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 عمللاو ىردلا





 000 فقدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 ةمدقملا

 مانألا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ءتاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا

 .راربألا رايخألا هبحصو ءراهطألا ةداسلا هلآ ىلعو «راتخملا ىفطصملا

 ..لعبو

 يف تغلب دق ةمأف ءاّبجع ىري مويلا نيملسملا لاوحأ يف بيبللا رظانلا نإف

 ةيمارتم «ةايحلا تالاجم عيمج يفاهجوأ ةوقلا يف تغلبو ءاهتورذ دجملا

 .ريغصلا لبق ريبكلاو ينادلاو يصاقلا اهاشخي ,«فارطألا

 عمطأ ام روخلاو فعضلا نم اهباصأو «تاليود تعّطُم دق مويلا اهارنف
 ددع ةرثك مغر دحأ ىلع ىفخي ال لاحلاو ءلقث الو اه نزو ال ءعماط لك اهيف

 .!ملاعلا ناكس عبر نم رثكأ مه نيذلا نيملسملا

 اذهب تراص ىتح ةمألا هذه مسج يف رخن دق يذلا ءادلا وه ام :انلءاستف

 ءياد نم رثكأ انسفنأ يف جاهف ؟نآلا هيف نحن ام ىلإ انرص ىتحو «نايذحلا

 ؟هلك كلذ لصأ ام فرعن نأ ديرن :انلقف «هناهربو هتجحب ىلدأ دق لكلاو

 ىعادت نأ ُكِشوُي» :5 نابوث هنع هيوري يذلا كك يبنلا ثيدح انل زرب كلانهف

 نحن ٍةلق نم وأ :لئاق لاقف .!«اهتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت امك ممألا مكيلع
 نعزنيلو «ليسلا ءاثغك ٌءاثغ مكنكلو «ريثك ٍذئموي متنأ لبا :ي لاقف ؟لئموي

 :لاق ؟نهولا مكبولق يف هللا نفذقيلو ءمكنم ةباهملا مكودع رودص نم هللا

 .حيحص ٍدنسب امهريغو دواد وبأو دمحأ هاور .«توملا ةيهاركو ايندلا بح
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 انل فصوو ؛مويلا هايحن يذلا ريرملا عقاولا لعفلاب لثمي ثيدحلا اذهف

 يف هدجن ٍءاد لك لصأ ايندلا بحف ءايندلا بح وهو الأ ؛عقاولا كلذ ببس
 هللا لأسن «ةكلملا هللاو وهو «عمتجملاو ةرسألا ىلإ هنمو «بولقلاو سوفنلا

 .ةيفاعلا

 باهولا دبع يديس ينابرلا يلولا هللاب فراعلا خيشلا مامإلا ىأر املو
 ريغو ٍسبلمو برشو ٍلكأ نم اهرومأ يف عروتلاو ايندلا يف دهزلا نأ ينارعشلا

 دهزلاب الإ لصحي ال مهتايح حالصإو .دابعلا بولق حالصل لصأ وه كلذ
 ؛لالحلا سبلملاو برشملاو معطملاب الإ نوكت ال ءاعدلا ةباجإ ٌمُثو «عرولاو

 هترد فنص بويغلا مالع ةرضح ىلإ يدصب عرولاو دهزلاب بولقلا ءافصو
 زربت ءبولقلا باحصأل ةردان تراصو .دوجولا ءامس يف تعملف هذه ةقئافلا

 نم خيشلا عدبأ ام لثمب باتكلا اذه لثم فنصي ملف «بولطملا ققحتو قئاقحلا

 .صخشأف فنصو «فصنأف صصخ دقف «لبق

 عروو دهز ام انلاب مف ءناوخإلا عروو دهز الإ هركذ ف كلذ عمو
 .؟نيفراعلا

 ةديرف هرابتعاب كلذكو هعوضوم يف ىربكلا ةيمهألا باتكلا اذهل ناك املو

 بتكلا رادب ةيطخلا ةخسنلا ىلع هقيقحت ىلإ انعراس ٍينارعشلا يديس دئارف نم

 صنلل طبضلاب انمقف ءيجيلملاب ريهشلا هبتاكو هذيملت اهبتك يتلا .ةيرصملا
 دارأ امك ءايلس اًحضاو جرخي ىتح «تافيحصتلاو ءاطخألا نم هحيحصتو

 .هيثط هفلؤم

 ةقرسل اًبنجتو «ئراقلا ىلع ةلاطإلا ةيشخ «عضاوملا رثكأ ىلإ رشن مل نإو
 هللا انقفو اك هذه هتئيبم اًظوفحم صنلا نوكيف ءنآلا ضعبلا لعفي اك صوصنلا

 .كلذل
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 ضعبل اًيملع اًجيرخت باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا جيرختب انمق مث

 .طقف وزعلا وأ جيرختلاب انيفتكا رخآلا ضعبلاو «ثيداحألا

 .ميظعلا نآرقلا نم اهروس ىلإ ةينآرقلا تايآلا انوزع كلذكو

 دراولا مالعألاب فيرعتلاو وزعلا ليبس ىلع قيثوتلاو ةمجرتلاب انمق مث

 .فنصملا تاقبط ىلإ عوجرلاب |يس الو صنلا يف مهركذ

 ؛هترورضو اهيلع قيلعتلا نسح انيأر يتلا عضاوملا ضعب ىلع انقّلع دقو
 .ةراشإلا ليبس ىلع كلذو

 .ةيبرعلا وأ ةيماعلاب ناك ام ءاوس «ةبيرغلا ظافلألاب انفّرع كلذكو

 ىنعم اهيف انحرشو ؛هعوضومو باتكلا ةيمهأ اهيف انّيب ةمدقم انلمع دقو
 .ملعلا لهأ دنع عرولاو دهزلا

 .بينأ هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ يقيفوت امو ؛لقملا دهج اذه نأ ملعاو

 |هعتمو ىلاعت هللا ههظفح اًنيخيش ىلإ ركشلاب مدقتلا الإ انعسي امو
 .يعرشلا ملعلاو «يندللا ملعلا ةيار اهب عفرو «ةيفاعلا ليمجو ةحصلاب

 دمحم انديس ىلع ملسو هللا لصو «نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 .اًريثك اًيلست مّلسو هبحصو هلآو



 هب رمألاو هيلع ثحلا يف رابخألاو

 :ةغللا يف دهزلا

 هنع دهّرو هيف َدِهَر :لوقت «ةبغرلا دض دهزلا :حاحصلا راتخم يف لاق

 .دّبعتلا

 ةداهّرلاو ءايندلا ىلع صرحلاو ةبغرلا دض دهزلاو :برعلا ناسل يف لاقو

 اًدهّرو اًدهُز امهيف دهزي ىلعأ يهو ءدّمّرو دِهّرو «ةبغرلا دض اهلك ءايشألا يف
 .اًضيأ دهر :بلعث دازو «هيوبيس نع حتفلا

 رمألا يف هدهزو هيف بيغرتلا فالخ ءيثلا نعو ءيشلا يف ديهزتلاو

 :بلعث لاق .[١7:فسوي] #َنيِدِهاَرلا َنِم ِهيِؤ اوُناَكَو# :َكْك هلوقو «هنع ةبغر

 .هيف هز ىلع هورتشا

 تاماقم نم ٌفيرش ٌماقم ايندلا يف دهزلا نأ ملعا :ةمادق نب دمحأ لاقو

 «هنم ٌريخ وه ام ىلإ ءيثلا نع ةبغرلا فارصنا نع ةرابع دهزلاو «نيكلاسلا

 نع بغر نمف ءهوجولا نم هجوب هيف اًبوغرم نوكي نأ هنع بوغرملا طرشو
 ال بارتلا كرت نمك ءاّدهاز مسي مل هسفن يف اًبولطم الو هيف اًبوغرم سيل ٍءيش
 .اًدهاز ىّمسي

 يف دهز نمو ءايندلا كرت نمب دهازلا مسا صيصختب ةداعلا ترج دقو

 .لماكلا دهازلا وهف ىلاعت هللا ىوس ٍءيش لك

 ةلاتساو ةوقلاو ءاخسلا ليبس ىلع هلذبو لاملا كرت دهزلا نم سيل هنأ ملعاو

 .ةرخآلا ةسافن ىلإ ةبسنلاب اهتراقحب ملعلل ايندلا كرتي نأ دهزلا امنإو .بولقلا



 :حالطصالا يف دهزلا

 «ةيلكلاب ءيشلا يف ةبغرلا طاقسإ وه :يناشاقلا قاّزرلا دبع خيشلا لاق

 .ةفتاطلا هيلإ ريشت ام وه دهزلل روكذملا فرعتلا اذهو

 الإ اهاوقو ندبلا ذالمب اهلاغتشا نع سفنلا كاسمإ دهزلا :هريغ لاقو

 .ةَمات ةرورض بسحب

 ءادذهز كرتلا درجم نوّدعي ال مهنأل ةرابعلا هذه نع ةفئاطلا تلدع اهنإو

 نوكي الف «هبلقب هب افوغشم ناك امبر هحراوجب هكرتي امدنع ءىشلل كراتلا نأل

 ديزي دهزلا نإف «نيريسفتلا نم ّلك ىلع يهو «ةيلكلاب هيف هتبغر تطقس نم
 اًنوقو وأ «ةيافكلا دنع اًقوقو ةعانقلا نوكل :ةيافكلا نم ريثك كرتب ةعانقلا ىلع

 ايندلا عاتم نع ضارعإلا وه» :تاراشإلا ف انيس نبا سيئرلا لاقو

 .«اهتابيطو

 ضعب» :لاقو «نيمسق ىلع ضارعإلا اذه مّسق مث ءدهزلا مساب صخي
 :لاق .ةرخآلا عاتم ايندلا عاتمب يرتشي هنأك ءام ةلماعم ضرعأ !منإ نيضرعملا

 .(«فراعلا ريغ دنع دهزلا نم ضرغلا وه اذهو

 هضارعإ نوكي ال فراعلا نأ وهو «نيفراعلا دهز وهف :يناثلا مسقلا امأو

 :نيرخآ نيضرغل لب ؛هريغ هاحن يذلا ضرغلا كلذل اهتابيطو ايندلا عاتم نع

 .هبر ىلإ هجوتلا ةلاح يف :امهدحأ

 .هدنع نم هعوجر دنع :امهيناثو

 اًيزنت هاوس ام لك نع ضرعي هنإف قحلا ىلإ هجوتي امدنع هل وه ام امأ
 .هّبر ريغب لاغتشالا نع هّرسل
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 ىوس اع ضرعي هنأ وهف قلخلا ىلإ قحلا نم عجري امدنع هل وه ام امأو

 .لطابلا ىلع قحلاب رّبكت هنأ ةهج نم قحلا
 ةفنأو «ةبتعملا نع اًرذح مارحلا كرت دعب تاهبشلا نع هزنتلا :ةماعلا دهز

 .قاّسفلا ةاواسم ةهارك ةّصغلا نع

 «ةكسملا هب لصحي امع داز ام كرتب لوضفلا نع ةهازنلا :ةدارإلا لهأ دهز

 يلحلاو .تقولا ةرامع ىلإ غارفلل اًمانتغا توقلا نم غالبلا ردقب قمرلا ءاقبو

 .نيقيَدّصلاو ءايبنألا ةيلحب

 يدنبشقنلا يوناخشمكلا ىفطصم نب دمحأ نيدلا ءايض خيشلا لاقو

 :يدلاخلا يددجملا

 .دئاوعلا عفدو قئالعلا عطقو لغاوشلا كرت تايادبلا يف هتروص دهزلا

 يف دهزلا تالماعملا يف هتجردو «ةيلكلاب ءيشلا يف ةبغرلا باوبألا يف هلصأو

 عطقو روضحلاب تقولا ةرامع ىلإ غرفتيل قوقحلا ىلع راصتقالاو لوضفلا

 راثيإلاب دوعتيل ينافلا ىلإ ليملا نع درجلا قالخألا يفو .هّجوتلا يف بارطضالا

 لوصألا ينو ءرارحألا نم نوكيل نوكلا ٌقرو ٌحشلا ةمصو نع زّرحتيو

 يفو ءقحلاب بلقلا ىنغل رقفلا موزلو دصقلا قيرط نع قحلا نود ام بينجت
 يفو ءسدقلا رون ىلإ ةريصبلا زايحناو نوكلا ةملظ نع نطابلا ةيفصت ةيودألا

 رون نم هب سنأ ام ريغ نع ةشحولاو بوبحملا ىوس اًنع ضارعإلا لاوحألا

 ريغلا مسا هيلع قلطني اًمع شاحيتسالا تايالولا يفو .بولطملا يلجت
 نع تافصلا نساحم عفر قئاقحلا يفو ريخ لك هنم ىري نم ىلإ حاورتسالاو

 .ةينينثالا مسر قحمب ةيقبلا يفن تاياهنلا يفو «تاذلا لامج دوهش ةمحازم

 الو ظيلغلا لكأب سيل «لمألا رصق ايندلا يف دهزلا :يروثلا نايفس لاق

 .ءابعلا سبل



 آلة ءة لمة نة من مة مزمل امم مم ممم ممم ممم ممم ممم يي ملم قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 «هئايلوأ نع ايندلا بلس كب هللا نإ :لوقي اًيرس تعمس :دينجلا لاقو

 .مهل اهضري مل هنأل هدادو لهأ بولق نم اهجرخأو «هئايفصأ نع اهامحو

 آل ُهّللاو مكان امب اوُحَرْفت لَو ْمُكَئاَف ام ىَلَع است الْيَكِلال :ىلاعت هلوق يف دهزلا :لاقو

 .دوجومب ايندلا نم حرفي ال دهازلاف «[77 : ديدحلا] روُحَف لائْخم ّلُك ُبِحُي

 .دوقفم ىلع اهنم فسأي الو

 .ديلا هنم تلخ امم بلقلا ولخ دهزلا :لاقو

 .لمألا رصق ايندلا يف دهزلا :دمحأ مامإلا لاقو

 نع لئس هنإف ؛اهرابدإ ىلع هنزح الو اهلابقإب هحرف مدع :هنع ةياور يفو

 الأ ةطيرش ىلع ,معن :لاقف ءادهاز نوكي له رانيد فلأ هعم نوكي لجرلا

 .تصقتن اذإ نزحي الو «تداز اذإ حرفي

 ءادر سبلأو لكوتلا توناح لخدأ ىتم :ذاعم نب ىيحيل لجر لاقو

 ول دح ىلإ كسفنل كتضاير نم ترص اذإ :لاقف ؟مهعم دعقأو «نيدهازلا

 هذه ىلإ غلبت لام امأف ءكسفن فعضت ىل مايأ ةثالث كنع قزرلا هللا عطق

 .حضتفت نأ كيلع نمآ ال مث ءلهج نيدهازلا طاسب ىلع كسولجف ةجردلا

 .ينم دهزأ وه لاق اًدحأ ىأر اذإ يذلا دهازلا :نسحلا لاقو

 ةعاضإ الو لالخلا ميرحتب ايندلا يف ةداهزلا سيل :ةرسيم نب سنوي لاقو

 نأو «كدي يف امب كدم قئوأ هللا دي يف طب نوكت نأ ايندلا يف ةداهزلا اهنإو «للملا

 كحدام نوكي نأو ءءاوس اهب ٌبَصُن مل اذإ كلاحو ةبيصملا يف كلاح نوكي

 .ءاوس قحلا يف كّماذو

 .ْكَبَو هللا نع اضرلا دهزلا لصأ :ليضفلا لاقو

 .ينغلا وهو دهازلا وه عونقلا :لاقو
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 ايندلا يف دهزي نم سانلا نم :هللا همحر ةمادق نبا لاق :دهزلا تاجرد

 .دهزلا أدبم وهو ءدهزتملا ىمسي اذهو .هسفن دهاجي هنكل «هتشم اه وهو

 ىري هنكل ,كلذ هسفن فلكي ال ءاعوط ايندلا يف دهزي نأ :ةيناثلا ةجردلا

 وهاملردق هل اًئيش كرت دق هنأ ىريو هسفنب بجعي داكيف هيلإ تفتليو هدهز
 .ناصقن اًضيأ اذهو .نيمهرد ذخأل اًمهرد كرتي (ى «هنم اًردق مظعأ

 هنأ ىري الف .هدهز يف دهزيو ءاعوط دهزي نأ ايلعلا يهو :ةثلاثلا ةجردلا

 ذخأو ةفزخ كرت نمك نوكيف ٍءىشب تسيل ايندلا نأ فرع هنأل ءاًئيش كرت

 سخأ ةرخآلا ميعن ىلإ ةفاضإلاب ايندلا نإف :ةضواعم كلذ ىري الف ؛ةرهوج

 .دهزلا يف لالا وه اذهف «ةرهوج ىلإ ةفاضإلاب ةفزخ نم

 هباب ىلع بلك كلملا باب نع هعنم نم لثم ايندلا كرت نم لثم نأ ملعاو
 ىري هارتفأ كلملا نم برقف لخدو «كلذب هلغشف زبخ نم ةمقل هيلإ ىقلأف
 .هلان دق ام ةلباقم يف هبلك ىلإ اهاقلأ ةمقلب كلملا دنع اًدي هسفنل

 بابلا نأ عم ,لوخدلا نم سانلا عنمي كي هللا باب ىلع بلك ناطيشلاف

 فيكف كلملا زع لانيل اهكرت نمف ةمقلك ايندلاو «ٌعوفرم باجح او ٌحوتفم

 ٍةنس فلأ رَّمَع ولو اهنم صخش لكل ملس ام ينعأ اهتبسن نإ مث ء!اهيلإ تفتلي
 ال ينافلا نأل ءايندلا كلم ىلإ ةفاضإلاب ةمقل نم لقأ ةرخآلا ميعن ىلإ ةفاضإلاب

 .ةردكم ايندلا تاذلو ةريصق رمعلا ةدمو فيك يقابلا ىلإ هل ةبسن



 آس. ل نة منة نم ة جمة ممم مم ممم ممم ومصممة م مجف قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 عرولا ىنعم

 هب رمألاو هيلع ثحلا يف رابخألاو

 نع ىقوتو جرحت :ةعرو اًعّرَوو اَعْرَو َعِرَيَعرَو لاقي :ةغللا يف عرولاو
 .عروتمو عِرَو وهف «حابملا لالح لا نع فكلل ريعتسا مث «مراحملا

 .اعِرَو راص :عرويو عّروي عروو

 .جرحت هنعو رمألا نم عروتو

 .ىوقتلا ةكرحم :عّرولاو

 ةفص قلطي عرولا نأ ملعا :يجاهنصلا يرايبإلا نيدلا سمش لاقو

 ىلإ نورثكألا بهذف هيف ةغللا لهأ عزانت دقف ةفص قلطأ اذإف ءاّردصم قلطيو

 :عرولا نأ ىلإ نوبهذي انباحصأو :تيكسلا نبا لاقو «نابجلا لجرلا :عرولا نأ

 اذإو .فيعضلا ريغصلا هب دارملا امنإو ءكلذك يدنع وه سيلو «نابجلا لجرلا
 ىنعمب هقالطإف «ةبراقتم يناعملاو .بنجتلاو سبحلاو فكلا :هب اًردصم قلطأ

 فنك يأ :«نيمهردلاو مهردلا يف ينع عرو» :ثيدحلا يف ءاج ام ىلع فكلا

 يف ءاج ام سبحلا ىنعمب هنم ءاج يذلاو «مهنيب |يف ءاضقلا يلوتب موصخلا ينع

 ءسبتحي ال يأ :«همطخب لمح ىلع لجرلا عروتي ال» مصاع نب سيق ثيدح

 الو صلل اوعّرو» :ه# باطخلا نب رمع لوق بنجتلا ىنعمب هنم ءاج يذلاو

 هنوبلطت مث عاتملاب بهذي ىتح هورظتنت الو مكلاحر هوبنج يأ :«هوعارت
 ام ىلع فكلا وأ سبحلا وأ اًقلطم بنجتلا :ةغللا يف عرولا دحف «هنم هوذقنتستل

 ام بانتجا :ةعيرشلا لهأ دنع هدحو ءراصتقاو صيصخت ريغ نم هنايب مدقت

 بانتجا ىلع اًراجم قلطي دقو «ةقيقح ةعيرشلا يف هدح اذه «هنع عرشلا ىبن

 عون نم ةقيقحلاو زاجملا نيب دب ال ذإ ؛هيف زوجتلا ةهج نيبن نحنو «حابملا
 ةدابعب ىتأو حابملا كرت اذإ اعرو هتيمست نسحي (منإ حابملا كرت نأ كلذو «ةانادم
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 ال حابملا كرت دنع ةدابعلا نم هب ىتأ ام ىلع اًباثم نوكيف اهنم اًعنام حابملا نوكي

 دنع اًياثم حابملا كراتو هكرت ىلع اًباثم هنع يهنملا كرات ناك املو «حابملا كرت ىلع

 ىلع باشثم هنأ دقتعا نإف «هانررق ام ىلع اعرو حابملا كرت ةيمست نسح هكرت
 ىلإ باوشلا فرصو نارتقالاب فارتعالا عقو نإو ءاطلغ ناك كرتلا قلطم

 ظفللا قالطإلو «لوقنملاو لوقعملا ةهج نم عازن الف كرتلا نود لعفلا بناج

 يف بولطملا عرولا بلطن (هنإ انأ هانلق ام ققحي يذلاو قبس دق هجوأ زاحج
 هكرتو هلعف نيب عرشلا ريخ يذلا وه حابملا دحو «ةعاطو ةبرق عقاولا ةعيرشلا

 م اًعرش ءاوتسالاو يهنلا ققحت اذإف «هلعفو هكرت ىلع ٌمذالو حدق ريغ نم

 بلطلا قلعت مدعل اًعيطم حابملا كرات نوكي الف اًعيطم كراتلا نوكي نأ روصتي

 نوكل ؛اًعرش اًعروتم بودنملاو بجاولا كرات نوكي نأ ليحتسي امك «كرتلاب

 اععروتم حابملا كرات نوكي نأ ليحتسي كلذكف ءامههيف كرتلا بلطي مل عرشلا

 .اعرش

 :حالطصألا يفو

 يعرش فارحنا بوش هيف ام لك نع زارتحالا وه عرولا :يناشاقلا لاق

 ةيونعملا وأ ةيسحلا ناسنإلا ةروصب هب موقي ام لك يف «ةيونعم ةرضم ةهبش وأ
 .ةيويندلا ةوشنلا مكحب

 .ىوقتلا ةروص يه يتلا ةعانقلا نمضتي عرولاو

 قلعتلاو ءتقولا تاتش ىلإ وعدت ةيعاد لك نع زارتحالا :ةصاخلا عرو

 .عمجلا لاح ضراعي ضراعو «قرفتلاب

 يوناخشمكلا نمحرلا دبع نب ىفطصم نب دمحأ نيدلا ءايض خيشلا لاقو

 «تامرحملا بنجت تايادبلا يف هتروص عرولاو :يدلاخلا يددجملا يدنبشقنلا

 يوذ دنع ةنئاشلا تاءاندلاو تاهوركملا نم حئابقلا بنجت باوبألا يف هلصأو
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 يف هتجردو ءاًفرظتو سفنلل اًئوص ءاًعرش ًةمرحم نكت مل نإو .تاءورملا

 نع ظفحتلاو ةياعرلاو ةبقارملا نع ةلغاشلا لوضفلا نع ىقوتلا تالماعملا

 «عابطلا سند نع سفنلا نوص قالخألا ينو «ةلماعملا يف قلخلاب دادتعالا

 ىلإ تافتلالا نع عروستلا لوصألا ينو ءلئاضفلاو مراكملا رودب فوقولاو

 ةيودألا يفو «هباب نود فقولاو مزعلا يف ددرتلا نع هزنتلاو هبانج ىلإ هجوتلا
 لاوحألا يفو «ةنيكسلا هيلإ نوكسلا يف لزنت الو ةريصبلا هققحت ال ادع جرحتلا

 اًبلغتو بحلا مكحل اًثبثت قوشلا هيلإ هبذجي الو قوذلا هنسحتسي ال اًّنع زرحتلا
 تققولا تاتش ىلإ وعدت ةيعاد لك نع عروتلا تايالولا يفو .بر ىلإ ةنايصلل

 عنمي ام لك نع عروتلا قئاقحلا يفو .تقملل بجوم قحلا نع ٍلغاش لك نعو
 ضراعي ام لك نع يلوتلا تاياهنلا يفو «ةريغملا هبيبح نيبو هنيب تبثيو ةنياعملا

 .عمجلا يف هنوك ةيؤر ىتح موسرلا قحمب عمجلا لاح

 :عرولا يف همالك نع يلذاشلا نسحلا يبأ يديس نع ًالقن دايع نبا لاقو

 .ةعانصلا ةقبقبب الو «ةلاخنلاو ريعشلا لكأب الو «ةينابهرلاب قيرطلا اذه سيل

 ائرمأب َنوُدْهَي َةّمْيَأ ْمُهْنِم اَنْلَعَجَو# :ىلاعت لاق «ةيادهلا يف نيقيلاو ربصلاب وه امنإو

 هيف اوُناَك اَميِف ٍةَماَيقلا َمْوَي ْمُهْنْيَب لصْفَي َوُه َكّيَر َنِإ 8«نوُئِقوُي اَِتاَيآِب اوُاَكَو اوُرَبَص مَ
 سم هيف ميرك لجرل ٌميرك ٌرغُت رغثلا اذهو «[7 527 5:ةدجسلا] 4َنوُفِلتْحَي

 .يذوأ اذإ ريصلا «ةفرعملاو .نيقيلاو ءعرولاو ىوقتلاو ربصلا :لاصخ

 يفو ,هيف ىلإ راشأو انهاه نم لخدي امو جرخي ايف عرولاو ءيذؤي الأ ىوقتلاو

 قحلاب ةفرعملاو «قزرلا يف نيقيلاو .هلوسرو هللا بحي ام ريغ هيف جلي الأ بلقلا

 الو ِهّللاب الإ َكُرْبَص اَمَو زيصاوإل :ىلاعت لاق «قلخلا نم دحأل اهعم لزت ال يتلا
 مُه َنيِذّلَو اوَقا َنيِذْلا َعَم َهّللا نإ * َنوُرُكْمَب امم ٍقْدِض يف كت الو ْمِهْيَلَع نّرحت
 عرولا :لاقف ؟عرولا نع هللا همحر لئسو ؛[7/8١11701١:لحنلا] 4َنوُنِسْحُم

 نم ذخألا ىلإ عرولا مهب ىهتنا دقف .هباوث لَجأو هثاريم لّجع نمل قيرطلا معن
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 ةريصبلاو ةحضاولا ةنيبلا ىلع «هللابو هلل لمعلاو هللاب لوقلاو «هللا نعو هللا

 الو ءنوراتخيالو نوربدي اال مهلاوحأ رئاسو مهتاقوأ مومع يف مهو «ةقئافلا

 «.نوشمي الو نوشطبي الو .نوقطني الو نورظني الو ءنوركفتي الو نوديري

 ةقيقح نع ملعلا مهب مجه نوملعي ال ثيح نم «هللو هللاب الإ نوكرحتي الو

 ىندأ وه اهيف الو ىلعأ وه |هيف نوقرفتي ال «عمجلا نيع يف نوعومجم مهف ءرمألا
 وأ ايندب ٌبوجحم وهف ثاريم هلمعو هملعل نكي مل نمو «ىندألا ىندأ امو

 ةلوصلاو .هلثم ىلع رابكتسالاو .هقلخل ززعتلا هثاريمو ءىوعدب ٌفورعم

 ميظعلا هللاب ذايعلاو «نيبملا نارسخلا وه اذهف «هملعب هللا ىلع ةلالدلاو هملعب

 مل نمو «هنم هللاب نوذيعتسيو «عرولا اذه نع نوعروتي سايكألاو ءكلذ نم

 عطق نم ناحبسف «كلاه وهف هقلخ اًعضاوتو هبرل اًراقتفا هلمعو هملعب دري
 مهداسفب نيدسفملا عطق (ى مهحلاصم نع مهحالصب حالصلا لهأ نم اًريثك

 ١[. :تلصف] #ُميِلَعلا ٌعيِمّسلا َوُه ُهْنِإ هللاب ذِعَتْساَف# :ىلاعت لاق مهدجوم نع

 هفضن اشثِب

 بفيناشب



 ال 0م لة ممم ممم مو ممم ممن معمم ممم ممم مصمم ممم ممل قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 نيح اصلا فلسلا ضعب نع راثآ

 نيعروتملاو عرولا يف

 «نطابلا يف عروو «رهاظلا يف عرو :نيهجو ىلع عرولا :ذاعم نب ىيحي لاق

 .هاوس كبلق لخدت الف نطابلا امأو «هلل الإ كرحتي الف رهاظلا عرو امأ

 .هللا ىوس ام لك نع عروتي نأ عرولا :يلبشلا لاقو

 :ةعبرأ تاقوألا نم تقو يف عرولا لهأ ناك :سلغملا نب يرسلا لاقو

 «صاوخلا نايلسو «طابسأ نب فسويو ؛مهدأ نب ميهاربإو ءيشعرملا ةفيذح

 .للذتلا لاق وأ للقتلا ىلإ اوعزف رومألا مهيلع تقاض الف «عرولا ىلإ اورظنف
 ةنايصو بدألا ةمزالم وه عرولا :يناتكلا يلع نب دمحم ركب وبأ لاقو

 .سفنلا

 قحلاب الإ دبعلا ملكتي الأ :لاقف ؟عرولا نع صاوخلا ميهاربإ لئسو
 مالكلا يف عرولا :دنيجلا لاق .هللا يضري اهب همامتها نوكي نأو يضر وأ بضغ

 .باستكالا يف هنم دشأ

 :عرولاو دهزلا نيب قرفلا

 كرت عرولاو «ةرخآلا يف عفني ال ام كرت دهزلا نأ :عرولا نيبو هنيب قرفلاو

 الو دهز هل حصي ال تاوهشلاب قلعملا بلقلاو «ةرخآلا يف هررض ىشْحُي ام

 .عرو

 «ةضفلاو بهذلا يف هنم دشأ قطنملا يف عرولا :فلخ نب قاحسإ لاقو

 .ةساترلا بلط يف امهذبي هنأل ةضفلاو بهذلا يف هنم دشأ ةسائرلا يف دهزلاو

 د6 د د



 عرولاو دهزلا هيمن م همها من م مهي ووو هور و هه هيو مو و وو هيمي و ور هي م هو وفم و ور وة ة وو وو واوحلو لأ

 دمحأ :لاقف ننملا فئاطل هباتك يف هسفنل ينارعشلا باهولا دبع يديس ْخّرأ

 نب باهولا دبع ىلاعت هللا دمحب ينإف كولملا ءانبأ نم ينلعج ثيح ىلاعت هللا
 يف ىنكملا .ىسوم خيشلا نب افوز نب دمحم نب يلع نب دمحأ نب يلع نب دمحأ
 ناطلسلا نب دمحأ ناطلسلا نبا سداسلا يدج «نارمعلا يبأب اسنهبلا دالب

 ناطلسلا نب ءافوز ناطلسلا نب ءايحم ناطلسلا نب «نيشاف ناطلسلا نب «ديعس

 يلع مامإلا نب «ةيفنحلا نبا دمحم ديسلا نب ءىسوم نب دمحم ناطلسلا نب «ناير
 .هذ بلاط يبأ نب

 يف ناسملت ةنيدم يف اًناطلس دمحأ ناطلسلا وه يذلا عباسلا يدج ناكو

 وبأ خيشلا لاق ىسوم يدج هب عمتجا املو ؛يبرغملا نيدم يبأ خيشلا رصع
 نم كبسن تينع نإ :هل لاقف .دمحأ ناطلسلا يدلاو :لاق ؟بستنت نمل :نيدم

 «فرشو كلم :لاقف «ةيفنحلا نبا دمحم ديسلا ىلإ بستنأ :لاقف .ءفرشلا ةهج

 هابرف «رقفلا ادعام تعلخ دق يديس اي :لاقف «نعمتجي ال فوصت يأ :رقفو

 وه ةيحانب نكسا :هل لاقو ءرصم ديعص ىلإ رفسلاب هرمأ قيرطلا يف اى املف
 .لاق اى رمألا ناكف كربق اهم نإف «انق ةظفاحم ندم ىدحإ»

 بتك نكلو ءرصم ىلإ ىسوم اهيف رجاه يتلا ةنسلا خيراتلا انل ددحي ملو
 نأ دعب ه 7١1 ماع «وه» ةدلبب يفوت دقف «هتافو خيرات انل تددح خيراتلا

 .ىلعألا ديعصلا يف مخض روهمج يفوصلا هيدهب ىدتهاو ؛هتوعد تحجن
 رجاهف يرجح لا عساتلا نرقلا علطم ىتح ديعصلاب ينارعشلا ةرسأ ترمتساو
 ةدابعللو ملعلل ةيواز اهب سسأو «ةيفونملاب ةرعش يبأ ةيقاس ىلإ دمحأ اهديمع

 .ه 857 ماع هبر راوج ىلإ لقتناو



 ل قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 :هتأشنو هدلوم

 ه 444 ماع ناضمر “ال يف اهرهشأو تاياورلا حصأ ىلع ينارعشلا دلو

 ىلإ هدلو نم اًموي نيعبرأ دعب لقتنا مث .همأل هدج ةيرق يهو ةدنشقلق ةدلبب

 بقللا اذهب فرعو «ينارعشلاب بقلف .بستنا اهيلإو ةرعش يبأ ةيقاس هيبأ ةيرق
 .يوارعشلاب هتافلؤم يف هسفن ىّمس دق وه ناك نإو «هب رهتشاو

 رونلا» بحاص ركذ دقلف «هدلوم ديدحت يف خيراتلا لاجر برطضا دقلو

 قرشتسملاو كرابم يلعو يوانملاو ؛ليلقب خيراتلا اذه لبق هدلومل اًخيرات «رفاسلا

 .دمتعملا وهو «هانركذ يذلا خيراتلا اوديأ دقف تخاش

 بهذف «هتأشنو هتلوفط نع ثيدحلا يف اًضيأ خيراتلا لاجر برطضاو

 .جيسنلاب هتايح علطم يف لغتشا هنأ ىلإ نوسكينو رميورك ناقرشتسملا

 قئاوع كانه نكت ل هنأ هيلع هللا ننم نم نإ :ةحارص يف لوقي ينارعشلاو

 ايندلا نم ةعانقلا تناكو ,«يتلوفط ذنم ةدابعلاو ملعلا بلط نع ينقيعت

 نم ٍدحأل لذلا ين عوقولا نع ينتنغأ ةعانقلا هذهو «يتمحلو يادس ريسيلاب

 ذنم نم «يويند مولعم اهل ةفيظو الو ةفرح ترشاب يننأ يل مقي ملو ءايندلا ءانبأ

 ءاذه يتتقو ىلإ بستحا ال ثيح نم ينقزري ىلاعت قحلا لزي ملو .تغلب

 راجتلا ناكو ءاًئيش اهنم لبقأ لو اهتددرف رثكأو رانيد فلألا يلع اوضرعو
 هطقتليف ءيرمغلا عماج نحص يف امهرثنأف ةضفلاو بهذلاب نوتأي ءاربكلاو

 .نورواجملا

 ابأ ظفح مث «ميركلا نآرقلا ننملا يف انثدحي اى هتيرق يف ينارعشلا ظفحو

 .رداقلا دبع خيشلا هيأ ىلع امههسردو «ةيمورجألاو عاجش

 هدحو هللا ناكو «نيوبألا نم اًيتي ًأشنف «ةرشاعلا غلبي نأ لبق هدلاو يفوتو

 .هيلوو هريصن وه لوقي |ى
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 يبلقلا بولسألا كلذب ةرهاقلا ىلإ هروضح خيرات ينارعشلا انيلع صقيو
 :لوقيف ينارعشلا نع فرع يذلا ذاخألا

 ةرشع ادنثا كاذ ذإ يرمعو «ةئامعستو ةرشع ةنس ةرهاقلا ىلإ يئيجم ناكو

 عماجلا خيش يلع هللا ننحو «يرمغلا سابعلا وبأ يديس عماج يف تمقأف «ةنس

 .نوسبلي ام سبلأو «نولكأي ام لكآ ءمهنم ٌّدحاو ينأك مهنيب تثكمف هدالوأو

 .خايشألا ىلع اهتالآو ةيعرشلا بتكلا نوتم تظفح ىتح مهدنع تمقأف

 اًدقتعم يصاعملا يف عوقولا نم رهاظلا ظوفحم هللا دمحب لزأ ملو :لوقي مث

 ءاهدرأ ةراتف ءبايثلاو ةضفلاو بهذلا نم اًريثك يلع نوضرعي «سانلا دنع

 .نورواجملا اهطقتليف «عماجلا نحص يف اهحرطأ ةراتو

 ةعبس دبعتيو دجهتيو ملعتيو مّلعي ءيرمغلا دجسم يف ينارعشلا ثبلو
 ينارعشلا مجن غزب ةسردملا كلت يفو .دنوخ مأ ةسردم ىلإ لقتنا مث ءاّماع رشع

 .قلأتو

 :موقلا قيرط هكولسو ةيملعلا هتناكمو هتايح
 سمتلأ قيرطلا لهأ نم ىصحت ال قئالخب تعمتجا دقلو :ينارعشلا لوقي

 .مهنم ٍدحأ دنع ةعيدو يل نكي ملف «باوبألاو حيتافملا مهيدل

 هيلإ ببحو «ةرثك ىصحياال ام نوتمو بتك ةمئألاو ءاملعلا ىلع خيشلا أرق
 دومج هدنع نكي مل كلذ عمو .هلهأ نع ذخألاو هب لاغتشالا مزلف ثيدحلا ملع

 لاوقأب ةيارد هل «ربخلا يفوص ءرظنلا هيقف وه لب «ةلقنلا هنودل الو نيثدحملا

 ءمهصيقنتو ةفسالفلا ىلع طحلا نع يهني ناكو ,فلخلا بهاذمو فلسلا

 اًدهاجم قيرطلاب لاغتشالا ىلع لبقأ مث «ءالقع ءالؤه لوقيو ءمهمذي نمم رفنيو
 اليل ضرألا ىلع عجطضي ال نينس ثكمو «ةيويندلا قئالعلا عطقو «ةدم هسفن

 ءطقسي ال ىتح ًاليل هقنع يف هلعجي هتولخ فقسب ًالبح هل ذختا لب ءاّراهن الو
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 عمجيو «زبخلا نم ةيقوأ ىلع رطفيو ءموصلا ميديو «ةيلوتملا مايألا ىوطي ناكو

 حتتفي ناكو «هتيناحور تيوق ىتح كلذك رمتساو .دولجلا ةصاصقو ناهيكلا

 .رجفلا دنع الإ همتخي الف ءءاشعلا بقع ركذلا سلجم

 بلط يف ًالتبتم هراهنو هليل دجاسملا لالظ تحت هتايح ينارعشلا شاع دقف

 لاكلاو يملعلا لامكلا ليبس يف اًدهاجم اًرهاط اًيقن شاع «دبعتلا يف اًناع «ملعلا

 .ىقلخلا

 نإ :نئملا يف لوقي «هتايح لاوط هب هسفن ذخأ يذلا هجهنم يف اًيفوص ناكف
 .يتلوفط ذنم خيش ريغ نم يسفن ةدهاجم ينمه أ نأ يلع هللا ننم نم

 رهاظلا مولع بالطلا اهيف ىقلتيل اهسسأ يتلا ينارعشلا ةيواز تحبصأو

 ملاعلا يف هيجوتلاو ةفاقثلاو ملعلا تارانم مظعأ نم نطابلا قاوذأ عم

 ةوعدلل النمو .ءايدألاو ءاملعلل ةباثم تدغو «تقولا كلذ يف يمالسإلا

 يف يقنلا يحورلا عاعشلا لسري اًقاورو «ةدابعلاو ركذلل ةحاسو .داشرإلاو

 بطق ينارعشلا حبصأو «ةايحلا لعاشم تدمحو «حيباصملا هيف تأفطنا رصع

 باحصأ هيلإ أجلي امك .قوذلا بالطو ملعلا بالط هب ذولي هرصع يف ىحرلا

 .ءاريكلاو ءارمألا محدزي ةيوازلا باب ىلعو ءتاعافشلاو تاجاحلا

 ام لكب هسفن ذخأو هبادآب بدأتم فوصتلا قلخب قلختم مامإلا ناكف

 .هتلاسر ةروص هقلخ ناكف هبتك يف رطسو بتك

 يف ةفاك سانلا كراش اذإ الإ اًناسنإ نوكي ال ناسنإلا نأ ىري ينارعشلا ناك

 اهءاذعو .كرتشم اهريخ ةكسامتم ةلحو ةيناسنإلا نأل ؛مهمالآو مهنازحأ

 :لوقي .كرتشم



 عضاوم ىلإ بهذ وأ اًرخبم سبل وأ هجوزب عتمتسا وأ كحض نم

 .ءاوس مئاهبلاو وهف نيملسملا ىلع ءالبلا لوزن مايأ تاهزنتملا

 دشأ مهنأل «نيبنذملاو ةاصعلاب ٌصاخ عونب اًيحرو «سانلاب اًيحر ناكو

 .ةمحرلاو حصنلاو فطعلا ىلإ مهجوحأو ءاَّفعض سانلا

 ىتمحر و مهبويعو سانلا تاروعل يرتس مث :هئدابم نع اًندحتم لوقي

 .لئنيح سانلا ىقشأ مهنإف «ةيصعملاب مهسبلت لاح ةاصعلاب

 رظنت نأ ينيعو ءاروز عمست نأ ينذأ ىلع يتريغ مث :هقلخ اًمصاو لوقي مث
 .ًالطاب ملكتي نأ يناسلو ءاّمرحم

 ءاقنو بلقلا حالصب الإ حلصت ال ةدابعلا نأ ىري ينارعشلا ناكو

 وأ ءدقح وأ ٌّلغ هيف له ءهبلق شتف اذإ الإ ةالصلا ىلإ موقي ال ناكف ,قالخألا

 هبلق يفو ماني نأ ييحتسي ناك لب «ةريبك وأ ةريغص ةوهش وأ «ةميمن وأ ءدسح

 .ىلعألا الملا ىلإ حورلا ةلحر مونلا نأل ؛اذه نم ءيش

 امتو :لوقيف «قالخلا جراعم يف عفتريو «سفنلا بدأ ىف ينارعشلا ومسيو

 هللا نذإب ةردقلا يسفن نم تملع اذإ الإ يتيب نم يجورخ مدع ّيلع هب هللا معنأ

 .مهنم ىذألا لمحتو «سانلا نع ىذألا لمحت :لاصخ ثالثلا هذه ىلع

 .مهل ةحارلا بلجو

 :لبنحلا دامعلا نبا لاقو

 ةغئاز دئاقعو ءعرشلا اهرهاظ فلاخي تاملك هيلع اوسدف فتاوط هدسح

 لكب هومرو اوبسو اوعنشو «ةمايقلا هيلع اوماقأو ,عامجإلا فلاخت لئاسمو
 ؛عرولا يف اغلابم ةنسلا ىلع اًبظاوم ناكو «مهيلع هرهظأو هللا مهذخف ةميظع

 ىلع هتاقوأ اعزوم ىذألل ًالمحتم ؛هسوبلمب ىتح هسفن ىلع ةقافلا ىوذ اًرثؤم
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 مهريغو نايمعلا نم هتيوازب عمتجاو «ةدافإو كلستو فينصت نيب ام ةدابعلا
 «ةمرحلاو هاجلا رفاو ةبيهلا ميظع ناكو «ةوسكو ةقفن مهب موقي ناكف ةئام وحن

 ناكو ءاّراهنو اليل لحنلا يودك يود هتيوازل عمسي ناكو «ءارمألا هباب ىلإ يأت

 يف (مظعم كلذ ىلع اًيقم لزي ملو 5 ىفطصملا ىلع ةالصلاب ةعمجلا ةليل ييحي
 عم اورود :همالك نمو «هتمارك راد ىلإ ىلاعت هللا هلقن نأ ىلإ رودصلا رودص

 .ىطخي دق هنإف فشكلا عم ال ناك فيك عرشلا

 نيذلا ةفوصتملا هيلعام سكع هقفلا بتك ةعلاطم راثكإ ىغبني :لاقو

 ؛مهنم ًالهج باجح هنإ :اولاقو ؛هتعلاطم اوعنمف قيرطلا نم ةقراب مهل تحال

 لوسرب يملإ فيلكت مهل ناويحلا عيمج نأ ىلإ فشكلا لهأ ضعب بهذ :لاقو

 هقلخ ىلع ةجحلا هلل نإف .هرصب نع فشك نم الإ هب رعشي ال مهتاوذ يف مهنم
 ام رخآ ربجلا :لاقو ء«باودلا ماليإ يف لاكشإ الف «ءازج الإ اًدحأ بذعي الف

 .ةمحرلا ىلإ ةمحرلا لهأ لآم ببس كلذو «ريذاعملا هيلإ يهتنت

 :هفيناصت

 يف بتكف «ةيقوذلاو ةيملعلا ةفرعملا قافآ نم قفأ لك يف ينارعشلا ملق لاج
 .«ثيدحملاو ءريسفتلاو ءلوصألاو هقفلاو ءديحوتلاو .فوصتلا يف «نيلصألا

 :اهضعب ركذنف ءاهريغو ءبطلاو ءوحنلاو «ةغللاو «بقانملاو خيراتلاو

 .مولعلاو رارسألا نم ةولخلا هجتتت |يف موقرملا رسلاو نوصملا رهوجلا-١

 .ةروهشملا مولعلا دبز يف ةروثنملا ةردلا-؟

 .ىرغصلاو ءىطسولاو «ىربكلا رايخألا تاقبط يف راونألا حقاول-'*

 .ةيبرعلا ملع يف ةيوحنلا ةمدقملا- 5

 .يكبسلل عماوجلا عمج حرش
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 يف مهبدلقمو نيدهتجملا ةمئألا لاوقأ عيمجل ةلخدملا ةينارعشلا نازيملا-5

 .ةيدمحملا ةعيرشلا

 .عبطلا ديق تحت .نيلماعلا ءاملعلا بتارم ىلإ نيبلاطلا داشرإ-/

 .انقيقحتب .نيكلاسلا جرادم-8

 ىلع هللا ةمعنب ثدحتلا بوجو نايب يف قالخألاو ننملا فئاطل-

 .قالطإلا

 .ركذلا نيقلت بادآ يف ةلاسر- ٠

 .صاوخلا ىواتف ىلع صاوغلا ةرد-١١

 .قيقحتلا ديق تحت .ىطسولاو .ىربكلاو ءىرغصلا رردلاو رهاوجلا- ١١

 .هقيقحت انل هللا رسي .قادحألاو سوفنلا ةجبم- ١

 .ةيدمحملا ةرضحلا نم ةضافملا ةيلوبتملا قالخألا- 5 ١

 .دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا-65

 .انقيقحتب .ناجلا ةلئسأ هجو نع نارلاو باجحلا فشك-75

 .قيقحتلا ديق تحت .اياوزلا ايابخ- ١

 .ربكألا خيشلا مولع نايب يف رمحألا تيربكلا-

 .سانلاب نظلا نسح يف سايكألا ةفحت 89

 .دئاقعلا يف ةلاسر- ٠

 .كيلستلا يف ةلاسر-١

 .ةيدوبعلا بادآ نايب يف ةيسدقلا راونألا ١“
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 .عبطلا ديق تحت .نيلماعلا ءاملعلا بتارم ىلإ نيبلاطلا داشرإ- ١

 .انقيقحتب عبط ءبطلا يف ىديوسلا ةركذت رصتخم-1

 .انقيقحتب عبطلا ديق تحت .يقهيبلل ةنسلا لهأ داقتعا رصتخم

 .اذه انباتك .عرولاو دهزلا يف قدصلا نايب يف عمللاو رردلا- "5

 .ةيلوبتملا ةيصولا ىلع ةينسلا رردلا- "1

 .ريشبلا ثيداحأ بيرغ يف رينملا ردبلا “8

 .ةنسلاب سيلتلا يف ةنملا ةحنم-4

 .رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا رخاوأ نيرتغملا هيبنت ٠“

 .نيدهتجملا ةمئألا بهاذم يف نيبملا جهنملا-“ ١

 .ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ-”"

 .داهتجالا داوم يف دابكألا محفم-ل*

 .يبطرقلا ةركذت رصتخم 7

 .نآرقلاب لمعي مل نم ىلع نالذخلا حئاول

 .ماهلإلاب لمعلا بجوأ نم ىلع ماسلا دح-85

 .فتاوهلاب لمع نم رصبل فطاخلا قربلا-”1

 .سايقلا يف سابتقالا- "8

 .قيقحتلا ديق تحت .ةيكملا تاحوتفلا رصتخم ةيسدقلا راونألا حقاول 49

 .يقهيبلل ىربكلا نئسلا رصتتخم- ٠

 .ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع ةيضرملا ةبوجألا-١
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 .ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ءارقفلا عدر- 5

 .ريسملا مويل دوزتلاو ريسملا ريس- 4“

 .جهنملا ةبطخ ىلع جبمألا زارطلا- 4

 .دابعلاو ىلاعت هللاب نظلا ءوس نم داؤفلاو مسجلا ةراهط- 4

 .نآرقلاب لمعي مل نم ىلع نالذخلا تامالع- 7

 .باحصألاو لآلا لئاضف يف باهولا حتف-

 .ةيهإلا تافصلا يناعل تاحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا-

 .قداصلا ريغو قداصلا ديرملا نيب قرفلا يف قهاشلا بكوكلا- 4

 .رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا- ٠

 .ةنودملا رصتخم-١

 .وحنلا يف كلام نبال ةيفلألا رصتخم- 7

 .نيفراعلا قالخأ موسر ىلإ نيرئاحلا يداه- 57

 .قيقحتلا ديق تحت .ىطسولا ننملا- “5

 .قيقحتلا ديق تحت .ىرغصلا ننملا- 6

 بناجب نفدو هه 91” ةنس نم ىلوألا ىدامج يف هذ خيشلا لقتنا :هتافو

 فيرشلا هحيرضو «نيروسلا نيب نم برقلاب «ةيرعشلا باب يحب هتيواز

 .كرابملا هدلجسمب

 :هتمحرت يف رظنا

 .(91/7 /8) يلبنحلا دامعلا نبال بهذلا تارذش-١



 ١ ينارعشلل ننملا فئاطل- )١/ 7 7(, )7777/7(.

 يوانملل ةيردلا بكاوكلا-“ )59/5(.

 .(17 5 /؟) يناهبنلل ءايلوألا تامارك- 5

 )١17/57/7(. يزغلل ةرئاسلا بكاوكلا-

 .(547 )١/ 25151١ يدادغبلل نيفراعلا ةيده-7

 ١47(. 2178) ليوطلا قيفوتل تاماركلا عماج-ا/

 .شعلا فسويل هرصع يف فوصتلا مامإ ينارعشلا-8

 .رورس هطل يمالسإلا فوصتلاو ينارعشلا- 4

 ٠ اثاث /5) يلكرزلل مالعألا- 737(.

 ١ ةلاحكل نيفلؤملا مجعم- )779/5(.

 ١1 /؟) يناتكلل سراهفلا سرهف- 5٠0/١ 5(.

