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 . قالخألاو ننملا فئاطل : باتكلا 0

 فاول وخ ںوھا ی

 باتكلا اذه رشن ةداعاب حمسيال

 . ينارعشلا باهولا دبع مامإلا : فلؤما

 ۷۷٤۷۸ : ةقفاوملا مقر ET E تا اک ت یأیو «هنم ءز أ وأ

 2 ينورتكلإ ماظن يآ يف هظفح وآ

 فكلذكو « هنم ءزج يآ وآ باتكلا

 م4 - ھ٥0 : عبطلا خيرات نود ىرخآ ةغل يآ ىلإ هتمجرت
 قبسم ىطخ نذإ ىلع لوصحلا

 . ةخسن ٠٠٠١ : خسنلا ددع

 عيزوتلاورشنلاو ةعابطلل
 ۳۰۷۲۱ :ب.ص . ینوبلح . قشمد . ایروس

 ۲۲٤41۰۷ - ۲۰۹۰۰۷ ۰.٩۳ :ضتاه
 ٥۹۲۱۸۸۰ :سکاف





 ا 2
 راو ل

 ققحملا ةمدقم

 « نيملاعلل ةمحر ثوعبملا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 هلیلخو هیفصو « هلوسرو هدبع دمحم انيبنو انديس نأ دهشأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو
 . قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ

 : دعبو

 نَا » : ىلاعت لاق اهنيد رمأ اهل ظفح نأ ةمألا هذه ىلع هلضفو ىلاعت هللا ننم نم نإف

 هنيعم نمو هثرإ نم نولهنيو مهيبن يدهب نودتهي ةمئأ اهل لعجو « (كوظحل مَ اً ركل الر
 هرمع رخس يذلا « ينارعشلا باهولا دبع ةمالعلا يديس ءالجألا ءاماعلا ءالؤه نمف « يفاصلا

 ةبلط يدي نيب اهعضوو « ةعونتم نونف يف ةريثك تافلؤم فلآف فينحلا نيدلا اذه ةمدخل هلك

 هذه نع ىلاعت هللا هازجف «ىربكلا ننملا» انيديأ نيب يذلا اذه هباتك تافلؤملا هذه نمو « ملعلا

 .ءازجلا ريخ ةمألا

 باتكلا يف انلمع

 تحبط يتلا ةيرصملا ةعبطلا يهف لوألا امأ نيتعوبطم نيتخسن ىلع باتكلا تلباق - ١

 . ةيرجه )١١١١( ةنس ةينامثعلا ةرماعلا ةعبطملاب

 .دومحم ميلحلا دبع قيقحت «ةرهاقلاب ركفلا ملاع ةعبط : ةيناثلا ةخسنلاو

 . كلذ ىلإ ةراشإلا نود هتحص انل حجرت ام تبثأو

 . ةينآرقلا تايالا تجرح ۲

 .ةيوبنلا ثيداحألا تجرخ ۳



 ٤ باتكلا يف اهركذ دراولا بتكلاب تفرع .

 . فلؤملا ةمجرتو ققحملا ةمدقم ىلع لمتشت ةمدعم تعضو

 . عیضاوم سرهف تعضو-۷

 ةلحلا هذهب باتكلا اذه جارخإ يف مهاس ميرك خأ لك ىلإ ركشلاب هجوتأ :ماتخلا يفو

 كرابت ىلوملا ًايجار .رشنلاو ةعابطلل ىوقتلا راد بحاص رمحألا يؤل خألا ةصاخو ةديدجلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخأو « ءازجلا ريخ مهيزجي نأ ىلاعتو

 فيرشلا ملعلا مداخ هبتكو
 /قشمد / ايروس ةيانع وزع دمحأ

 سکافلت : ٥۲۲۱۷۵١۱

 :لاوج ۰۹۳٤۲۷٦۳۰



 فلؤملا ةمجرت
 یلاعت هللا همحر

 :هسنو همسا

 .دمحم وبأ ينارعشلا ءةيفنحلا نب دمحم ىلإ ةبسن « يفنحلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع

 : هتأشنو هتددالو

 ىرق نم ةرعش يبآ ةيقاسب أشنو هه ةئامنامثو نيعستو نامث ةنس رصمب ةدنشقلق ىف دلو

 . يوارعشلا لاقيو ينارعشلا : هتبسن اهيلإو ةيفونملا

 وه :هلوقب خيشلا ركذي وهو هتاقبط يف يوانملا ظفاحلا نع ًالقن يلبنحلا دامعلا نبا لاق

 ‹« يبرملا « يفوصلا « يلوصألا « ثدحملا « هيقفلا « دهازلا « دباعلا « ملاعلا « مامإلا انخيش

 ةسايرلا لياخمو < ةباجنلا ةمالع هيف ترهظ كلذ عمو لفط وهو هدلاو تام . كلسملا

 لقتنا مث « ِنامث وأ عبس وحن نبا وهو « ةيمورجالاو « عاجش ابأو « نآرقلا ظفحف « ةيالولاو

 دهتجاو دجو يرمغلا عماجب نطقف « قهارم وهو ةيرجه ةئامعستو ةرشع ىدحإ ةنس رصم ىلإ
 نبا دعاوقو « ةيبطاشلاو « صيخلتلاو ٠ حيضوتلاو « ةيفلألاو ٠ جاهنملا اهنم نوتم ةدع ظفحف

 .هرصع ءاملع ىلع ظغفح ام ضرعو .هتامارك نم كلذو ءاضقلا ىلإ ضورلا ظفح لب « ماشه

 ىصحي ال ام هيلع أرق يرمغلا عماج مامإ نيدلا نيمأ خيشلا نع ذخأف ةءارقلا يف عرش مث

 . ةتسلا بتكلا اهنم ةرثك

 يلع النمو « يحراجلا رونلاو « ىلحملا رونلاو « يلخاودلا سمشلا خيشلا ىلع ًأارقو

 الام ‹ يلمرلا باهشلاو «ايركز يضاقلاو « ينومشألاو « ينالطسقلا يلعو « يمجعلا
 .ًاضيأ ىصحي

 دومج هدنع نكي مل كلذ عمو « هلهأ نع ذخألاو هب لاغتشالا مزلف « ثيدحلا هيلإ ببحو

 ء فلسلا لاوقأب ةبرد هل ربخلا يفوص رظنلا هيقف وه لب < ةلقنلا ةنودل الو « نيثدحملا
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 ‹ مهمذي نمم رفنيو ‹ مهصيقنتو « ةفسالفلا ىلع طحلا نع يهني ناكو « فاخلا بهاذمو

 قئالعلا عطقو ةدم هسفن دهاجف « قيرطلاب لاغتشالا ىلع لبقأ مث « ءالقع ءالؤه لوقيو

 فقسب البح هل ذختا لب «ًاراهن الو اليل ضرألا ىلع عجطضي ال نينس ثكمو « ةيويندلا

 تناكو .اهب رتتسي ةعقرم اهاعجيف « ناميكلا نم قورخلا عمجيو « زبخلا نم ةيقوأ ىلع رطفيو
 راصف هتيناحور تيوق ىتح كلذك رمتساو « دولجلا ةصاصقو ناميكلا طيطارش نم هتمامع

 همتخي الف ءاشعلا بقع ركذلا سلجم حتتفي ناكو « هحطس ىلإ يرمغلا عماجلا نحص نم ريطي

 يوانشلاو « يفصرملاو « صاوخلا بحص . قيرطلا خياشم نع ذخأ مث « رجفلا دنع الإ

 ‹ عرشلا اهرهاظ فلاخي تاملك هيلع اوسدف فئاوط هدسحو فينصتلل ىدصت مث مهب كلستف

 لكب هومرو اوبسو اوعنشو <« ةمايقلا هيلع اوماقأو ‹ عامجإلا فلاخت لئاسمو ‹ هَعئاز دئاقعو

 يوذ ًارثؤم «عرولا يف ًاغلابم ءةنسلا ىلع ًابظاوم ناكو « مهيلع هرهظأو « هللا مهلذخف « ةميظع

 كايلستو فينصت نيب ام ةدابعلا ىلع هتاقوأ ًاعزوم ىذألل ًالمحتم هسوبلمب ىتح هسفن ىلع ةقافلا

 .ةدافإو

 يود هتيوازل عمسي ناكو < ءارمألا هباب ىلإ يتأت « ةمرحلاو هاجلا رفاو ةبيهلا ميظع ناك

 .ًاراهنو اليل لحنلا يودك

 . ةي ىفطصملا ىلع ةالصلاب ةعمجلا ةليل ىيحي ناك

 : ەتافلۆم

 . طوطخم «ةيفرصلاو ءاهقفلا ةمأ نع ةيضرملا ةبوجألا»- ١

 . طوطخم «ةاضقلا بدأ»و ۲

 . طوطخم «نيلماعلا ءاملعلا بتارم ىلإ نيبلاطلا داشرإ»و ۳

 . عوبطم «ةيدوبعلا بادآ ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا»و ٤

 . عوبطم ادوقعلاو ىيثاوملا يف دوروملا رحبلا»و  ه

 . ثيدحلا يف عوبطم (رينملا ردبلا»و 1

 طوطخم «قالخألاو بادالا نم موقلا هب زيمت اميف قادحألاو عامسألاو سوفنلا ةجهباو - ۷

 . عوبطم «نيدلا بادآ يف نيزتغملا هيبنت»و-۸

 . عوبطم «رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا يف نيرتغملا هيبنتو ۹
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 . عوبطم «ىربكلا رردلاو رهاوجلا»و-١

 . عوبطم «ىطسولا رردلاو رهاوجلا»و-١

 ١ _ طوطخم «مالسإلا ةوخأ قوقحاو .

 . عوبطم «ةروهشملا مولعلا دبز يف ةروثنملا رردلا»و -

 ٤ - عوبطم «صاّوخلا يلع خيشلا ىواتف نم صاّوخلا ررد»و .

 ١ .ريغص ءزج طوطخم «راونألا حقاول ليذاو-

 ١ _ طوطخم «ةيهلإلا تافصلا يف ةيفشكلا دعاوقلا»و .

 . عوبطم «ربكألا خيشلا مولع يف رمحألا تيربكلا»و _ ۷

 . عوبطم «ةمألا عيمج نع ةمخلا فشك»و _ ۸

 .اذه انباتك وهو ىركلا ننملاب فرعيو «ننملا فئاطل»و -- ۹

 ينارعشلا تاقبطب فرعيو نيدلجم يف عوبطم «رايخألا تاقبط يف راونألا حقاول»و -

 .یربکلا

 ١- عوبطم «ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاولاو .

  ۲عوبطم » بطلا يف ةلاسر وهو «يديوسلا ةركذت رصتخماو .

  - ۳ظعاوم وهو عوبطم «يبطرقلا ةركذت رصتخماو .

 ٤ طوطخم «ءارمألا ةبحص طورش ىلإ «ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ»و_ .

 ٥ - عوبطم «نيفراعلا قيرط موسر ىلإ نيكلاسلا كرادم»و .

 عوبطم «راونألا ةقراشم»و- .

 يلوبتملا ةيصو حرش «عوبطم «ةينسلا حنملا»و-۷ .
 عوبطم «ةنسلاب سبلتلا يف ةنملا حنماو-۸ .

 ۹٩۹-و»الميزان عوبطم «ىربكلا .

 ٠ .رباكألا دئاقع يف رهاوجلاو تيقاويلا»و-

 :هتافو

 هتيواز بناجب نفدو ةيرجه ةئامعستو نيعبسو ثالث ةنس هللا همحر يفوت .
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 :ةمجرتلا رداصم

 . (۳۷۲ /۸) بهذلا تارذش

 )۱۰۹/۱٤(. كرابم ططحخ

 )٤/ ۱۸١(. يلكرزلل مالعألا

 ه ٠٤١١ /لوألا عیبر/ ٠١ خیراتب تمت

 م ۲٠٠٢ /رایآ ٤/ ل قفاوملا
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 ةمدقم

 هللا افع « ىعفاشلا ىنارعشلا ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع : ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا لوقي

 . نيدحوملا نم هللا ءاش نم عيمجو هيدلاوو هخیاشم نعو هنع

 ءايبنألا راس یلعو دمحم اندس ىلع ملسأو ىلصأو ٤ نيملاعلا بر هللا خا

 . نيعمجأ مهبحصو مهلآ ىلعو « نيلسرملاو

 يف يلوخد لئاوأ يلع اهب ىلاعت قحلا لّضفت يتلا ,قالخألاو معنلا نم ةلمج هذهف :دعبو

 هذه يف اهمقرو اهفيلأت ىلع يل ثعابلا ناك « نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر موقلا قيرط ةبحم

 دقو ‹« كلذ ىلع ىلاعت هللا اوركشيو « اهب اوقلختيف « اهيف يناوخإ ىب يدتقيل :اهدحأ

 الف اهب قلختلاب مهرمآ تنكو « كلذب يناوحإ رعشي الو « نينس ةدع اهب ًاقلختم تثكم

 نم اهب قلخت ًادحأ دجن مل اهب انرمأت يتلا قالخألا هذه مهنم ةعامج ًاموي يل لاقف « نوعمسي

 ًاعطق « اهب يقلخت مهل ترهظأو ىلاعت هللا ترختساف « اهيف هب يدتقن ىتح انرصع لهأ

 ىلخ لكف « باتكلا اذه يف مكل اهركذأ يتلا قالخألا هذه ىلإ اورظنا : مهل تلقو « مهتجحل

 ناك امبرل كلذ الولف هب قلختلا كرت يف ةجح مكل يقب امو « هيلع ينوعبتاف هب ًاقلََُم ينومتيأر

 .ةمدقملا ىف ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب ىتأيس امك « ىلوأ اهل نامتكلا

 ىرعم تنك نأ دعب قالخألا هذهب ىنقلخ ذإ ؛ىلع ىلاعت هللا ةمعن ركش ةلمج نم كلذ ناكو

 .ًاقيرغ هآر نم لك ذقني نأ هيلع دكأتي قرغلا نم ىلاعت هللا هذقنأ نم نأ امك « اهنم

 ناسللا ركش نإف « باتكلا ءاقب ةدم يتوم دعب ىلاعت هلل ركشلا ماود كلذب يدصق :اهيناث

 ركشلا ىف بئانلاک نوکیف « هدعب هرثأ رخت دق باتکلا ىف هللا رکشو « دبعلا تومب یضقنی

 . تمي مل ركاشلا كلذ نأكو فلؤملا نع

 بتك ظفح يف يب اودتقيل ٠ لمعلاو ملعلا يف يتجردب يرصع لهأ مالعإ :اهثلاث

 ريرحتك ةنسلاو باتكلا ىلع ةررحم موقلا قيرط نإف كلد نم يل مسق امب قلختلاو « ةعيرشلا
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 .نوكسو ةكرح لك يف يعرش نازيم ىلإ اهكلاس جاتحيف « رهوجلاو بهذلا

 عبتتلاو « اهنع صحفلا نع يبقانم نم ًائيش ركذي نأ يناوخإ نم ديري نم ءانغتسا :اهعبار

 ريدقتب مث « نيحلاصلاو ءاملعلا بقانم عمجي نم هيف عقي امك « صقن وأ اهيف داز امبرو اهل

 هسفن نع ناسنإلا هركذي ام ةبترم ىلإ غلبي ال وهف « تاقثلا نم دحأ ةطساوب هركذي اميف هقدص

 و « نيقيلا ال نظلا وه امنإ ةطساوب هريغ نع ناسنإلا هيكحي ام ةياغ نإف ًاقداص ناك اذإ

 ملعأ وه ىلاعت هنأل :يأ “«دحأ هللا ىلع يكزي الو اذك هنظأ وأ اذك هبسحأ لقيلف» ثيدحلا
 . ىقتا نمب

 ًاقداص ناک اذإ هسفن يكزي نم ةبترم قوف سیل :لوقي يبرعلا نب ب نيدلا ييحم خيشلا ناكو
 م

 مَا ٍةَمَأ ح مک :  یلاعت هلوق وحن يف امك < ًاصوصخ وأ ًامومع ىلاعت قحلا هاكز نم ةبترم الإ

 السلا بلع یحی تس یف یلامت لوق وسن یت ایکو ]° :نارمع لآ] # سال تَّجِْأ

eاراب نکی رو ویدیو ریو و ایک تاکو وکر انا ن اکو ای کیم مکا یاو  

 تا یو E E IS E [YE 1۲ :میرم] (اًيِصَع

 لع مساوي اقش اراب ىلج ملو قد لوپ ارو اح تمام وڪرو ةولَصلاي ا
 :TT - T1] ميرم] بح بأ و ثوم موو ت دلو

 مالس نم ةبترم ىلعأ هل هتيكزتو « ىيحي ىلع ىلاعت هللا مالس نإ :لاق ءاملعلا ضعب نإف

 نع ربخي نأ نع موصعم مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ عم « ةلمجلا يف اهل هتيكزتو هسفن ىلع ىسيع

 عقاولا فالخب هسفن

 . ىهتنا « هيلع نييراوحلا مالس نم ةبترم ىلعأ هسفن ىلع ىسيع مالسو :لاق

 كلذ لثم ىلإ ينقبس دقو « مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلاب كلذ يف يئادنقا :اهسماخ

 ذخأيل ٠ مهلاوحأب ًافيرعتو « لجو زع هللا ةمعنب ًاثدحت مهتاقبط يف مهبقانم اوركذ ةعامج
 دحأ ‹ يسرافلا رفاغلا دبع ثدحملا هيقفلا مامإلا خيشلا مهنم « قيرطلاو ملعلا مهنع سانلا

 خيشلا مهنمو « ي O E GC مو « ثيدحلا ظافح

 نب نيدلا ناسل ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو ٠ يومحلا توقاي هيقفلا ٠ يرقملا مامإلا

 هللاب فراعلا هخيش مهنمو « يش ىشرقلا هللا دبع وبأ ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا مهنمو ‹ بيطخلا

 مهنمو ‹ روصنملا يبأ نب نيدلا يفص هللاب فراعلا خيشلا مهنمو ‹« يقلاملا عيبرلا وبأ ىلاعت

 نيدلا يقت ظفاحلا ثدحملا مامإلا خيشلا مهنمو « ةماش وبأ دهازلا دهتجملا مامإلا خيشلا

 ظفاحلا ثدحملا مامإلا خيشلا مهنمو « نايح وبأ دهازلا عرولا مامإلا خيشلا مهنمو « يسرافلا

 )۲۹٦۹۲(. هافک الجر لجر یکز ادإ باپ «تاداهشلا باتک يراخبلا «یکزآ الو ظفلب هجرخأا (۱)

 . )١٠٠٠١( طارفإ هيف ناك اذإ حدملا نع يهنلا باب ‹ قئاقرلاو دهزلا باتك ٤ ملسمو
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 ىلاعت هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج خيشلا رصمب ظافحلا ةمتاخ هذيملت مهنمو « رجح نبا

 ‹ نيرسفملا تاقبط يفو « نيثدحملا تاقبط يفو < ءاهقفلا تاقبط يف هسفن بقانم ركذ هنإف

 . نيئرقملا تاقبط يفو « ةيفوصلا تاقبط يفو « ةاحنلا تاقبط يفو

 ًافيرعتو « حلاصلا فلسلاب ءادتقا يبقانم تركذ امنإ “"ةمعنلاب ثدحتلا هباتك يف لاقو
 ‹ نارقألا ىلع ًاراختفا ال « لجو زع هللا ةمعنب ًاثدحتو « ينع سانلا هذخأيل ملعلا يف يلاحب

 بلطي ىتح ايندلل ردق يأو « كلذ دصقأ نأ ىلاعت هللا ذاعم « اههاجو اهبصانمو ايندلل ًابلط الو

 ىضمو « يبيش رهظ دقو « ىلاعت هلا ةرضح نع درطلاو ةنعللاو نيدلا باهذ هيف امب اهليصحت

 .ه | يليحر اندو « يشيعو يرمع بيطأ

 ىلع راختفالا باتكلا اذه يف قالحخألا نم كل هتركذ امب دصقأ ملف :لوقأ كلذكو

 « درطلاو ةنعللاب هب قحتسأ ام ىلع ًاامتشم ًاباتك ىلاعت هترضح ىلإ يدهأ نأ هللا ذاعم « نارقألا

 كلذ امو « تامملا ىلإ ةحلاصلا ةينلا هذه ماود ىلاعت هللا نم وجرأو « نآلا يدصق وه اذه
 . زیزعب هللا ىلع

 ركذ يف يلع وأ « مهب تيدتقا نيذلا موقلا كئلوأ ىلع راكنإلا ىلإ ردابت نأ يحخأ اي كايإف

 نم سيل هنإ لوقتو « هريغو باتكلا اذه يف يلع اهب ىلاعت هللا لضفت يتلا يقالخأو يبقانم

 نيذلا نيفراعلاو < ءاملعلاب نظ ءوسو لهج كلذ نإف « باتك يف هبقانم دبعلا ركذي نأ بدألا

 اوركذ ام مهنأ وحنك « ةنسحلا لماحملا ىلع موقلا لمحت نأ كيلع بجاولا لب « مهانركذ

 امك ءاملعلا ماقمب قئاللا وه اذه « اهيف مهب اودتقيل الإ مهلاوحأو مهبقانم نم ًائيش مهناوخإل

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةمدقملا ىف هطسب ىتأيس

 وحملاب يملع عم باتكلا اذه يف يقالخأو يبقانم ركذ ىلع ينأرج امم نأ يخأ اي ملعاو

 وهو « ماركلا ةداع ىلع يل هبهو ام ينم بلسي ال هنأو ‹ لجو زع للاب ينظ نسح « تابثإلاو

 ةعرسل لاوحألا بلست امنإو « بلستال فراعملا نإف ًاضيأو « نيمركألا مركأ ىلاعت

 اهنإف فراعملا فالخب « سبليو علخي يذلا بوثلاك يه ذإ « لاح ىلإ لاح نم اهتلاحتسا

 مسق نم وه امنإ باتكلا اذه يف هانركذ ام عيمجو تابثإ الو وحم اهيف لخدي ال تاوذلاک

 ىلاعت هنأ ىلاعت هلضفو همرك نم نوملعي ىلاعت هللا ءايلوأ نآ الولو « لاوحألا ال فراعملا

 يف اهورشن الو « باتك يف اهوعضو ام « قالخألاو فراعملا نم مهبهوام مهلسي ال
 . مهاوعد بذكت ذئنيح مهلاوقأو مهلاعفأ نأل « سلاجملا

 لوط دبعلا ىلع اهراركت هركذ يف طرتشي ال معنلاب ثدحتلا نأ يخأ اي كيلع ىفخي ال مث

 نو # : ىلاعت لاق ‹ هرمع نم ةدحاو ةظحل ولو اهب قلختي وأ اهب عفتني هنأ هيفكي لب « هرمع

 ٠۵١(. /۱) «ها معنب ثدحتلا» مساب نونظلا فشك يف هرکذ (۱)
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 كلذ لهأ نم راص ةظحل ولو قلخب قلخت نمف ۳١[. : ميهاربإ] 4 ًاهوصَض ال هلأ تموت
 . قدص دقف اذكو اذك هللا يناطعأ لاق اذإف « لاح لك ىلع قلخلا

 رثكي كلذب نإف تعطتسا ام كتالامك ركذا :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 كرظن ةهج نم هتحبر امف « كركش لقي كلذب نإف كصئاقن ركذ نم راثكإلاو كايإو « هل كركش

 مكدوهش :لوقي ناكو « كيف هللا اهلعج يتلا كنساحسم نع كيماعت ةهج نم هترسخ كبويع ىلإ
 ىتح ةجاحلا ردقب اهيف رظنلا دبعلا نم بلط امنإف صئاقنلا امأو « لصألا وه مكيف نساحملا

 نأ ًافوح ءاملعلاو كولملا نم رباكألا ةسلاجمو مكايإ :لوقي ناكو « ريغ ال هسفنب بجعي ال

 . ىهتنا ‹ ءالؤه معن نم هومتيأر امل رظنلاب مکیلع هب یلاعت هللا معنأ ام اورغصتست

 ةدش لمكلا لامك نم :لوقي ناكو “"*ءاينغألا ةسلاجمو كايإ» :ةشئاعل ةي هلوق هديؤيو
 وأ ليل يف هترضح نع درطلا نم مهتنينأمط مدعو « ماودلا ىلع ىلاعتو كرابت هللا نم فوخلا

 ادهع نيعبرأ هللا ىناطعأ :لوقي ناك هللا همحر ىناليجلا رداقلا دبع ىديس نأ ىتح « راهن

 یا ی یا رک نک ی ا وا ی کک
 .ه ١ .ءاشي ام لعفي هنأو هقالطإ ةعسب

 معمو يبونذ عيمج يل رفغ ىلاعت هللا نأ ينربخأو ٠ يج هللا لوسر تيآر يننأ يل عقو دقو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا رخآ هطسب يتأيس امك « خسملاو فسخلا وحن نم نمأ ريغ انأف كلذ

 خيشلا ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انديس قالخأ نم ةلمجب هقالخأو باتكلا اذه ننم تديش دقو

 ةلمجو ‹ صاوخلا يلع يديس ىلاعت هاب فراعلا هذيملت قالخأ نم ةلمجو « يلوبتملا ميهاربإ

 دييشت تصصخ امنإو « مهنع هللا يضر يدمحألا نيدلا لضفأ حلاصلا خيشلا يخأ قالخأ نم

 نولوقي اوناك مهنأ مهباحصأ نع رتاوت امل « مهريغ نود ةثالثلا خايشألا ءالؤه قالخأب باتكلا

 « موقلا نيب ةفورعملا طورشلاب ةهفاشمو ةظقي ةَ هللا لوسر نع مهقيرط اوذخأ انخياشم نإ

 لجر هريغ قیرط نمو « نالجر يلوبتملا ميهاربإ يديس قتيرط نم هيَ هللا لوسر نيبو ينيبف
 . ةيدمحم ةثالثلا ءالؤه قالخأ لكف « ىلاعت هلا ءاش نإ ةمدقملا يف هنايب يتأيس امك « دحاو

 نم يأرلا ءىدابب باتكلا اذه يف مهنع هركذأ امم ءيش ىلع كضارتعا ىلإ ةردابملاو كايإف

 مهقالخأ نم ءيشب ًاقلختم رصعلا خياشم نم ًادحأ رأ مل ينإف ٠ ةنسلا قيرط ءىطخعتف تبثت ريغ

 ةلق كرضيالو « ىدهلا قيرط مزلا :هللا همحر ضايع نب ليضفلا مالك يفو « اليلق الإ
 . نيكلاهلا ةرثك كرضي الو « ةعدبلا قيرطو كايإو ٠ نيكلاسلا

 ثحبم يف ةمعن وأ قلخ لك تلعجف « ًاليصفت معنلاو قالخألا يحأ اي كل تلصف دقو

 كردتسملا يف مكاحلاو « )۱۷۸١( بوثلا عيقرت يف ءاج ام باب « سابللا باتك « يذمرتلا هجرخأ )۱(

 )٦۱۸۱(. نامیإلا بعش یف یقهیبلاو ۰ ۷
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 هيف ترركو ةسرهفلا يف هنايب يتأيس امك « هتعلاطم دارأ ثحبم لك ىلع هيف رظانلا عالطا لهسيل

 « ىرخأ ةرابعب نكل « اهب فارتعالاو اهب لمعلا ديكأت دصقب ًاوهس ال ًادمع معنلا ضعب

 « اذک يلع هب هللا نم امم وأ « اذک يلع هب هللا معن اممو :يلوق مجارتلا غيص نم هيف ترتخاو

 امنإو « ناوخإلا ىلع رخفلا ٠ يبقانمو يقالخأو يرخافم ركذب يدصق سيل هنأ ىلإ ةراشإ
 . ةلاصألاب لجو زع هللا ركش ةرثكب نالعإلا كلذب يدصق

 مزالو « مزاللاب وه امنإو « ةلاصألاب ًادوصقم كلذ سيلف يسفن حدم كلذ نم مزل نإ مث

 بنجلا أرق ول انئاملع لوق هديؤيو « لوصألا ءاملع دنع حجارلا ىلع بهذمب سيل بهذملا

 هللا معنأ اممو يلوقب يدارمف « دصقلاب الإ انآرق نوكي ال هنأل اولاق « زاج نآرق دصقب ال نآرقلا

 يتوقب الو يلوحب ال « لجو زع هللا لضف نم كلذ ناب مالعإلا ًالثم اذك يلع هب ىلاعت
 بلطو « باتكلا اذه ةعلاطم ىلع ناوخإلا عيمج ثحأ انأو « هنم ءيشل يقاقحتساب الو

 « سانلا ىلع اهب نونزي ًانازيم كلذ اوذختي مث هيف اوعلاطي نأ نم مهرذحأو « هيف امب قلختلا

 نم دحأ يقبام :لوقي مهدحأ ىرتف « نامزلا اذه يديرم بلاغ نأش وه امك مهسوفن اوسنيو

 قيرط نم هيفني نمم ردكتي هنأ ليلدب «هريغ كلذب دصقيو «ديرملا مسا هيلع قدصي نامزلا لهأ
 يف دقتعي ريصي نأ هخيشب ديرملا عافتنا ةمالع نم :اولاق دقو «ةدارإلا قيرط نع ًالضف ةخيشملا

 هنم ريغتي مل هصقني ًادحأ عمس اذإو ءاصقن دحأ يف ىري داكي الف «هسفن الإ ريخلا مهلك سانلا

 مالك علاطي نم لك ىلع بجاولا ًاذإف « لاق اميف قداص هل صقنملا كلذ نأ ىري لب «ةرعش

 ركشيلف رمألا كلذب ةقلختم اهآر اذإف ٠ هسفن يف رظني نأ هب لمعلا بلطي امم مهريغ وأ موقلا

 ىلإ لوصولا قيرط ليصحت يف ذخأيو « ىلاعت هللا رفغتسيلف هنع ةدرجتم اهآر نإو « ىلاعت هللا

 ًاسينأت ةريسي ةذبن الإ نيديرملا قالخأ نم هب تقلخت امم هيف ركذأ مل ينأ ىلع « هب قلختلا
 لوقي هنأکو « هب مهعفن لق نيوعدملا لبق هب ًاقلختم نكي مل نإ ريخ ىلإ يعادلا نإف « ناوخإلل
 نم هب مركأف ءاوس هيف متنأو انأف هب قلختأ مل امو « هيف ينوعبتاف هب تقلخت ءيش لك ىلإ اورظنا
 .نامزلا اذه يف هديري نم ىلع هب قلختلا لهسی ام بلاغ ىلع یوتحا باتک

 : ب یلاعت هللا دمحب هتیمسو

 قالخألاو ننملا فئاطل»

 «قالطإلا ىلع هللا ةمعنب ثدحتلا بوجو نايب ىف

 نار هاا ت و ةد نع ترو
 بسحب ةليمجلا معنلاو « ةنسحلا قالخألا نم ةحلاص ةلمج هنم باب لك تنمضو

 غرفي نأ ىلإ اذك يلع هب هللا معنأ اممو وأ اذك يلع هب هللا نم اممو لوقأ لازأ الف « دراولا

 عالطالا ديري نم ىلع فشكلا يف نوهأ كلذ نوكيل ةمتاخلاو باوبألا ةسرهف تمدقو « دراولا
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 وأ ةنملا كلت ةنظم رظنيا بابلا ةسرهف ًالوأ رظنيف ‹ معنلا نم ةمعن وأ « قالخألا نم قلخ ىلع
 يف دبعلا ماد ام دبعلا نوع يف هللاو» هرخآ وأ هطسو وأ بابلا لئاوأ يف وه له « قلخلا كلذ

 ٩خآ لنوع

 . قيفوتلا لابو لوقأف كلذ تملع اذإ

 ضارتعالا ةلقو ‹ نيفراعلا يف داقتعالا ةحص ىلإ هنم لخدي يذلا زيلهدلاك ىه :ةمدقملا

 نم ناك هنإف « هنع قالحخألا هذه انثرو يذلا صاوخلا يلع يديس ماقم نايب اهيفو « مهيلع

 اهيف رظنلا نعميو ةمدقملا هذه علاطي مل نمف « سانلا بلاغ دنع نيلوهجملا ءايلوألا رباكأ

 . باتكلا اذه قالخأ نم ءيشب عفتني نأ هيلع ديعبف

 لوألا بابلا

 ناك نيح نم اهتاقوأ يف سمخلا تاولصلا ىلع يتبظاومو « زييمتلا نس يف انأو ميظعلا نارقلل

 نم يظفح مث اذه يتقو ىلإ ادمع اهتقو نع ةالص تجرخأ ين ركذتآ الف ‹ نينس نامث يرمع

 تحت فقوف لينلا رحب يف تقرغ نيح يل حاسمتلا ريخستو « نيوبألا نم ميتي انآو تافالا

 يظفح مث « ملعلا ةءارقل رصم ىلإ فيرلا دالب نم يترجاهم مث ٠ تمعو تحرتسا يتح يلجر

 مث « اهئامسأ ركذب اهددع نايبو « يرصع لهأ نم دحأ اهظفحي مل يتلا ملعلا بتك نوتمل

 ‹ فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب خيشلاو « ايركز خيشلاك « خايشألا ىلع يتاظوفحمل يحرش

 مهبارضأو يلمرلا نيدلا باهش خيشلاو ٠ نيدلا نيمأ خيشلاو ٠ يطابنسلا قحلا دبع خيشلاو

 نم هعلاطأ تنك ام نايبو « مهيلع ثيدحلا ملعو « ميظعلا نآرقلا ريسفتل يتءارق نايب كلذكو

 طوحألاب يذخأ مث « ينارقأ نم دحأل هتعلاطم رسيتي مل امم مهيلع ةءارقلا لاح بتكلا

 يبهذمل بصعتلا مدع مث « يعرشلا قيرطلاب الإ صخرلاب ذخألا مدعو « ينيد يف طوحألاف

 مكح نم لك نكلو « مهبر نم ىده ىلع نيملسملا ةمئأ رئاس نأ يداقتعا عم « ليلد ريغ نم

 يف نعط نم لك رجزو « مهمالك موقلل يليوأت ةريثك مث « يدنع حجرأ وهف هلوفل ثيدحلا

 دارم وأ ‹ ىلاعت هللا دارم هنأ هتمهف امب يمزج مدع مث « يعرش ليلد ريغ نم مهقيرط

 مالكلا بحاص دارم ىلع مالكلا نأل كلذو ٠ مهيدلقمو ةمئألا نم دحأ دارم وأ « ةي هلوسر

 كلذب يل ىنأو امهوحن وأ ءىطخي ال ماهلإ وأ ٠ حيحص فشكب الإ نوكي ال هنم فيقوت ريغ نم

 ركذلا ىلعو نآرقلا ةوالت ىلع عامتجالا لضف باب « ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك « ملسم هجرخأ (1)

 «دواد وبأو « )٠٤١١( ملسملا ىلع رتسلا يف ءاج ام باب « دودحلا باتك ٠ يذمرتلاو .(۲۹4۹)

 ءاملعلا لضف باب « ةمدقملا باتك « هجام نباو )٤۹٤7( ٠ ملسملل ةنوعملا يف باب « بدألا باتك

 . (۷۳۷۹) هدنسم یف دمحأو . )۲۲٢( ملعلا بلط ىلع ثحلاو
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 .نارقألاو ماوعلا دحأ ىلع هب ربكتلا هجو ىلع ملعلا ىوعد نم يظفح مث « ىلاعت هللا ةيانعب الإ

 ‹ فوصتلاو ريسفتلاو هقفلا ملع سيردتب ايركز خيشلا مالسإلا خيش انالومو انديس نذإ مث

 ًالمحم امهل لحتنأو صبرتأ لب « ةمئألا لاوقأو < ةلدألا ضراعتب لوقلا ىلإ ةردابملا مدع مث

 لادجلا نم يظفح مث «ضراعتلا نع لجي ةمئألا بصنمو هبصنم نإف « عراشلا عم ًابدأ احيحص

 بتكل يتعلاطم ةرثك مث  خايشألا نع ًالضف مهفلا يف يل نيفلاخملا يناوخإ عم توصلا عفرو
 مث « اهتعلاط يتلا بتكلا ددع نايب مث « فوصتو لوصأو ثيدحو ريسفت نم اهتالآو ةعيرشلا
 يلامعأ يف ةمئألا ةفلاخم نم زرحتأل يبهذم ىلع ةدايز ةثالثلا ةمئألا بهاذم بتكل يتعلاطم

 نيدهتجملا بهاذمل يريرقتو يهيجوت ةرثك مث ةقاطلا بسح مهل ًاقفاوم يلمع نوكيو « اهلك
 يعالطال كلذو «بهذملا كلذ يلدقم لوحف رهمأ نم دحاو ينأك ىتح ملعلا يف ترحبت نيح

 نآرقلا يف مهفلا يناطعأ مث «عاجإ وأ سايق وأ صن نم هيلإ اودنتسا امو « ةمئألا ةلدأ ىلع

 نم هتطبنتسا امنإ هيلإ قبسأ مل اهبلاغو ةعيرشلا يف ةريثك ًابتك يفيلأت مث «ةمئألا مالكو ثيدحلاو
 . كلذ ريغو ةيسدقلا راونألا قراشم باتكو ننملا باتكو « دوهعلا باتكك كلذو ؛ةعيرشلا

 هعاشأ ام فالحخ اهفلؤم حدمو اهحدمو « يتافلؤمل ةعبرألا بهاذملا ءاملع ةزاجإ مث

 مهو امهريغو فوصتلاو هقفلا يف يخايشأ عيمج توم مث « زاجحلاو رصم يف ينع ةدسحلا

 ضابقناو ٠ ةنسلاو باتكلاب لمعلل ًأريغص تنك نيح نم يردص حرشنا مث « نوضار ينع

 خيش ريغب يسفن ةدهاجمل يماهلإ مث « ينع ةدسحلا هعاشأ ام فالحخ ةعدبلاب لمعلا نم يرطاحخ

 هتملع امب لمعلا نع ينفقوت يتلا عناوملا ةلازإ ىلع يندعاسيل خيشب مث . ملعلا يف ترحبت امل

 تنك ام عيمج نأ روهظ مث « ةالولا نم دحأ ةرامع لظ يف رمآ ال تنك ىتح عرولا يف يتغلابمو

 مث « خيشلا هيلع ينهبن امل ةبسنلاب ًاقافن ةعمسو ءاير تناك اهنأك خيش الب لامعألا نم هيلع

 نيب ناقرفلا ىلاعت يل هزاطعإ مث « نيفراعلا حلطصم ىلع نآرقلا يف مهفلا يل ىلاعت هؤاطعإ
 ىلع رجألا بلط نع بلقلا نوكس مث « ناقرفلا اوطعأ لاجرلا لك امو « مولعلاو تاماقملا

 ىلاعت قحلا نوكب يملع مث « المع نسحأ نم رجأ عيضي ال ىلاعت هللا نأب يملعل « لامعألا
 يسفن ملعلا ميلعتب يدصق مث « ةنسلاو باتكلا ىلع يلامعأ ينزوب كلذو « ينبحي وأ ينهركي

 . ملعأ ىلاعت هاو « ًايناث قلخلا مث ًالوأ

 يناثلا بابلا

 نيح نم بلاطملا حتفي وأ « رباج ملع ملعي هنأ معزي نمم يسفن ةرفن ةمعن معنلا نم هيفو
 لهأ بتارمو « مركملا رجحلا نايب يف نيدلا لضفأ خيشلا ةلاسر صيخلت اهيفو ًاريغص تنك

 ريغ نم ءاوس دح ىلع بارتلاو بهذلا يدنع راص نأ ىلإ دهزلا ماقم يغولب مث « ملعلا كلذ

 هللا هلعج امب المع « بارتلا ىلع بهذلا تحجر ماقملا كلذ تمكحأ نأ دعب مث « حيجرت

 راصو ًابهذ ءامسلا ترطمأ ول هنأ ىلإ دهزلا ماقم يف تغلب ينأ تركذ مث ةمكحلا نم هيف ىلاعت
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 لالت ىلع تررم يننأ ولو « عورشم رمأل الإ هنم ءيش ذخأ ىلإ ةيعاد يل دجأ مل هنوبهتني سانلا

 لوانتأ مل ٠ ىبقعلا يف اهيلع باسح الو « ايندلا ءانبأ نم اهيلع محازم ريغ نم ةضفلاو بهذلا
 نم ًابهذ ةلمحم ليللا يف يراد تلخد ةلغبلا نأ ولو « ةيعرش ةرورضل الإ ًادحاو ًارانيد اهنم

 ناك ول هنإ مث « ةمايقلا موي باسحلا لوط نم ًافوخ اهبهذب يراد نم اهتجرخأ هوحنو بلطم
 هعبتأ ال هرظنأ انأو « يدي نيب نم هذخأ وأ ناسنإ هقرسف بهذلا نم هللا ءاش ام يدنع

 ةيفوصلا نم ينأ ىلع سانلا نم هتيطعأ ءيش نم لكألل يتهارك مث « ايندلاب ًاناوه يليكوب الو
 ضرمأ امبر ينأ ىتح ٠ مهرمأ ةالوو نيملسملا عيمج ىلع يتقفش ةرثك مث نيدلاب لكأ هنأل

 تويبو ةالولا عيمج ظفحأ ينأ ىتحو « هئافشل ىفشأو « يرمأ يلو وأ ٠ يبحاص ضرمل
 ركذ اهيفو .كلذ نع مه نولفغي دقو « ةليلو موي لك مهروسجو مهعورزو مهتيناوحو سانلا

 مهفرعي ال نم دنع يعورفو يلوصأل يحدم مدع مث ةعقاو يف شرحلا نيع نم تبرش ينأ يتيؤر
 . يعرش ضرغل الإ

 يف نإ ثيح نم ينع وفعي هنأ بحأ الف « العو لج يرابلا ظح نم يسفن ظحل يزييمت مث

 وفعلل ىلاعت هتبحم الولف « وفعلا بحي هنإ ثيح نم وفعلا بحأ امنإو « يل ةحار كلذ
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 ةءادبلا ريظن يترايزل هفيلكت نم ًافوخ كلذ ىلع ينئفاكي هنآ تملع نمل ةرايزلاب يتءادب
 ]1 دملا 7 راب رف خب ت اناا اک دلا

 فرعأ ينأ مهماهيإب « موقلا بدأ ينع اوذخأي وأ « ينوبحي ىتح سانلا ىلع يبصن مدع مث

 يماهلإ مث « رصعلا لهأ ضعب هيف عقو امك « كلذ هتملع ينبحص نم لك نأو « ءايميكلا ملع

 « هوحن وأ دراو ةشهدل ةنسلا يف درو امع تلهذ ثيح « رافختسالاو حيبستلا نم ملكلا عماوج

 ‹ ةئامعستو نيتسو ىدحإ ةنس تلخد امل اوتام نيذلا خياشملاو ءاملعلل يتيؤر فدارت مث

 نود هيف انأ يذلا تقولا ىلإ يرظن مث « رادلا هذه نم ليحرلاو دوزتلا بلطب يل مهرمأو

 نإ الإ « مهيلع ًافيفخت طقف ةعيرشلا هب تحرص امب يباحصأل يحصن مث « لبقتسملاو يضاملا

 ةيبرت مث « هقلخ لبق دئادشلا عيمج يف ىلاعت هللا ىلإ يرارف مث ‹ رمألا كلذ ىلع ءاملعلا عمجأ

 نم يتيامح مث « اهبحي نممو « ايندلا نم يسفن ةرفن مث « يريغ يف ربعلا يتيؤرب يل قحلا

 « ليلدب ةبلاطم ريغ نم يرصع لهأ يف يداقتعا ةرثك مث « لطابلاب يل نوبصعتي نيذلا عابتألا
 مث « اذه يتقو ىلإ يبسنلا فشقتلا ىلع يماود مث « قتالخلا يديأ يف امل علطتلا نع يتبيغ مث

 تاماقم ىلع يقلست مدع مث « ةلبقتسملا ثداوحلا بلاغ نم هيلع هللا ينعلطأ ام ينامتك

 ‹ ةوهش لوانتأ املك يتبوت مث « دحاو تقو يف يدنع فوخلاو ءاجرلا دوجو مث < ‹ نيحلاصلا

 عم يرايتخا ءانف مث « هللا نع ةمعنلاب يلاغتشا مدع مث « شحاوفلا نم يجرفل ىلاعت هظفح مث

 نيعبرألل تغلب نيح نم ةيصعملل يئاضعأ ةوهش مدع مث « ةيرشبلا ةقاطلا ردقب ىلاعت هللا
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 ينلزلزت ال ثيحب لجو زع هللاب يتفرعم مث « نيعم قزرل راظتنالا عوقو نم يتيامح مث « ةنس
 مث « هب ءافولا ىلع ردقأ ال امب دحأل يدعو مدع مث « قلخلا نع يبئاصم نامتك مث لوقنلا

 مث « ايندلا نم نودلاب يئاضر مث ٠ يدسج ىلع مالآلا يلاوت مث ٠ تاهبشلا لكآ نم يتيامح

 ىلاعت هتیامح مث « ايندلا ينع ىوز اذإ یلاعت هللا رکش ةرثك مث « يأرلاب هللا نيد يف يلوق مدع

 ركذ ةرثك ىلع يباحصأل يثح ةرثك مث « ىلاعت هنذإب الإ قلخلا نم دحأ ةبحم هيف ميقي نأ يبلقل

 اذإ یلاعت هلا عم ېریبدت مدع مث ‹« لبقأ اذإ رقفلاب يحرف مث « ىرخأ ةلعل ال هللا يف ةبحم هللا

 اذإ يبحاص نم يردكت مدع مث « عبطلا مكحب دحأل يتبحم وأ يضغب مدع مث « ءالب يب لزن

 نع يزجعب فارتعالا عم نيحلاصلاو ءاملعلل يتطلاخم ةرثكل يتبحم مث < يناداعو ينقراف

 يطخس مدع مث « اوبأو ريخ ىلإ مهتوعد نم ءافج ىلع يربص مث « مهقوقح بجاوب مايقلا
 يرخص نم يمه ربكأ ايندلا لعجي مل ىلاعت هنوك مث « هركأ ام يب لزن اذإ يبر تارودقم ىلع

 عجري ىتح هيلع يربصو « ملسملا هيخأل ًادسح هدنع تيأر نمل يتفطالم مث « اذه يتقو ىلإ

 نع يبجح مث « مهروبق يف نيبذعملاو نيمعنملا ضعب ىلع يل ىلاعت هعالطا مث « هدسح نع
 مدعو « راهن وأ ليل نم ةعاس يف ىلاعت هللا ركم نم ينمأ مدع مث « يب ىلاعت هللا نم ةمحر كلذ

 .تاماركلاو تافشاكملا نم يل ىلاعت هللا هاطعأ امب يرارتغا

 ىلإ ةجاحلا نم يتيامح مث « يلاوقآأو « يلاوحأ نم ءيش ناسحتسا يف يدامتلا مدع مث

 دحأل ةصق ةباتك ىلإ ىلاعت طق ينجوحي هدجأ ملف « ةعانقلاب مهنع يئانغو سانلا لاؤس

 ةرثكو اهل يقاقحتسا مدعل يلع ةمعنلا ماود ىلإ يسفن ةنينأمط مدع مث د اندلا نم ايش ينيطعيل

 اذإ ةالصلا ىلإو < هللا ركذل يعزف مث <« هبدآ ءوس ىلع هل ةبوقع يلثمل رييغتلاو ليوحتلا
 نيح نم ةيعرشلا تارومأملا نم مهألاف مهألا يميدقت مث « ايندلا رومأ نم ءيش ىلإ تجتحا

 مث « تاهبشلاو مارحلا نم لكألا نع ًالضف لالحلا نم عبشلل يتبحم مدع مث « ًاريغص تنك
 نم جرخأ وأ لفغأ املك « راهن وأ ليل نم ةعاس ىلاعت هترضح نم دعبلا ىلع يربص مدع

 اهل يذخأ مث « يرمأ ةيادب يف ةنهارلا ةلاحلا يتجاح نع ةدئازلا ايندلل ييمر مث « ةرضحلا

 يلايعل لاؤسلا نع يسفن فكو « هللا لضفل ةقافلاو رقفلاب ًاقيقحت يرمع رخآ يف اهعمجو
 نأل « يئاعد بجي ملو ةجاح يف هللا توعد اذإ يسفن شيتفت ىلإ يتردابم مث « يباحصأو

 . ملعأ هتلاو « اهتبكترا ةيصعم لجأل تفقوت امبر ةباجإلا

 ثلاثلا بابلا

 ةحمل يدنع لصح اذإ لجو زع هللا ريدقتب اضرلا ىلإ ًاروف يسفن در ةمعن معنلا نم هيفو

 مث « يسفن ىلع تيعو ذنم نم ايندلا بصانم نم ءيشل يبلط مدع مث « هنم زازئمشا رطاحخ

 جرخ هنأ ىعدا نمل يميلست مث « لئاوغ اهل نإف ظوظحلا كرت نم هيعدت ام سفنلل يميلست مدع
 هركأ امب يف ةردقلا فيراصتب يهيبنت مث « هبر ةدارإل ةقفاوم هتدارإ تراصو « هسفن ظوظح نع
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 ينظ نسح مث « سفنلا ظوظحو « ئيغلا يف يدامتلا نع يتلفغ مدعو « يل هللا ركذ دوجو ىلع

 مث « مذلاب يلع مهناسل قلطأو « يدمح نع مهناسل فكو « هدابع بولق يلع َىسق اذإ يبرب

 يل يفن ةعزانم دوجو مث « هطعي ملو ايش هبر لأس اذإ طخستي هتيأر نم ةاوادمب يتفرعم

 ىلع ايندلا قرافأف « اهتدهاجم رجأ يل لصحيل يرمع رخاوأ ةحابملا تاوهشلا ىلإ اهليمو

 نم يحلاصمب ملعأ هنوكل هيف هيلإ ضيوفتلا عم الإ ًائيش ىلاعت هلل يلاؤس مدع مث « ةدهاجملا

 مث ء اذه يتقو ىلإ يتيادب مايأ اهلمعأ تنك يتلا لامعألا ىلع يتموادم مث « اهيف عقو نم

 عوقولا نم يل نامأ الف « تومأ ىتح لامعألا ىلع يعم ةمئاد ةصقانلا يسفن تافص نأ يدوهش

 . يل لحي ال اميف

 مت «سابللاو ماعطلا قوس تلحخد اذإ سبالملاو معاطملا نم ءيشل يسفن ةوهش مدع مث

 يمالعإ مث . ةلطاب ىواعد موقلا تاماقم نم ءيشب سبلتلا يعدي هتيأر نم لك ىلع ًانطاب يبضغ

 هللا باب نم اهيلإ تجتحا ةجاح لكل يبلط مث «٠ ىوعدلا نم بوتيل هنيبو ينيب اميف هبذكب هل

 مدع مث « طقف ءاملا اهنم انل يراجلا ةانقلاك « هباوبأ نم ًاباب هقلخ لعجب الإ هقلخ نود ىلاعت

 مث « رصعلا خياشم نم ةدودعم تراص ولو <« رئابكلا ربكأ يف عقت اهنأ يسفن ىلع يداعبتسا

 . دئادشلا يف لجو زع هللا ريغ ىلع يدامتعا مدع

 « انياع مهالو ىلاعت قحلا نوك ثيح نم ًانطابو ًارهاظ نامزلا ةالو عم يبدأ ةرثك مث

 الالجإ ريمأ وأ حلاص وأ ملاع نم يلإ رباكألا نم دحأ ددرتل يتهارك مث « مهمكح تحت انلعجو

 نيرضاحلا نيب هتيمر هتلبق نإو « ةالولا لام نم ينيتأي ءيش لك يدر مث « ًاميظعتو مهل
 ايندلا بحي نم ىلع الإ نوطلسي ال مهنأل ةالولا نم دحأ نم يفوح مدع مث « ًائيش هنم ذخآ الو

 نود زجعلا ىلع مهنوحصني الو <« ءارمألا ىلع نولخدي نيذلا ءاملعلل يلمح مث « ابلاغ

 . مهايند لجأل ةنهادملا

 مهريغ وأ نج وأ صل وأ حاسمت وأ برقع وأ ةيح نم « ًاقلطم قولخم نم يفوح مدع مث

 يف ينم عقت يتلا رومألا ىلع مانملا يف يهيبنت مث « يندب نع بذلاب ةي عراشلا رمأب المع الإ
 ركذلاب ًاصلخم يتوص عفرل يتبحم مث « ةمومذم اهنوكب رعشأ ملو ‹« يضاملا يف وأ لبقتسملا

 ينبحم مث « يرمأ ةيادب يف هيلع تنك ام دض برخملاو قرشملا لهأ يركذ عمسي نأ دوأ ىتح

 يلالخإ نم ًافوخ مهوحنو ركاسعلا ةاضقو نيحلاصلاو ءاملعلا نم رباكألا ةسلاجم نم للقتلل

 ةحص يف سانلا نعط نإو ‹« طقف مألا ةهج نم ولو ءافرشلل يميظعت ةرثك مث « مهقح بجاوب

 مل ولو « الثم رادج ءارو نم ينملك اذإ هريغ نع هزييمتو فيرشلا توصب يتفرعم مث « مهبسن
 ءارقف ىلع فاقوألاك ةماعلا نود ةصاخلا تاقدصلا نم لكألل يتهارك مث ٠ كلذ لبق هب عمتجأ

 تنك اذإ « ءاملعلا ةمئآ دحأ وأ « هيي هللا لوسرل وأ « يبرل يبلقب يناذئتسا مث « نيملسملا
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 بر اي روتسد يلوق وحنب ةجاح يف ناسنإ ينملكو  ةيعرشلا مولعلا وأ ثيدحلا وأ نآرقلا أرقأ
 نبا اي دمحم اي روتسد وأ هللا لوسر اي روتسد رأ « هيلع لبقأ مث « هتجاح يف ًانالف كدبع ملكأ

 وأ ليل نم ةعاس يف يلجر دمل يتهارك مث « هررقأ يذلا مالكلا بسحب كلذ وحنو « سيردإ

 دعب اهدمأ مث « هللا ءايلوأ اي روتسد وأ هللا لوسر اي روتسد وأ هللا اي روتسد يلوق دعب الإ راهن

 نم ءيش ىلع رارصإلا ىلع وأ « رغصأ وأ ربكأ ثدح ىلع مونلل يتهارك ةدش مث « كلذ

 يتهارك ةدش مث « كلذ وحنو ايندلل ةبحم وأ ربك وأ دسح وأ لغ وحن ىلع اصوصخ بونذلا

 ىلاعت هتلاو ‹ ةرهاظلا يصاعملا يف يعوقو ةهارك ةدشك « ليللا نم رحخالا ثلثلا يف مونلل

 .ملعأ

eg 

 مدع مث .ةداع ينؤوسي ام يب لزنأ ذإ ىلاعت هللا ىلع يئانث ةرثك ةمعن :محنلا نم هيفو

 يفو قحلا باطخل يتهارك ةدش مث « ىلاعت هللا نع ينلغشي ءادلا ناك نإ الإ ءاودلا يلامعتسا

 « ميتيلل يتاعارم ةرثك مث « تاوهشلاو لكألا دنع ىلاعت قحلا عم يروضح مث « ةساجن يندب

 مث ‹ رضاح اهجوز نمل وأ « دلاو هل نمل يتاعارم نم رثكأ اهجوز باغ اذإ راجلا ةأرمالو

 يساسحإ مث « ءاقستسالا ءاعد وحن يف ردصتلل يتباجإ مدع مث ‹ يف سانلا داقتعا نم يترفن

 كراشأ دق ينأ ىتح « مهبيصت يتلا نحملاو ايالبلا عيمج يف نيملسملا عيمج ةكراشمب
 ةدعاسم مث « ةدالولاب سحأو « اهقلط لاح ةأرملا كراشأو ‹ يلاولا تيب يف نيبقاعملا

 املك ةبونلا باحصأ يناذثتسا مث ٠ ضرألا راطقأ رئاس يف مهكاردإ ظفح يف ةبونلا باحصأ

 ةعلقلا تعلط وأ مكاح تيب تلحخد وأ اهنم تعجر وأ رفس ىلإ وأ ةجاحل يتيب نم تجرخ
 ةرثكو « ماكحلا دنع يتعافش ةرثك عم يف لاوحألا بابرأ فيرصت نم يظفح مث « ةعافشل

 يف تنك اذإ تاوهشلاو يصاعملا يف عوقولا نم يتيامح مث « رعشأ ال ثيح نم مهل يتضراعم

 . ماكحلا دنع جئاوحلا ءاضق طورش يتأيسو « ةلمح

 ماكحلا نم جئاوحلا ءاضق مث « اهريغ نود اهباوبأ نم جئاوحلا بلطأ ينأ ىلإ يماهلإ مث

 مث « اهريغ وأ طئاسولا ةنسلأ ىلع يسفن ةيكزت نم كلذ ببسب ينيد صقني اميف عوقولا مدع عم

 هذه نم لوطأ باتكلا اذه يف سيلو « ةيفوصلاو نيدهتجملا نم ةمئألا مالكل يهيجوت ةرثك

 نم عنتما نم نايبو « قلطملا داهتجالا تيعدا يننأ يلع ةدسحلا ءارتفا ركذ هيفو « ةلوقلا

 نع ثكنو « يتيبرتب رفك نمع ناسحإلاو ربلل يعطف مدع مث ‹ عقو نمو « لاؤسلا ىلع ةباتكلا
 نم الإ يلامعأ نم ءيش ىلع باوثلل يبلط مدع مث < هيلإ ناسحإلا ىلع مودأ لب ٠ يتبحص

 ًانايسن وأ ًاوهس يلع ىلاعت هللا ردق اذإ يريدكت مدع مث ‹ قاقحتسالا نود ةنملاو لضفلا باب

 وأ ةداعإلا ببسب رخآ ًانمز ىلاعت هيدي نيب فوقولا ىلإ جاتحأ ينوكل حرفأ لب ٠ ةالصلا يف
 ًاترم يلوبقل يجايتحا مدع مث « ىلاعت هللا نود قلخلا دنع ًاماقم يسفن بلط مدع مث « كرادتلا
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 اياده نم لكألا نم يتيامح مث « كلذ يف ينولأس ولو « ًاحومسم وأ نيملسملا لام تيب نم

 ًابالود صخش ينم رجأتسا اذإو :ءارش وأ عيب يف ينلماع نم لكل يفاصنإ مث «مهناوعأو ةملظلا

 . هيلع اهتددر اهيف وه ينلأس ولو « ةرجأ هنم ذخآ ال اهب عفتني ملو ًابكرم وأ ةقزر وأ

 لمحت ىلع نامدالاك وه امنإ رادلا هذه يف دئادشلا نم هيساقأ ام عيمج نأ يدوهش مث

 وأ « هدنع تعفش نم ماعط نم لكألا نم يتيامح مث ٠ يب ةمحر وهف « ةمايقلا موي لاوهأ

 لبق ًالثم اهبحاص اهب ينملعأ ةيده يلوبق مدع مث امهدحأ نم ةيده يلوبق وأ « هل تعفش

 دوقنلا ءاوس هقحتسي نم ىلع ايندلا نم يدي يف لخد ءيشب يلخب مدع مث « ّيلإ اهئيجم
 ىلع ناسليطلا لعجأ ينأ ىتح « قلخلا نمو « ىلاعت هللا نم يلع ءايحلا ةبلغ مث « اهريغو

 يتلا فاقوألا ةفايض نم لكألل يتهارك مث « رظنلا لوضف نع ًازرحتو ءايحلا ةدش نم يسأر

 يلعج مث « ًاوهس ولو اهنم تلكأ اذإ يفوج يف اهرارقتسا مدعو « يريغ رظن وأ يرظن تحت
 « بحلا وأ جارخلا نم رثكألا فقولا ةهج يطعأف « هضرأ يف تعرز اذإ فقولل رفوألا ظحلا

 . ملعأ هلاو « هيلو دي يف ميتيلا لامك هنإف

 سماخلا بابلا

 وأ قدصتملا دلب يف نأ تملع ةيده وأ ةقدص نم لكألل يتهارك ةمعن :معنلا نم هيفو

 يف حجرأ هنأ ملعأ اميف اهتفرص اهتلبق ينأ ردق نإ لب ‹ ينم كلذ ىلإ جوحأ وه نم يدهملا
 وأ ًادلو ناک ءاوس « ايندلا باحم نم ينطاب يف ميقي ءيشل يتهارک مث « اهنم يلکأ نم هتازيم

 لبق ةرامألا يسفن ىلإ ةمومذملا لاعفألا ةفاضإ ةرثك مث « كلذ وحن وأ ًابايث وأ ًادقن وأ ةجوز

 نم دحأب نظلا ءوس ىلإ يتردابم مدع مث « سانلا بلاغ هيلع ام سكع « سيلبإ ىلإ اهتفاضإ
 ‹ يب هلوسرو هللا دوهعب لخي وهو يدهعب ءافولاب قلخلا نم ادحأ يتبلاطم مدع مث ٠ نيملسملا

 يف قلخلا نم دحأل ةنم لوصح ريغ نم يلايع قزر ليهست يف ىلاعت هللا ىلإ يهجوت ةرثك مث

 ثيح نم هنم ءايحلا ينئروي وأ هللا يدي نيب يسأر سكني ءيش ريدقت لکل يتبحم مڻ « هقيرط
 بجعلا ينئروي سانلا نيب يسأر عفري ءيش لك نم يبورهو ٠ بسكلا ثيح نم ال ريدقتلا
 يف ةذل دجأ ملو ‹« راحسألا يف هيدي نيب ينماقأ اذإ يلع ىلاعت هللا ةنم ةيؤر مث ٠ وهزلاو

 مدع مث « ترهج اذإ ينم عوشخلا باهذو « ليللا ةالص يف نآرقلاب رهجلا مدع مث « هتاجانم

 يدوهش مث « ةي هللا لوسرل ثرإللا مكحب يبلق ماني الو « اهيف ينيع مانتف دحألا ةليل يبلق مون

 هتيأر نمل ةقفشلاو ةمحرلا ىلإ يتردابم مدع مث « اهتلعف ةدابع لك يف صالخإلا لامك مدع
 ةمكحل كلذ هعم ىلاعت قحلا لعف امبرف « كلذ يف صبرتأ لب < ًانايرع وأ ًاناشطع وأ ًاناعيج

 ينأ ىتح « هنيبو ينيب ةفاسملا ييطو <« ةي هللا لوسر نم يبرق ةدش مث نيقيب هب ينم محرأ هنأل

 اهلك دئادشلا يف يليوعت مث ‹ رصم يف انأو فيرشلا هربق ىلع يدي عضأ تاقوألا ضعب يف

 مث ‹ لئاسو ال دصاقم اهلك يتادابع يلعج مث < يب هللا لوسر ىلع مث « یلاعت هللا ىلع
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 .ههجو ريغ ىلع موقلا مالك ررقو ءاهقفلا نم يلع لحد نمل يترتس

 بكترا هنأ هيلع ىلاعت هللا ينعلطأ نمل يترتس مث « اهل ًالالجإ يخيش ةنبال يجوزت مدع مث

 ةدارإب يل يخايشأ ةظحالم ةكربب وه ريخلا نم يديب ام عيمج نأ يدوهش مث « بتي ملو ةيصعم

 ىتح يراربلاو لابجلا يف يتحايس مث « يلع لخاد لكل ماعطلا ماعطإل يتبحم مث « ىلاعت هللا

 لهأ ضعب ىلع راكنإلا ىلإ رداب اذإ هيقفلل رذعلا ةماقإ مث « اهكلس نم لق عضاوم ىلإ تلصو
 امبر ىتح يقزر يف ةكربلا دوجو مئ ءلاوحألا بابرأو بيذاجملا عم يبدأ ةرثك مث ‹قيرطلا

 يف مهداقتعاو « يل نجلا ةعاط مث « ًاسفن نيرشعلا يفكيف دحاو هلكأي ام فيضلل مدقأ

 يتردابم مدع مث ٠ رهشلا مامتو عمجلاو ءازعلا ماعط نم لكألل يتهارك مث « ملعلاو حالصلا

 ‹ ةعيرشلا فلاخي ام مهنم ىرأ نأ الإ ٠ ةعواطملا ىتح ءارقفلا يزب ايزت نم ىلع راكنإلا ىلإ

 ىلع تايئيحلا ضعب يف يمدن مث ةديمحلا قالخألل ةفلاخملا تافصلا لوخد نم ءاسمو ًاحابص

 ‹ بئاغ وأ رضاح وه له « هربق يف هترز اذإ يلولل يتفرعم مث « راهن وأ ليل يف اهتمن ةمون لك
 . كلذ ريغو

 سداسلا بابلا

 « يدحو يلع فوقوم هنآ ولو ءيشب ءارقفلا نع صاصتخالل يتهارك ةمعن : معنلا نم هيفو

 ذخأ نم يتيامح مث « نامزلا اذه يف مركلاب فرع صخش لك ماعط نم لكألا نع يففعت مث

 يل هاطعأ ًاًئيش يلوبق مدع مث « ةيعرش ةرورضل الإ ةيعرشلا تابرقلا نم ءيش لعف ىلع مولعم

 مدع مث « هب يلع مزع ولو « نيقحتسملا نم يتقفر ىلع ًادئاز ‹ بترملا فقو نم رظانلا
 قحأ يننأ يتيؤر مدع مث « ةقلخلاو فيغرلا دجأ تمد ام يويند قح هيلع يل نمل يتبلاطم

 عاض اذإ ايندلا نم ءيش ىلإ يسفت تافتلا مدع مث « نيجاتحملا نم ايندلا نم يدي يف امم ءيشب

 وأ ةيويند ةساير هيف امم ءيشل يتمحازم مدع مث « يريغل نوكي نأ الإ رثك وأ لق ءاوس « ينم
 تاماقم يف تيقرت املك سيلبإ نم يرذح ةرثك مث « تيص رشن وأ هاج نم ايندلا ىلإ لوؤي

 يتبحص كرتي امبر ىتح « هتبحص ريمأ لك دنع يناوخإل يميظعت ةرثك مث « قيرطلا
 . ينبحي نم ةرايز ىلع ينهركي نمل يترايز ميدقتل يردص حارشنا مث ٠ مهبحصيو

 مث « هنع هللا يضر يفصرملا يلع يديس ركذ هيفو « ةلاصألاب وه هعفن يترايزب يدصق مث
 يسفن ميدقت مدع مث « صيقنتلا نم بوتي ىتح ملسملا هاخأ صقني هتيأر نمل يتسايس نسح
 ءيشل يتيقحلا كلملا يدوهش مدع مث « سفن بيطو ينم رايتخاب ايندلا روم يف يناوخإ ىلع
 نيملسملا ةقسفل يحانج ضفخ مث « نيرادلا يف هدبع يننأل « ةرخالاو ايندلا يف هللا هيناطعأ

 ريغل ماكحلا تويب ىلإ يددرت مدع مث « يناوخإل يحصن ةرثك مل « يحصن اوعمسي ىتح
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 « هقحب ءافو تارم هيلإ ددرتلاب كلذ ىلع هتأفاك ةرايزلاب مهنم دحأ ينأدب نإ نكل ةيعرش ةرورض

 .ةعامج لاق هبو

 اذإ يردص حارشنا مث « ةداع ينع اهدص نمم وآ ايندلا نم ينتاف ءيش ىلع يردكت مدع مث

 ذخأي هتيأر نم ىلع راكنإلل يتردابم مدع مث « ايندلا نم ءيش يدنع سيلو تيسمأ وأ تحبصأ

 قزرلا يلع قيض اذإ لجو زع هل يركش مث « ةيعرشلا ةرورضلل هذخأ امبرف « ةالولا لام
 نم ًائيش يلع ردق اذإ هنع ياضر مث « نايغطلا فوخ ثيح نم يلع هعسو اذٳ هل يرکشک

 نم هنع ىضرأو « بسكلا ثيح نم هرفغتسأف « ميلع ميكح هنأب يملع ثيح نم يصاعملا
 نسح مٿ « لجو زع هللا لضف نود يتعاط نم ءيش ىلع يدامتعا مدع مث « ريدقتلا ثيح

 نامزلا ءاملع نم يننأ يسفن يف يداقتعا مدع مث « سانلا ضارعأ يف ضيراقملل يتسايس

 يودع حدمي نم ةقفاوم مث « رثن وأ مظنب سلاجملا يف ينحدمي نمم يسفن ةرفن مث « نيلماعلا

 نسح مث « سانلا فئاظو ىلع ىعسي هتيأر نم ىلع راكنإلا ىلإ ةردابملا مدع مث « حدملا يف

 خيشلاو . فشاكلا ةزمح ركذ هيفو « ةمدخلل يناوخإ نم دحأ هبحص يذلا ريمألل يتسايس

 . يواتفزلا دجملا يبأ

 يبدأ ةرثك مث « مهبارضأو نينذؤملاك ةيهلإلا بكاوملا رضحي نمم دحأل يتوادع مدع مث

 يخيش ىلاو نمل يتالاوم مث ٠ يعرش قيرطب الإ مهماكحأ نالطبب يلوق مدعو ينامز ةاضق عم

 مث « ةلمجلا يف يمامإل ًاخيش هنوكل هباحصأو كلام مامإلا عم يبدأ ةرثك مث « يمامإ وأ

 نم يلكأ مدع مث ٠ مهبارضأو ةملظلاك مهبساكم يف نيروهتملا ماعط نم لكألا نم يتيامح

 وحنو ءازعلاو سرعلاو روذنلا ماعط نم لكالا نم يتيامح مث « مهنيدب نولكأيو مهل ةفرح ال
 لكألا نم يتيامح مث « توقلاب لمعي يذلا يعحئانصلا ماعط نم لكألا نم يتيامح مث « كلذ

 نم يتيامح مث « ًازجاع هنوک نع ًالضف « هئافو ىلع رداق وهو ًانيد هيلع نأ تملع نم ماعط نم

 « يدحو لكألل يتهارك مث « اهبحاص دنع ًاميظع ًاردق اهل نأ نئارقلاب تملع ةيده نم لكألا

 يف مهريغو ىراصنلاو نيملسملا نم ريثكو نجلا داقتعا مث « جاتحملا لئاسلل يدر مدع مث

 .ىربكلا ةيبطقلا ىتح ةداعلا يف ًانكمم ىعدا نم لكل يميلستو يقيدصت ةرثك مث « حالصلا

 بناج يف ةهجلاب يلوق مدع مث « تادامجلا حيبست تعمس ىتح « ينع باجحلا فشك مث

 ضرملا يف ةالصلا ىلإ مايقلا نع زجعلا نم هتعدا ام سفنلل يميلست مدع مث « العو الج قحلا

 لوبقل يتهارك مث « ةعاغش هيف تعفش نم ماعط نم لكألا نم يتيامح مث « اهناحتما دعب الإ

 يتبحص مدعو « ةالولا نم دحأ ةبحص ىلع يتمحازم مدع مث « لامعلاو ةالولا اياده نم ءيش

 خياشمو ءارمألا دنع يتاعافش لوق ةرثك مث « اهكرت ىلع ًاعرش هتبحص حجرت مل اذإ ريمألل

 يدابعلا دمحم ركذ هفو « هدلع عفشأ يذلا ریمألل يتسايس نسح مٿ ¢ لامحلاو برعلا
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 مث « هبيدأت ىلع مكعم نحنف الإو « هيف انعفشف نالف يف هدح غلب بيدأتلا ناك اذإ ريمألل لوقأف

 ةملظلا ةدعاسم نم يتيامح مث « ةيوازلا ىلإ اهنولسري يتلا ةالولا اياحض نم لكألا نم يتيامح
 بادأب مايقلا نع يزجعل ةكمب يترواجم عوقو نم يتيامح مث « ثالثلا يتاجح يف يل
 ةرثك مث « سانلا تاقدص نم لكألا نم يتيامح مث « كلذ طورش ركذ هيفو « ةرواجملا

 ىلع هيلإ ىلاعت هللا نسحأ نم ىلع يلضف دوهش مدع مث « ايندلا ينع ىوز اذإ یلاعت هلل يرکش

 . ملعأ ىلاعت هللاو ٠ ةقدصلاب رارسإلل يردص حارشنا مث « يدي

 عياسلا بابلا

 يتمحر ةرثك مث « يتيده ىلع يتأفاكم ىلإ يسفن فوشت مدع ةمعن :معنلا نم هيفو

 رفك نمل يرب عطق مدع مث « ايندلا ةبحم ىلإ عجر وأ ءارقفلا نم لدبو ريغ نم ىلع يتقفشو
 اذإ اهعبتي آدحأ ينيكمت مدعو « ةجاجدلاب ةرهلا ىلع يسفن حش مدع مث « هقزر يف يتطاسوب

 رضحأ امك يبرشو يلكأ لاح ىلاعت هللا عم يروضح مث « اهجاعزإ نم ًافوح ةرفسلا نم اهتفطخ
 بيطخلا ركذ هيفو « بابلا يل حتي ملف هترايز ىلإ تبهذ نمم ردكتلا مدع مث « ةالصلا يف

 هتلكأ ام ىلع يهيبنت مث « ينع ايندلا عفد يف ىلاعت هللا ىلإ يهجوت ةحص مث « هبدأو ينيبرشلا

 يفلكت مدعو ةهبش هيف ام فيضلل يميدقت مدع مث « اهفرعأ تامالعب تاهبشلاو مارحلا نم

 مهنم دحأ فلكتي نأ نم ًافوخ يباحصأ نع امهتلمع دلوم وأ ةميلو لمعل ينامتك مث « هل

 امنإ يل عقي يذلا ءالتبالا نأ يدوهش مث ‹ يدوهي ةراشإب يوادتلا نم يتيامح مث ‹ يندعاسيو

 ةالصلا نع يتلفغ مدع مث « هضرم ىضرملا ضعب نع يلمحت مث « يل ىلاعت قحلا ةبحمب وه
 كلذ نم صالخلاب ينرشبي ضرمأ املك الوسر يل ةي هللا لوسر لاسرإ مث « تضرم اذإ

 نم هتعمس مالك لك يذخأ مث « تاعاطلا نم ًاريسي يل مسق اذإ يبر نع ياضر مث ٠ ضرملا

 هيلإ بلقناو يتراح يف نکس خيش لکب يحرف مث « يريغ نود يسفن قح يف بيطحخ وأ ظعاو
 ءاملعلا نم تقولا باحصأ عم بدألل يظفح مث « يلوح مهنم دحأ قبي مل ىتح « يتعامج

 حتري ال ىتح تقولا باحصأ اي روتسد لوقأ ىتح ًالثم ظعو سلجم سلجأ الف « نيحلاصلاو

 امنإو ‹ دمعت اهيف يل سيل يدي ىلع عقت يتلا تاماركلا عيمج نأ يدوهش مث « مالكلا يلع
 ايندلا لهأ سبالم سبلي هتيأر نم ىلع راكنإلل يتردابم مدع مث « ةقيقح هدحو هللا لعف اهلك يه
 . يركبلا دمحم يديس ركذ هيفو « نيحلاصلاو ءاملعلا نم ةداع

 يف حيرلا جارخإ يتهارك مث « رغصأ ثدح ىلع دجسملا يف سولجلل يتهارك مث
 حصنب مهنم ًادحأ هجاوأ الو ‹ مهروضحو مهتبيغ يف يف يناوخإل يليجبت ةرثك مث ‹ دجسملا

 هيفو ‹ دوسحلا الإ ينارقأ عيمج ةرإيزل يتبحم مث ٠ كلذ ىلع ينعياب دق ناك نإ الإ الملا يف
 نأ ىلاعت هللا ىلإ يهجوت ةرثكو « يركبلا دمحم يديسو « ينيبرشلا بيطخلل يلالجإ ركذ

 انل عرشي مل يتلا ةريثكلا لفاحملا روضحل يتهارك مث « امهل ًاميظعت يلإ امهنم دحأ يشمي ال
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 نم دحأ ىلع يئاعد ىلاعت هتباجإ مدع مئ « رتو ريغ ىلع مونلا نم يتيامح مث « اهروضح
 ةلداجم مدع مث « يبضغ لاح ةوعد مهيف يل بيجتسي ال نآ كلذ لبق هل يلاؤسو ٠ نيملسملا

 يترواشم ةرثك مث « هرهظ ىلع نم ناطيشلا لزنيو ٠ هسفن ران دمخت ىتح ىح ریغب ينلداج نم
 نيملسملا نم ًادحأ يرجه مدع مث ‹« هصوصخب عراشلا هب ينرمأي مل رمأ لك يف يباحصأل

 لصأ يف ةالصلا يف امك يعامج لاح ىلاعت هللا عم يروضح مث « ثالث قوف يسفن ظحل

 عم يعامج مدع مث < امهنم لكب رمألا عماجب رخأ تايثيح نم ناروضحلا توافت نإو روضحلا

 « عاقولا لاح هدلاو ةروص ىلع دلولا ىت امبرف « ايندلل بحم وأ دحأل مصاخم انو وأ ةلفغلا

 . رشاع نب دمحأ خيشلا ركذ هيفو

 « موي لك كلذ رركت ولو ‹ عماجأ املك مامحلا نهلوخد ةرجأب يلايع ىلع يلخب مدع مث
 ‹ هيف هيديرم داقتعا ةدايز دصقب « هتذمالت ةرضحب هترز اذإ حلاصلا وأ ملاعلا لجل يليبقت مث

 يناوخإ نم دحأ دنع سولجلا لوط نم يظفحت مث « يلع مهقوقح ضعب نم كلذ يلعف ىرأ مث
 يرتس ةرثك مث « كلذ نم ملسو لاط سلجم لقف « دحأ ةبيغ يف هعوقو وأ « يعوقو نم ًافوخ
 درلا ىلإ يتردابم مدع مث « يودع اميس ال « يصاعملاب اورهاجتي مل نيذلا نيملسملا تاروعل

 خيشلا ةعقاو ركذ هيفو « ءاملعلا روهمج وأ عرشلا فلاخي ام لاق هنآ هنع عيشآ نم ىلع

 لضفأ ىلع ملسو لص مهللا انلوق يف « ىربكلا ةلحملاب ميقملا « يلومانلا ديجملا دبع

 . ءارتفاو هيلع بذك كلذ نأ نايبو « كلذ لثم نع ىهن هنأو « كتاقولخم

 ىلع لكألاب ينم مدع مث « الثم دولوم هل دلو اذإ رورسلاو حرفلا يف يراجل يتكراشم مث
 يتفرعم مث « كنيبو اننيب يذلا شيعلا ركذت هل لوقأ الو « ةعقو هنيبو ينيب لصح اذإ يبحاص
 يف نوروذعم مهنأو ‹ مهمكاحم لطعيو سانلا نيب حاصي نمم مهشوشت يف نامزلا ةاضق لاحبب

 ‹ مودي ال رمأ كلذ نأل « امهنم ةميدقلا نذإب ولو « نيترضلا نيب يعمج مدع مث « كلذ لثم

 . ملعأ هللاو

 نماثلا بابلا

 يف سانلا نعط ولو راصنألا وأ فارشألا نم ًادحأ يضغب مدع ةمعن :معنلا نم هيفو

 ولو مهتمدخل ًالهأ يسفن ىرأ الف « تاومألاو ءايحألا يخياشم ةمرحل يظفح مث « مهبسن
 ذخأك ةخيشملا ىلع يرصع خياشم نم دحأل يتمحازم مدع مث « رصعحلا خياشم ماقم تغلب

 نم كانهو « ركذلا سلجم يحاتتفا مدع مث « ينم لضفأ هنأ يتيؤرو « ركذلا نيقلتو « دهعلا

 دهع ثكن ديرم ىلع دهعلا يذخأ مدع مث « ًاريغص ولو فارشألا نم دحأ وأ انس ينم ربكأ وه

 كلذب ملعي مل ولو « هدهع ثكن يذلا هخيش قحب ءافو هل ةشاشبلا يراهظإ مدعو .هخيش
 الإ ةعمجلا يلصي ال وأ ٠ يريغب عمتجي ال هنأ ينبحص نمم دحأ ىلع يدييقت مدع مث « هخيش
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 ريغي ءيش يف عوقولا نم يتيامح مث « يعرش ضرغل الإ يتبحصل ًادحأ بلجي هنأ وأ « يدنع

 خياشم نم يريغ راز اذٳ يديرم ىلع يرطاخ ريغت مدع مث « رهدلا نم ًاموي يلع يخيش بلق
 ركذ سلجم هل دقع خيش نم يردكت مدع مث ٠ يعرش قيرطب الإ ريغتلا هل رهظأ الو « رصعلا
 ًارهاظ ريخ لكل هتعاط يف نوكأو « هيلإ يتعامجب بهذأ لب « يتيواز يف ولو يسلجم هاجت
 « ركذ وأ ملع سلجم يف يناوخإ نع زيمتلل يتهارك مث « كلذب مهلك يباحصأ رمآو ًانطابو
 ناک نإ الإ « يديرم ماعط نم لكألل يتهارك مث ٠ يعرش رذعل الإ اثم ةداجس ىلع سلجأ الو
 خياشمو ءارمألا نم ينبحص نمم يردكت مدع مث « هنود يل كلملاك هديب ام عيمج نأ دقتعي

 ينارفأ نم ريخلا لهأ عيمج يف هداقتعا نسحأ لب « ينارقأ نم ًادحأ راز اذإ اثم برعلا
 وأ مهمداخ مهفلاخ اذإ مهسفنأ يف اورظني نأ يباحصأل يداشرإ ةرثك مث « ينكرتيو مهبحصيل

 .ةازاجم لجو زع هبرل ناسنأإلا ةفلاخم لايعلاو مدخلا ةفلاخم ببس ناك امبرف < مهجوز

 مهسفنأ نع اوبيجي الو « سانلا نم ىذألا ةرثك اولمحتي نأ نيديرملل يداشرإ ةرشك مث
 مهبقانم ركذو « ينع مهتبيغ لاح ينارقأ عم بدألل يظفح مث ٠ يعرش ضرغل الإ باوجب

 نيركاذلل يرمأ مدع مث « هنارقأ عم كلذ لثم لعفي نم لقو « تاقبطلا باتك يف مهرخافمو

 مهءارو وأ اولم مهنإف ‹ مهتكسأ هللاب روتسد يبلقب يلوق دعب الإ سلجملا رخآ توكسلاب
 ‹« مهيبرأو نيديرملا ىلع دهعلا ذخآ ينأب يل يوانشلا دمحم خيشلا يخيش نإ مث ٠ تارورض
 « هتامم دعبو مهدلاو ةايح يف ثانإو روكذ نم يخياشم دالوأل يميظعتو يتبحم ةرثك مث

 ‹ يمعز يف هماقم تزواج ولو يلع يملعم لضف يدوهش مث « مهباحصأ عيمج ةبحم كلذكو
 رثكي نأ اثم هتيالو نم مهدحأ لزع اذإ مهريغو نيرشابملاو ءارمألا نم يناوخإل يداشرإ مث

 يف عرسأ كلذ نإف اهلك اهنم بوتيو هرمع لوط اهلمع يتلا هبونذ دقفتيو « رافغتسالا نم
 كلاسم هسفنب مهدحأ كلس اذإ يباحصأ حصن نع يتلفغ مدع مث « مهدحأ ضرغ ليصحت

 كلذ ريغ الو ٠ ةجوز مهنم دحأل جوزتأ الف ‹ مهتامم دعب ءايلوألل يمارتحا ةرثك مث « مهتلا

 . ةقلحلا فرط يف سولجلل يسفن ةبحم مث « مهقوقح بجاوب لالخإ هيف امم

 طابنتسالا ىلإ هباهذ لبق ثيدحلا وأ نآرقلا تعمس اذإ ظاعتالا ىلإ يمهف باهذ مث

 باحصأ عم يبدأ مث ‹ فوهلملاو بوركملا نع يباجتحا مدع مث « كلذ وحنو ماکحألل

 ملعأ نأك « رذعل الإ مهلبق ىلاعت هللا يدي نيب فوقولل قبسأ الف راهن وأ ليل يف ةيهلإلا ةرضحلا

 ‹ اهيف لصحت ىلاعت قحلا ةسلاجم نوكل تاعاطلا عيمجل يتبحم مث « ىلاعت هلل ىضرأ كلذ نآ

 باوث ةلعمل ضغبأ الو بحأ الف اهيف ىلاعت قحلا نع يباجح ثيح نم يصاعملل يضغبو
 ىرأ ينوك نع ًالضف هترز حلاص وأ ملاع لك لعن تحت يتيحل نأ يسفن ةيؤر مث « باقع الو
 مث ‹ يلمرلاو « يرالبطلاك « ليلد ريغب ينودقتعي ءاملعلا نم ةعامج ركذ هيفو « هلثم يسفن
 يترفن مث « ةداع لوقعلا هليحت امم مهعئاقو يف هب نوربخي ءيش لك يف نيحلاصلل يقيدصت
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 ضرغل الإ هدنع نم تجرح اذإ بابلا ىلإ يعم يشمي وأ ٠ لفاحملا يف يدي لبقي نمم عبطلاب

 . ملعأ ىلاعت هللاو ٠ يعرش

 عساتلا بابلا

 الإ مهنم دحأل يئاردزا مدع مث < ةعفانلا فرحلا لهأل يماركإ ةرثك ةمعن :معنلا نم هيفو

 يف ضرملا ةدم يلع ىلاعت هفيفخت مث ٠ مهتاوذ ال مهلاعفأو مهتافص يردزأف « يعرش قيرطب

 زجعلا الإ حقيو :رمع يديم لاف دلجتلا راهظإ نود ىلاعت هللا ىلإ يجيجض رثكو ‹ بلاغلا
۱ 

 ةحألا دنع

 ءالب لمحتل يتبحم مث « يلع نم مهنم عقي مل نإو ناوخإلا ننم لمحت نم يبوره مث
 يتبحم ةرثك مث « هقحب ءافو يلع لزن ناك هيلع لزن ءالب لك نأ دوأ ينأ ىتح هنع يراج

 مث ٠ ىرخأ ةلعل ال يَ هللا لوسر ةعيرش ةلمح مهنوك ثيح نم نآرقلاو ملعلا لهأل يماركإو

 ىلع مالكلا ررقي هنأ هنم تماع نإ الإ موقلا مالك ررق طق هل لوقأ الف ملعلا بلاطل يرتس

 يف ةمامإلل مدقتلل يتهارك مث « ءارقفلا نم نيرضاحلا دنع حضتفي نأ ًافوخ « موقلا حلطصم

 يل هللا ردق اذإ ركشلل يتردابم مث « نيمومأملا ةالص صقن لمحت نم ًافوخ اهريغو ضئارفلا

 ملو يترايزل مهدحأ جرح اذإ يباحصأ مه يلمحت مت ٠ ارش يلع ردق ول رافغتسالا ىلإ وأ اريخ

 دحأ ناك نإ مهللا مات هجوتب تلق نإ الإ طق يتيب نم جرخآ ال تنك كلذلو « تيبلا يف يندجي

 . يتب ىلإ عجرأ ىتح جورخلا نع هقوعف جرخي مل ناك نإو « هل ينقوعف يترايزل حرخ

 ميمج نأ ملعت تنك نإ مهللا لوقأ مث « موقلا حلطصم ىلع موي لك ةراختسالل يتالص مث

 دحأ وأ « ىسفن وأ هسفن قح ىف نكسي وأ « يريغ هيف كرحتي وأ ٠ نكس وأ ٠ هيف كرحتأ ام

 يف مهو تاومألاب يعامتجا ةرثك مث « هرخآ ىلإ يشاعمو ينيد يف يل ريخ نيملسملا نم

 مث « هريغو يعفاشلا مامإلاك يل مهتطسابمو مانملا يف اوتام نيذلا ءايلوألل يتيؤر مث ‹ مهروبق

 ةعامج ايؤر مث ٠ نامزلا لبقتسم يف عقت يتلا ثداوحلا تاقوأ ىلع مانملا يف يل ىلاعت هعالطا

 يلامعأ روصت يبلق نيعب يدوهش مث « يف ًاداقتعا مهديزي ام مانملا يف مهريغو ماكحلا نم

 نیعب ال ڄ ءاھتیت وأ يسرك وأ شرع نم تزرب هنم يذلا ناكملا ىلإ ةدعاص يهو اروص

 مٹ ‹ اهريغ لبق ملكلا عماوجبو ٠ لضفألاف لضفألاب ًادبأف يداروآ بیترت مث ‹ يرصب

 ىذألا هنم لمحتأف « لي هلوسر عم وأ « ىلاعت هللا عم بلق ةيعمج هل ناك نم لكل يمارتحا

 لوصح مث ‹ ينيذؤب ءيش هنم عقو اذإ فيرشلا ىلع يئاعد مدع مث « هريغ نم هلمحتأ ال ام

 : ليوطلا رحبلا نم همامتب تيبلا (1)

 ةبحألا دنع زجعلا ريغ حسقيو ادمللدلجتلا راهظإ نسحيو
 . ضرافلا نب رمع ناويد رظنا
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 موي يل مهترايز مدع دعأ لب « عفن مهب يل سيل نيذلا يباحصأ ينافج اذإ رورسلاو حرفلا

 يمامتها مدع مث « يب نوفلحي مهدالوأ نأ ىتح ٠ نيحالفلا نم يف نيدقتعملا ةرثك مث « ديع

 قلاوزلا نم دحأ دوجو مدع مث « نيخابطلا رضحأو اسرع طق لمعأ الف ايندلا رومأ نم ءيشب

 ينظ نسح مث « ةبرطملا ةلالا عامسل يتهارك مث « ءارقفلاو ءاملعلا ىلع بلاخلا وه امك يلوح

 حيرص فلاخ ام الإ مهيلع ركنأ الف « ةعواطملاو « ةيماهربلاو « ةيدمحألاك « قرخلا لهأب

 .هيزنتلا هجو ىلع الإ هيف فلتخملا نم ًائيش مهيلع ركنأ الو « عامجإلا فلاخ وأ عرشلا

 بابلا لئاوأ هذه ترم دقو « يدنع الإ ةعمجلا يلصي ال نأ يديرم ىلع يريجحت مدع مث
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 يترفن مث « رهدلا نم ًاموي ًاحلمو ًازبخ هدنع تلكأ نم ماقم وأ ٠ يبحاص ماقمل يظفح مث

 ضرغ ريغب يريغ وأ يسفن نم سانلا صتاقن يلإ لقني نم لك نم عرشلا نع ًالضف عبطلاب
 اذإ حلاصلا وأ ملاعلا ماقمل يظفح مث « ينيقلبلا نيدباعلا نيز خيشلا ركذ هيفو « حيحص

 اذهل ام لوقأ امنإو ‹ نآالف عم مصاختي حلاصلا اذهل ام :لوقأ الف « قح ريغب دحأ همصاحخ

 فورعمب هترمأ اذإ قمحألا يبحاص بضغ ىلع يربص مث « ًالثم خيشلا يديس يذؤي قسافلا
 اذإ ديرملا ةاوادم مث « ةيعرش ةحلصمل الإ ارضرم اذإ ةملظلل يتدايع ةلق مث « ينم ردكتو

 نأ تدقتعا اذإ يمداخو يتجوز جوع ىلع يربص مث « هضرم يف هدعي مل اذ هخیش نم ردکت

 مدع مث « ةيبنجألاب ةولخلل يتهارك مث ٠ تضرم اذإ يتجوز ةمدخ مث « ينم جوعلا كلذ لصأ

 ةليقثلا تالمحلا يف يل ىلاعت هريبدت نسح مث « يتيم ىلع ةالصلا نع فلخت دحأل يتبتاعم

 « ةدحولا ىلإ ينينح ةرثك مث « هتلمح تلمحت نمم ةيده يلوبق مدع مث « اهيف لخدأ يتلا

 ىلع هللا ركشأل ءاسمو ًاحابص يحراوجل يشيتفت مث ‹ ةحلصمل الإ يلإ سانلا ددرتل يتهاركو
 ‹« ىلاعت هللا نود يلامعأ نم ءيش ىلع يدامتعا مدع مث « اهتيصعم نم هرفغتساو « اهتیفاع

 لوصح نم ًافوخ هتفنص باتك ريرحت يف يرس باعتإ مدع مث < ًارارم ةنملا هذه تمدقت دقو

 ىلاعت هعالطإ مث « باتكلا اذه يف ةروكذملا قالخألا عيمج يف ىلاعت هعمج مث « هيف بجعلا

 . عرشلا هانثتسا ام الإ « ةرخألا رادلا يف يلع هب لضفتي ام عيمج ىلع ةعقاو يف يل

 رشاعلا بابلا
 وأ سرع ةفز ىلإ ءاملعلاو نيحلاصلا نم ًادحأ عدأ مل ينأ نم يتيامح ةمعن : معنلا نم هيفو

 نم دحأل ينيكمت مدع مث « هتاکربب هللا انعفن يرکبلا دمحم يديس ركذ هيفو « مهل الالجإ ناتخ

 ‹ ةيدمحملا ةنسلا حيرص اوغلاخ اذإ الإ ةيمالسإلا قرفلا نم دحأ ىلع درلل ردصتي نأ يباحصأ

 عم بدألل يظفح مث ةردقلا دنع هيلع تبضغ نميف يبضغ ذيفنت مدع مث < اهئاملع دعاوق وأ

 مقي امك مهبسي نأ ًافوخ ۰ مهدقتعي نم ةرضحب الإ مهنم ًادحأ حدمأ الف يباحصأو يحخايشأ
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 بكرم وأ تيب ةرامع روضحب يئانتعا مدع مث امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ قح يف ضفاورلل
 « اهئارش يف تنعتلاو « ايندلا سبالم نم ءيشب يمامتها مدع مث « ةرجش وأ ناتسب سرغ وأ

 عطق نم ًافوخ يتعامجو انأ هناتسب يف هزنتلا ىلإ يناعد نم ةباجإ ىلإ ةردابملا نع يففعت مث

 تيشم اذإ لجو زع هللا نم يئايح مث « كلذ وحنو ناتسبلا بحاص فيلكت وأ اهلامك لبق رامثلا

 نم ًافوخ يلإ ناوخإلا ددرت ةرثكل يتهارك مث ٠ لجو زع هللا ةبيه ةدش نم قيرط يف يدحو

 .ةرابعلا هذه ريغب ًارارم ةنملا هذه تمدقت دقو « مهتأفاكم نع زجعلا

 يتبحم مث « عرشلا ىلع اهباحصأ طبضنت ال يتلا سارعألا روضح نم يتاجوز ظفح مث

 هذه تمدقت دقو « ةماقتسالا مدق ريغ ىلع اوناك نإو « طقف مألا ةهج نم اوناك ولو فارشألل

 ضعب ولو « اهارقو رصم يف نينوفدملا تيبلا لهأل ليلق لك يترايز مث  ًارارم ةنملا

 . ةي هللا لوسر محر ةلص دصقب ٠ مهئاضعأ

 قحب ءافو ةيلب هل تلصح اذإ ينارقأ نم دحأ ىلع عمتجي يذلا ريمألا نأشب يمامتها ةرثك مث

 لجو زع هللا قحب تيفو يننأ يدوهش مدع مث ‹ ىلإ نينسحملا نم ناك نإ اميس ال « يبحاص

 حبطلا مكح هيلع بلغ نم عم يتلداجم مدع مث « لاوحألا نم لاح يف هدابع نم دحأ ىح وأ

 روضح ىلع كلذ ميدقتو « عئانصلاو فرحلا لمع ىلع ناوخإلا عيمج ثح مث ةسايرلا ةبحمو

 فوخ هغلبأ مل ًاماقم يعدآ يننأ نم يتيامح مث « يناسحإ وإ يناميإ وأ يمالسإ يف لامكلا

 يف لامكلا يدوهش مث « ةنسلاو باتكلا ىلع اهنزوو مهيديأ ىلع ةزرابلا لاوقألاو لاعفألا

 NE SS يد وهشو يبحاص

 ا ا

 ‹ كلذ يف ريكفت ريغ نم يأرلا ءىدابب ينم يسفنب محرأ ىلاعتو كرابت هللا نأ يدوهش مث

 مدع مث « ةرورضل الإ نيدلا نود يلام نم كلذ تدجو نإ الإ سبلأ الو لكآ ال ينوك مث

 ‹ يرس نامتك ىلع يربص ةرثك مث ٠ مهنع يضابقنا مدعو « سانلا ةرشاعم ىلع بابكإلا
 نم ًافوخ يباحصأل يناحتما ةرثك مدع مث « حيحص ضرنل الإ يئاقدصأ زعأل هئاشفإ مدعو

 « مهتويب نم ًاماعط َيلإ اولسري نأ ناوخإال يريقنت مدع مث « ةفشاكملاب ولو يل مهبويع روهظ
 بدألا يف لالخإلاب قلعتي اميف ناوخإلل يتحماسم ةرثك مث « ينم ءاعدتسا ريغ نم ةيده وأ

 وأ اهتيأر ةحلاص ايؤرب يرارتغا مدع مث « يريغ قح يف كلذ يف مهتحماسم مدعو « يعم

 ةماقإ مث ٠ يسفن ىلع مهليضفتو « نيفرتحملا نم ماوعلا نساحمل يدوهش مث « يل ٌتّيْئَر

 ةمكحلا يئاطعإ مدع مث « ًاضعب مهضحب ىلع ةئيدرلا مهقالخأ اوجرخأ اذإ ناوخإلل ًانطاب رذعلا
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 وأ ءيش لعف يف ملع ريغب دابعلاو ءاسنلل يترواشم مدع مث « هلهأ ريغ بدألا وأ اهلهأ ريغ

 . نيفراعلا فالخب « دابعلا لهجو « ءاسنلا لوقع صقنل « هكرت

 ‹ ةفسالفلا مولع نم كلذ ريغو ءايميسلاو ةسدنهلاو لمرلاو فرحلا ملع ملعتل يتهارك مث

 يدر مث « يل جاردتسالا نم ًافوخ ٠ سسجتلا قيرط ىلع ناوخإلل حصنلا ةرثك نم يبوره مث
 مدع مث « لاح وأ لاق وأ ملع وأ لام نم ىلاعت هيلإ يدنع ىلاعت قحلا اهلعج يتلا تانامألل

 ملعلل ًالالجإ « اهب لمعلا ىلع مزعلا نع لفاغ هبلقو ملعلا يف ةلأسم ينلأس نمل يباوج

 ملعلا ىوعد رهظمب رهظ نم لكل يعرشلا قيرطلاب يتمدخو يناعذإ مث « لئاسلل ةحلصمو
 مث ‹« مهايندو مهنيد يف ناوخإلا عفني ام عوقو ىلع يصرح ةدش مث « موقلا قيرطب ةفرعملاو
 هذه تمدقت دقو « مهنم برقلل يتبحم عم نيلماعلا ءاملعلاو نيفراعلا ةبحص نم يرذح ةدش

 ‹ مهريغو نيرشابملاو راجتلا نم ناوخإلل يحصن ةرثك مث « ةقباسلا باوبألا يف ةنملا

 ‹ قزرلا ةلقو عئاضبلا داسكل « نامزلا اذه يف سبلم وأ لكأم يف فارسإلا نم مهل يريذحتو

 . ركذلاو ملعلا بادآ مهميلعتب نيركاذلاو « ملعلا ةبلطل ريخلا لوصح ىلع يصرح مث

 رشع يداحلا بابلا

 تافصلل يتبحمو « ىلاعت هللا اههركي يتلا تافصلا نم يسفن ةرفن ةمعن :معنلا نم هيفو

 ىلع ةجحلا ةماقإ قيرط ًالثم « هتيالو نم لزع نمل يميلعت مث « ىلاعتو هناحبس اهبحي يتلا
 ىلع لاحلا يف اوضرم اذإ لاوحألا بابرأ بطب يتفرعم مث « هقلخ نودو ىلاعت هللا نود هسفن

 ريفكتل ًابلط ًاطبأ اذإ يعرشلا هقيرطب هينمتو « ءاج اذإ ضرملاب يرورس مث « مهتاقبط فالتحا
 يبلط مدع مث « ملعلا يف ةرظانملاو ةركاذملا سلجم يف باوجلاب يتلجاعم مدع مث « يتائيس

 يدنع لصح اذإ ءاودلا ىلإ يليم مث «لاوحألا بابرأ نم دحأ ينضراع اذإ يندعاسي ًادحأ

 مغر ىلع يوادتلا كرتأ الو ‹ ملسملا بيبطلا يل هفصي ام لكب يوادتلا ىلإ ردابأف ٠ ضرم

 نونبي يتلا رضاحملا يف يتباتك مدع يف طايتحالاب يذخأ مث « هيفاني ال يوادتلا نإف ‹ لكوتلا

 بلغ نإ الإ اهباحصأ نم آدحأ ىكزأ الو ءاهيف بتكأ الو «تايالولا بابرأ نم دحأ ةيلوت اهيلع

 يف هملظ يف هل اكيرش نوكأ نأ نم ًافوخ هلثم ىلع اهنيعتو « ةيالولا كلتل هتيحالص ينظ ىلع
 SS .ةيالولا كلت

 ىلع ال ناميإلا رون نم ةئشانلا ةسارفلا ملع نم ًاميظع ًابناج يل ىلاعت قحلا ءاطعإ مث
 هدئاقعو هلامعأ يف ناسنإلا قرطت يتلا تافالاب يتفرعم مث « ةفسالفلا نم عئابطلا بابرأ ةقيرط

 يف دجوي الام بادآلا نم مهعم نإف رباكألا نم تويبلا يوذ بدأ ىلإ يرظن مث « هلاوحأو

 فالتخا ىلع نيملسملا رئاس عم بدألل يظفح مث « مهيواسم نم ءيش ىلإ رظنأ الو باتك

 مونلا ةرثك نم يتيامح مث « زيزعلا باتكلا تايا نم هباشت اميف يركف ةحايس مدع مث « مهتاقبط
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 يف هميدقتو ‹ يصئاقنو يبويعب ينرصبي نمل يتبحم مث « راهنلاو ليللا يف ةداعلا ىلع دئازلا

 اورجيو « يدنع وغللا اورثكي نأ يباحصأ نم يتهارك مث « يننهادي يذلا قيدصلا ىلع ةبحملا

 اورثكي ال نأ ملعلا ةبلطل يداشرإ ةرثك مث « مهيلعو يسفن نيد ىلع ًافوخ مهريغو ةالولا يفاوق

 ىلع راغأ امبرو ‹ ثيدحلل حرشلا وأ « نآرقلل ريسفتلا ةءارق دنع توصلا عفرو لادجلا نم
 نوفراعلا هيلع ام نيب يتقباطم مث « ةراهط ريغ ىلع وهو ايي دمحم انديس مسا ركذي نأ مهدحأ
 ةيعرشلا ماكحألا دمتعم نم مهودلقمو ‹ نودهتجملا ةمئألا هلاق ام نيبو ٠ قيرطلا رارسأ نم

 .ةمعطلا حالصإو « ةبوتلاب يناميإ ةراهط ىلع لمعلا مث « مهدنع

 ‹ قيدصلا ركب يبأل ثرإلا مكحب ةداهشلاو ةيقيدصلا ماقم ليصحت ىلع يلمع مث

 هقيرطب ةعاط وأ ةيصعم تاوف ىلع مدنلا نم يظفح مث « امهنع هللا يضر باطخلا نب رمعو

 اوسلج نيذلا رصعلا خياشم نم دحأ نع ذخألا يف ينراشتسا نمل يحصن مث « يعرشلا

 يف ةرخافلا ةمعطألا نم لكألل يتهارك مث « هنع اوذخأي ال نأ مهخيش نم نذإ ريغ نم مهسفنأب

 « مانملا يف نيترم العو لج يرابلا ايؤرب يفيرشت مث « اهوحنو يجنرفلا وأ ينيصلا يناوأ

 امهيلع بطقلابو « رضخلابو « ًارارم مالسلا هيلع ىسيع ديسلابو « ةَ هللا لوسرب عامتجالابو
 هللا انلك انيلو نأل « يسفن ىلإ وأ ىلاعت هللا ىلإ ينيذؤي نم ىوكش مدع مث < ًارارم مالسلا

 نم ناک ءاوس يرغص نم بيغلاب يناميإ مث « هدابع نم عقيام عمسيو یری وهو « یلاعت
 عيمج تاماقم هعمجل ماقملا يدمحم يل ىلاعت هلعج مث ‹ يلقع نع وأ يرصب نع بئاغلا

 لجو زع هلل ةضوغبم اهنوك ثيح نم ايندلا يف يدهز مث « مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا

 ‹ ىرخأ ةلعل ال ىلاعت هللا دنع يل اوعفشيف ينوبحيل سانلا يديأب اميف يدهزو « ىرخأ ةلعل ال

 تلكاشل ةروعلا ىلع داز ام سبل نع تيرعت ول ينأ ىتح نطابلا يف ديرجتلا ماقم لوصح مث
 . مول كلذب يلع نکي ملو « ينطاب

 يف ًائيش هللا عم نوكلمي ال مهنأ تدهش نيح نم مهنذإ ريغب سانلا لاومأ لكأ نم يظفح مث

 عوقو نم يفوخ مث « موقلا نيب روهشملا ةبحملا ماقمل يئاعدإ مدع مث « اذه يتقو ىلإ نيرادلا

 ىلع دهعلل ذخألا ىلإ يتردابم مدع مث « اهريغ وأ ةدابع يف راهن وأ ليل يف يركذ ىلع يدي

 اذ يسفن يف يتيؤر مث « هقدص ملعأ ىتح « يتراشإو يتيبرت تحت نوكي نأ ينم بلط ديرم
 يدي نولبقي امل مهنم رثأتأ كلذلو « ًابونذ مهرثكأ يننأ ريخ سلجم يف ءارقفلا عم تسلج
 . ملعأ هللاو « يدهشم نع مهتبيغل مهرذعأ نكلو

 رشع يناثلا بابلا
 خوسر نم يديرم نكمأ الف « يبانج ىلع العو لج قحلا بانج راثيإ ةمعن :معنلا نم هيفو

 نأ مهريغو « ةيماهربلاو « ةيعافرلاو ‹ ةيدمحألا ءارقفل يداشرإ ةرئك مث « هبلق يف يتبحم
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 لهأ نم دحأ ىلع يراكنإ مدع مث « تاومألاب اوفتكي الو « ءايحألا نم مهيبري خيشل اوذملتي

 ‹ برع خيش وأ ريمأل يتباجإ مدع مث « رهاظ بنذ ريغ نم ًالثم اناسنإ برضي هتيأر اذإ فشكلا
 نم يبلس مث « ديرملل عفانلا ءاودلا نم هل هفصأ ام لامعتسا نع ةداع هزجعل يل ذملتي نأ بلط

 لوق ريغ نم رظنلاب يباحصأ صاوخل يتيبرت مث « يناذآ وأ ىلع ىنج نميف رثؤت يتلا لاحلا

 ‹« يتبحصب اوعفتنا نيذلا يباحصأ ددع ىلع يل ىلاعت هعالطإ مث « يهن الو رمأ الو ةراشإ الو

 مهلاغتشاب يباحصأ نم نيقداصلا ىلع قيرطلا بيرقت مث « مهعم رشحأو « يعم نورشحيو

 هتحزاممو هطسب لاح اميسال « موقلا يزب ايزت نم لك عم يبدأ ةرثك مث « يسفن اهعابتإ مدع
 . رادلا هذه يف يدي ىلع قراوخلا نم ءيش عوقول يتهارك مث « بدألاب الإ هطلاخأ الف ٠ يل

 ول مهدلاو ىلإ اهب رظنأ تنك يتلا نيعلاب ةي هلا لوسر باحصأ نم لك دالوأل يتيؤر مث
 لهأ نم ًامامإ رشع ينثالا نيحلاصلا ضعب ةيؤر مث « نيعمجأ مهنع هللا يضر « هتكردأ

 ىلع ملسن :اولاقف مكب ءاج ام مهل لاقف ةسيفن بايث مهيلعو « رمقلاك مههوجوو « تيبلا
 نم هومهف ام لك يف نيفراعلل يديلقت مث « هلثم نألا انبحي دحأ رصم يف سيل هنإف باهولا دبع

 ملأتي امك ملأتأ ترص دح ىلإ ناميإلا ماقم يف يلوصو مث « نورسفملا هركذي مل امم نآرقلا

 ةدع بدألاب يلإ ساج هيقف لكل يتدافإ مث « ملألاب وه سحي امك هملأب سحأو ٠ نمؤملا يخأ
 ولو ينم هنوبلطي ام لك لاوحألا بابرأل يئاطعإ مث « هدنع نكي مل امم سلج املك دئاوف

 يلع لخد اذإ ريقفلا نم يشيوشت مدع مث « هيلع ةردق يل ءيشب مهيلع حشأ الو ٠ يتمامع

 رفكب لوقي نم ىلإ ينذأب يئاغصإ مدع مث « ةرخاآلا ءاشعلا دعب اميسال لكألا يف يلع طرشتو
 نيرهاظلا رباكألا هللا ءايلوأل يتبحصو يعامتجا مث « اذه يتقو ىلإ يرخص نم جالحلا

 يتيؤر نع بجحبي وأ « تقولا يف قرتحيف ينجلا ىلع نآرقلا ةءارق مث « قراوخلاو تاماركلاب

 هذه يف ليربجبو توملا كلمب نوعمتجي ءايلوألا نم ةعامجل يتبحص مث « راهنلاو ليللا يف
 هنع هللا يضر صاوخلا يلع يديس وهو ‹ بتكي الو أرقي ال يمأ نع قيرطلا يذخأ مث « مايألا

 يئادن مث يأرلا ءىداب ءارقفلا يز هيلع يذلا ريقفلل يميظعت مث ٠ بهو مولع نييمألا مولع نأل

 . ظفل ريغ نم دري وأ ظفل ريغ نم رضحيف رضحي نأ يباحصأ نم تئش نمل يبلقب

 ‹ يحخايشأ دعب تناك يتلا ةرتفلا دعب ةعدبلا تيميو ةنسلا يبحي نمم يل ىلاعت هلعج مث

 يديسو « يركبلا دمحم يديسو « يطيغلا نيدلا مجن خيشلاو « ينيبرشلا بيطخلا ركذ اهيفو
 ىلع هئايلوأو رصعلا ءاملع نم دحأ ليضفتب مزجلا مدع مث « مهنع هللا يضر « يفصرملا يلع

 ركذ هيفو « ىلاعت هللا لضفب اهتحنم يتلا رارسألا نامتك يف حلاصلا فلسلاب يئادتقا مث « هريغ

 ىلع يتقفش ةرثك مث « ةبذاكلاو ةقداصلا ىواعدلا لهأب يتفرعم مث « يركبلا دمحم يديس

 مث ‹« بكار انأو ءارقفلا وأ نيحلاصلاو ءاملعلا دحأ ىلع يرورم مدع مث « نايمعلاو ماتيألا
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 يمتحأ يذلا ماتلا فشكلا یلاعت هللا يناطعأ نأ “الإ ءارمألاو كولملا نم برقلل يسفن ةهارك

 لمحت ىلع يسفن تنطو نأ ا ةرثكل يبلط مدع مث « كلذ ةبقاع ءوس نم هب

 « هلقعو همهف نسحو نمحرلا دبع يدلو حالف مث « نارقآلا عي عيمج ءالب ىلع ةدئازلا ءالبلا ةرثك

 نب يلع يديسو « يرکبلا دمحم يديس رکذ هيفو «نینس عبس نود وهو دئاوف ةدع يل هتدافإو

 . رصعلا ءارقف دالوأ نم ةعامجو ‹« يفصرملا يلع يديس نبا نيدلا نيز يديسو « نينملا

 ىلإ يرغص نم يتيامح مث ٠ يخياشم نارقأ نم يرصع خياشم نم دحأل يتوادع مدع مث

 « ةفلاسلا ممألا هب هللا كلهأ امم « مهريغ وأ طول موق لامع نم ءيش يف عوقولا نم اذه يتقو

 اومان اذإ ةمهت مهيف ينللختي ال ثيحب « ناميإلا ماقم يف لمكلا ءارقفلا نم ةعامجل يتبحص مث

 يتبحص مث ‹ ضرفلا ليبس ىلع كلذ امنإ ‹ يل عقي مل كلذ نأ عم ٠ يتبيغ يف يلابع دنع

 مث « نامزلا لبفتسم يف عقت يتلا نئاوكلاو رارسألا ىلع نيعلطملا ةرخآلا كولم نم ةعامجل
 بحصي نم ةبحص نع يناهن ولو یتح « اذک نود اذک لعف نم يخيش يل هدح ام دنع يفوقو

 بلاغ يف يتيب نم يج ورح مدع مٿ « ديدج نذاب الإ هتبحص نع تفقوت وه مهبحص مث كولملا
 بادآ ىلع ىلاعت هللا ةدارإب ةردقلا يسفن نم تملع نإ الإ نآالا اهريغو ةيوازلا ىلإ مايألا

 مدعو « يلع مهتيانج ىلع مهل ةذخاؤملا كرتو « قلخلل ةحيصنلا يهو < ةثالثلا جورخلا

 . ركنم لعف وأ « فورعم كرت ىلع توكسلا

 هجوتأ ىتح « ةيانج دحأ يلع ىنج اذإ كحضأ الو عماجأ الو برشأ الو لكآ ال ينوك مث

 ىلاعت هللا دمحب يلوصو مث « هنعافع هنأ يبلق يف يقليو « هنع وفعلا لاؤس يف ىلاعت هللا ىلإ

 يلالجإ مث « ًانيقي هب تددزا ام ءاطغلا فشك ول ىتح « ةعاسلا لاوحأب ناميإلا يف ماقم ىلإ

 دنع ينذخأتو « هتوم دعب هيلع تررم املك هنع هللا يضر صاوخلا يلع يديس يخش توناحل

 « يدي ىلع عقاولا لمعلاب يتفرعم مث « ًايح هيف سلاج يخيش نأك ىتح « ةبيهو ةدعر هتيؤر

 . ملعأ هللاو ٠ كلذك هحبق نم هرفختسأو « ةداع هنسح ىلع هللا ركشأل حيبق وأ نسح وه له

 رشع ثلاثلا بابلا

 الف ‹ مهتماخضو مهتيالو لاح نامزلا ةالو لصأل يدوهش ةرثك ةمعن :معنلا نم هيفو

 يفوح مث « كلذ وحنو ًاريمأ هنوك لاح ًابارت ريمألا دهشأف « رحخاألا نع نيلاحلا دحأ ينبجحي

 مث « مهب انفرعتو انب اوفرعتو رصعلا يف اورهظ نيذلا ءارقفلا نم دحأ بلق ريغي ءيش لعف نم
 فرحلا ملع لهأ قيرط ريغ ىلع اجهلا يف ةقرفملاو روسلا لئاوأ فورحلا رارسأ ىلع يعالطإ

 وأ فراعملا نم ناك ءاوس « جاتحم لك ىلع ماعطلا نم يدنع امو يبايثب يمركت مث « نآلا

 . ملعأ هللاو (ىلإ) باوصلا لعلو لصألا يف ةرابعلا اذكه (1)

 ۳٤



 يف يدنع نيميقملا بابشلا حصن نع يتلفغ مدع مث « سفن عابتإ الو فقوت ريغ نم « ًابيرغ
 نأ لجو زع هللا نم يئايحتسا مث « نونجلا نم ةبعشب مهنأل مهتياعر نع لفغأ داكأ الف ةيوازلا

 نسح مث « يبلق ىلع ةيهلإلا ةريغلا ناطلس ءاليتسال اهتبعالم نم رثكأ وأ ٠ يتجوز نم برقأ
 يمتك مث « هب نظلا ءوس مدع عم ‹ كيلامملاو ديبعلا يف روجفلاب فرع نمل يحصنو يتسايس
 نم ًادحأ كلذب ربخأ الو « مهتوم دعب ةبوقعلا نم هيف مهتيآر ام يباحصأ نم تاومألا ىلع

 نإ الإ مهتارورض لاوز يف قلخلل ءاعدلل ىدصتأ ينوك مدع مث ‹ مهريغ نع ًالضف مهئاقدصأ

 رارطضالا دوجوو هريغ ىلإ تافتلالا مدعو « هللا ىلع بلقلا ةيعمج لاصخ ثالث يف تعمتجا

 .هيلإ

 راکنإلاب يتردابم مدع مث « ةداع مهتبترم نم وه امم هنوعدي اميف ءايلوألل يقيدصت ةرثك مث

 عقي امب يئاضر مدع مث « ةحلصلا عقن ةحمل يف نإف ةملظلا نم ناك ولو دجاوتو ماق نم ىلع

 وأ ًامكاح وآ ًايضاق يلعج نم يتيامح مث « ًاضعب مهضعب ىلع داسفلاو يغبلا نم يناوخإ نم

 ‹ بذكلا نع يباحصأل يرجز ةدش مث « دوهشلاو ماكحلا ىلع اياضقلا بلاغ ءافخل ًآدهاش

 خياشم نم ًادودعم ناك ولو ًاقلطم مامنلا نم ًائيش يلوبق مدع مث « كلذ ببسب مهيلع يظيغتو

 مث « كلذب ظفلتأ مل ولو دحأ ةبيغ يبلق ىلع ىزج اذإ ًاروف ةبوتلا ىلإ ةردابملا مث « رصعلا
 رمأي نأ نيمومهملا يناوخإل يداشرإ مث « يعيبطلا ءايحلا نع تجرخ ىتح يعبط صفق رسك
 نمل يرجز ةرثك مث «هتقول همه بهذي هنإف « هنذأ يف نذؤي نأ هل نيبحملا نم ًادحأ مهدحأ

 يتقدص لبق نم لضف يأرلا ءىدابب يدوهش مث «سانلا بويع ىلع سسجتي يباحصأ نم هتيأر
 مث «يصاعملل هتبحم ةرثك يلإ اكش نمل يتمحرو يقفر ةرثك مث «ةجاح هل تيضق نم لضف وأ
 وأ ًاروز عمست نأ ينذأ ىلع يتريغ مث «نهبراق امو بناجألا ءاسنلا يتيؤر نع يفرط ضغ

 وأ هللا مالك عمسأ ينوك لجأل « لطابب ملكتي نأ يناسل وأ مرحم ىلإ رظنت نأ ينيع وأ ًالطاب
 « ءارمألا نم دحأب يعامتجا ىلع يمدن ةدش مث « نآرقلا ولتأ وأ . فحصملا يف رظنأ

 . ينبحأ ولو مهنم ملاظلل يتهاركو

 يراكنإو « ةمومذملا ةعاسلا تارامأ نم ًائيش هيلع ىلاعت هللا ردق نمل ًانطاب رذعلا ةماقإ مث

 بيجي نم ىلع هتبحم ةدايزو « ينحصني نمل يتبحم ةرثك مث « عرشلا بجاوب ًامايق ًارهاظ هيلع
 ينيطعي نأ ىلاعت هللا يلاؤس مدع مث « فيلكتلا نس يغولب لبق يمأو يبأ توم مث « ينع
 ءالبلا نوكل <« ءالبلا ىلع ربصلا ةرثك ىلع يسفت ينيطوت دعب الإ ةنجلا يف ةيلاعلا لزانملا

 ىلع هعضوو هليبقتو ميظعتلاو ماركإلا نم هقح زبخلا يئاطعإ مث ٠ هسكعو كلذب ًانورقم

 نم هتمالس تملع نإ الإ ‹ يدعب وآ يلبق خيش دهع يف لخد نمب يعامتجا مدع مث « نيعلا

 اولخد تيبلا لهأ نم رشع ينثالا ةمئألا نأ نيحلاصلا ضعب ةيؤر مث « هب هعامتجا دنع تافالا

 يف ةوخإلا ةبحم يلايعل يتبحم مث ٠ تيبلا لهأل ةبحملاب يل مهتداهشو « يترايزل رصم
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 مدع م ‹ نيدلا ةلقب صقنتو ‹ يدنع نيدلاب اهتبحم ديزتف ‹ عبطلا ةبحم ال « مالسإلا

 زع هللا رماوأل هميظعتب يتفرعمو « ةريثك ًامايأ هل يتسلاجم دعب الإ ناسنإ ةبحصل يتردابم

 مهلثم نإف « مهلاوحأ عيمج يف ليلدب نيلماعلا ءاملعلاو نيفراعلا يتبلاطم مدع مث « لجو

 ‹ مهل يميظعتو « مهتوم دعب يخياشم نم ةلمجل يتيؤر مث « ةعدب وهام لعفي ال

 .ءاعدلا بادآ ضعب رکذ هیفو « ایاطخ

 ذنم نم ةنايخلاو ةقرسلا نم يظفح مث « نيملسملا نم دحال ردغلاو ةعيدخلا نم يتيامح مث

 تلخد يذلا ريمألل يركذ مدع مث ٠ فرصلا مارحلا لكآ نم يتيامح مث « يسفن ىلع تيعو

 هيلع يل ناك يذلا ريمألا عم يبدأت مث ‹ ةحلصمل الإ هلبق ناك يذلا ريمألا رابخآ نم ئيش هيلع

 لبق يعم ناک امك « يمكح تحت لخدي هنأ هنم يبلط مدعو < ةيالولا كلت ىلوتي نأ لبق دايأ

 يف سانلا حيرجت نم ءالبلا لمحت ةرثك يف يلع داز نم لكل يليجبتو يميظعت ةرثك مث « هتيالو

 لدعت اهنأ درو يتلا « ةميظعلا تايالاو « ةلضافلا روسلا ةءارقل يماهلإ مث « كلذ وحنو هضرع

 وأ ليللا مايق يف تقولا يلع قاض اذإ نآرقلا ثلث وأ « نآرقلا فصن وأ نارقلا عبر وأ ةيأ فلأ

 ناك ام سكع ىلع باذعلا عوقو نم يتاعاط لاح يسفن ةيامح يتيؤر مدع مث « كلذ وحن

 يدوهش مٿ « لامعألا نم هنوقيطي ال ام يباحصأل يفيلكت مدع مث « يضاملا نمزلا يف لاحلا

 ركذ ةرثكل يردص حارشنا مث <« ءاوس دح ىلع يمايق لاحک يدوجس لاح يف ينم قحلا برف

 ديحوتلاب ةقلعتملا رارسالا يئاشفإ مدع مث « كلذ ريغو عراشلا نع ءاج ام قباطي ام مانملا

 يعم يحورو يتاذ نأ يدوهش مث « ناحتما لوط دعب الإ قلخلا نم دحأل ةعيرشلا قئاقدو

 لعف يف مهيلع ضرتعأ الف هباونو ناطلسلا عم بدألل يظفح مث « هيلو ةلافك تحت ميتيلاك

 وحنو ةسينك مده يف انل مهتضراعمو « ليخلا جنرفلا مهباكرإك ينود ةداع مهمزالم نم وه ام
 الإ عرولا يف مهماقم نم وه ام لعفب الإ مهرمآ الف « ءاهقفلا نم يناوخإل يتفطالم مث ٠ كلذ

 يف اهيف بلاطلا علاطيل ¢ اهجارخإ مدع طورشملا بتكلا ةراعإ زاوج هيفو ينم كلذ اوبلط نإ

 . ملعأ هثلاو ٠ ءالقثلا ةسلاجم ىلع يربص مث « ًالثم رخآ دجسم

 رشع عبارلا بابلا

 ‹ تبكر اذإ طوس يلمح يتهاركو « اهتبكر ةباد لك ىلع يتقفش ةرثك ةمعن معنلا نم هيفو

 مث « كلذ وحن وأ ردق وأ لحو ىلع ضرألا ىلع ينتمرو ترثع اذإ ةبادلا ينحلو يبس مدع مث
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 ‹ ناميإلا رونب يدوهش مث « فنعب كلذ نع هل يرجز مدعو « ةشيشحلا علب يف نيشاشحلا نم

 تاومسلا لهأ نم دحأ الف « قالطإلا ىلع هللا قلخ لضفأ ةَ ادمحم انيبن نأ « ناقيإلا رسو

 ىلإ يرغص نم ةدابع يف وهو دحأ عم يحزم مدع مث « تاماقملا نم ماقم يف هيواسي ضرألاو

 يف مهيلاغت يف ضاق وأ ريمأ نم ةالولا ىلع راكنإلل يتردابم مدع مث « لجو زع هللا عم ًابدأ نآلا

 عم « امهيف ةءارقلاو ةالصلاو ءوضولا يف ةسوسولا مدع مث « هوجولا حابصلا كيلامملا ءارش

 ىلع ةءارقلاب يسفن بيط مث « نوسوسوملا ءالؤه اهيلإ لصي مل يتلا عرولا يف ةياغلا تغلب ينأ
 مهنع رفنو « مهرمأ يفخ املك ينارقأل يميظعت مث « مهتبلط نم يننأ راهظإو « ينارقأ
 اذإ مث « ينارقأ صيقنت يف يباحصأ نيب رس ناويد يل نوكي نأ نم يتيامح مث « نودقتعملا

 نإ الإ ةيصعم ىلع هتيأر نم يراقتحا مدع مث « ىرخأ ةفئاط هيلع امك مهب رّبكأ مهتهجاو

 اذإ هبرض وأ ناركسلا بس مدع مث « اهيلع ثعبي يتلا هتبقاع ءوس ىلع لجو زع هللا ينعلطأ
 ةرثك عم هئاشعو هئادغو فيضلا رمأب يمامتها ةرثك مث « هسيجنت نم هيلع فيخو دجسملا علط

 ماكحلا دنع ءارقفلا جئ ٌءاوح ءاضقو ملع سيردتو نآرق ةءارقو فيلأت نم ٠ ىرخأ رومأب يلاغتشا

 . يلمرلا دمحم يديسو « يركبلا دمحم يديس ركذ هيفو « كلذ ريغو راهنلا بلاغ

 ضرعتلا مدعو « نيملسملا لامعأ رئاسو نيحلاصلاو ءاملعلا لامعأ نساحمل يتيؤر مث

 لك نم ةبوتلاو يسفن شيتفت مث « دبعلا ىلإ ال ىلاعت ها ىلإ كلذ نأل « نطابلا يف مهدصاقمل
 اذإ يلكأ مدع مث ٠ كلذ ريغو ءايرو قافنو ركمو دسح نم ةالصلا ىلإ تمق املك ةمومذم ةفص

 لاح هيلع تنك ام ىلع ةدايز ًاليقث لكألاب ريصأ ينوكل ةيراع وأ ةرجأب ةرامح تبكر

 ىلع توملا وأ قزرلا وأ رمعلا ةدايز قحلا قلع يتلا رومألاب يلمع مث اهتراعتسا وأ مهراجئتسا
 سأر ظفح يف ىلاعت هتلا ىلإ يهجوت ةرثك مث ملعلا هب قبس ام ىلع لكتأ الو « اهلعفب ناميإلا
 نيحدامو نيئرقم نم « طابحألا وأ صقنلا نم هتلمع دلوم لك يف يدنع تاب نم لك لمع لام

 يدلوم نم عجريو ‹ صقني وأ هلمع طبحيف « ءاير وأ ةبيغ يف مهدحأ عقي نأ ًافوخ نيعماسو

 تي هادو :  ىلاعت هلوق تعمس ذإ دعب تاعاطلا نم ةعاط يف ةاجنلا ينظ مدع مث « ًارساخ

 IN :رمزلا] تاگ کاما

 يتقرافم يف باصأ دق ًانالف نإ يلوقو « ينقرافو يتبحص يف دهز نم لکل يبيوصت مث
 يريدكت مدع مث ٠ سفنلا لذ نم هيلع مه ام بسحب ماركإلا يف مهلزانم سانلا ليزنت مث « الثم
 :ةدئاملا] 4لا لإ لوشّرلا لعام » : ىلاعت هلوقب ًالمع « رمألا كلذ لثتمي ملف رمأب هترمأ نمم

 تافلاخملاو يصاعملا نم دوجولا يف عقو ءيش لك ةمكح يف رظنلا ىلإ يتردابم مث « [ 4

 مل وأ يدلوم رضحي مل نمم يريدكت مدع مث « كلذ دعب الإ ضارتعا الف ‹ ضارتعالا نود

 ‹ ماقملا يف نيديرملا نم هيبرأ نم نود يننأ يسفن يف يدوهش مث « هندبب وأ هلامب هيف يندعاسي

 ةاصعلا ةلمج نم يننأ يسفن يف يدوهش مث « لاقلاب مهخيش انأو « لاحلا يف يخياشم مهنأل

۳۷ 



 ينافن نمم يريدكت مدع مث ةدابعلا يف يريصقتب امإو « ةفلاخملا يف يعوفوب امإ ماودلا ىلع

 لكل يميلست مث ًائيش اهنم قاذ الو « قيرطلا لهأ نم وه سيل نالف :لاقو « ةيفوصلا قيرط نم

 نم هيلع تنك ام رييغت مدع مث « هنع هزنت هنکلو ‹« فشکلا لهأ نم هنأ ءارقفلا نم یعدا نم

 a م م نافا نم ارح واع ا ن يلع لخوا حلاو كلا

 نم دحأ نع ذخأي نأ سانلا نم دارأ نمل يبيبحت مث « يسفن ظحل اهريغ نود ةصوصخم بايث

 ىبزح ةءارق يف انأو رباكألاو ءارمألا نم دحأ يلع لحد اذإ يردكت مث « هنع ذخألا يف ينارقأ

 نوكي نأ ريخلا سلاجمو راكذألا ىلع ةبظاوملا نم يفوخ مث « ًالثم ءاسمو احابص يلفحم وأ

 صالخلا بلغ نأ الإ « مئالولا يف يعم يناوخإ ذخأ مدع مث « ًاجاردتسا هماودو « ءاير كلذ

 « ًايناث سانلا قح يفو « ألوأ يسفن قح يف سانلا هب تظعو مالك لك يذخأ مث « كلذ يف

 يف تبكر اذإ يدي نيب يشمي ناوخإلا نم ًادحأ ينيكمت مدع مث < ًاللاث كلذ نم يرافغتساو

 نع هديك در نع ًالضف ينع سيلبٳ ديك در نع زجاع يننأ يسفن يف يدوهش مث « ةجاح وأ ةميلو

 . يديرم

 رورغ هنّأل ‹ نيحلاصلاو ءايلوألا نم ينأب هوتي نأ ناوحخإلا نم ًادحأ ينيكمت مدع مث

 بطح وأ حمق نمث نع يلاؤس مدع مث « ةفئاطلا هذه ىلإ بستنا نم لكل يتبحم مث « لهجو

 مث « هنمث يف يعم فلكتي نأ ًافوخ « ناوخإللا نم هقح يف يندعاسي نم ةرضحب كلذ ريغ وأ

 حيحص ضرغل الإ يلإ ءاينغألا رطاخ ليمت بابسأ يطاعت مدع

 E « رثكأ هعاطأ نم بحي ىلاعت قحلا نوكل يسفت ىلع هميدقتو « ينم هلل ةعاط

 مث « ماقملا يف ىلع دحاو خيش ىلع يعم اوذخآ نيذلا ينارقأ نم ًادحأ سانلا ميدقتل يردص

 اذإ ةميلو ىلإ ةباجإلا نم يعانتما مدع مث « ينارقأ نم دحأ نود سانلاب جورخلاب ناطلسلا بئان

 ممجلا كلذ ةرضحب هلجر وأ هتبكر تلبق تلخد اذإ مث « كانه ينارقأ نم ًادحأ نأ تملع

 نم ردص ءيش لك اولمحي نأ يباحصأل يضيرعت مدع مث < هل هلك سلجملا لعجأو ‹ ميظعلا

 ينوحصني نأ ىلع مهثحأ لب « يتمصع مدعل كلذو « ةنسحلا لماحملا ىلع يلاوقأو يلاعفأ

 ملو حلاصلا فلسلا مالك وأ < ثيدحلا وأ نارقلا تعمس اذإ يسفن صقن يدوهش مت « مهدهج

 يرارتغا مدع مث « نيلماكلا نود نيصقانلا سانلل الإ نوكي ال ءاكبلا نإ يلوق نود « كبأ

 نم نوکی دق هنأو « ءالتبالا ةلمج نم كلذ تيأر اورثك املكو يف نيدقتعملا يعابتأ ةرثكب

 . ملعأ هللاو « لجو زع هللا نع مهب لغتشأ ن أ فاخأو « جاردتسالا

 بلغأ يف لصاوتلا ىلع ًاراهنو اليل يتيواز يف نآرقلل يعامس ةمعن :معنلا نم هيفو
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 وأ ثيدحلا بتك ءىراق غرغي ال كلذكو « رخآ ءىراق ءىدتبيو الإ ءىراق يهتني الف تاقوألا

 ىف نآلا دجوي داكي ال اذهو « رخآ باتك ىف ءىراق ءىدتبيو الإ باتك نم هقفلا وأ فوصتلا
 خيشلا همسا اصخش ةيوازلا يف انل ىلاعت هلاسرإ ةمعن مث « ًاردان الإ رصم اياوز نم ةيواز

 لاع توصب ىلاعت هللا ركذي لازي الف ٠ يناثلا ليللا فصن لوأ نم ةرانملا علطيف ‹« روصنم

 نم ةءارقلاو ركذلا لصاويف « ةراحلا لهأو « ةيوازلا لهأ ظقوي ىتح ةيوازلا نم دعب نم هعمسي

 .راهنلا ةوحض ىلإ ةرانملا دعصي نيح

 نحت ةءارق ليللا يف أرقي « يواسرتلا دمحم همسا رخآ صخش ةيوازلا ءارقف ةلمج نم مث

 داكي ال اذهو « يراوجب ةدحاو ةليل لفغي داكي ال ناويحلا اهل برطيو « ةيساقلا بولقلا اهل

 ةرثك مث « رجفلا ىلإ ىرخأ ةعامج هدعب بقاعتت مث « رصم ءارقف نم دحأ دنع نآلا دجوي

 يف باحصألا ىلإ هنم يدهأو « اهلهأ نع ضيفي هنأ ىتح ةيوازلا يف يدنع قزرلا دوجو
 . كلذ ريغو زوأو جاجدو لسعو زرأ نم « مهرود

 ةمدخل يلهأت مث « نهنيد رمأ يف بقاعتلا ىلع نهتجوزت يتاللا عبرألا يتاجوز حالصإ مث

 ريغ نم « ةنس نيثالث ذنم نم داروألاو بدألاو نآرقلاو ملعلاب لاغتشالل يدنع نينطاقلا ءارقفلا

 ةماقإلا يف ةرخآلل نيبلاطلا ءارقفلا ةبحم مث « مهشاعم رمأ ليصحت يف بعت الو ينم قلقت

 ىلع يتقرفت ةرثك مث « لعفي مل ينقرافيل ًايزج الام مهدحأل اولذب ولو « ىتش دالب نم يدنع
 نيرشع نم رثكأ ةنس لك مهيلع قرفأف « مهمسا ىلع وأ يمسا ىلع ةيوازلا لخدي ام لك ءارقفلا
 افن نيثالث وحن يدنع نايمعلا نم غلب مث « ةمقللا ىوس ءيش يف مهكراشأ الو . فصن فلأ

 ءارقفلل هيف زبخي يذلا نرفلا ريسيت مث « كلذ ريغو ًاسفن نيعبرأ وحن نيرواجملا نم تجوزو

 ‹ ةيوازلا ىلع يسرت نأ ىلإ بكرملا يف ًاقسو اذكو اذك انيتأيف « دوقولا ريسيتو « تيبلا يف

 . لبزلا نود ةنسلا لوط رهاط نبتب نزبخي نيرواجملا ءاسن ريصتف

 لذ الو لاؤس ريغ نم امهريغو سابلو ماعط نم ةيوازلا يف هيلإ جاتحي ام عيمج ريسيت مث
 وحن لحنلا لسع نم ةنس لك يلإ العو لج قحلا لاسرإ مث « كلذ ىلإ لوصولا قيرط يف

 « بدرأ ةئامثالث حمقلا نمو « ًاراطنق رشع ةسمخ وحن بصقلا لسع نمو <« ريطانق ةرشع

 يدنهلا خيطبلا نم ةنس لك انل ىلاعت هلاسرإ مث « باتكلا اذه يف هنايب يتأيس امم كلذ ريغو

 مث « ابلاغ ديدجلا خيطبلا علطي ىتح ةنسلا لوط فويضلاو ءارقفلا اهنم معطنف ٠ ةبح يفلأ وحن
 نم يل ىلاعت هتيامح مث « ىلاعت هللا نود قولخم ىلع وأ ةيده وأ فقو ىلع يدامتعا مدع

 يناوخإ ةقفاوم مث « عرشلا اهلبقي ال ةليح هئارش يف نإ يل ليق تيب وأ « ةقزر جارحخ نم لكألا

 ةيامح مث « سفن ةبيطب ةملظلاو ءارمألا اياده نم ةيوازلا ىلإ انيتأي ام در ىلع نيرواجملا
 مدع يف يناوخإ ةعواطم مث « رصم يف هبتر امل دادغب نب ورمع نبا زبخ نم لكألا نم يباحصأ

 عمجلاو « ءازعلا ماعط نم لكألا مدعو « سانلا تويب يفو « روبقلا ىلع سولفلاب ةءارقلا
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 ةيوازلا يف ءارقفلل يعمج مث « اهباحصأ دنع عروت ال يتلا ةعساولا سارعألاو ‹ رهشلا مامتو

 مهدحأل تلق اذإ يتراشإل مهعامسو « عبتلا مكحب الإ يسفن عفت نود مهسوفن عفن لجأل
 هلل ىتسلاجم ةرثك مث « كلذ وحن وأ سولفلا هذه نم ًائيش ذخأت ال وأ « ةيدهلا هذه نم لكأت ال

 ةرشع ينامث ةنس نم يم هللا لوسر ىلع ةالصلاو « ركذلا سلجم يف ةي هلوسرلو لجو زع

 . ملعأ هللاو « ةئامعستو نيتس ةنس وهو « اذه يتقو ىلإ ةئامعستو

 رشع سداسلا بابلا

 عقي مل امم « يتيب يف سلاج انو ًاراهنو ديل ركذلاو نآرقلل يعامس ةرثك : معنلا نم هيفو
 مدعو « هنم تعقو ةلز ىلع مهنم ًادحأ تبتاع اذإ يعم نيرواجملا بدأت مث « هلثم كولملل

 خيش ىلع ةنسلا لوط ةيوازلا يف نآرقلاو ملعلاب لاغتشالا ماود مث « نذإب الإ هسفن نع هباوج

 انل فقي دحأ الف « فيرلاو رصم يف ماكحلا ةملظ نم انتيواز فقو عيمج ةيامح مث « ةيوازلا

 اذإ ماكحلا نم دحأل يفوقو مدع مث « ناطلسلا ةهج نم انعم موسرم ال اننوك عم قيرط يف

 يسفنب فقأ الو « هاوعد درجمب هل اهملسآ لب ‹« يتيواز وأ يتقزر وأ يتيب يف دحأ ينعزان

 هنا س ابدأ هب قريش مدعو د مظصالا هلا ماب يفرم ١ اهلا رومأب ًاناوه يليکوب الو

 ملعي ال ًأريثك ًاقلخ توسك ينأ ىتح ‹« سبالملا يف يلع ريخلا ةضافإ ةرثك مث « لجو زع

 نيديرملا ةفطالم مث « نييعتلا ىلع مهتوك ةعامج نايب مث « ىلاعتو كرابت هللا الإ مهددع
 . مهضعب هيلع ام فالخ ‹« طق قدصلا يف مهنحتمأ الف ‹ يلع مهعامتجا لوأ نيدقتعملاو

 انأ ترصو « سلاجملا يف ينصقني راصو ودع يلع ماق اذإ سفنلا دياكم نم يرذح مث

 هعرشبو هللاب فراعلا مدقأف « نيدلا يف مهبتارم بسحب سانلل يميظعت مث « ًاريخ هيلع ينثأ

 بلاغ يف حيحصلا ماهلإلا لهآ نم يل ىلاعت هلعج مث « كلذ نم دضلاب ناك نم لك ىلع

 ىلاعت حلا يناذئتسا مث « ملع ريغ نم تافصلا تايآ يف ضوخلا نم يظفح مث « تاقوألا

 يف يدوهش مث « يتجوز وأ يسفن فافعإل عامجلا تدرأو ةبحتسم ةدابع يف تنك اذإ يبلقب

 اذإ ينقرطت يتلا تافآلا نم يظفح مث « ةخيشملا نع ًالضف ةدارإلا ىوعد يف ةبذاك اهنأ يسفن

 مث « ىواعدلا نم يفوخ نم رثكأ ىواعدلاب رهاظتلا كرت نم يفوخ مث « ريخب ًادحأ ترمأ

 يشغ ةرثك فوخ يدوهش مث « مهيلع يسفن ةيؤر ريغ نم رفلاو ركلا ليبس ىلع يناوخإ حصن
 ‹ حصان طق ينحصني ال ينوك مث <« ابلاغ اورثك امل مهتحصن ول ينأل اورثك املك يباحصأل

 ةيعاد يدنع دجأ ملو « ليللا نم تمق اذإ يبرل يناذئتسا مث « هحصن نع ةينغتسم يسفن ىرأو

 ميقأ ينوكل « مهل يعفن نم رثكأ ناوخإلل يحصن ررض نأ يدوهش مث « هيدي نيب فوقولا ىلإ
 .ةمايقلا موي يحصنب ةجحلا مهيلع

 دعب الإ ايش دحأ ىلع ركنأ ال ينوك مث « دساح ينمراغ اذإ يسفن ةرصن نم يتيامح مث
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 كلذ يف هعوقو يققحت دعب الإ ءيش نع ًادحأ حصنأ ال ينوك مث « هديب هتيصان نم يدوهش

 هللا ىلإ ةاصعلا عوجرب يحرف مث « صقنلا كلذ نم بات دحأ ىلإ صقنلا ةبسن مدع مث « ءيشلا

 اذإ يسفنب يتفرعم مث « مهل يحصن ةطساوب اوعجر اذإ مهب يحرف نم رثكأ « يتطساو الب ىلاعت
 ركنملا نع ييهنو فورعملاب يرمأ مث « رشلا لهأ نم وأ ريخلا لهأ نم انأ له حصان ينحصن

 يرهاظل ينطاب ةقفاوم مث « يلامعأ يف للعلا يدوهش مث « تلعف ام ةردقلل يميلست لاح يف
 هللا نم يئاجر مث « ىلاعت هللا عم يرايتخا ءانفل ءاطعلا ىلع عنملل يحيجرت مث لامعألا يف

 هللا عم بدألا هجو ىلع اهيف دهزلا دعب ايندلا يكاسمإ مث ايندلا يف تدهز امل ينبحي هنأ ىلاعت

 يل ىلاعت هعالطإ مث « مهيلإ اهتبسن لاح يف ىلاعت هلل ًاقلخ دابعلا لاعفأ نأب يناميإ مث « ىلاعت

 ةمئألا لاوقأ عيمج عجري نازيم ىلع مث « اهرابخأو تافصلا تايآ نم فالخلا عفري ماقم ىلع

 اذه قالخأ عيمج يف ىلاعت هعمج مث « ًادحاو لوق مهلاوقأ نم اهنع جرخي الف ةعيرشلل

 . ملعأ هللاو « باتكلا

 ًافشك نيملسملا نم سيلج لك نود يننأ يسفن يف يدوهش ةمعن معنلا نم اهيفو :ةمتاخلا

 بطق ينأك ىتح « يبونذ ضعبب ايندلا يف يل ةعقاولا نحملاو ايالبلل يلمحت ةرثك مث ًاقوذو

 املك ركشلل يتردابم مث « ىذأ ينداز املك يحرفو « ينيذؤي نمم يرجض ةلق مث « ءالبلل

 ينامر اذإ ينع بيجي يباحصأ نم ًادحأ ينيكمت مدع مث « هتانسح يلإ يدهي هنأل ناسنإ يناذآ

 نحم ركذو « اذه انرصع ىلإ ةباحصلا رصع نم كولملا نحم ركذ اهيفو « ناتهب وأ روزب دحأ
 مت ‹ سلاجملا يف ينصقنو « دساح يندسح املك هلل رکشلل يهيبنت مٿ « ءاملعلاو ءايلوألا

 « ينع كلذ اوعاشأ مث « ةعيرشلا فلاخي ام يبتك يف اوسد نيح ءادعألاو ةدسحلا ىلع يربص

 يل یلاعت هراصتنا مث < هب ينوصقن ام ريظنب اهلهأ لباقأ ملو ‹ اهيلع تربص عتاقو ضعب ركذو

 . مهيلع ءاعد الو « كلذ يف ينم لاؤس ريغ نم ىلاعت هنم ةريغ يئادعأ نم تيذوأ املك

 اذإ هقح بجاوب يمايقو « سانلا يف ًاضارقم هتيأر نم لك نيد ىلع يتقفشو يتبحم ةرثك مث

 نم ةبحم ىلع هتبحم حيجرتو « يئاذيإ يف غلاب نم لك ىلع يونحو يتقفش ةرثك مث « يلع درو
 « يل هئاذيإ ببسب صقني نأ يناذآ نم نيد ىلع يفوخو يتقفش ةرثك مث « يندقتعاو ىلإ نسحأ

 امم رثكأ هنيد صقن ىلع رثأتأف « ىل هنم رداصلا ءىشلاب يذأتلا ةاعارم نع ىنلغشي كلذ نأ ىتح

 يتردابم مث « لعف وأ لوقب يناذآ نم يذؤت ةليح ريبدت يف يرس باعتإ مدع مث « وه رثأتي

 بنذ ىف ىعوقو دعب وأ < هاوهل ىتفلاخم دعب الإ ىناذآ ام هنوكل ىناذآ نم لكل رذعلا ةماقإلل

 هنوكل « راكنإلا يف غلابو يلع ركنأ ملاع لكل يليجبتو يميظعت ةرثك مث ‹ كلذ هدنع يضتقي

 .هلقع ردق ىلع ةعيرشلا رهاظل راغ

 هللا ركشأ امك « رباكألاو ءارمألا نم دحأ دنع صقنم ينصقن املك ركشلل يتردابم ةرثك مث

 ءانبأ ينع رفن نمل يتبحم ةرثك مث ءاوس دح ىلع رباكألا دنع ينومظعو ينوحدم اذإ ىلاعت
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 ىلإ يفرط دمأ ال ينوكل كلذو « مهريغو ءارمأو نيرشابمو راجت نم مهدنع ينحرجو « ايندلا
 ‹ ينع مهرفني نم لك تهركل كلذ ىلإ ينيع تددم يننأ ولو « ايندلا نم مهيديأ يف امم ءيش

 اذإ ينأل « كالهلا نم يسفن ىلع ًافوخ مهاياده نم يبورهو ناوخإلا مومهل يلمحت ةرثك مث

 مث ‹ مهتيده تلبق اذإ يلاح فيكف ةيده ريغ نم مهمومه لمحت ةرثك نم تومأ داكأ تنك

 مث « توكسلا ىلع حجرت ةيعرش ةحلصمل الإ صقنم ينصقن اذإ يسفن نع باوجلل يتهارك

 لاح لك ىلع ينعفن هنأل « ينم عقي مل ءيشب ءادعألا نم دحأ ينصقن اذإ ىلاعت هلل يركش

 ندب وأ ضرع وأ لام يف يلع ىنج نم عيمج نع يحفصو يوفع مث « هيف عوقولا نم يريذحتب
 ًاماركإ مث « هديبع مهنوك ثيح نم « لجو زع هلل ًاماركإ ةيدمحملا ةمألا هذه عيمج نم

 نم لكل يتحماسم مث « ةحلاصلا لامعألا رئاس نم نيديلا رفص ةمايقلا تئج ولو « هنع عجرأ

 مث « هملعي لاف كلذ ملعأ نكأ مل نإو هتبيغ ينغلبت ملو « يتايح لاح يف وأ يتوم دعب ينباتغا

 ‹ مهنيد يف نيروهتملاو نيئزهتسملا نم اهيف باتغملا قدصو يتبيغ عمس نم لكل يتحماسم

 بجع يدنع ناك امبر هنأل « يل حلاصملا ةلمج نم سانلا هب ينيذؤي ام لك نأ يدوهش مث

 ةدش مث « ةرخآلا لاوهأ لمحت ىلع نامدإ ًاضيأ كلذ يفو ىذألا كلذب اهل هبتنأف يلاوحأب

 اهلك اهنأل « اهب مههجاوي نأ ييحتسي يتلا ةصقانلا سانلا رابخأ يلإ لقني نم لكل يتهارك

 ينوصقني سانلا لك نأ دوأو « يسفنب نيحلاصلا ءاملعلا عيمج يدفأ نأل يتبحم مث « ةبيغ

 نم ًادحأ عفر نمم يريدکت مدع مٹ < مهنم دحأ ىلإ صقنلا اوفيضي الو ٤ هب مهنوصقني ام لکب

 ةميلو ىلإ مهنم ًادحأ وعدأ الف ءارمألاو نيحلاصلاو ءاملعلل يلالجإ ةرثك مث « يقوف ينارقأ

 يسفن ىلع ةجحلا ةماقإل يتردابم مث « ءالب هيلع لزن اذإ يرثأتو يودعل يتمحر مث « اهتلمع

 اهلهأو انيدلا تلبقأ اذإ ينارقأ نم دحأل دسحلا نم يتيامح مث « ملاظ ينملظ اذإ ىلاعت هللا نود

 وأ ةدايسلا وأ ةينكلا وأ بقللا نع درجملا یمساب ينادان نمم يريدڪت مدع مث ¢ ینود هيلع

 ايالب باحصأ مهنوكل « نيثنخملا تارشع نم يسفن ةرفن مدع مث « كلذ وحنو ةخايشلا

 لثم نم يل هتافاعم ىلع ىلاعت هللا رکشأو ‹ مهضرم نم مهيوادأل مهتم برقأف » ضارمآو

 رخآ ىلإ هيف هلل صلخي ملو هملعت ملع لك يديرم بلق نم وحمي نأ يف هللا ىلإ يهجوت مث
 ليصحت ىلع هدعاسأف « هملعب لمعي ال هتيأر ملاع لك ملعب لمعلا ىلع يمزع مث « تاهجوتلا
 مث « هملعب انأ يلمع يف ًاببس ناک هنوک ىلع یلاعت هللا هباثأ امبرف « هب انآ يلمعب هملع باوث

 ىعدا اذإ ًانطاب يودعل يتطلاخم مث « هودع قح يف يغبني ال ام ودع لوق ىلإ يئاغصإ مدع

 اذإ يبحاص نم يردكت مدع مث « لجخي نأ افوخ « ينهركي هنأب همالعإ مدعو « ًارهاظ يتبحم
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 اذإ يرافغتسا ةرثكو ىلاعت هلل يركش ةرثك مث « ةنسحلا لماحملا ىلع هلمحو ‹ يودع رشاع

 مٹ ‹ يقيدص مهب يمامتها نم مظعآ يودع مه لمحب يمامتها ةرثك مث يئادعآو يداسح رثك

 مث « ةداع يقيدص ةبيغ يف عوقولا نم يظفحت نم رثكأ يودع ةبيغ يف عوقولا نم يظفحت ةرثك

 تاعامج دوجو مث « كلذ يف ىلاعت هللا ىلإ ينم هجوت ريغ نم مهروحن يف يئادعأ ديك در

 قرفلا نایبو < ىلاعت هللا الإ مهددع يصحي الف يف نودقتعملا امأو « مهبحأو ينوبحي ةريثك

 ةنسحلا يئارملا يل مهريغو ءارمألاو ءاملعلا نم ةعامج ايؤر ةرثك مث « دقتعملاو بحملا نيب

 مث « يسفنل هاضرأ يذلا دحلا ىلع يدقتعم يف حلاصب تسل ينوك عم « يف ًاداقتعا ديزت يتلا

 يعم هکرشأف « ايندلا رومأ نم ءيش وأ « يلاوج وأ ةقزر ليصحت ىلع يل بعت نم لكل يفاصنإ

 . هب يناتأ اميف

 رظنلا نم يزرحتو ًايناسفن ءايح كلذ كرتأ الو ٠ ةبوطخملا ىلإ رظنلا يف ةبسنلاب يلمع مث
 « هيلع يسفن ىرأ الو نآرقلا نم ةيآ وأ ةروس ينملع نم لك عم يبدأ مث ‹ نيفكلاو هجولا قوف

 نأل « لفاونلا نم ًائيش تلعف يننأ يسفن يف يدوهش مدع مث « مالسإلا خيش ترص ولو
 ةمساقمب يسفن ةحامس مث « رباوج يه امنإ انلشمل امأو « هضئارف تلمك نمل نوكت امنإ لفاونلا

 ولو يصاعملا لهأل يضغب ةدش مث <« ايندلا يف ينلاومأو « ةرخالا يف يتانسح يف يئادعأ

 ريغ نم نيحلاصلاو ءاملعلا نم ةعامجل يتبحم مث « ينودقتعاو ىلإ اونسحأو ينوبحأ

 مث « مهيلع يربص ةهج نم رجألا يل موديل ماودلا ىلع ينوهركي ةعامج دوجو مث « عامتجا

 ينعلطأ اذإ ىلاعت هللا يدي نيب يسفن حرط مث « قحب ينهركي امنإ هنأ ىلع ينهركي نمل يلمح
 اهلاوزو « ريدقتلا اهب قح نكي مل نإ ليوحتلا هلأسأو ‹ لبقتسملا يف ةيصعم يف يعوقو ىلع
 نم ةيدهل يسفن فارشتسا مدع مث « تابثإلاو وحملا حاولآ يف تناك نإو « يدوهش نم

 . كلذب يسفن ثيدحت مدعو « هوحنو زاجحلا نم ءاج اذإ يبحاص

 ةبيطلا حئاورلا ةرثكو « ةئيطولا شرفلاو « ءاسنلاو ٠ سبالملاو « معاطملا يف يدهز مث

 ةدسحلا عيمج بقانمل يركذ مث « مدأ ريغ نم ةسبايلا ةرسكلاب يتعانقو « ةداعلا نع ةجراخلا

 يتبظاوم مث « يئاذيإ يف مهتغلابم ةدش عم « نيحلاصلاو ءاملعلا تاقبط باتك يف ءادعألاو

 موي لك ةرم فلأ نيرشعو ًاعبرأ ةلالجلا ظفلب هللا ركذ ىلع موقلا قيرط ةبحم يف يلوخد لئاوأ
 يرومأ عيمج يضيوفت ةرثك مث « ةجرد نيتسو ةئامثالثلا يف ةعقاولا سافنألا ددع « ةليلو

 باعتإ مدع مث « يلامعأ نم ءيش ىلع يدامتعا مدعو « هدحو ىلاعت هللا ىلإ ةنطابلاو ةرهاظلا

 ىلاعت هعمج مث « كلذ ىلع سانلا ينحدميل ال ةحلاص ةينب الإ « ُهَنفلأ باتك ريرحت يف يرس

 يلعف ناكل كلذ الولو « هفيلأت لبق ًاقلختو ًاققحت باتكلا اذه يف يتلا قالخألا هذه عيمج يف

 يف ةعقاو يف ةرخالا رادلا يف ىلع هب لضفت ام عيمج ىلع يل ىلاعت هعالطإ مث « يلوق بذكي

 يسفن نم يصاعملا ةحئارل يمش مث « ءايلوألاو ءايبنألا نم دهشمب كلذو « لايخلا بيغ ملاع

۳ 



 مدعو « يلع ىلاعت هملح ةرثك مث ًانايسن ةالصلا كرت كلذكو « ةيصعم يف انعقو اذإ يريغو

 هللاو « فسخلا اهب اوقحتسال ضرألا لهأ ىلع تمسق ول يبوتذ نوك عم ةبوقعلاب هتلجاعم

 . ملعأ

 لابو لوقأف « باتكلا ةمدقم يف عرشنلو باهولا كلملا نوعب باتكلا باوبأ ةسرهف تهتنا

 . قيفوتلا
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 میدن

 يف هبقانم ركذ نم ىلع ضارتعالا مدع ىلإ هنم لصوتي يذلا زيلهدلاك يه رومألا ركذ يف

 نايب ىلعو « باتكلا اذه قالخأب قلختلا ىلإ ةلصوملا قيرطلا نايب ىلع ةلمتشم ىهو « باتك

 هنأو « هايندو هنيد يف ةقاطلا بسح هيلع هب ىلاعت هللا معنأ ام دبعلا ركذ ىلع ثحلا يضقت ةلدأ

 الإ اهلك باتكلا اذه قالخأ نم ركذأ مل يننأ نايب ىلعو « هبر ىصع كلذ ركذي مل نإ

 هلاعفأو هذهب ا نالف e نا ر E ‹ هب تققحت ام

TT 

 انيلع كلذ لعجو « انيلع اهغبسأ يتلا هتمعن ىلع هركشب انرمأ دق ىلاعت هللا نأ يخأ اي ملعا

 هتأ عم « انناكرأب الو اننانجب الو انناسلب اهلك همعن ءاصحإ ىلإ انل ليبس الو « هضئارف ةلمج نم

 همعتب اتفارتعاب الإ نوكي ال ناسللا ركشف ‹ حراوجلاو بلقلاو ناسللاب هركشب انبلاط دق ىلاعت

 يرجي يتلا ةانقلاك ‹« ةطساو مهنوك ثيح نم الإ قلخلا ىلإ اهتفاضإ انكرت عم « هدنع نم اهن

 هللا ركشي ال ثيدحلا ىفو <« ةانقلل ال ةانقلا ىف ءاملا ىرجأ نمل ةقيقحركشلاف « ءاملا اهنم انل

A 

 نم دمحلاب قيقحلاف « ةيدهلا قبطل لماحلا مالغلاك ريخ هيدي ىلع ال لصح نم لاثمو

 . لمح نم ال یدهآ

 عفانملاو معنلا نم هديب ام عيمج نأ ًامزج دبعلا داقتعاب الإ لصحي ال بلقلا ركش امأو

 هناسلب دبعلا ركش نوكيل كلذو « هريغ نم ال « هبر لضف نم تانكسلاو تاكرحلاو تاذللاو

 )١( كيلإ نسحأ نمل ركشلا ىف ءاجام باب « ةلصلاو ربلا باتك « يذمرتلا هجرخأ )۱۹٥٤(«‹

 دیم یف دمحاو 06400 تورلا رک یف تاب « بدلا باتك « دواد وبأو ) ۰ )۷٤9۲نباو

 هحیحص يف نابح )۳٤۰۷( « هدنسم يف رازبلاو « (۱۸۲ /1) یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو )۳۲۸۲( «

 هدنسم يف يسلايطلاو )01۹) ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ) › )۲٤۹۱هدننم يف باهشلاو

 )۸۲۹( « ناميإلا بعش يف يقهيبلاو )4۱١۷( « درفملا بدآلا يف يراخبلاو ) » )۲٠۸ىف يبضلاو

 ءاعدلا باتك )١١( « ءايلوألا ةيلح يف ميعن وبأو ء (۷۸۲) دهزلا يف دانهو )۷/ ٠٠١(. ا
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 . لجو زع هبر ىوس معنم دبعلل سيل ذإ ‹ هيف امعًاربعمو هبلق يف امل ًاقباطم

 اهلك ةنطابلاو ةرهاظلا هتانكسو هتاكرح عيمج دبعلا لعجب الإ نوكي الف حراوجلا ركش امأو

 ك « هبتكي ًائيش لامشلا بتاك دجي ال ىتح « لجو زع هللا ةاضرم يف

 نم سانلا بلاغ دنع ام ةياغو « هلعاف ليلق ركشلا اذهو « ةمايقلا موي هب حضتفي ايش هتفيحص

 نحنو .۳ E E 1 :ىلاعت لاق دقو « لمعلا نود ناسللاب ركشلا

 .مالسلا هيلع دواد ةمأ نم لمعلابو ركشلاب ىلوأ

 امنإ ننملاو قالخألا نم باتكلا اذه يف كل هركذأ ام عيمج نأ يخأ اي كيلع ىفخي ال مث

 لئاوآ نيديرملا قالخأ نم اهلك قالخألا هذه نأل « قيرطلا كولس يف يعورش مايأ يلاح وه

 لخدي مل نم همهوت امك نيفراعلا لمك قالخأ نم اهنآ يخ اي نظت الف ‹ قيرطلا يف مهلوخد

 اهنوكل هيلع ملكتن ىتح « لمكلا قالخأ يف كاذ نيح انلاثمأل قوذ ال هنإف « موقلا قيرط

 يف ءايلوألل قوذ ال هنأ امكو « ةميظعلا ةدهاجملا لوط دعب وأ « بهولا قيرط نم الإ مهيتأت ال

 O O لسرلا تاماقم

 « ةوبنلا ءازجأ نم ءيش عم ةيالولا كرتشت الف « ةيالولا ماقم ءاهتنا دعب نم يدتبي ةوبلا

 . مهفاف « یھتنا

 ًامايأ اهيف علاطف ٠ باتكلا اذه ةدوسم نم قالخأ ضعب ىلع رصعلا ءاملع ضعب علطا دقو

 يف هترذعف ‹ مالسلاو ةالصلا مهيلع « ءايبنألل الإ نوكت ال قالخألا هذه :لاقو « اهب يناتأ مث

 قالخأ ةلمج نم اهنأ فرعل اهلخد ول ذإ « موقلا قيرط ءىدابم لخدي مل هنآ تملعو « كلذ

 فكيف « هيلإ تلصو يذلا يملع عم انأ هقذأ مل ءيش :لوقي هلاح ناسل نأكو « نيديرملا

 ساردنا كلذ ببسو « حيحص ريغ همكحو « حيحص هقوذف « سانلا ءالؤه نم لهاج هقوذي

 هيف نيخيشمتملا نم ًادحأ دجي دبعلا داكي ال ىتح « نمزلا اذه يف « موقلا قالخأب لمعلا

 لكل بيذكتلاك نيديرملاب ةصاخلا قالخألا هذهل يركذ ناكف « موقلا قالخأ نم ءيشب قلختي

 فيكف « نيديرملا قالخأب قلختلا نع تزجع دق تنك اذإ هل لاقيف « نامزلا اذه يف عدم

 . نيفراعلا لمك قالخأب قلختلا يعدت

 مهنأ ولو ‹ تانوعرلاو ىوعدلا باحصأل قحاملا فيسلاك باتكلا اذه يف هانركذ ام لكف

 اهلهأ نم مهنأ نومعزي يتلا قيرطلاب مهلهج نع سانللو مهل فشكي هنوكل هوقرحأل هوكلم
 يدوصقم متل « هتوقو هلوحب مهنم هيمحي نأ یلاعت هللا لأسأف < اهيف مهسالجب نوسلجتيو

 ‹ ًادوصقم كلذ سلف لمكلا قالخأ نم ًائيش باتكلا اذه يف يخأ اي تيأر اذإف « هب عافتنالاب

 نم عقي لزي ملو « نيديرملل سينأت وأ « داهشتسا وأ « دارطتسا وأ « ملق قبس كلذ امنإو
 صاخ اذه هيلإ اوقرتي مل ماقم لك نع نولوقيف « مهريغ نع ًالضف طلغلا اذه نيكلاسلا

 تحرب امف « نيديرملا ماقم نم لوألا نأ اوفرع هقوف رخآ ًاماقم اوقرتو هوقاذ اذإف « لمكلاب
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 ةلوقنم ةياهنلا نإف « ىلاعت هللا ىقلي نأ ىلإ هقاذ ماقم لك يف هريغ نع 5ًاضف كلاسلا عم ةدارإلا

 مهرامعأ مهل فت ملف « مدق لوأ ىلع ىلاعت قحلا عم مهو نيفراعلا ممه يهتنتو « ةلوقعم ريغ

 . ىلاعت هللا ةفرعم نم مهممه هب تقلعت امب

 تثكم :لاق هنآ ‹ هنع هللا يضر دينجلا مساقلا يب ةفئاطلا خيش نع لقن ام هانلق ام ديؤيو

 فيسلاب ههجو برض ول ةلاح ىلإ لصي ىلاعت هلل ركاذلا نإ مهضعب لوق يف ةفقو يدنعو ًانامز
 . ىهتنا ‹ هلاق امك رمألا تدجو نأ ىلإ « سحي مل

 مل نيذلا نيفوصتملا نم قئاقرلا بتكل نوفلؤملا كلذ يف طلغلا يف عقي نم رثكأ نإ مث

 هلاق ام نيب قرفلا نوفرعي الو « هنع مهغلب ام لك يلولا نع نولقنيف « قيرطلا تاماقم اوقوذي

 « لمكلل ًاماقم قيرطلا يف هوقذي مل ام لك نومسيو « هتياهن وأ هطسوت وأ هتيادب يف يلولا كلذ
 اوقاذ نيفلؤملا ءالؤه نأ ولو ‹« مهلهج فرع نيفلؤملا كئلوأ يأ « مهبتك يف لماكلا علاط اذإف

 وه اذه نأل « هتياهن لاح يف هلاق وأ هلمع ام الإ هبقانم نم يلولا نع اوركذي مل قيرطلا تاماقم

 ركذأ ملف « ةيفوصلاو ءاملعلا تاقبط باتك يف كلذ انأ تلعف امك هل ةبقنم نوكي نأ حلصي يذلا

 . هتياهن لاح هلمع وأ هلاق ام الإ مهنم دحأ نع

 هبر لأسي نأ رمأ وج هللا لوسر ناك اذإ :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس تعمسو
 نيلوألا ملع يتوأ هنأ هسفن نع ةي هلوق عم اذه « هريغب مكنظ امف ملعلا نم ةدايزلا

 ملعف « نيرخآلاو نيلوألا ملع نع ًاملع هدازو « ءءاعد باجأ ىلاعت هنأ انداقتعاو « نيرخآلاو
 عقاو ريغ اذهو « دحأل اهدعب ماقم ال ةلاح ىلإ لصو اذإ الإ ةياهنلا ماقم هل حصي ال ًادحأ نأ

 نم ًافوخ ال نآلا هللا دبع انأ :لوقي هتعمس ريقف ىلع ركنت نأ كايإف كلذ تملع اذإ « ةي هريغل

 كلذو « نيلماكلا ماقم نم ال قيرطلا يف نيئدتبملا تاماقم نم كلذ نإف « هباوثل ءاجر الو هران

 هباجح قر اذإو « ةرورض هباجح قري ًاراهنو اليل هنم رثكأو ركذلا ىلع بظاو اذإ ديرملا نأ

 نمم ملظأ نمو « هانعم نمام وحنب هبلق نم قحلا ءادن عمسيو « دبعلل ال ىلاعت هلل لعفلا ىأر

 ييحتسيو دبعلا لجخيف « دبعأ نأل ًالهأ نكأ ملأ ًاران الو ةنج قلخأ مل ول ران وأ ةنجل يندبع

 ىلع ًارجأ طق بلطي ال ادحأ نأل « باوثل ءاجر وأ ران نم افوخ ىلاعت هللا دبعي نأ ىلاعت هللا نم

 هنأ دهشي نيديرملا نم هباجح قر نم لكف « هسفن لعف ىلع رجألا بلطي امنإو « هريغ لعف
 ًافشك ىريو « ةرهطملا ةعيرشلا عم ابدآ طقف فيلكتلا ةبسن ردقب الإ هلاعفآ دوجو يف هل لخدم ال

 وه كلذكف دبعلا تاذل قلاخ هنأ امكو « غرافلا ىلع كرحملا اهكرحي يتلا ةلالاك هنأ ًانيقيو

 .هلعفل قلاخ

 ًاعيش هعم كلمي دحأ سيلو « هللا الإ كلم ال :لوقي ًادحأ تعمس اذإ ام ًاضيأ كلذ ريظنو

 دق امك ةياهنلا ماقم يعدي هلئاق سيلو « قيرطلا يف هلوخد لوأ ديرملا هقوذي ماقم كلذ نإف

 لكل قلاخلا وه ذإ « هلل كلملا هدوهش قيرطلا يف ديرملا هعضي مدق لوأ نم نإف « مهوتي
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 اذإو ‹ مهفاف ‹ رهظألا يف هديس كيلمتب دبعلا كلمي الو « يوونلل جاهنملا ةرابع يفو < ءيش
 نم دحأ ىلع اهب حشلا مدعو « ايندلا يف دهزلا ماقم هل حص هدحو هلل كلملا دوهش دبعل حص

 نم بدرأ هدنع ناك ول هنأ ًاضيأ ماقملا اذهل دبعلا قوذ ةمالع نمو « يعرش ضرغل الإ قلخلا

 نم ًافوخ هنم هذخأي نمل حرشني لب « هلجأل ةدحاو ةرعش هنم ريغتي مل دحأ هقرسف بهذلا

 هللا ءاطع هدنع ىواستي ماقملا اذه بحاصو « ةمايقلا موي فرصملا ثيح نم هيلع باسحلا

 هسفن دبعلا ىلع ام ثيح نم ال ‹ عنملاو ءاطعلا نيع ثيح نم « ءاوس دح ىلع هل هعنمو یلاعت

 هنأ یری ال ًائیش هاطعأ ولو « نیرادلا يف هبر عم ًاكلم هل یری ال هنأل « رکشلاو اضرلا وحن نم

 كلاملا وه يذلا هبر ىلإ هنم أربتي مث « ريغ ال ركشلا لجأل هيلإ ءاطعلا ةبسن ردقب الإ هكلمي
 .هتاذلو هل يقيقحلا

 دهشي ملو ًائيش دبعلا ىلاعت هللا ىطعأ ىتم :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 اندنع ىلاعت هللا ىصع دقف روفلا ىلع ءاطعلاب ققحتلا ةبسن دعب ىلاعت هكلم ىلإ هکلم نع هجورخ
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 نسل كلذ ود ام معو هب كرسي نأ رَ ال هلأ نإ # : ىلاعت لاق ٠ كلملا يف هعم ةكرشلا ىعداو

 ريغ نم هيلإ بلقلا ليم مدع يف بارتلاو بهذلا نيقداصلا ءارقفلا دنع ىواست انه نمو
 مهديس لام نم نوسبليو نولكأي مهف ىلاعت هللا عم مهل كلم ال مهنأل « هيلع بهذلا حيجرت

 ادحأ تعمس اذإ ام ًاضيأ كلذ ريظنو نيعمجأ مهنع هللا يضر نيرادلا يف هكلم يف نونكسيو

 نأل « ديرملا تاماقم نم كلذ نإف لامكلا ىعدي هنآ هب نظت نأ كايإف هللا الإ دوجوم ال :لوقي

 ااا ن ام ا ر یف و ر وا ي د اوا

 هل تام اذإ ةبيصملا بحاصل عقي امك « ناوكألا دوهش نع ًابوجحم هبلق ريصي هتبحمب ىلاعت

 هبحاص ىري الو جرخيو رادلا لخدي ريصي ةبيصملا ةدش نم هنإف ۰ لام هل فلت وا « دلو

 نم هل نإ :هل نولوقيف « مويلا ًانالف انيأر ام :لوقي ريصيو « راهنلا ةركب نم هباب ىلع سلاجل
 الإ دهشي ال راص نم لثم اذهف « هتيأر ام مهلا ةدش نم هللاو :لوقيف « كباب ىلع راهنلا ةركب

 ملع ال نم هنظي امك « هلک ملاعلا دوجو يفني نأ كلذ يف هدارم سيلف هبلقب هتبحم تقلعت امل هلل

 دوهش نع هبجح ىتح هبلق عماجمب هبح ذخأ دق هللا نأ هدارم لب « قيرطلا لهأ لاوحأب هل
 قحلا دهشي كانه نوكي نمف « هسفن دوهش نع بجح ول ذإ « دهاشملا تاذ ادع ام « قلخل

 . لمآتف « یلاعت

 نع نلهذ مالسلاو ةالصلا هيلع فسوي نهيلع جرح ىتاللا ءاسنلا ناك ادإف ةلمجلابو

 لامج ىنعم رس دهشي نمب فيكف « عطقلا ملأب نرعشي ملو « نهيديأ نعطق ىتح « نهسفنأ

 فرعتل قيرطلا كلساو لحملا اذه يف يخأ اي لمأتف « ناسحإلا ةرضح يف نيملاعلا بر

۸ 



 زع دق ةدارإلا ماقم نأ فرعتو « نيفراعلل ناك امو « نيديرملل ناك ام زيمتو « اقوذ تاماقملا

 هل لاقف ةعمج موي لك يرصحلا هخيش روزي ناك هنأ « يلبشلا نع يريشقلا ىور دقو
 انتأت دعت الف ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم ىلاعت هللا ريغ كلاب يف رطخ نإ ركب ابأ اي ًاموي يرصحلا

 لاوحأ نم ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم هلاب ىلع ىلاعت هللا ريغ روطخ لعجف ءيش كنم ءيجي ال هنإف
 دادرالا ساركم نفاخ اه اولا خلا حام تلاع لع كلذ ل نف ولو ب نيرا

 ريغ ىلع نكل < هتيادب ةروص ىلإ عجرت فراع لك ةياهن نأ يخأ اي كيلع ىفخي ال مث
 كرتي نأ موقلا دنع هيلع بجي هتيادب لاح يف ديرملا نأ هلاثمو ‹ يدتبملا هدهشي يذلا هجولا

 اهيلإ هكولس يهتني يتلا ةرضحلا ىلإ ىهتنا اذإف ٠ لجو زع هللا نع ايندلا نم هلغشي ءيش لك

 ريصي ال كانهف « ةلدألا اهلزلزت ال يتلا ةتباثلا ةفرعملا ىلاعت هللا فرعو « موقلا حلطصم ىلع

 رمأ ناك ءيش لك عم ىلاعت قحلا دجي ذئنيح هنأل ٠ لجو زع هللا نع نيرادلا يف هلغشي ءيش

 فرصتيو اهريفاذحب ايندلا كسمي اذه لشمف « لاخلا فيعض ناك نيح هكولس لاح يف هكرتب

 ء ةرقن ديدج ىلع سانلا ححاشيو ةسايرلا ىلع سانلا محازي « ميلع ميكح فرصت اهيف

 كلت تحجر نإ الإ ًادحأ حماسي الو « ىذألا نم هعم هولعف ءيش لكب سانلا ذخاؤيو

 « اهل نيبحملا ايندلا ءانبأ ةروص هتروص ريصتو « هداقتعا يف ىلاعت هلل مكحلا يف ةحماسملا

 دبعلا نأ كلذ حاضيإو « هماقم صقن كلذ فلاخ ىتمو ٠ كلذ يف هلامك نأ عم فلتخم هدصقو

 ريغ ىري رصي ملو « تاوذلا ال تاوذلاب مئاقلا رسلا هدهشم ناك ىلاعت هللا ةفرعمب ققحت اذإ

 لاؤس نع هسفن فك ايندلا هكاسمإب دصقيف ٠ لجو زع هللا نع هب لغتشي ىتح رسلا كلذ
 ىلاعت هللا باطحخ ةذلب زوفلاو « هللا ليبس يف قافنإلا اهب دصقيو « مهتنم لمحتو « سانلا

 نم الإ كلذب بطاخي مل هنإف ۲١[ : لمزملا] اًح اَسَهَةَلأأوضرفأر * : هلوقب ىنغلاو ةدجلا لهأل
 نم اهب قلختلا ةسايرلا ىلع هتمحازمب دصقيو « باطخلا كلذ ةذل ريقفلا تافو « لام هعم

 سانلا نيب موقيل لب ٠ ناوخإلا ىلع هسفن فوغش ال « لجو زع هللا قالخأ نم اهنوك ثيح
 ردق الو « همالك دحأ عمس ام ةساير هدنع نكي مل هنآ ولو « هقح قح يذ لك ءاطعإو « لدعلاب

 ضّرَعلاو لاملا يف سانلا ةحاشمب دصقيو « ًاضعب مهضعب نم سانلا قوقح صيلخت ىلع
 ‹ هتيادب ةروص ىلإ فراعلا ةروص تعجر دقف « كلذ وحنو ةحماسملا ةنم نم مهصيلخت

 . فلتخم دصقلاو

 الف « اهلك ايندلا تاوهش كرت هيلع بجي هكولس ةيادب يف ديرملا نأ ًاضيأ كلذ ريظنو

 .ررحيلف لصألا يف ةرابعلا اذكه (1)

۹ 



 ًالوؤسم هنوكل هسفن ىلإ ناسحإلاب رمأ موقلا نيب ةتباثلا ةفرعملا ىلاعت هللا فرعو هكولس ىهتنا
 يف دربملا ءاملا برشيو « شرفلا ًأطوأ ىلع مانيو ‹ تاوهشلا لكأيف « اهقح نعو اهنع

ARيلايللا اهرهسأ ام لوط ايف <  

 نم نشخلا اهسبلآو اهشطعأو اهعاجأ ام لوط ايو <« ةراحلا وأ ةدرابلا ةليوطلا

DB 

 %٤ ٤ : ىلاعت هلوق راشأ امك ىلاعت هللا ةاضرم يف هسفن ملظب ًالوأ ًارومأم ناك دقو « هيلع
r و 

 .ةيألا » TY] : رطاف] ۔هیضنا رلاظ رهنمف هنف ةا نما ا نا لا

 ناك « هسفنل ملظلا كلذ نوكل ءافطصاألا هسفن ملظي نمل حص امنإ :نيفراعلا ضعب لاق

 امك ‹ يصاعملاب هسفن ملظي نم اهب دارملا سيلف ‹ لجو زع هللا ةاضرمل ًابلط اهتدهاجم يف

 . ها .مهف

 اهاقسأو « ذيذللا اهمعطأ لب انركذ امك هللا ةاضرم يف هسفن ملظي مل ول يدتبملا نأ ملعف

 نإ اولاق امك « ةلمج يقرتلا مدعو هناكم نم حربي مل ناكل « شرفلا ًاطوأ ىلع اهمانأو « دربملا

 هتيلكب اهيلع لبقي مل نإو « اهضعب هتطعأ هتيلكب اهيلع لبقأ اذإ ناسنإلا نأ قيرطلا صئاصخ نم
 ًاضيأ كلذ ريظنو « هيف مه امع يقرتلا نوبلطي ال نيذلا ماوعلا نأش وه امك اهنم ًائيش هطعت مل

 ‹ سفنلا حش نم هيلع هنيع حتف امع جرخيل ًامزج ءىدتبملا نم بولطم هنإف سفنلا ىلع راثيإلا
 نيح يباحصلا ىلاعت هللا حدم كلذلو « اهريغل ايش اهئاطعإ نع ًالضف « اهسفن ىلع اهلخبو

 ىلإ ناسحإلاب رمأ كولسلا يف ةياهنلا كلاسلا غلب اذإ هنإ مث « هل ًاعيجشت هسفن ىلع هريغ رثآ

 ةا هلوق لمحي هيلعو درو امك "«فورعملاب ىلوأ نوبرقألاو »هيلإ راج برقأ اهنوكل « هسفن
 نأ ولو « ةرذ قيرطلا يف ىقرت ام هسفنب ةءادبلاب يدتبملا رمأ ولف "«لوعت نمب مث كسفنب ًادبا»
 ةياهن ةروص تعجر دقف « لدحلا مكح نع جرخلو <« اهيلإ ءاسأل اهريغ هسفن ىلع مدقي لماكلا
 دصقلاو « هسفن هميدقت يف ءىدتبملا لاح ةروص ىلإ هريغ ىلع هسفن هميدقت يف ناسنإلا

 :هنع ًاضيأ لاقو . ظفللا اذهب هتملعام :يواخسلا لاق :لاقو « )٤۸7١( ءافخلا فشک يف هرکذ (۱)

 نمل ًافالخ ثيدحب سلو «فورعملاب ىلوأ نوبرقألا» ةنسلألا ىلع رهتشا :بلاطملا ىنسأ يفو
 از

 ءةاكزلا باتك « ملسمو « )۱٤١١( ىنغ رهظ نع الإ ةقدص ال باب « ةاكزلا باتك «يراخبلا هجرخآ (۲)

 ىف ءاجام باب « ةاكزلا باتك . يذمرتلاو « )٠٠۳١( ىلمسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا نأ نايب باب

 3 « )۲١۳۲( العلا ديلا امهتيأ باب « ةاكزلا باتك يف « يئاسنلاو ء )1۸٠( ةلأسملا نع يهنلا

 مهلك ء )٤٤٦٠( هدنسم يف دمحأو « )۱١۷١( هلام نم جرخي لجرلا باب « ةاكزلا باتك « دواد

 لوصألا رداون يف يذمرتلا ميكحلا اهجرخأ ةظفللا هذهو «كسفن» نودب «لوعت نمب ًأدباو» ظفلب

(1/۱). 



 « هلمأتو « كلذ ملعاف ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ حاضيإ باتكلا باوبآ يف يتآيسو « فلتخم

 هيلع جرد امك « داهتجالاو « دجلا قيرط نم باتكلا اذه قالخأب قتلختلا بابل لخدنلو

 انقيرط لخدي نأ عمط نم :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك دقف ‹ حلاصلا فلسلا

 ‹ نيقيرط دحأب الإ اهيلإ لصوي ال باتكلااذه يف اهركذن يتلا قالخألا عيمجف ةلمجلابو

 نيتاه دحأ نم لخدي مل نمو « قداص خيش دي ىلع كولسلاب امإو « يهلإلا بذجلاب امإ
 قلختلا ىلإ لوصولا ماوقأ بلط دقو « قالخألا هذه نم ءيش ىلإ لصي نأ لاحمف نيقيرطلا

 نم اهريغ لثم « لاح ريغب لاق قيرط اهنأ مهنظل نامرحلا مهتياغ ناكف دجلا قتيرط ريغ نم اهب
 « باتكلا اذه قالخأ نم ملعي امك لمعو ملع قيرط فوصتلا قيرط نأ مهنع باغو « قرطلا
 ةدارإلا يف ديرملا هعضي مدق لوأ يف قدصلا ةمالع نم :لوقي هنع هللا يضر حرفم خيشلا ناكو

 مل نمف ‹ بيغلا نم قفنيو ءاملا ىلعو ءاوهلا يف يشمي نأ :همزعل ةيوقت لاصخ ثالث ىطعي نأ

 . ىهتنا ةحئار ةدارإلا نم مشي مل نمم وهف ةثالثلا هذه هل لصحي

 هسفن بلاطيو « باتكلا اذه قالخأ علاطيلف « هانلق امب ًاملع طيحي نأ دارأ نمف ةلمجلابو

 ىلع هقيرط ىنب سانلا ضعب نإف ‹ هقيرطو فوصتلا ملع ةقيقح فرعت كانهف ٠ هيف امب قلختلاب
 ريغ ىلاعت هللا ىلإ برقت قيرط انل سيل :لاقو « ةلمج فوصتلا قيرط ىفنو « هقفلا رهاظ
 طقف لوقن ظفح فوصتلا ملع نأ نظ مهضعبو ‹ وه همهف بسحب هقفلا رهاظ نم هيلع نحن ام
 تالل رد اجو ٠ فرالا فرارعو ا ىرلار ةو ااف ا اعر م

 امب قلخت ريغ نم ًايفوص راص هنأ هسفنب نظو « موقلا هيلع امل فلاخملا همهف بسحب هيف
 امك اهريغ ةرئاد ءاهتنا دعب نم ذحخؤت ةيالولا ةرئاد نأ هنع باغو « رهاظ أطحخ اذهو « هسردي

 نم ًادتبي فوصتلا ملع كلذكف « ةيالولا ةياهن دعب نم اهتيادب ذخؤت ةوبنلا ةرئاد نأ امكف « رم

 امك « صالخإلا هجو ىلع هملعب لمع نم الإ ًايفوص ىمسي الف ركفلاو مهفلا لهأ ةياهن دعب
 . مهيدلقم وحلاصو نودهتجملا ةمئألا هيلع

 لثم جاتحا امل « اهيف بلاطلاب ريسي خيش ريغ نم مهفلاب اهيلإ لصوي موقلا قيرط نآ ولو
 عم « خيش نع امهبدأ ذخأ مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلاو « يلازغلا مامإلا مالسإلا ةجح

 ةلس ىفوتملا يريشقلا نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا يبأ مامإال ؛فوصتلا يف ةيريشقلا ةلاسرلا )١(

 .(۸۸۲ /۱) نونظلا فشک .ها .ه )٤٦٥(

 هللا دبع نب دمحم نب رمع « صفح يبأ نيدلا باهش خيشلل « فوصتلا يف فراعملا فراوع (۲)

 ١١۷۷(. /۲) نونظلا فشك .ها .ه (1۳۲) ةنس ىفوتملا يدرورهسلا
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 دقف انيدبأ ام ريغ ملعلل ًاقيرط مث نإ لاق نم لك موقلا قيرط امهلوخد لبق نالوقي اناك امهنأ
 ةلاطبلا يف انرمع انعيض دق :نالوقي اناک موقلا قیرط الخد املف ‹ لجو زع هللا ىلع یرتفا

 دمحم يبأ خيشلا ىلع يلازغلا مامإلا كلس دقو « اهاحدمو موقلا قيرط اتبثأو « باجحلاو

 راصو « يلذاشلا نسحلا يبأ خيثلا ىلع مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا كلسو « يناغزابلا

 عقي ام موسرلا ىلع مهريغ دعقو « ةعيرشلا دعاوق ىلع اودعق موقلا نأ ىلع كلدي امم :لوقي

 . ها. مهقيرط كلس نإ الإ هيقف دي ىلع كلذ عقي الو ٠ قراوخلاو تاماركلا نم مهدي ىلع

 نإ يناثلا بابلا يف هطسب يتأيس امك قرولا ساركلاب ةعلقلا باب ةلسلس عطق امل كلذ لاق

 ظفح نم لاثم قلخت الو قوذ ريغب قيرطلا لهأ لوقن ظفحي نم لاثم نأ ملعف ٠ ىلاعت هللا ءاش

 ًارقي وهو هعمس نم لكف < ءاودلاو ءادلا ةفرعم ريغ نم بلق رهظ ىلع بطلا ملع يف ًاباتك هل
 ينملعأ هل لاق اذإف « ميظع بيبط الإ اذه ام لوقي ينالفلا ءيشلا هؤاود ينالفلا ءادلا لوقيو

 لهاج هنإ لوقي « كلذ ملعأ ال :هل لاقو « ءاودلا مساب ينربخأو . يف يذلا ءادلا اذه مساب

 . بطلا ملعب

 هجو ىلع نوملعيام لكب نولمعي مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا ءاملع ناك دقو

 املف ٠ صالخإلا يف ةحداقلا للعلا نم تصلخو « مهبولق ترانف « هيف ىلاعت هلل صالخإلا

 ‹« مهبولق تملظأ ٠ مهلمعو مهملع يف صالخإلاب نونتعي ال ماوقأ مهدعب فلخو اوبهذ

 عزنم اذه لوقي موقلا قالخأ نم ءيشب عمس اذإ مهضعبو « اهوركنأف موقلا لاوحأ نع تبجحو

 بل هنأ لاحلاو « ةعيرشلا لصأ نع جراخ رمأ فوصتلا نأ نيعماسلا مهويف « يعرش ال يفوص

 هيف امم ًادحاو ًاقلخ دجي داكي ال هنإف « باتكلا اذه لثم يف علاط نم كلذ ملعي امك « ةعيرشلا

 قيرط ةقيقح نإف مئازعلاب مهذخأو مهسفنأل ةقيرطلا لهأ تاشقانم ةرثكل ًادبأ ةعيرشلا فلاخي
 لاق اذإ هيقفلل يغبنيف « طقف امهدحأ ال « ةقيقحو ةعيرش اهتمحلو اهادس ءلمعو ملع موقلا

 ىلع ةموادملا ىلع انلاثمأ نم دحأ ردقي ال هلوقب كلذ بقعي نأ يفوص عزنم اذه ةلأسم نع

 .ههجو ىلع رمألا مهفي ال نمم نيعماسلا سوفن يف ام ليزيل « هب لمعلا
 :ًاريثک لوقی هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 اهيواهم يف يوهتف ليلد الب اهفرعت تسلآقيرط نكلستال

 .:ىهتنا

 هتشقانمو « هخيش ةيبرت تحت ربصي نم ربص ةلقل رصع لك يف ةزيزع موقلا قيرط لزت ملو
 فوخو ةيشخو دهزو عرو نم ةيدمحملا قالخألا ىري خيشلا راص كلذلو « هلامعأ عيمج يف

 قلخب قلختلا ىلإ لوصولا ىلع ردقي الف ٠ ىلاعت هللا لهأ دي يف كلذ وحنو « ىلاعت هللا نم

 ديقتلاو قلختلا ىلع ردقي نم نيأو « سفنلل ةدهاجم اهلك موقلا قيرط نأل « هجو ىلع اهنم

 نأ ملعف « حورلا لذبب الإ لاني ال اذه « اهدارم ىلع ىلاعت قحلا دارم بانجل ًاراثيإ اهتفلاخمب

o۲ 



 . ةقيقح ةيفوصلا مه نيلماعلا ءاملعلاو نيدهتجملا ةمئألا

 ‹ ًابتك نودهتجملا ةمئألا هيف عضول عورشم رمأ فوصتلا قتيرط نأ ول :لئاق لاق نإف

 . كلذ يف ًاباتك طق مهل ىرن الو

 ةرثكو ‹« مهرصع لهأ يف ضارمألا ةلقل ًاباتك كلذ يف نودهتجملا عضي مل امنإ :هل انلق

 يف كلذ ناكف « كلذ نم مهرصع لهأ ةمالس مدع ريدقتب مث « قافنلاو ءايرلا نم مهتمالس

 يف وه امنإ كاذ ذإ نيدهتجملا ةمه مظعم ناكو « بيع مهل رهظي داكي ال نيليلق سانأ ضعب
 « ملع لك ةدام يه يتلا « مهيعباتو نيعباتلا ةمئأ عم روغثلاو نئادملا يف ةرشتنملا ةلدألا عمج

 يف سانأ ضعب ةشقانمب لاغتشالا نم مهأ كلذ ناكف « ماكحألا عيمج نيزاوم فرعي اهبو

 لوقي الو ‹ لصألا مكحب اهيف نوعقي ال دقو « نيدلا راعش اهب رهظي ال يتلا ةيبلقلا مهلامعأ

 ملعي مهنع هللا يضر دمحأ وأ « يعفاشلا وأ . كلام وأ « ةفينح يبأ مامإلا لثم نإ طق لقاع

 « ًادبأ اهشقاني الو هفن دهاجي ال مث « ًاقافن وأ ًادسح وأ ًاربك وأ ًابجع وأ ءاير هفن نم مهدحأ

 لك ىلع اهجالعب لاغتشالا اومدقل ضارمألاو تافآلا كلت نم مهتمالس نوملعي مهنأ الولو

 . مهفاف « ملع

 عدبلاو ءاوهألا ترهظ نيح ناك ةيفوص ةيفوصلا ةيمست لصأو : هللا همحر يريشقلا لاقو

 لمعو ةنسلاو باتكلاب كسمت نم لك اومسف « هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلا رصع يف

 ناك هنأ هنع هللا يضر دينجلا مساقلا يبأ مامإلا نع انيور دقو :لاق « هريغ نود ًايفوص امهب

 هب ىدتقي ال ثيدحلا بتكيو نآرقلا أرقي مل نمف « ةنسلاو باتكلاب ةديشم هذه انقيرط :لوقي
 .اهیف

 انل مت ام هنأ ملعا :تاحوتفلا نم نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاقو

 نعط نم اهيف نعطي امنإو « ًالقن الو ًاعرش اهيف حدقي حداق الو « ةيفوصلا قيرط دري ليلد
 . یھتنا ٠ لھجلاب

 زوجي ال هنأ ىلع قيرطلا خايشأ عمجأ دق :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ‹« ةيلذاشلا ةداسلا هيلع امك اهتالآو ةعيرشلا ىف هرحبت دعب الإ نيديرملا ةيبرتل ردصتلا دحأل

 تراب ىو يرل ناخلا يأ ياو, هع ها يهر ىلذاشلا نسسلا وبا خلا نان
 يف هرحبت دعب الإ قيرطلا يف ًادحأ نولخدي ال « هللا ءاطع نب نيدلا جات خيشلاو « يشرعلا

 رحبتي مل نإف « ةحضاولا ججحلاب ةرظانملا سلاجم يف ءاملعلا عطقي ثيحب « ةعيرشلا مولع
 تيربكلا نم زعأ نامزلا اذه يف هلهأ راص دق رمألا اذهو « ًادبآ دهعلا هيلع نوذخأي ال كلذك

 فورعملا يلع نب دمحم نيدلا ييحم خيشلل ةيكلملاو ةيكلاملا رارسأ ةفرعم يف ةيكملا تاحوتفلا )١(

 ١١۳۸(. /۲) نونظلا فشک .ها .ه (1۳۸) ةنس یفوتملا يكلاملا يئاطلا يبرع نباب

or 



 نم ءيشب قلختلا ىلع ردقي ال دعاوقلا هذه ىلع قيرطلا كلسي مل نم لك نأ ملعف رمحألا

 .لوصولا مرح لوصألا عيض نم :اولاق دقو « باتكلا اذه قالحأ

 نيفراعلا قيرط يف ريسلا ءادتبا دبعل حصي ال : لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ‹ هتثرو لمکو « هلوسرو یلاعت هللا الإ بوبحم هل نوکی الو « نیرادلا میعن يف دهزي یتح

 . یھتنا

 ةراتو « ويم هللا لوسر نع يلوبتملا ميهاربإ يديس نع هذه يقيرط تذخأ :لوقي ناكو
 . ىهتنا « مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ انيبأ نع هذه يقيرط تذحخأ : لوقي

 قالخألا نساحم يف مالسلا هيلع ميهاربإ ةلم عبتي نأ رمأ دق ةَ هللا لوسر نآل ةافانم الو

 ‹ مهلك ءايبنألا يبن هنأل < ةي دمحمل ةلاصألاب يه مالسلا هيلع ميهاربإ قالخأ تناك نإو

 نم ةهفاشمو ةظقي يب هللا لوسرب عمتجت مهحور نأ هيي هللا لوسر نع ءايلوألا ذخأ ةروصو

 . مهفاف ةباحصلا عامتجاك ةَ هب مهعامتجا سيلف « مهماسجأ ثيح نم ال « مهحاورأ ثيح

 . هخيش ذيملتلا عجاري امك هرومأ يف هعجاريو « ةي هللا لوسرب

 الو هللا لوسر نذأتسا ‹ رصمب هعماج رمع امل يرمغلا دمحم يديس نأ انغلب دقو

 وأ « لامكلا لبق كلذ ناكأ يردأ الف ‹ ىهتنا ‹ هللا ىلع لكوتو رمع هل لق :هل لاقف « ةطساوب

 ًاروهشم ناك هنإف « هماقمب قئاللا وه اذهو < للي هللا لوسر نم ءايح ةطساولاب نذأتسا

 .لامكلاب

 بدألا ةَ هللا لوسر نع ذخأي هنأ ىعدأ نم :لوقي هللا همحر یشرعلا توقاي يديس ناکو

 تعمسو « برغملاو قرشملا ألم ًارون تيأر لاق نإف هل عقو ام ةيفيك نع هولأساف « ملعلاو

 كرمأي امل عمسا تاهجلا نم ةهجب صتخي ال ينطابو يرهاظ يف رونلا كلذ نم : يل لوقي ئاق

 . یهتنا ‹ باذک رتغم وهف الإو ‹ هوقدصف « يلوسرو ييبن هب

 .دحأ لك هلاني ال زيزع ماقم « ةطساو الب ءاي هللا لوسر نع ذخألا ماقم نأ ملعف

 لوسر نع ذخألا ماقم نيبو ريقفلا نيب :لوقي هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمس دقو

 نوعستو ةعستو ةئامعستو « ماقم فلأ نوعبرأو ةعبسو « ماقم فلأ اتئام ةطساو الب ةَ هللا

 الف اهلك تاماقملا هذه عطقي مل نمف « ماقم فلأ اهتصاخو « ماقم فلأ ةئام اهتاهمأو « ًاماقم

 .روكذملا ذخألا هل حصي

 لوسر الإ انل خيش ال ةسمخ ايندلا يف نحن :لوقي هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 خيشلاو « يوانقلا ميحرلا دبع خيشلاو ٠ نيدم وبأ خيشلاو « هسفن ينعي « يديعجلا ةي هللا

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلاو « رئاشعلا يبأ نب دوعسلا وبأ
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 هقيرط يف ادنس برقأ نيرهاظلا ءارقفلا نم ًادحأ نالا رصم يف ملعأ ال ينأ يخأ اي ملعاو

 يلع يديس : طقف نيلجر اهيف هيي هللا لوسر نيبو ينيب ناف ‹ ينم هي هللا لوسر ىلإ
 باتكلا اذه يف ةروكذملا لمكلا قالخأ عيمجف ‹ طقف يلوبتملا ميهاربإ يديسو « صاوخلا

 ىلع يديس هب ينربخأ امك « ةراشإو ًاحيرصت ةي هللا لوسر نع ةذوخأم « امهنع ةذوخأملا

 ىك مب مل الع يدي نأ يدمخ ألا لضفلا و بأ خيشلا ينربخأو :٠ ىلاخت فا هكر صارخلا

 اذهو ‹« دحاو لجر هجولا اذه نم هللا لوسر نيبو ينيبف « ةطساو الب هللا لوسر نع ذخآي راص

 فيرشلا حفاص وهو « يناوريقلا ميهاربإ خيشلا تحفاص ينإف  ةحفاصملاب يدنسب هيبش رمألا
 هللا لوسر نيبو ينيبف « ةَ هللا لوسر مهحفاص نيذلا نجلا ضعب حفاص وهو « ةكمب يواسلا

 . لاجر ةثالث هيَ

 « كل ًاسينأت ‹ صاوخلا ىلع يديس لاوحأ نم ةذبن كل ركذأ ن يحخأ اي تببحأ دقو

 الف: ءاقخلا هيلع بلاغلا ناكا لجر هنإف ٠ مزعب هعابتا قيرط كلل هماقم ضعب ًافیرعتو

 غلب اذإ لماكلاو « كش الب اندنع لماك لجر هنأل « نولماعلا ءاملعلا الإ ةيالولاب هفرعي داكي

 ‹ اهيقارم ولعل ةبيرغ هتقيرط تناك كلذلو « ناوكألا يف ًابيرغ راص نافرعلا يف لامكلا ماقم

 . رم امك.« اهدنس ثیح نم ويم هللا لوسر نم اهبرقو

 . قيفوتلا هللابو لوقأف « كلذ تملع اذإ

 ‹ ةرهاظلا تافوشكلا بحاص «يدمحملا يمألا «خسارلا لماكلا مامإلا خيشلا وه

 هللا همحر <« يسلربلا صارخلا يلع يديس :ءايلوألا رباكأ نيب ةيضرملا ةينسلا لاوحألاو

 . یلاعت

 ىنب بسن فرعي ناك هنوكل « ةباسنلا ءايلوألا نيب ىمسي ناك هنأ :هنع هللا یضر هتامارک نم

 . بأ اهمدقتي مل يتلا لوألا اهئابآ ىلإ تاناويحلا عيمجو « مدآ

 ترفغ يتلا بونذلا عيمج فرعي سانلا اهنم أضوتي يتلا ةأضيملا يف رظن اذإ ناك هنأ اهنمو

 نيب زيميو « نييعتلا ىلع ترفغ يتلا بونذلا كلت لهأ فرعيو « اهتلاسغ نم ءاملا يف ترخو

 اهيلع ينعلطأو « ىلوألا فالخو تاهوركمو رئاغصو رئابك نم « رخاألا نع بنذ لك ةلاسغ

 ‹ ًاضعب اهضعبل ةرواجم ًاقورع ًاقورع اهتيأرف « نبللا ةقيوسب ةيرهزملا ةسردملا ةأضيم يف ةرم
 عوقولاو ٠ طاوللا ةلاسغ نم ًاقورع ظلغأ الو « ًاحير نتنأ الو « حبقأ رئابكلا ةلاسغ يف رأ ملو

 .اهلتق هللا مرح يتلا سفنلا لتقو « مهب ءازهتسالاو « سانلا يف نواهتلاو « سانلا ضارعأ يف

 اذه يف لستغا نم ىلاعت هللا ىزج ال :لوقي وهو ةرم الع يديس نيركنملا ضعب عمس دقو

 كلذو « هيف لستغا دق ةملظلا ناوعأ نم صخش ناكو < هنتنأو هرذق هنإف « ًاريخ سطغملا

 هللاب كيلع تمسقأ :لاقو ٠ صخشلا كلذ ىلإ بهذ خيشلا مالك عمس املف « هيلإ رظني ركنملا
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 لاقو « ركنملا عجر مث « يدبع يف ةشحاف ينم عقو دق :لاقف ؟افنآ كلسغ ببس ام ينملعت

 نذإ يعم ام :هل لاقف « تلق ام سطغملا يف ًافنآ كلوق ببس نع ينربخت للاب كتلأس : خيشلل

 .مويلا كلذ نم هدقتعاو خيشلا لجر ركنملا كلذ لبقف « سانلا رئارس كتهأ نأ

 ماقم ناک وهو < اذه يلع يديس ىوس رصعلا ءارقف نم هيلع علطي ًادحأ تيأر ام رمأ اذهو

 : لاوقأ ةئالث لمعتسملا ءاملا يف هل نإف « هنع هللا يضر ةفينح يبأ مامإلا

 . ةظلغملا ةساجنلاك هنإ :اهدحأ

 .ةطسوتملا ةساجنلاك هنإ : ىناثلا

 وهو « طايتحالاب ذخألا ىلوألا ةياورلا هجو « هريغل رهطم ريغ هسفن ىف رهاط هنإ : ثلاثلا

 وهو « طسوتملا طايتحالاب ذخألا ةيناثلا ةياورلا هجوو ۲ اک هلا هنأ ىلع ةلاسغلا لمح

 نأ وهو « نيئضوتملاب نظلا نسحب ذحخألا ةثلاثلا ةياورلا هجوو « رئاغص ةلاسغ اهنأ ىلع هلمح

 فالخ ىوس اوبكتري مل مهنأو « تاهوركملاو رئاغصلاو رئابكلا مهباكترا مدع لصألا

 ىأر اذإ ناك هنأ :اهنمو .رهاوجلاو تيقاويلا باتك يف كلذ ىلع مالكلا انطسب امك « ىلوألا

 دقو نيدلا لضفأ يخ لاق « ربحلا غرفي نأ ىلإ اهنم بتكت يتلا فورحلا ىري ربحلا ةاود يف

 نع كلذ تمتكف « ينالفلا رطسلا اهنم بتكي ام لوأ لاقو « هيقف عم ةاود يف كلذ ةرم ينارأ

 هب يل نإف « الوأ ةاودلا كلت نم هبتكت يذلا مالكلا ينرأ :هل تلق نكلو « ةاودلا بحاص

 قدص تققحتف « ًادحاو ًافرح ءىطخي مل هفورحب خيشلا هلاق يذلا رطملا كلذ بتكف « ةجاح

 .هفشك يف خيشلا

 تومي نأ ىلإ « ةقحاللاو ةقباسلا هتالز عيمج فرعي ناسنإ فنأ ىأر اذإ ناك هنأ :اهنمو

 لاق امبرو « ةسارفلا ةمعن يف باتكلا لوأ هحاضيإ ىتأيس امك « هتسارف ةحص نم نييعتلا ىلع
 ا ا ا

 ‹ تاساجنلا سماليو « بالكلا يواعق المي وهو هيقف ةرم هآرو . ىصاعملا نم ناسنإلا كلذ

 نا :تاساجمنا ندور دکل د رھ یراق ات ا كل ی ل ف شاب واھ

 نرفلا ةبق ىلع كراج ةأرماب ينزت نأ كل يغبني ال رخاآلا انآ كل لوقأ كلذكو .هنذأ يف خيشلا

 خيشلا ينربخأ :لاقف كلام هل تلقف « هيقفلا هجو ريغتف « طيغلا نم دصحي اهجوز حرس امل
 علطا قلخلا نم ًادحأ نأ فرعأ تنك امو « ةنس نيسمخ ذنم نم طايمد يحاونب هيف تعقو رمأب

 .ريبك ريخ هل لصحو <« هلذملتتو مويلا كلذ نم خيشلا دقتعا مث « هيلع

 ٠ نييعتلا ىلع ءامسلا ىلإ سانلا لامعأ جيراعم راهنلاو ليللا يف ىري ناک هنآاهنمو

 خيشلا ىأرف « ةعلقلا يف ميسرتلا هيلع لاط امل عبصأ يبأ نب نيدلا ييحم ريمألل ةرم توعدو

 ةليللا تبجع دق رجفلا نم يل لوقي لسرأف ٠ نيدلا ييحم ريمألل ةليللا كلت يف يئاعد جارعم

 آ



 رمألا ناكف « مايأ ةعبسو روهش ةسمخ ميسرتلا ةدم نم هيلع يقب دقو « نالف قح يف كئاعد نم

 .لاقامک

 نالف اي مهدحأل لوقيف ‹ لئاذرلا نم مهتويب يف سانلا هعنصي ام ىلع علطي ناك هنأ اهنمو

 كنع ةمعنلا لوح امبرف « رويغ ىلاعت قحلا نإف كيلع هللا ملحب رتغت الو « اذك نم بت
 . ىلاعت هللا ىلإ صخشلا كلذ بوتيف « ميلألا باذعلا تيساقف

 راطقأ رئاس يف لزعي ىتمو « مهدحأ ىلوي ىتمو « ةالولا ةيالو ةدم فرعي ناك هنأ اهنمو

 .ضرألا

 الف ‹ ينالفلا مويلا يف نالف تومي :لوقيف « قئالخلا رامعأ ةدم فرعي ناك هنأ اهنمو

 خيشلل نفك هعمو « ريغصلا نيدلا فرش يضاقلا ةعامج نم ًاصخش ةرم ىأرو « ادبأ ءىطخي

 هنإف نفكلاب عجرا : خيشلا هل لاقف « راداودلا كبشي ةبرت يف ًارضتحم ناكو « ينونتبلا هللا دبع

 . لاق امك رمألا ناكف . روهش ةعبس هرمع نم يقب

 هريغ فالخب « وحملا نم ينعي « ظوفحملا حوللا ناك خيشلا رصب حمطم نأ كلذ لصأو

 نعاذه ربخأ امبرف « احول نيتسو ةئامثالثلا تابثإلاو وحملا حاولأ ناك امبر هرصب حمطم نإف
 نع كلذ دعب هولأس اوناك مهنآ ولو « هرابخأ لأسي مل عماسلا نإ مث كلذ دعب ىحمي هنإ مث ءيش

 حمطم ناك نم امأو « نيتلاحلا يف قداص وهف هولأسي مل مهنكلو « هوحمب مهربخأل رمألا كلذ

 .ًادبأ هب ربخأ ام ةفلاخم حصي الف ظوفحملا حوللا هرصب

 ءالب لوزنب هربخأ اذإ ةَ هللا لوسر ناکو « كلذ وحنو ناطلس توم وأ طحق وأ ءابو نم « ادبأ

 یتح مانی الو لکی ال ریصیو < عرضتلاو ءاكبلاو رافغتسالا ةرثكب كلذل بهأتي نيعم تقو يف

 هتئيه نورظني هيلإ مهباحصأ نولسري ءالب لوزن يف اوكش اذإ رصم ءايلوأ ناكو ‹ هدمأ ىضقني

 يف هودجو وأ < هتوناح لخادل ههجوو عراشلا ىلإ هرهظ اوأر نإف « هتوناح يف سولجلا يف

 .لزان ءالبلا نأ نوملعی هراد

 صاوخلا ًايلع يديس ىطعأ هللا نأ « هلا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ هب ينربخأ ام اهنمو

 نيدهتجملا ةلدأ عيمج طابنتسا كلذكو « ةحتافلا نم نآرقلا ماكحأ عيمج طابنتسا ىلع ةردقلا

 فورح نم ءاش فرح يأ نم ةيعرشلا ماكحألا عيمج جيرخت ىلع ةردقلا هاطعأ لب ‹« اهنم

 .ءايلوألا نم همدقت نمم دحأل لصح هنأ انغلب ام رمأ اذهو . ىهتنا « ءاجهلا

 یلوت نمو < رطق لك يف ةبونلا باحصأ فرعيو <« اهلك راطقألا ءايلوأ فرعي ناك هنأ اهنمو
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 رحب كردو « بوذجملا نسيحم خيشلا عم دنهلا رحب “كرد نأ ينربخأو « لزع نمو « مهنم
 . ىهتنا « رصم يف مهو ةروكذملا مهكاردأ نوظفحي مهنآو ‹ ينيبرشلا دمحم خيشلا عم مورلا

 . تاقبطلا ىف هبقانم انركذ دقو

 سوؤر ىلع اهب نالعإلاو « باتك يف مهبقانم نيلماعلا ءاملعلا ركذ ةلدأ نايب امأو

 . قيفوتلا لابو لوقأف « داهشألا

 :ةرقبلا] كل سَم كدص حبس ول :مالسلا مهيلع ةكئالملا لوق كلذ ةلمج نم

 ديسلا لوقو ٠٠١١ -١١١[. : تافاصلا ]4َس نل إو ل فاصلا نل تو :  مهلوقو ٠

 : فس وي ]4 مِل طيح نإ ضْرَألا نرخ لع ىنلمْجأ» :زيزعلل مالسلاو ةالصلا هيلع فسوي
 ةالصلا هيلع ناميلس هدلو لوقو « مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ديسلا لوقو ٥..

 هيلع ناميلس لوقو ٠١[. :لمنلا] 4 برأ ورابع نم رک لع اتصَم ىلا هل دملا  :مالسلاو

 : لمنلا] 4مل لضملا وه ادله نإ ءى لك ن اتبتوأو رطل ىم اَنْنَلَع » :اضيأ مالسلاو ةالصلا
 ىنلَجَو زا اب لجو بكلا ينلتاء ها دبع يفإ # :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لوقو ١[.

 عفاش لوأ انأ» : ةي دمحم انالومو انديس لوقو « قسنلا رخآ ىلإ ۳١ ۳١[. : ميرم] رام

 . ها" ارخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأو ضرألا هنع قشنت نم لوأ انأو عفشم لوأو

 نوكي الف ‹ نورخآلاو نولوألا عمتجت هيف نأل « ةمايقلا مويب هتدايس ةي يبنلا صخ امنإو

 سيل يأ « رخف الو «لاق امنإو « مهلك مهديس وهو « مويلا كلذ يف ًابئاغ مدآ ينب نم دحأ
 ًاثدحت الإ كلذ لثم ةَ ركذ امف «مهفاف ةيدوبعلاب يل رخفلا امنإو «يردق ولعب يرخفو يتدايس

 د ر رک ع اچ

 ١١[. : ىحضلا] 4تّدَحَق كير َةََمِباَمَأَو :  ىلاعت هلوقل « هيلع ةمعنلاب

 اهاكز امنإو « ةعمسو ءاير هسفن ىكز نيفراعلا نم ًادحأ نأ انغلبي مل : نيفراعلا ضعب لاقو

 هنأ هتمآ ملعأف "ارخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انآ» ب لاق امك 1 يعرش حيحص ضرغل

 .ررحيلف لصألا يف ةرابعلا اذكه )١(

 باتك « يذمرتلاو « (۲۲۷۸) قئالخلا عيمج ىلع انين ليضفت باب « لئاضفلا باتك « ملم هجرخآ (۲)
 ءايبنألا نيب رييختلا يف باب « ةنسلا باتك « دواد وبأو « )۳١١١( ةي يبنلا لضف باب « بقانملا

 نبا هجرخأ فلؤملا ظفلبو «عفشم لوأو عفاش لوأ انأ» : ظفلب (1۳) مالنلاو ةالصلا مهيلع

 )٠١١١٤(. هدنم ىف دمحأو « )٤۳١٠۸( ةعافشلا ركذ باب « دهزلا باتك « هجام

 ¢ ادن تاگ منا چو عم اتلس نم رو3 باب « نآرقلا ريسفت باتك « يراخبلا هجرخأ (۳)
 باتك « يذمرتلاو « (۱۹6) اهيف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب « ناميإلا باتك « ملسمو « (۷۱1)

 ‹ اةمايقلا موي سانلا ديس انأ» ظفلب مهلك )۲٤١٤( ةعافشلا يف ءاج ام باب « قئاقرلاو ةمايقلا ةفص

 « )۳۱٤۸( لیئارسإ ينب ةروس نمو باب ‹ نآرقلا ريسفت باتك « يذمرتلا اهجرخأ فلؤملا ةياورو

 . )۲١٤١( هدنم يف دمحأو « )٤۳٠۸( ةعافشلا ركذ باب « دهزلا باتك « هجام نباو
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 نمو « ديدشلا مويلا كلذ يف بعتلا نم مهحيريل كلذو « عفاش لوأ هنأو « مدآ دلو ديس

 هخلبي مل نم الإ سانلا نم يبن دعب يبن ىلإ بهذ امف < اهل انأ اهل انأ :لوقيو « ةبونلا هيتأت ىتح
 ‹ لَم دمحم فرشل ًانايب اهل تسل هلبق يبن لك لوق يف ناكو « هيسن مث هغلب وأ « ثيدحلا اذه

 . ىهتنا « قالطإلا ىلع لسرلا لضفأ وهف « هماقم ولعل ًانايبو

 لهاج وه نم الإ « هسفن ةيكزت ىلإ نيديرملا نم هخيش جوحي مل هنأ ريرقتلا اذه نم ملعو
 خيشلا دصقف « هسفن ةيكزت يف عوقولا ىلإ هجوحي مل هماقمب ًاملاع ناك هنأ ولو هخيش ماقمب
 داقتعاب هذخأي ديرملا نأ « يريغ دنع هدجت ال يذلا ققحملا مالكلا اذه ينم ذخ ًالثم هلوقب

 ىف ثدحتن الو « اهمتكن الو انيلع اهمعنأ ةمعن لكب ثدحتن نآ هب ىسأتلا نمو « هب ًاصاخ نكي

 .داهشألا سوؤر ىلع اهب نلعن لب « اهب انرئارس

 ةياور ىف داز «ركش ةمعنلاب ثدحتلا» ًاعوفرم امهريغو ىقهيبلاو ىناربطلا ىور دقو

 ةرضن يبأ نع هريغو « هريسفت يف ريرج نبا جرخأو «رفك» ركشلا ينعي «هكرتو» ""يقهيبلا
 : ىلاعت هلوقل اهب ثدحتلاو اهراهظإ ةمعنلا ركش نم نأ نوري نوملسملا ناك» :لاق يرافغلا

 مهرفك ىلع مهدعوتف .[۷ : ميهاربإ] ديس ىد ل مرم نیکو کدال مترڪ س نیک
 "«ةدايزلا نم مرحي مل ركشلا يطع نم» ًاعوفرم يناربطلا یورو «ديدشلا باذعلاب ةمعنلاب

 ١[. : تايداعلا] دونك دير نسنإالا دل :  ىلاعت هلوق يف لوقي يرصبلا نسحلا ناكو

 .معنلاب ثدحتلا ىسنيو « هبيصت يتلا بئاصملا دعي يأ

 دعب اروعاب نب ماعلب بلس ببس نع لئس هنأ هبنم نب بهو نع ةيلحلا يف ميعن وبأ ىورو
 ىلاعت هللا ىحوأف كلذ ببس نع هبر لأس ءايبنألا ضعب نإ :لاقف « تاماركلاو تايآلا كلت

 هتبلس امل ةدحاو ةرم كلذ ىلع ينركش ولو « هتيطعأ ام ىلع طق ًاموي ينركشي مل هنأ» :هيلإ

 «یتئیشمو يتدارإ هيف تمتو « يئاضق كلذب ىرج نكل « يتمعن

 :لاقف ًاموي ربنملا دعص هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ :ميعن وبأو يمليدلا ىورو

 .(۱۷۹۸۱) هدنسم یف دمحأ هجرخا (۱)
 )٩۱۱۹(. نامیإلا بعش یف )۳(

 ءازعو )٤۳٤۷۲( لامعلا زنك ىف يدنهلا ىقتملا هركذر « )٤٥١۸( ناميإلا بعش ىف يقهيبلا هجرحخأ (۳)

 .a . بعشلا يف يقهيبلل
 يف ينيوزقلاو ء )۲٠۷( داهجلا يف كرابملا نباو « )۳٤۷۳( سودرفلا دنسم يف يمليدلا هجرخأ )٤(

 بادآ يف يلسلاو 461۸۷ )٠/ دادخب خيرات نف بيطخلاو ۴(٠ /4) نيوزق رابخأ يف نيودقلا
 .(۷۳ )١/ ةسلسملا ثيداحألا يف ةلاجعلا يف ينادافلاو « (11۷) ةبحصلا
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 كلذ تلعف امنإ» :لاقف كلذ يف هل ليقف لزن مث «دحأ يقوف سيل ينريص يذلا هلل دمحلا»

 . ىهتنا ؛ركشلل ًاراهظإ

 ايندلا كولم ةمعن ىري ىتح دبعلا ركش لمكي ال :لوقي يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا ناكو

 نم دبعلا ماقم قوف وه نم عيمج نأ كلذ حاضيإو « هل نورخسم مهنإ ثيح نم وه هتمعن نود
 هسفن ىلع نمأ ام كولملا الولو « ىدتها ام ءايبنألا الولف كولملاو ءايبنألاك هيلع هللا معن ةلمج

 وهو هل نورخسم مهنأکف « هيلع هللا معن ةلمج نم رکذ نمم هقوف وه نم لکف « همیرحو هلامو
 '«مهمداخ موقلا ديس» درو انه نمو « مهفاف « مهيلع سيئرلا

 . لاوزلل اهضرع دقف ةمعنلاب ثدحتي مل نم :لوقي يروثلا نايفس ناكو

 وكشي نأ سأب ال :لاق امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نع هننس يف يقهيبلا ىورو

 امب هناوخإ نم ةقثلا ثدحي نأب سأب ال هنأ امك ملألا نم هيف وه ام هئاقدصأ ضعب ىلإ ضيرملا
 ١ : ىحضلا] 4نَّحَق كير معني اًمأو 9 : ىلاعت هلوقل ريخلا نم هلعف

 نمل اهوركذاو ةحلاصلا مكلامعأب اونلعأ :لوقي ليلجلا يعباتلا بلاغ نب هللا دبع ناكو

 اذك اذك ةليللا تيلص ًاريثك سانلل لوقي ناكو « لجو زع مكبر يضري امم كلذ نإف اهب ملعي ال

 كنأ ول ًاموي صخش هل لاقف « مهرد اذك اذكب تقدصتو ةحيبست فل اذك اذك تحبسو « ةعكر

 : ىلاعت هلوق ًأرقت امأ هقفت ال كل ام : هللا دبع هل لاقف « كل لضفأ ناكل سانلا نع كلذ ىفخت

..١ EE O N 3%كل لضفأ ناكل ىلامعأ راهظإب ىنترمأ كنأ ول  

EN SISE EEE 
 . ىهتنا ًالثم رانيد فلأ ةليللا يناطعأ ىلاعت هللا نإ كلوق « ةيويندلا معنلاب

 ينروصو ينقزرو ينقلخ هللا نإ دبعلا لوق نيب قرف ال :لوقي يطقسلا يرسلا ناكو
 ءاملعلا نم انأو « هللا يلو انأ لوقي نأ نيبو < ًاكرابم ينلعجو نآرقلاو ملعلا ينملعو

 اوما ےل و هلا : ىلاعت هللا لاق یلاعت هل يلو نمؤم لك نأل « كلذ وحنو « نيلماعلا

 يف ولو هملعب لمعلا نم طق ملاعلا ولخي الو ۲٠۷[. :ةرقبلا] (وثلا لإ تمَمْلظلأ نم مهجر

 ةيالولا هسفن نع ىفن نمو « نيلماحلا ءاماعلا نم هلعج يذلا ىلاعت هللا ركشيف « ةدحاو ةلأسم

 . ىهتنا « هرکش لق دقف ًاقلطم ملعلاو

 هبر ىصع ام هسفن ىلع یعو ذنم نم اصخش فرعأ انأ : لوقي دعس نب ثيللا مامإلا ناكو

 يف ينيوزغلاو (¥°T)» داهجلا ىف كرابملا نباو » (TEV) سودرقلا دنسم ىف ىمليدلا هجرخأ )0(

 )۷۳/١(. ةلسلسملا ثيداحألا ىف ةلاجعلا ىف ىنادافلاو . )١١١( ةبحصلا
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 نم كلذ فرعي ال ًادحأ نأل « هسفن كلذب ينعي هنأ مهنيب اميف نوثدحتي هباحصأ ناكف « طق

 . یلاعت هللا نم يحوب الإ هریغ

 : سابعلا وبأ هل لاقف « يريشقلا ةلاسر لاجر دحأ يرايسلا سابعلا يبأ مدق لجر زمغو

 . طق هللا ةيصعم ىلإ ىشم ام ًامدق زمغتأ

 نم ينعي ٠ لجو زع هلل يلو لك ةبقر ىلع هذه يمدق :لوقي يليجلا رداقلا دبع خيشلا ناكو
 . هرصع لهأ

 هنأ هسفن ىري ىتح ىلاعت هلل ركشلا ماقم يف دحأ لمكي ال :لوقي دينجلا مساقلا وبأ ناكو

 . لضفلاو ةنملا باب نم هل ىلاعت هللا ةمحر امنإو ٠ لجو زع هللا ةمحر هلانت نأ لهأب سيل

 . مهتحجرف مهب تنزو مث « خيش ةئامتس تبحص :لوقي يشرقلا هللا دبع وبأ خيشلا ناكو

 الجر اوفداصيل الإ ق ىلإ ق نم لادبألا تراس ام هللاو :لوقي ىسرملا سابعلا وبأ ناكو

 4 رر ف تها رل او لرقم داكو ع لارا تاماق ىلا هرو هح ل
 قارعلا لهأ ملع ول هلاو :ًاريثك لوقي ناكو « نيملسملا ةلمج نم يسفن تددع ام ةدحاو ةعاس

 رارسألاو مولعلا نم « هتيحل ىلإ ريشيو « تاريعنشلا هذه تحت ام رصمو ماشلاو برغملاو

 .هوجولا ىلعأيعس ولو اهوتأل

 ملع انرصع لهأ نم انريغ دنع هللا دمحب يقب ام :لوقي يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا ناكو

 رکشنف « مهماقم قوف وه امب مهنود انیلع هب هللا نم ام فرعنل انریغ مالک يف رظنن امنإو هدیفتسن
 . كلذ ىلع هللا

 بهاوملا ابأ يديس تعمس :لاق بهاوملا يبأ خيشلا بيبر يلذاشلا يلع خيشلا ينربخأو

 يك زي نأ ريقفل يغبني فيك :لوقآو « مهسوفن ةيلذاشلا حدم نم ردكتأ ديرم انأو تنك :لوقي

 نم كلذ نأ تيأرف ‹ مهسوفن هنم اوحدم يذلا مهماقم ىلإ تلصو ىتح ؟سانلا نيب هسفن

 ‹ ظفل ريغ نم طقف هسفن ىف هبر ركشي نأ ناسنإلا ىفكي ال هنأو « ديبعلا ىلع تابجاولا بجوأ

 داش م لاب ا ٠ املا ضالا و ملو نح اجلا نه فاد ا هاعااز

 ‹ لضفلاو مركلاو دوجلاب هوفصيو « هدابع نيب مهيلع هناسحإو هلضف اوركذيو « هوركشي نآ
 . یھتنا

 نآلا هللا قللخ ملعأ انأ :هصن ام ةمعنلاب ثدحتلا هباتك يف نيدلا لالج خيشلا طخب تيأرو
 ملاعب كلذ لقعلا صيصخت ىلإ لوكوم اذه هل انلق ضرتعم انيلع ضرتعا نإف : لاق مث ًامفو ًاملق

 أو # ليئارسإ ىنب ىف ىلاعت هلوق ءاملعلا لمح كلذ ىلعو « ريغ ال انميلقإ وأ اندلب وأ اننامز

 لاق < ةكئالملا الو ءايبنألا كلذ يف لحخدي ال :اولاقو ٤۷[. :ةرقبلا] 4 يَا ع لص

 ةاضقلا يضاقب بيقلتلا ناكل حارب اهنع سيل يتلا ةدعاقلا هذه رابتعا الولو :نيدلا لالج خيشلا
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 . ىهتنا « نيملاعلا برلو لب يبن لكل لماش هنأل « حابم ريغ ًامرحم ةاضقلا ىضقأو

 ‹ مكتيدوبعل ًاراهظإ مكتاعاطب اونلعأ هباحصأل ًاريثك لوقي يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا ناكو

 مولعلا نم ىلاعت هللا مكحنم امب سانلل مالعإلاب مكيلعو « يصاعملاب مكريغ رهاظتي امك
 .فراعملاو

 مهسوفن اوحدم ام نيحلاصلاو ءاملعلا نأب نذؤت حلاصلا فلسلا مالك نم لوقن ضعب هذهف
 ضارغأو « ةحيحص دعاوق ىلع كلذ يف مهرمأ اونب امنإو « كلذ نم مهاشاح < ءايرو ًارخف

 هلمحتو « هسفن حدم اذإ نيفراعلا نم دحأ ىلع راكنإلا ىلإ ردابت نأ يخأ اي كايإف « ةيعرش
 مهلمحب كيلعو « اهانركذ يتلا لوقنلاو ةلدألا هذه ىلع كعالطا دعب ةيناسفنلا ضارغألا ىلع

 : هلوقب ٠ هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا ىلاعت هلا حدم دقو ء لماحملا نسحأ ىلع

 :IMA رم زلا] ملل أولو مَه كتلو ١ مهدها كلوا

 نإف مکیلع هب هللا لضفت امہ نالعإلاب مکیلع :لوقی هللا همحر صاوخلا ًاياع يديس تعمسو

 نیب هلجخي الئل « كلذ هنم بلسي نأ اذكو اذك هللا يناطعأ لاق اذإ هدبع نم ييحتسي ىلاعت هللا

 صاح ةينافن ضارغأ الو ةنتف ريغ نم ىلاعت هللا ةمعنب ثدحتلا :لوقي ًاضيأ هتعمسو « هدابع

 يف مهدحأ ىلع ءايرلا لخد اميرف نيفراعلا ريغ فالخب « رصع لك يف ءايلوألا نم رباكآلاب
 . یهتنا ‹ هلع هب هللا معنأ امب هثدحت

 . تالاح ثالث هلامعأ راهظإ يف دبعلل نأ كلذ حاضيإو : تلق

 خيش مهل سيل نيذلا دابعلاو ماوعلا ضعب نأش وه امك ةعمسو ءاير هلامعأ رهظي نأ اهادحإ

 لصو نم نإف « قيفوت مهفحي مل وأ « نيملاعلا بر هلل لاعفألا ديحوت ماقم ىلإ مهيقريو مهيبري
 « ةدحاو ةلمج هلامعأب ءايربكلاو بجعلاو ةعمسلاو ءايرلا هنع بهذ هلل لاعفألا ديحوت ماقم ىلإ

 ةكرش ال هدحو هلل لعفلا ىري ذئنيح هنأل « باتكلا اذه نم عضاوم يف هيلإ ةراشإلا يتأتس امك

 ‹ هل ًالعف هدهشي امب الإ يئاري ال ًادحأ نأ مولعمو « ريغ ال فيلكتلا ةبسن ردقب الإ لعفلا يف هل

 هللاب نيفراعلا يف امك « هنوبذكي سانلا نأل « ًادبأ هب ءايرلا هل حصي الف هريغ لعف هاري ام امأو

 اولصو موق ةيربجلا نإف « هنيعب ةيربجلا بهذم وه اذهو « ةقيقح هسفنل لعفلا ىأر اذإ هنوبذكي
 ىلإ لاعفألا مهتفاضإ يف لمكلا ماقم ىلإ اولصي ملو « هدحو هلل لاعفألا ديحوت ماقم ىلإ لقعلاب

 4 وملعب # :ىلاعت هلوق وحنب < دابعلا ىلإ لاعفألا اهتفاضإ نم عئارشلا اوؤطخأف « قلخلا

 ذخاؤي ىلاعت هللا نأ ىلإ يدؤي كلذ نوكل ةنسلا لهأ مهمذ كلذلف 4 بيكي 4 تنمي

 ةماقإ ةحئار نم كلذ يف ام ىفخي الو « ةدحاو ةلمج هلعف نم الو « هبسك نم سيل امب دبعلا

 مل نم ةذخاؤم هلو « ءاشي ام لعفي نأ هتبترم نم قحلا ناك نإو « ىلاعت هللا ىلع ةجحلا

 هلخدي ناك نإو بهذملا اذهو « تاببسملاو بابسألا بتر لب « كلذ لعفي مل نكل « بنذي

 لڪ للحل * : یلاعت هلوق وحنب هدییأتل لاح لک ىلع ةلزتعملا بهذم نم نسحأ وهف ًاطخلا
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iورو رر  

 انل تأي ملو ٩١[. : تافاصلا] كولم اَمَو كقَلح هاو * :هلوق وحنو ٦١[. : رمزلا] ىس

E 

 يف ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امكو « ًادانسإ دبعللو « ًاداجيإ ىلاعت هلل لمعلا دهشي نأ دبعلا ناميإ

 . ةغلاثلا ةلاحلا

 ريغل ةكرش ال ًاقلخ ىلاعت هل لمعلا صالخإ دوهش هسفن نم سحي نأ لاوحألا ينعي :اهيناث
 انك سانللاةلامخأ راهظإ نم هفت: ىلع افاخي اذهق ماقملا يف نكي: نأ غ نم ٠ هق هلل

 « ًافلخو ًافلس دابعلا نأش وه امك « ىلاعت هللا نود اهيلع هدامتعا ةحئارل طبحت اهنأ نم فاخي

 .اهراهظإ ىلع ردقي ال اذهف

 نم نكمت نيح <« ةيلكلاب ءايرلا نم صالخلا ًانيقي هسفنب سحي نأ لاوحألا ينعي :اهثلا
 اک دخوله دوش ع نم راف فاح 1 ف د لا نا
 ا د درک ن یک ع یک ا ها ا رخ نع نا اا د
 بر هلل اهاري لب ‹ هسفنل هسفن لامعأ نم ًائيش فصي نأ ىلع ردقي ال كلذك « هدحو ىلاعت

 نيملاعلا بر هث هلمع دبعلا صلخأو روظحملا ىفتنا مث ٠ فيلكتلا ةبسن ادع ام « نيملاعلا

 نم هل هاسكو « لامعألا نم هيدي ىلع ىلاعت هللا هارجأ ام لك راهظإب رمّؤي ذئنيحف « هل كيرش ال

 عيمج نإف « نوقيدصلا اهيلإ يهتني يتلا ركشلا ةقيقح وه اذهو ةمعنلاب هل ًافارتعا قالخألا

 ىري دهشملا اذه بحاصق ًاضيأ هيلع همعن ةلمج نم اهب هللا ركشي نأ دبعلا ىري ىلا لامعألا

 هديس لضف يف ًاقراغ ًادبع هسفن ىريو « غرافلا ىلع كرحملا اهكرحي يتلا ةغرافلا ةلالاك هسفن

 . معن هتمحلو هادس هتمعنو

 نأو « اهب ثدحتلاو « هيلع هللا معن عيمج راهظإ ماقملا اذه بحاص ىلع بجي هنأ ملعف

 نأ ًاضيأ ملعو « راهظإلا تافآ نم هسفن ىلع هفوخ مدحل اهب رارسإلا نم هقح يف لضفأ كلذ

 قالخألاو « ةحلاصلا لامعألا نامتكف ًاققحتو ًاقوذ ةثلاثلا ةلاحلا هذه ىلإ لصي مل نم لك

 هل لمعلا ةبسن هدوهش امأو « تافالا لوخد نم هيلع ًافوخ « ىلوأ وأ ٠ بجاو هقح ىف ةنسحلا

 له عا وو هم دب ال ا هنا اعلا اده ىة حدب 9ف فا كينو
 هلوق وحن هيلإ راشآ امك « هبلإ لعفلا ةبسن دوهش دبعلا ديحوت يف حدقي ال هنأ ىلع ديحوتلا

 . مهفاف ٤[. :ةحتافلا] ( يسن كالو 3 : یلاعت

 لضفأ ًاقلطم اهراهظإ وأ أطخأ ًاقلطم ىلوأ لامعألا ءافخإ نإ :لاق نم نأ ملعي هانررق امبو

 . باصأ دقف ةلأسملا يف لصف نمو ًأطخأ

 e لامعألا راهظإ ىف سانلا :لوقي صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ن تنو ءالغو هتریرش تراس نمر مر اتریش نی لعق تولع نم کف
ET E E 
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 نع يأ « هلك كلذ نع باغ نم فالخب ٠ حيجرتلا هدوهشل ةعمسلاو ءايرلا اهبحاص قرطي دق

 ٠ يعرشلا رايتخالا مكحب لب « يحبطلا هرايتخا مكحب « ةئالثلا ماسقألا هذه نم ءيشب ديقتلا

 ‹ هراهظإ وه حجر هراهظإ عرشلا حجر امف « ىلاعت قحلا رايتخا يف رايتخالا يناف نوكيف

 بلق هعدوأ يرارسأ نم رس صالخإلا» ثيدح لمحي ةعبارلا ةلاحلا هذه ىلعو لاق « الف ال امو

 اذه ام وأ “«يوغ ناطیش الو لسرم يبن الو برقم كلم هيلع علطي ال يدابع نم تنش نم

 . یھتنا ہانعم

 . صالخإ ىلإ هصالخإ جاتحا صالخإلا هسفن يف دهش نم نأ ىلع خايشألا عمجأ دقو

 هلامعأ يف ناك نم ةمايقلا موي ًانازيم سانلا حجرأ :لوقي صاوخلا ًاياع يديس تعمس دقو

 نيأ يردت ال سأرلا ةسكنم « تلمح ام لقث ىلع ةرباص كلذ عم يهو « ًارجأ كلذ نم
 . یھتنا ٠ بهذت

 ريغ نم بحلا نم تبن ام نإف « لومخلا ضرأ يف كسفن نفدا : هللا ءاطع نبا مالك يفو

 ضرألا نم هقورع تعلقف تفصع امبر حايرلا نأل « هنكمت مدعل ينعي « هجاتن متي ال نفد

 . حايرلا هعزعزت الف ٠ جرخيو ضرألا قشي هتابن نإف « نفد ام فالخب « تامف

 نمو « رمامك « ىلوأ اهل هنامتكف هلامعأ راهظإ نم ًاروظحم فاخي نم نأ هانررق امم ملعف

 كلذ ريغ وأ « هيلع همركو ىلاعت هللا لضف راهظإ وأ « هب ناوخإإلا ءادتقا اهراهظإب هدصق ناك

 .اهراهظإ يف هيلع جرح الف « ةحلاصلا تاينلا نم

 ‹ ةبوقعلل قحتسم دبع هنأ ًانيقيو ًافشك دبعلا ملع اذإ :لوقي صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هل زاج « ءيش اهنم هل سيل هدنع ةيراع هيلع هديس لضف نم تالامكلا نم هدنع ام عيمج نأو

 قلخ نم دحأ ىلع ًارخف اهب هل ىري ال هنأل ‹« قئالخلا سوؤر ىلع اهب ثدحتلاو معنلاب نالعإلا

 . یهتنا ‹ یلاعت هللا

 « ىلاعت هللا ءاش نإ ةمتاخلا رخآ هطسب ىتأيس امك « ىلاعت هللا دمحب نآلا يدهشم اذهو

 نم يب فسخلا تيقحتسا دق نايحألا ضعب يف يسفن ىرأ هللاو مث ٠ لاو مث ٠ هللاو ينإف

 ًاماحتقا رثكأ ضرألا هجو ىلع ّآدحأ ىرأ ال هللاو مث « يلع هملحو ىلاعت هللا لضف الول « نینس

 دض ىلع ةلدألا يل ماقأ يف نيدقتعملا نم ًادحأ نأ ولو « ينم ءايح لقأ الو « ينم يصاعملل
 ببسب وه ءالبلا نم اهارقو رصم ىلع عقي ام عيمج نأ دهشأ ام ًاريثكو « هيلإ تيغصأ ام كلذ

 يذلاك ابئاذ يمسج ريصيف كلذ ريغ لقعتأ ال ةروفغم اهلك يريغ بونذ نأو » يدحو يبونذ

 يف ينادافلاو . )٠٥١١( هدنسم يف يمليدلا هجرخأو . )٠٠۹/٤( يرابلا حتف يف ينالقسعلا هركذ (1)

 .(۸۹ )١/ ةلسلسملا ثيداحألا ىف ةلاجعلا
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 ثلاثلا بابلا يف هطسب يتأيس امك « ماقملا لهأ الإ هقوذي ال رمأ اذهو ٠ مسلا نم ًالطر برش

 تاوذ دعب حراوجو تاوذ يل نوكي نأ دوأ ينإ هللاو مث ٠ هللاو مث « هللاوو « یلاعت هللا ءاش نإ

 ضرألاو تاومسلا لهأ ةدابعب هللا دبعتو « اهتاوخأ لعف لعفت ةحراجو تاذ لكو « دوجولا

 ةدحاو ةرذ قحتست يسفن ىرأ ال كلذ عم مث « هئاهتنا ىلإ دوجولا حاتتفا نم ةفعاضم ًافاعضأ

 ةدابعب ىلاعت هللا تدبع ول ىننأ ىرأ لب « ةرخألاو ايندلا ىف اهيلع هب ىلاعت هللا لضفت امم

 لك ع هدب نب فا وأ کک ىلع لاعت :کشب تم ینا یرآ ل نیدلا موب لا یا

 يتاذل قلاخ وهو هركش نم ةرذب موقأ فيكو « هنع ًالفاغ ولو « ضرألا هجو ىلع صاع
 . مهفاف « ريغ ال معنلاب فارتعالاب الإ دبعلل ركش يقب امف « اهلامعألو

 ىلع ًارخف باتكلا اذه يف يبقانمو يقالخأل يركذب دصقأ مل يننإ هللاو مث « هللاوو

 مهضعب تعمس نأ دعب اهب قلختلاو « اهليصحت يف يب مهءادتقا كلذب تدصق امنإو « ناوحإلا
 نامزلا اذه ءارقف نم دحأ يقب ام :لوقيو « قالخألا هذهب دحأ مايق برغتسي ةديدع ًارارم

 . اهب هقلخت مدعل موقلا قالخأ نم ءيش يف هب ىدتقي نأ حلصي

 دجأ ىتح :لاقف « ايندلا يف دهزت نأ كل بحأ : يناوخإ نم دحاول تلق يننأ ةرم يل عقوو

 تدقف دق موقلا قالخأ نأ مهنظ نم ناوخإللا نم كلذ لثم تعمس املف . هعبتأف اهيف دهزي نم

 موقلل يتبحص لئاوأ يلع اهب ىلاعت هللا نم يتلا نيديرملا قالخأ نم ةذبن مهل تزربأ ةيلكلاب

 ًالعاف نكي مل نإ ريخ ىلإ يعادلا ذإ « ىلاسكلا ةجحب ًاعطقو « كلذ ىلع ينعبتي ًادحأ نأ ءاجر
 تنأ حصتنا : يعادلل لوقي وعدملا لاح ناسل نإف طرشب سيل كلذ ناك نإو « صقان هؤاعدف هب

 انل ىلوألا ناك رومأب باتكلا اذه يف تحرص كلذلف « لاقلاب كلذب حرص امبرو ٠ كسفن

 انوأر اذإ مهنإف ‹ نيوعدملا نم انيلع ةجحلا ةماقإ الولو « اهراهظإب يل رمألا الول اهمتك
 نايب هب دصقأ مل كلذكو . هب اولمعي مل نإو ‹ ةرورض انمالكل اونعذأ هيلإ مهوعدن امب نيقلختم

 فلؤأ نأ هللا ذاعمو <« ريغ ال هب قلختلاو هليصحتل هب مامتهالا ىلإ مهلاب ناوخإلا يقليل هتزع

 نم هب جرخأ يذلا سيلبإ بنذ ىلع لمتشم وهو « لجو زع هللا ةرضح ىلإ هيدهأو اباتك
 تدهشو « ةرخالا رادلا ىلإ يتريصبب تقرخ دق هللا دمحب ينأ عم « نعلو درطو « ةرضحلا

 « دري امو لامعألا نم لبقي نأ حصي ام رادلا هذه نم ةعيرشلا نازيمب تفرعو « باسحلا موي

 نع ةلفغ ىلع باتكلا اذه تعضو يننأ يف نظت نأ كايإف « ينيع يأر هنأك يدنع كلذ راصو

 روضحلا ماود هللا لضف نم وجرأو « روضح نع هتعضو امنإ ينإف « اهلاوحأو ةرخآلا دوهش

 هللا ىلصو « نيملاعلا بر هلل دمحلاو « زيزعب هللا ىلع كلذ امو ‹ يحور عولط ىلإ دوهشلاو
 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع
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 لوألا بابلا
 موقلا قيرط بلط لبق اهلعف قيرطلا ةمئأ دنع بجي رومآ يف

 اهريغ ىلإ تافتلا بلاطلا دنع ريصب ال ىتح كلذو
 سفنلل ةدهاجملا مث ةيعرشلا مولعلا يف رحبتلا اهلك اهعمجيو

 كلذ ىلع داز امو قداص خيش دی ىلع
 ىلاعت هللا ءاش نإ هارتس امك تالامكلاو عباوتلا نم وهف

 عم الإ عفني ال كلذ ناك نإو ‹ يبسن فرش هلضف نم يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممف

 ناو * : ىلاعت هلوقب هيلإ راشأ امك ءةلمجلا يف ىلاعت هللا نم اضفت هريغ عقي دقف ًابلاغ ىوقتلا

 « ةمعنلا هذه يف الخد ام ًاحلاص امهدلاو نوكي نآ الولف ۸١[. : فهكلا] 4 اًحِلَص اًَمُهوب

 ءانبأ نم ينلعج ثيح ىلاعت هللا دمحأ انأف .ةدئاف ريبك هيف حالصلا ةفصب حيرصتلل ناك امو

 نارمعلا يبأب اسنهبلا دالب يف ىنكملا ىسوم خيشلا نبا « افوز نب دمحم نب يلع نب دمحأ

 نبا « نيشاق ناطلسلا نبا « ديعس ناطلسلا نبا « دمحأ ناطلسلا نبا « سداسلا يدج

 دمحم ديسلا نبا «ىسوم نب دمحم ناطلسلا نبا « ناير نب افوز ناطلسلا نبا « ايحم ناطلسلا

 ‹ امه نم يردأ ال ‹ دمحم ديسلا لبق نيسومطم نيمسا ةميدقلا انتبسن ىف تيأر نكل

 نيدم يبأ خيشلا رصع يف ناسملت ةنيدمب ًاناطلس دمحأ ناطلسلا وه يذلا عباسلا يدج ناكو

 لاق ؟بستنت نمل :نيدم وبأ خيشلا هل لاق یسوم يدج هب عمتجااملو « هنع هللا يضر يبرغملا

 ىلإ بستنأ :لاقف « فرشلا ةهج نم كبسن تينع امنإ :هل لاقف « دمحأ ناطلسلا :يدلاو

 نكسأ هل لاقو ‹ رصم ديعص ىلإ رفسلاب هرمأ قيرطلا يف لمك املف هابرف « رقفلا ادع ام تعلخ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف ‹ هنع هللا ىضر لاق امك رمألا ناكف « كربق اهب نإف «وه» ةيحانب

 نامث نبا انأو نآرقلا ظفح فيرلا دالبب ريغص انأو :ّيلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 تجرخأ يننأ ركذتأ الف ‹ تقولا كلذ نم اهتاقوأ يف سمخلا تاولصلا ىلع تبظاوو ٠ نينس
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 لخد ىتح زاجحلا قيرط يف رهظلا تيسنف ةدحاو ةرم ًانايسن الإ اذه يتقو ىلإ اهتقو نع ةالص

 « غولبلا نود انأو ةعكر يف هلك نآرقلاب يلصأ تنك ام ًاريثكو « ريخأت ةين ريغ نم رصعلا تقو

 تبعتف ءافولا مايأ لينلا رحب تمع يننأ غولبلا نود انأو : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 س اکر یھ ف و اات یل لار ترا فا لاف ترها لا ر ي ر
 لح اس ىلإ تلصو ىتح يندناسي يلوح ماع مث عرش ىتح ًارجح هبسحأ تنكو « تحرتسا
 قيرط فرعأ ال ًاريغص كاذ ذإ ينوك عم يلع هللا معن ةلمج نم اذهو .سطغ مث « رخاألا رحبلا

 ىتح يلجر تحت شحولا اذه للذو « فلتملاب فلتلا نم فطللاب ينامحف « هتلماعم

 . تحرتسا

 « مايآ ةعبس دعب ماذجلاب ىلاعت هللا هالتباف « شحاف مالكب ةقسفلا ضعب يل ضرعت كلذكو

 ‹« مورلا ىلإ رفاسف رخآ صخش يل ضرعت كلذكو « تام نأ ىلإ هنورذقتي سانلا راص ىتح

 نيوبألا نم ًاميتي تنك ينأ عم » ةريثك كلذ لثم يف يعئافوو ¢ مهدنع رصنتو جنرفلا هرسأف

 .ًاريصن هللاب یفکو ًایلو هللاب یفکو ‹ ييلو وه ىلاعت قحلا ناکف

 ىلإ فيرلا دالب نم يترجاهم ةي هللا لوسر ةكربب : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 وحن ىلإ راشأ دقو « ملعلاو فطللا دلب ىلإ لهجلاو ءافجلا ضرأ نم يل ىلاعت هلقنو « رصم
 نم کپ اجو نجلا نم نرخ ب َیَسَعَل دقو : هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع فسوي ديسلا كلذ

 هيلإ ىلاعت قحلا ناسحإ ةلمج نم ودبلا نم هتوخإ ءيجم نأ ركذف ٠٠١[. :فسوي] 4 ودل
 رسا مم لعق اب ىلا قلا للعم ىقأ مااا ةا بغ اخف تلا وكسب بلاو
 باوبأ ىتأ نمو « لفغ ديصلا عبتا نمو افج ةيدابلا نكس نم» :ًاعوفرم ثيدحلا يفو « هعمو
 كاذ ذإ يرمعو « ةئامعستو ةرشع ىدحإ ةنس حاتتفا رصم ىلإ يئيجم ناكو .'«نتتفا ناطلسلا

 خيش يلع ىلاعت هللا ننحو « يرمغلا سابعلا يبأ يديس عماج يف تمقأف « ةنس ةرشع اتنثا

 الف ‹ نوسبلي امم سبلأو « نولكأي امم لكآ « مهنم دحاو ينأك مهنيب تنكف < هدالرأو عماجلا

 ‹ اهتالآو ةيعرشلا بتكلا نوتم تظفح ىتح مهدنع تمقأف ٠ ىلاعت هللا الإ ينع مهيزاجي

 ًادقتعم ‹ يصاعملا يف عوقولا نم رهاظلا ظوفحم هللا دمحب لزأ ملو ‹« خايشألا ىلع اهتللحو

 ةحابإ اهحرطأ ةراتو اهدرأ ةراتف ‹ بايثلاو ةضفلاو بهذلا نم ًاريثك يلع نوضرعي سانلا دنع

 ًاغفعت غولبلا نود انأو مايألا يوطأ ام ًاريثك تنكو ‹ نورواجملا اهطقتيلف « عماجلا نحص يف

 باتک « یئاسنلاو « )۲۲١٠( حیرلا بس نع يهنلا يف ءاج ام باب ‹ نتفلا باتك ‹ يذمرتلا هجرحخأ )۱(

 دبصلا عابتا ئ باب « ديصلا باتک « دواد وبأو )4€( دصلا عابتا باب ‹ حئابذلاو ديصلا

 )۳۳٣۲(. هدنسم یف دمحأو « (۲۸۵۹)
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 يتدهاجم ةمعن يف كلذ طسب يتأيس امك < مهنيعأ يف يناوه نم ًافوخو سانلا يديأ يف امع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ىلاعت هللا ءاش نإ خيش الب يسفنل

 مث «''عاجش ابأ الوأ تظفحف « بتكلا نوتم ظفح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 امل مث « يدلاو ةافو دعب رداقلا دبع خيشلا يخأ ىلع امهتللحو « فيرلا دالب يف "ةيمورجألا

 نبال حيضوتلا مث كلام نبا ةيفلأ مث ٠ يوونلل "”حاهنملا باتك تظفح رصم تثج
 (*ةيبطاشلا مث «حاتفملا صيخلت مث ٠ يقارعلا ةيفلأ مث «"عماوجلا عمج مث « ماشه
 ترص ىتح بتكلا هذه تظفحو « تارصتخملا نم كلذ ريغو « ماشه نبا “' دعاوق مث
 ضورلا باتك ظفح ىلإ ةمهلا تعفترا مث « ظفحلا ةدوج نم نآرقلاك اهتاهباشتم فرعأ

 باب ءانثأ ىلإ هنم تظفحف « يعفاشلا مامإلا بهذم يف باتك عمجأ هنوكل '" ةضورلا رصتخم

 نب نيسحلا عاجش يبأ مامحال يعفاشلا هقفلا يف «راصتخالا ةياغ» ب ىمسملا عاجش يبأ نتم هب دارملا (1)

 ١١۸۹(. /۲) نونظلا فشک .ها .ه )٤۸۸( ةنس ىیفوتملا یعفاشلا یناهفصألا دحأ

 نباب فورعملا يجاهنصلا دواد دمحم نب دمحم هللا دبع يبأل وحنلا يف ةا اهمساو (۲)

 )۱۷۹٩/۲(. نونظلا فشک .ھها .ه (۷۲۳) ةنس یفوتملا مورجآ

 يوونلا فرش نبا ىيحي ايركز يبأ نيدلا ييحم مامحال ةيعفاشلا عورف يف نيبلاطلا جاهنم همساو (۳)
 .(۱۸۷۳ /۲) نونظلا فك .ها .ه )٦1۷7( ةنس ىفوتملا

 يوحنلا كالام نباب فورعملا يئاطلا هللا دبع يبأ نيدلا لامج ةمالعلا خيشلل :وحنلا يف ةيفلألا (9)

 اهامسو ةيبرعلا دصاقم اهيف عمج برعلا رايد يف ةروهشم ةمدقم يهو .ه )1۷١( ةنس ىفوتملا

 )٠١١/١(. نونظلا فشك .ها .تيب فل اهنآل ةيفلألاب رهتشا امنإو « ةصالخلا

 فسوي نب هللا دبع نيدلا لامج مامإلل حيضوتلاب رهتشا مث كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ همساو ()

 )٠١٤/١(. نونظلا فشك .ها .ه )۷٦۲( ةنس ىفوتملا يوحنلا ماشه نباب فورعملا

 ىفوتملا يعفاشلا يكبسلا نب يلع نب باهولا دبع نيدلا جات مامإلل هقفلا لوصأ يف عماوجلا عمج (1)

 ٥۹٩١(. /۱) نونظلا فشک .ها .ه (۷۷۱) ةنس

 يقارعلا نيسحلا ني ميحرلا دبع نيدلا نيز ظفاحلامامإلا خيشلل « ثيدحلا لوصأ يف يقارعلا ةيفلأ (۷)

 )٠١١/١(. نونظلا فشك .ها .ه )۸٠7( ةنس ىفوتملا

 ينيوزقلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا لالج مامإلا خيشلل « نايبلاو يناعملا يف حاتفملا صيخلت (۸)

 )٤۷۳/١(. نونظلا فشك .ها .ه (۷۳۹) ةنس یفوتملا قشمد بیطخب فورعملا يعفاشلا

 )٩( ةيبطاشلاب ةروهشملا ةديصقلا يهو يناثملا عبسلا تاءارقلا يف يناهتلا هجوو ينامألا زرح اهمساو ‹

 ةنس ىفوتملا ريرضلا يبطاشلا ةرسف نب مساقلا دمحم يبآ خيشلل )٥۹١( نونظلا فشك .ها .ه

.)141/1( 

 ماشه نباب ريهشلا فسوي نب هللا دبع دمحم يبأ خيشلل بارعإلا دعاوق نع بارعإلا همساو )٠(
 )١/ ١١١(. نونظلا فشك .ها . بارعإلا دعاوقب روهشم رصتخم وهو « يوحنلا

 = ركب يبأ نب ليعامسإ نيدلا فرشل ضورلا :يأ وهو يوونلل عورفلا يف ةضورلا رصتخم ضورلا )0
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 ‹ ءيشب بئاغ ىلع ضقت الو بئاغلا ىلع ءاضقلا باب ىلع فق :ًافشاكم يل لاقف « ةليوز

 . یھتنا

 راص ىتح همهف يف تفقوت ءيش لك رظنأو « حرشلا يف نتملل يظوفحم ارقا تنكو « ةرم

 دمحأ خيشلا ينيقل مث « دعب ةمعنلا يف هنايب يتأيس امك ينيع بصن يدنع ايركز خيشلل هحرش

 دق ام ملعلا نم كيفكيو هللاب لاغتشالا ىلع لبقأ :ًافشاكم يل لاقف هنع هلا يضر لولهبلا

 نم مهلك يخايشأ ناكو « موقلا قيرطب كيلعف اهيف ترحبتو اهتمهف اذإف « خايشألا ىلع اهلك

 نيذلا خياشملا ىلع ةقباسلا يتاظوفحمل يحرش : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىلع تأرقف “""تاقبطلا باتك يف مهبقانم انركذ ًاخيش نيسمخ وحن مهو « مهيلع اهتضرع
 ناكو ""يلحملا لالجلل جاهنملا حرش يرمخلا عماجب ثدحملاو مامإلا نيدلا نيمأ خيشلا
 رخفلاك نيدلا لالج خيشلا ةبلط نايعأ ىلع هأرق هنوكل حرشلا اذه تكنب يحخايشأ فرعأ

 "توقلا اذه يسرد ىلع علاطأ تنكو « مساق نبا سمشلاو < يرجوجلا سمشلاو « يسقملا

 نبال ةدمعلاو « يكبسلل ةعطقلاو يشكرزلاو ‹ يونسألل ةلمكتلاو ةعطقلاو « يعرذألل

 هذه دئاوز بتكأو يركز خيشلل ضورلا حرشو « ةبهش يضاق نبا حرشو «“نقلملا
 باتكلا نم رثكأ يشاوحلا ريصت امبر ىتح ًاقاروأ هيف قصلأو « نيدلا لالج خيشلا ىلع بتكلا

 هيلع تأرقو « بتكلا هذه هب يرتشأ ءيش نع يدي قيضل هلك كلذو « هيلع اهلك اهؤرقأ مث

 نب نيدلا لامك خيشلا ةيشاحو « نيدلا لالج خيشلل “"مماوجلا عمج حرش ًاضيأ

 )۹١۱۹/۱(. نونظلا فشک .ها .ه (۸۳۷) ةنس یفوتملا يعفاشلا يرقملا نباب فورعملا =

 )١( ىربكلا تاقبطلا هباتك نب دارملا .

 ىفوتملا ىلحملا دمحأ نب دمحم نيدلا لالج خيشلا مامإلل نيبلاطلا جاهنم حرش نيبغارلا زنك همساو (۲)

 . (۱۸۷۳ /۲) نونظلا فشك .ها .ه )۸1٤( ةنس

 . )٠٤١١/۲( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذو (۳)

 فشك .ه )۸٠٤( ةنس ىفوتملا « نقلملا نباب فورعملا يلع نب رمعل : ةيعفاشلا عورف يف ةدمعلا )٤(

 ١١١١(. /۲) نونظلا

 )٠( نونظلا فشك . يراصنألادمحم ايركز يضاقلل ةضورلا رصتخم ضورلا حرش )١/۹۱۹(.

 ةنس ىفوتملا « يعفاشلا يلحملا دمحأ نب دمحم نيدلا لالج ققحملل هقفلا لوصأ يف عماوجلا حرش )«

 ۔(٥۹٥ /۱) نونظلا فشک .ھ(۸4)
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 يقارعلا ةيفلأ حرش ًاضيأ هيلع تأرقو « اهفلؤم ىلع اهأرق دق ناكو « الماك ”فيرش يبأ
 ةكرت ىف ةدوسم يواخسلا هب رفظ رجح نبا ظفاحلل هنإ لاقيو ٠ يواخسلا ظفاحلا لالجلل

 نبا ةيفلأ حرش حاضيإ هيلع تأرقو « سانلل هزربآو هضيبو هطبضف هريغ وأ رجح نبا ظفاحلا

 خيشلل حيضوتلا حرشو « ريصبلاو ىمعألل اهحرش اهيلع علاطأ تنكو "ليقع نبال كلام
 حرشو مساق مأ نبا حرشو "فنصملا نبا حرشو «“يدوكملا حرشو «“دلاخ
 هيلع تأرقو « اهلك اهؤرقأ مث « ليقع نبا ىلع حورشلا هذه دئاوز بتكأو ينيعلل دهاوشلا

 « ةريثك ًابتكو «'"ديمح نب دبع دنسمو «" تايناليغلاو “"ثيدحلا يف ةتسلا بتكلا اضيأ

 .هريغو رجح نبا ظفاحلا نع ذخأ يلاعلا دنسلا هل ناكو « هتايورم عيمجب ينزاجأو

 حرشلا اذه هنع هللا يضر يلخاودلا نيدلا سمش ةمالعلا مامإلا خيشلا ىلع تأرقو

 ًاهيقف ناكو ‹ نيدلا نيمأ خيشلا دعب ةروكذملا بتكلا هيلع تعلاطو ءًافنا روكذملا

 نبال داشرإلا حرش حاضيإ هيلع تأرقو ‹« ثاحبألل ًاققحم ًايوحن ًايلوصأ ًايفوص

 داشرإلا حرشو «'"ايركز خيشلل ريبكلا ةجهبلا حرش هيلع علاطأ تنكو "ف يرش يبأ

 ٥۹٥(. /۱) نونظلا فشك . يسدقملا فيرش يبأ لامكلل عماوجلا عمج ريرحت يف عماوللا رردلا (1)

 . يقارعلا ةيفلأ ىلع .ه )۹٠۲( ةنس ىفوتملا يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش حرش (۲)

 )١٥١/١(. نونظلا فشك
 ةنس ىفوتملا « ليقع نباب ريهشلا نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم يبأل كلام نبا ةيفلأ حرش (۳)

 ٠١۲(. /۱) نونظلا فشک .ه )۷1۹٩(

 )٤( نونظلا فشك یف ةفيلخ یجاح هرکذ )١/ ٠١٤( .
 ٠١١(. /۱) نونظلا فش يف ةفيلخ يجاح هركذ ()

 )١( نونظلا فشك ىف ةفيلخ یجاح هرکذ )٠١١/١(.

 ٠١۲(. /۲) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ (۷)
 اسو ته 5ة س ىقرشلا يحلل ةقلألا داوه خر ىفأ قرغصلاو يربكلا دفاوقلا ©

 )٠١١١/۲(. نونظلا فشك . ةيفلألا حورش دهاوش حرش يف ةيوحنلا دصاقملا

 نباو « يئاسنلاو ءدواد يبأو « يذمرتلا مامإلا ننسو « ملسمو « يراخبلا حيحص باتك :اهب دارملا (4)

 .هجام

 ىفوتملا يعفاشلاب فورعملا ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم ركب يبأل ثيدحلا ءازجأ نم تايناليغلا )١(
 ١١١۴(. /۲) نونظلا فشک .ه )۳١٤( ةنس

 ۱١۷۹(. /۲) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هرکذ (۱۱)

 نفوتلا نسدقملا كيرف نب ترب ىئآ ىب ام لانكلا ىفدملل يالا رف ي ةاشرإلا حرش 9
 . )٦۹/۱( نونظلا فشک .ه )٩۹۰۳( ةنس

 .ه )٩٠١( ةنس ىفوتملا « يراصنألا دمحم نب ايركز يضاقلل ةيدرولا ةجهبلا حرش ةيهبلا ررخلا )١(

 )٠۲١/١(. نونظلا فشك



 حرش ًاضيأ هيلع تآرقو ‹ ًاضيأ هل "”حتفلاو طسوتلاو ٤ يعرذألل توقلاو «'يرجوجلل

 ‹ هريغ ىلع هتممتأ ينكل هيلع همتأ ملف ضرم يل لصحف « داهجلا باب ءانثأ ىلإ ضورلا

 اهنم دمتسا يتلا داوملا عيمجو « توقلا باتكو "مداخلا باتك حرشلا اذه ىلع علاطأ تنكو

 نأ ىتح حرشلاب كلذ قحلأو « هقحاولو مالكلا قباوس ركذب هلوقن عبتتأ تنكو « هحراش

 E e حرشلا اذه يشاوح

 ا « دلاحخ خيشلل حيضوتلا حرشو « فنصملا نبال ةيفلألا حرش ًاضيأ هيلع تأرقو

 عماوجلا عمج حرش باتكو « يواخسللو فنصملل يقارعلا ةيفلأ حرشو .هيشاوحب لوطملا

 وحن ناك رهزألا عماجب بيطخلاو يتفملا يدونامسلا نيدلا سمش خيشلا ىلع تأرقو

 .ةعساو ةمحر هللا همحر تام مث « يلحملل جاهنملا حرش نم فصنلا

 ا ا و

 احب عماوجلا عمج حرش يلحملا نيدلا رون خيشلا ققحملا مامإلا خيشلا ىلع تأرقو

 نم بجعتيف نيلصألا ىلع كسمي وهو ينهذ نم ةيشاحلا عم حرشلا هيلع ًأرقأ تنك ام ًاريثكو

 دئاقعلا حرش ًاضيأ هيلع تأرقو « ينس رغص عم حرشلا ىلع ةيشاحلا يعيقوتو يظفح ةدوج

 لوقعلا حارس باتكو «دصاقملا حرشو « هيلع فيرش يبأ نبال هتيشاحو ٠ ىتازاتفتلل

 ةنس ىفوتملا يجرجوجلا معنملا ديع نب دمحم سمشلا ةمالعلل ةيعفاشلا عورف يف داشرإلا حرش (1)

 ٦۹(. /۱) نونظلا فشک .ه (۸۸۹)

 ةنس ىفوتملا . يعازوألا نادمح نب دمحأ نيدلا باهشل حرشلاو ةضورلا نيب حتفلاو طسوتلا (۲)

 . )۳ )١/ نونظلا فشك . (۷۳۸)

 يعفاشلا يشكرزلا رداهب نب دمحم نيدلا ردبل عورفلا يف ةضورلاو يعفارلا مداخ باتك دارأ هلعل (۳)

 بولسأ ىلع وهو زيزعلا حتف تالفقم حتفو ةضورلا تالكشم هيف حرش .ه (۷۹) ةنس ىفوتملا
 )٦۹۸/١(. نونظلا فشك . يعازوألل طسوتلا

 ينازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس مامإلل نايبلاو يناعملا يف حاتفملا صيخلت حرش لوطملا (4)

 فيرشلا ديسلا ةمالعلا ةيشاح :اهنم ةريثك شاوح لوطملا ىلعو .ه (۷۹۲) ةنس ىفوتملا

 ا نا ع اعر ىر اش ىجا لولا اجو اجالا
 فشك .ه (۷41) ةنس ىفوتملا « يئازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس ةمالعلل ةيفسنلا دئاقعلا حرش )٥(

 )١/ ١١٤١(. نونظلا

 حرش هيلع هلو «ه )۷۹١( ةنس ىفوتملا ينازاتقتلا نيدلا دعس ةمالعلل مالكلا ملع يف دصاقملا )7

 }¥ ٠۸ /۲) نونظلا فشك . عماج
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 ملع تالكشم نم ةلأسم نيعبرأ ىلع لمتشم سيفن باتك وهو ‹"ينيوزقلا رهاط يبأل

a a 

 . هنم ًاعاب لوط مالكلا

 "يبطاشلا رهص يواخسلاو «"حصاقلا نبال ةيبطاشلا حرشو « فلؤملل يقارعلا

 ةيفلألا حرشو < اهل همظن حرشو « ةيمورجالل همظن اهنمو «“روذشلا حرش اهنم « بتك ةدع

 . كلذ ريغو ‹ يدوكملل

 ةدع ةفارقلا بابب يمجعلا يلع الم مولعلا يف ننفملا ققحملا مامإلا خيشلا ىلع تأرقو

 .وحنلاو هقفلا ىف بتك

 وحن يف ةيفلألا نم ةعطقو « جاهنملا نم ةعطق يناصلا نيدلا لامج خيشلا ىلع تأرقو

 . تام مث ‹ رهش

 ‹ يطوريدلا نيدلا سمش خيشلاو ٠ يئانخألا ىسيع خيشلا نم لك ىلع كلذك تأرقو

 ةعطقو « جاهنملا حرش نم ةعطق طايمدب جربلا بحاص ظعاولا يطايمدلا نيدلا سمش خيشلاو

 .تام مث « وحنلا يف ةيفلألا حرش نم

 حراش ينالطسقلا نيدلا باهش خيشلا ءىرقملا ثدحملا حلاصلا ملاعلا خيشلا ىلع تأرقو

 °ةندللا بهاوملا نم ةعطقو «” يراخبلا ىلع هحرش بلاغ يراخبلا

 ةءارق ةبحص « يلحملا لالجلل جاهنملا حرش نم ةعطق هللا همحر ىلجم خيشلا ىلع تأرقو

 . ىلاعت هللا همحر تام مث « هيلع يركبلا نسحلا يبأ خيشلا

 )١( نونظلا فشك . ينيوزقلا رهاط نب دمحم مامإلل لوصألا جاهنم ىلإ لوقعلا جارس )۲/ ۱۸۸١(.

 « يرذعلا حصاقلا نباب فررعملا دمحم نب نامثع نب يلع نيدلا ءالع مامإلل يراقلا جارس همساو (۲)

 )١/ 1٤١۷(. نونظلا فشك .ه )۸٠١( ةنس ىفوتملا

 يواخسلا دمحم نب يلع نسحلا يبأ نيدلا ملع مامإلل ديصقلا حرش يف طيسولا حتف هحرش مساو )۳(

 )١/ ٦٤۷(. نونظلا فشك .ه )1٤۳( ةنس ىفوتملا يرصملا

 ماشه نباب فورعملا فسوي نب هللا دبع دمحم يبأ نيدلا لامجل وحلا ملع يف بهذلا روذش )٤(

 فشك .اهنم فلؤملا دارم انل نيبتي ملو « ةريثك حورش هيلعو .ه )۷١١( ةنس ىفوتملا يوحللا

 )٠١۲۹/۲(. نونظلا

 )٥( نونظلا فشك یف ةفِلخ یجاح هرکذ )١/ ٠١۲(.

 ينالطسقلا دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ مامإلل « ةيوبنلا ةريسلا يف ةيدمحملا ا ةيندللا بهاوملا (0)

 )۱۸۹٩/۲(. نونظلا فشک .ه (۹۲۰) ةنس یفوتملا
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 ملو ‹ تام مث « عماوجلا عمج حرش نم ةعطق يبويلقلا نيدلا حالص خيشلا ىلع تأرقو

 .هيلع هلمكأ

INET 

 ‹ كلام نبا ةيفلأ نم ةعطقو < جاهنملا نم ةعطق ينومشألا نيدلا رون خيشلا ىلع تآرقو

 . تام مت < عماوجلا عمجل همظنو

 نم ةعطق تأرقو ‹ فلؤملل يقارعلا ةيفلأ حرش يبهذلا نيدلا دعس خيشلا ىلع تأرقو

 . تالکشملا یف هتعجارمو < مداخلا باتكو « توقلا باتك ةعلاطم عم يلحملل جاهنملا حرش

 ريسفت نم ةعطق يلبنحلا ينيششلا نيدلا باهش خيشلا مالسإلا خيش ىلع تارقو

 .ةئامعستو ةرشع نامث ةنس تام مث « ةرقبلا رخ او ا ' ىرغلا

 نم ةعطقو ‹ جاهنملا نم ةعطق يدنشقلقلا نيدلا ناهرب خيشلا مالسإللا خيش ىلع تأرقو

 يف دنسلا يلاع ناكو « تام مث « تايناليغلاو « ديمح نب دبع دنسمو « كلام نبا ةيفلأ

 . ثيدحلا

 هحرشو « الماك يريشقلا ةلاسرل هحرش ايركز خيشلا مالسإلا خياشم خيش ىلع تأرقو

 ىلإ ضورلا حرشو « ريرحتلا حرشو « ثحبلا بادآ حرشو هلمكي ملو ""ينزملا رصتخمل
 ‹« يلحملا لالجلا حرش ىلع هتيشاح عم عماوجلا عمجل هرصتخم حرشو « ةيزجلا باب ءانثأ

 ‹ هيلع اهعضو يتلا هتيشاح هيلع يتءارق نم أشنو <« الماك يواضيبلا ريسفت هيلع تأرقو
 ةيشاح هل تعلاطو « هرصب فك نأ دعب كلذو « نيدلا لامج خيشلا هدلو طخو يطخب اهبلاغو

 لالج خيشلا ةيشاحك شاوح ضعبو “” نيدلا دعس خيشلا ةيشاحو ء" فاشكلا ىلع يبيطلا

 SENS Ra كلذ ريغو « ينوبابلاو يطويسلا نيدلا

 یتح ”ينالطسقلا حرشو « ينامركلا حرشو « يوامربلا حرشو « ينيعلا حرشو « يرابلا
 هنم ذخأي ىتح « مالكلا راركتو < هل اهتعلاطم ةرثك نم ينيع بصن حورشلا هذه بلاغ راص

 ةنس ىفوتملا « يعفاشلا يوغبلا ءارفلا دوعسم نب نسح دمحم يبأ مامإال ريسفتلا يف ليزنتلا ملاعم (1)

 )۱۷۲١٣/۲(. نونظلا فشک .ه )٩۱٩(

 ٠١۳١(. /۲) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ (۲)

 ١٤١۸(. /۲) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ (۳)

 ١٤١۸(. /۲) نونظلا فشک . فاشکلا ىلع ینازاتفتلا رمع نب دوعسم نیدلا دعس ةمالعلا ةيشاح ()

 نونظلا فشك .(يراخبلا حيحص) حيحصلا عماجلا باتكل هركذ دنع ةفيلخ يجاح حورشلا هذه ركذ ()
(61/۱1). 
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 حرش هيلع علاطأ تنك ضورلا حرش هيلع تأرق املو « هحرش يف هعضي يذلا ىنعملا

 <” ةعفرلا نبال ةيافكلاو ‹ بلطملاو « جاهنملا حورشو « توقلاو « مداخلاو «” بذهملا

 هح رش يف رکذ ًاعضوم رشع ينثا ىلع هتهبنو ‹« هحرش يف اهنم دمتسا يتلا داوملا عيمج تعبتتر
 « اهباوبأ ريغ يف ةضورلا يف ةروكذم اهنأ لاحلاو « ةضورلا ىلع ةضورلا دئاوز نم اهنأ

 هبن يشكرزلا تيأر ينإ مث « اهباوبأ ريغ يف ةروكذم اهن ىلع هبنو « ةدئاز اهنوك ىلع برضف
 يخايشأ مظعأ ناكو « هنع هللا يضر كلذب حرفف " اياوزلا ايابخ هباتك يف عضاوملا هذه ىلع

 ضعب يف ناكو « ةعمج تناك اهبيط نم اهنأكف ةنس نيرشع هتمزالو « ةبيهلاو لمعلاو ملعلا يف

 مكتسلاجم يديس اي :هل لوقأف « ءاوهلا مشن لينلا رحب ىلإ انب بهذت اله يل لوقي تاقوألا
 . يل وعديف « ءاوهلا مش نم مظعأ يدنع

 ماقف ليفلا ًاموي رمف « نينس ًاكلام مامإلا سلاج يسلدنألا ىيحي نب ىيحي نأ ةرم يل ىكحو

 :لاقف « مكدالب يف سيل هنإف ليفلا ىلإ رظنت امأ : كلام مامإللا هل لاقف « هيلع نوجرفتي ةبلطلا

 كلاعفأ ىلإ رظنأل كيلإ تلحر امنإو « ليفلا ىلع جرفتأل يدالب نم تلحر ام انآ يديس اب
 هللا يضر « ىهتنا « سلدنألا لهأ لقاع هامسو كلذ ًاكلام بجعأف . كيدهب يدتهأو كلاوقأو

 .هاضرأو هنع یلاعت

 ىلاعت هللا هحر يلمرلا نيدلا باهش خيشلا نامزلا ةمالع ققحملا مامإلا خيشلا ىلع تأرقو

 ءانثأ ىلإ اهلوأ نم ةضورلا باتك « ةعماهلا هتمعن بئاحس نم هيلع رطمأو « ةعساولا ةمحرلا

 هيلع هتأرق سرد لک ىلع علاطأ تنکو « هيلع هلمكأ ملف مد يمر يل لصحف « حارجلا باتك

 ‹« ةلوس نبالو « ايركز خيشلل ضورلا حرش باتكو « مداخلا باتكو « توقلا باتك
 « ريبكلا يعفارلاو ‹ بذهملا حرشو < ةعفرلا نبال ةيافكلاو « تامهملاو « بلطملاو

 داشرإلا يحرشو ٠ جاهنملا ىلع ةبهش يضاق نبا حرشو « ةلمكتلاو « ةعطقلاو

 هذه دئاوز بتکأو «” ایرکز خيشلل ةجهىلا حرشو زم يبا نبالو « يرجوجلل

 ةنس ىفوتملا يوونلا فر نب ىيحي ايركز وبأ نيدلا يحم مامإلل بذهملا حرش عومجملا (1)
 . نونظلا فشك .ه (۷7)

 ةنس ىفوتملا يعفاشلا فورعملا يلع نب دمحم نب دمحأ نيدلا مجن مامإلل هيبنتلا ىلع ةنيلا ةيافك (۲)

 )٤۹۱/۱(. نونظلا فشک .ه (۷۱)

 .ه )۷٤۹( ةنس ىفوتملا يعفاشلا يشكرزلا هللا دبع نب دمحم نيدلا ردبل عورفلا يف اياوزلا ايابخ )۳(

 . ۱۹٩( /۱) نونظلا فشک

 ۱۸۷١(. /۲) نونظلا فشك یف ةفيلخ یجاح هرکذ (0)

 ةفيلخ يجاح ركذو ٠ه )۸۳١( ةئس ىفوتملا يرقملا نب ركب يبأل ةيعفاشلا عورف يف داشرإلا (0)
 )١۹/۱(. نونظلا فشک . باتکلا مسا رکذ دعب هحورش

 = ةنس ىفوتملا « يراصنألا دمحم نب ايركز خيشلل ةجرفنملا قئاقد زاربإ يف ةجهبلا ءاوضألا (7)
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 ‹ لصألا ظافلأ نم رثكأ يشاوحلا ريصت ىتح ًاقاروأ اهيف قصلأ امبرو ٠ يشاوحلا ىلع بتكلا

 تاكو ٠ ةيشاخلا ىلع ةديقأف ٠ هريغ نها هب ىشفملا ىلع توتي ناكو ٠ هيلع اهلك اهارفأ ت

 بتكت كنأ الول :لوقيو < ةليللاو مويلا وحن يف بتكلا هذهل يتعلاطم ةعرس نم بجعتي
 ‹ بتكلا هده ملاطت قحلت مل كنإ تلقل لحخادتملا مالكلا كرتتو ‹ يشاوحلا ىلع اهدئاوز

 .لوصألا هذه نم هكرت ينعي « لخادتملا فذح دعب اهنم هبتكت ام ريرحت نع ًالضف

 يلع تفدارت ىتح كلذك لزأ ملو « هاسنيو ًائيش عمسي ال الايس هللا دمحب ينهذ ناكو

 نم نيرشعو ثالث وحن كلذو « ةنس نيرشعو سمخ وحن ىلإ نسلا يف تغلب امل ‹ مومهلا
 لاقو « ىلاعت هللا مهرصن نامثع ينب ةلود تءاج امل ٠ رصم ىلإ اهيف تلخد يتلا رشاعلا نرقلا

 اذه يف اهلك بتكلا هذه ةعلاطم هل رسيت ًادحأ تيأر ام ينإف ٠ كريغ ةياهن كتيادب تارم يل

 اذهف ةدحاو ةليل يف ااماک مداخلاو يعفارلا نم ريبكلا ءزجلا علاطأ تنكو «ًادبأ نامزلا

 ركذ ًابيرق يتأيسو ٠ خايشألا ىلع يتءارق لاح اهتعلاط يتلا بتكلا نم نالا هترضحتسا ام

 دمحلاف « ىلاعت هللا ءاش نإ اهتالكشم يف خايشألا ةعجارم عم يسفنل اهتعلاط يتلا بتكلا ءامسأ

 . نيملاعلا بر هلل

 الإ هكرت يف صخرتأ الو ينيد يف طوحألاب يذخأ :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ةصخرلاب ذخأ نم كلذك هبر نم ىده ىلع وهف طوحألاب ذخأ نم نأ امكف ٠ يعرش قيرطب
 ددشأ خايشألا ىلع يلاغتشا لاح ىلاعت هللا دمحب تنكو « اهيف هبر نم ىده ىلع وهن اھطرشب
 يتدابع نوكتل ًابلط كلذ لكو « نكمأ ام فالخلا نم جورخلا ىلع لمعلا يف يسفن ىلع
 ةالص نم فالخلل ةاعارم يلع دش تيأر امو « اهرثكأ وأ بهاذملا عيمج ىلع ةحيحص

 بهذم٠نم حجارلا تفلاخ اهتقو لوأ يف يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع اهتيلص نإ ينإف « رصعلا

 اهتيلص نإو ٠ لحد نكي مل يعفاشلا بهذم ىلع اهتيلص نيح اهتقو نأل « ةفينح يبأ مامإلا
 ةفينح يبأ بهذم نم حجارلا ىلع اهتقو لخدي نيح اهتدعأو يعفاشلا بهذم ىلع تقولا لوأ
 بهذم نم حجارلا يف اهتالص ىلع ترصتقا نإو « داعت ال رصعلا نإ يرخطصإإلا لوقي

 ءاملعلا فالخ نم جورخلا يلع رذعت املف  ذئنيح اهتقو جرخ دق يواحطلا لاق ةفينح يبآ

 . نيتقولا نم ليربج ةمامإ ثيدح يف حص امب تذخآأ

 اهنأك ننسلاب ءانتعالاو « مارح هنأك هوركملا بانتجا طايتحالا ةلمج نم نأ يخأ اي ملعاو

 ةساجن رهطيو « ًايعفاش ناك نإ دصفلا نمو < ًايفنح ناك نإ جرفلا سم نم ًأضوتيو ةبجاو
 ىلاعلا فالخلا لئاسم رئاس ىف اذكهو <« ًايكلام ناك نإ بارتب نهادحإ ًاعبس ريزنخلاو بلكلا

 ءوركملا نم ةبوتلا دبعلل يغبني هنأ ملعف اذه انرصع ىلإ مهدعب نمو ةباحصلا نم لزانلاو

 )4۲١( نونظلا فشك . يرزوتلل ةجرفنملا ةديصفلا حرش وهو .ه )۲/١۱۳٤١(. =
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 « ثيدحلا ”«ضئارف تضرفو ضئارف ضرف هللا نإ :حيحص دانسإب رازبلا ىور دقو

 : مجنلا] ( ىي ىو ال وه نإ ©9 رها نع قي امو 9 : ىلاعت هلوق ةنسلاب ءانتعالا ديؤي اممو
4-۳[ 

 املك ىلاعت هللاب ةفرعم دبعلا دادزا املك :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 بانتجاو هرمأ لعفب نواهت املك ىلاعت هللا ةرضح نع دعب املكو « هيهنو هرمأل ميظعتلاب ىنتعا

 ًاعوفرم یا مكاحلا یورو م مكفوخأو هللاب مكفرعأ انا» : ثيدحلا یفو « هیهن

 ثيح هنم دبعلا لزني ىلاعت هللا نإف هدنع هللا ةلزنم فيك رظنيلف هللا دنع هتلزنم ملعي نأ دارأ نم»

 ملف « داهتجا الو ملع ريغ نم يبهذمل بصعتلا مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ميلستلا يتمحلو يادس لب « ًادبأ فيعض اذه فلاخملا بهذم نم ءيش نع تلق ينأ ركذتأ

 نع ءاج ام :لوقي هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح وبأ مامإلا ناك دقو « فلاخملل

 لوقن كلذكو . ىهتنا « انريخت هباحصأ نع ءاج امو « نيعلاو سأرلا ىلعف ةي هللا لوسر

 همالكب لمعلا انمزال هانريخت اذإ مث مهنم انئش نم عابتا انريخت نيدهتجملا ةمئألا نع انءاج ام

 فلاخملل ملسن انك امنإو « نيدلاب بعالتلا ةروص يف انعوقو نم ًافوخ توملاب الإ هقرافن الر

 كلذكف ةنسلا نم همهف امب دهتجملا ىلع لمعلا بوجو عراشلا ررق دقو « دهتجم هنأل انمامإل

 .هلوقب لمعلا همزلي دهتجم عابتاب هسفن مزلأ نم
 يعدي هنأکف همهفب ملاع ىلع ركنآ نم لک :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 « مئإلا ىلإ رجي هنإف ملعلا يف ءارملاو كايإ :لوقي ناكو . ىهتنا « هيلع راكنإلا يف عوقولا نم

 . ىهتنا « ليضفتلا راهظإو « نارقألا ىلع عفرتلا ةدايز بلط هببسو

 فالخب ‹ صنلا هتضراعمل هيلع راكنإلا يف دحأ ىلع ضارتعا ال هنإف ٠ حضاو يعرش ليلدب

 .اهتمصع مدعو « ماهفألا تواغتل لهس رمأ هنإف « مهفلا ةضراعم

 وبأو )۱١/٠١(« ىربكلا ننسلا يف يقهيلاو «(۲۲۲ /۲۲) ریبکلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ )١(

 )۲۴٤۵۸(. هدنسم یف یلعی

U I O AER Ne RET RONEN O 
 حيحص انخيش لاق :دصاقملا . ۰

 )۱۸۲١(. كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (۳)
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 رهاظ فلاخي ًارمأ ةفوصتملا ىلع ركنأ اذإ هيقفلا ىلع ضارتعا ال :لوقي ًاضيأ هتعمسو

 وه عرشلا رهاظ نإف <« مالسلاو ةالصلا امهيلع رضخلا عم ىسوم ةصق يف عقو امك « عرشلا

 هنع تطقسأ ةلاح ىلاعت هللا نيبو هنيب نأ يعدي نم انيأر اذإف ‹ ءيش لك هدحب عطاقلا فيسلا

 . ىهتنا « ىلاعت هللا ىلع بذاك هنأل « هل ملسن مل فيلكتلا لقع دوجو عم فيلاكتلا

 لك نم رصاقلا نيب وه امنإ ةيفوصلاو ءاهقفلا نيب عقي يذلا راكنإلا بلاغ نأ يخأ اي ملعاو
 نأل « ءاملعلل نوملسي نوفراعلاو « نيفراعلل ملسي ءاهقفلا نم لماكلاف الإو « هلثم نيبو امهنم

 مهترشابم لاح يف لاجر نيتبترملا نم لكلو « ديدشتو فيفخت نيتبترم ىلع تءاج ةعيرشلا
 بطوخ مهنم فعض نمو « مئازعلاب ذخألاو ديدشتلاب بطوخ مهنم يوق نمف « لامعألل

 ‹ هللا نم ىده ىلع ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نأ امكف « صحخرلاب ذخّألاو فيفختلاب

 اهل ةعيرشلا نأ ملع امل رمألا رخآ رضخلل ىسوم ملس كلذلو « مالسلا هيلع رضخلا كلذكف

 مالك نم « مهفي يبنلاف « سانلا صاوخب ةصاحخ ةبترمو « سانلا ةماعب ةصاخ ةبترم « نيتبترم

 كلذ لكو « اذكهو < هريغ همهفي ملام هنم مهفي يباحصلاو « يباحصلا همهفي مل ام هللا

 ةرصن ةلطاب يهف ةعيرشلا رهاظ فلاخت ةقيقح لك :موقلا لاق امنإو ‹ ةعيرشلا مسا هيلع قلطني

 ةقيقحلا تقباط نإف « ةعيرشلل ةقفاوم الإ نوكت ال اهلصأ نم ةقيقحلاف الإو « عرشلا رهاظل
 ةداهشب مكاحلا مكح اذإ امك «‹ نيتمزالتم ةعيرشلاو ةقيقحلا تناك « ًانطابو ًارهاظ ةعيرشلا

 مكاحلا مكح اذإ امك « طقف رهاظلا يف ةعيرشلا ةقيقحلا تقباط نإو « رمألا سفن يف نيقداصلا

 دارمف « نيتمزالتم ريغ ذئنيح ةقيقحلاو ةعيرشلاف « نابذاك امهو « رهاظلا ىف نيلدع ةداهشب

 اق د اسا ل اطار اعاط اار ت < ةا واح انآ نقلا

 ملع ةاعارم ريقفللو « نطابلا ملع ةاعارم هيقفلل يغبني :لوقي نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 . ىهتنا « نينيعلاب رظن نم لماكلاو « ريقفو هيقف نم روعأ نيع درفب رظانلاو « رهاظلا

 « ايركز مالسإلا خيشو « فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب خيشلا نينيعلاب رظني هتكردأ نممو
 ىلاعت هللا مهمحر « يدونامسلا نيدلا سمش خيشلاو « يطابنسلا قحلا دبع خيشلاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « نيعمجأ

 نم رجزو « مهمالك موقلل يليوأت ةرثك :هقفلاب يلاغتشا لاح يلع هب ىلاعت هللا معنأ اممو

 ريد ي عع اه ير يف او ةاططلا يف نرجتلا اف ىل غب م اوف قير ين نب
 ىتح موقلا ىلع راكنإلا نم ينظفح ثيح « يلع ىلاعت هللا معن ربكأ نم اذهو « ءاهقفلا نم
 انل مث لهو نولوقيو « راكنإلا مدع ىلع يننومولي لاغتشالا يف يتقفر ناكو « مهقيرط تلحخد

 دقو .ملعأ هللا لوقأو « تكسأف « هيلع نحن ام ريغ ىلاعتو كرابت هللا ىلإ هب برقتي قيرط
 كلذ مرح الإ قيرطلا لهأ ىلع تاماقملا نم ًائيش دحأ ركنأ ام هنأ ىلع قيرطلا لهأ عمجأ

 قحلا مالك نولوؤت متنك اذإ : يتقفرل لوقأ تنكو « هل ةبوقع مهقيرط يف لحد ولو « ماقملا
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 عيمجل هب باطخلا مومعو « ةي هلوسر مالكو ىلاعت هللا مالك عسو عم ةَ هلوسر مالکو یلاعت
 . هب باطخلا مومع مدعو هقيضل ليوأتلاب قحأ ءارقفلا مالكف « دابعلا

 اههّڙن نذإ كسفنف :لاقف « بر اي ال هل تلقف ؟هنع ينهزنت بيع يف له يرس يف ىلاعت قحلا

 تقلختو « لئاذرلا نع تهزنت ىتح ةضايرلاب يسفن ىلع تلبقأف :لاق « لئاذرلا اهباكترا نع

 .هها .ةمعنلاب ثدحتلا باب نم ينأش مظعأ ام :لوقأ ترصف « تالامكلاو لئاضفلاب

 مهمالطصا لاح ىلاعت هللاب الإ قيلي ال مالکب مهضعب ناسل ىلع ىلاعت قحلا قطني ام ًاريثكو
 يفو ۰ مهوحص لاح هولاق ول الإ كلذ يغبني الو ‹ كلذ مهيلع سانلا ركنيف مهتبيغو

 . مهفاف '«هدمح نمل هللا عمس هدبع ناسل ىلع لاق هللا نإ : ثيدحلا

 ىلع راكنإلاو كايإ :ةعساولا ةمحرلا ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش ةيصو نمو

 مهسوفن نع مهتبيغ لاح نوملكتي ةرات مهنإف ملست مهل ملسو هب نوققحتي ام لك يف ةفئاطلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ها « ةي هلوسر عم وأ « ىلاعت هللا عم بدألا ءوس نم مهاشاحو

 نم هتمهف امب طق مزجأ مل ينأ « هقفلاب يلاغتشا لاح : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 الإ كردي ال لئاقلا دارم ىلع ملكتلا نأل « مهدارم وأ هدارم كلذ نأب « هيدلقم وأ يمامإ مالك

 هنأل « ًاعطق دهتجملل ًادارم نوكي دهتجملا مالك نم ًالثم دلقملا همهفي ام لك سيلو « فشكلاب

 ‹ ةنسلاو باتكلا حيرص يف مكحلا وه امك « ماهفألا كلذ يف فلتخت مل اصن هدارم ناك ول

 ناك نم فالخب « قح رغب مهل هتلداجمو < هناوخإل هتعزانم تلق قلخلا اذهب ققحت نمو

 .لادجلاو عازنلا همزال نم نإف « كلذ نم دضلاب

 قوذ يف طق نانثا دحتي ال :لوقي « ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 :لاق ٠ مهيدلقمو نيدهتجملا طابنتسا نم هنع عرفت امو <« ةي عراشلا مالك عسول ماقم الو

 نإف « اذكو اذك مالكلا اذه نم هتمهف يذلا :لوقي امنإو « همهف امب طق عطقي مل كلذ ملع نمو

 هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع ناك امك ىنمف ًأطخ ناک نإو « هللا نمف ًاباوص ناک

 وه هرظن يف أطخ وه امنإ كلذ نإف « بيصم ريغ مهفلا يف هريغ ءىطخي نم نوكي دقو « لوقي

 .ها .هب ملكتملا رظن يف ال

 ناسنإلا مهمي نأ ملكتم لا مالك مهف سيل :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا ييحم خيشلا ناكو

 كلذب ملكتملا هدصق ام مهفي نأ مهفلا امنإو « رصحلا قيرطب همالك اهنمضت يتلا هوجولا عيمج

 )١( طفللا اذهب هدجأ مل .
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 لهأ هيلع ًاطاوت ام بحب ظفللا كلذ اهيلع ىوتحا يتلا هوجولا عيمج دصق نم مالكلا

 . یھتنا < هوجولا كلت ضعب وأ ناسللا

 وه يذلا هدارم ثيح نم ملكتملا نع مهفلاو مالكلا مهف نيب قرفلا يحخأ اي فرعاف

 .همالک

 نم هسنج مالك مهف نع زجعي اندحأ ناك اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 الإ نآرقلا يناعم ىلع ملكتي نأ يغبني الف « نيملاعلا بر مالك مهف نع زجعي ال فيكف رشبلا

 ةمئألل رفغ دق قحلا نأ ىلع « نيفراعلا لمكو « نيدهتجملا ةمئألا نم ءايلوألا لمك

 ملو ٠ مهعسو اولذب ثيح كلذ يف رجألا مهل لعج لب « ليوأتلاو مهفلا نم هيف اوؤطخأ ام
 . ىهتنا « عراثلا ناسل دح نعاوجرخي

 ةرثكب ةيدمحملا ةمألا هذه هللا محر دق :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا ييحم خيشلا ناكو

 ‹« رخآ بهذمل ديلقتلا ىلإ لقتنا بهذم يف ًاقيض مهدحأ دجو اذإف « نيدهتجملاو بهاذملا

 هللا هنيعي مل نيعم بهذم مازتلاب سانلا عيمج رمأ نم ةمألا ىلع ةمحرلا هذه رجح دق نكل

 ىُشأ نم اذهو :لاق « ةفيعض الو ةحيحص ال ةنس الو باتك رهاظ هيلع لد الو . هلوسر الو

 هعوقو يماعلا ىلع فاخي نأ الإ مهللا ‹ ءالؤه هقيض عرشلا هعسو يذلاف « ةمألا ىلع فلكلا

 « ةنسلاو باتكلا نم ماكحألا جارختسا نع همهف فعضل ًانيعم ًابهذم مزتلي مل اذإ طيلختلا يف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف ‹ ىهتنا ٠ نيعم بهذمب دييقتلا همزلي اذهف

 ىوعد نم يظفح خايشألا ىلع ملعلاب يلاغتشا لاح يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ماوع نم دحأ ىلع طق يسفن تيأر يننأ رضحتسا الف « ةماعلا ىلع هب ربكتلاو ملعلا

 نم ملع وه امنإو ةقيقح يملع وه سيل لوقنلا نم يديب ام عيمج نآب يملعل كلذو « نيملسملا
 « اذ نالف لاق « اذك نالف حجر : يلوق وحن ةياكحلا الإ يعم يقب امو « هجرختساو هطبنتسا

 . ةقيقح يملعب سيل اذهو « اذكب نالف ىتفأ

 ‹ هيلإ قبسي مل ام وه ةقيقح لجرلا ملع :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 « ملاعلا بحاصل بحاص وه امنإ « ملعب هل كلذ سيلف لقنلا نم ًادافتسم هملع ناك نم امأو

 . ىهتنا « ةباتكلل بحاصم فرحلاو « فرحلاب مئاق ملعلا ىنعم نأل كلذو : لاق

 دبعلا ىتأ ام ملعلا امنإ « ملعب وه سيلف ةهبشلا هبحاص لبقي ملع لك :لوقي ًاضيأ هتعمسو

 نأ بصب لع لأ لإ ارعا حليبَس ءوِذله لف » : ىلاعتو كرابت لاق امك قوذلاو ماهلإلا قيرط نم
 ملعلا الإ خزربلا ىلإ دبعلا عم لقتني ال :لوقي ًاضيأ هتعمسو ۱٠۸[. : فسوي]  ىنعبَتا نمو

 لخد يتلا مولعلا عيمج امأو ‹ ةنسالو باتك هل دهشي ال يذلا فيعضلا يأرلا نم صلاخلا
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 :لوقي هتعمسو « نيلماعلا ءاملعلا عم رشحي الو « ًاملاع اهبحاص ىمسي الف ءايرلاو يأرلا اهيف

 نع لئس ىتمو « هحور عولط دنع هب لاغتشالا هيلع لقثي ال نأ ملعلا يف صالخإلا ةمالع نم

 نيب صلخملا دنع قرف الف ‹ هصالخإ مدع ىلع لد ٠ ينع كيلإ :لاقف رضتحم وهو ةلأسم

 ءوضولا ضورف ينملع :هل لوقي نم نيبو « هللا ناحبس وأ « هللا رفغتسأ : لق هل لوقي نم لوق

 ةيابإلا تعقوف سفنألا هسفن تلباق امبرف سفنب مهرمأي فورعمب مهرمأ نإف طقف وه الإ نيكلاه
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف ٠ ىهتنا « ةرمث كلذب لصحي ملف

 هقفلا ةءارق يف يل ايركز خيشلا مالسإلا خيش نذإ :ْيلع هب ىلاعتو كرابت نم اممو
 عم يسفن دعأ تنك تسرد امل مث ١ يراضتلاو يرهخسزلا ريس كلك و هيردتز

 ةركاذم كلذ ىرأ امنإ « هيلع ًاخيش ىسفن تيأر ىننأ ًاموي رضحتسأ الف « لهاج ىنأك بلاطلا

 خيش يفونملا هللا دبع يديس مهنم ةعامج مدقلا اذه ىلع ناكو « ىرخأ هديفأو ةرات ينديفي

 حخيشلا مهنمو ‹ يطابنسلا قحلا دبع خيشلا مهنمو ‹ رصتخملا بحاص لیلخ خيشلا

 « ةركاذم وه امنإ ملعلا مهءارقإ نوري اوناكف « مهنع ىلاعت هللا يضر يسانيإلا ميحرلا دبع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ مهب ةوسأ يل لصح يذلا هلل دمحلاف

 ضراعتب لوقلا ىلإ ةردابملا مدع :ملعلاب يلاغتشا لاح يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ةعيرشلا نم يمرأ نأ ًافوخ لاح ىلع مالك لك لمح ىلإ ردابأ امنإ « نيدهتجملا مالك وأ ةلدألا

 هدرجمب خيراتلاب خسنلا ىلإ بهذي ال نيفراعلا ضعب ناك انه نمو .هب لمعلا ينتوفيف ًائيش
 ءاملعلا عمجي نأ الإ مهللا ةيلضفألا وأ زاوجلا نايبل نيلعفلا دحأ لعف ةي نوكي نأ لامتحال

 ىلع ةي هحسم زاوجلاو ةيلضفألا نايب لمتحي اممو :لاق « رهاظ كلذف « خسنلاب لوقلا ىلع

 . ىهتنا « امهنم ًادحاو رخأتملا نوكي نأ دب ال هنأل « ًاخوسنم نيحسملا

 <« ضراعت ةي عراشلا مالك يف سيل :لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش تعمسو

 الإو « مهماقمو نيلئاسلا فالتخاب فلتخت تناك يب هتبوجأ نإف ٠ كلذ نع لجي همالك نآل

 نم سانلا داحآ هب بيجي امم هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب ابأ ديسلا هب بيجي ام نيأف

 امك « مهدادعتساو مهلوقع ردق ىلع سانلا بطاخي نأب ًارومأم ناك ةي هنإف اضيأو « بارعألا

 ؟هللا نيأ» اهمالسإ يف اوكشو <« ةرافكلا نع اهقتع اهديس دارأ يتلا ةيراجلل هلوق كلذل دهشي

 ىفوتملا يمزراوخلا يرشخمزلا رمع نب دومحم هللا راج مامإلل ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا همساو )١(

 ١٤١(. /۲) نونظلا قثك .ها .ه )٥۳۸( ةنس

 .ها .ه (1۸0) ةنس ىفوتملا يواضيبلا ىضاقلل ريسفتلا ىف ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ همساو (۲)

 ۰ )۱۸١۹/١(. نونظلا فثك



 ىلع اهرقأف “'"«ةبمكلا برو ةنمؤم ةي لاقف ءامسلا ىف هنأ ىلإ تراشأ وأ ءامسلا ىف : تلاقف
 ‹ هنع ىلاعتو كرابت هزنملا قحلل زيحتلا تدصق اهنأ اهلاح رهاظ ناك نإو « ءامسلا يف اهلوق
 راشأ ام ضعب ةيراجلا تقفاوف [۳ : ماعنألا] (ضَرألا فو توسل فَهَلَاَوُهَو ميظعلا نآرقلا يفو
 ىف وه امكف يأ « زيحتي ال ىلاعت هنآ ىلإ ةراشإلا كلذ ىف قحلا ىنعملا ناك نإو « نآرقلا هيلإ

 هبز نم يلا نزكي ام ترق لاف كلدلز + كرد لع ىيشرالا ف ره كلذ كاملا
 : للا هج ف ةلطب نأ يف كلا رلفلا هج ىف دملا لطب اف نأ ٠ هجا وز

 ی ا یک اف هک اک ا وا تانا ت ن ولا اع فا ا
 : . مهفاف « تايلفسلا يف تناك نإو « جورع

 هملعل الإ ىلاعت هللا قح يف ةليحتسملا ةينيألاب ةيراجلا لأس ام ايب هللا لوسر نأ ملعف

 ولو « اهلقعل لزنتي نأ ةَ هتمكح نم ناكف « كلذ لثم نع ضحملا هيزنتلا نع اهلقع روصقب

 لصحي ملو « ةبولطملا ةدعاقلا تعفترال اهسفن يف هتروصت ام ريغب اهبطاخ ناك ةي هنأ

 انملع « هملع ةوقو يب هتمكح تنابو « ءامسلا يف هنإ اهلوق ىلع يَ اهرقآ امل نكل ٠ لوبقلا
 نم ناكف ‹ اهسفن ىف هتروصت ام ردق ىلع الإ اهقلاخ لقعت نأ ةيراجلا هذه ةوق ىف سيل هنأ

 هللا دوج وب ةقدصم يأ « ةنمؤم اهنإ لاق كلذلو « ةقباسلا ةرابعلا هذهب اهلأس نأ ةي هتمكح

 ىلاعتو « هيلع وه ام ىلع مولعملا ةفرعم وه ملعلا نأل ةملاع اهنإ هلوق نود « ءامسلا يف ىلاعت

 . لفسلا نود قوفلا ةهج يف زيحتلا نع هللا

 ‹ عذاربلا لمعي صخش ىلع رم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ»: بتكلا ضعب يف تيأرو

 اهتعصرو « ةعذرب هل تلمعل هبكرت يذلا كرامح نيأ تملع ول بر اي هدوجس ىف لوقي وهو

 هيلع ىسيع ىلإ ىلاعت ىحوأف « رامح ىلاعت هل وأ كحيو لاقو « حيسملا هكرحف « رهاوجلاب

 . ىهتنا «هعسو ردقب يندجم هنإف لجرلا عد مالسلاو ةالصلا

 كلذ ناك نإ اميس ال « همهف ناسنإ لكل ملس قلخلا ماهفأ توافت نم هانلق ام مهف نمف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ضرتعملا كلذ مامإ ريغل ًادلقم صخشلا

 ىلع توصلا عفرو لادجلا نم لاغتشالا مايأ يظفح يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 الإ ليوأت ريغ نم ميلستلاو بدألاب هعمسأ ام عيمج ىقلتأ تنك لب « يخيش نع ًالضف « يتقفر

 )١( ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب « ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك « ملسم هوحن جرحخأ )0۳۷( «

 ةالصلا يف مالكلا باب « وهسلا باتك « يئاسنلاو ) » )۱١١۸باب « ةالصلا باتك « دواد وبأو

 ةالصلا ىف سطاعلا تيمشت )4۳١( « هدنسم ىف دمحأو )۷۸٤١(.

 باتك « يئاسنلاو « )٤۸۲( دوجسلاو عوكرلا يف لاقيام باب « ةالصلا تاک ملم هجرخأ (۲)

 ىف باب « ةالصلا باتك « دواد وبأو ء )۱۱١۷( لجو زع هللا نم دبعلا نوكي ام برقأ باب « قيبطتلا

 )4٠٠١(. هدنسم يف دمحأو )۸۷١( ٠ دوجسلاو عوكرلا يف ءاعدلا

۸١ 



 هب تلق ‹ يناعملا نم هيلع ىلاعتو كرابت هللا ينعلطأ امف « ليوأتلا اهيف نيعتي يتلا عضاوملا يف

 هللا ىلإ هملع لكأ هتلع ىلع ىلاعتو كرابت هللا ينعلطي مل امو ‹ كلذ يف ىنعملل رصح ريغ نم

 .كلذل لباق ريغ لحملا نأل « هيف ركفتأ فقأ الو « ىلاعت

 هتغلب ءاج ءيش مهف يف فقوت نم :لوقي یلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 تاوهشلا نم هبلق فيظنت يف يعسلا هيلع بجيف « هبلق ةملظ ىلع ةمالع وهف هناسل ىلعو
 همام قون واک نا لآ یش وک ی ر رک اک ق اار
 همهف وأ ٠ طقف ‹ همهفام ردقب هفلكيامنإ « هب لمعلاب ىلاعت هللا هفلكي مل هماقم قوف ناک امو
 ةمئألاو « ةي هلوسر مالكو « ىلاعت هللا مالك دارأ نم نأ ملعف « ءاملعلا نم هدلقم وه نم

 ‹ دشرم خيش دي ىلع رابغلاو أدصلا نم هبلق ةآرم ءالج ىلع لمعيلف « مهيدلقمو « نيدهتجملا

 «نيملسملا ةماعل حانجلا ضفخو « ميلستلاو « صالخإلاو ٠ معطملا بيط كلذ عمجيو

 هيلع رسع مالك لك ىلع همهفو هلقع نازيم ةماقإ مدعو ‹ ىواعدلاو لادجلاو ثحبلا كرتو
 ذإ اهقئاقدو ةعيرشلا رارسأ نع هل فشكو هبلق ىلاعت هللا رون قيرطلا اذه كلس نم نإف « همهف

 عبطنا يلفسلاو يولعلا دوجولاب تلبوق اذإف « ةلوقصملا ةركلا ةآرملاك راص افص اذإ بلقلا

 . ايش كلذ دعب ىسني الف اهيف هعيمج

 ي مل هنأ هدابعب ىلاعت هللا ةمحر نم :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يحخأ ناكو

 نَا اًّمأَو # :ىلاعت هلوقب مهمذ لب « اهنم هباشت امو اهتالكشم عبتت الو ماكحألا للع مهفب
 مير رهبولف ف نذل امام # :هلوقبو ۲١[ :ةرقبلا] 4 لك اد هَ ر 1ام ولوم اورمڪ

 ر هدر ر و ام ر عو ا ب رار صا
 .[۷ :نارمع لآ ]  ءٍيلوأت ءب ةَ ءا هم هع ام ومب

 ذإ « ضحم دبعت هب لمعلاف هتهج نم ًاليلعت عراشلا هل رهظي مل لمع لك :ًاضيأ لوقي ناكو
 هللا رمأ لاثتما ال « ةلعلا كلت ةمكح لمعلا ىلع دبعلل ثعابلا نوكي امبر للع اذإ لمعلا

 ‹ هيهن بانتجاو هديس رمأ لاثتما هنأش امنإ دبعلا ذإ « ةيدوبعلا ماقم حرجي كلذو « لجو زع
 عومجم نأ ىفخي ال مث « ىرخأ ةلعل ال ىلاعت هرمأل ًالاثتماو « ةيدوبعلا قح بجاوب ًامايق
 بر هلل دمحلاف « ىهتنا « دحأ همهف يف فقوتي ال اذهو « اذك اوبنتجاو « اذك اولعفا ةعيرشلا

 . نيملاعلا

 ةعجارم مث . يسفنب اهتالآو ةعيرشلا بتكل يتعلاطم ةرثك :يلع هب ىلاعت هللا معنأ اممو

 هللا دمحب تعلاطف < ًاطخلا لامتحال ٠ يمهفب لالقتسالا نود اهنم يلع لكشأ امل ءاملعلا

 باتك تعلاطو « نيترم ةلوس نبال هحرشو « ةرم نيثالث وحن ايركز خيشلل ضورلا حرش ىلاعت
 رصتخم تعلاطو « هصوصن بلاغ رضحتسا تنك ىتح « تارم ثالث “'”يعفاشلا مامإلل مألا

 .«مألا باتك» مساب (۱۳۹۷ /۲) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ )١(
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 « تارم ثالث يلواجلل هحرشو « يعفاشلا مامإلا دنسم تعلاطو « ةدحاو ةرم ينزملا
 ييحم خيشلل ةرصتخمو « تارم ثالث "”يلاعلا فالخلا يف مزح نبال ىلحملا باتك تعلاطو
 یراحلا تاک اط و فم ةا نوال خو ةلجاو ةر ٠ يلا نب نيدلا
 «ةدحاو ةرم هل “"ةيناطلسلا ماكحألا تعلاطو ةمخض ةدلجم نوثال ن ویل

 « ةدحاو ةرم “غابصلا نبال لماشلا باتك تعلاطو « نيترم ""دادحلا نبا عورف تعلاطو

 ملو « هل" ”قورفلا باتك كلذكو “ ينبوجلا دمحم يبأ خيشلل طيحملا باتك تعلاطو

 ''يلازغلل زيجولاو طيسبلاو طبسولا باتك تعلاطو نيعم بهذمب طيحملا باتك يف ديقتي
 ‹« تارم عبس ةضورلا تعلاطو « تارم ثالث """ريبكلا يعفارلا تعلاطو « ةدحاو ةرم

 يهو « ةدحاو ةرم هيلع يكبسلا ةلمكت تعلاطو « ةرم نيسمخ وحن بذهملا حرش تعلاطو

 تامهملا باتك تعلاطو « ةرم ةرشع سمخ '"يوونلل ملسم حرش تعلاطو ةدحاو ةدلجم
 <« ةدحاو ةرم يعرذألل توقلا تعلاطو « نيترم '”دامعلا نبال تابقعتلاو “ يونسألل

 ر الا نال اوك ااو ةبلا تاو + انقر نير اكل تتاطر
 نبال داشرإلا حرش تعلاطو « ةدحاو ةرم ةبهش يضاق نبال جاهنملا حرش تعلاطو « ةدحاو

 سنوي نبال هيبنتلا حورش تعلاطو « ةدحاو ةرم يرجوجلل هحرشو « ةدحاو ةرم فيرش يبأ

 )١( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )۲/ ۱۹۸۴۳(.

 )۲( نونظلا فشک یف ةفيلخ یجاح هرکذ )۲/ ۱١۸۳( .

  (۳)ن وتظلا فك يق ةفيل يجناح هركذ ١۹١۷/۲7 :هىلاغلا فالخلا ىف ىلحملا# ساب

 )( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )۲/ ۱١١۷(.

 )9( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )١/ )1۲۸«عورفلا يف ريبكلا يواحلا» مساب .

 )١( نونظلا فشک یف ةفيلخ یجاح هرکذ )۱۹/۱(.

 )۷( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )۲/١٠٠١( عورف يف لماشلا» مساب الشافعية٠.
 )۸( نونظلا فشک يف ةقيلخ يجاح هركذ )۲/ ٠٠٠١١( «يعفاشلا بهذم يف عورفلا» مساب .

 )۹( نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ )۲/  )۱١۲١.«مألا باتك» مساب

 )۱١( نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ ) )۱۲١۸/۲.(مألا باتك» مساب

 )۱١( نونظلا فشک يف ةغيلخ يجاح هركذ «عورفلا يف طيسولا» )۲٠٠۸/۲(.

 . )١/ ۲٤١( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ «عورفلا يف طيسبلا»

 )۲٠٠۲/۲(. نونظلا فکش يف ةفيلخ يجاح هركذ ؟عورفلا يف زيجولا»

 ۲٠٠١۴۳(. /۲) نونظلا فشک یف ةفيلخ یجاح هرکذ (۱۲)

 5۵۷ )ن ولا فک و اخ یا 9
 .«ةضورلا ىلع تامهملا» مساب ۱۹١١( /۲) نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )٠(
 . «تامهملا ىلع قيلعتلا» مساب ۱١٠١( /۲) نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )٠١(

 )٦۲١/١(. نونظلا فشك يف ةميلخ يجاح هركذ )۱١(
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 جاهنملا حرش تعلاطو « ةدحاو ةرم يطويسلا لالجللو « نقلملا نبالو « ينولكنزلاو
 خيشلل ةجهبلا حرش تعلاطو « ةرم نيثالث وحن نولجع يضاق نبا حيحصت عم يلحملا لالجلل
 خيشلا دعاوق تعلاطو "٠ ةدحاو ةرم ايركز خيشلل اهحرشو « تارم "”يقارعلا نيدلا يلو
 دعاوقو « ةدحاو ةرم يئالعلا دعاوقو « تارم سمخ وحن ىرغصلاو ىربكلا نيدلا زع

 « ةرم "”يكبسلا نبال رئاظنلاو هابشألا تعلاطو « اهترصتخا مث « تارم ثالث يشكرزلا
 .هعباوتو هقفلا يف ةروهشملا بتكلا نم كلذ ريغو « ةدحاو ةرم يونسألل زاغلألا تعلاطو

 ةرم “يراخبلا ىلع يرابلا حتف باتك تعلاطف < ًاريثك ثيداحألا حورش نم تعلاطو
۶ 8 . (9) . » 

 ‹ نیترم "ينيعلاو ٠ تارم سمخ "يوامربلا حرشو « نيترم ” ينامركلا حرشو «ةدحاو

 -@- n ا 1
 و هرم " ضايع يضاقلل ملسم حرش تعلاطو و هرم ينالطسقلا حرسشو

  ًافنآ هنایب رم امک يطخب هتدوسم بلاغو « تارم سمح وحن ايركز خيشلل هحرش تعلاطو

 ةيردنكسإلا يفو « ةليلق رصم يف هخسنو «'"” يكلاملا يرقملا نبال يذمرتلا حرش تعلاطو
 .ةدحاأو ةخسن

 ريسفت تعلاطف ‹ ةروهشملا ريسافتلا بلاغ نارقلل ريسفتلا بتك نم تعلاطو

 « تارم عبس *لداع نبا ریسفتو ‹ تارم ثالث “'“نزاخلا ريسفتو « ةرم لا

 ريسفتو e ةرم ةرهز نبأ ريسفتو <« تار ع اوا ريسفتو

 )1۲١/١(. نونظلا فشك ىف ةفيلخ ىجاح هركذ (۱)
 ا ی یا ©
 ٠٠١(. /) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ (۳)
 )١/ 5٥٤۷(. نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ ()

 )٥٤٩/۱(. نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ )٥(
 ٥٤۷(. /) نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ (1)

 ۸/5 را تشک یف ةا جاع
(A)٥۲(. /۱) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ  

 )١/ ٠١۷(. نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ (۹)

 ٥٥۸(. /۱) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ )۱١(
 ۹ 0 وات ینا ا00
 .«ريسفتلا يف ليزنتلا ملاحم» مساب 1۷۲١( /۲) نونظلا فشك يف ةغيلح يجاح هركذ )7(

 .«ليزنتلا يناعم يف ليوأتلا بابل» مساب ٤١ ٠١( /۲) نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ ()

 .«باتكلا مولع يف بابللا» مساب ٠١٤١( /۲) نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ ()
 . «ريسفتلا يف ةرصبتلا» مساب (۳۳۹ /۱) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هرکذ ()

 )٤۴۸/۱(. نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )۱١(
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 نبا ريفتو تارم سمح يواضيلا ر يسفتو «ةرم " ريلك نبا ريمفو « نيترم ىبطرقلا

 يريسفت تعلاطو « هنم عسوأ تعلاط ام « ةمخض ةدلجم ةئام وهو ةرم ”يسدقملا بيقنلا

 ريبكلا ينيريدلا زيزعلا دبع خيشلا يريسفتو "٠ زيجولاو “طيسبلا يدحاولا مامإلا
 ف تعلاف ر رج و رخ ولاجلا ت تعلاطو ٠تا تا فلا
 مامإلا ريسفت تعلاطو « تارم ثالث "روشنملا ردلاب ىمسملا ريبكلا يطويسلا لالجلا
 نيدلا لالج خيشلا هبلطت دقو سيفن ريسفت وهو ‹ عيكو نع يوري يدزألا هللا دبع نب دينس

 تعلاطو « دلجم يف هراثآو هثيداحأ تدرج مث « هنم ةخسنب رفظي ملف ةنس نيرشع يطويسلا

 ًايوحن ًايفوص اثدحم ناكو '" يبيطلا ةيشاح اهمظعأو « ةرم " ”هيشاوحب يرشخمزلا ريسفت
 باتك هلع تعلاط كلذكو « ملاع يف تافصلا هذه عمتجت نأ لقو ‹ ًايلوصأ ًاهيقف

 باتك تعلاط كلذكو <« هنم لازتعالا عضاومل نيم وهو «"" رينملا نبال فاصتنالا

 © ءاشه نبا هرصتخا دقو « فاصتنالاو فاشكلا نيب ًامكح هلعج يذلا “""”يقارعلل فاصنالا

 يرشخمزلا هيف شقان يذلا '"نايح ىبأل رحبلا تعلاط كلذكو ٠ كلذك هتعلاطو هفلؤم ىف
 ريهشلا ىبلحلا فسوي نب دمحأ هذيملت بارعإ هيلع تعلاط كلذكو . بارعإلا ثيح نم

 خيشلا ةيشاح هيلع تعلاط كلذكو « يسقافسلا بارعإ هيلع تعلاط كلذكو '" نيمسلاب

 نم هنمضت امل نيملاو نارقلا ماكحأ عماج» مساب )١/ ٥۳١( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )۱(

 .«ناقرفلا ياو ةنسلا

 )٤۳۹/۱(. نونظلا فشک یف ةفیلخ یجاح هرکذ (۲)

(r)یر وارسا لا ارا ماب 0۸ 9)د رفا تشک یف ةا ینا رکذ  

 يف ريسفتلا ةمئأ لاوقأل ريبحتلاو ريرحتلا» مساب )۳١۸/١( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ (5)

 .ريصبلا عيمسلا مالك يناعم

 )٥( نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هرکذ )۱/ ۲٠١(.

 .(۲ ۰۰۲ /۲) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هرکذ )7(

 )٤/ ١١(. مالعألا يف يلكرزلا هركذ (۷)

 )٤٤٥/١(. نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ (۸)

 )٩( نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هرکذ )۱/ ۷۳۳(.
 )٠١( نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ )۲/ ٠٤١١( ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا» مساب «.

 )۱٤۷۸/۲(. نونظلا فشك یف ةفيلخ یجاح هرکذ (۱۱)

 :(16۷۷ /6) نونظلا فنك ىف ةفبلش ىجا هرو 00
 06۷۷ نرل فک یف ةف یاو کک ۳

 )۱٤( نونظلا فشک یف ةفیلخ یجاح هرکذ )۲/ ۱٤١۷۷(.

 .؛ريسفتلا يف طيحملا رحبلا» مساب (۲۲۹/1) نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )10)

 )۱١( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )۲/ ۱٤۷۷( .
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 نم ةعطقو “يدربراجلا نيدلا رخف خيشلا ةيشاح نم ةعطقو ” يزاريشلا نيدلا بطق

 له يردأ الو « ةرقبلا ةروس ءانثأ ىلإ نيدلجم يف يهو ٠ يتربابلا نيدلا لمكأ خيشلا ةيشاح
 اميف ”يناجرجلا ديسلا كلذكو «هتيشاح متي مل نيدلا دعس خيشلا كلذكو « ال مأ اهلمكأ

 نبا مالك اهيف صخل ناتدلجم يهو "٠ يقارعلا ةعرز يبأ ةيشاح هيلع تعلاط كلذكو . نظأ

 جيرخت ةدايز عم « يسقافسلاو « نيمسلا ةبوجأو « نايح يبأو « يقارعلا ملعلاو « رينملا

 هللا ناكو « يشاوحلاو ريسافتلا هذه عيمج ةعلاطم هل رسيت نم لقو « فاشكلا ىلع هتعلاط ام

 ‹ رصم نئازخ نم هتبلط باتك لكب ينيتأي يرفظملا نيدلا سمش خيشلا يل رخس دق ىلاعت

 .ًاريخ ىنع یلاعت هللا هازجف

 هتعلاط ام ةلمج نمف « ًاددع هل ىصحأ ال ام بهاذملا ةلدأو ثيدحلا بتك نم تعلاطو

 دمحأ مامإلا دنسمو "ناح نبا حيحصو «ةميزخ نبا حيحصو « ةتسلا بتكلا

 ئالا نبال لوصألا عماج باتکو ' ةثالغلا يناربطلا مجاعمو ‹ كلام ماما ًأطومو

 “'تدايزو ريغصلا عماجلا كلذكو '" طويسلا نيدلا لالج خيشلل ريبكلا عماجلا تعلاطو

 الإ ءيش بتكلا هذه ثيداحأ نع ةعيرشلا نم جرخي داكي الو ‹ ثیدح فالآ ةرشع يهو

 ىربكلا ننسلا تعلاط كلذكو <« ةلدالا يف يقهيبلا ننس دعب فنص باتك عمجأ يهف « آردان

 باتک تعلاط كلذكو ٤ ماكحألا نود ررکملاو دنسلا فذحب اهترصتحخا م * يقهيبلل

 )١( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )۲/ ١٤۷۷(.

 ۱٤۷۷(. /۲) نونظلا فشك يف ةفيلح يجاح هركذ (۲)

 ۱٤۷۷(. /۲) نونظلا فك يف ةفيلخ يجاح هركذ (۳)

 ۱٤۷۸(. /۲) نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ (4)

 )٥( نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركکذ )۲/ ۱٤١۹(.

 ٠٤۷۹(. /۲) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ (7)

 .هجام نباو « يئاسنلاو « دواد يبأو ‹ يذمرتلا ننسو « ملسمو « يراخبلا حيحص يهو (۷)

 ٠٠۷١(. /۲) نونظلا فثک يف ةفيلخ يجاح هرکذ (۸

 )٩( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )۲/ ٠١۷١(.

 )٠( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )۲/ ۱۹۸٠١(.

 ١ نونظلا فشک يف اهركذ « ریبکلاو طسوألاو ريغصلا اهب دصق )۲/ ١۷۳۷( .

 )۲( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )١/ ٥۴١(.

 . )١/ ٥٦١( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ (۱۳)

 )۱٤( نونظلا فشك ىف ةفيلخ یجاح هرکذ )۲/ ٥٦١(.

 )٠١( نونظلا هش يف ةفيلخ يجاح هركذ )٠٠١۷/۲(.
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 نيدلا يقت خيشلا وه سيلو « نيدلا دجم خيشلا وهو  ةيميت نبال ماكحألا نم ىقتنملا

 كلذكو ةمألا “"”عيمج نع ةمغلا فشكب ىمسملا يباتك ةدوسم لصأ وهو « ةنحملا بحاص

 "٠ يقهيبلل ةوبنلا لئالد تعلاطو « هترصتحخا مث « ميقلا نبال يوبنلا ىدهلا باتك تعلاط

 كلذ ريغو « اهترصتحخا مث «“يطويسلا نيدلا لالج خيشلل صئاصخلاو تازجعملا باتكو

 .ديناسملاو ءازجألا نم ًاددع هل ىصحأ ال امم

 نبال ةياهنلاو . "سوماقلاو . يرهوجلا حاحص ةغللا بتك نم تعلاطو
 .ةرم ةرشع سمح هتعلاط دقو « يوونلل تاغللاو ءامسألا بيذهت باتكو «ريثالا

 حرشو «“دضعلا حرش هتعلاط ام ةلمج نمف . ًاريثك مالكلاو لوصألا بتك نم تعلاطو

 نسرحلا مامإل يلامألا باتکو .'"يلازغلل ىفصتسملا باتکو والا جاهنم

 لوقعلا جارس باتكو «'"علاطملاو علاوطلا حرش باتكو «'""دصاقملا حرشو
 . كلذ ريغو وش ا نبال هتيشاحو «'*ينازاتفتلل دئاقعلا حرشو *ينيوزقلل

 هل يصحأ ال ام نيرخأتملاو نيمدقتملا نم لاوحألا عئاقو يف ءاملعلا ىواتف نم تعلاطو

 ن سش يضاقلا یواتفو “'"لافقلا یواقتفو.« يزورملا دیز ا نبا یواتفک <« ًاددع

 . ۱۸١١( /۲) نونظلا فک یف ةفیلخ یجاح هرکذ (۱)

 ۱٤۹۲(. /۲) نونظلا فشک یف ةفيلخ یجاح هرکذ (۲)
 00 اس اد یا ©
 .«ةيوبنلا صئاصخلا» مساب ۷٠١( /1) نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ (4)
 )٠١١١/۲(. نونظلا فشك ىف ةميلخ یجاح هرکذ (۵)

 ا ي رماقلا ر خلا نرالا ناب 0۴5 )ةا كفك ى ةف يجاخ ند ©0
 .(۱۹۸۹ /۲) نونظلا فشک یف ةفیلخ یجاح هرکذ (۷)

 © و اک ةع جاو )۸(

 :(1۸6۶/5)نونطلا فك ىف ةا يجاخ ءركذ 8)
 .«لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم» مساب (۱۸۷۸ /۲) نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )٠١(

 ١١۷۳(. /۲) نونظلا فشثك یف ةفیلخ یجاح هرکذ (۱۱)

 69۸۲ )نرطنا فک ةنش اس 0 9)
 00900 نرل ع و اع يا کو 6

 )۱٤( نونظلا فشک یف ةفیلخ یجاح هرکذ )۲/ ۱۸۷۹(.
 :(۴ 6۸/57 ن وطلا فه یف ةف یا هرو (6)

 :(۳4۸/۹) نونظلا فخ یف فيل ىجا هرکڈ (0)
RAD O E 

 .(۱۲۲۷ /۲) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هرکذ (۱۸)
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 نبا یواتفو ءغابصلا نبا یواتفو ¢ همامإو :ىلازغلا یواتفو ¢ يدرواملا یواتفو

 یواتفو : لا یواتفو ولا یواتفو “السلا دبع نبا یواتفو "السلا

 . كلذ ريغو « يلمرلا نيدلا باهش خيشلا ىواتفو «“"ايركز خيشلا ىواتفو «"ينيقلبلا

 دعاوقو ' ”ىرغصلاو "ىربكلا نيدلا زع خيشلا دعاوق دعاوقلا بتك نم تعلاطو
 اهحضوأو دعاوقلا عمجأ يهو «'""يشكرزلا دعاوقو ٠ يكبسلا نبا دعاوقو ' "يئالعلا

 تعمج ينإ مث ‹ ةحيحصلا اهماكحأ نم ءيش فذح ريغ نم رم امك اهترصتخا دقو « ةرابع
 تلعف كلذكو « ًاسيفن ًاباتك ءاجف اهنم لخادتملا تفذحو « دحاو باتك يف اهلك دعاوقلا هذه

 .روركتلا دالب ىلإ ىواتفلا نم ةخسنب نابكرلا تراس دقو « یواتفلا بتک يف

 ‹« يبلكلا ةريسو «'“قاحسإ نبا ةريسو .'"ماشه نبا ةريس ةريسلا بتك نم تعلاطو
۹ ۳ 2 3 (05) 2 

 ةريسو <« " ىرظلا ةريسو ءاهنم عضارم ىلع ترظطظنو يرکبلا نسحللا يبا ةريسو

 فلأ نم اهعمج ىتلا یماشلا دمحم حخيشلا ةريسو '" رسانلا ديس نبا ةريسو ('"” يعالكلا

 .(۱۲۲۷ /۲) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هرکذ (۱)

 )۱١۱۸/۲(. نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ (۲)

 .(۱۲۳۱۸/۲) نونظلا فشک يف ةفلخ يجاح هرکذ (۳)

 )٤( نونظلا فشک یف ةفیلخ یجاح هرکذ )۱۲۱۹/۲(.

A E (0) 

OT E 0) 

OT OS eS (۷) 

 نرل فک یخ یا کک
 : 2۹ ولا فک یدل اک 6
 6۴ ) نرطلا فک یف فلک جاع رکو 0)

 ۸ ن یک یف اخ ا
 .«عورفلا يف دعاوقلا» مساب ٠١١۹( /۲) نونظلا فش يف ةفيلخ يجاح هركذ 7)
 . )٠۱١۱۲/۲( نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هرکذ (۱۳)

 . «يزاغملا باتك» مساب ٠٤٠١١( /۲) نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ (۱)

 )٠١( نونظلا فشك يف ةفلخ يجاح هركذ )۲/ ٠١٠١) ادام يبنلا ةريس» مساب .

 ءافلخلاو ةَ ىفطصملا يزاغم يف افتكالا» مساب )٠٤١١/١( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )١(

 . «ةثالثلا

 لئامشلاو يزاغملا نونف يف رثألا نويع» مساب ۱۱۸١( /۲) نونظلا فشك يف ةفلخ يجاح هركذ (۱۷)
 .اريسلاو
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 باتك هتعلاط ام ةلمج نمف « ًاددع هل ىصحأ ال ام قئاقرلاو فوصتلا بتك نم تعلاطو

 ةا تاكو ساكملاا ترا ةياغرلا تاكرا 4 ىكملا بلاط يال. توتلا
 تالار یورو فراغا ترازع باکو د یری دلار باکو ی نال

 اهترصتحخا مث « نيدلا ييحم خيشلل ةيكملا تاحوتفلا باتكو « اهلك يعفايلا بتكو « يلازغلل
 «“دهازلا دمحأ خيشلل رونلا ةلاسر تعلاطو « اهيف خيشلا ىلع ةسوسدملا مضاوملا تفذحو

 تس يهو «"يرمغلا دمحم يديس هذيملتل ةنملا حنم باتك تعلاطو « ناتدلجم يهو

 بعش باتكو «يناشاقلل صوصفلا حرشو ”يورهلل نيرئاسلا لزانم باتكو « تادلجم
 . كلذ ريغو « يرصقلل ناميإلا

 اهب طاحأ اذه يرصع ىف ادحأ نظأ امو « اهتعلاط ىتلا بتكلا نم نآلا هترضحتسا ام اذهف

 هدف و ویلا تاک ی تاک یک یک لوک ا رق ف

 ةباتكلا نم عنتماف « هنع ىلاعت هللا يضر يحوتفلا يلبنحلا نيدلا باهش خيشلا مالسالا خيش
 « امسا هل فرعأ ال ام بتكلا نم علاط صخشب قلعتي لاؤس ىلع بتكأ فيك لاقو « هيلع

 نأ عم ‹ یھتنا ‹ ًاعزانم رصم يف هل دجي مل اهفيلأت ىعدا ول هنأ عم اهيف ضوخلا نع ًالضف

 ضعب بتك دقو « يلع ءارتفا وه امنإ « ىلاعت هللا" دمحب يبتك نم ءيش يف سيل هنع لثس ام

 لهأ نع ىلاعتو كرابت هللا ىضرو « هانج ام هل رفغي ىلاعت هللاف ًاطحخ اهلك ةباتك هيلع نيروهتملا

 دوه دمك و ااا

 ىلع ةدايز ةثالثلا بهاذملا ةمئأ بتكل ىتعلاطم :َىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 تا اه و لاف هاش ينال لا تج ي ور ا فاو و
 بنتجأل كلذو « مهنم ةثالث اهيلع قفتا يتلا وأ ةمئألا نيب اهيلع عمجملا لئاسملا ةفرعم ىلإ

 اوعمجأ امب لمعأف يبهذم نكي مل نإو « هب انورمأ اميف مهرمأ لثتمأو « هوعنم امب لمعلا
 « نانثا وأ دحاو هب درفنا امم رثكأ ديكأتلاو ءانتعالا هجو ىلع مهنم ةثالث هيلع قفتا وأ « هيلع

 . (فوصتلا يف ةياعرلا» مساب )۹0۰۸/١( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ (۱)

 .«ءايلوألا ةيلح» مساب (1۸۹ )١/ نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ (۲)

 . «ةيريشقلا ةلاسرلا» مساب )١/ ۸۸١( نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ (۳)

 ١۱١۷۷(. /۲) نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ ()

 )٥( نونظلا فشك يف ةفيلحخ يجاح هركذ )۸۹٦/١(.

 .«ةنسلاب سيبلتلا يف ةنملا حنم» مساب ۱۸٠١( /۲) نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ )«

 . «نيبملا قحلا ىلإ نيرئاسلا لزانم» مساب (۱۸۲۸ /۲) نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هركذ (۷)

 صوصف يناعم يف ملكلا صوصخ علطم» مساب )۲٠٠۸/۲( نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هرکذ (۸)
 .'مكحلا

۸۹ 



 ("زنكلا حرش ةيفنحلا بتك نم هتعلاط اممف ايب عراشلا صوصنب قحلم هيلع اوعمجأ ام نأل
 .“يرودقلا حرشو اخ يضاق یواتفو ‹ يدادحلاو الا عمجم حرشو

 وهو “يعليزلا ظفاحلل اهثيداحأ جيرختو "ةيادهلا حرشو «("ةصالخلاو «ةيزازبلاو
 نيدلا رون خيشلا بتكلا هذه تالكشم يف عجارأ تنكو « اهلك ةيفنحلا ةلدأب لفاك

 ٤ مهريغو « ريبكلا يزغلا نيدلا سمش خيشلاو ٤ يبلشلا نب باهش حخيشلاو ٤ يسلبارطلا

 . مهنع ىلاعت هللا يضر

 ‹« تادلجم رشع يهو اهترصتخا مث “ىربكلا ةنودملا ةيكلاملا بتك نم تعلاطو
 N خيشلا رصتخم حرشو ا يأ نبا لانسر حورشو “'”اطوملا باتک تعلاطو

 تنكو « ةَ هللا لوسر ةراشإب ةنودملل يتعلاطم تناکو « نوحرف نباو « ةفرع نبا بتكو

 « باطحلا نيدلا فرش خيشلاو « يناقللا نيدلا سمش خيشلا بتكلا هذه تالكشم يف عجارأ

 . مهنع ىلاعت هللا يضر « مهريغو ‹ يروهجألا نمحرلا دبع خيشلا حلاصلا خألاو

 هل اوعضو دقو ةيفنحلا ةمئألا هقف يف فنص رصتخم نسحأ « يفسنلا نيدلا ظفاح امال قئاقادلا زنك (1)

 ٠١١١(. /۲) نونظلا فشك . يعليزلل نيبتلا اهنسحأ اح ورش

 نونظلا فشك .ه )1۹٤( ةنس ىفوتملا يتاعاسلا نبال امهالك نيرهنلا ىقتلمو نيرحبلا عمجم حرش (۲)

(/ *11). 

 ۱١۲۷(. /۲) نونظلا فشك . يدنهزوألا روصنم نب نسح نيدلا رخف ماموال ناخ يضاق ىواتف (۳)

 فشك .ه )٤۲۸( يرودقلا دمحم نب دمحأ نيسحلا يبأ مامإلل ةيفنحلا عورف يف يرودقلا رصتخم )4(

 ١١۳١(. /۲) نونظلا

 يزاربلاب ريهشلا يمزراوخلا يدركلا باهش نب دمحم نب دمحمل (ةيزازبلا ىواتفلا) زيجولا عماجلا )0(

 ۲٤١(. /۱) نونظلا فشك .ه (۸۲۷) ةنس یفوتملا

 )۷1۸/١(. نونظلا فشك .ه )٥٤١( ةنس ىفوتملا يراخبلا ديشرلا خيشلل ىواتفلا ةصالخ (7)

 .ه )۲٠۳۱/۲( نونظلا فشک .ه (9۹۳) ةنس ىفوتملا ينانيغرملل ةيادبلا حرش يف ةيادهلا (۷)

 نونظلا فشك .ه (۷1۲) ةنس ىفوتملا يعليزلا نيدلا لامج خيشلل ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن (۸)

.(‘T1/۲) 

 )٩( ةنس ىفوتملا يكلاملا مساقلا نب نمحرلا دبع هللا دبع يبأل ةيكلاملا عورف يف ةنودملا )۱۹١(ه.
 نونظلا فشک )۲/ ۴٤ ١١۴٤(.

 .ه(۱۷۹) ةنس ىفوتملا يحبصألا يريمحلا سنأ نب كلام ةرجهلا راد مامإل ثيدحلا يف ًأطوملا )٠١(

 . (۱۹۰۷ /۲) نونظلا فشک

 ) )۱١ينواريقلا يكلاملا ديز يبأ نب هللا دبع دمحم يبأ مامإلل « يكلاملا هقفلا يف ديز يبأ نبا ةلاسر «

 نونظلا فشك .ه (۳۸۹) ةنس یفوتملا )١/ ۸٤١(.

