوق نوكي ىتح مكحملا نم تسيل ةيآلا نإف ورمع اي لهمت : ديز لاق
 لدج اهلوح راث دقو ، ليوأتلا لمتحي يذلا هباشتملا نم يه امنإو 0 الصف الوق
 . تأدب ثيح نم أدبنلو ك كيلع ىفخي ال ايك ليوط

 هموق ملعيل اهتلاحتسا ملعي وهو ةيؤرلا هبر لأس مالسلا هيلع ىسوم نإ

:
2
 

6
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 : مهلوقل نورفاك موقلاو 5اهتلاحتساب باوجلا
 ي س' و س ري ٨ ۔2ے ے۔ س < س . <

 . ةرمهَجهتلاىز ىح كل نمؤن نل ه
 ٥٥( ةرقبلا )٢ : نو دشنأو هع >

 هعمو هرابخإف .«ينارت نل : اوعمس مهلكو نيعبس ىسوم مهنم راتخا دقو

 هلوق هموقل اهبلط ىلع لدي امو ،هسفنب هرابخإ نم موقلا نظ يف ىوقأ نوعبسلا
 : ىسوم نع ةياكح ىلاعت

 4 ةر:تمتشاكتتاماكيتتا »
 )٧ فارعألا ١٥٥(

 4 7 ه ےس ِ ِ م 4 س س - س ُِ

 هرهَج هَللاىَرن يح كل رمن نل ىسوُمكَمشلف ذإو

 4 توظنَرْشأَو ةقلعلا مكنَدَعَ
 ٥٥( ةرقبلا )٢

 . ملكتملا درفملا ةغيص يف بلطلا ناك ملف اذكه رمألا ناك نإ : ورمع لاق

 مالسلا هيلع ىسوم نع تعنم نإ ذإ ،تيكبتلا باب نم كلذ نإ : ديز لاق
 اك وهو بيبح نب عيبرلا هدروأ اذه يف رثأ انلو . مهل اهفوصح ىلإ ليبس الف

 هللا لوق نع ايهنع هللا يضر سابع نبا لئس : ديز نب رباج لاق» : يلي
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 مهيريل هموقل راذتعالا هجو ىلع كلذ لاقف «كيلإ رظنأ ينرأ بر :ىلاعت
 ٨٦٩. ددع ٣٤١٣ حيحصلا عماجلا «ىلاعت هللا ةيؤر نم اوسأييف هتايآ نم ةيآ هللا

 نكل ،مهفلا ىلإ برقأ كل تركذ امو { مهفلا نم برض اذه : ورمع لاق
 هيلع ىسوم مهلاؤسبو ةلي دمحم انيبنب مهدوحجل دوهيلا تكرشأ ايتإ سيلوا
 ؟ ةرهج مهبر مهيري نأ مالسلا
 معن : ديز لاق

 ؟ كرشأ دقف دوهيلا تلأس ام لثم لأس نم لك سيل وأ : ورمع لاق

 . معن : ديز لاق

 ىسوم لأس دقو اهيلإ كتلصوأ يتلا ةجيتنلا ىلإ هبتنت مل كب ينأك : ورمع لاق
 . هبر ىري نأ

 نع تلفغ كتأ ىرأ نكل .جاردتسالا اذه لثم كنم رظتنأ تنك : ديز لاق

 نأ تدرأ ايك اكرشم نوكي نأ اشاحو مالسلا هيلع ىسوم نأ يهو .ةقيقح

 بر :لاق اينإو دوهيلا تلأس ام لثم انايع هبر ىري نأ لاسي مل ى ينعقوت
 ةيؤر نم اوسأييف هتايآ نم ةيآ مهيريل هموقل راذتعالا هجو ىلع ه كيلإ رظنأ ينرأ
 . نيح لبق نم كل تركذ ايك لجو زع هللا
 الف ،تيكبتلاو راذتعالا باب نم تركذ اك بلطلا اذه ناك نإ : ورمع لاق

 متت مل نإ هنأ كلذ ،ديباتلا ديفت نل نأب هتلحنب ارثأتم يرشعلا لاق ايك نلوقت

 يتاتس صوصن اهيلع لدت ايك ،ةرخآلا يف متت نأ نكميف ايندلا يف ةيؤرلا
 نلو : ىلاعت هلوق يف ادبأب تدكأ ام ديباتلا ديفت هذه نل تناك ولو .ابيرق

 : قايس يف هادبأ هونمتي
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 ًدييلتلاي ملعتاو مدنت َدَماَميأَدباُوَتَمَتَبنََو »

 )٢ ةرقبلا ٩٥(

 راطإ نع تجرخ دقو يرشخمزلا نع عفادأ نأ ديرأ تسل يإ : ديز لاق
 يفتكأ نكلو ،هتلحن بسح نل يف لوقلا لؤات هنأ تركذ امدنع ةيعوضوملا
 روشاع ن نب رهاطلا وهو نيرصاعملا ةرعاشألا ةمئأ نم مامإ لقنب جاجتحالاب

 لماحل ا :لاق هنأ نم كلام نبا نع لقن ام» : رطقلا ةيشاح يف لوقي يذلا

 يف ىري ال ىلاعت هئلا نأ نم لطابلا هداقتعا ديباتلا ىوعد ىلع يرشخزلل

 دعب ذإ ،ةثحابملا بصنم نع جورخ كلام نبا نم لوقلا اذه نإف ى ةرخآلا

 ال يذلا كلذ لثم هيلإ بسني فيك اهتمئأ قافتاب ةيبرعلا يف هتمامإ توبث

 ىلع ينبملا هل ملسملا ةيبرعلا يف هداهتجا نأ فاصنإلاف ؟ ةلهجلا نع ردصي

 ةيآلا جرخ هيلعو ؤ اهيفن ديباتب هنظ ام بسحب ىضق لامعتسالا نطاوم عبتت
 نود يوغللا لامعتسالا ىلع هبهذم ىنب دقف هبهذمل اهرهاظ بسحب ةقفاوملا

 سكعلا . «.

 «ادبأ هونمتي نلو : ىلاعت هلوق يف يادبأ»» ربتعي ال روشاع نبا نأ ايك

 يناثلا رو» :لوقيف ديبأتلا ديفت يتلا «نل» هنع ينغت يذلا راركتلا باب نم

 مسالا نأل فدارملاب الو ، رهاظ وهو ، ظفللاب اراركت سيل هتأل راركتلا عنمب
 وه ايتإو ؤ نل ىنعم نم ءزجو ادبأ ىنعم سفن ديبأتلا نألو ؤفرحلا فداري ال

 نمضتلاب مهفي ر ام ىلع ةقباطملاب ةلالدو حيرصت ٦ ةدئاف انه هب حيرصتللو

 توملا ١ينمت يفن ةدافتسا ىلع ءانب يقلا . نل نأ نم مهوتي ام عفد وهو

 تيراعت نب ديعس نع القن «ديباتلا ةهج ىلع مهنم )١٣٥٥ /٩٣٦!١( :
 :ت .د .ةيرجح ط .دودرلا ةفرعم يف دودحملا كلسملا ص٢٢٠۔٢٢١.

٢٧٦



 نب رهاطلا مامالا نم فاصنإلا اذه لثم روصتأ تنك ام : ورمع لاق

 ملف ةغللا مولع يف هعاب لوط ىلع لدي وهف رمأ ىلع كلذ لد نإو ، روشاع
 . هريغو كلام نبا ىلع يرشخحتزلل رصتني نأ ددرتي

 ملعت تنأو ،لبجلا رارقتساب ةيؤرلا قيلعت يف لوقت اذامو «نل» نم انعد

 ىلعت ام ذإ ةنكمم ةيؤرلا لعجي لبجلا رارقتسا وهو نكمم رمأب ةيؤرلا قيلعت نأ

 . نكمم نكمللب

 ليحتسملاب قلعتملاو { هللا ملع يف ليحتسم لبجلا رارقتسا نإ : ديز لاق
 نأل © لعافلا مسا ةغيصب ،©بطاخملاب كلذ يف رابتعالا نأل هلثم ليحتسم

 . هتلاحتساب ملاع وهو هنم ردص باطخلا

 رقتسي ال لبجلا َنأ ايكف يأ ،ءاجّرلا عطق ىلع باطخلا اذه نأ ملعاو
 : هريظنو . «ينارت نل» >

 4 اَيَلَيَس يفلَمجنَميَيَيَحَةَتَجْلاَدولُحَدياَل »
 )٧ فارعألا ٤٠(

 لصن نلف نكمم لوقاف لّواتأ انأو ، ليحتسم لوقتف لّوأتت تنأ : ورمع لاق

 لوقي يزارلا اذهو ىنعملا رهاظ هنأل هيف ليوأت الف جتلا اًمأ .ةجيتن ىلإ :

 هنمو ،نابو رهظ يأ ىلبت :جاجزلا لاق «لبجلل هبر ىلبت يلف هلوق اّمأ»
 ةيرصملا ةيهبلا ةعبطملا .ريبكلا ريسفتلا «اهتزربأ اذإ سورعلا تولج لاقي

 ١٣٥٧ /١٩٣٩. ١٣٤/١٤. تلجت دق هتاذ نكت مل نإ ىلجتي فيكف
 ؟ لبجلل .