 هيبتك

 يديزملا ديرف دمحأ نيّئَسَحْا بأ

 يرهزألا ينارعشلا يعفاشلا



 فنصملا ةمدقم

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 عيمج ىلإ هلوسرو هدبع اًدمحم انيبنو انديس نأ دهشأو «نيبملا قحلا كلملا

 مهآ ىلعو «نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو هيلع مّلسو ص ُهَّللا «نيفلكملا
 ..نيرهادلا رهدو نيدبألا دبأ نيمئاد اًمالسو ةالص نيعمجأ مهباحصأو

 .نيمآ ّمُهّللا ءنيمآ

 ...لعبو

 انناوخإل هتعضو «عرولاو دهزلا يف قدصلا نايب يف ٌسيفن ٌباتك اذهف

 ٌفخيل كلذو «”اَهِفاِسمَسِب اضرلا نود رومألا يناعم لوصح يف نيبغارلا

 هناوخإل هلثم عضو نامزلا اذه يف اذحأ ملعأ ال «بآملا موي يف باسحلا مهيلع

 «مهبراشمو «سانلا ةمعطأ رثكأب عافتنالا نم هللا نوعب عفتنا هب لمع نم لكو

 مث ,باتكلا اذه يف هنايب يتأي امم كلذ ريغو ,مهنكاسمو «مهبكارمو ءمهسبالمو

 لامكلا ماقم مكحي مل نم دنع عرولا ةرثك ىنبم نأ ناوخإلا اهيأ مكيلع ىفخي ال

 كمللا دوهش نع ةلفغلا عم قلخلل كلملا دوهش هيلع وه |نإ ةدارإلا فصو يف

 ةبلغ دوهش دنع نوكي امنإ مهدنع عرولا ةلق ىنبم نأ امك ءالعو لج قحلل
 .العو لج قحلل كلملا

 .رومألا نم ريقحلا يأ )١(



 امأو ,مدقت امك ماقملا ماكحإ لبق كولسلا بابرأ دنع لصألا وه اذهف

 مهبَغر ءيش لك نع نوعروتي مهف خياشملا نم ًالضف ةدارإلا ماقم يف نونماكلا
 اذه تعضو كلذلو ,رخآلا نع نيدهتجملا دحأ مهبجحي الو «هكرت يف عراشلا

 مهب قئاللا نأب مهل اًمالعإو .مهصقن ىلع نيصقانلا كئلوأل اًهيبنت باتكلا

 ال نيذلا «نيلماكلا دهشم ىلإ صقانلا دهشملا اذه نع مُهّيقَرَت ىلع لمعلا
 .مدقت اك رخآلا نع نيدهشملا دحأ مهلغشي

 عرولا اوكرتت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو
 [ف «ىلاعت هلل هلك دوجولا يف كلا :لوقي مكدحأ ريصيو «عرشلا روس اوقرختف
 نم كلذ نإف .هنم الإ تسبل الو تبرشالو ,ءيديس لام نم الإ تلكأ

 .نيبملا لالضلا

 يذلا وه ىلاعتو هناحبس هل كلملا نأ تيعّدا يذلا نإ :اذه لثمل لاقيو

 ةبسن اهنإف ءقلخلل كللملا ةبسنل ةاعارم ءاهلك تاهبشلا لوانت نع كاهن
 نم نكر مده يف ىعس دقف اهعفر مهوت نم لكو ءاهعفد حصياال «ةحيحص
 .ىهتنا ةمايقلا موي تاعبتب سانلا رثكأ راصو «ةعيرشلا ناكرأ

 وه ام باتكلا اذه يف تركذ !نإ يننأ ناوخإلا اهيأ مكيلع ىفخي ال كلذلو

 تاماقم يف مهيقرتل اًبلط ؛ةفعلاو عرولا يف نيلماكلا نيديرملا ماقمب ٌصاخ

 قالخأ نم اًئيش هيف ركذأ ملو «نيدلا ةرازغو ءىوقتلا ةرثك نسم قيرطلا
 قالخأ يف نيفراعلل قوذ ال هنأ امك ءاهيف انلاثمأل ”قوّذ ال ذإ ؛نيفراعلا

 ءاهتياهن يرلاو ءاهطسوأ برشلاو «تاّيلجتلا ئدابم لوأ :هب داريو قلطي :يناشاقلا ةمالعلا لاق )١(

 قاوذألا نأ ملعاو ...قداصلا قربلا لزم ىلإ هريس يف لصاولا دبعلا لاح نع نوربعي مبنأ ملعاو

 ءاهلك قئاوعلاو قئالعلا عيمج نع بلقلا يلاخ ناك نملالإ لانت ال ٌمولع يه اهيلإ موقلا ريشي يتلا

 -نع ةيلاخ نكت ملام موعطلا نم اًئيش كردت نأ ةقئاذلا ةوقلا ىلع لاحتسا امل هنأ وه كلذ ريرقتو
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 ةديرج يف بتكأ نأ ةفاخم .هب تقّلخت ام الإ هيف ركذأ ل كلذكو ءءايبنألا
 .نورمتأي الو َّريلاب سانلا نورمأي نيذلا «نيقفانملا

 هولأسيو ىلاعت هللا ىلإ اوهجوتي نأ ناوخإلا عيمج لضف نم لأسأ انأو

 اهنإف «ريخلا مهلو يل لصحبل ةلاسرلا هذه يف اب قلختلاب مهيلع نمي نأ يف
 نع ًالضف .مهدحأ اهلهج اهبر لب نامزلا اذه يديرم يف ةبيرغ قالخأ

 نيسردملا نم ةعامج اهيف رظن دقو ءاهب اقلختم هاري نم ةلقل اهب لمعلا
 ءايبنألا الإ اهب قلختلا ىلع ردقي ال ٌقالخأ هذه :اولاقف ءرصمب نيشتفملاو
 .مالسلاو ةالصلا مهيلع

 قيرط كلس نم لك كلذ فرعي امك «نيديرملا قالخأ نم اهنأ ٌقحلاو
 الخأ عيمج يف يلوقب اهب يلع ىلاعت هللا نانتما ركذب تحّرص كلذلو «موقلا

 .هرخآ ىلإ هلوأ نم باتكلا اذه

 مهل اًمالعإو ناوخإلا ممهل اًضيهنت اذكو اذك :ِّلع هب ىملاعت هللا نم امجو

 ةفعلاو عرولا نم هب ينقّلخ ب مهقّلخُي نأ هلضف نع دعبي ال ىلاعت هللا نأب

 .رباكألاو ءارمألا نم ينبحص نم لك ةبحص يف يتقاط بسح هلل صالخإلاو

 هنإف ,معطلا ةميدع نكت مل ةبعلملاب ةاسملا ةلآلا نم ةثعبنملا ةيباعللا ةبوطرلا نوكل اهعيمجب فيكتلا-

 ةقئاذلا مهتوق تفيكت اذإ ىضرملا لاح نم كلذ دهاشي اك ؛ههجو ىلع موعطملا يدؤت نأ ال نكمي ال

 .بلاغلا طلخلا كلذ معط ةيفيكب

 لاح اذكف «بلاغلا طلخلا كلذ معطب ةبوشم الإ ىدأتت ال ةبورشملاو ةلوكأملا ءايشألا معط نإف

 ءارآلاو دئاقعلا نم ءيشب فيكتلا نع ةيلاخ نكت ملام اهنإف ,ناسنإلا نم قئاقحلل ةكردملا ةوقلا

 يف هيلع يه ام ىلع قئاقحلا كلت ةيفيك سفن ىلإ يدؤت نأ اهيلع ليحتسي ةلاحم ال اهنإف اهيف ةخسرتملا

 لهأ تاراشإ يف مالعإلا فئاطل :رظناو ...اهيف قحلا هجو ىلع عالطالا نم سفنلا نكميل اهسفنأ
 .(8١5ص) ماهلإلا



 ل ا قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 هللا ّنم اهب يحيرصتتب لع ضارتعالل مكدحأ ةردابمو ناوخإلا اهيأ مكايإف

 اًكيرحت كلذ تركذ (نإ ينإف ؛ةبحصلا صالخإو ةفعلاو عرولا نم يلع هب ىلاعت
 دنع قرف ال هنإف ؛كلذ يف ناوخإلا يب ٍدتقيلو «معنلاب ثدحتلا باب نم مهممهل

 ةمئألاو نيملاعلا ءاملعلا نم ينلعج ىلاعت هللا نإ :مهدحأ لوق نيب هللا لهأ

 «يناوآو «ينافكو «ينقزرو «ينقلخ ىللاعت هللا نإ :هلوق نيب الو ءالثم نيدتهملا
 راختفالا باب نم ال معنلاب ثدحتلا باب نم كلذ «نالاؤس هدنع امه لب

 .نارقألا ىلع زيمتلاو سفنلا ةيؤرو "بجُشلاو
 ينقّلخ ام مهنع تمتك تنكل ناوخإلل ريخلا لوصح ىلع يصرح الولو

 نمامن اًريثك مهنع تمتك |[ى «ةبحصلا صالخإو ةفعلاو عرولا نم هب ىلاعت هللا
 اًنوحشم اًباتك فلؤأ نأ هللا ذاعمو «رارسألاو مولعلا نم َّيلع هب ىلاعت هللا

ٍ 
 كلذ نأل ؛يبر ةرضح ىلإ هيدهأ مث «ةيناسفنلا ضارغألاو راختفالاو بجعلاب

 .ةيفاعلا هللا لأسن .تقملا ثرويام

 تدّمعت ينأ ركذتأ ام يسفن ىلع تيعو ذنم نأ ناوخإلا ملع ىلع نوكيو

 «كلذ نم اًئيش تلكأ ينأ عقو نإو ؛مارحلا نع ًالضف تاهبشلا نم ءيش لكأ

 ىلع ءيقلاب وأ ءاّسوبلم ناك نإ علخلاب كلذ تكرادت هب ترخبت وأ «هتسبل وأ

 اًرهق يقلح نم جرخيو هنم يسفن بعلت ٌةراتو ءاّبورشم وأ ًالوكأم ناك نإ روفلا
 فسأ ام ريثكو «ةلاسرلا هذه يف هنايب يتأيس امك .قورعلا هبّرشتت نأ لبق يلع

 محللا قرمك اًمسدو اعط هل دجأو يماقمب قئاللا لالحلا تدقف اذإ بارتلا

 ةنشخلا ةئّرلا بايثلا سبلأ لالحلا سابللا تدقف اذإ يننأ (ى «ّللع هللا نم ًالضف

 بايثلا سفنأ ةذلك ةذل اهسبلل دجأو «ناييكلا طيمارش نم ولو «ةظيلغلا

 ريغتو اهل اًقحتسم نوكيال ًةبتر صخشلا قاقحتسا روصت نع ةرابع وه بجُحلا :يناجرجلا لاق (1)
 ١10(. ص) تافيرعتلا .هلثم ةداعلا نع جرخو هببس يفخ اهب سفنلا
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 رداقلا دبع ديسلاو '”مهدأ نب ميهاربإ ديسلا :كلذ وحن ىلإ ينقبسو ءاهمعنأو
 .نيعمجأ مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا نم امهريغو"”يليحلا

 دجو ىتح بارتلا ففسي اًموي نيرشع ثكم هنأ انغلبف ميهاربإ ديسلا امأف
 بارتلا فسأ تشثكمل لالحلا دجأ ملول هللاو : لاق مث .هماقمب قئاللا لالحلا

 سمح وحن هتيادب يف ثكمف ه# رداقلا دبع ديسلا امأو .تومأ ىتح

 يتلا لوقبلا تاماهق نم لكأيو «ناهيكلا طيمارش نم سبلي ةنس نيرشعو
 هيلع ىلاعت هللا عَّسو ىتح ءاملا يف مهنم طقست وأ لبازملا يف سانلا اهيمري

 .ىهتنا لالحلاب

 ٌرُمأ ال تنك ىتح يسفن ةءادح نم عرولا يف ىلاعت هللا دمحب تغلب دقو

 وأ ٍةالصل اهيف سولجلا نع ًالضف :مهتيشاحو ةالولا نم ٍدحأ ةرامع لظ تحت
 .”يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا كلذ ىلإ ينقبسو .اهريغ

 «ًالهاذ لوذرملا عوطقملا مع ناك ؛مزعألا فراعلا مزحألا مزاحلا يخلبلا مهدأ نب ميهاربإ يديسوه )١(

 تاقبطو «(37517 /9) ءايلوألا ةيلح :هتمجرت يف رظناو .داهزلا ريمأب بقل «ًالغاشتم لوصولا عوفرملاو

 :(717) يملسلا تاقبطو )١1717/5(« ةوفصلا ةفص ؛(4ص) ةيريشقلا ةلاسرلاو 8١(« /1) ةينارعشلا

 )١57/١(. ةيردلا بكاوكلاو .(6 ص) ءايلوألا تاقبطو

 بحاص دهازلا ثدحملا هيقفلا مالسإلا خيش ؛مامإلا ثوغلاو .ينادمصلا ملعلاو «يناّبرلا بطقلاوه (1)

 .تاققحتلاو تاماركلا

 .انقيقحتب امهالك «يفذاتلل رهاوجلا دئالقو «يفونطشلل رارسألا ةجب :هتمحرت يف رظناو

 اَعرو اّيقت ناكو .ديدشلا دهزلاب رهتشا امك هخويش نع ذخألا يف ىوصقلا هتيانعب يزاريشلا رهتشا (؟)
 ليبس كولسو «نيتملا عرولا امأو :(73117/4) تاقبطلا يف يكبسلا نبا هنع لاق .اً اص ؟يفيفع !ًدهاز

 ٍلوأب طاحي نأ نم رثكأو ركاذلا هركذي نأ نم رهشأ كلذف «نيفلاسلا ةداسلا ننس ىلع ىئملاو «نيقتملا

 بهذملا عورف يف بذهملا هل .ىجدلا فوج يف همايق الو ؛نيدجاسلا يف ههجو بقت ركتي نل «رخآو هل
 .(انقيقحتب) لدجلا يف ةنوعملاو ءيعفاشلا



 ا قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 كلذ ىلع هللا دمحأ انأو .”عاجش يبأ حراش ينصحلا نيدلا يقت خيشلاو

 يف يلو خد لوأ يدهشم ناكف ءطقف دهشملا لع فلتخا |نإو ءاذه يتقو ىلإ

 كللملا دوهش نع يتلفغ عم قلخلل ِكْلُا دوهش ةبلغ موقلا عرو ةبحص قيرط
 .ىلاعت ٌقحلل

 ئفطت ال هلل كلا نأب ةفرعملا ذإ ؛كلذ سكع يعرو عم نآلا يدهشمو
 هيلع عمجأ امك ءقلخلل كلملا دهشي يذلا ءيرشبلا ءزجلا لجأل عرولا رون

 .هتياهن لاح يف الو «هتيادب لاح يف ال عرولاب هتبلاطم نع ٌدحأ جرخ !مف ,موقلا
 .تومي ىتح عراشلا ريجحت تحت وه لب

 ءاقرزلا هتبقو هتسردم ىلع يذلا ”طاباسلا ”يروغلا ناطلسلا لمع املو

 تحت ٌّرُمأ ال ىتح برشلا قوس نم جرخأو «نيقاّرولا قوس نم لخدأ ترص
 يتقو ىلإ ىلاعت هللا ترفغتسا اًوهس وأ ةلفغ هتحت نم تررم يننأ عقو نإو .هلظ

 .اذه

 ءدهز نم :اوملع ام لكب لمعلاب الإ تاماقملا يف سانلا توافت امو

 :موقلا لاق كلذلو ءهنع هللا مهاب ءيش لك نع حراوج ظفحو «ةَمعو ؛عروو

 رخاوأ يف ٌنطرَتعا مث ءاسن ةدع جّوزتو «هلاعفأو هلاوقأ يف زّرحتلا ديدش ؛نيعروتملا نم ينصحلا ناك )١(

 هل دك هبر يقل ىتح ملعلا ىلع فكتعاو «سانلا رثكأ نع عطقناو «ق هبر ةدابع ىلع لبقأو «هتايح

 نبال بهذلا تارذش :رظناو .(انقيقحتب) تاح اصلا تانمؤملاو «يعفاشلا هقفلا يف رايخألا ةيافك

 .ينصحلل درمت نم هبش عفد ةمدقمو ١84(( /1/) يلبنح ا داعلا

 اهيف يقل يتلا قباد جرم ةكرعم بحاص «يروغلا هوصناقب فرعيو «ةينامثعلا ةلودلا نيطالس دحأ وه (5)

 ميلس ناطلسلا ةوزغ :رظناو «ةرهاقلاب ةيروغلا يحو «يروغلا عماجلا بسني هيلإو ؛هسأر عطقو هفتح

 .انقيقحتب «لبنز نبال يروغلا هوصناق عم

 .تاطاباسو «طيباوس عمجلاو «قيرط اهتحت نيطئاح نيب ةفيقس :طاباسلا (؟)



 يف كيلع داز دقف قّلختلا يف كيلع داز نم لكف ء«ٌقالخأ هلك فوصتلا

 ."”فوصتلا

 الو .مكتقاط بسح ةحلاصلا مكلامعأ ءافخإب ناوخإلا اهأ مكيلعف

 نم كلذ نوكي وأ ءاهيف مكب ٌدحأ يدتقي نأك «ةح اص ِةّينب الإ اهنم اًئيش اورهظت

 قالخألا بتك نم هريغ يفو باتكلا اذه يف انأ تلعف امك معنلاب ثدحتلا باب

 ةثادح نم ايندلا يف دهزلاب لع ىلاعت هللا ّنم دق :يلوق وحن نم ءاهتفّلأ يتلا

 نم رانيد لك ىلع بوتكمو ءاّبهذ ءامسلا ترطمأ ول ىتح ءاذه يتقو ىلإ ينس

 يدنع دجأ ال تنكل «ةرخآلا يف الو ايندلا يف هيلع ىلاعت هللا هبساحي ال اذه ذخأ
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 انأ يذلا تقولا كلذ يف ٍةقاف دسل وأ .هب هيفوأ ٍنيدل الإ هنم ٍءيش ذخا ىلإ ةيعاد

 .هللا ءاش نإ هلو يل رفغي ىلاعت هللاف ماقملا اذه ىلإ يلوصو يف كلش نمو ءطقف هيف

 ولو .هنع ىلاعت هللا ىمن ام لك نع عرولا نيدلا ةرامع نأ يخأ اي ملعاو

 يراخبلا ثيدحل ؛عرولاو دهزلا ليلق نوكي دبع يف ريخ الو ءديزنت يبت

 - .ٌّ . .٠ يب 7 ٠

 ."”«ٌعَرَولا مكي ٌرْيخوا :حصو ءاعوفرم هريغو

 رئاسو بلقلا حالص اهب فرعي ٌلوصأ :ملعلا ينعمب فوصتلا :يركبلا قيفوت نب دمحم خيشلا لاق )١(
 كساوح ظفح وه :لاقيو رايتخالا كرت وه :لاقيف .ركذام حالصإ :لمعلا ىنعمبو .ساوحلا

 هلّوأ فوصتلا :لاقيو .كلذ ريغ لاقيو .كولملا كلم ىلإ كولسلا يف ٌدجلا وه :لاقيو .كسافنأ ةاعارمو

 ىلع مالكلا يف ةلاسر .ساوحلا رئاسو بلقلا حالص :هدصقمو .ٌةبهوم هرخآو لمع هطسوأو يلع

 ١(. ؛ص) فوصتلا

 :اذكه هجرخن باتكلا عوضومل ثيدحلا اذه ةيمهأل اًرظن (5)

 ١- دهزلا يف عيكوو «( 14 /05) فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور :يئالملا سيق نب ورمع ثيدح )777(.

 عرولا يف ايندلا يبأ نباو ءانقيقحتب امهالك «(457) اًضيأ دهزلا يف داّتهو )١154/ نباو ؛(ب /ق

 هلضفو ملعلا نايب يف ربلا دبع )75/1(.



 نو 0 0 ا ع ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا لا قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 ريبكلا دهزلا يف يقهيبلاو «.(47 )١/ كردتسملا يف مكاحلا هاور :صاقو يبأ نب دعس ثيدح - ١

 يف ةمثيخ نبأو «(757) همجعم يف رابألا نباو ««ب /ق /؟75) ننسلا ىلإ لخدملاو .(”*04/1)

 :(717/5 /8) نيثدحملا تاقبط يف خيشلا وبأو 007 )١/ همجعم يف ليعامسإلاو ؛(7١١) ملعلا

 .0714 /4) للعلا يف ينطقاردلاو

 ,(1757/5) هي رات يف بيطخلاو )87/١١"27(( ريبكلا يف يناربطلا هاور :سابع نب هللا دبع ثيدح -*

 ميكحلاو )١1//717(« هلضفو ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نباو ؛«(65 )١/ باهشلا يف يعاضقلاو

 يف يزوجلا نباو «(550 /”) لماكلا يف يدع نباو ؛(١/175١) لوصألا رداون يف يذمرتلا

 .(الال )١/ ةيهانتملا للعلا

 يف يقهيبلاو ١197(« /4) طسوألا يف يناربطلاو 0717١ /7) هدنسم يف رازبلا هاور :ةفيذح ثيدح - 4

 5١7(( /؟) ةيلحلا يف ميعن وبأو ١17177(« /7”) سودرفلا يف يمليدلاو 27574 /7) ناميإلا بعش

 .(54//191) لماكلا يف يدع نباو .(47 )١/ كردتسملا يف مكاحلاو

 يف اك ريغصلا يفو ء( ٠١7 /4) طسوألا يفو )78/١١(« ريبكلا يف يناربطلا هاور :رمع نبا ثيدح -

 .(105”7 )١/ سودرفلا يف يمليدلاو )١/ 3١١«« يمئيهلل دئاوزلا عمجم

 .(55١ص) دهزلا يف مصاع يبأ نبا هاور :باطنخلا نب رمع ثيدح -

 .(07 /0) بعشلا يف يقهيبلا هاور :ةشئاع ثيدح -ا/

 سودرفلا يف يمليدلاو )277/١1« هلضفو ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نبا هاور :ةريره يبأ ثيدح -8

 .(6١ال/:)

 وبأو 07١(: /5) عماجلا فيعض يف مك سودرفلا يف يمليدلا هاور :تماصلا نب ةدابع ثيدح -4

 .(80 /؟) ءافخلا فشك يف !ك خيشلا

 ٠١- /؟) لماكلا يف يدع نبا هاور :سنأ ثيدح ١88(.

 ١- سودرفلا يف يمليدلا هاور :رباج ثيدح )78/7(.

 07177 /1/) فنصملا يف ةبيسشث يبأ نبأو ((217) ملعلا يف ةمثيخ وبأ هاور :ريخشلا نب فرطم لوق -

 ؛(55) عرولا يفو «(5 1 )٠ دهزلا يف دمحأو ,(741/ /87(:)7 /؟) خيراتلاو ةفرعملا يف يوسفلاو

 يف مكاحلاو ؛(* 0 )258/١ ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نباو 42787 /7) بعشلا ين يقهيبلاو

 )١97117/1١(. كردتسملا
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 .ةنيدملا عراوش ضعب يف ةحورطم ٌةرمت ىأر دي هللا لوسر نأ ثيدحلا يف تبثو

 .ىهتنا (”اَهتلَكَأل ٍةَقَدّصلا رك ْنِم َنوُككَي ْنَأ ىَشَحَأ الول» :لاقف

 كرت ىلإ عجرت هتقيقح نإف ؛عرولا بلط يف ٌميظع ٌلصأ نائيدحلا ناذهو

 «فالخلا بنتجي نأ الإ هعسي الف ءاّمومذم هلعف نوكي نأ دبعلا فاخي ٍءيش لك

 يف ةلاسرلا هذه يف هطسب يتأيس (ى «ٌمارح هنأك هوركملا بنتجيو .ةوركم هنأك

 .اهنم ٍلوق لك
 نم ّيللع هب ىلاعت هللا ّنم امل ىركذ يف لع كراكنإ ىلإ ةردابملاو يخأ اي كاّيإف

 ىلوألا ناك :لوقتو «ءارمألا نع ًالضف «سانلا بلاغ لاومأ نع ةفعلاو عرولا
 اذه نإف ءسفنلا ةيكزت ةحئار نم اهيف امل ؛قالخألا هذهم هقّلخَت ركذ مدع ٍنالفب

 كلذ ىلع تأّرجت |منإ ينإف ءنظلا ءوس نم هيف امل اًمارح نوكي |مبر ضارتعالا
 اًمالعإ « مهتافلؤم يف مهبقانم اوركذ نيلماعلا ءاملعلا نم ةعامج تيأر نيح

 ظفاحلاو ”يدمألا فيسلاك ؛مهنع هوذخأيل ملعلا يف مهتجردب مهن :امز لهأل

 ننملاب ىّبسملا انباتك يف مهانركذ نم مهريغو يطويسلا لالجلاو ”يبهذلا

 .تئش نإ هعجارف «ىربكلا

 )١( بعشلا يف يقهيبلاو «( 187 /5) هدنسم يف ةناوعوبأ هاور )0/ 0١(« ةيلحلا يف ميعن وبأو )1/ 85(«

 /؟) يراخبلا يف هلصأو 47 0(.

 «مارمملا ةياغو «راكبألا راكبأ بحاص .يدمآلا دمحم نب يلع يبأ نب يلع ملكتملا يلوصألا هيقفلا مامإلا (1)

 «(7 5٠ /؟١) تايفولاب يفاولا :رظناو .انقيقحتب مهتسمخ ,ىرغصلا ةقيرطلاو «نيبملاو .لوسلا ىهتنمو

 .(45ال /8) نامزلا ةآرمو

 ءاهريغو ثيدحلاو مجارتلاو لاجرلا ملع يف فيناصتلا بحاص يبهذلا نيدلا سمش ظفاحلا وه (؟)

 .همجعم يف هسفنل مجرت
 دمحم نب ركب يبأ لامكلا نب نمحرلا دبع ةعفانلا ةريهشلا ةريثكلا فيناصتلا بحاص مامإلا خيشلا وه (4)

 )151١0144/١(. ةرضاحملا نسح يف هسفنل مجرت .يطويسلا نيدلا قباس نب



 انأ :دبعلا لوقي نأ نيب قرف ال :لوقي 5# "يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا ناك دقو

 ىلاعت هللا نإ :هلوق نيب الو ءكلذ وحنو دهاز انأ ءعرو انأ ء.حلاص انأ «ملاع

 نم وه اهنإ كلذ يمالك نإف ءابيرق رم اك يناوآو ءينافكو ءينقزرو «ينقلخ

 عرولا ةجيتن نأ باتكلا يف يتأيسو «هيلع ىلاعت هللا ةمعنل دبعلا ركش باب
 مارحلا لكأ نم أشنت امنإ يصاعملا نأل ؛يصاعملا يف عوقولا نع عانتمالا

 .اًضيأ ةرخآلا يف باسحلل فوقولا ففخي كلذ نأ اى «تاهبشلاو

 م ايف الإ اوعروتي ملو اودهزي مل نيعروتملاو داهزلا نأ ىلع موقلا عمجأو

 مارحلا نم اًئيش ثوغلا بطقلل مسق ول ىلاعت قحلا نأو «مهل ىلاعت هللا همسقي
 هيلع هماعنإو ىلاعت هللا ةيامح الإ دبعلل يقب |مف ءسانلا داحآ نع ًالضف .هلكأل

 .ريغ ال ةح اصلا ةينلاب عروتلا ىلع مزعلاب

 در ىلع ٌةردق ٍدبعل سيل :لوقي هللا همحر صاوخلا اًئِاع يديس تعمسو
 بكارملاو ءسبالملاو ءبراشملاو ,معاطملا نم هل ىلاعت هللا ُهمَسَق ٍءيشب عافتنالا

 لالحلا هل صلختسا هديبع نم ٍدبعب ىنتعا اذإ ىلاعت قحلا ّنكلو ءكلذ ريغو

 .ىهتنا اعروتم سانلا هاَنسف .تاهبشلا مدو مارح لا ثرف نيب نم

 ىري نأ ةفِعلاو .دهزلاو «عرولا ماقمب هيلع ىلاعت هللا َّنَم يذلا رذحيلف

 :ثيدح ىلإ اًهابنتسا ؛هنم ٌريخ هنأو ءكلذب هيلع ىلاعت هللا ّنُمَي ل نم ىلع هسفن

 .«”عرولا مُكَييِد ٌريخو)

 «يناّبرلا بطقلا ,ريبكلا لجألا دّيسلا وه :رحبلا بزح حرش يف الخاب نب دواد خيشلا يديس لاق (1)
 راونألاو .ةيسدقلا قئاقحلاو «ةّيلعلا تاراشإلا بحاص .ينادمصلا ملعلاب ققحملا ثراولا فراعلا

 .انقيقحتب (١١ص) ةيلعلا رخافملا :رظنا .ةيشرعلا تالزانملاو «ةينابرلا رارسألاو ةيدمحملا

 .هجيرخت مدقت (1)
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 بك هللا ههركي ٍءيش لك دبعلا كرت ىلإ عجرت عرولا ةقيقحو :مهضعب لاق
 ."مهْيَلَع ٌتْمَّرَح اع َنوُعُرَوَتملا لإ يِداَبِع ٌبحأ :َكْبك هللا لوقي» : لي لاق دقو

 ُدُمَيَرْيْغأ ٌتَعْشأ َرَفَسلا ُليِطُبل ّلُجّرلا َّنإ) :اًعوفرم هريغو يذمرتلا ىورو
 ؛ماَرَخلاِب َيّذْعَو ٌماَرَح ُهَسَبْلَمو ٌماَرَح ُهُمَعْطَمو ءبراي ٌبراي :ءامّسلا ىلإ ِْيَدَ
 ْ .ىهتنا "هل باجتسُي ىَنَ

 هبر ةرضح نم هجئاوح بلط نع ايندلا يف ٌّدحأ ينغتسي ال هنأ ٌمولعمو
 .هجئاوح هبر لأس مث ؛هئاعد ةباجإ ءاجر طورش لّصح نم لقاعلاف ءَدْل

 .بايثلا نم هتروع رتسي امو «ةمقللا لج ىلإ عجري كلذ طورش مظعمو

 اوتأو .مكناوخإ جئاوحو مكجئاوح يف مكبر اولأسا مث .طورشلا اولّصحف

 دعاس يف مكجئاوح يف مكبر لاؤس نع نونغتست ال مكنإف ؛اهباوبأ نم تويبلا
 سانلا نم نيبوركملا جئاوح ءاضقل مكدحأ رّدصت نإ |هيسال «راهن وأ ليل نم

 .عروتلا ةدايز هيلع نيعتي هنإف «ىلاعت هللا دنع
 يغبني الف هماقمب ةقئاللا ةياغلا ىلإ عروتي مل نم لك نأ ىلع موقلا عمجأ دقف

 ههجوت فعضو .هتمه فعضو «همزع روتفل ؛سانلا جئاوح ءاضقل ردصتلا هل

 .ٍلئنيح سانلا جئاوح ءاضق يف ىلاعت هللا ىلإ

 )١( ريبكلا يف يناربطلا هاور )١7/ ١1١١ (« باهشلا يف يعاضقلاو «((188/4) طسوألا يفو )778/7(,

 ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبعو )١/ 87/94 /7( 786(( لوصأللا رداون يف يذمرتلا ميكحلاو )5077/7(,

 سودرفلا يف يمليدلاو )5/ 717١(.

 يف هيوهار نب قاحسإو ٠« /5) يذمرتلاو 0737/8 /7) دنسملا يف دمحأو «(707/5) ملسم هاور (0)

 بعشلا يفو 2747 /7) ىربكلا يف يقهيبلاو 7٠١(« /0) فنصملا يف قازرلا دبعو «(741/1) هدنسم
 4١ /) جرختتسملا دنسملا يف ميعن وبأو «(557) دهزلا يف كرابملا نباو .( 00 /؟)



 ا قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 يف ىلاعت هللا حّسف ”ناثع نب ناهيلس مظعألا ناطلسلا انالوم مالك يفو

 هللا ىلإ ههجوت فعض تاهبشلاو مارح ا نم لكأ نم :هتوم دعب همحرو هلجأ
 .ىبأ مأ ءاش ىلاعت هللا دنع سانلا جئاوح ءاضق يف ىلاعت

 نع هعروت نكي مل نم لك :لوقي هللا همحر صاوخلا اّيلع يديس تعمسو
 ةهج نم هحّبرتف سانلاب نظلا ءوس نم ملسي الو هُُطَنَت هعروتف حيحص شك

 وأ هماعط لكأ نع عروت نم نظلا ءوس يف هعوقو ةهج نم هرّسخ |هبر هعروت
 هقحلي ال هنإف .حيحص يشك نع هعروت ناك نم فالخب «ًآلثم هتيده لوبق

 ءاش نإ ٌروفغم كلذو ءطقف هيف قدي يذلا يرشبلا ءزجلاب الإ ٍدحأب ٌنظ ءوس
 مشي اًمارح وأ ًالالح ًالثم سابللا وأ ماعطلا كلذ نوك كردي وه لب «ىلاعت هلل

 نمو «ةبيط ةحئار لالحلا نم مشيف ؛هسمل وأ «هقوذ وأ «هنول ةيؤر وأ «هتحئار

 لوقلا كلذكو ءألثم ارم مارحلاو اًبيط لالحلا معط دجيو ؛ةثيبخ ًةحئار مارحلا

 .(هسملب وأ هنولب مارحلاو هنولب لالحلا فرعيف نوللا يف

 اهيف ام بسحب معطلاو ةحئارلا يف ثيبخلاو بيطلل ًةعماج ةهبشلا دجيو
 ةبلغ ًالثم ةحئارلا نتّئ هيلع نم فرعيف ٌةرثكو َةلق مارحلاو لالحلا نم
 نم فرعيو «لالحلا ةبلغ ةحئارلا رطع هيلع نم فرعيو .اهيف مارحلا

 نأ ىفخي ال مث ,ةمرحلاو لحلا يواست ًالثم نيمعطلا وأ نيتحئارلا يواست

 هاطعأ ام عم اًرئاد نوكي حيحصلا فشكلا ىلع َينبملا عرولا اذه بحاص

 كلذ لكأي وأ ةيدهلا كلت ذخأت يتلا ديلا عم ال «ةمرحلا وأ لحلا نم هفشك

 .اهنم ماعطلا

 ىلع هقيدصتو ةميظعلا هتاحوتفب فرع (ه91/ 5 - ه0٠9) ينوناقلاب ريهشلا لوألا ميلس نب نايلس )١(

 .نييوفصلا تاءادتعا ىلع ىضقو زيربت يف لغوت .يدنفأ دوعسلا وبأ مالسإلا خيش اهدعأ يتلا نيناوقلا
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 .ةالولا ضعب اياده لبقي هومتيأر اذإ هيلع راكنإلا ىلإ ةردابملاو مكايإف

 لك امو .هفشك عم ٌرئاد هنإف ؛نيح اصلاو ءاملعلا ضعب نود مهماعط نم لكأيو

 .الالح ذوكي ماعلا دي لضد ام لك ال مارح نوكي وألا دي لد *ين

 نَا ءوسو ةمعتلاو ةهبشلا نم ملسي داكي الف حيحص يفشك نع نوكي

 جاتحي نكلو :لاق ءىوهلاب هريغ جرفيو ىوهلاب هسفن يزي ريصيف «سانلاب

 ثيحب «ساندألا رئاس نم هتراهطو بلقلا رون ةدش ىلإ فشكل !اذه بحاص

 رمحألا تيربكلا نم رعأ كلذو هك هللا اههركي ًةدحاو ًةلصحخ هيف نوكي ال

 .ىهتنا ىري الو هب ثدحتي يذلا

 مارحلا نم لكأ نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 نم لكأ نمو ؛هبلق فعض تاهبشلا نم لكأ نمو «هملعب لمعلا نع هبلق تام

 ال تاهبشلاو مارحلا لكأ نإ :لاق نمو «هبلق رتف ماعطلا نم ىلوألا فالخ

 مهيلإ لسرأ نمم ىتثتسم ينإ :لوقي هنأكو ءاتيبم (ّنإو اًناتهب ىتأ دقف ينرضي

 .هيفام ىفخي الو «ةعيرشلاب سؤم ريغ وأ عرشلاب 6 ةمع

 ءاقوألا داحآ دم هنود وه نع اافف ههتماظو سلقلا توم :ثوغلا بطقلا

 .ممرلا هتحئارو همعط ريغي الو ؛ءالّدلا هردكت ال يذلا رحبلاك انأ :لاق نمو

 نمف ءرشاعلا نرقلا رخخاوأ نورهظي ٌةعامج هيف عقيس امك ءبذكو ىرتفا دقف
 «نامزلا كلذ قف رمألا يلو لإ مهرمأ عفديلو .مهلتاقيلو «مهبذكيلف مهكردأ

 .ىهتنا مهءدؤيل

 ريقفلا ريثأت ةوق :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 لحل ٌعبات ءاعدلا ةباجإ ةعرسو ةالولا بولق ليوحت يف ىلاعت هللا ىلإ ههجوتب
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 ريغ لاق نمو «ةمقللا ةمرحل بات ءاعدلا ةباجإ ءاطبإو «ريثأتلا فعضو ةمقللا

 .قيقحت هدنع سيلف كلذ

 قلخلا دنعو هللا دنع سانلا جئاوح ءاضق يف مزعلا ةوق :لوقي هتعمسو

 .ىهتنا ًةرثكو َةلق ةمقللا لح ىلإ ةعجار بلقلا ةوقو .بلقلا ةوق ىلإ ٌةعجار

 يف ةهبشلا نع ّدحأ جرخي ال :لوقي هللا همحر ”نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ناك نإ الإ هب عفتنيو هلوانتي ام عيمج نم كلذ ريغو «هسبلمو «هبرشمو «هلكأم
 اهركذ يتلا ايادهلا لوبق طورشب لمع وأ هفشك قيرط نم ًالالح كلذ ىأر دق

 هذه دحأ نع عروتم لكل دب ال ءاهرداوب وأ رارطضالا ةبترم غلبو «موقلا

 نإ :لاق هنأكف ينّرضي ال كلذ نإ :لاقو ءتاهبشلاو مارحلا لكأ نمو .رومألا

 .ّرم اك كلذ يف ام ىفخي الو لإ لسري ملي هللا لوسر

 ةح اصلا لاعألا :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 .كلذ نع جرخي ٌدحأ ردقي الو «ةمرحلاو للا يف ةّمْقَلِل ةعبات ةح اصلا ريغو
 دارأ وأ ءكلذل ةيعاد هدنع دجو امل هبر ىصعي نأ صلاخلا لالخلا لكآ دارأ ولف

 رهاظ هل دهشي |مك كلذل يعاد لامك هدنع دجو امل هبر عيطي نأ مارحلا لكآ

 .ةرجشلا نم هلكأ يف ةيروصلا تكا مدآ انيبأ "”ةيصعم

 كسبلمو كمعطم يف عّروت :هناوخإ ضعبل مهدأ نب ميهاربإ لاق كلذلو

 ميهاربإ نإف ؛اعّوطتو ًالفن يأ :راهنلا موصت الو ليللا موقت نأ الإ كيلعال

 خيشلا نعو صاوخلا يلع يديس نع ىقلت .يدمحألا لضفلا وبأ يديس فراعلا ةودقلا خيشلا وه )١(

 :(مهنع هللا ىضر هنع لاق .هريغ عم طق هل عقي مل داحتا مه عقوو «قيرطلا يف فلؤملل ًاخأ ناكو تاكرب

 0147 ةنس ههَذ كانه نفدو جحلا دعب يف ردب يف ىفوت رتافدلا تقاضل دوجولا دارفأ يف ملكتي ذخأ ول

 . هب انعو ةيرجه

 .هانتبثأ ام باوصلاو ٌرهاظ ٌفيحصت وهو «(ةصق) طوطخملا يف )١(



 عرولاو دهرزلا يف 0 تب

 :ةعاطلا نع لمي ال هبرل اًعيطم اهب نوكي يتلا ةدابعلا هذه خألا اذه ىطعأ

 هلكأ نم كلذ نأ ملعيلف ةعاطلا نع ًالسكو اًروتف هدنع دجو نم لكو

 .ىهتنا ًةرثكو ةلق تاهبشلا

 |منإ ةلاسرلا هذه يف اهركذأ يتلا طورشلا هذه نأ ناوخإلا اهيأ اوملعا مث
 .٠ 2ع 0 1 2 53 ع 8 8

 |(مك طورشلا هذه نم ىقرأ رخآ طورش مهلف خايشألا امأ «نيديرملا قح يف يه

 هللا ءاش نإ ةلاسرلا هذه يف ب اولمع اذإ ناوخإلل كلذ ركذنس (ىو ءاّقنآّرم

 .ىلاعت

 عاعش نم قالخألا نم باتكلا اذه يف هتركذ ام عيمج تسبتقا دقو

 خيش انالومو انخيشك ءرشاعلا نرقلا لئاوأ مهتكردأ نيذلا يخياشم عرو رون

 نب دمحم يديسكو «'”ريصبلا يتيتبنلا يلع خيشلا يديسكو ءايركز مالسإلا
 دمحم يديسكو «رينملا نب دمحم يديسكو «("”صاوخلا يلع يديسكو «نانع

 «يديدحلا ركب يبأ يديسكو «[يوالزنملا] دواد نب دمحم يديسكو «لدعلا

 يف ةدودعملا لاجرلا نسم ناكو ءيرمغلا سابعلا يبأ سديس باحصأ دحأ :فنصملا خيشلا لاق )١(

 «ةثارعستو فين ةنس يفوت «ءارقفلا ةجاح ءاضق يف هسفن لتقي داكي «ةمه بحاص ناكو «دئادشلا

 يف هيدي نيبب هللا ينرتسي نأب يلاعدف «ةدحاو ةرم ريغ هيلع عمتجأ ملو «هتيواز يف تيتبن يف نفدو
 ١١54(. /؟) ىربكلا تاقبطلا :رظناو .ةمايقلا

 تاقبطلا يف هل مجرت ءفنصملا خيش ءالبنلا ملعو ءايلوألا ةرانم لّجبملا مامإلاو ريبكلا بطقلا وه )١(

 ضب هنم سمتلا هنأ هيف ركذ رردلاو رهاوجلا :هباتك خيشلا فّئص دقو .يديسو يذاتسأ :هلوقب

 ةدم هل هتسلاجم لاح هعمس وأ هضاق امم صاوخلا يلع يديس هخيش نع هفقلت ام مهل ركذي نأ سانلا

 مث ءاهنع باوجلا ةّرع ىلإ ًةراشإ رهاوجلا نم ٍءيش مساب هنم لوق لك مسوو باجأف «نينس رشع
 ةرابعلاب هنع همجرت امنإو «طخلا فرعيال ايم ناك روكذملا خيشلا نأل .فيرحتلاو أطخلا نم رذتعا

 ةئامعسستو نيعبرأو نيتنثا ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو يداحلا يف هنم غرفو «ءاملعلا نيب ةفولأملا
 .(197 /؟) ىربكلا تاقبطلا :رظناو .ه 9447



 يديسكو «”يورسلا دمحم يديسكو .حلصم نب ميلحلا دبع يديسكو

 مهنع هللا يضر تاقبطلا باتك يف هانركذ نمت مهريغو «يوانشلا دمحم

 ع
 .20ن أ

 تيدتتقا اب عرولا ماقم يف خايشألا ءالؤبب اودتقيل ناوخإلل اهتركذ دقو

 ءمهتذمالت نم ٍدحأ دنع اهدجي نآلا ٌدحأ داكي ال ٌطورش اهنإف ءاهيف مهم انأ

 لامعألا هو ءاهب مهلمع ةلق وأ اهب سانلا بلاغ لهجل اهساردنا ىلع تفخف

 .«”ىون ام ئرما لكل اَّنإو ءِتاّيئلاب

 ريبكلا فراعلا :هتاقبط يف يوانملا لاق «لئاهحلا يبأ نباب روهشملا يورسلا دمحم نيدلا سمش وه )١(

 ناك ؛تاماقملا ىلعأ ىلإ لصو فراعو تاماركلا مورك فطق دهاز لماشلا عماهلا ثيغلا لماكلا

 رخآل ٍدلب نم ناريطلا ريثك ةمهلا يلاع ناكو «ةيادهلا بلاطل اًدالمو ًاجلمو ةيالولا يف (ًيظع اًدوط

 قاق :لاق امبرو ءاهريغو ةبونو دنهو مجع نم :ةيبرع ريغ ٍةنسلأب ملكتيف ًاليل لاحلا هيلع بلغي ناكو

 ىذألاب لتبم ناكو «ذفن لاح لا ةبلغ يف اًئيش لاق اذإو «نوري ال اًموق بطاخيو قعزيو ليللا لوط قاق

 لاق هل لوقتو «ةدملا مامت لبق هجرختف ةولخلا اًريقف لخدأ برو ءاهكالهإ ىلع هتردق عم هتجوز نم

 يبهاوملا ميهاربإ ةيواز مث ءارمحلا ةيوازلا نكسف رصم مدقو ملكتي الف اًخيش لمعأ ام انأ ٌنالف كل

 :طيغلا يف دان لجرل لاقف «خيطبلا تاقم يف رأفلا ريبك ٍدلِب لهأ هل اكش هنأ هتامارك نمو .تام اهمو

 لاقف كلذ يف رخآ د لب لهأ هلأسف ٌنأف اهيف قبي ملف ءاولحرت نأ لئامحلا يبأ نب دمحم مكل مسر

 راغيتلا لمحيو .رثكأو نيلجرلا لمحي ركذلا سلجم يف لاحلا هب دتشا اذإ ناكو «لعفي مو نذإلا لصألا
 ةرشع يتنثا ةنس ريغص انأو ركذلا يننقل :يوارعشلا لاق .كلذب يرجيو ريطانق ةثالث مسي يذلا

 بهذلا تارذش :رظناو .نيروسلا نيب هتيوازب نفدو ه 97” يف رصمب تامو :ةئامعستو

 .(8145) ةيردلا بكاوكلاو «(8//181)

 قوت دقو فه 1557 ماع هنم فلؤملا غرف يذلا ىربكلا تاقبطلل هفيلأت يف ٌعبات انباتك نأ ينعي اذهو (7)

 .روهشم وه كه 417/7 ماع فلؤملا

 لزانم ىلإ نيرئاسلا داشرإ يف نيعبرألا :يف هرظناو ١510(« /7) ملسمو ((7 )١/ يراخبلا هاور (")

 .انقيقحتب يئاطلا حوتفلا يبأل نيقتملا



 عرولاو دهزلا يف 0 ا ا ا ا )0

 خايشألا ءالؤه عرو رون عاعش نم هتسبتقا ام عيمج نأ ناوخإلا اهيأ اوملعاو

 ٌديرم داكي ال خايشألا عروف الإو ؛يسابتقا لاح عرولا يف يماقم بسحب وه امنإ
 نوديرملا هاري ام نوكي دقو «هيلإ ةراشإلا تّرم اى «مهيقارم ولعل هيف مهب قحلي
 راربألا تانسح باب نم نيفراعلا دنع تاهبشلاو مارحلا ةلمج نم وهو ًالالح

 .نيبرقملا تائيس

 اياده لوبق يف طورشلا هذه, لمعلا اوبلطاو «ناوخإلا اهمأ هللاب اونيعتساف

 لمعلا ىلع هردقي ىلاعت هللا نأ مكدحأ دعبتسي الو ,مهتمعطأ نم لكألاو سانلا

 ءنامز لك يناًحوتفم لزي مل هلضفو ىلاعت هللا دوج باب نإف ءطورشلا هذهب

 اياده لوبق يف طورشلا هذبهب لمعلا نم يلع هب ىلاعت هللا نم ام ىلإ اورظناو

 يناطعأ يذلاف «يسفن دنع لذارألا نم ينوك عم مهتمعطأ نم لكألاو «ناوخإلا

 دقو «ٍةقافو مزع هدشب هولأساف «ءاش نإ هلثم مكيطعي نأ ىلع ٌرداق هلضف نم كلذ

 لكو «رود دعب اًرود عرولا ماقم ىلع نيعمجأ مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا جرد

 ام ناك ىتح «مهلبق ناك نم ماقم نع عرولا يف مهماقم صقنب نوفرتعي رود لهأ

 اهيأ كلذ اوملعاف .هلبق يذلا رودلا لهأ دنع ةهبشلاك ًالالح رود لك لهأ هاري

 مكايإو ءعرولا نم مهنع مكل لقن (يف حلاصلا مكفلسب اودتقاو ,ناوخإلا

 .ريفغلا ملا مه اوناك ولو ,مكناوخإ نم نيروهتملاب ءادتقالاو

 ةرثك مكئرغي الو .عرولا ةلقو ّيغلا قيرطو مكايإو «نيكلاسلا ةلق مكر ضي

 .ىهتنا نيكلاهملا

 :كرابملا نبا هيف لاق .مرحلا خيش يزورملا يعوبريلا يميمتلا يلع بأ مالسإلا خيش ةودقلا مامإلا وه )١(

 نيب قيرطلا عطقي اًرطاش ضايع نب ليضفلا ناك :اًضيأ يبهذلا لقنو .سانلا عروأ نم ليضفلا

 داّيلات عمس ذإ اهيلإ ناردجلا يقتري وه انيبف ؛ةيراج قشع هنأ هتبوت ببس ناكو ءسخرسو درويبأ



 44 ملة 0 لة لمة مم مر مة ة م مة ممن قمري يمي ترفية ممم ةةميمب قدصلا ذايب ف عمللاو رردلا

 «تاومألاب اودتقاو «ءايحألا عم اوشيع :لوقي #4 "”يروثلا نايفس ناكو

 .ةشيع نم اهدشأ امو :لوقي مث

 ءادتقالا كرتيو ءاّصخش هل ىري ال مامإب دبعلا يدتقي فيك :لوقي ناكو

 ا .ىهتنا هرصع يف هدهاشي نمب
 ةياغ يف هعرو يف نكي مل نم :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 لك نأ ىلع فشكلا لهأ عامجإ دقعنا دقو ءرعشي ملو مارحلا لكأ ابرف قذحلا

 عّروَت نم لك نإو ؛يصاعملا يف عوقولل ٌضرعم وهف تاهبشلا نع عروتي مل نم
 ىلع الإ زربت ال لامعألا ذإ ؛َكْيَو هللا نذإب ىصاعملا نم اًظوفحم ناك تاهبشلا نع

 ١ .ةمرحلا وأ لجلا يف ةمقللا ةلكاش

 عرولا طاسب يوُط دق :نولوقي هريغو "دينجلا مساقلا وبأ مامإلا ناك دقو

 "اًهبشت هموسرو هيشاوح ضعب يف نآلا سانلا ملكتي امنإو «ٍةديدع نينس نم
 .ىهتنا فلسلا نم عرولا لهأب

 عجرف نآ دق براي ىلب :لاق اهعمس (ملف «[17١:ديدحلا] «مُمْبوُلُق عشخت نأ اوُئَمآ َنيِذْلِل نأ ملط ولتي-

 ًاليضف نإف .حبصن ىتح :مهضعب لاقو ءلحرن :مهضعب لاقف «ةلباس اهيف اذإف «ةبرخ ىلإ ليللا هاوآف

 انهاه نيملسملا نم ٌموقو يصاعملا يف ليللاب ىعسأ انأ :ءاجر تركفف :لاق ءانيلع عطقي قيرطلا ىلع

 ةرواجم يتبوت تلعجو .كيلإ تبت دق ينإ مهللا :عدترأل الإ مهيلإ ينقاس هللا ىرأ امو «ينوفاخي

 .(1371 /8) ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا .مارحلا تيبلا

 بتكو ءاهدهازو اهدباعو ةمألا ملاع ناكو ..ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ هنومسي اوناك :فنصملا لاق )١1(

 .(57 )١/ ىربكلا تاقبطلا :رظناو ؛ةكرابملا هرابخأب ةنوحشم مجارتلاو ثيدحلا

 ضايفلا رطعلا حئاف باطقألا بطقو داّبعلا سوواطو نيفراعلا جاتو اهخيشو ةفئاطلا ديس وه (1)

 دينجلا بقانم يف روبحلا ةضور :رظناو .هّرس هللا سدق دينجلا مامإلا دادولاو برقلا لصحي هركذب

 .انقيقحتب (5١٠١ص) يناعطألا نبال روفيط ديزي يبأو يدادغبلا

 .باوصلل برقأ هانتبثأ امو «(اًهيبشت» لصألاب ()



 عرولاو دهزلا ف 000000064000000 0مم ممم ممم ممم مم ممم ممم موق 55

 حراوج نم ةزرابلا لامعألا :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 رونلاو ثبخلاو بيطلاو ةمرحلاو لجلا يف ةمقللا ةروص ىلع الإ رهظت ال دبعلا
 .ىهتنا ةملظلاو

 حلاصلا ملاعلا مامإلا انغلب ايف نيقداصلا نيعروتملا ءاملعلا رخآ نم ناكو

 لكأي ال ناك هنأ هنع انغلب اممف فذ "”يوونلا نيدلا يحم خيشلا بهذملا عجرم

 هل لكأي ال كلذك نكي مل نإو «عرولا يف همدق ىلع هنأ ملع نإ الإ ٍدحأ ماعط نم

 يف هدوجو اًريزع طرشلا اذه ىأراملو «نيلقثلا ةدابع ىلع ناك ولو ءاّماعط
 نم تّوقتيو ءرهدلا موصي راصو ءاقلطم سانلا ماعط لكأ نم عنتما سانلا

 .تام ىتح ليلق ٍنمز لك همأ هل هلسرُت ِكعك

 ,ردانلا الإ عرولا ماقم نامزلا اذه لهأ يف ٍدحأل ملسي يقب ام :لوقي ناكو

 دب الف هنحط اذإف «هنحط نم هل دب الف ءٌصلاخ ٌلالح ناسنإلا حمق نأ اَنْمَّلَس
 عرولا نيأف .هلبق ةنوحاطلا كلت يف اونحط نيذلا سانلا قيقدب هطالتخا نم

 وه نم ٌدحأ اهيف نحطي ال يتلا ةياحرلا يف هحمق نحطي نأ الإ هصلخي ىقب امو

 .ىهتنا عرولا ماقم يف هنود

 نأ هغلب امل ؛تام ىتح ماشلا ةهكاف نم لكأي مل هنأ هعرو نم انغلب اممو

 دقو ؛ةحلصملاو ظحلا ريغب ميتي ناتسب ةرمث عاب ماتيألا ىلع ءايصوألا ضعب

 .دبعلا عم هلسرأ حافت نم ةحافت خيشلا لوبق ىلع هدبع قتع صخش قلع

 هللا همحر لبقف د هللا هجول رح تنأف هنم اًئيش خيشلا لبق نإ :هديس هل لاقو

 ليبس ىلإ يعادلاو ؛نيقحاللا ىلع هللا ةجحو «نيرخأتملا ذاتسأ نيدلا يمحم مالسإلا خيش وه )١(

 حرش نيبلاطلا ةضورو «بذهملا حرش عومجماك ةعف ةعفانلا فيناصتلا بحاص «ءايلوألا ملع «نيفلاسلا

 بطق ةمجرت يف يورلا بذعلا لهنملا : رظناو .ان انقيقحتب جاهنملا قئاقدو ءامسألا بيذهتو .هل جاهنملا

 .انقيقحتب يواخسلل يوونلا ءايلوألا



 قالا لمة ملة مة مة ممم ة يمة ة نة ملم ممم ممم ممم ممم مم قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 ءارو ًةسباي اهودجو هللا همحر تام املف «قتعلا ةحص لجأل ٌةدحاو ةحافت هنم

 .هتوم دعب بتكلا

 ىلع رهنلا ءام ةمسق يف نوروجي ماشلا رباكأ نأ هغلب هنأ هعرو نم انغلب امو

 هايملا كلت نم برشي ملف «ءارقفلا ٍبْقُن نم عسوأ مِهِبَقُت نولعجيف «ءارقفلا
 ةمسقلا لحم لبق رهنلا نم اهألميف هترجب جرخي ناكو ؛تام ىتح ةموسقملا

 رصتخا امل هنأ هعرو نم انغلب اممو «هلبق نوعروتملا اهرفح يتلا رابآلا نم وأ

 وه يتلا ةولخلا باب ةبتع يف سلجي ناك ريبكلا ”يعفارلا باتك يف ةضورلا

 نع هب هكسميامدجبي ملو اًريثك هيلع دتري ةولخلا باب ناكو ءرصتخي اهيف

 ابرف .ةولخلا باب يفاهرغعقو هتبكر يف اهتبابذ عضوف «نيكسلا الإ دادترالا

 راطعلا نبا هذيملت هل لاقف ,هتحرجف هدلج ىلإ تلصوو هبوث ةبابذلا تقرخ
 لع نوهأ يدلج حْرَج نإ هللاو :لاقف «بابلا يلي امم ةبابذلا متلعج اله :اًموي

 الإ ةنازخلا نم جرخي الأ طرش يعفارلا باتك فقاو ناكو «بابلا حرج نم

 دق :لاقو .هجرخي ملو ةولخلا باب يف ةضورلا رصتخا كلذلف ةيعرش ةجاحل

 .ىهتنا ٍةيعرش ةجاحب وه سيل هنم ةضورلا يراصتخا نوكي

 ٌيعرش قيرط ريغب نيملسملا نم ٍدحأ ةبيغ يف عقي مل هنأ هعرو نم انغلب اممو
 راطعلا نبا هذيملت نأ هعرو نم انغلب امو .هسفن ىلع ىعو نيح نم هرمع لوط
 يمون بلجتف يمسج بطرت نأ فاخأ :لاقو ءاهّدرف .”ةّرَّشَم ةرايخ هيلإ مَّدق
 .ىهتنا

 نسا عفار انديس ىلإ هتبسن عجرت «يوونلا لبق بهذملا يخيش دحأ «نيدلا مامإ ,مالسإلا خيش وه )١(

 زيجولا ىلع بينذتلاو «ررحملاو ءنيودتلاو ءزيجولا حرش زيزعلا حتف هل «ليلجلا يباحصلا جيدخ
 .(8١7ص) ةياده نباو )١١14/0(« يكبسلا تاقبط :رظناو .انقيقحتب ةرم لوأل عبط

 . ةضغ ةجضن اهنأ ينعي (1)



 نإ هعجارف ةمجرتلاب يوونلا مامإلا هللا همحر يواخسلا ظفاحلا درفأ دقو

 () سمع
 . تكس

 نيلماعلا ءاملعلا نم ةعامجب رصعلا اذه لهأ ىلع َكِبِق هللا ّنم دقو :تلق

 ًالمعو اًملع هلهأ يفكي ميلقإ يف مهدحأ درفنا ول نمم «نيدهازلا نيعرولا
 «نيدلا تاماقم نم ماقم يف هب اودتقي ٍدحأ ىلإ هعم اوجاتحي ملو ءاعروو اًدهزو

 ْ ."ايركز مالسإلا خيش انالومو انديسك
 .”فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب مالسإلا خيش انالومكو

 بقانم يف ماركلا ةفحت عم عبط «يوونلا ءايلوألا بطق ةمجرت يف يورلا بذعلا لهنملا باتك وهو )١(

 «توريب انقيقحتب ايراد رابخأ يف ايرلا ةضورلاو ءيتبسلا سابعلا يبأ بقانمو ماوق نب ركب يبأ
 .هقيقحت ددصب ؛يوونلا مامإلا ةمجرت يف يوسلا جاهنملا يطويسلل كلذكو

 بحاص رمعملا هيقفلا ءيعفاشلا يكينسلا يراصنألا دمحم نب ايركز مالسإلا خيش وه (1)

 :فنصملا خيشلا لاق .فوصتلاو هقفلا نيقيرطلا ناكرأ دحأ «ةددعتم مولع يف ةعفانلا فيناصتلا

 ىنسأ :هل ءاّراهن الو ًاليل ال ىنعي ال ب ٍلاغتشا الو ٍةلفغ يف طق هتيأر امف ةنس نيرشع هتمدخ دقو

 ىلع ةلالدلا ماكحأ «يناعملاو عيدبلاو نايبلا يف ينامألا ىصقأ ءبلاطلا ضور حرش يف بلاطملا

 ةيلعلا ةفحتلاو «بالطلا ةفحتو جهنملاو ءيراخبلا حرش يرابلا ةفحتو «ةيريشقلا ةلاسرلا ريرحت
 ظافلألا نايب يف ةلاسرو ؛يشكرزلل ةيعدألا ماكحأ يف ةيهزألا صيخلتو «ةيربنملا بطخلا يف
 مهتسمح ؛ةيربلا ري حدم يف ةيردلا بكاوكلاو «ةقئافلا ةدربلا حرش يف ةقئافلا ةدبزلاو ةيفوصلا

 ١١١(. 7/50 فنصملا خيشلا ىربكلا تاقبطلا :رظناو .انقيقحتب

 ةبيه وذ هرابخألا ليمج ,رادقملا ليلج مامإ :مالسإلا خيش «يرملا فيرش يبأ نب ميهاربإ وه (؟)

 نم ءه 43717 ةنس يفوتو ,«ه 875 ةنس سدقملا تيبب دلو .ةرضان اهضاير فراعمو «ةرفاو

 ةلاسرلا رصتخمو ,ةجهبلا نم ةعطقو «هيبنتلاو ,جاهنملاو ءينيوزقلل يواحلا حرش :هفيناصت

 عماللا ءوضلاو :(777) ةيردلا بكاوكلا :رظناو ..فوصتلا يف لئاسر ةدع هلو «ةيريشقلا

(133/1). 