 .ه )۷١۷( ةنس ىفوتملا يدنجلا قاحسإ نب ليلخ مامإلل ةيكلاملا عورف يف ليلخ خيشلا رصتخم (۱1)

 .(۱۹۱۲۸ /۲) نونظلا فشک

0 



 مامإلا نودي ملو :اولاق ٠ تارصتخم ةدعو ”يقرخلا :ةلبانحلا بتك نم تعلاطو

 ناكو « ثيدحلا هبهذم ناك هنإف « هباحصأ رودص نم قفلم نآلا هبهذم امنإو « ًاهذم هل دمحأ

 يضر « هد!رم كلذ نوکی ال دقف « همالک ینعم يف ملکتآ نآ ي هللا لوسر نم ييحتسأ :لوقي

 هنأ انغلبو « ةي هللا لوسر عم مالك دحأل وأ :لوقي هنع یلاعت هللا يضر ناکو « هنع یلاعت هللا

 .ةلأسم نيثالث وحن ةالصلا ماكحأ يف عضو

 ماقم وهو « ميظعلا نآرقلا يف مهفلا يناطعأ ىلاعت هنأ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 . ءارقفلا نم هيطعأ نم لق ميظع

 نم مولعلا جارختسا تيطعأ :لوقی هنع یلاعت هلا يضر يلوبتملا ميهاربا يديس ناکو

 سلج ولف « كلذ ريغو ضورعو لدجو نايبو ناعمو وحنو لوصأو هقف نم « ميظعلا نآرقلا

 « ملع لك ةدام هل تنيبل «دسحلا نم لاخ « ساندألا نم بلقلا فيظن « فصنم يلإ

 ليلق هانركذ امم ملاسلا نكلو ٠ كش كلذ يف هدنع ىقبي ال ىتح « كلذ هل تحضوأو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف < ىهتنا « هدوجو

 نيدهتجملا بهاذم عيمجل يريرقتو يهيجوت ةرثك :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لحخادلا نظ امبرو « مهنم دحاو اهل يريرقت لاح يف ينأك ىتح « مهمولع يف ترحبت نيح
 مامإال دلقم يننأ لاحلاو  يكلام وأ يلبنح وأ يفنح يننأ مامإلا كلذ بهذم يف ررقأ انأو يلع

 ىلاعت هللا يضر ةمئألا لاوقأ عزانمب يتطاحإل كلذو « هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا

 بهذمب ديقتي ال ًانالف نإ : ينع نيروهتملا ضعب لاق امبرو « اهتلدأ ىلع يعالطاو « مهنع

 يف ًاروهت ال ٠ يعالطا عسول ةمئألا بهاذم ررقأ امنإ يننأ لاحلاو ٠ صيقنتلاو مذلا هجو ىلع

 عيمج تيأر « بهاذملا ةلدأ بتك تفنص امل ينأ كلذ لصأو ٠ صحخرلل ًاعبتتو « نيدلا

 ذخأ نم مهنمف ‹ ففخمو ددشم نيب مه امنإ ٠ ءيش يف ةنسلا نع نوجرخي ال نيدهتجملا

 « امهنم طبنتسا امب ذخأ نم مهنمو « اهموهفمب ذخأ نم مهنمو « نآرقلا وأ ثيدحلا حيرصب

 لصألا ىلع حيحصلا سايقلاب ذخأ نم مهنمو « موهفملا كلذ نم طبنتسا امب ذخأ نم مهنمو

 اهاذس < ةرهطملا ةعيرشلا نم ةجوسنم مهنع ىلاعت هللا يضر مهبهاذم نأكف « حيحصلا

 .اهنم اهتمحلو

 عيمج عجرت ًانازيم نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر ةمئألا لاوقأ نيب عمجلا يف تعضو دقو
 لهأ نم ًاقئاذ اهل دجأ مل « ةرهطملا ةعيرشلا ىلإ مهيدلقم لاوقأو « نيدهتجملا بهاذم

 « اهب يناتأ مث ًامايأ هدنع تثكمف « يفنحلا يبلش نيدلا باهش خيشلا اهراعتسا دقو « يرصع

 ةلس ىوفتملا يلببحلا نبسحلا نب رمع مساقلا يبآ مامإلل ةلبنحلا عورف يف يقرخلا رصتخم )١(

 ۱۷١۱(. /۲) نوتظلا فشک .ھ (۹)
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 يه لهف :هل تلقف « يبهذم مالك ةرئاد نع جرخأ ردقأ مل ينإف ٠ كل ةيصوصحخ هذه :لاقو

 . یھتنا < لطبم ةلوصب تسيل اهمالك ةلوص :لاقف < ةلطاب

 اذه : يل لاقو « اهزاجأف مالسلا هيلع رضخلا سابعلا يبأ انالومو انديس ىلع اهتضرع دقو

 لك اهنم عرفتي يتلا نيعلا ىلع علطاو « لامكلا نيعب ةعيرشلا رظن نم الإ هب طيحي ال رمأ
 بر هل دمحلاف « ىهتنا . كلذب طاحأ نم ىلاعتو كرابت هللا ءايلوأ نم ليلقو « بهذم

 . نيملاعلا

 ملو هب ركتبأ اهبلاغو « ةعيرشلا يف ةريثك ًابتك يفيلأت : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 نع ةمغلا فشك باتكو « دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا باتكك كلذو « هيلإ ىتبسأ

 « ظافحلا نم اهجرخ نم ىلإ وزع ريغ نم ةعبرألا بهاذملا ةلدأ هيف تعمج < ةمألا عيمج

 نايب يف نيبملا جهنملا باتك هدعب تفنص مث « مهليلد جرخ نمب بهذم لك لهأ ملعب ءافتكا

 فشك باتك ثيداحأل جيرختلاك ناكف « هاور نم ىلإ ثيدح لك هيف توزع « نيدهتجملا ةلدأ

 ةيسدقلا راونألا قراشم باتكو « ريذنلا ريشبلا ثيداحأ بيرغ ىف رينملا ردبلا باتكو « ةمغلا

 ي غو ترار ا تاعا ف ت ٠ لاد ولا نا
 باتك وهو « هوركملا يهنملا يف لخدو « بودنملا رومأملا يف لخدف « تايهنمو تارومام
 دعاوق باتكو « ةيكملا تاحوتفلا رصتخم يف ةيسدقلا راونألا حقاول باتك تفنصو « سيفن

 ‹ لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم باتكو « يشكرزلا دعاوف رصتخم باتكو « ةيفوصلا
 باتكو « فيرش يبأ نبا ةيشاحو « عماوجلا عمجل يلحملا لالجلا حرش نيب هيف تعمج

 هللا باتك مولع يف نوصملا رهوجلا باتكو <« رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا

 تاقبط باتكو « نآرقلا روس ىلع ةروثنم ملع فالآ ةثالث وحن ىلع لمتشم وهو « نونكملا

 هيف تركذ « ةئامعستو نيتس ةنس ماتخ ىلإ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نم يهو « ةيفوصلا
 ءايحألا ءاملعلا هيف تركذو « ريغ ال ةعيرشلا وأ ةقيقحلا يف هظفحأ مالك هل ناك نم لك بقانم

 داوم نايب يف دابكألا محفم باتك هتفنص اممو « ةبحص مهب يل عقو نيذلا ءايحألا ءارقفلاو

 نم ىلع ماسحلا دح باتكو « نآرقلاب لمعي مل نم لك ىلع نالذخلا حئاول باتكو « داهتجالا

 باتكو « صنلا فلاخ اذإ ماهلإلا مكح ىلع صحفلاو عبتتلا باتكو « ماهلإلاب لمعلا بجوأ
 باتكو « ةيدوبعلا بادآ ىف راونألا ةلاسر باتكو « فتاوهلاب لمع نم رصبل فطاوخلا قوربلا

 اا ةا ىف لاو دمو ت شر هالا لا هجو ع ناولو باچا فف

 تعمج « رردلاو رهوجلا باتكو « دتاقعلا ملع يف دئالقلا دئارف باتكو < ناجلا ءاملع اهنع
 تيربكلا باتكو « ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس نم رارسألاو مولعلا نم هتعمسام هيف

 )١( ةمدقملا يف ىلاعت هللا همحر هتافلؤم ىلع مالكلا رظنا .
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 هيبنت باتكو ‹ سايقلا ملع يف سابتقالا باتكو « ربكألا فشكلا مولع نايب يف رمحألا
 نابكرلا هب تراس امم كلذ ريغو « رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا يف نيرتخملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف ‹« برغملاو روركتلا دالب ىلإ
 ‹ يتافلؤمل ةعبرألا بهاذملا لهأ نم ءاملعلا ةزاجإ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم مهعانتما نم امهريغو زاجحلاو رصم يف ةدسحلا ضعب هعاشأ ام فالخ اهل مهحدمو

 ضعب ينم اوراعتسا مهنأ كلذ ببسو « اهيلع ةباتكلا نع مهعوجر وأ « يتافلؤم ىلع ةباتكلا
 ترادو « يلإ اهوبسنو ٠ عامجإلل ةقراخ لئاسمو « ةفئاز دئاقع اهيف اوسدف اهوبتكيل بتك

 هذه يف يتأيسو « دلبلا يف جر كلذب لصحف « رعشأ ال انأو ةنس وحن رصم يف لئاسملا كلت

 هللاف « مهطوطخ اهيلع يتلا خسنلا مهل تلسرأ نيح « هوسد امم ءاملعلا دنع يتءارب ننملا

 . نيما ‹ هونج ام ةدسحلا ءالؤهل رفغي

 باتك ىلع هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا يلمرلا نيدلا باهش خيشلا هبتك ام ةلمج نمف

 ‹ بيرغلا فلؤملا اذه ىلع تققو دقف دعبو :نيتداهشلاو دمحلا دعب « ةمغلا فشك

 . هلثم فنص ام هنأ يف نانثا فلتخي الو « هلضف ركني ال ًاباتك هتيأرف « بيجعلا عومجملاو

 « هنع ىلاعت هللا يضر يفنحلا يسلبارطلا نيدلا .رون مالسإلا خيش هبتك ام ةلمج نمو

 اذإف هتلمأتو « فينملا درفملا « فيطللا عومجملا اذه ىلع « فيعضلا دبعلا قفو دقف :دعبو

 فئاطل جاتب هفلؤم جوت دقلو « نيلصاولا زونك دبزو « نيفراعلا ىئاقح بخن ىلع وتحم وه

 هفلؤم عدبأ دقلو « قيرطلا اهنم مهل حضوأو « قيرطلا لهأ سوؤر فراعم « قيقحتلا

 . لاق ام رخآ ىلإ « بجعأ باجعلا نم وه امب ىتأو « برغأو
 اذه ىلع تفقو دقف :دعبو « يفنحلا يبلشلا نب نيدلا باهش خيشلا هبتك ام ةلمج نمو

 تحفطو « هرادقم لج فلؤم نم هرد هللف « ديرفلا دقعلاو « ديضنلا ردلاو « ديعسلا فلؤملا

 هسومش ةعيرشلا ءامس يف تحالو « هراطمأ لضفلا بحس نم تعمهو « هرارسأ ةنسلاب

 ىلإ ‹ نيقيرفلا ريخ نم هايإو ينلعجو « نيرادلا يف ءازجلا ريخ هفلؤم هللا ىزجف « هرامقأو

 .لاق ام رحخا

 دقف :دعبو « هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا يوالبطلا نيدلا رصان خيشلا هبتك ام ةلمج نمو

 نمف ةيملعلا لوصألاو « ةينيدلا دصاقملا ىوح دق هتدجوف « سيفنلا باتكلا اذه تيلجتسا

 ةنسلا نمو « اهفيرش مهمولع نمو « اهحيلم موقلا بادآ نمو « اهسيفن ةحيحصلا دئاقعلا

 همولع رشنو « ءازجلا لضفأ هفلؤم ىلاعت هللا ىزجف « اهفيطل ةينابرلا تاراشإلا نمو « اهفيرظ

 هذه هددم نعو <« رهاوجلا هذه هرحب نع ردصي نأ ورغ الو « ءافصلاو ةياردلا لهأ ىلع

 . لاق ام رخآ ىلإ « رخافملاو بقانملا بحاصو « نامزلا ةمالع هنإف « رهاوزلا موجنلا

 دقف :دعبو « هنع ىلاعت هللا يضر هيلع يناقللا نيدلا رصان خيشلا هيلع هبتك ام ةلمج نمو

۹۳ 



 ماظنو « بيجع بولسأ ىلع لمتشملا « فيلأتلا عيدبلا ٠ فيرشلا فنصملا اذه ىلع تفقو

 رارسأ فئاطل ىلع لمتشا دق « هلاثمب ةحيرق حمست ملو « هلاونم ىلع دحأ جسني مل « بيرغ

 ‹ هدبع ىلع باهولا اهضافأو « هدنع نم داوجلا ميركلا اهلصوأ « ةيهلإ مكح عئادبو « ةينابر
 ءامظ همولع نم فرتغي ارحبو « نيكلاسلل ةودقو « نيدتهملل ًاملع ىلاعت هللا هلعج

 . لاق ام رخآ ىلإ « نيقيلا بالط هرونب ءيضتسي ًاردبو « نيدشرتسملا
 تفقو دقف :دعبو ٠ ىلاعت هللا همحر يلبنحلا يحوتفلا مالسإلا خيش هبتك ام ةلمج نمو

 ‹ ةقرفتم مولعلا نم نونفل عماجلا « ديلتلاو فراطلا نيب عماجلا « ديرفلا فلؤملا اذه ىلع

 عدوأ امل « حارشنالا ةياغ هب يردص حرشناف « ةققحم هريغ يف دجوت مل لئاسم ىلع لمتشملا

 تحت اذإف « ةرملا دعب ةرملا هيف يرظن تدعأو « حاحصلا لاوقألاو ‹ ةقيشرلا يناعملا نم هيف

 ىلع دعبالو لبق نظأ اميف هل جسني مل « لاثملا زيزع فلؤم نم هل ايف « ةرد هنم ةرذ لك

 .لاق ام رخآ ىلإ « لاونم

 دقف :دعبو « هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا يكلاملا رداقلا دبع خيشلا هبتك ام ةلمج نمو

 « ًاميرك ًاباتك هتدجوف « ةمألا عيمج نع « ةمغلا فشكب ىمسملا باتكلا اذه ىلع تحلطا

 هعست ال ام هبئاجعو ثيدحلا بئارغ نم هيف تيأرو « ًاميظع ًاعطاس ارونو « ًاميقتسم ًاطارصو

 تمظع باتك نم هرد هّللف « ةريسي قاروأو « فيطل مجح يف هراصتخا عم « ةريثك تادلجم
 .لاق ام رخآ ىلإ « ةمألا هب ىدهو « ةمغلا هب هللا فشكو « ةنملا هيف

 :دعبو « هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا ةريمع نيدلا باهش خيشلا هيلع هبتك ام ةلمج نمو

 ىلع ًالمتشم هتدجوف « نايبلاو يناعملا يف عيدبلا نأشلا ميظعلا فلؤملا اذه ىلع تفقو دقف

 .لاق ام رخأ ىلإ نيرظانملا راكفأ ةجيتن يه قئاقدو « نيمدقتملا راظنأ ةصالخ يه قئاقح

 « هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا يلمرلا نيدلا باهش خيشلا هيلع هبتك ام ةلمج نمو

 فلؤملا اذه ىلع هبتاك علطا دقف :دعبو ‹ نيدهتجملا ةلدأ نايب يف ‹« نيبملا جهنملا باتك ىلع

 ةاغطلل عماقلاو « نيدهتجملا ةلدأ عيمجل يواحلا ‹ فطللا عومجملاو « فيرشلا

 .لاق ام رخآ ىلإ « ًاريضو ًامصو هافكو <« ًاريخ هفلؤم ىلاعت هللا ىزجف « نيعدتبملاو

 دقف :دعبو « هيلع ىلاعت هللا ةمحر يوالبطلا نيدلا رصان خيشلا هيلع هبتك ام ةلمج نمو
 ‹ نيبملا جهنملاب ىمسملا « بيرغلا بولسألاو « بيجعلا باتكلا اذه ىلع يعالطاب تفرشت

 ىوطناو « نيفراعلا دصاقم تارمث ةنسلا نم ىوح دق هنأل ٠ هامسم همسا قباط باتك وه اذإف

 ةعيرشلا نونف نقتأ دق « نيعطقنملا لصوتو « نيرئاحلا دشرت دئاوفو دعاوق ىلع اهنم
 يف هفلؤم ثيدح ميدي ىلاعت هللاف ‹ اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي الف « اهاصقتساو

 . نيمآ . نيقفاخلا ىلع هلئاضف رشنيو « نيملاعلا

 « دعبو « ىلاعت هللا همحر يلبنحلا يتوهبلا نيدلا باهش خيشلا هيلع هبتك ام ةلمج نمو
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 ثيدحلا بتك لوصأ نم ىقتنملا ‹ ميسجلا فلؤملاو « ميظعلا باتكلا اذه ىلع تعلطا دقف

 بذهملا اذه هاعو ام ىلإ ةجاح عمجأ ةمألا هذهل ناك دقلو « نيدلا ماكحأ يف اهيلع دمتعملا

 . لاق ام رخآ ىلإ « لاقلاو لاحلا نيب هفلؤمل عمج دق ىلاعت هللا نأب ريبخ تنأو « عمجو

 دقف  دعبو « هللا همحر يفنحلا يشوتمهربلا نيدلا سمش خيشلا هيلع هبتك ام ةلمج نمو
 دئاقعلاو « ةيوبنلا ةنسلا نم عماجلا « فيرشلا باتكلاو « فينملا فلؤملا اذه ىلع تفقو

 ىلاعت هللا ىزجف ‹ نيدحلملا ءايغألا نونظ هب بهذتو ‹ نينمؤملا نيعأ هب رقت ام « ةيضرملا

 .لاق ام رخآ ىلإ « ًاريخ هفلؤم

 :دعبو « هنع ىلاعت هللا يضر يكلاملا يناقللا نيدلا رصان خيشلا هيلع هبتك ام ةلمج نمو

 وأ « دئاوفلا دئارف رردب نوحشم كلف وه اذإف « نأشلا ميظعلا فلؤملا اذه ىلع تفقو دقف

 ققحملا هفلؤمو كلذك نوكي ال فيكو « دعاوقلاو تكنلاب دقوت يرد بكوك لكب عصرم كلف
 عجرملاو « لوقعملاو لوقنملا نيب عماجلا « ةقيرطلا ذاتسأو « ةقيقحلا خيش < ةماهفلا

 باهولا دبع دمحم وبأ خيشلا ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انديس « لوقيو يتفي اميف هيلع ليوعتلاو
 نم نيملسملا ىلعو انيلع هللا داعأ ‹ ىبرملا « كلسملا « دشرملا « ىعفاشلا « ىنارعشلا

 تحرص امنإ :ىل لاق هب تعمتجا E « لاقام رخآ ىلإ « هترمز انرشحو ٤ هتاکرب

 ارا هع لاف نخر ء كنف ل يتآ ع اأ ن ايد كو كا

 باتك ىلع « هنع ىلاعت هللا يضر يلبنحلا يحوتفلا مالسإلا خيش هبتك ام ةلمج نمو

 هيف تحبسف « جاومألاب مطالتملا ٠ جاجعلا رحبلا اذه ىلع تعلطا دقف :دعبو « دوهعلا

 « جاتحم اهل انأ يتلا هدئاوف رهاوجب ترفظف هتصغو « جاهتبالا ةياغ هررد سئافنب تجهتباو
 هنم ةرذ لك تحت اذإف « ةرملا دعب ةرملا هتلمأتو « جاجف دعب نم هيلإ ىتأ نآمظ دورو هتدروو

 « اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي الف ‹ اهاصقأو اهاندأ ىلع دئاوفلا نم لمتشا دق « ةرد

 يف حدقي الو « هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ‹ هفنصو هنف يف دیرف فلؤم وهف
 .لاق ام رخا ىلإ ‹ دسافلا هضرغ لجأل قحلا قيرط نع دئاح وأ « دناعم وأ لهاج الإ هيناعم

 ةمحرلا ىلاعت هللا همحر يكلاملا يناقللا نيدلا رصان خيشلا هيلع هبتك ام ةلمج نمو

 ةفيطل تكنو « قئاقرو قثاقح ىلع لمتشملا فلؤملا اذه ىلع تعلطا دقف :دعبو « ةعساولا

 حاورألا سئافنب ىرتشت نأو « نويعلا داوسب لب « بهذلا ءامب بتكت نأ ةقيقح « قئاقدو
 ماهوألل ةبهذملا صالخإلا ةصالخو « كولسلا باداو مكحلا نم هيف امل « نويعلا دقنب ال

 نإ ثيحب « هنأش ولعو هلضفب قطان هلاقو هلاح ناسل نأ ًافرش فنصملا اذه ىفكو « كوكشلاو

 بهاومو « ةينابر حنم الإ يه امو « دوهعملا هسفن فولأم قزمي داكي « دوهعلا كلت يف رظانلا
 يف ينعفنو « هترمز يف هللا ينرشح « باوألا هدبع « باهولا ميركلا اهب صح « ةيسدق
 .لاق ام رخا ىلإ « هدوب انبولق رمعو « هددم نم انيلع ضافأو « هتكربب نيرادلا
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 يناقللا نيدلا رصان خيشلا نأ ةدسحلا ضعب عاشأ امل باتكلا اذه رخآ هبتك ام ةلمج نمو

 اذه ىلع هبتك امع عوجرلا نم دبعلا ىلإ بسن امف :دعبو « دوهعلا باتك ىلع هتباتك نع عجر
 تمزع الو كلذ نع تعجر ام هللاوف « لطاب لطاب لطاب نالف خيشلا تافلؤم نم هريغو باتكلا

 « كلذ ىلع قاب « هلاقم ةحص دقتعم انآو « لطابلا نم ًاثيش همالك يف تدقتعا الو « هيلع

 ىف قدصي ال نأ هلضف نم دصقلاو « هتيالوو همالك ةحص ىف داقتعالاب ىلاعت هللا نيدأ ینإو

 ا ی و نا ف نر ١ نا ا ع ارا هل اع اج یا

 . رئامضلا ةهج نم ضعبلا

 دقف :دعبو « هيلع هللا ةمحر يفنحلا يبلشلا نب نيدلا باهش خيشلا هبتك ام ةلمج نمو

 هنأل « هبابع بحي رحبلا اذإف « بابحألا ةضورو ديرملا ةفحت وه يذلا فلؤملا اذه ىلع تفقو

 « يفاصلا هنساحم ءادرب تيدرتو ‹ يفاصلا هلضف ءام تدروف « هبارش قيرطلا لهأل ولحي عرتم

 حرب الو « هربو هلئاضف لفاونب مهمؤيل « نوديرملا هفلخ فطصي ًامامإ هفلؤم يقبي ىلاعت هللاف

 . لاق ام رخآ ىلإ ‹ هرکشو هدمحب نوقطان سانلاو « هدوجوب ًایلاح « نامزلا دیج

 ىلع تفقو دقف :دعبو < هللا همحر يلمرلا نيدلا باهش خيشلا هيلع هبتك ام ةلمج نمو

 ىناعملاو « ةقئارلا ظافلألا ىلع لمتشملا « بيرغلا درفملاو « بيجعلا فلؤملا اذه

 هب تاغا ىلإ داخرإ فر 6 ةياغلا قلا قرط كلاس حسمت ىف لز لب دقلا < ةماعلا

 دوهعلا ىلع هتباتك نع عجر خيشلا نأ ةدسحلا عاشأ املو « لاق ام رخآ ىلإ « ةياهنلا هيقرتو

 ريغ فلؤملا اذه ىلع يتباتك نع يعوجر نم يلإ بسن امف :دعبو « اذه هطخ تحت بتك
 . يلمرلا ةزمح نب دمحأ هبتكو « حيحص

 دعبو « نوصملا رهوجلا باتك ىلع يكلاملا يناقللا نيدلا رصان خيشلا هبتك ام ةلمج نمو

 « هلاونم ىلع حسني مل يذلا « بيرغلا بولسألاو ٠ بيجعلا فنصملا اذه ىلع تفقو دقف

 تجردتو « هيناعمو هظافلأ يف لمأتلاب يتريصبو يرصب هيف تعبطو « هلاثمب ةحيرق حمست ملو
 « ةيندللا فراوعلاو <« ةينابرلا فراعملاب ًاءولمم ًازنك هتدجوف « هيقارمو هجرادم لامك ىف

 يف ورغ الو « هفشكو ههنك كاردإ نع ركفلا ناسل لكيو « هفصو نع قطنلا قاطن قيضي ارحبو

 « هددمب ىلاعت هللا اندمأ « باهو ميرك داوج ضيفملاو « باوأ بينم دبع ضيفتسملا نإف كلذ

 . نيمآ < هدنجو برح نم انلعج 3

 اذه ىلع تفقو دقف :دعبو « يلبنحلا يحوتفلا مالسإلا خيش هيلع هبتك ام ةلمج نمو
 « نآرقلا مولع نم « نانفأ تاذ ةضورو « ناسح دئاوف ىلع لمتشملا « نأشلا ميظعلا فلؤملا

 هفلؤم ىلع لهس نم ناحبسف « ناج الو سنإ لبق نم اهثمطي مل « مايخلا يف تاروصقم ناعمو
 .لاق ام رخا ىلإ « نانج يف نكي مل امب اهيف ىتأ ىتح « نافرعلاو ملعلا قرط
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 ىلع تفقو دقف :دعبو « يفنحلا يبلشلا نب نيدلا باهش خيشلا هيلع هبتك ام ةلمج نمو
 يه اذا ء ترفل ةا تاك نه طسملا ٠ كلتلا:نوضملا رهرخلاو < دحللا تلؤملا اف
 .هرخآ ىلإ ٠ هلثم نآرقلا مولع يف دحأ عمج الو « هلكش دحأ عنصي مل فلؤم

 اذه ىلع تعلطا دقف :دعبو « يوالبطلا نيدلا رصان خيشلا هيلع هبتك ام ةلمج نمو

 هتدجوف ‹ بوسكملا لبنلاو ‹ بوكسملا لينلاو ٠ بيرغلا بولسألاو ٠ بيجعلا باتكلا
 . كلذ يف لاطأو ‹ موهفلا عباصأب « مولعلا ةدايز سايقم

 رظنلاب تفرشت دقف :دعبو « ىلاعت هللا همحر يطيغلا نيدلا مجن خيشلا هبتك ام ةلمج نمو

 ‹ فئاطللاو رارسألا هذه رحب لحاس ىلع فوقولاب تحنرتو ‹ فراعملاو مولعلا هذه يف

 ‹« باهولا كلملا نم ضيف وه امنإو « باستكالاو داهتجالاو دجلاب لاني ال كلذ نأ تققحتو

 شقن امم هدوجو حول حسمو « باحرلا كلتب خانو هاوس امم غرفت امل صوصخملا هدبع ىلع
 ًارحب راصو < راونألاو مولعلا نم ءىلمف « هيفطصم ةرضح نم هيلع ىقلي امل غرفتو هيف
 لاز ال « نونكملا هللا باتك مولع يف « نوصملا رهوجلا هنم رهظ ىتح « رارسألاو فراعملل

 .لاق ام رخآ ىلإ « دساحو دناعم لک رش نم دحاولاب ًاذوعم

 اذه ىلع تفقو دقف :دعبو ٠ يكلاملا يلذاشلا رداقلا دبع خيشلا هيلع هبتك ام ةلمج نمو

 هتدجوف نونكملا هللا باتك مولع ىلع لمتشملا « ناهربلا عطاسلا « نآشلا ميظعلا باتكلا

 ًامسلطم ًازنكو <« راصبألاو رئاصبلا هادم كاردإ نع لكت « رارق الو هل لحاس ال اجاجع ًارحب

 هتيأرو « راحو هيف يلقع لهذناف ‹ رارسألاو ةينابرلا فراعملاو « ةينيدللا مولعلاب ًانوحشم
 رخآ ىلإ « رافغلا ميركلا نم ضيف هنأ تملعف « راشبألا نم دحأل فولأم ريغ ًابيرغ ًامالك

 .لاق ام

 ىلع تفقر دقف دعبو « يغفلحلا يشوتمهربلا نيدلا سمش خيشلا هيلع هبتك ام ةلمج نمر

 ‹ باطخلا لهأ لزانم ىهتنمو « بابلألا ةصالخ وه اذإف ٠ فيرشلا باتكلا اذه نم عضاوم

 دبع خيشلا « هرصع يف ةقيقحلاو ةعيرشلا لهأ ةمتاخ انالومو انديس فيلأت وهو ال فيك

 تبکو « مانآلا هتایح لوطب عتمو « هالوتو هسرح هتیانع نیعبو « هالعو هزع هللا مادآ « باهولا
 ةنسلا ىلإ هكولسب ًايداهر « ةيدمحملا مادقألل اثراو ىلاعت هللا هلعج دقف « مائللا ةدسحلا هءادعأ

 .لاق ام رخآ ىلإ ٠ ةيوبلا

 :دعبو رردلاو رهاوجلاب ىمسملا يباتك ىلع يلبنحلا يحوتفلا مالسإلا خيش هبتك ام ةلمج نمو
 ناك امل ةميظع لاوحأ نمضتملا رردلاو رهاوجلاب ىمسملا «فلؤملا اذه ىلع تفقو دقف

 طارصلا ىلإ لض نم يدهيو «ميقسلا يفشي ًالمأت هظافلأ تلمأتو ربخلاب هنع نيلفاغ سانلا

 سنإ اهوحي مل سئافن رهاوجلا كلت تدجو رظنلاو لمأتلا هيف تنعمأ املو «ميقتسملا
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 مل ريظنلا ميدع فلؤم وهف ءررشب يمرت اهئافصو اهمظع ةدش نم اهنأك رردلا كلتو « رشب الو

 . لاق ام رخآ ىلإ ریبک الو ریخص هلثم عضول قبسی
 ىلع تفقو دقف :دعبو « يفنحلا يبلشلا نب نيدلا باهش خيشلا هيلع هتك ام ةلمج نمو

 تبانم يف اهنأل « ةيكازلا هظافلأ سورع تمنو تقرشأو « هراونأ ترهب يذلا باتكلا اذه

 ىلع تصغو « هكلس عطقنا امنأكف « هتظفلف هتأرقو « هكسم حافف هتحفصتو « تقرعأ نافرعلا

 نم هرد هللف ‹« ةرهز فطتقأ ةراتو « ةرد هنم ذخآ ةراتف « هكلف هروطس يذلا هرحب ىف رهاوجلا

Se Eرست سافنأ نم هللو « تدزتسا هیناعم نویع تلزاغ املکو <  

 ‹ سورلا هلحمو جات هفلؤمو ال فيكو « سورع نم سورطلا هذهب مك ًاجع ايو ٠ سوفنلا

 . لاق ام رحخا ىلإ

 باتكلا اذه ىلع تفقو دقف :دعبو « يناقللا نيدلا رصان خيشلا هتك ام ةلمج نمو

 درفلا رهوجلاوهو ال فيكو <« اهانعم ةقدو « اهمظن ةفاطل ىف بتكلا رئاس قاف يذلا فيرشلا

 ‹ هفراوع رصحت ال باهو بهاوم اهنإف كلذ يف جغ الو ‹ اهاهتنمو اهتياغ وه يذلا
gE EE E U Ea SEA E a a 

 ‹ اهافتقا نم لض ام يتلا هتقيرط انب كلسو « اهفلؤم عم انرشحو « اهادهب ىدتهاو « ةيفاشلا

 . لاق ام رخا ىلإ

 اذه ىلع تفقو دقف :دعبو « يكلاملا يلذاشلا رداقلا دبع خيشلا هبتک ام ةلمج نمو

 لكتو ‹ رصبلا هكاردإ يف راحي « رخز دق ارحب هتدجوف « رردلاو رهاوجلاب ىمسملا باتكلا
 ا ا ف اوو ۷ ك یا ةو ره ىا عا فرقن نف
 : . لاق ام رخآ ىلإ

 رمامك كلذ دض نم ةدسحلا هعاشأ امل ًابيذكت يتافلؤم ىلع رصم ءاملع هبتك امم ةذبن هذهف

 نم لك يف مهداقتعاو « يل مهتبحم رثكأ ناك ام « ءاملعلا ءالؤه هللا محرف « ثحبملا لوأ

 خيشلا ىلع طق تدرو امو « هل مهعضاوتو حالصلاو ةيالولا لهأ تافص نم ًائيش هيف اومهوت

 مسقأ تيب نإف « هيلع ينسلجأو هشرف نع لزنو الإ رهزألا عماج وأ هتيب يف يناقللا نيدلا رصان

 « نامزلا اذه لهأ نم دحأ يعم كلذ لعفي ملو ريصحلا ىلع يدي نيب سلجي مث ٠ هاب ىلع

 تيأر لب « نآلا هتبلط نم مهدحأ نوكي نأ حلصي ال نمم ةعامج هدعب ربكتلا يف ىلاغت دقو
 ‹ ساحنلا ءاجنلا يبأ خيشلا ىلع نآرقلا دوجي وهو « عماجلا يف ةحارط ىلع ًاسلاج مهضعب

 هتبكر لبقأف ‹ نآلا ملعلا ةبلط ضعب ىلع لخدأ امبرو « ريصحلا ىلع هيدي نيب سلاج خيشلاو

 . نيمأ « ريخ ىلإ انتبقاع دريو « مهبو انب فطلي هاف ‹ ىلإ هدي دمي الف

 ‹ نوضار ينع مهو فوصتلاو هقفلا يف يخايشأ عيمج توم : ىلع هب ىلاعت هللا معنأ اممو

 اضر ىلع ناونع مهديرمو مهبلاط ىلع خايشألا اضر نإف ٠ ىلع ىلاعت هللا معن ربكأ نم كلذو
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 نم ملسي نامزلا اذه يف بلاط وأ ديرم لقو ٠ كولسلا يف هتطساو مهنأل « هنع لجو زع هللا

 ةلأسم يف هخيش ملعلا ةبلط ضعب عجار دقو « نايحألا نم نيح يف ولو هيلع هخيش رطاخ رييغت

 كلذ فقوف . هملعب ًانالف هللا عفن ال لاقي نأ يدلو اي ىشخت امآ :هل لاقف . بدأ ريغ نم

 نوعمسيف « هسرد يف نوسلجي رهزالا عماج يسردم تيارو « ممالا نم ةمآ وحنلاو مالكلا

 ‹ دئاوفلا كلت نم ًائيش مهنم دحأ رضحتسي ي ال هدنع نم نوموقی مث « اهب نوبجعي رو « هدئاوف

 .امهتنیبو هخیشو هترکذل ةبيغ نوکت نأ يشخأ ينأ الولو

 بييطت ىلإ ردابت ال وأ ٠ كيلع كخايشأ نم دحأ رطاخ رييغت يف نواهتت نأ يخأ اي كايإف

 قحلا هلو « لوألا يعادلل مكحلا نإف < هل ةمغارم هريغ ىلع ًأرقتو « هنع لقتنت وأ ٠ هرطاخ

 الإ هريغ ىلع ًارقيو « هل هحصن نم ًابضغ هخيش قرافي ال بلاطلا نأ : كلذ حاضيإو « مظعألا

 . ملعلا هلیصحت قیرط يف هل هرجهو هل هرجزو

 ميقي نأ بدألا نمف « ملعلا يف هخيش ماقم غلب اذإ ديرملا نأ ىلع قيرطلا خايشأ عمجأ دقو

 هبدأ ناكمل هلهأ وه ام قيقحتلاو ملعلا نم هخيش ناسل ىلع یلاعت هللا يرجيو « هتيبرت تحت

 اذإ بلاطلا نإف « كلذ سكع هعم بدألا ءاسأ اذإ هخيش ناسل ىلع يرجي هنأ امك « هقدصو

 نع هخیش ناسل یلاعت هللا دقعیف « هدئاوف نم هنامرح قحتسی دقف هخیش عم بدلا لیلق ناک

 عم كلذ انبرج امك « دوصقملا نع هل حصفم ريغ لكشم مالكب قطن قطن نإو . هب قطنلا

 يف مولعلا نم يدنع ام عيمج كيقسأ ول نأ دوأ ينإ هللاو :يل لوقي ناكو « ايركز مالسإلا

 نيدلا سمش خيشلاو « فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب خيشلاو  يطابنسلا قحلا دبع خيشلاو

 مهلك اوناکف ٠ يلمرلا نيدلا باهش خيشلاو «يريسملا نيدلا باهش خيشلاو «يدونامسلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « نيعمجأ مهنع هللا يضر « يننوبحي

 « ًاداقتعاو عفو ًالوق ةيدمحملا ةنسلا عابتال يردص حارشنا :ّيلع هب ىلاعت هللا معنأ اممو
 يف فقوتأ ىلاعت هللا دمحب ينأ ىتح « اريغص تنك نيح نم ‹« كلذ دض نم يرطاخ ضابقناو

 هتقفاوم هجو يل رهظي ىتح « ءاملعلا ضعب هنسحتسا ام ضعبب لمعلا نع تاقوألا ضعب

 4 فّرعلاب ساو # ةي دمحمل ىلاعت هلوقب هيلإ راشملا فرعلا وأ سايقلا وأ ةنسلاو باتكلل

 ١۱۹۹[. :فارعلا]
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 لوط نع ةدايز ءاملعلا ةمامع ربك زاوج ىلع يطويسلا نيدلا لالج خيشلا لدتسا دقو

 ةمامعلا ربك ءاملعلا فرع نم راص دق :لاقو فرما أَو # : ىلاعت هلوقب ةَ هللا لوسر ةمامع

 دصقلا اذهب ةمامعلا ربك نأ ركذو <« ةعيرشلا نع اولأسيف « ةماعلا نم مهريغ نع اوزيمتيل

 . ىهتنا « هعابتاب ةمألا رمأب ةعيرشلا ةلمج نم راص دق فرعلا نأل ةنسلا نع مهجرخي ال

 فقوت ريغ نم لعفلا ىلع مدقي مهبلغأو « اليلق الإ سانلا نم ًالعاف هل دجأ مل رمأ اذهو
 لعفلا كلذ دجأ مل نإ ينإف « ىلاعت هللا دمحب يفالخب « ال وأ ةعيرشلل قفاوم كلذ له « رظنو

 رواشأ امبرو « هب لمعلا نع تفقوت فرعلل الو اهل هتقفاوم يل رهظي ملو ةعيرشلل ًاقفاوم

 ‹ كلذب لمعأف « كرتلا وأ لعفلل حارشنالا يبلق يف ىلاعت هللا يقليف « هيف ةي هللا لوسر

 نع يدئاقعو يلاوقأو يلاعفأ يف حطشأ يننأ ةدسحلا نم ينع عاشأ نم ىرتفاو هللاو بذكف

 كلذ هدنع تبث الو « طق يب عمتجي مل ةدسحلا ءالؤه نم ًادحأ نأ عم « ةنسلاو باتكلا رهاظ

 ىلاعفأ ىف ًانعطم دجي نأ زجع امل كلذ ناطيشلا هل نيز ةدسحلا ضعب امنإ « ةلداع ةنيبب

 ‹ كلذب مهربخأو « هريغو رهزألا عماج يف اهب رادو تاملك ضعبب يلع ىرتفاف « ةرهاظلا

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ رودص نم وهف انركذ امك ةعيرشلاب ًاديقتم ناك نم نإف « هل رفغي ىلاعت هللاف

 نم ًادحأ ملعأ ال ينإف « دسحلا ةدش نم الإ كلذ ام هّللاو « ًاعدتبم ىمسي فيكف « هرصع يف

 نم رهزألا عماج يف نآلا ةعامج فرعأو « اهب تطحأ امك ةنسلا بتكب ًاملع طاحأ ينارقأ

 رمألا ناك امبرو « ةعدبلا ىلع انأو ةنسلا ىلع مهنأك ًارذش يلإ نورظني ينوأر اذإ نيروهتملا

 ةنللا لهأ نم باتكلا اذه يف ةروكذملا قالخآلا هذه لثم هيف هللا عمج نم نإف « سكعلاب

 ةوسأ ال نكلو « ةنسلا عابتا يف هرصع دیرف هناب لقعلا يضقي لب ‹ نيميب عرولاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف ‹ رحساذه :اولاق ‹ رمقلا هل قشنا امل كَم هللا لوسرب

 مولع يف ترحبت امل خيش ريغب يسفن ةدهاجمل يماهلإ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نوجاتحي ال ‹ مهبولق ءافصل حلاصلا فلسلا ناك دقو تملع امب لمعلا يلع رذعتو ةعيرشلا

 ‹ ىصحت ال عناوم مهل مويلا سانلا راصو <« عناوملا مدعل خيش ىلإ مهملعب لمعلا قيرط يف

 ىلإ لصي الف كلذ وحنو ةيشخو عروو دهز نم ةيدمحملا قالخألا ىري مهضعب نأ ىتح
 ىلإ هدشري ًاخيش هل ذختي نأ بلاطلا ىلع ةعيرشلا ءاملع ضعب بجوأ كلذلف « اهب قلختلا

 هل دجي مل نم :اولاقو . بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال ام باب نم عناوملا هذه ةلازإ قيرط
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 قيرطلا خايشأ عيمج دارمو ۲١[. : ةرقبلا] 4 لطف ليا امص مل نل 3 : یلاعت لاق « خيش

 فلسلا هيلع ناك يذلا صالخإلاب لمعلا ماقم ىلإ « ديرملا اولصوي نأ سانلا مهكيلستب

 وأ جح وأ ماص وآ ىلص وأ « ملعلاب كلذ دعب مهدحأ لغتشا نإف « ريغ ال هضعب وأ حلاصلا

 دقو « لمعلا طبحت وأ ٠ صالخإإلا ماقم حرجت يتلا تانوعرلا نم ًاظوفحم ناك دهز وأ عروت
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 تناكو « ريغ ال هب هللا رمأ ام قفو ىلع هملعب ملاع وه يفوصلا ةقيقح نأ ةمدقملا يف انمدق

 فراوعو « يريشقلا ةلاسرك موقلا بتك علاطأ تنك يننأ خيش ريغ نم يسفنل يتدهاجم روص

 ‹ يناثلاب لمعأو لوألا رمألا كرتأف كلذ فالخ يل ودبي ةدم دعب مث « مهفلا قيرط نم

 ‹ عجر الإو هنم حرخ ًاذفان هآر نإف < ال مآ ذفني له يردي ال ابرد لخدي يذلاک تنک < اذكهو

 اذهف « بعتلا نم هحارأو هرمأ هل نيب ناكل هلوخد لبق بردلا رمأ هفرعي نمب عمتجا هنأ ولو

 كلس نمو « ريغ ال ديرملل قيرطلا راصتخا يه امنإ خيشلا ةدئاف نإف « هل خيش ال نم لاثم

 ىلإ جاجحلا ليلد لاثم خيشلا لاثم نأل هدوصقم ىلإ لصي ملو « هرمع عطقو هات خیش ریغب

 .ةملظملا ىلايللا ىف ةكم

 فقس يف البح يل تلعج تنك يننأ : خيش ةراشإ ريغ نم يسفن هب تدهاج ام ةلمج نمو

 يف هلعجأ تنكف « تعجطضا ول ضرألا ىلإ لصي الو « تسلج اذإ يقنع ىلع ًاررحم ةولخلا

 ةيويند ةقالع هللا دمحب يل نكي ملو « نينس كلذ ىلع تشكمف « رجفلا ىلإ ءاشعلا نم يقنع

 تناك نإو « يلامعأ يف للعلا دوجو ةرثك ىوس دوصقملا ىلإ لوصولاو ةدهاجملا نع ينقوعت

 ‹ هبسانت للع ماعم لكلف « هكلس ماقم لك يف هعمت قدت يه ذإ « دبعلا نع عطقنت ال للعلا

 . مهفاف

 لذلا ىف ىعوقو نع هللا دمحب ىتنغأف « ىتمحلو يادس ريسيلاب ايندلا نم ةعانقلا تناكو

 ‹ رانيد فلألا يلع اوضرعو اذه يتقو ىلإ بستحأ ال ثيح نم ينقزري ىلاعت قحلا لزي ملو

 ةضفلاو بهذلاب ينوتأي راجتلاو نورشابملا تناكو < ايش اهنم لبقأ ملو اهتددرف « رثكأو
 تسبلو « ماعطلا ذيذل لكأ تكرتو « نورواجملا اهطقتيلف يرمغلا عماج نحص يف امهرشنأف

 وحن لالحلا تدقف امل بارتلا تلكأو « نيتنس وحن ناميكلا طيمارش نم تاعقرملاو شيخلا

 ماعط لكآ ال تنكو « كاذ ذإ يماقمل بسانملا لالحلاب ىلاعتو كرابت هللا ينثاغأ مث « نيرهش

 اهمولعم لكأيو « هتفيظو يف دسي ال هيقف الو « ةملظلا ىلع عيبي رجات الو « رشابم الو نيمأ

 عيمج نم ترفنو « اهلك ضرألا يلع تقاضو « مهبسك يف نيروهتملا عيمج نم مهريغ الو

 ‹ ةليوط ةدم بارخلا جاربألاو « ةروجهملا دجاسملا يف ميقأ تنكف « ينم اورفنو سانلا

 كلت نم ىفصأ تيأر امو « ةنس ةدم يدمحألا ةبارخ نم روسلا قوف يذلا جربلا يف تمقأو

 ‹ ةدايز ريغ نم زبخلا نم ةيقوأ وحن ىلع رطفأ مث رثكأو مايأ ةثالثلا يوطأ تنكو «مايألا

 يراصلا ىلإ ءاوهلا يف ةمهلاب دعصأ تنك یتح ۰ يتيناحور تیوقو ‹ يتیرشب تفعضو

 نم تلزن اذإ مث « نومئان سانلاو ليللا يف هيلع سلجأف يرمغلا عماج نحص ىلع بوصنملا

 هنإف « اهملاع ىلإ دوعصلا اهبلطو « يتيناحور ةبلغل بعتو دهجب لزنآ عماجلا ىلإ ملسلا
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 لاح هسأر ناسنإلا كيرحت ببس وه اذهو « تاوهشلا ةرثك الإ ضرألا يف ناسنإلا لقي ال

 همسا وأ همالك تعمس اذإ اهبر ةرضح نم برقلا ىلإ قاتشت حورلا نأكف نآرقلا ةوالتو « ركذلا

 : كلذ ىنعم ىف اودشنأ دقو ٠ يوامسلا اهملاعب قحلت داكتف

 بئاكرلا هبش ناطوألا ىلإ تننح يرظانل بيرغلا نوكلاادباملو

 . ةسلاجملا مدعو « وغللا مالكلاب مهتطسابم نع يتقو قيض نم ينوفرعي ال مهنأك

 سخلاو لجفلا اهيف سانلا لسغي يتلا كربلا دراوم ىلإ جرخأ ام ًاريثك تنکو

 كلذ نم هيلع برشأو « هنع اوضرعأ امم مويلا كلذ ينيفكي ام اهنم طقتلأف « لقبلاورزجلاو

 .كلذ ىلع ىلاعت هللا ركشأو « ءاملا

 ريبك ريغ نم اياوزلا يف نيدبعتملا نم هل بسك ال ريقف ماعط طق لكآ ال ًاريثك تنكو
 ولو ضاق ماعط لكآ ال تنك كلذكو « رعشي ال وهو هنيدب لكأي نمم نوكي نأ ةيشخ « لاغتشا

 تكرت ينإ مث « سانلا اياده لوبق نم ةجاحلا دنع هيف عقي نأ هاسع امل « نيدلا لهأ نم ناك

 لكآ الف « سانلا عيمج ماعط نع تيوط مث « عارذلاو ليكلاو نازيملا كسمي نم لك ماعط لكأ

 اهضعب غدليف هب لغتشت ًائيش يئاعمآ دجت ال نيح كلذو < رارطضالا ةجرد لئاوآ دنع الإ

 يلصأ مث « رجفلا عولط دنع الإ همتخأ ال ءاشعلا دعب ركذلا سلجم تحتتفا اذإ تنكو ٠ اضعب

 يلصأف رهظلا تقو لخدي ىتح ركذأو ىحضلا يلصأ مث « راهنلا ةوحض ىلإ ركذأو « حبصلا

 ىلإ برغملا ةالص نمو « برغملا ىلإ رصعلا ةالص نمو « رصحلا ىلإ ركذأ مث « رهظلا
 برغملا نيب نآرقلا عبرب يلصأ ام ًاريثك تنكو « ةنس وحن كلذ ىلع تثكم « اذكهو « ءاشعلا

 ناكو « ةعكر يف هلك نآرقلاب تيلص امبرو « رجفلا لبق همتخأف هيقابب دجهتأ مث « ءاشعلاو

 مونلا يلع بلغي ام ًاريثكو « ةقفحخ دعب ةقفخو ةفطخ دعب ةفطخ يسأر فطخت ةبلغ يمون

 « مون ينذخأي ال ىتح ءاتشلا يف درابلا ءاملا يف يبايثب تلزن امبرو « طوسلاب يداخفأ برضأف

 كش الو « ةدسفم امهفخأ باكترا بجو ناتدسفم اندنع ضراعت اذإ ام ةدعاق نم رومألا هذهو

 نم هدنع نسحأ برضلاب همسج ملأت عم مالظلا يف لجو زع هللا يدي نيب بحملا فوقو نأ
 نوبغم ناتلصخ» : ةَ هلوق هيلإ راشأ امك ٠ همسج ةحص عم هيلجت لاح لجو زع هبر نع همون

 سيفنب رطاخ ًاسيفن بلط نمو « لاجر ماقم لكلو '"“غارفلاو ةحصلا :سانلا نم ريثك امهيف

 لهس مهتادهاجم يف موقلا لاوحأ علاط نمو « داو يف هيلع ركنملاو داو يف هلل بحملا نأ ملعف

 باتك ٠ يذمرتلاو ء(١١٤٦) ةرحخآلا شيع الإ شيع ال باب « قاقرلا باتك ٠ يراخبلا هجرخأ (1)

 باتک هجام نباو °T) £( سانلا نم ريثك امهيف نوبغم ناتمعن ‹ غارقلاو ةحصلا باب ‹دهزلا

 .(ناتلصخ) لدب (ناتمعن) ظفلب مهلك )۲۳۳١( هدنسم يف دمحأو « )٤۱۷١( ةمكحلا باب ء«دهزلا
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 برضي مونلا هيلع بلغ اذإ ناك هنأ هنع هللا يضر يلبشلل عقو دقف « هسفن يف هدباکی ام هيلع

 حلملاب لحتكي ناكو « ةدحاولا ةليللا يف ةمزحلا ىنفأ امبر ىتح « نارزيخلا بيضقب هسفن

 .مونلا هنع درطي ىتح فقيو طئاحلا فرط ىلع علطي ناكو « مونلا هذخأي ال ىتح

 ةلماك ةنس هتدهاجم مايأ ثكم هاضرأو هنع هللا يضر يليجلا رداقلا دبع يديس نأ انغلبو

 مايق ىلإ ةرم يسفن توعد :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ناكو « ماني الو « برشي الو لكأي ال

 . ىهتنا « ةنس ءاملا برش اهتعنمف تبأف « لللا

 يضر مهتدهاجم يف تاداسلا ءالؤه نع هب باجي ام مظعأو : ىلاعت هللا همحر يعفايلا لاق

 ءام دجي ملو ةمقلب صغ نمك نيتدسفملا فخأ اوبكترا مهنأب « مهاضرأو مهنع ىلاعت هللا

 . ىهتنا « رمخ ةعرجب اهغاسأف

 تدجو ىتح « دولجلا ةصاصقو ناميكلا نم طيمارش يتمامعو ةنس وحن انآ تثكم دقو

 تنك ىتح « يتوقب الو يلوحب ال لجو زع هللا ةيامحب عرولا يف قيقدتلا يف تغلابو « لالحلا

 لظ يف يشمأ الو « مهسوفن هب حمست ال دق ام سانلا عرز نم اهلكأل مامحلا خارف نم لكأ ال

 نيب يذلا بشخلا طاباسلا رصمب يروغلا ناطلسلا لمع املو « مهناوعأو ةالولا نم دحأ ةرامع

 جرخأو « نيقارولا قوس نم لخدأ تنكف « هتحت نم رورملا تكرت « ءاقرزلا هتبقو « هتسردم

 ةفرعملا نأل « اذه يتقو ىلإ عرولا ماقم ىلع ىلاعتو كرابت هللا دمحب انأو ٠ برشلا قوس نم

 هللا همسقي مل هنع عروت ام عيمج دجو هسفن يف هرمأ عروتملا ققح اذإ مث « عرولا رون ءىفطت ال
 در هنأ هنظف ‹ مهفاف « حصي ال كلذ نأل هنع هسفن درف هل همسق ىلاعتو كرابت هللا نأ ال « هل

 ةلزانلا رادقألا عفادي نأ فلكملا رمأ دق ىلاعت قحلا ناك نإو « هنم مهو ةمسقلا عم هنع هسفن

 « ةعفادملا كلت ىلع هرجأيو هبيثيل كلذ امنإو « رادقألا درب ًافيلكت وه سيل كلذف « هدهج

 يف عوقولا نم هامح هدبعب ىلاعت قحلا ىنتعا اذإو ‹ عقي مل مآ ردقملا كلذ يف عقوأ ءاوس

 « تاهبشلا مدو « مارحلا ثرف نيب نم لالحلا هل جرختساو « ةمسقلا مدعب لئاذرلاو يصاعملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف ‹ ريدق ءيش لك ىلع هللاو «٠ عرضلا نم نبللا هل جرختسي امك

 يدايقناو قيرطلا لهأب عامتجالا بلطل يماهلإ كلذ دعب : ىلع هب ىلاعتو كرابت هلا نم اممو

 يل نكي ملف « قيرطلا لهأ نم ىصحت ال قئالحخ ىلع ىلاعتو كرابت هللا دمحب تعمتجاف « مهل

 دمحم يديسو « يفصرملا يلع يديس مهو ةثالثلا ءالؤه ىوس مهنم دحأ دنع ةعيدو

 دحاو لك نيلوألا دي ىلع تكلسف « مهنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديسو « يوانشلا

 ريسيلا ماطفلا ينعأ ٠ صاوخلا يلع يديس دي ىلع ىلاعت هللا دمحب يماطف ناكو « ًاريسي ًائيش

 ميهاربإ يديس ناك كلذلو « دبعلا تومي ىتح ماطف ال هنأ قحلاف الإو « موقلا نيب دوهعملا

 . یهتنا ‹ مظعت ربکت ال :ًاریثک لوقی هنع یلاعت هللا يضر يلوبتملا

 لبق تنكو « خايشألا ءالؤهب تعمتجا نيح الإ خيش نم هل دب ال ناسنإلا نب ققحتأ ملو
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 اب لمعلا ريغ یلاعتو كاربت هلا ةرضح ىلإ لصوت قيرط مث لهو :يرجش لاق امک لوقا كلذ
E a 
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 لضفلاب يدادغبلا ةزمح يبأل هاضرأو ىلاعت هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلا فارتعاو

 يلازغلا مامإلا بلطو « دينجلا مساقلا يبأل هللا همحر جيرس نب دمحأ مامإلا فارتعاو « هيلع

E 
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 قيرطلا لهآ لاوحأ نم هقاذ امل ةبسنلاب ىنعي ةلاطبلا .

 زع خيشلا ناكو « ةعيرشلاب اههملع ةعس عم خيشلا ىلإ اجاتحا دق ناخيشلا ناذه ناك اذإف

 نسحلا يبأ خيشلا ىلع يعامتجا دعب الإ لماكلا مالسإللا تفرع ام :لوقي هنع هللا يضر نيدلا

 .هاضرأو هنع ىلاعت هللا ىضر ىلذاشلا

 اهلك يلامعأ ذختأ قيرطلا لهأب يعامتجا لبق تنك دقو « ىلوأ باب نم انلاثمأ نم امهريغف

 « هنم تلوحت الإو كلذ ىلع تبث ضارغألا كلت تلصح نإف « ضارغأ ليصحت ىلإ لئاسو

 « ىلاعت هللا عم اهيف رضحتل دصاقم اهلك كلامعأ لعجا :يل اولاق قيرطلا لهأب تعمتجا املف

 . ةيافك اهيف ناكل ةلصخلا هذه الإ مهب عامتجالا

 ةقلح لهأ ىلع عفترت اهيف تاوصألا تناك دينجلا ةقلح نأ جيرس نبا عم دينجلل عقو اممو

 ‹ دينجلا ةقلح رضحو ًاموي جيرس نبا ركنتف ‹ دينجلا ىلع ركني جيرس نبا ناكو « جيرس نبا
 مث « لطبم ةلوصب تسيل همالك ةلوص نأ الإ ًائيش همالك نم مهفأ مل لاقف هباحصأ ىلإ عجر مث

 انيتأت نأ دب ال دينجلا لاقف « مكقيرط نم هللا ىلإ برقأ انقيرط دينجلل لاق جيرس نبا نإ
 ةقلح ىف هقلأف رجحلا اذه ذخ نالف اي دينجلا لاقف « ناهربب تنأ انل تئا دينجلل لاقف « ناهربب

 اوحاصف هاقلاف « ءاهقفلا ءالؤه نيب هقلأ :هل لاق مث هلا هللا هللا مهلك اوحاصف ءاقلأف « ءارقفلا

 هل لاقف هلضفب فرتعاو دينجلا سأر لبقو ماقف « رظني جيرس نباو « انتجعزأ كيلع مارح مهلك
 مكل ىلب :جيرس نبا لاقف « ملعلا نم مكعم امم انقيرط ساسأ نإف ‹ مكل لضفلا امنإ :دينجلا

 . ىهتنا « ىلاعت هللا ةلماعم نسحب انيلع متدز مكنإف « لضفلا

 مظعأ نم لوقي ناك هنأ يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلاب هعامتجا دعب نيدلا زع خيشلل عقو اممو

E: 



 عقي ام « موسرلا ىلع مهريغ دعقو « ةعيرشلا دعاوق ىلع اودعق ةيفوصلا ةفئاط نأ ىلع ليلد

 نإ الإ « هيقفل طق كلذ نم ءيش عقي الو « تافشاكملاو قراوخلاو تاماركلا نم مهدي ىلع

 ءادتقا ةحص ىلع ةمالع يهو « تازجعملا عرف تاماركلا نأل يأ « ىهتنا « مهقيرط كلس

 . د هللا لوسرل هعابتاو اهبحاص

 هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يفقثلا يلع يبأ ةمجرت يف ىلاعت هللا همحر يريشقلا لقن دقو

 الإ لاجرلا غلبم غلبي ال ‹ مهلك سانلا فئاوط بحصو « اهلك مولعلا عمج الجر نأ ول :لاق

 هلامعأ بويع هيري ذاتسأ نم هبدأ ذخأي مل نمو « حصان بدؤم مامإوأ خيش نم ةضايرلاب

 . ىهتنا تالماعملا حيحصت يف هب ءادتقالا لحي ال هسفن تانوعرو

 ةنس رشع سمخ تثكم :لاق هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يعفايلا دعسأ نبال عقو اممو

 ءافتقاو ةيفوصلا ةبحص ىلإ هنع لقتنا مأ « ملعلاب لاغتشالا ىلع مودأ له ينغزانت يسفنو

 ‹« لاوحألا بابرأ نم صخش ينيقل ذإ ديبز عراوش نم عراش يف يشمأ ًاموي انأ امنيبف « مهراثآ
 نم موقلا قيرط ىلع لمعلا قيرط عبتاو ‹ رهاظلا ملعلا نم هتلصح ام كيفكي ًافشاكم يل لاقف

 « كلذ هجو كيرأ ىتح لاعت : يل لاقف ؟ىلوأ اهنوك ٍةهجو امو :هل تلقف « ىلوأ اهنإف « مويلا

 هاعدف « ينالفلا ملاعلا يل عدا : ريقفل لاقو سلجف « هعم انأو ءارقفلا اياوز نم ةيواز لخدف

 لوطي ال ثيحب ليلق دعب الإ ءاج اذإ مالسلا اذه ىلع دري دحأال :نيرضاحلل لاق لبقأ املف

 مرحي :لاقو « كلذل ردكتف اولعفف ‹ سلجملا يف هل حسفي الو هل كرحتي دحأ الو « لصفلا

 رذع مكل سيل متبذك لاقف « كلذ يف رذع مهل ءارقفلا :هل اولاقف « مالسلا در مدع مكيلع

 انأ :لاقف ‹« ركلاو بجعلا كباكترال رجهلل قحتسم كنأ وهو « رذع انل ىلب هل اولاقف

 انأو لاقف ‹ ءيش كنم مهسوفن يف ءارقفلا خيشلا لاقف « قحب الإ مكيلع تربكت الو تبجع ام

 هاعد نمو ءارقفلا بسي وهو جرخف « اهلك هيدي عباصأب راشأو « ءايشآ مكنم يسفن يف ًاضيأ

 ريقفلا اتل عدا :ريقفل لاق مث « نولعفي اذام ءالؤه ملع ةرمث رظنا :يعفايلل لاقف ‹ مهيلإ

 مدع نم ملاعلا كلذ عم متلعف امك هعم اولعفا نيرضاحلل خيشلا لاق لبقأ املف هاعدف . ينالفلا

 يف اهلعجو ءارقفلا لاعن ىلإ ردابف « اولعفف « هل سلجملا حيسفت مدعو روفلا ىلع مالسلا در
 ملاعلا كلذ هلاق ام هرطاخ ىلع رمي ملو « لاعنلا دنع ًاليلذ اعضاخ فقوو « هسأر ىلعو هقنع

 ىلع رطخ الو لب هل سلجملا حيسفت مدعو < مالسلا در ىلإ ةردابملا مدعب مهيلع راكنإلا نم
 لوقأ : لاقف ءيش كنم مهسوفن يف ءارقفلا نيرضاحلا نم ريقف هل لاقف « ًادبأ ءاملعلا نم هنأ هلاب

 « يلاح حلصي ىلاعت هللا لعلف « مهظحلب ينوظحلي نأ مهلأسأو ٠ مهقح يف ىلاعت هللا رفغتسأ

 ‹ موقلا قيرط عابتا ةرمث رظنا : يعفايلل خيشلا لاقف « مهلاعن لماح فقاو وهو « يكبي راصو

 قيرط عابتا ىلع سلجملا كلذ يف مويلا كلذ نم يمزع يوقف هنع ىلاعت هللا يضر يعفايلا لاق

 . یهتنا ‹ ناک ام ناک یتح موقلا



 لوأ ينرمأ هنأ « هنع هللا يضر صاوخلا يلع يديس دي ىلع يتدهاجم ةروص تناكو تلق

 ةسيفن ًابتك تناكو تلعفف « جيواحملا ىلع اهنمثب قدصتلاو يبتك عيمج عيبب هيلع يعامتجا
 ٠ ًاريثك الام ةداع اهنمث يواسي امم اهريغو يعرذألل توقلاو مداخلاو بلطملاو ضورلا حرشك

 يشاوحلا ةباتكو « اهيف يبعت ةرثكل اهيلإ تافتلا يدنع راصف <« اهنمثب تقدصتو اهتعبف
 ةرثكب اهيلإ تافتلالا عطق ىلع لمعا :يل لاقف « ملعلا تبلس ينأك ىتح « اهيلع تادييقتلاو
 ىتح ةدم اهيلإ تافتلالا عطق ىلع تلمعف ٠ لصي ال تفتلم اولاق مهنإف « لجو زع هللا ركذ

 ترصف « يتقو افص ىتح ةدم سانلا نع ةلزعلاب ينرمأف كلذ نم ىلاعت هللا دمحب تصلخ

 « مهنم ريخ كنأ ةيؤر عطق ىلع لمعا: يل لاقف « مهنم ًاريخ يسفن ىرأو ٠ سانلا نم برهأ

 ربصلاو « ةطلخلاب ينرمأ مث « ينم ريخ مهلذرأ نأ ىرأ ترص ىتح ةدم ةدهاجملا يف تلمعف

 لضفأ ترص ينأ ذئنيح تيأرف « هتعطق ىتح كلذ ىلع تلمعف « مهتلباقم مدعو « مهاذأ ىلع

 مث « هتعطق ىتح « ةدم هعطق ىلع تلمعف « كلذ عطق ىلع لمعا :يل لاقف « مهنم اماقم

 هللا یوس امم يل رطخ رطاخ لکو « ةينالعو ارس ىلاعتو كرابت هللا ركذب لاغتشالاب ينرمأ

 لكأ كرتب ينرمأ مث ‹ رهشأ ةدع كلذ ىلع تثكمف « ًاروف يرطاخ نع هتفرص لجو زع

 ةيلقنلا مولعلا تراصو <« ءاوهلا يف ةمهلاب دعصأ داكأ ترص ىتح اهتكرتف « ًاقلطم تاوهشلا

 اهتلدأ ىلع ينعلطي هنأ يف ىلاعتو كرابت هللا ىلإ هجوتلاب ينرمأ مث « ةيهولا مولعلا محازت

 يف اهجاردنال ةيلقنلا مولعلا نم ًاحوسمم يبلق حول راصو اهيلع تعلطا املف « ةيعرشلا
 تيب دنع لينلا رحب لحاسب كلذ ءادتبا ناكو « ةيبهولا مولعلا ذئنيح يلع تفدارت « ةلدألا

 يبلقل تحتفنا ةيندللا مولعلا نم باوبأب اذإو ٠ كانه فقاو انآ امنيبف « ةعلقلا يقاوسو ةرباربلا

 ‹ ثيدحلاو نآرقلا يناعم ىلع ملكتأ ترصف « ضرألاو ءامسلا نيب امم عسوأ باب لك

 بتك يف رظنلا نع تينغتسا ىتح « كلذ ريغو لوصألاو وحنلا دعاوقو ماكحألا امهنم طبنتساو

 صاوخلا يلع يديس ىلع كلذ ضعب تضرعف ةسارك ةئام وحن كلذ نم تبتكف « نيفلؤملا
 كلذ لثم نع ةهزنم بهولا مولعو « بسكو ركفب طولخم ملع اذه لاقو هلسغب ينرمأف
 بهولا ملع نيبو كنيب :لاقو « ركفلا بئاوش نم بلقلا ةيفصت ىلع لمعلاب ينرمأو اهتلسغف
 اذه نع ضرعأ :لوقي وهو « يلع هب حتف ءيش لك هيلع ضرعأ ترصف ماقم فلأ صلاخلا
 هلل دمحلاف ةروكذملا ةدهاجملا دعب يحتف ةروص ناك اذهف « ناك ام ناك نأ ىلإ هقوف ام بلطاو

 . نيملاعلا بر

 ةنسلاو باتكلا يناعم ىلع عالطالل يلوخد : كلذ دعب ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم هبرق هبحأ اذإو ٠ ىلاعت هللا هبحأ اهيلع بظاو نم نإف « لفاونلا ريثكتب كلذو « اهباب نم
 :لوقي نيفراعلا ضعب ناكو « هتعيرش رارسأ ىلع هعلطأ « هترضح نم هبرق اذإو « هترضح

 لصي مل نإ رارطضا دبع ضئارفلا يف هنإف « لفاونلا هراثكإ باب نم الإ طق كلاس ىلع حتفي ال
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 نم ًافوخ اهب برقتي الف « رايتخا دبع اهيف هنإف « لفاونلا فالخب هبر هب هبذع اثم تاولصلا
 نم هيف امل حاكنلا نم راثكإلا ةكرب لفاونلا مظعأو :لاق « العو لج هل ةبحم كلذ امنإو « هباقع

 مولعلا نم ءيش هتوفي الف ٠ سوسحملاو لوقعملا نيب هيف دبعلا عمجيف « جاتنإلاو جاودزالا

 متأ حاكنلا لفاونب دبعلا لاغتشا ناك كلذلف « نطابلاو رهاظلا مسالا ةرضح نم ةرداصلا

 یلاعتو كرابت هلل ًابوبحم ناك نمو « ىلاعت هل ًابوبحم ناکو « هموری ام لک لیصحتل « برقأو

 روهظل ًايسركو « لوزنلل ءامسو « مولعلا ةضافإب هيلع ىلاعتو كرابت قحلا ءاوتسال ًاشرع راص

 قرطلا هذهو « هيف ناك هنأ عم « هيف هري نکی مل ام يسركلا مولع نم هل رهظف « هيهاونو هرماوأ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف . نيكلاسلا ىلع اهبرقأو قرطلا لجأ نم

 مولعلا نم هتملع تنك ام عيمج نأ روهظ ةدهاجملا دعب : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ةمالع نم نأ كلذو ةيناسفنلا ظوظحل طولخم وه امنإو ٠ صالخإإلا نم ءيش هيف سيل اهلك

 ناك امنإ يل لصح كلذ رأ ملو هب لاغتشالا لاح هبر ىلع دبعلا بلق عمجي نأ صلاخلا ملعلا

 ىلع لزنأو « ىلاعتو كرابت هللا قلخ ام عيمج نأب ملعلا ينع باغو « داو لك يف ًاتتشتم يبلق

 ريغ نم مولعلا عمج يف هسفن بعتأ نمو « هيلع هب انعمجي نأ هب هدارم امنإ « مولعلا نم انبولق
 ةلالدلا عضاوم نع بجحو اهنم مظعألا دوصقملا هتاف لجو زع هللا ىلع اهتلالد يف رظني نأ

 ةلالد ةهجو نع ءاطغلا فشك ىلع ىلاعت هللا دمحب تلمع دقو .العو لج قحلا ىلع اهيف يتلا

 ملع يف ىلاعتو كرابت هللا عم يبلقب رضحأ ترص ىتح «ىلاعتو كرابت حلا ىلع اهلك مولعلا
 هرصب نع ىلاعت هللا فشك نمو ةيعرشلا ةيقيقحلا مولعلا نع ًالضف قطنملاو ةسدنهلاو باسحلا
 ىلإ ًاقيرطو « ىلاعتو كرابت هللا ىلإ ةبرقم قئالخلا يديأب يتلا مولعلا عيمج ىأر هتريصبو
 يف اورظني ملف « مهتريصب نع ىلاعتو كرابت هللا فشكي مل سانلا رثكأ نكلو « هترضح لوخد
 نوفراعلا مهمذ كلذلو « لامكلا مهتافف : ىلاعت قحلا ىلع اهنم لادلا هجولا ثيح نم مولعلا

 اهيف اورظن مهنأ ولو «مهبر نع اهب مهبجحل باجح ءالؤه مولع نإ :اولاقو ٠ مهنع هللا يضر
 . نيفراعلا تاجرد اولانلو ‹« مهبر نع مهبجحت مل قحلا ىلع لادلا هجولا ثيح نم

 موقلا قيرط لحد امل هنأ « ةعساولا ةمحرلا ىلاعت هللا همحر يلازغلا مامإلا نع انغلب دقو

 ضعل هل لاقف اهيف انرمع عيضن مل انتيلايف ًاباجح اهلك ءاهقفلا مولع اندجو دق :لوقي ناك
 اللد هتدجول دوجولا يف ءيش لک يفو اهيف ترظن ولف « ًاباجح اهلعجت ءيش يلو « نيفراعلا
 ىلع اهتلالد هوجو فرعف « كلذ ىلع لمعف « كنع بجحلل ًاعفارو ٠ ىلاعتو كرابت هللا ىلع

 « بجحلا دبعلا نع فشكي رون ملعلا :لوقي راصو « لوقلا كلذ نع عجرف العو لج قحلا

 . یهتنا همیلعتو هملعت يف لجو زع هلل صلخی مل نم ىلع ًاباجح نوکی امنإو

 لحد امل هنأ ةعساولا ةمحرلا ىلاعت هللا همحر يليجلا رداقلا دبع خيشلا نع انغلب كلذكو

 لمك املف « هلهأ نيبو هنيب ةرفنلا تعقوو « هلك رهاظلا ملعلا سيردت كرت ةحايسلا دعب قيرطلا
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 هقفلا ملع يف سردي راص ‹ یلاعتو كرابت هللا ىلع اهلك مولعلا ةلالد هجو دهشو « هلاجت

 . تام ىتح اهريغو وحنلاو لوصألاو

 هيديرم كلسي ناك « ةعساولا ةمحرلا ىلاعت هللا همحر يسدقملا ًامناغ خيشلا نأ انغلب دقو

 لمعاف . ىهتنا « ىلاعتو كرابت هللا ةرضح ىلإ هنم مهلصوي ىتح وحنلا ملع قيرط نم مهلك

 .هانلق ام ليصحت ىلع يخأ اي

 نآرقلا يف مهفلا يل العو لج هؤاطعإ ةدهاجملا دعب : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ةدايز نيفراعلا حلطصم ىلع كلذو « ًاريثك ًاريخ يتوأ دقف اهيتوأ نم يتلا ةمكحلا ملع وه يذلا

 .ًافنا مدقت امك « ءاهقفلا حلطصم ىلع هتيتوأ يذلا مهفلا ىلع

 اح قوا دف » : یلاعت لاق امنإو :هاضرأو هنع یلاعت هللا يضر صاوخلا يلع ېديس لاق

 نأ :كلذ حاضيإو ٠ تاملكلا يف ةنوطبملا هوجولا كلت ةرثكل ۲٠۹[. :ةرقبلا ] 4 ايك
 بهو يذلاف ةدام ريغ نم بوهوم مسقو « ةدام نم بستكم مسق نيمسق ىلع مالكلا يف مهفلا

 لاقي يذلا وهف ةداملا نم بستكملا امأو « ملع هيف لاقي امنإو « مهف هيف لاقي ال ةدام ريغ نم

 ةباتكلا ىأر وأ اهب ظفاللا نم ظفللا عماسلا ملع اذإف ‹ ملعلا يف صاحخ قلعت وهو « مهف هيف

 يف اهنمضت عم ةملكلا كلت نم ملكتملا دارم ملعي ةراتف ‹ ليصفت هيفف « ارم اهنم مهفف

 دارم ملعي ال ةراتو « ًامهف ىمسي اذهف « اهب ملكتملا دارم فالح ةريثك يناعم حالطصالا

 ‹ مالكلا اهيلع لداي هوجو ةدع اهيف هدنع لمتحي نكلو ليصفتلا ىلع ةملكلا كلت نم ملكتملا

 اذه لثمف « اهضعب دارأ وأ اهلك اهدارأ له يردي الو « هوجولا كلت نم ملكتملا دارم ملعي ال

 ةملكلا كلت تالولدمب ملعلا يطعأ هنأ هيف لاقي امنإو ٠ نآرقلا يف مهفلا يطعأ هنأ هيف لاقي ال

 امف « مهدادعتسا هلبقي ام عيمجب مهبطاخ دق ىلاعت هنأل « نورسفملا هب هرسف ام عيمج لبقي

 مهف ىلإ رظنلاب ةملكلا كلت نم ىلاعت هل دوصقم وهو الإ نونمؤملا هدابع همهف لوبقم هجو نم
 اهنم مهف يذلا صخشلا كلذل وأ  ىلاعت هل ةدوصقملا هوجولا كلت ىلاعت همالك مهف نم

 مالك امأ .ىلاعت هللا مالك صئاصخ نم اذهو « ًاضيأ مهف الو ملع الف برعلا مالك هيلإ

 ىلع لمعاو « كلذ ملعاف « مالكلا بحاصل دوصقم ريغ هوجولا ضعب نوكي دقف نيقولخملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « لجو زع كبر مالك مهفتل كبلق ةآرم ءالج

 هبر مالك يف مهفلا يف دبعلا بدأ نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 « لقعا هيف هل لوقي اميف لقعيف « هب فقو ثيح فقيو عرشلا هب ىشم ثیح يشمي نأ العو لج

 هيف هل لاق امیف ملسیو « رکفت ينعي رظنا هيف هل لاق امیف رظنیو « نمآ هيف هل لاقي امیف نمؤیو
 نونمؤي موقل تايآو ‹ نولقعي موقل تايآف ‹ ةعونتم نآرقلا يف تدرو تايألا نأل كلذو « ملس
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 تايآو ‹ نينمؤملل تايآو « نيملاعلل تايآو « نوعمسي موقل تايآو « نوركفتي موقل تايآو

 لصفف « راصبألا يلوأل تايآو ٠ بابلألا يلوأل تايأو ‹ ىهنلا يلوأل تايآو « نينقوملل

 ت وو كل نکا غ یا دک الو نا درا ا كاله اک کاک

 كيف نإف ءاهب بطاخملا كنأك كسفن لعجاو ءاهب بطوخ نميف رظناو « اهعضوم ةربعو

 ‹« ركفتلاو « ناميإلاو « لقعلاب كل ىلاعت هتعنل نيملسملا كناوخإ يف قرفت ام عومجم
 لك يف يخ اي رظناف كلذ ريغو « راصبألاو ‹ بللا وه يذلا بلقلاو « عمسلاو « ىوقتلاو
 همالك ىهتنا .ناقرفلا يطعأو « نآرقلا هل ممج نمم نكت ملاعلا يف اهب رهظاو « اهب كتعن ةفص

 بر هلل دمحلاف « ىلاعت هللا همحر نيدلا ييحم خيشلا كلذ وحن ركذو « هبلاغ يف ىنعملاب

 . نيملاعلا

 هنإف « ىلاعت هللا لاجر نيب ناقرفلا يل ىلاعتو كرابت هؤاطعإ : ىلع هب ىلاعت هللا معن اممو

 نيدلا ييحم خيشلا مهركذ « مهل عبار ال فانصأ ةثالث مهو « ناقرفلا اوطعأ لاجرلا لك ام

 . تاحوتفلا يف هللا همحر

 ةرهاظلا لاعفألاو « لتبتلاو دهزلا مهيلع بلغ موق مهو « نيعلا مضب دابعلا :لوألا

 ةفرعم الف « هيلإ لاقتنالا اوبلطي ىتح هيف مه ام قوف ًائيش نوري ال مهنأ مهنآش نمو ةدومحملا

 ةفشاكم الو « ةيبهولا ةيهلإلا مولعلا نم مهدنع ةحئار الو « تاماقملاب الو لاوحألاب مهل

 . ىلاعت هللا لضف قلطم نود « اهيلع مهدامتعال طحت نأ مهلامعأ روهظ نم نوفاخيو « مهل

 هلل اهلك مهلاعفأ نوري مهنإف « دابعلا ءالؤه قوف لاجر مهو :ةيفوصلا : يناثلا فنصلا

 نوریو «كلذ ريغو لكوتلاو دهزلاو عرولاو داهتجالاو دجلا نم هيلع مه ام عم ىلاعتو كرابت

 سفقنو ةنوعر مهيفو ‹ ءيش الك مهقوف يتلا تاماقملل رظنلاب هيف مه ام عيمج نأ ًاضيأ كلذ عم

 . مهتوتفو مهقالخأ نسح عم « ىوعد ةحئار مهدنعف ايلعلا ةقبطلا لهأل رظنلاب

 هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ديسلا مدق ىلع مهو ةيتمالملا :ثلاثلا فنصلا

 نم نولعفي الو « بتاورلا الإ سمخلا تاولصلا ىلع نوديزي ال مهنأ مهنأش نمو «هاضرأو

 ‹« قاوسألا يف نوشمي « ةدابعب سانلا بلاغ نع نوزيمتي الو « هنم دب ال ام الإ اهلك تادابعلا

 نع نولزلزتي ال « العو لج هللا عم مهبولقب اودرفنا دق « ةماعلا مالكب سانلا عم نوملكتيو

 ءالؤهو « مهبولق ىلع ىلاعتو كرابت هللا ةمظع ءاليتسال ًامعط ةسايرلل نوقوذي ال « مهتيدوبع

 ‹« نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر مهلك ةباحصلا ركب وبأ لضف امك < ًاماقم اهلك فئاوطلا ىلعأ

 بر هلل دمحلاو « ثلاثلا ماقملا نود ءيشب عنقت الو « ةثالثلا تاماقملا بلطاو كلذ يف لمأتف

 . نيملاعلا

 لج هللا نأ ىلع ىل ىلاعتو كرابت هعالطإ ةدهاجملا دعب : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نكتب نال لغ لاحتو كرا فا ت كا نيكو اع نسا نمرجأ مشي لاغر
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 حتفلا ذإ « نيفراعلا تاماقم يف هبلق ىلع حتفلا بلط نعو « هلامعأ ىلع رجألا بلط نع بلقلا

 نكلو « سفنألا هلانتو « لامعألا هبلطت « هنم دب ال مزال رمأ تايضايرلاو تادهاجملا دعب

 تيأر اذإف « ىلاعتو كرابت هللا ىلإ كلذ ؟ةرخآلا وأ ايندلا يف وه له ؟حتفلا كلذ نوكي ىتم

 نمل حتف ام لثم كنطاب يف كل حتفي رت ملو « كسفن نم كلذ تفرع وأ قدص لماع يخأ اي

 نم حرطاو « كل رخدم هنإف ٠ كبر مهتت نأ كايإف « كسفن نم « لمعلا يف كمدق ىلع هتيأر

 كلامعأ يف صالخإلاب كيلعو «مهتلا لهأ نم نوكت نأ نم رفو « كلذ يف ةمهتلا كسفن

 نم رمجلا ىلع تدجس ولف «رجأ تنأ ام هل دبع كنإف ةرجأ بلطل ال كبرل ةمدخو ةيدوبع

 نأش نم نإف « ًاريجأ كلعج نود ًادبع كل هلعج يف هركش تيدأ ام اهئاهتنا ىلإ ايندلا حاتتفا

 هديس نم نذإلا هعمو ةمدخلل هكرت لاح يفو « هلمع لاح يف هديس راد قرافي ال نأ دبعلا

 دعبو لمعلا كلذ بحاص كرت لمعلا نم غرف اذإ هنإف ريجألا اذكه الو « همرح ىلع هلوخدب

 بر هلل دمحلاو « كلذ مهفاف ‹ ىهتنا «همرح ىلع لوخدلا يف نذإ هعم سيلو « ديسلا راد نع

 . نيملاعلا

 وأ ينهركي ىلاعت قحلا نوكب يملع :ةدهاجملا دعب يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ةع اهخيأرو سفن ىف ترظت نإف < هناع وطنم اأ امو نلامغأ ىلإ يرظنب كلذو ‹ ينبحي

 ىلاعتو كرابت قحلا نأب تمكح اهتقاط بسحب حلاصلا فلسلا ىدهب ةيدتهم ةنسلاو باتكلل

 ةليلق ‹ دهزلا ةليلق ‹ عرولا ةليلق « ةنسلاو باتكلل ةفلاخم اهتيأر نإو « اهنع ضار وهو اهبحي

 ةرخالل ةيسان اهبصانمو اهفئاظوو ايندلل ةركاذ ‹ ىلاعتو كرابت هللا نم فوخلا ةليلق « عوشخلا

 نازيملا هذهب لمعلاب يخأ اي كيلعف اههركي ىلاعتو كرابت هللا نأب تمكح اهبتارمو اهتاجردو
 طش, ٠ تع امو كل اعل ‹ تاعاسلا عيمج يف كلذ عطتست مل نإ ءاسمو ًاحابص

SG E aلب  

 خأ وأ خيش هل سيل صخش لك ىلع دكأتي هنأ ملعف ٠١[. : ةمايقلا] 4 ًةيِصب يق ىلع نو

E E SO 

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « [ ١۳ : ةرقبلا] مقسم تكس طر لإ ا

 نيملسملا مث ڈ ًالوُأ هب يسفن عفن ملعلا ملعتب يدصق : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 امب لمعلا نع ةزجاع يسفن تيأر اذإو ‹« يل ةيعبتلا مكحب الإ يريغ عفن دصقأ الو « ًايناث

 هللا معن ربكأ نم اذهو ‹« تملعام لكب لمعلا بعوتست ىتح ملعتلا نع اهتفقوأ « تملع

 ‹«حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام اذهو « لمعلا ةين رجأ ينتفي مل لمعلا ةرشابم ينتتاف نإف « ىلاعت

 ىلاعتو كرابت هللا يضر « مهبارضأو « ةبعشو « يروثلا نايفسو « ةفينح يبأو «يئاطلا دوادك
 ولو « لئاسملاب نوذذلتم متنأ امنإ « ءاملعب متسل :هنامز ءاملعل لوقي يبعشلا ناكو « مهنع

 . ملعتلا نع مكسوفن تحبكلو « تارارملا متعرجتل نوملعت امب لمعلاب مكسوفن متفلك مكنأ
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 ريغل هوبلطف « ملعلا مهبلط يف موق طلغ دق :لوقي ىلاعت هللا همحر يروثلا نايفس ناكو

 . ءابهلاك مهلامعأو « لابجلاك مهملع راصف « هب لمعلا

 مهل ةكبش سانلا ملع راص نامز ىلإ شيعن نأ نظن انك ام هللاو :لوقي يفاحلا رشب ناكو

 :هلاولاقو هناوخإ هيلإ ىتأ ثيدحلا ءالمإ نع ىلاعت هللا هحر رشب عطقنا الو ءايندلا هب نوداطصي

 :هل لوقأ :رشب لاقف ؟ةيَم ييبن مالكب ثيدحتلا تكرت م ةمايقلا موي كل لاق اذإ كبرل لوقت ام

 .ًاصالخإ يسفن دنع دجأ ملو صالخإلاب هيف ينترمأ دق بر اي

 ملاعلا صالخإ ةمالع نم :لوقي هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلا ناكو

 . ىهتنا « هراد ةعتمأ تلقو « ًادهز ايندلا يف دادزا ًاملع دادزا املك هنأ هملع يف

 ىلإ ماشلا نم عجرو « هيف تام يذلا ضرملا ضرم امل « هاضرأو هنع ىلاعت هلا يضر يوونلا

 هتافلژمو هبتک كرتو « قيربإلاو زاکعلا یوس همآ ىلإ هنولمحی ًاعاتم هل اودجی مل « هدلب یون
 . ىهتنا « نيكاسملاو ءارقفلل ماشلاب اهلك

 .اهيلع هتجوز بكرأو « هترامح ىلع اهلك هراد ةعتمأ لمح « رصم يف نيدلا حالص ناطلسلا

 ينبلقا : هيلع بوتکم رجح ىلع تررم : لوق یلاعت هللا همحر مهدأ نب ميهاربإ ناکو

 ‹ريغ ال هيلع ةجحلا ةماقأل الإ ملعلا بلطي مل انلاثمأ نإ هللاوف ملعت مل ام ملع بلطت فيكف

 .«ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف «هلاعفأ هتبذك كلذ ريغ ىعدا نمو



 يناثلا بابلا
 قالخألا نم ىرخأ ةلمج يف

 : قيفوتلا هللابو لوقأ

 هنأ معزي نم لوق ىلإ يئاغصإ مدع ًالفط تنك نيح نم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ امم

 دقف « ىلع لجو زع هللا معن ربكأ نم اذهو ٠ بلاطملا حتف ىلع ردقي وأ « ءايميكلا ملع فرعي

 تفلتف ‹ مهنايدأ ىلع فلتلا كلذ در مث ءملعلا ةبلطو ءارقفلا نم ريثك لام كلذ يف فلت

 حصي ال هنإف « نيبرقملا رئاسو نيعباتلاو ةباحصلاو هلوسرو هللا ةبحم نم تبرخو « مهبولق

 ايندلا بحي نيقداصلا مهعابتأو ءايبنألا نم دحأ امو <« لَم هقالخأب قلختلاب الإ دحأل ةبحملا

 ىوقت ىلع باحصأ ةدع يل ناك دقو « باذك وهف ايندلل هتبحم عم مهتبحم ىعدأ نمف ًادبأ

 نم مهعم ناك ام اوعيضو «مهنايدأو مهلاومأ اوفلتأف ‹ نيباصنلا اورشاعو ينوفلاخف ريخ و

 رابالاو رياغملاو روبقلاو ناميكلل نيرافحلا ةزهجأو «تاروخبلاو ريقاقعلا ءارش يف لاملا

 .اوتام نأ ىلإ ةرخا الو اند ال اوراصو

 مهحالف ىجري ال سانلا نم ةثالث :لوقي ىلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو
 « بلاطملا حتف ديري نمو « ءايميكلا لمعي نمو « طاوللا بحي نم « مهيف تقملا ماكحتسال

 . یھتنا

 فلا نيثالث وحن هيلع فلتأف هيلع بصن اصخش نأ يزربلا نب ءاقبلا وبأ يديس ينربخأ دقو

 :هل لوقيف ٠ ةدساف ةخبطلا علطتف خبطيو رثكأو رانيد ةئاملا ليلق لك هنم ذخأي راصف < ًارانيد

 هعم ناك ام عيمج ىنفأ ىتح الغز علطت ةخبطلا تلاز امف « ىلاعت هللا ءاش نإ حصت ةيناثلا ةرملا

 . لقع ايندلا بحمل لهو :لاقف ؟كلقع ناك نيأف هل تلقف « لاملا نم

 ًاميظع ًابلطم كتعاق يف نأ ينغلب :هل لاق ًاباصن نأ ٠ ىلاعت هللا همحر يحراجلا دوعسلا يبأ

 هلخدأو هذخأف « ءايميسلا ملع فرعي باصنلا اذه ناكو « مادخلا اهب يلحنو « تاروخب

 « ءالخلا تيب بناجب باب ةدسافلا هتليخم يف حتفناف هدنع ًافورعم ًابشع هل قلطأو « ةعاقلا

 همئاوق ريرس ىلع مئان زنكلا كلمب اذإو « لالتلاك ةضفلاو بهذلا ناميك اودجوف هايإو وه لزنف
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 لاقف ؟كش كدنع يقب :هل لاقف « ؤلؤل نم ةكبش هيلعو « ريرح نم بايثب ىطغم وهو بهذ نم
 كل ذخأت املك « هب رحبت ريصتل مناوملا لطبي يذلا روخبلاب كل يتأل لاملا ينطعأ :لاقف « ال
 ‹ دقنلا نم هديب ناك ام عيمج هاطعأف « مادخلا كنم هذخأ هنم هتجرحخأ ءيش لكف الإو ًائيش هنم

 انأ :هل لاق مث « ءادوسلا ضرألا ىلع هالخ ىتح هتجوز ةباصعو « بهذلا همأ رواسأ ذخأو

 ىلإ ارثأ كلذ دعب هل دجي ملف بلطملا باب قلغأو هايإو وه جرخف « روخبلا يف كل ىعسأ حئار

 اهب يرتشن يقدنب ةئام ىلإ جاتحي رمألا اذه : يل لاق هنأ يلع بصن ام لوأو لاق « هخيرات موي
 هيطعي يذلا ينجلا نمضي « شورمع يضاقلاو « ناجلا كولم نم رمحألا كلملا نم ًاروخب

 ةعاق يف نكسو باصنلا ينعي رانيد ةئاملا هنم ذخأف ةيردنكسإ ةنيدم يف نآلا وهو « رانيد ةئاملا

 ةدم اهيلع قفني راصو < ةليمج ةأرما جوزتو « ةسورحملا رصمب تاعاق عبسلا يف ةمخرم

 :لاقو « راذغلا مهردلا ردق روخبب هءاجو ةأرملا كلت قلط مث سولفلا كلت تغرف ىتح « ةنس

 « ىرخأ يقدنب ةئام ىلإ حاتحيو « ريسيلا ءيشلا اذه الإ نجلا دالب يف رمحألا كلملا دجو ام

 بذك دمحم يديسل نيبت مث « ىرخأ ةثام هاطعأف « هعناوم لطبيو « بلطملا اهب حتفي ىتح
 ينيب هللا عرش نيملسم اي :باصنلا لوقيف ماكحلا توي نم هيكتشي راصف « باصنلا اذه

 كلذ نم ءيش ىلإ هنم لصي ملف هنم هذخأ يذلا يلحلاو لاملا كلذ ذخأ ام هنأ ركنيو « هنيبو

 .اذهانتقو ىلإ

 :هل لاق « رصمب ركاسعلا ةاضق ضعب نم ضاق ىلع بصن هنأ ًاضيأ باصنلا اذهل عقوو

 ىرت ىتح يل اهيطعت الو ًابهذ رانيد ةئامسمخ ىلإ جاتحي نكلو « ميظع زنك ةعاقلا يف كدنع
 ةضفلاو بهذلا ناميك هارأف « ءايميسلا ملع لهأ دنع فورعم روخبب هل رخبيف كنيعب بهذلا

 ينطعأ :هل لاقف « معن :لاقف كنيعب تيأر هل لاقو هريرس ىلع مئان زنكلا بحاص كلملاو

 هل عجري ملف جرخف « روخبلاب كيتآ ىتح ينرظتنا :هل لاقو « هل اهاطعأف « رانيد ةئامسمخلا

 ًائيش بذكت فيك :هسفنل لوقي مث « كلذب ملكتي نأ ييحتسي يضاقلا راصو « هخيرات موي ىلإ

 . مورلا دالب ىلإ رصم نم رفاس نأ ىلإ لاومألا كلت ىلع رسحتي لزي ملو « كنيعب هتيأر

 وحن ةقدوبلا يف عضوف « هيلع بصن ًاصخش نأ ينومشألا نيدلا رون يضاقلا ينربخأو
 زغل هنيبو هنيب راطع ىلإ هلسرأ مث« يضاقلا اهب ملعي ال ثيحب ةلاخنلاب مهاطغو ةقدانب رشع
 ةرشعلا تبكسناف « رانلا هيلع قلطأ مث ةلاخنلا ىلع هرثنو هذخأف « مهردب ابشع هنم ىرتشاف

 نكلو « مهردب اهلك اهلصأ ةكيبسلا هذه :لاقو يضاقلل اهجرخأف ةكيبس تراصو « ريناندلا
 وحنب هل خبطف هل اهاطعأف يقدنب ةئام ينطعأف بهذلا نم ًاراطنق اذك اذك كل خبطأ نأ تدرأ نإ

 اهاطغو ةقدوبلا يف ًايقدنب نيرشع وحن اهنم هل عضو هنإ مث تدسف اهنإ هل لاقو « ةرقن نيمهرد

 لاقف « ةكيبس اهجرخأف رانلا اهيلع قلطأو « سمرتلا قاقد هبشي ًائيش اهيلع رذو مدقت امك ةلاخنب
 بهذلا فرعي ال هنإف هل اهعبف ةغاصلا باب ىلع سلاج وه يذلا يدوهيلا ىلإ اهب بهذإ هل
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 لك يف هاطعأف « ميظعلا بهذلا اذه كل نيأ نم :هل لاق يدوهيلا اهآر املف « وه الإ صلاخلا

 نيعبس لاقثم لك يف كيطعأ انأو بهذلا اذه نم ًايناث يل تاه لاقو « افصن نيتس لاقثم
 باب ىلع سلجي يذلا يدوهيلا اذه نأو ‹ باصن هنأ سانلا ينربخأ مث : يضاقلا لاق « افصن

 ًاجرخ هيطعيو ‹ يدوهي ةمامع هسبلي نيدلا ليلق ملسم وه امنإو ةقيقح ًايدوهي وه سيل ةغاصلا

 ‹ باصنلل اهاطعأ يتلا هسولف بلط يضاقلا نإ مث « هترجأ موي لك هيطعيو « هفتك ىلع ًاريغص

 .هخیرات موي ىلإ هيلع تحارف

 ايندلا يف ةعبتلا نم صلخت ال يخآأ اي كنإ :ءايميكلا ملع فرعي هنأ معزي نمل لاقي هنإ مث

 هلعلو « يديب يتعنص مهاردلا هذه هل تلق نإ الإ كئايميك مهاردب هلماعت نمل « ةرحخالا يفو

 وأ « قنشلل كسفن تضرع دقف تنأ امأو « ىلاولا تيب نم هسفن ىلع ًافوخ ًادبأ كنم اهلبقي ال
 . كلتق تدسف نإو كلتق تحصو هل اهتلمع نإ كنإف « ناطلسلا ةهج نم يفنلا

 يف اهجاورو ءايميكلا ةحص ريدقتب :ًاريثك لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو
 مثإ كلذكو ءاهلمع نم ىلع اهمثإ ريصيو « لوط ىلع ولو « الغز جرخت اهنأ دب ال ةلماعملا
 ‹ نداعملا نم لجو زع هللا هقلخ ام زيمتل كلذو الغز هيدي ىلع ترهظ نمل عقت يتلا تابوقعلا

 . ىهتنا « بیكرتلاو ليحلاب كلذ نم مدا نبا هلمع امو

 ةقيرط ىلع ءايميكلا ملعب لغتشا هباحصأ نم ًاصخش نأ لضفلا يبأ خيشلا يخأل عقو دقو

 فرح ىلاعتو كرابت هللا مهيطعي نأ وه امنإ ءارقفلا ءايميك :لاقو ‹ هرجهو هرجزف نيباصنلا
 ًابهذ راصف ًابهذ نك :كانه ناك رجحل لاق ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفآ يديس نإ مث « نك

 ظفل اذه « یھتنا « آرجح عجرف ًارجح نک :هل لاق مث « هققحتو هبحاص هآر یتح « عملی

 . ةعقاولا بحاص

 يديأو مهيديأب ناك ام اوفلتأف « كولسلاو فوصتلا نوعدي ةريثك ةعامجب ناطيشلا بعلو

 مهسلاجمو مهحالصو مهنيدب نولكأي ايندلا نم ءارقف مهلك اوراصو « لاومألا نم مهباحصأ
 دق هنأل ‹ مهنم ًالاح نسحأ رامزملاو لبطلاب لكأي يذلا ناكف < ًابايثو ًاماعطو ًازبخ ركذلا يف

 لاق هنأ هنم سيلبإ مهيلع لخد يذلا بابلا لعلو « ةلمجلا يف رامزملاو لبطلاب لكألا لحب ليق

 ولو ‹« حالصلا الإ مكيف نظي دحأ يقب امو « ايندلا يف دهزلاو حالصلاب مترهتشا مكنإ : مهل

 ‹ نيباصنلل سوسو مث « سانلا لاومأ نع ًاففعتم ناك اذإ الإ ريقفلا لمكي الو « لغزلا متبرض
 املف « مكتعامجو مكسفنأ ىلع اهنم نوعسوتو نوقفنت ةعنص مكملعن نحن مهل اولوق لاقر
 ناطلسلا مايأ رصمب مجعلاو مورلا ءارقف نم ةعامجل عقو امك « هوعاطأ كلذب مهعدخ

 هيلع بجي هرمأ ةيادب يف ديرملا ناك اذإ يرمعلو « مهيديأ عطق دعب رصم نم مهافنو « يروغلا
 امع جورخلاو اهرسأب ايندلا يف دهزلا هنع هللا يضر رذ يبأ بهذم ناك امك موقلا حالطصا يف

 الضف مارحلاب ايندلا بلطي نأ ةخيشملاو لامكلا ماقم يف هنأ معزي نمب قيلي فيكف « اهنم هديب
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 نم بئارخلاو لابجلاو رياغملا يف الإ ءايميكلا لمع ىلع دحأ ردقي ال هنإ مث « لالحلا نع

 نأ اوفرع مهنأ ولو « لغز كلذ نأ نوفرعي ءالؤه نأ ىلع ةلدألا ىوقأ نم كلذو « تاراحلا

 ‹ يقيقحلا بهذلا يف ةغاصلا يف غئاصلا لعفي امك « سانلا ةرضحب هولمعل ًاحيحص ناك كلذ

 حالصلا ءالؤه ىوعد نيأو « مهنع ىلاعت هللا يضر تاماركلا باحصأ ءايلوألا لعفي امكو

 نم مهدنع نوهأ هنأك هنولعجيو « لجو زع هللا نم نوفاخي امم رثكأ قلخلا نم نوفاخي مهو

 ضعب ايندلا يف مهدحأل هللا لجعف «نك» فرح نع تناك امنإ موقلا ءايميك نأ ملعف

 هللا ليجعت ناكف « نوكيف نك ءيشلل مهدحأ لوقي « ةنجلا لهآ نإف « ةنجلا يف هل هيطعي ام

 هاطعأ مهضعبو « ةنجلا يف مهل هيطعي امب مهناميإل ةيوقت ايندلا يف هئايلوأل كلذ ىلاعتو كرابت
 خيشلاك ‹ ةرخالا رادلل هرخداو « رادلا هذه يف هب فرصتي ملف كلذ ىلاعتو كرابت هللا

 نم حئاوح ءارشب تناك فلسلا ءايميك نأ يخأ اي نظت الف « هبارضأو لبشلا نب دوعسلا يبأ

 ىلإ كلذ يرسي ىتح « ةحلاصلا لامعألا ةرثك نم رهوجتت مهنادبأ تناك امنإو « راطعلا

 عقو امك هنيع تبلقناو « ًاصلاح ًابهذ راص صاصر وأ ديدح ىلع مهدحأ لاب اذإف ٠ مهتالضف
 فسوي يديس يديرملو « هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا يبأ يديس يديرم ضعبل كلذ

 ا ی ا ا ك و ا ها ي ىلا
 كلذ غلب ىتح ًابهذ تراصف صاصرلا نم ريطانق ةسمخ وحن ىلع لاب يلذاشلا نسحلا يبأ

 ةتيرط ىلع ءايميكلا نم كلذ نأ هنظل خيشلا ةرايزل لزنف « نووالق نب دمحم ناطلسلا

 اهب لمعلا ىلع العو لج هللا هردقي ءايميكلا فرع نم لك سيل :خيشلا هل لاقف « نيباصنلا
 ناطلسلا عجرف كلذ ةردقلا هل يشمت هتالضفو هندب رهوجت نم لك الو « اهيف هل نذايو

 .هل خيشلا نم ةيده ريطانقلا ةسمخلاب

 دعصت ىتح ‹ صالخإلا هجو ىلع ةيضرملا لامعألاب كندب رهوجت ىلع يخأ اي لمعاف
 « ًادبأ لامشلا بتاك هبتكي لمع كل ريصي الو « ربنعلاو دنلاب ةخمضم اهنأك موي لك كتفيحص
 يريخ نم هلمؤت ام ىلاعت هللا كيطعيو « ىلاعت كرابت هللا ةدرإب ءايميكلا لمع كل حصي كانهو

 ءيش نع ًالضف « العو لج هللا نود « نيرادلا يف تدهز تلعف اذإ كلعلو ةرخآلاو ايندلا

 . هيفا دهزلاب لجو رع هللا كمآ شيسخ

 لاقف « هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يسرملا سابعلا يبأ يديس ءاج ًاصخش نأ انغلب دقو

 ‹ لكأتو حمقلا طقتلت تنأو « ءايميكلا ةعنص فرعت كنإ كنع نولوقي سانلا عمسأ ينإ :هل

 « ناكملا هنم ءاضأ توقاي وه اذإف « لزن مث « ءاوهلا يف هعفرو « أرجح ذخأ مث « معن :لاقف

 هل لافق « كناوخإ ىلع اهنم قفنتل ءايميكلا كملعأ ديرأ :لاقو رخآ صخش ةرم هيلع لخدو

 يرطمأ :ناليغ مأ ةرجشل مهدحأ لاق اذإ ًاماوقأ انبحص دق ىلاعت هللا همحر سابعلا وبأ خيشلا
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 .اهناخدو كئايميك ىلإ جاتحي ال كلذ لثم ىلإ لصو نمف ٠ سانلا هطقتليف « ترطمأ ًابهذ

 ةيمست ببس نأ :هنع ىلاعت هللا يضر يرمغلا عماجب مامإلا نيدلا نيمأ خيشلا ينربخأو

 ءايلوألا ضعب نأ « دهزلا نم مهل دب ال ءايلوألا رئاس نأ عم « دهازلاب دهازلا دمحأ يديس

 رجح يأ ىلع هرذو تئش ناكم يأ نم ًابارت كرفظب ذخ :هل لاقو « ةحيحصلا ءايميكلا هملع

 « كلذ لعفف « ًابهذ ريصي هنإف € لآ لآ رقآ ر سلي لقو « تعش
 ًادحأ كلذب ملعي ال نأ يمارلا رمأو « ءالخلا تيب يف يمرأف بهذلا رجحلاب رمأف « هل حصف

 لبق بقللا اذه هل نكي ملو « دهازلاب هنوبقلي مهلك سانلا حبصأف :لاق « خيشلا تومي ىتح

 . ىهتنا « ةليللا كلت

 تخأ نبا دمحم يديس ىلإ ءاج ًايبرغم نأ « هنع هللا يضر يفصرملا يلع يديس ينربخأو
 حارس اھ كل یرحفا تاتا ی كه دیرا 0 لاو امف لامن ها یهو نيد یا

 لمك : خيشلا هل لاقف ءءارقفلا ءالؤه ىلع هقفنت بهذلا نم راطنق وحن كل خبطأو « راطعلا نم

 هجوو الإ ةعاس ثكم امف ةولخلا لخدو « لعفف كدنع نم هنمث عفداو كلذ رتشاو كتليمج

 قرح ىلإ يدؤي ًائيش لمعن ال نحن : خيشلا هل لاقف « هتيحل تبهذو « قرحم يبرغملا كلذ
 . ىهتنا « هوجولاو ىحللا

 ءارقفلا رفني ىتح هيلع هاقلأ ‹ دمحم يديس لاح نم كلذ ناكو : يفصرملا يلع يديس لاق

 یا تیا اا م وک یا و

 ينءاج هنأ ‹ ةحيحصلا ءايميكلا لمعب ًاروهشم ناكو « لضفلا يبأ خيشلا عم يل عقو اممو

 يف كترضحب اهلمعأو « ةحيحصلا ءايميكلا ةعنص كملعأ يدارم :لاقو هل يتبحص لئاوأ ًاموي

 نإف « كنيدب كلكأ نم ىلوأ اذه :لاقف « كلذ ىلإ ليم يل سيل :هل تلقف « جرد سمخ وحن

 مهلك كدنع نيذلا ءارقفلا ءالؤه اميس ال « هنيدب لكأ يويند بسك هل نكي مل اذإ ريقفلا

 ىلإ كلايع جاتحا اذإ عنصت اذامف :يل لاقف « كلذ نمأثيش لمعأ ال :هل تلقف « نوجاتحم

 امهمو « خابط ناكد تحت دقوأ :هل تلقف ؟امهوحن وأ سبلم وأ لكأم نم ايندلا نم ءيش

 هللاو :لاقو « مايأ دعب ينءاج مث ‹ يلع بضغلل رهظم وهو یلوف « مهنيبو ينيب هتمسق لصح

 ىتبحص لبق كتنحتما امنإو « باقرلا تراط ولو « كلذ نم ايش كملعأ نأ ديرأ تنك ام

 « مويلا كلذ نم كنم ينيع تألم دقو ايندلا بحي ًادحأ بحاصأ ال نأ تدهاع ينإف « كل
 . نيملاعلا بر هلل دمحلا تلقف

 ءايميكلا ملع فرعأ انأ : هل تلقو « تججح امل يفعجلا ًادمحم يديس تنحتما دقو :لاق

 ينملع :لاقو « ينعبت جحلا نم عوجرلا ىلع تمزع املف « ةمدخلا دشأ ينمدخي راصف

 الف ىلع مسقي لاز امف « ىلاعت هللا نع كلغشي ًائيش كملعأ فيك تاهيه هل تلقف « ينتدعو ام

 ‹« مورلاو زاجحلاو رصمو ماشلا يف دهزلاب كترهش نيأ دمحم خيش اي :هل تلق مث <« هبيجأ
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 بر هلل دمحلاف ‹ ىهتنا ٠ ينم حلكو « يدي ىلع باتو رفغتساف :لاق ؟ايندلا بحت تنأو

 . نيملاعلا

 هنإ مث لعاف هل ىري الو كلذب ثدحتي « ءاقنعلاو لوغلا مكح همكحف بلاطملا حتف امأو

 باحصأ نأ عم « هباب نع هدرطو « ىلاعت هللا هتقم نم الإ یلاعت هللا نع كلذ بحب لغتشي ال

 طق بلطملا كلذ نوحتفي ال مهنأ « اهب نيلكوملا مادخلا عيمج ىلع دهعلا اوذخأ دق زونكلا

 الف بلطملا كلذ هل حتفنا ًادحأ نأ حص نإف « ىلاعت هاب رفك نإ الإ مالسإلا نيدب نيدت نمل

 مادخلا ضعبو « هايند وأ هنيد بلطملا حتفي نأ ديري نم رتخيلف  ىلاعت للاب هرفک دعب الإ نوکی

 اهل لماح ةلمنب انتيتأ نإ الإ هحتف ىلإ كبيجن ال :هل لوقيو « بلطملا حتف ديري نمب ءىزهتسي
 ربد نهدي مهضعبو « يرحبلا دونامس عماجب بلطملا حتف امل دواد اشابلل عقو امك روهش ةعبرأ
 عجر نيرضاحلا نم دحأ كحض اذإ مث « ميظعلا لبطلاك طرضي ريصيف « بلطملا حتفي نم

 برقلاب « سمش نيعب ةامسملا ةنيدملا يف يروخلا ناطلسلل كلذ عقو امك « هلحم ىلإ بارتلا

 اولاقو « هورفح يذلا بارتلا عجر اوكحضو اوطرضو اورفح امل ةيبلاطملا نإف « ةيرطملا نم
 . رخالا طرضف رضحف « نوطرضي الف كنم سانلا ييحتست ىتح انعم رضحا :ناطلسلل

 ميظع باب مهل رهظ لمرلا يف اورفح امل مهنأ ٠ عبصأ يبأ نب فسوي ريمألا ينربخأو

 . ىهتنا ‹ هعضوم ىلإ لمرلا عجر سانلا طرض املف < هلیوز بابک

 هنأو « ًاميظع ًاباطم دونامس ةيحانب نأب هربخأو « هاشاب يلع ريزولل علط هنأ مهضعبل عقوو

 « باصنلا برهف « ناطلسلا ركسع كلذ ىلع عمتجاف « دوسأ ًادبعو ًادرق هيلع اوحبذ اذإ حتفي

 . حتف ریغ نم اوعجر یتح خیش رتس تحت لخدو

 دقف ناوخإلا حصن يف ةغلابم طسبلا ضعب ةنملا هذه يف مالكلا يخأ اي كل تطسب امنإو

 حتفو ءايميكلا ملع بلط يف مهتعتمأو مهبتك اوعاب ملعلا ةبلطو ءارقفلا نم ةعامج نأ ينغلب

 .نامرحلا مهتبقاع ناكو ٠ بلاطملا

 ذوخأم ءايميكلا نف باحصأ نأ :ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ينربخأ دقو

 « ًاطورشو ًاناكرأ هنم نوفذحي امنإو « داماك ًاريبدت طق اوركذي ال نأ رباج ماي نم دهعلا مهيلع

 ريقاقعلا ءامسأو « زوخللاو زومرلا نم هنوركذي ام عيمجو « نفلاب ملاعلا ىلإ كلذ ملع نولكيو
 حىقلا نهد ذخ ۇي باتک یف یار ًاناسنإ تيأر دقو « ناهذآلا ىلإ ردابتي ام ريغ هب دارملا

 ىلع هطلخو حمقلا نهد جرختساف نورطنلاو ضيبلا روشقو ‹ رمحألا ءارلا فاقو « يديعصلا

 ‹ ند يف هلعجو « لزخلا هب ضيبي يذلا نورطنلاو ضيبلا روشق كلذ ىلع نحصو ‹ رفجنزلا

 « كلذب نيدلا لضفأ خيشلا تملعأف ةبشخب كلذ كرحي راصو « ءام ةيوار هيلع عضوو

 . عقت هتمامع تداک یتح كحضف



 ملع قيرط نم ءايميكلا ملع حصي ال : لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا الع يديس تعمسو

 ةمكحلاو ةمكحلا ملع نم هنإف ‹ ءاوس دح ىلع بارتلاك هدنع بهذلا راص نمم الإ رباج

 رخآ ءيش ىلإ هتفضأ اذإ دوجولا يف ءيش لك :لوقي ىرحخأ ةرم ىلاعت هللا همحر هتعمسو

 رادقم ةفرعم يف وه امنإ رسلاف امركم ًارجح راص « فشكلا لهأ هملعي مولعم نزوو رادقم ىلع
 كلذ حص امبرو :لاق « نايعألا فالتخاب فلتخي كلذو « رخآلا ىلإ ءزج لك نم فاضي ام

 ناك يذلا رادقملا ريرحت ىسنيو < ًايناث لمعلا ديعيف عمطيف « قافتالا مكحب ءارقفلا ضعب عم

 اذه لهأ نأ عم « ىهتنا « تومي نأ ىلإ الغز لمعي ريصيف « رخآلا ءزجلا ىلع ًالوأ هعضو
 نم ىلع مهفوخل امإو « مهدنع هتزعل امإ « رصع لك يف سانلل هميلعتب نولخبي اولازي مل نفلا
 امك « ًاضيأ هلتق هعم حصي مل نإو « هلتق ناطلسلا هملعو هعم حص نإ هنإف « لتقلا نم هنوملعي

 م

 هللا همحر يزوتلا نيدلا ردب خيشلا نأ :ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ينربخأو

 ‹ مهنم ًادحأ ملعي ملو « ةياغلا ىلإ هنومدخي رصمب ءارمألا ناكف « ةعنصلا فرعي ناك « ىلاعت

 . ليقث غامد ىلإ جاتحي رمأ اذه :لاقو

 دي ىلع مطف ريقف نم طق حصي ال ايندلا بلط نأ ىلع :هنع ىلاعت هللا يضر لاقو

 نم ًادحأ ىرت نأ كايإف « بأ اهيف هل سيل قيرطلا يف ًايعد ناك نم كلذ يف عقي امنإ ‹ خايشألا

 « لاحلا كلذ ىلع ناك هخيش نأ بسحتف « نيضاملا خايشألا دحأ ىلإ بستني نفلا اذه لهأ

 . یھتنا

 نم رمألا اذه نع ريفنتلا يف ةلاسرب صخش يلع لخد ةنملا هذه ىلع مالكلا تيهنأ املو

 مالك نم اهنوكل انه اهتابثإ تببحأف « هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا لضفأ يخأ مالك
 : قيفوتلا هللابو لوقأف « حصن اهلكو « نوكلا عئابطبو « ىلاعت هتلاب فراع

 نم يناوخإ عيمج يصوأ» :تلقن هطخ نمو ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا لاق

 فرعي هنأ ‹ ةفوصتملا ةقسف نم معزي نم مالك ىلإ ءاغصإلا مدعو « ايندلا يف دهزلاب نيملسملا

 ةنملاو دوجلا نيع نم دبعلل ةلصاحلا مولعلا عيمج نأل كلذو « بذاك هنإف ءايميكلا ملع

 بحمو « فشكلا قيرط نم الإ اهيلع عالطالا دحأل نكمي الو « لقن الو لقع اهرصحي الو

 ملعلا اذه فرع نم صئاصخ نم نإ مث « باجح فلآ فلأب فشكلا ماقم نع بوجحم ايندلا

 نم ءيشب ذذلتلا هعنمت ضارمأ هل ثدحت لب ٠ كلذ دعب همسجب عفتني ال هنأ هب لمعلا هل حصو

 نكي مل نم لك نأ ملعف « اهيف دهزلاب هللا هرمأ يتلا ايندلا ماطح ىلع كولملا هتمحازمل ايندلا

 هوزمر ملعلا اذه لهأ نأل ‹ كلاه رورغم وهف بتكلا يف ًابوتكم هآر امب عنقو « فشك هدنع
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 هتياغو ملعلا ةقيقح ىلع هفشك قيرط نم العو لج هللا هعلطأ نمو « مه الإ اهملعي ال زومرب
 . !هلیصفتو هتلمج ملعو

 رجحلاو ءايميكلا ملع ةمكحلا ملع بحاص يدزألا يفوكلا نايح نب رباج جرختسا دقو

 همولع ةدبز كلذ نم حرختسا ١[. : ميرم] # صعيهك ۶ :ىلاعت هلوق نم ٠ صاوخلاو

 عبشأو « تقولا ملع وه يذلا نازيملا ملع وهو ةمكحلا ملع رادم هيلع يذلا اهبطقو اهسيئرو

 هبتك ةيقب يفو « نازيملا لصأ باتكلا اذه يف ركذو « ةعبسلاب ىمسملا هباتك يف كلذ يف لوقلا
 ريبدتلا يف أطخأ نم ًاطخآ امف « هلهأ ريغ هيلع علطي نأ ملعلا اذه ىلع ةريغ اهب لمعلا طورش
 ةفورعملا اهرهاوظ تايمسملا كلتب دارملا نأ هنظو ٠ نيزاوملاو طورشلاب هلهج ثيح نم الإ

 بر نم ميركلا نذإلا بسح « يتوص ىلعأب لوقأف ناوحإلا اهيأ كلذ متملع اذإف « سانلا نيب

 مكل نذأن مل ملعلا اذه ىلع مكانردقأ ولو اننإ :نيسلفملا نيلقملا هدابع عيمج ىلإ « نيملاعلا

 ثالث ةنس نم هب ملعلا عفر امك « ةئامعستو نيعبرأ ةنس يف عفر هب لمعلا نإف « هب لمعلا يف

 ىلع هلعاف نامأ مدع عم ٠ بولقلا نم هملع عفر ملعب لاغتشالا زوجي الو « ةئامعستو نيثالثو

 ‹ مهلقع ةرازغو « مهسفنأ ىلع مهفوخ مدعل مكنم هب قحأ كولملا ناكو هضرعو هلامو هسفن
 مهنأ عم « هليصحت ىلع هنوفرصي امب مهسوفن ةحبامسو « مهقالخأ لامكو « مهبدأ نسحو

 كلذل هتفرعم نم سيأ امل هيلع باصنلا لتق مهضعبو « لئاط ىلع اولصحي ملو كلذب اولغتشا
 .هلام هعييضت لجأل « ملعلا

 تعمسف « داتعملا هقيرط ريغ نم ملعلا اذه ىلع ينعلطي نأ ىلاعت هللا تلأس دقو :لاق

 دق ملعلا اذه نأ تملعف اهتأرقف ١[. : ردقلا] « ٍرَدَمْلا ةَ ىف هتلر اإ # :ًأرقا :لوقي ًافتاه

 ‹ مكايإ مث كلذب لاغتشالا نم ناوخإلا اهيأ مكايإف ‹ كلذب تررسف « بولقلا نم عفترا

 « ىلاعت هللا ىلع مكرجأو مكشاعم اهب يتلا فرحلاو عئانصلا يف مكمايق ىلع ربصلاب مكيلعو

 :ماسقألا بتارم ةقيقحلا يف يهو « ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني ةمكحلا ملع نأ اوملعا مث

 .اهماكحأو اهبتارم فالتخا ىلع تادامجلا ملع وهو « ءايميكلا ملع : لوألا

 لاح ىلإ هروهظ لاح نم ملاعلا نايعأ ريبدت ةروص ىلع وهو « مركملا رجحلا ملع : يناثلا
 يف ءاقبلاو مكحلا « ةليحتسملا « ملاعلا يف ةدلوتملا روصلا ةرثك ىلإ رظن ريغ نم « هئاوتسا

 ليلدب ذوخأملا مركملا رجحلا نيع ةفرعم ىلإ ملعلا اذه بحاص جاتحيو « ةرخالاو ايندلا
 ىعدا نم لكف « ريغت الو وحم هلخدي ال يذلا تباثلا فشكلاب كلذو « ةعطاقلا نيهاربلا

 وهف الاو ‹ قداص وهف هعونتو هفالتخا عم كلذ ملع نإف ٠ كلاب ىلع رطخي امب هنحتماف هتفرعم

 . بذاک

 اهروصو < ةيلكلا ةعيبطلا ةطساو ريغب تادرفملا يف ةعوضوملا صاوخلا ملع :ثلاثلا

 ‹ هرارسأ عضومو « كلملا ةنازخ لحم وه ذإ ٠ هرسأب ملاعلا نع هولعل « ةيجازملا ةيرصنعلا
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 نم ىلاعت هللا علطيف ةينابرلا ةيانعلاب هيلإ لصوي امنإ « جراخ نم هيلع ليلد ملعلا اذهل سيلو
 عفنأ ينلعج نم ناحبس :لوقتف « اهحيبست ناسلب اهمکحو ءيش لك ةصاخ ىلع هدابع نم ءاشي

 هذه ريغ يجازملا يرصنعلا ملاعلا يف سيل ذإ « ناويحلاو تابنلاو دامجلا ءاوس « اذكو اذكل

 . عاونأ ةثالغلا

 ةفرعم ىلإ هبحاص جاتحيو « يمكح ريبدت ريغ نم نازيملا ةفرعم هقيرطف ءايميكلا ملع امأف
 رهوجلا كلذب مئاقلا فصولا نيع قباطي ًاملع <« رثألاو مكحلا ثيح نم اهليصافتو تاوذلا

 رهوجلا يف ةيتوكلملا ضارعألاب قئاقدلاو تاجردلا ملع ةفرعم مث « ًالاعفناو اعف ًارثأو ًامكح
 يف اهمكحو ضارعألا زييمت عم « ةداملا يف ةلع وأ طرش صقن وأ ٠ رطقلا فارحنا ببسب

 ضارعألا كلتل لصفملا مكلا ةفرعم ملع ىلإ ًاضيأ كلذ دعب جاتحي مث اهمدع وأ ةلاحتسالا

 ‹ هيف ىلاعت قحلا هل نذأ نم ىلع لهس هلك كلذو « لاثملاب ةحضاولا ةمسقلا لبقي ال دايصفت
 هتکئالمو هلسرو هبتک یلاعت قحلا ةهج نم « هب ناميإلاو « هب لمعلل انفلك امم لهسأ كلذ لب

 هئافصو « هتفخو اهضعب لقث يف رظنلا وه مدقت ام عيمج ملعل عماجلا طباضلاو « كلذ ريغو

 نيللا يف رانلاب اهناحتما دنع اهفالتخاو ‹ فصولا يف اهالعأل اهاندآ ةهباشمو « هترودكو

 . نيفراعلل مولعم وهامم « كلذ ريغ ىلإ سبيلاو

 كلذ مسقني مث اهرسأب تادامجلا عاونأ ةبتر ةفرعم يف مسقلا اذه عومجم ملع رصحني مث

 اهتاوذ لبقت ال « رثألاو مكحلا ةتباث ًاداسجأ اهسافنأو اهحاورأ تجزام مسق :نيمسق ىلإ

 توقايلا وهو رثألاو مكحلا ةتباث ةلاحتسالل ةلباق وأ « ةعبسلا نداعملا وهو « ةلاحتسالا

 لب « مكحلا ةتباث ًاداسجأ هنم سافنألاو حاورألا جزامت مل مسقو « كلذ لاثمأو « شخلبلاو

 بوبشلاو حالمأالاك « اهريغ مأ ةطساوب لاحتسا ءاوس « ًانيع وأ ًامكح ةلاحتسالا عيرس وه

 فرعي امك ةدحاو ةبتر تحت اهماسقأب اهلك تادامجلا نأ ىفخي ال مث « كلذ لاثمأو قراوبلاو

 نأل ةبولطملا يهو « ةعبسلا نداعملا وه لمكأو اهيف ام ىلعأ نأو « رون هبلق يف نم لك كلذ
 امل ًادبأ مث كلذ سيلو « ًارثأو ةبتر اهنم لمكأ راقع ةطساوب ضعب ىلإ اهضعب فاصوأ ريغت

 خينارزلاو تيرابكلا نم ةلاحتسالاو ةجيتنلا بلاطف اهنم ىلعأ اهسنج يف سيل هنأ نم « هانركذ

 .هدوجو نكمي ال امل بلاطلاك « ةبترلا هذه تحت لخاد وه امم ‹ كلذ ريغو حالمألاو

 ةيلاخ ةحيحص ةجيتن بلطو « لمج ىلع ًأريط وأ « ةلخب ىلع امج لمح نم لاثم هلاثمو
 ًاناهرب كلذ ىلع ماقأو ٠ كلذ يف ةجيتنلا ةحص ىعدا نم لكو « ةهباشملاو ةفلاخملا نم

 الإ تبثي ال ذإ ٠ حضتفي هنإف « ًاقيلعت امإو ًاقح ةيؤر امإ « صيلختلا رانب ناحتمالاب هانبلاط
 ىتح كلذ لك <« مالسلاو ةالصلا هيلع سيردإ يدي ىلع عقاولا قحلا نازيملا ىلع ناك ام

 نوك نع ناوخإإلا اهيأ مكعامطأ اوعطقاف « قحلا نازيم هبذكيف « هتبترم قوف ام دحأ يعدي ال

 ‹ ةسداسلا ةئاملا لئاوأ عفر دق قحلا نازيملا ملعب لمعلا نإف « نامزلا اذه يف مكل حصي كلذ
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 اهب ملعلا عفر امك « ةعبارلا ةئاملا لئاوأ انرصع لهأ نيب نازيملاب ةامسملا ةقيرطلا تعفر امك

 سيل هنأل « ريغ ال تباثلا فشكلا لهأ ريغ اهب ملع دحأ عم يقب امو « ةعباسلا ةئاملا لئاوأ يف

 ىف دهشيل « ةعيبطلا تاملظ ىف ًاقابط هسمغي نأ دعب الإ دابعلا نيب لجو زع هللا هرهظي فراع

 یک غ ر نا رف ان كلذ ولر نوكلا ىف اهدوهش لق اتتا رتا ةف

 .ادبا هفصو نسحاب

 لبق ول ذإ ‹ هوجولا نم هجوب ةلاحتسالا لبقي ال يذلا وهف مركملا رجحلا ملع امأو

 « ًاتابن بلقني دامجلا ناكف « ةلاحتسالا ةملك هيف تمكحو « ملاعلا ماظن دسفل ةلاحتسالا

 نإو « ءاقبلاب ملاعلا يثلث وحن فصوي مل ًاتباث نكي مل ولو « ًاناسنإ ناويحلاو « اناويح تابنلاو
 ىربكلا ةآرملا يف نيرظانلا ٠ فشكلا لهأ دنع هسكعو لاحتسا ام نيع وه تبث ام نيع ناك

 رييغتلا نم ملس ام لك نأ ملعو « مدعلا ةروص دهشث كلذ دهش نمو « ءاوتسالا روهظ فلخ نم

 هللا دبع ولو مركملا رجحلا فرعي ال كلذ نع هل فشكي مل نمو « مركملا رجحلا وه ليدبتلاو

 .مالسلا هيلع حون رمع العو لج

 كلفلا هيلع راد ام عيمج نم ناسنإلا دعب جرخ ام لك نأ يخأ اي ملعت نأ كلذ حاضيإو

 يف ماقأ ول هنأل ‹ مركملا رجحلا وهف ‹ بارتلاو ءازهلاو ءاملاو رانلا ريثأت نم ًاملاس « يلفسلا

 ةفص الو ةروص ال ةرم لوأ هيلع قلخ امع ريغتي مل « نيرهادلا رهدو « نيدبآلا دبأ ةعيبطلا
 . نايب نم نايبلا اذه دعب امو « ءاقبلل ةقولخملا تايلكلاك وهف « ًاتاذ الو

 ةعيبطلا ريثأت نم تبثأو ىلعأ ًاريثأت عبطلا نود ةيصاخلاب ةرثؤملا تادرفملا ملع امأو

 سيلف « ناويحلاو تابنلاو دامجلا يف ماع وهو « هيلع وأ « هب موكحملاو مكحلا يف ةداضملا

 نوليلق مهو « ماقملا يف هثرو نمو < مالسلاو ةالصلا امهيلع دواد نب ناميلسل الإ دحأل كلذ

 مسقلا اذه لخدي الو « دارفأ نع الإ همتكب اورمأ دقو ‹ نيع مهل رهظي داكي ال « ءايلوألا يف

 كرابت هللا نم ةبه وه امنإ بسكلاب لاني الو درفلا درف ةدحاو ةلاح ىلع وه لب « رييغت الو عفر

 ‹ بابسألا ةماقإ اهعوضوم نأل ةمكحلا ملع نع جراخ « طباورلاو بابسألا نم ةملاس ىلاعتو
 ةداعلل قراخ رمأ هنأل « تادرفملا صاوخ ملع فالخب اهب ةقئاللا اهتالحم يف طياسولا تابثإو

 هانركذ امنإو « ءيش يف ةمكحلا ملع نم سيل مسقلا اذه نأ ىفخي ال مث « هسفن يف لوقعم ريغ

 نيع بلقي ريصيو الإ ةينابرلا ةيانعلا هتفح دبع نم ام ذإ « اهيلع العو لج هللا انعلطأ ةمكحل انه
 نوكي لب « صقاتلا ندعملا ةروصل ربدملا وأ « صلاخلا ريسكإلاك هبلقب هيلإ هجوت ءيش لك
 ىلإ حاشي للا اده بحاض نأ نفخي ال مث ارييكإ هظاغر لوب س هلارضأ رفانبو هنالك
 : رومأ ةلالث

 .ددعلا يف ةمكحل الإ هب رثألا موقي ال هجو ىلع رثألاو ةمكحلا ةفرعم ىطعي نأ : لوألا

 . ريثأتلا دوجو هيف متي يذلا تقولا ةفرعم يف ةمكحلا ىطعي هنأ : يناثلا
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 ةرثؤملا ةوقلل بسانملا ناكملا كلذكو « ةمكحلا هيف موقت يذلا تقولا فرعي نأ :ثلاثلا

 فراع مث ام هنأل ‹ مهريغ نع ًالضف نيفراعلا بلاغ اهلهجي رومألا ةثالثلا هذه « اهل نيعملا وأ

 كرابت قحلا تاقدص نأ مولعمو « هتحص طورش فرعي ىتح ًادبأ ملعلا اذه ىلإ ةفورصم هتمه
 هل هلحم لوبق ريغ نم ًاثيش ىطعأ ًافراع نأ ردق ولو « كلذل لباقلا لحملل الإ ىطعت ال ىلاعتو

 دسفيف هنع لفغي مث « ملعلا اذه ةحص ىلع هعلطي ىلاعت هللا نأ نيفراعلا ضعبل عقيو :لاق

 سيل كلذ نوك نع هلوهذ نم هيلع لخد هنآ عم « داسفلا هيلع لخد نيأ نم ملعي الو « هلمع

 نم دلوت امب ملعلا مهتردق يف سيل ذإ « رشبلا ةردق نم وه سيل يذلا ةبرجتلا ملع نم
 لوألا سمره نإ :ليق دقو « ريقاقعلاو نيزاوملاو بيكارتلا فالتحخاب ةفلتخملا شيماوكلا

 ؟هريغب فيكف فشكلاو يحولا قيرط نم هذخأ هملع نأ عم « ةرم ةرشع ىدحإ أطخأ

 نأ نينسلا نم عبسلا نود انأو ىلاعتو كرابت هللا تلأس دقو :نيدلا لضفأ خيشلا لاق

 ‹ هيناطعأف يدعب نم دحأ هغلبي ال هجو ىلع « ةمدقتملا ةثالثلا ماسقألا هذه ةفرعم ىلع ينعلطي

 « ينم هبلسي نأ العو لج هللا تلأس مث « نينس عبرأ وحن هب لمعلل دادعتسالا لحم يف تمقأو

 بتك يف ةروكذم ةثالثلا ماسقألا هذه ريبادت ةفصو :لاق « لاح لك ىلع دمحلا هلف « هبلسف

 :ًافرط اهنم يخأ اي كل ركذن نكلو « نفلا لهأ

 يف ءايشآلا ًادتبا ىلاعتو كرابت هللا نأ ملعت نأ وهف « ءايميكلا ملع وه يذلا لوألا مسقلا امآ

 مكحلا نم اهل ناكف < Ca RS E E a رألا ملاع

 اهحاورأ ترفنف « ةقرفلل ةهراك ملاعلا كلذ نم اهلزنتسا العو لج قحلا نإ مث ‹« حاورألل ام

 « اهناطلس ةوق مدعل « رمقلا كلف تحت ةريدتسملا رصانعلا دحأ نطاب يف ترتتساو « اهنم

 يطعتل الإ لفسألاو ىلعألا ملاعلا نيب تطسوت ام رصانعلا نأ ملعت ملو « ةهراك هيف تسبحناف

 ‹ نايعألا ىلع راثألا رهظتل « اهل ةقحتسملا نايعألا ىلإ اهملستو « اهيف ةعدوملا صاوخلا

 تلخدو « رهقو زجع راقتفا اهداسجأ ىلإ حاورألا ترقتفاف « ملاعلا عيمج راقتفالا مكح معيو

 مدعو « ةسخلا انه اهيف كلذ بجوأف « اهيلع نوكلا ةملظ روج نم فئاخ هركم لوحخد اهيف

 اهعفن ترصقو « هنم لزنأ لب بارتلا دح يف تراص ىتح « اهب عفنلا مدعو « ءانلاو فرشلا

 تادامجلا نم ةفئاط كلذ نم تبثو « اهتقاط بسحب ملاعلا اذه يف عفنلا ةتباشلا اهداسجأ ىلع

 ىلإ ةرظان تراصو « هب تديق ام بسحب ًامات ًامايق هيف تماق لب « ملاعلا اذه نع فكنتست ملف

 عيمج دبعتسا يذلا فرشلاو ايندلا يف زعلا كلذ اهل بجوأف « راسكناو لذ رظن لوألا اهملاع

 دنع ةرخدم « عبطلاب ةبوبحم ةعفانلا تادامجلا هذه تراصو « ىلاعت هللا ءاش نم الإ هل ملاعلا

 ةفئاطلا كلت نم صلختسا العو لج قحلا نإ مث « ىلاعت هللاب نيفراعلا دنع ةمظعم « كولملا

 تلبقأف « اهدجوم ىلإ اهتافتلا ريغ نم نكل « ةفئاطلا كلت هل تبث امل تتبث ىرخأ ةلمج ةتباثلا
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 رقتفاو « هلك ملاعلا اهعفن مع ًامايق ملاعلا يف تماقف « هل الإ قلخت مل اهنأك هب ترمأ ام ىلع

 ىلعو « رانلا ىلع اهربص عم هيف يه امم ىلعأ ةلاح « ينمت الو ربكت ريغ نم ًايلك ًاراقتفا اهيلإ

 « ريبكو ريغص نم ملاعلا يف ام عيمجل تداقناو « ةسيسخلا وأ ةفيرشلا تالآلا نم اهنم داري ام

 نم كلذ قدص هملع قباس يف ىلاعتو كرابت قحلا ملع املو « رفاكو نمؤمو « لهاجو ملاعو

 قلخلا يف مئاقلا طرش نأل « ةدايسلا ةقيقح يه هذهو « اهيلإ مهجايتحاب هقلخ اهل دبعتسا اهلبق

 هيلإ ءيشب يتأي نمل مهتأفاكمو « مهلاؤس لوبقو مهماركإو مهظفحو مهماعطإب موقي نأ قحب
 ىعدا ام لك يف هحماسي لب ٠ هقح ةيدأت نم هنع زجع امب مهنم ًادحأ بلاطي ال هب هاتأ امم رثكأب

 ‹ هوصع مأ هوعاطأ مهقزري هنإف « هدابع عم لجو زع هللا قالخأ نم كلذ ريغو « هنع زجعلا

 ول :لاقو « مالغلا هلتق يف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم رضخ بتاع العو لج هللا نأ درو دقو

 . ىهتنا « هب كتذخأل نيع ةفرط يلإ هبلقب لام مالغلا نأ

 نأ تادامجلا لاوحأ نم مسقلا اذه يف مكل هانركذ ام متعمس نأ دعب ناوخإلا اهيأ مكايإف

 ريغ كلذ نإف « اهنم ىلعأ ىلإ اهيلع العو لج هللا هقلخ ىتلا هتبتر نع ًادامج اولقنت نأ اوبلطت

 نأ اوملعاو < كلذ ببسب ماكحلا مكلتق اميرو « بعتلاو ءانعلا الإ هنم مكلاني الو «نكمم
 بتارملا ماكحأب ملعلا يهو ريبدتلا قرط لوصأ ةفرعم ىلإ عجري مسقلا اذه ريبادت عيمج

 وأ « ةيبهذلا ةبترلا ىلإ هبالقنا نكمي ام ةفرعمو ءةيندعملا ةيدامجلا يه يتلا ءاهعئابطو ةعبسلا

 نكمي ال ام ةفرعمو « ريبادتلا نم ءىش ىندأب وأ « رخآ رمأ ةطساو ريغ نم ةلوهسب ةيضفلا

 يف اماك العو لج هللا هلعج دق بهذلا نإف « جالع ةرثكب وأ ءيش ةطساوب الإ كلذ ىلإ هبالقنا

 ةوق هيف سيل ذإ « نيلهاجلا لهجأ دنع الإ ًادبأ ريبدت يف لخدي الف ‹ فاصوألا عيمجو «ةأشدلا

 مل ةدئاز ةوق هيف ناك ول ذإ « هيلع ةناعإلا وأ ءيش غبص هنم بلطيف « هتاذ ىلع ةدئاز ةغباص

 .ةروصلا هذه ىلع هژازجأ كسامتت

 نم وه يذلا ندعملا ىلإ اهلحو « ةيريسكإلا ةروصلا ظفح يف ةطساولا وهف قبثزلا امأو
 نداعملا فئاثك قرفي هتفاطلل ريسكإلا نأل « ةيديدحلا ةوقلا ىلإ هتابئ طرشب نکل « هسنج

 .اهمكحو هايملا دح يف راص ىتح ةفاثكلا هيف تمدع امم اهريغ نع ًالضف « ةسبايلا

 روكذلا عم دعي ال ىثنخلاك هنأل ٠ لاعفنا وأ اعف بجوت ةصلاخ ةوق هيف سيلف ساحنلا امأو

 ‹ ريبدت يف طق هوبرقت الف ‹ صاصرلاو ريدصقلاو ةضفلاو بهذلاب ههبشل ثانإلا عم الو

 كلذ ريغو ةيصاخلاب تابن وأ « مركملا رجحلا ريسكإ الإ ةضف هنيع بلقي ال هنإف « ءاقلإ يف الو
 نوک

 ‹ هريغ وأ رجحلا نم تباث ريسكإ ةروص ال بهذلا ىلإ هبلقي ال تباث ركذف صاصرلا امأو

 ةسناجمل كلذ لك < هعم هتلاحتساو « ريسكإلا يف هدقعو قبئزلا تابث ةطساو عم نكل

 .هنم هبرقو « بهذلل صاصرلا
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 ‹ طالخألا ةفاثك نم هتاذب مئاقلا عناملا مدعل ‹ ةضفلا ىلإ عيمجلا برقآ وهف ريدصقلا امأو

 وه هبيع نأ اوملعاو « هريغ برقي الف « رمألا اذهب لمعلا كرتو « حصنلا لوبق مدعب يلتبا نمف
 ةسوبيلا لالحناو « ةرارحلا خبط مدع كلذ بجومو « ريرصلاو ريرخلاو نتنلاو ةواخرلا

 ناليس نع ةففجملا تادرفملا نم ًاسباي ًاراح ناك امف <« هنيوكت لحم يف هل اهجزاممو
 دقو « نامزلا اذه ىف ًاحيحص لمعلا ناك ول هؤاود وهف ةرركملا ةراحلا هالا وأ « ناهدألا

 ٠ . هئايلوأ ضعبل هتحصب ةداعلا العو لج هللا قرخي

 نم برقأ بهذلا ىلإ ةفاضإلاب يهو < اهتبترو اهتاذ يف ةأشنلا ةلماك يهف ةضفلا امأو

 ريغ نم نكل < اهيلإ ريدصقلا نم برقأ ةضفلا جالعو <« ةرفصلاو ةئازرلا ةصقان ريدصقلا
 هنوبلسي مث « اهغبص دصقب اهيلع ساحنلا لاخدإ نم ةلهجلا هلعفي امك ال « رحخآ ندعم ةطساو

 دارأ نمف <« ًاداوسو ًاريسكتو ةبالص بهذلا ديزيو « هبويع ةرثكل لمعلا دسفي كلذ نإف « اهنع
 عبس كبسلا ريركت ىلع ردقي مل نإ ًارارم راحلا تيزلاب هتفطيلف كلذ نم ًاملاس بهذلا دوع

 a ELE يتقفش ةرثكل الإ كلذب مكملعأ ملو « رثكأف تارم

 ‹ خبط الو ‹ سیکنت الو ۰ ریطقت هيف ذ سيل مسقلا اذه ريبدت نإ مث « مكناميإو مكنيدب هءارش

 ريغ ريقاقع ةثالث ىلع ديزي ال هريبدت نأل « لغز وهف كلذ نم ًائيش لمع نمو « ليلحت الو
 .العو لج قحلا لبق نم عوضوملا اهنازيمب ٠ دسجو « حورو ‹ سفن يهو « ةطساولا

 وأ ةقرفلا ريبدتلا نم دارملا نأ يخأ اي ملعت نأ وهف مركملا رجحلا ريبدت ةفص امأو

 ًاجراخ ناك نم الإ هئازجأل ًاظفاح ماقي ال هنأل « هريغ يف ال هيف صقنلاو بلسلا وأ « عامتجالا

 هللا ةنس هذهو « اهيف ىنأملا فرع ةينالا فرع نمف < رم امك هيلع ةطيسبلا عئابطلا مكح نع

 يف اهبلقتو اهجورخ فيك ةفطنلا ىلإ ىرت الأ ٠ تاقولخملا نم لمكلا داجيإ يف ىلاعتو كرابت
 ريبدت يف روصحم ملعلا اذه ريبدت نإف « ًاعرفو ًالصأ « ًاعبطو ًامكح اهل ةبسانملا تالحملا

 اهلاقتنا مث ٠ ةيراج ةفطن اهتيوست مل « ًامد اهماعطإ من « ًالوأ ًاتابن اهقلخ نم ةيناسنإلا روصلا
 ةطساوب مث « ةغضم ءاذغلا ةطساوب تراص مث ةقلع تراصف « لوألا اهلحم نم عسوأ لحم ىلإ

 هخبطو ضيحلا مد راصحنا ةطساوب مث « ًاماظع بارشلاو ماعطلا خبطل لحملا ةرارح ناجيه

 ةوقلا ةطساوب مث « ًادسجم ًاحور نيوبألا لاوحأ ةطساوب مث « مظعلل ًايساك ًامحل ةدعملا يف

 نم مدلا عفدنا لحملا غارفو ةرارحلا ةطساوب مث « عسوألا ملاعلا اذه ىلإ هعفد نوكي ةخفانلا

 وأ ةنجلا يف رقتسي ىتح جيردتلا اذه ىلع لازي ال مث ء اصلاح ًانبل راصو نييدثلا ىلإ ةدعملا

 .هنم قولخملا هلحم نم هقارتفا نم قيرف لك نمأي ذئنيحو « عبطلاو مكحلاب هل نيبسانملا رانلا

 دارفألا ملع ىلإ قيرطلاك اهيلإ قيرطلا نأ : يخأ اي ملعت نأ وهف تادرفملا ريبدت ةفص امأو

 يف مالكلا سيلو ٠ بسكلا مولع نم ال بهولا مولع نم كلذو « ةيصاخلاب ملاعلا يف ةرثؤملا

 و أ َنَم فلاني يذلا ردح » : هئاشفإ يف انل ىلاعتو كرابت قحلا نذأ امم كلذ
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 بهولا قيرط ريغ نم كلذ اوبلطف موق فلاخ دقو ٦۳[. :رونلا] ميل باع َمْمَبيِصب وأ

 اوراصو ةيبطقلا مهيف نودقتعي اوناك نيذلا مهباحصأ مهنع ترفنو « ةرخآلاو ايندلا اورسخف

 . ىهتنا .كلذ نم انناوخإلو انل ةيفاعلا لجو زع هللا لأسن « ةيلغز مهنأب مهنوفصي

 .هتلاسر يف ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ هركذ ام

 صاوخ باتك أرقيلف اهحتف بلط نم :لوقيو ‹ بلاطملا حتف بلط نم رذحي ةرم هتعمسو
 مث « اهظفحو فرحألا روهظب نيلكوملا ةكئالملا ىلع « ظوفحملا حوللا يف موقرملا فورحلا

 ريقاقعلا صاوخ باتك أرقي مث « رمقلاو سمشلا رس متاك ىلع ةنمزألا صاوخ رس باتك أرقي
 فئاوطلا هذه خياشم خيش ىلع بلاطملا ظفحب نيلكوملا ناجلا حاورأل اهحئاور بسانملا

 هلل دمحلاو « دشرت كلذ مهفاف « قرطلا هذه ريغ نم بلاطملا حتف اوبلطت الو « نيعللا سيلبإ

 . نيملاعلا بر

 بهذلاو بارتلا يواست غولبلا نود تنك نيح نم : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 وحن ماقملا اذه يف تمقأ دقو « بارتلا ىلع ةدايز هيلإ ليملا مدع يف ءاوس دح ىلع يدنع

 ىلع هتحجرف « بارتلا ىلع بهذلا حيجرت يف ةمكحلا ىلع العو لج هللا ينعلطأ مث « ةنس

 نالا يتروصف <« لوألا نم لمكأ لاحلا اذهو <« ايندلا ءانبأك عبطلا مكحب ال ٠ هتبترب ينم ملع

 ًابدأ تاقوألا ضعب يف يدنع بهذلا عضأ امنإ ينأل ٠ فلتخم دصقلاو « ايندلا بحم ةروص

 ثيح ايندلا يف دهزلاب دارملاف « هريغ نود هب ءارشلاو عييلا لعج يذلا ىلاعتو كرابت هللا عم

 .مهفاف « ليم ريغ نم اهكاسمإ يف ال اهيلإ بلقلا ليم يف دهزلا ًاعرش قلطأ

 سانلا راصو « ابهذ ءامسلا ترطمأ ول هنأ ىلإ دهزلا يف لجو زع هللا دمحب تغلب دقو

 لقن ام امأو ‹ باسحلل فوقولا نم يسفن ىلع ًافوخ كلذ ىلإ تكرحت ام مهراجحأ يف نوثجي
 نم موصعم وهف ءامسلا هترطمأ امل بهذلا نم هبوث يف وثحي راص هنأ مالسلا هيلع بويأ نع
 :مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس قح يف ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك « كلذ لثم ىلع باسحلا

 نم نامألا ىلاعتو كرابت هللا هاطعأ نمف .[۳۹ :ص] 4 پاس بَ كيت وا نما ااطَع اده 3

 . ةي يبنلا مع سابعلل عقو امك < كلذ يف هب يدتقي نأ هلف باسحلا

 ةضفلاو بهذلا لالت ىلع تررم ول ىنأ ىلإ دهزلا نم لجو زع هللا دمحب تغلب كلذكو

 نيد یک دلو لا كلذ ىف جال الز دار فعن را دخاو راج دالا ياز تاط اا

 . يموي توق ىلع ةدايز طق ذخأ ال اعيش تذحأ اذإ مث « يلع ناك

 نم ًابهذ ةلمحم ةلغب ىلع تلخد ول هنأ ىلإ دهزلا نم لجو رع هللا دمحب تغلب كلذكو

 داو الا ي ةو واو اج اع ا ا ن ةر را تط

 :اهدرف « درمزلاو ةضفلاو بهذلا لابج مالسلا هيلع ليئاربج هيلع ضرع امل « ةا هللا لوسرب
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 فلأ ءارقفلا نم دحاو لكل ناطلسلا بتك ول هنأ دهزلا نم لجو زع هللا دمحب تخلب كلذكو

 اذه :لاقو « يمسا حسمو « صخش كلذ يف ينضراعف « مهعم يمسا بتكو « رانيد

 ايندلا نم ينامرح يف هيعسل حرشنأ لب « ةرعش هيلع ينم ريغتت مل « ًالثم هقسفل كلذ قحتسي ال
 .اهيلإ جاتحم ريغان يتلا

 ًابدرإ ايندلا نم تعمج ىننأ ردق ول هنأ : ىلاعتو كرابت هللا دمحب دهزلا نم تغلب كلذكو

 ا ا ع درع لغ یم راک 9 < ندب و احا وا ف ر لا نت

 نم دحأل ىغبني الف ٠ قيرطلا ىف هلوخد لوأ ديرملا قالخأ نم هنأل « ًاميظع ًاماقم هتركذ ام

 نع ينغ وهف ةفصلا هذهب ناك نمو « وه هسفن ىلع ًاسايق ريقف ىلع كلذ داعبتسا ايندلا ءانبأ
 ٠ .نيملاعلا بر هلل دمخلاو « بلاطفلا رفح يف بعقلاو:« ءايميكلا لمع

 نم ينوک مسا ىلع هتيطعأ ءيش نم لکالل يتهارك :ّيلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ةطورشملا قناوخلا زبخ نم طق لكآ مل كلذكو « نيحلاصلا نم ينوك مسا ىلع وأ « ةيفوصلا

 يف نيروكذملا ةيفوصلا مدق ىلع ناك نم ىلع الإ قلطي ال افرع يفوصلا مسا نأل ةيفوصلل
 ثيحب « مارحلا نع اهلك حراوجلا ظفحو « عرولاو ‹ دهزلا نم « اهريغو يريشقلا ةلاسر
 هوتقمل سانلل ترهظ ول ةئيس ةريرس هل نوكت نم امأو . كلذب ءاملعلا نم لقعلا لهآ هل دهشي

 هنم لخد يذلا بابلا وه اذهو « ةيفوصلا ىلع فقو امم لكأي نأ ًابدأ هل سيلف « هودردزاو

 ديعسو « ةيسربيبلا هاقناخلا ةيفوص هيلع ماق امل ىلاعت هللا همحر يطويللا لالج خيشلا

 نأ بدألا ناك امنإو « كلذ نم نيجاتحملا عنم هبلط يف مول ضعب هيلع ناك نكلو « ءادعسلا

 .ةجاحلا ردقب لكأو هنم ذخأ ءاش نمو « كلذ ىلع هعبت ءاش نمف مهيلع كلذ ضرعي

 ديعس هاقناخلا زبخ نم الإ لكأي ال ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش ناک دقو

 ىف نيحلاصلا نم اهفقاو ناكو < وي هللا لوسر ةراشإب ترمع اهنإ :لوقيو « ءادعسلا

 ۰ .ها .كولملا

 خيشلا نإف « كرتلا عرولاف الإو ٠ لكف فوصتلا يف ايركز خيشلا ماقم يف يخأ اي تنك نإف

 ملاع لك وه يفوصلا ذإ ٠ كش الب ةيفوصلا نم اوناك امهبارضأو نيدلا لالج خيشلاو « ايركز

 هللا همحر يفونملا هللا دبع خيشلا عنتما امنإو ٠ باتكلا لئاوأ هريرقت رم امك هملعب لمع

 ةيفوصلا ىلع ةفوقوم هذه نإ :لاقو « هاقناخلا ىنكس نم يكلاملا ليلخ خيشلا خيش « ىلاعت

 رباكأ نم هنأو < هملعو هتلالج ىلع قلخلا عمجأ دقف الإو « هنم ًاعضاوت يفوصب تسل انأو

 . كلذ ملعاف « رصم ءايلوأ

 دق :ناويدلا ةعامج يل لاق « ناطلسلا ةهجل شيتفتلا مايأ انتيواز تاهج تجرح املو

 حرفو « الالح نولكأت مترص دقو نالاو ٠ ناطلسلا بئان وه يذلا هاشابلا كلذب مكل حمس

1۲٩ 



 يناطعأ امل حلاص يننأ يب حمس الول هاشابلا نأب يملعل < كلذب انأ حرفأ ملو نورواجملا كلذب

 الف ٠ حالصب رهتشي مل نم عم نولعفي ام ةنيرقب ناطلسلل كلذ علط نأ دعب ضرأ نم ًاعارذ

 هنإ ثيح نم « كلذ نم ىلايع لكأ دق امك لكآ نأ رذحلا ببسب نآلا هيف انأ ام ىحخأ اي لأست

 لكل نإف < قشألا ىلإ فحألا نم انلقتناف ايندلا رومآب لكألا نم ًامثإ مظعأ وه يذلا نيدلاب لكأ

 دحأل نذؤي مل هنإف « نيدلاب لكألا اذكه الو ٠ هنم لكألا هلف « لاملا تيب يف قح ةهبش ملسم

 بر هلل دمحلاف ‹« يلايع نم كلذ نم لكأ نمب فطللاو يتيامح العو لج هلا لأسأف « هيف

 :نسلاتلا

 « مهرومأ ةالوو « نيملسملا عيمج ىلع يتقفش ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىلع يتقفش نمو « هئافش تقو يف ىفشأو « يرمأ يلو ضرمل ضرمأ امير ينأ ىتح
 عفدي امم تايالاو رابخألا يف درو امب ةليلو موي لك يف مهطوحأ يننأ مهرومأ ةالوو نيملسملا

 اهنأ نم ًافوخ لينلا ةدايز مايأ مهروسج طوحأ ينأ ىتح « كلذ ىلع ةقلعملا تافألا مهنع

 طوحأ كلذكو « اهضعب وأ مهيضارأ ير سانلا مدعيف كلذك ةاصعلا اهعطقي وأ اهتقو لبق عطقنت

 كلذ وحنو هبح دادتشا دعب عرزلا قرحي يذلا رطملا لوزنو رأفلاو فايهلاو ةدودلا نم مهعورز

 ٠ها (ةهاعلا نم عرزلا نمأ» ايرثلا ىنعي «مجنلا علط اذإ» ًاعوفرم درو امل « ايرثلا عولط ىلإ

 طقس هنآل « نيديدشلا رحلاو دربلا نم ًافوخ تاورضخلاو هكاوفلا رهز طوحأ كلذكو

 هللا نع لفغي نم طوحأ كلذكو « الجعم كلذ ىلع لاملا نونزي نيذلا سانلا رسخيف رهزلا

 رسك وأ « مهلوخد وأ جاجحلا جورخ وأ لمحملا جورخ موي لثم يف سانلا عاعر نم لجو زع

 حرفتلاک كلذ وحنو سرع وأ دلوم لمع وأ دلبلا دیدج ئان لوحخد وأ ۰ ءافولا مايأ لينلا

 صوصللا قرست نأ ًافوخ مهتيناوحو مهرود طوحأو ءالؤه عيمج طوحأف « ناولهبلا ىلع
 . مهتبيغ لاح اهيف ام

 وحن قهاش روس اهيلعو ةعساو رولب نم ضرأ يف يننأ باش انآو ةعقاو يف تيأر دقو

 ىلع ةالصلا سلاجم خيش ينوشلا نيدلا رون خيشلا فلخ انأو ٠ باب هل سيلو ٠ باحسلا

 عضو نم لوأ وه هنأ ىضتقمب مالسإلا راطقأ عيمجو لب « اهارقو رصم يف ةا هللا لوسر

 تفقو نأ ىلإ بهذ نم ةلسلس يف ءام نم ةبرق ءامسلا نم لزن ذإ يشمن نحن امنيبف « اهتروص
 مث ‹ ةلضفلا يناطعأ مث « اهنم نيدلا رون خيشلا برشف « مئاقلا نم طقف مفلا اهلصي ام ردقب

 ىلإ ةضف نم ةلسلس يف وهو حوللا هبشي ءيش لزنف ٠ ينع باغ ىتح هتکرتو « ًايشام هتزواج

 هبسنو )۲٠١۹۸( ٠ لامعلا زنك يف يدنهلا يقتملا هركذو )٠٠٤( ٠ ريغصلا يف يناربطلا هجرخأ (۱)

 ي ي ارلا0 لا اجلا يق طويلا رك ادو ريل: فا يار طلا
 : فلا
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 نم ىلحأ ًادراب ءام رجفتت نويع ثالث هيف تيأرف ‹ كلذك مفلا هيلإ لصي ام ردقب فقو نأ

 نيعلا ىلعو « ىلاعت هللا ةرضح نم نيعلا هذه دمتسم ايلعلا نيعلا ىلع ًابوتكم تيأرو « ركسلا

 هذه دمتسم ىلفسلا نيعلا ىلعو « شرعلا نم نيعلا هذه دمتسم ىطسولا يهو اهتحت يتلا
 كلذ تصصقف « شرعلا نيع نم برشأ ينأ ىلاعتو كرابت هللا ينمهلأف « يسركلا نم نيعلا

 هاطعأف « رانيدب الإ كلذ كل ربعأ ال :لاقف ربعملا ظعاولا يزمارهلا نيدلا باهش خيشلا ىلع

 قحلا نأل « ملاعلا عيمج ىلع ةمحرلاب قلختي اذه : يل لاقف « ًارانيد ينوشلا نيدلا رون خيشلا

 .ها .نمحرلا همساب الإ شرعلا ىلع ىوتسا هنأ ركذ ام ىلاعت

 نم هلاح بسانت ةمحر يدنع قولخم لکلف < قلخلا عيمج ج محرأ انأو مويلا كلذ نمف

 رصم يف يناوخإ نم ًالعاف هل رأ ملو < ءارقفلا قالخأ e اذهو « رفاكو نمؤم

 هذه يف مدقت دقو « طقف هب ذولي نم مه وأ هسفن مه لمحي امنإ مهبلاغو « ًاليلق الإ اهارقو

 يديسك دارفأ ضعبل كلذ امنإو « ريقف لكل وه سيل نيملسملا مومه لمحت ماقم نأ ننملا

 نيملسملا مه لمحي نم ةمالع نم نأ ًاضيأ مدقتو ٠ صاوخلا يلع يديسو « يلوبتملا ميه اربإ

 ريغ الو ًابایث هل رخبي الو « ًامامح لخدي الو ‹ كحضي الو « مهمومه مايأ رطفي ال نأ
 وأ « هناوخإ وأ هدالوأ زعأ توم موي ةميظعلا ةبيصملا بحاص لاحك هلاح نوكي لب « كلذ

 يلو ضرمل وأ ٠ يباحصأ ضرمل ًاريثك ضرمأ ينآ مدقتو « هتيالو نم هلزع وأ « هرايد بارخ
 ‹ هضرم لثمب هضرم مايأ تضرم ناميلس ناطلسلا ضرم املو <« هبئان وأ ناطلس نم رمآلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ةئامعستو نيتس ةنس يف ريزولا يلع هاشابلا كلذكو

 الإ مهفرعي ال نم دنع يعورفو يلوصأل يحدم مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ءارقفلا نم تيأر دقو « لئاضفلا هتتاف هدج ىلع دمتعا نم :اولاق دقف « يعرش حيحص ضرخل

 امنإو « ًاخيش هئابآ نم دحأ ناك الو ‹ ةخيشملا ىف لصأ هل سيل نالف :اولاقو هدجب هوریاع نم

 :ةههلا أ 0 هل دو ع و ا وج اراعا

 « مهدالوأو ءايلوألا لاعفأ نع ةديعب هلاعفأ تيأرف « ةرم نيخيشمتملا ضعب ىلع تلخدو

 راصف « هل يراقتحا نم فاخ كلذ ينم رعشتسا املف ٠ مهنم هنأ وأ « مهنع ذخأ هنآ معزي نيذلا

 ناك هنإف « اياوزلا خياشم الو ةدابعلا يف يدلاو مدق ىلع نامزلا اذه يف ًادحأ تيأر ام :لوقي

 هللاو :لاق مث « ةخيشملا يف قيرع هنأ ىلإ ةراشإ « ليللا مايق نم الو « راهنلا مايص نم لمي ال
 ةرهش هل سيل روتسم لجر هدلاو نأ عم تردق امف ءًادحاو ًاموي هلعف لثم لعفأ نأ تزجع ينإ

 خيشلا يديس ناك اذإ :نولوقي اذه هدلو يف نودقتعملا راصف « روكذملا هدلو لثم حالصلاب

 امبرف « هسفن هدج وأ هدلاو حدمي نم دقفتيلف « ميظع رمأ هدلاوف هدلاو لمع نع زجعلا ىعدا

 . سفنلا ظوظح نم ظحل كلذ ناك

 « لاملا نم ةلمج اهيلع فرص ةميظع ةبقو ًانفدم هل لمع نيخيشمتملا نم ًاصخش تيأرو
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 ‹ ًاتوباتو ةروصقم هل لمع مهضعبو « هتايح لاح يف ةروصقمو ًانفدم هل لمع رخآ تيأرو

 نکی مل اذه :اولاقو « هتوبات اورسکو « هتوم دعب هرتس اوقرسو « هتراح لهأ هيلع رکنأف

 . خیاشملاب یکاحی فیکف « ًاخیش

 امنإو « كلذ نم ءيشب ىنتعا مهنم ًادحأ تيأر ام خيش يتئام نم ًاوحن تكردأ دقو

 .ًاماركإو هل اميظعت مهتوم دعب كلذ نوعنصي نيذلا مه نودقتعملا

 بابب نوفدملا ةقباسلا ةمعنلا يف روكذملا ينوشلا نيدلا رون خيشلا يديس ناك دقو

 ‹ ةيفاعلا لجو زع هللا لأسن « رانلا يف هبحاصو رازي حيرض نم مك :ًاريثك لوقي « انتيواز

 ‹ كريصم هيلإ ام ملعت ال كنإف كلامعأب وأ كدودجب راختفالا نم كايإ مث يخآ اي كايإف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو <« ىهتنا

 يسفن معطأف « يرابلا قوقح نم يضفن ظح زييمت :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 حم كلذب يوقتلاو ةذللا نم هدجأ امل ال « لجو زع هللا ةمأ اهنوك ثيح نم اهسبلأو اهيقسأو

 امنإو « يسفن ةحار نم كلذ يف ام لجأل الثم ينع ىلاعت هللا وفعي نأ بحأ ال كلذكو « ةلفغلا

 ىلاعت قحلا ةبحم الولف « هبحي هنأ هسفن نع ربخأ العو لج قحلا نإ ثيح نم وفعلا بحأ

 « ًادج فيعض وهف ندبلا ةحار ثيح نم وفعلا بحي قيقد ءزج يف ناك نإو « هتببحأ ام وفعلل

 ىلع يتبظاوم يف كلذ ريظن مدقت دقو « ًاليلق الإ يرصع لهآ نم ًاقئاذ هل تيأر ام دهشم اذهو

 ءوضولا غابسإ سفنلا تبلط اذإ ىتح < دربلا نم ملألا يساقأل ءاتشلا يف درابلا ءاملاب ءوضولا

 كسفن ظفحةقفاومل ءاملاب نالا كذذلت امنإ :اهل تلق درابلا ءاملاب تذذلتو فيصلا مايأ يف

 الولف « ةبذاك تناك اذإ يسفن ةجح ضحدنت كانهو «غابسإلاب كل ءب عراشلا رمأل ًالاثتما ال

 يخأ اي لمعاف « فيصلا مايأ اهسفن ظح نم عرشلا ظح زيمت تفرع ام ءاتشلا مايأ ءاملاب اهملأت

 العو لج قحلا رمأ لاثتما ضحم هب دصقلا نوكي ال ءيش لك نإف « هرئاظنو قتلخلا اذه ىلع
 ضخغبت الو ًائيش بحت الو « لاوقألاو لاعفألا عيمج قلخلا اذه ىلع سقف « لحمضم وهف

 نإو « ةنجلا لوخد بحب هيلع ثعابلا بوش كلذ يف حدقي الو العو لج قحلل ًاعبت الإ ًائيش
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « كلذ مهفاف « لمكأ لاثتمالا ضحمب ناك

 نم ًافوخ يل ةأفاكملا هنم ملعأ نمل ةرايزلاب يتءادب مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ةرايزلاو ةيدهلاب ةءادبلا نإف « اهيلع ةأفاكملا هنم ملعأ نمل ةيدهلاب ةءادبلا ريظن ةرايزب هفيلكت
 نيملسملا عيمج بحأ ىلاعت هللا دمحب انأو « ةرفانتملا بولقلا فيلأتل الإ ةلاصألاب تعرش ام

 هتفص الإ ملسملا يخأ نم ضغبأ ال مث سمشلاك حضاو يعرش قيرطب الإ مهنم ًادحأ هركأ الو

 .ةفصو ًاتاذ هتببحأ مومذملا لعفلا كلذ نع بات ىتمو « هتاذ ال ةمومذملا

 يتأفاكمب هسفن فيلكت نم ًافوخ هيلإ قايتشالا ةدش عم يناوخإ نم هترايز ًاريثك كرتأ نممو

 عماجب يتفملا « ينيبرشلا بيطخلا نيدلا سمش خيشلا « عرولا ملاعلا حلاصلا خألا ةرايزلا يف
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 ‹ يفنحلا يتوناحلا نيدلا جارس خيشلا حلاصلا خيشلاو « هيبنتلاو جاهنملا حراشو ‹ رهزألا

 . مهتاكربب ىلاعت هللا انعفن ٠ يتاتدنطلا نيدلا رون خيشلا ةمالحلا خيشلاو

 ىلع ردقت ال كنإف ‹ كيلإ نيحلاصلاو ءاملعلا نم دحأ ددرت بحت نأ كايإو « كلذ ملعاف

 دمحلاو ‹« كاده ىلوتي لجو زع هللاو ‹ كلذ مهفاف ‹ كيلإ يشملا يف مهقيرط قح مهيفوت نآ

 . نيملاعلا بر هلل

 ملع فرعأ ينأ مهماهيإب سانلا ىلع يبصن مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ةعامج هيلع امك « موقلا قيرط كولس ىلإ مهدشرأ ىتح « ىلع مهبولق فالتئادصقب ءايميكلا

 مهل نذإلا عوقو نع ًالضف « مهخايشأ نم نذإ ريغب مجعلا ءارقف نم نامزلا اذه يف اوزرب نمم
 داسف نأ ىلع اوعمجأ دقو « عابتألل لالضو « قيرطلا نع جورخ كلذ نإف « ةي عراشلا نم

 دقو « ًايلغز راصو < ةيلكلاب فلتف خيشلاب رمألا ىدامت امبرو « ءادتبالا داسف نم ءاهتنالا
 راجتلاو نيرشابملا دالوأ نوبلجي مهباحصأ راصو « نوصحي ال قئالخ بابلا اذه فلتأ

 «ًابهذ صاصرلا لعجيو « نايعألا بلقي انخيش :مهل نولوقيو مهخايشأ ىلإ ءاملعلاو

 ةبذع هل لعجي مهدحأ ريصيو « مهشاعم ماوق اهب يتلا ةراجتلاب وأ ملعلاب لاغتشالا نوكرتيف

 لمج بوكر نم ًاجاتن بلطي يذلاك هل حصي ال ام باصنلا كلذ نم بلطيو « ءاضيب ةبجو
 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « كلذ لثم لعفت نأ ىخأ اي كايإف « دلت ال ةلغب ىلع

 ا

 ‹ رافغتسالاو حيبستلا نم ملكلا عماوج يماهلإ : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يف هيب عراشلا نع درو ام يملع نع بزع اذإ كلذب لغتشأل ةي هللا لوسر ىلع ةالصلاو
 . راهنلا وأ ليللا يف يدرو ةءارق نمز قاض وأ ٠ يرمع قاض املك اميس ال « كلذ

 هللا مسب» ليللا درو لوأ لوقأ ينأ ةئامعستو نيسمخو عست ةنس تلخد امل هتمهلأ اممف

 مل : يسفن يف ماهلإلا كلمل تلقف ةرم فلأ «يناسحإو يمالسإو يناميإ ىلع ميحرلا نمحرلا
 : يل لاقف « ناميإلا لبق نوكت ءاملعلا دنع مالسإلا ةبترمو « مالسإلا ىلع ناميإلا يل تمدق

 ذإ ةيبلقلا لامعألا الإ يقب امو « كرمع لوط اهيف تنأو « اهمكح ىضم دق مالسإلا لامعأ

 هل ملسم لكو معن :لاقف ؟ناسحإلا لهأ نم انأ لهف :هل تلقف « حورلا عولط دنع اهل مكحلا

 نم ماقم نم ملسم درجت نكمي الف « ءايلوألا تاماقم رئاس يف امك بيصن ناسحإللا ماقم نم

 هدنع سيل نالف اولاق « هقوف وه نمب ىندألا ماقم اونرق امل سانلا امنإو « ةيلكلاب تاماقملا

 نأ لاحلاو « كلذ وحنو « هلل عشاخب وه سيل وأ « ايندلا يف دهازب وه سيل وأ « هللا نم فوحخ

 نم ءيش جري له :هل تلقف .ها « یلاعت هللا هاطعأ ام بسحب نکل « ماقم لک نم ًابیصن هل

 « ال :لاقف ؟ةرم فلأ ميحرلا نمحرلا هللا مسبب اهانيقر يذلا ةثالثلا تاماقملا هذه نع نيدلا

 يه الإ مث امف « ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا ىلإ عجري العو لج هللا ىلإ برقي ام عيمج
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 ‹ ىلاعت هللا لضفب باذعلا ةدش نم اجن ةثالثلا هذه نم ةدحاوب ىلاعت هللا ىقل نمف « اهعباوتو

 . لمع ماقم كلذ سيلف ناقيإلا ماقم امأو

 ملستو يلصت نأ كب كلأسأ ينإ مهللا» :ةرم فلأ لوقأ نأ ةروكذملا ةنسلا يف هتمهلأ اممو

 ينلغشت نأو « نيعمجأ مهبحصو مهلآ ىلعو نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو دمحم انديس ىلع

 .«باجحلا نود دوهشلاو فشكلا هجو ىلع نيرادلا يف كب

 ‹ عوكرلا راكذأ نم درو ام عيمج يملع نع بزع هنأ :ةروكذملا ةنسلا يف يل عقو اممو

 ةغيص يأب تفرع امو “«برلا هيف اومظعف عوكرلا امأ» : ي هلوق ىوس كلذ نم رضحتسأ ملف
 رحبلا نم ةرذك هتمظع نم مهلك قلخلا هفرع ام عيمج ناك نم ناحبس :لق يل ليقف « همظعأ

 . ضرأ الو ءامس هل سيل ءاضف يف ةرذك وأ « هولهج امل ةبسنلاب طيحملا

 تحجر دق يبونذ نإ مهللا» : رافغتسالا غيص نم درو ام يملع نع بزع نيح هتمهلأ اممو

 .«ءيش الك كوفغ بنج يف اهنكلو « نيرخآلاو نيلوألا بونذ ىلع
 كلأسأ ينإ مهللا» نيملسملا يناوخإل رافغتسالا ةغيص يملع نع بزع نيح يل عقو اممو

 انل رفغت نأو « نيلسرملاو ءاينألا رئاس ىلعو دمحم انديس ىلع ملستو يلصت نأ كب
 رحب لحاس ىلع مهلاحر اوطح نيرخالاو نيلوألا نإ مهللا ٠ يقب اميف انظفحت نأو « ىضم ام

 ةرفغملا مظع نإف « ةرفغملا مهلو انل لزجأف ‹ كناسحإو كلضف نورظتني « كمركو كلدوج

 كدوج رحب يف اوقرغ دق نيملسملا نم نيرخالاو نيلوألا نإ مهللا « بنذلا ةمظعل عبات

 .«نيرهادلا رهدو نيدبالا دبأ هنم مهجرخت الف « مدعلا نم مهتجرخأ نيح نم كمركو

 : يل ليقف فاوطلا راكذأ نم درو ام يملع نع بزع نيح ةبعكلاب فئاط انآو يل عقو اممو

 ءايبنألا رئاس ىلعو دمحم انديس ىلع ملستو يلصت نأ كب كلأسأ ينإ مهللا» :لق

 « ةديعس يريغ قح يفو يسفن قح يف يتانكسو يتاكرح عيمج لعجت نأو « نيلسرملاو
 .ها .«يناوخإ عيمجب لعفاف كلذكو

 كلم فالخب « اصخش هل ىري الو دبعلا هملعي بيغم كلم « ماهلإلا كلمب دارملاو تلق

 بر هلل دمحلاو « كلذ مهفاف « ًارارم هريرقت رم امك هتوص عمسيو هاري يبنلا نإف يحولا

 . نيملاعلا

 فدارت ةئامعستو نيتسو ىدحإ ةنس تلخد نيح :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 رادلا ىلإ رفسلل ؤيهتلاب يل مهرمأو « نيحلاصو ءاملع نم مهتكردأ نيذلا خياشملل يتيؤر
 مهرمأ دعب الإ يتمامع لسغأ الو « برشب الو لكأب الو مونب ىنهتأ ال ترص ىتح « ةرخالا

 يئاسنلاو » )٤۷۹( دوجسلاو عوك رلا يف نآرقلا ةءارق نع يهنلا باب ةالملا باتک « ملسم هجرخأ )(۱)

 .(۱۹۰۳) هدنسم يف دمحأو « )۱١٤۵( عوكرلا يف برلا ميظعت باب « قيبطتلا باتك
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 : يل لاقو هنع هللا يضر ينوشلا نيدلا رون خيشلا يديس تيأرف ‹ خسولا ةدش نم اهلسغب يل

 بنج يف المع كل رثكتست الو « بيرق نع لحار كنإف « دوزتلا نم رثكأو « رفسلل أيهت
 هللا يناطعأ « ريخ لك :لاقف «لجو زع هللا نم متيأر امف :هل تلقف « لجو زع هللا ةاضرم

 باوب ينلعج :لاق ؟وه امو :هل تلقف « قئالخلا لامعأ لضافت هنم تفرع ًاماقم ىلاعت

 رونأ يلع ةدراولا لامعألا يف تيأر امو « هتفرع الإ خزربلا ىلإ لمعب دحأ لخدي الف « خزربلا

 .ها .انباحصأ لمع نم ًأوضأ الو

 ىلع تومن انلك اننإف « رفسلل أيهت :يل لاقو « رداقلا دبع خيشلا حلاصلا خألا تيأرو

 .ةنس نيتسلاو ثالثلا سأر

 ءرفاسن يعم مق : ل لاقو هنع هللا يضر يرمغلا نسحلا ابأ يديس حلاصلا خيشلا تيأرو

 . ةيتالا ةرفسلا يف الإ كذخأن ام ًايهت :لاقف ءةرم يناث يناتأ مث ء«رفسلا ىلإ هتبجأف

 يل رتشاو ‹ رفسلل كرزثم دش :يل لاقو « ًاميتي ينلفك يذلا رضحخ يديس يدلاو تيأرو

 مايقلا ريثك ناكو ‹ لجو زع هللا مرك نم هل عقو امب ينربخأو « عرذأ ةثالث مزحم لك نيمزحم

 .ةليوطلا ءاتشلا يلايل يف

 كرابت هللا ىلع مودقلا نإف « بعر هلوق نم يل لصحو الإ ءالؤه نم ًادحأ تيأر امو

 لذبي مل يذلا العو لج هللا نم لجحو مدن ًانسحم ناك نإ هنإف « سانلا لك ىلع ديدش ىلاعتو

 ميرح يف قسف يذلا مرجملاك راصو لجخو مدن ًائيسم ناك نإو « هتاضرم يف لذبلا لك هتقاط

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «حئابقلا نم لعف ام ىلع هبقاعيل نينس دعب هب هوتأ مث «كلملا

 يضاملا نود هيف انأ يذلا تقولا ىلإ يرظن :ًّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لبقتسملاو « هتفيحص ىلع متخو « رش وأ ريخ نم هيف امب بهذ دق يضاملا نإف « لبقتسملاو
 نوكي نأ نم اهيف دبعلا ولخي الو « ةنهارلا ةلاحلا الإ يقب امو « هيف عناص هللا ام دبعلا يردي ال

 دقو « هب ىضري ردق امإو « هبنتجي يهن امإو « هلثتمي رمأ امإ « رومأ ةثالث دحأب اهيف ًابطاخم
 نم تذفطسا هع ىلا لإ نضر فاشلا مامإلا لاقو ٠ةف نبا :ضوضلا موقلا لا
 مل نإ :مهلوقو « كعطق هعطقت مل نإ فيس تقولا مهلوق : نيئيش مهل يتبحص لوط ةيفوصلا
 نيح نم نيع ةفرط ةلمهم اهسفن كرتت ال اهنأل يأ .ها « رشلاب كتلغش ريخلاب كسفن لغشت
 .[۸ : سمشلا] اوفو اهر اهمه :  ىلاعت لاقو « ىلاعت هللا هاده نم يدتهملاو « تفلك

 ىضم اميف دبعلا ركفت نأ ىفخي ال مث « اهب لمعتل اهاوقت اهمهلأو « هبنتجتل اهروجف اهمهلأ يآ

 عيض يضاملاب لغتشا نم نأل « نيفراعلا فالخب « نيديرملل هب سأب ال هنم رفغتسيل هتائيس نم
 ًائيش ىري ال دهشملا اذه بحاصو « اهيدؤي ةيدوبع سفن لك يف دبعلا ىلع نإف « تقولا ةفيظو
 متخ ًاغراف بهذ اذإ تقولا نأل :لاق « ةيكلاملا ضعب لاق هبو « تاف اذإ يضقي هللا ةدابع نم

 ‹ هيلع شقانم لكلاو « رخآ الحم هب الميل لحم غيرفت بلطي ءيش يألف « ةغراف هتفيحص ىلع
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 ةجرد لكلو « ةرئاد اهنم ةيناث لكلو « ةرئاد هرمع نم ةجردلا نم ةقيقد لكلف « هب بساحمو
 ‹ ةرئاد ةعمج لكلو « ةرئاد موي لكلو « ةرئاد ةعاس لكلو <« ةرئاد نيتجرد لكلو « ةرئاد

 ‹ ىرخأ ةرئاد يف ةرئاد لمع لوخد حصي الف « ةرئاد ناسنإلا رمع عيمجلو « ةرئاد رهش لكلو

 . فشكلا لهأ كلذ فرعي امك

 ةيقب لعج دبعلا نأ ولو « هتيدوبع بادآب ىفو دحأ انم امو « ميظع رمأل انقلخ دقل هللا وف

 هلل دمحلاف « ةيتألا نع ًالضف ةيضاملا بونذلا للحخ ربجي ال هنأ امبر ىقب امل ًارافغتسا هلك هرمع

 ۰ . نيملاعلا بر

 ةنسلا هب تدرو امب الإ يباحصأ نم ًادحأ حصنأ ال ينأ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 «يلع ىلاعت هللا معن ربكأ نم اذهو « ةعيرشلل اهتقفاوم نوفرعي ال ةعدب ىلع طق مهرقآ الو

 ةبلط ضعب نأ ىتح « دسحلاب انباحصأ نيب نوفورعم مهو «ينع ةدسحلا هعاشأ ام فالح

 عدبلا نم ايش انباحصأ دنع دجي ملف « يلايلو مايأ ضعب اندنع سلجو ىفختسا ملعلا

 مهآرف ةدسحلا ءالؤه ناكم ىلإ بهذ هنإ مث « ةنسلاو باتكلا ىلع مه امنإو « ةركنملا

 ةالص نع نوماني مه لب « نآرقلا ارقي دحأ مهدنع سيلو « ءاسم الو ًاحابص مهل داروأ ال

 مهنوطبب نولوغشم « مهتاقوأ رثكأ يف « ىلاعت هللا نع نولفاغ مهو راهنلا ةوحض ىلإ حبصلا

 ىلإ متفضأ اميف هللاو متبذك :مهل لاقف < ةئيطولا شرفلا ىلع مهمونو مهسبالمو مهجورفو
 متكرتو سانلا بويعب متلغتشاف « ةعدبلا ىلع متنأو ةنسلا ىلع مهنإف « هباحصأو نالف

 .ها ‹ مكتراجحب سانلا متيمرو « مكبويع

 « ةنسلاو باتكلا رهاظ نع اهنم ءيش جرخي داكي ال اياصو ةدع يباحصأل تبتك تنك دقو

 یلاعت هنوک نع مكبر اوهزنو « اوقرمت الو ارعیطأو « اوعدتبت الو اوعبتا :مهل يلوق اهنم
 « رادلا هذه دئادش ىلع اوربصاو ‹ اوکشت الو «‹ هوقدصو « اومهتت الو ‹ قزر الب مکاسنی

 ‹ اومأست الو ‹ اهوشتفو ةمقللا نع اولأساو « اولمت الو ‹ كلذ ىلع اوتبلاو « اوعزجت الو

 « اوضغابتت الو « ءافصلا ىلع اوخاوتو « اوسأيت الو ايالبلا دنع مكل هللا جرف اورظتناو

 اورهساو « اوقرفت الو « ريخلا سلاجم ىلع اوعمتجاو « اوبغرت الو « ايندلا يف اودهزاو

 اونيزتو ‹ اوخطلتتو « اوسندتت الو « بونذلا نم مکفئاحص اورهطو « اومانت الو « اهيف

 مكيلعو « اولوتت ال اهنعو مكبر ةرضح ىلع اولبقأو « اوحربت ال هباب نعو « مكبر ةعاطب

 نأ اهلك ةلمجلا هذه عمجيو اولفغت الو مكبر ىلإ اورذتعاو « اوفّوست الو بنذ لك بقع ةبوتلاب
 ىلع يقب امف عدتبم مالك اذه ناك نإف .ها اوضرت ال مكسوفن نعو « ًاصلاخ مكملعب اولمعت

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف ‹ ةنسلا لهأ نم دحأ ضرألا هجو

 عيمج لبق ىلاعت هللا ىلإ دئادشلا عيمج يف يرارف :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 هللا معن ربكأ نم اذهو « دوهشلاو فشكلا ىلع ءيش لك توكلم هديب نأب يملعل « قلخلا
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 ىلع فوقولا دعب الإ ىلاعتو كرابت هللا ىلإ نوعجري ال سانلا بلاغ نإف ‹ يلع ىلاعتو كرابت
 اوعجر مهب لزن ام عفد ىلع ةردق مهديب اودجي ملو اوفقو اذإف ‹ مهبتارم فالتخا ىلع قلخلا

 اذإف ‹ مهسوفن نم ًالوأ اهنودهشي ةيصعم يف اوعقو اذإ مهنأ امك « لجو زع هللا ىلإ ذئنيح
 كلذ مهنع ففخف « اوقلخي نأ لبق مهيلع ًاردقم ناك كلذ نأ اوركذت لجخلا نم اوباذو اومدن

 صاح وهف ًالوأ هانلق ام امأو « موقلا قيرط اولخدي مل نيذلا سانلا ةماع نأش اذهو « ءالبلا

 .اهلخد نمب

 ىلإ هلقني مث « هب ققحتي یتح ماقم لک يف هسبحي هنأ ديرملاب العو لج هللا معن ةلمج نمو
 وهو هسلجم رضح نم ةماعل لوقي هنع هللا يضر يليجلا رداقلا دبع يديس ناك دقو « هنم ىلعأ

 ناعتسا عفدنت مل نإف « لوأ هسفنب اهعفد يف كرحتيلف ةدش مكدحأب تلزن اذإ :يسركلا ىلع
 ضرعيلف هندب ىف ًاضرم ةدشلا تناك نإف « ايندلا ءانبأو « بصاتملا بابرأك قلخلا نم هريغب

 ها لإ جر اوج ىلا ناسا دعم دجح ل دف ٠ نيالا ن اط لا لع

 ىلإ ةجاح الف ةرصن هسفن دنع دجي مكدحأ ماد امو :لاق « ءاكبلاو ءاعدلاو عرضتلاب لجو زع

 راقتفالاب هيدي نيب حرطتسا ةرصنلا تارامأ دجي ملو العو لج هبر ىلإ عجر نإ مث ٠ قلخلا
 .ها عرضتلاو ءاكبلاو لذلاو

 ةبلغل اوردقي مل ءادتبا هللا ىلإ مهدشرأ ول هنأل « ةديعبلا قيرطلاب ةماعلا بطاخ فيك رظناف

 ءاضق ىلع ءيش نوعأ نم نأ ننملا هذه يف يتأيسو « قلاخلا نود قلخلا ىلإ مهدانتسا

 دابعلا نم اهتاوهشو ايندلا ىلع روصقم هرصب نمب ةجاحلا لازنإ « قلخلا قيرط نم جئاوحلا

 نع بوجحم هنأل « هيف ةرعش لكب اهيلإ هجوت ةجاح يف مهدحأ لئس اذإف « مهريغو ءارمألاو
 دعأ ام ىآر ىتح « ةرخألا رادلا ىلإ هرصبب قرحخ نمب ةجاحلا لازنإ فالخب « ةرخاألا لاوحأ

 ريصت هيف ةرعش لك نإف « ميظعلا باوثلاو رجألا نم دئادشلا ىلع ربص نمل اهيف ىلاعت هللا
 راد يف ميظعلا باوثلاو رجألا كلذ هل لصحيل « صخشلا كلذ ىلع ءالبلا كلذ ماود بلطت

 صقن ولو « ايندلا يف مهجئاوح ءاضق مهدصق امنإ « سانلا بلاغ بولطم اذه سيلو  ءاقبلا

 . كلذ مهفاف « ةرخالا يف مهتاجرد نم كلذ

 ةيشحخ « هيلع هنم ةقفش ماكحلل نيربجتملا ضعب يكتشي هنأ ءايلوألا ضعبل عقي دقو :لاق

 ءايلوأ نم اذه ناك ول :لوقيو « ضرتعي سانلا ضعب ريصيو ٠ هكلهيف ىلاعت هللا ىلإ هوكشي نأ
 ‹« كاده ىلوتي هللاو « ذاتسألا دارم نع ركنملا نم ةلفغ « ماكحلا ىلإ هرمأ عفر ام ىلاعت هللا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 يف ربعلل يتيؤرب ةظقيلاو مونلا يف يل ىلاعت هتيبرت :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ ةلفغو دوهشو ةبغرو دهزو رجضو ربص نم هب ربتعأو الإ ءيش ىلع يرصب عقي الف « ايندلا
 ةايح تدرآ نإ :مانملا يف يل ليقف « ًاببس اهل فرعأ مل يبلق يف ةواسق تدجوف ةليل تمق دقو
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 ‹ كتدارإو كاوه نع تمو « قلخلا ىلإ نوكرلا نع جرحخاف اهدعب توم ال يتلا ةايحلا كبلق

 ءاطع كيطعيو « هدعب رقف ال ىنغ كينغيو « اهدعب توم ال ةايح لجو زع هللا كييحي كانهف

 ةراهط كرهطيو « هدعب لهج ال ًاملع كملعيو « اهدعب بعت ال ةحار كحيريو « هدعب عنم ال

 كل نحملا مايأ تبهذ دق « اهدعب رقحت الف « هدابع بولق يف كردق عفريو « اهدعب سيندت ال

 كيلعف « ناكم لك نم داسحلا كيلع كرحتي كانهو « اهعمجأب ننملا مايآ تتأو « اهعمجأب

 . یهتنا « ربصلاب

 وأ رثظلا دي يف ريغصلا لفطلاك ردقلا دي يف يسفن ىرأ ىلاعتو كرابت هللا دمحب ينارتف

 دي ىلع ناك ربعلل يرظن لصأو « سرافلا دي يف ناجلوصلاك وأ « لساغلا دي يف تيملاك

 هيفو الإ دوجولا اذه ىلإ ىلاعت هللا هزربأ ءيش مث ام :يل لوقي ناك « ًاميتي ينلفك يذلا يدلاو

 :يل لاقف تفقوف « رانلا ىلع حامرلا موقي نم ىلع فوقولاب ًاموي ينرمأو « ةخلاب ةمكح
 جوعملا الإ رانلا ىلع ضرعي ال هنأ رظنت امأ يدلو اي :لاقف « ايش تيأر ام تلقف ؟تيأر ام

 بر هلل دمحلاو « كلذ مهفاف « ةربعلا كلذ نم تذخأف « رانلا ىلع هضرعي الف ميقتسملا امأو

 . نيملاعلا

 نوكي نآ طق ىنمتأ الف اهتانبأو ايندلا نم يسفن ةرفن :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 لاها ی رکا ف او اا كد لک ےک رک نا ید ی کا ای یک

 ليطابألاو ةلتاقلا مومسلا نم اهنطاب يف ام نود ايندلا رهاظ ىلإ رظني سانلا بلاغ نإف « يلع
 « اهدقفل اوضبقناو « اوضغابتو اودساحتو اهيلع اومحازت كلذلو « دياصملاو عادخلاو

 ةراكش هسأر دنع دجيو « مونلا نم هيف موقي يذلا مويلا مهدحأ دعيو « اهدوجول اوحرشناو

 ضبقنأف « كلذ نم سكعلاب ىلاعتو كرابت هللا دمحب انأو « ديع موي ًابهذ رانيد فالآ ةرشع اهيف

 اذه ىلع مهلك حلاصلا فلسلا ناك دقو « جرخ نإ الإ حرشنأ الف ايندلا نم ءيش يلع لحد اذإ

 مكدحأ رذقتي امك ايندلا رذقتأ ترص دق :لوقي هنع هللا يضر ضايع نب ليضفلا ناكف « مدقلا

 . ىهتنا ‹ هبوث بيصت نأ ةفاخم « اهيلع رم اذإ ةفيجلا

 ينإف ًادسح الإ طق ينهركي ًادحأ ملعأ ام كلذلو < ماقملا اذه لجو زع هللا دمحب تقذ دقو

 لاح يف ةأرما هل تجوزت الو « ةفيظو الو ملع سيردت ىلع ًادحأ تمحاز يننأ يل عقي مل

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « كلذ مهفاف كلذ ريغ الو «هتايح

 نوعدي نيذلا عاعرلا نم عابتألا ةرثك نم يتيامح :ًىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 بدأب ينم نوعفتني الو « مهيلع ينولضفيو « ينارقأ ىلع لطابلاب نوبصعتي امبرو « يتبحم
 ةدع كلذ يفو « ةجاح يف تبكر اذإ يلوح مهعامتجال ةديدشلا يتهاركو « هنوري وأ هنوعمسي

 .هب نولمعي الو ينم هنوري وأ هنوعمسي امب ىلاعت هللا دنع مهيلع ةجحلا ةماقإ : اهنم دسافم

 خيش مهدنع سيل سانلا بلاغ نإف « سانلا دنع كلذب ينارقأ ىلع يفرش روهظ :اهنمو
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 نم لضفأ دحأ هلوح سيل يذلا ريقفلا كلذ عبصأ تناك امبرو « هعابتأ ترثك نم الإ ميظع

 . عابتألا ريثكلا صخشلا كلذ

 نع نيجراخلا ةيادب نإف « نوناقلا مكحب هدلب نم يفنلل هعابتأ ترثك نم ضرعت :اهنمو

 اذإف « كيلستلاو ظعولا ةجح يف خيشلا سانلا عبتيف « كلذك اهلوأ ناك مظعألا ناطلسلا ةعاط

 هماكحأ يف ناطلسلا ةضراعم مهل نيزف ةرم وبأ مهءاج مهحاورأب هنودفي اوراصو هل مهدايقنا مت

E E Nيفني ناطلسلا لسرأف  

 يف يناوزاكلا يلع خيشلل عقو امك « هدلب نم ةعامج عم هلتقي ةي وأ ‹ هدالب نم خيشلا كلذ

 مهيلع ًافوخ ‹ مهترثك مهل هركأو « عابتألا ةلق مهلك رصعلا خياشمل بحأ تنك كلذلف . بلح

 نكي مل نم :اولاق دقو « مهيف ةالولا فيرصت نم هيمحي لاح دوجو مدعل « ررضلا لوصح نم
 ىلع « مهماكحأ يف مهتضراعم الو « ةالولا دنع تاعافشلاب رهاظتلا هل سيلف هيمحي لاح هل

 نقلي هنأ ليلدب « نيقداص ةثالث مهيف دجو ام رصم عيمج يف هعابتأ شتف ول قداصلا خيشلا نأ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « قيرطلا يف مهنم دحاو هل حصي الف ًالثم سفن فلألا

 ‹ ةيفوصلاو ءاملعلا نم يرصع لهأ يف يداقتعا ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 یاو كرام ةا تحي انار م دا6 9ا را طب ال د ةا ركب ف لاا ر

 . مهحالص الو ‹ مهملع يف كش يدنع سيل

 مهنم ًادحأ تعمس ام انأو ينودقتعاف حلاص انأ انل لاق نم الإ ةماركلاب بلاطي ال هنأ مولعمو

 هيف مهداقتعا ىلإ سانلا اعد ًادحأ نأ ردق ولو « حلاص انأ الو « يندقتعا لاعت دحأل لوقي طق

 رشب متنأو رشب ينأل مكدقتعأ ىتح ةمارك يل رهظأ : مهدحأل لوقي نأ تنعتملل غوسي ناك امبرل

 . تاماركلا راهظإب الإ زبيمت مث امو « يلثم

 ضّرَألا نِي ال جفت ىح كَل مرت نل » : ئ هللا لوسرل لاق نم لوق يف يخاآ اي لمأتو
 2 ا EEA دج اهلِ رنهنألا َرَجَفف بع ليت نِت هنج ت نوک زا 7 عو

 کر راککلآ ف قرأ تج ن ٿب کک تک وا ایم ةا هاب أت وأ امسك اعلم تعب

 نمم الإ عقي مل لوقلا كلذ دجت .[۹۳ _ ١ :ءارسالا] اک عم ی یتا نیک

 . هنید يف كش هدنع

 رسإلا] 4 اوسر ب الإ تک نه یر احبس لف :  ی ف یا ادر ناو
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 :لوقي مهنم دحاولا لزي ملف « ًافلخو ًافلس ءاهقفلا نم انناوخإ رثكأ يف بيرغ قلخلا اذهو

 وأ « ءاملا ىلع يشملا نم وأ « يرس يف امب ةفشاكملا نم ةمارك يل رهظأ نإ الإ ًانالف دقتعأ ال

 جاتحي الف هعرش ةحص ملعي نم امأو « هنيقي ةماركلا كلتب يوقيف « كلذ وحن وأ ضرألا يط

 امك « تاماركلا مظعأ يه هذهف ٠ ريغ ال ةعيرشلا ىلع ةماقتسالا هتمارك امنإ ٠ كلذ وحن ىلإ
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 نإف « رظنيو هرشاعيلف موقلا ءالؤه نم ًادحأ بحصي نأ ءاهقفلا نم دارأ نمف هريغو دينجلا هلاق
 نأ دعب هكرتيلف الإو ‹ هبحصيلف ةحيحص هتديقعو « ةنسلاو باتكلا ىلع هلاوقأو هلاعفأ ىأر

 مهدحأ ىرتف « مهيلع راكنإلا لثمب نيحلاصلا نم ًادحأ سيلبإ دصي ملف ةلمجلابو « هحصني

 لاحلاو « حلاصلا تافص ةصقانلا تافصلا كلت نأ نظيف « حلاصلا ةآرم يف هسفن ةروص ىري

 نيدلا رون خيشلا ةماركب مهتبلاطم ريغ نم هرصع خياشم دقتعي ءاملعلا نم هانكردأ نممو

 يلمرلا نيدلا باهش خيشلاو « يكلاملا يناقللا نيدلا رصان خيشلاو « يفنحلا يسلبارطلا

 « ايركز خيشلاو ‹ ليوطلا نيدلا لامك خيشلاو « يفنحلا يبلشلا باهش خيشلاو « يعفاشلا

 ةيوازب فيرشلا ديسلاو « يطابنسلا قحلا دبع خيشلاو « رصان نب نيدلا رون خيشلاو

 . ينالطسقلا نيدلا باهش خيشلاو « باطحلا

 نيب سلجي ملعلا يف هتبلط نم نوكي نأ حلصي ال يذلا ريقفلا ىلع لحد اذإ مهدحأ تيآرف

 هللاو :ًاموي يل لاق يناقللا نيدلا رصان خيشلا نأ ىتح <« ءاعدلا هئم سمتلي لفطلاك هيدي

 ىلع نم لزنو الإ طق هيلع لخدأ ملو « ةمايقلا تاصرع يف انديب ذخأيل الإ مكلثم بحصن ام
 . يدي نيب سلجيو « هيلع سولجلاب يلع مسقأو « هشارف

 اهدعب حلمي الف تقم امبرو « مهددم مرح هرصع ءارقف ىلع نازيملا ماقأ نم لك نأ ملعف

 ‹ هملعب هلمعو « هحالص ىلع ليلدب هتبلاطم ريغ نم ملاعلا نودقتعي ءارقفلا نأ امكو « ًادبأ

 نيلماعلا ءاملعلاو ةيفوصلا نم ةعامج اذه انرصع يفو « مهعم لعفي نأ كلذك هل يغبني كلذكف

 نسحلا يبأ خيشلا نبا دمحم يديسك « مهل ًاذيملت حلصي ال مهيلع ركنملا نوكي امبر

 طبس نيز خيشلاو ‹ يوالبطلا نيدلا رصان خيشلاو ‹ يرضخلا ناميلس خيشلاو « يركبلا
 نم دحاو ىف دقتعأ ال :لاقف نيركنملا ضعب ىلع ءالؤه تضرع دقو « ىفصرملا ىلع يديس

 ىلإ مجري ملف ؟لمعلاو معلا نم مظغأ ةمارك يأ هلدتلقف ةمارك هل ؛تيأر نإ الإ ءال

 هک ف یلوف
 يتلا رارسألاو مولعلا نم هب ملكتي ام عمسيو « يركبلا دمحم يديس لثم یری نم يرمعلو

 يديس نإف « مهلك رصعلا لهأ ددم نم مورحم وهف هدقتعي ملو « هنس رخص عم لوقعلا رهبت

 هللا لأسأف « ةبترملا ولعو « ةقطانلا ثيح نم هرصع ىف ىليجلا رداقلا دبع يديسك اذه ًادمحم

 <: ع نات فاو الو د فارار ارفع ءال مم ترألا دايز مهلا ىلا كرا
 نإ باتكلا اذه نم عضاوم يف عضوملا اذه طسب يتأيسو « نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيمآ

 . ىلاعت هللا ءاش

 يف دحأ ينرواش اذإ « يتيواز ىلع يريغ ةيواز ميدقت : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 امك « كلذ ىلع ليلدلا هل ميقأو « كلذب قحأ نالف ةيواز هل لوقأف « ءارقفلا ىلع ءيش فقو
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 يضاقلا يتيواز ىلع فقاولا عم كلذ يل عقو امكو « قحأ « يفصرملا يلع يديس ةيوازو

 هسفن مدقي نأ هل سيلف « ةمألل حصنلاب رومأم ناسنإ لك نأل كلذو « يريغ ًالعاف رصم يف

 نع جرخو « شغ دقف جوحأ نوكي نأ ريغ نم هسفن مدق ىتمو « اهيلإ جوحأ ناك نإ الإ ةقدصب

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ةعيرشلا

 بصانملا نم قئالخلا يديأ يف امل علطتلا نع يانغ : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 يعدي امبرو ٤ يلع یلاعت هللا معن ربكأ نم اذهو ¢ كلذ ريغو دوقنلاو سبالملاو معاطملاو

 بحت هسفن ىأر نإف « هسفن ماقملا اذهل يعدملا نحتميلف « هفالخب لاحلاو كلذ مهضعب

 يهف ًائيش هنم اهوطعي نأ مهيديأ يف اميف ةعماط يهو < مهنع عاطقنالا هركتو « مهيلع ددرتلا

 . قلخلا نع ءانغلا ىوعد ىف ةبذاك

 بسكلا ىلع دامتعالا ىوهلا ةمالعف :لوقي مث ۰ یلاعت هللا عم ةدارإلاو ¢ یوهلاو » ىلخلا

 ‹ ىلاعتو كرابت هللا عم طق ًادارم ديري ال نأ ةدارإللا نع ءانقلا ةمالعو بابسألاب قلعتلاو

 . ىهتنا « كلهيف هدي نم اهيمري ال هديب ةعيرشلا نازمو « ىلاعت هلل ًادارم هدارم نوکیف

 ترسك نيذلا يأ “يلجأ نم مهبولق ةرسكنملا دنع انأ» : لجو زع هللا لوقي ثيدحلا يفو

 تاوهشو <« ةينابر تادارإ مهل تفنؤتساو « ةيعيبطلا مهتاوهش تليزأو « ةيرشبلا مهتدارإ

 ىف ىنيع ةر تلعجو ءاسنلاو بيطل | مكايند نم ّيلإ ببح» ةَ لاق امك ‹« ةيفاضإ ةراعتسم

 .هنع لازو « هنع جرخ نأ دعب هيلإ فيضأ كلذ نأ ةي ربخأف "؛ةالصلا

 كل لعجي كانه هنإف « كتدارإو كاوه رسكي نأ دعب الإ كدنع نوكي ال ىلاعت قحلا نأ ملعف

 امل ًاعبت هاوه نوي ىتح مكدحأ نمؤي ال» : ا لاق امك ‹ كسفنل هيف رايتخا ال ىوهو ةدارإ
(TT تإ اهب تح 

 ‹« يتدارإ رهق تحت ًامئاد بلقلا يرسكنم اوراص يأ ٠ يلجأ نم مهبولق ةرسكنملا ىنعمف

 )١( ءافخلا فشك يف ينولجعلا هركذ )٦٠١( عوفرملا يف هل لصأ ال : لاقو .

 ءاسنلا بح باب ٠ ءاسنلا ةرشع باتك ٠ ىئاسنلاو ء (۷۸/۷) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هجرخأ (۲)

 )۱۱۸۸٤(. ٤ هدنسم يف دمحأو « (۳۹۳۹)
 )٠١(‹ ةنسلا يف مصاع يبأ نباو )۱٦٤4/4( ٠ لوصألا رداون يف يذمرتلا ميكحلا هجرخأ (۳)

 c(A4/1۳) يرابلا حتف يف ينالقسعلا هركذو « (۳۸۷ )١/ مكحلاو مولعلا عماج يف بجر نباو

 . ۷(٤ ص ةنجلا حاتفم يف كلذكو
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 هللاب لاغتشالاو « ةعانقلاب يخأ اي كيلعف « ينوقلي ىتح ًادبآ رسك مهبلقل ربجني ال مهنم ًاعوط

 ندم 3 : ىلاعت لاق امك يقابلا « رباكألل بولطملا ميعنلا وه هنإف ٠ نيرادلا ميعن نع ىلاعت
 مهفاف .[۸۸ : هط] (ىقبأو رح كير فرو هيف مهل اندلا ةو ةه مهن اجوذأ وب اتم ام لل فيي
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هّللاو « كلذ

 اذه يتفو ىلإ يرمع لوأ نم فشقتلا ىلع يماود : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هسفن ريقفلا ةدهاجم دعب بلاغلا نأل < ‹ كلذ هل حصي ريقف لقو « يرمع رخاوأ وه يذلا

 لوقي كانهو « ايندلا هتتأو « اهبحاص ىلإ قلخلا داقنا ةسايرلا تلصح اذإو « ةسايرلا لوصح

 لكألا ةرثك ىلع سفنلا قلدنتف ٠ تشطعو تعجو « ترهسو تبعت ام لوط اي ةرم وبأ هل

 قسف نم اودع دقو « حورطم رمت ىأرو « حورقم يودب :لثملا يف ليق امك « برشلاو
 ةفرعملا رون نإ :ًاضيأ اولاقو « نافرعلا دعب حكانملاو سبالملاو معاطملا يف هطبت فراعلا

 يف هماقم نم كلذ صقن الإ هايند دبع ىلع هللا عسو ام :راثالا ضعب يفو « عرولا رون ءىفطي ال

 .ًاميرك هللا دنع ناك نإو « ةرخاآلا

 اهب هلغشو « هايند هيلع عسو ًادبع هللا ضغبأ اذإ : ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا لاقو

 . هلع

 نولكأيف ةدعاقلا هذه نع جرح نمم ةعامجو هنع هللا يضر يليجلا رداقلا دبع يديس ناكو

 رخاوأ هحاضيإ يتأي امك « لام سأر كلذب مهل صقني الو « ايندلاب نوعتمتيو نوسبليو

 هيلع بجو نافرعلا ماقم يف ريقفلا عفت ترا املک :لوقي ناك رداقلا دبع يديس نأ عم « باتكلا

 يضر ناكو « هتريغص تربك هتبترم تمظع نم نأل « رثكآ هلامعأو هسېلمو همعطم يف شيتفتلا
 و فف ی را شرا دنا ا ا ااا لر ف اوا
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « نكري الو رذحيلو

 فشكلا قيرط نم هيلع ىلاعت هللا ينعلطأ ام يئاشفإ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 دحأ داكي الف ‹ طحق وأ ءالغ لوصح وأ « مهلزع وأ ةالولا ةيلوت نم « نامزلا لبقتسم يف

 لثم ىلع ينعلطأ يذلا العو لج هللا عم ًابدأ هيف رمألا كلذ عقاولا تقولا نييعت ينم ذخأي

 الف رس ىلع ىلاعت هللا كعلطأ اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو « كلذ

 هنأ انربخأو « ليوحتو ليدبتو رييغت يف نأش يف وه موي لك لجو زع هللا نإف ًادحأ هب ربخت

 « هءاقبو هتابث تلیخت امع كريغيو « هب تربخأ امع كليزي امبرف « هبلقو ءرملا نيب لوحي
 ىلإ هدعت الو ‹ كبلق ىف هيلع ىلاعت ثلا كعلطأ ام ظفحا لب ٠ كلذب هتربخأ نم دنع لجختف

 فا ر ناک ا کف لوف اا م رم ھا ع هلو تک اا فا ا ر

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « بيدأتو ظقيتو رونو ةفرحمو ملع ةدايز هيف ناك

 يف يلعفت مدعو « نيحلاصلا تاماقم ىلع يقلست مدع: يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
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 كارابت هللا معن ربكأ نم اذهو « كلذ وحنو ةيهلإلا ءامسألا لامحتساو ةضايرلاب اهليصحت

 نيأ نمو « العو لج قحلاب فيكف ‹ مومذم قلخلا نم يريغ عم كلذ يلعف نأل « ىلع ىلاعتو
 سندو « كولملا بادآب هلهج عم « كدنعآريمأ ينلعجا :لوقيو « ناطلسلا ىلإ علطي نأ لابزلل

 . هبایٹ

 مايقلا ىلاعت هللا دنع بونذلا حبقأ نم :لوقي یلاعت هللا هجر صاوخل ا ًايلع يديس تعمس دقو

N GOS 

 لک لمشف ایش یلاعت رکنف ۳١[. :ءاسنلا] 4 اًّعْيَس وہ اکی الو ہلا | اوڈبعاَو # # :ىلاعت

 الف « نيقيب ىلاعت هقلخ نم اهنإف « ةوهشلاو ىوهلاو ةدارإلا ىتح تاقولخملا عيمج نم ءيش

 دنر اقل ا ناک نف # :یلاعت لاقو ۲ اکرم نوک < لاحت هلا نود ایش یڑھپ الو ديرب

 ١٠١[. : فهكلا] ادعا بير ةدابعب كرش الواكلص لمع لمعي

 ةدابع ةيآلا هذه ىف كرشلاب دارملا سيل :هنع ىلاعت هللا ىضر ىليجلا رداقلا دبع ديسلا لاق
 ر لا رام ناور اخ نم ف نأ رادار ااه ور امالا
 وهف لجو زع هاوس ام لك نإف « اهيف امو ةرحخآلاو « اهيف امو ايندلا ىوس هنذإب الإ هاوس ًائيش

 .هريغ هللاب كرشأ دقف لاح وأ ماقم نم ىلاعتو كرابت هللا ريغ ىلإ دبعلا نكر اذإف « هريغ

 ةالصلا هيلع انيبن ناك :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ايركز مالسإلا خيش انخيش تحعمسو

 امب لجو زع هللا ةيؤر ىلإ ًاقوش رثكأو « مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نم ةدابع رثكأ مالسلاو

 ءايح بدألا مزل لب .[۳ : فارعألا] 4إ رظنأ نرأ بر :  : لقي ملف كلذ عمو « براقتي

 ةلاسرلا يف ماقم مث ناك نإو اذه « قاربلاب كلملا هل لسرآو « ةيؤرلل يعد ىتح ىلاعت هللا نم

 ءيشلا هدبع ىلع كلملا ضرع نوكي دق هنأ كلذو « عفرأو عيفر ماقم مشف ةيؤرلا بلط يضتقي
 . ىهتنا ‹ هملع يف قبس ام هيلع بتريل ةعيدحخ

 : «بيغلا حوتف» هباتك يف هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا يديس مالك يفو
 صبرت لب « ىندأ وأ اهنم ىلعأ وه ام ىلإ اهنم لاقتنالا بلطت الف ةلاح ىف ىلاعت هللا كماقأ اذإ

 بلطت الف بابلاب كفقوأ اذإو « كنم ةدارإ ريغب كلقني يذلا وه ىلاعت قحلا نوكي ىتح
 عنقت نأ كايإو « لوحخدلاب كل نذإلا رركت دعب اهيلإ لخدت ىتح ربصاو « رادلا ىلإ لوخدلا

 اذإف « كلملا نم ةعيدخو ًاركم كلذ نوكي نأ زاوجل « ةدحاو ةرم لوخدلاب كل نذإللا درجمب

 امنإو لوخدلا ىلع كلملا كبقاعي ال ذئنيحف « كلملا نم ًالضفو « اضحم ًاربج لوخدلا ناك

 اضرلا ككرتو « كبدأ ءوسو ‹ كربص ةلقو ‹ كهرشو « كرايتخا مؤشب كيلإ ةبوقعلا قرطتت
 ‹ كسأرب ًاقرطم نكف نذإلاب رادلا كلملا كلخدأ اذإ مث « اهيف ىلاعت قحلا كماقأ يتلا كتلاحب

 ١۲٤١(. /۲) نونظلا فشک يف هرکذ (۱)



 ىلإ يقرتلل بلاط ريغ كلذ ىلإ ردابتف ‹ ةمدخلا نم هب رمؤت امل ًارظان ًابدأتم « كرصب ًاضاغ
 : هط] ةيآلا  َمََنَم اجا ءوب اتسم ام ىلإ َِع َدَدْمَ اَ : ا هيبنل ىلاعت لاق « ايلعلا ةجردلا

 لاح نم لاقتنالا بلاطلا دبعلا نإ مث اهيف وه يتلا ةلاحلا ريغ ىلإ تافتلالا نع هاهنف ١..

 هللا همسقي مل وأ « هريغل مسق وأ « هل مسق رمألا كلذ نوكي نأ امإ « ولخي ال لاح ىلإ

 تقولا يف ةلاحم ال دبعلا ىلإ لصاو وهف موسقملا امأف « ةنتف ىلاعت هللا هدجوأ لب « دحأل

 امأو « هبلط يف بدألا ءوسو هرشلا رهظي نأ هل يغبني الف « هيف ىلاعت قحلا هلعج يذلا

 امنإو دحأل مسقي مل ناك نإو « هيلإ لصي الو ء هلاني ال اميف هسفن بعتي ملف هريغل موسقملا
 ريخلا نذإف « اهنسحتسي ةنتفلا هسفنل بلجتسي نأ لقاعلا ىضري فيكف ةنتف ىلاعت هللا هلعج

 امك نكف « حطسلا ىلإ اهنم مث « ةفرغلا ىلإ رادلا دعب تيقر اذإ مث « لاحلا ظفح يف ةمالسلاو

 ‹ كلملا ةرضح ىلإ برقآ ترص كنأل كنم كلذ فعاضتي لب « قارطإلاو بدألا نم انركذ

 ماقملا وأ ةجردلا كلت نأ كلملا كملعأ نإ الإ كلذ نم برقأ لحم ىلإ لاقتنالا بلطو كايإف

 يديس مالک ىهتنا ‹ تاياو تامالعب كل ىلاعت ىحلا هبهو دق هيلإ لاقتنالا بلطت يذلا

 هلل دمحلاو <« هربدتف ‹« ةسافنلا ةياغ يف مالك وهو « هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر رداقلا دبع

 . نيملاعلا بر

 لجو زع هللا نم ىرخآ دعب ةرات ينم فوخلا عوقو : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 يلجت نم كلذ نومسي قيرطلا لهأو «فاخأ ال داكأ ىتح هنم ءاجرلا دوجوو .كلهأ داكأ ىتح

 يف دحأ هقيطي ال جوزمملا ريغف الإو « لامجلاب جوزمملا لالجلا ينعي « لامجلاو لالجلا

 يف لجرملا زيزأك زيزأ هردص نم عمسي ريصي لالجلا هبلق ىلع ىلجت اذإ يي ناك دقو « ايندلا
 مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ديسلا نع كلذ لثم لقنو ٠ فوخلا ةدش نم ةالصلا

 ليلخلا ردص نم عمسي ناكف « هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع نعو <« ًاضيأ

 متكحضل ملعأ ام نوملعت ول» :لوقي ةي ناكو « ليم ةريسم نم رانلا ىلع ردقلا نأيلغك توص
 يلجت نم ءيش ةي هبلقل ىلجت اذإ ناكو "“شرفلا ىلع ءاسنلاب منذذلت امو ًاريثك متيكبلو ًاليلق

 نيذه نم بيصن هل هيي هتمأ نم ثراو لكو « ًاسنأو ةفطالمو ًارورسو ارون ءىلتمي لامجلا

 ثٹروي لامجلا يلجتو ‹« جعزملا لجولاو قلقلاو فوخلا ثروي لالجلا يلجتف نييلجتلا
 نم ةنجلا يف مهل هلعج امم ًابيصن هدابع صاوخل لجو زع هللا لجع دقو « رورسلاو سنألا
 « ةيدوبعلا بادآب مايقلا نع اوفعضي وأ اوكلهيف مهرئارم رطفنت الئل « مهب ةمحر لامجلا يلجت

 باتك ملسمو )٠١٤٤( ٠ فوسكلا يف ةالصلا باب « ةعمجلا باتك « يراخبلا ًارصتخم هجرخأ (1)

 هجرخأ فلؤملا همامتبو « )٤۲١( امهوحن وأ دوجس وأ عوكرب مامإلا قبس ميرحت باب « ةالصلا

 نباو « )۲۳١۲( “االق متكکحضل ملعأ ام نوملعت ول» : يب يبنلا لوق باب « دهزلا باتك « يذمرتلا

 )۲۱٠٠۵(. هدنسم یف دمحأو « )٤1۱۹۰( ءاکبلاو نزحلا باب ‹ دهزلا باتك « هجام
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 ‹ كلذ يف مهراثآ ءافتقاب انيلع نم يذلا هل دمحلاف ةبحملاو قوشلا ةدش نم مهدنع امل

 ًافوخ حابملا اهاوه يف يسفن تقفاو اذإ رافغتسالا ةرثك : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هاصع اهعاطأ نمف « لجو زع هلل ةودع سفنلا نأب يملعلو « هوركم ىلإ كلذ ينرجي نأ نم

 « العو لج هللا اضرل یضري هلک هنأل < هلك نوكلا هعاطأ هبر عاطأو اهفلاخ نمو ‹ هلك نوكلا

 هيلع دواد ىلإ ىلاعتو كرابت هللا ىحوأ دقو « هب ةربع ال نمم هللا ءاش نم الإ هبضغل بضغيو

 . ىهتنا “يل كتالاوم تقح كلذ تلعف اذإ كسفن ىلع يل ًامصخ نك دواد اي» : مالسلا

 كتيدوبعو هلل كتالاوم حصت كلذب نإف كسفن داع : لاقف ينصوأ ديزي يبأل لجر لاق دقو

 اهعمجأب اهنأل كمظعتو ءايشألا كمدختو مركم زيزع تنأو < ًاثيرم ًائينه ماسقألا كيتأتو « هل
 . هل ةقفاوم اهبرل ةعبات

 ؟كيلإ قيرطلا فيك بر اي :هل تلقف مانملا يف يبر تيأر :لاق هنأ ديزي يبأ نع لقنو

 « اهدلج نم ةيحلا خلسنت امك يسفن نم تخلسناف :ديزي وبأ لاق « لاعتو كسفت كرتا :لاقف

 . یھتنا

 عرشلا ىلع اهتضرع نإف « عرشلا يف ةمومذملا اهرطاوخب لمعلا كرت سفنلا كرتب دارملاو
 يردت ال كنأل < هيلإ ردابت الو ‹ لمعلا نع فقوتف ةفلاخم الو ةقفاوم كل رهظي ملف

 « مهبولقب اهنوفرعي رطاخ لك يف تامالع قحلا لهألو « هيف هيلإ رمألا لوؤي امو « هتبقاع ام
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كلذ مهفاف « مهريغ ىلع اهنازيم يفخ نإو

 نيح نم مالتحالاو شحاوفلا نع يجرفل ىلاعت هظفح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 هيف ىعسأ تقو يل نكي مل هنأل كلذو « ةنس نيثالث وحن يرمع راص نأ ىلإ ةوهشلا دح تغلب

 « ةدملا هذه لثم يف شحاوفلا نع ظفحلا هل عقي نم لقو « ملعلاب يلاغتشال « لايعلا ىلع

 ةوَق ىلإ ًادنتسم ةبوزعلا ىلع ىحخأ اي ربصاف « تجوزت ىتح كلذ نم ىنامح يذلا هلل دمحلاف
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 ‹ نيدلاب ولو جوزتف كيلع ةبلاغ ةوهشلا يخأ اي تيأر نإ مث « كلذ ةوهش هبلق نم لوحي نأب

 نم لضفأو كل نوعأ كلذ ناك موصلا تعطتسا نإو « شحاوفلا يف عوقولا نم كسفنل اظفح

 . نيدلاب جوزتلا

 البح هيطعي ةراتو ٠ عوجلاب بزاعلا رمأي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناک دقو

 نأ ديرأ صخشلا هل لاق نإو « حاكن ىلإ جاتحي ال هب ًادودشم هطسو ماد امف هطسو هب دشی

 ناك كلذكو « ةحراج كلذ دعب هل رشتنت الف هرهظ ىلع حسم يرمع ةدم ةحراج يل رشتنت ال

 نم عم الإ كلذ لعفي ال ناك خيشلا نأ ىلع « لعفي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس
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 ؟تجوزت له هل لاقف « جوزتأ نأ ديرأ ةرم لجر هل لاقو « ةيرذ هبلص يف سيل هنأ هنع هل فشك

 هل لاقف ؟ةنسلا نع هاهنت هيقف هل لاقف « جوزتت ال ةنسلا تلصح :لاقف « اهتقلطو معن :لاقف

 مث ‹ تاهبشلا وأ مارحلا لكأ نم هيف عقي ام ىلإ رظنت امأ « ةنس هنوك الإ تركذت ام :خيشلا

 مئامع فطخ هملعي هنأكف بسك هل سيلو نأمزلا اذه يف جوزتلاب صخش ىلع راشأ نم :لاق

 ليصحت ىلع يخأ اي لمعاف « هنيدب لكأ ًادبعتم ناك نإو « شغلاو ليحلاو بصنلاو سانلا
 هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « ًابزع شعف الإو جوزتو « لالحلا نم بسكلا

 . نيملاعلا بر

 « ىلاعتو هناحبس معنملا نع ةمعنلاب يلاغتشا مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىلع يل نيعملاو « معنملا نع ةمعنلا هلغشت ال نم لقف « يلع لجو زع هللا معن ربكأ نم كلذو
 نم لكآ دبع انأ امنإ « سبالملاو ةمعطألا نم هيف ىلاعت هللا ينلوخ امل يكلم مدع يدوهش كلذ

 ةخوج تسبل الو « ينتبجعأو اراد تينب ينأ طق ركذتأ الو « هراد يف نكسأو « يديس لام

 . يبر نع كلذ ينلغشي ثيحب اهنول الو اهفاجس ينبجعأو

 هللا كاطعأ امب لغتشت نأ رذحا :هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع يديس مالك يفو

 كرقفأو لاملا كلذ كبلس امبرو « ىرخأو ايند هنع كلذب كبجحيف « هتعاط نع لاملا نم

 هللا نم ةبهوم وهف لاملا كلذ نع ىلاعت هتعاطب تلغتشا اذإ كنأ ملعاو « كل ةبوقع كريغو

 لج ىلوملا مداخ تنأو « كمداخ لاملا نوكيف <« مومذملا لاملا نم وه سيلو كل ىلاعت

 . ىهتنا « امركم ةرخألا يفو للدم ايندلا يف شيعتف « العو

 امأو « تافآلا نم نمأتل « لجو زع هللا ىلإ ضيوفتلا عم الإ ايند ىلاعت هللا لأست نأ كايإف

 باسح هيف كيلع سيلو « ةديمح هتبقاعو كرابم كلذف لاؤس ريغ نم ًائيش ىلاعت هللا كاطعأ اذإ
 هلل دمحلاو سفن فارشتسا ريغ نم ءاج هنوكل مهضعب هب لاف امك « ةمايقلا موي ىلاعت هللا ءاش نإ

 . نيملاعلا بر

 عفد وأ « ىمعن بلج يرايتخا مدع :يرغص نم ًامئاد ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ةلصاو يهف يل تمسق تناك نإ ىمعنلا نأ ناقيإلا رسو « ناميإللا رونب يملعل كلذو ٠ ىولب

 دق ىلاعت حلا ناك نإ ةلاحم ال يب ةلاح يه ىولبلا كلذكو < دترت ال اهتددر ولو « ّيلإ

 ةو لا غ لا ا وی ا دا ر لا ر ي او درام ةو ل اغ اجا
 ناو ١ ركشلا ديعلا ىلع بجو ىمعتلا تلضح نإ كلذ دعب مك ةع ورشم ةفادملا تناك
 ءىفطاو « درو امب الإ ءاعدلاب رادقألا عفر بلطت نأ كايإو « ربصلا هيلع بجو ىولبلا تلصح

 : ثيدحلا يف درو دقو « منهج ران نم مظعأ ةيلبلا ران تسيلف « هدربو ربصلا ءامب ىولبلا رات
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 “'«يبهل كرون أفطأ دقف نمؤم اي زج : نمؤملل لوقت منهج نإ

 هعم ناك يذلا هرون وه ةمايقلا موي منهج ران هب ءىفطي يذلا نمؤملا رون نأ كلذ حاضيإو

 دبعلا تأت مل ةيلبلا نأ ىفخي ال مث « ايندلا راد يف ماد ام ىولبلا بهل هب ءىفطيلف « ايندلا يف

 « هنيقي ةدعاق ديؤتو هضن دنع هناميإ ةحص ققحتو « هربتختل هتتأ امنإو هكلهتل اندلا راد ىف

 يئاضعأ ةوهش مدع ةنس نيعبرألا نس تغلب نيح نم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 يلصافم يخرتستف « يلع لجو زع هللا معن ربكأ نم كلذو « اهب يسفن ثيدحت وأ « ةيصعملل

 هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو « ةرطعم ةليمج ةأرما يدنع تسلج اذإ اهلك

 ةبيغلا دنع هعمس نوكي ىتح ىلاعتو كرابت هللا نم ظفحلا ماقم يف ريقفلا لمكي الأ :ًارارم لوقي

 وأ دومرم وأ بوصعم هنأك هل لحي ال ام ةيؤر دنع هرصبو < كلذ ىلع قلخ مصأ هنأك شحفلاو

 هب نأك ةحيبقلا ةملكلا دنع هناسلو « لمدلاك ناتحرقم امهنأك ةلبقلا دنع هاتفشو « سولطم همكأ

 ةدارإ دنع هاديو « ًاروثبو ًانابرض اهب نأك بارشلاو ماعطلا نم ةهبش هيف ام دنع هنانسأو « اسرخ

 اشاعتراو ةدعر امهب نأك لحي ال امل ىشملا دنع هالجرو « ًاللش امهب نأك قح ريغل شطبلا

 هنطبو < هسملي نآ دحأ عيطتسي الف « هتحرق لمامد وأ ةنع هب نأك انزلا دنع هجرفو « ًاحورجو

 هنأك هل لحي ال امیف رکفتلا دنع هلقعو <« ءاوتراو ءالتما هب نأک لالحلا نم عبشلا ةدارإ دنع

 .ها « تيم هنأك لحي ال امدنع هلك هدسج ىري نأ رمألا ةلمجو « نونجم لوبخم

 هللا ةعاط دنع ًايح كندب نكيل :هاضرأو هنع ىلاعت هللا ىضر دينجلا لوق ىنعم وه هلك اذهو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < العو لج هللا ةيصعم دنع ًاتيمو < یلاعت

 وأ يعمج وأ يموي نيعم قزر راظتنا نم يتیامح : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 الإ مهللا ‹ هلوصح ىلإ علطت ريغ نم قزرلاب العو لج قحلا ينئدتبي امنإ . يونس وأ يرهش
 ةطساوب هباطأ نأ يل ذئنيحف «٠ بيصن هيف دحأل سيل « يقزر هنأ حيحصلا ماهلإلاب تملع نإ

 هذهو « ىرخأ ةلعل ال ًادرجتم يلع يبر لضف يدوهشل ًاليجعت هيلإ تجتحا اذإ ةطساو البو
 لع داما ن ةا ا ا ا فالو ‹ ىلع لجو زع هللا معن ربكأ نم ةمعنلا

 نأ ةداع قحتسي ال قلخلا ىلع ًالكتم ماد ام دبعلا نأل « عئانصلاو فرحلاو بابسألاو « قلخلا

 « باجح قلخلا اذإ « ىلاعت هللاب ذايعلاو ًاجاردتسا الإ ةمعن الو لضفب ىلاعت قحلا هأكي

 ‹ مهباوبأ ىلإ ًاددرتم « مهل ًالئاس ‹ مهلضفو مهئاطعل ايجار قلخلا عم ًافقاو دبعلا ماد امو

 رظانلا ىتح « هقزر يف هقلخ لجو زع شاب كرشم وهف ىلاعت هللا ىلع لكوتلا نع اضرعم

 ٤ (۱۲۸/۱) لوصألا رداون يف يذمرتلا ميكحلاو « )۲١۸/۲۲( ریکلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ (۱)

 .(۲۳۲ /۹) دادخب خیرات يف بیطخلاو « )۲۳٠۵( سودرفلا دنسم يف يمليدلاو
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 ةبلاطملا لاح ىلاعتو كرابت هلا لضف نم كلذ دهشي ملو « هبلقب همولعمب امهبلاط اذإ يباجلاو
 ثيح نم لكألا نامرحب بقاعي نأ قحتسي اذه لثمو « قازترالا قيرط يف ىلاعت هاب كرش وه

 ‹ شغلا نم ةملاسلا ةفرحلا لمع وأ ٠ لالح لامب ةراجتلاك لالحلا هلمع نم وأ ٠ بستحي ال

 ىفخأ رخآ كرش هلبقتسا كرشلا اذه نم صلخو ‹ بسكلا ىلع دامتعالا نم دبعلا بات اذإ مئ

 امبر كانهو « برلا لضف نم كلذ نأ نايسنو « لالحلا بسكلا ىلإ هبلق نانشمطا وهو « هنم
 كلذ لازأو « كلذ نم بات نإ مث « هب ةءادبلا نعو « هلضف دوهش نع هباجحب ىلاعت هللا هبقاع

 ةطساولا دوهش ريغ نم هدحو ىلاعتو كرابت هللا نم ةمعنلاو لضفلا ىأرو ٠ طسولا نم كرشلا

 كانهف « هيلإ هلوصوو هقزر ليصحت يف امهل رثآ ال بسكتلا قيرط ىري نأب ٠ بسك وأ ةوق نم
 ثيح نم هيتأي يذلا لماكلا نمؤملا قزر وه اذهو « حنملاو اياطعلاب ىلاعت قحلا هؤدبي

 مث « رعشي ال ثيح نم ىلاعت للاب كرشيف « بابسألا نم ببس ىلع دمتعم وهو « بستحي ال
 هاوس دحأل اوتفتلي وأ اودمتعي نأ مهيلع راغي ىلاعت هنأل ٠ هدابع صاوخل الإ نوكي ال رمألا اذه

 قلخلا نم دحأل سيل « ءاوس دح ىلع ةنجلا يف مهلاحك ايندلا يف مهقزر ريصيف « هنذإ نع الإ

 دمحلاو ‹ تامملا ىلإ دهشملا اذه ىلع انتبثي نأ هلضف نم ىلاعتو هناحبس هللا لأسأف « ةنم هيف

 : لالا سزا

 يتلا ةتباثلا ةفرعملا ىلاعتو هناحبس هل يتفرعم :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 دبعلا لوصو كلذ ىنعمو «لجو زع هللا ةرضح ىلإ لوصولاب كلذ نع ربعيو ءةلدألا اهلزلزت ال
 يبيح الو «ىلاعتو كرابت هللا الإ قزار الو ‹ لجو زع هللا الإ لعاف ال نأ اهيف دهشي ةرضح ىلإ

 الإ نوكلا ىف دهشي الو «ىوهلاو قلخلا دوهش نع ىنفيو اذكهو ءالعو لج هللا الإ تيمم الو

 ا ا ف ا لولا ل كلذ يف هل كراشم ال هدحو هقلخو هلاعفأ

 دسك سي  :باجح فلأ نيعبسب ةيوجحملا ةفيعضلا لوقعلا باحصأ همهوتي دق امك هقلخ
 ١١[. :ىروشلا] يَا ییا ومو

 هنأل ةحئار ةفرعملا نم مشي مل وهف ةلدألا هتلزلزو العو لج هللا ةفرعم ىعدا نم لك نأ ملعف

 « هکرتی هنِإف رخآ رمأ يف لیلدلا هجو هل رهظ اذإ دهتجملاک « رخآ دقتعیو ًاداقتعا كرتي تقو لک

 « مهريغ ةفرعمو لجو زع هللا لهأ ةفرعم نيب قرفلاو « ردقي ال لوألا ىلع تبثا هل ليق هنأ ولو

 تافرعت فالخب « هفيرعتب اهنأل « العو لج هللا اهب ىضري ىلاعت هللا لهآ تافرعت عیمج نأ
 ًافيرعت صوصخم لكل نأ ىلع « مهفاف « ًادبأ نوكلا نع ىقرت ردقت ال راكفألا نأل « راكفألا
 نم رس هثایلوأو هئایبنأو هلسر نم دحاو لک عم یلاعتو كرابت هلف « هریغ هيف هکراشی ال ةدح ىلع

 هيلع علطي ال رس ديرملل نوكي دق هنأ یتح « هبحاص ريغ دحأ كلذ ىلع علطي ال وه ثيح

 .هریغ هيلع علطی ال رس خیشللو « هخیش

 له نافرعلا ماقم ديرملا غلب اذإ :ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديسل ةرم تلق دقو
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 هالوتیف « هنع عطقو «‹ هخیش نع درفأ هخیش ماقم دیرملا غذب اذإ :لاقف « هخیش نع ينغتسي

 هتطساو عفر نكمي ال هنإف « ةَ هللا لوسر ادع ام ًاعيمج قلخلا نع همطفيف « العو لج قحلا

 ثيدح هديؤيو « ةيادلاو رثظلاك ديرملا اذهل العو لج قحلا ماطف دعب خيشلا ريصيو < ًادبأ

 ةدارإ وأ ىوه ديرملا دنع ماد ام هيلإ جاتحي خيشلا نذإف :هل تلقف "”؛نيلوحلا دعب عاضر الد
 كانه ةرودك الف الازو هنع امهرسك اذإف « هنع امهرسكيل معن لاقف « لجو زع هللا نود

 . ىهتنا « ناصقن الو

 قلخلا نم فوخ هدنع ريصي ال دبعلا نوك هانيبو هانررق ام ىلع لوصولا ةحص ةمالع نم مث

 ًارض هبر ريغل یری الو ‹« كلذ وحن الو « عبس الو « ةيح الو « رئاج ناطلس نم ال « مهلك

 ًاقرتم « هبر لعف ىلإ ًارظان « هبر یوس امم انمآ ًادبأ ریصي لب « ًاعنم الو ءاطع الو « ًاعفن الو

 هللا نود مهيلع هدامتعا كرت ثيح نم ىرخأو ايند هقلخ عيمجل ًانيابم « هتعاطب ًالغتشم « هرمأل
 سلج مٹ « هبلصو ناطلسلا هفتك لج رک هدنع مهلك قلخلاف « مهنم دحأب هبلق قلعي ال « یلاعت

 « حامرلاو باشنلاب فوتكملا كلذ اوبرضي نأ هديبع عيمج رمأو هريغ وأ هتكلمم يسرك ىلع

 « هفاخي وأ « هجئاوح نم ةجاح ىف بولصملا كلذ لأسيو ناطلسلا كرتي نأ لقاعب قيلي لهف

 یک و یل دع لج شل لإ ادع نو ا و ف افا ف و جرا
 ۰ ءاودشنأ دقو < ةرومآ نم ءىش ىف قلخلا ىلع لوغي ناك امبرف < هست نافرعلا

 اكاذبمهلرقتال ىليلو ىسليل لاصو وعادي لكو

 ‹ برقلا دعب دودصلا نمو « لصولا دعب عطقلا نمو « راصبإلا دعب ىمعلا نم هللاب ذوعنف

 بر هلل دمحلاو « نانملا معنملا وه هنإ « ناميإلا دعب رفكلا نمو « ةيادهلا دعب ةلالضلا نمو

 . نيملاعلا

 نع نحملاو ايالبلا نم ينطاب يف ينبيصي ام نامتك :يلع هب ىلاعتو كرات هللا نم اممو

 ردم نک ا نرحل ب تات اان یر یس وود د واد ا
 ىلع مهنم ًادحأ علطأ الف « ءافلحلاو بطحلا ناخد لثم « يمف نمو يفنأ نم جرخي ناخدلا

 يديس مدقلا اذه ىلع ناكو « ًاضرم يل صخشي نأ فرعي الف بيبطلاب ينوتأي ام ًاريثكو « هببس

 ًاعبس توملا ضرم يف هرهظ ىلع ىقلم ثكم « ءهاضرأو هنع هللا يضر ينوشلا نيدلا رون خيشلا

 ‹ فئاوط فئاوط همحل يف لخدي لمنلا راصو « هرهظ محل رثتنا ىتح « ًاموي نيعبرأو
 ‹ ىهتنا ‹ ريخب بيط انأ :لاق الإ كلاح فيك دحأ هلأس الو « هآ :لوقي طق هتعمس امو

 .دئادشلا يف الإ اهبتارم رهظت ال لاجرلاو

 بذاك تنأو ملألاو ضرملا ةدش عم داقتعالا بيط يأ « بيط انآ كلوق نأ يخأ اي ملعاو

 )١( ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ينالقسعلا هجرخأ )0٦١(.
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 يفو ‹ اهفرعت ال تنأو كبرل كدنع ةمعن نم مكف « قداص تنأو كبر نم كاوكش نم ريخ

 ؟«بذكلا نع ةحودنم ضيراعملا ىف نأ» فيرشلا ثيدحلا

 « قلخلا نم دحأ ىلإ نكست ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ‹« هللاب كسنأ نكيلو « ًاعرش هيف كل نذآ نم الإ هيف تنأ ام ىلع هعلطت الو « هب سنأتست الو

 بلج الو « عفن الو رض هاوس دحأ دي يف سيل هنإف « هيلإ هنم كاوكشو <« هيلإ كنوكسو
 يف ةعقاولا رومألا رئاس نم كلذ ريغ الو <« عفر الو ضفحخ الو « لذ الو زع الو « عفد الو

 . ىهتنا « نوكلا

 ءالبلا كلذ لمحت ىلع ةردق كل وأ « ىفاعم تنأو لجو زع كبر وكشت نأ يخأ اي كايإف

 كدنعو هقلخل هوكشت وأ ‹ ةردق الو ةوق يدنع سيل :لوقتف « اهب ىلاعت هللا كاوق ىتلا ةوقلاب

 نم كدنع هل امع ماعتم تنأو « ةمعنلا نم ةدايزلا ىوكشلا كلتب دصقتو < كيلع اهب معنأ ةمعن

 كنع لازأو « كاوكش ققحو « كيلع بضغ امبر ىلاعت هنإف « امهل ًاراقتحا « ةيفاعلاو ةمعنلا
 نيع نم كطقسأو ‹ كالقو كتقم لب ٠ كيلع هددشو ءالبلا كيلع فعاضو « ةيفاعلاو ةمعنلا

 تدر نإ ‹ ضيراقملاب كمحل ضرقو تعطق ولو كلدهج قلخلل ىوكشلا نم رذحاف « هتياعر
 « هاوكش ةهج نم ءالبلا نم مدآ نباب لزني ام رثكأ نإف « مالسلاو ماقملا اذه لهأ نم نوكت نأ

 : یلاعت هلوق لمأتو ‹ كيلع هردق امب ضراف « هيدلاو نم هب محرأ وه نم دبعلا وكشي فيكو

 قئاقح ملع دبعلا نع ىوطف ةيألا ۲٠١[. :ةرقبلا] € مَ ربح وهو ايس اوه نآ یو
 نأ هل يغبني الف « همآ نم هب محرأ هنأب ناميإلا هعم ىقبأف « كلذ نع هبجحو < اهبقاوعو رومآلا

 هب لز ام عيمج يف عرشلا عابتا هيلع بجي لب « هسفنب بحيو « هسفنب هركيف « بدألا ءيسي
 ناك نإ يهلإلا رمألا عابتا هيلع بجي هنآ امك ‹ ىلوألا ةبترملا يه يتلا ىوقتلا ةلاح يف ناك نإ

 يف ناك نإ ًانطابو ًارهاظ لعفلاب اضرلا هيلع بجي هنآ امك « يناثلا مدقلا وهو ةيالولا ماقم يف

 ملعأ ىلاعتو كرابت هللا نإف ‹ هليبس نع لخو « ردقلا قيرط نع يخأ اي حنتف « نافرعلا ماقم
 . كيلع هلزنأ ام لك ىلع نيملاعلا بر هللا دمحاو « كحلاصمبو كب

 يصاعملاو تائيسلاو بونذلاب خطلتم وه نم ةرضحلا طاسب ًأطي ال هنأ يخأ اي ملعاو

 :خاسوألاو نتنلاو ساجنألاب ثولتم هبوث نم ايندلا كولم ةرضح لخدب ال امك « تايطخلاو
 حلصت ىتح « ساندألاو ساجنألا نم كرهطي نأ كب ضارمألاو ايالبلا هلازنإب كبر ديري دقف

 خطلتم تنأو ةرضحلا لوخد كنكمي الو « نيقيب بونذلاب تسندت نإف « هترضح لوخدل

 بعش يف يقهيبلاو « بذكلا نع ةحودنم ضيراعملا باب «بدألا باتك « ًاقيلعت يراخبلا هجرخأ (1)

 لامعلا زنك يف يدنهلا يقتملا هركذو « )٠٠۲/١١( ديهمتلا يف ربلا دبع نباو « )٤۷۹٤6( ناميإلا

 . ينسلا نبال هازعو )۸( ٠
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 نرد نم ىتح « تافلاخملا راس نم رهطم « رهاط بيط الإ اهلخدي ال ةرضح اهنأل « رذقلاب
 . تاسوهلاو يواعدلا

 يخأ اي اهل دلجتو ‹ تارهطم تارفكم اهنإف « نحملاو ايالبلا نم ردكتت نأ كايإف

 ةرذقلا ةعيبطلا نم كنطاب ةيقنت نم ملعت امل هيركلا ءاودلا برشل دلجتت امك « رجضت الو

 ىلوتي ىلاعت لاو « كلذ ملعاف ‹ هعدصيف كسأر ىلإ ءيدرلا اهراخب دعصي يتلا ةنتنملا
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده

 كرابت هللا ىلإ ضيوفتلا عم الإ دعوب ًادحأ دعأ ال ينأ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 . هب ءافولا ىلع يننيعي نأ هنم يبلطو « ىلاعتو

 ناميإلا فيعض تنك اذإ :هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا يديس ةيصو يفو

 ‹ كنيقي فعضيو <« كناميإ بهذي الئل « هفلاخت الو كدعوب فوف دعوب تدعوو نيقيلاو

 ىف هنع كاضر دوجوب كنع ىلاعت هللا اضر تفلعو « هيف تنكمتو كنيقي يوق اذإ ام فالخب

 فا لو غ فا ةا فلخلا نه دخولا دمت نأ دخ فاق و كع ودق تا لک

 .العو لج هبر هب دبعلا لماعي ام بسحب دبعلا

 ءافولا ىلع كنيعي ىلاعتو كرابت ىحلا نإف « دع مث < ماقملا يما ربا یک ای کف

 مدع يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم امم نأ يتأيسو « هل بوبحم ذئنيح كلنأل ٠ كبذكي الو
 هروضح ىلإ سفنلا فارشتسا عم الإ ءيجي ال دق هنأل ‹ هروضح لبق هب تدعو امم لكألا

 موقتف < ‹ بلاغلا يف ةهبش هيف امم لكألا نم يتيامح : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 امبرو « هأياقتأف هنم يسفن تبعلف تاقوألا ضعب يف هتلوانت امبرو « هغيسأ ردقأ الف هنم يسفن

 هللا معن ربكأ نم اذهو « قورعلا يف يرجي نأ لبق هآياقتأف هب ملعأ مث هبرشأ وأ هلكآف وهسأ

 هيف ءيش لوانت يف انل نذأي ملف “كبير ال ام ىلإ كبيري ام عد» : يي لاق ٠ ىلع لجو زع
 ةروص يف نكل « هدحو انيدي نيب رضح مآ « هيف ةبير ال ام عم ةبير هيف ام عمتجا ءاوس « ةبير

 يف امأو ‹ بيري ام كرتو « هيف ةبير ال امم لكألا وهو ةميزعلاب ذخألا انيلع بجي عامتجالا

 ةجاحلا ردقب هنم لكأتف < ةرورضلا تقو يف الإ هنع فقولا بدألاف هدحو بيرملا درجت ةروص

 لكألا نع ينتيهن دقو تعج دق ينإ بر اي :لقو « لكأت الف ربصو نيقي كدنع ناك نإو « طقف
 اعيش ىلاعت هللا ءاش نإ كل ردقي ىلاعت هنإف « هب غلبتأ لالحلا نم ًائيش ينقزراف « اذه لثم نم

 ‹ ةمايقلا ةفص باتك « يذمرتلاو « تاهبشلا ريسفت باب « عويبلا باتك « ًاقيلعت يراخبلا هجرخأ (1)

 دمحأو « )٥۷١١( تاهبثلا كرت ىلع ثحلا باب < ةبرشألا باتك « ىئاسنلاو « (۲۰۱۸) هنم باب

 . (۲۷۸۱۹) ہدنسم یف
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 ًالالح اتيش دجأ مل يننأ ةرم يل عقو دقو « لالحلا دجت ىتح عوجلا ىلع كيوقي وأ « هلكأت
 مسدك ًامسد هل تدجوف هنم تلكأ مث « ًامعط بارتلا اذه يف يل لعجا مهللا تلقف « هلكآ

 كلذو « اتضراعت اذإ نيتدسفملا فخأ باكترا ةدعاق نم اذهو « مايأ ةثالث هب تيفتكا « محللا

 هللاو ‹ كلذ مهفاف « امهنم لك يف رضم مارحلاو « حورلا نود ندبلا يف رضم بارتلا نأل

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت

 سانلا ينفرع ذنم نم يدسج ىلع مالآلا يلاوت :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ‹« ىلع لجو زع هللا معن ربكأ نم اذهو « رخآ ءالب هبقعيو الإ ءالب نم كفنأ الف « ينودقتعاو

 ناك نإو « ريخ وهف هل ةرافك ناك نإو « ريخ وهف فلس بنذ ىلع ةبوقع ناك نإ ءالبلا كلذ نأل
 نم ًارابتخا ًارايتخا نوكي نأ الإ لاوحأ ةثالثلا هذه نع ءالبلا ولخي الو « ريخ وهف تاجرد عفر

 امإف « ىلاعتو هناحبس هل ةبحملا ياوعدو « ربصلا ىف ىماقم فرعأ ىتح ىلاعتو كرابت هللا

 . رفخغتسأ امإو « ركشأ

 ىلاعت قحلا ناك امنإ :ءاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع يديس مالك يفو

 هع نولفغي ال هترضح يف مهبولقب ًامئاد اونوكيل نحملاو ايالبلا هئايلوأو هئايبنأ ىلع ميدي

 نع مهدعب هيف نأل « ءاخرلا طق نوراتخي ال مهف « هنوبحي مهو مهبحي ىلاعت هنأل « ًامئاد

 نم مهعنمي مهسوفنل ديقو ‹« مهبولقل ءافص هنأل هنوراتخي مهنإف ءالبلا فالخب « مهبوبحم

 اودجوف < ‹ مهبولق ترسکناو < مهتيوهأ تباذ ءالبلا مهيلع ماد اذإف ‹ مهبولطم ريغ ىلإ ليملا

 ةرسكنملا دنع انآ» : ةيهلإلا بتكلا ضعب يف ىلاعت لاق امك « ديرولا لبح نم مهيلإ برقأ هللا

 رسكنا دبع لك دنع ىلاعت وهف الإو « دوهشلاو « مهنم فشكلا ىلع ينعي “يلجأ نم مهبولق
 اف ‹ رسنی مل مأ هبلق

 سفنلا تفعضو « نيقيلاو بلقلا يوق املك دبعلا ىلع دتشا املك ءالبلا نأ يخ اي ملعاو

 عم نكل ءالبلا لوزنب يخآأ اي حرفاف « رم امك لجو زع هبر ةرضح نم دبعلا برقو « ىوهلاو
 بر هلل دمحلاو « نيكلاهلا عم كلهتف طخس كنم عقي نأ ًافوخ « هيلع ىلاعت شاب ةناعتسالا

 . نيملاعلا

 تاوهش نم سفنلا هبحت ءيش لک نم نودلاب ياضر : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 بعتلا نم يبلقو يندب حارتساو ءيش يف اهلهأ نم دحأ ةعزانم طق ينم عقي مل كلذلو « ايندلا

 نإو « اهيلع هتركشو اهب تعنق ريعشلا نم ةرسك ينقزر نإف « اهرومأ نم ءيش ليصحت يف

 دعب ينءاج املكف < هيلع يرمأ تبي ي يذلا يساسأ اذه « اهيلع هتركشو اهتسبل ةشيخ ينقزر

 را نو تا نا هس فرا دع اک رر نک دا كلذ

 )۳١۷(. دهزلا يف يقهيبلاو ۳٠١(. /۲) ءايلوألا ةيلح يف ميعن وبأ هجرخأ (1)
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 يطعآو ‹ سبلآو « كلذ نم لكآف يتجاح نع ًادئاز ماعطلاو بايثلا يدنع العو لج هللا دمحب

 بعت يف لازي الف هب قلختي مل نمو « ةميظع ةحار هيف قلخلا اذهو « يريغل ينع ضئافلا.دئازلا

 اهليصحت يف بعتيف ىرخأ هل حال ةجردل قزرلا يف ىقرت املكو « هقزر ليصحت يف ندبو بلق
 ىلع فرشأو « هتيحل تباش نميف دهاشم وه امك « ةرخآلا لمع هتوفيو « تومي نأ ىلإ

 ‹ برغلاو روركتلا دالبو مورلاو بلحو ماشلا ىلإ رفاسيو رجاتي وهو < ايانملا كرتعم
 هب لعفي وأ « هب قدصتي نأ نع ًالضف « هعمجي امم ءيشب هسفن ربي الو « عنقي الو عبشي الو

 . كلذ مهفاف « ىهتنا ‹ اريح هریغل

 يف دجأ مل اذإف « ييأرب لجو زع هللا نيد يف يلوق مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 « ىهتنا « يناثلا بابلا لئاوأ رم امك اهب لمعلا نع تفقوت عراشلا نم ًاحيرصت ةلأسملا

 .ًايلج ًاسايق وأ ًاعامجإ وأ اصن اهيف تيأر نإ الإ اهيلع مدقأ الو

 هللا نيد يف لوقت نأ كايإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 كيلع طلسيو ‹ كتفرعمو كناميإ كبلسيو « كبلق كيلع ملظيو « كيدري هنإف ٠ كاوهب
 « كءالخأو كباحصأو كناريجو كلهأو كتاوهش ىتح « ىذألاب كاوهو كسفنو كناطيش

 ‹ ايندلا يف كشيع صخغنيف « اهماوه ةيقبو اهنجو اهتايحو كراد براقع ىتح « هقلخ عيمجو
 . ىهتنا « ةرخالا يف كباقع ليطيو

 امف « هبر نم هيلإ لزنآ ام عيمج غلبي نأ يي هلوسر رمأ ىلاعتو كرابت هللا نأ كلذ حاضيإو

 راشأامك « ةعسوتو انل ةمحر وهف هنع تكس امو « انل هنيبو الإ انتداعس هيف امم ًائيش ةع كرت

 «اهنع اولأست الف مكب ةمحر ءايشأ نع تكسو» ثيدح هيلإ

 دري مل عراشلا لعل هيردي امو ةلع درط هنأل :لاق « سايقلا نم نيفراعلا ضعب عنم :اهنمو

 ىلوتي ىلاعت هللاو ٠ كلذ مهفاف « ىهتنا « ثيدح يف ولو اهنابأل اهدارأ ولو « ةلعلا كلت درط

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده

 اهاطعأو ايندلا ينع ىوز اذإ یلاعت هل يركش ةرثك : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نيب يركذ "لمحأو « رباكألاو ءاينغألاو ءارمألا دنع ءاجلاو ةلزنملا مهل لعجو « ينارقأل
 مٹ ٤ اهب المش يل عمجي ملو ايندلا ينع قرفو غو « ينارعأو ينعاجأو « سانلا

 ىتح اهنم ينعنمو « مهل اهاطعأ يتلا ايندلا ةنتف نم ينارقأ يفاعي نأ ىلاعتو كرابت هللا لأسأ ينإ

 ننسلا يف يقهيبلاو < (۸۹۳۸) طسوألا مجعملا يف يناربطلاو ء(4/١۱۸) ينطقرادلا هجرحأ )١(

 ٥ مكحلاو مولعلا عمماج يف بجر نباو « )۱۲/٠١( ىربكلا

 .ررحيلف . لمخأو باوصلا لعلو لصألا يف ةرابعلا اذكه (۲)

 . ررحيلف لصألا يف ةرابعلا اذكه )۳(



 اهمظعأ ام ةذل نم هذهل ايو « مهفاف « مزاللاب ولو نيملسملا نم دحأل ءوسلا ينمت يف عقأ ال

 كرابت هللا نأل كلذو « هيف وه ام عيمج كرتل ًاراهنو اليل ةرهاظلا ةمعنلا يف بلقتي نم اهقاذ ول

 ىلع لصح نمو « ةيفاعلاو ةمحنلا لهأ نود ءارضلاو سؤبلا لهأ عم ابلاغ ةفأرلاب ىلاعتو

 .ةرخألاو ايندلا نم ءيش هتفي مل ىلاعت قحلا ةسلاجم

 انوبراضل هيف نحن ام كولملا ملعت ول :لوقي هنع هللا يضر مهدأ نب ميهاربإ يديس ناك دقو

 . فويسلاب هيلع

 نأ « كلذ حاضيإو ٠ كلذ لوقي ناك هنأ هنع هلا يضر ةفينح يبأ مامإلا نع لقن كلذكو

 بكارلا داز ردقب الإ اهنم كسمي نأ لقاعل سيلف « ةماقإ راد ال روبع راد ىه امنإ ايندلا

 .رفاسملا

 ىلاعتو كرابت هاضر ىلع ناونع وهف ايندلا هنع ىلاعتو كرابت هللا ىوز نمؤم لكف ةلمجلابو
 لظلا رثك كلذلف « اهتوارط ةدشو <« هناميإ ضرأ-بيط ىلع ةمالعو « ةرخآلاو ايندلا ىف هنع

 يني ال ‹ ةنجلا يف هللا دعو امب لماكلا ناميإلا بحاصف « اهسرغمو اهقرو ىلع لزانلا ىدنلاو
 يف يهو ومنتو رمثتو قروت هناميإ ةرجش لازت الف « ةنجلا يف الإ سرغي الو ةنجلا يف الإ

 يف لازي الف « ايندلا لهأ هيلع ام سكع « اهيرعو اهشطعو اهعوجو ايندلا سؤبب معنتي « ةدايز
 ‹ هيقارم ولعو هدهاشمو هصالخإ ةدشل هلمع ايندلا لهأ لهجي ىتح ةحلاصلا لامعألا نم ةدايز

 « رشب بلق ىلع رطخ الو « تعمس نذأ الو ‹ تأر نيع ال ام ةرخآلا ىف ىطعي يذلا وهو

 تاک ولع نم اهر نلخنا لج یا عر ملا لااا نم اهدا راد لب ناک یت
 اهسبالمو اهمعاطم يف هيلع عسوو « ايندلا لجو زع هللا هاطعأ نم امأو « اهيقارمو اهظحالمو

 « ةرخالاب هناميإ ضرأ لحم نأ ىلع ناونع وهف « هنع اهب هلغشو « اهبكارمو اهحكانمو

 تبثي الو « ءام اهيف تِثي داكي ال رخص وأ ةثيبخ ةخبس اهيف نينمؤملل العو لج هللا دعأ امو
 قروت ال كلذ عم يهو « اهضرأ سبيل ًاريثك اهيلع ءاملا بصل تجاتحا كلذلف « رجش اهيف

 ‹« اهراجشأ تفجو « ًالصأ تتامل اهيلع ءاملا بص ةرثك الولف « ًافيعض ايش الإ رمثت الو
 ينغلا ةرجش نأ ملعف « اهرامع ديري ىلاعت وهو « اهشاعمو ايندلا تبرخو « اهرامث تعطقناو

 تبلنملا ةيرق ايندلا نم ةيلاخ هدي يذلا ريقفلا ةرجشو « كالهلا ةعيرس ‹ تبنملا ةفيعض ايندلاب
 اهيلع ءاملا بص ةرثكب ىنغلا ةرجشل ىلاعت قحلا ةاوادم تناكف ‹ ىلاعتو كرابت هللا ءاقبب ةيقاب

 ا زا ت ا ل اهرم اواو افا تر ب م رف لر از
 نإ» ثيدحلا كلذ ديؤيو « رافكلاو نيدترملاو نيقفانملاب قحتلاف « نودلاب هاضر مدعو هربص

 الإ هل حلصي ال نم يدابع نم ناو « هلاح دسفل هتينغأ ولو رقفلا الإ هل حلصي ال نم يدابع نم
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 ‹ هنعاضرلا اناطعأو « كلذ لثم نم انافاع يذلا هلل دمحلاف “""«هلاح دسفل هترقفآ ولو ىنغلا

 سيل ام ىنمتتف كنيع هرشت نأ ٍكايإ :هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ةيصو نمو
 كل همسق ناك نإف « همسقي مل وأ < كز ةا هاو انااا لخت لف 2 كل وک ها ك

 مل نإ امآو . يشم ريغ نم كيلإ وه هئيجمب امإو « هيلإ كيشمب امإ « ةلاحم ال كيلإ رئاص وهف
 بدألا ناسحإب كلذ نع لغتشاف « ليحلا نم ةليحب هيلإ لوصولا كنكمي الف كل هللا همسق نكي

 كقوط لذبب كيلعو « كتحصن دقف ‹ رضاحلا كتقو ىف كالوم ةعاط نم هددصب تنأ اميف

 كنا رغ وا اد و کر غ ا ا ا ا و
 فر لاف ا ل اة ركح ن ا ا دخ لع ىع ل لا دع

 . نيملاعلا

 نع الإ قلخلا نم دحأ ةبحم هيف ميقت نأ يبلقل هتيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ديحوتلا فيس دبعلا كلذ يطعيف هريغ هيف سيل بلق لك ةسارح لجو زع هللا نمض دقو « هنذإ
 تعطق هبلق بابل هردص ةحاس نم اند نم لكف « هلق باوب هلعجيو « توربجلاو ةمظعلاو

 قدانخو « ةريغلا تاقدارس هبلق لوح تبرض هبلق ةسارح يف دبعلا نكمت اذإف « هسأر
A Eهدنج نم ًاسارح دبعلا كلذ بلق نود العو لج قحلا ماقأو  » 

 ةئشانلا ةبذاكلا ىواعدلا رئاس نم هظفحو « هلق ىلإ ىوهلا وآ سفنلا وأ ناطيشلا صلخي اليك

 ‹ هيلع ايندلا معن فدارتب الو « هيلع قلخلا لابقإب لام سأر هل صقني الف « ىوهلاو سفنلا نع
 هل لصحي ال ًاحلاص ناك دلو هءاج نإو « لجو زع هللا ةعاط ىلع ًانوع هل تناك ةأرما جوزت نإو

 هللا هرمأیو « بستحی ال ثیح نم ًالالح ًاعساو ًاقزر هللا هقزری لب « ًادبأ هشاعم قیرط یف لذ

 نع هی اک نیر ا لع ب فاقد لع و کو غار وا لا
 . جحلاو « ناضمر موصو ‹ سمخلا تاولصلا لعف

 نأ كلذو « هانقدص هيف تدجو نإ تامالع لجو زع هللا بح ىعدا نمل نأ يخأ اي ملعا مث

 دعو وأ « هللا دعو اميف كشي الو « طيلخت الو هدنع سيبلت ال ةيقنلا ءاضيبلا ةعيرشلا ىلع هارن

 لماح لاحلل ظفاح « ءاضقلاب ضار « ءالبلا ىلع رباص وه لب « ةرخأآلا رادلا ىف هب

 هنا هلا نع هلي ا لك نع ةع قمم « ةسار قرطم ا <.تماص :تكاس ركل
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت كلذ مهفاف < تومي یتح یلاعتو

 ۰۱۸۸ ص مكحلاو مولعلا عماج يف بجر نباو ‹ )۸٠۹۸( سودرقفلا دنسم يف يمليدلا هجرخأ (۱)

 )٥۸(. رغصلا عماجلا تادايز يف يطويسلاو ‹ ٠۲۹) /۲) ريدقلا ضيف يف يوانملا هركذو

 .ررحيلق . ركذلا لماخ باوصلا لعلو لصألا يف ةرابعلا اذكه (1)
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 لجو زع هللا ركذ ةرثك ىلع مهلك يباحصأ ثح :ْيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 امم بلقلا فيظنت لصحي كلذب نإف ‹ مهيف ةبحمو « ىلاعتو كرابت هللا يف ةبحم « هديحوتو
 نم الخ اذإ بلقلا نأل « العو لج هبر نع دبعلا بجحت ىتلا تاوهشلا نم ىلاعت هاوس

 ىوهلاو سفنلل ًاتيب ناك تاوهشلا بح هيف نكس اذإو ا بحل ًاتيب ناك تاوهشلا

 اذإف « هريغ نمؤملا هدبع بلق يف ىري نأ بحي ال رويغ ىلاعتو كرابت قحلاو « ناطيشلاو

 دراوملاو فراعملل الحم راص :هدحو برلا ديحوت هيف يقب ٠ بلقلا نم تاوهشلا تجرح

 .مولعلاو رارسألاو ةيبيغلا

 ىف يبل نت لرل هل مج ات ظ :یلاعت هللا لاق .نينثا عسي ال بلقلا نأ ٠ كلذ حاضيإو
 بلق لك ذإ « دحاو نآ يف نيدوصقم نيلغشب لجرلا لغشيف يأ ٤[. :بازحألا] « ًءيؤوَج

 طقف امهدحأ ناك نيلغشب لاغتشا ةروص صخشل عقو نإو « دحاو دوصقمل الإ فرصتي ال

 نأ لمحي لهف <« ًابوث طيخيو « ىلاعت هللا ركذي اصخش نأ قفتا نأك « رظنلا ققح نمل ًادوصقم

 يشملاف « هديب هنازيم يعاريو لبح ىلع يشمي وأ « ةعبات ةطايخلاو ىلاعت هللا ركذ هدنع مهألا

 كوما نإ :  ىلاعت لاقو « يشملا حالصإل ةليسو يه امنإ نازيملا ةاعارمو ةقيقح دوصقملا وه

 ٠٤[. : لمنلا] تولي كلدكو هلأ اهيهأ مآ اولو اهو د فأ ةر أولكدادإ

 يف عرسأ ًالمع اودجو امف تادابعلا رئاس مهنع هللا يضر قيرطلا خايشأ عيمج برج دقو

 اوريصتل « مكبرل مكركذ ةرثكب ناوخإلا اهيأ مكيلعف « ديحوتلا نم هللا ىوس امم بلقلا فيظنت
 ةيقب وأ ٠ للعلا نم ةلع وأ ‹ تاوهشلا نم ةوهش هيفو ًادحأ ىفطصي ال هنإف « هتسلاجم لهأ نم

 1 . تادهاجملا نم

 جورخلا كل حصي ال هنأ امك « ايندلا ةبحم نم وأ « تافلاخملا نم ةيقب هيف تيقب دقو بابلا

 هلل دمحلاو « دشرت همهفاف ‹ همالک یهتنا ‹ كيصقيو كدري وأ كيفطصيو كلبقي له رظنتو

 . نيملاعلا بر

 نكل « ريدأ اذإ هنم يفوخو « لبقأ اذإ رقفلاب يرورس : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 ثيح نم نمؤملا هب حرفيف نيحلاصلاو ءايبنألا راعش نم رقفلا نأ كلذو « نيفلتخم نيهجو نم

 مل نإ هنإف ‹ دبعلل هيف عقي يذلا ناحتمالا ثيح نم فاخيو نزحيو ‹ مهقيرط هب كلس هنأ

 .رعشي ال ثيح نم هنيد كله ةينابرلا ةيانعلا هفحت

 هملعل كلذو « طق رقفلا نم تعزف ام :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا ناك دقو
 . هتافا نم ظوقحم هناب هنع یلاعت هللا یضر
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 عمجأ نأل :لوقيو رقفلا نم هللاب ذيعتسي ناكف هنع ىلاعت هللا يضر يروثلا نايفس امأو

 ‹ سانلا لاؤس يف يعوقوو « موي رقف نم ىلإ بحأ اهنع تومأ ىتح رانيد فل نيعبرأ يدنع
 امل نحملاو ايالبلا نم رباكألا فاخ امنإ :لوقي هنع هللا يضر ناكو « مهباوبأ ىلع فوقولاو

 « رقف وأ ضرم نم ةيلبب تيلتبا ول ينم عقي اذام يردأ ام هللاو :لوقي مث « اهيف اهلهأ قلطي
 . ىهتنا « رعشأ الو رفكأ يلعلف

 لثم نكي مل اذإف الإو « اهل طايتحالاو « هنع ىلاعت هللا يضر هسفنل ماهتالا باب نم اذهو

 نإف 'أرفك نوكي نأ رقفلا داك» ثيدح نايفس ديؤيو « هلمحي نمف ءالبلا لمحي يروثلا نايفس
 ملو عرضتلاو لاؤسلا يف ذخأو « ربصلاب هيلع نمي ملو ةيلبب دبعلا ىلتبا اذإ لجو زع هللا
 عطقناو ‹ طخسلا يف عقو امبرف ربصلا ةلق عم رقفلاو ضرملا هيلع مادأ لب « هنع كلذ فشكي

 ‹ هتایال ًادحاج < هللاب ًارفاک تومیف « هبر رودقم ىلع ضارتعالاب رفکو « هنامیإ ددم هنع

 نإو» ثيدح هيلإ راشأ امك « ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ نم نوكيف « هيلع هريدقت ىلع ًاطخاس

 هيلع لمعاو « كلذ مهفاف ٠ ىهتنا «ةرخآلا باذعو ايندلا رقف هيلع عمتجا نم ءابقشألا ىقشأ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ نينيعلاب رظنلاب انيلع نم يذلا هلل دمحلاف « دشرت

 لوقأ الو « ءالب يب لزن اذإ یلاعت هللا عم يريبدت مدع : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىتح ءالبلا كلذ تحت ربصأ لب « ىتلح نوكت شيأو « لمعأ شيأ :قلخلا نم دحأل

a GE O 
 YS اهل ًاسیفنت اھباجح لاح اھریبدت

 e ARATE ىلاعت لاق « ءالبلا عفدلو زجعلا راهظإل باق لحملا تيأر اذإ

 yT :,ريضلا مككرت ىف :ئآ ۲۲١] نارق لآ] 4 أ اومَداو اوطبارو اوراصو

 هناحبس هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم عضاوم يف لحملا اذه ىلع مالكلا طسب يتأيسو « مهفاف

 ىلع ربصيلف انتبحم بلط نم» :لجو زع هللا لوقي < ةلزنملا بتكلا ضعب يفو « ىلاعتو
 لاهن ره دیا يه هو هلك نأ الز اع بح ۷ فا اکا

 نم ًادحأ ضخغبأ ال ينأ « ًاريغص تنك نيح نم : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نإف « ةعيرشلا ىلع هلامعأو هلاح ضرعأ لب « عبطلا مكحب هبحأ الو ‹ عبطلا مكحب نيملسملا

 ةيلح يف ميعن وبأو « )٦11۲( ناميإلا بعش يف يقهيبلاو « )٥۸7( هدنسم يف باهشلا هجرخأ (۱)

 )٥۳/۳(. ءايلوألا

 يف يناربطلاو « )۱١/۷( ىربكلا ننسلا يف يقهيلاو « )۷۹١١( كردتسملا يف مكاحلا هجرخأا (۲)

 ىف باهشلاو « )۱٤١١( هدنسم ىف ىنايورلاو )١١٠١(« نييماشلا دنسمو )4۲١۹(« طسوألا

 ۰ )٥٤۹٩۹(. نامیإللا بعش يف يقهیبلاو « )۱۱۲١( هدنسم
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 ىلع لمعي نم هركيو <« قافولا ىلع لمعي نم بحي ىلاعتو كرابت هللا نإف « لجو زع
 .فالخلا

 ضغب كبلق يف تدجو اذإ :لوقي هنع هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا يديس ناكو

 هلل كتقفاومب رشبأف ةضوغبم امهيف تناك نإف « ةنسلاو باتكلا ىلع هلامعأ ضرعاف صخش

 هلوسرلو هلل صاع ملاظ كنأ ملعاف هضغبت تنأو ةبوبحم امهيف هلامعأ تناك نإو « هلوسرلو

 « هبابحأ عيمج يف كببحي نأ هللا لأساو « هايإ كضغب نم لجو زع هللا ىلإ بتف « هايإ كضخغبب
 باتكلا ىلع هلامعأ ضرعا « هبحت نميف لعفا كلذكو « هتبحم ىف لجو زع هل ًاقفاوم نوكتل

 هج ا اش ت امف فرس تناك ناو اف ایت ةو تاک ةا لاو
 . ىهتنا ‹ ةي عراشلا هعرش امل كاوه ةفلاخمب ترمأ دقو ‹ كاوهب هضغبتو كاوهب

 هللا اضر رثآ نم الإ هب قلختلا ىلع ردقي الو ًاليلق الإ ينارقأ نم ًالعاف هل رأ مل قلخلا اذهو
 ريخلا لهأل كضخب نأ ىلع « ةعيرشلا هب تءاج امل ًاعبت هاوه راصو « هسفناضر ىلع لجو زع

 «ىلاعت هللا هحماس نمم .نوكي نأ لامتحال « نينمؤملا ةاصع نم دحأل كبح نم ًامثإ دشأ

 « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ةبوتلاب تانسح هتاثيس لدبي

 . نيملاعلا بر شل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو

 ذخآ لب يناداعو ينقراف اذإ يبحاص نم يردكت مدع : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىب ديري هنأ الول ىلاعت هنأ ذئيح وجرأ ىنأل ةنملاو لضفلا باب نم لجو زع هللا نم كلذ

 ESS AS REN ESS ‹ ًاقيدص ىنع رفن ام ءافطصالا

Ee O E EB eA Ee RE oa 
 ل هلل مآ ےسَح لش اولو ن  :نآرقلا يفو « هريغل نوكي نأ ديري كلذ نع بوجحملا
 ]۹ : ةبوتلا] € ييلملا شرما ترور تار ومره

 ءًادلو الو الام هل رذي ملدبع بحي نأ هللا دارأ اذإ : هنع ىلاعت هللا يضر دينجلا مالك يفو

 ةكرتشم تراصو «‹ تأزجتو « هبرل هتبحم تبعشتف ‹ امهبحأ دلو وأ لام هل ناك اذإ هنأل كلذو

 وهو « ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال لج زع هللاو « هريغ نيبو هللا نيب
 كرابت هتبحمل هدبع بلق صلخيل « همدعأو هكيرش كلهأ امبرف « ءيش لكل بلاغ رهاق ىلاعت
 تاذللاو دلولاو لاملاو لهألا نم دادنألاو ءاكرشلا نم بلقلا فطظنت اذإ مث « هدحو ىلاعتو

 بلقلا رضي ال ذئنيحف « ةينمأ الو ةدارإ بلقلا يف قبي ملو تاسايرلاو تايالولاو تاوهشلاو

 ءانإلاك راص ذعنيح بلقلا نأل ‹ باحصألاو لهألاو دلولاو لاملا نم بابسألا ةظحالم

 تعمتجا املكف « العو لج هللا لعفب رسكنا دق هنأل « هف ثكمي ام كسمي ال يذلا رسكنملا

 « ةجراخ نوكت لب « بلقلا ىلإ لصت اهكرتي ملف هللا لعف اهرسك ىلاعت هللا ريغ ءيشل ةدارإ هيف

 نيب هل ةماركلا هجو ىلع دبعلا هيطعي لب ‹ بلقلا جراخ نوكي ءيش نم راغي ال ىلاعت هللاو
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 لاق < ىلاعت هللا ءاش نإ ةرخالا ىف هيلع باسح الو » نينطاقلاو نيدراولا هنم معطيف ٤ هدابع

 رش رک کوس مر

 ‹ كلذ مهفاف .[۳۹ :ص] ا نب كين وأ نأ اواطع ادله * :كلذ لثم يف لجو زع هلل

 نم يفوخ عم « نيلماعلا ءاملعلا ةطلاخم يرغص نم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ملاعلا يدي نيب يسفن لثمأ امو « هملعب لمعي ال نم لك نع دعبلاو « مهقح بجاوب مايقلا مدع

 ريخب يندشري مل يرصع يف ناك ول ةي هنإ ثيح نم « ةي هللا لوسر يدي نيب اهنأك الإ لماعلا

 ةلزنم الإ لماعلا ملاعلا ةلزنم قوف سيل اولاق دقو « هل ثراو وه يذلا ملاعلا كلذ هب يندشرأ ام

 وأ هرفانت وأ هفلاخت نأ كايإو « هملعب لمعي هتيأر نم لك ةسلاجمب يخأ اي كيلعف « ةوبنلا

 . كالهلاو لالضلا هتفلاخم يفو « حصنلا نم هلوقي اميف ةمالسلا نإف « هيداعت وأ هبناجت

 « اهيلع ريحجتلا هركتو « حارسلاو قالطإلا بحت اهنأ اهنأش نم سفنلا نأ : يخأ اي ملعاو

 ىلع هراثيإو ‹ عراشلا نم ريحجتلا بحت :هسفن نم سانلا نم لقو < ةي عراشلا نم ولو
 كرابت هيدي نيب فوقولاو « ةالصلا نم ترثكأ اذإ للملا نم كل عقي ام يخأ اي لمأتو « اهاوه

 ةحارط ىلع كمون وأ « اههاجو اهتسايرو ايندلا ىلع ةمحازملا نم كنم لصحيي ام وأ « ىلاعتو

 يضري ام ىلع اهاوه ترثآ دقف « هانركذ امم دضلاب كسفن هاجت « ليللا نم ريخألا ثلثلا يف

 هناحبس اهبر هحجر ام وه اهاوه راص یتح « اهدهاجو هفن شتف نم لقاعلاف « اهنم اهبر

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ىلاعتو

 ملو اوبأف ريخ ىلإ مهتوعد نم ءافج ىلع يربص : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 نإف « مهغلبي نمل مهتبيغ يفو مههوجو يف ولحلا مالكلاب كلذ عم مهيلإ يناسحإو <« اولثتمي
 نازيم ال نيذلا سانلا ةلاثح نم ًابلاغ وه لب « بلق الو هل ناسل ال ملعتلا يف رصقملا يماعلا

 تفح نإ الإ باجي الف جالع ريغ نم لمعلاو لوقلا ةماقتسا اذه لثم نم بلط نمف « مهل
 سيل كاذ نيح وهو « مه ام ليلقو « ةيصوصخلا لهأ نم ناكف « يماعلا كلذ ةينابرلا ةيانحلا

 ةعبرأ ىلإ سانلا نيفراعلا ضعب مسق دقو « ةيتآلا ماسقألا ثلاث وه لب ‹ نيرصقملا ماوعلا نم

 :لاجر

 مدعل ًائيشف ايش ةقراسملاو جالعلاب الإ ميقتسي ال وهو « رصقملا يماعلا اذه :مهدحأ

 . هناسلو هبلق ةماقتسا

 رهظيو «بيعلا يف مظعأ وه ام وه لعفيو هريغ بيع حبقتسيو « هنم وه رفيو العو لج هللا

 ‹ بايث هيلع نكلو «بائذلا نم بئذ « هب الخ اذإ مئاظعلاب هبر زرابيو ةدابعلاو كسنلا سانلل
 ميلع قفانم لك يتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ» :هلوق يف ةي هللا لوسر هنم رذح يذلا وه اذهو
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 « هناسل ةوالحب كفطخي الثل لورهو « يخآ اي هنع دعبا اذه لثمف “"”«بلقلا لهاج ناسللا

 مقي اميف كعوقو نم ًانمآ نوكت نأ الإ مهللا « هبلقو هنطاب نتنب كلتقيو « هيصاعم رانب كقرحيو
 رمألااذهو « كعفني لب هنم برقلا لرضي ال اذه لثمف « هحصن هنم برقلاب تدصقو « هيف

 نورضحي سانلا ضعب نأ ىتح « نامزلا اذه يف ظعولل اوزرب نمل ًاريثك عقاو هانركذ يذلا

 . كسفنل اذه لق :هل نولوقي رمأب مهظعي املكو « هسلجم

 ىلاعت هللا هرتس يذلا لماكلا نمؤملا وهو « ناسل ريغ نم بلق هل ناك نم :ثلاثلا لجرلا

 « سانلا ةطلاخم لئاوغ هفرعو « هسفن بويعب هرصبو « هفنك هيلع لبسأو « قلخلا بلاغ نع
 نم هظفحو « لجو زع هللا هرتس ىلاعت هللا ءايلوأ نم لجر اذهف « قطنملاو مالكلا مؤشو
 نم قرستل « هتمدخو هتطلاخمو اذه ةبحاصمو ىحخأ اي كنودف « رفاولا لقحلا ءاطعأو « تافألا

 « يلق الإ مدقلا اذه ىلع يناوخإ نم نآلا رصم يف ملعأ الو « هلثم ريصتف ةنسحلا هتافص
 ناميلس خيشلاو ‹« يفنحلا شوتمهربلا نيدلا سمش خيشلاو « عقوملا نب نيدلا لامك خيشلاك

 نم ةمألا هذه يف ىلاعت هللا رثك « ةينيسحلا جراخ كلم لآ عماجب ميهاربإ خيشلاو « يتوناحلا

 . مهلاثمأ

 ردصتملا « هركذ مدقتملا لماعلا ملاعلا وهو « بلقو ناسل هل ناك نم :عبارلا لجرلا

 بجي اذه لثمو « هلبق ةمعنلا ىف هيلإ انرشأ امك ةي هللا لوسر نع ةباين اهتيادهو ةمألا داشرإل

 بر هلل دمحلاو « هقالخأب قلختلاو « هنع ذخألاو <« هتمدخو « هتطلاخمو « هنم برقلا

 . نيملاعلا

 يب لزن اذإ لجو زع يبر تاردقم ىلع يطخس مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 ينع رخأ وأ « يقزر ىلإ لوصولا ينع ًأطبأ اذإ هل يماهتا وأ ‹ هيلع يضارتعا مدعو « هركأ ام

 مدقتي ال « دافنو ىهتنمو ةياغ ةيلب لكلو « باتك لجأ لكل نأب ًانيقي يملعل كلذ « يبرك فشك
 ‹« ةمعن بلقنت ال سؤبلا تاقوأو « ةيفاع بلقنت ال ايالبلا تاقوأو « رخأتي الو كلذ نم ءىش

 تربص ءاضقلاب اضرلا ماقم ىلإ لوصولا نع تزجع نإو « ىنغ بلقنت ال رقفلا تاقوأو
 ةليللا يضقنت امك « اهدض نع ةلاحلا كلت رفستف « هلجأ باتكلا غلبي نأ ىلإ جرفلا ترظتناو

 ملو « لهج دقف ليللا يف راهنلا راونأو « راهنلا يف ءاشعلا ةملظ بلط نمف « راهنلا نع رفستف
 هلوقب نيرباصلا لجو زع هللا حدم دقو « هنيحو هتقو ريغ يف ءيشلا بلط هنأل ‹ بلط ام طعي

 هللا اورصن امل ءازج مهتيبثتو مهرصنب يأ ٠٠١[. :ةرقبلا] يربك حم هَ نإ  :العو لج

 4 رگادفآ تو مرضت هلآ ارض نإ ٭ :یلاعت لاق ‹ مهاوهو مهسفنأ ىلع هب یلاعتو كرابت
 يخ اي نكف ًانيعمو ًارصان هل یلاعتو كرابت هللا ناك اذه ىلاعت هللا رصن نم لكف .[۷ :دمحم]

 )٤١/١(. فيرعتلاو نايبلا يف ينسحلاو )۳١١(  هدنسم يف دمحأ هجرخأ ()
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 يف اهل امصخ تنك نإو « ماودلا ىلع لجو زع هللا كرصني « ماودلا ىلع كسفن ىلع امصحخ

 بسحب هدبع لماعي ىلاعتو هناحبس هللا نإف شتفف « تاقوألا ضعب يف كرصن تاقوألا ضعب

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت قلخلا كلذ ىلع لمعاف « ًاقافو ءازج هنم زرب ام

 ‹ يمه ربكأ ايندلا لعجي مل هنأ اذه يتقو ىلإ يرغص نم ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 تلعجو « يلام سأر ةرخألا تلعج لب « اهرمأ نم ءيشب متهم انأو طق يسمأو حبصأ الف

 رمأ يف حبصأ ام لوأ ينامز فرصأف « حبرلاك ايئدلا يف هب تايتقالا ىلإ جاتحأ ام ىلإ تافتلالا

 بلط يف هتفرص ءيش ينامز نم كلذ دعب لضف نإ مث « امهريغ وأ ركذ وأ ملع نم ةرخآلا

 مهلاح لب « ايندلا ءانبأ يف زيزع قلخلا اذهو « هب ىلاعتو هناحبس قحلا ينرمأ يذلا يشاعم

 بلط نع لضف نإف « مهحبر مهترخآو « مهلام سأر مهايند اولعجف « انركذ امم سكعلاب
 يطعي هللا نإ» :ثيدحلا يفو « ةيلكلاب ةرخألا لمع مهتاف الإو « مهترخأل هولعج نامز مهايند

 “«اندلا ةين ىلع ةرخآلا ىطعي الو ةرخآلا ةين ىلع ايندلا

 ًادبع لجو زع هللا بحأ اذإو « لجو زع هللا اهبحي اهلك ةرخآلا لامعأ نأ :كلذ حاضيإو

 هيلع تّقح نم الإ قلاخلل عبت مهلك قلخلا ذإ « قطانلا بلاغو « هلك تماصلا دوجولا هبحأ

  ايندلا تماصلا ةلمج نمو « ءايلوألا وأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا هركي نمك « ةواقشلا

 ‹« هل ةمداخ هفلخ تعسل اهكرت هنأ ولو « ةرخالا ىف بغارلا اهيف دهازلا فلخ ىعست ىهف

N O SS 

E EMS E E e alا  

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كلذ ىلع لمعاف .[۱۸ : جحلا] مرک

 ملسملا هيخأل ًادسح هدنع تيأر نمل يتفطالم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

E E FS RE 

 باغو « لكلا ىلع وأ هنكسم وأ هحكنم ثم وأ هسبلم وأ هبرشم وأ همعطم ىلع هراج دسحي مهدحأ

 هجولا يف دساحلا لمأتيل مث ‹ لجو زع هللا نم ًاتقم هديزيو هتاميإ فعضي امم كلذ نأ اذه نع

 مسق ىلع وأ ‹ دوسحملا مسق ىلع ًاعقاو دسحلا نوكي نأ ولخي ال هنإف « هيلع 2 هدسحي يذلا

 امس ن :  یلاعت هلوق يف هل یلاعت هللا همسق ېذلا د دوسحملا مسق ىلع ناك نإف « دساحلا

 يف بلقتي لجر هنإف « دساحلا كلذب هملظ دقف . :EY :فرخزلا] يادار مس مهن
 تے

E E MRI E a 

 يف كرابملا نباو « )۱٠٠۸( هدنسم يف باهشلاو « )٥٤١( سودرفلا دنسم يف يمليدلا هجرخآ (1)

 .(۹٤٥)دهزلا



 یلاعت هللا همسق يذلا كمسق هئاطعإ ىلع هل یخ اي لدسح ناک نإو « هدسح هجو امف « ًابیصن

 تلهج دتف « ًادبأ هيلإ كنم لقني الو « كريغل ىطعي ال كمسق نإف « طق حصي ال اذهف « كل
 يف قلخلا اذه طسب يتأيسو « ملظلا ةياغ هب كاخأ تملظو « لهجلا ةياغ دسحلا اذهب يحخأ اي

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم عضاوم

 ٠ مهروبق يف نيبذعملاو نيمعنملا ضعب ىلع عالطالا : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 امک « تاتوم ةليللاو مويلا يف تومي لاحلا اذه بحاص نإف ٤ يب ةمحر ينع كلذ بجح مث

 لصحي ال رمأ اذهو « "«ربقلا باذع مكعمسي نأ هللا توعدل اونفادت نأ الول» ثيدح هيلإ راشأ

 ءاشفإ هيلع فاخي الإو « نييناحورلاك نوكي ىتح « هتينامثج ىلع هتيناحور ةبلغ دعب الإ دبعلل
 .رارسألا

 ةرمز يف لخدت نأ عمطت ال :هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا مالك يفو

 نع تدرفتو « كحراوج عيمج تيداع نإ الإ رارسألا نم هنوعمسي ام عمستو « نييناحورلا
 عيمج نأل « كيف حورلا خفن لبق اهيلع تنك يتلا ةلاحلا لثم يف ترص ىتح « كدوجو

 درجتف هانركذام ىلع عالطالا تدرأ نإف « كبر نع كل باجح وه حورلا خفت دعب لصح ام
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ بيغلا بيغو رسلا رس ةدرفنم ًاحور ريصت ىتح

 وأ ليل نم ةعاس يف يب لجو زع هللا ركم نم ينمأ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 اهيف لعفي قالطالا ةرضح ىمست ةرضح هلو ريجحتلا تحت لخدي ال ىلاعت هنإف « راهنت

 رداقلا دبع خيشلا لاق « داعيملا اهيف فلخي ال دييقتلا ةرضح ىمست ةرضح هل نأ امك « ءاشي ام

 هبلق نيع ةلابق حتفيو « هيبتجيو نمؤملا هدبع ىلاعت هللا برقي دقو هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا

 ىلع رطخ الو « تعمس نذأ الو « تأر نيع ال ام هبلقب ىريف « ماعنإلاو ةنملاو ةمحرلا باب

 « فيطل مالكو بيرقت نمو ‹ ضرألاو تاومسلا توكلم يف بويغلا ةعلاطم نم « رشب بلق

 هبلق ىلع ضافت ةمكح تاملكو « هئافوو دعو قيدصتو « ءاعد ةباجإو لالدو ليمج دعوو
 يف هحراوجو هدسج ىلع ةرهاظ ًامعن كلذ عم هيلع غبسيو « هناسل ىلع رهظتف « ديعب نم ًافذق

 ةرثكو «دودحلا ظفحو <« حابملاو لالحلا حوكنملاو سوبلملاو بورشملاو لوكأملا

 ىلإ نأمطا اذإ ىتح « نامزلا نم ةهرب دبعلا اذه ىلع كلذ عيمج ميديو « ةرهاظلا تادابعلا

 لاملاو سفنلا يف نحملاو ايالبلا باوبأ نم ةلمج هيلع حتف « هماود نظو « هب رتغاو كلذ

 ًاريحتم ىقبيف « كلذ لبق ميعنلا نم هيف ناك ام عيمج هنع عطقنيف ٠ بلفلاو دلولاو لهألاو

 ىأر هنطابو هبلق ىلإ رظن نِإو « هؤوسی ام یر هرهاظ ىلإ رظن نإ « هب ًاعوطقم ًارسکنم ًاریسح

 « )۲۸١۷( رانلا وأ ةنجلا نم تيملا دعقم ضرع باب « اهميعن ةفصو ةنجلا باتك « ملسم هجرخأ )0(

 )۱١۱١۹٩(. هدنسم یف دمحأو « (۲۰۵۸) ربقلا باذع باب ‹ زئانجلا باتك ٠ یئانلاو
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 ادعو بلط نإو « ةباجإ جري مل « رضلا نم هب ام فشك ىلاعتر كرابت هللا لأس نإو « هنزحي ام

 اهريبعتب رفظي مل ايؤر ىأر نإو < هيلإ لصي مل ءيشب دعو نإو « ًاعيرس هدجي مل ًليمج
 تعراست ةصخرب لمع نإو « اليبس كلذ ىلإ دجي مل قلخلا ىلإ عوجرلا مار نإو « اهقيدصتو

 بلط نإو « هضرع ىلع مهتنسلأو « همسج ىلع قئالخلا يديأ تطلستو « تابوقعلا هيلإ
 نإو « لقي مل برقتلا لبق هل تناك يتلا ىلوألا ةلاحلا ىلإ عوجرلاو « هيف لحد امم ةلاقإلا

 ىوهلاو « نابوذلا يف سفنلا ذخأت ذئنيحو « طعي مل ءالبلا نم هيف وه امب معنتلاو اضرلا بلط
 كلذ هيلع ماديو « يشالتلا يف اهلك ناوكألاو « ليحرلا يف تادارإلاو ينامألاو « لاوزلا يف

 ىلاعتو كرابت قحلا فطعتو « ًادرجم احور راص اذإف « ةيرشبلا هفاصوأ عيمج ىنفت ىتح « ةدم

 CCE : ص] 4ٌ درب لفم اله كلر شکر » : هتطاب يف ءادنلا عمسي هيلع

 ‹ هتنمو هفطلو هتفآأرو هتمحر ءام هبلق ىلع یلاعتو كرابت هللا رطميف ذئنيحو « مالسلا هيلع

 هل رخسيو « باقرلا هل لذيو « هيلع ءانثلاو هحدمب دابعلا ةنسلأ قلطيو « ءالبلا رئاس هنع ليزيو
 . ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا هيلع غبسيو « بابرألاو كولملا

 دب ال هنإف « هتنتف نم ةمالسلا ىلاعت هللا لأساو « ءالب كب لزن اذإ رذح ىلع يخأ اي نكف

 هب مهيفصيل « كلذ لبق لبق ءالبلاب مهتبرجت نم مهءافطصاو مهءابتجا ىلاعتو كرابت هللا ديري نمل

 حرب امف « هيلع مهلابقإب حرفلاو ‹ مهيلإ نوكسلاو ٠ قلخلا ىلإ ليملاو « ىوهلا ثبخ نم
 ‹ هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف « ةمقنلا لاح يفو « ةمعنلا لاح يف ءالبلا نع دبعلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ىلاعت هللا ءاش نإ عضاوم يف كلذ طسب يتأيسو

 يسفن لاعفأ نم ءيش ناسحتسا يف يدامتلا مدع :ٌيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 امب ءافولا نعو « لجو زع اهبر قوقحب ءافولا نع اهزجعب يملعل « اهلاوحأ عيمجو « اهلاوقأو
 . ىصحت ال تاماقم ماقملا كلذ قوفف ينتبحاص ىلاعتو كرابت هللا ةنوعم نأ ردق ولو « هب تفلك

 ةلاح ‹« امهل ثلاث ال ناتلاح سفنلل :لوقي هنع هللا يضر يليجلا رداقلا دبع يديس ناكو

 طخسلاو « ىوكشلاو عزجلا بلاغ اهمزال نمف ءالب يف تناك نإف « ءالب ةلاحو <« ةيفاع
 بدأ ءوس ضحم لب « ةقفاوم الو اضر الو ربص ريغ نم ىلاعت قحلل ةمهتلاو ٠ ضارتعالاو

 ‹ رطبلاو رشألا ابلاغ اهمزال نمف « ةمعنو ةيفاع يف تناك نإو « بابسألاو قلخلاب كرشو
 نف متنا نع اهدتع ام تداذزاو ٠ئرغأ بع وهف تلات املك ٠ تاذللار تارهشلا عاتار

 معنلا هذه نم ةمعن لك يف رهظتو « بوكرمو حوكنمو نوكسمو سوبلمو بورشمو لوكأم
 ينيفكت ال ةمعنلا هذه لثم نإ لوقتو « اهل مسقي مل امم اهنم ىلعأ بلطتو « ًاصقنو ًابويع

 ليوط بعت يف اهبحاص عقوتف تبلط ام ىطعت املك « اهل مستي ملام بلطتو « ينفعت الو
 . ىهتنم الو ايندلا يف هل ةياغ ال

 نأش نم نأ يخأ اي ملعاو اهل مسقي مل ام اهبلط سفنلا ىلع باذعلا دشأ نم :اولاق دقو
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 « ةذلو ةوهشو ميعن لك ىسنتو « اهنع هفاشكنا ىوس ىنمتت ال ءالب يف تناك اذإ اهنآ سفنلا

 ةعاط نع اهضارعإو « اهرطبو اهرشأو < اهتنوعر ىلإ تعجر كلذ نم تيفشو تيفوع اذإف

 « بقاعت امبرف « ءالبلا نم هيف تناک ام لک یسنتو ۰ هیصاعم يف اهکامهناو ‹ العو لج اهبر

 اهب لجو زع هللا ةمحر نم كلذو « اهل ةبوقع رضلاو ءالبلا نم هيف تناك ام رشأ ىلإ درتف
 ‹ ةمعنلاو ةيفاعلا اهل حلصت ال اهنأل « لبقتسملا يف يصاعملا نع هب اهفكيو . كلذب اهمطفيل

 اهلئاذرو اهصئاقن ىلإ عجرت ملو تمدنو تبات تناك اهنأ ولو « اهب ىلوأ سؤبلاو ءالبلا ناكف

 « اهحالص هيف ام لك ملعت ملو تلهج اهنكل « ةرخاو ايند تابوقعلا نم ىلاعت هللا اهامحل
 كلذ لدب مهاطعأو « هب درفتو هدابع نع حلاصملا ملع ىوط دق ىلاعتو كرابت هللا نأل كلذو

 نم وهف مومذم نم ناك امو « حلاصملا نم وهف دومحم نم ناك امف « ةعيرشلا نازيم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « دسافملا

 ىلإ يرمع لوط سانلا لاؤس ىلإ ةجاحلا نم يتيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 يف ةصق ةباتك ىلإ طق ىلاعت ينجوحي ملف « يلع لجو زع هللا معن ربكأ نم كلذو « اذه يتقو

 .لاؤس ريغ نم يترورض دسي ام ينقزري لزي مل لب « اهريغ وأ ةفيظو بلط

 للاب هلهجل الإ سانلا دحأ لأس ام :مهاضرأو مهنع ىلاعت هللا يضر قحلا لهأ لاق دقو

 هتلاب هملع روفول الإ ففعتم ففعت امو « هربص ةلقو هنيقيو هناميإ فعضو « لجو زع

 . یهتنا ‹ هنم هئایح ةرثکو « العو لج هبرب هتفرعم دیازتو هنیقیو هنامیإ ةوقو « لجو زع

 ناساف تاس دز تيدح لإ راشأ امك لجو رع ها لاف ناس دب الو دلا تاك إم
 ةجاحلا ءاضق ىنعي ةباجإلا هنع تأطبأ نإو « كاذف هباجأ نإف "«هللاب نعتساف تنعتسا اذإو هللا

 اسا لجو رغ ه6 كلا حرفي نأ هلع تازلا لب كلدل رد نا دل غيب ف

 يف عقيو « رماوألا لعف كرتيو « كلهيف ءاجرلا هيلع بلخي الثل لأس ام لك يف هدبعل بجتسي
 رئاطلا يحانجك ءءاجرو نمؤملا فوخ نأل « هب ةمحر هئاعد ةباجتسا مدع ناكف « يهانملا

 كلذب رومأم هنأ ملع نإ الإ ءيش يف طق هبر لأسي ال فراعلا نأ عم « امهب الإ ناميإلا متي ال

 ‹ كلذ وحنو موصلاو ةالصلاو ملعلا نم ةدايزلا لأس ول امك « ًابدأو ابرق الإ لاؤسلا هديزي الف

 لاخلا تراش اسلاف

 يقاقحتسا مدعل يلع ةمعنلا ماود ىلإ يسفن ةنينأمط مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هلا نم اممو

 نم طق ةمعنلا بحاص ولخي الف « ًاراهنو اليل يريغ يف رييغتلاو ليوحتلا يدوهشلو « اهل

 يف بئاصملاو عاجوألاو ضارمألا نم « الجآ امإو ًااجاع امإ هشيع هيلع صخغني ام لوصح
 الإ لجو زع هللا دمحب ينقرافت ال رومألا هذهو ‹ باحصألاو لهألاو دلولاو لاملاو سفنلا

 = )۲٦٦۲(. هدنسم يف دمحآو )۲٣۱7(« هنم باب ‹«قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باتك «يذمرتلا هجرخأ (۱)
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E O GSميعنلا نم  

 E EE A r #13 :اولاق نم قح يف ىلاعت لاق كلذلو « قباسلا

 الإ كلذ اولاق ام مهنأل .[۲۸ :ماعنألا] 4وُبذَكَل E rE [۳۷ :رطاف]

 ىلإ در اذإ هنأ مهدحأ ملع ولو « اوجرخ اذإ مهعم مودت اهنأ اونظف اهيف مه يتلا ةلاحلا ناسلب

 . كلذ لاق ام « نيتضبقلا مكحب اهيلإ دري ايندلا

 « طق ايندلا ىف ةمعنب لقاع ذتلا ام :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ىلع اهقافنإب فلكم هنإف « اهب معنتلا نع هبجحت ةمعنلا كلت يف هيلع يتلا قوقحلا نأل
 نم هدنع ءىش سبح هل سيلو « نيملسملا ةماعو هناريجو هلهأو هسفن نم اهيلإ نيجاتحملا

 هرم ىلع فرضت اددجب 9 ابرد للا نوا ب اريد حلا ىف اا ك وفو افلا

 هللا هرمأ امب دبعلا لمع اذإ نكل ٠ كلذ وحنو « سانلا نيب هتروع هب رتسي ام دجي ال ًانايرع وأ

 ىف شيعلا بيطب هيلع لضفتي ىلاعت هللا نأ دب ال « تاريخلاو تاقدصلا نم هلام ىف هب یلاعت

٠ O 2 

 هترجأ ريجألا ىطعي امنإ « هرمع رخاوأ اهميعن هل لح ايندلا ءالب ىلع ربص نم :اولاق دقو
 لالذإو « هتوق باهذو « هردص قیضو « هحور برکو « هدسج بعتو « هنیبج قرع دعب
 دعب الإ شيع هل بيطي داكي الف « نيقولخملا ةمدخ ىف نأشلا وه امك هاوه رسكو « هسفن

 ةهكافو مادأو ماعط بيط هل تبقعأ اهعرجت اذإف « اهلك تارارملا اذه مهتمدخ يف هعرجت

 .ءالبلاب ذذلتو رورسو ةحارو سابلو

 ماقم یلاعتو كرابت هللا يطعي ال :لوقي هنع هللا يضر يليجلا رداقلا دبع يديس ناك دقو

 ةرات :لاوحأ ثالث ىلع ءالتبالا نإف « هتاضرم يف دوهجملا هلذب دعب الإ دبعل ءالبلاب ذذلتلا

 ًاصيحمتو ًاريفكت نوكي ةراتو « اهفرتقا ةيصعم وأ « اهبكترا ةميرجل ةلباقمو ةبوقع نوكي
 ‹ ةمالع لاوحألا هذه نم لكلو « تايلاعلا لزانملا غلبتو ‹ تاجردلا عافترال نوكي ةراتو

 عزجلا ةرثكو « ءالبلا دوجو دنع ربصلا مدع ةلباقملاو ةبوقعلا هجو ىلع ءالتبالا ةمالعف

 ريغ نم ليمجلا ربصلا دوجو اياطخلل ًاصيحمتو ًاريفكت ءالتبالا ةمالعو « قلخلا ىلإ ىوكشلاو

 ىلع تاعاطلا لقث مدعو « ناريجلاو ءاقدصألا ىلإ رجض الو عزج راهظإ الو ٠ ىوكش

 « سفنلا ةنينأمطو « ةقفاوملاو اضرلا دوجو تاجردلا عافترال ءالتبالا ةمالعو « هندب

 ىلوتي هللاو ٠ كلذب قلختلا ىلع لمعاف « ىهتنا « ندبلاو بلقلا ىلع ةحلاصلا لامعألا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده

 ىلإ تجتحا اذإ ةالصلا ىلإو لجو زع هللا ركذل ىعزف : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 لوقي :ثيدحب المع كلذو « ةالصلاو ركذلا نع لاؤسلاب لغتشأ الو « ايندلا رومأ نم ءىش
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 ثيدحلا يفو «نيلئاسلا ىطعأ ام لضفأ هتيطعأ ىتلأسم نع يركذ هلغش نم» :لجو زع هللا
 . ىهتنا ""«لالب اي اهب انحرأ لوقيو « ةالصلا ىلإ عزف رمأ هب زح اذإ ناك ي هنأ

 نم ًادبع يفطصي نأ دارأ اذإ لجو زع هللا نإف ‹ دهشم مسق لكلو « ماسقأ ىلع نولئاسلاو

 « ىنغلا دعب ًالثم هرقفيف « نحملاو ايالبلا عاوناب هنحتماو « لاوحألا يف هب كلس هدیبع

 كلذ دعب هنوصي هنإ مث « هيلع هقزر تاهج عيمج دس دعب قزرلا يف قلخلا ةلأسم ىلإ هرطضيو
 لذ ىلإ هرطضيو ضرقلا نع هنوصي هنإ مث « مهنم ضرقلا ىلإ هرطضيو مهتلأسم نع
 بسكلا هيلع رسعي هنإ مث ةنسلا وه امك هبسك نم لكأيف ٠ كلذ هيلع لهسيو « بساكملا
 كلذب رسكيل « وه الإ هقوذي ال « هكرتب يصعي هنأ ىري « نطاب رمأب قلخلل لاؤسلا همهليو
 ًارمأ  مهنم ضرقلاب هرمأيو ٠ كلذ نع هنوصي مث « سفنلل ةضايرلا لاح وهو « هاوهو هسفن
 يف هقزر لعجيو « مهتلماعمو قلخلا نع هعطقيو كلذ نم هلقني مث « هكرت هنکمي ال ًامزاج

 هل هيطعی الو « كلذ لجو زع هيطعيف « هيلإ جاتحي ام عيمج هبر لأسيف « طقف ىلاعت هل لاؤسلا

 هبلقب لأسيف « بلقلاب لاؤسلا ىلإ ناسللاب لاؤسلا نم هلقني مث « لاؤسلا نع ضرعأو تكس نإ
 مل قلخلا كلذك لأس وأ ايش هطعي مل هناسلب هلأس ول هنأ ىتح « هل هيطعيف هيلإ جاتحي ام عيمج

 كرابت قحلا ريصيو < ًانطابو ًارهاظ لاؤسلا نع هينغي هلك كلذ دعب ىلاعت هنإ مث  ًائيش هوطعي
 نأ ريغ نم كلذ ريغو بورشملاو لوكأملا نم هحلصيو هيلإ حاتحي ام عيمجب هؤدبي ىلاعتو

 ىو نإ # : ىلاعتو كرابت لاق « هل ىلاعتو كرابت هللا ةيالوب ققحتي ذئنيحو « هلاب كلذ رطخي
 ء 1 ے م رم وے ا ےہ سے صر ت 7

 : یلاعت هلوق ینعمب اضیأ ققحتیو ..1 : فارعألا] #َنييِلَصلأ لوس وهو بكل لرب ىلا هللا
u ص 

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛نيلئاسلا يطعأ ام لضفأ هتيطعأ يتلأسم نع يركذ هلغش نم»

 نيح نم ةيعرشلا تارومآملا نم مهألاف مهلا يميدقت : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 لبق ةلفان ىلع الو « لمع ريغ نم ملع ىلع طق لوعأ مل كلذلو « اذه يتقو ىلإ ًاريغص تنك
 لغتشا نم :اولاق دقو ء انلاثمأ هيلإ لصي يذلا ىبسنلا لامكلا ةضيرفلا لامكإ ىلع لمعلا

 یتح رصا :هل لاقف هترضح نل كلمنا هغد م هاو ٠ يخ ييف يشار لا ع للا

 « لمح تاذ يه الف تطقسأ اهسافت اند املف تلمح ىلبح لاثم وأ ٠ كمالغ ةمدخ نم غرفأ

 ةاكزلا ءافو وأ نويدلا ءافو كرتيو « هيلع بجي ال امب دوجي نم لاثم وأ « دلو تاذ يه الو

 . الثم

 )١( لی یبنلا ةءارق تناك فك ءاجام باب « نآرقلا لئاضف باك « يذمرتلا هجرخأ )۲۹۲( «

 مالکلا رئاس ىلع هللا مالک لضف باب «نآرقلا لئاضف باتک « يمرادلاو )۳۳١۹(..
 ‹ )۱۳١۹( لیللا نم م يبنلا مايق تقو باب < ةالصلا باتك « دواد وبأ هنم لوألا ءزجلا جرخآ (۲)

 وبأ هجرخأ فلؤملا ظفلبو . )۳١۸١( ناميإلا بعش ىف یقهیبلاو « (۲۲۷۸۸) هدنسم یف دمحأو

 .(۲۲۹۷۸) هدنسم يف دمحأو « )٤۹۸٥( ةمتعلا ةالص يف باب « بدألا باتك « دواد
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 ىلع اهميدقت بجي يتلا ضئارفلا نم :هنع هللا يضر يليجلا رداقلا دبع يديس مالك يفو

 يف هقلخ هب كرشي الف « هللاب يفخلا كرشلا مدعو « مارحلا كرت بسكلاو ملعلاب لاغتشالا
 . مهعم فوقو ريغ نم « مهيلإ فيلكتلا ةبسن ردقب الإ ررض عفد وأ عفن بلج

 نع ضارعاإلاو ‹ ةيصعملا ىلإ قلخلا ةباجإو ‹ هرادقأ ىلع ضارتعالا كرت ًاضيأ كلذ نمو

 “«قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال» يَ هلوقب المع « هتعاطو ىلاعتو كرابت هللا رمأ
 : لاح لك ىلع هل دمحلاو ١ كلذل اناده ىلا: ةدمحلاق

 مارحلا نع ًالضف لالحلا نم عبشلل يتبحم مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 دئازلا لالحلا لكأ وأ مارحلا لكأ نإف « يلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم كلذو « تاهبشلاو

 دقو. حلاصملا عيمج نع ةلفغلا ثروي هنأل « توملا وخأ مونلاو « مونلا نابلجي ةجاحلا ىلع

 .ةلفغلاو مونلا يف رشلا لك رشلاو « ةظقيلا يف ريخلا لك ريخلا :اولاق

 مانف ًاريثك برش <« ًاريثك لالحلا نم عبش نم :هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق دقو

 . ريثكلا ريخلا هتاوفل ًاريثك مدنف « ًاريثك

 مارحلا نأل « لالحلا نم ريثكلا لكأك ةملظلا يف مارحلا نم ليلقلا لكأ : مهضعب لاق دقو

 الف ناميإلا لحم ملظأ اذإف ‹« هيطغيو لقعلا رمخلا ملظي امك ‹ هملظيو ناميإلا لحم يطغي

 طاشنلا يف ناك امك رمألا دجي مل ًاريثك لالحلا نم لكأ نمو « صالخإ الو ةدابع الو ةالص

 يف ةملظ مارحلاو « رون يف رون لالحلا نذإف « هيلع برشي ملو « ًاليلق هنم لكأ نإ ةدابعلاو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « كلذ مهفاف « ىهتنا « ةملظ

 اهيلإ يناريطو ىلاعت هترضح نم دعبلا ىلع يربص مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ نيحانجلا نيذه نم هيلع نوعأ ًائيش ناريطلا ةعرسل فرعأ الو اهنم حرخأو « لفغأ املك

 لامتحا يناثلا ‹ اهلك تاحارلا كرتو . ةحابملاو ةمرحملا تاوهشلاو تاذللا كرت امهدحأ

 ىنملاو ةدارإلاو ىوهلاو قلخلا نع جورخلاو < دئادشلاو مئازعلا بوكرو هراكملاو ىذألا
 اهلمعتسا نمف « ةرضحلا نم ةرضحلا باحصأ حرخت رومألا هذه نإف « ةيورحألاو ةيويندلا

 .لوخدلا هتعنم ةرضحلا جراخ

 املك ةرضحلا ىلإ ًارايط نك :لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ىعافرلا نب دمحأ يديس ناكو

 < بدألا نسحاف لوخدلاب كيلع ىلاعت هللا نم اذإ مث <« اهنع دوعقلاب ضرت الو « اهنع بيغت
 يف ىنغلاو لالدلاو ‹ ىربكلا ةيافكلاو « مئادلا زعلاو « رفوألا ميعنلا نم هيف تنأ امب رتغت الو

 نم ةيلصألا ةنوعرلا ىلإ دلخأو ‹ ةرورض ةمدخلا يف رصق كلذب رتغا نمف « ىرخألاو ايندلا

 )۱۸٤٠١(. ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب « ةرامإلا باتك « ملسم هجرخأ )1(
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 كبلق يخأ اي ظفحاف « رصبلا حمل نم عرسأ يف ةرضحلا نم كلذب جرخأف « لهجلاو ملظلا

 ‹ ةدارإلاو ‹ ىوهلاو ‹ قلخلا ىلإ نوكرلا نم ةرضحلا لوخد لبق هتكرت ام ىلإ تافتلالا نم

 رت الو « ىلاعت هللا ىوس ام ةيؤر نع ٌماعتو « نيملسملا نم دحأ ىلع سفنلا ةيؤرو « ريبدتلاو

 .ًاعنم الو ءاطع الو « ارض الو ًاعفن هل

 بابسألاو مهلك قلخلا لعجا :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع يديس ناكو

 دنع مهلعجاو « هب كبرضي يذلا لجو زع كبر طوسك كل ةيلبلاو ىذألا لوصح دنع اهلك
 هلو ٠ ىولحلا اهب كمقليل هديبع نم كل اهرخس يتلا ىلاعتو كرابت هديك « ةيطعلاو ةمعنلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ ىهتنا « ىلعألا لثملا

 يف ةنهارلا ةلاحلا ىتح يتجاح نع ةدئازلا ايندلا يمر : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم اهجورخب تققحت ىتح « نينس ةدع كلذ ىلع يماودو « اهكاسمإل يتهاركو « يرمأ ةيادب

 اهنم عمجأ نآلا ينإ مث « ديلا قيضو رقفلل حرفأو ٠ يلع اهلوخدل ضبقنأ ترصو « يبلق
 كرابت هللا نأب يملعلو « ةجاحلاو رقفلل ًاراهظإ انتليلو انموي هتيافك ينمزلت نمو ينيفكي ام
 ذخأ بدألا نم ناكف « هب اوعفتنيل هقلخل الإ قلخ ام قلخ امو « قلخلا عيمج نع ينغ ىلاعتو

 .هل تعرش اميف اهلامعتسا مث ايندلا

 ‹ نيترم اهببسب باثي ايندلا ىف دهازلا نإ :هريغو ىلذاشلا رسحلا وبأ خيشلا لاق انه نمو

 اهيمر دعب اهذخأب : ةيناثلا « سانلا روهمجل ًاعبت اهتبحم ىلع هنيع حتف نأ دعب اهيمرب ىلوألا
 ةقيقحلا ةراشإ ناسل نإف « نذإب اهذخأو « نذإب "اذه اهامر دقف « هبلق نم اهتبحم جورخو

 يلايعو يسفن ىلع اهنم قفنأ يايند يه :لوقيف « نمؤملا اهيأ كنيميب كلت امو نمؤملل لوقت

 ىعست ةيح اهاريف اهيقليف « كنيمي ىف ام قلأ :هل لاقيف « ىلع نيدراولاو ىناوخإو ىلهأو

 ءايبنألا رئاس ىلعو هيلعو انيبن ىلع ىسومل عقو امك فخت الو اهذخ :هل لاقیف « یسوم اصعک

 نيلاحلا يف ىلاعتو كرابت هللا رمأ لشتمم وهف « مالسلا ىكزأو ةالصلا لضفأ نيلسرملاو

 هبلقب ايندلل كسمم وهف ههجو ىلع هب قلخت نم انناوخإ نم ليلق ىلخلا اذهو « هعم هل رايتخا ال

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « هب قلختلا ىلع يخأ اي لمعاف « ماوعلاك هديو

 ةباجإ فقوت دنع وأ ٠ يتحاسب ءالبلا لوزن دنع يتردابم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هتكرت وأ ‹ بونذلا نم هتبكترا اميف يسفن شيتفت ىلإ « يريغ قح يف وأ يسفن قح يف يئاعد
 امنإ دبعلا نأ بلاغلا ذإ « كلذ وحنو رادقألا نم هتعزان اميف وأ « ةنطابلا وأ ةرهاظلا رماوألا نم

 هجو ىلع ًادحأ ملعأ ال ينأب كيدي نيب فرتعأ ينإ مهللا يلوق وحنب « فارتعالاو راذتعالا

 )١( ملعأ هاو اذه ةملك فذح باوصلا لعلو ةرابعلا اذكه .
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 . ينم ءايح لقأ الو « لاح ًأوسأ الو « ةفلاخم الو < ًانايصع رثكأ نينمؤملا نم ضرألا

 بيجيف « لاؤسلا ىلإ ءالبلاب هدريل هدبع ىلاعتو كرابت هللا يلتبي دق :مهضعب لاق دقو

 ‹ امهقح دوجلاو مركلا ىلاعت هللا يطعيل كلذو « هتباجإ ىلاعتو كرابت بحأ لأس اذإف « هلاؤس

 كيبل» :ىلاعت هلوقب ةباجإلا لصحت دقو « ةباجإلاب هدبع لاؤس دنع لجو زع هنابلاطي امهنأل
 ةباجإلا مدع هجو ىلع ال « ردقلا قيوعتل ًالثم ءالبلاو ضرملا فشك رخؤي نكلو «يدبع
 ىلوتي هللاو « سيفن هنإف « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ ملعاف « هنع دصلاو نامرحلاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده
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 ثلاثلا بابلا

 قالخألا نم ةلمج يف

 : قيفوتلا هللابو لوقأف
 ىلاعتو كرابت هللا ريدقت نم تزأمشا اذإ ًاروف يسفن در : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ينع ىلاعت هللا اضرل ًابلط « هردقو ىلاعت هللا ءاضقب اضرلا ىلإ ‹ رومألا نم رمأ يف اهيلع

 هبر نع هنم اضرلا دوجوب الإ هنع ىلاعتو كرابت هللا اضر فرعي ال دبعلا نإف « يبر نع ياضرب

 يف هرایتخاو « هلعف يف هلعف ینفأو « هللا ءاضقب يضر نمو هریغو دینجلا هلاق امك « لجو زع
 انكم ةا نما ف < ادا ف ا ةو رك اا تاج ناف راجا

 ىري دبعلا ماد امو < دبعلا نع اضرلا ببس وه يذلا ربكألا هللا باب وه اذهو « اهيف نونوكي
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 اؤكد نع یرصّلاو دوهملآ تلاقو # : یلاعت هلوقل « ابندلاو ةرخالا يف هبذحي مل هبحأو ايندلا يف

 < کبذع ا نرخ اک یک ول یآ 1 تالاا € کک دب ذم ملم لش مجانا
 . مهفاف « هبوبحم بذعي ال بيبحلا نأل

 « للعلا عم تادابعلاو تاعاطلاب مهدحأ لغتشيف : نيديرملا نم هيعاري نم لق قلخلا اذهو

 نم اهرجأ بلطتل « اهلامك ةبسن هل صلختل يه امنإ « لجو زع هللا اضر كلذب هدصق نع الفاغ

 ةبحمل ًابلط ‹ للعلا نم اهتيقنت ىلع لمعلا هيلع بجاولا امنإو ‹ لهجلا نم كلذو « ىلاعت هللا

 لجو زع هللا بحي هنأ ىعدا نم نأ ىلع لجو زع هللا لهأ عمجأ دقو هنع هاضرو هل لجو زع هللا

 هلل صلخم ريغ « باذك رتغم وهف « هبر ةدابع ىلع ًاضوع بلط وأ « هريغ هبر عم راتخاو
 ديسلاو « هدبع هنإف « اهقح ةيبوبرلا يطعيل لجو زع هللا دبعي نم وه صلخملا نإف « لجو زع
 هيلع بجاولا لب « كلذ ىلع اضوع دبعلا بلطي فيكف « هل ةمدخلاو ةعاطلا هدبع ىلع قحتسي

 ينإ هللاو ٠ ءوسلا ديبعلا نم هريغ درط امك هدرطي ملو « هيدي نيب فوقولل هلهأ يذلا هلل ركشلا

 ىلع هتأفاك ىنأ ىرأ الو « ىناسل ىلع ىلاعتو كرابت همسا رمي نأل ينلهأ يذلا هلل لضفلا ىرأل

 ۰ . عك اعدلا لها ةا تاع رل ٠ هكلذ

 ىلع اهمظعأ « هترضح لخدي مل اهعطقي مل نم قدانخ هنود ىلاعت هللا لعج دقف ةلمجلابو
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 « هل مسقت مل تناك نإ اهنإف « مسقت مل وأ تمسق يتلا ظوظحلاب لاغتشالا نيديرملا

 هرش اهب لاغتشالاف تمسق دق تناك نإو « ةبوقعو لهجو ةنوعرو قمح اهبلطب لاغتشالاف

 ‹ كرش لجو زع هللا ريغب لاغتشالا ذإ « ةقيقحلاو ةبحملاو ةيدوبعلا باب يف كرشو صرحو
 لاغتشالاب العو لج هللا اضر لقاعلا بلطي فيك مث « اهمعزي يتلا ةيالولا قيرط يفاني كلذو

 داز ‹« تعباتتو « ترتاوتو « ظوظحلا مهدنع ترثك املك « ًاريثك ًاقلخ یری وهو هریغب

 مل رومأ ىلإ مهرقفو ‹ مهمغو مهمه دازو « همعنب مهرفك وأ مهرجضتو مهبر ىلع مهطخست
 لثم ينوكت نأ كتياغ هسفنل لقاعلا لقيلف « معنلا نم مهدنع ام اورغصو اورقحو « مهل مسقت

 . ضعب ىلإ رجت رومألا نإف « هريغب تلغتشا اذإ ىلاعتو كرابت هللا نع ةلفغلاو لهجلا يف ءالؤه

 مث « هيلع مهدحأ فقي دح اهل سيل ايندلا نأ ىلإ اورظن امل داهزلا يف يحخأ اي لمأتو

 « لجو زع مهبرب اولغتشاو « فافكلا اهنم اوذخأ فيك « العو لج هبرب كلذ دعب لغتشي
 لوقي ناكف « هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا هب لاق امك ٠ سانلا لقعأ اوراص كلذبو

 . ىهتنا « ايندلا يف داهزلا ىلإ هتفرصل سانلا لقعأل ءيشب صخش ىصوأ ول :ًارثك

 لج هبر نع يضر هنأل « كولملا نم ايندلا يف ًاميعن رثكأ عناقلا ريقفلا دجو لمأت نمو

 ايندلا نم مهديب ام نأ نوري ال كولملاو « هلثم ىلع ريثك ايندلا نم هديب ام نأ ىأرو « العو

 مغو بعت يف لزي ملف « هتكلمم ىلع ةدايز هريغ ةكلمم هعم نوكت نأ مهدحأ بلطي لب « ريثك

 . برحو لاتقو مهو

 دبعو « عيفر ضيبأ بوث هيلعو « ًاكسم نحطي نيقارولا لهأ نم ًاصخش ةرم تيأر دقو

 كديسل ام دبعلل تلتف « ةشيعلا هذه نم انحيري نأ هللا لأسأ :لوقي وهو ةحورملاب هيلع حوري
 ركذت :هنذأ يف هل تلقف « ةبروش اوخبطف ًاكشك اوخبطا تيبلا يف مهل لاق :لاقف « ردكتم

 . ىهتنا « ميظعلا هللا رفغتسأ :لاقف « عوجلاو رحلا يف سوبحلا يف نيديقملا يف ركفتو

 « ليوحتلاب الإ ًابلاغ اهفرعي الو « اهرادقم لهجي معنلا هترمغ املك دبعلا نآ كلذ لصأو

 مظعيو هحبقيو هللقيو هل مسق ام رقتحي مهدحأ ىرتف « مويلا ايندلا ءانبآ يف رثك دق ءادلا اذهو

 ىلع ةدايز كلذ لثم هل نوكي نأ بلطيو « هنيع يف هنسحيو هرثكيو « راجتلا نم هريغ ديب ام
 تراصو « مهنس ربكو « مهاوق تلحناو ‹ مهرامعأ تبهذف هل مسقي مل كلذ نأ عم « هديب ام

 تدوساو « مههابج تقرعو « مهداسجأ تبعتف « بعتلاو مهلا ةرثك نم ءاضيب مهدحأ ةيحل

 مل كلذ دعب مهنإ مث « ايندلا ليصحت ببسب اهيف نوعقي يتلا ماثالاو بونذلا ةرثك نم مهفئاحص

 مه الو « مهاطعأ اميف العو لج مهبر اوركش مه الف « سيلافم ايندلا نم اوجرخف اهولاني
 . مهترخآو مهايند اوعيضف مهريغ دي يف وه امم اوبلط اماولان

 نم :لاقف ؟مه نم هللا قلخ رش نع هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا لئس دقو

 مهقمحأو مهلهجأو هللا قلخ رش اذهف « بلط ام لني مل مث « ةرخالا نع ايندلاب لختشا
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 نيل ج دعا نفل ای لهل ) : ىلاخت هلوق كلذل ريشيو « ىهتنا « ةريضبو القع مهسخأر
 هعم نم تیأر دقو -٠٤[. ۲ : فهكلا] امن ونش مآ وبس مو اذل ةو یف يس لَ

 ًابهذ ًارانيد فلأ ةئام كلمي نم تيأرو « ةلجف ىلع لجفلا عئاب ححاشي ًارانيد فلأ نيثالث وحن
 ‹ فاصنأ ةرشع موي لك هتقفنو « ضاق دنع فاصنأ ةتس ىلع ًاظلغم انيمي ىلاعت هللاب فلحي

 امم مهرمع ةيقب نولكأي اوسلج ءالؤه نأ ولف « E SS يف نآلا وهو

 ةعاطب اولغتشاو « ءاطعلاب اوعنقو « ءاضقلاب اوضر مهنأ ولو ‹ مهنع لضفو مهافكل هوعمج
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 ىلإ اوتام اذإ نولقتني مث ءانع الو بعت ريغ نم مهيفكي ام ايندلا نم مهل ثعبي ىلاعتو كرابت هللا
 حلاصلا فلسلا هيلع جرد امك « نولمؤي اوناك ام قوف هدنع نودجيف العو لج ىلوملا راوج

 بر هلل دمحلاو « نيمآ « انباحصأو انبابحأو انناوخإ عيمجو مهنم ىلاعتو كرابت هللا انلعج
 . نيملاعلا

 ىلع تيعو نيح نم ايندلا بصانم نم ءيشل يبلط مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ريغ نم یلاعت هللا نم ًاماهلإ « اهتاوهشو ايندلا يف دهزلا بحأ ىلاعت هللا دمحب لزا ملف <« يسفن

 يف ةقالع ىلاعت هللا دمحب يل سيلف « هريغو ثلاثلا بابلا لئاوأ رم امك خيش دي ىلع كولس

 يديب وه امم ايش دحأ ىنم بلطي ال كلذلو « العو لج ىبرب لاغتشالا نع ىنقوعت نيرادلا

 . يلع لجو زع هللا معن ربكأ نم اذهو < هنم عرشلا ينعنمي نأ الإ هايإ هتيطعأ الإ

 نمو « ايندلا يف دهزلاب هيلعف ةرخالا دارأ نم :مهنع ىلاعت هللا يضر نوفراعلا لاق دقو

 ‹ لجو زع هبرل ةرخألاو <« ةرخالل ايندلا كرتيف « ةرخالا ميعن يف دهزلاب هيلعف هللا دارأ

 يتأيسو « نيرادلا يف اضوع هتمدخو هتدابع ىلع بلطي ال ًاصلخم ًاصلاخ هدحو هللاب لغتشيو

 اهلخد نم ريغل سيلف « موقلا قيرط هلوخد دعب الإ دبعلا اهاطعي ال ةمعنلا هذه نأ ننملا هذه يف

 ناك كلذلو « ةرخآلا وأ ايندلا يف هتدابع ىلع ضوعلا بلطي وه امنإ « اهقوذ يف مدق ًابلاغ

 افو نب يلع يديس دشنأ دقو « العو لج هللا دبع ال ةرخألا دبع وأ ايندلا دبع موقلا دنع همسا

 : یلاعت هللا همحر

 ةفالخلا كاد ىلع ىطعأولو هفالحخ ىوهيال هللا بحم

 بوجحم وهف « اهتاذل نم ةذل وأ « ايندلا تاوهش نم ةوهش دبعلا بلق يف ماد ام هنأ ملعف

 . لجو زع هبر نع بوجحم وهف ةرخأآلا تاوهش نم ةوهش هبلق يف ماد ام هنأ امك ةرخآلا نع

 ريغل ملعلا بلط ايندلا تاوهش نم هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع يديس دع دقو

 ريغ نم تاياورلاب نآرقلا ةءارق ًاضيأ اهتاوهش نم دعو « ةساير وأ ةيالول هبلط نأك « هب لمعلا

 ٠ ةجاحلا ىلع ةدئازلا ةحاصفلاو « ةغالبلاو ةغللاو وحنلا ةءارقو « هب لمعلاب هسفن ةبلاطم

 ‹ سفنلل ةذل اهيف لاصخلا هذه نم ةلصخ لك نأل « ةقيقح دهازب رومألا هذه بحاص سيلف
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 لصحيو « اهيف ءاقبلا يف ناسنإلا ببحي ايندلا نم كلذ لكو « عبطلل ةحارو ‹ ىوهلل ةقفاومو
 .اهيلإ ةنينأمطلاو نوكسلا هيدل

 « اهتضايرو هسفن ةدهاجم يف ذخأيو « هسفن ايندلا يف دهزلا يعدم وأ هسفن ملاعلا شتفيلف

 ةدهاشملا راد اهنوكل ةنجلا بحيف <« ةيورخأ وأ ةيويند ةوهش لك هبلق نم حرخي ىتح

 كرابت هللا هقلخ امنإ كلذ نإف « هحكني وأ هسبلي وأ هلكأي ءىشل ال « ىلاعت قحلل ةسلاجملاو

 ليم ىلع ىعأ اي لمعاف ٠ تقرلل ميشت لصاناب لاشالاو ٠ ديلا ةلاصالاىلاعتر
 . نيملاعلا بر شدمحلاو < كاده ىلوتي هللاو « اهدعب ام بلط لبق ةبترم لك

 ظوظحلا اهكرت نم هيعدت ام سفنلل يميلست مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 قيرطلا تلاط كلذلو « اهل هبتني نم لق اهبلط يف لئاوغ اهل نأل « ةرحخالاو ايندلا يف ةيناسفنلا

 نم هتبوتو هسفن هنشيتفت مدعل ىلاعتو كرابت هللا ةرضح مهنم دحأ لخدي ملو « نيعدملا ىلع

 .ةرضحلا لوخد نم هعنمت يتلا تافصلا

 ةبتع نم دحأ لخدي ال :لوقي هنع ىلاعت هلا ىضر ىليجلا رداقلا دبع يديس ناک دقو

 كرتيلف العو لج قحلا ةرضح لوخد دارأ نم الأ :يداني هبلق نم يدانملا عمسي ىتح ةيالولا

 عيمج نع رعتيو « اهلك ناوكألا نع درجتيو « هارحخأو هايند امهو هيلعن علخيو « اهلك ظوظحلا

 نمو « كلذ دعب لخدي مث « لجو زع هللا رمأب الإ ءيشل ةبحم الو ليم هل نوكي الف « ينامآلا

 نأ كلذو رخآ بدأ هلف لخد اذإ مث ًادبأ ةرضحلا طاسب أطي نآ هل حصي الف انركذ امك درجتي مل

 ء ايندلا ىلإ الامش الو « ةرخالا ىلإ ًانيمي رظني ال يأ ًالامش الو ًانيمي رظني ال ًاةرطم نوكي

 ظوظحلا كرتت :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ناكو « ىهتنا « علخلا هيلع علخي نأل ًأيهتي ذئنيحو

 : هبر رمأ ىصع اهذخأي مل نإف « اهذخآب دبعلا رمؤي مث « تارم ثالث

 . تاهبشلاو مارحلا كرتي نأ : ىلوألا ةرملا

 . لجو زع هللا نع هلغشي نأ ًافوخ لالحلا كرتي نأ : ةيناثلا ةرملا

 معنلا ذخأب رمؤي مث « نيرادلا يف ةوهش لك كرتا :ءادنلا هبلق نم عمسي نأ : ةثلاثلا ةرملا

 « بدأ ءوس ةرضحلا كلت يف كلملا معن در يف نأ هدوهشل اهدر نع ىهنيو ‹ اهب سبلتلاو

 ىلاعت هللا نم ًالضف اهاريو « معنلاب سبلتي ذئنيحو ةرضحلاب ًافافختساو « كلملا ىلع ًاتايتفاو

 تددعت ًالزنم لزن املك دبعلا نأل « لفاغ وهو « هسفنو هاوهب اهب سبلتي ناك نأ دعب « ةمعنو

 هللاب راصو « ماقملااذه ىلإ لصو نم الإ ًاحلاص ىمسي الو :هنع ىلاعت هللا يضر لاق « همعن

 بلجل بلط هسفن يف هدنع قبي ملو « هرومأ ىلاعت هللا ىلوت نم وه حلاصلا ذإ هاوهو هسفنب ال
 ةردقلا ىلوتتف لساغلا عم تيملا وأ رئظلا عم عيضرلا لفطلاك وه لب « دسافم عفدل الو حلاصم

 . ریبدت وأ رایتخا هل نوکی نآ ریغ نم هراضم هنع عفرتو ‹ هحلاصم هل بلجتو « هتیبرت
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 « كلذب قلختلا ىلع لمعاف « ةقيقحلا ىلع ظوظحلل كراتلا حلاصلا تافص يه هذهف

 نم هسفن ظوظح نم صلخت هنأ یعدا نم لکل يميلست : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ءاشيو < هرايتخاب راتخيو هريبدتب ربديو ٠ لجو زع هللا ةدارإب ديري راص نأب <« ءارقفلا
 سفنلا نع جرخ هنأ هاوعد هل ملسن كلذكو « دوهشلاو فشكلا ىلع هاضرب ىضريو « هتئيشمب

 ىعدا هنأل كلذو <« هابتجاو هافطصا هللا نأو « ىرخأو ايند « تادارإلاو ىنامألاو ىوهلاو

 ‹ هيعدي ام هل ملسنف « هبحاص مث « ىلاعتو كرابت هللا الإ هيلع علطي ال نطابلا ىلإ ًاعجار ًانكمم
 مرحو « هيلع كلذ مثإ عجر ًابذاك ناك نإو « باوثلا انل لصحو هانقدص دقف ًاقداص ناك نإ مث

 .هل ةبوقع كلذ ىلإ لوصولا

 یتح لاجرلا لمکی ال :هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يعافرلا نب دمحأ يديس مالک يفو

 . یهتنا « یلاعتو كرابت هللا تافص يف ًاوحم نوکی

 راص ظوظحلا عيمج نع جرخو « هتدارإو هتيوهأ تلاز اذإ دبعلا نأ هدارمو :مهضعب لاق

 ‹ هل دارمو لجو زع هلل لعف هسفن يف وه لب « الع الو ًادوجو یلاعتو كرابت هللا ريغل یری ال

 دعولا نأل « دعو يف فلحخ الو « دعو يف قدص ماقملا اذه بحاص ىلإ فاضي ال كلذلو

 لجر مكح ًادحأ دعو اذإ لجو زع هللا عم اذه مكحف « ةدارإو ىوه هل نمم نوكي امنإ فلخلاو

 نوفراعلا اهقوذي رومأ انهو « ىهتنا « هريغ ىلإ هفرص مث « هاونو هسفن يف ءيش لعف ىلع مزع
 ‹ ىهتنا « اهلمحت ىلع سانلا بلاغ ةقاط مدعل باتك يف رطست ال مهنع ىلاعت هللا يضر

 . نيملاعلا بر ثل دمحلاو

 ركذ دوجو ىلع هركأ امب يف ةردقلا فيراصتب يهيبنت : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىلاعتو كرابت قحلا نأب ىملعل « رادقألا فيراصت ةرثك ىلع ىلاعت هللا ركشأف « ىل ىلاعت قحلا

 ن هک ةع دراو لکا طل هی نک ایرو د یر ا هاف ره ده فا ا
 ها ناف ها نت ل ا امار طرطحلا نم هت ف خت اغ فرو هراالا وا ركل

 .ةميهبلاك لفاغ كلذ نع وهو رادقألا فيراصت هيلع يرجت

 :هل ىلاعت هللا لاق فيك <« ةدارإلاو ىوهلا قوحمم ةَ هللا لوسر ناك امل يخأ اي لمأتو

 وأ ٍةَيا٤ََنِم حَسنَناَم 3# : ىلاعت هلوق بقع ١[. : ةرقبلا] € ر ئش لک لع هلآ أ متن لآ

 كبلقت ةردقلا رحب يف كنأ ملعت ملآ يأ . ٠٠١١[ :ةرقبلا] 4 اهلغي اهل و اَن رص ت تابا

 ملف « رخآ رمأب كيلإ يحويو « هخسني مث « يحوب كيلإ يحويف « اذك ةراتو اذك ةرات هجاومأ
 لاب ىلع هل ىلاعتو كرابت قحلا ريصيل <« وهي هيف ةبحم ةدحاو ةلاح ىلع هيبن ىلاعت كرتي

 هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا لوق يف نأ يخأ اي ملعت انه نمو « ةدحاو ةظحل هاسني الو
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 ديري نأ ىلإ ًارظن يهن الو رمأ تحت اهيف نونوكي ال ةلاح ىلإ نولصي صاوخلا نأ هنع ىلاعت
 هنتر هلآ نلعو# نلنرملا ةي ناك 6إ هال كلذ ٠ فلكلا ليغ اف هع لؤي الاخ
 دبعلا نوكي نأ دب الف « هريغب فيكف « تاقوألا نم تقو يف ًالمه هسفنل كرتي مل نيعمجأ

 . طلغلاو كايإو مهفاف « ةياغلا غلب ولو « يهاونلاو رماوألا مكح تحت فلكملا

 ءايبنألا نوك ءايلوألاو ءايبنألا نيب قرفلا نإ :لاق نم لوق فعض ًاضيأ ملعت انه نمو

 « ًاقعص ىسوم رخ ام كلذ حص ول هنأل ٠ مهلاوحأ نوكلمي ال ءايلوألاو « مهلاوحأ نوكلمي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت كلذ مهفاف

 قلطأو « يلع هدابع بولق ىسق اذإ يبرب ينظ نسح : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 لوقأو ‹ ىلإ يعسلا نع مهلجرأو « ىلع ءانثلاو يدمح نع مهناسل فكو « يمدب مهتنسل

 نم ىلإ ليملا ينلخاد امبر هنأل < هدابع ينافج امل هنم يبيرقت دارأ یلاعتو كرابت هللا نأ الول

 لغتشأو « لجو زع هلل يتبحم نم كلذ صقنيف « يلع ًارهق ةمعنلاب ينلصاوو ينحدمو ينبحأ

 نم وه هدبع دی ىلع يلا لصو ام نوک یسنآو « یلاعتو كرابت هنع لفغأو « مهتاعارمو هديبعب

 نإ الإ ةبحملا يفادبع دحوي ال رويغ ىلاعت وهو « هدبع ةمعن نم ال « يلع ىلاعتو كرابت هتمعن

 ٤۸[. :ءاسنلا] € ي رش نأ رَ ال هلأ نإ :  ىلاعت لاق < ةبحملا يف كلذك دبعلا هدحو

  ًالثم يضرم لاح يف يلإ مهيشم وأ مهدمح مدعو « يتلصاوم نع ريغلا يدي فك يف ناكف
 هدرفأو « ىلاعت هيلع يبلق عمتجيف « هريغ نم رضلا وأ عفنلا ةيؤر نع يرصب فك يف ىعس
 نم ضغبو» : ةياور يف داز ""“اهيلإ نسحأ نم بح ىلع بولقلا تلبج» : ب لاق « ةبحملاب
 رغ را ا رک E أ

 .اديآ

 لبقم وه نم ىلع لبقأو « كيلإ رظان وه نم ىلإ رظناو  يخأ اي كبرب نظلا نسحأف
 نم كجرخيو « لحولا يف كتطقس نم كلشني نمل كدي طعأو « كبحي نم ببحأو « كيلع
 نم كفظنيو « ساجنألا نم كرهطيو « كالهلا تاطرو نم كيجنيو « لهجلا تاملظ

 كنالخو كاوهو كناطيش نم « ليبسلا ءاوس نع كل نيلضملا نارقألا نع كدعبيو « خاسوألا

 . كعفني ءيش لك نيبو كنيب نيلئاحلا ٠ ىلاعتو كرابت قحلا قيرطل عاطقلا لاهجلا نم

 « سانلا ةطلخ نم هباحصأ رذحي « هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع يديس ناكو

 ىلإ  ايند ىتم ىلإ ةنوعر ىتم ىلإ ٠ ىوه ىتم ىلإ « فلخ ىتم ىلإ « ةداع ىتم ىلإ :لوقيو

 نع ناوكألاب لغتشا نم سكتناو هللاو سعت « ىلاعت هللا ريغب لاغتشالا ىتم ىلإ « ىرخآ یتم
 كرابت كبر رکشاو « ءيش دعب ايش قئالعلا عطق يف يخ اي جردتف « ىلاعتو هناحبس نوكملا

 )۲۹١۸۸(. هدتسم یف یملیدلاو ‹ (6۹۹) هدنسم یف باهشلا هجرخآ (۱)

1V۲ 



 بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي یلاعتو هناحبس هللاو ‹ء ايندلا نم كعنم ءيش لك ىلع ىلاعتو

 . نيملاعلا

 ًائيش ىلاعت هللا لأس اذإ طخستي هتيأر نم ةاوادمب يتفرعم : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 كرابت هللا عم بدألا ءوس نإف « هريغ وأ هسفن قح يف كلذ ناك ءاوس « هل قحلا هطعي ملو

 يخأ اي تعمس اذإف « العو لج هللاب ًارفك هاري لب « ًادبأ لجو زع هلل بحم هلمتحي ال یلاعتو

 رح تنأ :هل لقف « يل هيطعي الف ينالفلا ءيشلا يف ىلاعت هللا وعدأ نأو تمئس دق :لوقي ًادحأ

 لقف « دبع انأ :لاق نإو « هللا ودع اي ترفك :هل لقف « هل دبعب تسل رح انأ :لاق نإف ؟دبع مأ

 « ةجاحلاو رقفلل ًاراهظإو « ةيدوبع هديس وعدي امنإ رايتخا هديس عم هل سيل دبعلا نذإف :هل
 هتمکح لامك يف كبر مهتمآ :هل لقف ضارتعالا نع عجري مل نإف « ءاشي ام لعفي هديسو

 مهتم ريغ تنك نإو « رفاك تنأف كلذ يف هل ًامهتم تنك نإف ؟مهتم ريغ مأ هدابع لاوحأب هملعو

 نظلا ءوسو ماهتالا نم كل دب ال ناك نإو ‹« كسفن ظوظح نم كل هعنم ىلع ركشلاب كيلعف
 ‹ كل ىلوأ كلذ نإف « لجو زع اهبرل ةيصاعلا « ءوسلاب ةرامألا كسفن مهتاف . كبر رادقأب

 نكف « ةسوساجو كدنع هتفيلخ ىهو « هل ةيفاصمو ناطيشلا ةبيبحو ‹ كتودعو هللا ةودع اهنأل

 ‹ اهيلع هللا دونج نم ًادنجو « لجو زع هللا نع ةباين اهل ًالداجمو « اهيلع ىلاعت هتلا عم ًامصخ

 ‹ ريبخ لثم كئبني الو « اهنم رذحلا رذحلاف « لجو زع هللا ودع وهف كلذ نم دضلاب ناك نإف
 لج هللا عم بدآلا سانلا ملعي نأ ىلاعتو كرابت هللا ىلإ عاد لك ىلع بجي هنأ ىفخي ال مئ

 راهظإ هيف نأل « هعم بدآلا ةلمج نم ىلاعت قحلا لاؤس نإف < هدابع عم بدآلا لبق « العو
 :ىلاعت لاق دقو ‹ حصي ال كلذو « هنع ىنغلل ًاراهظإ لاؤسلا كرتو « ةجاحلاو ةقافلا

 الف ًاموسقم هيف لوؤزسملا ناك نإ مث « لاؤسلاب انرمأف [۲۳ :ءاسنلا] لصق نِم هَل ولسو

 يف هللا ىلإ ًاعوجرو ًاديحوتو ًانيقيو ًاناميإ كلذ هديزيف ‹ لئاسلا ىلإ ىلاعتو كرابت هقوسي نأ دب
 ا ع اضرار نظارا ع قلا یا هاا ار وک ت د لوا ےک

 هنع بلق وأ ٠ ضرملا كرت هيف لوؤسملا ناك نإ ضرملاب هاضرأ وأ « ىنغ هيف لوؤسملا ناك نإ
 ‹ هيلع نيدلا بحاص ربص وأ « هنيد يفوي ءيش بلط هيف لوؤسملا ناك نإ نيدلا بحاص بلق
 ًائيش ىلاعتو كرابت قحلا هطعي مل نإ مث « هضعب وأ هنع هطاقسإ همهلأ وأ « هتبلاطم نع هطب وأ
 ةدئاف لوصح نم لئاسلل دب الف « كلذ نم مظعأ ًاباوث ةرخآلا يف هيطعيسف ايندلا يف لأس امم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « ةلجآ وأ ةلجاع

 ىلإ اهليمو نسلا يف تنعط نأ دعب يل سفنلا ةعزانم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 ًاميعنو « ًامئاد ًاباوث يل ىلاعت هللا بتكيل كلذو « اهتدهاجم ىلع يل ىلاعت هتناعإو « تاوهشلا

 ن ا ي ف ر تد لا ي ف اإ وا تاغ د لا ی
 داهحلا ىلإ رغصألا داهجلا نم انعجرا :ثيدحلا يفو « ةدهاجملا باوث هتافف « لاتقلا
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 دباو # : ىلاعت هلوق لزني هيلعو ‹ رمتسم مئاد اهداهج نأل « سفنلا ةدهاجم ينعي “'"«ربكألا

 هيتأي ىتح ةدابعلاب ةا هيبن رمأ دق ىلاعت هلا نإف ۹٩[. :رجحلا] € ثمّ يأ ىح كر
 . مهفاف « توملا

 تادابعلا عيمج ذإ ٠ سفنلا ةفلاخم ىلع ةينبم اهلك اهنأل « ةدهاجم ةدابعلا تناك امنإو

 هسفن دهاج نم لك ناك امنإو « اهب ىلاعتو كرابت هللا فطل الرول « اهلصأ نم سفنلا اهابأت

 . رم امك ًارمتسم ًامئاد ًاباوث هل بتكيل لجو زع هللا اهييحي ةفلاخملا فيسب اهلتقو اهبلغو

 امك « ىوهلا نم موصعم ةي وهو ةدابعلاب ةَ هلوسر العو لج هللا رمأ فيك : لئاق لاق نإف
 ٤[. ۳ : مجنلا] )وب و الإ وهن رها نع قيام $ : هلوقب زعو لج يرابلا هنع ربخأ

 ‹ هعرش كلذب ررقيل الإ باطخلا اذهب ويك هّيبن بطاحخ ام ىلاعتو كرابت هللا نأ : باوجلاف

 سفنلا ىلع ةوقلا ةَ هيبن ىطعأ دق ىلاعت وهف الإو « ةمايقلا موقت نأ ىلإ هتمأ نيب ًاماع نوكيف

 نمؤملا ماد اذإف ‹ هتمأ فالخب ةبراحملاو ةدهاجملا ىلإ هناجوحي الو هنارضي الف ٠ ىوهلاو

 مدب خطلملا لولسملا هفيسب هيقلو « لجو زع هبرب قحلو « توملا هاتآ ىتح هسفن ةدهاجم ىلع
 یهو دفتر ماقم فاح نماماو و : هلون ةجلا نم هل نم ام ىلاعتو كرات هاظعأ < يرهلاو خلا
 ةنجلا ىلاعت هللا هلخدأ اذإ مث ٠١ - ٤١[. : تاعزانلا] (ىّوأملأ ىه ةا د ا یوهآ ِنَع سلا

 هسفن دهاجيل ايندلا راد ىلإ دوعلا بلطو ميعنلا يف قرغو <« ةلقنلا نم نمأو « اهيف رقتساو

 يلحلاو بارشلاو ماعطلا نم هل ةياغ ال ام ىلإ ًاميعن ةعاس لك هل ىلاعتو كرابت هللا ددجيف « ًايناث

 لاح سكع « ةعاس لك هسفنل ةدهاجملا ددجت نم ايندلا راد يف ناك ام بسح ىلع للحلاو

 مهسوفن ةدهاجم اوكرت امل ءالؤه نإف « ةبوت ريغ نم تام اذإ « يصاعلا وأ قفانملا وأ رفاكلا

 « مالسإلا ريغ ىلع توملا مهاتآ ىتح اهرفكو اهتاوهشو اهاوه يف اهوقفاوو « ةعاس لك

 مهدولج تقرحأو « مهريصمو مهرقم هللا اهلعجو « اهولخد اذإف « رانلا لجو زع هللا مهلخدآ

 . فعاضملا رتاوتملا باذعلا اوقوذيل اهريغ ًاموحلو ًادولج مهل هللا ددج « مهموحلو

 ةدهاجملا كرت تاعاسو « هميعن ببس تناك يتلا يه نمؤملل ةدهاجملا تاعاس نأ ملعف

 ميعنلا نم هبساني ام مسق لك ىلع فعوضف « هبيذعتل ًاببس تناك يتلا يه يصاعلا وأ رفاكلل

 مهفاف ل قلع امل زف لگو ةرخآلل ةعرزم ايندلا» ثيدح ىنعم وه اذهو « باذعلاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت لاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ

 )١( دادغب خيرات يف بيطخلا هجرخأ )١/ ٥۲۳١( « ريغصلا عماجلا يف يطويسلاو )١١١۷(.

 فقأ مل دصاقملا يف لاق :لاقو )١١۲١( ءافخلا فشك يف ينولجعلا هركذ ثيدحلا نم لوألا ءزرجلا (۲)

 4( ىر يَ # باب « نآرقلا ريسفت باتك « يراخبلا هجرخأ ثيدحلا نم يناثلا ءزجلاو « هيلع
 )۲۹٤١(. همأ نطب يف يمدآلا قلخ ةيفيك باب « ردقلا باتك ٠ ملسمو « )٤۹٤4(

2 



 ع ا راو ا روما نب ا لا ا ا هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ع وهو انی وه نآ سو : یلاعت هلوق مومعب المع « یلاعت هیلإ هيف ملعلا درو نضيوقتلا
 يف لوقأف . :TIT ةرقبلا] € ومَن ال مش مكعب هاو کلر وو م اوت نا ىسعو 2

 رش هيف ناک نإ اذکو اذک ينع فرصاو « يل ريخ هيف ناك نإ اذكو اذك ينطعأ مهللا : يئاعد

 نازيملا اذهو « عنم وأ ءاطع نم ةدومحم هتبقاع تناك ضيوفتلا اذه دعب عقو ءيش لك مث « يل

 « هرايتخاو هتدارإ تينف اذإف ‹ ىلاعتو كرابت هللا عم رايتخاو ةدارإ هل ماد ام دبعلا ىلع بجاو

 لج هللا ةدارإب هتدارإو ‹ ىلاعتو كرابت هللا رايتخاب هرايتخا ناك ٠ لجو زع هلا ةبحمل هبلق غرفتو
 هدارم ةقفاومل هرسي ام الإ هل عقي الف « لجو زع هللا رمأ ًالثتمم كلذ هلاؤس يف ناكو « العو
 اذه بحاص ةمالعو « ةرخآلا وأ ايندلا رمأ يف لاؤسلا ناك ءاوس « ىلاعتو كرابت هبر دارم

 .هنطابب العو لج هبر ىلع ريختي ملو ‹ رکش عنم نِإو ‹ رکش يطعأ نإ هنأ ماقملا

 رومألا لجو زع هللا لاؤسب كيلعو « هب ققحت ريغ نم كلذ يعدت نأ كايإو « كلذ ملعاف
 كلاؤسك أدبأ جاردتسا الو ركم اهلخدي ال « ماودلا ىلع ةديمح اهتبقاعو « اهنم كل دب ال يتلا

 مث « ةلماعملا نسحل قيفوتلاو « لبقتسملا يف ظفحلا كلاؤسو < ةفلاسلا بونذلل ةرفغملا

 طحم كلذ نإف « لجو زع هللاب نظلا نسح تنأو تومت نأ يهو « ريخلا ةمتاخب كلذ ماتخ

 بر هلل دمحلاو « كلذ ىلاعت هللا لاؤس نم راثكإلاب كيلعف « نيرحخالاو نيلوألا لاحر

 . نيملاعلا

 ‹ نتفلا تالضم نم ينظفح اذإ « يبر ركشل يتردابم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نإف « يلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم هذهو « نتفلا يف عقو نم ىلع كلذب بجعلا نود

 ىدتقي نيذلا سانلا عمس نإ اميس ال « درو امك < « لامعألا طابحإو « تقملا ثروي بجعلا

 هل لصحو « نالف لثم لمعلاو ملعلا يف ميقتسملا قيرطلا ىلع نالا رصم يف سيل نولوقي مهب

 ًاريثك ءارففلا ضعب ىفخأ انه نمو « ةيلكلاب كلهي هنإف « هنارقأ نود قلخلا بولق يف كلذب هاج

 ثيح نم اوكلهيف « اهيلع مهل سانلا حدم ىلإ سفنلا ليم نم ًافوخ ةحلاصلا مهلامعأ نم
 وا

 رمألا كلذل ًالعاف هسفن دبعلا دوهش نع الإ نوكي ال بجعلا نأ يخأ اي كيلع ىفخي ال مث
 لاق ثيح ميظعلا نآرقلا كلذ ىلإ ريشي دقو < هيف ىلاعتو كرابت هلل اكراشم وأ ‹ هپ بجع يذلا

 هللا فشک مهنع یلاعت هللا يضر ءايلوألاف .[۱۳ : نامقل] 4 يظع ماظل كرّنلا تإ : ىلاعت

 مل مهريغو « رادلا هذه نم هوكرتف « سفنلل ينعي « املظ كلذ نوك نع مهبولقل ىلاعتو كرابت
 هلل دمحلاو « كلذ ملعاف « ةمايقلا موي الإ مهل رهظي الف كلذ نع مهل ىلاعتو كرابت هللا فشكي

 . نيملاعلا بر

 لاح يف اهلمعأ تنك يتلا لامعألا ىلع يتموادم : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

1Yo 



 هللا يضر دينجلل ليق دقو « يتلوهك لاح يف ينبيصت يتلا دئادشلا ىلع يربصو « يتيادب

 . ىهتنا « هعطقأ ال يبر ةرضح ىلإ هب تلصو ءيش :لاقف « قلخلا

 نهنإ :لوقيو هعباصأ دقع ىلع حسي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ» :ثيدحلا يفو

 ةحلاصلا لامعألا ةرثك بحأ ىلاعتو كرابت هللا دمحب انأ لب « ةمايقلا موي ينعي  «تاقطنتسم

 ه ملوشرو بع هلآ یریسف اولمعا لقَو # :لاق العو لج هللا نإف كلذ نودب سفنلا تيضر ولو
 ىضري ال نودلاب تضر اذإو هفت نأ ملعب لفاعلاق ٠ لامعألا ةرثك انم بلطف ٠٠١[. :ةبوتلا]

 :ةرقبلا] € تومن ال مشو مَكَمي هلو * :ىلاعت لاقف « كلذب اهنم ىلاعتو كرابت قحلا
 ةنجلا يف لزانملا نأو « هسفن نم هيلع قفشأ ىلاعتو كرابت قحلا نأ ملع كلذ قاذ نمو ٦..