 وأ .ةمسجملا نم كنأ تفرع امو .ميسجتلا ىلإ ليمت كب ينأك : ديز لاق
 ينجتلاو ۔لبجلا لهأ مه دوصقملا نإ الك ،لبجلا وه انه دوصقملا نأ نظت
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 هلعج نأب ىري ال هنأ لبجلا لهأل نيب ايلف :لاق هنأكف . راهظإلا ىنعمب انه
 : هلالج لج هلوقك اذكهو . اولأس ام يف دارملا لصح اكد

 « ِضنَكلاَو توتلا َةَتاَمألاَََعاَتي »
 ٧٢) بازحألا )(٣٣

 ٨٢( فسوي )١٦ 4 َةََرَمْلالَََو ن .ةلزنمب كلذ لكو ؤاهلهأ دارأ

 . «اهلهأ دارأو

 .ةيرقلا لهأل آلإ هّجوي نأ نكمي ال القع لاؤسلا نإ حيحص : ورمع لاق
 ؟ ةقعاصلا هتذخأ اذام نمو ، ئطخم ريغ ناك نإ ىسوم بات مم نكل

 ةلأسملاب ىلاعت هلا يدي نيب همدقتل كلذ نإ» : يزارلا لوقي : ديز لاق

 نم هنأ ملعت تنأو ٢٧٧/٧_٢٧٨. ريبكلا ريسفتلا «كلذب رمؤي نأ لبق
 :لاق هتقعص نم قافأ املف» : لوقيف يرشخغزلا امأ . .ةيؤرلل نيتبثملا

 نم «كيلإ تبت» « اهريغو ةيؤرلا نم كيلع زوجي ال امم كهزنأ «كناحبس»

 نم ءيشب كردم الو } يئرمب تسل كتأب «نينمؤملا لوأ انأو» .ةيؤرلا بلط
 ؟بات مّمف هتركذ يذلا ضرغلل ةيؤرلا بلط ناك نإف :تلق نإف ،اوحلا
 هناسل ىلع حيحص ضرغل ناك نإو ،ةميظعلا ةلاقملا كلت هئارجإ نم تلق
 هذه يف ةيؤرلا رمأ ىلاعت هللا ماظعإ ىلإ رظناف ،ىلاعت هللا نم هيف نذإ ريغ نم

 لخي ملو . مهقعصأ فيكو إاكد هلعجو اهيبلاطب لبحلا فجرأ فيكو .ةيآلا

 77 حبس فيكو ث رمألا ماظعإ يف ةغلابم كلذ نايفن نم هميلك
 فاشكلا «نينمؤملا لوأ انأ» لاقو هناسل ىلع ةملكلا كلت ءارجا نم باتو

 . ٢ / ١١٥

 هللا ةيؤر ةيناكمإ ىلع ليلد ىوقأ ةيآلا هذه نأ روصتأ تنك : ورمع لاق
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 اهنم ةملك لك متلوأت دق مكنكل .ءايبنألا ضعبل لقألا ىلع ايندلا يف ىلاعت

 تالماتلا هذه لثم مرتحأ انأو .ةيؤرلا هذه يفن ىلع اليلد مكدنع تراصف

 نأك ذإ ، ملسأ يل ودبي هنأل رهاظلا دنع فوقولا ربخأ تنك نإو ؤ صنلا يف
 . زيزعلا باتكلا ىلع لواطتلا ضعب ليوأتلا يف

 انديس نأ نم فيرشلا ثيدحلا يف تبث ام ايندلا يف ةيؤرلا نأش يف ىقب
 هذه ضفرت كنظأ امو ، ىهتنملا ةردس دنع هب جرع ةليل هبر ىأر دق ةي ادمح
 نم هافطصا يذلا وهو .ةي دمحم انلوسر ىلع ىلاعت هللا اهب مركت يتلا ةنملا

 انل اييركت هميركت يف نأ ملعت تنأو ،نيلسرملا رخآ نوكيل اعيمج قلخلا نيب
 . نيملسملا رشاعم اعيمج

 يتبثم دنع ىتح قافتا طح نكت ل ةيضقلا هذه نأ ملعت تنأ : ديز لاق

 حيحص يف ءاج ام كل دروأ نأب يفتكأسو .ةجح اهربتعت فيكف ةيؤرلا
 لاق ، عيكو نع اعيمج ، جشألا ركب وبأو ةبيش يبأ نبركب وبأ انثدح» :ملسم
 يبأ نع ةمهج يبأ نيصحلا دايز نع شمعألا انثدح عيكو انثدح : جشألا
 : لاق © نسابع نبا نع ةيلاعلا

 هارَدَمَلَ ي ىرباملَعهنورمنمأ ي ىرام داوملاب َدكاَم
 (٣١۔١١ مجنلا )٥٣ 4 .ينلدت

 لاق ؤ هنع ىلاعت هللا يضر هنع ءاطع قيرط نم هيفو .نيترم هداؤفب هآر لاق

 حرصأو } ةيرصب ال ةيبلق ةيؤرلا نوك نم ناكمب حوضولا نم وهو ،هبلقب هر
 سابع نبا نع ءاطع نع هيودرم نبا هجرخأ ام راصبالا يفن يف كلذ نم

 ىكح دقو ،هبلقب هآر امنإ هنيعب ةلي هللا لوسر هري مل : لاق هنأ اهنع هللا يضر
 قحلا نع القن «هري مل هنأ ىلع ةباحصلا قافتا يمرادلا ةدنه نب نايثع
 . ١٤۔٠٤ :غمادلا
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 اك وهف هيلع علطت مل كلعلف ةيضقلا يف هدمتعن يذلا ثيدحلا صن امأ

 ةدحاوب ملكت نم ثالث» اهنع هللا ي ىضر ةشئاع تلاق : :بيبح نب عيبرلا هتبثي

 تنكو )٦١٨٣/٦٣( عدجلا نب قورسم لاق ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف نهنم

 : هلللا لقي ملأ يلجعت الو يرظتنا نينمؤملا أ اي تلقو تسلجف ائكتم

 ١٣( مجنلا )٥٣ : يتلل ُهاَهَرَدَمَلَو

 ٢٣( ريوكتلا )٨١ : نيشملا ىفكلا اةَرَدَمَأَر

 كلذ نع ةي يبنلا تلأس ةمألا هذه لوأ انأ : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف

 ال ا اهيلع قلخ يتل ١ هتروص ف هرأ لو ] .مالسل ١ هيلع ليربج كلذ»ه :لاقف

 عمست ملا «ضرألاو ءيسلا نيب ام همسج دسف ءايسلا نم طبه دق هتيأر ،نيترم
 : ىلاعت هلوقل

 4 شيعل اوهو صنك ز ردي وهورصبألا هكحر نال

 ١٠٣( ماعنألا )٦

 نالع يبنل ١ نع ةشئاع تور ام ىلع ليل د ةيآل ا هذه ربسفت : قورسم ل اق

 عماجلا «ىركلا 7 تايآ .: نم ىأر دقل . . .ىأر ام داؤفلا بذك ام» :لوقي

 ٨٦٢٤. ددع ١٥/٣ حيحصلا

 : ةرخآلا ف ةيؤرلا يفن ©

 تناك دقو . اينًالا ف ةيؤرلا ىلإ ةبستلاب هيف ام هيف رمألا ناك نإ : ورمع لاق

 نوكتس كنأ يف كشأ الف .كلذ ترثأ اك نمتيثملا دنع ىتح فالتخا رادم

 سيل ميعن هنأو ،ميركلا ههجو يجتب ةنجلا يف نينمؤملا معنت نأش يف يعم
 تلعف ايك ليوأتلا قيرط نع هيفن ىلإ ىعسي ادحأ نأ روصتأ ام { ميعن هءارو
 نم ناسنالا هيلإ قاتشي ال بسنا رهاظلاب كسمتلا انهو ، ىضم ام يف كلذ
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 هللا لوق ملعأ ام يف اهمهأو ةددعتم بابلا اذه ين ةيلقنلا ةلدألاو .ةرخآلا ميعن

 : ىلاعت

 « ثريا © يزب
 (٣٢۔٢٢ ةمايقلا )٧٥

 ىلإ «اهر ىلإ . . .» :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا دنع ءاج ام ضعب كاهو

 . ءايلعلا روهمج اذه ىلع .اهبر ىلإ رظنت يأ «ةرظان» اهكلامو اهقلاخ
 .ةيشعو ةودع ههجو ىلإ رظني نم هللا ىلع ةنجلا لهأ مركأ :لوقي رمع نبا
 . ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو : ةيآلا هذه الت مث

 نسحلا ناكو .ارظن اهير ىلإ رظنت :لاق ةمركع نع يوحنلا ديزي ىورو

 . مهبر ىلإ اورظنو مههوجو ترضن , لوقي
 نبا نع يورو .باوثلا نم هللا دنع مهل ام راظتنا انه رظنلا نإ : ليقو

 رمع نبا نع يدرواملا هاكح .اهبر رمأ رظتنت : ةمركع لاقو .دهاجمو رمع
 : ىلاعت هلوقب اوجتحاو هدحو دهاجم نع آلإ افورعم سيلو اضيأ ةمركعو

 هلع
 ء ۔2 س و س ء .م و و

 ؟ رصبألا كردي وُهَرُردصبكلاةكرتدثال
 ٦ ماعنألا ١٠٢٣(

 لاق . . . رابخألاو ةيآلا رهاظ ىضتقم نع جراخ . ادج فيعض لوقلا اذهو

 نم ءيش هاري الو اهبر نم باوتلا رظتنت ىنعمب اهنإ دهاجم لوقو ث يبلعللا
 هترظن اولاق راظتنالا رظنلاب تدارأ اذإ برعلا نأل لوخدم ليوأتف ،هقلخ {

 ىلاعت لاق ايك : ِ
 » ًةَعاَسلآاللكيوُظبزَم 4 ِ

 ٤ )٤٣ فرخزلا ٦٦(
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 )٧ ف ارعأل ا ٥٣(

 ِ ه ةَدموَةَحنَصلَدوُبَظام
 ٤٩) سي )٣٦ و حي !نورظني «

 انورقم .رظنلا ناك اذإ امأف هيف ترظن :اولاق ربدتلاو ركفتلا هب تدارأ اذإو

 «ىلإ» ليقو . . . نايعلاو ةيؤرلا ىنعمب آلإ نوكي الف هجولا ركذو ،ىلإ ركذب

 بتكي ءالآلا دحاو نأل ، لطاب اضيأ اذهو !ةرظتنم همعن يأ 5ءالآلا دحاو

 ةنجلا لهأ فصوي الف شيعلا صقتنتم ءيشلل رظتنملاو . . .ءايلاب ال فلألاب

 . ١٩ /١٠٧-١١٠ نآرقلا ماكحأ «. . .كلذب

 قيرطلا لع تددسو ،كدنع ام لكب تيتأ دق ةرملا هذه يف كارأ : ديز لاق

 ترتخا دقف يرمعلو ةفش تنبب سبن أ نأ لبق هب جتحا دق ام تددرو

 ،اهبناوج لك نم ةيضقلاب ماملإلا ىلع يبطرقلا لمع ذإ رايتخالا تنسحأو

 . هنيحل ثيداحأ نم هب دهشتسا ام تكرت ن أ تلعف انسحو

 دقو ،ةغللا ىلع امئاق ناك ريسفتلا اذه يف ءاج ام لج نأ يخأ اي ملعا

 لمأ هنكل رهاظلا ىلع دايتعالا ىلع ۔ كلذ ىلإ ترشأ ايك ۔ هبحاص صرح
 نظأ امو مكحملا نم ةيآلا ربتعأ هب ينأكو .قايسلا اذه يف يغالبلا بناجلا

 امأ مكحملا ىلإ اهعاجرإ ىلإو ليوأتلا ىلإ جاتحت هباشتملا نم انيقي يهو كلذ
 « راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال : ىلاعت هلوق ىلع دايتعالا فيعضت