 عقلا ومو 00 ممم مم ممم معمم ممم ممم ممم ممم ممم مة مق قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 ."”يطابنسلا قحلا دبع خيشلا انالومو انديسكو

 .”يبسلبارطلا نيدلا ناهرب خيشلا انالومو انديسكو

 ."يلبنحلا ينيشيشلا نيدلا باهش خيشلا انالومو انديسكو

 ." يرمغلا نسحلا يبأ خيشلاكو

 .” ايحملا خيش ينوشلا نيدلا رون يلع خيشلا انالومو انديسكو

 «يعفاشلا يرهاقلا يطابتسلا قحلا دبع نب دمحم نب قحلا دبع ةمالعلا وه ١174(: /8) تارذشلا يف لاق )١(

 نكامأ يف ةليلجلا بصانملا يلوو ؛ءالجألا نع ذخأو لاغتشالا يف دج «قحلا دبع نباب هيبأك فرعيو

 لمجأ ىلع مالعألا ءاملعلا ةوفصو مالسإلا خيش ناكو .هريغو رهزألا عماجلاب ءارقإلل ىدصتو «ةددعتم

 «نيمرحلا دحأب توميل هدافحأو هبراقأو هتلئاعو هدالوأب ةكمب ماقأو ءعضاوتلاو لقعلا نم قيرط

 .دادجألاب دافحألا قحلأو ءىرخأ دعب ةقبط هنع سانلا ذخأو «دابعلا هب طيتغاو «دالبلا هب تشعتناف

 فشقتلاو نطابلا ءافصو ملحلاو عضاوتلاو لمعلاو ملعلاك :ةديمحلا لاصخلا نم ريثك هيف عمتجاو

 رجف عولط دنع ةفرشملا ةكمب يفوت نأ ىلإ كلذ ىلع لاز الو ؛هعبط نم كلذ ملع ثيحب .فلكتلا حرطو

 .ىلاعت هللا همحر هيلع فسأتلا رثكو «ةالعملاب نفدو .ناضمر رهش لهتسم ةعمجلا موي

 يف دلو .يفنح هيقف «( ه 8061-177 ) يسلبارطلا ركب يبأ نب ىسوم نب ميهاربإ ناهربلا وه (1)

 ماكحأل فاعسإلا :هبتك نم .اهب يفوتو ةرهاقلا ىلإ لقتناو ؛ةعامج نع قشمدب ذخأو ءماشلا سلبارط

 1 )077/١. نيفلؤملا مجعمو :((40 )١/ يلكرزلل مالعألا :رظناو .فاقوألا

 «نينس رصمب ةلبانحلا ءاضق يلو «يلبنحلا يرصملا ينيشيشلا دمحأ نيدلا باهش ةمالعلا ةاضقلا يضاق وه (7)

 زع ةاضقلا ىضاق هدلو هضوع ةلبانحلا ءاضق يلوو ه 414 ةئس رفص يف يفوتو «ةمالع اًمامإ ناكو

 ْ .(931 /48) دامعلا نبال بهذلا تارذش .نيدلا

 «ميظع ٍبناج ىلع حالصلاو ءافصلا نم ناك «يرمغلا سابعلا يبأ يديس نبا وه :فنصملا خيشلا لاق (5)

 ١77(. /7) ىربكلا تاقبطلا :رظناو .ه 979 ةنس يفوت

 سلجم لوأ عفاي ينف وهو حتتفاو ءوهللا نع ًاضرعم أشن .ةيبرغلا لامعأ نم ينوش ىلإ ةبسن :ينوشلا (0)
 أشنأو ةرهاقلا ىلإ لقتنا مث - امهنع هللا يضر يودبلا دمحأ يديس دجسمب كلذو #ي يبنلا ىلع ةالصلل

 .راطقألا عيمج يف رشتنا هنعو .نيققحملا ءالعلا رصبو عمس تحت رهزألا عماجلاب يبنلا ىلع ةالصلا سلجم

 . يبنلا ىلع ةالصلا سلجم وه ايحملاو .هب هللا انعفن 44 4 ةنس ىفوت .فلؤملا خويش دحأ وهو
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 .”يرمغلا [عماج] مامإ نيدلا نيمأ خيشلاكو

 ."يفَصرملا نيّدلا روُت خيشلاكو

 .”يحراجلا دوعسلا يبأ خيشلاكو

 ."ركاذلا نيدلا جات خيشلاكو

 .©لدعلا دمحم خيشلاكو

 .”دواد نب دمحم خيشلاكو

 .”يوانشلا دمحم خيشلاكو

 ةتسلا بتكلاب دنسلا ولع يف ةسايرلا هيلإ تهتناو ؛ملعلا يف نيخسارلا نم ناك :فنصملا خيشلا لاق (1)

 ةنس يفوت ..هلثم هرصع يف نوعماسلا عمسي مل بارحملاب ٌتوص هلو ؛عبسلاب أرقي ناكو ءاهريغو
 ١77(. /7) ىربكلا تاقبطلا :رظناو ه 8

 «ةيريشقلا ةلاسرلا رصتخاو ,قيرطلا يف ةعفانلا تافلؤملا هلو ,ملعلا يف نيخسارلا ةمئألا نم وه (1)

 فيين ةنس يفوت ..هنارقأ عيمج ضارقنال اهيف هيلإ راشملا وه راصو ءرصم يف ءارقفلا هيلع تعمتجاو
 )١١5/7(. ىربكلا تاقبطلا :رظناو «ةئامرعستو نيرشعو

 ..ءارزولاو كولملاو ماعلاو صاخلا دنع ماتلا لوبقلاو ةريثكلا ةذمالتلاو ةقراخلا تاماركلا هل تناك (7)

 نيشثالثو فين ةنس يفوت .هتادهاجم نم هرصع يف هنع انغلب ام هريغ نع انغلبي مل ءتادهاجملا ريثك ناكو

 )7//1١١7(. ىربكلا تاقبطلا :رظناو ؛ةئامعستو

 قطنت هنم ةرعش لك داكت «ةليمجلا قالخألاب لمجتو ءنسح ٍتمس اذ ؛هبلق رون نم ءيضي ههجو ناك (1)

 تامقبطلا :رظناو «ٌةدوهشم هتزانج تناكو :ةثامعستو نيرشعو فين ةنس يفوت ..هللا يلو اذه :لوقتو

 .(١١ا//؟) ىربكلا ةينارعشلا

 ..ماعلاو صاخلا نيب ٌمات ٍلوبقو نسح ٍتمس اذ ناكف ةنس نيسمخ وحن هتبحص :فنصملا خيشلا لاق (0)

 ١١(. 5 /7؟) ىربكلا تاقبطلا :رظناو

 ١١4(. /1) تاقبطلا :رظنا ..رمعلا يف ةكربلاب يلاعدو تارم هب تعمتجا :فنصملا خيشلا لاق (7)

 فاصنإلا لهأ ملعلا يف نيخسارلا ءايلوألا نم ناك ءيتودقو يخيش وه :ينارعشلا مامإلا لاق (0)

 ١7١(. /7) ىربكلا تاقبطلا :رظناو ..يوانشلا دعب هلك كلذ دقفو ؛ءارقفلا دالوأ يف بدألاو



 0000 قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 ."يوالزنملا حلصم نب ميلحلا دبع خيشلاكو

 .”يديدحلا ركب وبأ خيشلاكو

 .”رينملا دمحم خيشلاكو

 ."ينومشألا نيدلا رون خيشلاكو

 .”ظعاولا يطايمدلا نيدلا سمش خيشلاكو

 ناكو .هسفنل ءاردزالاو عضاوتلا ريثك ناكو ؛ميظع بناج ىلع ةيوبنلا قالخألا نم ناك :هنع لاق (1)

 ىربكلا ةينارعشلا تاقبطلا :رظناو ..اًدبأ كلثم رصم يف اًدحأ ٌبحأ ال :ةرم يل لاق «يل ةبحملا ديدش

1/0 ). 

 باهولا دبع اي :ةرم يل لاق «سانلا مركأ نم ناكو ءدنس لك جحا يف رينملا قيفر وه :هيف خيشلا لاق (7)

 نمو ءاّينامثع اذه نمو ءاًفصن اذه نم ذخأي راصف «شويجلا ريمأ قوس ىلإ هعم تجرخف يعم مق
 هاطعأف ءزبخ قبط هعم اًصخش يقلف ءاًفصن نيعبرأ وحن هعمو الإ قوسلا نم جرخ اهف ءاّمهرد اذه
 ءارقفلاب هللا انعفن :لاقو «نيرصقلا نيب وحن ىلإ ٌبهاذ وهو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع قّرفي راصو «هنمث

 :رظناو .تغرف نأ ىلإ اًمهرد اذهو اًمصن اذه يطعي راص مث ؛مهفنأ مغر ىلع راجتلا ءالؤه نم

 ١١9(. /7) ىربكلا ةينارعشلا تاقبطلا

 سدقيو ٍةئس لك جحي ناكو «يلوبتملا ميهاربإ يديس باحصأ دحأ هللاب فراعلا وه :هيف خيشلا لاق (*)

 ١١5(. /5) ىربكلا تاقبطلا :رظناو ..اًرهش ميقيو رصم ىلإ لصي نأ دعب

 لماكلا ردصلا لماعلا ملاعلا مامإلا هيقفلا يعفاشلا ينومشألا يلع نسحلا وبأ نيدلا رون خيشلا وه (5)

 لوصألا يف عماوجلا عمج مظنو هحرشو هقفلا يف جاهنملا مظنو :فنصملا لاق .يلوصألا ئرقملا

 يف هلاق .هشرفو هسبلمو هلكأم يف اًمشقتم ناكو ءاّيظع اًحرش كلام نبا ةيفلأ حرشو هحرشو

 ١58(. /8) بهذلا تارذش :رظناو .بكاوكلا

 يطوريدلا نيدلا سمش دهازلا عرولا حلاصلا مامإلا ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيش وه :خيشلا هيف لاق (0)

 يف سلجم ترضح دقو ..يروغلا هوصناق ناطلسلا مايأ رهزألا عماجلا يف ظعاولا يطايمدلا مث

 ىربكلا ةينارعشلا تاقبطلا :رظنا ..نويعلا هيف ضيفت اًسلجم هتيأرف تارم رهزألا عماجلا يف هظعو

(15/5). 
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 ."يناقللا نيدلا سمش خيشلا انالومو انديسكو

 .”نيدلا رصان خيشلا هيخأ انالومو انديسكو

 ."يدونمسلا نيدلا سمش خيشلاكو

 ."نانع خيشلا نب دمحم خيشلا انالومو انديسكو

 ايندلا يف مهتاكربب ىلاعت هللا انعفن تاقبطلا باتك يف مهانركذ نمم مهريغو

 دوصقم يف ىلاعت هللا نوعب عرشنف كلذ تملع اذإ .نيمآ نيمآ نيمآ ةرخآلاو

 :قيفوتلا هللابو لوقأف باتكلا

 .ههصخش فرعأ ال صخش ماعط نم لكآ ال ينأ :هب يلع ىلاعت هللا نم ام

 نأ ىلع خايشألا عيمجو اًملخو اًفلس ءاملعلا عمجأ دقف ؛هتفرح نع ًالضف

 نم لكألا الو هتيده لوبق عروتمل يغبني الف افورعم نكي مل نإ ةيدهلا بحاص

 يف ماقملا لوهجم نوكي نأ اًبلاغ همزال نم نيعلا لوهجم نأل كلذو ءاّبدأ هماعط

 .عرولا

 عروتمل يغبني ال :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 عروتملا يفتكي نأ يغبني الو ؛عرولا ماقم يف هل اًيواستم نكي مل نمم ةيدهما لوبق

 .رصم يف ةيكلاملا ةسائر هيلإ تهتنا )١(

 .ه 408 ت رصم يف ةيكلاملا ةخيشم ىلع مدقتملا هاخأ فلخ يناقللا نيدلا رصان خيشلا (؟)

 نم وهف ه 47١ ت عرولاب هفاصتا اهيفو ىرغصلا تاقبطلا نم هانتبثأ امو نيدلا سمش لصألاب (*)

 .انه نيروكذملا ةيقبك ينارعشلا مامإلا خويش ةقبط

 نايفس وأ يناهيلا سواطب الإ هلاوحأو هلثمأ تنك امو ءداّبعلا داهزلا نم هذ ناك :فنصملا خيشلا لاق (4)

 رجح يف لافطألاك اوراص هدنع اورضح اذإ رصعلا خياشم ناكو «هلثم انرصع يف تيأر امو «يروثلا

 مايق يف لشملا هب برضي ناك «غولبلا نيح نم ليللا مايقو مايصلاو ةدابعلا يف مدق ىلع ناك مهيبرم
 )7//١١1(. ىربكلا تاقبطلا :رظناو .ةنايصلاو ةفعلا يفو ليللا



 © 006. ممم م مة ء ممم لمة ة ممم مفي ة ممم ممم ممم ممم مم ممف قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 مكل اهلسرأ ٌةيده هذه :لوقي نأ ًالثم ماعطلا كلذ مدقم وأ ةيدهلا لماح لوقب
 حالصلا لهأ نم نوكي ال دق صخشلا كلذ نأل ,حالصلاو ريخلا لهأ ضعب

 مث ؛مهتيشاحو ةالولا ىلع ةراجتلا عيبي نمل كلذو «عرولا لهأ دنع ريخلاو

 ىلإ ءارقفلا وعديو ءاًماعط ليلق لك لمعيو «ةلبسألاو دجاسملا كلذب رمعي
 نم ةيده وأ ءفاشكلاو نابرعلا خياشمو لامعلا اياده لبقي نمت نوكي وأ ,كلذ

 لكأي نمت نوكي |مبر اذه لثم نإف «ملعلا ةيلطو ءارقفلا نم ٌةفرح هل سيل

 لضفلا لاق اى «رامزملاو لبطلاب ةبستكم هتقفن نوكت نمم ثبخأ كلذو «هنيدب
 حالصلاو ريخلاب هلثم نوفصي سانلا بلاغ نأ عم «ىلاعت هللا همحر ضايع نب

 .ىهتنا كلذ ىلع ةلدألا نوميقيو

 داّبعلا نم اهب شيعي ٌةفرح هل سيل نم ةهبشلا ةقد يف كلذ ريظنو
 هب نوكربتيو ,حالصلا هيف نودقتعي سانلا راصو .فوهكلا يف نيعطقنملاو

 ال هنإف .كلذ ريغو زرأو حمقو ٍنبجو ٍلسع نم ايادهلا هيلإ نودهبو «هئاعدبو

 ام فالخ ءاهريغ وأ ٍةميلو ين هماعط نم لكألا الو هتيده لوبق عروتمل يغبني

 «ىلاعت هللا ىلإ عاطقنالاو عرولاو دهزلا لهأ نم هنأ نم سانلا بلاغ هيف هنظت

 .كلذ لثمل هّبنتي مهنم ٌّدحأ داكي الو «مويب اًموي هنيدب لكأي نمم هنأ مهنع باغو

 لبطلاب ايندلا لكآ نأل :لوقي هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناك دقو

 .ىهتنا ينيدب اهلكأ نم يدنع فخأ رامزملاو

 .ٍيحأ ةيده اولبقت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاونخلا يلع يديس ناكو

 ال .هملع ةرازغب مكتفرعمو ةليوط ًةدم هل مكتطلاخم دعب الإ هماعط يف اولكأتو

 .قوسلا نم هوحن وأ اًرجات ناك نإ ميس

 وأ ءابرلا لكأ ابر راجتتلا نم هنيد يف هقفتي مل نم :كلام مامإلا لاق دقو

 يف اهيقف يف هاري ال نم لك قوسلا نم ميقي هذ ناك [و] ءرعشي الو مارحلا لاق
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 بر هلل دمحلاو ؛هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «عويبلا باوبأ

 .نيملاعلا

 الو اَسابل هل سبلأ الو اًماعط ٍدحأل لكآ ال ينأ :هب يلع ىلاعت هللا ّنم امو

 لوأ يفو ةبطخلا يف هللا ىلإ يهججوت دعب الإ هب سانلا عفتني ام رئاس نم كلذ ريغ
' 3 

 دنع ةهبش وهام ىري دق عرولا ماقم يف لباقلا نود ناك نم نأل ؛طورشلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءوه هدنع هيف ةهبش ال الالح لباقلا

 نم ٍدحأ نم ًةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :َحِلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ىلع ينضاقلاك ٍذئنيح ينإف ؛يمكحب نوفتكيو يدنع نومكاحتي نيذلا ناوخإلا

 كلذلو «نامزلا اذه خياشم نم هل هّبنت نم ّلق ٌبيرغ ٌقلخ وهو ؛ءاوس ٍدح

 .مهنيب حالصإلا ءارجإ وأ قحلاب مهئارجإ مهتافو مهدنع ناوخإلا مكاحت
 نم اذه همصخ ىلع مهعم ليمي نأ بلطيو ٍدحأ ةيده مهدحأ لبقي فيكو

 .!نوكي ام ّرعأ

 ال كلذ ناب نإ الإ مكناوخإ اياده نع اوففعتو ناوخإلا اهأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هللا دنع هيف مكيلع مول

 صخش نم ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 اًعومج نوكي نأك ؛ٌيعرش ضرع ريغب بارتلا ىلع بهذلا حجريو ءايندلل ٌبحم

 سيلف كلذك نكي مل نإ هنإف «هتليلو هموي يف هتجاح نع داز اب لخبي اعونم
 قلعتو هيف لخبلا تارامأ دوجول ؛هماعط نم لكألا الو هتيده لوبق عروتملل

 .ىهتنا (لخبلا هماعطو) :درو دقو .هب نيعئاجلا ٌّنح

 .همسج وأ هنيد يف هّرضي ٌءاد هيف اًماعط لكأي نأ لقاعل يغبني الو

 وأ ةيده اولبقت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 هحيجرت نإف ؛عبطلا مكحب دامرلا ىلع بهذلا حجري هنورت نمت اًماعط اولكأت
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 سانلا ايادحل نيعروتملا لوبق لق كلذلو ءايندلا يف هتبغر ةدش ىلع ٌليلد روكذملا

 يف اًريزع راص دق دامرلا ىلع بهذلا حجري ال نم نأل ؛مهتمعطأ نم لكألاو

 .ةروص هل دجوت داكي ال «سانلا

 ىلع هيخأل اهاطعأ اذإ رانيد فلألا هدنع نكي مل نم لك :لوقي هتعمسو

 لوبق عروتمل يعغبني الف ضرألا نم ةاصحلاك ةقدصلا وأ ةبهلا وأ ةيدهلا هجو

 / .هنم كلذ

 يف اًدهاز ماعطلا مكل مدقملا وأ ةيدهلا بحاص متيأر اذإ :لوقي هتعمسو

 قلو هبر نع اهب لاغتشالا نم ٌغراف هبلقو ةحيحصلا ضارغألل اهل اًعماج ايندلا

 هلأس اًججاتحم اهنم عنمي الأ حيحص ضرغل ايندلا يف هدهز ةمالع نمو :لاق

 لخبل ال ٍةمكحل الإ عنمي الف ءلاؤس ريغ نم هتجاحب وه ملع وأ اهنم ٍءيش يف
 ةظحلل ولو هبر ةدابع نع لغتشي وأ ءهب هللا ىصعي هنأ هنظ ىلع بلغ ناك

 لوبق عروتمللو .هدهز يف كلذ حدقي الف ٍةمكحل لئاسلا عنم نمف ءةدحاو

 .ىهتنا ًالالح ناك نإ هماعط نم لكألاو هتيده

 اولبقت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 هتبحم نأل ؛بارتلا ىلع بهذلا حجري وأ ةالولا ىلع عيبي رجات نم ةيده

 هفلح وأ ًالطاب نمثلاب هرابخإ وأ هئارش وأ هعيب يف شغلا ىلع هلمحت دق ايندلل

 نم اهيفام هنييبت مدع وأ ةعلسلا كلتل اًجيورت هئارشو هعيب ىلع ىلاعت هللاب

 .بيعلا

 ناك اذإ :لوقيو ءاهدري ضرملا ةدم اهقفنيل مهاردب ٌدحأ هاتأو فافقلا لمعو

 هتفرح يف هشغ مدع عم هدي لمع نم لكأي نأ نامزلا اذه يف هبجعي ال ريقفلا
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 نإ يديس اي هللاو :يدهملا هل لاق اذإف ؟هريغ بسك نم لكأي فيكف هتعنصو
 .ىهتنا ٌبيط وه ام كلذب يرطاخ انأ :خيشلا هل لوقي ءٌبيط كلذب يرطاخ

 ىلاعت هللاب فلحي ملو هتفرح يف شِغَي ل ريقفلا نأ يخأ اي به :لوقي ناكو

 ريقفلا نود نآلا سانلا بلاغ نإف [يردي ال] نمت اهعاب اذإ اهنمث ذخأيف ءاهيلع

 لاحي ببس كانه ناك ولو «لجلا لصألا :نولوقيو «عرولا ماقم يف قداصلا

 ةعامج هركذ ام ريظن اذهو «عرولا ماقم يفاني كلذ نأ ىفخي الو ةمرحلا يف هيلع

 كانه ناك اذإ الإ ءبلاغلا عم ال لصألا عم ٌرئاد مكحلا :مهوق يف ءاملعلا نم

 لوقلا نإف ءاًريغتم ءاملا دجو مث ٍءام يف ٌةيبظ تلاب ول امك هيلع لاحم ٌببس

 .ىهتنا هب لمعلا يف لصألا ىلع انه ٌمدقم هتساجنب

 اياده لوبقو مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخملا اًيلع يديس تعمسو

 دقف .ءكلذ ريغو لحن لسعو نمسو اياحض نم برعلا خياشمو فاشكلا

 نودقتعي نم ىلع اهنوقرفي مث ءاهبنوعمجيو مهاياعر نم اًرهق اهنوذخأي اوراص
 عاش هنأ عم لجلا لصألا :لوقيو خيشلا كلذ اهلبقيف ,حالصلاو ملعلا هيف

 يف كاش نمو ءاناودعو (لظ مهتيعر نم كلذ لثم مهذخأ عابسألا المو عاذو

 دالبلا يف نيحالفلا لأسيو ةريحبلا وأ ةيفونملا وأ ةيبرغلا دالب ىلإ رفاسيلف يلوق

 .هانلق اب هنوربخي مهنإف

 نم لكو «ٌمارح هنأك هلح يف كش ام لك بنتجا عروت نم لكف :ةلمجلابو
 .ٌلالح هنأك هتمرح يف كشي اميف عقو عروتتي م

 نيدلا ليلق نكلو ءنيدو ٍلقع يذ لك ىلع لُهَسو رمألا مْصَو دقو
 نأ عروتمل يغبني ال هنأ انررق امم ملعف ؛هملعي يذلا قيقحتلا راهظإ نع لفاغتي

 وهو .هيلإ اججاتحم اًدحأ هدلب يف نأ ملعي وهو ٍرذعل رخدي صخش ماعط لكأي
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هذ ركب بأ بهذم
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 ءيشب عفتنأ الو اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ لع هب ىلاعت هللا ّنم اممو

 ةيفنحلا ةداسلا نإف «تايمدآلا نبلك هب عافتنالا لج يف ةعيرشلا ءاملع فلتخا ٠

 هنيع يف هعضو اذإ امك ءيمدآلا ةمرحل كاهتنالا هجو ىلع هلامعتسا نوُمّرَحي

 كش وأ ءاهريغو تاسوبلملاو تالوكأملا نم ةاطاعملاب ذخأ ام لوبقكو هةَدْمَّرلا

 ال :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو . ؟ال مأ اه ذخأ له هيف

 نوعنصي مهنأ عاش امل ؛جن نرفإلا دالبب لمعي يذلا نبحجلا نم لكألا عروتمل يغبني

 :ليق امل ؛باجنسلا نم هيلإ تيدهأ ةورف لوبق يغبني ال امك ءريزنخلا ةحفنأ هيف

 فلتخا ٍءيش لك نم برشلا وأ لكألا هل يغبني ال كلذكو حبذُي الو قنُحي هنإ

 هذخأل ؛هنع عروتيو هيف اوفلتخا ام عيمج نع ثحبي عروتملاف «هلج يف ءاملعلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءصخرلا نود مئازعلاب

 صخش نم ًةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 الو فرعُي ردع وه الف «ٌبذبذم هنأل وجوب يمادق نمو وجوب يئارو نم نوكي

 أَي يذلا ِنيَهْجَّولا وُذ ساّئلا دك » :اًعوفرم ثيدحلا يفو «فرعُي ٌقيدص وه

 ا .«"هجوب ءالؤهو هجوب َءالؤه

 اذهو هل اًعبت ماعطلا رش هماعط ناك سانلا رش هنأب هيف عراشلا دهش نمو

 ايف ناسنإلا ءارو نم عوقولا نم ملسي نم ةلقل ؛هيعاري نم ّلق ٌزيزع ٌطرش

 )١( ملسمو ((75777/1) يراخبلا هاور )4/3501١(« دنسملا يف دمحأو )5//0701 476(.

 نوفراعلا فرص اذهلو :ثيدحلا اذه ىنعم ىلع اًبيقعت هر س َسّدُق يعافرلا دمحأ يديس لاقو

 نيب عمجلا مدعب اورمأ رسلا اذه نمو .ًالصأ نيتهجو فراعلل ىرت نلف «للاعت هللا ىإ مههوجو

 ىلعف كي هللا لوسرل اعابتا حصألا ىلاعت هللا قيرط يف لضفألا لمكألا دجو اذإ :اولاقو ؛نيذاتسأ

 ٌبرض اذهو .قيرطلا يف هدالوأو وه هب قحتلي نأ ةخيشملا معزي ناك نم ىلع لب ؛هب كسمتي نأ ديرملا

 بتكلا راد عبط انقيقحتب «((18١ص) هللا عم ةقيقحلا لهأ ةلاح :رظناو .هللاب ةفرعملا بارضأ مظعأ نم

 .توريبب ةيملعلا
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 ماعط نم لكألا وأ ٍةيده لوبق نم ناوخإلا اهيأ مكايإو «هب ههجاوي نأ يبحتسي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةفصلا هذهم ناك نم

 صخش نمالإ اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :َحِلع هب ىلاعت هللا ّنم اممو
 غلبي ثيحب ءهنين نسحو ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا كلت يف هتين صالخ تملع

 رخآ صخش دنع ءاير صخش صالخإ نوكي اهبرف الإو صالخإلا يف يماقم

 «سانلا نم هيعاري نم ّلِق ٌطرش اذهو ءصالخإلا يف ةحداقلا للعلا بسحب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 الإ ةيده هل لبقأ الو ٍدحأ ماعط نم لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم اممو

 مدقم دنع وأ يدهملا دنع ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا كلت ةمظع مدع تملع نإ
 نم ٍةدم ليلق لك ماعطلا كلذ وأ ةيدحلا كلت ركذتي ريصي ثيحب يل ماعطلا

 هركذتي راص ام ماعطلا مدقم وأ يدهملا نيع يف كلذ ةمظع الول هنإف «نامزلا

 .درو امك ٌءاد لخبلا ماعطو «لخبلا ةمالع نم كلذ نأ ىفخي الو .كلذ دعب

 وأ ةيده اولبقت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو
 لمع يف فلكت نإ اميسال «ةداع اهبحاص وأ هبحاص نيع يف مظعي اًماعط اولكأت

 نم اولكأت وأ «ةسيفنلا ةديدجلا ةبرضملا وأ ةخوجلاك ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا كلت

 مث ءالوأ اهّداومو اهتالآ ليصحت يف اهبحاص فلكت يتلا ةميلولا كلت ماعط

 هلمع يف تلصح يتلا ةفلكلا كلت نإف ءاّيناث اهتمعطأ عيقوتو اهخبط يف فلكت

 اذه بحاص هحبر امف «ًالثم ضرملا وأ بعتلا نم لكألا بلق يف اهريظن لزني
 ةهج نم هرسخ ابر هرطاخ ربجو هيخأ ىلإ هناسحإ ةهج نم ةيدهلا وأ ماعطلا

 ٍلْكأ ْنَع انما :ثيداحلا يفو ؛هماعط لهأ نم هل لصاحلا بعتلا وأ ضرملا
 .ىهتنا «”ني ِرخاَعَتملا ٍماَمَط

 .هيلع فقأ
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 ايادهلا اولبقت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 (مبرف «سانلا ةرضحب مكل اهؤاطعإ |ميس ال «ًةداع سفنلا اهعبتت يتلا ؛ةسيفنلا

 م اًيلاخ ناك هنأ ولو «سانلا ةرضحب مكل اهب هسفن تحمس نإ اهبحاص ناك

 ةيدهلا كلت مكاطعأ نأ دعب ٌضبقو ٌمدن هقحل |امبر لب ؛هسفن اهب مكل حمست

 ناكل كلذ نود وه ام هل تيطعأ كنأ ول هسفن يف ولو :لاقو «سانلا ةرضحب

 .ملعأ ىلاعت هللاو «ىلوأ

 فلألا ءاطعإ حجري نسم ماعط نم لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم امو

 يف اهتراقحو اهناوه ةدش نسم ءضرألا نسم ًةاصح هل هئاطعإ ىلع ريقفل رانيد

 اهبحاص نأ ينظ ىلع بلغ ىتمو «ةضوعب حانج هللا دنع ُنِزَت ال اهاريف «هنيع
 نم لكألا الو هتيده لوبق يل سيلف «ةضوعبلا حانجك هنيع يف ايندلا ىريال

 الو ؛هماعط لكأ وأ هتيده لبق نم يلع ةنملا دوهش اًبلاغ همزال نم نأل .هماعط

 .ملعأ ىلاعت هللاو هنم لكألا الو كلذ لثم لوبق ٍلقاعل يغبني

 ةيده ٍنسحم نم لبقأ الو ءدحأ ماعط لكآ ال ينأ :َيِع هب ىلاعت هللا ّنم امجو

 «كلذب يسفن عفن ركذتأ داكأ الو ءيأرلا ئدابب نسحملا كلذ عفن ةين ىلعالإ

 وأ يلوبقف يأرلا ئدابب يسفن عفن ةينب كلذ تلعف ىتمو ءلّمأتو ركفت دعب الإ
 .ملعأ ىلاعت هللاو ,دبعلا ةءورمب لحي هنأل ؛ٌمومذم يلكأ

 نوكي نم ماعط نم لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 نيح هئاعدبو هب كربتلا هجو ىلع هل ناوخإلا هلسري ام ىلع هتشيعم يف اًدمتعم
 داكي الو «تاهبشلا نم ٌدودعم كلذ لثم نأل ؛حالصلاو عرولاو ملعلاب رهتشا

 .عرولاو ملعلاو حالصلاب رهتشا نم هب رعشي

 لاسرإ ببس نأ هنع باغو ؛لاؤس الب لإ هللا هقاس ٌقزر اذه :لوقيو

 رهاظت اب وه انإ اهب مهسوفن ةحامس وأ هئاعدبو هب مهكربت وأ ايادهلا هل سانلا



 ٍةيدبب دحأ هدقفتي مل ابرل هعروتو هحالص ىفخأ ناك هنأ ولو «حالصلا نم هب
 .ملعأ ىلاعت هللاو ءاَسيفن اًماعط هيلإ مذق الو «ةسيفن

 ةبادلل لصح اًماعط لكآ الو «ةيده لبقأ ال ينأ :ّيِلع هب ىلاعت هللا نم امو

 دالب نم ةليقثلا ةيدهلا لسري يذلاك ءبعتو ررض ريثك كلذ يف تلمح يتلا

 وأ اًولح ٍةءولمب ٍتاناجأ ةدع هسرع ماعط نم لسري يذلا وأ ءرصم ىلإ فيرلا
 ال كلذ لثم نإف «قرعيو مهدحأ ثهلي ثيحب «نيلاّحلا سوؤر ىلع اًضماح
 ًالالح ناكو هبحاص سفن هب تباط ولو «هنم لكألا الو «هلوبق عروتمل يغبني

 .لاّحلا وأ ةبادلل لصح ام ريظن بعتلا نم لباقلا وأ لكآلل لصح اهبر

 يف روهتم نم اًماعط لكآ الو «ةيده لبقأ ال ين :ًيلع هب هب ىللاعت هللا نم امو

 هيلإ نوجاتحم هلايعو وه ام هباحصأ نم ٍدحأ نم ٌدحأ لإ يدهب نأك «هرومأ

 هلك كلذ هئاطعإ ىلع مدن ضعب مهسوفن طلاخي ريصي ثيحب ءتقولا كلذ

 ءاّبلاغ سوفنلا اهبحت يتلا ةسيفنلا ءايشألا ءاطعإ يف هانمدق ام ريظن .مهريغل

 هتجاح نع ٌلْضُف ام الإ يطعي الأ هل ىلوألا ناكو «ليلق لك اهركذنت ريصتو

 َنوُبَرْقألا» :ثيدحو ؛«"ُلوُعَت ْنَمِ هَ كسفنب َْدْبا»' :ثيدحل ؛هلايع ةجاحو

 .ىهتنا "”ٍِفوُرَلاِب َلْوَأ

 أ :

 أ

 يذمرتلاو (59/5١)دواد وبأو «(711/5) ملسمو 75١(«: 58 /618/7(:)60) يراخبلا هاور )١(

 .(937 /7) دنسملا يف دمحأ, ١ /5) يئاسنلاو «(14 /)

 .فورعملاب ىلوأ نوبرقألا :(1417()487 )١/ ءافخلا فشك يف ينولجعلا لاق (1)

 امك ؛(نيبرقألا يف اهلعجت نأ ىرأ ) :ةحلط يبأل لي لاق نكلو ءاذهب هتملع ام :يواخسلا لاق

 لي يبنلا لاق سنأ نع تباث لاقو ؛لاق سنأ نع هبراقأل ىصو وأ فقو اذإ باب يف يراخبلا هاور
 «َنيِيرْفآلاَو ٍنْيَدِاَولإَؤِرْنَخ ْنَّم مثفقنأ ام لقط :ليزنتلا يفو (كتبارق ءارقفل اهلعجا) :ةحلط يبل

 اَقَح فوُرعَملا َنيَِرْفآلاَو نْيَدِلاَوْلِل ةَيصَولا اًرذخ كرت نإ تول ُمُكَدَحأٌرِضَح اذِإ ْمُكْرَلَع َبُكط [7 ١0 :ةرقبلا]
 -.فورعملاب ىلوأ نوبرقألا :ةنسلألا ىلع رهتشا :بلاطملا ىنسأ يفو ١18١[ :ةرقبلا] 4َنيِقْتُما ىَلَع



 كآن ل نة ملة لة ةة ل زر مة ممم مة ممم ممم ء منة مم ء مم ء مة ممم قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 نيرثؤملل العو لج قحلا حدم امأو .هلايعو هسفن نم دبعلا ىلإ برقأ امو
 وأ لخبلا ةطرو نع اوجرخيل كلذ |نإف ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع
 ال[و] ملظ نود ملظ باب نم ايندلا راد يف هيلع مهنويع اوحتف يذلا حشلا

 مف ««لوُعت ْنَمِب م َكِسْفنبْأَدْبا» :ثيدحل ؛هتضراعمل اًفلطم لضفأ كلذ نوكي
 .عفرأ ٌماقمو عيفر ٌماقم

 مكدحأ ىلع هللا نم اذإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 ايندلا تراصو ايندلا يف هيلع مكنويع متحتف يتلا حشلا ةطرو نم جورخلاب

 مكنإف ؛اًدذحأ مكسفنأ ىلع اورثؤت نأ مكايإف هلثم وأ بارتلا نم لقأ مكدنع

 ُهَنَمَأ اهنوك ثيح نم اهيلإ ناسحإلاب ىلاعت هللا مكرمأ دقو ءمكسوفن نوملظت
 نم وه انإ هللا ةضرم يف ةدهاجملاب هسفن دبعلا ملظ نإف «ةنامأ مكدنع اهعدوأ

 اكيَفَطْصا نيؤّا باتكلا اًئئرْوأ مثل :ىلاعت هلوق يف ليق ام ريظن ءملظ نود ملظ باب
 دب هللا ةةضرم يف اهب اًعئاب يأ :["7:رطاف] «ِهِسْفنُل ٌمِلاَظ ْمُمْنِمَف انِداَبِع نِم

 :نيمسق ىلع سفنلا ملُّظ نإف «ٌةداع اهيلع ٌّقشي ام تادابعلا نم اهليمحتو
 نوك مومذملا يف ءافطصالا ىنعم نوكيو ءاهلمشت ةيآلاو ٌمومذمو ءٌدومحم

 هنأ دارملا سيلو «هلماح وه يذلا باتكلا ةكربب ةرفغملا هل ىجرت (ًلسم هبحاص

 دحأ هب لوقي ال كلذ نإف ؛ةيمالسإلا ىصاعملاب هسفن هملظ ثيح نم يفطصم

 ْ .ملعأ ىلاعت هللاو ءنيققحملا نم

 ىَلَع َنوُرْئْؤُيَو9 :حدملا قايس يف ىلاعت هلوق نيب يفانت ال هنأ هانررق امث ملعف
 ىلع نيرثؤملا حدم نأل روكذملا ثيدحلا نيبو ؛[ ٠١ :رشحلا] «ْمهِسُفنَأ

 اوغلبي لو مهسوفن حش رشاوقو نيذلا «نيئدتبملا قح يف وه نإ ,مهسفنأ

 وني اذا كلاسي :لاعت هلوقو ةحلط بأ ةصق هل دهشي نكل همعز نم اًنالخ ٍثيدحب سيلو- 00

 .ةيآلا [1؟ 0١:ةرقبلا] 4َنيَِرْفآلاَو نْبَدِباَولِلَقِرْيَح ْنَّم مئفقنأ ام لق



 عرولاو دهزلا قف 000000000000600 0 ممم 0م ممم ممم ممم ممم ممم 1

 هقح قح يذ لك يطعي نأ فراعلا نأش نم نأل «نيفراعلا نود لامكلا بتارم

 اهيقسيو ؛ماعطلا نم ذيذللا هسفن معطيف «ةنطابلاو ةرهاظلا هحراوج نم

 اهل ةازاجم «بايثلا نيلأ اهسبليو شارفلا اطوأ ىلع اهعضيو «بارشلا نم ذيذللا
 ماقم ىلإ اهيلع لصو يتلا هتيطم يه ذإ ؛ىلاعت هللا ةضرم يف هل اهتدعاسم ىلع

 هللاو .ىهتنا "هقَرَع فج ْنأ َلَْق ُهَتَرْجَأ َريجألا اوُطْعَأ» :ثيدحلا يفو ءنافرعلا
 .ملعا ىلاعت

 ناك نمن الإ اًماعط لكآ الو «ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم اممو

 هيدي ىلع يل همسق «ىلاعت هللا لضف نم ةيدهلا كلت وأ ماعطلا كلذ نأ دهشي

 كلذو «لمأتو ركفت دعب الإ وه هلضف نم هنأ ركذتي داكي الو «يأرلا ئدابب

 نم دحأل لضفلا هتبسن هدبع نم ىري نأ بحي الف «رويغ ىلاعت قحلا نأل
 لكآلا وأ لباقلا دهش ىتمو «ىلاعت هنم لضفلا كلذ دوهش قبس دعب الإ ,قلخلا

 دقف لابلاب اًروطخ ولو يأرلا ئدابب قلخلا لضف نم كلذ نأ ماعطلا كلذل

 ماعطلا كلذ نم لكألا وأ ةيدهلا كلت هلوبق ناكو «ىلاعت هللا عم بدألا ءاسأ

 ّنَسْخَأ ْنَم بح ُبوُلَقلا ٍتّلِبُجا :ثيدح هانلق ام يفاني الو .اًمومذم

 .«9اًهيلإ

 قلخلا وأ .قلخلا ال ىلاعت هللا وه انه نسحملاب دارملا نأ لمتحي :لوقن اّنأل
 نم نسحملاو «يقيقحلا نسحملا وه ىلاعت قحلا نأ نهذلا يف قبس نأ دعب هللا عم

 )١( ريغصلا يف يناريطلاو «(7//8171) ةجام نباهاور )١/ باهشلا يف يعاضقلاو ؛.(4” )١/ 177((

 سودرفلا يف يمليدلاو )١١61/1(. رداونلا يف ميكحلاو 137١(. /5) بعشلا ين يقهيبلاو

 .(17/7 /0) 07” 5 /4) لماكلا يف يدع نباو ١47(( /1/) ةيلحلا يف ميعن وبأو ©«

 سودرفلا يف يمليدلاو ١594(. /1) رداونلا يف ميكحلاو <,” )١/ باهشلا يف يعاضقلا هاور (؟)

 .(”79 /؟) للعلا يف متاح يبأ نباو 17١(. /5) ةيلحلا يف ميعن وبأو «( 1/١١١



 اس ل ممم مزة ة م ممم لقمة ة مة ممم ة ممم ممم ممم م مممف قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 نم ةبحم دهش ركفت اذإ لقاع لكو ءطقف ةيدهلا قبط لماحك وه !نإ قلخلا
 وه نسحملا كلذ ىري فراعلا نكل ءاّقلخ وأ ناك اًقح يأرلا ئدابب هيلإ نسحي
 هب هاتآ نم وه يأرلا ئدابب نسحملا ىري فراعلا ريغو «يأرلا ئدابب ىلاعت قحلا
 ىلاعت هللاو .ضرألاو ءامسلا نيب امك ماقملا يف هريغو فراعلا نيبف «قلخلا نم

 .ملعأ

 تملع نم الإ ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :َّعِاع هب ىلاعت هللا ّنم امو
 كلذب ديري ال اًئسحم «ىلاعت هلل كلذ لعف هنأ ىنظ ىلع بلغ وأ ىفشك قيرط نم

 ردص حرشني لب ءايندلا يف اًحدم الو ةرخآلاو ايندلا يف اًروكشالو ًءازج
 ماقم ىلإ هدر ثيح ءهبر لضف ركشيو «هناسحإ سانلا رفك اذإ كلذ بحاص
 هتلفغ عم هل اكلم ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا كلت نأ هدوهش مدع يف هعم بدألا

 ئدابب هل ةمعنلا ىري نم مزال نم نإف ؛هبر لضف نم كلذ نوك دوهش نع
 نم وأ هللا نم اهيلع ركشلا بلط هبر لضف نم اهنوك دوهش نع ًالفاغ يأرلا
 .بدألا ءوسو لهجلا نم كلذ يف ام ىفخي الو ,قلخلا

 ىلع بلغ نمت ةيده لبقأ الو ءاّماعط لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم امو

 مدقي ملوأ يل اهلسري ملول هيلع ينم بتَعلا عوقو نم اًفوخ كلذ لعف هنأ ينظ
 فوخ ماعطلا كلذ يلمدق وأ ةيدهلا كلت يل لسرأ ىتمو «يل ماعطلا كلذ

 وهو ءايحلا فيسب ذوخأملاك هنأل ؛هنم لكألا الو كلذ لوبق يل سيلف بتعلا

 «مثإلا يف عوقولا نع هيلإ ىدهملا ناسل فك يدهملا دصقي نأ الإ ّمُهّللا ٌمارح
 الإ تكسي ال هنأ هنظ ىلع بلغ اذإ لباقلا ىلع الو يدهملا ىلع جرح الف

 نوعجري نيذلا راجتلاو سارعألا باحصأ ىلع بتعلا عقي ام رثكأو ءكلذب

 م اذإ بتعلا فوخ هيلع بلغي مهدحأ ىرتف ءلثم ماشلاو زاجحلا رفس نم

 ٍةح اص ةين ريغب هناسل نم افوخ اًئيش هل لسريف ءاًئيش بحاصلا كلذل لسري

 .هيف ام ىفخي الو ديك هلل ةصلاخ



 الإ ةيده هل لبقأ الو ءام اًماعط ٍدحأل لكآ ال ينأ :ٌيلع هب ىلاعت هللا ّنم اممو

 يف تدجو ىتمو «لكألاو لوبقلا دنع اًحاسفناو اًحارشنا يسفن يف تدجو نإ

 الو كلذ لوبق يل ىغبني الف اًريسي اًردق ولو كلذ دنع اًضابقناو ةزازج ىسفن

 ذخأي نأ دبعلل لحي يذلا خألا نع ه# يعفاشلا مامإلا لئس دقو «هب عافتتالا

 اًحارشناو اًحاسفنا كسفن يف دجت نم وه :لاقف ؟هنذإ ريغب هماعط لكأيو هلام

 .ىهتنا هنذإ ريغب هتلكأ وأ هتذخأ اذإ هماعط نم لكألا وأ هلام ذخأ يف

 هنظ ىلع بلغي مل نم لك :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو
 مدعو درلا نم رثكأ لكألا وأ لوبقلاب ماعطلا مدقم وأ ةيدها بحاص حارشنا

 لكآلا وأ لباقلا نظ ىلع بلغ ىتمو «لكأي نأ الو لبقي نأ هل سيلف لكألا

 .هيف ام ىفخي الو «ءايح لا فيسب ذخأ ب يحلم وهف كلذل سفنلا ىوه ةطلاخ

 كلذل لباقلاو ماعطلا مدقمو يدهملا نوكي نأ جاتحي :لوقي هتعمسو

 وأ يده نأ ايندلا بحم مزال نمف الإو ءايندلا يف مهلك نيدهاز هنم لكآلاو

 دمازلا لاح سكع .؛كلذ نع كفني داكي ال ةيويند ٍةلعل لكأي وأ لبقي وأ مدقي

 هيخأ ىلع دوعت ٍةحلصمل الإ لكأي الو لبقي الو مدقي الو يده ال هنإف ايندلا يف
 .لمأت دعب الإ هسفن ةحلصم ركذتي داكي الو «ةلاصأب

 ٍدحأ نم ةيده اولبقت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ةحلصم لوصح كلذ ىلع مكل ثعابلا نوكي نأ الإ هماعط نم اولكأت وأ

 وهف يأرلا ئدابب هسفن ىلع دوعت ٍةحلصمل كلذ لعف نمو ؛مكيخأ ىلع عجرت
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةّيندلا قالخألا باحصأ نم

 بلغ نم الإ ةيده لبقأ الو ءاّماعط لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 كلذ لشم روطخ ينظ ىلع بلغ ىتمو «ّيلع ُهَّنم هلاب ىلع رطخي مل هنأ ينظ ىلع
 فلسلا يهنل ؛هنم لكأي نأ الو ءكلذ لبقي نأ عروتمل الو يل سيلف هلاب ىلع



 اه. مل ل مز لة لمرة ةة نيرو ة مة ءءة مة مم مة ممم ممم وة م مو مفف قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 ةَّنملا روطخ هنظ يلع بلغ اذإ لباقلا نأب مهحيرصتلو «كلذ لثم نع حلاصلا

 هبحاص ةين داسفل لكأ الو ٌلوبق هل سيلف ماعطلا وأ ةيدهلا بحاص نم هيلع

 مكح نوك مهدوهش ةبلغل «نيفراعلا دنع لامعألا طبحي َهّنملا روطخ نإف
 يف ظفللاب مهنم نملا عوقو مكح ءالعو لج قحلا ملع ةرضح يف ارش رطاوخلا
 نملا هب نوكي ام ىلع مهاخأ نودعاسي الف ؛ءاوس دح ىلع ةداهشلا ملاع

 هانررق ام ديؤيو ؛ماعطلا كلذ نم لكألا وأ ةيدها كلت لوبق نم طابحإلاو

 4ُهّللاِهِب مُكَبِساَحُي ٌءوُفحُت ْوَأ ْمُكِسُفنَأ يف ام اوُدْبُت نإو# :ىلاعت هلوق
 .ءايلوألا نم صاوخلا قح يف اهخسنب ىري ال نم بهذم ىلع «[7815:ةرقبلا]

 هب ُلَمْعَت لام اَهَسْفَت وب ْتَكّدَح ام يِيمأ ْنَع يل َرَواَجَت ىلاعت هللا نإ» :ي هلوق امأو
 كانه بنذ دوجوب رعشي زواجتلا ظفل نأل ؛هانركذ ام يفاني الف .*مّلَكُت وأ

 ءزجلا ثيح نم مهصاوخ وأ ةمألا داحآ نم هلثم يف عقو نملو ءٌوفعم هنكل
 :لاق امك هبذع ءاش نإو .هل رفغ ءاش نإ مث «هيلع ىلاعت قحلا هبساحيف يرشبلا

 اضل زواجتلا لعجي ملف «[ 18:ةرقبلا] 4ءاَشَي نم ُبدَعُيَو ُءاشَي نَمِلُروْعَيَفط
 «ءلاقم ٍلاجر لكلو .لاجر ماقم لكلف ؛مهفاف «ةيلكلاب بونذلا ةعبت نم دبعلل
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 «يلإ ىدهأ نم اًماعط لكآ الو «ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم امو

 ريغ وأ ٍلزع فوخ وأ ضرم نم اهيف وه يتلا هتلمح لمحأ نأ دصقب ينمعطأ وأ

 «لطابلاب سانلا لاومأ ذخأ ةلمج نم كلذ دجو رظنلا ققح نم لك نأل ؛كلذ

 نوكي نأ اًمإ ولخي ال هنأل حيحص يفشك نع اًرداص لمحتلا كلذ ناك ولو

 اًردقم ناك نإف ءال مأ هيلع ىلاعت هللا هردق دق ًالثم لزعلا وأ ضرملا كلذ ليوطت

 هدتسم يف ةناوع وبأو «2 /1) ىربكلا يفو .( ١165 /5) يئاسنلاو , ٠٠ /6) يراخبلاهاور(١)

 .(87 )١/ هدنسم يف هيوهار نب قاحسإو .( )٠ 5١1١ ىربكلا يف يقهيبلاو «/1)
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 ريغب رادقألا ةعزانم يف بدألا ءوس نم كلذ يف ام عم هدر حصي الف امي

 كلت لوبق هب قحتسي ب اًميش لمع |مف ءاّمربم هردقي ل ىلاعت قحلا ناك نإو «ٌلح

 «كلذ لثم ىلع ةلاعجلا ةحابإ ىري نم دنع ماعطلا كلذ نم هب لكأي وأ ةيدهلا

 ىلع ىلاعت هللا نم هرجأ بلطي نأ دبعلا بدأ نمف «كلذ هقاقحتسا ريدقتب مث

 .ايندلا نود ةرخآلا يف كلذ

 هيخأل َعَفَش ْنَم» :اهنع هللا يضر ةشئاع لوق طورشلا هذه يف مدقت

 .«”رئابكلا نم اّباب ىتأ دقف ُهَلِبَقَف اًئيش كلذ ىلع هل ىدهأف «ةعافش ملسملا

 نم نيبوركملا نم نوذخأيف «ءارقفلا نم ٌريثك هيف لهاستي ٌرمأ اذهو

 نحن مهل نولوقيو ءكلذ ريغو حمقلاو ةضفلاو بهذلا مهريغو ءارمألا

 يفام ىفخي الو :ةجاحلا ءاضق لبق اهنوقفنيو اهنم نولكأيو ؛مكتلمح لمحن
 مث .هلصأ نم ٌمومذم كلذ ىلع لعُجلا ذخأ نإف «نيدلا يف روهتلا نم كلذ

 «.ةجاحلا ء ءاضق دعب الإ لعجلا كلذ يف فرصتي الأ بجاولا نمف ذ هلح ريدقتب

 ْنظ ىلع اهيف لخدي نم اّمأو ءٍنايبو يفشك ىلع ةلمحلا كلت يف لخد نمل اذه
 هلمح اولمحاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ءباَّضنلا باَّذكلاك وهف ٍنيمحتو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ٌيورخأ الو ٌّيويند ضرغل ال «هلل مكناوخإ

 تملع نم الإ ةيده لبقأ الو ءاّماعط لك ال ينأ :ٌلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ريغ نم يأرلا ئدابب هيلع يل لضفلا ىري لب لع اهب ًالضف هل ىري ال هنأ
 ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا كلت بحاص نأ ينظ ىلع بلغ ىتمو «ٍلمأتو ركفت

 وأ يدهملا ىلع بجاولا ناكو «لكألا الو لوبقلا يل سيلف لع هلضف ىري
 هيلع لكآلا وأ لباقلل لضفلا ىريف ءسكعلاب هلاح نوكي نأ ماعطلا بحاص

 )١( ريبكلا يف يناربطلاو .(7551/5) دواد وبأ هاور )//778(.