 .ةرخألا ةعرزم اهنأل « ايندلا يف لامعأب الإ عفرت الو « ديشت ال

 وه مهناسل يف تقلطأ ثيح ةيادبلاب مهنع ىلاعت هللا يضر موقلا دارم نأ يخأ اي ملعا مث

 عورشملا رهاظ نع مهجورخ طسوتلاب مهدارم نأ امك ٤ عورشملا ىلإ دوهعملا نم مهجورخ

 ظفح طرشب دوهعملا ىلإ عوجرلا ةياهنلاب مهدارم نأ امك « رودقملا ىلع عالطالا ىلإ

 ءىدتبملا نأل ٠ فلتخم دصقلاو « ءىدتبملا ةروص لامعألا ىف لماكلا ةروصف « دودحلا

 وه هبرو « هدحو هبرل لعقلا ىري يهتنملاو « لعفلا يف ىلاعتو كرابت هبرل هسفن ةكراشم دهشي

 ‹ ةقدنزلا هل لصحتو الإ ةقيقحلا دوهش ىلإ عرشلا روس قرخي نم لقو « هيف هب لعافلا

 ‹ رماوألا ءادأ دعب ءايلوألاو ءايبنألا نم رباكألا 8 نأ يحخأ اي كيلع ىفخي ال مث

 بلاغ نوكيف < ءالبلا لاح يف ةقفاوملاو ‹ اضرلار ربصلا يه امنإ « يهاونلا بانتجاو

 o ‹ ةيلق مهلامعأ
 رباكألا نمو « اهيف مهب مهموق روهمج يدتقيل ةينامسج اهنوك اهيلع بلاغلا نإف « مهرمأ لئاوأ
 ءافلخلاو ويك انيبنك هماقمل ًاولع « ةيبلقلا ىلع ةدايز ةينامسجلا لامعألاب هرمأ متخ نم

 نم رباكألا مهب يدتقيل مادقألا مهنم تمروت ىتح اوماقف « مهنع ىلاعت هللا يضر ةعبرألا

 لاح يف رباكألا ىلاعتو كرابت هللا ىلتبا فيكف :لاقي الف « حصنلا يف ةغلابم « مهدعب

 ناحتمالا ىلإ جاتحي الف ًادارم ناك نمو « ةدارإلا ماقم يف نوكي مهل ءالتبالا امنإو « مهلامك

 « ًابحم هنوك ثيح نم هیلتہي یلاعتو كرابت وهف بحم بوبحم لك نإ :لوقن انأل « ًالصأ

 باتك « دواد وبأو )۳٤۸7( ٠ ديلاب حيبستلا دقع يف ءاج ام باب « تاوعدلا باتك « يذمرتلا هجرخأ (1)

 )۲۹۵٤۲۹(. هدنم یف دمحأو « )۱١۰۱( یصحللاب حيبستلا باب « ةالصلا
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 لثمألا مث ءايبنألا ءالب سانلا دشأ» فيرشلا ثيدحلا يفو < ًابوبحم هنوك ثيح نم همعنيو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ىهتنا ؟لثمألاف

 نأ ىلإ يعم ةيقاب ةنمؤملا يسفن تافص نأ يدوهش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ءاقل نيح ىلإ اهنع ةيمحلاو شحاوفلا باكترا نم ظفحتلا باحصتسا يلع بجي هنأو ٠ تومأ

 ءايبنألا ةيقب ىلعو هيلعو انيبن ىلع فسوي قح يف ىلاعت هلوق كلذ ديؤيو « لجو زع هللا
 رص كرد # نيعمجأ مهبحصو مهلآ ىلعو « مالسلا ىكزأو ةالصلا لضفأ نيلسرملاو

 نم لوزي عبطلا مكح نأ ولو .[۲ :فسوي] € تيِصَلْحَمْلأ اًتوابع نِ مَنِ ةاَسَحَملاو ملأ نع
 نم ناكف « ةمكحلا تلطبو « ماظنلا مرخناو ٠ موصعملاك ةكئالملاب قحتلال موصعملا ريغ
 « اهيف هل نوذأملا ظوظحلا نم هل مسق ام هب يفوتيل « هيف عبطلا مكح ءاقبإ يلولا لامك

 امل لب هنإف  '"«ةالصلا يف ينيع ةرق تلعجو ءاسنلاو بيطلا مكايند نم ّيلِإ ببح» : ي لاق

 لاح العو لج هبر ىلإ هريس لاح يف هنع ةسوبحملا هماسقأ هيلإ تدر اهيف امو ايندلا نع ينف
 ن كلذ ات رف رال اغار دو یاو كرا هل هار اه راف ادب
 ثرإلا مكحب دودحلا ظفح عم « ءانفلا دعب هظوظحو هماسقأ هيلإ هللا دري يلولا اذكهو ٠ صقني

 «كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ءهب قلختلا ىلع لمعاو كلذ مهفاف « ةي هللا لوسرل

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 تلحد اذإ سبالملاو معاطملا نم ءيشل يتوهش مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ةيؤر اهارأو « ىبلق رصبب ال ىسأر رصبب اهارأ اهتيأر ول ىلاعتو كرابت هللا دمحب انأف « قوسلا

 رظن ال رهاظلا رظن اهرظنأ امك ‹ ىنعم رظن ال ةروص رظن اهرظنأو ‹ ةوهش ةيؤر ال ةأجف

 اهل ىرتشاف هسفن مهدحأ تبلغ امبرف « مويلا نيديرملا يف ردان قلخلا اذهو « نطابلا
 تررم :لوقيو « نماض وأ نهرب ولو « ةمذلا يف هيرتشيف ًائيش هعم دجي مل امبرو « هتهتشا ام
 ‹ يريغ هذخأي نأ تفخو ٠ سولفلا نم ًائيش يعم تيأر امو « ينبجعأف ينالفلا ءيشلا ىلع

 يذلا ماقملا اذه قوفو ٠ صرحلاو ةوهشلا ةبلغ نم هلك اذهو « عجرأو تيبلا ىلإ بهذ امنيب

 قاوسألا لهأ ىلع ةمحرلاب انقلخت وهو « مهنع ىلاعت هللا يضر لمكلاب صاخ رخا ماقم هانركذ

 نم ةوهش ىلإ ليملا نع مهيلع ةمحرلاب انبولق ءالتماب انتبيغو « اهيف انررم وأ « مهيلإ انلخد اذإ
 هبلقب سحي هنم جرخي نأ ىلإ قوسلا لخدي نيح نم ماقملا اذه بحاص لزي مل لب ٠ تاوهشلا

 كرابت هبر دنع مهيف عفشيو « مهل وعدي لازي الف ‹ ةمحرلاو ةقفشلا ةبلغ نم مهيلع قرتحم هنأ

 نع مهتلفغ عم هتمعنب مهرمغ یلاعت هنوک ىلع لجو زع هللا رکشی هنإ مث جرخی یتح یلاعتو

 هدنسم يف دمحأ مامإلاو « (۳۹۳۹) ءاسنلا بح باب « ءاسنلا ةرشع باتك « يئاسنلا هجرخأ (1)
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 خيشلا قلخ نم ناك كلذ نأ انغلب دقو « مهنارفكل ءازج مهنع اهبلسي ملو « اهيلع ركللا

 لهأل وعديو ‹ عرضتي لزي مل قوسلا لخد اذإ ناكف « هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع

 اذه ىلإ لصو ريقف لك ىلع هللا ناوضرف « هنم جرخي ىتح عومدلاب هانيع رغرغتو « قوسلا

 . نيملاعلا بر

 یواعد يدنع ىعدا نم لك ىلع ًانطاب ىبضغ ةدش : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 : لد ل لت بش تیار نإ نک بہو ی هل ینا ی رھا هل طنا و ةذاک
 قلخلا اذهو « مهنع ىلاعت هللا يضر نيحلاصلا تاماقم ىلإ هيقري نم بحي وأ يقرلا يعدي نأك

 دقو « نيئيشلا نيذه نيب عمجي نم لقو « دبعلا كلذل حصنلاو ٠ ىلاعت هلل ةريغلا نيب عمج هيف
 ‹ نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ةرضحب « ةبذع هلو « فوص ةمامع سبال صخش ةرم يلع لخد

 ءوسلا رامضإو « لاوقألاو لاعفألا يف هلل ًاكرشو ةنوعرو ًابذك ًاءولمم هآرف هنطاب ىلع علطاف

 ‹ تبذك :هل لاقو ‹ نيدلا لضفأ خيشلا هيف حاصف « اهيكزيو هسفن حدمي راص مث « نيملسملل

 .ةنطابلاو ةرهاظلا يصاعملاو للعلا هذه عم ةمالسلا يعدت فيك :هل لاقو « هجارخإب رمأو

 ‹ سلاجملا يف كلذ دعب نيدلا لضفأ خيشلاب فوصلا كلذ سبال لعف ام يخأ اي لست الف

 نص هيعدي ام بذكت ةرهاظلا هلاعفأ تراصو « هيعدي ناك ام عيمج نم خلسناو « تقمف

 كرتو « ناجرعلا ةفئاطو « ءايميكلا ةعنص فرعي هنأ معزي نم عبت هنآ كلذو « ةنطابلا قالخألا

 « مويلا كلذ نم يتربع انآ تذخأف « اذه انتقو ىلإ ةدابعلاو بسكلا نم هيف ناك ام عيمج

 كلذ ركذأ امنإو « اهب هحضفأ ال ةنطابلا يسيلج يصاعم ىلع لجو زع هللا ينعلطأ ولو ترصو

 فاضأ اذإ هنع بيجأ ريصأ مث « هنذأ يف اهبحاصل اهركذأ وأ ٠ حيار نب حياس عئاقو ضرعم يف

 وه امنإ هنع ليق يذلا مالكلا اذهو « اريح الإ هيلع تيأر ام :لوقأو « صئاقنلا كلت هيلإ دحأ

 هللا هعلطأ نم رذحيلف « نيحلاصلاو ءاملعلا ماقم يف حدقي ال كلذو « هنع ةدسحلا ةعاشإ نم

 هيكحيو « هبحاص نع كلذ متكي نأ يصاعملاب نيخطلتملا نم دحأ ةريرس ىلع ىلاعتو كرابت

 ىلإ خيشلا كلذ اوبسنو < هل نيبوجحملا ضعب رصتنا امبرو ٠ دسافم ةدع كلذ يف نإف « هريغل

 كرابت هللا نأ معزي امب نينمؤملا ضارعأ كاهتنا نالفل زوجي ال نولوقي نوريصيو « سانلا ةبيغ
 يف ضرقي وهو « لجو زع هللا ءايلوأ نم اذه نوكي نأ اشاحو < ًاروزو ًابذك هيلع هعلطأ ىلاعتو
 نب نكیلف هل فك ام راهطإ نم حشا كلدلادب لو تاك ناوه كلذ رستو ٠ ىنافلا ضارعأ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كلذ مهفاف « هفشك ةحص ىلع هقدصي نمل ةحلاص

 ىلاعتو كرابت هللا باب نم اهتجتحا ةجاح لكل يبلط : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 يرجت يتلا ةانقلاك قلخلا نوك ثيح نم الإ هريغ باب ىلإ رظنأ الو « هديبع نم دحأ باب نود
 ا اا كف ال ل ةا ىر ىلا الا هامل لفل رغ لاخلا ا
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 هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا مالك يفو « اهعم فوقو ريغ نم لجو زع هللا رمأل ًالاثتما

 ةهج ىلع صنت الو « كبر نم ةجاح كبلط لاح اهلك تاهجلا نع يخأ اي ماعت :هنع ىلاعت

 نم دحأ ةهج ىلإ رظان تنأو هلضف باب كل حتفي الف « رويغ كبر نإف « ملع ريغب اهنم ةنيعم
 ذئنيحو « كوحمو كئانفب مث « كنيقيب اهحماو « كديحوتب اهلك تاهجلا يخأ اي دسف « هديبع

 اهارتف « ىلاعت هللا لضف ةهج يهو « تاهجلا ةهج ىلإ اهب رظنت ًانيع كبلق يف ىلاعت هللا حتفي
 رونك كرهاظ ىلإ كنطاب نم رونلا كلذ رهظي مث « كناميإو كبلق رون عاعشب « كسأر ينيعب

 حراوجلاو سفنلا نكستو <« هنطاب رونب تيبلا رهاظ قرشيف ٠ ملظملا تيبلا يف يتلا ةعمشلا
 همزال نمف هانرکذ ام ىلإ لصی مل نمف ۰ مهدعوو هقلخ ءاطع نود هئاطعو هللا دعو ىلإ

 « مهنع ىلاعت هللا يضر ةقيقحلا لهأ دنع كرش كلذو « اهعم فوقولاو بابسألا ىلع دامتعالا

 هلل دمحلاو <« كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف < یھتنا

 . نيملاعلا بر

 نع ًالضف رئابکلا يف اهعوقو يسفن ىلع يداعبتسا مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 يديس ةيصو نم نإف « كرابملا نامزلا اذه لثم يف اهب ىدتقي تراص ولو « رئاغصلا
 تلا لو الا رك كع و و د نأ كاا د افا ضو للا ف

 مهيلع ءايبنألا ريغ ىلع ةر لا باب نأل « راهنلا فارطأو ليللا ءانآ هل ةبقارملا كيلع

 دقو « رادلا هذه يف انمد ام انل نامأ الف ‹ حيحصلا ىلع مهعابتأ لمكو « مالسلاو ةالصلا

 مهضعبو « شحاوفلا ربكأ يف اوعقوو « ريخلا مهسفنأب اونظ نيح ًاريثك ًاقلخ سيلبإ ىوغأ
 .هوفن وأ هوقنشو لغزلا لمع يف هعقوأ

 اهب عقوي ةليح سيلبإل سيل :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ثيح نم مهعرصيف « حالصلاو ريخلا مهسفنأب مهنظ نم ربكأ يصاعملا يف ءارقفلا

 نآرقلا يفو « هنع یلاعت هللا يضر همالک یهتنا « هنم مهرذح مدعو مهنامأل « نورعشي ال

 ۹٩[. : فارعألا] 4نور مومل الإ هلأ رڪ مايا » : ميظعلا

 . ىهتنا « لاجرلا ناويد يف بتكي الف ٠ ءوسلاب اهمهتيو «٠ سفن

 نإ ىتح « اوتام ىتح فوخلا ىلع مهنع ىلاعت هللا يضر مهلك حلاصلا فلسلا جرد دقو

 ‹ مالسإلا نيد ىلع رادلا هذه نم تجرح اذإ :لاقو هلهأ ىصوأ يريشقلا ةلاسر لاجر ضعب

 ‹« كلذ هعم اولعف تام املف « لالحلا يأ « رامزملاو فدلاب يتزانج اوعيشف « تمو

 دلو جيوزت نم لقاعلا دنعأرورس مظعأ مالسإلا ىلع توملا نإف « كلذ لثم ىلع ضارتعا الو

 ىلع سولفلا تاوعدلا يف هريغو رمازلا نوطعي نيحلاصلاو ءاملعلا ضعب انيأر دقو « هناتخ وأ
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 . رذح ىلع نكيلف ‹ خيشلا يديس نم هعوقو

 عوقولا نم ظفحي ب نأ ريقفل حصي ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناكو

 اليل اهنم حربي ال « هرقم ناسحإلا ةرضح تراص نإ الإ ةنطابلاو ةرهاظلا يصاعملا يف

 نم تقو يف اهنم جرخ اذإ عوقولل ضرعم وهف الإو « ةكئالملاو ءايبنألاك « ًاراهن الو
 لكل ضرعتو ٠ ةرضحلا نم جرخ دهشملا اذه هنع باغ ىتمو « هاري ىلاعت هنأو « تاقوألا

 . یهتنا ‹ هلجرو هلیخب سیلبإ هيلع بلجأو « ءوس

 باجحلا لادسإ نم دبعلل دب ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 ىلاعت هللا نأب دوهشلاو فشكلا ىلع ىلاعت هبر دبعلا نايصعف الإو ةيصعملا يف عقي ىتح هيلع

 ةرهاجم نإف « نيدحوملا ةاصعب ىلاعتو كرابت هللا ةمحر ةلمج نم اذهو « ًادبأ حصي ال هاري

 مارتحا ةلق لعفلا كلذ يف هيلع طخاس ىلاعت هنأ داقتعا ىلع ةيصعملاب ىلاعتو كرابت قحلا

 ذافنإ ىلاعت هللا دارأ اذإ» ثيدحلا اذه ديؤيو « هيلع ددشت ةبوقعلا تناكف « ىهلإلا بانجلل

 مهلوقع مهيلع در هردقو هؤاضق مهيف ذفن اذإ ىتح مهلوقع لوقعلا يوذ بلس هردقو هئاضق

 دوجسلا كرتب ىنذخاؤت فيك بر اي :لاق سيلبإ نأ انغلب دقو « ةي لاق امك وأ “«اوربتعيل

 عوقو دعبأ « كنم هعوقو درأ مل ينأ تملع ىتم :هل لجو زع هللا لاقف ؟ينم هعوقو درت ملو مدآل

 سيلبإ ناك اذإف « ىهتنا “كتذخآ كلذب :هل لاقف « اهدعب لب :لاقف ؟اهلبق وأ كنم ةيابإلا

 . لمأتف « هريغب فيكف « ةيهلإلا ةردقلا خف هداطصا ةسوسولاب سانلا عقوي يذلا

 ةعئاملا بابسألا نأ ؛ ةيكملا تاحوتفلا يف هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا ييحم خيشلا ركذو

 ىلع لدتسي نمؤملا يف اهدحأ دوجوب ذإ « اهل سماح ال ةعبرأ يصاعملا يف عوقولا نم دبعلل

 .دبعلا كلذ ىلع ةيصعملا كلت ريدقت مدع

 . ىلاعت هلل ةبحملا : لوألا

 .هاري ىلاعتو كرابت هللا نأب دوهشلاو ٠ فشكلا نع ىلاعت هللا نم ءايحلا ماود : يناثلا

 . كلذب هناميإ ةحصو < هاصع اذإ هل یلاعت هللا ةذخاؤم نم هفوحخ ماود :ثلاثلا

 كلذ دهشي ماد امف ٤ بنذلا كلذ كرت اذإ < هباوثو ىلاعتو كرابت هللا ةرفغمل ءاجرلا : عبارلا

 )٠١١۸(. هدنسم يف باهشلاو )۹1٦( ٠ سودرفلا دنسم يف يمليدلا هوحنب جرخأ )(۱)

 .هدجأ مل )۲(
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 هنأل : يأ “'«هصعي مل هللا فخي مل ول بيهص دبعلا معن» ثيدحب ةراشإلا كلذ ىلإو :لاق

 يف عوقولا نم هل ةعناملا بابسألا نم ةئالث هعم ناك ىلاعتو كرابت هللا نم فوخلا هنع ىفتنا ول

 معن» : ايب لاق ول امك « فوخلا ريغ ةثالثلا ةيقب يف لوقلا كلذكو « اهنم دحاو وأ ٠ يصاعملا

 نإف يأ « ىهتنا «هصعي مل هللا باوث جري مل ول» «هصعي مل هللا نم حتسي مل ول بيهص دبعلا
 نم الو « هناسحإ وجري نم الو <« هتفلاخم نم يحتسي نم الو « هبوحم فلاخي ال ناسنإلا
 اوا یا قت یر طا ا یت مک رهو هر ی

 ققحت ولو « نييزت وأ ليوأت دعب الإ طق ةيصعم يف عقي ال دبعلا نأ ننملا هذه يف مدقت دقو

 نزا « هل لاقو « ًاران دحأل يلاولا ججأ ول امك « ًادبأ ىصع ام هذخاؤي ىلاعتو كرابت هللا نأ

 « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف « ًادبأ اهب ينزي ال « رانلا هذهب كقرحأو ةأرملا هذهب

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي یلاعتو هناحبس هللاو

 دئادشلا يف هدحو ىلاعتو كرابت هللا ىلع يدامتعا ماود : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هللا معن ربكأ نم اذهو « نيدقتعملاو نيبحملاو باحصألا نم كلذ يف هعم دحأ ةكرش نود

 يلاعلا لبحلا ىلع يشمي يذلا ناولهبلا مكحك ةدسحلا نيب يمكح نإف « يلع ىلاعتو كرابت

 ةقلز يل نورظتني يتحت نوفقاو رصم لهأ نم نيضغبملاو ءادعألاو ةدسحلا عيمجو « باقبقب

 ءيش يف عقأ مل انأو علطت وأ موي لك يلع سمشلا بيغت امف « ًاعطقتم ضرألا ىلإ لزنأ ىتح

 « ةمعنلا بسحب رغصتو « ةدسحلا دنع ةتامشلا مظعتو « ةرطق ينيع يفو « هيف يب نوتمشي

 ددعلا ىف ىرخأ ةمعن ىلإ ةبسنلاب تلق نإو « هيف ةتامشلا تمظع دبعلا ىلع ةمعنلا تمظع نإف

 ىلع لجو زع هللا ةرضح يف فوكعلا ىلإ ماقملا اذه بحاص جاتحيف « ةتامشلا ترغص الشم

 . لبحلا قوف نم ةقلزلل هسفن ضرع دقف ةحابم ولو ةوهش لوانتل اهنم حرخ ىتمو « ماودلا

 عم ةوهشلا لوانت اذإ فراعلا مكح :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا ييحم خيشلا ناكو

 راد يف دبعلا اهاطعي يتلا ةمعنلا مظعأ نم مث « فسك اذإ رمقلا مكح العو لج هبر نع ةلفغلا

 نيتفصلا نيتاه نيب عمج نمف « حالصلا هيف نيدقتعملا ةرثكو « ماكحلا دنع هاجلا مايق ايندلا

 اوفصنأ مهنأ ولو « ايندلا رهاظل الإ نورظني ال مهنوكل ةقلز هل رظتني هدلب يف دوسح لك راص

 ‹ هيَ هلوسر ةسلاجمو « لجو زع هللا ةسلاجم ىلع ىننودسحي اوناكل ةرخالا رومأ ىلإ اورظنو

 كلو نم شما راد يرن ل ل لا نارا كلذ نراها ب رار

 نم ةدسحلا يلع كرحت « ينمركأو ةعلقلا ىلإ ةرورض يف هاشاب يلع ريزولل تعلط املو

 نإف « بجعلا ةياغ مهنم تبجعتف طق يل عفت مل ًارومأ يلع نورتفي اوراصو « بناج لك
 ماركإ ىلع يننودسحي فيكف « ةيالولا يعدي نم مهنمو ‹ رصم يف نم ملعأ هنأ يعدي نم مهنم

 . ظافحلا هب حرص امك هل لصأ ال :لاقو )۳۸١( ءافخلا فشك يف ينولجعلا هركذ (1)
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 يف ىلاعتو كرابت هللا ةرضح يف يسولج ىلع يننودسحي الو ٠ ناطلسلا ديبع نم يدنج

 مث « حالصلاو ملعلا مهاوعد قدص مدع كلذب تفرع دق نكلو « ءاسمو ًاحابص ركذلا سلجم

 ‹ هنود توملا ام اهيف يساقأف « هتلمح ينلمحيف ينيتآي ةبيصم هل عقو اذإ مهضعب نإ

 .همدعب لقشتو « داقتعالا بسحب فخت ةلمحلا نأ اندنع نإف « هنع فلختأ الو

 ةدسحلا ضعب نإ :لاقو « هتلمح ينلمحو « اليل ملعلا لهأ نم صخش ةرم ينءاج دقو

 :هل اولاقو < ملاعلا كلذل ةهبش هيف نإ ليق نيد ىلع ًاسوبحم ناك سبحلا يف ًاصخش ىشر

 ‹ بهذلا نم نيتردق هيف تدجوف ًاطئاح هدنع تمده كنأ هربخأو « اشابلل ةصق هيف بتكا

 هرطس امم نويدملا كلذ حماسي نأ هيلع ترشأف « عارذ هلوط دومع لك ‹ ةضفلا نم نيدومعو

 يلاولا رمأو « هاشابلل تلصوو « ةصق كلذب بتكف « نويدملا بضغ دتشاف « فقوتف هيلع
 ااو ا ایوب رک ل اط ا فاح ف سا د یا او كع نقلا

 ميسرتلاب مهلك نورضاحلا نقيأو ‹ علطف « يلاولا هبلطي نأ لبق ةعلقلا عولطب هترمأف ٠ ينم

 يف قحلا ىلع هعلطي نأو « اشابلا بلق ليوحت تيبلا يف انأو لجو زع هللا لأسأ ترصف « هيلع
 مث« ةلطاب امكن لك ىوغذ نأ يل رهظ :لاق مث < ةعاس نيمصخلا نم لكب الخف « ةلأسملا

 اذه نأ ولف « باذك كنأ يل رهظ :رخالل لاقو ٠ روطسملا يف امب كمصخ حماس : ملاعلل لاق

 هتجاح تيضقل نطابلا يف فقوت ريغ نم روطسملا يف امب هحماسي هنأب ةراشإلا عمس ناك ملاعلا

 . فوح الو باعرإ ريغ نم

 انيمحيل هيلع دامتعالا ماود ىلع اننيعيو « ةدسحلا ءالؤه ىلع انربصي ىلاعتو كرابت هللاو

 ثيدحلاو « ميظعلا نارقلا يف امك ءادعألا ةتامش نم ءايبنألا ترف دقف « مهتتامش نم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيمآ ٠ فيرشلا

 ‹ ضاق نم « ًانطابو ًارهاظ نامزلا ةالول يميظعت :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هلا معن اممو

 يف انيلع ىلاعتو كرابت هللا مهعفر دق ءالؤه نإف ٠ برع خشو ‹« فشاکو « بستحمو « لاوو
 « مهجاجوعاو مهتماقتسا بسحب افرع وأ ًاعرش بولطم مهعم بدألاو « سانلا نيب رادلا هذه

 ماق امبرو « للعلا نع ًايلاخ وأ ًانطاب نامزلا ةالو عم سانلا نم هلعفي نم لق قلخلا اذهو

 حيبت تارورضلا :لاق هيلع ركني ًأدحأ نأ رعشتسا اذإو « قساف هدنع وه نمل مهضعب

 .انيلع مهقحب ءافو مهمظعأ امنإ ينأل ‹ مهل يلثم ميظعت اذكه الو « تاروظحملا

 مظعن نأ انل يغبني :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس عمسأ تنك ام ًاريثكو

 . ىهتنا « انيف مهمكحو <« انباقر مهالو يذلا لجو زع هللا عم ًابدأ مهمركنو ةالولا

 رخآ نم اياصولا باب يف هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا ركذو

 مل مهدحأ نآل « ةالولا نم هيلع دراو لك مظعي نأ ريقفلل يغبني :هصن ام ةيكملا تاحوتفلا

 ولو « ريقفلا كلذ نود هسفن ىأرو < اهتمظعو هسفن ءايربك علخ ىتح ريقفلا كلذ ةرايزل علطي
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 ناکلو < هتيواز هل علطي ناك امل هتيعر ةلمج نم ريقفلا كلذ نأو « هسفن ةمظع ىلإ رظن ناك هنأ

 بجوف « ريقح ريقف وهو الإ انيقل امف انيلإ دعصي نأ لبق هتمظع علخ نمو « رضحيل هيلإ لسرأ

 . ىهتنا « هماركإ ءارقفلا ىلع

 هب نظلا ءوسب ولو انريغلو « ىصاعملاب انسفنأل نوملاظ كلذك نحنو :انلق « هماركإ ىغبني ال

 ‹ فصنأ ول هيلع خيشلا كلذل ةيزم الف همركأو ملاظل ماق ملاظف « تاقوألا نم تقو يف

 وأ < هبترم وأ < هيلاوج ةيثمت ىلع هل ةدعاسم وأ ةيدهب ةنم هيلع ريمألا كلذل ناك نإ اميس ال

 لسرأ ةبذعو فوص ةمامع هل اصخش تيأر دقو « كلذ وحنو « اهيف ةالولا فقوت اذإ « هتقزر

 كلذ رضح املف « هدلوم ىفك ىتح ًازرأو ًاسدعو لسع هل لسرأف « ريمأ نم ًائيش هل لأسيل هبيقن

 لبقي ال نمم نوكي امنإ مهاشتلا نإف ‹ كلذ لثم نم بجعتف « هل مقي ملو هيلع مهاشت ريمألا

 الف باصنلا امأو « اوضم نيذلا نيقداصلا خايشألاك ءيش يف مهيلإ جاتحي الو ًائيش ةملظلا نم

 يعرشلا هقيرطب ةالولا ميظعت هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس قلخ نم ناكو

 انميظعت نأب انملع وأ « مهايند يف انعمط اذإ ءاينغألل عضاوتلا نع ةي عراشلا ىهن امنإ :لوقيو

 انيطاعتو ٠ مهيديأ يف امع انففعت اذإ امأو ٠ ىلاعتو كرابت هللا نع ةلفغو ًانايغط مهديزي مهل

 انيلع جرح الف < ًالثم مولظم يف انتعافش اولبقيو « انوبحي ىتح انيلإ مهبلق ليمت يتلا بابسألا
 . ىهتنا تاینلاب لامعألاو « كلذ ىف

 ‹ هعيشي هراد باب جراخ ىلإ هعم يشمي رباكألا نم دحأ هراز اذإ هنع ىلاعت هللا يضر ناكو

 اهلسرأ :هل لوقيو « هيلع اهدر ةيده هل لسرأ اذإو ٠ مويلا مكتيؤرب رورس انل لصح :هل لوقيو

 مم انبدأ اذه : ةيالو بحاص مظع اذإ لوقي مث « جاتحم ريغ ينإف اهيلإ نيجاتحملا نم دحأ ىلإ

 القنا اذإ ةرخألا رادلا رباكأ مم بدألا ىلاعتو كرابت هللا انملعيسو « رادلا هذه يف انرومأ ةالو

 .ًارارم كلذ حاضيإ مدقت امك ىلاعت ثنا ءاش نإ اهيلإ

 خيشلا لزنف « هتوناح يف وهو خيشلا ىلع يروغلا ناطلسلا مايأ بستحملا ىسوم نبا رمو

 تلبق امنإ : خيشلا هل لاقف خيشلا ىلع ءاهقفلا ضعب ركنأف « هل اعدو بكار وهو هتېكر لبقو

 نم عئاضبلا تفخ اذإف « هلوق نوعمسي سانلا لعجو < هالو يذلا ىلاعت هللا عم ًابدأ هتبكر

 « مكدنع اماوجرخأ : نيجاتحملا نع ماعطلا نوركتحي نيذلا سانلل يداني هيدانم ثعبي قوسلا

 تكسف « كلذ لثم ىلع هيقف اي تنأ ردقتفأ « قوسلا ءىلتمي ىتح « عئاضبلا نوجرخيف

 .هيقفلا

 هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا ةربح يبأ نب هللا دبع يديس ىر ءارقفلا ضعب نأ يل يكح مث

 نوضاغ « هيدي نيب نوفقاو ءايلوألاو ءايبنألاو ٠ ءارضخ ةعلحخ هيلعو « يسرك ىلع سلاج وهو
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 كلذ صقف « سانلا نم دحاو يدي نيب ءايبنألا فقي فيك :لاقو « كلذ ركنتساف « مهفرط

 ‹ ةعلخلا سبال عم وه سيل ءايبنألا بدأ نإف ٠ كلذ ركنتست ال :هل لاقف « ءايلوألا ضعب ىلع

 ةلودلا رباكأ تيأر امأ :هل لاق مث « راكنتسالا لازف ٠ هسبلأ يذلا لجو زع هللا عم وه امنإو

 « مالغلا عم ال ناطلسلا عم ًابدأ « ةعلخ هسبلأ اذإ ناطلسلا ناملغ ضعب مامأ نوبكار مهو

 . یھتنا

 لمكل وه امنإ « ريقف لكل وه سيل مهنم ةمالسلا عم رباكألل ددرتلا نأ ىفخي ال مث

 ةقشملل المح يترايز ىلع مزاع هنآ ينغلب ريمأ ةرايز ىلإ بهذأ نأ ةرم تبلط دقو « نيفراعلا
 ءالؤه نإ :يل لاقو « برغلا ةيخيك عاجش ريمألا حلاصلا دبعلا يخأ يناهنف « هنع

 « ًامعط كلذل نوفرعي الو ‹ مهالو يذلا لجو زع هللا عم ًابدأ مهروزت كنأ ىلع كنولمحي ال

 كترايزب كسفن لذتف « نيباصنلا نم كريغ ةوسأ مهايندل ًابلط مهترايز ىلع كنولمحي امنإو
 امنإو « نامزلا ةالو نم دحأ ىلإ تبهذ ام مويلا كلذ نمف « كتهج نم مثإلا مهلمحتو « مهل

 . ريغ ال مهنيد ىلع ًافوخ سانلا جئاوح يف مهلسارأ

 « ًاماعط مهل لكأي الف « هيف مهداقتعاو « هل مهميظعتو ةالولا ماركإ دارأ نمف ةلمجلابو

 هل لضفلا نودهشي ثيحب « هل ةبحملا يف نيقداص اوناك نإ الإ ةيده الو ةقدص مهنم لبقي الو

 نيذلا نيدقتعملا ةجرد نع اوعفترا ءالؤه لثم نإف ‹ مهتيده لبقو « مهماعط نم لكأ اذإ

 :دقتعملاو بحملا نيب قرفلاو « نيدلاب لكآ مهماعط نم لكألا نأل « مهماعط لكأ يغبني ال

 الإ كمعطي الف دقتعملا امأو « حلاص ريغ وأ ًاحلاص تنك ءاوس دلاولاك كمعطي بحملا نآ

 لح دقتعت نأ دب الو « كنيدب تلكأ كنأك هماعط تلكأ اذإف « حالصلا كيف هداقتعال

 ميظعتلا لوصح كل نمضأ انأو « ىلاعتو كرابت هللا عم ةماقتسالا قيرط كلستو « هلكأت ام

 كلذ امنإف داقتعاو هاج مهدنع هل لصح نإف « هانركذ ام فلاخي نم امأو « ماتلا داقتعالاو

 .هنع ةمايقلا موي ىلاعتو كرابت هللا هلأسي « عادخو ليحو بصن قيرطب

 هل ىلاعتو كرابت هللا لالجإ دارأ نم :لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر صاوخلا ىلع يديس ناکو

 رتب ي“ فلق ىلا فا لجو” لارا نم هطا طف تاغ ترق ىف
 نم رمضي ام فالخ سانلل رهظي نم امأو « هاري ىلاعتو كرابت هللا نأ ملعي وهو الإ نكسي الو
 باغ اذإف « ههجو يف ًاقافنو ًاعادخ هنومظعيف كلذ لثمب هنولماعي سانلا نإف « عادخلاو قافنلا

 . هارو نم هتورف نوعطقیو « هيف هنودقتعی امب هوفصو مهنع

 ةملظلا اياده ريققلا لبقي فيك :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 بلق نم وهو « نوكي ال رمأ اذه « مهبولق يف ماقملا هل بلطي مث « مهناسحإو مهربو
 عضخي هنأ اهلوعي نمم ةلئاعلا بلطت فيكو « ةملظلا ةلئاع نم ًادودعم راص هنأل ٠ عوضوملا

 هللا يضر يفنحلا دمحم يديس دقتعي ناك ءارمألا ضعب نأ ىكحي مث « اهلجرو اهدي لبقيو اهل
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 دصاقلا اهب لخدف « ةضف ةبيو فصن وحن ةرم هيلإ ريمألا لسرأف « ًادئاز ًاداقتعا هنع ىلاعت

 دصاقلا ربخأف ةضفلا تغرف ىتح سانلل يمريو اهنم نفحي راصف يسركلا ىلع سلاج خيشلاو

 خيشلا لاقف « اهب تن عسوتتل كل اهتلسرأ امنإ : هل لاقو خيشلا ىلإ ءاجو بكرف « هديس كلذب

 امف هيلع ولدلا لقثف ٠ لعفف « هنم ًاضوتأ رثبلا اذه نم اولد يل ًالماو كبايث ففحخ :ريمألل
 « هريغ ألما رشبلا يف هبص :خيشلا هل لاقف « رمحأ بهذ وه اذإف هيف رظنف « دهجب الإ هعلطأ
 بلطي ًادمحم نإ رئبلل لق :هل لاقف « تارم ثالث هعم كلذ لعف ىتح <« ًابهذ كلذك ولدلا علطف

 ميهاربإ يديس لوقي مث « رفغتساو خيشلا لجر ريمألا لبقف « ءام ولدلا علطف ءوضولل ءام كنم
 امل ‹ كلذ ىلع هلضف ركشو « هسفنل ةضفلا ذخأ ًادمحم يديس نأ ولف :هنع ىلاعت هللا ىضر
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 امل « هدعب هماقمو اهذخأي نأ لبق هسفن ماقم ءارمألا اياده لبقي يذلا نزو ول اولاق انه نمو

 هاتأ نم دريلف اذه ىلوق ىف كش نمو « ذخألا لبق هماقم نم ًاطاريق ءىجي هدعب هماقم دجو

 نيقيب بهذلا بحاص نيع يف مظع هماقم نأب سحب هنإف « هيلإ هتجاح عم بهذلا نم ءيشب
 . هلبق اذإ هلاح سکع

 ءاهقفلا انلأسي ام ةرثك نم انسوفن تمئس دق :نولوقي مهنآ دادغب ينب نع ينغلب دقو

 ء انلاؤس يف ةجح يودبلا دمحأ يديس دلوم ىلإ ةنس لك هلوزن لعج مهضعبو < ءارقفلاو
 ‹ ةفلملا جراخ هتميخ برضيف « ًاقلطم دمحأ يديس ةبق لخدي مل هنأ امبرو « انتقدص لوبقو
 موحرملا ةلحم ىلإ يتأي دلوملا ىضقنا اذإ مث « همئاهبو هتعامجو وه لكأي ام ذخأي ريصيو
 ءاملعلا نم انسل اننإف ٠ بذاك وهو انيلإ ًاقوش انترايزل لزن امنإ هنأ معزيو « هلاقبو هلاحب انلأسي

 ىتح لالحلا نم ءىش اندنع الو « هل وعدن ىتح نيحلاصلا نم الو « ًاملع انم ديفتسي ىتح

 ۰ . ىهتنا « قساف باصن هنأ الإ يقب امف « هبلطي ام هنم ذخآأي

 . كنم كلذ لثم عوقو نم يخأ اي كايإف

 ءالؤه انلأسي ام ةرثك نم انسفن تمئس دق :نولوقي هاشاب يلع ريزولا ةعامج تعمسو

 يألف « ةملظ اننإ :انع نولوقي مهنإ مث «٠ سولفلاو لسعلاو سدعلا نم مهيطعنو « خياشملا

 « قئالخلا يديأ يف امع اوففعتل قيرطلا ةحئار اومش ءالؤه لثم نأ ولو انم نوذخأي ءيش

 نإ :لاقف « ةرايزلا هاشابلا راد نزاخ نم ءارقفلا ضعب بلطو « مهنويع يف نومظعي اوناكف

 يديرم ةلمج نم ديرم هنأل « هرزأ مل يذاتسأ وه راز نإو « هل اعبت هترز يذاتسأ هراز
 . ىهتنا « ةجردلا يف ءاوس وهو انأف « يذاتسأ

 ايندلا اهب داطصت ةكبش ةبذعلا ءاخرإو ‹ ةبجلا كسبلو « كحالص ذختت نأ يخأ اي كايإف

 كاده ىلوتي ىلاعت هللاو ٠ كلذ مهفاف « نيزئافلا عم زفت عرولاب كيلعو « نيرساخلا عم رسختف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو
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 يف مهل يتكراشمو « نيملسملا رومأ ةالول يتبحم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 ىلع تبرضو « نيترم هضرمل تضرم دقو « مظعألا ناطلسلا اميس ال ‹« ضارمألاو مومهلا

 لاتقل رفاس امل ةئامعستو نيتسو ىدحإ ةنس ناضمر رهش يف اهرخآ تارم يلجر لصافم

 ينءاجو « تيفش ناطلسلا يفش املف « هرخآ ىلإ ناضمر لوأ نم ًاضيرم تثكمو ٠ ضفاورلا

 ءارضحخ هتميخ تناكو « قالوب وحن ىلإ يتيبل رواجملا جيلخلا نم همايخ برضو « مانملا يف

 بابرأ نم صخش يقلو « تارم ثالث كلضف هللا ركش :لاقو « يتيب ةقاط حتفو « توقاي نم

 عجو ناطلسلا نع لمح باهولا دبع نأ الول :هل لاقو « ينيبرشلا نيدلا رون خيشلا لاوحألا

 ىلوتي هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف « ىهتنا « ًاريخ يقل ام هرفس يف لجرلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كاده

 ءارقفو ءاملع نم ّيلإ رباكألا نم دحأ ددرتل يتهارك :َىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 مهنم دحأ ىتأ نإ اميس ال « مهل ًاميظعت يلإ مهددرت نم شوشتأ ىلاعت هللا دمحب انأف « ءارمأو

 خيشلاو « ينيبرشلا بيطخلا نيدلا سمش خيشلا حلاصلا ملاعلا خيشلا هلعفي امك « ًايشام

 نيملسملاو ينعفنو « امهلجأ يف ىلاعتو كرابت هللا حسف « يفنحلا يتوناحلا نيدلا جارس

 مهنأب يملعلو ‹ كلذ ريظنب امهتأفاكم نع يزجعل امهنم ءايحلا نم بوذأ داكأ ينإف « امهتكربب

 تافص نأو ‹ حلاصب تسل ينآ فرعأ انأو ‹ ةكربلاو حالصلا يف مهنظل الإ ىلإ اوددرت ام

 ‹ كيلإ اوتي نأ لبق كناوخإ ىلإ عسا :نالوقب اناكف ‹ امهنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع

 ددرتي ًادحأ نأ بحت نأ كايإو « كترايزل نوتأيف ٠ كيلإ نوشحوتسي ثيحب مهنع عطقنت الو
 عم ام عيمج نإف « خايشألا مهبرت مل نمم مهضعب هلعفي امك « هيلإ تنأ ددرتت نأ ريغ نم كيلإ

 .هيلإ ىشمي دحاو قيرط قح ءىجي ال دق ددملا نم نامزلا اذه ىف ريقفلا

 ‹ مكرظنن اندع ام : ريقفل لوقي اصخش هنع ىلاعت ثلا يضر صاوخلا يلع يديس ىأر دقو

 . هيلإ تقتشا اذإ هيلإ تنأ بهذت ام ءيش يأل :لاقو « هرجزف

 كلذ روزيو هتيب ىلإ وه بهذي هترایز ىلع مزاع ًاریمُأ نأ هغلب اذإ هنع یلاعت هللا يضر ناکو

 ىلع سانلا ضعب همالو « ىلإ كئيجم نم كيلإ ءىجملا ىف ةفلك لقأ انأ :لوقيو « ريمألا

 فقو وأ ةنتفلا هسفن ىلع فاخ نمل ءارمألا باوبأ ىلع فوقولا فلسلا مذ امنإ :لاقف « كلذ

 مهنأولو « ةدايع وأ ةرايزل مهيلع انلخد اذإ مهيلإ نكرن ال هللا دمحب نحنو < ايش مهنم بلطي

 .ًاريخ مهيلإ قوسنل مهيتأن امنإو « مهنم هلبقن ال ًائيش انوطعأ
 ‹ هعجارف ‹« روظحم هيلع بترتي مل اذإ ام ريمألل ريقفلا ةرايز بلط لحم نأ ًابيرق مدقتو

 نيذلا رباكألا هكرت اذإ هردص حرشني نأ يهو « ةمالع قلخلا اذه بحاصل نأ يخأ اي ملعاو

 اوددرتو « هنارقأ اوكرت اذإ هرطاخ ضبقنيو « هنارقأ نم دحأ ىلإ اوددرتو « هيلإ نوددرتي اوناک
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 هبر نع مهب لغتشي نأ ًافوخ <« هل مهنايسنو هنع سانلا ةلفغ بحي قداصلا نإف « هيلإ

 ضعب ىلع بتعی « هتیوازو هتیب يف عطقنا ًاصخش تیأر دقو ‹« سکعلاب بذاکلاو « لجو زع

 نع هتعشأ ام فلاخي كيلإ مهددرت كرت ىلع سانلل كباتع :هل تلقف « هبلإ هددرت مدع سانلا
 نأ ملعف ‹« لوقي ام ىرد امف « ىلاعتو كرابت هللا ىلإ عاطقنالاو ةلزعلا ةبحم نم رصم يف كسفن

 سيل ام فالخب « برقأ قافنلا ةفص ىلإ وهو « مومذم وهف ابلاغ دبعلا نم لعفت هيف ام لك
 يف عطقنا نيح نيهاش خيشلاك ىلاعتو كرابت هللا ىلإ هج وتلا قدص كلذ ىلإ هاعد امنإو ٠ لعفتب

 لفغ اذإ نوحرفي اوناك ءالؤه لثمف « ءارحصلا يف عطقنا نيح شادرمد خيشلاكو « لبجلا

 يف ةجاح يل ام هللاو :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر نيهاش خيشلا ةرم تعمس دقو « مهنع سانلا

 نأل « يدنع دجسم ةرامعب الو « باودلاب سانلا انيلإ علطي ىتح « لبجلا ىلإ انعلطم ةعسوت

 هللا محرف « هنع ىلاعت هللا يضر هقدصب دهشي لقعلاو ٠ نيرئازلا رثكيو « سانلا عمجي كلذ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيمآ « ةعساولا ةمحرلا كلذ يف هعبت نم ىلاعتو كرابت

 هولبقي نأ اوبأ نإف « ةالولا لام نم ينيتأي ام لك يدر : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ايكو ىلا الو يسفنل ادغاز اصن هما لق الو 6 شالا نع ارتاح هاك نش لکل ههر

 هقرفأو ءارقفللا هب حرخأف « ىلاغتو,كرابت فأ الإ هملعي ال ارس الام حلإا رباكألا :نلسري اه
 ‹ كلذ لثم لعفي ينارقأ نم ًادحأ رأ ملو ‹ يدلول الو ًادحاو ًامهرد هنم كسمأ الو « مهيلع

 ىلع قتئالخ ءامسأ لاملا بحاص دصاقل يمسيو « ءارقفلا مسا ىلع لاملا لبقي نم تيأر لب

 نوذخأت امأ :ًاموي داصقلا ضعب هل لاقف « مهيلع لاملا كلذ قرفي هنآ همهويو « ىمسم ريغ

 دصاقلا هيف سرفف < ًادبأ ةالولا لام نم لكآ ال نأ هللا تدهاع دق :لاقف ؟انیش مکلایعل

 هآرف « لاملا كلذ يف خيشلا يديس لعفي شيأ رظني ىتح هدعب فلختي نأ همالغ رمأف « بذكلا

 لام اذه :لاقو « ًافصن مهنم ًادحأ طعي ملف خيشلا اوتأف « ءارقفلا عماستف « رادنزاخلا هاطعأ

 كلذب ربخأو « كلذ نم بجعتف « هذاتسأ كلذب مالغلا ربخأف ٠ صوصخلاب يل اشابلا هلسرأ

 .هتنسحو هرب هنع عطقف اشابلا

 بحاصو «كسفن نوختو ذايب هلوسرو هللا نوختف كلذ لثم لعفت نأ يحخأ اي كايإف

 « اندنع ماقمب سيل اذه :لاق « ةالولا لام درأ يننأ ةدسحلا ضعب غلب املو ءارقفلاو « ةقدصلا

 ناكو « انأ هتددر يذلا لاملاب دساحلا كلذ ىلإ لسرأف « رادرتفدلا دمحم ريمألا كلذ غلبف

 ‹ رادرتفدلا ىلإ دصاقلا در املف . طق هتلعف ام ءيش اذه :لاقو « هدرف ةعامج ةرضحب كلذ

 ‹ هب سانلا ثول نم ًافوخ الإ كلذ دري ملو « لعفتم اذه نأ يبلق يف هللا هاقلأ يذلا :لاقو

 املف « ًافقشو المر ةرصلا يف لعجو « رهزألا عماج يف اليل هل اهطعأو ةرصلا هذه ذخ نكلو

 حرشناو « اهلبقف هل اهاطعأف « نينذؤملا ةكد تحت هدجو عماجلا ىلإ اهب دصاقلا لحد

 لاقف « ًاريخ ءاملعلاو ءارقفلا نع ىلاعت هللا كازج هل لقو « ريمألا ىلع ملس :لاقو « طسبناو
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 ء الل لمرلاو فقشلا لبقتو ٠ سانلا ةرضحب راهنلا ىف بهذلا درت لاطب اي :دصاقلا هل

 . حضتفاو « لجخف

 اهتددرف ‹ فصن فلأ يلع ضرعو ٤ ينراز رادرتفدلا دمحأ ريمألا نأ ًاضيأ يل عقوو

 هلظل «دحأ كاري ال ثيحب هنيبو كليب :هل اهطعأ :لاقو «همالغ عم ّيلإ اهلسرأ مث « جرخف

 كذاتسأ نم هلبقأ مل ءيش يخأ اي :هل تلق « اهب ينءاج املف ٠ سانلا نم ءايح هيلع اهتددر يننأ

 ةياغ يندقتعاف ‹ ًاعروت الإ اهتددر ام ينأ ققحتف « اینا هيلع اهتددرو « همالغ نم هلبقأ

 ىلاعتو كرابت هللا هاطعأ دق رمألا اذهو « سانلل جئاوح ةدع كلذ دعب هدنع تيضقو « داقتعالا

 هذه يخأ اي كل تركذ امنإو ٠ ىهتنا « قافنلا الو ءايرلا فرعأ ال ًاريغص تنك نيح نم يل

 . نيملاعلا بر هل

 مهل هلقن مالك ببسب « ةالولا دحأ نم يفوخ مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هللا نم فوخلا ىلإ عجري مهنم فوخلا ناك نإ الإ ٠ كلذ وحن وأ ينع مهقح يف ةدسحلا ضعب

 يف حدقي ال كلذ نإف « يبونذب يلع مهطلسي نأ ىلاعتو كرابت هللا نم تفح اذإ امك « لجو زع

 لمح بجيو « قلخلا نم فوخلا هريغو مالسلا هلع ىسومل عقو دقو « نمؤملا ماقم لامك

 نإو « ةلاصأ ىلاعتو كرابت هللا نم الإ رومألا نودهشي ال رباكألا نأل « هانلق ام ىلع ًامزج كلذ

 نم فاخي ًاءزج نمؤم لك يف نإف ًاضيأو « ةيعبتلا مكحب كلذ امنإف قلخلا نم اهودهش
 طور شا شەو صر

 ٭ دکل لإ کیدیاب وقلت الو # : ىلاعت لاق ‹ هسفن نع ررضلا فك نمؤم لك ىلع بجيو « قلخلا

 بحي نم ىلع الإ نوطلسي ال مهنأب يملعل « ةملظلا نم فاخأ ال تنك امنإو 1۹١[. :ةرقبلا]

 هللا ةبحم الإ ىلاعت هللا دمحب اهيف سيلو « ايندلا بحت ال اهنأ يسفن نم ملعأ انأو « هبلقب ايندلا

 نكاسو مهنع ىلاعت هللا يضر نيحلاصلاو ءايلوألا ةبحمو < ةي هلوسر ةبحمو « لجو زع

 لک نم لجو زع هللا نذإب ينيمحي نأ يَ هلا لوسر يف يدافتعاو « ملاظ لك نم هيمحي تيبلا

 ءاوس « ةملظلا نم دحأ هيلع طلسي الف ايندلا بحي مل نم نأ ملعف « ةرخآلاو ايندلا يف ءوس

 يذؤي نأ ملاظلا دارأ ولف  هبلق يف ال هدي يف نكل « لام هدنع وأ ةيلكلاب اهنم ديلا يلاخ ناك

 . هيلع ىلاعتو كرابت هللا هردقأ امل اذه لثم

 نولبقي اوراص فيك « ايندلل مهكرت مهنم ةالولا ققحت امل بيذاجملا يحخأ اي لمأتو

 رضخ ريمألا انبحاص يل لاق دقو « مهيلع مهرطاخ ريغت نمو « مهنم نوفاخيو « مهمادقأ

 « بويلق قيرط يف بوذجملا يسلربلا يلع خيشلا ةرم ينيقل « ةيبويلقلاو ةيقرشلاب فشاكلا

 ىلع ينبرضيو ينعفصي راصو ‹ سرفلا قوف نم ينلزنأو ٠ يقوط ىلع ضبقف « ركسعلا يعمو
 انأو ‹ هتبيه نم دعرأ ترصو ‹ ناطلسلا ركسع ةرضحب يقنع يف اهمده ىتح ‹ يتمامع

 نم ًادحأ نأ ولف ‹ هسفن نع يل هتياكح هذه « هيلع هرطاخ بيطأ نأ ينلأس مث « هنم فئاخ
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 اوناكل كلذ لعف هنأ ردق ولو « ردقي مل كلذ لثم فشاكلاب لعفي نأ دارأ ايندلل نيبحملا

 هللا همكح ايندلا يف دهزلاب ققحت نم لك نأ ملعف « ًالصأ « هنولتقي وأ هنوسبحيو هنوبرضي

 ضاق ةمامع هتمامع تناك ولو « هيف اومكحي نأ ةالولا ردقي ملو < ةالولا يف ىلاعتو كرابت

 .دشرت كلذ مهفاف « ريمآ بايث هبايثو

 ‹ يوونلا نيدلا ييحم خيشلاك « ةالولا تاركنم ةلازإل نولماعلا ءاملعلا ردصت انه نمو

 نوبحي اوناك مهنأ ولو « ايندلا يف مهدهز لامكل « امهوحنو ينصحلا نيدلا يفت خيشلاو

 ةيهلإلا ةردقلا هتدعاس الو « ةالولا نم دحأ ةمصاخم ىلع مهنم دحأ ردق امل اهبصانمو ايندلا

 ىلع ركنأ يوونلا نأ هنع هللا يضر يوونلا بقانم يف يواخسلا ىكح دقو « كلذ لثم ىلع
 ظاغأو <« مجعلا دالب ىلإ يومألا عماجلا ةنازخ يف يتلا ملعلا بتك لقني نأ دارأ امل ماشلا بئان

 ‹ عابسو رامن دولج ماشلا بئان شرف يف ناكو .هب شطبي نأ ماشلا بئان دارأف « لوقلا هيلع

 بئان ىلع اهباينأب ترشكو « لجو زع هللا ةردقب ًارامنو ًاعابس تماقف اهيلإ يوونلا مامإلا راشأف

 .هلجر لبقو خيشلا حلاص مث « هتعامجو وه ًابراه اهنم جرخف « ماشلا

 بئان اهرمع ةلاكو مده هنع ىلاعت هللا يضر ينصحلا نيدلا يقت خيثلا نأ انغلب كلذكو

 ءاج املف « هلتقي نم هيلإ ماشلا بئان لسرأف ٠ نيملسملا قيرط يف اهطئاح جرحخأو « ماشلا
 نأ ردقي ملو « ماشلا بئان ىلإ عجرو فاخف « ليفلا ردق ًاميظع ًاعبس خيشلا فتك دنع دجو

 .ًائيش هيف لعفب
 يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو « مهنع ىلاعت هللا يضر نولماعلا ءاملعلا ناك اذكهف

 ‹ ةالولا نم هسفت ةيامح ىلع ىلاعتو كرابت هللا هردقي مل نم لك : لوقی هنع یلاعت هللا یضر

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف هوفني وأ هولتقي نأ ًافوخ ٠ مهتاركلم ةلازإل ضرعتي نأ هل سيلف

 ءارمألا ىلع نولخدي نيذلا ءاملعلل يلمح :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 اوري مل مهنأ وأ ًازجع الإ كلذ اوكرتي مل مهنأ ٠ فورعمب مهنورمأي الو « مهنوحصني الو
 كردأ نم :هباحصأل لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو « ًاركنم مهدنع

 كلذ يف نأل <« ةالولا تاركنم ةلازإ يف ددشي الف « رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا مكنم

 ًالصأ اهعوقو عنم يف ددش نمو « ةي عراشلا اهب ربخأ يتلا ةعاسلا تامالع فدارتت نامزلا
 ثیدح لمحي كلذ ىلعو :لاق « هيف ام ىفخي الو « عراشلا هب دعو ام فلخ يف عاس هنأكف

 مكيلعف هيأرب يأر يذ لك باحعإو ةرثؤم ًايندو ًاعبتم ًاعاطم ًاحش متيأر اذإ» اعوفرم يناربطلا
 . ىهتنا “ةماعلا رمأ مكنع اوعدو مكسفنأ ةصيوخب

 راک «دواد وبأو « )۳١۵۸( ةدئاملا ةروس نمو باب ءنآرقلا رفت باك ٠ يذمرتلا هجرخأ )۱(
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 ولو « ًاقلطم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بوجول دهشت ةعيرشلا دعاوق نكل : تلق
 ررض لوصح كاذب ةع لق ناال فاخي نأ الإ ةعاسلا تامالع نم رمألا كلذ ناك

 ول :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا ناك دقو « ةداع هلمتحي ال ديدش

 نأل « يهنلا هيلع بجو < الثم رمخلا برشي وأ « ةنالفب ينزي نأ دب ال ًانالف نأ يلول فشك
 هريدقت ىلع هثايلوأ ضعب علطأ ىلاعتو كرابت هللا نأ هتياغ « عرشلا رون ءىفطي ال فشكلا رون

 لهأ عامجإب هریدقت نم هلک هنع یهنن نأ انیلع یلاعتو هناحبس بجو ام عیمجو « هدبع ىلع

 طقسي ال « فشكلا قيرط نم يتدهاشم وأ « ىلاعت هللا ريدقت نم كلذ نأب ناميإلاف « ةنسلا

 اهنأب ًافشك اندهش ولو ‹ تاركنملا ةلازإب اندبعت دق ىلاعتو كرابت هللا نأل ٠ فورعملاب رمألا

 . یلاعت هقلخو هتدارإب

 عرشلا روس قرخت نأ كايإ :هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا بهاوملا يبأ خيشلا مالك يفو

 كرمأ يذلا وه هقلخ دوجولا يف ءيش لك نأ كدهشأ يذلا نإف ‹ عبطلا ةداع نع جرخي مل نم اي

 . یھتنا ` ركنملا ةلازإي

 دبعلاف ‹ ىلاعتو كرابت هلل ميلستلا يفاني ال ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأ ملعف

 يهنلاو فورعملاب رمألا نم هب فلك امب موقيو « هدابع ىلع هريدقت ثيح نم ىلاعت هبرل ملسي
 تدجو دق :لوقيو « قباسلا ثيدحلا رهاظ عم فقي نأ دبعلل سيل هنأو « ركنملا نع

 امنإو « فورعمب هريغ رمأ يف بوجو دحأ ىلع يقب امو « هيب عراشلا اهب ربخأ يتلا تامالعلا
 هفئاظو جارخإ وأ « هدلب نم يفن وأ لتق نم ًاديدش ًاررض هسفن ىلع فاخ اذإ كلذ دبعلا كرتي

 هنأل يأ «مكسفنأ ةصيوخب مكيلعف» :هلوقب ةي عراشلا دارم هلعلو « كلذ وحنو هشاعم اهب يتلا

 اذه « هيلع مكنيعي ًانيعم نودجت الو « هنوقبطت ال يذلا ررضلا نم ذئنيح مكيلع فاخي

 مدعب رمألا هيف امنإ « فورعملاب رمألا لصأ طاقسإب حيرصت ثيدحلا يف سيلف « دعبي ال
 ىلإ هدعب ةي هرمأل خسان الو « خسن اذإ الإ ًارايتخا كرتي ال ةي عراشلا رمأ نأل « هيف ديدشتلا

 « درو امك يب دمحم ةعيرشب الإ مكحي ال لزن اذإ مالسلا هيلع ىسيع نأ ىتح « ةعاسلا مايق

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « هررحو كلذ لمأتف

 وأ برقع وأ ةيح نم « ًاقلطم قولخم نم يفوخ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم « عرشلاب المع تاروكذملا هذه نم زرحتأ امنإو ٠ كلذ ريغ وأ نج وأ صل وأ حاسمت

 كلذ نم ًافوخ ال « ًابيرق هريرقت رم امك ةكلهتلا ىلإ يسفنب يقلأ ال نأ ينرمأ دق ىلاعت هنإ ثيح
 نيح نم يل هللا ءاطعأ دق رمألا اذهو « ىلاعتو كرابت هللا نم كلذ نوك نع يتلفغ عم قولخملا

 نيل اأ » : ىلاعت هلوق باب ٠ نتفلا باتك « هجام نباو ‹ )٤۳٤١( يهنلاو رمألا باب « محالملا

 )۱ )٤ 4کس کیلع اوما



 ةهج نم فوخ ينم عقو نإو « ملظم ليل يف ارقص الو « ًاعبس باهأ الف « غولبلا نود تنك
 ركسع ةبلغل ةروص هل رهظي داكي ال فيعض ءزجلا كلذف ناسنإ لك ةأشن يف يذلا ءزجلا

 خيش يف تمن يننأ يل عقو دقو « مهفاف ٠ ءزجلا كلذ ىلع لجو زع هللا ىلع لكوتلاو « نيقيلا

 دحأ ًارجتي ال « رابك نيباعث اهيف « ًاراجحأ ةنالم اهلك ةبقلا تناكو « ةروجهم ةبق ىف نوفدم

 ءايآ ةملظم ةلبل ف حيلا تلعدف ٠ هلا جراح نم الإ اراه الو ال خلا ززري نا اهم
 املف ‹ ةرعش ينم ريغتي ملو ‹« حابصلا ىلإ يلوح نورودي نيباعثلا راصف « اهيف تمنو ءاتشلا
 دلبلا لهأ بجعتف ‹ ظلغلا يف يمدآلا عارذ هبشي خابسلا يف مهبحس ناكم تدجو راهنلا علط

 ينعسلي ال نابعثلا نأ يداقتعا : مهل تلقف ؟ةليللا هذه يف تملس فيك : يل اولاقو « كلذ نم

 ناكملا يف هعسلاف نالف ىلإ بهذا :ةردقلا ناسلب هل لاقيف « كلذ ىلاعت هللا همهلأ نإ الإ

 هللا ةدارإ الب ًادحأ عسلي نأ نابعثلا نكمي الو « تومي وأ ىمعي وأ ضرميل همسج نم ينالفلا

 . قحاوللا نم فخي مل قباوسلا ىلإ رظن نمو ٠ لجو زع
 ةضيغلا ىلإ بهذي ناك « هنع ىلاعت هللا يضر ينامركلا عاجش كلذ وحن ىلإ ينقبس دقو

 هلوح يشمتو همشت عابسلا تناكف « نيقيلا يف هسفن نحتميل راهنلا ةركب ىلإ عابسلا نيب مانيف
 عابسلا نيب اهيف مانأ يتلا ةليللا يف يسفن لثمأ ام :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ناكو « هرضت الو

 . سورعلا عم يمونو ٠ يسرع ةليلب الإ

 انبكرم عبتف « ديعصلا ىلإ ترفاس يننأ ٠ ةئامعستو ةرشع عست ةنس يف يل عقو اممو

 ةفاح ىلع سولجلا نم اهلك سانلا تعزفف « روث ردق حاسمت لك « ةعبس وحن حيسامت
 نيب رحبلا تلزنو ًارزئم يطسو يف تلعجف حيسامتلا مهفطخت نأ نم افوخ « بكرملا

 سائلا بجعتف « بكرملا ىلإ تعجر مث « رحبلا يف اهتدرطف « ينم اهلك تبرهف « حيسامتلا
 . كلذ نم

 « ليللا يف دنوخ مأ ةسردم يف يذلا ينيب ىلع لخدي ناك ًاينج نأ نجلا عم يل عقو اممو

 « ةليل هل تنمكف « هنم نوعزفي لايعلا ناكف « تيبلا يف حمري ريصيو « جارسلا ءىفطيف

 ةرعشلا ةقرك تراص نأ ىلإ دربتو يدي يف هلجر قرتو حیصي راصف « هلجر ىلع تضبقو

 . رهظ ام مويلا كلذ نمف « يدي نم تجرح مث « ةدرابلا

 دعب جارسلا دقوأف ٠ نج اهلك ةروجهم ةعاق يف يباحصأ نم صخش دنع ةرم تمنو

 ةريثك ةعامج هعمو جارسلا افطأو ينج ءاجف « يدحو ينكرتو « بابلا يلع قلغأو « ءاشعلا

 دحأ ىلع تضبق نإ هللا ةزعو :مهل تلقو « حابصلا ىلإ يلوح نوحمري اوراصف « نجلا نم
 . عزف ريغ نم مونلا ينذخأو « تمنو « رمحألا كلملا الو « ينم هقلطي نأ دحأ ردي ام مكنم

 ةملظم ةليل تناكو « هنم ًاضوتأل اليل يرمغلا عماج ةأضيم سطغم تلحخد يننأ يل عقوو

 ةيحان لزنو ضاف ىتح ءاملا دعصف « سطغو سوماجلا لحفلا هبشي سطغملا يف ءيش طبخف

۹۱ 



 تنك امنإو « هدجأ ملف يتحت نم قهزف سطغملا يف هيلع تلزنو يبايث تعزنف <« ةيفنحلا

 صللا نم فاخأ ال كلذكو « نيقيلا يف جيردتلا ماقم يف تنك ينأل « تايذؤملا نم فاخأ ال

 هتيأر اذإ ىلاعتو كرابت هللا دمحب انأو « ايندلا رومأ نم اهريغ وأ بايثلا الإ ينم بلطي ال هنأل

 ‹« يتهج نم مثإ هقحلي ال ىتح ةرخالاو ايندلا يف هتمذ تأربأ مث « سفن ةبيطب اهب هل تحمس

 « ًالثم يبايث كيطعأ ام :هل تلق نإ الإ ينبرضي ال هنأ ملعأ انأو ينيذؤي وأ ينبرضي اذ ملف

 ناك نإ الإ هلاتق يلع بجي الو « يعرشلا قيرطلاب هل ملستسا نأ يلو « هلتاقأ نأ يلف ةلمجلابو

 امأو « ةلتاقملاب الإ روجفلا نع عنتمي ملو « يريغل وأ يل ميرح وأ ًالثم ةعيدو ريغلل لام يعم

 ىلوتي هللاو ٠ كلذ مهفاف « هلجأل ًاملسم لتاقأ نأ نم رسخأ يدنع وهف يل ناك اذإ لاملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده

 لبقتسملا يف ينم عقت يتلا رومألا ىلع مانملا يف يهيبت : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نم دودعم كلذو < ردقلا هب قح دق ًامربم رمألا نكي مل اذإ اهنم يرذح ذخال : رش وا رخ نف

 دقو « لمكلا ءايلوألا الإ هب ينتعيو كلذ فرعي الو « نمؤملا ىلإ ىلاعتو كرابت قحلا يحو
 ا٤ ناکف “هل ایفا یک ايؤر مكنم ىآر نم» : هباحصأل لوقي حبصلا ىلص اذإ ل٤ ناک
 فرعأ تارامأ يلو ٠ بتارملا تتوافتو ماقملا فلتخا نإو « هتمأ يف يحولا رثأ ىري نأ بحي

 نم ءاملعلا هررق امل ةبسنلاب ‹ هرغصو بنذلا ةمظع اهب فرعأو هنيعأل ينم عقي ام سنج اهب
 . هورکمو ریبکو ریغص

 اهلعفأ نأ ديرأ « ةغيند ةلصحخ لوح مئاح يننأ فرعأ نيتلا رجش لوح يشمأ يننأ تيأر اذإف

 عوقولا نم يل دب ال هنأ فرعأ ةرجشلا نم لكآ يننأ تيأر اذإو « مالسلا هيلع مدا ةصق يف امك

 ةلصخلا كلت ىلع ىندعاسي هنأ فرعأ ىل همعطيو نيتلا ىنجي ًادحأ تيأر نإو ةلصخلا كلت ىف

 تام يبلق نأ فرعأ تاومألل سلاجم يننأ تيأر نإو « مالسلا امهيلع مدآ عم ءاوحل عقو امك

 انأو ٠ ينم تعاض يتلحار نأ ةيتالا ةليللا يف ىرأ يدنع هناوهل رثأتأ ملو يدرو نع تمن نإو

 ًارفاسم يسفن ىرأ لئاوألا عم ليللا مايق نع تمن نإو « كوشلاو رعولا ةريثك ضرأ يف رفاسم

 يف تفلخت ام بسحب « لقأ وأ رثكأ وأ ةلحرم وحنب جاجحلا نع تعطقنا دقو « ةكمل

 تقلخت نإو « تاومألا عم ًاعجطضم يسفن ىرأ يهلإلا يلجتلا تقو نع تمن نإو « نامزلا

 كلذل ًاقناعم يسفن تيأر امبرو « ةبيرز يف مئاهبلل ًاطلاخم يسفن ىرأ مئاهبلا قالخأ نم ءيشب
 كلت يسفن ىرأ رتو ريغ ىلع تمن نإو « ةميهب وأ يمدآ نم هقالخأب تقلخت يذلا ناويحلا

 نم كلملا ىنعنميف « هنم لخدأ نأ ديرأف « ةنجلا نم رتولا باب ىلع فقاو انأو ةليللا

 اهصقيلف ايؤر مكنم ىأر نم» : هظفلو .(۲۲۹۹) ايؤرلا ليوأت يف باب « ايؤرلا باتك « ملسم هجرخأ (۱)

 .«هل اهربعأ
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 مان نمل الإ بابلا اذه حتفأ ال نأ ترمأ دقو « رتو ريغ ىلع تمن تنأ يل لوقيو « لوحدلا

 ةلق تيأر نإو « رتولا باب اهتروصو ةيناقوفلا بابلا ةبتع ىلع يتلا ةباتكلا ىرأو « هرتو ىلع
 يفكي ال ليلق وهو « ةحئارلا نتن ءام نم رهطتأ ينأك ىرأ ىلاعتو كرابت هللا عم يتلماعم ءافص

 تلعف نإو « نيطبحملا عم بعلأ يننأ ةيتالا ةليللا ىرأ يلمع ةرثك ىلإ تيأر نإو « ةراهطلل

 بسحب ًاعيفر وأ ًاطسوتم وأ ًاظيلغ ًاميظع ًابشخ ًالماح يسفن ىرأ نيقفانملا لاصخ نم ةلصخ
 ناک یر دشن یف غ ےک میر ذو < الا فرط تف اها احلا كل

 كلذ يلحتسأ انأو « رمحأ يوثم لجر محل يف لكآ ينأك يسفن ىرأو « رمخلا هيف برشأ

 بكرم يف يسفن ىرأ ةليل مايق نع تمن نإو « هتبيغب تيذلتسا يننأ فرعأف « ةوالحلاك محللا
 رمغ تيم ىلإ ًاردحنم يسفن ىرأ ليللا مايق نم تصقن نإو « طايمد ةهج ىلإ يب ةردحنم يهو
 يننأ فرعأ ةرعش يبأ ةيقاس يدلب نع تردحنا نإو « صقنلا كلذ بسحب اهريغ وأ دونامس وأ

 قرتأ مل ينأكو ‹« رصم ىلإ يئيجم لبق فيرلا يف اهيلع تنك يتلا ةلاحلا نع ماقملا يف تلزن

 ىرأ رجفلا عولط برق ىتح يدرو نع تمن نإو « اهتلمع يتلا لامعألا نم لمعب رصم يف
 تمق نإو « علطت نأ سمشلا تداك ىتح رصعلا ةالص تكرت ينأك اهدعب يتلا ةليللا يف يسفن

 ينأك ىرأ « ىلاعتو كرابت هللا يدي نيب نم ةرضحلا لهأ فارصنا لبق يدرو تمتخو ليللا يف

 يلايللا يف ليللا مايق نع تمن نإو « يتيب ىلإ تفرصنا مث « سانلا لبق يدحو ةعمجلا تيلص

 نم غرفي نأ بيطخلا داك ىتح « ةعمجلا نع تفلخت دقو ةفرشملا ةكم يف يسفن ىرأ ةلضافلا

 يف يسفن ىرأ هيف صالخإ ال لمع وأ وهلب لاغتشالا ببسب يفلخت ناك نإو « ةيناثلا ةبطخلا

 تك ر نإ 0 رحال لا يف طح طلا وهلا نام لغ اواز اک

 ثالث تمن نإو « حلاملا رحبلا تلخدو طايمد تزواج يسفن ىرأ نيتيلاوتم نيتليل ليللا مايق

 يف هلجرب طخي عتكأ ًانمزم ىمعأ ًاصخش قناعم عجطضم يننأ ةعبارلا ةليللا يف يسفن ىرأ لايل

 ‹ صخشلا كلذ لاحك ةدابعلل ةضهنلا يف يماقم نأ فرعأف هتيحل ىلع لئاس هقاصبو « ضرألا

 ربنعلاو كسملاب ةخمضم ىتيحل نأك ةليللا كلت ىرأ نيملسملا نم دحأ ةروع ترتس نإو

E TD O ELاعا ی ا اا  
 نإو < غا مجرا الطاب تكترا ينا فرعأ ةيلطابلا راح يف يما تبار نإوا + مايألا كلن
 تيأر نإو « رسعب الإ لطابلا كلذ نم جورخلل ىدهآ ال يننأ فرعأ اهيف ًاهئات يسفن تيأر
 اعيش تلعف يننأ فرعأ مستبم وهو هنع ىلاعت هللا يضر يرمغلا نسحلا ابأ خيشلا يديس

 ىلاعت هللا يضر نيمأ خيشلا تيأر نإو « ًاحيبق ًاتيش تلعف يننأ فرعأ اسبعم هتيأر نإو « انسح

 .هنع عجرأف نيدلل ةنايخ هيف ءيش لعف ىلع تمزع يننأ فرعأ ًاسبعم هنع

 نم اوجرخي نأ هنع ىلاعت هللا يضر رداقلا دبع خيشلا يخأ دالوأ عنم ىلع ةرم تمزع دقو

 نم ًاباب حتف دقو نيدلا نيمأ خيشلا ةليللا كلت تيأرف « رسلا باب نم مهل تلقو « يتعاق باب
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 « ماتيألا ىلع ىلاعتو كرابت هللا ةيصو نع تجرح يننأ تفرعف « هتيب ىلإ هنم نوعلطي هتولخ
 اهيلع فاخي يتلا هجئاوحو هلام لحم يه يتلا هتولخ نم ًاباب حتف هتيأر امل كلذ نع تعجرف

 مئاع يننأك ةليللا كلت ىرأ وغللا سلاجم يف دحأ عم تضح نإو « ميتيلا رطاخ رسك نم ًافوخ

 لصحو « ًايرب اصخش يدنع دحأ باتغا نإو « هايإو انآ قرغلا فاخأ « ىمعأ عم رحب يف

 بذك فرعأف « ضايبلا ةيقن بايث هيلعو ةليللا كلت هارأ ٠ صخشلا كلذ رمأ يف كش يدنع

 ىف ىنصقني ًادحأ نأ فرعأ « ربحب ةخطلم ًارضخ ًابايث سبال ىننأ تيأر نإو « هل باتغملا كلذ

 كعب ل ةكلر ب نجلاصلا سات ر شحالا نال ناف < عم كل يانا ىق لقبر يلج
 انأو ةليللا كلت يسفن ىرأ هنع درأ ملو « دحأ يف ةبيغ تعمس نإو « هبحاص يف حرجي نمم

 ىلع رمخلا بص دقو « سلجملا كلذ لهأ عم رمخلا سلجم يف ةمرحملا تالآلا عمسأ ينأك

 رجحلاك ةرئاس يهو بكرم يف ردحنم يننأك ىرأ ريخ لعف نم يسفن ترفن نإو « هسندف يبوث
 فرع ‹« ىرغصلا بوشرب ةيحان يف يسفن تيأر ةيصعم يف تعقو نإو « ةعرشملا يف يمرملا
 ىلاعت هللا نأو ی تلك ك تعا ىکا و ةيحان وأ ‹ ةيصعملا كلت رغص

 كلت نع جرخأ ال ينأ فرعأ نيدلبلا نيتاه ةقزأ يف ًاهئات يسفن تيأر نإو « يلع نابضغ

 يف عقأ يننأ فرعأ « بوشرب ىلع تسرأ دق بكرم يف يسفن تيأر نإو « رسعب الإ ةيصعملا
 افعو ىنع ىضر ىلاعتو كرابت قحلا نأ فرعأ ةيحلاصلا ىف ىننأ تيأر نإو « ةئيدر هتبقاع ءىش

 یا نرم م رک م یال اق یف آنا ی ف ی

 ًاعلقم يسفن تيأر نإو « حيبقلا رمألا كلذ لعفب هنم تلزن يذلا ماقملا ىلإ عوجرلا يف تعرش

 كلت لعف لبق يماقم نع يقرلا يف تعرش يننأ فرعأ ديعصلا ةيحان ىلإ ةقيتعلا رصم نم

 يف روصنم ريغ ينأ فرعأ ءارحصلا ىلإ رصنلا باب نم ًاجراخ يسفن تيأر نإو « ًالثم ةيصعملا
 هنا فرعأ رنا باب نف اعاد يفت تيار نإو < تقرلا كلذ: اهف انآ يلا ك رحلا كلت

 هنأ بسحأ انأو « ةثيدر ةبقاع لعف يف وأ ٠ صخش بيرقت يف تعقو نإو « يترصن نم دب ال
 رغ 0ا ت كند ذج ملا لرم نع باک ی یا لا ةف نیر ااو یکن دج ا وج
 نإو ‹ تاورضخلا نم كلذ وحنو ًاساقلق وأ ًاسحخ لوحت دق رجشلا كلذ دجأ لاحلا ىلاعت هللا

 ىرأ « ايندلا رومأ نم ءيش يف ركفتي يبلقو « ةي هللا لوسر ىلع ةالصلا سلجم يف تسلج
 عم روضحلا نع تلفغ نإو « ردسو لثأو كوش رجش ىلإ لوحت ةهكافلا يناتسب نأ ةليللا كلت

 تارم نم هيف تلفغ ام ردقب شطعلا نم رفصأ دق هلك يناتسب رجش ىرأ ىلاعتو كرابت هللا
 ملو « يبلق نع ةليللا كلت ةلفغلا تمظع نإو « ركذلا نم تارم وأ « ةي يبنلا ىلع ةالصلا

 دلب يه يتلا رصم ىلإ اهب علقم انأو « فيرلا دالب نم ًابارت ابكرم قسوم ينآ ىرأ ًاليلق الإ رضحأ
 .هوجولا نم هجوب كولملل ةيده حلصي ال ةليللا كلت يلمع نأ فرعأف « ناطلسلا

 ىلع يننأ ةليللا كلت ىرأ هيلع يسفن تحجرو « مهل روفغملا ةاصعلا نم ًادحأ تيأر نإو

1۹4 



 ًالاح نسحأ هنأ فرعأف « هنم عقأ نأ ًافوخ طارصلا ىلع ينيزاحي يصاعلا كلذو ٠ طارصلا

 وأ ‹ ةَ ىبنلا ىلع ةالصلا نع تيهالت نإو « هقح ىف رقغتسأف « ىلاعتو كرابت هللا دنع ىنم

 ‹ ىلع نولخدي نيذلا « برعلا خياشم وأ « فاشكلا نم دحأ مالك لجأل لجو زع هللا ركذ نع

 برزلا بناجب دحاو فص ىوس هيف سيل هكاوفلا يناتسب نأ ةليللا كلت ىرأ سلجملا يف انو
 ‹ رجش هيف سيل « ًافصفص ًاعاق هلك ىقابلاو ‹« ةرمثم ريغ راجشأو فاصفصو لثأو كوش نم

 ق و 9 و و ورا ف فم م الا لإ ف

 ًاريثكو « ًابس لهأ نيتاسبك « طقف ةروصلا ىوس ءيش هنم لصحتي مل سلجملا كلذ يف يلمع

 كرادتأ مل نإو « ةمايقلا موي مدنلا ةدش فرعأف ‹ نيترجش هلك برزلا دنع يذلا فصلا ىرأ ام

 ةنكمملا يتجوز ءارو نم يتيراج ىلإ يسفن تلام نإو « ةرخالا يف هكرادتأ مل ايندلا يف يرمأ

 نم هطقتلتو « رئاطلا بابذلا لكأت ةفيعض ءابرج ةبلك تبحاص يننأ ةليللا كلت ىرأ ينم اهسفن
 نأ فرعأف « هلسغ ىلإ جاتحأف « يبوث باصأف « قاصب اهفنأ نم راط تسطع اذإف « ءاوهلا

 يذلا بابذلا لكأب اهسفن بيطو ةراذقلاو ةءاندلا يف ةروكذملا ةبلكلا سفنك كلذ دنع يسفن

 . ضرملاو فرقلا ثروي

 يفرط تعفرف « نيتنس وحن اههجو ةيؤر نع تعنتما «رورسلا ماد» يتيراج تجوز املو
 مد نم ةعطق يدي نيبو « مكاحلا عماج يف يننأك ةليللا كلت تيأرف اهجوز ةرضحب ةرم اهل

 « ىلاعتو كرابت هللا دمحب ينأ عم اهنم سحلأ نأ ديرأ انأف « رمخب ةنوجعم راطنقلا وحن دوسأ

 يف مراحملا مكح اهديس عم ةجوزملا ةمألا مكح نأ ملعأو « ةوهشب اههجو ىلإ رظنأ مل

 يتيراج ىلإ رظنلا نم يعنم يف يب ىلاعتو كرابت قحلا ءانتعا ةرثك كلذب تملعف « رظنلا

 لفاغ انآو ملعلا يف مالكلا ترثكأ نإو « كلذ ىلع ىلاعت هتركشو « ةوهش ريغب ولو « ةجوزملا

 لمعلا مدعب نيروهشملا ءاهقفلا نم ةعامج رشاعم انأو ةليللا كلت يسفن ىرأ « هب لمعلا نع

 يف انأو ةليللا كلت يسفن ىرأ « قلخلا نم دحأ عم يهالتلاب يتلفغ تمظع نإو <« ملعلاب

 تلغتشاو ةحلاصلا لامعألاو توملا تيسن يننأ فرعأف « ةيرخسلا لهأ ىلع جرفتأ « رباقملا

 نم دحأ تيب يف ةلحملا يف ًانكاس يسفن ىرأ « مومذم قلخ ىلإ تنكس نإو ينينعي ال امب

 ىرأ شيتفتلا عم ههجو يلع سبتلا وأ « هلح ىلع شيتفت ريغ نم ًاماعط تلكأ نإو « ةقسفلا

 . رافغتسالا نم ترثكأ جرخي مل نإف « ءيقلاب هجلاعأف « كلذ وحنو رامح

 :لاقو « ِناض محلب ضماح ساقلق ماعطب يناتأ رضخ تخ نبا دمحم نأ يل عقو اممو

 هنأك ةليللا كلت تيأرف « هنم تلكأف « ةليللا جوزت كدقتعي صخش ماعط نم اذه نإف اذه لك

 اولكأ نيذلا ةعامجلا كئلوأو « ناخوبطم ًاعم امهو « ريزنخو بلك محل هيف ًاماعط ىلإ مدقي

 هدیس لام نم قرسو « جوزت دبع ماعط هتدجوف كلذ نع تثحبف « مانملا يف يعم نولكأي يعم
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 بسك ثيح نم مارح دعب مارح هنأكف « ةملظلا يرشابم نم هديسو ٠ سرعلا هب لمعف ًانيش
 كلت ىرأ ايندلا نم ءىشب يداروأ نم تاعاطلا نع تلخغتشا نإو « هتقرس ثيح نمو هديس

 .رادلا رعق ىلإ لوخدلا دارأو . يراد رادج بقث دق صللا نأ ةليللا

 كرادتأ ىتح ينهبنيف « يلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم اذهو « ةريثك كلذ يف عئاقولاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كلذ مهفاف « يتوم لبق هكرادت نكمي ام

 « لجو زع هللا يف ةبحم ركذلاب يتوص عفرل يتبحم :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ظوظح نم ىرخأ ةلعل ال ناوخإلا ممهل ًاضيهنتو ٠ يركذب لجو زع هللا ركذي دحأل ًابلطو
 نجو سنأ نم برغملاو قرشملا لهأ اهب عمسي نأ هللا الإ هلإ ال تلق اذإ بحأ انأف « سفنلا

 يسفن تيقب امو « ايانملا كرتعم يف نآلا ينوكل « هدح نامتكلا غلب دقو ‹ رافكو نيملسمو

 ‹« اهنع لجو زع هللا اضر ىوس ايش الو « قلخلا دنع ًاماقم بلطت ىلاعتو كرابت هللا دمحب

 ىتح دجسملا كيبابش قلغي نأ دجسملا ميق ترمأ ام لوط ايو « تادابعلا انمتك ام لوط ايو

 نأ دجسملا ميقل بحأ نآلا انأو « ةدحاو ةرم ولو ىلاعت هللا ركذيف درولاب انتوص دحأ عمسي ال
 ةرم ولو ىلاعت هللا ركذيف انتوص عمسي نيراملا نم ادحأ لعلف « ركذن املك كيبابشلا حتفي

 ىفخأ تنك امنإو « نيلفاغلا نيراملل ريخلا لوصح ىف ةبحمو « لجو زع هللا ىف ةبحم ةدحاو

 بلطأل ينإ للاوو « اهدح ةرهشلا تغلب دقو « اهريغو رصم يف يمسا رهتشي نأ لبق يلامعأ

 جورخلا ىلع ردقأ الف ناوخإلا ضعب ىلإ قاتشأو « يل رسيتي الف ءافخلا تاقوألا ضعب يف

 « درو امك « سانلا رش نم ًادودعم نوكأ نأ فاخأف عباصألاب َيلإ سانلا ريشي ام ةرثشكل « هيلإ

 نولأسي سانلا لزي ملف « فرعأ ال ىتح يهجو ىلع هيخرأ ترصو « ناسليطلا تسبل كلذلو

 ينإ مث « ناسليطلا تكرتف ‹ يهجو تيطغ ولو ينوفرعي اوراص ىتح ينع ةرامحلا يب دوقي نم

 ًادحأ نأ عقو نإو « رظنلا لوضف نع رصبلا فك نالا ىهجو ىلع ناسليطلا ءاخرإب تدصق

 يدصق اذه « حاردتسالاو ركملا باب نم ال ىلاعتو كرابت هللا لضف باب نم كلذ دجأ ينمظع

 . ىلاعت هل ركشلا ىلامعأ ىف ديرأو « نآللا

 هللا هسبلآ ةرهش بوث سبل نم» ثيدح وحن يف ةرهشلا مذ نم درو ام نأ ررقت امم ملع دقو

 «هب هللا عمس عمس نما ثیدح وحن يف عيمستل لا مذ نم درو امو “"“رانلا نم ًابوث ةمايقلا موي

 ىلع ةدايز يتأيسو « حيحص ضرغ ريغل هلامعأب سانلا عمسو ءاير كلذ لعف نم ىلع لومحم

 مهفاف ‹ قلخلا نمو « لجو زع هللا نم ءايح يهجو ىلع ناسليطلا يئاخرإ ةمعن يف كلذ

 باب « سابللا باتك « هجام نباو « )٤٠١۲۹( ةرهشلا سبل يف باب « سابللا باتك « دواد وبأ هجرخأ (۱)

 . )۳١۹٠۰١( بایثلا نم ةرهش سبل نم

 نم باب « دهزلا باتك « ملسمو )1٤4۹٩( ٠ ةعمسلاو ءايرلا باب « قاقرلا باتك « يراخبلا هجرخأ (1)
 )۲۹۸٩(. هللا ریغ هلمع يف كرش



 « ءاملعلا نم مهلك رباكألا ةسلاجم نم ليلقتلل يتبحم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 بجاوب لالخإلا يف يعوقو نم ًافوخ <« ءاربكلاو « ءارمألاو « ركاسعلا ةاضقو « نيحلاصلاو

 نم لك نأ ةدعاقلاو « اهب ءافولا نع انلاثمأ زجعي رباكألا قوقح نإف « ىرخأ ةلعل ال مهقح

 هدلوو هتجوز خيشلاب ًاعفن سانلا لقأ :اولاق كلذلو « نويعلا يف ناه هل سانلا ةدهاشم ترثك

 ‹ هبلق ةفرعم ىلإ لوصولا نود هتيرشب رهاظ عم مهفوقوو < هل مهتدهاشم ةرشكل « هبيقنو
 . ىهتنا ‹ ةسيفنلا دهاشملاو رارسألا نم هيف امو

 ميظعتلا كلذ لك اهنومظعي ال مهدجت فيك « ةبعكلل مهتدهاشم ترثك امل ةكم لهأ لمأتو

 لمع امنإ « ةباطخلا ةولخ يف بيطخلا باجتحا ًاضيأ بابلا اذه نمو « يقافآلا نم عقي يذلا

 نأ ولو <« ةبيهلا ةدشل عبات ريثأتلا نأل « نيعماسلا بولق يف هظعو ريثأتل ًابلط ءاملعلا هب

 كلت رثأ ىلع ربنملا ىلإ دوعصلاب رمأ نأ ىلإ سانلا بيغتسيو وغليو حزمي سلج بيطخلا
 امبرو « سلجملا كلذ لهأ نم نيعماسلا بولق يف هظعو رثأ امل ةيصعملاو وهللاو ةلفغلا

 . كسفنلاذه لق :لاقملا وأ لاحلا ناسلب هل اولاقف « ءيشب مهظعو

 نإ اميس ال « مهنع دعبلا نع حجرت ةحلصمل الإ ًاعرش بلطت ال رباكألا ةسلاجم نأ ملعف

 .ءارمأاوناک

 مهترمأ ولو » ءارمألا ىلع لوحخدلاو كايإ :هنع هللا يصر زيزعلا دبع نب رمع لاق دقو

 ريمألا دنع سلاجلا ريقفلا رظني مكو « ىهتنا ‹ هيلع ةموادملا كل رسيتي ال كلذ نإف « مهتيهنو

 كلذ نع مهاهني ال تکاس وهو « هناملغ سبالمو هسبلمو هجرخمو هلخدمو هلکأم يف ًامرحم

 ريمألا نإ مث « ريمألل هدي ىلع صلبلا ذخأي ناك نم تيأر دق لب ‹ ًاضيرعت الو ًاحيرصت ال

 هللا مکامح « كلذ نم مكاشاح :لوقيو « كلذب هل دهشيف « ًاصلب لبقي ال هنأ يف هب دهشتسي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « ىلوأ دعبلاف « كلذ لثم نم

 ‹« مهبسن يف سانلا نعط نإو ءافرشلل يميظعت ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هلا نم اممو

 . يلع هنوقحتسي ام ضعب نم ميظعتلا كلذ ىرأو

 مهلالجإو مهماركإو ءايلوألاو ءاملعلا دالوأ ميظعت : يلع ىلاعتو كرابت هللا معن نم كلذكو

 يف فيرشلا هب لماعأ ام لقأ نم مث « ةماقتسالا مدق ريغ ىلع اوناك ولو « يعرشلا هقيرطب

 ميظع قلخ اذهو « ركسعلا يضاق وأ « رصم بئان لماعأ ام لثم هلماعأ نأ ميظعتلاو لالجإلا

 سانلا نم هب لمعي نم لق « نمزلا اذه يف بيرغ

 فيرشلاو « ةفص وأ ةبترم وأ شرف ىلع اندحأ سلجي ال نأ ءافرشلا عم بدألا ةلمج نمو

 .اهنعاوتام ةجوزو ةقلطم مهل جوزتن ال نأو « كلذ دضب
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 بجاوب مايقلا ىلع ةردقلا هسفن نم فرعي اندحأ ناك نإ الإ ةفيرش جوزتن ال كلذكو

 لكأملا يف اهيلع رتقي الو ٠ ىرستي الو « اهيلع جوزتي الف « اهاضر ىلع لمعي نأو « اهقح
 . كلذ راتحخا ةي هلا لوسر كدج نإ :لوقنو « انتردق نود سبلملاو

 موقنو « تجاتحاو تماق اذإ اهلعن اهل مدقنو « اهيف انتلأس ةحابم ةوهش اهعنمن ال كلذكو

 . دام هللا لوسر نم ةعضب اهنأل « انيلع تدرو اذإ اهل

 « ًاعرش انيلع كلذ نيعت نإ الإ ءارش وأ عيبل ولو ًاندب اهل ىرن ال نأ بدألا نم كلذكو

 « انيلع ترم اذإ رازإلا يف اهيلإ رظنلا نعمن الو « فافخأ عئاب اندحأ ناك اذإ اهلجر رظنن الو

 . كلذ لعفن انآر ول ةَ هللا لوسر اهدج بضغي كلذ نإف

 نم ةرذلاك وم هللا لوسر بناج ىف اهنأل « وم هللا لوسر انم هلبقي رذعل الإ ةسيفنلا انتخوج

 .بارتلا

 هذه يف ًاضيأ مدقتو « دوروملا رحبلا باتك يف ءافرشلا قوقح ىلع مالكلا انحضوأ دقو

 مهفاف « هل ًاعبت نوكن مث « انب حتتفي نأ هلأسن لب « فيرش هيف ركذ سلجم حتفن ال اننأ ننملا

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي هللاو ‹ هب قلختلا ىلع لمعاو ٠ كلذ

 نم ولو « هريغ نع هزييمتو فيرشلا توصب يتفرعم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 . باجح ءارو

 . هيف جردأ امع هزييمتو ةوبنلا مالكل يتفرعم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم امم كلذكو

 « اهريغ نم اهزيمتو روزلا ريطاسملاب يتفرعم : يلع هب ىلاعتو هللا كرابت هلا نم امم كلذكو

 . قحب عضو يذلا فرحلا سكع « هيف حور ال ًاتيم فرحلا ىرأف

 هقطن نم كلذ فرعأف « روزلا ةداهشب يتفرعم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم امم كلذكو

 .ةرهطملا ةعيرشلا عم ابدأ « ةئامعستو

 خيشلا يخأ كلذكو < هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس مدقلا اذه ىلع ناكو

 لك تاقوأب هناربخيف ‹ كلذ يف دحأ امهعزان امبرو « هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا لضفأ

 .رفغتسيو « امهيلإ عجريف رركتت مل وأ « ةرم اذك اذك هنم ترركت اهنآو ‹ ةيصعم

 يوازمحلا مناج ةبرتب نوفدملا « بوذجملا نسيحم خيشلا ًاضيأ مدقلا اذه ىلع ناكو

 ىنميلا هلجرب ناكو « هدنع ًاسلاج تنك « هنع ىلاعت هلا يضر يعفاشلا مامإلا نم برقلاب

 ًاحزام « ىرخألا لجرلا يف كل علطي هتنا ءاش نإ هذه يف علط يذلا :ناسنإ هل لاقف « ةلكأ
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 يف هدلب يف نرفلا قوف هراج ةأرما كسمأ يذلا الإ كلذ قحتسي ام :خيشلا هل لاقف « هعم

 عبس هلو حيحص رمألا اذه لاقف ؟كل ام هل :تلقف « لجرلا نول رفصاف « ينالفلا تقولا

 . نيأ يف انأو نيأ يف خيشلا اذه نأك :لوقيو ٠ بجعتي راص مث « ةنس نوسمخو

 فقوتن الو « هعم بدألاو هميظعت ىلإ انتردابم هريغ نم فيرشلا توص ةفرعم دئاوف نم مث

 . مكاح دنع هبسن توبث وأ « هتمامع يف ءارضخ ةمالع راهظإ ىلع

 ةفرعم ريغ نم هب لمعلا ىلإ ردابأ يننأ « هريغ نم ةوبنلا مالكل يتفرعم دئاوف نم كلذكو
 . هيف تككش ام ىلع همدقأو « فعض وأ « نسح وأ ٠ ةحص نم هيف نوثدحملا هلاق ام

 وأ هتلغ نم لكألا مدعو « هلئاق يقيدصت مدع « روزلا مالكلاب يتفرعم دئاوف نم كلذكو

 نيح نم يل ىلاعتو كرابت هللا اهاطعأ دق رومألا هذهو « تيب وأ « هقزر بوتكم ناك نإ هترجأ

 .ًاریغص تنك

 اونسحأف ناتيطم راهنلاو ليللا» : هيف لوقي ًاثيدح يوري بيطخلا عمسأ ريغص انأو تنك دقو
 ىف لوقأ تنكف '«هلمع ءوسو هلمع نح ىري ىتح تومي ال ًادحأ نأ اوملعاو ءامهيلع ريسلا
 یو لقب يرل اتا یار ی کا ا او یک کا یک ی

 نم يدنع لصح امع يخأ اي لأست الف « هب قثوي ال نم هدانسإ يف :لاقو « بيهرتلاو بيغرتلا

 بو هل ةمحلاف < ةرهاظلا عهتقيرط نم ىدنعب ناك ام ىلع طظاقحلا'.ىنقفاو امل نورسلا
 . نيملاعلا

 ةرورضل الإ ةصاخلا تاقدصلا نم لكألل يتهارك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هركأ الف ‹ نيكاسملاو ءارقفلا ىلع فوقوملاك « ةماعلا فالخب اهيف ةنملا روهظل « ةيعرش

 قناوخلا زبخ نم يلكأ ةهارك ننملا هذه يف يتأيسو « ةجاحلا طرشب نكل « هنم لكألا

 لهأ فرع يف مسالا اهيلإ قلطنملا ةيفوصلا طورش عامتجا ةزعل « ةيفوصلا ىلع فوقوملا
 .هعجارف « هبارضأو « دينجلاك « قيرطلا

 مدقت ام ىلعو ‹ تسبل الو « اهنم ًائيش تلكأ ينأ ركذتأ الف ةضورفملا ةاكزلا مهارد امأو

 يلع مرحيف فيرش انأف « هنع هللا يضر ةيفنحلا نب دمحم ةيرذ نم يننأ نم باتكلا لئاوأ هركذ

 نم ًائيش تلبق نإو « سانلا خاسوأ نع ففعتلا يلف « فيرشب تسل يننأ ريدقتبو « تاقدصلا
 . زئاجعلاو لمارألاو ءارقفلا نم جيواحملا مسا ىلع ناك امنإف ةيلاخلا نينسلا يف ةاكزلا

 اهنم ءيش ءارقفلا تاي ملف « اهدعب امو نيسمخو عست ةنس يف مهلاومأ ةاكز سانلا عنم دقو

 ‹ نيمآ هاقلن ىتح ةعانقلا انقزري نأ ىلاعتو كرابت هللا لأسأف « مهنيقي فعضو بساكملا ةلقل

 )٤/ ١١۷۹(. لادتعالا نازيم يف يبهذلا هركذو )٥٤٥١١(. سودرفلا دنسم يف يمليدلا هوحن جرخأ (1)
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 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف

 وأ « ةي هلوسرل وأ « العو لج يبرل يبلقب يناذئتسا : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 را تح را نار ی ئا ےک 6آ ھر ا ع ناف ا عر دهل

 يف كدبع ملكأ بر اي روتسد :يناسلو يبلقب لوقأف « ةجاح يف ًادحأ ملكأ نأ تدرأو « ملع

 كلذ لك ء ًانالف ملكأ نأ اثم سيردإ نب دمحم اي روتسد وأ هللا لوسر اي روتسدو « اذك ةجاح

 مهنع ىلاعت هللا يضر ءاملعلا عمو < ةي هلوسر عمو « لجو زع هللا عم بدألل ةاعارم

 نع تلفغ نإ مث « ةوالح اهلداعي ال هبحاص اهدجي ةميظع ةوالح بدألا اذهلو « نيعمجأ

 يبلق يف ىلاعت هللا يقلي ىتح ىلاعتو كرابت هلل يرافغتسا نم دبالف ًاناسنإ تملكو « ناذئتسالا
 1 . يرافغتسا لبق هنأ

 أرقي وهو <« ًالفاغ ًاناسنإ ملك اذإ هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 اب هللا لوسر ثيدح يف أرقي وهو ًادحأ ملك نإو « ةرم فلأ لجو زع هللا رفغتسي « نآرقلا

 نم دحأ مالك يف أرقي وهو ًاصخش ملك نإو « ةرم نيعبس نم رثكأ ىلاعتو كرابت هللا رفغتسي

 بدألا اذهل رأ ملو « تارم ثالث العو لج هللا رفغتسي مهاضرأو مهنع ىلاعت هللا يضر ءاملعلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف هريغ ينارقأ نم نألا ًالعاف

 كرابت هللا نيبو ينيب ةطساو ةي هللا لوسر يلعج : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هتطساو الب العو لج انبر انلاؤسف «‹ ةيهلإلا ةرضحلا ريبك ةَ هنأل اهتبلط ةجاح لك ىف ىلاعتو

 لجو رغب اتطاحإ ممل < لاتر كراع ها مم ثفألا فرح ال الر ي هن تدا رس

 ىلاعت هللا يضر يناليجلا رداقلا دبع يديس مالك يفو .كلذ مهفاف < ةي هللا لوسر فالخب

 ذإ نوكت كنإف ‹ هتطساو الب لجو زع هللا ملكتو < يب هللا لوسر ةطساو فذحت نأ كايإ : هنع

 « ىهتنا ًادبأ هيف ةَ هيبنل عابتالا مدق هيف ىري ال ًاناكم أطي ال لماكلاو « ًاعبتم ال ًاعدتبم كاذ

 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف

 . نيملاعلا

 دعب الإ راهن وأ ليل نم ةعاس يف يلجر دمل يتهارك : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 كسلا كلذكو كلذ دعب اهدمأ مث ٠ ءاصفرقلا نم اهحيرأل ىلجر دمأ هلا اي روتسدا ؛يلوق
 ىتح « مهنم دحأ ةيحان اهدمأ ال ءايلوألا نم يلو وحن وأ « ةفرشملا ةنيدملا وحن اهدم يف

 دمحأ يديس اي وأ « يناليج اي رداقلا دبع يديس اي روتسد وأ ‹ نيلسرملا ديس اي روتسد لوقأ

 نم مهوحنو « يقوسد اي ميهاربإ يديس اي وأ يودب اي دمحأ يديس اي وأ « يعافرلا نبا اي
 يدي نيب وأ « ىلاعتو كرابت هللا يدي نيب ىننأ يدوهشل كلذ لك تاومألاو ءايحألا ءايلوألا

 لنا رفا ل وا كاا ت را ازبلا ىلع ميغ ىلا ها ضر هيد فأ وأ ب رسا
 .ًاناميإ ناك ًافشك كلذ نكي



 يلجر مض ةرثك نم عجو يل لصح اذإ ينإ مث « اهردق ردقي ال ةميظع ةوالح بدألا اذهلو
 ‹ ةعيرشلا دعاوق ةنيرقب هيف ىلاعتو كرابت هللا ينرذعي « عجولا كلذ لثم نأ فرعأ ينإ ثيحب

 . ناذغتسالا ىلع دكأتي ال ذئنيحف

 امهضبق املك « اهدلو يلجر ددمت ريصت ءاصفرقلا نم اهدلو ىلع تفاح اذإ مألا تيأر دقو

 مألا تناك اذإف « نيقيب هدبعب یلاعتو كرابت هللا ةمحر نود اهدلوب اهتمحر نأ عم « هب ةمحر

 بدألا اذهل رأ ملو « قفشأ وأ محرأ ىلاعتو كرابت هلاف « اهتمحر فعض عم اهدلو يلجر ددمت

 هلل دمحلاو « كاده ىلوتي لاو « كلذب قلختلا ىلع لمعاف « ًاليلق الإ يرصع لهأ نم ًالعاف

 . نيملاعلا بر

 ىلع رهاظ رغصأ وأ ربكأ ثدح ىلع مونلل يتهارك ةدش : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 الإ نيملسملا نم دحأ صيقنت وأ <« دسح وأ لغ وأ عادخ وأ ركم وأ دقح نم نطاب وأ « دسجلا

 اذإ حاورألا نإف « مونلا دعب اهيلإ لقتنن يتلا ةرضحلا عم بدألل ةاعارم كلذ لك يعرش قيرطب

 لوخدلاو دوجسلا نم تعنم « انركذ امك ةرهاط نكت مل نإف « ةنطابو ةرهاظ ةراهط ىلع

 تدجس اهنآ ولو ‹« دوجسلا ىلع ردقت ال ‹ ةرضحلا جراخ ةفقاو ريصتف لجو زع هللا ةرضحل

 ًامثإ كلذب مثأتو « ةلطاب اهتالصف « حاورألا ملاع يف لبقت مل ثدح ىلع ةرضحلا جراخ

 ضيحلاو» ديعلا ةالصل ءاسنلا جورخ يف يَ هلوقب هانلق امل حورتسيو ¢ اهبحاص ماقم لکاشي

 سانلا دجسي الحم هنوكل كلذ امنإ « دجسمب وه سيل ىلصملا نأ عم “«ىلصملا نلزتعي
 .نوملاعلا الإ اهلقعي امو « مهفاف « هيف

 مانت نأ كايإ :نيدلا لضفأ يديسل لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 كلت كحورب ىلاعت هللا ذخأ امبرف « اهتاوهشو ايندلا ةبحم نم نطاب وأ رهاظ ثدح ىلع

 . ةيالا ٤١[ : لحنلا] ضل مب هه فيي نأ تاََحَسلأ ورك لا نمف :  ىلاعت لاق دقو

 يفو للاخي نم مكدحأ رظنيلف هليلخ نيد ىلع ءرملا رشحي» ًاعوفرم ًاضيأ ثيدحلا يفو

 باتك « ملسمو « )۳١١( بايثلا يف ةالصلا بوجو باب « ةالصلا باتك ‹ يراخبلا هجرخأ (1)

 . (۸۹۰) ىلصملا ىلإ نيديعلا يف ءاسنلا جورخ ةحابإ ركذ باب « نيديعلا

 هقحب لاملا ذخأ يف ءاجام باب « دهزلا باتك . يذمرتلاو )۷۳٠۹(  كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (۲)

 هدنم يف دمحأو « )٤۸۳۳( سلاجي نأ رمؤي نم باب « بدألا باتك « دواد وأو « (۲۳۷۸)
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 نع وأ اهنع اضر رظن يأ “'"«اهيلإ رظني مل ايندلا قلخ ذنم ىلاعت هللا نإ» :ًاضيأ ثيدحلا

 لج هللا ملع يف تبهذل كلذ الولو « ريبدت رظن ايهلإ رظني ىلاعتو كرابت وهف الإو « اهبحم
 رشح ةمونلا كلت يف تامو ايندلا ةبحم ىلع مان نمف « كلذ مهفاف « دوجو اهل قبي ملو « العو

 .هقلخ ذنم هيلإ رظني مل هل ضوخبم عم

 وأ ًادبأ ًابنذ ايندلل هتبحم دعي ال سانلا بلاغ لب هنم بوتي ىتح هل هبنتي نم لق رمألا اذهو

 اهتبحم نع جرخي ملف «ةئيطخ لك سأر ايندلا بح» مالسلا هيلع حيسملا لوق ءالؤه نع باغ

 . ىهتنا ‹ ةدحاو ةئيطحخ

 نم ظقيتسا اذإ ٠ ًاضيأ تاوهشلاو بونذلا عيمج نم ةبوتلا ةاعارم ناسنإلل يغبني كلذكو

 رفغتسن اولاعت : مهل لوقيو « هباحصأ عمجي هنع ىلاعت هللا يضر رانيد نب كلام ناك دقو

 .ايندلا ةبحم وهو « هنم ةبوتلل دحأ يدتهي ال يذلا بنذلا نم

 امك نطابلاو رهاظلا ةراهط ىلع مونلا ىلع بظاوو « كلذ نم ةبوتلا ىلع يخأ اي بظاوف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هللاو ةرخالا يف مدنت صخرتت الو « كل هانركذ

 نم دشأ ليللا نم رخالا ثلثلا يف مونلل يتهارك ةدش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 فصنلا ةليلو ‹ ةعمجلا ةليلو « نيديعلا يتليل مونلا هركأ كلذكو ‹ ةرهاظلا يصاعملل يتهارك

 ىلع ىصرحل ًاسلاج تمن امبرو « ًارايتخا ال ةبلغ الإ كلذ وحنو ردقلا ىلايل وأ « نابعش نم

 . رايتخالا مون فالخب « ريقفلا لام سأر صقني ال كلذو « ةظقيلا

 نيب ىلاعت هللا هفقوي نأ يلثمل نيأ نمو « يلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم قلخلا اذهو

 ىلع ةيهلإلا بكاوملا فوفص نإف « مهب قحلأ مل نإو « هئايفصأو هئايلوأ عم مالظلا يف هيدي

 يتلا ىربكلا دوهشلا ةرضح يف رباكألا فقيف « ىلعألا لثملا هللو « ايندلا فوفص ةئيه

 نع ترخأت امبر « اورضحي نم رخآ ىلإ اذکهو « مهنم ًابيرق مهنود نمو « ةبترم اهقوف ام

 نع ةليللا هذه تفلخت دق :فقوملا ىف يراج ىل لوقيف « داتعملا ىفقوم ىلإ ةردابملا

 ةرثكل « هللا ىلع قلمتملا ءاج دق ينآر اذإ لوقيو ‹« يعم حزمي لزي مل صخش كانهو « كتداع

 نم بصني ةراتو « يناثلا فصنلا لوأ نم بصني ةرات يهلإلا بكوملا نأ يخأ اي ملعاو

 سمشلا بورغ نم بصني هنإف ةعمجلا ةليل الإ « بولقلا بابرأ كلذ فرعي امك « ثلثلا لوأ

 يغبنيف هريسفت يف دينس مامإلا هاور ثيدح يف درو امك ‹« حبصلا ةالص نم مامإلا جورخ ىلإ

 نأل كلذو « رجفلا ةالص ىلإ بورغلا نم ةعمجلا ةليل هبر لاؤس نع لفغي ال نأ ملسم لكل

 ‹« )٤٥۸/۲( ريدقلا ضيف يف يوانملا هركذ (1)



 نم له مهل لاقو هدابع بولق نع بجحلا عفر اذإف هلاؤس ىلع هدبع أرجتي تقو لك ام كلملا

 يف مهل نذ امو « لاؤسلا يف مهل نذأ دقف كلذ وحنو ؟رفغتسم نم له ؟ىلتبم نم لهو ؟لئاس

 نع لفغي الف ‹ ثيدحلا يف هب حرص امك « مهءاعد بيجي نأ ديري ىلاعتو كرابت وهو الإ كلذ

 . مورحم لك الإ تقولا كلذ يف ءاعدلا

 نوعطقي فيك « بكوملا عولط نع فلختي نم اوأر اذإ ناطلسلا باحصأ يخأ اي لماتو
 كلذكو « سانلا نيب ًاتوقمم ريصيف « ناطلسلا ركسع ناويد نم همسا نوحميو « هتيکماج
 ناكو ةيالولا ناويد نم همسا نوحمي امر « ةيهلإلا بكاوملا تقو يف مان اذإ ريقفلا مكح

 ‹ ءامسلا نم راشن اهيف لزنيو الإ ةليل نم ام لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يعافرلا نب دمحأ يديس

 ةينم ةيحانب نذؤملا نبا ثكم دقو .ىهتنا « نومئانلا مرحيو نيظقيتسملا ىلع قرفيف

 نبا عدي مل لوقي يورسلا دمحم يديس ناكف . ضرآلا هبنج عضي ال ةنس نيعبرأ هللا دبع يبأ

 ‹ كلذب قلختلا ىلع لمعاف ٠ بيصن هف هلو الإ راهن وأ ليل ىف ءامسلا نم لزني ًاددم نذؤملا

 :نيلالا برف دمحلاو كاد ىر نلاغت فاز



 عيارلا بابلا

 قالخألا نم ىرخأ ةلمج ركذ يف

 . ليكولا معنو يبسح وهو : قيفوتلا هللابو لوقأف

 ىلع لزن اذإ ىلاعتو كرابت هللا ىلع يئانث ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ول اهنأل ةمكحلاب ال ةمكحلا نيع هدابع ىلع اهلك ىلاعت هتاريدقت نأب يملعل ةداع ينؤوسي ام

 ىلع طخسلا زوجي ال ناك انه نمو ةمكحلا تحت ةلولعم ىلاعت هلاعفأ تناكل ةمكحلاب تناك

 تادراولا نم هؤوسي امع دبعلل فشك ولو « لهاج وهف طخس نمو « طق ىلاعت هلاعفأ نم ءيش

 كرابت هللا لأسي وه ناكل اهيلع هربص ريظن يف هل ىلاعتو كرابت هللا دعأ ام ىأرو <« ةيهلإلا

 حصي الف « ملع قبسو <« ةيهلإ ةدارإب دوجولا يف عقاو لك نإف ًاضيأو « كلذ عوقو ىلاعتو
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 ءايلوألاو ءايبنألا أ مولعمو “«لغمألاف لثمألا ءايبنألا ءالي سانلا ٌدشأ» : ثيدحلا يفو

 قحلا نأ كلذ حاضيإو « هيلإ هبرقي ام الإ هبوبحمب قحلا لعفي امو « ىلاعتو كرابت هل نوّبحم

 لصولا رادقم هترضح لهأ فرعيل « هترضح نم درو ءيش لكب فطعتم فرعتم ىلاعت

 يف اذه « ريخو ءاود هدجو راصبتسالا نيعب ءادلا لمأت نمو < ءالبلاو ةمعنلا رادقمو « رجهلاو

 ءاسوأ ىنرسرمأ لك ىف ءانث كيلع ىصحأال براي

 ءارضفلاو ءارسلا تمعدق ةمكح كلعف نيعو ميكحلا تنأ

 ءاود هارنايندلا ىف ءادلاف ف طعتم فروعتم امھیلکب

 ) )1«دهزلا باتك  يذمرتلاو « ءايبنألا ءالب سانلا دشأ باب « ضرملا باتك « ًاقيلعت يراخبلا هجرخآ

 ءالبلا ىلع ربصلا باب ٠ نتفلا باتک هح ام نباو u (T4۸) ءالبلا ىلع ربصلا ا ءاح ام بای

 )۱٤۸٤(. ہهدنسم یف دمحأو « )٤۰۲۳(
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 ثيحب « دتشا نإ الإ ضرم نم طق ىوادتأ ال يّنأ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 تمد امو « هعم روضحلاو « ىلاعتو كرابت هللا ىلع لابقإلا لامك نع هيلإ تافتلالا ىنلغشي

 ةاعارم نم هطرشب يوادتلا عم يل دب ال مث « ىوادتأ الف يتادابع يف يبسنلا روضحلا ىلع ردقأ

 كرابت قحلا نوكل ال عبطلاب ةيفاعلا ةبحم نم يسفن ظح نع جرخأل ريغلا قحل يوادتلا ةين
 ىلاعتو كرابت هلل ةمأ هتاذ نوك لجأل ىوادتي امنإ فراعلا ذإ « ىمسجل كلاملا وه ىلاعتو

 نيب قرفف « ءانتعالا كلذ لك يوادتلا يف اهب اونتعا ام ىلاعت ف كلم اهّلأ الولو « وه هسفنل ال

 اهلقعی امو هسفن قح بجاوب ًامایق یوادتی نم نیبو لجو زع هبر قح بجاوب ًامایق یوادتی نم
 .نوملاعلا الإ

 هل ىلاعت قحلا ةبحم ملعأ ينأ الولف « ىلاعتو كرابت قحلا لبق نم وفعلل يتبحم كلذ ريظنو

 ىلاعتو كرابت قحلل هيف ًاهجو اوأر نإ الإ ءيشب نونتعي ال مهنأ رباكألا ماقم نمو « هنم هتبلط ام

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت لاو « كلذ مهفاف « مهسفنأ نود

 اذإ هتاجانمو العو لج قحلا باطخل يتهارك ةدش : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ًاميظعت باطخلا كلذ بجو نإ الإ هوحنوأ لصح ضرم نم ولو ةرذع يندب وأ يبوث خطلت
 بطاخ نمف « نطب يشم وأ لوب راردإ يل لصح نإ اميس ال « العو لج قحلا ةاجانم ةرضحل
 سرا اغ ارتکو < رباكألا بدأ نع جراخ وهف « هبايث وأ هندب رذقت لاح يف یلاعتو كرابت هللا

 كلت يف ىلاعتو كرابت قحلا ةبقارم نع ينلغشيو « ايندلا رومأب ينثداحيل ناوخإلا نم دحأ ىلإ
 :.یرجآ اه ال جو ا ا یر ى ر یا خا ل ي ةر فا اعلا

 ةسيفنلا تاداجسلا مهتالصل اوطسبو « تاعامجلاو ةعمجلل اهبايث رباكألا ترحب انه نمو

 كق ىنا نإ كيد رجم اهلا رالا ىلاعو كرا فا باطخ ةر ام ةا

 برق دوجو هيف لیختی لحم يف هلجرب دحأ سودی نأ ًافوخو «ههجو هاجت قصبب الف مکدحأ
 يشاملا ىقوتيل بولطم ةداجسلا شرفف هاري هنأك « هدبعي ريصي نيح « ىلاعتو كرابت قحلا
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو دشرت كلذ مهفاف « ةشورفم اهآر اذإ هلجرب سودلا

 ةهكافلا يلكأ دنع ىلاعتو كرابت هللا عم يروضح : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هللا نع ًالفاغ كلذ نم ًاثيش لعفأ الف ٠ سبالملاو حكانملاك تاوهشلا نم امهريغو ىولحلاو

 ديرأ اميف ينقفاوتل اهليمب سفنلا ةاوادم ةينك ةحلاص ةينو روضحب لعفأ امّلإو ٠ ىلاعتو كرابت

 يضارغأ ضعب يف يعم نك :اهبحاصل لوقي اهلاح ناسل ناف « لجو زع هللا ةعاط نم « اهنم
 وا اار الا ‹ مويلا سالا يف دجوي نأ لق بيرغ قلخ اذهو « كتعرص الإو

 )۳١۱١(. رسلا ىبأ ةصقو ليوطلا رباج ثيدح باب « قئاقرلاو دهزلا باتك « ملسم هجرخأ (۱)

 )۷۲٤(. دجسملا ةلبق يف لجرلا مخنتي نأ نع يهنلا باب « دجاسملا باتك « يئاسنلاو
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 هتذلو لكألا ةوهش ّنأل « ةالصلا يف لكألا نم عرشلا عنم انه نمو هبر يسنو « اهيلإ هبلق بذج
 هانركذ ام یعدا نم لک نأ ملعف « هيلع لابقإلا لامك ىلع ردقی الف ‹ یلاعت هللا نع هبلق فرصت

 ‹ هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف ٠ لجو زع هللا نع هباجح لق روضحلاو بدألا نم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 رثكآ هدلاو توم دعب هل يتاعارمو « ميتيلل يماركإ ةدايز : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 اهنع باغ يتلا ةأرملا ىلإ رظنلا نع ضخلا يف ديزأ كلذكو « هدلاو لجأل « هيعارأ تنك امم

 ةكمب ًارواجم اهجوز ناك نإ اميس ال ًارضاح اهجوز ناك اذإ اهنع يفرط ضغ نم رثكأ « اهجوز
 ضف فا كيرا ياف ٠ ءال رألا تاغب نه وأ يرش ةارغلا تناك وأ اقيرش ناكر هيلا زا

 ةرضح يف ريصي اهجوز نوكل ةنيدملاو ةكم ريغل اهجوز رفاس اذإ ضغأ امم رثكأ اهنع فرطلا
 ةقحلم يلولا تنبو ةي هللا لوسر نم ةعضب ةفيرشلاو ةي هلوسر ةرضحو « ىلاعتو كرابت هللا

 . لجو زع هللا تابوقعل ضرعت دقف « ءايلوألا مرح وأ همرحل ضرعت نمف « هب

 ىلع دكأتي هنأ كلذ حاضيإو « ليلقلا الإ ينارقأ نم هب قلخت نم رأ مل . بيرغ قلخ اذهو

 نم ميظعت نم رثكأ ةضحملا العو لج قحلا ةلافك يف ناك نم لكل ماركإلاو ميظعتلا ةدايز دبعلا

 لج قحلا زييمت نم دب الف « ةداع قلخلا ةلافكب ةطولخملا ىلاعتو كرابت قحلا ةلافك يف ناك

 اهنع باغ يتلا ةأرملا ىلإ رظنلا نع ضغ وأ « ميتيلا ىعار نم لكو « ميظعت ةدايزب العو
 هللا نيب ميظعتلا يف ىواس دقف « جوزلا روضح وأ « دلاولا ةايح لاح اهل هتاعارم لثم اهجوز
 . بدلا ءاسأو هقلخ نيبو

 اهنع باغ نيح «رورسلا ماد» يتيراج هجو ةيؤر نع ضغلا يف تيواس يننأ يل عقو دقو

 زيم يل ليقو مانملا يف كلذ ىلع تبتوعف « رفاس نيح ضغلا يف دز ملف هروضحك « اهجوز
 ناك اذإف ‹ ةعاطوأعمس تلقف « اهجوز روضح نيح هيلع تنك ام ىلع ضغ ةدايزب ىلاعت قحلا

 اهيلإ رظنلا قراسيو « اهيف قسفيو هراج ةجوز نوخي نمب فيكف بتاعي ضغلا يف دزي مل نم
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةيفاعلاو وفعلا ىلاعت هللا لأسن ٠ صصلتملاك

 ‹ يف مهريغو ءارمألا نم دحأ داقتعا ةرثك نم يترفن : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 كرابت هللا ىلإ تهجوت « ينارقأ عيمج قوف ينعفر ىتح ريمأ دنع ينحدم ًادحأ نأ عقو نإو
 لوحي نأ ىلاعتو كرابت هللا تلأس وأ هدنع ىنصقنيف « ءادعألا نم ًادحأ ىل كرحي نأ ىف ىلاعتو

 ةحارلا بابل احتف كلذو هوجولا نم هجوب يلإ تفتلي ال ريصي ىتح يف داقتعالا نع هنطاب
 مل قلخلا اذهو « ريمألا كلذ دنع هقوف يتعفرب يناوخإ نم دحأ صيقنت بابل ًادسو « يسفنل
 بر هل دمحلاو « كاده ىلوتي لاو « هب قلختلا ىلع لمعاف « ينارقأ نم ًالعاف هل دجأ
 ۰ . نيملاعلا

 ءاقستسالا ةالصل ردصتلا ىلإ يناعد سل ىتباجإ مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
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 هاشابلا ةرم ىلإ لسرأ دقو « نارقألا نم ةدسحلا سفن كيرحت نم كلذ يف امل ءابولا عفدو

 نيتسو ىدحإ ةنس يف ايالبلاو ءابولا عفدل مطقملا لبجلا ءاملعلا عم علطأ نأ « هداصق دمحم

 روضحلا ىلإ الإ هبجأ ملف « نونمؤي مهلك سانلاو « يعادلا انأ نوكأ نأ طرشب « ةئامعستو

 لوق نم لصح ام « يخأ اي لأست الف « كلذ عمو « ىلع سانلا ضعب سفن كرحت نم ًافوخ

 ‹ نيقداص اوناك نإو « ءالؤهو « هاشابلا دنع يل صيقنتلاو ةبيغلا نم نالف الإ وعدي ال  هاشابلا

 هذه يف مدقت دقو « كلذ لثم لمتحي دحأ لك ام نكل يف داقتعالا نم رباكألا ريفنتو يصيقنت يف

 ‹ يف مهببحي نمم رثكأ ينع ةالولا رفني نمل يتبحم ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نمم امم نأ ننملا

 هاشابلا داقتعا ريغ نم لضف تركش دقو « ينارقأ نم دحأ يف دجوي داكي ال « بيرغ قلح هنأو

 كلذ مهفاف «دابعلا نيب ينرتس هنإف «ةرخآلاو ايندلا يف ًاريخ ينع هللا هازجف « عيف دمحم
 . نيملاعلا بر هللا دمحلاو

 ىلاعت هللا يضر يوانشلا دمحم خيشلا يخيش عم يبدأ : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ركذتأ الف امهعم رهسلا ماود يف هنع ىلاعت هللا يضر ينوشلا نيدلا رون خيشلا يخيش عمو « هلع

 هنوكل يلع ىلاعت هللا معن ربكأ نم كلذو « هيف ًاظقيتسم امهدحأ نوكي تقو يف تمن يننأ

 ال هخيش يدي نيب رهسلا ماقم مكحي مل نمو ٠ لجو زع هللا يدي نيب رهسلا ماود ىلإ ةليسو
 يدي نيب سلاج هخيشو ماني نأ ديرملا ىلع حيبقو « لجو زع هللا يدي نيب رهسلا ماقم هل حصي
 لج هللا ةبحم ىف هبذك ىلع ةمالع كلذ لب « اهريغ وأ ةعمجلا ةليل لثم ىف ىلاعتو كرابت هللا

 هنأ امک < هب ةولخلا تاقوأ منغتسال خيشلا بحي ناك ول هنإف « خيشلل هتبحم نع ًالضف < العو

 اذكو اذك عرصي نأ دعب الإ مون هذخأ امل موقلا نيب ةفورعملا ةبحملا لجو زع هللا بحي ناك ول

 .ةرم

 هنج اذإف « يتبحم ىعدا نم بذك دواد اي» :مالسلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو

 يف هبذكب ًارايتخا ليللا يف مان نم ىلع ىلاعتو كرابت قحلا دهشف ىهتنا «ينع مان ليللا
 يعم رمسلل ليللا تلعجو شاعملل راهنلا تلعج دواد اي» :مالسلا هيلع دواد روبز يفو « هتبحم

 “للل يف الو يعم راهّنلا يف متنآ الف ليللا يف يتسلاجم نع متمنو راهنلا يف يلع متلغتشاف
 بر هلل دمحلاف « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف « ىهتنا
 .نيشلافلا

 ضايع نب ليضفلا ذخأ :لاقو دايز نب نسحلا نع )٤۲٤/۱٤( يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس يف درو )۱(

 . يلع

 .هدجأ مل (۲)
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 « ةحلاص ةينب الإ ريمألا كلذ ةرضحب ايش انعمسأ ءارقفلل دشني يذلا حادملل لوقأ الف « ريبك

 نم ناحبس « الم درولا ةءارقو « ركذلا سلجم لهأ ضفنا نأ دعب لحد اذإ ريمألل لوقأ الو

N e 

 كل لصحيل مهضاضفنا لبق تلخد كأ دوأ تنكو « ريبك ددم لصحو « مهتمع ىتح ةمحر

O 

 . ركذ الو هدنع ءارقف ال ًاسلاج هآر نیح « لجو زع هللاب لاغتشالاو ركذلا ليلق

 مل نيقداص اوناك مهنأ ولو « ءارمألا مهراز اذإ بصنلاب نيخيشمتملا نم ريثك هيف عقي اذهو
 لاق الو « مويلا مكدرو متأرق له مهلأس الو « مهل ديرمب سيل هنأل « ريمألل كلذ لثم اوركذي

 ملعاف « لاق ام لوقي نأ خيثلا يديس ًأجلأ رمأ يأف « ءارقفلاو موقلا مالك نم ًائيش انعمسأ

 . نيملاعلا بر ثدمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « كلذ

 عيمج يف قيض يف هلأ ينغلب نم لكل يتكراشم : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هضرمل تضرم ينإف « مظعألا ناطلسلا اميس ال « نحملاو ايالبلا نم هيلع لزنيو « هبيصي ام

 نوثدحتي اوراصو فشكلا لهأ كلذ ىلع علطاو « يلضف نم ركشو ينءاجو « ةديدع تارم

 لصح ناك ام ضفاورلا لاتقل رفاس امل هلجر عجو ناطلسلا نع تلمح الول يننأ « مهنيب اميف

 . يمامإ عم يطابترا ةحص تامالع نم كلذو « ريخ هل

 يه ام ينغلب اذإ « اهلثم قلطأ ينب ُنسحأ ضاخملا يف ةأرما اندنع ناك اذإ هنأ يل عقي اًممو

 «عراقملاب ٌُنسحأ يلاولا تيب يف بقاعي ًادحأ نأ ينغلب اذإ كلذكو ٠ عجولا نم هيف

 ُسحأ يأ ىتح يسأر ىلع رانلاب ةاّمحملا ةدوخلا عضوو « سأرلا رصعو « تاراسكلاو

 ىلإ جرخو لاس هنأ يداقتعال هحسمأ يدي عضأف « ينذأ ةيحان لزان وهو يسأر نهد ناليسب

 كلذ ناكو « هقاذ نم الإ لاحلا اذه فرعي الو « ءارقفلا يف هعوقو زيزع رمأ اذهو « اهرهاظ

 هللا يضر صاوخلا يلع يديسو « هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ةفيظو نم
 . هنع یلاعت

 وأ ريمأ يلع لحد اذإ قيرطلا ماظنل يراهظإ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر يروثلا نايفس كلذ لثم ىلإ هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر يلوبتملا

 هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر ضايع نب ليضفلاو هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر نارهم نب نومیمو

 ىلع برغت الو ٠ سمشلا علطت الف « نيعمجأ مهنع ىلاعتو كرابت هللا يضر مهبارضأو
 ضعب يف ٌنسحأل يّنإ هللاو ٠ مسلا نم ًالطر برش هنأك « بئاذ هندو الإ ماقملا اذه بحاص

 هراجقنا برق يذلا لمدلاك ىمدق ىلإ ىقرف نم هلك ىمسج نأ تاقوألا

 ذنم يل نإ هللاو : يل لاقف ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأل ةرم كلذ تيكح دقو
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 ينهدو يمحلو ءام ريغ نم ران ىلع ساحن نم قبط يف يمسج لأب ْنحأ انأو « نينس رشع
 يف ىلإ سانلا هجوت ةرثك نم :لاقف :كلذ مم :هل تلقف « رباص انأو رانلا ىلع شطشطي

 . یھتنا ‹ مھدئادش

 ىلع دوجولا يف ءالبلا دوجو لصاوتل ًاضيرم مهدحأ لزي مل ماقملا اذه لهأ نأ ملعف

 نأ هغلبي ملو « نيعتيو « بوركم هيلإ هجوتي مل تقو يف الإ حيرتسي الف « هتاقبط فالتخا
 نمو « ايندلا ىف ةحارلا نم هظح وه اذه « اهيف هتدعاسم هيلع نيعتي ةبوقع الو ءالب ىف ًادحأ

 سحي ىح « هسأر يف ديدشلا براضلاو عادلا دوجو ماقملا اذه بحاص ىلع ةمالع مظعأ
 نيب ضوضرم هسأر نأ وأ « ًاراهنو دليل قامقد وأ ربطب هسأر برضي ةديدش ةوق اذ اصخش لأب

 . باجي الف توملا ىنمتيف « ةرصعم يرجح

 '«مهنم سيلف نيملسملا رمأب منهي مل نم :ًاعوفرم هريغو يناربطلا هاور ام كلذ ةلدأ نمو

 اذإ دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم» :ًاعوفرم هريغو يذمرتلا ثيدحو
 .'"«هسلاو ىمحلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ضرم

 نب رمع ديسلا ًاماّبأ هل ضرمي ءالب وأ مه نيملسملاب لزن اذإ ناك هنأ هنع انيور نممو

 هللا يضر يبعشلاو « هنع ىلاعت هللا يضر زيزعلا دبع نب رمعو هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا

 نع ءالبلا وأ مهلا كلذ عفترا اذإف ٠ ىضرملا داعت امك نوداعيو نوضرمي اوناكف « هنع ىلاعت

 . ضرم مهب نكي مل هنأك ىتح « مهتقول ضرملا نم اوصلخ نيملسملا

 ءاود يل فصيف « بيبطلاب ينوتأ امبرف « ًاريثك كلذ لثم ىلاعتو كرابت هللا دمحب يل عقيو
 نم بيبطلا بجعتيف ًاضيرم نكأ مل نأك ضرملا نم ىفشأف « ةعاس يدنع هسولج لوطيف
 .كلذ

 نم رثكأ :هل لوقي ءالب دحأب لزن اذإ هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناکو

 كرابت هللا لاق « رافغتسالا ةرثك نم ءالبلا عفرل عرسأ مث ام :لوقيو « ًاراهنو اليل رافغتسالا

 رافغتسالا لقأو :لاق .[۳۳ :لافنألا] ورع مهو مهبّدعم هلا تاک ر لاتو

 كرابت هللا يضر هتعمسو ءاسم ةرم فلأو ًاحابص ةرم فلأ نآلا يدنع ءالبلا بلاخل عفادلا

 ىلإ بهذ وأ ًارّخبم ًابوث سبل وأ ٠ هتجوز عماج وأ ٠ كحض نم :لوقي تارم هنع ىلاعتو

 . ىهتنا « ءاوس مئاهبلاو وهف « نيملسملا ىلع ءالبلا لوزن ماّيأ تاهزنتلا عضاوم

 ىلدم وهو « همرص جرخ صخش ىلع رم اصخش نأ يكح ام نامزلا اذه لهأ لاح لثمو

 )۹٠۷(. ريغصلاو « )۷٤۷۳( طسوألا يف يناربطلا هجرخأ )١(

 « ةلصلاو ربلا باتك ملسمو « )1٠١١( مئاهبلاو سانلا ةمحر باب « بدألا باتك « يراخبلا هجرخأ (۲)

 )۳٥۸7(. مهدضاعتو مهفطاعتو نینمؤملا محارت باب
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 سيل يرمعلو . ىهتنا « ناعيج هنإف ىطقل اهمعطأ ةلزانلا ةعطقلا هذه ىنطعأ هل لاقف هربد نم

 يف ىلاعتو كرابت هللا ءاش نإ كلذ حاضيإ يتأيسو « ةدحاو ةرذ هيخأ مه لمحت نم اذه لثم دنع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « هعجارو كلذ ملعاف  باتكلا اذه نم عضاوم

 ‹ ضرألا راطقأ رئاس يف ةبونلا باحصأل يتدعاسم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 عيمج ىلع يبلقب فوطأف « لابجو یرقو راحبو نئادمو رافقو يرارب نم مهكاردأ ظفح يف

 نيب ةقلعملا ةركلا ةارملا مكح بلقلا مكح نأ كلذ حاضيإو جرد ثالث وحن يف ضرألا راطقأ

 اهلك اهكردي يبلقلا رصبلا ريصيو تايلفسلاو تايولعلا عيمج اهيف مستريف ٠ ضرألاو ءامسلا
 كلذ يف يخآ اي تككش نإو « ريغ ال رصبلا ةرئاد عسو ةوق ىلع رادملاف « ليصفتلا ىلع

 اهدجت ةلماك رصم ةنيدمب اهتلباق اذإ كنإف « ةيلاع ةرانم قوف اهعضت ةريغص ةآرمب كلذ نحتتماف

 رابغلا وأ أدصلا نم كبلق ةارم ءالج ىلع يخأ اي لمعاف « ةريغصلا ةآرملا كلت يف ةمسترم اهلك

 .ةعاس رادقم يف اهلك ضرألا ميلاقأ فوطت كنإف « قلخلا اذهب لمعلا تدر نإ

 نعو هدلب نع هتلأسف « رصم يف اندنع ملسأ ةشبحلا دالب نم ًاصخش نأ يل عقو اممو

 ىلع ينقدصف هراج راد يف يتلا قبنلا ةرجش نعو « هراد قاقز رخآ يف يتلا ةريبكلا ةسينكلا

 اهيلإ تحر ام يأ عم هراج رادو هدلب ىلع يعالطال ‹ حلاص اذه نيرضاحلل لاق مث « كلذ

 :هل تلقف ‹ رصم انيلع مدق امل ‹ مالسلا هيلع طول هللا يبن مداخ عم يل عقو كلذكو

 عم « ءيش هنم عطقي مل دوجوم :لاقف « طول ديسلا ماقم هاجت سرغملا نوميللا رجش لعف ام

 . يبلقب الإ هرأ مل يننأ

 ايندلا ةبحم نم ىلجنا اذإ بلقلا نأ هنع ىلاعت هللا يضر يعافرلا نب دمحأ يديس مالك يفو

 ادص اذإو « سالا لاوحأ نم تآوه امبو ٠ ىضم امب هبحاص ربخأو « رولبلاك راص اهتاوهشو
 . ىهتنا ‹ هلقعو لجرلا دشر اهعم بيغي ليطابأب هثّدح ريقفلا بلق

 عيمج ةقزأ ىلإ يعبصأب ريشأ يننأ ضرألا ميلاقأ عيمجو رصم ىلع ةليل لك يفاوط ةروصو

 « ةرهاقلاب مث « ةقيتعلا رصمب أدبأف « هللا هللا هللا لوقأانأو ‹ راحبلاو يراربلاو ىرقلاو نئادملا

 مث « بلح ىلإ مث « ماشلا ىلإ مث « سدقلا ىلإ مث « ةزغ ةنيدم ىلإ لصأ ىتح « اهارقب مث

 ىلإ طيحملا رحبلا نم يدعأ مث « مورلا دالب ىلإ مث < ةيكرتلا دالب ىلإ مث « مجعلا دالب ىلإ
 . طايمد ىلإ اهنم فطعأ مث ةيردنكسا ىلإ ءيجأ ىتح ادلب ادلب اهيلع فوطأف « برغملا دالب

 عاطقإ يهو < ًارجرلا دالب ىلإ مث « ديبعلا دالب ىصقأ ىلإ مث « ديعصلا ىصقأ ىلإ اهنم مث

 ٠ يشاجنلا دالب ىلإ اهنمو «٠ توكسلا دالبو « روركتلا دالب ىلإ فطعأ مث « سماخلا يدج

 « دنسلا دالب ىلإ مث . دنهلا دالب ىلإ مث ٠ نينس رشع رفس يهو « ةشبحلا دالب ىصقأ ىلإ مث

 ىلإ ىلعملا باب نس جرخأ مث ٠ ةكم ىلإ مث « نميلا دالب ىلإ عجرأ مث « نيصلا دالب ىلإ مئ
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 باب دنع هنذأتسأف < ايب يبنلا ةنيدم ىلإ مث ءارفصلا ىلإ مث « ردب ىلإ يزاجحلا بردلا

 يف نم روزأو « هيبحاص ىلعو هيلع ملسأو يلصأف « يَ هيدي نيب فقأ ىتح لخدأ مث « روسلا
 بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس» :لوقأ مث « عيقبلا

 ًالبج ًالماح تنك ينأك « بعتلا ةدش نم ثهلأ انأو الإ رصمب يراد ىلإ عجرأ امو « ؛نيملاعلا

 . فاوطلا اذه لثم ىلإ ينقبس ًادحأ ملعأ الو ًاميظع

 يف يسفن تيأرف « ةئامعستو نيثالثو ثالث ةنس يف يل ماقملا اذه لوصح ءادتبا ناكو

 نم خياشملا روبق ىلع يب فوطت تناكو « ةظحل يف ضرألا راطقأ رئاس يب تفاطف ةرئاط ةفحم

 هللا يضر يقوسدلا ميهاربإ يديس حيرضو « يودبلا دمحأ يديس حيرض الإ مهتحرضأ قوف
 تحت نم ترمو « امهدحأ نم لك ةبتع تحت نم يب تلزن ةفحملا نإف امهنع ىلاعتو كرابت

 امهب ىلاعت هللا انعفن كلذب نيخيشلا نيذه صيصخت يف ةمكحلا نألا ىلإ فرعأ ملو « هربق

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 املك « مهتاكربب هللا انعقن ةبونلا باحصأ يناذئتسا : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ءاش نإ ًاملاس عجرأ ىتح مهرظن تحت نوكأل كلذو « تلحخد وأ « يدلب وأ يتيب نم تجرخ

 مات هجوتب لوقأ ىتح « ًالثم ةعافش يف مكاح تيب لخدأ وأ ةعلقلا علطأ ال كلذكو « ىلاعت هللا

 ىتهبج « ةبونلا باحصأ اي روتسد :ريمألا كلذ وأ ةعلقلا باتعأ نم ىنيقالت ةبتع لوأ دنع

 الف « اثم ملاظلا اذه وأ ٠ يضاقلا اذه وأ « ريمألا اذه عم ينوظحالف « مويلا مكلاعن تحت

 امك ىلع اشابلا عم كلذ يل عقو امك « ًالجبم امركم ًاروصنم الإ هدنع نم ىلاعت هللا دمحب جرخأ

 ةبونلا باحصأ نإف « ىلاعت للاب ذايعلاو « ًالطبم نوكأ نأ الإ مهللا « هحاضيإ رم
 هللا يضر ةبونلا باحصأ دي ىلع ةرصنلا بلط نإ هسفن ةجاحلا بحاص ررحيلف يننودعاسي ال

 . مهنع ىلاعت

 دوجو ركني مهضعب تيأر لب « نامزلا اذه ءارقف نم هل هبنتي نم لق هانرکذ يذلا اذهو

 فرعل اهلخد ول هنإف « طق ةيالولا ةرئاد لخدي مل هنأ ىلع لدي اذهو « ًالصأ ةبونلا باحصأ

 نأ نظي مهضعبو « ًاضعب مهضعب ناطلسلا ةعامج فرعي امك « مهتاقبط فالتخا ىلع اهلهأ

 نم مزلي ال ذإ « ميظع لهج كلذو « نيديرملا ةيبرتل نودصرملا ءايلوألا مه ةبونلا باحصأ

 . قيرطلا لهأب ةطلخ ىندأ هل نم كلذ فرعي امك « فيرصت هديب نوكي نأ ًاكلسم مهدحأ نوك

 رصم يف فيرصتلا عابرأ ةثالث هعم هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناك دقو

 « يقابلا عبرلا يف فيرصتلا باحصأ ىلإ تاقوألا ضعب يف جئاوحلا لسري ناكو « اهارقو

 نم ناك هنوكل « بوذجملا نسيحم خيشلل جئاوحلا لسري ام ًاريثك ناکو « هنع یلاعت هللا ېضر

 ىلإ دنهلا رحب راجت نم صخش ءاجو « اهارقو « رصم يف يقابلا عبرلا يف فيرصتلا باحصأ

 رحبب هبكارم ظفحي نأ یلاعت هللاب هلأسیو هرطاخ ذخأي هنع یلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس
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 « ًافصن هطعأو « دنهلا رحب كرد بحاص هنإف « نسيحم خيشلا ىلإ بهذا :هل لاقف « دنهلا

 هللا دنع كبكارم ىف ام بستحاف هدر نإو ةلمحلا ىف لحد هنأ ىلع ليلد وهف كنم هلبق نإف

 دا م حيلا ناكر لا كلف هك ف تلو فصلا هم لف هيلا يجف لامن
 . رصم ةليمر يف اسلاج كاذ

 باحصأ نم ناكو « طايخلا تاكرب خيشلا ناكد ىلإ بهذ رصمب انخايشأ ضعب ةرم تيأرو

 نامثع نبا لحد امل نك رس لوبنطصا ىلإ هوبتك اصخش نأ ةلمحلا تناكو « اهاضقو ةجاحلاو

 ةبونلا باحصأ عم بدألا خيشلا كسمف < ًاريثك روكذملا خيشلل ًانسحم ناكو « رصم ىلإ

 .هتيالوو هحالصل بيجأ امبرل مهتطساو الب ىلاعت هللا لأس هنأ ولو « اهئاضق يف مهلأسو

 ًاضيأو « ًاصقن كلذ نوكي نأ ةبونلا باحصأ نم دحأل ريكلا يلولا ةرواشم نم مزلي ال مث

 بابرأ فالخب ٠ ىرخأو ايند فيرصتلا يف ريفخلا ةكراشم نع هزنم مهماقم لمكلا نإف

 .بدألا لهآ اذكه نكلو « دلبلا ريفخك لاحلا بحاصو « مالسإلا خيشك لماكلاف « لاوحألا

 ىلإ رصم نم رفسلا يف دحأ هرواش اذإ هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناكو

 روتسد :كبلقب لقف « اهنارمع نم وأ دلبلا روس نم جورخلا تدرأ اذإ :هل لوقي « ًلثم فيرلا

 يف ًاضيأ مهنذأتساف تعجر اذإ مث « عجرأ ىتح مكرظن تحت ينولعجا ةبونلا باحصأ اي
 . بدلا مهعم كسمي نم نوبحي مهنإف « لوخدلا

 نع ًالضف مهكاردأ لهأ بولق ىلع رمت يتلا رطاوخلا ةفرعم ىلاعتو كرابت هللا مهاطعأ دقو
 ‹ مهكاردأ يف تعقو ةلز لك ىلع بيدأتلا مهلو « مهتويب رعق يف مهيصاعمو مهلامعأ ةفرعم

 . ىلاعتو كرابت هللا عم بدألا نع نيلفاغلا ءارقفلا ىلعو قاسفلا ىلع روتوم مهسوق نأل

 وهو الإ قوسلا ىلإ مكدحأ جرخي ال :لوقي ًارارم هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر هتعمسو

 . ىهتنا « مهكاردأ يف ةراهطلا يعاري نم نوبحي ةبونلا باحصأ نإف ةراهط ىلع

 ناطلسلا نوش يحاونب ًاحير تجرخأ يننأ هنع هللا يضر خيشلا مالكل اقيدصت يل عقو اممو

 :لاقو « ىلإ هسأر عفرف « دودشلا كبحي هناكد يف سلاج رمسأ صخشب اذإو « ةقيتعلا رصمب

 . ةبونلا باحصأ نم هنأ تملعف « يتراحو يكرد يف كئاسف يف يوق كيلإ نيجاتحم انك

 « لفاغ انأو « نيرصقلا نيب طخب ةغاصلا قوس هاجت ًارام تنك يننأ يل عقو امم كلذكو

 ‹ اريك ًاحاسمت ىفلخ نأب تسسحأو « ىشمت تماق یف ةرعش لكب تسسحأ ذإ كلذك انأ انيبف

 ىلإ لصي نأ همف داك نينيعلا رمحأ رعشلا ثعشآ صخشب اذإف تفتلاف « ينعلتبي نأ ديري

 نمف « ريخ كل يرجي ام ىلاعت هللا نع لفاغ تنأو يطخ يف يشمت دعت ال :يل لاقف « يفتك
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 . نيملاعلا

 يف ةبونلا باحصأ فيرصت نم يظفح نامزلا اذه يف : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 ةرثكو « ماكحلا دنع تاعافشلا يف مهل يتمحازم ةرثك عم « امهوحن وأ لاح بلس وأ ضرمب

 اولازي ملف ‹ ينم ارظن متآ مهنوك عمو ٠ مهتطساو ريغ نم ماكحلا دنع عفشي نمل مهتضراعم

 دئادشلا نم يساقيف « هضراعي امهدحأ نيقيرف هيف اومسقنا امبرف ناذئتسالا يف مهبعوتسي

 نم حرج نإ مث ءءاملعلاو ءارقفلا نم مهبطع نم ملسي نم لقو ‹ هنع ربعي ال ام لاوهألاو

 . هبحاص توم دعب الإ هحرج متخب ال هونعط

 نم يوازمحلا مناج ريمألا دنع ةرم هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع خيشلا عفشت دقو

 ىف رجنخب ناسنإ هنعطف ‹ رصم نم هيف هل فيرصت ال يذلا ثلثلا باحصأ ناذغتسا ريغ

 .ةبرضلا هذه ةرارح نم هآ لوقي وهو « اموی نیرشع دعب تام یتح اهب لزی ملف ‹ ہرعشم

 . تهتنا

 تدك ىتح « مهنع هللا يضر موقلا قيرط يلوخد لئاوأ ةريثك عئاقو مهعم انأ يل قبس دقو

 مهنم ًادحأ فرعأ الو « مويلا ينوبحي مهلك ىلاعتو كرابت هللا دمحب نكلو « كلهآ نأ

 ريغو ‹« يسركلاو عابسألا ةءارق يف ةيوازلا يف يدنع ءاعدلا مهل تبتر كلذلو « ينهركي

 اهيلايلب مايأ ةعست تثكمف « ينوضراع مهنم ةئالث نأ يعم ةيضاملا مهعئاقو نمف « كلذ

 لمدلاك هلك يندب راص ىتح « ضرألا ىلإ يبنج عضأ الو « مانأ الو « برشأ الو « لكآ ال

 ةليوز بابب ‹ يتوهبلا دمحم خيشلا دي ىلع حرفلا يل لصح مث « هراجفنا برق يذلا

 اوبأف ًاسفن نيثالث ىلع باهولا دبع ةياكح اوضرع دق « مالسلا دبع يمع نبال لاقو « نابرعلا
 مجعلا نم ةئالث ينضراع يذلا نأ ينربخآأو « ىلاعتو كرابت هلل اهلمحأ انأ نكلو « اهولمحي نآ

 روخبب ةليللا هذه رخبت يل لاق مث «نيرصقلا نيب طخب ةيقوقربلا ةسردملا تحت نوسلجي اوناك
 امك رمألا ناكف تلعفف « ضراعلا فخيو <« ةليللا هذه مانت ىلاعت هللا ءاش نإو نابل اصح

 .لاق

 يحأل لاقو « هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ينع لمحي مل نم ةلمج نمو

 هعدو « هيف وهامم باهولا دبع نع ًائيش لمحتت نأ كايإ :هنع هللا يضر نيدلا لضفأ خيشلا

 . يتالا ءالبلا ىلع نمدي

 يل اعلطف « سأرلا فوشكملا يرهوجلا دمحم خيشلاو بوذجملا نابعش خيشلا امأو

 يف لجو زع هتلا لوقي نيكسب طئاحلا يف نابعش خيشلا يل شقنو « ربصلاب ينارمأو تيبلا
 ناحبس : يرهوجلا دمحم خيشلا يل لاقو «ربصاو ينم كيلع دري ام لمحت يدبع اي» :ةاروتلا
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 باحصأ نإف « تيزلا كليدنق يف ناك نكلو « كيلتاق اوناك مهنإف ٠ يدلو اي كنع لمح نم
 . ىهتنا « برعلا دالوأ نم مسا هلآدحأ نوبحي ال مجعلا نم يدلو اي مويلا ةبونلا

 هعنمف « ةماقإلا ةين ىلع اهلخديل رصم ىلإءارقفلا نم ءاج ًاصخش نأ ًاضيأ يل عقو اممو

 هيلع رم نم لك راصو « رصنلا باب جراخ راداودلا كتشب ةبق هاجت سلجف « ةبونلا باحصأ
 ينوربخي سانلا راصف « باهولا دبع نونكميو ‹« رصم لوخد نم ينوعنمي فيك :هل لوقي
 « مويفلا نم هدي مويفلاب ميقملا يفوصلا دمحم خيشلا دم مث « ًاموي نيعبرأ تشكمف « همالكب

 « لالح يدنع هلتقف يباحصأ نم ًادحأ لتق نم لك نأ يبهذم انأ :لاقو « تامف « هبرضف
 . یھتنا

 :لوقي « يلطرلا ةكرب ىلع لطملا شيرلا يبأ موكب نوفدملا يقارعلا نسح خيشلا ناك دقو

 بدألل ًايعارم « مهرظن تحت ناك نإ الإ رصم يف نكسي نأ ريقفل ةبونلا باحصأ نذأي ال

 . ىهتنا « روسلا جراخ ىلإ وأ ىرقلا ىلإ هوجرحأ الإو « مهعم

 « مايأ ةثالث ةيوازلا زاجم يف مانو « ةءابع يف فتلا اصخش نأ :ًاضيأ مهعم يل عقو اممو

 : لاقو هب ينربخأف « يناحيرلا نسح خيشلا يلع لخدف « رعشأ ال انأو ٠ برشي الو لكأي ال

 جرخ مث « هب سحت الو ةلفغ كدنع دجو اذإ كتضراعم دصقي صخش كتيواز يف سلجي فيك

 هذخف يف هنعطف ةدم دعب نسح خيشلا فداصف <« ةيوازلا نم هجرخأو « هاصعب هبرضو هيلإ
 ةضراعم رخآ كلذ ناكو « باهولا دبع يف ينتضراع كنوكل كتنعط امنإ :لاقو « نيكسب

 .اذه يتقو ىلإ دحأ كلذ دعب مهنم ينضراعي ملف « يل ءارقفلا

 ماشلا دالب نم ًاريقف عبت اصخش نأ هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ينربخأ دقو

 وه عمتجاف « تقو يف ىلاعتو كرابت هللا نع ًالفاغ هدجي ملف « لاحلاب هلتقي نأ ديري رصم ىلإ

 . یهتنا « تامف هنعطف ًالفاغ هدجوف « ناضمر نم ةعمج رخآ ورمع عماج يف ءارقفلا عم هايإو

 دالب تفط امل لاق « هنع ىلاعت هللا يضر يتيرحلا سابعلا وبأ خيشلا يخأ ينربخأ دقو

 يف ةلقاثمب تسسحأ ذإ « يلوح سانلاو سلاج ان امنيبف « اهنطصا عماج تلحخد ةيبرغلا

 ًاحيق اهتألمف ةريبك ةنفجب ينوتأف « هيف ًاياقتأ ءيشب ينوتئا مهل تلقف « كلهأ تدكف « ينطب

 هللاو :لاقو ةرفعزم ةءالمب ىطغم ًامئان ناكو عماجلا بناج نم كرحت ًاصخش نإ مث « مدو

 علطت فيك « ربقلل الإ عماجلا نم جرخت كتكرت ام « فيض تنو « لاحلا فيعض كنأ الول

 كلذ نمو ٠ تبتف « ةبوتلا :هل تلقف :لاق « مئاهبلاك مهناذئتسا نع لفاغ تنأو سانلا دالب

 . ىهتنا ٠ اهيلإ علطأ نأ لبق اهكرد باحصأ نذأتسا ىتح ادلب تعلط ام مويلا

 نكر يف سلاج انآو هنع ىلاعت هللا يضر يودبلا دمحأ يديس دلوم يف انأو يل عقو كلذكو

 . يبلق ىلع ضبقو يبلق قيلأعم ىلإ هدي دمحأ يديس ربقب نيفئاطلا نم صخش دمف « ةبقلا
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 وأ ةمهتب مهتاف « يودبلا دمحأ يديس ىلإ هتوكشف سوقب ًادلقتم ناكو « كلهأ نأ تدكف

 هذهب رعشي ملو ‹ صلخف هيف دمحأ يديس تلأسف « ىلاعت هللا رفغتسي لسرأو فشاكلا هكسم

 . ىباحصأ نم دحأ ةعقاولا

 الإ ملاعلا بلسيو ريقفلا ذخؤي ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يوانشلا دمحم يديس ناکو

 نب دمحم يديس نع يل ىكح مث « ىلاعت هللا نع هتلفغ وأ هناوخإ ىلع هسفن امهدحأ ةيؤر دنع

 اذه نإ :هسفن يف خيشلا لاقف هلجر دام وهو دارق يبص ىلع رم هنأ « روهنس ةنيدمب نوراه

 فرعي ال راص ىتح < هتقول بلسف « هلجر مضي ملو يلثم هيلع رمي بدألا ليلقل يبصلا
 ‹ ةليمرلا ىلإ لصو ىتح هنع لأسف « دارقلل ًايبص ناكو « هدجي ملف يبصلا بلط مث « ةحتافلا

 درقلاب بعللا نم اوغرف املف « ءاج دق كميرغ وهاه كسأر مقأ لاق ريبكلا دارقلا هآر املف

 ملعلاب ةميظعلا ةرهشلا هذه يف كلثم :لاقو « ريكلا دارقلا هيلع ملس رامحلاو بدلاو

 خيشلا باتف « ةبوتلا :لاقف « نيملسملا نم دحأ نم ريخ هنأ هلاب ىلع رطخي حالصلاو

 ةيلحسلا بلق يف :لاقف ؟ هلاحو اذه ملع تعضو نيأ :يبصلل ريكلا دارقلا لاقو « دمحم

 كل لوقي :اهل لوقيو اهيلإ بهذيلف « هدلب يف اهرجح باب ىلع يبوث يلفأ تنك يتلا
 ةيلحسلا تجر يح حلا امص لا :ةهرلا لغز دارقلا يبص «نازميرمق»

 سانلا ىلع رخفت فيك :هسفن يف لاقو « هملعو هلاح هيلع هللا درف خيشلا هجو يف تخفنو

 . ىهتنا « تام ىتح دحأ ىلع هسفن ىأر ام مويلا كلذ نمف « اهبلق يف ةيلحسلا هتلمح ءيشب

 نيدلا جارس خيشلا مالسإلا خيش بلس ةياكح ةيدمحملا دوهعلا باتك يف انركذ دقو

 اهنم بوتيو الإ هنم دحأ اهذخأي الف « شيشحلا عيبي ناك يذلا شاشحلا دي ىلع ينيقلبلا

 كايإف ‹ هعجارف « كلذ ريغو رجح نبا مالسإلا خيشل لغرفلا بلس هيف انركذ كلذكو « هتقول

 نم لك نإف « ربكلا نع لاخ يعرش قيرطب الإ نيملسملا نم دحأ ىلع كسفن ةيؤرو يخأ اي
 . بلسلل ضرعت دقف دحأ ىلع هسفن ىأر

 ةيحانب نسيحم خيشلا ىلإ بهذ هنأ فشكلا لهأ نم ناكو « يوازغلا نسح خيشلل عقوو

 ‹« همظعو نسيحم خيشلا هل ماقف « هسفن يف ام فرعو خيشلا لبقأ املف « هتلقانم ديري « قالوب

 هبلسف كلذب هسفن نسح خيشلا ىأرف « هلعن هل مدق ماقاملو ‹ نسح خيش اي ىلع كرطاخ لاقو

 تنأ كنإف « ملاظلا تنأ :لاقف « ًارفغتسم ءاج كلذب َّسحأ املف « هلك هلاح نسيحم خيشلا

 ‹ كلذ مهفاف « هربخ انع عطقناو رفاسف رصم هيلع تقاضف « ًابولسم لزي ملو « ينتئج يذلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < كاده ىلوتي هللاو ‹ هب قلختلا ىلع لمعاو

 تاوهشلا لوانتو ‹ بونذلا نم ءامتحالا ىلع ىتناعإ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نم نإف « ىلاعتو كرابت هللا دنع مهجئاوح ءاضق يف يهجوتو « ناوخإإلا نع ءالبلا يلمحت مايأ
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 ‹ مهنع ءالبلا لمحتل الو ‹ هناوخإ جئاوح ءاضقل ردصتلل حصي الف كلذ لثم نع متحي مل

 . طورش ءامتحالاو لمحتللو

 نم دحأ ىلع سفن فوغش هل ىري الف « ةقافلاو راسكنالاو لذلا فصوب قلختي نأ : لوألا

 ىف ةلمح طق ربدي ال هنأ ىتح < ىلاعتو كرابت هللا ريغ دحأ ىلع ًادمتعم نوكي الو < نيملسملا

 .ةجاحلا كلت ءاضق

 ناذألا نيب كلذو « ًاراهنو اليل ةيهلإلا بكاوملا ىف فوقولاو ةمزالملا ةرثك : ىناثلا

 عولط ىلإ تقولا كلذ نم بصني بكوملا نإف . يناثلا ليللا فصن لخدي نيحو « ةماقإلاو

 ناطلسلا ءارزو يخ اي لمأتو ‹ حبصلا ةالص نم مامإلا فارصنا ىلإ ىقبي تاقوأ يفو « رجفلا

 يف انمزالل ًاجاتحم ناك هنأ ول :نولوقيو « ًاليوط انامز مهمزال نإ الإ ةجاح ءاضقب نومتهي ال

 . بکوم لک

 « هتجاح ءاضق ىف ةطساو هلعج يذلا ريقفلا ىلإ ةجاحلا بحاص ءاجتلا قىدص :ثلاثلا

 ةيوقعلا نوكت نأب ةعافشلل هيف عوفشملا قاقحتساو « كلذ يف هعم ءارقفلا نم دحأ ةكرش مدعو

 قيرط يف جاتحي ال نأ ءاجتلالا يف ةجاحلا بحاص قدص ةمالع نمو « اهدح تخلب دق هيف

 « ةالولا لوح مه نيذلا طئاسولا نم دحأل سولف ةمارغ ىلإ ًالثم ريمألا كلذ دنع هتجاح ءاضق

 ةبوقعلا فخت ىتح « رافختسالا ةرثكب ًالثم ةبيصملا كلت بحاص لمحتملا رمأي نأ : عبارلا

 نيذلا ةعامجلا يف ةي هللا لوسر عفشي امك « ذثنيح ةعافشلا تحص اهلك تضقنا وأ تفحخ اذإف

 كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ» :هل لاقيو “"«ىتمأ بر اي» :لوقيو « لامشلا تاذ مهب ذخؤي

 بضغلا بهذ اذإ مث « مالسإللا لهأ يصاعم يف اوعقو ينعي “«مهرابدأ ىلع اودترا مهنإ

 . مهفاف « اهدح ةبوقعلا غولب دعب الإ مهيف عفشي امف رانلا نم مهجرخيو مهيف عفشي يهلأإلا

 وأ ينوسبح هل لوقيو ريقفلا ىلإ اثم هتفيظو نع لوزعملا وأ سوبحملا يتأي ام ًاريثكو

 كرابت هللا ىلإ هجوتلا ىلإ هلبألا لب جذاسلا ريقفلا كرحتيف ‹ ةميرج الو يل بنذ ال ينولزع
 كلت لقث نم تومي ريقفلا داكيف باجي الف هتفيظو ىلإ هدر وأ ٤ هنع جارفإلا يف ىلاعتو

 امم كلذ ريغ وأ رمخلا برش وأ انزلا يف عقو لوزعملا وأ سوبحملا كلذ لعلو « ةلمحلا

 . عفشي مث « اهدح ةبوقعلا ذخأو ‹ رافختسالا نم هانركذ امل ريقفلا هبنتيلف ٠ ىصحي ال

 باتك « ملسمو « )٤۷۱۲( جو مال نم هَر 3 باب « نآرقلا ريسفت باتک « يراخبلا هجرخأ (۱)

 .(۱۹۳) اهیف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب « ناميإللا

 « ةمايقلا ةفص باتك ٠ يذمرتلاو . )1١۸١( ضوحلا يف باب « قاقرلا باتك « يراخبلا هجرخأ (۲)

 )۲٤۲۳(. رشحلا نأش يف ءاج ام باب
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 ةيالولا ريقفلا كلذ ديب لعج دق ىلاعتو كرابت هللا نأ ًالثم لوزعملا كلذ ىري نأ : سماخلا

 ريقفلا لمع لطب كلذ يف ددرت ىتمو « ددرت ريغ نم ًامزج ريقفلا كلذ ىلإ هبلق هجوتيل لزعلاو
 .ًابطق ناک ولو

 ةءارق الول وأ « ًالثم هتيشاحو ريمألا كلذل اهمرغ يتلا هسولف الول هنأ نظ ىتمف ةلمجلابو

 كلذ ىلإ ءاجتلالا يف قداص ريغ وهف < ةفيظولا كلت هتيلوت ىلع ريقفلا ردق ام الث هدرو
 يمري ريقفلا كلذ لعلو ‹ لوزعملا كلذ ةيالو دعب ايو « ريقفلا كلذ بعت لوط ايف « ريقفلا

 . هتمه قزمتت یتح لوط ىلع هتلمح

 نوكيل « ًاماعط هل لكأي الو « ةيده هنع لومحملا نم لماحلا ريقفلا لبقي ال نأ :سداسلا

 برخو « ههجوت لطب ًائیش هنم لبق یتمو « ًاصلاخ هقح يف یلاعتو كرابت هللا ىلإ ًاهجوتم هبلق

 لهأو « هل اهادهأ يتلا هايند نع ًاضوع هلباقي ريصي ريقفلا نأل « هتجاح ءاضق فقوتو « هنطاب
 1 .دحأ يف ةمه مهل ذفنت ال ايندلا

 عم هتمه تذفنو « ةيده كلذ ىلع ذخأ امبرف رباكألا نم انريغ بهذم امأو « انبهذم اذه

 ريقفلا كلذ هنم بلط ىتمو « هنع لومحملا نم ضوعلا ذخأ هلمحت ىف طرتشي نأ هلف كلذ

 يف هنأل هتجاح ءاضق ريقفلا كلذ مزلي الف هعنمو « هتعتمأ وأ هبايث نم ًائيش هتلمح لمحت يذلا

 قتعو « هبعت ىف هقح هندب ريقفلا ءاطعإ كلذ ىفو « ةرهاظلا لامعألا ىف ريجألاك كلذ

 ۰ ۰ اب وع للا

 ٠ ضوع نيدلا سمش ةلمح لمح هنأ هنع ىلاعت هللا يضر يورسلا دمحم يديسل عقو اممو

 هذه يل علخا :هل لاقف « ةلمحلا يف هلجعتسي خيشلا ىلإ ءاجف ٠ يروغلا ناطلسلا هيلع مقن امل

 تنأ جرخاو « بلقب كتلمح لمحأ ىتح كيلع يتلا ةمامعلاو . فوصلاو « ءارمحلا ةخوجلا

 هنم ةبيرق تناك ةريبك راخف ةردق خيشلا ذخأف « فقوتو هسفن رواشف « طقف عبقلاو صيمقلاب

 كعم لخدأ انأ :لاق مث « ضوع نبا ةلمحاي يحور لاقو « جيلخلا يف ةقاطلا نم اهامرف

 ‹ ةبوقعلل ةليللا كلت هوملسف « مهريغ رادلا يف كدنع تاقيلخب يلع حشت تنأو « حورلاب
 تحت نم فحقلا اوطبرو « هسأر ىلع هوسبلأو « ًاسفنح ًافحَق اوؤلمو هوفتكو هسأر اوقلحف

 ههجو ىلع لزان مدلاو « ًارفح هسأر تراص ىتح هغامد يف رفحي سفنخلا راصف « هتيحل

 .باذعلا اذه هنع لمح ناكل بايثلا خيشلا ىطعأ ناك هنأ ولف « هتيحلو

 روطخ وأ ‹« ىلوألا فالخو هوركمو مرحم لك نع ةنطابلاو ةرهاظلا هحراوج فك : عباسلا

 ‹ اهيلع ةبوقعلا دشأ نم اهتاوهش نم حراوجلا عنم نإف « طورشلا مظعأ اذهو « هلاب ىلع كلذ

 كرابت قحلا بيجي نأ لهأب وه سيلف هانركذ امع ةروكذملا هحراوج فكي مل نم نأ ملعف

 ءازج هبجي ملف هبر اعد كلذكف ٠ لثتمي ملف هرمأو ٠ بنتجي ملف هاهن امك هنأل « هءاعد ىلاعتو
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 ردق ىلع هدبع ءاعدل ىلاعت هتباجإف ‹ ىلاعتو كرابت هباجأ ناكل هبر رمأ باجأ هنأ ولو « اقافو

 .دبعلا لاح بسحب ًأطبو ةعرس هرماوأ لاثتمال هتردابم

 نع ًالضف « ةهوركملا نع ًالضف « ةحابملا سفنلا تاوهش نم ءيش لوانت مدع : نماثلا
 ةرضح لوخد نم عنميو « ةريصبلا يمعي تاوهشلا هذه لوانت نأل « لمحتلا مايأ « ةمرحملا

 ىعدا نمو «تاوهشلاب رانلا تفحو» :ًاعوفرم هريغو يراخبلا ثيدحل « ىلاعتو كرابت هللا

 نع لفاغ ‹ لجو زع هللا قيرطب لهاج وهف هيف رثؤي ال ةحابملا تاوهشلا لوانت نأ ةفوصتملا نم

 .نيملسملا رمأب مامتهالا

 نأ هناوخإ نع لمحتي نم طرش نم :لوقي هنع هللا ىضر صاوخلا ىلع يديس ناك دقو

 نمم نوكي نأ الإ لمحتلا ةدم ةتليلح عماجي الو <« ةرورضل الإ ثدح ىلع طق ساجي أال
 ‹ ةبيط ةحئار مشي ال كلذكو « هتالص يف رضحي امك « هعامج يف ىلاعتو كرابت هللا عم رضحي

 ‹ كحضي الو « راهن وأ ليل يف ضرألا ىلإ هبنج عضي الو « ةرورض ريغب ًامامح لخدي الو
 . ىهتنا « مهرد الو رانيد ىلع تیبی الو « ةظحل ىلاعت هللا نع لفغي الو

 ءاضق يف ءاعدلا هلأسيل هنع هللا يضر يعافرلا نب دمحأ يديس ىلإ صخش ءاج دقو

 يدنع سيل هنأ كغلب اذإف « ةعمج توق نآلا يدنع نإف بهذا :دمحأ يديس هل لاقف « هتجاح

 : مداخلا بوقعيل لاق مث < ةي هللا لوسرب ةوسأ ذئنيح يل نإف « كل عدأ لاعتف موي توق

 قدصو « هرارطضا مدعل « جادخ هؤاعدف ناعبش وأ دغ توق هدنع ناك اذإ لجرلا نإ بوقعي اي

 . هئاجتلا

 راهنلا كلذ رطفي ال نأ ةجاح هل نم طرش نم نآ :هنع ىلاعت هللا ىضر ىلازغلا ركذ دقو

 عبشافإ ناالا نال لاق حف هار دقو لاق قلا تورغا دع ىل و اهي يخ

 هدعب يذلا طرشلا يف يتأيسو « ىهتنا « دودشم رتو ريغ نم جرخي يذلا مهسلاك هؤاعد ناك

 .ەديۇي ام

 نم برقيو <« هبلق رينتسيا كلذو « ًامئاص نوكي لب لمحتلا مايأ رطفي ال نأ :عساتلا

 . باجح فلأ نيعبس وحنب ىلاعتو كرابت هللا نع بوجحم هبلق ناعبشلا نإف « ءاعدلا ةرضح

 قرخ نم نإف « ةرخآلا رادلا ىلإ هرصب قرخ دق لمحتي يذلا ريقفلا نوكي ال نأ :رشاعلا

 روصقلاو باوثلاو رجألا نم ءالبلا كلذ يف ام ىلع علطا اذإف « ةرتاف هتمه ريصت كلذك هرصبب

 لدب «تبجحا» ظفلب )1٤۸۷( تاوهشلاب رانلا تبجح باب « قاقرلا باتك « يراخبلا هجرخأ (1)

 . يذمرتلاو « (۲۸۲۳) هنم باب « اهمیعن ةفصو ةنجلا باتك « ملم هجرخأ تفح ةياوربو « «فح
 ىف دمحأو « )٠٠١۹( تاوهشلاب رانلا تقحو هراكملاب ةنجلا تفح ءاج ام باب « ةنجلا ةفص باتك

 ۰ )۷٤۷۷(. هدم



 ماود وأ ‹« لئاسلا كلذ ىلع ءالبلا كلذ ماود بلطت هنم ةرعش لك ريصتف « نيتاسبلاو رودلاو

 نم هريغ ىلإ هدشري نأ هيلع بجيف « ههجوت لطب كلذك ةمهلا ترتف اذإو « هتيالو نع هلزع

 كلذلو « ةباجإ عرسأ هنإف « طقف ايندلا ىلع روصقم هرصب نمم هانركذ امع نيبوجحملا ءارقفلا

 .هانررق امل « نيقداصلا ءارقفلا ضعب نم رثكأ رادلا هذه يف ًالوبقم ءاينغألاو ةالولا ءاعد ناك

 قفشأ نوكي ىتح « ةمحرلاب قلختلا ماقم ىلإ لوصولا ىلع ريقفلا لمعي نأ : رشع يداحلا
 همدق ىلإ هقرف نم رانلاب محو < ًالثم هدلو تام نم ةلمح لمح اذإف ‹ هسفن نم هيخأ ىلع

 نيدلاولا رمأيلف كلذ ىلإ لصي مل نإف « هيدلاو نم دلولا كلذ ىلع ًانزح رثكأو هنم محأ نوكيف

 . ريقفلا كلذ ءاعد نم امهل ةباجإ عرسأ كلذ نإف ٠ امهسفنأل ىلاعتو كرابت هللا الأسي نأب

 تنب هتجوزو ‹ لضفلا يبأ يديس نع لمحتلا يف ةرم ىلاعتو كرابت هلا ىلإ تهجوت دقو
 نأ يمظعو يمحل داكف ميظع نزح امهل لصحو « امهتنبا تتام امل « يفنحلا دمحم يديس

 .امهل توعد مث ‹ نزحلا يف امهقوف ماقم ىلإ تلصو ىتح « بوذي

 سانلا بلاغ ةياغو « يريغ صاوخلا يلع يديس دعب ًالعاف قلخلا اذهل رأ ملف ‹ ةلمجلابو

 عامجتسا ريغ نم هل وعدي وأ « ةعاس ناسللاب هل عجوتي نأ هب تلزن ةبيصم دحأ هل ىكتشا اذإ

 هل عوفشملا كلذكو ريقفلا كلذ ناك امبرو « لقعلا يبئاغلا مالك هبشي مالكب طورشلا هذه

 ‹ هؤاعد لبقيو وعدي نأل لهأ خيشلا الف « اهريغ نع ًالضف ةريبكلا يصاعملا نم ًائيش نيبكترم
 بايثلا سبلو مويلا كلذ مامحلا خيشلا يديس لخد امبرو « هيف دحأ عفشي نأل لهأ ديرملا الو

 « ةحارط ىلع مانو ةذيذللا ةمعطألا لكأو ‹ شارفلا ىلع هتيرسو هتجوزب ذذلت نأ دعب ةرخبملا

 لهأ نم ريخ ةنجلا لهأ دنع امو « هنع لومحملا كلذ نع ًالضف ىلاعتو كرابت هللا نع لفغو

 ينوملك اذإ يلع مهسفنأ يف اوذخأي ال نأ يناوخإ عيمج ىلاعتو كرابت هللاب لأسأف « رانلا

 يلاولا تيب يف برض نمل ًاكراشم تقولا كلذ يف نوكأ امبرف ‹ ردصلا قيض ًاسبعم ينوأرو
 اذه بحاص نإف « قلطلا يف تناك نمل وأ « ءاسنلا نم اهدلو تام نمل وأ ٠ تاراسكو عراقم

 كرابت هلاو « هب قلختلا ىلع لمعاو ‹ كلذ ملعاف « هيف وه ام ريخل ةهجو هل ريصي ال لاحلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو

 يتلا اهباوبأ نم جئاوحلا ءاضق ىلإ يتآ نأل يماهلإ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لأسأ ينأ كلذو «هعم ابدأ ىلعألا لأسأ ال ىندألا نم تيضق اذإف ءاهل ىلاعتو كرابت هللا اهلعج

 تهجوت ضقت مل نإف « ةَ يبنلا ىلإ تهجوت مهدي ىلع ضقت مل نإف لوأ ةبونلا باحصأ اهيف
 نأ وأ « لباق وه ام لحملا نأ تملعو « رافغتسالا نم ترثكأ ضقت مل نإف « لجو زع هللا ىلإ

 .ةجاحلا كلت ءاضق قحتسي ال ينلأس نم

 الجر نوعبس ةئامعستو نيتس ةنس كلذو « رصم يف نآلا ةبونلا باحصأ نأ يخأ اي ملعاو

 تلحخد اذإف « رثكآ وأ مهنم دحاو هدنعو الإ مكاح دجوي الف ٠ ماكحلا تويب يف نوقرفم مهو
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 بلق فطعي نأ هلأساو « هراد يف ةبونلا بحاص ىلإ كبلقب هجوتف ةجاح يف مكاح ىلإ يحأ اي

 يف هضراع امبرف هيلإ هج وتي مل نمو ٤ ىلاعتو كرابت هللا ءاش نإ لعفي هنإف ۰ كيلع مكاحلا كلذ

 . هبدأ ءوسل هيلع هبلق سقو « مكاحلا كلذ دنع هتجاح

 ىلإ مهادعت مث مهب فرتعا وأ « مهنع ىلاعت هللا يضر ةبونلا باحصأ ركنأ نم نأ ملعف

 لهأ نم ناك هنأ ولو ٠ بيصن ءارقفلا قيرطل قدصلا مدق يف هل سيل « بلقلا ملظم وهف ماكحلا

 . مهعم بدألا مزلو « اهلهأ فرعل قيرطلا

 فیرصت ال لماک نم مک :لوقی هنع یلاعتو كرابت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناكو

 بحاص نأ يخأ اي نظت الف « ًاراهنو اليل دوجولا يف فرصتي هيلإ ةبسنلاب صقان نم مكو « هل
 . فرصتي مل نمم ًاماقم ىلعأ فيرصتلا

 مهنع ىلاعت هللا يضر يناليجلا رداقلا دبع خيشلا هخيش نم ًاماقم ىلعأ لبشلا نب دوعسلا ابأ

 «انل فرصتي ىلاعتو كرابت قحلا انكرت دق :لاقو « ىبأف فرصتلا ماقم هيلع ضرع هنأل

 رمؤي ىتح هكرتي نأ هل ىلوألا ناكو ٠ فرصتف فيرصتلا ماقم هيلع ضرع رداقلا دبع خيشلاو

 . ىهتنا « رمأب فرصتي كانهف « فيرصتلاب

 جارفإلاو ‹ مهيف ةبوقعلاب نيمرجملا يف فرصتي فيك يلاولا مدقم يف يخأ اي لمأتو

 ىلاعت هللا ءاش نإ لجو زع هللا دنع ةبتر ىلعأ هنأ عم « مالسإلا خيش كلذ ىلع ردقي الو « مهنع

 ‹ اهيف مدقملا وه لأسيف يلاولا دنع ةجاح يف مالسإلا خيش لثس امبر لب « نيقيب مدقملا نم

 اواو » :ىلاعت هللا لاق « مدقملا فالخب ًادبأ روجف وأ مارحب موهتم قالطإ ىلع ردقي الو
 ۱۸۹١[. :ةرقبلا] (اكهبّبآ نم تويا

 يناصوأ دقو « لاحلاب مهولتقف ةبونلا باحصأ ةطساو ريخب اوفرصتو موق فلاخ دقو

 يف لخدت نأ كايإ :لاقو « مهنع ىلاعت هللا يضر افولا ينب تيب خيش لضفلا وبأ خيشلا يديس

 مهنإف « باجت الو اهتحت لتقت كلعلف « كبلق هيلع نحيو « نامزلا اذه ةالو نم دحأ ةلمح

 ةبوقعلا نم انمحاو « دالبلاو دابعلا ملظن انعد خيشلا يديس اي :لوقي مهلاح ناسلو « ةملظ

 . ىهتنا « رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف هنإف ًاقذاح ريقفلا نكيلف « اهانيقحتسا يتلا

 مكجئاوح اولأست نأ مكايإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 يعفاشلا مامإلاك بلاغلا ريغ امأو « ربقلا يف هل فيرصت ال مهبلاغ نإف « اوتام نيذلا ءايلوألا

 هللا يضر « يودبلا دمحأ يديسو « هنع ىلاعت هللا يضر ثيللا مامإلاو « هنع ىلاعت هللا يضر

 قدص بسحب مهروبق يف فيرصتلا مهل ىلاعتو كرابت هللا لعج امبرف « مهبارضأو « هنع ىلاعت

 . مهيلإ هجوت نم
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 يقب امو < قلغلا ىلإ مهنع ىلاعت هللا يضر ءايلوألا عيمج باوبأ ترادتسا دقو :لاق

 ىلع لصيلف ةجاح هل ناك نمف « هيدل ًافرشو ًالضف هدازو < هيب نيلسرملا ديس باب الإ احوتفم
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ىضقت اهنإف « هتجاح ءاضق هلأسي مث « مات هجوتب ةرم فلأ ةا يبنلا

 ‹« ناطلسلل ًاعاطقإ ةيوازلا تاهج ضعب جرخ قزرلا بيتاكم يف شيتفتلا عقو املو
 باحصأل مث « يب هللا لوسرل كلذ اودهأو ةمتح ةئامثالث وحن اوؤرقف نآرقلاب ءارقفلا تلغشأف

 اشابلا مهنع جرفأف « نيملسملاو مالسإلا هب هللا رصن ناطلسللو « مهنع ىلاعت هللا يضر ةبونلا

 دحأ سيلف « ةبونلا باحصأل ءاعدلا تبتر كلذلو « انريغ رصم يف دحأل كلذ عقي ملو « يلع

 هللا يضر ةبونلا باحصأل وعديو الإ ةءارق وأ ةالص بقع وعدي انتيوازب نيذلا انتعامج نم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « مهب انعفنو « مهنع ىلاعت

 يف صقن عوقو ريغ نم ماكحلا دنع حئاوحلا يئاضق : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 لجو زع هللا ىلإ هجوتأ هنود نمف اشابلا دنع ةجاح يل ناك اذإ هنأ كلذو « كلذ ببسب ينيد

 ام لوأف « كلذل ًائيهتم ريمألا حبصيف « ةجاحلا كلت ءاضق يف يل ريمألا كلذ رخسي نأ هلأسأو

 رهظي امبرف « يريغ فالخب « اهتقول ةجاحلا يضقي دصاقلا مالك عمسي وأ « ةصقلا أرقي

 هلهأ متنأ امب هدنع مهوركذاو « ريمألا دنع ءارقفلا اوركذا : طياسولل لوقيو « ةدابعلاو كسنلا

 ءاير ال نيذلا ءايلوألا لمك نم نوكي نأ الإ ليحلاو بصنلاو ءايرلا يف عقو امبرو « ريخلا نم
 ءاضق هلأس اذإ ةجاحلا بحاصل لوقي ناك دقف « دهازلا دمحأ يديسك < انداقتعا يف مهدنع

 ىضقن ىتح « هدنع ىنمظعي ريمألا تيب ىلإ قبي ًادحأ رظنا :هفرعي ال نم دنع ةجاح

 ی ا فل ی ارا قد و ع ن کرا نا یال یا ا

 . تاينلاب لامعألاو

 .تامهملا نم جئاوح برعلا خياشمو فاشكلاو ركاسعلا ةاضق دنع تيضق دقو :تلق

 اذه بحاص جاتحي نكلو « يب هفرعي نم هل تلسرأ الو « هتسلاج الو مهنم ًادحأ تيأر امو

 بلق ليوحت نم هيلع نوهأ ريقفلا هجوتب لبجلا ليوحت :اولاق مهنإف ءهجوت ةوق ىلإ قلخلا
 نأ هل رهظ امبر هنإف « ريمألا فالخب « لمأت الو هدنع ةيؤر ال لبجلا نأل كلذو « ريمأ

 . مهفاف « لبجلا كلذك الو « هب لمعف ريقفلا ةفلاخم يف باوصلا

 سحأف « دجاس انآو ةجاح ءاضق يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتأ ينأ تاقوألا ضعب يف يل عقيو

 ةعاس دعب الإ قيفأ امف « مالس الو دهشت ريغ نم يينج ىلإ يمترأف ٠ باذ دق يمظعو يمسجب
 الإ هقوذي ال رمأ اذهو « تقرتحال روضحلا عم هيف تلوطو دوجسلا يف تدز ول ينآ فرعأو

 نأ دارأ نم نكلو « تارضحلا برقأ يه ةرضح يف انلاثمآ نم تبثي مظع هل نم نيأف « هلهأ

 هسفن عطقني ىتح نيمحارلا محرأ اي هللا اي :لوقيو « دوجسلا لطيلف ًاملع هانلق امب طيحي

 هللا ريغ نم هلاب يف رطخ ءيش لكو « ةدحاو ةملكب قطني نأل عستم هيف ىقبي ال ثيحب « ًارارم
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 قرتحی داکی هنأ همسجب سحی هنإف « هدحو هللا الإ هنهذ يف یقبی ال یتح « هنع هفرصی لجو زع

 . ليوطتلا يف داز ول

 « لئاس اهيف دري ال ةرضح اهنأل « هتقوب هؤاعد بيجأ كانه توبثلا هل حص نم لك نإ مث

 ‹ كلذب قلختلا ىلع لمعاف « ىهتنا « ًاعرش ينثتسا ام الإ اهيف طياسولاو بجحلا عافترال

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كلاده ىلوتي ىلاعت هللاو

 خياشمو « نيدهتجملا ةمئألا مالكل يهيجوت ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لماحم ىلع هلمحأف « مهعابتأ مالك كلذكو « هوجولا نسحأ ىلع مهمالك لمحو « ةيفوصلا

 كلذ لك « دهشملا كلذ ىلإ اولصي مل مهنأ تملع ولو مهضعب عم كلذ يل قفتي دقو « ةنسح

 .رخآ عضوم قيقحتللو « مهيف ةعيقولا بابل ًادس
 ىتح ًالثم كدابع ةنسلأ ينع سبحا مهللا :لوقي رباكألا نم اصخش انعمس اذإ ام :كلذ نمف

 امنإو ٠ ىسفن ضرغل سانلا دنع هميظعت كلذب دصق هنأ ىلع كلذ لمحن ال ٠ ىنوصقني ال

 ىح وأ « هظغوو هحصن لوبق يف هعابتأ فقوحي ال ىح هصیقنت مدع كلذب دضق هنأ ىلع هلمحن

 يلثم : سانلل لوقي هنأكف « ًاعضاوت هسفن مضهك كلذ وحنو « هتبيغب ةيصعم دحأ بكتري ال

 . كلذ وحنو « هيف مالكلا لمحت ىلع ردقي ال

 : لاقف كدابع ةنسلأ ينع سبحا بر اي» :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نأ :لقن دقو

 . یهتنا (اولاق ام يف اولاق دق يسفنل هتلعج ام ءيش اذه یسوم اي

 كلذكف « هتمصعل طق سفن ظحل قلخلا دنع ًاماقم بلطي ال مالسلا هيلع ىسوم نأ مولعمو

 سانلا ةنسلأ سبح يف رباكألا لأس امف « مهظفحل « مهنع ىلاعت هللا يضر ءايلوألا يف لوقلا

 مهتيادهب اوفلك دقو « مهنيعأ يف اوصقن اذإ مهحصن مهعابتأ لوق مدع نم ًافوخ الإ مهنع

 ىلإ يعادلا لامك يف طرتشي مهنع ىلاعت هللا يضر نوفراعلا لاق انه نمو « كلذ يف نوبعتيف

 .ًانعطم هيف وعدملا دجي ال ىتح « ةعيرشلا نع غيزلا نم رهاظلا ظوفحم نوكي نأ ىلاعت هلل

 : فارعألا] 4 آَدَعَأَلأ تي تيش الف 3 :مالسلا هيلع نوراه لوق اضيأ هانلق ام ريظنو
 يبنب تمش نم نإف هب مهتتامش ببسب مثإلا يف هموق عوقو مدع كلذب دصق امنإ هنإف . ٠

 .رفک

 « راكنإلا ىلإ عراسي مهبلاغ لب « هفرعي نم ءارقفلا نم ليلق كل هانحتف يذلا بابلا اذهو

 ريغ نم عيشأ وأ هب عمس وأ هار ءيشل هتيؤر درجمب ركنيف « كلذ ريغل امإو « ملعلا ةلقل امإ
 ينالفلا ملاعلا يف دقتعأ تدع ام : يل لاقف رهزألا عماج نم صخش ةرم ينءاج دقو ٠ تبثت

 نم ملعأ لب ٠ نالا رصم ءاملع عيمج نم ملعأ انأ لوقي هتعمس :لاقف ؟ اذامل :هل تلقف « ًادبأ

 يتالزب مهملعأ انأ ديري هنأ لمتحي :هل تلقف « ءاملعلا نم ضرألا هجو ىلع نم عيمج
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 هتعمسو :لاق ٠ كلذ وحنو يتجوز ندبب مهملعأ وأ « ةعتمألا نم يتيب يف امب وأ يتفلاخمو

 هنأ حيحص :هل تلقف « ينم ةرعش الو يرفظ ةمالق يف ءيجي ال ينالفلا ملاعلا :لوقي ًاضيأ

 تنأ كلاح ناسل نأكو . كلذ نم مظعأو لجأ وه لب  هرعش الو هرفظ ةمالق يف ءيجي ال

 نم فرشأ يناسنإلا عونلا نإف ‹ حيحص لوق وه :هل تلقف « اهيف انيشمب عاقبلا هذه فرش

 هركذب هيلع هللا معنأ اذإ ًاصوصحخ <« هنود وه نمم فرشأ وهف دوجولا ةصالخ هنأل « بارتلا

 ديري هنأ لمتحي هل تلقف « نالا رصم ءاملع لضفأ انأ :ًاضيأ لوقي هتعمسو : لاق « رام وهو

 مهنأ « لاحلاو « ىوعدلا كلت يف ةئطخم يهو <« ةثيبخلا يسفن دنع مهنم لضفأ انأ كلذب

 .ملسأو كل صلخأ هنإف ةديعب تناك نإو « ةنسحلا ةبوجألا كناوخإل يخأ اي لحتناف

 مل اذإ الإ اعرش راكنإلا غوسي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ىلع رباكألا مالك لمحي نأ ريقفلا لامك نم اضيأ لوقي ناكو « ىهتنا ٠ ليوأتلا رمألا كلذ لبقي

 ةقيقد مهتعزانم نأل « راكنإللا نع فكيلو « مهل ملسيلف ‹ هولعف لعف وأ ٠ هولاق لوق يف مهنع
 درل ىدصتي نأ انلاثمأل ىنأو « مهيدلقم ءاربكو « نيدهتجملا ةمئألا اميس ال انلاثمأ لوقع ىلع

 . مهمالک

 يف لمعو « هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ مامإلا ىلع درلل صخش ىدصت دقو

 نم عقوو ينقرافف « هلوق ىلإ غصأ ملو « هتدرطف يلع اهضرعي َيلإ اهب ىتأو « ةسارك كلذ

 لوبي « روسکم نالا ىلإ وهف هناکم نم هکرو رز جرخو هبلص رسکناف ًایلاع ناکو « هتیب ملس
 ملف هدوعأ نأ تارم يل لسرأ دقو <« ةيفاعلا ىلاعتو كرابت هللا لأسن « هسفن ىلع طوختيو

 .هعم بدألا ءاسأ نم يلاوأ نأ هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ مامإلا عم ًابدأ « لعفأ

 ىتح طق ًامالك مهدحأ يف لبق الف ءايحألا امأ ‹ نيضاملا ةمئألا ىح يف ليوأتلا اذه

 نع هوفرح وأ « ًالطاب ًامالك هنع ةدسحلا لقن امبرف « مالكلا كلذ يف هضوافأو ٠ مهب عمتجأ

 بصعتلا باب نم مهنيد يف نيروهتملا دنع هيلع ةراغلا اونشيل « هدارم فالخ ىلع « هعضاوم

 .هرون متي نأ الإ هللا ىبأيو « دلبلا يف هرون نوئفطي مهنأ دصقب « لطابلاو

 يف عرولا نإف ‹ قطنملا يف عرولا ةلق نم كلذو « نارقألا نيب هلقن رثك دق رمألا اذهو

 هللا يضر ايركز مالسإلا خيش انخيش ناك دقو« رمحألا تيربكلا نم زعأ نامز لك يف قطنملا

 هب تعمتجا نإ الإ هيلع بتكأ ال :لوقي رصعلا ءاملع نم دحأ نع لاؤس هيلإ عفر اذإ هنع ىلاعت

 مكحلاف هيف بصعت ال يعرش قيرطب هلئاق نع كلذ تبث نإ :لوقي ةراتو « هدارم نع هتلأسو

 . یھتنا « اذکواذک
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 نورودي مث « لاؤسلا بسحب نوتفيف « ءاملعلا اهنع نوتفتسي رو « ًالاؤس اهب نوبتکی مث « طق

 يضرع يف عوقولا ةرثك نم ىصحت ال روجأ كلذ نم يل لصحيف سانلا ىلع ءاملعلا طوطخب
 مهنم دحاولا لامعأب ةمايقلا موي تيضر امل ةمألا هذه نم ًادحأ ًاذخاؤم تنك ينأ ولف « قح ريغب

 هرمع لوط يب عمتجا يلع نيتفتسملا نم دحأ امو « اذه « ةدحاو ةبيغ يف هرمع لوط «

 ينم اوذخأو يب اوعمتجال ريخلا نودصقي اوناك مهنأ ولو « ةلداع ةنيبب ينع كلذ هخلب الو

 باوجلا ٠ مهفيرحت درأ نأ امإو « كلذ دعب لإ هتبسن زوجي الف مالكلا كلذ نم ًاربتأ نأ امإف

 يعرشلا هجولا ىلع يدارم نييبتب ٠ نع بيجأ نأ فاخيو « ىذألا الإ هدصق ام ودعلا نكلو

 هل رفغي هللاف « عیلع هارتفا امیف رمأ هل جوری الف « يسفن .

 نم ًادحأ ذخاؤي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا الع يديس تعمسو
 دحأل ائيش يطعي ةرخألا يف ةحلاص لامعأ قسافلا عم سيل هنأل « هقح يف هلاق مالكب ةقسفلا

 رهظ ىلع ًائيش هرازوأ نم عضو نإ ريقفلا نإ مث « هيلع امب يفت ال نكلو هعم وأ ٠ هماصخأ نم
 ‹« ةحماسملا الإ يقب امف « هتءورم يف حدقي اميف عقو « ةحلاصلا هلامعأ دافن دعب قسافلا كلذ

 نيصلخملا ريغ نأل « نيصلخملا نيلماعلا ءاملعلا ذخاؤيلف ةذخاؤملا نم هل دب الو ناك نإو

 راد يف ًالثم بجعلاو ءايرلاب هطابحإل اهنم هقح ذخأي ىتح ةرخآلا ىلإ لمع مهل لصي ال
 . ىهتنا « ايتدلا

 نم كقح يف ًادحأ تحماس اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو
 هكاهتنا ثيح نم « لاعتو كرابت قحلا بناج نم ال كبناج نم كلذ لعجاف ضرع وأ لام

 « كيلإ وه سيل كلذ نإف « قح ريغب نينمؤملا يف مالكلاب هدودح يدعتو ‹ لجو زع هللا ةمرح
 . ىهتنا « ءاشي ام هيف لعفي ىلاعت هللا ىلإ وه امنإو

 نم دحأب قلعتم لاؤس ىلع ةباتكلا ىلإ ردابي نأ يتفملل يغبني ال هنأ « هانررق امم ملعف

 ‹ هنع ىتفتسملل ودع هنم يتفتسملا كلذ نأ ةنيرقلاب ولو ملعي ناك نإ اميس ال < ءايحألا

 هنيد ةلق ىلع ةمالعلاو « ةباتكلاك صخش ىلع ءانفتسالا ذإ ‹ ربك ررض ةباتكلا كلتب لصحيف

 هل ریرقتلاک وهف
 روز ىلاعتو كرابت هللا ىشخي ال نمم ًاصخش نأ ةئامعستو نيسمخو عبس ةنس يف عقو دقو

 ثال ام ةرثك نع يخأ اي لأست الف « ةعبرألا ةمئآلا دحأك قلطملا داهتجالا تيعدا يننأ يلع

 اذه هجوأ يننوريف « ةمئألا نع يتبوجأ ةرثك كلذ يف مهتهبش لعلو « يضرعب سانلا

 سوكعملا مهمهفب كلذ نم نومهقي امبرف « هباحصأ ههجوي امك بهذملا اذهو « بهذملا

 هنع بيجا امنإو < ردصلاب طق مامإ نع بجأ مل ىلاعتو كرابت هللا دمحب ينأ عم « هومهف ام

 نيدهتجملا ةلدأ نايب يف هتفلأ يذلا يباتك نم كلذ ملعي امك « هليلد ىلع يعالطا دعب

YE 



 خيشلاو « يناقللا نيدلا رصان خيشلا ًاعروت لاؤسلا كلذ ىلع ةباتكلا نع فقوت نممو

 خيشلاو « يئاتدنطلا نيدلا رون خيشلاو « يطبغلا نيدلا مجن خيشلاو « يلمرلا نيدلا باهش

 هذه هيف يذلا باتكلاب ينوتئا :لاقو « يلمرلا دمحم يديسو ‹ يشوتمهربلا نيدلا سمش
 . مهزجعأف « كلذب هيلع دهشت ةلداع ةنيب وأ « ىوعدلا

 لاقو « ًاباوج نيسمخ وحنب ينع باجأف هلجأ يف هللا حسف نيدلا مجن خيشلا امأو

 نوكي نأ يضاقلا طرش نم نأل « روظحم كلذ يف سيلف هنع كلذ توبث ريدقتب :ةدسحلل

 كلذ ىعدا ًانالف نأ تبث نإ :لاق يوالبطلا نيدلا رصان خيشلا كلذ غلب املو ٠ ىهتنا  ًادهتجم
 . ىهتنا ‹ هدلقی نم لو انف

 الإ عدي مل خيشلا نأ لاحلاو « يطويسلا نيدلا لالج خيشلا نع كلذ لثم اوعاشأ دقو

 هعدي ملاذهو « ةعبرألا ةمئألاك لقتسم قلطم داهتجا : نيمسق ىلع هنأل « بستنملا داهتجالا

 امك بستنم قلطم داهتجاو « كلذ هل ملسي ملو « يربطلا ريرج نبا الإ ةعبرألا ةمئألا دعب دحأ

 « ديعلا قيقد نب نيدلا يقت خيشلاو « ينيوجلا دمحم وبأ خيشلاو « لافقلاو ٠ ينزملا هيلع

 ‹ نولقتسم ال نوبستنم نودهتجم ءالؤه لكف « نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر مهبارضأو

 قلطملا داهتجالا الإ عدأ مل ينإ :لاقو « يطويسلا نيدلا لالج خيشلا طخب هتيأر اذكه

 . ىهتنا ٠ لقتسملا قلطملا ينعأ ينأ ةدسحلا نظف « بستنملا

 خيشلا ةرابعو « نيفراعلا نع ًالضف نيديرملل لصحي قيرطلا لهأ دنع داهتجالا نأ ىلع

 غلب اذإو» زئانجلا باتك يف ةيكملا تاحوتفلا يف هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم

 لاق «ةعامج امهنم لكب لاق دق هفلاخي وأ هذاتسأ مكح تحت ميقي لهف داهتجالا ماقم ديرملا

 . ىهتنا « نيقيلا قح وأ « نيقيلا ملع ىلإ هيقري ىتح هخيش مكح تحت ميقي هنأ هارأ يذلاو

 ىلاعتو كرابت هاف ‹ نظلا عورفلا يف داهتجالا ةياغ ذإ نيقيب داهتجالا ماقم قوف كلذو

 ‹« يل عقو امك « مهيدلقمو ةمئألا نم دحأ ىلع راكنإلا يف عوقولا نم انناوخإ عيمج يمحي

 ىلاعت هللا يضر ةمئألا نع ةبوجأ رثكأ ينارقأ نم ًادحأ ىلاعتو كرابت هللا دمحب ملعأ ال ينإف

 بصعتلا نم ًاملاس ًادحأ نأ ولف « ينع ةدسحلا هعاشأ ام فالخ « ينم مهيدلقم نعو مهنع

 ريغ نم اهنيب تعمجل يريغ دنع ةداضتملا بهاذملا عيمج لاوقأ يلع ضرعو يدنع سلج

 . یھتنا ‹ فلکت

 سلاج كلام مامإلاو  هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح ابأ مظعألا مامإلا باش انآأو تيأر دقو

 دحأ ام : ةفينح يبأ مامإلل هنع هللا يضر كلام مامإلا لاقف « امهيدي نيب فقاو انآو « هراسي نع

 .رورسلا ةياغ كلذب تررف « باشلا اذه لثم انع باجأ

 هللا يضر ةمئألا اهيف فلتخا يتلا لئاسملا نم ةلمج يخأ اي كل ركذأ نأ يلإ ببح دقو

Yo 



 يلثمل ىلاعتو كرابت حلا رادقإ دعبتست امبرف « كل ًاسينأت ةالصلاو ءوضولا يف مهنع لاعت

 . قيفوتلا هللابو « لوقف « ةداضتملا لاوقألا نيب عمجلا ىلع

 ةباحصلا نوك « ةراهطلا ضرف يف لمعتسملا ءاملاب ءوضولا حصي ال :لاق نم لوق هجو

 لب < ًايناث « هباوؤضوتيل ءاملا ةليلقلا مهرافسأ يف لمعتسملا اوعمجي مل مهنع ٰىلاعت هللا يضر

 اياطخلا هيف رخت امو «” ثيدحلا صنب هيف ترخ دق اياطخلا نألو « مميتلا ىلإ هنع اولدع

 دسجلا ديزت اهنآ ةراهطلا ماقم نأش نم نأل « هب رهطتي نأ نمؤمل يغبني الف « ًاعرش رذقتسم وهف
 نع باجحلا فشك ولف « ًاريذقت دسجلا ديزي اياطخلا ةلاسغ نم ءوضولاو « ًاسيدقتو ةراهط

 تاناويحلا نم ةلمج هيف عقو يذلاك سانلا اهدري يتلا ةأضيملا يف لمعتسملا ءاملا ىأرل دبعلا

 نم ترحخ يتلا يصاعملا توافت بسح ىلع « تارشحلاو ريمحلاو ريزانخلاو بالكلاك ةتيملا

 رئابك نم كلذ ريغو « ماكحلا دنع سانلا يف ةعفارمو ةميمنو ةبيغو رمخ برشو طاولو انز
 ةثالثلا هلاوقأب مع ثيح هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح ابأ مامإلا هللا محرف « تاهوركمو رئاغصو

 مكح ثدح يف لمعتسملا ءاملا مكح نإ الوق هل نإف « تاهوركملاو رئاغصلاو رئابكلا

 .روهط ريغ رهاط هنأ رخآ لوق هلو « ةطسوتملاك هنأ رخآ لوق هلو « ةظلغملا ةساجنلا

 نم ءيش يف رهطتملا كلذ عقو امبرف ‹ طايتحالاب ذخألا ‹ ةظلغملا ةساجنلاك هنوك هجو

 ‹ رئاغصلا يف مهعوقو سانلا يف بلاغلا نوك « ةطسوتملا ةساجنلاك هنوك هجوو <« رئابكلا

 مدع لصألا نأو ٠ روهط ريغ ًارهاط هنوك هجوو « هوركملاو مارحلا نيب ةطسوتم ةلاح يهو
 .ةعيرشلا هتحابأ يذلا هوركملا مهباكترا الإ يقب امف « رئابكلاو رئاغصلا نم سانلا باكترا

 ‹ اذك ةيفص نم كبسح :هل تلاق امل ةشئاعل ةَ هلوق ةلاسغلا ميسقت يف هانركذ ام ديؤيو

 هتريغل رحبلا يف تعقو ول يأ «هتجزمل رحبلا ءامب تجزم ول ةملك تلق دقل» :ةريصق ينعت
 ك ت واف تصر ىل عألا رلا ءا ب لعل هد لم ةا ا < غنا ر هلک

 مامإلا باحصأ ىلاعت هللا محرف « ةريغص ةيقسف يف تطقس اذإ ماظعلا بونذلا ةلاسخب يخأ اي

 اهنإف « دجاسملا يقاسف نم ءوضولا عنم ىلإ اوراشأ ثيح هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ

 . رييغتلاو ريذقتلاب ىلوأ يهف « ةريغص ةرطقك طيحملا رحبلل ةبسنلاب

 رمأ ةيونعملا اياطخلاب ءاملا ريذقت نأل وهف ‹« لمعتسملا ءاملاب ةراهطلا زوج نم هجو امأو

 هتراذق دهشي يذلا ءاملاب ةراهطلا نع الإ ناسنإلا ىهني الو ٠ فشكلا لهأل الإ دوهشم ريغ

 باتك « يذمرتلاو « )۲٤٤( ءوضولا ءام عم اياطخلا جورخ باب « ةراهطلا باتك « ملسم هجرخآ (۱)

 عم نينذألا حسم باب « ةراهطلا باتك ‹ يئاللاو « (۲) روهطلا لضف يف ءاجام باب « ةراهطلا

 .(۲۸۳) روهطلا باوث باب « اهننسو ةراهطلا باتك « هجام نباو « )۱١۳( سأرلا

 باب « بدألا باتك . دواد وبأو « )۲١۰۲( هنم باب « قاقرلاو ةمايقلا ةفص باتك « يذمرتلا هجرخأ (۲)

 .(۲3۰۳۲) هدنسم يف دمحأو « )٤۸۷۵( ةبيغلا يف

A 



 هب رركتت يأ « ًاروهط ءاملا ةيمست كلذ ديؤيو ‹ كلذ يف تاماقملا فالتحخا ىلع هرييغتو

 .هزوج نم دنع ةراهطلا

 ةيعورشم نأل وهف « راجشألاو تابنلا نم رصتعملا ءاملاب ءوضولا عنم نم هجو امأو

 ءاملا نأ مولعمو « يح ندبب هبر ةاجانم ىلإ دبعلا مرقيل « ندبلا ا
 ًالثم ةاونلاو ةبحلا ىلإ تلقتنا دق هيف تناك ىتلا ةيناحورلا نأل « ةيناحورلا فيعض رصتعملا

 ةغيعض ءاملا كلذ ةيناحور تراصف <« هناصغأو هقاروأ ترثكو < عرزلا كلذ رضخأ ىتح
 مل يذلا رئبلا ءامب ًاضوت اذإ هندب رظنيلف يلوق يف كش نمو ٠ ءىضوتملا ندب شعنت ال

 . رثكأ رئبلا ءامب شعتني هندب دجي هنإف « يقاسفلا ءامو « لمعتسي

 هللا مسا ركذي ملام لك نألف « هيلع هللا مسا ركذي مل اذإ ءوضولا ةحص عنم نم هجو امأو

 ىف الإ دجسملا راجل ةالص ال» : ةي هلوقل « لامكلا ىلع كلذ لمحي وأ « كرابم ريغ هيلع

 .«دحسملا

 ي ر ق و ا یی و

 "و نهق انما هلع نیلا لامعا لک لاق دقو هادا تقرع نیغ اوت هک هنآ ال لقخ

 .دهتجملا داهتجا بوجولا ىلإ هب ضهن مث « ًالوأ هب رومأم بيترتلاف

 « بيترتلا ريغل ءوضولا ةيآ يف واولا لعج هنإف « بتري مل اذإ ءوضولا ححص نم هجو امأو

 نع يور ام هدیژیو « اهيف لخديو < ةالصلل موقي نأ لبق ءاضعألا هذه عيمج لسغ دوصقملاو

 . «يهج وب وأ يلجرب تأدب يلابأ ال» هنع لاعت هللا يضر ولع

 تعرش امنإ ةراهطلا نألف « ةمكحلاو رابتعالا ثيح نم ةالاوملا بجوأ نم هجو امأو

 داك ىتح « تالفغلا وأ تاوهشلا وأ يصاعملا يف هبحاص عوقو نم دلوت امم « ندبلا شاعنإل

 نمز يف ءطبلا ةدايز ىلإ ىدأل ةالاوملا بجوي مل ولف « رتفي وأ فعضي وأ تومي نأ ندبلا

 ًالثم رصعلا ليبق هئاضعأ ةيقب لسغي مث « ًالثم سمشلا عولط لبق ههجو لسغي نأك « ةراهطلا
 ‹ نيتقولا نيب تالفغلا ةرثكو تاوهشلا لكأو كحضلا ةرثكو ةميمنلاو ةبيغلا يف هعوقو عم

 ءوضولا ةمكح نم دوصقملا بهذي كلذبو « ًاضوتي مل هنأك فعضلا ةرثك نم هندب راص ىتح

 وأ تيم ندبب ًالثم رصعلا ليبق ةالصلل موقيف « ةالصلا يف لوخدلا لبق ندبلا شاعنإ يهو

 يف ةبيش يبأ نباو « ٥۷( /۳) ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو . (۸۹۸) كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ )١(

 )۲١١(. هدنسم يف عيبرلاو « )۱۹۱١( هغنصم يف قازرلا دبعو « (۳۰۳/۱) فنصملا

 ضقن باب « ةيضقألا باتك يف ملسمو « ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك ء ًاقيلعت يراخبلا هجرخأ (۲)

 )۱۷١۸(. ةلطابلا ماكحألا



 يف رم امك بوجولا ىلإ داهتجالا اهب ضهنو « اهب رومأم اهلصأ نم ةالاوملاف « رتاف وأ فيعض
 .بيترتلا

 ييحي ءاملا نأ وهف ‹ مميتلا يف بجتو « ءوضولا يف بجت ال ةينلا نإ :لاق نم هجو امأو

 لعف ريغ نم ءاملا اهيلع لاس يتلا ضرألاك « لعاف لعف ةين الب ولو « هعبطب هيلإ ىرس ام
 ةايح يف لوقلا كلذكف « اهيف رذب يذلا بحلا تبنتو ٠ عرزلل حلصتو ايحت اهنإف « ناسنإ
 .ءاضعألا

 ء ءاملل ةبسنلاب ةيناحورلا فيعض بارتلا نألف « مميتلا يف اهبوجوب لاق نم هجو امأو
 .اهلباق اميف رثؤت ةمهلا نإ ثيح نم هتيناحورل ةيوقت « دصقلل ةينلا هعم طرتشاف

 تكس يب عراشلا نألف « ضئارفلا نم ءاش ام دحاو مميتب يلصي هنإ :لاق نم هجو امأو

 . ثيدح يف ولو عراشلا هنيبل ضرف ريغ هب يدؤي ال ناك هنأ ولو « كلذ نع

 جراخلا وه امنإ ةقيقح ضقانلا نألف ‹ جرفلا سم ضقني ال :لاق نم هجو امأو

 ةعضب الإ وه له١ :ثيدح يف ضقنلا مدع يطعي ام هركذ سم نميف درو كلذلو « لحملا ال
O 

 نود رباكألاب صاخ كلذو « هزنتلا يف ةدايز وهف هسمب ءوضولا ضقن نم هجو امأو

 .رغاصألا

 «دروامك « توملا وخأ مونلا نألف « هتدعقم ًانكمم ولو مونلاب ءوضولا ضقن نم هجو امأو

 . رغاصألا نود ًاضيأ رباكألاب صاخ اذهو

 قلطت ديلا نألف « ًانطب وأ ًارهظ نيقفرملا ىلإ ديلاب جرفلا سمب ءوضولا ضقن نم هجو امأو

 . خلا "«هجرف ىلإ مكدحأ ىضفأ اذإ» : ةي لاق دقو « هلك كلذ ىلع

 ءاضفإلا صيصخت نم ةغللا لهأ هيلع امب لمع وهف « طقف فكلا نطابب ضقن نم هجو امأو

 . هريغ نود فكلا نطبب

 هلوق ريظن عامجلا ىلع قلطي سمللا نألف . عامجلاب الإ ةراهطلا ضقني مل نم هجو امأو

 )١( ركذلا سم نم ءوضولا كرت يف ءاجام باب « ةراهطلا باتك يذمرتلا هجرخأ )۸١( ٠ يئاسنلاو ‹

 كلذ نم ءوضولا كرت باب « ةراهطلا باتك )٠١١( . ىف ةصخرلا باب « ةراهطلا باتك « دواد وبأو

 هدنسم یف دمحأو « (۱۸۲) كلذ )۱۵۸۵۱( ۰
 باتك « دواد وبأو « )٤٤( ركذلا سم نم ءوضولا باب « مميتلاو لسغلا باتك « يئاسنلا هجرخأ (۲)

 )٠۸١( ركذلا سم نم ءوضولا باب « ةراهطلا

A 



 . نهوعماجت يأ .[۲۳۷ :ةرقبلا] #ًىَهوسَمَت نأ لَن ّنُهومَقَلَط نإَو * : ىلاعتو كرابت
 وأ « بيلصلا وأ يدوهيلا سمو « ةبيغلاو ‹ ةهقهقلابو « يراجلا مدلاب ضقن نم هجو امأو

 هتذلب لغشملا لكألا نم دلوت ام لك نع هزنتلاب ًارومأم فلكملا نوكل وهف « كلذ وحنو مذجألا

 .هلعف ةلاح ىلاعتو كرابت هللا نع

 ‹ لزنأ نم فالخب « هيف ةذللا ةفخلف لازنإ ريغ نم عامجلاب لسخلا بجوي مل نم هجو امأو
 همسجل ةذللا مومعل « ًادبأ هعامج لاح ىلاعتو كرابت هللا عم روضحلا ىلع ردقي داكي ال هنإف

 .هلک هندبل لسغلاب رمأ كلذلو « هلك

 امنإ ءطولا نألف « طقف اهجرف تلسغو اهمد عطقنا اذإ ضئاحلا ءطو حابأ نم هجو امأو

 ‹ فيظنت ةدايزوه امنإ ندبلا ةيقب لسغ مكحو « لاز دقو جرفلا نم جرخي يذلا ىذألل مرح
 .اهانكرت يتلا لئاسملا ةيقب كلذ ىلع سقو

 .ةالصلا يف مهنع ىلاعت هللا يضر ةمئألا لاوقأ هيجوت امأو

 لاح يف اهلك اهلاوقأو ةالصلا لاعفأ راضحتسا يلصملا ىلع بجي :لاق نم هجوف

 كلذو « مسجلا نود حورلاب لجو زع هللا ةرضح لخدي يقيقحلا يلصملا نأل وهف « ريبكتلا

 . رباکّالاب صاح وهف ‹ هلثم ىلع لهس

 هتیناحور ىلع هتینامثج تبلغ نم قح يف وهف « هرسعل كلذ بجي ال :لاق نم هجو امأو
 د ا وو کو کو ا ادرک کا ا ا ی

 يف كاذو « موق قح يف اذهف « دحاو نآ يف ةلمج ءايشألا كردت اهنإف « حورلا فالخب ليوط

 . موق ىح

 فيعض نيلصملا بلاغ نألف « ةعكر لك ةءارق يف ةذاعتسالاب يلصملا رمأ نم هجو امأو

 يف ةذاعتسالاب رمأف « هتءارق لوأ ةدحاو ةرم هتذاعتساب هنع سيلبإ هب درطي مزع هل سيل لاحلا

 الف ‹ طقف ىلوألا ةعكرلا يف هتذاعتساب هنع درطي سيلبإ نإف مزعلا يوق فالخب « ةعكر لك

 رهاظ هديؤيو « ىلرألا ةذاعتسالا دعب هدنع سيلبإ روضح مدعل <« ًايناث ةذاعتسالا ىلإ جاتحي
SE يف نأ كش الو .[۹۸ :لحنلا]  ٍريّيلَأ نطيل نم هَ دسك نالا تأ اإ * : ىلاعت هلوق 

 . نيتءارق لك نيب دوجسلاو عوكرلا للختت ةديدج ةءارق ةعكر لك
 دنع اَب هللا لوسرل عابتالل وهف ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق يف ةلمسبلا بجوأ نم هجو امأو

 . هدنع اهثيدح توبث مدعلف اهبجوي مل نمو « اهبجوأ نم

 ةدهاشم نع ةبيغلا يف نوكي امنإ مسالا ركذ نأل وهف « رابتعالا ثيح نم كلذ هجو امأو

 « همسا ركذ ريغ نم هتاجانم هافك « هبلقب ىلاعتو كرابت قحلا دهاش نمف « مسالا بحاص



 لاقو « مانملا يف هيدي نيب ىلاعتو كرابت قحلا ينفقوأ» : يرفنلا دمحم خيشلا فقاوم يفو

 زغلأ انه نمو « هري ملاذإ الإ همسا موزلب ىلاعتو كرابت هرمأ امف «يمسا مزلاف ينرت مل اذإ : يل
 دادزت هللا رکذب :هلوقب هرعش يف هتادادمإو هتاکربب انعفنو هنع لاعت هللا يضر نيفراعلا ضعب

 .بونذلا

r 
 هز حمْنَص ال ٍنَلِل تاوسْذلا تك : : سرخو تهب تهب ةرضح ةدهاشملا ةرضح نأل يأ

 .[۱۰۸ :هط] اسم

 مل اذإ لاقف ؟ حيرتست ىتم :هل ليق امل « هنع لاعت هللا يضر يلبشلا لوق لمحي كلذ ىلع

 نع يفتكيل اهلوخد هلحم لهأ عيمجل ىنمت هنأكف « دوهشلا ةرضح يف كلذو « ًاركاذ هلل رأ

 . قيرطلا لهأ ههجو اذكه « دوهشلاب ركذلا

 قح یف كلذف « درو امك هردص تحت امهعضي نأ نود هیبنجب هيدي یخری لاق نم هجو امأو

 ا را ا ناك عع نا ل دم تف هدب ةو عار

 هللا دمي ةوقب الإ دحاو نآ ىف اعم نيئيش ةاعارم نع زجعلا سفنلا نأش نم نأل « هيلع هلابقإو

 لابقإ نأ كش الو « امهن امهنم لضفألا انيعار نارمأ انعم ضراعت اذإو « اهب دبعلا ىلاعتو كرابت

 نأ ًافوخ « هيديب لغتشي نأ نم ىلوأ هريغ ىلإ تافتلا ريغ نم لجو زع هبر باطخ ىلع دبعلا

 . راسيلا نع نيميلا عضو نع اكفني وأ « هترس ىلإ الزني

 ىرخألا ىلع اهعضو لاط اذإ ديلا نأل وهف « ةرسلا تحت هيدي عضي هنإ :لاق نم هجو امأو

 امبرف « ةرسلا قوف تناك امنإ اهلصأو « ةرسلا لفسأ ىلإ لزنتف اهتاعارم نع يلصملا لفغي
 ‹ هب لاقف كلذك ناك اهعضو لصأ نأ نظف كلذك مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا ضعب اهآر

 نيذلا رباكألاب صاخ ردصلا تحت نيديلا عضو نأ ملعف « ىلوأ ثيداحألا يف حص ام عابتاو

 لصح اذهب « هانررق امك رغاصألاب صاخ امهؤاخرإو « لغاش ىلاعتو كرابت هللا نع مهلغشي ال
 نمأ عراشلا نإف « امهنع ىىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلاو « كلام مامإلا بهذم نيب عمجلا

 . مهفاف ‹ هب عراشلا اضر ملعي رمأل الإ اهرهاظ فلاخي الف « هتمأو هتعيرش ىلع دهتجملا

 ثيداحألاف « نآرقلا نم اهريغ نود باتكلا ةحتافب الإ ةالصلا حصت ال :لاق نم هجو امأو

 :هريغو ملسم ثيدح ةعكر لك يف اهتءارق نيعت ىلع ًاليلد اهاوقأو ‹ كلذ يف ةحيحصلا

 نمحرلا هللا مسب دبعلا لاق اذإف» :هلوقب كلذ رسف مث !نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق»

 : لجو زع هللا لاق نيملاعلا بر هلل دمحلا : لاق اذإو « يدبع ينركذ لجو زع هللا لاق ميحرلا

 رخآ ىلإ “يدبع يندجم لجو زع هللا لاق « ميحرلا نطحرلا لاق اذإو « يدبع يندمح

E O (1)تات  

 = ةءارق كرت باب ۽ حاتتفالا باتك . يئاسنل اسنلاو « (۲۹۰۴۳) باتکلا ةحتاف ةروس نم باب « نآرقلا ريسفت
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 . ةالصلا نم ًاءزج ةحتافلا لعج هنإف « ثيدحلا

 نم ةفص نآرقلا نألف « نآرقلا نم رسيت ام ةءارق يلصملا ءىزجي :لاق نم هجو امآو

 امنإو « ىلاعت هيلإ اهتبسن ثيح نم لضافتلا لبقت ال ىلاعت هتافصو ٠ لجو زع هللا تافص

 وحن يف لوقي بهذملا اذه بحاصو <« ءورقملا ىلإ ال ءىراقلاو ةءارقلا ىلإ عجار لضافتلا

 . ةحصلا يفن ال لامكلا يفن هيفف ‹« ةلماك ةالص ال ا الا ثیدح

 نيذلا رباكألا ىلع وهامنإ ةحتافلا بوجو :لوقي هنع هللا يضر نيفراعلا ضعب تعمسو

 «ةعكر لك يف هلك نآرقلاب اولص مهنأكف « اهيف نآرقلا يناعم عيمج ىلاعتو كرابت هللاا مهدهشأ

 . ىهتنا ءاهيف نآرقلا يناعم عيمج لقعت نع زجع نمب صاخ اهبوجو مدعو

 مهردقأ نيذلا رباكألا قح يف وهف « ةءارقلا يف ماغنألا ةاعارمب يلصملا رمأ نم هجو امأو

 . یلاعت هنع كلذب لاغتشا ريغ نم هيدي نيب توصلا عفر ىلع ئلاعتو كرابت هلا

 عم « لجو زع هللا ىلع لابقإلا نع زجاعلا قح يف وهف ءًاجذاس أرقي هنإ : لاق نم هجو امأو

 .ًافلخو ًافلس سانلا رثكأ لاح وهو « ماغنألاب لاختشالا

 ‹ عوكرلا يف نئمطي مل وأ « الماك لادتعا لدتعي مل اذإ ةالصلا ةحص عنم نم هجو امأو

 هل تلجتو « ًامئاق ناك امل فيعضلا نألف عوكرلا امأ « رباكألاب ةصاخ كلذ يف ةغلابملا نأ وهف

 نم هل ىلجت ام ةدشل ةنينأمطلا لامك ىلع ردقي مل امبرف « عكرو عضخف « ىلاعت هللا ةمظع
 لوقلا كلذكو « ليوطت ريغ نم لادتعالا وهو ةعرسب مايقلا ىلإ عجريف « لجو زع هللا ةمظع

 ةرضح برقأ دوجسلا نأل « برق نع نيتدجسلا ىلإ عوجرلاب ىلوأ كلذ لب دوجسلا يف
 همظع داكف « دعتراف ىلاعتو كرابت هللا نم ةبيهلا هيلع تمكح امبرف « يلصملا كلذ اهلخدي

 نآرقلا يفو « هسفنب ةمحرو هل ًاسيفنت سولجلا ىلإ عوجرلاب عرسأف « بوذي نأ همحلو
 ١٤١[. :ةرقبلا] ميجر وهل صاكلاب هلأ تإ # : ميظعلا

 صاخ كلذف « دوجسلاو عوكرلا نع لادتعالا يف ةغلابملا نم دب ال هنإ :لاق نم هجو امأو

 يلاوت ىلع الو مهتقرط يتلا ةبيهلا ةدش نم عوضخلا لوط ىلع نوردقي ال نيذلا ءافعضلاب
 نوسفنتي لادتعا ىندأ مهيفكيف « ءايوقألاب صاح امهفيفختف ‹ مهبولق ىلع لجو زع هللا ةمظع

 يعفاشلا نع لقن امو « رباكألاب صاخ هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ مامإلا نع لقنامف « هب

 امهففخيو ةرات عوكرلاو لادتعالا لوطي ديب ناكف « رغاصألاب صاح هنع لاعت هللا يضر

 باتكلا ةحتاقب هتالص يف ةءارقلا كرت نم باب « ةالصلا باتك « دواد وبأو « )۹٠۹( باتكلا ةحتاف =

 . )۷۲٤۹( هدنسم يف دمحأو « (۳۷۸۲) نآرقلا باوث باب « بدألا باتک « هجام نب راو ۰.(

 )١( اهلك تاولصلا يف مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو باب « ناذألا باتك « يراخبلا هجرخآ )۷١١( .

 ةعکر لک يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب « ةالصلا باتك « ملسمو )۳۹٤(.
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 هنأك نيتدجسلا نيب سلج اذإ اي ناك :ثيدحلا يفو « ءافعضلاو ءايوقألا هب يدتقيل « ىرخأ
 اک هر غرم درجسلا ىلإ ع ن اجلا اتا يآ وا لغ اج

 ‹ ةَ هنم اهيف اسولج رثكأ رشبلا نم دحأ ال « ةرضحلا وبأو « ةرضحلا وخأو ةرضحلا نبا هنإف

 . هتمأب ةمحر هيي ففخي ناك امنإو « ًافرشو ًاللضف هدازو

 لامك ةمئألا ضعب طرتشا امنإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 دوهش يلاوت ىلع نوردقي ال نيذلا ‹ ةمألا نم ءافعضلاب ةمحر دوجسلاو عوكرلا نم لادتعالا

 دوجسلا ىلإ لزني نأ مهدحأ دارأ ولف ‹ مهدوجسو مهعوكر لاح يف ىلاعتو كرابت هللا ةمظع

 كلذلف « اهيلع ًارهق لجو زع هللا ةرضح نم تجرخو « هحور تقهز امبرل لادتعا ريغ نم

 :لاقو « هءاضعأ لصفت تداك يتلا ةمظعلا كلت لقث نم هيف حيرتسيل لادتعالا عراشلا هل عرش

 يف هبلص مقي مل نم ةالص ىلإ هللا رظني ال» ةياور يفو "“ةالصلا يف هبلص مقي مل نمل ةالص ال»
 خسفي ةمظعلا كلت لمحت نع هزجع نأل يأ « ًالصأ ةالص ال وأ ةلماك ةالص ال : يأ "”«ةالصلا
 . ةالصلا لامك هتوفيف « هترضح نم جرخي دای یتح « ٰیلاعتو كرابت هللا ىلع هلابقإ ماقم

 ‹« هزجعو هفعض ةدش نم ةيلكلاب ةرضحلا نم تجرخ هحور نوك ًالصأ ةالص ال هجوو
 مهزجعل « رغاصأو رباكأ نم لصم لكل هنم دب ال دوجسلاو عوكرلا نع لادتعالا لصأ نأ ملعف

 املك دبعلا نإو « ًالصأ لادتعا ريغ نم دوجسلاو عوكرلا يف لجو زع هللا ةمظع يلاوت نع
 يف ةنينأمطلا ةدايزب بطوخ يوق املكو « رثكأ لادتعالا يف ةنينأمطلا ةدايزب بطوخ فعض
 1 .رثكأ دوجسلا

 نأل عوكرلا نود دوجسلا ىنث امنإ :لوقي لاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 لوصح ىلع ىلاعت هلل ركش ةيناثلاو « سيلبإل عقو ام سكع <« رمألل لاثتما ىلوألا ةدجسلا

 . ىهتنا ‹ رمألا لاثتما

 لصح دقف هدوجس وأ هعوكر يف برقلا لحم ىلإ لصو نم نأ ًافنآ هانررق ام هجوو

 الإ نيتدجسلا نيب سولجلاو مايقلا وه يذلا ةداع دعبلا لحم ىلإ حجری الف < دوصقملا

 . سيفن هنإف هلمأتف « كلذ ةمكح نم وه هانركذ يذلا اذهو « ةمكحل

 ‹ ۳١١( نييلوألا نيتعكرلا يف دوعقلا رادقم يف ءاجام باب « ةالصلا باتك « يذمرتلا هجرخأ (1)
 « ةالصلا باتك « دواد وبأو )۱١۷١( ٠ لوألا دهشتلا ىف فيفختلا باب « قيبطتلا باتك «ىئاسنلاو

 1 )درعا تيت باب
 .(؟١٠) دوجلار عوكرلا يف هلص ميقيال نمف باب ٠ ةالصلا باتك « يذمرتلا هوحن جرخأ (۲)

 )٠١۲۷( عوكرلا يف بلصلا ةماقإ باب « ةالصلا باتك « يئاسنلاو

 )٠١١۳١(. هدنسم يف دمحأو « )۱۸١( ةراتخملا ثيداحألا يف يسدقملا هجرخأ (۳)
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 لاح يف يلصملل تلجت يتلا ةمظعلا نأ وهف « ةحارتسالا ةسلج ةيعورشم هجو امأو

 راشأ امك ىندأ وأ ني نيسوق باق ةرضح نم برقت دوجسلا ةرضح نأل < اهقوف ةمظع ال هدوجس

 رضحتسملا ىلصملا نأ ولف «دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ» :ثيدح كلذ ىلإ

 ناو رد ا ةا ر الا اج رع ن مالا لإ م ةا ةف لجو ف ةا
 .دابعلاب ةمحر ةحارتسالا ةسلج تعرش كلذلف ‹ قاطي ال امب فيلكتلاك

 « هدوجس لاح يف هسفن مزليلف ‹ ةيقيقح ال ةيروص هتالص نمم اذه يلوق يف كش نمو

 یلاعتو كرابت هللا الإ هنهذ يف ريصي ال ثیحب یلاعتو كرابت هللا يدي نیب اهلك هساوح عمجيو
 ىلإ موقي نأ دارأ ول هنإف ‹ هلجأل هبر وعدي ام الإ هرطاخ يف نوكلا نم ءيش ريصي الو « هدحو

 مهدوجس لاح ءافعضلا بولق ىلع ناوكألا روطخ ناكف « ًادبأ ردقي ال سولج ريغ نم مايقلا

 نم لك نأل ‹ مهرخآ نع اوتامو مهلصافم تعطقت الإو « مهل لجو زع هللا ةمحر ةلمج نم

 د ملم لب مر امل * تام هتقاط قوف وه ام یلاعتو كرابت هللا ةمظع نم هل ىلجت
 ص

 . هريغب فيكف ًاقعص رخ مزعلا يلوأ نم وه نم ناك اذإف ٠٤١[. : فارعألا] ياو سورو

 قح يف وهف دوجسلاو عوكرلا راركت نم لضفأ مايقلا لوط :لاق نم نأ هانررق امم ملعف

 يملا اف سر دوجلاو ىكرلا يف لجو رف فا ةع يلج نوط ل نالا رعاضألا

 روطخ نأ نم هانركذ ام ديؤيو « مهفاف « ةمظعلا كلت نولمحي نيذلا رباكألا قح يف وهف

IBE SES 

 كبر نإ فق :لوقي « ركب يبأ توص هبشي ًاتوص تعمسفا : ةي هلوق نم ءارسإلا ثيدح
 غ یاس ع ھا یک رک یا توم یاو ف یا ا

 ىلع مالكلا انطسب دقو « لمأتف « ًادبأ قلخلا نم هريغاهقيطي ال هل تلجت يتلا ةمظعلا كلت نأل

 . هعجارف لقتسم باتك يف ةالصلا رارسأ

 ةالصلا ةرضح نأ وهف « ريخألا دهشتلا يف ةي يبنلا ىلع ةالصلا بجوي مل نم هجو امأو

 تافتلا هل نكي ملف يلصملا بلق ىلع لجو زع هللا ةبيه تيوق امبرف ةلاصألاب ىلاعت هللاب ةصاخ

 ىلع ةالصلا مهنع ىلاعت هللا يضر ءاملعلا ضعب لعجف « ةيهلإلا ةرضحلا رباكأ نم دحأ ىلإ

 ىلاعتو كرابت هللا نودهشي نيذلا رباكألا فالخب « ةبجاو ال ةبحتسم اذه لثم ىح يف ةي يبنلا

 ىلع ةالصلا نإف ‹ هسكع الو هقلخ دوهش نع لجو زع هللا دوهش مهلخشي ال « هقلخ عم

 باتك « يئاسنلاو )4۸۲(  دوجسلاو عوكرلا يف لاقيام باب ء ةالصلا باتك « ملسم هجرخأ )١(

 ىف باب « ةالصلا باتك « دواد وبأو « )۱١۳۷( لجو زع هللا نم دبعلا نوكي ام برقأ باب « قيبطتلا

 1 )4١١١(, هدنسم يف دمحأو )۸۷١( ٠ دوجسلاو عوكرلا يف ءاعدلا

 يف يمشيهلا لاقو (11۳) سودرفلا دنسم يف يمليدلاو )٤۳(. ريغصلا يف يناربطلا هوحن جرخأ (1)

 .اوقلو هلاجرو طسوألاو ريغصلا يف يناربطلا هاور )٠١/ ١٠١(. دئاوزلا عمجم
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 دحأ نكمي ال « ىلاعت هللا دنع مهتطساو هنأل مهيلع ةبجاو ىلاعتو كرابت هللا يدي نيب ايب يبنلا

 .اهيف مهمامإ ةي هللا لوسرو الإ تادابعلا نم ةدابع يف لجو زع هللا ةرضح نم برقي نأ مهنم

 دوهشب بجحتي ال نم لاجرلا نم لماكلا :هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر دينجلا مالك يفو

 مدعب لاق نم نأ ملعف «ها « هقح قح يذ لک يطعي لب « هسکع الو هقلخ دوهش نع ٰیلاعت هللا

 ىلجت ام ةمظعل كلذ امنإو <« يي هماقمب ةناهتسا كلذ سيلف هيب يبنلا ىلع ةالصلا بوجو

 هللا يضر يلبشلا ركب يبأ نع هنع ىلاعت هللا يضر يريشقلا لقن دقو « ةبيهلا نم يلصملا بلقل

 ينترمأ كنأ الول كلالجو كتزعو :لاقو « فقو نيتداهشلل ىتأ املف « ةرم نذأ هنأ هنع ىلاعت

 هنع ىلاعت هللا يضر يلبشلا نم ناك اذه لعلو .ها « هركذأ نأ تعطتسا امل ةي كلوسر ركذب

 .هلامک لبق

 هللا ةرضح يف ناك يلصملا نأ وهف « ةالصلا نم جورخلا ةين بجت :لاق نم هجو امأو

 يف دب الف ًاريبك ًاسلاجم ناك اذإ مهدحأ نأ انم بدألا لهأ دنع مولعمو ةصاخلا ىلاعتو كرات

 ‹« كلذب قحأ ىىلاعتو هناحبس هللاف « هبلقل ةلامتساو ًاميظعت ةقرافملا ىف هنذأتسي نأ بدألا

 ةشحو هنم كسفن يف دجت فيك ناذئتسا ريغ نم كسلجم نم كسيلج ماق نإ يخأ اي لمأتو

 رباكألا عم ابدأ ناك امو « كنذأتسا اذإ سنألا نم دجت ام سكع « بدألاو ميظعتلاب هلالخإل

 . هب ىلوأو قحأ ىلاعت قحلاف قلخلا نم

 ‹« ىلاعتو كرابت هللا ةمحر ةعس ىلإ رظنف ةالصلا نم جورخلا ةين بجوي مل نم هجو امأو

 . ثيدح يف ولو هب عراشلا انرمأل ًابجاو ناك كلذ نأ ولو « كلذ لثم يف هدابع هتحماسمو

 مهيلع تلاوت نيذلا رباكألاب صاخ وهف « هنيمي نع ةالصلا نم فرصني لاق نم هجو امأو

 نم ةقيقح نولقتني ال مهف ‹ مهلاوحأ رئاس يف ىلاعت هيدي نيب مهنأو .ىلاعتو كرابت هلل ةبقارملا

 . نيميلا اهب قئاللاو ةسدقم ةرضحلا كلتو « اهريغ ىلإ ىلاعتو كرابت هللا ةرضح

 «اهريغ ىلإ ىلاعتو كرابت هللا ةرضح نم نولقتني مهف ‹ دهشملا اذه مهل سيل نم امأو

 لوخد يف ىنميلا لجرلاب ةءادبلاب رمألا نم درو ام ليلدب « راسيلا ءالؤه لثمب قتاللاو
 مهيلع هللا ناوضر نيدلا ةمثأ ىلاعتو كرابت هللا محرف « هنم جورخلا يف ىرسيلابو « دجسملا

 نم اهيف امو ماكحألا عزانمو بدألا قيرطب مهفرعأ ناك امو « مهبولق رونآ ناك ام « نيعمجأ

 لج كبر دنع كلذ ىلع كهبن نم ركشاو < هربدتو لحملا اذه يف يخآ اي لمأتف ةمكحلا

 يأرلا يدابب مهنع ىلاعت هللا يضر ةمئألا لاوقأ فيعضتو كايإو « هتقو نبا مالك وهو « العو

 « رارسألا نم هودهشو < ةمكحلا نم هومهف امو مهتلدأ ةفرعم ريغ نم كبهذم اوفلاخ اذإ

 كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « ًاَقوذ كلذ فرعت خيش دي ىلع موقلا قيرط كلساو

 ‹ مهنع باوج يتافلؤم بلاغف مهنع ىلاعت هلا يضر ةيفوصلا ةداسلا نع باوجلا اسو
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 بسحب سانلا نم رثكيو راكنإلا لقيف « مهترضح لخدي مل سانلا بلاغو « ةزيزع قيرط اهنإف
 فّلأ كلذلو ًاريثك ركنأ يلق لخد نمو « ًاليلق ركنأ ًاريثك لخد نمف « موقلا ةرضح مهلوحخد

 هراكنإ لقيل « هيلع ةقفش مهترضح لخدي مل نمل « مهدارمو مهحالطصإ نايب يف ًابتك موقلا
 ىلع ايش ركنآ نم لك نإف « هركنأ ام قوذ نم مرحيو ‹ لهجلاو مئإلا يف عقي الف « مهيلع
 .ًادبأ هل یلاعتو كرابت هللا هيطعي الف هركنأ ام نامرحب بقوع ليلد ريغب موقلا

 عيمج فرعي مهقيرط لخد اذإ نيديرملا نم قداصلا نأ موقلا قيرط ةيصاخ نمو
 كلذل عضاولا هنأك ىتح « مهقيرط يف هعضي مدق لوأ نم ةيصاخلاب هيلع اوحلطصا ام

 « مولعلا رئاس لهأ نم مهريغل الو قيرطلا بلط يف نيقداصلا ريغل كلذ سيلو ‹ حالطصالا

 نيملكتملا بتك يف ررقم وه امك « ملعلا كلذ لهأ حلطصم ىلع مهفقوي خيش نم مهل دب الف
 يلولا كلذ ىلع مهضعب هركنأ يذلا مالكلا كلذ نوكي دق هنإ مث « ةسدنهلا لهأو ةقطانملاو

 نب نيدلا ييحم خيشلا بتك يف كلذ عقو امك « هيلع ىرتفم وأ « هبتك يف هيلع ًاسوسدم ثم

 يف ةعيرشلا رهاظل ةفلاخملا رومألا نم ةلمج هيلع اوسد مهنإف « هنع ىلاعت هللا يضر ييرعلا

 يضر هفلأ يذلا ًاضيأ صوصفلا ىفو « هنع ىلاعت هللا يضر اهفلأ يتلا ةيكملا تاحوتفلا باتك

 ین نمی یف یل تو ایک رو اج نی وی ا ا ا ا ا ا
 .باتكلا اذه لئاوأ هيلإ ةراشإلا ترم امك

 هقوذ مدعو « مهنع ىلاعت هللا يضر موقلا حلطصمب ركنملا لهج راكنإلا ببس نوكي دقو

 ‹« اهريغو ةيئاتلا يف هنع ىلاعت هللا يضر ضرافلا نب رمع يديس مالك يف امك مهتاماقمل

 نع انغلبي ملو اميس ال « هتالوهجم ةلمج نم همهفي ملام لعجو < راكنإلا كرت نم لقاعلاف
 وأ « موص وأ ةالص وأ « ءوضو كرتب سانلا رمأ هنأ مهنع ىلاعت هللا يضر ءايلوألا نم دحأ

 ‹ ةنسلاو باتكلا ىلع ديقتلاب رمألاب ةحفاط مهلك مهلئاسر لب « ًادبأ ةعيرشلا فلاخي امم اهريغ

 لمحتو ‹ صالخإلا يف ةحداقلا للعلاو سئاسدلا نم اهتيقنتو ٠ مهلامعأو مهقالخأ جالعو

 مهيلع ركنملا ناك امبرو « ةيشخلاو « فوخلاو عرولاو « دهزلاو « ىذألا كرتو « ىذألا
 .اهلك تافصلا هذه نم دضلاب

 ىلع ملكت امبرو « ىلاعتو كرابت قحلا ناسل ىلع هريغ وأ همظن يف فراعلا ملكت امبرو
 ردابيف وه هناسل ىلع كلذ نأ مهضعب نظيف ٠ بطقلا ناسل ىلع ملكت امبرو « يي هلوسر ناسل

 ماوعلاب ةمحر تاقوألا ضعب يف ةيفوصلا ضعب ىلع ملاعلا ركنأ امبرو ٠ مهفاف « راكنإلا ىلإ

 يفوصلا كلذ ىلع ًادر ال نوكلهيف لهجلاب رمألا كلذ يف هوعبتي نأ ًافوخ « نيبوجحملاو

 هللا يضر ضرافلا نب رمع يديس مالك يف « يعاقبلا نيدلا ناهرب خيشلل عقو امك « ةيلكلاب
 ‹ هنع لاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا مالك يف هريغل عقو امكو « هنع ىلاعت

 ًاروجأ مهديزي لب مهرضي ال نآلا مهيلع راكنإلاو اوتام دق موقلا ءالؤه نإف « اولعف ام معنو
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 ناكمإل كالهلا نم مهذاقنإ ملاع لك ىلع بجي هنإف « نوبوجحملاو ماوعلا اذكه الو « ًاباوثو

 رض امبرو ‹ مهرضي موقلا دارم ريغ ىلع موقلا مالك نم هومهف ام ىلع مهل انريرقتو مهكرادت
 غلبي ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناك كلذلو « مهروبق يف ًاضيأ موقلا

 هنمأ دق يب عراشلا نإف « ةعيرشلا رهاظ نم ًائيش همالك شدخي ال ىتح لامكلا ماقم لماكلا

 ملکتی لب « هزمری الو ًامالک هل رتسی ال لماکلا :لوقی هنع یلاعت هللا يضر ناکو « هتعیرش ىلع

 . ىهتنا ٠ سوفنلا اياقب نم زومرلاو رتستلا ذإ ماوعلاو ءاملعلا ماهفأ عسي مالكب

 .ًادبأ مهنع ىلاعت هللا يضر ةيلذاشلا ةداسلا مالك نم عسوأ موقلا مالك يف تيأر امو

 دق :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يرمغلا عماجب مامإلا نيدلا نيمأ خيشلا يخيش تعمس دقو

 ةملك لك لعجو « مكحلا باتك هنع ىلاعت هللا يضر هللا ءاطع نب نيدلا جات خيشلا عضو

 ردقي نم ةيفوصلا نم لقو « قحاللاو قباسلا مالكلا عيمج يناعم ىلع يوتحت اهنم ةمكحو
 . ىهتنا « ةمكح لك نم ةقحاللاو ةقباسلا يناعملا كلت جارختسا ىلع

 نأ موقلا عم بدألا تاجرد لقأ :ًاضيأ لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 . كلذ مهفاف ‹ ىهتنا « مهبذكي الو مهقدصي ال « باتكلا لهأك ركنملا مهلعجي

 مهيف داقتعالاو ملسأ موقلل ميلستلا :لوقي « هنع ىلاعت هللا يضر افو نب يلع يديس ناكو

 ىلع تامو نيركنملا ضعب رصنت امبرو « نيدلا باهذإ يف ةعاس مس مهيلع راكنإلاو « منغأ

 . ىهتنا « ةيفاعلا هللا لأسن ٠ كلذ

 ‹ سانلا رايخ نم ةيفوصلا دهشت كنإف « كبلق ةارم لجاف راكنإلا مدع يخأ اي تدرأ نإف

 ‹ كسفن ةروص الإ كتآرم يف رظنت ال كنأل راكنإلا ةرثك كمزال نمف الإو « كراكنإ لقيو

 . مهفاف

 يتعاط نم مظعأ بر اي يل كتعاط :هلوق ديزي يبأ خيشلا نع لقن اممف كلذ تملع اذإ

 ينذخاؤت الو ينع فعاو ينمحراو يل رفغا لوق وحن يف يئاعد بر اي يل كتباجإ يأ « كل

 انأو ديس تنأو « ريقح انأو ميظع كنأل « كيهن بانتجاو كرمأ لاثتمال انأ يتباجإ نم مظعأ

 قحلل رمأ ال ءاعد هومسو « كلذ لثم ىلاعتو كرابت هللا عم بدألا لهأ رتس كلذلو « دبع

 . كلذ ىلإ هرهاظ يدؤي ظفللا ناك نإو < ًايهنو ىلاعتو كرابت

 دارم سيل هنأ ملعف « هنع ىلاعت هللا يضر يذمرتلا ميكحلا حالطصالا اذه ثدحأ نم لوأو

 دنعو هدنع « ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت « هتعاط تحت ىلاعتو كرابت قحلا نأ ديزي ىبأ

 ا هع قوا اا يآ نع ق ام ىع لدي ارو ا لغز نيملا عج
 . مهضعب هلوآ اذكه « هل يتعاط نم رثكأ

 :ًارقي أئراق عمس امل « يب هتلا شطب نم دشأ يشطب : لاق هنأ اضيأ ديزي يبأ نع لقن اممو
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 نم دشأ يشطب :لاقو « هفنأ نم مدلا راط ىتح حاصف ١١[. :جوربلا] ٌدِدَسَل كبَر طب هل

 نأل ةمحرلاب ًاطولخم الإ نوكي ال ىب لجو زع هللا شطب نأ هنع ٰیلاعت هللا یضر هدارمو یب هشطب

 يا ي ااو هلا ةو دلا ترا وف هلع فع تاع خر
 هیخأب هشطب ناکف « هقیضل هتمحر بلغ هبضغ نأل « ةمحر هبوشی ال ماقتنا ضحم هنإف « دیزی
 ايندلا ىف همحري داكي ال هنإف « هيلع ردق اذإ هودع اميس ال « هب العو لج هللا شطب نم دشأ

 ٣ .هريغو نيدلا ييحم خيشلا هلوأ اذكه « ةرخألا يف الو

 فلأ كبر ىرت نأ نم كل ريخ ةرم ىنارت نأل :هيديرم ضعبل لاق هنأ ًاضيأ هنع لقن اممو

 فره ا ت و هارب ها ار ار عو لج ها ر ی ف هل نل تلا 5آ هاو م

 كرابت هللا عم بدألا هملعيو هب عفتني هنإف ديزي يبأ فالخب < ًابدأ الو ًاملع هنع ذخأي فرعي

 .هنع هللا يضر هدارمب ملعأ ىلاعت هللاو « العو لج هبر ةفرعم ىلإ هيقري ىتح « لاعتو

 نأ ىلإ هللا قيرط يف ترفاس هدارم لحلو « هللا ىلإ هللا نم ترفاس :اضيأ هنع لقن اممو

 4 اكس ميِد ابف اوُدََج نيَو * :یلاعت هلوق باب نم هللا بح يف ترفاس وأ « هتفرع
 يضر هدارم سيلو .[۷۸ : جحلا]€ وداهج ّقَح هّللآ ف اود هلَجَو  :هلوقو .[۹7 :توبكنعلا]
 ءادتبا هدارم نوكي نأ حصيو « زيحتلا نع نيفراعلا ذنع هللا ىلاعت « ةفاسم كلذب هنع ىلاعت هللا

 . يتوق الو يلوحب الو « هتوقو هللا لوحب هئاهتنا ىلإ يرفس

 راد نم نولقني امنإو « نوتومي ال نوفراعلا :هلوق هنع ىلاعت هللا يضر دينجلا نع لقن اممو

 لآ] بَل ةَقِہاَذ ںی لک ٭ : یلاعت هللا لاق دق :لاقو ‹« مهضعب كلذ ركنأ « ىهتنا « راد ىلإ

 . ؟لاحلا فيكف « ايندلا يف اهلجأ ءاهتنا دنع توملا قوذت يأ ۱۸١[. :نارمع

 لاح يف مهسوفن اودهاج امل نيفراعلا نأ دينجلا دارم نإ :مهضعب هلاق امك باوجلاو

 يف تتام اهنأكف « هدحو هلل فيرصتلا تدهشو « مهتافرصت عيمج نع تتام ىتح « مهكولس

 يف درو دقو « اهسفن ىلإ لعفلا اهتفاضإ مدع يف تاومألا مكح كاذ ذإ اهمكح نأل اهتايح لاح
 يأ < ىهتنا “ركب ىبأ ىلإ رظنيلف ضرألا هجو ىلع ىشمي تيم ىلإ رظني نأ دارأ نم» ثيدحلا

 ۰ خجلا نك تراس سج هش نجم نلاعشو كرا ف مالا نل

 ىلع بعصيو نوهي حورلا عولط :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا الع يديس تعمسو

 ةيقبل كلذ امنإف هحور عولط دبع ىلع بعص نإف « اهتلقو هسفنل هتدهاجم ةرثك بسحب دبعلا

 ىلإ ليم هدنع قبي مل نم فالخب « اهتاقالعو ايندلا تاوهش ىلإ ليملا نم هيلع تيقب ةدهاجم

 ىلإ راد نم لقتني نم مكح همكح لب « ةدشب هحور بذج ىلإ جاتحي الف ‹ كلذ نم ءيش

 ببسب تسيل مهحور عولط ةبوعص نإف « ءايلوألا رباكأ وأ ءايبنألا نم نوكي نأ الإ مهللا « راد

 . يهانملا مسق « ةيدمحملا دوهعلا يف اضيأ ينارعشلا مامإلا هركذ (1)
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 هيف ًابح هنيد راعشب مايقلاو « ايندلا راد يف ىلاعت هللا ةعاطل مهبحل كلذ امنإو « ايندلا ىلإ مهليم

 اوغلبي ملو اوتام ثيح « لاعت هللا قيرط ىلإ مهنودشري اوناك نيذلا مهموقب ًامامتها وأ « ىلاعت
 .هدارمب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « ةحيحصلا ضارغألا نم كلذ وحنو « لامكلا ةبترم مهب

 لعلو دوهيلا لذ لطع ىلذ نإ :لوقي ناك هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلبشلا نع لقن اممو

 لافلام 4 درا لد نم عا نار كرات ها لدا نآ هغ نام فا نر دار
 ةمظعب فرعأ هنع ىلاعت هللا يضر يلبشلا نأ كش الو « هل لذ نم ةمظعب هتفرعم ردق ىلع نوكي

 .هدارمب ملعأ یلاعتو هناحبس هللاو ‹ هل دوهيلا لذ نم مظعأ هلل هلذف < دوهيلا نم ىلاعت هللا
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 هنع ىلاعت هللا يضر هدارم لعلو « ندبلا يه يتلا ةثلثملا ءاثلاو ميجلاب مهضعبو « ةدحوملا

 «ىلاعت هللا الإ نينوکلا يف ام : مهضعب لوق ريظن < یلاعتو كرابت هللا الإ لعاف يدسج يف مث ام

 امك امهدوجو تبثأ هنأل ءهقلخ يف لحي ىلاعتو هناحبس هللا نأ الو « نينوكلا يفن هدارم سيلف

TS 

[4r : ةرقبلا] 4ة هرب لجيل مهبول ناوبراو # :ێلاعت هلوق يف امك « ريدقت 
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 مهفاف '"”«لطاب هللا

 « ناك امم عدبأ ناكمإلا يف سيل :لاق هنأ هنع ىلاعت هللا يضر يلازغلا مامإلا نع لقن اممو

 يف تناك ام ةروص ىلع ىلاعت هللا اهزربأ تانكمملا عيمج نأ هنع لاعت هللا يضر هدارم لعل

 4 ُمَملَع ءى لک طع » ميظعلا نآرقلا ي يفو ةدايزلا لبقي ال ميدقلا هملعو « ميدقلا ىلاعت هملع

 مدقت هيلع مزلل یلاعت هملع هب قبسي ملو ناك امم عدبأ ناكمإلا يف نأ حص ولف ٥۰[. :هط]

 .ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت « لهج

 أ : كلذ ليوأت يف هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لوق ىنعم وه اذهو
 E Lk قيقحتلا ةياغ يف مالسإلا ةجح مالك

 الف ًالقع ىهانتي ال ام ىلإ قلخ ام ىلاعت تلخ ولف « ثودحلا ةبتر هل ثداحلاو « مدقلا ةبتر

 . ىهتنا « ًادبأ مدقلا ةبتر ىلإ ثودحلا ةبتر نع ىقري

 ةملكلا هذه ليوأت يف هنع ىلاعت هللا يضر يعاقبلا نيدلا ناهرب خيشلل نيفلؤم تيأر دقو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ىمحلا اذه لوح محي مل امهالكو هنع ىلاعت هللا يضر يلازغلا نع

 نع يبلق ينثدح :لاق هنأ هنع ىلاعت هلا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا نع لقن اممو

 هنم باب « رعشلا باتك « ملسمو )۳۸٠١( ٠ ةيلهاجلا مايآ باب « بقانملا باتك « يراخبلا هجرخأ )١(

(۲۵۹). 
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 هدارم سيل طئاسولا عافتراب « ٰلاعت هسفن نع يبر ينثدح وأ « يبلق نع يبر ينثدح وأ ٠ يبر

 ىلع همهلي ىلاعت هللا نأ هدارم امنإو « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ملك امك هملك ىلاعت هللا نأ

 يتمأ يف نكي نإ» :ةيَب هلوق باب نم وهف « لاوحآ ضعبب فيرعتب « ماهلإلا كلم ناسل

 . «رمعف» ةددشملا لادلا حتفب «نوثدحم

 ‹« مهنع ىلاعت هللا يضر ءايلوألل نوكي يذلا ماهلإلا يحو نيب قرفلا نم نأ كلذ حاضيإو

 يبنلا نأ ‹ مهممأل وأ مهسفنأل مهعيرشتب قلعتملا مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا يحو نيبو

 نإ هنإف « يلولا اذكه الو « مالكلا عامسو ةيؤرلا نيب عمجيف « همالك عمسيو كلملا دهشي

 نوك كلذ يف رسلاو < ًامالك هنم عمسي ال هصخش ىأر نإو « هصخش ىري ال كلملا مالك عمس

 ديزم ىلإ جاتحي الف « هدنع ررقملا تباثلا ةَ هيبن عرشب وعدي « ًاعبات يلولاو ًاعرشم يبنلا

 ىلإ جاتحا كلذلف « رخآ ًاعرش خسنيو « ًاديدج ًاعرش ءىشني ديريف يبنلا امأو « رمأ فاشكنا

 نم نكت « مالكلا يحو نيبو ماهلإلا يحو نيب يخأ اي قفف « رمأ فاشكناو ديكأت ديزم

 .هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا بهاوملا وبأ خيشلا هررق اذكه « مالعألا ءاملعلا

 بتك ام لك هيف مسترا ىلجنا اذإ فراعلا بلق نأ مهدارم امتإو ٠ ظوفحملا حوللا يفن مهدارم

 . مهفاف « بوتكم حول اهلباق اذإ ةآرملا ريظن « ظوفحملا حوللا يف

 نم انجرخ « هللا ةرضح انلخد :مهلوق مهنع ىلاعت هللا يضر موقلا نع ًاضيأ لقن اممو

 زيحتلا هنم مهفي امبر كلذ نإف ًانيعم ًاصاخ ًاناكم لجو زع هللا ةرضحب مهدارم سيل . هللا ةرضح

 هنأ مهدحأ دوهش اهوقلطأ ثيح ةرضحلاب مهدارم امنإو ء ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت قحلل

 نع بجح اذاف « هترضح يف وهف العو لج هبر يدي نيب هنآ دهشي ماد امف لجو زع هللا يدي نيب

 هحاضيإ يتأيس امك رثكمو لقم نيب كلذ يف سانلاو ‹ ىلاعت هللا ةرضح نم جرح دهشملا اذه
 اهريغو هتالص يف رضحي نم مهنمو « اهضعب وأ هتالص يف رضحي نم مهنمف « باتكلا اذه يف

 الإ روضحلا ىف راهنلاو ليللا فرغتسي نأ ىلإ اذکھو ¢ ٹال وأ نیتج رد و ةجرد رادفم

 ةبقارم ناف « هب ةمحر هتاوهش ضعب لینو « هنع هتلفغ يف هدبع هب یلاعتو كرابت هللا حماسي ام

 هللا يضر نوققحملا كلذب حرص امك رشبلا رودقم نم تسيل اهلك سافنألا عم ىلاعتو كرابت هللا

 هنأ مهلوق هنع مهضعب عاشأو « هنع ىلاعت هللا يضر يلازغلا مامإلا نع هلقن حصي مل اممو

 ةعاسلا ميقي نأ هولأس ول ًادابع هلل نإو « اهمقي مل ةعاسلا ميقي ال نأ هولأس ول ًادابع هلل نإ : لاق

 باتك ءيذمرتلاو « (۲۳۹۸) رمع لئاضف نم باب <« ةباحصلا لئاضف باتك « ملسم هجرخأ (۱)

 )۲۳۷۹٣۲(. هدنسم یف دمحأو . (۳۹۹۲۳) باطخلا نب رمع بقانم باب ۰ بقانملا
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 هنع ىلاعت هللا يضر مالسإلا ةجح مامإلا ىلع روزو بذك كلذ لثم نإف « اهماقأل نآلا

 ىف ةدراولا ةعطاقلا صوصنلا دری هنأل « هنع مامإلا هیزنت لقاع لک ىلع بجی هاضرأو

 ضعب يف كلذ دجو نإو ربخأ اميف « ةَ عراشلا بيذكت ىلإ كلذ يدؤيف ‹ ةعاسلا تامدقم

 .ةدحالملا ضعب نم هيلع سوسدم كلذف « مامإلا تاقلؤم

 ضعب هفنص ةعامجلاو ةنسلا لهأل ةفلاخملا دئاقعلاب ًانوحشم الماك ًاباتك تيأر دقو

 هيلع بتكف « هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ مظعألا مامإلا صيقنت يف ًاباتك فنص ةدحالملا

 . ىهتنا « مالسإلا ةجح ىلإ باتكلا اذه فاضأ نم ىرتفاو هللاو بذك

 ةدحالملا ضعب نأ ةغللا يف سوماقلا بحاص يدابأزوريفلا نيدلا دجم خيشلا ركذ كلذكو

 هلصوأ مث هيلإ هفاضأو « هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ مظعألا مامإلا صيقنت يف ًاباتك فنص

 هيلإ لسرأف « عينشتلا دشأ خيشلا ىلع عنشف « ينميلا طايخلا نب نيدلا لامج خيشلا ىلإ

 هبقانم يف تفنصو < داقتعالا ةياغ ةفينح يبأ مامإلا يف دقتعم ينإ :لوقي نيدلا دجم خيشلا

 هنإف هلسغا وأ ٠ كدنع يذلا باتكلا اذه قرحأف ةياغلا ىلإ هميظعت يف تغلابو « ًالفاح ًاباتك

 یا ع او باک

 : لاق هنآ نم مهضعب هلقن ام هنع یلاعت هللا يضر ديزي يبآ خیشلا نع حصي مل امم كلذكو

 ةلاسر خياشم ةلمج نم ديزي ابأ خيشلا نإف ىهتنا ٠ ةمقلب هبر ةرضح عاب مالسلا هيلع مدآ نإ
 ىح يف يفاجلا مالكلا اذه لثم هنع ردصي فيكف « ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب نيعماجلا يريشقلا

 .مهفاف « مالسلا هيلع مدآديسلا

 هللا ينعفش ول :لاق هنأ نم مهضعب هلقن ام هنع ٰیلاعت هللا يضر هنع هلقن حصي مل امم كلذكو

 ‹« نيط ةمقل يف ينعفش هنأ رمألا ةياغ « ريكب يدنع كلذ نكي مل نيرخآلاو نيلوألا يف ىلاعت

 . ىهتنا « ةي هللا لوسر ةيصوصخ لطبي هنإف « بدألا ةحئار مشي مل نم مالك كلذ نإف ىهتنا

 هللا يضر ةيفوصلاو ءاهقفلا نم مالسإلا ءاملع نع ةبوجألا باب يخآ اي كل تحتف دقو

 بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « كلذ ىلع سقف « نيعمجأ مهنع لاعت

 . نيملاعلا

 ءارقفلل يدي ىلع ىلاعت هللا هلعج يذلا ربلا يعطق مدع : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 كلذو « يعرش قيرطب الإ بدألاو ملعلا هميلعت عطقأ ال كلذكو « يتطساو مهنم دحأ رفك اذإ

 امبرف هركش نمو « ىلاعت هللا دنع رجألا هل رفو دقف هيلإ نسحأ نم ركشي مل نم نأ ملعأ ينأل

 نم الإ قاخلا اذهب قلختلا ىلع ردقي الو هميلعتو هناسحإ ةلباقم يف ركشلا كلذ ىلاعت هللا لعج
 كس ر ورب طاب نأ ام ل نمف للخلا لقا زم امار هغ فود ناما لماع
 . بدلا هعم ءاسأ نمع هميلعتو

E 



 ةازاجم ديبعلا نم بلطت نأ كايإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ربلاب مهلماعت نأ بدألا امنإو ٠ ىلاعت هللا دنع كرجأ رسخت كنإف « مهيلإ كناسحإ ىلع

 ‹« كبلق ىلع ىلاعت قحلا علطا اذإ ةلماعم نم اهذلأ امو « ريغ ال هللا ديع مهنوكل « ريخلاو

 : ميظعلا نآرقلا يفو « ىلاعت هللا ديع مهنوك وه امنإ ‹ قلخلا ماركإ ىلع كل ثعابلا دجوو
 ا وا ن ن ےب ر رس یم صرع رھ ا در 24 د رع ٤ر م قر رک د 2ط ت ا را دا م ر

 ايدل ميغ وهو لع بقنا ةف هنامأ نإو تب نامطأ اح باسا ناف يفرح لص هلأ بعت نم سالا نمو
 ١١[. :جحلا] نمل نارا وه كلذ ةرخألاو

 مدني هوزاجي مل اذإ مهنإف « هلعف ريظنب هوزاجيل قلخلا ىلإ نسحي نميف لوقلا كلذكو
 كسفن تهرك ولو « اهيف هل ةطساو تنك يتلا كتمعنب رفك نم ىلإ يخأ اي نسحأف « رثأتيو

 . ىفخي ال ام سفنلا ةضاير نم هيف نإف « كلذ

 ةقفن عطق امل هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب ابأ ديسلا ىلاعتو كرابت هللا بتاع دقو

 اومعبلَو  :لجو زع هلوقب « هنع یلاعت هللا يضر ركب يبأ دنع هيف ىلاعت عفشو « حطسم
 ىلاعتو هناحبس هللاو هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف ىهتنا .[۲۲ :رونلا] 4 ًاوَحَمَصْلَو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < كاده ىلوتي

 نم ءيش ىلع ٰلاعتو كرابت هللا نم باوثلا يبلط مدع : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يملعل « لضفلاو ةنملا باب نم الإ ٠ يحراوج نم ءيش ىلع لجو زع اهزربأ يتلا لامعألا
 بدألا نمف « نيملاعلا نع ينغ هنأل ء انل الإ ىلاعتو كرابت هللا اهقلخ ام ةرخآلاو ايندلا معن نأب

 بلطي مل نمو « ةجاحلاو ةقافلل ًاراهظإ ةعاطلا كلت ةلباقم يف هلعج يذلا باوثلا كلذ بلط

 . مهفاف « العو لج هبر لضف نع ىنغلا هراهظإل « بدألا ليلق وهف باوثلا كلذ

 ىتح لامكلا ماقم ريقفلا غلبي ال :لاق نم ىلع مهنع ىلاعت هللا يضر نوفراعلا عنش دقو

 ذإ لاحم كلذو قلطملا ىنغلا ىلإ دبعلا لوصو هرهاظ نأل .هإ « ةجاح هللا ىلإ هل نوكي ال

 سفنلا كراتف هلوخدو سفنلا جورخ الإ نكي مل ولو « نيع ةفرط ىلاعت هللا نع ينغتسي ال دبعلا
 . تومي

 نأو « هل همسق امبو « هيف ىلاعت هللا ملعب ءافتكالا هدارم نأب :كلذ نع باجي نأ حصيو

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « ةيهلإلا ةمسقلاب لاؤسلا نع هانغأ دق ىلاعت قحلا

 ةاصعلا عيمج فلخ ولو « هيدي نيب فوقولل ينلهأ يذلا ىلاعت هل لضفلا ىرأل ينإ هللاوو
 نأ يلثمل ىنأو مهلانت نأ اهلعل يتلا ةمحرلا نم ءيش ينبيصي نأ ءاجر « نيقسافلا نيقراملا

 ‹ ةسدتملا ةرضحلا كلت بادآب هلهج عم اهريغ وأ ةالص يف نيملاعلا بر يدي نيب فقي

 ‹ هيدي نيب فقي نأ مهنم ًادحأ نكمي ملف « ةالصلا يكرات درط امك يندرطي مل يذلا هتل دمحلاف
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 قلخأ مل ول ران وأ ةنجل يندبع نمم ملظأ نمو» : لجو زع هللا لوقي ةيهلإلا بتكلا ضعب يفو
 . ىهتنا «عاطأ نأل ًالهأ نكأ ملأ ًاران الو ةنج

 هللا لأسي نأ انلاثمأ نم دحأب قيلي ال :لوقي ٰىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناکو

 تت دالا كل اج اغ رفلا لاس نأ هب نالا ااو هدا نلغ ابار لات
 بوثلا فلي امك فلت عوشخ اهيف نكي مل اذإ ةالصلا نأ درو امل اهيف عوشخلا مدعو « بدألا

 .اهحاص هجو اهب برضي مث « قلخلا

 نم هلامعأ ىلع ًاباوث هبر لأسي نأ دبعل حصي ال :لوقي هنع لاعت هللا يضر ًاضيأ هتعمسو

 بلط ابلاغ همزال نمف الإو « لعفلا يف ىلاعت هلل ديحوتلا ماقم مكحأ نإ الإ لضفلاو ةنملا باب

 العو لج قحلا لوقيف « قيرطلا اوكلسي مل نيذلا دابعلا ةفئاط هيلع امك هلمع ةلباقم يف باوثلا

 قاذ مهدحأ نأ ولو "درو امك « يلمعب لب :لوقيف « يتمحرب ةنجلا لخدا « مهدحأل

 نأ دبعلا نأش نم نإف « ديبعلا بدأ نع جورخو لهج هنأل « كلذ لثم هبرل لقي مل ديحوتلا

 . سفنلا للع نم ىرخأ ةلعل ال ةدايسلا قح بجاوب ًامايق هديس مدخي
 ةلمج هتعاط ىلع باوثلا بلط هنع لاز ًافشك ىىلاعت هلل لعفلا دهش نم نأ : كلذ حاضيإو

 .هريغ لعف ىلع طق ًاباوث بلطي ال ًادحأ نأل ةدحاو

 نأ هتالص نم ملسي نيح يلصملل ةي عرش امنإ :لوقي هنع لاحت هللا يضر ًاضيأ هتحمسو

 صقن ىلع يلصملا هبنتيل « تارم ثالث « هللا رفغتسأ « هللا رفغتسأ « هللا رفغتسأ « لوقي

 رافغتسالا ذإ كلذ ريغو سفنلا ثيدحو <« ةلفغلا ةرثكو « اهيف هللا حم روضحلا مدعو « هتالص

 قحلا نوك دوهش نع ًالفاغ هنوك عم « هيلإ ةعاطلا ةسن دوهش كانه ام لقأ بنذ نع الإ نوكي ال

 : ةحتافلا] 4 يَسن كاي و دبعن كاّيإ 8 : طق فراع لاق امو « اهل قلاخلا وه ىلاعت

 فيلكتلا ةسن ردقب الإ لعفلا يف ةكرش هل هنوك هجو ىلع ال ‹ طقف ةوالتلا هجو ىلع الإ ٥.

 لمأت نمف ةلمجلابو « مهفاف ‹ ةكرشلا نع - فراعلا يأ- هدنع لجو زع هللا لعف ىلاعت «طقف

 ميرح يف قسف يذلا مرجملا دبعلا مكح ىلاعتو كرابت هللا يدي نيب انلاثمأ فوقو مكح دجو

 هبر لأسي امنإو « ةعلخ هيلع علخي هنأ طق هلاب ىلع رطخي داكي الف هبقاعيل هيلع هوضرعو يلاولا
 يلاولا نأب عمس اذإ مرجملا كلذ دبك ىلع اهدربأ امو « ةبوقعلا كرتو هنع وفعلا يف لجو زع

 بر هلل دمحلاف « هسأر ىلع ةامحملا ةذوخلا عضوو <« رانلاب هقرحو هتبقاعم كرتو « هنع افع

 . نيملاعلا

 تيلص ىتح نايسنلاو وهسلا يلع ردق اذإ يريدكت مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 يذمرتلا ميكحلاو « )٤1۲١( ناميإلا بعش يف يقهيبلاو « (۷1۳۷) كردتسملا يف مكاحلا هجرخآ (۱)

 )١/ ٩۹١(. لوصألا رداون يف



 مث « هيدي نيب فوقولا ةروصب ىلع نم يذلا ىلاعتو كرابت هركشأ لب « الثم ةراهط الب ةالص

 « ةراهطب ًايناث هيدي نيب فوقولاب يرمأل ًاببس ناك هنأل « نايسنلا وأ وهسلا كلذ ىلع ًايناث هركشأ

 ينأ ولو « ًالثم هنع توهس ام كرادت وأ ‹ وهسلا دوجسب ىلاعتو هناحبس هل يتاجانم لوطل وأ

 نم لب « تقولا كلذ يف ًايناث ىلاعتو كرابت هيدي نيب فقآ نكأ مل امبرل ًارهطتم ىلوألا تيلص

 نيب فوقولا ىلإ اهب لصوني ىتلا ليحلا لمعي نأ هذاتسأ هيلع بضغ اذإ قلخلا نم بحملا نأش

 . مهفاف « هعم مالكلا باب حتفيل « دصقلاب هيدي

 يدي نيب تمق ىتح ةراهطلا نع ةلفغلا ىلع تبلغ ثيح رافغتسالا نم رثكأ كلذ دعب ينإ مث

 جاتحيو « ةعيرشلا عورف ضعب يف نايسنلاب دبعلا ذخاؤي دقو « ةراهط ريغ نم نيملاعلا بر

 ولو ىلاعتو كرابت هلا يدي نيب فوقولا ةمعن ىلإ اهب رظني نيع « نينيع ىلإ قلخلا اذه بحاص

 ‹ ةراهط الب هتالص نع لفغ ىتح ايندلا رومأب هلاغتشاو هريصقت ىلإ اهب رظني نيعو « ًاثدحم
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو كلذ مهفاف

 محن ربكأ نم كلذو « قلخلا دنع ًاماقم يسفن بلط مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ ىلاعتو كرابت هللا دنع ماقملا مدع قلخلا دنع ًاماقم بلط نم نأل « يلع ىلاعتو كرابت هللا

 ‹ قلخلا دنعو لجو زع هللا دنع ماقملا هل لصح ىىلاعت هللا دنع ماقملا بلط نمو « قلخلا دنعو

 دهازلا دمحأ يديس ناك دقف الإو « حيحص ضرغ ريغل سانلا دنع ماقملا بلطي نميف اذه

 ذخو ىخأ اي بهذا :هماقم فرعي ال ريمأ دنع ةجاح ىف هلأس نمل لوقي هنع ٰیلاعت هللا یضر

 ورو س یاشار اذإف « ريمألا كلذ ا «اندلا اا انا كم

 ا ولا ااا كلذ ناملغ ردايل ا ‹ يدي البقو

 هدنع تعفش اذإ يفالخب « مكتجاح ىضقتل ًاديلقت كلذك ينمظعيف ريمألا كلذب يرديف « امكل

 .ها .هبلق ليوحت يف ينبعتي هنإف « ينفرعي ال وهو

 ءارمألا دنع جئاوحلل يئاضق يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ امم نأ باتكلا اذه يف مدقتو

 كلت ءاضق قيرط يف نيد صقنب الإ كلذ هل عقي نم لقو « يب مهفيرعت مدقت ريغ نم رباكألاو

 « هيلإ كلذ ملع اولصويل « ريمألا كلذ ةعامج ةرضحب دهزوأ عرو وأ ةدابع راهظإ نم ةجاحلا

 نيباصنلا ءارقفلا نم وه ام اذه :هل لقو « ريمألا دنع ريخب ينركذا :لوقي هتعمس مهضعب لب

 .ها .ءارقفلا قيرط يف هنم ةرجه مدقأ رصم يف يقب امو ‹ نامزلا اذه يف

 امك دابعلا حلاصمل هتين ررحيلو « كلذ لثم يف ءايرلا لوخد نم ءارمألا دنع عفاشلا رذحيلف

 ينأ ينفرعي ال نم دنع يتعافش ةروصو « هنع ىلاعت هللا يضر دهازلا دمحأ يديس نع انمدق

 ‹ هيلإ تبهذ ةباجإلا رثأ تدجو اذإف ‹ ريمألا كلذ بلق ليوحت يف ىلاعتو كرابت هللا ىلإ هجوتأ
 يف سيلف دفنت ةمه هل نكت مل نم نإف « رخآ تقو يف لباق لحم ىلإ ةعافشلا نع تفقوت الإو
 كلذ ىلع ىىلاعت هللا دنع ةجحلا ةماقإو « هبارضأو ريمألا كلذ دنع هماقم سخب الإ هتعافش
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 . ننملا نم ةدع يف كلذ حاضيإ يتأيسو ¢ هقح يف ءاساف ¢ ريمألا

 تامالع يل لصح نإ الإ مهنم ًادحأ بتاكأ ال ين رباكألا تابتاكم يف يمكح كلذكو

 بتاكأ الف ةمالعلا كلت لصحت مل نإف ٠ يتعافش لوبقب نقوت يف ةرعش لك ريصت نأب « لوبقلا

 « ًاباتك هل بتكاف « دراو الب ولو هل بتكأ نأب ةجاحلا بحاص يلع مسقي امبرو « كلذ يف ًادحأ

 نم سانلا داحا نيبو هنيب قرف الف ريقفلا دنع لصحي مل اذإ دراولا نأل ةجاح هل ىضقت الف

 . هب لمعلا نع ًالضف ًاباتك هل ريمألا أرقي الف « ماوعلا

 نع يلاغتشال ةجاح هل ىضقت ال دراولا رثأ ىلع يباتكب بهذي مل نم لك نأ تبرج دقو

 ىتح هظحالأ ريصأ ىنإف دراولا رثأ ىلع باتكلاب بهذ نم فالخب « رخآ رمأب ةجاحلا بحاص

 . هتجاح ءاضق ىف ةمهلاب هدعاسأف « ريمألا يدي نيب فقي

 « ةجاح هل ىضقت ال يباتك عم دحأ نم رخا ًاباتك ريمألا كلذل ذخأ نم لك نأ :هتبرج اممو

 ذخأ داقتعالا يف هدنع حجرت نم لكف « الثم هدلب لهأ عيمج يف هبر ةجاحلا بحاص رختسيلف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < ىلاعت هللا ءاش نإ ىضقت هجاح نإف < هتلسارم

 « ًاحومسم وأ نيملسملا لام تيب نم ًابترم يلوبق مدع : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نم مالسإلا ركسع حلاصل دعم وه امنإ لاملا تيب لام نأب يملعل كلذ يف ةالولا ينلأس ولو

 دودعم انأ الو ‹ كلذ لثمل رفسلا ىلع ةردق ىل سيلو « ديراجتلا ىف رفاست « ةلتاقمو ءاملع

 ًادحأ نإف ًاضيأو « يتكوشو ينيقي فعضل « نيدلا نومحي نيذلا نيلماعلا ءاملعلا نم

 نإف ًاضيأو « ًاجآو الجاع ةقيرط يف سفنلا لذب الإ حومسملاو بترملا بيترت ىلإ لصوتي ال
 كلذك ناك نمو « اهب تعنق ةسباي ةرسك تدجو ىنأ ولف « ةعانقلا ىنقزر دق ىلاعتو كرابت هللا

 « ًافلحو ًافلس نيحلاصلاو ءاملعلا روهمج بهذم ناك اذهو « ناطلسلا لام ىلإ جاتحي ال

 قيرط اهنإف كنامز لهأ نم كلذ لثم يف صخرتي نم ةرثكب يخأ اي رتغت الو « يدتقأ مهادهبف

 رفاسي نمب فيكف « لاوس ريغ نم هدلب ىف وهو كلذ لثم ىطعأ ول اذه « بطعلا ىلإ رجت

 .ناطلسلا ركسع محازيو « مورلا ىلإ اثم رصم نم كلذ لجأل

 هلو « فارسإاذه :لوقيو « ةمامعلا ريبك هيقف ىلع ركني ةمامعلا ريغص اصخش تيأر دقو

 هل اوبتري نأ بلطي مورلا دالب ىلإ رفاسي مث « ناطلسلا ةهج نم ماشلا يف ًاحومسم ًافصن نوعبرأ

 سلج مورلا ىلإ لصو املف « نودراو هيلع الو « نورواجم ءارقف هدنع سيل هنأ عم « رخآ ًائيش

 ريزولا لاقف « هيلإ وه بهذي نأ نود هدنع رضحيل ريزولا ءارو لسرأو « لوبنطصا قيرط يف

 ۰ ةيالولا هاوعد عم انيلع ربكتيو ¢ اندلا بلط يف انه ىلإ ماشلا دالب نم رفاسي ۰ هللا ناحبس

 بلط اميف هسكاع مث ‹ انسوفن ةضاير مدعو « هيلإ اتجاح مدع عم هدنع ىلإ بهذن انبلطيو

 عنقاو « هيقفلا لثم كتمامع تنأ رك .هل تلقو « هتبتاعف ةجاح ءاضق ريغ نم رصم ىلإ هدرو
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 بحت تنأو « ةبذعلا ءاخرإو « ةمامعلا ريغصت نم كل لضفأ هنإف « موي لك ًافصن نيعبرألاب

 « مالسإلا ءاملعو « قيرطلا خياشم نم ًاريثك ًاعمج ىلاعتو كرابت هللا دمحب تكردأ دقو

 ءادتقا « حلملاو زبخلاب نوعنقي اوناكو ‹ مهسفنأل ًاطايتحا « ةالولا اياطع نودري مهلك اوناك

 .'«بكارلا دازك ايندلا نم مكدحأ ةغلب نكيل» : ةا هلوق يف هتيصوب ًاامعو « هَ هللا لوسرب

 :لوقيو حلملابو لخلابو لقبلاب زبخلا لكأي هنع ىلاعت هللا يضر رانيد نب كلام ناك دقو

 .ةالولا باوبآ ىلع فوقولا ىلإ الو « سانلا ىلإ جتحي مل ايندلا نم اذهب يضر نم

 لجأل هبلقب وأ هناسلب ابلاغ ايندلا بلط همزال نمف « هانركذ امب عنقي مل ريقف لك نأ ملعف

 ناك امك « ةفرح لمعي وأ رجتي وأ عرزي نأ الإ « همادخو هریارسو هبراشمو همعاطمو هسبالم
 .نولعفي حلاصلا فلسلا

 رامزملاو لبطلاب ايندلا لكآ نأل :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ضايع نب ليضفلا ناك دقو

 تلاقف « اهدرف « رانيد فلأب هل مسرف ةرم ةفيلخلا هيلع لخدو « ينيدب اهلكآ نأ نم ىلإ بحأ

 هتحت ناك ًايلاب ًاطاسب عطق مث ‹ لعفي ملف مهموي توق نايبصلل اهنم عد :ءابخلا نم هتآرما

 راصف هلهأ نم دن ريعبك الإ مكلثمو يلثم امو « مويلا هولك ًاماعط اذهب اورتشا :لاقو ٠ نيفصن

 .ها .اليضف اونعطت نأ نم مكل ريخ طاسبلا اذه نمث نم مكلكأف هنعط هيلع ردق نم لك

 « ةكمب المج هل ىرتشا ايندلا نم هدرجت لجأل مهايادهب هيلع اولبقأ دق سانلا ىأر املو

 .هنع یلاعت هللا یضر تام یتح « هنم هلایعو وه توقتیو هيلع یقسی ناکف

 فلآ هنع ىلاعت هللا يضر يلحملا نيدلا لالج خيشلا ىلإ راداتسالا نيدلا نيز للسرأ دقو

 نأ ىلإ دحاو دعب ًادحاو نيجاتحملا هل لسري راصو ٠ صخش دنع اهعضوو اهدري ملف « رانيد

 كيلع ىفخي ال مث « رهظلا نم هقلغيو « شامقلا هيف عيبي عبرلا تحت ناكد هل خيشلا ناكو

 هل سيلو « رقفلاو ريخلاو ملعلا لهأ نم هنأ هتصق يف ىهني نأ دب ال حومسملا بلاط نأ يخأ اي

 نأ ىلإ هيقسيو همعطي ىلاعتو كرابت قحلا نوك ىسنيو < هيلإ نيددرتملاو هلايعب الو هب موقي ام

 « قح ريغب هدابعل یلاعتو كرابت هبر اكشو « ريخلاو ملعلاب هسفن ىكز فيك يح اي رظناف

 بعش يف يفهيبلا هجرخأو « )۷۸۹١( كردتسملا يف مكاحلاو « )۲۳٠۹۹( هدنسم يف دمحأ هجرخأ (۱)

 ٠۹٩(. /۱) ءایلوألا ةيلح يف ميعن وأو . )۳١/١( دهزلا يف دانهو )٠١۳۹١( ٠ ناميإلا
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 تيب نم عسوأ هيف لجو زع هبر اكش يذلا مويلا كلذ يف ناك امبرو ايندلا تاوهش ةدايز لجأل

 اهلمعي يتلا ةليحلا نإ مث « رقفلاو ملعلاو ريخلا نم ىهنأ ام فالخب هلاح ناك امبرو « ةوبنلا

 اهرجؤي يتلا ةرصعملا نإف ىلاعتو كرابت هللا دنع هصلخت ال هيطعأ نأ دعب حومسملا بحاص

 ناك ام رفوت الول « ًافصن نيعبرأ وحنب موي لك الثم باصقلل هرجؤي يذلا ناكدلا وأ يرصاعملل

 مل اهنكل . برض وأ سبح ولو ًادبأ ةرجألا كلت يطعأ ام هنوذخأي « رزولا ةلمح باحصأ
 يرصاعملل لوقي حومسملا بحاص لاح ناسل ناكو هنم حومسملا بحاص اهذخأ لب هل رفوتت

 . ملاع وأ خيش ينأل ٠ كنم هنوذخأي رزولا ةلمح باحصأ ناك ام ينطعأ : رازجلا وأ

 ‹«ناطلسلل هعم ةصق هل بتكأ نأ مورلا ىلإ رفاس امل يوازمحلا مناج ريمألا ينلأس دقو

 كل سيل وه اذه :لاقو كلذ يف يلعجارف « هبجأ ملف يلع ةفوقوملا ةرصعملل موسرمب ينيتأبل

 « ريثك ذراولا هيلعو « ريقف ًانالف نأ اهيف تدجو « اهتيأر املف ةصقلا اوبتكف « ءارقفلل وه امنإو
 لجأل ةصقلا تعطقف « كلذ نم ءاهنإلا يف دب ال :اولاقو « مهب موقي ام هدالوأل الو هل سيلو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ها « كلذ

 نم مهناوعأو ةملظلا اياده نم لكألا نم يتيامح : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 عقي نم ليلق رمألا اذهو « نيرشابملاو دالبلا خويشو ٠ فاشكلاو برعلا خياشمو « لامحلا
 اهنم سبل وأ ٠ مهاياده نم لكأ نمل لصحي ام لقأ نم مث ءنامزلا اذه يف هنم ةيامحلا هل

 دقو « لسنلاو ثرحلا اوكلهأو اوملظ ولو « مهتيالو نم مهلزع ةهاركو بلقلاب مهيلإ نوكرلا

 نع اناھنف ۱١١[. :دوه] 4 اَلا مکس الط لا لإ انگ الو  :یلاعتو كرابت لاق
 كرابت هللا ةيصوب لمعي نأ ديري ًالثم مهماعط لكأي نم لقف « رانلا ساسمإب اندعوأو « نوكرلا

 نسحأ نم بح ىلع بولقلا تلبج» ثيدحلا يفو « هعواطي هبلق ىلع ردقي الف ٠ ىلاعتو
 E SNS SA OSE OC N جرخي الف “'"“اهيلإ
 ءالؤه لثمف « لاعت هللا الإ ًانسحم نوري ال مهنإف ىلاعتو كرابت هلا لهأ هيلع امك « هيلإ

 نيفلختسم قلخلا نوري مهنأل « ًالثم مارح هنأ اوملع نإ الإ ةملظلا نم هنوذخأي ام مهرضي ال

 تلبج كلذلف ٠ يعرشلا هجولا ىلع هدابع ىلع هقزر قافنإ يف ىلاعتو كرابت قحلل ءالكولاك

 مهحم مهفوقو مدحل « هطرشب ةملظلا نم هنوذخأي ام مهرضي الف « هدحو هللا بح ىلع مهبولق

 . مهفاف ‹ یلاعتو كرات هللا نود

 دقنعي نم ماعط نماولكأت نأ مكايإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 دري هنع ىلاعت هللا يضر ناكو « مكنيدب نولكأت مكنإف « مهريغو ءارمألا نم حالصلا مكيف

 سودرفلا دنسم ىف ىمليدلاو ء (9۹۹) هدنم ىف باهشلاو . )4٦1( بعشلا ىف ىقهيلا هجرخأ )١(

 )٠٤۹/۱( لوصأآلا رداون يف يذمرتلا ميكحلاو « (۲9۸۸)
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 مكماعط نم انلكأ اذإو دئادشلا يف مكديب ذخأنل مكانبحص امنإ :مهل لوقيو <« ةالولا اياده

 ء انب عفنلا متمدعو دئادشلا نم مكبيصي ام لمحت نع انزجع تاهبشلاو مارحلاب طولخملا

 نم رثکأ ءاجل يمئاهب ثور نم يدنع ام تعب ينآ ول :لاقو « هيلع اهدرف بایث ضعبو « رانید
 . قدصلا لهأ نع ىلاعت هللا ىضرف « ةيدهلا هذه

 رثنو « ةرخبم ةفانك نحص ناضمر يف يل لسرأ ناطلسلا دنج نم اصخش نأ يل عقو اممو
 ‹ ءىقلاب هجارخإ نع تزجعو « ةعمج ىبلق اسقف « ًامقل اهنم تلكأف « قتسفلاو ركسلا اهيلع

 ًاماعط عنص هتيأرف « ناضمر يف ةعلقلا يرشابم نم صخش دنع ترطفأ يننأ يل عقو كلذكو

 مقل ثالث هرطاخ لجأل تلكأف « هبسكم يف روهتم هنأ تملعف « ًانول رشع ةسمخ وحن ًاريثك

 لجأ نم طارصلا ىلع كيذاحي نمل دعتسا :ىل لوقي التاق ةليللا كلت تيأرف « لجف قروب

 اذإف « كلذ يل رسيتي ملف تلكأ ام أيقتأ نأ تدرأف لجفلا قروب ةليللا اهتلكأ يتلا مقل ثالثلا

 نأ هلضف نم لاعت هللا لأسأف ‹ عبشي نميف لاحلا فيكف لجفب مقل ثالث لثم يف اذه ناك

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيمآءانرامعأ ةيقب كلذ لثم نم ىناوخإو ىنمحي

 هقزر راجئتسا وأ ءارش وأ عيبب ينلماع نم لكل يفاصنإ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 نم ءىشب هتحماس ًائيش هتعب نإ لب « ةميقلا ىلع ًادئاز ًائيش هنم بلطأ الف « يزاجملا ىكلم ىف

 ىلع ا از ا ياطغأ يشمل ةا ودق ولو ٠ نمحلا ف ةر اف هم كيرا ةو لا

 نكلو كلذ فرعأ انآ :هل لوقأ ‹ سفن ةبيطب هنإ :يل لاق ولو <« هنم هلبقأ ال عقاولا رعسلا

 . بيط كلذب وه ام انأ يرطاخ

 ننم لمحت نم بورهلا هيفو ‹ ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس قلخ نم ناك اذهو

 ريخلا انيف هداقتعال الإ ًالثم سانلل هيطعي امع ةدايزب انحماس ام هنإف نيدلاب لكألا نمو « سانلا
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 .هلكآ ال ىنإف « نيدلا لالجل اذه لوقت نأ كايإ :لوقيو « هل يرتشيف هريغ لسري

 وأ رأف وأ ةدود نم ةحئاج عرزلل لصحو « يتقزر يف عرز نمم طق ًاجارخ ذحخآ ال كلذكو

 دفتسي ملو « هرذبو هلمع رسخ دق هنأل « ةنسلا كلت تقرشف ىورتل اهرجأتسا وأ «'” فايه
 . هلام لحتسا فيكف « هلام لكأ نع یلاعت هللا ینانغآ نأ امیس ال ًائیش یئارو نم

 ناويحلا شطعتو تابنلا سبيت روبدلاو بونجلا نيب ءابكن ٠ نميلا وحن نم يتأت ةراح حير :فيهلا )١(
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 نع ةدايزب اهارتشاف ةبج هل تعبف « يلع ركني ناك راجتلا ضعب نأ يل عقو اممو : تلق

 ‹ اهلبقأ ملف بيط كلذب يرطاخ نإ :لاقو « اهدرف ةرشعلا هيلع تددر « فاصنأ ةرشعب اهنم

 نم يناوخإب ىلوأ ينلعج يذلا هلل دمحلاف « نآلا ىلإ يبحاص وهو « مويلا كلذ نم يندقتعاف

 بيلاودلا ةلاطب مايأ ةرجأ يتونلاو يرصاعملا نم ذخآ ال كلذكو « ةيدمحم ةثارو « مهسفنأ

 ‹ ءاتشلا يف ًائيش بكرملا يف لمحي نم مدعل وأ « هرصعي يذلا بحلا مدعل « بكارملاو

 ناك اذامف « اهرجأتسي دحأ ريغ نم بكرملا وأ وه هدي تحت تناك ةرصعملا نأ ناسنإلا ردقيلو

 ىتح ربصأ امنإو « رجأتسملا سفن ةبيطب ولو ةلجعملا ةرجألا نم ًائيش لبقأ ال كلذكو « عنصي

 ‹ كلذ لثم يف ةداعلا ىلع هنم اهذخآ مث 5ًلثم ةرجأتسملا ةرصعملا كلتب عافتنالا هل لصحي

 مهنيب عقيو « يتثرو ةمذو يتمذ لغتشتف « عافتنالا لبق تومي وه وأ تومأ ينآ لامتحال كلذو

 نم هتثرو ردقي ملو تام امبرو « رأفلا هلكأ وأ عرزلا فاه امبرو « عازنلا رجأتسملا ةثرو نيبو
 هتميق تذخأ نإ الإ ةيبنجأ ةأرما نبل ينيع يف عضأ ال كلذكو <« ةقزرلا كلت اوعرزي نأ هدعب

 قح ةحئار نم نبللا يف امل وأ « اهتيده ىلع اهل ةافاكم كلذو « فيغر وأ « ديدج نم ينم

 بيط ةفرعم نكمي الو « نبللا ةليلق وأ « عاضرإلل ةرجأتسم تناك نإ اميس ال « عيضرلا دلولا

 .هرغصو هقطن مدعل اهبيط مدع الو هسفن

 ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف « يرصع لهأ نم ًالعاف اهل دجأ مل قالخألا هذهو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « هب قلختلا

 يف لاوهألاو دئادشلا نم هيساقأ ام عيج نأ يدوهش : ىلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ نامدإلاو سيسأتلاك وه ذإ ‹ يب ىلاعتو كرابت هللا ةمحر نم وه امنإ « يريغ قح وأ يقح
 درر نإ الإ يش ةرهي ل ناستإلاو < ةا رب اهديأ نيب يتلا لاره لار دنادشلا ليتل
 ةمايقلا موي لاوهأ نإف « اهلاوهأو ايندلا دئادش قاذ نم امأو « ةداع هب هل نكي مل امم ديدج

 . هيلع نوهت

 لمحت نم رثكي نأ ريقفل ىغبني ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًاياع يديس تعمسو

 بدآلا مهقح يف ءيسي هنإف « رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لحد اذإ هناوخإ نع دئادشلا

 يف عقو ءالب لكو راصمألاو ىرقلا معي ىتح نامزلا كلذ يف رثكي ءالبلا نأل كلذو « رعشي الو

 ًانطاب ديرملل ناسحإلا نمف « هدعب ىتأي يذلا ءالبلا لمحتل « نامدإلاك وه امنإف نامزلا كلذ

 « اهكرتي وأ « مهتلمح لمحتي نيذلا سانلا رامعأ فرعيل « قيقد نازيمو « حيحص فشك ىلإ

 هنع لمحي ال نأ هل ىلوألا ناكو « هتليل ىف توميف ليوط هرمع نأ نظي ناسنإ نع لمحي دقف

 وه هنإف « رخا ءالب لوصح ىلإ هرمع لوط فرع نم نع الإ لمحي الف ‹« لمحتلا رجأ هتافف

 .نامدإلا ىلإ جاتحي يذلا
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 ديرملا دنع ىأر اذإ خيشلل يغبني :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفآ خيشلا يخآ تعمسو

 هعوقو نم ىلوأ كلذ نإف « رجضلا هب لوزي ام ردقب هنع لمحتي نأ ردقملا ىلع ًاطخسو ًارجض

 ‹ ىهتنا ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « كلذ ملعاف .ها .ىلاعت هللا عم بدألا ءوسو رجضلا يف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ‹ ةعافش هدنع تعفش نم ماعط نم لكألا نم يتيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لبق كلذ عقو نإ اميس ال « كلذ ىلع ةيده لوبق وأ ةعافش هيف تعفش نم ماعط نم وأ

 وأ ‹ نيكاسملاو ءارقفلل اهتمعطأ اهدرتسي ال هنأ فلح نإ نكلو « اهلوبق لبق وأ « ةعافشلا

 نم يل اهادهأ ةيده لوبق نم ىلاعتو كرابت هللا ينامح دق كلذكو ‹ مهيلع اهنمث تقرفو اهتعب

 ىف نيبيرغ اراص دق هلبق امو قلخلا اذهو ‹ تيضقو هتجاح ءاضق ىف ىلاعتو كرابت هللا تلأس

 .اهيف عسوتيو اهلكأيو « ةجاحلا ىضقت نأ لبق ةيدهلا ذخأي مهضعب لب « نامزلا اذه

 كلذ ىلع هل ىدهأف ةعافش هيخأل عفش نم» :لوقت اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع تناك دقو

 .ها “"«رئابكلا نم ًاباب ىتأ دقف هلبقف ًائيش
 الام يناطعأف تيضقف ناسنإل ةجاح ءاضق يف ىلاعتو كرابت هللا ىلإ تهجوت ينأ عقو دقو

 نم كل هلعفي نأ ٠ ىلاعتو كرابت هللا تلأس ام ولخي ال :هل تلقو « هنم هلبقأ ملف ًاليزج

 يف كيلع هبتك ناك نإف « ًالصأ كيلع هبتكي مل وأ « كل وأ كيلع هبتك نوكي نأ امإ :لاوحأ

 ايش كل لمعأ ملف كل هبتك ناك نإو « كيلع ىلاعت هللا هردق ام كنع درأ نأ ردقأ الف لزألا

 يقب امو <« ًالصأ كل هتلعف ءيش كانه امف كل الو كيلع هبتكي مل ناك نإو « ةرجأ هب قحتسأ

 نم « يهجوتو يئاعدب كنع هعفد يف ةطساو ينلعجو ‹ كيلع هبتك ىلاعتو كرابت قحلا نأ الإ

 نأ ىضرأ امو ‹ ىلاعتو كرابت هللا نم الإ يرجأ بلطأ الف « ببسلا ىلع ببسملا فقوت باب

 ءيش لوقي راصو « ىلوو هلام لجرلا ذخأف « رادلا هذه يف لحمضيو ىنفي ًارمأ يرجأ نوكي

 يخبني ال خيش هيلع لخدف هدلوب دتشا ضرملا نإ مث ‹ كماقم فرعأ تنك ام « ددملا هل

 ءاطعأف ‹ ضرملا اذه نم كدلو ةمالس نمضأ انأو ًارانيد نيسمحخ نع يل جرحا لاقف « هنييعت

 .ها .اذه انتقو ىلإ هل اهطعي ملف ًارانيد نيسمخلا هنم بلطف ًاتيم دلولا حبصأف ًارانيد نيسمخلا

 :هل لاقف « حسكت امل صاوخلا رظان نيدلا حالص ىلع لحد هنأ خيشلا اذهل عقو كلذو

 اذه يف حاسكلا نم كصلحأ انأو « رانيد ةئام اهجارخ ةقزر يل رتشاو رانيد ةئام ينطعأ

 خيشلا لغاشف « ينالفلا تقولا يف يتعافش تددر امل كتحسك يذلا انأ ينإف « تقولا

 ‹« هحسك يذلا وه هنآ ىعدا ًانالف نإ :كل لوقي يديس نإ :يل لوقي هدصاق لسرأو « مالكلاب

 هيطعأف كلذ لثم ىلع ةردق هل نأ ملعت لهف ‹« كلذك اهجارخ ةقزرو رانيد ةئام هنم بلطيو

 .(۲۱۷۲۸) هدنسم یف دمحأ هجرخآ (۱)
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 ةردقلا هيف كداقتعا ناك نإف هيف تنأ كداقتعا ىلإ عجار رمألا هل تلقف ؟ كردلا كيلعو بلط ام

 هنأ هللا ملع يف قبس نوكيو « باصن هنإ هل لوقأ ينأ تفخو « هطعت الف الإو هطعأف كلذ ىلع

 امبرو بذكأف « كلذ ىلع ةردق هل نإ لوقأ وأ < هئافش عنم يف ًاببس نوكأف ‹ هدي ىلع هیفاعی

 اذه نم هانج ام هل رفغي هللاف هلوح نيذلا قلاوزلا يلع طلسيف « باصن هنأ تلق يننأ هغلبي

 ملعاف « هنم دالبلاو دابعلا تحارتساو « ةنسلا هذه يف ىلاعت هللا ةمحر ىلإ يفوت دقو « بصنلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت لاو « كلذ

 رضحي نأ لبق اهحاص اهب ينملعأ ةيده يلوبق مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 ىلع مزال قح هنأك « هب تدعو امل ةفرشتسم ريصت اهنأ سفنلا نأش نم نأب يملعل كلذو « اهب

 لك ذخأ نع يي يبنلا ىهن دقو ‹ رضحت ىتح ةيدهلا كلتل فرشتست لازت الف « دعو يذلا

 كلت بحاص نإ مث « ًالعاف اذه يرصع يف هل رأ مل قلخ اذهو ” سفنلا هل تفرشتسا ام

 نيكاسملاو ءارقفلل اهمعطأ امنإو ء ًائيش اهنم لكآ ال يتيب اهلخدأو ينبلغ نإ ةيدهلا

 : .نيددرتملاو

 تجرخ دق :هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا يبأ يديسل لاق ًاصخش نأ انغلب دقو

 نحن :لاقو خيشلا ىبأف « اهلمحي ءارقفلا نم ًادحأ يعم لسرأف « بنع ةلس نع ءارقفلل

 .ةوسأ خيشلا اذهب انل لعج يذلا هل دمحلاف « اندنع رضحي نأ لبق هب انملعأ ًائيش لكأن ال

 لاقو ء ًابترم الو ةقزر طق لبقي ال ناك هنأ اضيأ نسحلا ىبأ يديس نع انغلب كلذكو

 ت ا و ت س م کاو کا ع از افا شرا
 ` لالا

 دوقنلا نم هقحتسم ىلع يدي لحد ءيشب لخبلا مدع :ّيلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نأ لبق ًاريغص تنك نيح نم يل ىلاعت هللا هاطعأ دق قلخلا اذهو « كلذ ريغو بايثلاو ماعطلاو

 بيرغ قلخ وهو « سانلل ءايرو ًاقافن اهيمر فرعأ نأ لبقو « ايندلا ةبحم مذ يف ءاج ام فرعأ

 خيش دي ىلع ةليوط ةدهاجم دعب الإ مهل نوكي ال مث ٠ خياشملا نم دارفأ يف الإ مويلا دجوي ال

 اذإ هرطاخ ضبقنيو « تربدأ اذإ حرشني ريصيو « ايندلا يف دهزلا ماقم مكحي نأ دعب ٠ قداص

 . تلہقأ

 ملف « رانيد ةئامسمخب ًاميتي ينابر يذلا ىلاعت هللا همحر رضخ خيشلا يل ىصوأ دقو
 ملو « نيكاسملاو ءارقفلا ىلع اهتقرفف ًابهذ رانيد ةئام وحنب هتجوز يل تصوأ كلذكو « اهلبقأ

 ملف « هتنبا جورتأ ينأ ىلع رانيد فالآ ةثالث رباكألا ضعب يلع ضرعو ًاسلف اهنم يسفنل ذخآ

 ء ةاكزلا باتك « ملسمو . )۱٤۷١( ةلأسملا نع فافعتسالا باب « ةاكزلا باتك « يراخبلا هجرخآ )١(

 )٠٠٠١١( ىلفسلا ديلا ريخ ايلعلا ديلا نأ نايب باب
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 ةعبرأ ناكو « هلام ثلثب ةيردنكسا يضاق نساحم نب نيدلا سمش يضاقلا يل ىصرأو « لعفأ

 ةيوازلاب ءارقفلا ىلإ ىصوأف « ىرخأ ةلعل ال ضاق لام نم كلذ نوكل « اهتددرف رانيد فالآ

 .ًاباستحا هل اوؤرقو اهودرف « اهدرب مهترمأف « ًانآرق اهب هل اوؤرقيل ًارانید نیسمخ

 ةبرضمو ًافوصو ةخوج تناكو « اهلك يبايث هتيطعأف هلل ءيش يف ةفارقلاب ريقف ةرم ينلأسو
 يديس وه ًاصخش تدجوف « يطسو يف ةطوفب يرمغلا عماج ىلإ تعجرو <« ةمامعو ةيكبلعب

 تركشو اهتسبلف ةمامعو ةيكبلعب ةبرضمو صيمقب ينرظتني هاقناخلا راجت نم حلاص نب ىبحي
 . یلاعت هللا

 يننأ نظف « يبايٿ عيمج هتيطعأف ًائيش ديدح نم ريزنج هقنع يف صخش ةرم ينلأسو
 لاقو ‹ نارکس ريغ ينارف بايثلاب يل علطف رادلا تلصو ىتح ديعب نم ينعبتف « نارکس

 اهنم ىرتشاف اهعابف بايثلاب جرخو « كلذ ىلإ هبجأ ملف « طقف ةضف فصنب كنم تيضر
 تنك نيح نم ىىلاعتو كرابت هللا دمحب لزأ ملو « ًافصن نيتسو ةئامب ًافوص لماعلا نب ىيحي

 وهو « نورواجملا اهطقتليف « يرمخلا عماج يف اهيمرأف ةضفلاو بهذلاب سانلا ينيتأي ًاريغص

 كلذ لعفأ ينكلو « كلذ نم ءيش ىلإ مهنم جوحأ تنك اميرو « نآلا ىلإ هللا دمحب يقلخ

 . كلذ يف يب اودتقي ىتح « نيرضاحلا نويع يف ايندلاب ًاناوه

 بهذلا يمري امنإ « ًادبأ باهولا دبع لثم ًاباصن تيأر ام :لوقي ةدسحلا ضعب ناكو

 تنأ مراف ناوخإلا ضعب هل لاقف « بلطي امب هوتأيو « هودقتعيف كلذب سانلا عماستيل ةضفلاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « كلذ ىلع ردقي ملف « كعم ام رخآلا

 يمصخ ىلع يسفن تمدق اذإ موللاب يسفن ىلع يعوجر : يلع هب ٰئلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ضراعتت ام ًاريثكو <« ةقثملا انأ فلكتأو « ةحارلاب يسفن ىلع هرثوأ لب « ةحارلا يف

 فورعملا يف دب الف ينرضت هتحلصم تناك ولو « اهرخؤأف هرضت يتحلصم ريصتف ناتحلصملا

 يذلا امهريخو نينحاشتملا ثيدح يف درو ام ريظن « نيلجرلا ريخ وهو انم دحاو يضاقت نم
 .ءالسلاب ادبي

 قسوي نأ امهدحأ دارأف ادناعتف « نيفصن ةكرش بكرم امهنيب ناك نيصخش نأ يكح دقو

 امف « هبيذت حلملل ءاملا ةرواجم نأ مولعمو « ءام هفصن قسوي نأ رخآلا دارأو « احلم هفصن

 ىلاعتو كرابت هللا ىلع كرجأو كمصحخ عفني ام ىلع يخأ اي لمعاف « ماكحلا الإ امهنيب لصف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 تيرست وأ « اهيلع تجوزت اذإ ىتجوزل رذعلا ةماقإ : ىلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا م اممو

 میرحت باب ‹ ةلصلاو ربلا باتك « ملسمو « )1٠۷۷( ةرجهلا باب « بدألا باتك ٠ يراخبلا هج رخأ )۱)

 . )٠٠٠٦١( يعرش رذع الب ثالث قوف رجهلا
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 دبع مأ يتجوزل عقو دقو « ءاسنلا بلاغ هقيطت ال كلذ نأ يملعل ًامزج ربصلاب اهبلاطأ الو

 اهترض تأرو ةنجلا تلخد ول اهنأ ميظعلا هللاب تفلحف  انيلإ يئيجت ىتح كرظتنتو قيرابألا كل

 ‹« كلذ ملعاف . ىهتنا ٠ هيف ةيروت ال ًافلح « نيدبألا دبأ ةنجلا جراخ تماقأو «٠ تعجر كانه

 امبر ىتح هدابع نم وأ ىلاعتو كرابت هللا نم ءايحلا ةبلغ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نإو « يناري الو دحأ هجو ىرأ ال ىتح يهجو ىلع هتيخرأو ٠ يسأر ىلع ناسليطلا تلعج

 . ءافش نينمؤملا هوجو ةيؤر تناك

 ن ساو يماطسبلا ديزي وبأو زيزعلا دبع نب رمعو باطخلا نب رمعو ركب وبأ ناک دقو

 .ًابلاغ مهتيدرأب ''”مهاضرأو مهنع ىلاعت هللا يضر كلام

 « سنربلا سبل نم نمدأ « ةي هللا لوسر تام امل هنع لاعت هلا يضر كلام نب سنأ نإ مث

 . ىهتنا ‹« رظنلا لوضف نع رصبلا فكي هنإ :لاقو

 ىلع ردقأ الو « ًابكار رصم عراوش يف رمأ نأ ييحتسأ يننأ تاقوألا ضعب يف يل عقيو

 . صخشل ةرامحلا دوقم ىطعأو « دحأ ىنفرعي ال ثيحب ناسليطلا ىحخرأف « ىشملا

 هدي عضي ىشم اذإ ناك يطويسلا لالجلا خيش يبرغملا دمحم خيشلا نع كلذ لثم لقنو

 لثم لعفي نم ىلع ضارتعالا ىلإ ةردابملاو كايإف ‹ ةحيحص دهاشم كلذ ىف ءارقفللو

 ةبحمو ًاخيشمت كلذ نولعفي مهنأ مهب نظت كنوكلف مثالا امأ ٠ لهجلاو مثإلا يف عقتف « كلذ

 . مهنع ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا ةنس نم هنأ تلهج كنوكلف لهجلا امأو « اوفرعي نأل

 « درب وأ رح عفد دصق نع وأ كلذب خيشمتلا دصق نع بئاغ دهشملا اذه بحاص نأ ملعف

 دربلاو رحلا عفد امأو « ءاملعلاو ءارقفلا نم هعوقو دعبي مارح وهف كلذب خيشمتلا دصق امأو

 .ىرخأ ةين ىلإ جاتحن

 نأ عورشملا ناسليطلا طرش :لوقي ىلاعت هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج خيشلا تعمسو

 « طقف هيمدق عقاوم عضوم الإ ضرألا نم رظنب ال ريصي ىتح « ناسنإلا هجو ةلابق الزان نوكي
 . یھتنا

 هىجحي ي ال ٰیلاعت قحلا ناک إو « لاعت هللا نم ءايحلا دصقب ناسليطل ! العح حص امنإو

 ررحيلف ناك ربخ قلعتم يهو ةطقاس ةملك انه 0(
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 رتسي نأ دبعلا ىلع بجوأف « اهريغو ةالصلا لاح كلذ لثم يف فرعلا عبت دق عرشلا نأل ءيش

 وأ ًايلاخ ناك ولو لسخلا يف رتتسي نأ دبعلل بحتساو <« ةيعرش ةرورضل الإ اهفشكي الو هتروع
 هللا نم ءايح كلذ بابحتسا انيأر املف " هنم ايحتسي نأ قحأ ىلاعت قحلا :لاقو « مالظ يف

 دبعلا نإف « هقلخ نم وأ « ىلاعت هللا نم ءايحلا هبحاص ىلع بلغ اذإ ناسليطلا هيلع انسق ىلاعت

 كلذ هدوهش ماقم ىلإ لصي مل نمف « رعشي مل وأ كلذب رعش ماودلا ىلع لاعت هللا يدي نيب
 . كلذب ناميإلا هعم نكيلف

 نم ءايح هئادرب عنقتي ءالخلا لوخد دارأ اذإ هنع ىلاعت هللا يضر نافع نب نامثع ناک دقو

 . هنم ءايحتسالاب مهنم قحأ ىلاعتو كرابت هللا نأ كش الو « نيبتاكلا ماركلا ةكئالملا

 بوث يف الإ ًايلاخ لستغي ال هنع ىلاعت هللا يضر يثيرحلا سابعلا يبأ خيشلا يخأ ناكو

 ةأرملاك ريقفلا :لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ناكو « لسغ اذإ تيملاب لعفي امك « لهلهم

 اک یا ویری دارا ت دعامو لر را ديكر نا ل يشب ردا

 . ىهتنا ‹ مهنم ربكأ وه نم عم ةلودلا رباكأ كلذ ىلعو

 قاوطألا اوذختاو ‹ مهمامكأ اوقيضو « فخلا سبل مهريغو نورشابملا نمدأ انه نمو

 . ىهتنا « ةسكارجلا ةلود مايأ مهقانعأ رتست يتلا

 ىلاعتو كرابت هللاو « ةيدمحملا قالخألا هذهب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي

 وأ ٠ يرظن تحت يذلا فقولا ةفايض نم لكألل ىتهارك : ىلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 الإ يل فقاولا اهلعج نإو اهنم لك الف  اهنم تلكأ اذإ ينطاب يف اهرارقتسا مدعو « يريغ رظن
 ىتمو « اهيف ةعبت ال « ىرخأ ةلعل ال يل هتبحم ثيح نم « كلذب حالفلا سفن بيط تملع نإ
 ينيتأي ال هنم تلزع ىتم ينأو ٠ فقولا كلذ ىلع ًارظان ينوكل ةفايضلاب هئيجم ةلع نأ تملع

 امل الإ مهيذاتسأل ةفايضلا نومدقتملا نوحالفلا لعج امو « ًائيش هتفايض نم لكآ الف ءىشب

 رمأ اذهو < مهن برعلا حويشو فاشكلا لام فكو ناتخإلاو ربل. ن مهنه هنواذجبا اوناك

 .ايندلا تيقب ام هنم عدوت دق

 ولحلاو بيطلا ماعطلا هل خبطي ريصي ةفايضب هذاتسأل ءاج اذإ حالفلا ريغص انآو تيأر دقو

 هذاتسأ حدمي ريصيف هب وه ءاج امم رثكأ ةيدهلاو ةوسكلا هيطعيف ‹ رفسلا بلطي نأ ىلإ زرألاو
 « هناسحإو هرب نم دجو امل ةفايضلا كلت نم مظعأ ةفايضب كلذ دعب هيتأي مث « نيحالفلا نيب

 يف هدحو ًانايرع لستغا نم باب « لسخلا باتك ءًاقيلعت يراخبلا هجرخأ ثيدح نم سابتقا (1)

 باتك «دواد وبأو « )۲۷٦۹( ةروعلا ظفح ىف ءاجام باب ٠ بدألا باتك « يذمرتلاو ء ةولخلا

Yor 



 همعطيو « ًاماعط هل خبطي الو « هترامح ىلع قلعي الف ةفايضلاب هحالف هئيجي نمم اذه نيأف

 هيلع تماق هذاتسأ تيب ىلإ هب ىتأو « هفراعم نم دحأ ىلع حالفلا مزع نإو ٠ تئابلا ماعطلا

 لب « ةفايضلا كلت ةلباقم يف ةنسح الب رفاسي ىتح يفاجلا مالكلا هعمسي ريصي مث « ةمايقلا

 رفاسف « هيلع اهدرف ةليزه ةدحاو اهيف دجوف زوألا ةفايضب هحالف هاتأ ءاملعلا نم ًاصخش تيأر

 نأ ملعف « ةملظلاب فيكف نآرقلا لماح لعف اذه ناك اذإفاهناكم ةدحاو هل لسريل دالبلا ىلإ اهب

 .نولعفي فلسلا ناك امك هعم لعفيلف « هيف مكحتيو حالفلا ةفايض لكأي نأ بلط نم

 ناكو « ديع مايأ اهنأك ةفايضب اهيف انذاتسأل يتأن يتلا مايألا دعن انك : قيتع حالف يل لاق دقو

 .ها .مونلا يف اهدجن ال يتلا ةرخافلا ةمعطألاو ىولحلا انمعطي

 فاشكلا نم همحاو « حالفلا تاعبت نم كسفن صلخو ٠ كسفنل نيدلا يعدم اي هّبنتف

 هزنف الإو « هنع ىذألا عفد ىلع كل ةلاعج اهنأك هتفايض لبقا مث «هيلإ نسحأو «برعلا خياشمو

 كنم ًافوخ اهب ىتأ امبر حالفلا نإف نيقيب تاهبشلا مسق نم اهنإف « هتفايض نم لكألا نع كسفن

 ىلع لعجلا ذخأ نأب مهضعب ىتفأ لب « هيذؤي ًامكاح هيلع طلست وأ « باسحلا يف هطلاغت نأ

 عفد ىلع ردقي مل نإف ءًاناجم هعفدي نأ ملظلا عفد ىلع رداقلا مزلي هنأل « مارح ملاظملا فك

 . هنم ةفايضلا ذخآ هجو امف حالفلا نع ملظلا

 ةقفشلاب ىلع نم يذلا هل دمحلاف « يريغ ًالعاف اهلك رصم ىف هل تيأر ام بيرغ قلحخ اذهو

 بلاغ نإف « ةفايض الب يناتأو ةفايضلا كرت اذإ نامزلا اذه يف هل رذعلا ةماقإو « حالفلا ىلع
E N E E E a a 

 ‹ هيلع دراولا ةفايض همزلي ال اذه لثم لب « ةفايض اذه نم ذحؤي ف فيكف « توقلا هل لصحي ال

 و

 « اهلثم جارخ ىلع دئازلا هتقزر جارخ دري ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 . ىهتنا « ًافرص الالح تناك ولو ةفايضلا

 هلل دمحلاو كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « هب ىلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحأ اي ملعاف

 . نيملاعلا بر

 تحت نكي مل وأ يرظن تحت فقو نيط يف تعرز اذإ : يلع هب یلاعتو كرات هللا نم اممو

 a فقولل ةحلصملاو ظحلا لعجأ نأ يرظن

ET e e 
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 صقنأب هرظن تحت وه يذلا فقولا ةهجل جارخلا نزيف « هسفن ةاباحم نم رظانلا رذحيلف
 بيط ريغب ًالثم داصحلاو ثرحلا يف حالفلا رخسي نأ نم رذحيلو « حالفلا نم وه هذخأي امم
 كلذكو « مهرورش نم ًافوخ مهيذاتسأ نودعاسيف برعلا خياشمو ءانمألا لعفي امك « سفن

 موي تاملظ وه يذلا ملظلا مسق نم كلذو « هرش نم ًافوخ هدعاسي امبر خيشلا يديس حالف
 .ةمايقلا

 كلذب لالخإلا لصأو ‹ نيقحتسملاو حالفلا عم نآلا هلعفي نم لق بيرغ قلخ اذه نإ مث

 ملو « برج امك ةكربلل ةقحمم كلذ نأ عم ايندلل هتبحم ةرثكو « هتقفش مدعو « رظانلا نيد ةلق

 لكآو ءارقفلل هلك هيطعآ مث يلام نم ةفلكلاو فقولا نيط يف عرزآ ىلاعتو كرابت هللا دمحب لزأ

 ىلع لمعاو ۰ كلذ ملعاف . ىهتنا هتحبر امم يل ءيش ىلع طق مهبساحأ ال « مهدحأک هنم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « هب قلختلا
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 سماخلا بابلا

 قالخألا نم ىرخأ ةلمج يف
 قيفوتلا ٰیلاعتو كرابت هثنابو لوقاف

 دلب يف نأ تملع ةيده وأ ةقدص نم لكألل يتهارك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هلا معنأ امم

 ‹ لمارألاو نيكاسملاو ءارقفلا نم ينم كلذ ىلإ جوحأ وه نم هتراح وأ يدهملا وأ قدصتملا

 ‹ اهنم يلكأ نم هنازيم يف حجرأ هارأ اميف اهتفرص اهتلبق ينأ ردق نإ مث ٠ نويدلا مهتبكترا نمو

 ‹ رجألا نم هصقنن الو « كلذك هنيد ةدايزب هعفنن نأ انل ىغبنيف هايندب انعفتن دصق امك هنأ كلذو

 ءاجو هأدعت يذلا حاتحملا ةكلذل قح ةحئار ةيدهلا وأ ةقدصلا كلت نم انلكأ نمض يف كإف
 وأ ًاراد برقألا وأ جاتحملاب هتیده وأ هتتدص فرص يف ادبي نأ هرمأ عراشلا نإ ثيح نم « انيلإ

 وأ جاتحم وأ بيرق نم انم ىلوأ وه نم ىلع انل هميدقتب ةنسلا ةفلاخم ىلع هدعاسن الف « امحر

 رجألاب ىلوأ وه امم « هعفن ةيب الإ هلبقن ال هطرشب ًائيش كلذ نم انلبق اذإ اننإ مث « راج
 وأ انسوفن يف انتكرح نوكتل كلذ لك « لوألا دصقلاب ال ةيعبتلاب انسوفن عفن لعجنو « باوثلاو

 لصحتو « دابعلا حلاصم يف نيمئاقلا رجأ انل بتكيو « تانسحلا ناويد يف انناوخإ قح يف

 .درو امك “""هلايعل مهعفنأ هيلإ مهبحأو « هللا لايع مهلك قلخلا نإف « انل ىلاعت قحلا ةبحم
 هناريج ىدعت نم ىلع ماعطلاو ةضفلاو بهذلا نم ًاريثك لاعتو كرابت هللا دمحب تددر دقو

 ةلعل ال « صقني نأ هنيد ىلع افوخ « ئلإ كلذب ىتأو « هتراح لهأ نم نيجاتحملا وأ هتبارق وأ

 ءارقف نأل : يأ "«مهئارقف ىلع درتف مهئاينغأ نم ذخؤت ةقدصا : ةي هلوق كلذ ديؤيو « ىرخأ

 ةقدص لقن ءاملعلا ضعب مرح انه نمو « مهيلع مهئاينغأ ةقدص فرص ىلإ نورظان دلب لك

 يتقو ىلإ ًالعاف هل تيأر ام قلخلا اذهو « يعرش رذعل الإ ىرخأ ىلإ دلب نم مهيلع مهئاينغأ
 كرابت هللاو هب قلختلاب لمعاو « يحأ اي ملعاف ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ريغ اذه

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي ىلاعتو

 )۱۳١١(« هدنسم يف باهشلاو « )۳۴٠١( ىلعي وبأو . )۱٠۰٠۳۳( ریبکلا يف يناربطلا هجرخأ (۱)

 0448)انیس ف لا

SE e A OEE aga A OE راجا را (۲) 

 مالسإلا عئارشو نيتداهشلا ىلإ ءاعدلا )۱۹(.
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 ًاوهس الإ ايندلا باحم نم يبلق يف ميقي ءيشل يتهارك : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ماقملا اذه قاذ نمو « كلذ ريغ وأ الام وأ ًادلو وأ ةجوز بوبحملا كلذ ناك ءاوس « ةلفغ وأ

 نود هدي يف ايندلا تناك نم نأل « هنم سانلا حارتساو « ايندلا ىلع سانلا ةمحازم نم حارتسا

 قلخت نم لقو « زعو لج هبر نع هلغشت نأ نم ًافوخ « هتتاف اذإ رورسلاو حرفلا هنأش نمف هبلق
 بح نأل « دسحلاو ءاضغبلاو ءانحشلا مهريغ نيبو مهنيب عقي كلذلو اننارقأ نم قلخلا اذهب

 ‹ مهبولق يف نكسي هودع اونكم ام لجو زع هلل نيبحم اونا مهنأ ولو « ناس مهبولق يف ايندلا

 اذه بحاصلو « هنذإب الإ هاوسل ةبحم نمؤملا هدبع بلق يف ىري نأ بحي ال رويغ ٰلاعت هنإف
 طق هعنمي الف « يعرش رذعل الإ هنم هعنميو ايش هنم دحأ بلطي ال هنأ وهو « ةمالع ماقملا
 . مهفاف « بلقلا يف لاملا ةبحم نوكس ةرمث نم لخبلا نأل « ًالخب

 كرابت هللا بيبحت مكحب ال عبطلا مكحب ناك اذإ وه امنإ ايندلا ةبحت نم مومذملا نأ ملعف

 هطسب يتأيس امك ًاعرش بوبحم وه لب «مومذم ريغ كلذ نأل ٠ حيحص ضرغل كلذ هل ىلاعتو

 لجو زع هللا ةاضرم ىف هوقفنيل امج اح لاملا نوبحي ءايلوألا رباكأ نإف «باتكلا اذه يف

 .لاملا تافآ نم نوظوفحم مهنأل « ةمكحل الإ هدابع نم دحأ ىلع هب اولخبيل ال

 :هلوقب يل هللا باطخ ةذلب زوفأل لاملا تببحأ امنإ :لوقي ناک هنآ مهضعب نع لقنو

 لاومألا ةرثكو « ةدجلا لهأ الإ كلذب بطاخي مل هنإف ٠[. : لمزملا] اساس هه اوشا

 راص نيح مالسلا هيلع بويأ لاح لمحي كلذ ىلعو « ةليل ءاشع نوكلمي ال نيذلا ءارقفلا نود

 لثم نع كتينغأ نكأ ملأ :هيلإ ىحوأ ىلاعت هللا نإف ءامسلا هترطمأ نيح بهذلا نم هبوث يف وثحي

 « كتكرب نع ینغ يل سیل نکلو بر ای یلب :لاقف اذه
 نأ لب يينلا هرمأ نيح ايب يبنلا مع « هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر سابعلل عقو كلذكو

 نأ دارأ املك راصف « هلمح ىلع ردقي مل ام اهيف لعجف « بهذلا نم ءاش ام هتدرب يف لمحي

 قافنإلا ىف ةبحم كلذ لعف امنإ هنع ىلاعت هللا ىضر سابعلا لشم نإف . هلمح ىلع ردقي ال هلمحي

 ۰ ۰ . ىهتنا « كاسمإلا يف ةبحم ال

 فرعو لماحملا نسحأ ىلع مهلمح مهل ميظعتلاو بدألاب رباكألا طلاخ نمف ةلمجلابو
 هللا اهقاس اذإ ايندلا ذخأي نم مهنم نإف ‹ حيحص ضرغ ريغل ايندلا ةبحم نع مههزنو « مهماقم

 نم رثكأ املكو « ةقافلل ًاراهظإ اهذخأي مهضعبو « ىلاعتو كرابت هللا لضفب ًاكربت هيلإ ىلاعت

 ايندلا ةرثكب دادزيف « ىلاعت هبر لضف ىلإ هتجاح ةرثكو هزجعو هتقاف رهظأ املك اهيلع ةمحازملا

 ىلاعتو كرابت هبر ةرضح يف ًافكاع ريصيو ةقافو ةجاح هتمحلو هادس ريصي ىتح « ةجاحو ةقاف

 ۰ (۲۷۹) رتتست یهو ةولخلا ىف هدحو ًايرع لستغا نم باب ءلسغلا باتک ‹ يراخبلا هج رخ )۱(

 , (۹£) لاتفالا دنع زاتسالا باب + مميلاو لخفلا باك < نئالاو
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 .[۷ - ١ : قلعلا] « فتا ءار نأ ا طل ننإلآ نإ ذلك # : ىلاعتو كرابت لاق « اهنم جرخي ال

 ‹ هلضفب هيدي نيب فوقولا نع هدرطيل رثكأو ةنس توق دبعلا ىلاعتو كرابت هللا ىطعأ امبرو

 .ًاراهنو اليل یلاعت هيدي نیب ًافقاو ریصي یتح هقزر دبع ىلع رتق امبرو

 يمر نم هرمأ ةيادب يف ريقفلل دب ال :لوقي ىلاعت هللا همحر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا ناكو

 هبر ةبحمل صلخت اذإف ٠ عبطلا مكحب هبر ىوس ام ةبحم نم صلخيل « اهيف دهزلاو ايندلا
 ةمحازمو مزعو ةدشب كل انتنسحو انلضفو انرب ذخ :هل ليق « هبلق يف هتبحم تنكسو « هدحو

 كلذك نذإب ًالوأ اهاقلأ امكف ‹ ةيعرشلا تابرقلا نم هلجأل هانقلخ اميف كلذ لمعتساو « اهيلع

 . ىهتنا « نذإب ًارخآ اهذخأ

 ىلع ردق امل ايندلا يف دهزلاب هرمأ ةيادب يف ديرملا رمأ ىلاعتو كرابت قحلا نأ الولو : تلق

 ىلع ال ةدافتسالا ىلع رطف هنأل « تاماقملا نم ماقم ىلإ ىقرت الو « قيرطلا يف ريسلا
 . اهل ةبحم دادزاف كلذ ىلع سانلا روهمج ىأر مث « اهتبحم ىلع الإ هنيع حتف امف « ةدافإلا

 ‹ هل نوكي دوجولا يف ءيش لك نأ دوي ىتح ايندلاب حشلا ىلع لوبجم هلصأ يف هنأ ملعف

 ىلاعتو كرابت هللا لهأ قيرط لوخد هل حصي الف ‹ ىلاعتو كرابت هللا نع عطاوقلا ربكأ نم كلذو

 كرابت هللا نع هلغشي ءيش ريصي ال ثيحب ماقملا يف ىوقي نأ دعب مث « ايندلا نع هماطف دعب الإ

 ‹ ايندلا بحي نم ةروص هتروص ريصيو « هريغو هسفن حلاصمل ايندلا عمج ىلإ عجري ‹ ىلاعتو
 ىلع هتمحازم دوهشب هنع مهباجتحال نيحلاصلا نم هنأ دحأ فرعي داكي الف « فلتخم دصقلاو

 « ةرعب ىطعأ هنأكو رثكأو رانيد فلألا يطعي هنأ عم « ديدجلا ىلع هتححاشمو « ايندلا

 « هتراقح دهش ريثكلا ىطعأ نإف « ةحيحص ةدهاشمب ريثكلا يطعيو « ليلقلا لقأ ىلع ححاشيف

 سانلا مساقتت نيح ةمايقلا موي هب ةبلاطملا ثيح نم هترثك دهش قح ريخب ريسيلا ذخأ نإو
 طرش نمو « هحماس ول ةنملا نم هريغ قتع لجأل وهف ليلقلا يف ححاش نإو « مهضحب تانسح

 تذفن كلذبو « يهلإلا رمألا تحت اهيف مهو الإ نوكس الو ةكرح مهل نوكي ال نأ لمكلا

 نإو « قحب كلذف ايندلا اوبحأ نإف « ضرألا راطقأ رئاس يف مهيديرم ىلإ مهاياصوو مهدوهع

 اوبحأ نإو « قحب كلذف مهوهرك نإو « قحب كلذف مهدالوأ اوبحأ نإو « قحب كلذف اهوهرك

 اوبحأ نإو قحب كلذف ءافخلا اوحأ نإو ‹« قحب كلذف اهوهرك نإو « قحب كلذف ةسايرلا

 ملعاف « مهاضرأو مهنع ىلاعت هللا يضر « مهلاوحأ رئاس يف اذكهو « قحب كلذف روهظلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو هب قلختلا ىلع لمعاو « يخأ اي كلذ

 يسفن ىلإ انأ هتلعف يذلا مومذملا لمعلل يتفاضإ ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 . مهيلإ هتفاضإ لبق سيلبإ ىلإ يعم ناوخإلا هلعف ام ةفاضإ ةرثكو « يأرلا ءىدابب سيلبإ لبق

 نم لابجلا لاقثأ مهنم تلمحتو ٠ مهيلع يبضغ لق كلذلو « يأرلا ءىدابب سيلبإ ىلإ هفيضأف

 يذلا وه سيلبإ نأل كلذو « ثلاثلا بابلا لئاوأ هحاضيإ رم امك « مهل ةذخاؤم ريغ نم ىذألا
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 كلذ يف سيلبإف « اثم نيدلل ةرصنو ريخ ىذألا نم يعم هنولعفي ام نأ مهل نيزو مهل سوسو

 ىلع امهلاسرإ نم ىلوأ لصألا ىلع نظلا ءوسو ةوادعلا لاسرإو « هنم عرف مهو « لصأ

 هل كلذ لاسرإ زوجي الف ىلاعت قحلا قح يف امأ « قلخلا نم عرفلاو لصألا يف اذه « عرفلا

 ءوس نم كلذ يف ام ىفخي الو « ىلاعتو كرابت هللا ىلع ةجحلا ةماقإ هيف نإف « لصألا ىلع

 ًادانسإو ًاداجيإ يأ .[۷۹ : ءاسنلا] رها نِ رةَسح م كبأَصَأ ام 3 :ىلاعتو كرابت هللا لاق « بدألا
 . مهفاف « ًاداجيإ ال ًادانسإ : يأ €كيقَت نفيس نِي كباس امو

 هيخأ ىلإ نظلا ءوسو ةوادعلا لسري سانلا بلاغ لب « هب قلختي نم لق قلخلا اذهو

 سيلبإ ىلإ كلذ لسري الو « هبر ىصع وأ « هريغ ىذآ وأ « هوخآأ هاذآ اذإ يأرلا يدابب ملسملا
 یردزا نم فالخب مارح كلذو « مهضعبل مهضحب مهؤاردزإ رثك كلذبو « ربدتو ركفت دعب الإ

 يدابب سيلبإ ىلإ ةصقانلا رومألا فيضي نم فالخبو « مارح يف عقي ال هنإف « هضغبأ وأ سيلبإ

 :اولاق انه نمو « لقي سانلل هضغبو هءادرزا نإف « كلذ دعب الإ قلخلا ىلإ اهفيضي الو يأرلا
 كومظعي ىتح رمأ ريبك مهدنع تاعاطلا ريثكل سيل هنإف « نيفراعلا بحصاف تبحص اذإ

 .ريذاعملا نم هوجو مهدنع حيبقللو ‹ ىلاعتو كرابت هللا نود اهيلع مهدامتعا مدعل ‹ هلجأل

 سفنلا ىلإ تامومذملا ةفاضإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 كلذ نإف « ريدقتلاو قلخلا مكحب « ىلاعتو كرابت قحلا ىلإ اهتفاضإ نم ىلوأ ناطيشلاو
 يذلا بابلا هنأل ٠ نيفلكملا بسن عم ةرئاد يه امنإ فيلكتلا ماكحأو « لصاحلا ليصحت

 .هنم نوذحخاۇي

 فقوو ىلاعت هللا ىلإ تامومذملا فاضأ نم :لوقي ىرخأ ةرم هنع ىلاعت هللا ىضر هتعمسو

 يف كلهو « ىلاعت هللا مم بدألا ءوس تاقبط ىلعأ يف عقو قلخلا ىلإ اهتفاضإ نود « كلذ عم

 ردقم اذه لوقيو « ًادبأ هلعف بنذ ىلع مدني داي ال ذئنیح هنأل كلذو « رعشي ال ثيح نم هنيد

 . ىهتنا .انأ تنك شيأف « قلخأ نأ لبق يلع

 لاعفألا يف ىلاعت قحلل دبعلا ديحوت يف رضي ال :هنع ىلاعت هللا يضر دينجلا مالك يفو

 مده همزلي لامعألا هسفن ىلإ فضي مل نم نأل « بجاو كلذ لب « وه هيلإ لاعفألا ةبسن هدوهش

 ايندلا ىف هدابع اهيلع ىلاعت هللا ذخاؤي ىتلا تاذخاؤملا طاقسإو « اهلك ةعيرشلا ناكرأ

 ۰ .نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كلذ مهفاف . ىهتنا « ةرخآلاو

 ةرثكو ‹«نيملسملا نم دحأب نظلا ءوس ىلإ يتردابم مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 باطخلا نب رمع لوق امأو « ثيدحلا بذكأ نظلا نأل كلذو « مهتاروع نم هتققحت امل يرتس
 سانلا اولماع هدارمف ٠ "«نظلا ءوسب سانلا نم اوسرتحا» هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر

 = مصاع يبا نباو « (9۹۸) طسوألا يف يناربطلاو « )۱۲۹/٠١( ىربكلا ننلا يف يقهيبلا هجرخا 0(
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 مل نظلا ءوس نإف « نظلا ءوس ىلع مهثح ال « مهنم رذحلا يف نظلا مهب ءيسي نم ةلماعمك

 ةرخالا يف ىلاعت هللا ذخاؤي الو ‹ لوؤم وهف درو نإ مث « مهفاف « هيلع ثحلاب عرش انل تأي
 ننملا هذه يف يتأيسو نظلا مهب ءاسأ نم ذخاؤي امنإ « ًادبأ نينمؤملا هدابعب نظلا نسحأ ًادبع

 هل نوكي ال ىتح « لئاذرلا نم هنطاب هفيظنت دعب الإ نیملسملاب نظلا نسح هل حصي ال دبعلا نأ
 نظلا ءوس همزال نمف ةئيس ةريرس هل مادامو « ةرخآلاو ابندلا يف اهب حضتفي طق ةئيس ةريرس

 كنطاب رهطف نيملسملاب نظلا نسحي نمم نوكت نأ يخأ اي تدرأ نإف اهتافصو هسفن ىلع اسايق
 انزلل نظلا ليم كدنع ناك اذإ كنإف « صالخلا ىلإ كل ليبس الف الإو « لئاذرلا نم الوأ
 وأ اهب ىلتخا دق اصخش تيأر كنإ مث ٠ كلذ نم نكمتت الف « اهب ينزت كنأ دوتو ثم ةيبنجأب

 ىلع هتلمحل سكعلاب تنك كنأ ولو ٠ كسفن ةروص ىلع الإ هلمحت ال قاقز ىف اهثدحي فقو

 هقلخ نم مكح يصاعملا نم هتطابهثلا رهط نس مكحف « كقت ىلع سايق« لاوحألا نتحأ

 « ةشحاف هلاب يف رطخي ال ةيبنجأب ىلتخا ولو « ًامعط عامجلل فرعي ال وهف < ًانينع هللا
 .اهباوبأ نم تويبلا ىتأ نم لقاعلاف « لمأتف

 ءيشب فوطي ًاغلاب ًاناسنإ تيأر اذإ :لوقي لاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس ناك دقو

 ذخأي ًاحلاص وأ ًاملاع تيأر اذإف « يعرش رذع ىلع هلمحاف « ةعمجلا نولصي سانلاو . هعيبي

 لکي الو » يعرشلا قيرطلاب تارورضلا باحصأ ىلع هقرفي هنأ ىلع هلمحاف الام ةملظلا نم

 ىلع هلمحاف ةئنطلسلا رومأب قلعتم لاؤس ىلع ةباتكلا نع فقوت ًاملاع تيأر اذإو « ًائيش هنم

 هلايعو وه اهنم توقتي يتلا هتفيظو نم جارخإك « ًالصأ ملعلا متك هل حيبت يتلا ةنتفلا فوخ

 اهنأ ىلع هلمحاف "ةفطع ىف ةأرما رراسي ًاصخش تيأر اذإو كلذ وحنو هدلب نم هيفن وأ هدنع

 . یھتنا < ةنتفلا اهنم فاخي ال نمم اهن وأ < هتجوز وأ همراحم نم

 ىلع لمعاو « كلذ مهفاف ‹ رم امك كنطاب فيظنت دعب نكلو « كلذ ىلع يخأ اي سقف

 هللا دوهعب فوي مل نم يدهعب ءافولاب يتبلاطم مدع : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 هلوسر دهع وأ هللا دهعب ءافولا هل حصي مل نم نأب يملعل < ةي هلوسر دوهعو ىلاعتو كرابت

 نم بلطأ نأك كلذو « هل يتلثاممو يصقن هدوهش عم يلثم دهعب ءافولا هل حصي فيكف « يب

 هيلع هتدهاع ام فلاخي ال وأ « ةدشلا يف ينيعاري امك ءاخرلا يف ينيعاري هنأ يناوخإ نم دحأ

 مهل حص امل يسفن نم وأ مهنم كلذ تبلط يننآ ولو « يهانملا بانتجاو رماوألا لعف يف

 يصاعملا قلخي ىلاعتو كرابت قحلا مادامو « نيتضبقلا مكح ىلإ عجار كلذ نإف « يل الو

 )۲٤۲/۱(. دهزلا يف

 (فلطع) ةدام . طيحملا سرماقلا .ها . قيرطلا ةعراق )١(
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 لك دعب بوتي امنإ لب « ًادبأ اهدعب بنذ ال يتلا حوصنلا ةبوتلاب ءافولا ىلع ردقي الف دبعلل

 نم سيل :هريغو هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لاق انه نمو « ةيصعم

 مهيلع ذخأي نأ بدألا امنإو « ةيصعم يف طق نوعقي ال مهنأب ماوعلا ىلع دهعلا ذخأ بدألا

 ملع يف ناك اذإ هنأل « ةيصعم ىلع طق اورصي الو « روفلا ىلع اوبوتي اوبنذأ املك مهنآ دهعلا

 ةيصعمو ‹ عرشلا ثيح نم ةيصعم ‹ ناتيصعم مهيلع ريصي نوصعي مهنأ ٰىلاعتو كرابت هللا

 ةدحاو ةيصعم مثإ ىوس مهيلع ناك امل مهدهاعي مل هنأ ولو « دهعلا ضقن ثيح نم ىرحخأ

 . قيقحتلا ةياغ يف مالك وهو « ىهتنا

 وأ مهمالسإ لئاوأ يهلإ يحوب كلذ ناكف « يصاعملا كرتب لاجرلاو ءاسنلل ةَ هتعيابم امأو

 دارأ نوكي دقو « ًادبأ مالسإلا يف خسر نمل ةعيابملا هذه عياب هيَ هنأ انغلبي ملو « نهمالسإ
 نم هيف اوناك ام دعب مالسإلا ماكحأل اوداقنيل « مهنيعأ يف بونذلا حيبقت ةعيابملا كلتبزإي

 اميفا توص ضفخب لوقيو « برعلا دوفو عيابي ناك ةي هنأ درو ام كلذ ديؤيو ٠ كرشلا
 :ىلو امدعب لاقو طقف رصعلاو حبصلا ةالص يلصي هنأ ىلع ًاصخش عيابو «متعطتسا

 قييضتلاب دهعلا ذخأي نأ ريقفلل نأ ريرقتلا اذه نم ملعف « تاولصلا ةيقب ينعي« يلصيس»
 ‹ شحاوفلا نع هلثم ظفحي ىلاعتهللا نأ نئارقلاب هملعل « هتبحص يف خسر نم ىلع ريجحتلاو

 رل مادو : ىلاعت هلوق وحن لمح هيلإ انأموأ ام مهف نمو « كلذب ةحفاط ةعيرشلا بتكو
 مادو » :یلاعت هلوقو .[1۷ :ءارسإلا] عا لا ىلإ کا های الإ وعد نم لص رخل یف
 4 سَم رص لا اعد ےل ناڪ رم مَرُ نع اتفگ اتل اپام وآ ادعا وا ءوہلجل اتاعد سلا سنا
 انإف « نينمؤملا لمكو ءايلوألاو ءايبنألا نم رباكألا نود سانلا عاعر لاح ىلع ١١[. :سنوي]

 « سانلا عاعر فالخب ءهدحو هللا ىلإ الإ مهرومآ يف نوعجري ال ءاخرلاو دئادشلا يف مهارت

 مل كلذ نإف « ةدحاو ةلاح ىلع ءاخرلاو ةدشلا يف هعم اونوكي نأ مهنم بلطي نأ ريقفل سيلف

 . زجعلاو ةقافلا يف مهلثم وه نم عم هنولعفي فيكف مهقزارو مهقلاخو مهبر عم هولعفي

 كلذ دعب اودترا مهنإ مث « ًانامز يحولا اوبتكو « ةعامج ىلع دهعلا ذخأ ةَ هنأ عقو دقو

 ]۸ :ىروشلا] 4بنال كَل 8 : ميظعلا نآرقلا يفو « هبارضأو لطخ نب هللا دبعك

 امأو « هئاعدب طقف نيتضبقلا لهأ زيميل ىلاعتو كرابت هللا ةرضح ىلإ وعدي نآ يعادلا ىلعف

 نأ مهاعد نمم بلط نمو « دبعلا ىلإ ال ىلاعتو كرابت هللا ىلإ كلذف همدعو لاثتمالا

 تبلغ املو « بعتلاو ءانعلا الإ هلاني الو « لاحملا مار دقف ًاقلطم هيلع مهدهاع ام اوفلاخي ال

 )١( يَ یبنلا ةعيب ىف ءاجام باب « ريللا باتك « يذمرتلا هجرخأ ) » )۱١۹۳ةعيبلا باتك « ىئاسنلاو «

 نانإلا عيطتسي اميف ةعيبلا باب )٤۱۸۷(.
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 ءار # : هيلع ىلاعت هللا لزنأف « ناميإلا ىلع سانلا هركي راص ةَ هللا لوسر ىلع ةمحرلا
 ی چ رو د ر ی ہے کھ سو م ا E ي ن و ا

 لاقو 4٩[. : سنوي] ( تينِموُم اونو ىح سالا هرکت تنافآ امیج مهل ِضرألآ ین نم مال كر
 هلأ ةسولو ¥ : هلاعت لاقو ةيأآلا ١1۸[. :دوه] ةد ةََأ سالا لَ كير اس ولو ¥ : ىلاعت
 . ةيآلا ١[. :ماعنألا] ئهلا لَ ْمُهَمَسَجَل

 ةعس ىأرو « ةمحرلا هيلع تبلغ نم مهنمف « ةَ هتنس ىلع هتمأ نم هدعب نم نوعادلاو

 فقوت نم مهنمو « كلذ هنم بلط نم لك ىلع دهعلا ذخأو ىلاعت قحلا ىلإ اعدف « قالطإلا
 ىلإ هعابتأو دينجلا ةقيرط يهو « دهعلا كلذب ءافولا ىلع هتردق ملعي مل نم ىلع دهعلا ذخأ نع
 .اذه انرصع

 :لوقيو طق ديرم ىلع دهعلا ذخأي ال هنع ىلاعت هللا يضر يشرعلا توقاي خيشلا ناك دقو

 ‹ ةيردنكسإلا يف نم عيمج ىلع دهعلا تذخأل كلذ تدرأ ول :لوقي ناكو انتقيرط يه ام

 . ىهتنا « فيغرب ذخؤي نالا راص دهعلا :لوقي ناك ام ًاريثكو

 نع هل فشك نإ الإ ريقف ىلع دهعلا ذخأي ال ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناكو

 ينلأسي ام ًاريثكف  نآلا انتقيرط يهو « ًادهع هيلع ذخأي مل الإو « دهعلاب يفوي هنأو :هلاح
 ةقفش بلط ام ىلإ هبيجأ الف ةنايخلا هيف سرفتأف « هيلع دهعلا ذخأو ركذلا هنيقلت يف دحأ

 نم لوق لمحي كلذ ىلعو دهعلاب يفوي هنأ ينظ ةبلغل لأس نم كلذ ىلإ بيجأ امآريثكو « هيلع
 هنأل الغم دغ ىلإ ربصا :هل لوق نأ هلع ديلا دغا بلط ديره ءاجاذإ خلل في : لاق

 هنأ هنم سرفت نأ دعب الإ ربصا هل لاق ام نوكي نأ الإ مهللا « همزع ران دمخیو « هتمه رتفي

 هيلإ جاتحم وه ام ديص ىلع دايصلا ردقي فيكف الإو « قيرطلاب بعلي هنآو « دهعلاب يفوي ال
 هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو ‹ كلذ مهفاف . ىهتنا « هكرتيو

 . نيملاعلا بر

 يلايع قزر ليهست يف ىلاعتو كرابت هللا ىلإ يهجوت ةرثك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 هنم ًلضف يل یلاعتو كرابت هللا مهرخسف « قلخلل هقيرط يف ةنم لوصح ريغ نم يل همسق يذلا

 ةفرح المع يل مسقي مل ىلاعتو كرابت هنأ ينظ ىلع بلغ نأ دعب الإ كلذ تلعف امو « ةمعنو

 نم رجأتسأو ‹ ًاضرأ رجأتسأ ام ًاريثكو « كلذ وحنو صوخ رفض وأ ةراجت وأ ةطايخ نم

 . يلايع توقو يتوقب اهنم ينيتأيف « يل اهعرزي

 ةداسلا كلذ يف مهدشأو ةفرحلا لمع ىلع مهنع ىلاعت هللا يضر مهلك فلسلا ثح دقو

 ثحي هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبأ يديس ناكف ٠ مهنع ىلاعت هللا يضر ةيلذاشلا

 ضئارفب ماقأو كلذ لعف نم :لوقيو ٠ مهسفنأ ىلعو ةلئاعلا ىلع يعسلاو ببسلا ىلع هباحصأ

 .هتدهاجم تلمک دقف هيلع لجو زع هبر
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 «ببسلاب مكيلع :هباحصأل لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يسرملا سابعلا وبأ يديس ناكو

 رفضلا وأ ةطايخلا يف هعباصأ كيرحت وأ « هتحبس هموداق وأ « هتحبس هكوكم مكدحأ لعجيلو

 رع هللا هرجحي مل ءيشب قلخلا ىلع ريجحتلا اهيفف ةميظع تناك نإو قيرطلا هذهو « هتحیس

 ‹ هيلإ لصو قيرط يأب لالحلا نم لكأي نأ دبعلا ىلع رجحي مل ىلاعتو كرابت هللا نإف « لجو

 هل مسقي مل مهنمو « ةيويند ةفرح هل هللا مسق نم مهنمف < كلذ ىلع ًافلخو ًافلس سانلا لزي ملو

 .كلذ

 هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس « ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ بحص املو

 ملف ‹ رفضو فلاخف « كتماقإ يه ام :خيشلا هل لاقف «‹ صوخلا رفضي نأ دارأ هنع ىلاعت

 . عجرو رفغتساف ‹ اهنمث نم فيغر لكأ هل حصي

 ىلع ةموادملا انقيرط :لوقي هرمع رخاوأ هنع ىلاعت هللا يضر سابعلا وبأ خيشلا ناكو

 ثيح نم هللا هقزر كلذ ىلع بظاو نمف « هللا دابعب نظلا ءوسو « ةبيغلا كرتو ركذلا

 ٌلاعتو كببس كرتا انيتأي نمل لوقن ال نحن :ًاريثك لوقي هنع یلاعت هللا يضر ناکو « بستحی ال

 ةفرحلا نم هيلع وهام ىلع ناسنإ لك ريرقت نم هيي هلا لوسر لعف امك لعفن امنإو « انل

 . ةي لعف امك « اهيف شغلا مدعب مهرمأت نكل « اهريغو

 امنإو ‹ ريقف لكل ةفرحلا لمع سيل :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 عيبلاو ةراجتلا يف مهتماقإ عم « هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال نيذلا لمكلا لاجرلل وه

 يف ةراجتلا كرتف ىلاعت هللا نع كلذ هيهلي ناك نم امأ « تابساحملاو تاضواعملاو ءارشلاو

 ا ةا يف مشي من اتن نت كير تم دوميق أ 3 : یلاعت لاق ‹ یلوأ هقح

 : فرح زلا] 4 وعم امم ريح كلير تمحو ارس اصعب مصعب دخ تجرد یضعب و مصعب
 ‹ هراد يف نكسيو هديس لام نم سبليو لكأي هنأ دبعلا رمأ ةياغ نأ ننملا هذه يف يتأيسو .[۲

 هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « يخأ اي كلذ مهفاف « ىرحأو ايند هلضف نم هتمحلو هادسو

 . نيملاعلا بر هش دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت

 كرابت هللا يدي نيب يسار سکني ءيش لکل يتبحم : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 عفري ءيش لك نم يبورهو « كلذب يلع هل لضفلا ةيؤرو « هنم ءايحلا ينثرويو « ىلاعتو

 .بجعلاو ربكلا ينثرويو « يسأر

 نم ينرهط مهللا : هئاعد يف لوقي اصخش ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس عمس دقو

 مهللا : يلع يديس هل لاقف « ةليذر لك نم ًارهطم ًارهاط كاقلأ ىتح . سجرو « سند لك

 نم كلذ دعب ينظفحاو « تائيسلاو يصاعملا نم هتينج ام يل رفغاو « ينربدو « يب فطلا

 بجعلا هقرطي ةليذر لك نم ًارهطم ًارهاط هسفن ىأر اذإ يخأ اي كلثم نإف « يلاوحأب بجعلا
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 . ىهتنا « هعفر ىلاعت هللا لأس امم دشأ وه اميف عقيف « هناوخإ ىلع ربكلاو

 الإ هيلع ىلاعت هلل ةنملا دبعلا ةيؤر لمكت ال :لوقي ىرخآ ةرم هنع لاعت هللا يضر هتعمسو

 لامكلاو لضفلا ىلاعت قحلل نوكيل قلطملا صقنلاب زيمتي نأ بجيف ًابونذ هتمحلو هادس ىر نإ

 . ىهتنا « ىلطملا

 نم لصنتيو صالخإللاو تاعاطلا ةرثك نم هظح دبعلا ذخأي نأ دعب الإ حصي ال رمأ اذهو

 ىلع ردقي الف الإو هيلع هبتكي ايش لامشلا بتاك دجي ال ىتح « ةسوسحملا لئاذرلا دوهش

 ياياطخ نم ينقن مهللا :لوقي نأ « دبعلل يغبني ال هنأ تملع دقف « طلغلاو كايإف « هب قلختلا

 عم الإ ء دربلاو ءاملاو جلثلاب ياياطخ نم ينلسغا مهللا « سندلا نم ضيبألا بوثلا ىقني امك

 اعد هيَ هللا لوسر نإ لقت الو « نيملسملا نم دحأ ىلع كلذب سفنلا ةيؤر نم ظفحلا هلاؤس

 « سفنلا ةيؤر نم موصعم يَ هللا لوسر نإ :لوقن انأل < ةي هب ءادتقا « هب وعدأ انأف « كلذب

 كلذب ع ۳ ظفحل 1 ل كف ر . كلذب عدا مث « ظفحلا هللا لأساف « تنأ كفالخب

 :لوقي لجو زع هللا ءايلوأ نم ناكو « ةليوز بايب يلقنلا نمحرلا دبع خيشلا تعمس دقو

 :هل تلقف ًاثيدح لوقي ظعاولا تعمس :لاقف معاي كلام :هل تلقف فيطل اي فيطل اي

 ثدحب ال نيتعكر ىلصو ءوضولا نسحأف اضوت نم» : لاق ةَ هللا لوسر نإ :لاقف ؟ وه امو

 ثدح نم ىلع يسفن هب ىرأف كلذ يل عقي نأ تفخف «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ هسفن امهبف
 ‹ بجعلا ينقرطيو « لاعت هللا نم يفوخ لقيف يبنذ نم مدقت ام يل رفغ ىلاعت هنأ ىرأو هسفن

 لصحي الف « سفن ثيدح ريغب ةالص مهقزري نأ ىلاعتو كرابت هللا نولأسي سانلا نإ :هل تلقف

 كرابت هللا لأسي نأ دبعل يغبني ال :لاق مث « لهج نمك ملع نم سيل حيحص :لاقف « مهل كلذ

 « كلذ يحخأ اي مهفاف . ىهتنا .اهتافآ نم ظفحلا هلاؤس عم الإ تالامكلا نم ًائيش طق ىلاعتو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو

 ىلاعتو كرابت هلل ةنملا ةيؤر عم راحسألا يف يمايق : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 يتالصب ذلتسأ مل اذإ اضيأ ىلاعت هلل ةنملا ةيؤرو « يريغ مانأ امك « ينمني ملو « ينماقأ يذلا

 يف ايخرب دبعلا معن» مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ىحوأ ىلاعتو كرابت هللا نأ درو امل « يتاجانم وأ

 حلصي ال انريغ ىلإ نكسي نم نإف رحسلا ميسن ىلإ نكسي نكي مل ولو ليللا يف يدي نيب همابق
 .ها ال

 نم هدجي ام صاوخلا يلع يديس ىلإ ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس يحخأ اكشو

 ۰ )۹٤۳۳( 4 نح هنآ دعو ن سالا اا .  یلاعت هللا لوق باب « قاقرلا باتک « يراخبلا هجرخأ )١(

 )٠١١(. نيتعكر ىلص مئ ءوضولا نسحأ نم باوث باب ‹ ةراهطلا باتك ٠ ىئاسنلاو

 .هدجأ مل )۲(
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 فوخ « كتالامك نع كبجحو « كيواسم ىلع كعلطأ يذلا هللا ركشا :هل لاقف « هبلق ةواسق

 « ركش هتالامک نع هل فشک نإف « لاح لك ىلع ٰنلاعت هللا رکشي لماکلا ناک نإو « بجعلا

 . یهھتنا ‹ رکش هنعاهرتس نإو

 هل لصحي مل اذإ مهدحأ ردص قيضي لب « انناوخإ نم هب قلختي نم لق بيرغ قلخ اذهو
 ىه الولو « ةذللا نم هدجي ام همايق ىلع اذه لثمل ثعابلا ناك امبرو « هتالص وأ هتءارقب ةذل

 .ماق امل

 ةذل ال هبرل دبعلا باطخ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا ناكو

 كرابت قحلاو هسنجب الإ سنأي ال ناسنإلا نإف ًاضيأو « ةذللا نم هحعنمت ةبيهلا نأل « هيف

 .هوجولا نم هجوب ةسناجم هدابع نيبو هنیب سیل ٰیلاعتو

 ققح هنأ ولو « ققحم ريغ هنأ ملعاف هديسب سنأي دبعلا نأ دحأ مالك يف يخأ اي تيأر نإف

 اذهو :لاق لجو زع هللاب ال هوحنو بيرقتلا ةذل نم ىلاعتو كرابت هللا نم امب هسنآ دجول رظنلا

 لب « ةيؤرلا انل تعقو اذإ ةذللا ببس نع انل حصفي مل يب هنإف ةرخالاو ايندلا يف انل مكحلا

 ‹ مهفاف « سنألا ريغ رخ رمأ رظنلا ةذلو « مهبر ىلإ مهرظن ةذل لثم ةذل اوطعأ امف : لاق

 . لاق اذکه ‹ یھتنا

 تافطالمب ذذلتيو دبعلا سنأي امنإو ‹ نيققحملا دنع هللاب سنألا حصي ال :ًاضيأ لاقو

 نجلا ناك كلذلو ىلاعتو كرابت هبر نيبو هنيب ةسناجملا ءافتنال « هبلقل ىلاعتو كرابت قحلا
 . ىهتنا « مهآر اذإ يسنألا نم ةرعش لك موقت لب « مهب اندحأ سنأي ال

 هللاو هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحخآ اي مهفاف ‹ هقوذ نع ملكتي لكف ةلمجلابو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت

 قحلا ةرضح نإف « ليللا مايق يف نآرقلاب رهجلا مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 ٠ موقلا دنع بدألا ءاسأ دقف يعرش ضرغ ريغل رهج نمف « تمصو تهب ةرضح ىلاعتو كرابت

 ‹ عوشخلا بهذ ترهج اذإو « عوشخلا يدنع لصح تررسأ اذإف « كلذ انآ تبرج دقو

 ىلاعت هللاو « كلذ يخآ اي مهفاف « بدأ ءوس هيف ام لعف نم الإ بهذي ال عوشخلا ن مولعمو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي

 « ب هللا لوسرل ثرإلا مكحب « يبلق نود ينيع مون : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 هللا همحر يقلاملا عيبرلا وبأ خيشلا كلذ ىلإ ينقبسو « طقف دحألا ةليل الإ يل عقي ال كلذ نكل

 نب نيدلا ييحم خيشلا امأو « طقف سيمخلا ةليلو نينثالا ةليل ماقملا اذه هل ناكف « ىىلاعت

 . ىهتنا « عوبسألا لك يف هل ماقملا اذه نأ ربخأف هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا

 ةالصلا يف يتءارق ريغ يف نكل « هيلع ينبأ مث « هب دتعأف مئان انأو نآرقلا ًارقأ ام ًاريثكو
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 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو «كلذ مهفاف . یھتنا

 ‹ اهتلعف ةدابع لك يف صالخإلا لامك مدع يدوهش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو
 ملسي ال ناك اذإ : يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا مالك يفو « يلاثمأ عوشخ يف ةياغلا تغلب ولو

 يفو « فالخلا ىلع لمعي نم قافنلا نم ملسي فيكف قافولا ىلع لمعي نم قافنلا نم
 رثكأ مهتالص يف رباكألل ةذخاؤملا تناك امبرو “در وهف انرمآ هيلع سيل لمع لك» :ثيدحلا

 نوري دقف رباكألا فالخب . طق ةلماك ةدابع مهل نوري ال رغاصألا نأل « رغاصألا ةذحخاؤم نم

 ‹ ةهج نم اوصقن ةهج نم رباكألا لمك نإ اذه ىلعف « ًالثم عوشخلا نم اهيف ام ةرثكل اهلامك

 هللا ركشف نينيعلاب هلامعأ ىلإ رظن نم لماكلاو ‹ ةهج نم اوصقن ةهج نم رغاصألا لمك نإو
 اهيف صقنلا دوجو ثيح نم ىلاعت هللا رفغتساو « هلامعأ يف صالخإلا ةحئار ثيح نم لاعت
 قفو ىلع تادابعلا نودؤي نيذلا مهف « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ىوس هنم ملس ام يذلا

 مهنم فاخ نمو « مهسفنأ ىلع مهفوخ مدعل « ربكألا عزفلا مهنزحي ال اوناك كلذلو اورم ام

 رعش « اهلك هتدابعو هلامعأ يف صقنلا دوجو همزال نمف مهريغ امأو « هتمأ ىلع فاخي امنإ

 . رعشي مل مأ كلذب

 ناكو ضرف لامك نع الإ لفن ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك دقو

 « رباوج ىه امنإو لامكلا نع انضئارف صقنل لفاون انلاثمأل سيل :لوقي دهازلا دمحأ يديس

 اخر كرا ةو دب ىلخفلا ىلع لمقاو. «كلذ قاف + هضتارف فامك نمل لفاوتلا امر
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي

 ردابأ ال نأ ىلتبم وأ « ًاناعيج وأ ًانايرع اصخش تيأر اذإ : يلع هب یلاعتو كرابت هلا نم اممو

 يف ىلاعتو كرابت هللا ةمكح هجو يدوهش دعب هل قرأ امنإو « هل عجوتلاو < هيلإ ةقرلا ىلإ

 .مهتدلاو نم هدابعب محرأ هنإف « كلذ

 هتذخأف سانلا نولأسي نيكاسم ىلع رم ىلاعت هللا همحر يشرعلا ًاتوقاي يديس نأ انغلب دقو

 ‹ كلذ نم بتف مهعبشأل ءاش ولو « كنم مهب محرأ ىلاعت هللا :هل لوقي فتاهلاب اذإف « ةقرلا

 كردأ ىل ليقف نيصلاب تنك ‹ رضخلا كوخأ انأ :لاقف ؟ هللا كمحري تنأ نم هل تلقف :لاق

 ۰ . یهتنا « هنم هدابع ىلع قفشأ هسفن یریو « یلاعتو كرابت هللا ىلع مرکتی هنإف ًانالف

 رظنيل دئادشلاو نحملا نم مهقيرط يف ىلاعتو كرابت هللا لهأل دب ال هنأ يحخآ اي ملعاو

 سؤب يف هتيآر يذلا نيكسملا كلذ نوكي امبرف ‹ مهرئارسبو مهب ملاعلا وهو » مهربص ٰلاعت

 كرابت هللا عم بدألا ءيستو ةيهلإلا ةمكحلا ضراعتف همعطت وأ هوسكتف ناحتمالا ماقم يف ةدشو

 باتک ۰ ملسمو »)¥14( روج حلص ىلع !وحلطصا اذإ باب ؛ حلصلا باتک ‹ يراخبلا هج رخ )1)

 )۱۷١۸(. ةلطابلا ماكحألا ضقن باب « ةيضقألا
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 ناك نإ مهللا :لقف نيكسملا كلذ ىلإ ناسحإلا نم كل دب الو يخأ اي ناك نإو « لاعتو

 هيلإ كلذ لصوأف هعفني ناك نإو « هنع ينفرصاف هكولس قيرط يف هرضي نيكسملا اذهل يناسحإ
 مث ايش هنوطعي الف ةركس وأ ةقلخ سانلا لأسي نيفراعلا ضعب ناك دقو . هتبقاع يف ينظفحاو