 . ىلاعت هللا ءاش نإ القتسم اثيدح هل درفنسف

 : ةغللاب ادبنو

 الو ؤهرأ ملف لالهلا ترظن : لاقي اذلو ،ةيؤرلا ريغ ةغللا يف رظنلا نإ
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 .ةنيرقب آلإ حصي ال زاجم ةيؤرلا ىلع هقالطإو ،ورأ ملف هتيار لاقي نأ حصي
 . رهاظلا فالخ زاجملا ىلإ ةقيقحلا نع لودعلاو

 : تاذلا ىلع قلطي هنأل ةنيرق نوكي نأ يفكي ال هجولاو

 ٤ .مر ےرء؟م ھ

 ٩ راركإلاو لتخا وئ كيرهمَو قو ل
 ٢٧( نلمحرلا )٥٥

 : ىلإب ىدعي الف راظتنالا ىنعمب رظنلا ناك اذإف

 : ىلاعت لاق دقف كلذ ملسن ال : باوجلا

 ٢٨٠( ةرقبلا )إ {. ه َرَتَم َلمَرظََف
 الف ةيرعشلا دهاوشلا ركذ نم كليلد تفّقخ دق كارو . هفورعمل ةرظتنم يأ

 . تلعف ايك كلذ نم ائيش دروأ نأ يف ةرورض ىرأ

 : هيف ةيغالبلا هوجولا اما

 ناديؤي امهنأل امات اتوكس يبطرقلا اينع تكس دقو رصحلاو ةلباقملا ىهن
 . حوضو لكب ةيؤرلا يفن

 :ةيآلا ةيقب يف ةدراولا ةلباقملا نإ : ةلباقملا ۔ أ

 ه دااايز
 ( ٢٥٦٢٤ ةمايقلا )٧٥

 .اهؤانب ىعادتلو نيتلمجلا نيب ةبسانملا تعفترال ةيؤرلا ىنعمب رظنلا مهف ول
 ةلباقم يف رظني ركذ هيلع لديو» : يلي ام ددصلا اذه يف يخايشلا لوقيو

 يجحترت ايك اهرهظ راقف مصقي ديدش عيظف لعف اهب لعفي نأ عقوتت يأ نظت
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 . ريخ لك اهب لعفي نأ اهبر ىلإ ةرظانلا هوجولا
 نظت امنإو ،نظت ال هوجولا نأ مولعمو ، هوجولا نظت لعاف اضيأو

 . ايهغيب ةنزاوملاو ةلداعملل يناثلاو لوألا يف ةلمجلا نع ةرابع نوكيف © بولقلا

 رصحلا ديفي ةرظان اهير ىلإ هلوق يف «ىلإ» ميدقت نإ : رصحلا ۔ ب

 مولعمو . هللا تاذ يف مهرظن رصحنال نيعلا رظن نم ناك ولو ۔صاصتخالاو
 م

 نيذلا نونمآلا مهنأل ةريثك ءايشأ ىلإ نورظني مهتأ ٠
 ١٠٢( ءايبنالا ٢١ .« ربشلا غَرَتلا متر

 . راظتنالا ىنعم ىلع ليلد رصحلا اذه ىفف . ..

 لاح يف تڵزن ةيآلا نإ لوقن انإف مغلا نم برض راظتنالاب لوقلا امأ

 مههوجو ةرساب رافكلاو تاراشبلاب مههوجو ةرضان نونمؤملاف { ةمايقلا
 يف اوذبني نأ نورفاكلاو {ةنجلا لوخد نورظتنم نولؤألاف .ديعولا مهققحتب
 . رخآ نورظتني ميعن يف ةنجلا لهأو . . .ةمطحلا

 / ۔ و۔ { ر 2 ۔۔

 ۔هنيمّيردبتك َقوأَنَماَمأَم »
 .. (ه-٧ قاقشنالا ٨٤ ه اوُدتَملحأل بلع اميا ْبَماَيَفوََ س و . ۔ 7

 . «ردصضصل ا قيضو مغلل اببس ةمعلا راظتنا ربتعن ن أ حصي الف

 ىلع دي موهفلا نم برض وهف معنلا ىنعمب ءالآلا درفم «ىلإ» رابتعا امأ

 ليلد وه لب ليلد ىوقأ هربتعن ملو «رظانل لوعفم ىلإو ،اهبر معن ةرظتنم» نأ
 آلإ ليوأتلا ىلإ اجلن ال اننأ ملعت تنأو .لالدتسالا هوجو نم انركذ ام دضاعي
 .امهيلإ ام وأ ميسجتلاوأ هيبشتلا ىلإ يدؤي يذلا رهاظلا ىلع امدقم هربتعن اننأل
 . «ءيش هلثمك سيل ىلاعت هلوقل نابسانملا امه اندنع ليواتلاو ريدقتلاو
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 رظنلاب لوقي وهو ةباحصلا نم رمع نبا لوق لقن دق يبطرقلا نأ ايبو
 ةيآلا نع لئس امدنع لاق دقو . كلذ سكعب لاق سابع نبا نإف نيعلاب

 : ةروكذملا

 نم غارفلا دعب ةنجلا لوخد يف مهل نذأي ىتم مهبر ىلإ نورظني مث»
 :لاق مث «باسحلا

 ه ناا ننانفت© :يا زبزاج »
 ( ٢٥٦٢٤ ةمايقلا )٧٥

 رظتني ةرظان اهبر ىلإ» هلوق كلذكو . . باذعلا دعب باذعلا نوعقوتي : لاق

 دعبلا نع القن «ةماركلا دعب ةماركلاو باوثلا دعب باوثلا ةنجلا لهأ
 .٤٢٣۔١٢٣ : يراضحلا

 تكس امل يردأ تسلو . ةغالبلا هوجو نم هدنع تفقو ام عورأ ام : ورمع لاق

 ام اذهم تبث دقو ٠ نآرقلا زاجعإ ىدم بت ىتلا هوجولا هذه نع يبطرقلا

 هتبثأ ام ملعي انلكو ث رهاظلا لهأ اهيلإ هبتني ال يتلا ايازملا نم ليوأتلل
 . زاجعالا لئالد هباتك يف ، زيزعلا باتكلا يف زاجعإ نم مظنلل يناجرجلا

 : ىلاعت هلوق يف ةدايزلا يف نولوقت اذايف ةيآلا هذه عم اهب متقوفت نإف

 ) ٢٦ سنوي ١٠ ( :ه ةَداَمزَوَ زا اونَسَحَلَس نل ى

 . فطع درجم وه انإو ةلباقم الو رصح ال ثيح

 نآرقلا ماكحأ يف ترظنف ةميركلا ةيآلا هذهب جتحت نأ تيلوت دقل : ديز لاق
 لوقنل ١ ركذ يف لاط أ نإ اف ةرمل ا هذه ف ةيعوضوملل برفا هب ةأ هن أ يل يتف يبطرقلل

٢٨٥



 يتلا لاوقألا دروأ هنإف © ميركلا ههجو ىلإ رظنلا يه ةدايزلا ناب ركذت يتلا

 ىنعم انيأر ايك لبق نم لعف ايك اهضحد ىلع لمعي مل هنكل كلذ ريغب لوقت
 دادع يف ىقبت يهف ىلوألا لوقنلا ةجرد ىلإ يقترت ال تناك نإو اهنأ كلذ

 . لوبقملا

 ةيؤرلا ةافن نم هريغ دنع درو ايب هترزاؤم عم يبطرقلا دنع ءاج ام ركذاسو

 . ىلوألا يبطرقلا لوقن مهدنع تبثت مل ءالؤه نأ ملعلا عم

 رشع ةنسحلا فعاضت نأ ةدايزلا نإ ليق دقو» : نآرقلا ماكحأ يف ءاج
 نبا نع ءاجو . ٣٣١/٨ «سابع نبا نع يور كلذ نم رثكأ ىلإ تانسح

 : ىلاعت هلوقل عستلا ةدايزلاو ةنسحلاب ةنسحلا نأ ركذ هتنأ سابع

 ١٦٠(. ماعنألا ٦ ). ه املاَتمأُرَمَعُشَلَك ةََسحلاي اجنم ل
ً 

 ٣٠/٢٣ . ٨٦٢ . حيحصلا عماجلا : بيبح نب عيبرلا

 ةدايزلا : هنع هللا يضر بلاط يبأ نب لع نع يورود» : يبطرقلا ركذي ايك

 نع ءاجو ٣٣١/٨. ماكحألا «باب فالآ ةعبرأ اهل ةدحاو ةؤلؤل نم ةفرغ

 عماجلا .باوبأ ةعبرأ اهل ةؤلؤل نم ةفرغ ةدايزلا نأ بلاط يبأ نب يلع
 ٢٣/ ٣٠. ٨٦٠. : حيحصلا

 ةدئاف ىرن ال هذه نم برتقت لوقنب نيردصملا نيذه نم لك صتخا دقو

 . اهركذ يف ةلاطالا.يف

 نم اهبيصن ةيآلا ىطعأ )٤١٥ / ١٠٦٢٥( رابجلادبع يضاقلا نأ ةقيقحلاو
 نم ةدايزلا نوكتف باوثلا ليصفتلاو ةدايزلاب دارملا نإ :لوقي ثيح مهفلا

 فيكو ،كلذب مهقلعتل ىنعم الف رهاظلا وهو يورم وهو هيلع ديزملا سنج
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 ىلع ةدايز لعجت فيكف ،باوث لك نم مظعأ ةيؤرلا نأ مهدنعو مهل حصي
 ىننأ : دعب لاق كلذلو . ىنسحلا