 الو ٌباوث هل لصح امل ماعطلا كلذ لكألا وأ ةيدهلا كلت لوبق الول لباقلا نإف

 لصحو هماعط لكأ وأ هتيده لبق ىتح هل هعضاوتب هيلع لضفلا هيخألف ءٌرجأ
 مكحف ءاًماعط هل لكأ الو ةقدص هنم َلِبَق ناك امل هيلع رّبكت هنأ ولو .رجألا هل
 جرخأو اًدحأ دّصف اذإ يحيارجلا مكح هماعط لكأي وأ هريغ نم ًةيده لبقي نم

 .خسولا نم بايثلا لساغ مكح وأ ؛هرضي هؤاقب ناك يذلا دسافلا مدلا هنم

 لسغ وأ هدّصف نم لضف ركشي نأ بايثلا بحاص وأ دوصقملاب قئاللا نإف
 .ملعا ىلاعت هللاو هيلع وه هلضف ىري هنأ ال .كلذ ىلع هرجأ هيطعيو هبوث

 نوكي نم ماعط نم لكآ الو «ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 تيب ةرهاصملاو ةكراشملا نأل كلذو ؛ًالثم يل اًرهص وأ ةراجت يف يل اًكيرش

 وأ كيرشلا كلذ نم ةفقو هرهص وأ هكيرشو ناسنإلا نيب عقو برو «ةعزانملا

 هيلإ تنسحأ يذلا ملاظلا نإ لاقو ؛هماعط لكأ وأ هتيده لبق نم ىلع رهصلا

 تمق وأ بايثلا هتوسك وأ جاجدلا هتمعطأ املاطف .ناسحإلا قحتسي ال نم

 .ىهتنا اًضوع كلذ ىلع هنم ذخآ ملو هوءاج اذإ هفويضب

 اًماعط هل لكأي مل وأ هرهص وأ هكيرش نم هتيده لبقي مل ناك اذه نأ ولو

 لقاعلاف «ٌنملا يف هعوقو ثيح نم نإ رهصلا وأ كيرشلا كلذل لصحي مل ابرل
 |يف الو «هتراهّص وأ هل هتكرش ةدم يف ال اًماعط هكيرشل الو هرهصل لكأي مل نم

 |مهنيب تعقو اذإ هرهص وأ هكيرش ىلع نمي ال ٌرهص وأ ٌكيرش لق هنأل ؛اهدعب
 .ملعأ ىلاعت هللاو «ٌةوادع

 نوكي نم الإ اًماعط لكآ الو ؛ةيده لبقأ ال ينأ :ٌنِلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 الإ نسحأ ام دقتعملا نأل كلذو ؛يل ٍةبحم لامك ريغ نم حالصلا َّف اًدقتعم يل اًبحم

 هللا نيبو ينيب |هيف ٌةئيس ٌةريرس يل سيل هنإو ءاتطابو اًرهاظ حالصلا ّف هنظل
 لجأل ال ينبحي هنأل ؛بحملا فالخ سانلل ترهظ ول اهب حضتقا ىلاعت
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 ىطاعتي هارت اهنإف ءقسافلا اهدلول ةدلاولا ةبحمك يتريرس نسحو يحالص
 ىلع اًقسف هيلإ بسنت الو ايندلا نم ٍءيشب هيلع لخبت داكت الو ءقسفلا بابسأ
 سيلبإ اي هللا كازحخ :لوقتو «سيلبإ ىلإ كلذ بسنت (منإو ءهل رايتخالا هجو
 ةدلاولا هذه ةبحم كبحم ناك نمف ءاذكو اذك يف هعقوأو ينبا لقع ىلع لمع

 اًماعط كل مّدق الو اًئيش كيلإ ىدهأ ام هنأل ؛هتيده لوبقو هماعط لكأ كلف

 .كنيدو كحالص لجأل

 اًئيش ٌدحأ كيلإ ىدهأ اذإ :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 :هل لوقت نأك «ٍةلماك ٍةسايسب هدرف هيلع هدر تدرأو كنيدو كحالص لجأل
 الإ اًماعط هل لكآ الو ةيده ٍدحأ نم لبقأ الأ دهعلا ّلع اوذخأ دق يخايشأ نإ

 ّدحأ هلكأي نأ يدوصقمو «كلذ لثم ىلإ اًجاتحم تسل نآلا انأو «ةرورضلا دنع

 .ةمايقلا موي كنازيم يف لقثأ كلذ نوكيل هيلإ ٌحاتحم وه نمع

 نم اهيف امل هيلع اهدر (منإ هنأ اهبحاصل رهظي نأ ةيدهلل ٌدارلا رذحيلو :لاق
 مدع نم كلذو ءوه هسفنل ةيكزتو نسحملل اًحيرجَت كلذ يف نإف ؛ةهبشلا

 .بدألا ءوسو فاصنإلا

 دق يخايشأ نإ :يدهملل ةيدهلا دار لوقي نأ اًضيأ ةسايسلا هذه ريظنو

 دقو .حالصلا يف دقتعي نم اًماعط لكآ الو «ًةيده لبقأ الأ دهعلا ِّلع اوذخأ

 هيلإ جاتحأ ىتح مكدنع كلذ اوعضف ف كل ذ نودقتعت مكنأ ينظ ىلع بلع

 اعنم هذه يف نإف .بصنلاو ةنطّيشلا َّف اودقتعت اوريصتو ّيف مكداقتعا ريغتي وأ

 الو هتيده لوبق يغبني الف حالصلا هيف دقتعي ماد ام هنأل ءنيتهج نم لوبقلل

 نم يدنع مترصو مكيف يداقتعا ريغت دق لوقي نأ هعسي الو ؛هماعط لكأ

 .ىهتنا نيباّصَتلا نيطايشلا
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 دقتعي نم ماعط اولكأت ال :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 يف اًاص ناك نإ مكدحأ نأل ؛مكحالص لجأل مكمعطيو حالصلا مكيف

 ا رمألا سفن يف اً اص نكي مل نإو «ةلكألا كلتب هحالص عاب دقف رمألا سفن

 ماعطلا كلذ ناك ولو «سانلا ىلع هسيبلت ثيح نم اًمارح لكأ دقف دقتعملا نظ

 .ىهتنا اًصلاخ ًالالح هلصأ يف

 سانلل ترهظ ول اهب حضتتُي ٌةئيس ٌةريرس هل مكدحأ ماد ام :لوقي هتعمسو

 نم ذخألا كلذ نوكي نأ الإ هتيده لوبق ال و ٍدحأ ماعط لكأ هل يغبني الف

 نكلو «هيف نوكي ٍلاح لك ىلع هيلإ اونسحي نأ نوبحي نيذلا نيقداصلا نيبحملا
 يفلأ ةئم يف ناسنإلا دجي ال برو ءرمحألا تيربكلا نم ٌزعأ ماقملا اذه لهأ

 .ملعأ ىلاعت هللاو ,مهنم اذحاو

 لبق اذإ هيلع همول نم رثكأ درلا يف العو لج قحلا لبق نم هيلع موللا ىأر اذإ

 كرتو درلا ىلع ىلاعت قحلا هذخاؤي نأ فاخيو «ماعطلا كلذ لكأ وأ ةيدهلا كلت

 .ىهتنا لكألاو لوبقلا ىلع هذخاؤي ام رثكأ لكألا

 ىنم قبس نمت اًماعط لكآ الو ؛ةيده لبقأ ال ينأ :ّحِع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ينم قبس نإف ؛ماعطلا كلذ ينمعطي وأ ةيدهلا كلت يل لسري نأب هيلإ ٌضيرعت

 نأل ؛ماعطلا نم يل همدق ام لكألا الو اهل لوبقلا يل يغبني الف كلذب ٌضيرعت
 عافتنالا نع عراشلا ىهن دقو .سفنلا فارشتساب دبعلل ءاج اهب ٌقحلم كلذ

 .كلذب
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 هسفن دبعلا ثيدحت وه سفنلا فارشتساو :ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 .ىهتنا اًماعط هيلإ مدقي وأ اًئيش هل لسريس هنأب

 ءٍةيده لاسرإب ٌدحأ هدعو اذإ هللا همحر ٍلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا ناك دقو

 نم اهروضح ىلإ ةفرشتسم تراص دق سفنلا نإ :لوقيو ءاهب عفتني ال اهلسرأ مث

 تناكو «ةلفغ ىلع هعم اهب ءاج نم الإ ةيده لبقي ال ناكف ءاهب اهدعو نيح
 ءاهقفلا نم نيلفغملا نم اًريشك عقي هانركذ يذلا ضيرعتلا اذه نإ مث ًالالح
 لمعي نيبحملا نم اًدحأ يدوصقم :ًالثم راجتلا ضعبل مهدحأ لوقيف «ءارقفلاو

 هب عسون كلذ وحنو ةهكافلا وأ حمقلا نم اًئيش انل لسري وأ ءاَسيفن اًماعط انل

 نأ لفغملا كلذ نظيف كلذ هل لسريف «هئاقدصأ ضعب كلذب عمسيف ءانلايع ىلع

 باغو «كلذ وحنو هبكري وأ هسبلي وأ هنم لكأيف «لاؤس ريغب هل هللا هاتآ امم كلذ

 .ىهتنا كلذ هعم ٌّدحأ لمع ام هنم عقو يذلا ضيرعتلا كلذ الول هنأ هنع

 مكدحأ ديري نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 نم بعتو ٍةبلغ يف انأ هللاو :لوقي ريصيو ءلثم ٍناتخ وأ سرع ةميلو لمع

 داوم هل نولسريف هباحصأ كلذب عمسيف ٌنيض انلاحو «ةميلولا هذه لمع

 نوكت ىتح .ءكلذ ريغو بطحو محو زرأو لسعو قيقد نم ةميلولا كلت
 ًةميلو تناك هللاو :سانلا لوقب ذذلتيو اهب رختفي ريصيو «مئالولا عسوأ
 .اًماعط اهثبخأو مئالولا حبقأ نم اهنأ هنع باغو «ًةعساو ةميظع

 لثم ماعط مكح نإف ؛رذحلا لك كلذ لثم نم ريقفلا وأ هيقفلا رذحيلف

 ٍنارئفو ٍططقو سوماجو منغ محل نم ةسيره لمع نم مكح ةميلولا هذه
 تارشحلا نم اهريغو دودو سفانخو يلاحسو بابذو بلاعتو سرع تانبو
 «كلذ لثم نم لكألاو ناوخإلا اهيأ مكايإف ءسانلا بساكم ةروص بسح ىلع

 .ملعأ ىلاعت هللاو
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 صخش نم ةيده لبقأ الو ءاّماعط لكآ ال ينأ :َكِاع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 لاهتحال «قفنأ املك قفنأ ام فاعضأ هيلع فلخي هنأ هعم ىلاعت هللا ةداع ترج

 فعضب ىلاعت هملعل الإ قفنأ ام فاعضأ هيلع فلخأ ام ىلاعت قحلا نوكي نأ

 هل ىلاعت هللا رخأل صالخإلا ريثك نيقيلا يوق ناك ول ذإ ؛هصالخإ ةلقو هنيقي
 ليجعت ناكف «ةرخآلا رادلا ىلإ نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هقّدصتو هقافنإ رجأ

 اهب مألا يهالت يتلا ”ةخاشخشلاك رادلا هذه يف هلمع ءازج هل ىلاعت قحلا

 نع ًالضف «ءاملعلا نم هل هّبتني نم ّلق ٌيفخ ٌعرو اذهو ءىكبو حاص اذإ اهدلو
 كلت وأ ماعطلا كلذ بحاص صاالخإ ةرثك الول هنأ نظي مهبلاغ لب «مهريغ

 .هل هفعاض الو رادلا هذه يف ءازجلا هل هللا لّجع ام هنيقي ةوقو ةيدهلا

 هلوق نوفراعلا عمس امل :لوقي هللا همحر صاوخلا اّيلع يديس تعمسو

 يف ةدايزلا كلت نوكت نأ اوراتخا [7:ميهاربإ] «ْرمُككَدمرَآل ْمِثْرَكش نْيَلل :ىلاعت

 ولو «ىلاعت هللا عم اهيف ءيشل كلملا يعّدي نأ ٍدبعل حصي ال اًراد اهنوكل ؛ةرخآلا

 ةمعن اهيف دبعلا دادزا الكف ءباجح راد اهنأل ؛ايندلا فالخب «يرشبلا ءزجلاب

 .ىهتنا يرشبلا ءزجلاب ولو كيو هبر هدوهش نع اًباجح دادزا |ملك

 ركش املك ةمعتنلا يف ةدايزلا ىلاعت هللا قلطأ دق :لوقي هللا همحر هتعمسو

 اًباجح اودادزاف «رادلا هذه يف ةدايزلا كلت ليجعت اوراتخا ٌموقف «هبر دبعلا

 عفر راد ءاقبلا راد يه يتلا ةرخآلا رادلل اهريخأت اوراتخا ٌموقو ؛مهباجح ىلع

 قحلا بلس مهدنع يذلا ناكو مهعفر ىلإ باجح عفر اودادزاف .باجحلا

 ءيشب اولخبي ملو «ةرخآلاو ايندلا يف مهبر عم ميعن يف اوشاعف ءبسنلا عيمج مهل

 لام وه لب :مهكلم يف هلوخد حصي ال هنأ مهدوهشل هقحتسم ىلع مهدي لخد
 .ىهتنا فورعملاب هدابع ىلع هقافنإ يف مهفلختسا هللا دابعل هللا

 .اهنينرل لفطلا يهلت اًناوصأ ثدحت ءايشأ ىلع يوتحت ةبعل يه )١(
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 الول هنأ مكنظ ىلع بلغي صخش ماعط اولكأت نأ مكايإ :لوقي هتعمسو

 فيعض هنإف قفني ناك امل قفنأ املك قفني ام فاعضأ هيلع ىلاعت قحلا فالخإ

 .مكحلا يف ءاسنلاب ٌقحلم نيقيلا

 ىوقأ ةأرملا تناك ٍةأرما بسك نم لكأ ريقف لك نأ ىلع خايشألا عمجأ دقو

 «ضرألا راطقأ رئاس يف مهيديرم ىلإ مهاياصو كلذب تدقفو هنم ةءورمو ةمه

 لكل قافنإلاب هيلع ىلاعت هللا ّنَم صخش نم الإ ةيده نولبقي الو نولكأي الف
 ال مهنأ (ى .هقافنإ ريظن يف اًئيش هيلع ىلاعت هللا فلخي نأ ريغ نم هدي لخد ٍءيِش

 هللا ركذ نع هئارشو هعيبو هتراجتب لغتشا نمم ةيده نولبقي الو اًماعط نولكأي

 قحتلاو لاجرلا لوحف ماقم نع جرخ هنأل ؛ةرورضل الإ «ًةدحاو ةظحل ولو كك
 .ٌةريبك ٌةيحل هل تناك ولو ,مكحلا يف ءاسنلاب

 ٍرْكِذ نع َعْيَم الو ةراَجِي مهيهلت أل َلاجِرل :هلوقب لاجرلا فصو ىلاعت هللا نإف
 اوناك امو [” :ءاسنلا] 4ِءاَسْنلا ىَلَع َنوُماَوَق ُلاَجّرلا# :لاقو [7/:رونلا] وللا

 هيلع ىلاعت هللا فلخي نميف مكحلا كلذكو .نهينيقي فعضل الإ نهيلع نيِماّوَق

 نأ عروتمل يغبني الو «هنيقي فعضل وه (نإ كلذ نوكي نأ لمتحي هنإف قفنأ الك
 .نيقيلا فيعض ماعط نم لكأي

 ام :لوقي اًدحأ متعمس اذإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 اًماعط هل اولكأت الف هفاعضأ يل هللا لجعو الإ يريغو ىسفن ىلع اًئيش تقفنأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيقيلا فيعض هنإف ؛ٌةيده هل اولبقت الو

 رهتشا نم اًماعط لكآ الو «ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم اممو
 يف للعلا هلثم ىلع بلاغلا نإف «نامزلا اذه يف نودراولا هيلع رثكو مركلاب

 هيلع نودراولا ماعطلا راركت لقت للعلا كلت لقأ سانلا هماعطإو هاياده

 حارشنا الو ٍةحاص ةين لامك ريغ نم ءايشألا مهيلإ يدهيو سانلا معطي ريصيف
 .يرشبلا ءزجلاب ولو مركلا كلذ دعب لخبلاب هتيص بلقني نأ نم افوخ ؛بلق



 يس ل مم لمة ممم ة ممم م مو ممم امهم ميم ممم ممم ممف قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 فيرلا دالب ىلإ رفاس اذإ هدنع مونلاب هدصقي نأ عروتمل يغبني ال كلذكو
 ىلع ىفخي ٌّرمأ اذهو «لكأي نأ لبق هأفاك مث كلذ ىلع هتأفاكم دصق اذإ الإ ءالثم
 مركلاب رهتشي مل نمت ٍدحأ دنع اوتيبي نأ مهيلع بجاولا ناكو «سانلا بلاغ

 وأ مهدحأ ةمامع هئاطعإب ولو ؛هدنع نم اولحري نأ لبق هتفايض ىلع هوئفاكيو

 .هبايث

 رركتو فويضلا هيلع تدراوت يذلا ميركلا كلذ نأ اوبه :لوقي هتعمسو

 نيذلا لايعلاف تحرشناو كلذب هسفن تباط ٍدحاو موي يف ماعطلا خبط هنم

 ةأرملا ىلع ام بعصأو .كلذب مهوردص حارشنا ىلع نوردقي ال كلذ نوعنصي

 اهليولحو فيصلا مايأ اميس ال نيترم راهنلا يف خيبطلا اهخبطو اهزبخو اهنجع
 قيرط أطخأ دقف كلذ لثم نم هفويض معطأ نمف .رانلا ٌرحو ناخدلا يف

 ثيح نم هرسخ ماعطلا كلذ فيضلا ماعطإ ةهج نم هحبر اف ؛مركلا
 «كلذ لثم نم مكايإف ؛ماعطلا كلذ لك نم ثدحت يتلا ضارمألاو عاجوألا

 .ملعأ ىلاعت هللاو !مكايإ مث

 ال صخش نم ةيده لبقأ الو ءاّماعط لكآ ال ينأ :ّيِلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 ةملظلا دنع سولفلاب أرقي يذلا ئرقملاك ؛مهتيشاحو ةملظلا لاومأ نع عروتي

 ماعط نم لكألا عروتمل يغبني الف ؛مهماعط لكأيو مهاردلا مهنم ذخأيو

 يلمدق دقو ءلكأب ملو رضح سرع ةميلو تناك نإو ءاهريغ الو مهمئالو

 يف سوسلا قرعلا لولبم نم اًئيش مهام ذخأيو ةملظلا دنع أرقي نمم ٌصخش
 ٌءيش هنم نطبلا يف ثكمي ال هنإ :لاقف «هيلع هتددرف هأيقتأو هبرشأل ماهحلا

 .نيملاعلا بر هلل دمح اف ءاًئيش هنم برشتت نأ قورعلل دب ال :هل تلقف

 كلذ بلغ اذإ ًةيده لبقأ الو ءاّماعط لكآ ال ينأ :َيِلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 اًرظن هنم تلكأ وأ كلذ تلق اذإ يضرعب ثولي يئادعأ نم اًدحأ نأ ينظ ىلع
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 ءملاظ دي نم ًالالح اًماعط لكأي وأ ًةيده لبقي يذلاك ءاهنم كلذ ذخأ يتلا ديلل

 لوبق نم ريقفلا رذحيلف «ةهبش وأ اًمارح نوكي ملاظلا دي لخدي ام لك سيل ذإ
 نايدأل ةنايص ًالالح ناك نإو ,ماعطلا كلذ نم لكألا وأ ةيدهلا كلت لثم

 سفن يف ٌقح ريغب هضرع يف عوقولا ببسب ءاهيف صقنلا لوصح نع هنارقأ
 ىلع نوردقي الو تاوهشلا بح مهيلع بلغي نمم ريثك هيف عقي ٌرمأ وهو رمألا

 مهيلع بلغي نم ٌريثك هيف عقي |ىكو «مهيلإ مدق اذإ كلذ لثم نع مهسوفن در
 ال بيذاجملا ءالؤه مكح نأل ؛مهمذ ىلإ الو سانلا حدم ىلإ نوتفتلي الو لاحلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءمهب ىدتقي

 ٍةينيد ٍةفيظو مولعم نم اًئيش ذخآ ال ينأ :ّلع هب ىلاعت هللا نم امو

 دجسملا يف ٍةداقوو ٍنآرق ةءارقو ٍةباطخو ٍةمامإو ملع سيردتك اهترشاب اذإ
 اذإ ايادهمل لوبق نع نوعروتي مهو انخايشأ انكردأ دقف .ءكلذ وحنو

 اذه باحصأ نم ةمعطألا لك نعو فئاظولا هذه لثم مولعم نم تناك

 .لاحلا

 لخي كلذ نأ اك :نولوقي ميلاعملا هذه سفن نم كلذ نأ اوملعي ملولو

 لكأي وأ هتيده لبقي نم ةءورمب لخي وه كلذكف ةفيظولا كلتل رشابملا ةءورمب

 كلذ ةرجأ نم لمع ام ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا كلت نوكت نأ لامتحال ؛هماعط

 نكلو ؛هماعط نم لكألاب سأب ال اذه لثم هدو هللا نم ًءاطع َءادتبا مولعملا

 .ىلوأ هكرت

 الو اًرظان مولعملا كلذب بلاطي الأ هصالخإ يف قدصلا كلذ كحمو

 .مولعملا كلذ هعنم اذإ هبلقي ولو ءاّيباج
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 ٌباتكاًرجأ ِهّْيَلَع ء ُْدَحَأ اَم ٌقَحَأ» : حيحصلا يف درو دق :لئاق لاق نإف

 انه ةرجألاب دارملا نوكي دق هنأل ؛هانررق ام يفاني ال اذه نأ :باوجلاف .«””هللا

 ةرجأ لقي ملو «(اًرجأ) : لاق دقو ايس ال «ةيويندلا ةرجألا ال يورخألا رجألا

 .”ملعأ ىلاعت هللاو !مهفاف

 ةهبشلا اهتلخد ًةيده يلوبق وأ ماعطلا يلكأ مدع :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم اممو

 ىلع طبضني ال يذلا سوماجلا نبل نم ةيدهلاك مويلا سانلا بلاغ ىلع ةيفخلا

 وأ «نيرججلا نم وأ سانلا عرز نم لكأي يذلا ماّحلاكو .هبحاص عرز نم لكألا
 ريغب مههكاوف سفن نم وأ سانلا هكاوف رهز نم ىعري يذلا لحنلا لسعك

 ههجوت دعب الإ لحنلا لسع نم الو خارف نم لكأي الأ عروتم لكل يغبنيف
 عرز نم لكألا نم يلحنو يمامحو يخارف يما مهلا :هلوقو «نك هللا ىلإ
 هل يغبني الف «هئاعد ةباجتسا هبلق يف هللا يقليو اهراهزأو مههكاوفو سانلا

 نابح نباو :(570 )١/ ىربكلا يف يقهيبلاو «(50 /5) ينطقرادلاو 297986 /؟) يراخبلاهاور(١)

 ْ ْ .((6 5/1١١

 بيجأو ؛نآرقلا ميلعت ىلعو ةيقرلا ىلع ةرجألا ذخأ زاوج ىلع روهمجلا هب لدتسا اذه ةيقرلا ثيدح (؟)

 هخسن مهضعب ىعداو .كلذ ىبأي ةصقلا قايس نأب دريو ؛باوثلا انه رجألاب دارملا نأب كلذ نع

 عنملاب ةيضاقلا ثيداحألا نأبو «لامتحالا درجمب تبثي ال خسنلا نأب بقعتو «ةقباسلا ثيداحألاب

 هبموقتال امم اهنأبو .بابلا يثيدحك ةحيحصلا ثيداحألا قفاوتل ليوأتلل ةلمتحم نايعأ عئاقو
 ىلع اهب جاجتحالل ضهتنت اهنأ فلس امم تفرع دقو «حيحصلا يف ام ةضراعم ىلع ىوقت الف «ةجحلا

 دارملا وأ مدقت ام هيفو ءفلس امك باوثلا ىلع انهاه روكذملا رجألا لمحب امإ نكمت عمجلاو «بولطملا

 وأ «عنملاب ةيضاقلا ثيداحألل اًصصخم نوكيف قايسلا هب رعشي امك «طقف ةيقرلا ىلع ةرجألا ذخأ

 ميلعتلا لع اهذخأ صخيو ؛ميلعتلاو ةوالتلاو ةيقرلا ىلع رجألا لمشيف ؛همومع ىلع انه رجألا

 ينغملا يف ةلأسملا ليصفت رظناو .هيلإ ريصملا يغبنيف عسمجلا هوجو رهظأ اذهو .هادعام زوجيو

 .(17”ص) يوكربلل نيكلاهلا ذاقنإو «(75 /7) راطوألا لينو .(44 /*)



 عرولا اذهل هلمع ءادتبا دنع لاؤسلاو هجوتلا اذه نوكيو ؛«كلذ نم ٍءيش لوانت

 هكاوفلاو عرزلا ىلإ مامحلا رويط حورت وأ لحنلا حرسي ام لوأ ةنسلا كلت يف

 هيلإ هّبنتي نم لق ٌعرو اذهو («حيحص ٍلصأ ىلع هرمأ ءانب نوكي ىتح «راهلاو
 ةلحنلا اهنم تلكأ ٍةرمث لك نإف ٌزيزع ٌماقم وهو «نامزلا اذه يف انناوخإ نم

 .اهترجش ىلع تفلت

 هاتفأ املو «هللا همحر ينارعشلا يلع خيشلا ىندألا يدّج مّدَقلا اذه ىلع ناكو

 سانلا عورز رمث نم لكأي يذلا لحنلا لسع لكأ لحب رصم ءاملع
 مث :لحنلل لاق يقيقحلا كلاملا وه يذلا ىلاعت هللا نإ :اولاقو ءمهراجشأو

 لاقف «سانلا هكلمي امم ىتثتسم كلذ ناكف ,[19:لحنلا] 4ٍتاَرَمّتلا ّلُك نِم يِلُك

 نم يلك) :دارملا نوكي نأ لاهتحال هلكأ كرتأ ملف ٌلالح هنأ انمّلس :هللا همحر

 ريطلل سانلا لعج ةنيرقب «(اهب سانلا سوفن بيطت يتلا وأ ةحابملا تارمثلا
 نأ ولو ءاهنم ريطلا لكأي ال ىتح بنعلا راجشأو ”نيركا ىلع ليِفاَجَنلا
 .ىهتنا ليفاجتلا هل اولمع امل ريطلا هلكأي اب ٌةببط تناك مهسوفن

 باب يف تنأ يلع خيش اي :ايركز خيشلاو يوانملا ىيحي خيشلا هل لاقف

 كلذ ىلع ركشن اننأ عم صيخرتلا باب يف نحنو «مئازعلاب ذخألاو عرولا
 .ملعأ ىلاعت هللاو ,عرولا

 ّيلِإ هل نم ماعط لكآ الو «ةيده لبقأ ال ينأ :ّيِلع هب ىلاعت هللا ّنم اممو

 لوق نم درو امل ؛هل ءاعدلاب ىلاعت هللا دنعو ريمأ دنع هل يتعافشك «ٌةجاح

 ىَدَمأف َةَعاَمَت هيخأل َمَمَش ْنَما :اهظفلو كلذ يف اهنع ىلاعت هلل يضر ةشئاع

 .ىهتنا ”رئابكلا نم اًباب ىتأ دقف ُّلكأ وأ هّلبَمف اهيلع اًميش هيلإ
 .نرجو ةنرجأ :عمجلاو «بنعلاو رمتلل نوكي دقو ,حمقلا عضوم :نيرجلاو .فيثكلا شقلا يأ :ليفاجتلا )١(

 .(778 /) ريبكلا يف يناربطلاو )7591١/8(« دواد وبأ هاور (؟)



 الالة ل زر مرة ل ل مة منن ةم ممم مية ةم ممم ة يفرم قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 :لوقيو ءيهنلا دشأ كلذ نع ىهني هللا همحر صاونخلا ىلع يديس ناكو

 وأ ٌةبحتسم نوكت نأ امإ ةعافشلا نأل ؛ءىش يف "ةلاعجلا باب نم سيل كلذ نإ

 .ىهتنا ةيعرشلا تابرقلا ىلع ةرجألا ذخأ عرولا نم سيلو ٌةبجاو

 ؛ةجاحلا ءاضق لبق ماعطلا كلذ لكأ وأ ةيدهلا كلت عفاشلا لبق نإ امهيسال

 اههركو ٌموق اهمّرح يتلا ةلاعجلا كلت هب قحتسي اًئيش هل لمعي مل نآلا ىلإ هنإف
 .ملعأ ىلاعت هللاو «ٌموق

 ولو ٍةأرما بسك نم لمع اًماعط لكآ ال ينأ :ّيِلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 لايع نم اًروجع تناك نإ ايسال اهزيرطتو اهلزغ نع ًالضف ءاهتراجتب
 نيديرملا يمن ىلع مهلك خايشألا تضم دقف ءافلخلاو ءارمألاو كولملاك «رباكألا

 عيمج يف مهاياصو كلذب تذفنو مهممحل اًعفر .كلذ لثمب عافتنالا نع

 .راطقألا

 ةعمج موي لك راصنألا نم زوجع ماعط نم هباحصأو قي هلكأ اَّمأو

 نإف اًضيأو ءاهبسك نم ال اهجوز لام نم ناك كلذ نأب :هنع ءاملعلا باجأف

 يفام عيمج هعطقأ دق ىلاعت هللا نإف اًضيأو ءيحولاب كرتيو لكأي ناك عراشلا

 ايندلا يف كي هيدي ىلع ىلاعت هللا ةقدص نم نولكأي قلخلا عيمجف «نيراذدلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو ,ىربكلا قالخألا يف كلذ ىلع مالكلا انطسب اى «ةرخآلاو

 نيد هيلع نمم ةيده لبقأ الو ءاّماعط لكآ ال ينأ :ّلع هب ىلاعت هللا ّنم امجو

 لكألا الو هتيده لوبق عروتمل يغبني الف ٌنيد هيلع ناك ىتمف ءاّدحاو اًمهرد ولو

 ةيدهلا كلت فرص قئاللا ذإ ؛هتمذ لغش ىلع هتناعإ نم كلذ يف امل «هماعط نم

 كلذ وأ ةيدهلا كلت بحاص نأ به «نويدلا بابرأ نم ٍدحأل ماعطلا كلذ وأ

 .ةليعجلاو «ةلاعّتلاو .لاعُجلاو ءلْعّجلا :لاقيو .اًضوع لماعلل لعجي ام ىهو :ةلاعجلا )١(
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 تنك نإف ؟ىمعأ خيشلا يديس اي تنأ لهف «طايتحالا قيرط نع يمع ماعطلا

 .!سانلا يدهت نمم كنأ يعّدت فيكف ٍقيرط نع ىمعأ

 وأ «ةيده اولبقت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ربج :مكدحأ لوقيو ءاًريقف وأ اينغ ناك ءاوس ءٌنييد هيلع نمم اًماعط اولكأت
 ىلع هل ًةدعاسم هماعط نم مكلكأ وأ هتيده مكلوبق يف نإف ءٌبولطم رطاوخلا

 مل نإو نويدلا بابرأ نم ٍدحأ ىلإ كلذ فرص هب قئاللا ناكو «هتمذ لغش ماود

 .هئيدب كلذ بفي

 ىلاعت هللاو ,مهريغ نع ًالضف نامزلا خياشم ىلع ىفخي دق ٌرمأ اذهو :لاق

 .ملعأ

 ىدعتي نم ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :َيِلع هب ىلاعت هللا َّنرم امجو

 وأ كلذ لوبق يف نأل كلذو ؛جوحألا هبيرق وأ برقألا هراج هتيده وأ هماعطب

 هنإف لِي عراشلا رمأ ةفلاخم ىلع ماعطلا بحاصو يدهملل ًةدعاسم هنم لكألا

 الو .ناسحإلاو ربلا يف هريغ ىلع جوحألا وأ اًبسن وأ اًراد برقألا ميدقتب رمأ
 امل يفنحلا لضفلا يبأ يخأ ةيده تددر دقو .كلذ لثم يف عقي نأ عروتمل يغبني

 دعب اًدحاو هناريج ىدعت نيح ليفلا ةكرب ىلع وه يذلا هتيب نم اًركس يل ىدهأ

 هنوك الإ درلا ةلع نكت ملو ؛نيروسلا نيب طخب يتيب ىلإ لصو ىتح ٍدحاو
 يلإ نسحأ امكف «ةنسلا كرت ىلع هنيعأ نأ يغبني ال :تلقف «هناريج ىدعت

 وهو «ةنسلا ةفلاخم ىلع هتدعاسم مدعو درلاب هيلإ تنسحأ انأ كلذلف ركسلاب

 .ملعأ ىلاعت هللاو ؛ليلقلا الإ يناوخإ نم ًالعاف هل دجأ مل ٌبدأ

 ىلع بلغ نم ًةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :َنِلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 نأ يل سيل هنإف ءاعدلاب وأ هب ئفاكي نمم تنك اذإ ينم حصنلا هلوبق مدع ينظ

 ةمعطأ نم لكأي نم مكح كلذ مكح الإ هماعط نم لكآ نأ الو «هتيده لبقأ



 القلاف نة ور ورة ة مة ة م ايفو وو وة ة مة م امة وفروة ف يممب قدصلا نايب قف عمللاو رردلا

 لوقيو ءءاهقفلاو ءارقفلا نم نيجذاسلاو ماوعلا نم اهيلع ئفاكي الو سانلا

 وهو .ثيدحلا ةيقب نع تكسيو «ةيده لا لبقي لي هللا لوسر ناك» :مهدحأ

 .ملعأ ىلاعت هللاو ,« اًهيلع ىِفاَكيو» :هلوق

 بلغ نم الإ ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :َّعِاع هب ىلاعت هللا نم اممو

 يف نمؤملا ٌفَرَه» :ثيدحل ؛كلذ ببسب سفن لذ يل لصحي ال هنأ ىنظ ىلع
 .ىهتنا (”ساّنلا نع ِهئاَتْغِتْسا يف ُهْزِعو ءليّلا مايِق

 وأ ؛ةيدهلا كلت لوبقب لذلا لوصح هنظ ىلع بلغ اذإ ام ىلع ٌلومحم وهو
 كلذ هل لصحمي ملاذإ امأ ءسانلا لام نم هيلإ جاتحا يذلا ماعطلا كلذ لكأ

 الإ ّنملا نم هتمالسل ؛كلذب سأب الف هماعطو هقيدص لام ىلإ ناسنإلا ةجاحلا

 نألو ءّنمي يذلا يرشبلا ءزجلا نم قيدصلا يف امل عرولا ىفخي الو ابلاغ

 .نامزلا فلاس يف هيلإ هب نسحأ ناك اهب هيلع ّنميف اًودع بلقني دق قيدصلا
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 لذأ لجر ماعط نم لجر لكأ ام :هللا همحر ضايع نب ليضفلا مالك يفو

 .ىهتنا هل

 هللاو ؛طحقلاو ءالغلا مايأ ايساال «ئفاكي الو لكأي نم ىلع ٌلومحم وهو

 .ملعأ ىلاعت

 ىلع بلغ نم اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :َّنلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 هدنع نم كلذ نأ اًماعط لكآلل مّدق وأ ةيده لسرأ اذإ هنهذ ىلإ ردابتي هنأ ينظ

 يذلا (نإو] هيلإ مدقملا كلذ وأ لباقلا كلذ قزر نم كلذ نوك نع ًالفاغ وه

 هثوك الإ كلذ نم هل سيل هنأو «هيدي ىلع هل ىدهأ [ىلاعت هللا وه هقزر

 )١( كردتسملا يف مكاحلا هاور )5/ 3 5٠١(« طسوألا يف يناربطلاو )7١07/4(.

 دواد وبأ هاور (؟) )*/ 94٠١؟(:)١74 /4(« يذمرتلاو )798/4(.



 كلذ مساقلا وه ىلاعت هللا نأ هنهذ ىلإ ردابتي ل ىتمف «طقف قافنإلا يف اًفلختسم
 .هنم لكألا الو هلوبق عروتمل يغبني الف لكآلا وأ لباقلل

 رّبدت ىلإ جاتحا ٍدحأ ماعط لكأي ال :هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 دي ىلع هيلإ ىلاعت هللا هقتاس يذلا قزرلا نم ماعطلا كلذ نوك يف رّكفتو

 ماعط الإ لكآ الأ دهعلا يلع يخايشأ ذخأ دق :لوقيو «ماعطلا كلذ بحاص

 ىلاعت قحلا ىري ام ينمعطي وأ يلإ يدهم يذلاك كلذو «َّيِلع ةنم هل ىرأ ال نم

 .ةيدهلا قبط لماحك هنأو هيدي ىلع يل ةمسق

 كلذ يف كلملا ىري نم ماعط نم لكألا اندجوف انبّرج دق :لوقي هتعمسو

 كلذ يف ىلاعت هلل كلملا ىري نم ماعط نأ امى .بلقلا ملظب يأرلا ئدابب هسفنل

 نع ًالضف ءاملعلا نم ريثك ىلع ىفخي ٌرمأ وهو :لاق .بلقلا رونب يأرلا ئدابب

 ىلع بلغ نمت ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :َحِاع هب ىلاعت هللا نم اممو

 اميس ال ءبتي ملو ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف ولو «بونذلا نم اًئيش بكترم هنأ ينظ
 هيلع نم ماعط نم لكألا اودجوف كلذ ءارقفلا برج دقو ءكلذك تنك نإ

 .كو هلل ودع صخش ةحئار هيف لحم نم زرب هنأل كلذو «بلقلا ىّسقي بنذ

 ماعط نم اولكأت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 يف عقي نم مزال نم نإف «نيبنذم كلذك متنك نإ يسال «بونذلا يف عقي نم

 وهو ٌبنذ هيلع سيل ماعطلا بحاص نوك ريدقتب مث عرولا ةلق اًبلاغ بونذلا
 ُلُكأَي الو» :ثيدحل ؛نيبنذم متنك ثيح هماعط لكأ مكل يغبني الف «ٌعروتم

 .ىهتنا « ّيِقَن الإ ٌكَماعط
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 00 قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 صقن يف ببست دقف يقتملا ماعط لكأ اذإف ءقتمب سيل بنذملا نأ ٌمولعمو

 .هل عراشلا ةيصوب لمعلا كرت يف هعقوأو هرجأ

 نأ تم ريغل الو قتل سيل :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 ءّقتم ريغالو ٍقتم ماعط لكأي نأ قتم ريغل سيل هنأ امك «قتم الإ هماعط معطي

 هل 6 هللا لوسر ةيصو ةفلاخ ىلع هتدعاسم نم هيف ملف يقتملا ماعطل هلكأ امأذ

 يقتتملا ريغ ماعطل هلكأ امأو ««ّيِيَئ الإ َكَماَعَط كأي الو : :ثيدحلا يف هلوق يف

 عراشلا ةيصوب لمعلاب ًالالخإ كلذب "'هديزم يغبني الف ءهقسفو هعرو ةلقلف

 هماعطب نيعتسي نم هماعطإ ثيح نم «باسحلا موي خيبوتلا لوصحمل هضرعتو
 .ىهتنا يصاعملا نع عرولا ةلق نم هيف وه ام هيفكي ناكو هللا ةيصعم ىلع

 .ملعأ ىلاعت هللاو «هب هتفرعم مدعل نامزلا اذه يف هيعاري نم َّلق ٌبدأ اذهو

 ىلع بلغ نم اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىملاعت هللا ّنم امو
 كلذ لكأي وأ ةيدهلا كلتب حمسي يذلاك «ةيناسفن ٍةلعل كلذ لعف هنأ ينظ

 صخشلا نم كلذ ىلإ جوحأ وه رخآل هب حمسي الو ٍنيعم صخشل ماعطلا

 ءرثكأ جاتحملل كلذب حمست هسفن تناكل ةيناسفنلا ةلعلا الول هنإف «نيعملا

 الإ جوحأ وه نم ىلع كلذب حشو اهكرت |ف «ةمايقلا موي هنازيم يف لقثأ هنوكل
 .صالخإلا مدع

 ةنيمسلا ةجاجدلاك :ةرخافلا ةمعطألا ّلِإ يده ٌبحاص يل ناك دقو

 بدؤي ناك ىمعأ صخشل اًموي هتيطعأف ءكلذب ينيصحيو «ةسيفنلا ىولحلاو
 هل لكآ مو «ٌةيده هل لبقأ ملف ؛كلذب بحاصلا كلذ ردكتف اندنع لافطألا
 حرشناو كلذ ىلع ينركشل كلذ يف اًصلخم ناك ول هنأل ؛تام ىتح اًماعط

 .لصالاب اذك )١(



 هنازيم يف لقثأ هنوكل الإ ريقفلا ىمعألا كلذل هماعط تيطعأ ام ينأل ؛هردص

 .انأ هلكآ امم ةمايقلا موي

 ماعط لكأي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 نوكي نأك ؛هريغ هلكأي امم هيخأ نازيم يف لقثأ هنم وه هلكأ ىري نأ الإ هيخأ

 ًأطخأ دقف نيجاتحملا نم ٍدحأ ىلع لكألاب هسفن مدق ىتمو ؛هريغ نم جوحأ
 جوحأ وه نمل هطعي مل ثيح ؛ماعطلا بحاص عم بدألا ءاسأو لدعلا قيرط

 .ىهتنا هنم هيلإ

 ىلع بلغ نم اًماعط لكآ وأ ةيده لبقأ ال ينأ :ّيِلع هب ىلاعت هللا َّنرم اممو

 ىلع بلاغلا نإف «ةوادع هنيبو ينيب عقو اذإ ؛هماعط وأ هتيده ىلع مدني هنأ ينظ

 لباقلا راصو ٌةوادع ٍدحأ نيبو مهنيب عقو اذإ مدني وأ مهدحأ ردكتي نأ سانلا

 وأ ّقإ هلسرت تنك اب ٌلضف لع كل سيل هللاو :لوقيو ؛همعنب رفكي لكآلاو
 .كنم ًءايح هلكآ وأ هلبقأ تنك |منإو «هنع يانغل همعطت

 نظلا ىلع بلغي نم ماعط نم لكألا وأ ةيدهلا لوبق نم عروتملا رذحيلف
 كلذ يف صلخأ ناك هنأ ولو «ىلاعت هللاب ذايعلاو «هتمعن هنارفكب هيلع هريغت

 امل هيخأ ىلع كلذب ٌلضف هل سيل هنأو هللا هل همسق ام هللا دبع معطأ هنأ ىأرو

 ببسب لكآلا وأ لباقلا كلذ رجأ صقن ىلع مدني نأ الإ مهللا «كلذ ىلع مدن

 هنأل ؛هب سأب ال اذه لثمف «ةمعنلا هنارفك لجأل هماعط نم هلكأ وأ ؛هتيده

 ثيح نم ةمعنلا رفاك نم ردكتو مدن اذإ (يف لوقلا كلذكو .حيحص ضرغل
 هللاو ءسفن ظح ال يعرش ضرغل هنأل سأب الف ءاهيلع ىلاعت هلل هركش ةلق

 .ملعأ ىلاعت

 نإ الإ رهاظلا يف اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّعِاع هب ىلاعت هللا نم امو
 لكألا وأ ةيدهلا كلت لوبق ىلع مدقأ ىتح كلذو .حيحص نشك بحاص تنك



 0 قدصلا نايب ِق عمللاو رردلا

 اذإ هنم لكألا كرتأو كلذ درأ وأ ءىّدهو ىلاعت هللا نم ٍةنيب ىلع ماعطلا كلذ نم

 حيحص بشك نم لماكلا عروتملل دب ال هنأل ؛رمألا سفن يف ٌةهبش هيف تيأر
 لاع يف ةظقي هب عمتجي نمث ناك نإ هللا لوسر ةرواشم وأ حيحص ماهلإ وأ
 «نامزلا اذه يف رمحألا تيربكلا نم ّزعأ كلذ نكلو ءماسجألا وأ حاورألا

 ايادهلا يف ةهبشلا لوخد فرعي نم هللا ءايلوأ نم نأ اًرارم انريرقت يف مدقتو

 هقوذي وأ اًرذق هاري وأ اًنتتم كلذ مشيف ءاهمعط وأ اهتيؤر وأ اهمشب ةمعطألاو
 فرعي نم نإو «هلكأ نم عنتميف «مارحلا نم هلخد ام رذقي اًدود هيف ىري وأ اًرم

 خطلت نم كلذ ةمالسل ؛همعطب هفرعي نمث ماقملا يف ىقرأ ةيؤرلاو ةحئارلاب كلذ

 .ةهبشلاو مارحلاب مفلا

 عرولا ماقم ٍدحأل متيال :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 فالخ وأ ةهاركلا وأ ةمرحلا وأ لحلا يف هلوانتي ام لك ةبتر فرعي راص نإ الإ
 .ىلوألا

 ماعط نم عنتماو ةالولا ضعب ماعط نم لكأ ابر ماقملا اذه بحاصو :لاق

 يتلا ديلا ىلإ هل تافتلا ال «هيلع لاعت هللا هعلطأ ام عم ْر ٌرئاد هنأل ؛ةيوازلا خيش

 لوقي نم دنع الكتللا رضخملا وأ التل كا حيسملا ديك ؛ةموصعم نوكت نأ الإ اهيف هآر

 ركفتو ربدت دعب الإ صخشلا اذه لثم ىلع راكنإلا ىلإ ةردابملاو مكايإو «هتوبنب

 .هماشلإ وأ هفشك ةحص مدع نم هلاح يف

 ةبترم فرعي مل نم لك :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 يف هقدص وأ و هللا لوسرب هعامتجا وأ هفشك قيرط نم هلكأي يذلا ماعطلا

 ةفرعمب مهعروت يف نوفتكي ال مهنأل ؛نيفراعلا دنع وسو ٌمّطَتَت هعروتف ماهإلا
 فشك ال نم هيلع امك ءرهاظلا حلطصم ىلع طقف هيلع تلوتسا يتلا ديلا

 .هدذنع



 عرولاو دهزلا ف 000000000000600 ممم همهم مم ممم ممم همم

 ةردابملاو مكايإف «نيبرقملا تائيسو راربألا تانسح باب نم اذهو :لاق
 هنإف «ةعيرشلا رهاظل كلذ ةقفاومب هعروت يف فتكي مل نم ىلع ضارتعالا ىلإ
 .ملعأ ىلاعت هللاو لاح لك ىلع طايتحالاب ذخأ

 دقف دنع ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :َّإع هب ىلاعت هللا رم امو

 1 نإف «لجلا يف ٍديأ ةثالث هيلع تلوادت امم كلذ نأ تملع اذإ الإ فشكلا

 مدعو هلوبق كرت عرولا نمف كلذ يف تككش وأ لحلا يف ٍديأ ةثالث هيلع لوادتت

 نونلا وذو يفاح ا رشبو دمحأ مامإلا رصع يف نوعروتملا ناك دقو «هنم لكألا

 اوملع اذإ الإ اًماعط نولكأي الو ةيده نولبقي ال مهدأ نب ميهاربإو يرصملا

 يتلا ديلا :طقف نيدي ةاعارم ىلإ رمألا لزنف «لحلا يف هيلع ٍديأ ةرشع لوادت
 كلذ ماعطلا بحاص وأ يدهملا بستكا يتلا ديلاو ءماعطلا مدقت وأ يدب

 اكٍةدحاو دي ةاعارم ىلع الإ ردقي ال عروتي نم مويلا سانلا بلاغ لب ءاهنم
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف «ىرت

 ىلع بلغي نم ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :يلع هب ىملاعت هللا نم امتو
 هل ةيحضتلا لذب نع كلذ ينعنمي ثيحب ءّيعيبط ًءايح هنم يبحتسأ يننأ ينظ
 هتيده لوبق عرولا نم سيلف كلذ هنظ ىلع بلغ نم لك نإف ءاهيف ةغلابملا وأ
 جورخلا ماقم ليصحت ىلع لمعي نأ هيلع بجاولا ناكو ؛هماعط نم لكآ الو

 وأ ةيدهلا كلت بحاص حصن دكأت هدوهشو كلذ لبق يناسفنلا عبطلا مكح نم

 «لكألاو لوبقلا لبق هيلع هدكأت نم رثكأ هنم لكألا وأ اهوبق دعب هيلع ماعطلا

 .هدهج حصنلا يف غلابيو هللا ءاش نإ لكأيو لبقي كلذ دعب مث

 اذه يف انناوخإل هارأ يذلا :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 «ٌيعرش قيرطب الإ اًقلطم مهتمعطأ نم لكألاو سانلا اياده لوبق مدع نامزلا

 ًارجتي الف ةيدهلا مهدحأ لبقي |برف «مهيلع يناسفنلا عبطلا مكح ةبلغل كلذو



 ببسب هرخآ ىلإ ”ُةَحيِصنلا ُنيّدلا» ثيدحب .هيلإ نسحأ نمل ةحيصنلا لذبي نأ
 .ىهتنا لكألا وأ لوبقلا

 ردقيو نامزلا اذه يف هناوخإ نم ٍدحأ ناسحإ لبقي نم لق :لوقي هتعمسو
 نسم ناكف «لئاذرلا نم اًئيش اًبكترم هآر اذإ ةلماكلا ةحيصنلا هل صلخي نأ ىلع

 .نسحمللو هسفنل ًةحلصم هناسحإ لوبق مدع نيدلاو لقعلا

 نإ الإ هيلإ نسحأ نمل حصنلا يف ةغلابملا ىلع ٌدحأ ردقي ال :لوقي هتعمسو
 ئدابب قلخلا نود ىلاعت هللا نم ءاطعلا هيف دهشي راص ماقم ىلإ لصو ناك

 امأو .هيلإ نسحأ نمل حصنلا يف ةغلابملا ىلع ردقي يذلا وه اذه لثمف «يأرلا

 نم دضلاب وهف يرشبلا ءزجلاب ولو يأرلا ئدابب قلخلا نم ءاطعلا دهشي نم
 .كلذ

 هيلإ نسحأ نمل ةلماكلا ةحيصنلا لذب ىلع دحأ ردقي ال :لوقي هتعمسو

 نمل سفنلا لذ همزال نمف الإو اهّقر نع جرخو ءاهتاوهشو ايندلا يف دهز نإ الإ

 .ىهتنا هّرب عطق نم افوخ هحصن ىلع أرجتلا مدعو هيلإ نسحأ
 فقو حالف نم ٌةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :َيلع هب ىلاعت هللا ّنرم اممو

 مو اًئيش ّيلإ دم مل رظنلا كلذ نم تلزع اذإ يننأ ينظ ىلع بلغ اذإ يرظن تحت
 نيط نع بناجألا ئفاكي امك كلذ ىلع هئفاكأ نأ الإ مهللا ءاّماعط ّيلِإ مدقي

 .هماعط نم لكألاو هتيده هلوبقب سأب ال اذه لثمف ءءاوس ٌدح ىلع فقولا

 عرولا يعدي نمل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 ؛كلذ هل لعج فقاولا ناك ولو ؛هرظن تحت فقو حالف ةفايض نم لكأي نأ

 نوري اوناك املالإ رظانلل ةفايضلا كلت اولعج ام يضاملا نمزلا يف نيفقاولا نأل

 )١(رواهالبخاري)١/ (. ملسمو )١/74(.
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 .ولحلاو لفلفملا زرألا هماعطإ نم نامزلا كلذ يف حالفلا عم هنولعفي راظنلا

 نم كلذ ناكف «ةفايضلاب مهءاج اذإ هلايعو هدالوألو هل يواسكلا هئاطعإو

 رظان ّلقف «نامزلا اذه يف فاقوألا راَّظُت يف ٌرعدق ٌرمأ اذهو «ةمراكملا باب
 ةفايض هتءاج ملعلا لهأ نم اًصخش تيأر لب «هانركذ امم اًئيش حالفلا عم لعفي

 ىلإ كعم اهذخ :هل لاقو «هحالف ىلع اهدرف ءاجرع ةزوأ اهيف ٍةديعب ٍدالب نم
 اذكه ءاهريغ هل درو هدلب ىلإ ةيناث حالفلا اهلمحف ءاهريغ انل لسرأو كدلب

 .ميتيلا يحخأ نبا ةزوأ اهنإ :لاقو «حالفلا يل يكح

 .ىهتنا هاقناخلا زبخ نم سباي زبخب اًراح ًالوف حالفلا ىَّدغ هنأ يلركذو

 مهلاح قيضل اًقلطم نيحالفلا ةفايض لوبق نع عروتو ربتعا نم لقاعلاف
 .ملعأ ىلاعت هللاو ,مهتيده لثم فاعضأب مهئفاكي نأ الإ نامزلا اذه يف

 مكفقو حالف نم اًماعط اولكأت الو ًةيده اولبقت الو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .2"ٌعَرَولا ْمُكَييِو ٌرْيَحو» :حيحصلا ثيدحلا يف نإف ءطرشلا اذهب متملع نإ الإ

 ميهاربإو مهدأ نب ميهاربإو يفاحلا رشبو لبنح نب دمحأ مامإلا يؤر دقو

 مهو ةفينح وبأ مامإلاو يروشلا نايفسو ضايع نب ليضفلاو صاوخلا

 عرولاب كلذ انلن :مهلك اولاقف ؟كلذ متلن مب :مهل ليقف «ةنجلا يف نورتخبتي

 .ملعأ ىلاعت هللاو «ىهتنا

 ىلع بلغ نم ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :َيِلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 تناك نإ اهخباطل نيد ةلق ةيدهلا كلت وأ ماعطلا كلذ قيرط يف لصح هنأ ينظ

 ةالص نع خبطلاب لغتشي يذلا خابطلاك ءاّبايث تناك نإ اهطايخل وأ اًماعط

 قح يف اذه ناك اذإو ءكلذ لثم نع ةطايخلاب لغتشي يذلا طايخلا وأ ةعامجلا



 نع اهجرخي نمب فيكف تقولا يف اهلعفي مث ةعامجلا يف ةالصلا توفي نم

 يف خبطي نمل اًريثك كلذ عقي امك !ةطايخلا وأ خبطلا ببسب ةيلكلاب اهتقو

 ملف ءاًريثك طرشلا اذهب تلمع دقو «ديعلا هجو ىلع بايثلا طيخيو سارعألا
 تّوف اًبوث سبلأ ملو هلصأ نم ًالالح ناك ولو سارعألا خيبط نم لكآ

 اهيف كلذ عقو ولو ءآلثم اهتطايخ يف هلاجعتسا لجأل ةعامجلا ةالص اهطايخ
 .كلذ ىلع دمحلا هللف يدي يف اهوخد لبق

 ينظ ىلع بلغ اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ةفاخم فيضلل ًاليل نجعي وأ خبطي يذلاك ٌديدش ٌبعت كلذ قيرط يف لصح هنأ

 ٍناكم نم ةيده لمحي يذلاكو «راهنلا علطي نأ ىلإ هدنع فيضلا ثكمي الأ

 عرولا نم نإف «ةيده لا كلتب هنايتإ لجأل هارشو هعيب كرتيو قوس موي يف ٍديعب
 هئفاكي نأ الإ مهللا «هتبيغ ةدم الثم ًةداع حبرلا تيوفت نم اهيف امل اهوبق مدع

 كلت هلوبقب سأب الف «ةيدهلا لصأ ىلع هتئفاكم ىلع ةدايز بعتلا كلذ ىلع

 .ملعأ ىلاعت هللاو «ىلوأ كلذ كرت نكلو «ةيدهلا

 صخش لام نم ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :َلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 يف سانلا هاباح اهبر اذه لثم يف نأل ؛سانلا جئاوح ءاضقو ريخلا لعفب رهتشا

 سفن ةبيطب ولو ةجاحلا كلت ءاضق لثم يف ةداع قحتسي ام قوف هوطعأو هتلاح

 امل؛سفن ةبيطب هل يطعأ ولو «دئازلا ردقلا كلذ لوبق عروتمل يغبني الو «مهنم

 حلطصمب ًالهاج ةجاحلا بحاص ناك نإ اهيسال ءلدعلا نع جورخلا نم هيف

 سيل هنإف «هتقزر نع هل اوفشكي نأ ناويدلا يرشابم نم هبلطك .كلذ يف سانلا

 نم تلكأف ةرم تلهاست دقو «نزو الو ليك هلخدي الو طبضني رمأ كلذ يف

 كلت تمنف لجف ةقروب ةمقل ناويدلا يف نيرشابملا يناوخإ نم صخش ماعط
 ع ًِ ع

 رثكأ راصف .طارصلا ىلع دوعصلاب سانلا رمأو تماق دق ةمايقلا تيارف «ةليللا



 «عرذأ ةثالث وحن مهئارو رخآلا انأ تدعصف .رانلا يف عقيو دعصي سانلا

 ءايبنألا نم اًدحاو لأسا :كانه كلم يل لاقف ءطارصلا ةفاح ىلع تطقسف
 هامسو ٍنالف ماعط نم اهتلكأ يتلا ةمقللا لجأل طارصلا زواجت ىتح كديب ذخأي