 مايأ تبهذ :لاقف ؟ لاحلا اذه ام :هباحصأ هل لاقف « لاؤس ريغب هنوطعي سانلا راص نينس دعب

 مهفاف . ىهتنا هنع كلذ انبجحي مل ةرخالاو ايندلا ىلاعت اناطعأ ولف ننملا مايأ تتأو نحملا

 . نيملاعلا بر هش دمحلاو « كلذ

 نيبو ينيب ةفاسملا يهو < ا هللا لوسر نم يبرق ةدش : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 ‹ رصمب سلاج انأو « هتروصقم ىلع يدي عضأ امبر ىتح « تاقوألا رثكأ يف فيرشلا هربق
 امبرف كلذ دهشي مل نمو « ًاقوذ الإ كردي ال رمألا اذهو « هسيلج ناسنإلا ملكي امك هملكأو

 . مسجلل عبات بلقلا نأ ال « هبلقل عات ناسنإلاو « هركنأ

 اولعجاف هلام نوکی ثیح ناسنإللا بلق» مالسلاو ةالملا هيلع یسیع دسلا مالک يفو

 اهباوث اورتو « ءامسلا ىلإ دعصت اهب اوقدصت : يأ «ءامسلا يف مكبولق نكت ءامسلا يف مكلاومأ

 . كانه

 « ةدحاو ةنس ةفرعب فوقولا ينتاف وأ « نيع ةفرط ةي هللا لوسر وأ « نيع ةفرط سودرفلا

 كلذ لثم نم هنوعدي ام ءارقفلل يخأ اي ملسف . ىهتنا « لاجرلا ةلمج نم يسفن تددعأ ام

 نم ًائيش ركنآ نم لك نأ ىلع اوعمجأ دقف « هعنمب ةعيرشلا تحرص ام الإ مهيلع ركنت الو

 ىلع مث ٰىلاعتو كرابت هللا ىلع اهلك دئادشلا يف يليوعت : يلع هب ئلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هللا لوسر نم مظعأ ةطساو انل سيلو ‹ ءيش لک توکلم ٰیلاعتو كرابت هديب نإف يب هللا لوسر

 دحأ ىلإ جاتحي الف ةي هلوسر ةرضحو لاعتو كرابت هللا ةرضح نم ًابيرق هسفن ىري ةراتف » ا

 ءايحألا ءايلوألا ضعب ىلإ هتجاح ءاضق يف جاتحيف « ديعب هنأ هسفنب سحي ةراتو ‹ قلخلا نم

 وٻآ حخيشلا يديس يل لاق : لوقي ٰیلاعت هللا همحر هللا ءاطع نب نيدلا جات حخيشلا ناکو

 باب درف مزلاو 0 كدحوي هللا دحوو ¢ كدرفي هللا درفأ :هنع یلاعت هللا ىضر ىسرملا سابعلا

 « ىلاعت هللا ةبحمب كيلعو « باقرلا كل عضخت هدحو كبرل عضخاو « باوبألا كل حتفت

 . ىهتنا « ةرخألاو ايندلا رمأ فكت ةي هلوسر ةبحمو

 » ةليل لك ةرم فلآ ٤ يف ةي ادمحم كيبن ببح مهللا :لوقأ ينأ يدرو يف تلعج دقو

 ‹ كلذ مهفاف . ىهتنا ٠ ةرخألاو ايندلا مه ىلاعت هللا نوعب ينافك ينبحأ اذإ هنأب يملعل كلذو
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 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو

 ربكأ نم كلذو « لئاسو ال دصاقم اهلك ىتادابع لعج : ىلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 افا ي نم رلجلا هاف لاهو هادا نم هو تاع نار كرات لا م
 هللا دبعي نمم راصو فسأ هدنع لصح هدصق ام هل لصحي مل نإ هنإ مث ٠ لمعلا لاح ىلاعتو

 . ننملا هذه يف هريرقت رم امك فرح ىلع

 انأ ىلاعت هللا دبعأ يتيادب يف تنك :هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا وب خيشلا لاق دقو

 ًانامز لاحلا كلذ ىلع انكمف « انيلع حتفي دغ دعب « انيلع حتفي ًادغ :لوقأو « يل بحاصو

 دبع :لاقف ؟ تنآ نم :هل انلقف « رظنملا بيهم لجر انيلع لخدف « ميظع بعت يف نحنو
 هلل امكحصنأ تئج :لاقف ؟ كتجاح ام :هل انلقف « ىلاعت هللا ءايلوأ نم هنأ انملعف « كلملا

 :لاق « انيلع حتفي دغ دعب « انيلع حتفي ًادغ الوقت الو « ىلاعت هلل لاعت هللا ادبعت نأ ٰلاعت

 . موي يناث يف انيلع حتفف هلل هللا اندبعف « نيلفاغ هنع انك رمأ نع انل فشكف

 امبرو قيرطلا هيلع تلاط ضارغألا نم ضرغ ليصحتل لئاسو هتادابع ذختا نم نأ ملعف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « نامزلا اذه يف نيديرملا بلاغ لاح وه امك « اهئانثأ نم عجر

 اوررق :هل لوق هيقف يلع لخدو ًاملع ررقأ تنك اذإ : يلع هب ٰلاعتو كرابت هللا نم اممو

 دنع امم رثكأ لئاسملا كلت يف لوقتلا نم يدنع نأ ملعأ تنك نإ الإ هيلع تمزع ىبأ نإف « متنأ

 انأ ملعأ مل نإو ‹ تقميف ىلع هسفن ىري نأ نم هيلع ًافوخ « هنود ررقآ ينإف « هيقفلا كلذ

 ةيؤر نم ملسيو « هنارقأ دنع تسيل يتلا لوقتلا هريرقت يف يدبي نم ءاهقفلا نم ليلقو « كلذب
 هللا لأسأ ينإ مث « هب ينظ نسحل الإ ررقي هنأ هيلع تمزع امف « ةنوعرلاو ىوعدلاو سفنلا

 . سفنلا ةيؤر نم هيمحي نأ مات هجوتب لاعتو كرابت

 تلقف « ريرقتلا ىلإ ينردابي راصف « لئاسملا ضعب يف ررقأ انأو هيقف ةرم يلع لخد دقو
 رانيد ةئامسمخ وحن هيلع ًارجات ناكو « ًاتوقمم الإ سلجملا نم ماق امف ٠ لعفف « تنأ ررق :هل

 يف هولخ اوذخأو ‹ هولخأو هناكد يف ءيش لك اوعابو هوسبحو « نويدلا بابرأ هبلاطف « ًانيد

 ىلإ رفاسف « بولقلا هيلع ىلاعتو كرابت هللا ىسقو « سانلا نولأسي هدالوأ راصو « نيدلا

 ةالصلا كرتب يلتبا مث « تاقيلخلا نم هيلع ناك ام هورعو هوبرضف ملعلا ىعداف « فايرألا

 ًالضف رهزألا عماج ءاملع نم دحأ هبجعي ال « ءاملعلا يف ًاضارقم راصو اهتاقوأ نع اهجارخإو

 ناكو « هلاح ضعب هيلع ىلاعت هللا درف ءارقفلا ضعب هيف عفشف « ةيفاعلا هللا لأسن مهريغ نع

 . لعف كلذ يف يل سيل « ىلاعتو كرابت هللا نم هل ًابيدأت كلذ

 لخد ءاهقفلا نم ًاصخش نأ :هنع ىلاعت هتلا يضر هتلا ءاطع نب نيدلا جات خيشلا ىكح دقو

 يف ملعلا سردي وهو ٠ هنع ىلاعت هللا يضر يسرملا سابعلا يبآ خيشلا يديس ىلع
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 لاقف « خبشلا ىلع هسفن ىأرف « ررقف خيشلا هيلع مزعف « ريرقتلا يف محازي راصف « ةيردنكسإ
 راصو « ملعلاو نآرقلا نم هعم ناك ام عيمج بلسف هوجرحخأف « توقمم اي جرحا :خيشلا هل

 ىلاعت هللا ىضر ىشرعلا توقاي يديس ىلع هولدف « هتقمي هأر نم لك ةنيدملا ةقزأ ىف ًارئاد

 هيلع اتددر دق :لاقف هنع ىلاعت هللا يضر يسرملا سابعلا يبأ خيشلا يديس دنع هيف عفشف « هنع

 ملو « ملعلا يف ًاباتك رشع ةيناملو نآرقلا ظفح دق ناكو « امهب يلصيل نيتذوعملاو ةحتافلا

 ىلوتي ىلاعت هللاو « كلذ لثم نم كايإ مث يخأ اي كايإف . ىهتنا ٠ تام نأ ىلإ ًابولسم لزي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ كاده

 يضر يوانشلا دمحم خيشلا يخيش ةنبال يجوزت مدع : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ةعامج جوزت دقو « ةمينغلا ىلع ةمدقم ةمالسلا نإف « ىرحأ ةلعل ال هل الالجإ هنع ىلاعت هللا

 سابعلا يبأ خيشلا يديس ةنبا هنع ٰىلاعت هللا يضر يشرعلا توقاي يديس جوزت املو

 ركب يهو اهنع تام ىتح « ةنس رشع ثالث هدنع تشم ‹ هنع ىلاعت هللا يضر يسرملا

 مث « هلجأل اهشيدح عطقي ال اهملكي وهو ءايلوألا رباكأ نم دحأ هيلع لحد اذإ ناكو « اهاضرب

 . ىهتنا ٠ يخأ اي ينذخاؤت الف ٠ يخيش ةنبا ملكأ تنك ينإ : هل لوقيو هيلإ رذتعي

 جوزتي ال لقاعلاف « ةمينغلا ىلع ةمدقم ةمالسلا مهنع ىلاعت هللا يضر فلسلا دعاوق نمو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت

 ةيصعمب خمضتم وهو طق دحأ يدنع سلج ام هنآ : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نم مهنمو « دوعي نم سانلا نمف ۰ يدنع نم فرصني ىتح هفطالأو ەسناؤأو ‹ كرولب

 .دوعي ال

 يف امب سانلا فشاكي « هنع ىلاعت هللا يضر يسرملا سابعلا وبأ خيشلا يديس ناك دقو

 هلعف بقع اهيف سلجيو ءايلوألا سلاجم ىلإ مهدحأ موقي :لجرلل لاق امبر ىتح « مهرئارس

 داكي ىتح « ىصاعلا كلذ رهنيو « ىلاعت هللا هتقمي نأ ىشخي امأ « ةبوت ريغ نم ةيصعملل

 ‹« ىلاعتو كرابت هللا نم فيرعتلا هاتأ املف « هسفنل هتدهاجم ةدم هبأد كلذ لزي ملو « هكلهي

 نمو ‹ فيلكتلا هتياهن تناك فيرعتلا هتيادب تناك نم نأ ةيلذاشلا اهيأ انقيرط :لاقف . كلذ

 یھس یباپ 2 . ىهتنا ٠ فيلكتلا ىتيادب تناك انأو ‹ في رعتلا هتيادب تناك فیلکتلا هتياهن تناک

 حخيشلا يدبس ذيملت « هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا يودبلا يلع يديس نع يكح كلذكو
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 : يل ليق مث « مايأ ةعبس لاحلا يب ىدامتو « ببسلا فرعأ ملو « يردص قاضف « رصبلا

 اذإ كنإ :لاقف ؟ كلذ فيك :تلقف :لاق « كب ًاماركإ كلذ كب ىلاعت هللا لعف امنإ ىلع اي

 ‹ مهتقمت ال يك « مهبو كب ةمحر كرصب ىمعأف « هلجأل مهرهنت ةيصعم ىلع هدابع تيأر

 . ىهتنا يرصب يلع درف « هيلإ تبتو ىلاعت هللا ترفغتساف : لاق

 هبلق ىأرو دحأ هيلع لخد اذإ كلذ دعب ناكف :هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا جات خيشلا لاق

 . ةبوتلا هل ىلاعت هللا لأسيو « هفطاليو « ةكربلا انل تلصح : هل لوقي دوسأ

 هللاو كلذ مهفاف « هرتسيو بيعلا ىري هنإف « ىلاعتو كرابت هللا قالخأب يخأ اي قلختف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت

 يل يخياشم ةظحالم ةكربب هيف انأ ام عيمج نأ يدوهش : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 كرابت هللا لضف نم الإ هدعأ ام يل سانلا ةبحم نم هيف انأ ام عيمجف « ىلاعتو كرابت هللا ةدارإب

 . مهتطساوب ىلع ٰیلاعتو

 ىلع يلولا هجو يف رظنلا :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يشرعلا توقاي خيشلا يديس ناك دقو

 ةطلاخم تناك نإو « ةنس نيسمخ هدحو هتدابع نم ديرملل ريخ ةدحاو ةعاس ميظعتلا ةهج

 . ىلاعتو كرابت هللا دمحب ةمالسلا بلاغلا نكلو « حورلاب ةرطاخم ريبكلل ريغصلا

 ‹ ةرقن مهارد ةعبرأ يواست ال يعراوكو يسأر انأ :لوقي ام ًاريثك هنع لاعت هللا يضر ناكو

 مل :حمقلا دودل اولاق :لوقي مث « سانلا نيب ينولمجف مهتسلاجو رباكألا تطلاخ امنإو

 مل :لوفلا سوسل اولاقو « مهعم تنحطنا رغاصألا تطلاخ امل :لاقف ؟ قيقدلا عم نحطنت

 . ىهتنا « تافآلا ينع اولمح رباكألا تطلاخ امل : لاقف ؟ لوفلا عم نحطنت ال

 نإ انلق امنإو « كل التاق امس مهل كتبحص تناك الإو ٠ بدألاب كخياشم يخأ اي طلاخف

 يف سوبحم ديرم لك نأل « هخيش ةكربب ريخلا نم هيف وه ام عيمج ىري نأ ديرملا طرش نم
 «كلذ مهفاف هيف هل ةطساو هخيشو الإ ددمب دمي الف « اهزواجتي نأ هنکمی ال « هخیش ةرئاد

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو

 ةئاغإو «ءاملا یقسو ٤ ماعطلا ماعطإل یتبحم : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 قيرط ينفرع :لاقو مالسلا هيلع رضخلاب عمتجا خياشملا ضعب نال كلذو « فوهلملا
 لاصخ ثالثلا هذهب كيلع :هل لاقف « مايصلاو ةالصلا ىلع ةدايز ىلاعت هللا ىلإ لوصولا

 لكألا هيلع تضرعو الإ دحأ ىلاعتو كرابت هللا دمحب يلع لحد امو « ًالوأ يأ « ةروكذملا

 يديس قلخ نم كلذ ناكو « يعرشلا هقيرطب هتثغأو الإ دحأ ىب ثاخغتسا امو « برشلاو

 ‹ مهنع ىلاعت هلا يضر حلصم نب ميلحلا دبع يديسو يثئيرحلا فسوي يديسو نانع نب دمحم
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 يف ًاريثك شيعلا معطي ًانالف نإ :هل ليق مهضعب لب « ليلقلا الإ العاف مهدعب هل تيأر امو

 ًاضيأ هتیأرو : لئاقلا هل لاقف « لاطب لکل ًاخانم هتیواز لعجی » ةلاطب هذه :لاقف < هتیواز

 كعفن ىلع :يل لقف لئاقلا هل لاقف « ىلاعت هللا ىلع ضارتعا اذه :لاقف « فوهلملا ثيغي

 . حضتفاو « لوقي ام ىرد امف « دوجولا يف تنأ

 زع هللا هجول ًاصلاخ كلذ ناك اذإ ةرخآلاو ايندلا يف فوهلملا ةثاغإ نم لضفأ يخأ اي مث امف

 .لاقيل عفن

 ىلإ جاجحلا عم ءاجف ‹ نينس ًارواجم ةكمب ناك ماشلا خياشم نم ًاخيش ترضح دقو

 ىلإ ًاضرع يل بتكيل اشابلا انالوم ملعأل تئج :لاقف ؟ رصم ىلإ كمدقأ ام :هل تلقف ٠ رصم

 دمحم ىلع هعمجأ نأ ىنم بلطو « نيعطقنملاو ءابرغلا لجأل ةكمب ناتسراميب رمعيل ناطلسلا

 نا ا اها را اد لأ نشوه اا :ًارس يل لاقف « هيلع هتعمجف لاومألا رادرتفد

 الإ هيلع تدهع ام :رادرتفدلل تلقف نيملسملا حلاصم يف ىعسي خيش هنأب ةالولا نيب رهتشي

 انرطاخب اوربجأ :لاقف « ًابهذ رانيد ةئام هل جرخأ مث « هلاح كل فشكأ انآ :لاقف « ًاريخ

 هنأ رظنت فوس رادرتفدلا يل لاق مث ‹ خيشلا اهذخآف اهيف اوعسوتو « ٰىلاعت هلل ينم اهولبقاو

 ىلع مزع نيح هل لوقي رادرتفدلا راصف < لاق امك رمألا ناكف ًادبأ ناتسراميبلا انل ركذي داع ام

 يخأ اي كاًيإف « رانيد ةئاملاب ةكم ىلإ عجرو ربصي ملف « ضرعلا مكل بتكي ىتح اوربصا رفسلا
 دمحلاو « فوهلملا ةثاغإو ماعطإ ىلع كنيعيو « كاده ىلوتي ىلاعت هاو « كلذ لثم لعفت نأ

 . نيملاعلا بر هلل

 يرارب تعطق ىتح « يراربلاو لابجلا يف يتحايس : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 مث « معطقملا لبجلا يلإ ىلاعتو كرابت هللا ببح مث « ينارقأ نم نآلا اهفرعي ًادحأ نأ نظأ ام

 يف حوتفلا باب روس ىلع تمقأو ‹ رصم يف بيارخلا مث « ةفارقلا يف ةروجهملا دجاسملا
 دعب الإ قيرطلا يف مدقلا هل قح ريقف نم امو « ةنس وحن يدمحألا ةبارخ ىلع لطملا رصقلا

 امإ باجحلا اذه عطق نم دب الف « ميظع باجح قلخلاب سنألا نأل كلذو « ةحايس

 يرصملا نونلا يذ ىح يف كلذب ةحفاط ةيفوصلا بتكو « ةيهلإ ةيذجب امإو « ةدهاجملاب
 . مهنع ىلاعت هللا يضر مهريغو ةيلذاشلا ةداسلاو « صاوخلاو « مهدأ نب ميهاربإو

 ىتح سانلل تسلج ام :لاق هنأ « هنع لاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا نع يكحو

 « راهنألا نم برشأو ضرألا تابن زم لكآ تنكو ٠ يراربلا يف ةنس نيرشعو ًاسمخ تحس

 تنكف « ةيربلا يف حئاس انأو نك فرح تيطعأو :لاق « رثكأو ةنسلا ءاملا نع ربصأ تنكو

 برشأ تنكو « لكآو ىولحلا لبجلا نم عطقأو « يهتشأ ام اهنم لكآف ةبوصنم دئاوملا دجأ
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 كلذ تكرت مث « ًاولح هبرشأو حلملا رحبلا نم هيلع بصأو لمرلا عضأف « ركسلا لمرلا نم

 . ىهتنا « ٰلاعت هللا عم ًابدأ

 :امهنع ىلاعت هللا يضر يشرعلا توقاي يديس ذيملت يلذاشلا يودبلا يلع خيشلا لاقو

 :هنع ىلاعت هللا يضر لاق . خر ةضيبب يه اذإف « باب اهل سيل ةريبك ةبقب يتحايس يف تررم

 نودعقيو همايقل نوموقي ضيبأ ليف مهيفو « ليف فل وحن اهيف تيأرف ةيرب ىرخأ ةرم تلخدو
 يضر ًاضيأ لاقو .هنم مهلك اوبرهف ةليفلا ىلع جرخ ةقلخلا ميظع ضيبأ رئاطب اذإو « هدوعقل

 الجر نيعبرأ انکو : لاق ‹ ردقلا نايلغك يلغي « هجاومأ مطالتت لمر نم ميظع رحب وهو <« هدعب

 ‹ انتحايس رخآ كلذ ناكف « سفن ةثالث انعجرو « كانه مهانفدف الجر نوثالثو ةعبس انم تامف

 . یھتنا

 ينهجوي توقاي خيشلا ناك ام اريثكو :هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا يودبلا يلع خيشلا لاق

 ياطحخ ةعرسل دحاو موي يف عجرأو اهيلإ بهذأف « سلدنألا دالب ىلإ ةيردنكسإ نم ةجاحلا يف

 . ىهتنا ٠ ضرألا يل ىوطت نأ ريغ نم

 ةحايسو مهماسجأب نيديرملا ةحايس :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 . هنع ٰیلاعت هللا يضر همالك ىهتنا ٠ مهحاورأب نيفراعلا

 دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل

 لهأ ضعب ىلع راكنإلاب رداب اذإ هيقفلل رذعلا ةماقإ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 يديس ناك لب « ًارذع مهل ميقي ال نم ءارقفلا نم ريثكو « هملع ةرئاد ىدعت ام هنأل « قيرطلا

 ‹ ةبحم الو ةدوم انيلع نوركني نيذلا نيركنملا ءالؤه نيبو اننيب ام نولوقي ‹« امهريغو « هنع

 . ىهتنا ‹ رارسألاو فراعملا نم انعم وه ام انم نولبقي الو « هديفتسن ءيش مهعم سيل هنأل

 ىلاعت هللا يضر يشرعلا توقاي يديس ذيملت يلذاشلا يودبلا يلع خيشلا نأ يكح دقو

 هيف ًاطيغ ىأرف ةيردنكسالا جراخ ىلإ خيشلا جرخف < ًاريثك هيلع ركني رهص هل ناک « امهنع

 الف بونرخلا بناجب يذلا رجشلا نود هيف يذلا نيتلا نم اولك اولخدا :ءارقفلل لاقف « هكاوف

 ةعرسب اولك :خيشلا لاقف ٠ مئاص ينإ :لاقف « هرهص الإ اولكأو اولخدف < ايش هنم اولكأت

 فک :هسقن ىف لاقو « ًاراكنإ هرهص دادزاف « مكبرضي طيغلا بحاص ءيجي الإو اوجرخاو

 نم ةعامجلاو خيشلا جرخ مث ؟ هباحصأ نذإ ريغب ًامارح هباحصأ وه لكأي وهو اذه حالص
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 بناجب ناك ام الإ طيغلا يف يذلا نيتلا نع كباحصألو كل انجرح انإف انطيغ ىلإ انعم اوعجرا
 ‹ مئاص اي نيتلا نم لكألا كتاف :هل لاقو ‹ هرهص ىلإ خيشلا تفتلاف انل سيل هنإف ٠ بونرخلا

 . ىهتنا « ءارقفلا ىلع راكنإلا ىلإ ةردابملا نع باتو هرهص رفغتساف

 دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « قيرطلا لهأ ىلع راكنإلا ىلإ ةردابملاو يخأ اي كايإف

 . نيملاعلا بر هلل

 نيح نم لاوحألا بابرأو بيذاجملا عم يبدأ ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 كرابت هللا معن ربكأ نم كلذو « ًادحاو ًاموي مهنم دحأ عم تأسأ ينأ ركذتأ امف « ًاریغص تنک

 . يلع ٰیلاعتو

 ‹ هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا يودبلا يلع خيشلا يديس ىلع رم ًاصخش نأ يكح دقو

 كلام :لاقو ًاهافش خيشلا هملكف ‹ قداص خيش وه ام يراکروز اذه نأ هلاب يف رطخف

 ركنملا كلذ نطب يف ديب اذإو هدي خيشلا كرح مث ؟ كالهلا فاخت امأ « ءارقفلا عم بدأتت ال

 ديلا تجرخف « لاعت هللا ىلإ تبت : هتوص ىلعأب حاصف « عطقتت تداك یتح هنیراصم بذجت

 . یھتنا ‹ هنطب نم

 لاوحألا بابرأ ىلع اوملس :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ خيشلا ناك دقو

 مهلأس امبرو « ظفللاب مهل دحأ باطخ ىلع نوردقي ال ةرضح يف مهنإف ‹ ظفللا نود بلقلاب
 ىلع ببسملا فقوت باب نم مهل ىلاعت هللا بيجتسيو « هيلع نوعديف « هل ءاعدلا يف دحأ

 .ببشأا

 ىلع لمعاو كلذ مهفاف « ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم عضاوم يف كلذ طسب يتأيسو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « هب قلختلا

 « ًاليلق ًاًئيش فويضلل مدقأ امبرف « يقزر يف ةكربلا : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ًادحاو ًافيغر مهيلإ تمدقف نيحالفلا نم ًاسفن رشع ةعبرأ ةرم يناتأو « نوعبشيو هنم نولكأيف

 ًاسفن رشع ةعبس ىلإ نرفلا يف هلمعن يذلا نجاطلا ةرم تمدقو « اوعبشو هنم مهلك اولكأف

 يوالزنملا دواد نب نيدلا باهش خيشلا ةبحص فويض ةرم يناتأو « اوعبشو هنم مهلك اولكأف

 جريش الب حمق ةبروش مهل تخبطف ءيش يدنع سيلو « ءاشعلا ةالص دعب هنع ىلاعت هللا يضر

 اهل دجن امف انراد ىف آريثك ةبرشلا هذه لمعن :نولوقياوراصو اولكأف « طقف ءاملاب لب نهد الو

 يلع يديس مدقلا اذه ىلع ناكو « راتسلا هللا ناحبس :مهل تلقف « ةذللا يف هذه لثم امعط
 ةغراغلا يدابزلا عضوب رمأي ناك « هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا ةذمالت نم هنع ىلاعت هللا يضر

 ةمعطألا نم ةنالم اهلك يناوألا نودجيف « اهنوحتفي مث مكنويع اوضمغ : مهل لوقيو فويضلل

 .ةفلتخملا
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 ةيربلا يف اوهتشا هباحصأ نأ هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس نع انغلب كلذكو

 نأب خيشلا مهرمأف ٠ جاجدو ةبروش هيفو « ناولألا رئاس نم ينيص يناوأ يف دمي “'اطامس
 خيشلا لاق ‹ اوهتشا امك خيشلا دنع ًادودمم ًاطامس اودجوف اوتأف اوتأي مث « اورهطتيل اورشتني

 . ىهتنا « وهامك ًادودمم طامسلا انكرتو « خيشلا لحترا مث انلكأف : يدركلا فسوي

 ناطلسلا نأ انغلبف ‹ هنع ىلاعت هللا يضر يجيلملا يلع يديس مدقلا اذه ىلع ناكو : تلق

 اذه یلعو « سدع نم ناحدق هيف ردق نم مهافکف « رکسعلاب هترایزل لزن نووالق نب دمحم

 ىلاعت هللا يضر حلصم نب ميلحلا دبع خيشلا يديسك مهانكردأ نمم ةعامج ةدع اضيأ مدقلا

 يوانشلا دمحم خيشلا يديسو « هنع لاعت هللا يضر نانع نب دمحم خيشلا يديسو « هنع

 .هنع ٰیلاعت هللا يضر

 وحن فيرلا نم ةعامجب ءاج دق هنع ىلاعت هللا ىضر يوانشلا دمحم انخيش انأ تدهاش دقو

 هخيش ةيواز تألتما ىتح « اوتأف رهزألا عماجب نورواجملا كلذب عماست مث « الجر نيسمخ
 ًالتما ىتح قاقزلا يف رصحلا سانلل اوشرف مث « امهنع ىلاعت هللا يضر يورسلا دمحم خيشلا

 : لاقف « طقف يتجوزو انأ يخيبط معن :لاقف خيبط مكدنع له :هخيش بيقنل لاق مث « قاقزلا

 راصو ةفرغملا ذخأو « هئادرب ريغصلا تسدلا خيشلا ىطغ مث « رضحأ ىتح ايش فرغت ال

 . ينيعب هتيأر ءيش اذه « اهجراخو ةيوازلا يف نم ىفك نأ ىلإ فرغي

 ةتس نم سفن ةئامسمخ وحن ىفكف هنع ىلاعت هللا يضر نانع نب دمحم خيشلا يديس امأو

 ءادرلا اذهب نيجعلا يطغ :هتدلاول لاقف ‹ ةلفغ ىلع هوتأ ءارقفلا ةرايس نأ كلذو « قيقد حادقأ

 ةئامسمخلا لكأ ىتح رادلا نحص فصنو ريجحلاو تيبلا تألمف « هيفشكت الو هنم يصرقو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ميظعلا لضفلا وذ هللاو « لضفو « هنم

 بابرأو مذجألاو صربألا ةطلاخم نم يسفن ةرفن مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ مهتلضف برشأو تاعئاملا مهعم لكآ نأ ىلاعتو كرابت هللا دمحب يسفن بيطتف ٠ تاهاعلا

 هفارطأ رطقت موذجم هدلب ىلإ لخد « ىلاعت هللا همحر يلع خيشلا يدج مدقلا اذه ىلع ناكو

 ءانإ يف هعم لكأو ةرقبلا هل بلح مث « هراد هلخدأو يدج هذخأف « هنم سانلا رفنف ًاديدص

 ًرْف» : لل هللا لوسر لاق امأ :هل لاقو یلاعت هللا همحر هدلاو همالف ‹ هتلضف برش مث « دحاو

 :لاق مث «ةريط الو ىودع ال١ : ايب لاق امأ : يدج هل لاقف "”ادسألا نم كرارف موذجملا نم

 .(طمس) ةدام سورعلا رجات همضت ةماعلاو ماعطلا هيلع رميام ماعطلا نم طامسلا (1)

 )٩۹٤۲۹( هدنسم يف دمحأو « ماذجلا باب « بطلا باتك « ًاقيلعت يراخبلا هجرخأ (۲)

 ىودعال باب « ماللا باتك « ملمو « )٥۷١۳( ةريطلا باب « بطلا باتك ٠ يراخبلا هجرخأ (۳)
 .(۲۲۲۰)رفص الو ةماه الو ةريط الو
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 رطاخلا رسك نإف « ماذجلا نم هلثم يل لصح ول ام ىلع يدنع مدقم هرطاخ رسک مدع نإ هللاو

 ءانإلا عضت تناك اهنأ مهنع لاعت هللا يضر يشرقلا هللا دبع يبأ خيشلا ةجوز نع يكح مث

 نأ ىلإ هتبرش ديدصلا نم ءيش هنم لصحت اذإف ًاحيسك مذجأ ناكو « هيمدقو خيشلا يلجر تحت

 . یھتنا < هدعب نم هباحصأ تملکف < هدعب خيشلا اهفلختساف « ٰیلاعت هللا همحر تام

 هترذقف ماذج هل لصح ًابلك نأ هنع ىلاعت هللا يضر يعافرلا نب دمحأ يديسل عقو اممو

 ةيربلا ىلإ هب جرخو « دمحأ يديس هذخأف » هراد نع هدرطی دحاو لک راصو ¢ هدلب لهأ سوفن

 ىلاعت هللا هافاع ىتح ًاموي نیعبرأ ةدم هنهديو هیقسيو هاّبِإو وه لکأي راصو < ةلظم هيلع برضو

 « ءانتعالا اذه بلكلا اذهب ينتعتأ :هل ليقف دلبلا هب لخدو هلسغو ءام هل نخس مث « ماذجلا نم

 اذهل ةمحر كدنع ناك امأ :لوقيو < ةمايقلا موي هب ىلاعت هللا ينذخاؤي نأ تفخ « معن :لاقف

 . ىهتنا « كيلإ هب هتيلتبا ام لوحأ نأ ىشخت تنك امأ « بلكلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت للاو « كلذ يخأ اي مهفاف

 قيرط يلوخد لئاوأ يف مهداقتعاو « يل نجلا ةعاط : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ريغ نم اهنع لزنيف ةنالف وأ نالف بوكر نع عجرا مهنم دحاولل لوقأ امبر تنكف « موقلا
 يعم نوحبسيو يعم نولصيف « ةعاقلا ناقيط نم ًاجاوفآ ليللا يف يلع اولخد امّبرو « ةميزع

 الإو ‹ بدألا مزلا :هل تلقف « ةحبسلا طيخ مهنم دحاو بحسو « نوبهذي مث « ةحبسلا ىلع

 اهيلع مهل بكا نأ ىم نوبلطب يلع ثلكشأ 'ء ةيخوتلا ةا ةدعج ةر ىنوتأو

 اهيلع يتبوجأ تفلأو ةلئسألا تلقنو « ًالاؤس نيعبسو ةسمخ وحن تناكو « اهيلع مهل تبتكف

 ديري نم اهعجاريل « ناجلا ةلئسأ هجو نع نارلاو باجحلا فشك » اهتيمس ةخسن يف

 ىلإ تلقنو « اهيصحأ ال ًاخسن اهنم سانلا بتكو « لوبقلاب ءاملعلا اهاقلتف « اهتدافتسا

 .ةديعبلاو ةبيرقلا كلامملا

 ميهاربإ يديسو « هنع ىلاعت هللا يضر ينابيلكلا ريخلا وبأ يديس مدقلا اذه ىلع ناكو

 . بالك ةروص ىف نجلا نومدختسي اوناكف <« هنع ٰیلاعت هللا یضر یلذاشلا

 كلذ ركنيف مكاحلا عماج مهب لخدي هنع ىلاعت هللا يضر يتابيلكلا ريخلا وبأ خيشلا ناكو

 بالكلا ES « بالك مهن مهداقتعال اديدش ًاراكنإ ءاهقفلا هيلع

 مهضعب باتغي الو « اروز نودهشي الو « ًامارح نولكأي ال مهنإ :لاقف ؟ العو لج كبر تيب
 نيلطر هل رتشا ةجاحلا بحاصل لوقيو < اهنوضقيف جئاوحلا ءاضق يف مهلسري ناکو « ًاضعب
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 هب فقي نأ ىلإ ةميهب را ا اا اا یا ت ی لو نیرو روک ا

 ب یادا لا ی کا قرا یفع ب يف ةميلولا مهل لمعي ناكو « هيف يه يتلا ناكملا ىلع

 ‹ بالك مهنأ نوراملا دقتعيف « فاحص يف كانه ماعطلا مهل دميو « قوللا بابو ةيكبزألا

 . نج مهنأ لاحلاو

 :امهنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا يبونرشلا نيدلا رون خيشلا قيفر لولهبلا دمحأ خيشلا لاق

 الإ ينعسو امف « كناوخإ عم لك :لاقو « ةرم مهعم ريخلا وبأ خيشلا ينسلجأ نمم انأو

 :لاقو « ىلإ عجرف يبايث رهطأل تبهذ هنع ىلاعت هللا يضر ريخلا وبأ خيشلا ماق املف « هتعاط
 . ىهتنا « عرشلا رهاظل يبايث رهطأ ينإ : تلقف < نجلا ينمؤم نم ءالؤه

 يليامم ةيكبزألا بورد حراخ يتلا يواعقلا ألمت ال :هل لاقف ‹ هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا

 يمعي نأ داكف ‹ مهنم دحاو هكصف فلاخف ‹ نجلا نم مهنإف ٠ رهاط ءانإب الإ قوللا باب

 رج

 نم هدابع نم ءاشي نم ىلع هب ىلاعت هللا لضفتي ام ةلمج نم روكذملا قلخلا اذه نأ ملعاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو ‹ مهفاف « سنإلا

 ‹ ةربقملا يف عمجلاو ءازعلا ماعط نم لكألل يتهارك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 امنإ « تاومألا ةرضحب قيلي ال اهلكأ ٌلِإف « رباكألا اهلمعي يتلا ةرخافلا ةمعطألا اميس ال

 ةلفغلا نم تاومألا ءالؤه هيف ناك ام ركذتو « هسفن ىلع حونلاو ءاكبلا ةربقم لخد نمب قئاللا

 قلخلا اذهل رأ ملو « بيرق نع كل عقي اذكه :هسفنل لوقيو « ةلفغ ىلع توملا مهاتأ ىتح

 بياطأ نولكأيف هباحصأو وه سلجي مث ركذ سلجم ركذيف بهذي ءارقفلا ضعب لب داعاف
 نع ةعيرشلا تهن دقو ‹« مهريصم هيلإ اًمعو توملا نع نيلفاغ مهلك نونوكي امبرو « ماعطلا
 نيب لكأي الجر ىأر هنأ هنع ىلاعت هللا يضر يرصبلا نسحلا نع انغلبو « رباقملا يف مونلا

 ةياور يفو ‹ لكألا نع كيهلي ام تاومألا ءالؤه لاح يف امأ :لاقو « هخبوو هرجزف رباقملا

 . ىهتنا ‹ رباقملا نيب لكأت قفانمل كنإ هللاو : لاق هنأ

 هلل دمحلاو كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ‹ هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر

 ام مهنم تيأرو ٠ مهتطلاخ اذإ مهيلع ركنأ امنإو « امهريغو ةعواطملاو ةيردنلقلا ةفئاطك

 ۰ ٰیناعت هتلا , نئازخ قلخلا بولق نأب يملعل كلذو  اوهتني ملف هنع مهتيهن هنو ةعيرشلا قفاوي

 مبلملا يف مهسالحب هسلحو هئايلوأ نم ًادحأ ةعدتبملا ءال ن نلاعت قحلا نكسأ امبرو
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 ‹ هبضغ تقبس لاعتو كرابت هتمحر نوكل « مهيلع ءاللا لوزن نم هدوجوب مهظفحيل كلذو
 ينرج امبرو « هقح يف ءىطخأف مهنم سيل هنآ لاحلاو مهنم هنأب يلولا كلذ ىلع مكحأ امبرف

 تركن :لاق هنأ هنع یلاعت هللا يضر يلذاشلا يلع يديس نع يتغلب امك « بطعلا ىلإ كلذ

E OE E O 
 تدعتراف ٠ اهيف فلتخم ةروعلاو « مهنم انأو ةيتاونلا ىلع ركنت يلع اي :لوقي ءاوهلا يف لجر

 . ىلاعت هللا ترفغتساف « كلهأ نأ تدكو « هتبيه نم

 ًاموي مهيلع تلخد ينأ يراوصلا دومع نم برقلاب نيميقملا ةيردنلقلا يف يل عقو امم :لاق

 يفرط تعفرف كلذ نم يردص قاضف ةمئألا ضعب دنع ةعيرشلا رهاظ فلاخي ًائيش مهنم تيأرف

 :لاق مهنم انأو ةيردنلقلا ىلع ركنت :لاقف أضوتي وهو ءاوهلا يف سلاج صخش اذإف ءامسلا ىلإ

 . ىهتنا « ًامومع سانلا ىلع راكنإلا نع تبتو ىلاعت هللا ترفغتساف

 هلل دمحلاو كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر

 دقف « بسكلا ىلع ًايوق هتيأر ولو لئاسلل ينامرح مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ ةفصلا هذه ىلع ًاصخش يطعأ تنك دقو « نايمعلاو ماتيألاو لمارألا نم هريغل هلاؤس نوكي

 ‹ لضفأ ناكل نيجاتحملا نم دحأل كلذ تيطعأ ول :لوقيو ىلع ركني سانلا ضعب ناكو

 الا لع سالا تعا بام مت قره رف هلع رغ ناور للا د ت
 مدع ىلع ىلاعتو كرابت هللا تدمحف « ًائيش هنم لكأي الو « قوللا باب يف نيعطقنملا خويشلاو

 . یهتنا ‹ يريخل عقو امك « هب ينظ ءوس
 لبجلا ىف نوميقي ءايلوألا نم ةعامج نأ هنع ىلاعت هللا ىضر صاوخلا ىلع يديس ىنربخأو

 رايت ها ها يذلا ترقلاب ينال رال راطقا ىلإ عهمداخ رسيو 4 امنا مظقحلا
 ركنأ امبرف « حاحلإب هدنع وه نمم مداخلا هج رختسيف « هدابع ضعب دنع هعدوأو « مهل یلاعتو

 .لاحلا فرعي مل نم هيلع

 سفنأ ةعبس ىلإ ةرم ريداقملا ينتمرأ دقو :هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ لاق

 ‹ نالف ًأطبأ نالف ًأطبأ :نولوقي اوراصف تسلجف « سلجأ نأ يلع اوراشأف « ةراغم يف مهنم

 تبج :لاقف ؟ فيضلا اذه اندنعو كأطبأ ام :هل اولاقف مهيلع لخد مث « ربخلا فرعأ ال انو

 شكارم ةنيدم يف زوجع دنع الإ مكماقمب قئاللا لالحلا نم ئيش اهيف دجأ ملف اهلك ضرألا مكل
 : يسفن يف تلقف « لكف مدقت :يل اولاقف « ةلاخنلا نم ًاليلق مهل دمو « برغملا ضرأب

 اذكه :مهنم دحاو يل لاقف « اهتنوشخ نم اهعلب ىلع ردقأ ال انو ةلاخنلا هذهب عنصأ امو

 مهعم تلكأف « ىولح تراصف <« ةلاخنلا ىلع هديب حسم مث ء ةليللا هذه يف لالحلا اندجو

 . یهتنا ‹ اھنم
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 رحب ىلع لطملا مطقملا لبجلاب موق ىلع رم هنأ « يناحيرلا نسح خيشلا ينربخأو
 ميسنب ىذغتي مهضعبو « رطملا نم كانه تبانلا شيشحلا نم نولكأي مهآرف ٠ سيوسلا
 نسحأف هب انعفنو هنع ىلاعت هللا يضر بطقلا فلخ ةكمب برغملا ةليل لك نولصيو « رحسلا
 قاب كط تح ل الا رب طه كلاب 9 لا هان« نيمتملاب كيا يشأ اب
 هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو ‹ هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف « ًادبأ

 . نيملاعلا بر

 ةئيدرلا تافصلا لوخد نم ءاسمو ًاحابص يبلق دقفت : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىلع دراوتت يتلا تافصلا ىلع كهبنأ انآو « ىلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم اذهو « هيف

 . قيفوتلا هللابو لوقأف « هرفغتست وأ ئلاعت هللا ركشتف اهفرعتل بلقلا
 «ملحلاو ملعلا :ءايشأ ةسخ مهنع ىلاعت هللا يضر نيلماعلا ءاملعلا بولق ىلع دراوتي

 ةسمخ مهنع ىلاعت هللا يضر ءايلوألا بولق ىلع دراوتيو ‹ مركلاو « ةيشخلاو « ةمكحلاو

 لصحت تافصلا هذه ةدمعو « لقعلا ةدايزو ‹ رونلاو « ركفلاو « ركذلاو « تمصلا :ءايشأ

 « وهسلاو ءةلفغلا :ءايشأ ةسمخ نيلفاغلا بولق ىلع دراوتيو « ليللا مايق نمو عوجلا نم
 ‹ ىوهلا :ءايشأ ةسمخ نيقفانملا بولق ىلع دراوتيو « مونلاو « ةحارلاو « كحضلاو

 يهف عورفلا امأو « تافصلا تاهمأ هذه « قافنلاو « ركملاو ‹ ثبخلاو < ةدابعلل ضغبلاو

 . راهنلاو ليللا يف رطاخ فلأ نوعبس يهو رطاوخلا ددعب

 ‹ بلقلا وهو « مكبر تيب اودقفت :لوقي هنع لاعت هللا يضر يلذاشلا يلع يديس ناكو

 هءامسو « ةفرعملا نم هضرأ لعج ىىلاعت هللا نإف « هباوبأو هناكرأو هتافص نم صقن ام اورظناو

 نم هدعرو « ةمهلا نم هبابو « ةبحملا نم هرصقو « قوشلا نم هسمشو « ناميإلا نم

 « ءاجرلا نم هقربو « ملعلا نم هءاهبو ‹ ةمكحلا نم هترمثو <« ءافولا نم هباحسو « فوخلا
 مل نمف « ةيصعملا نم هليلو « ةعاطلا نم هراهنو « ةمحرلا نم هرطمو ‹« لضفلا نم همامغو

 ‹ سنألا :ةعبرأ يهف هناكرأ امأو « رورغم وهف تافصلا ذهل تقو لك دقفت ةدايز يف نكي

 ‹ نيقيلاو « ملحلاو <« ملعلا :ةعبرأ هباوبأ كلذكو « قدصلاو <« نيقيلاو « لكوتلاو

 نمف ةلمجلابو « ةمايقلا موي وه الإ هحتفي الو لفقب بلقلا ىلع ٰىلاعت هللا لفق دقو « ةفرعملاو

 .نارسخ يف وهف جرخي امو لخدي ام فرعی هبلقل ًاباوب نکی مل

 بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف

 ؛نيملاغلا

 وأ ليل يف اهتمن ةمون لك ىلع يبسك ثيح نم يمدن : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 قوحللاو صقنلا بحأ دقف مونلا بحأ نمف < ةظقيلاو رهسلا يف هلك ريخلا نأل « راهن
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 وخأ مونلا نأل « هترخآو هايند حلاصم هتتافو « تانسحلا لمع نع ةلفخلاو « تاومألاب

 نم اوبرق امل ةكئالملا كلذكو ٠ صقن هنأل « ًادبأ مون ىلاعت هللا ىلع زوجي ال اذهلو « توملا

 كلذكو « مهبولق مانت الو مهنيعأ مانت ءايبنألا كلذكو « مهنع مونلا يفن لجو زع هللا ةرضح

 هنوكل « مونلا مهنع يفن اهمركأو يصاعملا نم اهرهطأو نكامألا عفرأ يف اوناك امل ةنجلا لهآ

 دحأ رهسلا نوفراعلا لعج اذهلو « مونلا يف رشلا عيمجو <« رهسلا يف ريخلا عيمجف « ًاصقن

 . ةيالولا ناكرأ

 لكأ لثم مونلا درطي ًائيش انيأر امف انبرج دقو :هنع یلاعت هللا يضر ېلذاشلا يلع يديس لاق

 ةلمج نم كلذو همون رثك تاهبشلاو مارحلا لكأ نمف « تاهبشلاو مارحلا كرتو « لالحلا

 نأ هنم وضع لك بلطيف يصاعملل ءاضعألا كرحي مارحلا لكأ نأل « هب ىلاعت هللا ةمحر

 لكأب عئاطلا ىلع لضفتي هنأ امك يصاعملا نم هحيريل مونلاب هيلع ىلاعت هللا لضفتيف « يصعي

 . ىهتنا « ًاراهنو اليل هيدي نيب هميقيل لالحلا

 بر هتل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ‹ هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف

 .نيملاعلا

 وأ رضاح وه له هربق يف هترز اذإ يلولاب يتفرع : يلع هب یلاعتو كرابت هللا ص اممو

 ناكو « نوؤيجيو نوبهذيف « مهروبق يف قالطإلاو حارسلا مهل ءايلوألا بلاغ نإف ٠ بئاغ

 ةرايز ىلع ًامزاع ًاناسنإ ىأر اذإ ناك « هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس مدقلا اذه ىلع

 ضعب يفو « اذك عضوم ىلإ باهذلا ىلع مزاع هنإف ةعرسب بهذا :هل لوقي ءايلوألا ضعب

 ضرافلا نب رمع يديس ةرم ترز دقو « مويلا كانه وه ام هتإف « هل حرت ال :هل لوقي تاقوألا

 يف تنك ينإف ينرذعا :لاقو كلذ دعب يلإ ءاجف « هربق يف هدجأ ملف هنع لاعت هللا يضر

 .ةجاح

 سابعلا ابأ خيشلا يديس اوروزت ال :لوقي هنع لاعت هللا يضر يودبلا يلع يديس ناكو
 ‹ًارضاح نوكي هنإف « سمشلا عولط لبق تبسلا موي الإ هنع ىلاعت هللا يضر يسرملا

 ‹« برغملا دعب ةعمجلا ةليل الإ هنع ىلاعت هللا يضر جرعألا ميهاربإ يديس اوروزت الو
 تم انأ اذإو ٠ رهظلا دعب ءاثالثلا موي الإ هنع ىلاعت هللا يضر يشرعلا ًاتوقاي يديس اوروزت الو

 . ىهتنا ‹ حبصلا دعب تبسلا موي ينوروزف

 هرجأو ةينلاب روزي وهف هريغ امأو « هتريصب نع ىلاعت هللا فشك نم الإ هفرعي ال رمأ اذهو

 بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي یلاعت هاو « كلذ ملعاف « هربق يف هدجي مل اذإ ىلاعتهللا ىلع

 . نيملاعلا
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 سداسلا بابلا

 ‹ قالخألا نم ةلمج يف

 ليكولا معنو يبسح وهو قيفوتلا تابو لوقآف

 يلع فقو ءيشب ءارقفلا نع صاصتخالل يتهارك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 فصن رخآو ىرغصلا بوشرب ةيحان يف هقزر عبر صخش يلع فقو دقف « طقف يتيرذ ىلعو

 كلذ ةرجأ نم ءيشب يناوخإ نع صتخأ ملف « كلذ ريغو نوحاط فصنو ةجريس

 ةنيرقلاب فقاولا ةين نم مهفأ يننأ كلذ ببسو <« ءارقفلا داحآك كلذ نم لكآ لب « هجارخ الو

 نأ هسفن حمست ال هنأ ليلدب يلع كلذ فقو ام صاصتخالا مدعو مركلا ينم ملعي هنأ الول هنأ

 اذه ىف بيرغ قلخلا اذهو < ايندلا نم هدي لحد امب صتخي هآر نم ىلع كلذ لثم فقوي

 ر هلعجو <« ءارقفلل ناك ام فقولا باتك يف لدبو ريغ مهضعب تيأر لب « نامزلا

 دهشتسي راصو « ًادبأ بوتكملا كلذ رهظي ردقي مل قزرلا يف شيتفتلا ءاج املف « هتيرذ
 وه كلذ نإف « ايندلا ةبحم نم هيلع بوتي ىلاعت هلاف ‹ نيقحتسملا ىلع دهاوشلاو رامثتسالاب

 تاهجلا هذه بيتاكم نأ عم « كلذ لثم نم ينامح يذلا هلل دمحلاف « هيف عقو اميف هعقوأ يذلا

 كلذ قحتسأ « يدعب نم يتيرذلو يل اهعير نب اهفقاو حرص دق يتيرذ ىلعو يلع تفقو ينلا

 ينيب ًاكرتشم يدي يف لخدي ام عيمج ىرأ ينأل كلذو « كراشم ريغ نم يتيرذ مث « يدرفمب
 هطسب يتأيس امك « يريغ نم وأ يسفن نم هتمدق جوحأ ناك نم لكو « نيملسملا يناوحخإ نيبو

 « يناوخإ قح بجاوب مايتلا صاصتخالا مدع نمض يف ناكف « باتكلا اذه نم عضاوم يف

 . يناوخإ نع صيصختلا مدع نم يف فقاولا هنظ ام قيقحتو

 ةهجب هصاصتخا يف ةيوازلا ءارقف هعزان « هل ًاذيملت حلصأ ال يننأ معزي ًاخيش تيأر دقو

 وه رضحف « تابترملاو حومسملا نم هلامب اهجارخ نع هانغ عم هتيواز تاهج نم
 نم اوجرخف ًائيش كلذ نم هتعامج طعي ملو « شيتفتلل بوصنملا يضاقلا دنع نورواجملاو

 حومسملا هوطعأ الو مهب الإ خيش وه ام هنأل كلذ يف هعم مهكرشي نأ هل يغبني ناکو « هتیواز

 . هتصق يف كلذ هئاهنإب مهمسا ىلع الإ

 « كلذب مهملعأ نأ ريغ نم ينصخي امم أئيش ءارشفلا صخي اميف طلخأ امبر هللا دمحب انأو
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 دبع يدلو بلط دقو «هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمۇي ¥» ثیدحب المع

 صتخت ال هل تلقو هتعنمف « جاتحاو جوزت امل ةجريسلا ةرجأب ءارقلا نع صتخي نأ نمحرلا

 هناحبس هللاو < مهفاف ٤ ينعاطأف الف ءاخرلا تقو امأو » ةرورضل الإ يدعب كيلع فقو ءيشب

 نامزلا اذه يف فرع نم ماعط نم لكألا نع يففعت : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نأل كلذو « مهريغو فايرألا ءاهقفو ىرقلاو برعلا خياشم نم فويضلا ىرقو « مركلا ةرشكب

 هسفن نأ ريدقتب مث « دئاز فلكتب الإ هيلع درو نم لكل ماعط ةئيهت ىلع ردقي ال كلذب فرع نم

 « موي لك خبطو زبخو نيجعو ةلبرغ نم كلذ ةثيهت ىلع نوربصي ال لايعلاف « كلذب حمست

 نم انحرأ مهللا لوقتو طخستت ريصتو « نيترم مويلا يف تخبطو تزبخو ةأرملا تنجع امبرو

 ىفخي الو « ًاحربم ًابرض اصعلاب اهبرضو « كلذ ىلع اهجوز اههركأ امبرو « ةشيعلا هذه
 هبحاص ناك نإ اميس ال ًاعرش مومذم هنم لكأالاف فلكتلا هلخد ماعط لك نأ يخأ اي كيلع

 نم ريغ هدنع تيبن ًادحأ دجن مل اذإو ‹ اهئاهقفو دالبلا خياشم بلاغك ۰ مرحي الو للحي ال

 لكأن نأ انل يغبني ال مث « انباودلو انل هتفلك ىلع هانأفاكو « هدنع انتب فويضلا ءارقإب فرع

 .انيوط الإو ¢ طرفم عوج انب ناك نإ الإ هدنع

 يف ةملظلا ثروي نيفلكتملا ماعط :لوقي هنع یلاعت هلا يضر صاوخلا يلع يديس ناکو

 . كلذ نم لقث هدنعو « فيضلا معطي هنوكل « ءاوس دح ىلع ليخبلا ماعطك هنأل « بلقلا

 "«ءاد ليخبلا ماعط» :ثيدحلا يفو

 لكأ نإف « هماعط ىلإ هدي دمي نأ هل سيلف . . هماع لوط ةيفخلا ةكربلاب ماعطلا بحاص دمي نأ

 . ىهتنا « كلذب هماقم صقنو هنيدب لكأ دقف ةأفاكم الو دادمإ ريغ نم

 ماعطل هدي دمي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي هنع للاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناكو

 . هلك هنع هلمحي وأ « اهلك ةنسلا كلت ءالب يف هكراشي ناك نإ الإ ناسنإ

 لسرأو كلذ هيلع باع « ةرثكب ةعامج هعمو ةيبرغلاو ةيقرشلا دالب انناوخإ ضعب راد املو

 .ةمايقلا

 « ملسمو « )١۳١( هسفنل بحي ام هيخأل بحي نأ ناميإلا نم باب « ناميإلا باتك « يراخبلا هجرخأ (1)

 . )٤١( هسفنل بحي ام هيخأل بحي نأ ناميإلا لاصخ نم نأ ىلع ليلدلا باب ٠ ناميإلا باتك

 مساقلا وبأو ءالخبلا باتك يف بيطخلا ىلإ هازعو « )٥۲١۸( ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هركذ (۲)

 . نسح :لاقو رمع نبا نع هدئاوف يف يقرخلا
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 هللا يضر يفصرملا ًايلع يديسو « هنع یلاعت هللا يضر نانع نب دمحم يديس تکردأ دقو

 نره ج ماع یز ا ا ع لا ھا یهو يزور دو یدو هع ا
 الإو « كلذب هرطاخ حارشناو « باهذلا لبق مهب ماعطلا بحاص مالعإ طرشب « ةليلق ةعامجب

 يبنلا لاقف ماعط ىلإ ةي يبنلا يعد امل اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ةصقب اولدتساو « اوبهذي مل

 اهذخأف « معن هل لاق ىتح « ًاثلاثو ًايناث ةي يبنلا ىبأف « ال :لاقف ةشئاع ينعي « هذهو <« ةي

 . باجحلا ةيا لوزن لبق كلذو « هعم

 يديس تربخأف ةريثك ةعامجب مئالولا رضحي راصو « رصم يف ءارقفلا نم صخش زرب دقو
 هيلع عمتجا امف « هلمش قرفي نأ ىلاعت هللا لأسأ :لاقف « هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع

 يضر لاقو ٠ صخش ةئام وحن هيدي نيبو ةلغبلا بكري ناك نأ دعب « فلكتب الإ نانثا كلذ دعب
 ٠ . ىهتنا « ةرهشلا مدعو « ةفعلا ىلع الإ حلاصلا فلسلا جرد ام : هنع ىلاعت هللا

 بهذف هنع ىلاعت هللا يضر يدمحملا شادرمدلا خيشلا ىلع ءارمألا نم صخش مزع_دقو

 انأ : خيشلا لاقف اعساو ًاماعط تلمع ينإف ءارقفلا ءارو لسرأ :ريمألا لاقف « هدحو هيلإ خيشلا

 هباسح المح :لاقو « هلك هلكأ نأ ىلإ ءاعو دعب ءاعو لكأي راصو طامسلا ىلع سلجف « هلكآ

 . هتفيلخ يتوناحلا دمحم خيشلا ينربخأ اذكه سفن ةئامثالث يفكي ماعطلا ناكو  انناوخإ نع

 يف ةكربلاب هدمي وأ « ءالبلا نم ماعطلا بحاص هب يمحي لاح هدنع سيل ريقف لك نأ ملعف

 نيذلا ىلاعت هللا لهأ قيرط نع جورخو « ةءورم ةلق ماعطلا كلذ نم هلكأف « مدقت امك « هماعط

 امك هثفاكت ال نم ماعط نم لكأت نأ فيرلا دالب تلزن اذإ يخأ اي كايإف « مهقيرط ىلع هنآ معزي

 نم دنع هتعامجو مهدحأ مانيف ‹ رصم خياشم نم مهنيد يف نوروهتملاو فرحلا خیاشم هيلع

 « ةهاركب وأ سفن ةبيطب كلذ ناك نإ هنم مهيلع الو ةأفاكم ريغ نم نوبهذيو « مركلاب فرع

 نم نوذخأي نيذلا هتعامج نم وأ « هنم هيلع بتعلا فوخ خيشلا معطي نأ ةهاركلا يف ام لقأ

 لصح هنأ اوأرو « هوفلکو هدنع اوتاب نم ىلع ةليمجلا مهسفنل اوأر امبرو « هلعن يفاحلا

 مزع صخش مک :ًاروزو ًابصن هل اولاق امبرو « هدنع خيشلا يديس تايبب ربجلا ماعطلا بحاصل

 ماعطلا بحاص ناك امبرو « كدنع تاب ام كبحي هنأ الولو « هبجي ملف خيشلا يديس ىلع
 هيلع هخیش رطاخ رییغت ىلع ًافوخ دکنلا كلذب هل لصحيف « هريغ دقتعي ال رخآ خيش ىلإ ًادنتسم
 نيب ةبلغ يف ريصيف ةفقو هنيبو هنيب ناك نإ اميس ال « رخالا خيشلا كلذل ماعطلا لمع يذلا

 قحلي نامزلا اذه يف خيشلا نكيلف « رخآلا خيشلا قح بجاوب مايقلا نيبو هخيش رطاخ ةاعارم

 دمحلاو ‹ كاده ىلوتي هللاو « كلانه ام لايذأب كسمتو « كلذ يحأ اي مهفاف « قحاللا قحالب

 . نيملاعلا بر هلل

 عرشلل ءيش لك نمو « ماتيألا لام نم لكألا نع يففعت : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 هدالوأ دنع تيبي ال نأ خياشملا نم بحاص هل تام نمل يغبني هنأ ملعف « ضارتعا هيلع
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 مهنيب ةكرتلا مهمسق لبق ءادشرلا هدالوأ دنع وأ < مهدلاو عم هتداع يراج ىلع هدعب نيرصاقلا

 ةلق مهماعط نم لكألا نإف « ةكرتلا نود مهلام نم هنوفيضي مهنأ ققحت نإ الإ « نيرصاقلا نيبو

 اياوز يف ًاريثك عقي رمألا اذهو « اهتبيط ريغب ناك نإ مارحو « مهسوفت ةبيطب ناك نإ عرو
 مأل نولوقي « تام يذلا خيشلا ءابقن كلذ ىلع دعاسيو « رصم يفو فيرلا يف خياشملا

 نأ ةدلاولا نظتف « ةيوازلا نيع نوحتفيو « خياشم نوعلطي كدالوأ نأ ديرن اثم دالوألا

 فئاخلا ريقفلا رذحيلف « ماتيألا لام نم خبطتو اهسفن فلكتف كلذب خياشم نوعلطي اهدالوأ

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « انيمحي لاعتو كرابت هللاو كلذ لثم نم هنيد ىلع

 ميلاعملا نم ءيش ذخأ نم يل لاعتو كرابت هتيامح : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا معن اممو

 الف يمساب هفقو باتك يف حرص فقاولا نأ ولو « ةيعرشلا تابرقلا نم ءيش ىلع ةدصرملا

 طرشلا اذهب هتذخأ اذإ مث « جاتحأو « هريغ ًائيش دجأ ال نأك كلذو « ةيعرش ةرورضل الإ هذخآ

 ‹ تابرقلا نم هيلع كلذ فقو ام لعف ةلباقم ىف ال « ىلاعت هللا نم ءاطعإ ءادتبا الإ هذخآ ال

 فقولا راص اذإ اهترشابم كرتيو ةفيظولا لطعي ال نأ دهشملا اذه بحاص قدص كحمو
 بلاطي ال نأ ًاضيأ كلذ يف قدصلا كحم نمو « ىلاعتو كرابت هلل ةبسح اهرشابي لب « الطعم

 ىتمو « هريغ دجي ملو « هيلإ جاتحا نإ الإ اضيرعت الو ًاحيرصت ال « ًايباج الو ًارظان همولعمب
 .ةحئار قلخلا اذهل مشي مل وهف كلذ لعف

 اهرشابي مل ةفيظو مولعم ىلع شيتفتلا تيب يف ًارظان يكتشي ةبذع هل ًاخيش تيأر دقو
 . ىلإ تفتلي ملف كتخيشم حرجي اذه :هل تلقف « اهمولعم نع هانغ عم « هليكوب الو هسفنب ال

 هنع ىلاعت هللا يضر يورسلا دمحم خيشلا يديسل ناعيجلا نب ءاقبلا وبأ يضاقلا لمع املو

 نم دمحم يديس عنتما ‹ ةمامإلاو ةباطخلا ريظن يف رصم جراخ ءارمحلا ةيوازلا يف ًامولعم

 .ًاباستحا كلذ ءارقفلا يطعت نأ تئش نإ تنأو « ًاباستحا كلذ لعفن نحن :لاقو « كلذ

 ةدافو الو ةباطخ الو ةمامإ الو دجسم رظن ىلع ًامولعم ذخأي ال نأ ريقفلا عرو نم نأ ملعف

 كلذ ىلعو « ةيعرشلا تابرقلا رئاس نم كلذ ريغ الو « عبسالو ءزج ةءارق الو « ةشارف الو

 ‹ ضرأآلا راطقآ رئاس يف مهاياصو هب تذفنو « مهنع لاعت هللا يضر نولماعلا ءاملعلا جرد

 اناكف « هنع ىلاعت هللا يضر يوونلا مامإلاو هنع ىلاعت هللا يضر يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلاك

 انغلب هنأ عم ٠ ىلاعت هل سيردتلا نارشابيو « فقولل امهسيردت مولعم نارفوي امهنع هللا يضر

 لوفلا ءامب هيقسيو سبايلا فيغرلا تفي ناكو « ديدج ىلإ جاتحي ناك قاحسإ ابأ خيشلا ن
 محللا موي لك خبطيو تابيطلا هتيب يف لكأي نمم اذه نيأف « ًامادإ كلذ لعجيو « قولسملا

 .هبئانب الو هسفنب ال اهرشابي مل يتلا هتفيظو مولعم ذخأيو يناضلا

 اننإف حيحص هل لوقنف «فئاظولا نم الإ ًاقزر يل لعجي مل ٰىلاعت هللا نإ :لوقي امبرو

 قيرط نإ كل انلق امنإو « ًامارح ولو هب عفتني ام وه ناسنإللا قزر ذإ « كقزر هنأ يف كانعزان ام
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 مولعملا كلذ ذخو لجو زع هلل كتفيظو رشابف مهنم كنأ معزت تنأو « اذكه تناك خايشألا

 قلخلا اذهو « رم امك مولعملا كلذل « ةبرقلا كلت باوثل ًاعيب ال العو لج هللا نم ءاطع ءادتبا

 هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف « ليلقلا الإ ينارقأ نم العاف رصم يف هل ملعأ ال

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس

 ناك اذإ نيقحتسملا يناوخإ ىلع ًادئاز ًائيش يلوبق مدع : يلع هب ئلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نمؤي ال» :ثيدحب المع فقولا ضاف ولو « لمع ةلباقم يف ال « بترملا فقو يف ءيش يل
 لاؤس ريغ نم كلذ يناطعأ رظانلا نأ ولو ”«هسفنل بحي ام ملسملا هيخأل بحب ىتح مكدحأ

 نأل «مهدحأك هنم تذخأو ‹«نيقحتسملا عيمج ىلع هتقرف وأ « هيلع هتددر ماركإلا هجو ىلع

 مهرمأي وأ ‹ هنع مهاهني مث ءيشب نيوعدملا نع زيمتي ال نأ ريخ ىلإ يعادلا ةبترم لامك نم

 . هب اودتقيل هلاعفأ ىلإ نورظان مهنإف « هب

 :لوقيو هناوخإ نع هزييمت مدع ىلع رظانلاو وه عزانتي رصعلا خياشم نم ًاخيش تيأر دقو
 حرجي اذه هل تلقف ‹ فقاولا كل هلعج ام اذه :هل لوقي رظانلاو « مهسأرب يسأر لعجت

 هللا ةهارك هيف ًائيش ىطاعتي ال نأ خيشلل يغبني يذلاف ةلمجلابو « ىلإ تفتلي ملف ٠ كماقم

 a هل یلاعت
 ةيحل هل ناك نإو « ءاسنلا ضعب ماقم يف وه نمم نيفراعلا لمك دنع دودعم باوثلا دبع نأل

 .ةريبك

 نم هتداع ساربلا لماع ىطعي ةرم هنع ىلاعت هللا ىضر صاوخلا يلع يديس تيأر دقو

 یا اطا حب نا م عد فرو ف ی ساربلا ىلع يذلا ملظلا ةيابج

 مراغملا نزو كرت يف ىتح هناوخإ نع زيمتملا دبعلا هركي ىلاعت هللا نإ :لوقيو « اهنم هقاتعإب

 . ىهتنا « قح ريغب سانلا ىلع ةملظلا اهلعجي يتلا

 هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف « رصم يف ًالعاف هل رأ مل قلخلا اذهو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس

 دجأ تمد ام ‹ يويند قح هيلع يل نمل يتبلاطم مدع : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ءاطع ءادتبا هتلبق ةبلاطم ريغ نم هيلع يل امم ءيشب يناتآ نإ نكلو « ةقلخلاو ةسبايلا ةرسكلا
 كنا رو اراب کوی داو یف اطا ر رب صام داو لار درا ها ن
 ةجاحلا دنع ةبلاطملاب هلام ذخأ نم نأ ملعف « سفنلا ظوظح نم ىرخأ ةلعل ال ايندلاب ةناهتسا

 قلخلا ةنم لمحت نم هقتعيو سانلا لاؤس نع هفكي كلذ نكل < هلامك يف كلذ حدقي الف هيلإ

 « ملسمو ء )١١( هسفنل بحي ام هيخأل بحي نآ ناميإلا نس باب « ناميإلا باتك « يراخبلا هجرحخأ (1)
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 .ًاجاتحم هوأر اذإ سابللاو بارشلاو ماعطلاب هنودقتفي نيذلا

 كلذ قتع ةينب قح هيلع هل نم بلاطي هنع ىلاعت هلا يضر صاوخلا يلع يديس ناكو

 لكلو هب لهاستي ال ىتح « هنيع يف نيدلا ءافوب هئانتعا مدعل ًاحيبقتو « ةنملا نم نويدملا

 ىلع هفلحأ الو هبذكأ الف ديلا قيضب للعتو ةجاحلا دنع هتبلاط ين عقو اذإ مث ٠ دهشم لاجر

 نم ًادودعم هنوكل ؛ هيب هللا لوسرل مث ىلاعتو كرابت هلل ةرسيم تقو ىلإ هحماسأ لب ٠ كلذ

 .هريغ وأ باوث بلط نم ىرخأ ةلعل ال هَ هللا لوسر يف ةبحم وأ « هتمأ

 م هنأ درو دقف ‹ ةروهشملا يب هللا لوسر قالخآ نم هنأ عم « ًالعاف هل رأ مل قلخلا اذهو

 انل بلاط دمحم اي :هل لوقي لجرلا ناك « رخآ لجرو وه ةوبنلا لبق ةجيدخل منغلا ىعر امل

 ىلع لمعاو « كلذ يخآ اي مهفاف . یھتنا '«يحتسأ انأ» : ةي لوقيف « ةرجألاب ةجيدخ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹« كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « هب قلختلا

 دوقنلا نم يدنع امب قحأ يننأ يسفن يف يتيؤر مدع : يلع هب هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 E يارا ندخا نم كلو رو مامطلاو بادار

a Eىلوأ نوبرقألا» : ثيدحبو  

 اذهو « هتقيقح يه لب « هيلإ راج برقأ يهف « هسفن نم ناسنإلا ىلإ برقأ الو " ”«فورعملاب

 ةمحرلاب هقلخت دعبو « ايندلا يف دهزلا ماقم هماكحإ دعب الإ هب قلختلا دحأل حصي ال قلخلا

 اذإ هرطاخ ضبقني ريصي هنآ دهزلا ماقم هماكحإ يف قدصلا كحمو « لاعت هللا قلخ عيمج ىلع

 نوكي نأو « ةليل ءاشع دجي ملو « هدي تقاض اذإ حرشنيو ةجاحلا قوف ايندلا هيلع تلحد

 ًاصخش نأ ولو « ةرعش هنم ريغتي مل حلاصملل ةدعم تناك هل بهذ ةردق ناسنإ قرس ول ثيحب

 یتمو « ًائیش اهنم يل لخ الو « اهکرتا هل لوقی ال اهذخأو تکاس وهو هترضحب هقودنص حتف

 وهف اهذخأ نم نسحأ ةردقلا كرت نأ ىأر وأ ‹ هدض ىلع كلذ نم ًائيش دهزلا يعدي نم حجر

 . كلذ يف لعفتم وه امنإ « ةحئار دهزلا نم مشي مل

 مهفاف .ىهتنا « ًاليلق الإ يريغ رصم يف قلخلا اذهب قلخت ينارقأ نم ًادحأ ملعأ الو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « كلذ يخأ اي

 يف هتيسن وأ « قرس وأ ينم نم عاض ءيش ىلإ يتافتلا مدع : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لک < ‹ كلذ ىأر نم ؛يداني ًايداثم طق تعبأ الو ٠ بهذلا نم ابدرإ ناك ولو « عقو وأ ناکم

 ينم عاض يذلا لاملا كلذ نوكي نآ الإ مهللا « ناوخإلا ممهل ًاطيشنتو « ايندلاب ًاناوه كلذ

 .هدجأ مل )۱)

 )٤١/١(. لوصألا رداون يف يذمرتلا ميكحلاو « )۳٤٠١( ناميإلا بعش يف يقهيبلا هجرخأ (۲)

  ظفللا اذهب هتملعام يواخسلا لاق :لاقو )٤۸١( ءافخلا فشك ىف هركذ )۳(
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 ًايدانم ثعبأ نأ ىل اذه لثمف « ريغلل اكلم نوكي وأ « نامزلا كلذ ىف هريغ دجأ ال ًالالح
 نا يضر ةثناعل كلذ مقو اف« لا لا ىف تجار كلف لب < ادعو اذ یار نم لر
 ثعبن مل اذإ اننإ مث " مميتلا ةيآ لوزن ةصق يف روكذم وه امك اهدقع عاض امل اهنع لاعت

 يف عقي ال هنأ ىتح « ةرخألاو ايندلا يف هدجو نم ةمذل انتءارب نم دب ال ‹ كلذل يداني ًايدانم

 لقأ وأ رثكأ وأ ةنس هفرعي مل ثيح « لاعتو كرابت هللا دودحب نيهتسيو « همعز يف مارحلا لكأ
 نم دب ال هنإف « ةرحالا رادلا يف ةبلاطم هيلع انل نوكي ال ىتحو « كلذ يف عرشلا مكح بسحب

 الإ هدجي ملف همصخ نم مصخلا هات امبرو « ديدشلا مويلا كلذ يف همصحخ عم مصخلا عامتجا

 ءاطعإ دعب الإ ةنجلا لخدي نأ ًادحأ نكمي الو « قئالخلا عامتجا ةرثكل نيتنس وأ ةنس رادقم دعب

 هل َرأ مل قلخ اذهو <« انل هراظتنا لوط نم هانحرأ كلذ نم هانأربأ اذإف ٠ قوقحلا نم هيلع ام

 ىلاعتو كرابت هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف . ىهتنا ينارقأ نم ًالعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي

 ةساير هيف ءيش ىلع يتمحازم مدع يرخص نم :ّيلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هعرو وأ هملع ةرثكل « ينم اهب ىلوأ وه نم كانه ناك نإ اميس ال « ايندلا ىلإ لوؤت وأ « ةيويند
 يف ينمحازي نم عزانأ الف « ناوخإلا نم مهيلع سأرتي نمم ىذألل هلمحت ةرشكل وأ « ًالثم

 وأ ‹ مهظعأ وأ ملعلا مهسردأ وأ « مهب يلصأ وأ سانلل بطخأ تنك اذإو « طق ةسايرلا

 عم ردص حارشناب هل هتکرت كلذل لهأ وهو يناكم نوكي نأ ديري صخش ينءاجو « مهكلسأ

 ثيح نم نيدلا راعش ةماقإ وه امنإ نيقداصلا دوصقم نأل كلذو « صالخإلا يف يسفن ماهتا

 كلذ انم بلطي نم انعزان ىتمو يعرش قيرطب الإ كلذل نيلعافلا مه اونوكي نأ طرشب ال « وه

 نحن لب ‹ بيصن قدصلا مدق يف انل سيل « ةسايرلل نوبحم نحنف يعرشلا هقيرطب هكرتن ملو
 .اهانكرت اننأ انمعز يتلا ايندلل نوبحم

 قيرطلا بلطي دحأ ينءاج اذإ يّنِإف « ليلقلا الإ يريغ ًالعاف رصم يف هل دجأ مل رمأ اذهو

 نم ًادحأ تيأر امو ربلا مهلوح نيذلا رباكألاو ءارمألا اميس ال ‹ يريغ ىلإ هلسرأ ىلاعتهللا ىلإ

 داقتعا ةلق صخشلا دنع ىرأ ام ًاريثكو «قيرطلاب هتفرعم ةلق عم ًادبأ كلذ لثم يعم لعف ينارقأ

 دمحلاو « كلذ ملعاف « هل هلسرأ مث « يدهج هيف هداقتعا نسحأف « هيلإ هلسرأ نأ ديرأ نميف

 . نيملاعلا بر هلل

 تاماقم يف تيقرت املك سيلبإ نم يرذح ةرثك :ّيلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ثيدح نم )۳۳٤( ءامأودت ملف : ىلاعت هلوق باب . مميلا باتك ىف يراخبلا هجرخأ ثيدحلا (1)

 ءدب باب ۽ ةراهطلا يف يئاسنلاو ء )۳١۷( مميتلا بأب . ضيحلا يف ملسم كلذكو « ةشئاع ةديسلا

 مميتلا )۳٠٠١(.

YAT 



 وهف ‹ قلخلا ءاوغإ ىلع ىلاعت هللا هنعل هصرحل « داصرملاب كلذ لثمل هنأب يملعل « قيرطلا
 ل برخو روب علا اار دج نم اف رع اأ ٠ تسلا 9و رغألا قرا

 ظفحي ىلاعتو كرابت هللا نأ الولو .نييزت وأ ليوأت وأ وهس وأ ةلفغ تقو نم هيف هيوغي ًاتقو

 انل ىلاعتو كرابت هللا عرش كلذلو « هنم هديك در ىلع دحأ ردق امل ظفح وأ « ةمصعب هنم رباكألا

 نم ءايبنألا نم دحأب الو « ةكئالملا نم دحأب اوذيعتسا انل لقي ملف « هنم ىلاعت هب ةذاعتسالا

 . كلذ لثم نع قلخلا زجعب لاعتو كرابت هملعل « سيلبإ ديك

 هللا مساب انتذاعتسا يف ةمكحلا :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 قرط نم سيلبإ هيتأي ةرضح يأ نم فرعي ال ناسنإلا نوك « ءامسألا نم هريغ نود لاعت
 دسنل اهلك ءامسألا قئاقحل عماجلا مسالاب هنم ذيعتسن نأ انرمأ كلذلف ةيهلإلا ءامسألا تارضح

 . یهتنا ‹ اھنم انل یتا قیرط لک سیلبإ یلع

 سيلبإ ةسوسو نم رباكألا ىلاعت هللا مصعي مل :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ًاضيأ هتعمسو
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 لخد اذإ مث ‹ مهتمئأ تلض اذإ سانلا لالض ةرثكب سيلبإ ملعل كلذو « هريغ نم ةمزالم دشأ

 مهرظتني بابلا ىلع فقي سيلبإ نإف ‹ ةرضحلا رباكألا ٠ هبكر نذإ ريغب مهنم جرخ نم لكف
 نيب هنأ دبعلا دوهش ةرضحلاب اندارمو « ءاش فيك هللا نذإب هفرصي « رامحلا ناسنإلا بكري امك

 دهشملا اذه نع هباجح ةرضحلا جراخب اندارمو « هاري یلاعت وهو ٰیلاعتو كرابت هللا يدي ‹

 نم عرسأ يف ةرضحلا نم جرخ هاري ىلاعتو كرابت هللا نأ دوهش نع ةلفغ ناسنإلل لصح ىتمف
 رصبلا حمل ٠ لاعتو كرابت هللا نأ رضحتسا ىتمو « رامحلا ناسنإلا بكري امك سيلبإ هبكرف
 .ًامئاد قلخلا عم هنأش اذكه ‹ رصبلا حمل نم عرسأ هرهظ ىلع نم سيلبإ لزن هاري

 ةجردلا ولع بسحب « ةرثكو ةلق نوتوافتم اهنم جورخلاو ةرضحلا يف ثكملا يف سانلاو

 يف اهلخدي نم مهنمو طقف ةضيرفلا ةالص يف الإ ةرضحلا لخدي ال نم سانلا نمف « اهضفحخو

 ةدابعلا لوأ نم اهيف ثكمي نم مهنمو ةعورشم ةدابع لك يف اهلخدي نم مهنمو « كلذك لفاونلا

 یتح « لخدي الف جرخی نم مهنمو « لخدي مث اهئانثأ يف جرخي نم مهنمو « اهرخآ ىلإ
 رثكأ وأ لقأ وأ ةجرد رادقم راهنلاو ليللا يف اهلخدي نم مهنمو < ةلفغلا عم ةدابعلا كلت يضقنت

 يف رضحي نم مهنمو « هيقاب يف لفغيو « راهنلا رثكأ يف رضحي نم مهنمو ٠ هماقم بسحب
 الإ هراهنو هليل يف ىلاعتو كرابت هللا عم ًارضاح ناك نم مهلمكأو اذكهو مهنمو « كلذك ليللا

 كرابت قحلا ةبقارم نإ :اولاق مهنإف « رشبلا اهيف ىلاعتو كرابت قحلا حماسي يتلا تاقوألا يف
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 . ةكئالملا فالخب « رشبلا رودقم نم تسيل سافنألا عم ىلاعتو

 هللا ةرضح يف ةنس نوڻالث يل :لوقي هنع یلاعت هللا يضر يخرکلا فورعم يديس ناکو

 ةراشإلا هانررق ام ىلإو « مهملكأ ينأ نونظي سانلاو « ًامئاد هللا ملكأ انأف « تجرح ام لاعت

 . هتمأل ًاعيرشت تقولا رکنف "يبر ريغ هيف ينعسب ال ٌتقو يل» : ي هلوقب

 ريغ هيف ينعسي ال رمع يل يأ « هلك رمعلا تقولاب دارملا نوكي نأ لمتحي : مهضعب لاق

 r]. : مجنلا] 4 ىوأ ِنَع قطب امو :ٰیلاعت هلوق هدیؤیو ‹ كلذب هللا ينصخ يأ < يبر

 . هتم ماقم بسحب ليلقلاو ريثكلا تقولا لمشي ثيدحلا يف تقولا يأ وهو « لمأتيلف

 ًافلكم ناك يَ هنأ ٠ صئاصخلا باتك يف هنع ىلاعت هللا يضر يطويلا لالجلا لقن دقو

 ‹ رخالا نع نيباطخلا دحأ هلغشي ال « دحاو نآ ىف اعم قلخلاو ىلاعتو كرابت حلا باطخب

 نع بجح قلخلا بطاخ نإو « قلخلا نع بجح ىلاعتو كرابت قحلا بطاخ نإف هريغ امأو
 . ىهتنا « العو لج قحلا

 نإف ليلقلا الإ تاماقملا يف ىقرت املك سيلبإ نم ةرذحلاب قلخت ينارقأ نم ًادحأ رأ ملو

 هيلع هل يقب امو « هقراف سيلبإ نأ نظي خيشلا يديس اي هل لاقي ريصي ام درجمب مهدحأ

 تلقف « ىلاعت هللا الإ مث امو « ًالصأ سيلبإ فرعن ال نحن :لوقي مهضعب تعمس لب « ةنطلس
 تلقف « هنع تبجح :لاقف ؟ هنع تبجح تنأ مأ ٠ كدهشم يف دوجولا نم سيلبإ لاز لهف :هل

 . كيلع طلسم وه نذإف :هل

 ماود ثيح نم <« هكلس ماقم لك يف هعم ىقرتي سيلبإ دجو رظنلا ققد نمف ةلمجلابو

 راص ةرهاظلا يصاعملا لعف يف هل سوسوي ناك نأ دعبف « ةيلكلاب عطقني الو « هل هتسلاجم
 .هدوهش نع ةيفخلا « هنيع يف ةريغصلا وأ ‹ ةنطابلا يصاعملا يف هل سوسوي

 جدس ماقملا يف فراعلا ىقرت املك :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناكو

 دقو « دافلا هيلع فيخ دايقنالا ريثك ناك نم :اولاق دقو « سيلبإ نم ةليحلا لمع لبقو هنطاب

 ىلع ًاسايق بذكي ًادحأ نأ نودقتعي ال مهنأل يأ ٠ نوحلاصلا سانلا بذكأ نإ :اولاق

 . ىلاعت هللاب ناسنإ مهل فلح نإ اميس ال هوعمس ام لك نوريف « مهسفنأ

 عاتملا درت الآ : ىسيع هل لاقف « قرسي ًاناسنإ ىأر مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ انخلب دقو

 :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لاق « قرس يذلا انأ وه ام هللا حور اي هللاو : لاقف ؟ هباحصأ ىلإ

 . یهتنا « ينيع تبذکو « هتقدصف

 مهنأ ال بذكي ال ًادحأ نأ مهنظ . نوحلاصلا سانلا بذكأ ىنعم نأ يخأ اي كل ناب دقف

 ًاريثك ةفوصلا هركذت : لاقو )٠١۹( ءافخلا فشك يف ينولجعلا هركذ (1)
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 ىلوتي ٰیلاعت هللاو هب قلختلا ىلع لمعاو ‹ كلذ مهفاف ‹ كلذ نم مهاشاح » بذكلا نودمعتي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده

 الف « ًاريبك وأ ًاريمأ تبحاص اذإ یناوخإب يريبکت ةرثك : ىلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ينإ مث « مهبحصو ينكرت امبر ىتح « مهيف هداقتعا نسحأو « مهتبيغ يف هدنع مهحدمأ لازأ

 يح رف نم دشأ « يلع هراکنإو مهيف هداقتعاو ۰ ينع ريمألا كلذ داّقثعا لیوحتب حرفأ

 امف « ًاليلق الإ يريغ ًالعاف هل رأ ملو « رصعلا لهأ نم ءارقفلا يف زيزع قلخلا اذهو « سكعلاب

 دحأ كلذ لعفي ملو « هيف هداقتعا تنسحو يريغ ىلإ هتلسرأو الإ ريبك الو ريمأ طق ينبحص

 هللاف « هله وه ام ينع هل یکحو « يتبحصل مهقبس نم دنع يف حرج مهضعب لب « يعم مهنم

 . هيلع بوتي

 ينوك ينع رباكألاو ءارمألا داقتعا ليوحتب حرفلا لوصح ىلع يل نيعملا نأ يخأ اي ملعاو

 اذإف « ريغ ال دابعلا حلاصمل مهبحصأ امنإو « رب وأ ناسحإ نم ةيويند ةلعل طق مهبحصأ ال

 مهتبحص ناک نإو « هقلخ نود هدحو هب تلغتشاو « يبر ةدابع ىلع يبلقب تلبقأ ينع اوضرعأ

 هلل رباكألا بحصي مل نم لك نأ ملعف « عفرأ ماقمو « عيفر ماقم مث نكل « ريخلا اهيف ىرحألا

 ‹« هريغ ىلإ ليمي نأ ًافوخ « ريبكلا كلذ دنع هناوخإب ريبكتلا ةلق ًابلاغ همزال نمف « ىلاعت

 نسحأ نم بح ىلع بولقلا تلبج» :ثيدحلا يفو « كلذ وحنو « هناسحإو هرب هنع عطقيو

 ناك نمو « ةرورض مهقارفل ردكت قلخلا مه هل نسحملا نأ هدهشم ناك نمف ٠ ىهتنا “"“اهيلإ
 هنع قلخلا ربدأ ول ةرعش هنم ريختي مل هدحو ىلاعتو كرابت قحلا هل نسحملا نأ هدهشم

 « كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو كلذ يخأ اي مهفاف « نوعمجأ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 يلع ركنيو ينهركي نم ةرايز ميدقتل يردص حارشنا : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم عمو « راحبلا رارق يف ينبحي نم عم بلقلا نأل كلذو « يندقتعيو ينبحي نم ةرايز

 نمل اهتهارك نم يسفن ىلع فاخأ ىلاعتو كرابت هللا دمحب انأف « نارينلا تاقبط يف ينهركي
 LES ی ق یک اک ع یا فاو نک

 ا لا هار نم اهب كلذ يو تو نإ هاك را ن ھا کو وادع خل

 اهتلازإ ةداع يننكمي دسحلا ريغ ىرخأ ةلعل ينهركي نم قح يف هلك اذه ٠ لقاع ىلع ىفخي ال

 ةردق ىف سيلف « ىلإ ال ىلاعتو كرابت هللا ىلإ كلذو ىتمعن لاوز الإ ىنم هيضري الف دساحلا امأ

 در ناف « اهیلع هل ٰیلاعت هرکشو اهدر مدع بدألا نم لب « هل یلاعت هللا همسق ام دری نأ دبعلا
 . ىلوأ العو لج قحلا عمف « مهعم بدأ ءوس ايندلا كولم نم رباكألا معن

 )١( ناميإلا بعش يف يقهيبلا هجرخأ )٤٦7( « هدنسم يف باهشلاو )0۹۹(.
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 لك نآ وهو كلذ ريغل كهركي نمو ًادسح كهركي نم اهب فرعت ًانازيم يخأ اي كملعأ انآو

 ةحيحص ىوعد ريوصت ىلع ردقي الو « نيئزهتسملا سلاجم يف كيلع طحيو كهركي هتيأر نم
 هنأ ملعاف « ةرخألا رادلا يف ىلاعتو كرابت هللا يدي نيب الو « قلخلا نم مكاح دنع ال كيلع

 .نوكي ال كلذ نإف كبحي هنأ دصقب هترايز يف كسفن بعتت الف ٠ صلاخ دوسح

 كودع لجر لبقت نأ كابإ :لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ر ةف رو لم ر ف كق ل كلا دخلا نم دلع الا ى اط عفا رقر

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « كلذ مهفاف . ىهتنا «٠ قح

 فیفختب هنید يف وه هعفن يودع ةرايز ميدقتب يدصق : لع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو
 سلاجملا يف يل هصيقنت نم يسفن ةرفن ال « مثإلل بجوملا صيقنتلا هكرتو « ةلاصألاب هتوادع

 ‹ ةمتاخلا يف هطسب يتأيس امك كلذ نم رثكأ نولمحي ءارقفلا نإف ‹« وه هعفن نع رظنلا عطقب

 ديرت لبج ىلع تخفن ةسومان مكح هيف هلوقي مالكب قداصلا ريقفلا رييغت ديري نم مكح نأ اهيفو
 ضرغل وهف هيف ليق مالك نم رثأت قداصلا ريقفلا نأ ردق ولف اضيأو « هناكم نم هليزت نأ
 نم ءيشب نوعفتني الف « هنع نورفني مهنأ هعابتأو هباحصأ نم ءافعضلا ىلع هفوخك « حيحص
 « هودع مالك نم ةرذ لاقثم هنع بيغي ال هقحب هل ذخآأي ًابر هل نآ ملعي هنإف اضيأو « مهل هحصن

 وهو « ۍلاعتو كرابت هللا يدي نيب همصخو هسفن یأرل دبعلل فشک ولو « كلذب ضار وهف

 نيظفاح نيبتاك نيكلم امهنم لكل لسرأ دقو « مهضعب عم هديبع ضعب هعنصي ام یریو عمسی

 نمآ نمو « هعم رخالا هلعف ام امهدحأ يسن اذإ امهقحل ًاطبض « دبع لك هب ظفلي ام نابتكي

 . ةلمج هودع نم هردكت بهذ ًامزج كلذب

 رثكيو صقنلا لقي مث « هراكلا نيد صقنت قح ريغب نيملسملا ةهارك نأ يخأ اي ملعاو
 مهعبر هرك نمو هنيد رشع صقن ًالثم هدلب لهأ رشع ضغبأ نمف « اهترثكو ةهاركلا ةلق بسحب
 ًادحأ هركي مل هانركذ ام مهف نمف « لقأو رثكأو عابرأ ةثالثو فصن نم اذكهو « هنيد عبر صقن

 اذهب قلختلا ديري نم جاتحيو ءيش هنم صقني ذإ وه هنيدل ةنايص < ًادبأ قح ريغب نيملسملا نم
 ‹ هنارقأ نم دحأل ةهارك الو ءانحش هدنع سيل قداص خيش دي ىلع ةليوط ةدهاجم ىلإ ماقملا

 ‹« رصعلا خياشم ةروص يف اوسلج نمم ًاريثك تربخ دقو نآلا رمحألا تيربكلا نم زعأ اذهو
 خيشلاو « يريضخلا ناميلس خيشلا يديسك « ليلقلا الإ ءانحشلا نم ملسي مهنم ًادحأ دجأ ملف

 قيرطلل نيعدملا سوفن ةضاير ةلق نم كلذ لكو « مهتاكربب هللا انعفن امهبارضأو ركاذلا ميهاربإ

 .اهتانوعر لاوزو « مهتيرشب ران دومخ لبق ةخيشملل سولجلل مهتردابمو

 الإ ةخيشملل سولجلا يف دحأل نذأي ال ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تكردأ دقو

 املف « سانلا عفنيو قلخلل زربي نالفل لق هل هلوقب « ًاحيرص ةي هللا لوسر نم هل نذإلا دعب

 لقاعلاف « مئاهبلا اهيف تقلطأو تبرخ خيطب تاقم اهنأك رصم تراص هنع ٰلاعت هللا يضر تام

° 



 نم نآلا ملعأ الو « هل مهنذإ دعب الإ سلجي ملو « اهلهأ نع قيرطلا ذخأو « هسفن حصن نم

 دجتف « ةقرخلا ءانبأل مهتاوادع ترثك كلذلو « ليلقلا الإ هخيش نم نذإب رصم يف سلج

 ينأ ىتح « ةدحاو ةراح يف اوناك نإ اميس الو راربألا راجفلا هركي امك هبحاص هركي مهدحأ

 ىلع اومطف اوناك ءالؤه نأ ولو « هتزانج مهنارقآ نم دحأ رضحي الف نوتومي مهنم ًاريثک تیآر
 ةقفشو ةمحرب هاصع نم لك اوهركو هللا عاطأ نم لك اوبحأل مهسوفن تانوعر نع خيش دي

 امهبلقو لوقلاو لعفلاب ةفنألاو بضغلا ريغصلا امهدلول ةدلاولاو دلاولا رهظي امك « نيتيعرش

 . همح رپ

 « لامكلا يعديو « كلذك ًاريقف هركي وهو لامكلا يعدي ًاريقف تيأر اذإف ةلمجلابو

 ريغص انأو سانلا عمسأ تنك دقو « رمألا سفن يف امهدحأ وأ قيرطلا ىلع باذك امهالكف

 لاح هيخأ نع لئس اذإ مهدحأ لوق الإ ريخلا نم ءارقفلا قيرط عابتا يف نكي مل ول « نولوقي
 فالخب « مهقيرط عابتا ىلع ثحلا يف ةيافك كلذ يف ناكل ٠ تركذ نم معنو هيلع هبضغ

 راصف ‹ تركذ نم سب :لوقي هيلع هبضغ لاح هناوخإ نم دحأ نع هتلأس اذإ كنإف « مهريغ

 ريدكتلا رهظيو « تركذ نم سئب مهحدمي هوأر نمل مهناوخإ نع نولوقي مويلا ءارقفلا بلاغ
 املف « ةفقو صخش نيبو « ديلولا نب دلاخ نيب ناك هنأ انغلب دقو « ةسوبعلاو ههجو ىلع

 عقو يذلا نإ :لاقف كلذ يف هل ليقف « هحدمي دلاخ ذخأ « ريخب صخشلا كلذ هدنع اوركذ

 سبلو ينقراقف « ةمه هدنع دجأ ملف « هنقلأ نأ ينم بلطي ينءاج اصخش نأ يل عقو اممو

 اولاعت :مهل لاقو ماوعلاو بابشلا نم ةعامج هل عمجو « ةبذع هل ىخرأو فوص نم ةمامع هل

 « نالف نع تذخأ :لاقف ؟ كخيش نم « سانلا ضعب هل لاقف « فوصتلا قيرط ىنع اوذخ

 يديس نأ یعداف « هتعامج هبذکف رخآ خیش ىلع نقلت هنآ یعداف « خیشلا كلذ باحصأ هبذكف

 سالحب سلحت هنإ مث « سيبلتو بذك هلك كلذو « هل نذأو « مانملا يف هنقل يفصرملا ًايلع

 اهيف هدشرأ ةقرو هل تلسرأف « مهنم دحاو هنأك راص ىتح « قيرطلا يف ةرجهلا ءامدقلا ءارقفلا

 زع هللا لأسأف « لعفي ملف « كلذل الهأ هآر نإ هل نذأيو « هل ذملتي قيرطلا خايشأ نم دحأ ىلإ

 ٰیلاعتو هناحبس هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو ‹ كلذ مهفاف « نيما هيلعو انيلع بوتي نأ لجو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي

 ريغب ملسملا هاخآ ضغبي هتيأر نمل يتسايس نسح : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىلإ بولقلا ليمي امم كلذ وحنو « هل ماعط ميدقتو « هل يتشاشبو « هيلع يلابقإب كلذو « قح
 « ًائيشف ايش هودع ىلإ هرطاخ ليمت يتلا تافصلا ركذب هتقراس ينبحأو يلإ لام اذإف « ةبحملا

 عم ةيبصعلا كلذ نم مهفي هنإف « كيلع نابضغ نالف مادام ينتأت دعت ال طق امهدحأل لوقأ الو

 ثلاث صخش ىلإ جاتحن انرصف هل ءامصخ انعلج هنوکل ًاحصن انل عمسي ريصي الف « هودع
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 امك « قيدصلاو ودعلل سانلل ةدروم ريصي دوجولا يف همسا عاش اذإ ريقفلاو اميس ال اننيب حلصي

 لابقإلا ريقفلا طرش نمو « امهنم ًادحاو دري نأ هنكمي الو « قيدصلاو ودعلا ريمألا ىلع دري

 ةيبصعلا نم غراف هبلقو « هقح بجاوب ًامايق ٠ يعرشلا هقيرطب هيلع دراو لك ىلع هتشاشبب
 . ماصخألا دحأل

 راظن لاطبإ ببسب ةئامعستو نيسمخو عست ةنس يف راظنلا رظان ىلع رصم لهآ ماق املو

 دري نيقيرفلا نم لك راصو« هيلع ةقرفو « هعم ةقرف نيتقرف رصم لهأ راص « اهلك دجاسملا

 رضي ءيش لعف نع هاهنأو هبحاص ءارو نم رخألا يف نيقيرفلا نم قيرف لك ببحأ تنكف « يلع
 ‹ يرطاخ ذخأي راظنلا رظان ينءاجف ‹ رصم لهأل ًادعاسم اشاب يلع ريزولا ناكو « هودع

 ‹ بيغلاب هنوخي ال هنأو ٠ فورعملا يف هيلع رمألا يلو ةعاط بوجوب هتملعأو « هيلع تيطحف
 همركأو ًانالف راز راظتلا رظان نإ :لاقو اشابلل علطف ىلإ راظنلا رظان ءيجم ةدسحلا ضعب غلبف

 لاق اذام فرع مل :لاق ؟ هل لوقي هتعمس امف :اشابلا هل لاقف « يلع اشابلا رطاخ رييغت دصقب

 نم يببسب صقني نأ هنيد ىلع ةيشخ اشابلل ةقرو تبتكف هلوق ىلإ غصي ملو هرجزف « هل
 هربخأو « مكعم بدألا قيرط هملعأل راظنلا رظانب عامتجالا تبلط يذلا انأ :اهنومضم

 ‹ ءارقفلاب ينظ وه كلذ :لاقو « كلذب ينم يضرف « مكتفلاخم ميرحتو « مكتعاط بوجوب

 هنأ ريقفب نظت نأ يخأ اي كاًبِإف ‹ رطاخلا رييغت نم ًائيش هدنع رأ مل ةعلقلا يف هترزو ضرم املف

 ءارقفلا نإف « بذاك نظ كلذ نإف « ايندلا ءانبأ لعفي امك « نيمصخلا دحأ عم لطابلاب بصعتي

 یلاعتو هناحبس هللاو ءهب قلختلا ىلع لمعاو «كلذ ملعاف « حلاصملاب الإ سانلا نيب نوشمي ال

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي

 نم ءيش يف يناوخإ نم دحأ ىلع يسفن ميدقت مدع : يلع هب لاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىلع حجرت اهارأ ةحلصمل وأ « سفن ةبيطب كلذ يف يل مهلاؤسب الإ هتساير اهيف يتلا رومألا

 نوكي ال نأ طرشب كلذ يف مهلك ينولآس نإ الإ ركذ سلجم حتتفأ الف « ميدقتلا مدع ةحلصم

 فيرش وأ ينم نسأ وه نم كانه ناك نإف « انس ينم ربكأ دحأ الو « فارشألا نم دحأ كانه

 فرشأ وه نمو « ينم نسأ وه نم عم ًابدأ ٠ كلذ يف ينولأس ولو « يلع هتمدق ًاريغص ولو
 سانلا عامس ليجعت ىلإ ةردابملا كلذب دصقأ روكذملا طرشلاب سلجملا تحتتفا اذإ مث « ينم

 تيأر ام قلخ اذهو « هريغ وأ باوث نم ىرخأ ةلعل ال ىلاعت هللا يف ةبحم ىلاعتو كرابت هللا ركذ
 هتيأر مهضعبو « ركذلاب ةءادبلا ىلع نومصاختي مهتيأر لب « ليلقلا الإ العاف يرصع يف هل

 طسب يتأيسو « بتارملاب لهج هلک اذهو « هل اهشرفیل هتداجس هلمحیو « فيرشلا مدختسی
 رثكأف نانثا يدنع عزانتي ام ًاريثكو « ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم عضاوم يف كلذ

 « كاده ىلوتي هللاو ٠ هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي ملعاف . يلبق احتتفي نأ امهلأسأف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو
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 ءيش يف لاعتو كرابت هللا عم ًاكلم يل ىرأ ال ينأ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 هللا وهو يقيقحلا كلاملا ىلإ ًاروف هنع جرخأ مث « لاعتو كرابت هللا نم هلبقأ لب « هيناطعأ

 قلخ ام ىلاعتو كرابت هنإف « ىلاعت هللا عم ابدأ هدرأ الو ًالوأ هلبقأ تنك امنإو « ىلاعتو كرابت

 ردقب هيقبأو هنم هلبقأ انأف « نيملاعلا نع ىلاعتو كرابت هانغل « هدابعل الإ دوجولا ىف ام لك

 ااا و ی یا ی ر وغ اا

 ی ی کک ناک اا اهر لر ارق از ماع ةف لع كدا حال

 معاطملا نم ءيش ىلإ نوجاتحي مهنأ انل دري مل ذإ « ةكئالملاك طقف دادمإلاو داجيإلا

 .انب صاخ وه امم كلذ ريغو رودلاو حكانملاو بكارملاو براشملاو

 كلم ىلإ لعاف مسا يطعملا كلم نم كلذ لقتني نأ ءاطعلا ةقيقح نأ هانلق ام حاضيإو

 هدي يف لخدي امو دبعلا نإف « العو لج يرابلا عم انقح يف حصي ال اذهو لوعفم مسا ىطعملا

 ةقيقحب ةدحاو نيع ىلع دبعلاو لجو زع قحلا كلم دراوتي نأ حصي الو « عامجإب هديسل
 ةقلعتملا دودحلا ثيح نم ًازاجم كلام دبعلاو « يقيقح كلام ىلاعتو كرابت هللا نأل « ةدحاو

 هنم فرصي « هديب اميف فلختسم هنأ دبعلا كلم ةياغف « العو لج هللاب ةقلعتملا ال قتلخلاب

 بهذم يف جاهنملا ةرابعو« ضحملا ليكولاك ريغ ال هريغو هسفن نم هللا دابع ىلع فورعملاب

 :ىلاعت هللا همحر يوونلا نيدلا يبحم مامإلا فيلأت هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا

 .«رهظألا يف» هديس كيلمتب دبعلا كلمي الو

 ؟ هلام بصغ ميرحت ءاج نيأ نمف ًائيش كلمي ال دبعلا ناك اذإف : ليق نإف

 نم وه امنإو « لاعت هللا عم دبعلا كلم ةهج نم انءاج ام بصغلا ميرحت نأ : باوجلاف

 ترم امك ديبعلا نم هريغ نود فالختسالا هجو ىلع كلذ هل العو لج قحلا كيلمت ةهج

 فلختسا امب هيف ىلاعتو كرابت قحلا هفلختسي مل ام ذخأو بصاخلا ىدعت املف « هيلإ ةراشإلا

 ريغب ًاًئيش دحأ نم ذخأ نم :لوقي العو لج قحلا ناسل نأكو « كلذ ببسب بقوع « هريغ هيف

 كلم ثيح نم ال « يعرش قيرط ريغب كلذ هذخأ ثيح نم باذعلاف « هتبذع يعرش قيرط
 يف ال ةلعلا يف فالتخا وهو موقلا هب للعام اذه « مهفاف ‹ ىلاعتو كرابت هللا عم دبعلا

 هللا عم كلمي ال دبعلا نأ نوري اوناك نإو « بصغلا ميرحت ىلع اوعمجأ موقلا نإف ٠ مكحلا

 ىلع ءاملعلا عم موقلا قفتا دقف « اهيلع بصاغلا هلا دعوت يتلا ةبوقعلا قحتسي هنأو « ًائيش

 « مكحلا يف حدقي ال ةلعلا يف مهفالتخاو « ةبوقعلا هبحاص قاقحتسا ىلعو «٠ بصخلا ميرحت

 هل هبحاص كلم ءيشل بصغلا ميرحت يف طرتشي ال هنأو « دبعلا كلم مدع نم هانررق ام ديؤيو

 . كلمت ال اهنأ عم لبزلاك « تاصاصتخالا بصغ ميرحت نم انؤاملع هلاق ام ةقيقح

 ىلاعتو هناحبس هللا عم كلمي ال هنأ ًاقوذ دبعلا دوهش ماقم نأ يخأ اي كيلع ىفخي ال مث
 مل نم هنظي امك زيزع ماقمب وه سيلف « موقلا قيرط يف هلوخد لوأ ديرملا هقوذي ماقم « ًائيش
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 نأ فرعل موقلا قيرط لخد هنأ ولو ٠ صاوخلا ماقم اذه كلذ لثم نع لوقيف « قيرطلا كلسي

 ركذي لازي الف « لوألا بابلا يف هحاضيإ رم امك ‹ قيرطلا يف هعضي مدق لو نم هقوذي ديرملا

 ‹ ىلاعت هلل لعفلاو ‹ لجو زع ش كلملا نأ دهشيف « هنطاب يلجني ىتح لاعتو كرابت هللا

 فلأ هدنع ناك ول هنأ ًاقوذ ماقملا اذه ىعدا نم قح يف قدصلا كحمو « هلل قحلا دوجولاو

 هكلم لاوز لجأل ةرعش هنم ريغتي مل هراد نم تقرسف « ةعتمألاو بايثلا نم لامحأو « رانيد

 هيلإ نوجاتحي ام اوذخأ لاعت هللا ديبع نأ ىري لب ‹ كلذل ذخألا نيد صقنل رثأتي امنإو « هنع

 رثأتي الف ‹ ذخآلل یلاعت هترفغم لومش هداقتعا يف حجرتو « هدبع لام نود مهدیس لام نم
 هنأ « یلاعتو كرابت هللا الإ لعاف ال هنأ هاوعد يف هقدص كحم نم كلذكو « هريرقت رم ام ىلع

 ءانركذ ام قاذ نمف « ركذ ام ثيح نم الإ براضلا كلذ ىلع ريغتي مل فيسب ناسنإ هبرض ول
 ىلإ كلذ بسني الو « ًادوهشو ًاقوذ ىلاعت هلل الإ لعف الو كلم ال لوقي نأ هنم نسحي يذلا وهف

 هبرض وأ « هلام ذخأ نمم ردكت ىتم هنآ ملعف « طقف مهيلإ فيلكتلا ةبسن ردقب الإ قلخلا

 . قوذ ال ملع ٰىلاعتو كرابت هلل لعفلاو كلملا هديحوتف

 ايندلا رومأ نم نيفراعلا ديب ام عيمج :لوقي لاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 نإف « ءاوس دح ىلع ةبادلا ةعذربو « رادلا باب مكح ةفاضإلا يف همكح هكلم مهيلإ فيضأ امم
 . ىلاعتو كرابت هللا عم دبعلا كلذكف « ةعذربلا كلمت ةبادلا وأ ٠ بابلا كلمت رادلا تناك

 هجولا ىلع هب عافتنالا نم مهنيكمت ثيح نم الإ مهاطعأ ام ىلع مهبر نوفراعلا ركش امف
 ‹« موقلا دنع بصغلا ميرحت هجو نم ًافنآ هانررق ام ريظن ‹ كلذل مهكلم ثيح نم ال يعرشلا

 كلذب انققحت دقو « ةرخآلاو ايندلا يف مهل لجو زع هللا هيطعي ام عيمج يف نيفراعلا مكح اذكه

 ًاقراغ ًادبع يسفن ىرأ امنإ ‹ نيرادلا يف ىلاعتو كرابت هللا عم اكلم يل ىرأ تسلف « دمحلا هلو

 ينعنم وأ ًائيش يناطعأ ءاوسف « يديس لام نم قفنأو حكنأو سبلأو لكآ « يديس ناسحإ يف

 ‹ طقف هيلع ركشلا لجأل يأ « ءاطعلا ةبسن ادع ام هعم كلملا يدوهش مدعل ءاوس يدنع وهف

 .هریرقت رمامک

 ‹ هفرعأ ال يليلخلا ناخ قوس يف ينيقل ًاصخش نأ قيرطلا يف يلوحخد لئاوأ يل عقو اممو

 ينبحسي لازالف « يتأرما يلع دسفآ اذه :لوقيو ‹ يقنع يف ينکصي راصو يقوط ىلع ضبقف
 :لوقأو « كيف تطلغ انأ :لاقو يهجو يف رظنف « رهزألا عماجلا ةفطع نم تبرق ىتح

 قلاخ ىلإ يرظنل ًارورسم تنك لب « ةدحاو ةرعش هيلع ينم ريغتي ملو « كقح يف هللا رفغتسأ
 ىلاعت هلل لعفلا ديحوتب تققحت ينأ تملعف « هلاق يذلا لوقلاو « اهب ينكص يتلا ةكرحلا كلت

 .ًاقوذ

 نم ىفختسا امل عبصأ يبأ نب نيدلا ييحم ريمألا راضحإب تمزلأ يننآ يل عقو كلذكو

 ينم ريتي ملف « يلاولا ةرضحب طيسوتلل ينودمو يلاولا ناوعأ ينكسمف « دمحأ ناطلسلا
 ر
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 مث ‹« يقح يف رفغتسا مث « هوقلطأ :لاقو « يلاولا بجعت ىتح مسبتأ ترص لب « ةرعش

 لالا ت حلاو

 نيشاشحلاك نيملسملا نم ةقسفل يحانج ضفخ : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا م اممو

 نيح مومذملا لعفلا كلذ ثيح نم الإ مهنم ادحأ يسفن يف رقتحأ الو « ةملظلاو نيرماقملاو

 هلوق كلذ لیلدو مدنو هنم بات هنآ یلع هتلمح يلثم یلصو ًاضوتو هنم عزن اذاف طقف هب سبلتلا

 :N : ةبوتلا] يَرَى كنو ءو لأ ااو وللا وماكو اوات نإ # : یلاعت

 تلقف « شاشحل عضاوتي هنع ىلاعت هللا يضر يحراجلا دوعسلا ابأ خيشلا يديس تيأر دقو

 . ىهتنا « ينم هلل عشخأو ًابلق ىفصأو ينم لاح نسحأ ناك امبر :لاقف « كلذ يف هل

 الإ ةقسفلل عضاوتي نأ يغبني ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناکو

 فالخب ‹ مهتطلاخمب ةنتفلا نم مهسفنأ ىلع مهنمأل نيلماعلا ءاملعلا نم ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا

 . ىهتنا ‹ هيف اوعقو اميف اوعقوو « يصاعملا لهأ ةبحم ىلإ اولام امبر مهنأل « ةماعلا

 ةقسفلل مالكلا مهنيلت يف نيلماعلا ءاملعلا نم ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا ىلع مول ال هنآ ملعف

 نإف ‹« مهحصنل اوغصي ىتح مهتبحم ىلإ مهبولق لييمت كلذب اودصقي نأك « حيحص دصقف
 داطصا اذإ دايصلا يخأ اي لمأتو« مهبولق رفني امم مهراقتحا راهظإو « ةقسفلا ىلع ربكتلا

 مث دعبت ىتح طيخلا اهل يخريو اهعدخي فيك عطقني نأ هطيخ ىلع فاخو « ةريبك ةكمس
 مهنإف « ةاصعلا كلذكو اهيلع ضبقيو « هدي تحت لخدت ىتح ًائيشف ًائيش ةقراسم اهبحسي
 الف ‹ روسب ةيعرشلا تارومأملا ةبحم نيبو مهنيب برض دقو « ةماقتسالا قيرط نم نوقرام

 لهأ نأكف اهبحم ىلع عبطت تداك مهسوفن نإف « يصاعملا فالخب ًامعط اهلعفل نودجي

 . تاعاطلا لهأل ءادعأ اوراص يصاعملا

 هجو ىلع هلجرب هکرحف « هيذخف نع فشك دق مامحلا يف اصخش ىأر ًاهيقف ةرم تيأر دقو

 عزنو ٠ صخشلا كلذ سفن تكرحتف « نيدلا ليلق اي كذخف طغ :لاقو « راقتحالاو ءاردزالا

 هيقفلا نأ ولو « هيقف اي كيف ةراكج ًانايرع الإ سلجأ تدع ام :لاقو « هامرو هطسو نم رزئملا

 دحأ لك فرعي الو ‹ تاءورملا يوذ نم تنأ يخأ اي : راقتحا مدعو ةمحرو ةقفشب هل لاق ناك

 كهركي نكمم ةفوشكم كذخف ىري ًادحأ نأ كيلع ترغ دقو « كذخف فشك يف كرذع

 .هذخف ىطغو « ًاريخ ينع هللا كازج :هل لاق امبرل « كلذ وحنو « كيردزيف

 لبق ةسايسلا قرطب هتفرعم ىلاعتو كرابت هللا قيرط ىلإ يعادلا طرش نم نوققحملا لاق دقو

 الوأ وعدملل قيرطلا دهميف اهنم هل هدايقنا هيلع لهسي يتلا قيرطلا نم ناسنإ لك وعديل « ءاعدلا
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 ءرطقلاب ةسوسبملا ةرخبملا ةفانكلا وأ « ةهكافلا هماعطإب وأ « ةوسك وأ « هيلإ ةيده لاسرإب ولو

 ذئنيحف ةبحملاب هيلإ لام اذإف «حصانلا هتبحم ىلإ وعدملا كلذ سفن ليمي امم كلذ وحنو

 ىلإ لوصولا ريسعتو « هتقمو ىلاعتو كرابت هللا بضغ نم (ةبتكلا) كلت يف امب همالعإب هقراسي

 « هب لمعلاو حصنلا عامس ىلإ ردابي ةبتكلا بحاص نأ ىتح « تافالا نم هظفح مدعو « هقزر

 : يلب دمحم هيبنل هللا لاق :ةرخألاو ايندلا يف ةحلصملاو ظحلا نم كلذ يف هفنل ىري امل

 ٠٠١[. :لحنلا] 4َس ةظووملاوٍةمكيلاب كير ليس لعد

 جاتحي الف ‹ نيوعدملا ىلإ ةجاحلا نع يعادلا ىنغ يه انه ةمكحلا : نيفراعلا ضعب لاق

 « هتمرح بهذتف « ةيويند ةلعل مهل لذي الل ‹ كلذ ريغ الو سبلم الو معطم يف مهيلإ
 ةلئاعلاو « وعدملا لايع ةلمج نم دودعم ذئنيح وه ذإ ةاصعلا نم دحأ بلق يف همالك رثؤي الو

 لوقلا نييلت اهب دارملاف ةنسحلا ةظعوملا امأو :لاق ٠ تبأ مأ تءاش اهلوعي نم مكح تحت

 تابوقعلا نم اهكرت اذإ هنع فرصي امو حلاصملا نم ةبتكلا كلت كرت يف هلام نايبو ءوعدملل

 .مدقتامك راضملاو

 وأ ٠ سلاجملا يف همذيو « ملاظلا رقتحي مهدحأ ىرتف . سانلا بلاغ هلفغأ دق باب اذهو

 اذإو « هنم رفن همذ اذإ هنأل طلغ كلذو « هظعو اذإ هرمأ لشتمي نأ ديري مث « هناسحإو هرب لبقي

 « هيلإ هناسحإ ىلع ملاظلا كلذ حدمي راص نإ اميس ال « هبلق نم هتبيه تطقس هرب لبق

 . كلذ وحنو نالف انيلإ هلسرأ امل نيجاتحم انك ام هللاو :لوقيو

 لوأ هديرم ماعط نم لكأي نأ خيشلل يغبني ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر دينجلا ناك دقو

 نمل هطعأ :هل لوقيو « مسبتو ةسايسب هيلإ هادهأ ام لك دري لب « هنيع يف نوهي الئل « هتبحص

 ‹ هريفنت مدع عم هنع ىنخلا همهويف ‹ كلذ لثمل يدلو اي كانبحص ام اننإف « انم هيلإ جوحأ وه

 . یھتنا

 هلل ةريغ ليئارسإ ينب ةاصع ةسلاجم نم رفني ناك مالسلاو ةالصلا هيلع دواد نأ انغلب دقو

 دق جوعألاو كبلإ حاتحي ال ميقتسملا دواد اي» :هيلإ ىلاعتو كرابت هللا ىحوأف « ىلاعتو كرابت
 « ًلفاغ هنع ناک رمأل دواد هبنتف ' «تلسرأ اذاملف « هجوع میوقتو ‹ هتسلاجم نع كسفن تفنأ

 مهلوختيو « مهيلإ نسحيو ليئارسإ ينب ةاصع سلاجي راصو « ىلاعتو كرابت هللا رمأ لثتماو

 .باذعلا ةملك هيلع تقح نم الإ مهلك هل اوداقناف « ةمحرو ةقفشب ةنسحلا ةظعوملاب

 ضرغل كلذ نكي مل اذإ ام مهتسلاجمو ةاصعلا سانيإ مرحي مهلوق لحم نأ هانررق ام ملعو

 نيملسملا هناوخإل عضاوتي نأ ريقفلا طرش نم نأ بابلا لئاوأ مدقت دقو ‹ مهفاف ٠ يعرش

 ةاصعلا رمأي اذه لثمف ةمتاخلاب هلهج ثيح نم ضرألا هجو ىلع قساف لك نود هسفن یریو

 .هدجأ مل (0)
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 نم مهنم ىلاعتو كرابت هلل ةيصعم رثكأ هنأو ٠ ىوقتلا يف مهنود كلذ عم هسفن ىريو مهاهنيو

 نم هملعي امل ةبسنلاب هسفن نم هملعي ام ددع ةرثك ثيح نم وأ « هنيع يف بنذلا ةمظع ثيح
 هتيب يف مدختسي ناك هنع ىلاعت هللا يضر يملسلا ءاطع نأ باتكلا اذه يف يتأيسو « هريغ
 . ىهتنا ٠ يسفن دنع ينم الاح نسحأ مهل هللاو :لوقي كلذ يف هومال اذإو « نيثنخملا

 ةبترم تحت هتبترم ىري ىتح فراعلا لمكي ال :يرصقلل ناميإلا بعش حرش يفو
 . ىهتنا « لقعي ال ام الإ اهدعب ام يتلا تايلفسلا نيضرألا

 نم هنيبج قرعف « بتكلا باحصأك بايثلا ثر هتيأر صخش نم ءاعدلا ةرم انأ تبلط دقو
 « دحأل وعدي نأل ًالهأ هسفن ىري ال ةبتك بحاص هنإ ىل ليقف « هنع تلأسف « ءايحلاو لجخلا

 ىلإ تبتف « يل عدا سمأ يل كلوق يف رثأ دق :لاقف « ةفيظن بابث هيلعو مايأ دعب هتدجو يئإ مث
 . ىهتنا اهبكترم تنك يتلا يصاعملا كلت تكرتو « لاعت هللا

 : يدوجس يف لوقأ ام ًاريثكو « ةاصعلا ىصعأ لاحك ًامئاد مهسوفن يف نيفراعلا لاحف

 ةوالح كلذل دجأف نيرخآلاو نيلوألا بلاغ ىلع كملح ىلع حجري ىلع كملح نإ مهللا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « كلذ يخأ اي مهفاف « ةميظع

 ىلع تسبل ينأ ركذتأ الف يناوخإ عيمجل يحصن ةرثك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىلع يتنوعم يف ةتكنلاو « يعرش قيرطب الإ كلذ نع تكس الو < ًامومذم ًارمأ مهنم دحأ

 كرابت هللا اضر مدقأو ىلاعتو كرابت هلل مهبحصأ امنإو « ةيويند ةلعل مهبحصأ ال ينوك « كلذ

 مهتبحص ول ينأ ققحتأو فرعأ انأو « ايندلا نم مهديب امع يففعت عم « مهاضر ىلع لاعتو

 ردكتي نأ مهرطاخ ىلع ًافوخ « مهحصن نع توكسلاو « مهشغ يف تعقو امبرل دساف ضرخل
 يرتشت كنأ طرشب :لاقف « هتميلو روضح ىلإ اصخش اعد ًابيطخ ًاصخش نأ يتغلب لب « ينم

 .ةعيرشلا نع جورخاذهو « ىهتنا « كلذ هل ىرتشاو لسرأف « هلکآ اشرب يل

 دوج ولا يف دب الف نيتضہقلا مكحب يدعب الو يلبق عادل كلذ حصي مل نكلو « نييدهم نيداه
 ىلاعت هللا لضف رهظيل كلذو <« ًامئاق ةعيرشلا ناطلس مادام « ماودلا ىلع صاعو عئاط نم

 هتافل نيعئاط مهلك اوناك ول مهنأل هفلاخ نم ىلع هرص ىلع يعادلا رجؤيو « هقلخ ىلع هملحو

 لوسر بلق ىلع ةمحرلا تبلغ املو ‹ ركشلا رجأ هتافل نيصاع مهلك اوناك ولو ‹ ربصلا رجأ

 ىلاعتو كرابت هللا ىحوأ هب ءاج امبو « هب نونمؤي مهلك سانلا نأ ىنمتو « ةقفشلاو ةي هللا

 كأ هاوو # : ىلاعت لاقو « ةيالا 1١۸[. :دوه] 4 ًَدِيَو هَمأ سالا لعب كير ءاَس ولو # : هبلإ

 ف نم مال كير ءاس ولو * :ىلاعتو كرابت لاقو « ةيآلا ١[. :ماعنألا] ىَدُهْلَا لَ َمَهَعَمَجَل
€ Ri[۹4 : سنوي] 4 تيمم ورک ىح سالا هر تنافأ امي مهلڪ ِضرألا هے 2 سر ع ر 2 عسر م ٥ رع ر ورک . 
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 بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هللاو ‹ هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا

 حجرت ةيعرش ةرورضل الإ ماكحلا تويب ىلإ يددرت مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يف ةحلاصلا ةينلا طرتشي هنأ ملعف « نيملسملا نم ًادحأ عفني وأ ينعفني امم « يددرت مدع ىلع

 نإف « لهجلا نم كلذو مهيلع ًاربكت ماكحلا ىلإ ددرتلا سانلا ضعب كرتي امبرف « همدعو ددرتلا

 « ًاروضحو ةبيغ هيلع هنوعفريو نيقيب سانلا بلاغ دنع هنم ربكأ بستحملاو ركسعلا يضاق
 ملو هب اورخسل ينالفلا مكاحلا نومظعت ام لثم ينومظع :سانلل لاق انم دحاولا نأ ولو

 ةالو مظعي ناك نيفراعلا ضعب نأ ننملا هذه يف يتأيسو « هماقم فرع نم لقاعلاف « هوبيجي

 اذإ مهعم بدألا ىلاعت هللا انملعي فوسو <« رادلا هذه يف مهعم انبدأ اذه :لوقيو « رومألا

 . ىهتنا ‹ ةرخالا رادلا ىلإ انلقتنا

 ةعيرشلا ىلع ةررحم مهتانكسو مهتاكرح نوكت نمم انناوخإو انلعجي ىلاعتو كرابت هللاف

 بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي لاو ‹ كلذ مهفاف « نيمآ مهللا ‹ نيمآ « بهذلا ريرحت

 . نيملاعلا

 كلذ نيعت دنع مهب تعمتجا اذإ ءارمألل بدألا يميلعت : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ةبيه مهحصني نأ يحتسي سانلا بلاغو « رمحألا تيربكلا نم زعأ مهل حصانلا نإف « ولع

 . كلذب هثارتكا مدعلو « مهرش نم ًافوخ وأ مهل

 ولو « ءارمألا ىلعاولخدت ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ناك انه نمو

 . ىهتنا مهيلع لوخدلا ةفآ ىلع ةمدقم مهنم مكتمالس نإف « مهحصن دصقب

 ةنس مرحملا خلس « رفسلل زرب نيح هتميخ يف رصم اشاب يلع ريزولا ىلع تلحخد املو
 ىلع ينسلجأو يطبإ تحت نم يندضعو ةميخلا جراخ نم يناقلت « ةئامعستو نيتسو ىدحإ

 يف ةقرو اهب انل اولسرأف جئاوحلا نم مكل نكي امهم :يل لاقو « ينود وه سلجو « هشارف
 نم كانه انبرقل « مهدنع انتماقإ نم نسحأ رصم لهأل كانه اننإف « مكل اهضقن لوبنطصا

 متنأ مكل ناك نإ نكلو « ةجاح ةالولا دنع ىلاعت هللا دمحب ءارقفلل سيل :هل تلقف « ناطلسلا

 متقلعت متنأ « هللا رفغتسأ : لاق مث « ًايلم قرطأف « اهيف مكل ىلاعت هللا لأسن اهب انوملعأف ةجاح

 توكلم هديب ىلاعت قحلا نأل « مكعم باوصلا ناكف « هديبع ضعبب انقلعت نحنو لاعت قحلاب
 . یهتنا ۰ ءيش لک

 مهنأو« هقلح ىلإ ال ىلاعتو كرابت هللا ىلإ نوجاتحم ءارقفلا نأب هل يمالعإ يف ناكف

 اشابلا ميلعتو ءارقفلا ماقم نايب « مهيف عفشت ال كولملاو « كولملا نم مهريغ يف نوعفشي

 هل نيب الو كلذ لثمب مهبطاخ مهعم ءارقفلا نم هيلع لخد نمم ًادحأ تيأر امو ‹ مهعم بدألا

4A 



 ايندلا نم ًائيش هلأساف هيلع تلخد اذإ :مهضعب يل لاق لب « مهعم بدألاو ءارقفلا ماقم

 ءالؤه نإ :لوقيو « ًائيش مهنم ًادحأ يطعي دوعي الف « ءارقفلاب هنظ ءيسيف « هيلع اهدرت الو

 بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس لاو ٠ يخأ اي كلذ مهفاف . ىهتنا « ايند مهعم

 . نيملاعلا

 نمم يردکتو ايندلا نم ينتاف ءيش ىلع يردکت مدع : ئلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 فيکف « يل مسق الو يقزرب وه سيل ينتاف ءيش لک ناب ينيقيو يملعل كلذو « ينع اهدص
 ينع كلذ دص نمم ردكتأ وأ ٠ يل ىلاعتو كرابت قحلا همسقي مل ءيش ىلع نزحأ

 عطق يف ىعس نمم ردكتيو نزحي سانلا بلاغو « نامزلا اذه يف بيرغ قلخ اذهو « مهولاب
 ادبأ هل هنأ مهوتي ناک يذلا هقزر يف هضراع نم یداع امبرو « هنع هتفيظو جورخ وآ « هقزر

 . شاع ام

 ىلصو رصم ميلس ناطلسلا لخد املف « رهزألا عماجلا يف بطخي ناك ًابيطخ تيأر دقو

 بسانملا ظعولاب هتفرعمو هتحاصفل نالف الإ مويلا بطخي ال :سانلل لاق ‹ رهزألا عماجلا يف

 هل مسر بطحخ املف كلذ لثم نع هزجعل ةعمجلا كلت ةبونلا بحاص اوعنمو « ناطلسلل

 يف تيشمف < ًائيش اهنم ةبونلا بحاص طعي ملو يل هذه :لاقف « ًارانيد نيسمخب ناطلسلا

 بحاصل تلقف « ةوادعلا ىلع اتام نأ ىلإ امهنيب ةوادعلا لزت ملو « ردقأ ملف امهنيب حلصلا

 ىلاعت هللا الإ عفريو عضيو عنميو يطعي ام هللاو مث هللاو مث هللاو ةبطخلا يف كلوق نيأ : ةبونلا

 .لوقی ام یردامف

 نمؤملل دب الو ناك نإف « ىلاعت هللا نع بوجحم لهاج الإ كلذ لثم يف عقي الف ةلمجلابو

 نكمي مل ولو دومحم كلذ نإف اهيف ىلاعت هللا ركذي مل هب ترم ةعاس ىلع نزحيلف نزحي نأ نم
 نيب فوقولاو « ىلاعت هتسلاجم تاوف ىلع نزحلاو ىلاعت هللا بانجل ميظعتلا نم هيف امل هكرادت

 ةسلاجم تاوف ىلع نزحي مل نمو « هبوبحم عم بحم لک نأش وه امک « العو لج هيدي
 . بيصن ةبحملا ماقم يف هل سيلف هبوبحم

 ًابوجحم مادام ٠ دبعلل دومحم وه امنإ تاعاطلا نم تاف ام ىلع نزحلا نأ يخأ اي ملعاو

 هتاف مث هل مسق ًائيش دجي مل باجحلا هنع عفر اذإف « العو لج هبر هل هراتخی ام فالخ راتخی
 .ًاعرش الو ًالقع حصي ال كلذ نأل « ًادبأ

 الف ءيشب ينتبذع نإ مهللا :هرمأ ةيادب يف وهو لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلبشلا ناكو

 ينالفلا تقولا يف ينبجح يذلا هلل دمحلا :لوقي راص هلاح لمك املف « باجحلا لذب يبذعت

 ةراتو « دوهشلا بدأب موقأ ال نآ افوخ « يب ةمحر الإ هنع ينبجح ام لاعت هنإف « هدوهش نع

 عيدبلا لامجلا كلذ هزنأ :لاقف كلذ يف هل ليقف « ًادبأ لجو زع هللا ةيؤر يهتشأ ال ينإ :لوقي

 . ىهتنا « يلثم ثدحم ةيؤر نع



 بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هاو كلذ يخأ اي مهفاف ءلاجر ماقم لکلو

 لالا

 يدنع سيلو تحبصأ وأ تيسمأ اذإ يردص حارشنا : ىلع هب ٰلاعتو كرابت هللا نم اممو
 سكع « مهرد وأ رانيد يدنعو تيسمأ وأ تحبصأ اذإ يرطاخ ضابقناو « ايندلا نم ءيش

 نم ءىش هدنعو ىسمآ اذإ ناك» : ةي هللا لوسر قالخأ نم اذه ناکو « ايندلا بحي نم هيلع ام

 يف ماني لب ةليللا كلت هتيب ىلإ يوأي ال نيكاسملاو ءارقفلا نم هلبقي نم دجي ملو ايندلا
 هنا ةدحتمتلا

 نيسمخو عبس ةنس تلخد نأ ىلإ لاحلا اذه ىلع لاعتو كرابت هللا دمحب انأ لزأ ملو

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا ادع ام ناسنإ لك يف نأ ىلع لاعتو كرابت هللا ينعلطأف « ةئامعستو

 هدنع ناك نإ الإ بارطضالا كلذ نع نكسي ال ٠ قزرلا رمأب متهيو برطضي ءزج مالسلاو

 لعجأ انأو ةنسلا كلت نمف هايند يف هيلإ جاتحي ام هب يرتشي ايندلا نم ءيش وأ « ماعطلا نم ءيش

 .باصنلا نود وه امم كلذ وحنو . فصن ةئاملا وحن ةراتو « ًاماعط ةرات يدنع

 ناكف « مهاضرأو مهنع لاعت هللا يضر ينارادلا ناميلس وبأو راسي نب ناميلسو « يروثلا

 :لوقي هنع ٰیلاعت هللا یضر ناکو « هذخأی وأ ‹ هيف دهزی یتح اهنم دحاولا بیصی یسع امو

 نأل لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ناكو ةدحاو ةليل ةضفلاو بهذلا نم يتيب يلخأ ال نأ بحأ

 نم ديلا يلاخ توم نأ نم يلإ بحأ يقزر رمأب مامتهالا ةلق عم رانيد فلآ نيعبرأ يدعب فلخأ

 سانلا لدنمتل بهذلا اذه الول :لوقيو « ءاوهلا يف هيرذي هيدي نيب بهذلا موكي هنع ىلاعت هللا

 . انب

 كيمدق فصت نأ نأشلا سيل :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ينارادلا ناميلس وبأ ناكو

 لاق « كباب كلذ دعب لغت مث « كتوق كدنع زرحت نأ نأشلا امنإ ٠ كل تفي كريغو « ةدابعلل

 مث « ايندلا نع رهاظلا يف اودرجتف « ريثك قلخ رمألا اذه يف طلغ دقو :هنع لاعت هللا يضر

 مث كتوق يخأ اي زرحأف ‹ مهيلع اوقفتيو مهوسكيو مهومعطيل قئالخلا يديأ يف امل اوعلطت
 ريصت كنإف « ءيش كتيب يف نكي مل اذإ ام فالخب بابلا قد قاد يأب ٍلابت ال ذئنيحف كباب قلغأ
 . ىهتنا « هلكأن ءيش اذه عم لعل بابلا قد اذإ لوقت

 .هدجأ مل )1(



 يأ « قيقد هتيب يف سيل نم رواشي ال :هنع ىلاعت هللا يضر يحفاشلا مامإالا لوق كلذ ديؤيو

 يها ٠ قا مدو ج لقفل

 يف حدقي ال نيجاتحملا نم انريغ مسا ىلع اهيلع تايبلاو ايندلا كاسمإ نأ يخأ اي ملعاو

 . ةعيبطلا يف حشل كلذ ناك امبرف « هسفن دبعلا مسا ىلع كاسمإلا فالخب « دهزلا ماقم

 ‹« نيلاح نم ايندلل رخدملا ولخي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 بدألاف « هقزر نم كلذ نأ هل فشك نإف « هل فشكي ال وأ هقزر نم كلذ نأ هل فشكي نأ امإ

 دعب عجري هنإ مث « مهيلإ هسفن ببحيو نسحلا ءانثلا بسكيف < هنم هوبلط اذإ سانلا ىلع هقافنإ
 نع جرخي كلذبو « ةدحاو ةرد هنم لوانتي مهنم دحأ ردقي الف « قرطلا نم قيرطب هيلإ كلذ

 « همدعو هراخدا يف ريخم وهف هقزر نم هنأ هل فشكي مل ناک نإو « ةجاح ريغب راخدالا ةطرو

 .هل وهف هل مسق ام لكف كلذ دعب رظتنيو

 هتيبرت تحت ربصو « خيش دي ىلع كلس نم الإ قلخلا اذهب قلختلا ىلع ردقي الف ةلمجلابو
 هفلختسا دبع وه امنإ نيرادلا يف كلم هديس عم هل سيل هنأ ىريف « ةيدوبعلا تافصب هقلخ ىتح

 میمج نوک هدنع یواستیو ‹ فورعملاب هدابع ىلع هنم قفنیل « هلام يف ىلاعتو كرابت قحلا
 دشأ هسقن يف دبعلااهدجي ةوالح قلخلا اذهلو « ءاوس دح ىلع هريغ دنع وأ هدنع سانلا لاومأ

 . ىلاعتو كرابت هللا لهأ كلذ فرعي امك < ايندلا لهأ دنع كاسمإلا ةوالح نم

 ملعي ول :لاقف « كلذ ىلع هومالو كلملا هنع ىلاعت هللا يضر مهد نب ميهاربإ كرت املو

 .فويسلاب هيلع انولتاقل هيف نحن ام كولملا
 ىتح ةيدوبعلا ماقم يف دبعلا لمكي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نم سبليو « هديس لام نم لكأي دبع وه امنإ « نيرادلا يف یلاعتو كرابت هللا عم اكلم هل یری ال
 ةدحاو ةلمج راخدالاو كاسمإلا ةطرو نم جرخي ذئنيحو « هديس راد نكسيو « هديس لام

 . یهتنا يعرش ضرغل الإ هيف لأسی ءيش يف حشي ریصي الو
 هلل دمحلاو ‹« كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « يحخأ اي هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف

 . نيملاعلا بر

 ةالولا لام ذخأي هتيأر نم ىلع راكنإلل يتردابم مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 كلذ ناك امبرف كلذ يف صبرتأ لب « كلذ ريغ وأ ًابايث وأ ًاماعط ناك ءاوس « يعرش قيرطب الإ

 تلا هلع ملظو نريدلا هنكترا يذلاك ۾ واحلل ةملطلا نف دابا فرب خبقلا
 ىلع ردقي ال نمم كلذ وحنو <« ماتيآلاو زئاجعلاو « نايمعلاكو « لايع وذ وهو « يجنرفلا

 دنع الإ هلكأ ام هنأل « كلذ نم لكأي هانيأر اذإ هيلع ركنن ال كلذكو« كلذ لثم نع ففعتلا

 نيجاتحملأ نم ًادحأ هنم يطعي الو ةملظلا لام عمجي هانيأر اذإ ام فالخب « ةيعرشلا ةرورضلا
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 ةيؤر ريغ نم هيلع ركنن ال اذه لثمف ٠ هجح ةنؤم وأ هسبلم وأ هلكأم يف هب وه عسوتيو « ًائيش

 نم همحلو هنيد ىلع ةقفش هيلع ركننف « ىلاعتو كرابت هلل ركنلا هجو ىلع الإ هيلع سفن فوغش

 هيلع انراكنإ دعب مث "«هب ىلوأ رانلاف مارح نم تبن محل لك» :ثيدح هيلإ راشأ امك « رانلا
 عمج نيذلا موصخلا ءاضرإو « ةحماسملاو ةرفغملاب هل وعدنو « ٰىلاعتو كرابت هللا ىلإ هج وتن

 . كلذ لثم نم انافاع يذلا لاعت هللا ركشن مث « مهنم لاملا ملاظلا كلذ

 ىلع هقرفیل هل هنوطعی يذلا ةالولا لام دری هنع یلاعت هللا يضر صاوخلا ېلع يديس ناکو

 ىلع هقرفي راصو هرمع رخاوأ هلبق مث « هتقرفتب ىلوأ وهف هعمج نم :لوقيو « جيواحملا

 نم هب عافتنالا قحتسي نم دوجولا يفو الإ ةهبش نم مهرد مثام :لوقي راصو « جيواحملا
 لمع ىلع ردقي الو « ءاتشلا يف يجنرفلا بحلا هيلع علط يذلاك « تارورضلا باحصأ

 . فيغرب هلايع الو هدقتفي دحأ الو « ةفرح

 ضار نم الإ ملع ريغب راكنإلا ىلإ ةردابملا كرتو لوضفلا كرت ىلع ردقي الف ةلمجلابو

 لوضفلاف تاوهشلا نم عبش نم امأو « مالكلاب قطنلا هيلع لقئي راص ىتح « خيش دي ىلع هسفن
 ةرثك هتمحلو هادس لب « لوضفلا نع ًالضف مارحلا مالكلا ةرثك كرت ىلع ردقي ال « همزال نم
 ردقي ال ناسنإلا نأ نظلا نسح ةنم يف مدقت دقو « اهباوبأ نم تويبلا ىتآ نم هللا محرف مالك

 ًاسايق نظلا ءوس اهمزال نمف الإو « لئاذرلا رثاس نم هنطاب فظن نإ الإ سانلاب نظلا نسح ىلع
 مهفاف ‹ لئاذرلا نم رهطتي مل وهف « دحأب نظلا ءيسي مادام ناسنإلا نأو « وه هسفن يف ام ىلع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹« كاده ىلوتي هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ

 ياضرك قزرلا يلع رتق اذإ لجو زع يبر نع ياضر : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 هب قبسام الإ يعم لعفيالو« يسفن نم يحلاصمب ملعأ هنأب يملعل ‹ يلع عسو ادِإ

 كلذ يف هبر لأس ولو « كملع يف قبس ام ينع در :هديسل لوقي نأ دبعل سيلو « هملع

 هئايبنأ قيرط يب كلس دقف قزرلا يلع رتق اذإ هنإف اضيأو . مسق ام ليدبت نكمي ال ذإ « هبيجي ال

 نع ةلفغلا مدع رقفلا يف نإف « بلاغلا يف هئادعأ قيرط يب كلس دقف يلع عسواذإو « هئايفصأو

 ةفاثكو ‹ لجو زع هللا نع ةلفغلا ةرثك قزرلا ةعس ىفو « باجحلا ةقرو ٠ ىلاعتو كرابت هللا

 يخأ اي مهفاف « ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم عضاوم يف كلذ طسب يتأيسو « باجحلا

 بر هلل دمحلاو < كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ

 . نيملاعلا

 ىضرأ امك ةيصعم ىلع ردق اذإ ىلاعتو كرابت هنع ياضر : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هدنسم يف عيبرلاو « )۲۹7/١( لماكلا يف يدع نباو )9۷٠٠( ٠ ناميإلا بعش يف يقهيبلا هجرحخأ )1(
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 ديرب ىصاعملا نأل « بسكلا ثيح نم ال ريدقتلا ثيح نم نكل « ةعاط ىل ردق اذإ ىلاعت هنع

 اضرلا بجي : مهنع ىلاعت هللا يضر ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق ىنعم وه اذهو « هتمدقمو رفكلا

 . هب جتحن الو ردقلاب نمؤن ًاضيأ مهلوق ىنعمو ‹« يضقملاب ال ءاضقلاب

 ضرغ ىلع فقوتي ال « ديري امل لاعف هديس نأ دبعلا ملعي نأ اضرلا نم هانلق ام حاضيإو

 لاثم كسملاف لبزلا بيلقت يف ةراتو ‹ كسملا بيلقت يف ةرات هلمعتسي نأ هلف « هدبع

 امف < ةظحل هدي نم اهعضي ال دبعلا دي يف عرشلا نازيمو ‹ ىصاعملا لاثم لبزلاو <. تاعاطلا

 . هللا رفغتسأ : لاق ‹ ةيصعم نم ناك امو « هلل دمحلا لاق « ةعاط نم ناك

 قح يف البز هومتيمس فيكف « ىلاعتو كرابت هلل ًاقلخ دبعلا لعف ناك اذإ :ليق نإف

 ؟ يصاعلا

 نسحلا قلخف ٦١[. : رمزلا] € ءىس لَ لَ هلأ * :ىلاعتو كرابت لاق دق : باوجلاف

 الف ٠ فرعلا يف نسح وه امب الإ ىلاعتو كرابت قحلا ىلع ينثي ال نأ بدألا نم نكلو حيبقلاو

 لاثم يصاعملاو تاعاطلا لاثمف « ًاقح كلذ ناك نإو « ريزانخلاو ةدرقلا قلاخ هناحبس لاقي

 لهف « لبز رخألا رهاظ ىلعو « كسم امهدحأ رهاظ ىلع بتكو « ًاكسم نيوشحم نيقودنص
 لب ‹ بلقني ال لاو ال « هيلع مسالا ةباتكب ًاابز كسملا نم قودنصلا كلذ نطاب يف ام بلقني

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هّللاو « ميلع ميكح لعف هنإ ثيح نم كسم وه

 قحلا تارودقم يف لمأت نم :لوقي هنع ٰىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 الإ ةيصعم دبع ىلع ردقي مل العو لج قحلا نأ ملعاو « لامكلا ةياغ يف اهدجو ىلاعتو كرابت
 نيملسملا نم دحأ ىلع اهب هربكت وأ هلامعأب بجع ىف هعوقول امإو « هل ًارايتخا امإ « ةمكحل

 يصاعملا وقرا ن فرخت وهف اها ارح يف اعهجم ادام هلا ةا لدور

 ىلاعت هللا مهامح فيك ةماقتسالا مهنأش نم ناك امل ءايلوألا لَككو ءايبنألا يخأ اي لمأتو

 عوني ىلاعتو كرابت هللا نإف « مهريغ فالخب « ًاظفح امإو « ةمصع امإ « ةلمج يصاعملا نم

 ِتَسَسملاب مهتولبو * : ىلاعتو كرابت لاق امك « رخأ رومأ ةطرو نم مهصلخيل تادراولا مهيلع

 نوميللا بارشب ءىجَي مل نم :رئاسلا لثملا يفو ..۸ : فارعألا] 4كوب ململ ِتاَعََسلاَو

 . يصاعملا نع ةيانك وه هبطحو « تاعاطلا نع ةيانك وه انه نوميللا بارشف « هبطحب ءاج

 ةيصعم بر » هنع ىلاعت هللا يضر هللا ءاطع نب نيدلا جات خيشلا يديسل مكحلا باتك يفو

 كرابت هللا نإف « رثألل رظنلاب ىنعي « ًارابكتساو ًازع تثروأ ةعاط نم ريخ ًاراسكناو الذ تثروأ
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 اهب ىأر ىتلا تاعاطلا كلت رثأ نم ًارثأ نسحأ راسكنالاو لذلا نم ةيصعملا رثأ ناك . سيلبإ
 . مهفاف رلخل ١ ىلع هسفت

 دحاو لك يطعيل « لطابلاو قحلا نيب هب قرفي قيقد نازيم ىلإ قلخلا اذه بحاص جاتحيو

 ةرضح نم ًاديعب دبعلا مادام :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يطوطشدلا رداقلا دبع يديس ناكو

 ةرضحلا نم برق اذإف « ىلاعتو كرابت قحلا رودقم ىلع ضارتعالا ةرثك ًابلاغ همزال نمف هبر
 نوكلا يف زرب ءيش رييغت طق بلطي ملف ةمكحلا نم هلاعفأ يف ام ىلع ىلاعتو كرابت هللا هعلطأ

 يلولا لامك يف حدقي ال :لوقي هنع ٰلاعت هللا يضر يناليجلا رداقلا دبع يديس ناکو

 ةياور يفو « قحلل قحلاب قحلا رادقأ عزاني نأ لماكلا نأش نم ذإ « ةيهلإلا رادقألل هتعزانم

 هنإف « انأ الإ اوكسمأ ردقلا ركذ اذإ لاجرلا لك :لوقي ناك هنأ هنع ىلاعت هللا يضر هنع ىرحخأ

 ردقلل عزانملا وه لجرلاف « قحلل قحلاب قحلا رادقأ تعزانو تلخدف «" ةنزور هيف يل حتف
 . ىهتنا « هل قفاوملا ال ردقلاب

 لجرلا امنإ ردقلاب جتحيو يصاعملاب ًايضار نوكي نم لجرلا سيل هانعمو« سيفن مالك وهو
 مدنلاو ةبوتلاورافختسالا نم اهقح اهاطعأ كلذك تعقو نإ مث « عقت ال ىتح رادقألا عفادي نم

 .نزحلاو

 هميلستو ىلاعتو كرابت هللا نع هاضر يف حدقت ال يصاعملا يف عوقولل دبعلا ةهارك نأ ملعف

 نم رف نمو « دبعلا ىلع ىلاعت هللا طخسل ةبجوم يصاعملا ذإ ًاعرش بولطم وه لب « هرادقأل
 تق وآل ف وول تامی اا ار اک را ت اوب
 هللا هدعوت دقو « هسفن لتاق مکح همکحف كلذ لعف نمو « توميل هيلع اهطوقس رظتني اهتحت

 ةينب وه يذلا هندبل ىذألا بالجتسا يف ىلاعت حلا ىلع ىدعت هنال « باذعلاب ىلاعتو كرات

 نم اهظفح يف يعسلا هيلع بجاولاف دبعلا امأو اهقلاخالإ ةينبلا مدهي الو « ىلاعتو كرابت هللا
 اهتعفادم هيلع بجي ةيصعم هيلع ردق ىلاعت هللا نأ ملع ولو وهف « ةنطابلاو ةرهاظلا تافألا رئاس

 تيقاويلا باتك يف هيلع مالكلا انطسب امك « كلذ ىلع باثيو « ردقلا ضحمب عقت ىتح
 « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف « رهاوجلاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 كرابت هتلا نود يتاعاط نم ءيش ىلع يدامتعا مدع : لع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 )١( /نزر/ ةدام طيسولا مجعملا ها .ةذفانلا ريغ ةوكلا وه )١/ ۴٤۳(.
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 مث هللاو مث هللاوو ‹ ةرخآلا يف هنع ىلخت ىلاعتو كرابت هللا ريغ ىلع دمتعا نم لك إف « ىلاعتو

 ‹ هتيصع اذإ يلجحخ نم رثكأ للجو زع يبر نم لجحخ يف انأو يتالص نم فرصنأل ينإ لاو
 ‹ ةرضحلا كلتب قيلي امع ةلفغلاو بدآلا ءوس يدوهش نم يتالص يف يل عقيام ءوسل

 كل مهللا وأ « تنمآ كبو تدجس كل مهللا : يعوكر يف وأ يدوجس يف لوقأ نأ ًارجتأ الو

 ةذخاؤملا يداقتعا يف هب قحتسا ًاعوكر وأ ًادوجس يلوقب كلذ تبقعأ نإ الإ هرخآ ىلإ تعكر

 خسمت ملو ‹ ضرألا يب فسخت مل يذلا لضفلا كلف « ىلع كتقفشو كملحو كوفع الول

 . یهتنا ‹ يتروص

 اذه ناک نمو لجو زع هللا لالج هقحتسي امل رظنلاب ًابونذ هتمحلو هادس دجول دبعلا رظن ولف

 هللا يضر يرقملا نب ليعامسإ خيشلا ةموظنم يفو « ًاسأر دابعلا نيب هل عفري نأ ردقي ال هدهشم

 : هتادادمإو هتاک رب انعفنو « هاضرأو هنع

 ةلز لك نع كيفكت تددع اذإ ةريثك يهو تاعاطلا يف كبوذ

 ةمئيطخلاك ةعاطاذه كلعفب اهن هللا ملعي تميقأ ةالص

 نع بئاغ وهف هتاعاط يف هدهشم هانرکذ ام ناک نم نأ ملعف هنع هللا يضر هلاق ام رخآ ىلإ

 نيب هب اوتأ يذلا مرجملاك همكحف < ًادبأ هللا نم كلذ بلطي نأ ًأرجتي ال لب اهلعفب باوث بلط

 « كلذ يخأ اي مهفاف « كلذ وحن وأ ريمأ ةأرماب روجف وأ لغز لمع وأ لتق ببسب يلاولا يدي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو

 ضا رعأ يف نوضرقي نيذلا ضيراقملل يتسايس نسح : يلع هب ئىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 ًاريثكو « هطسابأو ههجو يف هل شبأو يلع درو اذإ ماعطلا مهدحأل مدقأف « قح ريغب سانلا

 لامو ينبحأ اذإف « يف هببحي امم « كلذ وحنو ايندلا نم ًائيش وأ يصيمق وأ يئادر هيطعأ ام
 اعا نك داغ اف اا : بخ انار وپ ا ی کک ‹ لإ

 تكسو احتساو كلذ نم لجح اذإف « ةياكحلا لمكي نأ يبحتسيو كلذ نم لجخي هنإف « ءوسب

 نيرضاحلل لوقن مث « هنم يقتلي الو « انيخأ ريغ نم يقتلي نالف نيرضاحلل انلوق وحنب هانيواد

 ًايناقح الجر هنوكل هلاح ينبجعي هنإف « ريخب اوناك اذه انبحاص لثم مهلك انباحصأ ناك ول

 انلق هيف طلغ اذإف « هسفن يف هطلاغنو « نيبحملا نم حصنلا لبقيو ٠ قح يف ًادحأ نهادي ال

 نكلو « ىلاعت هللا ءاش نإ ىرخأو ايند ىخآ هنأ ىلع اودهشاو « هللا ىف ىخأ ای كانببحأ دق :هل

 ىلع رقي الوب ٠ز طق ادعا وكذب ال اه ا دخ نأ ىلع سلجلا اذه يف مبا نأ يذوق
 ةعيابملا كلت ىلإ اوبيجي نأ الإ نيرضاحلا عسي الف « نيملسملا نم دحأ يف ةبيغ الو ةيصعم

 ًائيش طرشلا لجأل كلذ دعب هيف انفرصت عياب اذإف « عيابيو مهتلمج يف ضارقملا كلذ لخديو

 . ريخب الإ انسلجم يف سانلا ركذي ال ىلاعت هللا ءاش نإ ريصي ىتح ًائيشف
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 اوسبعيو ضارقملا كلذ ىلع اوركني نآ امإ مهنإف « سانلا نم هلعفي نم لق قلخلا اذهو

 ‹ سانلا يف ةبيغلا يف هنوكراشي مهنأ امإو « كلذك مهيف ًاضارقم جرخيف ههجو يف مههوجو

 ‹ ةبيغب دحأ اهيف ركذي ال نأ نينمؤملا سلاجم بدأ نمو « ةبيغلا كلت ىلع اوتكسي نأ امإو
 . رازوألا نيلمحتم مهلك هلهأ موقي سلجم يف ريخ الو « ةبيصمب هيف تمشي الو

 باتغي هنأ دحأ نم ملعاذإ ناك هنأ هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ةسايس نسح نم ناكو

 هذختي نأ ريقفلل يغبني يذلا وه اذه انبحاص لثم :هدنع سلجي ام لوأ نيرضاحلل لوقي سانلا

 موقي ىتح « ةبيغلا نع سلجملا كلذ يف همجليف ريخب الإ طق سانلا ركذي ال هنوكل « ًابحاص
 . ريخلا هيف سانلا نظ بيخي نأ ييحتسي هنأل

 نم ةعامجب مهعم اوؤاجو « لطابلاب ةعامج ةرم هنع ىلاعت هللا يضر هيلع بزحت دقو
 دحأ ردقي الف قلاوزلا ءالؤه كل مجلي نميف تلق شيإ : يل لاقف « خيشلا بس نوديري قلاوزلا

 اذامو :هل تلقف « مهباحصأ نم هيلع اوقفتا ام عيمج نوفلاخيو « ةحيبق ةملك ينملكي نأ مهنم

 نأ نويحتسي نينيد نيريخ ةعامج الإ مكعماوبيجت مل يذلا هلل دمحلا مهل لوقأ :لاقف ؟ لعفت

 ممسأ ملو « هاخأ وأ هابأ ناك ولو « لطابلا ىلع آدحأ دعاسي وأ « نينثا نيب مهنم دحأ ملكتي

 هللا يضر نيدلا لضفأ خيشلا يديس نع مهلك اومجتلاف « ةبيطلا ةملكلا الإ يرمع يف مهنم

 نأ مهنوزمغي مهباحصأ راصو « هقح يف ةملكب قطنلا ىلع مهنم دحأ ردقي ملف « هنع ىلاعت

 خیشلا يديس لاق مث « مهعم اوؤاج نيذلا ىلع اوبلقنا لب ۰ نوعیطتسي الف مهودعو امک هوبسی

 :لاقف « ةميظع :هل تلقف « ةسايسلا هذه يف تلق شيإ :هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا لضفأ

 ةرصن اوراصو « بسلا نم يل هورمضأ اوناك ام ببسب مثإلا يف عوقولا نع مهانففكو مهانرصن
 . ىهتنا « مهب اوؤاج نيذلا مهباحصأ ىلع يل

 نأ كاّبإو صقنلا نع كئادعأ نيد ةيامح دصقب اهب لمعاو « ةسايسلا هذه يخأ اي ملعتف

 .ها كرس نوعبتيو ةوادع كيف نودادزي مهنإف ٠ مههركت كنأ كءادعأ ملعت

 ًانالف بحأ ينإ سانلل لوقأ تلزامف « ينوهركي اوناك ءاهقفلا نم ةعامج فرعأل ينإ هللاوو

 ينإ تلق تنك ينأ ولو يباحصأ نم راص ىتح <« هتوادع لقتف كلذ سانلا هغلبيف « هريخو هنيدل

 « ءاهفسلا كيلع ئرجت ال نأ يخأ اي تدرأ اذإو « اضغبو ةوادع دادزا ناكل هنيد ةلقل ًانالف هركأ

 ‹ سخأ وأ لقأ وأ ‹ لعنلا لثم يدنع ءادعبلا : مهدحأل طق لقت الو ‹ كومتش اذإ مهبجت الف
 .ءايح لقأو « نيقيب كنم هفسأ مهنأل اندنع رخالا تنأ كلذكو كل اولاق كعم اوبدأت اذإ مهنإف

 : هتادادمإو هتاكربب انعفنو « هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق دقو

 هبباسأ تفقو نإ الإ بيعلاامو ةسعفر تدييازت لذن ينس اذإ

 ناك نإف هفسلاب طق هيفس ىلع دري نأ ملاعلل يغبني ال :هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر لاقو
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 . یھتنا < ءاهفسلا هنع هفاسي ًاهيفس هدنع لعجيلف دب الو

 ‹ كاده یلوتي یلاعتو هناحبس هللاو » دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحخآ اي ملعاف

 حالصلاو ملعلا لهأل مسر ناطلسلا نأ ولو « ماودلا ىلع ًادوهشم يلهج لزي مل لب « نامزلا

 .ًاثيش كلذ نم ينوطعي مهنأب يسفن ينثدحت ال رانيد فلأب دحاو لك رصم يف

 لوقيف هيف لعفتم هيعدي نم بلاغو « ىلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم قلخلا اذهو
 ردكت ًائيش هوطعي ملف الام ءاملعلا ىلع ناطلسلا قرف اذإو « ءاملعلا نم انسل نحن :مهدحأ

 إف < نازيملا اذهب هسفن هسفنل حصانلا نحتميلف « هاوعد فلاخی اذه هلعفف « ظيغلا نم زيمتو

 يف قداص هنأ ملعيلف دوقنو فئاظو نم ءاملعلا مسا ىلع وه امم اهتاف ءيش لكل تحرشنا اهآر

 طق هسفن هثدحت ال ءاملعلل لامب مسر ناطلسلا نأ هغلب اذإ لهاجلا ذإ ‹ لهجلا هسفن يف هدوهش

 . رم امك ماقملااذه بحاص كلذكو « ًائيش كلذ نم هنوطعي مهنآأب

 ‹ ناطلسلا تاقدص ناويد يف همسا اوبتك دق « ملعلا ةبلط نم لهجلا يعدي نم تيأر دقو

 احمف « ناطلسلا لام نم طق لكأي الو عروتم هنإف نالف مسا حما وواو

 كتفصوو كتمظع انأ :هل لوقي راصف « دحاولا كلذل لصح ام ىخأ اي لأست الف .همسا

 . تام ىتح هل ًايداعم لزي ملو عرو ينإ كل تلق ان :هل لوقيف « تاهبشلا نم كل ةيامح عرولاب

 . ىهتنا « ءاملعلا نم هنأب طق هفت ثدحي ملو « لهجلاب هسفن ىلع

 نامز ىف تقرح ةيماظنلا ةسردملا ةنازخ بتك نأ :ىلاعت هللا همحر ىكبسلا نبا لقن دقو

 عيمج بتاكلل يلمي دادحلا نبا نإف فخت ال :هلاولاقف < كلذ هيلع ىشف ٤ كلملا ماظن ةايح

 ريسفت نيب ام نينس ثالث ةدم يف قرح ام عيمج ىلمأف هفلخ اولسرأف ‹« هظفح نم قرح ام

 . كلذ وحنو لوصأو هقفو ثيدحو

 هريسفت اهنم « ًافلؤم نيثالثو ةئامثالث فنص ظفاحلا نيهاش نبا نأ تاقبطلا باحصأ لقنو

 ىف رابحلا بساح هنأ اوركذو « دلجم ةئامتسو فلأ ىف دنسملا اهنمو « دلجم فلأ ىف نآرقلل

 . لطر ةئامنامثو لطر فلأ غلبف « هرمع رخاوأ ةباتكلل ربحلا هنم هرارجتسا

 فلآ “”ميمخإب يعفاشلا بهذم يف فنص يصوقلا رافغلا دبع خيشلا نأ مهضعب ىكحو

 دلم
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 ىلاعت هللا يضر يرعشألا نسحلا ابآ خيشلا نأ : ىلاعت هللا همحر يطويسلا لالجلا ىكحو

 .دادغبب ةيماظنلا ةنازخ ىف وهو :لاق « دلجم ةئامتس ًاريسفت فلأ هنع

 داهتجالا یعدا يذلا ‹ يربطلا ريرج نب دمحم نع هنع ٰلاعت هللا يضر ًاضيأ یکحو

 نينامث ""رقو ملعلا نم ظفحي ناك هنأ :هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا دعب قلطملا
 ارغب

 . ةقرو فالآ ةرشع ةعمج لك يف ظفحي ناك هنع ىلاعت

 نم ظفحي ناك هنع ىلاعت هللا يضر يدحاولا مامإلا نأ هنع ىلاعت هللا يضر ًاضيأ ىكحو

 .ًاريعب نيرشعو ةئام رقو ملعلا بتك

 هظفح مدع ىلع ناسنإ همال انيس نب دمحم نأ بيرغلا نمو :هنع ٰلاعت هللا يضر لاق

 لقو « ةحتافلا ريغ هنم ةروس ظفح كلذ لبق هل قبس نكي ملو « ةليل يف هلك هظفحف « نآرقلل
 يعفاشلا مامإلا كلذكو ةرم لو نم هظفح الإ ايش عمسي ال ناكو « نيتذوعملاو « دحأ هللا وه

 . كلذ دعب هتيسنو طق ًاًئيش تعمس ام :لوقي ناكف « هاضرأو هنع لاعت هللا یضر

 تئش ول :لوقی ناک هنأ ‹« ههجو مرکو هنع یلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع انيورو

 يردص يف ام تبتک ول :لوقي هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر مامإلا دعس نب ثيللا ناكو

 . یھتنا ۰ بکرم هعسو ام

 « مهانركذ نيذلا ءاملعلا نم كريغ اهيتوأ يتلا مولعلا هذه عم كملع ىلإ يحخأ اي رظناف

 كسفن ىلع مكحت كانهو ‹ طيحملا رحبلا نم ةرطق ءیجی ال هدجن مهركذن مل نيذلاو

 . لهجلاب

 يف هتبترم فرعي نأ دارأ نم :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمس و

 يذلا هملع وهف كلذ دعب هعم يقب امف « هسفن يف رظنيو « هلئاق ىلإ هملع لوق لك دريلف « ملعلا

 هلمح باوث هلف كلذ ىلع داز امو « هرجأیو « هيلع هللا هبثیو ‹ ةمايقلا موي هيلع ثعبي

 نإ الإ لامكلا ماقم دبعلا غلبي ال :لوقي ىرخأ ةرم هنع ىلاعت هللا يضر هتعمسو « ريغ ال

 . هنيع بصن نيدهتجملا بهاذم تراص

 . یھتنا < ءاجهلا فورح نم ءاش فرح يأ نم نآرقلا ماكحأ ہیمج جارختسا ىلع ردقی یتح

 .(رقو) ةدام . سوماقلا . لقثلاو لمحلا )1



 ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحخأ اي مهفاف

 نم رثن وأ مظنب سلاجملا يف ينحدمي نمم يعبط ةرفن : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىلاعت هللا ركشأ كلذ دعب ينإ مث ‹ نيكلاهلا عم كلهأف « كلذل يسفن ةيؤر نم يفوخ ثيح
 يسفن شتفأ ًاضيأ كلذ دعب مث « كلذ قحتسأ ال ينأ عم « يحدمب ةنسلألا ضعب قلطأ يذلا

 ةاعارم ريقفلا ىلع بجيف « بجعو وهز ضعب حدملا اهثرويف اهيف ًانماك حدملا بح ناك امبرف
 ءارعشلا هلاق امب حرفي نم لاثمو « بذكو ةفزاجم نم ولخي ال ًابلاغ حداملا نأ ىلع « كلذ

 لخد اذإ نالف طئاغ ةحئار نم بيطأ ةحئار تيأر ام هنع لوقي ًاصخش عمس نم لاثم ًابذك

 . برقأ هب ةيرخسلا ىلإ وهف « هنتنب هملع عم كلذب حرفيف « ءالخلا

 امب كمذي دقف كيف سيل امب كحدم نم :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا ناكو

 بلاغ نإف ًاضيأو < مذلا يف عروتي ال كلذكف حدملا يف عروتي مل امکف يأ كيف سيل

 امإو انظ امإ ٠ كيف حدملا لوبق نع مهدصي ام كبويع نم نوفرعي دق كحدمل نيرضاحلا

 . ةقيقح

 مث ةماقتسالا مدق ىلع كسفن تيأر اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناک

 بس لاعتو كرابت هللا نم فرعتو «٠ كسفن شتفف « كصقن ىلع كل هيبنت وهف ناسنإ كحدم

 « كلذ كاطعأف اثم اهتدابع ىلع اهل حدملا بح كسفن نم ىلاعت ملع امبرف « كل سانلا حدم

 ‹ خيشاخشلاو لجالجلاب لفطلا دلاولا حرفي امك « لاعتو هناحبس هنم كظح وه هلعجو

 < ينا

 نأ الول : كسفقنل لقف ناسنإ كحدم اذإ :لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر نيدلا لضفأ ىخأ ناكو

 هدابع ىفخأ امك كافخأل هدحو هملعب ءافتكالا مدعو صالخإلا مدع كنم ملع ىلاعتو كرابت هلل
 ناك نم الإ تاعاطلا يف بيغرتلا ىلإ جاتحي ال ذإ كحدمي نم كل ثعبي ملو « نيصلخملا

 . فرح ىلع هللا دبعی

 ىلاعت هللا انملعيل وه امنإف « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل ىلاعتو كرابت هللا حدم امأو

 يف مهبيغرتل ال فقوت ريغ نم ىدهلا نم هب انوؤاج ام لك مهنم لبقنل ‹ مهقدصو مهماقم ولعب
 « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا هيلإ جاتحي ال كلذ نإف مهريغك اهب اولخي نأ ًافوخ « ةعاطلا

 بانجل ةريغ رجزلا دشأ هحدمي نم رجزي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناكو

 حدمي يتلا تافصلا عيمج نأ هدهشم ناك هنأ عم « دحأ حدملا ةروص يف هكرشي نأ لجو زع هللا

 زيمتيلو ‹ قلطملا صقنلاب زيمتي نأ بحي ناكف « ىلاعتو كرابت قحلل ةلاصألاب يه امنإ اهب
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 هنع ىلاعت هللا يضر ناكو كلذك ًازيمتم لزي مل ناك نإو « قلطملا لامكلاب العو لج قحلا

 عڀمج نم ةرذ لک تقطن ول يلثم ناف يروضح وأ يتبيغ يف ينحدمي نم لح يت سيل :لوقي
 . ىهتنا « اليلق كلذ ناكل هوجهب تانئاكلا

 يف « هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر هللا ءاطع نب نيدلا جات خيشلا هركذ امم ىلعأ ماقملااذهو

 اذإ دابعلاو « قحلا كلملا نم كلذ مهدوهشل اوطسبنا اوحدم اذإ نوفراعلا :هلوقب « همكح

 . ىهتنا « قلخلا نم كلذ مهدوهشل اوضبقنا اوحدم

 دحأب قحلا نم كلذ نأ رظنيف « ةدحاو نيعب ال نويعلا وأ نينيعلاب رظني نم وه لماكلا نإف

 دقف « رفغتسيو فاخيف ىرخألا نيعلاب قلخلا نم كلذ نأ رظنيو « كلذ ىلع هركشيف نينيعلا
 .دمحلا هللو ‹ نينيعلا نيتاهب تققحت دقو « ًاجاردتسا كلذ نوكي

 ماقم ىلإ لصو هنأ ىعدا نم :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا لضفأ يديس يخأ ناكو

 كلذ نم رثأتي ناك نإف ‹ هورفكو هوصقنو هومذ ول امب هسفن نحتميلف هل سانلا حدم هيف رثؤي ال
 . ىهتنا « حدملا بحي وهف

 لثمل دوعي ال ىتح « ىلوأ ةسايسب هعنم وأ حداملا رجزف « رذلا ىلع شيطت نازيم هذهو
 . كلذ

 امب حرفي نأ دبعلل يغبني ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يطوطشدلا رداقلا دبع يديس ناكو

 نمل حدملا عفني اذامو طارصلا ةزواجم دعب الإ هاجلاو فراعملاو مولعلا نم ىلاعت هللا هاتآ

 . ىهتنا « رانلا يف طارصلا نم ةمايقلا موي طقسي

 هنمب كاده یلوتی یلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو ‹ كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ همركو

 هحدمي ًادحأ تعمس اذإ ينهركي نم حدم ىلع يتقفاوم : ىلع هب ٰلاعتو كرابت هللا نم اممو

 لعفتم ينأ دحأ يب قحلي داكي ال ىتح « هجولا ةقالطو ةشاشبلا رهظأف « ريخب هركذي وأ
 ا اب د ابا ةر راع: ىل ن ا الا ج ن دكا يو كلب

 ‹ تضبقناو ينهركي نم حدمل ةشاشبلا رهظأ مل اذإ ينأ امبرف « ينهركي نميفو « يف ةميمنلاو
 ربكتو « هنيبو اننيب داسفلاب مالكلا لقنو « ةبيغلا باب سانلل حتفنيو « يتوادع سانلا مهف

 ةسايسو « رفاو لقع ىلإ نامزلا اذه يف سانلا طلاخي نم جاتحيف « ةوادعلا دتشتو « ةنتفلا

 هنم انل رهظ ًانالف نإ :هل اولاق اذإ ام فالخب « صئاقنلا نم ءاش ام ودعلا لاق الإو « ةميظع

 كلذ دض نم هنع كغلبي ام عيمجو ٠ كبحي هنأ انققحتو « هدنع كانحدم امل رورسلاو حرفلا

 فلؤي ام مهضعب نع نوركذي نوداكي ال مويلا سانلا رثكأو ٠ لقانلا نم نتف يمر وه امنإ

 دحأ داكي ال ىتح « مهيلع نوجرفتيو مهضعب نع مهرفني ام نوركذي امنإ « ادبأ مهبولق
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 ينلعجت الف ةنجلا ينتلخدأ لإ مهللا :لوقي مهضعب تعمس لب « ةعاس هاخأ طلاخي نيصخشلا

 .نالفل راج

 لحد ام لوأف « سرعل ةوعد امهتعمجف ةفقو امهنيب « نيسردملا نم نيصخش تيأر دقو

 نأ سانلا زجعف جورخلا يف سلاجلا عرشو « عوجرلا يف عرش كانه هودع ىأرو امهدحأ

 تقولا ردكتف « جراخلا لخدو « سلاجلا جرخف اوردقي ملف رخألا سولج عم امهدحأ اوسلجي

 اذه ناك اذإ :نولوقي سانلا راصو ًارضاح ناك نم لك ىلعو « نيرضاحلا ءاملعلا عيمج ىلع

 كلذك ةميلولا بحاصل لصحو <« ماوعلاو ةملظلا ىلع بتعن انيقب امف مهضعب يف ءاملعلا لعف

 . ىهتنا « هريغ هب بذهتي فيكف هلماح بذهي ال ملعلا ناك اذإو « ردكتلا ةياغ

 عقو امك هل عقي الئل « لخدي ال نأ هتسلاجمب ىذأتي نم كانه ناكو ةميلو رضح نمل يغبنيف

 عامس ىلع قفاوي مل اذإ هنأو ‹ سانلا ضفني ىتح ربصتي وأ « زيزعتلا نم امهركذ انمدق نمل

 . توكسلا هلاوحأ لقآف هودع حدم

 نم صخش كانهو « ةميلو هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا لضفأ يديس يخأ عم ترضح دقو

 يضر نيدلا لضفأ يديس يخأ علخف « ركنملا كلذ حدمي حداملا ماقف « هيلع نيركنملا دشأ

 يديس يدي ىلع صخشلا كلذ راكنإ لازف ‹ ةضفلاب هطقنو هتبج هيلع هاضرأو هنع ىلاعت هللا

 نسح نم اذهو « نكت مل هدنع تناك يتلا ةهاركلا نأكو « هسأر لبقو ماقو ‹ نيدلا لضفآأ

 كانهو ٠ سلجم يف ناك اذإ ريقفلل يغبني :لوقي ةرم هنع ىلاعت هللا يضر هتعمسو « ةسايسلا

 ةوادعلا فيفخت ىف ىوقأ هنإف « هئارو نم نيرضاحلل ريخب هركذي نأ ههركي وأ هيلع طحي نم

 ی ا و و لک و ی ر

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ىلع رجؤيو « هنيبو هنيب عناملا

 تانوعرلا عيمج نع هومطف ىتح خايشألا دي ىلع كلس نم الإ هتحئار مشي ال قلخ اذهو

 تفتلي ملف ‹ خايشألا نم دحأ ةطساو ريغب هترضح ىلإ ىلاعتو كرابت قحلا هبذج نم وأ ةيرشبلا
 ءاير مهتاعارم ًابلاغ همزال نمف الإو ‹ ىلاعتو كرابت هللا نذإ نع الإ قلخلا نم دحأ ةاعارم ىلإ
 .ةوادع فيفخت كلذب لصحي الو « ًاقافنو ءاير كلذك هنولماعيف ًاقافنو

 مهمظعأو مهلجأو نيملسملا عيمج هيف مركأ ترص ماقم ىلإ ىلاعت هللا دمحب تلخد دقو

 لكب مهنيب فيلأتلا يف ىعسأ ترصو « ىرخأ ةلحل ال ‹ لجو زع هللا ديبع مهنوک ثيح نم

 هل هغلبأو نسح مالكب هبلقأف « هئادعأ ضعب نع حيبق مالكب مامنلا يناتأ امبرو « يننكمي ام

 نكلو « اذه فالخ ًاقباس هنم فرعأ ىنكلو « لوقت اميف قداص تنأ :لوقيو « بجعتيف

 ۰ ةحلاص ةردقلا

 سانلا راصف « سلاجملا يف ءوسلاب ينركذي راص ةدسحلا نم ًاصخش نأ يل عقو اممو

۳۱١ 



 لبقأ ال نأ ىلاعت هللا تدهاع انأ : مهل لوقأف « اذكو اذك كضرع يف لوقي ًانالف نإ : يل نولوقي

 ًالوق هيف قدصأ الف « كلذ دعب هب عمتجأ ملو « حلصو ءافص ىلع هتقراف دقو « دحأ نم ةميمن

 مهتقدص ول ينأ ملعأ انأو« هنع ئيلإ مالكلا لقن نع سانلا عطقناف « ينذأب هنم هتعمس نإ الإ

 كيلإ لقن نمو ‹ كيلع من كل مت نم نإف ‹ ينم هنوعمسي ام كلذك هيلإ اولقنل ءوسلاب هتلباقو
 مهفاف ‹ لسعلا ةوالح نم دشأ هسفن يف ناسنإلا اهدجي ةوالح قلخلا اذهلو « كنع لقن

 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو هب قلختلا ىلع لمعاو « دشرت كلذ ىح اي

 لالا

 ىلع ىعسي هتيأر نم ىلع راكنإلا ىلإ ةردابملا مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 دي تحت ةفيظولا كلت تناك امبرف « هرم يف رظنأو صبرتأ لب « نامزلا اذه يف هناوخإ فئاظو
 اهذخأ هنأ كلذ دعب ال نيت اذإ مت كلذ ريغ وأ ففاولا طررش دقفلا + اعرش اهني ل نه
 دشأ هيلع ركنن كلذ دنعف هريرقت يف هنوج ىتح رظانلا ىلع سبل نأك « قح ريغب هيخأ نم
 عس وا هلأ ةغيظو نع بي ماع بلاط ئار اذإ اتم دختارلا كوشن اه نتيجا, + راكنإلا
 امبرو « ينم ملعأ ًانالف نأ يخأ اي ملعا :همكحب ةعيرشلا حرصت مل ًائيش ملاع ىلع ركني ًاملاع

 ءالؤه نأ ىلع <« هلعف امل كلذ لثم يف قح ةهبش هل نأ الولف « ةعيرشلاب كنم ملعأ نوكي

 « بلاغلا يف هغلبي دحأ الو « هئارو نم الإ ابلاغ ىعس يذلا كلذ ىلع نوركني ال نيركنملا

 . كلذ لثمل ناسنألا هبنتيلف ‹ ةحيصنلا نم ال ةبيعلا نم دودعم كلذو

 « سانلا فئاظو ىلع ىعسي ًاصخش نأ هنع لاعت هللا يضر صاوخلا ًاياع يديس غلب دقو

 ةمتاخلا ءوس نم هفوخو « رجزلا دشأ هرجزو هءارو لسرأف ٠ سولفب نيرخآ موقل اهنع لزني مث
 . عجرو « ىلاعتو كرابت هللا ىلإ باتف « بلقلاب هنع لوحتو « ايندلا بحو ءاذيإلا ىضتقمب

 ركني ال راصو « راذعألا اهيف ىعسي نمل ماقأ ايندلا يف شيعلا قيض قاذ نم لكف ةلمجلابو
 دقو « مهنع ىلاعت هللا يضر اهتمئأ مالك وأ « ةيدمحملا ةنسلا حيرص فلاح ام الإ سانلا ىلع

 رباكألاو راجتلا نم مهيتأت تايادهو تاريخو تاقدص مهل يضاملا نامزلا يف ملعلا ةبلط ناك

 . ةقفنو ةوسك نم هيلإ جاتحت ام كيفكن نحنو « ملعلاب لغتشا مهدحأل نولوقيو « لاؤس ريغب

 ًايهم ماعطلاب ءارقفلاو ءاهقفلا نم هتراح يف نم عيمج ةليل لك دقتفي ريمأ وأ ينغ لك ناكو

 انناوخإإل انررق دقو  ايندلا تانسح نم ةنسح مهنم دحأ ىري ال مويلا رباكألا راصف « ًاخوبطم

 ‹ هماقم يف حدقي ال ًاراهنو اليل نامزلا اذه يف هسفن ىلع ملعلا بلاطو ريقفلا يعس نأ ًارارم

 هامس ولو « هرتسی ام ىلع هيعسف « هلایع يفکي ال دق بعتلاو يرجلاب هلصحي ام عيمج نأل

 اريقف يعاسلا نوكي دقو ًاحلاص سانلا ءامس ولو ٠ بسكتلا هكرت نم لضفأ ًايويند سانلا

 دارأف « اهب موقي الو« ةفيظولا كلتل جاتحي ال ًاينغ هيلع يعسملاو « هدوأب موقب ام هل سيل

 هلكأ نم هتيامحو « يعرشلا هجولا ىلع ةغيظولا كلت يطاعتب هلكأو هلايعو هلاح ةرتس يعاسلا
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 ضارتعالا يغبني ال نسح دصقم يعاسلا نم اذهف « ةرشابملا هكرتو « مولعملا هذخأب مارحلا

 . هيف هيلع

 نم دحأ دنع يقب ام :لوقتو« هتوق ىلع يعسب ملع بلاط ىلع ركنت نأ يخأ اي كايف
 دحأل زوجي ال بجاولاو « هيلع ًابجاو ىعسلا كلذ ناك امبرف « لمأتو صبرت لب ةعانق سانلا

 ٠ :هلعاف ىلع راكنإلا

 ىلع هباحصأب رم « هنع ىلاعت هللا يضر يرصملا يشرقلا هللا دبع ابأ خيشلا نأ انغلب دقو

 ءيش يأل :لاقف « يدلو اي كيلع مارح اذه :يبصلل لاقف « طيغلا نم اكيرف طرقي يبص

 لجخف « يتوخإإل ًاريطف هلمعن ًاثيش هنم طرقأ ينلسرأ دقو « هدحو يبأ عرزل هنإ هللاو « مع اي
 ناكو « ملع دعب الإ دحأ ىلع راكنإلاب رداب ام مويلا كلذ نمو هباحصأ نيب هللا دبع وبأ خيشلا

 ‹ هنع ىلاعت هللا يضر يقلاملا عيبرلا يبأ خيشلا ذيملت وهو « نيفراعلا رباكأ نم اذه هللا دبع وبأ

 سوؤر ىلع يتريرسب ينحضفت ال مهللا يئاعد يف ًاموي تلق :لوقي هنع ٰلاعت هللا يضر ناکو

 حضتفت ةريرس كل لعجت ءيش يألو :هنع ىلاعت هللا يضر عيبرلا وبأ خيشلا هل لاقف « قئالخلا

 يحخأ اي مهفاف « امهنع ىلاعت هللا يضر . ىهتنا ؟ ساندألا رثاس نم كسفن تفظن له ؟ اهب

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي لافت هللاو دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ

 « انباحصأ نم دحأ همدخ يذلا ريمألل يتسايس نسح : ىلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يف وأ ةهفاشم هل لوقأ ينأب كلذو « مئارجو« صلب هبلاغ يذلا هماعط نم لكأي يبحاص راصو

 ‹ هسفنل هراتخا يذلا ريمألا ماعط نم لكأت نأ يخأ اي كيصوأ ينإف :دعبو « هل هلسرأ باتك

 ريمألا نم دقتعأ ينإف ٠ مهنم نينيدلا الإ هلوح نيذلا ةيصالبلا نم دحأ ماعط نم لكأت الو

 مالكلا اذه لثم نإف « هّلح هل رهظ ام الإ لكأي ال هنأ هنيد ىضتقمو « تاهبشلا لكأ نم زرحتتلا

 هعمس وأ « ىنعم هنم هل ذخأي ريمألا هعمس وأ « ىنعم هنم هل ذخأ انبحاص هعمس اذإف « قح

 « ًامارح لكأي هنأ وأ « ًاصالب مهنم ًادحأ يمسن نأ ريغ نم ىنعم هنم مهل اوذخأ نورشابملا

 انبحاصل انلوق نم هسفن ترفن امبر هنإف « ريمألا كلذ دنع نيمولظملا يف عفشن انك نإ اميس ال

 بلطت ام ىلإ هبلق ليوحت يف انرس بعتيف « تاعافشلا يف انفلاخي ريصيف « هماعط نم لكأت ال
 نع حاصفاإلاب نذإ سأب الف « انحصن هلوبقو « انرجزل ريمألا كلذ لامتحا ملعت تنأ مهللا هنم

 .دوصقملا

 يبرغملا دمحأ خيثلا نبا دجملا يبأ يديس حلاصلا نب حلاصلا خألل كلذ لثم تبتك دقو

 ‹ ةيبرغلاب فشاكلا ةزمح دنع ًاهيقفو ًامامإ لمع نيح « هتاكربب ىلاعت هللا انعفن يواتفزلا

 . مومذملا هاوه ىلع هتقفاوم وأ هماعط نم لكألاو « كاّيإ مث كاّيإ :هل تلسرأف

 امع لفغت نأ كاّبإو « كتعامج هب كانآ ام لك لبقت ال نأب كيصوأ :فشاكلل تبتكو

 . رانلاب كقرح نم ًافوخ « ةيعرلا عم هنولعفي
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 كلذ لعجأ ال ًاناسنإ ملظ مهنم ًادحأ نأ تملع اذإ « ةالولا ةسايس يف ًامئاد يبأد اذهو

 اوملظ كتعامج نأ انغلب :لوقأ امنإو « هسفن نع مصاخي ريصي الثل « ًادبأ هملع ىلع ملظلا

 رجأو « كريغ دحأل اهرمأ لكت الو « ةيضقلا هذه يف رظنلا لوؤسملاو« كملع ريغ نم ًانالف

 حلاصلا دبعلا زيزعلا خألا ىلع مالسلا :لوقأ ام ًاريثكو .ىلاعتو كرابت هللا ىلع خألا

 ‹ ةلهجلا ضعب يلع ركني امبرف رانلا وأ ةنجلا نيرادلا ىدحإل هحالص كلذب دصقأو « نالف

 « سانلا ملظي وهو حالصلاب ينالفلا فشاكلا وأ ينالفلا برحلا خيش فصت فيك : يل لوقيو

 ىلع زيزعو « لجو زع هللا يف خأ ًاضيأ وهو « دصقلا اذه ىلع بذكب كلذ سيلو بذك كلذو
 « باسح ريغب ةنجلا كلخدي نأ ىلاعتو كرابت هللا لأسأ : ملاظلل لوقأ ام ًاريثكو « هبحي نم

 ةنجلا هلخدي مث « هلضف نم ةمايقلا موي هءامصحخ هنع يضريو هيلع بوتي هنأ كلذ يف رمضأو

 لوخدب مهل ءاعدلا انم عقو ول ةملظلا نم دوهيلاو ىراصنلا قح يف لوقأ كلذكو باسح ريغب

 ةنجلا نأ ًاعطق ملعن نحنف الإو « اوتومي نأ لبق مهمالسإ عوقوب ءاعدلا رمضن نأ دب ال ةنجلا

 ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف « رافكلا ىلع ةمرحم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي

 رضحي نمم دحأل يئاذيإ وأ يتوادع وأ يضغب مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ءالؤهب تفح امبرف يتاقيملاو ًاريثك هللا نيركاذلاو « نينذؤملاو « ليللا ماّرقك ةيهلإلا بكاوملا

 ‹ لبقتسملاو يضاملا يف تائيسلا نم هونج ام مهل ىلاعتو كرابت هللا رفغف « ةينابرلا ةيانعلا

 كرابت قحلا هبحي نم يذؤن وأ يداعن وأ هركن فيكف « ىلاعتو كرابت قحلل نيبوبحم اوراصو
 .یلاعتو

 يف هنكل « ةيهلإلا بكاوملا رضحي نم ريغ عم كلذك ًابجاو هلعف ناك نإو قلخلا اذهو
 كلذ نأ عم ٠ ناضمر يف ةبيغلا نع هناسل فكي نأ مئاصلل بحتسي :اولاق امك « دكآ مهقح

 . مهفاف « ًاضيأ ناضمر ريغ يف هيلع بجاو

 كرابت هلل ًاماركإ نيملسملا نم يناذآ نم عيمج تحماس ينأ ننملا هذه يف مدقت دقو

 ةدايز انه مهيلع انهبن امنإو « ليللا ماوقو نونذؤملا كلذ يف لخدف < ةي هلوسرل مث « لاعتو
 لبقي ال ًارذع هل لحتنيو قح ريغب مهنم ًادحأ اوداعيف « كلذ لثم نع ناوخإلا لفغي الثل ديكأت
 نيركاذلاو نينذؤملا مركي لاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك دقو ىلاعتو كرابت هللا دنع

 قحلا لبقأ امبرو « لجو زع هللا مادخ نم ءالؤه نإ :لوقيو « ماركإلا ةياغ ىلاعتو كرابت هل

 ‹ هيلع اوعد نم لك قح يف ًالوبقم مهءاعد لعجو « اضرلاب راحسألا يف مهيلع ىلاعتو كرابت

 هنع ٰىلاعت هللا يضر ناكو ةبانج ىلع ًامئان تقولا كلذ يف مهاداعو مهاذآ يذلا ناك امبرو

 مكيلع وعدي الثل « هلعن اولبقو . روف هوحلاصف نينذؤملا نم دحأ مكنم شوشت اذإ :لوقي
 . لوفي ىرخأ ةرم هنع ىلاعت هللا يضر هتعمسو « دلو عباس ىلإ مكيف ذفنتف ٠ راحسألا يف ةوعد
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 لهأ مهنأل « مهريغو مامإو شاًرفو بابو نذؤم نم دجاسملا مادخ نم ًادحأ اوداعت نأ مكاّيإ

 هيخأ نم ءانحش هدنع يذلا ىلع اهلوخد مرحم ىلاعتو كرابت هللا ةرضحو « لجو زع هللا ةرضح

 انأموأو « هانلق ام فرع ىلاعتو كرابت هللا ةرضح لهأ نم ناك نمف « سمشلاك حضاو قح ريغب

 تافص نم جرخي ىتح هعم انل مالك الف ةحراسلا مئاهبلاك وهف اهلهأ نم نكي مل نمو ‹ هيلإ

 . مئاهبلا

 ىلع تردق الو « يعم يبلق دجأ ملف دجهتلل ليللا يف تمقف نذؤم نم ةرم تركت دقو

 هللا درف « هتحلاصو ليللا ىف ةرانملا هل تعلطف ٠ ببسلا ىلاعتو كرابت هللا ىنمهلأف ٠ هراضحإ

 ملف باذ ىتح هل علطأ نأ لبق يبلق تجلاع تنك دقو « ةرضحلا تلخدو ٠ يبلق يلع ىلاعت

 نم تلفتتو « اهتقول بهذت هروضح نم ةقراب يل حولي املك راص لب « هروضح ىلع ردقأ

 .ةرضحلا ىلع لابقإإلا

 ةرضحلا مهلوخد مدعل كلذو « ليلقلا الإ ينارقأ نم يرصع يف ًالعاف هل رأ مل رمأ اذهو

 دعب هوذژي نأ اودارأ ول یتح < هومرتحاف كلملا دنع مدقملا اوفرعو 6 اهلهأاوفرعل اهولخد ولف

 .ايندلا كولم ةعامج يف مكحلا وه امك ‹ كلملل ًاميظعت هنومركي لب « نوردقي ال كلذ

 نم دحأ ةيالو اوملع سانلا نأ ول :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناكو

 یقو < یهتنا ناطیش ءارم باصن يراكوز هنأ هنوذؤي نمیف نودقتعی امنإو ¢ طق هوذآ ام ءارقفلا

 . مهل رذعلا ةحئار هبشي ام مالكلا اذه

 ‹ خياشملا ضعب ىلع رصمب ريزولا يلع اشابلا ةعامج نم لوهجم صخش ةرم لحد دقو
 هل ماقف « يلع اشابلا يجبق نالف انآ « ينفرعت امأ :هل لاقف « رضاح انأو ةظلغب خيشلا هملكف

 ةمأ نم انأ :هل لاق ًاناسنإ نأ ولو « ميظع بنذ يف عقو هنأك هيلإ رذتعي راصو همركأو خيشلا

 هلو انل رفغي هللاف « بجعلا لك خيشلا كلذ نم بجعتف « ماركإلا كلذ همركأ امل اَ هللا لوسر

 هللاو « كلذ ملعاف « ىلاعتو كرابت هلل ًاماركإ انركذ نمم ًادحأ يداعت نأ يخأ اي كاًبِإف ٠ نيمآ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي

 لوقأ الو ًاراغصو ًارابك نامزلا اذه ةاضق عم يبدأ :ًيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 مهتحكنآأو مهدوقع ىرأ لب « مهضعب هيف عقي امك « قئاثولاو دوقعلا يف مهماكحأ نالطبب
 « ماكحلا كئلوأ ىلو يذلا ناطلسلا عم ًابدأو ‹ اهتحصب نيلئاقلا نيدلا ةمئأ عم ًابدأ ةحيحص

 اذه بحاصو « هتيعر عيمج نم ًارظن متآ ناک امبر لب « يلاثمآ نمو ينم ًارظن متآ هنآب يملعلو

 . مهضعب هلعفي امك هئارو نمادبأ همذي الو هلزع وأ دحأ ةيلوت يف همامإ ىلع ركني ال دهشملا

 هراضق ذفن ًاقساف ًايضاق ناطلسلا ىلو ول :مهنع ىلاعت هللا يضر ءاملعلا لاق دقو

 . لدع وهف هيصاعم ىلع هتاعاط تبلغ نم ًاضيأ اولاقو « ةرورضلل
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 نأ مهدوهشو رصم ةاضق نم مهفرعن نم عيمج يف ٰلاعتو كرابت هللا دمحب انداقتعاو

 :لوقي ناك هنأ هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ مامإلا نع انغلبو « مهيصاعم ىلع تبلغ مهتاعاط

 يف تنعتملا يفكيو طورش ضعحبب هوديق دق هباحصأ نم نورخأتملا ناك نإو ٠ لدع ملسم لك

 كرابت هللا دمحب لزأ ملو هنع ىلاعت هللا يضر مظعألا مامإلا اذهب ءادتقالا دوهشلاو ةاضقلا

 لوقأ ىنأ نم ةدحلا ضعب ىنع هعاشأ ام فالخ ًاباش تنك نيح نم ىلخلا اذه ىلع نلاعتو

 هنن ادحأ طق تبار امو ١ نع لطاب ةكلذو نوناقلا سولف ضيق مهقسفلا ٠ هماكخا نااطب
 مهضعب نم عقي كلذ ناك نإو « اذه يتقو ىلإ طق يضاق ىلع فقأ مل ينوكل ةوشر ذحخأي وهو

 عقو ام ةلمج نم لب « نيمآ هانج ام دساحلا اذهل رفغي ىلاعت هاف ‹ مكحلا ميمعت يل زوجي الف

 ةرضحب ًايناث دقعلا دقعي انءاج هنأ مث . ضاق دي ىلع هتنبا دقع دقع صخش ىلع تعلط! يننآ يل

 انلاثمأ نم ةلادعلا ىف ةبترم ىلعأ ىضاقلا :هل تلقو <« راكنإلا ةياغ هيلع تركنأف « ءارقفلا

 كل غوسي فيكف مهماكحأ نالطب دقتعت تنك نإ :هل تلقو « مكاح دي ىلع انتلادع توبث مدعل

 تاءاربلاك « مهريراقتو مهماكحأو مهتداهشب سانلا ىلع كل تبثت يتلا قوقحلاب يعدت نأ

 هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف ٠ باتو رفغتساف « ججحلاو

 . نيملاعلا بر شش دمحلاو ٠ كاده ىلوتي ىلاعتو

 يتاداعمو مظعألا مامإلا وأ ٠ يخيش ىلاو نمل يتالاوم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يننأ عقو نإو امهقح بجاوب ًامايق كلذب املعي مل ولو « يعرش قيرط ريغب امهاداع نمل
 بدألا هملعأ ىتح ةبحملاب ىلإ ليمي نأ وحنك ةحلاص ةينب كلذ امنإف امهودعل ةبحملا ترهظأ

 .امهل ةنايخ ال ‹ امهقح يف

 ريبج نب ديعسو « هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح وبأ مظعألا مامإلا مدقلا اذه ىلع ناكو

 هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ مظعألا مامإلا عئاقو نمو ٠ مهنع لاعت هللا يضر « امهبارضأو

 ضقني له « نانسألا محل نم جراخلا مدلا نع ليللا يف هتنبا هتلأس ايتفلا هعنم امل ةفيلخلا نأ

 هنخأ نكأ ملو « ايتفلا ينعنم يمامإ نإف « ًادامح كلذ نع يلس لاقو « اهبجي ملف « ءوضولا

 . بیغلاب

 نوكبي هدالوأ راصو هسبح امل جاجحلا نأ « هنع لاعت هللا يضر ريبج نب ديعس عئاقو نمو

 يلو فلاخأ نأ هللا ذاعم :لاقف « كلذ متكأ انأو كدالوأ دنع منف بهذا :ناجسلا هل لاق « هيلع

 نإ لاقو « هيلإ غصي ملف « هتعاط كمزلي الو ملاظ جاجحلا نإ :ناجسلا هل لاقف « يرمأا

 .ىذألا هيخأ ىلإ رجي نمم نكأ ملو « كاذال كنم كلذ ملع ول جاجحلا

 ننملا هذه يف قلخلا اذه مدقتو « ردأنلا الإ ينارقأ نم يرصع يف ًالعاف قلخلا اذهل رأ ملو

 ‹ كاده ىلوتي هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو ١ كلذ يخأ اي مهفاف « انه امم طسبأب

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو
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 نم « مهريغ نم رثكأ ةيكلاملا نم ملعلا ةلط عم يبدأ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 امكف « امهنع ىلاعت هللا يضر يمامإ ىلع ةخيشم هل هنع ىلاعت هللا يضر ًاكلام مامإلا نإ ثيح

 نأ هبهذم يدلقمل یغبني كلذک مساقلا نباو < بهشأک هعابتأو هخيش عم بدأتي انمامإ ناک

 ضعب عم ثحب هنأ « هنع ىلاعت هللا يضر يوونلا نيدلا ييحم خيشلا نع لقن دقو

 بدألاف يمامإ خيش همامإ نإ :لاقف ‹ كلذ يف يوونلل ليقف يكلاملا هيلع ظلغآف « ةيكلاملا

 . یھتنا ¢ همامإ عم بدآلاک هعم

 ىلع لمعاو كلذ يخأ اي مهفاف ليلقلا الإ ينارقأ نم رصم يف ًالعاف قلخلا اذهل رأ ملو

 ‹ مهبساكم يف نيروهتملا ماعط نم لكألا نم يتيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يسفن بعلتف هنم لكاو وهسأ يننأ ريدقتب مث «يتيب ىلإ هولسرأ وأ «مهتويب يف هيلإ ينوعد ءاوس

 يف نيروهتملا ةمالع نم نأ ننملا هذه يف انمدق دقو قورعلا هبرشتت نأ لبق تقولا يف هأيقتاو هنم

 امبر مهدي لخدي اميف اوعروت ول مهنإف «نامزلا اذه يف مهتويب يف ةمعطألا اوعوني نأ مهبساكم
 يف نيروهتملا نمو « فاحلا زبخلا ىلع اوردقي مل لب هوعون يذلا كلذ نم ًائيش اودجي مل

 نأ نيب نيعروتملا بهذم يف ةهبشلاو مارحلا يف قرف ال هنإف ‹ مهلاومآ نم هتعاضب نمث ذخأيو

 . ةطساو الب وأ ةطساوب هوذخأي

 «نيتمذ ىدعتي ال مارحلا نأ نم :هنع ىلاعت هللا يضر ةيفنحلا ءاملع ضعب نع لقن امو

 ىلاعت هللا يضر رصم ةكلممب مالسإلا خيش « يفنحلا يبلشلا نب باهش خيشلا هنع تلأس

 دحأ نم ذخأي اثم ساكملا ىأر نم امأ « كلذب ملعي مل نم ىلع لومحم اذه :لاقف « هنع

 . مهفاف مارح وهف رخألا كلذ هذخأ مث رخأل هيطعي مث «سكللا نم ًائيش

 ‹ هتفالخ مايأ زيزعلا دبع نب رمع راز هنأ هنع ىلاعت هللا يضر يرصبلا نسحلا نع انغلبو

 هيف لمتحي ال نامز اذه نإف نسح اي لك :هل لاقو « ةرايخ فصنو ةسباي ةرسك رمع هل جرحخأف

 . ىهتنا « فرصلا لالحلا

 دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هّللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو ٠ كلذ يخأ اي مهفاف

 ثيح نم رمآلا سفن يف ًاحلاص نوكأ نأ امإ :نيرمأ نم يلاح ولخي ال هنأل ٠ ينمعطأ امل

 دقف حلاص ريغ تنك نإو ًاماعط ينيدب تلكأ دقف ًاحلاص تنك نإف ٠ حلاص ريغ وأ . رعشأ ال
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 يندقتعي مل ًاراهنو اليل تافلاخملا نم هيف عقأ ام ىلع علطا ول هنأل ‹ عرشلا يف ًامارح تلكأ

 . ينسلاجي ملو يهجو ىلع قصب امبر لب « ًادبأ

 ينبحي نم ماعط لكآ نأ بحأ ينإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس يخأ ناك دقو

 بحملا نأل :لاقف ؟ امهنيب قرفلا ام :هل تلقف « يندقتعي نم ماعط نود « ًالالح ناك اذإ

 ناسحإلاب حمست يهف اهدلول ةدلاولا ةبحم ينبحي لب « ةلز يف تعقو اذإ يتبحم نع لزلزتي ال

 انأو « ًامئاق حالصلا ماد ام ينبحي امنإف دقتعملا امأو « فصتي مل وأ حالصلاب فصتا ءاوس هيلإ

 .ها ةماقتسالا ىلع ةموادملا ىلع ردقأ ال

 هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف « ناوخإلا نم هل هبنتي نم لق رمألا اذهو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < كاده یلوتی ٰیلاعتو هناحبس هللاو <« دشرت

 اذه ءارقف نم هنيدب لكأي نم ماعط نم يلكأ مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 هنإف ًاريبك ًادلوم لمع اذإ اميس ال « دادح ةنسلأب هوربي مل اذإ مهقلسيو سانلا درجيو « نامزلا

 ‹ هبنتجيو مارحلا مرحي الو « هب ينتعيو لالحلا للحي ال : يأ « مرحي الو هيف للحي داکی ال

 ‹ ايش مهوطعي مل حالصلا مهيف سانلا داقتعا الول هنأل « ءالؤه ماعط نم لكألا كرت عرولاف

 .ءايندب اهلكأي نمم حبقأ هنيدب ايندلا لكأي نم نأ مولعمو

 نم ءاملا لمحيف ‹ ةكمب لمج ىلع يقسي هنع ىلاعت هللا يضر ضايع نب ليضفلا ناك دقو

 ملف ةفرحلا كرت ًانالف نإ :هل ليقف « كلذ نمث نم هلايعو وه توقتيو سانلا رود ىلإ نيعلا

 لجر اذه :هنع ىلاعت هللا ىضر ليضقلا لاقف « هبر ةدابع ىلع لبقأو « ىلاعتو كرابت هللا هعيضي

 رامزملاو لبطلاب ايندلا لكآ نأل هللاو : هنع یلاعت هللا يضر لاق مث « ًامادإو ًازبخ هنیدب لکأی امبر

 . ىهتنا ينيدب اهلكآ نأ نم ىلإ بحأ

 ىبأف لاحت هللا همحر صاوخلا يلع يديسل ًادلوم لمعي نأ ءارمألا نم صخش لأس دقو

 ‹ هنم لكألا ينبجعي ال صوخلا اذه نم يبسك نإ هللاو :لاقو هنع ىلاعت هللا يضر خيشلا

 . ىهتنا هنم لكألا ىلإ سانلا وعدأ وأ « ءارمألا بسك نم لكآ فيكف

 عمجيف دالبلا رفاسي نم مهنم تيأر لب « نامزلا اذه ءارقف نم هل هبنتي نم لق رمألا اذهو

 نطاوب خطليف هيلإ سانلا وعدي مث « ةملظلاو ةالولا لاومأ نم دلوملا كلذ يف هماعط تالآ

 ًالالح انلكأ انأل ريخ ةليللا انل لصح دق :سانلا ضعب لاق امبرو « تاهبشلاو مارحلاب سانلا

 . خيشلا هب ءاج نيأ نم ماعطلا كلذ ىلع نوشتفي الو < خيشلا يديس ماعط نم

 نإ الإ هماعط ىلإ هاعد ًاريقف طق بيجي ال ٰىلاعت هلا همحر صاوخلا ىلع يديس ناك دقو

 لكأ امل ءيقلاب اريقف رمأ ةرم هتيأر دق لب « ةعنص وأ ةعارز وأ ةراجت نم ًايعرش ًابسك هل نأ ملع
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 ماعط نم لكأت فيك :هنع لاعت هللا يضر لاقو « هل ةفرح الو ًادلوم لمع خيشمتم ماعط نم

 . هنیدب لکأی صخش

 ةرثك نم انسوفن تمثس دق :لاقف « ريزولا يلع اشابلا ةعامج نم صخش ينربخأ دقو
 ادع الو ازرار يسا اده ارك ج لف دلاوم مهل درلتحي نيدلا حاملا لوه كاز

 . ىهتنا ‹ ًادلوم مهل اولمعيو اوذحشي نأ ءالؤه ىلع ماق شيإو « ةلسب الو

 فرحلاب بسكلا نع نيدرجتملا خياشملا نم دارأ نمو < ًابورشم كلذ نم يل تذخأف
 نيحلاصلا تافص عيمج نم ًادرجتم هسفن ردقيلف « ال مأ هنيدب لكأي هنوك فرعي نأ عئانصلاو

 لكف « هلاح كلذ دعب رظنيو « اهلجأل هلجرو هدي اولبقو « سانلا هدقتعاو « اهب رهاظت يتلا
 همعطي مل اذه لثم نإف « كلذ يف لحلا طرشب هماعط نم لكأيلف ًادلوم هل لمع وأ همعطأ نم
 هل لمعي الو « هيلإ نسحي دحأ ريصي ال نيحلاصلا تافص نم درجت اذإ هنآ نظآو « هنيد لجأل

 .هحالص رهظي مل نمل كلذ لثم لمعي ال امك « طقًادلوم

 الإ ًاماعط دحأل لكآ نأ بحأ ال :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس يخأ ناك دقو

 يف هداقتعا ريغتي مل رمخلا برشأ ينآر ول ثيحب صخشلا ناكو « الح ماعطلا ناك نإ
 :لاقف ‹ مهبلاغ وأ سانلا عيمج ماعط لكأ نم عانتمالل باب اذه هل تلقف . ىهتنا « حالصلا

 .مهلو يلام

 هدي لبقي راصو ‹ فيرلا خياشم نم اخيش دقتعا عبصأ نب فسوي ريمألا نأ عقو اممو

 دعب مث رضحي مل نمم شوشتيو « هدلوم ىلإ سانلا وعديو « ليلق لك ًادلوم هل لمعيو هلجرو
 سيل هنأ يل رهظف حلاص هنأ نظأ تنك :لاقو « هرعش قلحو ةقلع هبرضو خيشلا دم كلذ

 هلل دمحلاف كاده ىلوتي ىلاعت هللاو ٠ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيدقتعملا ماعط هركأ ينلعج يذلا

 سارعألاو « روذنلا ماعط نم لكألا نم يتيامح : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 الإ كلذ نم ًائيش تلكأ يننأ رضحتسأ الف ‹ رهشلا مامتو ‹ عمجلاو « ءازعلا ماعطو « ةعساولا

 الاغ ةن نم ي انآ ٠ قيرطلا لعاب ىب ال كلذ درك عاضيإز ٠ هاف من حار ةر
 امك « ًالثم هضيرم هللا ىفش نإ هب هسفن همازلإ راصعمب الإ بحاص هلمعي ال رذنلا ماعط نأو

 نكي مل ام ليخبلا نم هب جرختسي امنإو هرخؤي الو ًاثيش مدقي ال رذنلا نأ» e هيلإ راشأ
 .دزواهک را "(هجرخی

 ءرذنلا باتك ء ملسمو . (11۹1) رذنلاب ءافولا باب « روذنلاو ناميألا باتك « يراخبلا هجرخأ )١(

 . )١۱١۳۹( اعيش دری ال هنأ و رذنلا نع یهنلا باب
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 نم ةأرما هتلمع نإ اميس ال « ثيداحألا هب تحص امك ءاد ليخبلا ماعط نأ مولعمو

 لكأيل هتعامجب رضاحلا خيشلا يديس اميس ال ‹« لجرلا ةماهش يفاني هنم لكألا نإف « اهبسك

 .ًاثيش هدعب نمل اهيف يلخي ال ىتح « نوحصلا سحليو

 رئاس يف ءاسنلا بسك نم لكألا نع يهنلاب مهنع ىلاعت هللا يضر خايشألا اياصو تلقن دقو

 مهريغ بسك نم لكألا نم مهنوعنمي اوناك اذإو « كلذ لثم نع ديرملا ةمه اوعفريل « راطقألا
 « هرمأ اوضفراف ةأرما بسك نم لكألاب هسفنل يضر نم :اولاقو « ءاسنلاب فيكف لاجرلا نم

 لك هباحصأب بهذي ناک ٍةيَك هللا لوسر نأ نم درو ام امأو « قیرطلا يف ءيش هنم ءيجي ال هناف

 نأل « نازيملا اذه يف لخدي ال وهف « مهل هخبطت ًاقلس اهدنع نولكأي ةأرما راد ىلإ ةعمج موي

 نم موصعم هنإف ًاضيأو « هيَ هقزر نم نولكأي قلخلا عيمجو ةلاصألاب هل كلم ايندلا يف ام لك
 . مهفاف ‹ يَ هلامک نم ءيش صقن هب لصحی ام لوانت

 نم سيل ام خبطيف « هيف فلكتلا هبحاص ىلع بلاغلا نإف « ةعساولا سرعلا ةمعطأ امأو

 نيفلكتملا ماعط نم لكألا نع ويب عراشلا اناهن دقو « هتقاط قوف وه امم هخبطي نأ هتداع

 مهدحأ عيبي « سيرعلا مأ وأ « ةسورعلا مأ وأ ٠ سيرعلا ابأ ىرتف « نيرخافتملاو نيهابتملاو

 اذه لمع يف تنوجت دق :لوقيو ابرلاب ولو كلذ بلاغ ضرتقي وأ « ماعطلا لمع يف هبايث
 كلذ دعب هنأ ىتح « هب ًارخافتم هل ًاهركتم ماعطلا كلذ لمعيف « هلمع الإ يقب امو « سرعلا

 . كلذل رثأتيف « نالف ماعط نم رثكأ نالف ماعط ناك :لوقي سانلا ضعب عمس امبر

 اولمع امبرو « كلذك ةرخافملا هلخد امبرف « رهشلا مامتو عمجلاو ءازعلا ماعط امأو

 سانلا بتع نم ًافوخ < هل نيفلكتم زرألاو ولحلاو كسوبنسلاو ةيمجعلاو ريطفلا نم اولمع ام
 مهنم روصتي الو ‹« مهضعب وأ ماتيألا لام نم كلذ ناك امبرو « ةبرتلا هل نوعلطيو نوزعي نيذلا
 نأ لبق هنطب تلخد ةمقل لك ىلع شتف نم لقاعلاف « ًاعرش كلذ لثم لعف مهيلول سيلو « نذإ

 .همف يف اهعضي

 تيملا لهأ ناك نإ نفدلا دنع هنولبسي يذلا ءاملا نم برشي نأ عروتمل يغبني ال كلذكو

 يف الو ‹ كلذ يف جرح الف « ءادشر نيغلاب اونوكي نأ الإ مهللا « ةكرتلا نم كلذ نوميقي

 انناوخإ ضعب ىلاعتو كرابت هللا ىمح دقو « يعرشلا هقيرطب رهشلا مامتو عمجلاو ءازعلا ماعط
 . كلذ مهيلع ميدي ىلاعت هللاف ٠ ءازعلا ماعط نم لكألا نم

 نأ ةءورم هل نمب قيلي ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 هتاوخأو هوبأو تيملا مأو ٠ كلذ ريغو ريطفلاو يلقملا نبجلا نم ءازعلا ماعط نم لكأي سلجي

 نيئرقملا قانخ ىمظعلا ةيهادلاو « نزحلا ةدش نم مهمدق ىلإ مهقوف نم ران يف اوسمغ مهنأك

 ولخ ىلع ليلد كلذو كلذ نوعمسي تيملا لهأو « ماعطلا ضعب باهتناو ٠ سولفلا ىلع
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 : الك هللا لوسر لاق دقف « كلذ يف ام ىفخي الو « نزحلا يف تيملا لهأ ةكراشم نم مهنطاب

 عیمج هل یعادت وضع هنم یکتشا اذإ دحاولا دسجلاک مهمحارتو مهداوت ىف نينمؤملا لثم»

 . ىهتنا 'ارهسلاو ىمحلاب دسجلا

 بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « كايإ مث هانركذ امم لكألاو يحأ اي كايإف

 . نيملاعلا

 لمعي يذلا يعئانصلا ماعط نم لكألا نم يتيامح : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يهجوتب وأ « هنمث هئاطعإب كلذ ىلع هتأفاك نإ الإ نسلا يف نعط دق ناك نإ اميس ال « توقلاب

 « يئاعدل ةباجإلا رثأ ىرأو « هرمع ةيقب هقزر يف ةيفخلا ةكربلا هل لزني نأ ىلاعتو كرابت هللا ىلإ

 نياعي ىتح « هموي لوط هسک يف ةدش يساقي يعئانصلا نوك كلذ لثم نع عروتلا ببسو

 هتفلك نإ اميس ال ‹ كلذ لثم نم لكأي نأ ةءورم هل نمل ىغبني الف « توملا بابسأ براقي ام

 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا

 ًانيد هيلع نأ تملع نم ماعط نم لكألا نم يتيامح : ىلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نأ هيلع بجاولا نوك كلذ يف ةلعلاو « هئافو ىلع ةردقلا عم هبحاص لطامي وهو « لاح

 ‹ اننود انريغل هيف قحلا نوكل « ةهبش هنم انلكأ يفف « نيدلا يف ماعطلا كلذ نمث فرصي

 ماعط لكأ نم دشأ وه لب « هئافو نع زجاع وهو نيد هيلع صخش ماعط نم لكأن ال كلذكو

 هنأل « هانلق امب لهاج هنأل هبيجن الف سفن بيطب اناعد هنأ ولو « هب فاحجإلا نم هيف امل رداقلا

 يخأ اي مهفاف « هسفن هاوهت ام لك ىلإ هبيجي ال « هميق وأ هيصو وأ هيلو رجح يف لفطلاك

 دنع اهل نأ نئارقلاب تملع ةيده نم لكألا نم یتیامح : لع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يف باهولا دبع ىلإ الإ اهملست ال :هل لاقو « همالغ عم اهلسرأ نأك « اميظع ًاردق اهبحاص

 يف ولو اهركذتي ريصي ليلق لك يف هنأ تملع وأ « هطيخ وأ ًالفق اهئاعو ىلع لعج وأ « هدي

 انيهن دقو فلكتلا نم برض اهيفف « اهلسرأ نأ دعب اهعبتت هسفن نأ ةمالع نم كلذو « هسفن

 ينأ ىلع صني هنوك هدنع ةيدهلا رادقم ربك ةمالع نم كلذكو « نيفلكتملا ماعط نم لكألا نع

 نم نإف « ًاضيأ اهتعبت هسفن نأ ةمالع نم كلذو « ىلع ريجحت هنإف « يريغل اهيطعأ الو اهلكآ

 راصو هطامس ىلع دحأ عم تسلج اذإ كلذكو هيلع ريجحتللو هل امف اصلاح ًائيش هريغل ىطعأ

 ربلا باتك «ملسمو . )1٠٠١( مئاهبلاو سانلا ةمحر باب ٠ بدألا باتك « يراخبلا هجرخأ (1)
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 هيف دادزأ ىننإف « ىنم هبرقي ىنع هدعبأ املكو « ًالثم ةجاجدلا نم كرولا كلذ لكآ ىننآ ىنفلحي

 .ءانتعالا كلذ هب ىنتعا ام هدنع هتمظع الول هنأل « هلآ الف ةرفن

 ىلع لمعاو كلذ يخأ اي مهفاف « يريغ رصم يف ًالعاف اهل رأ مل هلبق ناذللاو قلخلا اذهو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا

 ريغ نم ىدارف ةالصلا هركأ امك « يدحو لكألل يتهارك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ذاب عراشلا نأ عماجب يدحو تيلص اذإ قيضي امك « يدحو لكألا نم يردص قيضيو « رذع

 . مهعم ةالصلاب انرمأ امك « ةعامجلا عم لكألاب انرمأ

 :اهنمو ددملاو قزرلا يف ةكربلا ةرثك :اهنمو ٠ بولقلا فالتئا :اهنم « دئاوف كلذ يفو

 قرفتلا مدعو نيدلا ةماقإب انرمأ ىلاعتو كرابت هللا نأ كلذ حاضيإو <« يب عراشلا رمأ لاشتما

 ىلع عامتجالاب الإ ًابلاغ بولقلا فلأتت الو « بولقلا فالتئاب الإ كلذ ميقتسي الو « هيف

 رثكأ هتمعطأ اذإ كعم هبلق طبتري سانلا ضعب لعلو « ًاضعب مهضعب ىلإ ناسحإلاو « ماعطلا

 .رجألا هتبسكأو « ةعامج هعم تيلص اذإ كعم هطابترا نم

 ‹ نيدلا ىلع ولو هترصن سانلا بلاغ نم دارأو « هدفر عنمو « هدحو لكأ نم لك نأ ملعف

 ليخبلا ذإ « هل مهضغب ةرثكل ًادانع هورصني ملو هولذخ امبرو « اهباوبأ ريغ نم تويبلا ىتأ دقف

 .دهاشم وهامك « ًاقساف ناك ولو بوبحم ىخسلاو « ةدابغلا ريثك ناك ولو ضوغبم

 لكأي نم دجأ ال ةليل لكف « ًاريغص تنك نيح نم ىلاعتو كرابت هللا هيناطعأ دق قلخلا اذهو

 املك ماعطلا بياطأ اولكأو يديألا ترثك املكو « هب ذلتسأ الو « اهيف ماعطلاب ًأنهتآ ال يعم اهيف

 . ليخبلا سكع « حرف

 دالبب ميلحلا دبع خيشلاو « هنع لاعت هللا يضر دواد نب دمحم يديس مدقلا اذه ىلع ناکو

 « ًاسفن نيعبس وحن ىلع اهقرفف ةجاجدلا مهدحأ لمع امبرف « هنع ىلاعت هللا يضر ةلزنملا

 . یھتنا

 ‹« كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحأ اي مهفاف

 :هل تلق اذإ ينباهي ال راص ىتح مداخلل يتطسابم : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا معن اممو

 عم لكآ ةحيضف :لوقي « يحم لك لاعت :هديس لاق اذإ مادخلا نم ًاريثك نإف « يعم لك لاعت

 ةمحرلا هنم ملعي ناك هنأ ولو « هيلع هربكتو هديس ةظاظفب دبعلا ملع ةحئار كلذ يفو « يديس

 .نذإ الب هديس عم لكأي سلجل نيللاو

 سلجف ىبأف ٠ هعم لكأيل هل ىتف اعد « هنع ىلاعت هلا يضر زيزعلا دبع نب رمع نأ انغلب دقو
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 لمعاو كلذ يخأ اي مهفاف « هيلع كسفن ةيؤر وأ ٠ كمداخ ىلع ربكتلا نم كابإ مث كاّبإف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هلاو « دشرت هب قلختلا ىلع

 ولو « لأس ام هيطعأف ًاجاتحم ناك اذإ لئاسلل يدر مدع : ىلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 الإ هعنمأ الو « ينم كلذ ىلإ جوحأ ناك نإ اميس ال « اعم امه وأ يتخوج وأ يتمامع ناك

 . سفن ةحشل وأ لخبل ال « يعرش ضرغل
 كلذ عمجيو « يبايث نم سبل نم ددع يصحأ الو « ءارقفلا قالخأ مركأ نم قلخلا اذهو

 امك مهريغو يباحصأ نم سانلا هذخأي امنإ ٠ يسفن ىلع تيعو ذنم طق ًابوث عقرأ مل ينأ « هلك
 ‹ براقألاو ءارقفلاو ءاحلصلاو ءاملعلا نم مهتوسك نم ءامسأ ركذ ةمعن يف طوسبم وه

 . مهوحنو

 « لئاسلا نم كلذ ىلإ جوحأ اهنوكل يسفن مدقأ نأ يعرشلا ضرغلا نم نأ يحخأ اي ملعاو

 ولو ةحلاص ةين دجأ ىتح ءيشلا كلذ لئاسلا كلذل يئاطعإ مدع حيحصلا ضرغلا نم كلذكو

 سانلا هب حشي امم سانلا ةرضحب ءيش هنم بلط اذإ ريقفلا ىيحتسا امبرف « رثكأ وأ ًارهش

 كلذكو « ةدمحملا بحو ءايرلا نمو روهتلا نم دودعم كلذو « هسفن هتعبتاف ىطعأف « ابلاغ

 لثمل ناسنإلا هبنتيف « هيلإ ةجاحل ال تنعت هلاؤس نأ نئارقلاب ولو ملع اذإ حيحصلا ضرغلا نم
 دي يف ىلاعتو كرابت قحلا اهعضو امنإ لاومألا نإف « قحب الإ عنميو يطعي الو « رومألا هذه

 مهريغ وأ اهومدق جوحأ مهسوفن اوؤر نإف « مهريغ وأ مهسفنأ نم دابعلا عفانمل نيفراعلا

 امب هسفن ىلع لئاسلا رثآ نمف “ لوعت نمب مث كسفنب أدبا ١ :ثيدحلا يفو « هومدق جوحأ

 .اهيلع قشو هتيعر ملظ نم مثإ هيلعف هسفن ملظ دقف هب قحأ وه

 نم اوجرخيل ًاعيجشتو مهل ًابيغرت الإ مهسفنأ ىلع نيرثؤملا ىلاعتو كرابت هللا حدم امو
 كلذ ىلع مهل ىلاعتو كرابت هللا حدم الولف هيلع ايندلا يف مهنويع اوحتف يذلا لخبلا ةطرو

 نم سفنلاب ةءادبلاو نيديرملا تافص نم راثيإلا نذإف « مهسوفن حش نم حورخلا ىلع اوردق ام

 هسفنب ةءادبلاب رمأ هب لمعلا ىفو اذإف حشلا نم حورخلاب ًالوأ رمؤي دبعلا نأل « لّمكلا تافص

 ‹ مهماقمل لزنتلا هب قئاللاف « راثيإلا يف هب نودتقي عابتأ هل نوكي نأ الإ مهللا « لدعلاب ًامايق

 وأ هقزر نم هنأ هفشك قيرط نم نيقي ىلع لماكلا نأ ىفخي الو « مهترضحب هسفن ىلع رثؤيو

 ًائيش هنم لكأي نأ دحأ ردقي الو « هيلإ هدوع نم نيقي ىلع وهف هقزر نم ناک ناف « هقزر ريغ نم

 وه يذلا باوثلاو « هب ءادتقالا باب حتفو « هيلع ءانثلا نسح هسفن ىلع مهراثيإب ديفتسيف
 نأش نمو « هيلإ هعفد قتاللا لب « هنم هبحاص عنم هل سيلف هقزر ريغ نم ناک نِإو ‹ لصألا

 ‹ رخآ ماقمب ٌلخأ ماقمب ىفو نإ هنإف لماكلا ريغ فالخب :هقح قح يذ لك يطعي نأ لماكلا

 )١( لوصألا رداون يف يذمرتلا ميكحلا هجرخأ )۲١١/١(.
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 ىلع ةمدقم يهف « كسفن نم كيلإ برقأ الو «فورعملاب ىلوأ نوبرقألا» : ثيدحلا يفو

 .هب قحأ يه امل ةجاتحم تناك اذإ كراج

 توربو # : یلاعتو كرابت هلوق نيبو فک ااو دخ و ںیراف ال هنأ ملعف

 يف حشو لخبل عنملا يف هسفنل ماهتا هدنع نم قح يف ةيآلا نأل ٩[. :رشحلا] مشن لع

 ميدقتو « كلذ هدنع سيل نم قح يف ثيدحلاو .هب سانلا يدتقي هنآ دصقي نمل وأ « سفنلا

 ىلعأ رخآ ماقم ىلإ يقرتلل ًابلط هسفن ملظب حموسف « ملظ نود ملظ باب نم هيلع هريغ ديرملا
 رمأ هنأ ولو « نكمأ ام اهظوظحو هسفن ةدهع نم جورخلا ىلع لمعلا هتدمعف « هيف وه امم

 .ًاحشو ًالخب دادزال هسقنب ةءادبلاب

 معاطملا هلكأ ىلع هنع ىلاعت هللا يضر يناليجلا رداقلا دبع خيشلا يديس مهضعب مال املو

 لوط اي :مهل لاق « ةريثولا ةمعانلا شرفلا ىلع مونلاو « ةرخافلا بايثلا هسبلو « ةذيذللا

 امب تفو دقو « بارتلا ىلع اهتمنأو ‹« نشخلا اهتسبلأو « هيركلا ماعطلا يسفن تمعطأ ام
 نإف « اهتوم لبق كلذو « اهقرع فجي نأ لبق اهترجأ ذخأت نأ تقحتساو « هيلع اهترجأتسا

 . هاضرأو هنع ٰیلاعت هللا يضر همالک یهتنا « توملاب الإ فجبی ال اهقرع

 وأ ‹ هماقم نوفرعي عابتأ هل نمل الإ نوكي ال هنع ٰلاعت هللا يضر خيشلا هلاق يذلا اذهو

 يف هب ءادتقالا ابلاغ مهمزال نمف هماقم نوفرعي ال عابتأ هل نم امآ « عابتأ هل سيل نمل

 مث « لماكلا فالخب « كلذب مهلام سأر صقنل ريسلا نع نوفقيو نوكلهيف « تاهفرتلا

 هب هل یری نأ هل يغبنی الف « هقزر نم وه سیل هریغ هب رثؤی ام عیمج نأ دیرملا ىلع یفخی ال
 ردقي ال هسفنل هكسمأ هنأ ولو « ريغلا كلذل وه امب الإ ريغلا رثآ ام هنأل « هراثيإب هريغ ىلع ًاماقم

 . ًائیش هنم لوانتی هنآ ىلع

 . ىهتنا ‹« مهل مسقي ملاميف الإ نودهازلا دهزو نوعروتملا عروت ام :اولاق انه نم

 بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هثلاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخآأ اي مهفاف

 . نيملاعلا

 ىف ىراصنلاو دوهيلاو نجلاو سنإلا نم ريثك داقتعا :ًىلع هب ٰىلاعتو كرابت هلا نم اممو

 « سانلا نم ريثك دنع الو « يسفن دنع نيحلاصلا نم تسل ينأ عم « ءاعدلا ةباجإو « حالصلا

 يفنأ ينأ ىتح دابعلا نيب اهب ينرتس ةرتس مظعأ نمو « ىلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم اذهو

 نم بجعتأف ٠ حلاص تنآ لب : يل لوقيف ‹« ينم رفنيل سانلا ضعب ةرضحب يسفن نع حالصلا

 )١( ءافخلا فشك ىف ىنولجعلا هركذ )٤۸1( « ثيدحب سيل : بلاطملا ىنسأ ىف لاق :لاقو .

 ) (۲ل ةاكزلا باتک » يئاسنلاو ۰ )¥44( سشفنلاب هقغنلأ يف ءادتنالا باب ةاكزلا باتک ¢ ملسم هجرخأ

 لضفأ ةقدصلا يأ باب )۲٠٤١(.
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 ‹ سكعلاب رمألا ناكل كلذ الولو هدابع نيب يرتس دارأ هنأ فرعأو لاعتو كرابت هللا عنص

 ملعي مسق :نامسق سانلا نإ مث « حلاصب تسل بذكت : يل نولوقيف ٠ حلاص انأ : مهل لوقأف

 قداص وهف هسفن حالصب ملعي ال مسقو « اهل ًاماهتا هسفن نع حالصلا هيفن نوكيف هسفن حالصب

 . حلاصلا فلسلا رثكأ كلذ ىلعو « هسفن نع حالصلا هيفن يف

 نيقسافلا نم ىننإ فلاح فلح ول هللاو :لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر رانید نب كلام ناك دقو

 . تقدص هل تلقل

 نم لامعأ يلامعأ نأ صخش فلح ول لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يرصبلا نسحلا ناكو

 ٠ . ىهتنا ‹ كنيمي نع رفكت ال « تقدص :هل تلقل ٠ باسحلا مويب نمؤي ال

 یلاعتو كرابت هلل ىري داكي الف ‹ لاعتو كرابت هلل هركش لقي امبر ماقملا اذه بحاص نكل

 هركش رثك لامكلاب هيلع ىلاعتو كرابت هللا نم نإ نكلو « لامكلا تافص نم ةفص وأ ةمعن هيلع

 هللا نم هفوخ ةدش عم ةبوقعلاب هتلجاعم مدعو « هيلع العو لج هملح ثيح نم لاعتو كرابت هلل

 .نويعلا ابأ ٠ ىنكي لماكلا نأل كلذ نم ىلاعتو كرابت

 اذإ ضرألا نم ةشقلا مهدحأ يطعأ يننأ يف نيملسملا داقتعا ةلمج نمف كلذ تملع اذإ

 هل لصحيف لعفيف اهب ضيرملا رخب هل لوقأو « ةقرو ةباتك وأ « هضيرمل ءاعدلا ىنم بلط

 ةه نات هلا يش اع نذخأ دافعا ةد الر هنأ فرغاف قلا كرا ها ددر اغلا
 داقتعالا ةوق بسحب ًائطبو ةعرس ةيهلإلا ريداقملا اهب يرجت رومألا نإف « ةشقلا كلت ناحدب

 كلت نأ ىف كش هدنعو ةشقلا ذخأي نيلداجملا نم هدنع داقتعا ال نم ضعب نأ ىتح « هفعضو

 ۰ .ةعفت اق < هفت قلا

 نيسمخ اهل لعج دق ناكو « هتجوز تبضغ امل هرهصل ًاقايس ينذخأي هيقف ةرم ينءاج دقو
 الب كل اهدري هنإف كرهصل اهطعأو ةشقلا هذه ذخ هل تلقف « هل اهودري نأ اوضري ملف < ًارانيد
 ضعب هدنع لصح ىیتح هب ءارقفلا لاز الف « بورکم ينإف ‹ يعم حزمت ال : يل لاقف ‹سولف

 هيقفلا بجعتف « كتأرما ذخف بهذإ :هل لاق هرهصل اهاطعأ ام درجمبف ةشقلا ذخأف « داقتعالا

 . لقعلا مكح تحت لخدت ال ءارقفلا لاوحأ :لاقو « كلذ نم

 وهو « ةريحبلاب روهنمد ةيحانب سردملا بنطلا نب نيدلا رصان خيشلا ينءاج كلذكو

 ‹ رصم بئان يلع اشابلل نيد هيلع يل صخش يناکتشا :لاقف ؟ كلام :هل تلقف « بوركم

 ضبقلاب لارا وا هنأو « ةضف ا ًابهذ نیتردق هيف دج وف ًارادج مده خيشلا نا هل رکذو

 اميف هبذكي هنأ اشابلا مهلي ىلاعتو كرابت قحلاو « هيلع امم نويدملا ءىربأ :هل تلقف « هيلع

 ريثك وهو ٠ يروهنمدلا ملاس خيشلا هعم ناكو « هئربي نأ ىبأف « لاملا نم كيلع هيعدي

 نم هئربأ فيك لوقيف « باهولا دبع عطا نيدلا رصان خيشلل لوقي راصف « ءارقفلا يف داقتعالا

TTo 



 امك هئربأ ملاس خيشلا هل لاق ‹ كالهلا بابسأ نياعو ةراشإلل ًافلاخم ةعلقلا علط املف « يلام

 ىلع بتك يذلا روطسملا نأ ىل رهظ يذلا اشابلا لاقف « هسقن ىف هأرباف « باهولا دبع كل لاق

EES Eh Nas eR Nea EN 
 خيشلل عقو امف ‹ ةضفلا دمعو بهذلا رودق لجأل « ةلاحم ال بقاعم هنأ اونقيت مهلك ناويدلا

 .هسفن يأرب لمعلا بلطو « ةراشإلاب لمعلا نع هفقوت ةهج نم الإ بعرلا نيدلا رصان

 اهب نآ ركذو هتنبال ءاعدلا ينم بلطي نولوط نبا عماج ةراح نم ينءاج ًاصخش نأ عقو دقو

 ؟ هب كرمآ ام لعفت داقتعا كدنعأ :هل تلقف « اهتاوادم نم اوسبأ ءابطألا نأو .“" ءاقستسا

 غلب دقو « هداقتعا ةحص تملعف « اهموي نم تيفشف اهب اهرخبف ةشق هتيطعأف « معن :لاقف

 اولاقف « ًاراهنو اليل حيصي راصف « هنيع تدمرف « رحس اذه لك :لاقف نيركنملا ضعب كلذ

 ًابصغ ينءاجف « ملألا هيلع دتشاف ًاحالص هيف دقتعأ ال انأ :لاقف ‹ باهولا دبعل بهذا :هل

 اذه لاقو « فقوتف « كشكلا اذه نم لك :هل تلقف « كشك ماعط انيديأ نيب ناكو « هيلع

 كلذ نم لكأف « ةرملا هذه ةراشإلا برج سانلا هل لاقف « ملألا هيلع دتشاف « هنع يهنم

 يفشف « لاحلا يف هنيع تقارف كشكلا

 لك « جنلوقلا نكسف ةلسب هتمعطأف « حئاص وهو '""جنلوقلا وكشي هيقف ينءاج كلذكو
 يف الو ضرألا يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب» ءيشلا كلذ ىلع لوقأ ينوكل كلذ

 . «ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا

 مساب لاقف هب سانلا هملعأف ًامومسم ءانإ هنع ىلاعت هللا يضر ديلولا نب دلاخل ةرم اومدق دقو

 . هرضي ملف هبرشو « هللا

 هعم رضي ال هنآ ٰیلاعتو كرابت هللا مسا يف داقتعا هدنع نكي مل نم لك نأ هانررق امب ملعف

 كلذ يف يعئاقوو هرض امبر هنأل « ًاعرش ضرملا كلذل ًاداضم ًائيش لكأي نأ هل سيلف « ءيش

 مهدالوأل زورحلا ةباتك ينم نوبلطي مهنأ دوهيلاو ىراصنلا داقتعا ةلمج نمو .ةريهش ةريثك

 مهداقتعا يف بجعتأف « ءافشلا هل لصحيف هضيرم اهب رخبيف ةشقلا مهدحأ يطعأف « مهاضرمو

 تنأ نولوقبف « مكءاملعو مكنابهر نولأست ال مل : مهل لوقأ ام آريثكو « نيدلا فالتخا عم يف

 غامدلا نوطب يف يكوشلا يخملا لئاسلا هيف دادزي بلاغلا يف يقلخ ضرم :يغامدلا ءاقستسالا (۱)

 . )١/ ٤۳۷( /يقس / ةدام طيسولا مجعملا ها . هققريو اهددميف

 عملا دادسنال ةعيبطلا لاقتعا :جنلوقلا :لاقف ۱۸۸ ص مولعلا حيتافم يف يمزراوخلا هركذ (۲)

 .نولوق :ىمسملا
 بدلا باتك « دوواد وبأو « (۳۳۸۸) یسما اذِإو حبصأ اذإ ءاعدلا يف ءاج ام باب . يذمرتلا هجرخأ (۳)

 اذإو حبصأ اذإ لجرلا هب وعدي ام باب « ءاعدلا باتك . هجام نباو « )٨۰۸۸( حبصأ اذإ لوقي ام باب

 )٤٤۸(. هدنسم يف دمحأو « (۳۸۹۹) یسمآ
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 نم ءيش ةباتك نود ةشقلا مهيطعأ تنك امنإو « اننيد لهآ عيمج نمو كرتبلا نم اندنع مظعأ

 نأ عقو ام بجعأ نم مث .همالكلو لاعت هل ًالالجإ ىلاعتو كرابت هللا ءامسأ وأ « نآرقلا
 ذخأي ءيجي روهش ةثالثلا لثم يف هرمخ راب اذإ ناكو « انتراح يف رمخلا عيبي ناك ًاينارصن

 رمخلا ملعم اي :هل لوقأف « يلع فقت اهنأ ةلمحلا سولف نم فئاخ انآ :لوقيو « يرطاخ

 :لوقيف « ركسيو هرمخ يرتشي نم ملعملل لسرأ هللا اي :لوقأ فيكف « عامجإلاب مرحم اندنع
 عدا :لاقف هنع ىلاعت هللا ىهن ءيش يف نوكت ال ةكربلا نإ : هل لوقف « ةكربلا يل لزني نأ هللا عدا

 . ةعمج دعب تامف « هل توعدف « رمخلا عيب نم يلع بوتي نأ هللا

 ديحوتلا ملع يف ًالاؤس نيعبسو ةسمخ وحن يل اولسرا مهنأ نجلا نم يل عقو ام ةلمج نمو
 نوكي ال قيقحتلا اذه :اولاقو ٠ اهنع باوجلا نع انؤاملع زجع دق اولاقو « اهيلع مهل بتكأل

 وحن اهنع باوجلا مهل تبتكف « مالسإلا خيش لاؤسلا يف ينومسو « سنإلا ءاملع نم الإ

 . «ناحلا ةلئسأ هجو نع نارلاو باجحلا فشك» : هتيمسو « سيرارك ةسمخ

 ينولأسي بزح وحن تاغللاو ةحاصفلا ةدش يف ةبيرغ ةبطخ اهيف ةصق يلإ اولسرأ كلذكو
 مهل لوقأ تلسرأف ناجلا دوهي نم ةعامج هرسأ امل عقوملا نب نيدلا فرش دلو صلخأ نأ اهيف

 اوعجرف اهلمحي ةقرو هل تبتكف « مهنم هصيلخت نع كريغ زجع دق :اولاقف « يريغ اولأسا
 يخآأ اي مهفاف « ةسارك يف يل اهوركذ يتلا تارامإلاو اهولسرأ يتلا ةبطخلا تركذ دقو «هنع

 . نيملاعلا بر ثل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هاو ٠ كلذ

 يف ًانکمم یعدا نم لکل يبيذكت كرتو « يميلست ةرثك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 كرابت هللا الإ هيلع علطي ال ينطاب رمأ ةيالولا نإف « ةيطقلا ىتح تاماقملا رئاس نم ةداعلا

 انقيدصتف « هسفنب ملعي الو ىلاعت هللا ءايلوأ نم ًايلو صخشلا نوكي دقو ٠ هبحاص مث « لاعتو
 ناك نإو « هانقدص دقف ًاقداص ناك نإ هنأل « ىلوأ ةوبنلا هاوعدك ًاعونمم ًاماقم عدي مل نم لكل

 .انیلع ال هيلع عجري هبذکف ًابذاک

 يل بتكا :يل لاقف « هل تملسف ‹ ىربكلا ةيبطقلا ىعداف ةرم صخش يلع لحخد دقو

 ير نم تط: كلغ ولالا ركب ۷ اذه حلق ٠ يارد لع دم, كلا كط
 كرابت للاب يلع مسقأف ‹ ينصلخي ال كلذف اهب كسفن نع كرابخإ قيرط نم امأو « يفشك
 يف بطق هنأ ىلع هانقدصف هترئاد بطق هنأ هسفن نع ربخأ ًانالف نأ اهيف ةقرو هل تبتكف لاعتو

 ‹ كلذب ينم يضرف اهبطق وه ةرئاد هلوح انضرف سلج ام ثيح هنأل يأ « هيف لح لحم يأ
 کک . یھتنا

 دقتعي ًائيش هسفن هل تلوس نم لك راصو « نامزلا اذه يف ةيبطقلا ىوعد ترثك دقو

 ‹ بطقلا وه مهخيش نأ نوعدي خيش ةعامج لكف « رصحلا يف خايشألا روهظ ةلقل « هتحص

 ‹« نامز لك يف ًادحاو الإ نوكي ال بطقلا نأ مولعمو « كلذ ىلع تكسو مهعمس امبرو
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 هنأ لئاقلا ديري نأ الإ نابلق ىحرلل نوكي ال امك « ًادبأ نابطق نامزلا يف نوكي نأ حصي الو

 بطقلا نأش نم نأب انملعل ةيبطقلا ىعدا نم لكل ملسن نحنف « عنم الف « طقف هباحصأ بطق

 . ىلاعتو كرابت هللا ىلإ رومألا قئاقح ملع درنو « روهظلا نود ءافخلا

 لاق <« قافنلا نم عرف راكنإلا : لوي « هنع یلاعت هللا یضر ىعفاشلا مامإلا ناک دقو

 . ىهتنا ‹ قيدصتلا دض دحجلا نأل « هلك قافنلا وه لب :ىنزملا

 كرابت هللاو لاجرلا تاماقم نم آنكمم يعدي دحأ ىلع راكنإلاو كاّبإو ٠ كلذ يح اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ كاده ىلوتي ىلاعتو

 تادامجلا حيبست تعمس ىتح « ينع باجحلا فشك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ةالصب تمرحأ ينأ كلذو ٠ رجفلا عولط ىلإ برغملا ةالص نم اهريغو مئاهبلا نم تاناويحلاو

 هللا يضر يرمغلا عماجب مامإلا نيدلا نيمأ يديس دهازلا عرولا حلاصلا خيشلا فلخ برخغملا

 ىتح طالبلاو رصحلاو ناطيحلاو دمعلا حيبست عمسأ ترصف « يباجح فشكناف « هنع ىلاعت

 ميلاقأ رئاس ىلإ مث « اهارق ىلإ عستا مث « رصم فارطأ يف ملكتي نم عمسأ ترصو « تشهد

 تعمس ام ةلمج نم ناكو ‹« كمسلا حيبست عمسأ ترصف « طيحملا رحبلا ىلإ مث « ضرألا

 كلذو . ىهتنا «هاصع نمع هرب عطقي الو « هقلخ نم دحآ توق ىسني ال نم ناحبس « قاروآلاو

 ‹ رجفلا عولط دنع ينمحر ىلاعتو كرابت هللا نإ مث ‹ ةئامعستو نيرشعو ثالث ةنس ييف

 نم كلذب ملعلا يلع ىقبأو « ةشهدلا نم يدنع لصح امل حيبستلا كلذ عامس نع ينبجحو

 . ىهتنا « يناميإ كلذب ىوقتف فشكلا قيرط

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت كلذ يخأ اي مهفاف

 نم ىلاعتو كرابت قحلا بناج يف ةهجلاب يلوق مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ‹ خايشألا نم خيش دي ىلع كولسب ال « يب ىلاعتو هناحبس هللا نم ةيانع نسلا ريغص تنك نيح

 كرابت قحلا نأ اونظو مهلقع ىلع مهمهو بلغف ‹ نوصحي ال قئالخ رمألا اذه يف كله دقو

 ةيالا هذه نإف «دجاس وهو هبر نم دملا نوكي ام برقأ» :ةلَع هلوقو ۱١۹[. :قلعلا]

 يف هنوبلطت امكف يأ « ىرخأ نود ةهج يف ىلاعتو كرابت قحلا زيحت مدعب ًاحيرصت ثيدحلاو

 يف دبعلا لاح ةي عراشلا لعج امنإو مكمهو اوفلاخو « لفسلا يف كلذك هوبلطاف ولعلا

 الإ دحأ اهلخدي ال نأ ةرضحلا صئاصخ نم نأل « ًالثم مايقلا نود هبر نم برقأ دوجسلا

 م هبر نم هدهشم ىف برقأ ناك بارتلا ىف هساحم دبعلا رفع اذإف « راسكنالاو لذلا فصوب
 ب

 .(۸۳٤)دوجساو عوك رنا يف لاقي أم باب ٠ ةالصلا باتك « ملسم هجرخأ (1)
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 ‹« هسفن يف ٰىلاعتو كرابت قحلا ىلإ ال هبر دبعلا دوهش ىلإ عجار دعبلاو برقلاف « مايقلا ةلاح
 ال نكلو مكن هل بم لَ :رضتحملا قح يف ىلاعتو كرابت لاق « ةدحاو هتيبرقأ نإف
 : ق] (ديرولا لبني ناسنإلا يأ 4ٍّلإبَوَأ ىو : لجو زع لاقو ۸١[. :ةعقاولا] دوري

 . هبلقو ءرملا نيب لوحي هنأ هربخأو ١

 ءافعض دنع ةهجلاب ةرعشملا ثيداحألا نم ةهجلاب نيلئاقلا بتك يف هارت امو كايف

 زع هللا يف ًاموي تركفت ينأ ريغص انأو يل عقو ام ةروص ناكو « ةلوؤم اهلك اهنإف « لوقعلا

 كلابب رطخ ءيش لک :مهلوقبو « ءيش هلثمک سيلب هتفرص مث هلقعتأ ام ىلع هتسقف « لجو
 رئاس يف هقلخل نيابم هنأو « قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ٰلاعت هتقيقح : مهلوقبو . كلذ فالخب هللاف

 ةفرعم اهلايف « ةدحاو ةلمج العو لج يرابلا قح يف ةهجلا لقعت ينع بهذف « لاوحألا
 يديس ىلع كلذ تضرع ينإ مث « عساولا ءاضفلا ىلإ نجسلا نم تجرح يننأكو « اهذلأ ام

 ءاش نإو « كل تلصح ةميظع ةيانع هذه :لاقف ‹ هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يفصرملا يلع

 ىلإ شرعلا ةطيح نم جرحا : يل لوقي ًالئاق ةليللا كلت تيأرف تمنف « ًادييأت كديزي ىلاعت هللا

 قلعملا ليدنقلاك تايلفسلاو تايولعلا نم هلك ينامثجلا دوجولا دجت رظناو ٠ كلقعب هجراخ
 ود ا ا ا نار م ی ا ایج یک ۷ ید دا دی ا و وا ی

 <: ناو كرا ها ةع مح امف م رك اك ىل فد اع رت ارادا

 يف يسفن دوهش نيب دهشملا كلذ يف تعمجو <« مويلا كلذ نم ةهجلا مهوت ينع لازو

 كلذك فقاو انأ امنيبف « نيقيب هجراخ ىسفن ىرأو « نيقيب شرعلا لخاد تنك ىنإف « نيناکم

 ىرأ ترصف « هب راطو « هلك ينامسجلا دوجولا طقتلاو هاف حتفف قثعلا ليوط ضيبأ ريط ءاج ذإ
 امب رئاطلا تطقتلاو ًاهاف تحتفف ةريغص ةسومان تءاج مث « اهجراحخ انأو هتلصوح يف يسفن

 « هنع ىلاعت هللا يضر يفصرملا يلع يديس ىلع كلذ تصصقف « نيعلا نع تباغو « هاوح

 املك ىلاعت شاب كتفرعم تعستا املك :يل لاق مث « اهلك ةطرولا نم تجرح دق نآلا :لاقف

 دوجولا عاستاب كتفرعم تعستا مث « ًاميظع شرعلا ًالوأ تيأر كنإف « كنيع يف دوجولا رغص
 وه يذلا رئاطلا تيأر امل رثكأ ةفرعملا تعستا مث « لوألا دهشملا نع كنيع يف شرعلا رغصف

 ةبسنلاب روصحملا دوجولا ذإ « ةسومانلا تيأر امل رثكأ ةفرعملا تعستا مث « شرعلا نم رغصأ

 اذإو « ةطباهو ةدعاص اهارت ‹ سمشلا نيع يف يتلا ةوكلا يف يتلا بيبانيلاك روصحملا ريغل

 . یهتنا « ًائیش كدي يف رت مل اهيلع كديب تضبق
 ىلاعت هللا يضر ينوشلا يلع نيدلا رون خيشلا يديس ىلع رمألا اذه تصصق كلذكو

 . ىهتنا « وجلا يف ةرذك دوجولا تيأرو < يل عقو اذکه : يل لاقف < هلع

 ‹ ةياكحلا هذه هل تيكح <« هنع ىلاعت هلا يضر صاوخلا يلع يديسب تعمتجا امل مث

 هللا رئاعش نم هنأ ثيح نم ميظع هلك دوجولاف الإو « ديحوتلا ىلإ ةبسنلاب هذه حيحص . اقف
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 4 بولَملا فوقَ نِ اهنا َهَأ رکس ممي نمو ٭ : یلاعتو كرابت هللا لاق دقو « ىلاعتو كرابت
 دارفأ هدنع ربكتي ةرذلاك هنيع يف دوجولا دوهش ىلإ لصو اذإ دبعلا لازي الف .[۳۲ :حجحلا]

 مظعي ريصيو « يقرتلا لبق هل تناك يتلا ىلوألا ةلاحلا ىلإ عجري ىتح ًاثيشف ًائيش دوجولا

 نمؤملا سیل ذِإ ‹ ٰیلاعتو كرابت هللا ریفحتب هرقحیو ‹ ٰیلاعتو كرابت هليا ميظعتب دوجولا

 . یهھتنا « بلکلاک شبکلا الو « قفانملاک

 تامولعم بنج يف ىشالتت اهداجيإ ثيح نم تادوجوملا نأ هلك كلذ نم دارملا لصاحو

 « هریقحت بجو هرقح امو « همیظعت بجو یلاعت هللا همظع امف « اهبتارم ثیح نم امأو « هللا

 . هب انفیلکت مهفن ام دح ىلع

 ةفرعملا ماقم يف هل سيلف « تاهجلا هذخأت ىلاعتو كرابت هللا نأ مهوت نم لك نأ ملعف

 .ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت « مسجملاك وه امنإو بيصن

 مارجألا لخاد ديقتي نم لجرلا سيل :لوقي هنع یلاعت هللا يضر افو نب يلع يديس ناک دقو

 قيلي امك اهقلاخ دهاشو « اهلك راطقألا نم جرخ نم لجرلا امنإ « تايلفسلاو تايولعلا نم

 هلوق امأو ‹ هب فلك يذلا هعسو هنإف « دهاشملا كلذ دادعتسا بسحب يأ . ىهتنا « هلالجب

 . رمألا سفن ىف هيلع تنأ ام ىلع كانفرع ام : يأ «كتفرعم قح كانفرع ام كناحبس» : ةي

 مانملا يف هيدي نيب العو لج قحلا ينفقوأ : هنع ىلاعت هللا يضر يرفنلا مامإلا فقاوم يفو

 نأل ‹ ينومتفرع امف ةفرعملا يف ةدايزلا ينم نوبلطت متعجر نإ :يب نيفراعلل لق : يل لاقو

 امف ينم هومتفرعام دح ىلع فوقولاب متيضر نإو « لأس اميف يب لهاج ةدايزلا بلاط
 . یهتنا ‹ هولهج ام نیع الو « هوفرع ام نیعانآ ام يلالجو يتزعو « ينومتفرع

 هوجو يف تيقرت ولف « لمت الو « هب ملعلا ةدايز قحلا نم بلطاو « لحملا اذه يف لمأتف

 ضعب لاق انه نمو « رارق ىلع ةفرعملل فقت مل نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبأ فراعملا

 هل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ٠ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ ىخأ اي

 . نيملاعلا بر

 اهناحتما دعب الإ ًالثم ةالصلا يف مايقلا نع زجعلا اهل ملسأ الف « اهضرم لاح تاعاطلا

 نإف « هطرشب ًاسلاج ذئنيح تيلص تعقو اذإف « اهيلع ًارهق « ةرم دعب ةرم اهعوقوو فوقولاب
 لثم يف سفنلا ناحتما انبجوأ امنإو « ًاعجطضم تيلص سولجلا يف كسامتلا نع تزجع

 اهاوه راثيإو ٠ ىلاعتو كرابت هلل ةعاطلا مدع ىلع اهلصأ ىف ةلوبجم سفنلا نأب انملعل « كلذ

 )١( ريدقلا حتف يف يوانملا هركذ )۲/٤١١(.
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 فقوأ ٤ یلاعتو كرابت قحلا نأ راثآلا ضعب يف درو دقو « یلاعتو كرابت قحلا رماوأ ىلع

 رحب يف اهسمغف ؟ انآ نمف « لاعتو كرابت هل تلاقف ؟ انآ نم :اهل لاقو « هيدي نيب سفنلا

 . ىهتنا « ءيش لك قلاخ هللا تنأ تلاقف ؟ انآ نم :اهل لاق مث « ةنس فالآ ةسمحخ عوجلا

 ًائيش لسكلا ىلإ هرجتو هقراست لازت الف « هتعرص ةحارلا بلط يف هسفن عاطأ نم نأ ملعف

 هبنتي نم لق قلخلا اذهو « عوجلا رحب يف سمغت نأ لبق ةيلصألا اهتيابإ ىلإ عجرت ىتح ًائيشف

 يف روهت وهو ‹ هسفن نحتمي الو « عجو ىندأب ًاسلاج ةالصلا يلصي سانلا بلاغو « هل

 .نيدلا

 ًامئاق لفاونلا يلصي ةجهبلا حراش هنع ىلاعت هللا يضر ايركز مالسإلا خيش انخيش ناك دقو

 تلقف « ًاسلاج يلصي الو زجعلا نم عقي داكي ًالامشو ًانيمي ليمي ريصيف « ماع ةئاملا زواج دقو

 بح اهنأش نم سفنلا :لاقف لفاونلا يف فوقولاب ىلاعتو كرابت هللا هبلاطي ال مكلثم نإ :ًاموي هل

 ‹ تاعاطلا نع لسكلاب يرمع متخأف تبلط ام ىلإ اهبيجأ نأ فاحخأو « لسكلاو ةحارلا

 . یھتنا

 يلع دري يذلا دراولا لقث نم ارج يلجر رجأ تاقوألا ضعب يف ةالصلل جرخأل ينإ هللاوو

 يب يدتقي نأ افوخ ‹ تيبلا يف يلصأ الو ٠ يناوخإبو يب قلعتت يتلا نحملاو ايالبلا نم

 . ةعامجلا ةالصل مهتويب نم اوجرخي الف ‹ كلذ لثم يف ىلاسكلا

 لك ىلع هسفن بساحي مل نم :هنع ىلاعت هللا يضر يعافرلا نب دمحأ يديس مالك يفو

 بعتأ مث امف . ىهتنا « لاجرلا ناويد يف اندنع بتكي ال « اهلاوحأ عيمج يف اهمهتيو « سفن

 . ىهتنا « سانلل ةودق ىلاعتو كرابت هللا هلعج نمم ًاندب الو ًابلق

 ًادبع نوكأ الفأ» :لاقو « هامدق تمروت ىتح ليللا مايق يف ةيَب يبنلا غلاب انه نمو

 يلصي ناك امو « مهل حصنلا يف ةغلابم هوقحلي ملو « هدعب نيدهتجملا عيمج عطقف “""اًاروكش

 هنمب كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ‹ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « همركو

 ةعافش هيف تعفش نم ماعط نم لكألا نم يتيامح : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم اذهو « كلذ ىلع ةيده لوبق وأ « ةالولا نم دحأ دنع تلبقو

 دمحم يديس يف ةرم تعفش دقو « كلذ لثمل هبنتي نم سانلا نم ليلقف « نامزلا اذه يف يلع

 .هدجأ مل )۱)

 باتک ٠ ملسمو )١۱١۳١(« هامدق مرت ىتح يَ يبنلا مايق باب ‹ ةعمجلا باتك ‹ يراخبلا هجرحخأ )۲(

 )۲۸٠1۹(. ةدابعلا يف داهتجالاو لامعألا راثكإ باب « رانلاو ةنجلاو ةمايقلا ةفص
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 هديبع عيب يف عرشو ‹ رصم نم هيفن ىلع مزع ناك امل اشاب يلع ريزولا دنع « يدابعلا
 ملف ةيراج يلإ لسرأف « هلعفي نأ دارأ ناك امع همزع لحناو « هيف يتعافش لبقف « هتعتمأو
 :هل تلقف « ةسيفن ىتنبال اهكلمف « لبقت ال :هل تلقف « نمحرلا دبع ىنبال اهكّلمف « اهلبقأ

 يف ةتكنلاو « هتمذ ىلع تتام نأ ىلإ يدنع تثكمف ا وا شف لدا لتا

 تلكأ يننأ عقو دقو .ايندلا يف ًارجأ اهيلع ذخآ ال انأو « ةيعرشلا تابرقلا نم ةعافشلا نأ كلذ

 ةيدهب هريغ وأ حالفلا يتأي ام ًاريثكو « ينطب نم هتأيقتف تركفت مث « هيف تعفش نمل ًاوهس ةرم
 ًافقاو ريصيف « اهلخدي هنأ نم بيقنلا عنمأف . برعلا خياشم وأ فاشكلا نم دحأ دنع هل عفشأل

 تاقوأ يفو « نيرواجملاو نايمعلل اهنع جرخي ىتح « راهنلا رخآ ىلإ هتيدهب ةيوازلا باب ىلع
 ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف ‹« ىلاعتو كرابت هل هل عفشأ مث « اهعيبي وأ هدلب ىلإ اهب دري

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا

 وأ يل لامعلاو ةالولا اياده نم ءيش لوبقل يتهارك : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 رذح ىلع نحنو « نيبوركملا برك جيرفت دصقب الإ ةالولا بحصن ام اننأل كلذو ٠ يناوخإل

 نإف « مهملظ ةرثكل مهبيصتل ًاراهنو اليل مهيلإ ةهجوتم ةمومسملا انماهسو « مهيلإ ليملا نم
 لكألاو مهاياده انلوبق نأ مولعمو نيملسملا ىذأو صلبلاو ملظلا ةرثك نم مهتمحلو مهادس

 نم لكألاب مهيف انماهس لمع لاطبإ ىرن ال نحنو « مهيف انماهس لمع لطبي « مهماعط نم
 نإف « تاعافشلا لوبق مدعو تاعبتلا نم كلذ يف ام عم « ًالثم مهبايث نم سبللا وأ « مهماعط

 بلاغ لفغأ دقو « هتلئاع نم ًادودعم راصو « هل لذ هتيده لبق وأ لجر ماعط نم لكأ نم

 مهتاعافش لوبق مهنم اوبلطو « مهتاقدصو مهاياده ةالولا نم اولبقف ء« بابلا اذه ءارقفلا

 ةقدص مهنم اولبقي ملو ةالولا يديأ يف اميف اودهز مهنآ ولو < لاحملاک كلذو « مهل مهدايقناو

 الإ يخأ اي كتربخأ امو « مهلجرآو مهيديأ اولكقو ٠ مهتاعافش اولبقو « مهومظعل ةيده الو

 .موقلا قيرط ةبحم يف يلوخدآ لبق يسفن يف هتبرج امب

 هنم ییحتسا لجر ماعط نم لکأ نم :لوقی هنع ٰیلاعت هللا يضر ضایع نب لیضفلا ناک دقو

 حتست مفلا معطأ :رئاسلا لثملا يفو . ىهتنا « هنم ءايح ةلمج هحصن كرت امبرو « ةرورض

 . یھتتا <« نيعلا

 ملسيل رصم يف برعلا خياشمل ةنس لك رفاسي رصعلا خياشم نم ًاصخش نأ ينغلب دقو

 ‹ هتيواز نم مهناكم ىري قيرطلا يف ًاناوخإ هل نأ عم « مكل انقتشا دق : مهل لوقيو « مهيلع

 انماعط نم اولكأي نأ مهسوفن بيطت فيكو « انم نوذحشي ام ةرثك نم خياشملا ءالؤه اضر يف

 يخأ اي مهفاف ::ىهتنا ‹ تاهبثلاو مارحلا نم ملت ال انلاومأ نأب مهملع عم انتاقدص اولبقيو
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 بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ

 . نيملاعلا

 راصو « ينبرق اذإ ةالولا نم هتبحص نم رس يئاشفإ مدع : ىلع هب لاعتو كرابت هللا نم اممو

 يف ينرواش وأ « اذك يل لاق ريمألا نإ : طق يباحصأ نم دحأل لوقأ الف « هرومأ يف ينرواشي

 ريمألا كلذ ةرفن اهنم :ىصحت ال دسافم كلذ ىلع ينبني هنإف « اثم اشابلا اميس ال « ًادبأ اذك

 يف هدنع يتعافشب هئانتعا مدع بجوي كلذو الفغموأ اودع يندعيو « ينم هرذح هذخأو ۰ ینم

 : ثالث نع وفعي نأ كلملل سيل :اولاق دفو ةكلمملا يف داسفلا اهنمو« نيمولظملا

 . هكلم يف حدق نم :لوألا

 . هرس ىشفأ نم : يناثلا

 نوشفيف ءارمألا ىلع نيعمتجملا نم هيف تبثي نم لق رمألااذهو .هميرح دسفأ نم :ثلاثلا

 لزع يدوصقم :لوتي هتعمسو «اذك ةحرابلا اشابلا يل لاق مهلوقب نورختفيو ‹ مهرارسآ

 ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف . ىهتنا « كلذ وحنو « نالف ةيلوت وأ « نالف لتق وأ «نالف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا

 يضاق وأ ريبك ريمأ نم ىلإ رباكألا ءيجمب يراختفا مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 اندنع ناك :ةحرابلا يلإ ريمألا كلذ ءيجمب هل ملع الو يناتأ نمل لوقأ الو « امهوحنو ركسع

 اذه يف مهسفنأب نيخيشمتملا بلاغ هيف عقي رمأ اذهو « ايندلا لهأب راختفالاك كلذ نأل « نالف

 ينراز اذإ اميف لوقلا كلذكو « رباكألاو ءارمألا دنع يماقم اوفرعا :لوقي مهدحأ نآك « نامزلا

 ءايلوألاو ءاملعلا نأب مهل ًامالعإ ينراز هنأ سانلل يركذ يف نإف « ملاع وأ ريبك اولو

 ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي ملعاف « لقعلا ةلقو ءايرلا نم كلذ يف ام ىفخي الو « ينومظعي

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « كاده ىلوتي هناحبس هّللاو « دشرت هب قلختلا

 ايندلا ءانبأو ةالولا نم دحأ ةبحص ىلع يتمحازم مدع : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هتكرت هيف ينمحازي دحأ يلع أرط مث مهنم ًادحأ تبحص تنك نإو « ةنسحلاو ربلا مهلوح نمم

 نم دحأ دنع ينصقن نمم شوشتأ ال ينأ باتكلا اذه لئاوأ مدقت دقو « ردص حارشناب هل

 ةطرو نم ينحارأ هنأل « ينبحيو يندقتعي ناك نأ دعب ينضغبيو ىلع ركني راص ىتح «ةالولا

 هللا دعو يتلا رانلا ينسمت نأ لامتحا نم ينامحو « هيلإ نوكرلا نم يرطاخ رفنو « هلزع

 .هيلإ تنكر نإ ةملظلا ىلإ نكري نم اهب لاعتو هناحبس

 ٠ ةالولا نم هدقتعي نم هنع دحأ رفن اذإ ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يديس ناك دقو

 « ينع هدصف فرحلا لثم يلع ًالبقم ينالفلا ريمألا ناك « ريخ ًانالف اناخأ هللا ىزج :لوقي

 ‹« رهدلا ضراوع نم مهل هتيامح دصقب الإ ًاريقف نودقتعي ال ةالولا نإف « هبعت نم ينحارأو
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 وهو انل وعدي خيشلا يديس مادام :لوقي مهلاح ناسلف « دصقلا كلذب الإ هيلإ نونسحي الو
 ءانبأ هنع رفن نم لك بحي نم قداصلاف « دالبلاو دابعلا انملظ ولو يلابن ال انتلمح لماح

 ىلوتي هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف « مالسلاو ء ايندلا

 نأ تيأر نأ دعب الإ ةالولا نم ًادحأ بحصأ ال ىننأ : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا رم اممو

 ريبكتب هقراسأ لازأ ال دابعلا حلاصمل هتبحص اذإ ينإ مث ٠ هتبحص مدع ىلع حجرت هتبحص

 ‹ هيف هداقتعا نيسحتو « هنيع يف هعفرأو ‹ حلاصملا نم دصقأ امل هتيلهأ دقتعأ نمم يريغ

 « دحأ يب رعشي ال ثيحب ةسايسب هتبحص تكرت كلذك راص اذإف ‹ يلع مهمدقي ريصي یتح

 رصم يف ًالعاف هل تیأر ام قلخ اذهو ‹ يريغ بحص هنوکل هنم تشوشت ينأ يف نودقتعي الو

 نم ريثك عمو « دادغب نب دمحم عمو عبصأ يبأ نب نيدلا ييحم ريمألا عم هتلعف دقو « يريغ

 هل اولسرأو « يلع هودسفيل يبحاص ىلع اوبصن امبر لب ‹ يرصع لهأ يخيشمتم نم دحأ

 يف يلع ينثي راصو « دمحم رادرتفدلا يلإ ددرت امل كلذ يل عقو امك « هدنع ينوحرجي قلاوز

 . ريخلا كلذ اودصقي مل نإو « ًاريخ ينع ىلاعت هللا مهازجف ٠ سلاجملا

 اهبقاوعو ميخو اهبلاغ ةالولا ةحص :لوقي ٰىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك دقو

 نيذلا ءارقفلا نم دحأ يف مهداقتعا نسحيلف مهنم لصنتلا دارأو كلذ نم ءيشب يلتبا نمف ةئيدر

 .ها ريبدتلا نسحب مهربدي نأ ٰلاعت هللا لأسيو « هدلب يف

 حالصلاب مهركذاو <« ءارمألا نم هتبحص نم لك دنع كناوخإ ريبكتب يخأ اي كيلعف
 نم لدعلا مكحب كل ىلاعتو كرابت هللا ضيقيف هدنع كنارقأ نم دحأ حيرجتو كايإو « ريخلاو

 كلذ عقو امك ًاقافو ءازج ضيحلا ةقرخك ريصت ىتح « ريمألا كلذ دنع كصقنيو كجرحي

 لك نم ريمألا دافتساف هوبحص يذلا ريمألا دنع ءوسب مهضعب اوركذف « ملعلا ةبلط نم ةعامجل

 اوربك اوناك مهنأ ولو « مهنم دحأ ةكربب ينعفني ال هللا :لاقف « نيدلا ليلق همصحخ نأ مهنم

 .ها نیروتسم هتبحص نم مهلک اوجرخل هدنع مهناوخاب

 هللا اضر هيفو « ةميظع ةوالح هل نإف « قلخلا اذهب قلختلاب يناوخإ عيمج يصوأ انأو

 مهضعبل سانلا صيقنت لصأ نإ مث ‹ سكعلاب سكعلا مكحو « ناوخإلا اضرو ٰىلاعتو كرابت

 نوفاخي مهف « مهل ريمألا كلذ ناسحإ يف مهعمطو < ايندلا مهتبحمل وه امنإ ءارمألا دنع اضعب

 هنولمؤي اوناك ام مهنع عنمي وأ « هتنسحو هرب مهنع عطقيف ‹ مهريغ ىلإ ريمألا كلذ ليمي نأ

 . ىهتنا ٠ مهنارقأ نم دحأ ىلإ ليملا نع هورفن كلذلف « هنم

 همالف ٠ هدنع عفشأ تنك أمل ءارمألا ضعب دنع يف طح أاصخش نأ : يل عقو ام برغأ نمو

 هنإ مث «هيلإ ليميف هيلإ نسحي نأ ًافوخ هب ةمحر هنع هترفن امنإ :لاقف «ناوخإإلا ضعب كلذ ىلع
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 ‹« حالصلاب هفصيو سلاجملا يف هنساحم ثبيو هتيده لبقي راصو « يدعب ريمألا كلذ بحص

 تلبقو تنأ هتبحص املو ملظلاب هتفصو « كريغ ريمألا بحص امل :ناوخإلا ضعب هل لاقف

 .ها لوقي ام یرد امف ‹ نیحلاصلا نم راص هریو هتیده

 نم ةدسحلا ضعب راغ « ينمركأو يتعافش لبقو « رصمب اشاب يلع ريزولل تعلط املو

 مهنإ مث ٠ ءيرب هنم يننأ ملعي هللاو ‹ مهتفص نم وه امب اهيف ينوحرجو ةصق هل اولسرأف كلذ
 نوبلطت مث ينوحرجت مكنأ فيك : مهل تلقف « ينوؤاجف « هدنع مهل عفشي نم ىلإ اوجاتحا

E SS 
 مهفاف . ىهتنا ‹ تايرورضلا نم يل هيف ينوعفشتسا ام نب ًاملعو « مهل ةبوقع مهيف عفش

 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ ىحخأ اي

 لاخلا

 يف مهداقتعاو ‹ ءارمألا دنع يتاعافش لوبق ةرثك :ًىلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ةالولا دنع ةعافش رثكأ رصم يف ًادحأ نآلا ملعأ الو « ةماركب يتبلاطم ريغ نم حالصلا

 حئاوح يف مهتالسارم يف قرولا تسدلا ينفي امبرف ‹ ينم لامعلاو برعلا خياشمو فاشكلاو

 ًاذيملت نوكأ نأ حلصأ ال لب « ينم ًاماقم مظعأ وه نم دلبلا يف نأ عم ٠ رهش نم لقأ يف سانلا

 ملو « ةعطاقملاو برحلا ةالولا نيبو مهنيب لزي مل ءارقفلا نم انلبق ناك نم نأ انغلب دقو « هل

 هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديسك « مهتعافش اولبقي ىتح تاماركلاب ءارقفلا نوبلاطي اولازي

 هللا يضر يربعجلا ميهاربإ يديسو « هنع ىلاعت هللا يضر يفنحلا دمحم يديسو « هنع ٰىلاعت

 ‹ مهنع ىلاعت هللا يضر مهبارضأو « هنع ىلاعت هللا يضر دهازلا دمحأ يديسو « هنع لاعت

 ىتح مهدحأ لوب نوسبحي اوناكو « قزمتي هنطب داكي ىتح مهنم ملاظلا نطب نوخفني اوناكو
 نم ءيش ىلإ ينجوحي ملو « كلذب دحأ ينبلاطي مل ىلاعتو كرابت هللا دمحب انأو . كلهي داكي
 . ليعافألا هذه

 ةملظلا لتق ىلع ردقي مل نم :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو

 ًاريثك هنع ىلاعت هللا يضر ناكو « مهدنع ةعافشلا لوبق ماود هل حصي ال ءمهلزع وأ لاحلاب

 . ىهتنا ةرم ولو لاحلاب هباحصأو هسفن يمحي نأ فراعلل يغبني :لوقي ام

 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي ملعاف

 .نيملاعلا

 مهريغو ةالولا نم هدنع عفشأ نمل يتسايس نسح :ًىلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم امنو

 نوعب ريمألا كلذ بضغ لحنيف « كلذ لبق يلاب ىلع رمي مل ًامالك ىلاعتو كرابت هللا ينمهليف
 مقن امل يدابعلا دمحم يف رصمب اشاب يلع ريزولا دنع تعفش املو « هتردقو ىلاعتو كرابت هللا

 معفشن انئج دق :هل تلق « هتعتمأو هيراوجو هديبع عيبي نأ دارأو ٠ رصم نم هيفن دارأو « هيلع
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 ‹ هبضغ لحناو مسبتف « انرمأ يلو ةعاط نع جرخ نم يلاون ال انإف ٠ بدأتي ىتح هيلع مكعم

 لبق ينم مظعأ وه نم ةعافش در دق ناكو « يدابعلا لاثمأ نم ًافالآ عسي مكملح :هل تلقف
 . كلذ

 حلصلا ىلع دحأ ردقي ملو « هنع ىلاعت هللا يضر ينيرطلا ديجملا دبع خيشلا يديس نيبو

 هل امكنم خيش لك نأ ءافخ الو كش ال :تلقف « رصم يف يدنع ةردقلا امهتعمجف « امهنيب

 سانلا دنع امكنم لك ةلدهب ىلإ رمألا لحنيف « رخألا هب حرجي ام لك يف هنوقدصي نودقتعم
 ىلع الازي ملو « يدنع احلطصاو طق انعمس قرط ام لوقعم رمألا اذه الاقف « ماكحلا دنعو

 . یھتنا ۰ اتام یتح كلذ

 عماجب مامإلا هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا نيمأ خيشلا يخيش نيب سانلا ىشم امل كلذكو

 تلصحو « يرمغلا عماجب هنع ٰىلاعت هللا يضر يلخاودلا نيدلا سمش خيشلا نيبو ٠ يرمغلا

 انا :لوقي نيدلا سمش خيشلا تعمس « يديس اي :نيدلا نيمأ خيشلل تلق « امهنيب ةرفنلا

 تلقو « هلمتحأ يننأ يلع بجاولا ناكو « انس ينم ربكأ هنوكل نيدلا نيمأ خيشلا ىلع ملاظ

 سمش خيشلا لامتحا يب ىلوألا ناك :لوقي نيدلا نيمأ خيشلا تعمس نيدلا سمش خيشلل

 حلصلا ىلع الازي ملو اقناعتو اماقف « امهنيب تاملكلا ترادف .ًانس ينم رغصأ هنوكل نيدلا

 ذإ « دسح ةطلاخم ريغ نم نينثا نيب نوكت ةفقو يف وه امنإ هلك اذه نأ ىفخي ال مث

 ‹ دوسحملا نود دساحلا ىلع مثأإلاو « هعم هسفن بعتي الو ‹ ىلاعتو كرابت هللا ىلإ دوسحلا

 ‹« كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو ٠ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف

 برعلا خياشمو ةالولا اياحض نم لكألا نم يتيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يف تنذأ يننأ عقو نإو « ةالولا ناوعأو نيرشابملا نم مهوحنو « اياوزلا ىلإ اهنولسري يتلا

 كلت باحصأ عفن دصقب ةراحلا جيواحمل اهمعطأ لصألا يف اهيكلامب ملعلا مدع دنع اهحبذ

 نوذخأي برعلا خياشمو فاشكلا نأ انغلب دقو « رمألا سفن يف مهكلم ىلع يه يتلا ةيحضلا

 عفدل وه امنإ ةيحضتلا ةيعورشم لصأو « ًابصغ دالبلا لهأ نم اهنوقرفي يتلا اياحضلا هذه

 دعاوق نم مولعمو « دولوملا نع ىذألا طبمت ةقيقعلاك « مهتنس لوط رادلا لهأ نع ءالبلا

 تناك امبرو ٠ مهنع عفدي هنوك نع ًالضف <« ءالب رادلا لهأ ديزت تاهبشلاو مارحلا نأ ةعيرشلا

 دلبلا لهأ ىلع اهنمث مكل درفن :لاقو ًارهق مهنم دلبلا خيش اهذخأ ءارقف وأ ماتيأل ةجعنلا كلت
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 صنب ًامارح هؤارقفو خيشلا يديس لكأيف « مهل اودرفي مل امبرو « كلذب تاعبتلا رثكتف

 ةيحضألا كلت نم لكأي الف « كلذ لثم نع عروتي نم هنيد ىلع فئاخلا نمؤملاف « ةعيرشلا

 رتغي الو « كلذ نم نيدتملا رذحيلف ءًاعرش هلكأل هجو ال هنإف «هودرفي مل مأ اهنمت اودرف ءاوس

 ببس كانه نكي مل اذإ الإ هب لمعي ال لصألا نأل ؛لحلا لصألا : مهنيد يف نيروهتملا لوقب

 ببس دجو دقو « هقفلا دعاوق يف ررقم وه امك « ةساجنلا وأ ةمرحلا يف هيلع لاحي ربتعم

 ةبيط ريغب مهدالب لهأ نم اهنوقرفي يتلا مهاياحض نوذخأي ةالولا نأ وهو <« انه ةمرحلا
 اهذخأي يتلا اياحضلا له : مهلأسيو دالبلا لهأ ىلإ رفاسيلف اذه يلوق يف كش نمو « مهسوفن

 .ًانيقي يلوق قدص فرعي ؟ ال مأ مكسوفن ةبيطب هل اهنوطعت مكنم برعلا خيش
 انا :هدصاقل تلقف « شابك ةسمخ يلإ لسرأ ةيبرغلاب فاشكلا ضعب نأ يل عقو اممو

 وعدأ انأو اهذخ هل تلقف « ىلع شوشيف هل مهدرأ ردقأ ال :لاقف « فاشكلا نم ًائيش لبقأ ال

 ًائيش اهنم دجو نم لكف رادلا نم اليل اهجرخأ :بيقنلل تلقف « E ‹ اهب ملعي ال نأ هللا

 كلذب تملعف « ءارقفلا نم نيجوزتملا ىلع اهقرفو ليللا يف اهحبذو لعفي ملف « هذخأ
 مهنم حشو « بالكلل هعيمج هومعطأف . بالكلل هومعطأ ؛مهل تلقو « مهنم هتذخنأ تلسرأف

 یمرف يهن الو رمأل يدتهي ال ريغص ءاجف « هلكأ ىلع مزعو « بالكلل همحل يمري نأ دحاو
 لهأ نم منغلا باحصأ ةفرعم يل رسيتي ناك هنأ ولو ٠ هملع ريغ نم بالكلل ةقاطلا نم محللا

 . ًاليلق الإ رصم يف ًالعاف هل تيأر ام رمأ اذهو « مهيلإ اهتلسرأ تنكل دلبلا

 رجاتل يغبني ال هنأ « لزنملا لهأ نع ءالبلا عفد ةيحضتلا ةيعورشم لصأ نإ انلوق نم ملعو

 دحأ ال :لوقي هلاح ناسل نأكو « هتنس لوط هماعطل هنزخيو هتيحضأ محل ددقي نأ ريقفل الو

 يسفن ءالب لمحأ ينوعدو « ءالب ينع لمحي

 فيكف « يحضملا ءالب نولمحتي سانلا ىلع قرف اذإ ةيحضألا محل نإ متلق اذإف : ليق نإف

 ؟ هب مهملع ريغ نم سانلا ىلع ءالبلا ةقرفت غاس

 اهقرف كلذلف « هنع ايالبلا كلت عفد يف ناوخإب ثيغتسملاك ةيحضلا بحاص نإ : باوجلاف

 يل رهظ ام اذه هب سحي داکی ال ریسی ءزج مهنم دحاو لک صخیف « هنع اهنوعزوتیف « مهيلع
 نم ةيحضتلاب هل رمألا هلاثتما هيفكيف كلذ ةمكح ىلع علطي مل نمو « ةيحضتلاب رمألا ةمكح يف
 ءادهإو ٠ ثلثلاب قدصتلا بابحتسا ةلعلا نم انل رهظ ام ديؤي نكلو « كلذ ةلع ةفرعم ريغ

O Da 

 ٠١١[. rE : تافاصلا]

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي

 جحلا ةنؤم يف يل ةالولاو < ةملظلا ةدعاسم نم يتيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هتلا نم اممو
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 نم ملسي نم ليلقو « مهنم هبلطأ ام لك يف يل مهتعاطو يف مهداقتعا ةدش عم « جحأ املك

 ينع هللا هازج :خيشلا لاقف « دازلا هل لمعو ًاركسو نيلمج هاطعأف « هلعن يفاحلا نم ذخأي

 « برع خيش نم نيلمج ذخأ مهضعبو نيساكملا نم ةدعاسملا لبق مهضعب تيأرو «ًاريخ

 يف ينم اتام دق :لاقو « ةليمرلا يف امهعاب جحلا نم عجر املف « ةدودرم ةيراع امه :لاقو

 . ىهتنا ‹ قيرطلا

 م رر و ا ن ا يتاجح ةنؤم تناكو
 نيئالث وحن یقیرطلا یف ذ ءارقفلاو لايعلا نم يعم ناكو « ةهبش كلذ يف ٰىلاعتو كرابت هلا دمحب

 هلعج يذلا ريقفلل يخبنيف ةهبشلا هداز يف نوكيو الإ ددعلا اذه لثمب رفاسي نم لقو « ًآسفن

 ناكو رفسلا يف نوجت نإو « هدهج تاهبشلا نم هداز شيتفت يف غلابي نأ ةودق ىلاعتو كرابت هللا

 اهنإف « هنم للحتي نأ ىلإ جحلاب مرحي نيح نم لالحلا نم لكألا ىلع صرحيلف ةهبش هداز يف
 ‹ كلذ يخأ اي مهفاف « لئاسولاو عباوتلا نم وهف كلذ ىلع داز امو « ةقيقح جحلا ةدم يه

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو

 ‹ اهلك يتاجح يف ةفرشملا ةكمب ةرواجملا نم يتيامح : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىلاعتو كرابت هللا ةرضح اهنإف « اهب ةماقإلاو غ ةرراجنلا بادآب مايقلا نع يزجعل كلذو

 لب « مهريغ نع ًالضف ءارقفلاو ءاملعلا نم هبادآب موقي نم لق رمألا اذهو ٠ ضرألا يف ةصاخلا
 نم كلذ يف مهيلعام ىلع نوشتفي الو « معنلا ربكأ نم كانه ةرواجملا نأ نوري امبر

 بادآ ضعب كل ركذأ انأ اهو « بطعلا ىلإ كلذ هرج بدأ الب كولملا سلاج نمو « بادأآلا

 ةيصعم رواجي نم لابب رطخي ال نأ :اهنمف « اهريغ ىلع اهب هبنتتل نآلا ينترضح ءايلوألا اهركذ
 « فاوطلا نع ًالضف « مارحلا دجسملا نع ًالضف « هتيب يف ولو « ةكم يف هترواجم ةدم طق

 ةبرت الإ اهنم فرشأ ةعقب ضرألا يف ام يتلا ىلاعتو كرابت هللا ةرضح يف هنأل « ةالصلا نع اضف

 هسفن دهاجي ىتح كانه ةماقإلا هل يغبني الف ةمالسلا هسفن نم ملعي مل نمف « ةَ هللا لوسر

 . طق ةيصعم هسفن يهتشت ال ريصي ثيحب « ةضايرلاب

Eا یر هع ناچ دا يخ لی ا ی  

 اسا

 هيف دارآ نم دعوتف . Yo] : : ححلا] 4 ريا باَدَع نم ةَقِذَن لطب ماكا هيف درب نمو : ميظعلا

 هللا نإ : ثیدح نم مهضعب دنع ینثتسم وهف « ملظلا كلذ لمعي مل ولو « ميلألا باذعلاب ًاملظ

 .(ليت) ةدام « ناأللا . سايكآألاو لابحلل فايل الأ هناقيس نم جرختسُب تابن : ةلتلا )1(
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 بتك يف ررقم وه امك « ثيدحلا “هب لمعت مل ام اهسفنآ هب تثدح ام يتمآ نع زواجت ٰیلاعت

 ىلاعت هللا ىضر سابع نب هللا دبع اعد يذلا ببسلا وه اذهو نيققحملا ضعب لاقو « لوصألا

 دحأل وأ « هسفنل هئم ملظلا عوقو ناك نإو هسفنل طاتحاف « ةكم نود فئاطلا ىنكس ىلإ امهنع

 ىلاعت هللا يضر هنأل ٠ كلذ لثم يف عوقولا نم هنع ىلاعت هللا يضر هظفحل هنم ًاديعب قلخلا نم

 . مهفاف ‹ نيقيب يصاعملا يف عوقولا نم اوظفح نيذلا ءايلوألا نم ًاماقم ىلعأ هنع

 انلام :الاقو « ةكمب ةرواجملا امهنع ىلاعت هللا يضر يبعشلاو كلام مامإلا هرك كلذكو

 . ىهتنا « رطاخلاب اهيف ناسنإلا ذخاؤيو « تانسحلا فعاضت امك تائيسلا اهيف فعاضت دلبلو

 « قح ريغب هل كضغبو ملسملا كيخأب كنظ ءوس ملظلا نم نأ يخآ اي كيلع ىفخي ال مث
 ًاعلطتم ريصيف هسفن ىلع هنم قفنی لام هعم نکی ملو « كانه ةفرح هديب نكي مل نم هيف عقي امك

 « ًاضرعت ولو سلاجملا يف هيلع طحي ريصي ءيشب هدقتفي مل نم لكف « قئالخلا يديأ يف امل
 باذعلا ىلاعتو كرابت هللا هقاذأ امبر اذه لثمف « هيخأل هنم ملظ كلذو « لخبلاب هفصيو

 هيلع يقليو « هيلع مهبولق ىلاعتو كرابت يسقيو « سانلا يديأ يف اميف عمطي هلعجيف « ميلألا
 مه الو« بلطلا نع عجرت هسفن ىلع ردقي وه الف « هيلع ربصي الو هلمتحي ال يذلا عوجلا

 .انناوخإبو انب فطللا ىلاعتو هناحبس هللا لأسن « ايش هنوطعي

 ناك امك ةيعرش ةفرح لمعب امإ كلذو « هتماقإ ةدم فرصلا لالحلا نم لكأي نأ :اهنمو

 مهدأ نباو هنع لاحت هللا يضر ةنييع نب نايفسو « هنع ٰىلاعت هللا يضر ضايع نب ليضفلا هيلع

 هللا ىلإ هجوتب امإو .مهنع لاعت هللا يضر مهبارضأو « هنع ٰلاعت هللا يضر ميهاربإ يديس

 ثيح نم هقزريف « تاهبشلا مدو مارحلا ثرف نيب نم لالحلا هل جرختسي نأ لاعتو كرابت
 لكأ نم نأ كلذو « نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص ءايلوألاو ءايبنألا ماعطك بستحي ال

 ردقي الف « ىلاعتو كرابت هللا ةرضح لوخد نع بجحو ملظأو ٠ ظلغو « هبلق اسق لالحلا ريغ
 هنم قهز لوخدلا ىلإ هرطضا املك لب ‹ ٰىلاعتو كرابت هللا ةرضح يف ةظحل ثكمي نأ هبلق ىلع

 بجحاذإو « ًادبأ اليوط ًانمز لجو زع هللا يدي نيب هنأ رضحتسي نآ ردقي الف ‹ تتشتو جرخو

 هنأل « ءاقشلا مظعأ نم اذهو ؟ ةكمب هترواجم ةدئافامف ىلاعتو كرابت هللا ةرضح لوحخد نع

 . برقلا لحم يف ًاديعب ريصي

 ًادحأ ةكم يف نأ ملعي وهو « بايث الو ماعط الو مهرد الو رانيد ىلع تيبي ال نأ :اهنمو
 .كلذ ىلإ اجاتحم

 ‹« لئاسلا نم جوحأ وه ناك نإ الإ هنم هعنميو ئيش مرحلا يف دحأ هلأسي ال نأ :اهنمو

 « ملسمو )1٦14(« ناميإلا ىف ًايسان ثدحأ اذإ باب « روذنلاو ناميألا باتك ٠ يراخبلا هجرخأ (1)

 )١١۷(. بلقلاب رطاوخلاو سقنلا ثيدح نع هلا زواجت باب ٠ ناميألا باتك
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 نمف « ةبعكلا هذه بر قحب ًافصن ينطعأ :هل لاق وآ ٠ ىلاعتو كرابت هلياب دحأ هلأس نإ اميس ال

 ىلاعتو كرابت هتمظع فرعي مل اذإو ٠ لجو زع هللا ةمظع فرعي مل وهف هعنمو كانه ًائيش لثس
 هلأسو ايندلا كولم نم دحأ دنع ًاسلاج ناك هنأ ولو « هب ٰیلاعتو هناحبس هللا ًأبعی ال دورطم وهف

 نإف ‹ كلذ لثمل ةكمب رواجملا هبنتيلف « ًارانيد هاطعأ امبرل ًافصن كلملا كلذ لجأل ناسنإ

 .رويغ ىلاعتو كرابت قحلا

 هبر ةرضح نع ًاتفتلم ريصيف « هدالوأو هباحصأو هدالبو هنطو ىلإ طق نحي ال نأ :اهنمو

 الإ نوكت ال حنملاو اياطعلا نأ مولعمو « ايندلا ىلإ ههجوو « اهيلإ هرهظو « العو لج

 . سيلبإ ةرضح يف اهنع ربدملا نإف « ىلاعتو كرابت هللا ةرضح ىلع نيلبقملل
 « رمامك هلاب ىلع رطخي الو لب ‹ ةهوركم الو ةمرحم ةوهش ىلإ طق ليمي ال نأ :اهنمو

 كلذلو « باثي وهو ةمأ الو ةجوز ريغ نم مرحلا يف رواجي نم ىلع ًادج ةرسع كلذ ةاعارمو
 ًاباهذ نهلمح ةنؤم لمحتو « مهتاجوزب مهنع ىلاعت هللا يضر نيلماعلا ءاملعلا نم رباكألا جح

 هللا يضر يوانشلا دمحم خيشلاو « هنع ىلاعت هللا يضر يركبلا نسحلا يبأ خيشلاك « ًابايإو

 عامجلا ىلإ مهسفنأ ليمت نأ ًافوخ كلذ لك « مهنع ٰلاعت هللا يضر امهبارضأو « هنع ىلاعت

 . مهلئالح نم دحأ مهعم سيلو « كانه

 ‹ ىعرشلا رارطضالا تامدقم هل لصحي ىتح لكأي الو « هدهج لكألا للقي نأ :اهنمو

 رعت ةي ةا نل هل تراخلا رم اهم اهتم ئاب اأ امیج ناملار

 يف مهريغو علايزلا نم عوجلا لهأ كراشيل كلذو « ماعطلا خبطت يتلا رانلا ديربت يف اهب ءاعمألا

 نم هيلإ رظنت نيعو طق لكأي ال نأ بدألا نم كلذكو « ءيشب مهنع صصختي الو « عوجلا

 تعنتما يتلا بابسألا مظعم وه كلذو « لكألا يف هعم ريقفلا كلذ كرشي نأ الإ « نيجاتحملا

 .اهلجأل ةرواجملا نم انآ

 هل تلقف « ةرواجملا يف ينلأسو ‹ ىلاعت هللا همحر ينروزاكلا يلع خيشلا ينءاج دقو

 ‹ قزرلا مه لمحي ال كلثم :لاقف « يديرجت ىلع ربصي ال نم يعمو « هقفنأ ءيش يعم ام

 يديس ناک نإ :نينس عبرآ هرمع ناکو ‹ نٰمحرلا دبع يدلو هل لاقف كقزرب هللا كيتأيو سلجا

 ‹ هررصو هيلاوج نم هيلع لخد ءيش لك يف هكراشيلف ةرواجملا يدلاو نم بلطي خيشلا
 نع هزجعل « مويلا كلذ نم ًاباوج انل دري ملو تكسف ‹ سلجي وهو ءيشب يدلاو نع زيمتي الو

 .ةكم لهأ بلاغ دنع نيحلاصلا نم دودعم هنأ عم « كلذب مايقلا

 ملع نإ الإ « ةبيطلا حئاورلا الو « نمثلا ةيلاغلا ةرخافلا سبالملا كانه يناعي ال نأ :اهنمو

 ءارقفلا ىلع ةرورضلا نع داز ام فرص بدألا نمف الإو « نايرع الو ناعيج ةكم ىف سيل هنأ

OE A a E N 
 سبلم الو لكأمب نيملسملا هناوخإ نع زيمتي ال نأ ةكمب ةرواجملا بدأ نم نأ هلك كلذ عمجيو
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 ىف وه يذلا ىلاعتو كرابت هلل ًالالجإ للاب ًالئاس دري الو « همزعو هتقاط بسح امهريغالو

 . هلرضح

 نإف « ضرألا راطقأ رئاس يف نيملسملا نم دحأ نم ريخ هنأ طق هسفن ىري ال نأ :اهنمو

 ‹ نيدلا موي ىلإ نعلو درطو « ىلاعتو كرابت هللا ةرضح نم هلجأل جرخأ يذلا سيلبإ بنذ اذه
 امم رثكأ « ةنهارلا ةلاحلا ىف قيفوتلاب هيلع ىلاعتو كرابت هللا ةمعن ثيح نم ريخ هنأ ىري ال نأ

 كاد ةتاع ر ةم نأ رغ نع الا نخ هن جرو هخما كاد لع داتا
 ةيهلإلا ةرضحلا لهأ نأ ىفخي ال مث « هيلع جرح الف « هنم اهب ىلوأ هسفن نأ الو ٠ صخشلا

 . مهفاف ‹ ةيهلإلا ةرضحلا نم جرخأ نعللا بابسأ ىطاعت نمف « نونوعلم ال نوبرقم مهلك
 هنع ىلاعت هللا يضر يبرغملا نامثع وبأ ناك امك « مرحلا يف طوغتي الو لوبي ال نأ :اهنمو

 هنع ىلاعت هللا يضر ةنييع نب نايفسو « هنع ىلاعت هللا يضر ضايع نب ليضفلاو « هاضرأو

 ىلاعت هللا يضر يريشقلا هلقن اذكه « نوعجريو نوطوختي لحلا ىلإ نوجرخي اوناكف « هنولعفي

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر هريغو نامثع يبأ نع « هنع

 جرح وأ درب وأ رح ةدشك « ةرورضل الإ "”ةموساتب فيرشلا مرحلا يف يشمي ال نأ :اهنمو

 مهيلع همالسو هللا تاولص ةكئالملاو ءايلوألا ةايح لحم فيرشلا مرحلا نإف « كلذ وحنو

 ةرثكل هلجرب هيف يشمي الحم مرحلا يف دجي مل باجحلا نمؤملل فشك ولو « نيعمجأ
 هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا لضفأ خيشلا يخأل كلذ عقو دقو < ًاراهنو اليل هيف نيدجاسلا

 ىلاعتو كرابت هللا ىلإ هجوتف نيدجاسلا ءايلوألا نم لجخلاو ءايحلا نم بوذي نأ داكف هاضرأو

 عقو كلذكو « هل بتك ام ىلصو فاط ىتح كلذ نع بجحف « باجحلا هيلع يخري نأ هلأسو

 ‹ مسقملاب هعماج يف « هنع ىلاعت هللا يضر دهازلا دمحأ يديس يديرم نم صخشل كلذ لثم

 مهربخأف « ًادحأ كانه نوري ال سانلاو روتسد :لوقيو ًالامشو ًانيمي فرحني ىشم اذإ راصف

 ًاعضوم ىرأ ام :لوقي راصو ىأر ام لثم یأرف « قدص نم مهنمو « ركنآ نم مهنمف « كلذب
 . ىهتنا « ةكئالملاو نجلا نم نيدجاسلا نم ًايلاخ

 يف عقي الثل < ًادبأ ًاباجعإ لامكلا فصو ىلع كانه تعقو ةدابع هل ىري ال نأ :اهنمو

 رباكأ ناك انه نمو « سأب الف ةمعنلاب ًافارتعا امأ « نيكلاهلا عم كلهيف هسفنب بجعلاو وهزلا

 نودؤي امنإ « ةالص الو موص ةرثكب ةماعلا نع نوزيمتي ال مهنع ىلاعت هللا يضر ءايلوألا

 ىلاعتو كرابت هضرف ام اولعف مهنوكب بجعلا مهقرطي نأ ًافوخ نتسلا نم هنم دب ال امو ضئارفلا
 لفنلا نأ عم ‹ لفنلا ةدايز يف ةغلابملا اوكرت رطاخلا اذه لجألف « هيلع اودازو « مهيلع

 لمكو « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاب ٠ صاخ وهو « هضئارف تلمك نمل الإ نوكي ال

 .ةيبرع ريغ ةملك يهو ةيذحألا عاونآ نم عون )١(
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 ضئارفلا ىلع ًادئاز هنولعفي ام عيمجف مهريغ امأو « مهنع ىلاعت هللا يضر ةمئألا نم مهتثرو

 . مهفاف « مهضئارف يف عقاولا صقنلا ضعبل رباوج وه امنإف
 ىلع لبقأو « ةكمب ماقأ يذلا نالفل ًاينه :هقح يف لاق نم لوق يلحتسب ال نأ :اهنمو

 ءايرلل بحو < هصالخإ مدع ىلع ليلد وهف كلذ ىلحتسا ىتمف « العو لج هبر ةدابع

 نمب حرفي فيكف « هيلع دسحي ءيش هعم سيلو « هلصأ نم طباح اذه لثم لمعف « ةعمسلاو
 . تافألا نم رذحيو « هسفنل ةكمب رواجملا هبنتيلف « كلذ ىلع هطبغي

 دقو « ضرألا راطقأ رثاس يف وأ « مرحلا ناكس نم ءوسب ًادحأ كانه ركذي ال نأ :اهنمو

 املف « حارتساو ايندلا كرت ‹ نالفل ًائينه : ةكمب ماقأ صخش يف نولوقي رصم لهأ عمسأ تنك
 ةنيدمب ًاصخش بيغتسي عرشف « مرحلا يف هعم تسلج ةئامعستو نيسمخو ثالث ةنس تججح
 « كناكم اونوكي نأ اونمت ام انه هيف عقت ام رصم لهأ فرع ول :هل تلقف « ةَ هللا لوسر

 هللا ةرضح يف تنأو < يَ هللا لوسر ناريج نم ًاصخش فيرشلا مرحلا يف بيغتست فيكف
 كلذكو ؟ تلصح اذامف « ةَ هلوسر نم الو ‹ لجو زع هللا نم تییحتسا الف ۰ ٰیلاعتو كرابت

 دبع فيرشلا بيغتسي راصف « بازيملا تحت رجحلا يف رخأ صخش يعم سلج هنأ يل عقو
 يف ةي هللا لوسر دالوأ بيغتست فيك « مرحلا نم جرخاو مق :هل تلقف « يتوريبلا ميحرلا

 قيلي امم ينرضح ام ىهتنا « كنم ألاح نسحأ مئاهبلا نإ هللاو ٠ ىلاعتو كرابت هللا ةرضح

 « كسفن شتفف « بابلا كل تحتف دقو « تقولا اذه يف مرحلاب ميقملا بادآ نم انه هعضو

 كلذب مايقلا ىلع ردقت ال اهتيأر نإو ٠ كل ًائينهو « ةكمب رواجف بادآلا هذهب موقت اهتيأر نإف
 .ةرواجملا نم كل لضفأ هنأ امبرف « جحلا دعب كدالب ىلإ عجراف

 رصم ءايلوأ نم ًايلو رشع ةعبرأ هنع ىلاعت هلا يضر يرمغلا سابعلا يبأ يديس عم جح دقو
 متردق نإ :هنع ىلاعت هللا يضر مهل لاقف « ةرواجملا يف هونذأتساف « مهنع لاعت هللا يضر

 يضر اوعجرو رواجي مهنم دحأ ردقي ملف « بادالا نم ةلمج مهل نيبو « اورواجف اهيدأ ىلع
 . نيعمجأ مهنع ٰلاعت هللا

 ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت مهقالخأب قلختلا ىلع لمعاو خايشألا ءالؤهب يخأ اي دتقاف

 :نيلاعلا بر ةلادمحلاو + كاع لوب

 تمد ام مهتاوكزو سانلا تاقدص نم لكألا نم يتيامح : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هللا يضر ةيفنحلا نب دمحم يديس ةيرذ نم يننأ ىنغلب امل كلذو « قمرلا دسي ام يدنع دجأ

 ةفصب تنك اذإ اهنم لكألا يلف فاقوألاك ةماع تاقدصلا نوكت نأ الإ مهللا « هنع ىلاعت
 كلذ ىلع يندعأسو ٠ يلع ىلاعتو كرابت هتلا معن ربكأ نم اذهو ‹ فقولا كلذل نيقحتسملا

 نمو ٠ ىلاعتو كرابت هتلا هفعي ففعتسي نمو ٠ يدنع ىلاعتو كرابت قحلا اهلعج ىتلا ةعانقلا

 اذه ىلع رداقلا دبع خيشلا يخأو يدجو يدلاو ناك دقو « ىلاعتو كرابت ها فب نب
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 مهفاف . ىهتنا ٠ سانلا خاسوأ نم لكأنو « انفالسأ ىده فلاخن نأ فاخن :نولوقيو « مدقلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هتلاو « كلذ يحأ اي

 امك « ايندلا ىنع یوز اذإ یلاعتو كرابت هل يرکش ةرثک : ىلع هب ٰئلاعتو كرابت هللا نم اممو

 : اس الاو ءا لاو وسا یل نوک ايندلا ينع ىوز اذإ هنأل ىلوأ لب « يلع اهعسو اذإ هركشأ
 نر هک اجلا اش ةا ےل اک اع احر او نيا يلع مايو فا تارلف

 يدنع ملسأ رقفلا يف نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص ءايفصألاو ءايبنألاب يسأتلاو « ةبلعثو

 :مهنع ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا لاق دقو < ًاباسح لقأو « اهقافنإو ايندلا ةعسوت نم

 . ىهتنا « ربأو ربأ اهل ككرت كريغ اهب ربتل ايندلا بلاط اي

 نم يدنع دبعلل ىقرأ ديلا ولخ :هنع ىلاعت هللا يضر دينجلا مساقلا وبأ خيشلا يديس لاقو

 .هنع ٰىلاعت هللا يضر همالك ىهتنا ٠ قدصتلا اهب ىون ولو « هيلعايندلا ةعسوت

 اذإو « ايندلا نم هامح ًادبع هللا بحأ اذإ :هنع ىلاعت هللا ىضر ضايع نب ليضفلا لاقو

 .هنع ا لخشو هايند هيلع عسو ًادبع ضغبأ

 انيلع بجي لب « اهليوحت بلط انل سيلف امهنم ةلاح يف انماقأ اذإ ىلاعتو كرابت هنإ مث

 ديرن اميف ال ىلاعتو كرابت ديري اميف نولمعتسم ديبعاننأل كلذو « انيلع هيضقي ام عيمجب اضرلا

 نأ انل يغبنيف « ةيعرشلا ضارغألا نم ضرغل ليوحتلا لاؤس نم انل دب الو ناك نإ مث ٠ نحن
 كلذ يف انل ناك نإ انيلع اهقيض وأ « ةحلصم كلذ يف ناك نإ اندلا انيلع عسو مهللا :لوقن

 هيف ةريخلا تناك كلذ دعب عقو ءيش لك نإ مث « ةايحلاو توملا بلط يف لوقن امك « ةحلصم

 كرابت هرايتخا يف انرايتخا ءانفو ٠ نيلاحلا يف ىلاعتو كرابت هيلإ انرمأ انضيوفتل ىلاعت هللا ءاش نإ
 ادناه ك کوم لق ولار ادا رع نا فا عر نرالا برج دقو اهو
 ىلاعتو كرابت هللا ىلإ ةجاح رثكأ ناك املك دبعلا نأل ٠ ىلاعتو كرات هللا نع هتلفغ رثكتو الإ

 ‹ رثكت هتلفغ نإف « الثم ةنس توق هاطعأ اذإ ام فالخب « هلاب ىلع العو لج ىحلا ناك املك

 دقو « ةنس توق نزخ اذإ راجتلا نم ىلاعتو كرابت هللا نع ةلفغ رثكأ ةيوازلا خيش ناك امبر ىتح

 توق دمحم لآ قزر لعجا مهللا» :لاقو « فافكلا هتيب لهأل < يب هللا لوسر راتحا

 ىلإ نيهجوتم اونوكيل كلذو « ءيش مهئاشع الو مهئاذغ نع هنم لضفي ال يذلا وه توقلاو

 .ءاسمو ًاحابص ىلاعتو كرابت هللا

 قوف امب كدالوأو كلايع ىلع عسوت ال :هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا مالك يفو

 . ىهتنا ٠ كيلإ مهتجاح نم رضحتسي ام ردقب كل مهتعاط نإف « يعرش نذإب الإ مهتيافك

 ايندلا نع مهيلختو هباحصأو ديب يبنلا شيع ناك فيك باب « قاقرلا باتك « يراخبلا هجرخأ )١(

 )٠١١١( ةعانغلاو فاقكلا يف باب ء ةاكزلا باتك + ملسمو : )1٤1٠١(
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 هيلإ هتجاح ردقب «ىلاعتو كرابت هبرل هتعاط نوكت لجو زع هبر عم دبعلا يف لوقلا كلذكو
 .[۷- ١ : قلعلا] ىنا ءاَر نأ رب عطل نإ ةَ # : ىلاعتو كرابت لاق لجو زع

 هايند دبع ىلع ٰیلاعت هللا عسو ام :لوقي هنع ٰیلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هتدابع كلذب رثكيو ‹ هقلخ لاؤس نع هب هانغأو هاطعأ ام ىلع لجو زع هبر ركش رثكيل الإ

 هذځتاو « هنع العو لج هبر هل هاطعأ امب لفغو « كلذ دبعلا سکعف « هرماوألو هل هدایقناو

 . تاوهشلاو تافلاخملا ىلإ ةعيرذ

 نأ ًافوخ « هتمأ ءافعضب ةمحر ايندلا نم للقتلا ةي راتخا امنإ :لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 مايقلا ىلع نوردقي الو « اهنم جورخلل كلذ دعب نودتهي ال مث ايندلا ةعسوت يف هوعبتي
 انداقتعاف الإو < هتمأل وك طاتحاف « اهنم ىلاعتو كرابت هللا قح ةيدأت ىلع الو « اهركشب

 هتمصعل « ةظحل هنع امهب لغتشي مل نينوكلا ىلاعتو كرابت هبر هاطعأ ول هنأ ةي هيف مزاجلا

 . یھتنا ‹

 رومأ يف عسوتي نأ ءافعض عابتأ هل ناك اذإ فراعلل يغبني ال :لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 نم كلذ يط يف ام نوفرعي الو « لعفلا رهاظ يف نودتقي مهنأل « مهكلهيف « مهترضحب ايندلا

 لج هركشيو «‹ ىلاعتو كرابت هبرب هل ةركذم هيلع ايندلا ةعسوت ناك نم نأ هانررق امم ملعف

 كلذلف « مهنع ىلاعت هللا يضر ءايلوألا لمكو « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءاينألا الإ اصلاخ هب

 ‹« عيفر ماقم مثو <« ةي هللا لوسرل ًاعبت « اهيف دهزلاو ايندلا نم للقتلا مهلك ءالقعلا راتخا

 : لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا ناكو ‹ ةمينغلا ىلع ةمدقم ةمالسلاو « عفرأ ماقمو

 . ىهتنا « ايندلا يف داهزلا ىلإ هتفرصل سانلا لقعأل لامب لجر ىصوأ ول

 ‹« كاده ىلوتي یلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

EOكلذ ليلقتو « هيلإ تنسحأ نم ىلع يلضف دوهش مدع : يلع هب  

 ةشق هتيطعأ ول امك يدنع همكحف ًادحأ اهتيطعأو « ًالثم رانيد فلآ تكلم ين ذآ ولف « ۰ ينيع يف

 نم درو يذلا ىنعملاب ايندلا ىلإ رظنأ ينأ كلذو « اهئاطعإ دعب اهيلإ يتافتلا مدع يف ضرألا نم
 حانجلا كلذ نم انآ ينصخي نأ ىسع اذامف « ةضوعب حانج ٰىلاعتو هناحبس هللا دنع نزت ال اهنأ

 أذهو « ءاطعلا دعب هيلإ تغتلأ وأ هركذتأ وأ هب نمأ ينأ ىتح <« ضرألا لهأ عيمج - ىلع قرف اذإ

 مدق ىلع قدأصلا ريقفلا نأل « نيقداصلا ءارقفلا يف الإ دجوي ال نامزلا اذه يف بيرغ قلخ

 نآ هماقم لجي وهف <« اب ةر لارا يطا نم اوا كو فلا ةماهش ىف كولملا
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 ‹ ءىشلا كلذ تاذ ثيح نم ىلاعتو كرابت هبر رمأل ًالاغتما « اثم لئاسل هاطعأ ام ىلإ تفتلي

 هيلع دكأتي ةميظع ةنم كلذل قيفوتلا نإق « اهل هللا هقفو دقو « ةبرق ءاطعإلا نوك ثيح نم ال
 لأسيلف ًالئاس دب الو مكدحأ ناک نإو ًائیش سانلا اولأست ال» :اعوفرم درو كلذلو « اهركش
 ‹ هل هوطعأ امب دحأ ىلع نونمي ال ءارقفلاو كولملا نأل يأ « ىهتنا "”«ناطلس اذ وأ نيحلاصلا

 كرابت هلل كلملا ىري هنإف حلاصلا امأو « هل مدفت ام ثيح نم هيطعي ام رقتحي هنإف ناطلسلا امأ

 هدیبع ىلع هنم قفنیل « هدیس لام يف فلختسملا لیکولاک هسفن یریو ‹ دوجولا يف یلاعتو

 ريخلا زاح دقف ًائيش ىلاعتو كرابت هللا عم كلمي ال هنأ ىري نمم ناطلسلا ناك نإف « فورعملاب

 . ىهتنا « حرشنم هبلقو « لئاسلا هلأسيلف « هيدي اتلكب

 نامزلا اذه يف ريقفلل يغبني ال :لوقي هنع لاعت هللا يضر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 يرزي كلذ نأل ‹ سانلا ىلع هب قدصتي هل هوطعأ ام لك ناك ولو « سانلل لاؤسلا باب حتفي نأ

 يضر همالك ىهتنا « ةيعرشلا مهلاومأ ةاكز مهلأسي نأ الإ « لعف امم مظعأ حلاصم هتوفيو هب

 . هنع ٰیلاعت هللا

 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هاو ‹ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو < كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا

 ‹ اهب رهجلا نم رثكأ ةقدصلاب رارسإلل يردص حارشنا : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 فعاضت رسلا ةقدص نأ درو امل كلذو ‹ يعرش حيحص ضرغل وأ ضرف ةقدص نوكت نأ الإ

 ةفعاضم بلط رارسإلا ىلع ىل ثاحلا سيل نكلو « ًافعض نيعبسب ةينالعلا ةقدص ىلع
 كلذ ىلع يل ثاحلا امنإو < ًائيش نيرادلا يف ىلاعتو كرابت هللا عم كلمأ ال ينإف « رجألا
 نالعإلا ىلإ ةي عراشلا بدن امنإو « ريغ ال كلذ انل بحأ عراشلا نأ ىلع لادلا رمألا لاثتما

 كرابت هلوق وحن يف « ابلاغ اهعم ةنورقم اهنإف ‹ ةالصلاك ةفدصلا راعشل ةماقإ ٠ ضرفلا ةاكزب
 هتاکز یفخأ اذإ ينغلاب سانلا ثولي الئلو ٤١[ :ةرقبلا] €ةركَرلا اواو ةوَلَكلَأ ميِفَأَو : ىلاعتو

 رجأ ناكف « ءارقفلا ىلع نوعسويو « ةاكزلا وعنام كلذ يف هب يدتقي دقو « مئإللا يف اوعقيف

 رجألا ةفعاضمو « مهرارسإ رجأ نم ربكأ ةاكزلا مهراهظإ ببسب ءارقفلا ىلع ءاينغألا ةعسوت
 ةماعلا ةعفنملا انمدقف « دبعلا ىلع رصاقلا ريخلا نم حجرأ هعفن يدعتملا ريخلا ذإ ٠ مهل

 . ىهتنا « ءاينغألاب ةصاخلا ةعفنملا ىلع ءارقفلل

 دجسملا يف مهل اوعمجي نأب هباحصأ رمأي نيرجاهملا ءارقف هيلع درو اذإ ةَ ناك دقو

 ‹ ةضفلاو بهذلاو بايثلاو ماعطلا نم موك دجسملا يف راص امبرف « مهيلع همسقي مث « ايش

 «ةاكزلا باتک 0 دوواد وأو (YT9AY) نيحلاصلا لاؤس باب .ةاكزلا باتک 3 ىئأاسنلا هجرخأ )1(

 . )۱۸٤17( هدنسم یف دمحأو « (۱۹:1) فافعتسالاب
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 . ىهتنا « ضعبب مهضعب يدتقيل الإ دجسملا يف هلعجو « كلذب نالعإلاب ةي مهرمأ امف

 نأ لاجرلا قالخأ مظعأ نم :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 دحأ ملع اذإ ردكتي لب « اهيلع سانلا عالطا بحي الو « ًادبأ هتقدصب هسفن مهدحأ ثدحي ال

 وأ اضيرعت سانلل كلذ ركذي هنأ يف هعزانت هسفن ريصت ًائيش ىطعأ اذإ سانلا بلاغ نإف « اهب
 مخ زأ للا هب نطو قدضلاب طلا ي دعا كاحا كوكب نأ الإ للا < ارس
 . مهفاف هصقن هنوك نم ةرفن ال نظلا ءوس نم هاخأ جرخيل اهراهظإ ذئنيح بدألا نمف « ةاكزلا

 ناک یتح « هتقدصب رسی هنع یلاعت هللا يضر يراصنألا ايركز مالسإلا خيش انخيش ناکو

 يف تيأر امف « نينس رشع هنع ىلاعت هللا يضر هتطلاخ دقو « ليخب هنأ دقتعي سانلا بلاغ

 لوقي ًائيش ًادحأ ىطعي نأ دارأ اذإ هنع ىلاعت هللا ىضر ناكو . ىهتنا «هنم ةقدص رثكأ رصم ءاملع

 هل تلق نإف ؟ دحأ انه له :لوقي ةراتو «هل مسق ام هفك يف هل عضيو ةنسلا لجأل ينحفاص :هل

 رمألا اذهو ءةجاح كب يل نإف « ىرخأ ةرم انيلإ دع « ًاثيش هيطعي نأ ديري نمل لوقي « معن
 .ًاصلخم هلماعو ىلاعتو كرابت هللا عم قدص نم الإ هيف تبثي ال

 نم يرتشت نأ رسلا ةقدص نم :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نذأتو « كليكو هنأ ئابلا رعشي ال ثيحب ةطساوب هنم يرتشت وأ « نمثلا ىلع هديزتو ًاثيش دحأ

 ىفخأ ءافخإلا لئاسم ىف سيلو :هنع ىلاعت هللا ىضر لاق « ةميقلا ىلع ًادئاز هيطعي نأ ىف هل

 انيع هيلع قدصتملا وه نم ملعي ال ريقفلا نإف « ناطلسلا لماعل هتتدص ىطعأ نمك « اذه نم

 . ىهتنا « ًادبأ

 . . ١. :هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف ىلاعت هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا فيرشلا ثيدحلا يفو

 ثيدحلا اذه يفو « ىهتنا «هنيمي قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو

 ريشي ام عوقوو « ةمايقلا موي هيلع دهشت اهنوك كلذ ديؤيو « ءايشألاب ملعت ناسنإلا حراوج نأ

 .رش وأ ريخ نم اهجالتخا هيلإ

 ‹« كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو ‹ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 دجأسملا لضفو ةالصلا رظتني دجسملا ىف سلج نم باب ءناذألا باتك « يراخبلا هجرخأ )١(

 )٠١۳١١(. ةقةدصلا ءاقخإ لضف باب « ةأكزلا باتك ٠ ملمو )11٠(.
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 عياسلا بابلا

 قالخألا نم ةلمج يف
 ليكولا معنو يبسح وهو قيفوتلا هتلابو لوقآف

 اهتيدهأ ةيده ىلع يتأفاكم بلط ىلإ يسفن فوشت مدع : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 لبق ىلاعتو كرابت هلل ةينلا ررحأ لب « كلذ وحنو زاجحلا رفس نم تئج اذإ « قلخلا نم دحأل

 نأ تمزع ينآ دصاقلا عم هل تلسرأ ةأافاكملاب مامتهالا هتمه نم تملع نإ مث « هل اهيدهأ نأ

 ةجاح يل ناك ام هللاو :هلوق نمو « بعتلا نم هبلق حيرأ ىتح « كلذ ىلع ةأفاكم لبقأ ال

 يدهملا نم هل هبنتي نم لق رمألا اذهو ‹ كلذ نع ةينغ يف انأو « اذكو اذك يل نالف لاسرإب

 ال اح اعا اوف ٠طي نأ وخ نالا ن عال دوم نعاس ال هير ىلار
 ريصيف « ةأفاكملاب هيلع صخشلا كلذ ءىطبي امبرو « وه هتيده نم رثكأ وه ام هنم هب داطصيل

 « اهب ةجاح يل ناك ام :لوقيف « ةدايز ريغ نم هتيده ريظن هيلإ لسري امبرو « اهب هسفن ثدحي
 هل لبقي ال هنآ ةعمسو ءایر یلاعتو كرابت للاب فلحي مهضعبو « هلمآ يف ناك ام نود اهنوکل
 نم نوعجري نيذلا راجتلا نم ةئيدرلا سفنألا باحصأل عقي امك اهبحي نطابلا يف وهو « ةأفاكم

 اولبقو « ىلاعتو كرابت هلل ًاباستحا اودهأف ءارقفلا بادآب اولمع مهنأ ولو « ماشلاو زاجحلا رفس

 فوقو ريغ نم مهيلإ رظنلا عم وأ « ًالصأ قلخلا نع رظنلا عطقب هللا نم كلذ ىلع ةأفاكملا

 . ىهتنا « انركذ امم ءيش يفاوعقي ملو « اوحلفأل . . . مهعم

 ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو ٠ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نم ىوقتلا ىلع ناك نم ىلع يتقفشو يتمحر ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ترثعاذإ كيلإ كلوخأ نوكي ام جوحأ نإف « الثم ًاريرش ًاقساف راصو « لدبو ريغ مث ٠ يناوخإ

 نيذلا هناوخإ يف طحي راص نإ اميسال ٠ ميقتسملا نم ةمحرلاب ىلوأ جوعألاف « هتباد

 اذإ كلذكو ةيلكلاب هنيد بهذ الإو « هتاوادم دكأتي هنإف « هقراف يذلا هخيش يف وأ « مهقراف

 ةعامج يف ًاريثک عقاو وه امک ‹« كلذك هنيد بهذي امبرف « هخيش هرکی نمم صخش ىلع عمتجا
 فيك :دحأ هل لاق اذإو « هتعامج ىلعو هيلع طحي ريصي هخيش هدرطي ام درجمب هنإف « خايشألا
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 هخيش نأو « قحب هقراف هنأ سانلا مهویو « لاقي ملعي ام لک ام :لوقیف ؟ كخيش تقراف

 روسكم ًاتوقمم ريصي هنوك كلذ لصأو « هودقتعا ام قلخلا اهيلع علطا ول ًارومأ بكترم
 . مهقراف نميف هلوقي امب هرسك ربجي نأ ديريف « سانلا نيب رطاخلا

 ریخلل هتیلباق تمادام هتاوادم دکأتت امنإف ًادورطم جرخ اذإ ديرملا نأ يخأ اي ملعاو

 كرابت هللا ىلإ هرمأ انلكو ىلاعت للاب ذايعلاو نالذخلا تارامأ هنم تنكمت نإف « ةدوجوم

 مل نإف « هلوبق انل يغبني كانهو « تاقايسلا انيلع قويو « لوبقلا تارامأ دجن ىتح « ىلاعتو

 « ةعامجلا دسفي نأ نم ًافوخ < هانعنم ةيوازلا ىلإ عوجرلا بلطو « تارامأ كانه نكي

 ًادبأ حلفأو ًادورطم ًادحأ ءايبنألا نع ًالضف ءايلوألا نم رباكألا جرخأ امو . بدألا ءوس مهملعيو

 « ناسللا نود بلقلاب كلذ نوكيف هاندرط اذإ مث « ًادبأ ريخ ةحئار هيفو ًادحأ نودرطي ال مهنأل

 كلذ نم دلوتيو « مهريغ وأ ةيوازلا لهأ نم يفاجلا مالكلا هملكي نمم نيقيب ءايح لقأ هنإف

 . یهتنا « لوق تکاس ىلإ بسنی الو ‹ ماکحلل اوعفارت امبرو « تامصاخمو رورش

 هدي نود هبلقب لمعي نم وه ریقفلا :لوقي هنع ٰیلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا يديس ناك هنع ٰلاعت هللا يضر لوقي مث « هناسلو

 كولملا فكأ تراص كلذلو « لوقي الو لعفي يزابلاو « لعفت الو لوقت رويطلا لك :لوقي
 . یهتنا ‹ اھیلع سلجی هتندس

 ‹« كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 يف يتطاسو اورفك اذإ سانلل يتنسحو يرب عطق مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىلاعتو كرابت قحلا ينرمأ اميف لمعتسا انأ امنإو ٠ دحأ ىلع ًالضف يل سيل دبع ينإف « كلذ

 لضفلا يتيؤر ريدقتبو « ًاقلطم هديبع نم دحأ ىلع ًالضف هب يل ىرأ كلم هعم يل سيلو « هب
 كلذ ناك امبرف ٠ ينوحدم اذإ ام فالخب « رجألا يل رفوت يتطاسو اورفك املكف دابعلا ىلع

 فا ضر صارخا ىلع ىس ناک فو اة ن نقب ون اطلا ترد ىلع مجرب دملا

 ‹ ءادعألا نم هيذؤي نم ىلإ وأ هركشي ال نم ىلإ نسحي نم ًارجأ سانلا مظعأ : لوقي هنع لاعت

 . یھتنا

 ٤ لإ نسحيلف هئادعأ ىلع ةرصنلا دارأ نم :لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ًاضيأ هتعمسو

 نلاعتو كرابت قحلا دجب « هيلإ ناحإلا عطقب اثم هذيملتو هدلو بقاعي يذلا هسفن يف لماتيلو
 وفعلاو ملحلاب هديس ديبع لماعي نأ دبعلل يغبنيف « هل.ًافلاخم هنوك عم ًاراهنو اليل هقزري

 بقأعي نمل عقاولا مثإلا نأ ىفخي ال مث ٠ هديس هلماعي امك « ةبوقعلاب ةلجاعملا مدعو حفصلاو
 هللا همسق ام دري نأ ردقي ال دبعلاف الإو . وه هدصق ثيح نم وه امنإ هقزر عطقي ًالثم هدلو

 . ىهتنا « ًادبأ هريغل یلاعتو كرابت
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 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا

 يتلا ةجاجدلا كرو بلكلا وأ ةطقلا ءاطعإب يسفن بيط : ىلع هب ٰئلاعتو كرابت هللا نم اممو

 تناک اذإ ةلماك ةجاجدلا اهيطعأ ام ًاريثكو « نئارقلاب نالا عقوتت اهتيأر اذإ يدي نيب

 ‹ ةرمحملا ةجاجدلا تفطخ اذإ اهءارو يرجأ ال ىلوألا قيرطب يننأ كلذ نم ملعف « ةناعيج

 دحأ ىرج نإ مث « سفن ةبيطب كلذ اهيطعأ دق ينأل ؛اهءارو يرجي نأ نم ًادحأ نكمأ الو

 مل امبر لب « ايش اهطعن مل اننأكو « ةجاجدلا رجأ بهذي اهجاعزإو اهباعرإ نأ تيأرو اهءارو
 . ىهتنا « اهباعرإ ررضب يفت ةجاجدلا نكت

 لخبلا يف انتبرج نأ دعب الإ انيديأ نيب نم ًالثم ةجاجدلا تفطخ ام ةرهلا نأ يخأ اي ملعاو

 ةدلج اهيلع ىقبي ال ىتح « ماظعلا نع محللا درجي انم دحارلا تآر نأ دعبو « اهيلع حشلاو

 انيف اهنظل الإ اندنع تماقأ ام اهنأ عم « اهل انناسحإ نم تسيأ ىتح تفطخ امف « ًابصع الو

 اهنكلو «‹ رومألا مهفت اهنإف « انيديأ نيب تفقو اذإ هلكأت ًاتيش اهل يمرن اننآو « ربلاو مركلا
 ماهبإل الإ مئاهب تيمس ام مئاهبلا نأ : نيققحملا ضعب ركذ دقو « همهفت امب قطنلا نع ةزجاع

 وحن ةعانص لمأتو :هنع ىلاعت هللا يضر لاق ‹ يه اهيلع رومألا ماهبإل ال ء انيلع اهرمأ

 كرابت هللا نم ماهلإب ةيؤرو ًاريبدت تاناويحلل نأ ىلع كعلطت اهنإف « لحنلاو توبكنعلا

 . ىهتنا ةفلكم نكت مل نإو « لاعتو

 يف اميس ال ‹ ةطيطقلا ىلع هلايع يصوي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناك دقو

 ‹ اهحلاصم عيضتف هلكأت ام ةطقلا دجت الف « ًاراهن نولكأي ال سانلا نإ :لوقيو « ناضمر راهن

 ‹« اهرحج باب ىلع تاتفلا وأ قتيقدلا لمنلل عضي ام ًاريثك هنع لاعت هللا يضر هتيأرو « ىهتنا

 اهنإف « اهتقفر توقو اهتوق ىلع يعسلل جورخلا نع ةلمنلا ينغن :هنع ىلاعت هلا يضر لوقيو

 لعن وأ رفاح عوقول اهسفن ضرعتف « ءيشب الإ عجرت ال اهنأ ىلع اهسفن عيابت ىتح جرخت ال
 ‹ ًليوط ًانامز ضرمتف « اهعالضأ خضرت وأ « اهادي رسكنت امإو « تومت امإف « اهيلع
 رهشآ ةعبس روق ىلع مانو « هعالضأ وأ هادي ترسك ول اندحأ يساقي ال ام ملألا نم يساقتو

 . ىهتنا ‹ رثكأو

 هللا لعف ام :هل ليقف « هتوم دعب يئر هنأ هنع ىلاعت هللا يضر يلازغلا مامإلا نع انغلب دقو

 ىتح دادملا نم برشت ملقلا ىلع ةبابذ تسلج امل ةباتكلا نع يربصب يل رفغ :لاق ؟ كب

 . یهتنا ۰« تراطف ‹ تغرف

 « اهبلق ىلع لزن رداح اهل لصح « نمحرلا دبع مأ » ةمطاف يتجوز نأ يل عقو اممو

 يف انأو يل لوقي لئاقب اذإو « اهيلع شيوشت يل لصحف « اهتومب تنقيأو . اهتدلاو تحاصف
 كل صلخن نحنو ٠ كهجو هاجت يذلا قشلا يف بابذلا عبض نم ةبابذلا صلخ :ءالخلا زاجم

۳۹ 



 تبحسف هتلخدأو ًادوع تذخأف « عبصإلا عسي ال ًاَقيض هتدجوف قشلا ىلإ تيضمف ٠ كتجوز

 « هنم اهتصلخف < ‹« اهقنع ىلع ضاع وهو هنم ةحئاص اهتدجرف « ةبابذلا عم بابذلا عبض

 eS ‹ يتجوز تصلخف

 « اهلتَقب دَ ى عراشلا رمأي مل يتلا تاناويحلاو باودلا ىلإ ناسحإإلا نم

U sS 

 ىلع هيف رمت يذلا عضاوملا يف وأ « لمنلا رحج باب ىلع ًائيش كلذ نم اوبصف ركسلا وأ
 قيرط ناويح ىلع رسع نم نإف « كلذ دعب الإ ءانإلا ىلع ًانارطق اهل اولعجت الو « اهمسا
 ی و ر ی ناو ر ها ر ار هزر یا لورا

 نأل ؛ملعلاو نآرقلا ةلمح قلخلا اذهب لمعلاب سانلا ىلوأ نأ ىفخي ال مث « يهلإلا لدعلا
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 يعرش ٠ یهتنا .