 ي ہر۔وو۔ے< . و س و ه م ۔ 7

 ٢٦( سنوي )١٠ هم ةلذالو رتق مَهَموَجَو َقهَررالو

 نع نآرقل ا هيزنت « ةَّنحل ا يف سنجلا اذه سفن نم يه ةدايزل ا نأ نيبف

 . ١٧٧ ص .ت .د .توريب ةثيدحلا ةضهنلا راد . نعاطملا

 بيطي ايب لك ذخاأيلف ةددعتم لوقنلا تمادام ىخأ اي تقدص : ورمع لاق

 يف يبطرقلا قفأ ةعس ىدم تنيب نأ تلعف انسحو ، هروصت عم ىشامتي امو هل

 نأ تدجوف تايآ ثالثب كيلع جتحاس تنك ينأ ةقيقحلاو ةيضقلا هذه

 : امهو نينثا يف مكعم يبطرقلا

 . .۔ ؟ هش و۔؟ ۔ ٨ ,إ ۔ .۔<۔ - ١

 ه مهتَرأوُملَم مهتأَدوُنظَي نيزلا »
 ٤٦( ةرقبلا )٢

 نم اريثك نأ فرعأ انإو ١ /٣١٦ ماكحألا «مهير ءازج» : اهيف لاق دقو

 . زاجملا باب نم ةيؤرلاب ءاقللا نورسفي ةيؤرلا يتبثم

 ٢٢( نيففطملا )٨٣ 4 َتوُرظَبِكيآَرَكْلاَلَع ل - ٦
 © تاماركلا نم مه هللا دعأ ام ىلإ يأ» : يلي ام يبطرقلا اهيف لاق دقو
 لهأ ىلإ نورظني :لتاقم لاقو . .دهاجمو سابع نباو ةمركع هلاق

 © يودهملا هركذ . رانلا يف مهئادعأ ىلإ نورظني : ي يبنلا نعو . رانلا
 : م اكحألا .هلالجو ههجو ىلإ نورظني هلاضفأ كئارأ ىلع : ليقو

 . افيعض الوق ةيؤرلاب رظنلا ريسفت ربتعا هنأ ىرت تنأو 4٩

 ةلباقملاب اريبك احاحلإ ةيؤرلا تابثإ ىلع اهيف حلأ دقو ةثلاثلا يف انعم هنكل
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 . نيرفاكلا نع ىلاعت هباجتحال

 : ىلاعت هلوق ديرت كنأ تمهف : ديز لاق

 4 ةرجَحَكنيَموممَرنَع متك
 ١٥( نيففطملا )٨٣

 هذه يف : جاجزلا لاق» : يبطرقلا هلاق ام ضعب كاهو تقدص : ورمع لاق
 هذه يف ناك ام كلذ الولو ،ةمايقلا يف ىري لجو رع هللا نأ ىلع ليلد ةيآلا
 سنأ نب كلام لاقو . . .نوبجحي مهنأب راقكلا ةلزنم تّسخ الو {ةدئاف ةيآلا

 لاقو .هوأر ىتح هئايلوأل ىلبت هوري ملف هءادعأ بجح أل :ةيآلا هذه يف
 : لاق مث ،اضرلاب هنوري اموق نأ ىلع لد طخسلاب اموق بجح امل : يعفاشلا
 يف هدبع امل داعملا يف هبر ىري هنأ سيردإ نب دمحم نقوي مل ول هللاو امأ
 ؟ ةمئألا ءالؤه لاوقأ يف لوقت اذايف . ١٩ /٢٦١ ماكحألا «. . .ايندلا

 ةمئأ ناسل ىلع ءاج ام يف كلوق ام نكل ،يبنل آلإ ةمصع ال : ديز لاق

 يذلا اهرحب و ةمألا ربح سابع نباو ههجو هللا مرك يلع مامالا مهو 9 رخأ
 ام بيبح نب عيبلا ايهيلإ بسن دقو ،نيدلا يف ههقفي ناب هللا لوسر هل اعد

 عماجلا «هتمحرب مهيلإ رظني الو هباوثو هتمحر نع مهبجحي لزي ملف» :يلي
 ٨٥٩. ددع ٣ / ٣٠ حيحصلا

 عامجالاب ةيبرعلا ةمئأ نم وهو يرشخمزلا ناسل ىلع ءاج دقف يناثلا درلا امأ
 نذؤي ال هنأل مهتناهإو مهب فافختسالل ليثمت هنع نيبوجحم مهنوكو» : يلي ام
 نوناهملا ءايندألا الإ مهنع بجحي الو مهيدل نيمركملا ءاهجولل آلإ كولملا ىلع
 فاشكلا «.هتمحر نع نيبوجحم :ةداتقو سابع نبا نعو . . . مهدنع

 . ٢٣٦٢/٤
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 ذه» :يلي ايك لالدتسالا نم تركذ ام دنف دقف يملاسلا مامالا امأ
 تايلمعلا ىلع هب لالدتسالا توبث يف فلتخا دقو ،ةفلاخملا موهفمب لالدتسا

 ول اذه ؟تايعطقلا تايداقتعالا ىلع هب لالدتسالا حصي فيكف تايطلا

 باجحلا ءارو يه ةهجو يف ىلاعت هللا نوكي نأ همازلتسال كلذب هريسفت انملس

 هنع بوجحملاو ىح باجحلا نإ لوقن نأ انلو . كلذ نع هللا ىلاعت ىسحلا
 ١ /٣٧٦. قراشملا «هتنج يه

 نيتيآلاب قلعتي ييف امأ تركذ نم هيلإ بهذ ام ريغ تنيب ةثالث دودر هذه
 ليوأتلا نع نوفكنتسي نيذلا نأ ىرت تنأو .ةنوؤملا انتيفك دقف نييرخألا

 ال هادبم نم ليوأتلا دمتعي نم امنيب ،ةّدع نطاوم يف ارارطضا هيلإ نوأجلي

 . هانعم صنلا لمتحي امدنع رهاظلا نم فكنتسي

 مكل رفم الف صوصن نم انركذ ام عيمج اولوؤت نأ متعطتس ا نإ : ورمع لاق

 هدعب لبقي ال ام حوضولا نم وهو ةيؤرلا ناش يف روهشملا ثيدحلا لوبق نم
 .امير

 هظحر دشا » :ىلاعت هلوق نع تضرعأ كارأ يل ام : ديز لاق

 4 ) بتتفيطأل اوهو رصبأ ذ ردي وهورَصبألا

 ١٠٢٣( ماعنألا )٦

 ىلإ رمن نأ لبق اندنع ةيضقلا رادم ىهو ۔ ةيآلا هذه دنع فوقولا نم دبالف
 ؟ةيآلا هذه يف لوقت ايف ،هيلإ ترشأ يذلا ثيدحلا

 هركذ ءاج َِ اريثك نأل يبطرقل ١ هدروأ ام ضعب ركذب يفتكنس : ورمع لاق

 تايس نع هزنم هتأ هناحبس نيب» :هنمو ،مدقت ام يف هدينفت عقو دق انه
 رئاس كردت اك . ديدحتلاو ةطاحالا ىنعمب كاردإلا اهنمو . ثودحلا
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 ايك ،هتقيقح هنك غلبي ال يأ :جاجزلا لاقف .ةتباث ةيؤرلاو تاقولخملا
 موي ةيؤرلا يف ثيداحألا لي يبنلا نع حص هنأل .اذكو اذك تكردأ :لوقت
 يف نونمؤملا هاريو ،اينّدلا يف «راصبألا هكردت ال» :سابع نبا لاقو ش ةمايقلا
 لوقعلا هكردت ال يأ .بولقلا راصبأ هكردت ال ىنعملا :ليقو . . .ةرخآلا

 يف ةقولخملا راصبألا هكردت ال ىنعملا :ليقو .«ءعىش هلثمك سيل» ذإ هموتتف
 مالسلا هيلع دمحمك هب هاري اكاردإو ارصب هتمارك ديري نمل قلخي هنكل .ايندلا
 يف ري مل :لاق سنأ نب كلام نعو . . . القع ةزئاج ايندلا يف ىلاعت هتيؤر ذإ
 ةيقاب اراصبأ اوقزر ةرخآلا يف ناك اذإف © ينافلاب يقابلا ىري الو قاب هنأل ايندلا
 « . . .حيلم نسح مالك اذهو :ضايع يضاقلا لاق . يقابلاب يقابلا اوأر
 ٥٤/٧_٥٦. ماكحألا

 فعضب كملعل كلذو ةيآلا هذه نع تضرعأ مل تمهف نآلا : ديز لاق

 . اندنع ةيضقلا روحم يه انيب ددصلا اذه يف اهب جايتحالا

 ،نوتبثملا هب جتحا ام لك ركذي مل ةرملا هذه يف يبطرقلا نأ يخأ اي ملعا

 ال اذهو ديدحتلاو ةطاحالاب كاردالا ريسفت يهو ةدحاو ةجحب يفتكا امنإو

 لفَع دقو ں لجو رع هللا ةقيقح هنكب ةطاحإلا يفني امنإو راصبألاب ةيؤرلا يفني
 لوق ىهو :ةثلاث ةجح نعو ،ةحدملا ديفت ال ةيآلا نأ ىهو ةيناث ةّجح نع

 . : كلذ نايب كاهو مومعلا بلسل تءاج ةيآلا نأب نيتبثملا

 : كاردالا ۔١

 ريثك كردم لجرو ،هكردأ دقو قاحتلا كردلا» : ناسللا يف ءاج
 .هتكردأ ىتح تيشم :لاقي ،قوحللا كاردإلا : اضيأ هيف ءاجو .كاردإلا
 روظنم نبا «هتيأر يأ يرصبب هتكردأو .هنامز تكردأ ىتح تشعو

 راد .طايخ فسوي دادعإ . يئابفلا بيترت . برعلا ناسل )٧٩٩/٦٣٠(
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 . كرد ةدام .ت .د . تورببب برعلا ناسل

 : يلي ايب اذه ىلع يليلخلا دمحأ قلعيو

 بحاص هيلع صن اك هنامزب ةطاحالا مدع عم هنامز تكردأ لوقت برعلا نإ

 ريخألا نمزلا يف الإ دلوي مل وهو نالف ةايح تكردأ مهدحأ لاق ايبرلو © ناسللا

 . هتايح نم

 هلوق يف ايك ةطاحالا ىنعم ريغ ىلع ةلاد كاردإلا نم ةقتشملا ظافلألا ءيجم _

 : ىلاعت
 1 ص < م س 7

 ٣٨( فارعألا )٧ ه اهبف وكرادآ اَدِإحَوَح

 رانلا لهأ نم جوف لك ةطاحإ ةيآلا نم دارملا نوكي نأ لوقعملا نم سيل ذإ

 دارملا امنإو بناوجلا وأ نيبناجلا نم كراشتلا يضتقي لعافتلا نأ عم 3 رخآلاب
 ١ /٣٨٨. قراشملا . «هللاب ذايعلاو رانلا ين جاوفألا قحالت ةيآلا نم

 ىلإ فاضملا كاردإلاو» : يلي ام )١٦٥٨/١٠٦٨( ىشكيودسلا لوقيو

 هتيأر ىنعم يرصبب هتكردأ كلوق ىنعمف .ةيؤرلا وه ايتا ةيآلا هذه يف راصبألا

 تابثإ عم امهدحأ يفن حصي ال نامزالتم نارمأ امه وأ ظفلا يف آلإ قرف ال
 ةيال ١ هذهف كلذ سكع الو يرصبب هتكردأ امو هتيأر لوقل ١ زوجحم الف . رخآل ١