 .ىهتنا اهعم امو ةمقللا كلت تأيقتو اًبوعرم تظقيتساف «همساب

 يتلا ةفقلا نمث قوف دحأ هاطعأ اذإ هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 اهصوخ نمث ةفقلا هذه ءٌبولطم لدعلا :لوقيو «دئازلا دري هنم اهارتشا

 اي:يرتشملا هل لاق اذإف ءاذكب اهتطايخو اهرفض يف تيضر انأو ءاذك اهلابحو
 ذخأب يرطاخ انأ يخأ اي :خيشلا هل لوقي ءكلذب بيط يرطاخ انأ يديس

 .ىهتنا بيط وهام كلذ

 نم ةيده اولبقت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 نإف ؛ةبيط اهب هسفن تناك ولو «ملاظ دنع هيف ةعافشلاك :مكدنع هل ةجاح بلاط

 ةعافشلا يف هتملك ترصق ايندلا نم اًئيش سانلا جئاوح ءاضق ىلع ذخأ نم لك

 .ملعأ ىلاعت هللاو .كلذب اوملعي ملولو «ماكحلا دنع

 ىلع بلغ اذإ ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 يف نذإلا وأ يدهملا كلذ دي يف هلوخد لبق ةهبشلا هتلخد امم كلذ نأ ينظ
 لكس دقو .هنم لكألا الو هلوبق عرولا نم سيلف كلذ بلغ ىتمف «لكألا

 نيأ نم بيبزلا نع ًالوأ اولأسا :لاقف ؟رمخلا ذيبن نع هللا همحر دمحأ مامإلا

 .ىهتنا ؟ذبني نأ لبق ءاج

 هلاهب هارتشا جاجد نم لكألا نامزلا اذه يف هنع نوعروتملا لفغي امو

 امن الإ اًبلاغ رصم يف جاجد نآلا انل دجوي ال هنأل ؛هليكو وأ حالف نم لالحلا

 «حالفلا ىلع اًبصغ جيرارفلا نم لامعلاو برعلا خياشمو فاشكلا هيمري
 دكأتي كلذ لثم نإف «جيرارفلا هنم فلعي هدنع حمق ال وأ اًبزع ناك نإ |ميسال



 00 قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 نمب ثيغتسي ريصي هنوك ةنيرقب «مدق اذإ هنم لكألا كرت وأ َّيِدَه اذإ هلوبق مدع

 يف لعج يذلا لمعملا نم لكآ انأ :لاق نمو «ثاغُي الف ةيمرلا كلت هنع عفري

 جاجدلا نم هلصأ رصم نم لمعملا لهأ هدفري يذلا ضيبلا نإ :هل انلق ءرصم

 .ىهتنا فيرلا لهأ ىلع يمر يذلا

 اهلسري يتلا اياحضلا نم لكألا نيعروتملا ضعب هنع لفغي امم كلذكو

 هيدهي ام عيمج نأ عامسألا المو عاذو عاش هنأل «ءاملعلاو اياوزلا خياشمل ةالولا

 مهبسك نم هنورتشي امِإ سانلل ءانمألاو لامعلاو برعلا خياشمو فاشكلا

 نوذخأيف «لحنلا لسعلاو نمسلا ىتح نيحالفلا نم هنوبجي امإو ؛ثيبخلا
 .اًسكمو اًرهقو اًبصغ هلهأ نم كلذ

 امبرو ءكلذ نع لأسيو فيرلا دالب ىلإ لزنيلف كلذ يف كش نمو
 يف مهلحن تامف ٍةنس لك اهنوذخأي سكملا نم ةداع نيلاحنلا ىلع ناك

 ًالثم مهرامح وأ مهلغب وأ مهترقب عيب ىلع مهنوهركيف ؛ةنسلا كلت

 نم ىلإ كلذ نولسري مث مهل لحن لسع كلذب اورتشي نأ مهنوفلكيو
 ٌتكاس وهو خيشلا يديس كلذ ذخأيف .نيحاصلاو ءاملعلا نم هنودقتعي

 .هنمثب ّصتخاو .هعابف فويضلاو ةيوازلا ءارقف مسا ىلع هءاج اهبرو «هلكأيف

 املو «ءءارقفلا ضعبل امهريغو رمع نباو ىسيع خيشلا اياده يف كلذ اندهاش امك

 ىلاعت هللاو «هريغب ربتعا نم لقاعلاف «كلذ دعب هنع ةيده لا اوعطق هعيب نم اوملع

 .ملعأ

 ىلإ الو سانلا ماعط نم لكألا ىلإ ردابأ ال ينأ :ّللع هب ىلاعت هللا نم اممو

 نيبوركملا نم سانلا تالمح لمحتل اَدَعُم تنك اذإ مهاياده لوبق

 ةيده لك لوبق ىلإ ةردابملا هل يغبني الف كلذل اذعم ناك نم نإف «نيمولظملاو

 نإف «نامزلا اذه يف مهبساكم يف سانلا روهت ةبلغل ؛ماعط لك نم لكألا الو
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 جئاوح ءاضق يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا نع هبلق فعض تاهبشلا نم لكأ نم لك

 «ىتعامج ىلع اهقرفأ رانيد فلأ ىنطعأ :لاقف «”ضفاورلا لاتق ىلإ ٌرفاسم وهو

 يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتأو ةولخلا لخدأ ىتح موي لك هنم لكآ افورخ يل بّنرو
 .يتعامجب وأ يب قلعتي برشو لكأ نمث ىلإ ٍتافتلا ريغ نم ”يوفصلا لتق
 ىلإ ناطلسلا هباجأف ءبعتلا نم كميرأو لاومألا هذه فرص كيلع رفوأو

 .كلذ

 ملو ةدملا تضمف ءاهيلع ناطلسلا عم قفتا يتلا ةدملا ةولخلا خيشلا لخدو

 تهجوت دق :لاقف «هب هدعو اب هبلاطي خيشلل ناطلسلا لسرأف ءيوفصلا تمي

 لاَعف ىلاعت قحلا نكلو «ةظحل كلذ يف هجوتلا نع لفغأ ملو «هللا ىلإ اهلك ةدملا

 له ؛خيشلا ةعامج نم لأسي ًالوسر ناطلسلا لسرأف هيلع ريجحت ال ديري ال

 :لاقف «ناطلسلا كلذب ربخأف .معن :هل اولاقف ؟فورخلا نم لكأي خيشلا ناك

 يف ىلاعت هللا ىلإ هجوت ةوق هل ريصي ال ءارمألاو كولملا ةمعطأ نم لكأي يذلا

 دعت ال :هل اولوق نكلو داع قلخلا دنع الو هللا دنع ال سانلا جئاوح ءاضق

 لماكلا عرولا مدق ىلع تنك نإ الإ كلذ لثم ىلع ٍدحأ عم كناسل نهرت

 .هللا هرصن ناطلسلا انالوم ةسارف ىلإ رظناف «ىهتنا

 .ةيمامإلاو ةيرشع ىنثإلا ةعيشلا مه :يضفارلا )١(

 8917) يضفارلا عدتبملا يوفصلا ليعامسإ هاشلا وه يفوصلاو رهاظ أطخ وهو «يفوصلا» لوصألاب (؟)

 .ًاريبك ًالتق ةعامجلاو ةنسلا لهأ يف عقوأو ةنسلا ةبلغ مغر ناريإ يف يعيشلا بهذملا ضرف ٠ :ه

 .ةيرجه 47١ ةنس زيربتب ةكرعم يف ٍنامثعلا ميلس ناطلسلا نيملسملا ةفيلخ همزهو
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 ءاضقل ردصتي نم جاتحي :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 الإو مايألا هذه يف سانلا ةمعطأ بلاغ لكأ نع ءامتحالا ىلإ سانلا جئاوح

 .ىهتنا ةدئاف ريغب هسفن بعتأ

 نم لكألا تدرأ مث ءاّموي نيعبرأ وحن ريمأ ةلمح لجأل ةرم تيمتحا دقو

 دبع مأ يتجوز تيأرف ءفعضلا ةدش نم يدسج ىلع افوخ سانلا ةمعطأ

 كل َفأ :يسفنل تلقف ءعيضرلا اهدلو لجأل ةيمتحم رهشأ ةسمخ اهل نمحرلا

 امو «لمحتلا ماود ىلع يمزع تددشو .كنم ةمه ىوقأ ةأرما نوكت فيك

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءىهتنا تكله الإ تنك

 يف طسبني نم ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :ّنِلع هب ىلاعت هللا ّنم اممو

 عيمجب نيكاسملاو ءارقفلا قح قلعتل كلذو ؛هلام ةاكز جرخي الو هسبلمو هلكأم

 ءارقفلا ذإ ؛هكيرش نذإ ريغب كيرشلا ةيدحل هماعط وأ هتيده تناكف هلام

 هل ءاكرشلاك ًالثم هسبلمو هلكأم يف هيف طسبني يذلا لاملا كلذ ىلإ نوجاتحملاو

 رو هنم لكألا الو هلوبق عروتمل سيلف ءهنم معطأ و أ ىدهأ يذلا لاملا كلذ يف

 نم لكأي نأ عروتمل يغبني ال :اولاق دقو ءهسفن هب تباطو ؛هلصأ نم ًالالح ناك

 ءارقفلا نويع نأ م ٌمولعمو «كلذ يف هعم اهكرشأ نإ الإ هيلإ رظنت ٌنيعو ماعط

 مايأ يف ايس ال «لاملا كلذ نم ٍءىش ذخأ لِإو «ماعطلا كلذ نم لكألا ىلإ ةدتم

 لكأي ال هللا همحر ىشرعلا توقاي يديس ناك ىتح ءاهريغ وأ ةكمب ةعاجملا

 .هتيافك هنم همعطأ نإ الإ هيلإ رظني ةره وأ بلكو اًماعط

 ٍةميلو ىلإ ةحأ مكاعد اذإ :لوقي اي هلا هحر نيالا لضفأ يخأ تعمسو

 لإ يي اذإ ناكر «بعتو هجم لإ انحار نول لماع دجو عروس

 رضحي مل ريغلا كلذ نإ مث ” هريغ مسا ىلع َلِوُع دق ناك ٌماعط هيلإ مَّدُق وأ ةيده
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 الف يريغ مسا ىلع هلمع يف ةينلا دقع ناك هبحاص نإ :لوقيو هنم لكأي ملو

 .ملعأ ىلاعت هللاو ؛هلكآ

 ةفولع هل نمئ اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ِّلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 اهنأ ثيح نم ًالالح اهلصأ يف ةفولعلا تناك نإو ,ناطلسلا انالوم ةهج نم

 دق ناطلسلا ةعامج نأ انغلب دق نكل ناطلسلا هذخأي يذلا جارخلا نم تناك

 نم كلذ ريغو يغبلا مئارج نم ذخؤي امو ءسوُكُملا ةهج نم نآلا اهولعج
 ةنازخ لام ىلإ لالحلا جارخلا نم فرصت تناك يتلا تافولعلا اوفاضأو ملاظملا

 يغبني الف ءرصمب ناويدلا يرشابم نم ةعامج كلذب ينربخأ |ى .ناطلسلا

 ٍقيرط نم ملع نإ الإ ةيده هل لبقي وأ ةفولع هل نم ماعط نم لكأي نأ عروتمل

 «حالفلا ملظ نم ملاسلا صلاخلا ناطلسلا جارخ نم هتفولع ذخأي هنأ حيحص

 تيقب ول اهلصأ نم ٌلالح هتعامجل اهلعج يتلا ناطلسلا انالوم ةفولع نأ ملعف

 .لالخلا تاهتملا نم هل ناطلسلا هنيع ام ىلع

 نأو «تافولعلا لهأ ماعط نم لكأي الأ هانلق ام فرع نم لكل يغبنيف

 مهتيأر ينإف «هانلق اب نيلهاجلا نينيدتملا نم تافولعلا باحصأ كلذب ملعي

 مهتيده لوبق وأ مهماعط لكأ نم ٌعروتم عنتما اذإو «كلذ ّلِح نودقتعي

 عم اًرارم كلذ يل عقو امك .بيط كبلقو هلك وأ هذخف انتفولع نم اذه :نولوقي
 ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .دنجلا نم مهريغو ركاسعلا ةاضقو رتافدلا

 اًعنام نوكي ال كلذ نأل ؛لحلا لصألا :مكريغ لاق اى اولوقت الو ءنوعروتملا

 لصألاب لمعلا يف ءاملعلا نم ةعامج هلاق ام ريظن ؛هلصأ ةفرعم متلهج اذإ الإ

 ٌببس كانه نكي مل اذإ الإ لصألاب لمعي ال هنأ نم تاساجنلا يف رهاظلاو

 دعاوق يف ررقم وه [ى «ةيبظلا لوب ةلأسم يف اى «ةساجنلا يف هيلع لاحي ٌرهاظ

 .ملعأ ىلاعت هللاو ,هقفلا



 كر قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 لام نم لمع اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّيِلع هب ىلاعت هللا ّنم اممو

 ؛موي لك حباذملا نم دلج نمث هل نولعجي يذلاك "حيماسملا باحصأ نم دحأ

 ةحيبذلا ىرتشا نإ الإ ”سكملا ةلمج نم هنإف هنم اهمظعم وأ اهلك هتقفن لعجيو
 نإو ؛هنم لكألا الو كلذ لثم هل نمم ةيده لوبق عروتمل يغبني الف «هلاوب ًالثم

 رارتغالاو مكايإف ؛هيف سبلت ال ٌيعرش قيرطب الإ ةبذعو فوص ةمامع هل ناك
 لكأي مل اًمارح كلذ ناك ول :هسفن يف ولو مكدحأ لوقو ءصخشلا اذه لثمب

 نهوي مارحلا لكأ نأ ىلع موقلا عمجأ دقف «هتاكربب هللا انعفن خيشلا يديس هنم

 موي يف دوهيلا ةليحك سيبلت اهنإف هيف ةليح هبحاص لمع ولو ءمسجلاو حورلا

 .برجيلف كش نمو .ىهتنا تبسلا

 يتلا ةليحلا رمأ ةياغ :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 ةلمح باحصأ هذخأي ناك ام ذخأي راص هنأ ىلإ عجرت حيماسملا لهأ اهلمعي

 وأ يرصاعملا اذه ىلع يذلا سكملا اوذخأت ال :مهل لوقي هنأكو ءرزولا

 .نيح اصلا خياشملا نم ينأل انأ هذخآل يل هوكرتاو ًالثم باصقلا

 كلذ وأ ةرصعملا كلت يف ةداتعملا ةرجألا يلع داز املك :لوقي هتعمسو

 يف ةليحلا نإف ؛عرو ةلقو سّبلت هذخأف ًالثم باصقلل رجؤي يذلا ناكدلا

 .ىهتنا اًدبأ اًصلاخ اًبيط هريصت ال ثيبخلا

 يلع ةفوقوملا ةرصعملل لعجي نأ يوازمحلا مناج ريمألا يلع ضرع دقو

 نأ مهنيد ىلع إقوخ ةيرذلل طايتحالاب اًدخآ تيبأف ءاًحومسم يتيرذ ىلعو

 همحر دمحأ مامإلا لوق اقنآ مدقتو «كلذ ىلع دمحلا هللف «أربت ال ةليحب هوطاعتي

 )١( ؛ص) حاحصلا راتخم :رظنا .ةيابجلا وهو ءبرض باب نم عيبلا يف :سكملا 76(.
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 نيأ نم ذبني يذلا بيبزلا نع كلذ لبق اولأسا :رمخلا ذيبن نع لئس امل هللا

 خيطبو ةهكافو حمق نم ةالولا لام نم ىرتشا |مهيف لاقي كلذكو «هب اوءاج

 ٍلالح لاب هارتشا ول هب عفتني نأ عروتمل يغبني ال هنإف «كلذ ريغو ٍبايثو منغو

 لام اهيس ال .هلصأ نم اًثيبخ هنوك نع ثيبخلا جرخي ال نمثلا لح نأل «صلاخ

 [بلسو] ملاظمو مراغم هيف مه ام عيمج ةياغ نإف .برعلا خياشمو فاشكلا

 .رئاصبلا بابرأل ٌدهاشم وه امك ؛مئارجو
 هل ناك هنوكل ؛حلاص هل خا أ زبخ نم لكأي ناك يفاحلا رشب نأ انغلب دقو

 هنم لكأيو هحمق اهيف عرزي ناكو ءهدادجأل كي هللا لوسر اهعطقأ ضرأ

 .هراج نيط تلخدو ءريطم موي يف هُترقب تقلطناف «نيعروتملا هناوخإ معطيو
 دعي ملف .هنيط يف طلتخاف راجلا نيط نم نيط اهمئاوق ضعب يفو .تعجر مث
 نم ضرألا بحاص عنتما كلذكو .؛تام ىتح هبحاص زبخ نم لكأي رشب

 .تام ىتح اهنم لكألا

 نم يضاملا نمزلا يف نيعروتملا نيبو «نآلا نيعروتملا نيب مك يخأ اي رظناف

 كعمطم يف كروهتو كسيبلتو كبونذ ةرثك نم كسر رفغتساو !توافتلا

 عنقت نأ كايإو ءكفلس نم ىضم نمب ٍدتقاو ءكلذ ريغو كسبلمو كبرشمو
 ةريسم نورفاسي فلسلا ناك دقف «كلبهت عرولا يف كنامز لهأ هب عنق ام لثمب

 ىلإ رهشأ ةثالث ةريسم صخش رفاسو ؛عرولا نوملعتي نيرهشلاو رهشلا
 ىلإ كب ءاج ام :لاق نسحلا ىلإ لصو املف ؛عرولا هنم ملعتيل يرصبلا نسحلا
 عرو ضعب اندنع ناك دق :لاقف !عرولا مكنم ملعتأل تئج :لاقف ؟اندالب

 مايأ زيزعلا دبع نب رمع ماعط نم ةرم تلكأ :لاقف ؟ كاذ امو :هل لاقف «لازف

 عرولا كملعي يريغ اًدحأ بلطا «ٌعرو ينع ذخؤي نأ حلصي يقب امف «هتفالخ

 :لاقف ءنسحلا ةلاقم لثم هل لاقو «هيلإ رفاسف ٍةديعب دالب نم صخش يلع هولدف



 يراج نم ترعتسا :لاقف ؟كاذ امو :هل لاقف !لازو عرو ضعب اندنع ناك

 تيزلا هيف تيرتشاف «تيسنف ةرم قوسلا نم راحلا تيزلا هيف يرتشأل ًءاعو
 هولدف يريغ اًدحأ كل بلطاف ٌعرو ينع ذخؤي نأ حلصي يقب اف نيترم راح ا

 دهع ناك :لاقف ء[مدقت ام لثم] هل لاقو هيلإ رفاسف «ةرصبلا نم صخش ىلع

 هيف زبخأل يتدلاو ءادر ترعتسا :لاقف ؟كاذامو :لاقف ءلازو ءيشب سانلا

 ىلع ةدايز لع ءادرلاو هعم تفقوف ينملكف قيرطلا يف صخش ينيقلف ؛عجرأو
 عرو ينع ذخؤي نأ حاصي يقب (ف «يتدلاو اهيف تنذأتسا يتلا ةيراعلا ةدم

 نولكأيو نودصسحي قارعلا دالب نم ٍةَبِرْح يف بابش ىلع سانلا هلد مث ؛ىهتنا
 داصحلا كلذ ريظن يف مهريغ هذخأي ناك ام فصن نوذخأيو ءمهدي لمع نم

 لاق :مهيلإ عروتملا اذه لخد املف «ةبرخلا كلت يف هيف نوزبخي نرف مهو «هريغ وأ
 :اولاقف ؟كاذامو :مهل لاقف «لازو ٍءيشب سانلا دهع ناك :اًعيمج اولاقف مهل

 عم هيف انزبخف انل هحلصأ دق اًصخش اندجوف ءانعجرف اًموي نرفلا باب مده ا

 نأ حلصي يقب |مف «عرولا يف هماقم فرعن ال نمم عقو يذلا حالصإلا كلذ

 .ىهتنأ عرو انع ذخؤي

 عمجأ دقف «ٌيديرم هلمع اًماعط لكآ ال ينأ اع هب ىلاعت هللا ّنم اممو

 لالدإ لوصح نم هيف امل خايشألا ىلع مارح نيديرملا لام نأ ىلع خايشألا

 روطخلا هجو ىلع ولو .هيلع هلضف ةيؤرب هتمرح صقنو خيشلا ىلع ديرملا
 «خيشلا عم لماكلا بدألا لهأ نم ديرملا كلذ نوكي نأ الإ مهللا «لابلاب

 هل خيشلا ةظحالم ةكربب وه |منإ ايندلا معن نم هيف وه ام عيمج نأ ىري ثيحب

 اذه لثمف «الثم تاريخلا بابسأ هل رسبيو هب فطلي ىلاعت هللا نأب هئاعد ةرثكو

 ءزجلا لجأل عرولا ىفخي الو ,هتيده لوبق وأ هماعط نم لكألاب سأب ال

 يف هدوجو زعي ديرملا اذه لثم نأ ىلع خيشلا ىلع لضفلا هل ىري يذلا يرشبلا

 .نامزلا اذه لثم



 ماعط نم لكألا مدعو «نيديرملا اياده درو باب دس خيشلا ىلع بجاولاف

 ريج ةينب لكأي نأ هل يغبني الو ءاهريغ يف الو ةميلو يف ال ٌةدحاو ةلمج نيديرملا

 ديرملل حلصأ هاري ام عم رودي نأ خيشلا ىلع بجاولا نآل ؛ديرملا كلذ رطاخ

 يفو «هنيد لام سأر صقن يف اًببس نوكي ٍءيشب هرطاخ ربج ىلإ هل تافتلا الو
 «ِةََسَحْلا ٍةَظِعْوَمْلاَو ةَمْكِحْلاب كبَر ليبَس ىلإ ٌعذا» :ميظعلا نآرقلا

 لام نع يعادلا ىنغ انه ةمكحلاب دارملا :نوفراعلا لاق ؛.[١1؟5:لحنلا]

 .سكعلا نود مهيديرم اومعطي نأ خايشألا نأش نم نإف وعدملا

 لوبقب ٌكيرم دسف مك :لوقي هللا همحر يوانشلا دمحم يديس تعمسو

 ءمكب دحتي مل ديرم ماعط نم لكألاو خايشألا اهيأ مكايإف .هناسحإو هرب هخيش

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مكايإ مث هتيده لوبق وأ

 الو .هبسكم يف عروتي ال نم ةيده لبقأ ال ينأ :ّلع هب ىلاعت هللا نم امو

 جحلل ترفاس اذإ (يسال «ةداع هب قفتري ام اًئيش هنم ذخآ الو ءاّماعط هل لكآ

 يف يرتشي نأ جاحلا ىلع دكأ عراشلا نأل ؛لعشملاو ةباحسلاو ةميخلا ىتح

 «ِباَبْلألا يلوأ اي ٍنوُقئاو# :دازلا ةيآ بقع ىلاعت هلوقب جحا رفس ىلع هتقفن

 .اًصلاخ ًالالح هولعجت نأب دازلا يف ينوقتا يأ /١141[: :ةرقبلا]

 يل ةالولا نم ٍدحأ ةدعاسم مدع :عبرألا يتاجح يف لع ىلاعت هللا نم ام و

 يف رانيد ةئاععبرأ ةريحبلاب ىسيع خيشلا يلإ ىدهأ نم رخآ ناكو ءاهتقفن يف

 .لاح لك ىلعو «كلذ ىلع دمحلا هللف «هيلع اهتددرف «ةريخألا يتجح

 نم رباكأ ةداع ترج دق :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 مهضعب .هودعاسي نأ جحلا ديري نيح اصلاو ءاملعلا نم اًدحأ اوأر اذإ سانلا

 ريغو لعشملاب مهضعبو ةباحسلاو ةميخلاب مهضعبو دازلاب مهضعبو بهذلاب
 هنأ هللاب اوفلح ولو ءكلذ نم اًئيش مهنم لبقي نأ عروتمل يغبني الف ءكلذ



 كلا للم نملة لمة مة ممم ء ممم ءءء مة ممم ممم ممم ممم ممم وو مو يبف قدصلا نايب يق عمللاو رردلا

 دنع مارحلا وأ تاهبشلا نم اًدودعم مهدنع صلاخلا مهالح نوكي دقف ؛ٌلالح

 .عرولا لهأ
 رفس نم عجر اذإ ةميخب هوقالي الأ هباحصأ ىصوأ نيدلا لضفأ جح املو

 ريمأ دلو نم ةميخ هل راعتساو ءمهنم دحاو فلاخف «ةكربلا يف اهنوبرضي جحلا

 ءارقفلا فرعي ملف «ةكربلا ىلإ اهولمحو ءنيدلا لضفأ يخأ دنع أرقي ناك

 ريمأ ةعامج نم شارف مهءاجف ءاهيف يتلا فطاعملا ةرثكو ءاهجوعل اهنوبصني
 هللا هلعج يذلا :لاقو روكذملا يخأ كحضف سادنس ةميخ اهدجوف «جاحلا

 انيلع ردقي مل يذلا هلل دمحلا :لاق مث ؟اًسأر هولعجت نأ نوديرتأ ءاّبنذ

 .ىهتنا ةالولا نم دحأ ةميخب لالظتسالا

 اذإ هبسكم يف عروتي ال نمم ةيده لوبقو مكايإ مث ناوخإلا اهيأ مكايإف
 ءعمشو سونافو ٍلدعو ةبرقو لعشمو ةباحسب ولو «ةنيدملاو ةكم ىلإ مترفاس
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءسبليو لكأي يذلا نع ًالضف

 ضاق نم اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال نأ :ّيِلع هب ىملاعت هللا ّنم اممو

 نم نوكي دقف «لطابلا نع هفك وأ قحلاب همكح يف ةوشر لبقي لولو ءاقلطم
 .ةبحص وأ |مهنيب ةسناجم ةلعل رخآلا نم رثكأ نيمصخلا دحأ ىلإ يغصي

 دجوف ءاًبيرغ اًصخش هيف نفديل اًربق رفح هنأ نيرافحلا ضعب ينربخأ دقف
 الإ دحللا كلذ يف بيرغلا كلذ نفدي نأ عيطتسي ال دحللا يف (ّئاق اًناسنإ

 ءسافلاب هباصقأ برضف ءًالثم ضرأ ةبالص وأ ٍتقو قيضل هعاجضاب
 وهو مان مث ,باصقألا كلت هرسك ىلع مدنو تيما كلذ نفد مث اهرسكف

 كازج :هل لاقو «همانم يف ناسنإلا كلذ هءاجف «كلذ ىلع هسفن خّبوي بوركم

 الو سولجلا عيطتسأ ال ٌفقاو ةنس نيعبرأ ذنم ءاًريصخ ينع ىلاعت هللا

 :لاقف ؟كلذ ببس امو :هل لاقف «ةليللا هذه الإ تحرتسا |مف .عاجطضالا
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 تكرتف اهيلع باسحلا تركذت مث ةمقل اهنم تلكأف ضاق نم ةيده تلبق

 همكح ىلع لبقي الو «قحلاب مكحي ضاق نم تناك ةيدهلا كلت نأ عم لكألا

 ملف ءديو لجرو ٍنذأو ٍنيعو جرف نم يئاضعأ اًمش ناكلملا يلع لخد املف ءاّرجأ
 ةحئار دجوف يمف مشف «همف مش :نيكلملا دحأ لاقف ءاّئيش اهب تيصع نأ دجي

 يف هفقون نأ ىرأ ينإ :رخآلا كلملا لاقف .دومعلاب هبرضا :لاقف «ةئتنم

 نتنلا اذه ببس ام يردت :كلملا لاقف .كلذ كلملا نسحتساف «ةنس نيعبرأ هربق

 ىْعص هماعط نم اذه لكأ يذلا يضاقلا نإ :لاقف ءال :لاقف ؟مفلا اذه نم

 عرودمل يغبني ال قسافلا ماعطو ٌقسف كلذو ءرخآلا نم رثكأ نيمصخلا دحأل

 «"ةَّنِم َنلَع ٍقِساَفل لعجت ال ّمُهّنلا» :ثيدح كلذ هديؤيو «هنم لكألا الو هلوبق

 .ىهتنا

 فيكف ءضاق ماعط نم ةمقل لكأ نم باذع اذه ناكاذإف

 بر هلل دمحلاو ءاوربتعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .هسفن ىضاقلا باذعب

 ْ .نيملاعلا

 ناطلسلا ةرضح نم ينتءاج ةيده لبقأ الأ :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 ني هللا لوسر ةرواشم دعب الإ طئاسولا نم دحأ دي لوخد الب لداعلا مظعألا

 هللا نإف ؛هعم ابدأ ناطلسلا ةرضح ىلع اهدر ىلإ ةردابملا ريقفل يغبني الو

 نم هيلع وه امل لاملا تيب يف نزخت يتلا ةماعلا لاومألا يف فرصتلا هاطعأ ىلاعت

 لهأ عيمجف كيو ىلاعت هللا نم فوخلاو رظنلا مامتو لقعلا لامكو رصبلا ذوفن

 لك يف هب ىلاعت هللا ىقلن يذلا انداقتعا اذه ,دهزلاو عرولا يف هنود هتكلمم

 .هيلع فقأ م١ )



 ل قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 .هلمع ريغب هلام ةابج نم يهف ةهبش انل هادهأ |ميف نأ ردق نإو «لداع ناطلس

 هيطعي ام ناكل مهريغو نيحالفلا نم دحأ ىلع اوروجي لو اوعروت ةابج نأ ولف

 لي هللا لوسر ةرواشم ىلإ اندحأ جتحي ملو نوكي ٍءيش لجأ نم هديب ناطلسلا انل

 ماتيألاو لمارألل هنمث فرصو هعيب ىلإ الو ءالثم لكأ وأ سبلب هب عافتنالا يف

 ناطلسلا نسب ميلس ناطلسلا ةيده يف كلذ لثم تلعف دقو آلثم ناّيْمِعلاَو

 ىلع ينتءاج نيح تاداجسلاو فاوصألا نم ّيلِإ ةنس لك اهلسري يتلا نايلس

 نذأي ةرات ناكف هِي هللا لوسر اهيف ترواشو طايتحالاب تذخأف «طئاسولا دي

 مهريغو نايمعلا يلع اهنمث فرصاو اهعيبأف يل نذأي ال ةراتو ءاهب عافتنالا يف يل

 كلذ باوث رطسيل «ةياينلا مكحب هنع هب قدصتلا ةين ىلع نيملسملا جيواحم نم
 بر هلل دمحلاو .هعم اًيدأ هترضح ىلإ اهدرأ ملو ءناطلسلا انالوم فئاحص يف

 .نيملاعلا

 بلغ نم الإ اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 هنأ ينظ ىلع بلغ نإف «ءاعدلاب ولو كلذ ىلع ةأفاكملا بلطي ال هنأ ينظ ىلع

 ىلع ةأفاكملا ريدقتب نأ لامتحال ؛لكألا وأ لوبقلا كرت عرولا نمف كلذ بلطي

 نم كلذب عافتنالا نوكيف «كلذ وحن وأ ٍتوم وأ أرط رقفل لكآلا وأ لباقلا

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةعبتلا نم هيف امل تاهبشلا مسق

 مهنم اًدحأ ىرت داكت الف «ةراجتلاك مويلا ناوخإلا اياده تراص دقو

 ءاضقل وأ اهلثمب اهيلع ةأفاكملا هنظل امإ «ةيناسفن ٍةلعل الإ ةيده هيخأل يده

 حالصلا هيف داقتعالا وأ سلاجملا يف هتيده ىلع هركشل وأ ٍدحأ دنع هل ةجاح

 كلت نأ هفشك قيرط نم ملع نإ الإ ءاقلطم لوبقلا مدع مزحلاف ءكلذ وحنو

 نم نإ :لاقو .فشكلا اذه عم درلاب لاق مهضعب لب ءدب الو هل مسق امت ةيدهلا

 ثوللا نع نيحلاصلاو ءاملعلا ةقرخ ةيامحو ففعتلاو دهزلا راهظإ درلا دئاوف



 عرولاو دهزلا ِق 060060660000600 000666606606066 6 ممم ممم مم ممم ممتعه ممم ل

 نإ ءاهيف لذ ال ىرخأ قيرطب هيلإ يتأت نأ دب ال ةيدحلا كلت نإ مث دري نيح اهب
 .هل تمسق تناك

 راهظإ ىلع مهضعب لمع دق :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك

 ءلاؤس الب ةيده ٌدحأ هل لسرأ اذإ اهخبويو هسفن مولي راص ىتح ةفعلاو دهزلا

 كيلإ مهءادهإ سانلا يسنل ةفعلاو دهزلا يف تقدص كنأ ول :هسفنل لوقيو

 يف كلذ كبالجتسال وأ ؛كيلإ ةيدهلا لاسرإ ىلإ مهاعد |ىف «ةدحاو ةلمج اًئيش
 .ىهتنا ؟نطابلا

 كلت نأ ريقفلل فشكي دق :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 هل ىلاعت هللا همسق ام ةلمج نم اهاسرإ ىلع هناوخإ ضعب مزع يتلا ةيدهلا

 هلمحبو .هب نوكي الأ هللا ىلإ بلقلا هجوتب هيمحيو هل اهلسري نأ هاخأ لأسيف

 .ىهتنا سفنلا ةهارش ىلع

 ةهبشلا نم ملست داكت ال مويلا سانلا اياده تراص دق :لوقي هتعمسو

 ديفتسيف .هل ةمسق اهنأ هفشك قيرط نم ملع ولو ءاقلطم اهدر ىلؤألاف هاّربأ
 نم اهتمالس ردق ول لب .ءكلذ دعب هيلإ لصت اهنأ دب ال مث ءسفنلا ًةزع اهدرب

 رفك اذإ اهاسرإ ىلع اهبحاص مدن وأ اهيف ءايرلا لوخد نم ملست نأ لقف ةهبشلا

 .ةعبتلا نم كلذ يف ام ىفخي الو «ةوادع هنيبو هنيب لصحو «هتمعن اهل لباقلا

 نم رثكأ هتمعن لباقلا نارفكب حرفل اًصلخم ناك ةيدهلا كلت بحاص نأ ولو

 نأ الإ مهللا «ةرخآلا رادلا ىلإ كلذب هرجأ رفوتل لضفلاب هل هفارتعاب هحرف

 هرضي ال اذه لثمف «نارفكلاب هنيد صقن لوصح ثيح نم لباقلا نم ردكتي

 ردكتم هنأ لاحلاو .هسفن ظحل ردكتلا ةروص هتروصف ءبولطم وه لب «ردكتلا

 .ىهتنا حيحص ضرغل



 آنا .لل مز0  ةة لمة مملة مرة فة قفة قة قة ممم مروية مة ةةيممم قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 لباقلل يغبني ال !ك :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 يغبني ال كلذكف ءاهيلع ةأفاكملا ديري هنأ يدهملا نم ملع اذإ اهلبقي نأ ةيدهلل

 كلت ىلع هتأفاكم ةهج نم بركو مامتها هدنع لصحي نم ىلإ اًئيش يدهملل
 راجتلا نم ماشلا رفس نم ءاج نمو ؛جاجحلا اياده يف بلاغلا وه امك ةيدحلا

 ىلع ٍبركو ٍةريح يف خألا كلذ ريصيف ؛هناوخإ ضعب ىلإ اًئيش مهدحأ يدهيف
 ةجاح يلناك ام هللاو :لاق امبرو «ةيدهلا كلت بحاص هب ئفاكي ام ليصحت
 ةيدهلا كلت لاسرإو ناسحإلا ةهج نم يدهملا هحبر مف ءاًئيش لإ يدهم دحأب

 نم ريقفلا رذحيلف ءاهل لباقلا ىلع اهب بركلاو مهلا هلاخدإ ةهج نم هرسخ اهبر
 .ىهتنا ًالباق وأ اًيدهم ناك نإ كلذ لثم

 ال وهو دحأ نم اًماعط وأ ةيده لبقي نأ لباقلل يغبني ال :لوقي هتعمسو

 ىلإ اًماعط مدقي وأ ةيده لسري نأ هل يغبني ال يدهملا كلذكف «هتأفاكم ديري

 ناك اذإ دبعلل صالخ الف ءبرك اهب هل لصحيو هتآفاكمب متهب وهو هلكأي نم
 هيخأ ىلإ يدهيف ءاّروكش الو ًءازج كلذب ديري ال ناك نإ الإ ًالباق وأ اًيدهم
 كلت ىلع ةأفاكملاب بلق حارشناب كلذك لبقيو هل هتأفاكم مدعب بلق حارشناب

 .ملعأ ىلاعت هللاو «ىهتنا حلاصلا فلسلا هيلع ناك امك «ةيدحلا

 يلع بلغ نم ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 وأ ةيدهلا كلت تناك ولو «هتيده يف صالخإلابو مركلاب هفصو بحي هنأ ينظ

 كتب عافتنالا يغبتي الف كلذ تملع ىتمف ءنوكي ام لجأ نم ماعطلا كلذ

 رشن ةبحمو ابرلا ىلع هل يتناعإ نم كلذ يف امل ؛ماعطلا كلذ نم لكألا الو ةيدهلا

 دلج يف ءادوس ةدحاو ةرعشك وه يذلا يرشبلا ءزجلاب ولو ,مركلاب تيصلا
٠. 

 .ضيبأ روت



 عرولاو دهزلا قل 0.0000 00000606006000 م ممم مم ممم ممم ممم معمق لح

 نامزلا اذه يف لق :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو
 ال ميركلا هللا هجول اًصلاخ هماعط ىلإ مهوعديو «هناوخإل ايادهلا يده نم

 «نامزلا اذه يف سانلا بلاغ اياده در ىلوألاف ءاّروكش الو ًءازج كلذب ديري

 .ملعأ ىلاعت هللاو كلذ يف طايتحالاب اًدخأ ءًالالح مهلامو نيصلختم اوناك نإو

 ىنم قبس نم اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ىلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 نم ٌبيرق كلذ نأل ؛ماعطلا كلذ ىلإ ءاعدلا وأ يلإ ةيدهلا كلتب لاسرإ روطخ

 .ةلاسرلا هذه يف قبس اك سفن فارشإب ءاج ام ةلأسم

 ةيده لوبق ريقفل ىغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 نوكيدقف «شيتفتلا ةياغ كلذ يف هسفن شتف نإ الإ ٍدحأ ماعط نم لكألا وأ

 ريغب كلذ هءاج ولو «سانلا نم هبلقب هبلجتسا امت ةيدهلا كلت وأ ماعطلا كلذ

 ىلع رطخ امل مهماعط لكأو سانلا اياده يف هدهز يف اًقداص ناك ول هنإف لاؤس

 هنع كلذ عفدي راص هنوكل ؛ماعط ىلإ هاعد الو ةيده هيلإ يدهم نأ ٍدحأ بلق

 .ىهتنا هبلقب

 تراص ايادمهلا هل سانلا ءادهإ ةهارك يف دبعلا قدص اذإ :لوقي هتعمسو

 هيف ميقت هبلق يف الحم اهدوجو مدعل ؛هيلإ تيعد ول هنم رفنت اهسفن ايادهلا

 نم اهيف وه دهزي نمث انلعجت الو ءايندلا هيف دهزت نم انلعجا مهللا :لوقي ناكو

 .ىهتنا هيف اهدهز ريغ

 ىلع بلغ اذإ اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّنلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 وأ لوبقلا ةعاس ولو دب هللا ىلإ ”يراقتفا دوهش نع كلذب لغتشأ ينأ ينظ

 وهف هبرل هدوهش نع هبجحو هللا نع دبعلا هب لغتشا ٍءىش لك نأل ؛طقف لكألا

 .هانتبثأ ام باوصلاو («يراصتقا» لصألاب )١(



 هلغشي ام يطاعت ٍلقاعل يغبني الو «ةرخآلاو ايندلا ين هبحاص ىلع ٌموئشم

 .ةمعن ناك نأ دعب ةمقن بلقنيف دو هبر نع هبجحيو

 هلوبق دبعلا ىلع بلغ اذإ :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو
 و هللا ىلإ راقتفالا دوهش هيسني هيلإ مَّدُق يذلا ماعطلا كلذ هلكأ وأ ةيدهلا كلتل
 .هنم لكألا الو .[ةيدهملا] لوبق هل يغبني الف ًالثم عوجلا لاح هدمحي ناك يذلا

 هل ىلوألا نإف ءكلذب دتشي َكْبَ هللا ىلإ هراقتفا نأ هسفن نم ملع اذإ ام فالخب

 .ماعطلا كلذ نم لكألا وأ كلذ لوبق

 اهنم لكألاو امل لوبقلا لاح هتمعنب معنملا ركذتي لماكلا :لوقي هتعمسو
 هبر ركذتيف .سكعلاب هنإف لماكلا ريغ فالخب ءاهدقف لاح هل هركذت نم رثكأ

 لأس كلذلو «نادجولاو عبشلا لاح هل هركذت نم رثكأ ةقافلاو عوجلا لاح

 نوكيف ؛مهل طايتحالاب اذخأ ؛2"اًنوق ٍدمحم لآ قزرا :لعجي نأ هبر هلي هللا لوسر

 لاق دقو ءلصحي ىتح هئاشعو هئادغ ليصحت يف ىلاعت هللا ىلإ اًهجوتم مهدحأ

 َناك ام يسن ُهْنِم ٌةَمْعِن ُهَلَوَح اذإ مث ِهْيَلِإ اًبيِذم ُهّبَر اَعَد رض َناَسنِإلا سم ادإَو :ىلاعت

 رافكلا قح يف تدرو تناك نإو ةيآلا هذهو [8:رمزلا] «لَْق ْنِم ِهْيَلِإوُعْدَي

 نإ ًالَكإل :ىلاعت لاقو «خيبوتلا عضاوم نع دعابتلاب ىلوأ نمؤملاف مهل اًحيبوت
 هتيب لهأل ِدِيَو طاتحا كلذلف .[,/“ :قلعلا] 4#ىئغتنسا ُهآَر نأ ىَعْطَيَل َناسئِإلا

 اوريصيل ءاشع وأ ءادغ نع هنم ءيش لضفي ال يذلا فافكلا قزرلا مهل لأسو

 ناكذنإو ءاراهبنو ًاليل مهقزر ليصحت يف هيلإ نيرقتفم ىلاعت هللا ىلإ نيهجوتم

 ءزجلاب الإ ىنغلاب ىلاعت هللا ىلإ مهراقتفا دوهش نع نولفغي ال مهنأ لمتحي

 ةجامنباو ( /:)يذمرتلاو هو« /4) ملسمو .(37 /0)يراخبلاهاور(١)

 .(4 571481 /7) دنسملا يف دمحأو .(176817/6)



 نيذلا ءايلوألا داحآ نم لمكأ مهداحآ نأ مهيف انداقتعا ذإ ؛طقف يرشبلا

 .ىهتنا كبك هللا ىلإ اًرقف عبشلاو نادجولاب نودادزي

 لباقلل يغبني ال :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 نم لكأي وأ ةيدهلا كلت لبقي نأ هيلإ مَّدُق يذلا ماعطلا كلذ نم لكآلا وأ ةيدهلل

 ال ماعطلا كلذ بحاص وأ يدهملا كلذ نأ هنظ ىلع بلغ اذإ الإ ماعطلا كلذ

 ًالضف هل ىري هنأ هنظ ىلع بلغ ىتمف ءلكآلاو لباقلا ىلع كلذب ًالضف هل ىري
 |يف هدعاسي الثل ؛هماعط نم لكألا الو هتيده لوبق لقاعل ىغبني الف هيلع كلذب

 لضفت يذلا لضفلا نوك هدوهش نع هتلفغ ثيح نم ىلاعت هللا عم بدأ ءوس هيف
 يف هيلإ ةراشإلا ترم ا( ءًةدحاو ةظحل ولو هنود ىلاعت هللا ىلإ اًبوسنم هيخأ ىلع هب
 .اًرارم باتكلا اذه

 سانلا اياده لبقي نم جاتحي :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 كدلذو «ءاوس ٍدح ىلع بارتلاو بهذلا هدنع ىواستي ثيحب ٍةديدش ةضاير ىلإ

 لضف ىلإ هتقاف دوهش نع ماعطلا كلذ نم لكألاو ةيدهلا لوبق هلغشي ال ىتح

 ٌروفغم كلذو «يرشبلا ءزجلا نم هيف ام ردقب الإ ءايندلا يف هدهز ةدش نم ْنََ هبر

 دوهش نع اهب لاغتشالا ايندلا يف بغارلا مزال ْنِم نإف «ىلاعت هللا ءاش نإ

 ماععطلا كلذ وأ ةيدهلا بحاص يف لوقلا كلذكو «ىبأ مأ ءاش كلو هبرل لضفلا

 «هل هيطعي مب ٍدحأ ىلع ًالضف هل ىري ال ريصي ىتح هسفنل ةضايرلا هيلع بجي

 ماعطلا هيلإ هميدقت وأ هيلإ ةيدهلاب هيخأ ىلعو هيلع ىلاعت هلل لضفلا ىري انإو

 بدألا ءوس نع لكآلاو لباقلاو ماعطلا مدقم وأ يدهملا هب جرخي يذلا وه اذهف

 .ىهتنا

 ىلع الضف هل يدهملا ىأر ىتم :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ ىيخأ تعمسو

 نمم لكآلا وأ لباقلا ناك وأ لكآلا ىلع الضف هل ماعطلا بحاص وأ لباقلا



 نمف طقف لكألاو لوبقلا لاح ولو قو هبر ىلإ هراقتفا دوهش نع كلذب لغتشي

 . كو هللا عم بدألا ”ةءاسإ |مهنم لك مزال

 دجو لمأت نم :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو
 ررحبيلف ًالباق وأ اًيدهم مهدحأ ناك نإ مايألا هذه يف للعلا سانلا ىلع بلاغلا

 ىلع الضف هل ىريال يدهملا ناك نإ الإ لبقي وأ يدبي الو هتين امهنم دحاو لك

 . ىهتنا ىلاعت هللا ىلإ هراقتفا دوهش نع كلذب ٌبَجْحُت ال لباقلاو «لباقلا

 قح بجاوب تمقام يدبعاي :ْكق هللا لوقي ةيهلإلا بتكلا ضعب يفو

 اهتيطعأ ام ينإف «كريغو كسفن ىلع اهقافنإ يف كتفلختسا يتلا كيلع يتمعن

 ينع كبلق اهب قرفتي ءيدابع ىلع لضفلا اهب يل ىرتو ءاهب ينركذتل الإ كل
 .ىهتنا يناسنتو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 اهذخأي يتلا دولجلا نم لمع ًالعن سبلأ ال ينأ :ّيِلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 دوهيلا ديب يتلا غبادملا دولجك مهسوفن ةبيط ريغب اهباحصأ نم نوساكملا

 نم لمع يذلاك «ةروكذملا غبادملا لخدت ملام لاعنلا نم سبلأ امنإو ءمهريغو

 خيشلا عرولا ملاعلا حلاصلا دبعلا يخأ هيلع ينهبن عرو اذهو ؛«يتيحضأ دلج

 غبادملا دلج نم لمع لعن ىلع ةزانجلا ةالص يف اًمقاو ينآر نيح ينيرطلا نسح
 لوصح نم كعنمي هيلع فقت اًئيش كلعن لمحي نأ امإ :يل لاقو «ةروكذملا

 افلح وأ فيل وأ صو نم لمع لعن يف يلصت نأ امإو ءريصح اك ةساجنلا
 الإ ٍدلج يف تيلص ام تقولا كلذ نمو «اًريخ ينع ىللاعت هللا هازجف ؛كلذ وحنو
 «نآلا ىلإ قادرس نم هريس يذلا باقبقلا يف يلصأ ال ينأ ىتح .هلح تققحت نإ

 .رهاظ فيحصت وهو «اس» لصألاب )١(



 يف غبادملا نم ذخؤي امت قادرسلا ريس نوكي نأ لامتحال ىلاعت هللا ترفغتساو

 اهيأ كلذ اوملعاف ءرصم يف مك هباحصأ نم سفن ةبيط ريغب دالبلا كلت
 ّْ .ناوخإلا

 كسمينمم اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم امو

 ينابقلاك كلذو «هنيد ىلع هفوخو هظفحت ةدشب تقثو اذإ الإ عارذلا وأ نازيملا

 مهممذ لغش ةبلغل ؛يماحلا وأ روجعلا وأ كسملا عئابو باصقلاو تايزلاو

 رابغلا مكارت |برف رابغلا نم اهحسمب نازيملا دهاعت مدعب ولو قئالخلا تاعبتب

 ام خسولا كلذ نم هيلع عمتجا ىتح «ةرذ دعب ًةرذ اًصقان سانلل نزي راصف اهيف

 رابغلا نم مكارت |برو لاكي ام عيبي نميف لوقلا كلذكو «تاعبتلا نم ىصحي ال

 ام هيلع عمتجا ىتح رابغلا كلذ ردقب اًصقان سانلل ليكي راصف «ٌءيش ليكلا يف

 عارذلا وأ لايكلا وأ نازولا ةلوليح كلذ يف ةهبشلا هجوو «تاعبتلا نم ىصحيال

 نم صقن يذلا كلسلا وأ تارذلا كلت لباقي ام نيبو يرتشملا نيب ًالثم شاهقلل
 هنأك ىتح سالتخالا هبشي اهب عئابلا ةمذ لاغتشاو عارذلا صقن ببسب «شاهقلا

 ىدهأ هنوك الإ ةهبشلا نم نكي لولو «هلاوب هطلخو «ٌةدحاو ةلمج كلذ قرس

 «مهنم سفن ةبيط ريغب نوصحيال قئالخ لاهب طولخم لام نم انمعطأ وأ انيلإ
 يديألا عجرت نيح ةمايقلا موي تارذلا كلت باحصأل اًماصخأ انريص هنأكف

 اذإ ةدحاولا ةلدرخلا تارذب ىلاعت هللا يتأيو .تاعبتلا كلت هنم تذخأ نم ىلع

 .ماسجألاو بولقلا هيف بوذت موي نم هل ايف ءاهمابرأ اهب بلاطو تنحط

 تيزلا ناعيبي صاونخلا يلع يديسو يلع خيشلا ىندألا يدج ناكو

 نأ اًئيش امهنم يرتشي نم نارمأي امنإو «نازيملا ناكسمي الو «كلذ ريغو لسعلاو

 كلذ عرو مدع |مهنظ ىلع بلغ اذإ اناكو ,كلذ دعب هل هناضبقي مث .هسفنل نزي

 «كنم هبلطن ىتح كدنع هرخأ نالوقي (نإ «لاحلا يف اثمث هنم ناذخأي ال يرتشملا



 آزال للم زمرة نمرة لمة نم نم مة ة فة ممم مم مة ممن ممم مة ممفف قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 قالخأب المع ؛ةيلكلاب هعيب نم اعنتمي مل منإو «كلذ دعب هنم هنابلطي ال مث
 نمثلا كلذ مهبجعأ نإ مث «ىلاعت هلل قلخلا جئاوح ءاضق يف حلاصلا مهفلس

 دنع نمثلا ريخأت بحن اّنإف ؛كدنع هرخأ يرتشمللاولاق الإو هوذخأ

 لأس امبرو ءاوتومي ىتح مهنم اًدحأ هب نوبلاطي نودوعي ال مث .باحصألا

 هتمذ نوؤرييو اًيح مادام مهيلإ هعفد نمثلا كلذ بحاص يبسي نأ هبر مهدحأ

 اذإ دلبلا خيش وأ دلبلا هيقف ناكف «روكذملا يدج هيلع ناك امك «ةرخآو ايند هنم

 اوعسوتف «هعيبأ ءيش نسمث لبقأ الأ مويلا تمزع دق :هل لوقي اًئيش هنم ىرتشا

 .كلذ دعب هبلطي ال مث مكنم هبلطأ ىتح هنمثب متنأ

 وأ لايكملا وأ نازيملا كسمي نسم لك ةيده نع اوعروتو كلذ اوملعاف
 وأ خسولا نم عارذلا وأ لايكملا وأ نازيملا هدهاعت ةدش متملع نإ الإ «نابقلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءقاحسنالا

 ىلع بلغ نم اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم امو

 :هل لوقأ نأك «ةيناسفن ٍةلعل يريغ ىلع ينمدقيو ينمعطي وأ يلإ يده هنأ ينظ

 هيلإ ْمُدَق وأ كنازيم يف لقثأ نوكتل ينم اهيلإ جوحأ هنإف ٍنالفل ةيدحلا هذه طعأ

 ضرغلا اذه دوجو ينظ ىلع بلغ ىتمف «كلذب هسفن حمست الف ؛ماعطلا اذه

 ضارغألا ةطلاخمل ؛هماعط نسم لكألا الو هتيده لوبق يل سيلف هيف يناسفنلا

 يف لقثأو ىلاعت هلل ىضرأ وه ام مدقل ٌةبيط اهم هتينو اًصلخم ناك ول ذإ هل ةيناسفنلا

 وأ ةيدهملا بحاص ىلعو هسفن ىلع سبلت نم دبعلا رذحيلف «ةمايقلا موي نازيملا

 هيف عقي |مك ؛هنم كلذ ىلإ جوحأ هريغ نوك عم «هنم لكأي وأ اهلبقيو «ماعطلا

 .نيفراعلا نيديرملا قالخأ نم سيل كلذ نإف ,مهضعب

 رس همعطي مث ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا كلت لبقي نيفراعلا ضعب تيأرو

 بحاص فئاحص يف هباوث لعجي نأ هللا لأسي مث ءهنم كلذ ىلإ جوحأ هاري نمل
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 عفنيو ماعطلا مدقمو يدهملا عفنيف ؛,ماعطلا كلذ بحاص وأ ةيدهلا كلت

 ىلاعت هللا لأسي مث هللا نيبو هنيب امهيف كلذب هيلع ةّنملا نع هسفن يمحيو ءارقفلا

 .ىهتنا كلذ هل رفغي وأ ةملا روطخ نم ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا بحاص يمحي نأ

 جوحأ وه نم هدلب يفو ًةيده هيلإ ٌدحأ لسرأ اذإ نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 نع ٌينغ نيدلا لضفأ نإ :كلسرأ نمل لق :لوسرلل لوقيو ءاهدري هنم اهيلإ
 اهيطعي نأ ىبأ نإف ؛كنازيم يف لقثأ نوكتل ٍنالفل اهيطعت نأ هدوصقمو ءاهلثم

 َّلهأ امم بوقت اهنإ :لوقيو «ةرفن اهيف دادزا ًةيناث هل اهلسرأو جاتحملا كلذل
 .ىهتنا هب هللا ريغل

 هنم فرعأو ةيدهلا بحاص نم اًرظن ّمتأ نكي مل نم :لوقي هللا همحر ناكو

 اذإ هنأ اك ,ةيدهلا كلت لوبق هل سيلف نازيملا يف حجرأ وه امبو ريخلا نطاومب

 :هبحاصل لوقي لب «كلذ لوبق هل سيل نيجاتحملا ىلع هقّرفي الام ٌّدحأ هاطعأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءىهتنا كسفنب تنأ هقّرف