 « لكا انأو يلع تفقو املك ةطقلا درطأ تنك :لاق يبلحلا دمحم جاحلا يل ىكح دقو

 ةمعنلا ىلاعت هللا كلوخ دقو « اهلكأب لخبيو ةطقلا درطي كلثم :تلاقو « مانملا يف ينتءاجف

 ‹ لوألا لثم يل تلاقو مانملا يف ينتءاجف « اهتدرطو مالحأ ثاغضأ : تلقف ٠ كيلع عسوو

 ءيش لك نم اهمعطأ ترصف <« ةثلاثلا يف ينتءاجف ةرم يناث اهتدرطو مالحأ ثاغضأ :تلقف

 . یهتنا ‹ هنم تلكأ

 يدالوأ هل لخديف :لاق « ماعطلا ناولأ خبطي راج هل ناك هنآ ءارقفلا ضعب يل ىكح دقو

 .ها . هيقفلا ةطق لثم محل ةعطق هيطعي الف هيلإ رظني ًافقاو مهدحأ ريصيف راغصلا

 نم رركتي كلذ نأ الول هنأ كلذ نم تطبنتساف ء كلذ لبق لثملا اذهب عمسأ مل تنكو

 حرص دقو « كلذ لثمب لمعلا نم يخآ اي كايإف . ىهتتا « هب لشملا برض حص ام ًالثم هيقفلا

 هيقسو هماعطإ يعدتسي كلذو طقلا ةيبرت بابحتساب مهنع ىلاعت هللا يضر نيثدحملا ضعب

 ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف ‹ یھتنا « هيلإ ناسحلإإلا بابحتساو « هيلع حشلا مدعو

 « يبرشو يلكأ لاح لاعتو كرابت هللا عم يبلق روضح : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 كرابت هقح بجاوب موقأ ال لب « هنم ةرذ قحتسأ ال يلع ىلاعت هللا لضف نم كلذ نأ يدوهشو

SCتبرش وأ دهشملا كلذ نع ًالفاغ تلكأ ي  » 

 ًالضف يرافغتسا لبق ىلاعتو كرابت هللا نأ ىنظ ىلع بلغي ىتح لاعتو كرابت هللا ترفغتسا

 دعب الإ هرافغتسا يف روضح هل عقي ال ابر ال نال طف ةر ها رفا فأ مل اتو هم

 . رثكأ وأ ةرم نيعبس



 معنلا انيلع ىلاعت هللا غبسأ ام :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا الع يديس تعمسو

 كرابت هترضح نم جرخن الو « هيلع انبولق عمجيل انيلع اهغبسأ امنإو « انب ركميل ةلاصألاب
 مئانصلاو فرحلا نع هيفاك تنك نم :لوقي ىلاعتو كرابت قحلا نأكو « يعرش رذعل الإ ىلاعتو

 نأ امكف « ةالصلاك ةمعن ماعطلا لامعتسا ريسيت :لوقي ًاضيأ هنع ٰىلاعت هللا يضر هتعمسو

 . ىهتنا « هيلإ امهب نسحأ نم عم امهيف دبعلا رضحيل الإ اعرش ام ‹ برشلاو لكألا ةيعورشم

 الإ هبرشو هلكأ لاح ىلاعتو كرابت هللا عم روضحلا ىلع دحأ بظاو ام هنأ يخأ اي ملعاو

 . ىهتنا « هسفن رش هافكو « ايندلا ىف دهزلاو « ةعانقلا ىلاعتو كرابت هللا هثروأ

 رمأ ىلع كمداخ وأ كدلو تبتاعاذإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 رمأل ًافلاخم نوكأ فيك :لوقيف « كل هدايقنال عرسأ هنإف « كعم لكأي سلاج وهو هبتاعف

 ةمعنلاب سبلتملا ركش نأ كلذ حاضيإو :هنع ىلاعت هلا يضر لاق « هريخ يف لكآ انأو يديس

 . هنع یلاعت هللا ېضر همالک یهتنا « اهب سبلتی نأ لبق اهوجری نم رکش نم مظعأ

 ولو « كبرشو كلكأ لاح لاعتو كرابت كبر عم روضحلا ليصحت ىلع يخأ اي لمعاف

 راص كلذ ىلع بظاو نمف « كتالص لاح العو لج هعم روضحلا يف لعفتت امك « ًالعفتم
 كرابت هللا عم بلقلا روضح لاح لكألا نم ذلأ تيأر امو « هل فلكتي ال لوط ىلع ولو هل اقلخ

 مهيهلي ال نيذلا لمكلل الإ ابولطم نوكي ال كلذ نكل « الفاغ لكألا نم ةذل لقأ الو « ىلاعتو

 رضحي لب « هل ًابولطم كلذ نوكي الف ىلاعتو كرابت هللا نع لكألا ةذل هيهلت نم امأ ءيش هللا نع

 يف لكألا نع انيهن انه نمو « لكألا تقو هروضح نم رثكأ لكأ الب ىلاعتو كرابت هللا عم

 . مهفيلف « بابلل دس سانلا لمكأ نم انك ولو « ةالصلا

 هللا عم روضحلا دحأ نمدأ ام :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلاع يديس تعمسو

 عبشي الو لكأي نالف :اولاق انه نمو « ناتمقللاو ةمقللا هيفكت راصو هلكأ لق الإ ىلاعتو كرابت

 . نیناجملاک

 هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر

 يف يل نذأي ملو « هترايز ىلإ تبهذ نمم يردکت مدع : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 « كلذ وحن وأ ٠ بابلا هنود اوقلغأ وأ غراف وه ام وأ « انه وه ام نالف :هلاولوق وأ « ءاج نم
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 ميظع لهج وهو « ردكتي سانلا بلاغو « هب قلختي نم لق بيرغ قلخلا اذهو « ردكتأ ال

 ,E NE : نيلئاقلا قدصأ وهو لاق لاعتو كرابت هنإف « نآرفلاب

 ردکتی هنأ هب قیلی فیکف دبعلل یکزأ هنأب یلاعتو هناحبس هللا دهش ءيشف ٨۸. :رونلا] كل

 .هل كلذ لصح اذإ

 تبهذ ىتح « قداص خيش دي ىلع هسفن ضار نمل الإ قلخلا اذه لصحي الف ةلمجلابو

 ملو « بابلا هل حتفي مل نمل ردكتلا ابلاغ همزال نمف الإو « ةيهلإ ةبذج هل لصح وأ اهتانوعر

 :هل لوقي ةلهجلا ضعب ريصيو « سلاجملا يف هوجهي ًارعاش هيف جرخي مهضعب لب « هلجبي
 كلذب دادزيف « رادلا بحاص ىلع قحلا هل لعجيو « كلثم ىلع بابلا قلغي نأ يغبني ناك ام

 ىلإ رمألا لعج دق ىلاعتو كرابت هللا نأل ؛قمح هنم كظيغ :هل اولاق مهنأولو « ًاقمحو ًاظيغ

 :كل هلوق نع رادلا بحاص ىهن ناكل كيلإ رمألا لعج هنأ ولو « كيلإ ال رادلا بحاص

 مهل ىلوأ ناكل اهوكرت ولو « ةمومذم عاعرلا ءالؤه لثم نم ةرايزلا نإ يرمعلو « عجرا
 . ملع ريغب لادجلا لهأ كلذ لثم يف عقي نم رثكأو « لجو زع هللا ريغل ةرايز اهنأل ؛روزمللو

 بيطخلا نيدلا سمش خيشلا ةرايز نم اذه انرصع يف هيخأل ةرايز نسحأ ينيع تأر امو

 خيشلاو « يلذاشلا يفنحلا نب دمحم يديسو « يملسملا حلاصلا خيشلا هبحاصو « ينيبرشلا

 ىلاعت هللا يضر يابتياق ناطلسلا ةبرت خيش « يناهربلا حلاص خيشلاو « يئاتدنطلا نيدلا رون

 يتوناحلا نيدلا جارس خيشلاو « ينيقلبلا نيدباعلا نيز خيشلا كلذكو « مهاضرأو مهنع

 ةداسلا ءالؤه نم طق دحأ ينءاج امف « مهاضرأو نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر يفنحلا

 .ًاحرشنم بهذيو ةحتافلا أرقي لب « ًادبأ ملكت وأ بابلا قدو ًاقلخم يباب دجوو خايشألا

 يف ينقزم بابلا هل حتفأ ملو هتددر نإو « همدقم ىلع هرشو مهدحأ ءاج امبرف مهريغ امأو

 وأ « ةسباي ًارسك هل تجرخأو يتيب هتلخدأ نإو « تانايذهلا نم ينعبشأ هل تحتف نإو قافلا

 بؤذيو « يندب ضخي ىتح يدنع نم جرخي امف « ةين ىلع ينإ :لاقو « بضغ ًاريسي ًائيش
 لثم لمحت نع دادعتسالا فيعض تقولا كلذ يف تنك اذإ لجو زع يبر نع ينلغشيو « يبلق
 .a ٠ .كلذ

 غصي ملف ءاود برش هنإ :هل اولاقف ءاود ًابراش تنكو ملعلا يعدي صخش ةرم ينءاج دقو

 ريقفلا ىلع بابلا قد نإف ءًاميظع ًاشيوشت يلع شوشف ًاجعزم ًاقد بابلا قدو «مهلوق لإ
 راصو مهبولقب ىلاعتو كرابت هللا ةرضح ىلع ةيعمجلا بابرأ كلذ فرعي امك « فيسلاب هبرضك

 لبق يتافلؤم تلقنو ءًاخيش لمعأ مل ينأل ؛بذكي وهو ءًاخيش لمعي نأ لبق هفرعأ انأ :لوقي
 . هيلع ءاعد ريغ نم مايأ دعب يمعف هيلع ةردقلا تراغف « دلوي نأ

 سانلا ءاقل نم هعنمي رهاق لاح ىف ناك امبر هنإف ٠ ريقف ىلع بابلا قدو ىحخأ اي كايإف

 یا رع راع نااار نا رد 9 ماتو ف ةو
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 درو نم لكل هلاح يكحي ردقي الو « كلذك ريقفللو ريدكتلا مهدحأل لصحيف « كلذ لبق

 نأ رهاقلا لاحلا ةمالع نمو « مالسلاو « ةنسحلا لماحملا ىلع ريقفلا لمح نم لقاعلاف « هيلع

 هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو كلذ يخأ اي ملعاف « ةعامجلا ةالصل جورخلا ىلع ردقي ال

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو ‹ كاده یلوتي یلاعتو هناحبس هللاو « دشرت

 ايندلا عفد يف لاعتو كرابت هللا ىلإ ىهجوت ةحص : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هعفد ىف ىلاعتو كرابت هللا ىلإ هجوتأف « لامب ىل ىصوأ ًاصخش نأ ًالثم ىنخلب اذإ امك ٠ ىنع

 كلذ يل عقو امك « اهنم يقح تطقسأ دق نوكأ نأ دعب « اهنوركنيو ةيصولا كلتب يلع ةثرولا
 دوهشلا ینءاجو « هتنرو اهركنأف ًارانيد نيعيرأب ىل ىصوأ ىفئاطلا نيدلا جات خيشلا م

 ىلع ليلد اذهو ينع اهعفد يف ىلاعتو كرابت هللا ىلإ تهجوت يذلا انأ :تلقف « ينوربخأو

 اهيف بغارلا نإف « اهيف هدهزو « هنع ايندلا عفد يف ىلاعتو كرابت هثلا ىلإ ريقفلا هجوت قدص

 . ىهتنا « هنع ايندلا عفد لاؤس يف لجو زع هللا ىلإ هبلق هجوي نأ ىلع ردقي ال

 ةوالح نم مظعأ هبحاص اهدجي ةميظع ةوالح هلو « ليلقلا الإ العاف هل رأ مل قتلخلا اذهو

 « ًابحاص هل فرعي ال « ةيرب يف ًابهذ ًاءولمم ًابارج ةسأر دنع دجوف ظقيتساو مانف ًاريقف ناك نم

 . نيملاعلا بر هتل دمحلاف « كلذ انبرج امك

 يقزر عطق يف ىعس نمل يتبحم يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ امم نأ ننملا هذه يف مدقتو

 نمو « مويلا كلذ هيلإ يتجاح مدع عم « ّيلإ ايندلا نم ءيش لوصو يف هتضراعمو « مهوتملا

 ناويد يف همسا ناطلسلا ةعامج بتك ول امب هسفن نحتميلف ماقملا اذه ىلإ هلوصو يعدي ناك

 لهاج قفانم اذه « ءارقفلا نم سيل اذه :لاقو صخش ءاجف « راتيد فلأ هل اولعجو < ءارقفلا

 . یھتنا < بذك هاوعدف ضبقنا نإو « قدص هاوعدف كلذل حرشنا نإف < همسااوحمف < يئارم

 یلوتی یلاعتو هناحبس هاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو كلذ يحخأ اي ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . كاده

 مارحلا نم هتلكأ ام ىلع ةظقيلاو مانملا يف يهبنت :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اسمو

 .تامالع ثالث يهو « لالحلا نود مارحلا لكأ يف اهتبرج تامالعب « ةهبشلاو

 . هيلع ديلا عضو ثيح نم « ضارتعا ماعطلا كلذ ىلع عرشلل نوكي نأ :اهلوأ

 نم ةعطق تلكأ ينأك ىتح « هلكأ دعب ينطاب يف لقثلاو ‹ يبلق يف ةملظلا دوجو :اهيناث

 رجحلا

 نإف ء ابرلا لكأي نمل عقي امك ٠ لقعلا طبخم انأو ةعاس ثكمأف مونلا نم موقأ نأ : اهثلاث

 ًايقتأ ام ًأريثكو < ناتيرحألا ناتمالعلا ينئطخت مل ثالثلا تامالعلا هذه نم ةمالع ينتأطخأ
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 ةفايض نم لكآ امل ًاريثك كلذ يل عقيو « ليحتسي نأ لبق هلاحب تملع اذإ ماعطلا كلذ

 . نيرشابملا نم دحأ ماعط نم وأ « نيحالفلا

 ىلإ هماعط نم هلك يرمع يضام يف ىلاعتو كرابت هللا ينامحف ملاظلاو ساكملا وحن امأو

 .تامالعلا هذه نع كلذب ىلاعتو كرابت هللا ينانغأف اذه يتقو

 تفتسا الي هلوقل ‹ ماعطلا كلذ نم بلقلا ةرفن ةهبشلل ةمالع مظعأ نم نأ يخأ اي ملعاو

 ًاضيأ كلذ يفو « مهاوتف نود كبلقب لمعاف هفالخب كوتفأ نإ ينعي '“نوتفملا كاتفأ نإو كبلق

 « ًالثم ماعطلا كلذ ًأيقت اذإ ام فالخب « سانلا نم دحأ هعروب يردي الف « عرولا ماقمل ءافخإ

 ماعط نم لكأي خياشملا ضعب تيأر لب « تامالعلا نم هانلق امل هبنتي نم لقف « مهفاف
 ةلمج نم اذه :هل تلقف < ءالدلا هردكتال رحبلا :لاقف « هيلع تركنأف « ساكم

 اذه لثم :لاقف هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديسل كلذ تيكح ينإ مث « جاردتسالا

 ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس تعمس لاق مث « هنيد يف هروهتل رانلا دوقو نوكي امبر

 ‹« مهتاقبط فالتخا ىلع قلخلا بولق يف ميظع رثأ ةهبشلاو مارحلا ةمقلل :لوقي هنع

 يف اهرثأو « اهلعفب ةداع مهل نكت مل ةمومذم لامعأ يف مهعوقو ماوعلا يف اهرثأف « مهبتارمو

 يف اهرثأو « ةعيبطلا يف لقثو « بلقلا يف ةوسق قيرطلا لهأ نم نيديرملا وأ ملعلا ةبلط

 نيلماكلا يف اهرثأو « نيرادلا حلاصم نم هعفن مهيلع دوعي امع مهتلفغ قيرطلا يف نيطسوتملا

 ىلاعتو كرابت هللا ةرضح ىلإ لوخدلا نم مهعنم اهرثأو « اهيف ةعفنم ال يتلا رطاوخلا ةرشك
 رئاودلا باحصأ نم مهريغو لادبألاو داتوألاو بطقلا يف اهرثأو < ةالصلا يف ىتح مهبولقب

 . ىهتنا « اهباحصأ الإ اهفرعي ال رومأ

 يف كشأ ماعط يلإ مدق اذإ لوقأ نأ ةنس نيعبرأ وحن نم ىلاعتو كرابت هللا ينمهلأ دقو

 ‹ ينطب يف ميقي هعدت الف هنم ينمحت مل نإف « ماعطلا اذه نم لكألا نم ينمحا مهللا « هلح

 ينمحت مل نإف « ةداع هنم ًأشنت يتلا يصاعملا يف عوقولا نم ينمحاف ينطب يف ميقي هتلعج نإو

 مل نإف « ماعطلا اذه يف يتلا تاعبتلا باحصأ ينع ضرأو « يرافغتسا لبقاف يصاعملا نم

 . ىهتنا « نيمحارلا محرأ اي باذعلا ىلع ينربصف ينع فعت مل نإف « ينع فعاف ينع مهضرت

 .اذه يتقو ىلإ هلح يف تككش ماعط لك دنع كلذ لوقأ لزأ ملف

 یلوتی ٰیلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو كلذ يخأ اي ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده

 بلط وه هنأ ولو « ةهبش هيف ًائيش فيضلا يماعطإ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نييماشلا دنسمو « (۷۸/۲۲) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو « (۱۷۲۸۸) هدنسم یف دمحأ هجرخآ (۱)

 )٤٤/۹(. ءايلوألا ةلح يف مين وبأو « )۷٤۹۲( هدنسم يف ىلعي وبأو « (۱۸۰)
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 نأ كلذ حاضيإو « ةرخآلاو ايندلا يف هرضي ءيش لكأ نم لفطلا عنمي امك هنم هتعنم كلذ ينم

 لقعلا يف وهف هرضي ًاثيش همعطي نأ هنم بلط نمو « مهنادبأو سانلا نايدآ ىلع نمتؤم نمؤملا

 يف هب لمعي نم لیلق بیرغ قلخ اذهو « هنید صقني ام لکأي مل ًادیشر ناک هنأ ولو « لفطلاک
 نإف ‹« عرشلا فالخ كلذو « تاهبشلا نع ًالضف مارحلا فيضلا معطي مهبلاغو « نامزلا اذه

 ملف ةهبش وأ « مارح ماعط هدنع ناك نم امأو لالح ماعط هدنع ناك نم الإ ةفايضلاب رمأ ام عرشلا

 ىلعو < انهملا هل ناك ةهبش ًادحأ معطأ نإف « ًارطضم فيضلا ناك نإ الإ « هنم ةفايضلاب هرمأي

 . باسحلا همعطأ نم

 بئاحس نم هيلع رطمأو « ةعساولا ةمحرلا ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 ىلع عسوف ًالالح ماعطلا اذه ناك نإ مهللا :لوقي هناوخإ نم دحأ دنع لكأ اذإ « ةعماهلا هتمحر

 . نيمآ « ةمايقلا موي تاعبتلا باحصأ انع ضرأو « هلو يل رفغاف ةهبش هيف ناك نإو « هبحاص

 نم هيلع رطمأو « ةعساولا ةمحرلا ىلاعتو كرابت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو
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 هللا ىضر ناكو « تقولا اذه ىف لالحلا نم كل هتدجو يذلا اذه ىحأ اي :لوقيو « ءاملا نم

 ىلع ةقفش ريسيلا ءيشلا هيلإ مدقي « لكألا ةرثك فيضلا نم ملع اذإ ءاضرأو هنع ىلاعتو كرابت

 ناكو ‹ لكألا ةدش نم عجو لوصح مهتدلاو مهيلع تفاخ اذإ لافطألا عم لعفي امك « هنيد

 رس لوقيو ناضمر يلايل يف كلذ سانلا عم لعفي ام رثكأ هاضرأو هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر

 ىلاعت هللا يضر همالك ىهتنا « رطفلا مايأ عوجلا ىلع دئازلا عوجلا يف وه امنإ هددمو موصلا

 .هاضرأو هنع

 ‹ يعرشلا ءايحلا ىلإ يعيبطلا ءايحلا نع جرخ نم الإ هب لمعلا ىلع ردقي ال قلخلا اذهو
 .هسفن نم فيضلا ىلع قفشأ ناكو « مئال ةمول هللا يف فخي ملو

 وأ ةداعلا قوف ًاريثك ًاماعط هل مدق وأ ةهبش هيف ًاماعط هفيضل مدق نم لك نأ هانررق امم ملعف

 بسحي وهو « هقح يف ءاسأ دقف ‹ رطفلا مايأ يف هئاشع لاح هلكأي ناك ام لثم هرطف دنع هل مدق

 هناحبس هللا يف فخت الو ‹« كفيض نيد ىلع يخأ اي قفشأف . كلذ ىهتنا « ًاعنص نسحي هنأ

 ‹ ةرخألا يف كركشي فوس هنإف « ايندلا يف كل ةمول نم ًاضيأ فخت الو « مئال ةمول لاعتو

 یلوتی یلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو « كلذ يحخأ اي ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده

 للم يدنع لصحي مل كلذلو ٠ فيضلل يفلكت مدع : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هرك سانلل فلكت نم لك نأ مولعمو « سفن فلأ موي لك ىلع درو ولو < ًادبأ فيضلا نم

 ‹ سفن ةبيط ريغ نم مهنطاب يف مهرضي ام مهمعطي ريصي وأ ٠ لوط ىلع ولو برهو « مهءاقل
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 دقو « هلجأل ليخبلا ماعط نع « هيدل ًافرشو الضف هدازو ةَ عراشلا ىهن يذلا رمألا وه اذهو

 .ها “«ءاد ليخبلا ماعط» درو

 قيضو « سالفإلا مهرمأ رخآ ناكف « هانلق ام اوفلاخو « فويضلل موق فلكت دقو

 زع هلل مهومعطأ اوناك مهنأ ولو « ةعمسو ءاير ىلاعت هللا ريغل سانلا اومعطأ مهنوكل « ةشيعملا

 ىلإ قئالخلا قازرأ مهدي ىلع ىرجأ لاعتو كرابت هللا ناكو « اوسلفأ امل يعرشلا هقيرطب لجو

Sa Eي ي: ن رکا نإ  

 لثم لعفي نأ مهدحأ ديريف ٠ مهدلاو توميف « فوصتلاو هقفلا يف خايثألا دالوأ فلكتلا

 نيدلا هبكترا امبرو « ةبلغلا دراوم هسفن درويف « هيلع درو نم لك ةفايض نم لعفي هدلاو ناک ام
 ضعبل كلذ امنإ ‹ هيلع دراو لك ماعطإ ىلع ردقي ريقف لك سيل هنأ مهنع باغو « كلذ ببسب

 . ءارقفلا نم دارفأ

 هيلع رطمأو « ةعساولا ةمحرلا ىلاعت هللا همحر نانع نب دمحم خيشلا يديس ينربخأ دقو

 ء هتادادمإب نيملسملاو انعفنو ىلاعت هللا همحر دوبع خيشلا نأ « ةعماهلا هتمحر بئاحس نم

 يف عوضوم اهنم طامس لك ةطمسأ ةعبرأ هتيواز يف هدنع ‹ مطقملا لبجلا تحت هتيواز يذلا

 تام املف « دجي مل وأ خيشلا دجوأ ءاوس « ءاش طامس يأ نم لكأي هيلع درو نم لكف « ناويإ

 ‹ ةيوازلا نم جرخو « دوبع خيشلا لثم سانلا معطي ردقي ملف « هنم ًاماقم ىلعأ ريقف و هدعب ءاج

 . یھتنا

 یلوتی یلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو « كلذ يخأ اي ملعاف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ كاده

 ةميلو نم هعنصأ نأ ديرأ امب فراعملا يمالعإ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 يف يندعاسيو فلكتي مهنم ًادحأ نأ ًافوخ ٠ كلذ وحنو ضرم نم ةمالس وأ ناتخ وأ سرع

 ادحأ كلذب نوربخي مهنأ يلوح نيذلا ءابقنلا نم تملع نإو « ةحلاص ةين ريغ نم ماعطلا كلذ

 نم هل هبنتي نم لق بيرغ قلخ اذهو « ماعطلا لمع دعب الإ مهملعأ الف « كلذ نع مهترجز
 سيل نالف :لوقيو « هتميلو يف هدعاسي مل نم لك ىلع ءارقفلا ضعب بضغ امبر لب « ءارقفلا

 برعلا خياشم درجيف هسفنب رفاسي مهضعب تيأر لب ٠ سانلا نيب هلعف حبقيو « انل بحاصب وه
 يقابلاو ‹ هدرج ام ضعب دلوملا كلذ يف لمعيف « هسفنب هتدعاسم يف مهلأسيو « فاشكلاو

 . نيحلاصلا نم هنأ معزي هنأ عم اذه « هتنس لوط هلكأي وأ هعيبي

 سانلا معطي نأ خيشل : ا :اولاق دقو ‹ كلذ لثم لعفت نأ يحأ اي كايإف

 يننأ اوعمس اذإ نوبرهي يباحصأ نم ةعأمج فرعأو « ةيرورض ةجاحل الإ ًاماعط مهل لكأي الو

 ( ٤۵٩ ) ۳۹۵٤ / ۲ سودرفلا دنسم یف یملیدلا هج رح )۱)
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 مهنإف « ًاريخ ينع ىلاعت هللا مهازجف « دلوملا غرفي ىتح نورهظي الف « دلوم لمع ىلع مزاع

 ءاير سولفلاو شفاشفلاب نيحادملا طقني ريصيو « بتعلا فوخ رضحي نمم ًالاح يدنع نسحأ

 همهو ىلع يرطاخل ةاعارم الإ كلذ لثم عقو ام هنأل ؛هبب مئإلا ينقحل امبرو « ةعمسو

 .هاوعدو

 « ناوسللا مئالو نم طق لكأي ال ‹ هنع لاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناکو

 بسك نم لكأي فيكف « لاجرلا نم هريغ بسك نم لكأي ال نأ لجرلا ةماهش نم :لوقيو
 نسحأ نم بح ىلع تلبج بولقلا نوك كلذ يف ةتكنلاو :هنع ىلاعت هللا يضر لاق .ءانلا

 يف هل قح ال هنأ عم « ًاعبط اهيلإ ليمي ةيبنجألا ةأرملا قفر لبقي نم ريصيف « اهيلع ًارهق اهيلإ
 ذلتسي الو لمي ال هنأ هسفن نم دیریف « هوحن وأ اهمالكب ذذلتلا هل هركيو « اهب عاتمتسالا

 . یهتنا < ردقی الف اهٹیدحبہ

 ‹ اهيلإ جاتحم انأو مهاردلا ينيطعي سانلا ضعب نأ تاقوألا ضعب يف يل عقي هنإ هللاوو

 اذإف « يب عفتنيو ينباهيو ينمظعي ناك هنإ اميرو « لاجرلا ةنم لمحت نم ًافوخ يوطأو اهدرأف
 نم ملع اذإ خيشلا نأ ننملا هذه يف يتأيسو « كلذ نم دضلاب ترص مهاردلا كلت هنم تلبق

 لام نم نولكأي امنإ هلايعو هنأو هذاتسأ ةكربب هيلإ لضو امنإ هديب ام عيمج ىري راص هنأ هدیرم
 . ىهتنا ‹ ديرملا كلذ ماعط نم لكألا يف ذئنيح خيشلا ىلع جرح الف « ذاتسألا كلذ

 یلوتی ٰیلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو « كلذ يخأ اي ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كالبأ اميف كربديو كاده

 هلوقب ةقثلا مدعل رفاك ةراشإب يوادتلا نم يتيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو « نامزلا اذه يف كلذ نم ملسي نم لقو « ًاعرش

 نع ًالضف ءاملعلا نم ريثك ىلع ىفخت ةتكن رفاكلا ةراشإب يوادتلا نمض ىف :لوقي هنع

 دبر هلغ ار ےب هرب ےب دج دریا كلذ را یا یار دفا یهر فر

 كرابت هللا لاق دقو « هيداعي نأ هفن ىلع ردقي الف ىلاعتو كرابت هللا هرمأ امك اودع هذختي نأ

 ١[. :ةنحتمملا] ودولاب ملإ توفت هايوأ مدعو ىرذَع اود ال انما يد امي : ىلاعتو
 كرابت لاق امنإو :هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لاق . ىهتنا

 نع رجزني ال نم هدابع يف ناب العو لج هملعل « يودع هلوقب فتکی ملو « مکودعو یلاعتو
 ال ق ی € د 3:2 لاف لاف كادلفد ةدخو ىلا هلا ودع ركل رفاكلا ةدرم
 . یهتنا « رفاکلل انتدوم يف رذع

 یلوتي ٰیلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو ٠ كلذ يخأ أي ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ كالبأ اميف كربديو كاده
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 سيل نحملاو ايالبلا نم ىلع لزني ام عيمج نأب يدوهش : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ادع ام ‹« ثيداحألا هب تدرو امك يف ةبحم كلذ امنإو ٠ يل ىلاعتو كرابت قحلا ضغب نم وه

 راص دهشملا اذه دهش نمو « ههركي نم الإ اهب ىلتبي ال ىلاعتو كرابت قحلا نإف ٠ ىصاعملا

 هل بیدأت وه امن هب هملؤی ام عیمج یأرو « هيلع ٰیلاعتو كرابت هللا نم ًامعن هتمحلو هادس دهشی

 بنذ ىلع هل ةبوقع نوكي نأ امإو « هتاجرد عفري نأ امإو « هاياطخ رفكي نأ امإ هنأل ًارارم هريرقت

 . فلس

 كلذكو « 5ًلثم رئب يف عوقولا نم هيلع فاح اذإ هدلو نذأ كرفي فيك دلاولا يخأ اي لمأتو

 يف ةربإلا زرغ نم دشأ وه رمأ يف هعوقو نم هيلع ًافوخ اهدلو ندب يف ةربألا زرغت ةدلاولا

 يخ اي ملعاف « هل ًاضغب ال امهدلول ةبحمو ةقفش نيدلاولا نم لعفلا كلذ لقاعلا دعيو « هندب

 دمحلاو « كاده ىلوتي یلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو « كلذ

 . نيملاعلا بر هلل

 نم هدوعأ هيلع تلخ د نمل يتمح رو يتقفش ةرثك : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 كلذ ريصيف « ىلإ ضرملا كلذ ليوحت ىلاعتو كرابت هللا لأسأ ام ًاريثك ىنأ ىتح ‹ نيملسملا

 يف « اذه ضرملا نم وه صلخيو « ضرمأ ىتح ًائيشف ًائيش ّيلإ لقتنيو هيلع فخي ضرملا
 « هب فطلي نأ ىلاعتو كرابت هللا تلأس « هب قح دق ىهلإلا رمألا ناك نإف « لقنلا لبقي ضرم

 ؛ ضيرملا ىلع اضف كلذب يل ىرأ ال يلإ لقتنا اذإ ضرملا نإ مث « لمحت ريغ نم تفرصناو

 ملام هنع تلمح امنإو هندب ىلع ىلاعتو كرابت هللا هردق يذلا ضرملا هنع لمحتأ مل ينأل

 لثم ضرملا نم يدنع لعجي نأ ىلاعتو كرابت هللا تلأس ىننأكو « هيلع ىلاعت هللا هردقي

 لمأت نملادبأ هريغل وه ًاضرم دحأ نعدحأ لمح امف « ريغ ال ضيرملا كلذ دنع يذلا ضرملا

 ‹ ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ريقفلا كلذ هجوتب هنع لقتنلا ضرملا ىأر امل ضيرملا امنإو ٠ كلذ

 رجحلا كلذ ىلإ ردابف هلتقيل أرجح صخش ىلع ناسنإ ىمر اذإ ام كلذ ريظنو هنع هلمح هنأ نظ

 هاقلت نم لضف نم ركشي هيلع ىمرملا صخشلا كلذ ريصيف ‹ هيلإ لصي ملف هنع هاقلتو صخش

 ىلع ىلاعتو كرابت هللا هردق امنإ ةقيقحلا يف رجحلا نأ عم « ًاريخ ينع هللا كازج لوقيو « هنع

 .دشرت كلذ مهفاف « هاقلت نم

 مهللا : مات هجوتب لوقي ضيرم ىلع لخد اذإ ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 ىلع ينردقأو « هيلع ينربصو « ّيلإ هلقناف لقنلا لبقي يخأ يف وه يذلا ضرملا اذه ناك نإ

 . یھتنا ‹ هلمحت

 ضرملا كلذ نأ ىآرو ٠ ضبرم ىلع لخد اذإ ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناکو

 كلذ نأ ىأر نإو ٠ فرصىي مث « ربصلابو اضرلاب هل وعدي ٠ ضيرملا كلذ تاجرد عفري
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 . ىهتنا ‹« ليوحتلاب هل اعد « هبر تارودقم ىلع اطخس ضيرملا ديزي ضرملا

 بئاحس نم هيلع رطمأو ‹ ةعساولا ةمحرلا ىلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 ففخي وأ « هداع نمع ضرملا ريقفلا لمحتي مل اذإ :لوقي « نيمآ مهللا ٠ نيمآ ةعماهلا هتمحر

 نع جرخیو « ريغ ال هل عجوتي هنآ هتیاغ « رمأ ریبک هتدایع ېف سيلف « هئاعدب ضرملا هنع

 هللا يضر همالك ىهتنا « نيحلاصلا فللا ةرايز تناك اذكه امو « ربصلا عرجتي وهو ضيرملا

 . هاضرأو هنع لاعت

 .دهشم لاجر لکلو

 ينقرستف « ضيرملا ىلع لخدأ يننأ تاقوألا ضعب يف ىلاعتو كرابت هللا دمحب يل عقيو

 ضرمأف ينع ضرملا كلذ در ىلع ردقأ الو « ًاضيرم ًارهش يل نأك ًاضيرم عجرأف هل ةمحرلا

 ىلع لمعاو « همهفاو « كلذ ملعاف ىهتنا « ًارارم كلذ طسب مدقتو « صلحخأ مث ًامايآ وأ امري

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا

 وأ يضرم ةدم اهتقو لوأ يف ةالصلا نع يتلفغ مدع :ّيلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 وحن وأ « يدنع زيزعلا يدلو توم موي وأ « ناوخإلا نع نامزلا بئاصم يلمحت تاقوأ
 كلذ ًالصأ ةالصلا كرتي سانلا نم ريثكو « يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم اذهو « كلذ

 ملألاو ضرملا ةدش يف نوكأ ام ًاريثكو « ضرملا مايأ بلغأ اهتاقوأ نع اهجرخي وأ « مويلا

 ناك دقو « ةالصلا نم ملسأ ىتح ضرملا نم وحصأو ٠ ينع ملألا فخيف ةالصلا تقو لخديف

 ىلع يبأد اذهو « ىهتنا ““لالب اي اهب انحرأ» :لوقيو ةالصلا يف فوقولا ىلإ حاتري ةَ
 : يداوبلا برع ضعب لوق دشنأ ام ًآريثكو « ماودلا

 "حارج هيفو الإ لصفمالو ةيقب يف نيلخام عاجرألا

 ةرثكو « سانلا مومه لمحت ةرثك نم ضرملا هقرطيو الإ ًادحاو ًاصفم نآلا ىرأ الف

 . م هدئادش يف يلا مههجوت
 ‹ هب انعفنو « ىلاعت هللا همحر يعافرلا نب دمحأ خيشلا يديس فئاظو نم هذه تناك دقو

 هنع ىلاعت هللا يضر « محل ةيقوأ اهيلع سيل ًاماظع راص ىتح سانلا مومه لمحتي لاز امف

 ‹ محل ةيقوأ يلعو هاقلأ ال ينأ يبر يندعو : لوقي هنع ٰىلاعت كرابت هللا يضر ناكو « هاضرأو

 هيلع رطمأو « ةعساولا ةمحرلا ٰىلاعت هللا همحر « هتوم لبق هلك همحل ينفف : همداخ بوقعي لاق

 . نيمآ « ةعماهلا هتمحر بئاحس نم

 .(۲۲۹۷۸) هدنم یف دمحأو « )٤۹۸٥( ةمتعلا ةالص يف باب .بدألا باتک ءدواد وبأ هجرخأا (۱)

(Y}ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ   ))٤١/٠٠١((. دادغب خيرات يف يدادغبلاو )٦۲٠١ 
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 كلذ مهفاف ءىهتنا ءًاضرم هل صخشي بيبط فرعي ال نأ ماقملا اذه ةحص ةمالعو « راهن وأ

 ةلمج يف تنك وأ « يتاجرد عفر هيف ًاضرم تضرم املك : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يخيش ةروص ىلع ةرات « يندوعي نم هتهج نم يل لسري ةي هللا لوسر نأ نيملسملا نم دحأ

 س هریغ ةروص ىلع ةراتو ¢ ةعساولا ةمحرلا یلاعت هللا همحر « صاوخلا يلع يديس

 كرابت هللا ركشأف . ضرملا كلذ نم ىفشآ ىننأ فرعأ < ةي هداصق ىلع لحد اذإف . ءايلوألا

 ةلمح يف تنك دقو « هتيب لهأ نم ًادحأ يل لسري ام ًاريثكو ٠ لجألا يف يل هتحسف ىلع ىلاعتو

 ‹« رضخو ضيب بايث امهيلعو « هفرعأ ال صخش هعمو امهنع ىلاعت هللا يضر يلع نب نسحلا

 الف « ءارضخ ةداجس يدي نيب طسبو ءاج ًاثلاث ًاصخش نأ ريغ « يناملكي ملو يسأر دنع افقوف

 . ىهتنا « يتقول تيفشف « سنألا نم يل لصح ام ردق دحأ ملعي

 بر هلل دمحلاو « كاده یلوتي یلاعتو هناحبس هللاو « دشرت همهفاو ۰ كلذ يح اي ملعاف

 . نيملاعلا

 مهل اوشرف مهتيأر اذإ نيحلاصلاو ءاملعلل يلمح : ىلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 راشملا « لجو زع هللا باطخ ةرضحل ًاميظعت كلذ نولعفي امنإ مهنأ ىلع «ءةالصلل تاداجس

 ريبكتلا نتارقب يلمع مدعو « ًارخف الو ًاربك ال "“مكدحأ ةلبق يف هللا نإ» :ثيدح وحنب هيلإ

 طايتحا اهيف نكامأ ىف كلذ امنإو « ةلدألا ىدحإ ءاملعلا اهلعج نإو نئارقلا ذإ كلذ لثم ىف

 هنأل اهب لمعلا زوجي الف ربكتلا ىلع نيحلاصلاو ءاملعلا لمح لثم يف اهب لمعلا امآو ٠ نيدلل

 . ىهتنا « عامجإب مارح كلذو ٠ مهب نظلا ءوس ىلع ينبم

 ‹ كاده ىلوتي یلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « هملعاو كلذ مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نم ريسيلا يل مسق اذإ لجو زع يبر نع ياضر : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هيف تبثي ال ماقم اذهو « ءاوس دح ىلع قزرلا نم ريسيلا يل مسق اذإ هنع ىضرأ امك تاعاطلا

 ناك نم لك نإف « لامعألا نود ىلاعتو كرابت هللا لضف ىلع دامتعالا لامكب ققحت نم الإ

 مل هتاف يذلا كلذ نأ هنع باغو <« هتاعاط صقن نم ردكتلا ًابلاغ همزال نمف هلمع ىلع ًادمتعم

 قيرطب الإ هيلع نزحي نأ هل يغبني ال دبعلل ىلاعتو كرابت قحلا همسقي مل امو « ًالصأ هل مسقي

 مهوتيف ةريثكلا تاعاطلا هل ىلاعتو كرابت هللا مسق صخش ىلإ ناسنإلا رظني ام ًاريثكو ٠ يعرش

 ملعلا هب قبس ام نإف مهو وهر تاعاطلا نس هلعف ام لثم لعفل لسكلا كرتو « هلاب ىقلأ ول هنأ

 )١( ةحفصلا يف هجيرخت يتآيس )٠۸+(.
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 ىلاعتو كرابت هللا لضف ىلع دمتعا نم لك نأ ملعف « صقن الو ةدايز ريغ نم عقاولا وه يهلإلا

 لجو زع هبر ةسلاجم لجأل تاعاطلا نم ةدايزلا بلطي ناك نإ الإ ٠ هتاعاط صقن نم ردكتي ال

 ىلاعتو كرابت هللا عم بدألا ةظفاحم ىلع ةردقلا هسفن نم ملع نمل ًاعرش بولطم كلذف « اهيف

 .اهيف

 لفاون نم ةدايزلا تاوف ىلع نزحلا :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناكو

 كرابت هللا نع اضرلا ماقمب اوققحت دق نيفراعلا نأل ؛ نيفراعلا نود نيديرملل دومحم تاعاطلا

 ًامومذم وأ ًادومحم نوكي نأ نم كلذ ولخي الو « مهيلع العو لج هللا هارجأ ام لك يف لاعتو

 رفغتسأ :اولاق ًامومذم ناك نإو « هلل دمحلا اولاق ًادومحم ناك نإف « ًامومذم الو ًادومحم ال وأ

 . مهماقم بسحب وهف احابم ناک نإو « هللا

 نع ةليل تمن :لاق هنأ هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر مهدأ نب ميهاربإ يديس نع انغلب دقو

 ‹« حرتست انلآدبع نك ميهاربإ اي : ةيناثلا ةليللا يف يل ليقف « ًامومهم ًانيزح تحبصأف ٠ يدرو

 لاق « ءيش طسولا يف كل سيلو « ركاش تنأو مق كانمقأ نإو ٠ ضار تنآو من كانمنأ نإف

 .ها تحرتساف هلأدبع ترصف « هنع ٰیلاعت هللا يضر ميهاربإ

 نإ هللاو :لوقي مث « نآرقلاب هلك ليللا موقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 نأ ىلاعتو كرابت قحلا نأش نم :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هنع ىلاعت هللا ىضر همالك ىهتنا « رجهلا بابسأ هيلع هريدقتب لصولا رادقم هدبع يري

 .هاضرأو

 ىرأ ينإ مث ٠ لجخلا نم بوذأ داكأف ٠ يهلإلا بكوملا ضفني ام دعب موقأل ىنإ هللاوو

 .نوعجار مهو هترضح لهأ ينارأ يذلا يلع ىلاعتو كرابت هللا لضف

 نم هيلع غبسأو « ةعساولا ةمحرلا ىلاعت هللا همحر يورسلا دمحم خيشلا يديس ناك دقو

 لك يف هتادادمإب ىلاعت هللا انعفن « يودبلا دمحأ يديس دلوم رضحي « ةعماهلا هترفغم بيبالج

 سانلا قيرط ىلع ينعضو ينلمحا :همداخل لاقف « ضيرم وهو ةنس هنع ةردقلا هتقاعف « ةنس

 كلذب كربتيو « مهبايثشب ههجو حسمي راصف « كلذ مداخلا لعفف <« دلرملا اورضح نيذلا

 ‹ ىمظعلا لجو زع هللا ةرضح رحب نم ةطقن ءيجي ال يذلا عمجلا كلذ اورضح مهنوكل

 نيرحخأتملاو نيمدقتملا نم نينمؤملا یحلاصو ةكئالملاو ءايلوألاو ءابينألا حاورأل ةعماجلا

 . نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص

 . نيملاعلا بر هتل دمحلاو ٠ كاذه
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 قح يف بيطخ وأ ظعاو نم هتعمس مالك لك يذخأ : ىلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نمف « ويي هبئان وه امنإ بيطخلا وأ ظعاولا نإف « ةي هلا لوسر ناسل ىلع « ةلاصألاب يسفن

 راصف « ةي هللا لوسر ىلإ هرصبب قرخ نم سانلا نمو ٠ بئانلا ىلع هرصب رصق نم سانلا
 « يريغ قح يف بيطخلا وأ ظعاولا مالك ذخآ ينلعجي مل يذلا هلل دمحلاف « هنم عمسي هنأك

 حلفأ :لوقيف مهدحأ جرخي مث ‹ بيطخلا وأ ظعاولا نورضحيف « سانلا بلاغ هيف عقي امك

 ‹ سانلا نوباتغي نيذلاو « نيئارملاو نيقفانملا ةملظلا ىلع طحلا يف مويلا ظعاولا

 اورضحي مل مهنأكف « مهسوفن قح يف ةدحاو ةملك بيطخلا مالك نم مهسفنأل نوذخأي الو

 . بيطخلا

 هسفنل رجز هيف مالک لک ذخأي هنأ : ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ قلخ نم ناكو

 ينيصعت :هدبعل لوقي ًارجات هنع لاعت هللا يضر ةرم عمسو « هريغ وأ بيطخ نم هعمس ءاوس

 . ىهتنا « هيلع ًايشغم رخف « كبدأ ءوس ىلع كذخاؤأ الو « كوسكأو كمعطأ انأو

 نود هسفن قح يف ظعاولا وأ بيطخلا مالك ناسنإلا ذخأي نأ لقعلا لامك نم نأ ملعف

 ‹ كلذ يخأ اي ملعاف « هبابحتسا وأ « بيطخلل تاصنإلا بوجو يف رسلا وه اذهو « هريغ

 بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو

 :سلاغلا

 طقتلي راصو « يتراح يف زرب ظعاو وأ خيش لكب يحرف : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 قلخلا اذهو « دحاو مهنم يلوح قبي مل ىتح « دحاو دعب ًادحاو يلوح اوناك نيذلا يباحصأ

 دي ىلع مطفو « ةيلكلاب هسفن تانوعر تينف نمل الإ كلذ حصي الو « لاجرلا قالخأ لمكأ نم

 نأ دهشف ‹ ةصلاخلا ةيدوبعلا ةرضح هتلخدأ ةيهلإ تابذج هل تلصح نمل وأ « حصان خيش

 هنع مهداقتعا لوحو « هباحصأ عيمج ذخأ يذلا خيشلا اذه زربأ يذلا وه ىلاعتو كرابت قحلا

 نع ىضري يذلا وهف دهشملا اذه دهش نم نإف « مهنم دحأ هحالص دفتعي ال راص ثيحب « هيلإ

 . لبزلا هبيلقت وأ ٠ كسملا هبلقت نم هيف هماقأ ام لكب هديس

 نوكي نأ بلطي مل هسفنل طاتحا نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ءايرلاك « ةيناسفنلا تانوعرلا نم صلح نإ الإ ةيورخألا وأ ةيويندلا رومألا نم ءيش يف ًاسيئر
 . هتيعر نع لوؤسم عار لك نأل ؛امهوحنو بجعلاو

 كرابت هللا ىلإ عاد امدق لوزت الو « رانلا هلخدي ام هتيعر نم ًادحأ دروي ال نأ هيلع بجيف

 نا ا ما وو دع لر م ا ا للا يار ی یو لھ لاب ی یاو
 هبر ةدابعل هغرف هنوکل ‹ هلضف ركشو ۰« هبحاو « هلوح نم هتعامج ذخأ نم لكب حرف

 بيشت موي يف هل هتشقانمو « ةرحخآلا يف هل ىلاعتو كرابت قحلا خيبوت هنع لمحتو « ةضحملا
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 ‹ هسلجم روضح يف مهبيغرتو « هيف سانلا داقتعا نيسحت هب هحرف مامت نم مث « لافطألا هيف

 ‹ سانلا عم ميدقلا خيشلا رضح نإو « هددسي ىلاعتو كرابت هللا نأب . بيغلا رهظب هل ءاعدلاو

 هل سیل ءارم توقمم وهف هانلق امم دضلاب ناک نم نأ ملعف ‹ ریثک ریخ هل لصح هظعو عمسو

 . بيصن قدصلا مدق يف

 خيشلا ىلع طحي ريصي مهضعب لب « ينارقأ نم ًاقداص ًالعاف هل رأ مل قلخلا اذهو

 .هنع سانلا رفنيو « ديدجلا

 ىلاعت هللا همحر « يريضخلا ناميلس خيشلا ىلاعتو كرابت للاب فراعلا خيشلا لقتنا املو

 عماج يف نكسو <« ةفارقلا نم ةعماهلا هترفغم بئاحس نم هيلع رطمأو « ةعساولا ةمحرلا
 راصو « يتعامجو هتعامج ةرضحب هتبكر لبقأو « هيلإ ددرتأ ترص < انتيواز هاجت ناديملا
 نأ كيلع فاحأ يئإف ٠ كراج نه هلا عهللا : لوي نلاعت هللا همر ىنرشلا نيدلا رون خشلا
 ناديملا ةراح لهأ هيلع ماقف « كتعامج هيلإ بلقني نيح هنم ردكتتو « ةيانعلا كنع فلختت

 « نولوط نبا عماج راوجب لوألا هناكم ىلإ عجرف « دجسملا راوجب هتيب رمع امل « راكنإلاب
 هللا همحر « يلع فاخيو « ماقملا اذه ىلإ يلوصو يلع دعبتسي كاذ ذإ نيدلا رون خيشلا ناكف

 ‹ ةرخألاو ايندلا كلام اي ةعماهلا هتمحر بتاحس نم هيلع رطمأو « ةعساولا ةمحرلا ىلاعت

 . نيمآ مهللا نيمآ « نيملاعلا بر اي

 يفو ‹ بذهملا حرش تامدقم يف ىلاعت هللا همحر يوونلا نيدلا ييحم مامإلا ركذ دقو

 ًأرق اذإ هيلع أرقي نمم ىذأتي ال نأ ملاعلا هب رمؤي ام مهأ نم نأ ملعا :هصن ام « نايبتلا باتك

 لئالدلا نم وهو « مهتين داسفو مهتوابغل نيملعملا ةلهج اهب ىلتبي ةبيصم هذهو « هريغ ىلع
 . ىهتنا « ميركلا هللا هجو ميلعتلاب مهتدارإ مدع ىلع ةحيرصلا

 ديرملا اذه ةبحص تناك نإ :رخآ خيش ىلإ هذيملت هقراف اذإ هسفنل لوقي نأ لقاعلل يغبنيف

 ناک نإو « انم حارتسا دقف هل رش اهب لصحی ناک نإو « هکرت يذلا وهف هل ريخ اهب لصحي انل

 لمعاو « همهفاو « كلذ يخأ اي ملعاف « ظيغ ىلإ جاتحي ال لهس رمألاف « رش الو ريخ ال

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹« كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع

 ءاملعلا نم تقولا باحصأ عم بدألل يظفح : يلع هب ىلاعتو كرابت هلا نم اممو

 سانلا ظعأ الو ًاملع طق سردأ الف ٠ يسلجم نع نيبئاغ وأ نيرضاح اوناك ءاوس « نيكاسملاو

 ظعأ وأ سردأ « تقولا باحصأ اي روتسد :يناسلو يبلقب يلوق دعب الإ هريغ وأ باتك يف

 دقو ‹ سلجملا كلذ يف هيلع مالكلا جاترإ نم نمأ كلذ ىلع بظاو نمف « مكنع ةباينلا مكحب
 الإ طق ظعاو وأ بيطخ ىلع جترأ ام : مهتادادمإب انعفنو « مهنع ىلاعت هللا يضر نوفراعلا لاق

 . ىهتنا ٠ هنم مالكلاب ىلوأ وه نم هيف تقولا كلذ نوكل
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 وأ ظعاولا نذأتسا اذإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع خيشلا يديس تعمسو

 « رعشي مل مأ كلذب رعش « فراعملاو ملعلاب مهلك هودم هناسل وأ هبلقب تقولا ءاملع سردملا

 . هاضرأو هنع ٰیلاعت هللا يضر همالک یهتنا

 .ها كلذ دعب هيلع جتري ملف جاترإلا ريثك ناكو « ظاعولا ضعبل كلذ تملع دقو

 یلوتی ٰیلاعتو هناحبس هللاو ‹ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو « كلذ يخأ اي ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده

 ىلع عقت يتلا تاماركلاو لئاضفلا عيمج نأ يدوهش : يلع هب ىلاعتو كرابت هلا معنأ اممو

 ةبسنلا ادع ام « يلاعفأ رئاسك هدحو ىلاعتو كرابت هلل يه امنإو « لعف اهيف يل سيل « يدي

 وأ تاماركلا يدي ىلع ىلاعتو كرابت هللا ىرجأ ءاوسف ‹ يتحراج ىلع ترهظ اهنوكل ةبعرشلا
 . یهتنا ‹ ءاوس يدنع وه اهرجي مل

 ىلاعتو كرابت هللاب فراعلا :لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر صاوخلا الع يديس تعمسو

 ىنا بق اج هش غم لااا نار ةر اب ها مال اعلا تعا ددو
 .هاضرأو هنع یلاعت هللا يضر همالک

 جاردتسالا ذإ « تاماركلا لهأل عقاولا جاردتسالا عوقو نم نمأ هدهشم اذه ناك نمو

 ‹ تاقوألا ضعب يف هنع ىراوتيف < ًاناميإ هبرلو « ًادوهش هسفنل لعفلا ىري نمل الإ عقي ال
 . یھتنا

 ءام دجأ الف ليللا يف دجهتلل موقأ يننأ : تاقوألا ضعب يف تاماركلا نم يل عقو اممو

 تقولا اذه يف ءوضولا اذهب در مل يننأ ملعت كنإ مهللا : يبلقب لوقاف « هجولا لسغل ينيفكي

 . ةيقب هنم لضفيو ًأضوتأ ىتح ءانإلا يف ءاملا ديزيف ٠ ثدح ىلع كسلاجأ نأ كبانج ميظعت الإ

 الف ٠ ةدحاو ةرطق ديزي الف « ءاملا ةدايز يف ىلاعتو كرابت هللا ىلإ هجوتأ تاقوأ ضعب يفو

 ينأ ملعف ٠ ىلإ ال ىلاعتو كرابت هلل نيلاحلا يف لعفلا نأل ؛ةدحاو ةرذ كلذب ينيقي صقني

 كلذ يف ىلاعتو كرابت هل :لوقأ امنإو « ءاملا دزي مل امل يعم تناك ةكرب تبلس ينأ ىرأ ال

 فلختتف ىلاعتو كرابت هللا ىلع ًاهجوتم ناك لمع ىف ترصق امبرف « اهبلطتأ ريصأف « ةمكح

 امكف « هل عقي ام بسح ىلع هدبع عم لاعتو كرابت قحلا ذإ « يلعف ىلع ءازج « ةيانعلا ينع
 ‹ ةباجإلا هنع تفلختف هبر دبعلا اعد كلذكف اهنع دعاقتف هتعاط ىلإ هدبع اعد ىلاعت قحلا نأ

 . ىهتنا « هصقن لاح يفو يل ءاملا ةدايز لاح يف ركشلا هلف ةقيقح ىلاعتو كرابت هللا نم لكلاو

 عيطتسأ ال ءاتشلا يف ًادراب ءاملا دجأف موقآ يننأ :تاقوألا ضعب يف يل عقب كلذكو

 درب ال وأ « رانلاب نخسملاك هدحأف « هدرب ينع ففخ مهللا :لوقأف « هدربل هلامعتسا

 ىلع هيف ىلاعتو كرابت هللا ىلإ تهجوت ولو « هلاح ىلع ًادراب هدجأ تاقوأ يفو « ةنوخس الو
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 ينلعج يذلا هلل دمحلاف « هتكرت لمع ىلع يهلإلا لدعلا نم ًاقافو ءازج يأ « مدقت ام نازو

 يف يسفن نأ كلذ لصأ ناكو « يسفن ظح عم ال « راد ثيح ىلاعتو كرابت قحلا عم رودي نمم

 كرابت هللا ىلإ تهجوتف « ةمارك عوقول ميظع قوشت اهل عقو ةئامعستو نيثالثو ىدحإ ةنس
 ‹« يقيرابألا دمحأ خيشلا دجسم يف مئان انأو ةثلاثلا ةليللا يف يل ليقف « ًامايأ كلذ يف ىلاعتو

 ىلعو ‹ ضرألاو تاومسلا توكلم ىلع ىلاعتو كرابت ها كعلطأ ول :لينلا سايقم ةضور يف

 ىلعو « اهرامعأو تاناويحلاو « هرامعأو تابنلا ىلعو « راجشألا قاروأو « لامرلا ددع

 رطملا لزنأو « رانلاو ةنجلاو « خزربلاو ايندلا يف مهدوجو لاح « رانلاو ةنجلا لهأل عقي ام

 هب یلاعتو كرابت هللا مركأ ام عيمج كيدي ىلع ىرجأو . كيدي ىلع تيملا ايحأو « كئاعدب
 ةياغلا تغلب دقو « لجو زع كبر ةعاط ىلع مقتساف ءيش يف هتيدوبع نم تسلف نينمؤملا هدابع

 ماقمل ةوهش ىلاعتو كرابت هللا دمحب يدنع يقبو « مالكلا اذه ىضقنا امف . ىهتنا ءةماركلا يف

 فتاهلا اذه حرش يف تفنص دقو « ةدحاو ةلمج يبلق نم كلذ ةوهش تبهذ لب « لاح الو

 .سيرارك ةرشع وحن « موقلا ملع يف يفيلأت لوأ نم يهو « ةلاسر

 ىلوتي ٰیلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو « كلذ يحخأ اي ملعاف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < كاده

 ءاملعلا نم هتيأر نم ىلع راكنإلا ىلإ يتردابم مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 ‹ لاغبلاو ليخلا سئافن ىلع بكريو « تاررحملا نم ايندلا ءانبأ سبل سبلي نيحلاصلاو

 وأ ‹ ءىطخم لهاج وهف هركنأ نمف « عرشلاب زئاج كلذ نأل ؛تامعنملاو يرارسلا حكنيو

 يقش هل دساحلاو « هتذاإٻ هدیس لام يف معنتي سبالملا كلت بحاصف « توقمم دساح

 « نيربكتم ءاينغأ ةروص يف نيليلذ نيعضاوتم ًاديبع ىلاعتو كرابت هل نإف ًاضيأو ۰ مورحم
 رداقلا دبع خيشلا يديس مهنم ‹ ةرخالاو ايندلا يريخ نيب مهل ىلاعتو كرابت هللا عمجف

 هنع یلاعت هللا يضر « افو نب يلع يديس مهنمو « هاضرأو هنع یلاعت هللا يضر ء يليجلا

 هلا يضر يركبلا نسحلا وبأ يديس مهنمو « هنع هللا يضر « نیدم يديس مهنمو ءهاضرأو

 . نیعمجأ « مهنع ٰیلاعت هللا يضر دمحم يديس هدلوو « هنع ۍلاعت

 ىلع ليلدلاو « ىلاعت هللا ءاش نإ لام سأر مهل صقني الو « نوعتمتيو نولكأي ءالؤه لثمف

 ماني لب ٠ سيراركلا ىلع مهبابكإو مهتعلاطم مدع عم « ةدايز يف مهفراعمو مهمولع نوك كلذ
 « ةمكحلا عيباني هبلق نم رجفتت موقي مث « حابصلا ىلإ شارفلا ًاطوأ ىلع هتجوز عم مهدحأ

 لمع ريظن يف ءالؤه تامارك تناك ولف . مكظيغب اوتوم : مهل ةدسحلل لوقي مهلاح ناسلو

 نم لصح هيف مه ام عيمج نأ عم « مهفاف « لمعلا يف اورصقو اومان ذإ لطبت مهتامارك تناكل
 . مهلثم هل كلذ عي مل . مهريغ فالخب « ًادبأ ةقيرط يف لذ الو بلط ريغ

 « هتعقرمب حسمتلاو ء هب كربتلا ىلع سانلا بابكإ هنع ىلاعت هللا يضر ديزي يبأل عقو املو
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 امنإو « ديزي يبأب نوكربتي ال سانلا نأ يخأ اي هقفت امأ :هل لاقف « كلذ ىلع سانلا ضعب همال

 . ىهتنا ‹ هيلع اهعلخ يتلا هبر ةعلخب نوكربتي

 ةعقرم بحاص نم مكو « سانلا نويع يف ديس « هسفن يف ليلذ دبع ماقملا اذه بحاصف

 ملف سفنب اهسبل ةعقرم بحاص نم مكو « ناتكلا عيفرو « زخلا بايث بحاص نم ًاسفن ربكأ وه
 ءاملعلا دئاوع فلاخ نم ىلع راكنإلا نع كبلقو كناسل ىخأ اي ظفحاف « اهب دحأ كربتي

 < هتهارك وأ هميرحتب ةعيرشلا تحرص ام الإ هيلع ركنت الو « اهوحنو هسبالم يف ةيفوصلاو
 اعتاب ةو در ختلا لك لغان ر كلذ يآ اي ملفا: لآ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي

 وأ ليل يف ثدح ىلع دجسملا يف سولجلل يتهارك : ىلع هب ٰئلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىلع دجسملا يف ًاسلاج مادام مكدحأ ىلع يلصت ةكئالملا نإ» :درو امل كلذو « راهن

 . بونذلا نع مهتمصعل انل مهرافختسا ينعي « ةلوبقم كش الب ةكئالملا ةالصو "«ةراهط

 الإ نكامألا نيب هدنع قرف الف « دجسم اهلك ضرألا نأ هدهشم ناك نم نأ يحخأ اي ملعاو

 الإ هب لمعلا ىلع ردقي ال قلخلا اذه نإ مث « ًامئاد دجسم يف اذهف « اهنم يَ عراشلا هصحخ ام

 دجسملا نإف ‹ لجو زع هبرل هتبقارم تمادو « هنع ةلفغلا لقت نم ىلاعتو كرابت هللا هامح نم

 كرابت هللا ىصعي نمب فيكف رغصألا ثدحلا ىف اذه ناك اذإف « ةصاخلا العو لج هللا ةرضح

 1 نا را س اغ وترا ةت دحمان ا

 هيلع رطمأو ةعساولا ةمحرلا ىلاعتو كرابت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يديس يخأ ناكو

 هللاو :لوقيو < ًارهاط ولو دجسملا يف سولجلا ىلع ردقي ال « ةعماهلا هترفخم بئاحس نم

 مهو اميس ال « دجسملا يف سولجلا ةلاطإ ىلع مهتردق يف نيرواجملا ءالؤه نم بجعتأل ينإ

 . یھتنا ۰ نوٹدحم

 هيلإ ىلاعتو كرابت هللا ةيؤر نم ييحتسي نأ دب ال دجسملا يف سلج لقاع لك نأ ىفخي ال مث

 بجعو ربكو نيملسملاب نظ ءوسو ةميمنو ةيخك ةيصعم يف ناك اذإ فيكف « ةعاط يف ولو
 ر یک ماعلا كلذ ناو ا ا اهر کمو او لغو دو اخو
 نم مكح دجو لمأت نمو « ًادبأ ريخ يف كلذ دعب حلفي الف « سيلبإل عقو امك « اهنع هدرطو
 هدجوف « شطبلا ديدش رابج كلم هيلع لخد نم مكح دجسملا يف ىلاعتو كرابت هللا يصعي

 هراد لوخد نم هنکمی الف « هترضح نم هیفنی وأ « هب لشمیو هلتقی نأ امإ هنإف « هلایع يف قسفي
 نوو ع ا ا ا اا ي ع ل ر نا او تر نا الإ

 دجاسملا باتك ‹ ملسمو . )٤٤١( دجسملا ىف ثدحلا باب : ةالصلا باتک ‹ يراخبلا هجرخأ (۱)

 )1٤۹(. ةالصلا راظتناو ةعامجلا ةالص لضف باب « ةالصلا عضاومو
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 یلوتی ٰیلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو « كلذ يحخأ اي ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كالبآ اميف كربديو كاده

 ًاميظعت يريغ وأ ينم دجسملا يف حيرلا حورخل يتهارك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 حيرلا جارخإل دجسملا نم يجورخ ةلوهس يلع هتمعن نم نأ امك « لجو زع هللا بانجل

 وهو « ةدعملا نم دعاصلا ةساجنلا راخب ةلمج نم حيرلا نأل كلذو ٠ فلكت ريغ نم هجراخ

 مل سوبحم طارضو ءاسف هيف ًانارصم لمح ول هنأب ىتفأ مهضعب نإ ىتح « سجرلا نم دودعم
 قلخلا اذهب لماعلاو « ءالخلا يف هجرخي نأ هب قئاللاف ًاسجر ناك اذإف .ها « هتالص حصت

 يف هجرخي امبرو « فقوتي الو « دجسملا يف حيرلا حرخي مهبلاغو « سانلا نم ليلق
 ييحتست ءيش لك نأ وه ًانازيم يخأ اي كيطعأو « نورواجملا اميس ال ًارارم دحاولا سلجملا

 كلذ يف لهاستي نأ هيقفل يغبني الو « هيف هنم ءايحلاب ىلوأ كبرف سانلا عم هلعفت نأ كسفن يف

 قحلا نأ ول :لوقيو « كلذ لثم نع ىلاعتو كرابت هللا وفع نم نئارقلاب رهظي ام ىلع ًادامتعا
 ىلاعتو كرابت هملح لوقن انأل ؛ماكحألا نم هريغك هملع انيلإ لصول كلذ نع ىهن ىلاعتو كرابت
 قحلا افع ولو « انقح يف بدأ ءوس هنوك ىلع قاب وه لب « هعم بدألا ءوس انل حيبي ال هوفعو

 . مهفاف « بنذ نع الإ نوكي ال وفعلا ذإ « هنع ىلاعتو كرابت

 روتسد روتسد :لقف ‹ حيرلا كيلع بلاغلاو « ةرورض بحاص يخأ اي تنك نإ مث

 هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإإلا ناك دقو « مهنم ءايح يف تنأو هجرخأو « يبر ةكئالم اي

 كلذ ريظنب ىلاعتو كرابت قحلل انتلماعمف « هتءورم ىلع ًادامتعا كيخأ قح ىف رصقت ال :لوقي

 ‹ بدألا اذه ةاعارم هيلع قشي دجسملا يف ًاسلاج ناك نم نإ :لاقي ال كلذكو « انب ىلوأ

 ةقشم بدألا كلذ ةاعارمب هل لصحي ال نم قح ىف انمالك :لوقن انأل ؛ ريسيتلا بلجت ةقشملاو

 تد اذإ :ارلاق رطل خابا نع يتفلا نأ م اهم حيرلا سات هب نمک < اط
 دكأت دجسملا ىف هسولج ىف ىلاعتو كرابت هللا ةبحم ىعدا نمف « بدألا طورش تدكأت ةبحملا

 تدئاتاذإ ٠ وضخ لر نم یرآ ادعو: وتخلا جزاع وه نیم رکا بدلا وداعا ر هت

 . مهفاف « بدألا طورش تطقس ةبحملا

 هب حماسي ام لعفب مهتبوقعو مهتذخاؤمب ةحفاط مهنع لاعت هلا يضر موقلا بتك نإف
 ‹ ةفارقلاب ةيمليدلا ةرانم بناجب نوفدملا « عطقألا ريخلا يبأ ريبكلا خيشلل عقو امك « مهريغ

 مهضعبل عقوو « اهكرت ىلع ىلاعتو كرابت هللا دهاع ناك « ةحابم ةوهش هلوانت يف هدي تعطق هنأ

 ةعامج هكسمف صل هبش هيلع ىلاعت هللا ىقلأف « كلذ لكأيل ادلب علطف ًانمسو ًاضيب ىهتشا هنأ

 هءاج مث « هونظ يذلا صللا كلذ نكي مل هنأ مهل ناب مث « ةبشخ نيعبس هوبرضف يلاولا

 ةدعاق ىلع راج كلذ لثمو ٠ ةبشخ نيعبس دعب اهيلك :هسفنل لاقف ‹ نمسو ضيبب صخش

TY 



 قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو « كلذ يخأ اي ملعاف «نيبرقملا تائيس راربألا تانسح» : مهلوق

 ‹ مهروضحو مهتبيغ يف يناوخإل يليجبت ةرثك :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو
 كرابت هللا اضر كلذ يفو « كلذ ىلع ينعياب ناك نإ الإ < هركي امب مهنم ًادحأ هجاوأ الو

 لثملا مهدحأل برضآ ام ًاريثكو « يحصن عامس يف مهريفنت مدعو «ناوخإلا اضرو «ٰىلاعتو

 كنأ يعدت تنأو يتيراج فلؤت فيك :هل لوقأ ام ًاريثكو « هل ةرتس هيف وه عقو ام ريغ رحخآ رمأب

 ىف نوكي نأ الإ « هوحن وأ كلذ هل تلق ايندلا بحي هتيأر اذإف « ايندلا ىتيراجب ديرأو « يديرم

 . كلذ هل لوقأ الف « ءارقفلا حلطصم فرعي ال بيرغ سلجملا

 هنإف « سلاجملا يف هب هصقنت ءوسب حصنلا ىلع كعيابي نمم ًادحأ ركذت نأ يحخأ اي كايإف

 ولو « هتصقن امك سانلا نيعأ يف كصقنيو كضرع يف عطقي راصو « كلذ ريظنب كلماع امبر

 ردكتيف كضرع يف عطقي ًانالف نأ ردقلا ريبكلا خيشلا غلبي ام ًاريثكو « كلمكل هتلمك تنك كلنأ

 لمحي ةراتو « لبحلا دجوي الو ءاملا دجوي ةراتو « هؤام حزني ةرات رئبلاك خيشلا نأل ؛ كلذل

 هنم لخدي يذلا بابلا لقاعلا دف « ةدحاو ةملك لمحي ال ةراتو ٠ هضرع يف نيلقثلا مالك

 اذه يديرم بلاغو « هسفن ناروثو « هتيرشب مايق هيلع بلاغلا ناك نإ اميس ال « ىلوأ ىذألا

 يأ « ًارهجو ارس هحصني هنأ ىلع هخيش مهدحأ دهاع امبرف « مهخايشأ عم نيقداص ررغ نامزلا

 مدعو « كلذ يف روهتلا نم خيشلا رذحيلف « بذاك وهو « ةهجاومو « هغلبي نمل هئارو نم

 « لدبو ريغ هنآ لاحلاو « لب الو ريغ الو دهعلا ىلع ميقم هديرم نأ نظ امبرف ٠ شيتفتلا

 يف يضرع يف قزمي مهضعب راصو « يباحصأ عم ًاريثك كلذ يل عقو امك « خيشلا ىلع رجفيف

 ىلإ جاتحا اذإ هنإ مث « يتعامج نم سيل هنأب يهجو يف حرصي مهضعبو « هيف لح ناكم يأ

 ‹« هتجاح ىضقت ىتح نيديرملا ةلمج نم هسفن لعجيو « ريبكتلا ةياغ ينربكي ةالولا دنع ةجاح

 .ًابطق ينلعجي ةراتو ًالعفتم ينلعجي ةراتف « يلع ًابصغ هيلع هرقأو كلذ هنع ينغلبيو

 حرجي « ةعساولا ةمحرلا ىلاعت هللا همحر يحراجلا دوعسلا وبأ خيشلا يديس ناك دقو

 تثش ام هضرع يف لعفأ ينأ ىلع ينبحصي مل نم :لوقيو «مهتبيغو مهدوجو يف هباحصأ

 مل هنم عقي ملامب ناسنإلا مكفصو نإ :هل تلقف « ينع دعبيلف الإو حلاصملا نم هارأ ام بسحب

 ضرعم وهف رمألا كلذ يف عقو نكي مل نإ هنأل ؛قدصلاب هفصأ امنإ :لاقف « دحأ لك هلمتحي

 . یهتنا « هنم هرذح ذخأيل هنيع يف هحبقأف ‹ هيف عوقولل

 ةرضحب صقنلاب هركذ اميس ال « قساف وهف يعرش ضرغ ريغب ًاناسنإ حرج نم نأ ملعف

 ٠ سكعلاب بذاكلاو « هصتاقن هل ركذي نمل حرشني قداصلا ريقفلا نإف « قيرطلا نع بناجألا

 كش نمو ‹ يصئاقن يف رهظيو ينصقني نوم بح ا انا :هلوق يف بذاك مويلا سانلا رثکاو

 . برجیلف
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 قيرط ىلإ عاد لكل دب ال :لوقي « هاضرأو هنع لاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناكو
 هللا همحر لاق « ًاريذحتو ًابيغرت « جوعألا مذو « ميقتسملا حدم نم ىلاعتو كرابت هللا لهأ

 لهآ بدأ نع جرخ دقف كلذ هخيشب نظ نمو « ءيش يف ةبيغلا باب نم كلذ سيلو :ىىلاعت
 ‹ اهيف ةبيغلا زوجت يتلا عضاوملا مهضعب مظن دقو « ةعيرشلا بتك يف ررقم وه امك قيرطلا
 : لاقف

 ارهظام كحاو شحف ةلازإ ىلع نعتسا رذح ملظت فرع تفتسا

 نم يفشتلا هجو ىلع اهب يذأتلا لوصح نم ءاج امنإ ةبيغلا ميرحت لصأ نأ : كلذ حاضيإو

 ىذأ عفد كلذب دصاق « هنيد صقني اميف هعوقو ىلع فئاخ هيخأل حصان رذحملاو « بيغتسملا

 دب ال هنأل ؛ًادبأ مهبيغرتو هباحصأ ريذحت نع خيش ينغتسي الف يفشتلا دصق نود « دشأ رخآ

 ( ِتْوْلَأ بحاَسَك نکن الو ك لب یش :ميظعلا نآرقلا يفو « ميقتسم نمو جوعأ نم مهيف
 ىلع هبضغ يف مالسلاو ةالصلا هيلع سنويل هعابتا نع ىلاعتو كرابت هاهنف ٤4۸[. :ملقلا]
 هنوكل مالسلاو ةالصلا هيلع سنويل ًاحابم ناك نإو اذهو « باذعلا لوزنب مهيلع هئاعدو « هموق

 اف + ندا ماو ر م نکو اون
 ۱٥٩[. :نارمع لآ] 4 اورم ذلک او رکک ا اوما یدل ایا ٭ :اضیأ ميظعلا نآرقلا يفو

 :هنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبعل لاق ديب هنأ ٠ فيرشلا ثيدحلا يفو

 كلذ هل نيع هب هنأ لمتحي ظافحلا ضعب لاق “هكر تف ليللا موقي ناك نالف لثم نكت ال»

 ضرغلاو ‹« لثم برض هنأل ؛هنيعي مل ةي هنأ لمتحيو « هكرتو ليللا موقي ناك يذلا لجرلا

 . نییعت ريغ نم لصاح

 ماقم ريقفلا غلبي ال :لوقي « ةعساولا ةمحرلا ىىلاعت هللا همحر يعافرلا دمحأ يديس ناكو

 اضر هناوخإ رتسيو « هناوخإ يف يتلا صئاقنلا رئاس هيلإ فاضي نأ ىضري ريصي ىتح لامكلا

 « نيصقنملا نيد صقن ثيح نم رثأت نإو « هسفن ىلع مهل ًاراثيإو « ىلاعتو كرابت هللا ملعب

 . یھتنا

 نودفي اوناك مهاضرأو مهنع لاعت هللا يضر ةباحصلا نأ درو امب كلذل حورتسيو : تلق

 ‹« هردصب هل ضرعت ويي هللا لوسر وحن ًامهس ىأر اذإ مهضعب ناکو ۰ مهسفنأب ب هللا لوسر
 هيذؤي يذلا مالكلا ريقفلا عامسف ٠ هحور قوهز كلذ يف ناك ولو <« ةَ هللا لوسر نع هاقلتف

 . ىهتنا « نيقيب مهسلا كلذ ىذأ نود هيخأ نع هلمحيو

 شرفو « لتقلل مدق امل هنأ :هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يرونلا نسحلا يبأ ةصق يفو

 )١١١١(« هموقب ناك نمل ليللا مايق كرت نم هركيام باب « ةعمجلا باتك « يراخبلا هجرخأ (1)

 . )١١١۹( ًاقح هب توف وأ هب ررضت نمل رهدلا موص نع يهنلا باب « مايصلا باتك « ملسمو

۳۹ 



 «يباحصأ لبق يقنع برضإ :هل لاقو « فايسلل مدقت ةعقاو يف هناوخإ قانعأ برضل عطنلا

 . ىهتنا « ةعاس ةايحب يدعب يباحصأ رثوأل :لاقف ؟ ءيش يأل :هل ولاقف

 ىلوتي ٰیلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو « كلذ يحأ اي ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده

 هترايز كرتأف « دوسحلا الإ ينارقأ عيمج ةرايزل يتبحم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 تحر نإ اميس ال « مغلا ةدايز الإ هديفت ال بلاغلا يف هترايز نأب يملعل كلذو « هيلع ةقفش
 يباحصأ نم ًادحأ فلكأ ال ينأ يلع ىلاعتو كرابت هللا معن نمف « ةرخبم ةرخاف بايثب هيلإ

 وأ يمه لمحتي مهنم ًادحأ نأ ًافوخ « يضرمب مهملعأ الو « تضرم اذإ يتدايعل الو يترايزل

 امنإف ينراز وأ ينداع مهنم ًادحأ نأ عقو نإو « كلذب ىلاعتو كرابت يبر ملع ينافك « هنم ًائيش

 ترز ينأ ردق ولو « كلذ ىلع مهتأفاكم نع يزجعل يفنأ مغر ىلع <« ءادتبا هنم اضفت كلذ

 ينأ عم « ةرملا كلت ىلع هتأفاك يننأ ىرأ ال « ةدحاو ةرم يل هترايز ريظن يف ةرم فلآ مهدحأ

 يف ناک ناو « ينودوعي ملو ينوروزي مل ولو ‹ مهيلع فلتؤم يبلقو . تنك ثيح مهتکرب يف
 بلط امو « ةروص هل رهظي داكي ال ‹ فيعض ءزجلا كلذف ىلإ ناوحإلا ددرت بحي ءزج

O E 

 مل نمم يرطاخ رفني الف « ىلاعتو كرابت هللا دمحب يدنع لصاح ىنعملا اذهو « يدمحملا

 . الثم يضرم يف يندعي
 نأ ول :لوقت ريصتو « ههركي هنأ ماقملا اذه بحاص هرزي مل نمب نظت نأ يحأ اي كايإف

 نع هبلقب هعنم يذلا وه ماقملا اذه بحاص ناك امبرف « هداعو هرازل ًانالف بحي ناك ًانالف

 ملاعلا « مالسإلا خيش يبحاص عم كلذ يل عقي امك « هيلع ةقفشو هب ةمحر هيلإ ءيجملا

 عمو « هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر ينيبرشلا بيطخلا دمحم نيدلا سمش خيشلا « حلاصلا

 مهنع ىلاعت هللا يضرو « هفالسأبو هب هللا انعفن يركبلا نسحلا يبأ خيشلا نب دمحم يديس

 كرابت هللا ىلإ هجوتأف « نيملسملا ىلإ هعفن ىدعتي ريخب ًالوغشم ناك نم لك عمو « مهاضرأو

 نارقألا ةرايز بلاغ نأ ىلع ‹ لضفألا وه ام لعف هتوفي ال ىتح ىلإ هثيجم مدع يف ىلاعتو

 ةأفاكملا هتدايعو هترايزب دصقي مهدحأ نوكي امبرف « للعلا اهقرطت مهيخأل مهتدايعو مويلا

 . رباكألاو نيحلاصلاو ءاملعلا نم هدوعي نم ةرثكب « سانلا نيب ليجبتلا هل لصحيل « كلذ ىلع

 ‹ قافألا يف هضرع قزمف هيلإ تأي مل وه ضرم املف « ًاضيرم داع ًاصخش تيأر دقو

 :دشني راصو « ًادبأ هدوعي راص ام هنأ فلحو

 ةن ف لو ر وروح ياق ةا ع نا

 نم صخش ضرم دقو .لمأتف هل هتدایع ىلع مدن ام یلاعتو كرابت هلل هداع ناک هنأ ولو

 ملف هدوعي نأ هاضرأو هنع ٰىلاعت هللا يضر يفصرملا يلع يديس نم بلطف « رصعلا خياشم
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 لوقيو « هنودقتعي نيذلا ءارمألا دنع ةرهشلل ًابلط يتدايع بلطي امنإ :لاقو ٠ كلذ ىلإ هبجي

 يديس ضرع صقني راص خيشلا كلذ نإ مث ٠ مويلا خيشلا يديس راز يفصرملا نإ :سانلا

 نأ ىلإ هرزي ملو « ينبسيو ةنذثملا علطي نأ هل تنذأ دق :لاق كلذ هغلب املف . يفصرملا يلع

 هسفن رقتحي هنأ تملع ولو « هيلع يسفن ةيؤر ال « هب ةمحر هترايز تكرت امنإ :لاقو « تام
 يضر كلام مامإلا قلخ نم كلذ ناكو :لاق مث « هترزل ءارمألل كلذ ركذي الو يلثم ةرايز نع

 .هنع یلاعت هللا

 ةأفاكملا هبلط مدع عم « ةحلاصلا ةينلاب مهدوعيو هناوخإ روزي نأ قذاحلا بدأ نم نأ ملعف

 ًاضرم ضيرم هنأ مهغلبي نمل ضيرعتلاب « هتدايع الو هترايزل مهنم ًادحأ جوحي الو . كلذ ىلع

 هنإف كلذ وحنو .ىتوم لبق هتيأر ول يدارمو < ًاريثك انشحوأ ىنالفلا نالف هلوقب وأ « ًاديدش

 ناک امیرو < ةا رغب شرملا كلذ ىلإ شعر هما هلاغعا كراك متا

 كلذ نأ امبرو « هسفن امهنم دحاو لك شتفيلف « هيلإ قايتشالا هاوعد يف ًابذاك ضيرملا كلذ
 كلذكو < هتدايعل ةيعاد هسفن يف دجي ملو :.لجرلا كلذ نرم ماعدا رولا فلكلا

 عداو ةحتافلا أرقا :هل اولوقو « ملاعلا نالفل اوحور مكيلع هللاب ضيرملا لوق : ضيرعتلا نم

 نع هعطقيف « هعفن ةمألاو ملاعلا ىلع دوعي ملعب ٍااغتشم ينالفلا كلذ ناك امبرف « نالفل

 . لوضفم رمأب هلغشيو هب لاغتشالا

 ‹ ةلفانلا ةالص نم لضفأ ملعلا بلط :هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإإلا لاق دقو

 هيدي نیب دوجسلاو عوکرلاو « همالکب هتاجانمو « هبر يدي نيب دبعلا فوقو نم لضفأ هلعجف

 .هاًاعفت الو ارض هل كلمي ال « ضيرم دبع يدي نيب دبع فوقو نع ًالضف « هبرق ةرضح يف

 ؟ هدبع ةسلاجمل جرخيو « لجو زع هبر ةرضح دبعلا رتي فيك : ليق نإف

 كلذ رمأ دقو « ايندلا كولم نم كلم ةرضح يف ناك نم مكح دبعلا مكح نأ : باوجلاف

 ريغب هديس سلجم نم دبعلا كلذ ماقف .رئب يف عقو كلملا دلو نإ مث « هعم سولجلاب كلملا

 كلملا نأ ول ىتح « كلذب كلملا اضر ىلع ةرفوتم اهلك نئارقلاف « قرغلا نم هدلو ذقنيل هنذإ
 مكحو « ةبوقعلا قحتساو ىصع « كقرافأ ال :لاقف ٠ يدلو صلخو يترضح قراف :هل لاق

 ‹ كالهلا نم قلخلا ذاقنإب لغتشم وه نم مكح هميدقت نيعتملا يعرشلا ملعلاب لغتشي نم
 امل ةبسنلاب هروزي وأ هاخأ دوعي نم اذكهو « هلجأ نم هكرت هل امم « هنم نودأ وه امل ةبسنلاب

 . ىهتنا « لهس هيف رمآلا نإف « هکرت يغبني

 نم جرخي ىتح « سفن ةضاير ىلإ ىلاعتو كرابت هللا لماعي نم جاتحيف ةلمجلابو
 . ىهتنا ٠ ةلولعم هتلماعم تناك الإو « تانوعرلا

 اذإ راجنلاو ةملظلا نوروزيو « اوضرم اذإ نيساكملا نودوعي ةعامج ضعحب تيأر دقو
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 نود هنإ :رئازلا نع سانلا لوقي نأ ًافوخ « ءاملعلا مهناوخإ نم ًادحأ نودوعي الو ٠ اوضرم

 . یھتنا ‹ روزملا

 ‹« ينوشلا نيدلا رون خيشلا يديس ةرايزل يتأي حالصلا ىلإ بسني صخش ناك دقو
 هترفغم عیبانی نم هيلع رطمأو « ةعساولا ةمحرلا ىلاعت هللا همحر <« ةيوازلاب يدنع نوفدملا

 هنع عطقنت الف باهولا دبع روزت ثيح ريخلا كل لصح : هل لاقف « سانلا ضعب هآرف « ةعماهلا
 نيدلا رون خيشلا هل لاقف « ينوشلا نيدلا رون خيشلل الإ ةيوازلا تعلط ام هللاو :لاقف « ًادبأ

 هيلإ علاط انأ اه « ملسملا اهيخأ ىلع اهسفن ىرت يتلا ةثيبخلا كسفن ىلع فأ : يئاتدنطلا

 نيدلا رون خيشلا روزي راص مويلا كلذ نم صخشلا كلذ نأ مث ‹« اش تصقن امو « هروزأ

 يف هماقم صقنيف « ينروزي هنإ :لوقيف هدقتعي نمم دحأ هاري نأ ًافوخ « برغملا دعب ينوشلا
 ‹ همهفاو كلذ يخأ اي ملعاف ‹« نيمآ ريخب انل متخيو « هلو انل رفغي یلاعتو كرابت هللاف « همعز

 ‹ كالتبا اميف كربديو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ةي عراشلا بدني مل يتلا لفاحملا روضحل يتهارك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ينرقتحي وأ ‹ يماقم قوف ينمظعي نم كانه نأ نئارقلاب ولو تملع نإ اميس ال اهروضح ىلإ
 امك « هتراقح حصت ىتح ًايلاع ًاماقم هل یری ال ریقفلاف الإو « نیتلاسملا يف ةداع يماقم نود

 ايندلا ءانبأ ىلع مالسلا دري نأ ةداع يل هراقتحا ةمالع نمو « باتكلا اذه لئاوأ هطسب مدقت

 امهانركذ ناذللا نارمألا ناذهو « ةسوبعلاب يمالس ىلع دريو « ةشاشبلاب مهوحنو نيساكملاو

 فزاجي ال يذلا ةحيحصلا نازيملا بحاص نيأو « لفاحملا لهأ نم دحأ امهنم ملسي نأ لق

 « ًاضعب مهضعبل دادضأ مه امنإ لفاحملا رضحي نم بلاغ نأ ىلع « ريقحت الو ميظعت يف

 نالف « دحأ هل مقي مل نالف :نولوقيف « نوجرخي مث « بلاغلا نم عقي ام رظتني بلاغلا ريغو

 هنم ملعأ هنوكل « نالف لحد امل هورخأ نالف ‹ ردصلا يف هوسلجأ نالف « هلك سلجملا هل ماق

 ًاسلاج ناك نالفو « هورخأ بستحملا لخد املف « ردصلا يف ًاسلاج ناك نالفو « حلصأ وأ
 .اذكهو « ةميظع ةلجخ لخادلل لصحو « جرحخو ًامئاق ضهن نالف لخد املف

 نوكي ال نأ سرعلا ةميلو روضح بوجو يف « مهنع ىلاعت هللا يضر ءاملعلا طرش دقو
 نمل روضحلا يف انتهارك يف ةتكنلاو . مهفاف « هب ىذأتي نم وأ « هتسلاجم هب قيلي ال نم كانه

 « اهناوخإ ىلع اهتيؤرو « انسوفن يف باجعإلا انيلع لخدي انمظعي نم نأ انرقتحي وأ انمظعي
 كلذ يف ىلاعتو كرابت هللا معن ةيؤر باب انيلع قلغي انرقتحي نمو « اهلاح اهيلع سبليو اهشغيف

 يف هعوقو عم « اننيد يف ىذألا انيلع لخديف « معنلا رثكأ نع ةدرجتم انسفن ىرن ىتح « تقولا

 نأ دعبي الف « انروضحبب كلذ يف ببسلا انك نحنو ٠ ريقحتلاو ميظعتلا يف هتفزاجمب مثالا

 . ملعأ ٰیلاعتو هناحبس هللاو . یهتنا « ءيش همثإ نم انقحلي
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 اذه « نيملسملا نم دحأ نيد صقنل ًاببس نوكن ال نأ « دهعلا انيلع خايشألا ذخأ دقو

 ةالصو ةعمجلا ةالصك هروضح انل عرش ام امأ « اهروضح انل عرشي مل يتلا لفاحملا نازيم

 انل ظفحلا ىلاعتو هناحبس هلا لأسنو ٠ ىلاعتو كرابت هللا رمأل ًالاثتما اهرضحنف امهوحنو ديعلا

 يف ةغلابملا مدع اهيف سانلا ىلع بلاغلا تادابعلا عضاوم نأ ىلع « تافآلا نم انناوحإلو
 نم دضلاب ناك ام فالخب « ىلاعتو كرابت مهبر ةدابعب اهيف مهلاغتشال « ريقحتلاو ميظعتلا

 .ها « كلذ

 الإ تايعمجلا عضاوم ةرورض ريغل لخدي نأ لقاعل يغبني ال هنأ هانررق ام عيمج نم ملعف

 هنع مهفرصي و ءاش اذإ سانلا هسفن ىلع عمجي راصف ةوقلا هللا هاطعأ نأك « تافآلا نم ملس اذإ

 املف « ةزانج ةالص يف رهزألا عماج ةرم تلخد دقو ‹ ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « ءاش اذإ

 « بابلا ىلإ ينوعيشي ينوعبتو « عوضخلاو ديلا ليبقت ىلع سانلا بكأ ةالصلا نم تفرصنا
 ىلع يلصأ ترص مويلا كلذ نمو « تلجخف « ةزانجلا يف نيرضاحلا نم رثكأ اوراص ىتح
 امف عماجلا يف يناوخإ ىلإ قاتشأ ام ًأريثكو « ةعرسب جرخأو « عماجلا باب نم ًابيرق ةزانجلا
 مهتيؤرو « مهيلإ يدورو ةلق كلذ يف ةتكنلا لعلو « ةتكنلا هذه لجأل ؛مهترايز ىلع ردقأ

 لثم هعم اولعفي ملف كلذ عمو < هل ًامداخ حلصأ ال دحاو لك عماجلا يف نأ ملعأ ينإف ٠ يل

 هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا يديس لوق كلذ ديؤيو « يعم نولعفي ام

 بلقناف ليفو ةفارز دلبلا لخدف « ىلإ دحأ تفتلي مل ةدم تثكم ةيردنكسإ تلحخد امل :هاضرأو

 ملف كلذ عمو ةفارزلاو ليفلا نم ًاماقم لمكأ مدا نبا « هللا ناحبس اي :تلقف « امهيلإ سانلا

 مهتيؤر ةلق كلذ يف ةتكنلا تيأرف ترظن ينإ مث : هاضرأو هنع لاعت هللا يضر لاق « هيلإ اوتفتلي

 . ىهتنا ‹ ليفلاو ةفارزلل

 « يقافآلا فالخب اهتيؤر دنع مهئاكب مدعو « ةبعكلل ةكم لهأ ميظعت ةلق اضيأ كلذ ريظنو

 كرابت هللا هلعج ام ىلإ اهب رظني نيع « نيعأ ةدع هل نوكي نأ سانلا طلاخي نم جاتحيف ةلمجلابو
 يطعيل هسفن يف هسفن ةراقح ىلإ اهب رظني نيعو « هل مهميظعت نم سانلا بولق يف لاعتو

 مهنيد يف صقن هببسب سانلل لصحي يتلا عضاوملا ىلإ اهب رظني نيعو « هقح هناوخإل عضاوتلا
 كلذو . مهنيب ماقملا هل ىري نيعو « سانلا نيب ًاماقم طق هل یری ال اهب رظني نیعو « اهکرتیف

 . ىهتنا « هل قلخلا دايقنا يف ريخلا نم هيلع بترتي امل

 یلوتی یلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « هملعاو كلذ ىخآ اي لمأتف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < كاده

 رمأ لاثتمال ًاميظعت « رتو ريغ ىلع ىمون نم ةيامحلا : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 باوث ةلعل ال ىلاعتو كرابت هتلا نم ىل ةبحملا ماقم لوصحل ةعراسمو كلذ يف يب عراشلا
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 ““«نآرقلا لهأ اي اورتوأ» :ًاضيأ دروو “رتولا بحي رتو هللا نإ» درو دقو . ىهتنا « هريغ الو

 ضرفلا نودو « ةنسلا قوف ًابجاو هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح وبأ مامإلا هلعج كلذلو

 ٰیلاعتو كرابت هللا هبحي لمعب هلامعأ متخو < هب ةي عراشلا هرمأ ام لعف دقف رتو ىلع مان نمف

 ىلاعتو كرابت هللا مهبحي نيذلا نيد ىلع تام ةليللا كلت يف هحورب ىلاعتو كرابت هللا ذخأ اذإف

 ‹ هءامصحخ هنع یض ری لب < هبذعي ال العو لج هللا هبحأ نم نأل ؛ًادبأ ًاءوس هتوم دعب یقلی الف

 مق لف ونبأ هنآ اوب نع یرصَلأو وهلا تاکو :یلاعتو كرابت هلوق لپلدب « هل رفغیو
 . یهتنا « مکبذع ام هژابحأ مکنأ يف نيقداص متنك نإ .[۱۸ :ةدئاملا] € يود مخبْذَم 9ھ

 یلوتی ٰیلاعتو هناحبس هللاو ‹ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو كلذ يخأ اي لمأتف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده

. 

 ج
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 نم دحأ ىلع يئاعد ىلاعتو كرابت هتباجإ مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 « يل باجتسي الف هيلع توعدف ىذألا لك نآلا دحأ يناذآ ولف ‹ يبضغ لاح يف نيملسملا

 ايل ماقما اذه ىلاعتو كرابت هللا يناطعأ دقو ‹ ئلع ىلاعتو هلرابت هللا معن ربكأ نم اذهو

 ماقملاو نكرلا نيب هلأسأ نأ ىلاعتو كرابت هللا ينمهلأف « ةئامعستو ةرشع سمخ ةنس تججح

 مويلا كلذ نمف « هيلع يبضغ لاح نيملسملا نم دحأ قح يف ءاعد يل بيجتسي ال نأب
 ىف هدبعل راغي ىلاعتو كرابت قحلا امنإو « ًادبأ ءوس ىتطساوب هل لصحو دحأ ىلع توعد ام

 « ملظلا نع رجز هل لصحيف « هيلع ءاعدلا ةطساوب كلذ نأ ملاظلا كلذ نظيف « تاقوألا ضعب

 ةلمج نم ناكو « هتقول هيلع توعد نم لك يف يئاعد باجتسي ةنسلا هذه لبق تنك دقو

 قالخألا نم يلع غرفي هنأ نيعبرأو عبس ةنس مزتلملا يف هيف ىلاعتو كرابت هللا تلأس ام

 لوقلاب يئاذيإ ىلع قح ريغب اوعمتجا ولف « مانألا عيمج نم ىذألا هب لمحتأ ام ةيدمحملا

 .ءوسب مهنم ًادحأ لباقأ ملو « ىلاعت هللا ءاش نإ مهتلمحت لعفلاو

 یلاعتو هناحبس هّلاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو هملعاو كلذ ىخأ اي لمأتف

 اا ر ا اف
 لاح اميس ال « قح ريغب ينلداج نم ةلداجم مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نمو « قحلا هنأ هسفن يف هل نيز امب الإ ينلداج ام هنأب يملعل كلذو « يسفن وأ هسفن ناروث

 يه يتلاب هانلداج هسفن تقار اذإ مث « هسفن قورت ىتح هنع ضارعإلا بدألا نمف كلذ هل عقو

 ركذلا باتك « ملمو « )1٤١١( دحاو ريغ مسا ةئم هلل باب « تاوعدلا باتك « يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۲۹۷۷) اهاصحأ نم لضفو ىلاعت هللا ءامسأ ىف باب « ءاعدلاو

 ليلا مايق باتك ٠ يئاسىلاو ٠ (69۷) عبسب رتولا يف ءاج ام باب « ةالصلا باتك « يذمرتلا هجرخأ )۲(

 باب « اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك « هجام باو « )١٦۷١( رتولاب رمألا باب « راهنلا عوطتو

 (۸۷۹) هدنسم یف دمحأو ‹ (۱۱۷۰) رتولا یف ءاجام
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 :هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق دقف « ةبلاغملل نيبلاط ريغ « نسحأ

 . هنع ٰیلاعت هللا يضر همالک یهتنا « ينود هيدي ىلع قحلا نوكي نأ تددو الإ دحأ ينلداج ام

 انبيجي يذلا وهو « اهبكار سيلبإف « تانوعرلاب اهبحاص ىلع ةمئاق تمادام سفنلا نأ ملعف

 نم هجوب عرشلا هتاعارم مدعل « انم ءايح لقأ هنأ كش الو ٠ صخشلا كلذ نال ىلع

 سيلبإ هنأ لاحلاو ‹ وه انيلع هؤايح لقيو « انبحاص وه انلداجي يذلا نأ اندحأ نظيف « هوجولا

 .ًاردان الإ هبضغن نحن ردقن الو انبضغي وهف

 هيلع رطمأو « ةعساولا ةمحرلا ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ةسايس نم ناكو

 نم مهف هجوي نأ :نيملاعلا بر اي « ةرخألاو ايندلا كلام اي « ةعماهلا هترفغم بئاحس نم
 هضرعأ مالك انهو ‹ يخأ اي :هل لاق هبضغ نكس اذإف ‹ هسفن نكستو « هيلإ ليمي یتح هلداجی

 ىلإ لداجملا كلذ يغصيف « هنم ملعتي هنأ همهويو « هركذ انكرت الإو « ًاباوص ناك نإف كيلع

 نم رذعي نأ ريقفلا بدأ نم :ًاريثك لوقي هنع یلاعت هللا يضر ناكو . ىهتنا ‹ ةرورض هلوق عامس

 ‹ همصخ همهف ام ىلإ عجري ال وه هنأ امكف « وه هسفن لاح نم هلوق ىلإ عجري ملو هلداج

 هسفن مهف ىلإ هعوجر نإ :لوقن لب « همصحخ همهف ام ىلإ رخالا عجري ال همصخ كلذكف
 ءاود هن تراث نمل ام :لوقی هنع هللا یضر ناکو « یهتنا ‹ هبف باوصلا هداقتعال « یلوآ

 ا ار ةا اع اتا قو ت تار ا اع ن عا

 ةمحرلا ىلاعت هللا همحر « يوالزنملا حلصم نب ميلحلا دبع خيشلا يديس قلخ نم ناكو

 هيلع فطعيو « لاؤسلا يف هب فطلتي ملعلل ىوعد وأ سفن مايق دحأ دنع ىأر اذإ « ةعساولا

 لوقي فقوت اذإف ٠ ىنالفلا ءىشلا ىف لوقت ام :هل لوقيو « هيف هل ةرواشملا ليبس ىلع باوجلا

 نازار هک ر 9 و مخا یر غا اروا نا کو تک تاجا ع

 ىتح ةيهاولا تالاؤسلا هترضحب هلأسي مث « ءاملعلا نم دحأ روضح سفنلا بحاصل بقرتي

 هل فطعي مث « سفنلا بحاصل ًاملعم نوكي نأ حلصي ال « لهاج هنأ نيرضاحللو هل رهظي

 نم دحأ هب رعشي نأ ريغ نم ملعلا هديفيف « يهاولا لاؤسلا كلذ ىلع حيحصلا باوجلا

 .هدنع نكي مل ام ملعلا نم اناخأ اندفأو انسفنأ انرتس :لوقيو « هدافأ هنأ نيرضاحلا

 ءافخ عم وه هلوق ىلإ عجري نأ همصخ نم ناسنإلا بلطي نأ لهجلا نم نأ كل ناب دقو

 باكتراو سلاجملا يف صيقنتو ةبيغو بسو ماصخ ةدش ىلإ كلذ ىدأ امبر لب « هيلع هكردم

 لمعاو « همهفاو كلذ يخأ اي لمأتف « هسفن حارأو « اهباوبأ نم تويبلا ىتأ نم لقاعلاف « ماثآ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ٰیلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع

 قحلا ينرمأي مل رمأ لك يف يباحصأل يترواشم ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لقعأ يننأ يسفن نم ملعأ تنك ولو ‹ هصوصخب هلعف نع ينهني مل وأ .هب ىلاعتو كرابت
 ملعأ هنأ عم ٠١۹[ :نارمع لآ] « الآ یف مروا # : ةي دمحمل یلاعتو كرابت لاق ‹ مهنم
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 كتلفغ عم مهتراشإ ىلع ال :يأ هلل لع كوف تمرعاذإف # :لئاق نم لج لاق مث « نيقيب مهنم

 یھتنا «ہکدحأک ّيلِإ هب حوي مل اميف انأ» :ًاعوفرم يناربطلا ىورو « انع

 ‹ مهاضرأو مهنع ىلاعت هللا يضر هباحصأ مالك ىلإ لخنلا ريبأت ةلأسم يف ةي عجر كلذلو

 لخنلا نوحقلي :اولاقف ءالؤهل ام لاقف ۰ هنوحقلي لخنلا سرؤر ىلع سانلا یآر امل» :هنأل

 جرخو « لخنلا لمح لقف « حيقلتلا سانلا بلاغ كرتف ًائيش ينغي كلذ ىرأ ام : يَ لاقف

 يسفن نع مكتربخأ امو هب اولمعاف هللا نع هب مكتربخأ ام :يب لاقف كلذب هوملعأف « ًاصيش

 . یهتنا '«مکایند رمأب ملعأ متنأف

 ىلع ردب يف لزن امل : مهاضرأو مهنع ىلاعت هللا يضر هباحصأ لوق ىلإ يب عجر كلذكو

 لزناف الإو ٠ ةعاطو ًاعمسف كبر نم يحوب انهه تلزن تنك نإ هللا لوسر اي : هل اولاقف ٠ ءام ريغ

 . ىهتنا  «ودعلا ىلع انل ىوقأ هنإف ءاملا ىلع كباحصأب

 حوي مل اميف الإ ‹ مهاضرأو مهنع ىلاعت هللا يضر هباحصأ ةروشم ىلإ عجر ام ةَ هنأ ملعف

 . يج هيلإ هب

 امآ « مكح اهل عرشلا يف دري مل يتلا رومآلا يف الإ ةرواشملاب رمؤي ال انم ريقفلا كلذكو

 نوكي نأ الإ ‹ اهيف دحأ ةرواشم ريغ نم ةي عراشلل ًالاثتما اهكرتن وأ اهلعفنف هيف اهمكح درو ام

 خيشلا نأ ثيح نم « هريغ ىلع ينالفلا لمعلا هميدقت ىلع هخيش رواشيف ةدارإلا ماقم يف اندحأ

 تارومأملا يف ةراشإلا عرشت مل امنإو « نافرعلا ماقم ىلإ ديرملا يقري ام لك ىلع نيمأ
 ‹ جاردتسالل الو ‹ يهلإلا ركملل ةلابح ذختت ال ةيعرشلا تارومأملا نأل ؛ةلاصألاب ةيعرشلا

 ركملا لوخد ناکمال ةرواشملا ىلإ جاتحي هنإف .همكح ويم عراشلا نيبي مل ام لك فالخب

 . ىهتنا ‹ هيف جاردتسالاو

 وأ ملعب لغتشي ال نأ ديرملا طرش نم :لوقي لاعت هللا همحر يفصرملا يلع يديس ناکو

 فقوت ةسيسد رمألا كلذ ىف ناك امبرف « هخيش ةراشإب الإ ركذ وأ قلطملا لفنلا نم ةلفان ةالص

 ىلاعت هللا يضر هتيأرو « كلذوحنو « ةعمسو ءايرو بجع نم اهب رعشي ال يقرتلا نع ديرملا

 لغتشاو « ملعلا نم ًائيش علاطت نأ كايإ :رهزألا عماج لهأ نم هل ذملت صخشل لوقي ةرم هنع

 كرابت هللا ركذو « نيع ضرف ناك امبرو « ًاعرش بولطم ملعلا :هل تلقف « ًاراهنو اليل ركذلاب

 ضايرلا يف يربطلاو « (11۸) نييماشلا دنسمو « (1۷ )۲١/ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ )١(

 .(1۸ /۳) ةرضللا

 باتك « هجاأم نباو . )۲۳١۹۲( ًاعرش هلاق ام لاثتما بوجو باب ۰ لئاضفلا باتك « ملم هجرخأ (۲)

 )١٤١۲( دنس يف دسحأو . )۲۴۷١( لخنلا حيقات باب « ماكحألا

 ١١۷(. /۳) ةيوبنلا ةريسلا يف ماه نباو « (۲۹/۲) هخیرات يف يربطلا هركذ (۳)
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 ىلع ًاربكت دادزا ًاملع دادزا املكف ٠ سفن بحاص اذه يدلو اي :لاقف « ةنس وه امنإ ىلاعتو

 مث « هلمعو هملعب ءايرلاو بجعلا هنع بهذيو قري هباجح لعلف « ركذلاب هترمأف « سانلا

 نم اهبحاص هيبنت ةلزنمب ةراشإلا :لوقي هنع لاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناكو

 هيف هناوخإ ضعب رواشيف « باوص هنأ هدنعو ءيش لعفب ًامزاج ناسنإلا نوكي امبرو « مونلا

 هل رهظيو « رمألا كلذ نع هبلقب عجريف « اذك ررضلا نم كل عقو اذك تلعف نإ :هل لوقيف

 . كلذ ىلإ أدحأ بيجي ال اذك لعفا كلذ دعب هل ليق ول هنأ ىتح « هيف ًاطخلا

 هب قلختلا ىلع لمعاو كلذ مهفاف ( ىطسولا ننملا ) باتك يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو

 قوف يسفن ظحل نيملسملا نم دحأل يرجه مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نأ نومعزي مث « مهريغو نيديرملا نم ةيوغلا سفنألا باحصأ ضعبل عقي امك « ثالث

 يخأ اي كيطعأ انأو « كلذ فالخب رمألا نأ لاحلاو« سفن ظحل ال ىلاعت هلل كلت مهترجه

 اهيلإ نسحأ نم بحت كسفن تيأر اذإ كنأ كلذو « هللا ريغل ةرجهلاو هلل ةرجهلا نيب قرفت ًانازيم

 كارخ نأ عا اوا هل جمر ترك اإ ت اصلا جف د اا

 هتيأر كلذ دعب مث ٠ سلاجملا يف ةاصعلا ضعب ىلع ينثي ًاصخش تيأر دقو ٠ ىلاعت هللا ريغل

 لكب هركذ هيلإ هناسحإ كرت املف « هيلع هئانث لاح هل ًانسحم ناک هتیأرف كلذ ىلع تشتفف هبسي

 ظحل ههركو هسفن ظحل هبح اذه لثمف « ىلاعت هلل هترجه بوجو ىلع ةلدألا ميقي راصو « ءوس

 . هسفن

 سئاسد ىلع نيصاوغلا نيلماعلا ءاملعلاب رجهلا قيلي امنإو « انيلع سوفنلا سئاسد ةبلغل انلاثمأ

 . یھتنا ‹ هببسب رجهلا يف

 امبرف « قسفلاو داسفلا لهأ رشاع اذإ حلاصلا كيخأل كترجه ىفخي امم نأ يحخأ اي ملعاو

 لبق هترجه ىلإ ةردابملاو كايإف « ًاتيشف ًانيش ةظعوملاب مهلوختيو ‹ حصنلاب مهقراسيل مهطلاخ
 همهفأو هرجهاف « داسفلا كبحاص ىلع تفخ وأ « ةطلخلل ًاغوسم دجت مل اذإف « لمأتو صبرت

 كبحاص مهطلاخ نيذلا موقلا ءالؤه نع داسفلا ةعاشإ نوكت دقو ‹ رجزنيل هل ةحلصم ببسلا

 كن ولو « مهب نظلا ءوس يف كلاثمأو كعقويل ةدسحلا ضعب مهنع اهعاشأ . ةلطاب حلاصلا

 مهبحص ام نوحلاص مهنأ الولو ٠ نوحلاص مرقلا كئلوأ نأو ٠ قحلا كل رهظ امبرل تلمأت

 . كدنع حلاص وه يذلا كبحاص
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 نامزلا اذه يف يغصت نأ كايإ مث كايإ :لوقي ٰىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 اولبقأ دق سانلا بلاغ نإف « ةحضاو ةيعرش قرطب الإ ًاضعب مهضعب يف ةفرح لهأ طحل

 ملعلاب ةعمسلاو ةرهشلاب هدلب يف دارفنالا مهنم دحاو لك بحأو « ايندلا ىلع مهبولقب

 نأ ديري ةرخالا نم هباجحو هبلق ةملظل وهف < ًاحلاص ًاملاع ناك نم مهودع ىدعأف « حالصلاو

 مكحل ًاعبت بحأ رأ رجه مث « هنيدل هنم ًاربتسا نم لقاعلاف « ريخب ةرهش هريغل نوكي ال
 .ةعيرشلا

 « موقلا لئاسر نم ًائيش ءاملعلا ضعب ىلع أرقي رهزألا عماج لهأ نم صخش ءاج دقو

 مث « ًانامز هنع عطقناف « ءاملعلا ىلع طحي صخش ىلع ًأرقت فيك :لاقو ةدسحلا ضعب همالف

 ةقث هنع مكربخأ وأ مكنم دحأ هعمس له :مهل لق :هل لاقف « هل ةدسحلا هلاق ام هل ركذو هءاج

 هيلإ بهذف « كلذ لوقي ًانالف انعمس :اولاقف ؟ ةعاشإلا متعمس مأ « ءاملعلا ىلع طحي هنآ

 لك ةئطخت ىلإ يدؤي اذهو < ملاع لك مالك هجوي :لاق ؟ ءاملعلا ىلع نالف طحي فيك :لاقو

 هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق امأ : مهل لاقف « لكلا ةئطخت ىلإ رمألا لحنيف « هبحاص ًأطخ نم
 نيلوقلا لامعإ لوصألا ةمئأ لاق امأ « امهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ نيثيدحلاب لمعلا :هنع ىلاعت

 . مهزجعأف « امهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ

 ديقتم وهو ةمئآلا نع بيجي صخش نع نولوقي ثيح ةدسحلا سئاسد ىحخأ اي رظناف
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 ‹ مهفلا يف سكتناو سعت صخش الإ ملاعلا اذه نع كلذ لثم مهفي الف ةلمجلابو « ميظعتلا

 ةدسح مهنوكل بلاطلا اذه ىده ىلاعت هللا نأ الولف « ًاناتهبو ًادح سانلل هنم ًاريقنت كلذ لك

 انلو مهل رفغي هللاف « ىلاعت هللا ىلإ ةبرق هلثم ةرجه نأ هسفنب نظو « مهلوقب هرجه ناكل

 نم مهريغ نع ًالضف « نيملسملا نم دحأب نظلا ءوس نم كايإف « نيمآ نظلاب هيف انيشم ام
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « نيلماعلا ءاملعلا

 يعامتجا لاح يف ىلاعتو كرابت قحلا عم يروضح : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 نإو ‹ روضحلا لصأ يف ءاوس دح ىلع يتالص يف ىلاعتو كرابت هعم رضحأ امك « يتجوزب

 قحلا عرش امو « اهب رومأم ةدابع امهنم الك نأ عماجب « رخأ تايثيح نم ناروضحلا توافت

 مل امنإو « اهلعف لاح اهيف هبر عم دبعلا رضحيل الإ ةيعرشلا تارومأملا عيمج ىلاعتو كرابت
 ركذ نإف ٠ هدنع ةيمستلا نم هب انرمأ امب ءافتكا ‹ عامجلا يف روضحلاب رمألاب انل عراشلا حرصي

 . ىلاعت هعم روضحلل ةليسو لاعت همسا

 ًاقوذ ةيدوبعلا هجو طق فراعل ققحتي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر ىفصرملا ىلع يديس ناكو

 یک ت رو هی د او ا وا لا م ی اک ر تا دالا نب ی ی

 كلو ره اه غ را اش رک دہ دکپ الرا کلع اک قد لع رد ی یی ةوھش
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 يتلا ةيدوبعلاب ققحتلا نم هيف هدجي امل حاكنلا نم راثكإلا ثوغلا بطقلا نأش نم ناك

 . ىهتنا ۰ فعض ضحم لب ةوق یوعد اهبوٹی ال

 يتلا ةمكحلا هعامج ةرثك ببس نوكي امبرف « عامجلا نم رثكي نم ىلع ضارتعالاو كايإف

 هيف تددزاف « تارم ثالث راهنلا يف مامحلا لخدي ةيبطقلا يعدي ًاصخش تيأر دقو « اهانركذ

 ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف ًاميظعتو ًاداقتعا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كالبأ اميف كربديو

 ‹ مهمأ مهب لمحت نأ لبق نم يتيرذ ىلع يتقفش ةرثك : يلع هب ئلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ سفن ظحل مهمآ مصاخم انآو الو < ايندلا ىلع لبقم انأو الو « نابضغ انأو اهعماجأ الو

 : فشكلا لهأ ضعب لوقب المع هلك كلذو « نيملسملا نم دحأ ىلع ربكتم وأ دوسح انأو الو

 باب نم « عامجلا لاح هدلاو اهيلع ناك يتلا لاحلا ةروص ىلع هتردقب ىلاعت هللا هنوكي دلولا نإ

 ىلوأ هنم زرحتلاف « ةي عراشلا نع ءيش هيف حصي مل نإو اذهو ٠ تاببملاب بابسألا طبر

 « مهفاف .دلولا قيلخت يف ةعيبطلل رثأ الف « هرمأ ىلع بلاغ هاو « فشكلا لهأ مالكب لمع

 نأ ًاعرش ةمومذملا تافصلا نم ءيشب ًاخطلتم ناك نمل يغبني فشكلا لهأ هلاق ام ىلعف

 . عماجي مث « ةصلاخ ةبوت بنذ لك نم بوتي نأ دعب الإ لمحلا عقوت مايأ هتجوز عماجي ال

 « ىلاعت هللا همحر « يابتياق ناطلسلا ةبرت خيش « يبرخملا رشاع نب دمحأ خيشلا ناكو

 ةدراولا ةليغلا نم دلولا ىلعآفوخ همطفتو اهلمح عضت ىتح « لمحت نيح نم هتجوز عماجي ال

 قلح الإ كلذ لهو :لوقي كلذ ىلع هوحدم اذإ اوناكو ‹ كلذ خسنب ليق نإو ٠ ثيدحلا ييف

 « هدالوأ تافص ىف صخشلا لمأتيل :لوقي لاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناكو

 هرهظ نم تلزن ةفطنلا نإ ثيح نم « هقالخأ يهف ةئيس وأ هقالخأ يهف ةنسح مهتافص دجو نإف
 .هسفن الإ نمولي الف ٠ تافصلا كلتب

 فلخت ببس ام :لاعت هللا همحر يراصنألا ايركز مالسإلا خيش انخيشل ةرم تلق دقو

 مهتاوذ ةيفصت هببس : يل لاقف ؟ ابلاغ مهفالسأ قالخأب قلختلا نع نيحلاصلاو ءاملعلا دالوأ

 دالوأ لمأتو :لاق مث ‹ دعصي يفاصلاو« لفسأ ىلإ لزني ردكلا ذإ ةئيدرلا قالخألا نم

 مث مهئابآ روهظ ةيفصت مدعل « مالسإلا خيش مهدحأ ريصي ىتح ملعلاب نولغتشي فيك نيحالفلا

 دجوف ناسنإ دعصف ؟ وه ام ءاملا اذه اورظنا : خيشلا لاقف ‹ انيلع رطقي ءاملاب اذإو ‹ فيصلا

 ىلعأب خيشلا لاقف « ًازوأ انل عرزأ ينإ :لاقو « زوألا شير زرغو ٠ فقسلا يف رفح دق هدلو

 . ىهتنا « كيبأ رهظ يف زوألا لمعم نإف لزنا هتوص
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 الف ٠ كلذ نم ءايبنألا جارخإ بجي نكل . فشكلا لهأ نع هانركذ ام ىلإ ءىموت يهو

 نم ًاموصعم ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف « مدآ بلص يف ناك مدآ ينب ةاصع نم عقو ام :لاقي

 لمعاو « كلذ مهفاف . ىهتنا « عامجإلاب هدالوأ رزو نم ءيش هيلع نكي مل كلذكو ٠ كلذ لثم

 « اهنم تبرق املك مامحلا ةرجأب يلايع ىلع يلخب مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ؛ مالتحا وأ ضيح نم اهلسغ ةرجأب اهيلع لخبأ ال كلذكو « سافن وأ عامج ةبانج تناك ءاوس
 ىلع لخب نمف « هب ىلاعتو كرابت هللا ينرمأ يذلا فورعملاب ةرشاعملا ةلمج نم كلذ نأل

 .درابلا ءاملاب ءاتشلا يف لسغلا اهفلك ول كلذكو « فورعمب اهرشاعي مل هانركذ امب هتجوز

 ةدعاسم لجرلا ةءورم نم :لوقي یلاعت هللا همحر ایرکز مالسإلا خيش انخیش تعمسو

 مل نإو « هلئابح يف اهنأل ةرخألاو ايندلا حلاصم نم هيلإ تجاتحا ام لك ليصحت يف هتجوز

 ‹ رمألا كلذ هيلع ةي عراشلا باجيإ مدعب للعتلا هل يغبني الو « ذخأت نممف اهتجاح هنم ذخأت

 هل يغبني كلذکف « هرطو ءاضقو هجرف ظفحو هرصب ضغ ىلع اهنم هنیکمتب هتدعاس امک لب

 .هانرکذ ام ىلع اهتدعاسم

 سولفب هتليلح ىلع حشيو « عامجلا مهدحأ رثكيف « سانلا نم ريثك هب لخي رمألا اذهو

 لك وأ موي لك مامحلل اهجورخ نم ييحتست نهادحإ نإق « رباكآلا لايع اميس ال « مامحلا

 يف لاستغالا اهيلع رسعيو « ًالثم ةليل لك اهتعماجمب مهقوحلو « اهب سانلا ثول لجأل نيموي
 اهرمأت نأ اهتيراج نم تيحتسا امبرو « اهسأر ىلع لزنت ىتلا رداوحلاو ضرملا فوخ تويبلا

 نم اهتقو نع ةالصلا تجرخأ امبرو « اهدلاو وأ اهتخأ اهتدلاو وأ ةليل لك ءاملا نيخستب

 ‹ ىعيبطلا ءايحلا ةدش نم ىعرشلا رذعلا لوصح ريغ نم لسغلا لدب تمميت وأ ةيثيحلا هذه

 اع ب یا ام ا ب وا الا ر ي ك ا
 دبعلا نوع يف هللاو» تيبلا يف ءاملا نيخست ىلع اهدعاسيو « دوقولا نمث وأ مامحلا سولف

 بر هلل دمحلاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف «هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام

 . نيملاعلا

 ‹ هترز ريقف وأ ملاع لكل يميظعتو يعضاوت ةرثك : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ةرضحب اميس ال « يلع هقح بجاوب تمق ينأ ىرأ ال مث « سفن ةبيطب هلجر وأ هدي ليبقتو

 ركذلا ىلعو نآرقلا ةوالت ىلع عامتجالا لضف باب « ءاعدلاو ركذلا باتك « ملسم هجرخأ )١(

 ءدواد وبآأو )٠٤١١١( ٠ ململا ىلع رتلا يف ءاجأم باب ٠ دودحلا باتك ٠ يذمرتلاو 9(٠

 ءابلعلا اضف باب « ةمدقملا باتك : هحام نباو ء (7+۹) ملسملل ةنوعملا يف باب « بدألا باتك

 .(۷۳۷۹) هدنسم يف دمحأو « (۲۲) ملعلا بلط ىلع ثحلاو
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 هحصن نولبقيو « هيلع نوفكعيف « هيف مهداقتعال ةيوقت كلذ يف نإف « هتذمالتو هباحصأ

 لجر لبقي نالف خيشلا ناك اذإ :نولوقيف « مهدنع ةخيشملا يف ًامسا يل نأ اميس ال « هتيبرتو
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 مهو تجرخ اذإو تلخد اذإ هتذمالت ةرضحب هتيواز باب وأ خيشلا كلذ باب ةبتع لبقأ ام
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 ف ی ی ا ملعأ تنك ينآ ولو « ينود هيلع هباحصأ فوكعب
 ذإ « هباب ةبتع الو خيشلا كلذ لجر لبقأ تنك ام « هنم ًاماقم ىلعأ ينأ تملع نيح مهخيش

 .ذئنيح ينع مهذخأ يف ةينيدلا ةدئافلا لب « ذئنيح هيف ةدئاف ال

 ىلع اهراصتخاو قيرطلا بيرقتب فرعأ ناك املك هماقم الع املك فراعلا نأ : كلذ حاضيإو

 لكف « هتمأ ىلع هؤانمأو هباونو « ةي هللا لوسرل مادخ ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا لكو « نيديرملا

 كلذ فنأ هنم مغر نإو < يب هللا لوسر ىلإ بحأ ناك ةحارو هتمأل حالص هيف ام ىلإ رداب نم

 . لوألا خيشلا

 ناك الإو ‹ قحب الإ خيشلا كلذ ىلع اهلضفنو « ةفرعملاب انسفن حدمن نأ انل سيل هنأ ملعف

 ‹« خيش ىلع لحد اذإ هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناكو « نيملسملل اشغو انيلع امارح كلذ

 هملعن :لوقيو « هل ًاذيملت حلصي ال ناك نإو « ءاعدلا هلأسيو « هلجر لبقي ةمئاق هسفن ىأرو

 رفني راصف « ةخيشملا يف مدق هل سيل هآرف خيش ىلع ةرم هعم تلخدو <« هناوخإ عم عضاوتلا

 تلقف « قيرطلا نم ًائيش فرعي ال اذه مكخيش نإف ًاخيش مكل اورظنا :لوقیو « هنع هتعامج

 هنأ خيش نم ملع اذإ ريقفلا ىلع بجيو « مهل شغ كلذ :لاقف « هيف مهداقتعا تنسح له :هل

 دي ىلع كولس ريغ نم دودجلاو ءابآلاب نيخيشمتملاو ةيدمحألا خياشمك « قيرطلا يف يماع

 ةحلصم مهنع مهتعامج رفن كلذ ىلإ اوبيجي مل نإف ‹ خيش بلط ىلإ مهدشري نأ خيش

 ابيرقتف مهتعامج امأو ‹ نيلضملا ةمئألا نم اوريصي الئلف خياشملا دالوأ امأ « نيقيرفلل

 . ىهتنا ‹ مهيلع قيرطلل

 اذه يف بيرغ قلخ هنآ عم « سفنلا ظح عم ال حلاصملا عم رئاد ماقملا اذه بحاصو

 مث ‹ يريغ رصم يف هتيواز ةبتع وأ خيش لجر لبقي خيشمت ًاريقف طق تيأر امو « نامزلا

 تفخ نإف < ًاربك وأ ًابجع هيلع فخأ مل ام خيشلا كلذ لجر يليبقت بلط لحم نأ ىفخي ال

 عر و ٠ ةعيرجلا دعارق هل دهب امك ٤ باب هتعو هلجر ليفت تك رت نارفلاب ولو هيلع كلذ

 خيشلل لصحف « هدقتعي يذلا ريمألا ةرضحبو « هتعامج ةرضحب خيش لجر تلبق شا: یل

 ‹ هيبرن نأ انم بلطو انتيواز ةبتع لبق نالف :لوقي خيشلا راصو « راقتحاو ءاردزا ا
 اهتركذ دسافم ةدع كلذ ىلع بترتف « هنيبو ينيب قرف الو انخيشل ذيملت نالف : ريمألا :لوقيو

 ريغو « لغزلا لمعب خيشلا يمرو < ريمألا كلذ راد تبرخو « ( ىطسولا ننملا ) باتك يف
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 «ًابجع الو ًاوهز هثروي ال كلذ نأ تملع نإ الإ دحأ لجر تلبق ام ةعقاولا كلت نمف .كلذ

 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو ٠ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو ‹ كلذ مهفاف

 . نيملاعلا

 نم ًادحأ ترز اذإ سولجلا ليوطت نم يظفحت : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 كلذ لثم نم ظفحتي نم لقو « لاوحألا وأ مالكلا نم يدنع ام نسحأ هل يركذ وأ ٠ يناوخإ

 . جرح الف « هل وأ يل ةيعرش ةحلصم كلذ ىلع بترتي نأ الإ مهللا « نامزلا اذه يف

 هدنع ثكمتو ًادحأ روزت نأ كايإ :لوقي یلاعت هللا همحر صاوخلا ًاياع يديس تعمسو

 ناكو « برقأ مثإلا ىلإ كترايزف الإو ٠ سانلا قح يف هناسل ظفحي هنأ تملع نإ الإ « ًاليوط
 ضرغل الإ هب تعمتجا اذإ كنساحم نم كيحخأل اش ركذت نأ كايإ ًاضيأ لوقي ىلاعت هللا همحر

 نيزتلا يف عوقولا نم ًافوخ الإ مهناوخإ ةرايز ةرثك اوكرت ام حلاصلا فلسلا نإف « يعرش

 كلذ هل لاقف « هللا يف هل خأب عمتجا هنأ :هنع ىلاعت هللا يضر ضايع نب ليضفلل عقو دقو

 انسلج اننآ نظأ ام :ليضفلا هل لاقف « اذه نم نسحأ طق ًاسلجم انسلج اننأ نظأ ام :خألا

 .رخالل هركذف هدنع ام نسحأ ىلإ انم دحاو لك دمع سيلآ اذه نم مأشآ ًاسلجم

 فاحخأ :لوقيو هيلإ بهذي الف هناوخإ ضعب ىلإ قاتشي « ىلاعت هللا همحر ىفاحلا رشب ناكو

 . ىهتنا « هب تعمتجا اذإ يل نيزتيو هل نيزتأ نأ

 دنع هسفن ناسنإ لك ىكز امبر هنأل ؛ءاقللا نم انيلإ بحأ يه :نولوقيو « مالسلاب ةلسارملا

 ىلع رخفلا وه يذلا سيلبإ بنذ يف انم لك عقيو « رونلا نم انم دحاو لك بلق ولخيف « هيخأ
 يندشنأ مث ‹ ةحلصمل الإ سانلل ةرايزلل راثكإلا نم يدلو اي كايإ ةرم يل لاقو « ىهتنا « هريغ

 : نيتيبلا نيذه

 لاقو ليق نم نايذمهلا ىوس ًانيشديفي سيل سانلا ءاقل

 لاح حالصإوأملعلاذحخأل الإ ساللا ءاقل نم للفأف

 اورهاجتي مل نيذلا نيملسملا تاروعل يرتس ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 نع هيصاعم يف رتست نم لك عم ينأش اذه « يلع تابجاولا ةلمج نم كلذ ىرأو « يصاعملاب
 نوكي ام برغأ نم راص ذق قلخلا اذهو ةيعرش ةحلصم كلذ ىلع بترتي نأ الإ « سانلا نيعأ

 نحنواميس ال < قثئالخلا تآوس فشك رثك كلذبو دحأ ةروع رتسي دحأ داكي الف ‹ سانلا نيب
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 برشو لتقلاو طاوللاو انزلا ةرثكو ¢ نتفلاو يصاعملا روهظب هيف ويي عراشلا دعو دق نامز يف

 ضعبل يصاعملاب رهاجتي نم متيأر اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر دهازلا دمحأ يديس ناكو

 ةماقإ هجو ىلع مكاحلا ىلإ رمألا كلذ اوعفرت الف مكل عمسي مل نإف « رتسلاب هورمأف « سانلا
 اذإ « هتحيصن قيرط يف ةراشتسالا هجو ىلع هريغ وأ مكاحلا هب مكمالعإب سأب الو ٠ دودحلا

 سفن نإف « هل كتهلا هجو ىلع هفرعي ال نم هب اوملعت الو « مكنم ًاريبدت عسوأ هنأ متدقتعا

 كلذف « ماعلاو صاخلا نيب يصاعملاب رهاجتي نأ الإ مهللا « ىرخأ ةيصعم ةيصعملاب ةتامشلا

 ‹« هورذحيل هب سانلا مالعإو « ماكحلا ىلإ عفرلا قحتساو « هقنع نم ءايحلا ةقبر علخ دبع
 ‹ هنم هناريج ريذحت ملسم لك ىلع بجي كلذ نإف « ءاسنلل ةدوارملا ريثك ناك نإ اميس ال

 ريزعتلا وأ دحلا هيلع ميقيل مكاح ىلإ هرمأ انعفر اذإ مث « نيملسمللو هلوسرلو ىلاعت هلل ةحيصن
 هللا انبقاع امبرف « هيف يفشتلا ال بونذلا نم هريهطت كلذب اندصق نوكي نأ يغبنيف « هطرشب

 يفو « يلتبا رياع نمو « هل ةرياعملا سنج نم يفشتلا نأل ؛هيف عقو ام لثم يف عوقولاب ىلاعت

 . ىهتنا ”«ةبلكلا كلت نم عضري ىتح تمي مل ةبلك عاضرب هاخأ مكدحأ ريع ول» : ثيدحلا

 اوعلطا مهنأ ولو « مهريغو هئادعأ نع ىلاعت هللا اهرتسيو ةيصعم يف صخشلا عقي مكو

 نأ ىفخي ال مث « هوسلاجي ملو « رهدلا ىدم هورجهل هورجهي نأ مهدنع نسحو « كلذ ىلع

 هعم يتلا ةيبنجألا رمأنو « ناركس وهو ًاجراخ هانيأر اذإ هباب هيلع قلغن نأ ملسملل انرتس ةلمج

 نم تجرح اذإ اهرظني ًادحأ نأ انفخ نإ راجلا طئاح نم لزنت نأ ًالثم ةمرحملا ةولخلا يف

 ًاراج ناك نإ اميس ال « لجرلا كلذ نايصعب دحأ ملعي ال ىتح كلذ لك « هيف يه يذلا لحملا

 .ةدسفم تآوسلا فشك ىلع بترتي مكو انل

 لكل كلذ يكحي ريصي هنإف ‹ كئاقدصأ زعأل ولو ملسملا كيخأ رس يشفت نأ يحأ اي كايإف

 ‹ نامتكلاب مهرمأيو « سانلا ضعبل كلذ يكحيف ًاقذاح ناك نإو « ًاجذاس ناك نإ سانلا

 متك هنأ بسحي مهدحأو « دلبلا ءىلتمت ىتح نامتکلاب هرمأیو هبحاص ربخی دحاو لک ریصیف
 يف ًاريثك عقاو هنإف ‹ كلذ لثمل لقاعلا هبنتيلف « سانلا نيب هاخأ كته هنآ لاحلاو « ىأر ام

 هربخأ نم نييعتب هرمأيو لقانلا بدؤي نأ ةيوازلا خيش دارأ نإو .مهريغ نع ًالضف رباكألا

 هنإف « سيلبإل ًاظيغ رثكأو « ىلوأ ناك هبدؤيل ًالوأ مالكلا هنم أشن يذلا ىلإ يهتني نأ ىلإ اذكهو
 نم كلذ عامسب ةراتو نظلاب ةرات اذكو اذك يف نالف عقو دق لوقيو « دحاولل سوسوي ام ًاريثك

 وأ هركذ يغبني ال دحاو نم :هل لوقيف ٠ صخش يأ نم كلذ تعمس هل ليق اذإف ودع وأ قتساف

 بيصم هنأ بسحي وهو « كلذ ببسب ةيوازلا برختف . هركذأ ال ىنأ قالطلاب ىنفلح دحاو نم

 )٤٠١/6(. لادتعالا نازيم يف يبهذلا هركذو « (۲۷۹/۱۳) دادغب خیرات يف بيطخلا هجرخآ (۱)
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 لاق امم جرخي امإف هنيع اذإ هنأل ربكأ نامتكلا ةنتف نأ لاحلاو « ةنتفلا فوحخ هنييعت مدع يف

 ةيوازلا خيش نع كلذ لثم متكي ال هنإ مث « ريزعتلاو فذقلا دح هيلع ماقي امإو ٠ يعرش قيرطب
 « كاده ىلوتي هللاو « دشرت كلذ مهفاف « مهسفنأ نم ءارقفلا ىلع قفشأ هنإف « ناطيش لك الإ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ةروع رتس ةبحم يف يسفن ةعواطمو ‹ يردص حارشنا : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم دارفأ يف الإ دجوي ال بیرغ قلخ اذهو « كلذل يرثأتو « اهفشكل يتهاركو« يودع

 صاخلل اهتعاشإو ‹ هتروع راهظإو ‹« مهودعل ةتامشلا راهظإ سانلا ىلع بلاغلاو « سانلا

 ةروع نم رثكأ يودع ةروع رتسأ ىلاعت هللا دمحب ينإف انأ يفالخب « ًاحيرصتو ًاضيرعت ماعلاو
 ‹ هتروع فشك نم ترفغتساو تبت اذإ وفعلا يقيدص نم وجرأ ينال كلذو « يقيدص

 هللا دمحب تعلطا دقو « ةرخالا يف الو ايندلا يف ال يتمذ ءىربي ال لب « يودع اذكه الو

 نأ نوديري مهف « مهرتسأ انأو روزلاو ناتهبلاب يننومري نيذلا يئادعأ نم ريثك ةروع ىلع لاعت

 ىرأ ام ًاريثكو « ينيعب اهتيأر يتلا ةققحملا رومألا يف مهرتسأ انآو ناتهبلاب يترتس اوفشكي

 مالكو ودع تنأ هلل شاح :تلقو « هتبذك كلذب هركذي يريغ تعمس اذإ مث يصعي مهدحأ

 تآوس فشك بابل ًادس ىأر اميف قداص ريغلا كلذ نأ ملعأ ينأ عم « هودع يف لبقي ال ودعلا

 ةعبرألا وأ نيدهاشلا ةداهش يف نعطلا زوجي الف «مكاح ىلإ اعفارتي نأ الإ مهللا «نيملسملا

 ‹ مهفاف دوهشلا ةداهش مكاحلا لوبق لبقو « عفرلا لبق رمألا فالخب ٠ كلذ لثم نع يهنلل

 . لاقي ملعي ام لك ام :اولاق انه نمو

 نم ًادودعم ناك نإ اميس ال « ينصقنيو ىف طحي هتيأر اذإ يودع ةروع ىلع رثأتأ ام رثكأو

 ا ن و ا و و ی اا ا ا ا
 رر اقع عجم ىف طلا 6 يجاعلا ىلع ارج املا نأ كا اع زئآ يها

 مرح دقو « انأ وه شيأف ةينالفلا ةيصعملا يف عقو ينالفلا حلاصلا وأ ينالفلا ملاعلا ناك اذإ

 رظنلاب يه امنإ ءايبنألا بونذ نأل ؛ءايبنألل ةيصعم ىمسم نم ءيش ركذ ظعاولا ىلع نوققحملا

 سيلو « ةيصعم كلذ لثم ىمسيف « ًالثم حابملا وأ ىلوألا فالخ يف مهعوقوك « مهماقمل

 دقو « نيموصعم اونوكي مل هوبكترا ول مهنأل تامرحملا نم ًائيش مهباكترا مهيصاعمب دارملا

 مهاياطخو ءايبنألا يصاعم ةقيقح نبع نم عيمج :تاحوتفلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاقو

 رظنلا اهنأ مهضعب دقتعيف « مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ةئيطخ ةصق يف امك « ءىطخم وهف

 ريغب مالسلاو ةالصلا هيلع هسأر عفر يه امنإ ةئيطخلا كلت نأ قحلاو « ءايروأ ةأرما ىلإ مرحملا
 ‹ صاخ نذإب الإ نوكت ال مهتانكسو رباكآلا تاكرح نإف ‹ عفرلا يف ةحلاص ةيل روضح

 ىلع هرصب عقو « هسأر مالسلاو ةالصلا هيلع عفر املف ٠ مهريغك ةحابإلا قلطم مهيفكي الو
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 مرحملا رظنلا نيع ال صاخ نذإ ريغب هرصب عفر ةئيطخلا نيع ناكف ًاروف هفرصف ءاير وأ ةأرما

 لمشف « رظنلا قلطأ هنإف "“رظنلا دواد يخأ ةئيطخ تناك» ربخ لزني كلذ ىلعو « هتمصعل

 ی د ا و ی ا ےک ی ر

 دوهيلا ضعب نم كلذ اشن امنإو « ًافيعض الو ًاحيحص ال ةي عراشلا نع ًاليلد طق كلذ يف

 ضعب عضو بجعلاو :لاق « ناطلس نم هب هللا لزنأ ام مالكب ءايبنألا ضارعأ اولحتسا

 ‹ زوجي ال كلذو .اذك:نورسفملا لاق :لوقي مهضعب ريصيو « هريسفت يف كلذ نيرسفملا
 . یھتنا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كلذ مهفاف

 ةدسحلا ضعب هنع لقن نم ىلع درلا ىلإ يتردابم مدع : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىلإ ةطلغلا كلت تضفأ نإ اميس ال < تبثتلا ةياغ كلذ يف تبثتأ لب < ‹ لقنلا فلاخت ةطلغ
 مل هنأ عم ىوتفلا ىلإ مهدحأ ردابي لب « هيف تبثي ت ل ل ر او ا دا فا

 . ةلداع ةنيبب هدنع رمألا كلذ تبث الو « ةعقاولا بحاصب عمتجي

 ىلع نيلصملا ىهن هنأ هللا همحر يلوماسلا ديجملا دبع خيشلا نع سانلا ضعب لقن املو

 : لاق هنأو « كتاقولخم لضفأ دمحم انديس ىلع ملسو لص مهللا :اولوقي نأ ةه هلا لوسر

 ىلإ رداب « هقح يف هوهنأ ام رخ ىلإ ٠ ثيدح يف دري مل كلذ نإف كتاقولخم لضفأ اولوقت ال

 « ريزعتلاب ىتفأ نم مهنمو « ريكنلاب ىتفآ نم مهنمو « ريفكتلاب ىتفأ نم مهنمف « ردابم لك كلذ
 ةقيقحب ىنربخي هنأو« هقح ىف ةدحلا لاق امع اهيف هتربخأ ةلحملا ىلإ ةبتاكم هل تلسرأف

 كتاقولخم لضفأ مهلوق نع نيلصملا هيهن نم دبعلا ىلإ بسن امف :دعبو يلإ بتكف « لاحلا
 لوسر ىلع ةالصلا لضفألا له هنومضم لاؤس يلإ مدق هنآ :كلذ ةروص امنإو « ينم عقي مل

 ‹ ميظعتلاو ميخفتلا ةدايز اهيف يتلا تايفيكلاب هيلع ةالصلا مأ ٠ تايفيكلا نم درو امب ةي هللا

 .ةنسلا يدعت نم ىلوأ ةنسلا دح ىلع فوقولا نإف ‹ درو امب هيَ هيلع ةالصلا لضفألا : تبجأف

 لقن دقف « ةمئألا هيلع عمجأ يذلا ليضفتلا انداقتعا يفاني ال هانلق يذلا اذهو :تلق مث

 قلخلا لضفأ ةي ادمحم انيبن نأ ىلع عامجإلا ىلاعت هللا همحر مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا

 . عامجإلا قرخأ نأ يل فيكف هنم لضفأ قولخم الف نيعمجأ

 هيلع بوقعي لاق امك لوقأ نكلو «لاؤسلا كلذ ىلع هتبتك يننأ ترضحتسا ام اذهو :لاق
 ۾

 .[1۸ : فسری] 6ی ام لع ناکا هنو ی س :مالسلاو ةالصلا

 ًاحاضيإو ًانايب هديزأل ¢ هوعاشأ يذلا باوجلا كلذ ىلع ينوعلطأ ول مهنأ دوأ تنکو : لاق

 . یهتنا عقو ام اذه « هيف ينوعجاري ملو « هيلع ينوعلطي ملف « ةبطاق ءاملعلا هيلع امل ًاقفاوم

 )١١١۸١(. لامعلا زنك يف يدنهلا يقتملا هركذ (1)
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 . كلذ ىلإ مهنم دحأ غصي ملف « هيلع نيبصعتملل هتلسرأ كلذ يلإ بتك املف

 هومتملعأو مالك دحأ نع مكغلب اذإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يرصبلا نسحلا ناكو

 . ىهتنا ٠ لقانلا اوبذكو هيلإ اوعجراف هركنأف
 ‹ هتداهش وأ همكح وأ هاوتف ركنأ اذإ دهاشلا وأ يتفملا وأ يضاقلا نإ : هقفلا بتك يف اولاقو

 . ىهتنا ‹ نمتؤم هنأل فلحي ال

 هرهاظ فلاخي ام هنم كعامسو هيلع كعامتجا دعب الإ دحأ ىلع بصعتلاو يحخأ اي كايإف

 نإ كلذ دعب مث « ًالثم روهمجلا مالك وأ « ةعيرشلا كلذ يف هتفلاخمب هل كمالعإو « عرشلا

 ةمئألا نم نوكي الئلف وه امأ« نيملسملابو هب ةمحر عنشو هيلع ركنأف ةفلاخملا ىلع ممص
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « اوكلهيف كلذ يف هوعبتي الئلف نوملسملا امأو « نيلضملا

 نم دولوم هل دلو نمل رورسلاو حرفلا يف يتکراشم : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو
 وأ لحن لسع نم « هيلع ردقأ امب عوبسلاو ةبابللا لمع يف هتدعاس ًاريقف ناك نإو « يباحصأ

 ءاوس « يلايع دي ىلع طوقنلاب هتدلاو حرفآ كلذكو « فورخ وأ نيفورخ حبذ وأ بصق لسع
 ينم كلذ تبلط اذإ طوقنلا سولفب يلايع ىلع حشأ الو « ال مأ طوقنلا يف نيد اهيلع اهل ناك

 فورعملاب ةرشاعملا ةلمج نم كلذ نأل ؛ ينمزلي ال اذه طق اهل لوقأ الو ءاسنلا نيب اهل ةرتس

 ‹ ةرخاألاو ايندلا يف هرطاخ ىلاعتو كرابت هللا ربج هيخأ رطاخ ربج نمو « اهب ىلاعت هللا رمأ يتلا

 ةازاجم حرفي ال هب حرفي هنأ هنم تبلطو دولوم كءاج اذإ مث « دضلاب وهف هيخأ رطاخ رسك نمو
 تبلط نم تيأر دقو « كطقنو كدلوب حرفل هتطقنو هدلوب تحرف تنك كنأ ولو « هعم كلعفل

 نم كلذو « هيف ريخ ال ام اهنیبو هنیب عقوو« ضری ملف اهتراج دلو هب طقنت ًاطوقن هتجوز هنم
 .ةرشعلا ءوسو حشلاو لخبلا ةلمج

 ‹« كاولب ىلع كربديو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ٠ كلذ لثم لعفت نأ يخأ اي كايإف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 يعم لكأي ناک بحاص ىلع لكألاب نملل يضرعت مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ركذت نالف اي : طق هل لوقأ الو ‹ كلذ يف ةطساو ناك نم ةمعن نارفك هنم لصح مث « ًانامز

 اهيا # :ىلاعت لاق « ةقدصلا كلت لطبيف « هيذؤي كلذ نإف « كنيبو ينيب يذلا حلملاو زبخلا
 كلذ ىلع سفنلا تماق امبرو ۲٠١[. :ةرقبلا] € ىَدَلاَو َنَمْلأب مكيف دص اول ال وَما يِ

 اذإ ًابذاك كلذ ىلع فلح امبرو « لضف هيلع انل الو « انعم لكأي مل هنأ فلحو ركنأف بحاصلا

 كلذ ىلع لصحيف ةمقللاب هيلع اننم اذإ انيف صئاقنلاب هناسل قلطأ امبرو « هيف هئادعأ ةتامش فاخ

 . ماثآو دسافم

 نإ كلذ دعب هيلع ال مث  ىلاعت هلل الإ ايش ًادحأ معطي ال نأ دبعلل يغبني يذلا نأ ملعف
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 صالخإلا مدع ىلع ناونع ماصخلا يف نيلكالل ماعطلا ركذ نإف « ركنأ وأ كلذب لكألا فرتعا

 لب ‹ فورعملا نم هيخأ عم لعف امب طق نمي ال ميركلا نإف « لصألا ةسخ ىلع ليلدو« هيف

 مث « نيقداصلا نيبحملا نم ناك نإ اميس ال « هدنع لكأ ناك يذلا خألا كلذل لضفلا ىري

 ردكي ريصي نملا كلذ نإف « بيرق نع ةبحملا ىلإ عجر مث « ةبحصلا يف غيز ضعب هنم لصح
 .هركذتاملك كلذ دعب ةبحصلا

 ‹ ةنسحلا دئاوفلا ينديفيو « ملعلا هعم علاطأ ًاريرض ملعلا ةبلط نم بحاص يل ناك دقو

 « ءاشعلاو ءادغلا دصقب الإ نالف ىلإ ءيجت ال تنأ :هل لاقف « ةبلطلا ضعب عم مصاختف

 كلت يف يدنع لكأي داع ام هنأ هتجوز نم قالطلاب فلحف « ةءورملا بحاصلا كلذ تلمحف

 لك قيدصت ريقفلا نأش نم نإف « هببسب دكنلا نم ىل لصح امع ىخأ اي لأست الف « ةنسلا

 لمأت ولو « نئارقلاب ولو هبذکی نأ هل زوجي الو« ةاتلا او هیعدي امیف بحاص
 بحاصف « هدنع لكأ ام مركلا هيف نظ الول هنإف « هماعط لكأ نمم هيلع لضفلا دجول ميركلا

 « هيلإ نوكت ام جوحأ كل هرضحي دقو « ةرخألا ىلإ كداز لمحيو كطسابيو ًاريخ كب نظي

 نساحم نع جورخ اذه « كيدي ىلع هل ىلاعتو كرابت هللا اهلعج هقزر نم ةمقلب هيلع نمت فيك

 .ةعيرشلا

 یف كربديو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ‹ دشرت كلذ لثم لعف نم ىحخأ اي كايإف
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 ةيعرشلا راذعألا ةماقإو « نامزلا ةاضق لاحب ىتفرعم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يف ًاحيحص الحم هل دجأ مل اذإ الإ ضاق ىلع طق طحأ الو « ماكحألا يف مهنم عقي اميف مهل
 رومألا ماصخألا عم لعفي نأ ديري ام ًاريثك هنأ ٠ نيقداصلا ةاضقلا ضعب ينربخأ دقو « عرشلا
 يدهج ةعيرشلا ةرصن يف ىعسأ انأف .كلذ نم هعنمت عناوم ةدع هل موقيف « مامتلا ىلع ةيعرشلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « مهفاف ٠ يتقاطو

 صئاقنلا يف نامزلا اذه يديرم عوقوب يلالدتسا مدع : ىلع هب ئلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هرت مل خيش ماقم فرعت نأ تدرأ اذإ :مهضعب لوقب المع « مهخيش صقن نم كلذ نأ ىلع

 نوكي دقف « ةيلك ةدعاقب سيل كلذ نإف . ىهتنا « هيلع كنولدي مهنإف « هباحصأ ىلإ رظناف
 هنأ امك « موقلا قالخأ نم ءيش هيلع عمتجا نمل مسقي ملو لاعت هللا ءايلوأ رباكأ نم خيشلا

 .هب ظعتا ظعاولا مالك عمس نم لك امو « ةيادهلا هل تلصح ةَ هللا لوسرب عمتجا نم لك سيل

 ناك ول :لوقتف « بدأ ءوسب كرصع لهأ نم خيش ىلإ بستنا نمم رظنت نأ يحخأ اي كايإف
 ‹ تقمتف ٠ يعرش قيرط ريغب خايشألا يف ةبيغلا يف عقتف « هديرم ىلع رهظل ًابدأتم اذه خيش
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاولب يف كربديو ٠ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هتلاو . هرذحاف
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 لبقأف « هرخدأ الو « لالح درأ الو « لأسأ ال يننأ : ىلع هب ئلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 يريغ وأ يسفن نم هيلإ جاتحا نم ىلع هقفنأو « لاقلا وأ لاحلاب ينم لاؤس ريغب ينءاج ام لك

 هللا يضر هباحصأو يلذاشلا نسحلا يبأ لماكلا خيشلا ةقيرط هذهو ‹ يعرشلا هجولا ىلع

 نازيملا هذه نإف ٠ تارورضلا مايأ فالخب < ًارارم ءاخرلا مايأ يف اهب انلمع دقو « مهنع ىلاعت

 . رخآ مكح ىلإ ريغتت
 ملام لالحلا لحأ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا يديس ناكو

 . ىهتنا « لاجرلاو ءاسنلا نم ًادحأ هيف تلأس الو « لاب ىلع كل رطخي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو كلذ مهفاف

 ‹« ىرخألا ةرضحب اهركشو نيترضلا ىدحإ حدم مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 رومألا هذه نإ :لوقتو <« ًاران الإ ةدحاو لك ديزي ال كلذ نإف « اهيلإ اهرطاخ ليمت ةجح يف

 امهنيب عمجأ ال كلذكو ًاظيغو ًاقمح اهترض ىلع دادزتف « يترض ىلإ يجوز رطاخ ليمت امم
 نإف « اهيلع اهفالتئا دصقب اهدنع خبطتل ىرخألا ىلإ امهادحإب بهذأ الو « دحاو لزنم يف

 تبلطو « ىرخألا نع اضرلا ترهظأ نيترضلا ىدحإ نأ ولو« سيبلت هلك جبدم رمأ كلذ

 امهادحإ تيضرأ نإ ةرخالاو ايندلا مكح نيترضلا مكح نإف « اهبيجأ ال اهيلإ باهذلا

 ينيريدلا زيزعلا دبع خيشلا يديس دشنأ دقو « امهنم ةدحاو لك ىلع.ًارهق ىرخألا تطخسأ

 : ٰیلاعت هللا همحر

 نيتنلا جوز البلا زاح دقو يلهج طرفل نيتلا تجوزت
 ننبتجعن مرزكأ نب مآ افورحخامهنيب شيعا تلقف

 ننيتلبب ماد باع ًامود لاحلا سكع لاحللا ءاجف

 نيتطخسلا ىدحإ نمولخأالف يذه طخس كرحي يذهاضر

 نيالا ق تا راقت ىرحخأ كللتلو ةليل يذهل

 نيدلا ءولمم تاريخلا نم ًاديعسايحت نأ تشام اذإ

 نير كم يتعد اوف ةه تل ةوا ر ف شف

 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا
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 نماثلا بايلا

 قالخألا نم ىرخأ ةلمج يف

 يتقثو يبسح وهو قيفوتلا تابو لوقأف

 نم ناك وأ « فرشلا ىلإ بسن نمم دحأل يضخب مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 دالوأل وأ ةي ىبنلا دالوأل ىضغب نأل كلذو « هتلمتحا ىذألا دشأ ىناذآ هنأ ولو « راصنألا

 هللا لوسر یداع نمو ٤ نامل حرجو <« لب هللا لوسرل ةاداعم - يسفت طحل ينعأ - راصنألا

 4 رفا ىف َةدَوَملأ الإ جا هلع لسا ال ل : ميظعلا نآرقلا يفو « همكح ىفخي ال هناميإف واي
 “«يتيب لهأ يف هللا هللا» : ثيدحلا يفو « هماودو بحلا تابث يه ةدوملاو .[۲۳ :ىروشلا]

 دقف امهضغبأ نمو ينبحأ دقف امهبحأ نم» :نيسحلاو نسحلا يف هيَ هللا لوسر لاقو

 ناميإلا ةيآ» ةياور يفو «ناميإلا نم راصنألا بح» :ًاعوفرم هريغو يراخبلا يفو "«ينضغبأ
 جرحا اعلا نادرا او نفل ك ت لال هک تب امر ناال بخ

 . كلذ ىلع هلل دمحلاف ٠ صنلا

 ىلع لجو زع قحلا هب لماعن ام ىلعأف « دابعلا ىلع ةيهلإلا ريداقملا يرج باب نم هب فيرش
 اندمي نأ ىلاعتو كرابت هللا انلأس ربصن مل نإف « ربصلاف اضرلا ىلع ردقن مل نإف « اضرلا كلذ

 يف دمحأو « )۲٠٠۸( بلاط يبأ نب يلع لئاضف نم باب « ةباحصلا لئاضف باتك « ملسم هجرخأ (1)

 . )۳۳۱١( نآرقلا ارق نم لضف باب « نآرقلا لئاضف باتک ۰ یمرادلاو « (۱۸۷۸۰) هدنسم

 « )۱٤۳( بلاط ىبأ نب ىلع ىنبا نيسحلاو نسحلا لضف باب EEE هجام نبا هجرخا (۲)

 )e .)۷۸١١ هدنسم یف دمحأو

 رف خم یک قورا ناعيا ن رات الة باب بقاتملا بانك الس راهب اهر غا ١
 )4۷١( ةالصلا

 باتك ‹ ملسمو « (۱۷) راصنألا بح ناميإلا ةمالع باب « ناميإلا باتك « يراخبلا هجرخأ )٤(

 )۷١(. ناميإلا نم يلعو راصنألا بح نأ ىلع ليلدلا باب « ناميإللأ
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 كلذو ‹ ريداقملا كلت ىلع طخسلا الإ ربصلا دعب ام هنإف ‹ فيرشلا كلذ ىلع ربصلاب

 . ىهتنا « زوجي ال

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف

 يننأ ردق ولو « ًاتاومأو ءايحأ يخايشأ ةمرحل يظفح : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 فقي الف يقرتلا مئاد هخيشو « هخيش هل اهاطعأ يتلا ةداملا نم وه امنإ ديرملل لصحي ام

 ديرملا ةزواجم ةحص ىف انفقوت كلذلو « انخايشأ ىف هدقتعن ام اذه « ًادبأ هقحلي ىتح ديرملل

 دحأ ىلع يماقم عفري هتعمس نم رجزأ ام ًاريثكو « هرخآ ىلإ . . .ردق ولو :انلوقب هخيش ماقمل

 وحنو « مهلك يخايشأ ماقم تثرو ينإ وأ «ينوشلا نيدلا رون خيشلا يديس وأ ‹«صاوخلا يلع

 ىلع علطأ مل انأو ءالماك هخيش ماقم ثري نأ ةفيلخلا طرش نم نإف «. بذكلاك وه امم كلذ

 دنع نوكي دق هنأ فرعأ كلذكو « هيف هتثرو ينأ فرعأ ىتح «يخايشأ نم دحأ ماقم ةياهن

 ىلع لئاقلا قفاوأ فيكف « يدنع سيل ام رارسألاو فراعملاو مولعلاو قالخألا نم يحخايشأ

 مهيمسي نم اورقأو ‹ رصعلا خياشم ضعب نم كلذ لثمب نامزلا اذه يف رارتغالا رثك دقو

 تناك يتلا قراوخلاو تاماركلا نم ءيش مهل عقي مل مهنآب مهملع عم « مهخايشأل ءافلخ

 .هل ةفيلخ لمع يذلا هخيش نم نذإ ريغ نم هسفنب سلج دق مهدحأ ناك امبرو « مهخيشل

 :لوقيو « هخيشل ةفيلخ هنأ معزي نم ىلع بيعي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 ةفيلخ هلعجب مضهني نأ هخيش ماقم ىلع راغيو« كلذ لثم نع هخيش ماقم هزني نأ ديرملل يغبني

 .هل

 فراعلا رذحيلف « هيلع نولدي مهنإف « هتعامج لاح رظناف خيشب عمتجت مل اذإ :اولاق دقو

 يثيغمو يتقلو يبسح وهو «‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي هللاو ٠ كلذ لثم نم ريقفلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ليكولا معنو ينيعمو

 عاونأ نم ءيش ىلع يرصع خياشمل يتمحازم مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 اميس ال ٠ سانلا نم دحأل ةبذعلا ءاخرإو « دهعلا ذخأو « ركذملا نيقلتك ‹ ةخيشملا تافص

 ينم فرعأ مهدحأ تيأر نإ ينإ مث .اهيف ًانس ربكأ وأ« قيرطلا يف ينم ةرجه مدقأ اوناك نإ

 اهل سيل قيرطلا تاماقم نأل ؛رخآ خيش نم كلذ لبق يل ًانوذأم تنك ولو « هل تذملت قيرطلاب

 دكأت قیرطلاب ةفرعملا ليلق انس ينم ربك وه يذلا خيشلا كلذ تيأر اذإو « دبعلا هيلع فقي دح

 هميلعت ىلإ ىلصأ مل ثيح « ًائيشف ًأئيش ملعتلاب رعشي ال ثيح نم هقراسأل ًارهاظ هذملتأ نأ يلع
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 ‹ موقلا قالخأ نم هنإف «ينالفلا ءيشلا مكذيمالت اوملعت نأ مكل يغبني هل لوقأو « كلذب الإ

 نم هاري ال ميلعتلاب مهيلع حشي امنإو «قيرطلا فرعي مهخيش نأ نيديرملا مهوأو « هب اوقلختيل

 . مهتمه روتف

 هتملعف ‹« رصم خايشآ نم ةعامج عم كلذ لثم يلعفب : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هلأسأو « هتذمالت ةرضحب هتبكر لبقأ ينوكل <« هتذمالت الو كلذب وه رعشي ملو هتيقرو
 رصم يف ًالعاف كلذل دجأ ملو « تاقوألا ضعب يف مهسوفن اهجمت يتلا ةيهاولا تالاؤسلا

 ريصيف هيلإ ءيجأو ًامايأ هنع بيغأ مث « ةدئافلا مهنم خيشلا ديفأ ام ًاريثكو « ليلقلا الإ يريغ

 فيضي ام آرثكو « هتملع يذلا انأ ينوك ىسنيو « سمأ هل اهتملع يتلا ةدئافلا كلت ينملعي

 هنأل ؛باتكلا اذه ىلع عالطالا يدوصقم :هل لوقأف « هدنع باتك ىلإ وأ « هسفن ىلإ ةدئافلا
 ؛دوعي ال ىتح هبذك ىلع ههيبنت كلذب دصقأو « هزجعأف ةلأسملا هذه يف فقوت يدنع لزي مل

 يف اهدجأ ملو يخايشأ دحأ اهركتبا وأ ٠ يمهفب اهتركتبا ةلأسملا كلت نأب نيقي ىلع ينأل

 عقت امنإو « ىلاعت هللاب فراع نم طق عقت ال ةخيشملا ىلع ةمحازملا نأ ىفخي ال مث « باتك

 فراعلا لثم ًاخيش نوكي نأ رصاقلا ديريف ٠ فراعو رصاق نم وأ « نيرصاق نم

 . ىهتنا « كلذ ديري ال فراعلاو « هلهجب

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « كلذ يخأ اي مهفاف

 ينم ربكأ وه نم كانهو ًارهج ركذ سلجم يحاتتفا مدع : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 ًالمع « حتتفي نأ هيلع يمزع دعب الإ ركذلا حتتفا الف ًايبص ولو فارشألا نم دحأ وأ « انس

 ةمرحلا نم ءزجللو < ةي هللا لوسر نم ةعضب فيرشلا نوكل ““ ربك ربك ١ :ثيدحب
 . لصألل ام ميظعتلاو

 مهنم دحاو لك نأ ىلع اومصاخت امبر لب « نآلا ءارقفلا نم هل هبنتي نم لق قلخلا اذهو
 نإ الإ ناوخإلا عم ركذلا ىلع بظاوي ال مهضعب نأ ىلع نئارقلا لدت ام ًاريثكو « ءىدتبي

 الإو ‹ ىلاعتو كرابت هللا ركذ يف ةبحم مهيلع هوخيشي نأ بدألا نمف « مهيلع ًاخيش هولعج

 . ًاخيش تنك نإ الإ هللا ركذأ ال :لوقی هلاح ناسل نأکو « هکرت

 ‹ ةخيشملا بحي هنأ دحاو لك يف تسرفتف « سلجملا ىلع اودرو ةثالث نأ يل عقو دقو

 راصف « فيرش كانه نوكي نأ الإ انس ربكأ وه نم حتتفيل :تلقو « مهلامعأ نع مهتلأسف

 هلإ ال هلوقب هدحو حتتفي نأ مهنم دحاو لك رمآف مهرامعأ براقتت ام ًاريثكو « انب ركذي مهنسأ

 . مهدعب ةعامجلا ركذت مث « ةدحاو ةرم هللا الإ

 ۰ ماسمو (TIYT) نيكرشملا ت ةحلاصملاو ةعداوملا باب  ةيزجلا باتک ¢ يراخبلا هجر )1)

 )١١٠1۹(. ةماقلا باب « نيبراحملاو ةماقلا باتك
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 اوقفتيو سانلا عمجي ىتح كدهج زييمتلا نع دعباو « قلخلا اذهب لمعلاب يخأ اي كيلعف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت مهنع كزيمت ىلع

 ينءاجو هخيش دهع ثكن ديرم ىلع دهعلا يذخأ مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 يذلا هخيش قحب ءافو « هل ةشاشبلا راهظإ مدع يلع هب هللا معنأ امم كلذكو « هخيش ينلعجي

 نم ناكو « ديرملا كلذو وه تقم الإ هخيش ىلع ثكن نم هجو يف خيش شب امو « هدهع ثکن
 نأ دعب الإ ديرم ىلع دهعلا ذخأي ال نأ « يوانشلا دمحم خيشلاو « يفصرملا يلع يديس قلخ

 . كليبس لاح ىلإ بهذا :لاق « معن :لاق نإف ؟ دحأ عم ةبحص كل تمدقت له :هل لوقي

 دهعلا ذخأيف « قيرطلاب بعالتي ال نأ نامزلا اذه يف ةخيشملل زرب نم لكل يغبني هنأ ملعاو
 هللا ىلإ ًايعاد نوكي ال قفانملاو « قافن كلذ نأل ؛ هب هدمي ددم هعم سيلف « ةروص ديرملا ىلع

 يساركلا ىلع نيطايشلا سلجت ىتح ةعاسلا موقت ال :راثألا ضعب يفو « لاعتو كرابت

 . '«ناطيش ظعاولا كلذ نأ نورعشي ال سانلاو سانلا اوظعيو

 هيلإ ددرتي نأ دعب الإ ركذلا ًادحأ نقلي ال ىلاعت هللا همحر يحراجلا دوعسلا وبأ خيشلا ناكو

 نإف دلاو كل له :هل لوقيو « نيقلتلا لبق هلأسي ناكو « تاقايسلا هيلع قوسيو « رثكأو ةنسلا

 ذخأ نم عنتمي ٰىلاعت هللا همحر ناکو .انريغ بأ هل نوکی نم بحصن ال نحن :لاق « معن :لاف

 يدلو اي :هل لوقيو « نادوسلا وأ ناضيبلا نم ةيناهربلا وأ ةيدمحألا ءارقفل ذملت نم ىلع دهعلا

 كمايقو « تادكؤملا ننسلاو ضئارفلا ةيدأتو « يزلا سبلو « ءارقفلا قيرط ىلإ كليم يفكي
 حب ال يرلاب نرتناقلا ن رقفلا ءال وش نرد نمو«. لرألا يعادل مكنلا لرقم مكا كلاب

 . ىهتنا ‹ هتمه روصقل ةيفوصلا قيرط يف

 زعأام :لوقي ةعساولا ةمحرلا لاعت هللا همحر يقوسدلا ميهاربإ يديس ناكو

 هلدي نم دجي نم زعأ امو « اهبلط يف قدصي نم زعأ امو « اهبلطي نم زعأ امو« قيرطلا

 . ىهتنا « همطفي ىتح هخیش ةيبرت تحت ربصي نم زعأ امو « اهيلع

 باحصأ اي روتسد :لوقي یتح ًادحأ نقلی ال ٰیلاعت هللا همحر يوانشلا دمحم يديس ناکو

 خيشلا هخيش لعف نع كلذ يكحيو « هدمأل ينودمف ٠ مكنع ةباين دلولا اذه نيقلت تقولا

 . هتاکربب انعفنو ٰیلاعت هللا همحر يورسلا دمحم

 يآ يديس ىلإ اوؤاج ةعامج نأ :يرمغلا عماج مامإ نيدلا نيمأ خيشلا يل ىكح دقو

 لصح الإو قيرطلا بلط يف مكتين اوررح :لاقف ر زكا نيقلت هنم نوبلطي يرمغلا سابعلا

 س هب تبعل قيرطلاب بعل نس 'اولاقو « !وبهذو « مهنم هيلإ مدقتي ريقف أرجت امف « تقملا مكل
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 نيدلا رون خيشلا مالسإلا خيش نقل نامزلا اذه يف رهظ نمم ًاصخش نأ ينغلب دقو « قرطلا

 .هل رفغي ىلاعت هللاف ؟ مالسإلا خيش نقلت فيك :تلقو « هيلع بتعأ تلسرأف « يسلبارطلا

 ذخ يديس اي :لاقف ىلاعت هللا همحر ىبرغملا دمحم يديس ىلإ ةاضقلا نم صخش ءاجو

 ماعطلا بيطأ نم برشتو لكأت نآلا كنإف < ءالبلا فكتساو حر هل لاقف « دهعلا يلع

 ريجحت يف كسفن لخدت ديرتف ٠ جرح كيلع سيلو « بايثلا نساحم سبلتو ‹ بارشلاو

 .ًادهع هيلع ذخأي ملو« هقيطت ال

 دمحلاو « كاولب يف كربديو« كاده ىلوتي ٰىلاعتو كرابت هللاو « دشرت كلذ يخأ اي مهفاف

 ىلع ديقتي هنأ ناوخإلا نم دحأل يضرعت مدع : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معن اممو

 مهاوس دحأ يف داقتعالا نع سانلا نودصي ماوقأ نامزلا اذه يف ثدح دقو « سفن ظحل ال

 ¢ خياشملا نم مهاوس نم ريقحتو ليحلاو بصنلاب اتدلا ءانبأ نوداطصي اوراصو یحریغب

 باوث مهللا لعجا :ءاعدلا يف هباحصأ لوقي مهضعب لب « قيرطلا لهآ جايس نع جورخ كلذو

 مهضعبف « كلذ ىلع هباحصأ رقيو « عماجلا درفلا ثوغلا بطقلا انخيش فئاحص يف هانآرق ام

 عم ابدأ كلذ لثم نع هباحصأ رجز هل ىلوألا ناكو ‹ هبیغتسي مهضعبو ‹« هلع كحضي

 . تقولا باحصأو « بطقلا

 « برعلا خياشمو ءارمألا تويب نولخديو « رصم قاوسأ يف نوفقي ةعامج ضعب تيأرو

 ؟ نالف خيشلا يديسب تعمتجا له : مهدحأل نولوقيف « دادخب ناو« یسیع نباو « رمع نباک

 بحاصو ¢ عماجلا درفلا ثوغلا بطقلاب ةفرعم هل نوکي ال كلم :نولوقيف ال : لوقف

 قافتاب خيشلل نولوقي مث ‹ خيشلا كلذ ىلع هوعمجي ىتح هب نولازي الف ‹ رصم يف فيرصتلا

 ‹ مكتكرب هل لصحيو « مكديرم ريصيل دهعلا ًالثم برعلا خيش ىلع اوذخأت اندارم : مهنيب
 وأ ريمألا كلذ لجخيف « هدالب يف هيلع ديزي وأ هلزعي نمم هومحتو « هتلمح اولمحت اوريصتو

 كايإ :هل نولوقيو « هيلع نورجحي مث « دهعلا ذخأل مهبيجي نأ الإ هعسي الو ٠ برعلا خيش

 .هريغب هعامتجا نم ميظع فوخ يف ريصيف ديعبلا رايد برختف نالفو نالفب عمتجت نأ
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 ضعب تيأرو . هيلع نورجحي هجو يأبف « نيديرملا طورش ىلع يشمي ردقي ال لب <« ًادبأ
 ىلع ردقأ ال اأ :لاقو ‹ مهدهع ثكنف هيلعاورجحو « دهعلا هيلع ةعامج ذخأ برعلا خياشم
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 وهف ةلسب وأ لسع وأ حمق يف قزر يدنع مهل ناك نإو « اخيش نوكأ نأ بلطأ الو « ريجحت
 دهع ماورألاو برعلا خياشم نم ةريثك ةعامج ضقن دقو « ريجحتلا اذه الب مهيلإ لصي
 ينوؤاج املف « مهب لزن ام عفد ىلع ةردق مهدنع اوري ملو « دئادشلا يف اوعقو امل مهخايشأ

 مهبغرأ ترصو « مهنع ىلاعتو كرابت هللا اهلوحف « دئادشلا كلت يف ىلاعتو كرابت هللا ينرتس

 هللاو « كلذ يخأ اي مهفاف ‹ اودرطني ملف مهتدرطو « اولعفي ملف مهخايشأ ىلإ عوجرلا يف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي

 ًاموي يلع يځيش بلق ريغي ءيش يف عوقولا نم يتيامح : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 فالخب « هل يقرتلا مودي كلذب نإف ‹ ديرملا ىلع ىىلاعت هللا معن ربكأ نم كلذو « رهدلا نم

 لبق هيلع ناك امم صقنأ يه ةلاح ىلإ عجر امبرو « هيقرت عطقني هنإف هخيش عم بدألا ءيسي نم

 لئاسولا عم بدآتي مل نمف « العو لج قحلا عم بدألل ملس خيشلا عم بدألا نأل ؛هل هتبحص

 قحلا اضرل ناونع هيلع ناسنإلا خيش لابقإ نأ ملعف ‹ دصاقملا عم بدألا نم ةحئار مشي ال

 ىضري هللا نإف « دلولا نع ىلاعت هللا اضرل ةمالع نيدلاولا اضر نأ امك « هنع ىلاعتو كرابت

 ىلإ ديرملا دري خيشلا عم بدألا ءوس نأ نم هانلق ام ديؤيو « امهبضغل بضغيو « امهاضرل
 لبقأ ول :ىلاعت هللا همحر دينجلا لوق « هخيش ةبحص لبق اهيلع ناك يتلا ةلاحلا نم صقنأ

 هلان امم رثكأ ةظحللا كلت يف هتاف ام ناك ةظحل هنع ربدأ مث « ماع ةئام ىلاعت هللا ىلع فراع

 . یھتنا ‹ اھلبق

 اهلك ةقباسلا دادمألا عومجمل ةنمضتم لجو زع هبر ىلع دبعلا اهيف لبقي ةظحل لك نأل يأ

 نيلبقملا بولق ىلع اضايف لزي مل ىلاعتو كرابت قحلا دوج نإف ‹ تقولا ددمب اهيلع ديزتو

 . هيلع

 نآ ديعبف ههركي باوبلا ناك نمف « كلملل باوبلاك نوكي نأ خيشلا بتارم لقأ نأ ملعا مث

 لاق نمو « بابلا ريغ نم ناطلسلا ىلإ لوصولا عيطتسي ال هنأل ؛كلملا دنع ةجاح هل ىضقت

 هللا ىلع ىرتفا دقف هخيش ةطساو ريغ نم ىلاعت هللا دنع ةجاح ءاضق ىلع ردقي هنإ نيديرملا نم

 ا

 ناونعو « ايندلا يف ديرملا ءاقش نم :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا يلع يديس ناكو

 ىلإ ةردابملا بوجو هسفن ىلع هتيؤر مدعو « هيلع هخيش بضخب هنواهت « ةرخألا يف هتواقش
 اهدعب اوحلفي ملف مهيلع مهذاتسأ ظيغب ةعامج نواهت دقو« هتعاط يف لوخدلاو « هحلص

 . یهتنا ‹ هریغ دی ىلع الو مهخیش دی ىلع ال < ًادبأ
 نمل كالهلا نم لصحي ام لقأ نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صارخلا ىلع يديس ناکو

 نا نم ايندلا عمج ىلع ًأبكم ريصيف « ةرخألا نع رابدإلاو « ايندلاب لاغتشالا هذاتسأ فلاخ

 هللا هركذ ةلق كالهلا بابسأ نم كلذكو « هخيش ناک ولو اهنع هدص نم لک يداعیو « ناک هجو
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 ةلقو « يلايللا رهسو داروألاب هديقت مدعو« ملعلاب هلمع ةلقو « نآرقلل هتوالت ةلقو « ىلاعت

 راصو هخيش قراف امبرو « كلذ ريغو ٠ سمخلا تاولصلا يف ةعامجلا ةالص ىلع ةبظاوملا
 هنيع يف يهف « عفنلا ةليلق اهنكل هی هن لا الف اک ادارا لع اا

 ىلع قيرطلا خايشأ عمجأ دقو < ةرذلاك ةرخألا لاوحأب نيفشاكملا نيع يفو « لابجلا لاثمأك

 ىلاعتو كرابت قحلا ةبقارم هل حصي ال لمعلا لاح هتبقارمو هخيش ةظحالم ىلع ردقي مل نم نأ
 نيبتاكلا ماركلا ةكئالملل لجو زع هللا لوقي ةيهلإلا بتكلا ضعب يفو « ًادبأ هتعاط لاح ىلع

 ًارضاح هبلق ناك نمم هباوث ذخأيل « لمعلا لاح هبلق ناك نيأ اوبتکاو « نالف يدبع لمع اوبتكا»
 . یهتتا هعم

 لفاغ هبلقو اهلاق ًالثم ليلهت وأ حيبست ةملك وأ لمعب دمتعي ال نأ لقاعلا لقع نم نأ ملعف

 ضعب نأ انغلب دقو « ىلاعتو كرابت هللا دنع هل بوسحم ريغ كلذ نإف « ايندلا ةيدوأ يف حراس

 ىأرف « ةحلاص ةين ريغب هراج عمسيل اهنم ةيآب رهجف « ليللا يف هط ةروس أرق حلاصلا فلسلا
 هل ليقو « اهيف ةيآلا كلت ري ملف « ةليللا كلت ةفيحص هل ترشنو « تماق ةمايقلا نأ كلذ دعب

 . ىهتنا « هلجأل كتوص تعفر نمم كرجأ ذح

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت كلذ يخ اي مهفاف

 نم ًادحأ راز اذإ يديرم ىلع يرطاخ ريغت مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم يعالطال وأ « ةعيرشلا هتفلاخمل الإ كلذ نوكي الف هيلع تريغت ينآر دق نإ مث « ينارقأ

 تقو ىلإ ينمزاليل ردكتلا هل رهظأ ذئنيحف ٠ يريغ دي ىلع نوكي ال هحتف نأ فشكلا قيرط

 بجي كلذ ىلعو « سفنلا ظوظح نم ىرخأ ةلعل ال هيلع قيرطلل ًابيرقتو هل ةحلصم « حتفلا
 اوعنم امنإ مهنأ ىلع مهلمح مرحيو مهريخب عمتجي نأ مهديرم اوعنم نيذلا خايشألا لاح لمح

 . كلذ لثم نع نوهزنم خايشألا نإف « مهنود هل ذملتي الئل مهريغب عامتجالا نم مهديرم

 دسف الإ هريغب عامتجالا يف هديرم خيش حماس امو : ىلاعت هللا همحر نيدلا ييحم خيشلا لاق

 هعفد ددرتلا هل لصح اذإو < هل ذملتي ىتح ًاماقم ىلعأ نيخيشلا يأ یف ددرت هل لصحو « هلاح

 نف ةيلاب ديرملا مرج خشب عاقتالا طرف نال اموت دحام مقي ملو ادعاوو اذه بلق
 ‹ خيشلل قيرطلا يف خألاك ريصي ذئنيحو « لامكلا هل لصحي ىتح اهنم جرخي ال هترئاد

 . ىهتتا « هعم فوقو ريغ نم ةضافأإلا مكح هيلع خيشللو

 ‹ ناهللإ ملاعلل نكي مل امك: لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ءافو نب يلع يديس ناکو

 ىلاعت هللا يضر ناكو « ناخيش ديرملل نوكي ال كلذك «ناجوز ةآرملل الو «نابلق لجرلل الو

 يف ديرملا نوحماسي ال خايشألا كلذكف « هب كرشي نأ رفغي ال ىلاعت هللا نأ امك :لوقي هنع

 هلوق لمأتو :هنع یلاعت هللا يضر لاق « هل مهنم ًاشغ ناک هوحماس یتمو « مهریغ مهعم هتک رش
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 ليزي ال خيشلا كلذكو « هللاب كرشلا الإ مدهنت لابجلاو « رطفنتو قشنت ضرألاو تاومسلا

 ‹ هريغ ديرملا هب كرشي نأ هليزي امنإو « ةمدخ الو ناسحإ كرت هتيبرتو ديرملا ظفح نع هبلق

 . یھتنا

 نم ًاديرم عنمي نأ خيشلل سيل :لوقي ىلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 ‹ طقف هيدي ىلع الإ هحتف نوكي ال ديرملا كلذ نأ هفشك قيرط نم علطا اذإ الإ هريغب عامتجالا

 لاثمو « فكلا لاثم ديرم لك كولس اهيلإ يهتني يتلا ةيهلإلا ةرضحلا لاثم نأ يخأ اي ملعاو

 اهيف ديرملا دهاجي يتلا رهشألا وأ نينسلا لاثمو « عباصألا لاثم اهيلإ اهنم لخدي يتلا قيرطلا
 « ةنس ةباثمب ةدقع لك تناك نينس ثالث يف ةرضحلا ىلإ لخد نإف « عباصألا دقع لاثم هسفن

 ةدايزلا يف مكحلا اذكهو « نينس رشعب ةدقع لك تناك ةنس نيثالث يف ةرضحلا ىلإ لصو نإو

 یتح رخآ خیش دی ىلع كلسو هكرت مث ةدقع عطق ىتح خيش دي ىلع ديرم كلس اذإف « صقنلاو
 ةدقعلا زواجتي ملو هرمع ىنفأ ‹ ةدقع عطق ىتح رخآ خيش نع ذخأو « هكرت مث ةدقع عطق

 نم هلبق ناک نم ءانب مدهي نأ دب الف ‹ رخآ خيش ءانب ىلع ينبي نأ خيشل حصي ال هنأل ؛ىلوألا

 عبصألا نم دقع ثالثلا عطق امبرل دحاو خيش مكح تحت مادو ربص ناك هنآ ولو « خايشألا

 . طق كعمس قرط هنظأ ام لاثم اذهو «‹ ةيهلإلا ةرضحلا لخدو « ةدحاولا

 تفتلملا نأ ىلع قيرطلا لهأ عمجأ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 .ًادبأ حلفي ال هخيش ريغ ىلإ

 دمحم يديس يخيشل ًاموي تلق :لوقي یلاعت هللا همحر يوانشلا دمحم يديس تعمسو

 نيع المي خيشلا نكي مل اذإ دمحم اي :يل لاقف « ينالفلا خيشلا روزأ نأ يدارم :يورسلا

 نأ الإ مهللا . ىهتنا . تام نأ ىلإ هريغ ترز ام مويلا كلذ نمف ؟ ًاخيش هذختي ملف ديرملا

 .هلزلزت مدعل جرح الو هريغ روزي نأ هلف « هذاتسأ عم مدقلا تباث ديرملا نوکي

 يلذاشلا نسحلا وبأ يديس ناك :لوقي ىلاعت هللا همحر يسرملا سابعلا وبأ خيشلا ناك دقو

 بذعأ ًالهنم تدجو نإ :هل لوقن امنإو « انريغب عمتجي ال هنأ انديرم ىلع ديقن ال نحن :لوقي

 ٠ هنم ًاماقم ىلعأ دجن الف هنارقأ يف رظنن انكف :سابعلا وبأ خيشلا لاق « هب كيلعف انلهنم نم

 . یهتنا ‹« هریغ ىلع هانمدق كلذلف  ًالهنم بذعأ الو

 نيب قرفي ال هنإف قيرطلا يف ءىدتبملا امأ « قيرطلا يف نيطسوتملا لاح ىلع هلمح يغبنيو

  كلهف هب لمعف « هاوهل هتقفاومل خيش مالك هبجعأ امبرو ٠ بذعألا ريغو مالكلا نم بذعألا
 يف قدصي مل نم امأ . قيرطلا بلط يف نيقداصلا نيديرملا قح يف هلك هانررق يذلا اذه نإ مث

 اذه « هيلع جرح الو ٠ اذه روزيو « اذه روزي « نيحلاصلا يف دقتعم وه امنإف قيرطلا بلط
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 يف كش نمو « هدحو هيلع ديقتلاب مهيلع قيضي نأ خيشل سيلف « مويلا نيديرملا رثكأ لاح

 « ايندلا نم هديب امو هبايث نع جورخلاب هرمأيو « مهنم قدصلا يعدي نم نحتميلف اذه يلوق
 كحم اذهو « بذاك وهف هرطاخ ضبقنا نإو « قداص وهف ردص حارشناب هعاطأ نإف « رظنيو

 .رمحألا تيربكلا نم زعأ نامزلا اذه يف قداصلا ديرملاف ةلمجلابو « ديرملا لغز رهظي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت كلذ مهفاف

 RS ب ٰیلاعتو كرابت هللا معن اممو

 نوکي نأ هيلع مزعأو « هيلإ يتعامجب بهذأو « كلذل حرشنأ لب « ‹ هلبق هيف انأ ركذأ تنك يذلا

 بولق تتشت نم افوخ ‹ ةعامجلا عم هلجرو هدي لبقأ مث « سلجملا حتتفي يذلا وه
 نإو « انتعامج بلق ىوقو « انسلجم ربك هنأل ؛كلذب رورسلاو حرفلا رهظأو « نيركاذلا
 . يتعامجو انأ هيلع تنقلتو ‹ هل تذملت قيرطلا يف ًامدق هل تيآر

 ناك نمو « تانوعرلا دوجو ىلع لدت هتفلاخمو « نامزلا اذه يف بيرغ قلخ اذهو

 ةلاصألاب ركذلا سلاجم ءارقفلا دقع امو « ةعامج ىلع ًاخيش نوكي نأ حلصي ال ةنوعر بحاص

 نم انناوخإو انظفحي هللاف « خياشم كلذب اونوكي نأل ال « لجو زع هللا ركذ ةرثك يف ةبحم الإ
 مهنم دحاو لك ذخأو « ماكحلا ىلإ اوعفارتف كلذ مهل عقو ةعامج تيأر دقو « كلذ لثم

E SS STE 

 الف هلل جسما ناو 8 :دجسملا كلذ ىنب يذلا وه ناك ولو « خيش نم اهيف ركذلاب قحأ خب
 هاجت لجو زع هللا رکذب ءاج نمم ردکت خیش لک نآ ملعف ۸ :لا] اعا نا حت او

 ‹ برقأ مثإلا ىلإ كلذو « سانلا دنع تيصلاو ةسايرلا كلذب بلاط هنأ ىلع ليلد وهف هسلجم

 يف زرب خيش لکب يحرف : يلع هب هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ امم نأ ننملا هذه يف مدقت دقو

 جراخوهف كلذ نم ردکت نمو «دحاو مهنم يلوح قبي مل یتح « يتعامج تبلقناو « يتراح
 . توقمم ءارقفلا جايس نع

 هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعت هلاو « دشرت كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر

 وأ ركذلا سلجم يف يناوخإ نع زيمتلل يتهارك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ًافوخ رذعلا كلذ ىلع مهعلطأ مث ٠ يعرش رذحل الإ ةبرضم الو ةداجس ىلع سلجأ الف « ملعلا

 يف علطأ وأ « ايزه نوكأ نأ رذعلا نمو « هنيد يف كلهيف نظلا ءوس يف مهنم دحأ عوقو نم

 نع ًازيمتم سلجأف ‹ مهريغو نيحالفلا نم بارغألا لاؤسل ًادعم نوكأ وأ « اهوحنو لمامد
 . ينع دحأ لاؤس ىلإ نوجاتحي الو ينولأسيل نيرضاحلا

 فرعي الف « هنيد رمأ نع لأسيل يبارعألا يتأيف هباحصأ عم سلجي ناك يب هنأ عقو دقو
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 « هب زیمتی ًائیش هل اولعجي نا يف هباحصأ رواشتف < هنع ةباحصلا نم لأسي ىتح ةَ هللا لوسر

 ‹ هيلع سلجی راصو « ًاریصح هيلع هل اوشرفو هونبف « نیط نم ًاناکد هل نونبی مهن ىلع اوقفتاف
 ليمي ام لك يف ىعسيو « هباحصأ رطاوخ يعاري ناكو « ًاقلخ سانلا نسحأ نم يَ ناكو

 عضاوتلاو حالصلا هخيش يف دقتعي مل اذإ ديرملا نإف « هداشرإو هحصن ىلإ اوداقنيل مهرطاخ

 . لمكي ال وأ عافتنا هب هل حصي ال

 هحانج ضفخي ىتح ریقفلا لمکی ال : لوقي یلاعت هللا همحر صاوخلا الع يديس تعمسو

 ناک نم فالخب « هب نوعفتنیو ‹ همیظعت يف نوغلابي كانهو ‹ مهنود هسفن یریو « هناوخإل

 بحي انخيش :نولوقيو « مهنيب اميف هب نوثولي امبرف دضلاب نوكي رمألا نإف « كلذ نم دضلاب
 . نيملاعلا بر ثل دمحلاف « هخيش عم انناوخإ ضعبل كلذ عقو امك « ديلا ليبقتو ةماخضلا

 ‹ يتبحم يف نکمتي نأ لبق يديرم ماعط لكأل يتهارك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 ىلإ هلسرأ وأ ةميلو وأ ةموزع يف ماعطلا كلذ ناك ءاوس « هنود يكلم هديب ام عيمج یریو

 ةناهتسالاو ‹ هخيش ىلع لالدإلا هثروي ديرملا لام نم لكألا نوك كلذ ىف ةمكحلاو « ىتيب

 . هخیشب هعافتنا لطبی كلذو < د ع ف ا ی دریا رز : ا

 ‹ هتبحص لئاوأ ديرملا ماعط ىلع قلدني مهدحأ ىرتف « ءارقفلا نم ًاريثك ءادلا اذه مع دقو

 صقن نم كلذ يف امل خيشلا تفتلي الو « هدالوأو خيشلا لايع اسك امبرو « هاياده لوبق ىلعو

 ايندلا رومأ يف هديرم ىلع ديلا هل نوكي نأ خيشلا طرش نم نأ اذه نع باغو <« ةبترملا

 لك هيطعأ ىنأ ىلع دهعلا ىلع ذخأ ًانالف نإ :ىل لاقو ٠ صخش ةرم ىنءاجو « ةرخآلاو

 جور اه ؛ تلفخ كش لإ ت الف كعو كم ىتنم اإ: لاقو ينم هياط ام

 . قيرطلا نع

 ‹ خايشألا ىلع مارح نيديرملا لام :لوقي ٰیلاعت هللا همحر يوانشلا دمحم يديس ناکو

 . یھتنا

 نوقداصلا خايشألا لكأ دقف الإو « هديب اميف هخيشل كلملا ىري ال ديرم ىلع لومحم هنكل

 ماعط لعج يذلا هلل دمحلاف « فقوت ريغ نم قئاقرلا بتك يف روهشم وه امك « مهيديرم دنع

 سحأ ينأ كلذو « هتلكأو تيسن ولو « ًادبأ ينطب يف ميقي ال يتبحم يف نكمتي مل يذلا ديرملا

 معن ةلمج نماذهو .هؤيقتأف يسفن بعلت ةراتو « لبج نم ةعطق تلكأ ينأك « ينطب يف هلقثب

 بر هلل دمحلاو ‹ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو ‹ كلذ يخأ اي مهفاف ٠ يلع ةميظعلا هللا

 . نيملاعلا

 ‹ امهريغ وأ فشاكلا وأ برعلا خيش نم يردكت مدع . يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ةياغ كلذل حرفأ لب « نارقألا نم يريع مهدحأ بحص اذإ نيرشابملا وأ راجتلا وأ ةالولا نم
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 يناسلو يدي رصقتف « ًالثم ملاظلا كلذ ىلإ يبلق ليمي نأ ًافوخ ننملا هذه لئاوأ رم امك حرفلا

 جيرفتو « نيمولظملا صيلختل الإ ةلاصألاب مهانبحص ام نحنو « تاعافشلا يف هدنع

 مهضعب لب « حبقلا ةياغ يف هريغ بحاص اذإ ريمألا هبحاص نم ريقفلا ردكت نأ ملعف « مهبرك

 هرب لوبق نم ايندلل هبحص هنأ كلذ لصأو« كلذ ببسب خيشلا كلذو « ريمألا كلذ يداعي
٤ 

 .ًادبأ كلذل ردكتي مل ةحلاص ةينب هبحص ناك هنأ ولو « كلذ ريغ وأ هناسحإو

 ۰ خيشلا كلذ ردكتف < يريغ ًادحأ بحص هنأ يملع ىلع سيلو < برع خيش ينبحص دقو

 كرابت هللا الإ هب ينباتغا ام ددع ملعي الف « ريمألا كلذ ضرعو يضرع يف عطقي راصو

 عم « هيلإ بهذف « هرش نم انحرأو « هللا لجأل كبحاصل حر :ريمألا كلذل تلقف ‹ ٰیلاعتو

 .اذه يتقو ىلإ ةيده هل تلبق الو « ًاماعط طق روكذملا برعلا خيشل لكأ مل ين

 نوكي امبرف « شتفت نأ دعب الإ رباكألا نم هريغ وأ برع خيش بحاصت نأ يخأ اي كايإف

 يدابعلا دمحم ةرج نم كلذ يل عقو امك ةمايقلا كيلع موقتف < نيباصنلا نم كلبق ًادحأ بحص

 ‹« مهتبحص ىلإ ليمت سانلا بلاغ سوفن نإف « كدهج ايندلا ءانبأ نع يخأ اي دعبأو « هريغو
 نم ءيش ىلع محازو « ءارقفلا يز سبل نم ىلع فأ مث « فأ مث « فأف اهيلع محازتو
 ۰ هب يرزي امع ءارقفلا يز یمح ي ۰« يزلا باحصأ يده فلاخو « ايندلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 اذإ مهسفنأ يف اورظني نأ يبحاصأل يداشرإ ةرثك : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ زوشنلاو قابإإلا وأ ‹ تاروذاقلاو يصاعملا يف اوعقو وأ ‹ مهتجوز وأ مهمداخ مهفلاخ

 . هيف اوعقو ام ىلإ اوعقو يمؤشب :لوقي ًاصقن هباحصأ يف ىأر اذإ يماطسبلا ديزي وبأ ناكف

 ام ىطاعتي نيرواجملا نم ًادحأ نإ :هل ليق اذإ ىلاعت هللا همحر ميلحلا دبع خيشلا ناكو

 . ىهتنا « ةساجن رهطت ةساجن طق متيأر له :لوقيف ؟ هحصنأفأ هل لحي ال

 نامي رکی ريا تک امی ةو نب مم امو ٭ : ٰیلاعت هلوق كلذ يف موقلا ليلدو
 نع اوفع» : ةي هلوقو "«مكيلع درت مكلامعأ يه امنإ» : ب هلوقو ۳١[. :ىروشلا] ريك

 ها .نيسورعلا سأر ىلع رثني يذلا بحذلا ىلإ تروطت مث « ناسحتسإلا ماقم ىلع قلطت ةملك )١(

 ٠٠١(. /۱) ریدقلا ضيف يف يوانملاو ء ۷١( /7) ةيلحلا يف ميعن وب هجرخأ (۲)
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 مل بنذب هاخأ ريع نم» : ي هلوقو «مکؤانبأ مک ربت مکءابآ اوربو مکؤاسن فعت سانلا ءاسن
 "° (تذلا كلذ لمعي یخ تب

 يف كلذ فرعأف ىلاعت هللا يصعأل ينإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ضايع نب ليضفلا ناكو

 « ةعاطلا نع ةجوزلاو دبعلا جرخيو « رامحلا صمشيف « يتجوزو « يمداخو «٠ يرامح قلخ

 . یھتنا ۰ يتعاط ىلإ اوعجر . . يتبوت لبقو ىلاعت هللا ترفغتساو يسفن ىلإ تعجر اذإ مئ

 ىوكشلا ريثك مهدحأ ناك نأ دعب يل ىوكشلا اوكرتف « يباحصأ نم ريثكل كلذ تملع دقو

 مسق نيذلا ‹ مهتيعر ميقتستف « اهنوموقيف مهسوفن ىلإ نوعجري اوراصو « هدبعو هتجوز نم
 . يل مهاوكش ةرثك نم تحرتساو « ةماقتسالا مهل

 نأ اوملعا :ًاريثك هباحصأل لوقي ىلاعت هللا همحر ورملا ملاس اجنلا وبأ خيشلا ناك دقو

 لظلا نإف « نونوكت فيك اورظناف « لامعألا نم مكنم زرب ام بسحب مكلباقي دوجولا عيمج

 ‹« هربص فيك رظنيل ًءادعبا دبعلا ىلاعتو كرابت هللا ىلتبي دقف « ةيلك ال ةيرثكأ ةدعاق هذهو

 هدلو هقعیو « طق هيف وه ةي هنأ عم انزلاب هلايع يلتبيو « نوكي نأ لبق نوكي امب ملاعلا وهو

 نکل ٥. :ءارسإلا] (ىرْحأ دزو ةدزاو رر الو : یلاعت هلوق هدیؤیو « هیدلاوب ًاراب ناک هنآ عم

 قح ىف[ ۱۳ :توبکنعلا] 4 اَن حم ال اقناو ماننا تایی # : ىلاعت هلوق ةدعاقلا لصأ ديؤي

 ۲ اھب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس نس نمو» : يي هلوقو « نيلضملا ةمتألا

 . ىهتنا ٠ ثيدحلا

 .نيلاعلا بر هلل دمحلاو «كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هلاو «دشرت همهفاو كلذ لمأتف

 نم ىذألا اولمحتيو اوربصي نأب نيديرملل يرمأ ةرثك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 تمقتنا هنولمتحي ال دح ىلإ اوغلب اذإ مث « ءوسب ًادحأ اولباقي الو «ةقاطلا بسح مهاذآ نم لك

 نأ هيلع ًافوخ ًادحأ لباقي مهنم ًادحأ نكمأ ملو « فطلو ةسايسب مهاذآ نمم هللا نذإب مهل

 . رسخيف ىذألا ىف ديزيو « ةلباقملا ىف فزاجي

 دنسم يف يمليدلاو « )٠٠٠١( طسوألا يف يناربطلاو « )۷۲١۸( كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (1)

 سودرفلا )۷٤۳٤(.

,(0 ۹) 

 باتك ٠ يئاسنلاو )۱٠١۷( ٠ ةرمت قشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا باب « ةاكزلا باتك ٠ ملسم هجرخأ (۳)

 ةهنسح هنس نس نم تاب « ةمدتتملأ باأتک 8 هحام نباو (u £) ةاكزلا ىلع ضيرحتلا باب ةاكزلا

 . )۲١۴۳( ةثيس وأ



 نمم هباحصأل مقتني نأ ريقفلا لامك نم :لوقي لاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 امإ ملاظلا بدؤي نأ لجو زع هبر لأسي ريقفلا نأ كلذ ةروصو « ةحلصم نيقيرفلل مهاذآ

 سانلا بولق نم هتمرحو ههاج لاوزوأ « هنع هتفيظو جارخإب امإو ٠ ةمعن لاوزب امإو ٠ ضرمب
 . یهتنا « كلذ وحنو

 نأ ًاريثك هللا دمحب يل عقيو « ثيدحلا “'"“ًامولظم وأ ًاملاظ كاخأ رصنا» :ثيدحلا يفو

 هللا لاؤس ريغ نم ةمهلا درجمب كلذ ىلاعتو كرابت هللا ذفنيف « يباحصأل ماقتنالا بلطت يتمه

 مهس مهنم ملاظلا كلذ بلق يف لخد امبرف « ماقتنالا نم نوكي ام دشأ نم كلذو « لاعت

 دسفأ نميف كلذ يل عقو امك « هتاوادم ىلع دحأ ردقي الو « تومي یتح هب لازی الف « مومسم

 .ءاقستسالا هضرم ناكو « روزلاو ناتهبلاب هناوخإ ىمرو « نتفلاب انتيواز يف

 هدي نم تلفتو لاحلا هيلع يوق اذإ ريقفلا :لوقي انخيش خيش يورسلا دمحم يديس ناکو
 لوق یلاعت هللا همحر ناکو « هدالوأو هبحاص ولو هدجو نم لک رسکی تلف اذإ دسالاک راص

 ةملظلا نم هئاضعأ ددعب هباحصأ ببسبو « هببسب ىلاعت هللا لتقي ىتح ريقفلا لمكي ال :ًاضيأ

 نأ ريقفلا لامك نم :لوقي ىلاعت هللا همحر ناكو « نيملسملا هناوخإو هباحصأ نوذؤي نيذلا

 مهنأل « هيلع مهقح بجاوب ًامايق « هباحصأ قح يف هلمتحي الو « هسفن قح يف ىذألا لمتحي

 . مهيذؤي ملاظ نم مهيمحيل الإ هيلع اوعمتجا ام

 ‹ يلوبتملا ميهاربإ يديسو « يربعجلا ميهاربإ يديس مدقلا اذه ىلع ناكو :لاق

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف ‹ امهريغو

 يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا وأ ٠ لاحلاب ةملظلا نولتقي مهانكردأ نيذلا موقلا نم ريثك ناكو

 . كلذ

 مهيلعف الإو « ًاعرش لتقلا قحتسا دق ملاظلا كلذ نأ اوملع اذإ امب هدييقت بجيو : تلق

 . ملعأ ىلاعتو كرابت هلاو « موللا

 مهليجبتو « مهتبيغ لاح يف ينارقأ عم بدألل يظفح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نرقلا لهأ قح يف اهتعضو يتلا تاقبطلا باتك يف مهبقانم ركذ كلذل لدي امك ‹ مهميظعتو

 ينوهركي نيذلا ةعامجلا بقانم اميس ال « رصعلا اذه يف هب تدرفنا رمأ اذهو « رشاعلا

 امك ٠ يعم اولعف ام دض لماحملا نسحأ ىلع مهلمحو « مهميظعت يف تغلاب ينإف « ينوذؤيو
 لب « ًادبأ هودع بقانم ركذي نأ ىلع ردقي ال سانلا بلاغو « ثلاثلا بابلا لئاوأ هريرقت مدفت

 ينأ فاخأو « رهاظلا يف ملعلاب لمعلا ليلق يئادعأ نم ًادحأ تيأر اذإو « هسفن هعواطت الو

 يذمرتلار « )۲٤٤۳( امولظم وأ ًاملاظ كاحخأ نعأ باب ٠ بصغلاو ملاظملا باتك « يراخبلا هجرحخأ (1)

 )۱۱١۳۸(. هدنسم يف دمحأو « )۲۲٠١( حايرلا بس نع يهنلا يف ءاج ام باب ٠ نتفلا باتك
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 ءافخإ نالف ىلع بلاغلاو :اهريغو تاقبطلا ىف هتمجرت ىف لوقأ « سائلا ىنبذكيف هحدمأ

 ةا و نارا م تلو لک و ا ي ر ت د ف اعل لاا

 رب لمخلا نرفلكي 25:. هفلا يف نودهتجم بيت ىلع حف يف يورط اذإ مهل يلق كلذ
 بسحب نيملسملل ةحيصن كلذ مهلف ‹ يمهف يف يلع اوعنش مهنأ ولو ٠ ههجو مهل رهظ ام
 . نيملاعلا بر ف دمحلاو ‹ ملعأ ٰىلاعتو هناحبس هللاو « مهلو انل رفغي ىلاعت هاف « مهتردق

 يلع لحد ديرم لکل يتشاشب مدعو يهجو بيطقت : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هخيش ماقم جرخيف « ةبحملاب ىلإ ليمي نأ هيلع ًافوخو « هتبيغ يف هخيش ماقمل ًاظفح « ينروزي
 هعم لعفأ الف « هخيش يف هداقتعا تابث ملعأ تنك نإ الإ مهللا « ًابيرق هيلإ ةراشإلا تمدقت امك

 « هترضحب هل يحدمب هخيش مظعآو ‹ برشلاو لكألا هل مدقآو « هل شبأ لب ٠ كلذ نم ًائيش

 لب « ًاليلق الإ يريغ رصم يف ًالعاف هل َرأ مل قلخلا اذهو « فويضلاب لعفأ امك كلذ وحنو

 هبلق ىلع ًافوخ « ههجو يف تششب الو « ًاماعط هدیرمل جرخأ ملف « هقح بجاوب تمق مهضعب
 انهركي هنأ تملع امأ يدلو اي :لاقف ‹ هخيش ىلإ كلذ اكشف « ىلع لبقأ هتيأر امل لزلزتلا نم
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 هجو يف تبطق ام هللاوو ‹ رصعلا اذه لهأ يف ةبيرغ قالخألا هذه نإف « روذعم وهو

 يخأ اي مهفاف « برغملا يف وهو قرشملا يف كلذب تنكف « هديرم دنع هماقمل ًاظفح الإ هديرم
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ دشرت كلذ

 وأ نآرق وأ ركذ يف اوناك اذإ طق ةعامجلا تكسأ ال ينأ : ٍّيلع هب ئلاعتو كرابت هللا معن اممو

 ىلع أرقي نيذلا ءاملعلا وأ « ًائيدح ناك نإ « ةي هلوسر وأ العو لج قحلا نذأتسأ ىتح ملع

 ىلإ مهلقنأو كدابع تكسأ هللا اي روتسد :توص ضفخب يناسلو يبلقب لوقأف « مهمالك

 مهنإف « ينالفلا ريخلا ىلإ ءالؤه لقنأ نأ هلا لوسر اي روتسد وأ « تاريخلا نم كلذريغ
 امبرف « ءارقفلاو ءاملعلا نم هيعاري نم لق بدألا اذهو « ينالفلا ءيشلا نم اولمو اورجصض

 .دهشملا اذه نع نولفاغ مهو ناذغتسا الب ملعلا وأ ثيدحلا وأ نآرقلا ءىراق نوتكسي

 وحنو ىوهلا ةفلاخمو عوجلا نم ةبقارملا تامدقم ةرثكب كلذب قلختلا ىلع يحأ اي لمعاف

 نم « هترضح لهأ يدي نيبو« قحلا يدي نيب كسفن دهشت كتاقوأ رثكأ يف ريصت ىتح « كلذ
 . كلذ كل ميقتسي الف الإو « نيحلاصلاو ءاملعلا نم هتمأ صاوخ وأ « ةي هللا لوسر

 لضفآ يخأو « صاوخلا يلع يديسو « يلوبتملا ميهاربإ يديس مدقلا اذه ىلع ناكو
 ةراختسالا ثيدح هديؤيو « مهنع ىىلاعت هللا يضر يثيرحلا سابعلا وبآ يخأو « نيدلا

 كرحتي ال نأ ريقفلل يغبني :لوقي ىلاعت هتلا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو « روهشملا

 ةرواشم نم انرمأ امم قحأ وهو :لاق « العو لج قحلا ةرواشمب الإ مهم رمآ يف نكسي الو
 نإو رمألااذهو :ىلاعت هللا همحر لاق ٠ هرومأ يف هدلاو قفوملا دلولا ةرواشم نم وأ « انناوخإ
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 قحلا عم هلعفف « قلخلا عم ًابدأ هلعف ناك ام لكو « هدرت الو هلبقت يهف ةعيرشلا هب حرصت مل

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت كلذ يخأ اي مهفاف . ىهتنا ٠ ىلوأ ىلاعتو كرابت

 سلجأ نأ يف يل يوانشلا دمحم خيشلا يخيش نذإ : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ ةكمب ميقملا رجح نب نيدلا باهش خيشلا ةرضحب « نيديرملا ةيبرتو « ركذلا نيقلتل
 « راجنلا موك ةيحانب قازرلا دبع خيشلا دالوأ حاوسلا دمحأ خيشلاو ‹ يلع خيشلا ةرضحبو

 باهش خيشلا ةرضحبو < ةفرشملا ةنيدملاب ميقملا ‹ يلحملا نسح دمحم خيشلا ةرضحبو

 ‹ هرهش مامت ةليل ‹ يورسلا دمحم خيشلا هخيش ةيواز يف كلذو « ةعامجو « يئاتدنطلا نيدلا

 نيديرملا ىبريو نقلي نأ اذه يدلول تنذأ ىننأ ىلع اودهشا :هظفلو « هللا ةمحر ىلإ يفوت امل

 : :هفع نلاعت هلا يضر يبلا اذه دشا مث« موقلاقبرط ىلع

 يدعب اهب ميهي نم ىليلب لكوأ  تمأ نإو تييحام ىليلب ميهأ

 نمف « نالفل تنذأ دق : مهل لوقي اهيلع رمي دلب لك راصف « هدالب ىلإ رصم نم رفاس مث
 هبشتلا ليبس ىلع اونقلتف « هنع هللا يضر هتوم دعب قئالخ ينءاجف « هب هيلعف يدعب قيرطلا دار
 مث « سانأ ضعبل ةي هللا لوسر نم رمأب الإ بابلا اذه تكرت مث « يخيش نذإب المع « موقلاب
 « جاجحلاك اوراص نآلا قلخلا نأ يدلو اي ملعا : يل لاق صاوخلا يلع يديسب تعمتجا امل

 عمجيو مهرطقي نأ ردقي نمف « مهنويعب اهوأرو مهناطوأ ىلع اوفرشأو ةكم نم اوعجر اذإ
 قدصب قيرطلا بلطتي مهدحأ ناكو « ةدوجوم يضاملا نمزلا يف ممهلا تناك دقو « مهلمش

 « مهرطقي ىتح مهاردلا جاحلا ريمآ ةعامج نوطعي مهانيأر انإف « مهرفس ءادتبا يف جاجحلاك

 . یھتنا

 اوراص مويلا ءارقفلا بلاغ نإف « ءارقفلا نيب ةرتسلا ةياغ يخيش نذإب يل لصح نكلو

 « مانملا يف هءاج هنأ یعداف « هل نذأي ملو هخیش تام مهضعبو « مهخیش نم نذإ الب نوسلجی

 ذخألا ماقم نيب نإف « ديعب وهو نذأ ةي هللا لوسر نأ ىعدا مهضعبو « سانلل زربأ :هل لاقو

 هريرقت رم امك « ًادحاو ًاماقم اهنم لصح هذه نأ نظأ ام « ماقم فلأ اذك اذك ةَ هللا لوسر نع

 خياشملا ضعب دجو اهعلاط نمف « ةصاخ ةلاسر يف قيرطلا لهأ دعاوق انركذ دقو ةمدقملا يف

 دمحلاو « نيمآ نيما هانينج ام انل رفغيو « مهبو انب فطلي لاعت هللاف « ديرم ماقم غلبي مل مويلا

 . نيملاعلا بر هلل

 ملعلا يف يخياشم دالوأل يميظعتو يتبحم ةرثك : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 بجاوب ًامايق « مهتامم دعبو يحايشأ ةايح لاح يف « مهب ذولي نمو « مهباحصأو « قيرطلاو

 خيش دي ىلع مطفي مل نم لك هب لخي قلخلا اذهو ‹« مهباحصأو مهدالوأو يحخايشأ قح

 ضغبي مث « هخيش ةبحم مهدحأ يعدي فبكو « سكعلابو هباحصأو مهخيش دالوأ نوهركيف

 . ضفاورلا ةقيرط هبشي اذه « هباحصأو هدال وأ

° 



 وأ يخيش دالوأ نم ًادحأ ىرأ امل :لوقی ٰیلاعت هللا همحر يوانشلا دمحم يديس ناکو

 نم ىرأ وأ مهارأ يلعل :لوقي مث « يخيش تيأر ينأكو « حرفلا نم ريطأ داكأ هباحصأ

 لك مهتيطعأو ٠ يرمع لوط يخيش دالوأ تمدح ول :لوقي ىلاعت هللا همحر ناکو « مهاري

 لباقت ال مهدلاو اهيلع ينعلطأ يتلا قيرطلا ةفرعم نإف < ءازجب مهل تمقام « ايندلا نم يديب ام

 . ةيويندلا ضارعألاب

 لالخإلاو « ةيرشبلا تانوعرلا ًابلاغ همزال نمف ‹ خيش دي ىلع مطفي مل نم لك نأ ملعف
 دالوأ نم بلطي ةنوعرلا بحاص نأ كلذ يف ةتكنلاو < هباحصأو هخيش دالوأ عم بدألا بجاوب

 ناک امک « مهمکح تحت نوکی نأ هنم نوبلطی هخیش دالوأو « مهیبریو « هل اوذملتی نأ هخیش

 .ءاضغبلاو ةوادعلا نيقيرفلا ىلع بلاغلا ناك كلذلف « نوردقي الو ٠ ردقي الف مهدلاو عم

 ةقرفف « هدالوأ ىلع نيتقرف هباحصأ مسقنا ٰىلاعت هللا همحر يفصرملا يلع يديس تام املو

 تبهذف ىلاعت هللا همحر ركاذلا نيدلا جات خيشلل عقو كلذكو « مهبحت ةقرفو « هدالوأ هركت

 خيشلا يديس تام املو اورفغتساو اوباتف كلذ يف مهتملكف اهخيش دالوأ تهرك يتلا ةقرفلا ىلإ

 هتخأ دلو عم ةقرفو « دوعسلا يبأ يديس هدلو عم ةقرف « نيتقرف سانلا مسقنا هللا همحر نيدم

 نيدلا رون خبشلا خيشو « يورسلا خيشلا خيشو « يفصرملا يلع يديس خيش دمحم يديس
 ‹ هوجرخأو هتخأ دلو اوبرض مث « ريثك ماصخ مهنيب عقوف « ةعامجلا خيشو « ينسحلا

 الإ قيرطلا تعرفت امو « دحأ هيدي ىلع جتن امف « نيدم يديس دلو دوعسلا ابأ يديس اوسلجأو

 ‹ رهاظلا ثرإلاك لهألاب صتخت ال « هللا ءاش نمل الإ ثروت ال قيرطلا نإف « هتخأ دلو نم

 كلذ نالف اي :يدونف « هدلول هدعب ةيبطقلا نوكت نأ لجو زع هللا لأس باطقألا ضعب نأ ىتح

 لهأ نم صخش هءاج ةدم دعبف « بطقلا كلذ رفغتساف « لاومألا نم رهاظلا ثرإلا ىف

 .هدعب ةيبطقلا ىلوتف « بطقلا تامف « ةليل دنع تابف برغملا
 تلز امف « ةدم هدالوأ يناداع ىلاعت هللا همحر يوانشلا دمحم خيشلا يخيش تام املو

 هدلو نم تبلطو « مهدنعام لاز ىتح « مهلجبأو مهلاعن مهل مدقأو ٠ مهقراسأ هللا دمحب

 لبق يتيواز ةبتع لبقي ناكو « يل ذملتو « ىبأف هدلاو دعب يننقلي نأ سودقلا دبع خيشلا يديس

 لاقف « زاجحلل هلامجو هداز ةرم زهجف « هيلع ينرواشي ىتح ًاًئيش لعفي ال راصو « لخدي نأ
 ؛ ةا ذه ي رفا هلآ نرطا یف ناک ام لاف اوف نإ ةا ف رهو رفلا ا فش
 ىلع ترش كنآ قيرطلا فصت ىف انأو رمألا يتغلب ول هكلاو لاقو ٠ يلءاجو هترامخ كرف

 ىهتنا « ححلا نم حجرأ يدنع كلذ تيأرو « تعجرل عوج رلاب

 < نيمإ ةعسأولا ةمحرلا ىلاعتو كرات هلأ همحرف « هريغ دحأ ىعم هلعفام رمألا اذهو
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 يف ةياخلا تغلب ولو يلع يملعم لضف يدرهش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لضف يسن نمف « تفرع ام اهب تفرع ىتح « يقرتلا ةدام يناطعأ يذلا وه هنإف « يقرتلا
 نوفتلا راخا ددو ع نلاقا ىف ىناغلا لكلا لات امك متل زه هع هلم
 ماقم نود هماقم دجول رظنلا ديرملا ققح ول : :اولاقو « خيشلا ةعاط تحت ديرملل ثكملا م اود

 لمعلا مسج + يف هخيش ىواس هنأ دیرملا رم أ ةياغو رونأو ىفصأو ىقرأ هخيش ماقم ىأرو هخيش

 ةيلقلا لاعألا: يغ بلاغا درك نأ لانكلأ ةعبحابشألا ىلع بتلاغلا نإف ١ هور يف ال

 ملعملا روضح ناك امبرو « ديرملا كلذ لامعأ نم ريطانق نم حجرأ هلا دنع اهنم ةرذ لك يتلا

 ‹ ةيعرشلا ةعاطلا يف هعم ديرملا روضح نم لضفأ ةيداعلا رومألا يف ىلاعتو كرابت هللا عم

 ردقب الإ ةحلاصلا هلامعأ نم رهظي داكي الف « ةيبلق هتدهاشم نوكت لماكلا نأ كلذ حاضيإو

 هللا دنع مهيلع ةجحلا ميقي الثل ؛مهنع همتكي يقابلاو « اهيف هب نودتقي سانلا نأ فرعي ام

 . ٰیلاعتو كرابت

 دعب مث ةعنصلا وأ ملعلا مهدحأ ملعتيف « سانلا نم ريثك نم قلخلا اذه ةنايخ ترثك دقو

 ناک دقو « مهيلع هلضف نوسنیو « هتفیظو ىلع نوعسيو « مهملعم عم بدألا نوئيسي ليلق
 ركنأو « هبراقأ افج عفترا اذإ ‹ ميئللا سانلا رش :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا

 الإ هتعلق هتعزر اذإ ءيش لك :اولاقو لثملا اوبرض كلذ لجألو « هملعم لضف يسنو « هفراعم
 يخ اي مهفاف ۰ دادمإلا هنع هللا مطق هملعم لبح عطق نمف ةلمجلابو ٤ كعلق هتعزر اذإ مدآ نبا

 .نيملالا فز ف دمجلاو دشت كلذ

 نم اولزعاذإ نيرشابملاو ءارمألا نم يناوخإل يداشرإ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نأب يملعل كلذو « هب مهتي الو مهيلع دري ام لعف ىلإ « الامش مهتاحر ترادو « مهفئاظو

 هيلع ىلاعت هللا قح بجاوب مايقلا وهو « اهطئارشب لخأ نأ دعب الإ طق هتفيظو نم لزعي ال ًادحأ
 « مهبرك جيرفتو « مهجئاوح ءاضق نم هيلع ةيعرلا بجاوب مايقلاو ‹ ةلمج يصاعملا كرت نم

 نإف « ةيعرش ةرورضل الإ هريغب لختشي الو ًاراهنو اليل رافغتسالا نم رثكي نأ هلك كلذ عمجيو

 بلاغ هانلق ام لفغأ دقو « هءامصخ هنع ىضريو « العو لج برلا بضغ ءىفطي رافغتسالا

 دج داف ااف ف هج رو همت تاز نم ةا ىف لحي هاا دج اققا

 هيلإ عجريل « هل ًابيدأت الإ دبع نع ةمعن ليزي ام ىلاعتو كرابت قحلا نأل كلذو < ًارثأ ههجوتل
 الو بنذ ال يل ام :لوقي مادامو « وه هیسنو هيلع هللا ه هاصحأ يذلا هبنذب فارتعالاو ةقافلاب

 مهضعب نع ةمعنلا لوزت ام ًاريثكو « حرخي ال سبحلا يف سلاج وأ لوزعم وهف « ةيسأ
 نواعتلاو ٠ طاوللاو « انزلاو « رمخلا برشك « اهعوقو ةرثكل اهب نيهتسي ناك يتلا بونذلاب

 هل اهرفغ ىلاعتو كرابت هللا نأ دقتعيف كلذ وحنو « اهتقو و نع تاولصلا جارخإو « ماكحلا دنع

 عفاش ردقي الف هبر هيلع بضغ نمو « نابضغ هيلع هبرو هيلع ةيقاب اهنأ لاحلاو ٠ نامز نم
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 . ماكحلا تويب يف دهاشم وه امك « ةعافشلل ًالباق لحملا ىأر اذإ الإ هيف عفشي

 لمحتي نأ ديري نم شتفي مث « یلاعت هللا هملعي بنذ لک نم بتیلو « هسفن ريقفلا شتفيلف
 هل هسفن خيشلا ناك امبرف « عفشي كلذ دعب مث هلمعي بنذ لك نم ةبوتلاب هرمأيو ةلمحلا هنع

 ةلمح لمحتي نم طورش يف رم امك « هريغ يف ًاعفاش نوكي نأ حلصي الف « اهنم بتي مل بونذ
 نأ وأ ‹ هقالطإ ىف ريقفلا هجوت ديفي الف « كلذك بونذ هل هنع لومحملا ناك اميرو « سانلا

 اج يف هان < كل نا ابا نم كربلا يآ نف لفاعلاا م طو ر

 .نيملاعلا تر للادمحخلاو

 كلاسم مهدحأ كلس اذإ يباحصأ نع يتلفغ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 دق هملع كيفكي يذلا نإ :هل انلق « ىلاعت هللا ملع ينيفكي :لاق اذإو « كلذ نع هاهنأف « مهتلا

 نمولي الف مهتلا كلاسم كلس نم :اولاق دقو ‹ كضرع يف سانلا عوقو يف ببستت ال نأ كرمأ

 درت نأ ضرألا نكمي الف < ضرألا ىلع اهترارحب مكحت سمشلا نأ امكف « نظلا هب ءاسأ نم

 ءوسو « هضرع يف سانلا عوقوب اهبحاص ىلع مكحت مهتلا كلاسم كلذكف « اهترارح اهنع

 يغبني ال هنأ ملعف « هلبقي نم لق ديعب ليوأتب الإ نظلا هب اونسحي نأ سانلا نكمي الف « هب نظلا
 امك «ًامرحم ولو كلذ يف هب نوثولي سانلا نأ ملع اذإ عراش ىلع ةأرما ملكي نأ ناسنإل

 دشأ كلذ نع هرجزي نأ كلذك هآر نم ىلع بجيو « اههجو رظني وأ ةيبنجأب يلتخي نأ زوجي ال
 نم ملس نوكي نأ ًاديعب :سانلا لوقي امبرو « سانلا بلاغ نم هيلع راكنإلا ةعراسمل رجزلا

 كلذ ىلع ساقيو ةباصإب ةولخ لك نإ :ءاملعلا ضعب لوق هديؤيو « ةولخلا كلت يف اهب انزلا

 ‹« ىلاعتو كرابت هلا عم مهلاح ءافصب رتغي الو كلذ نم ريقفلا رذحيلف « نسحلا درمألاب ةولخلا

 . ةحمل يف لاحلا ريغ امبر العو لج ىحلا نإف

 نع هاهنف قوسلا يف ةأرما ملكي ًاريقف ىلاعت هللا همحر يفنحلا دمحم يديس ىأر دقو

 يفف ‹ خيشلا مالكل تفتلي ملو « اهيلإ رظنلا ىلإ ليمأ ال هللا دمحب انأ : ريقفلا هل لاقف « كلذ

 ‹ هفشك قيرط نم كلذ ىلع خيشلا علطاف « اهجرف يف هركذ كبتشاف « ةأرملاب عقو ةليللا كلت

 خيشلا هجوتف « ىلاعت هللا ىلإ تبت : ريقفلا لاقف ؟ قداصلا وه انيأ :لاقو ةولخلا باب ىلإ ءاجف

 « اهيف يقب امو ةيوازلا نم جرح هنإ مث « اهجرف نم هركذ صلح ىتح ًانامز لاعت هللا ىلإ
 هنم فاخي نمب ةولخلل ًاحيبقت الإ حبق اهظفل يف ناك نإو ةياكحلا هذه لثم كل تركذ امو

 .قحلا نم ييحتسي ال هللاو « ظفللا يف يبدأ ىلع كحصن ترثآف « ةنتفلا

 كرابت هللاو ‹ هرمأ لثتمت الف ةيبنجألاب ةولخلا نع هريغ وأ كخيش كحصني نأ يخأ اي كايإف
 اا توق حلاو اا وما ك دف ره از

 مهل جوزتأ الف ‹ مهتوم دعب ءايلوألل يمارتحا ةرثك : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 اضر تاقوأ ىلاعت هللا عم يلولل نأل ؛ ينكلهيف مهل ىلاعت هللا ةريغ نم ًافوخ « ةجوز
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 اهيلع رسعف « يتجوز ىلع ييصوو « يتوم دعب ييلو تنآ بر اب يلولا لاق امبرف « ةفطالمو

 . هبطعي اهجوزت نم لک راصف ‹ يدعب جيوزتلا بر اي

 « هدعب نم هتجوز جوزتأ ينأب ىلاعت هللا همحر يكعكلا نيدلا باهش خيشلا يناصوأ دقو

 .انأ ىضرأ الف تنأ يتيضر ولو :اهل تلقف ةيضار انأ : تلاقو « ينتلأس اهنأ عم « ضرأ ملف

 اهنع تام یلاعت هللا همحر نیدم يديس بحاص يميوشلا دمحم ېدیس ةجوز نآ انغلب دقو

 : اهل اولاقف « كلذ يف ءاملعلا تتفتساف « هلتقأف ًادحأ يدعب يجوزتت ال اهل لاقو « ركب يهو

 صخش ىلع اهل اودقعف ‹ ٰیلاعت هللا ىلع يلکوتو يجوزتف « ويي هللا لوسرب یصیصخ هذه
 . زوجع يهو تتام نأ ىلإ اركب تيقبو « هتليل نم تامف ةبرحب هنعطو ةليللا كلت هءاجف

 امل هتجوز نأ « بوذجملا نيدلا ءاهب خيشلا يديس مداخ نوتيز خيشلا ينربخأ كلذكو

 كلت ءاجف « جوزتت اهنأب اهوتفأف ءاملعلا تتفتساف ‹ قفي ملف نينس عبس هتقافإ ترظتنا بذج

 نأ ىلإ حسكتو « يمعف يضاقلا برضو < ًاعيمج اتامف اهنعطو اهجوز اهب لحد نيح ةليللا
 . تام

 كولملا ءاسن وأ ءايلوألا ءاسن جوزتي نمم ردكتي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 . رباكألا عم بدألا ةاعارم يغبني :لوقيو « ءارمألاو

 باب يف هقنش دعب ياب ناموط ناطاسلا ةيرس يلواجلا يبرغملا دمحم خيشلا جوزت املو
 بدأ هدنع ناك ولو « ةحئار بدألا نم مشي مل اذه نإ :لاقو « ريدكتلا ةياغ هنم ردكت « ةليوز

 يسرافلا ناملس نع يقهيبلا ىور دقو هتايح لاح هيعاري ناک امك « هتوم دعب ناطلسلا یعارل

 موقب موأ فيك :لاقو « عنتماف « مهب مؤي نأ هوبلط - ةباحصلا ينعي - مهنأ هنع ىلاعت هللا يضر

 . یهتنا . مهيدي ىلع هللا يناده

 بر هلل دمحلاو «كيف رثؤت ال هلاح نأ ملعت تنك نإ الإ يلو ةأرما جوزتت نأ يحخأ اي كايإف

 . نيملاعلا

 لفاحملا يف ةقلحلا فرط يف سولجلل يسفن ةبحم :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 يف سلج نم ىلع ًالضف كلذب يل ىرأ ال ةقلحلا فرط يف تسلج ينأ ولو « اهردص نود
 ينارقأ نم خيش لخدف ةقلحلا ردص يف تنك ينأ ولو ‹ يعضاوت ثيح نم ةقلحلا ردص

 حصي الف « نامزلا اذه يف بيرغ قلخلا اذهو « ىلاعت هللا دمحب رثأتأ ال هومدقو ينورخأف

 ردكتلا ًابلاغ همزال نمف الإو ‹ حصان خيش دي ىلع مطفو « هتضاير تلمك نمم الإ هب قلختلا
 . ةقلحلا فرط يف هسلجيو « ردصلا نم هميقي نمم

 لك نود مهسوفن نوري مهنأ ىلاعتو كرابت هللا لهأ نأش نم نأ باتكلا اذه لئاوأ مدت دقو

 لاعنلا دنع مهوسلجأ اذإف « هنود وه امل هنم نولزني مث ًايلاع ًاماقم مهل نوري الف « سيلج
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 هللا ةاضرم يف مهسوفن هيف اولذأ ناكم لك يف مهيلع لوزنلا يف ةمحرلا عراستل ٠ كلذب اوحرف

 هنإف ربكلا بحاص فالخب “يلجأ نم مهبولق ةرسكنملا دنع انأ» :لاق ىلاعت هنإف « ىلاعت
 نإف « ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف نم ةنجلا لخدي ال امكو « ىلاعت هللا نم تقملا هيلإ عراستي

 .ءاوس دح ىلع ةنجلاك لجو زع هللا ةرضح

 سانلا ضعب نإف ًاصلاخ ًاعضاوتم نوكتل ةضايرلاب قلخلا اذه ليصحت ىلع يخآأ اي لمعاف

 ذذلتي امم رثكأ كلذ هقح يف سانلا لوقب ذذلتيو « عضاوتم هنإ لاقيل ةقلحلا فرط يف سلجي دق

 هسفن يف ريقفلا يعدي امبرو « لضفلاو ملعلا لهأ نم هنوكل ؛ردصلا يف هوسلجأ نالف مهلوقب

 نحتميلف ‹ كلذ فالخب لاحلاو « ءاوس يدنع اهفرطو ةقلحلا ردص :لوقیو ١ عضاوتلا

 سانلا لضفو « مهل ةدوهشم مهتراقح نإف « ىلاعت هللا لهأ عضاوت فالخب « هسفن قذاحلا

 « كلذ ىلإ نوتفتلي ال مهريغ ىلع مهلضف ىلع ةلدألا نودقتعملا ماقأ ولف ‹ مهل دوهشم مهيلع

 قوف ينوعفري نأ سانلا دهج ول :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يناردلا ناميلس وبأ ناک دقو

 . ىهتنا « اوردق ام ةراقحلا نم يسفن نم ملعأ ام

 بر هلل دمحلاو ٠ نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي هللاو ٠ دشرت كلذ يحأ اي مهفاف

 . نيملاعلا

 رثأ وأ ثيدحو ةيآب تعمس اذإ ظاعتالا ىلإ يمهف باهذ : ىلع هب لاعتو كرابت هللا نم اممو

 « كلذ دعب الإ ظافلألا نم اهجارختساو ماكحألا ىلإ يمهفب بهذأ الو « قتاقرلا نم ءيش وأ

 الإ نوكي ال كلذ تبلط نإ بارعإلاو ةغللا يف لوقلا كلذكو . كلذ نع يبلق فرصأ مث

 بيرغ قلخ وهو« درمأ تنك نيح نم يل ىلاعت هللا هاطعأ دق رمألا اذهو « ةالصلا جراخ

 ىلإ وأ ماكحألا ىلإ مهمهف بهذي ام لوأ سانلا بلاغ نإف « سانلا نم دارفأ يف الإ دجوي ال

 رابتعالا ىلإ كلذ نع ىقرتي مهدحأ داكي الو « تاغللا نم كلذ يف ام ىلإ وأ ٠ مالكلا بارعإ

 كلذ لثم يف مهدحأ رمع ينف امبرو « كلذ دعب الإ مالكلا كلذ يف يتلا رجاوزلاو عراوقلاو

 يف ةيآلا ينع بهذت ام ًارينكو "هارت كنأك هللا دبعا» ماقم ىلإ الو « رابتعالا ىلإ قرتي ملو
 قيرط نم يلع اهدريف هلاسأف ٠ ىلاعتو كرابت قحلا نم ئلإ برقأ دجأ الف « ليللا ةالص
 يف هللا نإ ی ةنيرقب كلذ لثم ىلإ هارت كنأك هللا دغا :ثيذخب ةراشإللا لعلو « ماهلإلا

 . مهفاف «مكدحأ ةلبق

 )١( ريبكلا دهزلا يف يتهيبلا هجرخأ ١/ ٠١١ ) » )۳١۷ص دهزلا يف مصاع يبأ نباو ٤١٩ .

 ناحاإلاو مالسإلاو ناميإلا نع ةي ىبنلا ليرج لاؤس باب « ناميإلا باتك ٠ يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(۸) ناسحإإلار مالسإلاو ناميألا نايب باب « ناميإلا باتك « مل سمو : )١(

 )٤١١( قازبلا كح باب « ةالصلا باتك « يراخبلا هوحنب جرخأ )۳(
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 ةياغ يف نوعماسلاو « موقلا مالك وأ « ثيدحلا أرقي ءىراقلا نوكي ام ًاريثك هنأ ملعاو

 نأ حصفألاو « اذام ىلع فوطعم مالكلا اذه :لوقيف يوحن انيلع لخديف « عوشخلاو ءاكبلا

 ‹ لحم مالك لكلو « رابتعالاو ءاكبلا عفتريو « هتقول ةعامجلا عوشخ بهذيف اذكو اذك لاقي
 هيف ام ىلإ رظني ةالصلا يف نآرقلا الت اذإ مهدحأ ناك امنإ « حلاصلا فلسلا نع انغلب اذكه امو

 تافتلا هل نوكي الف « العو لج قحلا ةاجانمب لاغتشالا ىلإ كلذ نم ىقرتي مث « ظعاوملا نم

 . رخآ تقو هلف ماكحألا طابنتسا امأو ٠ ىلاعت قحلا ريغ ىلإ

 جراخم ةاعارمب لغتشي نم لق :لوقي لاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
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 « دحاو نآ يف ًاعم نيئيشب هب لاغتشالا اهتردق نم سيل سفنلا نأل كلذو < ةالصلا حور وه يذلا

 ر و 0 و : ٰیلاعت هللا همحر لاق

 لج لاا یل لبر لاک ی تھا ر وک را ل او
 : نا لغو

 مهنمو « بارعإلا ىلإ هنهذ قبسي نم مهنمف « ةوالتلا لاح بتارم ىلع سانلاف : ةلمجلابو

 ىلإ هنهذ قبسي نم مهنمو « ماكحألا ىلإ هنهذ قبسي نم مهنمو « تاسانجلا ىلإ هنهذ قبسي نم

 بتارم ىلع مهف « العو لج قحلا عم بلقلاب هروضح ىلإ هنهذ قبسي نم مهنمو « رابتعالا
 ةرضح يف ىلاعت هللا عم رضح نم ةبترم مهالعأو « مهنم دحاو لك ىلع بلاغلا وه ام بسحب

 .ناسحإلا

 بكل ٌمُهَتبَتا٤ ّنْذَلأ :  یلاعت هلوق يف :لوقي لاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو
 رطخت مل رخأ ناعم ةءارق لك يف مهل ددجتي نيذلا مه :لاق ۱١١[. :ةرقبلا] هوتا ىح مول

 نآرقلا ةوالت وه اذهف « ةديدج ناعم ةرم لك يف هل ناك ةرم فلأ ةيآلا ررك ولو ٠ لاب ىلع مهل

 . هتوالت ىح

 امنإو «ماكحألا طابنتسال لحمب ةالصلا تسيل :لوقي ىرخأ ةرم ىلاعت هللا همحر هتعمسو

 .«ًالغشل ةالصلا ىف نإ : ثيدحلا ىفو « اهجراخ طابنتسالا نوكي

 ميخفتلا ةاعارمو « ةالصلا يف ماغنألاب ةءارقلا ىلع ردقي ال :لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 ةءارقلاو « ءايلوألا نم رباكألا الإ ىلاعت هللا عم روضحلا عم ٠ بالقإلاو ماغدإلاو قيقرتلاو

 .مالسلاو « فيعض لكل ىلوأ ةجذاسلا

 ملسمو ١ (1۹4) ةالصلا يف مالكلا نم هنع ىهنيام باب « ةعمجلا باتك « يراخبلا هجرخأ (1)

 (oFA). ةالصلا يف ذ مالكلا ميرحت باب « ةالصلا عضا ومو دجاتملا باتک
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 دمحلاو « كاولب يف كربديو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل

 هبلط نمك «بوركملا وأ فوهلملا نع يباجتحا مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 وأ « دلو هل تام نمک وأ « هتفیظو نم هلزعی وأ ‹« هنطو نم هجرخی وأ « هلام ذخأيل ملاظ

 جرخأو « هيف تنك لخش لك كرتأ ينأ يلع هللا لضف نمف « كلذ وحنو قيرطلا يف دشرتسمك

 ناك نإف « نطابلاب ىلاعتو كرابت هلا ىلإ هجوتلابو ءرهاظلا رومأب هتجاح ءاضق ىلإ ردابأو هيلإ

 هكاردتسا حصي ال ناك نإو « هتلازإ يف هعم تيعس هكاردتسا حصي رمأ ةهج نم بركلا كلذ

 ىلع مهربص ةدش يف نيحلاصلا لاوحأ هل تركذو ءاضرلا وأ ربصلاب هترمأو «هنع هتيلس
 امبر يلستلا ذإ « كلذ وحنو دلو وأ لمد لع هس او لاو اار ابا

 نر مک وک نا لا رور ملا فخ لاا سالا لب

 کت الو كير رب رات :  یلاعت لاقو ۳٤[. : ماعنألا] سن مهلا يح اروا برک ام لع اورم
 : فاقحألا] لس ي مَا اوأوأرصامك ر رضاك # : ىلاعت لاقو ٤۸[. : ملقلا] تول بجاَصَك
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 ٠ هقحب ةناهتسا وأ ًاربكت بوركم نع اوبجتحا مهنأ ىلع خايشألا لمح زوجي ال هنأ ملعاو

 ‹« لجو زع هللاب مهلاغتشا ةدشل جورخلا نع نوفلختي امنإو « كلذ لثم يف اوعقي نأ هللا ذاعم

 هريخغل تافتلالا نمو « ةكرحلا نم مهتعنمف « لاحت هللا ىلع مهبولقب ةيعمج مهل تلصح امبرو
 ينعسي ال تقو يل» :لوقي ناک هَ هنآ درو دقف « كلذ يف ي هللا لوسرل ثرإلا مكحب ىلاعت

 . یهتنا '٣يیر ريغ هيف

 ‹ ةلاسرلا غلب نيح هيب هرمع رخاوأ كلذ لاق امنإ :لوقي ىلاعت هللا همحر انخيش ناکو

 لاغتشالا لاح هيلع ناك ام قوف لجو زع هبر ىلع يلكلا لابقإلا لبقأو « ةنامألا ىدأو

 هَل یک نکل مَلإ جَ ىح ارب مآ ولو ميظعلا نآرقلا يفو . ىهتنا « داهجلاب

 ر و اا

 نم ناجرخي ال امهنع لاعت هللا يضر «‹ يفصرملا يلع يديسو « نيدم يديس ناکو
 شر هاجر ل تتر تد رع ي احا ج اشا ا لر ف رمال ال

 « جورخلا ىلإ هيف ايعد تقو لك اجرخل ًايعرش ًارذع امهل نأ ناملعي امهنأ الول نيخيشلا نيذه
 جورخلا يف انمالكو « منغأ نسح لمحم ىلع امهلمحو « ملسأ امهعبت نملو امهل ميلستلاف
 يغبني الف مويلا ءارقفلا روزي نم بلاغك هل ةرورض ال نم امأ . ةيداعلا تارورضلا باحصأل

 . حرخيو موقي نأ ىلإ هل هتسلاجم لاح يف ناسللا ظفح هنم ملع نإ الإ مهدحأل جرخي نآ ريقفل

 . ثيدحب سيل :لاقو )۲١۹( عونصملا يف يراقلا يلع الم هركذ )1(
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 سلاجلل ركذاف يلوق يف تككش نإو « رمحألا تيربكلا نم زعأ نامزلا اذه يف كلذ راص دقو

 لوطي سلجم داكي الف « لوقأ ام قدص فرعت ةالولا رابخأ هل حتفا وأ « ريخب هئادعأ نم ًادحأ

 . ةبيغ يف هلهأ عقيو الإ

 ةيوازلا باب دحأ قد اذإ : هبيقنل لوقي رصمب قيرطلا خيش يمجعلا فسوي يديس ناك دقو
 ریقف هل لاقف ‹ تاراشف تارايز يهف الإو « ءارقفلل حوتف هعم ناك نإ الإ بابلا هل حتفت الف

 زعأو « هتقو ريقفلا دنع ام زعأ يدلو اي :هل لاقف ؟ ايندلا نع متجرخ متنأو اذه فيك :ًاموي

 . ىهتنا « اندنع ام زعأ مهل انلذب مهدنع ام زعأ انلاولذب نإف « مهايند ايندلا ءانبأ دنع ام

 هللاو ‹ يعرش هجوب الإ جرخت الو يعرش هجوب الإ يخأ اي بجتحت الف كلذ تملع اذإ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو كاده ىلوتي

 يتهاركو « ليللا يف ةيهلإلا ةرضحلا باحصأ عم يبدأ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم ييحتسأ ينأل , ؛ةالصب مهلبق مرحأ الف ‹ يل مامإلاك مهنأل ؛فقوملا يف مهيلع مدقتلل

 ‹ رابجلا كلملاب ةولخلا نع يلاح فعضل « مهنم دحأ فقي نأ لبق ىلاعت هللا يدي نيب يفوقو

 يف يقوف ةرضحلا يف نم عيمج نأ يلع بلغ نإف « هتمظع دوهش نم لابجلا تكد يذلا

 ليللا مايق ينتوفيف مهرخآ ىلإ ربصأ نأ ًافوخ « فوقولا يف ىلاعتو كرابت هللا تنذأتسا ‹ ماقملا

 لهأ عرشي نأ لبقو ‹ ليللا نم يناثلا فصنلا لخدي نأ لبق ةليل تمق يننأ :يل عقو اممو
 مقأ مل ةليللا كلت نمو « تكله الإ تنك امف « ضرألا راطقأ رئاس يف فوقولا يف ةرضحلا

 . هفالخ ىلع روهمجلا ناك نإو « اليل فاوطلا ءاملعلا ضعب ةهارك هانلق ام ديؤيو

 فاط اي هللا لوسر نأ ينغلبي مل :لاقو « اليل فاوطلا هرك هنأ :ءايلوألا ضعب نع انغلبو

 . ىهتنا « زاوجلا نايب ىلع هتلمحل تبث كلذ نأ ولو « اليل

 فوقولا يف دحأ مدقتي ال نأ بدألا نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ‹« رباكألاو ءارمألا لوخد لبق ايندلا كولم ىلع دحأ لخدي ال امك ةيهلإلا ةرضحلا صاوخ ىلع

 . ىلعألا لثملا هلو ٠ لوحخدلا يف نذإلا لبقو

 نذؤملا لوق عامس دعب الإ ةالصلل دجسملا لخدي نأ طق ًأرجتي ال هنع ىلاعت هللا يضر ناكو

 فقو ًالخاد ًادحأ دجي مل نإف « هل ًاعبت لخديف « ًلخاد ًادحأ دجي نأ دعبو « ةالصلا ىلع يح

 لخدي نأ هل يغبني ال يلثم :لوقيو « هعم لخديف لخدي دحأ ءيجي ىتح هدح فلخ بابلا ىلع

 يف هكرتف مهعم بدأ ءوس ايندلا كولم ةرضح مادخ هع ام لك نأ يخأ اي كيلع مخی ال مٹ
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 يف فرعلا عرشلا عبت ڌ دقو « هنم ايحتسُب نأ قحأ لاعت هللا نإف « دكآ العو لج قحلا ةلماعم

 كرابت قحلا نأ عم « مالظلا يفو ةولخلا يف ةروعلا رتسب يلصملا هرمأك « ماكحألا نم ريثك

 بابرأ ال ‹ بولقلا بابرأ الإ اهكردي ال اهانركذ ىتلا رومألا هذهو « ءىش هبجحي ال ىلاعتو

 فالتخا ىلع ىلاعت قحلا عم بدألاب ةا اهلك ةعيرلا تءاج دقو ‹ فئاثکلاو ماسجألا

 تانسح » باب نم « بدأ ءوس نورخآ موق هدعي موق دنع بدأ نوی امبرو « قلخلا تاقبط
 يتلا بادالا يف نكل « نورخا موق هب برقتي امم موق رفغتسيف «  نيبرقملا تائيس « راربألا
 نم ال « ًالثم عوشخلا يف صقنلاو ةدايزلا يف دبع لك دهشم ثيح نم ةعيرشلا اهب حرصت مل
 رباكأ ةالص ¿ نيأ نكلو « عشخيو يلصي ناسنإ لك ىرتف « مهفاف « اهتيعورشم لصأ ثيح

 كناري كير نإ :  ميظعلا نآرقلا يفو « مهعرشخو سانلا داحآ ةالص نم مهعوشخو ءايلوألا

 نم دحأل سيل هنأ انمهفأف ١[. : لمزملا] € كَم لا نِ م ةقياطو ميو مفصيو للا لث نم قدا موقت

 هلوق لمأتو « ةي ‹ قالطإلا ىلع ةرضحلا ديس لبق ىلاعت هللا ېدي نيب فقي نأ ًابدأ ةمألا
 ع 2 ر ا ا

 . كل ةيعبتلاو « كب ءادتقالا مكحب :يأ مم بذل نم هياط : : ٰیلاعت

 يف سانلا لبق ىلاعت هللا يدي نيب فوقولا نم يفوخ نم هتركذ يذلا بدألا اذه نإ مث

 امإ « مهنع لاعت هللا يضر هبارضأو صاوخلا يلع يديس ريغ هب حرص ًادحأ دجأ مل « ليللا

 فوقو لبق هدحو ليللا يف هفوقوب ذذلتي سانلا بلاغ لب « كلذ ريخل امإو < هل مهقوذ مدعل

 هللا يدي نيب فوقولا ىلع ردقي مل هدهش هنأ ولو ‹ يهلإلا يلجتلا دوهش نع هباجحل « سانلا
 ًادرف ةالصلا تهرك يتلا يناعملا دحأ اذه لعلو « ًادبأ كانه ىلصي دحأ ريغ نم هدحو لجو زع

 :ةيلاعلا بر هل دلاور دع رب ىلكتلا ىلع لغام كلذ ميقا + الجال

 يتسلاجم اهيف نأ ثيح نم تاعاطلا عيمجل يتبحم : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 قحلا نع باجحلا اهيف نأ ثيح نم يصاعملل يضغبو « باوث ةلعل ال ىلاعتو كرابت قحلل

 نم تقو يف انل ىلاعت قحلا هعرش ام عيمج نأل ؛كلذ ريغ الو باقع ةلعل ال ىلاعتو كرابت

 يسفن تلام نإ مث « لفاونلاو ضئارفلا ءاوس « هترضح لوخد يف انل حيرصلا نذإلاك تاقوألا

 باوثلا نأ عم ‹ لوألا دصقلاب ال « عبتلا مكحب « لضفلاو ةنملا باب نم هتبلط باوث بلط ىلإ
 هناحبس انيلع نم امكف ‹ صالخإ اهيف لصح ةدابع لك يف يهلإلا دعولا مكحب لصاح

 ‹ انيلع هلضف ةلمج نم اهلك اهتارمثو انلاعفأف « باوثلاب انيلع نم كلذكف « هيدي نيب فوقولاب

 نوبلطي امنإ « لاجرلا دوصقم كلذ سيلو ٠ لصاح وهام بلط باوثلا بلط نم ناكف
 ريغ هيف دبعلاو ‹ بهذ تقو لك نإف « العو لج قحلا ةلاجمك « تاوفلا هنم فاخي ام

 ةرخالاو ايندلا يف نارسحخ وه لب « هرمع نم بسحي ال لجو زع هبر عم هبلقبرضاح

 قحلا نإف ٠ ادرو كل عدتبت نأ كايإ :لوقي ىلاعت هلا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 . ةَ هيبن هعرش امیف الإ هدبع سلاجی ال ٰیلاعتو كرابت
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 انعفنو « ىلاعت هللا همحر ىلذاشلا نسحلا ىبأ يديس بزح ىلع ءاهقفلا ضعب ضرتعا املو

 ¢ فرحب ًافرح ةَ هللا لوسر رف نم هتذخأ دقل هللاو : خيشلا لاق <« رحبلا بزحب ىمسملا « هب

 . یھتنا

 نع ةينغ ةعيرشلا يف درو اميفف الإو « ًابزح كل عدتباف ماقملا اذه لهأ نم يخأ اي تنك نإف

 . كلذ

 يف هتاجانم انل ىلاعت قحلا عرش امنإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هتافص نم ةفص نارقلا نإف « هتافص دوهش نع جرخن ال ىتح « هريغ نود همالكب ةالصلا

 نيكاحلاك ىلاعت همالك ًأرقن نحنف « اهفوصومل ةفصلا باطخ باب نم هل انتاجانم نأكف « ىلاعت

 يف مهضعب لاق دقو ‹ دهش امب انربخی مث « هیجانیو ٰیلاعت هدهشی يذلا وه ٰیلاعت همالکو « هل
 فرع كملعف « مولعملا ةفرعم نع كل باجح كملع :يأ « باجح ملعلا مهلوق ىنعم

 . ىهتنا « كيلع مكاح وهو كملع فلخ ًامئاد كنأل ؛تنآ ال مولعملا

2 E. N (1) 

 ‹ نيحلاصلا یلوتي وهو .كاده یلوتی هاو «دشرت همهفاف «دیعب “'"هروغ مالک وهو

 انأو حلاص وأ ملاع ىلع تلخد ينأ طق ركذتأ ال ينأ : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ينلمكيل « لمعلاو ملعلا يف يلع هلضف دهشأو همادقأ تحت يسفن ىرأ امنإو « هلثم يسفن ىرأ

 ناكو « هددم نم دتمم انآو الإ ريقف وأ ملاع سلجم نم طق تجرح ام كلذلو « همالكو هظحلب

 ‹ يراصنألا ايركز مالسإلا خيش انخيشك « مهانكردأ نيذلا ءاملعلا نم ةعامج مدقلا اذه ىلع

 نيدلا رون خيشلاو « يوالبطلا نيدلا رصان خيشلاك ةعامج ًاضيأ اذه انتقو يفو

 سمش خيشلاو ‹ ىطخلا نيدلا مجن خيشلاو « بيطخلا نيدلا سمش خيشلاو ٤ ىئاتدنطلا

 . مهنع ىلاعت هللا يضر « يلمرلا

 طق مهنم دحأ نم تعمس ام ينإف « مهدادمإ ةرثكل ٠ مهنارقأ ىلع ىلاعت هللا مهعفر كلذلو

 نم فالخب « هدميو الإ حلاص وأ ملاع ىلع مهدحأ لخدي الف «ًادبأ حالصلا هسفن يف دقتعي

 يطعي ددم هعم الو « هودمي نأ قحتسي وه الف ءيش هل لصحي ال هناف « حلاص هنأب هسفن فصی

 . /روغ / ةدام سوماقلا ه! .ءيش لك نم رعقلا :روغلا )1(
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 انه حلاصلاب مهدارمو « اهيف ةدئاف ال حلاصلل حلاصلا ةرايز :اولاق انه نمو « ًائيش ًادحأ هنم

 رفختسي لب « ًادبأ هسفن يكزي نأ مهنم دحأل حصي ال مهلك نيحلاصلا نإف ٠ ىوعدلاب حلاصلا

 الف اهيف ريصقت ريغ نم ةالصلا نم جرخأ نأ بحأ ينإ : لویو ‹ هتالص سفن نم یلاعت هللا

 مهضعب تيأر دقو ‹ هيصاعم يف هلاح فيكف كلذك هتاعاط يف هلاح ناك اذإف « كلذ يل حصي

 « امكعامتجا يف ةدئاف ال :هل تلقف « هيلإ هددرت مدع يف ةيبطقلا يعدي صخش ىلع بتعي

 « ًاددم هيلإ لصوت نأ تنأ ردقت الو « كيلإ جاتحي ال ةيبطقلا يعدي نم هل تلقف ؟ اذامل لاقف

 . بتعلا نع عجرف « هضفري لب

 ءاملعلا نم هيلع تلخد نم ىلع نظلاب طق ركنأ ال ينآ ىلوأ باب نم يخأ اي تملع دقو

 يضر يبشخنلا بارت وبأ ناك دقو« تقملا نم ًافوخ سانلا بلاغ هيف عقي امك « نيحلاصلاو

 ىف ةعيقولا هتبحص « ىلاعت هللا ةرضح نع ضارعإلا دبعلا لاح ناك اذإ :لوقي هنع ىلاعت هللا

 . ىلاعت هللا ءايلوأ

 هالتبا ‹« يلو ضرع يف عقو نم :لوقي هنع یلاعت هللا يضر يليجل ا رداقلا دبع خيشلا ناكو

 يف برض يلو نم ضغ نم :لوقي هنع لاحت هللا يضر يشرقلا هللا دبع وبأ خيشلا ناكو

 .ها « لاح أوسأ ىلع توميف « هتديقع دسفت ىتح تمي ملو « مومسم مهسب هبلق

 انيأر امف موقلا لاوحأ انعبتت دق :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يسرملا سابعلا وبآ خيشلا ناكو

 ةمأ كلت :هل تلقف « ضرافلا نب رمع يديس ىلع طحلل ضرعتف صخش ةرم يلع لخدو

 يحاونب دالب ىلإ رفاسو « ينقرافف ٠ سلاجملا يف هبسب هللا ىلإ برقتأ ينإ :لاقف « تلخ دق
 رامح ىلع “هسرجو هبجاحو هتيحل فصن ركسعلا يضاق قلحف روجفلاب مهتاف « ةيردنكسإ
 عم « سبايلا نرقلاك ًاتيم هودجوف « راحلا سطغملا يف تامف مايأ دعب مامحلا لخد مث ًابولقم

 . نيتفملا نم ناك هنأ

 انأ تلخد :لاق هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ايركز مالسإلا خيش انخيش يل ىكحو
 اذه دقتعأ ال انأ :نيصخشلا دحأ لاقف ‹« لاحت هللا همحر يتيتبنلا رمع يديس ىلع ناصخشو

 ةماركب هبلاطأ ال انأ :تلقو « ةمارك الب هيف دقتعم انأ :رحألا لاقو <« ةمارك ىل رهظأ نإ الإ

 نع ضرعأو ‹« ههجو يف شیبو دقتعملا ىلع لبق هيلع العداملف « ركنأ الو دقتعأ الو

 ريستو <« مالسإلا خيش ريصت تنأو ركنأ الو دقتعأ ال لوقت فيك :يل لاق مث « رخأآلا

 هللا ترفغتساو < هتكر ٌتلقف ٠ كتايح ىف ماشلاو مورلاو دنهلا دالب ىلإ نابكرلا كتافلؤمب



 « رصنت هنإ :لاقيو ٠ جنرفلا هرسأف مورلا ىلإ رفاس ركنأ يذلا لجرلا كلذ نإ مث « ىلاعت

 . یھتنا

 دلو سأرلا فوشكملا يتيتبنلا رمع يديس عم يلع اولخد ةعامج عم انأ يل عقو اممو : تلق

 ةميلو يف قئالخ يدنع ناكو « يراصنألا ايركز خيشلا عم هلبق ةعقاولا بحاص رمع خيشلا دلو

 يديس عم نيذلا ةعامجلا نم دحاو لاقف «ًاعساو ًاماعط ناكو « نمحرلا دبع يدلو سرع

 نإ الإ هدقتعأ ال انأ :رخألا لاقو « ابل “"نجاط يل جرخأ نإ الإ نالف يف دقتعأ ال انآ :رمع

 اوغرف املف « اولكأف اللا نجاطلاب صخش ىناتأ « ىلع اولخد املف « درواملاب اندی لسغ

 وخلا لبق ارتا ا رمش لانار كلذ لك ميديا هبارلف درراجلا يدب ىلع ار

 ‹ هتاکربب ٰیلاعت هللا انعفن رمع يديس الإ كلذب ينربخأ امو « امهعم ٰىلاعتو كرابت هللا ينرتسف

 .امهناحتما ةهج نم امهذخاؤي ال نأ ىلاعت هللا تلأس مث

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو ٠ كاده ىلوتي هللاو « دشرت كلذ يخأ اي مهفاف

 رومألا نم هب نوربخي ام لك يف نيحلاصلل يقيدصت : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هلقعتأ مل ءيش لكو ًاريغص تنك نيح نم كلذ يف مهقدصأ لزأ ملو ةداع لوقعلا اهليحت يتلا

 قرخ وأ « ةحيرصلا صوصنلا فلاخ ام الإ بذكآ الو  هفرعأ مل يذلا ملعلا ةلمج نم هتلعج

 الإ فشكلا لهأ هب هربخأ اعيش دحأ ركنأ ام هتأ ىلع فشكلا لهأ عمجأ « نيملسملا عامجإ

 ىلع هل ةبوقع رمألا كلذ ىطعي الف « كولسلا يف ةياغلا غلب ولو « هركنأ يذلا رمألا كلذ مرح

 مهبو « سانلا قزري مهبو ‹ ضرألا يف هتايآ مه نيذلا ىلاعت هللا ءايلوأ هبيذكتو هراكنإ
 .هدابع نع ايالبلا هللا عفدي مهبو « نورطمي

 يف ءاشعلاو برغملا نيب يثيرحلا سابعلا وبأ خيشلا حلاصلا خألا ةرم يدنع سلج دقو

 املف « هعمسأ انأو « تارم سمح نآرقلا رمحألا قفشلا بيغم ىلإ برغملا دعب ًارقف « ناضمر

 نآرقلا تأرق ين يل عقو دق :لاقف « كلذ هل تيكح يفصرملا يلع يديس ىلع هايإو انآ تلخد

 . ىهتنا « هفورحب هظفل اذه . ةمتخ فلأ ةجرد لك ةرم فلأ نيتسو ةئامثالث ةليلو موي يف

 حتتفاف « ةيوازلاب مامإلا رمع خيشلا فلخ حبصلا ةالصب تمرحأ يننأ ٠ يل عقو اممو

 ةعكرلا ةءارق يف هتقحلو ةرقبلا ةروس لوأ نم تأرقف « نآرقلا يناسل قبسف « لمزملا ةروس

 يل ةمارك هنأب تنمآو ٠ يسفن نم هتدهش رمأ اذه « عكر ىتح هل تصنأف « عكري نأ لبق ىلوألا

 نمؤي نأ ىلولا ىلع بجيو « قح بجاو ءايلوألا تاماركب ناميإلا نإف «٠ ىلاعت هللا نم

 .نيبئاجلا يف ىلاحت هلا رادفإب ةنإف « ءاوس دح ىلع هریغ تامارکب نمؤپ امك هست تامازکب

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو . كلذ مهفاف

 /نجط / ةدام «ناسللا . ىلقملا : نجاطلا (1)
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 وأ لفاحملا يف اميس ال « يدي لّبقي نمم عبطلاب يترفن : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نم بحأ ينأ امك « يعرش ضرغل الإ الثم رهزألا عماجلا نم تجرح اذإ بابلا ىلإ يعم يشمي

 لک « كلذ نم دضلاب ناک نمم رثکأ « يندقتعپ ملو يعم شم ملو يلا مقي ملو يدي لټقي مل
 اوملكت مهناسلب يقح يف اوملكتي مل نإ مهنإف ٠ يببسب قزمتت نأ ةدسحلا نايدأ ىلع ًافوخ كلذ

 شمي ملو « يدي لقي مل ًادحأ نأ ولو « يببسب اومثأف « نظلا ءوس يف اوعقوو « مهبولقب

 يف اهمظعي نم بحت سفنلا نإف ًاضيأو « كلذ نم ءيش يف اوعقي مل امبرل ًالثم « يعم
 ةالص يف ناسنإلا سانلا مدق امبرو « اهبحاص تكلهأف كلذ ىلإ تلام امبرف « لفاحملا

 دحأ ديري امل لوقأ كلذكو « ةمايقلا هومدق يذلا ىلع تماقف هنارقأ نم دحأ ىلع ةزانجلا

 نع ثحبي الو « يعرش رذع كلذ نأ دقتعيو « ينم شهدنيف « يلبنح لجر انأ : يميدقت

 كلذ لك « هنع ئلاعت هللا يضر دمخأ مامإلا بحأ يئأ ٠ ىلبنح ينأب يدآرمو ٠ كلذ ةقيقح
 « رباكألا زئانج يف لاحلا اميس ال « زئانجلا ًابلاغ نورضحي نيذلا تانوعرلا باحصأل ةاعارم

 « مدقتلا ةوالح نم مظعأ ةوالح قلخلا اذهلو « اهيف مدقتلا ىلع نولتاقتي سفنألا باحصأ نإف

 « ننم عبس دعب ىلاعت هللا ءاش نإ زتانجلا ةالصل يمدقت مدع طسب يتأيسو « برجيلف كش نمو

 . نيملاعلا بر ثدمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو هعجارف
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 عساتلا بابلا

 قالخألا نم ةلمج يف

 : ليك ولا معنو يثيغمو يتقثو يح وهو قيفوتلا هللابو لوقأف

 يئاردزا مدعو « ةعفانلا فرحلا لهأل يماركإ ةرثك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 طونم مذلاو دمحلا نأل ؛مهتاوذ ال مهلاعفأ ءاردزا يدارمو ٠ يعرش قيرطب الإ مهنم دحآل

 رظناو « ىلاعتو كرابت هلل ًاقلخ كلذ نوك ثيح نم ال فيلكتلا ثيح نم دبعلل لعفلا ةبسن هجوب

 .اهتاذ ال اهتفص الإ هركي ملف ""اهحير هركأ ةرجش اهنإ» : موثلا يف ةي هلوق ىلإ
 يناونقلاو ‹ مامحلا لاپزو ‹« خابطلاو ‹ يوادعملا مرکی صارخلا يلع يديس لاکو

 مهادسو ةكلمملا لاقثآ مهيلع ءالؤه نإ :لوقيو :مهوحنو « رازجلاو « نارفلاو « ناحطلاو

 اوصقن ولو فرحلا لهآ نإ :لوقيو دبعتملا ريقفلا ىلع مهمدقي ناكو « سانلل عفانم مهتمحلو

 مايقلاو « لضفلا لهأ نم هنإ ٠ لوقيو يتاونقلل موقي ةرم هتيآرو .رخآ هجو نم اولمك هجو نم

 ريثك توفل هيف ردقلا تحت رانلا دقومو مامحلا لابز الول :لوقي ناكو . بولطم لضفلا لهأل

 ‹ تيبلا يف ءاملا نيخست هل رسيتي دحأ لك ام هنإف « ءاتشلا مايآ يف حبصلا ةالص سانلا نم

 نم هجوب راحلا ءاملا ليصحت نع ًآعرش هزجع ريرحتو « درابلا ءاملاب لاستغالا ىلع ًأرجتي الو

 فيغر وأ مهردب كلذ ليصحت ىلع رداق وهو زجعلاب صخشلا جتحي امبرو « ًادج رسع هوجولا

 . ىهتنا « مميتلل حيبملا هزجع ريرحت رسعي ًاضيأ هنأ امك « مامحلا ءام نم

 ماجحلاك ًاهوركم ولو هبسك نم لكأي يذلا نإ :يدنع ةرم لوقي ىلاعت هللا همحر هتعمسو

 .هحالصل سانلا همعطيو « هنيدب لكأي يذلا دبعتملا نم نسحأ ىتاونقلاو

 ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت هلمأتو هعجارف « ىطسولا ننملا يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ليكولا معنو يبسح وهو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي

 ةرثكب كلذو « يلع هرصقو ضرملا ةدم فيفخت : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 « (د٥٦)ًاثارك وآ الصب وأ ًاموث لكأ نم يهن باب . ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ٠ ملسم هجرحأ )۱(

 )٠٠۷١۰١(. هدنسم یف دمحأو
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 يف يلع جرح الف كلذ دوهش نع هللا ينبجحي نأ الإ مهللا ٠ ضرملا كلذ لوزن لوأ يجيجض

 روهظ نافرعلا ماقم يف لامكلا نأ امك « ديرملل ناميإلا ماقم يف لامك وه لب « دلجتلاو ربصتلا

 « ثوغرب ةصرق نم رثأتي ريصي نافرعلا ماقم يف لمك اذإ فراعلا نإ :اولاق دقو « فعضلا

 مواقي نأ ديري ةوقلا هئاعدا ةدش نم هنإف ديرملا فالخب « هزجعو هفعض دوهشل اهل دلجتي الو

 نم ةلاقإلا لأسيو « هزجع هل رهظي نأ دب ال رمألا رخآ مث « بدأ ءوس كلذو « يهلإلا رهقلا

 هرمأ نأب هملعل ةيفاعلا لاؤس ىلإ فراعلا رداب كلذلف « ةيفاعلا يهتشي ريصيو « ضرملا كلذ

 . كلذ ىلإ هب عجري

 ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب نيعماجلا يريشقلا ةلاسر لاجر دحأ نونمس نأ يريشقلا لقن دقو
 لاق « باذكلا مكمعل اوعدا :لوقيو ٠ لافطألا بتاكم ىلع رودي راصف « لوبلا رصحب يلتبا

 . ىهتنا « ةيدوبعلا بادأب ًامايقو « هلاحلآرتس كلذ لاق امنإو :يريشقلا

 هضرم لوأ ضيرملا دلجت يف :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ربصتلاو دلجتلا ماقم يف هسبح امنإ ىلاعتهللا نأ : يهو « ةنسح ةتكن ةلاقإلا لاؤس هنايسنو

 كرابت قحلا ءانتعا نم نإف « كلذ ةلباقم يف ىلاعت هللا هلعج يذلا باوثشلاو رجألا هل لصحيل

 وه ام ىلإ هلقنی كلذ دعب مث « هب ققحتيو همکحي یتح ماقم لک يف هسبحي نأ دبعلاب یلاعتو
 .[۲۸ :ءاسنلا] (اًفيِعَص ٌنْسْنإلا قلو :  ىلاعت لاق «‹ فعضلا روهظ انه وهو « هنم ىلعأ

 ‹ رهاظ فعض :لاقف ‹ قلخلا ةقيفح نع يذمرتلا ميكحلا ىلاعت هللاب فراعلا لئس دقو

 . هضیرع یوعدو

 ‹نحملاو ايالبلا نم لابجلا لاقثأ لمحتي وهف ىواعدلا نم ةيقب هيف مادام دبعلا نأ ملعف

 داكي ال هنإف ةدهاجملاو ةضايرلاب هفئاثك تفطلتو« ةيلكلاب ىواعدلا هنع تلاز نم فالخب

 ‹ ثيختسي الو جضي الف نيمرجملا نم ًادحأ يلاولا برضي ام ًاريثكو « كلذ نم ًائيش لمحي
 « ةلاقإلا لأسي ملف ةيلب اذك اذكب ىلاعت هللا هالتبا « نالف نم ىوقآ ًاسفن انيأر ام :سانلا لوقيف

 : لاق اذإ ام فالخب « هوديز :لوقيف ‹ ثيغتسي ال اتکاس يلاولا هاري ام ًاريثكو ٠ ثخغتسي ملو
 ًاريثكو « هل قريو هيلع نحي امبر هنإف « ءايلوألا نم دحأ بسح وأ « ةي يبنلا بسح يف انأ

 لوسر بسح وأ « هللا بسح يف انأ لق كليو :ًاتكاس هوأر اذإ مرجملل يلاولا ةعامج لوقت ام

 امو مْيرِل ااكتسا اف بادعلاب مهتذخأ دقو : ميظعلا نآرقلا يفو ٠ كوقلطي ىتح <« ةي هلل

 ًاضر ربصلا مدعو ماقم ربصلا نأ ملع هانررق ام عيمج مهف نمو ۷١[. :نونمؤملا] نوع
 امهنأل ؛ًاقلطم لضفأ ربصلا كرت الو « ًاقلطم لضفأ دلجتلا لاقي الف ‹ ماقم ىلاعتهللا هلعفي امب

 ةراتف « اضرلا رجأ الو ربصلا رجأ مهتوفي ال ىتح <« هدابع صاوخل ىلاعت هللا امهلعج ناماقم

 عرجت مهرمأ رخآ مث « ةوالحلاو دهشلا نوعرجتب ةراتو « ةرارملا ضرملا يف نوعرجتي
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 ةيادب ذخآأت ةيالولا ةياهنو «مكنم نالجر كعوي امك كعوأ ينإ» : يب هلوق ليلدب « ةرارملا

 .اهدعب نم ةوبنلا

 لقي مل هنإف « هانلق ام ىلع علطت « مالسلاو ةالصلا هيلع بويأ ةصق يف يخأ اي لمأتو
I E eهحدمو « ربصتو دلجتف لئاوألا يف امأو « هرمأ رخآ يف الإ .۳  

 دئادشلا يف انيلإ عاَّجر يأ ٤. : ص] بأ ءِ دملا مم باص هكذجو اإ > :هلوقب یلاعت هللا

 ‹« نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي هللاو « ًادج سيفن هنإف ٠ كلذ يحأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نإ لب « ةيده يلإ ىدهأ نم ةأفاكمب نواهتلا مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هلا نم اممو

 انل سيل ءالؤه لثمف « ًائيش هيلإ اودهأ نمم ةأافاكم بلط مهلاب ىلع رطخي مل نيذلا ءايلوألا نم

 الإ انيلإ كلذ ىدهأ ام هنأ انملع نأك « ىرخأ ةلعل اهدرن امنإو « هجولا اذه نم مهتيده در

 رم امك هنيدب لكأ دقف حالصلا هيف دقتعي نم ةيده لكأ نم نأل كلذو ‹ حالصلا انيف هداقتعال

 .ًارارم ننملا هذه ىف هحاضيإ

 كنم لبقي ال هنأ كيخأ نم تملع اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناكو

 رثكأ هنإف « ينم اهيلإ جوحأ وه نم ىلإ اهدهأ يخأ اي هل لقو « هيلإ اهدرف هتيده ىلع ةأفاكم

 . ىهتنا « رجألا ةرثك كل بحأ هللاو انأو « ىلثمل هيطعت امم كل ًارجأ

eنيعروتملا ريغ اياده امأ « نيعروتملا راجتلا حیرک <  

 يغبني الف < مهوحنو ةرهاجم ةوشرلا نوذخأي نيذلا ةاضقلاو برعلا خياشمو فاشُكلا ايادهك

 ا م ل ی ی وا ر د ی ریا

 تیأر لب < « يطعت ال ذخأت دي : لثملا یف ف اولاق دقو « ءاطعلا نود سانلا نم ذخألا مهدوعتل

 كأ لر للا افا لقب ارور رهالا كلذ ةه يذلا هل للا عرب و

 ةالولا اياده لوبق نع هزنتم خيشلا نأ ىلإ ةراشإ «ةيده كل لبق امل خيشلا يديس دنع زيزع

 ‹ كلذ لثم نم ءارقفلا يز سبل نم رذحيلف ‹ حاسمتلاك خيشلا يديس نوكي امبرو « مهريغو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو ‹ كاده ىلوثتي ىلاعتو كرابت لاو

 يلع اونمي مل نإو « ناوخإلا ننم لمحت نم يبوره :ّيلع هب یلاعتو كرابت هلا معنأ اممو

 ء )٥٦٤۸( لثمألاف لشمألا مث ءايبنألا ًءالب سانلا دشأ باب ٠ ىضرملا باتك ٠ يراخبلا هجرخآ )١(

 كلذ دنع وأ نزح وأ ضرم نم هبيصي اميف نمؤملا باو باب « بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك « ملسمو

.)0۷1( 
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 نم ينرازو « فلكت نم فئاحص يف مويلا كلذ لمع يدهأ امبر ينأ ىتح « يل هوطعأ امب

a 

 ياو امم مل نق :  :ئلاخت لاق < يتردق هم تلعق ينكلو «مويلا كلذ يف اهلك ياما نم

 باب نم وهامنإ صخشلا كلذ فئاحص يف يلمع باوث يلعج نإ مث ۲٠١[. :ةرقبلا] 4 لطف

 ‹ هلمع لوبق نم نيقي ىلع وه سيل دبعلاف الإو « كلذ ينم لبقتي هنأ « ىلاعت هللاب نظلا نسح
 ءيش يعم نکي مل اذ الإ كلذ لثم لعفأ ال ينأ ىلع « مهفاف ٠ هريغ فئاحص يف هيدهي ىتح

 روزملا يطعأ تاقوألا ضعب يف ينأ امك < ءادرلا رئازلا ىطعأ ام ًاريثكف الإو « ايندلا نم

 امك ًاعجارو ًابهاذ ةمحرلا يف تضخ امل وه الولو هترايز ببسب يل رجألا لوصحل « كلذك
 جلاعلا بر ةا فهر هالا ل لاو هلو اف هزز

 ءالبلا كلذ نآ دوأو « هنع يراج ءالب لمحتل يتبحم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 تارا رت ےیل نار یل ناک دقو ریسلا یا اغراب نات هلآ یوی نا طرب ود وک لع ر
 مهل تلق « صلبلا مهنم نوبلطي يلاولا ةعامج مهءاج املف « جيلخلا يف مهتيلخأ نم جرخت

 عطق مايأ ءاملا كلذ تحزنو « ءارقفلاب تلزن مث « طقف يتيواز نمو يتيب نم تارارخلا هذه

 ىلع ًافوخ كلذ لك هريغو بويلق يضاق نيدلا يضر خيشلا مويلا كلذ يعم لزنو ٠ جيلخلا
 ‹ سرع وأ ضيرم وأ فويض تقولا كلذ هدنع ناك امبرو « يلاولا ةعامج هبعري نأ يراج

 نوقحتسملا هاكتشا دق مويلا كلذ ناك امبرو « اهيف هسبح اهله ديري نويد هيلع ناک امبرو
 ءالبلا هيلع دتشي هنإف كلذ وحنو « فقولا فيراصم ىف فزاج ناك نأ دعب فاقوألا شتفمل

 ی اف ووو ‹« هفويض نم ييحتسيو « كلذب

 ءاملعلا نم هيلع ردقي نم ىلع هلعف دكأتيو « يريغ ًالعاف هل رأ مل بيرغ قلخلا اذهو

 هلل دمحلاو « هاضري امل مهايإو انقفوي ىلاعت هّللاف « راجلا قحب ىفو نم ىلوأ مهنأل نيحلاصلاو

 . نيملاعلا بر

 ثيح نم نآرقلاو ملعلا ةلمحل يماركإو يتبحم ةرثك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 كلذ لك « عبط ةسناجمو ةبحصو ةرشاعم نم ىرخأ ةلعل ال ةرهطملا ةعيرشلا ةلمح مهنوك
OG Te 

 هيلع امك « مهملعب مهلمع لامك ىلع مهتبحم يف فقوتأ ال ينأ ملعف ‹ ةلولعم هتبحمف ةيناسفن

 :لوقي يذلا لمأتيلو « هلمع نم رثكأ هملعو الإ ًاثيدح وأ ناك ًاميدق ملاع مث ام هنأل ؛مهضعب

 ىلع مث « سانلا رذعي كانهو ؟ ملعي ام لكب لمع له وه هسفن هملعب لمع نم الإ بحأ ال

 ېرد ا ٤ نأ ضصقانلل سيلف « لماكلل لماكلا ةبحمك « ةبولطم صقانلل صقانلا ةبحمف هاعذم
 ا

 . جاو امهالك نأ ثيح نم هسفن حصني امك هحصني امنإو اصقان

 ظع ولأ عامس ںع تقفز ناتن ا نا : وقي هنع ىلاعت هللا يضر يرصبلا نسحلا ناک
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 . ىهتنا « ريثشك ريخ هتافل « يلبق كلذب ظعتا نمم الإ كلذ عمسأ ال لاقو

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف

 يف ًائيش ررقأ انأو يلع لحد اذإ ملعلا بلاطل يترتس : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نأ هيلع ًأفوخ < ءارقفلل متنأ اوررق طق هل لوقأ الف « هب ملاع ريغ هنأ ملعأ امم « ةيفوصلا مالك

 سيل ام هديقآ نأ تدرأ اذإ مث « هلهآ دارم ريغب مالكلا ررق اذإ هلهج نيرضاحلل نيبتيو حضتفي

 :ةلأسملا كلت دئاوف ريرقت دعب هل لوقأ مث « مالكلا كلذ ىنعم فرعي هنأ ةعامجلا مهفأ هدنع

 هيف لاق نإو ‹ ناک حیحص :لاق نإف « هل ریشتسملاک « حیحص وه لهف ‹« يل رهظ ام اذه

 وه هدنع لكشم هنأ ةين ىلع هنع وه بيجي اميف هيلإ تعجرو « لاكشإلا يف هتقفاو لاكشإ
 نيرضاحلا نأل ؛موقلا دارم ىلع ةلأسملا كلت انباحصأل انررق ىضمو انقراف اذإ مث ٠ يدنع ال

 .امهريغو بطقلاو ملاعلا اهنم فرتغي رحبلاك ةعيرشلاو « وه همهف امع اوقرت
 ةروصنملا ةعقو يف ةميخ يف اوعمتجا ءاملعلا نأ هللا ءاطع نب نيدلا جات خيشلا ىكح دقو

 قيقد نب نيدلا يقت خيشلاو مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا مهيف ناكو « ريغصلا رحبلا يف

 ٠ مهيلع أرقت يريشقلا ةلاسرو « مهنع ىلاعت هللا يضر « رمسألا نيدلا نيكم خيشلاو ديلا

 ‹ هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا مهيلع لخدف « هدنع ام يدبي دحاو لكو

 متنأ :خيشلا مهل لاقف « موقلا حلطصم ىلع كلذ يناعم نم ًائيش مهل ررقي نأ هيلع اومزعف

 هل اولاقف « لحم يلثم مالكل يقب امف متملكت دقو ‹ تقولا ءاربكو « مالسإلا خياشم هللا دمحب

 نب نيدلا زع خيشلا ضهنف « مالكلا يف عرش مث « هيلع ىنئأو ىلاعت هللا دمحف « كلذ نم دب ال

 بيرقلا مالكلا اذه ىلإ اومله :هتوص ىلعأب ىدانو ةميخلا نم جرخو « ًامئاق مالسلا دبع

 . ىهتنا « هوعمساف ىلاعت هللا نم دهعلا

 كلذ ررقي نأ هيلع مزعن نأ بدألا نمف نيرضاحلا يفكي ملاعلا كلذ مالك انيأر اذإ اننأ ملعف

 نم تيأر لب « ءارقفلا نم هلعفي نم ليلق بدألا اذهو ‹ ةحيضفلا هيلع انفوخ مدعل « مالكلا

 هلهج مكل نيبي نميف متلق شيإ :هباحصأل لوقيو « هسرد رضح اذإ هيقفلا ةحيضف دصقي
 سلجملا كلذ نم ماق امبرف كلذ لعف نمو « زوجي ال كلذو « هيلع مزعي مث « قيرطلاب

 . خياشملا ربكأ نم ناك ولو « ًاحضتفم

 ولعأ نأ هيف ديرأ طق ًاسلجم تسلج ام :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا ناك دقو

 نم ديفتسأ نأ هيف ديرأ طق اسلجم تسلج امو « مالكلا يف يلع جترأو « تحضتفاو الإ موقلا
 . ىهتنا « يلضفب مهلك نوفرتعم مهو تمقو الإ موقلا

 نيملاعلا بر هتل دمحلاو « دشرت كلذ مهفاف

 ةالصو لفاونلار ضئارفلا يف ةمامإلل مدقنلل يتهارك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
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 اميس ال « يسفن ةالص صقن ىلع ةدايز مهتالص يف نيمومأملا صقن لمحت نم ًافوخ ةزانجلا

 انأو ٠ بيغلاب هتبقارمو « ىلاعت هللا نم فوخلاو « ايندلا يف دهزلاك ريخلا ئف نونظي اوناك نإ

 طق نولصي ال اوناكل يرمع لوط اهتلعف يتلا يتالز ىلع اوعلطا ول مهنأ امبرو « كلذ فالخب
 امك وأ "«مكبر نيبو مكنیب امیف مكدنو مهنأل مكر ايخ مكتمئأ اولمجا» : ثيدحلا يف « يفلخ

 . ىنومدقي نيذلا ةعامجلا نم ريخب تسل انأو « لاق

 ناك اذإ هءارو يلصي طق ًادحأ عدي ال « ىلاعت هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج خيشلا ناكو

 . هنع لقن اذكه « ًادرفنم ىلصي

 هررض نم سانلا ىشخي مامإ ىلع لومحم وهف" رجافو رب لك فلخ اولص» : ثيدح امأو
 ةالصلا نم انعانتما نم ةدسفم فخأ هقسف عم هفلخ انتالص تناكف « هفلح ةالصلا نم اوعنتما ول

 عقو امك « يداعلا انشاعم هيف امو « انفئاظو انع جرخأو « اندالب نم انافن وأ انلتق امبرو « هفلخ

 . يفقثلا فسوي نب جاجحلا عم نيعباتلاو ةباحصلا ضعبل

 نلعأ امو اهيف رسأ ام ةقباسلا هتالز عيمج ةمامإلل سانلا ىلع مدقتلا بلطي نم ضرعيلف

 هفلخ نولصي مهنأ هنظ ىلع بلغ نإف رظنيو « ريدقتلاو ضرفلا مكحب « نيمومأملا ىلع
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 اذه يف هباحصأ نم ةعامج مظعأ ىلع هتالز ضرع ول ناسنإلا نأ نظأو < ًامومأم يلصيو

 قحب ذئنیح هل مهتهارک تناک مث هتبحص نم اورفنو ‹ هقلخ ةالصلا نم اوعنتمال نامزلا

 وه سيلف هتبوت تلبقو اهنم بات هنوك امأو « نيقيب اهلك بونذلا كلت يف عقو دق هنأل ؛قدصو

 نيح ةمايقلا موي سانلا ضعبل لوقت ةكئالملا نإ» : يناربطلا ثيدح يفو « كلذ نم نيقي ىلع

 یهتنا ۰ كبر هب رهاجت تنك اذه لكأ « كل فأ : سانلل هلاعفأ رهظت

 اذامف « انركذ امك مهسفنأ دنع بونذلاب اوخطلت نيرضاحلا سانلا عيمج ناك اذإ : ليق نإف

 ؟ نوعنصي

 هسفنل ًارفغتسم « فيرشلا عرشلا بجاوب ًامايق مهب يلصي مهنم دحاو مدقتي : باوجلاف

 مدقتلا نع نيرضاحلا عيمج فقوت اذإ ًاريثك كلذ يل عقي امك ‹ تيملا كلذكو « نيمومأمللو

 ‹ تيملا ىلع ةالصلاب ىلاعت هللا انرمأ امو ‹ كلذ يف ةي عراشلا نم ماعلا نذإلاب ءافتكا

 يف يناربطلاو ۹٠(٠ /۳) ىربكلا ننسلا يف يقهيلاو « )٤۹۸٠( كردتسملا يف مكاحلا هجرخا (۱)

 )۷۸١( هدنسم يف عيبرلاو « (۳۲۸/۲۰) ریبکلا مجعملا

 )۴۷٠١( سودرفلا دنسم یف یملیدلاو ۱۹(۰ )٤/ یربکلا ننسلا یف یقهیبلا هجرخا (۲)

 ڪک .هدجأ مل (۳)
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 اهيلع ةالصلل هومدقف « رهزألا عماجلا يف ةزانج يف نيدلا لضفأ يحخأو انأ ترضح دقو

 يف هل تلق هتيشغ نم قافأ املف ٠ سانلاب ىلصف ًايناث هريغ اومدقف ةالصلا متي ملو « هيلع يشغف

 ء اذكو اذك تلعف دقو « يدنع عفشي كلثم :لوقي ًالئاق يرس يف تعمس :لاقف « كلذ

 ينمحرف « هيدي نيب فقأ يننأ تكلامت امف « كارأ انأو ٠ يترضح يف يصاعملاب ينترهاجو

 ا ا و مھم

 .[۲۸ :ءايبنألا] دِ ويح ن مهو ىنا نمل الإ توشی الو 3 : ميظعلا نآرقلا يفو
 ةمصعلا يف ةكئالملا فصو ىلع ناك نمف ٠ ىلاعت هاضترا نميف مهتعافش نأ عم ٠ نوفئاخ يأ

 ردصتي ال بونذلاب خطلتملا نأل ؛الف الإو « هريغ يف عفشيل مدقتيلف يصاعملا نم ظفحي نأب

 تناك نإو اذهو « هريغ يف عفشي فيكف « هل عفشي نم ىلإ جاتحم هنأل ؛ةداع هريغ يف ةعافشلل

 . لاجر ماقم لكلو « هماقم نم سيل كلذ نكل ةزئاج هتعافش

 تمدقتف « ةزانج ةالص يف مدقتأ نأ طق عيطتسأ ال « ًانامز دهشملا اذه يف انأ تثكم دقو

 نم الإ عفشي ال :رصنلا باب جراخ ةيطالبنجلا ةسردملا باب هاجت يرس يف تيدونف ًاموي
 ىشغي نأ داكف « عفشت تمدقت یتح « كنع يضرو كاضترا هنأ ملعت لهف « ىلاعت هللا هاضترا

 . يلع

 يطويسلا نيدلا لالج خيشلا خيش « ىلاعت هللا همحر يلذاشلا يبرغملا دمحم خيشلا ناكو

 يف هعفشي ىلاعت هللا نأ هفشك قيرط نم ملع نإ الإ ةزانج ةالصل بهذي ال ٠ ٰىلاعت هللا همحر

 ةزانج ةالصل ةرم هومدقو ‹ رضحي ملو « اوهذا :سانلل لاق كلذ ملعي مل نإف « تيملا كلذ

 « هاس هنأ نونظي هفلخ سانلاو « اهل وعدي ةجرد ةرشع سمخ وحن ثكمف « رهزألا عماج يف
 يدي نيب هيف عفشأ تلز الف « ةريثك تاعبت هيلع تيأر :لاقف ‹ كلذ يف هل اولاقف « مهب ملس مث

 . یهتنا ‹ هءامصخ هنع یضرآ ٰیلاعت هللا نأ ينظ ىلع بلغ یتح لجو زع هللا

 ىلإ ينوعد « ةيرعشلا بابب دايع مدقملا تام املو « زئانجلا ضعب يف يل عقو كلذكو

 نم هل ثعبي ىلاعت هللا نأ هل توعدف « دی اهيف يل سيل ةريثك تاعبت هيلع تيأرف « هيلع ةالصلا

 . هئاعد لوبق انوجرو « هفلخ انيلصف ءارقفلا ضعب ءاجف « هيف عفشيو نيحلاصلا نم هيلع يلصي

 ةالصل مدقتلا ىلع محازت نأ كايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 زئانج يف مدقتلا اميس ال « ردص حارشناب كميدقت ىلع كانه نم لك عمجي نأ الإ ةزانجلا

 باحصأ نم بلاغلا نإف « رهزألا عماج لثم يف « ءارمألاو نيحلاصلاو ءاملعلا نم رباكألا

 كومدق اذإ مث « مهيلع كلثم ميدقت نم مهسوفن يف ةزازحلا لوصح نيرضاحلا تانوعرلا

 اهتيؤرو ٠ باجعإلا يف عوقولا نم كسقن ىلع تنمأ نإ الإ مدقتت الف ردص حارشناب مهيلع
 لبق هنم ةبوتلا كيلع بجو بنذ كيلع ناك نإف « بنذ كيلع نكي ملو « نيرضاحلا ىلع
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 . ىهتتا « سانلاب لص مث « ماتلا شيتفتلا يخأ اي كسفن شتفف « ةالصلا

 « مامإلا ىلع طورشلا هذهب اوديق مهنأ مهنع انغلبي مل حلاصلا فلسلا نإ :ةرم هل تلقف

 . ىهتنا « ةعيرشلا هابأت ال طايتحالاو « انسفنأل طايتحا هانلق ام نكلو « كلذ حيحص :لاقف

 هللا نأ نظأ انأو ةنس نيثالث ذنم يل نإ :لاقو « عنتماف ةزانجل ةرم يخركلا ًافورعم اومدقو

 . ىهتنا ؟ يريغ يف عفشأ هيدي نيب فقأ فيكف « بضخغلاو طخسلا رظن يلإ رظان ىلاعت

 نأ عم « ةزانجلا يف مدقتلا هركأ تنك كلذلف « ىلاعت هللا دمحب نآلا يدهشم وه اذهو

 لب « نامزلا اذه يف بيرغ قلخلا اذه نإ مث « امومأم ينوك لاح ينم لصاح تيملل ءاعدلا

 لثم نم انافاع يذلا هلل دمحلاف « تام ىتح ةزانجلا ةالص يف هيلع هومدق نم ىداع مهضعب

 عيمج نم يخأ اي تملع دقو « انريغ يف لامكلا دوهشو « انصقن دوهش نم انل فشك امب كلذ

 مهفاف « هانلق ام عيمج نع نولفاغ ةزانجلا ةالص يف مدقتلا ىلع نومحازتي نيذلا نأ هانررق ام

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ

 « ًاريخ يل ىلاعتو كرابت قحلا رّدق اذإ ركشلل يتردابم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 « ركشلا دعب الإ يتاعاط صقن نم رفغتسأ الف ٠ ةيصعم يلع رّدق اذإ رافغتسالل يتردابمو

A SS VE Eكا يذلا تالا وه كلذ ل  

 . لصاحلا ليصحت وهف « هئاضقب اضرلاو « هلل ركشلا امأو .بسكلا ثيح نم

 ةمسق ثيح نم ىلاعت هبر ركشي دبعلاف . ناهجو اهل ةيصعمو ةعاط لك نأ :كلذ حاضيإو

 هباكترا ثيح نم هبر رفغتسيو « ةصقان هيدي ىلع اهعوقو ثيح نم رفغتسيو « هل ةعاطلا

 « ةعامجلاو ةنسلا لهآ لاق انه نمو « هيلع اهايإ هريدقت ثيح نم هنع ىضريو « ةيصعملا

 ةعاط لك يف نينيع ىلإ نمؤملا جاتحيف « يضقملاب ال ءاضقلاب اضرلا دبعلا ىلع بجي
 « ميلع ميكح هنأل ؛ًالماك هلل لعفلا دوهش نم دب الف « روعأ ةدحاو نيعب رظانلاو « ةيصعمو

 نإف « هيلإ فيلكتلا ةبسن ثيح نم « ًاصقان دبعلل ًالثم ىلوألا فالخك لعفلا دوهش نم دب الو

 امأو « مهتمصعل مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا صئاصخ نم لامكلا ىلع تادابعلا ةيدأت

 ‹ مهصقن توافتو « مهبتارم فالتخا ىلع مهدهشم يف صتقنلا نم مهتعاط يف دب الف مهريغ

 . مهفاف

 هجوف « سكعلابو مقنلا اهنطاب يف دجو معنلا لمأت نمف « مقنلاو معنلا يف لوقلا كلذكو

 ىلاعت قحلا ةبلاطم . لام ةرثكو « تقو ءافصو « ةيفاع نم معنلا يأ « معنلا يف يتلا مقنلا

 ىلع ةغيفخلا لامعألا نودو ٠ لوقلا نود <« ةقاشلا لامعألاو « لعفلاب ركشلاب اهبحاصل

 يتلا ريخلا هوجو يف كلذ هل رسيتي مل امبرف « اهقافنإ هكرت ىلع ىبقعلا يف هباسح مث « سفنلا
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 ةربكتم تناك نأ دعب هسفن تلذأ امبرف ةيصعم تناك نإو ٠ ضرم وأ « دلو دقف وأ « لام

 ةعاط نم ريخ ًاراسكناو الذ تثروأ ةيصعم بر» :"مكحلا بحاص لاق امك « تاعاطلاب

 لك يطعيل « رضاح بلقو « رفاو ملع ىلإ دهشملا اذه بحاص جاتحيو «ًارابكتساو ًازع تثروأ

 . هقح یح يڏذ

 ليللا ىف كدرو نع ةبلغ ريغل تمن اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ تعمسو

 كلت كروضح نع كتبيغو « مونلا كبالجتساب كطيرفتل « رافغتسالاو ةبوتلا ىلإ ردابف لثم
 امف « ريظن اهل ايندلا محن يف سيل يتلا مئانغلا نم اهيف قرف امم كنامرحو « ةيهلإلا بكاوملا
 يف سيل» :ثيدح لمحي كلذ ىلعو « ةبلغ تمن كنوك مدعل الإ مونلا نم رافغتسالاب ترمأ

 يف مالكلا نم ردصي ام يف سيل دارملا مهضعب لاقو « نيفراعلا ضعب دنع "“طيرفت موثلا

 .مومعلا ثيدحلا رهاظ ناك نإو طيرفت مونلا

 ةحارط ىلع مسجلا حيحص كمانأ ىلاعت هنوك ثيح نم « اضرلا كيلع بجي كلذ دعب مث

 ىلع كسفن ةيؤر ةبلغل كمايق نم حجرأ كمون ناك امبرو « ةلمجلا يف مونلا كل حابأو « لثم
 يتلا ةشقانملا نم ملاس مئانلا نأ مولعمو « كلذب باجعإلا ةبلغو « هليل لوط ًامئان هارت نم

 مل ول ال ٠ باوثلل ًابلط ماق امبرو « ةعمسو ءاير ماق امبرف « ليللا ماق هنأ ول « اهل ًاضرعم ناك
 . ىهتنا ‹ ةشقانملا كلذ لك يفو « هلا رمأل ًالاثتما باوث كانه نكي

 ليللا نم مايقلا ةين ىلع ًاريثك هباحصأ ثحي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 لوقيو « ةشقانملا نم هتمالس عم « ًارفوم الماك ةليللا كلت ماق نم رجأ يوانلل بتكيل ةليل لك

 اذه يف رجألا قلعف "«ىون ام ءىرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ» : ةَ هللا لوسر لاق دق
 مسقي مل لمع لكف « هتمأ ىلع ةعسوت « لمع ام ِءىرما لكل امنإو :لقي ملو « ةينلاب ثيدحلا

 . ىهتنا ‹ ةينلاب هباوث نوزوحي هترشابم مهل

 مهفاف ٤ بونذ ىرخأ ةهج نم هتمحلو هادس نأ امك « محن هتمحلو دبعلا يدسف ةلمجلابو

 هللا ءاطع نباب فورعملا ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأ لضفلا يبأ نيدلا جات خيشلل ةيئاطعلا مكحلا (۱)

 )١/ 1۷١(. نونظلا فك .ها .ه )۷٠۹( ةنس ىفوتملا يناردنكسإلا

 ‹ يذمرتلاو « )1۸١( ةنئافلا ةالصلا ءاضق باب « ةالصلا عضاوم دجاسملا باتك « ملسم هجرخأ (۲)

 مان نمف باب تيقاوملا باتك ء يئاسنلاو < (۱۷۷) ةالصلا نع مونلا يف ءاج ام باب « ةالصلا باتك

 نباو « )٤٤١( اهيسن وأ ةالصلا نع مان نس يف باب « ةالصلا باتك « دواد وبأو . )١٠١( ةالصلا نع

 . (1۹۸) اهيسن وأ ةالصلا نع مان نم باب « ةالصلا باتك « هجام

 .هلرق باب « ةرامإالا باتك ٠ ملسمو ء )١( يحولا ءدب باب ٠ يحولا ءدب باتك « يراخبلا هجرخا (۴)

 .(۱۹۰۷) «ةينلاب لامعألا امنإ#
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 هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو ‹« كربديو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « دشرت كلذ ىحخأ اي

 :تلافااو

 ؛راعسألا ءالغ نم لصح ام لك ىلع ٰلاعت هلل يركش : لع هب یلاعتو كرابت هلا نم اممو

 برند نم مظعأ اتبونذ عينج أب يملغل كلذو اترا قو امش دشأ الو ىلغأ نكي مل هنزل
 ‹ ءالغ هللاب رصنتسملا نمز يف ةئامعبرأو نيسمخ ةنس يف عقو هنأ انغلب دقو « نامزلاب انقبس نم
 ًارانيد حدقلا نمث غلبو « باودلاو بالكلا اولكأ نأ دعب « مهدالوأ سانلا لكأ نأ ىلإ

 ىتح « نينس ميهلع كلذ مادو تاومألا موحل اولكأو روبقلا اوشبنف « ةيلكلاب دقف مث « ًافصنو

 هيلإ ضوهنلا ىلع ناردقي ال نارظني هاوبأو « لفطلا لكأيف رادلا ىلإ لخدي بالكلا ضعب راص
 تدجو امف « حمق عبرب هذخأي نم تلاقو ‹ رهوجلا نم عبرب ةأرما تجرخو « عوجلا ةدش نم
 راصو « اهب لكأو ةعتمألاو ليخلاو بايثلا نم هدنع ام عيمج ناطلسلا عابو « حمق هدنع ًادحأ

 هدجوف هبحاص ىلع لجر لخدو « هبکری ًارامح دجی ال يفاحز باقبق يف رصم يف ًايشام لزنی
 ناطلسلا مايأ عقو كلذكو « جرخو هسفن ىلع فاخف « هيف نالكأي امو همأو وه هدلو حبذ دق
 ‹ كلذ نم مظعأ قحتسن اننإف « نامزلا اذه يف كلذ لثم عوقو يخأ اي دعبتست الف « نابعش

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كلذ لثم نم انافاع يذلا هلل دمحلاف

 « يناوخإ نم يترايز ىلع مزع نم مه لمحأ ينوك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يتيب نم طق جرخأ ال تنك كلذلو « ديعب عضوم نم ينءاج نإ اميس ال « يندجي ملف ءاجو
 جرخ دق ناوخإلا نم ًادحأ نأ كملع يف ناك نإ مهللا : مات هجوتب لوقأ ىتح ديعب عضوم ىلإ

 يلإ ءيجملا نع هقوعف جرخي مل ناك نإو ‹ رضحي ىتح هل ينقوعف قيرطلا يف وهو « يترايزل
 . جرخأو ‹ يبر اي روتسد لوقأ مث ۰ عجرأ ىتح

 جورخ مدع وأ جورخ نم كلذ دعب عقو ءيش لكف « ةراختسالا ءاعد نم بيرق قلخلا اذهو
 اهدجي ةميظع ةوالح قلخلا اذهلو ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ ةريخلا هيف ناك « ىحخأ نم وأ ىنم

 نم قاتا ارنا نج الإ تاعالا ري نأ ي ال ءاعدلا اتع إلف ي داسإلا

 انروزي نم امأ « ريخ انب هل لصحي وأ « ريخ هب انل لصحيو « ةحلاص ةينب انءاج يذلا هناوخإ

 ‹ هنع انقوعو « انع هقوع مهللا :هئاعد يف لوقي نأ ناسنإال يغبنيف « ةحلاص ةين ريغب ةداع

 .ًاليلق الإ رمألا اذهل ًالعاف دجأ ملو « هنيبو اننيب دعابو

 « ريرضلا يتيتبنلا يلع خيشلاو ٠ يراصنألا ايركز مالسإلا خيش هب ًاقلختم هانكردأ نممو

 خيشلا يخأو ‹ يشيرحلا سابعلا وبأ يخأو « نانع نب دمحم يديسو «٠ صاوخلا يلع يديسو

 نم رثكأ نم لكو ٠ مهلاجم يف وغللا ةرثك نم نيظوفحم اوناك ءالؤه لكف « نيدلا لضفأ
 ناكو « ًايضاق ناك ولو كلذ نم نويحتسي الو ‹ تقولا انيلع تعيض مق :هلاولاق مهدنع وغللا

 هلا يضر اوناكف ٠ مق هل لوقيو . ضرألا يف اصعلاب دحاولل طبخي روكذملا مالسإإلا خيش
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 راجتلاو ءارقفلاو ءاهقفلاو ةالولا نم سانلا رابخأ مهيلإ لقني نم نوهركي مهنع ىلاعت

 بلجتسي خياشملا ضعب تيأر لب « نامزلا اذه لهأ بلاغ ماقم نم ءالؤه ماقم نيأف « مهريغو

 رسج هنأك رثازلا حتفنيف « مويلا سانلا رابخأ شيإ :مهل لوقيو « هيلع نيلخادلا نم وغللا مالك

 ركذو « ضرع فذقو « ةميمنو « ةبيغ نم اهلك ةبيغلا كلت يف هعمج ام هل يكحيو « عطقنا
 شيإ « يل تيكح الإ تنأ ام هللاو : رئازلل لوقي مث « قئالخلا فانصأ رئاس نم سانلا صئاقن

 سانلا يف هلاق امم ًانيش هيلع ركني مل ثيح « مثئإلا نم هيف عقو ام هافك ام هنأك ؟ اضيأ كعم يقب

 .هنم كلذ بلجتسا يذلا وهو هيلع ركني فيكو ‹ خياشملاو ءاملعلا ةبيغ اميس ال « ةبيغلا نم

 ةبذع هل صخش يلع لخد دقو « رئازلا اذه لشمل كباب حتف نم رذحلا لك يخأ اي رذحلاف

 نأ مويلا كلذ نم هتعنمف « يب لغتشاف « هتجرخأف « صقنلاب رصم خياشم ركذي عرشف « ةدنجو

 « نيمآ نيمآ هبو انب فطلي نأو « ةيفاعلا هللا لأسن « مايأ ةعبس دعب يمع مث « يلع لخدي

 هركذ ام حلطصم ىلع ةراختسالل موي لك يتالص :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 وأ « ةليللا كلت وأ « مويلا كلذ يتانكسو يتاكرح عيمج لعجي ىلاعت هللا نأ دصقب « موقلا

 خيشلا كلذ ىلع ناكو « ةدومحم ةحلاص <« ةنسلا كلت وأ « رهشلا كلذ وأ ‹ ةعمجلا كلت

 خيشلا هلاق امك كلذ ةروصو « ةعامجو يسرملا سابعلا وبأ خيشلاو يبرعلا نب نيدلا ييحم

 عافترا دنع نيتحكر يخأ اي يلصت نأ :ةيكملا تاحوتفلا باتك رخاآ هاياصو يف نيدلا ييحم

 يف ًأرقت « ةنس وأ « رهش وأ « ةعمج موي لك وأ « برغملا ةالص دعب وأ ‹ حمرك سمشلا
 م تاك ام راتو ءا ام قل کرو ٭ :یلاعت هلوقو ‹ باتکلا ةحتاف ىلوألا ةهكرلا
 ص 2r ع 2

 4 تورڪلآ اا لف :و .[4 : صصقلا] 4 وڪرش اّسَع و هللا نلحبس ةريجلا

 اإ موم الو نِمْوُمل ناك امو :  ىلاعت هلوقو « باتكلا ةحتاف ةيناثلا ةعكرلا ىفو ١[ :نورفاكلا]

 : بازحألا ] (ام اض لصد مورو لأ غب نمو مهر نم ةر من نیکی نآ مآ ہوسرو لآ یی
 لوقيو « دراولا ةراختسالا ءاعدب اعد مّلس اذإف ١[. : صالخإلا] 4ّا وهلو ١[.

 ‹ هيف كرحتأ ام عيمج نأ ملعت تنك نإ مهللا : هتجاح هيف نيعي نأ دبعلا رمأ يذلا عضوملا لدب

 هذه يتعاس يف ٰلاعت هللا ءاش نم عيمجو « يناوخإو يدلوو يلهأ قحو يقح يف هيف نكسأ وآ

 هلجاعو يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل ريخ « ىرخألا ةليللا وأ « رخآلا مويلا نم اهلثم ىلإ
 قحو يقح يف نكس وأ هيف كرحتأ ام عيمج نأ ملعت تنك نإو « يل هرسيو يل هردقأف هلجآو

 ةليللا وأ رخألا مويلا نم اهلثم ىلإ هذه يتعاس نم هللا ءاش نم رئاسو يدلوو يلهأ نم يريغ

 ينفرصاو « ينع هفرصاف . هلجأآو هلجاعو ‹ يرمأ ةبقاعو ٠ يشاعمو ينيد يف يل رش ىرخألا

 . هب ينضر مث < ناك ثيح ريخلا يل ردقاو « هنع
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 .كش الب هل آريخ كلذ ناك الإ كلذك هقح ىف دحأ كرحتي الو ٠ نكسي الو

 ضيوفتلاو ‹ ىلاعت هللا عم بدألا نم هيف امل ريخ لك هيلع انيأرو « كلذ انبرج دقو :اولاق

 .هيلإ

 عم كرت وأ لعف نم « هلجأل هللا راختسا اميف عرشيلف ةراختسالا ءاعد نم غرف اذإو :اولاق

 ءلصحي نأ ىلإ هبابسأ هيلع لهسي ٰلاعت هللا نأ دب الف ريخ هيف هل ناک نإ هنإف « ردص حارشنا
 هيلع رذعتيو « هردص هنم قيضي نأ دب الف رش هيف هيلع ناک نإو ‹ ةدومحم هتبقاع نوكتو

 لب ‹ هدقفل ملأتي الف « هكرت هل راتخا دق ىلاعتو كرابت هللا نأ ملعي ذئنيحو ‹ هليصحت بابسأ

 . هسفن نم هدبع حلاصمب ملعأ ٰلاعت هنأل ؛كلذ ىلع هبر دمحي

 ىلع ينردقاف ريخ هلعف يف يل ناك نإ :يأ «كتردقب كردقتسأو» :هلوق ىنعمو :اولاق

 هليصحت ىلع ةردقلا يل قلخت نأ ردقت كنإف « كدابع يف اهقلخت يتلا كتردقب هليصحت

 ينع باغ ام : يأ «بويغلا مالع تنأو» : ىنعمو « اهب هلصحأ ةردق يل سيل يأ « ردقأ الو

 ‹ يدي ىلع هنيع رهظأو « ىلجأ نم هقلخاف : يأ ٠ «ىل هردقاف» ىنعمو « ىنود تنأ هملعت امم

 نم برضب فصتا هنأ یتح « يرطاخ یف هترضحتسا ینوکل يأ « «ينع هفرصاف» ینعمو

 ‹« جراخلا يف هدوجو نيبو ينيب لح يأ « «هنع ينفرصاو» : ىنعمو « هلعف يف ريخ يل سيل هنأ

 هرضحتسأ ال ىتح مدمعلاو دوجولا نيب يذلا باجحلا هنيو ينيب لعجاو

 يل يتلا نكامألاب ملاع كنأل :يأ « «ناك ثيح ريخلا يل ردقاو» : ىنعمو« ينرضحي الو

 وأ هلوصحب حرفلاو رورسلا يدنع لعجا يأ « «هب ينضر مث» :ىنعمو « اهريغ نم اهيف ريخلا
 . یهتنا ‹ هکرتب

 لوقتو « رثكأ وأ « نيتنس وأ « ةنس وأ « رهش وأ « عوبسأ لك يف ولو كلذب يحأ اي لمعاف

 نم هلثم ىلإ « اذه يموي نم نكسأ وأ « هيف كرحتأ ام عيمج نأ ملعت تنك نإ مهللا : ءاعدلا يف

 ىلاعتو كرابت هللاو ءاذكهو ‹ ىرخألا ةنسلا نم وأ رخآلا رهشلا نم وأ « رخآلا عوبسألا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي

 نع يلاؤس ةرثكو ‹« تاومألاب يمانم يف يعامتجا ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ ةظقيلاك نوكي نأ داك يل كلذ رركت ةرثك نم نإ ىتح « مهل عقو امو « مهروبق يف مهلاوحأ

 ‹« هجو لك نم مهتامم دعب مهلاح لهجأ الف مهلامعأ ثيح نم مهتايح يف مهلاح تلهج نإف
 كرتو تانسحلا لعب خزربلا لوخدل ًايهتأ يكل ٠ يلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم اذهو

 نإف ٠ يلاعت هللا رفع ىلع الإ دمتعأ ال تنك نإو . تاعأطلا نم تاف ام ىلع مدنلاو « تآيسلا

 . فلاخملا قبالا دبعلا ءاقلك وه سيل هديسل ةداع عيطملا دبعلا ءاقل
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 ‹« تارابتعالا نم مانملا يف هنوري امب نوعباتلاو « مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا لمع دقو

 ىأر هنآ» : الب هللا لوسر ىلع رمع نب هللا دبع صق املو « ثيداحألا بتك يف روهشم وه امك

 نب هللا دبع معن : ب هللا لوسر هل لاقف عقي نآ فئاخ وهو منهج ريفش ىلع فقوآأ هنأ همانم يف

 . تام ىتح ليللا مايق اهدعب هللا دبع كرت امف «ليللا نم موقي ناك ول « رمع

 ‹ ةنامزلاو وبرلاب ىلاعتو كرابت هللا هالتباف « سانلاب ءىیزهتسي انراوج يف صخش ناكو

 ٠ هيتبكر ىلع هنقذ تراصف ‹ ضرألا ىلإ هبنج عضو ىلع ردقي ال نينس رشع وحن ثكمف
 ؟ نمزم نالا ىلإ تنأ : هل تلقف هتوم دعب هتیأرف « كلذك نفدو « كلذك تامو « هبصع سيو

 ‹ بيطخلا بيعش خيشلا ةهج نمو « كتهج نم كلذ بلاغو « كلذك رشحأو معن :لاقف

 يهجو يف ةماخنلا يقليو مخنتي هيلع رمأ املك تنك حيحص :لاقف « بيعش خيشلل كلذ تلقف

 هلاف « رقبلا ةاعرل لاقت ال ًاظافلأ هيلع رمأ املك ىل لوقي ناكف انآ امأو . ىهتنا « ىب ءاردزا

 ۰ ی ا یا ر ا ی

 ىلع روبقلا لهأ تيأرف ‹ ضرألا تحت تلزن يننأ يمانم يف تيأر يننأ يل عقو اممو

 « هيلع رشكيو هضعي ًاروقع ًابلك هدنع تيأر نم مهنمف « ةيفاعلا هللا لأسن « ةديدش لاوحأ

 مهنمو ةره هدنع تيأر نم مهنمو « ًاحاسمت هدنع تيأر نم مهنمو « ًائذ هدنع تيأر نم مهنمو

 نم مهنمو « ًابرقع هدنع تیر نم مهنمو « ًانابعث هدنع تیأر نم مهنمو « ًاناریف هدنع تیأر نم

 تلأسف « ثيغاربو ًالمق هدنع تيأر نم مهنمو « ًاقب هدنع تیأر نم مهنمو ًاضوعب هدنع تیأر

 ‹ ليصفتلا اذه ىلع مهروبق يف تروطت يتلا تايذؤملا هذه لصأ نع كانه نيذلا ةكثالملا

 .اهلوصأب ينوربخأف « كلذ وحنو « نظ ءوسو « سانلاب ءايرخسو « ةميمنو ةبيغ يه : ليقف

 نوثدحتي « ًاقلح ًاقلح مهتدجوف « رصنلا باب جراخ « ةضورلا روبق ىرخأ ةرم تلزنو
 هل تلقف ءاعدلا اذهب اوعداف ايندلا ىلإ تعجر اذإ :مهنم دحاو يل لاقف ٠ ضيبآ لمر ىلع

 الإ ءالبلا عفري ال هنإف ءةرخالاو ايندلا رومأ نم ينمهي ام كب تلزنأ ينإ مهللا لق لاقف وه امو

 . برک لک يف يتوعد كلت لزت ملف « یهتنا « هلزنآ نم
 ‹ نيفقاو ةعامج تيأرو « تماق دق ةمايقلا تيأرف « روبقلا ىلإ ىرخأ ةرم تلزنو

 لامعأ هذه :كانه كلم يل لاقف ءالؤه نم :تلقف « اهنوبهتني سانلاو ردصت مهنع مهلامعأو

 مكحف « بسكلا ىلع نورداق مهو مهنولأسيو « سانلا خاسوأ نولكأي اوناك نيذلا موقلا ءالؤه

 ريظن يف ءاش ام اهنم دحاو لك ذخأي مهلامعأ يف تاميقللا كلت باحصأ ىلاعتو كرابت هللا

 نم لكأ نمف « ماعطلا كلذ نم ةئشانلا ةوقلا نم تأشن اهلك تادابعلا كلت نأل ؛همعطأ ام

 . یهتنا ۰ هل هلمع ناک هبسک

 .هدجامل (۱)
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 ايندلا نم ءيشل يكلم مدعل ًادبآ رطفلا ةاكز جرخأ ال تنك يننأ ٠ يسفن قح يف هتيأر اممو

 ‹ يدنع نينطاقلا ءارقفلا مسا ىلع هللا هب يتأي امنإ يدنع ام عيمج نأل ؛ًامئاد همويو ديعلا ةليل

 نينمؤملا نمريثك قلخ عم« ضرألا نم ةالف يف يننأ ةئامعستو نيسمخو سمخ ةنس يف تيأرف

 وحن اهيمري مهدحأ تيأرو « دحاو لك يدي نيب ةخيطبلا ردق ةكيرألا هبشي ًائيش كانه تيأرو

 اوجرخي مل مهلك ءالؤهو ‹ ناضمر موص اذه :لاقف ؟ ءامسلا وحن ىمرت يتلا ءايشألا هذه ام

 : كلملا كلذل تلقف « هرطف ةاكز مئاصلا جرخأ نإ الإ ءامسلا ىلإ عفري ال وهو ٠ مهرطف ةاكز

 يذلا فالخ ناث صيمقو « قودنصلا يف باقبق كدنع لب :يل لاقف « ءيش يدنع سيل هنإ

 ‹« صخرلاب لمعلا هل يغبني ال كلثم نإف « اهجرخأو ةاكز هب كل رتشاو امهدحأ عبف ٠ كيلع

 مسا ىلع نينس عبس هل قودنصلا يف باقبق اندنع : تلاقف « باقبقلا كلذ نع لايعلا تلأسف

 نمو « هتجرخأو احمق هب تیرتشاو « يباحصأ نم صخشل هتعبف « ربك اذإ نمحرلا دبع دلولا

 نيب قلعم ناضمر موص» :ثيدح يدنع ةعقاولا هذهب ىوقتو « رطفلا ةاكز جرخأ انأو ةنسلا كلت

 . مهضحب دنع فيعض هنإف '«رطفلا ةاكز جرخت ىتح عفري ال ضرألاو ءامسلا

 رمأو« طارصلا بصنو « تماق دق ةمايقلا تيأر يننأ « يسفن قح يف يل عقو امم كلذكو

 لاقف « ردقأ ال :تلقف  دعصا يل ليقف « ليلقلا الإ عوقولا نم اجن امف « هيلع يشملاب سانلا

 نيبو ماهبإلا ىرسيلا يدي عبصأ نيب نم ةيافسلاك ةريغص ةشق هنم جرخأف « هتحتفف « كفك

 .دعصأ نأ لبق تظقيتساو « اهتيمرف ةبابسلا

 ةحارط ىلع مئان ينأ تيأرف « يربق يف يل عقي ام ىلع ينعلطي نأ هللا نم ةرم تبلط دقو

 هللا لأسنف « ملألا نم يل لصح ام يخأ اي لأست الف « هيلع بلقتأ انأو « ًاكوش ةوشحم

 . فطللا

 يف نانإللل عقت يتلا عئاقولا هذه نإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 كلذ ناك نإو « كلذل ًالهأ ناك اذإ بيغلاب اهبحاص ناميإ يوقت « هللا دونج نم دنج مانملا

 نمؤملا طرش نم نإف « ًانيقي ددزي مل هنع ءاطغلا فشك ول يذلا ناميإلا لماك قح يف ًاصقن

 همحر ناکو « ءاوس دح ىلع رضاحلاک هدنع هيلع هدعوت وا « هب هللا هدعو ام نوکی نأ لماکلا

 يف نمؤملا هاري ام عيمج نأل ؛لهاج الإ مانملا يف هاري امب لهاستي ال ًاضيأ لوقي ىلاعت هللا

 يف يحولا ءابعأ لمحت نع زجع امل هنأ كلذو « ماهلإلا كلم ناسل ىلع نمؤملا يحو نم همانم

 ملحلا نأل ؛كرتشملا سحلا وه يذلا مونلا يف هب هاتأف « كلملا نم هعامس قلطي ملو « ةظقيلا

 اع ا ي وا

 نوفي هم تيل ا اوممَتالو * : ىلاعت هلوق ريسفت دنع روتملا ردلا ىف ىطويسلا هجرخأ )١(
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 ةوق هل كلملاو « ةكئالملا مسق نم حاورألا ن مولعمو ‹ مسجلل ال ةيناحورلل هيف بلاغلا

CEESا ا هلی نأ ربل ناک امو #  

 ول هنأ ةيألا هذه نم مهفف ١[. : یروشلا] € ءاسي ام ِهِنذِإب یوق الوش دَر لر وأ پا یارو نو
 نوفراعلا لاق دقو « حاورألا ملك ثيح نم ىلاعت هللا هملكل دبعلا نع ةيرشبلا باجح عفر

 ةجردب قوحللا نع هقوعت يتلا رومألل هترشابمل ًارشب ناسنإلا يمس امنإ : مهنع ىلاعت هللا يضر

 .همانم يف هاري امب هتيوقت ىلإ جتحي مل هناميإ لمك نم نأ ملعف « ىهتنا « حورلا

 ايؤر ةليللا تيأر ينإ :ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يحأل لاق هنأ ظاعولا ضعبل عقو دقو

 انأو ٠ ىنم ًافطناف ليللاب ءىضي اليدنق يديب نأ تيأر :لاق ؟ كاذ امو :هل لاقف « ىنتبعرأ

 ‹ فيعض كئاميإ نإ هللاو : نيدلا لضفأ يديس يخأ هل لاقف « ًافطنا دق يناميإ نوكي نآ فتاح
 . ىهتنا ۰ كسحو كتظقي ملاع يف كلايخ ملاع رثؤي فيك

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هلاو ٠ دشرت كلذ يحخأ اي مهفاف

 ‹ يعم مهتطسابمو « اوتام نيذلا ءايلوألل يتيؤر :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو
 يف ًاصقان هتيأر مهضعبو « ءايحألا ةلماعم مهل يتلماعمو« مهترز اذإ مهعم يبدآ نسحل كلذو

 تجرخ امف « ماقملا كلذ لامك هئاطعإ يف ىلاعتو كرابت هللا ىلإ ت تهجوتف « تاماقملا ضعب

 يديس مهنم « ينرازو ةليللا كلت يتيب ىلإ ينقحل مث « كلذ ىلع يعينص ركشو لمك ىتح
 اهب لدتستل انل تعقو عئاقو ضعب يخآأ اي كل ركذنلو « هنع ىلاعت هللا يضر ضرافلا نب رمع

 . قيفوتلا هلابو ٤ ‹ اهریغ ىلع

 ناكو « يفنحلا يبلجلا نب gel a ر ةرم ترز

eًاصخش ىأرف « مانف هسأر تلقفف « ناكملا كلذ يف نيسحلا مامإلا  

 لخد ىتح هعبتي هرصب لازامو « ب هللا لوسر ىلإ بهذو « سأرلا دنع نم علط بيقنلا ةئيهك

 كدلو سأر ربق اراز باهولا دبعو يبلجلا نب دمحأ هللا لوسر اي :لاقف ةيوبنلا ةرجحلا
 ام مويلا كلذ نمو . ىهتنا ‹ امهل رفغاو امهنم لبقت مهللا : ةي هللا لوسر لاقف « نيسحلا

 .انه نيسحلا سأر نأب تنمآ :لوقي ناكو « تام نأ ىلإ سأرلا ةرايز نيدلا باهش خيشلا

 يف هتيأرف ةدم هترايز نع تقوعت يننأ :هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا عم يل عقو اممو

 خيشلا ىلعو « يفنحلا يسلبارطلا نيدلا رون خيشلا ىلعو كيلع بتاع انأ :يل لاقو « مانملا

 ‹ حلاص لجر نم ةوعد رظتنأ يسمر نيهر ترص ينإف « ةرايزلا ةلق يف ينوشلا نيدلا رون

 . يعم تقولا اذه يف بهذت لب ال :لاقف « راهنلا ةركب مكروزن هللا ءاش نإ :هل تلقف

 ينب نم تاداسلا تيب خيش لضفلا يب أ يديس دنع ةضورلا يف دلوم يف ةليللا كلت تنكو

 و د ا هلا
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 اهيف ةرفس يل عضوو « ًاديدج ًاريصح يل شرفو « ةبقلا قوف ىلإ يب علطو « راكب يضاقلا ربق

 ‹ رصم هعولط لوأ ناكو « يواللا دبعلا نم ةخيطب يل قشو « رارزأ نبجو ‹ ضيبأ نيل زبخ
 . ىهتنا ٠ يعم هيف ةلكأ ةرسحب ايندلا لولم تتام يذلا ناكملا اذه يف يخأ اي لك يل لاقو

 تنأ يدنع نكست كذخآ تثئج دق :لاقو ٠ يتيب ىلع لحد هتأ كلذ دعب هعم يل عقو اممو

 ىلع ةيقر ىتنبإ لمحف « تقولا اذه لب :لاقف « دغ ىف ىلاعت هللا ءاش نإ :هل تلقف ٠ كلايعو

 ا ی ق کا

 اذه 1 لاقف « مادخلا انم راغف « هرهظ فلخ ةنوفدملا لماكلا ناطلسلا مأ ربق نيبو

 هنم لزنف بابلاك اهيلاعأ نم ةبقلا تحتفنا مث ٠ ينع اوعجرف ايندلا نم ءيش يف مكمحازي ال

 سأر دنع ًاموك راص ىتح مكارتيو لزني لازالف نوجعملا صجلاك وأ نطقلاك ضيبأ ءيش

 هللا هقزر اهيلإ رظن نمف « ىلاعت هللا نم ءايحلا ةنيكس اذه :لاقف ؟ اذه ام :هل تلقف « مامإلا

 مث « اهيلإ رظنلاب لخاد لك رمآ ترصف < ءايحلا قح هللا نم ءايحتسالا ىلاعتو كرابت

 . یهتنا « تظقیتسا

 ‹ ءارقفلا عم اهترايزل تبهذ يننأ اهنع ىلاعت هللا يضر ةسيفن ةديسلا عم يل عقو اممو
 عيمج لخدو « اهنم ءايح لخدأ ملو ‹ خيراتلا هيلع بتك يذلا لفسألا بابلا ءاذح دنع تفقوف
 ٠ ىهجو هاجت سلجاو لخداف ىترايزل تئج اذإ :ىل تلاقو « ةليللا كلت ىنتءاجف « ءارقفلا

 ۰ و ااو ا او ىا كد وش ا ا ف

 ىف ليوطلا ربقلا نم ًابيرق ةغارملاب ناك اهنفد لصأو : ىلاعت هللا همحر صاوخلا يديس لاق

 مامإلا ناكو « هب اهبلق قتلعتل هيف دبعتت تناك يذلا ناكملا اذه يف ترهظ نكلو « عراشلا
 . حيوارتلا ةالص يف اهب مؤي هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا

 ربقو « ةديبع مأ هدلب يف ربق هلف « ىلاعت هللا همحر يعافرلا نب دمحأ يديسل عقو كلذكو

 لصحي ال نكلو « ربقلااذهو ربقلااذه نوروزي سانلاو « اهيف دبعتي ناك يتلا ءارحصلا يف رخا
 : را ي ىلا ورن دع اوا

 لاقف « ةيربلا يف يذلا هدهشم يف هدنع تاب هنأ ريرضلا يريزانخلا دمحأ خيشلا ينربخأو

 لحخد املف « هللا ىلع تلكوت :لاقف ٠ ليللا يف عقت يتلا ةبيهلا نم انه مانت ردقت ال :مداخلا هل

 « ماقملا جراخ رأجت عابسلا تراصو < عطقنت هلصافم تداك ىتح ةبيهلا نم دعترا ءاشعلا تقو

 سلج صخشب تسسحأ ينإ مث :لاق « ميظع توص اهلو درتو حتفت اهب سحي ديدحلا هباوبأو
 نم هايإو انأ تأرقف : معن :هل تلقف ؟ كعم ًأرقأ نآرقلا ًأرقت امأ « ةكرابم ةليل :لاقو « يدنع

 نبل امهدحأ يف نيءانإو نيفيغرب يناتأ رجفلا عولط برق املف « مجنلا ةروس ىلإ لحنلا ةروس

 نإ مث لاق ‹ هدجأ ملف رجفلا علطف « تعبش ىتح تلكأف « لحن لسع رخآلا يفو ٠ مسد
 :لاق « ادبآ انه ماني ردقي ال أادحأ نإف ةليللا هذه يف كعم يرطاخ :لاقو « ينءاج مداخلا
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 . ىهتنا « دمحأ يديس وه كمعطأو كعم أرق يذلا اذه : لاقف ‹ ةصقلا هيلع تصصقف

 كدي يذلا رايتلا مكح خزربلا باب مكح :لوقي ٰىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو

 ةديسلاو «يعافرلا نب دمحأ يديسل عقو امك «رخآ عضوم نم وفطي مث سطغيف ناسنإ هيف
 . ىهتنا « لزن عضوم نم جرخي ةمايقلا موي روصلا يف خفن اذإ مث « ةسيفن

 ًاموي هترايزل تبهذ يننأ « هنع لاعت هللا يضر ضرافلا نب رمع يديس عم يل عقو اممو

 بابلا ىلع نم ةحتافلا تأرقف « قلغم بابلاو « ينبجي ملف مداخلا تيدانف « ةلئاقلا تقو

 يف يدنع ىلصف « رضخأ فوص بوثو ةميظع ةمامع هيلعو ةليللا كلت ينءاجف « تحجرو
 ةدحاو ‹ نكلو « ًارضاح تنك ام ينإف يخأ اي ينرذعأ يل لاقو « نيتعكر دنوخ مأ ةسردم

 همزع ةدش تفرعف « كلذ لبق روكذملا تيبلا اذه فصنب عمسأ مل تنكو <« ءازج ةدحاوب

 لب « هربق يف ثكملاب هديقت مدعو هحارسو هقالطإل رباكألا ءايلوألا نم هنآ تملعو « هتوتفو

 .هراد ىلإ عجريو ءاش ثيح بهذي ءايحألاك وه

 نيدلا لضفأ يخأ يل لاقف « هروزأل ىلاعت هللا همحر مناغ يديس ىلإ ةرم تبهذ كلذكو

 . ىهتنا « تعجرف « ًابئاغ ًاموي رشع ةسمخ هل سدور ةعقو يف نآلا خيشلا نإف مجرا

 جورخ مايأ يناعدو ينءاج هنأ هنع ىلاعت هللا يضر يودبلا دمحأ يديس عم يل عقو اممو

 ءاتدنط ىلإ تبهذ املف « ةيخولم كل تخبط ينترز نإ :لاقو « هدلوم ىلإ رصم نم سانلا
 يف خيشلا مالكل ًاقيدصت « ؤطاوت ريغ نم مايأ ةثالث ةدم ةيخولم اهيف ينفيض نم عيمج يل خبط
 ‹ هنم تييحتسا ىتح خيشلا ةرايز لبق يلع مالسلاب أدبي ةبقلا لخد نم لك راصو < مانملا

 يف اهب لتخا :لاقو ينءاجف « ركب يهو روهش ةعبس ةدم يعم اهل نمحرلا دبع يدلو مأ تناكو

 ىتح ةيخولمو ءاولح يل خبطف « تلعفف « اهتراكب لزأو « لحخادلا راسي ىلع يذلا يتبق نكر

 . ةليللا كلت يف هب راشأ ام لصح رصم ىلإ تعجر املف « دلوملا لهأ ىفك

 ينرز :يل لاقو ينءاج هنأ « هنع یلاعت هللا يضر يقوسدلا ميهاربإ يديس عم يل عقواممو

 هتېکر ىلع يتمامع عضوو « يل اهسبلأو هتمامع عزنف < هربق نم لإ جرخف « هترزف « ٰیلاعت هلل

 سیردتو ‹ ةيوبنلا ةرجحلا ىف ثيدحلا ةءارق نم يديب امع كل تلزن دق :لاقو « ةعاأس

 . ىهتنا ‹ ميظع سنأ كلذب يل لصحف « ملعلا

 يف هيلع محرتلا نم ترثكأ يننأ :ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس عم يل عقو اممو

 ناك هنإ: تلقو « ٰىلاعتهللا همحر يفصرملا يلع يديس ىلع محرتلا نم ترثكأ كلذكو

 مث ء اريصح هل تشرفف < رادلا ىلع لخد دقو ةليللا كلت هتيأرف « رصم يف قيرطلا ماظن ماتح
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 وهو كلذ نم همقلأ ترصف « بيطلا نم عاونأب توتلم ىولح ماعط هيف ينيص نحصب تيتأ

 ةداجس يل شرف دقو هتيأرف « يوانشلا دمحم يديس ىلع محرتلا نم ترثكأ كلذكو

 . يتبکر لبقو « يدي نيب سلجو « اهيلع ينسلجأو ءارضخ

 ‹« يليذ تحت لحد هتيأر يننأ : ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ عم يل عقو اممو

 . يب كربتي هنأ هتمامعو هسأر ىلع كسمم درو ءام هنم رصعی راصو

 ةرعش نوكأ نأ يدوصقم :يل لاقو « ىلاعت هللا همحر ينوشلا نيدلا رون خيشلا ةرم تيأرو

 . مهيلع محرتلا ةرثكل كلذ لك « ىهتنا « نآلا كدسج نم

 دمأ نأ ةليل تدرأ يننأ : ىلاعت هللا همحر نانع نب دمحم يديس عم يل عقو امم كلذكو

 يديس ىناتأف اسلاج تمنف « راطقألا ءايلوأ نم دحأ هاجت اهدجأ اهدمأ املك ترصف « يلجر

SU EE SEBE E A o 

 . یھتنا

 ينوطسا ام مهعم بدألا ليلق تنك يننآ ولو « ءايلوألا عم بدألا هرمثي ام يحخأ اي رظناف

 يعفاشلا مامإلا بتعب ينوشلا نيدلا رون خيشلا تربخأ املو « ينوراز الو « ةطسابملا هذه

 : خيشلل لاقف ‹« ةكمب تاكرب ناطلسلا بحاص رارع فيرشلا هدنع ناكو « هترايز ةلق يف هيلع

 وهو يعفاشلا مامإلا ةليللا كلت رارع ىأرف « كلثم ىلع بتعي ال يعفاشلا نإف « ليطابأ هذه

 نم هبر رفغتساو « راهنلا ةركب نم ينءاجف « قداص باهولا دبعو هيلع بتعأ انأ معن: لوقي
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « يتهج

 يتلا ءايلوألا تاماقم نم ءيش ىلإ يسفن فوشت مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نامزلا ثداوح تاقوأ ىلع فشكلا قيرط نم عالطالاب قلعتي امم « اهيلع دبعلا باثي ال

 وأ « ءابولا ثودح وأ « رطملا لوزن وأ « ًاعارذ اذك اذك ةنسلا هذه لينلا عولطك ةلبقتسملا

 ظعولا يسارك ىلع نيطايشلا سولج تقو وأ « ةعيرشلاب لمعلا لاطبإ وأ « نآرقلا عافترا تقو
 وأ ‹« ريمحلا دفاست ءاسنلاو لاجرلا “'"دفاست تقو وأ « ةماعلا كلذ فرعي الو « سانلا نوظعي

 .رابخألا هب تدرو امم كلذ وحنو « كولملا ضعب ةلود ضارقنا وأ ٠ رصم بارخ تقو

 « سانلا بطخ إي هللا لوسر نأ» هنع یلاعت هللا يضر ةفيذح نع هريغو يذمرتلا ىور دقو

 "هين نم هيسنو « هظفح نم هظفح « ةعاسلا مايق ىلإ نوكي امو ناك ام ةبطخلا كلت يف ركذف

 (دغس) ةدام طيحملا سوماقلا .ها . ىثنألا ىلع ركذلاوزن :دافّسلا )١(

 ةعاسلا مايق ىلإ نوكي اميف همي يبنلا رابخإ باب « ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك ءملسم هجرخأ (۲)

 =موي ىلإ نئاك وه امب ةباحصأ ليج يبنلا ربخأ ام ءاجام باب « نتفلا باتك ٠ يذمرتلاو )۲۸۹1( ٠
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 ملام كلذ هل انملس ةلبقتسملا نامزلا ثداوح نم ءيشب ةفشاكم ءايلوألا نم دحأل عقو نإف

 :هلوقل ٠ سانلا هيسن ام ةلمج نم يلولا كلذ هب فشوك ام لعلو < هيي ةعرش نم ًائيش ضراعي
 . یھتنا اهیسن نم هیسنوا»

 لبق لاوحألا ىلع هعالطال ؛هنم ًامسج الو ًابلق بعتأ دحأ ال ماقملا اذه بحاصو

 لجأل ًامغو ًانزحو امه سانلا رثكأ ةي ناك انه نمو < ةلفغ ىلع ودعلا همهد اذإ ةرم لوأ يف الإ

 لوقي ناكو « ةعاسلا مايق ىلإ هتمأ بيصت يتلا لاوهألاو دئادشلا نم هيلع ىلاعت هللا هعلطأ ام

 شرفلا ىلع ءاسنلاب متذذلت املو ًاريثك متيكبلو ًاليلق متكحضل ملعآ ام نوملعت ول هللاو» :ًاريثك

 تفسك نيسحلا هدلو لتق مويب ليربج هربخأ املو “هللا ىلإ نورأجت تادعصلا ىلإ متجرخلو

 ىتح ًاكحاض ري مل مويلا كلذ نمف « تماق دق ةعاسلا نأ ةي نظف « موجنلا تدب ىتح سمشلا

 هلل دمحلاو « دشرت هعجارف « « ىطسولا ننملا » يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو « هيب تام

 . نيملاعلا بر

 مهديزت ًارومأ مانملا يف مهريغو ماكحلا نم ةعامج ايؤر : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 .ًاحلاص ينوك ىلع ناهرب الو يل رس اال هنأ عم دابعلا نيب يل ةرتس « ًاداقتعا يف

 يفاوق هل نورجيف « ةليل لك هيلع نوعمتجي ةعامج ناك < رادرتفدلا دمحم ريمألا مهنمف

 كلت ىأرف « رادرتفدلا كلذ لبقف « ءوسب ةليل ينوركذف « مهريغو ءارقفلاو ءاملعلا نم سانلا

 ىتح لخدن ال :لاقو « رصنلا باب ىلع هكلَم فقوف ‹ رصم ىلإ لحد ًاميظع ًاركسع نأ ةليللا

 يلإ هدصاق بهذف « نالف :لاقف ؟ وه نم :هلاولاقف « حاتفملا انيطعيو رصم بحاص اورواشت

 ‹ ًادقتعم رادرتفدلا حبصأف « حاتفملا مهل لسرأف « نمحرلا دبع يدلو دجوف « يندجي ملف

 . تام یتح ًادقتعم لزی ملو ‹ يدشارلا دمحأ يديسو وه ينءاجو

 فقو « دادغب بارخل جنرفلا كلم ءاج امل يربكلا نيدلا مجن خيشلل كلذ لثم عقوو

 مجن خيشلا لاقف هونذأتساف « ريبك يدمحم ةحئار دلبلا اذه يف مشأ ينإ :لاقو « دادغب جراخ

 فج « دلبلا لهآ يثلث مث « نالفو نالف ةبقر برضي مث « ةبقرلا هذه برضي لخديل نيدلا

 تراص ىتح « ةلجدلا يف نيدهتجملا بتك اومرو « نالا ىلإ بارخ يهف « نئاك وه امب ملقلا

 )۲٤١((. اهلئالوو نتفلا رکذ باب « محالملاو نتفلا باتك « دواد وبأو « )۲٠۹١( ةمايقلا

 ‹ ةالصلا باتك « ملسمو « )٠٠٤٤( فوسكلا يف ةقدصلا باب « ةعمجلا باتك « يراخبلا هجرخأ (1)

 متذذلت املو» : هلوق نودب امهالك )٤١١( امهوحن وأ دوجس وأ عوكرب مامإلا قبس ميرحت باب
 ملعأ ام نوملعت ول» : ةَ يبنلا لوق يف باب «دهزلا باتك « يذمرتلا هجرخأ ةدايزلا هذهبو ««خلإ

 يف دمحأو « )٤۱۹١( ءاكبلاو نزحلا باب « دهزلا باتك « هجام نباو ۲۲(٠ «الیلق متکحضل

 .(۲۱۰۰۵) هدنسم
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 « رسجلاك ربلا كلذ ىلإ اهيلع رمت ليخلا
 فرش خيشلا يديس هوخأو ٠ شويجلا ريمأ قوس خيش ريمألا نب دمحم يديس مهنمو

 نم هل تجرخ ينآرف ىصوأو « ةكمب وهو توملا ىلع فرشأ هنإف دمحم امأف « نيدلا

 نأ ركذو « ضرملا كلذ نم لقتساف « بيط تنأ مق :هل تلقو « هديب تذخأو « طئاحلا

 ًافيعض هداقتعا ناك نم نأل ؛داقتعالا ةياغ يف وهف كلذ حص نإف « ةظقي تناك يل هتيؤر

 . ةظقيلا يف يناري نأ هب ضهني ال

 يف ًامئاع هسفن ىأرف « توملا ىلع فرشأ ىتح ةكمب رفاسم انأو ضرمف نيدلا فرش امأو

 تذخأ ينأ ركذف « ةرطنقلا نم جرخيل رايتلا جلاعي وهو« سوقلا باب ةرطنق تحت جيلخلا
 ضرملا كلذ نم صلخو « ةرطنقلا تحت نم هتجرخأف « هديب

 ةدش نم قيرطلا يف هتلغب تدقر زاجحلا ىلإ رفاس امل « قاّرولا ییحي يديس مهنمو

 ناك ةكم لخد املف « اهيلع جحو ةبيط تماقف « ةظقي اهميقأ انأو ينار اهنم سيآ املف « بعتلا

 هيف ينملعي ًاباتك يل لسرأف « يتيؤر نع بجح هنإ مث « ةظقي هعم فئاط انو ليلق لك يناري
 ‹ يف هداقتعا ةحص ىلع ليلد هلك كلذو « هعم فاوطلا نع يعاطقنا ببس نع لأسيو ٠ كلذب

 اذك اذك ةريسم هنيبو هنيب ناك ولو ءاش تقو يأ هاري هديرم راص ريقف يف حص اذإ داقتعالا نإف
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 هنأ يل بتك < هتاكربب هللا انعفن يتيتبنلا رمع يديس باحصأ دحأ هللا دبع خيشلا مهنمو

 سبلأ :هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلل لوقي وهو ةَ هللا لوسر ةرضحب ينار

 خيشلا دنع ناكو ىهتنا « عنام هنود ام « نوكلا يف فرصتي هل لقو « هذه يتيقاط باهولا دبع

 . ةياخلا ىلإ هداقتعا دادزاف « ءارقفلا مادخ نم ينوك يف ةفقو اذه هللا دبع

 ةفقو هدنع ناك هنأ الإ « ءارقفلا يف داقتعا ةلق هدنع ناك « دادغب نب رماع ريمألا مهنمو

 دي لبقي نأ ديري املك رماع راصف « ينملكي ىلع لبقم وهو هيَ هللا لوسر ةرضحب ينآرف « يف
 ‹ ةرورض يف طياسولا ىلإ دحأ جاتحي ال :لوقي ناكو « هنع هل ًابجاح يندجي ةَ هللا لوسر

 يتلا سانلا جئاوح يضقيو < حالصلا يف دقتعي راص ايؤرلا كلت نمف « ةيهلإلا ةردقلا لصألاو

 . اهيف هبتاكأ

 دلوم يروضح يف يلع نيركنملا دشأ نم ناك « يديدانصلا نيدلا دعس خيشلا مهنمو

 زاهي يبنلا ىأرف « تاركنملا هذه هيفو دلوملا نالف رضحي فيك : لوقيو « يودبلا دمحأ يديس

 لها ي وو ا ىلإ ٠ توبرشي سانلاو « ًابيلح ًانبل نابخشي ييدثو « هردص ىلإ ينمض دقو

 س هتوص یلعأب لوقي څَ هللا دوسر هح و هأجت فقاو يودبلا دمحأ يديسو ٠ مهلك دلوملا

 نم راصو « ظقيتسا مث « باهولا دبع رزيلف ددملا دار
 ء
 لک ا ناشتا تأ چم 0 >1
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 نیب هب یلاعت هللا ینرتس ام ةلمج نم وهو < اهباحصأ نم الإ اهب تملع ام اهلك رومألا هذهو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي هاو ٠ دشرت كلذ يخأ اي مهفاف « دابعلا

 الف ‹ روثأملل يدرو ةقفاوم بسح ىلع لمعلل يقيفوت : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم ًادحأ نآلا ملعأ الو « اهمزتلأ لب « ةكئالملا نم تاومسلا رامعل يدرو يف يتقفاوم كرتأ

 ينأ يدرو بيترت ةروصو ء ًادبأ ىلعألا الملا هب حبسي ام ىلع لمتشم ليللا يف هدرو ينارقأ

 قحلا ةالص نأ» :هريغو ىناربطلا یف درو امل « هبضغ هتمحر تقبس نم ناحبس یلوقب ًادبأ

NEا ۲ ضغ 2  

 .ةرم فلأ « هللا رفغتس | ميظعلا هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبس :لوقأ مث

 .ةرم فلأ هبضغ هتمحر تقبس نم ناحبس انأ لوق

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ركأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس :لوقأ مث

 . لجو زع هللا امهبحي نيتغيصلا نيتاه نأ درو امل .ةرم فلأ ميظعلا

 مهللا :لوقأ مث « ةرم فلأ هللا لوسر ًادمحم نأ دهشاو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقأ مث

 ىلع تلضع اهنأ درو امل .ةرم فلأ « كناطلس ميظعلو ٠ كهجو لالجل يغبني امك دمحلا كل

 . اهب هؤازج يلعو يدبع لاق امك اهابتكا لات هللا لاقف « اهباوث ردق افرعي ملف نيكلملا

 نم نأ درو امل .ةرم فلأ هلهأ وه امب ًاريخ انع ةَ دمحم انيبنو انديس هللا ىزج :لوقأ مث

 . حابص فلآ ًابتاك نيعبس بعتأ ةدحاو ةرم اهلاق

 هللا ناحبس « هسفن اضر هدمحبو هللا ناحبسو « هقلخ ددع هدمحبو هللا ناحبس :لوقأ مث

 حیبست لدعت اهنم ۃرم لک نأ درو امل .هتاملک دادم هدمحبو هللا ناحبس « هشرع ةنز هدمحبو

 .راهنلا لوط دبعلا

 ةكئالم حيبست اهنآ درو امل . حيبقلا رتسو « ليمجلا رهظأ نم ناحبس ةرم فلآ :لوقأ مث

 نم ناحبس « ناكرألا ديدشلا هللا ناحبس « نايدلا يلعلا ناحبس ةرم فلآ :لوقأ مث « روتسلا

 « نانملا نانحلا ناحبس « نأش نع نأش هلغشي ال نم ناحبس « راهنلاب يتأيو ليللا بهذي

 . جلث نم هفصنو « ران نم هفصن كلم حيبست اهنأ درو امل . ناکم لک يف هللا ناحبس

 عيمج ىلع « ملعأ مل امو اهنم تملع ام اهلك هدماحم عيمجب هلل دمحلا ةرم فلأ :لوقأ مث

 يور امل . ملعأ مل امو مهنم تملع ام مهلك هقلخ ددع « ملعأ مل امو اهنم تملع ام اهلك همعن

 : فتاهلا هادانف ٠ اهلوقي عرش يناثلا ماعلا جح املف ٠ ةرم ةفرع موي اهلاق اصخش نأ رثألا يف

 .انغرف امف ةديمحتلا هذه باوث يف كل بتكن نآلا ىلإ يضاملا ماعلا نم نالف اي

 باتک ۰ ملسمو 0 # (Voor) دیت ناف وه لب *٭ : یلاعت هلوق باب ‹ دیحوتلا باتک « يراخبلا هجرخآ (۱)

 )۲۷١١(. ىلاعت هللا ةمحر ةعس ىف باب <« ةبوتلا
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 امل « ةرم فلأ ملسو هبحصو هلآ ىلعو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع لص مهللا :لوقأ مث

 يف يبلعلل هلا هركذ « ًاراهن الو اليل اهنع نورتفي ال ‹ طيحملا رحبلا فلخ ةكئالم ةالص اهنأ درو

 . سئارعلا باتك

 ىلع كدمحبو مهللا كناحبس « كتردق دعب كوفع ىلع كدمحبو مهللا كناحبس :لوقأ مث

 حيبست يناثلا قشلاو < شرعلا ةلمح فصن حيبست لوألا قشلا نأ درو امل «‹ كملع دعب كملح

 .ةرم فلأ اهلوقأ « نيكلم ىلع ناكلم دري « رخألا فصنلا

 . بلقلا ةايحل ةبرجم اهنأل ؛مويق اي يح اي « تنأ الإ هلإ ال ةرم فلأ :لوقأ مث

 هتاف وأ ‹ هرمع قاض اذإ دبعلل ىغبني :لوقي لاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 « رابخألاو تايالا نم ملكلا عماوجب ادبي نأ « يهلإلا بكوملا بصني ام لوأ نم مايقلا
 دقو « رثكأ اهب انمامتها نوكيل الإ اهلضفب انربخأ ام ىلاعت هللا نأل ؛اهب حبسيو « اهب يلصيف

 نأ درو كلذكو « ةيآ فلأ لدعت رشحلا ةروس رخآ كلذكو « ةيآ فلأ لدعت ىسركلا ةيآ نأ درو

 ناررقاكلا اهنا اي لك نأ دزو كلذكو + الفا مق رل يحب < نارقلا ثلث لدم دحأ ها وم لف

 ول :يأ « نآرقلا عبر لدعي هنأ درو ام ساقيو « ًافاصنأ مسق ول ينعي « نآرقلا فصن لدعت

 ةيأب يلصي نم نأكف « تقولا وأ رمعلا قيض دنع كلذب ةءادبلا ةاعارم يغبنيف « ًاعابرأ مسق

 نم يالا تددع ينإف ًابزح ةرشع عبس وحن كلذو « ةيآ فلأب ىلص رشحلا رخا وأ « يسركلا
 ناكو « ًابزح ةرشع عبس وحن كلذو ةيآ فلأ ناكف لافنألا ةروس فصن وحن ىلإ ةرقبلا لوأ

 هنأكف ةعبار اهأرق اذإف اهادع ام هلك نآرقلا أرق ةعكر لك ىف تارم ثالث دحأ هللا وه لق أرق يذلا

 ارا اق و
 نإف ‹ باوثلا نم كلذ ىلع دعو امب نمؤنو ةي عراشلا ربخآ امك اهلوقنف ٠ سايقلاب كردت ال
 بر هلل دمحلاو « هريغ نم ابعت لقأ وه يذلا لمعلا ىف ليزجلا باوثلا لعجي نأ قحلل

 ٤ اا

 بسحب ةنسح وأ ةحيبق ًاروص يلامعأ روطتب يناميإ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 مث ةلاح ىلع اهزورب لاح اهدهشأ ام ًاريثكو « ةسوسحم اهدهشأ ينأكف « يصاعمو يتاعاط

 . هرفغتسأو لاعت هللا ركشآف « هسكعو رش ىلإ ريخ نم ةدعاص يهو ريغتت

 فراعتملا لامكلا دبعلا ناميإ لمكي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 نم « كالفألا نم اهرارقتسا لحم ىلإ ةدعاص ةروطتم يهو هلامعأ دهشي ريصي ىتح موقلا نيب

 ىرخأ ةرم هتعمسو ٠ فشكلا لهأ دنع فورعم وه امك ةردس وأ يسرك وأ ملق وأ حول وأ شرع

 هلوقي فرح لك روطت دهشي ريصي ىتح موقلا نيب فراعتملا لامكلا دبعلا ناميإ لمكي ال : لوقي

 « حبق وأ نسح نم ءايرلا وأ صالخإلا يف هلاح ةروص ىلع ًاكلم هريغ وأ « نآرقلا نم
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 ‹ نسحلا يف بجاولا براقي بودنملا نإف ةسمخلا نيدلا ماكحأل هتقفاوم نم كلذ ولخي الو

 ‹ هب قطن نمل ًارفغتسم دعصي ةروصلا نسحلا كلملاف « حبقلا يف مارحلا براقي هوركملاو

 نم دبعلا بلق ءالج لمك اذإ :لوقي هتعمسو « هب قطن نم ًانعال دعصي حيبقلا كلملاو

 اذإ ةيآلا لأسي ناك مهضعب نأ ىتح « ةدعاص يهو تايآلا روطت ىري راص ةمومذملا تاوهشلا

 « نادرق يبأ ةروص يف تروطت ةرم ةيالا تيأر دقو خيشلا لاق « ةطلغلا ةيآلا هيلع درتف طلغ

 يذلا :لاقف ؟ ةروصلا لبق فيكف « هللا مالك نآرقلا يديس اي :هل تلقف « ةطلغلا ىلع تدرف

 . ىهتنا « ولتملا ال يتوالت وه امنإ روطت

 تحت فرفريف ضيبأ رئاط هيف نم جرخ هللا الإ هلإ ال دبعلا لاق اذإ» :ثيدح كلذ ديؤيو

 .''«اهلئاقل رفغت ىتح نكسأ ال كتزعو :لوقيف « نكسأ :هل لاقيف « شرعلا

 ىري ناك هنأ :ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ هب ىنربخأ ام ًاضيأ یناعملا روطت ديؤيو

 هنأ ينرخأ كلذكو ٠ موللا هل لحي ةيلإ لضب امف ناغدلاك وأ اجلا اج اذإ مونلا

 . ىهتنا « ىلاعت هللا نوركذي ةعامج ىلع ةلزان يهو ةمحرلا ىأر

 هللا يضر يعفاشلا مامإلا ربق ىلع ناتلزان امهو ءايحلاو ةنيكسلا تيأر يننأ يل عقو كلذكو

 . ضيبألا نطقلاك هنع ىلاعت

 هب ظفلي « فرح لك نوبتكي رون نم مالقأب ةكئالملا ىأر هنأ يورللا دمحأ خيشلا ينربخأو

 هب قطن فرح لك ةرم تيأر :ىرخأ ةرم يل لاقو ‹ ةفيحص يف ةي هللا لوسر ىلع نولصملا
 اكلم كلملا راكذأ نم فرح لك روطتي مث « ركذلا كلذب ىلاعت هللا ركذي اكلم روطتي دبعلا

 ًاءولمم وجلا ىأرل دبعلل فشك ولف اذكهو « ةكئالم ثلاثلا رودلا كالمأ نم روطتي مث « كلذك

 . ىهتنا ‹ هلاوقآو هلاعفأ تاروطت نم ةكثالم

 هيلإ انرشأ امك « ةيرشبلا تارودك نم هسفن تفص نمل الإ نوكي ال دهشملا اذه نآ ملعاو

 ‹ كلذ لثم نع بوجحم وهف كلذك نكي مل نمو « ةكئالملا نطابك هنطاب راص ىتح « افن

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 قحلا ةسلاجم يف ةبغر ةحلاصلا لامعألا يف يتبحم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 یک یا یلط نم لرقب نلاعن اگر رک نم الا یاب ل هنآ ارج تا اھ لام
 يف ىلاعت قحلا ةسلاجم يبلط نم رافختسالا يل عقي ام ًأريثكو « كلذ هل حصي مل هتعرش ام ريغ

 « يلثم ةسلاجم نع ىلاعت ثل ًلالجإ دهشملا اذه نع باجحلا بحأو « تادابعلا نم ءىش

 هباوث نم يلع ضيفيل « يل كلذ بحي ىلاعت هللا نب يملع ثيح نم تادابعلا بحأ ام اريثكو
 نارخأ ظعاو < يزال ف اجت مم تامآ ال یا نم نیک ىلع ااف الإ ‹ ىلع هلضفل ًاراهظإ
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 مهفاف « هنع هلغشي ءيشل ةبحم هيف ىري الف هبلق ىلع ىلاعت قحلا علطي نأ لجو زع هبر عم دبعلا

 بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو دشرت كلذ يحخأ اي
 .نيملاعلا

 ىلع يلصي وأ « لاعت هللا ركذي هتيآر نم لکل يمارتحا : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ينأ ولف « ةي هلوسر ءاسلج نم وأ « العو لج قحلا ءاسلج نم كلذب راص هنأل ؛ ليك هلوسر

 كلت نع ربصلا تفلكتل « ركذ امب لوغشم وهو « ىجئاوح نم ةجاح ىف هلامعتسال تجتحا

 غم ی ادا ادا وهام هلع ام اتا الر كأ نإ ي اضاف وأ كالا

 مايقلل هيف وه ام كرتو « يجايتحا ملع صخشلا كلذ نأ ولو « ةي هلوسر عمو « لاعت هللا
 هللا عم ابدأ ًادبأ كلذ ريظنب هلباقأ ال يناذآو سلجملا كلذ قراف هنأ ولو « هتعنمل يتحلصمب

 نمو « هل ًاروفخم ريصيف اهانج ةيصعم لك هل لاعت هللا رفغ امبرو « هيَ هلوسر عمو « لاعت
 نم ال ٰیلاعت هدیس نم هتبلط كلذ ىلع ضوعلا تبلط نإ مث « هتذخاؤم يغبني ال هل اروفخم ناک

 ريغت نم نوفاخيو « سانلا همرتحي فيك ايندلا يف كولملا سلاجي نم يخأ اي لمأتو « دبعلا
 ارك ءى هيرب ۷ لفاط نجلا كلذ يه لك ولو بس لع تاطلفلا طا
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « قحأو ىلوأ هّللاف « ناطلسلل

 ينوك نع ًالضف ينملظ اذإ فيرش ىلع يئاعد مدع :ٌئلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نود مهنم دحأل رصتنأ ال اضعب مهضعب عم ءافرشلا مصاخت اذإو « ماكحلا تويب نم هوكشأ

 :لوقأو < يب هللا لوسر ىلإ هجوتأ ام ًاريثكو « ريغال مهنيب حلصلا بلطأ لب ءرخالا
 . مهنيب هللا حلصي كدالوأ ىلع كرطاح هللا لوسر اي

 ؛ةكم ناطلس يمن يبأ فيرشلا لتق يف ىلاعت هللا ىلإ هجوت خياشملا ضعب نآ ينغلب دقو

 لوسر ةطساو نم هللا ىلإ هجوتملل دب ال « هللا ناحبس اي :تلقف « هدعب همع دالوأ ةيالو لجأل

 كرابت هللاف ‹ ىهتنا ‹ نالف كدلو لجأل ًانالف كدلو لتقأ هللا لوسر اي :لوقي فيكف « ةي هللا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو

 ءارمألا نم ايندلا ءانبأ ينافج اذإ رورسلاو حرفلا لوصح : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو
 سانلا ةطسابم نع قاض دق يرمع نإف « ةرخآلاو ايندلا يف هيف عفن ال نم لكو < ءاينغألاو

 ‹ ءالؤه نم دحأ هيف يلع لخدي ال موي يدنع مايألا رسأف « تانايذهو وغل مهمالك رثكأ نيذلا

 انلاثمأ نم ناسنإلا فوخ عم « مهقوقح هيلع ترثك هيلإ سانلا ددرت رثك املك دبعلا نإف ًاضيأو

 ًاباجح انلثم ديزي هنإف ء انلاثمأ نم ىقمحلل لتاق مس كلذو « هسفنب باجعإلا يف عوقولا نم

 ناك نإ الإ مهللا اعم قلخلاو ىلاعتو كرابت قحلا ىلع انلاثمأ لابقإ رسعل لجو زع هبر نع

 هللا ءاش نإ هيلع جرحي ال اذهف ٠ مھعم فوقو ريغ نم العو لج هبر نيبو هنیب ةطساو مهاري
 ناوسع اهبضغو ةطساولا ضر نأل ؛هل مهترايز كرتل هردكت يف الو ٠ مهيلع هلابقإ يف ىلاعت
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 ةرم فلأ ىلاعت هللا لأسأ ىنأ يدرو ىف تلعج دقو « دبعلا ىلع هبضغو ىلاعت قحلا اضر ىلع

 يظخلا ةطساولا يه غ هنا نح ارادلا دادس ىف ىد دعابل عف هت تت نأ
 دلا ي ننام ها اه نا زس هل ل 4 یک ها نا یرغار ابد لكلا مخجل
 .ةرخالاو

 هترايز نع اوعطقنا اذإ هناوخإ نم ردكتي نيحلاصلا نم آروهشم ًاصخش ىأر نم نأ ملعف
 ةبحم نوك ثيح نم كلذ امنإو « عبطلا مكحب مهب سانئتسالا ثيح نم كلذ سيلف «هوفجو
 قاطي ال هدبع نع ٰلاعت قحلا اضر مدعو« هنع هبر اضر ىلع ًاناونع < صخشلل نيحلاصلا

 1۴ 2لا 6 لا ك كع ام هلو يک هب بلف لاس ىلا نط فالذلو لمح
 : تايبأ ةلمج نم لاحت هللا همحر ءافو نب يلع يدس دشنأو

 دلجت هيلعام توم كافجو ربصت كنع سيلف ةايحلا تنأ

 عاطقنا نم ردكتي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 لغشت مويلا سانلا ةبحص رثكأ نأل ؛حرفلا هب قئاللا لب « هنع ةلفغلاو « هيلإ ددرتلا نع سانلا

 نآرقلا يف ىلاعت هلوقب ةراشإلا قيرط نم كلذل سنأتسيو « لجو زع هبر نع « ءىدتبملا ريقفلا

 CSA : ماعنالا] وأ ليس نع كول يعي ضرلآ فف نم رڪ حث ن نإ :  ميظعلا

 ىلاعت هاب هركذت ال نم ةيؤر ىلإ قاتشت هسفن دجو نإف ‹ نازيملا اذهب هسفن ةدحولا ةبحم يعدي
 ءارقفلا نم مويلا نيروازتملا رثكأ لاح لمأت نمو :لاق « هاوعد يف بذاك هنأ ملعيلف « هتيؤر

 یلوتی وهو « كاده یلوتي یلاعت هاف ‹ یهتنا ‹ ةلولعم مهترایز دجو امبرف « مهريغو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا

 نم يننأ عم مهدالوأو نيحالفلا نم ىف نيدقتعملا ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هلهأو هدلب لهأ نم نونوكي دبعلا ىلع نيركنملا رثكأ نأل نآلا كلذ عقي نأ لقو « مهدالب
 ‹ مهسنج نم مهيلإ لسرلا هلاسرإ هدابع هب ىلاعتهللا ىلتبا ءالتبا لوأ نم ناك كلذلو « هناريجو

 وهو « مهنوفلاخي رأ مهنوعيطي له - دئاقعلا ملع يف ررقم وه امك - جراخلا يف ىلاعت رظنيل
 تحت لوخدلا نع نوفلختي فراعملاو لهألا بلاخف « مهقلخي نأ لبق مهرئارسب ملاعلا

 كلذكو ١. :فرخزلا] € يطع رمل نيت لج لَ الأ اده ب و :اولاق دقو « هتعاط

 e ‹ لك دمحم ةلاسر اوكردي نأ نونمتي اوناك « دوهيلا

 اورم ڪ أوفرع ات مها اسم اورم ذَا لع توخ یف لَم ن اوکو * :یلاعت لاق امک « هب
Ar ece 

 ۸٩[. :ةرقبلا] (تيرشكلا لع هَل ةَ ب

 دبع يديس رسو :مهضعبل نولوقيو « يب نوفلحي مهدالوأ نأ نيحالفلا داقتعا نم غلبو

 يب لوفلحيف ۾ كلذ وحنو « ينالفلا ٠ ءيشلا تلق ام هرسو ٠ ينالفلا ءيشل ثلا تلعف ام باه ولا

 لزي مل ٰیلاعت هللا امنإو < دک تل یا عم تارک ی ویو ا و ا
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 نآ هلضف نم وجرنو هدابع نیب يترتس ىلع ةنملاو لضفلا هلف « یتش هوجوب هدابع نیب ينرتسی

 نسحلا مهنم « انومجرل انتويب يف هلعفنام سانلا ملع ول :لوقي فلسلا ضعب ناكو

 معلطا ول :نولوقي اوناكف ‹ ضايع نب ليضفلاو « يفاحلا رشبو « رانيد نب كلامو « يرصبلا

 هللاو :لوقي رانيد نب كلام ناكو « انوسلاج ام ًالثم هراد باب فلخ اندحأ هلعفي ام ىلع سانلا

 بر هلل دمحلاو « ينتن ةدش نم يلإ سلجي نأ عاطتسا ام يبونذ ةحئار مشي دحأ ناك ول

 . نيملاعلا

 ةينب الإ ةيداعلا ايندلا رومأ نم ءيشب يمامتها مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ترضح يننأ طق يل عقي مل كلذلو « كلذ نع تدعابت ةحلاص ةين ينرضحت مل اذإف « ةحلاص

 ءيش نع هيلع نيفقاولا تلأس الو « ةقيقع وأ سرع وأ ناتخ نم « يدنع لمعي ماعط خبطم

 ينأ امك « عمجلا كلذ رضحأ مل امبرو « مهملا كلذو « ماعطلا كلذ غرفي نأ ىلإ اوعنص امم

 ريغ نم نورضحي مه امنإو « ًادبأ ماعطلا كلذ روضح ىلإ سانلا هوجو نم ًادحأ وعدأ ال

 ًادحأ اوطعأ اذإ نيفقاولا ىلعو نيحخابطلا ىلع حيصيو « جرخيو خبطملا لخديو « ثهلي ريصي

 هنأ فلحو « كلذ نم سانلا ضعب شوشت امبرو ٠ سانلا رضحي نأ لبق ماعطلا نم ًاثيش

 نم بلاغو « كسوبنسلا وأ ةينوماملا نم ًاًئيش هل ذخأي نمم شوشتي هآر نيح ًاماعط هل لكأي ال
 اهتقو نع ةالصلا ةميلولا موي وأ خبطملا ةليل جرخي ىتح « ىلاعت هللا نع لفغي تامهملا لمعي

 نود ءارقفلل طامسلا يف ماعطلا بياطأ اومدق نإو « هداروأ ةءارق نع لفغي وأ ٠ كلذ ببسب

 نورظني ال ءارقفلا نإف « ءايغألا نم هل ًارجأ رثكأ كلذ نأ هنع باغو كلذل ردكت ءايغألا

 نم كلذ لكو « رباكألاو ءاينغألا فالخب « مونلا يف وأ « سانلا عم الإ يومحلا ةينوماملا

 .اهلهأو اندلا رمأب مامتهالا ةدش

 بلطي ءاج ًادحأ اودري ال نأ هيلع نيفقاولا يصوأ ينأ ماعطلا كلذ رمأب يمامتها مدع نمو

 نيح نم هنم لكألا سانلل انحبأ دقو « هل وهف حابم ىلإ قبس نم توص عفرب لوقأو « طامسلا

 ىلع رجحي نم فالخب هكلم هنأك « هريغو لكألاب ماعطلا كلذ يف دحاو لك فرصتيف

 قيضلا ةياغ ف رصي مهدحأ نإف ‹ سانلا برضي اصعب اصخش فقویو ‹ نيرضاحلا

 هللاو ۰ هب قلختلا ىلع لمعاو ‹ كلذ ملعاف ‹ نيرضاحلل رورسلا لامك صقنیف ۰ جرحلاو

 يترهش عم « يلوح قلاوزلا نم دحأ دوجو مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هلا معن امو
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 دحاو لك هلوح نوكيو الإ رهتشي ريقف لقو « اهارقو رصمب ءارقفلا داشرإل ردصتلل قاقحتسالاب

 عفرو هميظعت يف نوغلابیو « هلوح نونوکی نم نورطی مهنأ مهدسافم نمو « میلقإ هل يلخي
 لعفي امک هيدي نیب نوفقیو « هلجرو هدي نولبقیو « همیلقإ وأ هدلب ءارقف رئاس ىلع هماقم
 ًاضيأ مهدسافم نمو « نيكلاهلا عم كلهف هسقنب بجعأو كلذ ىلإ ريقفلا لام امبرف ءارمألاب

 نأل ؛مهخيش نمو مهنم رفنيف ‹ مهخيش ريغب عمتجا اذإ مهخيش ةبحص يف ناك نم نوذؤي مهن
 . ليلقلا الإ ةدارإلا ةبترم هل تبثي نم مث امو « ديعب نم دقتعم وهامنإ « ريقفلل ددرتي نم بلاغ

 ةلم يف كلذ مهل زوجي الو « ًاحربم ًابرض مهخيش ريغب عمتجا نم اوبرض ةعامج تيآر دقو

 ىلإ رمألا لصو نأ ىلإ ةنتف مهنيب لصحو « لاعنلاو بيقابقلاب اوبراضت نم تيأرو « للملا نم
 نأ ىلع موقلا ممجأ دقو « رجافلاو ربلا هدري رحبلاك رصع لك يف ريقفلا لزي ملو « لوبنطصا

 ميهاربإ يديس دشنأو ٠ يعرش هجوب الإ ربدملا ىلع نزحي الو « لبقملاب حرفي ال قداصلا
 : ىلاعت هللا همحر يبهاوملا

 حور حار نم للكو يجي ءااج نم لك
 حوشتفلا لهمأ رغ انه ت د شل

 عامتجالا يف يلع رجحي ال يخيش ناك :لوقي لاعت هللا همحر ةبقع نب دمحأ يديس ناكو

 مكدنع ريقفلل له :هل لقف « هيلع تدرو نم لكو < ءارقفلا ةرايزو كنود :لوقيو « هريغب
 . ىهتنا « كحوتف ذخأت ىتح « هدنع خنأف الإو بهذاف « ال :لاق نإف « حوتف

 اذه انرصع يف زرب دقو « مهنع ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا لاوحأب هبشأ رمألا اذهو

 نع سانلا نورفنيف مهناسلب سانلا نوذؤي ةعامج هلوح نكلو « حوتفلا لهأ رباكأ نم صخش

 يف سانلا اوبغرل رمألا اولقع مهنأ ولو « باوثلاو رجألا لامك هوتوفيف « مهخيشب عامتجالا

 لامك عابتالاب نأل ؛ريخلا مهخيشل لصحف « سانلا هيلع اوفلأو « مهخيش سلجم روضح

 نيذلا قلاوزلا الول ًاريثك لوقي مهضعب تعمس دقو « هنارسخو هحبر مهبو « هصقنو خيشلا

 ميظعت يف نوغلابي مهنأ ًاضيأ مهدسافم نمو « هتمدخ قرافأ ال تنكل ينالفلا خيشلا لوح

 : نولوقي مهعمس نإ اميس ال « مهخيش نمو مهنم ةرفن دادزيف ‹ هدقتعي ال نم ةرضحب مهخيش

 . نيقيب بطقلا وه انخيش

 لوقأ ام ًأريثكو « ًاروضحو ةبيغ حدملا يف ينورطي نأ يباحصأ عنم يلع هللا لضف نم ناكف

 ًاباوج مكنم دحأ بجي الف ةنسلا ةفلاخمو ةعدبلاب ينومري ةدسحلاو ءادعألا متعمس اذإ : مهل

 يذلا ىذألا لك ينوذآو ‹« رصم يف نوفورعم ةدسحلا نم ةعامج يلع ماق دقو « ينع ًادحاو

 لاب ىفكو « قزمم لك اوقزمتف ًائيش مهيلع دري نأ يباحصأ نم ًادحأ نكمأ ملف « هيلع اوردق
 . ریصن هللاب یفکو ًایلو

 ًاضيرعت ال « هنارفآ نم دحأ قوف هوعفري نأ هناوخإ يهن نع لفغي ال نأ ريقفلل يخبنيف

EY 



 كلذ يف هقدص اوفرع اذإ مهنإف « ًانطابو ًارهاظ كلذب ردكتلا مهل رهظيو « احيرصت الو
 يف ًابيرغ راص دق قلخلا اذهو « مهفاف « نطابلا يف كلذب هاضر اوفرع اذإ ام فالخب « هوبنتجا

 نم ىلإ رمألا غلب اذإ مث « هنارقأ ىلع هوعفر اذإ هباحصأ رجزي ًاريقف دجت داكت الف « نامزلا اذه

 خيشلا كلذ صقني راصو « ءانحشلاو ءاضغبلاو دسحلا ةيعاد هدنع تكرحت امبرف هيلع هولضف

 ءارقفلا نم ينارقأ عيمج تركذ يننأ ننملا هذه يف مدقت دقو « سلاجملا يف هيلع هوعفر يذلا

 كلذ لعفي ملو « مهل ةمحرلل ًابالجتسا « مهرخافمو مهبقانم تركذو « ةيفوصلا تاقبط يف

 كرابت هللاو ‹ دستو دشت هقيرط كلساو ‹ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاف « يريغ نالا رصم يف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو

 نيح نم « ةبرطملا تالألا ىلع ءانغلل يعامس ةهارك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 « ءارقفلا ةبحم قيرط تلخدو « تغلب املف « كلذ نع ةي عراشلا يهنب المع <« ًايبص تنك

 نعو « ىلاعت هللا نع ةلفغ اهيف رثؤيف كلذ عمست اهنأ يسفنل ًاماهتا « ةرفن كلذ يف تددزا

 ةفرعم ىلع هبانتجا فقوتي ال ةي عراشلا نع تبث اذإ ءيش نع يهنلا نآ عم « ةالصلاو ركذلا

 ‹ ةالصلا نعو هللا ركذ نع ةلفغلا وه ميرحتلا ةلع لعجو « كلذ عمس نمم ملسأ اذهو « هتلع

 نم ةعامج نع كلذ لقنو « هقح يف هب سأب الف ةلفغ كلذ عامسب هل لصحي مل نم نأو

 يلذاشلا بهاوملا وبأ خيشلا مهركذ ‹ ةيفوصلاو ءاهقفلاو نيعباتلا يعباتو نيعباتلاو ةباحصلا

 . یهتنا « كلذ يف هل باتك يف

 ىلع ءيش نع ىهني ال ىلاعت هللا نأل ؛هطرشب الإ هفالخ ىلع نيققحملا روهمجو : تلق

 ‹ رطخ ىلع ةمصعلاب فصتي مل نمم هل يطاعتملا ريصيو الإ هطرشب هحيبيو هيَ هيبن ناسل

 بيرلا عضاوم نع دعبأ لمكلاو ٠ مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلل كلذ ةبسن ةحص مدع نكميو

 . مهريغ نم

 نم نآرقلاب توصلا نسحلا لجرلا ىلإ ًانذأ دشأ هللا ال» ًاعوفرم مكاحلا هللا دبع وبأ ىورو

 هللا عامس نأل ؛ءانغلا عامس ةحابإ ثيدحلا اذه يفف : مهضعب لاق "“هتنيق ىلإ ةنيقلا بحاص

 . ىهتنا « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح وهو :لاق « مرحم ىلع ساقي نأ زوجي ال

 ثيداحألا هب تدرو امك كلذ مرح امبر لب « اهعامس يغبني الف « هريغ ةنيق هتنيقب جرخو
 ةعبرأالا بهاذملا رهاظ رقتسا دقف ةلمجلابو « تانيقلا اوعمس امل ضرألا مهب فسخ نميف

 عمسيو مهفلاخي نأ دلقمل سيلف « مهضعب دنع هطرشب الإ دوعلاوحن يف ميرحتلاب ىوتفلا ىلع
 تالآلا عامس نع ىهني ىلاعت هلا همحر نيدلا لضفأ يديس يخأ ناكو « ًادبأ هوحن وأ دوعلا

 يف دمحأو . )۱۳١١( نآرقلاب توصلا نح ىف تاب . ةالصلا ةماقإ باتك « هجام نبا هجرخأ )١(

 )۲٠۹۷(. كردتسملا يف مکاحلاو )۲۳٤۲۹(  هدنسم
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 قحلا نع كلذ عامس مدع ميرحتلا ةلع نأ ىلإ ةعامج بهذ دق :لوقيو « ًاريثك ةبرطملا

 هوبضغأف هيف رثؤت ال ةبرطملا ةلالا عامس نأ ىعدا نمو :لاق « دساف بهذم وهو « ىلاعت

 اهنع دري نأ ردقي ال بضخغلا نع هسفن دري ردقي مل نم نأل ؛باذك رتفم وهف بضغ نإف « ًارارم

 عامسو كايإو « كلذ مهفاف . ىهتنا « تابرطملا عمس اذإ برطلاب ىلاعتو كرابت هللا نع ةلفغلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ركذ ام

 ءارقفلا قيرط ىلإ نيبستنملا فئاوطلا يف ينظ نسح : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 دحأ ىلع مكحأ الو « ديعصلاو ةيقرشلاب ةعواطملاو ةيعافرلاو ةيماهربلاو ةيدمحألاك « ًامومع
 صخشلا كلذ نوكي دقف « هتقرخ لهأ نع ةعاشإلا مكحب ةرهطملا ةعيرشلا نع هجورخب مهنم

 كلذب تماق وأ « ةنسلا فلاخي هتدهاش اذإ هيلع مكحأ امنإو « هريغ لود ةماقتسالا تعن ىلع

 عيمج ىلع مكحلاو « ءيدرلاو ديجلا ابلاغ اهيف ءالؤه نم ةفئاط لك نإف « ةلداع ةنيب يدنع

 ةعواطملا ةفئاط ىلع نوتفتسي سانلا لزي ملو < ابلاغ روهتو روج دحاو مكحب ةفئاطلا

 دقتعي ركذ نم ناک نإ :لوقیو « هتمذ صلخيل « هترابع صلخي نأ يتفملل يغبنيف ٠ مهوحنو
 . يلولاو حلاصلا مهيف نأل ؛كلذو « عدتبم وأ « ًالثم قساف وهف اذكو اذك

 هنأ « يسرملا سابعلا يبأ يديس ذيملت ٠ يودبلا يلع يديس نع ننملا هذه يف مدقتو

 « مهيلع تركنأف « عرشلا رهاظ فلاخت الاعف مهنم تيأرف ةيردنلقلا ةيواز تلحخد :لاق

 :لاق ‹ مهنم انأو ةيردنلقلا ىلع ركنت : يل لوقي ءاوهلا يف عبرتم صخشب اذإو ٠ يسأر تعفرف

 . یهتنا ‹ راکنالا تکرتف

 ناك امبرف « ناطيشلاو يلولا نيب هب قرفي رفاو ملع ىلإ كلذ لشمب راكنإلا كرتي نم جاتحيو
 هتوفيو « هنيد يف سيبلتلا راكنإلا كرت يذلا كلذل لصحيف < ًاناطيش ءاوهلا يف عبرتملا كلذ

 ىلإ بسن نم ىلع ةعدبلاب مكحت نأ يخأ اي كايإف « راكنإلا كلذ ىلع بترتملا رجألا
 ايزت نمم مهنم سيل نم مهيف سانلا دعت دقف « مهنم ًادودعم هنوك درجمب « ًالثم ةعواطملا

 عم رد لب « ةحيحص ةهبش مهل نوكي نأ ةياعر « مهلاوحأ نيعدتبملل ملست نأ كايإو ٠ مهيزب

 دقو «‹ ةنسلا رون ىلع شماو « كرصبو كعمس محاو « ناك ثيح ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع ام

 يديس ناك كلذكو . طحلا دشأ مهيلع طحو « ةعواطملا يف ًاباتك يرمخلا دمحم يديس فنص

 جاتحي نكلو . ىهتنا ‹ مهطلاخي نم ىلع نوطحي مهريغو ‹ نيدم خيشلاو « يفنحلا دمحم
 بر هل دمحلاو نيحلاصلا ىلوتي وهو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاف ٠ ليصفت ىلإ رمألا
 . نيملاعلا

 يدنع يلصي نأ يباحصأ نم دحأ ىلع يريجحت مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 « مويلا كلذ اندنع رضحي رباكألا نم دحأ ناك نإ اميس ال « ركذلا سلجم رضحي وأ « ةعمجلا

 . ننملا هذه يف هريرقت رم امك تافا ةدع كلذ لئم يف نإف
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 ةينب الإ « اريثك انتشحوأ : طق هل لوقأ الو « يترايز نع هفلخت ىلع ًادحأ بتاعأ ال كلذكو

 يف هسفن فلكي ريصيف « ىلإ ددرتلا نع عطقني ال نأ هنم يدارم نأ ينم مهفي نأ افوخ « ةحلاص

 سانلا ناسنإلا بلاطي ءيش يأل مث « ءابقنلا نم دحأ بتع وأ هيلع يبتع نم ًافوخ « روضحلا
 نود هسفن یری نأ خیشلا طرش نم نآ عم ‹ مهيلإ هددرتب هسفن وه بلاطي الو « هيلإ مهددرتب