 ماللا ةطساوب راصبألا عيمج لوانتي كلذو ، راصبألا هارت نأ تفن ةميركلا
 ديفي راصبألا هكردت الف كلوق نأل تاقوألا عيمج يفو ةغلابملا ماقم يف ةيسنجلا

 نم ءيش هاري الف نامزألاو راصعألا مومع ديفي نأ دبالف تاقوألا مومع

 . «انركذ امل ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال راصبألا

 : ةحدملا ديفت ةيآلا ۔ ٢

 انوربخأ مهل لوقن نأ هنع مهلأسن امو» ١٠ /١٦( ق) يدهم وبأ لوقي
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 اولاق نإف ؟ ال مأ اهب حدتما ةحدم هذه « راصبألا هكردت ال :ىلاعت هلوق نع

 يف هل ةتباث ةحدملا هذه محل انلق }ةحدم اولاق نإو . . .اودحج دقف ال :

 اولعج دقف ةصاخ ايندلا يف اولاق نإف ةصاخ ايندلا يف مأ ةرخآلاو ايندلا
 : هلوق نوكي نأ مكمزلي :لوقنف ةمايقلا موي هنع لوزت لجو زع هللا حئادم

 ىلع نوكتو ،اماع ائيجم تءاج ةيآلا نأل ةصاخ ايندلا يف «راصبألا كردي وهو»

 : ىلاعت هلوق لثم ةرخآلا يف اهلاوز زوجي هثلا حئادم عيمج مكلوق
 ه ر الر ةس هذَحأتال )٢ ةرقبلا ٢٥٥( 4.٢  . 79۔ ۔ ا ,

 ,  7س

 ىروشلا ٦٤ر) ه ثت۔ولنمكررتل ل : هلوقو ١١(

 هذه يف لاوزلا اولاق نإو }ةحدم كلتو ةحدم هذه نأل حئادملا رئاس كلذكو

 ام وهف ةرخآلاو ايندلا يف ةتباث هئلا حئادم اولاق نإو ،مهل ةّجح الف ةصاخ
 . ١٣٢١ سنوت ةيرجح ط .يلولهبلا ىلع درلا «. هيلإ اوراص ام لطبو لوقن

 : مومعلا بلس ال بلشلا مومع ديفت ةيآلا

 احدم تدرو اهنأل مومعلا بلسل اهنأ ملسن ال : انلق» : يملاسلا لوقي
 لوزت نأ حصي الو ،حّدمَتلا اذهل ليزم ىلاعت هل راصبألا كاردإو .ىلاعت هل
 افصتم ةرخآلا يف نوكي نأ زاجل كلذ زاج ول ذإ ىلاعت اهب حدمت يتلا هتافص هنع

 ىلاعت هب حدمت هلك اذه نأل هيبّشلاو كيرشلاو دلولاو ةبحاصلاو موتلاو ةنسلاب
 الهاج ابولغم اروهقم ازجاع اليلذ ذئنيح ناكل كلذ هيلع زاج ولو { هنع هيفنب
 . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت متشلا كلذ ىلع قحتسيف اليخب

 لدي مل اذإ ام يف ةتباث يه امنإ مومعلا بلس ةدعاق نأ باوجلا لصاح
 ام ىلإ اهنع لدع كلذ ىلع ليلد لد اذإ امأ .اهفالخ دارملا نأ ىلع ليلد
 ىلع لمح نإف ةيؤرلا يفنب حملا دصق انه لودعلا ليلدو ،ليلدلا هيضتقي
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 ١ / ٣٨٩. قراشملا . «دوصقملا اذه تاف ةدعاقلا كلت

 ةيآلا هذه نع همالك هب متخ يذلا يليلخلا دمحأ لوق هب متخأ ام نسحأو

 نأ مدقت ام لك نم ةصالخلاو» :لاق ثيح « راصبألا هكردت ال» ةميركلا
 .ةعطاق ةلالد ةرخآلاو ايندلا يف ىلاعت هتيؤر ءافتنا ىلع ةميركلا ةيآلا ةلالد
 © مهولا نم ابابض نوكي نأ زواجتي ال كلذ فالخب نولئاقلا هب قلعت ام لكو

 اهلييذت كلذ ىلع اهتيصن ديؤيو { ةقيقحلا سمش قارشإب ىشالتي نأ ثبلي ال
 ال هلوقل ليلعتلاك «فيطللا» هلوق نإف ه ريبخلا فيطللا وه : ىلاعت هلوقب

 امأ ؛ ادبأو الزأ نالّدبتت ال ىلاعت هتاذ تافص نم هلوقو « راصبألا هكردت
 اك ۔ هّنألف فيطللا امأو { ميلعلاك هنأل رهاظ تاذلا تافص نم هنوكف ريبخلا

 3 هتيهايب لوقعلا ةطاحإ نع ىلاعت ههيزنت ةفص» : ۔روشاع نبا مامالا لوقي

 فصولا اذه نع ريبعتلل اهرايتخا نوكيف .هتافصو هتاذب ساوحلا ةطاحإ وأ

 ةدام برقأ اهنأل © ةملكلا يف ةقاشرلاو ةحارصلا ىهتنم وه ىلاعت هثلا بناج يف
 ةغللا هل تعضو ام بسحب ىلاعت هتاذ فصو ىنعم برقت ةيبرعلا ةغللا يف
 ٨٥٨٤. ص :غمادلا قحلا نع القت «سانلا فراعتم نم

 نأ نكمي كنأ روصتأ ايف ةقباسلا ةلدألا لك تلؤوأت تنك نإ : ورمع لاق
 آلإ مهللا ةحارصلا ةياغ احيرص ءاج يذلا مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح لؤاتت
 . ةلي هللا لوسر ةنس نوضفري نيذلا نم تنك اذإ

 ضفري نأ ملسمل ىتأ { ةيمالسالا بادآلا دودح زواجتت ال كوجرأ : ديز لاق
 ةلاسرب فارتعالاب الإ ديحوت آلأ كردي وهو ، عيرشتلا رداصم نم يناثلا ردصملا
 . ةلي ىفطصملا لوسلا

 ظفللاو ۔ ناخيشلا ىور : ثيدحلا صن اذهو .ةرذعم : ورمع لاق

 انثدح . هللادبع نب زيزعلادبع انثدح : لاق .ديحوتلا باتك يف ۔ يراخبلل
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 يبأ نع يثيللا ديزي نب ءاطع نع باهش نبا نع دعس نب ميهاربإ
 لوسر لاقف ؟ةمايقلا موي انبر ىرن له هللا لوسر اي : اولاق سانلا نأ ةريره
 :لاق . هللا لوسر اي ال اولاق ؟ ردبلا ةليل رمقلا يف نوراضت له : ولي هللا

 . هللا لوسر اي ال : اولاق ؟باجح اهنود سيل سمشلا يف نوراضت لهف
 ناك نم :لوقيف .ةمايقلا موي سانلا هللا عمجي ©كلذك هنورت مكتإف : لاق

 ناك نم عبتيو سمشلا سمشلا دبعي ناك نم عبتيف . هعبّتيلف ائيش دبعي

 ةمألا هذه ىقبتو ى تيغاوطلا تيغاوطلا دبعي ناك نم عبتيو ؤرمقلا رمقلا دبعي

 ،مكبر انأ :لوقيف هللا مهيتأيف - ميهاربإ كش ۔ اهوقفانم وأ اهوعفاش اهيف

 يف هللا مهيتأيف ،هانفرع انبر ءاج اذإف .انبر انيتأي ىتح انناكم اذه :نولوقيف
 انبر تنأ :نولوقيف .مكبر انأ :مهل لوقيف نوفرعي يتلا هتروص
 . خلا . . .هنوعبتيف

 ميهاربإ نب بوقعي نع برح نب ريهز نع ناميالا باتك يف ملسم هاورو
 ةدايزو ، ددرت ريغ نم «اهوقفانم اهيف» هلوقب مزج هتياور يفو " روكذملا دانسالاب

 انأ :لوقيف نوفرعي يتلا هتروص ريغ ةروص يف ىلاعتو كرابت هللا مهيتأي»
 ةياهن ىلإ . . .انبر انيتأي ىتح انناكم اذه كنم هللاب ذوعن :نولوقيف .مكبر
 .ثيدحلا
 ؟ مالك ثيدحلا اذه دعب لهف

 نم ال ةيؤرلا يتبثم لوق نم وهو . مالكو مالك كانه يخأ اي معن : ديز لاق
 . اهتافن لوق

 : موق لاقف إاهانعم يف ةيؤرلا تبثأ نم فلتخاو» : رجح نبا لوقي - ١

 وهو «تايئرملا نم هرغ يف ايك نيعلا ةيؤرب ىلاعت هللاب ملعلا يئارلل لصحي
 ةهجلا نع هزنم هنأ آلإ (رمقلا نورت ايك) بابلا ثيدح يف هلوق قفو ىلع
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 ةيؤرلاب دارملا نإ :مهضعب لاقو ملعلا ىلع دئاز رمأ كلذو .ةيفيكلاو
 هتاذ ىلإ اهتبسن ناسنإلا يف ةلاح لوصح هنأب مهضعب اهنع ربعو .ملعلا

 عون هلل نمؤملا ةيؤر :مهضعب لاقو ،تايثرملا ىلإ راصبألا ةبسن ةصوصخلل
 نم باوصلا ىلإ برقأ اذهو ،ملعلا نم حضوأو متأ هتأ آلإ ملعو فشك
 . ٦١٠ ص غمادلا قحلا نع القن «لآلا

 هيلعف .ةديقعلا هذه ىلإ وعدي نأ عدتبم دارأ ولو» : هدبع دمحم لوقي ۔ ٢
 .ةيناهربلا ةيلقعلا تامّقملاب امأ نيقيلا ىلإ لصوملا ليلدلا اهيلع ميقي نأ
 داحآلا ثيدح نم اثيدح ذختي نأ هنكمي الو .ةرتاوتملا ةيعمسلا ةلدألاب وأ

 نأ ةبطاق ةمئألا نع فورعملا نإف كهدنس يوق ايهم .ةديقعلا ىلع اليلد
 © نظلا آلإ ديفت ال داحألا ثيداحأ