 عقي صخش نم اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ريذحتلا هجو ىلع هنم كلذ نأ معزيو «ةميمنلا لقن يف وأ سانلا ةبيغ يف

 «هتبوت وأ هقدص لمتحا نإو داسفلاو هيخأ نم سفنلل يفشتلا نود حالصإلاو

 هنأ لامتحا وأ يرشبلا ءزجلا ثيح نم سفنلل يفشتلا نم ٌءيش كلذ طلاخي دقف

 ٍقساف نم ةيده لبقي نأ عروتمل يغبني الو ,كلذب اقساف نوكيف ةبوت هل لبقي م

 لكأي وأ كلت لبقي نأ دعب عرشلا بانجل هل هريغ ةيهارك رسعتل اًماعط لكأي وأ

 .ماعطلا كلذ نم

 نم ةيده اولبقت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 ناكمإل ءنامزلا فلاس يف ولو ةميمن لقني وأ اًدحأ باتغي هومتعمس

 نسح ناك نإو طايتحالاب اًدخأ ةبوت ريغ نم هيلع مكحلا كلذ باحصتسا



 دعاوق ىلع زاج ٌحيِبق ٌقسف اذهو :لاق .هيفاني ال كلذ نإف «ىلوأ هب نظلا

 علب نم حبقأ هنأ عم لمأتلا دعب الإ اقسف هدعي ال سانلا نم ٌريثكو ؛ةعيرشلا

 .ىهتنا شيشحلا

 ةبيغ يف عقي نم اًماعط اولكأت وأ ةيده اولبقت نأ مكايإ :لوقي هتعمسو
 ريذحتلا باب نم كلذ نأ معزيو «ةدحاو ةرم ولو مهنيب ةميمنلا وأ سانلا

 ةبيغلا يف مهدحأ عقيف ءاهنارقأ ضرغ نم داسفإلاو يفشتلا نود حالصإلاو

 .!ديصب دقانلاو ءريذحتلا ةجح يف ىفشتلا هجو ىلع

 عسقي نمم ةيده لوبقو مكايإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 نأ مكدحأ ديريو كش الب ٌنساف هنإف ؛هماعط نم لكأي وأ سانلا ضارعأ يف
 .كلذ هل صلخي الف ءعرشلل اًراصتنا هماعط نم هلكأ وأ هتيده هلوبق دعب ههركي

 ةبحم ةبلغل حالصإلاو ريذحتلا هجو ىلع هنم كلذ نأ معزيو سانلا ضرع

 ىلإ مهليم ةرثكو «نامزلا اذه يف ةيوغلا سوفنلا بلاغ ىلع داسفإلاو يفشتلا

 .مهنارقأ نود حالصلاو ملعلاب تيصلا رشنب دارفنالا مهتبحمو ايندلا

 ٍتقو يف ولو هنارقأ نم ٍدحأ ةبيغ يف عقي هومتعمس نم لك :لوقي هتعمسو

 لسمتحا نإو ؛هماعط نم لكألا الو هتيده لوبق مكل يغبني الف تاقوألا نم

 غلب نإ ايس ال ةعيرشلا دعاوق ىلع اههلوبق حصي آل هتبوت نوكت دقف «هتبوت
 ناك نإ ام اًصوصخ ءاَدبأ اهبحاص حماسي داكي ال هنإف «ةبيغلا كلت باتغملا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ىهتنا هل اودع عقاولا

َ 5 ِ 
 صخشل تيدهأ ةيده نم اًماعط لكآ ال ينأ :َّعلع هب ىلاعت هللا نم امو

 نيت وأ خيطب هيلإ ّيدهأ نمل عقي (ى اهيلع ئفاكي نأ لبق هناوخإل اهنم ىدهأف
 .يدهملا كلذ ئفاكي نأ لبق هناوخإ ىلع هنم قّرفي راصو هلبقف ًالثم حافت وأ
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 لوألا يدهملا نوكي نأ الإ ,هنم لكأي وأ هلبقي نأ عروتمل يغبني ال كلذ لثم نإف

 ءزجلا ىلع داز اهب هتيده ىلع ٍةأفاكم بلط هلاب ىلع رطخي الأ نظلا ىلع بلغي
 ةهبشلا هجوو «نامزلا اذه يعروتم نم هل هّبنتي نم لق طرش اذهو «يرشبلا

 لوبق نم عروتملا رذحيلف «ىلوألا ةيدهلا بحاص لاب ىلع تآفاكملا روطخ هيف
 .هنم لكألا وأ كلذ لثم

 نم ريثك ىلع ىفخي امم :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 نإف .هبحاص ئفاكي نأ لبق هل صخش هادهأ امم اًئيش دحأ مهيطعي نأ نيعروتملا

 .هبحاص هتأفاكم دعب الإ هل يدهأ اًئيش دحأل يدب الأ عروتملاب قئاللا

 لكأي نأ عروتمل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 مث ءءاعدلاب ولو اهيلع ةأفاكملا بلط ةين يلع هيخأل صخش اهادهأ ةيده نم

 «سانلا نم ريثك هيف عقي اى كلذك .هل هتأفاكم لبق اهنم اًئيش هوخأ هيلإ ىدهأ

 ءاهيلع ةأفاكملا بلط هجو ىلع ًالثم بنع وأ نيت ةيده هيخأ ىلإ مهدحأ يدهيف

 هنم ةأفاكم ريغ نم هباحصأ ىلع اهتقرفت ىلإ ردابيف ءطقف يرشبلا ءزجلاب ولو
 ةيدهللا كلتل لباقلا ةمذ لاغتشا كلذ يف ةهبشلا هجوو لوألا يدهملا نم الو

 هنم تعقو نإ الإ «ةعبتلا نم امهدحأ صلخي ال ذإ ماعطلا كلذ نم لكألا وأ

 هتيدهب ىدعت هنأ عقو اذإ هل َيِدْمَأ امم يدهملا نإ مث «ةأفاكملا هل ىدهملا نمو

 ناتلع كلذ يف راص ءاهلثم نع ينغلا دعبألا هراج ىلإ جوحألا برقألا هراج
 ةنسلا (مهب يدهملا ةفلاخمل كلذو «لكألاو لوبقلا اهب عنميو ةيدهلا هب درت

 .ةيدمحملا

 ةفلاخت نم ءيش هيلإ هلوصو قييرط يف ايش لكأي نأ جروتمل يغبني الو
 هللا همحر صاوخلا يلع يديس دعب هاعار اًدحأ تيأر ام ٌريزع ٌطرش اذهو «ةنسلا

 هراج اهبحاص ىدعت اذإ ةيدملا هللا دمحب درأ ام اًريثكو «سانلا نم اًردان الإ
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 هنيبو ينيب دجأ ملاذإ الإ لكآ الو لبقأ الو «ّيإ اهادهأو جوحألا وأ برقألا

 دصقب اهلثم ىلإ ةجاحلا ديدش تنك اذإ ٍذئينح اهلبقأف ءاهلثم ىلإ اًجاتحم اذحأ

 ريغب يريغ ىلع اهب يسفن ظح ميدقت نع رظنلا عقيو ءاهبحاصل باوثلا ةرثك
 نيدلا لالج يديس ماعط يف اًريثك طرشلا اذهب تلمع دقو «ٌيعرش قيرط

 ينظ ىلع بلغ نإ الإ هنم لكآ الف .تاقوألا ضعب يف لإ هلسري يذلا ٍليلخلا

 لئاوأ تغلب نأب ينم هيلإ جوحأ ٌدحأ تويبلا باحصأ نم هنيبو ينيب سيل هنأ
 عاام َء ع

 هل ىلاعت هللا لاسأو يريغل همعطأ لاخلا اذه ىلإ غلبأ مل نإو رارطضاللا ةبترم

 ىلإ نيجاتحملا هناريج ىلع ةيدهلا كلتب يميدقت يف ةح اصلا هتين باوث همرحي الأ

 .رمألا كلذ يف ينم رثكأ كلذ

 نأ عروتل يغبني ال :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 اًصلاخ الالح تناك ولو ءاهيلع ئفاكي الو سانلا اياده لبقي نمت ةيده لبقي
 ىلع ةأفاكملا بلطي مل يدهملا كلذ نأ ردق ول ىتح هعرو ةلقو هتءورم ةءاندل

 دلج يف ءادوس ةرعشك وه يذلا يرشبلا ءزجلاب الإ هماعط نم لكألا وأ هتيده

 يناشلا لباقلاو يدهملا مكح نإف ءاهنم لكألا الو اهوبق هل سيلف «ضيبأ روث

 .راودألا يف كلذ نم دلوت ام رئاس يف اذكهو لوألا لباقلاو يدهملا مكح

 اولكأت الو ةيده اولبقت الو ؛هيلع اولمعاو ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف

 هادهأ دحأ ناك امب مكيلإ ىدهأ نممو مكنم هيلع ةأفاكملا دوجو دعب الإ اًماعط

 هلل دمحلاو «ةأفاكملا عوقو دعب الإ كلذ يف ةعبتلا نم مكدحأ صلخي ال هنإف «هيلإ

 .نيملاعلا بر

 لداعي نم ماعط نم لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّيِلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 ولو ايندلا نم ضرع نيبو ةبحملا يف ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا كلت نم ةمقل نيب

 .لكآلا وأ لباقلا هئاردزاو ايندلا هميظعت نم كلذ يف امل ؛رثك
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 هماعط ىلإ هتعامجو هرس هللا سَّدق دينجلا اعد اًصخش نأ عقو دقو

 كبلقو لك :ماعطلا كلذ بحاص هل لاقف «لكألا نع ءارقفلا ضعب فقوتف

 :دينجلا لاقف «رانيد فلأ نم يلإ بحأ يدنع ريقفلا اهلكأي ةمقل لك نإف ءبيط
 نيب لداعي فيكو «ةمملا ءيند انبحاص نإف «ماعطلا اذه نم مكيديأ اوعفرا

 .ىهتنا ايندلا نم ضرع نيبو هلل ةمقل ريقفلا هماعطإ

 لكألا يف ةبغر مهدحأ دادزا ارو ءءارقفلا نم ريثك ىلع ىفخي ٌبدأ اذهو

 .رانيد فلأ نم ّيِإ ٌبحأ ريقفلا ةمقل نإ :لوقي هعمس اذإ

 نيب لداعي ْنَم ماعط لكأ نم اورذحاو .ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 هلل دمحلاو رثك ولو ايندلا نم ضرع نيبو هماعط نم لكألا وأ هتيده مكلوبق

 .نيملاعلا بر

 نم لمع ماعط نم لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم امو

 كلذ يف ءاوس «هنع هب قدصتتيل ٍنيعم ٍءيشب صوي ملو «لافطأ هل ٍتيم ةكرت

 صرق نم رهشلا مامتو ةعمج يناثو ةعمج لوأ يف لمعُي امو ءازعلا ماعط

 ىلع نيملكتملا روهتب ةداعلا ترج دقف «كلذ ريغو ىولحب ريطفو كسوبنسو

 علط وأ ةزانجلا كلت ىلع ىلص نم ىلع هنوضرعي مث ءكلذ لمع يف ماتيألا
 لشم لوبق نأ ىفخي الو ءرهشلا مامت وأ ةعمج يناث وأ ةعمج لوأ يف مهتيم ةرايزل

 مهب سانلا ثولل نيحلاصلاو ءاملعلا ايس ال عروتمل يغبني ال هنم لكألا وأ كلذ

 مف ءِلاؤس ريغب كلذ هوطعأ ولو «ةءورملا ةلقو قالخألا ةءاند ىلإ مهتبسنو
 .هنارقأل همطعأ ام نود وه كلذ نم اًئيش هوطعأ اذإ مهيلع طخسي نمم كلاب

 ناريج كلذب رمأ انإو ءاّماعط لمعي نأ تيملا لهأ نم اًدحأ عراشلا رمأي ملو

 .لكألا ىلإ تافتلالا نع هلهأ لغش دق نزحلا نأل ؛تيملا
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 ثيح نم تيملا لهأ هلمع اًماعط لكأي ال صاوخلا يلع يديس ناكو

 لمع نإ يسال مهل ةءورم ال نيذلا سانلا بتع نم افوخ هلمع يف مهفلكت

 سوفن كلذب حمست مل وأ ءرصاق مهيفو ةثرولا سوؤر صصح ىلع كلذ

 يف سانلا ىقسي يذلا ءاقسلا ءام نم برشي ال ناك هنأ ىتح «ءادشرلا ضعب

 تيملا لهأ نيبو هنيب عقي مث «تيملا لهأ نم حيحص ءارش الو نذإ الب ةزانجلا

 .سانلل اهاقس يتلا ةبرقلا كلت يف هل مهئاضرإ مدعو عزانتلا

 رهشلا مامتو عّمُجلا يف لمع ام لكألاو مكايإو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 ماتيألاو لمارألل هوطعأف كلذ نم اًئيش مكل اولسرأ نإو «ٌيعرش قيرط ريغب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءارقفلا نم مهريغو

 ينأ اك «يلإ اهبحاص اهرذن ةيده نم لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم امو

 وه امنإو «ًءادتبا سفن بيطب هجرخي مل هبحاص نأل اَقلطم رذن ماعط نم لكآ ال

 لكألا هرك دقو ؛:ةضورفملا ةقدصلا هبشأف ؛هجرخي ملول مثإلا هباكترا هفوخل

 الإ هلآ ىلع اهمرحي ملي هللا لوسر نإ :اولاقو ءحلاصلا فلسلا روهمج اهنم

 خاسوأ امنوكل اهنم هلآ عنم كي للع دقو |ميسال مهممهل اًمفرو مهماقمل اًفيرشت

 هسفن نكت ملام يأ ليخبلا نم هب جرختسي هنأب هللع رذنلا كلذكو «سانلا

 ماعط نم لكألاو مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 ؛كلذ وحنو اهزيرطت وأ اهتطايخ وأ اهزغ نمث نم ةأرما هتلمع نإ (يسال رذنلا

 .غلبي مل ماد ام هتماهشو لجرلا ةءورمب لخي كلذ نم لكألا نإف

 ام هب عافتنالاو كلذ لثم نم لكألا نع مكمم# اوعفراو كلذ اوملعاف

 .لاملا ماقم اوغلبت مل متمد
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 يف نوكي ماعط نم لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا َّنَم اممو

 رهاظتي يذلاك .ٌيفخ قيرطب لكآلا وأ لباقلا نيد يف صقن لوصح هقيرط
 هل نومدقيو ايادملا هيلإ نولسري سانلا ريصي ىتح ةفعلاو عرولاو دهزلاب
 لكأيو كلذ دري ال هنأ هللاب هل فيلحتو لجر ليبقتو مهنم ٍلاؤس ديكأتب ماعطلا
 ثيح نم ٍنيد صقن ماعطلا كلذ نم هلكأ وأ ةيدحلا هذه لثم لوبق يف نإف .هنم

 ايادملا هيلإ نودبب اوراص ام سانلا نأل كلذو «سانلا بلاغ هب رعشي ال

 ,ةفعلاو عرولاو دهزلا نم كلذ لبق هب رهاظت امل الإ ةمعطألا هل نومدقيو

 داطصا يتلا ةكبشلاك راص كلذ نوك ىلإ هتفعو هعروو هدهز ةرمث تعجرف
 ةرخآلا يف باوشلا صقن اذه لثم ىلع فاخيف ؛ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا كلت اهب

 نميف اولاق اك لقاع هب ىضري ال ٌرمأ وهو ءايندلا يف هل لجعملا باوثلاك هنإف «هب

 نأ هيلع فاي هنأ كلذ ىلع سانلا هحدمو ايادهلا هدر يفو هتقدص يف صلخأ

 .لجعملا باوثلا نم حدملا كلذ نوكي

 لبقي نأ عروتمل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 نم عنتمي ال هنأ وأ .هتيده دري ال هنأ هللاب هيلع مسقأو هلجر لّبق نمم ةيده

 نوكي دقف ؛ميظعلا ديكأتلا اذه ببس يف ماتلا شيتفتلا دعب الإ هماعط نم لكألا

 لكأيل هلجر نولّبقُي سانلا راص ىتح «نيدلاو حالصلا نم هب رهاظت ام هببس

 .نيدلاب لكألا نم كلذ يف ام ىفخي الو ,مهماعط

 يف هبحاص غلاب ماعط لكأل ردابي نأ عروتلل يغبني ال :لوقي هتعمسو

 ءاضخ عم نيعروتملا دنع ةرهاظلا ةهبشلا نم كلذ يف امل ؛هلكأ يف هيلع ديكأتلا

 هللاب هيلع مسقأو هلجر لّبق ام ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا كلت بحاص نإف ءاهببس

 ةرثك نم هب رهاظت ام لجأل الإ ماعطلا كلذ نم لكأي وأ ةيدهلا كلت لبقي نأ

 ماعطلا وأ ةيدهلا بحاص داقتعا يوق كلذلو «كلذ لبق ةفعلاو عرولاو دهزلا
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 هدهز ةرمث تعجرف «هللاب هيلع ماسقإلاو هلجر ليبقت ىلإ جاتحا ىتح هيف

 كلذ نم لكآلاو ةيدهلل لباقلا ىأر ابرو ءايندلا ىلإ هرمع لوط هتفعو هعروو

 نأ مهوتو ءماسقإلاو لجرلا ليبقتب لكألاو لوبقلا دكأت نيلفغملا نم ماعطلا

 هيلع مسقأ يذلا ىلاعت هللا مسا لالجإ وه انإ لكألاو لوبقلا ىلع هل ثعابلا

 هتفعو هعروو هدهز راهظإ وه (نإ.هلجر هليبقتو هماسقإ ببس نأ باغو «هب

 لكألا وأ لوبقلا كلذب هرطاخ ربخ ىري راصف ؛ماعطلا كلذب رجس هنأك ىتح

 فرشلاو زعلا اهب هل لصحي ةيالو لوصح نم هدنع ىلحأ ماعطلا كلذ نم

 .ىهتنا هنارقأ عيمج ىلع ةسائرلاو

 الف اًماعط مكيلإ مدقي وأ ةيدبب دحأ مكيتأي نأ مكايإ :لوقي هتعمسو

 نأ هللاب مكيلع مسقي وأ مكلجر ليبقتل ردابيف «نولكأت الو هنم كلذ نولبقت

 بجاولا لب ءلكألا وأ لوبقلل اوردابتف ءاولبقت وأ اولكأتو هرطاخب اوربجت
 رعشي داكي ال يذلا يفخلا سيبلتلا ةدش نم هيف امل كلذ نم ةرفنلا ةدش مكيلع

 دجي لكآلا وأ لباقلا كلذ لمأتيلو ءرحاس نم قذحأ هنيد رمأ يف ناك نم الإ هب

 امل ءامارقأ ىلع كلذب تزيمتو ةفعلاو عرولاو دهزلاب ترهاظت اهنأ الول هسفن
 وأ لكأيل هلجر لّبق وأ هللاب هيلع مسقأ ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا كلت بحاص ناك

 .ىهتنا ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا كلت يف ةهبشلا هجو وه اذهو «لبقي

 بحاص مكيلع دكأ اذإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 نم ةرفنلا ةدش مكيلع بجاولاف هنم اولكأتل وأ اهولبقتل ماعطلا وأ ةيدهلا

 وأ هتيده اولبقت نأ هللاب مكيلع مسقأ وأ مكيلع دكأ ام هنأل ؛لكألا وأ لوبقلا

 عرولا ةدش نم هب مترهاظت مكآر امل وأ .هدنع كلذ ةمظعل الإ هماعط نم اولكأت

 ءاهب هنيد صقن عم هايند اهب مكدحأ داطصي يتلا ةكبشلا مكح عجرف ءدهزلاو
 ىأر نيح لخبلا ةحئار نم كلذ يف امل لكألاو لوبقلا مدع عرولا نم ناكف

 .نيدلاب لكألاو سيبلتلا ةحئار نم هيف امل وأ .هماعط ةمظع
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 مكلوبقل ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا بحاص بلط دتشا املك :لوقي هتعمسو

 كلذ يف ام ثيح نم هيف ةهبشلا تدتشا املك ماعطلا كلذ نم لكألا وأ ةيدهلا

 ريقفلا نكيلف .ءكلذ لكآلا وأ لباقلا دصقي مل نإو ءايندلاب نيدلا عيب ةحئار نم

 نم ريثك ىلع ىفخي ٌّرمأ هنإف .هنم لكألا وأ كلذ لثم لوبق نم رذح ىلع جذاسلا
 ببس نأب لكألا وأ لوبقلا نع مهدحأ رذتعا امبرو ؛مهريغ نع ًالضف ءاملعلا
 لبق هرهاظت نم كلذ ببسب يسنو «هلجر ليبقتو هللاب هيلع ماسقإلا وه كلذ
 هدهز نأو «ةفعلاو عرولاو دهزلا ةدشب ماعطلا بحاص وأ يدهملل كلذ

 ناكف ؛ماعطلا كلذ نم لكألا وأ ةيدهلا كلت اهب داطصا ةكبش راص هعروو

 نأ مكايإ :لوقي ناكو ءرمألا لوأ يف كلذ وه دصقي مل ولو ءازجأ موللا هيلع
 مكعروو مكدهزب اودصقت مل ولو عرولاو دهزلاب مكل سانلا حدم ىلإ اوغصت
 يف كلذ دصق هنوك نيبو نيفراعلا دنع هنيب قرف الف ءرمألا لصح اذإ هنأب كلذ

 هلامعأو هصالخإ ءافخإ دبعلا صالخإ مامت نم :اولاق انه نمو ءال مأ رمألا لوأ

 .ىهتنا هفنأ مغر ىلع الإ هنم كلذب رعشي دحأ داكي ال ىتح قلخلا نع

 كلذ ىلع ذخأي الو لافطألا بدؤي هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ ناكو

 لمعلا نم هللا ىلإ بت يدلو اي :هللا همحر صاوخلا ىلع يديس هل لاقف ءاّمولعم

 ال كلذ يف كنين حالص :لاقف ؛يتينب ملعأ متنأ يديس اي :هل لاقف «لاقيل
 نيب قرف الف كيلع سانلا ءانث كلذ نم لصح ثيحو «عرولا لاك يف كيفكي
 اًئيش لعف نم ةرمثك كلمع ةرمث عجرف .هدصقت مل مأ كلذ تدصق نوكي نأ

 ىلع اهفرصي مث ميلعتلا ىلع ةرجألا ذخأي راصف !ةبوتلا :يديس اي لاقف «لاقيل
 هللاقف كلذب هماقم رتتساف سانلا رعشي ال ثيح نم نيكاسملاو ءارقفلا

 .ىهتنا لعفاف اذكه :خيشلا

 ةهبش هيف ام لكأ اوبنتجاو «هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءانركذ (ى ةيفخلا اهيسال



 ا! للة للة ةء لفة وة مة مة ة مة وفة موف هموم ترمة ممم وفة موفق قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 نوكي نم ماعط نم لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ٌلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 دولج نم ليبارغلا لمعي يذلا يلبارغلاو ماّجحلاك تاساجنلا ةرماخم نم هبسك

 نم لكو «لابزلاو باصقلاك ىكذ ولو تاناويحلا نم لكؤي ال امم وأ «ةتيملا
 نم لكألا الو هتيده لوبق عروتمل يغبني ال ذإ «هبسك ةهاركب ءاملعلا حرص

 ال اى ءاهريغو بايث نم انل هيدهي اب عافتنالا الو هبارش نم برشلا الو هماعط

 فلعيو «ةقيقر همعطي نأ قئاللا امنإو ءروكذملا هبسك نم لكأي نأ وه هل يغبني

 ةميلو ىلإ ءاهقفلا ضعب يعد دقو «ةعيرشلا بتك يف ررقم وه |ى هباود هنم

 لضفأ يخأ همالف اهنم لكأو اهيلإ بهذف «مومذملا هبسك نم اهلمع ماّجح
 كلذ لثم نم لكألا نإ مكدحأ لوقي فيك :لاقو ءاًريثك كلذ ىلع نيدلا

 .هيلإ ةجاح ريغ نم هنم لكألا يف عقي مث ؛هوركم
 ناك نم اًماعط اولكأت الو ةيده اولبقت الو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ةرورضل الإ اًهوركم هبسك

 نأل ؛ودع نم اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال نأ :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم امو
 .بّرَج (ى ةمختلا ثروُي ودعلا ماعط نم لكألا

 هركي صخش اهيف رضح ةميلو ىلإ يعد ه# يروثلا نايفس نأ انغلب دقو
 ال ةمخت ودعلا عم لكألا نأ انغلب دق :لاقو ءاهنم لكأيو رضحي نأ ىبأف نايفس

 ىلإ رظنلا :لاقف «لكأت الو رضحا :لاقف هررض لوصح دعب الإ ةدعملا همضهت

 ةيحان ىلإ رظنت ال وأ ءكينيع ضمغو رضحا :هل لاقف ءرصبلا فعضي ودعلا

 .ىهتنا هتيحان ىلإ رظني لو رضحف .ودعلا

 لبقي نأ عروتمل يغبني ال :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ناك ولو «ءللعلا نم كلذ لثم ةمالس ةلقل ؛اًماعط هل لكأي وأ ودع نم ةيده

 هميدقت وأ ةيدهلا هئادهإب ودعلا دصق كانهم لق .هلصأ نم ًالالح كلذ
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 مل ناك ابرل كلذ هنظ الولو ءءاضغبلاو ةوادعلا نم هيف هّنظ ام فيفخت ماعطلا

 اوُداَبَتا» :ثيدح هانركذ ام ىلإًأموأ دقو ءاًّماعط همعطي ملو ءاًئيش هيلإ دهب
 هدقحو هشغ يأ :«"ردّصلا ضّرَح ُبِهْذُت ةّيِدَها» :ثيدحو ««"اوُباَحت

 .هيخأل هلسحو

 ماعط الو ةيده جرخت ال :لوقي هللا همحر صاوخللا اًيلع يديس تعمسو

 مهضعب نوبحي لباقلا وأ لكآلا وأ ماعطلا مدقمو يدهملا ناك نإ الإ ةلع نع

 ماعطلا كلذ ميدقت وأ ةيدهلا كلت نوكتف ءاًضغب الو انحش مهنيب سيلو ءاًضعب

 تاقوألا ضعب يف هبحي نم ةهارك يف عقي ابر يذلا ءزجلا ثيح نم وه امنإ
 .ىهتنا ىلاعت هللا ءاش نإ روفغم كلذو ءالثم حابملا هضرغل هتفلاخمل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 ماعط نم لكآ الو دحأ نم ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 هب لصحي ال كلذ نأ ينظ ىلع بلغ اذإ الإ اهبحاص يلإ همدق ةميلو يف سيفن
 ال هل كلذ لشم مدقي مل ثيح اًدسح هدنع جيب الو «نارقألا نم رطاخ رسك

 «رباكألل وأ ءارمألل ةلاصألاب لمعي يذلاك ماعطلا بياطأ نم ناك نإ |ميس

 وأ بابحتسالاو ؛ماعطلا كلذ نم لكألا وأ ةيدهلا لوبق ةياغ نأل كلذو

 بعشلا يف يقهيبلاو «(214 //) طسوألا يف يناربطلاو ؛.(8١3ص) درفملا بدألا يف يراخبلا هآور )١(

 )9/1١١(. دنسملا يف ىلعي وبأو «(«479/5)

 ص) قالخألا مراكم يف ايندلا يبأ نباو .(4 ٠5 /؟) دنسملا يف دمحأو ؛.(4/١54) يذمرتلا اور ()

 طسوألاو «(177 /؟0) ريسبكلا يف يناربسطلاو «(1//701) هدنسم يف يسلايطلاو <« 5

 )١95/5(. بعشلا يف يقهيبلاو )١55/5«(.

 راطوألا لينو «(47 /7) مالسلا لبسو ؛(727/4 /0) ةمادق نبال ينغملا :يف ثيدحلا هقف رظناو

 )77/١(. بجر نبال مكحلاو مولعلا عماجو )1//3٠١««



 ل ا قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 يف ةدسفم راص ةوادع جيبهت وأ ,ملسم رطاخ رسك هلعف نم لصح ةحابإلا

 نم اًدحأ نأ هغلب اذإ ءادعألا نم ريثك هيف عقي رمألا اذهو ؛هكرت بجيف نيدلا

 بايثلا وأ ماعطلا نم اًئيش وأ اًدبع وأ ةضف وأ اًبهذ هودع ىلإ ىدهأ رباكألا

 يف عوقولا نم هودع نيدل اًظفح كلذ لوبق مدع عروتملل يغبنيف ءآلثم ةسيفنلا

 .ًالالح اهلصأ يف ةيدهلا كلت تناك نإو «مثإلاو دسحلا

 ولو هودع اهب ملع ةيده لك دري هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ىلع مغلا يلاخدإ مدعو ,يودعل مغلا هب لصحي اهل يلوبق نإ :لوقيو «ًالالح

 كتيده ذحخأت نأ امإو «ينتيطعأ ام لثم هيطعت نأ امإف ,يداهتجا هيلإ ىدأ ام

 مهدحأ دادزا امبر لب هئادعأ قح يف هيعاري نم لق يفخ بدأو عرو اذهو

 هودع نود هل ماعطلا كلذ ميدقت وأ ةيدهلا كلت لاسرإب اًرورسو احرف

 عامطأ هيلإ تدتما صخسش ماعط نم لكآ ال ينأ :ّلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 لكألا الو .كلذ لوبق عروتمل سيلف مهعامطأ كلذ ىلإ تدتما ىتمف «سانلا

 ةلع يف ءاملعلا هلاق ام ريظن اهتوهشو ايندلا يف ةمحازم هيف ام لك كرتب ًالمع هنم

 دلب ءارسقف ىلإ ةاكزلا لقن ميرحت ةلع يف اولاق اكو سارعألا يف راثنلا ةهارك

 كلذ ريظنب تلمع دقو «لاملا دلب وأ يّكزملا دلب يف فانصألا دوجو عم ىرخأ

 ةعبرأ ناكو هلام ثلثب يل ىصوأ امل نساحم نب نيدلا سمش ىضاقلا ةيصو يف

 اهيلإ مهعامطأ دادتما ينظ ىلع بلغ نيح هتثرو ىلع اهتددرف رانيد فالأ

 «تقولا كلذ يف ةلعلا هذهل اهدرأ ملو ,مهنود اهب يراثيإ مدع مهثروم يف مهنظو

 .للعلا نم كلذ ريغ وأ اهيف ةهبش لوخدل ىرخأ قيرط نم اهّدر ناك نإو
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 هب مكمدق ةميلو ماعط نم اولكأت نأ مكايإو ءناوخإلا اهأ كلذ اوملعاف

 «سارعألا مئالو يف بلاغلا وه (ى هيلإ مكماعط دادتما عم .هلهأ ىلع اهبحاص

 هنأل ءاّماعط هل تقذ ام هللاو :لوقيو «ظيغلا نم زيمتي هلهأ ضعب داكي ىتح

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هللا ريغل هلمع امنإ

 تملع نإ الإ اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 ميظعتلا هجو ىلع ماعطلا كلذ ىلإ الو «ةيدهلا كلت ىلإ هل تافتلا ال اهبحاص نأ

 .يرشبلا ءزجلا ىلع داز اهب
 نأ عروتمل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمس دقو

 دنعام ةقيقح نع حيحص يشك اذ ناك نإ الإ ةيده لبقي وأ اًماعط لكأي

 كلذو .همدع وأ ماعطلا وأ ةيدهلا كلت ىلإ تافتلالا نم ماعطلا مدقم وأ يدهملا

 ةراقح اهبحاصل سفنلا ترهظأ (برف ءاهباحصأ ىلع سوفنلا سيبلت ةبلغل

 تافتلالا مدع يف ضرألا نم ةّرذك اهدنع ًالثم رانيد فلألا نأو ءاهدنع ايندلا

 ىلإ تفلتت اهنأ لاح او «ماعطلا كلذل ميدقتلا وأ ةيدهلا كلتل ءادهإلا دعب اهيلإ

 ىلإ تفتلي الو .هفشكب لمعي حيحصلا فشكلا بحاصف .همظعتو كلذ

 .صالخإلاو قدصلا هاوعد هسفن هيلع تسيل يذلا يدهملا ىوعد

 قلطم ةيده نولبقت متنك اذإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 كلذ لبق فشكلا ماقم ليصحت ىلع اولمعاف مهماعط نم نولكأتو ناوخإلا

 كلت يف دهزلا هاوعد قدص نم ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا بحاص سفن يف اًمع

 .ٌقحب اهودرتو نحب ةيده لا اولبقتل هقدص مدع وأ «ماعطلا كلذ وأ ةيدهلا

 بايثلا نم ديدج ءىبش ةيده هناوخإ نم دحأ نم لبقي ال هللا همحر ناكو

 ةديدجلا بايثلاب باجعإلا سوفتلا بلاغ نأش نم نإ :لوقيو «هسبلأ اذإ الإ
 .ىهتنا نامزلا نم ةدم اهسبلأ اذإ هفطع ىلإ رظنلاو ءاهيلإ سفنلا تافتلاو



 ١731 نة ل رة ة مرنم مة مة ة من منة ةم ممم ة ممم ممم ممم ممم مممف قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 لطرلا ةكرب ىلع لطملا موكلا قوف نوفدملا يقارعلا نسح خيشلا تيأرو

 اًسيفن افوص وأ ةسيفن ةخوج هيلإ رباكألا نم دحأ ىدهأ اذإ ةسورحملا رصمب

 فلام ظيلغ طيخو ةظيلغ ةربإب هطيخي مث عضاوم ةدع نم نيكسلاب هحّرشي
 ىلإ ةقراسملا يف يننوخت يسفن نإ :لوقيو .ءفوصلا وأ ةخوجلا كلت نولل

 .ًاليوط اًنامز يفطع ىلإ رظنلاو اهب باجعإلا
 تلقف .«تقملا نم فاخأ انأو كلذ ىلع دبعلا تقمي ىلاعت هللا نأ درو دقو

 يدنع يلام يفالتإ :لاقف .هنع ىهنلا درو دقو «لاملا فالتإ ةلمج نم كلذ نإ :هل

 ىلع يبلق حلصي ام ميدقت ىلإ يداهتجا ىدأ دقو «يبلقل يفالتإ نود رئاثلا نم

 .ىهتنا يلام حلصي ام

 ةيده دحأ نم لبقأ الف ءتارم طرشلا اذهم ىلاعت هللا دمحب تلمع دقو

 ىلع تددر ام رخآ نم ناكو ءاّدبأ اهيلإ هبلق تافتلا ىنظ ىلع بلغي ةسيفن

 هسفن ىلإ ترظن ينإف ءيتوهبلا يلع كرابملا دلولا يلإ اهادهأ ةديدج ةبج يناوخإ
 تلقو «هيلع اهتددرف ءامايأ ولو ةبحلا كلت سبل بحي هتيأرف ةسارفلا قيرط نم

 ءاش نإ كنم اهتلبق ةيلابلا ةقرخلاك كدنع تراصو اهنم كسفن تعبش اذإ :هل

 . ىهتنا ىلاعت هللا

 ينيب كارتشالا هجو يلع تءاج ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع ىلاعت هللا نم امو

 ةيوازلا ءارقف نيب كارتشالا ليبس ىلع دحأ هادهأ يذلا ماعطلاك يريغ نيبو

 نإ ايسال تارافكلاو روذنلاو اياحضلا يف اًريثك كلذ لثم عقيو ءالثم اهخيشو

 لك صخمي ام ريرحت رسعل كلذو ءآلالح ولو ةالولا نم دحأ نم كلذ ناك

 .خيشلا وأ ءارقفلا نم دحاو

 نم لكأي نأ عروتمل يغبني ال :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو
 تزيم نأ دعب الإ ءارقفلا نيب اهيف كارتشالا هجو ىلع اهبحاص اهلسرأ ةيده



 هماقم نإف «ةيوازلا خيش اميسال ليكلاو نزولاب يواستلا هجو ىلع ءابصنألا
 كلذ يف امل ؛ةيوازلا يتأت يتلا تاقدصلا نم ءيش يف ءارقفلا ةكراشم نع لي

 كلذ لشم نم ةيوازلا ءارقف كراش خيش لكو «ةءورملاو قالخألا ةءاند نم

 .ىهتنا عرولا نم ءارقفلا هب رمأي ابو هحصنب عفنلا سانلا مدعو هتمرح تبهذ

 عروتلا يف ءارقفلل اًمامإ ًالثم ةيوازلا خيش نكي مل نإ :لوقي هتعمسو

 هل ناك نإو «هنم وه لكأيو ءيش نم لكألا نع مهاهني فيكو «ليلق مهعفنف
 .هنولقعتي ال مهف كلذ يف حيحص دهشم

 هجو ىلع هتيوازل تلصو ةيده لكأ يف لهاست خيش لك :لوقي هتعمسو
 دقف ءارقفلا ءابصنأ ىلع ةدايرلا يف هل اهبحاص نم نذإلا عم ولو كارتشالا

 .خايشألا قيرط نع جرخ

 يتأت يتلا ايادهلا نم لكألا نع لجي خايشألا بصنم :لوقي هتعمسو

 هسفن هبلغت دقف «مهل راثيإلا هجو ىلع ولو «ءارقفلا نيبو هنيب ةكرتشم ةيوازلا
 لكألا يف ءارقفلا ةكراشم كرت ىلوألاف ؛هتمصع مدعل ةمقلب ولو «مهيلع رثؤيو

 .ىهتنا اقلطم ةيدهلا كلت نم

 اًدبأ ةكرتشم ةيده نم لكأي نأ ًالثم ةيوازلا خيشل يغبني ال :لوقي هتعمسو

 م اهيف ههوجو الول هنوكل ؛ءارقفلل كلذ سانلا لاسرإ يف ببسلا وه ناك ولو

 «كلذ لثم نع لجي هبصنمو «قالخأ ةءاند هنأل ءاًئيش اهئارقف ىلإ دحأ لسري

 وأ ةهكافلا وأ محللا كلذ نم خيشلل اًيش ةيدهلا بحاص زيم ول ام فالخب

 در هل ىلوألا نكلو «هطرشب هنم لكألا هلف «هل هلسرأو ًالثم حمقلا وأ لسعلا

 يف خيشلا عم ءارقفلا ةاعارم سانلا ىلع بلاغلا نأل ؛ءارقفلا ةبصنأ ىلع هبيصن

 وأ مهنع خيشلا درفنا ولو «هتعامجو خيشلا نم ةبكرم اهلاسرإ ةلعف ةيدحلا كلت

 .ةيدهلا كلت لثم مهيلإ لسرأ دحأ نكي مل ابرل هنع اودرفنا



 ا قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 نيبو هنيب ةكرتشملا ايادهملا نم خيشلا لكأ ةلأسم :اًريثك لوقي هتعمسو

 امم الإ لكأي نأ هل سيلف ءابرلا باب يف ةوجَع دم ةدعاق ةلأسم هبشت ءارقفلا

 ٌريزع ٌعرو اذهو «ةلضافملا ةقيقحك ةلثاملاب لهجلا ذإ ؛هقح نود كلذ نأ ققحتي

 .خياشملا نم نآلا هب لعفي نم لق

 .فصنلا اهنم خيشللف ةيوازلا تلخد ةيده لك :لوقي مهضعب تعمس لب

 ةازاجملا ةلأسم كلذ ريظنو «لوقي ام يرد اف كلذ ركذ باتك يأ يف :هل تلقف

 عروتملا نإف ؛[4 ٠ :ىروشلا] ©اهلثم ٌةتّْيَس ٍةَئْيَس ُءاَرَجَو# :ىلاعت هلوق يف ةئيسلاب

 :ىلاعت هلوق قايس رهاظب ًالمع حفصيو وفعي نكلو ةئيسلا ةئيسلاب يزاجي ال
 ُهَرِجاَف َحَلصَأَو اَفَع ْنَّمَف# :هلوق دعب [51/ :نارمع لآ] 4َنيِمِلَظلا ّبِحُي ال هللاو

 دعوو حفصلاو وفعلا بدن ىلإ راشأ دق ىلاعت هنإف [4 ٠ :ىروشلا] ©هللا ىَلَع
 قحلا هبدن ام هكرتب هسفن ملظ دقف حفصي ملو فعي مل نمف .ءكلذ ىلع رجألاب
 .حلصأو افع نم ةبحم نع حفصلاو وفعلا مدعب هل قحلا ةبحم تصقنو «هيلإ

 [٠1:ىروشلا] ©اَمّلثِم ٌةَتْيَس ٍةَئْيَس ُءاَزَجَو# :ىلاعت لاق نإ :لوقي هتعمسو
 نع مهباعو ءفيضل ةئيسلا كلت لمحت نوعيطتسي ال نيذلا ءافعضلا قح يف

 يذلا رجضلاو قلقلا نم مهل اًسيفنت ءيسملل ةئيسلاب مهتازاجم يف ناكف لمحتلا

 .حفصلاو وفعلا ىلإ نوردابي مهنإف «نيفراعلا لمحت فالخب مهدنع ناك

 هللاو ,ةدايزلا اهيف بلاغلاو اهعوقو زيزع ةازاجملا ةئيسلا يف ةيلثملا نأب مهملعل

 ال ٌرمأ اذهو «ريثأتلاو ةياكنلا يف ىلوألل ةلثام لا ةئيسلا يف الإ مهل نذأي مل ىلاعت

 انرص دقف ةئيس لثمب ءيبسملا انلباق اذإ :اولاقو «ةلباقملا اوكرت كلذلف «طبضني

 ةئيسلا مسا ةازاجملا ةئيس ىلع ىلاعت قحلا علخ كلذلو ءءوسلا باحصأ نم

 نأ نم اًرارف ءوسب اًدحأ اوزاجي الو .ءكلذل نوفراعلا هبنتيل اهلثمب اهدكأو

 .ىهتنا ةروص ولو ءوسلا لهأ نم مهدحأ نوكي
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 نأ عرودمل يغبني ال :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 اولكأت نأ كباحصأالو كل تنذأ :لاقو «هيلإ اهبحاص اهلسرأ ةيده نم لكأي

 ىلع ةدايزلا يف عوقولا نم وأ راثيإلا مدع ين هعوقو نم افوخ ءاوس اهنم مكلك
 ةيوازلا خيشل تلسرأ ةيدهلا تناك نإ يسال ةدحاو ةمقلب ولو هناوخإ

 .ىهتنا اعم اهئارقفو

 يل لزعا :ةيدهللا بحاصل لوقي نأ ةيوازلا خيش رذحيل :لوقي هتعمسو

 هنأل يعم دحأ كارتشا ريغ نم هنم لكآو .هيف فرصتأل ةيدهلا هذه نم اًئيش

 هدنع امل كلذ لثم لاق امنإ خيشلا نأ هريغو ةيدهلا بحاص نهذ ىلإ قبس اهبر

 بحاص زيم نإ نكل «هلاحب مهلهجل هعروت نود اهتطاقسو سفنلا ةهارش نم

 عروت نكلو «سأب الف كلذ يف دحأ هلأسي نأ ريغ نم خيشلل اًئيش هسفنب ةيدهلا

 .اًبلاغ ةءورملا ةءاند نم هيف امل ىلوأ كلذ نع خيشلا

 لكأي نأ عروتمل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 .ةمقل ولو هتقفر ىلع داز ابر هنأل ؛ةعامج نيبو هنيب ةكرتشم ةيده نم

 نإف ؛ةوجع دم ةدعاق ةلأسم هبشت اهنإ ةلأسملا هذه يف نوعروتملا لاق دقو

 .اًبيرق كلذ وحن ّرم دقو «ىهتنا ةلضافملا ةقيقحك اهيف ةلثاملاب لهجلا

 سانلا اياده لوبق يف مكاهج اوعروتو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 ىلإ سانلا اهلسري يتلا تارافكلاو اياحضلا يسال مهتمعطأ نم لكألاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاًئيش اهنم مكل اهبحاص ريغ نإ الإ ةيوازلا

 ينظ ىلع بلغ ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :ّيِلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 ءاهضعب وأ هل اهتيطعأ يننأ يلإ كلذ رضحأ يذلا لوسرلا بلق ىلع روطخلا

 .كلذ يف يل لوسرلا بلقل ةمحازم ةيدهلا لوبق وأ ماعطلا كلذ نم يلكأ يف نإف

 .ةمحازملا هيف تلخد ءيش لكب عافتنالا عرولا نم سيلو



 ١38 .. لة مة مة ممم مزمن ممم مة ني ةمن ميم ممم فم ممم ممن ممم ةةفممف قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 عافتنالا عروتمل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 رهتشا نمم ناك نإ اميس ال هل هيطعي هنأ هلمح يذلا لوسرلا لاب يف رطخ ءىشب

 هلاب ىلع رطخ كلذ نأ هنظ يلع بلغ ىنمف «هيلإ ةيدهلا لمحي نم ىلع مركلاب
 هيلع اهدر مث ءلوسرلل لباقلا اهاطعأ نإ الإ اهب عافتنالا عرولا نم سيلف

 نع هعمط عطقنيو ءاهنم اًرفاو اًءزج هيطعي نأ دعب وأ ةثلاثو ةيناث لوسرلا

 .كلذ لثم ىلع ةدايزلا

 هل تلسرأ نمل يغبني ال :لوقي هللا همحر يفصرملا اًيلع يديس تعمسو
 يف وأ اهيف عمطلا نع امل لماحلا لمأ عطقني نأ دعب الإ اهم عفتني نأ ةيده

 اهلمح يذلا لوسرلا نأ ةيدهلل لباقلا نظ ىلع بلغ اذإ :لوقي هتعمسو

 اهضعب وأ اهيطعي نأ ةين ىلع الإ اهوبق هل سيلف اهنم ءيش يف وأ ةيدهلا يف عماط

 .ىهتنا مركلاب رهتشا نمم ناك اذإ هيف هنظ نسحل اًقيقحت لوسرلا كلذل
 لوسرلا ءاطعإب تلمعو مانملاو ةظقيلا يف تارم قلخلا اذهب تلمع دقو

 نإف ةظقيلا يف هب يلمع امأف «قلخلا اذهب قلخت نمم يننأل مانملا يف اهنم اًءزج

 عمطف اًرانيد نيرشعو ةسمخب يل ىصوأ ةيسوقايرسلا ”هاقناخلاب راجتلا ضعب
 ةرجأ هيطعأ يننأ رصم ىلإ اهلماح عمطو هتحماسف ةسمخ اهنم ذخأف يصولا

 نكي مل هنوكل يراد ىلع هلد يذلا تيطعأو «ريناند ةسمخ هتيطعأف لمحلا

 مهراصبأ اودم دق نيرواجملا تيأرف ءاّرانيد رشع ةعبرأ يقبف ءاّرانيد اهفرعي

 ءمركلا نم َّف هونظ امل اقيقحت كلذ لك ءاّئيش اهنم ذخآ ملو مهيلع اهتقرفف اهيلإ

 ناكملا ىلع ظفللا قلطأ مث «ريدلا وأ دبعملا وأ تيبلا هانعم ,يمراف ظفل هاقناخلاو ؛هاكناخ :اًضيأ لاقيو )١(

 ((١857/1١)هل كولسلاو ؛(77/1/4) يزيرقملل ططخلا :رظناو .ةدابعلل ةيفوصلا هيف ميقي يذلا

 .(١؟5ص) يوادنهل ةيسرافلا ةغللا يف مجعملاو



 لع ضرعي رباكألا دالوأ نم اًصخش نأ يمانم يف تيأرف مانملا يف هب يلمع امأو
 ديري هتبحصب ءاج يذلا هيقفلا تيأرف «يمسا ىلع نارانيد هعمو زنكلا باتك

 .كلذ ىلع دمحلا هللف «هل هتيطعأف هل امهيطعأ نأ

 لثمب لمعلا ىلع ردقي مكدحأ ريصيل مكنويع يف ايندلا ناوه ىلع اولمعاف
 مامإلا كلذ وحن ىلإ انقبس دقو هب لمعلا ىلإ مكل ليبس الف الإو كلذ
 سلجم يف اهلك اهقرفف «نميلا دالبب رانيد فالآ ةرشع هيلإ يدهأف ه# يعفاشلا

 ةفارقب نوفدملا قلحز هيقفلل عقو كلذكو ءاّمهرد اهنم ذخأي لو «ءءارقفلا ىلع

 نآرقلا هيلع اًريغص متخ نيح اًطوقن اًرانيد فالآ ةرشع هل لصح هنإف ءرصم

 بر هلل دمحلاف ءاًئيش اهنم ذخأي ملو ءاورضح نيذلا لافطألا ىلع اهلك اهقرفف

 .نيملاعلا

 يلإ هادهأ وأ همدق اًماعط لبقأ الو لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىللاعت هللا ّنم امو

 ةبتر يف هب هئفاكأ ءيش دوجو مدع ينظ ىلع بلغي ثيحب عروتلا ديدش صخش
 كلذ يف امل ؛هماعط نم لكألا الو هتيده يلوبق عرولا نم سيلف «لحلا يف كلذ

 اًفوُرْعَم ْمُكِيلِإ ىّدْسُأ ْنَم» :َ# هلوقل عروتملا ماقم بسحب ةمذلا لاغتشا نم

 معطلاو ردقلا ثيح نم اهلمش امك ءلحلا ثيح نم ةأفاكملا لمشف :«”هوُئِفاَكَف

 .ًالثم ةموعنلا وأ

 دنسملا يف دمحأو :(57 /7) ىربكلا يلو 7 /5) يئاسنلاو .(158/5(:)778/54)دواد وبأ هاور )١(

 ديمح نب دبعو ؛(5 17 /7) هدنسم يف ينايورلاو «(17١7)درفملا بدألا يف يراخبلاو .(44/7)

 يعاضقلاو ؛.(١17/1) طسوألا ينو ((7718/7(:)17//747) ريبكلا يف يناريطلاو :(40)

 ميعن وبأو «(77/.48) رداونلا يف ميكحلاو «.(017/7) بعشلا ينو ١144(( /4) يقهيبلاو 1١/ ٠(

 ١49(. /8) نابح نباو ((7/7“ /؟) كردتسملا يف مكاحلاو .(07 /4) ةيلحلا يف



 ١6 .. نملة ة ءءء ممم نة مة ء مملة ممم ممم ممم مصمم مة ة فب ممب قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 ةيدهلا بحاص هب ئفاكي ام دجي مل اذإ هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناكو

 يدنع وه :لوقيو «ةهبش هيف ام نود ءاعدلاب اهبحاص ئفاكي لح لا ثيح نم
 .ةهبش هيف (ب ةأفاكملا نم ىلوأ

 هل عفنأ وه ام هتيده نم لضفأ وه ام هطعأ مهللا :هئاعد يف لوقي ناكو

 لمجتتا وأ دربلاو رحلا عفد يف ةيدحلا كلت ماقم موقي ثيحب «هترخآو هايند يف
 تناك نإ مدانلا ين الوكأم تناك نإ هكفتلاو ةيذغتلا يف وأ اًسوبلم تناك نإ

 .هن ىوادتي امم تناك نإ يوادتلا يف وأ اًمدأ

 هيلإ تيدهأ نمل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 هيف اهلثم هل حابي تقو يف الإ اهلثم ةهبشب اهبحاص ئىفاكي نأ ةهبش اهيف ةيده
 املوبق يف هيلع هجوتي ال تقو يف الإ اهوبق هل يغبني ال كلذك هنأ اك «ةهارك الب

 .ىهتنا اعرش مول
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,نوعروتملا ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 ةهبشلا هتلخد اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 نع يسفن درأ نأ عيطتسأ ال ينأ ينظ ىلع بلغي نكلو ءافرص ًالالح ناك وأ

 كلذ نع يزجع ينظ ىلع بلغ ىتمو ءامهيف ةجاحلا ىلع دئازلا نع وأ لكألا
 ال ام لكو ءاًعرش َّيلع موللا هجوت نم افوخ هنم لكألا الو كلذ لوبق يل سيلف

 اوتفأو ءعفرلا نم ىلوأ عفدلا ءاملعلا دعاوق ينو ؛عرو وهف هب الإ عرولا متي

 يف رئاظنلاو هتلازإ ىلع ردقي ال ركنم هيف لحم ىلإ ناسنإلا روضح ميرحتب اًضيأ
 .ةريثك كلذ

 لجرلا لقع فعض نم :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ىلإ نيجاتحملا ىلع اهب قدصتي وأ ةجاحلا دنع اهنم لكأي هنأ ةين ىلع ةهبشلا لوبق



 دوجو ريغ نم اهب قدصتلا وأ اهلكأ ىلإ ىون |مب ءافولا ىلع ردقي ال دقف ءاهلثم
 .ىهتنا اهيف هيلع مول ال ةجاح

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 ينظ ىلع بلغ اًئيش لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ًيِلع هب ىلاعت هللا نم امو
 يذلا خيطبلا وأ كمسلا يلقي يذلا هيدهي يذلا كمسلاك هيف ةهبشلا لوخد

 دايصلا نم كمسلا نوذخأي نيساكملا نأ دهع دقف «مهتيناوح يف سانلا هعيبي

 دقو «سانلل هناعيبيف «خيطبلا عئاب وأ القلل هنوعيبي مث هل بلاجلا نم خيطبلا وأ

 امنإو هنم لكألا عروتمل يغبني ال كلذ لثمو «هزيمت ةفرعم ريغ نم سكملاب طلتخا

 وأ سكملا راد لخدي نأ لبق خيطبلا عئاب نم وأ دايصلا نم هارتشا امم لكألا هل

 لشمل عروتملا هبنتيلف نامزلا اذه يف هيلع شتفي نم لق عرو وهو ؛كمسلا ةقلح

 كلذ لشم نم لكألا نإف ءملعلا مهسرديو سانلا يتفي نم اميسال كلذ

 نم نأ امك ,كلذ يف هب سانلا ءادتقا نم هيف ام عم مهفلا قيقد نع هركف سمطي

 وأ ءارمألاك هيف عروتلا مدع هفقاو ىلع بلغي فقو ةلغ لبقي الأ هعرو

 لمعي هفقو تاهج عمج مهدحأ ىلع بلاغلا نإف ؛ةالولا ةيشاحو نيرشابملا

 ةاضقلا اهيف مكحو «نالف مث نالف مث نالف نم تعيبأ اهنأ اهلعجو ءاهيف لبحلا

 ةرشك اهب اودصق امنإو ءاهل ةقيقح ال فقولا كلذ ةلسلس لوط نأ عم ةحصلاب

 .ريصب دقانلاو كلذ صقن ماكحلا ىلع رسعيل كالملا يديأ يف اهنايرج

 يف نأ ينغلب امل يتيواز فقو يف كلذ لثمب ىلاعت هللا دمحب تلمع دقو

 نم لكآ مل وأ اذه ينقو ىلإ رظن مولعم اهنم ذخآ ملف «ةليح اهتاهج ضعب
 نم دب الف كلذ عمو «نيحالفلا ةوسأ هجارخ نزأو هثرحأ امم لكآ امنإو ءاهفقو

 ناك دقو «نيحالفلا نم ناريجلا ثرح نم يثرحب طلتخي هلعل امل يرافغتسا

 نماطخ حمقلل هثرح يبناج نم لعجي ينارعشلا يلع خيشلا ىندألا يدج



 9١و ين نة ء مة ة رة مة منة مة قمة ممم يقمن ةم يمنة فورم قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 كرتي مث .حمقلا نم اًطخ هل لعج ًالوف ثرحلا ناك نإو ءميسربلا وأ لوفلا

 .هيلع ىلاعت هللا ةمحر هدعب نمل قيقد نم اًبناج

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هيلع اولمعاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 حئاور هنم يل رهظ صخش نم ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا َنَم اممو

 افوخ كلذ ىلع جرخلا مف ظفحيو فيرلا دالب نم كعك جرخب ينيتأي نأك لخبلا
 اياقب دوجو وأ هصرحو هلخب ةدش الول هنإف ءائيش هنم سانلا نم ٌّدحأ ذخأي نأ

 هدلب نم ةينلا دقع نوكي نأ الإ مهللا ءجرخلا مف بطاخ ناك امل هدنع امهنم ءيش

 هنأ امك «جرخلا مف هطييخت يف ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع جرح ال هنإف يل كلذ ءاطعإ ىلع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .صرحلا وأ لخبلا ىلع لدت ةنيرق دوجو مدعل هدس

 لام نم لمع اًماعط لكآ الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّحِلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ديري رخآ خيش ىلإ ىتأ مث هابر يذلا هخيش ةعاط نع جرخ ملع بلاط وأ ديرم
 لثم يف عقو ًالثم ديرم نم تناك نإف لوألا هخيشل ةياكنلا دصقب هتبحص

 داسفل هل همدق يذلا ماعطلا كلذ نم لكألا الو اهوبق عروتمل يغبني ال كلذ

 انلبقأ اذإ لوألا هخيش رطاخ رسك نم اًضيأ كلذ يف ام عم هتين ثبحو هدصق

 انتاعارم نأ كش الو ءاًبلاغ هماعط نم انلكأو هتيده انلبقو ديرملا كلذ ىلع

 عافتنالا هيف انئاجر عم ولو ديرملا كلذ رطاخل انتاعارم ىلع مدقم خيشلا رطاخ

 .ةقرافملاو بدألا نم لوألا هخيشل عقو ام لثم هعم انل عقي دقف ءانل هتبحصب

 .هب ىنبي ةراجحلا نم عون )١(



 نم ةيده اولبقت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر يفصرملا ايلع يديس تعمسو

 متنك نإو ؛هيلع اولبقت وأ مكبحصيل مكاتأو هاّبر يذلا هخيش ةبحص قراف

 هسفن ىلع ىدان دقف هخيش قراف نم لك نإف هخيش نم قيرطلا لاوحأب فرعأ
 هخيشل هتقرافم نوكت نأ الإ مهللا «ةبحصلا قحب ءافولا مدعو دهعلا ضقنب

 باحصأ بحص نم قح يف اًرارم هب تلعف اك اذه لثم لوبقب سأب الف قحب
 لاح ريغ نم اًديلقت ةقلطملا ةدحولا لهأ دهاشم ىلع يرجي يذلاك حطشلا

 «نوبوجحملا لعفي |مك كبر دبعتو يلصت نأ كايإ :هديرمل لوقيو «هيلع بلغ
 هنم رفني نأ ريقف لك ىلع بجيو «ةيلكلاب مالسإلا نع جرخ دق اذه لثم نإف

 فيكف ؛هدقتعي ام دقتعاو هبحص ناك يذلا ديرملا كلذ مالسإ دجيو سانلا

 .مرحي الو للحي ال هنأ عم هتيده لبقي نأ عروتمل يغبني

 نمم ةيده لوبقو مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 نم ةيده لوبقو مكايإو «مالسإلا قيرط نع جرخ هنإف «ةقلطملا ةدحولا دقتعي
 ماقم يف هنإف هوبرتو هوبحصتل ةيدهم مكيلإ ىتأو سفن ظح يف هخيش قراف ديرم

 لثم هماعط نم لكأ وأ هتيده لبق نم نطاب يف ىوس اهبرو ةريحو ةبيرو كش
 .ةريخلاو كشلا يف هلاح

 كلذ نإف ؛مكتبحص نوبلطي نيذلا نيديرملا ايادهو مكايإ :لوقي هتعمسو
 لوق الو ,«"اوُباَحَت اوُداَبتا :ثيدح كلذ يفاني الو خايشألا عامجإب مومذم
 اذه نآل ؛«اهيدي نيب ةيدهلا ةجاحلا ءاضق حاتفم» :اهنع هللا يضر ةشئاع

 راشأف «سفن ظحل اًضغبو انحش امهنيب ناك نم ىلع ءاملعلا دنع لومحم ثيدحلا

 يف يعاضقلاو ((2771) قالخألا مراكم يف ايندلا يبأ نباو «(04 4) درفملا بدألا يف يراخبلا هاور )١(

 ١ /1١ه هدنسم يف ىلعي وبأو ((47/4 /5) بعشلاو .(159 /5) ىربكلا يف يقهيبلاو )١ (2

 طسوألا يف يناربطلاو )9/ 199(.