 .هنم ةيسفنلا تانوعرلا لاوزل « هناوخإ عيمج

 هددرت مدع يف دحأ ىلع اوبتعت ال :لوقي یلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو

 « كل ةناهتسا ًاقلطم كترايز كباحصأ كرت ول لب « سفنلل توق كلذ يف ناك امبرف « مكبلإ

 ىلع ةردقلا مدع كسفن نم فرعت تنك نإ اميس ال « مهنم دحأ ىلع بتعت نأ يغبني ال

 . ىهتنا « ددرتلا يف مهتأفاكم

 يلإ ددرتلا مدع ىلع ةلودلا رباكأ نم اصخش بتاع يباحصأ نم ًاصخش نأ :يل عقو اممو

 دجأ هيلإ ءيجملا ديرأ املك :لاقو « ةليحب لاتحاف « ًارذع هل دجو امف « ينروزي ناك نأ دعب

 ثٹیح TT ‹« نورضاحلا هبذكف « هنع يندصي قيرطلا يف ًاحاسمت
 نإف ‹ كلذ نم ءيش يف عقو امل هبتاعي مل ًادحأ نأ ولو « ريجحتلا ةفآ رظناف « هركي ام هعمسأ

 .ردقم عامتجالا

 عطقنا اذإ حرفي نأ ريقفلل يغبني :لوقي ىلاعت هللا همحر يعافرلا نب دمحأ يديس ناكو

 اولبقأ اذإ هردص قيضيو متغي نأ هل يغبني كلذكو « هبر ةدابعل ولخيل « هترايز نع سانلا

 همالك ىهتنا « نيد نم تبهذأ مكو « سأر نم لاجرلا لوح لاعنلا ةقطقط تريط مكف « هيلع
 . نيملاعلا بر لل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو ‹ لاعت هللا همحر

 يف حلمب ةمقل هعم تلكأ نمو « يبحاص ماقمل يظفح : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نامزلا اذه ىف راص دق قلخلا اذهو « ةمقللا كلت لجأل بيغلاب هنوخأ الو « تاقوألا نم تقو

 الف زبخلا نم بدارأ ةرشع وحن هبحاص عم صخشلا لكأ امبرف « رمحألا تيربكلا نم زعأ

 دمحب ينإف « انأ يفالخب « سفن هنيبو هنيب عقو اذإ رجبلاو رجعلا هيف لعجي لب « ًاماقم هل ظفحي

 ‹ شيعلل ًاظفح « ريخب الإ ةميمنلا هنيبو ينيب سانلا لقن عمسو « يناداع نم ركذأ ال ىلاعت هللا

 . هبرجت ىتح دحأ ىلإ نكرت الو « يخأ اي كنامز فرعاف

 يل ىكح « ىلاعت هللا همحر يابتياق ناطلسلا مايأ ىلإ صوصللا يف ىلخلا اذه ناك دقو

 يف رجات ىلع هتعامجو وه لخد رسنملا ريبك ًارومح نأ :ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس

 نوبلطي نايبصلا نإف اجاوخ اي بزطت ال :هل لأقف ٠ دعتراف هسأر دنع هآرف هنيع حتفف « ليللا

 هل لاقف « رانيد فلأ ةرشعلل جرخأو قودنصلا حتفف ٠ رضاح وه :لاقف طقف ءاذغلا كنم

 اوجرخو رانيد فلألا اولمحف « هلك كلذ كيف انلمأ ناك ام  اجاوحخ اي بيعلا كادع :رطاشلا

SÎ 



 « هيف ام رظنيل هكرف مث « هبع يف هعضوف ضيبأ ًافخ ذخأف دحاو مهنم فلختف « زيلهدلا ىلإ

 فلألا اودر :لاقف « رومح هعمسف « حلم اذه « هآ :لاقف « هقاذف . ضيبآ احلم هيف یأرف

 اوذخأي نأ اجاوخلا مهيلع لخدتف حلملا هراد يف انبحاص قاذ ًاصخش نوخن ام هللاوف ٠ لجرلل

 . شيعن انمد ام هللا نامأ كيلع :هل اولاقو اوبأف ‹ اهنم مهتمذ ءىربيو رانيد ةئام

 ىرت الف « كباحصأ ىف ىخأ اي رظناف « ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ةياكح هذه

 ناك فيكف مهقسف عم صوصللا قالخأ نم اذه لثم ناك اذإف « ليلقلا الإ كشيع ظفحي نم
 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « كرذح ذخو « كنامز فرعاف « مهيحلاص لاح

 . نيملاعلا

 يلإ لقني نم لكل عرشلا نع ًالضف عبطلاب يتهارك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 كركذي ًانالف تعمس :يل لاق امبرف « يريغ وأ يقح يف مهعوقو نم « قلخلا صئاقن
 « دبعلل ةينابرلا ةيانعلا دجوت تقو لك امو « كلذب مغ يل لصحو يسفن تكرحتف « صئاقنلاب

 مكيلإ جرخأ نأ بحأ ينإف ًاريخ الإ يباحصأ نع ينوغلبت ال» : ةا هلوق ًاعيرشت هيلإ راشأ امك
 كرمأ ولخي ال : لقانلل لاقي هنإ مث « بابلا اذه لئاوآ كلذ طسب رم دقو “"ردصلا ميلس انأو

 يألف يف كلذ دوجو دقتعت ال تنك نإف « ال وأ ٠ يف كلذ دوجو مدع دقتعت نأ امإ « نيرمأ نم

 . ىلوأ كسفن نع كلذ لقناف لئاقلا قدص دقتعت تنك نإو « بذكلا لقنت ءيش

 تكرحت اذإ ًابلاغ يترصن نع ةينابرلا ةيانعلا فلخت اهنم :دسافم ةدع مامنلا قيدصت يفو

 ىلعو « ودعلا كلذ ىلع تربص اذإ يلع دقحلا باب حتف اهنمو « هلعف ريظنب هتلباقو « يسفن

 لك هقح يف ودعلا كلذ مالك ركذتي ريصي لب « دقحلا نم ملسي رباص ّلقو « ناتهبلاب يل هيمر

 همتشي امبر ناطلسلا نإف « كلذ لثم نم ملس امبرل هغلبي مل هنأ ولو « هاسني داكي الو « ليلق
 « لقانلا عامسل يغصأ ينوأر اذإ يلإ مالكلا سانلا لقن باب حتف اهنمو ‹ هئارو نم ناسنإ

 ىلإ مهلقن لقيف كلذب نوعماستي سانلا نإف « هقدصأ ملو هتبذكو لقانلا ترجز اذإ ام فالخب

 ديبع خيشلا نبا نيدباعلا نيز خيشلا يخأ نم ًالقع عسوأ يباحصأ يف تيأر امو « مالكلا

 ةبحم يعدي نمل يغبني ال :لوقيو « ًاريخ الإ ودع نع طق ينغلب هنأ هيلع طبضأ الف « ينيقلبلا

 رورسلا لاخدإل ًالط حيلم مالكب ءوسلا مالكلا بلقي ام ًاريثكو ًامغ هيلع لخدي نأ صخش

 رورس هدنع لصحيو « كلذل حرشني ريخب هركذي هودع نأ هغلب اذإ ناسنإلا نإف « يلع
 .ناک ال ناخ نمو « طاسبناو

 هنع تلقن يذلا لجرلا اذه يف قدصأ ال انأ :هل تلقف « ةميمن ةرم صخش ىلإ لقن دقو

 باتك « دواد وبأو ٠ (۳۸۹71) يب يبنلا جاوزأ لضف باب « بقانملا باتك « يذمرتلا هجرخأ )١(

 )۳۷١٠١(. هدنسم يف دمحأو « )4۸٦١( سلجملا نم ثيدحلا عفر يف باب « بدألا
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 سلجت نأب كلذ كل نيبأ انأ تئش نإو « حارشناو حلص ىلع هتقراف ينأل ؛كلذ نم ًائيش

 كلذ تلق دق معن :لاق اذإف ‹« اذكو اذك كنع لاق اذه :هل لوقأو « ءءارو لسرأو « يدنع

 هيف ًامالك لقن ام مويلا كلذ نمو « مالكلا لقن نم ةلاقإلا لأسو « لجخف « كقدصأ ذئنيحف

 : ثيدحلا يفو « مالك لك متك نع هقيضل « يلاولا تيب يف هنأك هدنع رسلا نأ عم « ادبأ ةميمن

 كلذ انلعف دقو '«بويعلا ةءاربلل نوبلاطلا ةبحألا نيب نوقرفملا ةميمنلاب نوءاشملا سانلا رش»
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « انيلإ مهتميمن تلقف نيمامنلا عم

 همصخ ىلع هترصن اذإ حلاصلا وأ ملاعلا ماقمل يظفح : ىلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 عم حلطصا حلاصلا وأ طق ملاعلل لوقأ الف « هنم ال همصخ نم هلك ىذألا لعجأف « قسافلا

 اذهل ام :لوقأ امنإو « ىذألاب ةلباقملاو « مثإلا يف هريظن هنأ هنم مهفي مالكلا اذه نأل ؛نالف

 .هنع ىلاعت هللا يضر خيشلا يديس عم ناطيشلا

 تعقو يتلا ةمصاخملا هذه ام :لوقي ًاصخش ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ عمس دقو

 مصاخي ال خيشلا يديس نإف « هللا رفغتسأ :هل لاقف ؟ صاوخلا يلع يديس نيبو نالف نيب

 يف ةبلاغملا يضتقت ةمصاخملا ظفلو « ءوسب هلباقي الو ٠ سفنلا ظح يف نيملسملا نم ًادحأ

 مسا) مصاخم هنإ : هيف لاقي ال تكاسلاو « هاذا نمع توكسلا ريقفلا طرش نم نإف « ةموصخلا

 . یھتنا ‹ (لعاف

 ةدع نولمحت رحب مكنإف « هوحلاصتل نالف ىلإ انب ضما :خيشلل لاقي نأ لهجلا نم مث

 ‹ ًالثم قسافلا كلذ ىلإ مهعم بهذو « بارجلا خيشلا سأر تلخد امبرف « اذه لثم نم فالآ

 هلاعن ليبقتب هرمأنو ‹ خيشلا يديسل قسافلا ذخأن نأ بدألا امنإو « ًاروجف الإ قسافلا دادزي الف

 .ًاعرش كلذ لاحلا ىضتقا ثيح « هنع ىضري ىتح

 نم هسفنل نيملاظلا ملظأ :لوقي ناك هنآ هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا نع انمدق دقو

 .هعفنی ال نم ةدوم يف بغرو « همرکی ال نمل عضاوت

 هأدبت الو ‹« كيلع ملاظل عضاوتت ال :لوقي ٰیلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو

 « ةدسحلا ضعب يلع هارتفا مالكب ‹ رصم ءاملع نم ةفرشملا ةكمب صخش يناذآ دقو

 انأ :لوقي مهدحأ نأ يف ءارقفلا حلطصم ىلع هللا رفغتسا :لوقأ انآ :هل تلقو هيلإ تبهذف

 مادو « ءارتفالاو بذكلا نم يلإ هوفاضأ ام ةحص كلذ ىلع اونبف « مولظم هنأ ملعأ انأو « ملاظ

 رغصلا يف ىناربطلاو )١٠٠١۸( ٠ ناميإلا بعش ىف ىقهيلاو . )۱۷١۳۷( هدنسم یف دمحأ هجرخا (۱)
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 « هنع هولاق امب فرتعا نالف نأ ةبتاكم رصم ىلإ لسرأو ٠ نينس ثالث وحن كلذب ررضلا

 .لوقأ ام ىلع ديهش هللاو « ةنتفلل ًاراصتخا الإ هللا رفغتسأ :لوقأ انآ هل تلق ام ينأ لاحلاو

 كلذ امنإو ٠ ةدسفم هيلع ينبني لحم يف هللا رفغتسأ :لوقي الو ‹ رذح ىلع ريقفلا نكيلف

 ىه ىلاب َحَفَذا 3 :ىلاعت هلوق وحن لمحي هيلعو « مهنيد ىلع نوفاخي نيذلا نينمؤملا قح يف
 اذإ كنإف فالخب ۳٤[. : تلصف] ( یمَح لَو من ودع میو كتب ىلا اإ نسا
 هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت كلذ ملعاف هنايغط دادزا هتمركأ

 . نيملاعلا بر

 هعفني امل هاوه تفلاخ اذإ يبحاص بضغ ىلع يربص : يلع هب لاعتو كرابت هللا نم اممو
 هذه ىلع هل يمايق نال ؛هل موقآ الف « هل مایقلا ينم بحي هنأ نئارقلاب تملع اذ امک « هنید يف
 نأ الإ مهللا ‹ حيحصلا يف درو امك « رانلا هئوبت ىلع هل ةناعإلا باب نم نوكي امبر ةلاحلا

 هللا لأسأ مث « هل موقأف ‹ هل مايقلا مدع ةدسفم نم مظعأ يه ةدسفم هل يمايق ةلق ىلع بترتي

 ‹ ةسومان نم لقأ هسفن ىري ىتح سفنلا باجح هنع فشكي نأو « كلذب هذخاؤي ال نأ ىلاعت
 . ربكلا نم هيلع بوتي نأهللا لأسن كلذكو « هل موقيأدحأ نأ قحتسي ال هنأو

 وه اذهو « ىلاعت هللا دنع هل عفشن مث « هسفنل ةاوادم ذئنيح هل موقن نأ انل ىلوألا نأ ملعف

 ىدعتي ةدسفم هنم ىشخي ال نمل الإ مايقلا كرتي الف « نامزلااذه لهأ بلاغ عم هلعف قئاللا

 .اهررض

 «باودلا ةسايس نم دشأ سانلا ةسايس :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا ناك دقو

 : ينعي « ىهتنا ءهتءورم ىلع ًادامتعا كيخأ قح يف رصقت ال :لوقي هنع لاعت هللا يضر ناكو

 هقحب مايقلا انيلعو « مثإلا يف عوقولا نم ًافوخ « كلذل ةهاركلا هيلعو هل مقو هقح بجاوب مقف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت كلذ مهفاف « ًاعرشو ةداع

 مهضرم يف بلاغلا نأل ؛اوضرم اذإ ةملظلل يتدايع ةلق : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 « مهل سانيإ مهل ةدايعلا يفف ًاضيأو « مهنع لمحتلا انل يغبني الو « تفلس بونذل ةبوقع هنأ

 سانلا لاومأ نوذخأيو « نونزيو « رمخلا نوبرشي نيذلا ةقسفلاو ةملظلا سانيإ يغبني الو

 امأو « مهنم اهوبلط يتلا مراغملا كلت مهل اونزي مل اذإ مهنوبرضيو مهنوسبحيو « لطابلاب
 مهل اهنولمعي حلاصم ريظن يف لاملا سانلا نم نوذخأي امنإو « سانلا نوملظي ال نيذلا ةالولا

 نكن مل ولو « انم الاح نسحأ وأ « انلثم ةينلا نسحب نونوكي دق مهنأل ؛مهترايزو مهتدايع انلف

 .ًائيش كلذ لثم ةلباقم يف لبقن نحن

 يغش نأ دعب وأ « هضرم لاح ًاملاظ دعي مل اذإ ريقفلاو ملاعلا ىلع ضارتعا ال هنأ ملعف

 دقو « باوثلا هتدايعب ىجري نمل وأ ٠ مهبولق ةرسكنملل تعرش امنإ اندنع ةدايعلا نأل ؛هنم

۹ 



 الف ملاعلل الو كل عفن كيخأ يف نكي مل اذإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا ناك

 . یهتنا ‹ هتعطاقم نم كيلع

 وأ « ةدايعلا كرتو « ةعطاقملاب ىلوأ سانلا يذؤي نمف « هيف عفن ال نميف اذه ناك اذإف

 .ةرايزلا

 لوصح دعب نکل « هيلع تملسو هل تعلط « يفشو « رصمب اشاب يلع ريزولا ضرم املو
 كلذب دصقو « راهنلا ةركب هترايز ىلع مزاع يننأ اشابلل ركذ نيبحملا ضعب نأ كلذو « صتقم

 ؛هل يتبحم راهظإ يف ًاضيأ اشابلا ينرظتناف ٠ كلذب ملع انآ يل سيلو « اشابلل ةبحملا راهظإ
 هلوق يف بذك يذلا يبحاص ةاوادم فورعملا بترتي نأ تيشخف « يل هراظتناو « يب هئانتعال

 هراظتناو « يب هئانتعال « هل يتبحم راهظإ يف ًاضيأ اشابلا ةاوادمو « اشابلا ةرايز ىلع مزاع ينإ

 امم رثكأ « هل ررضلا نم اشابلا ىلع لجرلا اذه بذك روهظ ىلع بترتي نأ تيشخف « يل
 هبيدأت نكمي : تلقو اشابلا كلذ ةرايزل يعولط مدعب بذكلا نع هل يبيدأتب هعفن نم هيلع بترتي
 يماقم ةياعر نم هرهظأ ام دعب ًاضيأ اشابلل يترايز مدع ىلع بترتي هنأ تيشخو « رخآ ءيشب

 اذهل ةحلاصم ةينب هترزف « دعتم ررض كلذو « مولظم يف ةعافش يل لبقي ريصي الف ٠ يل هتهارك

 ملعاف « ًادبأ ايتدلا يف ةالولا ءالؤه نم دحأ دنع ةجاح يل سيل هللا دمحب انأف الإو « ىنعملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحخأ اي

 مهضعب ضرم اذإ خايشألل نيديرملا ضعيل يتاوادم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 ةدهاجملا ماقم يف يخأ اي هللا دمحب تنأ : يلوق وحنب « يناوخإ نم دحأ الو « هخيش هدعي ملف

 ىلع دامتعالا وأ ‹ هاوسل ليملا ةطرو نم كصلخيل الإ كتدايع كخيش كرت امو « ةضايرلاو

 ‹« هسفن يف فسألا هل لصحي دحأ هدعي مل اذإ ديرملا نإف ٠ ىلاعت هللا نود قلخلا نم دحأ

 لاملا هيلع اوفرصو « هباحصأ هداع اذإ ام فالخب ٠ ىلاعت هللا ىلع دامتعالا ىلإ هنطاب لوحيو

 امبرو « كلذ لثم يف لاحت هللا ىلإ ءاجتلالا نع هنوبجحي امبر مهنإف « اهريغو ةيودألا يف
 فشكو « قيقد نازيم ىلإ قلخلا اذهب لمعي يذلا جاتحي نكلو « نالف الإ ينعفن ام : لاق

GY 

 مهنم دحاو ضرم اذإ ‹ مهتعامجو نيققحملا خايشألا ىلع ضارتعالا ىلإ ةردابملاو كايإف

 نم مظعأ وه قحل الإ ًاقح نوكرتي الو « مهبر نم ىده ىلع كلذ يف مهنإف « هودوعي ملو
 اذك ينالفلا خيشلا ةمدخ يف هل نالف اذهو « ريخ دحأ يف يقب ام هللاو :لوقت نأ كايإو « لوألا

 ررض هل لصحل هتدقتفا ينأ الولو « هضرم يف هفرصي ءيشب هدقتفي مل ضرم املف ةنس اذكو

 كنأ ولو « هخيش ةدهاشم نع بئاغ كنكلو ‹ نيقيب كنم كيلع ةقفش رثكأ هخيش نإف « ديدش

 لصح امبر لب « هم تنأ هتلعف امم ديرملل ًاعفن مظعأ هخيش هعم هلعف ام تدجو رظنلا تققح

 هللا نود قلخلا ىلع هدامتعا ةطرو نم هصيلخت مدع ثيح نم « هنيد يف ررضلا هيلإ كناسحإب هل
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 بر هلل دمحلاو كاولب ىف كربديو ¢ كاده یلوتی هللاو ٤ دشرت كلذ يخأ اي ملعاف ¢ یلاعت

 . نيملاعلا

 ‹« يمداخو يتجوزو يعابتا جوع ىلع يربص :ّيلع هب ٰلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 هب تلماع ام ةروص ىلع ىنلماعي دوجولا نأب ىملعل كلذو « هريرقت رم امك هقابإو اهزوشنو

 ناك نإف « ءاوس دح ىلع صحخاشلا لظك مهنأل ؛لصألا يف مهيلع ال يلع موللاف « يبر

 لظلا ةماقنسا بلط نمو « هرثأ هنأل ؛جوعأ لظلاف جوعأ وأ ٠ مقتسم لظلاف اميقتسم صحاشلا

 نمف « انقالخأ جوع نم امهجوع ًالثم مداخلا وأ ةأرملاف « لاحملا مار دقف صحخاشلا جوع عم

 مهتداعل ةفلاخم هرامح وأ همداخ وأ هتجوز يف ىأر اذإ اهدقفتيف هسفن ىلإ عجري نأ لجرلا لقع

 ‹ ةرورض هتيعر ميقتستف « ىلاعت هللا عم لامعألا يف هسفن ةماقتسا يف ىعسيو « هعم ةقباسلا

 « ىلاعت هللا عم جوعلا ىلع وه هئاقب عم هل ةعاطلاب اثم ةأرملا رمأي نأ لجرلا لقع ةفخ نمو

 ماكحلا ىلإ اعفارت اميرو « هبعت لوطيو « ًارهق الإ دادزي ال هنإف هسفن ةماقتسا يف ىعسي الو

 لكف جوعأ مادام هنأل ؛حصي ال كلذو « اهنم ريخ يه نمب اهدعب رفظي هنأ نظو « اهقلطو

 .اهب هجوزت لبق ةميقتسم تناكولو « هعم جوعنت اهجوزتي ةجوز

 ىلاعت هللا ةعاط ىف رصقأل ىنإ :لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ضايع نب ليضفلا ناك دقو

 ٠ دبعلا قبأيو < ةأرملا زشنتف ٠ يتجوزو يمداخو يرامح قلخ يف كلذ فرعأف « رعشأ الو

 وه امنإ يل مهريخستو « يبرل يتعاط نع عرف يه امنإ يل مهتعاط نال ؛رامحلا "نصت 0 : ۶ئ 0(

 . یھتنا ۰ ينع هاضر نع عرف

 هللا دنع بنذلا كلذ ةمظع بسحب رغصيو مظعي صومشلاو قابإلاو زوشنلا نأ ملعاو

 ديسلا وأ جوزلا غلاب املكو « مظعأ هل انركذ نم ةفلاخم تناك ًاميظع بنذلا ناك نإف « هرغصو

 ‹ هل ىلاعت هللا ةذخاؤم ةدش انفرع رامحلا صومشو دبعلا قابإو ةجوزلا ةفلاخم نم هاوكش نم

 ىتح « مهب ةمحر مهل ىلاعت قحلا ةشقانم ةرثكل « ءايلوألا هتيعر ةفلاخمب يلتبي نم مظعأ مث

 . مهريغ فالخب ىلاعت هللا نع ةلفغلاو ةعيطقلا يف مهدحأ ىدامتي ال

 يديس ةجوزو « يرورسلا دمحم يديس ةجوزو ٠ صاوخلا يلع يديس ةجوز تناك دقو

 ًارورس نهجاوزأ ىلع نلخدي ندكي ال « يميدلا نامثع يديس ةجوزو « باطحلا نامثع

 نم ملظلا :اهقلط :هل لوقي نمل لوقي ناكو « ًادبأ نوحلطصم نحنو ةدحاو ةليل اهعم تب

 ريغو هرامحو هدبعو هتجوزب ىلتبم لجرلا :لوقي هتعمسو « يلمع ةروص اهنأل ؛اهنم ال يسفن

 ‹ هتكلهأف اهيلإ ليملاب هبلق ىف هتباصأ هرطاخب تقال نإ رومألا هذه نإف ٠ لاح لك ىلع كلذ

 .(صمش) ةدام « ناسللا . هبحاص ىيعت ًافبتع ىتح افينع اقوس قاسي : رامحلا صمشي )١(
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 كلذ نأ كش الو « هتشيعم هيلع تردکو « اهتیؤر هرکف هرهاظ يف هتباصأ هرطاخب قلت مل نإو
 هنذإ ريغب هريغ ىلإ ىلاعت هللا نع لام نمف « رويغ ىلاعت قحلا نإف « هبلق يف هبيصت نأ نم نوهأ
 ملو « اهباوبأ نم تويبلا ىتأ نم هللا محرف « نيرادلا رسخف « هبلق يف مومسم مهسب برض
 بلاغلا وه اذه « هتجوز تجوعنا ىتح تجوعنا يتلا هسفن مولي امنإو « هتفلاخ اذإ ةأرما بتعي

 . ىهتنا « انلاثمأ قح يف

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو ٠ دشرت قلخلا اذهب يخأ اي لمعاف

 ‹« تضرم اذإ يتيراجو يتجوز ىلع يربص ةرثك : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 وأ « ءالخلا ىلإ باهذلا نع تزجع اذإ تاروذاقلا نم اهتحت ام حسمأ نأ نم فكنتسأ الو

 الإ ناسحإلا ءازج لهو « تضرم اذإ يعم لعفت تناك امك « ًالثم تشطلا ىلع سولجلا

 اهيلع كلذب عمجأ الئل اهيلع جوزتآ مل جوزتلا ىلإ تجتحاو اهضرم لاط نإو « ناسحإلا
 تقو ىلإ ةوهشلا ناجيهل ةنكسملا ةيودألا تلمعتسا تنعلا تفخ نإو « ًايونعمو ًايسح نيضرم

 هللا قلخ ىلع ةقفشو « ةدحاو ةليل ولو ةبحصلا قحب ًامايق كلذ لك < اهتوم وأ ىتجوز ءافش

 ادص لِمَ َنَم 3 :ىلاعت لاق « تضرم اذإ اهعم عنصأ ام لثمب ىلاعت هللا ينلماعيلو « نلاعت
 ١٠١[. :ةيثاجلا] 4سف

 < تكسي یتح هتیهالو هتبعادو ‹ ضرملا يف اهنع هتلمح ريغص لفط اهعمو تضرم اذإو
 تضرف امك يبيبر دلولا ناك نإ اميس الو « اهلجأل كلذك رهسأ امك ةلماك ةليللا هلجأل رهسأو

 نآ هنكمي الو ‹« ررضلا همأل لصح ًايح ناك اذإ هدلاول هتيطعأ نإ ينإف يل عقي مل نإو « كلذ
 .هریغ ةمصع يف همأو هدلو بعادي يتیب لخدي

 ٴ هنمانحرأ مهللا لوقيو < هتوم ینمتیو هيلع وعدي لب < هبیبر عم هلعفي نم لق رمألااذهو

 ىلع ربصي مل نم نأ هانررق امم ملعف « «بيبرلا الو بيبصلا مهللا» :لثشملا يف اولاق دقو

 ضرم اذإ هسفن الإ نمولي الف تضرم اذإ اهيلع جوزتلا ىلع ربصي ملو « اهمدخي ملو « هتجوز
 . ليللا لوط هدنع رهسي الو همدخي ًادحأ دجي ملو « بولقلا هيلع تسقو

 ریصي اهيلع اهنطب تشمو « هتجوز تضرم اذإ ٰیلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو

 لوصح نم ًافوخ « كلذ نم اهاخأ الو « اهتخأ الو « اهمآ نكمي الو « اهتحت نم رذقلا حسمي

 كيلع نمأ ال هللا دمحب انأ :لوقيو « ًالثم ةموصخ اهنيبو مهنيب عقوو « تيفش اذإ اهيلع مهتنم

 نسح ىلع هوحدمي نأ ًافوخ « ناريجلا نع كلذ يفخي ناكو « ةرخالا يف الو ايندلا يف ال ًادبأ

 لبق هيلع سانلا هدمحي ام هلامعأ نم رهظأ نم :لوقي ناكو « كلذب هرجأ بهذيف « هقلخ

 .ءادتبالا يف كلذ وه دصقي مل ولو . ءأيرلا ىلإ هلمع عجر امبرف هتيرشب ران دومخ

 . يعافرلا نب دمحأ يديس دلب يف نريعلا هترذق ىتح ماذج هل لصح ًابلك نأ ةرم ىل ىكحو
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 « ًاصخ هيلع برضو « ةيربلا ىلإ هب جرخو دمحأ يديس هذخأف « هب حيصي هآر نم لك راصو
 ‹ هلسغو ءام هل نخس مث « يفوع ىتح ًاموي نيعبرأو ةعبس ةدم هنهديو هيقسيو همعطي راصو

 تيدون « معن :لاقف « ءانتعالااذه بلكلا اذهب ينتعتو :نولوقي سانلا راصف « دلبلا هب لخدو

 ىتح همدخأ نأ الإ ينعسو امف « يقلخ نم قلخل ةمحر كبلق يف ناك امآ دمحأ اي :يرس يف

 . ىهتنا « ةمايقلا موي هب هللا ينذحخاؤي نأ تفخو « يفوع

 « هل ًاسابل ىلاعت هللا اهلعج ىتلا ناسنإلا ةجوزب كلاب امف . بلك قح ىف اذه ناك اذإف

 ةا ر ناو كرا فار هللا ىلع او كلو فا اهل تا امج
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ينم ةرعش لك ةرفنو « ةيبنجألاب ةولخلل يتهارك : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هنيب سيل يأ) ةأرماب لجر الخ ام» :ثيدحلا يفو « اهيلإ ليملا نم يسفن ىلع ًافوخ « اهنم

 خيش يذابارصنلا مساقلا وبأ خيشلا لثس دقو ““امهثلاث ناطيشلا ناك الإ (ةيمرحم اهنيبو

 ‹ نهيلإ يليم مدعل ناوسنلل يتسلاجم يف مول يلع ام :لوقي صخش نع هرصع يف ناسارخ

 لك هب بطاخم قاب ميرحتلاو « قاب يهنلاو رمألا نإف « ةيقاب حابشألا تماد ام : خيشلا لاقف

 . ىهتنا « تافلاخملل ضرعت نم الإ تاهبشلا ىلع ؤرجي نلو . فلكم

 نم رثكأ نإ مث « ًارهش ةدابعلا ةذل مرحف « اهمالكب ذلتساف « ةيبنجأ ملك هنأ مهضعبل عقوو
 ةيدمحألا نم نارمسلا خياشم كلذكو « ةقسفلا نم مهنيد يف نيروهتملا كلذ لثم يف عقي

 نوعمتجيو « يتنب اي هنودلو « يتخأ اي هلثملو « يمأ اي :ةريبكلا ةيراجلل لوقيف « مهريغو
 مهدحأ ناك امبرف ٠ كلذ ميرحت ىلع مههيبنت يغبنيف « باجتحا ريغ نم طاملا ىلع مهلك

 . ميرحتلاب ًاهاج

 لثم ىلع ًاراكنإ ءارقفلا دشأ نم هنع ىلاعت هللا يضر يديدحلا ركب وبأ يديس ناك دقو

 اق ارب ن نلعب هب للا دمحم ىت نا ةا ف رافلا خلا ةر نارو لد
 كدي عضت « هادمحماو « هانيداو :هتوص ىلعأب هيلع حاصف « اهب ناك عجول نآرقلا نم ءيشب

 ىمحلا لوح ماح نم نإف « لئاحب ناك ولو :هل لاقف « لئاحب هنإ :هل لاقف « ةيبنجأ نطب ىلع

 رفغتساو « دمحم خيشلا باتف « ةيناثلا ةرملا يف لئاح الب كدي عضت امبرو « هيف عقي نأ كشوي
 .هب هفاصتاو « ماعلاو صاخلا دنع حالصلاب هترهش عم لاعت هللا

 مهللا «نيمآ انسوفنل ماهتالا يفو ٠ كلذ يف حلاصلا فلسلا راثال نيعبتملا نم انلعجي هللاف

 . نیما

 دمحأو )١١۷١(. تايغملا ىلع لوحخدلا ةيهارك يف ءاج ام باب ‹ عاضرلا باتك ٠ يذمرتلا هجرخأ 0(

 (۱۷۸) هدنم یف
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 تاجوز قح يف مهل ٰىلاعت هلوقب مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا ٰىلاعت هللا بطاخ دقو

 اج ارو نِي هوتَ امم نُشوشلاس اڌو » :نينمؤملا تاهمآ نه يتاللا ٤ ها لرز
 ا رايخ قح يف اذه ناک اذٳف ٣۳[. :بازحألا] € هيو كيوأقل هلآ ڪِ
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 ا ااو هدا ار ع فر را نام نرل لوا فلا نفح ات اعف نيدلا
 « كلذ يخأ اي ملعاف « يصاعملا نم امهدعبو « امهظفحب بولقلا دوهش عم ةعيرشلا يف قرخ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ كاده ىلوتي هللاو ٠ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو

 يتجوز ىلع ًالثم ةالصلا نع فلخت نمل يتبتاعم مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ةالصلا نورظتني نوريصيف « ًالثم راهنلا ةركب نم سانلا يئاعد مدعو « اتام اذإ يدلو وأ

 ضعبل عقو دقو « دلبلا قوس موي ناك نإ اميس ال « مهتامهم ىلإ ًاتافتلا اهءارو مهبولقو
 للقي مهبلاغ راصف « رصعلا ةالص ىلإ راهنلا ةركب نم هتخأ ىلع ةالصلل سانلا اعد هنأ ناوخإلا

 « ةالصلل روضحلا ريغ نم جرخ مهضعبو « هتجاحل جرخيو موقي هنأ يحتسيو « اهيلع ةمحرلا
 ةين مهرضحت مل مهنأ ينوربخأف ةالصلا اورضحو اوفلكت نيذلا ةعامجلا امأو

 نم ةرثكب نورحخافتي نالا سانلا راص دقف ةلمجلابو « ءاعدلا يف بلق مهل رضح الو « ةحلاص

 وأ ةزانجلا هذه :دحاولا لوقيف « كلذ ببسب نومصاختيو « ناتخلا ةفز لثم مهزئانج رضحبي

 ةاعارم ىلع مهلك حلاصلا فلسلا ىضم دقو « هلل اشاح :رخالا لوقيف « اسان رثكأ ةفزلا

 نوعدي ال اوناكو « رذعلا هلاوماقأ فلخت نمو « هلضف اوركش رضحي نمف « سانلا تارورض

 اميس ال « سانلا قلقت نم ًافوخ « هنيفكت نم غارفلا ىلع اوفرشي ىتح تيملا ىلع ةالصلل ًادحأ

 .هنولكأي ءيش راهنلا كلذ هلايع دنع سيل نم

 نإف « لاوزلا دعب نفدلا ىلع مزاع تنأو « راهنلا ةركب نم سانلا وعدت نأ يحأ اي كايإف

 يف ةعافشلا يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا يف ةيعاد مهل ريصي الو « مهسوفن قهزت سانلا نم ًاریثک

 كلذ ملعاف « درو امك لفاغ بلق نم ءاعد بيجتسي ال ىلاعت حلا نأ ٌمولعمو « تيملا كلذ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < دشرت

 اهيف لخدأ يتلا تالمحلا يف يل ٰىلاعت هريبدت نسح : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ءالب رصم لهأ ىلع لزني ام ًاريثكف ٠ توملا ىلع اهيف فرشأ يتلا ةليقثلا قتلخلا تالمح نم

 ةلمج عم ءالبلا كلذ تحت لخدأف « نيحالفو نيفرتحمو نيرشابمو راجتو ءاملعو ءارقف نم
 ‹ تعطقت اهنأك عفري مل ءالبلا مادام يلصافمب سحأو « عفتري ىتح كلذك لازأ الو « ءايلوألا

 ريغب سحأ داكأ ال « ةرصعم يرجح نيب خضري هنأك يسأربو « نواهلا يف قدي هنأك يمظعبو

 ميكح كلذ فرعي الو « قدي ران نم ًارامسم يندب نم ةرعش لك تحت نأب سحأ ةراتو « كلذ

 ءالب شياو .لوقيف « سائلا ضعب كلذب عمس امبرو ٠ بحاص الو « راج الو ١ قلخلا نم
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 ملع هنأ ولو« وه هيلع الزان ناك هيف تلخد يذلا ءالبلا كلذ نأ امبرو « رادقألا ةضراعمب نالف

 ًارهق يباحصأو يناريج ىلع يدسج نم ءالبلا ضاف امبرو « كلذ ىلع يلضف ركشل كلذب
 ينربصي نأو « يلع ءالبلا كلذ در يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتأف ‹ مهيلع لزنيو تلفتيف « يلع

 مدقت امك ‹ قلخلا مومع ىلع ةمحرلاو ةقفشلا نم هيلع ٰىلاعت هللا ينلبج امل ؛ مهنع هلمحت ىلع

 مايأ يف يتيب تحت يتلا ءاملا ةكرب يدسج نم رثانتملا ءالبلا بيصي ام ًاريثكو .ًارارم هطسب

 اهنأ دقتعي مهضعب ريصيو « ماعلاو صاخلا هاري ىتح ‹ رمحألا مدلاك اهؤام ريصيف ءاتشلا

 ؛باذل يدسج ىلع لزن ول كلذ لثم نإف ٠ كلذ ىلع لجو زع هللا ركشأف « ةغبصملا ةارجم

 ‹ يريغ رصم ءارقف نم دحأل عقو هتيأر ام رمألا اذهو « ةداع كلذ لثم لمحت نع يزجعل

 ءاملا ذخأ اذإ مث ‹ لجرلا لقع اهعم بيغي يتلا عاجوألاب ملأتم يدسجف رمحأ ءاملا مادامف

 . هلك ءالبلا عفتري ىتح « ءيش دعب ًاًئيش صقني ملألاب سحأ ءافصلا يف رمحألا

 نكسأ نأ لبق اهيف دجوي كلذ ناك له <« ةكربلا هذه رارمحا نع ةراحلا لهأ تلأس دقو

 رثاكتب ثدح امنإ كلذ نأ تملعف « كتدم ءانثأ يف الإ ثدح ام اذه « ال :اولاقف ؟ مكتراح

 تمد ام نيملسملا نع يدهج هنم لمحأ انأف « ةمايقلل نامزلا براقت املك ددجتملا ءالبلا

 نع هفيفختوأ هعفرب لضفتي وأ« يدعب هلمحتي نم هل ضيقي نأ ىلاعت هللا لضف نم وجرأو « ايح

 اصخش نب سحأ ةرات يننأ « ةليقثلا تالمحلا مايأ يل عقت يتلا ضارمألا عومجم ةروصو

 “بطب يسأر برضي ًايوق
 نم جرخيو « بعت اذإ روثلا لشم ثهلأ ريصأ ىتح لقثو مهو مغ يلع لخدي ةراتو « هريغ الو
 انأ ام ينع رصم خايشأ ضعب غلبي ام ًاريثكو « باجأ الف توملا بلطأو « ناخدلا ةحئار يقلح

 نيملسملا مومه لمحت نإ :مهل لاقيف « هلك اذه نم ىلوأ هلل ميلستلا : مهدحأ لوقيف « هيف

 ثيح نم مهمه لمحيو « هريدقت ثيح نم لاعتهلل دبعلا ملسيف « ىلاعت هلل ميلستلا يفاني ال
 نايفسو « زيزعلا دبع نب رمعو « باطخلا نب رمع نأ مدقت دقو . مهبسكب كلذ مهقاقحتسا

 لك « نوماني الو نوكحضي الو نولكأي ال ءالب نيملسملاب لزن اذإ اوناك ةعامجو « يروثلا

 اوحرصي مل نإو ‹ مهايالبو نيملسملا مومه لمحت نم مهسوفن يف هنودجي امل الإ سيل كلذ
 اذهو نيصقان كئلوأ ناك لهف < ءالبلا كلذ عفتري ىتح مهبرك لوزي الو « كلذب مهل

 وأ ‹ هصقنب فرتعي سانلا ءالب لمحتي مل اذإ ءالؤه نم ضرتعملا تيل ايف ؟ لماك ضرتعملا

 دعاوق ىلإ برقأ كلذ نإف « ريبدتلا نسحب هربدي ىلاعت هللا نأب ٠ لمحتملا ريقفلا كلذل وعدي

 « مامحلا لحخدو « ةليللا كلت هتجوز ضرتعملا اذه عماج امبرو « هيلع جيرحتلا نم ةعيرشلا

 ءاودب جرخت الف مايأ ةعبس ةدم يتالضف سبحت ةراتو ¢ دیدح نم

 .(ربط) ةدام « (3 ٤۹ /۲) طيسولا مجعملا . سأفلا هبشُي حالسلا نم میدق غون : ربَطلا )1(
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 . رانلا لهأ نم ريخ ةنجلا لهأ دنع امو« ذيذللا ماعطلا لكأو « ةرخبملا بايثلا سبلو

 ناعتسا ءالب هيلع لزن اذإ باهولا دبع نأ ول :لوقي ناك هنآ مهنم ريبك خيش نع ينغلبو

 معو « فاقوألا ىلع راظنلا رظان ءالب لزن املف « هيخأب ريثك نمؤملا نأل ؛هوناعأل هناوخإب

 ةلمح يف تلخد « اشاب يلع ريزولا ىلإ نوكشي ةعلقلل ةماعلاو ءاملعلا علطو « بركلا دلبلا

 برشأ الو لكآ ال مايأ ةعبس تدعقف « هعم يتلا ميسارملا ذيفنت مدعو « دلبلا نم هجارخإ

 راص مهضعب لب « ينم كلذب رعش دحأ امو « ًاديرط رصم نم ىلاعت هللا هجرخأ ىتح « مانأ الو
 هولمع يذلا ناك امبرو « اشابلل وكشي سانلا عم ةعلقلا علطي مل يذلا موللا نالف ىلع :لوقي

 تلسرأ ىلع ةلمحلا هذه تلقث املو « لاعت هللا ىلإ ههجوتب ريقف هلمع ام رشع ءيجي ال مهلك

 :لاقو « كلذ ركنأف « هدعو زاجنب هركذأ ةقرو يندعاسي هنأب يل ضرع ناك يذلا خيشلا كلذل

 ايالبلا نم ءيش يف هيلإ هجوتلا نم يدي تضفن مويلا كلذ نمف « هدعاسأ ينإ طق لقأ مل انآ

 ‹ نوصحي ال سدقلاو ماشلاو قارعلا ءارقف نم قئالخ عباسلا ةليل يلع لخد هنإ مث « ةلبقتسملا

 هللا لعج ام :يراكنإلا ماهفتسالا ليبس ىلع اولاقو « قاقزلاو تيبلاو ةسردملا اوؤلم ىتح

 ءالب لمحت يف هسفن فلت ىلع ىلاعت قحلا مكنم ريقف عيابي ‹ ةكرب دلبلا اذه ءارقف اي مكيف
 ‹ اهنم تطشنو ةلمحلا كلت اوعزوت مهنإ مث ٠ مهظفل اذه ؟!هدعاسي دحأ مكنم امو « رصم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف

 ًانسح ءانث وأ ةيده ًءالب هنع تلمح دحأ نم يلوبق مدع : يلع هب لاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ كلذ دعب اهلوق تكرت كلذ لبق ىلإ يدهي هنأ هتداع نم ناک ولو« كلذ هنع ىلمحت دعب

 لعل يال كد دج ات ها انف نرل هب تر اعد ىلع ةه را فل
 امنإو « ًامتح يئاعدب وه سيلف ءافشلا عقو نإو « ةرجأ هيلع ذخآ ىتح يئاعد لوبق نم نيقي

 هداقتعال الإ ىلإ اهادهأ ام ةيدهلا كلت بحاص نأ ملعأ ينإف ًاضيأو . ضرملا ةدم ءاهتنال كلذ

 دقتعي مل نم ىلإ دهي مل امك ًاثيش ىلإ ىدهأ ام كلذ الولو « ةوعدلا باجم ينآو « حالصلا عيف

 يف ًارجأ كلذ ىلع ذخآ الف « هنم ًالضف يئاعد باجأ ىلاعت قحلا نأ ريدقتب مث « احالص يف
 امل هدلو ةلمح لمحأل همامإ دي ىلع لامب رصمب ركسعلا ىضاق ىلإ لسرأ دقو < ايندلا

 E و ا ا هيلع هتددرف ۰« ضرم

 .لاعت هللا ءافشف ٠ ىلاعت هلل دلولا كلذ ةلمح يف تلحدو « ةمايقلا موي هباسح نم جرخيل

 ‹ فيغر نم رثكأ لوبق ىلع ةلمحلا يف ديزي ال هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو

 . ضيرملا نع هب قدصتيو

 دنع انأ حلصأ ال نمم صخشل هلسرأف « هتددرف الام ىرخأ ةرم ةالولا ضعب يل لسرأو

 و ا ع ا اه نار ن فر ٠ه ةي كأ ا يلا
 ةلمح نع لأملا تذحأ امنإ .لاقف « ارأنيد نيسمخ ناكو لاملا بلطي تيملا دلاو مالغ ءاجف
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 .هخيرات موي ىلإ سولفلا لكأو < مايألا هذه يف تومي ال هنأ هدلو

 « ءارقفلا ىلع تنأ هقرفف دب الو ناك نإو « الام نيباصنلا نم ًادحأ يطعت نأ يخأ اي كايإف

 وهو « كاده ىلوتي یلاعت هللاو « دشرت كلذ مهفاف "«ةقدصلاب مكاضرم اوواد» ثيدحب المع
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < نيحلاصلا ىلوتي

 رباكألا ددرتل يتهاركو « ةدحولا ىلإ ينينح ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ام .ًارارم هريرقت رم امك ةعيرشلا ضارغأل حيحصت دعب الإ « يتدايعو يترايز ىلإ رغاصألاو

 مهل ودبت نيح ةمايقلا موي مهل حضتفأ ينأ افوخ « يلثم ىلإ يشملا نع مهلجأ ينإف رباكألا
 لخد امل ًايشام يريحبلا يلع يديس ةرم ترز دقو .ئلإ يشملا ىلع نومدنيو « يتأوس

 كتحيضف اي :لوقيو « ًانامز هسفن خبوي راصف « يبارتلا دمحأ يديس يف سلجو « رصم
 . حلاصب تسل تنأو « حالصلا كيف هداقتعال ًايشام كيلإ نالف يتأي « ةمايقلا موي يلع اي

 نانوكت دق امهو <« ةيورخأ وأ ةيويند ةلع امإ « ةلولعم اهبلاغف ةداع رغاصألا ةرايز امأو

 اوددرت امك مهيلإ ددرتلا يف مهئفاكأ نأ ردقأ الو « نومعزي امك حلاص انآ الف ‹ يدنع ناتدوقفم

 ضرم امل نالف :سانلل لوقيو ٠ تومي ىتح يناداعف هدعأ ملف مهدحأ ضرم امبرو « ّيلإ
 اورسخ ءالؤه لثمف « ةدحاو ةرم يندعي مل تضرم املف « ًادحاو ًاموي هعطقأ ملو هيلإ تددرت

 . كلذ ىلع اورجؤيل ةحلاص ةينب ينوداع مه الو « مهتأفاك انأ ال ينإف « يل مهتدايع

 نيحلاصلاو ءاملعلا نم ًادحأ ملعي ال « ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناك دقو

 نم هسفن ىذآف ‹ ضرملا نم ًائيش ينع لمحي امبر حلاصلا وأ ملاعلا نإ :لوقيو « هضرمب
 هل نوكي نأ الو ‹ ىلجأ نم هسفن يذؤي ًادحأ نأ بحأ ال انأو « ىلع ةنملا هل راصو « ىلجأ

 . یھتنا <« ةنم يلع

 مدع ضرفاف « ةلولعم مويلا كل سانلا ةدايع بلاغ نإ يلوق يف يحخأ اي تككش نإو

 عم عقو هتيأر وأ « يسفن يف هتبرج ام الإ كل تركذ ام ينإف « يقدص فرحت كانهو « بلاو

 . يباحصأ

 تملع نإ الإ « كضرمب ًادحأ ملعت ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ةمالسلاف « نامزلا اذه ىف رمحألا تيربكلا نم زعأ اذهو « ىلاعت هلل اصلاخ كدوعي هنأ نئارقلاب

 ىلاعت هللا همحر هتعمسو « كتدلاو نم كب محرأ ىلاعت قحلاو « ةحلاص ةينب الإ مالعإلا مدع

 ريبكلاو . )۱۹١۳( طسوألا ىف ىناربطلاو : (۳۸۲/۳) یربکلا ننسلا ىف ىقهیلا هجرخآ (۱)

 )١١١(. ناميإلا بعش یف یقهیلاو . )1۹١( هدنسم یف باهشلاو « (۱۰۱۹7)
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 ةين دجو اذإ دبعلا هب رمؤي امنإ امهريغو ةرايزلاو ةدايعلا نم هب ىلاعت هللا كرمأ ام عيمج :لوقي

 . ىهتنا « ىلوأ هكرتف الإو « ةحلاص

 مل نم بيغتسيف « هداوع ةرثكب رخافتي راص نم سانلا نم نأ :ننملا هذه يف مدقت دقو

 يغبني الف « ةعيرشلا قالخأ نساحم نع جورخ كلذو « ةحلاص ةين دجي مل ولو « هدعي
 يخأ اي مهفاف « هل مايقلا بحي نمل انمايق نم هريظن يف ررقت امك ةدسفم فوخل الإ هتقفاوم

 وهو ‹ كدضع دشیو « كاده ىلوتي یلاعتو كرابت هاو . دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي

 ىحراوج نم ةحراج لكل ًءاسمو ًاحابص ىشيتفت : ىلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 وأ تاعاطلا نم ةليللا كلت يف وأ راهنلا كلذ يف ةحراج لك هتلعف ام رظنأل ؛ ةنطابلاو ةرهاظلا

 يه يتلا ايالبلا نم اهنع فرص ام ىلع هركشأ امك « هرفغتسأ وأ ىلاعت هللا ركشأل ؛ يصاعملا

 يللا اربإ يديس قالخأ ةلمج نم كلذ ناك دقو « اهب اهعوقول ةقحتسم وأ اهل ةضرعم

 هللا معنأ ام ردق دبعلا فرعي كلذب نإف (E ag ‹ صاوخلا يلع يديسو

 ۳٤[. : میهاربإ] ( اهو ال وَلا تموت نو :  ةداع هيلع لاعت

 :لوقيو « نامزلا ميدف يف هيلع ناك امل ةبسنلاب هلاح قيض وكشي صخش ةرم ينءاج دقو

 ؟ ضرملا نم ملاس كمسج امأ :هل تلقف « ةشيعملا هذه نم نسحأ. مويلا توملا راص دق

 ىلع مانت امأ :هل تلقف « ةنس توقو :لاقف ؟ موي توق كدنع امأ :هل تلقف « معن :لاقف

 امأ :هل تلقف معن :لاقف ؟ كسفن ىلع كتيب يف نمآ تنأ امأ :هل تلق « معن :لاقف ؟ ةحارط

NEC SS SSهبرس يف ًانمآ حبصآ نم»  

 ریسفت يف سابع نبا لاقو .“ اھ رسأب ایندلا هل تزيح امنأکف هموی توق هدنع همسج يف ًافاعم

 هلو « هموي توق مكنم دحاولا دنع يأ }° :ةدئاملا] 4 رم معج : ٰیلاعت هلوق

 . یھتنا « رادو « رامحو « مداخو « ةجوز

 فط :هل تلقو « ناتسراميبلا ىلإ هتلسرأ مث « رفغتساو بات مالكلا اذه ينم عمس املف

 هيف ام رظناو « سبحلا لخداو جرحا مث ٠ ضارمألا نم هيف مه ام رظناو ‹ مهلك ىضرملا ىلع

 يل ىكش ام مويلا كلذ نمو « لعفف « ينربخأ لاعتو « بعرلاو قيضلاو رصحلا نم
 ايالبلا باحصأ ىأر اذإف « اهرادقم لهج معنلا هترمغ املك دبعلا نأ كلذو ٠ يريغل الو

 . ةمعنلا نم هيف وه ام رادقم فرع « نحملاو

 لوأ « رصم ىلإ جاحلا ةكرب نم ءاج اذإ ٰلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو

 دهزلا باتك ء هجام نباو . )۲۳٣١( هلا ىلع لكوتلا ىف باب . دهزلا باتك « يذمرتلا هجرخأ )١(

 )٤١٤١(. ةعانقلا باب
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 هفرص ام ىلع ىلاعت هللا ركشيل « ىضرملا عيمج ىلع فوطيف « ناتسراميبلا لوخدب ادبي ام
 رادقم ىلإ رظني نأ دارأ نم :لوقيو « هسفن دنع اهل هقاقحتسا عم ضارمألاو ايالبلا نم هنع

 لوخد ىلع بظاويلف ‹ مئارجلاو يصاعملاو ضارمألاو نحملاو ايالبلا نم هنع هللا فرص ام

 يذلا هللا دمحي « هريغ هب يلتبا دق هاري ام عيمجف ناتسراميبلاو مليدلا سبحو « يلاولا تيب

 تقحتسا مكو « اهل لحي ال ام ىلإ اهرظنب « ىمعلا وأ علقلا نيعلا تقحتسا مكف « هنع هفرص

 ناسللا قحتسا مكو « اهل لحي ال ام اهعامسب دّودت ىتح اهيف تاجارخلا عولطو شرطلا نذألا

 يف همالكب ؛ءاملا علب ىلع ردقي هبحاص ريصي ال ىتح « هققشتو هيف لمامدلا عولط وأ « عطقلا

 لحي ال ام ليبقت نم ةقاطلاك ريصي ىتح ؛هيف ةلكألا عولط مفلا قحتسا مكو « سانلا ضارعأ

 « ىلكلا دربو "نيراصملا حيرقتو "خافنلاو “" حنلوقلاو صغملا نطبلا تقحتسا مكو « هل
 هيف ةلكألا عولط جرفلا قحتسا مكو « اهيف تاهبشلاو مارحلا لاخدإب ؛كلذ ريغو ءاقستسالاو

 « مکو « مكو « مكو « هل لحي ال ام هترشابمب هيف ىصحلا ةيبرتو لوبلا سبحو حورقلاو

 ههجو يف علط اذإ هلاح فيك رظنيو « اهنع هللا هفرص امو « اهلك هئاضعأ يف ناسنإلا لمأتيلف

 هتأرما عم هلاح فيك « هنم رطقي ديدصلاو حيقلا راصو « همفو هفنأ لكأف « يجنرفلا بحلا

 وه هلكأي ءيشب هدقتفي نم ةلقو « نويدلا باكترا عم « هترذقو هنم ترفن اذإ اهبحي ناك يتلا

 نم روصان وأ روساب هربد يف علط وأ « هلك طقسف ةلكأ هركذ يف علط اذإ هلاح لمأتيل وأ « هلايعو

 « ًاراهنو اليل هربد يف نيكسب حرشي ًاصخش نأب سحي هنإ ىتح « اهلخاد وأ ةرفسلا جراخ

 . ىهتنا ٠ باجي الف توملا ىنمتيف « ةنطابلا جيرارخلا كلت ةاوادم ىلإ دحأ لصي الو

 ‹ نيملاعلا بر هلل دمحلاو « اهعجارف « ةيدمحملا دوهعلا يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو

 . ملسو هبحصو هلآ یلعو دمحم اندیس ىلع هللا یلصو

 و چ +

 « سوماقلا . حيرلاو لفّتلا جورخ هنم رسعي ملؤم يوعم ضرم < همال رسكت دقو هلوأ مضب : جنلوقلا )۱(

 .(حنق) ةدام

  (Y)(خقن) ةدام « طيسولا مجعملا .مرولا : خافنلا .

 .(حرق) ةدام ٠ طيسولا مجعملا . داسفلا اهيف بد اذإ ةرثّبلا : ةحرقلا (۳)
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 رشاعلا بابلا

 قالخألا نم ىرخأ ةلمج يف

 : ليكولا معنو ‹ ينيعمو يثايغو يتقثو يبسح وهو « قيفوتلا هللابو لوقأف

 ىشملا ىلإ ءاملعلا رباكأ نم ًادحأ وعدأ نأ نم ىتیامح : ىلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 خيشلا يديس اعد يباحصأ نم ًاصخش نأ عقو دقو « ءاملعلا ةقرخل اماظعإ ؛ناتخ ةفز يف
 ىلاعت هللا يضر نسحلا يبأ خيشلا دلو « يركبلا دمحم يديس خسارلا لماكلا لماعلا ملاعلا

 ببسب ينم هاساق امع يخأ اي لأست الف « ينذإ ريغب يناسل ىلع هدلو ناتخ ةفز ىلإ امهنع

 ده لأ ع اه ىك ءار ر لت ضرألا نأ تيكن ةرلا كت يف تا راملو 4 كلذ

 ةبلغل ءاج امنإو « كلذ لثم هركت هتيجس نأ فرعأ انأو « كلذ لبق طق دحأ ةفز ىف ىشمي هنأ

 ءارزإ هيف نأل ؛كلذ لئم ىلإ طق هوعدي نأ دحأل ىغبي ال اذه لثمف ل ءايحلا

ESLAN e E O a a o a 
 كلذ لثم ىلإ نيحلاصلاو ءاملعلا ةوعد يفو « كلذب ًاضعب مهضعب ةئنهتب لاجرلل سأب ال
 ىلإ نيحلاصلاو ءاملعلا ءاعد مدع ةمعن يف « ثلاثلا بابلا يف قبس اميف اهانيب رومأو دسافم

 بر هلل دمحلاو « كاولب يف كربديو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هلاو « هعجارف مئالولاو دلاوملا

 . ليكولا معنو يبسح وهو « نيملاعلا

 ىلع درلل ردصتلا نم يباحصأ نم ادحأ ينيكمت مدع :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ اهئاملع دعاوق وأ « ةيدمحملا ةنسلا حيرص همالك فلاخ نإ الإ « ةيمالسإلا قرفلا نم دحأ

 رهاظ ىلع راغل الماك ناک ول هنأل ؛هلامک مدع ىلع لیلد كلذو « هيلع درلا بجي اذه لثمف

 .هدعب نم هتعيرش ىلع هنمأ دق يَ عراشلا نوكل « ةعيرشلا
 نم نأ ىلع نيققحملا عامجإ ةيكملا تاحوتفلا يف يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لقن دقو

 نأ هيلع بجاولا نم نأ ىري لب ء ًادبأ ةعيرشلا رهاظ نع حطش هدنع نوكي ال نأ لماكلا طرش

 اذه « ىهتنا . نكمأ ام ءاماعلا فالخ نم حورخلا ىلع لمعيو « لطابلا لطبيو قحلا قحي

 ةسوسدم هبتك يف حطش اهيف يتلا عضاوملا عيمج نأ فرع همهفو هلمأت نمو « هفورحب هظفل
 ليبق هنم غرف دقو « نيقيب هلامك لاح هعضو هنإف : ةيكملا تاحوتفلا باتك اميس ال « هيلع
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 نأ نم « ةريثك عضاوم يف ةيكملا تاحوتفلا يف هلاق ام ةنيرقبو « نينس ثالث وحلب هتوم

 نأ دارأ نم عضاوم يف ًاضيأ هلوق ةنيرقبو « ققحم نم طق ردصي ال « سفن ةنوعر هلك حطشلا

 لوق لك دنع ًاراهنو اليل اهبحصتسي لب « نيع ةفرط هدي نم ةعيرشلا نازيم مري الف لضي ال
 . یهتنا ‹ داقتعاو لعفو

 قيرط كلس نم وأ « لماك ملاعل الإ صاخلا ديحوتلا بتك ةعلاطم لحي الف ةلمجلابو

 ًافوخ « كلذ نم ءيش ةعلاطم هل يغبني الف نيلجرلا نيذه نم ًادحاو نكي مل نم امأو « موقلا

 نم نكلو « نطفلا ريغ نع ًالضف « اهنم جرخي نأ نطفلا داكي ال يتلا هبشلا لاخدإ نم هيلع

 نم ءاملعلا ضعب عضو دقو « اهينعي ال اميف ضوخلا ةبحمو « لوضفلا ةرثك سفنلا نأش

 هيف رذحو « رفكلا ىلإ يدؤي امم ماوعلا اهي قطني يتلا تاملكلا نم ًاريثك هيف عمج ًاباتك فلسلا

 لابو لوقأف هيف رظنلا وأ هب قطنلا بنتجتل انه كلذ نم ًافرط كل ركذأ نأ ىل ببح دقو

 : قيفوتلا

 ةبقلا هذه نكاس اي :مهلوقو « هارن الو اناري نم اي :مهلوق سانلا نم ريثك هيف عقي امم

 هب ظفلتلا زوجي ال كلذ لئمو « كلذ وحنو « هناكم العلا ناك نم ناحبس :مهلوقو « ءارضخلا

 . صاخ ناكم يف ىلاعت هللا نأو « ماوعلا دنع ماهيإلا نم ثرويامل

 .ايندلا يف هل انتيؤر مدع « هارن الو :يلوقب تدرأ : لئاقلا اذه لاق نإو

 ىلع ةنسلا لهأ عمجأ دقو « أطخ ليصفتلا لحم يف قالطإلاو  لوقلا تقلطأ دق :هل انلق

 قح يف وأ هئايبنأ قح يف وأ ىلاعت هللا ىح يف ناك ءاوس « ةعيرشلا هب درت مل قالطإ لك عنم
 قح يف وأ ‹ ىلاعت هقح يف عرشلا قلطأ ام :لوقي يرعشألا نسحلا وبأ خيشلا ناكو « هنيد

 هانقحلأ عنم الو نذإ هيف دري ملامو <« هانعنم عنم امو « هانقلطأ هنيد قح يف وأ « هئايبنأ

 . ىهتنا ‹ هقالطإ يف نذإلا دري ىتح عونمملاب

 مهوأ نإف « هيف انرظن عنم الو نذإ هيف انل دري ملام : ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا لاقو

 ملو « ةيلصألا ةءاربلا ىلإ هانددر كلذ نم ًائيش مهوي مل نإو « هانعنم لاعت هقح يف عنتمي ام

 . ىهتنا « ةحابإ وأ عنمب هيف مكحي

 ءاملعلا امهعبتو « ىلاعت هللا قح يف ًاروظحم مهوي قالطإ لك عنم ىلع نامامإلا قفتا دقف

 نيب قرقي ال ناك نم لك نأ ةدعاقلا هذه نم ملعف « عامجإلا هيف اولقن دقو « ةبطاق كلذ ىلع

 هب درو ام الإ ٰیلاعت هلا قح يف قلطي نأ هل زوجي الف « هریغ نیبو « ًاروظحم هقالطإ مهو ام
 ءرفكي وأ مثأيف ٠ ىلاعت هللا ىلع هقالطإ زوجي ال اميف عقي نأ ًارذح ٠ يعرشلا نذإلاو فيقوتلا

 . ىلاعت هقلاب ذايعلاو
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 ليلد اي « ليلد هل سيل نم ليلد اي « نيرئاحلا .ليلد اي :مهلوق ًاضيأ هيف نوعقي اممو
 : مهلوق ًأطخلا نم كلذكو « لاقي نأ يغبني الف « عرش هب دري مل هلكو « كلذ وحنو « ليلدلا

 . فيیكت ريغ نم فورعم فوصوم یلاعت هنإف « فرعُي الو فصوي ال نم ای

 : لاقي امنإو « رارقتسالا هماهيإل « اناري هشرع يف وه نم اي :مهلوق ًاضيأ هيف نوعقي اممو

 ثيداحأ ليوأت بوجو ىلع قحلا لهأ عمجأ دقو « هلالجل يخبني امك هشرع ىلع ىوتسا نم اي

 ةمسجملا ةيماركلا كلذ يف فلاخو “"ايندلا ءامس ىلإ انبر لزني» ثيدحك « تافصلا

 نم ىلاعت هقح نم ليحتسملا هجولا ىلع اهولمحو <« اهليوأت اوعنمف « ةهبشملا ةيوشحلاو

 لزني :سانلل لاقو « هنم ًاجرد لزنف <« ربنملا ىلع ناك مهضعب نأ ىتح « فييكتلاو هيبشتلا
 لکو ‹ لهج هقوف سيل لهج اڏهو « اذه يربنم نع يلوزنک ايندلا ءامس ىلا هيسرک نع مکبر
 تايال لمحلا هوجو تددعت اذإو« لوقعلا لئالدو « ةنسلاو باتكلاب نوجوجحم ءالؤه

 : یلاعت هلوقل < کک نسحلا يبأ خيشلا دنع حجارلا هجولاب ذخألا بجو تافصلا

 لوقا نومك نبذل ل داع ريف :یلاعت هلوقلو ۲ :رشحلا]  ردسبألا يأتي | اوريتعاف
 هنآ ىلإ EB E [1A «۷Y : رمزلا] & هكسح انو

 . ليوأتلا هوجو نم هجو نييعت دنع فقيو ٠ فييكتلاو هيبشتلا حرطي

 « ريدلا بهارو « يقاسلاو « رامخلا ىلاعت هللا ىلع مهضعب قالطإ ًاعرش عنتمي اممو

 زنكلاو « دنهو دعدو « ءامسأو «٠ ىدعسو < ىنبلو ‹ ىليلو « سيسقلاو « ريدلا بحاصو

 : مهضعب لوقب ىلاعت هتاذ ةدارإ ًاعامجإ زوجي ال كلذكو « كلذ وحنو « ربكألا

 اندباسلللح ناحور نحت انأ ىوهأ نمو ىوهأ نمانأ

 : مهضعب لوقو

 ىنعمواحورآدحاوانرصف يناعملاب قئاقحلا تجزامت

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ هنع زوجي ال هلاثمأو اذه لكف

 هللا اهب مهدارم له « موقلا مالك يف يتلا تالزغتلا نع صاوخلا ًايلع يديس تلأس دقو

 هثعبي ام قحلا قح يف اهنم مهافلا مهفي نكلو « قلخلا اهب مهدارم امنإ « ال :لاقف ؟ ىلاعت

 دعب ىلاعت هللاب قلخلا فرعأ ىلاعت هللا ءايلوأ أل :لاق ٠ قحلا عم روضحلا ىلع اهعامس دنع
 الحم هولعجي نأ نع ىلاعت قحلا نولجيو « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاو لسرلا

 « كلذ وحنو ناليغو ىنبلو سيق نم نيبوبحملاو نيبحملاب لاثمألا اوبرض كلذلف ٠ مهتالزغتل

 . لمأتیلف « یهتنا

 باتك « ملسمو « )١٠١١( ليللا رخآ نم ةالصلا ىف د ءاعدلا باب < ةعمجلا باتك < يراخبلا هجرحخأ )0(

 ED رکدلاو ءاعدلا يف بيغرتلا باپ اهرصقو نيرفاسملا ةالص

۲ 



 : قيرز نب دمحم يف يبنتملا لوق وحن يف رطخي ام رعشلا نم هعامس مرحي اممو
 اسومش نرص تاملظلا ىتأامل هيأر لمعأ نينرقلا وذ ناكول

 ىسوم هيف زاج ىتح قشناام هنيمي لشم رحبلا جل ناك وأ

 ا والا تج ةت ف نانا ]أ

 :ًاضيأ هلوقو

 .دومث يف حلاصك « بيرغ هللا اهكرادت ةمأ يف انأ

 يف كلذ لثم عقي ام رثكأو . زوجي الف « ءايبنألا تازجعمب نواهتلا مهفي هلاثمأو اذه لكف

 ملكتي نم رجزيو « كلذ عامس نم نمؤملا ظفحتيلف « ءىناه نب ساون يبأو « يرعملا رعش
 تناكف « ًادبأ ءايبنألا ماقم نوغلبي ال رشبلا نم ءايبنألا ىوس نأ ىلع دقعنا دق عامجإلا نإف « هب

 هنأ رعشلا نع ةيهاتعلا يبأ ةبوت ببس ناكو « ةمألا عامجإب أطخ رعشلا يف يتلا تاراشإلا هذه

 :ةرم دشنأ

 تالار د هلا ي تا اورم رج, ختياا

 ‹ ٰیلاعت هللا ا الا ارمان كب لج ن تدخر امأ :مانملا يف هل ليقف

 . تاعاطلا يف بيغرتلاو دهزلا يف الإ ًاتيب كلذ دعب مظني ملف « باتو ظقيتساف

 ةبترمب صاخ كلذ نإف « هدابع ىلع هضرأ يف هللا ةجح نالف :مهلوق هبانتجا يغبني اممو

 ةجح مهلك مهنأ ثيح نم دابعلا داحآك هنأ داري نأ الإ مهللا ‹ مهريغ ىلع قلطي الف « لسرلا

 قحلاب الإ قيلت ال يتلا ظافلألا بانتجا بوجو ىلوأ باب نم ملعو « ىلاعت هللا ةردق ىلع ةلاد

 وحنو « ىلعألا « برقألا « مظعألا :تالسارملا بتك يف مهضعب لوقك « ٰلاعتو كرابت
 الق ‹ قلخلا تدرأ :اهلئاق لاق نإف « ىلاعت قحلاب ةصاخ تقلطأ ثيح ةغل اهيناعم نإف « كلذ

 يف مومعلاو قالطإلا كمالك مهوأ دقو « أطخ ليصفتلا لحم يف قالطإلا نأ مدقت دق :هل

 . عنتمم كلذو « قلخلاو قحلا

 بولق يف هللا نإ :مهلوقو « هللا الإ دوجولا يف ام :مهضعب لوق هبانتجا يغبني امم كلذكو

 بولق يف هللا ةفرعمو « هللا الإ لزألا يف دوجولا يف ام :لاقي نأ باوصلا امنإو . نيفراعلا

 ريغ نم یتفرعم مسو : يأ “"؛نمؤملا يدبع بلق ینعسو» : ثیدحب ةراشإلا هيلإو < نيفراعلا

 . هناوید يف هرظنا )¥(

 )١/ ۸١(. دهزلا يف مصاع يب نباو . )١/ ۳۸١( مكحلاو مولعلا عماج يف بجر نبا هركذ )۳(
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 لاق دقو « رهدلا وه نامزلا نأ داريو « ءوس نامز اذه :مهلوق هبانتجا يغبني امم كلذكو

 نأ دحأل زوجي ال هسفن ىلع ىلاعت قحلا هقلطأ امف “ رهدلا انأ » : ىسدقلا ثيدحلا ىف ىلاعت
 شا وه دلا ناف رل ااو ال :كيدخلا قز اولش هات

 ‹ رارسألا ملعي ال هنأ داريو ‹ تكاس نم هللا عمسي ام : مهلوق هبانتجا يغبني امم كلذكو

 4 ب مھنوخیو ممر عسسل انآ نوب م 3 : ىلاعت هلوق وحنل هتداضمل زوجي ال قالطإلا اذهو

 ثيدح ىتح دوجوم لك عمسي ىلاعت هللا نأ ىلع لوقعلا نيهارب تماق دقو ۸٠[. :فرحخزلا]

 . سفنلا يف سفنلا

 دنع دبع هنأل ؛ًادوبعم لزي مل نم ناحبس :ءابطخلا ضعب لوق هبانتجا يغبني امم كلذكو
 .رفك كلذو « ملاعلا مدق مهوي هنأل ؛دبعي نأل ًالهأ يأ ةوقلاب ًادوبعم هنوك ملعي مل نم

 مالك وهف « نامزلاب ديقتي ال برلا نأل ؛نامزألا ميدق اي :مهلوق هبانتجا يغبني امم كلذكو

 .لطاب
 ‹« ملاعلا يف رشلا يفن هماهيإل ريخ هللا هلعفي ام لك : مهضعب لوق هبانتجا يغبني امم كلذكو

 . ريخ يصاعملا نم دبعلا هبسكي ام لك نأو

 رمقلا علطي ىتح رفاست ال :ًالثم شيجلا ريمأل مهضعب لوق هبانتجا يغبني امم كلذكو

 نب رمعل ةرم مجنم لاق دقو « ءاوس دح ىلعاذك ءونب انرطم : مهضعب لوق لثم كلذ نإف « اثم
 وهو :رمع هل لاقف ‹ رمقلا كل علطي ىتح كءادعأ لباقت ال :هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا

 نيشيجلا ىلع هعولط نأل ؛مهل نوكي كلذك دعس هعولطب يل نوكي امك يأ « ًاضيأ مهرمق

 .دحاو

 ظفل هنأل ؛كنع لمحي هللا : ضيرم ىلع لحد اذإ مهضعب لوق هبانتجا يغبني امم كلذكو

 لوق هبانتجا يغبني امم كلذكو فرصي وأ كنع عفدي هللا :لاقي نأ بدألا امنإو .مهوم

 ةسارف هل نالف :لاقي نأ بدألا امنإو « ًالطاب مهوي هنأل ؛بيغلا ىلع علطي نالف :مهضعب

 سيل هنإف ‹ عطقلاو ملعلا ماقم يف لسرلا محازي الئثل ؛ طقف عالطا وأ ٠ فشك وأ « ةقداص

 مزاجلا حيحصلا داقتعالا نع ةراع مهحالطصا يف وه يذلا « طقف قداصلا نظلا الإ ءايلوألل

 « ًاحتفو <« ًاماهلإ هنومسي يذلا وه نظلا اذهو « مهضعبل ًافالخ « طقف عقاولل قباطملا

 .ًافشکو

 باتك «ملسمو « )٤4۸۲١( رهدلا الإ انكلهيامو باب « نآرقلا ريسفت باتك « يراخبلا هجرخأ )١(

 )۲۲۶١(. رهدلا بس نع یهنلا باب ءاهریغو بدلا یف ظافلألا

 ت 0 ا وود ا ا یا اا تا ا یا 0
 ۰ )۲۲٣١(. رهدلا بس نع یهنلا باب « اهریغو
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 وآ عيبلا يف لئس اذإ « هللا كلاقأو هللا كعاب : مهضعب لوق هبانتجا يغبني امم كلذكو

 .رفك كلذو « داحتالا لهأ بهذم مهوي هنأل ؛ةلاقإلا

 ‹دجسمو فيحصم :هلوقك « یلاعت هللا رئاعش نم ءيش ريغصت بانتجا بجي كلذكو

 .ءاملعلا ضعب دنع رفك هنأل ؛كلذ وحنو « حيولو

 ريغ كلذ نإف « ىحولاو نآرقلا ىهاضت ءامسأأ ةفلؤملا بتكلا ةيمست بانتجا ىغبني كلذكو

 را لا تارا رار ةا تا هل ع ی نر اعر راج

 وأ « ءامسلا ىلإ جورعلا وأ « ءارسإلا يف ايب يبنلا ةمحازم اهماهيإل ؛«تانيبلا تایل

 . بيغلا ملع يف ىلاعت قحلا ةكراشم

 ىمسملا هباتك يف هنع ىلاعت هللا يضر يرعشألا يليبشألا دمحم نب رمع ةمالعلا مامإلا لاق

 باتك نمو « يلازغلل «ءايحإلا» باتك نم عضاومب لمعلا نم رذحيلو :"“ماوعلا نحل» ب
 اهعضو وأ « هيلع ةسوسدم امإ اهنإف « هقفلا بتك نم كلذ ريغو « هل ""«ةيوستلاو خفنلا»

 نم رذحي كلذكو " «لالضلا نم ذقنملا» هباتك يف هركذ امك « اهنع عجر مث هرمأ لئاوأ

 « ملاعلا توق ىلاعت هللا :هلوق وحن « يكلملا بلاط يبأل «بولقلا توق» باتك يف عضاوم

 فنص دقو « يلبنحلا ةرسيم نبا مالك يف ةريثك عضاوم نمو ‹ يكم ريسفت يف عضاوم نمو

 . هيلع درلا يف سانلا

 امل لازتعالا لهأ مالكب طولخم هنإف « يطولبلا ديعس نب رذنم مالك ةعلاطم نم رذحيلو

 يف عضاوم كلذكو « ناجرب نبا بتك ةعلاطم نمو « قرشملا دالب ىلإ لحر نيح مهرشاع
 ناوخإ» باتك ةعلاطم نم رذحي كلذكو « حارص رفك اهضعبو <« يرشخمزلا ريسفت

 ا5 و طلا تلات وهو 6 لاو جو ا ع ن هو الا
 ميهاربإ مالك ا نم رذحي كلذكو « مالسإلا قيرطل نيبناجملا نيدحلملا نم ناك هنأ

 يتلا يليجلا ميركلا دبع ةديصق ةعلاطم نمو « ىنثملا نب رمعمو « يدنوارلا نباو « ماظنلا

 :اهتلمج نمو « ةمومضملا نيعلا اًهّبيوَر

 عطاق تنأ الو عوطقم تنآامو ةعطق كتاذ سفن نم ىرولا بعطق

 نبال «نيلعنلا علخ» باتك ةعلاطم نمو « ًاقلطم ىلاعت هللا ىلع هقالطإ زوجي ال ظفل هنإف

 )١( نونكملا حاضيإ يف هركذ )۲/٠١١(.

 .(۱۸۷۷ /۲) نونظلا فشک يف هرکذ ()

 ۱۸١۹(. /۲) نونظلا فشك رظنا .لوحألا نع حصفملاو لالضلا نم ذقنملا همساو (۳)

 )۹٠۲/1(. نونظلا فشك يف ةفلخ يجاح هركذ €3

 )٥( نونظلا فشك .ها . نيعمجلا ةرضح ىلإ لوصرلا يف نيلعنلا علخ همساو )١/ ۷۲۲(.
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 . ءافو دمحم يديس ةيئات كلذكو « مهفلا نع هيقارم ولعل « يسق

 مولع نم علضتلا دعب الإ يرهاظلا مزح نب دمحم بتك ةعلاطم نم رذحلا لك رذحيلو
 هنأل ؛قئاقحلاو ىناعملاو دئاقعلا دعاوقو « نيدلا لوصأب قلعتي امم اهيف ام اميس ال « ةعيرشلا

 ۲ اهدا نج ل اب اات و را ود ی دب نک ل نا ا هر

 .دساف دقتعملا يف همالك بلاغ نأل ؛دشر نبا ديفحلا مالك ةعلاطم نم رذحي نأ يغبني كلذكو

 ولعل هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا بتك ةعلاطم نم ًاضيأ رذحيلو

 تاحوتفلا»و ”«صوصفلا» اميس ال « خيشلا ىلع سوسدملا مالكلا نم اهيف املو اهيقارم
 ناك هنأ ةعامج نب نيدلا ردب خيشلا نع هخيش نع رهاط وبأ خيشلا ينربخأ دقف « «ةيكملا

 سوسدم وهف ءاملعلا مالكل ةفلاخملا رومألا نم نيدلا ييحم خيشلا بتك يف ام عيمج :لوقي

 . ةغللا يف سوماقلا بحاص نيدلا دجم خيشلا لوقي ناك كلذكو « هيلع

 ‹ ةعيرشلا رهاظ فلاخي ام لك اهنم تفذحو «ةيكملا تاحوتفلا» ترصتحخا دقو : تلق

 سمش خيشلا يلع درو « داحتالاو لولحلا مهوي ام خيشلا بتك يف اوسد مهنأب تربخأ املف

 نم ًائيش اهيف دجأ ملف « ةينوقب خيشلا طخ ىلع اهلباق يتلا «تاحوتفلا» ةخسنب يندملا نيدلا

 . كلذ ىلع هلل دمحلاف « حرفلا ةياغ كلذب تحرفف « هتفذح يذلا كلذ

 داحتالاو لولحلا مهوي امم اهيف امل « نيعبس نب قحلا دبع بتك ةعلاظم نم ًاضيأ رذحيلو

 يف ضرافلا نب رمع يديس مالك عامس نم مهضعب عنمو « نيدحلملا لاوقأو « هيبشتلاو

 . ليوأتلا عم كلذ زاوج ىلع روهمجلاو « ةيئاتلا

 ًادب اهنع دجت مل نإف ‹ عرشلا نازيمب اهنزف « اهيلإ تقبس دق تاريذحتو حئاصن ةدع هذهف
 ةمثأب ءادتقالاو « هقفو ريسفتو ثيدح نم ةعيرشلا بتك ةعلاطمب كيلعو « اهب يحخأ اي لمعاف
 هللا يضر « نيملكتملاو ءاهقفلا نم مهيدلقمو نيعباتلا عباتو نيعباتلاو ةباحصلا نم نيدلا

 . نيعمجأ مهنع ىلاعت

 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف موقلا يرطب اورهاظت نيذلا ةعامجلا ءالؤهب عامتجالاو كايإو

 نم موقلا ديحوت بتك مهتعلاطمب اولضأو اولض مهنإف ‹ ةعيرشلا دعاوق ماكحأ ريغ نم رشاعلا
 نم دحأ يدنع نكي ملو ‹« ضيرم انأو صخش مهنم يلع لخد دقو « مهدارم ةفرعم ريغ

 « هللا لوسر دمحم انأ :لاقف « تبذك :هل تلقف « هللا انأ :لاق ؟ نوكت نم :هل تلقف « سانلا

 يدنع ناك ول هللاوف « تقدص :هل تلقف « يدوهيلا انأو ناطيشلا انأ :لاقف « تبذك : هل تلقف

 انافاع يذلا هلل دمحلاف « فيرشلا عرشلاب هقنع اوبرضف ءاملعلا ىلإ هتعفرل هيلع دهشي دحأ

 . نيملاعلا بر هتل دمحلاو ٠ مهالوتيو ناوخإلا قفوي ىلاعت هتاف ٠ كلذ لثم نم انناوخإو

 )١( نونظلا فشك .ها . مكحلا صوصف همساو )۲/١١١(.
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 نإف « ةردقلا دنع هيلع تبضغ نميف يبضغ ذيفنت مدع : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

E DSىلع فلح نم»  

 كانه نوكي نأ الإ مهللا '«هنیمی نع رفکیلو ريخ وه ېذلا تأیلف اهنم ًاریخ اهریغ یأرف نیمی

 ديعو ةروص وه امنإ دحلا عاقيإب داعيإلا نأ ىلع هفالحخإ يغبني ال كلذ لثمف < عورشم دح

 ثيدحلا اذه يف يخأ اي لمأتف « ريهطتلا نم هيف امل دعو وه امنإ ةقيقحلا يف وهف الإو « طقف
 کک اريج هليو + ديغرلا فلخب ةف اترمأ نف

 امم ةرخألا ريخ نم اناطعأ دقف انيلع ىسآ نم لك نأ :ىهو اهل نطفتلا ىغبني ةقيقد انهو

 : اي دعاة طعب لنآ ی ل ا افلا خا تفك رل ف يع هاه لإ د راع نکن
 كلذك هيزاجي نآ هب قئاللا نمف ه هدهشم اذه ناك نمو « ًادبأ هيلع هتئاسإ لثمب هيلإ نسحي ملو

 لضم ولأ لأي و # : ىلاعت لاق « نامرحلا وأ هنع حفصلا نع اضف < ‹ لضفلاو ناىحإإلاب

 بنا ةر الا نسو الو هلا لبس قار ولا نک سلاو رشتا يلو ا
 هللا رفغي نأ بحأ لب :هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ لاقف .[۲۲ :رونلا] محبت وف هاو ر

 لمعاو « كلذ ملعاف « هدنع حطسم يف ٰیلاعت هللا ةعافش لجأل هتقفن حطسم ىلع د درو يل

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٤ هيلع

 الإ مهحدمأ الف « يباحصأو يحايشأ عم بدألا ظفح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ةزازح سانلا دنع ىقبي ثيحب ميظعتلا كلذ لك مهميظعت يف غلابأ الو ‹ مهدقتعي نم ةرضحب

 يف لوقآ تنك كلذلو « مهنارقأ ضعب كلذ نم ردكتيو ‹ يخياشم ىلع وأ « ىلع راكنإ وأ

 هنارقأ نم دحأ كانه ناك اذإ « هنيعأ الو رصعلا ءارقف ضعب نم اذك يل عقو :تاقوألا ضعب

 . مهبو هب ةمحر ‹« تفصو ام ريغب هنوفصي نيذلا

 ىتح مهخيش ميظعت يف نوغلابيف ‹ رصعلا اذه خياشم يديرم نم ريثك يف عقي رمألا اذهو

 ‹ فاحلو ةحارط ىلإ جاتحاف « هتنب زهج هنأ نيلفغملا ضعبل عقو دقو « مهب سانلا رخست

 هب رخسف « نمثلا ىلع اهر هخيش سأر رعش نم هيف سیکب رجاتلا ىتأف « لام هعم سیلو

 قفوسلا لهأ ثکكمف « ديیدجب هتذخأ ام كخيش رعش نم بدرأب نسا ول :لاقو « رجاتلا

 مهآر اذإ هتعامج رجزي نأ خيشلل يغبنيف « ةليوط ةدم هب نورخسيو « ةدم كلذ ىلع نوكحضي

N GT O O 

 « رانلاب مهقرحأف « هنع لاعت هللا يضر بلاط يب أ نب يلع مامإلا ميظعت يف ةعيشلا غلاب

 « )۱1٥١( اهنم ًاريخ اهريغ یأرف انيمي فلح نم بدن باب « ناميألا باتک « ملسم هجرخا (۱)

 اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نميف ءاجام باب « ناميألاو روذنلا باتك ٠ يذمرتلاو

)10۲4۹( 
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 مهللا :مامإلا لاقف « هللا الإ رانلاب قرحي ال هنأل هلإ كنأ انققحت نالا رانلا يف نوحيصي اوراصف

 . يدهج مهترجز ينا دهشا

 لاو « دسافم كلذ ىف نإف ٠ كميظعت ىف ةغلابملا ىف كباحصأ ةحماسم نم ىخأ اي كايإف

 1 لاخلا بر ف حلاو ا كا لر لاو كرا

 وأ تيب نم ايندلا نم ءيش ةرامعب يسفن مامتها مدع : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ ةءادبلا نع يبكرمو يتعاق اورمع امل راجنلاو ءانبلا فقوت دقو « كلذ وحنو ناتسب وأ بكرم
 ءانبأ دنع ديع موي مويلا كلذ ناك امبرو « ايندلا رمأب اناوه كلذ لك « لعفأ ملف « رضحأ ىتح
 .ايندلا

 يف انآ ام ايندللو يل ام» :لاقو ةنبل ىلع ةنبل عضي ملو ايندلا نم ةي هللا لوسر جرح دقو

 تلزلزت هتفرغ ملس نم ةجرد تناكو "«اهكرتو حار مث ةرجش تحت لظتسا بكار الإ ايندلا
 ‹ اهحلصت الأ :هل اولاقف « رهش وحن یشمی ال ثکمو « هلجر تکفناف ‹ هب تقهز یتح

 ٤ كاد يهر تاو ٤ا لاق

 رباكأ ىحلاص نم ًادحأ طق انيأر امو « كولملا سوفن نم فرشأ ءارقفلا سوفن نإف ًاضيأو

 ةحلحل الإ ناتلف ىلإ كل له لك لب ل نامغ دخ و رضحت فا ءاردألا را كرا
 ‹ كلذ يخأ اي مهفاف « هعابتأ طيشنت وأ« ةبترملا ءاعأ لمحت ىلع ةردقلا راهظإك ٠ ىرخأ

 . نيملاعلا بر ثل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو

 طق بهذ الف « ايندلا سالم نم ءيشب يمامتها مدع : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 طق يعارأ ال كلذكو « كلذ لجأل ناكد يف سلجأو كبلعبلا وأ فوصلا وأ خوجلا حوس ىلإ

 لب « ةصيخر ةعطق عوقو دصقب « ًالثم سيمخلاو نينثالا موي لثم يف قوسلا ىلإ باهذلا
 ‹ يلع هضرعيل طق شامقلاب ينيتأي ال نأ هيلع مزعأو « ناك تقو يأ قوسلا ىلإ يليكو لسرأ
 ينرواشيل ًايناث قوسلا نم ليكولا عوجر نإف ‹ يل هرتشاف هل لردص حرشنا ءيش لك هل لوقآ لب

 يف ًامئاص ًايشام ناك نإ اميس ال «‹ يلع ةنملا لقث نم ًابوره « كلذ نمث نزو نم يلع لقثأ

 .رحلا

 سلجي ًافوص وأ ةخوج هل يرتشي نأ دارأ املك ‹ رصم ىف نيدقتعملا نم اصخش تيأر دقو

 « ءيش هنم هبجعي الف هدري وهو شامقلا هيلع نوضرعي نولالدلا ريصيو « ةيروغلا ةسردملا يف
 ندا لالا تالا ناك ام ار یا قرا یا ق رها راهلآ رعآ مز ارز

 . مهانكردأ

 باتك « هجام هرباو ٠ (۲۳۷۷) هتحیب املا دخأ یف ءاجام باب دهزلا باتک ۰ یذمرتلا هجرخأ (۱)

 )٤٠١۹( اندلا لثم باب ۰ دهزلا
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 هللا نأ ملعي ام ىلع رئاد هنأل ؛هدريو شامقلا خيشلا ىلع نوضرعي امنإ :لئاق لاق نإف

 . هل همسق یلاعت

 لوأ نم هنم هبلطف رجاتلا لسرأل هل هللا همسق امب قباس ملع هعم اذه ناك ول : لئاقلل انلق

 اذإ :اولاقو « دجو ام هسابل ريقفلا :موقلا مالك يفو « بعتلا نم مالغلا وأ لالدلا حارأو « ةرم

 .قلز ةماقتسالا نع هنأ اوملعاف « قبل هيز يف ريقفلا متيأر

 . سبل امب يلابي ال يذلا : يأ “'”«لذبتملا نمؤملا بحي لاعت هللا نإ : ثيدحلا يفو

 مونلاو دامرلا فسو حوسملا سبل نإ هلاو» :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ديسلا مالك يفو

 .«تومي نم ىلع ریثکل لبازملا ىلع
 دق كبوث نإ :هل اولاق اذإ اوناكو ‹ بارتلا نول اهنول ىلاعت هللا همحر ىبعشلا بايث تناكو

 ترا دخلا ٠ كلذ يأ اإ ميفاف + تالا يف بونك بزلقلا ىف يلق تيل :لزقب شآ

 . نيملاعلا

 ىلإ يناوخإو يناعد نم ةباجإ ىلإ ةردابملا نع يففعت :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ةا ن ا ۷ حت وتر لا عبا وع ا رر ارا ا ا يف عرقا

 كلذ نم ًائيش لعفن نأ اننكمي الو « هدنع انترايز وأ انجرفت ةدم ماعطلا انل فلكتي هنأ ىلع ًامزاع

 « ءايحلا فيسب ولو هنودجي ام نولكأي لب « نوعروتي ال ةعامج ريقفلا عم عمتجا امبرو « هعم

 ناتسبلا يف اوخبط امبرو « هئاوتسا لبق بنعلا وأ « سمشملا مايأ هكاوفلا رمث نوعطقي وأ

 ناتسبلا يف مهيلع مزاعلا ناك امبرو « هبحاص سفن ةبيط ريغ نم ناتسبلا مرصحب ضماحلا

 ‹ ًالثم مههفس وأ مهرغصل نذإ مهنم روصتي ال وأ ‹ كلذب مهسوفن بيطت ال ماوقأل ًاكيرش
 نم مهلكأ ةرثكب ناتسبلا بحاص سفن بيط مدع ريقفلا عم نوبهذي نيذلا ةعامجلا ملع امبرو

 يف ام فالخب هنوحدمي اوراصو « مهسفنأ ىلع اوسبلو « اهلامكو اهجضن مايأ هكاوفلا
 ءارقفلاو خيشلا يديسل ةبحم رثكأ الو « نالف نم ًاسفن بيطأ انيأر ام :نولوقيو « مهسوفن

 . كلذ فالخب دهشي مهبلقو « هنم

 يف هزنتلا ىلإ ناسنإ مهاعد امبرف « نامزلا اذه يف ءارقفلا نم ريثك هيف عقي رمألا اذهو

 بدو به نمب هعم خيشلا يديس بهذيف « مهنم ءايح مهل نذأيف ‹ مهبلطب وأ « ًالمجت هناتسب

 . ىذألا ةياغ مويلا كلذ ناتسبلا بحاصل لصحيف ٠ سانلا نم

 ةرضحب ناتسبلا بحاصل خيشلا ةعامج لوق ناتسبلا كلذ ىلإ مهئاعد ببس ناك امبرو

 الف ؟ هيف نوهزنتي كناتسب ىلإ ءارقفلا ذخأت تقو يا ةطسابملا ظفلب مهنم يحتسي نيذلا سانلا

 )١( ريدقلا ضيف ىف يوانملا هركذ )۲/ ۲۸١( ٠ لامعلا زنك ىف يدنهلا ىقتملا هركذو )٠۸١١(
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 :ناتسبلا بحاصل ءارقفلا لاق امبرو « اذك موي :نولوقيف « متبلط تقو يأ :لوقي نأ الإ هعسي

 : هبلقب ناتسبلا بحاص لاقف « خيشلا يديس هلخد يذلا ةنسلا هذه يف ريخلا كناتسبل لصح دق

 .ةكرب ةنسلا هذه هيف يقب ام

 ةباجإلا نم هل دب الو ناك نإف « كلذ لثم يف هعوقو نم خيشلا يديس هل لاقي نم رذحيلف

 ماعطلا يف هتفلك ريظن يف هتمامع هئاطعإب ولو ناتسبلا بحاص ءىفاكيلف « يعرشلا هقيرطب

 ةداعلا ىلع هولذب ام ىلع ًادئاز هولكأ مهلعل اميف ةمذلا ةءارب هنولأسي مث « اهولكأ يتلا ةهكافلاو

 .ةيعرشلا

 يبحاص ناتسب ىلإ ةوعد ريغ نم هتعامجو وه بهذ هنأ رصعلا خياشم ضعبل عقو دقو

 الف هتعامجو خيشلا كلذ توص عمسي ناتسبلا باوب راصف « ريمألا نب نيدلا فرش يديس
 اوءاج ماورألا نم ةعامج نإ مث « لجخلا ةياغ هتعامجو خيشلل لصحف « حتفي الو مهل نذأي

 ناتسبلا رمث اوعطقو مهلك اولخدف « مهل حتفف « باوبلا اوفوخو « ًاجعزم ًاقد بابلا اوقدف

 « نذإ ريغب هبطحب اوخبطو <« ريمألا نب نيدلا فرش يديس نذإ ريغب مرصحلا نم اوخبطو
 . ىذألا ةياغ مهب هل لصحف

 « هب اوخبط يذلا مرصحلا يف هتعامجو خيشلا ةمذ ءىربي هنأ هيف تزجع ىتح هتلأس دقو

 اذه يرمعلو « ةمايقلا موي ىلإ رمألا رخأو . ضري ملف هولكأ يذلا ثاركلاو لقبلاو عانعنلاو
 خيشلا اذه ىلع بجاولا ناكو ‹ حلاصلا فلسلا يده نعو « ةعيرشلا نع جورحخ خيشلا نم

 . كلذ لثم نع ءارقفلا ةقرخ هزنيو كلذ لثم نع ففعتي نأ

 ‹ قحاللا قحالب قحلي « سانلا ىلع ةنؤملا فيفخ نوكي نأ ريقفلا طرش نم :اولاق دقو

 دعب الإ لينلا مايأ هترايز وأ دحأ ناتسب ىلإ بهذي نأ هل يغبني الو « مايألا هذه يف اميس ال

 ‹ هيلع لمعاو كلذ مهفاف « كلذ يف يعادلا ةبحم قدص هل رهظي ثيحب « هيلع ةميظع ةلخد

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو

 ‹ قيرط ىف يدحو تيشم اذإ لجو زع هللا نم یئایح : ىلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هو دحو مکدحأ رفاس ام ملعأ ام ةدحولا نف نوحلغت ول :هلوقب هيي عراشلا دارم هلعلو

 . یھتنا

 اهب ىلاعت هللا لضفتي تاقوأ يف الإ ماودلا ىلع لجو زع هلل ًابقارم نوكي نأ ريقفلا طرش نمو

 . ةكئالملا فالخب « سافنألا عم ٰىلاعت هللا ةبقارم نع زجعي رشبلا نوكل « هيلع

 هلل ةبقارملا مزالي نأ ريقفلل يغبني :لوقي ىلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 ۰ داهحلا باتک ۰ يذمرتلاو ۰ (T۹۸) هذح و ريسلا بأب » رتملاو داهجلا تات ۰ يراخبلا هجرخآ (۱)

 )١١۷۳(. هدحو لجرلا رفاي نآ ةيهارك ىف ءاج ام باب
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 هللا هظنحیل كلذو U هدصقم ىلإ عجري ىتح هيلإ ٰىلاعت قحلا رظن رعشتسيو ‹ رفاس اذإ ىلاعت

 رظني ىلاعت هللا نأ رضحتسي مادام دبعلا نإف ٠ نيرفاسملا بلاغ قرطت يتلا تافآلا نم ىلاعت

 .ناطيش الو نج الو سنإ هيلع وطسي ال « هيدي نيب هنأو « هيلإ

 فالخب « ةبيهلا لمعت فيك « ناطلس يدي نيب كدحو تفقو اذإ كسفن ىحخأ اي لمأتو

 . سانلاب كسانئتسال كيلع فخت ةبيهلا نإف « سانلا ةلمج نم تنك اذإ ام

 فقوو « رونلا يف ليربج هب جز امل يَ هللا لوسر نأ» :ءارسإلا ثيدح قرط ضعب يفو
 كبر نإ فق دمحم اي :لوقب ركب يبأ توص هبشب ًاتوص عمس «ةبيهلا هتمعو «ئلاعت هللا يدي نيب
 نأ» : رفسلا ىف ةعامجلا بابحتسا نأش ىف دراولا ثيدحلا ىفو “'"«كلذب هعور نكسف «ىلصبي

 . ىهتنا '"«بكر ةثالثلاو « ناناطيش نانثالا « ناطيش دحاولا : لاق ةي هللا لوسر

 ‹ همدخیو هضرمی هدنع دحاو فلخت مهنم دحاو ضرم اذإ هنأ رثكأف ةثالثلا دئاوف نمو

 لمأتف ¢ نينثالا وأ دحاولا فالخب « باودلا مدخي دحاوو <« هلهأ ىلإ هربخ غلبي دحاوو

 . كلذ يف هب دتقاو ٠ مهيلع هتقفش رثكأ امو « هتمأل يب هداشرإ مكحأ ام يحخأ اي

 رفسلا يف ريسلا نم يفوخ مدع ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ امم نأ ننملا هذه يف مدقتو

 اوذخأي نأ صوصللا نم يفوخ مدع ثيح نم كلذ نأل ؛ءانه هانركذ ام يفاني ال وهو < اليل

 هللا نم يئايح ثيح نم اذهو « يريغب ةصاخلا نود يب ةصاخلا ةعتمألا نم يعم امو يبايث

 یھتنا ٠ دھشم كاذو « دهشم اذهف « ىلاعت

 یلوتي وهو ‹ كاده یلوتی یلاعتو هناحبس هللاو « دشرت هيلع لمعاو « همهفاو كلذ ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا

 ناك نإ اميس ال < ًاريثك يلع يباحصأ ددرتل يتهارك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ةرايز ىلإ بهذن :لوقيو « هتامهم مهدحأ كرتيف ٠ يرطاخ ةاعارم ددرتلا نم مهراثكإ ببس

 . هتكرب انل لصحيل خيشلا يديس

 فلكتي نأ نالف نم فاحخأ ينأ الول :انل لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 . ىهتنا « كلذ تلقل ًاريثك انشحوأ هنإ مكل تلق اذإ يتأيو

 نأ مهتداع نم ناك نإ اميس ال ء ًادبأ هيلإ ددرتلا ىلإ هناوخإ بلجتسي ال نأ ريقفلل يغبنيف
 . ريقفلا ىلع نيعتي كلذ نإف ةأفاكم مهيلع نولبقي الو « ةيدهب الإ اوتأي ال

 ۳٠٣٦/٦ لادتعالا نازيم یف یبهذلا هجرخأ (۱)

 وبأو . )١١۷١( هدحو لجرلا رفاسي نأ ةيهارك ىف ءاجام باب « داهجلا باتك ٠ يذمرتلا هجرخأ (۲)

 )¥ )٩ هدنسه یف دمحأو 0 )۲٣۰۷( هدحو رفاسی لجرلا یف باب داهجلا باک » دواد
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 حارف ًاريثك انشحوأ ةايوز بابب يلقنلا نيدلا ءاهب انبحاص نإ : يناوخإ ضعبل ةرم تلق دقو

 i ذ رکذُأ

 ءارقفل هرکی هنع یلاعت هللا يضر ناکو « يترایزل يتأيو اهکرتیف « هتشيعم روما نم تارورض

 ةالص دعب مهدرو وأ « مهسلجم نع مهدحأ بيغي ال نأ مهباحصأ ىلع اورجحي نأ هرصع

 عضاوم ىلإ جورخلاو ٠ هزنتلاب مهسوفن نووادي مهنإف « فرحلا بابرأ اميس ال « الثم ةعمجلا

 نم وأ « هتقزر وأ « ةحومسم وأ « هيلاوج نم لكأي لب ٠ عوبسألا مايأ اهب لغتشي ةفرح خيشلا

 عاريلف « ةملظلل مراغم الو « توناح الو « تيب ءارك هيلع سيل ناك امبرو « هباحصآ اياده

 . مهيلع ًارهق هنماورفت الإو « هداروأل مهتمزالم بلط نإ هتعامج ةحلصم خيشلا

 ‹ هلایعو هسفنب موقي ام فرتحی لجر نع « هنع ٰیلاعت هللا يضر ةنييع نب نايفس لئس دقو

 يلصيو « هلايعبو هسفنب موقي ام فرتحي :لاقف « كلذ نع لطعتل ةعامجلا ةالصل بهذ ولو

e 

 هللا N ]1۰ رو تا

 . نييلوصألا حلطصم ىلع هب رومأم ال « حابم ةيآلا يف ضرألا يف راشتنالا : لئاق لاق نإف

 يوني نأك « ًابحتسم راص ًاحيحص ًاضرغ حابملا لعفب دصق اذإ هنإ :ءاملعلا لاق دق انلق

 ‹ تابحتسملا لعف ىلع يوقتلا لكألاب وأ « ليللا يف ةدابعلا ىلع يوقتلا راهنلا يف مونلاب

 اسيفنت حابملا ىلاعت قحلا عرش امنإ : لوقي ل ٰیلاعت هللا همحر صاوخلا الع يديس تعمسو

 EE ماود نع مهزجعل < ‹ فيلاكتلا تاقشم نم هدابعل

 .اهيف نوسفنتي رمأ تحت اهيف نونوكي ال ةلاح مهل

 حتفف '"«ىون ام ءىرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ : ثيدح ًافنآ ءاملعلا هلاق ام ديؤيو

 لوف اوون هبارت اودارأ لمع لکف اهتر ايت شابس مھل مسي ہل يتلا لامعألا باو ةزايح باب هتم

 )١( يراخبلا هجرخأ ٠ ىحولا ءدب باتك ٠ ىحولا ءدب باب )١(.
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 هحورب هللا ذخأف ‹ ليللا مايق ىلع مزع نمیف درو امک « هترشابم ريغ نم هباوث مهل لصحي دقف
 ولو « هيف ةشقانملا نم ًاملاس ًارفوم الماك ةليللا كلت مايق رجأ هل بتكي هللا نإف « حابصلا ىلإ

 ىلع يخ اي امزج ففخف « صالخإلا مدع ثيح نم كلذ يف شقون امبرل لعفلا رشابو ماق هنأ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاولب يف كربديو « كاده ىلوتي هللاو « ريجحتلا مدعب كناوحإ

 طبضني ال يتلا سارعألا روضح نم يتاجوز ظفح :ّيلع هب لاعتو كرابت هللا نم اممو

 نيظبحملاو « تالالا برضك تامرحم ةدعب اهنوطلخي لب « ةيعرشلا نيناوقلا ىلع اهباحصأ
 لك نم عروتلا مدع عمو « ءاسنلاب لاجرلا طالتخا عم « تايرخسلا تاياكحلا نوكحي نيذلا

 « دلاوملاو سارعألا يف هعوقو رثك دق رمألا اذهو « يغبني ال اميف عوقولا نع نيقيرفلا نم
 . ءانغلا عم دوعلا برضب نارقلا ةءارق دعب هتليل متخي مهضعبو

 ءانغلا نم ًاثيش انوعمسأو < ًانآرف انيفكي ةميلولا بحاصل قلاوزلا ضعب لاق امبرو
 .انوطسباو « تالآلاو

 دق يتلا ظافلألا نم كلذ وحنو « انطسبي ام انوعمساو « ناآرقلا اولطبأ : مهضعب لاق امبرو

 طرش كلذلو مهنع ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا مئالو تناك اذكه امو « اهلئاف اهب رفكي

 :اهنم سرعلا ةميلو روضح بوج ول ًاطورش نورخأتملا ءاملعلا

 هب ىذأتي نم كانه نوكي ال نأ اهنمو « لاجرو ءاسن نم ةوعدلاب ءاينغألا صخي ال نأ

 امك ‹ هروضحب لوزت ال ىتلا تاركنملا نم ءىش الو يأ « هتسلاجم هب قيلي ال وأ « وعدملا

 4 . هقفلا بتک يف طوسبم وه

 ملعت ىتح « يعادلا رطاخ ربج دصقب سرع ىلإ كلايع لاسرإ ىلإ ردابت نأ يحخأ اي كايإف
 قرسي ال يتلا تاريخلا تانيدلا نم يلايع :لوقت نأ كايإو « رومألا هذه لثم نم هتمالس

 قرس امبرف قارس عبطلاو « نهيف كنظ أطخأ امبر هنإف « تالالا عامسو ءانغلا ةبحم نم نهعبط
 ملعاف « نهلاح دسفيو « نهنطاب فلتيف « ءانغلاو تالالا عامس ىلإ نلمي نرصو « نهعبط
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « كلذ

 ‹ طقف مألا لبق نم ولو « تيبلا لهأو ءافرشلل يتبحم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هللا بحأ نمو < اب هلوسرو هللا نوبحي نيقيب مهنأل ؛ةماقتسالا مدق ريغ ىلع اوناك ولو

 اوتأو « رمخلا برش املك ناميعن دحي ناك ةي هنأ ةنيرقب « هبس الو « هضغب زوجي ال هلوسرو

 هللا بحي هنإف ناميعن اونعلت ال) : ةَ لاقف « هنعلي سانلا ضعب راصف « هدحف ةرم هيلإ هب

 دحلا انتماقإ لب « مهضغبن اننأ ءافرشلا ىلع دودحلا انتماقإ نم مزلي ال هنأ ملعف "«هلوسرو
 دمحم تنب ةمطاف نأ ول هللا مياو» : ةا لاق دقو ‹ مهل ريهطتو <« مهيف ةبحم وه امنإ مهيلع

 )١١۲۹/٤(. باعیتسالا یف رلا دبع نبا هجرخآ (۱)
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 ضرألا لهآ ىلع تمسق ول ةبوت بات دقل» همجر امل زعام يف لاقو "اهدي تعطقل تقرس
 4 َنبَوَلَا ُب هلآ 4 > :ىلاعت لاق امك « یلاعت هللا مهبحأو ٠ مهنم تلبق يأ “«مهتعسول
 .[۲۲۲ :ةرقبلا]

 تيبلا لهأ بونذ نإ :هب لوقأ يذلا :ىلاعت هلا همحر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لاقو

 هلوقل « ةيانعلا قباسب مهبونذ مهل رفغ ىلاعت هللا نأل ؛ ةقيقحلا يف ال ةروصلا يف بونذ يه امنإ

 :بازحألا] € م هظت يطب تلا لهأ سحرا متع بهذ هلأ در امّ :یلاعت
 . بونذلا نم سجرأ سجر الو .[۳

 ًاهيبش هلعجن نأ مهعم بدألا يف انيلع بجي <« انل ىذألا نم مهنم عقي ام عيمجو :لاق

 اوذخأ نإو « هيلع ربصلا وأ « هب اضرلا انيلع بجيف « اهوحنو ضارمألا نم ةيهلإلا ريداقملاب
 نم ةعضب هنأل ؛مكاح ىلإ هعفر الو مهنم دحأ سبح انل يغبني ال « انل اهوطعي ملو < انلاومأ

 . یھتنا ‹ ةَ هللا لوسر

 لهأ يف هللا مكدشنأ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق مقرأ نب ديز نع « حيحصلا ثيدحلا يفو

 لآو « رفعج لآو « يلع لاب هتيب له هنع یلاعت هللا يضر دز رسفو < ًاثالث اهلاف “يتيب
 . سابعلا لآو « ليقع

 ‹« راصمألا رئاس دنع ةقيقح فارشألا مه ءالؤهو :لاعت هللا همحر يطويسلا لالجلا لاقو

 . ىهتنا ٠ ةصاخ رصم لهأل حالطصا طقف يلع لاب فرشلا صيصختو

 ناكو « هتيب لهأ يف ًادمحم اوبقرا :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب وبأ مامإلا ناكو

 . يتبارق نم يلإ بحأ ةا دمحم ةبارقل هديب يسفن يذلاو :لوقي
 اذإ :لاقف « ةجاح يف زيزعلا دبع نب رمع ىلإ ةرم نيسحلا نب نسحلا نب هللا دبع ىتأو

 اكا ن ةا ن ا ياف هرو لا كأ را عا ا را ةا كل اک

 نب ای كنع لخ : لاقف « هباكرب سابع نبا ذخأ بکر املف « ةزانج ىلع تباث نب دیز یلصو
 « سابع نبا ديز لبقف « ءاملعلاب لعفن نأ انرمأ اذكه : سابع نبا لاقف < ةي هللا لوسر مع
 . ةي هللا لوسر تيب لهأ عم لعفن نأ انرمأ اذكه :لاقو

 سلجو « هسلجم يف اهسلجأف « موي زيزعلا دبع نب رمع ىلع ديز نب ةماسأ تنب تلخد

 «دودحلا باتك « ملسمو « )۳٤۷۵( راغلا ثيدح باب « ءايبنألا ثيداحأ باتك ‹ يراخبلا هجرحخأ )۱(

 )۱١۹۸۸( هريغو فيرشلا قراسلا عطق باب

 .(۱۹۹9) ینزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب ۰ دودحلا باتک « ملسم هجرخأ (۲)

 )١۰۲۷(. ریبکلا مجعملا ىف ینارطلا هج رخأآ (۳)
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 لوسر ىلوم تنب عم هنع ىلاعت هللا يضر هلعف اذه « اهاضق الإ ةجاح اهل كرت امو اهيدي نيب وه

 .هتيرذو هدالوآ عم هب كنظ امف « و هللا

 لحد اذإ ناكف « ةي هللا لوسر هبشي ةعيبر نب سباك نأ « هنع لات هللا يضر ةيواعم غلبو

 . هینیع نیب هلبقیو « هاقلتیو هریرس نع موقی سباک هيلع

 ةلتق عم ةبصعلا يف لخدم يل ناك ول :لوقي ىلاعت هللا همحر يرصبلا نسحلا ناكو

 نأ يَ هللا لوسر نم ءايح رانلا لوخد ترتحال رانلاو ةنجلا نيب تريحخو « يلع نب نيسحلا

 . ةنجلا يف يلع هرصب عقي

 لخدف كلام ىلع يشغ « هنع ىلاعت هللا يضر ًاكلام مامإلا ناميلس نب رفعج برض املو

 :لاقف ؟ مل : ليقف « لح يف يبراض تلعج دق ينأ مكدهشأ : مهل لاق قافأ املف سانلا هيلع

 هللاو « هللاب ذوعأ :هنع ىلاعت هللا يضر كلام مامإلا لاقف « هنم هل صتقي نأ بلط روصنملا

 . دم هللا لوسر نم هتبارقل « هنم لح يف هتلعج دقو الا يمسج نع طوس اهنم عفترا ام

 ‹ ةجاح يف يلعو رمعو ركب وبأ يناتأ ول :لوقي امهنع هللا يضر شايع نب ركب وبأ ناكو

 نأ نم ىلإ بحأ ضرألا ىلإ ءامسلا ٠ نم رخأ نئلو « ةي هللا لوسر نم هبرقل يلع ةجاحب تأدبل

 . لضفلا ىف امهيلع همدقأ

 نالوقيو « ةَ هللا لوسر ةالوم نميأ مأ ناروزي امهنع لاعت هللا يضر رمعو ركب وبأ ناكو

 يفو « امهيبوث اهل اطسب « رمعو ركب يبأ ىلع هيَ هللا لوسر ةعضرم ةميلح تمدق املو

 .امهتيدرأ ةياور

 هيدفن نأ انياع فيرشلا قح نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ‹ ك هللا لوسر نم ةعضب وهف « هيف نيميركلا همدو هي هللا لوسر محل نايرسل « انحاورأب

 هئزج ةمرحك ةي هتوم دعب ةي هئزج ةمرحو « لكلل ام ريقوتلاو ميظعتلاو لالجإلا يف ضعبللو
 .ءاوس دح ىلع « ًايح

AE Gs 
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 نأ نيد هيلع ًافيرش ىأر اذإ لام بحاص لك ىلع دكأتي :لوقي ناکو < ةَ هللا لوسر یذآ دقف

 بحيو هللاب نمؤي نمل يغبني ال :لوقي ناكو < ةي هللا لوسر نم ءزج هنآل ؛هلامب هيدفي
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 هيفكي لب « هبسن ةحص فرعي ىتح « هيلإ ناسحإلاو فيرشلا ميظعت نع فقوتي نأ « ةي هلوسر

 هانرقوو هانمظع انآ ثيح نم يب هللا لوسر دنع نمؤملل هجوأ كلذو « فرشلاب فيرشلا رهاظت

 . بسنلا ةحص ىلع فقوت ريغ نم

 « ًاعيجو ًابرض برضي ًابذاك فرشلا ىعدا نم :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر كلام مامإلا ناكو

 كلذ عمو ءب هقحب هنم فافختسا كلذ نأل ؛ هتبوت انل رهظي ىتح < اليوط سبحيو « رهشي مث

 . رمألا سفت يف فيرش هلعل :لوقيو «هبسن يف نعط نم مظعي ناك
 مظعم هفلاخو « تامرحملا ىطاعت اذإ فيرشلا ميظعت يغبني الو :ءاملعلا ضعب لاق

 ‹ طول موق لمع لمعو « ىنز ولو هيف مثإ ال امب بولطم فيرشلا ميظعت :اولاقو « ءاملعلا
 فذقو « ىماتيلا لاومأ لكأو « بذكو « قرسو « ابرلا لكأو « رحسو « رمخلا برشو
 مل رومألا هذه تناك نإ اميس ال « اوبستكا ام ريغب تانمؤملاو نينمؤملا ىذاو « تانصحملا

 سانلا يف بلاغلا وه امك ةدسحلا ضعب هنع اهعاشأ امنإو ٠ يعرش مكاح دي ىلع هنع تبثت

 يف اهلعفب سانلا نع يصاعملا هذه راتتسال دحلا بجوي امم ءيش هنع تبثي نم لقف « مويلا

 , میا هادم یر مر
 مدختسي مهضعب تيأر لب « اليلق الإ قلخلا اذهب ينارقأ نم قلخت نم رأ ملو : تلق

 ليلد لدأ نم اذهو <« هتلغب فلخ هيشميو هتداجسو هجرس ةيشاغ هلمحيو روتسملا فيرشلا
 وعدي هنآو « هللا ةرضح نم برقتلا يعدي فيكف « هلوسرو هللا عم بدألاب هلهج ةدش ىلع

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف « اهيلإ سانلا

 ثيح نم مهمظعنف ‹« مهريقوتو مهميظعت يفانت ال ءافرشلا ىلع دودحلا ةماقإ نأ مدقت دقو

 هب صخي ملو < ةَ مهدج هعرش يذلا دحلا مهيلع ميقنو « هب هللا لوسر ةيرذ نم مهنوك

 “اهدي تعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول هللا مياو» : ب هلوق ليلدب « دحأ نود ًادحأ

 . ملعأ هللاو

 مهناكمل فارشألا عم يديألا اوعنطصا :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ةيدوبع انقانعأ يف مهل نإف ةاكزلا نود ىبرقلل ةدوملاو ةيدهلا كلذب اوونأو « ويي هللا لوسر نم

 . ىهتنا « انيلع قحلا نم ةي مهدجل ام ىلع ةدايز « اهضعبب موقن نأ اننكمي ال

 هنأ هسفن نم فرع نإ الإ ةفيرش اندحأ جوزتي ال نأ بدألا نم نآ ننملا هذه يف مدقت دقو

 جوزتي الو « هيلع تدرو اذإ اهل موقيو « اهلعن اهل مدقيو « اهتراشإو اهمكح تحت نوكي

 يهو ةيبنجأ تناك اذإ اهيلإ رظني الو ‹ كلذ تراتحخا نإ الإ ةشيعملا يف اهيلع رتقي الو « اهيلع
 ما ناک ا ار ی نیو ا ا ا و

 . )٤۷۳( ص هجیرخت مدقت 01(
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 ةقحاللاو ةقباسلا رومألا عيمج يف ‹ يعرش قيرطب الإ اهنع هعنميو ايش هلأست الو « فافخلا

 وحنو « اهيطعي الف هيلع ردقيأئيش لأست تاقرطلا ىلع « ةسلاج يهو اهيلع رمي الو « اهوحنو
 .كلذ

 هلل دمحلاو « كاده ىلوتي لاعت هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخآ اي ملعاف

 رصم يف اونفد نيذلا تيبلا لهأل ليلق لك يترايز : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ ةي هللا لوسر محر ةلص دصقب « تارم ثالث ةنسلا يف مهروزأف ‹ طقف مهسوؤر وأ « مهلك

 اونفد مهنوك توبث مدع هاوعدل امإو « مهماقمب هلهجل امإ « كلذب ينتعي ينارقأ نم ًادحأ ّرأ ملو

 . كلذ لثم ىف انيفكي نظلا نإف « دومج اذهو « رصم ىف

 رطانقب ةنوفدملا بنيز ةديسلا نأ :ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ينربخأ دقو

 هللا يضر ناكو « كش الب ناكملا اذه يف ‹ ههجوهللا مركو هنع هللا يضر يلع مامإلا ةنبا عابسلا

 هاجت فقيو « اهدجسم زواجي ىتح ًايفاح يشميو ‹ بردلا ةبتع نم هلعن علخي هنع ىلاعت

 . هل رفعي نأ يف ىلاعت هللا ىلإ اهب لسوتيو « اههجو
 ‹ كش الب هيف ىه يذلا ناكملا اذه ىف اهنع ىلاعت ثا ىضر ةسيفن ةديسلا نآ ىنربخأو

 . تارم اهحيرض نم هتملك اهنأو

 . ةعلقلا ةارجم نم ًابيرق لثألا نيب

 ءاّرقلا عماج نم ًابيرق ةروهشملا ةبرتلا يف هنأ ةسيفن ةديسلا دلاو نسحلا مامإلا نع ينربخأو

 .ورمع عماجو « ةعلقلا ةارجم نيب

 ريمأ ةفيلخلا راد عماج نم بيرقلا دهشملا يف يلع مامإلا تنب ةيقر نأ ينربخأو
 .تيبلا لهأ نم ةعامج اهعمو « نيئمؤملا

 عماج ةفطع نم بيرقلا دهشملا يف « ةسيفن ةديسلا مع رونألا دمحم مامإلا نأ ينربخأو

 ةنيكس ةديسلا نأو « جردب اهيلإ لزني ٠ كانه يتلا ةيوازلا يف ةفيلخلا راد يلي امم نولوط نبا

 دنع ةفيلخلا راد نم ًابيرق « بردلا دنع ىتلا ةيوازلا ىف اهنع ىلاعت هللا ىضر نيسحلا تنب

 ةرانملا هل يذلا دجسملا يف « امهنع ىلاعت هللا يضر قداصلا رفعج تنب ةشئاع ةديسلا نأو

 ديسلا سأر نأ ينربخأو ةفارقلا باب ىلإ ةليمرلا نم جورخلا ديرت تنأو كراسي ىلع ةريصقلا

 ىليامم <« ةيرطملا ةيحان نم جرأخلا دجسملا يف امهنع هللا يضر ديز مامإلا نبا ميهاربإ

 .ةنساذكواذك هلجأ نم ىفتحاو « هنع هللا يضر كلام مامإلا هعم لتاق يذلا وهو < هاقناخلا
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 نم ًابيرق ينيسحلا دهشملا يف ةقيقح هنع ىلاعت هللا يضر نيسحلا مامإلا سأر نأ ينربخأو

 يف « دهشملاب فورعملا ربقلا يف اهعضو رصم بئان كيرز نب عئالط نأو « يليلخلا ناخ

 هنأو « بيطلاو كسملا هتحت شرفو « سونبألا بشحخ نم يسرك ىلع « رضخأ ريرح نم سيك
 ةصق يف مجعلا دالب نم تءاج امل ‹ رصم ىلإ ةيطق ةيحان نم ةافح هركسعو وه اهعم ىشم
 .ةليوط

 . فشكلا لهأ هححصو « تيبلا لهأ نم رصم يف مهنأ انغلب نيذلا مه ءالؤهف

 « يعفاشلا مامإلاب تيبلا لهأ ةرايز متخي هنع لاحت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ‹ رصم يف يلو لك ةرايز ىلع مهمدقو < ةي دمحم كيبن ةبارق ةرايزب يخ اي كيلعف
 ينتعيو « ادب انركذ نمم دحأ ةرايزب ينتعي مهنم ًادحأ ىرت داكت الف « ةماعلا هيلع ام سكع

 ‹ دشرت رذحاف ‹ لهجلا ةلمج نم هلك اذهو « مهدلاوم يف مانيو « بيذاجملا ضعب ةرايزب
 لالا تر دنلاو

 مه يف ناك اذإ هب يمامتهاو « ناطلسلا ضرمل يضرم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هةبلغ نع الإ مانأ الو ‹ ةرورضل الإ لكآ الف ٠ ضفاور وأ « ةاغب لاتق وأ « داهج نم

 كلذو « ةحلاص ةينب الإ ًافيظن ًابوث سبلأ الو « عماجأ الو «عورشم رمأل الإ كحضأ الو

 ليلق «ناميإلا صقان وهف هانركذ ام فلاخ نم نأ ملعف كلذ يف عرشلل ًاعابتا يمامإب يطابترال

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «دشرت كلذ يخأ اي مهفاف «ناطلسلا عم بدألا

 نم دحأ يف دقتعي يذلا ريمألاب يمامتها ةرثك :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 قحب ءافو ٤ هتيالو نم لزع وأ « هدلو وأ هام حف ةضم هتباصأ اذإ هيلإ نسحيو « يباحصأ
 ‹ حرفو كلذب تمش مهضعب تيأر لب « كلذ لشمب متهي نم ءارقفلا نم ليلقو ٠ يبحاص

 كلذ ةبيصم ربج يف ىلاعتهللا ىلإ ًاهجوتم لازأ ال ىلاعتو كرابت هللا دمحب ينإف « انأ يفالخب
 ا لف و اا و ا ل ةف ر خا ةا مالا
 رانا ةراففلا كأ ن ىر

 يف ًاراهنو ليل ىلاعت هللا ىلإ اهجوتم ترصو « رمع نب دمحم ريمألا لزع سانلا عاشأ املو
 هللا عفن ‹ يفصرملا يلع يديس تنب نبا نيز خيشلا انبحاص ىلإ ًادنتسم هنوكل « هلزع مدع
 ٠ داقتعا يبناج يف هدنع سيلو « ينءاج الو ٠ ًائيش طق يلإ دهي مل ريمألا اذه نوك عم <« هب

 ينوك « ينود هدقتعيو « يريغل نسحي يذلا ريمألا ةجاح ءاضق يف يهجوت ةحص لصأو
 رع ردنا ن خا چ و قلد ر و ی ووو و ا ا اوا
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 بحصاف « ةلوهسب قلخلا اذهب لمعلا ىخأ اي تدرأ نإف « ًادبأ هتجاح ءاضق ىف ىبلق هيجوت

 :ةللاال است هل ريما

 جربلا يف سبح املف « كلذ ىلع هقدصأ ال انأو ىلإ دانتسالا رهظي دادغب نب دمحم ناكو

 نإ :لوقي راص مهضعبو « رهاظلا يف ّيلإ ًادنتسم هنوكل « هيف اياوزلا بابرأ بلاغ تتمش
 اذهو « ًاماعط هل لكآ وأ « ةيده هنم لبقأ ينأ مهنظل كلذ لعلو « ءاولح ءارقفلل تخبط هوقنش

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ىلاعتو كرابت هللا نم ةيامح « تام نأ ىلإ طق هعم يل عقي مل رمأ

 نم لمع يف یلاعت هللا قحب تيفو يننأ يدوهش مدع : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ولو « ةلماعملا ءافص ثيح نم الو « ةيمكلا ثيح نم ال « هقلخ نم دحأ قح وأ « لامعألا

 كلذ ءافوب بلاطم هنأو هدابع قوقحو هللا قوقح نم ةءولمم اهلك ايندلا ىأرل دبعلل فشك هنأ

 نع زجعي ناك اذإ هنأل ؛ايندلا يف ةماقإلا نم ًارارفو ًارذحو ًافوخ هبلق ءىلتمي ذئنيحو « هلك

 نمو « اهقوقح عيمج ةيدأت نع زجعي ال فيكف « قوقحلا نم اهيف ام ضعب ةيدأت يف صالخإلا
 يمدالل صلاخ قح انل مث ام هنأ ىلع « ةشيعمب ًانهتي ال صخنم ًامئاد هشيعف دهشملا اذهب قحت

 هلهجل كلذ امنإف « دبع نم ةمذلا ةءارب بلط نمف « ىلاعتهللا قحب ًاطولخم نوكي نأ دب ال ًادبأ

 . لمأتف ¿ دبعلا قح نم لات هللا قح زییمت ٹیح نم
 سان مكح رادلا هذه يف قلخلا مكح :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ‹ عابس نم « تايذؤملا رئاس ةبارخلا كلت يفو « ةبارخ يف رقلاو رحلا يف نيسلاج

 اليل تايذؤملا هذه ةدهاجمب اورمأ دقو « ةروقع بالكو « براقعو « تايحو « حيسامتو

 ‹ مون الو برش الو لکأب كلذ عم نوُوَنهَتَي الو« مهبر اوصع مهتدهاجم اوکرت یتمو « ًاراهنو
 ةبارخلا هذه نم اوجرخأ :مهل لاقو « هلسر نم صخش ناسل ىلع العو لج كلملا مهاعدف

 شرفو « ةعونمم الو ةعوطقم ال « ةريثك ةهكافو » « ليلظ لظ » يف « مكبر ةرضح ىلإ
 نمو « تايذؤملا هذه داهج نم اوحيرتساو « عيدبلا لامجلا كلذ ةيؤرب اولمتو « ةعوفرم

 مهبر ةرضح اوكرتو ‹ ليلقلا الإ ىتالخلا ءالؤه نم بجي ملف « ةبارخلا هذه يف مكبر نايصع
 نيبحملا ايندلا ءانبأ مكح اذه: لاقف « ال :هل تلقف « لقع نم ءالؤه عم لهف « لجو زع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت كلذ مهفاف « ىهتنا ‹ ىلعألا لثملا هلو « اهيف ةماقوال

 ‹ ةسايرلا بحو عبطلا هيلع مكح نم عم لادجلا مدع : يلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 . برقأ ررضلا ىلإ وه لب « هيف ةدئاف ال اذه لثم عم لادجلا نإف

 هلادج الإ ةنجلا نم سيلبإ جرخي مل :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناک دقو

 . هيلع هللا هلضف نمل همیلست مدعو

 ناجيه دمخي هنإف . توكسلاب هيلع اوقدصتف قح ريغب لداجم مكلداج اذإ :لوقي ناكو
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 هللا,اودمحاف «بلقلا اهلحم ةيهلإلا مولعلا نأ امك « سفنلا اهلحم ةراعتسملا مولعلا ذإ « هسفن

 هعوقو یریو « هسفن دنع هللا ليبس ىف دهاجملاك هنإف « لداجملا اورذعاو «هوركشاو ىلاعت

 رب احلف ةا دج ملا ودراف لطاب فاد فاك دار < لاد كرتا الآ ی
 « نوكي ال كلذ نإف « مكعم قحلا نأ روهظ ريغ نم ًارهق مكل عجري نأ هنم اوبلطت الو « مكل

 « ةراقحلا نيعب الإ هنوري الف « هنولداجي نمم ملعأ مهنأ نوري نيذلا نيلداجملا بلاغ اميس ال

 ًاسفن هتمحلو هادس تيأرف ‹ ركذلا هنقلأو « يل ذملتي نأ بلطي ةيفنحلا ضعب ينءاج دقو

 « ينم ملعأ هسفن ىري وهو ذملتي فيكو « هبجأ ملف يلع مسقأف كلذ ىلإ هبجأ ملف « ًادبكو
 اذه :لاقو « هقراف هنإ مث « نيلماعلا ءاملعلا نم رصعحلا خياشم ضعب نع ذخأو « ينقرافف

 نكيلف « خيشلا كلذ عم لعف ام لثم يعم لعفي ناك هنأ تفرعو « هيف ينظ حصف « يماع لجر

 . رذح ىلع هيقفلل لداجملا ريقفلا

 يف ًاعوضوم دبعلا ملع نوك ةمالع نم :لوقي « لاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 هنوك ةمالع نمو « هنارقأ نم هريغ ىلع هسفن ةيؤرو « ةلداجملا ةرثكو « ربكلا هثروي نأ « هسفن

 مهفاف « لادجلا ةلقو « عضاوتلا ةرثكو <« سفنلا مضه هثروي نأ هحور وأ هبلق يف ًاعوضوم

 لاغتشالا ىلع ناوخإلا نم يب عمتجي نم لك ثح : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 اذهو < يب مهعامتجا لبق فرحلا لهأ نم اوناك نإ اهيف مهتماقإ ماود ىلعو عئانصلاو فّرحلاب

 ‹ ةفرحلاب لاغتشالا كرت مهب عمتجي نمل نونيزي لب نامزلا ةفوصتم نم هل هبنتي نم ليلق قلخلا
 مهمعطي ريصي خيشلا نأ امإ « نيمسق ىلع كلذ دعب مه مث « مهداروأو مهبازحأب لاغتشالاو

 رمأي مهضعبو « سانلا نولأسي اوريصي نأ امإو ٠ مهنطاوب فلتيف خاسوألاو تاقدصلا نم

 نأ دعبف « هدجي الف ةولخب ًاناكد بلطي مث « هقفنيف ايندلا نع ضرعيو « هناكد يلخي نأ ديرملا

 . سانلا لأسي وه راص نيلئاسلا يطعي ناك نأ دعبو « هنومعطي سانلا راص سانلا معطي ناك

 « ىلاعت هللا ركذي راصو <« ءارشلاو عيبلا كرتو  هناكد ىلخأ هنأ انناوخإ ضعبل عقو دقو

 :ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس هل لاقف « مهريغو لامعلاو ةملظلا اياده نم لكأيو

 ىلاعت هللا ركذب لغتشاو كناكد ىلإ عجراف اخيش قلخت مل كنإو « ناميإلا نم حصنلا يخأ اي
 ‹ روهش دعب ريقفلا كلذ لاح ىىلاعتو كرابت هللا فشكف < ًادبأ عمسي ملف « ةفرحلا عم

 « لزع مث مالسإلا ةخيشم ىلوت نمك ناكف ةفرحلا لمعل سبكنت ةخيشملا دعب هسفن تيقب امو
 .ًادهاش الو ًابئان لمعي يقب امف

 هل ةفرح ال يذلا ريقفلا مكح : لوق یلاعت هلا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناک دقو

 دحأل عفت اهيف سيل ٠ بارخلا يف ةنكاسلا ةموبلا مكح

A* 



 لب « هديب يتلا ةفرحلا كرتب هباحصأ نم ًادحأ رمأي مل ةلاسرلاب ةي هللا لوسر رهظ املو
 . اهيف حصنلاب مهرمأو « مهفرح ىلع مهرقأ

 يف مهو سانلا كلسي نم وه لماكلا :لوقی ٰیلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو

 سانلا دعبي امنإو لجو زع هللا ةرضح نم دبعلل برقم وهو الإ عورثم ببس مث ام هنأل مهفرح
 فرحلا رثاسو « لمعلاو ملعلا ءاوس رمألا كلذ يف مهتين حالصإ مدع ةيهلإلا ةرضحلا نم

 .ةعورشملا

 نم ببسلا ليطعتو ةلاطبلاب ذلتسي امنإ لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 اوقفني نأ مهرظتناو قلخلا اذهل لمجتو « ةحارلاو ةعدلا رثآف « هتءورم تلقو « هلاح دسف

 ذذلتلا ةوالح ىلع ةقشملاو ببسلا ةرارم مدقل ةءورم ضحب اذه دنع ناك ولو « ءاسنلاك هيلع

 .ها .سانلا تاقدص نم ‹ سبلملاو برشملاو لكأملاب

 نوجاتحم متنأو « قيرطلا يف لامكلا مكئاعدا نم نسحأ ءيشلاب مكؤانغتسا :لوقي ناكو

 امل باسألا اوكرتت ال :لوقي ناكو « لامكلا ءاعدا ىفانت سانلا ىلإ ةجاحلا نإف « سانلا ىلإ

 هللا حدم دقو « نيغيلا ببسب هللا مكبقاع امبرو « مودي ال كلذ نإف « نيقيلا ةوق نم هنودجت

 : ىلاعت هلوقب « لجو زع هللا ركذ نع مهبابسأ مهلغشت ملو « باسألا يف اوماق ًاموق لاعت

 . ةيألا .[۳۷ : رونلا] لآ روع عيب الو ةر مهلت ال لاج 3

 ؟ مهلامك فيكف « مهديب ةفرح ال رصعلا خياشم بلاغ نإ : ليق نإف

 ‹« نوبستحي ال ثيح نم مهقزر لاغتشالا لك لجو زع هللاب اولغتشا امل مهنآ : باوجلاف

 « لاطب اي مهنم تن نيأف ‹ ىبقعلا يف هب مهيلع باسح الو « ايندلا يف هب مهيلع ةنم ال امم

 بر هلل دمحلاو « هيلع لمعاو « كلذ مهفاف « نيفراعلا عم ال « نيديرملا عم انمالكف

 . نيملاعلا

 وأ يناميإ وأ يمالسإ ماقم يف لامكلا يدوهش مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 طرش نمو « هديو هناسل نم نوملسملا ملسي نأ لماكلا ملسملا طرش نم نإف « يناسحإ

 دح ىلع رضاحلاك « هدعو وأ « هب هللا هدعوت اميف هدنع بئاغلا نوكي نأ لماكلا نمؤملا

 ىنأو « تقو نود تقو يف ال « ماودلا ىلع هاري هنآك هللا دبعي نأ نسحملا طرش نمو « ءاوس

 . ةفصلا هذهب نوكي نأ يلشمل

 ‹ نامزلا اذه خياشم نم ًادحاو هل تركذو ؟ نالف نع ذخأت مل مِل :ًاريقف ةرم تلأس دقو
 ‹ هديو هناسل نم نوملسملا ملسي نأ ملسملا طرش نأل :لاقف ؟ ءيش يأل :هل تلقف « ىبأف

 لامكلا لصحي مل اذه ناك اذإو « مهريغب فيكف « هديو هناسل نم هخیش دالوأ ملسی مل اذهو

 . ىهتنا ٠ ىلأعت هللا ةرضح لوخد يعدي فيكف ٠ بتارملا لوأ يف
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 :رومأ ةثالث يعرشلا نيدلا :لوقي هنع لاحت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 ملع ناسحإلاو « ناسحإو لمعو ملع ناميإلاو « لمع مالسإلاف ٠ ناسحإو « ناميإ « مالسإ

 ‹ ىلاعت قحلا تارودقم نم ءيش ىلع هبلقب ضارتعا ةحئار هدنع نوكي الف « ميلستو لمعو

 ىلإ دحأ هبسن اذإ ردكتي الو « هسفن ةثالثلا هذه نم ًاماقم يعدي نم شتفيلف « ةيهلإلا ثيح نم

 .ماقملاب فوي مل وهو« صقنلا

 لاقو « ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ىلع هصقف « ًامانم ءارقفلا ضعب ىأر دقو

 لماك نيأ ٠ يخأ اي كسفن نع ففحخ :خيشلا هل لاقف « نيدلا ليلق نوكأ نأ تفخ يديس اي
 . ىهتنا ؟ مويلا نيدلا

 نسحلا لامعأ نأ فلاح فلح ول هللاو :لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر يرصبلا نسحلا ناكو

 هاو نا كي نحرك 9 دخه تلا تالا ني و ا ا اغأ
 :نيفلاعلا بزر

 يف هریرقت رم امك « هغلبأ مل ماقم ءاعدا نم يظفح : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 « ولعلاو ةسايرلا بح اهنأش نم سفنلا نإف « هنم ظفحي نم ليلق قلخلا اذهو « باتكلا ةمدقم

 .اهغلبت مل يتلا تاماقملا يعدت نأ اهيلع بلاغلاو

 مل ماقم ىوعد ىلإ اوردابت نأ مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلاع يديس تعمسو

 ىلإ رظناو :لاق . كلذ دعب ماقملا كلذ نامرحو « قافنلاو ءايرلاو بذكلا يف اوعقتف « هوغلبت

 ىلع ماق نيح ناويحلاب هبشتلا بلطو « ةيناويحلا ةكرحلاو فيرصتلا حور مدع امل تابنلا

 راص نأ ىلإ مئاهبلا رفاوحب سودلاو داصحلاب بقوع فيك « هتبتر نع لاصفنالل ًابلاط « هقاس
 لهأ ىلع ةردقلا طايس نوكت اذكهف « هطوبه هدوعص ىواس امف « مادقألا تحت بارتلاك

 . ىهتنا ٠ رورغلاو ىواعدلا

 ذاتسألا اذه ةرابعب ًارابتعا هانرطس انأ ريغ « ًاسكعو ًادرط تاداريإ تابنلا نأش ىلع دري دقو

 ىلع ىخأ ای لمعاف « دری امع « هب باجی ام هدنع نوکی نأ لامتحالو هنع یلاعت هللا یضر

 وب تل ركب فام اإ ي ل ج ف ال قا عو لا ني تاعا شت

 كل سيلو « اهيف هاجلل ًابلط « رادلا هذه يف ةيلاعلا تاماقملل ىوعدلا كمزال نمف الإو ةمايقلا

 . ةبذاكلا ىواعدلا نم كايإ مث « يخأ اي كايإف « بيصن ةرخألا يف هاجلا نم

 « سفنلا هيف تسرفتف « هيبرأ نأ ينم بلطي نامزلا اذه ءارقف نم صخش ينءاج دقو

 ةرئاد يف نالا ملعأ ال :لوقي راصو « فوصلا سبلو < ءارقفلا سالحب سلحتو ينقرافف

 الف يب نوعمتجت متنك نإ . هب نوعمتجي نيذلا ماوعلل لوقي راصو < انترئاد نم عسوأ ءارقفلا

 ‹ هاوعد بذكت لاعفأب ىلاعت هللا هالتبا مث مايآ ضعب الإ هيلع ىضم امف يريغ ىلع اوعمتجت
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 عرسأ امو « قيرطلا بلط ام عرسأ امف ‹ هدقتعي مهنم دحأ رصي ملو ‹ هنم هباحصأ رفنف

 « ريخ ىلإ هتبقاع دري نأ هللا لأسأف ‹ رصم ءارقف عيمج نم لمكأ هسفن یری ًاخیش لمع ام

 ا
 ‹ هنم ترف اهنيح لبق ةسايرلا بلط نم :هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإإلا مالک يفو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ٰىلاعت هللاو <« كلذ مهفاف < یھتنا

 « يناوخإو يدالوآ ةيبرت رمأ لات هللا ىلإ يضيوفت : يلع هب ئلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 : مهل تلق دومحم نم ناك امف « ةنسلاو باتكلاب مهيدي ىلع ةزرابلا لاعفألا نزو ىلإ يرظنو

 ‹ مهيف ةيهلإلا رادقألا مواقأ الو « هلا اورفغتسا : مهل تلق مومذم نم ناك امو « هللا اورکشا

 . هيف ةدئاف ال يذلا بعتلا نم كلذ نإف ‹ مهنم هتدرا رمأ لك ىلع ينوقفاوي مهنأ بلطأو

 ‹ انرکذ امک ٰیلاعت هللا ىلإ مهناوخإو مهدالوأ رمأ اوضوفي ملف « رمألااذه موق فلاخ دقو

 مل امب دبعلا ىلع ريجحتلا دا ¢ مهنع ناوخأإلاو ‹ دالوألا رارفو ¢ مدنلا مهرمأ ةرقاع ناكف

 . قاطی ال هب هيلع ریجحتلاب ويم عراشلا حرصي

 ‹« وغللا مالكلا كرت يف ريجحتلا لك هدالوأ ىلع رجح ملعلا لهأ نم ًاصخش تيأر دقو

 مهنم دحاولا عبتي راص ىتح « تاقوألا نم تقو يف هزنتلا كرت يفو « سانلا ةسلاجم كرت يفو

 تلمعو ترصتخا تنك :هل لوقي ةجاحلا ءاضقل سولجلا يف دلولا لاط اذإف « ءالخلا ىلإ

 يف ىتح مهيلع ريجحتلا ىلع لازامو « ملعلا يف نيتلأسم ظفح ءالخلا يف كسولج عضوم

 هدلاو معطأ مهضعبو « مسلا هماعطإ ىلع مزعو « هلام مهضعب قرس ىتح « سبلملاو لكأملا
 ةيراجلا نأ الولف « هلتق ديري رجنخب مالظلا يف هل نمكو « هعباصأ فارطأ تعقو ىتح « مسلا

 ‹ هيلع ريجحتلا ةقشم نم هل آسيفنت هدلاو لتق اميرل « كلذب دلاولا تربخأو « دلولا ترذح

 ىلاعت هللا ىلإ هرمأ ضوف ناك دلاولا اذه نأ ولف « ةبوقعب هدعوت نيح هسفن قنش مهضعب نأ امك

 .هانركذ امم ءيش هل عقو ناك امل ‹ ةيلقعلا وأ ‹ ةيعرشلا ةسايسلاب هلماعو هدلو يف

 « باودلا ةسايس نم دشأ سانلا ةسايس :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا ناك دقو

 لك مهيلع رجحت الو « ةيافكلا ردقب كمداخو كتجوزو كدلو ىلع قفنأ :لوقي ناكو

 ؛كدي نم اوجرخيو « كنع اونغتسيف ةيافكلا قوف مهيطعت نأ كايإو ٠ كنم اورفنيف ٠ ريجحتلا

 . ىهتنا « كيلإ مهتجاح ردقب نوكت كل مهتعاط نأل

 مهوضغبو « مكدالوأ بدأ اونسحأ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
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 مشو او اه مهوفراو ایف کل هنآ لمج یا مک ومآ ہاھقسلا اوتو الو ٭ : ٰیلاعت لاقو ٭ مھلاح اوفلتت
 ١[. :ءاسنلا] اقوم رك زف اولوفر
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 ىف سولفلا هيطعي نأ ريغ نم « هسفتب دلولا ىلع قافنإلا دلاولا ىطاعتي نأ بدألا نمف

 حشي ريصي ىتح « ايندلا ةوالح ىلع بشيف « ةوالح ايندلل نإف « هدشر غلبي نأ لبق « هدي

 . یهھتنا ‹ سلفب اھنم ہدلاو یلع

 ضفخو « مالكلا نيلب اوبضغ اذإ مكدالوأ اوضرتست نأ مكايإ :لوقي هنع هللا يضر ناكو

 مهوركذو « لبقتسملا يف مكتفلاخم مهيلع نوهيو « مهلاح فلتي كلذ نإف « حانجلا

 ظافلأب مهومتشت وأ مهوبست نأ مكايإو « اهيلع باقعلا نم مهل هللا دعأ امو « مهتآيطخب

 ‹ مهبرض اورثكت الو « مكعم لب « مهناوخأ عم اهلثمب قطنلا ىلع مهيرجي كلذ نإف « ةحيبق
 تيمي كلذ نإف « ةءارقلا ةرثكو « ًالثم بتكملا يفو < رادلا يف سبحلاب مهيلع اودشت الو

 ًانايحأ مهووادو ‹ تاعاطلا نع لسكلاو لخبلاو نبجلا مهدنع دلويو ٠ بابسألا نع مهسوفن

 مكفكي « ىلاعت هللا ىلإ مهرمأ اولكو « ةحلاصلا ةينلاو ءاعدلا مهل اولمعتساو « ًانايحأو

 . یھتنا ‹ مهتھج نم مکمھی ام

 لبق هلام عيمج هدلو ىطعأ نم انأ تيأر دقو ‹ خلا ةلماعم هلماعف كدلو ربك اذإ :اولاق دقو

 ينم اوبلطيو « لاملا اذه ىف ىنوعزاني نأ ىتوخإ نم فئاخ انأ يدلاو اي :هل لاقف « هل هناحتما

 ی ن م ا او کور ةا لغو داما ترا الا
 طعي ملو « هل هلك لاملا ىعداف ‹ كلذ هل دلاولا لعفف « عازن يعم يتوخإ نم دحأل حصي ال

 .ًامهرد هنم هدلاو

 ¢ هدلو عم ءاملعلا ضعبلو ¢ هدلو ضعب عم يرامربلا دمحم يديسل كلذ لشم عقو دقو

 .هدلو عم ةفوصلا خياشم ضعبلو

 نم هدلاو ىكتشا ًادلو نأ وهو « كلذ نم مغأ وه ام تيأر لب « كلذ لثم نم يخأ اي كايإف

 هللا فطل الولف ٠ لغزلا برضي يدلاو نإ :لاقو « اشابلاو ركسعلا يضاق تيبو ٠ يلاولا تيب

 .ةالولا هلتقل هدلاوب

 دلولا كسم ذإ يلاولا تيب هاجت وه امنيبف « ريجحتلا لك هدلو ىلع رجح مهضعب تيأرو
 ءاج امف« ةشحافلا ينم بلطي وهو « ًارش يب دارأ خيشلا اذه نيملسم اي :لاقو « هدلاو قوط

 الام مرغو ًاحربم ًابرض هبرض نيح « هدلاو هنأب يلاولا اوربخأ « امهقوس نم ةعامج الإ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « يخأ اي كنامز فرعاف « ينيعب هتيأر اذه « ًاليزج

 . يسفن يف صقنلاو ‹ يبحاص يف لامكلا يدوهش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ينم مهل لصحي نأ ىشحأ نأك « رخآ يعرش ضرغل الإ سانلا نع ةلزعلا هركأ تنك كلذلو

 يغبني ال نيلاحلا الكو « هل ًاملعم وأ « ًاملعتم نوكي نأ امإ ولخي ال هنأل ؛هب نوررضتي ءيش

 . نيرادلا حلاصم هتوفت الئل ؛ةلزعلا امهبحاصل
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 يف ةولخلاو ةلزعلا بلط نم :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو

 ا نيرادلا رقفل هسفن ضرع دقف هتسلاجمل حصي دحأ مث ام هنأ هدوهشل نامزلا اذه

 ةولخلا تناك امنإو :لاق ‹ مهنع لزتعا نيذلا سانلاب نظلا ءوسو « دصقلا حيبق نم هاطاعتي ام

 ابلط سانلا لزتعي نامزلا كلذ لهأ نم ميكحلا ناكف « عئارشلا دقف نيح « تارتفلا مايأ ةبولطم

 كلذ نع ربعيو « هيلع ىشمي رون ىندأ هل لصحيل ةيناسفنلا تارودكلا نم هسفن ةيفصتل

 ٠ ًاعرش بولطم ىنعمل الإ ةولخلل ةدئاف الف اذه اننامز يف امك عئارشلآ دوجو عم امأ « نوناقلاب

 ءاملعلا همهف ام فالخ « هب يدتهي ًاليبس هب هل حدقني ًارمأ ةولخلا هل حتنتل ىلتخا نم امأ

 ردقي ال ماع فلأ ىلتخا ولو « هتولخ ةبيخ ايو « هبعت لوط ايف ةنسلاو باتكلا نم نولماعلا
 دبع لهجأ امف « امهريغو ملسمو يراخبلا يف ام لثم « دحاو ثيدحب انل ءيجي نأ ىلع

 ىتح هيلإ برقي ًائيش كرت ام ىلاعت هللا نإف ٠ حاضولا سمشلا رون يف « حابصم رونب ءاضتسا
 . یهتنا ‹ ب هلوسر ناسل ىلع هحضوأو « هباتک يف هرکذ

 عمجأ دقف نوديرملا امأ ‹ خايشألا قح يف الإ غوسي ال خيشلا هركذ يذلا اذهو : تلق

 اوتأي نأ كلذب خايشألا دصق سيلو « مهقح يف ةبجاو ةولخلاو ةلزعلا نأ ىلع قيرطلا خايشأ

 لامكلا فصو ىلع تاعورشملاب اوتأي نأ مهدارم امنإو ‹ مهرئارس تفص اذإ « ديدج عرشب

 بر هلل دمحلاو < كاده ىلوتي هللاو . ىهتنا « يل رهظ ام اذه ‹« روضحلاو عوشخلا نم

 . نيملاعلا

 هللا نود يلاوحأ نم ءيش ىلإ ليملاو نوكرلا مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 . كلذب ىل ىلاعت هللا رمأ ثيح نم الإ قلخلا نم ًادحأ الو ًاملع بحأ الف « ىلاعت

 نمؤملا ىلع فاخي ام رثكأ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو
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 لاوحألا نم هنوطعت امب اوحرفت ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 قيرطب يه له « رومألا هذه نع ءاطغلا مكل فشكني ىتح « فراعملاو مولعلاو تاماركلاو

 دعولا قيرطب يه يتلا اياطعلا نإف طقف نظلا نسحو « دعولا قيرطب وأ ٠ مكل قاقحتسالا

 نظلا نسحو دعولا قيرطب الإ ءيش مكعم امو « ةعيطق تناك نإ الإ اهب حرفي نأ لقاعل يغبني ال

 ادحأ طعي مل هنأ اوفرعت « سانلا ضعبل همذو دامجلا ضعبل ىلاعت هللا حدم يف اولمأتو « طقف

 انلاثمأل ىنآو ٠ كلذ يف حيحص صنب الإ نوكي ال كلذ نإف « هرمأ هيلإ لؤي امب مزجلا ةمألا نم

 لاقو .ةيالا ۷٤4[. :ةرغبلا] 4 رهنألأ هني رجم امل ةَراَجملا ني و : یلاعت لاق « كلذ

 ۲١[. رشحلا] لآ ةيشح نم اع صم امش مَ أر لج ىلع نارمل ام ااو 3 : : یلاعت

 . ةيدوبعلا قح اودأ مهنأ اوأر امو « عومدلا نع ًالضف مدلا حلاصلا فلسلا ىكب انه نمو
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 ةالصلا هيلع مدآ انوبأ جرخي مل :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 نم لكألا ىلإ مض امل كلذ امنإو « ةرجشلا نم لكألا يف هعوقو درجمب ةنجلا نم مالسلاو

 ىلاعت قحلا ريجحت ناكف « تابثإ الو وحم كلذ لخدي ال هنأ هنظو « ءامسألا ملع ىلع هلاكتا

 رمأ نأ امك« هسفن ملعب قحلا ىلع وه هدييقت ةلباقم يف ةرجشلا نم لكألا نع هيهن يف هيلع
 ضرألا يف لعجي ال نأ مهبلط ةلباقم يف ناك « مالسلاو ةالصلا هيلع مدآل دوجسلاب ةكئالملا

 ‹« ىلاعتو كرابت قحلا لاعفأ نم ءيش ىلع ضارتعالا نع ريفنتلا يف ةيافك كلذ يفو :لاق

 دق مالك هنإف لمأتيلف . ىهتنا ٠ بقاوعلا قئاقح كاردإ نع دبعلا روصقل « صن كلذب درو نإ الإ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < ريرحتو بقعت ىلإ جاتحي

 ىتح « ينم يسفنب محرأ ىلاعتو كرابت هللا نأ يدوهش : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لثم هل عقي نم لقو ركفت ىلإ هيف جاتحأ ال « يأرلا ئدابب هدهشأ يدنع ًارّرَقم راص كلذ نأ

 ىلإ جاتحا ىتح « تاقوألا نم تقو يف هللا ةمحر نم طونق طق ينم عقي مل كلذلو « كلذ

 هؤاجرو نمؤملا فوخ نزو ول :اولاق دقو « سانلا نم ريثك هيف عقي امك « ءاجرلاب كلذ ةاوادم

 .ًاديأ ىلاعت قحلا عم هيلإ هرمأ ءاهتناب مزجي بناج دبعلل ت امو « الدتعال

 هللا ةبحم دوهش مكنرغي ال :ًاريثك انل لوقي لاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 نبللا مكحك كلذ يف مكمكح نإف « ىلاعت هعم مكلاح ءافصو « مكلامك دوهشو « مكل ىلاعت

 هراقتفا ةدشل « ةحئارلاو رظنملا ةثيبخلا ةحفنألا ىلإ جاتحيف كلذ عمو « معطلاو نوللا نسحلا

 ىلاعت هللا لدبي رصبلا حمل يفف « ناثدحلا بلقتو « نامزلا بئاصم ىلع هربصتو هتبثتل اهيلإ
 دبعلا داكي ىتح « نظلا نسح دعب نظ ءوسو « برقلا دعب ًادعبو ‹ سنألا دعب ةشحو دبعلا

 نمو اهيدلاو نم اهب محرأ لاعت هللا نأ ىرت تراص یتح هسفن ضار هنآ ولو « هدبک تتفتی
 . ىهتنا « هاوه فلاخي ام هل عقو اذإ ‹ هرهقو هردکت فلخل « اهسفن

 وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو ٠ كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < نيحلاصلا ىلوتي

 نود « يلام نم هيرتشأ امم الإ سلا الو لكا ال ينوك : ىلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىلع يربص ىرأو « نيدلاب سبلأ الو لكآ ال تيرعو تعج ولو « نيدلاب كلذ نم ءيش ذخأ

 ًاريقف تيأر دقو « يلع ىلاعت هللا معن ربكأ نم اذهو« يلع سانلا ربص نم ىلوأ عوجلاو يرعلا

 راصف ٠ هتاوهش هب يرتشي ام هعم دجي ملف « تاوهشلا ناديم يف هسفن لسرأ خايشألا دالوأ نم

 ماقف « هسبح اودارآو ١ نويدلا بابرأ هيلع عمتجاف ‹ میظع لام هيلع راص یتح نیدتسی

 ىلإ لصي ملف ؟ خيشلا يديس دلو نوسبحت فيك :اولاقو « نويدلا باحصأ ىلع نودقتعملا
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 . ةيفاعلا هللا لأسن « اذه انتقو ىلإ مهنويد نم ءيش نويدلا باحصأ

 نمف « هنم دب ال امم هيلإ نوجاتحي ام ىلع مکلایع اوبساحت نأ مکایإو « مکبساکم قيض

 يف هريصقت هل رهظأو < مويلا كلذ يف هلمع ىلع هللا هبساح مهيلع هجرخأ ام ىلع مهبساح

 4 نسَحإلآ الإ نسخإلا ءار لَه :لمحلا يف هللا هحماس هلايع حماس نمو <« ةمدخلا

 هللا فشكي ال هتين تحلص نمف « مكلايع ىلع قافنإلا يف مكتين اوحلصأف ٠[. :نمحرلا]

 .ها « ًادبأ ًالاح هل یلاعت

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي لاو « دشرت كلذ يخأ اي مهفاف

 يضابقنا مدعو « سانلا ةرشاعم ىلع بابكإلا مدع : ىلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 مهترايز نع عطقنأ الو « يترايز اوكرت اذإ مهتويب ىلإ ددرتلا نم رثكأ الف « ةيلكلاب مهنع

 . حلصي ال نمو « هنم برقلل حلصي نم هب فرعي « قيقد نازيم ىلإ كلذ لعاف جاتحيو « ًالصأ
 ءانرقل ةبلجم سانلا ىلإ طاسبنالا :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا ناك دقو

 . طسنملاو ضبقنملا نيب ب نكف « ةوادعلل ةبسكم مهنع ضابقنالاو « ءوسلا

 اذه لهأ بلاغ بادآ تلق دق :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 نأ نيبو « مثأيف مهنوخيف مهملاسي نأ نيب ريحتم ءرملاف کک تءاسو « نامزلا

 لاف « نآلا مهب كنظ امف < حصنلا نم نوزئمشي ةيلاخلا نينسلا يف ذ سانلا بلاغ ناک دقو

 : ىلاعت هللا همحر دلاولا دشنأ دقو ‹ نيمآ مهللا « نيمآ « مهبو انب فطلي ىلاعت

 لهذنم وهف مهيف راح دق لققعلا هل ءاود ال نيفد ءاد سالا

 لقثەباولاق اضبقنم تنكوأ ةرخسم تيمس اطسبم تنك نإ

 للم هباولاق مهبناجت نإو عمط هباولاقف مهطلاخت نإو

 ليح هدهزاولافقدهزت نإو ةف صقنمب هوقلب روت نإو

 .نيمآ ‹ ةعساولا ةمحرلا ىلاعت هللا همحر « هلاق ام رخآ ىلإ

 هنيع « ركام ليلخ نم كب ذوعأ ىنإ مهللا» :مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ءاعد نم ناكو

 .ها «هاشفأ ارش ىأر نإو « هافخأ ًاريخ ىأر نإ « ینانشی هبلقو « یناعرت

 كسفن نطوو « ىذألاب مهتلباقم مدعو « سانلل لامتحالا كتمحلو كادس يخأ اي لعجاف

 ‹ كل حصي ال كلذ نإف « هراتخت ام ىلع كعم اونوكي نأ بلطت الو . تشع ام كلذ ىلع

 دقف طقف بحت ام ىلع كعم اونوكي نأ مهتفلك نإف « مهيلإ ال ىلاعت هللا ىلإ مهلاعفأ لكو

 . لاحملاب مهتفلک
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 هل دب ال نم ةبحصب مكدحأ يلتبا اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هللا اولأساو « ىرخآ هوبنجتو « ةرات هل اوعداو « ىرخأ هوحصانو « ةرات هوملاسف هتبحص نم
 .ها كلذك سانلا لاز امف « ةرات هنم صالخلا يف ىلاعت

 كسفن نأ عم « ةرخالاو ايندلا يف هركت ام كعم لعفت كسفن دجت « كسفن تنأ لمأتو

 وه رذعي امب هريغ رذع نم لقاعلاف « هيلع مدنتو لعف يف تنأ عقت مكو « كيلإ نيبرقألا برقأ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « هسفن هب

 ولو ¢ هئاشفإ مدعو ‹ يرس نامتک ىلع يربص ةرثک : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 دشأ ينيذؤيو « يرس يشفيف ًاودع قيدصلا بلقني دقو « ةمصعحلا مدعل « يئاقدصأ زعأل

 .ىذألا

 نم نما فيكف قيدص نم نما ان ام هللاو :لوقي هنع یلاعت هللا يضر يروثلا نايفس ناک دقو

 ؟ يودع

 ىلع ردقي نم :لاقف ًايأر سانلا مزحأ نع : ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس لس دقو

 ىلع دمتعاو » هعطق نم عطقي ملو < همرح نم مرحي ملو « هاذآ نم لباقي ملو ¢ هرس نامتک

 .ها . هللا ءاقل نم ايحتساو ‹ هملع نود هبر لضف

 دمحلاو كاده ىلوتي ٰىلاعتو هناحبس هلاو دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل

 يل رهظي نا ًافوخ ¢ يباحصأل يناحتما ةرثك مدع : ىلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 علطا اذإ رتسلاب هرمأ امنإو « سانلا بويع ىلع سسجتلاب ًادبع هللا فلكي ملو « مهبيع
 « ًادبأ هبيع ىلع علطا هنأ همهوي الو « ركذتي هلعل لاثمألا هل برضي نأ هل يغبني مث « مهيلع

 هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ :لوقي لاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ينإف ‹ كعالطا نم حتساف « ليئارسإ ينب نم دحأ بيع ىلع تعلطا اذإ دواد اي» :مالسلا

 كلذلو « ينم لجخيف « يندهشي الئل « هنايصع لاح هبلق يف نوكأ نأ يدبع نم ييحتسأ

 .ها «ةيصعملا كلت نم غرفي ىتح « هنيبو ينيب باجحلا تبرض

 امب الإ الاغ هدابع نحتمي ال ىلاعت هلا نإف مكناوخإ اونحتمت نأ مكايإ :لوقي ًاضيأ هتعمسو

 لمأت نمو :لاق « مهدنع أنماك ناك ام راهظإب هيدي نيب مهلجخي الئل « هب ءافولا مهيلع لهسي
 ةروص هشت ةروص تراصف «٠ ضعب ىلإ اهضعب مض ًابويع اهلك هسفن دجو انلاثمأ نم هلاح
 وه امنإف تافصلاب هفرش امأو « ةلاصأ طقف ةروصلاب وه امنإ مدآ نبا فرش نأ عم « يمدألا
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 نذإ :لاقف ؟ كباحصأ نحتمت الأ : ىرسكإ ليق دقو « ديعسلاو يقشلا نيب تزيم « ةيناث ةبترم

 .ًابويع انلک جرخن

 رارش نحنف « ةهج نم ًارايخأ انك نإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 . ةديدع تاهج نم

 كلذ امنإ :لوقيو « ءارقفلا نم ديلا ليبقت هركي لاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 نم ةنماكلا هبويع دوهش ماودلا ىلع هنأش نمف ريقفلا امأو « ايندلا لهأ نم بصانملا بابرأل

 ناحتمالا نم مكل دب الو ناك نإ :لوقي ناكو « ناثدحلا مادام « هيف ةددجتملا « هريغ

 ها « هنم مهأب وه سيل امع ًالغشل كلذ يف مكل نإف « ةبذاكلا اهاوعد يف مكسوفن اونحتماف

 .همالک

 هلل دمحلاو ‹ كاولب يف كربديو ٠ كاده ىلوتيهللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف

 . نيملاعلا بر
 ‹ مهتويب نم ًاماعط يلإ اولسري نأ نم ناوخال يريفنت : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 امل يلابقتسا اودارأ اذإ ىلإ ًائيش مهلاسرإ يف نأ مهملعأو « ينم ءاعدتسا ريغ نم ةيده وأ

 .ةريثك دسافم مهتفلاخ وأ مهتعطأو هنولسري

 ءاضق يف ىلاعت هللا ىلإ هجوت كلذ دعب يل حصي الف مهماعط لكأب برخي يبلق نأ اهنم

 نم دحأ ىلع عيب وأ « ةاباحم وأ شغ نم ولخي ال دق بسكلا يف مهماقم نأل « مهجئاوح

 ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا يف ترص مهماعط نم تلكأ اذإف « كلذ وحنو « مهناوعأو « ةملظلا

 . مهسفنأ اورضو ينورضف « باجحلا ظلغ يف مهدحأك

 يحصنل داقني الف « ينم هرطاخ ةرفن مهضعب هدارأ امل يتفلاخم ىلع بترتي امبر هنأ اهنمو

 . كلذ دعب هل

 الف « يلع لالدإ هدنع ريصي ةوسك وأ ماعط نم ًاناسحإ مهدحأ نم تلبق اذإ ينأ اهنمو

 . هنيبو ينيب ةبحصلا عفن لقيف « هيلع هب ريشأو هحصنأ اميف كلذ دعب يتفلاخم نم فاخي

 مدع باب حتف دقف هل لذ اذإو « هل لذ موصعم ريغ وهو لجر ةعصق نم لكأ نم نأ اهنمو
 . هيلع ًارهق هنید يف هرضي هاري ام لعف يف هتحماسم ةرثكو « هحصن يف ةغلابملا

 نإف « مكريغ ةيده نود مكتيده مكيلع در اذإ ريقفلا نم اوشوشتت نأ ناوخإلا اهيأ مكايإف

 بحصي ال قداصلا نإف « مكتبحص يف ًاقداص ناك نإ اميس ال « مكل ةحلصم وه امنإ كلذ

 نأ ريقفلا ماقم نم نإف ًاضيأو ٠ وه هسفن ةحلصمل ال ةلاصألاب دحألا كلذ ةحلصمل الإ ًادحأ

 تحتوه سيلو هرمأو هتراشإ تحت مهف « هيلع نومكحي هباحصأ نأ ال هباحصأ ىلع مكحي
 ؛داقتعالا ليلف ناك اذإ ماعطلا وأ سابللا كلذ بحاص يوادأ ام ًاريثكو ٠ مهرمأو مهتراشإ
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 دعب ةبجلا يطعأ مث « هل ًافيلأت هترضحب هماعط لكآ وأ « هتبج سبلأف « ةبحصلاب هدهع برقل

 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو كلذ مهفاف « كلذ دعب ماعطلا ًأيقتأو دحأل كلذ

 . نيملاعلا

 بدألاب لالخإلاب قلعتي اميف يناوخإل يتحماسم ةرثك : ىلع هب ٰىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ريغلا عم هبدأ ةلق ىلع دحاولا رجهأ امبر لب ٠ يريغ قح يف كلذ يف مهتحماسم مدعو < يعم

 طقسي بتعلا نأل ؛كلذ ىلع مهبتاعأ ملو مهتكرت كلذ لثم نع مهدحأ رجزني مل نإ مث « ًامايأ

 ينأل ؛يسفن قح يف ناوخإلا حماسأ تنك امنإو ٠ بلقلا نم هدو عطقيو « بتاعلا ةمرح
 هلاوقأ يف ًأطخلا نع ولخي ال انلاثمأ نم رشبلاو ةدحاو ةبتر يف دحاو ديسل ديبع مهايإو

 لخي ال ًادحأ نأ دارأ نمف « ًاراهنو اليل رادقألا يراجم تحت وه ذإ « هيف لصألا هنأل ؛هلاعفأو

 يف ىلاعت هللا عم ةماقتسالاب هسفن وه لاطي وأ « هيف كلذ قلخ كرتي نأ هبر لآسيلف هقح بجاوب

 هتلوهسل هقحب ءافولاب نيحلاصلا ناوخإلا بلاطي نأ هل ذئنيحف كلذ هل حص اذإف « هلاعفأو هلاوقأ

 كلعف هبشأ ام :هل لوقي لعف ىف هدبع هفلاخ اذإ هنع ىلاعت هللا ىضر ىملسلا ءاطع ناك دقو

 « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « دشرت كلذ مهفاف .ها « لجو زع هبر عم كالوم لعفب كالوم عم
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 يل تيؤر وأ « يسفنل اهتيأر ةحلاص ايؤرب يرارتغا مدع : يلع هب ٰیلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىلاعت هللا اهب يتأيف هل تيؤر نم ناميإ فعض وه امنإ نوكي دق ةحلاصلا ايؤرلا ببس نأ عم
 الف « ةرهاظلا هلامعأ دوهش نم هصقن وأ هلاح لامك فرعي لماكلا نإف « هناميإو هنيقيل ةيوقت

 . ةئيسلا وأ ةنسحلا يئارملا نم هل ىرت ايؤر ىلإ جاتحي

 مدق ىلع مهلك « ًاراهنو اليل ةدابعلا يف مهداهتجا ةدش عم حلاصلا فلسلا ناك دقو

 رانيد نب كلامل لاق مهضعب نأ عقو لب « مانمل طق نونكري الف « صقنلا دوهشو « فوخلا

 ناطيشلا دجو امأ : كلام هل لاقف « ةنجلا ىف رطخت تنأو ةليللا كتيأر دق :هنع ىلاعت هللا ىضر
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 نم اهنإف ‹ ةحلاصلا ايؤرلاب اورتغت ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو
 يف داقتعا نسح عم لالح ةمقل ةفداصم كلذك اهعوقو لصأو ‹ جازملا ةحص عم تقولا مكح

 فالخب « اهنم ندبلا رعشقي ةلوهم اهلك مهسفنأل نيفراعلا يئارم تناك كلذلو :لاق ٠ سفنلا

 ٠ ٰلاعت هتلا عم مهتلماعم ءوسو « مهريصقت دوهش ىلع نوماني نيفراعلا نإف ‹ نيديرملا يئارم
 یری مهنم لک ناک كلذلف «‹ مهتلماعم نسحو « مهلامك دوهش ىلع نوماني نيديرملاو
 ةدش نع دبعلا فقوي ةحلاصلا ايؤرلا ىلإ نوكرلا نأ كش الو « لاعت هللا عم هلاح بساني ام
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 هئانتعا نم لمكأ نيفراعلاب ىلاعتو كرابت قحلا ءانتعا ناكف « ةئيسلا ايؤرلا سكع داهتجالا

 . نیدیرملاب

 مكحنم ام ىلإ نوكرلاو مكايإ :لوقي لاحت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخآ تعمسو

 ‹ ىلاعت قحلا ىلع لالدإلا مكثروي كلذ نإف « لاح وأ ملع نم هدوج نئازخ نم ىلاعت قحلا

 ىلإ نوكرلا ناك ولو « ايصاع ًارصقم هسفن دهشي نمل وه امنإ ديزملا ذإ « ديزملا مكنع عطقنيف
 نيديرملا اياطع نأ ثيح نم « لالدإلاب قحأ نوفراعلا ناكل ًادومحم لاعت قحلا اياطع
 املك « فوخلا مدق ىلع مهف كلذ عمو « نيفراعلل ىلاعت هللا هاطعأ ام راشعم رشع ءيجت ال

 نوداكي الف « صقنلا نم مهلامعأ يف ام مهدوهشل كلذو « ًافوخ اودادزا لمع اودادزا

 لالتخالاب مهيصاعم ترثك مهتاعاط ترثك املك مهنأکف « صقن نم ملس المع مهل نودھشی
 .ها فوخلل بجوم نايصعلا ةرثكو « اهيف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹« نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي هللاو ‹« مهفاف

 مهليضفتو « نيفرتحملا نم ةماعلا نساحمل يدوهش : يلع هب ئلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 . مهضورف اودأو « مهفرح يف اوحصن نإ اميس ال « ًانيمختو ًانظ ال < ًانيقيو ًافشك يسفن ىلع

 نمؤملا :لوقي ناك « هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس مدقلا اذه ىلع ناكو
 سيلو ‹ مهنيدب نولكأي نيذلا اياوزلا خياشم نمو « بيذاجملا نم يدنع لمكأ فرتحملا

 . مهخاسوأو سانلا تاقدص نع مهفعت ةيويند ةفرح مهديب

 . ريقفل عقت نأ لق « رومأ ةعبس ب فرتحملا نمؤملا ىلاعت هللا مركآ دق :لوقي هنع لاعت هللا

 مهملاظ ‹ مهريقفو مهينغ « هنم سانلا معطيو ‹ هنیمي بسك نم لکأي هنأ : لوألا

 . مهلهاجو مهملاع « مهنسحمو

 . فاقوألا نم ىتح « مهخاسوأو سانلا تاقدص لكأ نم هتيامح : يناثلا

 عوقو ريغ نم « هيصاعم حيبق نم هفوخو « هلعف ءوسل هركذتو « هسفن لهج دوهش :ثلاثلا

 لزت مل لب ‹ سمخلا تاولصلاب رفكت ةريغص اهنوك ىلإ رظن وأ « مدنلا هنع ففخي ليوأت يف

 .اهرفکي ًائیش لعف هنأ یری ال « ةدوهشم هتلز

 يف هوسلجأ ولو « هللا دنع ةلزنم سانلا ىندأ هنأو « ماودلا ىلع هسفن ةراقح هدوهش : عبارلا

 سفنألا باحصأل عقي ام سكع « لجخلا نم بوذي نأ داك اهوحنو ةميلو يف سلجم ردص

 .ةيوغلا

 عمج ىلع يلقعلا نازيملا هتمافإ مدعو ‹ نيحلاصلاو ءاملعلل هميظعت ةرثك : سماخلا

 . نیملسملاب هنظ نسحل كلذ لك « ًايع مهل ىر داکی ال لب « مهنم رھظی ام
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 « لاهتباو ٠ عرضت ةرثكو « راسكناو « ةلذو ‹ عوشخو « ةمهب هتادابعب يتأي هنأ :سداسلا

 عقي امك « كش الو ةسوسو هتدابع يف لخدي ال « هيطبأ داوس ىري ىتح ءامسلا ىلإ هيدي ًاعفار

 .هريغل
 ‹ ةيفسلفلا تاداقتعالاو ‹ ةيئاوهلا تاميكحتلاو <« ةيلقعلا هبشلا نم هتمالس : عباسلا

 هجو ىلع ديلقت ضحم ءاملعلا مالكب هلمعو < ةرطفلا ناميإ هناميإ لب « ةيمهولا ججحلاو
 .ها « هدلق نم لوق فعضت ةهبش طق هقرطي ال « ميظعتلا

 هلل دمحلاو « يعرش قيرطب الإ ماوعلا نم دحأ ىلع كفن ىرت نأ تهقفت اذإ يخأ اي كايإف

 لالا تز

 ةئيدرلا مهقالخأ اوجرخأ اذإ ناوخإللل ًانطاب رذعلا ةماقإ : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 تنك كلذلو « بدأ الو ملع يف هل مدق ال مهدحأ ناك نإ اميس ال « ًاضعب مهضعب ىلع

 امل ةلباقم هنم كلذ ناك امبر هنأل « دحلا نع قلخلا ءوس يف جرح اذإ مهنم دحأ باتعل ردابأ ال

 هللا نأ ملعي ناك نم الإ ةءاسإلا نود ناسحإلاب همصخ ةلباقم ىلع ردقي ال ذإ ٠ همصحخ هحم هلعف

 .ءايلوألا نم لامكلا لهأب صاخ كلذو « هماصخ لاح هاري

 دقف هلك ًاريخ ناك نإو ءايحلا : : لوق هنع یلاعت هللا يضر يلوبتملا مي مهاربإ يديس ناک دقو

 ىلع يعيبطلا ءايحلا ةبلغل كلذو « ًاحبق دشأ وه رخآ رمأل ًاعفد « هكرت ىلإ نوبوجحملا جاتحي
 هدنع نوكي نأ ملاعلل يغبني :هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق انه نمو « سانلا بلاغ

 « ةريبك هتريخس» نإف « يبني ال اميف عوقولا نم ملاعلل ةيامح < ءاهفسلا هنع هفاسي هيفس

 .ها١ .هلعف ىلإ نورظان سانلاو

 ةسايس ةلق ملاعلا ىلع هيفسلا هفس ببس نأ يهو « اهل نطفتلا يغبني ةقيقد انه نكل

 .دحأ نم هفس هل عقي مل هتسايس تلمك ولف « ملاعلا

 ىلع مهربص مدع يف مكناوخإ اورذعا :لوقي ٰىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 تريغت دق ءايشألا مسارمو ‹ تدسف دق لاوحألا نإف نامزلا اذه يف ىذألا نم مهل لصحي ام

 نم رهظو « ءيش لك ءالبلا معو < لامعألا نع لاوقألاب سانلا بلاغ ىفتكاو « تلدبتو

 قالخأو « ةرات بالكلا قالخأو « ةرات بلاعثلا قالخأو« ةرات بائذلا قالخأ سائلا

 « ةرات نيطايشلا قالخأو < ةرات مئاهبلا قالخأو « ةرات دسألا قالخأو « ةرات ريزانخلا

 نينمؤملا لمك قالخأ مهنم ىري دبعلا داكي الف « ةرات ةملظلا قالخأو « ةرات ةقسفلا قالخأو

 فصنأ نمو :لاق . بلغألل مكحلاو ٠ بوجحملا يدتقي نميف « ردانلا يف الإ نيحلاصلا وأ

 ا یا راع و راو و غ نا ا ار لا نم انركذ نم قالخأ دجو ءالقعلا نم



 قالخأ رئاس یسفن یف تدهاش دقل هللاو :لوقي یلاعت هللا همحر نیدلا لضفأ يديس ناکو

 اذه يف سانلا نم بلط نمف « يريغ يف كلذ ضعب دهشأ نأ لبق «نيطايشلاو ةرجفلاو مئاهبلا

 : لوقي ناكو «ةينابرلا ةيانعلا هفحت مل ام ‹ لاحملا مار دقف ةماقتسالا ننس ىلع يشملا نامزلا

 ‹« مكل حصي ال كلذ نإف «يضاملا مويلا يف مهلامعأ نازيمب مكناوخإ لامعأ اونزت نأ مكايإ

 تاينلا نم هنوقيطت ام بسحب تادابعلا روصب اوتأت نأو « قافنلاو كشلا نم بلقلا ةمالسو

 يلعلا هللا الإ ةوق الو لوح الو ‹ ليكولا معنو هللا انب سح :اولوقو ‹ نيدلا راعشل ةماقإ

 . یلاعت هللا همحر همالک .ها . ميظعلا

 ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي هللاو ‹ هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يحخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر ثل دمحلاو

 يدر رثك كلذلو « اهلهأ ريغ ةمكحلا يئاطعإ مدع : يلع هب ئلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 دحأل حصفأ مل ًارارسأو ًامولع يناوخإ نع تسبحو « هقدص مدعل « قيرطلا بلطي ءاج نمل

 هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس عمسأ تنك ام ًاريثكو « ربقلا ىلإ يعم ةبهاذ يهو « اهنع مهنم

 يف ًاقداص هومتيأر نم ىلع هب اومركتف لاح وأ ملعب مكيلع ىلاعت قحلا مّركت اذإ :لوقي لاعت

 هومتيأر نم ىلع هب اومرکتت نأ مکایإو ‹ مكعرزل یکزأ هنإف « هتأشن يف قلخلا لماك « هتمه

 اهيف هومترذب ءيش لك لب « ومنت الف « ةخبس ضرأ يف مكرذب اورذبتف « كلذ نم دضلاب ناك

 .هتقرحأ

 ريصي هنأ هتبحصب ديري هنأ هيف خيشلا سرفتي نآ ةخبس هضرأ ديرملا نوك ةمالع نمو :لاق

 الوأ اهبيطيلف هضرأ ىف ًاعراز دب الو ناك نإو « كلذ وحنو فشكلا وأ لاوحألا باحصأ نم

 « كلذ دعب اهيف رذبي مث « ىلاعت هللا ةرضح نم برقلا ريغ ءيش لك نمو « كوشلاو تلغلا نم

 .ها

 لكب حرفي « سأرلا سكنم سفنلا ليلذ نوكي نأ ديرملا ضرأ بيط ةمالع نم :لوقي ناكو

 لكف ٠ لاس لز امام هل لطب ال هلا طب ال ا شالا نيا هکر هن لذي یش

 . ظوظحم هلام سأر نإف ‹ هضرأ یف هل اوعرزاف اذه

 نم هعنم ءيش لك ىلع لاعت هللا ركشي نأ قداصلا ديرملا ةمالع نم :لوقي ناكو

 ماقملل نإف « لجو زع هبر نع لاحلا وأ ماقملا كلذب لغتشي نأ ًافوخ « فراعملاو تافوشكلا

 . سفن لك يف هللا ىلع لابقالاو لامعألا نم هب فلك ام ةاعارم هنع هلغشت ةذل

 هللا عم مهنأل « ًانيكمت بلسلاب اودادزي نأ ىلاعت هللا عم نيقداصلا تامالع نم :لوقي ناكو
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 ماقم يف نكمت املك بسنلا نع لاعت هللا هدرج املك قداصلا دبعلا نأ : كلذ حاضيإو

 هللا ةرضح نم دعب املك هيلإ رومألا ةفاضإ ترثك املكو « ىلاعت هللا ةرضح نم برقو ةيدوبعلا
 « هديس لام نم سبليو لكأي امنإ ‹ نيرادلا يف ءيشل هل كلم ال نم قداصلا دبعلاف « ىلاعت

 ءاج نمل يدر سيل هنأ هللا دمحب ملعف « مهدايسأ عم ديبعلا مكح ىلع « هراد يف نكسيو

 ‹يبسنلا قدصلا هقدص مدعل كلذ امنإو ‹« قيرطلاب يلهجل يريغ ىلإ هلاسرإو ‹ قيرطلا بلطي
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « دشرت لاعتو «يخأ اي قدصاف

 مأل ولو « هكرت وأ رمأ لعف يف ءاسنلل يترواشم مدع : ىلع هب ٰئلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ليمأ مث امو « ةوهشو عبط ةبحم بلاخلا يف ًاضعب امهضعبل نيجوزلا ةبحم نأل « يدالوأ

 لمعلا مدع امأ « ًاعبطو ًالاحو ةوهش رخل امهنم لك راقتفال « هسكع لاجرلا نم ءاسنلل
 ةبلغل ‹ راشتسي ال بحملا :اولاق دقو « هحت تناك نإ اميس ال ‹ اهصقنلف ةجوزلا ةراشإب

 . هيلع هبوبحم یوه ةاعارم

 نع نيدرجتملا نم ًادحأ اورواشت ال :لوقي لاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 اهنإف « اهتبحم ىلع نيكمهنملا نم الو« كلذب هل ةفرعم ال هنإف ‹ اهرومأ نم ءيش نع ايندلا

 هيأر دسف هبلق ملظأ نمو « هبلق ملظأ هبلق ىلع ايندلا تلوتسا نمو « هبلق ىلع تلوتسا دق
 ناكو « هوفلاخت الو « هيأرب اولمعاو ‹ لمكلا نم ةرخاآلاو ايندلا ةفرعم نيب عمج ْنَم اورواشو

 . هيأرب بجعملا الو « ليخبلا اورواشت ال :لوقي هنع لاعت هللا يضر

 يأر هل قبي مل لاجرلا بلاغ ناك اذإ :لوقيو « ءاسنلا ريشتسي نم ىلع بتعي ناكو

 هبلقب تلح يتلا تاوهشلل هبحب بهذي لجرلا لقع نأل كلذو « ءاسنلاب فيكف « ديدس

 ةبحمو « لجو زع هللا ركذب ًارماع هبلق ناك نمل الإ نوكي ال ديدسلا يأرلا ذإ « هترمغو
 نم ةلبجلا ىف ةزوكرم نهتاوهش نوكل هلصأ نم بهاذ هنإف ءاسنلا لقع امأو ‹ ةحلاصلا لامعألا

 لع رغ يف ۲ اهر طال اوا < رمألا تجوز ىلع لجرلا فرعي نأ لإ مهلا اغا لأ

 هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي هللاو « دشرت كلذ يخأ اي مهفاف .ها « هب سأب ال اذهف « اهتراشإب

 . نيملاعلا بر

 ملعو ‹ فرحلا ملع ملعتل يتهارك :يرغص نم يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ملعت نع يباحصأ رجزو « ةفسالفلا مولع نم كلذ ريغو « ءايميسلاو "ةسدنهلاو ""لمرلا

 )١( (لمر) ةدام طيسولا مجعملا .ها . ةفارخ وهو تالوهجملا نع هيف ثحبي ملع لمرلا ملع .

 سدنهملا : ليلخلا لاق « ريداقملا :يآ ء ةزادنإ :ةيسرافلا ىفو < ةبرعم ةيسراف ةملك :ةسدنهلا (۲)

 تريصف « ةيسراف يهو « ةزدنهلا نم قتشم وهو « رضتحت ثبح اهعضاومو « ىنقلا يراج ردقي يذلا
 = (١۲۲)مولعلا حيتاقم .ها . برعلا مالك نم ياز لادلا دعب سيل هنأل ؛بارعإلا يف انيس يازلا
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 مهل نوكي نأ نوديريف ٠ نيحلاصلا تافص نم نوسلفملا اهلعفي امنإ رومألا هذه نإف « كلذ

 وأ ملاظ يف ىلاعت هللا ىلإ مههجوتب ريثأت مهنم عقي نيذلا نيحلاصلاب ًاهيبشت ٠ دوجولا يف ريثأت
 نم وه امنإف مهنع لوقنملا ريثأتلا امأو « نظلا وه امنإ اهلك مولعلا هذه دنتسم نأ ىلع « رجاف

 لهأ نأ ولو « ًالثم هيف فرحلا عضو ةحصل ًاطرش هولعج يذلا تقولا كلذ نعو « مهممه

 مهنادبأ اوبعتي نأ نع ىلاعت قحلا بانج اومرتحال ىلاعت هللا عم بدألا ةحئار اومش مولعلا هذه

 هللا نإف « كلذ يف اهلامعتسا نع فورحلا اومظعو < ةيناسفنلا مهضارغأ ليصحت يف مهبولقو

 . ملاعلا تايلك بتارمل ءامسأ اهلعج ىلاعت

 نم ابدأ رثكأ ناثوألا دابع نإ :لوقي هنع لاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو

 :اولاق مهنأ مهنع ىلاعت هللا ىكح دقو « ةمومذملا مهسوفن ضارغأل رومألا نوبلطي نيذلا

 :١[. رمزلا] حمر أ کإ اًتویرقیل الإ

 يف ةيمجعألا فورحلا ةباتك نع ىهني ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك دقو

 نإف « كلذ نم ةنسلا يف درو امم لامعتساب مكيلع :لوقيو « سأرلا ىلع لمحت يتلا زورحلا

 فورحلل ةضايرلا نولمعتسي نيذلا ءارقفلا بلاغ نأ ىلع « كلذ لثم نع ةينغو ةيافك هيف
 . بعتلاو ءانعلا الإ ةضايرلاب مهلاني الف ‹ ةضايرلا طورشل نودقاف « فورحلا يناعمب نولهاج

 نم اهيلع لزن امو « ءاجهلا فورح ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ركذ دقو

 مادخ هبرض مهضعب نأ تيأر دقو ‹« تئش نإ اهعجارف ‹ هقشک قیرط نم « هاياصو يف ملعلا

 لزي ملف ‹ همف اوجوع مهضعبو « تام نأ ىلإ ًاحسكم لزي ملف « هفصن اولطبأف « فرحألا

 ‹ اهيناعم ملع اوبلط اوناك مهنأ ولو « مهبدآ ءوسو مهدصق ءوسل كلذ لك « تام ىتح طحشأ

 انامح يذلا هلل دمحلاف « بعت ريغب مهضارغأ مهتتأ امبرو « مهب ىلوآ ناكل كلذ ىلع اولمعو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ ليكولا معنو انبسح وهو « كلذ لثمب لاغتشالا نم

 نأ ًافوخ ناوخإلل ةحصانملا ةرثكب لعفتلا نم يبوره : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 مل نمم ريثك هيف عقي امك « حئابقلاو بويعلاب ةفشاكملا دح ىلإ جاردتسالاب كلذ نم ىقرتأ

 ىلع هب ناسنإلا علطي يذلا فشكلا نومسي « قيرطلا لهأو خايشألا دي ىلع قيرطلا كلسي

 هسفن حصن ىسنيف « هناوخإ حصنب ناسنإلا لغتشي ام ًاريثكو « ًايناطيش ًافشك قئالخلا ءيواسم

 . رعشي الو كلهيف

 هسفن یسنیو سانلا حصني نم مکح : لوقي هنع ٰیلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناکو

 نأ مكايإ : سانلل لوقي راصو < رحبلل هرهظ لعجو <« عقاو رحب فرج ىلع فقو نم مكح

 .ها .هسفن نع لفاغ وهو فرجلا هب مدهني ىتح كلذك لازي الف ٠ عقاولا فرجلا نم اوبرقت
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 دح نماوجرخت نأ مكايإو : هاياصو يف ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخ أ مالک يفو

 هجو نع ءايحلا عفر ةمالع نم كلذ نإف « بويعلاب ةفشاكملا دح ىلإ ‹ جاردتسالاب ةحصانملا

 .ها « سسجت ريغ نم نوباحتم نوداوتم متنأو « حصانتلاب مكيلعو « ناميإلا

 قيرط نم علطا نم لك ىلع بجي :لوقي ٰیلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 يف ىلاعت هللا لأسي نأ « ىلاعت هللا نيبو مهنيب اميف اهنولعفي يتلا دابعلا يصاعم ىلع هفشك

 مهل لصح « مهيصاعم ىلع هعلطي ىلاعت هللا نأ ىلع ريقفلا باحصأ علطا اذإو « باجحلا

 يف درو دقو « هيلع آرهق صقنلا نيعب قلخلا دوهش كلذب ريقفلل لصحو « ميظع لجخ كلذب
 الثل ء اذكو اذك تلمع :هل لوقي نأ ةمايقلا موي هدبع نم يحتسي ىلاعت هللا نأ» : راثالا ضعب

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « هللا قالخأب قلخت نم لماکلاف “'«هیدی نیب هلجخی

 ىلإ يدنع ىلاعت قحلا اهلعج يتلا تانامألا عيمج يدر : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

Nمه اهلهأو « اهلهأ نم  

 :ءاسنلا] € اًهِلَهَأ لإ تكمَألأ اوون نأ مكرم هما نإ # : ىلاعت لاق ‹ مهيلإ اهتبسنب نوقيقحلا

 ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلاف « ةبعكلا حاتفم يف ةدراو تناك نإو ةيالا هذهو ..۸

 عمسأ نأ ضرف ىلع ةيماعلاو لهجلل يتبسن عامس ىلع لهس انه نمو < ءاملعلا روهمج دنع

 هيف عقي امك « ةرورض تردكت امبرل يل يعم يذلا ملعلا نأ يعدأ تنك يننأ ولو ٠ كلذ لثم

 فرعي نأ دارأ نم : ٰلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس لوق < ‹ ننملا هذه لئاوأ مدقت دقو

 لكو « هملاع ىلإ ملع لكو < هلئاق ىلإ لوق لك دريلف هلهأ نم هنأ معزي يذلا ملعلا يف هتبتر

 هعم دجو امف « كلذ دعب هسفن رظنیو « هنم هدافتسا نم ىلإ هترخآو هایند رمأ نم هدافتسا ءیش

 يف دبعلا بحصي ال هنإف « هاوعد هل حصتو « ةرخألا يف هبحصي يذلا هملع وهف ملعلا نم

 انلق امنإو ‹ ىلاعت همالك كلذ ةلمج نمو < طقف هتافصو « ىلاعت هللاب ملعلا الإ همولع نم ةنجلا

 هذخأ ام امإو ‹ هيلع رطف يذلا وه هنأل ىلاعت هللاب ملعلا الإ ةنجلا يف ناسنإلا بحصي ال هنإ

 .ها « ةرحآلا يف ءيش هنم هبحصي الف « ًامهف ولو بتكلا نوطب نم وأ « ًاديلقت

 هلمح ةرجأ الإ هنم كل سيل هنإف « هانركذ ام ىلع كعالطا دعب ملعلا يعدت نأ يخأ اي كايإف

 بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ٰیلاعت لاو « كلذ مهفاف ‹ ريغ ال

 . نيملاعلا

 نع لفاغ هبلقو ةلأسم نع ينلأس نمل باوجلا مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 ملعلا لمح نآ ملعي ىتح « هبلق ةآرم ءالج ىلع لمعلا ىلإ هل يداشرإو « اهب لمعلاب مامتهالا

 ٠١١(. /۷) ءايلوألا ةيلح يف ميعن بأ هجرخأ )۱(
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 وهو فيلاكتلا ةدايز بلطي نأ لقاعل ىغبني الف « هبادآب بدأتلاو « هب لمعلا لجأل وه امنإ

 ق و ا و ا وا

 لب ‹ هناوخإ عم هلعفي نم لق قلخلا اذهو « ءاملعلا نم دحأ مالك وأ ٠ ثيدح وأ « ةيآ مهف

 مأ ةنتف هيلع ناك وأ « هب لمع نإ هيلع الو ‹ مهفلا يف فقوتم وأ رئاس لكل هملع لذبي مهبلاغ

 ناك اذكه امو « ةدحاو ةلأسم هنم اولمحي مل هسلجم نم هباحصأ موقي مهضعب نأ ىتح « ال

 . مهنع ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا

 ‹ هنع اولغتشاف هومهفت مل ام لک :لوقي هنع ٰیلاعت هللا يضر صاوخلا يلع يديس ناکو

 هللا يضر « يأرلاب نونيدتي ال نيذلا ‹ نيلماعلا ءاملعلا ىلإو « هلوسرو هللا ىلإ هملع اودرو

 اذإ « لاؤسلا مهف مدع ىلع فسأتلا نع هباحصأ رجزي هللا همحر نيدلا لضفأ يحخأ ناكو

 لامعألاو « لالحلا لكأب مكبولق ةآرم ءالج ىلع اولمعا :لوقيو ٠ ءيش مهف يف اوفقوت

 ريغ نم « هملعو همهف مكدنع تبث امب لمعلا مكيفكيف « اهئالج ىلع اولمعت مل نإف ‹ ةيضرملا
 ‹ مكتاقبط فالتخا ىلع « هب ىلاعت قحلا مكدبعت يذلا وه هنإف « لاؤس مهف مدع ىلع فسأت

 يف سانلا ملكتي نأ لبق « ثيدحلا وأ نآرقلا مهعامس دنع حلاصلا فلسلا هيلع ناك امك

 فيكف « لاؤس ريغ نم مكسفنأب متمهف امب لمعلا ىلع اوردقت مل اذإ مكنأ اوملعاو « امهانعم

 ‹« هضعبب الو « هب لمعلا نوقيطت ال مكلعل امم « هنع ءاملعلا نولأست ام مهف مدع ىلع نوفسأت

 نع مكل ىلاعت قحلا رجح ببس ناك امبرو « اهيف هتبثي ملو « مكبولقل ىلاعت قحلا هعمسي ملو

 مكتيؤر باب حتفو « هب لمعلا نع مكفعض ملع ثيح « مكيلع فيفختلا وه امنإ ءيش مهف
 نم مكدحأل دب الو ناك نإ مث ٠ لهجلا دوهشو لذلاب هيدي نيب اوموقتل ٠ مكسوفن يف ريصقتلا

 مهللا :لوقي نأك « ضيوفتلا عم ىلاعت هللا لأسيلف ٠ لهج امع لاؤسلا مهف ىلع صرحلا

 ةباجإلا ركم نم اوظفحتل « ةحلصم كلذ يف يل ناك نإ ٠ ثيدحلا وأ « ةيآلا هذه ىنعم ينمهف

 عقو امك « رعشي الو هرضي ام اهنم دبعلا لأس امبرف « قالطإ ةرضح ىلاعت قحلا ةرضح نإف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ها١ .ءاروعاب نب ماعلبل

 . ملعلل ىوعدلا رهظمب رهظ نم لكل يتمدخو يناعذإ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 كش الو ةزازح ريغ نم هاوعد ىلع هقدصأف « مهلاح فرعأ ال نيذلا ينامز لهأ نم قيرطلا وأ

 انيلع دكأتي هنإف ءاملعلا نم هلبق نمل دهعي مل بيرغ ناسلب ملكت نإ اميس ال « نطابلا يف
 نم ددجي « هرهظي ًاملاع ةرود لك يف لاعت هلل ناف « هلیبقتو هلعن لمحو « هلالجإو همیظعت
 نع زييمت الو ةساير بح ريغ نم هكرادم ةقد هتمالع نمو « نيفرحملا يديأ هتفلخأ ام عرشلا

 هللا نيد يف لوقلا نم هظفح :هتمالع نمو <« مهيلع هنوزيمي نيذلا مه هناوخإ امنإو « هناوخإ

 فيرصتو ةبتر بحاص نوكي دقو « دولاو ةبحملاب هل ىلاعت هتلا لهأ سوفن ناعذإو « يأرلاب
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 هنم هلإ بسني الف ‹ یفتخیو ‹ هقحتسي نمل هديفيو ملعلا غلبيف ‹ صاوخلا الإ هفرعي الف

 هسفن تانوعر ةبلغل « هنارقأ نم هيلع هللا هعفر نمل ةمدخلاو ناعذإلاب قلختي نم ليلقو « فرح

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ¢ كاولب يف كربديو ¢ كاده ىلوتي یلاعت هللاو < كلذ مهفاف

 مهنيد رمأ يف ناوخإلا عفني ام ىلع يصرح ةدش : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 مهنم باغ نم فرعأل ‹« رکذ سلجم لکو < ةعامج ةالص لك يف مهدعأل ينإ ىتح < مهايندو

 ماظن عمجب ًالوغشم تنك اذإ مهظقويو مهدعي نأ بيقنلا يصوأ ام ًاريثكو « كلذ ىلع هبتاعأف
 . ًالثم « مونلا نم مهظاقيإ وأ مهدعب تلغتشا اذإ قرفتي نأ تفخو « سلجملا

 روضح ةمزالم ىلع هباحصأ ثحي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 ةالص نإ :لوقيو « هل ةحلصم كلذ ىلع مهدحأ رجهي امبرو « رصعلاو حبصلا يف ةعامجلا

 دهزلا ثروت ةعامج يف رصعلا ةالصو « ةبعصلا ايندلا بابسأ مكيلع لهست ةعامج يف حبصلا

 بدألا كولس نم كلذ يف ام عم « داقتعالا ححصتو « تاوهشلا نع سفنلا عمقت « ايندلا يف

 مهقازرأو « حبصلا دعب ةسوسحملا مهقازرأ مسقي هنإف « دابعلا قازرأ هتمسق لاح ىلاعت هللا عم

 ثيدحب ولو ‹ حبصلا ةالص دعب مالكلا مدعب مكيلع :لوقي ناكو « رصعلا دعب ةيونعملا
 يف حصت ال ةدايزلا تناك نإو « ةداع دبعلا قزر يف ديزيو « ةعانقلا ثروي كلذ نإف « سفنلا

 نإف « فيض كانه ناك اذإ الإ ةدئاملا عضو دنع تمصلاب مكيلع :لوقي ناكو « رمألا سفن

 مكرقفأ يذلا ببسلا يف ركفتلاب مكيلعو « اهب هدابع هللا دبعتسا يتلا تادابعلا لضفأ نم لكألا

 . ىهتنا  هلجأل لكألا ىلإ هللا

 امك « بدأ وأ « ملع وأ « نارق سلجم لك دنع مكناوخإ دقفتب ناوخإلا اهيأ مكيلعف

 امي ريع ڪرشن اوسر ڪڪ هاج دق ۵ : یلاعت هلوق اهلا راشآ يتلا ب هلا لوسر
 ۱١۸[. : ةبوتلا] 4جي فور تزمرملاب مگ م شرح رم

 هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو ٠ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر

 ءاملعلاو ءايلوألا ةبحص ىف يريصقت نم يرذح ةدش :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ءايبنألا هرو مهنإف مهقوقحب مايقلا نع يزجعل كلذو . مهنم برقلا يتبحم عم ‹ نيلماعلا

 .لاقلاو لاحلا ىف

 « ءاسلعلاو ءايلوألا اولأسإ :لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ىلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو
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 . ىهتنا '«لاؤسلا ةرثكو لاقو لبق مكل هرك هللا نإ : ثيدحل « مهلاؤس نم اورثكت الو

 « هنم مكل دب ال اميف الإ ءاملعلا اولأست ال :ًاضيأ لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ناكو

 ‹ مهولداجت الو «نولوقيام مهل اوملسو < مهوفلاخت الو « رومألا يف مهورواشو

 . یهتنا '«مکتک رت ام ينوكر تا» هباحصأل لوقي ب ناک امک « مکوکرت ثیح مهوکرتاو
 ‹ ةماعلا نم مهنوكل اهلهأ نم اوسيل رومأ نع ءاملعلا لاؤس نم اورثكأف « موق فلاخ دقو

 ءاملعلا نع مهفيرحتل اولضأو اولضف « مهتوم دعب ةفرحم ءاملعلا نع اهنولقني اوراص مث

 . مهنم هنوعمتسی اوناک ام

 مكل دب ال امع الإ ءاملعلا اولأست ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ىلع هعفن دوعي ملع فيلأت نع وأ « ٰىلاعت هللا ىلع لابقإلا نم هيف مه امع مهولخشت الئل « هنم
 ٰیلاعت هللا عم تاعاس ءايلوألاو ءاملعلل :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ناكو <« ةمألا عیمج

 قلخلا ينمؤم يصاعم اهيواست ال مهسوفن عم تاعاس مهلو « نيلقثلا ةدابع اهلداعي ال

 تاوهش نم مهل حيبأ ام مهلوانت ىلع ةرخالاو ايندلا يف ىلاعت هللا مهبقاع امبرو « نيعمجأ

 لكل ةيافك مالسلاو ةالصلا امهيلع رضخلا عم ةبحصلا ىسوم ةعاطتسا مدع يفو « مهسوفن

 ريطلا :ميهاربإ هل لاقف « ةبحصلا مهدأ نب ميهاربإ نم ءاملعلا ضعب بلط دقو « ربتعم

 . ىهتنا ‹ هسنج عم الإ ریطي ال

 ماقملا يف انل نولزنتي رباكألا نأ الول :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ةيروص ءايلوألاو ءاملعلا ضعب يصاعم تناك امبرو « هيف مه اميف مهعبتي نأ انم دحأ عاطتسا ام

 تعقو اهنوكل اهيلع هللا مهذخاؤي الف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا يصاعمك «ةيقيقح ال

 ‹ كلهيف كلذ لثم ىلع مهعبتيف بلاطلا وأ ديرملا مهب هبشت امبرف « نايسنو وهس لاح مهنم
 . یهتنا

 مكلقع نازيم مهيلع اوميقت الو « مهلالجإو مكنامز ءاملع ميظعتب ناوخإإلا اهيأ مكيلعف

 شرع ةلمح مهنأل « ايندلا كولم ىلإ نورظنت امك « لالجإلاو ةبيهلاب مهيلإ اورظناو « رئاجلا
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ةوبنلا

 ىرأ الو « ًانيکمت بلسلاب دادزا ترص ماقم ىلإ يغولب : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ هلام نم سبلأو « يديس ماعط نم لكآ دبع انأ امنإف ٠ نيرادلا يف اكلم ىلاعت هللا عم يل

 نأ كلذ نايبو « ءيش ةرخآلاو ايندلا رومأ نم هيف بلقتأ ام عيمج يف يل سيلو « هراد نكسأو

«(EVY) 4 اات إ سالا تراس ال . ىلاعت هللا لوق باب « ةاكزلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١( 

 )٠۷١١(. ةجاح ريغ نم لئاسملا ةرثك نع ىهنلا باب « ةيضقألا باتك « ملسمو

 . (۲۹۷۹) طع هللا لوسر هنع یهن امع ءاهتنالا یف باب « ملعلا باتك < يذمرتلا هجرخأ )(
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 دبعلل سيل « ىلاعت هلل اهلك ءايشألا هتيؤرب نوكت امنإ لجو زع هبر ةرضح نم دبعلا برق ةدش

 نع دعب ىلاعت هللا عم هلاوحأ نم ءيش يف هسفن كرشأ ىتمو « فيلكتلا ةبسن ىوس اهنم
 ملعف « ىلاعت قحلاب صيصحخ وه اميف ىلاعت هللا عم هسفن كرشأ هنوكل « ًادرط دادزاف « هترضح

 ىلع نلاعت قحلا هدعاس املك قراوخلاو تاماركلا نم ىلاعت قحلا هبلس املك قداصلا نأ

 ‹« دشرت كلذ مهفاف « هنيكمت صقن هعم فقوو ًاماقم هاطعأ املكو « هتيدوبع ماقم لامك لوصح

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيرشابملاو راجتلا نم ناوحإلل يحصن ةرثك :ّيلع هب ىلاعتو كرات هللا نم اممو

 هيف تدسك يذلا نامزلا اذه يف سبلملاو لكأملا يف فارسإلا نع مهيهنو « مهوحنو

 دقف هلام يف فرسأ نم لك نأب مهمالعإو « ةعساولا مئالولاو سارعألا لمع نعو « عئاضبلا

 .ًائيش هنوطعي الف سانلا لأسي ريصب بيرق نعو « هضرعو هنید يف فرسأ

 ‹ هترورض ردقب هنم قفنيل الإ هتيافك قوف ًائيش ًادبع ىطعأ ام ىلاعت هللا نأ : كلذ حاضيإو

 يف كلذ عفديو « ًافارسإ هنم لكأيل ال ‹ مهمسإ ىلع هدصري وأ ‹ نيجاتحملل كلذ ةيقب عفديو
 يقابلاو « طقف مويلا كلذ هنم دب ال ام الإ هدي لخدي ام عيمج نم دبعل سيل هنأ ملعف « فينكلا

 فلاخ دقف دحلا اذه ىدعت نمو « تاجاحلا تاقوأ ىف هقحتسمل هعفدي هدنع ةعيدو وه امنإ

 نا انا ر در الار راو رار لار ا ا اع جرد ىلا سلا ر

 ماعطلا يقلي نم مكح نإف < ًارادبو ًافارسإ ماعطلا ناكل بارشلاو ماعطلا ىلإ جاتحي دبعلا لعج

 هفالتإ ثيح نم ءالخلا تيب يف كلذ يمري نم مكح ذئنيح هنطب يف ةرخبملا ةفانكلاو بيطلا

 . هسىجىدو

 ًادبأ كنم ترفن لإ « ةياعرلا قح ىلاعتو كرابت هللا ةمعن عارو « هب لمعاو « كلذ مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < تشع ام

 ءارقفلا نم ناوخإلل ريخلا لامك لوصح ىلع يصرح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لاح يف ةبولطملا بادألا مهميلعتب « ملعلاب نيلغتشملاو « ىلاعتو كرابت هل نيركاذلا

 ‹ ةرات مهناوخإ عم اوركذي نأف ركذلا يف مهبدأ امأف « ملعلا مهبلط لاح يفو « مهركذ

 كلذكو « دادعتسالا لوصح يف لمكأ كلذ نأل توصلا يف مهورهاجي الو ةرات مهل اوعمتسيو

 هريغو ًاخيشمت ال « العو لج قحلا ةسلاجم ىلاعتو كرابت هللا مهركذب اودصقي نأ بدألا نم

 برش نمو « كلذ لثم نم ركاذلا رذحيلف ‹ ةيهلإلا ةرضحلا نع درطلا دبعلا هب قحتسي امم

 هب دجي نأ صلاخلا ركذلا نأش نم نإف « دسجلا تيميو ‹ بلقلا فعضي هنإف ركذلا بقع ءاملا

 مدع بدآلا نمو « هدسج يف ةرارحو « هندب يف ةوقو هسفن يف ًاديزمو « هبلق يف ةوالح دبعلا

 .ءاملاب كلذ ءافطإ

 دارم وهاذهف ٠ هنأوخإ هب بدؤيو « هب بدأتيل مهدحأ هبلطي هنإف ملعلا بلط يف مهبدأ امو
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 هللا عم بدألا ىلإ هبحاص وعدي وهو الإ يعرش ملع انل سيلف « دبعلا نم ىلاعتو كرابت قحلا
 ًابدأ دادزاو ًاملع دادزا املك هسفن دجو نإف « هسقن ملعلا بلاط نحتميلف « هقلخ عمو « ىلاعت

 نم دادزيلف « ةيعرشلا دعاوقلا ىلع ملعلاب هلاغتشا نأ ملعيلف « ايندلا يف ًادهزو ًاعروو

 ‹ اهفئاظوو اهبصانمل ًاباطو « ايندلل ةبحم دادزا ًاملع دادزا املك هسفن دجو نإو « هب لاغتشالا

 نم رثكيو « ملعلاب لاغتشالا نع رصتقيلف « سبالملاو حاكنلاو برشلاو لكألا بحأو

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو « نيملاعلا بر هلل دمحلاو « هتين حلصت ىتح رافغتسالا
 . ميظعلا



 رشع يداحلا بابلا

 قالخألا نم ىرخآ بادآ ةلمج يف

 . ليكولا معنو يثيغمو ‹ يڻايغو « يتقثو يبسح وهو « قيفوتلا هللابو لوقأف

 هللا اههركي يتلا تافصلاب سبلتلا نم يسفن ةرفن :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 انأو يلع ىلاعت قحلا رظن عقي ال ىتح كلذو « ىلاعت هللا اهبحي يتلا تافصلل يتبحمو « لاعت
 . نيرادلا يف رسخأف «٠ بضغ ةرظن لإ رظنيف « ههركي ءيشب سبلتم

 ةئامئالث ىلاعت هلل نإ :امهنع ىلاعت هللا يضر نيسحلا نب نيدباعلا نيز مامإلا لاق دقو

 كلذ الولو « مهايندو مهنيد رمأ يف اهب مهدمي <« ةليللاو مويلا يف هدابع ىلإ ةرظن نيتسو
 . ىهتنا « نيع ةفرط نم لقأ يف ملاعلا ىشالتل

 ىري ال ىتح <« هيلإ هبر رظن ىلع راغو « لمر ةجرد لك يف تارظنلا كلت ىعار نم لقاعلاف

 . لجو زع هبر بانجل ًاهيزنت ٠ بحي ام الإ هنم

 نم لاح يف طق ملسم ولخي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 ةيصعم يف عقو ول وهف « هيلإ قحلا رظن ماودل ٠ لجو زع هلل ةبوبحم ةفصب هسبلت نع لاوحألا

 نم وهف داز امو <« هيلإ هللا رظن عضوم يف وهو « ةيصعم اهنأب ناميإلاب هسبلت نم دب ال
 . ىهتنا ٠ ضراوعلا

 اهفيراصت ىلإ رظنلاو « ةيهلإلا ةدارإلا ةرضح هدهشم ناك نم :لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 عم لصألا ىلإ رظن نمو « فلتلا نم ةاوهم يف مدقلا هب تلز« قلخلا ىلإ لاعفألا ةبسن نود

 . نيرادلا يف دعس عرفلا

 ينعلطأ ىتح « نيوكتلا ةرضحل ةدهاشملاو ةبقارملا ىلع ةرم تلمع :لوقي ةرم هتعمسو

 « مالسلا هيلع مدآ ةيرذ نم ةنجلا نولخدي نيذلا ءادعسلا نم يرشبلا عونلا ددع ىلع ىلاعت هللا

 ىلع رثعت ةينامحرلا ةرظنلا نم نيتسو ةئامثالت يف ملاعلا تايلك برضت :لاق ؟ فيك : تلقف

 ( تارم ثالث ) فلأ فلأ فلأ ةئامعبس اهددع ٠لاقف ؟ تايلكلا ددع امو “هل تلقف « كلذ

 امف ٠ نيتسو ةئامثالث يف كلذ برضي . سدسو نوتسو ةتسو ةئامتسو ًافلا رشع ةتسو فصنو
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 « ًادحاو نوديزي ال مالسلا هيلع مدآ رهظ يف اوناك نيذلا ءادعسلا ددع وهف كلذ نم لصحت

 ‹ لجو زع هللا الإ هيصحي ال كلذ :لاقف « رانلا نولخدي نيذلا ءايقشألا ددع امف :هل تلق

 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي لاعت هللاو « مهفاف « هريغل طق هتيأر ام مالك وهو « یھتنا

 .نيملاعلا

 ىلع ةجحلا ةماقإ ًالثم هتيالو نم لزع نمل يميلعت : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 ‹ مهعم بدألا بجاوب ًامايق ٠ ىلاعت هرادقأ ذيفنتل مهبصن نيذلا ماكحلا نودو « هللا نود هسفن

 ‹ كسفن ىلع تيعو ذنم نم تامرحملا نم هيف تعقو ام عيمج يخأ اي ركذت :هل يلوقب كلذو

 . نيقيب قحتست ام نود هب كبقاع ام دجت « كملظ يذلا مكاحلا ىلع كلذ كضرع ردقو

 « ماكحلا ضعب ىلاعت هللا ماقأ امبر :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 « ةيعرلا يديأ هتبسك ام كلذ امنإف ملظ ةروص هنم عقو نإ مث « قح ريغب هتيعر ملظ نم هظفحو
 مكح ثيح نم ةقيقح مكاحلا وهو « نيمكاحلا مكحأ ىلاعت هنإف « هظفح ىتح ًامكاح هماقأ امف

 ريرحت ىلإ حاتحي مالك وهو . ىهتنا  ةرخالا يف كلذ فشكني امك « ةالولا هب مكح امب ةدارإلا

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت همهفاف « هروغ دعبل

 هفرعي ال مهبط نإف « لاوحألا بابرأ بطب يتفرعف : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 اهيأ رمألا ةلمج نكلو « ةلقتسم ةلاسر يف كلذ ىلع مالكلا تطسب دقو « ءابطألا نم مهريغ

 لاح ببسب « هندب يف ًاناشيطو « هبلق يف ًانارينو « ًاناجيه هسفن يف متدجو نم نأ ناوخإلا

 لاحك هلاح متدجو نمو « بطلل لباق ريغ لحملا نإف « هنع كلذ .فيفختب هل وعداف رهاق

 « هحور يف يذلا طاطحنالاو « هندب يف يذلا فعضلاو « هنطاب يف يذلا ملألا ةدشل تاومألا

 نم وه سيل هب ام نأل ؛بيبطب هل اوضرعتت ال اذهف « قارغتسالاو ةبيغلا ريثك كلذ عم وه نكلو
 ةوقل « لحملا كلذ هلبق ىلاعت هللا نم حوتف وه امنإ « تاسوميكلا ةبلغو « جازملا فعض

 كلذ ىلإ مهرظن دنع ىلاعت هللا لهآ اهفرعي ةمالع حوتفلا اذهلو « لامكلاو دادعتسالا

 « ًامايآ تيبلا نم جورخلا نم عنتمأف « ًاريثك كلذ يل عقيو « مهيلإ هربخ غولب وأ . فيعضلا

 ءاودب فرعأ هلک يرمع يف تيأر امو « كلذ يف دي هل سيل هنأب يملعل « بيبطب یوادتآ الو

 ‹ امهنع ىلاعت هللا يضر نيدلا لضفأ يديس نمو « صاوخلا يلع يديس نم لاوحألا بابرأ

 لقبلاو ‹ رضحخألا رامشلا لكأ ىلع راصتقالاب لاحلا قيرط نم هضرم ناك نم لك نارمأي اناکف

 نيدلا فرش يديس امهربخأف رمألا اذهب امهتايح يف ةرم تضرمو « رمألا عفتري ىتح « طقف
 تدمحف « رحبلا يف ةدايز وه امنإو ضرمب سيل اذه : يلع يديس هل لاقف « يضرمب ريمألا نب
 .بلسلا هب نوک كلذك « لاحلا اذهب نوكي امك حوتفلا نإف « كلذ ىلع ىلاعت هلل

 ةراتو ٠ حورلا ىلع لزنت ةراتو « رسلا ىلع لزنت ةرات ةيهلإلا تاحوتفلا نأ يخأ اي ملعاو

 ةددعتم ءامسأ اهل ناك نإو رومألا هذهو « دسجلا ىلع ةرأتو « سفنلا ىلع ةراتو « بلقلا ىلع
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 ءافص اهتلكاش ىلع نوكي حوتفلاو « ةيناسنإلا ةفيطللا وهو دحاو رمأل يهف « بتارم يف

 هجوت ةطساوب بلسلا نوكي دق :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 لکيو هلعف ریظتب هتلباقم مدع بدألا نمف » بولسملا كلذ ىلإ لاوحألا بابرأ نم دحأ

 بلسب ملسملا هيخأل ضرعتي ال نأ قداصلا ريقفلا طرش نم نإف « ىلاعت هللا ىلإ هرمأ دبحلا

 . ىهتنا « ةبقاعلا نسح هل ىىلاعت هللا لأسي لب « بيدأتلا هجو ىلع ولو « ىذأب الو

 ةمداصم يطوطشدلا رداقلا دبع يديس نيبو « يقارعلا نسح خيشلا يديس نيب عقو دقو

 خيشلا كلذب ينربخأ امك « يقارعلا نسح خيشلا حسكتو « رداقلا دبع خيشلا يمعف « لاحلاب

 « دشرت يعرش قيرط ريغب مهنم ًادحأ يذؤت نأ كايإو « دابعلا ىلع ةمحرلاب يخأ اي كيلعف

 يدسج فظني هنأب يملعل « ءاج اذإ ضرملاب يرورس : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 يف رذقلا ةرثك تيأر اذإ ضرملا يف يبر لأسأ امبرو « تافلاخملاب لصاحلا رذقلا نم يحورو

 عم « انمآ انتدلو مويك انندب عجريو « انبونذ نم انرهطيل الإ انضرمي ام ىلاعت هللا نإف « يل هب

 هوأتلاو نينألاب هل ةاجانملا ةرثكو لاؤسلاب ةيدوبعلا راهظإ نم ضرملا لاح انم لصحي ام

 نأ هانج امم ًافئاخ ًاملستسم ًاضوفم اندحأ ريصي ىتح « لاهتبالاو عرضتلا ةرثكو ةثاغتسالاو

 اندحأ ناكل ضارمألا الول :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 فاطلأ الو اهيف عفن ال يتلا بالكلا وأ بابذلاك وأ « ماعنألا نم لضأ وأ لالضإلا يف ماعنألاك

 نم هنإف « ءالبلا ةمادإ بلط ىلع ال ءالبلا ىلع ربصلاب ناوخإلا اهيأ مكيلعف « هوجولا نم هجوب

 « ميلستلا باب هنإف « نيعمجأ قلخلا قح يف هللا ىلإ لاؤسلا ةرثكب مكيلعو « ضيوفتلا باب

 . مكنم هللا ههركي امم كلذ نإف « مكضرم لاح راغصلا مكدالوأ مه لمح نم اورذحاو

 ميلستلل مشي مل وهف هدعب نم هدالوأ مه لمحو « هضرم لاح ىىلاعت هلل ميلستلا ىعدا نمو

 « مكب ىلوأ هنإف « مكمعز يف مكسفنأ رمأ هيلإ متضوف امك « مكدالوأ رمأ هيلإ اوضوفف ةحئار

 . یهتنا ‹ هيلع یعرتسا ام ظفح نم یلوأو

 ٠ لاقملا نود لاحلا ناسلب هقلخ نود هدعب نم هتیرذ ىلع لجو زع هبر یصو نم لقاعلاف

 . اهباوبأ نم تويبلا تأو « كلذ ملعاف « هرييغت حصي ال هملع قباس يف عقو ءيش لك نأل
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 ةرظانملاو ةركاذملا سلجم يف باوجلاب يتلجع مدع :ّيلع هب لاعتو كرابت هللا نم اممو

 مدع كلذ لصأو « ملكتأ مث ٠ مهدنع ام مهلك نورضاحلا يدبي ىتح ربصأ لب « ملعلا يف

 « باوجلاب ةردابملا هنأش نم لب < ًادبأ ينأتلا ىلع ردقي ال اهل بلاطلا ذإ « ةسايرلا ةبحم

 ‹ لهمت ريغ نم ًالجعتسم ًاطئاح ينبي نم مکح « باوجلاب لجعتي نم مكح نأ يخأ اي ملعاو
 . لهمتلاو ينأتلا ىلع ينب ام فالخب « لوط ىلع ولو مدهنتو ققشتت اهنأ دب الف

 يمعتو ةريصبلا سمطت ةلجعلا :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تحمسو

 لهأ ىلع بلاغلا وه امك « سفنلا ةيمحو بضغلا ةعرس اهيلإ مض اذإ فيكف « رصبلا

 اوجرخأو « مهتيالو نم ًاضعب مهضعب لزع يفاوعسو « ماصخلا ىلإ اولصو امبرف « ةرظانملا
 ناضمر راهن يف نورطفي رهنلا ءارو اميف ةيفنحلا نم ةعامج نأ انغلب دقو ٠ مهتيالو نم مهضعب
 هسفنب ناسنإلا نظ هلك كلذ لصأو « تاحوتفلا يف ركذ اذكه < ةرظانملا ىلع كلذب اووقتيل

 هورذعاف « رصقي مل ثيح « رومألا ضعب يف هللا دنع روذعم لهاجلاو ٠ لهج وهو « لامكلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ًارارم كلذ طسب مدقتو ٠ ىهتنا « ىلاعت هللا هرذع ثيح

 بابرأ نم يناذآ نم ىلع يندعاسي ًادحأ يبلط مدع : يلع هب ىلاعنو كرابت هللا معنأ اممو

 ءارقف نم دحأ ىلع بتعأ الو « ءوسب يناذآ نم لباقأ الو ٠ بستحأو ربصأ لب « لاوحألا

 .ةدعاسملا كرت يف يرصع

 هل ثدح هنأ : يل ىكحف « ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ماقملا اذه ىلع ناكو

 نم ًاصخش نأ كلذو :لاق « بلاغلا يف توملا ىلإ يدؤي هرمأ ةيادب يف ميظع ثداح ةرم

 أك هلك يندب ىرأ ترص ىتح « ينضراع لاوحألا بابرأ ىلع نازيملا مايقب نيلكوملاو ءابقنلا

 يديسب رصنتسا تئجف « عقي ملف « حورلا عولط ٰىلاعت هللا نم تبلطو « هراجفنا برق لمد
 ىضق یتح « ينع هنطابب ىّلو مث ًالعاف تنك ام لعفاو ينومر دق : يل لاقف « صاوخلا يلع

 ‹ ناميإلاو باستكالا باب يل حتف مث ٠ يب بحرف هيلإ تئج مث « ءاش امب يلع ىلاعت قحلا
 نكي مل كباصأ ام» : ثيدح يلإ راشأ امك لصألا هنإف « تئش ام هيلع نباف كساسأ اذه :لاقو

 رئاس نم ريقف تنآو هللا يتأت نال يدلو اي : ېل لاق مث" «كبيصيل نكي مل كأطخأ امو كئطخيل

 مولعب هيتأت نأ نم كل لضفأ ٠ ناميإلا كعمو « ةنيزلل ةعوضوملا لاوحألاو فراعملاو مولعلا

 . ىهتنا « صقن كناميإ يفو « نيرخألاو نيلوألا

 كناوخإ نم دحأ ىلع لوعت الو « كبيصي رمأ لك يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلاب يخآ اي كيلعف
 ناف هيرن تککش نزار ت للد ت نف ةجرلا دارشألا هم كلاب ااف« نانزلا اهن

 )١٠١٠۷۹(. هدنسم یف دمحأو ۰ (۷۷) ردقلا
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 ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو < كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « ًارارم كلبق رمألا اذه تبرج

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 امب ىوادتأف « ضرم يل لصح اذإ بطلا ىلإ يليم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 كلذ نإف « ةيوغلا سفنألا باحصأ هلعفي امك يوادتلا كرتأ الو ‹ ملسملا بيبطلا يل هفصو

 لقعلا نم ناكف « ةرورض ءاودلا بلط ضرملا دبعلاب لاط اذإ هنإ مث ‹ يهلإلا رهقلل ةمواقملاك

 .[۲۸ :ءاسنلا] € اًفيِعَص نسل قلو » :ىلاعت لاق « ًارخآ لعفي ام ًالوأ لعفي دبعلا نأ

 . هل تابث ال ضرع ةوقلا نم هيعدي ام عيمجو

 .ةضيرع ىوعدو ‹ رهاظ فعض :لاقف « قلخلا ةفص نع يذمرتلا ميكحلا لئس دقو

 ضارمألا رئاس نم يوادتلاب مكيلع :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 لكألاو « ةحلاصلا لامعألا ثيح نم هسفن حلاصم يف رظنلاب دبعلا رمأ امك ىلاعت هللا نإف

 ةبرشألاو ةيذغألا نم اهب موقي امو « هتينب حلاصم يف رظنلاب هرمآ كلذك « امهريغو برشلاو
 سبيلاو دربلل نيبجوملا اهدرب وأ ةعيبطلا رح عفديو « هلامعتسا دنع يرلاو ءاذغلا لصحي امم

 نم تقولا كلذ بساني امب عوبسأ لك يف هتعيبطو هندب دقفتي نأ دبعلل يغبنيف « كلذ ريغ وأ
 ‹ اهئالتما وأ « ءاذخلا مضه نع اهزجعو اهفعض دنع ةدعملا يوقي وأ اهسبح وأ ةعيبطلا يشم

 يخأ اي كل ركذنلو :لاق « ةطساو الب هسفن نم قذاحلا اهفرعي ةمالع كلذ نم دحاو لكلو

 . قيفوتلا هلابو لوقنف « نامز لك بساني امم رومآ ضعب

 بساني ام هكاوفلاو لوقبلا نم ناوأو لصف لك يف هدابعل جرخي ىلاعت هللا نأ يحخأ اي ملعا

 نم ىلاعت هللا هرهظي ام لك نم لمعتسي نأ دبعلل يغبنيف « هيف لصحت يتلا لصفلا كلذ ضارمأ
 نزصفلا ىف نلاعت ها جرحي املا طفيو «افاك الاختما« ةعيرألا لرضفلا يف تالركاملا

 رثكيف « ريثك هل لباقملا ءادلا نأ ملعيلف « ةداعلا قوف ًاريثك ناك نإف « ةرثكلاو ةلقلا ثيح نم

 عضو ام ىلاعت قحلا نأل ؛لكألا ىلع باثيل كلذو « سفنلا ةوهش ةينب ال ءافشلا ةينب هلكأ نم

 .ةغلاب ةمكحل كلذ عضو امنإو « ةوهشلل رادلا هذه يف كلذ

 ىوقي امنإ ءادلا ذإ « ءاذغلا ليلقت ىلإ عجرت اهلك بطلا لوصأ نأ ناوخإلا اهيأ اوملعاو

 تعطق اذإ نكل « ةيصاخلا وأ عبطلاب هتدايزل ًاقفاوم ناك نإ اميس ال « ءاذغلا ةدايزب هناطلس

 لكأ نم مكح اذه مكح نآل ؛ىلاعت هللا ءاش نإ لكألا ةدايز رضي الف اهتوقل ءاذغلا ةعيبطلا

 حلملا نم ريسيب سوسلا دوعلا عوقنم عوبسأ لك يف لمعتسي نأ دبعلل يغبنيو :لاق « ًاليلق
 نم هيلع اوناك امل الإ ءاعدتسالاب اومكحي مل لوألا ءامكحلا نإف « ءاعدتسا ريغ نم « رامشلاو

 ىف ةهبشلا ةبلغل « قلخلا بلاغ نادبأ نم ىلاعت هللا هذخأ دق رمأ اذهو « نادبألا ةوق

 أ ىلع لاق ء لالحلا فالخب ندبلا نهوي ةهبشلا هيف يذلا وأ مارحلا ماعطلا ذإ « مهمعاطم

 اهعوضوم ع ةمكحلا بلق نأل ؛رمألا سفن يف باوص ريغ مهنامز يف ءاعدتسالل مهيطاعت
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 يف ثكم اذإ الإ رثأ هل رهظي الو « مكح هل رقتسي ال ءيشلا ذإ « ًاعطق ةينبلا يف فعضلل بجوم

 . هب صوصخملا هلحم

 هيلع ربصي مث ‹ صوصخملا هلحم يف برشلاو لكألا لامعتسا « ةحيحصلا ةمكحلاو
 هتقو يف ربد وأ لبق نم داتعملا هلحم نم لزني مث « اهظح اهنم ىوقلاو قورعلا ذخأت ىتح

 وه ةقِقح بيبطلا نإف « هانلق ام فلاخي ظوفحم ريغ بيبط لوقل اوعمتست الو « هيلإ جاتحملا
 . یلاعت هللا

 ةاعارم عم <« همايأ بلاغ روطفلا ىلع حلملاو لقبلا فيعضلا لمعتسي نأ سأب الو :لاق

 نإف « ًاضيأ برشلا ليلقت عم نكل « هلثم ىلإ تقولا نم ةيفاك ةدحاولا ةلكألاو « ءاذغلا ليلقت

 ةبسانملا نم اهيف امب ةيذغألا ريثأت مكح ةدايزب ءالتما ةعيبطلا ىوق يف بجوت برشلا ةرثك
 ةدايز اهماكحأ توافتتو « ةعبرألا رصانعلا مكح نم ولخي ال ءاذغلا نإف « ءادلا كلذل

 ناك اذإ هجازم بالقنا فيعضلا يف بجوي هنأ ثيح نم هسفن يف دسجلا مكح وه امك « ًاصقنو

 ‹ ضرملا دلويف رخآلا ىلع طلخلا كلذ بلغيف « امهالك وأ ءادوسلا وأ مغلبلا عبط ىلإ ًابسانم
 . ضرم هبحاصل لصح ام هتقلخ فصو ىلع لادتعالا مكحب يقب دحاو لك نأ ولو

 ‹ نكي مل مأ ثداح مث ناكأ ءاوس « عيبرلا لصف يف دصفلاو ةماجحلاب سأب الو :لاق

 . ةيوقلا ةجزمألا قح يف عطقأ لهسملا ءاودلا برشو

 هبيكرت ةحصل « هريغ ىلإ الو ءاود ىلإ هبحاص جاتحي ال ام ةيوقلا ةجزمألا نم مو :لاق
 . ةقاشلا لامعألا هيطاعت ةرثكل وأ ‹ ىلوألا هتأشن يف رثألاو « مكحلا ةتباث طالخأ نم

 قارمألا لامعتساو « عيبرلاو فيصلا نمز ءاولحلاو محللا كرتب سأب الو :لاق

 وأ عرضتلا ةينب هنإف موصلاب سأب الو « لصف لك يف مولعم وه امم كلذ لكاش امو ضماوحلاو

 . هيف ةوق ةدابعلل جازملا ةحص ةينبو « رون ركشلا

 يغبني الو :لاق «اوحصت اوعوج» :درو امك هنم ىلوأ بطلا قيرط نم ملعأ الو :لاق

 نم دجاسملل اظفح « اهمويو « ةعمجلا ةليل نطبلا خفني وأ « ةهيرك ةحئار هيف ام لكأي نأ دبعلل
 .اهموي وأ ةليللا كلت راكذأ بجاوب ًامايقو « اهرمعي نمم ناك نإ هيركلا حيرلا

 تالضف جرخي كلذ نأل ؛ةحابملا هتاوهش ضعب ةعمجلا موي دبعلا لوانتب سأب الو : لاق

 لاح ناسلو « هدعب اميف فرحلا لمعو « تادابعلا ىلع سفنلا يوقيو « ةيناسفنلا ةيوهألا

 . ىهتنا كتعرص الإو يضارغأ ضعب يف يعم نك :اهبحاصل لوقي سفنلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « عفان هنإف لحملا اذه يخأ اي لمأتف

 .هدجآ مل )۱(



 يتلا رضاحملا يف يتباتك مدع يف طايتحالاب يذخأ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 تملع نإ الإ « ةيعرشلا تايالولا نم ايش بلطي يذلا رضحملا بحاص فصو ىف بانطإ اهيف

 نمم هنع تلئس ملسم لك ةيكزت ىلإ يتردابم مدع : يلع ٰىلاعتو كرابت هللا معن نم كلذكو

 بتكأ هطرشب رضحملا كلذ يف تبتك اذإ ينإ مث . يعرشلا هقيرطب الإ ةيالو بلطي ال

 . ىهتنا « يلع هتداهشب ىضرأو « ينم ريخ ًانالف نأ دقتعأ ينأ نالف اهرطس :لوقي هتروص ام

 ةيروتلا يغبني نكلو ( رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا رخاوأ نيرتغملا هيبنت )

 همحر صاوخلا يلع يديس لوق لمحي ليصفتلا اذه ىلعو « كلذ ىلإ رطضا اذإ تافصلا يف

 زع هللا ةيكزت ىلع نودهشت امنإ مكنإف ‹ نيملسملا نم دحأ ةيكزت نع اوعنتمت ال :ىلاعت هللا

 ةمألا نم ىلاعت نشتسي ملو ٠٠١[. : نارمع لآ] € تجرح ّوَمَأَْحمَكك * :هلوقب « لجو
 ةدايس روهظ انيبنل نكي مل ًادحأ مهنم ىلاعت قحلا ىنشتسا ول ذإ « ةي دمحم مهيبنل ًاماركإ ًادحأ

 . ىهتنا ‹ نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلع

 تبث نم اوحرجت نأ اورذحا :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 مكدهج مكناوخإو مكباحصأ اورتساو < هيي هلوسر دنع مهاكزو « مهتلادع ىلاعت قحلا

 مل نإف « مهورجزاف اوظعتي مل نإف مهوظعف اهب اورهاج اذإف « ةفلاخملا ىلع نيرتستم اوماد ام

 « هب اولتبا امب نولتبت امبرف « بونذلاب مهورياعت الو « ةئيشملا تحت مهوكرتاف اوعيطتست
 . یھتنا

 « ًاروز دهشي ًاقساف ىكز امبرف الإو « ًاقذاح نوكي نأ دهاشلا يكزي نمل يغبني هنأ ملعا مث

 حجري ال نأ ديرملا طرش نم :ةيفوصلا لوق لمحي اذه ىلعو « هقنع يف كلذ مثإ ريصيف

 بر هلل دمحلاو ‹ حجرو كز مت «رومألا نم ةيكزتلا ىلع بترتی ام يخأ اي رظناف

 . نيملاعلا

 رون نم ةئشانلا ةسارفلا ملع نم ًاميظع ًابناج يئاطعإ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 بتك كلذ يف ءاملعللو « هاضتقم يخأ يف هتيأر ءيش لك ىلع بترأ ينأل كلذو « ناميإلا

 نم امنإ ةسارفلا هذهو « ةرهاظلا دسجلا ءاضعأ ةيؤر ثيح نم مهتسارف بلاغ نكل « ةريثك

 . قيفوتلا هتلابو لوقأف ‹ كلذ تملع اذإ ‹ تآيهلاو لاوحّألاو لامعألا ثيح

 ظفحو « ةكرحلا ىف ةنينأمطلاو « ركفلاو  تمصلا ريثك ناوخإلا اهيأ هومتيأر نم لك

 ىلع ليلد وهف ٠ يعرش ضرغ ريغل سانلا هوجو يف ةريصبلا تابنإ ىلإ رظنلا لوضف نم نيعلا
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 ةوق ىلع ليلد وهف ماهيإلاو راصتخالاو نزولا عم مالكلا لساري هومتيأر نمو < هناميإ لامك

 نمو « نيناجملاو لاوحألا بابرأ بيذاجملا تافص نم نوكي كلذ ريغو « همهفو هلقع

 اهعفنو اهدايقنا مدعو « هسفن مايق ىلع ليلد وهف « ههجو ةسوبع عم هفنأ طمرقي هومتيأر

 هومتيأر نمو « هبلق رون ىلع ليلد كلذف « ةباصإلا عم باوجلا عيرس هومتيأر نمو « مكمالكب
 ذفان ‹ ةمهلا يلاع هومتيأر نمو « لمعلاو ملعلا ىلع ليلد وهف ٠ فوخلاو ءاكبلا ريثك

 « ريخلا لهأل دايقنالاو ميلستلا ريثك هومتيأر نمو « هلمع يف هصالخإ ىلع ليلد وهف ٠ ةملكلا

 . هتفرعم ىلع لیلد وهف

 ىلع ليلد وهف « لمع ريغ نم حلاصلا فلسلا نع راثآلاو ملعلا عامس بحي هومتيأر نمو
 ‹ قحلا ةبحم نم بلقلا غارف عم « اهركذب رهتشيل نيحلاصلا تافص بحي هنأو « هتين داسف

 هومتيأر نمو « قح ريغب سفنلا ةوق ىلع ليلد وف ٠ بضغلا دنع ههجو رمحي هومتيأر نمو
 ههجو رفصي هومتيأر نمو <« دقح وأ لاح بحاص هنأ ىلع ليلد وهف < بضخغلا دنع ههجو دوسي

 هبكر لخلختتو دعري هومتيأر نمو « هبعر ةدش وأ « هسفن توم ىلع ليلد وهف « بضخغلا دنع

 ىلع ليلد وهف ‹ لوقلا قدصو « ةمهلا ولع عم « ءارمألا وأ ءارقفلا نم فيرصتلا لهأ ةرضحب

 وهف « بضغلا دنع جازم هل ريغتي ال هومتيأر نمو ‹« بألا جازم فارحنا بسب ةغضملا فعض

 .هناميإ تابث ىلع لیلد

 ىلع ليلد وهف « لمعلاو ظفحلا ةلق عم « هيف بضغلاو ملعلا يف لاؤسلا ريشك هومتيأر نمو

 ةلق ىلع ليلد وهف « ءارآلاو تاليختلا ريثك هومتيأر نمو « بلقلا ةملظو ةريصبلا سامطنا

 مدع ىلع لیلد وهف « هتاقوأ رثكأ يف فراعملاب ملكتي هومتيأر نمو ‹ هميلست ةلقو « هبدأ

 هملعی امیف هلسک عم قیرطلا يف هکلسی ًاخیش بلطي هومتیأر نمو « هتنطف لزلزتو « هدادعتسا
 طابترالا ريثك هومتيأر نمو « هلهج ةرثكو <« هبلق توم ىلع ليلد وهف « هللا رماوأ نم

 . ةلفغلا ةرثك ىلع ليلد وهف « تاداعلاب

 جورخلا ىلع ليلد وهف « ةرخآلا رومأب هلاغتشا عم ايندلا رومأب نايسنلا ريثك هومتيأر نمو
 وهف « اهدارم ليصحتو « هسفن ضارغأب مايقلا ريثك هومتيأر نمو « اهناطلسو ةداعلا مكح نم

 يف اهميكحتو بابسألا عم فوقولا ريثك هومتيأر نمو « بدألا ءوسو رارتغالا ىلع ليلد

 . لقعلا فعضو « عبطلا طلغ ةدش ىلع ليلد وهف « تاببسملا

 هومتيأر نمو « هلقع لامك ىلع ليلد وهف « اهالعأب رومألا يف دييقتلا رك هومتيأر نمو

 ىلع ليلد وهف « هلاوحأو هلامعأ يف ديقتلا ىلإ هسفن ليمت ال هومتيأر نمو « كلذ سكعب كلذ



 « هرس بارخو « هبلق توم ىلع ليلد وهف « هيف قارختسالاو كحضلا ريثك هومتيأر نمو
 هنظ ءوس وأ ‹ هلاعفأ ىلع هدامتعا ىلع ليلد وهف تاعاطلا تاوف ىلع نزحلا ريثك هومتيأر نمو

 ةرخافملاو ءايرلا ىلع ليلد وهف ٠ فيضلل فلكملا ماعطلا عوني هومتيأر نمو « لجو زع هللاب
 وهف « لمع الو ملعب عفتني ال هومتيأر نمو « هنع يهنلل هماعط لكأ يغبني الف « عرولا ةلقو

 . لجو زع هللاب ذوعن « هتلاب هنظ ءوس ىلع لیلد

 نيعبرألاو نماثلا بابلا يف « هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لاقو

 نم برقي وه يذلا سارتفالا نم ةذوخأم ةسارفلا نأ ملعا :ةيكملا تاحوتفلا نم « ةئامو

 تامالع هيف سرفتملا يف هل ناك دبعلا اهب فصتا اذإو ٠ يرهقلا يهلإلا ثفنلا بيغ ةروص

 وه ام اهنمو « ةميكحلا ةسارفلا يهو « يجازم يعيبط وه ام اهنم تامالعلاو « اهب لدتسي

 ةريصب نيع يف هللا هلعجي يهلإ رون كلذو « ةيهلإلا ةسارفلا يهو « يناميإ يسفن يناحور

 لوؤي ام وأ ‹ هنم عقيام وأ « هيف سرفتملا نم عقو ام « هب فشكي وأ « هب فرعي « نمژملا
 . ةيعيبطلا ةميكحلا ةسارفلا نم ًاقلعت معأ نمؤملا ةسارفف « هيلإ

 هيلع تعقو امدنعف « هيلع لخد اجر نأ :هنع هللا يضر نافع نب نامثعل عقو اممو :لاق

 هللا مراحم نع مهراصبأ نوضخغي ال لاجر لاب ام هللا ناحبس ای :لاق « هنع هللا يضر نامثع نيع

 لوسر دعب يحوأ :لجرلا هل لاقف « لحي ال اميف هفرط لسرأ دق لجرلا كلذ ناكو « لجو زع

 ةسارف اوقنا» : ةي هللا لوسر لوق ىلإ عمست ملأ ٠ نمؤملا ةسارف اهنكلو « ال :لاقف ؟ ةي هللا

 ملعي ةسارف هذهف « كنيع يف كلذ تيأر يلع تلحخد امدنعو “هللا رونب رظني هنإف نمؤملا

 . ةحيبقلا وأ  ةنسحلا لامعألا نم وضعلا كلذ هيف عقو ام وضعلا ةيؤر نم اهبحاص

 قحلي نيح كلذو « اهتيكزتو سفنلا ءافص دنع لصحت ةيناميإلا ةسارفلا نأ ملعاو : لاق

 هرصبو هب عمسي يذلا هعمس تنك» :ثيدح يف نيروكذملا « ىلاعت هللا مهبحي نيذلا ءايلوألاب

 هيلإ ثعبني امو « اهدراومو رومألا رداصم دبعلا فرعي كلذ دنعف « هرخآ ىلإ “هب رصبي يذلا

 .لوۋي امو

 ركذنلو « هريغلو هل نوكت لب « عبطلا ميلسب صتخت ال ىلاعت هللا نم ةبهوم كلذ لكو : لاق
 لدتعم ًاناسنإ قلخي نأ ىلاعت هللا دارأ اذإ : قيفوتلا هثابو « لوقنف ةميكحلا ةسارفلا نم ًائيش

 حالص هيف امل بألا ىلاعت هللا قفو « ةميقتسم هتافرصتو هتاكرح عيمج نوكتو « ةأشنلا

 « محرلا جازم حلصو « ىثنألاو ركذلا نم ينملا حلصف « كلذل ًاضيأ مألا قفوو « هجازم

 لازنإل ىلاعت هللا تقو دقو  ةفطنلا حالص هب نوكي يذلا ردقلا لادتعا طالخألا هيف تلدتعاو

 )۳١١۷(. رجحلا ةروس نمو باب « نارقلا رفت باتك « يذمرتلا هجرخأ (1)

 )٠١٠۲( عضاوتلا باب « قاقرلا باتك « يراخبلا هجرخأ (۲)
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 هتريصب نع هللا فشك نم الإ اهفرعي ال « ةيكلف تاكرحب هيلإ راشي ًاديعس ًاعلاط محرلا يف ءاملا

 نم كلذ يف نوكي اميف « حالصلا ىلع ةمالع هتدارإب ىلاعت هللا اهلعج دقو « باجحلا

 محرلا يف ءاملا لزنيف « لدتعم جازمب « ديعس علاط يف هتأرما لجرلا عماجيف « تانئاكلا

 حالص هيف نوكي ءاذغ لك ىلإ ةوهشلا ةدش اهقزريو « مألا هللا قفويو « محرلا هاقلتيف لدتعملا

 ناكم يف ىلاعت هللا نذإب ريوصتلا ةفطنلا لبقتف ٠ محرلا يف « ةفطنلا هب ىذغتت امو « اهجازم

 لادتعا ىلع موقتو « ةأشنلا حرختف « ةميقتسم ةيكلف تاكرحو « ةلدتعم داومو « لدتعم

 سيل « هبطر محللا نيل « ريصقلاب الو ليوطلاب سيل « ةلدتعم اهبحاص ةأشن نوكتف « ةروص
 طبسلاب سيل « هليوط رعشلا لدتعم « ةرفصو ةرمحب برشم ضيبأ « ةقر الو ظلغ هدنع
 « هسأر مظع لدتعم « ههجو لبسأ « داوسلا كاذب سيل « ةرمح هرعش يف ‹ ططقلا دعجلاب الو

 يفخ « ركنتسم محل هبلص الو هكرو يف سيل « ةثللا لدتعم « ءاوتسا هقنع يف فاتكألا لئاس

 ‹ يع نع ال مالكلا ليلق « فكلا طبس « ناينبلا ظيلغ « قر امو هنم ظلغ ام فاص توصلا

 ‹ رورسو حرف هرظن يف « ءادوسلاو ءارفصلا ىلإ هعبط ليمي « ةجاحلا دنع الإ تمصلا ريثك

 .ءيطب الو لجعب سيل « دحأ ىلع ةسايرلا ديري ال ‹ لاملا يف عمطلا ليلق

 هل حصف <« ةَ دمحم انيبن قلخ هيفو « اهمكحأو ةقلخلا لدعأ هنإ ءامكحلا تلاق ام اذهف

 ًارهاظ هوجولا عيمج نم سانلا لمكأ ناكف « ةبترملا يف لامكلا حص امك « ةأشنلا يف لامكلا

 ةأشن يف لالتخالا كلذ رثؤي نأ دب الف جازم لالتخا محرلا يف نوكي نأ قفتا نإف « طابو

 « اهلقأ يف وأ « ءاضعألا رثكأ يف وأ « هئاضعأ نم صوصخم وضع يف محرلا يف ناسنإلا

 ‹ ةفطنلا ىف نوكت ىتلا ةبذاجلا ةوقلا نم وضعلا كلذل تقولا ىف ةداملا نوكت ام بسحب

 ۰ ۰ :ةاغلا كلت تضخ ةلرلا جرش

 « ةحقلا ىلع ليلد « ةريبكلا ةقرزلاو ةرقشلا عم قداصلا ضايبلا نأ ملعاف كلذ تملع اذإ

 ‹« رعزأ ٠ نقذلا قيض < ةهبجلا عساو كلذ عم ناك نإف ‹ قوسفلاو « لقعلا ةفخو « ةنايخلاو

 .ةلاتقلا يعافألا نم ظفحتي امك « هتفص هذه نمم ظفحتلا بجو « سأرلا ىلع رعشلا ريشك

 ىلع لد < ًانيل ناك نإو « غامدلا ةحصو « ةعاجشلا ىلع ليلد وهف « انشخ رعشلا ناك اذإو

 ليلد وهف « قنعلاو نيفتكلا ىلع ًاريثك رعشلا ناك نإو ‹ ةنطفلا ةلقو « غامدلا دربو « نبجلا

 « عبطلا ةشحو ىلع ليلد وهف « نطبلاو ردصلا ىلع ًاريثك ناك نإو « ةءارجلاو قمحلا ىلع

 بضغلا ةرثكو « نبجلا ىلع ليلد رعشلا يف ةرقشلاو « مركلاو دوجلا بحو « مهفلا ةلقو

 لقع يف نوكسلا ىلع ليلد وهف دوسأ ناسنإلا رعش ناك اذإو « سانلا ىلع طلستلاو « هتعرسو

 نمو « لادتعالا ىلع ليلد وهف « نيذه نيب ًالدتعم هرعش ناك نإو « لدعلا بحو « ةانألاو
 تناك نإو « فلصلاو ةعاقرلاو ةموصخلا ىلع ليلد وهف ٠ اهيف نوضغ ال ةطسبنم هتهبج تناك

 ربدتي « ناظقي ملاع مهف « بحم قودص وهف « نوضغ اهيف ناكو « ةعسلاو ءوتنلا يف ةطسوتم
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 ‹ رعشلا ريثك هبجاح ناك نمو « قمحأ قراس وهف نينذألا ريغص ناك نمو « قذاح هرمأ ىف

 قد نمو < فلص هايت وهف غدصلا ىلإ هبجاح دتما نمو مالكلا ثغب هقطنو هيع ىلع لیلد وهف

 . ناظقي وهف دوسأ ناكو رصقلاو لوطلا يف لدتعاو هبجاح

 ناك نمو « قرزلا ادرأ يهف ةيجزوريف تناك نإف « نويعلا ادرأ وهف ءاقرز هنيع تناك نمو

 ‹ دشأ يهف ءاقرز هنيع تناك نإو « نومأم ريغ « نالسك حقو دوسح وهف ظحجأ نينيعلا عستم

 نإف « بحم ةقث مهف ناظقي وهف « داوسلاو ةلحكلاو روعلا ىلإ ةلئام ةطسوتم هنيع تناك نمو
 ‹ ةميهبلاك ةكرحلا ةليلق ةدماج هنيع تناك نمو « ثيبخ اهبحاصف ندبلا لوط يف نيعلا تذخأ

 « رداغ صل لاتخم وهف « رظن ةدحو ةعرسب ةكرح هنيع يف ناك نمو « عبطلا ظيلغ لهاج وهف

 رشأ اهبحاصف « ءارفص طقن اهيلاوح ناك نإف « مادقم عاجش وهف « ءارمح هنيع تناك نمو
 . مهاهدآو سانلا

 وهف ةسوطفلل ًالئام طسولا ظيلغ ناك اذإف « بوضغ وهف خافتنالا ديدش هفنأ ناك نمو

 ‹ ظلغلا طسوتم هفنأ ناك نمو « ًاطسو الوط لاط ام فونألا لدعأو :اولاق « راذهم بوذك

 .لقعلاو مهفلا ىلع ليلد وهف « شحاف ريغ هانقو

 يف ظلغلا طسوتم وأ . قمحأ وهف نيتفشلا ظيلغ وأ « عاجش وهف ًاعساو همف ناك نمو
 ليحتم عادخ وهف ةئتان وأ ةيوتلم هنانسأ تناك نمو « لدتعم وهف « ةقداص ةرمح نم نيتفشلا

 .ربدم نومأم ةقث لقاع وهف « حلف اهنيب ًافافخ ةطسبنم هنانسأ تناك نمو ٠ نومأم ريغ

 فيحن ناك نمو « عبطلا ظيلغ لهاج وهف « نيقدشلا خفتنم ًاريثك ههجو محل ناك نمو
 هغادصأ تناك نمو « حقو وهف ههجو لاط نمو « عادخ ثيبخ ءيدر وهف « رفصأ هجولا

 تعمد امبرو لجخو « ههجو رمحاف هيلإ ترظن نمو « بوضغ وهف « ةئلتمم هجادوأو ةخفتنم

 . ةباهم هسفن يف « كل بحم ددوتم وهف « مسبت وأ هانيع

 هتوص ناك نمو « مالكلا ةعرسو « ةعاجشلا ىلع ليلد وهف « ريهج توص اذ ناك نمو

 ىلع ليلد وهف « ًاظيلغ هتوص ناك نمو < لهجلاو ةحقلاو ةبلكلا ىلع ليلد وهف « ًاعيفر

 . سفنلا ربكو « ةنطفلا ةلقو « قمحلا ىلع لدت توصلا يف ةنغلاو « قلخلا ءوسو « بضخلا

 وهف « مالكلا لوصف يف هدي كيرحتو « هظفل كرادتو « هتسلج يف راقولا ريثك ناك نمو

 .ريبدتلاو لقعلا مامت ىلع ليلد

 وهف « ةقدلا عم قنعلا ليوط وأ . ركملاو ثبخلا ىلع ليلد وهف « قنعلا ريصق ناك نمو

 ىلع ليلد وهف « سأرلا رغص اهيلإ مضنا نإف ٠ حايصلا ريثكو « نبجلاو قمحلا ىلع ليلد
 ناك نمو « مالكلا ةرثكو ‹« لهجلا ىلع ليلد وهف ىنعلا ظيلغ ناك نمو « فخسلاو قمحلا
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 ةقثلاو ةدوملا صولخو ¢ ربدتلاو لقعلا ىلع ليلد وهف ¢ ظلاغلاو لوطلا يف قنعلا لدتعم

 .قدصلاو

 عم نطبلا فيطل ناك نمو « نبجلاو لهجلاو قمحلا ىلع ليلد وهف ٠ نطبلا ريبك ناك نمو
 . لقعلا نسحو « يأرلا ةدوج ىلع ليلد وهف « ردصلا قيض

 ‹ ةدومحم ةمالع رهظلا ءاوتساو « ةفارتلاو ةحاكشلا ىلع ليلد وهف ًاينحنم هرهظ ناك نمو

 .بهذملا حبقو ةينلا ءوس ىلع لدي نيفتكلا زوربو

 نمو « نيقيلا لينو « مركلاو ةعاجشلا ىلع ليلد ةبكرلا ديلا غلبت ىتح نيعارذلا لوطو

 ىلع لدي « عباصألا لوط عم فكلا لوطو « رشلا ةبحمو نبجلا ىلع ليلد وهف « هدي ترصق

 همدق ناك نمو « دوجلا بحو « لهجلا ىلع ليلد وهف ‹ محللا ظيلغ همدق ناك نمو

 وأ « فخسلا ىلع ليلد وهف « بقعلا قيقد ناك نمو « روجفلا ىلع ليلد وهف « انيل ًاريغص

 ‹ ريبدتلا ليلد وهف « نيبوقرعلا عم نيقاسلا ظيلغ وأ « ةعاجشلا ىلع ليلد وهف « بقعلا ظيلغ

 ناك نمو « هبقاوع يف ركفتم « هلامعأ رئاس يف حجان وهف « ةئيطب ةعساو هاطخ تناك نمو

 .دضلاب وهف دضلاب

 مكحلاو ‹ لقت دقو رثكت دق توعنلا هذهو « ةعيبطلاب ءاملعلا مالك نم هانلقن ام اذه

 هللا لهآ لمع نكلو <« اهتلازإب ةمومذم ةفص لك يف رثؤم ةضايرلاو ملعلا لامعتساو « بلاغلل

 همدق عضوم ةيؤر نم ديعسلاو يقشلا ةفرحم ىلإ اهنم اولصو دقو « ةيناميإلا ةسارفلا ىلع ىلاحت
 ‹ نيعلا روعأ وأ ٠ ضيبأ مدقلا اذه بحاص :لوقيف « رثألا عبتي يذلا فئاقلاك ٠ ضرألا يف

 ‹« ءامكحلا ةسارف فالخب <« ًادبأ ءىطخت ال ةسارفلا هذهو « هنيعب هآر هنأك ٠ هتقلخ فصيو

 . ىهتنا « هللا دابعب هنظ ءوس ىلإ بوجحملا دبعلا تدأ امبرو ‹ نظلا ىلع ةينبم اهنإف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « ةيافك ردقلا اذه ىفو

 تاقبط ىلع ناسنإلا قرطت يتلا تافالاب يتفرعم :ٌىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ سفنلا ةيؤر ملعلا ةفآو ‹ للملا لمعلا ةفآو « للعلا مالسإلا ةفآو « ردقلا ناميإلا ةفآ

 ‹ قحلا ةهج نم دراو ريغ نم روهظلا فراعلا ةفاو « نمألا لاملا ةفآو « رذحلا لقعلا ةفآو

 ةفآو ‹ ىوكشلا ربصلا ةفآو « ةلذلا عضاوتلا ةفآو ‹ ةوهشلا ةبحملا ةفآو « روجلا لوقلا ةفآو

 مركلا ةفاو « رطبلا زعلا ةفآو « عمطلا ىنغلا ةفاو « ىلاعت هلا بناج يف طيرفتلا ميلستلا

 ٠ ليوأتلا عابتالا ةفآو « هب ملكتلا فشكلا ةفآو « ةرخالاو ايندلا دقف ةلاطبلا ةفآو ٠ فرسلا
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 نود للستلا بلاطلا ةفآو ٠ لادجلا مهفلا ةفآو « ةعزانملا ةبحصلا ةفآو « ريسفتلا بدألا ةفآو

 ‹ فشكلا هيقفلا ةفآو « هل تافتلالا حتفلا ةفآو « قلستلا عافتنالا ةفآو « هراكملا ىلع مادقإلا

 يطعأ اذإ دبعلا ةفآو « ضارعإلا ةرخاألا ةفآو « بلطلا ايندلا ةفآو « مهولا كلسملا ةفآو

 ملظلا ةفآو ‹ جاردتسالا نم هنإف ‹ تافلاخملا هباكترا عم اميس ال « اهيلإ ليملا تاماركلا

 « مسارملا نع جورخلا قالطإللا ةفاو « ةسوسولا ديقتلا ةفآو « ماقتنالا لدعلا ةفآو « راشتنالا

 .لامكلا ةيؤر دوجلا ةفاو «٠ صقنلا ثدحلا ةفاو

 ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت هيلع لمعاو <« همهفاف « ةيافك ردقلا اذه يفو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا

 نود « رباكألا نم تويبلا يوذ بدأ ىلإ يرظن ماود : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 مهئايح نم « سانلا بلاغ دنع دجوي ال ام بدألا نم مهعم نإف ‹« مهيواسم نم ءيش ىلإ رظنلا

 ‹ ماعطلا يف مههرش مدعو « سانلا تاروع نع فرطلا ضغو « ةحيبقلا ةملكلاب قطنلا نم

 فخلا مهسبلو ‹« بدألاو نآرقلا مهملعي نمم مهميظعتو « ةيادهلاب مهناريج مهداقتفا ةرثكو

 ليوارسلا مهسبلو « مهفارطأ نم ءيش ودبي نأ ًافوخ « ةقيض مامكألا مهلعجو « مهلجرأ يف

 مهنم دحاولا دجت كنإ ىتح « عضاوتلا نم كلذ ريغو « مزال ضرف هنأك ىتح « ماودلا ىلع

 .هراد باوب نم ًاعضاوت دشأ

 يديس نم تملعت دق : يل لاقو ٠ ىلاحت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يحخأ ينربخأ دقو

 اذإ اناك ىتح « ريخصلا هدبع نم كلذكو « زييمتلا نس ىف وهو « بادآ ةدع ياسرب نب دمحأ

 ا دخ یم اق و ا م ت اع اوا هام وغ ا
 يقب امف ‹ هلجرو هدي لبقت كتيأرو ‹ يديس تنأ :لاقف ‹ فارصنالا دنع هيقفلا دي لبقت ال مل

 يل لصح دقو :لاق « كدبع انأو كمف عضوم هلبقأ نأ يحتسأو « هيقفلا نم هلبقأ عضوم يل

 ‹ همالك ىهتنا .امهنع هللا يضر « رابكلا خياشملاب يل لصحي مل ام امهتسلاجمب بدألا نم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ًالهأ يسقن ىرأ الو « هترز اذإ ريمألا عضاوت يدوهش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 رثكأ ناكف لصألا فالخ ىلع ىل هعضاوتو ‹ لصألا ىلع هل ىعضاوت نأو « ىل هعضاوتل

 نک او هاا یاب ع یر هفت یاو ی داع اغلا اتن نم را م ا اوت

 لاح يف ناك وأ « ًابنذ هل فرعأ ال تنك نإ اميس ال « مهفاف « هنم هل لزنتأ هقوف ماقم يل

 نم هنودقتعي نمب اوعمتجا اذإ ءارمألا ضعب لاح نم بلاغلا وه امك « هبونذ نم ًابئات هعضاوت

 .ءارقفلا

 لبق . يودبلا دمحأ يديس دلوم مايأ ةعافش يف « دادخغب نب رماع ريمألا ىلع تلحد املو

 اویا اکو ا و ا یا وارا ر للا قیا
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 يل هعضاوتل ةبسنلاب هل يعضاوت تيأرو « هنم ءايح بوذآ نأ تدكف « مهريغو برعلا خويشو
 هب سودأ « يلعن يف همف عضوم يقبأ نأ ىلاعت هللا نم تييحتساو « طيحملا رحبلا نم ةرذك

 سيك يف هدنع كلذ عضي نأ « ناوخإلا ضعب ترمأو ٠ يلعن نم هتعطقف « تاساجنلا ىلع

 ‹ نيدساحلاو نيملاظلا رش هيفكي ىلاعت هللاف « همكحو هزع لحم ىف لعف ام ىلع ريمألل ةلباقم
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 فالتخا ىلع نيملسملا رئاس عم بدألا ظفح :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هءايلوأ رتس هللا نإف « لجو زع هلل ًايلو نوكي نأ اذه لمتحي :لوقأ هتيأر ملسم لكف « مهتاقبط

 نوروتسم مهف مهادع امو « ةداتعملا تاماركلا لهأ نم ليلقلا الإ مهنم رهظأ امو « هدابع يف

 كلذب موقلا حرص امك « ةماعلا نع هزيمي ام مهدحأ ىلع رهظي داكي ال ٠ بوصلا بجح يف

 . مهلئاسر يف

 هللا يضر صاوخلا يلع يديسب يعامتجا لوأ ةيصو نيدلا لضفأ خيشلا يخأ يل بتك دقو

 ةقيقدلا نيزاوملا ةماقإ مدعو « نيملسملا ةماع يف داقتعالا ةرثك ىلع اهيف ينثحي « هنع ىلاعت

 :اهتلمج نم « مهيلع

 مومع يف ريخلا دقتعاو « دحأ ىلع دحأ ليضفت ىلإ "كسفتب ليمت ال نأ يخأ اي كيصوأ

 نم ًادحأ يردزت نأ كايإو ٠ يدابعب كنظ تنسح مل طق كلأسي ال ىلاعت هللا نإف ٠ سانلا

 ‹ ررض ريغ نم هللا دابعل عفن هيف نم رئاسو « نيلابزلاو نيلاغبلاو نيلامحلاو نيلامجلا ةقوسلا
 ‹« نوكلا عمو « ىلاعت هللا عم بدألاب نوقلختملا مهيفو ‹ مظعألا مسالاب نوظوفحم مهنإف

 . كلذب نورعشي ال اوناك نإو

 اي ملعا :لاقو « كلذ لشمب نيسحلا هدلو هنع ىلاعت هللا يضر يلع مامإلا ىصوأ دقو :لاق

 يف هءايلوأ ىفخأو « هتيصعم يف هطخس ىفخأو « هتعاط يف هاضر ىفخأ ىلاعت هللا نأ يدلو

 نرغصتست الو ٠ كلذ ىف ىلاعت قحلا اضر ناك امبرف « ًائيش ةعاطلا نم نرغصتست الف « هدابع

EN N ESO ETE E 
 . یهتنا ۰ لجو زع هلل ًایلو ناک

 داكي ال « ءايربأ ءايفخأ دابع یلاعت هلل :لوقي یلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو

 « راهظإلاو طسبلاو « لالدإلا ناسل مهل نأ مهتمالع نمو « مهترئاد لخد نم الإ مهفرعي

 ‹ ةوعدلا ةحصو ةجحلا ةوقو رخفلاو « زعلاو « لزعلاو « ةيالولاو « ريخأتلاو ‹ ميدقتلاو
 ‹ ةمهلاو « ةوقلاو < ماقتنالاو « رهقلاو « شطبلاو « قلخلا نع ءانغتسالاو <« مايقلاو

 ‹ ةعفرلاو ٠ نمألاو ظفحلاو « ريجحتلاو « رييختلاو « ةدارإلاو « ميكحتلاو « ةدايسلاو

 « ملعلاو ‹ حاصفإلاو « ناسللاو « فيوختلاو « ةئيهلاو سبالملاو معاطملا يف ةفرتلاو

 نم كلذ ريغ ىلإ زييمتلاو ٠ صوصخلاو « قوذلاو « فشكلاو ٠ دوهشلاو « ةفرعملاو
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 . لجو زع هللا الإ هفصو يصحي ال امم اهب مهنيزو « مهيلع ىلاعت قحلا اهعلخ يتلا رومألا

 هذه يف « اهلهأل ةنجلا يف نوكي يذلا ميعنلا بلاغ مهل ىلاعت هللا لجع دق ءالؤهو :لاق

 يف دبعلا ةياهن نإف « ءاوسلا ىلع ةرخالا يف مهريغ مكحك ايندلا يف ءالؤه مكحف « رادلا

 . فاصوألا هذهب نوكي نأ ةرحخألا

 مايق ملاعلا اذه يف اوموقي مل مهنوكل « ناسحإلا ديبع مكح كلذ يف مهمكح نكل :لاق

 ملاعلا رهظمب يويندلا ملاعلا يف مهروهظل ؛هیلاو < هل رقتفاو « هنمو « هل قلخ نم

 بيذاجملا بلاغو « فيلكتلا راد ىلإ مدعلا نم اوجرخي ملو اوقلخي مل مهنأكف « يورحألا

 ىلع اهضعب بابسألا بترتو « ملاعلا روهظ ةمكح دوهش نع نوبئاغ مهف فنصلا اذه نم
 ‹ راهظإلاو ‹« روهظلاو « قترلاو « قتفلاو « متخلاو « ةداعإلاو ءدبلا مكح نعو ٠ ضعب
 ةسخ الو ًاصقن الو ًالامك نوفرعي الو « لاوحألاو فاصوألابو تاوذلاب ليضفتلاو

 يف ىلعأ نوفراعلا ناك كلذلو « لجو زع هللا ملع هب طاحأ امم كلذ ريغ ىلإ « ًافرش الو

 نطوم لك صخي امب مهتفرعمو ء ًافوذو ًافشك رومألا هذه ملعب مهققحتل « ءالؤه نم ماقملا
 .هقح هوفويل « رثألاو مكحلا نم

 ةبستكملا ىربكلا ةيالولا باحصأو « ىمظعلا ةفئاطلا مه نوفراعلا :يآ ءالؤهو :لاق

 قيرط مكح تحت مهف « دسجلا نم بلقلا ةلزنم ملاعلا يف نولزانلا مهو « ققحتلاو قلختلاب

 ًاضيأ مهو « راقتفالاب مهتحتو « فيرصتلاب ةماعلا قوفو « هئايبنأ ةبتر تحتو « ىلاعت قحلا
 ‹« لذلاو « رقفلاو ٠ ضافخنالاو « راسكنالاو « لمعلاو « ملعلاو « بدألاو « ميلستلا لهأ

 تحت مايقلاو « فوخلاو « نزحلاو « نحملاو ايالبلاو بئاصملا ىلع ربصلاو « زجعلاو

 ‹ ةلفغلاو « ناينلاو ةظقيلاو « مونلاو « نوكسلاو « ةكرحلاو « يعسلاو « بابسلا

 ‹ قرزألاو ‹ رمحألا توملاو ‹ بئاصملاو صصغلا عرجتو « نارسخلاو ٠ حبرلاو
 ‹« ةمهلا لهأ مهو ‹ صوصخلاو زييمتلا مهدوهش مدعل ناميإلا لهأو ٠ ضيبألاو « دوشألاو

 بتارملا قوقح ظفحو « قالطإلاو « دييقتلاو < ماهلإلاو « روهظلاو ءافخلاو « ةوعدلاو

 ءيش لك يف ذفانلا خسارلا مدقلا لهأو « لامعألاو لاوحألاو فاصوألاو نايعألاو بابسألاو

 م هللا لوسرل عابتالا لهأ مهو « ءيش لك نايعأ نم وه ثيح نمو ءيش ال وه ثيح نم
 ةيدوبعلا تافص نم كلذ ريغ ىلإ « ءالكوو ةظفحو باونو ةثروو عابتأ مه ثيح نم
 « ةرخألا رادلاب ‹ ةصاخلا وأ ةماعلا ىلع ةيبوبرلا تافص نم ءيش ةوعدب جزملا نم « ةصلاخلا

 يشمي امك « طارصلا ىلع يشملاو « نزولاو ٠ باسحلاو « رشنلاو « رشحلا لهأ ًاضيأ مهو

 مدعل ةرخالاو أيندلا يف سانلا بلاغ دنع مكحلا نولوهجملا مهف ٠ نينمؤملا ىندأ هيلع

 ‹ ربكألا عزفلا مهنزحي ال نيذلا مهو « ةيويندلا ةدايسلا فاصوأ نم ءيشب ايندلا يف مهروهظ

 يف قاسلا فشك دنع تابثلا لهأ مهو ‹ مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ةثرو مهنأ ثيح نم
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 يف اهنايرسو رادقألا نايرج ىلع نوعلطملا مهو « بكرلا ىلع يثجلا لهأ مهو « رشحملا

 دبألا نم روهدلا رهد ملعب نوفشاكملا مهو <« ًارارطضا ةداسلا « ًارايتخا ديبعلا مهو « قلخلا

 انل هرابخإب هدابع لوقعل ىلاعت قحلا لزنت امكف ةفيرشلا مهسافنأ نم دحاو سفن يف لزألا ىلإ

 مم نولزني مه كلذكف « ًاضعب مهضعب عم عضاوتلا هدابع ملعيل « ايندلا ءامس ىلإ لزني هنأب
 ‹ صاوخلا يلع يديس مالك ىهتنا ‹ نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر « مهماهفأ ردقب ةماعلا

 . یلاعت هللا همحر

 ‹ ءايلوألا بتارمب هتفرعمو ٤ هنأش ولع ىلع لدی وهو 0 هنم الإ يعمس قرط ام مالک وهو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلفملا نم نوكت نأ تبلط نإ ‹ نيملسملا نم

 « تافصلا رابخأ نم هباشت اميف يركف ةحايس مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 ةنسلأ ىلع « هسفن نع ىلاعت قحلا هب ربخأ امب ناميإلا وه امنإ قلخلا نم بولطملا نآب ىملعل

 مهيطاعت عم ةريحلا ىلع اوفقي نأ نيضئاخلا ةياغو « حصي ال كلذ نإف « هلقعت ال لش

 :نارمع لآ] مَن هلا مڪرذحيو * :هلوقب ‹ ةراشإلا قيرط يف هنع ىلاعت هللا مهاهن ام

 ''«هتاذ یف اورکفتت الو هللا ءالآ یف اورکفت» : يب هلوقبو ‹ اهیف اورکفتت نأ ینعی . ۰

 قلخلل ىلاعت هللا يف ةريحلا ببس نع هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تلأس دقو

 وهو « فيثكو فيطل نيب ةفلتخم داوم نم اهنإف « اهقئاقح بارطضا اهببس :لاقف « نيعمجأ
 ةيعادك « ةريثك يعاود ىلع روطفم ناسنإلا ذإ ٠ يعاودلا فالتخا عم « مسجلاو حورلا

 ‹ نظلاو ٠ مهولاو ىوهلاو ٠ قحلاو « ناميإلاو ٠ ملعلا ةيعادو « سفنلا ةيعادو « لقحلا

 بسحب « ينامثجلا لكيهلا اذه ىلع مكحتلاو ركفتلا هل امم « كلذ ريغو « ركفلاو « لايخلاو

 روهظل « ناسنإلا ىلع ةمكاحلا ةصوصخملا اهتنمزأ يف عبسلا قابطلا كالفأ جرد عطاقت عقاوم

 « رتسلاو لامجإلا هلوق ىدعتي الف « ناميإلا مكحب ملكتي ةرات هارتف « هيلع ًارهق هيف اهراثآ

 الف ٠ ملعلا مكحب ملكتي ةراتو « بدألاو ميلستلا هلوق ىدعتي الف « قحلا مكحب ملكتي ةراتو

 ةراتو ٠ حيجرتلاو ليضفتلا هلوق ىدعتي الف ٠ سفنلا مكحب ملكتي ةراتو « ةريحلا هلوق ىدعتي

 هلوق ىدعتي الف ىوهلا مكحب ملكتي ةراتو دييقتلا هلوق ىدعتي الف « لقعلا مكحب ملكتي
 مكحب ملكتي ةراتو « لمألا هلوق ىدعتي الف مهولا مكحب ملكتي ةراتو زييمتلاو صيصختلا

 ةراتو ‹ سايقلا هلوق ىدعتي الف ٠ لايخلا مكحب ملكتي ةراتو ٠ هبشتلا هلوق ىدعتي الف ٠ نظلا
 صاخشألا يف يعاودلا عونت عم اذه ٠ تاسوسحملا هلوق ىدعتي الف « ركفلا مكحب ملكتي

 .ماكحألاو راثألا ةفلتخم « ةريثك تافص ىلإ لاوحألاو تاقوألاو
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 ٤ بلطلاو ثحبلا نع عجريو ‹ ناميإلا هيلع رقتسي ًامات ًاملع بجوت ال هذه لکو : لاق

 دق ليوأتلا نإف ليوأت ريغ نم هلسر ىلع هلزنأ امب نمآو « قحلا دلق نم عم الإ قحلا سيلف

 تيقاويلا باتك ىف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو « باتك يف هدجت ال كنإف « كلذ لمأتف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < دارملاب رفظت هعجارف « رباكألا دئاقع نايب ىف « رهاوجلاو

 يف ةهبش هدنع تيأر ملاع لك سرد روضح ىلإ يباهذ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 « مالكلا يف ليلق لك هقراسأل كلذو « مهريغ وأ ةلزتعملا وأ ةفسالفلا ةهبش نم هناميإ قيرط

 ةهبشلا كلت هنع تلاز اذإ مث ٠ كلذب هتبلط نم دحأ الو وه رعشي ال ثيحب « هتهبش ليزآ ىتح

 . هسرد روضح تک رت

 كلذب ينربخأ امك « ىلاعت هللا همحر « يبرغملا يئاجبلا ىيحي خيشلا مدقلا اذه ىلع ناكو

 ىلإ بهذي « اهنع جورخلا نع زجعي ةهبش يف هلوخد ملاع نع هخلب اذإ ناكف ءاملعلا ضعب
 ملع نع نغتسم خيشلا نإ :نولوقيو « كلذ يف سانلا بجعتف « هتبلط عم رضحيو « هسرد

 . هسرد روضح نع عطقنا ملاعلا كلذ ةهبش تلاز اذإف ؟رضحي ملف لجرلا اذه لثم

 كلذ قح ىف كلذ ىشفت نأ كايإو ٠ كلذب لمعاف ٠ نيلماعلا ءاملعلا ةسايس ةلمج نم اذهو

 دمحلاو E SELES « هيف ةبيغلا باب حتفتو « هتأوس فشكتف ملاعلا

 و

 يف مدقتو « راهنلاو ليللا يف مونلا ةرثك نم يتيامح : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 وهف كلذ ىلع داز امو « راهنلاو ليللا يف ةجرد نيعبرأو سمخ ىلإ ىهتنا يمون نأ ننملا هذه

 يف ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ركذو « دسجلا ةحار يف ينيفكي كلذ نأو « ثبع

 نع ًالضف « اهلاوحأو ايندلا بابسأ يطاعت نم بلقلا تيمي ةداعلا ىلع دئازلا مونلا نأ :هتلاسر

 .هنم دبعلل دب الامم « ةرخألا رومأ

 مون مكحل ًافلاخم همكح ريصي ىتح « مونلا ةرثك ناسنإلا يف مكحتسا امبرو :لاق

 هتشيعم دبعلا ىلع دسفتف « سفنلا ىف ةدايزو « دسجلل ةحار ىلاعت هللا هلعج يذلا « ةعيبطلا

 ا معاون ۾ ةه نح فلا نالا ا مة هلع دف و رتل ار
 اهدسجب اهطابترا مدعو « لايخلا ملاعب اهطابترا ةرشكل ؛ ةيناحورلا هسفن فعضي هنأ ناسنإللا يف
 ةجراخلا لامعألاب ًاميثك ًاملظم دسجلا ناك نإ اميس ال « ايندلا بئاصم ىلع هتدعاسمب ةرومأملا

 هداسفو داقتعالا فعض طابترالا كلذ نم بكرتي هنإف  ةيلكلا ةعيطلاو « ةيدمحملا ةنسلا نع

 اد ق الإ ا دج ال وهم الا م ف اال ةر وضملا ةا ا ةر قلا قز
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 نع يهنملا تاقوألا يف مونلاو مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صارخلا ًايلع يديس تعمسو

 ىلإ رصعلا ةالص دعبو « سمشلا عولط ىلإ حبصلا ةالص دعب نم ناسنإلا مونك « اهيف مونلا

 جازملا نيع ةحص سوميك داسفو « كالهلل هسفن ضرع دقف كلذ لعف نمف « سمشلا بورغ

 رقبلاك ‹« كاردإلا ةديعبلا مهبلا تاناويحلاب مكحلا يف قحتلا امبر ىتح « يروصلاو يداملا

 مهبلاب تاناويحلا انديق امنإو :لاق « ةيناويحلا تالوكأملا نم اهلاثمأو « سوماجلاو منغلاو

 جرختل « ةيناويحلا تالوكأملا نم اهلاثمأو سوماجلاو منغلاو رقبلاك كاردإلا ةديعبلا

 تاذ ماعتأ اهنإف « دابعلا عفانمل ةرخسملا ريمحلاو لاغبلاو ليخلاك لكؤت ال يتلا تاناويحلا

 امك « اکاردإو القعت اھرثکأو « ًاعفنو ًافیلکتو ابعت تاناویحلا رثکأ تناک كلذلو ٠ ساسح لقع

 قرطلا يف امل اهتادافمو ‹ اهضفخو اهسوؤر عفرو « اهنيعأ تاتفلو « اهتاكرح يف دوهشم وه

 ثروي هنإف « مونلا ةرثكو مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 فعضيو « ءادوسلاو مغلبلا رثكيو « يناسفنلاو يعيبطلا جازملا مكح داسفو « نايسنلاو ةلفخلا

 » نيعلا ىلع ةواشغلا يبريو <« رصبلا فعضيو ۰ حرقلا دود دلویو مفلا شنیو <« ةدعملا

 ثرويو ءاملا دسفيو « عامجلا ىلإ ةيعاد هل نوكي داكي ال ىتح « روقلا ىلع هابلا فعضيو

 ىف اذه ‹ دسجلا فعضيو « هنيوكت لاح ةفطنلا كلت نم قلختملا دلولا ىف ةنمزملا ضارمألا

 هدسافم فصو ىلع ردقأ الف نيتقولا نيذه يف مونلا امأ ‹ رصعلاو حبصلا تقو ريغ يف مونلا

 مكحب لاحلا فيعض ثروي هنآ اهلقأ « ةيناحورلاو ةيناسنإلا تافصلاو « سفنلاو لقعلا يف

 « كلذ هنع عفدي امل لقعت ريغ نم كلذ براقي امو « روشنلاو ثعبلاب ناميإلا مدع ةيصاخلا

 . یھتنا

 نم هنورت امل ًاعبت مونلا ةرثكو مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هيلع ىلاعت هللا عملخي مهضعب نأ كلذو « مكمكح فالخ ًاماكحأ مهل نإف « نيفراعلا ضعب

 ملاعب طابترا ريغ نم « ءاش هجو يآ ىلإ اهحارسو « ءاش ىتم هنع هسفن علخ ىلع ةوقلا

 نيتقولا نيذه يف مونلاذإ ‹ رصعلاو حبصلا دعب الإ راهنلا يف ةداعلا مون مهرضي الف « لايخلا

 . ىهتنا « حيحص ريغ وأ جازملا حيحص ناك ءاوس « داسفلا مئان لك يف ةيصاخلاب رثؤي

 مايأ لثم يف نوكي نأ الإ «ادج رضم ةجاح ريغل راهنلا يف مونلا نأ هانررق امم ملُعف

 .رضي ال كلذ لثمف « "ليلا مايق ىلع ةلوليقلاب اونيعتسا» درو دقف « فيصلا

 رهسلل ءاود لاوزلا لبق مونلا :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يناريدلا زيزعلا دبع يديس ناكو

 )١( يرابلا حتف يف ينالقسعلا هركذ )۱١/ ۷٠(.
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 ‹ هيف لمعلا عاطقنال ‹ توملا وخأ مونلا نإف « مكدهج مونلا ليلقتب ناوخإللا اهيأ مكيلعف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو

 يف همیدقتو . يصئاقنو يبويعب ينرصبي نمل يتبحم : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 تلأس دقو « لاوحألا لمكأ ىلع ينلمحي هنأ يل رهظيو « يننهادي يذلا قيدصلا ىلع ةبحملا

 هنأو « ةرخاألاو ايندلا يف هرتسي نأ يناوخإ نم يبويعب ينرصبو ينحصن نم لكل ىلاعت هللا

 « متعطتسا ام يحصنب ناوخإلا اهيأ مكيلعف « ةرخالاو ايندلا ريخ نم هلمؤي ام عيمج هيطعي
 فيك : مکسفنأ يف اولوقتو « يرطاوخ اوعارت الو « مکسوفن اوشغتو ينوشغت ينونهادت الو
 سيبلت نم كلذ نإف « هيلع انلثم علطي ال « حيحص دصقم هل نوكي دقو « خيشلا يديس حصنن

 ينإف « مكنظ بذكي ةعيرشلا رهاظ فلاخي ام يلعفف لامكلا يف نونظت متنك نإ مكنأل ؛سيلبإ
 كلذب قسافم صقان ينأ الإ يقب امف « ةعيرشلا رهاظ فلاخي ًائيش تلعف ام الماك تنك ول

 مكمهف نوكي نأ امإف « لعف وأ لوقب اهتفلاخم ينع متمهف اذإ حصنلا مكيلع بجاولاف « لعفلا

 . باثأو هنوديفتستف هًأطخ مكل رهظاف أطخ نوكي نأ امإو « نوباثتو عجرأف احيحص

 حصانتلا ىلع نيدهتجملا ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا نم مهلك حلاصلا فلسلا جرد دقو

 . كلذ ىلع ًاضعب مهضعب اوثحأو « ءالملاو ءالخلا يف ًاضعب مهضعبل

 « لاقلاو لاحلاب لامكلا بتارم اوعداف ةفوصتملا ىف نامزلا اذه ىف بيرغ قلخلا اذهو

 ( نضر اك هر ا اهو داماك لا ف ا هوما اهب ملدا ناوه
 ىعدا امبرو « حصنلا باب كلذب اودسف « وه هلاح ىلع خيشلا لاح لمحي نأ هل لحي ال هنأو

 مدقلا توبث هل حص نمل الإ نوكي ال كلذ نأل ؛قداص ريغ وهو « هحصني نم بحي هنآ مهدحأ

 ‹« هطخسل الو هديبع نم دحأ اضرل تفتلي ملو « هردقو هئاضقب يضرو « العو لج قحلا عم

 حوللا يف ًابوتكم همسا نوك ضرف اذإ امب هسفن هناوخإ نم هحصني نم ةبحم يعدي نم نحتميلو
 هللا نع كلذب هاضر هسفن هل تليخ نإف « رانلا ىف نيدلخملا ءايقشألا نم هتأب « ظوفحملا

 ناف مالا الل كلذ هطول داققر :٠ اهردفلا دهل هاب اهلا لا
 دقف « اهخیبوتو اهعیرقتو اهيف همكحو هيهنو هرمأ تحت ديقتتو « اهودعل ذملتت نأل تحرشنا

 قلخلا ىلإ دايقنالا نإف « هناوخإ نم حصنلا ةبحم ىوعد هل حصو « لجو زع هللا ىلإ تداقنا

 ‹ اهيف همكح تحت لحخدت وأ « اهسنجل داقنت نأ هسفن تبأ نمف « ىلاعت قحلل دايقنالا باب وه

 طاسب ىلع ىلاعت قحلا ةسلاجم بلطي فيكف « ةيدوبعلا لامك ماقم هاوعد يف بذاك وهف
 . ةلثامملا طاسب ىلع قلخلا ةسلاجم نسحي مل وهو « بدألا

 هللا هلغثأ لجر امإ : نيلجر دحأ هناوخإ نم حصنلا ةهارك يف يأ « كلذ يف عقاولا نإ مث

 « هبلقو هعمس ىلع متخو « ملع ىلع هللا هلضآ نمم راصف « هريغ بویعب هبویع نع یلاعت
 « هلاحب ةقثلا ةرثك نم هل رهظ امم لامكلا هسفنب نظ لجر امإو ٠ ةواشغ هرصب ىلع لعجو
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 نيخيشمتملا ضعب نظي امبر :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 هتم داشرإ يف يب هللا لوسر باون نم كلذب راص هنأ « مهكلسي وأ ٠ سانلا ظعي نيح هسفنب

 اميف دمتسي هنأ نظي « هسفن ةوهش رسأ تحت « ةسايرلل بلاط كلذ يف وهو « ريخلا لعف ىلإ
a EA a O E IE IE 

 « مولعلاب هدمي سيلبإ ريصيف « لوألا سيلبإ ةيناحور نم الإ ًاملع ذخأت ال هتيناحور نأ
 سانلا عاعر ريصيو « هنارقأ نود « هتبحص ىلإ سانلا بولق باذتجا يف ةبحم « هل سوسويو
 نامزلا اذه يف وه الولو « ةعيرشلا ملاعم ايحأ دق خيشلا يديس نإ :نولوقي هلوح نيذلا

 عم كلهيف « هسفنب نظلا نيسحت يف ديزيو « لوقلا كلذب وه رتغيف « ةعيرشلا تسردنال
 . نيكلاهلا

 هيلع ماقو « ردكتلا لك ردكت « ةسايرلا بح ىلإ هبسن نيرضاحلا نم ًادحأ نأ ردق ول مث

 عامجإب مارح كلذو « ًاحربم ًابرض هوبرض امبرو « مالسإلا ةرئاد نم هوجرخأ ىتح هتذمالت
 لاعنلاب برضلا نم تملس امف « هتحصنف ءالؤه نم صخشب تعمتجا دقو :لاق ‹ نيملسملا

 "«سانلا نوظعي ربانملا ىلع نيطايشلا سلجت ىتح ةعاسلا موقت ال» ثيدحلا يفو « دهجب الإ
 ىلع يشملاب هسفن نحتميلو « ناطيشلاو سفنلا دياكم نم سانلل ظعاولا رذحيلف ٠ ىهتنا
 هنع ىلاعت هللا يضر رانيد نب كلام ناك دقف « مهمدق ىلع هنأ معزي نيذلا حلاصلا فلسلا قيرط
 :هسفنل لاقف ‹« ىئارم اي :ةأرما ةرم هل تلاقو « ىلإ رظنيلف ءارم ىلإ رظني نأ دارأ نم :لوقي

 ٠ .ةأرملا هذه هتفرعو « ةرصبلا لهأ هلضأ يذلا كمسا يعمسا

 اودتقت نأ مكايإو ٠ ينوحصنا : هباحصأل لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يروثلا نايفس ناكو

 . يرومأ يف تطلحخ دق لجر ينإف « يلاعفأب

 سانلا عامتجاب اورتغت نأ مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 مكتذمالت تثج نإ اميس ال « رصعلا خياشم نم مترص مكنأ اودقتعتف « مكل مهدايقناو مكيلع

 كلذ نإف ةسلجلا تلاط نإو « ملكتلا مدعو « قارطإلا نم اورثكأو « بكرلا ىلع مكيدي نيب

 مهيلع اومسقأو « زيمت ريغ نم مكناوخإ اوحصناو « مكسوفنل ةدايسو « مكناوخإل دابعتسا

 نإف « سلجملا ماتخ دعب مكلجرأو مكيديأ ليبقت نم مهونكمت نأ مكايإو « مكوحصني نأ هللاب
 ‹ قحلا نم هل رهظي امب ‹ مكل مكذيملت حصن نم !وردكتت نأ مكايإ ٠ سفنلا مايق كلذ يف

 هدجأ مل (۱)
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 نأ عقو دقو « هيي هللا لوسرل ىتح ًاضعب مهضعبل مهحصنو « ةباحصلا بادآ يف اولمأتو

 هللا لوسر اي» هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نبا رمع هل لاقف « هتمأ رشبي نأ دارأ ي هللا لوسر

 . ىهتنا ‹ هلوق ىلإ « هيَ يبنلا عجرف «اوملكتب الو اولمعي مهعد « لعفت ال

 اهيأ» لاقف سانلا بطحخ هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع نأ « ننملا هذه يف مدقت دقو

 : رمع هل لاقف « كظعول عمسن ال هللاو الك :لاقو « ةفيذح ماقف « هب مكظعأ ام اوعمسا سانلا

 ‹ هللا دبع هدلو هتوص یلعأب رمع یدانف « صیمق انم لک یلعو نیصیمق كيلع نأل :لاقف ؟مل

 «كل عمسن نآلا لقف ةفيذح هل لاقف « معن مهللا :لاقف ؟كصيمق اذه امأ هللاب كدشنأ :لاقف

 . یھتنا

 ءايبنألا حصن لوبق نم « ةنسلاو باتكلا يف انيلع ىلاعت هللا هصق اميف ناوخإلا اهيأ اولمأتو

 مالسلاو ةالصلا هيلع يسوم ةراشتساكک ‹ مهتيعر نمو «مهمادخ نم مالسلاو ةالصلا مهيلع

 هيبأل فسوي حصنكو « مالسلاو ةالصلا امهيلع دواد نب ناميلس ديسلل ةلمنلا حصنكو « هاتفل

 ةليحب هدلو ذخأ كلملا نأ هغلب امل بوقعي نأ كلذو « مالسلاو ةالصلا امهيلع بوقعي

 نم ميحرلا نمحرلا هلا مسب» هيف ًاباتك بوقعي بتك « فسوي وه كلملا نأ ملعي ملو « عاوصلا

 ءالبلا انب صخ تيب لهأ انأف :دعب امآ ٠ كيلع مالس ‹« رصم زيزع ىلإ « هللا ليئارسإ بوقعي

 « ًامالسو ًادرب هللا اهلعجف « ًاموي نيعبرأ اهيف ثكمف < رانلا يف دورمنلا هاقلأف ميهاربإ يدج امأف

 هذخآف « هب سنآو « هبحآ دلو يل ناکف انآ امأو ‹ شبکلاب هللا هادفف ‹ حبذلاب يلتباف يبأ امأو

 . «مالسلاو ًاقراس دلأ ملو ‹ قرسأ مل ينإف « ينبا يف هللا هاف « قراس هنأ ىلع كلملا

 بوقعب ىلإ رصم زيزع نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب» باتكلا رهظ ىلع فسوي هيلإ بتكف
 امك رفظت یک ‹ اوربص امک ربصاف ٠ كئابآ نأشو كنأش انفرع دقف دعب امأ ‹ هللا لیئارسإ

 .ربصلا

 مهضعبو مهنامز ءاملع نم حصنلا نوعدتسي اوناك مهنأ نيدشارلا ءافلخلا نع انغلب كلذكو

 كلذ نم ردكتي فيكف « مهسوفن ةضاير مدعو « مهسومان مايق عم اذه « طورشب كلذ بلط

 كنأ ملعا :هل ًاحصان نوراه هل لاق « ديشرلا نوراه ةسلاجم دارأ امل يعمصألا نأ انغلبو

 كئدتبن ىتح انكرتاو « الخ يف انركذت الو ألم يف انملعت الف ٠ كنم لقعأ نحنو « انم ملعأ

 كلذ يعدتسن نأ الإ ديزت نأ كايإف ٠ قاقحتسالا دح باوجلا يف تغلب اذإ مث « لاؤسلاب نحن

 م اط ىلع عرفت ري نه مطا اه لإ اجر ا ب وحلا نع انجرح اجار اد إو كلم

 لاق مث « كلوقب ينتعن ريصن الف اننيعأ يف نوهت نأ ًافوخ « انيلإ ددرتلا لوطب راجضا الو
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 نلو « ةراشتسالا عم كلم كلهي نلو < حصانتلا عم ةمأ كلهت نل هنأ ديعس ابأ اي ملعا : نورا

 . ىهتنا ‹ ميلستلا عم بلق كلهي

 مكناوخإل ةراشتسالاو حصنلا اومزلا :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نأش نم :لوقي ناكو « لفاخلا وأ مئانلا هيبنت ةلزنمب ةراشتسالاو حصنلا نإف < مهم رمأ لك يف

 سقيلو « ميخفتلا ظافلأ عاري ملو ٠ بدألا دح نع جرح اذإ هل حصانلا نم ردكتي ال نأ لقاعلا

 ثيحو ةسايسلا اوطعأ سانلا لك امف ‹ هل حصنلاب هسفن يف ةحيبقلا ظافلألا نم هنم عقو ام حيبق

 . ىهتنا ‹ مالكلا يف نيللا اهتبحم نم سفنلا ظح تاوفب ةالابم الف عفنلا دبعلا دجو

 هيلع جرد امك « حصنلا لبق حصنلا يف حوصنملا ريشتسي نأ حصانلا بدأ نم :لوقي ناكو

 نيفراعلا لمكب صاخ ةراشتسا ريغ نم حصنلا نإف ‹« مهنع ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا

 نوري الو ‹ حيحصلا فشكلا نم هيلع مه امل ‹ كش الو نظ مهحصن لخادي ال نيذلا

 مهدصق امنإ لبقي مل وأ ‹ كلذ لبق نإ حوصنملا نم مهيلع الو ‹ حوصنملا ىلع مهسوفن

 نإ :لاقي الف « اهبسح ىلع يرجت ةيهلإلا ماكحألا نإ مث « طقف دابعلا عفنو « رمألا لاثتما

 هنيع روهظ لبق ءيشلا ىلع مكحلا نأل ؛قلخلا ىلع ةيراجلا رادقألل ةعزانم هيف حصنلا

 ةتكنلاو « هتلفغ نم هظاقيتساو « رم امك مونلا نم مئانلا هيبنت ةلزنمب حصنلا امنإو ٠ حصي ال

 هيأر ىلع دحأ لكتي ال ىتح « ًاضعب مهضعب ىلإ قلخلا رقفأ ىلاعت هللا نأ كلذ ةيعورشم يف

 روهظب فارتعالا دارملا ذإ « هتراشإ وأ ‹ حصانلا حصن نع ًاينغ حوصنملا ناك نإو « هيخأ نود

 . ىهتنا « ىلوأ باب نمآنطاب ‹ ىلاعت هللا ىلإ مهراقتفا عقيل « قلخلا ىلإ راقتفالا

 فرعي نم الإ هحصني ال نأ بلط وأ « هحصن نمم ردكت نم نأ هانررق ام عيمج نم ملعف
 وهو <« كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « كلذ يخأ اي مهفاف « ريثك ريخ هتاف باطخلا بدأ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي

 ‹ يدنع وللا نم اورثكي نأ يباحصأ نم يتهارك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ يعرش ىضتقمل كلذ امنإف « كلذ نع مهرجز نع تكس نإو « مهريغو ةالولا يف اوقرجو
 مهدأ نب ميهاربإ يديس كلذ وحن ىلإ ينقبس نممو « ةيهان وأ ةرمآ نوكت نأ يسفنل راقتحاو
 نوكأ نأ ىسفن رقتحأف « ةيصعم ىلع ىحخأ ىرأل ىنإ هلاو :لوقي ناكف « هنع ىلاعت هللا یضر

 : i نا اعا اشا

 « مالكلا اذه نع مهسرخأ مهللا :يبلقب لوقأ ريصأ ىلاعت هللا دمحب توكسلا عم ينكل

 اوتكسو « كلذ ىلاعتو كرابت قحلا باجتسا امبرف « كيلإ مهبرقي امو « كركذ مهمهلأو
 .ريخب سانلااورکذو

 ناك نإو لاقلاو ليقلاب لاغتشالاو مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو
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 دسحلا ةرثك ثروتو « اهب ةالابملا ةلقو « بونذلا راقتحا ىلإ يدؤت وغللا ةرثك نإف ًاقح كلذ

 . ىهتنا « قمحلاو ةنوعرلاو ىوعدلاو

 وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « همهفاف « ًارارم ننملا هذه يف كلذ مدقت دقو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيحلاصلا ىل وتي

 نم اورثكي ال نأ ملعلا ةبلط نم ناوخإال يداشرإ ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ًادحأ نأ راغأ ينأ ىتح « ثيدحلا حرش وأ ‹ ريسفتلا ةءارق دنع « توصلا عفرو « لادجلا

 ‹ دوعسم نب هللا دبع ناک دقو « بلق روضحو ‹ ةراهط ريغ ىلع يم دمحم مسا ركذي مهنم

 ‹ هتبيه نم مهدولج ترعشقا « ويي دمحم مسا ركذ اذإ ‹ امهريغو سنأ نب كلام مامإلاو

 . ةيشخلا نم مهعومد تضافو

 « ىلاعت هللا مالك عم بدألا اومزلا :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ىلع مكتالص يف هومتيجان اذإ ٠ ىلاعت هللا عم بدألا نومزتلت مكنأ امك « ةي هلوسر مالكو

 . هتاذ تافص نم ةفصو ىلاعت هللا مالك نآرقلا نإف ‹ ةدهاشملاو فشكلا

 ةاعارم نع اولهذل مهحراوج تعشخو « ىلاعت هللا يدي نيب اولذ قلخلا نأ ولو :لاق

 لاح مهتفص ىلإ اورظن مهنأ ولو ‹ هنوركذي وأ هنوؤرقي ام يناعم مهفت نعو « فورحلا جراخم
 ‹ نيلفاس لفسأ ىلإ سكنم « مادقألا لحم وه يذلا بارتلاب رفعم ههجو مهدحأو « دوجسلا

 لفسأ ىلإ نيسكنم نيدجاس كلذك هرسو هلقعو هسفنو هحور دجول لعتسم يف ناك نإو
 . هثحبو هلادج نع لغش يف ناکو « نیلفاس

 هناميإ ناك نم الإ دَ هلوسر مالكو « ىلاعت هللا مالك يف لادجلا نم ملسي ال :لوقي ناكو

 عومجم نإف « يهاونلاو رماوألا نم هلوسرو ىلاعت هللا هدح ام رهاظ دنع فقوو <« الماك

 يف مكدوجو اوردقو :لاق « مهف هيف فقي ال اذهو « اذك اوكرتاو اذكو اذك اولعفا ةعيرشلا

 اودجت « نيدهتجملا دوجوو « هقفلا بتك نيودت لبق هباحصأ رصعو ‹ ايڪ يبنلا رضع

 . یهتنا « مكريغ همهف ام نود متنأ هومتمهف ام ردقب الإ فلکت مل مکسوفن

 حرص دقف زجاعلا امأ « ماكحألا طابنتسا ىلع ردقي نم ىلع لومحم مالك وهو : تلق

 . لالضلا يف عقو امبرف الإو « هيلع ديلقتلا بوجوب ءاملعلا

 نم وه امنإ لادجلا عوقو لصأ :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 باب هيلع دسنال « هب اهيلع مكحو « مذلاب هسفن ىلع ماق دبعلا نأ ولو « سفنلا يف ربك دوجو
 . مهل كلذ هجوو « هومهف ام لك هناوخإلل ملسو ةلمج لادجلا

 نأ ةماعلا ىلع فوخلا الإ ضيوفتلا مدعو . ليوأتلا ىلإ ءاملعلا جوحأ ام :لوقي ناكو

 رادقم ىلع امآو « ةفيعضلا مهلوقع ردق ىلع هيبشتلا نم ًائيش ىلاعت هللا تافص نم اومهفي
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 هنأو « هقلخ تافصل ةنيابم ىلاعت هتافص نأب مهملعل « ليوأتلا ىلإ ةجاح الف ءاملعلا همهفي ام

 قلخلا نم دحأل « بلقلا يف هل تابث ال هيبشتلا نأ ىلع ًادبأ هقلخب هيبشت هقحلي نأ حصي ال

 . ىهتنا « ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألاب كلذ دري مث « بلقلا قرطي امنإ « هريغ وأ ناك ًارشب

 مامإلا حورب يحور تعمتجا :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 شرما لع نَرلا # : ىلاعت هلوق ىنعم ام :هل تلقف ‹« خزربلا يف هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا

 دح ىلع هقلخي نأ لبق هب هملعک نآلا شرعلاب ىلاعت هملع سیلآ :لاقف ٥[. :هط] (ٰێّوَسْسَأ

 وه نآلا شرعلا ىلاعت قحلا ءاوتسا كلذكف :هنع هللا يضر لاقف « معن :هل تلقف ؟ ءاوس
 اي :هل تلقف « همدع لاحو هدوجو لاح هملع نع جرخی مل ذٳ « هقلخی نأ لبق هيلع هئاوتساک

 شرما لع نمْنلا # :ىلاعت هلوق نإ : تلقف لق : يل لاقف ؟هجولا اذه نم حضوأ وه ام مث مامإ

 نيدلإ نأ نو مق یب شرر ام اتو نالا ااغ دقو : یلاعت هلوق لثم ٥[. :هط] (یوَّسسا

 مكحلاب ةيدوبعلا نم ةيبوبرلا ةفص برق وه امنإ ءاوتسالاب دارملا نأل ؛[١٠ : ق] €دديرولا لبس

 ی یِّلاوُهر 9 : یلاعت هلوق لثم وهو « دیج باوج : مامإلا لاقف .ريدقتلاو قلخلاو « ريبدتلاو
 وهو « هنع ىلاعت هللا يضر مامإلا فرصنا مث ۸٤[. :فرحخزلا] € هلل ضّرألأ ينو هَلإ ءامَسلأ
 . ىهتنا « ةيآلا هذه رركي

 نأ ملعلا ةبلط نم انناوخإل بحأ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 نم مهسفنأ اولطعي ال نأو « مهتاليوأتو مهتلدأ رهاظب ميدقلا هللا ملع ىلع اومكحتي ال

 يتلا مولعلا دئاوز يف مهرمع اوقرغتسي نأ الو « لمعن مث ملعتن غرفن ىتح :اولوقيو « لمعلا

 مهيلع افوخ « مهشاعم اهب نوكي يتلا ةفرحلا لمع اوكرتي نأ الو « ردانلا يف الإ اهيلإ جاتحي ال

 كلذ نم لكألا نإف « مهخاسوأو سانلا تاقدصل اوضرعتي وأ « مهملعو مهنيدب اولكأي نأ

 قاف كلذلو « مولعلا قئاقد مهف يف 5ًاخدم هل نإف « لالحلا لكأ فالخب « مهماهفأ سمطي

 دقو :لاق « هيلإ ًاعجار بهاذملا حيجرت راصو « هرمع رصق عم هنارقأ ىلع يوونلا مامإلا
 تالاؤسلا نولآسي مهتيأرف « ملعلا يف نوثحبي مهو مهلكأم يف نوعروتي ال ةعامج تسلاج

 تاهبشلا مهلكأ ببسب كلذ نأ تملعف « ماوعلا نم سانلا داحآ ماهفأ ىندأ نع ةلزانلا ةيهاولا

 .خاسوألاو

 اولخدي نأ ءاهقفلا نم انناوخإل هركأ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 يدؤي كلذ نإف « ليلد ريغ نم بهذم ىلع ًابهذم اوحجريو « نيدهتجملا ةمئألا ليضفت ىف

 4 دف اذ الو لأ اقأ نأ :هلوقب كلذ نع ىلاعت قحلا اناهن دقو « نيدلا ةقرفت ىلإ
 اوركانتو ‹ اوقرمتو اوقرفت لب ‹ بهاذملا يدلقم ضعب عمسي ملف كلذ عمو ١۳[. :ئروشلا]

 كلذ نأ عم « ًاضعب مهضعب رقكو « ًاضعب مهضعب لهجو « اودساحتو اوضغابتو اوفلاختو

 هليوأتب الو « هب لمعلاب الو هملعب ىلاعت هللا مهبلاطي مل امبر « كلذ هببسب عقو يذلا رمألا
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 هماكحأب بطاخي مل ىلاعت قحلا نأ مهنع باغو « اهرهاظ نع ظافلألا فرصو « هفيرحتو
 ءايلوألاو « نيبرقملا ةكئالملاو « نيلسرملاو ءايبنألا اهب بطاخ امنإ ٠ دحأ نود ًادحأ

 ةرفكلاو « نينمؤملا ةماعو « نيدهتجملا ةمئألاو « نيلماعلا ءاملعلاو « نيحلاصلاو

 يف نممو تاومسلا يف نمم « نيعمجأ قلخلاو « نيملاظلاو ةاغطلاو « نيقفانملاو

 لامكو « مهتاقبط فالتخا ىلع ميظعلا نآرقلا نم نودمتسم ءاملعلا لكف « نيضرألا

 يأ نم رحبلا نأ مولعمو « هل لحاس ال يذلا رحبلا وه هنإف « مهتادادعتسا بسحو « مهناميإ

 ليلد ريغب هريغ نود هبهذم ىلع ىلاعت هللا مالك رجح نم نأ ملعف « ًارحب هتدجو هتيتأ بناوجلا

 تعقو نإ الإ بهذم نم ةعيرشلاب ىلوأ بهذم مت ام هنإف ٠ بدألا ءوس نم ًاباب ىتآ دقف يعرش
 يذلا بهذملا حجري كانهف « صنلا دهتجملا غلبي مل نأب « ةحيرصلا صوصنلا ين ةفلاخم

 . صنلاب دضثعا

 ءاملعلاو « نيفراعلا بولق يف ةريهظلا سمش نم حضوأ قحلا نإ هللاو :لوقي ناكو

 ملعلا نوبلطي نيذلا ‹ نيبصعتملاو نيلداجملا بولق يف سمشلا بيباني نم ىفخأو « نيلماعلا
 ىلع مهديقت بجاولا نمف ةماعلا امأ « ءاملعلا عم انمالك نأ ملعف ‹ لسكلاو زجعلاب لمعلاو

 ددبتو « اهطرش دوجو ريغب صحخرلا يف اوعقو الإو « هنم حجرأ نوري ال « دحاو بهذم
 . كلذ يف لاطأو « اهلاح

 ءارقفلا قيرط لخديلف نيدهتجملا ةمئألا عم بدألا لهأ نم نوكي نأ بلط نمو :لاق مث

 نع هنطابب لزعنيو « لادجلا كرتيو « داقم ىمعأ هنأك « دايقناو ميلستو « راسكناو لذب

 يف ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلا لاؤس نم رثكيو « ىحلا ىلإ هجوتلاب هتمه يوقيو « قلخلا
 يف ءامسلا نم لزنيو الإ ةليل نم ام هنإف « ميلستلاو بدألا هقزري هللا نأب ٠ يلايللا تاملظ

 عقت مث ‹« ضيوفتلا لهأ مث « ميلستلا لهأ هطقتليف ٠ يويند ددمو « ينابر حوتف ريخألا ثلثلا

 نم ةضافإلا عقت مث « ةيلكلا كالفألا باطقأ ةيلعلا رئاودلا باحصأ ىلع ءالؤه نم ةضافإلا

 ىلع ءالؤه نم ةضافإلا عقت مث « ماكحلا نم رومألا ةالوو « باونلاو ةظفحلا ىلع ءالؤه

 نإف « دادمألا لزنتو « بابلا حتف رضح نمم « نيلماعلا ءاملعلاو « نيحلاصلاو نيكلسملا

 .رضح نمل ةيدهلا
 دنع نيفورعملا سمخلا لاجرلا دحأ دنع مهبيصنف ريخألا ثلثلا يف نومئانلا امأو :لاق

 ‹ هغارف عم وأ « هغارف لبق امإ « حبصلا ةالص دنع ًابيصن باغ نم لكل ذخأي هنإف « ءايلوألا

 ةماقإب يضر اذإ ةيويندلا هبابسأ يف هبيصن ىطعي هنإف حبصلا ةالص دنع ةظقيلا نع فلخت نمو
 نع نيلفاغلا ماوعلا نم مهلاثمأو « ماعنألا ظح وهف كلذ دعب يقب امو « اهيف ىلاعت هللا

 . ىهتنا « بابسالا

 اوبلطيو « نيفراعلا تاماقم ىلع اوقلستي نأ ملعلا ةبلط نم يناوخإل هركأ :لوقي ناكو
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 مهدحأ نطويلو « ةرسحلا مهل لصحتف « نوكي ال امبر كلذ نإف ‹ خيش ريغ نم مهلوصح

 ‹ ةرخالا يف اهكردأ ايندلا يف مهدحأ تتاف نإف ةيالولا امأو « هتيدوبع ىلع هتوبث ىلع هسفن

 مهدحأل هركأ :لوقي ناكو « باسح يف هل نكي ملام تاماركلاو تاماقملا نم هل لصحيف

 ناوخإلا عيمجل بحأو « اهيف هبانتساو رفاس نإ اميس ال « هناوخإ نم دحأ ةفيظو ىلع يعسلا
 نمت ريغ نم موقلا ةفئاط يف داقتعالا نسح مهل بحأو « قزرلا مهيلع رتق اذإ هللا نع اضرلا

 ولو « دبعلل ىلاعت هللا هاطعأ كلذ نم ءيش يف تقدص اذإ ةمهلا نإف ٠ فشك وأ ماقم وأ لاحل

 بلسلا نم نامألا عم كلذ اوطعأ نيذلا ءايلوألا ىواسو < هتاف ام كردأف ةظحلب هتوم لبق

 . ىهتنا ‹ دبعلا هيف قدصي لحم يف « جاردتسالاو

 عيمجل بحأ : هباحصأل ًاريثك لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 ‹ هلعف مهيلع قشي امب مهناوخإو مهتادابع يف ةماعلا ىلع اوديقي ال نأ ملعلا ةبلط نم انناوخإ

 لجأل مهناميإ اوصقنيو « مهوردزي الو مهورفكي ال نأو « حلاصلا فلسلا هيلع جرد امك

 وحنلا قثاقدب الإ اهنوكردي ال يتلا مهمولعو مهظافلأ يف نيملكتملاو ءاهقفلا حلطصمب مهلهج
 مهفعض دوهشب اورمأ امنإو « كلذ لثمل ةلاصألاب ملعلا ميلعتب اورمؤي مل ءاملعلا نأل ؛ًالثم

 قشي امب دییقت ريغ نم مهنطاوب يف قحلاب نيملاع اونوکي نأو « مهايندو مهنيد رمأب مهلهجو

 .مهريغ ىلعو مهيلع

 نم ةي مهيبن هيلع ناك امل « عابتالاب ةماعلا نع اوزيمتي نأ ءاملعلل يغبنب امنإ :لوقي ناكو

 هلإ ال :لاق نمع فكلاو « ىلاعت هللا دابعب نظلا نسحو « قلخلا نسحو عضاوتلا يف قالخألا

 ‹ فشقتلاو ‹ عرولاو ‹ دهزلاو « حضاو يعرش ليلدب الإ < ةا هللا لوسر دمحم هللا الإ

 ربصلا ةرثكو ‹ ىذألا لمحتو « سوفنلا تافلؤم كرتو ًاراخداو ًاسبلو الكأ ايندلا لوضف كرتو
 ىلع ةماعلا لاوحأل ضرعتلا مدعو « نيملسملا ريغ نم ناك ولو « هناسلو هديب مهيذؤي نم ىلع
 . ةدايز ريغ نم نولماعلا ءاملعلا هب رمأ امب مهرمأيف ٠ قمعتلا هجو

 ‹« مهبتك يف هورهظأو هوملع اميف نيفراعلا لمك ىلع راكنإلا مدع ءاملعلل هبحأ اممو :لاق

 نم كلذ ملعي امك لقعلا روهظ ءارو نم ءىدتبت ةيالولا ةرئاد نأل ؛هليحي لقعلا ليلد ناك نإو

 . قيرطلا كلس

 ‹ بيذاجملا ةاحص ىلعو « نامزلا ءاحلص ىلع راكنإلا مدع مهل بحأ كلذكو :لاق

 ‹ ةرضحلا تايلج مهنوكل ‹ مهيلع ركني نمل بطعلا اوعيرس مهنإف ٠ مهرش نم ًاظفحو ءافتكا
 ىلاعت هللا ىلإ بيذاجملا نم هاري ام ملع ةلاحإ هيقفلا بدأ نمف « نيفراعلا نازيم مهيلع ماقي ال

 . هيقفلا همهف امع لزعمب مهنأل ؛ ركنأ اذإ هيقفلا بلس نم مهنكم يذلا

 « ًاجعزم ًاعفر اهب هتوص عفرو « ظفللاب ةينلا ريركتو « ةسوسولا هيقفلل هركأ :لوقي ناكو

 فورح جارخإ يف قمعتلا هل هركأو « نينمؤملا عوشخ بهذي ًاعينش ًارثن هيديو همامكأ رشنو
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 وه امم « كلذ وحنو « مامإلا عم اهضعب وأ ةعكرلا هتوفت امبر ىتح « اهتاديدشتو « ةحتافلا

 نأ دصقب « مامإلا عكري ىتح رحخأتيف ‹ ةحتافلا نمز كردي مهضعب نأ ىتح « مهنم دوهشم
 هتالص يف دبعلا نم بولطملا نأ ءالؤه نع باغو < مامإلا هنع اهلمحتيو ‹ ةحتافلا همزلت ال

 ‹ سفنلا علخو « رهجلا عضاوم يف الإ ناسللاو بلقلاب ىلاعت هللا يدي نيب تمصلا وه امنإ

 توص ضفخب أرقي أرق نإو « هدوهشو « هناميإ ةرضح يه يتلا هتلبق يف ىلاعت قحلا دوهشو
 . لجو زع هلل ميظعتلاو ةبيهلا هجو ىلع

 امم كلذ نأل ؛مصخلا ىلع ليلدلاو ةجحلا ةماقإو « لادجلا ةرثك هيقفلل هركأ :لوقي ناكو

 « مهبر نم ىده ىلع نيملسملا ةمئأ رئاس نأ هداقتعا حرجيو « ةمئألل ميلستلا مدع بجوي

 « لقعلا ناطلس ىلع اهئالعتساو لادجلا لاح سفنلا مايقل « قحلا ىلإ دايقنالا مدع بجويو

 فشك ول ىتح « جازملا فارحنا دح ىلإ لادجلا هب غلبي مهضعب نأ ىتح « ناميإلا ىلعو

 .ةميهب ةروص مهدحأ ةروص ىأرل دبعلل

 بولق يف ملعلا ىلاعت هللا لعج ام :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 « ريسيتلا بسحب سانلا هب اوعفنيل ملعلا مهاطعأ امنإو « سانلا ىلع ًابابرأ هب اوريصيل ءاملعلا

 بهاذملا بابرأ نود « ةعدتبملا نم دانعلاو غيزلا لهأ هب اولداجيو « داسفلا هب اوفني

 ساكلل وفي مف ةوبسلاو مکحلاو بلكل هَ ةيَْوُب نآس ناک ام :  ىلاعت هلوق يفو « ةيعرشلا
 . هيلإ انهبن ام ىلإ ريشي ام ةيآلا .[۷۹ : نارمع لآ] رن نود نم ى ادا اون وک

 مهيلع لسرلا نع ةباين « هدابع نيبو هنيب ةطساو ءاملعلا ىلاعت هللا لعج امنإ :لوقي ناكو

 نأو ‹ ةطبنتسملا هقئاقد نود ةحيرصلا مهنيد ماكحأ ةمألا ميلعت ىلع اولبقيل « مالسلاو ةالصلا

 اولمحيو « مهيلع ةقفشلاو ‹ مهل ءاعدلا نم اورثكيو ‹ مهودشريو « مهوحصنيو « مهوبدؤي
 « مهنارسخو ءاملعلا حبر ةماعلاب نأل ؛مهلاومأو مهسفنأب مهنع ىذألا اوعفديو « مهمه

 ماكح نع اهرتسو « مهبويع نم رهظ امع بذلاو مهنوصو « مهظفح مهيلع بجو كلذلو
 . لطابلاب سانلا لاومأ نولكأي نيذلا روجلا

 ‹ مهلاوقأو مهلاوحأ عيمج يف ءاملعلا عم بدألا اوظفحي نأ ةماعلل بحأ :لوقي ناكو

 مهدحأ ناك نإ اميس ال ‹ مهجيواحمو مهئارقف ىلإ ناسحإلاو « مهجئاوح ءاضقو مهتمدخو

 بلاغ نإف « مهيلع هسفن ةدح يف هيقفلا ىلع اوذخأي ال نأ ةماعلل يغبني الو « لايعلا ريثك

 اذه ديؤيل هللا نأ» درو امك ‹ مهبولق نود مهسوفن يف مهملع ىلاعت قحلا عضو دق مويلا سانلا

 ماوقأ نامزلا رخآ يف يتأيس هنأ انغلب» :دوعسم نب هللا دبع لاقو “«رجافلا لجرلاب نيدلا

 )۳۰٣۲( ٠ رجاقلا لجرلاب نيدلا اذه ديؤي هللا نإ باب : ريسلاو داهجلا باتك ‹ يراخبلا هج رخ )۱(

 )١۱١١(. هسفن ناسنأإلا لتق ميرحت ظلغ باب « ناميإلا باتك « ملسمو
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 ءالؤه ملع نكسأ ىلاعت هللا نأ ولو عیضب ال يک هب نولمعی الو ملعلا نولمحی یلاعت هللا مهدجوي

 نيلماعلا نيبو « ماوعلاو ءاملعلا نيب زييمتلا لطبل ‹ نيلماعلا ءاملعلل عقو امك ‹ مهبولق يف

 . یهتنا 'نیرجافلاو

 دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « اهقالخأب قلختو « ةنملا هذه يف يحخأ اي لمأتف
 اا

 « رارسألا قئاقد نم نوفراعلا هيلع ام نيب يتقباطم :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 نع ًاجراخ نوفراعلا هيلع ام نولعجي امنإ « امهنيب قباط نم لقو « لسرلا هب تءاج ام نيبو
 .ًارارم ننملا هذه يف هريرقت رم امك ةعيرشلا

 ملعلا قرط عيمج نيب قباطي مل نم :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 نورشعو عبرأ اهددع :لاقف ؟يعرشلا ملعلا قرط ددع امف هل تلقف « ريثك ريخ هتاف يعرشلا

 لادبأب ةصاخ اهنم ةرشع اتنثاو « مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاب ةصاخ اهنم ةرشع اتنا « ةقيرط

 ‹ ةلمهملا ءاحلا رسكب « ةيمكحلا ةسايسلاب هذه ىمستو « تارتفلا مايأ نيلهأتملا نم لسرلا

 نوضوريو « ةولخلا نولخدي تارتفلا مايآ نم نولهأتملا ناكف « زاجم اهيلع عرشلا قالطإو

 اولعف اذإ ملاعلا ماظن هب لصحي رمأ هركفب هل حدقنيف « رون مهدحأل لصحي ىتح « مهسوفن
 ايندلا لاوحأب قلعتم هلكو « ةعيرشلا مايأ هب لمعلا زوجي الف « نوناقلا مكح همكحو <« هب
 توملا اذه دعب نأ نوفرعي الو « ةرخألا لاوحأ نم ءيش ىلإ مهنم دحأ لصي ال « ةدوهشملا

 دل كلذ لك ٠ ةرخألا لاوحأ نم كلذ ريغ الو < ارات الو ةنج الو ابامح الو اروشت الو انب

 ةالصلا مهيلع لسرلاب ةصاخلا قرطلاف « ًازاجم وأ ةقيقح قحلا ىلإ وعدي عاد نم دوجولا ولخي
 ‹ عورلا يف ثفنلاو « ةبطاخملاو ةملاكملاو « ةثداحملاو « فشكلاو « يحولا يه مالسلاو

 ةصاخلا قرطلا امأو « داهتجالاو « لوبقلاو « دادعتسالاو « ميلعتلاو « ماهلإلاو « ميهفتلاو

 « تقولاو « ةنراقملاو « ةلباقملاو « ريثأتلاو ‹ صيصختلاو « ةبسانملا يهف نيلهأتملاب

 . يلختلاو « دعولاو « ةلعلاو ٠ لصألاو « مكحلاو « ميكحتلاو

 ناذهو « يلختلا ىلع نيلهأتملا قرط رادمو « يحولا ىلع لسرلا قرط رادمو :لاق

 اندنع ةمولعمف لسرلا قيرط امأف « امهيف عابتألل لخدم ال نيقيرفلا صئاصخ نم ناقيرطلا

 ايندلا نع يلختلاب بلقلا لازتعا اهنم دارملاف نيلهأتملا قيرط امأو ‹ يرورضلا ملعلاو رتاوتلاب
 قيرط نم قحلا نع ذخألا ىلإ بلقلا غرفتيل اهلاوحأو « اهمولعو « اهتاوهشو « اهبابسأو
 يف ةمكحلا ىلاعت هللا هاطعأ « ركذ امب ققحتو « دبعلا ىلخت اذإف « رشبلا نم ةطساو الب ماهلإلا

 نامزلا كلذ يف هيلإ سانلا رقتفي امو « اهلهأ ةلماعم يف ايندلا سومان مايقو ٠ بابسألا عضوم

 ةضافإ لاح مهبحص يذلا رونلل نيرفتفم نيزجاع قلخلا ىلإ اوعجرف < ميلقألاو رطقلاو

 يف لسرلا ماقم نمزلا كلذ يف اوماقو اهيلإ اوقبسي مل لاوحأو لامعأب اورهظف « مهيلع ةمكحلا
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 ‹ هيلإ مهوعدي اميف هوعبتل لوسر مهيلإ ءاج ول هنأب مهملع عم .يويندلا ملاعلا ماظن عيمج

 مهعابتأ اوصوأو « مهدعب نيتالا لسرلا روهظب مهبتك يف اورشب كلذلو « مهدنع ام اوكرتو
 ةصتخملا مهروص مهيري نأ ىلاعت قحلا اولأس ىتح كلذب اوفتكي ملو « مهوكردأ نإ مهعابتاب

 يف لسرلاو ءايبنألا روص ىلاعتو هناحبس مهارأف « مهعابتأل بتكلا يف اهوتبثيل اورهظ اذإ مهب
 ىلع ةلالدلا ترفوت امل مث « ةنيبو ملع ىلع مهبتك يف روصلا كلت اوفصوف « حاورألا ملاع

 عابتألا ءاوهأ تفلتخا ‹ فاصوألا نم نوروكذملا مهتمئأ هب ربخأ ام عوقوب عابتألا دنع مهقدص

 نع نيلهأتملا مالك اوفرحف « اطخلا نم هيلع مه امو « مهبويعب مهرصبي نم مدعل « مهؤارآو

 دضاعلا ليوأتلاب لسرلا مالك ةعامجلاو ةنسلا لهأ ريغ نم لسرلا عابتأ تفرح امك « هعضاوم

 كلت كلس نم لك نأ ايندلا نع يلختلا قيرط نم اومهفو « ليبسلا ءاوس نع ةلضملا مهئاوهأل
 صاخشألا كئلوأب ةصاخ قيرطلا كلت نوك نع اولفغو « نولهأتملا هلان ام لان قيرطلا

 امم ًاثيش مهل جتنت ملف « مهقيرط اوكلسف « مدق اهيف مهريغل سيل « تارتفلا نمز يف نيرهاظلا

 يف اوطرتشاف « مهغلبت مل رمألا سفن يف طئارش دقفل وه امنإ أطخلا نأ اونظف « هومهوت

 « مونلا مدعو « مالكلا مدعو « ماعطلا ليلقت نم « نولهأتملا اهطرتشي مل ًاطورش يلختلا

 ‹« مهتاليخت هب ترثكو « مهنادبأ فعضأ امم كلذ ريغو ٠ سانلا نع مهماسجأب ةلزعلاو

 امل الاثم « مهممه عيمج نم تأشن ةلوهم وأ ةنسح روص مهل ترهظو « مهدئاقع هب تدسفو

 ءايشأ نع مهربختف « لايخلا يف ةيحبش روص مهل رهظي ةراتف « لامعألاب دييقتلا نم هيلع مه
 بالك نم ةنسح وأ ةحيبق روص وأ « ةملظ وأ رون مهل رهظي ةراتو « هيلع مه ام وه اهليوأت
 يف امل ةعماجلا ةخسنلا وه هدسج نإف « ناسنإلا عابط يف نماك وه امم « مهريغو تايحو

 . يلفسلاو يولعلا ملاعلا

 برضي جرخ مهضعبو ٠ قدنزت مهضعب نأ ىتح « ةولخلا لهأ ىلع طلخلا لخد انه نمف
 ولو « فشكلا لهأ هيلع ىلاعت هللا عملطي يذلا حيحصلا ريبدتلا فرعي راص هنآ معزيو « لغزلا

 باتكلا يف طرفي مل ىلاعت قحلا نأ مهملعأل ةعيرشلا مولع يف علضتم خيش مهل ناك ءالؤه نأ

 ًائيش لسرلا يديأ ىلع تءاج يتلا لامعألا يف طرتشي ملف كلذ عمو « ءيش نم مهيلإ لزنملا

 حلاصمب ملعأ مهنأل ؛ مهلاعفأو مهلاوقأ يف لسرلا عابتا مهيلع طرتشا امنإ ‹ ءالؤه هطرتشا امم

 . مهسفنأ نم هيلإ اولسرأ نم

 هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس باحصأ دحأ « يشايعلا دمحم خيشلا ينربخأ دقو

 هذنع ىلتخاف « هرصع يف خياشملا ضعب ىلإ ميهاربإ يديس ملع ريغ نم بهذ هنآ :هنع ىلاعت

 ردقت له همغ اي :هل لاقو < ةولخلا نم هجرحخآ لسرأف « ميهاربإ يديس كلذ غلبف ًامايأ

 .هل لاقف ؟ةنس فلآ اهيف تثكم ولو « ملسمو يراخبلا يف ثيدح لثمب سانلا يتأت نأ كتولخب
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 حدقي سلجيو ‹« سمشلا ءوضب راهنلا يف يفتكي ال نم لثم كلثم : ميهاربإ يديس هل لاقف « ال
 . یهتنا ‹ هب ءيضتسي ًاحابصم هل لعجيل دانزلا

 مهئالتخاب ةولخلا لهأ هبلطي ام عيمج :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 هتفرعم هيفكي دلقملاو ‹ مهمعزب عراشلل نودلقم مهنإف « ةرهطملا ةعيرشلاب مهلهجل وه امنإ

 ‹ فيرحت الو ليوأت ىلإ جاتحي الو « ىلاعت هللا دنع نم اهنأب ناميإلاو « تادابعلا روصب
 ةفيظو نم سيل كلذ نأل ؛هب فلك ام يناعم ملع الو « عراشلا نع ءاج ام ىلع ليلد بلط الو

 هرتس ام راهظإ بلطو « ىلاحت هللا ىلع أرجت ًادبع حبقأ امو « عوبتملا ةفيظ نم امنإو « عباتلا

 هب ىلاعت قحلا هرمأ ام لعف نع هبلاقو هبلقب لفغو « هل همسقي نأ بلطو <« هل همسقي مل امم هنع
 ناميإلا هيف رثأل « هبلق يف ناميإ رون هدنع ناك هنأ ولو ةحضاولا ننسلاو لاعفألاو لاوقألا نم

 ةالص نم تاعاطلا لعف يف نأ ملعو « هب ىلاعت قحلا هدبعت ام يناعم نع فشكلا ةيصاخب

 ولف « قلخلا نم ًادحأ لبقت ال « ىلاعت قحلاب ةصاخ ةرضح اهنأل ؛ةولخلا نع ينغي ام اهريغو

 ةيلوقلا تاعاطلا نم ىلاعت هللا هعرش امب لاغتشالا هافكل « ًامئاد ًايلتخم نوكي نأ ناسنإإلا دارأ

 .ها .ًادبأ كلذ لبق كقرط هنظأ ام « ميظع رس هنإف كلذ ملعاف « ةيلعفلاو

 قحلا نم بلطي نم قح يف وه امنإ « ةولخلا مذ نم هاثركذ ام نأ يحخأ اي كيلع ىفخي ال مث

 كرابت هللا عم ةلماعملا ءافص اهب بلطي نم امأ « سيماونلا نم هيلع نوكي ًارمأ هتولخب ىلاعت

 يف نيهاش خيشلا عابتأو ‹ شادرمد خيشلا عابتأ هيلع امك « ةيعرشلا تارومأملا يف ىلاعتو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « هب سأب ال اذهف « رصم

 حالصإو « ةبوتلاب كلذو « يناميإ ةراهط ىلع لمعلا : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 يصاعملا مكح عفرتف ةبوتلا امأف « صقنلا نم هناميإ رهط دقف نيرمألا نيذهب ماق نمف « ةمعطلا

 يف يفخلاب ىمسملا « ىلاعت هللاب كرشلا مكح ناتداهشلا عفرت امك « ةليللاو مويلا يف ةدحتملا

 ءاوس < راهنلاو ليللا يف رافغتسالا نم راثكإلا ملسم لك ىلع ابدأ بجاولاف « ةمألا هذه

 هللا دنع نوكي امبر ىصع هنأ يصاعلا راضحتسا مدع لب « رضحتسي مل مأ ىصع هنأ رضحتسا

 هللا هملعي امم ةبوتلا هب ايوان « رافغتسالاو ةبوتلا نم رثكيف « تعقو يتلا هتيصعم نم دشأ ىلاعت
 ىتح « هتالاح رثكأ يف هبلقب هللا ىلإ دبعلا عوجر ةبوتلا نم دارملاو « هيسنو هلعف امم هنم ىلاعت
 تاقوأ مظعأو « تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلا نم بتکیف « هسفنو هبر نع ًالفاغ نوکی ال
 . ليللا رخاوأو « راهنلا رخاوأ ةبوتلا

 بسكلا لضف يف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو « مظعألا ساسألا وهف ةمعطلا حالص امأو

 كرت نع يهنلا دروو « داز امب قدصتلاو « هديب دبعلا لمع نمو < هنم لكألاو « لالحلا
 وا نا یا ابا ناک ارم الا ىلع اک ا ل نم نو رای او تا ا ئ کلا
 ةبترب ًأقحلم ًادكؤم ًابوجو ًابجاو بسكلا ىلاعت هللاب ءاملعلا لعج دقو « هبيرق وأ هقيدص
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 اي ءامسلا ىلإ هدي دمي ربغآ ثعشأ رفسلا ليطي لجرلا» :ثيدح يف كلذ ىلإ راشأو « ناميإلا

 نم ءاعد لعجف "هل باجتسی ینأف مارحلاب يذغو مارح هبرشمو مارح همعطمو بر ای بر

 . مهفاف « ةلمجلا يف ولو رافكلا ءاعد دري امك دري مارحلا لكأي

 ناسنإ لكو « عئانصلاو فرحلا نم دبعلا هملعي ام عيمج يف ىوقتلا ىلع رمألا رادم مث

 ىلع ًانيمأ دبعلا هلوسرو هللا لعج دقو « شغلا هب عقي امو « ىوقتلا هب عقت ام هتفرح يف فرعي

 لاق انه نمو « نيعمجأ سانلاو « هنيدو هسفن ناخ امنإف ةنامألا ناخ اذإف « هتفرح يف هسفن

 “«ناميإلا رطش روهطلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع
 هل هللا كراب هتفرح يف حصن نمف « شغلا يف رقفلاو « ىوقتلا يف ةكربلا ىلاعت هللا لعج دقو

 هبشتو اهيف شغ نمو « الام سانلا عسوأ نم ريصي ىتح « رعشي ال ثيح نم هلام سر يف
 بيرق نع راصو « هتكرب تددبتو « هلاح فشكنا « ايندلا يف هقوف مه نيذلا ايندلا ءانبأب

 .لومخلا يف لثملا هب برضي

 ‹ هتفرح يف شغي ال نأ دبعلا رمأ امك :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 هنيد سخب دقف كلذ لعف نمف « ةعمس وأ ءايرب اهطلخيو هتاعاط يف شفغي ال نأ رمأ كلذك

 . یهتنا ‹ هنامیإو

 ىلوتي ىلاعت لاو ‹ كل كرابيو « دعستو دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده

 ىلع قيرطلا ىف ىلوخد لئاوأ تاعاطلل ًامئاد ىلمع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 صاوخلا اع ۍدن ةراشإب « ةيالولا ر ‹ ةداهشلاو ةيقيدصلا ماقم ليصحت

 ةصوصخم ةبترم يهو « ةيالولا بتارم نم ةداهشلاو ةيقيدصلا نإف « هنع ىلاعت هللا يضر
 ا ا ا ی و و ا

 دحاو نيتبترملا يف نوكي اميرو « رثكأ وأ ةعبرأ وأ ناصخش ةدحاولا ةبترملا يف نوكي

 ىتح ًارهاظ ةيالولل قيرط الو « هسكعو دحاولا لجرلا ةلزنمب نالجرلا نوكي امبرو . بطقلاك

 نم عرسأ يف ًاصلاخ ًالو هنيع بلقتف « ناك ةلاح يأ ىلع دبعلا ذخأت ةذخأ يه امنإ « بلطت

 . بسكلا نم ال بهولا نم هنأل ؛ لمعت هيف دبعلل سيل اذهو ‹ رصبلا حمل

 هبشتلا هتياغو « رورغم ةيالولا لوصحل ًابلط ةولخلاو ةضايرلاب لغتشي نم عيمج نأ ملعف

 يذلا لومعملا بطرلاك وهف « ريغ ال لامعألا رهاوظو « تابهلاو « مساوملا يف ءايلوألاب

 تاک يدمرتلاو )۱۰١2( بيطلإ بسكلا نم ةهقدصلا لوف باب ةاكرلا بباتک چ ملسم هجرخأ )(۱)

 )۸۱٤۸(. هدنسم يف دمحآو ء (۲۹۸۹) ةرقبلا ةروس نمو باب « نآرقلا ريسفت

 . (۲۲۳۹۰۵) هدنسه یف دمحأو : (۲۲۳) ءوضولا لضف باب « ةراهطلا باتک « ملسم هجرخآ (۲)
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 ألا رمم ىلع دادزي ال ينجلا بطرلاك هنإف « صلاخلا يلولا فالخب « برق نع فلتيو ضمحي
 .ةوالح الإ

 وجلاو ركذلا نم ّرثكأو ىلتخا صخشل لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا الع يديس تعمسو

 نم دب ال كل مسق امو « ةولخلا هذه نم جرخأ « لاحلا كرابم اي :هل لاقف « ةيالولل ًابلط

 نم يهلإلا صاصتخالاب ءايبنألاك نوبوبحم مهنأل ؛ لمعب لانت ال ةصاخلا ةيالولا نإف « هلوصح

 . لمع مدقت ريغ

 ىلإ برقتي يدبع لازي الو» : ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك « لمعب لانت دقف ةماعلا ةيالولا امأو

 ىف نمم كلذو < لعق دم ل ةبخلا ةه لل لادم لضخ اف هجا ج لارا

 ‹ صاوخلا قيقحت ىلإ مهدشري نم اودجي مل اذإ مهريغ قيرط يف دومحم « صاوخلا قيرط
 يتلا ةيالولا ماقم ىلإ لصت مل « ةئس نيثالث كعوجو كالخأ كخيش نأ ول يخ اي :هل لاق مث

 هللا ىلإ بت خيشلا هل لاقف « ًادبأ ةولخلا نم جرخأ ال :لاقف « اهليصحتل ًاقيرط كعوج تلعج

 « عوجلاب نيموي دعب تامف « ىبأف « برق دق كلجأ نإف « هرمأل ًالاتثما كبر دبعاو « ىلاعت
 . عوجلاب هسفن هلتقل ًايصاع تام هنإف « هيلع لصت ال :لاقف هب خيشلا تملعأف

 عوجلاب نيديرملا ىلع دهعلا نوذخأي نيذلا ءالؤه مكح :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ناکو

 زيمجلا رجش وأ ًابطر حرطت ناليغ مأ ةرجش لعجي نأ دارأ نم مكح ءايلوأ اوريصيل ةضايرلاو
 . ىهتنا « ًادبأ هل حصي ال كلذو « نيصلا ةينآك ريصت يروفزلا خابطلا فقش وأ ًاحافت ريصي

 يهانملا كرتل مسا انحلطصم يف يه يلامعأب اهتبلط يتلا ةيقيدصلا نأ يخأ اي ملعاو

 ‹ تافولأملا مطقو « توملا ىلإ هسفن تداقناو « يهانملا كرت مكحأ نم لكف « ةلمج

 « تلج وأ تلق تاوهشلا كرت ماكحتساو « عبطلا ظلغو « دئاوعلاو « قئاوعلا نع جورخلاو

 ‹ ي هللا لوسر دعب رشبل كلذ سيلو < هلاثمأل ةنكمملا ةماقتسالا دح ىلاعت هللا عم ماقتسا دقف

 رلطأو « رفوألا هظح ميلستلا ماقم نم هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب يبأل الإ ءايبنألا دعبو

 ميهاربإو دمحم ةثالثلا ءالخألل ةرخآلا يف ىلجتي ىلاعت هللا نأ» ثيدح يف « ةلخلا مسا هيلع
 لثمك ركب ابأ اي كلثم امنإ» :ةيب هلوق كلذ ققحو ًاصاحخ ًايلجت يأ “قيدصلا ركب ىبأو

 : ناملار ھه ةر ر لادا نقلا ل ي يا لا خت لإ اا اا
 .هدلوو هلامو هسفنب ةي هللا لوسر ىلع سانلا نمأ نم ناکف

 كلذ باحسناو « رماوألا مازتلا يهف ٠ يلامعأب اهليصحت تبلط يتلا ةداهشلا قتيرط امأو

 )٠١١۲(. عضاوتلا باب « قاقرلا باتك « يراخبلا هجرخآ (1)

 (۱۹ /۱۲) دادغب خیرات يف يدادغبلا بيطخلا هج رخآ )۲(

 )۳١۲١(. هدنسم یف دمحأ هجرخآ (۳)

or 



 نب رمعل الإ نييبنلا دعب رشبل كلذ سيلو « لامعألا رئاس يف هلك نيدلا بتارم ىلع مكحلا

 رماوألا لعف هقيفوت يف هرمأ مكحتسا نم لكف « هتثرو لمكو « هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا

 ركب وبأ فصتا يهانملا نم ًاباب عدي مل هنع هللا يضر رمع نإف « ملعلا يف نيخسارلا نم وهف

 « ًاعرش هب رمؤي مل نإو « ًادومحم ًاهجو كلذ ةلباقم يف هنع ىلاعت هللا يضر رمع ذخأ الإ هكرتب

 لادلا حتفب «نوثّدحم يتمأ يف نكي نإ» :هلوقب « ميلكتلا يف ميلكلا ئىسومب ةي ههبش كلذلف

 يف هدبع ىلاعت قحلا ةملاكم نم عرف ثيدحتلا ذإ '”«باطخلا نب رمعف» ةددشملا ةلمهملا

 . ۵ رس

 :هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذحل لوتي « تارومأملا رئاس هلعف عم هنع ىلاعت هللا يضر ناكو

 كلذب صخ امنإو « قافنلاب هفن مهتي ناكف ؟هنم بوتأل ينربخأف قافنلا نم ءيش يف له رظنا

 ‹ لمكأ ةيقيدصلا ماقم ناك امنإو « يَ هللا لوسر دهع ىلع نيقفانملا فرعي ناك هنأل ؛ةفيذح

 نع ةيقيدصلا ةبترم تهزنف « لامعألا روهظ ةبسن ةروص رطخل برقأ ةداهشلا ماقم نوكل

 . كلذ

 ‹ ةقاطلا بسح <« ةداهشلاو ةيقيدصلا ىتبترم ليصحت ىلع ىخأ اي لمعاو ٠ كلذ لمأتف

 ؛اهتاقبط فالتخا ىلع لامعألا عيمج امهيلإ عجرتو « ةحلاصلا لامعألا عيمج مامز امهنإف

 . نيملاعلا

E N 

 كلذ يف يلام ثيح نم أل « تاعاطلا تاوف ىلع مدنلا بحي ىلاعت هللا نأ ثيح نم الإ < تتاف

 باوثلا نم ٠ تاوف ىلع مدنلاو « لمعلا طبحي يصاعملا كرت ىلع مدنلا ذإ « لمعلا ةبسن وأ

 ةعاطلا تاوف ىلع مدنلا ناك نإو « موقلا دنع صالخإلا طبحي دبعلل لمعلا ةبسن دوهشب ةعاطلا

 مهفاف ‹ نيفلتخم نيهجو نم نكل « ةياهنلاو ةيادبلا ةلاح يف ًالامك .