 4 امهنم ىتالَرَقلاَدَو »
 ٦١٥ ص غمادلا قحلا نع القن ٢٨(. مجنلا )٥٣

 هتحص تيبث ىلعو داحآلا نم فيرشلا ثيدحلا اذه نأ يخأ اي ىرت تنأف

 . لجو زع هلل اهيزنت ةفرعملاو ملعلاب ةيؤرلا لوؤت
 هب ذخان اننإف ليوأتلا اذه لثم ثيدحلا اذه متلوأ نإو ىتح : ورمع لاق

 لجو رع هللا معن لجأ نم يهو .ةمايقلا موي ةتباث ةيؤرلا ىقبتو هرهاظ ىلع
 . نينمؤملا ىلع

 لصن نأ بعصي هباشتملاب قلعتي مادام رمألا نأ يخأ اي ملعا : ديز لاق

 انترواحم يف ىلجت اك هنإو ، داهتجالا ىوتسم دعب غلبن مل اننإو دحاو لح ىلإ
 بجي يذلا نكل . .هيلإ اوبهذ ام مهف ةلواحم عم نيدهتجم ةمئأ دلقي انم لكف

 ههجوي ام ىلع ىلاعتن نأو ، رخآلا رظن ةهجو انم ّلك مرتحي نأ وه هيلع خلن نأ
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 . ةيضقلل انريرحت ءانثأ كش نودب كلذ تيأر ايك مهتلا نم رخآلل فرط لك
 . ةيافك اذه ينو

 : ةيضقلا لوح تاظحالم «

 هقيلعت ناكو هدلو هيلع اهضرع نأ دعب . ةرواحملا هذه يف دلاولا لمات

 : يلاتلاك

 فارطأ لجب ملت نأ ةرواحملا هذه لالخ تعطتسا كَتأ ينب اي ملعا

 تنكم كّنأ كلذ .ناكمالا ردقب ايعوضوم نوكت نأ تيعس دقو .ةيضقلا
 فرطلا ىلع مّجهتي نأ نود ةيلقتلاو ةيلقعلا هتّجحب يلدي نأ نم فرط لك

 اذهو } رسي لكب تلصف يتلا يرشخمزلا لوح ةسكاشملا مكلت ادع رخآلا

 . فيطل كلسم يرمعل

 ىرُي ىلاعت هللا ؟ لدجلا اذه لثم نم نوملسملا هانج اع لءأستن نأ ىقب

 يف مأ ةرخآلاو ايندلا يفأ . .ىري نيأو ؟ىري فيكف ىري ناك نإو ،ىري ال وأ
 ؟ بسحن ةرخآلا

 دقو ، ينمالسالا ركفلا ةيكرح اريثك دافأ دق لدجلا اذه لثم نأ ةقيقحلا

 دوكر مدع عفاود نم عفاد زيزعلا باتكلا يف هباشتملا دوجو نأ انركذ نأ قبس

 دحاو حدك 1 اياضقلا هذه لثم ف لصفلا لوقلا ليق ول ذإ ٠ ركفلا اذه

 ام كش نودب تملع دقلو . ليوأتلا لإ رهاظلا زواجت ىلع لمع الو هلقع

 يف يغالبلا زاجعالاو تارظانملا هذه لثم نم ميمع ريخ نم ةغالبلا هتنج

 حاحلإ ىلع مترشأ دقلو ؤاهتبثأو اهقدأ هلعلو ، زاجعالا هوجو نم هجو نآرقلا
 ظافلألا نأ ملعن نحنو ،همظن يف نآرقلا زاجعإ نأ ىلع يناجرجلا رهاقلادبع

 ء اج دقو ‘ ين اعملا غيلبت ف تيو افتتل اهفصر نسح ف ةمكجللا نكل ةحورطم

 ريبخو ميلع ندل نم هنأ تبثيل قالطالا ىلع فصر نسحأ ينآرقلا فصلا

٢٩٦ 



 . رشبلا عنص نم سيلو
 باتكلا ريباعت عيمج تلمات اذإ كتأ يف لثمتي لوقن ام ىلع ليلد ربكأ نإو

 © مكحملا ىلإ هذر ىلإ يعسلا ءانثأ رفوألا بيصتلا لاني هباشتملا نأ دجت زيزعلا

 امو قطنمو ةغالبو وحن نم لئاسولا مولعب ىمسي ام ومنل ريثك يمني اذه يفو
 زيزعلا باتكلا ريسفت ىلإ ليبس ال كلذلو ،اهب الإ مهفلا متي ال ام كلذ يلإ
 يف مولعلا لك نأ ملعت تنإو ,ةيمالسالا مولعلا يف اعساو اداز كلتما نمل آلإ
 اذه نأ كاذ ى دوعت هيلإو تقثبنا هنم ذإ ميركلا نآرقلل ةمداخ تناك اهقلطنم

 انلوسر ىلع اجنم لزنت ذنم اهنايك ةمألا هذهل ىنب يذلا وه باتكلا

 آلإ مالسلا هيلع لوسرلا نمز رثت مل اياضقلا هذه لثم نأ مولعمو 5 ةلي دمح
 ىرخألا تاراضحلاب كاكتحالا نكل ،لّوألا ليعرلا نمز كلذكو ريبك فطلب

 فيك انيأر دقو ائيشف ائيش دتحي رمألا لعج اهريغو ةيدنهو ةيسرافو ةينانوي نم
 عم قارتفالا اذه لثمو .نيملسملا قارتفال لماوعلا مهأ نم تناك اهنأ

 يعيبطلا هارجم نع لوحتي رمألا لعج ةيسايسلا لاوحألا ضعبل هلالغتسا

 .باقلألاب زبانتلا ىلإ لدجلا لوحي يذلا يفطاعلا ىرجملا ىلإ يعوضوملا
 لصي مل نإو شزبانتلا اذه لثم نم ملست مل ةيؤرلا ةيضقو ، مهتلا طيلست ىلإو
 تناف ،نآرقلا قلخ ىلإ ةبسنلاب نأشلا وه ايك .ةيلمعلا ةنحملا ىلإ رمألا اهيف
 ءاوهأ لهأ مه يلاتلابو ،ليطعتلاب اهتافن نومهتي ةيؤرلا يتبثم نأ ىرت
 نإ لاقي قحلاو ، ميسجتلاو هيبشتلاب اهيتبثم نومهتي اهتافن نأ ايك ،عدبو
 ىلإ اهبرست نم بَجعتن يتلا ةبيرغلا لاوقألا ضعب ادع هيزنلا ىلإ يمري لكلا
 .اهباحصأ اهب قثي يتلا رداصملا ضعب يف اهدوجو ىلإو 0 مالسالا ءايلع ضعب
 نع تافصلا لك ىفنيو ليطعتلاب لوقي ةافّنلا نم ادحأ نأ ةّنبلا روصتأ الف
 نل ةيؤرلا نأ ىلع خلا رايتلا اذه نأ كاذ {ةيؤّرلاب لوقي ال امدنع ىلاعت هللا
 ةيؤرلا هذه لثم نأ ىلع حلاف فراعتم وه ايب آلإ يرشبلا موهفملاب ةيؤر نوكت

٢٦٢٩٧



 نوقتري اذهب مهو «ءيش هلثمك سيل» لجو زع هنأل ىلاعت هللا قح يف ةليحتسم
 نم برض مهفلا اذه لثم نع يلختلا نأ نوربتعيو هيزنتلا تاجرد ىلعأ ىلإ

 . غيز الو نذإ ليطعت الف لجو زع هلل نايصعلا

 ىلوملا ميسجت ىلإ بهذي ةيؤرلاب نيلئاقلا نم ادحأ نأ روصتن ال اننأ ايك

 وه اين إو ، هدوجو نم انبجعت نع انربع يذل ا ءانثتسالا ضعب ادع _ لجو ع

 ةسداسلا ةساحلاب اولاق ءالؤه نأ ىرت كلذلو صوصلا رهاظ دنع فوقو

 . يقابلا ىري نأ ىلع ارداق يقابلا ريصيل رصبلا ةساح ةيوقتبو ةفكلبلاو

 ةمق يف ةمألا هب ىلتبت يراضحلا فرتلا نم برض اذه نأ ةقيقحلاو
 . ممألا نيب نم اعدب ةيمالسالا ةمألا تسيلو ،اهراهدزا

 فارطأ يف داشرالاو ظعولا ربانم ضعب ىلعأ نم رخآل نيح نم انغلبي ام امأ
 نم تالاجمل او فحصل او بتكل ١ ضعب يف هعلاطن امو ] مويل ١ ةيمالسال ١ دالبل ١

 رطفتي و نيعل ا هل عمدتو نيبج ا هل ىدني َ ١ ذهف ريفكتو ة هيرخسو متشو بابس

 . اهحارج ململتل ا ةجاحلا دشأ يف مويلا ةيمالسالا ةمألا نأ كلذ . بلقلا هل

 نأ ىسع ادحاو افص نوكن نأ ىلع لمعنل ىضم ام يف عّطقت ام قتر يف دجتو

 : مالسالا ةمأ يف ىلاعت هلوق ققحن

 فورعملاب نومأ رياَتللتَجتأِةَمأَريَع متك »
 - 7 . ۔ م س و صس و س س

 ١١٠( نارمع لآ )٣ ه لأ وتير رَكنئل انَعرَرَهَنَتَو

 نع ىهننو ،هب رمتأنو فورعملاب رمأن سانلل تجرخأ ةمأ ريخ قحب نكنلف
 . زيزعب هللا ىلع كلذ امو ديلتلا اندج انل دوعي نأ ىسع هنع يهتننو ركنملا
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 ةمتاخلا

 نإو .ءانبألاو ءابآلا نيب ةقالعلا هيلع نوكت نأ بجي امل لاثم ةروصل اهنإ

 جومتملا انعقاو يف لاثملا ةريسع يهف يرظنلا ىوتسملا يف ةلهس ودبت تناك
 ءايلوألل لبق ال تاهاتم يف هب تفذقو .ةيتاعلا ةيداملا حاير هب تفصع يذلا

 . اهزواجتو ايدحت هلب اهل يدصتلا ىلع ءانبألا
 ةصرف اودجي نأ ىسع ءانبألاو ءابآلل لبسلا هب رّسين نأ انلواح ام كلذ