 1*١ ل ل مة ة ل مرمر قة ممم ممم ممم معمم ممم ممم وم م مة ممم قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 لوأب ناقحليو نيدلا فلخت يتلا ةوادعلا كلت فختل يداهتلاب امهيلع عراشلا

 ؛ةيده ىلإ هتبحم قيرط يف جاتحيال هلل بحملا نأل املا كإل ةبحملا تاجرد
 ةيويندلا جئاوحلا ءاضق اهدارم نأ ىلع هلمح بجي ةشئاع مالك يف لوقلا كلذكو

 ىلاعت هلل مهجئاوح ءاضقو مهناوخإ ةبحم ماقم ىلإ اوغلبي مل نيذلا ايندلا ءانبأ دنع

 .ةيويند ةلع نود

 هخيش قراف ديرم ةيده نم اولكأت نأ نوديرملا اهيأ مكايإ :لوقي هتعمسو
 انخيش در يتلا ةلعلا نإ :لوقيو ,مكخيش هيلع اهدرف مكخيش ىلإ اهب ىتأو
 سيبلت نم كلذ نإف ةءورمو ةمه ةءاند لوصح يهو انيف ةدوقفم ةيدهلا اهلجأل

 وه نذأ ولو ءاقلطم لكألا مدعو درلا يف مكخيش اوعبتا لب :مكيلع سيلبإ
 ةهارش نم مكدنع هآر ام كلذ يف مكل هنذإ ببس نوكي دقف «كلذ يف مكل

 فرشو ةمهلا ةوق مكنم ملع هنأ ولو ءنذإلا كلذب مكاودف ءاهطقاوسو سفنلا

 .ىهتنا هيف مكل نذأي هنوك نع ًالضف كلذ نع مكاهني ناك |هبرل اهتفعو سفنلا
 وأ تاومألا نم اًدحأ مكتبحص يف كرشأ اًديرم اوبحصت نأ مكايإو

 لامك مدعل كلذو «تاومألا وأ ءايحألا نم هدقتعا نم عم مككرشأ وأ ءايحألا

 يف كلذ ىلع مالكلا انحضوأ امك مكرصع لهأ نم هبحص نمل وأ مكل هتبحص

 .ةيفوصلا دعاوق باتك

 يديرم وأ مكيديرم نم ةيده اولبقت الو .ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف
 .نيملاعلا بر هلل دمح لاو ,ءسفنلل هيف سيبلت ال يعرش قيرطب الإ مكريغ

 هركت ةباد بكرأ الو ينهركي اًماعط لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 هلمعتسأ الف اًسوبلم وأ اًماعط وأ ادبع وأ ةباد يل دحأ ىدهأ اذإ |ى اهل يلامعتسا

 ينبحي هنأ يبلق يف ىلاعت هللا قلي مل نإف «ينبحي هنأ يبلق يف ىلاعت هللا ىقلأ نإ الإ

 نسم لق ٌريزع جرو اذهو هسبل الو هلكأ الو همادختسا الو اهتبوكر يل يغبني الف



 ام تلمعتساو تلبقف اًرارم هب تلمع دقو «هب لمعي هنوك نع ًالضف هفرعي

 فتكأ ملو .هلاعتسا تكرتو ينهركي هنأ تملع ام تددرو ينبحي هنأ تملع

 عروتملا فرعي نيأ نم :لئاق لاق نإف هل يلامعتساب هاضرو يل هبحاص ةبحمب
 ؟ةرهاظ ةرامأ ريغ نم هل اهتبحم وأ سوبلملا وأ ماعطلا وأ ةبادلا وأ قيقرلا ةهارك

 دقو «ةرات هبلق يف كلذ ىلاعت قحلا ءاقلإبو ةرات فشكلاب كلذ فرعي :باوجلاف

 ةبحملاو ةهاركلاب هل سوبلملا وأ ماعطلا وأ ةبادلا قطنيف عروتملا ىلاعت هللا مركي

 نإف «تادامجلا قطن يف ءايلوألا نم هتثرو لمكو ِي هللا لوسرل ثرإلا مكحب
 لوصألا ءاملع نم عمج كلذ ىلع مهقفاو دقو ءفشكلا لهأ عامجإب يح دامجلا

 ألإ يش نم نإو# :ىلاعت هلوقك كلذل دهشي ةنسلاو باتكلا رهاوظو ءمهريغو

 امل كرادلا يسحلا الإ حبسي ال هنأ مولعمو «[4 4:ءارسإلا] «هدنخب ْعُبَسُم

 هيفو :*هّحنو اجيك ّلّبَج دُحأ» :ثيدحلا يفو «هيزنتتلا نم هللا لالج هقحتسي

 .ىهتنا «اًهقِعالل ٌفغتست ًةعصقلا» :اًضيأ

 هعمسي نأك هقطن نع عروتملا ينغتسيف قيقرلا يف نئارقلا تققحت دقو

 اذه نكلو ءبرشو لكأ نسحو ةحار يف لوألا يديس دنع تنك انأ :لوقي

 ءاقلإلا وأ فشكلا قيرط نم ةباد نم وأ دبع نم كلذ لثم عقو ىتمف هللا مكح

 .هسبل الو هنم لكأ الو همادختسا الو هبوكر عروتمل يغبني الف رسلا يف

 ةبادلا ةهارك ىلع علطأ ابر :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 لوبقلا كرتأف اهلل يلوبق لبق سوبلملا وأ ماعطلا وأ قيقرلا وأ يل تيدهأ يتلا

 اهنيع تناك نإ اهبحاص ىلع اهدرأف لوبقلا دعب الإ كلذ ىلع علطأ مل امهبرو

 ملسمو )21١68/5:)1198/1(:)5039/5(:1717/0( (27894/5) يراخبلا هاور )١(

 يف دمحأو «(889 /؟) أطوملا يف كلامو ٠١(« 40 /7) ةجام نباو )977١/6(« يذمرتلاو .(49*/؟)

 ١(. 59 /88) ى(81/ /؟) هدنسم



 يدمهملا نيدل اًظفح كلذ لك ماعطلا لكأو ةمألاب عاتمتسالا كرتأو ةيقاب

 وأ ماعطلا وأ قيقرلا وأ ةبادلا كلت قح يف هتءاسإ يف صقنلا نم ينيدلو

 بحاص نم اًئيد صقنأ هنوكل امإ هل ةيهارك عم هلمعتسي نمل هئاطعإب سوبلملا
 .عبطلا مكحب هل اهتهارك امإو «ةيدحلا

 هللا :تلاقو مانملا يف يل تقطنف ةبج ةرم نيدلا لضفأ يخأ يل ىدهأ دقو

 ةيصعم لقأو ًسجو اًبلق رهطأ ناك هنإف كل يئاطعإ يف نيدلا لضفأ نيبو ينيب
 لبقف ءاهل يدر يف هيلإ ترذتعاو هل اهتاسرأف كنم هركذ نع ةلفغو ىلاعت هلل

 .ينم كلذ

 وأ مالغ اهلمح يتلا ةيدهلا نم مهلكأ نيعروتملا نم ريثك ىلع ىفخي امن مث

 ءاًحرشنم اهبحاص ردصو اهلصأ نم ًالالح ةيدهلا تناك ولو ءمههركت ةباد

 ينتءاج ةيده لبقأ ملف ءاّرارم عرولا اذهب ىلاعت هللا دمحب تلمع دقو

 «كلذ لثم نم لكألا تبرج دقف «ةباد وأ ينهركي صخش دي ىلع

 ساسقيو ؛ةهاركلا نم ةبادلا وأ مالغلا بلق يف ام ردقب بلقلا سقي هتدجوف
 يف ةواسقلا تدجو ينأ ىتح امهريغو مومشملاو سوبلملا نم هريغ لوكأملا ىلع

 نم دي ىلع يل تيدهأ مهارد نم هتيرتشا مومشم وأ سابل وأ ماعط نم يبلق

 انايإو نيعروتملل اًديلقت ولو هيلع اولمعاو «ناوخإلا اهأ كلذ اوملعاف

 مل ءيش لك هايح نمو موقلا هيلع علطا ولو هيلع نمآ نم نأ ملعف «مهتدهاشمب
 انبي لبج اذه :ثيدح يف اًبيرق ّرم امك «ةبحملاب هفصوو دامجلا قطن يف فقوتي
 ىلاعت هللا ءايلوأ ضعبل تاناويحلاو تادامجلا تقطن دقو ءاًدحَأ :ينعي هجن

 نيلوألا ملكف «يباطخلا فيرشلا ديسلاو يتيتبنلا يلع يديسو هللا ءاطع نباك
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 ءاًراصتخا اهركذ انكرت ةصق دحاو لكلو هترامح ثلاثلا ملكو دامجلاو لمجلا

 .”مداخلا كلذب ربخت اهيرش وأ هترامح قيلع يسن اذإ نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 ةباد بكري نأ عروتمل يغبني ال :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 اًيضار هبحاص ناك ولو ههركي هنأ هبلق يف ىلاعت هللا ىقلأ دقو ًالثم اًبوث سبلي وأ

 ,ىربكلا قالخألا باتك يف كلذ ىلع مالكلا انحضوأ دقو «ىهتنا هلامعتساب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 |مهضرع لالح نم اًبترم الو ةيده لبقأ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم اممو
 وأ هتيده لبقأف ينارقأ نم كلذ لثم ىلإ ينقبس نأ دعب رباكألا نم دحأ يلع

 لوبق وأ هيف رمألا كلذ داقتعا يف هكراشأ نأ يف روكذملا يخأ ماقمل ةنايص هبترم

 نم لق رمأ اذهو .هدقتعا نم دنع هماقم كلذب مهمضهأف بترم وأ ةيده

 تحت ام دنهلا دالبب نيدلا ءالع ناطلسلا لع ضرع دقو «هناوخإ قح يف هيعاري

 هل تلقو اهتددرف «نيسح هريزو دي ىلع ةنس لك يل اهبتري رانيد ةئامعبرأ حيرلا
 اذه لشثم لبق دق يرصملا دمحم خيشلا نإ :يل لاقف «مكدالب ءارقفل اهوطعأ

 يف روكذملا يخأ محازأ نأ افوخ كلذ لوبق نم ةرفن تددزاف ةنس لك بترملا

 ؛ةلعلا اذهل الإ تقولا كلذ يف ينم درلا نكي ملو ءروكذملا ناطلسلا دنع ماقملا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاف

 بوركم نم ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :ّيِلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 وأ هملظي ملاظ نم وأ هباصأ يضرم نم هتبرك جيرفت يف ىلاعت هللا ٌلأسأ نأ ديرب
 هلخدت ام ةيدهلا كلت نوكت دقف «كلذ وحنو هتيالو ذخأو هلزع يف ىعسي ٌردع
 وأ اهبكر وأ اهسبل وأ ةيدهلا كلت نم يلولا لكأ ىتمف «ءايلوألا دنع ةهبشلا

 عبط ءانقيقحتب .كب اورغطل موهفملا تمصلا يف مولعملا قطنلا :تادامجلاو تاتابنلاو تاناويحلا قطن يف رظناو )١(

 .هعون يف فنص ام درفأو لضفأ وهو «توريب ةيملعلا بتكلا راد
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 «ةجاحلا كلت ءاضق يف ىلاعت هللا ىلإ ههجوت فعضو هريثأت لطب دقف اهئطو

 مهاوعدب سانلا ىلع نوباصتلا وأ ءارقفلا نم نوجذاسلا هيف عقي رمأ اذهو

 عم اهنوسيلي وأ اهنم نولكأيو ةجاحلا بحاص نم ةيدهلا نولبقيف حالصلا

 هنأ ملعف ءاهئاضق يف ىلاعت هللا ىلإ مههجوتو مهمزع لطبيف تاهبشلا نم اهنوك
 الو اًبارش هل قوذي الو اًماعط ةجاحلا كلت بحاصل لكأي الأ عروتملل يغبني

 ءارمألا يسال مويلا سانلا لاومأ يف ةهبشلا ةبلغل هل هتبحص اًبايث هل سبلي

 ىلع بجي لب «برج امك ةجاحلا ءاضق فقوي كلذ نأل ؛نيرشابملاو لامعلاو

 نإ الإ كلذ هيطعي الأ ًالثم اًسابل وأ اًماعط خيشلا هنم بلط اذإ ةجاح لا بحاص

 ءوه هماقم بسحب ال ةجاحلاو عرولا يف خيشلا ماقم بسحب لالح هنأ ملع

 الو خيشلا هل هبنتي داكي الو ؛مويلا سانلا نم ريثك ىلع ىفخي دق رمأ اذهو

 .ةجاحلا بحاص

 سانلا تالمحل ردصت نم :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 سبللا الو مهماعط نم لكألا الو مهاياده نم ءيش لوبق هل يغبني الف

 بر هلل دمح لاو .تومي نأ ىلإ مهل هتبحص ةرمًالالح ولو مهسابل نم
 .نيملاعلا

 نم لمع اًئيش سبلأ الو برشأ الو لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 ماقم تغلب نإف «هيلإ ةراشإلا ترم [ى لامكلا ماقم غلبأ مل تمد ام ةأرما بسك

 ىلع كلذ ميدقت يل لب ءنهتمعطأ نم لكألاو ءاسنلا اياده لوبق يل ناك لامكلا

 نوفراعلا لمح ريخألا اذه ىلعو «ةهفاشم الإ ركذي ال رسل لاجرلا ضعب ماعط

 نم ةعمجلا موي مهل لمعت تناك يتلا زوجعلا ماعط نم هباحصأو ٌدِلَي هلكأ

 اهجوز بسك نم ناك هنأ ىلع كلذ لمح ىلإ اوجاتحي ملو ءقلس عالضأو ريعش
 اولبقي نأ مهيديرم خايشألا يمن اولمح مهنأ (ى ءاهفيضل هماعط يف اهل نذأو
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 ديؤيو «لامكلا ماقم اوغلبي ملام مهلاح ىلع اهماعط نم اولكأي وأ ةأرما ةيده
 نم اًمولخم ناك نم ةوق ةكئالملا مظعأ نإ :هريغو نيدلا ييحم خيشلا لوق كلذ

 كولم مظعأ تعدتسا اهنأ ءاسنلا ةوق ةلمج نم نإ :اًضيأ هلوقو ءءاسنلا سافنأ

 .عاقولا لاح اهيلع دوجسلا ةئيه ىلإ ايندلا

 نوك عم عاقولل اهتبحم ءافخإ ىلع تردق اهنوك اًضيأ اهتوق ةلمج نم نأو

 اهمادختسا اًضيأ اهتوق نمو ءامعض نيعبسب لجرلا ةوهش ىلع ديزت اهتوهش
 ال رومألا هذه نأ مولعمو ءاهليبقتو اهتاوهش ليصحتو اهجئاوح يف لجرلا
 امل تحص نإ نكلو «لبقملاو مداخلا كلذ ىلع ةدايسلا هل تقح نمل الإ نوكت

 هل دهشي ىرخأ هوجو نم اهل ديس لجرلاف هجولا اذه نم لجرلا ىلع ةدايسلا
 اهتوق نايب نم نكي مل ولو :لاق مث كلذ يف لاطأو «ةنسلاو باتكلا رهاوظ اهم

 يف كلذ دعب ةكئالملاو نينمؤملا حلاصو ليربجو هسفن لعج ىلاعت قحلا نوك الإ

 اًرَهاظت نإو# :هلوقب كلذ ىلإ راشأ (ى ؛ةصفحو ةشئاع امهو «نيتأرما ةلباقم

 «ريمَظ َكِلَذ َدْعَب ُةَكِئالَملاَوَنيِنِمْؤُملا ُحِلاَصَو ُلِيِرْبِحَو ُهالَوَمَوُه َهّللا َنِإَف ِهْيَلَع
 ملعلا رودص لحم ىلع ىلاعت هللا هعلطأ نم الإ هفرعي ال ٌّرس وهو «[14 :ميرحتلا]

 كلذ نم رثكأو «ملاعلا يف لصألا يه ةثونألا نأ هدهشأو «هبتارم فالتخا ىلع

 .لاقيال

 اهماعط نم اولكأت الو ةأرما ةيده اولبقت الو ءناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيفراعلل اهدهشأ يتلا ةوقلا ةفرعم ىلاعت هللا مكدهشأ اذإ الإ

 ءاسنلا اياده ٌّدر ىلع تلمع دقو :ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ لاق

 ترصف ءءاسنلا لامك ىلع ىلاعت هللا ىنعلطأ نأ ىلإ نيفراعلا اياصوب ًالمع اًقلطم

 لعأرجتأ الو ,مدقتملا رسلل لاجرلا بلاغ اياده ىلع اهمدقأو نهاياده لبقأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهدر



 ا قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 ىلع بلغ نم ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :َنِاع هب ىلاعت هللا ّنم اممو

 ىلاعت هللا نأ ينظ ىلع بلغ نإ الإ كلذب حمست ال اهبحاص سفن نأ ينظ
 ىلع بلغ نإف ؛تردكت كلذ ىلع رجألا اهطعي مل نإ هنأو ءاّرجأ هيلع اهيطعي
 ةمه ةءاندل ماعطلا كلذ نم لكألا الو ةيدهلا كلت لوبق يل سيلف كلذ ينظ

 نوكيف «َدْبَو هللا ملع يف هل قبس هبلط يذلا رجألا كلذ نوكي ال دقف ءاهبحاص
 .هئفاكي ملف اهيلع هئفاكي لباقلا نأ طرش ىلع ةيده ىدهأ نم مكح همكح

 .كلذ لثم لوبق عروتمل سيل هنأ باتك يف قبس دقو

 وأ ةيدحلا لوبقو مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 ال دقف «ىلاعت هللا نم اًرجأ هماعط وأ هتيده ىلع بلطي نم ماعط نم لكألا

 ىلع هل ةبوقع امإو «هنيد داسفل امإ كلذ ىلع هبيثي هنأ هللا ملع يف قبس نوكي

 كللملا هدوهشل وأ باوشلا هعنمي الأ العو لج قحلا ىلع هريجحت يف هبدأ ءوس

 ىلع هللا لضف نم كلذ نوك دوهش نع ًالفاغ ماعطلا كلذل وأ ةيدهلا كلتل

 للعلا نم كلذ ريغ وأ ماعطلا كلذ نم لكأ وأ ةيدهلا لبق يذلا دبعلا كلذ

 .ىهتنا صالخإلا يف ةحداقلا

 نأ مكدحأ نظ ىلع بلغ اذإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 دقف ءاهلوبق مكل يغبني الف ىلاعت هللا نم باوثلا اهيلع بلطي ةيدهلا بحاص
 مث «ةليوط ةدم ردكتيف هل اًناحتما باوثلا زربأ هوجري ناك ام ىلاعت قحلا هعنمي

 هملع يف قبس نوكي ال دقو .هطخسلاو رجضلا يف هعوقو دعب كلذ ىلع هبيثي

 ريغب هريغ ماعط نم لكأي يذلاك لكآلاو لباقلا نوكيف كلذ ىلع هبيثي هنأ ىلاعت

 .ىهتنا هيف ام ىفخي الو .هسفن ةبيط

 مكدحأ نظ ىلع بلغ اذإ :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 الف اهيلع هبيثي ىلاعت قحلا ناك نإ الإ اهب هسفن بيطت ال ةيدهلا بحاص نأ

 .ىهتنا اهيلع ىلاعت قحلا هبيثي مل نإ هردكت لوصحو هتءورم ةءاندل هنم اهنولبقت
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 ىلاعت هللا نإ :لئاق لاق نإف «يخايشأ دعب اًقئاذ هلرأ مل ٌقيقد رو اذهو

 هللا نم ققحم كلذ ىلع باوثلاف ؛هرجأ عيضي ال هنأب ًالمع نسحأ نم لك دعو

 رسلا حالص طرشب نكل كلذ حيحص :باوجلاف «نايإلا قيرط نم ىلاعت

 .هللا الإ هملعي ال بيغ وهو ءصالخإلاو

 ءءاشي ام اهنم لعفي قالطإ ةرضح :ناترضح كيو هلل :لوقي هتعمسو

 ىلاعت هللا نأ نينسحملا نم هيلع بلغ نمف «دعوتو دعو اهب اًناهيإ دييقت ةرضحو
 نم ال هدعو فلخي ال ىلاعت هللا نأب ناهيإلا ةرضح نم وهف كلذ رجأ عيضي ال
 هب دعو ناك اًمع عوجرلا ىلاعت هلف «ديري امل لاّعف ىلاعت هنأب قالطإلا ةرضح

 كلذ نم لكألا وأ ةيدهلا كلت لوبق يف موللا عروتملا ىلع ناكف «نينسحملا

 هللا نم باوثلا لوصح ىلع اهب امههسفن ةبيط اقلع |مهبحاص ناك نيذللا ماعطلا

 وأ ةيدحلا كلتل لباقلا ةمذ صلخت الف «ةرخآلا يف امإو ايندلا يف امإ اهيلع ىلاعت

 هقلخ نم الو هللا نم امهيلع ديري ال اهبحاص ناك نإ الإ ماعطلا كلذ نم لكآلا

 .ىهتنا اًروكش الو ءازج

 .اهيلع ةأفاكملا ديري نم ةيده لوبق طرش يف هيلإ ةراشإلا تّرم امك

 ديري نم ةيده اولبقت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 مكحب ايندلا نع ًالضف «ةرخآلا يف ىلاعت هللا نم يورخألا باوثلا هتيده ىلع

 لاق ول هنأ ىتح «نيقيلا فيعض ةمملا يد هنإف ءلضفلا مكحب ال قاقحتسالا

 نأل ؛اهلوبق مكل يغبني الف اًرجأ عضاوملا لقأ يف اهفرص يف مكل تنذأ :مكل

 دقو «لادتعالا نع ةجراخلا تاوهشلا يف هلام عيضي يذلاك هيفسلا اذه مكح

 نم مكح طقف هل صقنلا هجو ىلع ولو ةرخآلا يف هباوث عيضي نم مكح :اولاق
 دق ىلاعت هللا نأل ,ءءاوس ٍدح ىلع اًفارسإ ةيويندلا تاوهشلا يف هلام عيضي

 نع هيف هجورخ لعجيف ءيورخألا باوثلا يف فرصتلا يف هدبع فلختسي



 ا ا قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 هيلع رجح ام هيف هيلع رجحيو «لدعلا نع ةيويندلا هلاومأ يف هجورخك لدعلا

 يف هفلختسي ىل ىلاعت قحلا نأل ,فارسإلا ىلإ ىدعتي الأ ةيويندلا لاومألا يف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ لثم

 صخش نم ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :َحلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 نأك هئارشو هعيب يف هنوباحيو ىربكلا ةيالولاو حالصلا سانلا هيف دقتعي

 لكألا الو هتيده لوبق عروتمل يغبني الف «ةفصلا هذهب ناك اذإ نمشلا يف هنوديزي

 اذهو .كلذ وه دصقي مل نإو ايندلاب نيدلل عيب هيف طب كلذ طالتخال هماعط نم

 .هل هّبنتي نم ّلق ٌقيقد ٌعرو

 خيشلاو ءصاوخلا يلع يديسو «نيدلا لضفأ يخأ قلت نم كلذ ناكو

 «ةريسلا بحاص يماشلا دمحم خيشلاو «يكلاملا ”يروجاتلا نمحرلا دبع

 ءاملعلا كلذ ىلع مهتقبسو «ليلقلا الإ خايشألا ءالؤه دعب ًالعاف هلرأ لو

 وهو هيلع ّرم فسوي صاوخلا رظان نإف يلحملا نيدلا لالج خيشلاك نولماعلا

 يف مظعف خيشلا دي لّبقو «هتلغب نع لزنف اًماعط هل يرتشي خابط ىلع فقاو
 اًماعط هنم يرتشي دعي ملو «خابطلا تسط يف ماعطلا خيشلا ٌبصف «خابطلا نيع

 .نازيملا هل حجريو هيباجي نأ افوخ تام نأ ىلإ

 ءاملعلا هيف عقي ام :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 هللاب هل فلحيف كلذ وحنو اًبايث وأ اًماعط بحاص نم يرتشي نأ نوجذاسلا

 هيلع هتنم يف لخديف هفلح ىلع اًدمتعم كلذ هنم لبقيف ةدئاف هنم ذخأي ال هنأ

 سانلا قفتريل الإ ءارشلاو عيبلا عرش ام ىلاعت هللا نإف «لدعلا نع جرخيو

 ديعس قيقحتب فلؤملل ىرغصلا تاقبطلا رظنا .هانتبثأ ام باوصلاو ««يروجابلا» لصألاب )١(

 «87 ص روكذملا باتكلا يف هل مجرتملا يروهجألا نمحرلا دبع خيشلا نوكي نأ لمتحيو روشاع

 .امههنم يأ هب حجرتي ملف «نينثالا لمشي يكلاملا بقلو .ه 47١ ماع ريخألا يفوتو



 نم دب الف باحصألا ىلع ةدئاف الب هتعلس مكدحأ عاب اذإو ءضعبب مهضعب

 ىلع لضفلا هتيورو هسفنب باجعإلاو ءايرلا يف هلوخد وأ نويدلا هباكترا
 هنم ذخأي ال هنأ عئابلا هل فلح اَّن جذاسلا ملاعلا اذهب قئاللا ناكو «هباحصأ

 لعفي امك كلذ يف ةءورملاب ًالمع عيبملا كلذ ذخأي الأ هل رخآلا فلحي نأ اًحبر

 .ًالثم راَّزبلاك وأ خابطلا كلذ

 هل فلحو بحاص نم اًئيش ىرتشا اذإ نيجذاسلا بلاغ :لوقي هتعمسو

 هيلع نأ لاحلاو ؛موللا نع فلحلا كلذب جرخ هنأ دقتعي اًحبر هنم ذخأي ال هنأ

 ربكأ راّزب وأ خاّبط نم يماعلا نوكي فيكو ؛ةءورملاو ةمحلا ةءاند لجأ نم موللا

 .ىهتنا خيشلا وأ ملاعلا نم ةءورم

 مومذملا سيلو «ناوخإلا ىلع ريسيلا حبرلا ذخأب سأب ال :لوقي هتعمسو
 يطعي نأ قوسلا نم اًئيش يل يرتشي نم لك تيصو دق يذلا ريثكلا حبرلا الإ

 ىتمو «ةعلسلا حيجرت يف مكحلا كلذكو .هذخأي ال هنأ فلح ولو «حبرلا عئابلا

 .هب عفتنأ مل كلذ يف هححاش

 نم ةيده اولبقت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 كلت تناك امبرف ؛هب مككربت دصقب ولو هحالصو هملع لجأل سانلا هيباجي
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ىهتنا هيف سانلا هاباح ام ةيدهلا

 دعب الإ يرحب وأ ّيرب ناويح محل نم لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىملاعت هللا ّنم امتو
 اذه اهيف عقو يتلا ةلفغلا نايرس نم ينمحا مهللا :يلوقو نك هللا ىلإ يهجوت

 هللا يضر سابع نبا لوقل كلذو «يبلق اهلخدت الو َحِبُذ وأ َديِص ىتح ناويحلا

 ثيدحلا ينو .بَك هللا ركذ نع هتلفغ دعب الإ رحبوأ رب يف ناويح داصي ال :امهنع
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 ديصلا عبت نمب ةلفغلا قمحلأ يي هنأ !اىف .«"َلِفَغ َدّْيّصلا َعِبَت نم» :اًعوفرم

 يديس دعب دحأ يف هرأ مل زيزع عرو اذهو «ىلوأ باب نم همحل لكأ نم كلذكف
 دولج ىلع سولجلا نع يهنلا نم درو ام هريظنو ءاذه يتقو ىلإ صاوخلا يلع
 وأ ةوسقلا كلت نايرس ىلع اًقوخ الإ كلذ نع ىجن ام كي هنإف ؛عابسلاو راّثلا

 محلا نم هلكأ كلذ يناني الو «ةيراضلا تاناويحلا هذه بولق يف يتلا "ةّرعلا

 .نآرقلا صنب بلقلا ةوسق نم اًموصعم ناك لي هنإف ؛ديصلا

 .ىهتنا هلجأل ديص اذإ الإ ديصلا محل نم لكأي ناك ِكلي هنأ يذمرتلا ىورو

 رويطلاو ماعنألا محل نم يلكأ يف عرولا اذهب ىلاعت هللا دمحب تلمع دقو

 ةوسق نم ينيمحي نأ يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتأ ىتح لكآ الف «ةيلهألاو ةيربلا

 ٍةاَوَرَشك َةَواَرَص محّن َّنِإ) :ثيدح هيلإ راشأ امك «كلذ ببسب بلقلا
 .1”رمَخلا

 1 را م م دهر اي ارو اه

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .42هبلق ىَسف محللا ّلُكأ َنَمْذَأ ْنَم» :ثيدحو

 هدنسم يف دمحأو ؛.(146 /1) يئاسنلاو ؛(277/4) يذم رتلاو .(5/١١3)دوادوبأ هاور )١1(
 نب قاحسإو «(715/8 /1) ينايورلاو «(5 70 /7) فنصملا يف ةبيش يبأ نبأو .(73778617/1)

 يف يقهيبلاو )177/1١(. طسوألا يف يناربسطلاو «(777 )١/ يعاضقلاو «(744 /1) هيوهار

 )1١١/١١(. ىربكلا يفو «(5ا/ //) بعشلا

 .حورقلاو .برجلا :ليقو «ةرذعلا :ليقو «ميمذلا حبقتسملا ءيشلا وه :ةرعلا (1)

 .ه5# قورافلا لوق نم هوحنب «(1717) 22910 /7) أطوملا يف كلام مامإلا هاور (”)

 لاقو رمخلا ةداعك اهيلإ عزني ةداع هل نأ هانعم ةعامج لاق :يوونلا مامإلا لاق :ةدئاف

 ال رمخلا داتعا نم نأ امكو «هتمزالم يف رمخلا براش ةداعك هلكأ يف ةداع هلهأل نأ هانعم :يرهزألا

 يوانملل ريدقلا ضيفو )778/٠١(( ملسم حرش :رظناو .محللا داتعا نم اذك اهنع ربصي داكي

/61)). 

 .اقوقوم رمع نع .محللا لكأ اوميدت ال :ظفلب ١4١( /0) فنصملا يف ةبيش يبأ نبا اور (5)
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 هنبل نم برشأ الو ناويح محل نم لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 هبحاص عرو نم لكألا ىلع ةداع طبضني ال هنأ تملع اذإ هفوص نم سبلأ الو

 عروتمل يغبني ال ناويحلا اذه لثم نم دلوتي ام عيمج نإف ءمنغلاو سوماجلاك

 نع ًالضف ؛ءكلذ وحن وأ نيكس باصن وأ هنم لعن ذاختا الو هبرش الو هسبل

 ينارعشلا يلع خيشلا ىندألا يدج ناك دقو «هيلإ ةراشإلا ترم اك هنم لكألا

 ىلإ ةرم تقلطنا همنغ نأ هغلبف «نيعروتملا نم صخشل منغ فوص نم سبلي

 كلت فوص نم ةبج هل سبلي مل مويلا كلذ نمف اًئيش هنم تلكأف هراج عرز
 يذلا هنبج نم لكأي الو اقلطم هبرشي ال ناكف سوماجلا نبل امأو «منغلا

 نم لكأ هروث نأ روكذملا يدجل عقوو .ةنس لك هنونزخيو نوتاّيّزلا هيرتشي
 ناك هنأ عم سانلا ىلع همحل قرفو هحبذف نوحاطلا يف هشبخ سانلا نيحط

 نيدم يديسل قبسو «كلذ ريغو ساردلاو ثرحلا يف هب عفتني نأ ىلإ اجاتحم

 يغبني ال :لاقو ء.ءوضولا ءام حضن يف رودي يذلا ةيقاسلا روث يف كلذ لثم

 .كلذ دعب روثلا اذه هحضن يذلا ءاملا نم ًاضوتي نأ ريقفل

 نم انركذ امك عروت نم اودعت نأ مكايإو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 نيح يفاحلا رشب تحأ دمحأ مامإلا هب ىتفأ ام ةنيرقب قيرطلا اوبطختف نيعطنتملا

 ةالولا لعاشم انيلع رميف ءرمقلا يف انتحطسأ ىلع لزغن انإ :هل تلاق

 ؟بوشلا كلذ يف يلصنفأ ؛مهلعاشم ءوض ىلع طينخلا كلذ لزغنف «ليللاب

 نم :لاقف «يفاحلا رشب تخأ :هل تلاقف ؟هللا كمحر ي تنأ نم :مامإلا امل لاقف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,بوثلا كلذ يف يلصت ال قداصلا عرولا جرخي مكتيب

 هيلع يل نم ةيده لبقأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :ّيلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ينأ ةين ىلع ولو ؛كلذ لوبق عروتلا نم سيلف نيد هيلع يل ناك ىتمف «نيد
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 "ابر َوُهف اَمْفَت رج ضْرَك له :ثيدحل ؛نيدلا ةلمج نم كلذ هل بسحأ
 ْ .ىهتنا

 لك :لوقيو .هميرغ طئاح لظ يف سلجي ال ةفينح وبأ مامإلا ناك دقو

 يل نم طئاح لظ تحت يسولج نوكي نأ فاخأ ينإو ءاّبر وهف اًعفن رج ضرق
 سمشلا يف سلجي ٍةجاحل هميرغ رادل ءاج اذإ ناكو ءابرلا ةلمج نم نيد هيلع
 .هلظب لظتسي الو هنم هتجاح يضقي ىتح

 نأ هل يغبني ال نئادلا ناك اهنإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 هدصق مدعو هتين داسفل نيدلا نم هيلع ام ةلمج نم هل اهبسحيو هنويدم نم ةيده لبقي

 .ىهتنا هنيدب هتبلاطم نع ربصيل نئادلا ةعداخم ةيدهلا ببس ناك امبرو «ركذ ام ةيدحلاب

 لوبق نئادلل يغبني ال | :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 يف يعسلا نم كلذ يف امل ؛اهاسرإ نويدملل يغبني ال كلذك نويدملا نم ةيدهلا

 .ىهتنا اهب عفتناو اهلبق اذإ عرولا يف نئادلا ماقم صقن

 هجو ىلع صخشل لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 كل يغبني الف سوفنلا ظوظح نم اًئيش كل ٌرج صلاخ لمع لك :ةيصولا
 نيح هروزت وأ هضرم يف هدوعت ناسنإل تيشم ول كنأ ىتح ظحلا كلذب اضرلا
 نم سيلف روزملا وأ ضيرملا بلق يف ةبحم لوصح كلذب تدرأف هيلإ تقتشا
 وهف اًعفن رج ضرق لك» :ثيدح يف درو ام ىلع اًسايق كلذب اضرلا عرولا

 .ىهتنا ىفخلا نم ىفخأ ٌقيقد ٌعرو اذهو :«”اًبر

 بعشلا يف يقهيبلاو ١(« 58 /8) فنصملا يف قازرلا دبعو «((77717/4) فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور )١(

 «(7557/5) سودرفلا يف يمليدلاو 5١(. /5) راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو «(544/5)

 (ةو9 )١/ يمئثيهلل دئاوزلا عمجم يف مك هدنسم يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو
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 ةبحم كلذب تدرأف اقورعم ٍدحأ ىلإ تيدسأ اذإ :لوقي هللا همحر هتعمسو

 ذإ ؛عرولا ماقم نع كلذب جرخي نأ افوخ كلذب اضرلا كل يغبتي الف هبلق يف
 بر هلل دمحلاو ءىهتنا فورعملا كلذ ىلع ايندلا يف كل لجعملا ءزجلا نم وه

 .نيملاعلا

 لام نم لمع اًئيش سبلأ الو اًماعط لكآ ال ينأ :ّلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 هيف ةهبشلا لوخد نيرشابملا لام يف بلاغلا نأل ؛ريمأ رشابم وأ فقول رشابم
 رشابملا كلذ غلاب ولو «ءاملعلا نم نيعروتملا ماقم نع عرولا يف مهماقم صقنل

 .هدهج عرولا يف

 ةدم هنيد ىلع مهفوخأو ًالقع نيرشابملا نسحأ نم اًصخش تبحص دقو
 نم لكآو هرطاخب ربجأ نأ هللاب اًموي ىنلأسف ءاّماعط هل لكآ ال انأو ةنس نيعبرأ

 تيأرف .مسقلل اًراربإ كلذ ىلإ هتبجأف نمحرلا دبع خيشلا يدلوو انأ هماعط
 اناتأ لكألا نم انغرف الف ءيدلوو انأ نييمدآلا ةرذع نم لكآ انأو ةليللا كلت

 ماعطلا نأ تملعف .هب مكيديأ اولسغاف نانشأ اذه :لاقو «ةرذع ةعطقب

 «ريبعتلا بتك يف ٌدررقم وه امك ةهبش وأ مارح انيديأ هب انلسغ يذلا ناَئْشَألاو
 .ىهتنا اذه يتقو ىلإ اًماعط هل لكآ مل مويلا كلذ نمف

 يل هلاؤس دعب رشابم دنع ناضمر يف ةرم ترطفأ يننأ باتكلا يف مدقتو

 رشع ةثالث وحن هطامس يف هيدي نيب تدجو هيلع تلخد !ملف «هدنع رطفأ نأ هللاب
 نع تعنتماف «عرولا ليلق هنأ تملعو كلذ يف تفقوتف «ةمعطألا نم اًنول

 دب ال :لاقف .بعتو دهجب الإ ٍدحاو ٍنول ىلع ردق ام اًعروتم ناك ول ذإ ءلكألا

 ةقرو فرطو نوتيز ةبحب ةمقل تلكأف «يرطاخل اًربج ءىبثب يدنع كراطفإ نم

 رمأو طارصلا بصّنو تماق دق ةمايقلا تيأر ةليللا كلت تمن (ملف ءلجف
 تنعتساف «رانلا يف عقيو قلزي هيلع دعصي نم بلاغ اذإو «هيلع رورملاب سانلا
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 كانه :كلم يل لاقف «رانلا ريفش ىلع تعقوو «عرذأ ةثالث وحن تدعصف «هللاب

 لجفلا ةقروو ةنوتيزلاو ةمقللا لجأ نم طارصلا ىلع كيداحي اًدحأ كل رظنا

 ام مويلا كلذ نمو ءاًبوعرم تظقيتساف .همساب هاّسو نالف دنع اهتلكأ يتلا

 .ىهتنا اذه يتقو ىلإ اًماعط هل تلكأ

 يل لاقف ؛دوعصلا ىلع ردقأ ملف ؛ىرخأ ةرم بصُن دق طارصلا تيأرو

 :يل لاقف ءاهنم ءيش يدنع سيل :تلقف ءايندلا عمج نع هللا ىلإ بت :كانه كلم

 ءرصنبلاو رصنخلا نيب نم ةياقسلا رادقم يل جرخأف اهتحتفف «ىرسيلا كدي حتفا

 ءاًبوعرم اعزف تظقيتساف .دوعصلا ىلع ةردقلا نع كعنم يذلا اذه :لاقف

 عيبب ولو ءاًعروت اهجرخأ (منإو «رطفلا ةاكز يلع تبجو ام مويلا كلذ نمو

 نإو ؛هترطف ينمزلت نَّمعو ينع ةرطف مويلا كلذب هب يرتشأو «يلعن وأ يئادر
 ال هل اًنزاخ ترصو «هتعاس نم ءارقفلل هنع تجّرخ يعرز نم حمق يل لصح

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاف ءاكلام

 امك مارحلا اهب نوفرعي تامالع ىلاعت هللا لهأل نأ ناوخإلا اهيأ اوملعاو

 لاح ةراتو .هلكأ لبق ةرات ,باتكلا اذه ةبطخ يف كلذ ىلإ ةراشإلا تمدقت

 وأ هحير نتنب هلكأ لبق مارحلا مهدحأ فرعيف «هلكأ نم غارفلا دعب ةراتو «هلكأ

 هنطاب يف هب سحي هنإ ىتح هسبيو هلقثب لكألا لاح يف هفرعيو «هترارم
 نع هطئاغ نتن ةدايزب وأ هبلق يف اهدجي ةواسقب لكألا دعب هفرعيو «ةراجحلاك

 مث ؛مارحلا لكأ يف ريبكلا هّيلو ىلاعت هللا عقوي دقو :اولاق ,ةهبشلاو لاحلا طئاغ

 «نيديرملا فعضأ نم ينوك عم اًريثك كلذ يل عقيو «هأيقتيو هنم هسفن"”بعلت

 «ةرذ هنم قوذي الف «ةهبشلاو مارحلا نم لكألا نم هيلو ىلاعت هللا يمحي دقو

 .««بعتت» اهباوص لعلو لصألاب اذك )١(



 عرولاو دهزلا ف ..60600660666000 606660000000066 ه ممم 00مم ممم ممم مم معمق

 وهف لّمكلا نم دحأل كلذ عقو نإو «مهب ةمحر نيديرملل كلذ عقي ام رثكأو

 مل انبل ه# ركب وبأ برش دقو .يرشبلا ءزجلا نم هيف امل ءنيديرملل عبتلا مكحب

 كلذو .قورعلا هتبرشت اب ينذخاؤت ال مهللا :لاقو «هأيقت مث اًمارح هنوكب ملعي

 هللا نأب مهمالعإو ؛مهسوفن ةيامح نع مهزجع لّمكلل العو لج قحلا رهظيل
 ىلع عقو حلاص لعف لك ىلع ىلاعت هللا اوركشو اودتها ام مهاده الول ىلاعت

 .مهدي

 نأ ,ماعو صاخ نم ٌلصم لكل طرش ىلاعت قحلا نوك :كلذ ىلع ليلدلاو
 .[ ":ةحتافلا] «ميِقَتْسسْطا ًطارصلا ائدْها# :لوقي

 يف يهيبنت :ّلع هب ىلاعت هللا نم امم نأ ننملاو قالخألا باتك يف انركذ دقو

 ردابأف «ضارتعا هيلع عرشلل امم هتسبل وأ هتبرش وأ هتلكأ ءيش لك ىلع مانملا

 ءاّسوبلم ناك نإ يندب نم هعلخ ىلإ وأ اًموعطم ناك نإ ءيقلا ىلإ ظاقيتسالا دعب

 اهل دجأ مل اهيلإ لوخدلا تدرأ |ملف «ةكم ىلإ ترفاس دق يسفن ىرأ ام اًريثكو

 يل عقو (ى «ةصاخلا ب هللا ةرضح لوخد نم ينعنمي ام تلكأ ينأ فرعأف ءاَباب

 «ةيبويلقلاب خوط ةيحان خيش روصنم جاحلا يل هادهأ كعك نم تلكأ نيح كلذ
 نم دحأل لكآ ينأ يتداع نم نكي ملو ءفورعملاو ريخلاو نيدلاب اًروهشم ناكو

 ليللاب يدجهت بقع َتْررَف ؛يمفنل ةيده هل لبقأ الو ءاّماعط دالبلا خويش

 باوبأ نع تبتو ةكم تلخد ينأ تيأرف تمن مث «تاكعك ثالث تلكأو

 وأ ؛تاناخ نم هريغل هدجأ مرحلل باب هنأ تننظ باب لك ىلع ترصو «مرحلا
 نم يديب ذخأ نم لك راصو «كلذ وحنو نوخاّبط هيف قوس وأ «مئاهب ةبيرز
 قلستي مهضعب راصف «مرحلا باب نع رخآلا هيتي مرحلا ىلإ ينلصويل ةكم لهأ
 اممو ءمرحلا لخدأ ملو ءتظقيتسا ىتح ٍطئاح دعب اًطئاح مهعم انأو ناطيحلا

 اًسفن نيعبس وحن ةاّرعلا بيذاجملا نم ةكم يف يناقال هنأ ةعقاولا هذه يف تيأر
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 مهنم دحاو لكو ءروكذملا روصنم كعك نم يمك يف ناك اكعك ينم نوبلطي

 بيذاجملا حماس دق ىلاعت هللا نأب كلذ تلّوأف .همدقل هقوف نم ةرذعلاب خطلتم

 ىتلا قالطإلا ةرضح نم امإ تافلاخملا نم هيف نوفقي ايف هترضح لهأ نم

 عقو ءيش لكب ذخأي هنإف «ٍلثم ٍفالخب نيفلكم ريغ مهنوكل امإو ءاهنم لعفي

 ىلع دب هللا تركشف «لقعلا ةحئار نم يدنع امل ضارتعا هيلع عرشلل امت هيف

 .كلذ لثم

 «تاشهن ثالث رشابم يل اهادهأ ةحافت نم تشب: ينأ ىرخأ ةرم يل عقوو

 رفاسم انأو «قروأ لمج ىلع بكار ينأك يمانم يف تيأرف ةليللا كلت تمن مث

 ىلإ اهرهظ ترادأو َةَلْعَب ٌلمجلا لّوحت ةشئاع دجسم ىلإ تلصو املف ةكم ىلإ
 ٌتشهنف يدالب تبرق ىتح يب ةرئاس لزت ملو ءرصم ةيحان ىلإ اههجوو ةكم
 ءاهرجزأ ملف اهرجز ىلع رداق انأو مهنذإ ريغب سانلا عرز نم تاشبن ثالث

 عافتنالا ةلقو مقعلا لوصحب ةلغبلا تلوأو ةحافتلا نم يشهنب كلذ تلّوأف

 يلع هللا معن مظعأ نم كلذ ناكف ءرهش وحن يبلق يف تاشهنلا كلت ةواسق

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «تاملا لبق اهنم بوتأل ىصئاقن ىلع ىنهبن ثيح

 داع داع د



 اهب سانلا عفتني ام رئاس يف

 «ةهبشلا هلخدت اب ٌصاخ عرولا نإف ءاهتاوهشو ايندلا يف دهزلا عم الإ دبعلل

 نم دبعلل دب الف ءصلاخلا لالحلا نم ةجاحلا ىلع داز ام كرتب ٌصاخ دهزلاو

 نيعباتلاو ةباحصلاو نيلسرملاو ءايبنألا روهمجب ةوسأ هل نوكي ىتح ءامهنم لك

 يف مالكلا نصصخ :قيفوتلا هللابو لوقأف كلذ تملع اذإ «نيلماعلا ءاملعلاو

 رومألا هذه لوادت ةرثكل سبلملاو برشملاو معطملا يف عرولا ىلع ةلاسرلا هذه

 هذه يف عرولا نيب قرف الف الإو ءاهب ضعب ىلع مهضعب فطاعت يف سانلا نيب
 تابوكرملاو تانوكسملاو تاحوكتملاو تامومشملا نيبو ةروكذملا رومألا

 .هب عفتني ام رئاسو

 رخبتي نأ عروتمل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 نيبو كلذ نيب قرف ال ذإ ؛اً اص هنوك ةين ىلع هيلإ يدهأ ءيشب بيطتي وأ
 لكأي وأ «هتليلح عماجي نأ هل سيل هنأ امك .تاسوبلملاو تابورشملاو تاموعطملا

 .ىهتنا َكَْو هللا نع ًالفاغ ىولح وأ ةهكاف

 اهيلع فلَح ةعلس نمث نم لمع اًماعط اولكأت نأ مكايإ :لوقي هتعمسو

 عم هومتلوانت بارش وأ ماعطل ءيقلا اوكرتت نأ وأ هنم اهئارشل اًجيورت اهبحاص

 يف ةملظ ثروي مكفوج يف هءاقب نإف «هوأيقت لب «هيلع هللا ركذ نع ةلفغلا

 وأ ةمقل لك ىلع ةيمستلا هريغو يوونلا مامإلا بحتسا انه نمو «بلقلا

 اذإ نم قح يف درو (ى ءطقف ماعطلا لوأ ىلع ةيمستلا يفكت امنإ :اولاقو «ةعرج
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 وأ ةمقل لك ىلع هللا يمسي نأ بدألا نمف كلذ نع ةلفغلا هقرطت نم امأ «غرفي
 ع ِ ع

 .كلذب قحلأ امو «ةبنع وأ ةبطر وأ ةعرج

 اًبوث سبلي نأ عروتمل سيل :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 هنأ امك «هتطايخ وأ هجسن لاح ىلاعت هللا ركذ نع ًالثم طاّيخلا وأ جاّسنلا لفغ

 كلذ نوك دوهش نع ٌلفاغ وهو رَخِبُم وأ ٍبّيطم بوث يف يلصي نأ هل سيل
 اذه نع ًالفاغ كلذ لعف ىتمو «هيدي نيب اهيف وه يتلا هللا ةرضحل (ًيظعت
 هسبلي مث «ةحئارلا لوزت ىتح رخبملا علخو بيطلا ضقن بدألا نمف دصقلا

 نوكي ابرو ءٌسندتم وهف هللا ركذ نع ةلفغلا هتبحص ءيش لك نأل «كلذ دعب

 .ىهتنا نيققحملا ضعب لاق امى «هب هللا ريغل ّلهأ اب اًمحلم

 نم اًئيش لوانتي وأ هتليلح عماجي نأ عروتمل يغبني ال :لوقي هتعمسو
 ىلاعت وهو كيو هللا يدي نيب هنوك دوهش نع اًبلاغ دبعلا بجحت يتلا تاوهشلا

 يف وأ عاجلا اذه يف ناك نإ مهللا :هلوقو كبك هللا ىلإ ههجوت دعب الإ هيلإ ٌرظان

 .ىهتنا كلذ نيبو ينيب ٌلخف كل يدوُهّش نع ينبجحي ام ةوهشلا هذه لوانت

 :عاقولا دنع لوقي ىتح هتليلح عماجي ال هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 ركذب يلاغتشا نم ينازيم يف حجرأو كدنع ىضرأ يتليلحل يعامج ناك نإ مهللا

 محرأ اي لع كتاقدص نم ةقدص ّللع هرسّعف الإو «هرسيف ًالثم ةلفانلا ةالص وأ

 ماعلا نذإلاب هلعق يف عراشلا نم نذإلا دبعلا عم ناك نإو اذه «نيمحارلا

 هدوهش نع ٌباجح هب دبعلل عقي دقف ءبدألا قيرط يف لمكأ هيف ناذئتسالاف

 يف دبعلل ةراختسالا عراشلا عّرش دقو «سانلا يف بلاغلا وه (ى ءْدبق هبرل

 نود هباجحو عامجلا ةذل نود هتذل امم كلذ ريغو ةكراشملاو جوزتلاو رفسلا

 لك يف ةصاخلا هتياعرو قحلا رظن تحت دبعلا نوكيل كلذ لك «عامجلا باجح

 .ىلاعت هنع هبجحي نأ فاخي رمأ



 نع هبجحي نأ فاخي ءيش لعف ىلع مدقي نأ ٍدبعل يغبني ال :لوقي هتعمسو

 ةهكافلا لكأو عامجلاك ةيناسفنلا ظوظحلا هلخدت ام اميس ال بك هبرل هدوهش

 :هلوق دعي الإ كلذ وحنو ةموسملا لويخلاو ةبيطملا ةرخافلا سبالملاو ىولحلاو
 هنيبو ينيب ّلخف الإو «يل هرسيف ينيد يف يل ريخ رمألا اذه يف ناك نإ مهللا