 يف عقي ءيش ىلإ هبلق يف ليم ال هكولس طسوت لاح يف لماكلا نمؤملا نأ كلذ حاضيإو

 ةينب كلذك ماق ليللا يف هماقأ نإو « ركشلا ةينب ماص هللا همّوص نإف « ءيش نود نامزلا لبقتسم

 وه امل هدنع رظن الو « تاف ءيش ىلع هسقن يف ةزازح ال « اضرلا ةينب مان همون نإو « ركشلا

 همهأ امب لوغشم « هتمأو همداخل هسفن نم قحلا ىطعي « هدلوو هسفن ىلع قحلا لوقي « تآ

 نمو « ًاعبار هفن قوقح مث « ثلاث هناوخإ قوقح مث ء ًايناث هنيد رمأب مث « ًالوأ هايند رمأ نم

 . هللا تايآ ميظعتب نمؤملا « هللا باذع نم نمآلا وهف كلسملا اذه كلس

 )۳٤١۹(. راغلا ٹیدح باب « ءایبنألا ٹیداحأ باتک ۰ یراخبلا هج رخآ (۱)
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 هللا بلط نإ الإ « تآ وه امب نوح رفي الو « تاف ام ىلع نونزحی ال نونمؤملا لک ناک كلذلف

 ةياهن مهتيادب تناكف ٠ لجو زع هللا ةلماعمل هب اولخد يذلا مهساسأ اذه « كلذ مهنم ىلاعت

 حصي ال هنآ يدلو اي ملعا :دیرملل لوقي هنع یلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناکو

 ىلع الإ نزحت الو « كبرب الإ حرفت ال كنأ ىلع ٠ كساسأ تسسأ نإ الإ قيرطلا نم ءيش كل

 ‹ هريغب حرفلا ىلع كساسأ تسسأ نإ امأو « تاماقملا يف كيقري كانهو « هنع كباجح

 . یھتنا < كقيرط لوط ايف < هريغ تاوف ىلع نزحلاو

 مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا ضعب لوق يفو « كساسأ هلعجاو « كلذ يخأ اي لمأتف

 ‹ مهفاف « تاماقملا نم انه ام ضعب ىلإ ةراشإ «ذئموي الإ تملسأ نكأ مل ول نأ تينمت»

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو

 اذه ءارقف نم دحأ نع ذخألا يف ينراشتسا نمل يحصن : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ابو < نالي كف ىبرطلا تدرأ نإ هل لزفاف ٠ كلذ يف يتهاذم مدعو نالا
 قحب نوكيو « ةدسفم كلذ نم دلوتي الئل « ارس اذه لثم نوكي نكل « نالف ىلع عامتجالاو

 كلذ نأ هفشك قيرط نم اندحأ علطي نأ كلذ يف قحلا قيرطو « ىلاعت هللا دابعل اشغ نوكي الئل

 نأك « قيرطلا يف هل مدق ال ًاصقان خيشلا كلذ نوك وأ ٠ خبشلا كلذ دنع هل بيصن ال ديرملا

 .بلاغلا وه امك « خايشألا نم نذإ الب ةخيشملل سلج

 دمحم يديس نأ :هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ايركز خيشلا مالسإلا خيش ينربخأ دقو

 يديس ىلع سانلا ضعب امهلد « قيرطلا نابلطي رصم الخد امل « نيدم يديسو « يرمغلا
 ذإ « هادصاق امهو « نيرصقلا نيب نايشمي امه امنيبف « هنع ىلاعت هللا يضر يفنحلا دمحم

 نا ل ها ر ارا و ا لاو نوح تار أ ن مخ اا

 دمحم يديس نع اعجرف «رحبلا بابب مسقملا طخ يف دهازلا دمحأ ابلطاو اعجرا ٠ بيصن اهيف
 دهزلا ىلإ امهداشرإ ناكف « هيدي ىلع امهحتف ناكف «دهازلا دمحأ يديسب اعمتجاف «ىفنحلا

 ۲ دع ج ف نف هه لاق فا یر یاد یم رد

 . . یهتنا ‹ هبقانم يف روکذم وه امک

 هتعمس كلذ عمو ءوسب ًادحأ ركذي ال هنع ىلاعت هللا يضر يفصرملا يلع يديس ناك دقو

 ‹ خيش نذإ ريغب هسفنب سلج هنإف « ينالفلا خيشلاب عامتجالاو مكايإ : هباحصأل لوقي ًارارم
 . نيملسملل احصن كلذ نع نكي ملو « همساب حّرصف

 هتطعأف يدرورهسلا ءامسأب ةضايرلا ةقيرط تيأرو « روكذملا خيشلاب انأ تعمتجا دقو

 ضعب نظف « كلذب رهتشاف « مهلزعو نيرشابملا ضعب ةيلوت نم راثآ ضعب ءامسألا

oro 



 هل راصو « نينس كلذ ىلع ماقأو « قيرطلاب مهلهجل « هتيالو ةحص نم كلذ نأ نيبوجحملا

 فشكنا مث « يروغلا مايأ تاعافشلا يف ءارمألا ىلإ سانلا جئاوح يف مهلسري ءابقن رشع

 يلع يديس نعو « صاوخلا يلع يديس نع ذخأو « هرمأ كرادتف « هنع ساتلا قرفتو « هلاح

 . ىلاعت هللا همحر ريخب تامو « قيرطلا نع لالض هيف تنك ام لك :لوقي راصو ‹ يفصرملا

 ‹ يريضخلا ناميلس خيشلا يديسك « قيرطلا يف قدصلا مدق ىلع ةعامج اذه انرصع يفو

 دمحم يديسو « شادرمد خيشلا ةفيلخ « ميركلا دبع خيشلاو « ركاذلا ميهاربإ خيشلاو
 دشرأ ام ًاريثكف « نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر تاقبطلا يف مهانركذ نمم مهريغو « يركبلا

 يف حسفي نأ ىلاعت هللا لأسأف « قيرطلا يف مهمدق خوسرب يملعل ءالؤه ىلإ قيرطلا بلطي نم
 . نيمآ نيملسملا عفنل مهلجأ

 نيذلا ةفوصتملا خياشم بلاغ ةبحاصمو مكايإ :هناوخإل نيدلا لضفأ يخأ ةيصو يفو
 مهراثآ نم قبي ملو نوحلاصلا بهذ نيح « ةبذاكلا يواعدلاو لهجلاب نامزلا اذه يف اوجرخ

 ‹« هکرت يف هورکم الو « همدع يف ررض الو « هدوجو يف عفن ال اميف ‹ مهرهاوظب هبشتلا الإ

 مهل مككرت نوكي نكل « ةحبسلا كاسمإو « ةبذعلا ءاخرإو « فوصلاب ممعتلاو « ةبجلا سبلك

 اوميقت الف ايندلا بلط يف مورلا دالب ىلإ رصم نم رفاسي مهدحأ متيأر ولو ‹ مهل ءاردزا ريغ نم
 نيلهاجلا لاح ىلع هلاح مهضعب ساق امبرف « قيرطلا نع جورخاذه :اولوقتو « نازيملا هيلع
 هل رفاسي وهف « ًاقزر مورلا يف هل لعج ىلاعت هللا نأ مهدحأل فشكيف نيقداصلا نم وه ناكو

 . ىهتنا « ايندلا ةبحم نم غراف هبلقو

 « ًاقداص ًاخيش هرصع يف دجي مل نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو

 ةينب بابسألا يف ةماقإلاب اضرلاو « داقتعالا نسحو « هلوسر ةبحمو « ىلاعت هللا ةبحم هبسحف
 اب ارج نيالا نارا اع حاق ن خاب تما ةو دالا عر تا

 ‹ نالف خيشلا يديسب هفصو ىلع اوديزت الو ‹ ةيبطقلا ىلإ هتبسنو مكايإف ‹ مدقلا مكب لزو

 اوئطأطتو مكفونأ اوطمرقتو « مكناوخإ نع مكهوجو اوضبقت نأ هيلع عامتجالا دعب مكايإو
 لیلد هنإف هناوخإ عم هانرکذ ام لعف نمو « هيلع مکعامتجا لبق متنک امک اونوک لب ۰ مکباقر

 دحأل لوقي الو « مهبابسأ يف مهو سانلا كلسي نأ هنأش نم لماكلا نإف « هخيش صقن ىلع

 الإ هتبوت لئاوأ ديرملا خايشألا ىهن امو ‹ ككلسن ىتح كناوخإ رجهأ وأ كببس كرتا : مهنم
 . ىهتنا « هنم بات ناك ام لعف ىلإ عجري نأ هيلع ًافوخ « ءوسلا ناوخإ نم ةقسفلا ةبحص نع

 « نيد يف مهو نيد يف مهنأك مهناوخإ عم اوراصف « خيش نع اوذخأ ةعامج انأ تيأر دقو

 مهضعبل ءاضغبلاو ءانحشلاب مهبولق تألتماو « ماكحلا ىلإ اوعفارتو اونحاشتو اورفانتف

 كرابت هللاو « اودشرت كلذ نم ناوخإلا اهيأ مكايإف « مهضرم ىلإ ًاضرم اودادزاف « ًاضعب

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ مكاده یلوتي یلاعتو

o۳ 



 ‹ يسلجم ىلإ ءارمألا نم دحأ روضح يبالجتسا مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 « سانلا ىلع ةسايرلا اهب مهل عقت يتلا نيحلاصلا لامعأ نع اوزجع نيذلا نوباصنلا هلعفي امك

 يل لق لاعتف « ًالثم ينالفلا ريمألا يدنع سلج اذإ :لوقيو « هبيقن زمغي مهضعب تيأر لب

 نم هولخت ال :مكل لوقيو « هتعامج نم صخش عم مالسلا مكل لسرأ اشابلا نأ هترضحب

 نوددرتي نوريصيف ءارمألل كلذ يكحيف « ريمألا كلذ عمسيف ٠ مكتكرب يف هنإف ٠ مكرظن

 يعدي مهضعبو « هروزي ءاج يب هللا لوسر هنأ ىعداف اصخش ةولخ يف ىأر مهضعب لب « هيلإ

 ضرألا نم برق اذإف « تيبلا فقس يف ةقاط نم ريبك درف يف ًاصخش لزنيو « هروزي رضخلا نأ
 نم ةعامج غلب دقو « هعفري نأ هلزنأ يذلا زمغي مث « هب كربتلاو « هل مايقلاب نيرضاحلا رمأ

 الف ‹ همالسإ اوددجو « ىعدا يذلا كلذ ةدرب اومكحو < ةوبنلا ةوعد نم هلعفي ام ءاملعلا

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 ٰیلوتی وهو « كاده یلوتي یلاعتو كرابت هللاو « كلذ لثم ىوعد نم يخأ اي رذحاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا

 تنك كلذلو < يسردل نجلاو ةكئالملا روضح ةرثك .: يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم ءارقفلا نم لقو « نيرضاحلا مهف ردق ىلع دييقت الو ريجحت ريغ نم ًامئاد مالكلا لسرأ

 هللا انعفن يركبلا دمحم يديس الإ « مدقلا اذه ىلع ًادحأ يرصع يف تيأر امو ‹ اذهل نطفتي

 كئلوأب قتلعتملا همالك بلاغ نم ًائيش لقعتي هسلجمل نيرضاحلا نم دحأ داكي الف « هتاكربب

 روضح ةرثكل <« ةيلعلا رئاودلا لهأ نم مهوحنو < ةكئالملاو سنإلاو نجلا نم نيرضاحلا

 مالك يف سيل هانلق امب هل ةفرعم ال نم لاق امبرف « هسلجم سنإلاو نجلا ءاملع رباكأو ةكتالملا
 يديس عم بدألا مزلل هانركذ امع هل فشك هنأ ولو « هل نيرضاحلا لقعت مدعل « ةدئاف اذه

 ‹ لادبألاو ءداتوألاو .باطقألا رئاود ىلع عالطالا يف نامزلا رداون نم هنإف ٠ اذه دمحم

 .هنع ىلاعت هللا يضر « ةعيرشلا رارسأو

 اولسرت الف قيرطلا يف متملكت اذإ :ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يحخأ ةيصو يفو

 تقولا بسحب اوملكت لب « مهتبتر بسحبو « طقف سنإلا نم نيرضاحلا بسحب مالكلا
 ةكئالمو نجو سنأ نم لمكلا قالخأب قلختلا بقي نم هيفو الإ سلجم وت ام هنإف ‹ حوتفلاو
 . ىهتنا « اوملعت مل مأ مهب متملع ءاوس

 ديحوتلا يف ًالاؤس نيعبسو ةسمخ يلإ اولسرأ نجلا ءاملع نأ ننملا هذه يف مدقت دقو

 نآلا ىلإ يدنع اهتدوسمو « اهيلع مهل تبتكف « هريغو

 كلذكو « ملعلاب هيلع نولغتشي اوناك نجلا نأ : رهزألا عماج مامإ نامثع خيشلا نع انغلبو
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 : تايبألا هذه ةيئارلا

 ركذتنيح بقانم نماهلاي هيلع نوأرققي نجلا تناك

 . یلاعت هللا همحر « لاق ام رخآ ىلإ

 نجلا رمأف « ةدعاسملا خيشلا نم بلطو « جيوزتلا بلط هتبلط نم ًاصخش نأ هل عقو اممو

 ذإ ‹ نييطاملألا قوس يف هنم جرخي وه امنيبف « ًارانيد نوثالٹ هيف ًاسیک هوطعأف « هتدعاسمب

 ‹« خيشلا ىلإ بلاطلا عجرف ‹ سيكلا كسمف « همهاردو هسيك هنأ ةنيب ماقأو ‹ يطاملألا هفرع

 موق نحن يديس اي :هل لاقف ؟ربخلا ام :هل لاقف ٠ سيكلاب هاتأ يذلا ينجلا ءارو لسرأف

 يف هوداز ام لك ذخأبو « ءارقفلل هعفدو « ةاكزلا بجاو نم راجتلا هسبحي ام لك ذخأب نولكوم

 تربخأ امأ ةينالفلا ةعطقلا هل لق :خيشلل لاق مث « هيقحتسمل هعفدو يرتشملاب رابخألا

 « ةدحاو ةدحاو هعئاقو هل دعي لاز الف « اذكو اذك ةينالفلا ةعطقلاو « اذكو اذك ًادئاز اهارتشمب

 قدصو « تقولا اذه نم هللا ىلإ بئات انأو « قدص :لاقف « هربخأو رجاتلا ءارو خيشلا لسرأف

 . لاق ام عيمج ىلع ينجلا

 مث « ةدم هسلجم نع اوعطقنا نجلا نأ :هنع هللا ىضر ىفنحل | دمحم يديسل عقو اممو

 « قبط يف جرتأ مكدنع ناك :اولاقف ؟ةدملا هذه روضحلا نع مكعنم ام :مهل لاقف اوؤاج

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت لاو « دشرت كلذ يخأ اي مهفاف

 يناؤألا يف ةرخافلا ةمعطألا نم لكألل يسفن ةهارك : يلع هب ىلاعتو كرابت هلا معنأ اممو

 ‹ لاعلا يقدنبلا خوجلاو « ةعيفرلا فاوصألا سبل هركأ كلذكو « يجنرفلا جاجزلا وأ ينيصلا

 .لالح هجو نم نالا اهدوجو ةزعل « ةيرامدنقلا تاشاشلاو

 هيلع سيڪ ديسلا ناكو ةيطوقلاب ةامسملا يهو ‹ نطقلا ظيلغ نم ويي هتمامع تناك دقو

 فس و ‹ ريعشلا ةلاخن لکأ نإ هللاو :مکل لوقأ قحب) : نييراوحلل لوقي مالسلاو ةالصلا

 . ىهتنا تومي نم ىلع ريثكل « لبازملا ىلع مونلاو ‹ ةنشخلا حوسملا سبلو « دامرلا

 ‹ ةرخافلا ‹ عيفرلا سبلي مهومتيأر نمب ناوخإلا اهيأ اورتغت الو

 باحصأ نم نوكي نأ نأ الإ مهللا « هب ىدتقي ال عرولا ليلقو ‹ عرولا ليلق هودجت هرمأ اوشتفو

 يديسو « أافو نب يلع يديسك ٠ لامجلا ة ةرضح هترضح نمف « ةيالولا يف ىربكلا رئاودلا

 ءالؤه لثمف ٠ مهريغو « يفنحلا دمحم يديس هدلوو ٠ يركبلا نسحلا يبآ يديسو « نيدم

 ثرف نيب نم لالحلا مهل صلختسي امبر ىلاعت هللا نأل ؛روكذملا نازيملا مهيلع ماقي ال
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 لكآملاو سبالملا هذه لوصح كلذ قادصمو « هيلع مهتماركل ۰ مارحلا مدو < تاهبئلا

 ءيش يف مهدنع فلكت الف « مهيلإ اهلوصو يف لذ لوصح ريغ نم مهيديأب يتلا بكارملاو

 . ىلاعت هللاب ذايعلاو تقملا دبعلل لصحيف راكنإالاو كايإو < مهفاف اهنم

 رظنف « ةليوز باب يف افو نب يلع يديس ىأر « روبنز نباب روهشملا ريزولا نأ عقو دقو

 ىلخ شيا :هسفن يف لاقف « مهبكارمو كولملا سبالمك هتبيه ىأرف « هبكرمو هسبالم ىلإ
 يزخ مكل اوكرت :هنذأ يف هل لقف « بهذا :همالغل يلع يديس لاقف ؟رومألا نم انل ءالؤه

 نبا ءاجف « مايأ دعب هتمعن بلسو <« روبنز نبا ىلع ناطلسلا مقنف « ةرخالا باذعو ايندلا

 .هنع یلاعت هللا يضر يلع يديس قح نم رفغتساو روبنز

 نم امأ « ةفصلا هذهب نامزلا اذه يف هارت نم ىلع راكنإلا نم كايإ مث ٠ يحخأ اي كايإف

 « هيلع راكنإلا كلف انلاثمأك اهليصحت قيرط يف لذب الإ بكارملاو سبالملا كلت ىلإ لصي ال

 ‹ هلهأ نم وه سيل ام ليصحت يف اهيلع قافشإلاو « هسفن باعتإ يف هعرو ةلقو « هصقن نايبو

 ‹« ىبسن لالح هجو نم رومألا هذه تدجو اذإ اذه « رجزني هلعلف <« هل ىلاعت هللا هرسي الو

E DIONE SA ORS RENN ES 
 لاتو كرات فاو ةدشرت كلذ يأ قاف < توملا باتا ةاميب الإ توقلا ةف اجر ال
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي

 ةيۇربو < تارم سمح مونلا يف یلاعت هتیؤرب يفيرشت : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 « ةدحاو ةرم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ديسلا ةيؤربو <« ًارارم هيي دمحم انالومو انديس

 بطقلا ىلع ماتلا عامتجالابو « مالسلا هيلع يدهملا ةيؤربو « مالسلا هيلع رضخلا ةيؤربو
 . هنع یلاعت هللا يضر

 انأ يذلا دجسملا فيظنت ةهج نم باتع اهضعب يف يل عقوف « العو الج قحلا ةيؤر امأف

 ‹ هضييبتو هسنك يف تعرشف تحبصأف « هناطيح داوسو « توبكنعلا تيب نم نآلا هيف ميقم

 .ةردقلا رس مولع نم « ىلاعت هللا ءاش نإ ةرخالا يف رهظت رومأب ىلاعتو هناحبس ينبطاخو

 ‹ رصعلا ةالص يف امامإ تيلصف ينمدقو « يل اعدف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ديسلا امأ

 يف هب عمتجا هنأ انناوخإ نم صخش ىعدا دقو « وه هنأ تمهلأو ‹ ةظقيلا يف هب تعمتجا امبرو

 ‹ ءاملعلا ضعب هيلع كلذ ركنأف « ةئامعستو نيثالثو ثالث ةنس ىف رصمب نيقارولا قوس

 ا ی و ا ق ی ا

 يف ‹ عفرلا دعب ضرألا ىلإ لزن مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ يربطلاو يناربطلا ةياور « هنع
 ‹ هلاحب اهربخأو اهيلع ملسف « عذجلا دنع يكبت همأ دجوف مالسلا امهيلع هتلاخو همآ ةايح
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 °«جئاوحلا ضعب يف نييراوحلا هجوو « اهب ام نكسف

 لزني هنأ عدب الف « نامزلا رخآ هلوزن لبق ةرم هعفر دعب هلوزن زاج اذإف :يربطلا لاق

 نم بلط يف هتحايس مايأ هب عمتجا هنأ « هنع یلاعت هللا يضر يسرافلا ناملس نع لقنو « تارم

 نم ًاموق ىأرف ةضيغ ىلع رم هنأ كلذو <« ةَ هللا لوسر ةثعب لبق « قحلا نيدلا ىلإ هدشري

 ةالصلا هيلع حيسملا مهل جرخيف « هنوفرعي تقو يف « ةضيغلا هاجت نوسلجي ايالبلا بابرأ

 روهظ برقب هملعأو < ناملس هب عمتجاف < اهلك اهنم اۇربیف مهتاهاع ىلع هديب حسمیف مالسلاو

 . كلذ ضعبل دهشي ام ةريسلا ىف ناملس ةمجرت ىفو < مهضعب هلقن اذكه « ي دمحم

 موي لك ةَ هللا لوسر ىلع ةالصلاو <« هللا ركذ ىلإ يندشرأف « مالسلا هيلع رضخلا امأو-

 . حبصلا ةالص دعب

 اعدف « صاوخلا يلع يديس ةفرعمب « نييطاشمألاب راحلا لوفلا عيبي هتيأرف بطقلا امأو

 .ءالبلا ىلع ربصلاب يل

 هللاو < دشرت اهعجارف < ةلقتسم ةلاسر يف هَ هللا لوسر عم انعئاقو ىلع مالكلا انطسب دقو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < كاده ىلوتي ىلاعت

 ىلإ وأ « ىلاعت هللا ىلإ ينيذؤي نم ىوكش مدع : يلع هٻ یلاعتو كرابت هلا معنأ اممو

 اضرلا يل عقي مل نإف « ىذألا كلذب ىضرأ امنإو « ىلاعت هللا وه انلك انيلو نإف « يسفن
 ثيح نم ال « يهلإلا ريدقتلا ثيح نم وه امنإ كلذب اضرلا نأ ىفخي ال نكل « تربص
 ا ر صع ا تي ن داغ ری یا نن ع راک الا لع اه بكا
 كؤاديإ :هل لوقاف ؛ءاوس دخ ۍلع كلذك ق يغب يريغ ینا نم ىلع راکنإلا يلع بجي امک
 هللا ىلإ يبلقب تهجوت نيئيشلا نيذه نع تزجع نإف « ديلاب هدر نع ترجع اذإ « زوجي ال يل
 ثيح نم هاوقأو « ناميإلا فعضأ وه يذلا ركنملا ريبغت ةلمج نم كلذو « ينع هفكي نأ ىلاعت
 هب دارملاو « نيدلا ةوق نم نوكي ةراتو « نيدلا ةلق نم نوكي ةرات فعضلا نإف « ناسحإلا ماقم
 .ًارارم هريرقت رم امك « ناميإلا ماقم نم ىلعأ وه يذلا يناثلا نيفراعلا دنع وه

 ًاركنم مكنم ىأر نم» : ثيدحلا يف لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 ‹ نورضي الو نوبرضَي نيذلا ةالولل نوكي ديلاب هرييغت نأ :هانعم ثيدحلا “هديب هريغيلف
 « ركنملا كلذ بكترم يف ظفللاب مهرجز رئؤيف « نيلماعلا ءاملعلل نوكي ناسللاب هرييغتو
 مهراقتحا دوهش مهيلع بلغ نيذلا نيفراعلا لكل بلقلاب هرييغتو « ركنملا نع عجريف

 كلذ رييغت يف لجو زع هللا ىلإ هبلقب مهدحأ هجوتيف ٠ مهريغل نيهان اونوكي نأ « مهسوفن

 )١( ريدقلا ضيف يف يوانملا هركذ )٦/ ٤٠١( يربطلاو يناربطلا هحرخأ .لاقو .

 )۲( ملسم هجرخأ ٠ ںامیإلا نم رکنملا نع يهنلا باب « ناميإلا باتك )٤۹(
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 لوق امأو « ةقيقح رييغتلا وه اذهف « هبرش نع رمخلا براشو < هملظ نع ملاظلا فيكف ركنملا

 . ىهتنا « لمأتف « رييغت هيف سيلف ‹ هاضرأ ال ركنماذه مهللا :ناسنإلا

 ةلتاقملا بتارملا لوأف < ةثالثلا نم دحاو لكل نوكت ثالثلا بتارملا نأ قحلاو

 ‹ هاري نم دنعو « هلعاف دنع ركنملا كلذ حبقيل ظفللاب ركنأ « داهجلا نع زجع نإف « داهجلاو

 ركنم اذه نإ مهللا : هبلقب لقيلف نطو نم جارخإ وأ حرج وأ لتق نم ًاررض فاخ نأب زجع نإف
 ىذألا نم ينلاني ام عيمج نأ يدوهش ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ امم نأ مدقتو « هاضرأ ال

 انل ةجاح الف « هدابع عنصي ام ىلإ رظان رضاح قحلا نأو « ىلاعت هللا نم قحتسا ام ضعب نم

 ‹« دشرت كلذ مهفاف « هتزعل « هل فقي نم ليلق ‹ رخآ رمأل رظنلاب الإ هيلإ ىوكشلا ىلإ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نع ًابئاغ ناک ءاوس « يرغص نم بيغلاب يناميإ يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو
 يف فقوت طق يل عقي ملف « ىلع ىلاعت هللا معن ربكأ نم كلذو « يلقع كاردإ نع وأ « يرصب

 نيذلا ىلاعت هللا حدم دقو « اذه يتقو ىلإ يرغص نم عرشلا هتبثيو « لوقعلا هليحت ءيش

 دقو « لسرلا تازجعم نم عرف ءايلوألا تاماركو « نيحلفملا نم مهلعجو « بيغلاب نونمؤي
 « ليوأت ريغ نم كلذب اًنمآو « لوقعلا هليحت امبانيلإ مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا تءاج

 . ىهتنا « اهب ناميإلا بجي « ءايلوألا تامارك يف مكحلا كلذكف

 « هعم لماحلا هتجوزو وه ًارفاسم ناك هنأ سدقملا تيب لهأ نم صخش ةرم يل ىكح دقو

 ةحيص همأ نطب نم دلولا حاصف « مهفلخ نم قيرطلا عاطقو « مهمامأ نم دسألا امهيلع جرخف

 ‹ دلولا حصفأو « تدلو املف « نيبراه قيرطلا عاطق ىلوو « ًاعجار دسألا ىلوف « ةميظع

 .اهتيفيكو ةيضقلاب همأ ربخأ

 ملع يف ديحولاب» :ىمسملا هباتك لئاوأ يف حون نباب فورعملا رافغلا دبع خيشلا ركذ دقو
 ءارقفلا تاداجس ذخأ « دادغبب ةنيكسم نبا خويشلا خيش « برعلا خيش مداخ نأ “'""«ديحوتلا

 الجر دجوف رصمب علطف ‹ ةلجدلا طش يف رهطتي لزنف ٠ مهل اهشرفيل ةعمجلا موي اهب قبسو
 ماقأو « هتنبا هجوزو < غبصلا يف هدنع ًاعناص هلمعتساف غبصلا ةعنص فرعي ناكو « اغابص

 « دادغبب علطف لينلا رحب يف لستغيل ةعمج موي لزن مث « دالوأ اهنم هل دلوو « نينس عبس اهعم
 ‹ ةعمجلا ةالص اولصو « مهل اهشرفو اهذخأف « هيف اهكرت يذلا ناكملا يف تاداجسلا دجوو

 تركفت تنك له :خيشلا هل لاقف « ةصقلا هل ىكحف « ةرملا هذه يف تأطبأ دق :خيشلا هل لاقف

 : ىلاعت هلوق ىنعم يف تركفت :معن :لاقف ؟ءايلوألا تامارك نم ًاًئيش تركنأ وأ . ؟ءيش يف
 ]¢ : جراعملا] ٍوَس لأ ني مرادي ناک موب ی ھل ر زیر

 ديحوتلا لهأ كولس يف-ديحوتلا مساب ٠٠٠٠١( /۲) نونظلا فشك يف هركذ (۱)
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 دقو ‹ نيرخآ موق قح يف هضبقيو « موق قح يف نامزلا طسبي هللا نإ يدلو اي :هل لاقف

 مهضعب فرعف « دادغب ىلإ هدالوأ رضحأف رصم ىلإ لسرأ خيشلا نإ مث « كلذ ىلاعت هللا كارأ

 . ىهتنا « كلذ يف ريكن ريغ نم رصعلا كلذ ءاملع هرقأو « ًاضعب

 اهيلع فقوتي ال ةردقلا نإف « ءافعضلا الإ اهلثمب ناميإلا يف فقوتي ال ةياكحلا هذهو

 نم قيضلا يف عساولا لاخدإ لثم < ‹ لوقعلا اهليحت يتلا « نونلا يذ لئاسم نم هذهو « ءيش

 ىلع هب متخت 2 د ترصو « بلاق يف هلك نآرقلا تمسر اذإ يخأ اي لمأتو « قيضلا عستي نأ ريغ

 موي لك بتكي نأ بلاقلا بحاص دارأ ولف « دحاو نآ يف هلك نآرقلا مستريف « ضيبألا قرولا

 . لعفل « ةمتخ فلأ اذك اذك

 ةرايز ىهتشا هنأ : يلوبتملا ميهاربإ يديس بحاص « يدركلا فسوي خيشلا يل ىكح دقو

 مث ةنس هلهأ دنع ثكمف « داركألا دالب لخاد هنأ ىأرف « رصعلا دعب ةولخلا لخدف « هتدلاو

 ‹ هيلع اوكحضف « ربخلاب مهربخأ « ةولخلا نم جرخ املف « ةرم يناث جاحلا ةكرب ىلإ رفاس

 . ىهتنا « ةنس اهدنع ماقأ هنأ ءارقفلا تربخأو ٠ تءاج هتدلاو نإ مث

 مويلا يف هكولس لاح يف أرق هنأ : ينربخأ يفصرملا ًايلع يديس نأ ننملا هذه يف مدقت دقو

 . ىهتنا « ةمتخ فلأ ةجرد لك « ةمتخ فلأ نيتسو ةئامثالث ةليللاو

 : ميظعلا نآرقلا يفو

 یل لاق $ .[۳۹ : لمنلا ]4 أر وی نر کیا نوت نأ وپ کیا اال ترفع 3
 دے وو

 ]4 : لمنلا] 4كط كإ دَ نأ لق دپ کیا“ انآ کلا ن لع مدن

 حضو دقف « ضارتعالاو يخأ اي كايإف « رفاك وهف كلذب نمؤي مل نمو « ةفاسملا دعب عم
 ىلوتي وهو « كدشريو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « ليوأتلا مكح صنلا عفرو « ليبسلا

 عمجت اهنوكل « ةي دمحم ةعيرش ةثرو نم ينلعج هنأ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ًاثراو مهدحأ نوكي امنإ ‹ كلذ ىطعي ريقف لقو « ماقم اهنع جرخي الف اهلك لسرلا تاماقم

 قطن امبر ىتح « مالسلاو ةالصلا هيلع مهوحنو ‹« ىيحي وأ « ايركز وأ ‹ ىسيع وأ ٠ سومل
 امب هل ةفرعم ال نم دقتعيف « مسالا كلذ رركيو ‹ هحور عولط دنع ىسيعب وأ يسومب مهدحأ

 نم مساب قطن امنإو « كلذك سيلو « كلذ ىلع تامو ٠ توملا دنع رصنت وأ دوهت هنأ هانلق

 ةينطاب نم هخيش نأ عم « توملا دنع هخيش مساب ناسنإلا قطني امك < ءايبنألا نم هثراو ناك

 ناك نم نأ ملعف « هخيش مسا هرضي ال امك « يبنلا كلذ مسا ركذ هرضي الف « نيقيب يي دمحم

 حصي ال هنأل ؛اهنم هيصنو هظح ردقب سرلا تاماقم عيمج هدنع ىوطنا دقف ماقملا يدمحم



 يدمحم صاوخلا يلع يديسو « ماقملا يميهاربإ نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناك دقو

 ميهاربإ ديسلا يخيش :لوقي ةرات ناكف « ًايميهاربإ ًايدمحم يلوبتملا ميهاربإ يديسو « ماقملا
 . ديم هللا لوسر يخيش :لوقي ةراتو « ليلخلا

 ًاذيملت راص مث « مالسلا هيلع ليلخلل هتيادب يف ًاذيملت ناك هنأب امهنيب عمجيو :تلق
 یلوتی وهو « كاده ىلوتي یلاعتو كرابت هللاو « دشرت كلذ مهفاف « هتياهن يف ةا هللا لوسرل

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا

 ةلعل ال ىلاعت هلل ةضوغبم اهنوكل « ايندلا يف يدهز : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 .باسح فيفخت وأ « ندب ةحار نم « ىرخأ

 ‹ سانلا ينبحيل « سانلا يديأ يف اميف يدهز : يلع ىلاعتو كرابت هللا معنأ امم كلذكو

 كلذو < ايندلا رومأ نم ىرخأ ةلعل ال « يبونذ ىلع ةذخاؤملا تعقو اذإ مهبر دنع اوعفشيف

 يذلا « يورخألا وأ « ينابرلا هجولا ثيح نم الإ ًائيش اوبحي ال نأ « ءارقفلا طرش نم سيل

 . لجو زع هللا ةبحم نع مهلاوحأ نم ءيش جرخي ال ىتح « هيف
 رظني مل اهقلخ ذنم نم هنوكل « ىلاعت هلل ةضوغبم.تناك امل ايندلا نأ :هانلق ام حاضيإو

 هللا ضخب لجأل دهازلا اهضغبأو « ءيش ال اي يتكسا : تملكت امل اهل لاقو « درو امك « اهيلإ

 اميف مهمحازي ملو هبحأ ام سانلل دهازلا كرت امل كلذكو < هل ىلاعت هللا ةبحمب يزوج « اهل

 يديأ يف اميف دهزاو « هللا كبحي ايندلا يف دهزا» ثيدح هب حرص امك « كلذل هوبحأ هوبحأ

 دهزلا بلط امأو « سانلا بلاغ ىلع اهافخأ ام ةقيقدلا هذه رظناف "”«سانلا كبحي سانلا
 دهازلل لصاح كلذف « ةقباسلا ةمسقلا ىلإ نوكرلا مدعو بسكلا مه نم ندبلاو بلقلا ةحارل

 امأ :دواد اي» مالسلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو . لوألا دصقلاب ال نمضتلا مكحب

 ‹ يدابع ىلع هب تززعت دقف ىلإ كعاطقنا امأو « ةحارلا كسفنل هب تلحجعت دقف ايندلا ىف كدهز

 ۰ . «؟اودع يل تيداع وأ < ًايلو يل تيلاو له رظنأ نکلو

 ايندلا يف دهز نم نأو ‹ دهزلا ماقم ءارو نم ىرخأ ةبترم هل ضغبلاو « هلل بحلا نأ ملعف

 نم لقتنا دقف « ناف نع ًايقاب ضوعت هنأل ؛لماك دهازب وه سيلف ةرخالا ميعن نم هلاني ام لجأل

 ملف « ناوكألا ةلماعم نم ةلمج كلذ لكو « اهنم ىلعأ يه ىرخأ ةبغر ىلإ هللا ىوس اميف ةبغر

 مل هنأ ىنعمب « دهزلا ماقم يف دهز اذإ هللا ةلماعم هل صلخي امنإو ٠ ىلاعت هللا ةلماعم هل صلخت

 ‹« مهضحب دنع ىقرأو ىلعأ رخآ ماقم كلذ قوفو « هيف دهزي ىتح نيرادلا يف ءيشل ًاكلم هل ري
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 :هلوقب ‹ هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر افو نب يلع يديس هيلإ راشأ

 يدوهش يف كدحو قحلا تنأف يبلقدهزلا ماقم نع لحرت

 ةر ج ولا ر ساب اس فارأ ٠ ي لو كاوت يق دراا

 هناحبس هلل دهزلا ماقم ليصحت ىلع لمعاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « ىلاعتو

 هللا دمحب يل سيلف « نطابلا يف ديرجتلا ماقم لوصح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 نم ءيشل يكلم يدوهش مدعل « اهتاوف ىلع فسأتأو « اهبلطأ ايندلا يف ةقالع ىلاعت

 « ةداتعملا ةرهاظلا يبايث تعلخ ينأ ولف « ديرجتلا ماقم هل حص دقف كلذك ناك نمو « نينوكلا

 ملأ ينع عفدت ةشيخ وأ طقف يتروع رتست ةقرخ يطسو يفو « طقف ةيقرع يسأر ىلع تلعجو
 اذإ فالخب « نآلا ينطابل يرهاظ ةلكاشمل « مول كلذ يف يلع ناك امل . طقف دربلاو رحلا
 فاصوأو « سيلدتلا نم نوكي كلذ نإف « نطابلاب ديرجتلا لوصح لبق ةسبللا هذه تسل

 وه قفانملا ذإ « قالخألا ءوسو « قافنلا تامالع نم كلذو « سيلبإ لئابح نمو « سيبلتلا

 ىلع ءيش قشأ نم ةرهاظلا هبايث نم ناسنإلا ديرجت نأ ىلع « نطبأ ام فالخ رهظأ نم لك

 امك « لقعلا نم ةفخ ىلإ مهتبسنو « مهل سانلا راقتحا نم ًافوخ « تانوعرلا باحصأ سوفن

 . باتكلا اذه نم لوألا بابلا يف رم امك « يتدهاجم لأ يسفن يف هتبرج

 ىلع عاطق دئاوعلا :اولاقو « ةعاضرلا ماطف نم بعصأ ةداعلا ماطف :نوفراعلا لاق دقو

 هدنع ىواستو « كلاسلا لاح لمك اذإ نكل « كلاس لك ىلع قيرطلا نوعطقي « ةيربلا قرط

 مث ‹ هسفن يف هدنع رومألا يواستل « سابللا نع درجتي نأ هلف « امهدادضأو يرعلاو عوجلا

 ‹ زييمتلا مدعل ًابلط « هتفرح لهأب ةوسأ بايثلا هسبل وهو « هنم ىلعأ ىلإ كلذ يف ىقرتي هنإ

 هللا هسبلأ ايندلا ىف ةرهش بوث سبل نم» ثيدح ىف هلوخد نم ًافوخو ءايرلا ةكبش نم ًاصولخو
 ا دف ب ا ع نل را قف ةررع رس س نأ كحالو ل ةرخألا يترا تر
 :ةرلا رل ىل كاكا هج ارقا لاح يا كلذ نارا نع ةر ةر علا تاجا
 داز ام فرص ناك نإو <« دابعلا نيب رتسلل ًاباط « عافرلا مئامعلاو « تابرضملاو « فوصلاو

 . لضفأ نيملسملا جيواحم ىلإ ةجاحلا نع

 بالكو < ةيناسفنلا تاوهشلا نم كبلق ديرجت لبق ةرهاظلا كبايث نع درجتت الو « مهفاف
 يف كلهتف. ‹ ةيناطيشلا تافصلا عيمجو « ةيويندلا تاروذاقلا تاساجنو « ةيونعملا تافصلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ رعشت ال ثيح نم كسفن

 تدهش نیح ٤ قح ريغب سانلا لاومأ لكأ نم يظفح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 .(۲۹١4)ة هلا سل يف تاب < ساللا تاك واد نأ هج رخ (۱)
 رک ی ی و 2 ا ر

9٤ 



 نإف ‹ كلذ لثم نم ظفحي نم لقو « قيرطلا يف يلوخد لئاوأ « ايش هللا عم نوكلمي ال مهن

 ًادحأ نأ طق لقعتي دبعلا ريصي ال « هل كلملا دبعلا ديحوتب دبعلا بلق ىف ىلجت اذإ ىلاعت قحلا

 كلذ لوقو © اهب لإ نالا نار ةخآ مرح كف هلا نإ ا لق نإو ٠ اش هم كلم

 اهلهأو اهلك ةعيرشلا ريصتو « كلذ دهشأ ال انأو « ايش هعم كلمي ًادحأ نأ دهشي نمل باطح

 . هميرحت ىلع عمجأ ام عيمج هلالحتساب « هنورفكيو « دبعلا كلذ ىلع نوطحي

 ماعط ىلإ ةرم هرصب دم « يشرقلا هللا دبع يبأ خيشلا يديرم نم ًاريقف نأ ينغلب دقو

 لاقف « هنم لعف ريغ نم هنطب لخديف « هاف حتفي نآ دارأف « هيدي نيب لزنو ماعطلا راطف « ناسنإ

 وأ ‹ يدي هيلإ تددم ام لكأ نم عرشلا ينعنم امنإ يديس اي :لاقف « لعفت ال :خيشلا هل

 الإ كيلع همرح يذلا وه يقيقحلا هكلام ماعطلا اذه يف فرصت دقو ٠ يحراوج نم ةحراج

 « هءارو لسرأف « هلكأ يف هنذأتسنو « ماعطلا بحاص ءارو لسرن ىتح فقف « يعرشلا هقيرطب

 ىلاعت قحلا هحيبي ىتح ءيش نم يدلو اي لكأت ال :ريقفلل خيشلا لاقف « هل هتحابإ نم عنتماف

 . ىهتنا ةعيرشلا عابتاب وه امنإ رادلا هذه يف ةاجنلاو يفرتلا نإف « نيهجولا نم كل

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كلذ لئم نم انامح يذلا هلل دمحلاف

 ةزعل ‹ موقلا نيب روهشملا ةبحملا ماقم يئاعدا مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هلا نم اممو

 انخياشم ضعب ناك دقو « هنمآمهو كلذ ناك امبرف هاعدا نمو « سانلا بلاغ نم هيلإ لوصولا

 ‹ يعرشلا جرحلل ةطقسملا ةبحملا ىلاعت هبحأ معن :لوقي ؟لجو زع هللا بحتأ هل ليق اذإ لوقي

 . ىهتنا ‹ هل ةبحملا نم يدنع لعج ام ردقب

 دارم امنإو « كلذ يف هل مهلك سانلا ةكراشمل موقلا نيب روهشملا ماقملا وه سيل اذهو

 ‹ فسأو « فهلو « قارتحاو « قاوتأو « قاوشأ اذ هبحاص نوكي نآ ةبحملا ماقمب موقلا

 ‹ وحصو « رکسو « قحمو « ءانفو « مالطصاو قرغو « دجوو نينأو « نزحو « فغشو

 « دارفناو « ةدحوو « داهسو رهسو « قلمو « قلقو « قرأو « لوبذو « لوحنو <« ءاقبو

 « ءالبو « ةكرحو « نوكسو < ةبيغو « ةريحو <« ةشهدو < ةتهبو « دايقناو « ةلزعو

 ‹ حوبو « حونو « ناجشأو « نارینو ‹ عومدو « عوضخو « عوشخو « ءاكبو « ءانضو

 ريغو « حارسو « نجشو ‹ حارطإو « دومجو « دومخو « دوهشو « نالعإو « رسو نامتكو
 رصحت الف هتیاهنو هطسوت لاح هتافص امأو « هرمأ لئاوأ ٠ بحملا تافص اهلكف « كلذ

 .انفصو امك تنك نإ الإ كايإ مث ٠ ةبحملا ىوعد نم يحأ اي كايإف « هفاصوأ

 لاقف هيلإ قاتشم هنأ ىعدا صخشل لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخآ تعمسو

 تافص نم :هل لاقف ؟كاذ ام :هل لاقف « ميظعلا بذكلا اذه ىلإ كجوحأ ام يخآ اي :هل

 < فهللاو ٠ فسألاو « بعحتلاو « بهللاو « قلقلاو « قرحلا هتاقوأ ةماع نوكي نأ قاتشملا

 < فعضلاو « ليوعلاو <« ءاكبلاو « داهسلاو « قرألاو <« ةبآكلاو « دمكلاو « نزحلاو
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 وحنو « مادعنالاو « وحملاو « مايهلاو ‹ ةتهبلاو « ةريحلاو « مارغلاو ‹ لوحنلاو « مقسلاو
 : هل لاقف ؟كتيأر اذإ لوقأ اذامو :هل لاقف « فاصوألا هذه نم ًائيش يخأ اي كيف رأ ملو « كلذ

 رفغتساف قوشلا وأ ةبحملا ىوعد ىلإ كناسل قبس اذإو « هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا لق

 .زوجي ال يذلا بذكلا نم دودعم كلذ لثم نإف « لجو زع هللا

 :مهنم « ًانمس دادزا ةبحم مهدحأ دادزا املك ةعامج موقلا نم نأ كيلع ىفخي ال مث

 املك ناك « يسدقملا ميهاربإ همسا مهنم ًادحاو انأ تكردأو « سايدلا دامح خيشلاو « يلبشلا

 ماقم نع هبحاص بجحي لكألا نأل كلذو ؛لزه املك لكأ املكو « نمس املك ًاعوج دادزا

 ‹ كلذ مهفاف ‹ ةبحملا يف دحاو عبط ىلع سانلا ناك امف <« هيلإ هلخدي يطلاو « ةبحملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ًاماركإ « ةجاح ريغ نم يجرف ىلع يدي عوقو نم يفوح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 اهب كسمأ يتلا ديلاب ايش كسمأ الف اهيلع حبسأ يتلا ةحبسلاو « ملعلا بتكو « نآرقلل

 سبل تمزال كلذلو « كلذ نم كلهأ تدكف ةحبسلا ىلع ةرم يلجر تعقو دقلو « يجرف

 . ضرألا نع ةرتسلاو « ركذ ىلإ ديلا لوصو مدع اهيف نأل ؛ليوارسلا

 يضر ناكو « مدقلا اذه ىلع وهو « ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تكردأ دقو

 ناسلب نآرقلا ًأرقأ وأ « ةالصلا يف هب تفقو بوثب ءالخلا لخدأ نأ يحتسأل ينإ :لوقي هنع هللا

 ناكو « ةملكلا كلت ىسنأ ىتح ًاليوط ًانمز ةءارقلا كرتأ امبرو :لاق ةحيبق ةملك هب تملكت

 يف نآرقلا ىمر نم مكح <« هب سانلا باتغا ناسلب نآرقلا أرقي نم مكح :لوقي هنع هللا يضر

 . یهتنا « ةروذاق

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ليلق الإ كلذ لثم ىعاري ىنارقأ نم ًادحأ تيأر امو

 ىلع هدي تعقو « هنع هللا يضر ىربكلا نيدلا مجن خيشلا يديرم نم ًاديرم نأ ينغلب دقو
 املف « خيشلل ةعقاولا كلت ركذي نأ يحتسي وهو « ةدم حتفلا هيلع فقوتف « ةولخلا يف هركذ

 ةدش تملع امل نكلو ٠ كركذ ىلع كدي عوقوب تملع دق :خيشلا هل لاق ‹ حتفلا دعب جرحخ

 نيب مكدحأ سلجي فيك يدلو اي :لاق مث « كلذ ىلع يعالطاب كملعأ مل كلذ نم كلجخ

 هللا ةرضح يف وهف ةولخلا يف ناك نم نأ تملع امأ ؟هركذ ىلع هدي عضيو « ىلاعت هللا يدي

 مث « ىلاعت هللا ةرضح يف ناك هنأل ؛اهنم جرخي امل ًاسرعو ًاماعط هل نولمعي كلذلو « ىلاعت

 ‹ مالظلا يف يرکذ ىلع يدي تعقو امنإو ؟كلذب متملع فيك يديس اي : لاقف انيلع اهنم درو
 نأ يدلو اي كايإف ء ةولخلا كتلخدأ ام كنم ةرعش ىلع ىفخي هنأب تملع ول يدلو اي :لاقف

 د یر یل ید تسر اھ درا لا کاخ ر ج د لف دب
 . ىهتنا « مويلا
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 e مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعب نع انغلب كلذكو

 ‹ كلذ يخأ اي مهفاف « نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر تام نأ ىلإ لئاحب الإ ةي شا لوسر

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو

 تحت ًاديرم نوكي نأ بلط نم ةباجإ ىلإ يتردابم مدع : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 اع یم ناک دقو نارا اده تیرا لا طارق اما ل ٠ یر ی راقا

 نم زعأ وهف ‹ قداص دحاو ديرم هلك هرمع يف خيشلل حص نإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا

 تيربكلا نم زعأ كلذك وهف « ًاحصان ًاخيش قداصلا ديرملا دجو وأ « رمحألا تيربكلا

 : ىلوألا عبرأ يه :لاقف ؟راصتخالا هجو ىلع قداصلا ديرملا تافص امو :هل تلقف « رمحألا

 يف « نطابلاب ولو هيلع ضارتعالا كرت : ةثلاثلا ‹ هرمأ لاشتما : ةيناثلا ٠ خيشلا ةبحم يف هقدص

 تافصلا هذه عمجي ديرم لكف « هعم رايتخالا بلس :ةعبارلا « هروضح وأ هبيغ وأ راهن وأ ليل

 فشانلا قارحلاك راصو < ءاودلا هيف عجنو « لاحلا هيف ذفنو « هتيلباق تحص دقف عبرألا

 ةرارش هيف قلعت الف « لولبم هقارحو هيلع دهعلا ذخأ ديرملا نم بلط نمو  دانزلا ىلإ ةبسنلاب
 مهمظعأو « هيلإ نيعادلا لمكأل لجو زع لاق دقو ٠ تئفط هيلع تعقو ةرارش لك لب <« دانزلا

 رثكأ مدع انه نمو « ةيآلا ٠١[. : صصقلا] بح نم ىر ال كَيِإ » قلخلا لاوحأب ةفرعم
 . طورشلا دقفل « نامزلا اذه يف مهخايشأب عفنلا نيديرملا

 لاقف ؟هيدي ىلع جاتنلاو « هنع ذخألا حصي ىتح قداصلا خيشلا طورش امو :هل تلقف

 قحلا نيب ًاقراف ٠ قئاقدلاو « قئاقحلا هب فشكي ملع هدنع نوكي نأ هطرش :هنع هللا يضر

 ملاوعلا يف نايرس هل لاحتسا امو «٠ بجو امو « زاج ام ملعي « لايخلاو مهولاو « ةقيقحلاو

 يف ثفنلاو ‹ ةمللاو ةمهلاو ‹ ناطيشلاو كلملا ءاقلإ نيب قرفلاب ًافراع ٠ تايلفسلاو تايولعلا

 يف روطتلاو « روصلا يف سبلتلا ىلع ةوق هل « هتاعزنو ديرملا تاوطخو « ماهلإلاو « عورلا

 ريهطتو « رارسألاو ٠ سوفنلاو بولقلا ضارمأب هتفرعمو « ديرملا فاصوأب مايقلاو « بترلا
 نم هديرم لاوحأ رظني « ةيناحورلا ملاوعلا ىلع تاملظلا نم لخدي امو « ةيناسفنلا تاساجنلا

 هدورو لبق رذلا ملاع يف ناك نيح نم هديرم ظحالي « هءاودو هءاد فرعيف « ظوفحملا حوللا

 لئاسر يف روكذم وه امم كلذ ريغ ىلإ « تاهمألا نوطبو ءابآلا بالصأ ىلإ « هطوبهو
 . يضاملا نمزلا فالخب « نامزلااذه يف هدوجو زيزع خيشلااذهو « موقلا

 هللا يدي نيب ةمرحم ةوهش يل رطخ :لاق ناولع يبأ نع « هتلاسر يف يريشقلا لقن دقو
 يل لسرأف « ًاداوس الإ ددزي ملف هتلسغو « مامحلا تلخدف « يهجو دوساف ة ةالصلا يف ىلاعت

 املف « دادغب ىلإ ينذخأف ٠ يبلق ىلع ةوهشلا كلت روطخ ةعاس دادغب نم ًاريقف دينجلا يخيش

 كل ترفختسا ىنأ الول « ةوهشلا هرماختو « هللا يدي نيب فقي كلثم :لاق « هيدي نيب تفقو

 : دا ولا فكلذب كلا ةتيقلل



 ىلاعت هللا يضر « ةرصبلاب وهو هديرم رطاوخ ىلع دادخبب وهو دينجلا عالطا يخأ اي رظناف
 بدألاف الإو « ديرملا ىلع دهعلا ذخأ هلف « ةروكذملا تافصلا هذه عمج نم نأ ملعف « امهنع

 امبرو « هيلع ةخيشم ريغ نم عرشلا رهاظب هاخأ حصني نأ هيفكيو « دحأ ىلع خيشمتلا مدع هنم

 يخأ اي مهفاف « هللا نيع نم ديرملا طقسيف « هنيع نم طقسيف هخيش يف ًاصقن ديرملا ئأر
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كلذ

 ءارقفلا عم هيف تسلج سلجم لك بقع يسفن يتيؤر : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو
 قحبف ًابونذ ءالؤه رثكأ ينأب كيدي نيب فرتعأ ينإ مهللا : لوقأ ام ًاريثكو ‹ مهنم ًابونذ رثكأ يننأ

 مهب ىقشيال نيذلا موقلا مه» مهنأ انربخأ يب كيبن نإف « يل رفغا ةرهاطلا مهسافنأ

 بوذأ داكأف «سلجملا دعب يدي مهليبقت دنع كلذ يل عقب ام دشأ نم ناك كلذلو “'«مهسيلج
 اولعف امل يرثأت ةدش اوملع مهنأ ولو ٠ يدهشم نع مهتلفغ عم كلذ نولعفي مهنأل ؛كلذ نم

 يديب حسمأو تاقوألا ضعب يف مهحفاصأ امبرو « مهتاكربب ينعفني ىلاعت هللاف « يعم كلذ

 ‹ كلذ مهفاف . ىهتنا « نايمعلاو لافطألا اميس ال «مهدي نم هتسمل امب ًاكربت يهجو ىلع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < دشرت هيلع لمعاو
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 رشع يناثلا بابلا
 ةيدمحملا قالخألا نم ىرخأ ةلمج يف

 : ليكولا معنو ‹ ينيعمو « يليغمو يتقلو يبسح وهو « قيفوتلا لابو « لوقأف

 يف « يسفن بانج ىلع العو لج قحلا بانج راثيإ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 خايشألا نم هل هبنتي نم لق رمأ اذهو « هبلق يف يتبحم خسري نأ يديرمل ينيكمت مدع

 هللا نيبو هنيب ةطساو هنوك ثيح نم هتبحمب ديرملا رمأي نأ خيشلا ىلع بجيف « نيديرملاو
 . كلذ ببسب ديرملا ىلع حتفلا فلخت امبرف ‹ هعم فوقولا مدع عم « ىلاعت

 مدق ىلع ناك « هنع ىلاعت هللا يضر يبرغملا نيدم يبأ خيشلا يديسل ًاديرم نأ : عقو اممو

 اي :لاقف « هرمأ يف نيدم يبأ يديس رظنف « هيلع حتفي ال كلذ عم وهو « داهتجالا يف ميظع

 نيبو كنيب يتلا بجحلا عيمج ترظن ينإف كبلق نم يتبحم عفراف حتفلا ةعرس تدرأ نإ يدلو

 حتفي هعفراف ‹ يتبحم باجح الإ هنیبو كنیب يقب امو « تعفترا دق اهلك اهتدجوف یلاعت هللا
 . ىهتنا « ةليللا كلت هيلع هللا حتفف « لعفف « كيلع

 نمو « اهتافخ ةدش نم اههجو ىلع علطي دحأ داكي ال يتلا ةحيصنلا هذه ىلإ يحخآ اي رظناف

 بجح اهيلإ هجوت ىتم « ةدحاو ةهجو الإ بلقلل سيل :هتلاسر لوأ نيدم وبأ خيشلا لاق انه
 ‹ كلذ ملعاف « اهيناعم رثكأ امو ةملكلا هذه رصخأ ام « يخأ اي رظناف « ىهتنا « اهريغ نع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « سيفن هنإف هيلع لمعاو

 نم مهريغو ةيماهربلاو ةيدمحألا ءارقفل يداشرإ ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نإف ‹ تام نم ىلع اوديقتي الو « ءايحألا نم مهيبري خيشل اوذملتتي نأ « قرخلا باحصأ

 تبرخ نإ مهيلع الف « ايندلا ىلإ مهرهظو « ةرخألا ىلإ خزربلا يف مهتهجو تراص تاومألا
 نيدهتجملا ةمئألاك هلاوقأ يف هب ىدتقُي نمم خيشلا كلذ نوكي نأ الإ مهللا ‹ ترمع وأ ايندلا

 دحاو لكل نأ ثيح نم صقان ءادتقا هنكل « هلاوقأب ءادتقالا انل اذه لثمف ‹ لسرلا باحصأو

 انبطاخيو <« ءاودلا ةيفيك ىلع انلدي « يح خيش نم ةهفاشملاب الإ فرعت ال ًأضارمأ انم
 .هبطاخنو

 ‹ هنع ىلاعت هللا يضر يودبلا دمحأ يديس ٠ خزربلا يف وهو هديرم يبري هنأ انغلب نممو
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 همحر يوانشلا يخيشو يديسك ربقلا نم همالك عمسي يذلا قداصلا هديرمب صاخ كلذ نكل

 دمحم خيشلا هرواشف « هنع ىلاعت هللا يضر يودبلا دمحأ يديس هعم ترز ينإف « ىلاحت هللا

 هللا ىلع لكوتو رفاس ربقلا نم يودبلا دمحأ يديس هل لاقف « ةجاح يف رصم ىلإ هرفس ىلع

 . ةرهاظلا ينذأب انأ هتعمس مالك اذه « ىلاعت

 يعافرلا دمحأ يديسب عمتجأ تنك :لاق : يناهفصألا نيدلا زع خيشلا نع ينغلب كلذكو

 كيلع حتفي يذلا كخيشب انآ تسل :ًاموي يل لاقف « ينيبريو يناهنيو ينرمأيف ًاريثك مانملا يف

 ىكح « هب تعمتجا ام لوأف « هيلإ ترفاسف « يوانقلا ميحرلا دبع كخيش امنإو « هيدي ىلع

 نم ءيشل دحأ لصو ام :هل لاقف « ءاج مث لعفف « لاعت مث « كلذك هارتس كنإف « سدقملا

 . ىهتنا « كلذ هدوهش دعب الإ تاماقملا

 كلذب هئافتكال ءايحألا نم دحأل ذملتتي ال نأب « هرمأ نع فكلا انلف مدقلا اذه هل حص نمف

 .رومألا يف ةعجارملاو باطخلا يف يحلا ماقم همايقو « خيشلا

 نيذلا خايشألا لوقب لمعلا زوجي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ‹ ةعيرشلا ءاملع ىلع كلذ ضرع دعب الإ ٠ يهن وأ رمأب مهديرم اوبطاخ مهنأ روصت اذإ اوتام

 ىلاعت هللا همحر ناكو « كلذ لثم نع يلولا ةمصع مدعل ًاناطيش ربقلا نم قطانلا ناك امبرف

 دق اننإف « ةرهاظلا مهتروص ةفرعم ءاملعلا لاوقأب ءادتقالا ةحص يف طرتشي ال :ًاريثك لوقي

 ملو « مهنم دحأب عمتجا انم دحأ امو « مهدعب ةمئألابو « هباحصأبو « اي هللا لوسرب انيدتقا

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « كلذ

 اذإ . فشكلا لهأ نم دحأ ىلع راكنإلل يتردابم مدع : يلع هب ىلاعتو كرات هللا معنأ اممو

 دق ديرملا كلذ ناك امبرف « راكنإلا كرتأو صبرتأ لب « رهاظ ببس ريخب هديرم برض هتيأر

 اذإ ام ًاضيأ بابلا اذه نمو « ءاش فيك ءاش امب هبدؤي « هسفن يف خيشلا كلذ مكح هنأ هنم مدقت

 امک ‹ اھقلح نم هنیکمت ریغ نم ًاناحتما كلذ ناك امبرف اثم هتیحل قلحب هدیرم رمأ ًاخیش انیآر
 ‹ عرشتم هيف صبرتي نأ لق رمألا اذهو « هدلو حبذب هرم يف مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإل عقو

 . كلذ وحنو ؟هنم ىرج شيا « كل لحي ال اذه : يأرلا ئدابب لوقي لب

 ناکو ‹ خيش بقانم يف ملكتي ناك ءايلوألا ضعب نآ :ديحوتلا باتك بحاص ىكح دقو

 ىلع ريقفلا كلذ برضف « يسركلا ىلع نم خيشلا لزنف « عمسي حالصلاب روهشم ريقف كانه
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 لاق « هيلع اوركنأ املف « ًايناث هبرضف « هيلع كلذ نورضاحلا ركنأف « تابرض ثالث هسأر

 ؟نالف هركذي يذلا خيشلا اذه نم لضفأ يننإ كسفن يف تلق امأ « كيلع هللا هل اولوق : خيشلا

 اذه نم هسأر جرخأ خيشلا كلذ تيأر دقل هللاو : خيشلا لاقف ‹ كلذ عقو دق :ريقفلا لاقف

 هتبرض امف « هبيدأت الإ ينعسو امف « ىلع بدألا ءيسي فيك كديرم رظنأ : يل لاقو « طئاحلا

 ‹ مهلك نورضاحلا اقف ‹ ًامولظم وأ ًاملاظ كاخأ رصنأ باب نم كلذ امنإ « هخيش ينوكل

 وحن هل هسأر جرخأ يذلا خيشلا كلذ ناكو :لاق .ًايناث خيشلا ىلع دهعلا اوددجو « اورفغتساو

 . ىهتنا « تيم ةنس ةئام

 عم بيبطلاك ديرملا عم خيشلا نأب انملع « كلذ لثم يف راكنإلا ىلإ ةردابملا مدع هجوو

 دشأ وهو « ةيبلقلا ضارمألا نم وهو ربكلاو « هنم ةنطابلا ضرمألاب فرعأ وه لب « ضيرملا

 ىعدااملف درو امك « ةنجلا لوخد نعو « هتايح ةدم ريخلا نع هبحاص بجحي هنأل ؛ ضارمألا

 نسم ُمَلْظَأ مو » :ىلاعت لاق « بيدأتلا قحتسا « ءايلوألا ىلع هسفن لضفو « ةيالولا ديرملا

 بونذلا نم نأ : ىلاعت هللا همحر يلازغلا مامإلا ركذ دقو .[۹۳ :ماعنألا] ابك هّآ لع رفا

 تابرضلا كلت هبرض خيشلا لعلف « هنم اهدقف عم ةيالولا ءاعدا وهو « ةمتاخلا ءوس ثروي ام

 ضعب عطفي نآ بيبطلل نأل ؛عرشلا يف رئاظن كلذلو « ىوعدلا كلت هسفن نم جرختسيل

 نإو « فكلا تلكأ اهكرت نإف « ةلكأ عبصإللا يف نوكي نأك « حورلاو دسجلا ةمالسل ءاضعألا

 وأ « هعيمج وضعلا كلذ تدسفأ اهعطقي مل ىتمو « عارذلا تلكأ اهكرتو فكلا يف تناك

 ‹كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو «هيلع لمعاو «كلذ ملعاف ٠ صخشلا تامف « حورلل ترس

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ‹« يل ذملتتي نأ بلط برع خيش وأ ريمأل يتباجإ مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ ءاودلا نم هل هفصأ ام لامعتساو « هب هترمأ ام لعف ىلع هل لماحلا قدصلا هنم تملع نإ الإ

 قيرطلاب تبعلو « يسفن تيّشغو هتيّشغ دقف كلذ ريغ نم بلط ام ىلإ هتبجأ ىتمو

 ءارمألا ضعب ىلع دهعلا ذخأف ٠ قح ريغب نيردصتملا رصعلا ءارقف كلذ يف عقو دقو

 . هب هرمأ ام مهنم دحأ لثتمي ملف « نيرشابملاو

 ؛ طرشب اهنم لمعأ ملف طورش ةدع يخيش يلع طرش :لاق « نيرشابملا ضعب يل ىكحو
 ءارمألاو « نيضاملا ءارقفلا ىف رمألا اذه ناك دقو « اهب لمعلا ىلع ردقي ال وه هتيأر ىنوكل
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 .ايندلا تيقب ام هنم عّدوت دق رمأ اذهو « فقوت

 رمع يذلا « نوخيش ريمألل ًاخيش ىلاعت هللا همحر يمجعلا فسوي يديس ناک دقو

 مالكلاب هرجزي امبرو « مهدحأك نيديرملا نيب سلجيو < هرمأ لثتمي ناكو « ةينوخيشلا

 . لعفف ةيوازلا لخديو بكريو . حالف سبل سبلي نأ ةرم هرمأو « ربصيف « ءارقفلا نيب سبايلا
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 ًاريمأ مدختسي ناک هنأ :هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا يفنحلا دمحم يديسل عقو كلذكو

 . لعفيف رثبلا نم ءارقفلل ةرهطملا ءلمبو هبايث عزنب هرمأيو « ًاريبك

 هللا دبع خيشلل ذملتت ناك هنأ :لماكلا كلملا ءارمأ نم ةرعش يبأ ريمألل عقو كلذكو

 ‹ ناطلسلا ةعلخ هيلعو ةرم هيلع لحخدو « نيديرملا داحآك همدختسي ناكف ىنادراملا نبا

 شوشتف هتمامع ىمرف « ىرخأ هعفصف اهذخأف ريمألا ًأطأطف « هتمامع ىمرف « خيشلا هعفصف

 بضغ قاطأ امف « انتأت دعت ال :هل لاقو ٠ خيشلا بضغف « تكاس وهو ريمألا ةعامج كلذل

 يرطاخ ةبيط دارأ نإف « سفنلا ريبك صخش اذه :خيشلا لاقف « هدنع هتجوزب عفشتف « خيشلا

 . كلذ لعفف « هبوكر نم ءارقفلا نكميو « ةعذرب هرهظ ىلع لعجيلف هيلع

 « هب مهنورمأي ام ءارمألا لامعتساو « خياشملا ءالؤه نم ةيودألا هذه ىلإ يخأ اي رظناف

 ‹ كيلع سانلا كحض الإو ٠ ءارمألا ىلع خيشمتف كلذ لثم مهنمو كسفن نم فرعت تنك نإف

 ‹« كيلع هب نوقدصتي ءيشل مهبحصت امنإ كنأو « بصنلاو ةركوزلا ىلإ سانلا كبسني امبرو
 . نيملاعلا بر هللا دمحلاف « خايشألا ةداهش يفاني كلذو

 ماق ولف « يلع ىنج نميف رثؤت يتلا لاحلا نم يبلس : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 ‹ ىلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم اذهو ء هنم ًادحأ تلباق ام ىذألاب يلع هلك دوجولا

 دحأ داكي الف ‹ ىنغلا دعب رقتفيو « زعلا دعب لذيو « ةرهشلا دعب ىفخي لاحلا اذه بحاصو
 سيلف « سانلا همهوتت ام فالخ « لاحلا بحاص نم ىلعأ هنأ عم . سانلا داحأ نع هزيمي

 يف هل فرصت ال لماكلا نإف « كلذ فالخب لاحلاو « سانلا بطعي نم الإ ميظع خيش مهدنع

 .دحأ ىلع وه وطسي الو « دوجولا يف ءيش لك هيلع وطسيف « ىلاعت هللا عم ابدأ ‹ دوجولا

 ناك ول :نولوقي سانلا راص <« هتوبات ىلع عوضوملا دهازلا دمحأ يديس رتس اوقرس املو

 نم يذؤي ال نأ لماكلا ةبترم :مهل تلقف « سانلا هكسمت ىتح هرتس قرس نم ديقل ًاخيش اذه

 يتلا بايثلا يف وأ « هرتس يف دمحأ لأس صللا اذه نأ ولو « هيف لثس ءيشب حشي الو « هاذآ

 ىتح اهلجأل ًادحوم ًامنسم ديقي فيكف « اهركذ نم لقأ اهآرو « هل اهاطعأل هتايح لاح هيلع

 نم لمكلا لزت ملو « ًادبأ خيشلا نم نوكي ال اذه « يلاولل هوملسيو « هوكسميف سانلا يتأي

 نع ًانالف فك وأ « اذكب نالف يف فرصت :هديرمل لوقي مهضعبو « مهل فرصت ال خايشألا

 . لعفيف « نالف ملظ

 كلذ ىلإ امهقبسو « يلوبتملا ميهاربإ يديسو يكاجلا نيسح يديس مدقلا اذه ىلع ناكو

 بلط امل فسوي نب جاجحلا نأ :توقلا يف يكملا بلاط وبأ ىكحف « يرصبلا نسحلا
 اوري ملف جاجحلا للسر لخدف « يمجعلا بيبح هذيملتب نسحلا راجتسا « يرصبلا نسحلا

 ؟ينوري مل ىتح مهنع ينتيفخأ فيك . بيبحل نسحلا لاقف ٠ بابلا هاجت سلاج هنأ عم نسحلا
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 هناحبس لعفف « هوري ال ىتح « كترضح يف كدنع نسحلا لعجا نسحلا بر اي : تلق :لاقف
 : نا نيعاا ربا نم هال براق ل ا تيس نم لفلأ سلا نأ 6 لذ

 نم هوعنمو « ةعلقلا يف ًاسلجم ءاهقفلا هل دقع امل « يكاجلا ًانيسح يديس نأ انغلبو
 يدنا ىضاقلا ا لرعا بويا هفداغل لاق« تيدحلا ىف ني هنإ :ارلاقو طغولل سرلجلا
 طئاح نم ناطلسلل جرخف «نيعلاو سأرلا ىلع :لاقف ءةيوازلا سنكي بويأ ناكو ءانيف ىتفأ

 بعتراف « ءالخلا كب تفسح ًانالف لزعت مل نإ :لاقف « هتجاح يضقي سلاج وهو ءالخلا تيب

 . طئاحلا يف بويأ لخدو « يضاقلا لزع يف لسرأو « ناطلسلا هنم

 هتعامج ضعب رمأي ناك هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس نأ ينغلب كلذكو

 . كلذ نع هسفن وه هزنيو « ليعافألا لعفيف

 فالخب ‹ فيرصتلا نم ًائيش مهيلإ سانلا فيضي نأ ىلاعت هللا نم نويحتسي لمكلا نأ ملعف

 نم لكف « دراو لك ىلع دوجلاب ةضايف يهو « ةرضحلا تايلجت يف مهنإف « لاوحألا بابرأ

 . ىلاعت هللا دنع هماقم صقني ناك امبرو « هيطعأ ًائيش بلط

 هنأ عم ناسنإللا يف رثؤت فيك « ةلمنلاو « ةلمقلاو « ثوغربلاو « برقعلا : يخآأ اي لمأتو

 ىفخي ال نكل « كلذ ملعاف « هيلع اهليضفت ىلع هيف اهريثأت لدي ملف « عامجإلاب اهنم فرشأ

 لامكلا نمف هب اورمأ نإف « هب اورمؤي مل ثيح نم وه امنإ فيرصتلا اوكرت ثيح لمكلا نأ
 ناسل ىلع كلذ يل عقو امك « مانم ةيؤرب وآ ٠ ضرعلا ليبس ىلع نوكي نأ الإ « فيرصتلا

 لق :هل لاقو <« يب هللا لوسر ىأر هنإف ‹ سأرلا فوشكملا يتيتبنلا رمع حلاصلا خيشلا

 ايؤر كلذ نوكل ء ًابدأ تفقوت يلع كلذ ضرع املف « عنام هنود ام نوكلا يف فرصتي :نالفل

 بر هل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف « مانم

 . نيملاعلا

 ظفل ريغ نم رظنلاب يباحصأ صاوخل يتيبرت :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لعجب كلذ لك « رشلا هريغ يف نايعملا نع رثؤي امك ريخلا يف مهيلإ يرظن رثؤيف « ةراشإ الو
 . رشلا يف ةلآ رخآ ًادبعو « ريخلا يف ةلآ ًادبع لعجي نأ هلف « هتدارإو هللا

 نسحلا وبأ يديس كلذ ىلإ ينقبس دقف « قلخلا اذهب ةيصوصحخ يل سيل هنآ يحخأ اي ملعاو
 ‹ صاوخلا يلع يديسو « يلوبتملا ميهاربإ يديسو « يسرملا سابعلا وبأ يديسو يلذاشلا
 . مهنع ىلاعت هللا يضر

 ةافحلسلا تناك اذإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا يديس ناك دقو

 . ىهتنا « كلذب ىلوأ نحنف . رظنلاب اهدالوأ يبرت

 لكف ٠ اهرظنب هظحلت ريصتو ٠ اهضيب نع دعبتو ضيبت اهنأ « اهدالوأ اهتيبرت ةروصو
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 اهخرف جرح اذإ مث « اهجاتن متو ‹ تحلص اهل ترهظ ةضيب لكو « تدسف اهنع تراوت ةضيب
 لزي ملو . تافالا نم ظوفحم وهف هارت تماد امف ‹ لمرلا قوف هسأر هنم يقبتو هئفدت ضيبلا نم

 مهارتف « يساقلا سبايلا مهنمو « عبطلا نيللا مهنمف « عئابطو ماسقأ ىلع ريقفلا باحصأ

 « ماهفإلاو ءاميإلاب ةراتو « ماليإلاب ةراتو « لاعفألاب ةراتو « لاوقألاب ةرات مهباحصأ نوبري
 فرع اذإ خيشلا نإف ‹ ماقسلاو ضارمألاب ةراتو « مانملاو ايؤرلاب ةراتو « مالكلا حيرصب ةراتو

 ىلع ارم كلذ ناك نإ هيلع الو <« ديرملل ةحلصم « ءاودلاب اهعبتي نأ هيلع بجي اهءاودو ةلعلا

 ‹ هيلع هنمتئا اميف ىلاعت هللا ناخ دقف ةرورض ريغ نم ءاودلا رخأ ىتمو « اهل ًاولح وأ سفنلا

 نمف « هلامعتسا نع ةيابإو « هل هفصو يذلا ءاودلا لامعتسا نع ًازجع ديرملا دنع ىأر اذإو

 امل نطفتي نأ ديرملل ىغبني نكلو « هب هقراسي رخآ ءیشب هيواديو هفطالي نأ لمكلا قالحخأ

 ثیح هب رکم هنآ ملعیلف « هاوه يف هقفاویو هلاوحأ عیمج يف هغطالی هآر ناف « هخیش هعم هلعفی

 عرجتو « كل هنوفصي ام لك ىلع مدقأو ‹ خويشلا ركمو يخأ اي كايإف « قيرطلل حلصي ال هار
 دقو ‹ روهشم ايندلا ةوالح يف لذلاو ‹ روتسملا كلذ يف زعلا نإف ‹ تارارملاو ملألا تاساك

 : ىلاعت هللا همحر يفصرملا يلع يديس يندشنأ

 رصقلاك ةرارشلا يمري بيهل اهل ةرمج رانلاو رانلا يفأط ليق ولو

 رمأالل يلاشما يف ينم عرسأب ىري نأ عرسأ قربلا حمل ناكامل

 : ىلاعت هللا همحر يوانشلا دمحم يديس يندشنأو

 ابحرمو ًالهأ توملا يعادل تلقو ةعاطواعمس تم تم يل ليقولو

 يديسو « شيجلا ناويد بتاك ‹ قفوملا نب دمحم يديس :ناوخإلا نم رظنلاب هتيبر نممو

 دمحم يديس رهص لضفلا وبأ يديسو « شويجلا ريمآ قوس خيش « ريمألا نب دمحم
 يديسو « كبزأ ريبك ريمأ نبا يلع يديسو « ينابقلا يريزجلا لضفلا وبأ يديسو ٠ يفنحلا
 جاحلاو « يفونملا يلع جاحلاو « دمحم يديس هوخأو « عبصأ يبأ نب ركب يبأ نب ركب وبأ

 بعتأ تيأر امو ‹ مهنع ىلاعت هللا يضر مهئامسأ ركذ يف انل نذؤي مل ةعامجو « يطسبلا يلع

 ‹« مهمادختسا الو مهرجه الو مهبرض قيلي ال هنإف ‹ نسلا يف اونعط نيذلا خويشلا ةيبرت نم

 « دحأ ةبحصب نوعفتني نوداكي ال مهنإف ٠ حالصلا مهسوفن يف نودقتعي اوناك نإ اميس ال

 برضلا الإ اهيف رثؤي ال امبرف « تانوعرلاب ةنوحشملا ةسكشلا سوفنلا باحصأ كلذكو
 يباحصأ عيمج ىلإو ىلإ رظني نأ ىلاعت هللا لأسأف ‹ يلاولا تيبك ‹ ديدشلا رجهلاو « ملؤملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « داوجلا معنملا هنإ « ةمحرلاو فطللاب يتبحصب اوعفتنا نيذلا

 اوعفتنا نيذلا يباحصأ ددع ىلع يل ىلاعت هعالطإ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 مهتفرعو رادلا هذه يف ةلجعم ىرشب يهو < N يف يعم نونوکيو « يتبحصب

 اهنم هللا لعفي يتلا قالطإلا ةرضح عم ابدأ ‹ مهنييعت يف يل نذؤي مل نکلو « مهباسنأو
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 ًاقيضو ةعس فلتخت رئاودلا نإ مث « ةرئاد يبن لكل نأ امك « ةرثاد ريقف لكلو « ءاشي ام

 . يوبنلا ثرإالا بسحب

 هللا نأ : ةيكملا تاحوتفلا يف « هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا ركذ دقو

 مههوجوب مهفرعو مهممأ عيمجو « نيلسرملاو ءايبنألا ددع ىلع سدقلا دهشم يف هعلطأ ىلاعت

 الف رانلا لهأ ددع امأو :لاق « ةنجلا لهأ ددع ىلعو « ةمايقلا موي ىلإ دجوي نمو تام نم

 . یھتنا ‹ مھترثکل هللا الإ مھیصحی

 مهل دمي ناكو ًافلأ رشع ةتس تناك يعافرلا دمحأ يديس يديرم ةقلح نأ : يقرافلا لقن دقو

 « ًاماعط لكآ مل ًاموي نونامث يل ناك هيلع تدرو املو :يقرافلا لاق « ءاسمو ًاحابص طامسلا

 ؟اذه نم لك : خيشلا يل لاق اذإ عنصأ اذام : يسفن يف تلقف « ينبساني ال ًاماعط ءارقفلل دمف

 ةديصعلا همعطأف تيبلل اذه ذخ : مداخلل لاقف « هسأر خيشلا عفر دقو الإ يرطاخ تممتأ امف

 هتئج املف « يرطاخ يف يل ترطخ تناك يتلا يهو اهتلكأف « هعم تيضمف :لاق « كانه يتلا

 ‹ هيلإ ضماف « يوانقلا ميحرلا دبع خيشلا دنع وه امنإو ٠ يدنع وه سيل كحوتف : يل لاق

 . یھتنا

 يديرم ددع ناك :لاق « ينشور رمع يديس ةعامج نم ريرضلا دمحأ خيشلا يل ىكحو

 يفص خيشلا ناكو « فالآ ةرشع ءاسمو ًاحابص ركذلا سلجم نورضحي نيذلا رمع يديس

 نيذلا ءةيردنكسإلا ةنيدمب يطساولا حتفلا يبأ خيشلا ةعامج نإ :لوقي روصنملا يبأ نب نيدلا

 « هللا همحر ينيريدلا زيزعلا دبع خيشلا مهنم ‹« فالآ ةسمخ موي لك هدرو نورضحي اوناك

 خيشلاو « يليجلا هللا دبع خيشلاو « ينيلقلا مالسلا دبع خيشلاو ٠ يجاتلبلا هللا دبع خيشلاو

 نب دمحأ يديس ةذمالت مظعأ نم حتفلا وبأ خيشلا ناكو « مهريغو « يريسملا ماغرض

 مالكلا اذه اوعمسا :لوقيو « لاوحألا بابرأ نع ملكتي ناكو « هنع ىلاعت هللا يضر يعافرلا

 . يريغدحأ هب ملكت ام ةنس فالآ ةسمخ هل يذلا

 هنأ هنع يضرو « هتاكربب هللا انعفن يعافرلا نب دمحأ يديس مداخ بوقعي نأ يقرافلا ىورو

 لكأي نمم ةمأ فلأ ةئامئالث تبحص :لوقي « يعافرلا نب دمحأ يديس تعمس :لاق

 فرعيو <« ددعلا اذه بحصي ىتح اندنع لجرلا لمكي ال « حكنيو « ثوريو « برشيو
 يديس اي :هل تلقف : مداخلا بوقعي لاق « مهلاجآو مهقازرأو مهءامسأو مهتافصو « مهمالك

 تلقف « ملعلا نم مهغلبم كلذ :لاقف « طقف ةمأ فلأ نونامث ممألا ددع نأ اوركذ نيرسفملا نإ

 ‹ اهيلإ لجرلا كلذ رظني الإ ىثنأ جرف يف ةفطن رقتست ال هنأ كديزأو :لاقف « بجع اذه :هل

 :لاقف « العو الج برلا تافص هذه يديس اي :هل تلقف :مداخلا بوقعي لاق « اهب ملعيو

 هعلطآو « هتكلمم عيمج يف هفرص ًأدبع بحأ اذإ ىلاعت هللا نإف ٠ ىلاعت هللا رفغتسا بوقعي اي

 يديس لاقف « كلذ ىلع ليلدب يلع اولضفت : بوقعي لاقف « بيغلا مولع نم ءاش ام ىلع
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Eىلإ برقتي يدبع لازي الو» : يسدقلا ثيدحلا يف لجو زع هللا لوق كلذ ىلع  

 رأل هرم يذلا هريو محب يللا همس تك احا ا ها يخ ارا
 . یهتنا ‹ هتافص نم ةفص هنأک راص دیری امک هدبع عم ىلاعت قحلا ناك اذإو

 ناكو « هسفن يف لذلا ةياغ يف ناك دمحأ يديس نوك عم اذه « لوقعلا هيف راحت رمأ اذهو

 بابرأ الإ بحصي ال فولألا ىلع نيدئازلا هتذمالت ةرثك عم يطساولا حتفلا وبأ خيشلا

 مالسلا دبع خيشلا يديس تنذأتسا املو :روصنملا يبأ نب نيدلا يفص خيشلا لاق « لاوحألا

 ًامالك هملكو هل نذأو « رصم يف نكس دق ناكو « يطساولا حتفلا يب أ يديس باب ىلع يبيلقلا

 كلدي دحأ ريغب خيشلا لاح تفرع فيك : نيدلا يفص خيشلا هل لاقف « هب بجعأو اینچ

 لخد مث « اهججأف « رانلا ججا :لاقو « هل عمجف « ءافلحو ًابطح يل عمجا :لاقف « اهيلع

 : نيدلا يفص خيشلا لاق « ينقناع :هل لاق مث « تئفط ىتح ًانامز مالسلا دبع يديس اهيف

 . جلثلاک همسج تدجوف « هتقناعف

 يقسي ال ديرملا نأ فرعت ٠ حتفلا وبآ يديسو « دمحأ يديس باحصأ ىلإ يخا اي رظناف

 كلذ لكو « مهتلكاش ىلع اوضم نم باحصأو « انتلكاش ىلع انباحصأف « هخيش ءام نم الإ

 ةعامج نم دحاو لك نوكي امبرو « هاطعأ ام ىلع لجو زع هللا ركشي لكو « ةمسقلا بسحب
 دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت لاو « كلذ مهفاف « رخآ ريقف ةعامج نم سفن فلأب ًاموقم ريقف

 :لاا ترا

 كلذو « يباحصأ نم نيقداصلا ىلع قيرطلا بيرقت : يلع هب ب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 امنإ رومألا هذه نأل ؛كلذ وحنو « نآرقلا ةوالتو « ةالصلاب لفنتلا نود « ديحوتلاب مهلاغتشاب

 ريغب مهدبعتف لمكلا ريغ امأو « ةيبسنلا ةفرعملا ىلاعت هللا اوفرع دق نيذلا « لمكلا داروأ يه

 ىلإو « اقوذ هسفنل رومألا بسني دبعلا ماد امو « ىلاعت هللاب مهلهجل « ةدابع ال ةداع ديحوتلا

 اهلك هلاعفأ دهش بجحلا تعفر اذإف « باجح فلأ نيعبسب بوجحم وهف « ًاملع ىلاعت هللا

 .هسفن نود يأرلا ئدابب ًاقوذ « ىلاعتو كرابت هلل ًاقلخ

 یدابم لخدیو دیرملا لاح لمکی ال :لوقی یلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو

 هعم تققح اذإ ىلاعت هللا نم اهنأ هملع امأو « ًاقوذ ىلاعت هلل اهلك هلاعفأ دهشي ىتح قيرطلا

 ملكتملا نأ امك . قوذلاو نادجولاك ملعلا سيل ذإ « هيفكي الف « هيف هتعجارو « طانملا

 معط يف لوقلا كلذكو « همعط ةفرعم ريغ نم ملكتملاك وه سيل همعطل قوذ نع ربصلاب
 ةمكح نيديرملا رثكأو :لاق « اسهل قتاذلاك امهفورحب ملكتملا سيل « رانلا عذلو « لسعلا
 كلذلو « ىلاعت هتل مهلاعفأ ديحوت يف مذق مهل تبثي الف ء مالكلاب رومألا فرعي نم مكح

 )٠٥١١۲(. عضاوتلا باب « قاقرلا باتك « يراخبلا هجرخآ (1)
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 « ىلاعت هللا نم كلذ ىلع ءازجلا نوبلطيو ‹ مهسفنأ ىلإ مهلامعأو مهلاعفأو مهلاوقأ نوبسني

 مهيديأ ىلع هللا ىرجأ اذإ قلخلا نم ءازجلا نوبلطي كلذكو « ءاوس دح ىلع ءارشلاو عيبلاك

 نودقحيو «‹ مهيذؤي امم « ءيش مهنم عقو اذإ قلخلا ىلع ظيغتلا يف نوذخأيو « مهل ًاناسحإ

 اوناک ولو مهف « كلذ نم ءيش مهنم عقو ام ىلاعت هللا نع مهتلفغ الولف « مهاذآ نم ىلع

 يف كلذ موقي ال « مهقح يف قلخلا نم عقي ام عيمج دارأو ردق يذلا وه ىلاعت هللا نأ نوملعي

 « قلخلا نم مهاذآ دحأ نم اورثأت ام كلذ نوقوذي اوناك ولو « نادجولاو قوذلا ماقم مهسوفن

 ناسنإ سلج ول ريصي ىتح ديحوتلا دبعل وفصي ال هنأ ملعف « قوذلاو ملعلا نيب قرفلا وه اذهف
 . قحلا لاعفأ دوهشب قلخلا تافص نع هتبيغل « هيلع ريغت ام همحل نم عطقي

 ىلاعت هللا نإف ٠ مكبولق ةآرم ءالج ىلع اولمعاو « قيقحتلا اذه يف ناوخإلا اهيأ اولمأتف

 دمحلاو « مكاده ىلوتي هللاو ٠ فيلاكتلا ةبسن ادع ام « هل رومألا ديحوتب الإ مكنع ىضري ال

 . نيملاعلا بر هلل

 ‹ هيف تعجرو ءيش نع دحأل يرس يف تجرخ ام يننأ : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ًافوخ ةعرسب اهعزن يف لوألا رطاخلاب لمعأ امبرو « يتبرضم وأ يتخوج وأ يتمامع تناك ولو

 هيف ةلع ال ىلا هلا نم لرألا رطاخلا تإ <« ةلعاهعفدا ىف ريصيف « هيلع رطاخلا ريغ قم
 نع نالفل تجرح دق يلايعل لوقأو ءالخلا تيب يف انأو يتبج تعزن امبرو « يناثلا فالخب
 .نتداصلاءارقفلا يمدح ةع تج رع تك نإ امس ال هاله ياف ترا اله

 نسح خيشلا بحص ًاصخش نأ :ىلاعت هللا همحر ينيريدلا زيزعلا دبع خيشلا ىكح دقو

 ‹ يطساولا حتفلا يبأ يديس باحصأ نم اذه نسح خيشلا ناكو « ةدم يئاتخالا يئاتدنطلا

 ناك صيمق نع نسح يديسل صخشلا كلذ جرخف « دربلا ةدش مايأ تيب يف ةردقلا امهتعمجف

 نم ظقبتساف « هرس يف كلذ لك مانو < ًايناث هسأر لخدأ مث « هعزن يف عرشو « دئاز هيلع
 دعت ال :هل لاقو هنذأ نسح خيشلا كسمف « صيمقلا دجي ملو « ًاسلاج خيشلا دجوف « ليللا

 : لاقف ؟صيمقلا نيأ يديس اي :لاق مث « ىلاعت هللا رفغتسأ :لاقف « ًادبأ اهيف عجرتو ةين يونت

 ‹ كلذ مهفاف « هب لعفي نم ناوخإلا نم ليلق ىلخلا اذهو « هيف كعوجرل ىلاعت هللا همدعأ كاذ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي هللاو « هيلع لمعاو

 بدألا مزلأف « موقلا يزب ايزت نم لك عم يبدأ ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 هعامسو « هتومو هتایحو « همانمو هتظقیو ‹« هطسبو هضبقو « هتانکسو هتاکرح عیمج يف هعم

 .هرضحو هرفسو « هدعبو هبرقو « هکحضو

 هجو يف ريقفلا كحض اذإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يقوسدلا ميهاربإ يدبس ناك دقو

 سانلا حزمي امك اوحزم امبر قيرطلا لهأ نإف « بدألاب الإ هوطلاخت الو « هورذحاف مكدحأ

 ‹ مهرهاظل ًابيرجت وأ مهلاوحأل ارتست كلذ اولعف امبرو « سانلا عم ال هللا عم كلذ يف مهو

O00¥ 



 نع بلف بدألا لاوحألا بابرأ ضعب ءاسآ امبرو « مهنع ب درطلا قحتسي نم كلذب اوعفديل

 يضر يطساولا حتفلا يبأ خيشلا باحصأ نم ناكو « نونجملا رمع يديس نع يكح دقو

 رئاط صخشب اذإو « يجاتلبلا هللا دبع يديس ىلع ءاملا بصأ انأ امنيب :لاق هنآ هنع ىلاعت هللا

 ليلق ءاوهلا يف رئاط صخش يديس اي :تلقف « يجاتلبلا هللا دبع يديس سأر قوف ءاوهلا يف

 يل لاق ةدم دعبف :رمع يديس لاق « ةدم دعب هتبقاع ىرت فوس < هنم كيلع ام :لاقف « بدألا

 هيلإ تيضمف : لاق ‹« رئاطلا كلذ لاح رظناف « ةلحملا ىلإ ضما : ىجاتلبلا هللا دبع يديس

 « ىمعلاب هللا هالتبا مث « فشاكلا يدي نيب اصع ىلع فقاو وهو « هلاح نم ًابولسم هتدجوف

 . لاح ًاوسأ ىلع تام نأ ىلإ ةفئاطلا ىلع راكنإلاو

 تاياكحلا ىطاعتي وأ « قاوسألا يف ًاعوفصم هارت نم عم بدألا ءوسو يخأ اي كايإف

 كيطعي ال هنإف « بدأب هحصناف رمأ ىلع هتحصن نإو بدألا مازلاو « كلذ وحنو تاكحضملا

 .هاآريخ الإ

 عم وأ « ىلاعت هللا عم ةقيقح بدأ وه امنإ حالصلا ىلإ بسني نم عم انبدأ نأ يخأ اي ملعاو

 بلغأ يف يب هلوسر ةسلاجم وأ « ىلاعت هللا ةسلاجم نم ولخي ال يلولا نإف < ةي هلوسر

 .هلاوحأ

 الب ىلاعت هللا عم بدأتي هنأ معز نم :لوقی یلاعت هللا همحر صاوخلا الع يديس تعمسو

 ىلع رمتسي ال وأ هل كلذ متي ال مث « بدألا ءاسأ دقف ‹ والك هللا لوسر وأ ‹ هخيش ةطساو

 .مودي هنإف طئاسولا دوهش عم ىلاعت هللا عم بدألا فالخب « هعم ماودلا

 نم دارفألل الإ نوكي ال ةيلكلاب ةيبلقلاو ةرهاظلا طئاسولا عفر :لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 . مهتبقارم ةدشو ‹ مهروضح ةوقل « صاوخلا

 يف « يدحو ةالص يف یلاعت هللا يدي نيب ر فوقولا نم يئايح ةلأسم ننملا هذه يف مدقتو

 فق ليربج هدفا نيح  ءارسإلا ليل ةيهلا تمع امل غل هنا لوسر نأ انركذر < ران رأ لي

 » :لوقي « هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب يبأ توص هبشي توص عامسب هنع ىلاعت هللا
 ی ص وچ

 r] :نمحرلا] 4 نقلا هيأ كَ ٌعفسَس » : ىلاعت هلوق لثم «يلصي كبر نإ فق دمحم
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « هعجارف

 نل < رادلا هذه يف يدي ىلع قراوخلا عوقول يتهارك : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىلع ينافلا س ضرعلا راتحخا دقف اتش كلذ نم لجعت نمف « ةرخألا رادلا وه امنإ كلذ لحم

 ۳٠٠۹/١ لادتعالا نازيم یف یبهذلا هجرخأ (۱)
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 هنأ ىلاعت هلا نم هل ىرشب ةدحاو ةرم ولو ريقفلل هنم دب ال قراخلا عوقو نكل ¢ يقابلا رهوجلا

 .ةنجلا مهلوخد مدعل « قراوخ مهيديأ ىلع عقي ال رانلا لهأ نإف ‹ ةنجلا لهأ نم

 لب ‹ ةنجلا لهأل دئاوعلا قرخنت ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 يف تناك ءاوس « ةداع قرح اهيف مهل عقي ام ىمسي الف « اهيف قرخ ال ةداع مهل عقي ام عيمج

 لهأ نم صخشلا نإ ىتح ٠ تاوهشلا نم كلذ ريغ مأ ٠ براشملا وأ معاطملا وأ حكانملا

 لهأ عمس يف لوقلا كلذكو « ةفلك ريغ نم هدنع اهروطخ نيح اهدجيف ةوهش هل رطخت ةنجلا

 « اهسانجأو اهعاونأ فالتخا ىلع تانسحتسملا عيمج مهنم دحاو لك دهشيف « مهرصبو ةنجلا

 « ىلوألا ةرظنلا ةذل ءاقب عم ةذل دادزا ةيناث اهيلإ رظن اذإف ٠ تانسحتسملا كلتل هدوهشب ذذلتيو

 « هل ةياهن ال ام ىلإ اذكهو <« ناتيقاب امهو < ةيناثلاو لوألا ىلع ةذللا تداز ًاغلاث رظن نإف

 ءاقب عم « ىلوألا نم بيطأ ةحئار ًايناث هيلع درو ةحئار قشنتسا املك « مشلا يف لوقلا كلذكو

 معنت املك ‹ تاوصألا نسحو « ناحلألاو تامغنلا عامس ةذل يف لوقلا اذكهو « اهحير

 ‹« حاكنلا ةذل يف لوقلا اذكهو « ةيقاب ىلوألاو « اهنم بيطأ وه ام هيلع درو تامغن عامسب

 ءاقب عم « لوألا ةرملا نم ةذل دشأ وه ام هيلع درو تانسحتسملا تاحوكنملا ةذلب معنت املك

 ةذل لك « تايونعملاو تايسحلا « ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلا عيمج يف لوقلا اذكهو « ىلوألا

 الإ ءيش نم مهدحأ ملأتي الف « رانلا لهأ كلذ سكع ىلعو « تاذللا نم اهلبق ام نمضتت أرطت

 « كلذ مهفاف « كلذ نم نيملسملاو هللا انذاعأ « نيدبألا دبأ اذكهو « دشأ وه ام هيلع ارطيو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو

 تنك يتلا نيعلاب ةي هللا لوسر باحصأ دالوأ يتيؤر : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 اب هللا لوسر باحصأ عيمج تبحص ىلاعت هللا دمحب ينأك ىتح « هتكردأ ول مهدلاو اهب یرأ

 يف عقي ام نود ‹ و هللا لوسر نم ترهظ يتلا مهبتارم توافت عم ۰ مهتايح تٽوافت يف

 تناك نم فالخب « انتبحم نم ةبصعلا انيلع ناطيشلا لخدأ امبرف « ميظعتلا نم نحن انسوفن

 . هتديقع يف ةبصعلا نم ًاملاس نوكي هنإف « ةَ هللا لوسر نع هغلب امل ًاعبت ةباحصلل هتبحم

 متمدق قيرط يأب : يل لاق يمن ابأ فيرشلا نأ :نيمرحلا يتفم يربطلا بحملا نع يكحو

 ابأ مدقن مل اننإ يديس اي : هل لاقف ؟ب هللا لوسر نم هبرقو « هملع ةرازغ عم يلع ىلع ركب ابأ

 الإ دجسملا ىف ةخوخ لك اودس» :لاق ةي كدج امنإو « رمأ كلذ ىف انل امو <« انيأرب ركب

 دنسلاب ثيدحلا اذه انأرقو «سانلاب يلصيلف ركب ابأ اورم» : ب لاقو “ركب يبأ ةخوخ

 ۳٤١(. /۳) ءایلوألا ةيلح يف ميعن وبأو )۲١۸١( ٠ هدنسم يف ىلعي وبأ هجرخأ (۱)

 باتك « ملسمو . (114) ةعامجلا دهشي نأ ضيرملا دح باب « ناذألا باتك « يراخبلا هجرخأ (۲)

 )٤4١۸(. رذع هل ضرع اذإ مامإلا فالختسا باب « ةالصلا
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 هللا لوسر هضر نم :ةباحصلا تلاقف « ةَ هللا لوسر ضبقو ‹ دم هللا لوسر ىلإ حيحصلا

 لاقف ؟رمعف معن :يمن وبأ فيرشلا لاقف « انايندل هانيضرو < اننيدل هانمدق « همدقو <« ةي

 معن :فيرشلا لاق ‹ نيملسملل هراتخا هتوم دنع ركب ابأ نإف رمع امأو :يربطلا بحملا

 وهو لب هللا لوسر يفوت نم نيب ىروش رمألا لعج رمع نإ :يربطلا بحملا لاقف ؟نامثعف
 ديجت رع قرطلا بخملا لاف < هداج :تيرعلا ناق نافع ارفق نقار ق

 يلع عم :لاقف ؟امهتكردأ تنك ول نم عم لتاقتف :فيرشلا لاقف « ًادهتجم ناك ًاياع نأ امك

 .ًاريخ انع ىلاعت هللا كازجف : فيرشلا لاقف « هنع ىلاعت هللا يضر

 هنإف « ءيش يف ةيعبتلا نع جرخي ال يذلا ملاعلا اذه نم سيفنلا مالكلا اذه يحخأ اي رظناف

 هللا لوسر باحصأ بحن نأ انيلع بجاولا نأ ملعف < هلک كلذ يف ًارايتخا هسفنل لعجي مل

 ‹ عبطلا مكحب ةي هللا لوسر بحل كلذك مهدالوأ بحنو <« يب هللا لوسر بحل ًاعبت « ةي

 المع <« هدالوأ ىلع مهمدقي ركب وبأ ناك امك « قيدصلا ركب يبأ دالوأ ىلع ةمطاف دالوأ مدقنو

 .«نيعمجأ سانلاو هدلوو هلهأ نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال» ثيدحب

 ؟رمعو ركب ابأ كيلع اومدق مل :هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلل ةرم ليقو

 4ر ا مکس او لآ ل ارنگیت اکو : ىلاعت هلوقل « ىلع امهمدق يذلا وه هللا نإ :لاقف

 اناک ولو ‹ امهیتنبا جوزتو « رمعو « ركب يبأ ىلإ ةي هللا لوسر نكر دقو ۱١١[. :دوه]

 .امهيلإ نكر الو « امهيتنبا ةَ هللا لوسر جوزت امل نيملاظ

 يف ديحولاب ىمسملا هباتك يف « هنع ىلاعت هللا يضر يصوقلا رافغلا دبع خيشلا ركذ دقو

 نيد نع هلأسف « هتوم دعب هآرف تامف « ءاملعلا رباكأ نم بحاص هل ناك هنأ :ديحوتلا ملع

 ىلإ ترظنف « قح وه معن :لاقف ؟قح وه ام :هل تلقف :لاقف « باوجلا يف اكلتف مالسإلا

 دوس يذلا امف :هل تلقف ‹ ضيبآ الجر هتایح یف ناکو ‹ تفزلاك دوسأ وه اذإف « ههجو

 ىلع ةباحصلا دعب مدقأ تنك :توص ضفخب لاقف ؟اقح مالسإلا نيد ناك ىرأ امك كهجو
 . ىهتنا ٠ ضفرلا ىلإ بستني دلب نم ملاعلا اذه ناكو :لاق « ةيبصعلاو ىوهلاب ضعب

 ؟ةيناتكلا ءاقرزلاب ينيتأي مكيأ : هئاسلج نم دحاول ًاموي لاق هنع هللا يضر ةيواعم نأ انغلبو

 :لاق . كلذ ركذأ معن : تلاقف ؟يلع عم رمحألا لمجلا كبوكر نيركذتأ :اهل لاقف « اهب هوتأف

 امب هسيلج ثدحي نم كلثم ريخب ىلاعت هللا لرشب :تلاقف « ءامدلا كفس ىف هيتكراش دقل

 بجعأ هتامم دعب هقحب مكوافول لاو :لاقف « معن : تلاقف ؟كلذ كرس دق وأ :لاغف «هرسي

 . یهتنا ۰ هتایح لاح يف هقحب مکئافو نم يل

 «ناميآإإلا باتك «ملمو )١١(« ناميإلا نم لوسرلا بح باب ٠ ناميإلا باتك ‹ يراخبلا هجرخأ )1(

 )٤٤( دلاولاو دلولاو لهآلا نم رثكأ هللا ةبحم بوجو باب
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 ربق مداخ ىلإ اوتأ ضفاورلا نم ةعامج نأ ىلاعت هللا همحر يربطلا بحملا ىكحو

 يضر رمعو ركب يبأ لقن نم مهنكميو « مرحلا رظان ىلإ هلصويل « ليزج لامب ةي هللا لوسر
 ليللا نأ الإ يقب امو « ميظع شيوشت يف مداخلا يقبو ءارس كلذ رظانلا لبقف ءامهنع ىلاعت هللا

 . الجر نيعبرأ اوناكو ءامهيلع اورفحيو «ليبانزلاو يحاسملاب اوتأيو لخدي

 مهب هللا فسح « ليللا يف دجسملا اولخد امل مهنأ مداخلا ينربخأف :يربطلا بحملا لاق

 ىتح مرحلا رظان يف ماذجلا علطو « هخيرات موي ىلإ دحأ مهنم علطي ملف « نيعمجأ ضرألا

 اوناك نيذلا ضفاورلا نم ةعامج نإ مث :لاق « لاح ًاوسأ ىلع تامو « هؤاضعأ تعطقت

 ىلع ةليحلا اولمعو « نيركنتم ةنيدملا اوتأف « فسخلا ربخ « مهغلب الجر نيعبرألا اولسرأ
 هيلع حسمف هب يبنلا ءءاجف هب اولثمو « هناسل اوعطقو « اهيف نكاس ال ًاراد هولخدأو « مداخلا

 هوبرضو هاسل اوعطقو « ةرم يناث ةليحلا هيلع اولمع مث « ررض هب سيلو حبصأف « همف ىلعو
 ًالاث ةليحلا هعم اولمعف « ررض نم هب امو حبصأف « هيلع حسمف « ةي يبنلا هءاجف ًاديدش ًابرض

 هب امو حبصأف هيلع حسمف ةي هللا لوسر هءاجف « بابلا هيلع اوقلغأو هناسل اوعطقو « هوبرضو
 . یھتنا ١ ررض

 بسي ناك الجر نأ انغلب كلذكو « هنع ىلاعت هللا يضر يصوقلا رداقلا دبع خيشلا لاق

 یلاعت هللا هخسمف « عجری ملف « كلذ نع هدلوو هتجوز هاهنتو « امهنع هللا يضر رمعو ركب ابآ

 « مايأ دعب تام مث « هنورظني هيلع سانلا لخدي هدلو راصو « ةميظع ةلسلس هقنع يف ًاريزنخ

 خارص خرصي وهو هتايح لاح ينيعب انآ هتيأرو : رافغلا دبع خيشلا لاق « ةلبزم يف هدلو هامرف
 دلوب عمتجا هنأ هل ركذ اصخش نأ :يربطلا نيدلا بحم خيشلا ينربخأ مث يكبيو « ريزانخلا

 ‹« لعفي ملف « رمعو ركب ابأ بس :هل لوقيو « هبرضي ناك هنأو ‹ ةصقلا هل ركذو « لجرلا اذه
 . یهتنا

 باحصأ ةبحم يف يفكي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ج ن ین اک لااا اع بجاولا اهر تاعا لا هج ن

 عقو امك « بيذعتلاب انناميإ ةبحم نع عجرن ال امك « مهتبحم نع عجرن ال مهل انشيجمب

 نمف « نارقلا قلخ ةلأسم يف لبنح نب دمحأ مامإلل عقو امكو « رامعو « بيهصو « لالبل
 . ىهتنا ‹ ةلوخدم هتبحمف ءالؤه لمح ام لثم ةباحصلا بح يف لمتحي ال

 موي اهترمث ينجتل « ةيقيقح ال ةيزاجم كتبحم نوكت امبرف كسفن يف يخأ اي لمأتف
 اذه يف « مانملا يف يل مهترايزو « يل تيبلا لهأ نم رشع ينثالا ةبحم ركذ يتأيسو « ةمايقلا
 يف كربديو ٠ كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « هيلع لمعاو « كلذ مهفاف « ىلاعت هللا ءاش نإ بابلا
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 قيرط نم نارقلا هب نورسفي اميف نيفراعلل يميلست : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 نم ىلعأ فشكلا لهأ ريسفت نإف ‹« نيرسفملا روهمج هيلع امل فلاخم اذه لوقأ الو « مهفشك

 ايند ريغتي ال «اهسفن يف هيلع يه ام ىلع رومألاب رابخإ فشكلا نأل ؛مهريغ ريسفت
 . مهفلاو ركفلا لهأ ريسفت فالخب « ىرخأ الو

 لعجي نأ رومألا لقأ :ًارارم لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمس دقو

 مهمالك لامهإ يغبني الو « ةلأسملا كلت يف ةلاقم ثيدح وأ « ةيآ ىنعم يف ىلاعت هللا لهأ مالك

 : ىلاعت هلوق يف لوقي ةرم هتعمس دقو « نيقيب ءاملع مهنإف « ةعامج هيلع امك « ةدحاو ةلمج

 « ةآرملا يف ةروصلا لباقتك مهلباقت نأ انه دارملاو ٤١[. : رجحلا] كيلي ررس لاول

 ىنميلا ىه ىئارلا نم ىنمیلا نيعلا نوكت ةآرملا ىف ةروصلا لباقت نأل ؛انه نيمسجلا لباقتك ال

 لا تدا اجا شرد ولا: لباقلا شراسلا لم ياق ل تاك ذر < يرملا
 اما كج نع با نر لا تم ةا راد هه يف لا نم ورع
 ًالباقم نوكي رادلا هذه يف نيمسجلا نم وضع ناك نإف « كدسج ءاضعأ رئاس يف رمألا وه امك

 ةروصلاو ىنعملاب لباقتلا اهيف عقي هنأل ؛ةرحخآلا رادلا يف رمألا اذكه الو « هدضل

 ‹ لباقتلا ةقيقح وه اذهو :لاق « ءاوس دح ىلع ةآرملا ىف كتروص كتيؤرك « ةسوسحملا

ANNESىناعملا روصك نوكي كانه لباقتلا ذإ « ًايلك ًافاشكنا  

 یاو رک ا ن ور ج و طا ی ی ا ا و واو

 يأ يف روصتت اهآر نيح ماسجألا رشح ركنأف « صقانلا فشكلا لهأ ضعب لز انه نمو

 ماسجألا دجول فشكلا ققح اذه نأ ولو ‹ حاورألل الإ نوكي ال اذه :لاقو « تءاش ةروص

 « لامعألا روهظ يف انه نيكرتشم حورلاو مسجلا ناك امكف « ايندلا سكع حاورألا يف ةيوطم

 روصتلا ءايلوألل حص ام هانررق ام الولو :لاق « باذعلا وأ ميعنلا يف نيكرتشم نانوكي كلذكف

 كلذ ةمكح نمو :لاق « ةنجلا يف نوكي نأ حصي ام الإ انه يلولل لجعي ال هنأل ؛رادلا هذه يف

 ‹ دشرت كلذ مهفاف « مهنيقي ىوقيل وأ اوحرفيل « ةنجلا يف مهل نوكي امب مهل ىرشبلا ليجعت

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 عبط ةبحم ال « مالسإو ناميإ ةبحم يناوخإل يتبحم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 نيب ىخآف ٠١[. :تارجحلا] 4 ًةوْحِإ نومول امن  :لاق ىلاعت هللا نأل كلذو ؛ناسحإو
 .ةوخأ مهامسف «ملسملا وخأ ملسملا» : ل لاقو ‹ نينمؤملا

 مويلا سانلا ةبحم بلاغو < دارفأ يف الإ دجوي ال « نامزلا اذه يف زيزع قلخلا اذهو

 )١( بضغلاو ملاظملا باتك « يراخبلا هجرخأ ١ هملسيالو ململا ململا ملظيال باب )۲٤٤١(

 ملطلا ميرحت باب ‹ ةلصلاو ربلا باتك ‹« ملسمو )۲٥۸١(.
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 ء ًاضعب مهضعبل مهتقرافم رثكت كلذلو « سفنألا ظوظح نم هريغ وأ ناسحإ لجأل ةيعيبط
 . ىرخأو ايند ةوخألا ىلع اومادل ةحيحص دعاوق ىلع مهتبحم اونب مهنأ ولو « نوداعتيو

 نم ةعامج ىلع لخد ًاريقف نأ :ىلاعت هللا همحر يصوقلا رافغلا دبع خيشلا ىكح دقو

 نولكأي ال ًامايأ مهدنع ماقأف « مهلاح هبجعأف ريقف مهيلع دروف « تيب يف نودبعتي اوناك ءارقفلا

 فصنلا مهلك اوذخأو هفصن ريقفلا اوطعأف « نيفصن مهنيب هومسقف ءيشب صخش مهاتأف « ايش

 مل تنأو « دحاو لجر بلق ىلع انلك اننأل :اولاقف ؟فصنلا مكلك متذخأ فيك :لاقف ٠ يقابلا

 « هسفن عارذ دصفو « ةشير مهدحأ جرخأف « كلذ دعبتسا ريقفلا نأكف « ماقملا كلذ ىلإ غلبت

 . مهسوڙر لبقو ‹ رفغتساو فرتعاف « ريقفلا كلذ نود دحاو لك عارذ نم مدلا راطف

 ىلع لمعاو « دهاشلا ىف اهرثأ رهظ فيكو « ةحيحصلا ةوخألا هذه ىلإ ىخأ اي رظناف

 لالا وه ار ج ىا ا ت ت اط وک ن و ا

 وأ ءارقفلا موقلا نم ىلإ سلج نم لك ةدافإب يئانتعا ةدش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 اذه ىلع ناكو « ةدئافلاب ًاينتعم وه نكي مل نإو « ةدئافب الإ موقي هعدأ الف « ماوعلاو « ءاهقفلا

 يميمخألا رهاظلا دبع نب نيدلا لامك خيشلاو « ديعلا قيقد نب نيدلا يقت خيشلا مدقلا

 .امهبارضأو

 سلجم هايإو وه ركذو الإ هعم دحأ سلجي ال « ىلاعت هللا همحر نيدلا لامك خيشلا ناكو

 زع هللا ركذل حلصي وهف « مولعلا ةدافإل حلصي مل نم :لوقيو « هفرصي كلذ دعبو « ركذ

 ىلإ هعابتأ ركذ وهو < هللا هللا هللا :لوقي مث اهدمي < هللا الإ هلإ ال هرکذ ةيفيك ناكو « لجو

 هدجوو « اهلخدي نأ هل لحي يتلا باوبألا نم باب ىلإ ءاج اذإ هنأ هتامارك نم ناكو « مويلا

 ىلع هباحصأ ثحي ناكو « ةريغصلا ةلمنلا عست ال يتلا بابلا قوقش نم ةلوهسب لخد « ًاقلغم

 . ىهتنا ‹ مكبولق يف ال مكدي يف هولعجا : مهل لوقيو « لاملا عمج

 ريقف داكي الف « ىلع هب لمعلا ىلاعت هللا لهس دقو « لاجرلا قالخأ مظعأ نم قلخلا اذهو

 ‹ سان يدنع ملعلا قئاقدلف « هلاح لكاشت ةدئافب الإ يدنع نم موقي يماع الو هيقف الو

 مث ةدم ينع بيغيف « ةدئافلا هيقفلا وأ ريقفلا ديفأ ام ًاريثكو « سان يدنع رارسألا قئاقدلو

 تيأر اذإو « هدنع اهتماقإ ىلع ىلاعت هللا ركشأف ‹ هبهاوم نم اهنأ مهويو « ىلإ اهديقيو ءيجي

 ميقت ال رارسألا نأل ؛رارسألا نود « ةرهاظلا رومألا هتدفأ ايندلا ةبحم نم بلقلا ملظم هيقفلا

 ‹ هبيجأ الف هنامتك يل زوجي يذلا ملعلا نع ينلأسي ام ًارثكو « ةرينتسملا بولقلا يف الإ

 تكسأف « هقيفوت ةلقل « السك هب لمعلا ىلع ردقي ال هنأ نئارقلاب فرعأ تنك ثيح اميس ال

 لمعاو ٠ كلذ مهفاف « ةمقن هيلع نوكأف هب لمعلا كرت ىلع بذعي ًائيش هملعأ ال ينأ همهوأو

 وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هتلاو ٠ دشرت مهيلع لخبت ال سانلا دفأو « هب قلختلا ىلع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي
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 ولو ينم هنوبلطي ام لك لاوحألا بابرأل يتاطعإ : يلع هب ىلاعنو كرابت هللا معنأ اممو

 ينع اوعفديل الإ ًائيش ينم نوبلطي ال مهنأب يملعل « هيلع ردقأ ءيشب مهيلع حشأ الو « يتمامع

 نم كلذ نأل ؛ ينع هوعفدي نأ نوديري امب ينوربخي نأ مهنكمي الو « هقيطأ ال ام ءالبلا نم هب
 مهكرت ىلع اومدنو « ءالبلا مهب لزنف ‹ مهيلعاوحشو موق فلاخ دقو « ىلاعت هللا رارسأ ةلمج

 هنم ًادحأ نوطعي الو « مهسفنأل مهل هيطعي ام ناسنإلا نم نوذخأي ةفئاط مهنمو « ءاطعإلا

 « لاح لك ىلع ةحلصم هنإف « ةرهاظلا لامعألا ىلع ةلاعجلا وأ ةرجألاك كلذ نوريو « ايش

 ركب وبأ خيشلا يديس :مهنم انباحصأ نم مهانكردأ نمم ةعامج مدقلا اذه ىلع ناكو

 خيشلا مهنمو ‹ نسيحم خيشلا مهنمو « حلاص نب دمحم خيشلا يديس مهنمو « يديدحلا

 . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر ينوشلا نيدلا رون خيشلا مهنمو « نابعش

 دحأ ةلمح لمحي ال ناك هنأ :يدركلا دجام خيشلا دهازلا عرولا حلاصلا خيشلا نع انغلب دق

 ال ينوكل ىلع جوزتي نأ ديري ريمألا نإ :هل تلاقف « ريمأ ةأرما هتءاجف « بايث وأ ٠ سولفب الإ

 هتطعأف « حوتفلا نم كعم ام يتاه :اهل لاقف « ًادلو ينقزري نأ ىلاعت هللا لأساف « ًادلو دلأ

 تءاج يل اهتخآ يطعت مل نإو « يبصلا ةوالح يفكت ام هذه اهل لاقف « اهدي يف تناك ةروسأ

 عبصأ ىنميلا هدي يفو دلوب يتأت :اهل لاقف « ةيناثلا ةروسألا هتطعأف « ىلاعت هللا ةردقب ىشنأ

 . ىهتنا « لاق امك رمألا ناکف « دئاز

 ريقفلا ىلع حشي سانلا بلاغ نإف ‹ ىلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم قلخلا اذهو

 الإ اعيش مهنم دحأ طق ينم بلط امو « انآ يفالخب « هل ضرتقي نأ وأ « هعم امب لاحلا بحاص

 « هب حشت يسفن لعل ام لذب ىلع يل ةنيعم ةبرجتلا تراصف « هفاعضأب هبقع فلخلا تيارو

 وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « لاح بحاص كنم هبلطو كعم ناك ءيش عنمو كايإف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي

 ىلع طرشتو « يراد لخد اذإ ريقفلا نم شيوشتلا مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 هللا نم ًاناحتما كلذ نوكي دقف « ةرخآلا ءاشعلا دعب اميس ال اذك نود اذك الإ لكأي ال نأ

 امبرو « هريغو يراخبلا يف ةروهشم ةصقلاو « عرقألاو صربألاو ىمعألل عقو امك ٠ لجو زع

 زيزعلا ماعطلا كلذ ناك امبرو بايثلا ثر ناك ولو « لكألا يف نيهفرتملا نم ريقفلا كلذ نوكي

 .كلذ ريغ وأ « هريغ نم لحأ هبلط يذلا

 بلطو هدرف ًاماعط هل مدقف « ريقف ةروص يف كلم هيلع لخد هنأ صاخشألا رضعبل عقو دقو

 ىلع لاسی راص یتح ‹« ةمعنلا هنع ىلاعت هللا لوحف ‹ هجرخأو هتقمف « اذكهو « هرب

 .باوبألا

 هيلإ اومدقف ةيرق لخد هنأ : ىلاعت هللا همحر ينميلا ثيغلا يبأ خيشلا ءارقف ضعبل عقو دقو
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 مهتیرق ىلع اعدف « هوذآو هومتشف « هنم لأي ءيش هبجعي ملف « هدر راصف « ًاماعط

 « كلذ يف هوملكف « طقف مهسفنأب نيبراه مهلك اهلهأ جرخو « اهلك تقرتحاف « قيرحلاب
 ءارمأ نم لجر هيقلف « لكأ الب مهدنع نم ريقفلا جرخ مث « يبر ىلع للدم لجر انآ : لاقف

 تبهذ نيأ دحأ فرعي ملف هب تحارف يحور هللا سرف اي :لاقف ‹« قیرط ریغب هضراعف « دیبز
 كانعمج ام :هل لاقو هب اوتأو ريقفلا ءارو لسرأف « ثيغلا يبأ خيشلا ىلع هرمأ اوضرعف « هب

 خيشلا ىدان مث ٠ ىلاعت هللا ىلإ باتو رفغتساف مهءارمأ يفنت « نيملسملا دالب قرحتل انيلع

 مدآ قلخ ىلاعت هللا نأ نوفرعي ال موق دنع نم « فاق لبج فلخ نم سرفلاب رضحف ريمألا

 تحت نفدو « تام نأ ىلإ ءارقفلا مدخي ثيغلا يبأ خيشلا دنع ريقفلا سلج مث « سيلبإ الو

 نيملسملا ىلع سانلا قفشأ نم راص ىتح تام امو « هيلجر

 دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت لكألا ىف كيلع طرتشي نم ىلع كحور ىحخأ اي لوطف

 ٤ لالا تو

 رفكب لوقي نم ىلإ اذه يتقو ىلإ ينذأب يئاغصإ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ مهنع حص ام موقلل لوؤأ لزأ ملو « ىئاقرلا بتك يف نيروكذملا موقلا نم هريغ وأ جالحلا
 « سانلا ضعب نيب ولو حالصلاب مهرهشأ يذلا ىلاعت"هللا عم ابدأ كلذ لك ٠ حصي مل ام يقتأو

 . طايتحالاب ًاذخأو

 ‹ نيتلصخ ءاهقفلا نم هركأ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يسرملا سابعلا وبأ خيشلا ناك دقو

 هنع تبثي ملف جالحلا امأ مالسلاو ةالصلا هيلع رضخلا تومب مهلوقو ٠ جالحلا رفكب مهلوق

 «يتوم نوكي بيلصلا نيد ىلع» هلوق وحنو « هليوأت حصي هنع لقن امو « لتقلا بجوي ام
 يأ ٠ ينيد ىلع تومأ انأ :لاق هنأكو ‹ بيلصلا وه هنإف « هفن نيد ىلع تومي هنأ هدارمو

 ٠ ناک ندو: اوا ترابا زراف و الان

 ةرهاظط يلع هللا معن :لاقف ؟كدجت فيك :هل لاقف جالحلا ىلع فيفخ نبا لخد دقو

 رظنأ نأ :لاقف ؟ربصلا ام :هل لاقف . لق :لاقف :لئاسم ثالث نع كلأسأ :هل لاقف « ةنطابو

 ءىطاش ىلع نحن اذإو « طئاحلا قشناف اهيلإ رظنف : فيفخ نبا لاق « ككفتف لالغألا هذه ىلإ

 كانه ةراجح ىلإ رظنف ؟رقفلا امو :هل تلقف .معن :لاق « ربصلا نم اذه : يل لاقف « ةلجدلا

 « ًاتيز هب يرتشأ سلفلا ىلع لاتحأ كلذ عم ينإو « رقفلا نم اذه :لاقف « ةضفو ًابهذ تراصف

 ةمايقلا نأك تيأر ليللا ناك املف :فيفخ نبا لاق « اهارت ًادغ :لاق ؟ةوتفلا ام :هل تلقف : لاق

 « لجو زع هللا يدي نيب فقوأف « جالحلا روصنم نب نيسحلا نيأ يداني ًايدانمو « تماق دق

 بر ای رفغا لب : جالحلا لاقف « رانلا لخد كضغبأ نمو « ةنجلا لخد كبحأ نم :هل ليقف

 . فيفخ نبا مالك ىهتنا « ةوتفلا هذه : يل لاقو ىلإ تفتلا مث ٠ عيمجلل

 ‹ يح وهف مالسلا هيلع رضخلا امأو :هنع ىلاعت هللا يضر يسرملا سابعلا وبأ خيشلا لاق
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 مهللا « دمحم ةمأل رفغا مهللا :حابص لك لاق نم لك نأ ينربخأو « هذه يفكب هتحفاص دقو

 وبأ قدص :لاقف « يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا ىلع كلذ ءارقفلا ضعب ضرعف « لادبألا

 ةفرعم هنم تبستكاو «‹ هسفنب ينفرعو ةرم مالسلا هلع رضخلا يلع لخد دقو :لاق ٠ سابعلا

 يف ينولداجي هيقف فلأ نآلا ينءاج ولف « ةبذعم وأ ةمعنم يه له « بيغلاب نينمؤملا حاورأ
 . مهيلإ تعجر ام مالسلا هيلع رضخلا تومب نولوقيو « كلذ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < اناده ىلوتيو « مهايإو انقفوي ىلاعت هّللاو

 يديسك « رباكألا ىلاعت هللا ءايلوأل يتبحصو يعامتجا : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 ينيب ةبحملاو داحتالا عقو ام رثكأو ‹ امهريغو « يتيتبنلا يلع يديسو « نيدلا لضفأ خيشلا

 يلع درو دقلو « هلثم ىلع دري دراو هيلع درو اذإ ناك « ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخ نيبو

 ينروزي ناکو ‹ يسأر يف اهتعضوو ليللا يف اهتبتكف « ةيوبنلا ثيداحألا يناعم يف دراو

 اذه يلع درو دق :لاقو ‹ هتمامع نم ةقرو يل جرخأف « ةليللا كلت حابص ينرازف « هروزأو

 مد نيتقرولا انلباقف ‹ يلع درو ام رحخالا انأ تجرحأف « هرخآ ىلإ هأرقف « ةليللا هذه يف مالكلا

 هبحاص عم « رهاطلا وبأ خيشلا كلذ لثم ىلإ انقبس دقو .ًافرح ىرخألا ىلع امهادحإ دزت

 .هلثم رخالا ىلع درو ءيشامهدحأ ىلع درو اذإ ناك « نيدلا جات خيشلا

 ةرثك نم لحنلا يودك يود ةليللا يف هتولخل عمسي نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 .هعم ثدحتيو « توملا كلمب ليلق لك عمتجي هنأ ربخي ناكو « هيلع تادراولا

 ‹ امهنع ىلاعت هللا يضر يوانقلا ميحرلا دبع خيشلا باحصأ نم رهاط وبأ خيشلا ناكو

 تملك يتلا ةلمنلا ينتملكو « توحلا قوف يتلا ةرخصلا ىلع هذه يمدق تعضو دقل هللاو : لاق

 . ىهتنا « ناميلس هيلع عفر يذلا طاسبلا ىلع تعفرو « مالسلا هيلع ناميلس

 ىلإ لزنف « يكعكلا دمحأ خيشلا حلاصلا خيشلا يخأ ملكأ تنك ينأ يل عقو كلذكو

 يل عقو اذه ‹« رصبلا حمل نم لقأ يف ةفحق ىلع يلجر تعضو ىتح هعم تلزنف «. توحللا

 . يدحو ىرخأ ةرم تلزن مث « هعم

 لالحلا زيمي ةهبشب طولخم ماعط هل مّذق اذإ ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 هراسي نعو « ًاثيش هنیمي نع يمريف « ةعصق يف هل اهتعنص ةريطف نم تتفي ةرم هتيأر دقلو « هنم
 ‹ ةعصقلا ىف وه يذلا لالحلا :لاقف ؟كلذ ىف هل تلقف « ًائيش ةعصقلا ىف يمريو « ئيش

 .هتردقو هلوحب ةهبشلاو مارحلا

 هطالتحخاو هنجع دعب كلذ هل هلا زيم فيك « بيجعلا رمألا اذه ىخأ اي رظناف

97171 



 ‹ بحصت الو « نيدلا لضفأ لثم تبحص ام : راحسألا يف يل لوقي ًالئاق ةرم تعمس دقو

 هتعمسو ؟ينأشب فتاوهلا ملكتت نأ يل نيأ نم :لوقيو « يكبي راصف هيلع كلذ تصصقف

 هملع نم قحلا هيلع علخو « هبر نيبو دبعلا نيب باجح لك عفترا رونلاب بلقلا ًألتما اذإ :لوقي
 .ءاش ام

 هللا يضر يشرقلا هللا دبع وبأ خيشلا زبخلا نم مارحلا نم لالحلا زيمي ناك هنأ انغلب دقو

 اذإ مهيلع ضارتعالا يغبني ال ءالؤه لثمف « ءاش ام لكأيو « ءاش ام هنم يمريف « هنع ىلاعت

 . ةملظلا تويب يف اولكأ

 اذه لهأ ىلع راكنإلا نم كل دب ال ناك نإو « كسفن لاح ىلع مهسيقت نأ يحخأ اي كايإف

 ‹« لكف مارحلا نم لالحلا زييمت ىلع ىلاعت هللا مهعلطأ نمم تنك نإ :مهدحأل لقف « ماقملا

 هللاو « عرشلا ةيامح ىلع كدانتسال كيطعي نأ ردقي ال هنإف « عراشلا رمأل ًالاثتما كرتاف الإو

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت

 هللا ءاش ام هللا مسب نجلا نم دراملا ىلع تأرق اذإ يننأ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ينربخأ ام « كلذب ركذلا اذه صيصخت لصأ ناكو « اناخد راصو « قرتحا « هللاب الإ ةوق ال

 ىلاعت هللا يضر يرواغملا جاجحلا يبأ خيشلا نع ‹ ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس هب

 قرتسأف ءامسلا ىلإ دعصأ نأ ديرأ ًاموي يل لاقف ‹ نجلا نم اصخش تبحص : لاق هنأ « هنع

 ةثالث كيتأي ًادغ :يل لاقف « كلذ ىلإ هتبجأف :لاق « جرفتت ‹ يعم كذخآ يدارمو « عمسلا

 تبكرو تلعفف « دراب وجلا نإف « ةريثك ًابايث كيلع لعجا نكلو « ًادحاو اهنم بكراف لامجأ
 ‹ سيدقتلاو حيبستلاب ةكئالملا لجز انعمسو ‹ ضرألا ةيؤر نع انبجح ىتح يب راطف « مهعم

 لاثمأ بكاوكلا تيأرف « نجلا يب راط نيح ينيع اهب تبصع تنك يتلا ةباصعلا تحتفف
 ديلا راب نا فا ةر زا تارلا قرط ف ىش ناال تيارو: اجلا

 ‹ تيرفعلا ىلإ كلم رطن اهتلق املف « هللا الإ هلإ ال :تلقف . تكسأ نأ عطتسأ ملف « راكذآلاو

 هبناج فداصف « باهشلا كلذب هامرو «هللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام هللا مسب» :لاقف باهش هدیبو

 ‹ لمر موك ىلع انأو الإ يسفنب رعشأ ملف تبغف « ءاوهلا يف تحطف يتحت نم تيرفعلا غازف
 : يل لاقف ؟ةنالف يدلب نيأ :هل تلقف « ًاثارح اصخش تدجوف « موكلا نم تلزن تقفأ املف

 ‹ يدلب ىلإ تلصو ىتح « اهنمثب ترفاسو يبايث تعبف :لاق ٠ ةنس اذكو اذك رفس اهنيبو كنيب

 ‹ نينس نم يتزانج اولمع اوناك مهنإف ٠ ليوط دهج دعب ينوفرعف ةصقلاب يلهأ تربخأو
 . یھتنا

 ‹ هتادهاجم يف ًابيجع اذه جاجحلا وبأ خيشلا ناكو « اهلثمب تعمس ام ةياكحلا هذهو

 نيرهشلا ثكميف « هلكأي ام هعم سیلو ‹ قيرط ريغ ىلع سلجيو ةيربلا لخدي ناك هنأ !ورکذ
 اهيف تدجوف ةيرب ةرم تلخد :لوقي ىلاعت هللا همحر ناكو « هلهأ ىلإ عجري مث  ةئالثلاو
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 ‹ ءاوهلا يف هب راطف « دحاو امهنم فطخف رئاط ءاج يناثلا مويلا ناك املف « نادبعتي نيصخش

 لبج ةمق ىلع ينعضو ىتح ينفطخف ثلاثلا مويلا ءاج مث « رخآلا فطخف موي يناث ءاج مث

 يف اهتطبرو مهمئامع تذخأف « مهنيعأ ىوس مهنم لكأي ال هتيأرو « ىتوم تاعامج هيلع

 ‹ ضرألا ىلإ يسفنب تيمرف طقف نيثلثلا ىلإ مئامعلا تلصوف « لابجلا نم تلزنو « اهضعب
 . ىهتنا « ةلوهسب ضرألا ىلإ ينتمرف ةرجش ىلع تلزنف

 ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ‹ ةقباسلا ننملا يف نجلا عم يعئاقو مدقتو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا

 يف ليربجبو توملا كلمب نوعمتجي ةعامجل يتبحص : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ًاضيأ مهنامتك يفو « ناوخإلل مهءامسأ تركذل نامتكلاب ينورمأ مهنأ الولو « مايألا هذه

 . ةيفاعلا هللا لأسنو ‹ تقمف « مهيلع كلذ مهضعب ركنأ امبرف « نيركنملا ضعبل ةحلصم

 هللا يضر يوانقلا ميحرلا دبع خيشلا نارقأ نم ناك « نابعش نب نيدلا جات خيشلا نأ :ديحوتلا

 هيصوأف « مالسلا هيلع ليربج ءيجي ىتح ربصا : ةجاح يف هلأسي نمل لوقي ناك « امهنع ىلاعت

 ليئارزع يصوأ ىتح ربصا :لاقف « رضتحم هدلوو هرطاخب ذخأي صخش ةرم ءاجو « كيلع

 : لاقف ؟ةدحلا هذه تبستكا نمم :ةرم هل ليقف « ةميظع ةدح خيشلا دنع ناكو « كدلو ىلع

 يف رم :هل لوقيو « رضح اذإ توملا كلم بطاخي ام ًاريثك ناكو « ليربجل يتبحص نم

 : رافغلا دبع خيشلا لاق « تومي مث « لاق امك شيعيف « تیکو تیک هلجأ نم يقب دقف كتاقرط

 ركني امنإو « عنتمم الو ليحتسمب سيل « ليربجل تلقو « ليربج يل لاق « مهضعب لوقو
 نن اهلو ‹ توكلملا ىف ةلاوج مهبولقف ءايلوألا امأو ‹ توكلملا نع هبلق دعب نم كلذ

 لب « توكلملا ملاع يف ةكئالملا حاورأب مهحاورأ عامتجال « هتكئالمل تابطاخمو « هملاعمب

 مث هَل ا ار اولا ےیل نإ : ىلاعت هلوق يفو :لاقف « كلذ ءارو اميف مهحاورأ ترس امبر
“f 2 < 52  

 لاقل ل : یلاعت هلوق يفو ..۰ : تلصف] 4ة لَا م لع لر اوممَس

 ةلاحتسا مدع عم « هانلف أمل ةراشإ ٤4[. : ا ت ريت كلا فاش

 نم هانركذ ام نأل ؛'«يدعب يبن ال» : رال هلوق كلذ ضراعي الو ٤ هراوج دجوو « كلذ

 نم هحفاصي نيح ليربج يلولا فرع امبرف « لاسرإ الو يحو الو ةوبنب سيل ليربج ةثداحم
 بلطي نمب فيكف "«ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نأ» : ثيدحلا يفو « هفشك قيرط

 باتک ملسمو < )۳ )٤90 لیئارس ! ينب نع رکذد ام باب ءءانألا ثيداحأ باتک ‹يراخبلا هجرخآ )۱(

 IAEY) ) لوألاف لوألا ءاغلخلا ةعيب ءافولا بوجو باب . ةرأمإإلا

(Y۲)ةدابعلا ىلع هقملا لضف يف ءاج ام باب ملعلا باتک ٠ يذمرتلا هج رخأ  (TIAY)دوأد وبأو . 

 = ءاملعلا لضف باب ‹ ملعلا باتك هجام نباو « )۳٠٤١( معلا بلط ىلع ثحلا باب < ملعلا باتك
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 ىتح مهئاعد ىلع نونمؤيو ردقلا ةليل ماق نم نوحفاصي ليربجو ةكئالملا نأ» ًاضيأ دروو « هللا

 ىلإ كلذ جاتحي الف « ةنس وأ ةذخآ وأ « ةبيغ يف كلذ يلولا لوقي دقو “"«رجفلا علطي

 . ليوأت

 يف تومأ تسل :لوقي ضرم املك « ىلاعت هللا همحر يميمحخألا نيدلا ءاهب خيشلا ناكو

 كرمع يل لاق هنإف « توملا كلم نم :لوقيف ؟كلذ تملع نيأ نم :هل لاقف « ةفعضلا هذه

 تيصوف ناوخإلا ضعب رق تلزن :لوقي ناكو « لاق امك رمألا ناكف « ةنس نونامثو سمح

 ‹ ناميإلاو مالسإلا نع وه مهلأسيو « مهملكي وهو هوعمس تام املف « ًاريكنو ًاركنم هيلع
 نم يقب دقف عجرا توملا كلمل هلوق نإ مث ءاوس ليربج عم مالكلاك توملا كلم عم مالكلاو

 ةمارك راهظإل تيملا كلذ حور ضبق لبق توملا كلم ءاج امنإو ‹ حيحص اذك نالف لجأ

 : سنوي] 4 وميسي الو ٌةَماَس وجت ف مهل هاج اد ۳ : یلاعت هلوقل ‹ ريغ ال يلولا كلذل
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 قئاقرلا بتكو « تابثإلاو وحملا ةرئاد نمو « لوقعلا راتسأ ءارو نم ءايلوألا تاماركو

 ىلع ملسي ناك نمم « هريغو ينانبلا تباثل عقو امك « ةكئالملا عم ءايلوألا ثيدحب ةنوحشم
 لودع ءايلوألا نأ مولعمو « مالسلا هيلع نادريو « هنع نيدعاصلاو « هيلع نيدراولا نيكلملا

 يف فقوتي الو « ةمهتلا هيف عقي ال نمعاميس ال « ًاضعب مهضعب نع كلذ اولقن دقو ٠ تاقث

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ءايلوألا ضعب ةوادع يف ضرغ هل نم الإ كلذ

 أرقي ال يمأ نع قيرطلا تاماقم ضعب يذخأ :َىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 قطب يالا نا كلذ ىف تلا هرو للا ها ههر ىمارحلا ىلع يدي وهو بكن
 و ا رمال ر خف ئدجحلا ترلان لعاب بحب: لكلا مارب
 . لاكشإلا نع ةيلاخ يتأت اهنأ نييمألا ءايلوألا مولع ةمالع

 نيدم وبأ خيشلا كلذكو « ًايمآ هنع ىلاعت هللا يضر يخركلا نيدلا مجن خيشلا ناك دقو

 يف ميظع مالک مهلو « هنع یلاعت هللا يضر افو دمحم يديس كلذكو « هنع هللا يضر يبرغملا

 يلع يديس مالك نم ةحلاص ةلمج تعمج دقلو « هلثمب نايتإلا نع ءاملعلا زجعي « قيرطلا

 ‹ رصمب مالسإلا ءاملع اهيلع بتكو « رردلاو رهاوجلا اهتيمس « هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا

 مدع ىلعاومدنو « ملعلا نم مهدنع نكي ملام اهنم اودافتساو « بجعتلا ةياغ اهنم اوبجعتو

 . هتايح لاح خیشلاب مهعامتجا

 يف علاطأ ةنس نيتس ذنم يل ىلاعت هللا همحر يلبنحلا يحوتفلا مالسإلا خيش يل لاقو

 )۲۲١(. ملعلا بلط ىلع ثحلاو >
 .هدجأ مٺ ))



 دحوأ خيشلا ناكو رهاوجلا هذه يف امم ةدحاو ةلأسم اهيف تيأر امو « ملعلا بتكو « ريسافتلا

 مجن خيشلا ظلغأف « هب عامتجالا نع هتبلط ىهنيو « ىربكلا نيدلا مجن خيشلا ىلع ركني نيدلا
 دقو لوقلا يلع ظلغت :نيدلا دحوأ خيشلا لاقف « نيدلا دحوأ خيشلا ىلع لوقلا ًاموي نيدلا

 ‹ هيف تفنص ام تفرع ول :نيدلا مجن خيشلا هل لاقف « ًاباتك نيعست ىلاعت هللا ةفرعم يف تفنص

 نع بجيلف ًاملاع ناك نإو « لهاج لجر نيدلا مجن خيشلا نإ سانلا اهيأ :لاقو « ربنملا علطف

 برهف « سانلا ريحت ىتح « باوج ةئامثالشب اهنع نيدلا مجن خيشلا باجأف « ةلأسملا هذه

 هوقرحأو « نيدلا دحوأ خيشلا تيب ماوعلا مدهف « ةميظع ةنتف تعقوو « نيدلا دحوأ خيشلا

 ةثالث بابلا ىلع ماقف ‹ هل حتفي ملف « نيدلا مجن خيشلا رطاخ بيطي ءاجو « ةفيلخلا فاخف

 « دادغب اهيف برختو « يسأر اهيف عطقتو « ككلم اهيف لوزي ةنتف هذه : ةفيلخلل لاقف « مايأ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ةعساولا ةمحرلا ىلاعت هللا همحر لاق امك رمألا ناكف

 وأ ةعقرم نم ءارقفلا يز هيلع يذلا ريقفلا ميظعت : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 امل ايندلا لهأ نأ امك « قيرطلا يف هماقم ةفرعم ىلع فقوتأ الو ٠ يأرلا ءىدابب « اهوحن

 قيقحت ىلع نوفقوتي الو « ناطلسلا دنج بايث ًاسبال هوأر نم لك نومظعي مهارنف اهلهأ اومظع

 هللا لهأ ىلإ ببستي هتيأر نمب ةناهتسالاو كايإ مث يخأ اي كايإف « ال مأ ناطلسلا دنج نم مهنوك

 يف ىلاعت هللا لاق دقو ؟ال مأ كلتقي له هبرجتل امس برشت نأ كل سيل هنأ امك « ام هجوب ىلاعت

 يف ءايفخأ ءايلوألا لزت ملو “”“ةبراحملاب ينزراب دقف ًايلو يل ىذآ نم :ةيهلإلا بتكلا ضعب
 نيذلا ىلاعت هللا ءايلوأ ةلمج نم نيملسملا نم هتيأر نم لك نوكي نأ لمتحيف « رصع لك

 . مهءادعأ مهنع براحي

 ًالطبم ناك نإ مهللا :دينجلا لاقف « هلوق هيلع درو « دينجلا عم ًاموي ءاطع نبا ثحب دقو

 ىتح ةنس نيعبرأ ًانونجم يقبو « هدلو تامو هلام بهذف « هدلو تمأو « هلقعو هلام بهذاف

 .دينجلا ةوعد ينتباصأ :لوقي ناكو « تام

 ىلع ةمحرلاو ةقفشلاب دنجلا قلخت عم ءاطع نبا يف ترثأ دق دينجلا ةوعد تناك اذإف

 مهتبيغل دحأ ىلع ةقفشلا معط نوقوذي ال نيذلا لاوحألا بابرأ ةوعدب فيكف هلامكل « ةمألا

 يخأ اي عراسف هنع ىلاعت هللا يضر دينجلا عم ناك قحلا نأ ىلع لدت ةوعدلا ةباجإو « لاحلاب

 .ًابذاك ولو هبابحأ نم هنأ « نينمؤملا نم معز نم لك مظعت ريصتل « ىلاعت هللا ةبحم ةجرد ىلإ

 « ًالالجإ هل ماقف ًابلك ىأر هنأ « انقب نوفدملا يئانقلا ميحرلا دبع خيشلا نع يكح دقو

 رثأ يف ترظنف ءارقفلا ةبج نم ًاطومرش هقنع يف طبر هبحاص نإ :لاقف « كلذ يف هل ليقف

 . بلكلا دوهش نع تبغو « ءارقملا

 )٠١١۲(. عضاوتلا باب « قاقرلا باتك « يراخبلا هجرخا (۱)
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 نبال عقو امک « همرکو هراثیإو هلمعو هحالصو هملعب رتغی نم ءارقفلا يردزی نم رٹکآ نإ مث

 لمكأ نم وه ناك ولو « هيف هريغ مكحتل ضرعت دقف هسفت ئأر نم نإف « دنيجلا عم ءاطع
 ءايفخألا هللا دابع نم نأ ملعاو . مهسوفن مهتيؤر دنع لمكلا نم ريثك قلخ بلس دقو < ءايلوألا

 تام هيلع اعد نم لك ناك ةقوسلا ضعب نأ ىتح « هاعد ام لك يف هءاعد ىلاعت هللا بيجي نم

 مهتامأ :لاقف « نيظقيتسم دالوألا نإ :هل تلاقف هتجوز نم برقي نأ دارأ هنأ هل عقوو « هتقول
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 أ :هل لاقو ريقفلا ءارو لسرأف « يلوبتملا مي ميهاربإ يديس كلذ غلبف « يرايتخاب كلذ

E 

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ مهفاف

 مهدالب يف مهو « يباحصا نم تئش نمل يبلقب يئادن : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو
 يبلقب هيدانأ ءيجملا ىلع مهدحآ مزع نإو « ظفل ريغ نم نورضحيف « رصم يف مهرود وأ
 N E a E ‹ عجريف « عجرا

 خيشلا مهنمو « يفنحلا يتوناحلا نيدلا جارس خيشلا مهنمو « نيدباعلا نيز مامإلا 5

 ‹« يب مهطابترا ةدشل كلذ لك < ءارقفلا نم ةعامجو « ينيبرشلا بيطخلا نيدلا سمش

 مهنم دارفأل وه امنإ ريقف لكل رمألااذه سيلو « مهب يطابتراو

 :لاقف <« ريقف هيلع دروف ‹ ديرم فلأ نوسمخ هل « قارعلاب بزعألا ميهاربإ يديس ناكو
 ةيقاطو قرزأ ًاصيمق هيلع دجو خيشلا ىلع لخد املف ؟مهتفرعمو ءالؤه ةيبرت ىلع اذه ردقي
 ‹ يديب لكلا بولق لعج ىلاعت هللا نأل ؛ مهتيبرت يف بعت يلع سيل :ًافشاكم هل لاقف « ءاقرز

 ناكم لك نم نولورهي مهب اذإو « ءاوهلا يف هفك عباصأ عمجو « قاورلا باب ىلع فقوف ماق مث

 يف قبي مل ىتح « ءاج ثيح نم مهنم دحاو لك عجرف « هعباصأ طسب مث قاورلا ًألتما ىتح
 .هوملك مه الو مهملك وه الف ‹« دحاو قاورلا

 يدنع نم جرخي هنأ تاقوألا ضعب يف يل عقيو « ميظعلا فرصتلا اذه ىلإ يخأ اي رظناف

 یتح هظحالیف « هنع هعوجر ىلع ردقآ ال « بهذ ثیح هعبتی هعم يبلق دجأف « يباحصأ ضعب
 یلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو ‹« دشرت كلذ لمأتف « يعم هبدأ نسحل « عجري

 . نيملاعلا بر هللا دمحلاو « نيحلاصلا

 دعب « ةعدبلا تيميو ةنسلا ىبحي نمم ىل ىلاعت هلعج : ىلع هب یلاعتو كرابت هلا نم اممو

 هللا قيرط ىلإ ةاعدلا نإف « لافطأ نحنو اوتام نيذلا خايشألا توم دعب تلصح يتلا ةرتفلا
 وأ هلبق نم عرشل ًاخسان ةرتف دعب يتأي لوسر لك ناك امكف « لسرلا مادقأ ىلع ةمألا نم ىلاعت

 لهآ نم ةعامج مدقلا اذه ىلعو <« ءايلوألا نم ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا ةفئاط كلذكف « هل ًاديؤم

 ناميلس خيشلاك مهل عمسي مل نإو « هملاعم اوماقأو « نيدلا اويحأ « ىلاعت هللا دمحب انرصع
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 نيدلا سمش خيشلاو « يطيغلا نيدلا مجن خيشلاو « يركبلا دمحم يديسو « يريضخلا

 جارس خيشلاو « يناتدنطلا نيدلا رون خيشلاو ٠ يريزجلا نيز خيشلاو « ينيبرشلا بيطخلا

 ءالؤهف ‹ يشوتمهربلا نيدلا سمش خيشلاو ٠ يواهشلا نيدلا ردب خيشلاو « يتوناحلا نيدلا

 انعفني ىلاعت هللاف « ملعلاو ةكربلاو ريخلا مهيفو « اذه انرصع يف نيدلا نع نيباذلا مظعأ نم

 . مهتاکربب

 طارصلا ىلإ ىلاعت هللا نذإب مهودهل مهوعاطأو مهيلع تعمتجا اهلك ةمألا نأ ولف

 ىلاعت هللا يضر « تاسايسلاو رارسألاو مولعلا نم ىلاعت هللا مهاطعأ ام ةرثكل « ميقتسملا

 :نيالاو داوا اجا نن نوا مع
 ةمئألا تام امل هنأ ‹ ءايلوألا نم عادو عاد لك نيب ةلصاحلا تارتفلا نم هانلق ام حاضيإو

 يف مهنأك سانلا راص ىتح « بولقلا ىلع بجحو « عدبو ءاوهأ مهدعب ثدح نودهتجملا
 ملاعم اويحأف « يريشقلا ةلاسر يف نيروكذملا خياشملاب هللا ىتأف « فلس ام ىلإ ةبسنلاب ةرتف

 مههابشأو « ينارادلا ناميلس يبأو « دينجلاو « يرسلاك اهنم سردنا ام اورهظأو ٠ قيرطلا
 ‹ مهرصع يف اوناك نيذلا « نيلماعلا ءاملعلاو « نيفراعلا لمك نم ۰ مهنع یلاعت هللا يضر

 ‹« يليجلا رداقلا دبع خيشلاك ةيناثلا ةقبطلاب ىلاعت هللا ىتأ ىتح « ةدم ةرتفلا تعقو اوتام املف

 ‹ يشرقلا هللا دبع يبأ خيشلاو ٠ يبرغملا نيدم يبأ خيشلاو « يعافرلا نب دمحأ خيشلاو

 ةرتفلا تلصح اوتام املف « مهنع ىلاعت هللا يضر مهبارضأو « راجنلا نباو ‹ ىزعي يبأو

 ‹« نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر ةيئافولاو « ةيلذاشلا ةداسلاب ىلاعت هللا ىتأ ىتح « ةميظعلا

 تناكو « يطساولا حتفلا وبأو ٠ يرصقألا نسحلا وبأو « غابصلا نب نسحلا وبأ ةقبطلا لوأو

 « ىلاعت هللا همحر يمجعلا فسوي يديس ءاج ىتح ‹« رصم نم تعطقنا موقلا ةلسلس

 يف ءالؤه دعب ةلصاحلا ةرتفلا تناكف « اذه انرصع ىلإ اهارقو رصم يف قيرطلا هنم تلسلستف

 ‹ يوانشلا دمحم خيشلاو ٠ يفصرملا يلع يديس توم دعب يه امنإ ‹ ةيرصملا رايدلا
 ‹ نيعمجأ هللا مهمحر مهبارضأو ٠ يحراجلا دوعسلا يبأ خيشلاو « ركاذلا نيدلا جات خيشلاو

 « ءالؤه توم دعب ةقيرطلاو نيدلا اويحأف « مهانمدق نيذلا ةعامجلاب مهدعب ىلاعت هللا ىتأف

 . مهنم انلعج يذلا هلل دمحلاف

 هرهظي نم رهظي ىتح « ىلاعت هللا ىلإ عاد لك دعب نامزلا نم ةهرب ةدوجوم ةرتفلا نأ ملعف
 ‹« بطقلا نم « ىربكلا رئاودلا باحصأ ءايلوألا دوجو رارمتسا عم اذه « هدعب هللا

 ءالؤه نم دوجولا الخ ول ذإ « رمألا ىلوأو « نيعألاو « لادبألاو « داتوألاو ٠ باطقألاو

 ل وحادق ورك ل ااو و ىلا تت لاق أ نخ ةدحاو ةعفد هلك دوجولا برخل

 . هللا هللا

 اهيف ضفرتو ٠ مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا تارتف نيب دبعت مانصألا تناك امل هنإ مث
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 مهالوتيو ىوهلاب نومكحيو < ءامدلا نولحتسيو <« مراحملا اهيف بكترتو <« عئارشلا

 كلذكف « ىفلز هللا ىلإ مهوبرقيل الإ مانصألا اودبع ام مهنآ كلذ عم نومعزيو « ناطيشلا

 عقو امبر لب « مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا تارتفل ةلباقم اهنإف « ءايلوألا تارتف يف مكحلا

 اولاق امنإو « هلإلا طق اوفن ام اهدابع نإف « مانصألا ةدابع نم حبقأ وه ام ءايلوألا تارتف يف

 دق ءايلوألا تارتف لهأو ٠ مهمعز ىلع - [۳ :رمزلا] 4 لَ هلآ ىلإ نورم الإ مهدت ام -

 ىتح « لاحملا مهعئابطو « مهلايخ ىلع ىلوتساو « داسفلاو لالضلا مهبلاغ يف مكحتسا

 «سكعلابو «بجاولاب ليحتسملا ىلع اومكحو « لاوقألاو لاعفألا يف لاوحألا اوسكع

 . ميدقلاب ثداحلاو «مودعملاب دوجوملا اوقحلأو

 هللا نيع وه ثداحلا دوجولا اذه نيع نأو « هلإلا وه دوجولا يف ءيش لك نأ ئأر مهضعبو

 ‹ كلملاو ‹ ناسنإلاو « ناجلاو ٠ تايحلاو ‹ براقعلاو ‹ تابنلاو « دامجلا نم

 ‹ موجرمو « سيفنو « سيسخ نم قولخملا نيع وه قلاخلا نولعجيو « ناطيشلاو

 نم الو « نونجلا لهأ هاضري ال مالك اذهو « سيلابألا ىتح ‹« سوؤرمو ‹« سئارو « نوعلمو
 . نونجم هبح يف ناک

 اميف رومألا هذه نودقعيف ‹ ديعصلاب ةعامج نع اذه اننمز يف رومألا هذه تلقن دقو

 هلوقأ يذلا لب « لتقلا فوخ رهاظلا يف كلذ نوركنيو «. ةدحالملا نم مهباحصأ نيبو « مهنيب

 وه ناك نإو « ىلاعت هللا نم ايحتساو « هنم ًأربتل دقتعملا اذه هيلإ بسنو رهظ ول هسفن سيلبإ نإ

 . كلذ مهسوفن ىلإ يقلي يذلا

 مهو « ةقدانز ءالؤه :لاقف « ءالؤه تافص ضعب صاوخلا يلع يديسل تیکح دقو

 «ًالالح الو ًاران الو ةنج الو « ًاباقع الو ًاباسح نوري ال مهنأل ؛فئاوطلا سحنأ

 سخأ مهو « هيلع نوعمتجي دقتعم الو « هيلإ نوعجري نيد مهل الو « ةرخآ الو « ًامارح الو

 تءاج يتلا نايدألا رئاسو « يناعملاو ‹ تالوقنملاو تالوقعملا اوفلاخ مهنأل ؛اوركذي نأ نم

 ةفئاط نإف « ءالؤه داقتعا دقتعا رافكلا فئاوط نم ًادحأ ملعن الو « ىلاعت هللا نع لسرلا اهب

 ريزعلا تلاق دوهيلا نم ةفئاطو « نورخالا موقلا مهرفكو هللا نبا حيسملا :تلاق ىراصنلا نم

 . ىلاعت هللا نيع دوجولا !ولعجي ملف « نورخألا موقلا مهرفكو « هللا نبا

 مالكلا هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا خسارلا لماكلا خيشلا عبشآ دقو

 الإ « داحتالاب لاق ام :هنع ىلاعت هللا ىضر همالك نمو <« داحتالاو لولحلا لهأ ىلع درلا ىف

 يان یلاص هنا نضر لوقت اظبب دقو لولم هيد نم لإ ل رلخلاب لاق امو داخل الا لها
 ةلباقملا ةخسنلا نم كلذ تلقنو « رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلاب ىمسملا انباتك

 0 رو انا نالا و ود ام دلا و اع اا اف د اند ع اف

 ةلهج نم هلالضإ هللا دارأ نم اهيف عقويل خيشلا بتك يف ةفئازلا دئاقعلا سدب ءادعألا
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 اذه عابتا ليلدلا يف مكيفكيو « هداقتعا ناك كلذ امنإو « هيلع ًاسوسدم سيل هبتك يف ام نإ

 نم هبتک يف هنودجي ام داقتعا يف اوفقوتي ال یتح مهنيعآ يف همظعف ‹ ليلجلا لجرلا

 نازيم يمري الف لضي ال نأ دارأ نم ةيكملا تاحوتفلا يف هنع ىلاعت هللا يضر همالك نمو
 ضفريو « مهودلقمو نودهتجملا ةمئألا هيلعام دمتعيو ‹نيع ةفرط هدي نم ةعيرشلا رهاظ

 . یھتنا « هادع ام

 ءوس نم ًائيرب خيشلا دجت « ميلسلا كلقعب رونلاب وشحملا مالكلا اذه يف يحأ اي رظناف
 : لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو « ةلهجلا ءالؤه هب ثبشت يذلا دقتعملا

 مل هنأل ؛ ظافلألا نم كلذ وحنو « هللا الإ دوجوم ال :لاق نم لك قنع تبرضل ًامكاح تنك ول

 «فراعملاو «تافشاكملاو « قاوذألا بابرأ قئاقحلاب سانلا ملعأو « ةعيرش كلذب تأي

 ناك هنأ مهنم دحأ نع انل لقني ملو « تاداعلا قرخو «تاماركلاو رئاصبلا وذو «تاطاخملاو

 لسرلا هب تءاج ام فالخ مهنم ًادحأ دقتعا ول لب « لسرلا هب تءاج ام فالخ طق دقتعي

 يف لاطأو « ةعامجلاو ةنسلا لهأل تاماركلا امنإو « ةداع قرح الو ةمارك مهنم دحأل عقو ام

 كدشري هللاو « قحلا قيرطلا ىلإ مهتياده دصقب الإ عدبلا لهأ ةطلاخمو يحخأ اي كايإف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ناسحإلاك ‹ تسردنا يتلا موقلا قالخأ ضعب يئايحإ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 .امهدعب ًالعاف قلخلا اذهل تيأر امو « ميلحلا دبع خيشلاو

 تيطعأ ىرخأ ةرمو ‹ يرمغلا نب دمحم يديسل ةيجسفنلا يتخ وڄ ةرم تيطعأ دقو

 كلذو ءًايفرشأ نيثالثو ةعبرأ اهفورصم «ةديدجلا يتخوج يفصرملا يلع يديس نبا نيز يديس
 لمعاو « كلذ ملعاف « كلذل سفن عابتا ريغ نم امهماصحخأ نيبو « امهنيب نيبلا تاذ حالصإلل

 . نيملاعلا بر هللا دمحلاو ‹ كاده ىلوتي هللاو « دشرت هب قلختلا ىلع

 ىلع هئايلوأو رصعلا ءاملع نم دحأ ليضفتب مزجلا مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هللا دنع مهقئاقح امأو ٠ بترلا نم ةبتر يف ىلاعت هللا هماقأ نم لك عم بدألا بجاولا لب « هريغ

 ةيلضفألا ةرهاظلا ةلضفألا نم مزلي الو « كلذب انل ملع الف مهل ىلاعت هليضفتو ىلاعت

 نم هب ىلاعت هللا رمأ ام دنع فوقولاو « عيمجلل ةبحملا الإ انسفنأ ثيح نم انل امو « ةنطابلا
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 ىلإ راشأ اشا و “«انھھ ىوقتلا» ثيدحلا يفو ءالؤأ وأ ءارمأ اوناک ءاوس انم رمألا يلوأل ةعاطلا

 .هىلق

 يف هيب هلوق يفو « لجو زع هللاب صاخ كلذ امنإ ٠ هيف امب انل ملع ال بلقلا نأ مولعمو

 . ىلاعت هللا ىلإ قئاقحلا ملع در يف ةيافك "«هبلق نع تققش اله رحخآ ثيدح
 « ءارقفلاب نظلا ءاسأ طق ًادحأ انيأر ام :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناکو

 ا ا او

 نم :لوقي ناك هنأ « هنع ىلاعت هللا يضر يشرقلا هللا دبع يبأ نع ننملا هذه يف مدقت

A TT 
 نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ئرخأ تاراعب ًارارم ةنملا هذه تمدقتو . ىهتنا « هدقتعم .

 اهتحنم يتلا رارسألا نامتك يف حلاصلا فلسلاب يئادتقا : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 . باتك يف رطسي ال ام رارسألا نم رثأ وأ ثيدح وأ ةيآ لك يف فرعأف ىلاعت هللا لضفب

 انه نإ « هردص ىلع برضي نأ دعب « ها :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلع مامإلا ناك دقو

 ول ًاملع ةَ هللا لوسر ينملع :لوقي هنع هللا يضر ناكو « اهلمحي نم اندجو ول « ةمج ًامولعل
 ٤ ا و ف ن ت ا
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 هریغو يراخبلا هاور ' موعلبلا اذه ينم عطقل هتثثب ولف رخألا امأو < مكل هتثشبف دحاو امأف

 مهنع ىلاعت هللا يضر .

 :دشني امهنع هللا يضر نيسحلا ماملا ن نبا يلع مامّإلا ناكو

 اسح هنوتايام حبقأ نوري يمد نوملسم لاجر لحتسأ الو

 انثولادبعي نمم تنأ يل ليقل هب حوبأولملعرهوج براي
 هنأ هربخأ هنأ ‹ يميلكلا فيرشلا نع <« ىلاعت هللا همحر يصوقلا رافغلا دبع خيشلا لقنو

 نم هسأر تعلقف « رارسألا نم ءيشب ملكتف « يمجعأ ريقف هعمو ةرمعلا قيرط يف ًابهاذ ناك

 .ه | .هتکرتو تبرهف « هب يننوبلاطي مهنأ تفخف « هيشتک نیب
 هنوكل دئاوعلا قرخ ركني سانلا ضعب نأ امك هنأ ةريره وبأو يلع مامإلا هلاق ام حاضيإو

 نيح رافكلل عقو امك « اهب ىتآ نمب قیدصت الو نامیإ هدنع سیلو « اهب عمسی الو اھاری ال

 )١( هراقتحاو هلذخو ملسملا ملظ ميرحت باب «ةلصلاو ربلا باتك ملم هجرخأ ۲١٦0(«

 ملسملا ىلع ملسملا ةقفش يف ءاجام باب « ةلصلاو ربلا باتك « يذمرتلاو )٠۹۲۷(.

 (۲۲۹/۱۸) ریبکلا مجعملا يف يناربطلا هجرخآ (۲)

 )۲٠١/١(. يرابلا حتف يف ينالقسعلا هركذ « )١/ ۳۸١( ءايلوألا ةيلح يف ميعن وبأ هجرخأ (۳)
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 اذإ « فراع لك نامزلا لهأ كلذكف « لسرلا هب مهتءاج ام اوكرتو « ناثوألا ةدابع ىلع اودهج

 « سايقب لباقي ال امم ‹ موهفلا هيلإ لصت الو ‹ لوقعلا هکردت ال ام مولعلا نم رهظأ

 هژازجف هللا رارسأ ىشفأ نم :اولاق دقو « ةقدنزلاب هنومریو هنورفکی سانلا دئاوع یف لخدی الو

 نأ ترمأ» ثيدحلا يفو « مهرارسأ يشفي نم لتق يف كولملا دئاوع ىلع « فيسلاب لتقلا

 .ه | '«مهلوقع ردق ىلع سانلا بطاخأ

 دبع يبأ خيشلا باحصأ نم ناكو « ىلاعت هللا همحر يفونملا زيزعلا دبع خيشلا ىكح دقو

 نم ءيشب انثدحت ال امل يديس اي :ةرم يشرقلل اولاق مهنا « هنع هللا يضر يشرقلا هللا

 ‹ ةئام مهنم اوصلختسا :لاقف « لجر ةئامتس :اولاقف ؟مويلا يباحصأ مك : مهل لاقف ؟قئاقحلا

 ‹« ةعبرأ مهنم اوصلختسا :لاق مث « نيرشع مهنم اوصلختسا :لاق مث « اوصلختساف

 ‹ ينوباصلا نباو ‹ نيدلا دامع خيشلاو ٠ ينالطسقلا نيدلا بطق خيشلا هل اوصلختساف

 نم ءيشب تملكت ول لاو :خيشلا لاقف « قراوخو تافشاكم لهأ اوناكو « يبطرقلاو

 .ه |« ةعبرألا ءالؤه يلتقب يتفي نم لوأ ناكل قئاقحلاو رارسألا

 للاب رفك كلذ ءاشفإو « توربجلاو ردقلا رس ملع نم رارسألاو قئاقحلا ملع نأ كلذ هجوو

 « ًارهاظ هب ىلاعت هللا مهدبعت امم كلذ نأل ؛هرفكب اوتفي نأ ءاملعلا ىلع بجيو « لجو زع

 كلذلو « ملعلا نم هب علوط اميف ٠ يلولا كلذ قيدصت مهمزلي الو «.ةرهطملا ةعيرشلل ةنايص

 يه نيفراعلا بولق يف ةعدوملا ةيهلإلا رارسألا نإف ًاضيأو « ينولتقي لقي ملو يلتقب اوتفا :لاق
 ءادأو < دوقعلاو دوهعلاب ءافولاب نوبلاطم مهو دقعلاو دهعلا ىهو < مهدنع هللا ةنامأ نم

 نإ نكل « اهرهظأ امل ًابرإ ًابرإ رارسألا بحاص عطق ولف ‹ مهريغ نود « اهله ىلإ تانامألا

 هللا هظفح « يركبلا دمحم يديسك « حيرصتلا نود حيولتلا ىلع ةوق ًادبع ىلاعت قحلا ىطعأ

 مزجلا ىلع ءاملعلا ردقي ال حيولتلا بحاص نأل ؛ كلذب سأب الف « نيدساحلا نويع نم ىلاعت

 ةنجلا لعجو < هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر « يلذاشلا ينيزاوملا مالك يفو « ًادبأ هلاحب

 :ًايلاوم « هاوثم

 حيولتلا بلطي عساو رحباهل نكل حيضوتلا حضو قئاقحلا ريغ متام

 يف مهنم كلذ عوقو روصت ول مث « ةيبوبرلا رسل ءاشفإ مهنم عقي ال نيفراعلا لمك نأ ملعف

 رارسأ يف رم امك كلذ يضتقت ةيهلإلا ةريغلا ذإ ٠ لتقلا لصح « لاح ةبلغ وأ ةبيغ وأ روضح

 عنقم « كلت راهظإ ىلع هتردق عم ٠ ميظعلا نآرقلا روس ضعب حتاوف ىلاعت هزمر يفو « كولملا

 هدنس .لاقو (6۹۲) ءافخلا فشك ىف ىنولجعلاو . (۳۷۸/۳) ریدقلا ضيف ىف يوانملا هركذ )١(

 عب
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 ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو ‹ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ ملعاف « عنقي نمل

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « نيحلاصلا

 كلذو « ةبذاكلاو ةقداصلا يواعدلا لهأب يتفرعم :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ةرم ىلع لخد دقو ‹ يرورضلا ملاعلاك يدنع كلذ ريصي ىتح « يل ىلاعت هللا اهمهلي تامالعب

 ‹ مالسلا هيلع يدهملا الإ اهفرعي ال مولع يف ينملكف < ماثل هلو « ةمامعب ندبلا فيحن فيرش
 ؟كلذب قيدصت كدنع امأ : يل لاقف « هرمأب لفتحأ ملف « هروهظ برق هنأو « وه هنأ ينربخأو

 ‹ فيرش توصب سيل كتوص :هل تلقف تمسلا نسح رظنلا بيهم باش هنأ عم « ال :تلقف

 يف ًاريثك ًاقلخ تنحتما دقو تقدص :لاقو ٠ ههجو نع ماثللا فشكف « نيقيب فيرش يدهملاو

 امف :هل تلقف « يدهملا جرخ دق :نولوقياوراصو « ربكألا يدهملا ين اوقدصف « برغملا

 : يلوقب يدارمو ‹ هروهظ برق دق هنإف ٠ مهلاب ىلع يدهملا نوكيل :لاقف ؟كلذ ىلع كلمح

 .ها١ .مالسإلا نيدل يناده ىلاعت هللا نأ « يدهملا انأ

 ريقف لماكلا كلملا نامز يف درو هنأ : ىلاعت هللا همحر يفونملا زيزعلا دبع خيشلا ىكح دقو

 فنصو « ةليلج لاوحأ هل ناكو « فيرش وهو « ةنطابو ةرهاظ مولع هلو « ةروصلا ليمج

 ةا هللا لوسر نإ : لماكلا كلملا هل لاقف . ناطلسلا ىلإ لصوف « يدهملا هنأ هيف ركذ ًاباتك

 لاقف « دوسألا رجحلا دنع هل سانلا عيابيو « ةورملاو افصلا نيب نم جرخي يدهملا نأ ربخأ

 ءالؤه نيب نم جرخي « ءارقفلاو ءاملعلا ةورملاو افصلاب ةَ دارأ امنإ « لهاج تنأ :ناطلسلل

 ملف « ةراجحلاو بوطلا ةورملاو افصلاب ًادارم سيلو « لجرلا كلذ انأو ٠ يدهملا وه لجر

 زيزعلا دبع خيشلا لاق « هوزهجف برغلا ىلإ هزيهجتب رمأ لب « ناطلسلا هيلع شوشي
 . شكارم باب ىلع ةقلعم هسأر اتيأر :لاقف . برخغلا لهأ ضعب هنع تربختساف

 هيدي ىلع ىدتها « يدهملا هنأ ىعدا امل ترموت نبا نأ ينغلبو :زيزعلا دبع خيشلا لاق

 الام ةعامج ىطعأو ةليح لمعف ثعبلاو « مالسإلا نيد نوركني موق ىلع رم هنأو « ريثك قلخ

 نيركنملا ءالؤهب يتأي راص مث اولعفف « مهيلع اهنوفقسيو روبقلا يف نولخدي مهنأو « ًاليزج
 ITT : روبقلا كلت لهأ يدانيو « ةعامج دعب ةعامج

 .ه | .ًاقح كلذ اندجو معن معن :نولوقيف « ريكنو

 نسح خيشلاب تعمتجا هللا دمحب ينكل ‹ برغملا ضرأ يف عقي لزي مل رمألا اذهو
 مامإلاب عمتجا هنأ يل ركذو ‹ رصمب يلطرلا ةكرب ىلع لطملا موكلا قوف نوفدملا ٠ يقارعلا

 ههجو نإ :يل لاقو « ةلماك ةنس هيلع هعمجي نأ « هبر لاؤس ىلع هتظاوم دعب قحلا يدهملا

 لاقف « هرمع نع هتلأس :يل لاقر « حلمأو ىلحأ ةي هلا لوسر هجو نکل . هيَ هدج هبشی
 نسح مامإلا دلو نم وهو « ةنس ةئام نآلا ىلإ هتقرافم دعب هل نأو ٠ ءيشو ةنس ةئامتس : : يل

 ‹ هفرعأ ىتح هيلع عمتجأ مل ينإف « لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو « هنع ينربخأ اذكه « يركسعلا
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 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « دشرت هيلع لمعاو « كلذ ملعاف

 نيموذجملاو نايمعلاو ماتيألا ىلع يتقفش ةرثك :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نورواجملا ناك ول نأ دوأ ينأ ىتح ٠ يدنع اورواج نإ اميس ال ةهاع هب نم رئاسو « ناجرعلاو
 : ناف لا نبا دمعأ يدي مدقلإ ااه ىلع ناكر ء٠ ريساكمو اناسرغر اناهفع يدع مهل
 رودي ناك دمحأ يديس نإ ىتح « مهنع ىلاعت هللا يضر امهريغو « باطحلا نامثع خيشلاو

 ‹« هرطاخب فطعتيو « هءارو يشميف بلكلا هنم بره امبرف ‹ مهيوادي نيدودملا بالكلا ءارو

 .كتاوادم ديرأ امنإ كرابم يأ :لوقيو

 مهسوؤر يلفيو « مهبايث لسغيف « مهنكامأ يف ىنمزلاو نيموذجملا ىلإ يشمي ناكو

 مهل ىلاعت هللا لأسيو « مهسلاجيو مهعم لكأيو « ماعطلا مهيلإ لمحيو لمقلا نم مهبايثو
 لعفي ناك كلذكو « تابجاولا نم مهتمدخو ءالؤه ةرايز :لوقيو « ءاعدلا مهلأسيو « ةيفاعلا

 ‹ ىراصنلا نم لمارألاو زئاجعلا جئاوح يضقي ناكو « ناجرعلاو ىضرملاو نايمعلا عم

 ماتيألا وبأ هنومسي اوناكو « هيدي ىلع مهنم ريثك قلخ ملسأ ىتح « مهيلإ نسحيو مهمدخيو

 ‹ همدخيو هدوعيف هيلإ جرخيف « هدلب ريغ يف ءارقفلا نم دحأ ضرمب عمس امبرو « نيكاسملاو
 .ةثالث وأ نيموي دعب عجري مث

 « ءاعدلا هلأسو هدي لبق مهدحأ ماق اذإف ‹ نايمعلا دوقي هنأ دصقب عراشلا يف فقي ناكو

 ىلع نوطوغتي اوراصو < ءالخلا تيب ىلإ باهذلا نع اوزجع نيذلا خويشلا دقفتي ناكو

 :لوقيو ‹ مهيلع مهناريج يصويو « اهايإ مهسبلي مث اهفشنيو اهلسغيو اهعلخيف « مهبايث
 مهبحأو هللا لايع مهلك قلخلا» ثيدحلا يفو « هللا ىلإ دبعلا برقي امم هللا قلخ ىلع ةقفشلا

 . ”«هلايعل مهعفنأ هيلإ
 ظعولا سلجم يف وأ « درولا يف هيتأي ناكف « نيوبألا نم ميتي هدنع هنع هللا يضر ناکو

 مجري مث « بلط ام هل ذخأيو « خيشلا موقيف « هب بعلي ًائيش وأ « هلكأي ًاثيش هنم بلطيف
 لصح ام لك :نولوقي هرصع لهأ نم خياشملا ناكو « هنم بلط اميف « ميتيلا فلاخي داكي ال

 هللا يضر هسفن لذو « قلخلا ىلع هتقفش ةرثك نم وه امنإ تاماقملا نم يعافرلا نب دمحأل

 . هنع یلاعت

 ٰیلوتی یلاعت هتلاو « مهانرکذ نم امس ال یلاعت هللا قلخ ىلع قفشأو « كلذ يخأ اي ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كدعاسيو ‹ كرومأ ربديو « كاده

 انأو ءاملعلا وأ ءارقفلا نم دحأ ىلع يرورم مدع : لع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نمم ناك نإ اميس ال « لعنلا يف هلجرل يليبقت ةرثكو ءايحلا ةياغ يف انأو الإ « بكار

 .(۲۹۹۵) سودرفلا دنسم یف یملیدلاو . (۱۳۰۵) هدنسم یف باهشلا هجرخأ (۱)

VA 



 نب دمحأ ىلخ نم اذه ناكو « كلذ لثم لعفي نأ ردقي نم ءارقفلا نم ليلقو « ينهركي

 .هذه لبق ىتلا ةنملا ىف امك « هنع ىلاعت هللا ىضر ىعافرلا

 نب دمحأ يديس نع « هنع ىلاعت هللا يضر يجرادتهملا رذنملا ابأ خيشلا ةعامج لأس دقو

 ‹ هلاوحأ نم ءيشب انربخت نأ دب ال :هلاولاقف « هلاح مكل حرشأ نأ ردقأ ال :لاقف « يعافرلا

 هارت هللا دنع ًاماقمو ًاردق دادزا املكو « مايألا نم موي يف ايندلا نم ءيشب معنتلا هسفنل يضر الو

 ردق اذه انرصع يف ءايلوألا مظعأ :نولوقي حابشألا ناكو ‹ قلخللو هلل ةنكسمو الذ دادزی

 يأف :مهل ليق « ةرصبلاب هللا دبع نب دمحم وبأو « ةحيطبلا يف يعافرلا نب دمحأ خيشلا

 ىلإ لقتنا مث « ضرألا يف باطقألا بطق ناك « يعافرلا نب دمحأ :اولاق ؟ىلعأ نيلجرلا

 هسفن لذ ةرثكب كلس ىتح « لاخلخلاك هلجر يف عبسلا تاومسلا تراص مث « تاومسلا ةيبطق

 . یهتنا ‹ لصو اذامل كلذ دعب انل ملع ال مث « هریغاهکلسی ملاقیرط

 « يعافرلا نب دمحأ يديس ىلع ًاريثك هباحصأو وه طحي يذاباملسلا ملاس خيشلا ناکو

 نع لزن « دمحأ يديس مهآر ام لوأف « هباحصأ رباكأ هعمو « قيرط يف دمحأ يديس ةرم هيقلف

 لوقلا يلع اوظلغأ نإ مكيلع هللاب :هباحصأل لاقو « ضرألا مهل لبقو هسأر فشكو « هتباد

 : هل اقو ‹« همتشو حیبق لکب هاقلت بکار وهو هلجرو يذاباملسلا دي لبق املف « ةعاس اوربصاف

 يأ :هل لاق ىتح « دحلم يأ « نآرقلا لدبم يأ « مارحلا لحتسم يأ « لاجد يأ « روعأ يأ

 انأو ‹ ينع ىضرا كلضفب يديس يأ :هل لوقو « هدي لبقي دمحأ يدیسو هلک اذه « بلک

 يآ :لاقو <« هتباد نع لزن دمحأ يديسل هنم متشلا لاط املف ۰ ينعسي كملحو ‹ كمداخ

 ‹« دمحأ اي كبحأل ينإ هللاو :لاق مث « ةليح كيف يل يقب ام « اذه قوف كعم عنصأ اذام دمحأ

 ‹« ةرعش كنم ريغتي ملف كذخأت سفنلا ةزع ىرأو « كسقن لذ ربتخأل الإ كعم اذه تلعف امو

 كل ةلودلا نوكتسو «كتنكسمو كلذ ةرثكب خياشملا عيمج باوبأ تقلغأ دمحأ اي :لاق مث

 ةکربو « يدیس اي كتکربب اذه لک :دمحأ يديس هل لاقف « ةمايقلا موي ىلإ كتيرذلو

 . يل كتظحالم

 نم انکله دقو « انفرصناو هلجر لبق دمحآ يديس نإ مث : دمحآ يديس مداخ بوقعي لاق

 هنآ ‹« ريخلا الإ ناك ام :انل لاقو « دمحآ يديس انيلإ تفتلاف « دمحأ يديس عم هلعف امم ظيغلا

 هانحرأف ٠ كلذ يف هل آببس اننوكل « نحن انمثآو كلهل هدنع كلذ يقب ولو « هدنع ناك ام جرخأ

 .انم هردص یف ناک امم

 هل ةرم لسرأف « دمحأ يديس ىلع طحي يتسبلا ناك :لوقي بزعألا ميهاربإ خيشلا ناكو

 نب بلكلا < ءاسنلاو لاجرلا نيب عمج نم يأ ٠ عدتبم يأ ٤ لاجد يأ « روعأ يأ : هيف ًاباتک

 نم يخأ اي ينيلخت الف « ًاريخ انع هللا كازج : تلق اميف تقدص :باوجلا هل لسرأف « بلكلا
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 مركملا مرتحملا خيشلا يديس ىلإ دميحأ شاللا نم هناونع بتكو ‹ ينعسي كملحو « كئاعد
 ردي ملف « ههجو ىلع ًابراه هدالب نم جرخو « مدن يتسبلا ىلإ باتكلا لصو املف « يتسبلا
 . بهذ نيأ دحأ

 اكلسم لذلا يف دمحأ يديس كلس دق :لوقي ىلاحت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ۰ ا و

 دمحأ يديس مداخ بوقعي ىلإ هدنسب هنع ىلاعت هللا يضر يصوقلا رافغلا دبع خيشلا ىورو

 لاقو « كخيش ىلإ ةلاسرلا هذه لمحا : يل لوقي يدنهلا هللا دبع خيشلا تيقل املك تنك : لاف

 دمحأ يديس ربخأ تنكف « ةحيبقلا ظافلألا نم كلذ وحنو « ينطاب يأ « دحلم يأ :هل

 لسرت مث « يعم هنأش ناک اذکه ‹« تامهيرد ينيطعي مث « تقدص :هل لق :لوقيف « كلذب

 لاط املف «دمحأ يديس ىلع ًاحبقو « ًامتش الإ دادزي الف « فحتلاو ايادهلا هللا دبع خيشلل

 « ًاديدش ءاكب ىكبو هسأر فشكو « هلجر لبقو دمحأ يديس ىلإ ءاج هللا دبع خيشلا ىلع رمألا
 ناك يذلا تجرخأ دقف «يخأ اي ريخلا الإ ناك ام ٠ هل لوقيو هعومد حسمي دمحأ يديس راصو

 « لعفف دهعلا هيلع ذخأي نأ يف دمحأ يديس لأس هنأ مث «كببسب ريخلا انبستكاو «همتك كيذؤي

 . هباحصأ زعأ نم راصو

 كيلع طحيو كهركي نم لعن لبقو « ديسلا اذهب دتقاو « قالخألا هذه ىلإ يخأ اي رظناف

 دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو ٠ نيحلاصلا نم نوكت نأ تدرأ نإ

 لاخلا

 يناطعأ نإ الإ ءارمألاو كولملا نم برقلل يسفن ةهارك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 يف مهتلكاش ىلع الإ مهخيش نوكي الف « مهماقم ولعب يملعل « ماتلا فشكلا ىلاعتو كرابت هل
 ريمألا نإف لجخو بحت يف ريمألا خيشو « ةلحار يف ريقفلا خيشف « هريغ ىلع ماقملا يف ولعلا

 موقي له وأ « ينالفلا يودع لزعي ىتم وأ ‹ يتيالو ةدم نم يقب ام ىلع يل لق :هل لوقي املك
 نم ظوفحملا حوللا هدهشم نكي مل نإف « كلذ وحنو « ال مأ ةفعضلا هذه نم ناطلسلا

 نم ًالثم هاشابلا هدرط اذإ هسفن الإ نم ر و ا ن ن ا ی «وحملا

 نأ طرشب : : هل لاقف « بئذ يبأ نبا ةبحص روصنملا رفعج < وبأ بلط دقو « هبیرقت دعب هترضح

 لاقف ؟يف لوقت ام :اموپ رفعج وبآ هل لاقف « هبحصف « ممن : رفعج وبأ هل لاقف « يحصن لبقت

 Ss ‹ رفعج يبأ هجو ريغتف « ةيوسلاب مسقت الو < ةيعرلا يف لدعت ال :هل
 د ق د ا ا
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 مدن مث ٠ كلملا لجأ نم SS ضرأب بوقعي ناطلسلا نع انغلب دقو

 ىلع هولدف ٠ بنذلا كلذ ريفكت هب نوكي أم ىلإ هدشریو هيدي ىلع بوتی ًاخیش بلطتی راصو
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 ىلإ هلسر بوقعي للسرأف « ناسملتب بوقعي ناكو « ةياجبب كاذ ذإ ناكو « نيدم يبأ خيشلا
 عقيب ال ينكلو « رمألا يلول ةعاطو ًاعمس :لاقو « باجأف « نيدم يبأ خيشلاب هوتأيل ةياجب

 لسرل لاق اهيلإ لصو املف « اهيلإ يلوصو ةعاس ناسملتب تومأ ينأل ؛عامتجا هنيبو ينيب

 ‹ هيدي ىلع كعفنو ‹ يسرملا سابعلا يبأ دي ىلع كؤافش هل اولوقو « هيلع اوملس : بوقعي
 سابعلا ابأ خيشلا ا بلطف < نات نيدم وبأ خيشلا تامف « كلذب لسرلا هربخأف

 يف ىلاعت قحلا نذأتساف « هب اورفظ نأ ىلإ تاهجلا رئاس ىلإ هلسر ريسو « اح ًابلط يسرملا

 نإ مث « حرفلا ةياغ بوقعي هب حرفف بوقعي ىلإ ىشمف « كلذب احارشنا دجوف « هب عامتجالا
 ‹ لكأيل هعم سلجو « هيلإ امهمدقو امهخبطو « ىرخأ قنخو « ةجاجد حبذب رمأ ناطلسلا
 الول :لاقو « ةفيج هذه :لاقو « ةقونخملا عفرب مداخلا رمأ امهيلإ سابعلا وبأ خيشلا رظن املف

 ةلزنم هعم هسفن لزنأو « هيلإ هسفن بوقعي ملسف « اهنم تلكأل سجنلا قرملاب ىرحخألا سجنت
 فشك الول هنأ تملع دقف « حاسو برغملا كلم كرت مث « هدي ىلع قيرطلا كلسو « مداخلا

 ‹ دقتعا ناطلسلا ناك ام « ةقونخملا ةجاجدلا نع ىلاعت هللا همحر سابعلا يبأ خيشلا

 ‹ ءارمألا نم دحأ ىلع ًاخيش مهدحأ نوكي نأ انلاثمأ بلط لهجلاو قمحلا نمف « هل ذملتت الو

 .لاح لك ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ هدنع فشك الو

 نأ الإ ينارقأ نع ةدايز نيديرملا ةرثك يبلط مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ةرثكل عبات ءالبلا ةرثك نإف « نارقألا عيمج ءالب ىلع دئازلا ءالبلا ةرثك لمحت ىلع يسفن تنطو

 E a لسرلا مادقأ ىلع ءايلوألا ذإ « نيديرملا

gE a A GE NSنم مظعأ يب  

 ‹ لتقو « رشن هريغ نأ مولعمو '"«تيذوأ امك يبن يذوأ ام» : : الب لاق أمك « مهلك لسرلا ءالب

 ‹« نيدلا هل لمك املك هنأل ؛ربكأ يَ انيبن هب يذوأ امف كلذ عمو <« ءالبلا نم عاونأب يلتباو

 ىلع ولعلا يف مظعألا ماقملا هل ناك امل نكلو « ةفاك سانلا ىلإ هلاسرإل ءالتبالا هل لمك كلذك

 مهبيذكت هموق ىذأ نم هيلع رهظ ام ةياغو « هرمأ ريبك ةيلعلا هتاذ ىلع رهظي مل « هريغ ماقم

 وحنو « دجاس وهو هرهظ ىلع شرکلا مهعضوو « هتيعابر مهرسکو « هنيبج مهجشو « هل

 . كلذ

 مامتهالا يلع عمتجاف « ةماع يتوعد نأل يأ «تيذوأ امك يبن يذوأ ام» : ةي هلوق ىنعمو

 عمتجا ممألا يف ًاقرفم ناك ءالب لكف نيدلا يب لمك امك ءالتبالا ماقم يل لمكف « هل يتمأ ءالبب
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 ىذألاو ملألا نم يبنلا كلذ هدجو ام لك هسفن يف دجيو « هب فصتي ءالبلاو ىذألا نم ءايبنألا

 نينمؤملا هعابتأل ةمحرلاو ةقفشلا نم هب موقي ناكو « بذكلا لامتحاو ءنيدلا ىلع ةريغلاو

 «تيذوأ امك يبن يذوأ ام» ثيدح ىنعم كل فشكنا دقف « لسرلا عيمجل لصح ام ريظن

 ولعل « هيلع هربخ هللا صق يذلا يبنلا كلذ ملأ نم دشأ ملألا نم دجي ناك ةي هنأ لمتحيو

 ملأتي ناسنإلا نإف « مهنيبو هنيب تناك يتلا ةوخألا ةبحم ثيح نم هيب هملأت ةرثكو « هماقم

 .ه | ًالثم يبنجأ ررضل ررضتي ام رثكأ هيخأ ملأ ةرثكل

 هءالب نإف < ءالبلا ةرثكل دعتسيلف « عابتألا ةرثك ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا نم بلط نم نأ ملعف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي هللاو « ةي هللا لوسر نم هثرإو « هعابتأ ردق ىلع

 «هلقعو همهف نسحو ‹ نمحرلا دبع يدلو حالف : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نم اذه عقي نأ لقو « بناجألا ينمظعي امك يل هميظعتو « نوديرملا لثمتي امك يرمأ هلاثتماو

 يتلا هدلاو دئاوف ذخأي هنأل ؛هدلاو نم ًاماقم مظعأ ءاج مهنم دحأل اذه عقو نإ مث « ريقف دلو

 « بعت الو بصن ريغ نم اهب نمؤيو « اهب لمعيف « هرمع رخاوأ ىلإ ةدهاجملا ةرثكب اهلصح
 ةخايشلا ماقم هيلع هدلاول يقب امو « لمعلاو ملعلا ماقم يف هدلاو ىواس دقف ‹ ةرفوم ةلماك

 هللا لأسأف « بادآو دئاوف ةدع اذه يدلو نم تدفتسا دقو لهس رمأ كلذو « ريغ ال ةضافإلاو

 هنوري امل « مهدالوأ ةهج نم صصخلا نوعرجتي ءارقفلا لزي ملو « هلضف نم هديزي نأ ىلاعت

 . موقلا قيرط كولس ةلق نم مهنم

 « دمحآ يديس هدلو نقلي « هنع ىلاعت هللا يضر دهازلا دمحأ خيشلا يديس ناك دقو

 سانلا بحأ نمل كنإ يدلو اي هللاو :هل لوقيف « هريخل لصحي امم ءيش هل لصحي الف هيلخیو
 ها! كلغ ادعا تدق ام ید یف ناک مالا نار لو ٠ تق مق اهتز + لإ

 كولس مدع ىلع فهلتي « هنع ىلاعت هللا يضر يفصرملا ًايلع خيشلا انخيش تكردأ كلذكو

 غلبم غلبيو ٠ خيشلاب عفتنيف ءيجي بيرغلا نأ عم « هب هعافتنا مدعو « قيرطلا هدالوأ ضعب

 ناكو « فوذجملاك يلع يديس هدلو ناك « رينملا دمحم خيشلا ةافو ترضح املو « لاجرلا

 ‹ هدلاو يفوت املف « يلع يدلو ىلع كرطاخ : هل لوقي هب عمتجا يلو لک ناکف « هب ًاقلعم هبلق

 ةيآ راصو « ملاعلا بتارم ةفرعمو « ةيعرشلا مولعلاو « ةيدمحملا قالخألا هيلع ىلاعت هللا غرفأ

 . لجو زع هللا تایآ نم

 ىلع موللاف قفوي مل نإف < هدلاو نم ًاماقم ىلعأ ءاج ريقفلا دلو ىلاعت هللا قفو اذإو :اولاق

 ىفصت نيح هرهظ يف ناك يذلا ردكلا عيمجل ةعماجلا ةفطنلا همأ محر يف غرفأ هنأل « دلاولا

 .ها «‹ رهوجتو

 ءارقفلا دالوأ ىلع بلاغلا ناك امن : لومي یلاعت هلا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
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 « مهل سانلا ماركإو « لالدلا ىلع ىبرتي مهدحأ نأل ؛قيرطلا يف لاجرلا بتارم غولب مدع

 بلطي ام لک يف هنوعيطيو « مهفاتكأ ىلع هنولمحيو « هدي نولبقي هدلاو باحصأ عيمج یریف
 هيلع ىلاوتتو « هرغص نم ةسايرلا يدث نم عضريو « مهدحأ سفن ربكتف « هدلاول اماركإ مهنم
 ةعامج رباكأ نم عمسي الو « ظعاوملا هيف رثؤت ال ريصي ىتح <« هبلقل ةملظملا لاوحألا كلت

 يف شيعيف «‹ ثاريملاك هل ةخيشملا ىريو « رباكألا ىلع بدألا ءوسب ًارجتيو « ًاحصن هدلاو

 . ءارقفلا دالوأ يف ةيبلغألا ةدعاقلا يه هذهو « دهاشم وه امك ةليضف بستكي ال هدلاو سح

 مهنم « نيحلاص نيقفوم اوؤاجف انرصع لهأ نم ةعامج دالوأ يف ةدعاقلا تفلخت دقو

 نبا نيدباعلا نيز يديسو < رينملا دمحم خيشلا نبا يلع يديسو « يركبلا دمحم يديس
 نبا دمحم يديسو « يريضخلا ناميلس خيشلا نبا دمحأ يديسو ‹ يفصرملا يلع يديس

 دمحم خيشلا انخيش نبا سودقلا دبع خيشلا يديسو « يثيرحلا سابعلا يبأ خيشلا يديس
 دبع يدلوو مهديزي نأ ىلاعت هللا لاسأف « ءارقفلا دالوأ يف نامزلا رداون نم ءالؤهف « يوانشلا

 « نيمآ « مهيدلاو لامعأ نم راطنقلا نم حجرأ مهلامعأ نم ةرذلا لعجيو « ًاقيفوت نمحرلا

 بدألا يف هعم نيديرملا كلم هدلاو عم كلس اذإ ريقفلا دلو نأ ملعف . نیمآ « نیمآ

 بسنلا ةقيقح زاحو « لامكلا يف ءايلوألا ةجرد ىلإ لصوو < ًاميظع ًاحالف حلفأ « ميظعتلاو
 هللاو دشرت كلذ مهفاف « ينيطلا نود بولطملا وه يحورلا بسنلا نإف « هدلاو نم يلصألا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي

 نارقآ مه نيذلا يرصع خياشم نم دحأل يتوادع مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نموأو ‹ مهحالص دقتعا كلذكف ‹ هقيرط ةحصب نموأو يخيش دقتعأ امكف ‹ يخياشمل

 هللا هلعج قیرطلا يف يبيصن نوکل « هب عامتجالا ةرثكب يخيش تصصخ امنإو ‹ مهقيرطب

 ءاطعو ذحخأ ةرثكو « ايندلا يف ةلماعم هنيبو كنيب نوكي نم نأ امك « مهنود هيدي ىلع ىلاعت

 انتقو ىلإ ةباحصلا رصع نم راصعألا رئاس يف رمتسم رمأ اذهو « رثكأ هل كتسلاجم نوكي

 نارقأ ىلع طحي مهضعب تيأر لب « هب قلختي نم نيديرملا نم ليلق قلخلا اذه نإ مث « اذه

 یلاعت هللا نم ًاظح لاني هنأ دقتعا نم :لوقی یلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناک دقو

 مهضعب عم ةبحملاو ءافصلا يف مهقيرطل هتفلاخمو هحالص مدع حم < هللا ءايلوأ نم هتبارقب

 لسرلا ةبحم بجي هنأ امكف « همعز يف بذك دقف « مهنم دحأ عم هتءاسإ ةرثك عمو « ًاضعب

 امك « مهقرط تفلتخا نإو مهلك مهتبحم بجي ءايلوألا كلذكف < مهعئارش تفلتخا نإو مهلك

 هللا ءايلوأ دقتعا نم كلذكف « هناميإ حصي مل مهنم ًادحاو الإ نيلسرملاو ءايبنألاب نمآ نم نأ

 نأل كلذو ؛ًائيش داقتعالا كلذ هديفي الو هتبحم حصت ال يعرش رذع ريغب ًادحاو الإ مهلك

 ةيالولا قيرطو كارتشالا لبقي ال هنإف ٠ ديحوتلا ىف رمألا وه امك < ضعت ال ةدحاو ةلاسرلا
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 نوعدي ال مهنإف ‹ مهممأ لسرلا اهب رمأي يتلا ةلاسرلا قيرط يه مهيديرم ءايلوألا اهب رمأي يتلا
 عيمجف .مهسفنأ لبق نم عيرشت ءايلوألا دنع سيلو ‹ مهممأ ءاينألا هب تعد امب الإ سانلا

 :لاق يأ مهب رفك نمف « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل هيف باون مه امنإ سانلا هب نوعدي ام

 در نمو مهوتبثأ نيذلا مه مهنأل ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاب رفك دقف « ءايلوأ هلل سيل

 .رفك كلذو « يبن ةوعد در دقف يلو ةوعد

 نوكي دقف كسفن يف ولو كخيش نارقأ نم دحأ ىلع طحلاو كايإو ٠ كسفنل يحخأ اي هبنتف
 ‹ هناسلب هحدمو هنطابب يلو ىلع ركنأ نمو « ناسللا ال بلقلا ناميإلا عضوم نأل ؛ًارفك كلذ

 ماقم قيرطلا أدتبم نأل ؛ًادبأ قيرطلا يف ءيش هنم ءيجي ال قفانملاو ٠ صلاخ قفانم وهف

 . مهفاف « مالسإلا ماقم هل حصي ملاذهو « ناسحإلا

 اورفكت نأ مكايإ :رصعلا اذه يديرمل لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 لكب نمؤم يلو لك نإف « اوتقمتف « يعرش غوسم ريغ نم ءايلوألا نم مكخيش ريغ قيرطب
 ًادحاج ناک يعرش غوسم ريغب ًادحاو مهنم دحج نمف « يبن لکب نمؤم يبن لک نأ امك « يلو
 بذك دقف ًادحاو مهنم بذك نمو « عيمجلا ىذآ دقف ًادحاو مهنم ىذآ نمو « عيمجلل

 عوطقم ذثنيح هنإف « هتيالوب عوطقملا يف وه امنإ انمالكو « ةبراحملاب هللا زرابو « عيمجلا

 . هتيالو لاح هيلإ وعدي ام ةيعورشمب

 ريغب ًادحاو الإ « ىلاعت هللا ءايلوأ عيمجب نظلا نسحأ ًاناسنإ نأ ول :لوقي تارم هتعمسو

 « ىلاعت هللا دنع نظلا كلذ نسح هعفني مل « هيذؤي هنوك نع ًالضف « ىلاعت هللا دنع لوبقم رذع

 هل ینآو « بئاوشلا نم ًايلاخ ناک نإ الإ ۰ كلذب هيزاجي الف « هنظ نسح نع ىلاعت هازاج نإو
 يف ةيالولا ذإ « يعرش رذع ريغب مهنم دحاوب نظلا ءاسأ امل ةقيقح كلذ ناك ول ذإ « كلذب

 ًالو دجت ال كلذلو « ةمزالتم اهنإف ًابيرق رم امك « نيكلاسلا قرط تفلتخا نإو ةدحاو اهسفن
 كلذ يف فلتخي مل « ءايلوألا نم هنارقأ عيمجل قدصم نمؤم وهو الإ ةيالولا مدق هل ًاقح

 نأ امك « دحاولاك مهلك ىلاعت هلل نوبحملاف « لجو زع هللا يف ناين طق فلتخي ملامك « نانثإ

 .ةعيرشلا ةرئاد نم جرح دقف ًايلو هلل ىذآ نمف « دحاو بوبحملا

 ىلإ كبيري ام عدو « هنم رذتعي امو كايإو ‹ كلذ ملعاف « ةيفاعلا ىلاعت هللا لأسنو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا لوني وهو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « كبيري ال ام

 ءيش يف عوقولا نم اذه يتقو ىلإ يرغص نم يتيامح : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ممألا هب ىلاعت هللا كلهأ امم « مهريغو حلاصو دوه نم هريغ موق لمع وأ طول موق لامعأ نم

 هلعامب ىلاعت هللا فسح ام اهلك بونذلا دشأو « نآرقلا ىف انيلع ىلاعت هصق امك « ةفلاسلا

 ةرفانمو ٠ فورخلا حاطن وحن فالخب « ىلاعت هللا ا ةدش نع ءىبني هنإف . ضرألا

 ايندلا قلخ ذنس سم رمجلا ىلع ىلاعت هلل تدجس ولف « كلذ وحنو <« ريشدرنلا بعلو « ةكيدلا
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 . نيکلاهلا ءال وه تافص نم ينع يوز ام ىلع هركش يدؤأ ام اهلاوز ىلإ

 هللا ةردقب اهعفرو <« ضرألا موخت نم ةعبسلا طول موق نئادم مالسلا هيلع ليربج علتقا دقو
 ىلإ اهبلق مث < بالكلا حابنو ةكيدلا حايص ءامسلا لهأ عمس ىتح ‹« ءامسلا وحن ىلإ ىلاعت

 « ناسنإ الو شحو الو ريط اهنم برشي ال « ماشلا يف ءام ةكرب نآلا اهعضومف « ضرألا
 ًأضوتي ملف ءوضولا ىلإ جاتحا هنأ باحصألا ضعب ينربخأو « تابنلا نم ءيش اهيف تبني الو

 : لاق هربخأ ًاريقف نأ ماشلا ءارقف نم صخش ينربخأو « اهتحئار نتنو اهتراذق ةدش نم « اهنم

 هل جرخف « انباحصأ ناكم اذه ةعامجلا ضعب لاقف « طول موق ةكرب ىلع انررمف ةعامج انك انإ

 راهن وأ ليل يف اهيلع نيراملا نأ انغلبو « هرظنن نحنو <« ءاملا يف هلخدأو هلجرب هرجو توح

 موق لمع لمع نم لك نإ :لاقيف « ءاملا اهل جوميف ‹ رجحلاك عقت ةبجو ليلق لك نوعمسي
 .رانلا لهأب نولكوملا ةكئالملا هلقنت « توملا دعب اهيلإ لقتني طول

 لثم نم انتيرذو انناوخإ عيمجو انيمحي نأ هلضف نم ىلاعت هللا لأسأو « ةيفاعلا هللا لأسن

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ةَ دمحم انديس ةماركب « كلذ

 نمم « ناميإلا يف لمكلا ءارقفلا نم ةعامجل يتبحص : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 تعدوأف ًاريثك الام ىنكلم هللا نأ تضرف ولف « لايعأوأ لام ةهج نم « طق ةمهت هيف ىنللختي ال
 هنآ طظ یلاب یف رطب ال راغ ل یف نلاعدع هک رت وا نراید تلا تا هدا دع
 الإ يلايع عم سلجي نأ طق هنكمأ الف كلذ عمو « اهسفن نع يلايع دواري وأ « ةعيدولا ركني

 « مهسفنأ ىلع ًاسايق « اهب داسفلا لهأ ثول نع يلايعلو « ةمهتلا نع هل ةنايص « يترضحب

 ينعي «ههیوذو مهلاومأو مهسفنأ ىلع سانلا هنمأ نم نمؤملا» :ثيدحلا يف درو دقو

 .مهلايع

 رداقلا دبع خيشلاو « نيدلا لضفأ يديسو ‹ صاوخلا يلع يديس موقلا ءالؤه نم ناكو

 ركب وبآ خيشلاو ٠ يفصرملا يلع يديسو < يوانشلا دمحم خيشلاو « يطوطشدلا
 خيشلاو « نانع نب دمحم خيشلاو « رينملا دمحم خيشلاو « لدعلا دمحم خيشلاو « يديدحلا

 ةمالع تناك ءالؤه لكف « نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر ميلحلا دبع خيشلاو « دواد نب دمحم

 ناسحإلا ةرضح يف نوفكاع مه لب « مهبر نع ةلفغ ةعاس مهللختي ال « مهيلع ةرهاظ ةيالولا

 . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر « ماودلا ىلع

 ‹ ميظع فيرصت بحاص رئازلا ناكو « ىلاعت هللا يف هوخأ هراز ءارقفلا ضعب نأ ٠ يكحو

 هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملاسملا نأ يف ءاجام باب « ناميإلا باتك ‹ يذمرتلا هجرخأ (1)

 باتک « هجام E (۹۹0€) نمؤملا هفغص باب « هعئارشو ناميإإلا بتاتک يئانلاو )17۷¥(

 (YTETA) هدنسم ىف دمحأو )۳۹۳٤( هلامو نمزملا مد همرح باب 8 نتفلا
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 راد نم ةوك نم هيلع ريقفلا علطاف « رادلا جراخ تاب « هلايع دنع ةليل هكرتف « رهاظ فشكو

 لجر هنإ لوقت تنأ يديس اي تلاقو « اهديسل ةيراجلا تءاجف « هتيراج لبقي وهو هراج
 ناك املف ‹ كلذ يمتكا :لاقف ‹ ةصقلا هل تكحو « عقو ام ةليللا هذه هل عقو دقو « حلاص

 فيرصت بحاص تنأو كب يدهع اهترضحب هل لاقف « رادلا اهديس لخد حابصلا

 ريغ شمشم ةرجش رادلا يف ناكو « بطرلا شمشملا نآلا يفن تهتشا دقو « تاماركو

 شمشملا ذخأو « اهتقو يف ترمثأف اهيلإ راشأف « شمشملا ناوأ ريغ يف كلذو « ةحراط

 تا لو و نارطلا ابا كم فرعا تكر لاف ةراجلا س یف نع فرز اک
 تريحتف « ةجاحلاب ىتأو لبجلا ىلإ راطو فيضلا عمجناف « هتجاح ىمسو « لبجلا كلذ يف

 « ةيبسكلا صئاقنلا اهنيشي ال ةيبهولا صئاصخلا نأ هللا ةمأ اي يملعا اهديس اهل لاقف « ةيراجلا

 ىدحتي ال ةمصعلاو « رئابكلاو رئاغصلا نم اهلبق ام بجت ةبوتلاو « رئاغصلا نم كل هليبقتو
 .ه .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا الإ اهب

 رارسأو نطاوب ةاعد ءايلوألا نأل كلذو ؛ةيالولا يف ال ةوبنلا يف طرش ةمصعلا نأ ملعف

 ۰ اهب يدحتلاو ةزجعملا راهظإ مهيلع بجيف ‹ راهظإو ةينالع ةاعد مالسلا مهيلع ءايبنألاو

 ءايلوألا فالخب « لالقتسالا مكحب سانلا نوعدي مهنأل ؛ رافكلاو نيدناعملا ىلع ةجحلا مايقل

 هذه ىكح « هيف كش ال يذلا ررقملا تباثلا هعرشب « مهيبنل عابتالا مكحب سانلا نوعدي امنإف

 . ةعقاولا بحاص نع ٠ تاقثلا ضعب نع « يصوقلا رافغلا دبع خيشلا ةياكحلا

 نأ « هنع ىلاعت هللا يضر يسرملا سابعلا يبآ خيشلا يديس نع ننملا هذه يف مدقت دقو

 ءاملا ىلع يشمي جرخو لستغا مث « ةليللا كلت هتيراجب ىنزف « هدنع مان ءايلوألا نم ًاصخش

 كاذو « هؤاطع اذه :لاقف ؟كاذو اذه ام :هل تلقف « انع باغ ىتح « ةيردنكسالا رحب ىف

 .ه ا .هؤاضق

 هللا رمأ ناكو» :لاقف ؟فراعلا ىنزيأ :هل ليق امل « هنع یلاعت هللا یضر دینجلا لاق انه نمو

 ٰیلوتی وهو « كاده ىلوني ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت هملعاو « كلذ يخأ اي مهفاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا

 هللا مهعلطأ نمم ةرخآلا كولم نم ةعامجل يتبحص :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 مهنمو « ةلذلاو لهجلا راهظإب رتستي نم مهنم نكل « هقلخ يف هثدحي امو « هرارسآ ىلع ىلاعت

 هلوقي امب نمؤي نم مهنمو ٠ هعوقو دعب الإ هملعي ال نم مهنمو « كلذ ملعي نم مهنمو

 نم نوكي نأ لق نوكيسامو « اليصفتو ةلمج نوكلا نع هل فشكي نم مهنمو « لعفيو
 .ملاعلا يف تاثدحملا



 مكيفأ :لوقيف هباحصأ ىلع جرخي < ةيردنكسالاب غابصلا نب نسحلا وبأ خيشلا ناك دقو

 اوكبأ :لوقيف ال :نولوقيف ؟ هثودح لبق هملعأ ًاثدح ملاعلا يف ثدحي نأ ىلاعت هللا دارأ اذإ نم

 . لجو زع هللا نع ةبوجحم بولق ىلع

 دقو « راضملاو عفانملا نم اهيف امب هتربخأو ةرجش لك هتدان ناتسبلا لخد اذإ نم مهنمو

 اذه تيطعأ دق يبر ةزعو :لاقف « هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس كلذ نع لئس

 . غولبلا نود انأو ماقملا

 حور ضبقيل ءاج توملا كلم نأ :ينيبرشلا دمحم خيشلا نبا دمحأ خيشلا ينربخأ دقو

 وحن كلذ دعب دمحأ شاعو « كبر ىلإ مجرا :لاقو « ًافينع ًاعلق هنم هعلقف اذه دمحأ هدلو

 يف هركذ « يرصقألا جاجحلا يبأ خيشلا رصع يف رهاطلا يبأ خيشلل عقو كلذكو « ةنس نيثالث

 .ديحولا باتك

 نع لينلا فقوت امل سايقملا ملس لزن ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تيرو

 يف يتلا ةلخنلا تفقوت املو « ًاعارذ مويلا كلذ يف دازف « هعبتي ءاملا راصو ًأضوتف « ةدايزلا

 يلع جاحلا اهل لق :يل لاقف ٠ كلذ هل تركذ لمحلا نع ةنس اذكو اذك ةميدقلا انتسردم

 انلعج ىتح <« ةنسلا كلت تلمحف « كوعطق الإو ةنسلا هذه يلمحا :كل لوقي صاوخلا

 هل حصي ريقف لقف « نامزلا بئارغ نم ةنملا هذهو « لمحلا ةرثك نم تالايش نيجارعلل

 يننأ مدقتو « باجح فلأ نيعبسب ءايلوألا هيف رتتسا يذلا نامزلا اذه يف اذ لثمب عامتجالا

 هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي هللاو ‹ كلذ ملعاف ‹ مالسلا امهيلع رضخلابو يدهملاب تعمتجا

 . نيملاعلا بر

 نم لك ةحاصم مدع نم يخيش يل هدح ام دنع يفوقو : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يل نذأي ىتح « هتبحص نع تفقو رمألا كلذب فصتا ول يخيش نأ ىتح « اذكو اذكب فصتا

 دهعو ‹ هنم نذإب الإ هخيش لاعفأ عيمجب يدتقي نأ ديرملل سيل هنأل ؛دیدج رمأب هتبحص يف

 اذهو « قلخلا قوقح ىلع ةمدقم يهو « لجو زع هللا قوقح ةلمج نم ديرملا يلع خيشلا

 يخيش نإ :لوقي نيديرملا بلاغو « هتريصب هب ىلاعت هللا رون نم ىلع الإ ءافحخ هيف قلخلا
 اوبنجتل ىلاعت هللا دوهعل طايتحالاب اوذخأ مهنأ ولو « ًالثم مهتبحص نع يناهن نميف لخدي ال

 رمألا لاثتما :اولاق دقو « ءادتقالا قيرط يف حجرأو ىلوأ ناكل « ظفللا مومعب ًاامع « مهخيش

 « ًاعبتم ًالثم يسرك ىلع سولجلاب هخيش هرمأ نم ىلع قلطي هنأل ؛بدألا كولس نم ىلوأ
 .ةروصلا يف ًافلاخم هل ًاميظعت كلذ لعفي مل نم ىلعو

 اذإ انكو « همدخن نأ اننكمي الو « انمدخي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو
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 « هل ةذمالت حلصن ال انكو « اهلمحيو ةطيرخ يف انلاعن عيمج لعجي ةميلو يف ًاناكم انلخد

 .هنع یلاعت هللا يضر

 ‹ كولملا ةبحص نع هتذمالت ضعب ىهن « يرصقألا جاجحلا يبأ خيشلا خيش نأ يكح دقو

 وبأ خيشلا رجهف « هعم رفاسو « رصم ناطلس بحص خيشلا نإ مث « مهبحصي نم ةبحص نعو
 نع هسفن نشتسي مل هخيش نأل ؛هتيصو ظفل مومعب المع « ةروص سولجلاب هخيش جاجحلا
 ينظ عم ناطلسلا تبحص نإو ينأل ؛تلعف ام معن :لاقو « كلذ ىلع هخيش هركشف « كلذ

 الو اهنأل ؛مهتبحص نم ملسي ريقف لقف « رطخلا كلذب تبكر ينإف « هنم ةمالسلا هللا يف

 ‹ مهتقفاوم ىلإ جاتحي مهبحصي نم نأل ؛كلذ نع ءالقعلا ىهن دقو « سنجلا ريغل ةبحص

 نم برقلا اولاق مهنإف ‹ نيدلاو ايندلا داسف مهتقفاومو ‹ عرشلا ىلع طبضنت ال مهتقفاومو
 يذلا نكي مل امو « ىلاعت هللا نذإب هيتفش نيب همدو هبحصي نم لام نأل ؛ فيسلا دحك ناطلسلا

 نإف ًاضيأو « هكاله ىلإ كلذ ىدأ الإو « هلاوحأ رئاس ىف هنم هيضري ام لکل ًاقفاوم هبحصي

 نيبو هنيب اومريو « دياكملا ءادعألا هل اولمعيف غ دوسحم كولملا لزانم لوحخد

 . كلذ انبرج امك هئادعأ نم ريصي ىتح « ناطلسلا

 هخيش ىتح « كولملا بحصي نم بحصي ال هنأ هخيش عم دقعلا ديرملا مازتلا نأ ملعف
 « قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الو « هلل ةيصعم هللا عم هدقع عم هدقع لح ىري هنأل ؛ىلوأ

 مأ دهعلا عم فقي له رظنيل ٠ هناحتما عقو امب دصق امنإ هخيش هلعلو « همامإ وأ هخيش ناك ولو

 .هخیش دارم ريغ ىلإ هلقعب كلذ لوي

 دالب يف ليامحلا يبأ خيشلا هخيش عم ًارفاسم ناك هنأ يوانشلا دمحم يديس ينربخأ دقو

 ضرأ يف هترامح قاسو <« معانلا كولسملا قيرطلا ليامحلا وبأ خيشلا كرتف « فيرلا

 تنسحأ :لاق « هءارو تفتلا املف ‹ دمحم يديس ريغ ةعامجلا نم دحأ هعبتي ملف « ثرحلا

 لعف امك ىنقرافت وأ بعاتملا ىف ىنعبتت له فرعأل كلذ تلعف امنإ ىنإف « دمحم اي

ET۰  
 مدع ديرملا ىلع بلاغلا ناك كلذلو < ًاريثك عقي لزي مل مهيديرمل خايشألا ناحتماو

 هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « هملعاو كلذ مهفاف « كولملا نم مظعأ خايشألا نإف « ةمالسلا

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو ‹« نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعت

 وأ ةيوازلا ىلإ مايألا بلغأ يف يتيب نم يجورحخ مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 ىذألا لمحت :لاصخ ثالثلا هذه ىلع « ىلاعت هللا نذإب ةردقلا ىسفن نم تملع نإ الإ اهريغ
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 « ركنملا نع يهنلاو « فورعملاب رمألا نم هب فلك ام ىلع ةدايز « ثالثلا لاصخلا

 جرحخأ مل موي لك يف ناوخإلا اهيأ ينورذعاف « مهل ةذخاؤملا كرت عمو « عيمجلل ةحيصنلاو
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 ىتأ امبرف « لاوحألا هيف تفلتخا دق نامز اذه نإف ‹ كلذك ريقف لك اورذعاو « هيف مكيلإ

 كاتأ امبرو « هحصن يف غلابت نمم شغلا كاتأ امبرو « ةحارلا هل دصقت نمم كل ىذألا

 . ةبحملاب هتدصق نمم ةوادعلا كتتأ امبرو « هئادعأ ىلع هترصانم يف هعم تمق نمم نالذخلا

 :لاقو يلوبتملا ميهاربإ يديس يناصوأ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ‹ هاوه نم وه راتخي امل كبلطي مهنم دحاو لك نإف « سانلا ةطلاخم نم راثكإلاو كايإ يلع اي
 هتقفاو نإف ‹ برأ كيلع هتحلصم دوعت اميف هل سيلو ‹ كايندو كنيد كلهي كلذ ناك ولو

 كلذك هريغ نأ عم « ةدناعملاو ةداعملا فيس كل درج هتفلاخ نإو < كترخاو كايند ترسخ

 لهآ عيمجب فيکف « ركذ امك « طقف نیصخش ناک ول اذه هدصقم فالخ كنم دصقيو بلطي

 : نهن كدلب

 مهضعب تيأرف « سانلا تبرج دق :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 فانصأ نم كلذ ريغو « بئذلاك مهضعبو « عبسلاك مهضعبو « برقعلاك مهضعبو « ةيحلاك

 ‹ بلعثلاك غوارم نمو « برقعلاك عسال نمو « ةيحلاك هسم نيل عم لتاق عذال نمف ٠ لتاوقلا
 نمو « دهفلاک لاتحم نمو « بدلاک يبغ نمو « بئذلاک لاتحم نمو « بلکلاک شراهم نمو

 رق و وا و ی ا ی و و
 لثمأ ام هللاو « رأفلاك ريخلا نم هعم هلعفأ امل سان نمو « رمنلاك يلع باثو نمو « لمجلاك

 نوطقاستي مهو « هل حانج ال يذلا ريطلاك وأ ‹ هل شير ال يذلا خرفلاك الإ ءالؤه نيب يسفن

 ىلع تآدحلا وأ « ةفيجلا ىلع بالكلاك وأ « لسعلا ىلع بابذلا طقاستك ىذألاب يلع

 ‹ ينونعليو « ينوغدليو « ينوعطقيو ‹ ينوقزميو « ينوشهانتيو « ينوبذاجتي مهف « محللا
 تارشحلاو عابسلا نأ ىلع « ءالؤه لثم عم ةمالسلاو ربصلا يل ىنأف « ينوبسيو « ينومذيو

 ‹ يترخآ لامعأ نم ينوعنمي ال مهنأل ؛سانلا نم ًاررض لقأ لاثمألا مهب انبرض يتلا

 يرغي الو « يمالک ىلع نوبیعی الو « يرس نوشفي الو « يسفن يف ئلع نورجحي الو

 . یهتنا ‹ يبر نيبو ينيب نوليحي الو « يئاذيإ ىلع ًاضعب مهضعب

 وأ « هللا قح بجاول سانلاب عامتجالا كيلع ىلاعت هللا ردق اذإ :لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 ةدش عم ةرورضلا قوف عامتجالاو ةبحملا يف كسفن نم مهيطعت نأ كايإف « قلخ ةرورضل
 ‹ ةماقتسالا تعن ىلع وه نم دجت نأ الإ مهللا ‹ مهعم مالكلا لوضف نع كسفن نم زارتحالا

 هيف راص يذلا نامزلا اذه ىف فصولا اذهب وه نم نيأ نكلو « ةداعسلا نم هتطلاخم اذهف

 ةيردلا تانا رلا ىلإ نره ار ا املا له فاق واهو فار للذلا
 ‹ هقئاقد ىلع فشكلاو « هقئاقحب لمعلا نود هرهاظب ملعلا نم اوعنقو « ةيسفنلا تاوهشلاو

 :یهتنا

 كرابت هقلاو « كدي نم ةعيرشلا نازيم يمرت نأ كايإو ‹ ىوقتلا ةمزالمب يحخأ اي كيلعف
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 . نيملاعلا بر هتل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو

 ىنج اذإ كحضأ الو عماجأ الو برشأ الو لكآ ال ينأ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يقليو « هنع وفعلا لاؤس يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتأ ىتح « سانلا نيب اهب ينيذؤي ةيانج دحأ يلع
 الا اخو 2 لام فا لع ج تاو ع رعد ا ك م عاافع هبا لف ف لات هلا

 نوبرشيو نرلكأي مث « ةرفغملاب هل ءاعدلا مهتياغ « اذه يتقو ىلإ هلهأ نم دحأب عمتجأ مل
 نوكي نأ مكدحأ زجعيأ» ثيدحلا يفو « هدر وأ مهءاعد لبق هللا ناك نإ مهيلع الو « نوحكنيو

 قالخألا مراكم ىندأ يأ هتياغ لعجف '«سانلا ىلع هضرعب قدصت حبصأ اذإ ناك مضمض يبأك
 لاملا ىلاعت هللا ركذ دقو « كلذ ىلع دئاز ردق هانركذ امو ‹ هضرع صقن نمل ةحماسملا

 نڪ شآر ڪون ف توب # ) :یلاعت لاقف « دحاو قايس يف سفنلاو ضرعلاو
dsاوری نو اے یک فا اکر أ ےب نمو ڪت نم  
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 ۱۸٩[. :نارمع لآ] رولا مر نم کد ناوم

 هنعلي راصو هءارو ىشم ًاصخش نأ هنع ىلاعت هللا يضر يعافرلا نب دمحأ يديس نع يكحو

 اذامو :لاقف ؟كل لوقي ام عمست امأ يديس اي :مداخلا هل لاقف « هل تفتلي ال خیشلاو « هبسيو

 دمحبب انأ تسلو « تافصلا كلت بسي وهف ةميمذ تافصب هسفن هل تروصت صخش اذه ؟لوقي

 . یھتنا « اهب ًافوصوم هللا

 ينومسي < aT : ي هلوق نم كلذ ذخأ خيشلا لعلو

LS asىتعملاو  O TEP 

 e ىرخأ ةلعل ال هللا دابع مركأ نم الإ قلخلا

 خيشلا قلخ نم ناك كلذ نأ :هنع ىلاعت هلا يضر يصوقلا رداقلا دبع خيشلا ىكح دقو

 حخيشلا ىلاعت للاب فراعلا خيشلا ينثدح :لاقف ‹ هنع ىلاعت هللا ىضر ییرعلا نب نيدلا ییحم

 ماشلاب ًاصخش نأ « هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا ييحم خيشلا مداخ نع « يفونملا زيزعلا دبع

 املف « تارم رشع ةالص لك بقع هنعليو « نيدلا ييحم خيشلا بسي نأ هسفن ىلع بجوأ ناك

 عجراملف <« هنفد رضحو <« هيلع ىلصف <« هتزانجل نيدلا ييحم خيشلا جرخ صخشلا كلذ تام

 حيشلا راصو « ماعطلا هيلإ مدقو < هتيب لخد املف « ًائيش هدنع لكأي نأ هباحصأ ضعب هيلع مزع

 بحاص ذخأو ‹ تهب مث « ةالصلل الإ يدتهي ال « ءاشعلا ةالص ىلإ راهنلا ةركب نم ًاتوهبم

 )7 )٤/ ٠۹٤ باعیتسالا یف رلأ دع نب راو <( 4) سود رقلا دنسم يف يمليدلا هجرخأ (1)

 .يئاسنلاو . )۳١۳۳( هپ هللا لوسر ءامسأ ىف ءاجام باب « بقانملا باتك « يراخبلا هجرخأ (۲)

 (۷۲۸۷) دمحأر « )۳٤۳۸( اهب ظوفلہلا ةملکلاب حاصفإلاو ةنابإلا باب ١ قالطلا باتك
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 ءاشعلا ىلص املف « كلذ وحن وأ ًالالح هماعط ري مل خيشلا نأ نظو <« ًارمأ كلذ نم ماعطلا

 كلذ تام نإ يسفن يف تمزع تنك دق :لاقف « كلذ يف هل ليقف « لكأو مسبتو كحض ةرحآلا

 ‹ ب هلا لوسرل ًاماركإ « يل هبس ةهج نم هل هللا رفغي ىتح برشأ الو لكآ ال ينأ صخشلا
 لاتا رقغ امف هنا ى اها دمار فا لإ ال لآ نيس هلا لمع ت ٠ هنا نجافركل

 . ىهتنا « لكأو خيشلا كحض

 نع « نيمرحلا خيش يربطلا بحملا مامإلا يل ىكحو : يصوقلا رافغلا دبع خيشلا لاق
 « هنع اهعمست ًارومأ نيدلا ييحم خيشلا ىلع ركنت تناك اهنأ « امهنع ىلاعت هللا يضر هتدلاو

 ًائيش تعمس اذإ امأو ٠ ملكتي هيتعمس اذإ الإ راكنإلا يمأ اي كل زوجي ال : مامإلا اهدلو اهل لاقف

 مث ‹ عرشلا نم الو لدعلا نم سيل كلذ نأل ؛ خيشلا ىلع راكنإلا كل زوجي الف هباحصأ نم

 تداع مث « ًارجح ًارجح نيدلا ييحم خيشلاب فوطت ةبعكلا تأرف < ةليللا كلت تمان

 . ىهتنا ‹ تباتو یلاعت هلا ترفغتساف « تمأتلاو

 عيمج :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ايركز خيشلا يديس مالسإلا خيش انخيش ناكو

 نم كلذ امنإف مهنم دحأ هعمسي نأ لبق عرشلا رهاظ فلاخي امم خايشألا ىلإ بسن ام

 مهيلع موللاف ‹ همهف يف اوؤطخأ ًائيش خايشألا مالك نم اومهف امبرف «مهروصقل « مهعابتأ
 E 2 e و ور رے

 . ىهتنا ]۱۸ : رطاف] 4ئرخأ رزو ةرزاو رت الو * : ىلاعت لاق ‹ خايشألا ىلع ال

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ميظعلا قلخلا اذهب كقلخت ىلع لمعاو « كلذ ملعاف

 رأ مل يبسنلا ناميإلا يف ماقم ىلإ هلا دمحب يلوصو : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 مكحب < ًانيقي تددزا ام ءاطغلا ينع فشك ول ثيحب « ًاليلق الإ هب قلخت نارقألا نم ًادحأ

 ةرخالا يف عقي هنأ درو ام عيمج ناكف « هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ماموال ثرإلا

 هلاثم ‹ طقف حوضولا يف ةدايزلا عقت امنإ « ةعاسلا مايقب ًانيقي دادزا ال نآلا نم ينيع بصن

 كنإف ‹« سمشلا نع عشقنا باحسلا نإ مث « قيقرلا باحسلا رتاس ءارو نم ترهظ اذإ سمشلا

 ‹ طقف ًاحوضو دادزت امنإ « اهنع باحسلا عاشقناب سمشلا اهنأ يف ًانيقي دادزت ال يخأ اي

 كلذ نإ مث « نيرضاحلا ىلع ةقيقرلا يراعشلاك قيقر رامخب تيلج اذإ سورعلا كلذكو
 اودادزا امنإ ‹« سورعلا اهنأ يف ًانيقي اودادزي مل نيرضاحلا نإف « اهنع فشك باجحلا

 ءوس نم فئاخ انأف « دحلا اذه ىلإ ىلاعت هللا دمحب نيقيلا يف يلوصو عمو « احوضو

 . مهل ًاذيملت نوكأ نأ حلصأ ال نيذلا رباكألا هيلع جرد امك « ةمتاخلا

 اذإ نكلو « هللا الإ هملعي ال بيغ اذه :لاقف ؟بلكلا مأ ريخ تنأ له :دينجلل ةرم ليق دقو

 . بلكلا نم ريخ انأف ةنجلا تلخد اذإو ٠ ىنم ريخ بلكلاف رانلا تلخد
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 رشعم نحنو بونذلا نوفاخت متنأ» نييراوحلل لاق هنأ مالسلا هيلع حيسملا نع يور دقو

 . ىهتنا « ارفكلا فاخن ءايبنألا

 ول كنإو ‹ ميظع برل كنإ بر اي :لاقف لاس مالسلا هيلع زيزعلا نآب» يقهيبلا ىور دقو

 نع نيهتنتل هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ؟اذه فيكف « دحأ كصعي ملو « تعطأل عاطت نأ تئش

 . ىهتنا ٠ ٤ةوبنلا ناويد نم كمسا نوحمأل وأ هذه كتلاسم

 ءايبنألا هب هللا دعو امو ؟ةمصعلا دوجو عم ةوبنلا ناويد نم هوحم حصي فيك :لاقي الو

 اهيف لعفي قالطإلا ةرضح ىمست ةرضح ىلاعت هللا نإ :لوقن انأل « مالسلاو ةالصلا مهيلع

 همكاح ىلع مكحي ال مكحلاو ‹« لاحم اهيلع رجحلا ذإ « هتئيشم ىف هيلع رجح الو ءاشي ام

e SSلف # :یلاعت لاق <«  

 ضا ف سَو مكاو مرم تیا حييل تلهب تلدمب نأ دارآ تإ اکیس ہلا نم لمَ نم

 .[۱۷ :ةدئاملا] اًيَج

 نيعبصألا ينعي ناتاه تنج امب ميرم نب ىسيعو ىلاعت هللا ينذخاؤي ول» :ًاعوفرم دروو

 . یهتنا « «ًائیش انملظی مل مث انبذعل
 اع ام ال شرا ٹول نماد ام اف کیروخ > : یلاعت هلوق يف ءانشتسالا درو كلذكو

 نم كلذب مزجلا امنإ « ةيهلأإلا ةردقلا ةهج نم ءيشب مزجلا سيلو .[٠ ۷ :دوه] € كر

 قيرط انملعيل ىنشتسا امنإ ىلاعت هنإف « امهنم نيرادلا لهأ جورخ مدعب ناميإلا بوجو ثيح

 يفصرملا الع يديس تعمس دقو « هلعف هلف هلعفي مل نإو « هلعف هلامع انربخأف « هعم بدألا

 .ديعس وأ يقش هنأ هنم فرعي ماقم ىلإ يلولا لصي :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر

EE. GIG EEتاز  

 . یھتنا ‹ مهیف

 ةيؤر نأ عم « ةمتاخلا ءوس فوخو <« ةنينأمطلا مدع نم هانركذ اميف حدقي ال اذه لثمف

 هبحاص ناك نإ الإ ءيش يف هب قثوي ال لايخلاو « لايخلا ملاع يف تناك نيدلا ييحم خيشلا

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو . تشع ام ىلاعت هللا نم فوخلاب ىخأ اي كيلعف « ًاموصعم

 همحر صاوخلا يلع يديس يخيش توناحل يلالجإ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 دجاسملا لوخد ةبيهك ةبيه هتيؤر دنع ىنذخأيو « هتوم دعب هيلع تررم املك یلاعت هللا

 .هدجأ مل (۱)

 یف معن وبأو (OEY) سودرفلا لام یف ىمليدلاو ‹(19۷) هحیحص یف ٰنابح نبا هجرحا )۲(

 . ١۳١١( /۸) ةيلحلا
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 اذإ ةوعرلا هل لصحي ناك هنأ : ىلاعت هللا همحر يلبشلا ركب يبأ خيشلا نع انغلب دقو « ةميظعلا

 نم بوذي نأ داكف ًاثدحم ًاموي هلخدو « ريراوقلا هيف عيبي ناك يذلا ٠ دينجلا توناح ىلع رم

 .نامزلا اذه يف هخيش عم هلعفي نم نيديرملا نم ليلق رمألااذهو « ةبيهلا

 : بوركملل لوقيو « نيبوركملا هنم يقسي ريبك قيربإ هدنع صاوخلا ًايلع يديس ناك دقو
 بركلا هنع لوزيف لعفيف « بركلا نم هيف تنأ ام كنع ليزي ىلاعت هللا نأ يوناو برشا

 لاجر نم نوعبرألا موي لك هيلع دري هنإ :لاقف ؟قيربإلا اذه ةصيصحخ امو ًاموي هل تلقف « هتقول

 ىقبت ضرأ يف ىشم وأ ًاناكم لحد اذإ يلولا ةيناحور نأ عم . ىهتنا ٠ هنم نوبرشيف ىلاعت هللا

 يذلا ناكملاب فيكف « بولقلا بابرأ هدهشي امك « رهشأ ةتس ناكملا كلذ يف ةيناحورلا كلت

 ةشحوم اهدجت كنإف « ةملظلاو ةاصعلا تويب سكعب اذهو « ًاراهنو اليل يلولا نكسم ناك

 .ةيناحور الو « اهيف سنأ ال

 عاقبلا ةداعس كردي ال ريقف لك :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 . یهتنا ‹ ءاوس مئاھبلاو وهف اھتواقش الو

 ةبق :رصم يف سانلا بلاغل ةيناحورلا اهيف رهظت يتلا نكامألا نم :لوقي ًاضيأ هتعمسو

 ‹« دومحم عماجو <« ةيئافولا ةداسلا روبقو ‹ يرصنلا نونلا يذ حيرضو « يعفاشلا مامإلا

 هذهف « ةينيسحلا جراخ كركلا بئان عماجو « رهاظلا كلملا عماجو « نيدم يديس ةيوازو

 يغبنيف « ةكئالملاو ءايلوألا نم اهيلع دري نم ةرثكل كلذو « اهنم ًاحفاط رونلا لزي مل نكامألا

 الإ اهتينارون رهظت ال يتلا نكامألا نمو :لاق « قارطألاو بدألا يف ديزي نأ اهلخادل

 ‹ ةموهزلا باب ىلإ بهاذ تنأو « نييبتكلا قوسل ةلباقملا عراشلا نم ةعطقلا . صاوخلل

 عماج ءاضيمل ةلباقملا ةعطقلاو « ةليوز باب لخاد يناهكافلا عماجل ةلباقملا ةعطقلاو

 عماجلل ةلباقملا ةعطقلاو « يريضخلا ناميلس خيشلا تويبب ةاطغم نالا يهو « ناديملا

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو ‹ رضحخألا

 ‹حيبق وأ نسح وه له «يدي ىلع عقاولا لمعلاب يتفرعم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 يف ءازج هيلع بلطأ الو «كلذك هحبق ىلع ه رقختس أو ءةداع هنسح ىلع ىلاعت هللا ركشأل كلذو

۶ E . 

 ءاسأ نم نأ هموهفمو ۳١[. : فهكلا] المع َنَسح نم رجا عضال اإ : ىلاعت لاق «ةرحألا

 . هيف صالخإلا مدعل هعيضيو « هنم هللا هلبقي ال لمعلا

 نم نيبو مانصألا دابع نيب قرف ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمس دقو
 الك نأل ؛ءاوس دح ىلع ةيسحلا مانصألاك ةيونعملا مانصألا نإف « دساف ضرغل ىلاعت هللا دبعي

 دصق نم مهنمف « تاقبط ىلع كلذ يف مهو « هللا هب نذأي مل ام هللا نود نم ذختا نيدباعلا نم

 ماودو ٠ سانلا بولق يف ةناكملا لوصح تاريخلا نم هيدي ىلع عقي امو هلمعو هملعب

 روهظو ٠ تاجردلا ءالعإ هلمعو هملعب دصقي نم مهنمو <« هاجلا راشتناو « تيصلا
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 فشکو ج ءاوهلا يف ناريطلاو ءاملا ىلع يشملاو « نوكلا يف فيرصتلاو ٤ تاماركلا

 روحلا كلذب دصقي امنإ « رادلا هذه رومأ نم ًائيش هلمعو هملعب دصقي مل نم مهنمو « بويغلا
 نم ةمالسلا كلذب دصقي نم مهنمو « ةرخألا باوث نم كلذ ريغو « نانجلا لخدو « ناسحلا

 لوكنلا نم رادلا كلت لهأل ىلاعت هللا هدعأ امو « باقعلاو باسحلا نم فوخلاو رانلا

 ‹ هل ةبحملاو « هنعاضرلاو « ىلاعت هللا نم برقلا هلمعو هملعب دصقي نم مهنمو « لابولاو

 ‹ للذتلاو « ةدابعلا هالوم قاقحتساب هملع الإ هلمعو هملع نم هل دصق ال نم مهنمو

 ‹ هلمعو هملعو هتوقو هلوح ىلع دامتعالا نم ًاربت دق « هیهنو هرمآ دنع فوقولاو « عوضخلاو

 ماق هنأ یری ال ‹ یلاعت هللا نم فئاخ وهو صالخإلا هجو ىلع لامعأب یتأف ‹ هتدارإو هدصقو

 يف كلاسلا ىقرتي انه نمو « هب رمأ يذلا هجولا ىلع اهب فلك يتلا رومألا نم ةدحاو ةرذب

 ماسقألا كلت لهأ ةدابع نم ةنس فلأ ةدابع لدعت اهنم ةرذ لك يتلا صاوخلا صالخإ بتارم

 .ةقباسلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو هب لمعاو ¢ كلذ ملعاف
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 رشع ثلاتلا بابلا
 ةيدمحملا قالخألا نم ةلمج يف

 ليكولا معنو ينيعمو يثيغمو يتقثو يبسح وهو قيفوتلا لابو لوقأف

 مهتيالو لاح نامزلا ةالو لصأل يدوهش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 « ًاريمأ هل يتيؤر لاح ًابارت ريمألا دهشأف « رخآلا نع نيلاحلا دحأ ينبجحي الف « مهتماخضو

 هل ىتيؤر لاح ىف ءىش ىلع ردقي ال ًاكولمم ًادبع وأ « ةغضم وأ ةقلع وأ ةفطن هدهشأ ةراثو

 ‹ طقف هلصأ دهشأ ال ينأ ملعف « نارقألا نم دحأل عقي نأ لق زيزع ميظع دهشم اذهو « ًاريمأ

 يف عفترت لفاسألا لزت ملو « نيتفلتخم نينيعب دحاو نآ يف ًاعم امهدهشأ لب « طقف هترمإ الو

 همأ هتدلو فيك ناعنك نب ذورمنلا ىلإ رظنأو « فارشألا نع اضف <« ًايدحو ًاميدق ضرألا

 نم ناک ام هنم ناکو ًاشنو < ًاذورمن يمس كلذبف « ةرمن هتعضرأف هتكرتو تتامو « ةيربلاب

 ضعبل فنم يف تاورضخلاو خيطبلا عيبي ًاريجأ ناك دقو ‹ نوعرفل عقو ام كلذكو <« ربجتلا

 ًاعارذ هلوط ناك :ليق « همسج رغصو هتمامد عم « كلذ دعب ةيهولآلا هاوعدو « نيملعملا

 ناک هنوک عم ‹ رصنتخب كلذكو « قلسلاك ءارضخ تناكو « هترس ىلإ هتيحل تناكو « ًافصنو
 ةربابجلا رئاس يف لوقلا كلذكو « ناك ام هرمأ نم ناك فيك « اباطح هوبآو « لباب ضرأب ًاميتي

 . مهترمإو مهكلم لاح يف بارتلاك مه « اذه انرصع ىلإ كولملا نم

 ًاضيأو « ةلفسلا ءالؤه اهب انقبس ايندل فأ لاقو « دهز نم ايندلا يف دهز دهشملا اذه نمو

 يفو « يقابلا اوراتخاو « ىنفي ءيشب قلعتلا نع مهسوفن اوهزنف ‹ ىنفت اهلاوحأ عيمج نإف
 : صصقلا] € اداس الو ضرألا يف اع ودرب ال بَل اهم ةرخألا راَذلأ كي » : ميظعلا نآرقلا
 وی لک لوو كلما ديب ىدا ربت » : یلاعت لاق « العو لج يرابلاب صاخ ىلاعتلا نإف .[۳
 ١[. :كلملا] ريَ

 انأ امئيب :رباكألا ءايلوألا نم ناكو « حوتفلا باب جراخ نوفدملا مشلملا دمحأ خيشلا لاق

 ‹ لمر موك قوف نهنم ةدحاو تعلط برعلا تانب نم تانب اذإو . كرات ىنعم يف ركفتأ

 . ىهتنا « يلاعتلا هنأ تملعف « مكيلع تكرابت « مكيلع تكرابت :لوقت تلعجو

 ملعف « انيلع مهالو يذلا هللا عم ًابدأ ةالولل انميظعت ىلع مالكلا طسب ننملا هذه يف مدقتو
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 ناك ءىش يأ ىف ةداعلا قرح هل ىلاعت هللا نأو « دحاو قسن ىلع ديقتت ال ةيهلإلا ةردقلا نأ

Tasa ERS N E LS 
 مظعألا لحملا وه يذلا ناسنإلاب فيكف « اهيف فيرصت لحمب تسيل اهنأ عم « ءام رجحلاو
 زيزعلاو « ًاريقف ينغلا ريصي رصبلا حمل يفف « هل عباتلاك وهف هادع امو « هيلع رادقألا نايرجل

 . سكعلابو كلذ وحنو « ًارومأم ريمألاو « ًافيعض يوقلاو « اليلذ

 يمر امهم ءاملا نم رهنب عمس هنأ :دنهلا دالب نم نومدقي نيذلا راجتلا ضعب ينربخأ دقو

 « يناردنكسإ ليدنم يعم ناكو « هيلإ تلصو ىتح تيشمف :لاق « ًافيفخ أرجح راص ءيش هيف
 الإ ًارجح راصف « هاثيلدف بارج انعم ناك كلذكو :لاق « ًافيفخ ًارجح راصف ءاملا يف هتيلدف

 ناك ام يقبو « ًارجح تراصف اهانيلدف ةاصع انعم تناك كلذكو :لاق « ءاملا لصي ملام

 ىف لخديف يرجي رهنلا نأ كلذو « هيف ةراجح ًاكامسأ تيأرو :لاق « هلاح ىلع ًابشخ انيديب

 اهم م يرسل هين اهن تشر ةا لو 0اف راجح رمو كسلا هب ملطف لا
 .اهتقو يف ةراجح هالجر تراص هنم برشيل هيف ضاخ نم يأو « هتقو يف ًارجح اهمف راص

 كلذ دهاش هنآو تاقثلا راجتلا نم صخش نع ديحولا باتك بحاص ًاضيأ كلذ لقنو

 , هع

 اهيف تلزن نم لك ءام ةكرب دنهلا يف تيأر :لاق هنأ يملوكلا نيدلا زع اجاوخلا نع لقن مث

 . جوز ريغ نم تلبح ءاسنلا نم

 عطقلاو نامألا هنع بهذ هانلق امب ققحت نمو ‹ قراوخلاو رارسألا هذه ىلإ يحخأ اي رظناف

 كنظ امف « تاعناملاو تادامجلا ىف ًاعقاو بالقنالا ناك اذإو هللا دنع اهيلع نوكي ةلاحب

 ا و اا نم ر ف وج و

 نمل ةلاحلا هذه مظعأ امف « ناميإلا ىلإ رفكلا نمو « رفكلا ىلإ ناميإلا نم ناسنإلا بلقت
 فيك هبلقي نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب هبلق ناك نم نإف « اهنع سانلا لفغأ امو « اهدهش

 ةوق الو <« ايند الو ةرخآب الو ‹ ىنغالو رقفبالو « ةواقش الو ةداعسب قثي الف « ءاش
 راشأ امك « ناميإ الو رفكب الو « نايصع الو ةعاطب الو « ناصقن الو ةدايزب الو « زجع الو

 .روهشملا ثيدحلا “'"“ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإ» ثيدح هيلإ

 يف عقو نإو « هتيالو ريغتت الف هللا ملع يف لجو زع هل ًايلو ناك نم نأ يخأ اي ملعاو

 لصأب لخد اذإ الإ « اهل ًاليزم الو « هتيالو يف ًاحداق كلذ نوكي الف « ةبوتلا ىلإ رداب ةيصعم
 سانلا» : ثيدحلا يفو « ةيبسكلا صئاقنلا اهيف حدقت ال ةيعضولا قئاقحلا نآل كلذو ؛ناميإلا

 )١( نسر ادال اک تمس دمو * ىلاعت هلوق باب .دحوتلا باتك ءيراخبلا هجرخأ + )۷٤5٤(ء

 هلجاو هقرر ةبأتقو همآ نطب يف يمدآلا قلخ ةيفبك باب « ردقلا باتك « ملسمو )۲۹٣۳(
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 يلصألا ندعملاو « نداعملا يف نادوجوم ةضفلاو بهذلاو “"”«ةضفلاو بهذلا نداعمك نداعم

 ىتح « كلذ ةفرعم معز نم هجلاعيف « هرهاظ يف هدسفت للع هيلع لخدي دق نكلو « حيحص

 نمؤملا كلذكف « هتيندعم نع جرخي ال حيحص هلصأ يف ندعملا نأ امكف « هلصأ ىلإ هعجري

 ‹ هناميإ ةقيقح نع صئاقنلا نم هحراوج ىلع ىرج ام هجرخي ال يقيقحلا يلولاو « يقيقحلا

 .هتیالو وأ

 نم ءايميكلا ملع يعدي نم همعزي ام :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 نأو .٠ كلذ ريغو ريدصقلاو صاصرلاو ساحللا نم نوكي ةضفلاو بهذلا نداعم رثكأ لوصأ

 ‹ ةيلصألا هتداع ىلإ عجري ىتح هتجلاعم حصي ضارمألاو للعلا نم كلذ ىلع لحد ام لك

 يتلا ةحيحصلا ةيقيقحلا نداعملا نأ عم ٠ كلذ نم ءيش ىلع انفقو الو « ةقيقح كلذل ملعن ال

 ىلإ عجري وهف ًانمؤم ىلاعت هللا دنع هلصأ ناك نم لك نإف ٠ نمؤم لكب ىلوأ ثيدحلا اهب درو

 ةروتسم رومألا قئاقحو « كلذك هلصأ ىلإ عجر كلذ ريغ هللا دنع ناك نإو « ندعملاك « هلصأ

 « ًاعئام دماجلاو <« ًابارت بهذلاو « ًابهذ بارتلا بلقيف « ءاشي ام لعفي هللا نأل ؛نآلا انع

 لمأت نم لك نأ هانررق ام عيمج نم ملعف « ًاناويح تابنلاو ًاتابن ناويحلاو « ًادماج عئاملاو

 مث « لزعيو « يلويو « لتقيو « قشنيو « ملكتي ًابارت مهدجو مهتاقبط فالتخا ىلع قلخلا

 نمو « نيملاعلا بر هلل ءايربكلاو « لاوو ضاقو ريمأو ناطلس نم ضرألا تحت بارتلا لزني
 نأو ‹ يعرشلا قيرطلاب الإ ةيهلإلا ةردقلا هلعفت ءيش ىلع ضارتعا دبعلل سيل هنآ ملع كلذ مهف

 كلذ نع لوزعم لقعلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو ‹ كاده ىلوتي هللاو « دشرت كلذ ملعاف

 ءارقفلا نم دحأ بلق ريغي ءيش لعف نم يفوخ : يلع هب ىلاعتو كرابت هلا معنأ اممو
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 نإو « ءارقفلا نم ًادحأ يذؤت نأ كايإ :لاقو « ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس يخيش

 ‹ هلمع ةفئاطلا هذه نم ًادحأ يذؤي نم عفني ال هنإف « لابجلا لاثمأك ريخلا نم لامعأ كل ناك

 . هيلع دودرم ىلاعت هللا براح نم لمعو « ىلاعت هلل براحم هنإف « ءامسلا ىلإ هدوعص مدعل

 ًاموي هتيأر مث « اهتفلأ يتلا ءاملعلا تاقبط يف نمزلا اذه ءاملع نم ًاصخش تركذ تنك دقو

 « هلوسرو هلل براحم هنأب يملعل « تاقبطلا نم هتمجرت تعفرف « ءايلوألا ضعب ىلع طحي
 ةرهاظلا هلاعفأل ًافلاخم « هل ليمجلا يفصو عقيف « هتأوس فشكي نم هل هللا ضيقي نأ دب الو

 رتسي امم موقلا يف داقتعالا نأ ملعف ٠ نيلماعلا ءاملعلا عم هل يركذ يف سانلا ينئطخيف « هنم

 E يف دنا u (YT1TA) ةدنحم دونج حاورألا تان ةلصلاو ولا باتک ٤ ملسم هج رخ )(1)
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 . مهبحم مهب ىقشي ال نيذلا موقلا مه مهنأل ؛دبعلا بويع هب ىلاعت هللا

 نم دحأ دنع ةجاح ءايلوألل سيل :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نأ هنم نويحتسي مهف « العو لج قحلا ىلع ًابلاغ مهبولق ةيعمجل « هيلإ اوفرعتي ىتح قلخلا
 لمكو <« ءايبنألاك نيصوصخملا هديبعب صاخ كلذو « هرمأب الإ هديبع نم دحأ ىلإ اوتفتلي
 الإ هيلإ يلولا تاقثلا يف سيلف انلاثمآ امأو « ىلاعت هللا عم بدألا سانلا نوملعي نيذلا ءايلوألا

 ‹ هيلإ ىلاعت هللا يلو بلق ليمي دحأ ىلع ىلاعت هللا نم نإف « هبدأب انبدأت مدع عم هبلقل ةقرفتلا

 مايقلا ىلع ردقي ال ىلاعت هللا نم ةميظع ةمعن كلتف « ةفرعملا عاونأ نم عونب هيلإ فرعتي وأ
 نوكي وأ ةبسن انعم هل نوكي نأ امإ :رومأ ةثالث دحأل الإ انيلإ نوفرعتي ال ءايلوألا نإف « اهركشب

 رهظيل كلذ وه دصقي مل نإو « ىلاعت هللاب ذايعلاو « انب ًاركم انب فرعتي وأ « كلذ يف هل ًانوذأم

 ماقتو ‹ رعشن الو كلذل كلهنف « ءازهتسالاو هب فافختسالاو « هيلع راكنإلا نم اننطاوب يف ام

 . قلخلا اهيلع نوعلطي ال مهبر عم دصاقم مهلف « هب انفرعت يف انيلع ةجحلا

 ىف ىعسو هاذآو « ةوعدلا باجم ريقف ىلع ركنأ دادغب ءاملع نم ًاصخش نأ انغلب دقو

 « ةع مرلظم كإف ٠ تذاف ىلع رعت الأ :رتقفلا تاحيمأ لاقف هجر عاف اوادب نم تارا
 دصقي مل هنإ :لاقف ؟فيك :هل ليقف « هتينب سورحم هنأل ؛هقح يف لبقي ال يئاعد :لاقف

 ‹ ىنم سانلا ةحارإ دصقف « ةديقعلا دساف ىننأ نظ امنإو « هفت ظفح ىلإ هلوصو ىجورخب

 ۰ ا ا رل ةا شارا

 هل لصحي الو « ىلاعت هللا لهأ قح يف ءاهقفلا ضعب نم عقي رمألا اذه لزي ملو :تلق

 ءارقفلا ىلع هراكنإب دصقي مل هنأ مهنع باغو « بجعلا ةياغ كلذ نم سانلا بجعتيف « بلع

 . ملعأ هللاو « هتكلهأف هيلع ةردقلا تراغل كلذ الولو « عرشلا بناج ةرصن الإ

 « ىلاعت هللا رفغتساو ءاجو « هسأر فشكف « هقح يف خيشلا هلاق ام هغلب ملاعلا نإ مث

 ىتح دادغب جراخ صخب ماقأو « كلذ يف خيشلا هقفاوي ملف « دادغب ىلإ خيشلا عوجر بلطو
 نم نيقي ىلع نكي مل هنأ ىلع حضاو ليلد خيشلل هسأر فشكو « ملاعلا رافغتسا يف مث « تام

 . ىهتنا "”«ثيدحلا بذكأ نظلاو» نظلا عم هاذآ امنإ ‹ خيشلا ةديقع ءوس

 ‹ مهيف نيدقتعملا بولق يف ىلاعت هللا هفذقي رونب الإ يلولا فرعي ال :لوقي ًاضيأ هتعمسو

 ءايلوألا فرعت امنإ « همارم يف أطخأ دقف « هلاعفأ وأ هلاوقأ نم يلولا فرعي هنأ معز نمو

 مهنأ عم <« ءافخلا يف نورهظيو « روهظلا يف نوفخي دقف « ةنطابلا مهلاوحأو مهرئارسب

 . ىهتنا « سانلا ىلع آفوخ « مهلوقع هلمتحت ام ردقب الإ سانلل طق نورهظي ال

 . )۵۱٤٤( عدي وأ حكني ىتح هيخأ ةطحخ ىلع بطخي ال باب . حاكنلا باتك ‹ يراخبلا هجرحخأ )۱(

 )٠١٠۹۳(. اهوحنو شجانتلاو سسجتلاو نظلا ميرحت باب « ةلصلاو ربلا باتك ٠ ملسمو
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 امف « حنلوق ركنملل لصحف « ًالاج رزملا تيب يف هآر ريقف ىلع سانلا ضعب ركنأ دقو

 ‹ بطي وهو ‹ ىلاعت هللا رفغتسي :هلاولوق :لاقف ‹ هرطاخ نوبيطي هيلإ اوءاجف ضرم ذإ ناک

 برشأ ينأ رزملا تيب يف يسولج نم مزلي ال هنإ :ريقفل لاقف « هتقو نم يفوعف رفختساف

 . هيلع بوتي هللا لعلف « كلذ نم برشي نم لكل ىلاعت هللا رفغتسأل يسولج نوكيو « رزملا

 اودرو ءارقفلا نم ةعامج نأ :هنع ىلاعت هللا يضر يرصقألا جاجحلا وبأ خيشلا ىكحو

 ءاجف ‹ ديدحلا اهنم جرخيف اهيلع دقوي ةراجح يهو « باذيع قيرط يف ديدحلا لمعم ىلع

 : كہسملا بحاص هل لاقف « هتقطنمل ةقلح اهلمعي ديدح ةعطق كبسملا بحاص نم بلطي ريقف

 بحاص لاقف « ةرمجلا لثم ةعطق ديدحلا نم ذخأو هدي ريقفلا دمف « ديدحلا دربي ىتح

 دبع يدنعو ةقدوبلا يف بئاذلا ديدحلا ىلع كديب كضبقب كتمارك انيلع رهظت تئج :كبسملا

 جرخيو قداوبلا هله بلقیو ‹ رانلا يف ضوخيو ‹ لمعملا اذه لإ لحخدي رزملا راد يف

 « قداوبلا لدع رانلا لخدأ :لاقف « دوسأ دبع رضحف « نالف اي یدان مث « ءيش هبيصي الو

 يف ضوخي لعجو كبسملا لخدف « ًامهرد هاطعأف « ًارزم هب برش ًامهرد ينيطعت ىتح :لاقف

 هلهو «اذك هذهو < حالصأإلا دیرت هذه :لوقي مث ‹ هديب قداوبلا بلقيو هطسو ىلإ رانلا

 عجريف « قداوبلا نم اذكو اذك كيلع يقب :ملعملا هل لوقيف « ًاجراخ عجري هنإ مث « اذك

 رطقي ءاملاو جرح مث « غرف ىتح هيلإ رظنن نحنو « ًاعجارو ًابهاذ رانلا كلت يف ضوخيو « ًايناث

 .هلسج نم

 ًاراوكأ لمعملا لوح نولعجي مهنأ ذالوفلاو ديدحلا لمعم ةروصو : جاجحلا وبأ خيشلا لاق

 « ةميظع ًاران نوكتف « انهه نمو انهه نم راوكألا نوخفنيف ‹ بناوجلا رئاس نم ةميظع
 تالآب هنوجرخيف « ىفصيو ديدحلا بوذيف هيلع نوخفنيو « رابك قداوب يف ديدحلا نوفذقيف
 . ىهتنا « كلذ نم ذالوفلا نوكيف ليستف ةقدوبلا حتفيف « مهل

 فالخ رهظي هنأو « ماقملا يميهاربإ « ىلاعت هلل ًايلو دبعلا اذه نوكي نأ لمتحيف : تلق

 وأ « ركسم ريغ مهردلا كلذب رزملا نم هبرشي ام نوكي دقو « رزملا راد يف هماقمل هرتسب كلذ

 كلذ دسج يف نوكي نأ لمتحيو « هبرش نم سانلا عنميف ٠ ضرألا يف هبصي نكلو ركسم وه
 ناسنإلا نأ عم « توقايلا رجحو « لدنمسلا ريطك هيف رثؤت الف « هنم رانلا عنمت ةيصاحخ دبعلا

 .رارسألل ىوحأو « امهنم فرشأ هسفن يف

 هنأو « رانلا يف الإ خرفي الو ضيبي الو شيعي ال لدنمسلا ريط ىأر هنأ صخش ينربخأ دقو

 قرتحي الو ‹ خسولا قرتحيف « رانلا يف اهومر تخستا ادإف « ةفيرظ ليدانم هفوص نم لمعي
 . خسو هل جرخي مل نوباصلاب هولسغ اذإف « ةفاظنلا هل لصحيو « ليدنملا

 الإ نوكي ال راكنإلا نإف « مهلاوحأل ليوأتلا نسحو « ءارقفلاب نظلا نسحب يحخأ اي كيلعف
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 نم لاوحألا بابرأو « هلاعفأ ىلع عبتي ًافلكم صخشلا كلذ نوكي نأ طرشب « نيقيلا عم

 ملعاف ‹ عرشلا رهاظل ًافلاخم « هنولعفي ام ىلع دحأ مهعبتي الو « ةلوهجم مهلاوحأ ءارقفلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت كلذ

 ةقرفملاو « روسلا لثاوأ فورحلا رارسأ ىلع يعالطإ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 كالفأ ءامسأ اهنأ اهتقيقحو « فرحلا ملع باحصأ اهفرعي يتلا قيرطلا ريغ ىلع « ءاجهلا يف
 ‹ تامسلطلا لمع ىلع ردق اهب ققحت نم لكو « هباجح هللا فشك نم الإ اهفرعي ال ءامسلا نم

 ‹ رافكلا دالب نم دلب ىلع بلغ هنأ انغلب دقو « كلذ ىف ًاذاتسأ نينرقلا وذ ردنكسا ناكو

 لمعف « ريفاصعلا نودبعي اهلهأ دجوف « ىرخأ ةدلب ىلع بلغو « نابرغلا نودبعي مهدجوف
 اهودبعي نأ مهيلع ًافوخ « دلبلا كلت ىلإ عجرت ريفاصعلاو نابرغلا دعت ملف « ًامسلط دلب لكل

 ىلع ملكتيو ريفاصعلاو نابرغلا فاوجأ يف لخدي ناك ناطيشلا لعلو « ردنكسا مهقراف اذإ ًايناث

 درو امك « اهفاوجأ يف هلوخد نم مانصألا يف هل عقو ام لثم اهودبع ىتح « ءاش امب اهتنسلأ

 نمب صاخ ملعلا اذه نأ الولو « دبعت تناك يتلا ةرجشلا يفو « ةصلخلا يذ ثيدح يف كلذ

 دمحلاو « دوجولا يف اهب مهفيرصتو فورحلاب لمعلا ةقيرط ناوخإلل تركذل هنع هل هللا فشك
 نافارا

 نم يدي تحت لخدي ام عيمجو « يبايثب يمركت ةرثك :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نم هنوك الو « اغ وأ ًاجاتحم كلذل ذخألا نوك ىلع فقوتأ الو « تالآلاو معاطملاو دوقنلا

 ريغ دجأ مل اذإ ةمامعلا وأ ةخوجلا وأ ساحنلا نحصلا لئاسلا يطعأ امبرف « ًابيرغ وأ فراعملا

 « ًامالسإو ةيلهاج ماركلا نع لقن امل ةبسنلاب « مرك الك هنأل ؛يسفن هعبتت نأ ريغ نم « كلذ

 نم ةشق هتيطعأ ينأكو « يبايث لئاسلا يطعأ ينإف « ينم مركأ ينارقأ نم ًادحأ نآلا ملعأ الو

 .ضرألا

 اهمسا ةقان بكري ةديعب دالب نم اهيلإ قاتشا اذإ ناك ٠ يم بحاص ناليغ نأ انغلب دقو

 ‹ موي يف رهش ةريسم ريست ةقانلا تناكو « ةداتعملا قيرطلا ريغ نم يراربلا لخديو « حديص
 دق بئذب وه اذإو « لزنف ةشطعم ضرأ يف ًاموي هاتف « ناجلا نم اهنإ :نولوقي سانلا ناك ىتح

 نإو « ةيربلا هذه يف وهو انأ تم بئذلا اذهل يتقان تحبذ نإ :لاقف « ناعيج ناشطع وهو هات

 اهمعطأف ةريبك محل ةعطق هكرو نم عطقف « راعلا يف تعقوو « يفيض ىرق ينتاف اهحبذأ مل

 نع الضف « هلثم يط متاح نع انغلب ام مركلا اذهو « راسو هتمامعب هذخف طبرو « بئذلل

 هفيض نأ عم « هسفنب هفيض ىلع داج دق ناليغ نإف « مرك الك هيلإ ةبسنلاب انلاثمأ مركو « هريغ
 مايأ ناك ناليغف عرشلا يف زئاج ريغ كلذ لثم نوك امأو « حدمي الو مذي الو لقعي ال شحو

 امبرو ٠ دحاو صيمقب ريصأو ٠ ةعمج يف اهلك يبايث يطعأ يننأ ىلاعت هللا دمحب يل عقيو
e+: 



 .ةديدش ةقشم يساقأ ىتح « ريصعلاو لقثلا ينقحلف ءاتشلا مايأ كلذ ناك

 .ًاعرش هب رومأملا لادتعالا نع جراخ مرك اذه : لئاق لاق نإف

 دمحلاو « حشلاو لخبلا ةطرو نم ًاجورخ هانلعف امنإو « ملظ نود ملظ باب نم اذه انلق

 . نيملاعلا بر هلل

 ‹ بناجألا ءاسنلا ىلإ رظنلا نم يتيامح ةرثك :ّْيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم لقو « كلذ لثم نم يسفن رفنت لازت الف « ًاريغص تنك نيح نم ةوهش الب ولو « نادرملاو

 . غولبلا لئاوأ اميس ال « هرمع لوط هنم ملسي

 ميرحت يف اندنع ةحيحصلا ةلعلا :لوقي یلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناک دقو

 برلا بح نإف « ةيناسفنلا تابوبحملا نم ًائيش هيف لخدي نأ نمؤمل يغبني الف « هرارسأ لحمو
 يف مهضعب لهاست امبرو « كيرشلا بحي ال رويغ ىلاعت هنأل ؛بلقلا نم جرخي العو لج

 ناطيشلا فلأو « هيف ةشحافلا عوقو ىلإ جيردتلاب هرجف < هبلق يناسفنلا بوبحملا كلذ لوخد

 جرخي ال « هيف ًانكاس « بلقلا ىلع ًامكاح راص سيسخلا بوبحملا كلذ نأ ىتح « امهنيب

 نم ناكو « ةرحخاألاو ايندلا رسخف « ةلمج بلقلا كلذ لخدت نأ ىلاعت هللا ةبحم تعنتماو « هنم

 ناك كلذلف « اهيفاعمو اهييحمو اهقزارو اهقلاخ بح ريغ اهلخدي ال نأ بولقلا ىلع بجاولا

 . هللا رمأ نع الإ « هللا ريغ بحي ال نأ دبعلا ىلع بجاولا

 يف دبعلا عوقو نظ ةبلغ ىلع نهب قحلا امو « ءاسنلا ىلإ رظنلا ميرحت فقوتي ال هنأ ملعف

 : ميظعلا نآرقلا يفو « هنذإ ريغ نم بلقلا هللا ريغ ةبحم لاخدإ ىلع فقوتي امنإو « ةشحافلا

 لك نأل ؛ يناسفنلا ىوهلاو ءةرهاظلا ناثوألا معف .[۳۹ :ءارسإلا] € رخال لأ عم لمح الو

 كلذ لزنآ اذه نأكف « هنم ىلاعت قحلا بح لحرف « نكسو « ةرورض هبلق لحد ًائيش بحأ نم

 . صاوخلا دنع رفك كلذو « ىلاعت قحلا ةلزنم بوبحملا

 ءيش لك نع رصبلا ضغ يف مهيديرم ىلع مهديكأت ىلع مهلك حلاصلا فلسلا جرد دقو

 دشنأ دقو « راطقألا رئاس يف مهاياصو كلذب تذفنو ‹ ىلاعت هلا نع وهللاو ةلفغلا ىلإ رجي

 :هلوقب « هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر ىنيريدلا زيزعلا دبع يديس

 ررشلا رخغصتسم نم رانلا مطظعمو رظنلا نماهادبم بئاصملا لك

 رتو الو سوقالب ماهسلا لعف اهحاص بلق يف تلعف ةرظن مك

 رحلات ءا رور اخر هتجهم رضام هتقم رسي

 .هرطاخ بعت هرظأن قلطأ نم رئاسلا لثملا يفو . ىهتنا

 نع لفغي ال نأ خيشلل يغبني :لوقي هنع هتلا يضر يوانشلا دمحم خيشلا يديس بعمسو
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 « ًاضعب مهضعب نع دعابتلاب مهرمأيو « ًاراهنو اليل ةيوازلا يف هدنع نيميقملا بابشلا حصن
 دشأ نم يرمغلا دمحم يديس ناك دقو :لاق ‹ مهب نظ ءوس ال مهب سانلا ثول نم ًافوخ

 غولبلا نود مه نيذلا لافطألل لعج دق ناكو « ءارقفلا بانج ىلع ةريغ هرصع يف ءارقفلا

 ًاطابر لاجرلل لعجو « فيرعلاو هيقفلا ريغ اهيف مهيلع لخدي ال « اهيف نوأرقي ةروصقم
 مهنم ًادحأ نكمي ال ناکو « مهريغ هلخدي ال ًاناکم نيغلابلا بابشلل لعجو « مهريغ هلخدي ال

 ىلع ًاسايق « ءارقفلا ضرع يف ثوللا نع ةماعلا بولق اوظفحا لوقيو « ةولخ يف هيخأ عم ماني

 .مهلاح

 نادرملاو ءاسنلا ىلإ رظنلاب ناهتسا نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناكو

 دبع خيشلا نع انغلب دقو :لاق « قيقحتلا لهأ دعاوق نع جرخو « قيرطلا تالزم يف عقو

 ‹ يشمي ًاليمج ًاباش قمرف « قيرطلا يف يشمي ناك هنأ « هنع ىلاعت هللا يضر يوانقلا ميحرلا

 انأ يدلو اي :لاقف «كلذ لثم نم فاخي ال كلثم :مداخلا هل لاقف ‹ روعذملاك هنع لورهف

 . ىهتنا « بجاو عرشلا دودح دنع فوقولاو «موصعمب تسل

 نم برقلا نع ًاريقف ىهن هنأ :هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا دمحم يديس بقانم يف تيرو

 هل لاقف « هنم فاخي ام ينع عفدت ةوق يدنع دجأ هللا دمحب انأ يديس اي :لاقف « ءاسنلا

 « اهجرف ييف هركذ كبتشاف « ةأرماب ةعمجلا كلت يف عقوف فلاخف « كلذب رتغت ال :خيشلا

 قيرط نم خيشلا كلذب ملعف « راهنلا علط اذإ سانلا نم لجخلا نم هل لصحو ةحيضفلا فاخف

 نيب ًاكوتهم حبصأل خيشلا الولف ‹ اهجرف نم هركذ صلختف « ىلاعت هللا ىلإ هجوتو « هفشك

 ‹ فاخ نم لقاعلاف « سانلا صاوخ نم عقي نآ زاج سانلا ضعب هيف عقو ام لكو « سانلا

 هللا يضر نانع نب دمحم يديس تمدخ :نزامب روهشملا نيدلا باهش خيشلا يل لاق دقو

 ‹ ًاموي يلع هرصب عقوف « ةديدع نينس دعب الإ يتيحل عولطب ملع امف « درمأ انأو « هنع ىلاعت

 . ىهتنا ‹ نينس ثالث اهل : تلقف ؟كتيحل تعلط ىتم : يل لاقف

 « سأرلا قرطم ًامئاد مهدحأ ناك « الجر نيعبس وحن رصعلا خياشم نم تكردأ اذكهو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر « ءامسلا ىلإ هرصب عفري داكي ال

 نم برقأ املك ىلاعتو كرابت هللا نم يلجحخ ةرثك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ سيسملا ىلإ ًاجاتحم نوكأ ام ًاريثكو « يبلق ىلع ةيهلإلا ةريغلا ناطلس ءاليتسال « يتجوز

 ةبعادم نيب عمجلا ىلع ةوقلا دبعلا يطعي تقو لك امو « لجو زع هللا نم ءايح كلذ كرتأف

 .العو لج قحلا ةدهاشم نع باجحلا مدع عم « ةجوزلا

 نم برقلا ىلع ردق نم نأ انخلب :لوقي ىلاعت هتلا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو
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 . یهتنا « تانسح رشع هل بتک لجو زع هللا نم ءایح كلذ كرت مث ٠ هتجوز

 . كلذ ىلع بقوعف لجو زع هللا نع لفاغ وهو هلايع ىتأ هنأ مهضعب نع انغلبو

 دقو اهيدث ىلإ رظنف « هئضوتو همدخت ءادوس ةمأ هنع ىلاعت هللا يضر نيدم يبأ خيشلل ناكو

 .هعبصأ دوساف « لجو زع هللا نع لفاغ وهو هيلع هعبصأ عضوف « زرب
 عم سلج هباحصأ نم ًاصخش نأ هنع ىلاعت هللا يضر يصوقلا رافخلا دبع خيشلا ركذو

 هب هبرضیل هدي عفرف سوبد هعمو كلم هل جرخ « اهنم برقلا دارأ املف « اهل ًاطسابم هتجوز
 :لاقف ؟كتاوهش يف تنأ ىتم ىلإ : ميظع توصب كلملا هل لاقو « رمألا كلذ كرتو دعتراف

 . تام ىتح هتجوز عماجي ملف « نالا

 ءانلاب متذذلت املو ًاريثك متيكبلو ًاليلق مكتحضل ملعأ ام نوملعت ول» ثيدح كلذ ديؤيو

 . یهتنا ٦ شرفلا ىلع
 وه امك « ةيعرشلا تاحابملا ضعب مهلعف ىلع هدابع صاوخ بدؤي ىلاعت قحلا لزي ملو

 ‹ ماوعلا نم ءافعضلل تعضو امنإ ةيناسفنلا صحخرلا نأل ؛فوصتلاو قئاقرلا بتك يف روهشم

 لاح يف ىلاعت هللا عم رضحي ريصي ىتح قيرطلا يف ريقف لمكي ال هنآ ننملا هذه يف مدقت دقو

 ‹ ًاعرش هب رومأم امهنم الك نأ عماجب « ءاوس دح ىلع هتالص لاح يف رضحي امك « هعامج

 دمحلاو « كلذ ملعاف ٠ ليلقلا الإ ينارقأ نم ًالعاف هل رأ مل قلخلا اذهو « ماقملا توافت نإو

 . نيملاعلا بر هلل

 قسفلاو روجفلاب فرع نمل قفرو فطلب يحصن ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ةبوجألا هنع بيجأو « ةياغلا ىلإ نظلا نسحأ ريصأف « مهريغو ةالولا ةيشاح نم كيلامملاب
 دحأل زوجي ال :ىلوق وحنب ديعب نم لاثمألا برضب هتحصن لام اذإف « ىلإ ليمي ىتح ةنسحلا

 يف كلا طز حابآ امك < ةعيرشلا رهاظ نع ءاملغلا نظعب هيف لز اميف مقي نأ سالا ئم

 هيلع امو « ةيعطقلا صوصنلل فلاخم كلذ نإف « كلملا مكحب كيلامملا ءطو وأ « نهرابدأ

 يف كيلامملا ءطو ةحابإ نم يزارلا رخفلا ريسفت يف امو « ًافلخو ًافلس ءاملعلا روهمج
 نا ع ناما يهر ىراعنألا يركز ناسالا حبش اخف يرعا كلما ئ وشراب

 فيكف ءاملعلا رباكأ نم ناك يزارلا رخفلا نأل ؛ةدحالملا ضعب هيف هسد « هيلع سوسدم

 . ىهتنا « ةعيرشلا ةحئار مش صخش ىندآ ىلع ٰیفخي ال همیرحت ءيش هيلع یفخي

 برضي نأ .كلذ اهيفو يزارلا رخفلا ريسفت نم ةخسن هدنع ناك نم لك ىلاعت هللا لأسأف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيملسملا ةماعلو هلوسرلو هلل احصن ارقي الف ًابرض هيلع

 )۲۳١۲(. «ملعأ ام نوملعت ول» : ي يبنلا لوق باب « دهزلا باتك « يذمرتلا هجرخأ (1)
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 نم هيف مهارأ ام اوتام نيذلا يباحصأ ىلع يمتك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ينرخأ دقو « ةمرحملا ةبيغلاب قحلم كلذ نإف « مهتوم دعب لاوحألا

 دوسأ ًابلك نأ « حالصو ملعو ريخ ىلع اوتام نيذلا هباحصأ ضعب ىأر هنأ : ىلاعت هللا همحر

 ضعب كلذب هربخأو ظقيتساف « عجري هنع هدرطي املك راصف هربق يف هيلع رشكي نينيعلا رمحأ

 « نآرقلا نوأرقيو « موي لك هربق ىلإ نوشمي اوراصف ٠ كلذ مهيلع قشف « هباحصأ صاوخ
 ًاريخ ينع هللا مكازج :لاقو « مانملا يف مهءاجف « نينس رشع ةدم هفئاحص يف كلذ نودهيو

 نم يلع دشأ سانلا دنع يكته نإ هللاوف « سانلا نيب ينومتكته نكلو « يف مكتعافش يف

 :لاقف « كل ءاعدلا يف ينودعاسيل كلذب تربخأ امنإ :يئارلا هل لاقف « بلكلا كلذب يبيذعت

 . یهتنا ۰ يتصقب مالعإ ريغ نم كلذ لعف نكمي ناك

 كايإف « هلاح تاومألا نم دحأ فرعي ال ىتح « هدحو نفدي نأب مهضعب ىصوأ انه نمو

 ربختف « ًالثم ةعدب بحاص نوكي نأ الإ هربق ىف دحأ بيذعت نم هارت امب ًادحأ ربخت نأ ىخأ اي

 كلذ مهفاف “مكاتوم ءىواسم نع اوفك» درو دقو « هلعف ريظن نم سانلا بوتيل كلذب
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت

 نم تملع نإ الإ قلخلا جئاوح يف ءاعدل يردصت مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 . يه اهو « ءاعدلا لاح يف تعمتجا لاصخ ثالثلا هذه نأ يسفن

 .هريغل تافتلا هيف نوكي الف ‹ ىلاعت هللا ىوس امم يبلق ولحخ : ىلوألا

 . وه الإ دوهشم هل نوكي الف « ىلاعت هللا ىلع هلك لعجي نأ : ةيناثلا

 يضر ىلاعت قحلا هلعف امهم لب « حيجرت الو رايتخا ىلاعت هللا عم هل نوكي ال نأ : ةثلاثلا

OG aS 

 ىلاعت هللا ىلإ رطضملا تافص ىه هذهو 1١[. : لمنلا] فيكي اعد اإ َرَطضمْلا بيجي نَّمَأ #

 و ا ا ی ا و ق
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ىلع عالطالا نم هنوعدي اميف ءايلوألل يقيدصت ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 ‹ نامقل ةروس رخآ يف يتلا سمخلا نم ءيش ىوعد نع نوشاحتي مهروهمج نكل ٠ تابيغملا

 هذه ملع ىطعأ ةي انيبن نإ :ليقو ‹ روهمجلا دنع العو لج قحلا صئاصخ نم كلذ نإف

 لعلو « هدعب نم هتثرول نوکی نآ زاج كلذ حص نإف « اهمتكب ىلاعت هللا هرمأ مث « سمخلا

 .دواد ږبآو ۱ ۱۰۱۹) یخ . باب < زئانجلا باتك < ىذمرتلا دنع درو دقو . ظفللا اذهب هدجأ مل

 نع انکو « ہکاتوم نساحم اورکد!# )4۰۰£( ىتوملا بس ن ىهنلا باب < بدلا باتک

 «مهیواسم



 ملع نم ًائيش ضقاني ال اذه هل لوقنف «لزنف لزنا :رطملل لاق ءايلوألا ضعب نإ :لوقي الئاق

 هللا ردق يذلا تقولا همهلأ وأ « رطملا لوزن ىلاعت هللا هدهشأ امنإ خيشلا اذه نأل ؛ سمخلا

 « هلازنإ يف ًاببس الو ‹ وه هتردقب ثيغلا هلازنإ باب نم كلذ سيلو « رطملا لوزن هيف ىلاعت
 .لاحم كلذو « هتردقب ثيغلا لزني نأ دبعلا نع تفن امنإ ةيآلاو

 ىلاعت هللا وعدي يتلا ضرأآلا جارخ ذخأي ناك هنأ يبرغملا يتبسلا دمحأ خيشلا نع انغلب دقو

 « هل جارخلا نزو نم صخش عنتماف « رطم اهيلع لزن ام يئاعد الول :لوقيو « رطملاب اهيقسيف

 ةنسلا كلت يف هعرز ىلع لزني ملف « هضرأ ىلع لزني ال نأ رطملا رمأن نحنو :خيشلا لاق

 ةرطق هبح ىلع لزني الو « ًالامشو ًانيمي نيحالفلا يضارأ ىلع لزني رطملا راصو « رطم
 رطل لوقت نأ كلانا نإ للا شنا ناق ياا ىلإ اجو مارتتا ليحف ةا
 ال ‹ هل ةمارك راهظإ هل ىلاعت هللا نم كلذ ناكف « برقلا هاوفأك اهيلع لزنف « نالف ضرأ قسا

 . ثيغلا لزنأ خيشلا نأ

 دق اهنإف « يتنبإ ىلع كرطاخ :هل لاق كولملا ضعب نأ « نيفراعلا ضعبل عقو اذكهو

 لاقف « رانيد فل هاطعأف « يتنباب اهيدفأ انأو اهتيد ينطعأ :كلملل لاقف « توملا اهرضح

 ا ا ر لا یو ا ا و

 ؛هملع يف هلل اك راشم الو « ىلاعت هللا ملع يف ًالخاد الو « سمخلل اضقانم سيل ًاضيأ اذهو

 دحأ ىلع تومت له « نييعتلا ىلع هتنبا تومت ضرأ يأ يف ملعي هنأ عدي مل فراعلا اذه نأل

 ملع يف لوقلا كلذكو « كلذ هنع ىلاعت هللا رتسف اهنطب ىلع وأ « اهرهظ ىلع وأ « اهيبنج

 هيف موقت يذلا مويلا ىلع هعلطي نأ هتياغف « هئايلوأ ضعب هيلع ىلاعت هللا علطأ نإو « ةعاسلا

 ملع يف لوقلا كلذكو « هنع روتسم هنإف ٠ نرقلا كلذ نم هيف موقت يذلا تقولا ال « ةعاسلا

 نطب يف ام ىلع ىلاعت هللا هعلطأ نإو يلولاف كلذ ريغ وأ « ىثنأ مأ وه ركذأ ٠ ماحرألا يف ام

 ملع وه سيل كلذو « ريوصتلا لبق ال ريوصتلا دعب كلذ نوكي امنإ « ىشنأ وأ ركذ نم مألا
 ‹ اهنم نوكي ام قلخلا نم دحأ يردي ال محرلا ىلإ ةفطنلا لوزن لاح نأل ؛ماحرألا يف ام

 ىف هيردي ال كلذ لك < ءايحإلاو « ةتامإلاو « ةواقشلاو ةداعسلاو « قزرلا ىف اهرمأ هيلإ لؤيو

 ٤ : .دحأ مألا نطب

 نطب يف :صخشل لاق « هنع ىلاعت هللا يضر يعافرلا نب دمحأ يديس نأ يكح دقو

 يديب هيتيصخ تكسمأ دقل يبر ةزعو :دمحأ يديس لاقف « ىثنأ تدلوف « مالغ كتجوز

 .ًابدأ هلعف هل سيل اميف هلوخد يف دمحأ بيذكت ىلاعت هللا دارأ امنإو « هذه

 نم : نيفراعلا ضعب لاق « ًادغ بسكت اذام سفن يردت الف « باستكالا يف لوقلا كلذكو

 رامضإ ةيالا يف نإ :لاق ٠ سمخلا هذه ىلع هصاوخ ضعب علطی دق یلاعت هللا نأ معز

 . یهتنا ۰ كلذ ىلع هدابع نم هصتخا نم یلاعت هللا علطیف ءانشتسالل
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 هذه نم ءيشب هديبع نم ًادحأ هللا مالعإ عانتما ىلع دهاش ةيآلا يف سيل :مهضعب لاقو

 « ماحرألا يف ام ملعيو ‹ ثيغلا لزنيو « ةعاسلا ملع هدنع ىلاعت هنأ اهيف امنإ « سمخلا

 یردَتاَمو 3 : یلاعت هلوق امأو « هتامولعم نم وه هقلخ هملعی ام لک ذإ ‹ هملعی ام رئاس ملعیو

 ءاهتاذب كلذ يردت ال يأ ۳٤[. : نامقل] ( ٌتوُمَت ضْرأ ياي سن ىر امو ادع بيڪ ادات ق
 : ةرقبلا] € امي لإ ءيْلِع ي ءى دوطبحُي الو :  ىلاعت هلوقل عدب الف « هللا نم مالعإب امإو  4

 صاخ ملع تاقولخملا رئاس نم امهريغو لمعو ملع لك يف ىلاعت هللف « ةلمجلابو ٥...
 هللاو « كلذ ملعأف ‹ ةيهولألا تافص نم هنأل ؛هيلإ لوصولا ىلإ نيقولخملا نم دحأل ليبس ال
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي

 ناک ولو « دجاوتو ماق نم ىلع راکنالاب يتردابم مدع : يلع هب یلاعتو كرابت هلا نم اممو

 نحتف بولقلا ضعب نع باجحلا ىلاعت هللا فشكي دقف « ةداع هب هل نكي مل وأ « ةملظلا نم
 يديس تعمسو « ضرألا نم اهقورع علق ديرت اهنأك يتلا ةرجشلاك ليامتتف « لوألا اهنطو ىلإ
 دق ىلاعت هللا نإف ٠ قئاقحلا دورو يف ريبك رثأ عامسلل :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع

 ‹ قوذلاو « مشلاو ‹ سمللاو « رصبلاو « عمسلا :سمخلا هساوحب باستكالا دبعلا فلك

 سفن ترهط اذإف . فشكلا لهأب ةصاخلا « ةنطابلا سمخلا هساوحب باستكالا ًاضيأ هفلك امك

 تبانو « ةلاعف اهلك هحراوج تناك « ىلاعت هللا نم فيرصت هل لصحو « ثئابخلا نم كلاسلا

 ملکتیو « امهب عمسیو « هینیعب ملکتیو « هینذأب رظنیو « هینیعب عمسیف « اهریغ نع ةحراج لک
 .اذكهو « هينذأب

 ‹ كراكنإ ىلع كل ةبوقع اهيلإ لوصولا مرحت دقف ‹ رومألا هذهل راكنإلاو كايإ مث « كايإف
 يف ةملك لكل هنأل ؛ءيش نود دوجولا يف ءيشب مهعامس صتخي ال ىلاعت هللا نأ ملعف

 بوبه نم نوعمتسي مهنأ ىتح « قئار رسو « فيطل ىنعم تاكرحلا نم ةكرح وأ « دوجولا
 تامغنو « باوبألا ريرصو « بابذلا نينط <« ءاملا ريرخو « راجشألا ليامتو « حايرلا

 حايصو « نيزحلا توصو « ضيرملا نينأو « رامزملا ريفصو < راتوألا نسحو « رايطألا
 نم الإ ضعب نع اهضعب رومألا هذهل توافت ريغ نم مهممه كرحي ام « حئانلا حونو « حئاصلا

 . طقف عابطلا ةقفاوم ثيح

 ىلع نوققحملا ةلمحو « ميرحتلا ىلإ مهضعب لامو « ًاريثك عامسلا يف ءاملعلا ملكت دقو

 نب دمحم لضفلا وبأ ظفاحلا مامإلا فنصو « قافن وأ سوه نم هعامس يف ةلع هتلخاد نم نأ

 ةلقنلا حرجو « ميرحتلاب لاق نم لاوقأ ضقنو < ًاباتك كلذ يف يسدقملا يلع نب رهاط

 عامسلا ةحابإ ىلع لدتساو ٠ ظافحلا نم مهحرج نم ركذو « ميرحتلا مهوأ يذلا ثيدحلل

 .ةنس فدلا لعجو ٠ ةحيحصلا ثيداحألاب « راتوألاو عاريلاو

 نيدلا فرش ظفاحلا ىلع كلذ تآرق دقو :هنع هللا يضر يصوقلا رافغلا دبع خيشلا لاق
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 نم هعامسب يناهبصألا يفلسلا رهاط يبأك « ظافحلا نم ةعامجو « هب ينزاجأو « يطايمدلا

 نسح ريط لكو «لبلبلاو رازهلا توص عامسو «راتوألا عامس نيب قرف ال :لاقو «فنصملا

 . ىهتنا « راتوألا كلذكف « هعامس حابم ريطلا توص نأ امك « توصلا

 ‹ نآرقلا ةوالت دنعك ‹ عضاوم يف عامسلا ةحابإ ىلع مالكلا ننملا هذه يف انمدق دقو

 ‹ عبرألا ةمئألا مالك رهاظف امهلكاش امو روبنطلاو دوعلا عامس امأو « موقلا تالزختو

 .ميرحتلا

 ةثالث ىلع عامسلا نأ هارأ يذلا :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 ‹« ناوسنلا قاشع نم ةمرحملا ةيوهألا بابرأ نم عامتسالاك « مرحم وه ام اهدحأ :ماسقأ

 باكترا ىلإ مهيعاود مرحي كلذ لثم نأل كلذو ؛تامرحملا تالالاب مهعامتساو « نايتفلاو

 « مارح وهف مارحلا ىلإ اعد ام نأل ؛عمتسملاو عماسلا ىلع مرحي كلذ لثمف « تامرحملا

 مهملطصا نم عامتساك « بجاو وه ام :اهيناث « مارح وهف هب الإ مارحلا ىلإ لصوتي امو
 تعطقتو « شطعلا نم مهحاورأ تقهزأو « هئاقل ىلإ قوشلا مهلقأو ٠ ىلاعت هللا يف بحلا

 تراط « هلامج نم ًائيش وأ « مهبيبح ركذ اوعمس اذإف « هترضح نم برقلا بلط ىلع مهبولق
 بجوأ نم تاينلا هذه ىلع عامسلاو ةيعبتلا مكحب مهماجأ تبذجف « هيلإ مهبولق
 . حيحص ثيدح الو « ميرحتلا يف ةيأ هيف درت مل ذإ هلصأ ىلع حابم وه ام :اهثلاث « تابجاولا

 ينكلو « هيف لوق ام يردأ ام :لاقف « عامسلا نع يمشاهلا دمحم وبأ فيرشلا لشسو

 اعد « ةوعد لمع دقو « ةئامئالثو نيعبس ةنس « يميمتلا نسحلا يبأ انخيش راد يف ترضح

 ا ی ماطر تاتا ع رافت اق الو للا ي الا کرا اف
 خيش دهاجم نباو « داهزلاو ظاعولا خيش نوعمس نب نسحلا ابأو « ثيدحلا خيش

 توصلا نسح صخشل اولاقف « ةلبانحلا خيش نسحلا ابأو « ينالقابلا ركب ابأو ‹ نيملكتملا

 : هتلمج نم ًارعش مهل دشنأف « ائيش انعمسأ

 يسافنأبالريعبةلاسر ساطرق نطب يفامهلمانأ تطحخ

 سانلا يف عاش دق يل كبح نإف مخ رغ نم يل كيد رز نأ

 سأرلاو نينيعلا ىلع ىعسأل يل فق اهتلاسر ىدأ نمل يلوق ناكف

 نوعمسي خايشألا ءالؤه تيأر نأ دعبف :هنع ىلاعت هللا يضر يمشاهلا فيرشلا لاق

 مل مهيلع فقسلا طقس ول ىتح « قارعلا خياشم ءالؤه نإف « عامسلا عنمب يتفأ نأ يننكمي ال

 . ىهتنا ‹ ةثداح يف يتفي نم قارعلا يف قبي

 نم امهريغو ٠ يرصقألا جاجحلا وبأ خيشلاو ٠ يوانقلا ميحرلا دبع خيشلا ناك دقو

 « يبيبح اي يبيبح اي :لوقي مهدحأ ريصيو « لامجلا ناجيهك نوجيهيو نوعمتسي « لاجرلا
 . ىهتنا « قلخلا نم دحأب رعشي ال رئاد وهو



 يفو « هبوبحم ىلإ بحم لك بلق بذجت ةقالع بوبحمو بحم لك نيب نأ تمدق دقو
 ىلع ةلاد ةيآ « ديدحلل سيطانغملا بذجو « لخنلا حاقلو ٠ ضعبل اهضعب راجشألا شعت

 ءامللو ‹ ًاسيطانغم بهذللو ًاسيطانغم ةضفلل نأو « هبذجي ًاسيطانغم ءىش لكل نأ اتغلبو

 يف هنولعجي يذلا ءاملا لايح يف ًاقلعم ناك اذإ ءاملا سيطانغم نأ اوركذ مهنأ ىتح « ًاسيطانغم

 دق رجحلا اودجو هيلإ دعاصت اذإف دعاصتي نأ لبق هنونزي مهنأ ىتح « هيلإ ءاملا دعصتي ءانإل

 راعشأ نم ًاًئيش عمس اذإ ناك هنآ :مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا نع انغلبو « ءاملا ردق داز

 هرضحي ال عامس لک نولوقی اوناکو ۰ ضرافلا نب رمع يديس كلذكو « دجاوتيو زتهي موقل

 طسبنا امف ‹ ضوبقم وهو « عامس هيف ًاناکم ةرم رمع يديس لخدو « بيطي ال رمع يديس

 : لوقب دشنأف « ًارانيد هاطعأف

 يعود قارفلا موي اهتعدوأ امههتفلخ ةييقب زاجحلاب يل

 ‹ نوليامتي مهلك اوراصو « سلجملا باطو « دجاوتو « ضرافلا نب رمع خيشلا ماقف

 . یھتنا

 « قيتعلا رصم يف ورمع عماجب ًاموي ًاسلاج ناك هنأ : يصوقلا رافغلا دبع خيشلا ىكحو

 ‹ تلعفف « ةهكافو ًاماعط اهب انل رتشا :لاقو « مهارد يناطعأف « رمع يديس لخدف :لاق

 اننإ هللاو :نهلك نلقف « ةصقلاب هنربخأ : ةوسنلل لاقف « ًائيش يسفن يف تدجو ينأ ينم سرفتف

 الإ راكنإلا ىلإ ةردابملاو كايإف « ةروهشم عامسلا يف مهريغو ةيئافولا ةداسلا لاوحأو
 بر هلل دمحلاو .نيحلاصلا ٰىلوتي ٠ ميكح ميلع هللاو « ركفتو صبرت دعب « يعرش قيرطب
 . نيملاعلا

 ىلع يغبلاو داسفلا نم يناوخإ نم عقي امب يئاضر مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نإف « مثإلا نم انآ ملسأو « هملظ نع عجريل تتفتي هبلق داكي ىتح مهدحأ رجهأ لب « مهضعب

 تذخأو « يباحصأ نم ًاريثك ًاقلخ تبدأ دقو « نيدسفملا مكح همكح داسفلاب يضارلا

 بيدأت يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتأ ينأ كلذو « ةديعب قرط نم نيملاظلا نم مهقح نيمولظملل
 ٠ ناهيو ٠ برضي ىتح ًابابسأ هل ىلاعت هتلا ببسيف . قح ريغب ًالثم هاخأ برض يذلا ملاظلا

 ةمحر ةلمج نم كلذو < ةيوازلا ءارقف ىف انعم ءىطخي رسألا اذه داكي الو « هيخأب لعف ام لثم

 هاحخأ دبعلا برض املكو « ةرخاأللا E نم نوهآ ايتدلا باذع نإف ‹ نيملاظلاب لجو زع هللا
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 ءازجلا عوقوب نينمؤم لجو زع هللا لهأ ناك املو ءازجلاو باذعلا هسفن ىلع ددش مزعو ةدشب

 مهباودو مهلايعو مهناملغو مهدالوأل مهبيدأت ناك « مهنع ىلاعت هللا وفعي نأ الإ ًامزاج ًاناميإ

 بحصي ال هللا همحر ينيريدلا زيزعلا دبع يديس ناك ىتح « جيربت ريغ نم ةمحرو فطلب

 ردقي نأ تاهيه زيزعلا دبع نإ :لوقيو « هصيمق مكب اهدري ريصيو « ةباد بكر اذإ طق ًاطوس
 نأ دب ال اهمد جرخأ ىتح ساخنمب اهسخن وأ هتباد برض نم نإف ٠ صيمقلا مكب هبرض ىلع
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 یھتنا “وعلا شدخ اذإ دوعلل صتقي هنآ» روبزلا

E E E 

 ميهاربإ رظان امل ذورمن نأ : بتكلا ضعب يفو درو امك وأ "هيف هکر اش دقف هیخأ بنذب يضر

 هولتقا :لاقف « ًاباوج ذورمنلا دجي مل < ةجحلاب ميهاربإ هبلغو « مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا

 ءِديوَف باوج تاڪ امف : هلوقب هموق هنع یلاعت هللا ربخأف ‹ كلذب هموق يضرف « هوقرحأ وأ

 عقو امنإو « لوقلاب حيرصتلا مهنم عقي ملو . : توبكنعلا] € ُءوُفَرَح وأ ولف لاق نأ

 یلاعت هللا همحر یکلاملا نوح رف نبا هلقن اذکه < ‹ اضرلا مهنم .

 داي هللا لوسر رصع يف اوناك نيذلا ٠ ک ىلاعت ثلا نأ ًاضيأ كلذ ريظنو :لاق

 اولتقي مل ءالؤهو ٩١[. :ةرقبلا] 4 ينموُم م هک نإ لَن هَ ایا نول ملف لف ٭ :هلوقب

 مهنأكف مهفالسأ لعفب اوضر املف مالا مهدادجأ مهلتق امنإو ٠ نيقباسلا ءايبنألا

 نيقفانملا نع ىلاعت هللا رابخأ كلذكو « خيبوتلاب باطخلا اذه اوقحتساف « مهيديأب مهولتق

 كلذ عقو امنإو .[۸ : نرقنانملا] € لذألآ م لا کرک ةکبیملآ لات نک لوق
 املف « هنع ىلاعت هللا يضر رمع نيبو هنيب ترج ةصق يف « طقف لولس نب ٌئبأ نب هللا دبع نم

 طخسلاو بضغلا راهظإ نم نأ ملعف « لوقلاب مهنع هللا ربخأ هلوقب هباحصأ نم نوقفانملا يضر
 . سانلا عيمج كلذب هل دهشي ىتح « ملاظلا ىلع

 تلخد « روصنملا رفعج وبأ يلإ لسرأ امل :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر كلام مامإلا ناكو

 مث « رومأ ىلع سواط نبا بتاعي وهو « ةلولسم فويسلاو « هيدي نيب عطنلا تيأرف « هيلع
 اميف كل ًاكيرش نوكأ نأ تيشخ :لاقف « كعنم ام :لاقف ‹ ىبأف ةاودلا ينلوان :هل لاق

 لاح ىلإ بهذا :هل لاق مث « همد نم ينبيصي نأ ةفاخم يبايث تممضف :مامإللا لاق « بتكت

 . سواط نبال كلذ فرعأ لزأ ملف « كليبس

 )١/ ٤٩۱(. هریسغت يف يبطرقل !!هرکد (۱)

 .هدجأ مل )۲)
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 . یهتنا '' «يريغ ًارصان دجي مل نم ملظ نم ىلع يضغ دتشا» : ثيدحلا يفو ۳

 لحرف « كتمكح نم ءيشب ىلإ تئا نأ « هنامز كلم هل لسرأ ميكحلا شفتيا نأ يكح دقو
 بر اي :لاقف « هلتق اودارأو قيرطلا يف صوصللا هيقلف ةمكحلا بتك نم هدنع ناك امب هيلإ

 هلوق نم صوصللا كحضف « ينولتق نإ يرأثب اوذخأيو اوحيصي نأ يكاركلا ءالؤه مهلأ
 لسر ضعب عمسف « هلتق نم بلطتي لسرأ مث « هيلع مدنف « لتق هنأ كلملا غلب مث « هولتقو
 انم هل اوذخأي نأ ميكحلا مهاصوأ يتلا يكاركلا ءالؤه :لوقيو كحضي صوصللا ضعب كلملا

 ‹ مهلتقف هلتقب اوفرتعاف كلملا ىلع مهضرعو « صوصللا كلت ىلع لسرلا ضبقف « هرأثب
 . یھتنا

 ىتح بابسألا صوصلل ببسو « ميكحلا ءاعد ىلاعت هللا باجأ فيك يحخأ اي رظناف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « داصرملاب ىلاعت هنإف « مهلتق

 ءافخل « ًادهاش وأ امكاح وأ ًايضاق يلعج نم يتيامح : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 يف موللا هيلع ناكو « روز ةنيب مكاحلا مكح امبرف « ماكحلا نم سانلا ىلع اياضقلا بلاغ

 بابو « هنم نيد ةقر امإو « ًايعيبط ءايح امإ « نيكزملاو دوهشلا لاوحأ ىلع شيتفتلا مدع

 هللا ىحوأ دقو رومألا رطخأ نم - ةسايسلا نع ًالضف - ةعيرشلاب سانلا نيب مكحلاو ءاضقلا

 . كبلق هيلع دقعي الو « كعمس هيعي ال امب دهشت ال ئسوم اي» مالسلا هيلع يسوم ىلإ ىلاعت
 . ىهتنا 'ًافينع ًالاؤس اهنع مهلئاسأ مث « ةمايقلا موي مهتاداهش ىلع تاداهشلا لهآ فقوأ ينإف

 عقو امبر لب « اهمصخ ىلع اهتحجرف اهيلإ يسفن تقاتف « ةليمج ةأرما يلإ مكاحت امبرو
 امك « مارحلا يف اهنم ديري ام ىلإ هتباجأ نإ الإ اهقحب اهل مكحلا نم عانتمالا ةاضقلا ضعبل

 يف ةعراب ةأرما هنمز يف ناك هنأ انغلبف « مالسلاو ةالصلا هيلع دواد نمز يف كلذ لثم عقو

 عماجمب تذخأف « اهيلإ يضاقلا رظنف ٠ صخش ىلع اهل قحب ضاق دنع تعداف « لامجلا

 « هتقرافف ةحلاص ةأرما تناكو « تبأف « كسفن نم ينينكمت نأ طرشب كل مكحأ : لاقف « هبلق

 « دوهشلا ىلإ تبهذف « اهدعاسي مل الإو اهسفن نع كلذك اهدوارف يسايس مكاح ىلإ تبهذو

 اهدوارف كلذك اهيلإ رظنف ناطلسلا ىلإ تبهذف « اهسفن نع اهودوارف كلذك اهيلإ اورظنف
 مهبولق حيرتستل اهلتق يف ةليح اوربدو « ناطلسلاو دوهشلاو مكاحلاو يضاقلا عمتجاف « تبأف

 مالسلا هيلع دواد ىلإ اوبهذف « ىلاعت هللا ىلإ اهرمأ تكشو « تكب اهغلب املف « اهب قلعتلا نم

 « ًاعيمج التق لجر عم تنز اهنأب اهيلع اندهش نإ : مهضعب لاقف « اهلتقيل انزلاب اهيلع اودهشيل

 اهنأب نودهشي مهنأ ىلع مهيأر عمجأف « اهدحو اهلتق ضرغلا امنإو « ةميظع ةبيصم هذهو
 يف هللا ةفيلخ اي كانئج :اولاقو « مالسلا هيلع دواد ىلإ اوبهذف « اهل بلك عم قسفت ةقساف ةأرما

 )٠٤١١(. هدنسم يف باهشلاو « )۷١( ريخصلاو )۲۲٠۷( ٠ طسوألا يف يناربطلا هجرخأ 0۱(

1۰ 



 ًاركذ اهل ًابلك تبر دق « ةقساف ةأرما ةيرقلا هذه يف نأ كلذو < هب كمالعإ نم انل دب ال رمأ

 وهو ناميلس هدلو عم اهلافطأو « كلذب اهيلع اودهشو « ةشحافلا اهيف لعفي فيك هتملعو
 لمجأ نم نايبصلا نم باش ءاجو « اهنيعب ةعقاولا هذه لثم ىف هدنع اومكاحتو « ريغص

 نإ اعد ق هشت نعام وارفةارملا فلت تدا امك ةاصلا نم ضاق دغ ىعداف + درك ان

 هودوارف دوهشلا ىلإ مث « كلذك هدوارف مكاحلا ىلإ بهذ مث ‹« هسفن نع هدوارف مكاحلا

 « مالسلا هيلع ناميلس ىلإ يبصلا عجرف « كلذك هدوارف ًاناطلس هولعج نم ىلإ مث « كلذك

 دعابت ىتح دوهشلا ةقيرفتب رمأ نأ ىلاعت هللا همهلأف « كلذ يف ناميلس ركفف « ةصقلا هل ىكحو

 قفاو دحأ مهنم امف « بلكلا ةفص نع دحاو دعب ًادحاو لأسي راص مث « ضعب نع مهضعب

 :رخآلا لاقو « رفصأ :رخألا لاقو ‹ ضيبأ :رخآلا لاقو « دوسأ :مهدحأ لاقف « رخآلا

 كلذ لكو « بعللاب مهدحف « دوهشلا دحب ناميلس رمأف ‹« روزلاب اودهش دق مهنأ ملعف « قلبأ
 كلت مجرب مكح هنأ ملع كلذ دواد ىأر املف ‹ نوملعي الو مهيلع فرشي لاع ناكم يف دوادو

 نبا مامإلا هركذو « ىهتنا « اهقحب ةأرملل هللا ذخأو « دوهشلا لتقب رمأف « قح ريغب ةأرملا

 . نوحرف

 بر هلل دمحلاو « كلذ لثم نم كتيامح ىلع هللا ركشاو « مكاحلل عقي اذام يخأ اي رظناف

 . نيملاعلا

 نم زيمتأ داكأ ىتح « بذكلا نع يباحصأل يرجز ةدش :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 امبر ًارومآ هيلع ينبآ ينإف يلع مهبذك نم دشأ يعم هنولعفي بنذ هللا دمحب يدنع سيلف « ظيغلا

 نكي مل» :لوقت اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع تناك دقو « ةرخالاو ايندلا يف اهبحاص ترض

 نيرهشلا بذكلا نم ةملكلا ىلع ناسنإلا رجهب ناك « بذكلا نم ةي هللا لوسر ىلإ ضغبأ ءيش
 . ىهتنا 'ةثالئلاو

 ىلإ هوبسن فيك <« هتبقاع ءوسو « بذكلا ةحابق ةدش اوملعا امل رافكلا ىلإ رظناو
 سانلا فقوي هنأل ؛ كلذب هوظيغيل لجو زع هللا دنع نم هب مهءاج امب اوبذكو « ةَ هللا لوسر

 . يحولا ةدئاف بهذيو « ىدهلا نم هب ءاج ام لوق نع

 ًاموي تجرخ :لاقف ؟كموق نم تيقل ام دشأ ام : هللا لوسر اي» :لاق ةفيذح نأ يورو
 . ىهتنا '«يهجو يف قصبو « ينبذكو الإ مهنم دحأ ينيقل امف هللا ىلإ مهوعدأ

 . ىهتنا ‹ ريبدلا لطب ريفسلا بذك اذإ :ءامكحلا مالك يفو

 )٤١/١(. ريدقلا ضيف يف يرانملا هركذ (1)

 .هدجأ مل )۲(
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 الإ ءيش هنم حابي ال ةتيملاك بذكلا :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا ناكو

 .ةرورضلل

 بذكلاب فرع نمو « بذكلا هيلع زاج قدصلاب فرع نم :لوقي ءامكحلا ضعب ناكو

 . قدصلا هيلع ديعبف

 لخدي ال» : يب هلوق يف امك “«بذكلا نع ةحودنمل ضيراعملا يف نأ» : ثيدحلا يفو

 لثمف “”«ضايب كجوز ينيع يف» و ريعبلا يأ "“ةقانلا دلو ىلع كلمحن» و " «زوجع ةنجلا
 . حازملاب مهبولق بييطتل نايبصلاو ءاسنلا عم حابم كلذ

 مئاص وهو ماعط ىلإ مكدحأ يعد ذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 . ضيراعملا نم ىجنأ قدصلا نإف « درو امك مئاص ينإ لقيلف

 لق :هيف عفن ال رمأل دحأ هاعد اذإ همداخل لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس ناكو

 .ماعطلا جئاوح هيف قدي يذلا نواهلا هب ديري « نوه وهام :هل

 لق :مداخلل لوقي « هتيب يف وهو دحأ هبلط اذإ هنع ىلاعت هللا يضر مهدأ نب ميهاربإ ناكو

 .دجسملا يف هرظتنا :هل

 :هل لقو « طئاحلا يف ةرئاد كعبصأب رود همداخل لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يبعشلا ناكو

 . رادلا يف وه ام

 نإ :لوقي « هلاق ام ركنأ اذإ هنع ىلاعت هللا يضر يحراجلا دوعسلا وبأ خيشلا يديس ناكو

 هنأ نم « هريغ ديري وهو « ام فرحب يفنلا مهويف « ءيش نم كلذ نم تلق ام ملعيل ىلاعت هللا

 . لوصوم مسا

 « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ٠ كناوخإ كب يدتقيل بذكلا نم يخأ اي كناسل ظفحاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو

 نم ًادودعم ناك ولو ًاقلطم مامنلا نم ًائيش يلوبق مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ننسلا يف يقهيبلاو « بذكلا نع ةحودنم ضيراعملا باب ٠ بدألا باتك « ًاقيلعت يراخبلا هجرخآ (1)

 )٤۷۹٤(. نامیإلا بعش ىف یقهیبلاو ‹ )۱١۹/۱۸( ریبکلا یف یناربطلاو . (۱۹۹ /۱۰) یربکلا

 :(۸۴۵) سود زفلا دنس ىف یلیدلاو
 )۲٤١(. لئامشلا ىف يذمرتلا هجرخأ (۲)

 باأتك ٠ دواد وبآو . )۱۹۹١( جارخلا يف ءاجام باب ٠ ةلصلاو ربلا باتك « يذمرتلا هجرخآ (۳)

 )٤۹۹۸(. حازملا يف ءاجام باب « بدألا

 .(نذآ) هدام ةيأهنلا ىف رِثألا نباو 9۷١ ٠ /۲ ريدقلا ضيف ىف يوانملا هركذد (9)
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 هللا معن ربكأ نم اذهو « هيف ريكفت ىلإ جاتحأ الو « يأرلا ئدابب همالك جمأف « رصعلا خياشم

 عقو دقو « ركفت دعب هنودري امنإ « ياأرلا ءىدابب مامنلا مالك دري نم لقو « يلع لجو زع

 ًاناسنإ نأ ملعلا ىلإ بسني نمم صخش هل لقن نأ :ىلاعت هللا همحر يطيغلا نيدلا مجن خيشلل

 : لاقف «كلذ دعب هبذك هل رهظ مث « هيف يداقتعا نع تجرح دق :لاقف « هصقتني نيحلاصلا نم

 . ىهتنا « ةبرجت دعب الإ دحأ مالك ىلع دمتعا تيقب ام

 عوقولا مدع يأرلا يدابب مامنلا در يف :لوقي ىلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 .مالكلا كلذ هنع لوقنملا يف « نظلا ءوس يف

 ؛ةميمنلا نم رش ةميمنلا لوبق :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يديس يخأ ناكو

 . قيدصتو ةزاجإ اهلوبقو « ةياور ةميمنلا نأل

 هدسفي ال ام ةعاس يف دسفي مامنلا نإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ًأرجت كل أرجت نمو « كل متاشلا وه متشلاب كهجاو نم :لوقي ناكو « ةنس يف رحاسلا

 من نمل نئاخو « هيلإ من نم ىلع عرشلاب بذاك مامنلا :لوقي ًارارم هتعمسو . ىهتنا ٠ كيلع

 .ءوس سيلج هنإف مامنلا ةبحاصمو كايإف « هنع

 لوسرب ًابحرم ال :لوقي ًامامن ىأر اذإ هنع ىلاعت هللا يضر مهدأ نب ميهاربإ يديس ناك دقو

 . سيلبإ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا

 ةيغ ىبلق ىلع ىرج اذإ ًاروف ةبوتلا ىلإ ةردابملا :ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم مرح هللا نإ ثيدحلا يفو « بلقلاب مرحت كلذك ناسللاب مرحت امك ةبيخلا نإف « دحأ

 “'«ءوسلا هب نظي نأو هلامو همد ملسملا

 وهو « ثيداحأ ةدع ىف ةي هللا لوسر هنيب ام اهرضحأو « دودحب ةبيغلا ءاملعلا ددح دقو

 ‹ هلقع يف ًاناصقن تركذ ءاوس ًاقداص تنك نإو « هعمس وأ « هغلب ول ههركي امب كاخأ ركذت نأ

 ‹ هدبع ىف وأ « هتباد یف وأ ‹« هراد یف وأ « هبسن یف وأ « هلعف یف وآ ‹ هبوث یف وأ « هسفن وأ

 ليوط وأ « مكلا عساو نالف :كلوق ىتح « هب قلعتي امم ءيش وآ  هتمأ يف وأ « هدلو يف وأ

 « رباكألا ةبحص ىلع محازي وأ ٠ سانلا باتغي وأ « مالكلا ريثك وأ ‹ ةمامعلا ريبك وآ « ليذلا

 وأ < هنم ملعأ نالف وأ . همظعي نم بحي وأ « ايندلا بحم وأ « فئاظولا ىلع يعسلا ريثك وأ

 .ًابدأ رشكأ

 )١( ناميإلا بعش ىف یقهیبلا هجرخآ )٦۷٠۷(
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 املف ًائيش هل افصوف « هنع ىلاعت هللا يضر يروثلا نايفس ىلع نارفاك نابيبط ةرم لحد دقو

 . رخأالا نم بطلاب فرعأ امهدحأ تلقل ةبيغ نوكت نأ ىشخأ الول : لاق اجرخ

 ‹ ناسللاب ةبيغلا ءاملعلا ركذ امنإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناكو

 هنم مهفي ءيش يف نوکت لب « ناسللاب صتخت ال يهف الإو « بلغأ اهنأل ؛اهلعاف مذ يف اوغلابو

 وأ ةراشإلاب وأ ‹« لجرلاب وأ « ديلاب ناك ءاوس « هعمس وأ هغلب اذإ روكذملا ههركي ضرغ

 . ىهتنا « مارح كلذ لك « ةاكاحملا وأ ٠ ضيرعتلا وأ « ةكرحلاب

 : لاق ؟كودع ىلع كرصنأ نأ ديرتآ يسوم اي» :مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو

 .«ملسملا كيخأ نع ةبيغلا درف :لاق « معن

 ىلع نوثجي سانلل نيباتغملا نأ انغلب :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 هعوقو نم ءوضولا داعأ ةرم هتيأرو ‹ بالكلاك ًاضعب مهضعب شهني مث « رانلا باب ىلع بكرلا

 نم مهدحأ ًاضوتي» :لوقت تناك « اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع بهذم وهو « بلقلاب ةبيغ يف

 ناك كلذكو « رانلا هتسم امم ءوضولاب ىلوأ ةبيخلا نإ '"“ةبيغلا نم ًأضوتي الو لالح ماعط لكأ

 . بلقلاب ولو ةبيغ هيف عقو يذلا موصلا ديعي

 ‹ هتوم دعب هتیأرف تامف مع يل ناک :لوقی یلاعت هللا همحر صاوخلا ًایلع يديس تعمسو

 نأ يدلو اي كايإف « نآلا ىلإ اهيلع سوبحم انأف ‹ ةبيغلا الإ بنذ لك.يدلو اي ىل رفغ :لاقف

 . ىهتنا « دحأ ةبيغ ىف لهاستت

 تناك ولو « سانلا باتغي نم اوباتغت نأ مكايإ :لوقي هنع یلاعت هللا يضر دهاجم ناکو

 . ةزئاج هتبيغ

 ءاسنلا ميلعت نم يحتسأ ال ترص ىتح يعبط صفق رسك : يلع هب ىلاعتو كرابت نم اممو
 زاب ناك دقو « كلذ هل لصحي نم ليلقو « لاجرلا ميلعت نع ًالضف « عامجلا بادآ بناجألا
 ملعيو « ءاجنتسالا ةيفيك هباحصأ ملعي ناك كلذ عمو «اهردخ يف ءارذعلا نم ءايح دشأ»

 ةيطع مأل لاقو « نطقلاب هوشحت فيكو « اهجرف ىلع ةقرخلا دشت فيك تضاح اذإ ةأرملا
 . «جوزلا دنع ىظحأو هجولل ىرسأ هنإف يكهنت الو يضفخأ» : يراوجلا نتخت تناكو

 )٤۷١(. هفنصم ىف قازرلا دبع هجرخآ (۱)

 باب «لئاضفلا باتك « ملسمو « )۴١٠۲( ج يبنلا ةفص باب « بقانملا باتك « يراخبلا هجرحخأ )۳(

 (۲۳۲۰) ةَ هئایح ةرثک

 ريغصلاو « )۲۲١۳( طسوألا مجعملا يف يناربطلاو ۳۲١( ٠ /۸) ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (۳)

۳ 
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 : جوزلا دنع ىظحأ ىنعمو 0 همدو هئامل رثا يأ :هجولل ىرسأ ىنعمو : ءاملعلا ضعب لاق

 .ةأرملا عامج يف نسحأ يأ

 هللا لوسر لعف نم ايحتسا نم نأ ملعف « هتمأ ىلع هنانحو ةي هتقفش ةرثك ىلإ يخأ اي رظناف

 ال :يحتسي الو « رئابكلا نم ةدع يف عقي هلعلو « عبطلا فيثك < لهاج وهف هلاق لوق وأ « ةَ

 . قلخلا نم الو هللا نم

 هل لاقف ¢ نيحلاصلاو ءاملعلا ضارعأ قفزمیو ء ًاراهنو اليل سانلا باتغي نم تیأر دقو

 تبرض ول « ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لاقف اهبرشأ ةوهق ينامثعلا اذهب يل رتشا : صخش

 . ىهتنا « ةوقلا تيب تلخد ام فيسلاب

 ‹ عرشلا حبق ام حبقو « قافنلاو ربكلا نم هنإف « كلسملا اذه كلست نأ يخأ اي كايإف

 ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو ‹ كاده ىلوتي هللاو ‹ بدألا لهأ نم نكت ‹ عرشلا نسح ام نسحو

 ففخي اميف اوعسي نأ نيمومهملا يناوخإل يداشرإ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 ةرثك يف مومهلا نإف « ماثآلا نم حراوجلا ظفحو « رافغتسالا ةرثك نم « اهليزي وأ مهمومه

 مايقلا ديرأ ينأ : تاقوألا بلاغ يف يل عقي امك « ةيلكلاب مسجلا اهفدارت فعضأ امبرو « مائألا

 لاوزل هتبرج اممو « كلذ لثم ىلإ يدؤي ال ةداع ينس نأ عم « نيعمب الإ ردقأ الف تسلج اذإ

 رصمب « يرمغلا عماج مامإ نيدلا نيمأ خيشلا ثدحملا ملاعلا انخيش هيندافأ ام مهلا

 هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ لصتملا دنسلاب انيور :لاق « ىلاعت هللا همحر « ةسورحملا

 ؟انيزح كارأ يلام بلاط يبأ نبا اي :لاقف < ًانيزح ةا هللا لوسر ينآر» :لاق « هنع ىلاعت
 لاق « مه لكل ءاود هنإف كنذإ يف نذؤي كلهأ ضعب رمف :لاق « هللا لوسر اي كاذ وه : تلقف

 یهتنا . '"«ينع لازف « كلذ تلعفف :يلع

 همحر يكلاملا نوحرف نب نسحلا يبأ خيشلل رهازلا باتك يف ًاضيأ كلذ تيأر دقو : تلق

 هدنس لاجر هبرج امک « ًاحیحص هتدجوف هتبرج لاقو ‹ لصتملا دنسلاب هاورو « یلاعت هللا
 . ىهتنا « ةبرجتلا ىلع لمعلا ناك هدنس يف نعط ًادحأ نأ ردق ولو « كلذك هودجوف

 ‹ حيحصلا ثیدحلاب مهتفرعمل ءاملعلا نم ۰ م هللا لوسرل نوثراولا هللاو زاف دقلف

 ‹« رونلا نم مهدنع امل ًامزج « ةه هللا لوسر نع هنووری امب نولمعی مهف « هریغ نع هزییمتو

 ةقرافلا ةوبنلا ةجرد يهو « ةدحاو ةجرد الإ ايب هللا لوسر نيبو نيثراولا ءاملعلا نيب سيل هنأك

 . ثوروملاو ثراولا نيب

 .هدجأ مل )۱(
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 ىلع فارشإإلا نيلماعلا ءاملعلأ : لوي یلاعت هللا همحر يلازغلا مامإلا مالسإلا ةجح ناکو

 .اوقرتحال اولخد مهنأ ولو « هلوخد ىلع نوردقي ال نكل ٠ لسرلا ماقم

 عيمج ىلع ةمحرلاب ًاقلختم ناك نإ الإ ىلاعتو كرابت هللا ىلإ يعادلا لمكي ال هنآ ملعف

 ‹ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « همهفاو كلذ ملعاف « نيرادلا حلاصم ىلإ مهدشريف « ملاعلا

 ىلع سسجتي يباحصأ نم هتيأر نمل يرجز ةرثك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 تکس یتمو « هل ًاحصن كلذ يف هتحماسم مدعو « اهققحتي ىتح « اهعمس اذإ سانلا بويع

 امك « انتآوس فشكل مهايإو انأ يسفن تضرعو « ةنسلا نع تجرخو « هتششغ دقف كلذ نع

 هحضف هتروع هللا عبتت نمو « هتروع هللا عبتت هيخأ ةروع عبتت نم» ثيدحلا يفو « دهاشم وه
(). 

 یهتنا' «هلحر فوج يف ولو

 عضاوملا كرتي بابذلاك نكت ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نم برشيو « محللا نم لكأيف حورقلا عضاوم ىلع لزنيو « اهيلع لزني الف دسجلا نم ةميلسلا

 . كلذك هلك دسجلا ناك ول نأ دويو « مدلا

 « بويع مهل سيل سانلا نم ًاريثك انكردأ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يرصبلا نسحلا ناكو

 ىلع هعالطاب ذذلت نم :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يديس يخأ تعمسو

 رهظتو « هكتهت يتلا باوبألا حتف هركي لقاعلا نأل ؛نيناجملا نيطايشلا نم وهف دحأ ةروع

 لب « هكيرش كنإف « هب كربخأو « دحأ بويع ىلع سسجت نمل شبت نأ يخأ اي كايإف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ دعب دحأ بيعب كربخي داكي ال ىتح ههجو ىف سبعأ

 وأ ةقدص ينم لبقي نم لضف يأرلا ءىدابب يدوهش : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هوسكأ وأ ًاماعط همعطأ وأ ةيده هيلإ يدهأ وأ ةبيط ةملك هملكأ وأ « ةجاح هل ىضقأ وأ « ةاكز

 ينأ ولو « اهب قلخلا عفتني يتلا تابرقلا رئاس نم كلذ وحن وأ « ًانيد هنع يفوأ وأ « ًاصيمق

 نإ كلذ نم هل لصحي يذلا ريخلل ًاببس ناك هنإف ؛اايلق ناكل ًافورعم هيلإ تيدسأ نم لاعن تلبق

 يف يل ءاعدلاو حدملاب سانلا ةنسلآ قالطإك ًايويند ريخلا كلذ ناكأ ءاوس « ىلاعت هللا ءاش

 لكف « كلذ وحنو « ةرخآلا يف باوث لوصح وأ . ينع ىلاعت هللا اضرك ًايورخآ وأ « ايندلا

 هدنسم يف دمحآو ¿ (۲۰۳۲) نمؤملا ميظعت يف ءاج ام باب ء ةلصلاو ربلا باتك ‹ يذمرتلا هج رح )1(
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 ءیدابب هل لصحی نم لق قلخلا اذهو « ركذ امیف ًاببس ناک نم لاعن لیبقت ىلع حجری كلذ

 هل ىري لب « ًالصأ كلذ لوح موحي ال نم سانلا نمو ٠ ركفت دعب هل كلذ لصحي امنإو يأرلا

 تلمع ام هللا دمحب انأ :لاقو « كلذ هل ركذو هبتاع امبرو « هيلإ وه نسحأ نم ىلع لضفلا

 .كلذ وحنو « طق كيلإ تأسأ ام « ًاريخ الإ يرمع لوط كعم

 كتقدص لبق يذلا نأ دهشا لب . نسحملا تنأ كنأ دحأ ىلإ تنسحأ اذإ ىخآ اي نظت الف

 ف ت زق وا لوو فكر ي ترا ايم نا هةل لا ره وک
 يف يقب ول هنم ررضلا فاخت يذلا ءيدرلا مدلا كنم جرخي يذلا ماجحلاك وهف « كبونذ خسوب

 . كلتقل هتكرت ولو « ًامتح ًابجاو مدلا كلذ جارخإ ناك امبرو « جرخي مل كدسج

 يذلا لساغلاك كتقدص ذخأي نم نإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ۰ ةرجألا لساغلاو ماجحلا يطعت كاندهاش دقو « ةخسو تيقبل اهلسغي مل ولو كبايث لسغي

 . كبونذ نم كرهطيو < كتقدص نم ذخأي نمل رجألا كؤاطعإ كل ىغبني كلذكف

 هتبحم ةرثك يلإ اكش نمل يتمحرو يقفر ةرثك :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ضیرملاک هنإف ¢ ةبوتلل هردص حارشتا مدعو ‹« هبلق ةواسقو ¢ اهيف هعوقو ةبلغو ٤ یصاعملل

 نم غرفي ىتح هيلع ربصي لب « هنم رفنيو هرجزي نأ هل يغبني الف ٠ بيبطلل هضارمأ وكشي يذلا
 لهأ اميس ال « هب لمعي نم لق قلخلا اذهو < ءاودلا هل فصي مث ‹« هضرمو هترورض وكشي نأ

 دقو < ةاصعلا عيمجب اوفطلتل هَ هقالخأ يف اورظن مهنأ ولو ‹« ةعيرشلا ىلع ةريغلاو ةدحلا

 امنإ . ال» : لاق ةَ هللا لوسر مهرجزف « هيلإ سانلا راثف « هيف لابف دجسملا يبارعأ ةرم لحد

 . هلوب ناکم ىلع بصف ءام نم ولدب رمأ مث '«نیرسعم اوثعبت ملو نیرسیم متشعب

 هب سانلا حاصف ؟انزلا يف يل نذأتأ هللا لوسر اي» :لاقف يب يبنلا ىتأ ًاباش نأ ثيدحلا يفو

 : لاقف ؟كمأل كلذ بحتأ : لَ هللا لوسر هل لاقف « هنم اندف « ینم ندا ‹ هورقآ « هورقأ :لاقف

 هبحتأ :لاق مث « مهتاهمأل سانلا هبحي ال كلذك :لاق كءادف هللا ينلعجو « هللا لوسر اي ال
 ‹ ةمعلاو ةلاخلاو تخألا هل ركذ ىتح مهتانبل هنوبحب ال سانلا كلذك :لاق ال :لاقف ؟كتنبال

 رفغاو « هبلق رهط مهللا :لاقو « هردص ىلع هدي عضو مث « هنوحي ال سانلا كلذك لوقيو

 )١( يراخبلا هجرخأ ٠ دجسملا ىف لوبلا ىلع ءاملا بص باب « ءوضولا باتك ) » )۲۲١يذمرتلاو ‹

 ا اک ااو 0 ف اق ا ی ا ا ا را تاک

 ا ر ا ا ا ی رو قا
 هدنسم يف )۷۲۱٤(.

¥ 



 : يطايمدلا ظفاحلا لاق “""«انزلا نم هيلإ ضغبأ ءيش كلذ دعب نكي ملف ‹ هجرف نصحو « هبنذ
 . نسح ثيدحلا اذه دانسإو

 لجو زع هللا عنص يف لمأتو « هئاود نع كلأس اذإ ةاصعلا نم دحأ رهنو يخأ اي كايإف

 یلاعت هللا علخ نم امیس ال « روظحم لک يف اوعقول ديبعلا ضعبل هتيامح الول هنإف « هتمكحو

 هيلع تلمع امبرو « هقشع نع كسامتت داكت ال ءاسنلا نإف ‹ عرابلا لامجلا ةعلخ هيلع

 نم بحعيل ىلاعت هللا نأ» ثيدحلا ىف درو كلذلو « سيلبإ امهنيب ةطساولا ناكو « ليحلا

 ىلإ سائلا جاتحيف “ةوبص هل تسلب تاش نم بیل كبر نإ# اوز يفو «بئاتلا باشلا
 مبطلاب ىثنألا ىلإ ركذلا ليم ةرثكل انزلا يف عقو امبرف الإو « ةفطالمو ةقفشو ةمحرو قفر
 .هسکعو

 كلذ امنإف « ًاريثك تابوقعلاو باذعلاب هيلع ىلاعت هللا دعوت ءيش لك نأ يخأ اي ملعاو

 ديزم ىلإ اوجاتحا امل هيف مهعوقو ةبلغ الولو < هيف مهعوقو ةداع سانلا ىلع بلاغلا نوكل

 ةرذعلا لكأ نع يهنلا نود « رمخلا ةبرشو < ةانزلا ةبوقع يف درو ام ةرثك لمأتو « ريفنت

 « يعيبطلا عزاولاب ةرذعلا لكأ نم عابطلا ةرفن ملع امل عراشلا نآل ؛هانلق ام ىلع رثعت « 5ًلثم

 نم الإ اهنم صلخي داكي الف سوفنلا تابوبحم فالخب « هنع يهنلا ىلإ جتحي ملو كلذب ىفتكا
 . یلاعت هللا هظفح

 يف هللا دبعي ناک ليئارسإ ينب دابع نم ًاباش نأ :هنع یلاعت هللا يضر هبنم نب بهو رکذ دقو

 ‹« سدقملا تيب قوس ىف اهعيبيو فافقلا لمعي ناكو « ًاهجو سانلا لمجأ نم ناكو « ةعموص

 نو هو ناک و ا هلا ضارب ناكر حولا تسال ناكر او ها نار
 نم ةأرما بابي موي تاذ رمف « رونلا هينيع نيب نم عطسيو « ةدابعلا ةرثك نم ءافصلا يف توقايلا

 لمجأ نم باش انبابب رم دق يتديس اي تلاقف « اهحراوج نم ةيراج هيلإ ترظنف تاردخملا
 يرتشنو هيلإ رظنن ىتح رادلا هيلخدأ كحيو :اهل تلاقف ٠ موظنم رهوج هنأك « ًاهجو سانلا
 نم ةباش هيف اذإف ‹ سلجملا غلب ىتح « هئارو نم بابلا اوقلغأ ًاباب لخد املك لعجف « هنم

 تيقبف ٠ بوكسم ءام هنأك صيمق اهيلعو « رهوجلاب ديشم ريرس ىلع ةسلاج « قلخلا لمجأ
 ‹ يرتشت نأ امإ هللا ةمأ اي اهل لاقف ‹ هتيؤر نم اهسفن عنم ىلع ردقت ال « هيلإ رظنت ةصخاش

 :هل تلاقف « بهذأ نأ امإو يرتشت نأ امإ :اهل لوقي وهو « هطسابت تراصف « بهذأ نأ امإو

 يغبني الو « ليجنإلا هللا باتك تأرق ينإ كحيو لاق ‹ يسفن يف كمكحأل يتيب كتلخدآ امنإ

 ناميإلا بعش ىف ىقهيبلاو « (۷1۷۹) ريبكلا ىف یناربطلاو ۰ (۲۱۷۰۸) هدنسم یف دمحأ هجرخا (۱)

 ا ا 1 .(0610)

 «بجعيا لدب «بحي» : ظفلب خيشلا يبأل هازعو « )۱۸٦١( ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هجرخأ (۲)

 .(۱۹۹۲۰) هدنسم يف دمحأ هجرخأ (۳)
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 ةءولمم ىه اذإف « ةنازخلا هذه لحخاد ىلإ ىعم شما :هل تلاق « هيصعي نأ هللا باتك أرق نمل

E Ea E E E Sa 
 ناد اخر لار ررفاكلاو كلا فلا اه د 0 تبق لال ٠ خا
 نم يسفن يقلأ نأ امإو « جرخأ يل يحتفت نأ امإ :اهل لاق « دجلا اهنم ىأر املف « هيف فشنتي

 ‹ كسفن قلأ الإو دب ال :هل تلاقف « ءاوهلا يف ًاعارذ نينامث هولع ناكو « حطسلا اذه قوف

 هللا ةردقب ًامئاق ىقبو « ءاوهلا هكسمأف ‹« يدبع سبجأ نأ ءاوهلا ىلاعت هللا رمأف « هسفن ىقلأف

 هکردأف < اوشه كلها انحوي يدبع كردأ ليربج اي :ىلاعت لاق مث « ىلاعت

 .ًاملاس ضرألا ىلع هعضوو « ليربج

 نكف « عقول هيلع هللا لضف الولو « لجو زع هبرل ىتفلا اذه ةبقارم ةدش يحخأ اي رظناف
 بر هلل دمحلاو « نينسحملا نم نوكت نأ تبلط نإ ةقوفشلا مألاك يصاعلا ىلع يخآ اي

 . نيملاعلا

 هللا عم ابدأ < نهب قحلي امو ءاسنلا ةيؤر نع يفرط ضغ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم امم

 توف وأ ٠ باقع فوخ نم ىرخأ ةلعل ال « هنامأ تحتو « هراد يف ّنهنوك ثيح نم ىلاعت

 راد اهلك ايندلا دجو يقيقحلا ناميإلا نيعب لمأت نسو « مرحم يف عوقو نع ًالضف ٠ باوث
 قح ريغب مهنم دحاو ىلإ رظن نمف « هديبعو هؤامإ ميرحلا نم اهيف ام عيمجو « العو لج قحلا
 دح ىلع الإ ايندلا نم ءيش ىلإ رظني نأ دحأل يغبني الف هترضح يف هاصعو هبر ناخ دقف

 فرعن مل ولو « رمألا لاثتما انيفكيف ‹ رصبلا ضغب رمألا ةئسلاو باتكلا يف حص دقو < ةنامألا

 . '«سمللا ديلا انزو < ليبقتلا مفلا انزو « رظنلا نيعلا انز» : ثيدحلا يفو « يهنلا ةلع

 نسحتسع ءيش ىلإ هنيعب رظن نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 . عوشخلاو ةيشخلا هبلق يف رمثأ رظنلا لوضف نع هفرط ضغ نمو « بحلا ةرمج هبلق يف حدق
 نع هبدأ هب ىلاعت هللا ىنتعا نم :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 . ناكمب هللا دنع وه سيلف كلذ ىلع بيدأت هل لصحي مل نمو روفلا ىلع هاوسل رظنلا

 وهو « ةنس نيسمخ يكملا مرحلاب رواج ًاصخش نأ : ىلاعت هللا همحر يريشقلا ىكح دقو

 ىلع اهتلاسأ هينيع ىلع ةمطلب اذإف ٠ هجولا ليمج باش ىلإ كلذ دعب رظنف ٠ هرصب ظفاح
 انلسأل ًايناث ترظن ولو « كنيع اهب انلسأ ةدحاو ةرظن لوقي لئاقو ‹ همطل نم ملعي مل « هدخ

 .ىرخألا

 نأكو «متاخلا ىلاعت هللا هباسف ةرم هتكلمم ىلإ رظن مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس نأ عقوو

 .ةكلممب كنع انلمف ةرطخب انريغ ىلإ انع تلم :لوقي ىلاعتو كرابت قحلا

 )٠٠١١۳۷(. هدنسم یف دمحأ هجرخأ 0(
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 فسوي انديس طيطغ ىلإ رظنف « يلصي ًامئاق ناك هنأ :مالسلا هيلع بوقعي عقو كلذكو

 هنیب یلاعت هللا عمج رفغتساو مدن املف <« ۀنس نیعبس هنیبو هنیب هللا قرفف < كلذ هبجعأف مئان وهو

 .هنببو

 ًافيض كردص يف تدجو اذإ ًارارم لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 كلذب ىلاعت هللا كهبنف « هرمأب لفتحت ملو بنذ يف تعقو امبرف « كسفن شتفف ًاجرحو
 لماك لكو « هبنذ ىلع ًاروف هبدأ هدبعب ىنتعا اذإ ىلاعت هللا نإف ٠ كبنذ ركذتتو بوتتل « قيضلا

 دلاولا ىرت الأ « لجو زع هللا ةياعر نيع نم هطوبهو هطوقس نم ًافوخ « ًاروف بيدأتلا بحي
 هدلو نأل ؛هنع لفاغت امبرف سانلا للز امأو « نيع ةفرط هدلو ةلز نع لفغي داكي ال قيفشلا

 ‹ لامتحالا نم هيف دب الف هنع لوصفم ريغلاو « لاحلا ىف هبيدأت نم دب الف ۰ هب لوصوم

 1 . یهتنا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 لحي ال امو « ًالطاب وأ ًاروز عمست نأ ينذأ ىلع يتريغ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىلاعت هللا يضر ةمئألا مالكو « ةي هلوسر مالكو < العو لج هللا مالك عمسأ ينوكل هعامس يل

 راغأ ىلاعت هلل دمحب انأف « مالكلاو « رظنلا يف لوقلا كلذكو « ىرخأ ةلع نع ًالضف « مهنع

 « هب رمأ ام ريغب ملكتي نأ يناسل ىلع راغأو « هيلإ رظنت نأ ترمأ ام ريغ ىلإ رظنت نأ ينيع ىلع
 يف رذق سجن وهو ةفيرشلا ءايشألا يف وضعلا لامعتسا نإف « نامزلا اذه يف بيرغ قلخ اذهو
 ٤ ٠ . بدألا ءوس ةياغ

 مسا اوركذت نأ مكايإ :هباحصأل لوقي ىلاعت هللا همحر يلوبتملا مي میهاربإ يديس ناک دقو

 ءوس كلذ نإف « ةيعرشلا ةبوتلا لوصح لبق هب یلاعت هللا متیصع ناسلب همالک اولتت وأ « هللا

 . ىلاعت هللا عم بدأ

 ‹ ةروذاق يف هللا مالك نم ًائيش عضو نم مكحك كلذ لعف نم مكحو : مهضعب لاق دقو

 « ءاوس دح ىلع يسحلا رذقلاك يونعملا رذقلا دجو لمأت نمو :لاق « هرفك يف كش الو

 . یھتنا « مکایإ مث مکایإف

 نذئملا بجي ملف ناذألا عمس دقو « ًاموي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تيأرو

 ةملك هل تلقف ‹ صخش ىلع يقلخ جرخ :لاقف « كلذ يف هل تلقف : دئاز عشختب ال

E E 

 ٠ قايعلا مالكب ملكتي هار صخشل لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو ٠ ىهتنا « نيلوبقملا نم نوكأ ال
 . نارقلاك ريخلا هب ملكتيو ربخلا هب عمسيل ناسللاو عمسلا دبعلل ىلاعت هللا قلخ امنإ يخأ اي

 هقلخي ملو ٠ كحصن نمم حصنلاو ٠ مامإلا نم مارحإلا ةريبكتو ‹ ناذألاو « ثيدحلاو
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 ءادلا وه هنإف « وخللا مالكلاو « ةميمنلاو « بذكلاو « ناتهبلاو « ةبيغلاو « يهالملا عامسل

 قبس نإو « نارسخ هنإف « كينعي ال اميف كناسلو كعمس لامعتسا نم يخأ اي كايإف « نيفدلا

 عمسلا :لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو « روفلا ىلع هللا رفغتساف كلذ نم ءيش ىلإ كناسل

 تعدصنا ةجاجزلا كلت يف راجحألا تیمر یتمف « راجحألاک مالكلا لوضفو ةجاجزلاك

 . یھتنا ‹ ترسکتو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو كلذ ملعاف

 ضرغ ريغل ءارمألا نم دحأب يعامتجا ىلع يمدن ةدش : يلع هب ىلاعتو كرابت هلا نم اممو

 هب يعامتجا مدع ىلع ةليحلا لمعو « يل وه هتبحم عم ولو ‹ مهنم ملاظلل يتهاركو « يعرش

 نم دحاو ينإف « هتبحص ةعبت نم صالخلا نع يزجعل كلذو « ةيعرش ةحلصمل الإ يدهج
 دقو « هريظن ينم عقي نأ ىشخأ هبحص اذإ ريبك قح يف يريغ نم عقي هتيأر ام لكو « سانلا

 ردق نإو « ًاركنم هيلع ركني داكي الف « هاوهي ام لك ىلع ريمألا وأ كلملا قفاوي مهدحأ تيأر

 امنإو « ةيعرلا ىلع ءالبلا اذه لزنت مل كنإ :لاقو ‹ ملظلا يف عوقولا هل نيز امبر لب « هيلع
 هللا طخسيو ريمألا كلذ ركشيو « ىلاعت هللا مذي هنأكف « هدابع ىلع هلزنأ يذلا وه ىلاعت هللا

 اذإ هعانتما مدعو < ريمألا كلذ ماعط نم هلكأ هيف عقي ام مظعأ نمو ريمألا كلذ يضريو ىلاعت

 .هماعط نم لكألل ريمألا هاعد

 نكلو كلذ ىلإ ةرورض مهتعد اذإ ءارمألا مئالو ىلإ نوبهذي مهو ءارقفلا انكردأ دقو

 نسحلا وبأ خيشلا يديسو « نانع نب دمحم خيشلا يديس مهنم <« ًاماعط مهل نولكأي ال

 فيغرب مهدحأ بهذيف « ميلحلا دبع خيشلا يديسو « لدعلا دمحم خيشلا يديسو ‹ يرمغلا

 . ريمألا هب رعشي ال ثيحب فيغرلا كلذ نم لكأ طامسلا اودم اذإف « همك يف

 ‹ ءارمألا نم ًادحأ اوطلاخت نأ مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ناك دقف ةيلعفلا وأ ةيلوقلا يصاعملا نم هسلجم يف نورت ام ىلع اوتكست وأ ًاماعط هل اولكأت وأ

 ىلاعت هلا يضر يناميلا سواطو « هنع ىلاعت هللا يضر يروثلا نايفس :لثم حلاصلا فلسلا

 وأ ‹ مهب عامتجالا ىلإ ةرورض تعد نإ مث « مهيلع لوخدلا نم كلذ لجأل نورذحي هنع

 لخدي نم ىلع رذعتم اذهو ‹ مهورجزو مهوفوخو مهوحصن ليحلا نم ةليحب عامتجالا لصح
 .مويلا مهيلع

 هبجي ملف « يناميلا سواطب عامتجالا بلط « ةكم كلملا دبع نب ماشه مدق املو :لاق

 هيلع ملسي مل سواط هيلع لخد املف « هب عمتجا ىتح ةليحلا هيلع لمعف ٠ كلذ ىلإ سواط
 ةيشاحب هيلعن علخو ؟كلاح فيك « ماشه اي مكيلع مالسلا :لاق امنإو « ءافلخلا مالسب

 ريمآ اي ريزولا هل لاقف « هلتقب مه ىتح كلذل ماشه بضغف « هبناجب لجو « طاسبلا
 :لاقف ؟تعنص ام ىلع كلمح يذلا ام :ماشه لاقف « لجو زع هللا مرح يف تنأ نينمؤملا
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 ‹ يدي لبقت ملو « يدي نيب سلجت ملو « يطاسب ةيشاحب كيلعن تعلخ :لاقف ؟تعنص اذامو

 لاقف « يننكت ملو يمساب ينتيمسو « كريغ لوقي امك نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا : لقت ملو

 نيب تارم سمخ موي لك كلذ لعفأ ينإف كطاسب بناجب يلعن علخ نم تلعف ام امأ :سواط
 نب ياه چ یاد و اعا ا و او یا و ی ا یھب
 يدنع حصي مل تنأو « لدع نم الإ كولملا دي ليبقت نع ىهني هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ
 نيضار نيملسملا لك سيلف « كيلع تملس نيح نينمؤملا ريمأ اي كل يلوق مدع امأو ٠ كلدع

 بهل ابأ ىنك دق ىلاعت هاف كنكأ مل ينوك امأو « بذكلا يف عقأ نأ تيشخف « مهيلع كترمإب

 « ىسحي اي « دواد اي :لاقف « هؤابحأ مهنوكل ةدرجملا مهئامسأب هءايفصأ ىدانو « هودع هنوكل

 بلاط يبأ نب يلع تعمس ينإف « كلقعل ًارابتخا تلعف امنإف كبنجب يسولج امأو ‹ ىسيع اي
 « رانلا لهأ نم ربكتم وهف بضغ نإف « هبناجب سانلا داحآ سولجب ريمألا لقع ربتخي :لوقي
 . ىهتنا « هيلإ دعي ملف « ناذئتسا ريغب هدنع نم سواط جرخو « ةدعرلا ًاماشه تذحأف

 « مهنع دعباف الإو « مهيلع لخداف « كلذ لثمب ءارمألا باطحخ ىلع ردقت يخ اي تنك نإف

 هلوزن يف يننذأتسي ًلوسر هلاسرإ دعب الإ اشابلا ىلع لحدأ مل يننأ « ثلاثلا بابلا يف مدقت دقو

 يل عقو كلذكو « لإ وه هلوزن نم فحأو « ةفلك لقأ هل يعولط تيآرف « هل يعولط وأ لإ
 نب دمحم يضاقلاو ايركز خيشلا يل لسرأو « يترايز ىلع مزع هنأ « ديبز بئان ىفطصم عم
 ‹ كيلإ ءاج ىفطصم اشابلا نإف « ًاريسي ائيش رادلا يف صبرت :يل نالوقي « يكلاملا يدوس
 ٠ .هيلإ انآ تبهذو « كلذ نم هنكمأ ملف

 ملظ يف عرش مهنم اصخش نأ « يف مهداقتعا ةدش عم ةملظلل يتهارك نم يل عقو اممو

 ءارقفلا تبترو « ةعطاقملا فيس هل درجف « هيلع يرطاخب ذخأي لسرأو « رصم لهأ ىلع
 لق رمأ اذهو « يندقتعي هنوكل هيلإ لمأ ملو « ًابراه رصم نم ىلاعت هللا هجرحخأ ىتح هيلع ءاعدلل

 نسحأ ىلع ةثيدرلا هلاعفأ لمحيو « هنع بيجي مهضعب تيأر لب « ينارقأ نم دحأ نم عقي نأ

 .اهرثأ ىلع تامو « رصم بئان نم هدعب ةبوقعلا هل تعقو كلذلو « لماحملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « كلذ ملعاف

 نم ًانيش هيلع ىلاعتو كرابت هللا ردق نمل ًانطاب ةمحرلا : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 بجاوب ًامايق « ًارهاظ هيلع راكنإلاو « اَب هللا لوسر اهب ربخأ يتلا « ةمومذملا ةعاسلا تارامإ

 هربديو « هل رفغي نأ ىلاعت هللا تلأس ًاملسم هدي ىلع ةعاسلا ةمالع تءاج نم ناك نإ ٠ ةعيرشلا

 عراشلا اهب ربخأ يتلا ةعاسلا تامالع نأ ىلع « هنع تكس ملسم ريغ ناك نإو « ريبدتلا نسحب

 كلام ىور دقف « مومذم ريغ وه ام اهيفو « مومذم وه ام اهيف لب « ةمومذم اهلك تسيل ةي
 ىلاعت هلا يضر باطخلا نب رمع نأ « امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نع « عفان نع « هريغو

 ناولح ىلإ يراصنألا ةيواعم نب ةلضف هجوي نأ ةيسداقلاب صاقو يبأ نب دعس ىلإ بتك « هنع
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 ىرن الو « هبيجي ًاصخش انعمس نذؤملا نذأ املف :لاق نأ ىلإ « ثيدحلا ركذف « قارعلا

 حلاصلا دبعلا يصو اليمثرب نب بيبز انأ :لاق ؟هلا كمحري تنأ نم :هل انلقف « هصخش

 هلوزن ىلإ ءاقبلا لوطب يل اعدو « لبجلا اذه يننكسا ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نب ىسيع

 نم نارمط هيلع « ةيحللاو سأرلا ضيبأ ىحرلاك ةماه نع لبجلا قلفنا مث « ءامسلا نم
 . ىفتخاو انيلع ملسف « فوص

 لاصخلا هذه دمحم ةمأ تلعف اذإ :لاق هنأ ةعاسلا ةمالع نم هب ربخأ ام ةلمج نم ناكو

 « مهبسانم ريغ يف اوبستناو ءاسنلاب ءاسنلاو « لاجرلاب لاجرلا ىنغتسا اذإ ٠ برهلا برهلاف

 كرتو ‹ مهريغص مهریبک محري ملو « مهریبک مهريغص رقوي ملو ‹ مهيلاوم ريغ ىلإ اومتناو
 مهاردلا هب بلتجيل ملعلا مهملاع ملعتو « هنع هني ملف ركنملا كرتو « هب رمؤي ملف فورعملا
 ‹ فحاصملا اوضضفو « تارانملا اولوطو « ًاظيغ دلولاو « ًاظيق رطملا ناكو « ريناندلاو

 اوعطقو < ايندلاب نيدلا اوعابو ٠ ىوهلا اوعبتاو < ءانبلا اوديشو « دجاسملا اوفرخزو
 هيلإ ماقف هتيب نم لجرلا جرخو <« ًازع ىنغلا راصو < ابرلا لكأو « مكحلا عيب عقوو « ماحرألا
 . جورسلا ءاسنلا بكرو « هيلع ملسف هنم ريخ وه نم

 نمل لجرلا مايق وحنك « ًاعرش ًامومذم سيل ام اهيف إف « تامالعلا هذه ىلإ يخأ اي رظناف
 . مئاقلا نم يعرش ضرخل مئاقلا نم ريخ وه سيل

 هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ كلذب دعس بتك املو :هنع ىلاعت هللا يضر كلام مامإلا لاق

 ًالبج لزن مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ءايصوأ ضعب نأب انربخأ ةي هلا لوسر نإ :لاق هنع
 . ىهتنا « قارعلا ةيحانب

 هب فطلي نأب « ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالا ةرثك نامزلا اذه يف لجرلا لقع لامك نم نأ ملعف

 نأ ىلاعت هللا ملع يف قبس له الو « هريصم نيأ ىلإ يردي ال دبعلا نإف « هملع هب قبس اميف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هللاو ؟ال مأ هدعب نمل ةربع نوكي

 نم ىلع « هتبحم ةدايزو « ينحصني نمل يميظعت ةرثك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 « ينع بيجي نمم يل عفنأ حصانلا نإف « ةنسح لماحم ىلع ينلمحيو « يحصن نع تكسي

 ‹ يتمامع هتيطعأ ةرمو « يفوص هتيطعأ ةرمو « يتخوج هتيطعأف ةرم ناسنإ ينحصن دقو
 اذهو « هريغ ىلع ًاسايق هرطاخ ريغت نم ًافوخ « يحصن كرتي ال نأ ىلاعت هللاب هيلع تمسقأو
 نم حسفو « ًاريخ ينع هللا هازجف « نيحصانلا نم يرمع لوط هب ترفظ يذلا وه صخشلا

 .هلجأ

 حصانلا ةهارك رهظت نأ كايإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو
 ‹ ليمج ركشو « غصم عمسو « قلط هجوب هتحيصن لبقأ لب « حصنلا كنع عطقيف « كل
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 « ابلاغ هسفن بيع ىري ال ءرملا نإف « كسفن نم ىخأ اي فصنأو « هب كحصن اميف هقدصو

 اا ع كراو كرف ام ےک ماف ت وااو هباحصأ هاري امنإ

 ‹« كناوخإ عم هلعفاف كريغ نم هتنسحتسا ءيش لك نأ :وهو « ًانازيم كملعأ انأو ٠ كرش فاخ

 نمؤملا» : ةي هلوقب ةراشإلا كلذ ىلإو « هبنتجاف حئابقلا نم كريغ نم هتحبقتسا ءيش لكو

 ةوخأ الولو  اهبنجتيف حئابقلاو « اهب لمعيف نساحملا هيخأ يف ىري يأ “”«نمؤملا هيخأ ةآرم
 ىلوتي ىلاعت هللاو « هسفنل هتبحمو « هيلع ىوهلا ةبلغل بويعلا كلت ئري ال ناك امبرل نمؤملا
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده

 امهنأ ولو « فيلكتلا دح يغولب لبق يمأو يبأ توم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 « ةدحاو ةرم ولو ‹ امهل قوقعلا ىف وأ « امهعم بدألا ةلق ىف تعقو امبرل تغلب ىتح اشاع

 ءابآ وأ « مسجلا ءابآ اوناك ءاوس « نيدلاولا قح نم مظعأ هلوسرو ىلاعت هللا قح دعب سیلو

 يف هعوقو نم ملسي دلو لقو ‹ ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا نم هدعب نمو ‹ يڪ يبنلاک ‹ حورلا

 .امهدحأ وأ هيدلاول قوقعلا

 هيدلاو قع نم نإف ‹ كيدلاو قعت نأ كايإ» :مالسلا هيلع ريزعلا ىلإ ىلاعت هللا ئحوأ دقو

 ناف ‹ كيدلاو اضر بلطاف « هتيب لهآ عبار ىلإ هتنعل هلع تبضغ نمو ‹ هلع تبضغ

 . ىهتنا « “كتيب لهأ عبار ىلإ كيف كرابأ انأف امهتيضرأ

 هابأ ىدان نيح مالسلا هيلع ميهاربإ ىرت الأ « مهءابا ءايبنألا هب لماع امب كيوبأ لماعف

 همساب هيداني نأ نود « ةوبألا مساب هادانف ٤٤[. :ميرم] € َنّطَيَسلَأ دبس ال تأتي # : هلوقب

 4اگر َرَنَع دا تار نإ تاتي ۾ :هلوق يف مالسلا هيلع فسوي كلذكو « هعم ًابدأت « درجملا
 هابأ اعد نمف مالسلاو ةالصلا امهيلع ميهاربإ هيبأب ءادتقا « همساب هعدي ملف ٤[. :فسوي]

 ةهج نم كابأ لماعت نأ ىلاعت هللا كرمأ دقو اميس ال « هافج نمب فيكف « هل ًاقاع راص همساب

 نأ ىفخي الو « ًاماقم لجأو قحأ مهدحأ ناك امبرف نيدلا يف كؤابآ امأ . فورعملاب روهظلا

 امد اوما :  هلوق وحن يف هعم بدألا للا كملع دقو « ةا دمحم كيبن نيدلا ءابآ لجأ

 يّ ترص ق قوتا اوم ال 5 :لاقو .[ 1۳ : رونلا] 4اب مكب اعد مڪتب لولا
 .[۲ : تارجحلا] ضل م مب ره لوما ملاور ھه الو

 لا د  :ىلاعت هلوق يف هتلالجب كملعأو « مهلك مالسإلا نيد لهأ وبأ ةي هنإف

 وبآو ء (۱۹۲۹) ملسملا ىلع ملسملا ةقفش يف ءاج ام باب ‹ ةلصلاو ربلا باتك ‹ يذمرتلإ هج رخآ )0)

 )٤۹1۸(. ةطايحلاو ةحبصنلا ىف باب « بدألا باتك « دواد

 .هدجأ مل )۲(
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 4 نا اأ دع لوسا عطب ن :ىلاعت هلوقو ٠١[. : حتفلا] 4 هلأ توپا امنا كومي ر
 یحو روهظلا ءابآ عم بدألا كملع امك ‹ نيدلا ءابآ عم بدألا كملعق ۸١[. :ءاسنلا]

 هيوبأ ميظعتب هبيبحو هليلخ رمأ ىلاعتو كرابت هللا ناك اذإو « يفرعلا دلاولا قح افعض ةدلاولا

 . نينمؤملا نيوبألاب فيكف « امهليجبتو نيرفاكلا

 عمست نأ كيلع كيدلاو قح نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 قرف كتوص عفرت الو « امهمامأ يشمت الو « امهرمأ لثتمتو « امهمايقل موقتو « امهمالك

 « امهل حانجلا ضفخو « امهتاضرم ليصحت ىلع صرحت نأ كيلع امهقح نمو « امهتوص

 يف بطقت الو « ارزش امهيلإ رظنت الو « امهرمأب مايقلاب الو « امهل ربلاب امهيلع نمت الو
 . ىهتنا « كسفن ىلع امهرثآ لب « امهعم تلكأ اذإ ماعطلا بياطأ ىلإ امهقبست الو ٠ امهيهجو

 نيدلاولا ضرغ فلاخي ام رئاس يف ماع وه امنإ « عرشلا يف طباض قوقعلل سيل هنأ ملعف

 ىلوتي هللاو « ىلاعت هللا همحر « ينيقلبلا جارسلا مالسأإإلا خيش هلاق امك « تاحابملا رئاس نم

 يف ةيلاعلا لزانملا ينيطعي نأ لجو زع هللا يلاؤس مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ امم

 ىلإ رظناو « كلذب نورقم ءالبلا نإف ء ءالبلا ىلع ربصلا ةرثك ىلع يسفن تنطو نإ الإ ةنجلا
 ًاريمأ نوكي نأ بلط نم نأ كش الو '"“لثمألاف لثمألا مث ءايبنألا ءالب سانلا دشأ» : ةي هلوق
 ةرثك اهعبتي ءالبلا ةرثكف « كلملا باودل ًامداخ نوكي نأ بلط نمم كلملا ىلإ برقأ وهف

 .هسكعو « ةنجلا يف ميعنلا

 يفاصي نأ ىلاعت هللا دارأ اذإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا ناك دقو

 . ىهتنا « هيفطصي كلذ دعب مث « الام الوادلو الو ًالهأ هل رذي مل هديبع نم ًادبع

 نم برقلا كبر نم بلطا مث « كدلوو كلامو كمسج يف ءالبلا ىلع يخأ اي كسفن نطوف

 . هن رصح

 « هآ :لاق « هغامد ىلإ راشنملا لصوو <« رشنلاب مالسلا هيلع ايركز ىلاعت هللا ىلتبا املو

 يترضح لهأ نأ تملع امأ « ينم برقلا بلط كنم مدقت امو « هيلإ ىلاعتو كرابت هللا ىحوأف

 ةيناث ةرم هآ تلق نل « روبصلا ىئامسأ نم نأ تملع امأ ‹ يئالب مهيلع لزني نم رثكأ مه

 .ةوبنلا ناويد نم كمسا نوحمأل

 لك كل وعدي نأ بحتأ يسوم اي» ماللاو ةالصلا هيلع يسوم ىلإ ًاضيأ ىلاعت هللا ىحوأو

 انآ تربص امك « يقلخ ءافج ىلع ربصاف :لاق « معن :لاق ؟رمقلاو سمشلا هيلع تعلط ءيش

 (T10۳۹) دم قدما ءءاينألا َءالب سانلا دشا باب ‹ضرملا باتک «ًاقيلعت يراخبلا هجرخأ )1(
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 . «هقزرأف كلذ عم ينقزرتسي هناف « يریغ دبعیو يقزر لکي نم ىلع

 نمو < نينألاو « رجضلا مدعو « دلجتلاو « ربصلاب نوفلكم ىلاعت هللا ءايلوأ نأ ملعف

 ‹ بلط ام ىلإ لصي ملو « كله هل ىلاعت هللا ةيالو ريغ نم كلذ ىلع مهمحازي نأ بلط

 هناحبس هل ًابح الإ ءالبلاب نودادزي ال مهنإف « هترضحل ىلاعت قحلا مهصتخا نم فالخب

 .ةسومان ضع ىلع ردقت ال نم اي « مهنم تنأ نيأف ٠ ىلاعتو

 لوقي كبر نإ :لاقف « دجاس وهو هئايلوأ نم صخشل اكلم لسرأ ىلاعت هللا نأ» درو دقو

 : يلولا لاقف ‹ مهل ترفغل كرصع لهأ عيمجل رفغأ نأ ينتلأس ولف  تئش ام ينلس :كل

 نيدبآلا دبأ رانلا ىف ىنسبح ولو « هنود ايش تدرأ الو « هب الإ هتدبع ام هلالجو هتزعو

 لوقي نم مكيف له : ةكئالملل ىلاعت هللا لاقف « ىلاعتو هناحبس هتفرع نأ دعب « ةلاقإلا تبلط ام
 قيطي نلو « قداصل هتإ ىتزعو : ىلاعت هللا لاقف « كباذع قيطن ال كناحبس :اولاقف ؟اذه لثم

 ۰ . یهتنا ‹ ؛يتنوعمبو يب الإ ربصلا
 .هنم لمكأ وه نم ةمألا هذه ءايلوأ يفو « ليئارسإ ينب ءايلوأ نم يلو يف اذه

 نم ينلعجا مهللا : هئاعد يف لوقي اصخش ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس عمس دقو

 دمحم كيبن ناسل ىلع ةيعرشلا تارومأملا نم هب كفلك امب لغتشا :هل لاقف « كترضح لهأ

 نم نذإ تنأو « ىلاعت هللا يصاعم نع حراوجلا فكو « راهنلا مايصو « ليللا مايق نم < ةي

 حالف لاثم « قيرط ريغ نم ىلاعت هللا نم برقلا بلطي نم لاثم نإف « ىلاعت هللا ةرضح لهأ
 هلعجي وأ « هتنبا هجوزي نأ اثم نامثع نبا ناطلسلا ىلع ىنمتي ٠ ةروعلا فوشكم ءاج فاح
 لثم ناك ول ام فالخب « ماقملا نم ماقملا نيأ « نوكي ام دعبأ كلذو ٠ تقولا اذه يف هلآريزو

 . ىهتنا « ناطلسلا ةرضح لهأ نم هنوكل « كلذ ىلإ باجي دقف ٠ مظعألا ريزولا

 :هدوجس يف لوقي « دجاس وهو فهك يف صخش ىلع رم مالسلا هيلع سوم نأ» يورو
 وه اذإف « هيلإ مالسلا هيلع ئسوم رظنف « ًاليضفت قلخ نمم ريثك ىلع يناضف يذلا هلل دمحلا
 ؟هب كلضف يذلا امو :هتالص نم غرف امل ئسوم هل لاقف ‹ نالجر الو نادي هل سیلو « دعقم

 ىلإ هفرط یسوم عفرف « ًارفاک ينقلخب ملو « ًاملسم ينقلخ هنوكب ينلضف هللا دبع اي :لاقف
 نم هدز لوقت يسوم اي كنأك هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف « ةنجلا هطعأ بر اي :لاقو  ءامسلا

 :مالسلا هيلع ىسوم لاقف « هلكأ ىتح هنطب يف شهني عبسلا اذإف هيلإ ئيسوم رظن مث < ءالبلا

 الإ لانت ال ىهو ةنجلا هل ىنتلأس « ىئابلوأب يسوم اي لعفأ اذكه :لاقف ؟كئايلوأب لعفت اذكه

 4 ٠ . ىهتنا « هل اهتيطعأل ايندلا هل ينتلأس كنأ ولو « ءالبلاب

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو

 ‹ ليبقتلاو ميظنتلاو ماركإلا نم هقح زبخلا يئاطعإ . يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
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 . ىلاعت هللا ءاش نإ انیلع مودت كلذبو < نيعلا ىلع هعضوو

 ةسباي ةرسك ىأرف « ةرم يَ هلا لوسر يلع لخد» : تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نعو

 : لاق مث « هينيع ىلع اهعضوو اهلبقو ي هللا لوسر اهذخأف « رابغلا اهالع دقو تيبلا رادج يف
 عجرت تداكف تيب لهأ نع ترفن املق ةمعنلا نإف « لجو زع هللا معن ةرواجم ينسحأ ةشئاع اي

 . ىهتنا .«مهيلإ

 نم ضرألا ىلع زبخلا اوعضت نأ مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 . لجو زع هللا ةمعنل ًاراقتحا هيف نإف « لئاح ريغ

 اوناهأ ىتح ءالغلاب موق يلتبا ام :لوقي ىلاعت هللا همحر يعافرلا نب دمحأ يديس ناكو

 ميظعت نإف « ماعطلا رخآ ىلإ هوكرتت الو « هطوقس دنع هنم طقسي ام اوطقتلاو « متعطتسا ام

 . هللا ميظعت نم هللا ةمعن

 مهلوأ « ًافولخم نوتسو ةئامئالث هلوادتي ىتح لكؤي ال ضرقلا نإ :راثالا ضعب يفو

 ًاليدع ماعطلا لعج ىلاعت هللا نأ هميظعت نم انيفكي .مث :لاقو « نارفلا مهرخآو « ليئاكيم

 . "هير ءاقل دنع ةحرفو هراطفإ دنع ةحرف : ناتحرف مئاصلل» ثیدح يف هتيؤرل

 ٴ مسجلا ءاذغ ماعطلاف ۰ حورو مسج نم بكرم دبعلا نإ : كلذ يف ةمكحلاو : تلق

 . ملعأ هللاو « حورلا ءاذغ برلا ةيؤرو

 « رضح نم هنم ساوف ًاماعط تلكأ اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناکو

 ءادب ىلاعت هللا هالتبا اهمعطي ملو هيلإ رظنت نيعو لكأ نم نإف « كيلع هتمعن ماود تدرأ نإ
 :نسفنلا متي

 ًاملاظ بجت الو « هرست هبجأف هماعط ىلإ ىقتلا نمؤملا كوخأ كاعد اذإ :لوقي ناكو

E O O TT 

 عداف كدي تلسغ اذإف ‹ حلاصلا فلسلا ةنس نم كلذ نإف « ةدئاملا عفرت ىتح لوحتت الف

 ةفص نم كلذ نإف « ةملظ يف الو « كدحو لكأت الو « جورخلا يف نذأتساو « ةكربلاب

 ‹ ضرألا ىلع هيمرتل ال هلكأتل الإ كيلإ مدق ام هنإف « ايش ماعطلا نم عيضت الو « ناطيشلا

 هنع هللا فرص طقس ام لكأ نم نأ» : ربخلا يف درو هنإف ٠ هلكف « رم امك طقس ام ىلإ ردابو

 .(۷۸۸۹) طسوألا یف یناربطلا هجرخأا (۱)

 « )۲۲۱۶١( ثیدحلا اذه يف حلاص يبأ ىلع فالتخالا ركذ باب « مايصلا باتك ٠ يئاسنلا هجرخأ (۲)

 )۷٥۵۲( هدنسم یف دمحأو
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 . ىهتنا "«هتيب لهأ عبار ىلإ هدلو دلوو هدلو نعو ٠ صربلاو ماذجلاو نونجلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « دشرت بادألا هذهب ىخأ اي لمعاف

 لهأ نم خيش دهع يف لخد نمب يعامتجا ةهارك : يلع هب ىلاعتو كرابت هلا نم اممو
 ‹ يب هعامتجا دنع تافالا نم هتمالس تملع نإ الإ هل جرخأ ال بابلا ىلع قد نإو ٠ يرصع

 مظعيو هرقتحي نأ امإ :رومأ ةثالث نم هخيش ريغب عمتجا اذإ ًابلاغ ولخي ال نيديرملا بلاغ نإف

 نأ امإو « تقملل هفن ضرعيو « هدهع نوخيف هخيش ىلع همظعی نأ امإو ‹ تقمیف هخیش

 اذه نأ ننملا هذه يف انمدق دقو « عامتجالا يف ةدئاف الف « همدع الو داقتعا نم رمأ هل رهظي ال

 صقني نأ ناسنإلا نيد ىلع قفشأ راصو « ملاعلا ىلع ةمحرلاب قلخت نمل الإ حصي ال قلخلا

 تاقوأو هتاقوأ عييضت يف نيروهتملا نم وهف كلذب قلختي مل نم امأو « ناسنإلا كلذ سفن نم

 وأ « ةنس نيتسلا زواج دقو < ايانملا كرتعم يف روزملا كلذ ناك نإ اميس ال ٠ عفن الب هناوخإ
 . سانلاو اذهل امف « حالص ةرامإ هيلع رهظي ال « ءارقفلا نيب ركذلا لماخ ناك

 هل نمم « نيديرملا نع الضف خايشآلا نم يتبحم يعدي نمم ًاريثك هللا دمحب تنحتما دقو

 يف ةدئاف يأف « هزبخ نم ًافيغر كئاطعإب وأ ٠ كلذ لثمب كل هسفن حمست ال نس كيلع

 نم ىخأ اي رصتقاف الالخإ رثكأ ةرخألا يف وهف « رادلا هذه ىف كقحب لخأ اذإ هنإف ٠ هتبحص
 « يقتلا دمحم مث « اضرلا ئىسوم مث ٠ مهلو كل لضفأ وهف ١ ليلقلا ىلع نامزلا اذه باحصأ

 مث « رقابلا دمحم مث « نيدباعلا نيز مامإلا يف رهاظلا يدهملا دمحم مث « يركسعلا نسح مث

 دمحلاو ٠ نيحلاصلا يلوتي وهو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هللار مظاكلا ىسوم مث « قداصلا رفعج

 رشع ينثالا نيكرابملا ةمئألا تاقثلا نم صخش ةيؤر : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 :اولاقف ؟مايألا هذه يف رصم ىلإ مكب ىتأ ام :مهل لاقف « رصم اولخد دقو « تبلا لهأ نم

 لاق « هتبحمك انبحي رصم يف أدحأ ملعن ال انإف « ينارعشلا باهولا دبع خيشلا روزن انج

 نسحأ الو « اباي نسحأ الو ‹« مهنم ًاهجو رونأ ًادحأ ضرألا هجو ىلع رأ ملو : يئارلا

 رخآ مهيليو « نيسحلاو . نسحلا هيليو « بلاط يبأ نب يلع مامإلا مهمامأ تيأرو : لاف

 بيبلا لهأ نأ ىلع ليلد هنإف  ةعقاولا هذه لثمب ًارورس ةَ هللا لوسر ةيؤر دعب تررس امف

 توک اقرب * وک مهذج نوف راغی ¥ مهنإف - ةمأيعلا سأاص رغ ي ي ديب نوذڏحخايو ٤ يلوح مهلك

 qr /Y ريدقلا ضيف ىف يوانملا هرکد ))



 هللا ءاش نإ برك هاشغي ال « قالطإلا ىلع نيلسرملا ديس « عفشملا عيفشلا بيبحلا ةرمز يف

 . نيملاعلا بر ثل دمحلاو ‹« كاده ىلوتي ىلاعت هللاو ىلاعت

 ةبحم ال « مالسإلا يف ةوخألا ةبحم يلايعل يتبحم :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 لامعألا نع تصقن املكو « اهتبحم يف تدز ةحلاصلا لامعألا يف تداز املكو « تاجوزلا

 نم خايشألا رذح كلذلو « نيديرملا نم هب قلختي نم ليلق قلخلا اذهو « اهتبحم نم تصقن
 رضأ يه ةنتف يتمأ ىلع تكرت ام فيرشلا ثيدحلا يفو « ميظعلا نآرقلل ًاعبت « ءاسنلا ةبحم

 مكحب انيلإ نهببح ىلاعت قحلا نأل ؛ ةنتف ءاسنلا تناك امنإو « لاق امك وأ "«ءاسنلا نم مهيلع

 لقو ةيعرشلا ةبحملا ىلإ ةيعيبطلا اهتبحم نم جرخن ىتح « سفنلا ةدهاجمب انرمأ مث « عبطلا
 . كلذ نع جرخي ىتح هسفن ةدهاجم ىلع رصي نم

 ىلاعت قحلاو « سفن ةوهش اهنأل ؛بطعلا دبعلا ثروت ةيعيبطلا ةبحملا نأ ٠ كلذ حاضيإو

 اهتبحم جرخ اذإف « هلجأ نم الإ هريغل ةبحم نمؤملا هدبع بلق يف ىري نأ بحي ال رويغ
 ءاضف ىلإ دبعلا جرخي ىتح هسفن ةدهاجم ىلع ربصي نم لقو « ةيعرشلا ةبحملا ىلإ ةيعيبطلا
 وهف عبطلا ةبحم يف ماد امو « ةنتفلا نم نمأ دقف « ةيسفنلا ةبحملا قيض نم « ةيعرشلا ةبحملا

 صاوخلا ىلع يديس لاق انه نمو « هتعاط لامك نع لغتشمو « ىلاعت هللا نع باجح یف

AAs a SEA Ea ANAL 
 يف اهتبحم تنكس امبر ءانسحلاو « كبلق اهتبحم لخدت الو ‹ كرهاظ يف كبيصت ؛ءاهوشلا

 . خرفو ناطيشلا هيف ضابف ‹ هلوخد نم قحلا عنتماف « كبلق

 ‹ هلقع دسف ءاسنلا ةسلاجم نم رثكأ نم :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 . لئاضفلا هتتافو ‹ هبلق ىلإ ةمكحلا لوخد نم عنمو

 يوتحأ ينأل : تلاقف ؟كلذب تيمس مل لاقو « ءاوح مالسلا هيلع مدآ لأس : مهضعب لاقو

 اهل لاقف . ةًأرما اهسفن تمسف ٠ مسالا اذه يريغ :اهل لاقف « كبر ركذ كيسنأو « كبلق ىلع

 يفو « هريغت ملف اذه يريغ « اهل لاقف « ةرارملا معط كقيذأ :تلاقف ؟كلذ ىنعم ام

 هب رتغا نم الإ هيف عقي ال بوصنم خف ءاسلا نأ ملعف "«ناطيشلا دياصم ءاسنلا» : ثيدحلا

 لكأ اذإو « رهزو قرو اهل  ىلفدلا رجشك نهنإف ءاسنلاو كايإ ىنب اي» :هنبال نامقل لاقو

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي كرابت هلاو «هتلتقو هتمقسأ ميحل اهنم

 رکذلا باتک ‹ ملسمو ‹(50۹7) ةأرملا موش نم یقتی ام باب ‹ حاكنلا باتک ٠ يراخببلا هجرخآ )(۱)

 )۲۷١١( ءاسنلا رانلا لهآ رثكأو ءارقفلا ةنجلا لهأ رثكأ باب ءءاعدلاو

(TT)ةليزن تختي دین دا ةليصفلا ںھ بتورخلاک هلمحو ¢ رمحألا درولاک هرهر « رم تىن : ىلفدلا  

 /لفد / ةدام طيسولا مجعملا ها
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 ًامايأ هتسلاجم دعب الإ ناسنإ ةبحصل يتردابم مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ؛هبحصأ مل كلذب لخي هتيأر نإف سانلا عفنتو هعفنت يتلا هبر رماوأل هتاعارم ىتيۇرو 6 ةريثك

 « ناسنإ ةبحص ديري نمل ةعفان نازيم هذهو « هريغ عفني فيكف هسفن عفني مل اذإ ناسنإلا نأل

 نم ةبحاصملا سانلا ىلع بلاغلا نإف كلذ دعب هل ةاداعم ريغ نم ةريصب ىلع هتبحص ىف لخديل

 وه ام هبحاص نع يكحي دحاو لك ريصيو « نابراضتيو ناعطاقتي ةدم دعب مث « ةبرجت ريغ
 .هلهأ

 . هسفن نع ىضري ًاملاع بحصت نأ نم كل

 لسع فطقي ًالاحن ناك اصخش نأ انغلب دقو :لاقو « هرضيف هبحاص عفني نأ ديري هنإف « هسفن

 سلاج لهاجلاو لاحنلا مانف ٠ بقاوعلا يف رظني ال لهاج بحاص هل ناكو « هتراوك نم لحنلا

 عجريو ريطي وهو بابذلا هزجعأ املف « هنع هشني وهو هيلع فعي بابذلا ناكف » هسأر دنع

 لتقأف « ةرخص ههجو ىلع يمرأ نأ الإ بابذلا غدل نم يبحاص ةاجن يف ةليح يل يقب ام : لاق

 ههجو اهب خضرف ءاجو < هسأرو متانلا هجو ردق ىلع ةرخص لبجلا نم عطقف ‹ هلك بابذلا

 تجرخو <« لجرلا شار خدشو ¢ الامشو ًانيمي بابذلا راطف ‹« هلک بابذلا لتقيل هسأرو

 . بحاصل لهاجلا عفن لاثم اذهف <« هتقول تامف < هسأر عم باذو < هانیع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو

 ىلع ليلدب نيلماعلا ءاملعلاو نيفراعلل يتبلاطم مدع :ّيلع هب ىلاعتو كراب هللا معنأ اممو

 ريخ هنإف ليلدب ةلأسم لك يف مهبلاط نمو « ةعدب وه ام لعفي ال مهلثم نإف « مهلاوحأ عيمج

 « ةحبسلا ىلع حيبستلاك ةعيرشلا ماكحأ نم ًائيش مدهي ال لعفلا كلذ ناك نإ اميس ال « ريثك

 ىتفتساف « لهس رمألا :هل تلقف ةحبسلا ىلع حبسي نم ىلع بيعي ءاهقفلا ضعب نأ ينغلب دقو

 يطويسلا نيدلا لالج خيشلل فلؤمب ىلاعت هللا ينثاغأف ٠ مهيواتف تفلتخاو ٠ كلذ يف ءاملعلا

 يضر يرصبلا نسحلا اهب حبس نم لوأ نأو « ةحبسلا ىلع حيبستلاب رمألا يف ىلاعت هللا همحر

 ناولع نب رمع دي يف تيأر :لاق ‹ يفوصلا نسحلا يبأ ىلإ هدنسب ىورو <« هنع ىلاعت هللا

 ‹ كترابع ىنسو ٠ كتراشإ ميظع عم « ذاتسأ اي :ًاموي هل تلقف « اهقرافي ال ةحبس يفوصلا
 هدي يفو امهنع ىلاعت هللا يضر دمحم نب دينجلا تيأر اذك :يل لاقف « ةحبسلا عم تن

 امع هتلأسف « ةحبس هدي ىفو بيعش نب رماع تيأر اذكه :ىل لاقف « اهنع هتلأسف « ةحبس

 ES Cg BA يل لاقف « هنع ينتلأس

 . يتحبسبو ٠ يديبو ٠ يبلقبو « يناسلب ىلاعت هلا ركذآ نأ نآلا بحأ ينإف « انرمأ ةياهن

 . یھتنا

۳. 