 يف ضوخلل اعيمج مهسفنأب اوعفديل تالواحملا نم اهريغو ةلواحملا هذه لالخ

 جاردألاب ظفحت يضاملا فحت نم ةفحت ريصي داك ةيمالسالا نونفلا نم نف رايغ

 . نمزلا اهزواجت اهتأل

 ةسرامم ىلإ هنبا دلاولا عفدي نأ تالواحملا هذه لالخ انيعس انتأ ةقيقحلاو

 ءاطع ئراقلأ يدي نيب كلذب رقوتف ذاتسألا هيلمي ايب ءافتكإلا مدعو صوصنلا

 بويعو ايازم نم اهيف ايب ةقيرعلا ةيمالسالا انتفاقث يف ةيمالكلا سرادملا لج

 آلإ ديجم لبقتسم انل نوكي نل يذلا قيرعلا انيضام هنإ معن .انومضمو الكش
 . سوردلاو ربعلا صالختسا عم هنم قالطنالاب

 اولوحتف ةلي هللا لوسر عم ناميالا ةملك لوح لوألا نوملسملا فلآت دقل
 ةراضحلا ةلفاق سأر ىلع داجمأ ةداس ىلإ ةراضحلا ةلفاق رخآ يف ةاعر ةادب نم

 مهمادقأ تبثو مهرصنف ىلاعت هللا اورصن ©نمزلا نم ريصق فرظ يف ةيناسنالا
 . «مكمادقأ تبثيو مكرصني هللا اورصنت نإ

 باتكلا علطم يف اهاندًدح ةددعتم لماوعل كلذ دعب قاقشلا مهيف بد مث

 يه مهاياضق نم ةيضق ىمسأ لوح ةرحانتم ةرظانتم ةسكاشتم قرف مهب اذإف
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 تجرخأ ةمأ ريخ مهنم تلعج ىتلا مألا ةيضقلا اهنإ معن ؤ ناميالا ةيضق

 ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخا ةما ريخ متنك :سانلل

 . « هللاب نونمؤتو

 ام زعأ نم تارمث يركفلا ءاطعلا باب يف رمثأ كاكتحالا اذه نإ معن
 جومت عقاولا نكل ،ةماع يناسنالا ركفلاو ةّضاخ يمالسالا ركفلا ىطعأ
 نم تلفناف بللا اوسنو روشقلا ضعبب سانلا كسمتو كلذ يسنو لخادتو
 . لازت امو تمقتناو تراثف راثتل دّصرتت ىوقلاب اذإو 5 ةدايقلا مامز مهتداق

 تصرح ةيلاضن ةيناميإ حور نع تضخمت ةيلصألا صوصنلا هذه نإ معن

 يف زئاجلاو ليحتسملاو بجاولا تابثإل لقعلاو لقلا نيب قيفوتلا ىلع ةصاخ
 بجاولا ىلع ليلدتلا ناش يف اهترثكو نيهاربلا عونت انتبثأ دقو . ىلاعت هللا قح
 . هدوجو تابثإ وهو ىلاعت هللا قح يف لوألا

 ام توبث يف ةقلطملا ةقّتلا ءانبألا باسكإ ةرورض ىلإ ريشن نأ نم دبال انهو

 تبث ايك ، ميركلا يحولا هب لزنت امم حصأ ملع آلأ انيقي تبث ذإ يحولاب تبل
 بيصي نأ نكمي دودحم يوق ايهم لقعلا نأل ىبسن لقعلا هكردي ام لك نأ
 سلفم هنإف يدام وه ام يف ارابج لقعلا اذه ناك نإو 5 ئطخي نأ نكمي ايك
 ابرض وأ ديلقت نع نوكت نأ بجي ال صّتلاب ةقنلا هذهو .ةداملا ءارو وه ام يف

 عيمج يف ةخسار ةديقع نعو المعو الوق نوكت نأ بجي اينإو ،ءاعدالا نم
 هيلإ عوضخلا نود انلوح ام عاضخإ ىلإ عفدي روصتلا اذه نأل ةايحلا نوؤش
 . همامأ عونخلاو

 ملع ىعس ام اذهو {هلاعفأو هتافصو هتاذ يف ىلجتت هللا ةمظع نإ © معن

 لواح ام اذهو .انايحأ ديرجتلا يف ةغلابملا نم ءيشب نإو { هزيكرت ىلإ ديحوتلا
 ىنسحلا هللا ءيسأ رايغ يف ضوخلا ىلإ هعفدب زواجت ىلإ دلولا عفدي نأ دلاولا
هللا قح يفو ةغل ءايسألا هذه يناعم مهف ىلع تلمع ةيناحور ةيناميإ ةعزنب



 ةغللا قايعأ يف صخي نمو ،نيفرّطلا نيب ةقيثو ةلصلا نإ يرمعلو . .ىلاعت
 ةغلو ميركلا نآرقلا ةغل اهتإ معن ،ىلاعت هللا نم ابرق آلإ دادزي نل اهّبل هقفيو
 يتاو بسحف ملعن نأ يف ساسألا سيلو 5 ةنجلا لهأ ةغلو ةلي هللا لوسر
 هللا يدي نيب ناسنالا ىلع لاؤس رسعأل هنإو . ملعن ايب لمعن نأ يف ساسألا
 ام عم هيلع صرحلا عقو ام اذهو ؟ تملع ايب تلمع ام : لأسي نأ ىلاعت

 . مسأ لك نم دبعلا ظح هاس ام يف ىنسحلا هللا ءايسأ نم دلولا هيلع فقو

 ىلاعت هللا مهل رخس ءايسألا هذه نم ىفوألا مهظحب نوملسملا ذخأ امدنع معن

 . هتانجو هتاضرم وهو ءازجلا نسحأب مهدعوو ةعضاخ تءاجف ايندلا

 رفاظتيل ديرجت نم ىرخألا صوصلا يف ءاج ام اهب انمّعط ةحفن كلت
 وهو آلأ ناميالا تاجرد ىلعأ ىلإ ءاقترالا ىلإ ناسنالا عفد ىلع حورلاو لقعلا

 . نيقيلا ام كاردأ امو نيقيلا

 ءاج دقف زيزعلا هللا باتك نم مكحملا دنع فوقولل ابيوتت اذه ناك نإ

 دنع فوقولاب هليوأت ةرورض تابثإو هتقيقح ربس دعب هباشتملاب قلعتي ام جيوتت
 نم هيف عقي نأ نكمي ناك امم هب جرخ هنأل زيزعلا باتكلا يف ةميق نم هل ام

 ةهج نم ةديقعلا تابثال مكحملاب هطبرل رمتسم داهتجاو ةبئاد ةيكرح ىلإ دوكر
 لخي مل نإو ىرخأ ةهج نم هلوصأو هقفلا باب يف لقعلا تاروطت ةبكاومو

 يقرلا روط يف تانهلا ىلع ابلاغ ريخلا يقب نكل تارثعلا ضعب نم اذه
 . راهدزالاو

 اسرد نوكت نأ انببحأ دقف اهتافنو ةيؤرلا ىتبثم نيب تءاج ىلا ةرواحملا امأ
 نيملسملا جوحأ امو ،اهلاثمأو اياضقلا هذه ناش يف حماستلاو ةيعوضوملا يف

 لوفألا ىلإ هقيرط نم مهمجن لوحتيل براقتلاو يخآتلاو حماستلا ىلإ مويلا
 دوهجلا ترفاظت اذإ الإ دوعص الو .دوعصلا وهو الأ سكاعم قيرط ىلإ
 وهو زيزعب هللا ىلع كلذ امو .دعاوسلا تكباشتو حاورألاو لوقعلا تبراقتو
 . قيفوت لك يلو
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 عج ١ رحل ١ و رد اصملا

 نيفلؤملا ءيسأ بسح يئابفلا بيترت

 ةيرجح ط دودرل ا ةفرعم ف دومحملا كلسملا : ) ديعس ( تيراعت نب ا وه

 .ه١٢٣١ سنوت

 دمحأل اهحورشو ديحوتل ا ةمدقم : (ورمع صمح وب أ ( عيمج نب ا ٭

 ميهاربإ قاحسا وبأ اهيلع قلعو اهححص ء يثالثلا دوادو ى يخال

 . ١٣٥٢٣ ةرهاقلا ١ط . شيفطا

 .ه٨٤٣١ ةرهاقلا . يرابلا حتف : ينالقسعلا رجح نبا ٭
 ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا باتكو ةمدقملا : (نلمحرلادبع) نودلخ نبا ٭

 راد . ربكألا ناطلسلا يوذ نم مهرصاع نمو ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ ف

 . م ٩٦٧ ١ توريب . ينانبللا باتكلا

 . ١٩٦٧ ةرهاقلا . ةيناث ط . يفاو دحاولادبع ىلع قيقحت : ةمدقملا

 .ملع يف رهوجلا راثن : (يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان) ملسم وبأ ٭
 مجحلا نم فلؤملا طخ نم ةروصم ةخسن . نايع ةنطلس . رهزألا عرشلا

 .٣٧ص ىلإ لوألا نم : : نيلا لوصأ مسق ١ ج ريبكلا

 لوألا مسقلا .ةرهاقلا .ينايعلا ثارتلا ةرازو ةرشن : ناويدلاو

 ١٤٠٥ /١٩٨٤.

 ةيرجح ط ۔ يلولهبلا ىلع درلا : (ليعايسا نب ىسيع) يدهم وبأ ٭
 ىلع درلا :ناونعب عومجم نمض ١٣٦٢١ سنوت ةرضاحب ةيملعلا ةعبطملاب
 . ٧٨١۔٦٠١ ص نم شيفطا دمحم ال : يبقعلا

 نيلصملا فالتخاو نييمالسالا تالاقم : (نسحلا وبأ) يرعشألا ٭
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 .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ٢ط .ديمحلادبع نيدلا ىيحم دمحم قيقحت

 ٩ ١٩٦٩١.
 عم ،يناجرجلا فيرشلا حرش عم فقاوملا : (دضعلا) يجيالا ه٭

 نم ١٢٩٢. ةرماعلا ةعبطملاب ةيرجح ط ٦ دلجملا . يبلح نسحل ةيشاح
 ` .ريبكلا مجحلا

 نمض ةيرجح ط . قئاقحلا ةلاسر : (ميهاربإ نب مساقلا وبأ) يداربلا ٭

 ٥١٣٣. ت .د . رئازجلاب عومجم

 . يمالسالا راتخملا .ةيمالسالا ةديقعلا يف هللا : (دمحأ) تجهب +

 . ١٩٧٦ ةرهاقلا

 قيقحت .مامالا تارابع نم مارملا تاراشإ : (نيدلا لايك) يضايبلا +٭

 ١٩٤٩. ةرهاقلا ىلوأ ط .قازرلادبع ٣٤٣ فسوي
 ةيفاقثلا نوؤشلا راد : تافيرعتلا : (ىلع نسحلا وبأ) يناجرجلا +٭