 .ىهتنا نيمحارلا محرأ اي يل هتمسق ءيش لكب ينضصرو

 كلذ يف عامجلا هدبع نم بحي العو لج قحلا نوك ةمالع نم :لوقي ناكو

 نإ رشتني وأ ءاّرشتنم ناك نإ هجرف راشتنا مودي نأ هيف هبر راختسا يذلا تقولا
 نكلو «ةراختسالا يف هءاعد باجأ ىلاعت هللا نأب نظلل اًناسحإ ٌءاخترا هيف ناك

 دعب تارم ثالث هنم راشتنالا عوقو دعب الإ كلذ ىلع مدقي الأ هل يغبني

 سفنلا ظوظح اياقب نم كلذ نوكي نأ لامتحال ءعاجلا نع ضارعإلا

 .ىهتنا ةيفخلا اهتاوهشو

 ىلع موقلا عمجأ دق :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 يرشبلا ءزجلاب ولو سفنلا ظح هلخد ءىشب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا حصي ال هنأ

 اهيف هللا نع ةلفغلا لامتحال مهتعاط بقع رباكألا رفغتسا انه نمو ءطقف

 .ىهتنا

 «يربكلا قالخألا باتك نم عباسلا بابلا يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو

 موعطملا ىلع ةدئاز عرولا اهيف يرجي رومأ ةلمج نع كل تنبأ دق انأ اهف
 مدع يف رذع كل يقب امو ءاهيف كل اًمامإ ترصو سوبلملاو بورشملاو

 ال ةمسقلا مدع نإف «ةمسقلا مدع ولو هب رذتعت نأ كل يغبني الف ءادتقالا

 هنع فلخنت ملو هتلعفل كل مسق ول نأ دوت كنأ بجاولا لب رذعلا يف يفكي

 هللاو تاهبشلا كرت نم هلعف ىلإ كلدي ءيش لك يف عراشلل كدايقنال اًراهظإ



 )اا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ع ا ا ع اح قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 اًبلط اهيلع ءاملعلا عمجأ دقف ءايندلا يف دهزلا ةيبولطم نايبب امإو «ملعأ ىلاعت

 ."هللا كُنت اَينّدلا يف ْدَمْزا» :ثيدح هيلإ راشأ امك دبعلل َكو هللا ةبحم لوصحل

 «حلاصلا فلسلا نم ايندلا يف نيدهازلاب هبشتلاب لع ىلاعت هللا نم دقو

 اًبهذ ءامسلا ترطمأ ول دح ىلإ ايندلا يف دهزلا ماقم ىلإ ىلاعت هللا دمحب تغلبف

 يف مكيلع باسح ال ضرألا لهأ اي :ٍدانم ىدانو «يماورلا لابجلاك راص ىتح

 داز امل ةيعاد يدنع دجأ تنك امل ةرخآلاو ايندلا يف مكماقمل صقن الو اذه ذخأ

 وأ يل ةذجان ةجاح وأ يلع ناك نيدل الإ هنم يذخأ ىلإ يرشبلا ءزجلا ىلع

 ؛ِنّيَدلل ذخألا يف كي عراشلاب اًيسأت ءطقف تقولا كلذ يف نيجاتحملا نم يريغل
 ثيح نم ىلاعت هللا ترفغتسا ٍةذجان ٍةجاحل وأ ٍنيدل اًئيش تذخأ ينأ عقو نإو

 ول ايف ركذ ام ريظنو «نيفراعلا يف قديو ءايندلا بحي يذلا يرشبلا ءزجلا
 اليل هوحن وأ بلطم نم اًبهذ ةلمحم ةلغب يل تلخد ول ام اًبهذ ءامسلا ترطمأ

 هذخأ نم هللا محرف «ينالفلا زنكلا ةاكز اذه نإ :هيف بوتكم قرو اهيفو
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 ةلغبلا جرخأ لب «هنم ءيش ذخأل ةيعاد يدنع دجأ ال هللا دمحب ٍنإف هب عفتناو

 يليقعلاو ١97(« /7) ريبكلا يف يناربطلاو «(7 44 /54) كردتسملا يف مكاحلاو )١407(. ةجام نبا هاور )١(

 :(؟ 14 /؟) ناهبصأ رابخأ يفو «(17/ /9/) :(7 857 /؟) ةيلحلا يف ميعن وبأو ١١(« /5) ءافعضلا يف

 يف متاح يبأ نباو 6١8(« /7) ةيهانتملا للعلا يف يزوج نباو 77797 )١/ باهشلا يف يعاضقلاو

 نم (7 ١ /7) لماكلا يف يدع نباو «(54) نيدهازلاو دهزلا ةفص يف يبارعألا نباو «(2 3١17 /7) للعلا

 .اعوفرم يدعاسلا دعس نب لهس نع مزاح يبأ نع نايفس نع يشرقلا ورمع نب دلاخ قيرط

 يف رجح ناو ءليقعلاو ,يدع نباو «(419/17) نازيملا يف يبهذلا هدانسإ فعض دق :تلق

 دقو ؛ةحصلا ةجردل اهب يقئري ةحيحص دهاوش ثيدحلل نكلو «مهريغو )١9١(« نيسلدملا تاقبط

 هجو رسكذ نأ دعو ..هداتسإ انخياشم ضعب نسمح دقو» :يرذنملا لاقو ؛هريغو يطويسلا هححص

 نوكي نأ اًفيعض هيوار نوك عنمي الو «ةوبنلا راونأ نم ةعمال ثيدحلا اذه ىلع نكل :لاق .فعضلا

 .«هلاق يي يبنلا



 عرولاو دهزلا ف 000000000000000 0006000 ممم ممم ممم ممم معمق

 ول ةماهت لابج هدر يف كي هللا لوسرب اًيسأت كلذ لك ءاهنود يباب قلغأو ءاهلمحب

 صاوخل اًعيرشت اهدر انإ لي هنإف لكلا ليربج هيلع كلذ ضرع ل اًبهذ تناك
 نم هعابتأ لك ينو كي هيف انداقتعاف الإو ,مهعابتأو هعابتأل اًطايتحاو هتمأ

 اهب لغتشا امل هعابتأ لّمُك نم دحأ دي يفو كي هدي يف ايندلا تناك ول هنأ ءايلوألا

 هيف ةرفغملا هل ىجريو «ءايلوألا يف قدي يذلا يرشبلا ءزجلا ادع ام كو هللا نع

 .ىهتنا

 وحي راصو اًبهذ ءامسلا ترطمأ نيح اكككلا بويأ ةصقب انيلع ضرتعت الو

 نأ نع موصعم هنألو كو هبر نم رمأب كلذ نوكي دق لوقن اّنأل هبوث يف بهذلا

 نحن انفالخب «هيف ىلاعت قحلا هل نذأي مل ءيش يف هقفني وأ هبر نع ءيش هلغشي
 نحن الو انتجاح قوف ايندلا نم ءيش ذخأب صاخ رمأ انعم سيل هنإف

 لأ) :هبوث يف بهذلا ىثح نيح اكثتظا بويأل العو لج قحلا لوقو ءنوموصعم

 هل ةطسابم كلذ امنإو .,بويأ ىلع راكنإ هيف سيل (؟ اذه لثم نع كتينغأ نكأ

 اذه ىلع هبيثيف كتكرب نع يل ىنغ ال نكلو ىلب :هلوق هنم عمسي وأ ءسينأتو
 انإ :لئاق لاق نإف «كربتلاو ىلاعت هتقدصل ةقافلا هراهظإ ىلعو «ىلاعت هل ديجمتلا

 عم هيف نودهزت الو اهريغو ةقدصلا هجو ىلع قلخلا نم لاملا نوذخأت مكارن

 .!مكيلع ةنملا نم هيف ام

 هنم هانذخأ كلذلف «كلذ ىلع هللا هبيثيل الإ ٍدحأ نم هذخأن م اّنِإ :باوجلاف

 نم لزن يذلا بهذلا فالخب «هبسك هنوك ثيح نم كلذ ىلع هتباثإ دصقب
 ةلمج هنم انذخأ لعجي نأ الإ مهللا «نيملاعلا نع ٌينغ ىلاعت هلزنم نإف ءامسلا
 انسفنأ نم نيجاتحملا ىلع هتقرفت ةينب هانذخأ اذإ انيلع مول الف ءيعرشلا انبسك

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءانريغو



 اه ل0 ل0 لمة ة نة ومو ةة نم موو مة نومة يمة ممم مامي مف قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 ماقم ٍدبعل وفصي ال :لوقي هللا همحر نانع نب دمحم يديس تعمسو

 ءيش لوخد دوهش مدعو ءايندلا يف هدهز لاب الإ ىلاعت هلل ةصلاخلا ةيدوبعلا

 الولو .كلذ ىلع قب هللا ركشيل ؛طقف ةيعرشلا ةنسلا ردقب الإ هكلم يف اهنم

 .ىهتنا ةرهاظ ةقالع ىلاعت هللا ركشل ناك امل ةبسنلا هذه

 عيمج نم هبلس هدبع ىلع هللا اهمعنأ ةمعن مظعأ نم :لوقي هتعمسو
 لب ءيش يف اكلم هل ىريالو «ءيش ىلع ردقي ال اًصلاخ اًدبع هلعجو .ءبسنلا
 ايندلا يف ةرجأ الب هراد نكسيو .هديس لام نم سبليو ءبرشيو «لكأي وه
 .ىهتنا ةرخآلاو

 مهدهزب ايندلا يف ُداّهّزلا دافتسا اذام :مهدأ نب ميهاربإل ليق هنأ انغلب دقو

 .ىهتنا ندبلاو بلقلا ةحار اودافتسا :لاقف ؟اهيف

 لعجي ام ردقب الإ اهيلإ ليم مهبلق يف سيلف مهيديأ ايندلا تلخد نإو مهف
 بدألا نم ناكف ءمهشاعم ماوق اهب ْنِإَف ءروفغملا ليملا نم كلذ يف مهل ك5 هللا

 نيبو اهنيب قرف الو ءسانلا لاؤس نع مهفعتل ةجاحلا ردقب اهكاسمإ هللا عم

 يف ديرملا هلصي ٌماقم اذه نإ َّمُث ,باجحلا مدعو ليملا مدع يف مهدنع بارتلا

 كللملا يف هلل هجوتلا ةحص ىلع اهانبم نإف «موقلا قيرط يف هعضي مق لوأ

 ماقم نع لوقيف «موقلا قيرط كلسي مل نم هنظي ام فالخ دوجولاو ,لعفلاو
 ؛موقلا قيرط لخدي مل وه هنوكل صاوخلا ماقم اذه :بارتلاو بهذلا يواست

 نإ :هباوثل اجر الو هران نم افوخ ال هبر دبعي دبعلا نوك ماقم نع لوقي هنأ اك

 نع هل ىلاعت هللا فشكل موقل اًقيرط لخد ناك هنأ ولو ءصاوخلا ماقم اذه

 ىلع هضعب حجري ىتح هكلم لخدي اًئيش ري ملف هلل لعفلاو هلل كلملا ديحوت

 فوخلا هيلع بلغي وأ «باوثلا هيلع بلطي ىتح هل لعفلا صولخ الو ءضعب

 يف تغلاب يننأ :ةبطخلا يف مدقتو «موقلا لئاسر يف ررقم وه (ى باذعلا نم



 عرولاو دهزلا ف 000000060600066 0 666م0 00مم ممم 00مم ممم

 لكأ تدمعت ينأ ركذتأ ال دح ىلإ اهتاهبش لوانت نع عروتلاو ءايندلا يف دهزلا

 ءاوهس هتلكأ اذإ تاهبشلا نم يفوج لخد ءىش لك أيقتأ تنكو ءاّدبأ ةهبش

 فاّشُكلاو «ءارمألا نم هبسكم يف عروتي ال نم لك ماعط لكأ تكرت ينأ ىتح

 نم مهريغو راجتلا عيمجو «نيرشابملا عيمجو دالبلا خياشمو برعلا خياشمو
 سلجأ الو رمأ ال تنك يننأو «طايتحالاب اًدخأ مهتيشاحو ةالولل هعاتم عيبي

 ءاهريغ وأ ةالصل اهيف سولجلا نع ًالضف ةالولا نم دحأ ةرامع لظ تحت

 خيشلاو «يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلاك نيلماعلا ءاملعلا نم ينقبس نمب ءادتقا

 يروغلا ناطلسلا لمع املو ءعاجش يبأ باتك حراش ينصحلا نيدلا يقت

 نم رمأ ال تنك ةسورحملا رصمب ءاقرزلا هتبقو هتسردم ىلع يذلا طاباسلا

 دمحب يننإو ءبرشلا قوس نم جرخأو «نيقاّرولا قوس نم لخدأ لب «هتحت
 ءطقف دهشملا يلع فلتخا اًنإو ء«تقولا اذه ىلإ يرغص نم عرولا اذه ىلع هللا

 يتلفغو قلخلل كلملا يدوهش ةبلغل يرغص ةلاح يف تاهبشلا كرتأ تنك ينإف

 ىنغتسا اف .كلذ سكع نآلا يدهشمو ءالعو ّلج قحلل اكلم كلذ نوك نع
 الإ مثام هنأ عم هتياهن لاح يف الو «هتيادب لاح يف الإ عرولا ماقم نع ٌدبع

 عمسي وهو ؟هتياهن ٌدحأ ىري فيكو «ةلوقعم ريغ ةلوقنم ةياهنلا نإف «ةيادب
 مالك ينو [4١١:هط ] «اّمْلَع يِنذِز بر لقول :نيلسرملا فرشأل ىلاعت هلوق

 يف مدق لوأ ىلع هللا عم مهو نيفراعلا رامعأ يهتنت»:ه نيدلا يحم خيشلا

 «ةفرعملا بجاو نم مهمم* هب تقلعت اب مهرامعأ مهل فت ملف «عرولاو ةفرعملا
 .ىهتنا «امهريغو ٍدهزو عرو نم مهيلع يتلا ةيبوبرلا قوقح ةيدأتو

 هذخآف ةضفلاو بهذلاب راجتلاو ءارمألا ينيتأي غولبلا نود انأو تنك دقو

 هنيب هيف يدنع قرف الو «سانلا هطقتليف مهترضحب ضرألا ىلع هرثنأو مهنم
 «رانيد ةثامسمم ميتي انأو ينلفك يذلا رضخ خيشلا لع ضرعو «بارتلا نيبو

 سمش يضاقلا يل ىصوأو «غولبلا نود تنك ينأ عم ءاهيف اًدهز هنم اهلبقأ ملف



 «رانيد فالآ ةعبرأ ناكو هلام ثلثب ةيردنكسإ ىضاق نساحملا يبأ نب نيدلا

 امإ ءاّدحاو اًمهرد اهنم ذخآ ملو «هتثرو ىلع اهتددر مث ؛هتيصول اًديفنت اهتلبقف

 كلذكو ءآلالح اهنوك ريدقتب اًدهُز امإو ءضاق لام اهنوك ثيح نم اًعروت
 اهتددرف جحلا تدرأ نيح رانيد ةثاثالث ةريحبلا خيش ىسيع خيشلا يلع ضرع

 الالح نوكي ال دق كلالح :هل تلقف ءيعرز نم لالح ابنإ :لاقف ؛هيلع

 تيأر نيح رانيد ةئاععبرأ رصمب ىفطصم اشابلا لع ضرع كلذكو ءاندنع

 اشابلل لق :يللوقيوهو «ءلينلا فقوَت مايأ مانملا يف يعفاشلا مامإلا

 لاومألا هذه يف يننأكو «كلذب هتربخأو «لينلا علطي نأ هللا وعدي ىفطصم

 يحخأ اي كل تركذ امو ءضرألا نم ًةاصح وأ ةرعب تددر اهتددر يتلا اهلك

 لقأ ال ةضوعبلا حانجك كينيع يف ايندلا ىرتو ءاهيف يب ّيدتقتل الإ رومألا هذه
 («”ةضوعب حانج نم لقأ هللا َدنع اََّتِإ) :درو دقف «ىلاعت هللا عم ابدأ اهحانج نم

 بر هلل دمحلاو «قحلا نيع يف يه اللثم هينيع يف اهتيؤر مدع بدألا نم ناكف
 .نيملاعلا

 بسح عرولا يف يتغلابم دعب يرافغتسا ةرثك :ّيلع هب ىلاعت هللا ّنم امو

 ؛ىلاعت قحلل كلملا دوهش نع لفغي يذلا يرشبلا ءزجلا ثيح نم يتقاط

 ام ىفخي الو «كلذ نم عرولا يف غلاب نم لكل َدْب ال هّنإف «قلخلل كلملا دهشيو
 دهش ول هنإف «هدابعب نظلا ءوس نمو هدو هللا عم بدألا ءوس نم كلذ يف

 .مهماعط نع عروت ام مهبساكم يف مهطايتحاو مهحالصو مهريخو مهنيد

 يف يقهيبلاو «(* 5١ /5) كردتسملا يف مكاحلاو :(177/7/7) ةجام نباو ,2 /5) يذمرتلاهاور(١)

 دهزلا يف دانهو ؛.(179١) دهزلا يف دمحأو :(728 /17) فنصملا يف ةبيش يبأ نباو ((3777 5 //) بعشلا

 قرط ددعتلو :(587 /7”) ةيلحلا يف ميعن وبأو «((1714) دهزلا يف مصاع يبأ نباو ءانقيقحتب )6٠(

 .(208 )١/ يوانملل ريدقلا ضيف يف اك يطويسلا هنسح ثيدحلا



 نأ عروتملل يغبني :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمس انه نمو

 ةلماعم كلذ دعب مهلماعي ّمّث ءعرولا يف هتغلابم عم هللا دابعب نظلا نسح نوكي

 .ىهتنا ٌنظ ءوس ريغ نم نظلا مهب ءيسي نم

 نم لكل يغبني :لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم ٌُتعمسو

 نع اًبلاغ هتلفغ ةهج نم رافغتسالا نم رثكي نأ هتقاط بسح عروتلا يف غلاب
 نسحأو هلل كلملا دهش ناك ول ذإ ؛هللا دابعب نظلا نسح نعو .هلل كلملا دوهش

 .اًبلاغ هعروت لقل هللا دابعب نظلا

 ال قلخلل كلملا ةبسن ثيح نم عروتي نأ عروتملا صالخ :لوقي هتعمسو

 ٍدحأل مص ال قلخلل كلملا ةبسن الول ذإ ؛العو لج قحلل هتبسن ثيح نم
 نود اهبر كلم نم تلكأ هللا ُةَمَأ يه يتلا دبعلا سفن نأ رمألا ةياغ نأل ءعرو
 .ىهتنا وهدابع كلم

 «عرولا يف غلاب اذإ هنارقأ ىلع هسفن يكزي نأ عروتملا رذحيل :لوقي هتعمسو

 هنارقأ ىلع ةسفن يّكزي نم مكح َنِإف .هعروت رجأ هسفنب هباجعإ طبحأ |هبرف
 مكح كلذ ريغو ةفعو دهزو عرو نم هرمع لوط اهلمع يتلا ةحلاصلا هلامعأب
 هيلع يقب امو «هتنس لوط اهانب يتلا ةيلخلا صارقأ ماتخ ىلع فرشأ اذإ لحنلا

 اًيعر هنم ىعرف لظنحلا رجش ىلع حرسف ءدحاو موي رادقم الإ اهماتخ نم
 .ىهتنا اهررمو اهفلتأف ءاهلك صارقألا كلت ىلع هجم مّن ءاًديدش

 امو رادلا هذه يف انناوخإ عيمجبو انب فطلي نأ هلضف نم هللا لأسنف

 انأو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيمآ مهللا ءنيمآ طارصلا ةزواجم ىلإ اهدعب

 «مالسإلا ىلع توملاب يل وعدي نأ ميظعلا هللاب باتكلا اذه يف رظان لك لأسأ

 لحأ مالك يف اهدجي داكي ال يتلا بادآلا نم باتكلا اذه يف هيلع هتهبن امل ًءازج

 اذإ كك مكبر دنع ينوركشاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ءانرصع لهأ نم



 110 قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 ىتح .طورشلا هذه نع مكل مجرتملا تنك ينإف .باسحلل هيدي نيب متعقو

 نأ مكايإو «ىلاعت هللا ءاش نإ ةمايقلا موي باسحلا مكنع ىلاعت هللا ففخي

 دئاكم ةلمج نم كلذ ّنِإف ءاهب لمعلاب مكيلع ّنمي ىلاعت قحلا َّنأ اودعبتست

 ًالاح لذرأ ينوك عم يلثم ىلع اهب َّنم دق ىلاعت قحلا ناك اذإو ,ناطيشلاو سفنلا

 ملعلل نولماحلا اهنأ مكلثمب فيكف «حراوجلاو بلقلل ةراهط لقأو ءمكنم

 الإ طورشلا هذه مكل تركذ ام ينأ مكملع ىلع نوكيو ؟مكلاىك عم نآرقلاو

 اياده مكلوبق مدع يفو «ءارمألل ةبحصلا صالخإ يف اهب لمعلا يف يب اودتقتل
 نم اهنمض يف امل ؛مكنعع اهتمتكل كلذ الولو ,مهتمعطأ نم لكألاو «سانلا

 هللا دمحب انأو ءيرشبلا ءزجلاب ولو رحّسلاك قدي قيرطب سفنلا ةيكزت ةحئار
 لكألاو ءايادهلا مهوبق يف طورشلا هذبب لمعلا اوعاري نأ يناوخإ عيمجل بحأ

 الو مارحلا لكأ يف عقي نأ اهعري مل نم لك ىلع فاخأو «سانلا ةمعطأ نم

 مارحلا نم لكألا َّنإ :ءاملعلا نم هعامج لاق دقف ؛همسجو هنيدب ضيف «رعشي

 نم مّسلا رضي امك ءاًمارح هنوكب ملعي مل نإو .همسجو هنيد يف ناسنإلا رضي
 .ىهتنا هب ملعي مل نإو هلكأ

 ةودق اونوكت نأ مكل بحأ ىلاعت هللا دمحب ينأ :ناوخإلا اهّبأ اوملعاو

 نم كلذ يف ام لقأ .حلاصلا فلسلا هيلع ىرج امك مكدعب نملو مكرصع لهأل
 تاماقم نع هفلختو هريصقت طورشلا هذهل يركذب فرعي َدبعلا َّنأ دئاوفلا
 .عروتلا كلذ هل مسقي مل اذإ ىلاعت هللا رفغتسي ريصيو «عرولا يف موقلا

 يف عقي ال اًدحأ نأل نيدلا ناكرأ مظعأ نم عرولا َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 :كقك هللا لوقي يسدقلا ثيدحلا يفو ؛هعرو ةلقب الإ روظحم



 عرولاو دهزلا يق 000000606000600 06 000ه ه ممم 0مم ممم ١4

 ينإف نيِعِرَولا الإ .باَسجلا ُهَّسَقان الإ مايقلا موي يتأَي ِدْبَع ْنِم اما
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 .ىهتنا (”مهلجأو مهييحتس 1 |

 الإ ةمايقلا موي باسحلا ددَّسُي ال :نولوقي هريغو يرصبلا نسحلا ناكو
 .اهوشقاني ملو ايندلا راد يف مهسفنأ اوًبساحي مل نيذلا ىلع

 مهتمعطأ نم لكألاو سانلا اياده لوبق يف موقلا اهركذ يتلا طورشلا عاري

 مهنع ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا ناك دقف ءرعشي الو مارحلا لكأ اهبر

 .ىهتنا مارحلا يف اوعقي نأ ةفاخم لالحلا راشعأ ةعست نوكرتي

 سانلا ةمعطأ نم لكألاو ايادهلا لوبق طورش ىعار نم :لوقي هتعمسو

 ةدش نم اًران ّوشحم هنأك همسجب نسحي راصو «ةمعطألا بلاغل هلكأو هلوبق لق

 ةمزالم ىلع نوربصت اى اًبلاغ نامزلا اذه يف هيلإ مدق ماعط لك نع هباجحتسا

 ىلع ٌضباَقلا ٌنامز ساّنلا ىلع يتَيَس» :درو دقف :مكنيد رمأ يف ةقاشلا لامعألا

 ةرمج ىلع رِبْضَي ْنَمَك ناك هند ٍةَمزالم ىلع َرِبَص ْنَمَف ِرْمَجْلا لع ضياقلاك هنيد
 يف مهملأت نم دشأ مهنيد صقن ىلع نيعروتملا ملأت لب «”وفك يف راّئلا َنِم

 .ىهتنا مهماسجأ

 ريبكلا يف يناربطلاو )١/ 7586()650(: )47/4/75(:)٠١99(. ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبعهاور )١(

 رداون يف يذمرتلا ميكحلاو ,(1854/4(:)79717) طسرألا ينو ء«155010170/15)

 يف داجنلا ركب وبأو )٠١0717(« 20750 /1/) بعشلا يف يقهيبلاو «207/7) 20707 /5) لوصألا
 .هلوطب هركذف ءاعوفرم سابع نبا ثيدح نم (7١”(:)17ص) قولحخم نآرقلا لوقي نم ىلع درلا

 خيراتلا يف يراخبلاو «(21770 /7) ةجام نباو «((277/5) يذمرتلاو «(117 /5) دوادوبأ هاور (1)

 يقهيبلاو 23١9 /7) نابح نباو ؛(508 /4) كردتسملا يف مكاحلاو .(557/8) ريبكلا

 ثيدح نم ةبراقتم ظافلأب ةفلتخم قرط نم «(00 /0) يدع نباو «(70 /؟) ميعن وبأو )١/41(«



 آه .. لل ممن ممم مة مرمرة قمة ةةةةةةةةةي فة مة ممم مية ةةةيرمف قدصلا نايب ف عمللاو رردلا

 روث دلج يف ءاضيبلا ةرعشلاك نامز لك يف عرولا لهأ :لوقي هتعمسو

 مهلكأم يف ةصخرلاب مهلمع يف مكنامز لهأ بلاغب اودتقت نأ مكاّيإف .دوسأ

 رفسلاب ولو مهب اودتقاو عرولا لهأ اوطلاخو ءاوكله (ى اوكلهتف ,مهسبلمو

 .مهعابط ضعب نم قرسيو مهب هبشتي مكدحأ لعلف «مهبلط يف

 اَل ىربكلا ةلحملا يف يرمغلا دمحم يديس ىلإ رصم نم ترفاس دقو :لاق
 ةلمج هنم تملعت ىتح اًموي نيعبرأ هدنع ٌثمقأف «ءعرولا لهأ نم هنأ ينغلب

 ريغ ال عرولا ملعت الإ هيلإ رفسلاب يدصق نكي ملو ءعرولا لئاسم نم ةح اص

 .ىهتنا

 لكألاو «سانلا اياده لوبق طورش بلاغ ةاعارمب :ّنع ىلاعت هللا نم امو

 ةالولا لاومأ نع ةفعلاو ايندلا ف دهزلا ماقم ماكحأو «مهتمعطأ نم

 ءارقف نعو يتيب لهأ نعو ينع سانلا بلاغ اياده درأ ترصو ؛مهتمعطأو

 راجتلاو ءنيرشابملاو «ءارمألا اياده نم لكألا مدعب مهرمآو ءاّردان الإ ةيوازلا

 ال نم لك ايادهو «دالبلا خياشم ايادهو «مهتيشاحو ةالولا ىلع نوعيبي نيذلا

 فسأ ترصو «هسبلأ الو هلكآ اًئيش يل فصي ملو «ةيفوصلا نم هل ةفرح

 يبايث تناكف «ناميكلا طيمارش نم تسبلو «لالحلا تدقف نيح اًمايأ بارتلا

 ءمحللا قرمك اًعط بارتلل دجأ تنك هللا دمحب يننإف «ةنس ةدم اهنم يتمامعو

 «ةبطخلا يف هيلإ ةراشإلا تّرم امك بايثلا سفنأ ةذلك ةذل طيمارشلا سبللو

 ريصت كّنأ الإ كصلخي يقب ام :اهنع هللا يضر نمحرلا دبع مأ يتجوز يل تلاق

 لزني نأ كبر لأست وأ لزنت مث ءىشعتتو اهيف ىدغتتف «موي لك ءامسلا علطت
 كل لعفيف «ةكئالملاك حيبستلا كتوق لعجي وأ «ءامسلا نم ًةدئام موي لك كيلع

 :اهل تلقف «لكأت مث تومت داكت ىتح عوجت ْنأ كيلع بجو لعفي مل نإف ءكلذ

 يتوق لعج وأ يلع ةدئاملا لوزن امأو «يدنع ليحتسمف ءامسلا يعولط ام



 عرولاو دهزلا يق 000060066006066 م ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم موق ل

 نيعتف :تلاقف ءكلذل يقاقحتسا مدعل ديعبلا نم دعبأف يبرل يلاؤسب حيبستلا

 نأ كك هللا لأسأ نأ دعب الإ كلذ يغبني ال نكلو ؛معن :اهل تلقف «عوجلا كيلع

 نأ دعب وأ «لعفي الف تاهبشلا مدو مارحلا ِثْرَف نيب نم لالحلا يل صلختسي
 ٍلمع يفي هللا لوسرل يترواشم دعب وأ «لعفي الف عوج نم ينمعطي نأ هلأسأ

 يف مويلا سانلا حلطصم ىلع سانلا ةمعطأ نم لكألا ين هتعيرش ةصخرب

 ال نكلو «ٌلوبقم مالك :تلقف ء«يل نذأي الف «ءبلاغلا نود لصألاب مهلمع

 «كنذأب كل هنذإ تعمس اذإ الإ 6 هللا لوسر ةرواشمب لمعلا كل يغبني

 .ىهتنا يفكي ال وهو ءكسفنل كسفن مالك كلذف الإو ءرهاظلا كدسجو

 ام ىلإ هلوسر وأ ىلاعت قحلا ينبيجي 1 ثيح عوجلا ىلع يرمأ رصتقا دقو

 هتدجو ماعط نم لكآ الف ءهاقلأ نيح لع كلذ ماود ىلاعت هللا لأسأو «هتلأس

 رارطضالا رداوب دوجو دعب الإ هتيده لبقأ الو «ناك نم اًثنئاك ٍدحأ دي يف

 لغتشي ةعيبط دوجو مدع نم اًضعب اهضعب عذلت يئاعمأ ريصت نأك «هتامدقمو

 الأو «كلذ يف لع سفنلا سيبلت لامتحال رافغتسالا ةرثك عم عذللا نع اهب

 ىلإ ينقبس دقو :تلق «سفن ةوهش ةبلغ يه انإو «ةقيقح رداوبلا كلتل نوكت
 اودقع هنامز ءاملع ْنأ انغلب دقف هذ يرتستلا هللا دبع نب لهس مامإلا كلذ وحن

 يغبني ال اذه لثم :اولاقو «ينامز لهأ ىلع هللا ةجح انأ :لوقي راص امل اًسلجم هل

 ىلإ قبس اى رمألا :لاقف ءمالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا الإ هلوقي نأ
 لكآ ال ينأ كلذو «عرولا يف ينامز لهأ ةجح يننأ كلذب يدارم انإو ,مكناهذأ

 لقعو رصبو عمس نم ةنطابلا ٌّياوقو ةرهاظلا توق مّسقَأ نأ دعب الإ اًماعط

 ةتس بهذت ىتح لكألا نع ربصأ ّمُث ءءازجأ ةعبس ىلإ كلذ ريغو ةفرعمو
 «ةيلكلاب يدسج ةوق باهذ ىلع افوخ ذئنيح لكآف ءّدحاو ٌءزج ىقبيو ءءازجأ

 ماقف «ءيبر كلذب يصعأف يتفرعم وأ ءيرصب وأ «يعمس وأ «لقع صقنو

 ءانيلع ىلاعت هللا ةجح تنأ تقدص :اولاقو ءهديو هسأر اوُلبقو مهلك ءاملعلا



 اال نومة ممم ممم همم ممم ممم ممم همهم ممم ف قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 ةعبس ىلإ يناعملا هذه ميسقت ىلع ىدقن الو ءكلذ لثم لعف ىلع ردقن ال اننإف

 ناك لَ ًالهس نأ انغلبو ءاهل ةيعاد اندنع دجن ملو «ةديدش ٍةدهاجمب الإ ماسقأ

 يف هيلع سفنلا سيبلت نم افوخ ءاطايتحا لكألا كلذ بقع ىلاعت هللا رفغتسي
 .ىهتنا كلذ

 ثرف نيب نم لالحلا هدبعل ىلاعت قحلا صالختسا امإ :لئاق لاق نإف
 ةصخر قفو ىلع لكألا يف هي هللا لوسر ةرواشم وأ ؛تاهبشلا مدو مارحلا

 هب عبشي ثيحب عوج نم دبعلا ىلاعت هماعطإ اّمإو ءانل لوقعمف «هنذإو هتعيرش
 .هلقعتن الف دوهعملا ماعطلاب عبشي ا(

 يَ اوُُبْعَيلَفل :ىلاعت هللا لاقو «ريدق ٍءيش لك ىلع ىلاعت هللا َّنأ اوملعاو
 ىلع بجيف «[ 4 «”:شيرق] «وفؤخ ْنّم مُهَئَمأَو ِعوُج نم مُهَمَعْطأ يؤّلا ِتَْبلا ادَه
 هللا نإف ؛هقوذ ةبترم ىلإ غلبي مل ذإ كلذ ىلع ىلاعت هللا ةردقب ناهيإلا ٍدبع لك

 هدميو «ءعوجلا سفن نم عبشلاب دبعلا ىلاعت دميف «ريدق ٍءيش لك ىلع ىلاعت
 ترصو ءىصحي ال اًرارم انسفنأ يف كلذ انقذ اك .,فونخلا سفن نم نمألاب

 يل لصحيو .تعج ا!لك يتفرعمو لقعو يحورو يمسج يف ةوقلا ةدايزب سحأ
 .كلذ ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلاف .فاخأ (لك كلذك نمألا ةدايز

 هللا ءاش نإ اًفوذ كلذ مكل لّصَحُت ىتح كلذب ناوخإلا اهيأ مكملعأو
 .ىلاعت

 اذه |مف .ينضت ةبحملاو «ىلاعت هلل اًبحم كارن اَنِإ :يلبشلل ةرم صخش لاق دقف

 ."ىهتنا اًنمس ددزأ هديبع نم"ٌدبع ينأ ركذنأ (ملك :لاقف ؟نمسلا

 .د#ذ فلؤملا هنع هزنن فيحصت وهو «اًدبع» لصألا يف )١(

 .اهوحنب )17/١/٠١"( ةيلحلا يف ميعن وبأ ةصقلا هذه ىور (؟)



 ةليوطلا ةدملا يطلا ىلع مهنم ٌدحأ ردق ام كلذ اوقاذ الول موقلا نأ َمِلْعَف

 ةأرما نأ :هللا همحر يفصرملا ىلع يديس ينربخأ دقف «ةداع رشبلا اهقيطي ال يتلا

 ظفح عم «مانت الو برشت الو لكأت ال ةنس ةرشع عبس تثكم قرشملا دالبب

 يديس نع تبث كلذكو ءاهملعو اهتفرعمو اهلقعو اهمسج يف اهيلع اهتحص
 ناكو «ةئس ةرشع عبرأ ةدم ٍدحاو ٍءوضوب ماقأ هنأ سلربلا دالبب مجن نب ىسيع

 .اهلك ةدملا هذه برشي الو لكأي ال

 الو ءبرشي الو «لكأي ال ةنس هرمأ ةيادب ماقأ هنأ يلبشلا ركب يبأ نع تبثو
 د يليجلا رداقلا دبع خيشلا نع تبث كلذكو د هبرب ًالاغتشا كلذ يهتشي

 اًبرش الو ًالكأ ركذتي ال ةدهاجملا مايأ هرمأ ةيادب يف رثكأو ةنسلا ثكمي ناك هنأ

 ىلاعت قحلا ةرضح ناسل ىلع فتاهلا عمسي نأ دعبو «هيدي نيب هورضحأ نإ الإ

 اًضيأ تبثو .برشا كيلع يقحب وأ ءُلُك كيلع يقحب ءرداقلا دبع اي :هل لوقي
 .ةرم رهش وأ ةنس لك الإ ةكمب هتماقإ ةدم لكأي ال ناك هنأ يبرغملا ناثع يبأ نع

 هتدلاوو يعازوألا نمحرلا دبع مامإلاو «يرتستلا هللا دبع نب لهس نعو

 ىلع مهسوفن نومولي اوناكو «ةرم رهش لك الإ زربتي الو مهدحأ لكأي ال ناك
 نم وأ «نيدلا ةلق نم كلذ نوريو «نيترم رهش يف زاربلا وأ برشلاو لكألا

 .ضرملاب نطبلا ةقر

 ال مهنع هللا يضر رذ وبأو دوعسم نب هللا دبعو رمع نب هللا دبع ناكو

 يبأك ةيفوصلا نم ةعامج كلذ ىلع مهعبتو «ةرم اًموي رشع ةسمخ لك الإ نولكأي

 ناكو ءيرصبلا نسحلاو مهدأ نب ميهاربإو دادحلا صفح يبأو دينجلا مساقلا

 .ىهتنا ”ةّرِجآلاك ينطب يف تراصف ةدحاو ةلكأ لكآ ينأ تددو :لوقي مهدحأ

 .ةبوطلاك ينعي (1)



 ١1 0 6 م رة رة ة رم اممم ف ممن قنة مة ممم ممم ممم مجم مم قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 ال اوناك فلسلا روهمحجو «ةنس ةئام نم رثكأ ءاملا يف ثكحت اهنأ انغلب دقو

 مامإلاو كلام مامإلاك مايأ ةعبس نم رثكأ برشلاو لكألا كرتب نودعتي

 ماقملا يف هبساني ال الالح دجي ملاذإ مهدحأ ناكو ءدمحأ مامإلاو يراخبلا

 دجأ ملول :لاقو ,مهدأ نب ميهاربإل عقو |ىك «”رثكأو رهشلا بارتلا ٌففتسا

 .ىهتنا لالحلا دجأ ىتح رهشلا ىلع تدزل ينبساني ال ًالالح

 نيح موقلا قيرط ةبحم يف يلوخد لئاوأ ىلاعت هللا دمحب كلذ لثم يل عقوو

 تنكف «نازيملا كسمي نمو نيرشابملاو راجتلا نم دحأ ماعط لكآ ال تنك

 نأ ىلإ مدقت [ى ةداتعملا ةمعطألاك (ًمسدو اًمعط هل دجأو اًمايأ بارتلا ٌففسأ

 لالحلا دوجوو «ةرات ةعيرشلا ةصخرب لمعلا ةبحمب يلع ىلاعت هللا عّسو

 .نيملاعلا بر هلل ٌدمحلاو «ةرات عرولا يف يماقمل لكاشملا

 ةكم ىلإ رفاسي وأ «بارتلا تنسي هنورت نم ىلع راكنإلا ىلإ ةردابملاو مكايإف
 همعطأ نم نوكي اهبرف «داز الب ماعطلاو ءاملا ةليلقلا ةديعبلا ةزافملا يف اهريغو

 ىلع سفنلا ةضاير هل مدقت الول ِهَّنأ عم .فوخ نم هنمآو عوج نم ىلاعت هلل

 ىلع مكحي وه ناكلو «داز الب ةديعبلا يراربلا يف رفاسي ناك امل رضحلا يف عوجلا

 ٍعوُج نم مُهَمَعْطَأ يذلا# :ىلاعت هللا لوق يف اك .هفسلاو لقعلا ةفخب هسفن

 نم يسفن ىلع نمآو عوجلا نم عبشأ ترصو .[4:شيرق] «يفؤخ ْنّم مُهَنَمآو
 ةحاصسف ةدش تملعو ءرورسلاو حرفلا ةدش نم ريطأ تدكو «فوخلا سفن

 رّون نم لك دنع اهحوضو ةدش عم نيفراعلا ريغ ىلع هيناعم ءافخو هللا مالك
 .ىهتنا هبلق ىلاعت هللا

 .مهئارقو ماشلا داّبع نم هنامز لهأ رايخ نم ناكو نيعباتلا رابك نم يكاطنألا طابسأ نب فسويك )١(

 .(57/8 //9/) تاقثلا يف نابح نبا كلذ ركذ



 عرولاو دهزلا قل 000000000000060 6 ممم ممم همهم ممم موق لول

 ةلقو «ةمايقلا موي باسحلا ةفخ عرولا دئاوف نم نأ :ناوخإلا اهيأ اوملعاو

 .زاربلا لاح قو هللا يدي نيب هتءعوس دبعلا فشك

 هللا نم تييحتسا دق ينإ هللاو» :لوقي ناك هنأ كلام مامإلا نع ّيِكح دقو

 .«عوبسأ لك ءالخلا يلوخد رركت نم كب

 دمحأ مامإلاو يعفاشلا مامإلاو «ةفينح يبأ مامإلا نع يك كلذكو

 .مهنع هللا يضر مهريغو

 دوعسلا وبأ خيشلاو «ركاذلا نيدلا جات خيشلا مدقلا اذه ىلع [راسو]

 سابعلا وبأ يخأو «نيدلا لضفأ يخأو «نانع نب دمحم خيشلاو «يحراجلا

 مطقملا لبجلا لاجر نم ةعامجو "يسودقدلا ميهاربإ خيشلا يخأو «"”يثيرحلا

 ميسنب ىذغتيو «رثكأو ةنسلا يوطي مهدحأ تيأرف ءسيوسلا رحب ىلع لطملا

 .ىهتنا تارم حبصلا ةالص دعب ركذلا سلجم انعم اورضحو ءرحسلا

 لوسر نع لقني مل امنإ :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم ناكو
 . 5 . كسا 8 ' م

 اوناك مهخأل موقلا ضعب نع لقب املثم عوجلا ةدم لوط نم هباحصأو ل هللا
 ناك هلي هنأ عم مهب ةمحر مهفعضأب سانلا نوردقي اوناكو «ةمألل نيعّرشم

 يِنَمِعْطُي هل يِدوُهش ٍةَرْفَح يف ْيأ يبر دنع ُتْيَِأ نِإ) :لوقيو ,موصلا لصاوي

 نم ماقملا اذه يف يي هل ثرآلا ماقم هل تبث نميف مكحلا كلذكو ,2"يِنيِقْسُيو

 .ىهتنا ءايلوألا

 :رظناو ..هل بلقت نايعألا تناكو «ذفانلا فيرصتلا باحصأ نم ه5 ناك :فنصملا خيشلا لاق )١(

 .(45/5؟) ىربكلا تاقبطلا

 دبعو ١7٠١(( /7) ,(7"ا/ا/ /؟) دنسملا يف دمحأو )١58/7(. يذمرتلاو «(7094 /؟) دواد وبأ هأور )0

 هدنسم يف ىلعي وبأو «(577/7) هدنسم يف هيوهار نب قاحسإو 75١7(, /5) فنصملا يف قازرلا

 )0/ 5١5(.



 ماعطلا نع ىنغتسا هسفن عم ال هللا عم ناك نم :اًرارم لوقي ناكو

 رضحي يذلا يرشبلا ءزجلا ردقب آلإ بارشلاو ماعطلا ىلإ جاتحي الف ءبارشلاو

 عم هللا هللا هللا :لوقي دبعلا ماد ام :اولاق كلذلو «هبر نع هب لفغيو «هسفن عم هب

 :لثم ءايلوألا نم نوحاوّسلا كلذ برج امك .شطعي الو عوجي ال روضحلا

 مهدأ نب ميهاربإو « صاوخلا يلع خيشلاو ءيرصملا نونلا يذ خيشلا

 .مهءارضأو

 الو ٍلكأ ىلإ جتحا ملف ءرضحلا يف مايأ ةث ؛ ةدم ةولخ يف تنك دقو

 جاتحي ال هنإف ةبقارملاو ركذلا نمديو ةولخلا لخديلف كلذ يف كش نمو ءبرش

 هيلع امك كلذ يف قدصلا طرشب اًموي نيعبرأ ىلع داز ولو ءبرش الو لكأ ىلإ
 اوناك امل هلكأب مهرمأو اًقزر مهل مسق ىلاعت قحلا َّنأ الولو «ءايلوألا نم لكلا

 مدعل ٍروُث دلج نم ٍةرعشك وه يذلا يرشبلا ءزجلا نم مهيف ام ردقب الإ نولكأي
 .ىهتنأ مهعوج

 عابتأ هل نم لكل يغبني :لوقي هللا همحر يفصرملا اًيلع يديس تعمس
 عوجلاب مهقراَسُي مث مهماقم ردق ىلع برشلاو لكألا يف لزنتي نأ ةذمالتو

 نع اوعطقنا ابرف الإو ءيعرشلا نازيملاو ةيهإلا ةمكحلا هجو ىلع اًئيشف اًئيش
 هيلع وه يذلا هماقم ةروص يلع هل مهعابتاب اوكله وأ ءمهوقع تفخ وأ ريسلا

 .ىهتنا ٍقَوَذ ريغ نم

 نيذلا خايشألاب اونظت نأ مكاّيإ :لونقي 5 صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 نم ىلاعت هللا نم ءايحلا ليلق مهدح-أ نأ سانلا ةداع ىلع ءالخلا ىلإ نوددرتي

 نم ٌصاخ ٍنْذِإِب كلذ نوكي دقف .ءالخلا لخد املك هيدي نيب هتعوس هفشك ثيح

 يرشبلا ءزجلا ثيح نم كلذكف «ءايحلا ةدش هيلع رهظ هنأ َرّدَق ْنِإو «ىلاعت هللا

 رثكأب فراعلا ريغ ءايح نم رثكأ نوكي اهبر هب هللا نم فراعلا ءايح َّنإَف ءطقف



 فرعأ نيفراعلا نأ كش الو دك هللاب دبعلا ةفرعم ةدشل عبات ءايحلا ذإ ؛هئازجأ

 لذ لّطع يلذ نإ :يلبشلا ركب يبأ لوق هديؤيو مهريغ نم ىلاعت هللا ةمظعب
 ةمظعل هتفرعم ردقب نوكي ليلذلا لذ ْنأ ىلع هناوخإ هبني ْنَأ دارأ هنإف .دوهيلا
 دوهيلا نم ىلاعت هللا ةمظعب فرعأ هللا همحر يلبشلا نأ كش الو ءهل لذ نم

 .ملعأ ىلاعت هللاو مهذ ىلع هلذ داز كلذلو

 ىلعو يلع ّنمي نأ همركو هلضف نم ىلاعت هللا لأسأ انأو :لوقي هتعمسو

 اوماد ام باتكلا اذه يف اهانركذ يتلا طورشلا هذه عيمج ةاعارمب يناوخإ عيمج

 «لامكلا ماقم ىلع فارشإلاب مهيلع ىلاعت هللا َّنَم ْنِإَف طسوتلاو ةيادبلا ماقم يف

 بسانت ىرخأ اًطورش ىلاعت هللا ءاش ْنِإ مه تعمسو «ةلهم لجألا يف ناكو

 موقلا قيرط اوكلسي نأ ؛طورشلا هذهب اولمعي ْنَأ اودارأ اذإ مهيلعو مهماقم

 يف نيرحبتملا نم هنامز يف ةمامإلا هل تتبث يذلا نامزلا فراع دي ىلع كلذ لبق

 هذه يعاري نأ وه ردقي الف كلذك نكي مل نم ْنِإف ,ةرهطملا ةعيرشلا مولع

 .هريغل اهمّلعُي هنوك نع ًالضف طورشلا

 قيرطب اًئيشف اًئيش رومألاب ديرملا قراسي قداصلا كلسملا نأل كلذو
 ال نمب عمتجاو هل خيش ال نم فالخب هباب نم طرش لكل لخديو «جيردتلا

 مسارملاب نوعنقي نيذلا ءارقفلا بلاغك ةعيرشلا مولع يف رحبتلا يف هل مدق

 ةءارقو «ةداجسلا ىلع سولجلاو «ةبذعلا ءاخرإو .فوصلا سبل نم ةرهاظلا

 صالخإلا يف طورشلا هذهبب لمعلا ىلع ردقي ال اذه لثم نإف .بازحألا ضعب

 ةبلغل مهتمعطأ نم لكألاو ,ءسانلا اياده در يفو ؛«ءارمألا ةبحص يف

 نم يه يتلا ةخيشملا ىلإ هليملو ءاهنع هسفن در نع هزجعو «تاوهشلل مهتبحم

 وحنو مهل وعدي نأ مهلاؤسو «هدي سانلا ليبقت ىلإ هليمو ءايندلا تاوهش ربكأ
 .كلذ



 ١ 0 لة لة مة رن ء م قمة قمم ة مي نثر ثقف ممم فه مم ممم متم ممممف قدصلا تايب ف عمللاو رردلا

 ةرامأ تدجو مث ءاهنم تلكأف ةجاجد يل مدقف ةرم ءالؤه ضعب ترز دقو

 هذه مكل نيأ نم :خيشلا مداخل تلق مث ءهتيواز باب ىلع اهتأيقتف ءاهيف ةهبشلا

 .ىهتنا ءارقف نم مكل ٍفأ :هل تلقف «"يلاولا راداود ةيده نم :لاقف ؟ةجاجدلا

 هسفن ىأر نم لك :لوقي 5# ايركز مالسإلا خيش انالومو انديس تعمسو

 مهدحأ ريصيو «هءارو سانلا كليب الثل عروتلا هيلع دكأت ملعلا لهأ رباكأ نم

 اياده لبقي يذلا ينالفلا ملاعلل ةبسنلاب انأ ءيش يأو :لوقيو «هلاعفأب لدتسي

 عروتي مل نإ اذه لثم نإف «ةالولا ةيشاحو لامعلاو برعلا خياشمو ءارمألا

 .!نيلضملا ةمئألا نم َبِتُك

 كلسيل موقلا نم ٍدَحَأب هعامتجا نم ملعلا بلاطل دب ال :لوقي 6 هتعمسو
 نيدلا زع خيشلاو يلازغلا مالسإلا ةجح ماقم يف ناك ولو نيح اصلا قيرط هب

 امهذاختا دعب الإ موقلا قيرط كولس ىلع اردقي مل !مهنإف ملعلا يف مالسلا دبع نب

 ىلإ هب ِبّرَقَتُي ملع مَن لهو :نالوقي |مهخايشأب امهعامتجا لبق ناكو ءاخايشأ امه
 كلدي ام :نالوقي اراص قيرطلا اقاذ [لف !؟هيف نحن امم ىلعأو فرشأ ىلاعت هللا

 ىلع عقي ام اهموسر ىلع مهريغ دعقو ةعيرشلا دعاوق ىلع اوسلج موقلا نأ ىلع
 مل نم دي ىلع عقي كلذ نم اًئيش ىرت الو قراوخلاو تاماركلا نم مهدحأ دي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىهتنا ةياغلا ملعلا يف غلب ولو مهقيرط كلسي

 هانعمو ءرادوهو يسراف رخآلاو ةاودلا وهو يبرع امهدحأ :نيعطقم نم بكرم ظفل :رادودلا )١(

 يذلا ىلع قلطي بقل ظفللاو «آلاقثتسا ءاملا تفذحو «ةاودلا كسمم : ظفللا ىنعم نوكيف ءكسمم

 كلذ ريغو رومأ ذيفنت نم ةفيظولا عباوت هيلإ دهعيو ءمهريغ وأ يلاولا وأ ريمألا وأ ناطلسلا ةاود لمحي
 راصبألا كلاسم نع ًالقن ةيقيفوتلا ططخلا يف امأو .ىشعألا حبص يف امك لاخلا هيضتقي ام بسحب

 تالاح ضرعلا ميدقتو ءاهبابرأل ناطلسلا بيتاكم هيجوت هب طونملا وه :راداودلا :هللا لضف نبال

 .بتارم ىلع يأرلا اذه ةلمح ناكو «يأرلا يف كلملا ريشتسيو «ناطلسلل



 عرولاو دهزلا قل ..00066000600006 660606666666066 6 00600000 م مم ممم ممم 00مم ممم ممق

 رثكي نأ هتقاط بسح عروّتلا يف غلاب نم لكل يغبني :لوقي 2 هتعمسو
 نسظلا نسح نعو تو هلل كلملا دوهش نع اًبلاغ هتلفغ ةهج نم رافغتسالا نم

 هعروت ّلقل هللا دابعب هنظ نسحأو ىلاعت هلل كلملا دهش ناك ول ذإ | «هّللا دابعب

 .عرولا روُت ئفطت ال ةفرعملا نإ :اولاق انّه نمو ابلاغ
 ىلإ كلملا ةبسن ثيح نم عروتي نأ عروتملا صالحت :لوقي ه# هتعمسو

 امل قلخلل كلما ةبسن الولف ءالعو لج قحلا ىلإ كلذ ةبسن ثيح نم ال قلخلا

 نم تلكأ ىلاعت هللا ٌة ُةَمأ يه يتلا دبعلا سفن نأ رمألا ةياغ َّنأل ؛عروتي دحأ ناك

 .ىهتنا هريغ كلم نود اهديس كلم

 ىلاعت هللا نم اذإ هنارقأ ىلع هسفن مكدحأ يّزي ْنأ مكاّيإ :لوقي هتعمسو
 .هرمع لوط هلعف يذلا هعروت رجأ طبحأ نر هنإف ؛عروتلا ماقم لامكب هيلع

 هرمع لوط اهلمع يتلا ةحلاصلا هلامعأب هنارقأ ىلع هسفن يّمزي نم مكح َنِإف

 اذإ لحنلا مكح اهلك تافلاخملا نع حراوجلا ظفحو ةفعو دهزو عرو نم

 نم هيلع يقب امو هتنس لوط اهانب يتلا ةيلخلا صارقأ ماتخ ىلع تقرشأ

 هي َُت اًديدش اّيعر هنم ىعرف لظنحلا ىلع حرسي ذخأو «موي ردقب الإ اهماتخ

 انب فطللا هللا لأسن .اهلك اهفلتأف هتنس لوط اهانب ىتلا صارقألا كلت ىلع

 .نيمآ مهللا «نيمآ طارصلا ةزواجم ىلإ انيديأ نيب امو «رادلا هذه يف انناوخإبو

 هللا انيسحو هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلاو

 ميظعلا هللا رفغتسأ ,ميظعلا ّيلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ليكولا معنو

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصو

 نم نيرشعلاو عباسلا كرابملا دحألا موي رصع :هتباتك نم غارفلا ناكو

 ٌلصو .ةيوبنلا ةرجحلا نم فلأو نيعستو سمخ ةنس روهش نم ريخلا رفص رهش
 ينافلا ريقفلا هبتاك دي ىلع مالسلا فرشأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع هللا



 ١18 نة لة ةة مم مم ة مة نة ممن مامن فم ةةمفة ممم من مة يمممف قدصلا نايب يف عمللاو رردلا

 يف هب هللا فطل «يرعشألا ينارعشلا يعفاشلا يجيلملا نيدلا يحم دمحم

 «نيمآ «نينوكلا ديس ةرمز يف هدشحو «نيّرلاو باجحلا هنع فشكو «نيرادلا
 .نيمآ مُهّللا

 :رعاشلا لاق اًماتخو

 العو ٌبْيَع هيف ال ْنَم لج جالّلخلا َدُسَف ابيع ْدِجَت نإ
 ها »أ 200
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