 .ت .د .دادغب .قارعلا 3 مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو . ةماعلا
 ةعبطم ,ةيضابالا ةديقعلل يراضحلا دعبلا : (تاحرف) يريبعجلا +٭

 . ١٤٠٨ /١٩٨٧ .سوباق ناطلسلا ةعمانج

 ةكرشلا . ةلاسرلا ةسسؤم .ناميالا بارحم بطلا : (صلاخ) يبلج ٭
 . ١٣٩٧ /١٩٧٧ توريب . عيزوتلل ةدحتملا

 . هقفلاو لصألا يف عضولا رصتخم باتك : (ىيجي ايركز وبأ) ينوانجلا +٭

 .ت .د .ةرهاقلا .ةديدجلا ةلاجفلا ةعبطم ١ط شيفطا ميهاربا هققح

 ةبتكم رشن ، ليزنتلا نايب نم راونأ ريسفتلا رهاوج : (دمحأ) يليلخلا ه
 .١ج ١٤٠٤ /١٩٨٤ ١ط ةثيدحلا ناولألا ةعبطم . ةماقتسالا

 ١٤٠٩. نايع .ةضبنلا ةعبطم . غمادلا قحلا

 يدنوارلا نبا ىلع درلاو راصتنالا باتك : (ميحرلادبع) طايخلا +٭
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 . ١٩٢٥ ةيرصملا باتكلا راد ط .جربين قيقحت .دحلملا

 ،بيبح نب عيبرلا مامالا دنسم حيحصلا عماجلا : بيبح نب عيبرلا ٭

 نب فسوي بوقعي يبأ خيشلا بيترت ىلع شيفطا ميهاربا قاحسا وبأ هققح
 .ه٩٤٣١ ةرهاقلا ٢ط ةيفلسلا ةعبطملا . ينالجراولا ميهاربإ

 ١ط ةيهبلا ةيرصملا ةعبطملا . ريبكلا ريسفتلا : (نيدلا رخف) يزارلا ٭
 ١٣٥٧ /١٩٣٨.

 قيقحت .نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم : (ديعس نب سيمخ) يقاتسرلا ٭
 ةرهاقلا . هاكرشو يبلحلا يباب ىسيع ةعبطم . يثراحلا ناييلس نب دمح نب ملاس

 .تد . ١ج

 نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا باتك : (دومحم) يرشخمزلا ٭
 . ت .د .نارهط . ليوأتلا هوجو يف ليواقألا

 هيلع قلعو هححص .لوقعلا راونأ قراشم : ( هللادبع) ىماشلا ٭

 ةنطلس .دحاو دلجم . ةديقعلا عباطم . ٢ط .يليلخ ا دمحأ نايع ةنطلس يتفم
 . ١٣٩٨ /١٩٧٨ ناع

 راد .نيأزج يف ةريمع نلمحرلادبع .د هثيداحأ جرخو هصوصن ققح مث

 ١٤٠٩ /١٩٨٩. .نانبل .ليجلا

 رماعل تانايدلا باتك ىلع ةيشاح : ( هللادبع) ىشكيودسلا ٭
 )٧٣٦٢/ ٣٩٠ ١(. يخامشلا

 . ١٩١٣ /١٧٩٩ ينورابلا ديعس خسن . ةبرج . ةينورابلاب ةطوطخ
 راد عيزوت { ةفسلفلاو مالكلا ملع يف ثحابم باتك : (يلع) يباشلا +٭

 . ١٩٧٧ ١ط سنوت . عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةمالسوب
 .ليجلا راد . ىنسحلا ءايسألا هل ةعوسوم : (دمحأ) ىصابرشلا ٭

 ١٤٠٨ /١٩٨٧. ٢ط نانبل . توريب

٣.٤



 نسح يلعو اهم يلع ريمأ قيقحت .لحتلاو للملا : (دمح) يناتسرهشلا ٭
 م٥٩٩١/ ٤ ١٤١٥ ط .نانبل .توريب .ةفرعملا راد . روغاف

 لكب قيقحت .نيدلا لوصأ يف ةيادبلا : (نيلا رون) ينوباصلا ٭
 . ١٩٧٩ قشمد .لابوط

 قرفلا ءارآل ةيفسلف ةسارد : مالكلا ملع يف : (دومحم دمحأ) يحبص ٭

 توريب . رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد .نيدلا لوصأ يف ةيمالسالا
 .لوألا ءزجلا ١٩٨٥١٤٠٥.

 عبط . نيملاعلا بر نم لقعلاو ملعلا فقوم : (ىفطصم) يربص ٭

 . ١٩٥٠١ ط ىبلحلا ىسيع

 ةضهنلا راد . نعاطملا نع نآرقلا هيزنت : (ىضاقلا) رابجلادبع ٭
 . ت . د .نانبل .توريب . ةثيدحلا

 . ةيبرعلا بتكلا راد . ىنسحلا ءايسألا هليو : (دمحأ) داوجلادبع +٭

 .ت .د .نانبل . توربب

 راع .د هققح . مالكلا يف زجوملا باتك : ( راع وبأ) يفاكلادبع هه

 . ١٣٩٨ /١٩٧٨ رئازجلا . عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا رشن . يبلاطلا

 . ةرهاقلا توريب . قورشلا عباطم

 راد . رانملا ريسفتب رهتشملا ميركلا نآرقلا ريسفت : (دمحم) هدبع ٭
 .م٥٩١ ٤٠ ٣ط رصم . رانملا

 رصم .رانملا راد ١٥ ط .اضر ديشر دمحم ديسلا قيقحت .ديحوتلا ةلاسر
 ١٣٧٢ ه .

 راد . ةيدقعلا هؤارآ هتايح يديرتاملا روصنم وبأ : (مساقلب) يلاغلا ٭

 رشنلل يكرتلا . ١٩٨٩ .

_ ٣.٥



 ١ط .ركفلا راد .نيلا مولع ءايحإ : (دماح وبأ) يلازغلا ٭
 .١م ١٩٧٠٥

 راد ةعبط نع ٣ط .نآرقلا ماكحأل عماجلا : (دمحم) يبطرقلا ٭

 ١٣٨٦ /١٩٦٦. .ملقلا راد .ةيرصملا بتكلا

 راد ةبتكم . ىنسحلا هللا ءايسأ ناويد : ( هللادبع دمحم) ىلوقلا ٭

 ١٩٩٠/١٤١٤. توريب ةنايملاو - تيوكلا .ثارتلا

 فيلخ هللا حتف .د قيقحت . ديحوتلا باتك : (روصنم وبأ) يديرتاملا ٭
 . ١٩٧٠ توريب .ةيكيلوثاكلا ةعبطملا .

 ةفيلخ ورمع .د قيقحت .نيدلا لوصأ : (نيروغبت) يطوشلملا ٭
 . نوقرم . ىمانلا

 ركفلا روطت نع هتحورطأ دادعإ نمض هتققح .ةحفص ٧٦ قتبتكمب
 '.ىضابالا

 يغابل ولقعلا لهأل ليلدلا باتك : (فسوي بوقعي وبأ) ينالجراولا ٭ .
 . ةيرجح ١ط .قداصلا ناهربلاب قحلا بهذملا قيقحتل ليلدلا رونب ليبسلا
 . ينايعلا ثارتلا ةرازو رشن ه ١٣٠٦١ رصم . ةينورابلا ةعبطملا

_ ٣.٦ _



 ..................... ..... ةمدقملا

 . . . . . . . . . . . . . . . .. هرثأو ةيلكلاب لوألا سيرلا

 ............ ...... . . تامولعملا قيثوت ةميق

 ..... ... نودلخ نبال مالكلا ملع لصف صيخلت

 .............. ...... مالكلا ملع فيرعت

 ............. ةيمالسالا قرفلا ةأشن لماوع ٭
 ............. قارتفالا ةيضقو ميركلا نآرقلا

 ........... - قارتفالا ةيضقو فيرشلا ثيدحلا _

 ١ ةيسايسلا لماوعلا ۔ : ..... ...... ......

 ةفيقسلا ثدح _ أ

 ٤ ةيعامتجالا لماوعلا ۔ ..................
 ةيداصتقالا لماوعلا ۔ ه ...... ............

 ..................... قرفلا ةيمست ةيضق

 تايهللالا - ١

 ..................... ...... ةئطوت

٢.٧



 ...... ميركلا نآرقلا يف مكحملا نع ةملك

 ...... ىلاعت ها قح يف بجاولا ۔ أ

- ١ 

 . . . . . . . . . . ريغتلا ليلد

 ةرحلا ريغو ةرحلا ءايشألا ليلد

 . . . ةداضتملا لاوح ألا ليلد

 . . . ضارعالاو رهاوجلا ليلد

 . ...... رشلا دوجو ليلد

 . . . ريخستلاو ةيانعلا ليلد

 . ...... ملاعلا ماظن ليلد

 . . . قلخلاب لالدتسالا ليلد

 ةزهجألاو ءاضعألا نيوكت ليلد

 .................. نطابلا تاجلخ ليلد

 ةينادحولا ۔ ٢

 . . . . . . . . . . . . . ةيبوبرلا دحوت

٢.٨



 ٥ لاعفألاو تافصلاو تاذلا يف لثملا مدع ۔ . . . .

 ...... ..... لاعت هتا قح ف ليحتسملا ۔ ب

 . ...... ...... لاعت هللا قح ف زئاحلا ۔ج

 ىلاعت ها نع اهب لأسي نأ ليحتسي يتل ا ظافلألا ۔ د

 ....................... : تافصلاو ءايسألا ۔ه

 ..................... ىنسحلا هللا ءايسأ ۔ ١

 ......... ...... لجو زع هللا تافص يف لمات - ٢

 ....... ...... ؟ ةيفيقوت هتافصو هللا ءايسأ له ۔ ٣

 ٤ ىَمسملاب مسالا ةقالع ۔ ...................
 اهماكحأو تافصلا ماسقأ ه . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ...... ...... ..... تاذلا تافص فيرعت _

 ...... ...... ..... لعفلا تافص فيرعت _

 . ...... ...... ...... ...... ةيلقنلا ةلدألا _

 .................... ايندلا يف ةيؤرلا ىفن ٭
 .................... ةرخآلا يف ةيؤرلا ىفن ٭

_ ٩ ٠ ٢ _



 ٩٦/٩٢ عا ديإلا مقر

٦١١١١٢٧٦ فتاه نلع ةنطلس . ١١ آ يديربلا زمرلا . يور ٢٨٢٢٦ ب ص ةيبهذلا عبلطلا ل عبط