 يغبني ال « مهنيب اميف « ريكن ريغ نم اذه انرصع ىلإ مهدعب نمو نوعباتلا هلوادت ءيشف
 مهفاف « كش الب عباصألا دقعو ‹« ىصحلا ىلع حيبستلا يف درو امو ريظن وهو « هراكنإ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « كلذ

 يثيدحو « مهتوم دعب يخايشأ نم ةلمجل يتيؤر : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 بيطلاب يتيحل خمض مهضعبو اهيلع سلجأل ءارضخ ةداجس يل شرف مهضعبف « مهعم
 انخيش وهف « يدي نيب سلجو اهيلع سلجأل ةداجسلا يل شرف يذلا امأف « ربنعلاو كسملاو
 هللا عم ًابدأ اهيلع سلجأ ملو « ىلاعت هللا همحر يوانشلا دمحم يديس ىلاعت هللاب فراعلا

 تسلجل ًاحيرص كلذب ينرمأ هنأ ولو « همدعو داشرإلل سولجلا يف رييختلاك هنأل ؛ ىلاعت
 ىوقأ ناك « هتوم لبق نيديرملل داشرإلاو نيقلتلا يف يل نذأ ىلاعت هللا دمحب هنكلو « كلذك

 ققحتت هيف نأل ؛ىوقأ خزربلاف نطابلا ثيح نم امأو « رهاظلا مكحلا ثيح نم خزربلا نم ًانذأ

 . قئاقحلا

 رضخلا شرفف « ًاموي ًاضوت هنأ :هنع ىلاعت هللا يضر يشرقلا هللا دبع يبأ نع انغلب دقو

 ناجم ملر ىشرقلا اه قالار دلار مرج اج هرم ءار ةا ل الا هل
 نع سانلا داشرإل تسلجل اهيلع سولجلاب ينرمأ هنأ ول :لاقف « كلذ يف هل ليقف « اهيلع
 د ییالا ترا ےل ی یر هک و ا

 هللا يضر يفصرملا يلع يديس وهف ربنعلاو كسملاو بيطلاب يتيحل خمض يذلا امأو

 بر هلل دمحلاو كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو .ريخب هركذأ ام ةرثكل كلذو «هنع ىلاعت

 . نيملاعلا

 رثكآ تنك ولو « يئاعد بيجي هنآ لجو زع هللا يف ينظ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 ‹ سفنألا نم سفن يف هديس باب نع هل حارب ال دبعلاو دبع ينإف « اياطخ ضرألا لهأ

 . شاع ام ادبأ هيلع هتقدص نع ينغتسي الو

 نم هملعي ام ءاعدلا نم مكدحأ عنمي ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ةنييع نب نايفس ناك دقو

 . نيمحارلا محرأو ‹ نيمركألا مركأ ىلاعت هللا نإف ٠ حيبقلا لعف نم هسفن

 وهو نيعمجأ قلخلا رشأ ءاعد باجأ فيك رظنأ :هفلؤم يف لاق هنأ مهضعب نع لقن دقو

 هنوك عم هاعد نيح هباجأف ۳١[. : رجحلا] نرمي موب لإ فرط » :هلوق يف هللا هنعل سيلبإ

 .ًابيرق يتأيس امك ةشقانم هيف مالك وهو « ىهتنا « هيلإ قلخلا ضغبأ
 هللا ههرکی ءىش لک نم رهطتیلف هءاعد بیجی یلاعت هللا نأ دارأ نم :لوقی ءاطع نبا ناکو

 ۰ . كلذ دعب هتجاح لأسي مث : ىلاعت

 راهنلا رخآ منغلاب عجر املف ‹ منغلاب حراس وهو ًادجاس الجر مالسلا هيلع يسوم ىأر دقو
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 : هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف « هل هتيطعأل يديب اذه ديري ام نأ ول :لاقف « هسأر عفري مل هدجو

 . ىهتنا « بحأ ام ىلإ هركأ امع لقتني ىتح « هنم تلبق ام هقنع عطقني ىتح دجس ول یسوم ای

 هرظنب مل ول هنأل ؛سيلبإل ةمركت ال « دعولا قبسل « نيدلا موي راظنإ يف سيلبإ هتباجإ امأو

 دب الو « يصاعملاب مهل سوسوي نم ءاقشلا ةضبق لهأل رصي مل كلذ لبق هتامأو نيدلا موي ىلإ

 . نيتضبقلا مكحب اهنم مهل

 قفاو نإف « تاقوأو « بابسأو « ةحنجأو « ناكرأ ءاعدلل :ًاضيأ لوقي ءاطع نبا ناكو

 هتاقوأ قفاو نإو ٠ حجنأ هبابسآ قفاو نإو « ءاوهلا يف ذ راط هتحنجأ قفاو نإو « يوق هناكرأ

 نع هعطقو بلقلا قلعت عم « ةناكتسإلاو ‹ عوشخلاو « ةقرلاو ‹ بلقلا روضح هناكرأف « زاف
 ‹ راحسألا هتاقوأو « هيي ىبنلا ىلع ةالصلا هبابسأو ٠ قدصلا هتحنجأو « اهلك بابسألا

 ۰ نها

 رثکیلف ًائیش یلاعت هللا لأسی نأ دارآ نم :لوقی یلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو

 يف هل رطخ نمو « سأرلا نم نينيعلاك لامعألا نم رافغتسالا نإف « وعدي مث رافغتسالا نم

 نم كلذ نأ ملعيلف « هناسل ىلع لقث وأ ‹ رافغتسالا نع نغتسم هنأ تاقوألا نم تقو يف هسفن

 عضوم هيري نأ لجو زع هبر ءارقفلا نم صخش لأس دقو :لاق « هبلق ىلع ناطيشلا ذاوحتسا

 ‹« هجراخ نم هلخاد یری « رولبلا هبشی لجر بلق مانملا يف یأرف « مدآ ينب بلق نم ناطيشلا

 ليوط موطرخ هلو « هنذأو هبكنم نيب رسيألا هبكنم ىلع دعاق عدفض ةروص يف ناطيشلا ئأرو

 هرفختسا وآ ىلاعت هللا ركذ اذإف « هيلإ سوسوي « هبلق ىلإ رسيألا هبكنم نم هلخدأ دق قيقد

 . ىهتنا « سوسو ركذلا نع لفغ اذإو « سنخ

 قلخلا نم دحأ ىلع وعدت نأ كايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 انأ تنك نِإو ٠ هحلصأو هل رفغاف ينملظ نالف ناك نإ مهللا :لق لب ٠ كلذ هركي هللا نإف ٠ رشب

 دبع مركي نأ امكنم لک ىلع بجیو « لجو زع هلل نادبع كمصحخو كنإف « يل رفغاف هتملظ

 نإ مث « اهيلع وعدي ىتح هل تسيل هسفن نإف ‹ هسفن ىلع ناسنأإإلا ءاعد بابلا اذه نمو « هديس

 ىلوأ هسفنل هؤاعدف ٠ كلذ ةرارم قاذو « هدسج ىلع ملألاو ةيوقعلا تعجر هءاعد هللا باجأ

 . یھتنا « لاح لک ىلع

 هل بیجتسي یلاعت هللا نأ دارأ نم :لوقی یلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ہھل دري ال فيك ةكئالملا لمأتو ٠ دودرم يصاعلا ءاعد نأل ؛ًادبأ هصعي الف هئاعد عيمج

 روصعي الا مهنأل كلذ لك حات امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ مهنيمأت هنيمأت قفاو نمو « ءاعد

 رک و ا ع کا ا اا افا ورو ام ومر رشا املا

 هنوكل الإ لابجلا هل حرحزو ءاملإ ىلع ىشمو « نايعآلا هل بلقو يلو ءاعد ىلاعت هللا باجأ ام
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 ىلاعت هللا همركأ ام ايش هيلع بتكي ناك لامشلا بتاك نأ ولو ‹ يصاعملا كرت باب مكحأ

 بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو ٠ كاده ٰىلوتي ىلاعت هتلاو ٠ دشرت كلذ مهفاف

 . نيملاعلا

 مدعو « يرصع ءاملع ىلع يلقع نازيم يتماقإ مدع : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معن اممو

 مالسإللا ءاملع يف حدقلا نأل كلذو ؛ يعرش قيرطب الإ هتبيغ يف وأ ههجو يف مهنم دحأ بس

 عم مهركذ ىلاعت هللا نرق دقو ايس ال « مهماركإو ءاملعلا لالجإب انل لجو زع هللا رمأل داضم

 .[۱۸ :نارمع لآ] 4 رأيتأ الأو ةكيتَملاو ره لإ لإ لَنا كأ هک :  یلاعت هلوق يف « هرکذ

 . ةميظع ةأرج كلتو « هردق ىلاعت هللا عفر نم ماقم طح دقف مهيف حدقو مهبس نمف

 دقف ًاملاع ضخغبأ نمف « هتمأ ىلع هؤانمآو « هنعيرش ةلمح مهنأل ؛ءاملعلا نم هيك هللا لوسر

 اودع ناک نمو ‹ م هللا لوسرل ودع وهف كلذك ناک نمو ‹ ري هللا لوسر هبحأ نم ضخغبأ

 ‹ نيعمجأ قلخلل ودع وهف لجو زع هلل اودع ناك نمو « لجو زع هلل ودع وهف ةي هللا لوسرل
 ۔ یھتنا

 هنإف « ىلاعت هللا رمأ فلاخ دقف ءاملعلا نم دحأل ةهارك هدنع ناك نم :ًاضيأ لوقي هتعمسو

 مهتعاط نع جرخ دقف مهنم ًادحأ هرك نمو <« ءاملعلا مهو انم رمألا يلوأ ةعاطب انرمأ ىلاعت

 . ىیهھتنا ‹ نیقیب

 « ءاملعلا يف مهضغبي نأ ةماعلاب ناطيشلا دياكم دشأ نم نأ ًارارم ننملا هذه يف انمدق دقو

 نم ًادحأ هركت نأ يخأ اي كايإف « اولضأو اولضف مهلوق ىلإ ءاغصإإلا اومدع مهوضغبأ اذإف

 . ىهتنا « لماحملا نسحأ ىلع مهلاوحأ نم هارت ام لمحاو « كنامز ءاملع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ نيحلاصلا ىلوتي وهو . كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو

 نم كلذو نيملسملا نم دحأل ردغلا وأ ةعيدخلا نم يتيامح : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هسفن حماس نمو « لجرلا هب ىلحتي ام حبقأ نم ردغلاو عادخلا نإف « ىلع لجو زع هللا معن

 تنسحأ اذإ بلكلا نإف « ةساسخلا نم هسفنل بلكلا هضري مل ام هسفنل يضر دقف كلذ لثمب

 . كب ردغي ملو « كعدخي ملو « دولا كل ظفح هيلإ

 ‹ ةحلاصلا لامعألل طبحم ردغلا :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 هيف رثؤيف « هبحاص ىلع كلذ عجري مث « ةعيدخلاو « يخبلاو « ركملاو ‹ شغلا عرفتي هنمو

 و ا و ر چ ر ے2 چ و

 یی 7 رز فو ] سنوي ٩ مك یقنآ جلع ag ل“ م ر یان يل رع الو # .لاقو .[۲۳ : ىنوي] # مکیقنأ لع اَت ساتلا اا ل :ىلاعت لاق كاللا
 رر

٤ iتفرح امهب تفرع اذإ كنإف ٠ ركملاو ةعيدخلار كايإف ٤۳[. رطاف] ولأي الإ ىس ركل  
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 لمحو « هب فرع ءيش نم رثكأ نم هنإف « كلذ نم ترثكأ نإ اميس ال « ةرخألاو ايندلا دئاوف

 َلِسَرا لكلا ان عماتابأي » : هل اولاق نیح مالسلا هيلع بوقعي انديس دالوأ ىلإ رظناو « هيلع
 لإ هع مگنَما٤َلَه لاق : مهل لاق فيك .[۳ : فسوی] (َدوظَِحَذ مانو لکن اتا امم
 « مهابأ اوعدخ مهنأل كلذ لاق امنإو .[16 :فسوي] 4 لَ نِ يَا لع نما اڪ

 نأمطا ام « مهنم ناك ام دعب مهيلإ نئمطي ملو « هعم قباسلا مهلعفب مهفرعف « مهاخأ اوردغو

 .دبألا رخآ ىلإ مهلعف خيبوت مهيلع يقبو « لوأ

 هبقعو هتيرذ هنم كلذ ثرو تام مث « ةعيدخ وأ ردغب ىلحت نم نأ انبرج دقو :ءاملعلا لاق

 .هحبق ةدشل « هتيرذلو هل ةبوقع « دلو عباس ىلإ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيمآ « ةيفاعلا هللا لأسن

 يسفن ىلع تيعو ذنم نم ةنايخلاو ةقرسلا نم يظفح : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىلإ ىضمو « هتوناح يف هدنع ينسلجأ هاكناخلا ةنيدم نم ًاصخش ادع ام « اذه يتقو ىلإ

 ‹ ةوالح اهب تیرتشاو ةرقن ثالث هتلغ نم تذخأف « ةوالح عيبي صخش يلع رمف « هتجاح

 ‹ كلذ نم هتللاحم تبلط تغلب املف « غولبلا نود كاذ ذإ تنكو « هل كلذ ركذأ نأ تييحتساو

 ‹ هنم لقثأ نآلا يبلق ىلع امو « ًافصن نيثالث نم رشكأب هدالوأل تنسحآ دقو « تام دق هتدجوف

 عم يفوخ هجوو « ًاصيمقو ةيكبلعب ةبرضمو ةمامع كلذ دعب يناسكو « ًاريثك ينبحب ناك هنأ عم
 ميمج هللا لأسأف ‹ مهاردلا كلت نيع ةرخالا يف بلط امبر هنأ هتيرذل مهاردلا كلت لدب يتاطعإ

 بيجتسي ىلاعت هللا لعلو « يل ةحماسملا لجرلا اذه مهلي نأ ىلاعت هللا اولأسي نأ ناوخإلا

 لجرلا نأ» حيحصلا يف درو دقف ٠ لجو زع هللا ىلع كلذ يف ناوخإلا رجأو « كلذ مكنم

 .«هناكم رانلا امهلخديو كلذب امهيلع يعديل هيدلاو ىلع قح هل نوكي نأ ةرخآلا يف ىنمتيل

 ‹ ناكلهم نارمأ ةقرسلاو ةنايخلا :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا الع يديس تعمسو

 نمتئا ام قرس نم نئاخلاو « هيلع نمتؤي ملام قرسي نم وه قراسلا نأ امهنيب قرفلاو :لاق

 ميظعلا نآرقلا يفو "«ناخ نمتئا اذإ» هنأ قفانملا ةمالع نم ةي هللا لوسر لعج دقو « هيلع

 رذحا» :مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو ٥۸[. : لافنألا] كيلا بيا هَل نإ
 . (كريغ ديب بولقلا نإف نئاخلا نمأت الو نيمألا نم

 « ةكربلا بهذت ةنايخلا :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يديس يخأ تعمسو

 فلأ يف ةنايخلا ىلإ سيلبإ هرج مهرد يف ناخ نمو « لالحلا نم ًاريثك مارحلا بهذي امك

 .هدجأ مل )١(

 لاصخ باب « ناميإلا باتك ملسمو ء (۳۳) قفانملا ةمالع باب ٠ ناميألا باتك « يراخبلا هجرحخأ (۲)

 .(0۹) قفانملا
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 هلامو هرمع نم ةقوحمم ةكربلاو الإ ًاقراس طق اندجو امف « ةقرسلا يف لوقلا كلذكو « مهرد

 ررقم وه امك « هيلجرو هيدي وأ هلجر وأ هدي عطقب یلاعت قحلا رمأ هتبوقع يف انیفکیو « هندو

 يف عفشي نأ دحأل يغبني ال :لاقو ‹ قراسلا يف ةعافشلا دَ هللا لوسر عنمو « ةعيرشلا يف

 . لجو زع هللا دودح

 ملف ًارارم هلهأ هيف عفشف « قراس دي عطقب رمأ ناورم نب كلملا دبع نأ انغلب دقو : لاق

 بستكي هنإ نينمؤملا ريمأ اي :تلاقو « قراسلا مأ هتتأف « هللا دودح نم دح اذه :لاقو « لبقي

 ةريثك ًابونذ كل نإ :نينمؤملا ريمأ اي : تلاقف « بسكب مارحلا سيل :لاقف « يل هبهف يب موقيو

 ‹ اهمالك نسحتساو « اهل قرف ‹« كل رفغي ىلاعت هللا رفغتساو « كبونذ نم ًابنذ ينبا لعجاف
 يانا

 بر هل دمحلاو « هلمأتو كلذ ملعاف « داهتجاب كلذ لعف كلملا دبع لعلو :تلق

 . نيملاعلا

 ينأ طق ركذتأ الف « فرصلا مارحلا لكأ نم يتيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ميقي ال اهماعط نأ ننملا هذه يف مدقت دقف ةهبشلا امأو « ًاوهس الو ًادمع ال ًافرص ًامارح تلكأ

 ىحوأ دقو « يلع لجو زع هللا معن ربكأ نم اذهو « ءيقلاب جرخي لب « ًايسان هتلكأ اذإ ينطب يف
 نع كنطب نصف كؤاعد باجتسي نأ تدرأ اذإ يسوم اي» مالسلا هيلع يسوم انديس ىلإ ىلاعت هللا

 . 'ماثالا نع كحراوجو « مارحلا

 وهف ةدابعلا لاطآو « ًامارح لكأ نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناكو

 ا ج ا الا لر ی ف داف ن ع فر یا الاف
 .ًارذم عجري

 أرق ءارمألا ماعط نم لكآ نأ لبق تنك :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ةنييع نب نايفس ناكو

 اهرركأو ةيآلا أرقأ ترص مهماعط نم تلكأ املف « ملعلا نم ًاباب نوعبس اهيف يل حتفيف « ةيآلا

 . یھتنا « دحاو باب اھیف حتفی الف

 مارحلا لكأ دسافم نم :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يديس يخأ تعمسو

 ‹ تاينلا صالخإ تابن قرحيو « ركذلا ةذل بهذيو « ركفلا ةمحش بيذيف « ًاران هتلاحتسا

 ةلمجلابو :لاق مث ‹ كلذ يف لاطأو « لقعلاو ندبلا نهويو ‹ رصبلا ملظيو « ةريصبلا يمعيو
 يتلا تاعاطلا عيمج نأ امك « مارحلا لكآ اهببس امنإ دبعلا اهيف عقي يتلا يصاعملا عيمجف

 .لاحملا مار دقف تاعاطلا لمعي نأ بلطو مارحلا لكأ نمو « لالحلا لكأ اهببس دبعلا اهلعفي

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي هتلاو ‹ دشرت كلذ ملعاف

 يذلا ريمألا ثيدح هل ركذأ ال نأ ريمأ ىلع تلخد اذإ :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
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 مدع تملع نإف « هلق نم لاح نع صقنلاب هفارتعاو هفاصنإ تملع نإ الإ « ريخب هلبق ناک
 يف يتعافش لوبق هتهاركو « هسفن ةراثإ نم ًافوخ « هلبق نم لاوحأ نم ًائيش هل ركذآ مل هفاصنإ

 نوناقلا مكحب راص مهبلاغ نإف « نامزلا اذه ةالو عم نآلا هلعف نيعتي رمألا اذهو « لبقتسملا

 معيمج ةمعن بلس امبرو « هتفيظو يف هلبق ناك يذلا ريمألا ءاقدصأ نم ناك نم الإ ودع هل سيل

 . هلبق ناك نم باحصأ

 دنع بلاط يبأ نب يلع حدم نم خيراتلا بتك يف هارت امب رتغت الو « كلذ يخ اي ملعاف

 ةبحصب اوزافو « مهب ىدتهي ةمئأ اوناك ءالؤه نإف « هنع هللا يضر « امهوحنو « ةيواعم
 ظعتي امنإ « هحدم نم ىذژي الو « لوألا باحصأب شطبي ال ىناثلا ناکو <« ةَ هللا لوسر

 الا تب ةع نأ ٠ع للام فا يضر يلا تف و دنع اك وا كلاب
 اي تثج :اهل لاق « هيلع تلحخد املف « اهل نذأف « هنع ىلاعت هللا ىضر ةيواعم ىلع تنذأتسا

 رو اأ نيد نيفص موي ةئاقلا تما بالا ا

 نارققألا لنققتلمو معطلا ممي ةيطع نبااي كيبأ لعفك رمش

 ناويهبامهنباو دنهلدصقاو هطهرو ننيسحلاو ايلع رظنأو

 ناميإلا ةرانمو ىدههلا ملع دمحم يبلا تاتا مامإلا نإ

 نانسو مراص ضيبأبامرق هئاولمامأرسو شويجللدق

 لاق ‹ بذكلاب رذتعاو « قحلا نع بغر نم يلثم امو « نينمؤملا ريمأ اي معن :تلاقف

 نع لوقلا اهيلع لاطأ املف « قحلا عابتاو يلع بح :تلاقف ؟كلذ ىلع كلمح امف :اهل

 امف « كتيفعأ دق :لاقف « نينمؤملا ريمأ اي ىنفعا :تلاق « هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع لاوحأ

 كانا هر: اوور و ايم اا ةا كاوا اا ا ا

 انيف شطبيو « كنيعب انيلع رختفي نم انبنؤي لازي الو « انقح نم كيلع ضرتفا امعو انرمأ نع
 لتقف « انيلع مدق ةأطرأ نبا اذه « رقبلا سايد انسوديو « لبنسلا دصح اندصحيف « كناسلب

 «اهرهنو « كموقب ينيددهت :لاقف « ةعنمو زع انيف ناكل ةعاطلا الولو « يلام ذخآأو « يلاجر

 :دشنت يهو « تلوو تکبف

 اعوفدم لدعلا هيف حبصأف حور هنمضت ربق ىلع هلإلا ىلص

 انورقم ناميإلاو قحلابراصف الدب هب يغبيال قحلا فلاحدق

 كملع امو :لاقف « هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع : تلاقف ؟كلذ نمو : ةيواعم لاقف

EAS O e RS aE ARS 

 : لاف ةتماغ ىر مآ ةصاخ لإ يم ولا را ي لاف ٠ ادلاب اه ارتكاز اهلا وب
 انأف الإو ٠ الماش ًالدع نكي مل نإ مؤللاو ءائحفلا ًاذإ هتلاو يه : تلاقف ؟كموقلو كل امو
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 اهل اوبتكا ٠ ناطلسلا ىلع ةءارجلا بلاط ييأ نب يلع مكملع : ةيواعم لاقف « يموق رئاسك

 . یھتنا ‹ اھتجاحب

 « ةمحفم ةرابعو « ةحاصف كدنع يخأ اي تدجو نإف « ملحلاب ًاروهشم ةيواعم ناك دقو

 « هريغ دحأ حدمل ضرعتت الف الإو « هلبق يذلا ريمألا لئاضف هل ركذاف « ريمأ نم قحلل ًاذاقنإو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نامزلا عم ردو

 كلت ىلوتي نأ لبق يدايأ هيلع يل يذلا ريمألا عم يبدأت : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ هنم هتبلط ءيش لک لعفيو « يمكح تحت لخدي نأ هنم بلطأ الو « اهيف وه يتلا ةيالولا
 « باقرلاو دالبلا هللا هالو كلذلو « ينم ًارظن متأ هنإف « قاطي ال امب فيلكتلاك كلذ نإف

 همورأ ام لك يف ينعواطي هنأ عم هلزع مايأ وأ « هتيالو لبق هب يندعو ناك ام هيلع كسمأالو

 « اهب مهيلإ انأ رظنأ ال نيعب سانلا حلاصم يف رظني ريصي هنإف « هدي يف وه سيل كلذ نإف « هنم

 لاق انه نمو « انا هتیأر امل هکرت هل زوجي الو « قح هنآ هل رهظ ام لکب هلع لمعلا بجیو

 ناك يذلا هلابقإو هدو رشعب هنم ضراف ةيالو كوخأ يلو اذإ :هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا

 . یهتنا ‹ هتیالو لبق كعم هلعفي

 « هيلع هدهاع ناك امب لمعلا ةالولا نم دحأ ىلع كسمي نأ انم دحاولل سيل هنأ ملعف

 .هدعوو هدهعب هئافوب قثو اذإ الإ ٠ ملاظ هنب هيلع ةجحلا ةماقإ الو

 « ًاماعانذأ سانلل نذأ دقو ةيواعم ترضح :لاق « ةيمأ ينب نم لجر نع يبلكلا ىكح دقو

 اهعمو « دربلا ءام نم برش يذلا رمقلاك هجو نع اهماثل تعفر دقو <« ةأرما هيلع تلخدف

 ىلاعت هللا ردق نم ناكو :تلاق مث « كانه نم لك اهل تهب ةبطخ موقلل تبطخف « اهل ناتيراج
 « دابعلا باقر ىلع هتيلو مث « ًابسن نايفس لآ يف هل تلعجو « ًاخأ هتذختاو « ًادايز تبرق كنآ

 يصاعملا نم بكتريو « اهيف ةبقارم ريغب مراحملا كهتنيو « اهقح الو اهلح ريغب ءامدلا كفسف
 ‹ كتفيحص ىف هلمع ضرعي ًادغو < ًاداعم هل نأ نظي الو « ًاراقو هل وجري ال « اهمظعأ

 اع م نم دقو دغ برام ای کیر لرفع ااف كنو ید نی ورا ا لع ارو
 دايز بثو « ناوكذ ينب نم ةأرما : تلاقف ؟تنأ نم :اهل لاقف « هرشو هرسيأ يقبو « هرثكأ

 يتعيض نيبو ينيب لاحو ًاملظ اهضبقف « يمأو يبأ نم يتثارو ىلع نايفس ينب نم هنأ يعدملا

 يتمالظ لظت نأو « ىلاعت هللا ىلإ ًادايزو كتلكو الإو تلدعو تفصنأ نإف ٠ يقمر ةكسممو

 نم بجعتي راصو « اهنم ةيواعم تهبف « لدعلا مكحلا امكنم يل فصنملاف ٠ كدنعو هدنع

 نأ دايز ىلإ بتكأ : هبتاكل لاق مث « انيواسم رشني نم عم هللا هنعل دایزل ام :لاق مث « اهتحاصف

 . ىهتنا ‹ اهقح اهيلإ يدؤيو « اهتعض اهل دري

 لآ نم لجر هيلإ ماقف « ةفوكلاب ًاموي بطخ ناورم نب كلملا دبع نأ انغاب دقو .لاق

 امو :لاقف  بطخا مث هقحب اذه يبحاصل ضقأ « نينمؤملا ريمأ اي الهم :لاقف « ناعمس
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 كيلإ هب تئجف « نالف الإ كلملا دبع نم كتمالظ صلخي ام هل اولاق سانلا نإ :لاقف ؟كاذ
 هل لاقف « مالكلا هنيبو هنيب لاطف ‹ ملاظملا هذه ىلوتت نأ لبق هب اندعت تنك يذلا كلدع رظنأل

 نوظعتو ٠ نوهتنت الو نوهنتو « نورمتأت الو نورمأت مكنإ نينمؤملا ريمأ اي :لجرلا

 اوعيطأ :متلق نإف ٠ مكتنسلأب مكرمأ عيطن مأ ٠ مكسفنأ يف مكتريسب يدتقنفأ ٠ نوظعتت الو

 ثيح ةمكحلا اوذخ :تلق نإو « هسفن شغ نم هريغ حصني فيكف « انحصن اولبقاو انرمأ

 انئامد يف مكانمكحو ؟انرومأ ةمزأ مكاندلق العف ‹ اهومتعمس نمم ةظعلا اولبقاو « اهومتدجو

 « تاظعلا هوجوب مكحأو « تاغللا فونصب مكنم فرعأ وه نم انم نأ نوملعت ام وأ ؟انلاومأو

 اهردتبي « اهلاقع اوقلطأو « اهليبس اولخف اهيف لدعلا ةماقإ نع تزجع دق ةمامإلا تناك نإف

 ىلإ مكدي يف تيقب نئل هللاو امأ ٠ داو لكب مهلمش متتشو « دالبلا يف مهومتلتاق نيذلا اهلهأ

 فيك :هل لاقف « دابعلا قوقحو « ىلاعت هللا قوقح لحمضتل « ةدملا ءافيتساو ةياغلا غولب

 ‹ عومسم هلوق الف « رهق هقح نع تکس نمو « رجز هقح يف مكملك نم نأل :لاقف ؟كلذ

 ‹« لابجلا هيف بوذت ماعم كتيعر نيبو كنيبو ‹ عودرم هيلع راج نم الو « عوفرم هملظ الو
 بكأف « لداع كيلع مكاحلاو « لذاخ كرصانو « لئاز كزعو « لماخ كانه ككلم ثيح

 هليل « ينملظ ةوامسلاب كلماع :لاقف ؟كتجاح امف :هل لاق مث « يكبي ههجو ىلع كلملا دبع

 . یهتنا ‹« هلزع مث ‹ هتمالظ هئاطعاإب هيلا بتکف ‹ وهز هرظنو « وغل هراهنو « وهل

 نم هب كدعو ناك امي ءافولاب هبلاطف فاصنالا اذه هدنع ءارمألا نم ًادحأ ىخأ اي تدجو نإف

 ,تفرشناو  رذعلا هلا ماز ٠ :لرقلا ل نلاف لآور« كالو لق كل ةعاطلاز دملا

 هيلع رضخلا ىلوت ول هللاو :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا الع يديس ةرم تعمس دقو

 هنوقحتسي ام الإ سانلا عم لعفي نأ ردق امل « نامزلا اذه تايالو نم ًائيش بطقلا وأ « مالسلا

 ىلوتي هللاو « كلذ مهفاف « ثيدحلا '""«مكيلع درت مكلامعأ يه امنإ» :لاق مث « مهلامعأب
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ كاده

 لمحت يف يلع داز نم لكل يميظعتو يليجبت ةدايز :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هللا دنع ةعفر دادزا هؤالب داز نم لك نإف ‹ هضرع حيرجت يف هيلع سانلا رثكأو « ىذألا

 ‹ هتبحمو هميظعت ةلق يف دحأل رذع الف « ةعفرلا يف ةياخلا غلب دقف « قلخلا دنعو « ىلاعت

 ‹ هحيرجت يف سانلا رثكأ نم نورقتحي مهبلغأ لب ٠ سانلا نم هل هبنتي نم لق بيرغ قلخ اذهو
 ءالب سانلا دشأ" ثيدحلا يفو « هقوف امع الضف « مالسإلا ماقم هل نوتبثي نوداکی ال یتح

 نيب ثيدحلا يف لصفي ملو « ةوبنلا ماقم يلي ىلتبملا ماقم لعجف ""«لثمألاف لثمألا مث ءايبنألا

 )١١١/١( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هجرخأ (1)

 )١٠0۳۹(. هدنسم يف دسحأو «ءايبنآألا ءالب سانلا دشأ باب (ضرملا باتك ءًاقيلعت يراخبلا هجرخآ (۲)
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 نومظعي سانلا نأ امكف « ناسنإلا هب ىذأتي ءيش لك لمشف « ضارعألا ءالب الو نادبألا ءالب

 هنيد وأ هضرع يف يلتبا نم اومظعي نأ يغبني كلذك « ربصو هندب يف ىلاعت هللا هالتبا نم
 او وو ر وا تاک ادم ن ا یا م د رکو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعت
 ىف « ةميظعلا تايآلاو ‹ ةلضافلا روسلا ةءارقل ىماهلإ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 و و ا لا رولا نمف ةداعلا مايق نع تقولا ق قاض اذإ ليللا مايق

 تايآلا نم كالذكو « اذكهو ةيآ فلأ لدعي ام اهنمو « هعبر لدعي ام اهنمو « هثلث لدعي ام

 ىلع ىلاعت هللا معن ةلمج نم اذهو « رشحلا ةروس رخآو « يسركلا ةيآك ةيآ فلآ لداعي ام

 ةروس لوأ نم ةيآ فلأ تررح دقو « ءايوقألا ماقم نم ءيش مهتوفي ال ىتح « ةمألا هذه ءافعض

 ةروس يف ٤١[. :لافنألا] ويس نب مّتْمْيَع اّمَنأ اوملعاو #4 :هلوق نم بيرق ىلإ ةرقبلا

 ‹ دجهتلا يف كتداع ةءارق لبق رجفلا عولط تفخو « يخأ اي كتقو قاض اذإف « لافنألا

 ةعكر لك يف كلذ ةءارق رركو « دحأ هللا وه لقو « رشحلا ةروس رخآو ٠ يسركلا ةيآب كيلعف
 . ةعكر يف هلك نآرقلا أرق نمب قحلت

 ثالث يف تارم ثالث يسركلا ةيآ أرقي هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ناكو

 يف هرتو دنع اهؤرقيو « ةرخألا ءاشعلا ةالص دعب نيتعكرلا لبق اهؤرقيف « ةليل لك يف « نيياحأ
 ‹ دمحم نب مساقلاو « ةمامأ يبأك اذه انرصع ىلإ ةعامج كلذ يف هب ىدتقاو « رحسلا

 نبا ظفاحلاو « يطايمدلا ظفاحلاو ‹« يفلللا ظفاحلاو <« ةيلاعلا يبو ‹« ديز يبآ نب يلعو

 . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر « يراصنألا ايركز مالسإلا خيش انخيشو « رجح
 يف قبس امل ىلاعت هللا نإ : ردقلا ةليل يف هنع ىلاعت هللا يضر كلام مامإلا هلاق ام هبشي اذهو

 مايق لداعي ردقلا ةليل مايق مهل لعج « ةفلاسلا ممألا رامعأل ةبسنلاب ةمألا هذه لامعأ رصق هلمع

 ناك « ًالثم ةنس نيثالث ردقلا ةليل ماق نمف بلاغلا رمعلا وه كلذو <« ةنس نينامثو ثالث وحن
 .[۳ : ردقلا]4 رمل ًَنمردَح » : لاق یلاعت هنأل ؛ لضفأو رهش فلأ نيثالث ماق نمك

 كردت ال باوثلا ريداقم نإف ‹ روكذملا رجألا كلذ لوصح رغصتست نأ كايإو ‹ مهفاف

 تاذ ىلإ عجار دحاو هلك ىلاعت هللا مالك لقت الو « درو امك ًاناميإ كلذ لبقاف « سايقلاب

ER N A EO N, 

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 باذعلا عرقو نم نآلا ينيمحت يلامعأ نأ ينظ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ًايوق نمؤملا مزع ناك نيح ٠ يضاملا نمزلا يف رمألا ناك امك « راهن وأ ليل نم ةعاس يف يلع
 هر اا ع و العا و ى ف ی ر ا ی د

 دعب هنم هيمحت فيكف « اهب هسبلت لاح باذعلا عوقو نم هيمحت ال تاعاطلل هلامعأ ٰىأر
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 تافص :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا الع يديس تعمسو « ددملا لواطتو « اهعوقو

 هللا همحر ضرافلا نب رمع يديس كلذ ىلإ راشأ امك ةيهلإلا ءامسألا تافص ىلإ ريشت قلخلا

 :هلوقب <« هتیءات يف یلاعت

 نولبقي ال نآلا ماكحلا تراص دقو « هلاق ام رخآ ىلإ مهرومأ يرجت ءامسألا ةعس ىلع
 اوفرعي مل مهنأكف ةوشرلا اوذخأ اذإف ‹ طقف ةوشرلا نم هنم نوذخأي ام ردقب الإ ناسنإلا ىلع

 . ىهتنا « اهبحاصل تاعاطلا تايامح مدع يف هانلق ام ريظن « مهبحاص

 ىلإ ةعمجلا نم ةعاط تلمع اذإ ٠ يضاملا نمزلا يف يسفن ةيامحب سحأ انأ تنك دقو
 لجو زع هللا اضر ىلع ناونعلاك كلذ ناكو < ًاليوط ًانامز كلذ دقع حارشنالا دجأو « ةعمجلا
 يف هتدهش رمأ اذه « ةعاطلا كلت نم ىغارف ةعاس يرطاخ ضبقني امبر نالا ترصف « ينع

 اهنم لصحي ام ءافيتساب « هرمع يفي ال ةعاط لمع اذإ يضاملا نزلا يف دبعلا ناكو٠ ٠ يفت
 نزوو « هنامز فرع نم لقاعلاف « رثكأو نطب عبار ىلإ هتيرذ ىلإ كلذ لقتني لب « ريخلا نم
 ‹« هتوم لبق هرفغتسيو هللا ىلإ بوتيو « ريخلا نم هسالفإ فرعيل « فلسلا نازيمب هلامعأ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 هنوقيطي ال ام لامعألا نم يباحصأل يفيلكت مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 « لامعألا يف ةدايزلا لبقي مهدحأ تيأر نإف ‹ مهلاوحأ تامدقم ىلإ زظنأ ينأ كلذو « ةداع

 ةدابعلا نم ةقهاز مهدحأ سفن تيأر نإو « لامعألا ةدايز ىلإ هتدشرأ « هفحت ةينابرلا ةيانعلاو

 بلقب هبر يدي نيب فقي ال یتح كلذو <« هتاعاط نم صقنلاب هترمأ . ضئارفلا ىلع ةدئازلا

 نم الو « ىلاعت هلا ىلع لابقإلا نم ًائيش دبعلا ىلع نايقبي ال لشفلاو لسكلا ذإ « هنع ربدم
 .هعم ررضحلا

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع قلخلا :ًاريثك لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلاع يديس تعمسو

 مئاهبلاو « ىوه الو دوهش الب لوقع ةكئالملاف « مئاهبو « نيطايشو « نييمدآو « ةكئالم
 تبلغ نيطايشلا نكل « مدا ونب كلذكو ٠ تاوهشو لوقع نيطايشلاو « لوقع الب تاوهش

 « بجعو « ربك نم « ةمومذملا قالخألاب نيقلختم مهرمع اوعطقف ‹ مهلوقع ىلع مهتاوهش
 قالخألا نم اهريغو ‹ بضغو « ةعيدخو « ركمو «دسحو « لغو «دقحو « رخفو
 هلقع بلغ نمو « نيطايشلاب قحتلا هلقع ىلع مهنم هتوهش تبلغ نمف مدآ ونب امأو « ةكلهملا

 .ةكئالملاب قحتلا هتوهش ىلع

 نيطايشلا قالخأو « ةكئالملا لوقع مدآ ينب يف عمتجا دق :لوقي ئرخأ ةرم هتعمسو

 . مئاهبلا ةلمج نم وهف هجرفو هنطب تاوهش هيلع بلغ نمف « مئاهبلاو

 ىلع هلقع بلغ نم مهنمف : قالخآلا يف ماسقأ ةعبرأ ىلع مدآ ونب :لوقي ئرخأ ةرم هتعمسو
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 ‹« مهام ليلقو « نيحلاصلاو ءايلوألاو ءايبنألاك « ةكئالملا ملاعب قحتلاف ٠ هتوهشو هاوه

 تاوهشلا يف كمهنيو « تاذللا يف عركي حبصأف ‹ هتذل هترسأو هتوهش هتبلغ نم مهنمو

 بح ال نیو : ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك « حكانملاو سبالملاو معاطملا نم « ةحابملا

 ملاع نم ءالؤهف « ةيآلا ٠١[. :نارمع لآ] € ةَرطنَمملا ريطتَملاو نيَو ءاكيلا ت ِتّوهَّشلأ

 امك نولكأيو نومعنتي مهنأل ؛حابملا يف هوقفنأو « لالحلا نم كلذ اوبستكا ولو « مئاهبلا

 جرح ال كلذكو « مئاهبلا ىلع فيلكت ال هنأ ثيح نم مئاهبلاب مهانقحلأ امنإو « ماعنألا لكأت

 نم مهنمو « يعرشلا هجولا ىلع اهب عاتمتسالاو « تاحابملا هذه يطاعتم ىلع ةعيرشلا يف

 ‹دسحلاو « دقحلاو « لغلاو ٠ شحفلاو « ربكلا نم « نيطايشلا قالخأ هيلع تبلغ

 ‹ نيطايشلا ملاع نم وهف « نيطايشلا قالخأ نم اهريغو « عادخلاو « شغلاو « ركملاو
 كلذ عم وهو « ةمومذملا قالخألاو « ىوهلا عابتاو ٠ ةوهشلا طارفإ هيف عمتجا نم مهنمو

 ًاناطیشو « هتروص يف ًايمدآ نوکی اذه لثمف « هلح ريغ يف هقفنيو « هلح ريغ نم لاملا بستکی
 یمع نم لاب درفت « ماسقألا لذرأ مسقلا اذهو : لاق ‹ هتوهش يف ةميهب « هقالخأ يف

 ةيودأ مسق لك لهألو « ىلاعت هللا نود نم ًاهلإ ىوهلا ذاختاو « ةريرسلا مالظو « ةريصبلا

 ‹ اهليصافت نع باتكلا قيضي هنأل ؛نوكلسملا كلذ فرعي امك « هبسانت للعو

 هلل دمحلاو « نامزلا ميكح نكت « هتلزنم مق لك لهأ لزنأو « هانركذ ام يخأ اي لمأتف

 . نيملاعلا بر

 لاح يف ينم ىلاعتو كرابت قحلا برقل يدوهش :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 :لوقي هللا نألو ؛ىلاعتو هناحبس هيلإ ةبسنلاب « ءاوس دح ىلع يمايق لاحك « يدوجس

 قحلا ىلإ ال ئلإ عجار باجحلاف ٠ برتقاو مق :لقي ملو 1۹ : قلعلا] €  برتفاو دجساو

 ناو « هترضح نم يبرق تدهش تعضاوت ناف ‹ يربكتو يعضاوت بسحب ىلاعتو كرابت
 ثيح نم ىلاعت قحلاو « ماودلا ىلع قحلا عم دبعلا نأش اذكه « اهنم يدعب تدهش تربكت

 . ماودلا ىلع بيرق هسفن

 ؟تاهجلا هذخأت ال هللا نأ ىلع ليلدلا ام :ىلاعت هللا همحر يلاعملا وبأ مامإلا لأس دقو

 اذهو «مالسلا هيلع ىنم نب سنوي يخأ ىلع ينولضفت ال» : اي هلوق كلذ ىلع ليلدلا :لاقف

 يف ناك « ىندأ وأ نيسوق باق ىلإ هب جرع امل هيك هنأ هنم ةلالدلا هجوو « يلقع يعرش ليلد

 نوكي ام لفسأ يف ناك توحلا نطب يف ناك امل مالسلا هيلع سنويو « ولعلا نم نوكي ام ىلعأ

 .رحبلا ةملظو « توحلا نطب ةملظو « ليللا ةملظ « ثالث تاملظ يف ضافخنالا نم

 هب فاط ىتح « ةنس فالآ ةعبرأ رادقم « ًاموي نيعبرأ ةدم ىف هب راس توحلا نأ انغلب دقو

 )١( يرابلا حتف يف ينالقسعلا هركذ )٤۲۹ /۸( « هریسفت يف يبطرقلاو )۱۲٤۸۵(.
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 ملف « ءارضخلا ةجللا ىلإ هب ىهتنا نأ ىلإ ٠ رصم لينو ٠ تارفلاو ةلجدلاو « رحبأ ةعبسلا

 ثيح نم هسكع الو نيسوق باق دنع ليي هللا لوسر نم برقأ مالسلا هيلع سنوي نکی
 ىلإ برقأ مئاقلا نأ دهشي حيحصلا ناهربلاو « ًادحاو ىلاعت هللا نم امهبرق ناك لب « ةفاسملا

 هنأل ؛ىلاعتو كرابت قحلا بناج يف ليحتسم كلذ نكل « ةفاسملا ثيح نم دجاسلا نم ءامسلا

 . طيحم ءيش لكب وهو راطقألا هيوحت الو «مسجب سيل

 وه امنإ هدبع نم ىلاعت قحلا برق :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هلوقو .[۱۹ :قلعلا] € & بّتفأو دجشأو * :ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك « ناوضرلاو ةمحرلاب
 دصقي ىلاعتو كرابت قحلا نأ امكف يأ “”«دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ» : ةي

 ىمسي امهالكو ‹ ضرألا ةهج نم ةداع دصقي كلذكف « ءامسلا ةهج نم ةداع ءاعدلاب

 هللا نإ» :ًاضيأ ثيدحلا يفو < ئا ىلع طبهل لبحب متیلد ولا :ثيدحلا يفو « ًاجورع

 امك هنوبلطي ىلعألا الملا نأو « راصبألا نع بحجتحا امك لوقعلا نع بجتحا دق ىلاعت

 .لوصألا رداون يف يذمرتلا ميكحلا هاور "«هنوبلطت

 ًالاثتما كلذ امنإ ‹ ىلاعتو كرابت قحلا زييحت هنم مزلي ال ءامسلا ىلإ انفكأ عفر نأ ملعف

 هلضف دئاوع يراج ىلع <« ةيهلإلا تادادمإلا لوزنل الحم ءامسلا تناك ثيح نم هرمأل

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كلذ ملعاف « ةقباسلا

 هللا ركذ ةرثكل يسفن ىلع تيعو ذنم نم يردص حارشنا : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ماع « ةئامعستو ةرشع عبرأ ةنس نم كلذو < ةَ هللا لوسر ىلع ةالصلا ةرثكو « ىلاعت

 هيلع ميهاربإ انيبأ ماقم يفو ٠ نكرلاو بابلا نيب كلذ ينقزري نأ ىلاعت هللا تلأسف « يغولب
 هللا يلاؤس نم ةجحلا كلت يف ىلإ بحأ ءيش نكي ملو « بازيملا تحتو « مالسلاو ةالصلا

 هللا لوسر ىلع ةالصلاو ركذلا لعج نمف « ىلاعتو كرابت هنم ًاماهلإ « كلذ ىنقزري نأ لجو زع

 سيلو « مظعألا ديسلا وه ىلاعتو كرابت هللا نأل ؛ هتمحرو هللا لضفب نيرادلا يف زاف هلغش ةا
 هيف هلأس ءىش یف ًالاؤس هل یلاعت هللا دری الف « هی هللا لوسر نم لضفأ طئاسولا نم دحأ هدنع

 لقعلا نمف « هدنع مظعألا ريزولا مالك دري ال ناطلسلا نأ ناسنإلا ملع اذإو « هتمأ نم دحأل
 .ةرخالاو ايندلا يف « هجئاوح هل يضقيل « ريزولا باب نع حربي ال ةجاحلا بلاط نأ

 هلك قبط امهيديأ نيب ناكو ًارفعجو ةزمح تيأر» :لاق ةي هللا لوسر نأ يناربطلا ىور دقو
 هلإ ال :الاقف :لاوقألاو لامعألا لضفأ نم امتدجو ام :امهل تلقف « هنم نالكأي دجربزلاك قبن

 )٤۸۲( درجسلاو حوكرلا يف لاقي ام باب « ةالصلا باتك « مل م هجرخا (۱)

 ٤۳٤(. /۷) لادتعالا نزيم ىف ىبهذلا هجرخأ (۲)

 )٠٠٠١/١( ثيدحلا فلتخم ليوأت ىف ةبيتق نبا هجرحأ (۳)
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 ركب يبأ بح الاق ؟اذام مث :تلق « هللا لوسر اي كيلع ةالصلا :الاق ؟اذام مث :تلق ء هللاالإ

 . یھتنا '(امھنع هللا يضر رمعو

 انل ةطساو رمعو ركب وبأ كلذكف « ىلاعتو كرابت هللا دنع انل ةطساو ةي هللا لوسر نأ امكف

 الأسيل امهلأسن نأ ةجاح وَ هللا لوسر دنع انل ناك اذإ بدألا نمو <« ةي هللا لوسر دنع

 ريغ نم ةي هللا لوسر انلاؤس نم ًابدأ رثكأو ۰ اهئاضق ىلإ برقأ كلذو « اهيف ةي هللا لوسر

 . امهتطساو

 ىلاعت هللا يضر رمعو ركب يبأ ةطساو ريغب ةي هللا لوسر نم ةجاح بلطت نأ يحخأ اي كايإف

 امهيلإ تهجوت اذإ كاتوص امهعامس دعبتست نأ كايإو « امهعم بدألا قيرط ءىطختف امهنع

 نم نأب اوحرص دقو «قيرطلا خايشأ عيمج نم نيقيب ًاماقم مظعأ امهنإف .ظفلت ريغ نم كبلقب
 ابرج دقو « هلماتف ماع فلأ ةريسم امهنيب ناك ولو .هل هدیرم ءادن عمسي نأ حخيشلا ط رش

 يخأ اي مدخاف « ههركي ناك اذإ ام فالخب « ةلوهسب هتجاح يضقي ًاناسنإ بحي ناك اذإ ريزولا

 مهفاف « ةرخآلاو ايندلا يف كجئاوح ءاضق ةلوهس تدرأ نإ ةصلاخلا ةبحملا مهبحو لئاسولا

 ‹ نيحلاصلا یلوتی وهو ¢ كاده لوتي ىلاعتو كرابت هللاو ¢ هب قلختلا ىلع لمعاو ¢ كلذ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 هللا لوسر هب ربخأ امل عئاقولا ضعب يف يتيؤر ةقباطم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ ةلمج رطاوخلا نم رجافلاو ربلا هيلع دري رحبلاك بلقلا نأل ؛ئلع لجو زع هللا معن ربكأ

 ظفح عئاقولا ضعب يف كلذ دبعلا دهش اذإف « هيك عراشلا هب ربخأ اهيف ككشي رطاخ درو امبرف

 .ةدحاو ةلمج هككشت ىتلا رطاوخلا نم

 ةعست هيلع طلسيو « هربق يف بذعي نم سانلا نم نإ» : ةي هلوق تعمس نيح هتيأر امو

 هنوشمخي ةيح نوعستو ةعست ؟نينتلا ام نوردت له « نينتلا ام نوردت له ء ًانينن نوعتو
 ملعلاب هفرعأ تنك اصخش مانملا يف تيأرف تمنف "«نوثعبي موي ىلإ هنوعسلیو « هنوشهنيو
 یتح « ههجو هاجت روصتت تراص ةحيبقلا هتافص اذإو ‹ رقلا لخدو تام وه اذإو ‹ ريخلاو

 ددع ىلع سوؤرلا ددع ناكف ‹ ناسلو مف اهيف سأر لك ًاسأر نوعستو ةعست هل ًانينت تراص

 . صقنت الو ديزت ال « ةئيدرلا هقالخأو ‹ ةميمذلا هتافص

 :اهبح نم عرفت امم تيأرف « ايندلا بح نم تعرفت دق اهلك ةحيبقلا تافصلا تيآرو

 )١١١١(. سودرفلا دنسم يف يمليدلا هجرخأ )١(

 درأوم يف يمثيهلا هرکذو + )11٤٤( هدنسم يف ىلعي وبآو . (۳۱۲۲) هحیحص يف نابح نبا هج رخ )۲(

 .(۷۸۲) نآمظلا
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 « بذكلاو ركملاو « دقحلاو «دسحلاو « لاملاو « هاجلا بحو < حشلاو <« لخبلا

 ‹ردغلاو « ةعيدخلاو < ءايرلاو « لتقلاو « ءاضغبلاو « ةوادعلاو « ةميمنلاو « ةبيغلاو

 ايندلا بح» :ثيدح ىنعم تققحتو « كلذ ريغو « روزلاو « ناتهبلاو « ةنايخلاو ٠ شغلاو
 .'«ةعيطخ لك سأر

 تافصلا يف داز نمف « تافصلا ددع ىلعو « سوؤرلا ددع ىلع تاعسللا ددع نأ ملعف

 ىخأ اي لمعاف « ىناعملا رظن دوهش هيلع دعبي ال هباجح قر نمو ‹ سوؤرلا هل تداز ةحيبقلا

 ها رف ع ا ر لا اا ع ع ا ا او اع
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كتوقو كلوح ىلع ال ىلاعت

 هبلق فنص فانصأ ةثالث ىلع نينمؤملا بولق تيأر يننأ عئاقولا ضعب يف ًاضيأ تيأر اممو

 ناميإ هيف بلقو « قفانملا بلق وهو « ةقالع ىلع طوبرم هبلق فنصو « حابصملاك ءيضي
 « ًانايحأ بيطلا ءاملا اهدمي ةلقلا لثمك هيف ناميإلا تيأرو « بولقلا رثكأ وهو « قافنو

 مكحلاف « تبلغ تبلغ ع نيتدملا يأ نكلو « ديدصلاو حيقلا اهدمي ةحرقلا لثمك هيف قافنلا تيأرو

 .اھل

 هبر ةمدحخ يف وهف ًاناظقي بلقلا ماد ام :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 دتشا ضرم اذإو ٠ ضرم مان اذإو « مان لفغ اذإف « هتمدخ نع لطعتي نأ هنكمي ال « لجو زع

 « تام هژاود رسع اذإو « هؤاود رسع هؤاد لضع اذٳو « هؤاد لضع همقس دتشا اذٳو « همقس

 ىهتنا « سيلبإ وهو بلكلا ىلإ يقلأو ‹ ةمدخلل حلصي ال ةفيج راص تام اذإو

 بر هلل دمحلاو < كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت لاو « دشرت هيلع لمعاو « كلذ ملعاف

 .نيملاعلا

 قئاقدو « ديحوتلاب ةقلعتملا رارسألا يئاشفإ مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ هيلع تايرغتلاو تاركنتلا ةرثكو « هناحتما لوط دعب الإ قلخلا نم دحأل ةفيرشلا ةعيرشلا

 تنأ :هل يلوقو « ةرملا دعب ةرملا ةداع مهنم يحتسي نم نيب هبسو « ةرملا دعب ةرملا هباضغإو

 لمكو « ءايبنألل الإ نوكي ال نيدلا لامك نإف « هنيد صقن ىلع هيبنت ةين ىلع نيدلا ليلق
 . مهتدابع يف ىتح صقنلا مهمزال نم ءايلوألاو ءايبنألا ادع امو « طقف ءايلوألا

 تاعاطلا نم اهريغو ةالصلا ةيدأت نأ : صئاصخلا يف هللا همحر يطويسلا لالجلا ركذو
 . یھتنا « دم هللا لوسر صئاصخ نم لامکلا هجو ىلع

 ماج يف يلبنحلا بجر و 7 دهزلاو ¿:(*0°1) E هج رخأ 63

 )٠٠٠١/۱ مکحلاو مولعلا

 )۷٠2/١' نونظلا فشک يف ه هركذ امك ةيوبنلا صئاصخل 'همساو (۲)
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 ينم بلطي « ةعلقلاب برضلا راد يملعم نم لاجرلا لوحف ةاهد نم صخش ةرم ينءاج دقو

 ‹ ةدم تبرغتو « هيلع تركنتف « كلذ يف يلع حلأو « قيرطلا رارسأ نم ءيش ىلع هعلطأ نأ

 هسفن تقهزف « ليوأتلاو ضيرعتلا هجو ىلع هتبترم صقنب نذؤملا مالكلاب هملكأ ترصو
 ‹ هرمع ةدم ىنعطاق الإو « تاملكب هتحدمو « لاحلا یناث یف هتیواد الولف ۰ ترفنو « ینم

 كل بلع كنار رارالا لغم يش لغ كعلطأ نأ م تام كنك :كلذ دعب هلا تلق
 لخدت ال ةمكحلاو « ةمكحلا ملع نم رارسألا نأ مولعمو « ىلاعت هللا نود قلخلا دنع ًاماقم

 « قيرطلا لهأ دعاوق ىلع هساسأ ينبي ىتح بابلا هيلع تددسر « ىلاعت هللا ريغ يعاري ًابلق

 “«مهوملظتف اهلهأ اهنم اوعنمت الو « اهوملظتف اهلهأ ريغ ةمكحلا اوطعت ال» ثيدحلا يفو
 . یھتنا

 ‹ رارسألا يف ملكتي هآرف « يشرقلا هللا دبع يبأ ىلع لحد ًاصخش نأ ننملا هذه يف مدقتو

 اوفاخت ال « قيرطلا لهأ يف نيدقتعملا نم انأ :صخشلا هل لاقف « مالكلا عطق هب رعش املف

 جرخ نإف « رظنت تنأو كترضحب ةعامجلا نم ًادحأ دصفأ ىتح ًادقتعم نوكت ال :لاقف « ينم

 ةعامجلا عارذ نم مدلا رافف « هعارذ دصف خيشلا نإ مث « رارسألا لهأ نم تنأف كلذك كمد

 . ىهتنا « رفغتساو لجخف « صخشلا كلذ نود مهلك

 مالك يفو نامتكلا هيلع بجاولاف الإو « رارسألا هعلطيلف ةفصلا هذهب نوكي نم دجو نمف

 :موقلا

 ىوهي يذلا رسلا حاوب لستقيو

 بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ٠ كلذ ملعان

 . نيملاعلا

 دي تحت هلامو ميتيلاک يعم يحورو يتاذ نأ يدوهش : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم همركأو ميتيلا مظعأ امكف « ةرخآلاو ايندلا يف ةحلصملا هيف امب الإ امهل فرصتي الف « هيلو

 ةلعل ال هللا ةمأو « هللا ةينب اهنإ ثيح نم يحور مركأ كلذكف « هيلع ىصو ىلاعت هللا نإ ثيح

 .نايبلاو يناعملا ملع يف ررقملا ديرجتلا باب نم اذهو « ىرخأ

 ‹ ةالولا تاركنم ةلازإل ضرعتي مهضعب نأ ىتح « نامزلا اذه يف بيرغ قلخلا اذهو

 ثيدح هيلإ راشأ امك « ءىطخم هنأ لاحلاو « بيصم هنأ نظيو « برضو سبح هل لصحيف

 فلکی ملف '"هبلقبف عطتسی مل ناف هناسلبف عطتسپ مل ناف هدیب هریغیلف ًارکنم مکنم یآر نم»

 هدنسم يف ديمح نب دبعو « )٠١۷١( هدنسم يف ثراحلاو « )۷۷٠۷( كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ )۱(

 )٦۷٩( ٠ مصاع يبأ نبال دهزلاو )۱۷٥(.

 ) )۳ت يذمرتلاو ء (44) ناميإلا نم ركنملا نع ىهنلا نوك نايب باب « ناميإللا باتك « ملسم هج رخ
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 نضرعت نمف « امهرضي امل نضرغتلا نع خورلاو مجلل ةنايض «ااهقوف مه ام لغفب ةبقرع لأ
 ىلاعت هللا نإف ٠۹١[. :ةرقبلا] € دلل ليديا وقالو :  ىلاعت هلوق فلاح دقف هتاذ رضی امل

 E ىلاعتو هناحبس لاق امك « اهفلت ىلع اهئاقب حيجرتو ‹ جهملا ءاقبل رظان

 رحم وأ لاف ارحم لإ مرید نیمو مهو نمو ٭ : یلاعت لاقو ٦١[. : لافنألا] € ت حج
 E :لافنألا] 4َف إ

 نع وأ « بورهلا نع زجعلا دنع الإ لتقلل مالستسالا هل حابأ امو « هتجهم ءاقبإ يف هتبحمل

 . هسفن نع عفدلا

 حبصي ًائيش ينب املك ناكف « سدقملا تيب ءانب يف عرش امل مالسلا هيلع دواد نأ يكحو

 ‹ ءامدلا كفس نم يدي ىلع موقي ال يتيب نأ هيلإ ىحوأف < « ىلاعت هللا ىلإ كلذ اكشف « امدنهم

 نكلو « ىلب :ىلاعت لاق « كليبس يف هلك كلذ سيلأ بر اي :مالسلاو ةالصلا هيلع دواد لاقف

 ىلإ لجو زع قحلا هباجأف « ناميلس يدلو دي ىلع هءانب لعجا بر اي :لاق « يديبع اوسيلأ
 . یهتنا ‹ كلذ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي هللاو ٠ دشرت كلذ ملعاف

 مهيلع ضرتعأ الف « هباونو ناطلسلا عم بدألل يظفح : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ةبوجألاو ةعيرشلا يف ةنسحلا لماحملا مهل ركتبا لب « يلود ةداع مهمزالم نم وه ام لعف يف
 ‹ اهيلع دوهيلاو ىراصنلا اورقأ ةعيب وأ ةسينك مده يف ماوعلاب مهيلع شيجأ الو « ةتكسملا

 مهومدخأو « ليخلا مهوبكرأو « اندالب اودرو اذإ ليخلا نع حنرفلا كولم داصق لزنأ الو
 ‹ عرشلا يف ةحيحص لماحم ىلع كلذ لمحأ لب « قيرطلا مهل اوقرطو « ناطلسلا كيلامم

 ىرسألا نم مهدنع نم اومحري نأك « نيملسملا ىلع دوعت حلاصمل ركذ ام مهعم اولعف امبرف

 كلذلو « نيقيب انم ًارظن متأ ةالولا نإف مهنم انيلإ درو نمو « مهداصق انمركأ اننأ مهخلب اذإ

 .انيف مكحلا يف انبافر ىلاعت هللا مهكلم

 ؛هيدي نيب نوشمي ناطلسلا كيلاممو <« ًاسرف ًابكار ًايجنرفإ ءارقفلا نم صخش ىأر دقو

 ةرم رسكو « لتق الإ ناك امف « ًاحربم ًابرض ناطلسلا كيلامم هبرضف « مكيلع ربكأ هللا : لاقف

 ‹ رصم يف ةنيزلا مايأ يف ناطلسلا كيلامم يدي نيب اهآر رمخ ةرج ملعلا ةبلط نم صخش
 خيشلا ىتفأو ٠ مهنم هيمحي نيملسملا نم دحأ ردق امو « هسأر اوقلفف « سيبابدلاب هوبرضف

 نأ الإ ناك امف « اهمدهي نأ دارأو « دوهيلل ةعيب مدهب رصمل ظعاولا قحلا دبع نب نيدلا باهش

 باأتك « يئاسنلاو )۲٠۷۲( ٠ بلقلاب وأ ناسللاب وأ ديلاب ركنملا رييغت يف ءاج ام باب « نتفلا باتك

 موي ةبطخلا بأب « ةالصلا باتك < دوأد وبأو )٥٠٠۸(  نأميإلا لهأ لضافت باب « هعثئارشو ناميإلا

 ت . )١١۷١( نيديعلا ةالص يف ءاج ام باب . ةالصلا ةماقإ باتك ء هجام نباو « )١٠١١( ديعلا
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 ظعولاو سيردتلاو ايتفلا هوعنمو ٠ رصم يف ءارمألاو ماوعلا نم ةميظع ةنتف تراثو « هوفن

 نم الو « هماقم نم وه سيل ءيش يف لخد نم لكل ىذألاو ررضلا لصحي لزي ملو « ةدم

 نأ :ديحولاب ىمسملا هباتك يف « ىلاعت هللا همحر يصوفلا رافغلا دبع خيشلا ىكح دقو

 ضعب اومده « نووالق نب نسح رصانلا كلملا ناطلسلا مايأ نيحلاصلاو ءاملعلا نم ةعامج

 هعمو ًاريمأ نيحلاصلاو ءاملعلل لسرأف « ناطسلل مهوكتشاف « طويسأو صوق يحاونب سئانك

 : لاق مث ‹« مهوسرجو مهمیرح اوکتهو « مهرود اوسبکو « مهوبرضو « مهوذخأف « رکسع
 ةقزأ مهب اورادو « سولجلا عيطتسأ ال فيعض انأو « مهيلع يدانت ةيلعاشملا تعمس دقل هللاو

 ةيحانب مكاحلاو « صوق ةيحانب مكاحلا نأ ىمظعلا ةبيصملاو :لاق « رحبلا لحاوسو دالبلا

 ىأر املو :لاق « اتكسف « يفنلاو بهنلاو لتقلاب امهوفوخو « نيرضاح اناك « طويسأ
 اي دحام ةع اردو < نللا ىلع اولا يل ناطلملا بتات عام ىراتلا
 ‹ خاسوألاو ةمامقلل الحم هولعجو « هومدهف ملعلاو نآرقلاو ركذلاب ًارماع ناك « حتفلا دجسم

 دجسم اهنمو « ديدش بحت دعب الإ ةلبقلا لحم هنم جرخت مل هانرمع املف « موكلاك راصو

 دعب هناکم ةسينك اورمعو « هبارحم اومدهو « رقبلل.ًاحارم هولعجو هومده « سوكدك ةيحانب
 كلت مده ىلع اوردقي ملو « لودعلاو مكحلا باونو « نوملسملا كلذ ىلع فشكو « مدهلا

 سئانكلا مدهف لسرأف « ناطلسلل ىراصنلا رمأ حاضتاب نيدلا ىلاعت هللا رصت نأ ىلإ ةسينكلا

 ‹ ىراصنلا دعاس نم لك ىلع كالهلاو ةرئادلا تلصحو مهلتقو مهبرضو « اهوثدحأ تلا

 طق عمسن ملو « اهلثم ةيضاملا نورقلا الو « ةمدقتملا خيراوتلا يف رجي مل ةعقاو هذهو :لاق

 يدانت ةيلعاشملاو باودلا ىلع اوسرجو « عراقملاب اوبرض نيحلاصلاو ءاملعلا نم ةعامج نأ

 .ًادبأ سئانكلا مده ببسب مهيلع

 مهيلع ددجو « مهريغو ةرماسلاو ىراصنلاو دوهيلا عمج رصانلا كلملا ناطلسلا نإ مث

 بئانلا عمجيل « ماشلاو رصم دالب ىلإ ميسارم كلذب لسرأو « ًاطورش مهيلع طرشو « ةعيبلا
 صن مهيلع أرقي نأو نيينابرلاو ءاسؤرلاو سوسقلاو ةكراطبلا نم ىراصنلاو دوهيلا رباكأ اهب

 ةنعنعملا ةثيدحلا بتكلا هب دهاشلا « هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع مامإلا باتك

 اميف ةرهطملا ةعيرشلا ماكحأ اودمتعيل ‹ ماكحلاو ءاهقفلاو ءاملعلا ةداسلا ةرضحب « دانسإلا

 اريرقتو « مهيف ةيرمعلا طورشلاب ءادتفا ‹ ةمذلا دقع اهيلع بترتي يتلا طورشلا نم مهمزلي
 ةلذلل ًامازلإو « هلهأو مالسإلا نيدل ًاميظعتو « اهمايأ نم مداقت امل ًاديدجتو « اهماكحأل

 ماشلاو رصم باون لثتماف « هيلإ نوقرطتي اوناك امع مهل ًاعفدو ةمذلا لهأ ىلع راغصلاو

 نيعماس اوداقناف « هيلع اودهوع ام صن مهيلع اوؤرقو ‹ ًاساجم رافكلل اودقعو < موسرملا

 ةسينك الو أريد مهلامعأو ةيمالسإلا دالبلا يف اوثدحي ال نأ وهو هيلإ نيلئاس « نيبغار نيعئأط
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 يتلا مهسئانك اوعنمي الو « اهنم برخ ام اهيف اوددجي الو ‹« بهار ةعموص الو « ةيالق الو

 هنومعطي « لايل ثالث نيملسملا نم دحأ اهلزني نأ اهيلع مهدهع تبثو « اهيلع اودهوع
 مهدالوأ اوملعي الو « ًاشغ اومتكي الو « مالسإلا لهأل ةبير هيف نم الو ًاسوساج اوؤي الو

 دحأ ملسأ نإو « هدارأ نإ مالسإلا نع مهل ةبارق اذ اوعنمي الو « ًاكرش اورهظي الو « نآرقلا

 اودارأ نإ مهسلاجم نم مهل اوموقي نأو نيملسملا اورقوي نأو « هونكاسي الو هوذؤي ال مهنم

 ةمامعلاو ةوسنلقلاك « مهسبالم نم ءيش يف نيملسملاب اوهبشتي ال نأو « اهيف سولجلا

 امف رعشلا ريغ نم عرذأ رشع ءاقرزلا ةمامعلا مهنم ينارصنلا سبلي لب « رعشلا قرفو نيلعنلاو

 ءاسنب هبشتلا نم مهؤاسن عنمي كلذكو « كلذك ءارفصلا ةمامعلا دوهيلا سبليو « اهنود

 وأ « مهانكب اونتكيو « نيملسملا ءامسأب اومستي نأ نمو « مئامعلا سبل نمو « نيملسملا

 « لاغبلا الو ليخلا اوبكري الو « ًافيس اودلقتي الو « جرس ىلع اوبكري الو « مهباقلأب اوبقلتي

 نم ًائيش اوذختي الو « اهل ةميظع ةميق الو « نيزت ريغ نم ًايرع فكألاب ريمحلا نوبكري لب

 ‹ مهسوؤر مداقم اوزجي نأو « رومخلا اوعيبي الو « ةيبرعلاب مهميتاوخ اوشقني الو « حالسلا

 ىلع مهرمأ يرجي اميف الو < ءارمألاو كولملا دنع اومدخي الو « اوناك امثيح مهيز اومزلي نأو
 مهل نوكي ال ثيحب « نيملسملا ىلع رمآت هيف ام لك الو « ةنامأو ةلاكوو ةلافك نم نيملسملا

 « مهطاسوأ ىلع ريرحلا ريغ مهرينانز اودشيو « مهيلع اهب نولعتسي نيملسملا ىلع ةملك

 « رفصأ غوبصملا ةيدوهيلاو « قرزأ غوبصملا ناتكلا رازإلا سبلت ىراصنلا نم ةزرابلا ةأرملاو

 متاخك « نيملسملا نع هزيمت ةمالعب الإ مامحلا ىلإ ىثنأ وأ ركذ نم مهنم دحأ لخدي الو

 ةقاشلا مهلامعأ يف اومدختسي الو « كلذ وحنو « هقنع يف سرج وأ ٠ صاصر وأ ساحن

 رخالاو « دوسأ امهدحأ نيفخ ةزرابلا ةأرملا سبلتو « مامحلا يف هومدختسي الو « املسم

 ىلع اولعي الو « مهروبق ءانب اوعفري الو « مهاتومب نيملسملا اورواجي الو ‹ ضيبأ

 نم نودأ اونوكي لب « ةليحب كلذ ىلع اوليحتي الو « مهوواسي الو « ءانبلا يف نيملسملا

 ‹ مهسئانك يف مهتاوصأ اوعفري الو « ًافيفخ ًابرض الإ سوقانلاب اوبرضي الو « كلذ
 ‹ مهعم نارينلا اورهظي الو « مهاتوم ىلع مهتاوصأ اوعفري الو « نيناعش اوعمجي الو

 « ملم هابس نم الو « نيملسملا ماهس هيلع ترج ام الو « ًاملسم قيقرلا نم اورتشي الو
 اونتفي الو « نيملسملل ةعسوت قيرطلا طاسوأ اوبنتجيو « مهل ًاقيقر اورّصني الو اودّرهي الو

 نأو « لتق ةملسمب مهنم ىنز نمو « نيملسملا تاروع ىلع اولدي الو « هنيد نع ًاملسم

 ‹ عرد ىلعالو « نيملسملا تاوم ريغالو ٠ نيملسملا تاوم ضرأ ىلع مهيديأ اوعضي ال

 ‹ بلجلا نم ًائيش اورتشي الو ‹ كلذ ريغو ء اريد الو « ةسينك الو « ةعموص نونبي الو

 قيرط يف الو «مهستانك ىلع بيلصلا !ورهظي الو ٠ ةليحب هيلع اوليحتي الو « هيف اولكوي الو
 يف نيملسملا تاروع ىلع اوعلطب الو « نيملسملا اودشري نأو « مهقاوسأو نيملسملا
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 مهيف لح دقو « مهل ةمذ الف كلذ اوفلاخ ىتمو « نيملسملا نم ًادحأ اوبرضي الو « مهلزانم

 .قاقشلاو ةدناعملا لهأ نم لحي ام

 دمتعاو « هيف حورشملا صنلا نع جرخ نمف ‹ مهيلع هصصق صقو « مهيلإ هب دهع ام اذه
 ‹ لاتقلاو مالسإلا فيسل هتحسم ىقلأو ‹ كالهلل ضرعت دقف هالتو هناسل هلتر ام فلاخي ايش

 ‹ سونيسانشا كيرطبلا بئان ةيكلملا فقسأو « يبوقعيلا سنوي ىراصنل كرطب مرح دقو

 ىلع ةملكلا دوهيلا سيئر عقوأو ‹ طورشلا هذه نع اوجرخي نأ ٠ مهيلع ىلاعت هللا تامرحب

 اوماقو « داهشإلاب نينلعم « كلذ مهسفنأ ىلعاودهشأو « طوبضملا رمألا اذه روط ىدعتي نم

 نم هتعاط تحت اولخد امب دلخيل بوتكملا اذه بتكو « داهشألا سوؤر ىلع نيحرصم
 هطورشمب مزلو ‹ هطرشب كلذ متو « مايألاو يلايللا رمم ىلع مهيلع ةجح نوكيو « مازتلالا

 نم نورشعلاو ثلاثلا « ءاثالثلا موي يف ةيمجنلا ةيحلاصلا ةسردملاب « ةسورحملا ةرهاقلاب

 ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيدمحملا ةيوبنلا ةرجهلا نم ةئامعبس ماع درفلا بجر رهش

 .ه | .نيملاعلا بر هلل دمحلاو « مالسلاو

 هللا هدمغت « نووالق نب نسح رصانلا كلملا ناطلسلا طخ اهيلع ةخسن نم كلذ تلقن دقو

 يذلا ‹ دوهيلاو ىراصنلا ىلع دهعلا ديدجتب « نووالق روصنملا هدلاو رمأ زرب امل ةمحرلاب
 ذإ تسدلا بتاك « يبلحلا دومحم نيدلا باهش ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا وه موسرملا بتك

 ةرضحب كلذو « طئارشلا نم نيدشارلا ءافلخلا مايأ هومزتلا اوناك امل ًاديدجت كلو « كاذ

 هللا دبع يبأ ةمالعلا مامإلا خيشلا انالومو « ديعلا قيقد نب نيدلا يقت مالسإلا خيش انالوم

 ةاضق نم مهريغو « يورقلا هللا دبع يبأ خيشلا انالومو انديسو « ةينودلا خيش « جاجحلا نب
 يدوهي ةعيرشلا يف مدختسي ال نأ نووالق نب نسح ناطلسلا مسرو < هئاملعو رصعلا

 رخآ اذهو <« ةئامعبسو نيسمخو سمخ ةنس ةرخألا ىدامج يرشع نماث يف «ينارصن الو

 .رافكلا ىلع طورشلا نم رصم كولم نع انغلب ام

 هللا يضر باطخلا نب رمع باتك ناكو : ىلاعت هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج خيشلا لاق
 ‹ يلصوملا ىلعي وبأ هاور امك مهحلاص امل <« ماشلا ىراصن باتكل ًاباوج هنع ىلاعت

 ريمأ رمع هللا دبع يبأ ىلإ اذكو اذك ةنيدم ىراصن نم مهباتك ةروصو « امهريغو « يقهيبلاو

 ء انتلم لهأو ء انلاومأو انيرارذو انسفنأل نامألا مكانلأس انيلع متمدق امل مكنأ :نينمؤملا

 ةيالق الو ةسينك الو اريد اهلوح اميف الو « انتنيدم يف ثدحن ال نأ انسفنأ ىلع مكل انطرشو

 هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع دهع باتك يف مدقت ام رخا ىلإ ٠ بهار ةعموص الو

 اولسرأف « طورش ضعب هيف داز ‹ ةمدقتملا طورشلا عيمجب رمع ىلإ مهباتك لصو املف « مهل

 . ىهتنا ‹ اھل نیعیطم نیعماس

 ممتجاف ۰ دهعلا ضقن نم ىرجم مهعيبو مهسئانكو راقكلا يرجت نأ يخا اي تدرا نف
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 الإو كل ادب ام مهعم لعفا مث « كلذ ىلع مهعم قفتاو « هباون وأ نيملسملاو مالسإإلا ناطلسب

 مدعو مهلاوحأ عيمج يف ءارقفلا يناوخإل يتفطالم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نم ظفح مهدحأ باجح عفترا اذإف ‹ ةمئاق مهتيرشب تماد امو ‹« صالخإلا لامكب مهتبلاطم

 ليللا يف ةيوازلا ىلإ جرخأ ام ًاريثكو « مهلامك لاح الإ نوكي ال كلذو « ةلاحم ال ءايرلا

 .نارقلا ةوالتو ‹ ةالصلاو ‹ ركذلا يف اوديزيف « ينوأر اذإ ءارقفلا بولق ةيوقت دصقب

 ل : ي دمحمل ىلاعت لاق امنإ : :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 بولقل ةيوقت ٠١[. : لمزملا] € كَم بأ نَه ةقياطو منْ مضْو لأ يل ني ندا شك كأ دلغي كر
 بطاخي ام ًاريثكو « نيملسملا عامجإب ءاير ةبئاش هيف ام لك نم موصعم ةَ وهف الإو « هباحصأ
 « كلَ نطل ترش نل » :ىلاعت هلوق وحن « هريغ هب دارملاو رمأب يب هيبن ىلاعت قحلا

 : بازحألا] 4 نقم نرفكلأ علت الو هل نأ لل أتي : ىلاعت هلوق وحنو ٠١[. :رمزلا]
 4 لآ يث نِ ندا مَ كن عي كر نإ :  لاق ام یلاعت هنأ ملعف « تایآلا نم امهوحنو .[1

 ىلاعت قحلا عالطا نودهشي ال نيذلا هباحصأ كلذب ربخيل الإ قسنلا رخآ ىلإ ۲١[ :لمزملا]

 ماقم يف اوناك مهنوكل « هيدي نيب اوعشخيف « مهبر ةمظع اورضحتسيل ٠ مهتدابع لاح مهيلع

 مايق يف لسك يدنع لصحي امل هنأ يسفن يف انأ تبرج دقو « لامكلا بتارم ىلإ يقرتلا
 اورأ» :ثيدحلا يفو <« روتفلاو لسكلا لوزيف « يناري ىلاعت هللا نأ رضحتسا روتف وأ « ليللا

 ريصب نأ ىلإ ًاًئيشف ًائيش هتادابعو هتالص يف ىلاعت هللا بقاري دبعلا لازب الف ًاريخ مكسفنأ يف هللا

 ةشئاع انتديس تناكو “"«ةداع هدابع هب ىلاعت قحلا حماسي ام الإ سافنألا عم ىلاعت هللا بقارب

 «هنایحآ لک ىلع یلاعت هللا رکذی اَ ناک» : لوقت اھنع هللا يضر

 ذلتسي هنآ هديرم نم خيشلا ملع اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 میهاربإ يديس ينرازو :لاق ‹ يوهي یتح هنع ضغیلف « هتدابع لاح « هل هخیش ةيؤرب

 كتئج ام يلع اي :لاق يلع علطا املف « كلذب اباجعإ يسفن يف تدجوف « ةرم يلوتبملا
 . ىهتنا « رام انأو « كتركذتف ةجاحل تررف امنإو ٠ دصقلاب

 م هنع حفصيو < هب فطلتي نأ ءاير ةحئار هديرم نم ملع اذإ خيشلل يغبني : لوقی ناکو

 هللا ءاش نإ صلختي ىتح هريغ هيف كرشأ المع لبقي ال هللا نأو « لاثمألا برضب هفراسي لازي ال

 .هدجأ مل )1(

 ٠ تيبلاب فاوطلا الإ اهلك كسانملا ضئاحلا ضقن باب ٠ ضيحلا باتك « اقيلعت يراخبلا هجرخآ (۲)

 .(۳۷۴۳) اهريغو ةبانجلا لاح ىف ىلاعت هللا ركذ باب : ضيحلا باتك « ملسمو
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 رمأ يف ينوتفتسا اذإ ءاهقفلا نم يناوخإل يتفطالم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 « ديدشتلاب هتيتفأ نيعرولا ماقم مهدحأ غلب اذإ مث « ةصحخرلاب مهيتفأف « هيلع يشملا نوقيطي ال

 فقاولا هلعج يذلا هرقم نم جرخأ باتك يف علاطي ال ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا ناك دقو

 ةولخلا باب ناكو « بتكلا ةولخ يف « ريبكلا يعفارلا ةخسن نم اهلك ةضورلا رصتحخاو « هيف

 باب نود هتیحان نم اهتبابذ لعجیو < هتبکر ىلع نیکسلا عضي ناکف « ًاریثک هيلع دیؤي
 هلعف مويلا سانلا بلاغ ىلع قشي مدق اذهو « بابلا بشخ شدخي نأ ًافوخ « ةولخلا

 دومحم ةسردم نم بتكلا لقن نع ىلاعت هللا همحر يطويسلا لالجلا ىتفتسا دقو

 فوخ وأ ميمرت ةحلصمل الإ ةسردملا نم جرخت ال اهنأ اهفقو باتك يف طرش هنإ عم « زادتسالا

 خيش انخيش تيأر دقو « زاوجلا هب لوقأ يذلا :هنع هللا يضر باجأف « كلذ وحنو فالتإ نم

 « امهنع هللا يضر « يوانملا نيدلا فرش خيشلا انخيشو « ينيقلبلا نيدلا ملع مالسإلا

 نامامإالاامهو « ةديدع نينس امهراد ىف امهدنع باتكلا ثكميو « ةيدومحملا بتك ناريعتسي

 لا داها راه ىلع نا هلا ناك اإ ها لا
 ا و اه ام ادا كلو اار رف < تاما ر نارا افر یزاطنا نار
 ضن يقف عرالا ضن ىف اذه ناك اذإف هضصضخي نضتلا نم ننعم طبتسب نأ زرجي هنأ « ةعيرشلا

 . ىلوأ فقاولا

 ىلإ جاتحي نم دجو اذإف « ظفحلا مامتو « عفنلا مامت هطرشب فقاولا دوصقم نإ انه لاقيف

 ‹ ةسردملا يف كلذ لجأل عاطقنالا هنكمي الو « ملعلا بتكل هفينصت لاح اهنم باتكب عافتنالا

 e « هل جارحخإللا زاج « هنوصو « هظفح ماودب انقوو

 4 ةآسلا متم وأ » :ىلاعت هلوفق صصحخ امك ‹ طبتسملا ىنعملا اذهب فقاولا ظفل مومعل

 ءانثتسال ليلد الو « ةوهشلا وهو « طبنتسملا ىنعملاب مراحملا هنم ىنثتساو ٦١[. :ةدئاملا]
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 ضعب يف اوعنم دادخب ءاملع نأ « هخيرات يف ريثك نب نيدلا دامع ظفاحلا ركذ دقو :لاق

 ‹ ريخلاو حالصلاب ًافوصوم ناك « ًادحاو ًاصخش الإ « دجاسملا يف لافطألا ميلعت نينسلا

 ةمئأ نم يرودقلاو « انتمئأ نم يواحلا بحاص يدرواملا اوتفتسا مهنآو « عنملا نم هونثتساف

 الإ دجسملا ىف ةخوخ لك دسب رمأ ةي هنأب اولدتساو < هئانشتساب اوتفأف « امهريغو ةيفنحلا

 ٠ . ركب يبأ ةخوخ ءانثتسا ىلع لجرلا اذه ءانثتسا اوساقف ركب يبأ ةخوخ

 ‹ يرودقلاو « يدرواملاك « نودهتجملا ةمئآلا الإ هكردي ال قتيقد طابنتسا اذهو :لاقو

 امك « اهلك اهمدهب تيتفأف « ةفارقلا ةينبأ يف ًاميدق تيتفتسا نيح مهلوق ىلإ تدنتسا دقو لاق

 يف ركذو ٠ يرودقلاو يدرواملا هب ىتفأ ام ىلع ًاسايق نيحلاصلا دهاشم الإ ٠ لوقنملا وه
 د ا او و ایک ا ی ا ا د نا اعلا
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 ردقب الإ ريعتسملا دنع ثكمي ال هنأ يناثلاو « جورخلا عنم طرش هيف سيل امم اهريغ يف

 .اهردقب ردقتي ةرورضلل زاج نإ نيرمألا نيذه كردمو « ةداعلا ىف هنم هتجاح ىضقي ام

 ةلأسملا يفو :لاق مث « كلذ يف لاطأو « حيحصلا نسحلا هجولا وه هب انيتفأ امو :لاق

 تضتقا اذإ « فقاولا طرش ةفلاخم زوج ةلبانحلا ةمئأ ضعب نأ وهو «٠ نسح رخآ هجو

 ‹ هيلإ دانتسالا حلصي « نسح هجو وهف مهدنع روهشملا وه كلذ ناك نإف « كلذ ةحلصملا

 مهضعب اهيلإ حنج « لطاب طرشلا اذه نأ امهدحأ : نيفيعض نيهجو ةلأسملا يف تيأرو :لاق

 نإ ثيح نم ًاحيحص ًاضرغ هيف فقاولل نأل ؛حيحص طرش هنإ :لاقو « يكبسلا هدر نكل
 اهلك اهلقن ىلع « جرخت ال اهنإ : فقاولا لوق لمحي نأ يناثلا هجولا « اهعايض ةنظم اهجارخإ
 يطويسلا لالجلا مالك ىهتنا « ديعب هجو اذهو اهرقم لعجت الثم ىرخأ ةسردم ىلإ اهرقم نم
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي هللاو « هيلع لمعاو < هملعاف . ىلاعت هللا همحر

 تكردأ ينأ مهنع يمتكو « ءالقثلا ةسلاجم ىلع يربص : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ةحيبقلاو ةنسحلا تافصلا نم هيفو الإ صخش نم ام هنإف « سلجملا لهأ نم مهتلاقثب قحل

 رئاس نم مهتنيط رهط ىلاعت هللا نإف « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ادع ام هريغ يف ام

 ‹ هل ربصي نم لق بيرغ قلخ اذهو « ننملا هذه ىف هطسب رم امك « ةئيدرلا تافصلاو قالحخألا

 هدنع نمل يصعلاب طبخي « ىلاعت هللا همحر يراصنألا ايركز مالسإلا خيش انخيش تيأر ىتح

 .انينعي ال اميف  نامزلا انيلع تعيض :لوقيو موقيل هرجزيو ةلاقث

 « يشميو موقي سولجلاب هدصقي ًاليقث ىأر ذإ ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس ناكو

 ليقث لجر ناكو « يرمغلا عماجب مامإلا نيدلا نيمأ انخيش تيأر كلذكو « هنع یراوتی یتح

 يل لصحي هنإ :لوقيو « هتيب علطيو « موقي عماجلا باب نم الحاد هآر اذإ ناكف « هيتأي
 . ىهتنا « هقيطأ ال ينطاب يف ملأت هتسلاجمب

 نم ءالقثلا يف درو اميف « ىلاعت هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج خيشلل ًافلؤم تيأرو

 ةريره ابأ نأ « لالخلا نب نسحلا نب دمحم وبأ ظفاحلا هاور ام هنمف ‹« راثالاو ثيداحألا

 . «هنم انحرأو هلو انل رفغا مهللا» : لاق الجر لقثتسا اذإ ناك هنع هللا يضر

 . «سکعلابو فیفخ وهف ًالیقث هسفن یری ناک نم» :لوقی « نامیلس يبأ نب دامح ناکو

 .«حورلا ىمح ليقثلا ةسلاجم نأ انبتك يف دجن» :لوقي يماشلا ليربج بيبطلا ناكو

 مهيفو سفنأ ةرشع سلحملا يف نوكيل هنإ» ' لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يروثلا نايفس ناكو

 ىلع نولقنيو مهلك مهلع حجريف دحاو ليقث
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 نأ ينضوع :لاق ؟كرصب باهذ ىلع ىلاعت هللا كضوع ام :هل اولاق شمعألا يمع املو

 .ًاليقث هب یر ال

 يف ةطبر اهنإف « ربصاف سيلجلا كيلع لقث اذإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر باهش نبا ناكو

 .هنع كمايق وأ .كنع همايقب دهاجف هثيدح لوطب ككلمو كمربأ اذإف « هللا ليبس

 . هاري ال یتح هینیع ضمغیو سعانتی ًالیقث یأر اذإ هنع هللا يضر قیتع يبأ نبا ناکو

 اذِإف # :ىلاعت هلوق لزن :تلاق اهنأ اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع هبر دبع نبا یورو

 . ءالقثلا ىف ٥۳[ : بازحألا] 4اورشناف مهط

 ناسنإإلا لقث نأل ؛ليقثلا لمحلا نم لقثأ ليقثلا لجرلا ناك امنإ :لوقي سونيلاج ناكو

 .ندبلا ىلع لمحلا لقثو « بلقلا ىلع ليقغلا

 : ناخدلا] 4 وسموَم اتإ باَّدَحْلآ اًّنَع فْكأ ابر  :لاق ًاليقث ىأر اذإ ةملس نب دامح ناكو
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 يلعل :يل لاقف « سولجلا لاطأف « لجر يدنع سلجو :ىلاعت هللا همحر يعمصألا لاق

 ينإف :لاق «لقثلا قوف لقث :تلق « مكتلقثأ دقو :لاق « معن مث معن :تلق ؟مكترجضأ دق

 ‹ ضفان ىمح ليقثلا هجو ىلإ رظنلا :لوقيو « ءاملا برشي 5ًليقث ىأر اذإ شمعألا ناكو

 .هخيرات ىف رذنملا ظفاحلا هاور < ءاملاب اهو ربدأف < منهج حيف نم ىمحلاو

 عدوأ ام بيغلا ملعي مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ناك ول :هل لاقف ليقث ىلإ يرابنألا نبا رظنو

 : لاق « صخشلا اذه هنم يتأي هنأب ملعي مل هنكل « هلجأل قالطلاب اهنابأ ناكو « ءاوح نم هتفطن

 . هلقث نم ضرألا ىلإ هبلص نم ناك نم عيمجو مالسلا هيلع مدآ طبهأ يذلا وه اذه لقث لعلو

 ةسلاجم لمحت نم نأ فرعتل الإ كلذ كل تركذ امو « ريثك ءالقثلا يف ءاملعلا مالكو

 هللاو « دشرت كلذل هبنتف « ًاقلخ سانلا عسوأ نم وهف « مهلقث هكاردإ مهنع ىفخأو « ءالقثلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < نيحلاصلا ىلوتي وهو < كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت
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 رشع عبارلا بابلا

 قيفوتلا شابو لوقاف قالخألا نم ىرخأ ةلمج يف

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو ليكو لا معنو يثيغمو يثايغو يتقلو يبسح وهو

 وأ رامح وأ لمج نم اهتبكر ةباد لك ىلع يتقفش ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ تنرح اذإ اهبرضأف سفنلا ةدح ىنبلغت نأ ًافوخ اهتبكر اذإ اطوس ىلمح ةهاركو « امهريغ

 ا ع ا ق و ا ی یا م ا ا
 يیفرو اروع لاح الو < اهبوکر لاح ااھیلع وعدآ الو اها ال كلذکو < كلذب ذات ال
 ناسحإلا بتك هللا نإ» : ثيدح وحن يف ىلاعتو كرابت هللا ةيصوب المع « كلذ وحنو ضرألا ىلإ
 ۲ءیش لک یلع

 ‹ بكر اذإ اصع طق لمحي ال هنع ىلاعت هلا یضر ینیریدلا زیزعلا دع يديس ناک دقو

 ‹ قيرطلا نع تفرحنا اذإ يمكب اهدر ينيفكي :لوقيو « اهريغ وأ ةقوسملا ةبابذب اهسخني الو
 اک ص ىر طال ااو اهر ام لب ةماقلا موب ي اه نصفي نأ دب ال ناف

 . ىهتنا « مدلا جرخي ىتح يافق يف ةقوسملا ةبابذب يسخن الو « اهتبرض

 ءاج دقو « ًادحأ يذؤت الثل يب اهدوقي « ناوخإلا ضعب عم ةرامحلا دوقم لعجأ ام ًاريثكو

 برض ىلع ةتباثلا ثيداحألا ةنيرقب لومحم وهو « ثيداحألا نم ةدع يف باودلا برض
 هل ريصي يذلا حربملا برضلا ىلع ال بيدأتلل ريغصلا برضك « ةبادلا يذؤي ال يذلا بيدأتلا
 اذهو « مهفاف « هنع يهنلا نم درو امل « هجولا ىلع برضي الو « مدلا هب جرخيو « رثآ

 .هل نطفتي نم لق قلخلا

 « )۱۹٥۵( ةرفشلا ديدحتو لتقلاو حبذلا ناحإب رمألا باب « حئابذلاو ديصلا باتك « ملسم هجرخآ )(0۱)

 باتک . يئاسنلاو ء. )1٤١4( ةلثملا نع يهنلا يف ءاجام باب « تايدلا باتک ‹ يذمرتلاو

 رصت نأ ىهنلا ىف باب « اياحضلا باتك ء دواد ربأو )٤٠0(( ٠ ةرفشلا داذحاإب رمألا باب « اياحضلا

 حبذلا اونسحأف متحبد ادا باب حئابذلا باتک ‹ هحاأم نباو TAY) 0( ةحييذلاب قفرلاو مئاهبلا

 )۱۱۹7۹٤( هدنسم یف دمحأو « (۳۱۷۰)
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 ىلع ةي هللا لوسر عم توزغ :لاق « هنع ىلاعت هللا يضر يعجشألا ًاديعج نأ درو اممف

 ای : تلق سرفلا بحاص اي رس» : لاقف هيَ هللا لوسر ينقحلف ¢ ةفيعض ةضيرم ءافجع سرف

 ‹ اهب اهبرضف هعم تناك (ةرد ينعي) ةقفخم ةي هللا لوسر عفرف « ةفيعض ءافجع يه هللا لوسر

 نم تعب دقو < سانلا مدقتت نأ اهسأر كلمأ امو ينتيأر دقلف :لاق « اهيف هل كراب مهللا :لاقو

 اي :لاقف ةجاح يف سبع ينب ىلإ الجر ةرم ةَ هللا لوسر لسرأو . '“افلأ رشع ينثاب اهنطب

 الي يبنلا اهاتأف « تسلج اذإ مايقلا مدعو « اهريس ءطب نم ينتيعأ يتقان نإ ةي هللا لوسر

 .دئاقلا قبست كلذ دعب تناك دقلف « هلجرب اهبرضف

 ‹ «هدوقم ىنطعأ» :لاقو « ةي ىبنلا ىنءاجف « هبيسأ نأ تدرأو « ىلمج ىع : رباج لاقو

 :لاق وأ ٠ هاصعلا ينطعأ» : لاقف او يفو « هسخنف ةياور يفغو < ةر ترقق هايإ هتيطعأف
 ا ی ت اور ی ٤ ك اا «‹ تلعقف « «ةرجش نم اصع يل عطقا»

 . "ثعبناف ةيصعب هبرضف ةياور يفو « بثوف اصعلاب هبرض مث ءاملا

 ريغ تناك نإو « ريسيلا باودلا برض زاوج ىلع لدتسي كلذبو يواخسلا ظفاحلا لاق

 لقن ام لمحي هيلعو « ءايعإ وأ بعت طرف نم كلذ نأ ققحتي مل اذإ ام كلذ لحم نكل « ةفلكم

 نع لدعف اهبرضب رمأي ملو « ةوقلاو ةكربلاب اهل اعد تنرح ةباد ىأر اذإ ناك هنأ « ي هنع

 . اهب ةمحر اهل ءاعدلا ىلإ برضلا

 نإف « ديعب ناكم نم هب اهيلإ راشيف « فلعلاب ةبادلا نحتمت :لوقي ةمئألا ضعب ناكو

 فلعلا لجأل هتدصق يذلا دحلا ىلإ لصتل برضلاب اهلمح اهبحاصل زئاجف تثعبناو هتدصق

 . ىهتنا ‹ هيلإ لوصولا ىلإ اهتبغرو « هيف اهتبحمب

 برضلا نأ ةبادلا بحاص ملع اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا الع يديس تعمسو

 فعضلا ةدايزل ًاببس برضلا ناك امبر لب « اهبرض هيلع مرح « تدقر اذإ ًاثاعبنا اهيف رثؤي ال
 ديرت الو ‹ هكرت ىلع اهل ةوق ال هنأل ؛ترثع اذإ اهبرض هل زوجي ال كلذكو :لاق « زجعلاو

 اميف برضلا زاوج لحمو :لاق « قفرب هبنجت يف اهتجلاعم هلف تلفج اذإ ام فالخب « روثعلا
 ليخلاو ريمحلاو يمدآلا نم « مرتحم ناويح لك قح يف هيف دراولا يهنلا لومشل هجولا ادع

 يضر لبنح نب دمحأ مامإلا ىور لب « دشأ يمدالا يف هنكل « اهريغو منغلاو لبإلاو لاغبلاو

 ينايورلاو « )۲٠۷۲( ريبکلا مجعملا يف يناربطلاو . )١/ ٠٠١( ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (۱)

 . )۱١۱۴٤( هدنسم یف

 ىطعي نأ الجر لجر لكو اذإ باب « ةلاكولا باتك « يراخبلا اهجرحأ هنع هللا ىضر رباج لمج ةصق (۲)

 )۷١١(. ريعبلا عيب باب « ةاقاسملا باتك « ملسمو « (۲۳۰۹) مک نیہی ملو ًائیش
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 . ”«باودلا دودخ مطل نع ىهن» : ب هللا لوسر نأ هنع هلل

 كش ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا ايركز خيشلا مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 برضلاو « اهتقاط قوف رفسلا يف ريست نأ بلط وأ ٠ هلمح قيطت ال ام ةبادلا ليمحت ميرحت يف

 صاصقلاف '"«ءانرقلا ةاشلا نم ءاحلحلا ةاشلل صتقي» هنأ درو دقو « مارح كلذ ببسب ذئنيح

 يف اهعم هعينص نع ةمايقلا موي لأسي ةبادلا بحاص نأ نم درو ام هديؤيو ‹ ىلوأ باب نم انه

 . یھتنا < اندلا راد

 یغبنیف < دئاوف هيف رکذو « ًافلؤم باودلا برض ىف فلأ يواخسلا ظفاحلا نأ انغلب دقو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < موقألا قيرطلا ىلإ دشريل هلثم ةعجارم نيدتملل

 ضرألا ىلإ ينتمرو ترثع اذإ ةبادلل ينعلو يبس مدع : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نع ىقهيبلا لقنو ‹ لقعلا ةفخ نم باودلا ةلباقمب لاغتشالا نأل كلذ وحنو رذق وأ لحو ىلع

 اهريغ وأ ةباد ايندلا نم ًائيش دحأ بس ام :لوقي ناك هنآ هنع ىلاعت هللا یضر ضایع نب لیضفلا

 ‹ لجو زع هبرل اناصعأ هللا نعل وأ « هللا ىزخأ :تلاق الإ « هللا كنعل وأ « هللا كازخأ :لاقو

 كش الو « هنع ىلاعت هللا ىضر ءادردلا ىبأ لوق نم كلذ نأ « انغلبو : ضايع نب ليضفلا لاق

 . ملظأو ىصعأ مدآ نبا نأ

 یھ ام : نيميلا بحاص لاقف « تسعت « رامحلا لاقف « هرامح هب رثع ًاصخش نأ انغلبو

 بحاص هكرتام لك يدونف « اهبتكأف ةئيس يه ام :لامشلا بحاص لاقو « اهبتكأف ةنسح

 . ىهتنا « هبتكأف نيميلا

 . يهنلا نم مهيف درو امل ثيغاربلا بس هانركذ امب قحليو

 يف هبكري ناك يذلا لمجلا لجر لبقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يديس يخأ ناكو

 « أريخ ينع هللا كازج :لوقيو ‹ ههجو يف هلبقي ةراتو ‹ هرهظ ىلع نم لزني املك ةكم قيرط
 نم لق قلخلا اذهو . ةمايقلا موي باسحلا كيلع ففخو « فلعلا كيلع رثكو « ةوقلاب كدمأو

 ‹ كاده ىلوتي هللاو ‹دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو كلذ مهفاف ‹ مويلا سانلا نم هل هبنتي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 الف ‹ ءوضولا هل بحتسي ام لكل ءوضولا ىلع ىتبظاوم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ترفختسا « ثدح ىلع كلذ نم ًائيش تلعف يننأ عقو نإو « ةراهط ىلع الإ كلذ نم ًائيش لعفأ

 ركذن ةريثك یهو < هرماوأل ًاميظعتو « ىلاعت هللا عم بدآلا ءوس نم اجورخ هيلإ تبتو ىلاعت هللا

 (۱۹۷۲۸) هدنسم یف دمحآ هجرخا (۱)

 ةفص باتك ٠ يذم رتلاو )۲١۸۲( ٠ ملظلا ميرحت باب . بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك ٠ ملم هجرخأ (۲)

 )۷١١۳(. هدنسم ىف دمحأو « (۲۹۲۰) صاصقلاو باسحلا نأش ىف ءاج ام باب « ةمايقلا
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 يلوخدو « يدرو ةءارقو « ملعلاو ‹ ثيدحلا عامسو « نآرقلا ةءارق اهنمف ٠ ةلمج اهنم كل

 هريغ وأ « لَم هللا لوسر ربق ةرايزو « ةفرعب فوقولاو ‹ يعسلاو « ىلاعت هللا ركذو « دجسملا

 ريغ ةبطخ اهنمو « روبقلا عيمج ةرايزل ةراهطلا مهضعب بحتساو « نيحلاصلاو ءايبنألا نم
 رئاس لعفلو <« ةبانجلا لسغ يف ءوضولاو <« ةماقإلاو « ناذألاو « مونلاو « ةعمجلا

 ‹« دصفلا اهنمو ‹ عامجلل ًادوع وأ ًامون وأ ًابرش وأ کاکا بنجلا ةدارإ دنعو « تادابعلا

 دحأ ىشنخلا سم وأ « ىشنخلا سمو « ديلاب هسم وأ تيم لمحو ‹ ءىقلاو ‹ ةماجحلاو

 ‹ ةميمنلاو « ةبيغلاو ‹ روزجلا محل لكأو « درمألاك فالخ هيف سملو سم لكو « هيجرف

 ‹ طبإلا فتنو ‹ براشلا صقو ٠ ىلصملل ةهقهقلاو « روزلا لوقو « فذقلاو < شحفلاو

 ءاملعلا هملعي امم كلذ ريغو « بضخغللو « بنذ لك نم ةبوتللو ٠ ناضمر يلايل نم ةليل لكلو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « لجو زع هللاب

 نيشاشحلا نم ينبحص نم لك ضيغبت نع يتلفغ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نمو « ننملا هذه لئاوأ هطسب رم امك هب فطلتأ لب « فنعب هل يرجز مدعو « ةشيشحلا علب يف

 يركذو « ههجو يف ةسوبعلا مدعو « رطقلاب ةسوسبملا ةفانكلاو ةوالحلا هل يماعطإ هل يتمطالم

 نم رفني هلعل دسافملا نم اهيف ام هل ركذأ لازأ ال مث «.انيلإ ليميل كلذو « ءارقفلا نيب هنساحم

 اهلك

 نيدلا باهش خيشلا خويشلا خيش ةفقبلخ ‹ ينالقسعلا نيدلا بطق خيشلا رکذ دقو

 .ةيورخآو ةيويند ةرضم نيرشعو ةئام ةشيشحلا ىف ىلاعت هللا همحر « يدرورهسلا

 اذه ىف ءاود هلدجوي ال ءاد لك « ندبلا ىف ءاد ةئامثالث نم رثكأ ثروت اهنإ ءامكحلا لاقو

 حيرقتو « دبكلا بيقنتو « ءايحلا ليلقتو « ءامدلا قارحإو ‹ ىوقلا صيقنت اهنمف « نامزلا

 ‹ نانسألا ريقحتو « نوللا ريفصتو « تائللا فيعضتو «‹ تابوطرلا فيفجتو « دسجلا

 ‹ ةوقللاو ‹ سرخلاو ٠ صربلاو ‹ ماذجلاو ‹ ءادوسلا دلوتو ‹ مفلا يف رخبلا ثروتو

 يف ءاشعألا دلوتو «٠ سانلا نم رجضلاو « نايسنلاو « ًأطخلا ةرثك ثروتو « ةأجفلا تومو

 دلوتو « ةركفلا دسفتو « ةءورملا طقستو « ابلاغ نونجلا ثروتو « لوقعلا طلختو « نويعلا

 « هبر ركذ دبعلا يسنتو « رخاألا رومأ نم غارفلاو « لآملاو لاحلا نايسنو « دسافلا لايخلا

 ‹ ةءورملاو ةوتفلا ىفنتو « ءارملا رثكتو « ءايحلا بهذتو « ناوخإلا رارسأ ىشفي هلعجتو

 « سيلبإل ًاسيلج اهبحاص لعجتو « سيكلا فلتتو « ةريغلا عنمتو « ةروعلا فشكتو

 ثروتو « ماذجلاو صربلا دلوت عم « ماقسألاو ضارمألا بلجتو ‹ لسنلا عطقتو ‹ لقعلا

 رهظتو ‹ ينملا ففجتو « نافجألا رعش طقستو « ةشهدلا كرحتو « ةشعرلا دلوتو « ةنبآلا

 سبحت و « ةلعسلا زهتو « سفنلا يوقتو « ءاضعألا لطبتو « ءاشحألا رضتو « يفخلا ءادلا

 ‹ ةالصلا نع لسكلا ثروتو « نويعلا فعضتو « نوفجلا رهستو «٠ صرحلا ديزتو « لوبلا
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 ٤ ماثالا عامجو ٤ مارجإلا باکتراو ۰ تاروظحملا يف عوقولاو ‹ تاعامجلا روضحو

 .ماقسألاو ضارمألا عاونأو « مارحلا يف عوقولاو

 ثروي اهلكأ نم راثكإلا نآ رتاوتلا دح اوغلب عمج نع انغلب دقو :نيدلا بطق خيشلا لاق

 اولتبا مهضعبو « مهلوقع تلتخا مهضعبو « اهاطاعتي نمم ريثكل عقو امك « ةأجفلا توم

 ‹ سفنلا قيضو « ءادوسلا قارتحاو « لسلاو « قدلا نم ةعونتم ماقسأو « ةددعتم ضارمأب

 .ةمتاخلا ءوسو « ءاقستسالاو

 ىلاعت هللا ركذ نع ةداص « لقعلاو دسجلا يف ةراض ةثيبخ اهنأ ءامكحلاو ءاملعلا قفتاو

 وهف مارحلا ىلإ يدؤي ام نأل ؛مالسإلا لهأ عامجإب مارح هلعف اذه ناك امو « ةالصلا نعو

 . مارح

 ءاملاو شمشملاب ءيقلاب نوكي ةشيشحلا لكأ كرت جالع نأ راطيبلا نبا مالك يف تيأرو

 . كلذل عفنلا ةياغ يف ضامحلا بارشو « هنم ةدعملا ىقنت ىتح « نخسملا

 اهيلع مادقإلاو ةشيشحلا لوانت نأ ىفخي الو :روكذملا نيدلا بطق مالسإلا خيش لاقو

 يهو :لاق « ماشلاو رصمو قارعلاو نميلاو زاجحلا لهأ نم « مالسإللا ءاملع رثكأ دنع مارح

 فلتي امم كلذ وحنو ‹ ناركيسلاو ‹ نارفعزلاو ٠ بيطلا زوجك « تاركسملا تاردخملا نم

 .ركفلاو لقعلا

 . فالخ الب مارح ةشيشحلا نأب ةعامج نب نيدلا ردب خيشلا ىتفأو

 . ةركسم اهنأ ىلع مهرثكأو ةردخم اهنإ :ءابطألا ءاملعلا ضعب لاقو

 ‹ اهلماحو اهخباطو « اهعراز كلذكو :لاقو « ريذعتلاو مثإلا اهلكآو اهعئاب ىلعو :لاق
 الإو كلذ نم بات نإف « رجزيو عنميف « هنع تكاسلاو ‹ كلذب ىضارلاو ‹ هيلإ ةلومحملاو

 نم :ءاملعلا ضعب لاق ىتح « ةعبرألا بهاذملا ةمئأ عامجإب ًاديدش ًابرض ةردلاب رزعو برض

 ةشيشحلا ترهظ دقو :لاق « هل أرجز ناركسلاك هقالط عقي هنإ :لاقو « قيدنز وهف اهلكأ حابأ

 يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع ميرحتلاب اهيف ىتفأو « هنع ىلاعت هللا يضر ينزملا مامإلا نمز يف
 ‹« مهنمز يف نكت مل اهنأل ؛مالك اهيف ‹ عبرألا ةمئألل سيلو « هدعاوقو هنع ىلاعت هللا يضر

 ‹ ةفينح يبأ باحصأ نم ةحابإلاب اهيف ىتفأ ناك نم عجر ميرحتلاب اهيف ينزملا تفأ املو
 .هعئاب بيدأتب رمأو « هتميق رطخ عم شيشحلا ينعأ « هتمرحب اوتفآو

 تف نم دنتسم ناکو ةسداسلا ةئأملا طسو ترهظ اهنا :هيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 مهاوتف نع اوعجر مجعلا قارع يف اهداسف رهتشا املف ء ةيلصألا ةحابإلا ىلع اهنأ اهتحابإب

 يطعأ نإو < عبشی ال لكآ نإ دبعلا لعجتو « ندبلاو لقعلل ةرضم اهنإ :اولاقو « ةحابإلاب
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 « ًامئان ناظقيلاو « ًاملبأ حيحصلاو « ًامكبأ حيصفلا. لعجتو « عمسي ال ملك نإو « عنقي ال

 . یھتنا

 نع ةبوتلا يف عرشيو « كل داقني امير « هتفطالو شاشحلل دسافملا هذه يخأ اي تركذ اذإف

 « ةمات ةسايس ىلإ قلخلااذه بحاص جاتحيو « بيغي وأ ردخي وأ ركسي ام لك لكأو « اهلكأ
 ىلإ حاتحي مكحتسا اذإ ضراعلا نإف « نامز لوطو « قلخلا ىلع ةمحرو ةقفشو « رفاو لقعو

 ‹ شربلاو « جنبلاو ٠ نويفألاك « ًائيشف ايش هتداع نم صقتلا ةقراسم ىلإ اهنع بوتي نأ ديري

 ‹ لحملا اذه يف كل هتركذ ام ىلع يخأ اي لمعاف « ةعفد كلذ نم ةبوتلا ىلع ردقي الف الإو

 هرمأف كلذ دعب مث « هنهذ يف دسافملا كلت لكشتت ىتح ةبتكلا بحاصل اهدسافم ركذ نم رثكأو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < نيحلاصلا ىلوتي وهو ٠ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو < ةبوتلاب

 ًادمحم اتيبن نأ « ناقيإلا رسو « ناميإإلا رونب يدوهش : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معن اممو

 يف هيواسي ضرألا لهأو تاومسلا لهأ نم دحأ الف ٠ قالطإلا ىلع ىلاعت هللا قلخ لضفأ ةي

 هرصب راصو « هتريصب هللا ىمعأ نم الإ ٠ كلذ يف ليلد ىلع فقوتي ال مث « تاماقملا نم ماقم

 ةنس يف عقو دقو « ةريهظلا تقو سمشلا رون نم ًاوضأ ةي هتعيرش رون نأل ؛ شيفافخلا رصبك

 ًادنتسم ٠ لسرلا نم هريغ ىلع ةي يبنلا لضف ركن « ملعلا ةبلط نم اصخش نأ ةئامعستو نيتس

 ترطأ امك ينورطت الا يب هلوقو “ىتم نب سنوي ىلع ينولضفت ال» :يب هلوق ىلإ
 اهرهظأ ةبوجأ ةدعب كلذ لثم نع مهنع ىلاعت هللا يضر ءاملعلا باجأ دقو حيسملا ىراصنلا

 كشلاب قحأ نحنا : ةي هلوق وحن يف امك « ءايبنألا نم هناوخإ عم ةي هنم ًاعضاوت كلذ لاق هنأ

 فاخف “«يعادلا تبجأل هناكم انأ تنك ول» مالسلا هيلع فسوي يف ب هلوقو «ميهاربإ نم

 ةلمج نم كلذ ناكو « هريغل ريقحتلا دح ىلإ سانلا لصي ىتح هميظعت يف ةغلابملا نم ةَ
 . يا هفاصنإ

 نيلوألا ىلع هليضفت ىلع راطقألا رئاس يف مهلك هتمأ عامجإ هلضف نايب يف يفكيو

 عمسو « هعرش أر امنإو « هري مل مهنم ًادحأ نأ عم « فقوت ريغ نم « ةهيدبلاب نيرخآلاو

 . ١٠٠ص ثيدحلا فلتخم ليوأت يف ةبيتق نبا هركذ (1)

 دمحأو « )۳٤٤١( رم تكلا نّرّذَذََو * هللا لوق باب « ءايبنألا ثيداحأ باتک « يراخبلا هجرخأ (۲)
 . )٤٥ ۳٤( هدنسم یف

 « (۳۳۷۲) ( مِم ِبَص نع َمُهَقْبَو :  یلاعت هلوق باب «ءایبنألا ثیداحأ بات « يراخبلا ا

 )٠١١(: ةلدألا رهاظنب بلقلا ةنامط ةدايز باب ۽ تاميإلا باعك ٠ ملو
 . قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنا )4(
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 .'«ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال١ : يَ لاق دقو ٠ طقف هيده

 هيلع ميهاربإ انديس نأ معز رخآ ًاصخش نأ ةئامعستو نيعبرأو ىدحإ ةنس يف عقو دقو

 ىف هيلع ةالصلا ةيفيك ةباحصلا ةي هميلعت ىلإ ًادنتسم « ةَ دمحم انديس نم لضفأ مالسلا

 ىلع ءانب ""«ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك» دهشتلا ثيدح يف هلوقو « ةالصلا

 ةلأسملا نأ صخشلا اذه نع باغو « هبشملا نم ىلعأ هب هبشملا نأ نم « ىناعملا لهأ ةدعاق

 ‹ كيلع مالسلا انملع دق هللا لوسر اي :هل اولاق امل ةباحصلا نأ كلذو ‹ ببس ىلع ةدراو

 لآ ىلعو دمحم ىلع يلص مهللا» :اولوق :لاقف ؟انيلص نحن اذإ كيلع يلصن فيكف

 ميهاربإ ىلع تيلص امك ةي هلوق يف ةتكنلاف « هرخآ ىلإ «ميهاربإ ىلع تيلص امك « دمحم

 . ةيفيكلا ميلعت يف الوسم ةي هنوك

 كحدمأو « اهب كمظعأ ةيحت ىنملع :ًالثم ءاملعلا وأ ءايلوألا نم ناسنإل تلق اذإ لمأتو

 كلذلو « عضاوت هيف امب قطنلا وأ توكسلا الإ هعسي ال فيك « سانلا نيب اهب كلضفأو « اهب

 ‹ تكس كيلع يلصن فيك ةَ هللا لوسر انلأس امل :لاق هنأ ةرجع نب بعك ثيدح يف ءاج

 . ي هئايح ةدش نم ينعي هانلأس نكن مل ول نأ انينمت ىتح « ههجو رعمتو

 لوأو ‹ ضرألا هنع قشنت نم لوأو « رخف الو ٠ ةمابقلا موي مدآ دلو ديس انأ» ةي هلوقو

 اميف الإ « مالسلا هيلع مدآ ىتح « قلخلا عيمج ىلع هليضفت يف حيرص " “عفشم لوأو « عفاش

 هيبأ عم ةي بدأت امنإو .[۳ : مجنلا] € وها نع قطب اَمَو :  ىلاعت هلوقو ‹ مدقت امك هل نذؤي

 نم موصعم يي وهو « بدأ ءوس هنإف ٠ يبأ نم لضفأ انأ :لوقي نأ دلولل يغبني ال هنأل ؛ مدآ

 “«يئاول تحت هنود نمف مدآ» : ثیدح يف امك « يهلإلا نذإلا هب درو ام الإ « ًاعطق كلذ لثم

 كلذ توبث ريدقتب < صخشلا اذه ىلع درلا ىف تافنصم اوفنصو « رصم ءاملع رصتنا دقو

 ‹ يرالبطلا نيدلا رصان حخيشلاو ¢ ىلمرلا دمحم يديسو ¢ يركبلا دمحم يديسک « هنت

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « )۳۹٠١( مظعألا داوسلا باب « نتفلا باتك « هجام نبا هجرخأ (1)

 .(۱۱۹۲) سودرفلا دنسم یف یملیدلاو « (۱۲۲۰) هدنسم یف دیمح نب دبعو « (۱۳۹۲۳)

 الل حوا ا دعا قاع ها لرف تاب االا تیا تاک یراکلا چرا 9
 . )٤١١( دهشتلا دعب يبنلا ىلع ةالصلا باب « ةالصلا باتك « ملسمو « )۳۴۷١(

 ‹« يذمرتلاو « (۲۲۷۸) قئالخلا عيمج ىلع وَ انيبن ليضفت باب « لئاضفلا باتك « ملسم هجرخأ (۳)

 يف باب « ةنسلا باتك « دواد وبأو « )۳١۸( ليئارسإ ينب ةروس نمو باب « نآرقلا ريسفت باتك
 ةعافشلا رکذ باب « دهزلا باتک « هجام نباو 0(۰ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نيب رييختلا

 )۱١(. هدنسم یف دمحأو « )٤۳۰۸(

 هدنسم یف دمحأو )۳۱٤۸(. لیئارسإ ینب ةروس نمو باب اا . يذمرتلا هجرخأ (0)

 ۰ : )۱٤۸۸( نامیالا بعش یف یتهیبلاو ۰ )۲٤۳(
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 قالغ ضخم داهشألا سرور ىلع تافصملا كلت تنرقو ٠ يئاتدنظلا نيدلا رون خيشلاو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كلذ مهفاف  نوصحي ال

 ًابدأ « ةدابع يف وهو دحأ عم يحرم مدع ‹« يرغص نم :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 وأ ينيعب ًاركاذ وأ « ًائراق وأ ًايلصم ًايبص تزمغ ينأ طق ينم عقي ملف « ىلاعتو كرابت هللا عم

 لجو زع هللا محن ربكأ نم اذهو « بتكملا يف هناوخإ عم كلذ نم ملسي لفط لقو ٠ يدي

 ناطلسلا نبا ‹ روصنملا كلملا خيرات يفو ‹ يرغص يف كلذ لثم نم ينظفح هنوكل « يلع

 باتكب « رصم ىلإ بلح بئان نم ديرب درو « ةئامعبسو نينامثو نيتنثا ةنس يف نأ « نابعش
 « ةبعادملا باب نم هتالص يف هب ثبعو صخش ءاجف « عماج يف موقب ىلص ًامامإ نأ نمضتي
 « بره مث « ريزنخ هجو ثباعلا هجو بلقنا ملس املف « غرف ىتح هتالص مامإلا عطقي ملف
 . ىهتنا « ًارضحم كلذب بتكو « رمألااذه نم سانلا بجعتف ‹ كانه ةباغ لحخدو

 نأ ىخأ اي كايإف « بدألا هعم ءاسأ نمل ةلجعملا هتبوقعو « ىلاعت هللا ةريغ ةلمج نم اذهو

 ۰ تالا تر داو كاد ر را

 وأ ريمأ نم « انرومأ ةالو ىلع راکنإلل يتردابم مدع : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نأش نم نإف « مهب نظلا ءوس مدعو « هوجولا حابصلا كيلامملا ءارش يف مهيلاغت يف « ضاق
 نم « مهمادخو مهسبالمو مهرود يف هل مهتيؤرب ذذلتلاو « لامجلا ةبحم نامز لك يف ةالولا

 هعقويو « يناغملا نيب وهو دبعلا ىلاعت هللا يمحي دقو « مارح لعف ىلإ كلذ ىدعتي نأ ريغ

 .دابعلا نيب وهو

 نأب طق يسفن ينتثدح ام :لوقيو « ءاسنلل فافخألا عيبي ينانخألا دمحم خيشلا ناك دقو

 « دادغب عراوش يف عبسلا بكري دباع خأ هل ناكو « اههجو الو اهدي الو ةأرما قاس ىلإ رظنأ

 ىصعو « اهب نتتفاف « ةأرما قاس ىأرف « هيخأ دنع سلجو ةرم ءاجف « هب نوكربتي سانلاو

 ‹ هللا نم يح اي ةيامحلا امنإ :هوخأ هل لاقف « مويلا كلذ نم هلاح بلسف « عبسلا هيلع

 . يتوقب الو يلوحب ال

 حابص اثادحأ هسأر ىلع ىأرف ‹ دضتعملا ةفيلخلا ىلع ًاموي يضاقلا ليعامسإ لخدو

 تدرأ املف ءيش ينهذ يف رطخف « مهتلمأتو مهيلإ ترظنف : يضاقلا لاق ٠ مورلا نم هوجولا

 « طق مارح ىلع يليوارس تللح ام يضاق اي هللاو :لاق مث ‹ فق دضتعملا يلإ راشأ مايقلا

 . ينظ ءوس نم ترفغتساف

 رهطم ءلئاذرلا نم ًافظنم ريصت ىتح لئاذرلا نم كنطاب فظنو « نظلا ءوسو يحخأ اي كايإف
 الا تره لاو هع ا ره ا ا فا ی

 رلز هيف ركذو « صحخرلا يف ًاباتك صخش فنصو « سانلا عروأ نم دضتعملا ناكو
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 ذيبنلا برش حابأ نم نإف « قيدنز اذه بحاص نإ :لاقو « هقارحإب رمأو « هيف رظنف « ءاملعلا

 . یھتنا < هنيد بهذ دقف ءاملعلا للز لكب ذخأ نمو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < كاده ىلوتي هللاو < كلذ ملعاف

 ‹« كلذ ريغو ةءارقلاو ةينلاو ءوضولا يف يتسوسو مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لئاوآ ‹ نوسوسوملا ءالؤه اهيلإ لصي مل يتلا ةغلابملا دح ىلإ عروتلا يف تغلاب ينوك عم
 ىلاعت هللا معن ربكأ نم ةمعنلا هذهو « لوألا بابلا لئاوأ يف هطسب رم امك « ملعلاب يلاغتشا

 «ةالصلاو ءوضولا كرت مهضعب نإ ىتح « نالا سانلا بلاغ تمع دق ةسوسولا نإف « يلع

 لخد ًاسوسوم ينيعب انأ تدهشو « اهؤرقأ ةءارق الو « هب يلصأ ءوضو ينبجعي ال :لاقو

 مث ‹ سمشلا تعلط ىتح حبصلل ًاضوتي لاز الف « ةعمجلا ةليل نم رجفلا لبق ًاضوتيل ةأاضيم

 لسغ رركيو ًأضوتي لاز الف « ةأضيملا ىلإ مجر مث « ركفتي ةعاس فقوف دجسملا باب ىلإ ءاج
 ‹ ىلرألا ةبطخلا بيطخلا بطخ ىتح « لوألا لسغلا ىسنيو « عجري مث « ةياغلا ىلإ وضعلا

 ةالص نم مامإلا ملس ىتح ًأضوتي لاز الف ‹ عجرو « ةعاس فقوف دجسملا باب ىلإ ءاج مث

 عامجإب مارح كلذو « ةعمجلاو حبصلا ةالص هتافف « دجسملا كابش نم رظنأ انأو « ةعمجلا

 .نيملسملا

 ا هللا لوسر ناک امک ًاضوت هل تلق ول كنأ یتح « نیدلا دعاوق نع جرخ دق اذه لثمو

 لعف ام لثم لعف ول هنأ یریو « كلذ هيضري ال « يلصي ةي هللا لوسر ناك امك لص وأ ًأضوتي

 ‹ نيبملا لالضلا نم كلذو « هتالص الو هءوضو حصي ال هتالصو هتوضو يف ةَ هللا لوسر

 سيل لمع لك» :ثيدحلا يفو « نمحرلا نيمأ عراشلل هنايصعو « ناطيشلا هللا ودع هتعاطل

 .«در وهف انرمآ هيلع

 لكأ اذإ هدي لسغيو « ماوعلا ةلكاوم نم وأ « نايبصلا ةلكاوم نم فنآي مهضعب تيأر دقو

 وأ لكأي املك بارتب نهادحإ ًاعبس اهلسغي مهضعبو « مهعم لكألاب تسجنت اهنأ ىريو « مهعم
 ‹ هدنع أرق ساکم نم اسولف ذخأي كلذ دعب هتيأر مث « مهبرش وأ سانلا لكأ لحم نم برشي

 لسغ هنإ مث « لوقی ام یرد امف ؟ثیبخ لک نم ثبخأ وهو « اذه لثم ذخأت فيك :هل تلقف

 . ىهتنا « اهثبخ عفري ال اذه :هل تلقف « نيطو ءامب مهاردلا

 الإ يلصي ال هنآ ىلإ كلذ هرطضا ىتح « نيملسملا فص يف طق يلصي ال مهضعب تيأرو

 ةرشع وحن هنيبو هنيب یکلام صخش هف فص یف ةرم ٰیلصو « هبایثب دحأ هقصالي ال یتح ًامامإ

 ماكحآلا ضقن باب ‹ ةضقألا باتك ٠ مالسمو ٠ شجنلا باب « عوبيلا بتك ءًاقيلعت يراخبلا هجرخأ )١(

 )٤٦٠١(. ةنسلا موزل باب ءةتسلا يف دواد وبأو « )۱۷١۸( رومألا تاثدح درو ةلطابلا
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 . هبايشبو هب تلصتا بكانملا نإ :لاقو « ةالصلا داعأف « سفنأ

 « امهدجني مث « امهرهطيو فاحللاو ةحارطلا قتفي هتجوز عماجي املك مهضعب تيآرو
 نم بيرق اذهو « ةأرملا مسج سمالي ال ىتح « هنم هركذ جرخي ًاقتف ةءالملا يف قتف عماج اذإو

 لب « ملسم هسم ءيش لكأ نم نوعنتميو « نيملسملا ةساجنب لوقي يذلا ةرماسلا نيد ةروص

 ملسملا لعج هنأل ؛ةرماسلا بهذم ةروص نم ةنسلا ةفلاخم نم غلبأ ٠ نيطلاب هدي عبسي نم

 ‹ بلكلا كسمي < هرثأ نم هدي لسغ يذلا صخشلا كلذ دهاشي مل هنأ عم « بلكلاك

 . كلذ يف رذعي ىتح « هتلضف برشي الو

 امم هيلإ مهاعد ام ىلإ هوباجأ مهنإف « ءالؤه بولق ىلع ناطيشلا ءاليتسا نم هلك اذهو

 دحاولا نإف ‹ تادوجوملا قنئاقح نوركني نيذلا ةيئاطسفوسلا بهذم براقيو « نونجلا هبشي
 ؛عمسي وأ رظني وهو « هنالل وأ هديب اهلمع يتلا ةينيقيلا ةسوسحملا رومألا ركني ءالؤه نم

 نم ةقثلا نأ ىتح « هعمسو هرصب بذكيو <« ةملكلاب قطنيو « تارم ثالث اثم وضعلا لسغيف
 ناك ولو <« هيلإ عجري الف « اذك تلق وأ « اذك تلعف كنإ :هل لوقيو « هعمسي وأ هاري سانلا

 .ًاريثك ًاددع

 « هندب مع ءاملا نأ يف كلذ دعب كش مث < ًاقيربإ نيسمخو ةسمخب محتسا نم تيأر دقو

 ىلإ هسأرب دعصيو سطغي لعجف « لينلا رحب ىلإ ىب اوحور :لاقف ‹ رهظلا ةالصل كلذ ناكو

 رادتزاكلا رب ىلإ ليلا عايأ بهذ نحاعأر ةقو «سصفلاو وهلا افر «.نسقلا تبرغ أ

 سلو « هبايث مض مث « راهنلا رخآ ىلإ اهففجيو اهلسغي لاز امف « هبايث رهطيل « ةرهاقلا جراخ

 يدايص ىلع رم دق ناکو <« ال مأ اهلسغ له هنآ يف كش مث « اهضعب يف كش مث « اهضعب

 « راهنلا ةركب مكيلع تررم ينومتيأر له : مهل لاق عجر املف « ةكربلا ىلإ هقيرط يف كمسلا
 ةركب نم بهذ مث « ةكربلا ىلإ تحر ام انأ نذإ :لاقف كانيأر ام :هل اولاقف « يبايث يعمو

 ؛ ملع ىلع هللا هلضأ نمم وهف دحلا اذه ىلإ سيلبإ ةعاط هب تغلب نمو « ًايناث ةكربلا ىلإ راهنلا
 .هبلقب هملعي وأ هنذأب هعمس وأ هنیعب هآر ام دحجیو « هسفن نیقی رکنی هلعج هنأل

 فطخي هنأك « هردص ىلع هيديب ضبقي مث « ةالصلا ىون اذإ ءاوهلا يف زفقي نم تيأر دقو

 ةين ىلع ديزأ ال ًاثالث ينمزلي قالطلا :لوقي مث « هللا رفغتسأ :لوقي مث « هنم ًآبراه ناك ًائيش

 .ةعمجلا تتاف ىتح كلذك لاز امف « ةعمجلا ةالص يف كلذ ناكو « ديزي مث « ةدحاو

 ‹ نطابلا ةملظ نم ةسوسولا لصأ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 لاوز هل تنمض ةمقللا يف عروت نمف « ةمقللا يف عرولا مدع نم نطابلا ةملظ لصأو

 :ئهننا ٠.یا وتس ولا

 يف درابلا ءاملا لامعتساب هسفن بذعي ريصي سوسوملا نأ ةسوسولا دسافم ةلمج نم مث
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 خيشلل عقو امك « يمعف هينيع يف درابلا ءاملا لزنف « درابلا ءاملا يف صاغ امبرو « ءاتشلا

 ‹ هرصب رضيف « امهلسغيل ءاملا لخاد يف هينيع حتف امبرو « رهزألا عماجلاب ينيوجلا دمحم

 ‹ هيلإ نورظني سانلاو « يقاسفلا زيرفأ ىلعو « مامحلا يف ءاجنتسالل هتروع فشك امبرو

 . هاري نم لک هب ءیزهتسیو « نایبصلا هنم رخسي لاح ىلإ راص امبرو

 طوبرم هركذو « رحبلا ىلإ بهاذ وهو « موكلا نيبش ةاضق نم ًاسوسوم ةرم تيأر دقو
 « فوشکم هسأرو « نایرع وهو « هیکرو هرکذ مدصي ال یتح هیکرو نیب هلعج دوع يف طيخب

 رهطف رحبلا لزن ىتح كلذك لاز الف « هدسج سمت نآ ًافوخ « ةعوفرم هدي يف هتمامعو هبايثو

 نم بلك هل علطف « اهففجيل حمق نرج ىلع هبايث عضو مث « ءاملا ريدكت دعب لستغاو « هبايث

 ‹ هبايث ىلإ هللظ لصو بلك رمف « اهب علط مث « اهلسغف رحبلا ىلإ هبايثب عجرف « شقلا لخاد
 لصح ام مويلا كلذ نمف « هل اوعدي نأ ءارقفلا تلأسو « همه تلمحف « ًاثلاث رحبلا اهب عجرف

 دلاو وهو « فاجلا منخلا لبز ىلعو ٠ ضرألا ىلع كلذ دعب هبايثب سلجي هتيأرو « ةسوسو هل
 . ىلاعت هللا همحر نالا موكلا نيبشب « يلوتملا نيدلا زع يضاقلا

 وأ ٠ مارحإلا ةريبكت تاوف وأ ‹ تقولا لوأ تاوف الإ ةسوسولا يف نكي مل ولف ةلمجلابو

 . يبسنلا نارسخلا ةياغ كلذ يف ناكل « ىلوألا ةعكرلا وأ « ةءارقلا

 تارم ثالث فرحلا ررك امبر ىتح « فرحلا جارخإ يف سوسوتي آصخش تیر دقو
 ء هلل تايح تأ تأ تأ :لوقي نم تیأرو « ربکك كأ كأ كأ : هللا لوقي نم تيآرو ‹ رثكأو

 امبرو « كلذب ةالصلا نالطبب مهضعب ىتفأ دقو « مكيلع مال سأ سأ سأ :لوقي نم مهنمو
 لطبي ال كلذ نآ انملس ولو « هقنع يف كلذ مثإ راصو « نيمومأملا ةالص دسفأف ًامامإ ناك

 هنع ةدعبم « هلل ةهوركم « ىلاعت هللا ىلإ ةبرقملا ةدابعلا هذه بلق دقف « هوركم وهف ةالصلا

 . هباحصأ يدهو ةي هللا لوسر نع هتبغرو « يعرشلا اهعضو نع فورحلا هجارخإل

 ناك امبرو « هيف ةعيقولاو همذ ىلع سانلا ىرغأو « هيعماس ىذآف كلذب هتوص عفر امبرو

 لوقلا ىلإ كلذ يدؤيف « ةلطاب هتسوسو لثم سوسوتي مل نم لك ةالص نأ هسفن يف معزي
 اولعفي مل مهنأل ؛نينمؤملا رئاسو « نيدهتجملا ةمئألاو « نيعباتلاو « ةباحصلا ةالص لاطبإب

 .مالسإلا نيد يف قورملاك اذهو « هلعفك

 ةسوسولا ىلإ كاعد امف :هل لوقنف « انأ هلعفأ يذلا نودب ةحيحص ةالصلا نإ :لاق نإو

 ةقفاوم هلصأو < ضرم وه معن :هل انلق « هب تیلتبا ضرم اذه :لاق نإو « دودحلا يدعتو

 ةسوسو لبق نم رذع ىلاعتو كرابت هللا لبق ولو « كلذب ىلاعت هللا رذعي ملو « ناطيشلا دارم

 ىلع الو + مالسلا امهيلع ءاوحو مدا انيبأ ىلع ةبوتلا ىلاعتو كرابت هللا بجوي مل ٠ سيلبإ

 نم امهل قبسي مل امهنأل ؛انم امهرذع لوبق ىلإ برقآ ءاوحو مدآ نأ عم « امهدعب نم امهينب

 او و ناقر ا ود نالا ةا لا ها ةا هر اا ها ناب
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 : ايب هنأ حيحصلا ثيدحلا يفو « كلذ دعب ةجح الو رذع انل يقب امو N : رطاف] € اودع

 صقن وأ اذه ىلع داز نمف» :لاق مث ٠ نآلا نونمؤملا هؤضوتي يذلا يعرشلا ءوضولا اذه ًاضوت
 هيلع سيل لمع لك» :لاقو "«اهعنامك ةقدصلا يف يدتعملا» : ل لاق " ؛ملظو ءاسأ دقف
 مكايإو ذجاونلاب اهيلع اوضع يدعب نم ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع» لاقو در وهف انرمأ

 “«ةلالض ةعدب لك نإف رومألا تاثدحمو

 4 بيلا تي ال هلآ ت : یلاعت هلوق يف :لوقي هنع هللا يضر سوواط ناکو

 « رهطلاو ءاملا ىف نيدتعملا يأ ۱۹١[. :ةرقبلا]

 نایفس ناک یتح < عدبلا يف عوقولا نم نوفاخي مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا ناك دقو

 دق نوكأ نأ فاخأ ىنإف « ىلامعأ ىف ىب اودتقت ال : هباحصأل لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر يروثلا

 . اش تعدتبا

 نص صخش هل لوقبف هيلع مزعيو رمألاب مهي هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع ناكو

 سائلا ىهني نأ ةرم مهو « هنيح نم كلذ نع عجريف « كلذ لعفي مل هيَ هللا لوسر نإ ةباحصلا

 اهسبلو « اهسبل ةَ هللا لوسر نأ صخش هل لاقف « زئاجعلا لوبب غبصت اهنأ هغلب بايث سبل نع
 ناك ول ‹ يخ اي تقدص :صخشلل لاقو « كلذ نع عجرو هللا رفغتساف ٠ هرصع يف سانلا

 . دي هلعف ناكل عرولا نم اهسبل مدع

 ينإف « ةجاحلا ءاضق دنع هسبلأ ًابوث يل ذختا ينب اي :ًاموي هدلول نيدباعلا نيز مامإلا لاقو

 نكي مل هنإ :هدلو هل لاقف « بوثلا ىلع عقي مث « ءالخلا يف سجنلا ىلع طقسي بابذلا تيأر

 ءوضولا يف ةسوسولا تناك ول :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

a Sl LG ف ءادتعالا باب « ةراهطلا باتك « يئاسنلا هجرخآ )١( 

 ًاثالث ًاثالث ءوضولا باب ) » )۱۳١نباو  E EE Eeىف دصقلا ىف ءاح ام باب « اهننس

 ا 701 0 ییا ار کرولا ۰
 باتك « دواد وبأو « )1٤1( ةقدصلا يف يدتعملا يف ءاجام باب « ةاكزلا باتك « يذمرتلا هجرخأ (۲)

 ةقدصلا لامع يف ءاجام باب « ةاكزلا باتك « هجام نباو « )٠١۸١( ةمئاسلا ةاكز يف باب « ةاكزلا

(1۸4۰۸(. 

 )۲٦۹۷(. روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب « حلصلا باتك « يراخبلا هجرخأ (۳)

 باب « ةمدقملا باتك ءهجام نباو )67٠۷(. ةنسلا موزل ىف باب « ةنسلا باتك «دواد وبأ هجرخأ (4)

 باتك . یمرادلاو )۱77۹٤(. هدنسم ىف دمحأو )4( نيدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنس عابتا

 )٩١(. ةنسلا عابتا باب ء ةمدقملا
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 » قلخلا لضفأ مهو چ هباحصأو ةي يبنلا نع ىلاعت هللا اهرخدا امل ًاريخ امهوحنو ةالصلاو

 ءالؤه ةي يبنلا كردأ ول :لوقي ىلاعت هللا همحر يكلاملا يناقللا نيدلا سمش خيشلا ناكو

 . یھتنا < مههركو مهعدبل نيعباتلاو ةباحصلا نم

 نوسوسوملا بعتأ دق :لوقي ىلاعت هللا همحر يلبنحلا يحوتفلا مالسإلا خيش تعمسو

 كلذ يف ةي هنع حصي ملو « اهفورح جراخمب اولغتشاو « اهوثدحأ يتلا ةينلا ظافلأ يف مهسفنأ

 « ةينلا و جراخمب مهلغشأو E ذوحتساف « ريغ ال ربكأ هللا ظفل

 :لوقي مهدحأ ىرتف « ةالصلا حور وه يذلا « ىلاعت هللا عم روضحلا نع مهبولق فرصيل

 هتعمسو « كلذب هللا هدبعتي ملو « رثكأو تارم رشعلا ظفللا كلذ رركيو يلصأ يلصأ يلصأ

 ةالصلا يف لخدي نأ حصي الف ‹« نهذلا رضاح لقاع لك مزال نم ةينلا :لوقي ىرحخآ ةرم

 يلصي نأب لقاعلا فلك ىلاعت هللا نأ ردق ول ىتح < ًادبأ ةين الب اهناكرأ بيترتو اهلاعفأ يعاريو
 لوقت « ًاضوتي ةأضيملا ىلإ بهذ اذإ ناسنإلا لمأتو ٠ قاطي ال امب فيلكتلاك كلذ ناكل ةين الب

 :لوقيف ؟نيأ ىلإ :هل لوقت « دجسملا ىلإ بهذ اذإو « ًاضوتأل :لوقيف .؟نيأ ىلإ :هل

 مث « نونج عون اذه « ةالصلاو ءوضولل وان ريغ هنأ اذه هدصق عم لقاع كشي فيكف « يلصأل

 هجو نم هيتأت سولف يف طق سوسوتي ال نيسوسوملا ءالؤه نم دحاولا نوك بجعلا نم
 هقرف نم ًارذق هندب خطلي يذلاك كلذ لثم لكأ نأ عم « ملاظ هيلإ هاعد ًاماعط دري الو « ةهبش

 هل لاقف « درولا ءام هبايث ىلع شرو <« ةالصلل جرخ مث « ةرذعلاب خمضت نمك وهف « همدق ىلإ

 ‹ ةنسلا لعف ىلع ينمولت :هل لاقف « درو ءاملا شر مث « هنع تاساجنلا هذه لسغإ :صخش

 . هلاثم اذهف

 وهو « كاده ىلوتي هللاو « اهب لمعاو « ةمعنلا هذه يف كل هتركذ ام لمأتو « كلذ ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ٰىلوتي

 يراهظإو ينارقأ نم دحأ ىلع ةءارقلاب يسفن بيط : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ةحص تامالع ربكأ نم كلذ نوفراعلا دع دقو « ًانطابو ًارهاظ ىباحصأ نيب هتبلط نم ىننأ

 الإ ًالعاف قلخلا اذهل نالا فرعأ الو <« اهتاناوعر لاوزو « ريخلل اهدايقناو « سفنلا ةضاير

 هسفن ىري ةبلطلا بلاغ راص انه نمو « نيقيدصلا سوفن نم جرخي ام رخآ نم هنأل ؛ليلقلا

 . ملع هنع ذخۋي يقب ام لهذ انخيش نإ : لاق امبرو « هخيش نم ملعأ

111 



 « مهدحأ ىفتخا املك ءارقفلا نم ينارقأل يميظعت : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا اهيلع ناك يتلا قحلا قيرط ىلإ لام هنأل ؛سانلا هنع رفنو

 سانلا رفن يذلا خيشلا كلذ نع اورفن امبر لب ٠ سانلا نم هل هبنتي نم لق قلخلا اذهو « مهنع

 سانلا لهجل كلذ لكو « قيرطلا هتضفر وأ « تقم نالف :اولاقو « هيف داقتعالا نعو « هنع

 بئان هيلإ لزن نإ اميس ال « هيلع نيلبقم قلخلا ماد ام الإ ًاخيش نومظعي ال اوراصف « قيرطلاب
 . هترایزل رصم

 ءافلخلا قرط ربكأ نم مث « بدألا قيرط ءىطختف ‹ كلذ لشم كلست نأ يخأ اي كايإف

 بلط يف اثم مورلا دالب ىلإ هترفاسمو « فئاظولا ىلع هيعسو « هئارشو هعيب ةرثك ريقفلل
 ىلع نعطت نأ كايإف « ةعيرشلا بادآ ىلع هتماقتسا طرشب نكل « امهريغ وأ حومسم وأ يلاوج
 ‹ روهظلاب هسفن ىلع هناوخإ راثيإو « سانلا نيب هرتس كلذب هدصق نوكي دقف « كلذك هتيأر نم

 . هنود مهيلإ حالصلا ةبسنو

 يف ًابيرغ راص نافرعلا ماقم يف ىقرت املك ريقفلا نأ ننملا هذه يف انمدق دقو :تلق
 هباحصأو وه رودي ناك يمجعلا فسوي يديس نأو .« ًاماقم هل فرعي دحأ داكي ال « ناوكألا

 هل اولاقف ‹ ماعطلا نم ليلقلا الإ مهل لصحي ال فسوي يديس موي ناكو « دحاو ىلع موي لك

 ينم اورفنف ‹ يتيرشب تفعضو <« قلخلا نيبو ينيب ةسناجملا ةرثك بهذ دق :لاقف كلذ يف

 كلذلف « ةسناجملا مهنيبو مكنيب « متنأ مكفالخب « ةيرشبلا فاصوأ يف مهل يتسلاجم ةلقل

 « نيدم يديس تخأ نبا دمحم يديس ةعامجلا خيشل عقو كلذو « ينوطعي امم رثكأ مكنوطعي

 ىلإ هب بهذيو « هسأر ىلع زبخلا قبط لمحيف جرخي راص ىتح « هرمع رخآ هنم سانلا رفنف
 ىتح « ماوعلا داحآك ريرحلا نم روهظلا سبليو « قوسلا نم هجئاوح يرتشيو « هزبخي نرفلا
 يديس مهنم « الجر رشع ينثال نذأو « نيريثك قئالخ كلس نأ دعب ىلاعت هللا ةمحر ىلإ تام

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر « امهريغو ‹ يفصرملا يلع يديسو « يورسلا دمحم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < نيحلاصلا ىلوتي وهو <« كاده یلوتي هللاو ‹كلذ ملعاف

 ركذُأ يباحصأ نيب رس ناويد يل نوکي نأ نم يتيامح : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ًارئاز مهنم دحأ ينءاج اذإ مث « نييعتلا ىلع مهيلع يسفن لضفأو « مهرجبو ينارفأ زجع هيف

 ىلع نوزماختي يباحصأ ريصي ىتح « ةيوازلا رهاظ ىلإ جرخ ذإ هعم يشمأو « همظعأو هل موقأ
 ًاريبك اخيش يسفن لعجاف « مهل انميظعت الإ انم مهيضري ال « لمعأ شيأ : مهل لوقأ مث « كلذ

 يريغ لعجاو « مهل ةاوادم مهل لزنتأ ينإو ٠ سفنلا تانوعر نم ًاملاس « ىلاعت هللاب ًافراع

 وه ةيوازلا حراخ ىلإ ينعيشف « مهنم صخش عم كلذ يل عقو دقو ‹ كلذ نم دضلاب

 تلحخدف « هدنع اهتيسن تنك ةجاح تركذتف « ءوسلاب يتيفاق رج « هنع تيلو املف « هتعامجو
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 قفانملاو ‹ نيقفانملا تافص مظعأ نم هنإف « كايإ مث « كلذ لثم لعفت نأ يخأ اي كايإف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « قيرطلا يف ًاخيش حلصي ال

 ‹ هرقتحأ ال نأ لجو زع هبر يصعي ًاصخش تيأر اذإ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هلا معنأ اممو

 ىلع ىلاعت هللا ينعلطي مل امو « اهيلع ثعبي يتلا هتمتاخ ءوس ىلع ىلاعت هللا ينعلطأ نإ الإ

 هرضت ال نمم هلعل وأ « هرس يف بات هلعل لوقأو ‹ رارصإلا هيف دقتعأ الو « هرقتحأ الف كلذ

 .هرمأ ةبقاع ىف هب قحلا ءانتعال ٠ ةيصعملا

 يف ةمكحلا بلطتي نأ دبعلا ىلع امنإو « رفك عنصلاب ءاردزالاو ‹ ىلاعت هللا عنص ىلإ ةقيقحلا

 وهف ةيالولا ىعدا مث « ةقيقحلا بناج نم ملاعلا نم ًائيش رقتحا نمو « هقح هيفويل قولخم لك

 « نوكي ال اذه « هعم بدألا ليلق هللا يلو نوكي فيكو « هل هللا ةيالو ضقاني كلذ نأل ؛بذاك

 ررض ال١ :ةيَي لاقو ٩)(هدیو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا» : ثيدحلا يفو

 . مدآ نب | رضي َءيش لک لمشف “ر ارض الو

 امهدحأ : نيعون ىلع ىذألا فك :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس ىخأ تعمسو

 ءوس نم هيف رطخي امع بلقلا فك :امهيناث « ةرهاظلا حراوجلاب نيملسملا نم دحأ ىذأ كرت

 ءايلوألاب نظلا ءوس اميس ال « دحأ لك هب رعشي الو « ةلتاقلا مومسلا نم كلذ نإف « نظلا

 . ىهتنا « نآرقلا ةلمحو « ءاملعلاو

 امبرو « ًالاصو تبلج ةعيطق بر :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هبلطي ام ىلإ لوصولا نع ةلزلا كلت هبجحتف هيلع ىلاعت قحلا تاريدقت نم ةيقب دبعلا ىلع ناك

 هيطعيف هيلإ ًاجليو « ىلاعت هللا ىلإ بوتيف ‹ هئاضقب اهيف ىلاعت قحلا هعقوي ىتح « هيلع تيقب

 . ىهتنا « عبطلا مكحب ًادحأ اورقتحت الو « عرشلا هرقأ ام اورقأف « تاماقملا كلت ىلاعت هللا

 هنأ ىلع یلاعت هللا كعلطي مل نم لک :لوقی یلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هنأ تققحت اذإف « هرمأ لمهت نأ تلهج اذإ كلاوحأ لقآو « هتداعم كل سيلف ىلاعت هلل ودع

 ملسمو : )٠١( هديو هنامل نم نوملسملا ملس نم ماملا باب ء ناميإلا باتك ٠ يراخبلا هجرحأ )١(

 )٤١(. ريخ هرومأ يأو مالسإلا لضافت باب « ناميإلا باتك

 ىف دمحأو . )۲۳٣١( هراجب ٌرضیأم هقح یف ینب نم باب -ماكحألا باتک « هجام نبا هجرخا (۲)

 (۲۸۹۲) هدنم



 ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ كلذ لعف امك < هنم ًاربتف ‹ كرشملا الإ كلذ سيلو « هلل ودع

 . هيبأ قح يف مالسلاو

 اوركناو « ناكمإلاب ًادحأ اوداعت ال :لوقي یلاعت هللا همحر یفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 اوؤربتت الو « هنیع اوهرکاف « هتبقاع ءوس ىلع هللا مکعلطأ نم فالخب « هنیع ال هلعف هلع
 ناك نإو « لامعألا حيبق نم هنم رهظ ام ىلع ًادامتعا « هدنع همكح ىلع هللا مكعلطي مل نمم

 هتعمسو « ىلاعت هللا دنع رهاظلا مسالا مكمصاحخ هنم متأربت نإف « رمألا سفن يف هلل اودع

 « لاح لك ىلع ملسم هنإف ‹ هولاوف نيملسملا نم هلاح نطاب اوملعت مل نم لك :لوقي تارم
 . یھتنا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت كلذ ملعاف

 امنإو « دجسملا علط اذإ « هبرض وأ ناركسلل يبس مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ريثك قلخلا اذه فلاخ دقو « ثدحي وأ هيف ًأيقتي نأ ًافوخ « ةمحرو قفرب هنم هجارخإ يف ىعسأ

 هنِإ مث « ًاعرش عونمم كلذو « هركس لاح هوبرضو « ناركسلا اوبسف  ايوازلا ءارقف نم
 « هب لعفي ام ملعي يذلا يحاصلل لصحي امنإ رجزلا نإف « رجز هب لصحي الو « هيف ةدئاف ال

 دحي نأ ءارقفلا نم دحأل سيل هنأ ىلع « هروعش مدعل رجز هل لصحي الف لقعلا بئاغ امأو

 . رزع ىراكسلا نم ًادحأ برض ىتمو « كلذ رمألا يلو هالو اذإ الإ ًاناركس

 انأ :مهل لاقف « ناركس وهو ةيوازلا ىلإ ًاعلاط هوأر اصخش ةرم يلاولا ةعامج كسم دقو

 ينأل ؛ تريحتف ؟مكتعامج نم وه له :لاقو ةيلبجلا نم دحاو ءاجف « ةيوازلا خيش ةعامج نم

 « يلاولا تيب ىلإ هوذخأ ال تلق نإو ةعامجلا ةيقبب نظلا اوءاسأ يتعامج نم وه تلق نإ

 تعنمو « هوکرتف « مهسوفن تاذ نم هوکرتی مهن یلاعت هلأسأ نأ یلاعتو كرابت هللا ينمهلأف

 يتقفشو يتمحر ةرثكلو « وحصلا هل لصح ىتح نزخم يف هتعضوو « هوبرضي نأ ةعامجلا

 « ءارتفاو بذك وهو «يصاعملا باكترا يف مهحماسأ ينإ :لوقي ةلهجلا ضعب راص ةاصعلل

 . يلعو هيلع هللا طخسي امب ًادبع حماسأ فيكو

 سانلا امنإف « هبنذي بنذب ًادحأ اوريعت ال :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملا ناك دقو

 ىأر دقو . ىهتنا ةيفاعلا ىلع هللا اوركشاو « ءالبلا لهآ اومحراف « ىفاعمو ىلتبم نامسق

 هيلإ رظنف « هركس لئاوأ ليامتي ًاصخش هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا يديس

 هللا ركشو « هسأر خيشلا قرطأف « يب ام كيلإ لقني نأ ىلع رداق :رداقلا دبع اي :هل لاقف ارزش

 . ةيفاعلا ىلع ىلاعت

 لامتحال « هركس نم هوحص دعب مكاح ىلإ ناركسلا كلذ عفري نأ دحأل يغبني ال هنأ ملعف

 يفو « مهتويب يف هنولعفي ام ىلع علطيل ةاصعلا ىلع سسجتي نآ دحأل سيل هنآ امك « هتبوت
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 اله» :هل لاقف ةي يبنلا ىلإ هاكشو « هتجوز دنع الجر ىأر امل لازه ثيدح قرط ضعب

 «٩ كبوثب هترتس

 ًاناريج يل نإ :لاقف « امهنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع ىلإ لجر ءاجو
 مهيلإ طرشلا عاد انأو « نوبوتي الف « مهحصت نع تزجع دقو « مهتويب يف رمخلا نوبرشي

 . ىهتنا ‹ مهل كحصن ىلع مدو « لعفت ال هللا دبع :هل لاقف « مهوذخأيل

 ىلوتي وهو كاده ىلوتي هللاو « محري ال محري ال نم نإف « قلخلا محراو « كلذ ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا

 ءادغلا تقو هنع يلاؤس ةرثكو ‹ فيضلا رمأب يمامتها : يلع هب ىلاعتو كرابت هلا معنأ اممو

 ‹ سانلا مومه لمحت نم « يباحصأ اهفرعي ةريثك رومأب هنع ًالغتشم ينوك عم « ءاشعلاو

 ةنيهتل نيدصرملا نأش يف يعسلاو « يدنع نينطاقلا ءارقفلا ةمدخو « ملعلا بتك فيلأتو

 ريغو « موي لك مهيفكي ماعط رمأ ةئيهتو « هزبخو هنجعو هنحطو حمقلا ةلبرغ نم « نولكأي ام
 . يب ىلاعت هللا نم ةيانع كلذ لكو « راهنلا اهنم رمأ لك قرغتسي امم كلذ

 نوعبس يعم يبر ةرعو :لوقي هنع یلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناک دقو

 . یهتنا ‹ اهنعاوزجعیو « الجر نيعبس ىلع يدعب مسقتسو « ةفيظو

 ضعب نأ ىتح « ةيافك هيف ناكل ةليلو موي لك ةيوازلا يف يلع نيدراولا يقلت الإ نكي مل ولو

 ‹ ةيوازلا يف يتلا رومألا هذهب كلاغتشا عم ملعلا بتكل كفيلأت نم بجعتأ انأ : يل لاق ءاملعلا

 ىلاعت هللا لضف نم كلذ :هل تلقف « هركف عمتجيل لاخ ناكم يف الإ نوكي ال ةداع فلؤملا نإف

 تيبب همالعإو « اهيلإ يلصيل ةلبقلا ةهجب همالعإ فيضلا ةمدخ عباوت نم نأ ىفخبي ال مث

 ‹ ةالصلا تقو لوخدب همالعإو ‹ ءوضولاو ءاجنتسالاو برشلل هدنع ءام ةئيهتو ٠ ءالخلا

 . بیحرتلاب هیقلتو

 . ىهتنا '"«بيحرتلاب هوقلتف ةشهد مداقلل نآ» درو دقو

 فيضل فلكت نم لك نأو « ةفايضلاو فيضلاب قلعتي ام حاضيإ : ةقباسلا ننملا يف مدقتو

 . لوط ىلع ولو « هئاقل نم بره

 هنع ىلاعت هللا يضر كلام مامإلا ىلإ هتلحر يف هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا ركذ

 هدنسم يف دمحأو . )٤۳۷۷( دودحلا لهأ ىلع رتسلا يف باب « دودحلا باتك « دواد وبأ هجرخأ )١(

 )٠١١۴۳(. مجرلا يف ءاج ام باب « دودحلا باتك « كلامو « (۲۱۳۸۳)

 )۲٠۱۷١( سودرفلا دنسم یف یملیدلا ہجرخأ (۲)
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 يل لسرأو « هتيب يف ًاناكم ينلخدأ « ةنيدملاب ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا دنع تمن امل :لاق

 « رادلا نم ءالخلا اذهو « ءام هيف ءانإ اذهو « اذكه تيبلا اذه نم ةلبقلا :ىل لاقف « ًامالغ

 لاقو يلع ملسو هدي نم هعضوف « اقبط لماح مالغ هعمو كلام يلع لخد مث « مهيلإ راشآو

 :لاقو كلام هب حاصف < ًالوأ يلع بصي نأ دارأو ءانإلا ىلإ مالغلا بثوف « انيلع لسغا :دبعلل

 ةمكح ىلإ رظان ينآرف ٠ فيضلل ماعطلا رخآ يفو « تيبلا برل نوكي ماعطلا لوأ يف لسغلا

 يفو « لسخلاب ءىدتبي نأ همكحف « همرك ىلإ سانلا وعدي ماعطلا بحاص نأل :لاقف « كلذ

 .هعم لكأيل لخدي نم رظتني ماعطلا رخآ

 ‹ هنع ىلاعت هللا يضر كلام مامإلا نم كلذ تنسحتساف :هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا لاق

 ‹ ةيافكلا ماعطلا نم ذخآ مل ينأ كلام ملعو « ماعطلا عيمج ىلع انيتأف « هايإو انأ تلكأ مث

 ‹ نسحأ نم ىلع رذع ال :تلقف « رذعم ريقف ىلإ لقم نم دهج اذه هللا دبع ابأ اي :ىل لاقف

 .ءاسأ نم ىلع رذعلاامنإ

 : لاق مث « ةكم لهأ لاوحأ ضعب نع ينلأس « ةَ هللا لوسر دجسم يف ءاشعلا انيلص املف

 ناك املف : هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق « عاجطضالاب هبعت لحي نأ رفاسملا مكح

 تهبتناف « ىلاعت هللا كمحري ةالصلا :لاقو « بابلا ىلع كلام عرق « ليللا نم رخآلا ثلثلا

 ةمدحن نإف « ىنم تيأر ام كعوري ال :لاقف « ىلع كلذ قشف « ءام هيف ءانإ لماح وه اذإف

 « رمت نم ًاعاص يندوزو « هانلكأف ًاماعط يل لمع هدنع نم رفسلا تدرأ املو ٠ ضرف فيضلا

 ىلإ ةلحار يل ىركأ مث « عيقبلا ىلإ ينعيشي يعم راسو « ريعش نم ًاعاصو « طقأ نم ًاعاصو

 . ىهتنا « فرصناو ينعدوو « ًارانيد نوسمح اهيف ةرص يناطعأو « ةفوكلا

 ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « دشرت اهب لمعاو « بادآلا هذه ىلإ ىخأ اي لمأتف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيحلاصلا

 ايندلا ةعتمأ نم ًائيش نامزلا ءاملع ىلع يراثكتسا مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ايندلا يف عستا نم ملسي نأ لق يريغك لوقأ الو « ملعلا سومان عباوت نم كلذ نإف اهفئاظو وأ

 مارحلاو لالحلاب ملعأ مه :لوقأ لب يسفنل يتشقانم يف كلذ ناك اذإ الإ مارحلاو تاهبشلا نم

 ىتح « هاجو لام نم ملاعلل دب ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا ناك دقو « ينم

 . ىهتنا « هيلإ جاتحي الو « قلخلا نم دحأل لذي ال

 قارعلا تمدق امل :لاق « قارعلا ىلإ هتلحر يف هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا ركذو

 مدقف « كلذ ىلإ هتبجأف « هلزنم هيتآ نأ ىلع مزعف « عماجلا يف نسحلا نب دمحمب تعمتجا

 زیلاهدو <« ةيقارع ًاباوبأ تیأرف « هلزنم ىلإ تیتآ تح ‹ بهذلاب ىلحم جرسب هتخلب ىلإ

 ‹ ةشيعملا قيض نم ىلاعت هللا همحر ًاكلام هيلع تقراف ام تركذف « ةضفلاو بهذلاب ةشوقنم
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 ةقيقح نم الإ وه امف « تيأر ام هللا دبع ابأ اي كعوري ال :نسحلا نب دمحم يل لاقف ٠ تيكبو
 ‹ هيف ضرفب ينبلاطي ىلاعت هللا نأ نظأ امو « ةنس لك يلام ةاكز جارخإو ٠ بسكمو « لالح

 .ودعلا هب دمكيو « قيدصلا هب رسي لجرلل لاملا معنو

 تدرأ املف « رانيد فلأب ةعلخ يناسك هنإ مث :هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق

 ينإ مث « تيبأف هلام عيمج يف هرطاشأ نأ يلع ضرعو « مهرد فالآ ةثالث يندوز رفسلا

 ىلع تمزع امل مهرد فلأ نيعبرأ يناطعأف « ةعساو ايند يف هتيأرف « ينارفعزلاب تعمتجا

 نم ةعامج دروف « لبقأ ملف « اهب كل تحمس دق :لاقو « هل عايض عبرأ يلع ضرعو « رفسلا

 هل راص هنأو « ايندلا يف هيلع عسو ىلاعت هللا نأ يل اوركذف « كلام نع مهتلأسف زاجحلا

 .ةدحاو ةليل ةنسلا يف هنم نهادحإ بوني < ةهيراج نوتسو هئامتالن

 ةنيدملا تلخدو « كلام مامإلا ىلإ ترفاس املف :هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق

 هيلعو « ديدح نم يسرك ىلإ ترظن مث « هعم تيلصف ‹ رصعلا ةالص يف دجسملا يف هتيفاو

 لوحو « هللا لوسر دمحم « هللا الإ هلإ ال :ريرحلاب اهيلع بوتكم « رصم يطابق نم ةدخم
 دع ا هلا یخ یا نج كلام تار دا كلدك ااف ۵ ورتو را رند تارا کلا
 لصو املف « ةئامعبرأ هلايذأ لمحي « دجسملا يف هرطع حاف دقو « يب يبنلا باب نم لحد دق

 « دمحلا حارج يف ةلأسم ىقلأف « يسركلا ىلع سلجو « هل مهلك نورضاحلا ماق يسركلا ىلإ

 ىلإ ينمضف « هيلع تملسو تمقف ‹ يسركلا نم لزن ىتح لدتسيو ملحلا يف ملكتي لاز امف
 هدهعأ تنك يذلا لوألا ءانبلا ريغ ءانب تيأرف « هلزنم ىلإ يب ىتأو « يديب كسما مث « هردص

 تننظ هللا دبع ابأ اي كنأك ؟كؤاكب امم ؟كلام : ىل لاقف « تيكبف « قارعلا ىلإ ىتاحر لبق

e OS EEE Aa a Ce TE E 

 س ا ا ر و داوو 2 ا ا اکو و دا فا
i E E A REN EE ak E E 

 ر م ا هنر رک اار چ ا رد ا ا ا یا یا
 هللا يضر كلام مسبتف « كلذ لثمل كتئج امو « ثوروم انأو ثوروم كنإ :هل تلقف « كيلإ

 « ًايفاح ًايشام يعم جرح ةكم ىلإ رفسلا تدرأ املف « ملعلا الإ تيبأ :لاقو ٠ يهجو يف هنع

 . يتباد رفاوحب همدق ناكم ًأطأ نأ ةي هللا لوسر نم يحتسأ : لاقف ؟ةباد بكرت الآ : هل تلقف

 مل هلاح ىلع هعرو نأ تملعو « كلذب تررسف :هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا لاق

 املف « ًاليزج الام يناطعأو « ىلاعت هللا ءاش نإ مهرضي ال ءاملعلل لاملا ةرثك نأو « صقني
 . مهيلع رختفأ نأ يلع ًافوخ « يمأ ةراشإب يمع ينب ىلع هتقرف ةكم ىلإ تلصو

 .هنم ىلإ لصو ام لثم ةنس لك يل لسري هنآب يندعوو « ينم هنسحتسا كلذ اكلام غلب املو

 « ةنس ةرشع ىدحإ ينيفكي ام لاملا نم ةنس لك يلإ لمحي هنع هتلا يضر كلام ماقآو :لاق
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 ‹ رصم ضرأ ًابلاط تجرخف « زاجحلا يلع قاض هتمحرو هللا ناوضر ىلإ كلام تام املف

 نأ يخأ اي تملع دقف . ىهتنا « رصم يف يتيافكب ماقف « مكحلا دبع نبا ىلاعت هللا ينضوعف

 كلذك « هدنج ىلع كلملا قفني امكف « كولملاك مهيلع ايندلا عاستاب الإ متي ال ءاملعلا سومان

 ةبلط كلذكف « رهاظلا ودعلا نم مالسإلا نيد نوظفحي دنجلا نأ امكو « هتبلط ىلع قفني ملاعلا

 .ءاملعلاو كولملاب الإ لصحي ال نيدلا لامك نأو « نطابلا ودعلا نم هنوظفحي ملعلا

 هتشيعم تناكو « ايندلا نم ةعس يف ناك هنأ ٠ كلام بحاص بهشأ مامإلا نع انغلب كلذكو

 « هنع ىلاعت هللا يضر دعس نب ثيللا مامإلل ًاعاطقإ رصم ةزيج دالب تناكو « كولملا ةشيعمك

 . طق ةاكز هيلع بجت ملو « رانيد فلأ ةئام ةنس لك اهجارخ ناكو

 يخأ اي كايإف ‹ ليخلاو ٠ مدخلاو ‹ يراوجلا فالخ كولمم فلأ هل يزارلا رخفلا ناكو

 ءاملعلا نم هريغ وأ كلام مامإلاب هبشت اذإ « كنامز ءاملع نم دحأ ىلع كبلقب ولو ضرتعت نأ

 ءاملعلا نإف « كب لهجلا نم كلذ نإف « اهبكارمو اهسبالمو ايندلا ةعسوت يف « نيقباسلا

 لام ال نم مهنمو « لام هل ناك نم مهنمف « مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا مدقأ ىلع ءايلوألاو

 دبع يديسك ءايلوألا نمو « مالسلاو ةالصلا امهيلع ىسيع انديسو « ناميلس انديسك « هل
 هللا مهمحر « دهازلا دمحأ يديسو « مدأ نب ميهاربإ يديسو « نيدم يديسو « يليجلا رداقلا

 .اهقيض الو هيلع ايندلا ةعس هرضت ال اهيف لماك وه ةبترمب مئاق مهنم دحاو لكف « ىلاعت

 «يلمرلا دمحم يديس ىلع وأ ٠ يركبلا دمحم يديس لثم ىلع ضرتعت نأ يخأ اي كايإف
 و ا ارعا كلو ناف تا هاها ی ا

 مهباحصأ رباكألا ثح امو « ًادبأ هدرت تنك ام ايندلا نم هيف امه ام كل لصح ول هنأ كنظأو

 عمط ريغب ايندلا مهتءاج ولف الإو « ريغ ال عمطلا لذ نم مهيلع ًافوحخ الإ ايندلا يف دهزلا ىلع

 .اهلوبق ىلاعت هللا عم بدألا نم ناك ليم الو

 ريغب ايندلا امهيتأت امنإ « ايند بلط يف طق الذ هدلاو الو يركبلا ًآدمحم يديس تيأر امو

 نيدمحملا نيذه لجأ يف حسفي ىلاعت هللاف « نآلا ىلإ يرغص نم امهل طلاخم ينإف « لاؤس

 ملعاف « نيمآ « امهترمز يف انرشحيو « ةبلطلاو ايندلا امهيلع رشكيو « نيملسملاو مالسإلل
 . نيملاعلا بر ثل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو كلذ

 رئاسو « نيحلاصلاو ءاملعلا لامعأ نساحم يتيؤر :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 ؛ريخب الإ مهنطاب ىلع مكحلل ضرعتأ الو « مهلامعأ رهاظ ةيؤر ىلع ًادامتعا « نيملسملا

 « ىلاعت هصئاصخ نم كلذ لعجو « قلخلا نطاوب ىلع مكحلاب انفلكي مل ىلاعتو كرابت هللا نأل

 لثم نإ ديعب حلاص وأ ملاع نع لوقن نأ انل زوجي ال هنأ ملعاف ٠ رودصلا تاذب ميلعلا وهف

 ٠ ةثيبخلا دصاقملا نم انسوفن ىف نحن هدجن ام ىلع ًاسايق « قافنلاو ءايرلا نم نوملسي ءالؤه

 نقع اباتك تیر لب ی الا نيمدقتملا نم بيرغ قلخلا اذهو ٠ دساف سايق هنإف
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 نييعتلا اهنم مهفي « نئارقو تارامأب مهرجبو ءاملعلا نم هنامز لهآ زجع هيف ركذ ‹ نيمدقتملا

 .«نيعمجأ قلخلا رورغ نايب يف نييبتلاو فشكلا» هامسو « مهدحأل

 ىلع كنامز لهأ نم ًادحأ سوفنلا سئاسدو « ماكحألا للع كنييبتب دصقت نأ يخآأ اي كايإف

 صني ال ظعو اذإ يَ ناك دقو « هصيقنتو هتبيغ باب سانلل حتفتف ٠ نئارقلاب ولو « نييعتلا
 كايإو « كلذ وحنو “ذك نولعفي وأ اذك نولوقي ماوقأ لاب ام» لوقي امنإو « هنيعب دحأ ىلع

 نع هئات وأ « نوتفم وأ « رورغم ًانالف نإ « هئاحلصو كنامز ءاملع نم دحأ يف لوقت نأ

 . يعرش قيرطب الإ « قيرطلا
 لمعلاو ملعلا ماكحأ نم متيأر اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو

 ةمومذملا قالخألاب قلختم هنأ هب اونظت نأ مكايإف « يصاعملا كرتو ٠ تاعاطلا لمعف « رهاظلا

 بئاصمب ةتامشلاو « ولعلاو « ةسايرلا بلطو « دسحلاو <« ءايرلاو « ربكلاك « ىلاعت هللا دنع
 . مكيلع مارح كلذ نإف دهزلاو حالصلاب دابعلاو دالبلا يف ةرهشلا بلط ةبحمو « نارقألا

 . ىهتنا ""«تاوخأ هدنع اهل نأ اوملعاف ةنسح مكيخأ نم متيأر اذإ : ثيدحلا يفو

 مكل ركذيو « نطابلا ضارمأ مكل ررقي نم متيأر اذإ :اضيأ لوقي هنع هللا يضر هتعمسو

 نمم ردكتي هنأ وأ « اهنم ةمالسلا هسفنب نظي هنأ وأ « كلذب بجعلا هب اونظت نأ مكايإف « اهءاود

 ناك نيذلا ماكحلا دنع عفشي راص نمم ردكتي هنأ وأ « هيلإ سائلا بلقناو « هنارقأ نم رهظ

 ىلع هولمحا لب « كلذ وحنو ةعافش هل نولبقي الو « هنودري اوراصو « مهدنع وه عفشي

 كلذكو « يب نظ ءوس هنإف « كلذ مكل عقو ول مكلاح ىلع هلاح اوسيقت الو « لماحملا نسحأ

 « تاعاطلاب اهنيزو ‹ يصاعملا رئاس نم حراوجلا رهطو « ةيعرشلا مولعلا مكحأ نم متيأر اذإ
 شتف ولو ؛رورغم هنإ اولوقت نأ مكايإف « هتقاط بسح ةئيدرلا اهتافصو « سفنلا لاوحأ دقفتو
 قاذح نم رثک هيف عقیامک « كلذ ريغو « ءايرو ةدمحم بحو « قافن اياقب هدنع دجول هسفن

 مكل سيلو « ىلاعت هللا ىلإ هبلق اولكو ‹ رهاظلا هلاح هل اوملس لب مهسفنأ ىلع ًاسايق ٠ ظاعولا

 ىراتفلا ملع ليصحت يف هرمع ىنفأ نم متيأر اذإو « هبلق يف العو لج ءىرابلا ةمحازم
 ملعلا مسا صصخو « مهشاعم حلاصمل قلخلا نيب ةيراجلا تالماعملا لصفو « تاموصخلاو

 لامعألا ةرثكب رتغي مل هنألو « رورغم هنإ :اولوقت نأ مكايإف « هريغ نود كلذب يعرشلا
 ‹ ةميمنلاو ةيغلا يف اهعوقو نم ةنطابلا وأ ةرهاظلا هحراوج دقفتي ملو « ةنطابلاو ةرهاظلا
 دحأ مقي مل هنإف ‹« ريخلا هب اونظ لب « تاكلهملا رئاسو « ءايرلاو « دسحلاو « مارحلا لكأو

 باب ٠ بدألا باتك « دواد وبأو . )۳۳٠۷( لتبتلا نع يهنلا باب .حاكنلا باتك ٠ يئاسنلا هجرخأ (1)

 . )٤۷۸۸( ةرشعلا نسح یف

 .هدجآ مل (۲)
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 « هجو نم فخ هجو نم حجر نإ لب « نظن اميف ردانلا الإ ًادبأ هب فلك ام عيمجب ةمألا نم

 نيدبعتملل اوعزانت اذإ ماصخألا اولسرأف « اذه انلوق يف متككش نإو « يفوصلاو هيقفلا ءاوس

 لك اودجت « مهلامعأ ضارمأ اوكشي « ةاضقلل اياوزلا يف نيدبعتملا اولسرأو <« اياوزلا يف

 نم زعأ رصع لك يف ةقيقحلاو ةعيرشلا ملع نيب عماجلا نإف ٠ رخآلا ةفيظوب مايقلاب لخي دحاو
 ‹ كلذك ًارورغم هسفن دجول « رورغلا ىلإ سانلا بسن نم شتف ولو « رمحألا تيربكلا

 ىهتنا ««مهكلهأ وهف سانلا كله لجرلا لاق اذإ» ثيدحل

 معيمج ناميإ نأل ؛رورغم هنإ اولوقت نأ مكايإف ‹ مالكلا ملع يف هرمع ىنفأ نم متيأر اذإو

 يف لداجي عدم انل ماق امبر هنأل ؛هوركشا لب نوملكتملا هلاق ام اوفرعي مل ولو « حيحص ماوعلا

 املك « كلذ لثمل لباق نامزلاو اميس ال ٠ ججحلا عطقب هل ًادعتسم اذه نوكيف « ةعيرشلا

 هنإف ‹ هريغ ىلع ةي دمحم ةيلضفأ ىلع ليلدب ينوتئا :لاق نمل سمأ عقو امك « ةعاسلا تبرق

 « ريخلا ىلإ سانلا وعدي ًاظعاو متيأر اذإو « ًاليلد كلذ ىلع بلط ًادحآ نأ انرمع لوط انغلب ام
 عيمجب فصتم هنأو « هب فصتم هنأ هب اونظ لب « لوقی امب لمعي ال هنآ هب اونظت نأ مکایإف

 نأ دعب الإ دهزلا ىلإ الو ٠ صلحخأ نأ دعب الإ صالخإلا ىلإ مكاعد ام هنأو « هيلإ مكاعد ام

 يف ةدئاف ال هنإ :اولوقت نآ مكايإف « موي لك نآرقلا متخي نم متيأر اذإ اذكو « كلذ ريغو ٠ دهز

 ‹« نآرقلا فورحب هظفلت درجمب باوثلا هل اوتبثأ لب ٠ هيف ركفتلاو « هب لمعلا نع هزجعل كلذ

 اورذعاف مكسوفن نورذعت امكف « تأرق ام لكب لمعلا ىلع ردقت ال اهودجت مكسوفن اوشتفو

 هيف هيلع ىلاعت هللاو الإ لامعألا نم المع لمعي ةمألا نم دحأ نم امف ةلمجلابو « مك ريغ
 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو « داهجلاو جحلاو موصلا ىتح « هيف هريصقت ثيح نم « ةجحلا

 يف طوسبم وه امك « قيرطلا تاماقم رئاسو « دهزلاو « ةنيدملاو ةكمب ةرواجملاو « ركنملا

 » نيحلاصلا یلوتی وهو ‹ كاده یلوتی هللاو ٤ هعجارف ¢ ءايحإلا باتک نم تاكلهملا عبد

 مومذم ةفص لك نم ةبوتلاب ةليلو موي لك يسفن شيتفت : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 « شغو « عادخو « يغبو « هوركمو « دسح نم « ةالصلا ىلإ تمق نإ اميس ال « يف اهتيأر

 هللا يدي نيب رومألا هذهب موقي نم لاثم نإف « كلذ وحنو « سانلل راقتحاو « ءايرو « قافنو

 لثملا هلو « ناطلسلا يدي نيب فقو مث « حيقو مدو ةرذعب هندبو هبوث خطل نم لاثم « لجو زع

 بايثلاو رباكألا تسبل كانه نمو ‹ كلملا ةرضحب هئاردزال ةبوقعلا نم نمأي ال وهف « ىلعألا

 ةحيبقلا تافصلا نم اورفغتسا مث « ًارهاظ ةالصلا يف ىلاعتو كرابت هللا عم ًابدأ ةرخبملا ةسيفنلا

 وب مکن ساحب هومن وا م ڪرشنا ف امأود نو :  یلاعت هلوقب المع « مهنطاب يف ةزوكرملا

 )١( سائلا كله لوق نع يهنلا باب « بادآلاو ةالصلاو ربلا باتك ملسم هجرخأ )۲۹۲۳(«

 یشن تثبخ لاق ال باب ۰ تدآلا تاتک «دواد وبأو )٤۹۸۳( . هدنسم یف دمحأو )۷١۲۸(.
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 ًانطاب ةراهطلا مهل لمكتل كلذ لك ۲۸١[. :ةرقبلا] 4 ءاي نم بديو هاك نمل روني هل

 امم بوتیو « هلسغ دنع وضع لک دقفتی یلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناک دقو

 ت كاد ل هفار امر ا
 یلوتی وهو ‹ كاده لوت یلاعتو كرابت هاو ٠ دشرت هب لمعاو ‹ كلذ يخأ اي ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا

 اهريغ وأ ةرامح تبكر اذإ هل يبرش وأ ًائيش يلكأ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 لاح تنك امم لقثأ برشلاو لكألاب ريصأ ينوكل اهبحاص نع اهب يتبيغ ةدم ةيراع وأ « ةاركلاب

 اهبحاص يمالعإ نم دب الف ًاثيش تبرش وأ تلكأ يننأ عقو نإ مث « اهتيراع وأ اهراجئتسا
 اهنإف « اهل رذتعاو « ًالثم ةرامحلا سأر لبقأ مث « رجألا ةدايزب ولو هنم يلالحتساو « كلذب

 ‹ قطنت ال اهنكلو « ًارش اهعم لعفي نمو « ريخ اهعم لعفي نم كردت . فشكلا لهأ لاق امك

 ىلع اهرمأ ماهبإل كلذ امنإو « اهسفن يف اهيلع رومألا ماهبإل مئاهبلاب مئاهبلا تيمس امو
 فيك محل ةعطق اهل يمرت امل ةطقلا لمأتو ٠ طقف قطنلا الإ انع ةصقان يه امف « نيبوجحملا

 ىلإ كنع ودحتو « هب برهت فيك ايش يه تفطخ اذإو « كاضرب اهملعل « كنم ةبيرق اهلكأت

 فدرالي را تاب یم لش رعب الز اناغ ةانإلا ف ل ل ا هرعت تلا ره
 ولو ًاليقث فدرأ ال كلذكو « اهبحاص نذإ ريغب اهترعتسا وأ اهترجأتسا ةباد ىلع يعم ًادحأ

 ا ر ل ی یاو ا ا

 ةباد لكف « قوسلا قيرط ىف فقي هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع انديس ناك دقو

 ن ار دلا اجا یار ا هک ع ی ا
 . عنص ام

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ٠ هب لمعاو ٠ كلذ ملعاف

 ةدايز اهيلع لجو زع هلا قلع يتلا رومألاب يلمع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹« كلذب لمعلا كرتأ الو « ىلاعت هللا عم ًابدأ ‹ ناميإلا ىلع توملا وأ قزرلا وأ « رمعلا

 عقاو وهف ناميإلا ىلع يتوم وأ يقزر وأ يرمع ةدايز ىلاعت هللا ملع يف قبس ناك نإ :لوقأو
 هللا نأل ؛ لهجلا ةياغ يف كلذ نإف ٠ خيش الب قيرطلا اوعدا نمم ةفئاط هيلع امك « ةلاحم ال

 نأ دحأل حصي الف « بابسألا قر مهلك قلخلا مزلأو « تاببسملا ىلع بابسألا بتر ىلاعت

 راد ثيح هعم رودي نأو ٠ هديس رمأ لاثتما دبعلا بدأ نمو ‹ دهاشم وه امك كلذ نع جرخي

 . كلذ لوق الب ىل رفغا لوي نأ هل سيلف . اذكر اذك تلق نإ الا كل رفغأ ال هل لاق اذإف

 یک .هلع سقف

1Y1 



 ينالوخلا سيردإ يبأل ناك :لوقي ىلاعت هللا همحر يطوطشدلا رداقلا دبع يديس تعمسو

 هل لاقف « سلجملا نم غرف اذإ هثداحيو « هرضحي مالسلا هيلع رضخلا ناكو « ظعو سلجم

 هيلع رضخلا لاقف ؟ناميإلا ىلع هتامأ دبعلا هلمع اذإ لمع يأ هللا يبن اي :ًاموي سيردإ وبأ

 ةالَع ًادمحم تكردأ ىتح « ينوبيجي ملف كلذ نع مهتلأسو « يبن فلأ ةئام تكردأ :مالسلا

 دا لرنأ اب لوسا نما و يسركلا ةيآ ًآرقو رجفلا ةالص ىلص نم :لاقف « كلذ نع هتلأسف

 ٌقنرََو » :هلوق ىلإ وهال هلل لنآ هلا دهس »و ةروسلا رخآ ىلإ ۲۸٠١[. :ةرقبلا] ءِهَيَر ني
 . یهتنا .[۲۷ : نارمع لآ] €باسسح وَ اسف سم

 رال هللا لوسر تلأس :لاق هنأ رمع نع « یلاعت هللا همحر نیفراعلا ناتسب بحاص رکذو

 ىتح ناميإلا هيلع هللا ظفحي نأ بحأ نم» : ي هللا لوسر لاقف « ناميإلا دبعلا ىلع ظفحي امع
 ةعكر لك يف أرقي ‹ نيتعكر ملكتي نأ لبق برغملا ةنس دعب ةليل لك لصيلف ٠ ةمايقلا موي هاقلي
 « ةرم ١[ : قلفلا] َقَلَمْلأ برب ذوعأ لف و ٠ تارم تس صالخإلا ةروسو ةرم باتكلا ةحتاف

 ناميإلا هيلع ظفحي ىلاعت هللا نإف « امهنم ملسيو « ةرم ١[ :سانلا] اسلا بري ٌدوعأ لف »و
 ةءارق لبق ةرم ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ» أرقي هنأ ئرخأ ةياور يف داز '“ةمايقلا موب هب يفاوي ىتح

 (ةرم ةرشع سمخ ىلاعت هللا حبس ملس اذإف « دحأ هللا وه لق

 موي ًارورس كلذ ةرمث نجت ريخلا نم لمت الو هلاثمأو كلذ ىلع ةظاوملاب يحخأ اي كيلعف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ةمايقلا

 نم لك لمع ظفح يف لجو زع هللا ىلإ يهجوت ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹« ةهبش ىماعط ىف نوكي دق هنأل كلذو ؛ طابحإلا وأ صقنلا نع هتلمع دلوم ىف يدنع تاب

 امبرو « بلقلا ةملظ نم هل لصح امب يماعط يفي الف « هنطاب ملظأ يدنع تاب نم هلكأ اذإف
 نم هوأر ام ثيح نم وأ « ماعطلا معط ثيح نم يتعامج يف وأ ٠ يف ةبيغ يف نورضاحلا عقو
 انأ ترصف « ماثألا نم هوبكترا امب نآرقلا نم هوعمس امل مهعامس يفي ال امبرف « ماظنلا

 ىلوأ دلوملا كلذ لمع كرت ناكف « ةلمجلا يف رجألا مدعب ولو « نيرساخلا نم مهايإو

 نم هدالب لوخد دارأ مالسولل ودع نم ناطلسلا ردكت مايأ يف انلمع اذإ اميس ال « لضفأو

 دصق نوكي نأ الإ « هعم بدألا ءوس نم نوكي ام ةياغ يف كلذ نإف « ضفاورلا وأ رافكلا

 ‹« رصنلاب هل وعديو « ناطلسلا انالوم فئاحص يف نآرقلا نم ءىرق ام يدهي نأ دلوملا بحاص

 ‹ نيملسملا مهب مامتهالا نع بلقلا عارف نم دلوملا لهأ ةمالس طرشب « هب سأب ال كلذ لشمف
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 كلذ عوقو مدعو ¢ لجو زع هللا نع ةلفغلاو كحضلا دوجو ابلاغ بلقلا غارف ىلع لدي اممو

 .دلاوملا يف زيزع

 لمعب يدصق ناك امبرف « مثإلا نم يدلوم رضح نمو « ينظفحي نأ يف ىلاعت هللا ىلإ ًاهجوتم

 ىلع ءايرلا لخد امبرو « لوبقلا طورش نم طرشب يلالخإل « ًاحوجرم سانلا عمجو « ماعطلا

 وأ ءىراقلا بجعيف ةداع هنم ييحتسي نم روضح لجأل ةليللا كلت يف نيحادملاو نيئرقملا

 هحدم وأ « سنأ اهيلع هتاءارق وأ « لخاد نالف : سانلا لوق دنع اميس ال « هسفنب ًالثم حداملا

 نم دوصقملا نإ مث « كلذ يف ببسلا تنك انأو « هلمع طبح امبرف « كلذ وحنو « سنأ هيلع

 ‹ عبطلا مكحب ةداع دئاز رمأ كلذف حدملاو ظعولا امأو « ريغ ال ماعطلا لكأ وه امنإ روضحلا

 ‹ كلذ روضح مدع ىلع بلاغلا ناك كلذلو « سفنلا ظحو « سولفلا ةمارغ هيف بلاغلاو

 امك « مهلوقعل ةاوادم مهقفاوأف « مهيأرب كلذ نولعفي ناوحخإلا امنإو « هلمعب يتراشإ مدعو

 نوكي الف مهيلإ تجرح نإ مث « كلذ بادآ يف ةحيصنلاب مهقراسأو حلاصلا فلسلا هيلع جرد

 ‹ مهلجر دمو ‹ مهمون ةلوهس وأ « ةليللا كلت سانلا رهس ينظ ىلع بلغي نأ طرشب الإ كلذ

 مونلاو حبصيف ٠ لايع بحاص فرتحم وأ « رشابم نم هتيوفت ىلع ردقي ال راهنلا ةركب لغش

 ىلع هقفني ءيش ىلإ جاتحي اهكرت نإو « كلذ هيلع قش مويلا كلذ ةفرحلا رمع نإف ‹ هيلع بلاغ

 ةدم مهاردلا وأ « ماعطلا نم هيفكي ام هيطعيف دلوملا بحاص خيشلا نم فاصنإ مث امو « هلايع

 امبرو « هيلإ تفتلي ال مث « نيحادملل طوقنلا هدنع تيبي نم فيلكت بلاغلا لب « هدنع هقيرعت

 ‹ هخیش عم ًاکلم هل یری ال دیرملا :لوقیو طوقنلا كلذ ىلع هلضف رکشی الف هدیرم هنآ یعدا

 يذلا دلوملا لمع يف مهتقفاوم نم عنتمأ مل امنإو « رانلا لهأ نم ريخ ةنجلا لهأ دنع امو

 نم مهعنمو ‹ مهل وه امنإ رانيدلا نم يمساب وأ يديب وه ام عيمج نأ يدوهشل « هيف ينولأس

 ريغ هيف مثإلاو « ةلمجلا يف ربلا لاعفأ نم هنأل « يغبني ال كلذ لثم يف مهلاومأ يف فرصتلا

 نم رذعل نيحادملاو نيئرقملا ىلإ ةليللا كلت جرخي مل اذإ دلوملا بحاصل يخبني مث « ققحم
 مهنإف « هيلع ضارتعالاو « هتبيغ يف عوقولا نم مهظفح يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتي نأ « راذعألا

 دنع مهعاجطضا مدع وأ « مهرهس مدع وأ « مهتحار نم مهل هجورخ مدعب هدصق امع نوبئاغ

 .كلذ وحنو « هترضحب مونلا

 .مهضعب لوقيو ١ ىلرأ ناكل سانلا ىلإ جرخ هنأ ول : مهضعب لوقيف « ًاريثك عقاو اذهو

 هنم ديري ناسنإ لك ريصيف « كلذ وحنو « ءارقفلاب قيلي ال كلذ لثمو <« هل سومان مايق اذه

 ٠ مهب ةمحر الإ مهيلإ جورخلا نم تعنتماأم ينأ عم ٠ يل عقو امك « ىرخأ نود ةلاح
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 رشتو « ةدمحملا بح و « ءايرلا يف عوقولا نم مهظفح يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلاب يلاغتشال

 دأ نأ طق يتداع نم سيل هنأ عم « مهعامسب سنألاو « لوخدلا وأ < ةءارقلا نسحب تيصلا

 لحإ يه يتلا نئارقلاب ‹ تافالا نم هتمالسو ىتمالس تملع نإ الإ دلوم روضح ىلإ ًادحأ
 SS .نورضحيف اندلومب نوعماستي سانلاامنإو « ةلدألا

 ىلع مدنيف « لحد اذإ دحأ هل موقي الف ربكلا لهأ نم سوفنلا لهأ ضعب يعدي ام ًاريثكو
 نم هبضغ ناك امبرو رثكأو « هلك رهشلا دلوملا بحاص ضرع يف عطقي ريصي مث « روضحلا

 بحاصل ثداحلا ناك امبرو « هصوصخب هل ةميلولا بحاص وأ « دلوملا بحاص مايق مدع

 . كلذ لثم ىلإ فلتلا نع بئاغ هنأو « ريخلا هيف هنظ هل مايقلا ىلع ةميلولا

 « بيط مالكب هيوادآ هيلع لبقم انأو ٠ برعلا خياشم ضعب يدنعو هيقف ةرم يلع لخد دقو
 ينوجهي جرخف « هيقفلا كلذل مقأ ملف « هدنع نيمولظملا يف ةعافشلاو « سانلا جئاوح لجأل

 ‹ ملاظ ىلع لبقيو هل موقي الف هيلع لخدي يلثم :لوقيو « سلاجملا يف نينس سمخ وحن
 ملو « هقح يف ىلوأ انل هترايز مدع ناك اذه لثمف « لجرلااذه لثم روزأ يذلا ملاظلا انأ نكلو

 نيمولظملا يف تاعافشلا لوبقل مهبولق نييلت دصقب « ةملظلا عم كلذ لثم نولعفي ءارقفلا لزي

 نوجاتحي الف بلاغلا يف « مهرش نم نونمأ سانلاف « ملعلا ةبلطو « ءارقفلا امأو ٠ مهدنع

 آر اذإ ناكف ىلاعت هللا همحر يطوطشدلا دراقلا دبع يديس مدقلا اذه ىلع ناكو « ةاوادم ىلإ

 ناكف « ريقفلا عم كلذ لعفي نأ نود ء هردص ىلإ همضو هيلع لبقأ ناطلسلا دنج نم ًادحأ

 هغلب دقو « ءارقفلا مظعي ناكل لجو زع هلل ًايلو ناك ول :نولوقيو « كلذ هيلع نوركني سانلا

 سانلا نوملظي دنجلا ءالؤه نإ يدالوأ اي :لاقف كلذ هيلع اوركنأ ءارقفلا نم ةعامج نأ ًاموي

 ءارقفلا امأو ‹ مهدنع نيمولظملا يف انتعافش لوبقل ةبحملاو دولا مهل رظنف « مهنوذؤيو

 . یهتنا ‹ مهرش نم نونمآ سانلاف

 دجسملا ىف ًادلوم لمعي نم رذحيل :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هرحال فلذا ىن < اللا نأ رصخلا ىلع تاذلا لغ في ىلا مشل هردقت نب

 ‹ ايندلا كولم نم كلمل ًارصق دجسملا ناك ول دلوملا بحاص لمأتيلو « لجو زع هللا بانجل

 يف نوجرخي نيذلا ةافحلاو « ماعطلاب هطالبو هرصح رذقيو « هيف دلوملا كلذ لعفي ناك له

 لعفي ناك ام هللاو ال « كلذ ريغ وأ « ماعطلا لقنل دجسملا نولخدي مث خبطملا لوح لحولا

 . ىهتنا « ميظعتلاب قحأ ىلاعت هللا بانجف « كلملا كلذ بانج مرتحي ناك لب « كلذ

 اوناك اذإ دلوملا بحاص ةعامج نم خبطملا ىلع فقي نمو ٠ نيخابطلا ىلع بلاغلا نإ مث

 ٠ خبطلاب مهلاغتشا ةدم « تقولا لوأ نع اهرخأتو « اهتقو نع ةالصلا جارخإ نيدلا يليلق

 ًابوشم هماعط نوكي الل « مهنع لفغي الو « ةالصلل مههبني نأ دلوملأ بحاصل يغبنيف

 املإ « اهتقو نع ةالصلا حارخإ يف ارذع ماعطلا خبطب مهلاغتشا سيلر « لجو زع هللا يصاعمب
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 رضحي امبرو « نيرضاحلا نم عقت ةيصعم نم نآلا ولخي ةيعمج وأ دلوم لقف « ةلمجلابو

 امک « هماظن ىلع وأ « هماعط ىلع ضرتعي جرخيو « دلوملا بحاص ماعط لكأيف سانلا ضعب

 نأ دعب « تاعاطلا نم ةعاط يف ةاجنلا ينظ مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 دبعلا لمأت ولو ٤١[. : رمزلا] € نوبي ووك مل ام هلآ تت م ادبو ٭ : یلاعت هلوق تعمس

 اهب ذخاؤي يتلا مادقألا تالزم ةرثكل ةواقش وأ ةداعس نم هيلإ هرمأ لؤي امب ًالهاج هسفن دجو

 نم كلاسلل دب ال اولاق انه نمو ‹ عرشلا رون ريغ ىلع قيرطلا كلس نم اميس ال « نوفراعلا

 4 رو لع رون : ىلاعت لاق ‹ ةريصبلا رونو « عرشلا رون امهو « قيرطلا يف امهب يشمي نيرون
 امأ « امهعامتجاب الإ ةداعس ال ذإ ٠ دعس امل امهنم دحاو رون دبعلا عم ناك ولو ٥. :رونلا]

 يه يتلا ةريصبلا قلخ وأ « قيفوتلا اهعم نوكي يتلا ةكلملا يآ ةريصبلا قلخ ريغب عرشلا ظفح

 . مهفاف « كلذ يف فرش الف عرشلا ةفرعم ريغب « مدقتامك ةكلملا

 ىلإ ءاجف ‹ ةنجلا ىف رتخبتي وهو هنع ىلاعت هللا ىضر رانيد نب كلام صخش ٰىأر دقو

 یا ر تو م ت یوا اوا بز جراف د لاف ر فا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت كلذ مهفاف

 ‹ ينقرافو يتبحص يف دهز نمل يبيوصت ةرثك :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ملعأ انأو ٠ هيلع ينعبتيف العف ينم رظني نأ ًافوخ « يلثم ةفرافم يف باصأ دق ًانالف نإ :لوقأو

 « هنع ىلاعت هللا يضر ةنييع نب نايفس كلذ ىلإ ينقبس دقو « غيزلا نم يظفحب عطقلا مدع ًانيقي

 « لامعألا يف انطلخ دق موق انإف « انب اودتقت ال امهباحصأل نالوقي اناك « يروثلا نايفسو

 ضرعم يف لوقيو « هقراف نم ىلع ةجحلا ميقي مهضعب لب ٠ نامزلا اذه يف بيرغ قلح اذهو
 ىلع ليلد اذهو « هل هتقرافمب رسحخ هنأ ىلإ ةراشإ « ءارقفلا ةرشعل حلصي دحأ لك ام :هل مذلا

 .ةنوعرلا ءاقب

 ًاميظعتو « هسفنل ًاراقتحا « هيلإ ددرتلاب طق ًادحأ بلاطي نأ ريقفل ىغبي ال :لوقي ناكو

 . یهتنا ‹ هناوخاإل
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 هنوبلاطي ال مهنأل ؛ًاعضاوت رثكأو « هنم لاح نسحأ هناوخإ دجول خيشلا يديس لمأت ولو

 . وه مهبلاطي امك « مهيلإ ددرتلاب

 :لوقيو « هدي لبقي نمم ةرفن سانلا دشأ نم ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناكو

 دحأ لبق اذإ ناكو « ًاراهنو اليل ىلاعت هللا عم ةماقتسالا مدق ىلع ناك نمل نوكي امئإ ديلا ليبقت

 . لجخلا نم بوذي نأ داك هتبكر وأ هدي نيملسملا نم

 نم كلذو « اهولبقيل سانلل هدي دمي نم تيأر دقو « حلاصلا فلسلا هيلع جرد ام اذه

 ءىش لك لعف نم برهيف « ةنطفلاو قذحلا ريقفلا نأش نم :اولاق دقو « ربكتلا وأ ةجاذسلا

 < لإ لانو كلذ, قلا تنلا ارو هاوجوت افر اط لإ دوب
 هنأل ؛سانلا ىلع هربكت ىلع ليلد كلذو « مهتداع ىلع اهدي سانلا ليبقت مدع نم تردكتف

 لهأ نم اصخش تيأر دقو « هناوخإ دي هليبقتب هسفن بلاطي ملو « هدي اولبقي نأ سانلا نم بلط

 كلذ لعفي امك هرورمل مهباود قوف نم سانلا نولزني هتبلط نم ةعامج هيدي نيبو « ملعلا
 ةلمجلابو « رذح ىلع خيشلا يديس نكيلف « بدألا نع جورخ اذهو ‹« تکاس وهو رافکلاب

 مدع يف وأ « هيدي نيب مهقارطإ مدع يف وأ « هيلإ مهددرت مدع يف سانلا ىلع بتع نم لكف

 بحي ال هللاو ٠ نيربكتملا نم هنأ ىلع ةمالع وهف ٠ كلذ وحنو ةميلو وأ ةجاح ىلإ هعم مهباهذ

 .نيربكتملا

 بر هلل دمحلاو « كيدهي ىلاعتو كرابت هللاو «دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو كلذ ملعاف

 . نيملاعلا

 هيلع مه ام بسحب « ماركإلا يف مهلزانم سانلا ليزنت : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 بلاغ لب « هيعاري نم لق قلخلا اذهو ٠ ةجرد سانلا نم لفسأ نيربكتملا نإف « سفنلا لذ نم

 يروثلا نايفس ماق دقو « ةماعلا نم هاري امل ًاديلقت « ةماخضلاو بايثلا بسحب مظعي سانلا

 اديلقت ناسنإلا كلذل ماقف ٠ صخش هدنع ناكو < هفرعي ناسنإل ةرم هنع ىلاعت هللا يضر

 ًاعبت تمق امنإ « ال :لاقف ؟هلاح ملعت له ؟لجرلا اذهل تمق مل : نايفس هل لاقف « نايفسل

 . ىهتنا « مويلا دعب كلذ لثم لعفت ال :لاقف « كل

 هللا دنع سانلا بتارم فرعت : هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لاق دقو

 ؤزه رهف نيقيرطلا نيذه ادع امو « هتعاط ةرثكب ةيناثلا ٠ فشكلا امهادحإ ‹« نيقيرطب ىلاعت

 . یهتنا « بعلو

 سانلا مظعي نأ ريقفلل يغبني :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يشرعلا توقاي يديس ناكو

 سابعلا ابآ يديس انخيش تيأر دقو .لاق ٠ مهبايث بسحب ال « نطابلا يف مهنيد بسحب
 هل تقف . نيعيطملا ضعب نم رثكأ نيصاعلا ضعب مركي ام ًاريثك هنع ىلاعت هللا يضر يسرملا
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 سفنلا لذ يصاعلا نمو « ربكلاو سفنلا زع عيطملا نم يل رهظي هنإ :لاقف « كلذ يف ًاموي

 . ىهتنا ‹ هنطاب ىف ام بسحب دحاو لك لماعأف « راقتحالاو

 هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هلاو « دشرت كلذ ملعاف

 . نيملاعلا بر

 نم رثكأ « ةماقتسالا عم ركذلا لماخلا ريقفلل يميظعت : ىلع هب ىلاعتو كرابت هلا معنأ اممو

 لكو « فيلكت راد يه امنإ ٠ جئاتن رادب تسيل ايندلا نأل كلذو ؛تاماركلاب روهشملا ريقفلا

 ىلإ هل تافتلا الف « ةنسلاو باتكلا يف هب فلك ام ءادأب بلاطم هنأل ؛هسفنب اهيف لوغشم ناسنإ

 ‹ حدملا نطاوم نم برهي لب « هل سانلا حدم ىلإ ءالؤه دي ىلع تاماركلا نم ءيش عوقفو
 . هيف ماقأ هيف هومذ وأ « هنم لحترا هيف هوحدم نطوم لکو

 : لوقت نأ دحأ كحدم اذإ رذحا :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمس دقو

 مهدنع كديزي كوحدم اذإ كعضاوت نأل ؛ءارقفلا لاعن بارت يجن ام وأ ٠ سانلا لقأ نم نحن

 ةضاير يف ىوقأ كلذ نإف « حيدملا بحت كنأ مهل ًامهوم تكسا لب « مهل ًاميظعتو ةعفر

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « تافالا نم كحدمي نمو كظفحي نأ ىلاعت هللا لأسا مث « كسفن

 مكح ردقب الإ لثتمي ملف رمأب هترمأ نمم يردكت مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لعام :ىلاعت هللا لاق دقو « كلذ يف ةي هللا لوسرل بئان ينإف < رمألا كلذ يف عرشلا

 :دعرلا] 4 باسما اتو لبا كبل امف : ىلاعت لاقو .[۹4 :ةدئاملا] ( مبل الإ لورا

 َناَڪاَمَو # :ىلاعت لاقو .[۸ : ةبوتلا] اونون هع باترن $ :لاق نم زع لاقو .( ۰
 رر ر

 : رجحلا] 4 ٌرَمَوُنامي كص : ىلاعت لاقو ٠٤١[. :نارمع لآ] 4 هلأ ِنَذإب الإ توُمَك نأ سفت
 يكرّم أولا » : ىلاعت لاقو .[۲ : رونلا] هليو ف ةفآرامب گدخأت او ٭ : یلاعت لاقو ٤[.

 2ھ ر ر ووټ غ ما هر ٍ 2 ےس

 ذل :ىلاعت لاقو ١[. :ةبوتلا] ( دص لڪ مهل اودا مورصخأو رشودخو رهومتدجو تَيَح

 ۲ الا و ا ر رکا او ا کوا ا دک

 « هيلع ةييدلا ةقفشلا باب نم وه امنإو ٠ سفن ظحل ال ىصاعلا نم ردكتلا ناك اذإو

 ةقفشو هيف ةبحم هرمأ فلاخ اذإ هدلو نم دلاولا ردكتي امك ااف ‹ هب ةيعرشلا ةمحرلاو

 رذتعي امبرو ‹ سانلا بلاغ ىلع ةسايرلا ةبحم ةبلغل ؛ نآلا هب لمعي نم لق قلخلا اذهو « هيلع
 رمألا ناك اذإ امب هسفن نحتميلف « هسفن ظحل ال نيدلا ةرصن ةهج نم وه امنإ هردكت نأب مهدحأ

 ردکت وهف فلوخ نیح وه هردکت لثم هل ردکت ناف « هرم رومأملا لثتمی ملو « هریغ نم

 . سفت ظح وهف هريغ رمأ دحأ ةفلاخم دنع هنعادراب هبلق ناك نإو « نيدلل

 ةيصعملا قلخي ىلاعت قحلا ماد ام :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 قلخ نع ىلاعت قحلا عجر اذإف ء ادبأ بنذ اهدعب ام يتلا حوصنلا ةبوتلا هنكمي الف دبعلل
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 دجو امل يصعي نأ ردقي له هسفن نحتمي نأ دارأ ولف « ةلاحم ال دبعلا بات دبعلل ةيصعملا

 . یهھتنا ‹ هب یصعی ام

 كلذ عمو « هرمأ لثتمت الف رمألاب كرمي ىلاعت قحلا دجت « كسفن لاح يف يخأ اي لمأتو

 هب كلماعي ام لثمب هديبع لماعف « كنم ماقتنالاب عرسي الو ٠ كيقسيو كمعطيو كيلع ملحي
 ىلإ الإ « ةعرش ىلإو ىلاعت هللا ىلإ سانلا نوعدي امنإ ةاعدلا عيمج نآ ملعف ًافصنم تنك نإ

 يقب امو « ةطساولا نود ىلاعت هللا ىلإ مهبولقب اولوحت مهنم ةوعدلا اولبق اذإف « مهسفنأ

 فقي نأ ىلاعت هللا ىلع راغي ىلاعت هللا ىلإ يعادلا لب « مهيلع ةضافإلا مكح الإ ةطساولل

 كلذ اولثتما نإف ‹ قفرب مههناو « قفرب كناوخإ يخأ اي رمأف « ىلاعت هللا نود هعم نووعدملا

 فنعب مههنتو مهرمأت الو « مهل ىلاعت هللا رفغتساف اولثتمي مل نإو « ىلاعت هللا دمحاف

 ةمحر ناك يب هللا لوسر نأ امكو <« ةءابإلا لصحتو « كنم مهسوفن موقت امبرف « راقتحاو

 وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « كناوخإ ىلع ةمحر نك يخأ اي كلذكف « نيملاعلل
 لالا یر فنا وجلال

 دوجولا يف عقو ءيش لك ةمكح يف رظنلا ىلإ يتردابم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 رظنلا دعب عرشلا ضارتعا ردقب الإ ضارتعا الف ٠ ضارتعالا نود « تافلاخملاو يصاعملا نم

 هللا يضر سن لاق « ةيدمحملا قالخألا ةلمج نم اذهو : ىلاعت هللا عم ًابدأ « كلذ ةمكح يف

 الو هتلعف مل هتلعف ءيشل الو طق فأ يل لات امف نینس رشع ةَ هلا لوسر تمدخ» :هنع یلاعت

 . یهتنا « «هتکرت مل هتکرت ءيشل

 لقو « لامكلا تزح دقو « عرشلا ضارتعاب ضرتعا مث « كلذ يف ةمكحلا يحخأ اي فرعاف

 ‹ كيلع هملحب رتخت الو « ىلاعت هللا ىلإ عجراو « كلذ لثمل دوعت نأ يخأ اي كايإ : يصاعلل

 نازيم يمرت نأ كايإو « ىضقناو عقو هنإف « نآلا هيف ةدئاف ال هنأل ؛اذك تلعف مل :هل لقت الو

 ‹ كاده ىلوتي هللاو ‹ كلذ ىلع هرقتف « كريغ دي وأ كدي ىلع زرب لعف لك يف كدي نم عرشلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو

 مل وأ ‹ هتوعد اذإ يدلوم رضحي مل نمم يردكت مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 هيلع يذلل رظني نأو ‹ سانلا نع هتفلك لمح ريقفلا طرش نم نأل ؛هندبب وأ هلامب هيف ىندعاسي

 لك يف لمأتيلو « سانلا نيب سكتنا سكع نمو « مهيلع هل يذلا ىلإ رظني الو « مهقوقح نم
 دقف مهل ًاريخ نكي مل نإو « هوكرت نيذلا مهف مهل ًآريخ ناك نإف « هعم هناوخإ هب لخأ َءيش

 ء ملسمو . )۲۷١۸( رضحلاو رفسلا يف مميتلا مادختسا باب « اياصولا باتك « يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۲۳۰۹) ًاقلخ سانلا نسحأ ةَ هلا لوسر ناک باب « لئاضفلا باتک
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 و « مهيلع بتعي الو « ضرم اذإ هتدايعل مهفلكي نأ هل يغبني ال كلذكو « هنم اوحارتسا

 . رثكأو ةنسلا ًافيعض ثكم

 سنأ مهللا :لوقي « ضرمي ام لوأ ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناك دقو

 نإ :ةرم هل تلق دقو « ىلإ ءيجملل مهنم دحأ فلكتي ال ىتح « يضرم رمآ يناوخإ عيمج

 ناكو « حيبقلا يهجو ةيؤر نم حارتسا دق :لاقف « كل هترايز يف ًأطبأ يذلا كنم يحتسي ًانالف

SS EHRرارفصا ةدشب الإ هضرم فرعي مهدحأ داكي الف <  

 . هباحصأ عم لعفي ةي را ناک امک « هنول

 «ههجو رارفصاب الإ ةي هعزج ةدش فرعن انك ام» :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر سنأ ناكو

 يف هل سانلا ةدعاسم ىلإ تفلت ريقف لك :لوقي ىلاعت هلا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 .ةحئار موقلا بدأ نم مشي مل وهف هلمع مهم

 یلوتی وهو ‹ كاده یلوتي یلاعتو كرابت هاو ٠ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ ملعاف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا

 يف نيديرملا نم دشأ نم نود يننأ يسفن يف يدوهش :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 كلذ حاضيإو « لاقلا نم ىوقأ لاحلاو « لاقلاب مهخيش انأو « لاحلاب يخياشم مهنأل ؛ماقملا

 ةدش ركذتأ « نوبرشي امو نولكأي ام ةئيهتو « بدألا ميلعت يف َيلإ مهراقتفا ىلإ رظنأ املك يننأ

 . حئابقلا نم هاهاعتأ ام ةرثك عم يلع هماعنأ ةرثكو « ىلاعت هللا ىلإ يراقتفا

 هديب یری ال نأ خیشلا طرش نم : لوق هنع یلاعت هللا يضر يلوبتملا ميه اربإ يديس ناکو

 الخدم هل دهشی الو « هب نوعفتنیو ‹« مهدشریو سانلا كلسيف « ‹ یلاعت هللا نود ًاعفن الو ارض

 لاق ET ‹ ىلاعت هلل ركشلا هجو ىلع طقف ةلالدلا ىنعمب الإ مهتياده يف

 .ةيالا .[ : صصقلا] اسك س ید هنآ کلو تبا یم ییہ ال نإ :  یلاعت

 يف نوحيسي مهعد ؟كدنع ءارقفلا ءالؤه سبحت مل :ةرم هنع ىلاعت هللا يضر دينجلل ليقو

 ىلإ مهراقتفا ةفصب ركذتأل « ينيدل ةحلصم يدنع ىلاعت هللا مهلعج امنإ :لاقف ٠ ضرألا

 نكي مل ولو « ءاسمو ًاحابص ىلاعت هللا ركذ ماظن موق مهب نإف اضيأو « ىلاعت هللا ىلإ يراقتفا

 . ىهتنا « كلذ مهافكل ءاسمو ًاحابص لجو زع هللا ركذ الإ يدنع لمعلا نم مهل

 ‹ كدنع نينطاقلا ءارقفلا ةمدخب كيلع :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 يف هنودصقي « سانلل ةدروم راص رهتشا اذإ ريقفلا نأل ؛لجو زع هللاب كنوركذي مهنإف
 كالذو < ةيويندلا هتجاح يق رظنلاو . هلع لاقاإلا بلطي مهنم دحاو لکف ٠ مهجئاوح

 .هدجأ مل
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 مهركذو « نآرقلاب هركذت ةيوازلا يف هدنع نآرقلا مهتءارقف ٠ لجو زع هبر نع ريقفلا لغشي ال

 اذکهو ٠ ليللا مايق هرکذی لیلاب مهمايفو « ةالصلا هركذت مهتالصو هللاي هرکذی هلل

 جرد دقو '«هلايعل مهعفنأ هيلإ مهبحأو « هللا لايع قلخلا» : ثيدحلا يفو « تاينلاب لامعألاو

 هللا لوسر دجسم يف ةفصلا لهأ ناك امك « مهاياوز يف مهدنع ءارقفلا ةماقإ ىلع موقلا روهمج

 . كلذ لثم ركنأ نم ىلإ تافتلا الو « ةا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت كلذ ملعاف

 ؛ماودلا ىلع ةاصعلا ةلمج نم يننأ يسفن يف يدوهش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نوكأ نأ امإو ‹« رهاظ رمألاف « ةيصعم يف نوكأ نأ امإ :نيلاح نم يرمآ ولخي ال ينأل كلذو

 .اهعرشم عم روضحلاو « اهيف

 نع يسفن تجرخأ ام هللاو :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس يخأ تعمس دقو

 ةغللا ىف قسفلا نأل :لاقف ؟فيك :هل تلقف « راهن وأ ليل نم ةدحاو ةعاس ىف نيقسافلا

 ‹ هلكأم يف ربش ديق ةيدمحملا ةنسلا نع جرخ نمو « تجرخ اذإ ةاونلا تقسف لاقي ‹ جورخلا

 بحسنا دقف « هقلخ عم وأ « ىلاعت هللا عم « هتلماعم يف وأ ‹ همون وأ « همالك وأ « هسبلم وأ

 هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ‹ دشرت كلذ ملعاف

 . نيملاعلا بر

 :لاقو « ةيفوصلا قيرط نم ينافن نمم يردكت مدع : يلع هب ىلاعنو كرابت هللا معنأ اممو

 حلاصلا فلسلا هيلع ناك امع يدعبب يملعل « ًائيش اهنم قاذ الو قيرطلا لهأ نم سيل ًانالف نإ

 تيعدا ينأ به « كلذ ريغو « ىلاعت هللا نم فوخلاو « عرولاو دهزلا نم مهنع هللا يضر

 . ينبذكت يلاوقأو يلاعفأ نأ امبرف ٠ كلذ

 تلقف « ردكتف ‹« يفوص تنأ ام هيقف تنأ :هل اولاق ‹ رصعلا خياشم نم ًاخيش تيأر دقو

 اوناك امهريغو يعخنلا مهاربإو « يرصبلا نسحلاو « ًاهيقف كولعج مهنوك نم ردكتت فيك :هل

 هيقفلاب هيف ىداني يلثم راص ًنامز نإ هللاو :لوقيف ؟هيقف اي اذك يف لوقت ام :مهدحأل ليق اذإ
 . یهتنا ءوس نامزل

 يوط دق ملع اذه :لاقف ٠ فوصتلا يف ةلأسم نع ةرم هنع ىلاعت هللا يضر دينجلا لئسو

 يف باهشلاو TT)» 12( هدنسم يف ىلعي وبأو »)1۰° (T ّركلا مجعملا يف يناربطلا هجرخا 0)

 بعش يف يقهيبلاو « )٤۳١( هدنسم يف يشاشلاو . )٩١١( هدنسم يف ثراحلاو « )۱۳١١( هدنسم

 نی ي ي . (۲۹۹۰۵) سودرقلا دنسم یف يدلاو « )۷٤٤١( ناميإإلا
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 . یهتنا ‹ هیشاوح يف نوملکتي سانلاو « ةنس نيثالث ذئم هطاسب

 تعلاط اذإ ىخأ اي دقتعت نأ كايإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 قلختلا فرضا امنإ « ًايفوص ترص كنأ مهظافلأ يف مهحلطصم تفرعو « موقلا بتك

 باتكلا نم اهب اولحت يتلا قالخألاو بادآلا عيمجل مهطابنتسا قرط ةفرعمو « مهقالخأب

 ءايحإلا وأ ٠ يريشقلا ةلاسر مالكب فوصتلا يف سردي سلج امبر مهضعب نإف « ةنسلاو

 هلحي فرعي ال هقفلا يف عاجش يبأ باتك لثم انل حرشا :هل ليق ولو « امهوحنو « يلازغلل

 . ىهتنا « رهاظ طلغ اذه « ةيالولا قيرط يعدي فيكف « انل

 نمو « يلازغلل ءايحإلا مالك نمو « يريشقلا ةلاسر نم مالك ضعب هل عمج مهضعب تيأرو

 هنأ هسفنب نظو « اهيلع همسا بتكو « ةلاسر اهلعجو « مهوحنو « دهازلا دمحأ يديس مالك
 ًاداهشتسا وأ ‹ مهحوتف نم الإ لئاسرلا اوعضو ام خايشألا نأ هنع باغو ‹ خايشألا ةبتر غلب

 نونظيف « نارقألا ضعب نم مهيلع راكنإلا فوخ « فراحملاو مولعلا نم مهيلع هب حتف امل

 . مهمالكل ًايوقم موقلا مالك نم هولقن ام ناكف « هوعضو امب مهادرفنا

 ةروطسملا تاياكحلا هذهل ديرملا ةءارق ةدئاف ام :هنع ىلاعت هللا ىضر دينجلل ةرم ليق دقو

 دب تّ ام لسرلا يافأ نم كع ضش دکر ٭ : ىلاعت لاق « همزع ةيوقت اهتدئاف :لاقف ؟لئاسرلا ىف
 °1 :دوه] 4دا

 تعمس دقو « ءالؤه لئاسر لثم ةلاسر عمج ىلع ردقي ال ةبلطلا ءافعض ضعب نأ ملعف

 ماكحأ عيمج طابنتسا ىلع ردقي ال خيش لك :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس

 امنإ ‹ خيشب سيلف « لقنلا بتك عيمج تدقف دقل « ةنسلاو باتكلا نم موقلا باداو « ةعيرشلا

 خيشلا يديس لوق ىنعم وه اذهو « ىلاعت هللا ىلع ءىرجتم « قيرطلا يف لعفتم وه
 . ىهتنا « ريقفب سيلف هبلق هباتك نكي مل نم : رئاشعلا يبأ نب دوعسلا يبأ

 هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هاو ‹« دشرت كلذ ملعاف

 . نيملاعلا بر

 ‹ فشكلا لهأ نم هنأ ءارقفلا نم ىعدا نمل يميلست : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 امنإ فشكلا لوقي هانعمس اذإف « ءايلوألا نم لمكلا هيلع امك هل فشك ام ةعاشإ نع هزنت نكلو

 ناك نإ مث « تقدص هل انلق « لماك هنأ سانلل ًامهوم « هل فشک ال لماکلاو « نيصقانلل وه

 لوغشم هنأل يأ ؛هل فشك ال لماكلا نأ « مهلوق حاضيإو « انيلع ال هيلع هبذك مثإ عجر ًابذاك

 غرفتي هيلإ ةهجوتملا رماوألا هعدت الف ٠ سفن لك يف هيلع يتلا لجو زع هبر رماوأ ءادأب
 لماكلاو . العو الج قحلا تاغص نم وه امنإ رومألا قئاقح فشك نإف ًاضيأو « اهريغل

 هيطعيف « تابيغملا ىلع عالطالل قشعتي هنإف « صفانلا فالخب ةيبوبرلا فاصوأ محازي ال
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 نأ ولو ‹ قلخلا تاروع ىلع هعالطا اميس ال هنيقي فعضف « هل ةاوادم هقشعت ام ىلاعت قحلا

 . يناطيش فشك هنأل ؛كلذ نم ءايح بوذي نأ داكل قلخلا نم دحأ ةروع ىلع علطا لماكلا

 هللا هعلطأ نإ الإ « هسفن تاذ نم رومألا قئاقح نع هل فشك ال لماكلا نوكل دهشي اممو

 ٩[. : فاقحألا] € بالو ىب لحب ام یر امو : ب هلوق ‹ هلضف نم كلذ ىلع ىلاعتو كرابت
 ينإ١ : يب هلوق عم "اذه يرادج فلخ ام ملعأ ال» : ةَ هلوقو « هنع العو لج هللا هاكح امك

 . هلک رون هنأل كلذو "«يئارو نم مكارأ

 دارأ هنأ ولو « هسفن نم ةدارإ هل سيلو « ديري ام ىلاعت هللا عم لماكلا نأ :كلذ حاضيإو
 . نکی مل یلاعتو كرابت هللا هدري مل ام

 ًلالح هبرشمو هلكأم نكي مل نم لك نأ ىلع اوعمجأ مهلك فشكلا لهأ نأ يخأ اي ملعاو

 . فشكلا ماقم هل حصي فيكف ًادج زيزع اذهو « رطاوخلا نيب قرفي نأ فرعي ال

 ‹ قيرطلا هلوخد يف ديرملا ةيادب ةحص طرش نم نأ :ةيسدقلا راونألا ةلاسر يف انركذ دقو

 ماقم يف هل سيلف كلذ هل عقي مل نمو « ضرألا هل ىوطتو « ءاوهلاو « ءاملا ىلع يشمي نأ

 بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت كلذ ملعاف « مدق ةدارإلا

 . نيملاعلا

 ةطسابملا نم هيلع تنك ام رييغت يف عوقولا نم يتيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 وه كلذو « اهيف تنك يتلا ةطسابملا لمكأ لب « ةداع هنم ايحتسي نم يلع لحد اذإ يباحصأ عم

 نم ةروص يف يعوقو نم ىلوأ هنم ایحتسي نم دنع يسومان قرح نل ؛ يعرشلا حازملا

 « هلوخد لبق اهيلع حبسأ تنك نإ الإ ناسنإ يلع لخد اذإ ةحبسلا كسم ال كلذكو « قافنلا

 . قافنلا يف عقأ نأ تفخ لخادلا لجأل تحبس ىتمو

 لخاد ديشرلا نوراه نإ : يل ليق ول :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ضايع نب ليضفلا ناك دقو

 . ىهتنا « نيقفانملا ةديرج يف بتكأ نأ تيشخل ‹ همودقل يديب يتيحل تيوسف « كيلع

 هتاقالم دنع رهظي ال نأ ریقفلا بادآ نم :لوقی یلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يدیس ناکو

 ىلع مودي لب اقارطإ الو « كلذ لبق هيلع ناك امعادئاز اعوشخو اسومان هل مهتاقالم وأ سانلل
 ‹ يعرشلا هقرطب كلذب سأب الف « ةداع هل راص قارطإلا نوكي نأ الإ مهللا « لوألا هتلاح

 . یھتنا

 لقن كلذكو « هل لصأ ال رجح نبا ظفاحلا لاق :لاقو )٠۷١( ءافخلا فشك يف ينولجعلا هركذ )١(

 . رجح نبا مالك (۲۷۱) عونصملا يف يراقلا يلع الملا

 باتك « ملسمو « )٤۱۹( ةالصلا مامتإ يف سانلا مامإلا ةظع باب « ةالصلا باتك . يراخبلا هجرخأ (۲)

 )٠١(٤(. اهمامتإب ةالصلا نيسحتتب رمألا باب « ةالصلا
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 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < نيحلاصلا ىلوتي وهو ‹ كاده لوتي ىلاعت هللاو < كلذ ملعاف

 ىوهل اهريغ نود ةصوصخم بايث سبلل يتبحم مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس يخأ ناكو « يعرش هجوب كلذ بحأ امنإو « يسفن

 « ىلاعت هلل ةدابعلا نود « هنارقأ ىلع اهب رختفي ةلاحل ةبحم هدنع نوكي ال نأ ريقفلا بادآ نم

 نع هزييمت هيف ام لكو « ةبذعلا هئاخرإو <« ةعيفرلا فوصلا تايجورفلا سبلل هتبحمك كلذو

 ةمالع تراص دق هذه نف « هقنع لوح همضي نآ نود هرهظ ىلع هئادر رشنک « هسنج ءانبأ

 وأ ‹ سبالملا عيمج هيف هدنع ىوات دح ىلإ ريقفلا غلب اذإ نكل « مهريغ اهلعفي ال نيخيشتملل

 حرح الف « لعفی و هللا لوسر ناک امک « هب عنقتیف « هقنع ىلع همض رسعی ًاریبک هؤادر ناک

 .هىلع

 كلذكو « ةرهشلا نم فاح اذإ نايتفلا سلم سلي هنع هللا ىضر يروثلا نايفس ناك دقو

 ىلإ يعد اذإ هتئيهو هتمامع نيسحت نم رصاقلا رذحيلف « هنع ىلاعت هلا يضر يميتلا ميهاربإ
 اذإ مث « ةميلولا كلت ىلإ ىعدي نأ لبق اهيلع ناك يتلا ةئيهلا ىلع جرخيلو « ًالثم ةميلو روضح

 ضعب يف اَب ناک امك « جرح الو حيحص ضرغل هتمامعو هتئيه نيسحت هلف لامكلا غلب

 هباحصأ رمأيو « هيلع دوفولا مودق هغلب اذإ « ءاملا بح يف هتمامع تايط حلصي نايحألا

 ةبحم رباكألا هرك امنإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يبرحلا نب نيدلا ييحم خيشلا ناكو

 ‹ ةيهولألا ماقم يف مهديس هيف عزون ناكم اهنأل ؛ ىلاعت قحلا عم ًابدأ رادلا هذه يف روهظلا

 قالخأب قلختلا نم اهب ناسنإلا روهظ مدع ناكف « اهيف هدابع نع رتتسا ىلاعت قحلا نإف اضيأو

 « ىلاعت قحلل ًاعبت روهظلا مهل كانهف ةرخألا يف هدابعل ىلاعت قحلا رهظ اذإ مث « ىلاعت هللا

 . یھتنا

 بكري املك راص « ًاصخش بتاعي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس يخأ تعمسو

 بحت فيك :هل لوقيو « ناتخلا ةفزك « هلغب بكار وهو همامآ ىشملاب هناوخإ رمآي ةجاحل

 . ىهتنا « اهيف ءافخلا راتخا سيلبإ نأ عم < رادلا هذه ىف روهظلا

 ىتح « ةرهشلا بابسأ يطاعت مدعو « مهسوفن ءافخإ ىلع لجو زع هللا لهأ جرد دقو

 یلاعت هللا نإ الأ نوکلا يف دانم يدانیو ‹ مهنم ليم ريغ نم مهرهشي يذلا وه ىلاعت قحلا نوكي

 هنوهركي مهنأ اودارأ ولو « دابعلا بولق يف ميظعتلاو ةبحملا هل عقت كانهف « هوبحأف ًانالف بحي

 «هل نیهم الف هللا مرکی نمو « مرکم نم هلامف هللا نهي نمو ‹ كلذ ىلع اوردق امل هنورقحي وأ

 كرابت قحلا نم نيلجو نيفئاخ نولازي الف قلخلا بولق يف ةبحملاو ميظعتلا مهل عقو اذإ مث

 . ىهتنا « اوفرع امل !اوفرعي نأ فلسلا بحأ ول :لوقي
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 ملعاف « نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر « نينمؤملل راسكنالاو لذلا يف الإ مهرورس سيلف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت كلذ

 نم دحأ نع ذخأي نأ - ىناوخإ نم دارأ نمل یبیبحت : ىلع هب یلاعتو كرابت هلا نم اممو

 ذحألا ىف يدهج شرار هع دعانو ىك رغب نأ دارا يذلا حيلا كلذ يف ب ق دالا يازأ
 ئرأ تنك يننآ ولو « ينارقأ نود يننأ يسفن يف يدهشم نإف « نطابلا يف هنم ردكتأ الو « هنع
 يف الإ دجوي ال بيرغ قلخ اذهو « ةسايرلا يف ةبحم كلذل تردكت امبرل « ينارقأ قوف يسفن

 . ءارقفلا نم دارفأ

 نأ قداصلا ريقفلا ةمالع نم :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 « وه هنع ذخأي نأ بلط اذإ هبغري امم رثكأ هنارفأ نم دحأ نع قيرطلا ذخأي نأ ديري نم بغري
 تنأ : خيشلا هل لاقف « قيرطلا نالف نع ذخآ نأ يدوصقم :لاق هنأ خيش نع ريقف ينربخأ دقو

 لالحلا فرعت كنأل ؛خيش ىلإ هللا دمحب جاتحت الف « هنع ذخأت نأ ديرت نمم لاح نسحأ
 يدوصقم :هل تلقف «لاط سلجملا نإ مث :لاق « نارقلا ولتتو ‹ موصتو يلصتو « مارحلاو

 دب الو « ةريثك اهكلاهم قيرطلا نإف ٠ كيلع بجاو اذه يدلو اي :لاقف «قيرطلا مكنع ذخآ

 . یهتنا ‹ هیلغ يفخ بیع لک هل نیبي ځیش نم ناسنولل

 . يناثلاو لوألا هلوق نم تبجعتف : ريقفلا لاق

 ديرملا ىلع ردكتلاب نيفراعلا راهظإ نإ ىفخي ال مث <« كلذ لثم يف عوقولا نم يخأ اي كايإف

 ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت كلذ مهفاف « ريغ ال ديرملل ةحلصملا دصق ىلع هلمح بجي

 .نيملاغلا تر هه دمحلاو  نيسلاصلا لرش وهو كاد

 يف انأو رباكألاو ءارمألا نم دحأ يلع لخد اذإ يردكت : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هسومان لحم يف وهو ريقفلل رباكألا ةيؤر نأل كلذو ؛ءاسم وأ احابص ةعامجلا عم يبزح ةءارق

 نم مهيضري ال هنإف ًاضيأو « كلذ لثمل ةثيبخلا سفنلا ذلتستف « مهبولق يف ميظعتلا هل ثدحي

 ‹ هدحو ىلاعت هلل يه امنإ ةرضحلا كلت نأ مولعمو « مهيلع لابقإلاو ‹ مهل مايقلا الإ ريقفلا
 ‹ مهسوفن يف نوردكتيف « لجو زع هللاب ًالاغتشا مهمظعي ال نأ نيب ةريح يف ريقفلا ريصيف

 ‹ لجو زع هللا ةبطاخم ىلع لابقإلا لامك هتوفيف مهيلع لبقي نأ نيبو « مهئيجم ىلع نومدنيو
 .انلاثمأل حصي ال هدابع باطخ عم ىلاعت قحلا باطخو

 كبزح تقو ريغ يف برع خيش وأ ريمأ كئيجي نأ كايإف ٠ كلذ يخأ اي تملع ذإ
 ةركب اندنع ناك :لوقتف « كل ميظعتلا ةلق هنم رعشتستف « كدنع ءارقفلا عامتجاو ٠ كسومانو

 ‹ هكاله كلذ يف نإف ٠ ةرهشلا بحي نمم ريثك هيف عقي امك ‹ نوصحي ال ةريثك قئالخ راهنلا

 صخ لجخلل اريسكت هل تلقف تلجخف كدحو سلاج تنآو ريمأ كيلع لحد اذإ كلذكو
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 كآر نيح ًالثم ريمألا كلذ نطاب يف ميظعتلا مايق كلذب ديرت كنأك « سانلا هتفرع نم ءالبلاب

 « هابآي دحأ لكو « ةمعن لومجلا :اولاق انه نمو « ككاله كلذ يف نإف « كدحو ًاسلاج

 ‹ ةفرطملا قد ءارم وهف اهريغ نود هلفاحم تقو ىف هل سانلا ةرايز بح نم لكف ةلمجلابو

 اعلا بر هلا

 نأ « ريخلا سلاجمو راكذألا ىلع ةبظاوملا نم يفوخ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هدمحیو ريخ ىلع بظاوی نم لقف ‹ یلاعتو كرابت هللا نم اجاردتسا هماودو « ءایر كلذ نوک

 اهتدابع لجأل ميظعتلا تقلأ اذإ اهنأ ةثيبخلا سفنلا نأش نمو « تافألا نم ملسيو « هيلع سانلا

 ريقفلا نحتميلف « اهيف العو لج قحلا ةسلاجم مدع لجأل ال « كلذ لجأل « اهكرت اهيلع قش

 اهلك اهنأ ملعيلف ةدابعلا كلت راهظإ كرت اذإ قلخلا نم ءايحتساو الجخ اهدنع دجو نإف « هسفن

 لجحخ اهدنع سيل اهار نإو « ىلاعت هللا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا هيلع بجيف « قافنو ءاير
 . نمأي ال مث ‹ هاجن يذلا ىلاعت هللا ركشيلف ءايحتسا الو

 يف ةنس نيعبرأ سمخلا تاولصلا ىلص هنأ مهنع ىلاعت هللا يضر فلسلا ضعبل عقو دقو

 لاقو « ةنس نيعبرأ تاولص داعأف ةشحو هسفن ىف دجوف هنع ًاموي فلختف « لوألا فصلا

 :ىهتنا < سانلا كدنخيل لرألا تملا يف فزقرلا ىلع نيظاوت تنك امتإ ةف

 ًاشاحيتسا هسفن يف دجو نم لك :لوقي هنع یلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هلامعأف ‹ كلذ ريغ وأ تمصلا وأ عرولا وأ دهزلا وأ موصلا وأ نآرقلا يف هدرو راهظإ كرت اذإ

 . ةمايقلا موي هتانسح نم ًائيش هنازيم يف دجي الو « ةعمسو ءاير اهلك

 ىلع سانلا عمجي نأ ريقفب قيلي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا يلع يديس ناكو

 « ةسايرلا بح نع جرخو « ةيناسفنلا تانوعرلا نع جرح نإ الإ بزح ةءارق وأ ٠ ركذ سلجم
 نم ةعامج عم سلجي دحأ ًأرجتي امو « قيرطلا خايشأ انكردأ دقو :لاق « هسفن كلهأ الإو

 ةرم هتعمسو « لامكلاب هخيش هل دهش نأ دعب « هل هنذأ وأ « هخيش توم دعب الإ رکذ وأ بزح

 هل لصحي امب مهدحأ ذلتسي ال نأ ركذلا سلاجم نورضحي نيذلا ءارقفلل يغبني :لوقي ىرخأ

 كلذ يف هسفن حماسي الو ‹« سأرلا قارطإو ‹ فاتكألا مضو « ةدعرلاو ‹ عوشخلا ةروص نم

 مض دقو « يلصي الجر هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع ىأر دقو « ًابولغم ناك نإ الإ

 . ىهتنا « بلقلا يف عوشخلا امنإ « اذكه عوشخلا سيل :لاقو « ةردلاب هبرضف « هفاتكأ

 « بولغم هنأ ىلع هلمحاف كلذ لعف ًادحأ تيأر نإو ٠ كلذ لثم يف عوقولا نم يخأ اي رفف

 ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هلاو « دعستو دشرت كلذ ىلع لمعاو < مثإلا نع تنأ جرختل

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو

 نوجت ةميلو ىلإ تيعد اذإ يعم يناوخإ يذخأ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
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 ةمحرو « نيفرتحملا يناوخإب ةمحر ًايشام يدحو بهذأ لب . فلكتب اهلمعو « اهيف اهبحاص

 ةميلو ىلإ دحأ هاعد اذإ ىلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو « ةميلولا بحاصب
 ةفرعم نع رصاق ديرملا نأل ؛كلذ وه بلط ولو « هعم بهذي هباحصأ نم ًادحأ عدي ال

 هماعطو « نوصحي ال ةلغ اعد هآرف رجات تيب ىلإ هباحصأب ةرم بهذو « هرضي امو هعفني ام
 يل اهعضو ةراشنلا يل عمجا :رجاتلل لاقف « هتيب ةرامعل بشخلا نورشني ةعامج هدنعو « ليلق

 راصو « ًاصيبخ تراصف « لعفف « رانلا اهتحت دقوأو « ءاملا اهيلع بصو تسدلا اذه يف

 . ىهتنا « لضفو سانلا ىفك نأ ىلإ اهنم فرغي
 « مئالولا ىلإ ةريثكلا كتعامجب بهذاف « كلذ لثم لعفت نأ يخآ اي ىلاعت ثلا كاطعأ نإف

 . بدألا مزلاف الإو

 هلايع ىلعو هيلع اهعفن دوعي ةفرح لمع يف وهو ريقفلا ىلع رمت ةعاس لك نأ يخآ اي ملعاو
 قيرطلا لهأ عمجأ دقو « ةخيشملا يف لعفتملا خيشلا يديس عم ةميلو فلأ روضح نم لضفأ

 ‹ قيرطلا ناكرأ دحأ عرولا نأو « بلقلا يسقي مهمئالوو سانلا تاقدص نم لكألا نأ ىلع

 . رثكأو رهشلا عرولا ملعت يف رفاسي مهدحأ ناك ىتح

 كيلإ تئج :لاقو « هنع ىلاعت هللا يضر يرصبلا نشحلا ىلإ ةديعب دالب نم لجر ءاجو
 ينع ذخؤي نأ حلصي يقب امف ءارمألا ماعط نم تلكأ يخأ اي :نسحلا هل لاقف « عرولا ينملعتل

 الإ لكأي ال « هئابآ نم اهثرو دق هل ةعرزم يف هارت ةفوكلا يف نالف ىلإ ضما نكلو « عرو
 نسحلا هل هفصو امك هدجوف ةفوكلا ىلإ ةرصبلا نم هيلإ بهذف <« عرولا هنع ذخف « اهنم
 ‹ لاز دقو ءيشب هدهع ناك :لاق « يرصبلا نسحلا :لاق « ّيلإ كلسرأ نم :لاقف ‹ يرصبلا

 رثآ ىلع راجلا نيط ىلإ تبهذف ‹ يتالص يف ةرقبلا نع ًاموي تلختشا لاقف ؟كاذ امو :هل تلقف

 ‹ عرو ينع ذخؤي نأ حلصي يقب امف « يضرأ نيطب طلتخاف « نيط اهمئاوق يفو تعجرف رطم
 . یهتنا

 كيلع عرشلل نكي مل اذإ الإ مئالولا روضح باب كسفن ىلع حتفت نأ كايإ مث يخأ اي كايإف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ٠ دشرت كلذ مهفاف ٠ ضارتعا

 بيهرتلاو بيغرتلا بتك سانلا ىلع تأرق اذإ :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ ىلاعتو كرابت هللا نم لجخلا يل لصحيو « ًالوأ يسفن قح يف مالكلا ذخآ ينأ ٠ قتاقرلاو

 عقي نم ظاعولا نم لقو « ءايحلا نم بوذأ داكأ ىتح « ينطاب ىلع نوعلطي نيذلا هئايلوأ نمو
 : سانلل لوقي راصو « هتدايز مايأ رحبلا فوج ىلإ هرهظ لعج يذلاك ناك امبرف « كلذ لثم هل

 لاز امف « رحبلا يف اوعقتف « فرجلا مكب راهني نأ ًافوخ « رحبلا نم ًابيرق فوقولا نع اودعبأ
 « سانلا ظعب نم مكح اذهف « هب تلزنو « هايملا هتحت يتلا ضرألاب تراد ىتح كلذ مهل لوقي

 . هسفن یسنیو



 ىتح سلجی مل مهضعبو < ظعولل مهنم دحأ ىدصت ام ءايلوألل يرورض رمأ الول هنأ ملعف

 بويعب ةفرعم سانلا رثكأ ءايلوألا نأل كلذو ؛ سانلا ظعي سلجي مل نإ ناميإلا باب دده

 . مهسفنأ

 . سانلل ءاود فصت ةمولعم ىلع حقي :اولاق دقو

 يتأيس هنأ ينغلب ثيدح الول :سانلل لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يرصبلا نسحلا ناك دقو

 . ىهتنا « مكتظعو ام ٠ مهلذرأ موقلا ظعاو هيف نوكي نامز سانلا ىلع

 ظعت ام لكب سانلا عم كسفن بطاخ لب « كسفن ىسنت نأ سانلا تظعو اذإ يخأ اي كايإف

 لكب لمعحلاب ءافولا مدع دبعلا ىلع بلاغلا نإف « سانلا ظعت املك ىلاعت هللا رفغتساو « هب

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < سانلا هب ظعي ام

 نأ ةجاحل تبكر اذإ ناوخإلا نم ًادحأ ينيكمت مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ سانلل اهتمحازم نع اهدر نع يزجع دنع ةبادلا ماجل كسمي نم الإ ٠ يدي نيب يشمي

 انأ يذلا لحملا ىلإ ينوقبسي نأب مهرمآ ام ًاريثكو « ىمعألا زوجعلا مهيف ناك اذإ اميس ال
 ةقرخلا لهأ ىفاوق رجو « ىف ةبيغلا باب دس كلذ ىفو « اهوحن وأ ةفارقلا ةرايز نم هدصاق

 نحن انيبرت انک نإ امیس ال ‹ قلخلا ىلع ةركاوز نوباصن انلك اننأ انتبسنو ‹ كلذ يف يعم

 يرمعلو « ًادبأ هيلع انعفري ام < ىوعد انل ملسي مهدحأ داكي الف « ةدحاو ةراح يف مهايإو

 ريقفلا امأو ‹ نيدرمتملاو ةقسفلا نوعدري نيذلا « رومألا ةالول الإ مشحلا بوكرلا قيلي ال

 نوشمي سانلاو ًالثم ةلغب هبوكرل ةدئاف يأف « ةدود وأ ةسومان نم فعضأ نوكي نأ هنأش نمف

 نأ لَم يبنلا هيلع مزعف « هفلخ يشمي ةريره وبأ ءاجف « ًارامح ةرم هيي يبنلا بكر دقو

 ابأ بكرإ : لب يبنلا هل لاقف « ًاعيمج اعقوف ةي يبنلا بايث كسمو « رامحلا ىلع العف هبكري
 لإ يبنلا هل لاقف « ًابناث ًاعيمج اعقوف لڳ هلا لوسر باي كسمو < ًايناث بكرف « ةريره
 نأ امإ» :للب يبنلا هل لاقف ٠ تارم ثالث هلا لوسر اي كعرصأل تنك ام :لاقف « بكرا
 “«هفلخ يشملا نم هنكمي ملو مدقتت نأ امإو ًاديعب ينع فلختت

 انأل ؛ كيدي نيب يشملل ناوخإلا ةبحمب للعتت الو « هب دتقاو « يي هعضاوت ةدش ىلإ رظناف

 ريغب ةداجس كل اوشرف مهن ولو « كعم هولعف ام كلذل ةيهاركلا كنم اوملع ول نوبحملا لوقن

 ةماخض هيف ام رئاس كلذ ىلع سقو < ًايناث كعم كلذ اولعف ام فنعب اهتيمرو اهتذخأف كنذإ

 .هدجأ مل )1(



 هللا عم ًابدأ ٠ نيفراعلا دنع مارحلاك كلذ نإف ‹ لجرألاو يديألا ليبقت نم مهنيكمتك ٠ كل

 . هديبع نم ًادحأ اودبعتسي نأ یلاعت

 « هنم برقي اآدحأ عدي ال ةجاحل بكر اذإ یلاعت هللا همحر نانع نب دمحم يديس ناک دقو

 نودصقي اوناكو ‹ يرمغلا نسحلا وبأ خيشلا يديسو « يفصرملا يلع يديس كلذكو
 ملعاف « مهنع ىلاعت هللا يضر مهانكردأ اذكه « دحأ مهاري ال ىتح سانلا ةليلقلا عضاوملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « دشرت كلذ

 « ينع سيلبٳ ديك در نع زجاع ينا يسفن يف يدوهش : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 كءاج اذإ : يديرم نم دحأل تلق يننأ طق ينم عقي مل كلذلو « يديرم نع هديك در نع ًالضف

 نمو « كنع درطي هعفد يف كبلقب ىلإ هجوت وأ ٠ يمساب هيلع خرصاف ركذلا يف تنأو ناطشلا
 نوكي نمب صاخ وه امنإ سيلبإ رارف نأل ؛رورغ كلذ امنإف « انلاثمأ نم هديرمل كلذ لاق

 يف ةركلاك خيشلاب بعلي ناطيشلا ناك اذإ يرمعلو « دوجولا يف زيزع كلذو « ماقملا يرمع

 نع كيديرم نع رفي ناطيشلا نأ ًانيقي ملعت تنك نإف « همسا ركذ نم رفي فيكف « نايبصلا دي
 . بألا مزلاف الإو « كلذب رمأف كمسا ركذ

 « هتم انفوخ ام انيلع سيلبإ طيلست ةوق ملع هنأ الول ىلاعتو كرابت قحلا نأ يحخأ اي ملعاو
 ىلاعت انرمأل هنم هب ذيعتسن نأ ىفكي ناك قلخلا نم ًادحأ نأ ول « هنم هللاب ذيعتسن نأ انرمأ الو

 قلخلا زجع ىلاعت ملع نكلو « رباكألا نم امهريغ وأ « ليربجب وأ « ةي دمحمب ذيعتسن نأ
 باا # نيرخآلاو نيلوألا ديسل ىلاعت لاق ‹ لجو زع هثاب مهتذاعتسا عم الإ هديك هدر نع

 دعب لاق ةي هللا لوسر نأ يراخبلا يفو .[۹۸ : لحنلا] 4 ٍرييلَأ نطل م هَل دوس نالا

 .“«هنم هللا ينكسمأف يتالص عطقب ىلع دشف يل ضرع ناطيشلا نأ» : اهالص ةالص

 ديري ران نم ةلعش هديبو نجلا هتءاج ةليل ناطيش هءاج» ةي هللا لوسر نأ دمحأ مامإلا ىورو

 «هران تئفطف اهلاقف تاملک هملعف لیربج هءاجف « هي هللا لوسر هجو اهب قرحب
 كرتف « تام دق ًادمحم نإ الأ :دحأ موي ةباحصلا ركسع يف حاص ناطيشلا نأ ريسلا يفو

 ءالؤه ناميإ ةلق ىلإ اورظنا :هدونجل لاقو « مهيلع كحضف « لاتقلا ةباحصلا نم ةعامج

 ‹ لاتقلا نع ةباحصلا لابقإ لزلز هنأ هل قحلا اهاطعأ يتلا سيلبإ ةردق يف ناك اذإف « مهنيدب

 هلل دمحلاو ‹« هسفن ردق فرع نم یلاعت هللا محرف « هجرفو هنطب ةوهش دبع وه نم ناميإب فیکف
 . نيملاعلا بر

 باتك « ملسو . )۱١٠١( ةالصلا يف لمعلا نم زوجي أم باب « ةعمجلا باتك « يراخبلا هجرخأ 0(

 )5٤١(. هنم ذوعتلاو ةالصلا ءانثأ ىف ناطيشلا نعل زاوج باب « دجاسملا

 )۱١١٠۳۴(. هدنسم یف دمحأ هج رخآ )۲)
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 نم ينأب هوفتي نأ ناوخإلا نم ًادحأ ينيكمت مدع :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 ءايلوألا سانلا ءالؤه فرعي نيأ نم « لهجو رورغ كلذ نأل ؛نيحلاصلاو ءايلوألا

 . مهترضح لخد دحأ مهنم امو « نيحلاصلاو

 ةءارق بقع وعدي ءاهقفلا نم ًاصخش ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ئأر دقو

 درفلا ثوغلا بطقلا انالومو انديس فئاحص يف كلذ باوث لعجا مهللا :لوقيو « نآرقلا

 نم تقملا ىشخت امأ :هل لاقو « هبلق قشي داك ةحيص هب حاصف « نيدلا لضفأ يديس عماجلا

 .ه١ .ةرخآ الو ايند ال بهذتف ‹ بطقلا باحصأ نم دحأ

 ددع ىلع ءايلوألا :هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا يديس لاق دقو

 نورشعو ةعبرأو « يلو فلأ ةئام رصع لك يف نوكي نأ دب الف « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 ريبك وه ثوغلا بطقلاو .همدق ىلع يلو يبن لكل « نوصقني الو نوديزي الو « يلو فلأ

 بطقلا وه نم ةفرعم وأ ‹ مهلك ءايلوألا ءالؤهب ةطاحإلا انلاثمأل نيأ نمف « مهلك ءايلوألا

 . هيلإ رظني نأ هتقاط مدعل بطقلاب طق عمتجي مل ءايلوألا بلاغ لب « مهنم

 نإ الإ قافنو بذك هنإف « كلذ لثم ىلع كباحصأ رقت نأ اخيش تلمع اذإ ىحأ اي كايإف

 ر کا ی اا ور ف ر ا اک
 . نيملاعلا

 ‹ ةيفوصلا ةفئاطلا هذه ىلإ بستنا نم لكل يتبحم :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 اا هاج وم ار 6 ك اعا ا اجب نک ان مل اما ج فکر

 دحأ ةعامج نم هاري نم هركي مهدحأ ىرتف «نامزلا ءارقف بلاغ يف ليلق قلخلا اذهو ءانرصع

 دويو « هنيد ريغ نيد يف هنأك «ًاراقتحاو ارزش هيخأ ىلإ مهدحأ رظنيو ‹ هخيش ريغ خايشألا نم

 قوذ مدع ىلع ليلدو « سوفنلا تانوعر نم هلك كلذو « دلبلا يف مسا هخيش ريغل رهظي ال نأ

 هل جتني ال « ىلتخاو «ىلصو مهدحأ ماص ول ءالؤه لثمو « قيرطلا لهأ بدأ ةحئار مهنم دحأ

 . مهسوفن تانوعر ءاقبل « ادبآ لاح

 ةبحصب ديرملا عافتنا ةمالع نم :لوقی یلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هتقم ةمالعو « توملا دعب دحللا نم جرخ هنأك « ةلباذ هؤاضعأو « ةتيم هسفنو هقرافي نأ هخيش

 « دحأ هبجعي داكي الف « .رئاجلا نازيملاب ءارقفلا ىلع نزي ريصيو « سفن ةنوعر هعمو هقرافي نأ
 . یھتنا

 بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « دشرت كلذ ملعاف

 . نيملاعلا

 ةرضحب ٠ نبج وأ بطح وأ حمق نمث نع يلاؤس مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
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 اهب لصحي ةفرح ةخيشملا ذختي نم ضعب يف عقي امك « نمثلا يف يندعاسي هنأ هيف نظأ نم

 كلذ يرتشأ نأ ديرأ يننأ نمثلا نع يلاؤس نم نومهفي نيرضاحلا ءاينغألا نأل ؛هشاعم رومأ

 نأش نمو « لاقلاب لاؤسلا نم مظعأ لاحلاب لاؤسلا :اولاق دقو « هنمث يعم سيلو « ءيشلا

 ليدنم وأ « ةورف وأ « ةخوج وأ « ةمامع ىلإ ًاجاتحم خيشلا يديس اوأر اذإ مهنأ نيدقتعملا

 نمث ريغب هل هئارش ىلإ اوعراسي نأ « كلذ وحن وأ . بطح وأ « لصب وأ « حلم وأ « ءاسلل
 لكألا نم هنإف « خيشلا كلذل لذلا ةياغ يف كلذو ‹ سوؤرلا نم هنمث ةيابجب ولو ٠ خيشلا نم

 مث « قفرلا سانلا نم لبقي نأ نم اضيأ رذحيلو ٠ كلذ لثم نم خيشلا يديس رذحيلف « نيدلاب
 مدع هببس ًاجاردتسا ناك امبر هنأل ًاريخ كلذ ناك نإو « ًائيش هنم لكأي الو « ءارقفلا ىلع هقرفي
 لكو « ايندلا ىلإ ليملا مدع صخش نم اوأر اذإ مهنأ مهعبط نم قلخلا ذإ « هتلق وأ صالحإلا

 لكأ ىلع بصنلل هرمأ عجرف « ًاداقتعا هيف اودازو « هئاطعإل اورداب هريغل هاطعأ هءاج ءيش

 نم فالخب « دايصلا ةرانس هيف لعجي يذلا معطلاك كلذ هلعف راصو « لطابلاب سانلا لاومأ

 مهيلع لقثي هنإف « ًائيش هنم ًادحأ يطعي الو « هدحو هب اوءاج ام لك فلي هنأ هنم اوملع
 . هيف مهداقتعا نولقيو « هؤاطعإ

 ءيش يأل :ديصلا بلكل قوسلا بلك لاقف « ديصلا بلكو قوسلا بلك رظانت دقو

 داحتا عم ينومركي الو » ينوأر املك ينودرطي انأو ‹ كنومركيو ‹ مهشرف ىلع كتوسلجي

 داطصت تنو ‹ مهل داطصأ ينأ وهو « حضاو كنيبو ينيب قرفلا :هل لاقف « كسنجو يسنج

 . یهتنا « كسفنل

 انأو ‹ سفنلا ةهارشو « هركلا مدعو « حشلا مهل رهظيلف سانلا خاسوأ نع هزنتلا دارأ نمف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < هيلإ ناسحإلا نم نورفني مهنآ هل نمضأ

 نم هجوب ىلإ ءاينغألا رطاخ ليمت بابسأ يطاعت مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 « ةعيفرلا ضيبلا ببجلا سبل نم يناعأ ينأك كلذو ٠ يعرش حيحص ضرغخل الإ هوجولا

 ‹ ةظيلغلا ةمامعلا وأ « ةظيلغلا ةبجلا نم يسفن رفنتو « ةعيفرلا ينادراملا فوصلا ةمامعلاو

 ‹ عبطلاب ةسندلا ةظيلغلا بايثلا نم نورفنيو « عبطلاب لامجلا ىلإ نوليمي ايندلا ءانبأ نإف
 طوطحخ هيف ام دريو ٠ ضايبلا ةيقنلا ءاضيبلا ةبجلا ءارش يف تنعتي باصنلا ريقفلا ىرت ٠ كلذلف

 ءارقفلا دنع سلج نإو « ةبجلا نمث ولغ ىلإ اورظن ءاينغألا ىلإ سلج نإف « دوس وأ رمح
 . فوص ةبج اهنوك ىلإ اورظن

 نأ ريقفلا طرش نم نإف « سوفنلا لئاوغ نم كلذ ىلاعت هللا همحر يلازغلا مامإلا دع دقو

 تانوعر نع جرخ هنأ ۰ ءارقفلا نم یعدا نمو « لجو زع هللا اضر هيف ناک اذإ سبل امہ يلابي ال

 ىأر نإف « رظني مث « طويخو ريرح هيف يذلا حرطلاك « تانوعرلا لهأ سابل سبليلف هسفن
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 هتبجب اهداطصي « ايندلا ىلع باصت هنأب هسفن ىلع مكحيلف رثشكأ ءارقفلا سبل ىلإ ليمت هفن
 . الغم ءادوسلا وأ ءارمحلا وأ ءاضيبلا

 ةلقل تاعقرملا نوسبلي اوناك امنإو « ةرهشلا سابل نم نوفاخي حلاصلا فلسلا ناك دقو

 رشبل ليق ىتح « ةرهشلا فوخ تاعقرملا سبلب نوعنقي اوناكو « ةديدجلا مهبايث يف لحلا

 ًادايص ىخأ اي تيأر له لاقف « كتعقرم هعيبت نأ ديري ًانالف نإ :هنع ىلاعت هللا ىضر ىفاحلا

 ۰ ن

 ةسلاجمل باصنلا ريقفلا ةبحم لصأ نإ مث « لأس دقف ةعقرم سبل نم :موقلا لاق انه نمو

 هعم سيلو « ماعطلا سانلا ماعطإب الإ متت ال هتخيشم نأ ملعي هنإف « ايندلا يف هتبحم ءاينغألا

 ايندلا تناك نيذلا ‹ نيضاملا خايشألا مدق ةروص ىلع يشمي نأ ديريف « ةفرح هديب الو « ايند

 هطامس يف هودعاسيل ايندلا ءانبأ رطاخ لييمت ىلإ عراس كلذلف « كلذ هل حصي الف « مهمدخت

 . ةيوازلا يف

 همالف ‹ ةلسبلاو حمقلاو لسعلا مهلأسيف فاشكلاو برعلا خياشم ىلإ رفاسي نم تيأر دقو
 بلقو « بيغلا نم قافنإلا ىلع ىلاعت هللا هردقي نم هللا دابع نم :لاقف « كلذ يف صخش

 ءايلوألا نم هنأ نيعماسلا مهويف « ىهتنا « هسفن ىلع ًارتس يلعف لثم لعفي وهو « نايعألا

 « رورغلا ةياغ يف كلذو « هسفن ىلع ارتست كلذ لثم لعفي هنكلو « ركذ ام لثم ىلع نيرداقلا

 كلهأل ًافيرصت هلثم ىطعأ ىلاعت هللا نأ دهشت نئارقلاو « جاردتسالاو قافنلاو « روزلاو

 . لسنلاو ثرحلا

 زرألاو حمقلا مهنم بيجيف « لامعلا نم مهريغو برعلا خياشم ىلإ رفاسي نم تيأر دقو
 ءيش هنع لضف نإو « هسفنل هذخأي مث « هدنع نينطاقلا ءارقفلا مسا ىلع « كلذ ريغو لسعلاو

 رطفي ةرم هتيأرو « فاوح ةبقرلا حلام باصن اذه لثمف « ًائيش هثارقف نم ًادحأ طعي ملو « هعاب

 . ملعأ هللا :تلقف « مارحلا هرضي ال نم هللا دابع نم : يل لاقف « ناضمر يف ساكم دنع

 ىلع ةلاع تنك اذإ رذحا :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 نيدقتعملا كناوخإ مهوت نأ « كنيمي بسكم نم لكألا كل ىلاعت هللا رسيي ملو « كناوخإ

 كديزي كلذ نإف ‹« ىلاعت هللا عم ًابدأ كلذ تكرت كنكلو « بيغلا نم لكألا ىلع رداق كنأ كيف

 تناك نيذلا نيضاملا ءايلوألا ىلع تضرتعاو تجرح نإ اميس ال « ًادرطو ىلاعت هللا نم ًاتقم

 رداق كنأ « نيعماسلل ًاماهيإ ‹ ةمارك مهل رهظي داكي ال نولماكلا :لوقتو « مهل بلقت نايعألا

 هبحاصو « موقلا نيب هيلع حلطصملا قافنلا تاقبط ىلعأ نم كلذ نإف « ةماركلا راهظإ ىلع

 .قح ةروص يف لطابلاب هيومتلا وه لجدلا نأل ؛لاجدلا ناوخإ نم ناك امبر

 . ىهتنا « كلذ لثم نم كايإ مث كايإف
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 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < نيحلاصلا ٰىلوتي وهو < كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو

 ‹ ينم ىلاعت هلل ةعاط رثكأ ناك نم لكل يتبحم :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 رثكأ ناك نم لك نأ ملعأ ينأل ؛لجو زع يبر يف ةبحم هسفنل يتبحم ىلع هتبحم يحجرتو
 قلخ اذهو « هديس هبحي نم بحي نأ دبع لك بدأ نمو < هيلإ بحأ وهف ىلاعت هلل ةعاط
 هدارفنا بحي نم امأو « تيصلا رشنو « ةسايرلا بح نع جرخ نم الإ هيف تبثي ال « بيرغ

 ىفكو « هتيص اوئفطي نأ مهنم ًافوخ « نيقتملاو نيعيطملا نم ًادحأ بحي داكي الف « تيصلاب
 ‹ نيملاع « نيحلاص مهلك سانلا ناك ول نأ دبعلا رضي اذامو « ىلاعت هللا نم ًاتقم كلذب

 نم نحتميلف « يب دمحم نيدل ميظعلا فرشلا كلذ يف نإف ‹ نيدهاز « نيعرو « نيلماع
 ملو « نينس همدخیو « هسبحي ناک هنآ معزي يذلا هذيملت هقراف اذإ امب هسفنل صالخإلا يعدي
 ‹ كلذل حرشنت هسفن ىأر نإف « هيلع حتفف « نارقألا نم دحأب عمتجا هنإ مث « هيلع حتفي

 سانلا ةيادهل حرفي صلخملا نإف « قافنلاو ءايرلاب هسفن ىلع مكحيلف الإو « ىلاعت هللا ركشيلف
 هل سيل نالف نكل « نالف دي ىلع ريقفلا كلذل حتفي مل امنإ :اولاق نإ اميس ال « ناك هجو يأب

 ةيادهلا ةقيقحلا يفو ٠ صلخملا فالخب ظيغلا نم زيمتي داكي يئارملا نإف « قيرطلا يف مدق

 نم كلذ ناك امنإ"ريقف دي ىلع هيلع حتف نم عيمجو <« دابعلا نم دحأ ديب تسيل ىلاعت هللا ديب

 .تاببسملا ىلع بابسألا قيلعت باب

 بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « كلذ ملعاف

 . نيملاعلا

 ةذمالت نع نولوقي سائلا تعمس اذإ يردص حارشنا : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ماقمل ثراولا وه مهخيش نإو « ميظع مدق ىلع مهنإ : يخيش نع اوذخأ نيذلا ينارقآ نم دحأ

 رهف « كلذل ردكت ينم رهظ ىتمو « طقف ىوعدلا الإ يخيش نم ثرأ مل انآو « ةقيقح يخيش
 .ًائيش يخيش ماقم نم ثرأ مل ينأ يف مهقدص ىلع ليلد

 حرشني ال نأ يئارملا ةمالع نم :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس يخأ تعمسو

 قيرطلا ايحأ نالف :هنع نولوقي سانلا عمسي نيح حرفيف « هل ةذمالت اوناك نإ الإ نيقتملا ةرثكل

 نوبدأتم مهلك هتعامج ىلإ اورظناو « هريغ هخيش نع ذخأ نمم دحأ اهيحي ملو « هذاتسآ دعب
 ءارم وهف كلذ ىلإ هبلقب ىغص ىتمف « نالف ةعامج فالخب « راقوو ةنيكس مهيلع « نوحلاص

 ىلع ليلد وهف « هنارقأ نود « هتذمالت حدمو هحدمل ضبقنا ىتم هنأ امك « ةقرطملا قد

 ىلع ليلد وهف قافنلاو ءايرلا ىلإ مهتبسنو « هتذمالت مذو همذل ضبقنا اذإ هنأ امك « هصالخإ

 . نيملاعلا بر هتل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هاو كلذ ملعاف « كلذك هصالخإ مدع

 يف ةغلابملا دعب الإ ءاقستسالل ساأنلا عم يجورخ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

14۷ 



 انأو سانلا قسفأ نم تنك امبرف « نيئارملاو نيقفانملاو نيقسافلا تافص نم يسفن شيتفت
 يف يباحصأ داقتعاب رتغأ الو « مهعم يجورخ ببسب ءاعد مهل باجي الف « رعشأ ال

 ‹ كلذب ينصخو « ءاقستسالل سانلاب جرخأ نأ اثم اشابلا يلإ لسرأ نإ اميس ال « حالصلا
 . سانلا ايقس مدعل ًاببس نوكأ امبرف « هيلإ يسفن تلامو

 ناطلسلا رمأ امل ينءاج « ىلاعت هللا همحر يطيغلا نيدلا مجن خيشلا انبحاص نأ عقو دقو

 رعدأل رهزألا عماجلا ىلإ موي لك بهذأ نأ ينبلطي « رهزألا عماجلا يف ماعنألا ةروس ةءارقب

 ءاعد مهل باجتسي ال نأ نم ًافوخ « كلذ ىلإ هبجأ ملو « تيبأف « ءارقفلاو ءاملعلا ةءارق دعب

 ‹دسحلا نم نيدلا مجن خيشلا ردص ةمالس كلذب تملعو « ىرخأ ةلعل ال رضاح ينوكل

 هديزيو « هتاكربب انعفني هللاف ‹ هئاعد نم ةباجإلا ىلإ برقأ يئاعد ىأر دقو « هنارقأ نم ينوكل

 قيلي فيكو « هتبلط نم انأ نوكأ نأ حلصأ ال دحاو لك رهزألا عماجلا يف نأ هللاوو « هلضف نم

 الول :لوقي لاحلا ناسلو « وعدأل رهزألا عماجلا ىلإ يتآ ىتح يتراح نم موي لك بكرأ ينأ

 .وعديل هب اوتأ ام رهزألا ءاملع عيمج نم ةباجإلا ىلإ برقأ اذه ءاعد نأ

 سانلا رطمي نأ فاخأ :لاقو « ىبأف ءاقستسالل ةرم راشد نب كلام ديسلا اوبلط دقو

 ءىطبتسا انأو رطملا نوئطبتست متنأ :لاقف « رطملا ةرم اوأطبتساو «‹ مهيف ينوكل ةراجح

 .رجحلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ةوسأ ديسلا اذهب انل لعج يذلا هلل دمحلاف

 ينارقأ نم دحأ نوكل ةميلو ىلإ ةباجإلا نم يعانتما مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 لعجاو « ميظعلا عمجلا كلذ ةرضحب هتبكرو هلجر لبقأو ةميلولا ىلإ بهذأ لب « كانه
 باجأ مهضعب تيأر لب « نامزلا اذه ءارقف نم هيخأ عم كلذ لعفي نم لقو « هل هلك سلجملا

 ةذمالت مهل نيذلا هنارقأ نم اصخش اعد ةميلولا بحاص نأ هخلب مث « ةميلولا كلت روضح ىلإ

 ‹« نالف نم ةعلاط هل علطي ال يلثم :لاقف ‹ كلذ هل تلقف « روضحلا نم عنتماف « ةمليهو

 ‹ هنم لضفأ انأ : يل لاقف ؟لفاحملا يف كيخأ ىلع عفترت نأ تنأ بلطت ءيش يألو :هل تلقف
 . ينيع نم طقس هفالخب يملع عم « كلذ هنم تعمساملف

 لخدف « ةقلحلا ردص يف هوسلجأف « ةميلو يف رضح لئامحلا ابأ خيشلا يديس ةرم تيأرو
 نورخؤي اولاز امو « ًاضيأ هورخأف « رخآ مث « لئامحلا ابأ خيشلا هل اورخأف ةمليه هل خيش

 . يدلو اي يقيقحلا انماقم اذه : هبيقنلو يل لاقف « لاعنلا دنع سلج ىتح لئامحلا ابأ خيشلا

 نيخيشمتملا ةمالع نم .لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يديس يخأ تعمس دقو

 هنأ هسفن يف دقتعي مهنم دحاو لك نأل ؛ًاضعب مهضعبل مهبولق ءافص مدع « ىوعدلاب مهسفنأب

 ‹ كلذ ىلع هباحصأ هقدصيو « قح ريغب ةخيشملل يعدملا وه هاخأ نأو « يقيقحلا خيشلا وه
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 مش الو ‹ خيشب سيل هنأ امهنم دحاو لكل فشكيو <« امهنيب ىلاعت هللا حلصي ةرخآلا يفو

 . ىهتنا ‹ ةحتار قيرطلل

 يف قح ريغب حالصلل نيعدملا ءالؤه جارخإ يغبني ال :لوقي ىلاعت هللا همحر ناكو

 رقحأ مهسوفن اوريو اوبوتي نأ الإ مهروضحب ايقسلا نم سانلا عنم امبر هنأل ؛ءاقستسالا

 ‹ ةيصعم مهسوفن يف يذلا ربكلا نودعي ال ةخيشملا نوعدي نيذلا ءالؤه ناك امبرو « سانلا

 . يصاعملا ربكأ نم وهو

 اوذملتي نأل ‹ سبكنت ال نيعدملا ءالؤه سوفن تماد ام :لوقي ىلاعت هللا همحر ناکو

 نأل ؛مهرودص يف قاب ربكلاف « نيقداص ريغ اوناك ولو « قيرطلا مهنع اوذخأيو « مهنارقأل
 حلصي نأ لامتحال ؛ كلذ ىلإ ردابي لب ‹« ةروص ولو بذاكلل ذملتتلا نم هسفن ىبأت ال قداصلا

 ‹ كلذ لثمل ريقفلا هبنتيلف « ائيشف ًاغيش هل قيرطلا بادآ ميلعتب هقراس اذإ بذاكلا لاح هب هللا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ينم ردص ءيش لك اولمحي نأ يباحصأل يضيرعت مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىتمف انأ امأو ‹ يريغ قح يف كلذب مهرمآ امنإ ‹ ةنسحلا لماحملا ىلع لاعفألاو لارقألا نم

 تسل ينإف « يناوخإ نم حصنلا باب يسفن ىلع تددس دقف يسفن ىح يف كلذب مهترمأ

 نوعباتلاو ةباحصلا هيلع ناك يذلا مدقلا وه اذهو « يلاوحأ نم ءيش يف ًاطخلا نم موصعمب

 سلجي ام درجمبف لاجرلا غلبم غلبي مل نممو « سومانلا لهأ هيلع ام فالخ نينمؤملا لمكو

 هلاوقأ تراص لمك اذإ ريقفلا نأب « هباحصأل ضرعي ريصي هسفنب وأ هخيش نذإب ةخيشملل

 هناوخإ ريصيف « مهلاح ىلع هلاح اولمحي نأ مهل يغبني ال هنأو ‹ سانلا لاوحأ قوف هلاعفأو

 مهيلع ددشيو ‹ هحصن ىلع مهثحي نأ خيشلا اذهل يغبنيف « حيحصب وه سيل خيشلا لاح نم
 ريصيو <« حصنلا مهنم بحي هنأ ًانيقي هنم اوملعي ىتح « موصعمب سيل هنأ مهربخيو « كلذ يف

 هوحصني نأ هنم نويحتسي هباحصأ ماد امو ‹ كلذل هتبحم نم ملعي امل » هيلإ هب برقتي مهدحأ

 ‹ ةولخلا يف هسفن سبح نإ اميس ال « سومانلل بحم وه امنإ « ماقملا اذهب فوي مل وهف
 لاق امنإو « ةبيهلا دشأ هنوباهي نوريصي مهنإف ٠ قوطلا يف سأرلا عضوو « قارطإلا نم رثكأو

 نسحأ ىلع داسفلا اهرهاظ يتلا هخيش لاوحأ لمحي نأ ديرملا ىلع بجي :قيرطلا خايشأ

 دعب خيشلل ديرملا ءاردزإ نإف ‹ هحصني ال ثيح نم ال ‹ هيردزي ال ثیحب يأ ‹ لماحملا

 . هتیرتب هعافتنا

 هخيشل ديرملا لوقي نأك « بدألا نم نكل « لمكلا دنع ةبولطمف نيدلا يف ةحيصنلا امأو

 تيك وهو « ضارتعا هرهاظ ىلع عرشلل نأ مهفأ ام مكنم تيأر يديس اي : ضرعلا باب نم

 الإو هباجأ باوج كلذ نع هدنع خيشلا ناك نإف < هنع باوجلاب ینووادت نأ بحأو تکو
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 نوملعي نيذلا ءايلوألا لمكك غيزلا نم ًاظوفحم خيشلا كلذ ناك ولو ةيفتنم ةمصعلا نإف « هبنت

 ‹ امهبارضأو « يمجعلا فسوي خيشلاو « يليجلا رداقلا دبع خيشلاك ظفحلا مهسفنأ نم

 مهنع یلاعت هللا يضر

 هنإف « هناوخإ نم حصنلا باب هسفن ىلع دسي ال نأ هيلع دكأتيف ظفحلا ماقم غلبي مل نم امأو

 . رعشي الو كلهي

 نم هنوک عم « قافنلاب هسفن مهتي هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع انديس ناک دقو

 .ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا

 ىف له رظنأ ةفيذح اي :لوقيو « ناميلا نب ةفيذح ىلإ بهذي هنع ىلاعت هللا ىضر ناكو

 ا ی ل و ا ی کک ا اا ی ی
 . .ىلاعت هل ينحصناو « ًايناث رظنا :هل لوقيف « قافتلا نم ًائيش كيف ئرأ ام :لوقيو

 نع تجرخ اذإ ىب نولعفت ام :لاقف هباحصأ اموی هنع هللا یضر رمع اندیس نحتماو

 اده لاقرب جرف فيلا كارا لقت مل ناف كح ءارلاقف ؟ةماقسألا
 ىف قراغ وه نمب فيكف « هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ديسلا لاح اذه ناك اذإف .اونوك

 ۰ . انلاثمآ نم هجرفو هنطب ةوهش

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « فطللا هللا لأسن

 وأ « رجزلاو فيوختلا تايآ تعمس اذإ يصقن يدوهش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 نإ يلوق مدعو « ءاكب الو ةيشخ يدنع لصحي ملو « حلاصلا فلسلا مالك وأ ٠ ثيداحألا

 ‹ نيخيشمتملا ضعب هيلع امك . كلذ لثم نع تيقرت ىننأ ىلإ ةراشإ لامكلا تافص نم كلذ

 وكي امئإ ءاكيلإ العم نآرقلا عام دنع ءاكبلا مدح هجقت ادحأ نأ اورعشتا اإ تولرقف

 دب ال لزألا يف قبس يذلاو « اذام ىلع نوكبيف لمكلا امأو « قيرطلا مهلوحخد لئاوأ نيديرملل

 . نيديرملا ماقم نع اوقرت مهنأ نيعماسلا نومهويف ؟هعوقو نم
 ًاخيش ىأر امل « هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع انديس لوقب امهدحأ لدتسي امبرو

 ا ر ف و ا اک :وه كبي ملو « نآرقلا عامس دنع يکبي

 .اهتوقل عدصتت ملو « نآرقلا ةوالت لثم لمحت تراصو

 هدجاوت مدع نع لئس اذإ : لوق ناک هنأ هنع یلاعت هللا يضر دینجلا نع یکحی ناک امیرو

 امل ًاعفد [۸۸ : لمنلا] 4ءَنَش لک نأ دلا هَل عنص باَحَسأ رم رمت یهو هداج اہ لابا یریو

 دقف ٠ كلذ لثم نم رصاقلا رذحيلف « نيديرملا ماقم غلبي مل هنأ عم « صقنلا نم هيف مهوتي

 هل دمحلاو ٠ كلذ ملعاف « ةيدوبعلا ماقمب اوفو مهنأ !وأر امو ٠ مهلامك عم مدلا رباكألا ىكب

 . نيملاعلا بر



 املكو « يف نيدقتعملا يباحصأ ةرثكب يرارتغا مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لب « هل هبنتي نم لق قلخ اذهو « يلع مهقوقح هجوت ةرثكل < ءالتبالا نم كلذ تيأر اورثك

 « اهل نيفلاخم مأ « موقلا قيرط نيكلاس اوناك نإ هيلع الو « معنلا ربكأ نم كلذ مهضعب ىري
 ءاوس « هرطاخ ضبقنا هنع اورفن املکو « هبر رکش هتذمالت ترثک املک هنأ رتغملا ةمالع نمو

 ىلع ناك هنأ ولو « ةلالع ىلع ىلاعت هللا عم هنأل كلذو ؛الوأ كلذ قوقحب مايقلا هسفن نم ملع
 .نزحي وأ حرفي كلذ دعب مث « ال مأ هب ئفو لهو قوقحلا نم هيلع ام رظنل صالخإلا مدق

 امب لاغتشالا مث « هدحو هللاب لاغتشالا نم ىلعأ ةلاح مث ام هنآ ىلع خايشألا عمجأ دقو

 ناك نإو « قلخلا جوع ميوقتب لاغتشالا امأو ‹ نيتلاحلا يف صالخإلا هجو ىلع كلذب قحلي

 ىعدا نإ اميس ال « باجحلا هيف ىلاعت هللا ىلإ يعادلا قرطيف ‹ قلخلا ىلإ ىدعتي عفن هيف
 نإف « مهيلع ةسايرلا كلذب ديري امنإ هنأو « هئاعد يف صلخم ريغ هنآ يعادلا ىلع نوعدملا

 هبرض لاح ىلاعت هللا عم رضحي عاد لقو . فيسلا برضو < داهجلا ىلإ ىدأ امبر كلذ
 ها دمحاف ۲٤[. : َص] مهالو » : لاق امب یلاعت هللا مهفصو نمم نوکی نأ الإ « فیسلاب
 هلل دمحلاو « نيرادلا يف هب فطلي نآ هعابتأ رثك نمل هللا لأسو « كعابتأ لق اذإ يخأ اي ىلاعت

 . نيملاعلا بر



 رشع سماخلا بايلا

 قالخألا نم یرخأ ةلمج يف

 : ليكولا معنو يبسح وهو قيفوتلا لابو لوقأف

 ىلاعت قحلا لعف امك ‹ يماعط يف ةذللا ىلاعت هلازنإ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 « مهنع ىلاعت هللا يضر امهبارضأو « يعفاشلا مامإلاو « ثيللا مامإلاك « ءايلوألا رباكأ ماعطب

 ذلتسي امم رثكأ هب ذلتسيف ‹ نهد الو محل هيف سيل يذلا يماعط نم ريبكلا ريمألا لكأي امبرو
 ‹ دومحم اشابلاو « رادرتفدلاو < دادغب نبال كلذ عقو امكو ‹ نهدلاو محللا ريثكلا هماعطب

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف ‹ مهريغو

 هللا ركذو « ثيدحلاو نآرقلا ةءارق يتيواز يف يعامس : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 غرفی الو « رخآ ءیراق ءیدتبیو الإ ءیراق غرفی الف ‹ لصاوتلا ىلع ًاراهنو اليل لجو زع
 فوصتلا بتكل ءىراقلا غرفي الو « رخا باتك يف ءىدتبيو الإ ثيدحلا يف باتك نم ءىراقلا

 يف ءیدتبيو الإ هقفلا يف باتك نم ءىراقلا غرفي الو « رخ بات يف ءىدتبيو الإ باتك نم
 . ًاليلق الإ رصم اياوز نم ةيواز يف نآلا دجوي داكي ال اذهو « رخآ باتك

 ةالصو « داروألاو ‹ بزحلا ةءارق نورضحي نينطاقلا ءارقفلا نوك ةمعنلا مامت نم مث

 ىلإ ءاشعلا ةالص نم « ةعمجلا ةليل يعم نورهسيو « دحاو مهنم فلختي داكي ال « ةعامجلا

 ‹ ىضري اهريغ وأ روبقلا يف ةءارقلا ىلإ بهذيل ةضفلا مهدحأ ىلع ضرع ولو « رجفلا
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف

 روصنم خيشلا همسا اصخش ىلاعت هلاسرإ ةيوازلا يف : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ءامسلا يف يهلإلا بكوملا بصني ام لوأ نم دجسملا ةرانم ىلإ علطيف « ىلاعت هللا ءايلوأ نم

 نم ةيوازلا يف نم عيمج ظقويف « سونأم يروهج توصب ىلاعت هللا ركذي رصيف « ضرألاو

 نوركذيف « نوظقيتسيف « بناج لك نم اراد نيتس وحن ىلإ كلذ دتميو « مهريغو نيحلفملا
 دمحم خيشلا هبقعي مث ٠ ةدحإو ةليل ماني وأ « كلذ نع لفغي داكي ال هنورفغتسيو « ىلاعت هللا

 ىلعو ةيوازلا ىلع ةمحرلا لزنتف ٠ نسح توصب ةيوازلا يف نآرقلا نوؤرقيف « هريغو يواسرتلا
 نوحتتفي مث ٠ حبصلا ةالص ىلإ ةعامج نآرقلا نوحتتفي مث « رجفلا عولط ىلإ اهناريج
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 عرشي مث « راهنلا ةوحض ىلإ ىلاعت هللا نوركذيو « م هللا لوسر ىلع نولصيف « بزحلا

 مث ‹ رصعلا ةالصو « رهظلا ةالصو ‹ ىحضلا ةالص بقع ملعلا سورد ةءارق يف مهرباكأ

 راهنلا لوأ نم نوتملا ظفحو « نآرقلا ةءارق يف نيرواجملا نم مهنود نم عرشيو « تاعلاطملا
 ناذأ ىلإ « قيرطلا بادآو « فوصتلاب لاغتشالا ىلع مهلك نوعمتجي مث « هرخآ ىلإ

 يعم نوعمتجي مث « ءاشعلا ناذأ ىلإ ىدارفو ةعامج نآرقلا ةءارق ىلع نوبزحتي مث « برخملا

 لثم يف مهعورش تقو ىلإ تاعلاطملا وأ مونلا درول نوقرفتي مث « ميظع ركذ سلجم ىلع
 .اذكهو « سمأ مهلاح

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « انيلع ىلاعت هللا معن ربكأ نم اذهو

 ضيفي ىتح « ةيوازلا يف يدنع قزرلا دوجو ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 اذإ ينإ مث « كلذ ريغو زّرإو جاجدو لسعو زرأ نم يباحصأ ىلإ هنم يذخأو « اهلهأ ىلع
 بجاوب تمق كلذ دعب ينأ ىرأ ال هل اهدهأ ملو تقولا تافف « تقو يف ةيدهب ًادحأ تدعو

 كلذ راظتنا لثم ىف هرطاخ شيوشت ىرأ لب « اهفاعضأ هتدز ولو « رانيد فلأ تناك ول « هقح

 مل ذإ « هفالخإ نم ًافوخ « دعولا مدع يلع بلاغلا ناك كلذلو « يتيده ىلع حجري تقولا
 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا الإ دعولا فلخ نم مصعي

 ةيده طق لبقي ال ناك ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس نأ ننملا هذه يف مدقت دقو

 ءاج امو « اهروضح ىلإ ةقوشتم ريصت سفنلا نإ :لوقيو « هيدي نيب رضحت نأ لبق اهب هوملعأ
 . ىهتنا « ثيدحلا يف هب حرص امك « كرابم ريغ وهف سقن فارشتساب دبحلل

 تقولا يف « ةي هللا لوسر ىلع ةالصلا نع تاقوألا ضعب يف فلختأ يننأ يل عقي اممو

 ىلع هتأفاك دق ىننأ ىرأ الف « هيلع ىتالصل هي هللا لوسر راظتنا رعشتساف اهل هتاعج يذلا

 هيلع تيلص ولو « إب هماقم مظعل « ةلوبقملا يلامعأ رئاس هيلإ تيدهأ ولو « لڳ يل هراظتنا
 ولو < ةي هماقم ميظعل هتأفاك ينأ ىرأ ال « كلذ دعب ةرم فلأ ةئام هيلع يلصأ تنك ام ردق

 . كلذ لثم يف تعقو تنك امل ًاتقو هل لعجأ مل يننأ

 ىلاعت هللا عم روضحلا اومزلاف ًاتقو ركذلل متقو نإو « مكتاقوأ رئاس يف روضحلاب هللا عم اونوك

 « ةداعلا مكحب لفاغ هبلقو اهب يتأي ريصي امبر داروألا تقوي وأ نيعي نم بلاغ نأ ملعف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ١ عفنلا ليلق كلذو

 ۰ ةمطاقفو « ةميلحو « بنیرز : عبرألا يتاجوز حالصإ : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ ىلع ىلاعت هللا معن ربكأ نم ةمعنلا هذهو « هتاكربب هللا انعفن « نيدم يديس ةنبا « نسحلا مأو
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 :هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع ايركز هيبن ىلع اهب ىلاعت هللا نتما ام ةميظع ةمعن اهنأ الولو

 ۹١[. :ءاينألا] 4ةجْوَر ملاتلصأَو ل

 نم لسغ الب ةعاس طق نسلجي ال نهنأ :عبرألا ءالؤه يتاجوز حالصإ ةلمج نمو

 زاجحلا قيرط يف ىتح « نايسن وأ سافن وأ ضيحل الإ اهتقو نع ةالص نجرخي الو « ةبانجلا

 . نيدم يديس تنبو « ةمطاف ةدابع نهمظعأو « ليللا مايق نكرتي الو « ًابايإو ًاباهذ

 « نآرقلا عبر ةدحاولا ةعكرلا اهب ًأرقأف ‹ ليللا ةالص يف يفلخ تمرحأ امبرف « ةمطاف امأف

 . هنأش يف اهماقم موقي نم دجت مل اذإ اهلفط ءاكبل الإ ينقرافت الف

 نم ريحألا ثلثلا لوأ نم فيصلاو ءاتشلا يلايل يف اهمايق ناكف « نيدم يديس تنب امأو

 .ًادبأ هنع فلختت داکت ال « ًامئاد ليللا

 قوسلا نم ىرتشُي ءيش ىلإ رهدلا نم ًاموي يننفلكي مل نهنآ ًاضيأ عبرألا حالصإ ةلمج نمو
 .انيلع هب ىلاعت هللا حتفي ام ىلع يعم نهف ةحصلا يف امأو ٠ ضرملا يف الإ

 ‹ ءالخلا يف يهو طق اهيلع علطأ مل يننآ « نمحرلا دبع مأ ةمطاف حالصإ ةلمج نمو

 ينأ عم « ًابايإو ًاباهذ طئاغ الو لوب ىلع طق علطأ ملف « تارم ثالث زاجحلا يعم ترفاسو

 . اهل لداعم

 امل لمحملا تلخد ثيح نم « ًاصخش اهل ري مل لامجلا وأ ماكعلا نأ اهحالصإ نم

 يف نهلك رباكألا ءاسن لزنو « اهتيب ىلإ تعجر نأ ىلإ ٠ ةكم تلخد نأ ىلإ اهتيب نم ترفاس
 باب ىلع لمجلا اهل خيني لامجلا ناكو « محللا ةفيفخ تناكو « لزنت مل يهو « ةبقعلا لثم

 ةأرمال عقو هتيأر ام اذهو « ةميخلا لخاد نم بكرتو « ةميخلل لمحملا نم جرختف « ةميخلا

 كلذك ردقت الو « ًادبأ رصم لهأك « يراكم عم بكرت ردقت ال اهنأ ًاضيأ اهحالصإ نمو

 اسرع رضحت الو « فراعملا نم رازإلا يف اهاري صخش ىلع ءايح ردقت الو « اهدحو بكرت

 ىف رظنلا ىلع ردقت ال اهنأ ًاضيأ اهحالصإ ةلمج نمو .سانلا نم ءايحلا ةدش نم ةيعمج الو

 ‹« ردقت ملف اهرظنيل لاحكلل اهنيع حتفت نأ اهيف انزجعو تدمر اذإ اهنيع رظنيل لاحكلا هجو

 تراتخاو « نآلا ىلإ اهتخأ نم قيضأ يهف « قيض اهنيع يف لصح نكل « دمرلا نم تئربو

 . لاحكلل اهحتف ىلع اهقيض

 ةنبا ينتطعأ دقو ‹ مهيلع انآ هتددر نيح سانلا اهل هيطعت ام ذخأ نع اهففعت اهحالصإ نمو

 مال اهتطعأف « ةأرما نم ًاقفر لبقأ ال : تلقو « اهتددرف تججح امل ريناد ةرشع «كب صاحخ»

 ينتطعأ اهنأ ٠ يدوادلا ركب يبأ اجاوخلا ةأرمال عقو كلذكو « اهلبقت ملو اهتدرف نمحرلا دبع

 اهتدرف نمحرلا دبع مأل اهتطعأ ينم تزجع ملف اهتددرف ‹ ةجاح اهل تيضق املو ريناند ةعبرأ
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 نم هارت نأ لق رمأ اذهو « يجوز كلذكو « ةأرما بسك نم لكآ ال انأ :اهل تلاقو « اهيلع

 .نامزلا اذه يف ءارقفلا ءاسن نم دحأ

 ‹ تابرقلاو تاريخلا لاعفأ ىلع يننهبنيف « ريخلا ىلع يل انوع نهنوك يئاسن حالصإ نمو
 امب يننيساو نيجاتحملا نم ينلأسي نم ىلع هب قدصتأ ام دجأ مل اذإو « تاقدصلاو تاربملاو

 ‹ نمحرلا دبع مأ اصوصخ كلذ يف تاصلخم « نهتعتمأ وأ نهبايث وأ نهايند نم هنعطتسي

 وهو « كاده لوتي هللاو « دشرت كلذ ملعاف « نيمآ اهعم انرشحو « اهنع ىلاعت هللا يضرف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي

 ملعلاب لاغتشالل يدنع نينطاقلا ءارقفلا ةمدخل يليهأت : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ليصحت يف بعت الو « ينم قلقت ريغ نمو « ةنس نيثالث ذنم نم داروألاو بدألاو نآرقلاو

 ةيوازلا يف مهديق امو ‹ قزارلا وه مهبر نأل ؛ مهنم قلقتأ ال رثكأ وأ ًافلأ اوراص ولو « مهشاعم
 « ًالافطأو ءاسنو الاجر سفن يتئام وحن نآلا يدنع اوغلب دقو « مهقازرأ مهيلإ قوسي وهو الإ

 “"ةنوؤملا ردق ىلع هللا نم يتأت ةنوعملا نأب نمؤم ينأل ؛اوداز اذإ حرفأو « اوصقن اذإ نزحأو
 . ًإمه مهل تلمح ام يلايع اوناك ىلاعت هللا دمحب مهلك رصم لهأ نأ ولف « درو امك

 ىلإ اوعجر وأ « ىلاعت هللا ةمحر ىلإ اوتامو نآرقلا اوظفح نيذلا ءارقفلا انرزح دقو

 يف رصمب ةيواز يف مويلا دجوي نأ لق رمألا اذهو « سفن يفلآ نم رثكأ مهاندجوف « مهدالب
 . كلذ ريغو « لاوجو حومسمو فقو مهل ناك نإو « اهبحاص ةايح

 ‹ مجعلاو مورلاو نميلاو ماشلا دالب يف تحس دق : نيحاوسلا نم صخش ةرم يل لاق دقو

 ‹« مكتيواز نم رثكأ « ريخو لاغتشا اهيف ةيواز رصم يف دجأ ملو « رصم لثم ةنيدم تدجو امف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف

 ةماقإلا يف ةرخالل نيبلاطلا نيقداصلا ءارقفلا ةبحم :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نک لر ا غرد هرو دی وتا ۷ نا ا دس نا دهر ‹ يدنع

 ىلعو ىلع فقو ام ىتح « دقنو ماعطو ةهكاف نم « مهيلع هتقرف ايندلا رومأ نم يدي يف لخد
 يدي يف لخد امبرو « لقأ وأ مهدحأك هنم لكآو « مهيلع هترجأ قرفأ صوصخلاب يتيرذ
 ًافصن اهنم يلايعل الو يدلول الو يسفنل ذخآ الو « اهيلع مهلك اهقرفأف الم فصن فلألا

 هب ملعي مل ثيحب « يسفنل بهذلا نم ًائيش دحأ يناطعأ امبرو ‹ مهتمحازم نع ًاففعت ًادحاو

 ينع سانلا هعاشأ امل الإ يناطعأ ام هلعل :لوقأو « كلذك مهيلع هلك هقرفأف ءارقفلا نم دحأ

 هلعفي نم ليلق رمألا اذهو «قفاوأ انآو « يف هنظ بيخأ الف « ءيشب ءارقفلا نع صصختأ ال ينأ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مويلا ينارقأ نم

 )٤ ۹4٥(. نأميإلا بعش ىف یقهسلا هجرخآ (۱)
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 نم مهمسا ىلع لخدي امو ءارقفلا ىلع يتقرفت ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹اهنم لكآ الو « فصن فلأ نيرشعلا وحن ةنس لك قرفأف « فورعملاب هريغو فقولا

 . مهمسا ىلع الإ كلذ نم ًائيش رخدأ الو « سبلأ الو

 مهل لوقأ ىتح « مهيلع اهقرفأ ال ةهبش ةيدهلا وأ فقولا تاهج نم ءيش يف نأ تملع اذإو

 ؛ هكرتيلف الإو ‹ طقف هترورض ردقب هنم ذخأيلف ةرورض بحاص ناك نمف « ةهبش هيف لاملا اذه

 يف رزولا يلعو < ايندلا يف ةانهملا مهل نوكي الف « ةمايقلا موي هتيعبت نم جرحخأل كلذو
 .ةرحخالا

 نيرشع ةبونلاب قيقدلا نونجعي نيذلا غلبو « ًاصخش نيرشعو ةعست يدنع نايمعلا غلبو
 ىلع ةدايز فويضلا نم يلع نيدراولا غلبو « ًاثلثو ًابدرإ اندنع موي لك نيجعلا غلبو « ًاسفن

 هيلإ جاتحي ام عيمج يدي ىلع ىلاعتو كرابت هللا ىرجأو « ًاسفن نيعبس موي لك يف نيرواجملا

 عيمج لب ٠ ءيش اهنم هيتأي ةيوازلا جراخ ةفيظو هل دحأ مهنم امف ‹ مهؤاسنو نورواجملا

 يف الإ قوسلا نم ءيش ءارش ىلإ طق جاتحي الو ةيوازلا يف هدجي ًاعرش مهدحأ هيلإ جاتحي ام
 ‹ قرف ريغ نم يبلصل يدالوأ مهنأك ىتح ‹ حرفآ نيرواجملا دالوأ رثك املكو <« ردانلا

 « ىلاعتو كرابت هللا لضف نم مهروهم بلاغ مهنع تنزوو « سفن نيعبرأ وحن مهنم تجوزو
 فلكآ ملو ‹ نينس ةدع يف مهرباكأ بلاغ يعم جحو <« ةقيقعلاو سرحلا ماعط مهل تلمعو

 ءيشب مهفيلكت مدع يف تغلابو « يملع ريغ نم كلذ لمع نإ الإ ٠ كلذ نم ءيشب مهنم ًادحأ

 نأ تعمس يخأ اي كنظأ ام رمأ اذهو « كلذ ريغو اهب اوعفتنيل « ةنابللا مهئاسنل تيرتشا ىتح

 هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ ملعاف « رصم اياوز عيمج يف يريغ هلعف ءارقفلا نم ًادحأ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹« نيحلاصلا ىلوتي وهو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت

 ريسيتو « تيبلا يف ءارقفلا هيف زبخي يذلا نرفلا ريسيت : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 باب ىلع جيلخلا يف يسرت نأ ىلإ بكرملا يف ًاقسو اذكو اذك انيتأيف « ةنس لك هدوقو
 ءاسن هب زبخيف « ردانلا يف الإًادبأ لبزلا ىلإ جاتحت الف ‹ رهاطلا لوفلا نبت نم كلذو « ةيوازلا

 ‹ رصم ءارقف نم دحأل كلذ رسيتي ملو « رثكأو بدرألا موي لك ةنسلا لوط نيرواجملا

 ‹ مهنكمت عم « مهريغل الو ‹ يرمخلل الو ‹ نيدم يديسل الو « دهازلا دمحأ يديسل الو

 نم نيرواجم الو ًازبخ رثكأ ةيواز رصم جراخ ملعأ الو « مهل ةالولا ةعاطو « مهماقم ولعو

 دمحأ يديس ماقمو « يوانشلا دمحم يديس ةيوازو « يرمغلا عماج ادعام « انتيواز
 نرفل نيجعلاب جورخلا ىلإ ءارقفلا جاتحي ال رادلا يف نرفلا لعج يذلا هلل دمحلاف « يودبلا

 « رطملا مايأ كلذ يف ةقشملا لوصح اميس ال « تاساجنلاو لبزلاب هيف زبخي يذلا قوسلا

 .دربلاو قلزلا يف ءاتشلاو

 . يلوبتملا ميهاربإ يديس دنع اوناك نيذلا نيرواجملا ددع ةلمج ىلع مالكلا اطسب دقو
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 ‹ ىطسولا ننملا ىف ‹ نیدم يديسو ‹ باطخلا نامثع يديسو « يرمغلا دمحم يديسو

 دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو ‹ كلذ ملعاف « انتيواز يف نيرواجملا نم فصنلا نود مهرثكأو

 . نيملاعلا بر هلل

 ماعطلا نم ةيوازلا يف هيلإ جاتحي ام عيمج ريسيت :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 « قلخلا نم هيف دحأ لاؤس الو « كلذ ىلإ لوصولا قيرط يف لذ ريغ نم « امهريغو سابللاو
 « ةطساوب وأ مهسفنأب « ةالولا لاؤس نم دحأل دب الف < ةيواز يف نآلا دجوي نأ لق رمأ اذهو

 وأ هقزر هديب ام بلط يف مورلا دالب ىلإ رفاس مهضعب لب « لاقملا ناسلب وأ « لاحلا ناسلب

 ملعلا لهأ نمو « لايعلا ريثكو « لاحلا ريقف دبعلا وأ ةصق يف هتباتك عم « حومسم وأ لاوج
 نيح نم همعطي ىلاعت هللا نأ يسنو « مهب موقي ءيش رصمب هتعامجل الو هل سيلو « ءارقفلاو

 « ًايناث رقفلاو ملعلاب هسفن يكزيو « الوأ هبر يكتشيف « هتيحل تباش نأ ىلإ همأ نطب يف ناک
 نأ دعب مث < اهارقو رصمب مهانكردأ نيذلا فلسلا ناك اذكه امو ‹ ًاثلاث قلخلل هسفن لذيو

 مث « ةدم اهنم ءارقفلا معطي نيكاسملاو ءارقفلا مسا ىلع ًالثم يلاوجلا كلت نأ هتصق يف يهني
 لطرب دحأ هعزان نإو ‹ هدالوأو وه هب صصختیو < ءارقفلا ماعط عطقي نأ ةرم وبأ هل سوسوي

 . ءاهفسلا نيباصنلا ةلمج نم ًادودعم ريصيو « هضعبب ةالولا

 حومسم يف ناطلسلا يل لأسي نأ « ىلاعت هللا همحر يوازمحلا (مثاج) ريمألا ينلأس دقو

 :هل تلقو « تيبأف افصن رشع ةسمخ موي لك يلاوجلا يف لمعي نأ ينلأسو « تيبأف ةيوازلل

 ‹ هريغ الو داهج ىلع ةردق يل الو « يف عفن ال انأو « ديراجتلاب رفاسي ريمأ ةيكماج هذه

 دجأ مل ول ةسبايلا ةرسكلاو ةمقللاب عنقأ انأو ‹ حلاصملا لام ىلع ناطلسلا ركسع محازأ فيكف

 لك يدنعو ٠ حومسملاو يلاوجلا باحصأ عم ةشيعم عسوأ ىلاعت هللا دمحب ينأ عم « اهريغ

 ىلإ ةنسلا نم وأ « رهشلا ىلإ رهشلا نم هدلوم يف مهدحأ هلمعي امم رثكأ ماعطلاو زبخلا نم ةليل

 قزرلا ةعسب يندعوأ نيح « ةي هللا لوسر ةطساوب « لجو زع هللا نم يقزر يف ةكرب « ةنسلا
 ةرشع نامث ةنس يف «يرمغلا عماج يف ةي هيلع ميلستلاو ةالصلا سلجم تأشنأ امل

 ىلوتي وهو ‹ كاده ىلوتي هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو ٠ دشرت كلذ ملعاف « ةئامعستو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا

 نمو « ريطانق ةرشع وحن لحنلا لسع نم ةنس لك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 راحلا لوفلا رارجتسا غلبو « ًابدرأ ةئامئالل حمقلا نمو <« ًاراطنق نيرشع وحن بصقلا لسع

 نمو « بادرأ ةعبس زرألا نمو « بادرأ ةعبس كشكلا نمو « ابدرأ نيعبرأ ةنس لك ءاتشلا مايأ

 « بادرأ ةسمخ ديع لك كعكلا نيجع غلبو « ًابدرأ نيرشعو ةسمخ وحن سدعلاو ةلسبلا

 بونرخلاو رمتلا نم كلذ عم يرتشنو « ديعلا يف بادرأ ةثالث وحن فيرلا كعك نم انيتآيو

 رصم اياوز نم ةيواز يف مويلا تسيل رومألا هذهو « ريطانق ةسمحخ وحن نيتلاو
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 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيحلاصلا ىلوتي وهو «كاده ىلوتي هللاو «كلذ ملعاف

 اهنزخن « ةخيطب يفلأ وحن يدنهلا خيطبلا نم ةنس لك :يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 لك اندنع ميقيف « ءاينغألاو ءارقفلا هنم يداهنو « نيملسملا نم ئىضرملاو فويضلا مسا ىلع

 .ىرغصلا موشرب ةيحانب ةريزجلاب انعرز نم كلذو « ليلق الإ هنم رصم يف ىقبي ال نأ ىلإ ةنس

 اذك اذك ةنس لك ةريزجلا هذه نم عطقن اننأ ٠ يلع ىلاعتو كرابت هللا معن ةلمج نم كلذكو

 لوط بطحلا اهلهأ يرتشي رصم اياوز بلاغو « ةنسلا لوط « هب خبطن « بطحلا نم ًاقسو
 ‹ هتيب يف اهئاملع الو رصم ءارقف نم دحأ هنزخي ال رمألا اذهو ‹ خيطبلا كلذكو « مهتنس

 یلوتی وهو « كاده لوت یلاعتو كرابت لاو « كلذ يخأ اي ملعاف « انريغ هسفن ىلع هب رثؤيو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا

 فقو ةهج نم قزرلا نم ينيتأي ام ىلع يدامتعا مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 وأ فقو مهل نوكي نم بلاغو « ةكربلا ةدايز يف انقزر لزي مل كلذلو « امهوحنو ةيده وأ

 « يكيو يكشي مهدحأ لزي ملو « مهيلع نويدلاو « ةكرب ةلق يف مهدجت حومسم وأ بترم
 تككش نإو « امهريغو حومسملاو يلاوجلا نم قزرلا يف ىلاعت هللا ريغ ىلع هدامتعال كلذو

 يكشي مهدحأ دجت « ةلفغ ىلع حومسملاو يلاوجلا لهأ عيمج لأساف اذه يلوق يف يحخأ اي

 يف سانلا لاؤس نم دب الف ادلوم وأ اسرع هل لمع اذإ مهدحأ نأ كلذ قادصمو « يكيو

 ىف دحآ لاؤس ىلإ ىلاعت هللا انجوحأ ام اسرعاذكو اذك ىلاعت هللا دمحب انلمع دقو « ةدعاسملا

 ۰ .اهف ةدعاسملا

 يف اندنع قزرلا لزي مل :لاق « يوالزنملا حلصم نب ميلحلا دبع خيشلا ينربخأ دقو

 قزر قاضف « نكامأو تاراقع ضعب انيلع سانلا ضعب فقو ىتح « انيلع ًاضئاف ةيوازلا

 .مدألاو حمقلا ءارقفلل هب يرتشن ام تاقوألا بلاغ ضرتقن انرصو « هنم ةكربلا تلقو « ةيوازلا

)1( 
 «بستحي ال ثيح نم الإ نمؤملا هدبع قزر لعجي نأ هللا ىبأ» : ثيدحلا ىفو .ہھ |

 داکي ال هنإف « ًالثم هماع توق نزخی نم فالخب « یلاعت هللا ىلإ ًاهجوتم ریصیل كلذو
 دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي هللاو ٠ دشرت كلذ ملعاف « ًاليلق الإ هللا ركذي

 . نيملاعلا بر هلل

 ينغلب تيب وأ ةقزر جارخ نم لكألا نم يل ىلاعت هتيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 ىلاعت هللا اولأسا : مهل تلقو ًاموي ءارقفلا تعمج دقو « لدبتسا ىتح ةليح هيف لمع هفقاو نأ

 ئالد یف یناهھبص لاو (IVE) ٠ سودرفلا دنسم یف يمليدلاو » )3۸0( هلم ىف باهشل ١ هجرخأ )1(
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 فقاولا ناك ام اهنمف « ةهبشلا نم اهيف ام ردقب « انتيواز فقو يف ثول اهيف ةهج لك لطعي نأ
 تحت فقاولا تومب لطعتف « ةاباحم وحنب ضابقإلا تقو هضعب ريغ مث ةمذلا يف نمشب هذخأ

 نينس لطعت ام مهنمو « سفن ةبيطب انل هوملس مث « مهقح ردق اوفوتسا نأ ىلإ هيكلام يديأ
 وجرنو « اذه انتقو ىلإ ًادحاو ًامهرد امهنم ذخأي دحأ ردقي ملف « ناتهج اهنم لطعتو « ةريثك
 . تاعبتلا نم ةمذلا ةءارب عم فقاولا ضرغ كلذب متيل ‹ امهرئاظن يف عقو امك اهيف عقي نأ

 يرظن تحت نأ اهنومضم « مهنم لاؤس ريغ نم ةقرو ناويدلل تلسرأ شيتفتلا عقو املو
 « اشاب يلع ريزولا انالوم لضف نم لوؤسملاو « لصأ هل سيل ًائيش اهيف نأ ينغلب دقو . تاهج

 ناطلسلل هدجو امو « ةمذلل ئربملا ماتلا شيتفتلا تاهجلا هذه اوشتفي نأ ناويدلا يرشابمو

 ءاعد نم نوفاخی الو « انیلع هنودری انل هودجو امو « هل هنوطعی هریغل هودجو امو « هنوذخأي

 ًاعروت كلذ يف نولئاسلا مه ءارقفلا نإف « قحب ايش مهفقو نم اوجرخأ اذإ مهيلع ءارقفلا
 . یهتنا « ًاففعتو

 ىتح نيرشابملا لطربي نأ ديري مهضعب لب « انريغ رصم يف هلمع ادحأ نأ انغلب ام رمأ اذهو

 دمحلاو « هعجارف « ىطسولا ننملا يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو « نوضري الف « اوتكسي

 :نيحلاغلا تر

 ىلإ انيتأي ام در ىلع يدنع نيرواجملا يناوخإ ةقفاوم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 « بلق بيطب كلذ نودري « هولبقت ال :مهل تلق اذإف « مهايادهو « ةالولا لاومأ نم ةيوازلا

 نم هصولخ دقتعأ الو « ييأرب هيف فرصتأل لامب ةالولا دصاق يتأي ام ًاريثكو « ردص حارشناو

 يف هرذبأف « نورضاح ءارقفلاو ‹ بهذيو يدي نيب هكرتيو « هلماح هذخأي الف « هدرأف ةهبشلا

 يليم مدع ينم نومهفيف « يتعامج ريغ هذخأي نمل هتحابإ دصقب « هنع ًاضارعإ ةيوازلا نحص
 هحرطأ امبرو « مهريغو رصم دالوأ نم لافطألا هطقتلي امنإو دحأ هل موقي الف « هل مهلوانتل

 دحأ هلوقأ ام ىدعتي الف « هتجاح هنم ذخأيلف ًاجاتحم مكيف ناك نم : مهل لوقأو « مهيديأ نيب

 مهم
 ءاج يذلا دصاقلا ىلع نومحدزي مهضعب لب « مويلا اياوزلا ءارقف يف بيرغ قلخ اذهو

 دقو « هيلع ًابصغ هدي نم سولفلا صلخي مهدحأ ريصيو ‹ ضرألا ىلإ هنومريو « لاملاب

 بر هلل دمحلاو « هعجارف ‹« ىطسولا ننملا يف مهعم انعئاقوو « ةالولا ىلع مالكلا انطسب
 . نيملاعلا

 نباو « رمع نبا زبخ نم لكألا نم يباحصأو يتيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نأ مكل تنذأ :انل لاقو « ًارارم هانددر ىتح الإ هانلبق ام اننأ عم انتيوازل هابتر اناك يذلا « دادغب

 دنع عضوب هنم لضف امو « اهجراخو ةيوازلا يف نايمعلل هانبترف « نيجاتحملا ىلع هوقرفت

 . فويضلا نم مهوحنو ٠ نيحالفلل همعطيل بيقنلا
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 زبخي ىتح ربصيو « هلكأي الف زبخلا كلذ الإ دجي الف ‹ عوجي نيرواجملا دحأ ناكو
 اذهو < ةليوز باب يف دادغب نب دمحمو « دواد رمع نبا قنش یتح كلذ ىلع لزن ملو « انزبخ

 « ًازبخ هل بتري نأ دادغب نبا لأسو « ةصق هل بتك مهضعب لب ‹ هنع عروتي نم لق رمألا

 ةيوازلا خيش تنأ هل تلقف « ءيش هنم يل لصحي مل انتيواز يف هتلعج يذلا زبخلا نإ :لاقو

 سيلو « موي لك فاصنأ ةرشع هل نأ عم « يلوقل عمسي ملف « ةفحلا راهظإ الإ كل يغبني الو

 هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت لاو دشرت كلذ ملعاف ‹ طقف هتجوز ئوس لايع هدنع

 . نيملاعلا بر

 سولفب نآرقلا مهتءارق مدع يف يل يناوخإ ةعواطم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ هوحنو ءازعلا ماعط نم مهلكأ مدع « لوبقلا ىلع وأ ٠ سانلا تويب يف اهريغو عمجلا يلايل

 ‹ اهلبقي ال ةيوازلا ريغ يف ةعمجلا ةليل اهب ًارقيل فاصنأ ةرشعلا مهدحأ ىلع ضرع هنأ ولو

 ‹ رصم ىف ةيواز ىف نالا هدجت داكت ال رمأ اذهو < ةي هللا لوسر ىلع ةالصلا سلجم كرتيو

 رجا اع اج تلا اف وا ا ف كورلا نعال نإ م اغ
 . هللا الإ هلإ ال

 ‹ مهيلع رجحيو « هتيواز يف كلذ لثم لعفي نأ نيدم يديس نب دمحأ يديس دارآ دقو

 :هل اولاقو < ةي هللا لوسر ىلع ةالصلا سلجم اولطبأو « هوعيطي ملو ةيوازلا نم اوجرخف

 .ةالصلا ىوس يف كلذ لعف انمزلي ال

 نم ةراضنلا تبهذو « نيتوقمملاك اوراصف « سانلا ضعب يتعاط نع جرخ دقو

 جراخ اونكسو « ةيلكلاب ةرواجملا نعاوجرح مهنإ مث « مهقزر نم ةكربلا تلقو ٠ مههوجو
 « اهوذخأي ىتح مهل فقت يه الف ٠ مهنم ترفف ايندلا عمج لجأل الإ اوجرح امو « ةيوازلا

 سيل» :ثيدحلا يفو « مدنلا مهعفني ال ثيح اومدنف « اهبلط يف يرجلا نع نوعجري مه الو

 هللا ىلإ ًابرقتو ًاباستحا ينعي "«اهيف هللا اوركذي مل مهب ترم ةعاس ىلع الإ ةنجلا لهأ رسحتي
 نم هذخأي ام نآرقلا ةوالت ىلع هل ثاحلا ناك نم لك نإف ‹ يويند ضوع ريغ نم یلاعت

 ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال ىلاعت وهو « هتءارق لاح يف ىلاعت قحلا سلاجي مل وهف « ايندلا

 ‹ ةعمجلا ةليل ةيوازلا كرتي يذلل لاقيف « حيحصلا يف تبث امك « ههجو هب ىغتباو « ًاصلاخ

 ةوالت نإ « ميظعلا نارقلا ةوالتل تجرح امنإو « ايندلل جرخأ مل انأ :لوقيو روبقلا ىلإ جرخيو
 ىلع نارقلا ةءارق نيب ام ةعمجلا ةليل ىلاعت هللا دمحب انسلجم نأ ىلع ةنكمم ةيوازلا يف نآرقلا

 وه امنإ ءارقفلا ءالؤه عم انمالكو « رجفلا عولط ىلإ لجو زع هللا ديحوتو « يي هللا لوسر

 دنسم يف يمليدلاو )٤٤7( ٠ نييماشلا دنسمو . )4۳/۲١( ريبكلا مجعسلا ىف يناربطلا هجرخأ (1)
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 الف ٠ ىلاعت هللاب ذايعلاو ةيوازلا نم ةمعنلا ىلاعت هللا لوح اذإ امأو « ةمقللا دجي مهدحأ ماد ام

 . سولغفلاب نارقلا اورق اذإ ءارقفلا ىلع ريجحت

 اهقافنإ همهلي نأ ايندلا عمجل يدنع ماقأ رواجم لك نأ ًارارم ىلاعتو كرابت هللا تلأس دقو

 يف هشقاني الو هب فطلی نآ یلاعت هللا لأسأف ۰ كلذك اهقفني مل نإو « هفويضو هلايعو هسفن ىلع

 ريقفلا رضي اذامو « ميحر فوؤر هدابعب هنإ ‹ هفوج يف يذلا نآرقلل ًاماركإ ةمايقلا موي باسحلا

 ىلاعت هللاف « ًارهجو ارس كلذ نم قدصتيو « هدي لخدي ءيش لك هناوخإ معطأو سبلو لكأ ول
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « هيلع لمعاو ‹« كلذ ملعاف « نيمآ كلذك يباحصأ عيمج لعجي

 مهسفنأل مهعفن دصقب يدنع نينطاقلا ءارقفلل يعمج : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 دصقلاب ال « عبتلا مكحب مهنم لصاحلا باوثلاو رجألاب يسفن عفن لعجأو « ةلاصألاب

 هنيبو ينيب رصي ملو يرطاخ هنم رفن ايندلا بحل درجت مهدحأ تيأر نإ ينإ مث .لوحلاو

 يرو نع لوک نم نع ضرع # : یلاعت لاقو « ًاراهنو ليل يدنع اميقم ناك ولو « ةبحملا يف ةقالع
 ولو « لوط ىلع ولو « ةيوازلا نم جرخي نأ دب ال هنإ مث .[۲۹ : مجنلا] يلا ةويَحْلأ الإ مو
 ‹ ةيعرش ةرورض نع الإ اهيلع فوقوملا زبخلا نم لكأي مل عرولا ةحئار مش اذه لثم نأ

 يرمعل « مهنم تسل انأو « ةدابعلل نيعطقنملا نينطاقلا نيكاسملاو ءارقفلل كلذ امنإ :لوقيو

 مل ء ايندلا ىلإ فورصم هبلقو « ًايوايند ةيوازلا يف ًادحأ ىأر ةقدصلا كلت بحاص نأ ول
 . ةمقل هفقو نم هماعطإل حرشني

 ايندلا بحأ ىتمو « ايندلا ىلإ مهدحأ تفتلي ال نأ « نابهرلا طرش نم نأ انغلب دقو

 . ىهتنا « ةيقبلا فلتي نأ افوخ « اهنم هجورخأو ةسينكلا ميقل هوكتشا

 . ىلوأ نآرقلاو ملعلا لهأف « ةسينكلا يف اوماد ام ايندلا يف نودهزي رافكلا ناك اذإ

 عامجإلا ةيكملا تاحوتفلا يف « هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لقنو

 لك دنع ىلوأ اهنم هديب ام دبعلا جارخإ نأو « بولطم ايندلا يف دهزلا نأ ىلع « للملا رئاس نم
 . یهتنا ‹ لقاع

 زوجي ال « ةفصب نيفوصوم ةعامج ىلع فقو ءيش لك نأل دهشي ام ةعيرشلا دعاوق يفو

 ‹ ةيفوصلا ىلع فوقوملا قناوخلا زبخ نع مهضعب عروت انه نمو « ةغصلا كلت دقف نمل هفرص
 . ىهتنا « امهبارضأو ‹ يلبشلاو « دينجلا لثم يفوصلا امنإ ٠ يفوصب تسل انأ :لاقو

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلاف

 كر لع ك رشأ اذإ نيرواجملا ىناوخإ ةعواطم : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 اذإ ءيشب مهدحأ صيصخت مدعب مهاضرو ةهكاف وأ ماعط نم ۰ ةيوازلا لخد ءىش نم لكآلا

 لخد ءيش لك مهيلع قرفي نأ بيقنلا ترمآ دقو . مهرغصأك ذخأي نأب ءاضرو < ًاريبك ناک
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 امبرف « اهيف نيرواجملا ىلع حمقلا ةفرشملا ةنيدملا لهأ قرفي امك « ةهكافو لسع نم ةيوازلا

 مؤللاو ‹ هرشلا لهأ ىعار هنأ ردق اذإ ةيوازلا خيش ذإ مث ٠ طقف ةخوخ وأ ةنيت دحاو لك باص
 نأ دب ال مث « ءارقفلا دعاوق نع جرح دقف « ءيشب مهدحأ صصخو ‹ هدنع ةبقرلا يحلامو

 ناك امبرو « قزرلا تبذج ترثك املك « نيلكآلا سافنأ نأل ؛قزرلا مهنع ىلاعت هللا لوحي

 هلل دمحلاف « ىمعأ وأ ميتي هبذجي ام رادقم مهسافنأب نوبذجي ال « ةبقرلا حلاوم نم نوثالثلا

 . نيملاعلا بر

 نم ايندلا بح هبلق برشت نمل يتسايس نسح :ّيلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو
 لوقأ الف ‹ ةرخألا ىلع ايندلا حجريو « ملعلا ةءارقو « داروألا سكعي راص ثيحب « يناوخإ

 :هل لوقأ امنإو « ًاقح كلذ ناك نإو ء ايندلا ءانبأ روط ىلإ ءارقفلا روط نم تخلسنا كنإ طق هل

 نأ بحأو « كتاف سلجم لك ىلع رسحتأ ينإ هللاوو ‹ سلجملا يف انشحوت ترص يخأ اي

 مهبحاص اورجزو « موق فلاخ دقو « كلذ وحنو ‹ تاريخلا نم ءيش طق كتفيحص توفي ال

 هنم عفتني ملو « رجبلاو رجعلا هخيش يف ركذو « مهيلع رجفف « ءارقفلا روط نم خلسنا يذلا
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كايإ مث يحخأ اي كايإف « ءيشب كلذ دعب

 سلجم يف ايي هلوسرلو « ىلاعت هلل يتسلاجم ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نامث ةنس يف كلذو « يدي ىلع ىلاعت هللا هبتر نيح نم ةي هللا لوسر ىلع ةالصلاو ‹« ركذلا

 « ةدحاو ةليل لطعتي مل يدي ىلع ىلاعت هللا هبتر نيح نمو ‹ رم امك ةئامعستو ةرشع

 نيدلا رون خيشلا ةراشإب اهمويو ةعمجلا ةليل سلجم بيترت ناكو « ًادحاو ًاحابص الو

 .هنع هللا ىضر « ىنوشلا

 « مالسلا هيلع رضخلا سابعلا يبأ انالومو انديس ةراشإب حبصلا دعب سلجملا بيترت ناكو

 حبصلا دعب ةعامجلاب سلجت كنآ سأب ال :يل لاقو « رصمب يرمغلا عماج حوطس قوف هتيأرف

 . ىهتنا « حمرك سمشلا عفترت نأ ىلإ « ةَ دمحم ىلع نولصيو « ىلاعت هللا نوركذي

 ريغو « يسركلا ةءارق يفو « عابسألا يف ةيوازلا يف هل ءاعدلا يبيترت ببس ناك اذهو

 هللا لوسر دعب « ًاردق مهلك يحخايشأ ربكأ وهو ٤ هتذمالت نم ًادودعم ترص ینوکل ‹ كلذ

 ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هلاو « دشرت كلذ يحخأ اي ملعاف « ةي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو
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 رشع سداسلا بابلا

 قالخألا ةلمج يف

 : ليك ولا معنو يبسح وهو « قيفوتلا هللابو لوقأف

 ترم امك <« ًاراهنو اليل ركذلاو « نآرقلل ىعامس ةرثك : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 كرابت هللا اهمعنأ ةمعن ربكأ نم اذهو < ی یف نیلا ااو ‹ هلبق بابلا لوأ هيلإ ةراشإللا

 « مهريغ نع ًالضف « ايندلا كولم نم دحأل رسيتي مل كلذ نأ نظأو « ايندلا يف يلع ىلاعتو

 . تاقوأ يف ركذلا وأ نآرقلا نوعمسي امنإو

 مهنم ثلاثلا لوط « ناظقيلاو مئانلا نيب انأو ٠ كالمأ ةثالث ليللا يف ةرم يلع لحد دقو

 لاقف « يلع اوملسف نارفعزلا نولك مهناولأ تيأرو « انلوط وحن نينثالاو « عرذأ ةعبس وحن
 يف ةعقب متيأر لهف « اهبراغمو ضرألا قراشم هذه ةليللا متفط دق :هيبحاصل مهنم ليوطلا

 امف :ليوطلل نيكلملا دحأ لاقف « ال :الاقف « ةعقبلا هذه نم ًانآرقو ىلاعت هل ًاركذ رثكأ اياوزلا

 مكاحلا عماج باب دح ىلإ يهتني :لاقف ؟يي هللا لوسر ىلع ةالصلا سلجم ددم رشتني ام دح

 ‹ تظقيتسا مث « هنم جراخلا راسي ىلع يذلا ةيرعشلا باب دح ىلإو ‹ رصنلا باب ةيحان نم
 . یھتنا

 ةمحرلا مودتل « يدعب ةعقبلا هذه يف ريخلا اذه ميدي نأ هلضف نم ىلاعتو كرابت هللا لأسأف

 ريقفلا ناكم يف ريخلا مودي :اولاق دقو ‹ يهلإلا ملعلا قبس ام بسحب « يتوم دعب ةدم يلع

 رصم جراخ تيأر امو « رثكأو لقأو ةنس هدعب ريخلا مودي نم سانلا نمف « همزع ةوق بسحب

 ةوقل « يوانشلا دمحم يديس نم ًامزع ىوقأ هدعب الو « يودبلا دمحأ يديس نم ًامزع ىوقأ

 سابعلا يبأ يديس مزع نم ىوقأ رصم يف امو « نآرقلاو ملعلل امهناكم يف سانلا فوكع
 عبس وحن تام نيح نم سابعلا يبأ يديسل نإف « رهزألا عماج بحاص دعب « يرمغلا
 ‹ ىلوبتملاك رصم ءارقف نم هريغ فالخب « ريخلا نم دايدزا ىف هناكمو « ةنس نيسمخو

 ا E ا کک و ی یی ا ا یو او

 .نيملاعلا

 مهنم ادحأ تبتاع اذإ يعم نيرواجملا يناوخإ بدأت : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معن اممو
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 هملعل كلذ لعلو « رفغتسيو « هسأر سكني هنإف « ملع وأ نارق وأ ركذ سلجم نع باغ اذإ

 هبدأ لقأ نم ةواقش ايو < هيبرم عم بدألا مزل نم ةداعس ايف « ةدلاولاك هيلع يتقفش روفوب
 ةرورض يل لصح :لاقو « ًاموي هسفن نع باجأو « مهنم دحاو قلز دقو « هسفن نع باجأو
 .هلاحو انلاح حلصي ىلاعت هللاف « لثملا هب نوبرضي ءارقفلا راصف ٠ تقولا تقرغتسا

 رادلا ىلإ هرصبب قرح هنأل ؛ريخ لك هل دوي ناك امنإ هخيش نأ ديرملا ىلع ٰىفخي ال مئ

 دوي وهف « نزحي امو كانه دبعلا هب حرفي امو لبقيامو « لامعألا نم دري ام ىأرو « ةرخآلا

 بوجحم ديرملاو « ةمايقلا موي ًاناحرف لمعلا لوبقم مهنم دحاو لك نوكي نأ مهلك هباحصأل

 لاوحأ دوهش ىلإ يناميإلا هرصبب قرخي ال ديرم لك :نوفراعلا لاق دقو ٠ كلذ لثم نع

 . قيرطلا يف ءيش هنم ءيجي ال « ةرخألا

 هجوع فرعی نأ دارأ نم :لوقي هنع یلاعت هللا یضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هسفن ىأر نإف « ةنسلاو باتكلاب هدئاقعو هلاوقأو هلابأ لزنيلف « رادلا هذه یف هتماقتساو

 ةا مل ینا طبرق رد رغ و الا عف ما ويف وب ريغ لكبر جاف اققا وب
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كلذ ملعاف « ىهتنا ٠ هب ىلاعت هللا

 نأ الولف « ةنسلا لوط ةيوازلا يف ملعلاب لاغتشالا ماود : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 نكلو « ءاملعلا مظعأ نم نآلا نيرواجملا نم دحاو لك ناكل « ةقرختم نآلا بولقلا ةيعوأ

 كلت هوعلاط نإ الإ ملعلا يف سرد ءاقلإ ىلع نوردقي ال نيذلا ملعلا ةبلط بلاغب ةوسأ مهل

 ىلإ نوجاتحي الف « نيرواجملا عيمج يفكي ام ملعلا نم ىلاعت هللا دمحب يدنعو < ةليللا
 هلوادتي ملع لك يف مهفلا ينمهلأ دق ىلاعت هللا نإف « يريغ ىلع اولبقيل ةيوازلا نم جورخلا

 رثكأ بهذم لك لاوقأ هجوأ امبرو ‹ بلط نمل بهاذم ةعبرألا يف ًأرقأ ينأ ىتح « مويلا سانلا

 هجوأ تنك امنإو « هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا بهذمب ديقتم ينأ عم « هلهأ نم

 رابخألاو تايآلا نم هيلإ تدنتسا ام ىلإو « ةمئألا لاوقأ عزانم ىلع يعالطال هريغ بهاذم

 “«نيدهتجملا ةلدأ نايب يف نيبملا جهنملاب» ىمسملا يباتك علاط نم كلذ فرعي امك « راثألاو
 نمو « مهضعب هلعفي امك ردصلاب ال هيلإ اودنتسا ام ىلع يعالطال الإ ةمئألا لاوقأ تهجو امف

 لكلو <« ةميزعب لئاقو « ةصحخرب لئاق « ددشمو ففخم نيب ام ةمئألا لاوقأ لاح دجو لمأت

 ىلوتي وهو ‹ كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « كلذ يحخأ اي ملعاف « لامعألا ةرشابم لاح لاجر امهنم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا

 نم ةيوازلا ىلع ةفوقوملا تاهجلا عيمج ةيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 يديب سيل هنآ عم « امهريغ وأ برع خيش وأ فشاك نم قيرط يف انل فقي دحأ الف « ةملظلا

 (۱۸۸۴ /۲) نونظلا فشك یف ةفيلخ یجاح هرکذ (۱)
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 ءيجي ام ًاریثکو < لجو زع هللا نم ةيانع ضحم كلذ امنإو « رمامك ةيامحلاب موسرم الو عبرم

 مدع كلذ يف ةتكنلا لعلو « مهريغو فاشكلا دنع مهل عفشأف ةيناطلسلا تاعبرملا باحصأ
 « ىلاعت هلل ًاباستحا مهفقو ىلإ رظنأو « ةيعرش ةرورضل الإ ءارقفلا نع ءيشب يسفن صيصخت

 .ثكلاثلا بابلا لئاوأ رم امك ًامولعم كلذ ىلع ذخا الو

 اهنم ءيش يف مهمحازأ الو ‹ يعرشلا هجولا ىلع مهيلع اهمسقأ اهتلغ تعمج اذإ ينإ مث
 نم كلذ لك :مهل لوقأو « مهفقو لام يف ًاثيش يلام نم مهل طلخأ امبر لب « ًارهج الو ارس ال

 ًاملاظ نأ عقو نإ مث « ًاضراعم ال هلأدعاسم هلك دوجولا ناك كلسملا اذه كلس نمو « مكفقو

 وحن وأ ايندلل هتبحم ثيح نم « ةيامحلل ءارقفلا نم دحأ قاقحتسا مدعل كلذ امنإف انضراع

 ‹ ءارقفلا نع ءيشب تصصخت وأ « مولعمب فقولا ىلع ترظن ول ينأ فرعأ ينإف ٠ كلذ

 ىلاعتو كرابت هللا ينردقي مل « معاطملا يف تعسوتو ‹ ليخلا تبكرو ‹ تيرستو تجوزتو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « يريغ نأش وه امك « لق ولو ‹ ةملظلا نم ءيش ةيامح ىلع

 وأ ٠ يتيب يف دحأ ينعزان اذإ مكاح ىلع يفوقو مدع : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 فقأ نأ نم يدنع نوهأ ايندلا نأل ؛هل كلذ كرتأ لب « ىتقزر ىف وأ « ىتيواز ىلع رظنلا ىف

 <: ا نع عد ات ام تکا یا اک فاحت « مكاح ىلع اهلجأل

 ناكم لك ىرأف « اهلك نكامألا يدنع تواست دق ىلاعت هللا دمحب ىنوك كلذ ىف ةتكنلاو

 ن لاف # نیرادلآ یف یل ةع اکل یل یز ا < دبع انآ ۰ ینا ف اكلم وه بف تنملج

 ةهبش الو ‹ كلم كلذ يف يل سيلو « هراد يف نكسأو « هلام نم سبلأو « يديس قزر

 اھ ا و اک ا و و ا
 a هسفن اهعبتي ملو « ةرعش هنم ريغتي مل ناسنإ

 ىلإ همصخ عم مهدحأ عفارت امبر لب « ءارقفلا بلاغ يف ًازيزع راص دق قلخلا اذهو

 دعاوق نع جورخ كلذو « هتفيظو وأ « هتولخ يف وأ ‹ هتيب يف وأ < هتيواز يف هعزان اذإ ماكحلا

 يف اهقلأف كايند يف كعزان نمو « هعزانف كنيد يف كعزان نم :اولاق كلذلو « حلاصلا فلسلا

 ةبرش اهنم ًارفاك ىقس ام ةضوعب حانج هللا دنع نزت ايندلا تناك ول» :ثيدحلا يفو « هرحن

 لهأ ىلع قرف اذإ ةضوعب حانج نم لقأل كلذ نم دحاولا صخي ام ردق امف . ىهتنا “"“ءام
 انغلب دقو « ماكحلا ىلإ هلجأل ناسنإلا عفارتي ىتح « اهتقوس ىلإ اهكولم نم ٠ مهعيمج ايندلا

 صخش هاتأ « ةديبع مأب هتیوازو هراد ینب امل < هنع ىلاعت هللا ىضر یعافرلا نب دمحأ يديس نأ

 ءانبلا يف دمحأ يدل نذأي مل هنأو ¢ هدادجأو هئابآ كلم ةصرعلا نأ یعداو ¢ اهيلإ هتلقن موي

 نباو « )۲۳۲١( لجو زع هللا ىلع ايندلا ناوه ىف ءاجام باب «دهزلا باتك ٠ يذمرتلا هجرخأ )١(

 )٤١١١( اندلا لثم باب دهزلا باتک ٤ هحاأم
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 ناطيحلا نم هتمذ أربأو « هل اهكرت ىلع مزعو « بابلا جراخ هجئاوح دمحأ يديس ىمرف « اهب
 هذه يف يل سيل يديس اي :لاق ‹ ةلقنلا يف خيشلا ةمه صخشلا كلذ ىأر املف « اهانب يتلا

 رادلا اميس ال « ايندلا ىلإ كليم يف كرابتخا تدصق امنإو « كلم ةهبش الو كلم ضرألا

 كرتت يديس اي :لاقف « لهس رمألا :دمحأ يديس لاقف « اهب حرفي ناسنإلا نإف « ةديدجلا

 . مكاح ىلع اهلجأل اوفقي نأ نم ءارقفلا ىلع نوهأ ايندلا « معن :لاقف « ياوعد درجمب كراد

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت لاو « دشرت كلذ ملعاف

 ‹ باجأ هب يعد اذإ يذلا مظعألا هللا مساب يتفرعم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يناف « هقلخ ىلع هتقفشو « یلاعت هللا نم هفوخبو هنیدب تقثو نإ الإ هبلط نمل هملعأ ال نکلو

 نب ماعلبل عقو امك « یلاعت هللا هکلهیف « هاذآ وأ « هيلع بضغ نم لک ىلع هب وعدي نأ فاخآ

 اذه ىف ىخأ اي نييعتلا ىلع كل هتركذل هنامتك ىلإ ىنقبس ءايلوألا نم يريغ نأ الولو « روعاب

 يخأ اي كل ركذأ نأ ساب الو « هلهأ ريغ دي يفو « هلهأ دي يف عقي باتكلا نكلو « باتكل

 لوقأف « هتفرعمب مزجلا ديفي ال كلذ ناك نإو ٠ مظعألا مسالا نييعت يف لاوقألا نم ةلمج

 . قيفوتلا لابو

 نايح نباو ‹ يرعشألا نسحلا وبأ خيشلاو ‹ يربطلا رفعج وبأ مهنم ةعامج بهذ

 اهلك ىلاعت هللا ءامسا نأ ىنعمب « هل دوجو ال مظعألا مسالا نأ ىلإ مهريغو «ينالقابلاو

 هنأ ىلإ مهضعب بهذو « هريغو كلام مامإلا لاق كلذبو « مظعأب سيل مسا اهيف سيل ةميظع
 : مهضعب لاقو ء(هللا) :كلوق وه هنأ ىلإ يبعشلا بهذو « (وه) هنأ ىلإ مهضعبو « (هللا) مسا

 :وه مهضعب لاقو « هححصو كردتسملا يف ثيدح هب درو « ميحرلا نمحرلا هللا مسب هنأ

 . ىطسولا ننملا يف هانركذ امك « كلذ ريغو « طقف (مويقلا يحلا)

 هللا اي « هللا اي كلأسأ ينإ مهللا :لاقف « رانيد فالآ ةئالث وحن نيد صخش ىلع ناك دقو

 تنأ الإ هلإ ال . ثلا تنأ شاو ٠ هللا « شا « هللا تنأ الإ هلإ ال « هللا تنأ لاو لب « هللا اي

 دقل :مانملا يف هل ليق مث « رانيد فالآ ةثالث هسأر دنع دجوف « ماقو مان مث « مويق اي يح اي

 . ىهتنا « دمجي ءاملا ىلع ئىرق اذإ يذلا مظعألا همساب ىلاعت هللا تلأس

 بر هلل دمحلاو « دشرت كلذ ملعاف « فشكلا قيرط نم الإ هيلع دحأ علطي الف ةلمجلابو

 .نيملاعلا

 توسك ىنآ ىتح <« سبالملا ىف ىلع ريخلا ةضافإ ةرثك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 . مهريغ ىلع اهينت انه مهركذب ساب الف . مهتوسك ةعامج اهيف ةقرو ‹ بيقنلا يطسبدنسلا
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 يديس كلذكو « ءادوس ةبج ينم سبل « يثيرحلا سابعلا وبأ خيشلا كلذكو ٠ فصن

 يفصرملا يلع يديس تنب نبا ًانيز يديس توسك كلذكو « فيرلا يف صوصللا هارع امل

 ًابوث مكاحلا عماجب « ءارفلا نيدلا فرش خيشلا توسكو < ًارانيد نيعبرأ وحنب « ةديدج ةخوج

 ًابوث يودبلا دمحأ يديس ةفيلخ توسكو « نيبوث هتوسك « يتماصملا دمحأ كلذكو « ًايكبلعب

 ‹ ةبرضم نيدلا ردب هدلو تيطعأو « ليصفت الب دادغب نب دمحم ىل هاطعأ ٠ فوصلا نم

 ميلحلا دبع نب نيدلا يقت خيشلا توسكو « رضخأ فوص ةرضم همع دلو ءاقبلا ابأ خيشلاو

 اذك ينميلا ًايلع خيشلا توسكو « رصم ىلإ يتأي ناك امل < ًاريثك بايثلاو ةيدرألا حلصم نب

 باهش خيشلا توسكو « زاجحلا رفس دارأ امل ءاضيب فوص ةبرضم هتوسكو « ًابوث اذكو

 حخيشلا توسكو ء ًارارم ميهاربإ خيشلا ءاخأ توسك كلذكو « ةيدرألاو بايثلا دواد نب نيدلا

 ‹ فصن ةئام يواست « يطلملا فوصلا نم ةعقرم يودبلا دمحأ يديس مداخ توسکو

 خيشلا توسكو < ةدع يدمحألا ماقملاب ةأضيملا المي ناك يذلا نسح خيشلا توسک كلذكو

 دمحم يديس توسكو زاجحلا نم ءاج امل ًاصيمق دحاو لك هدلاوو « ينابقلا ركب ابأ يديس
 ببجلا نم ًارارم نيدلا لضفأ خيشلا يخأ توسكو « فصن يتئام وحنب ةنتخم ةبج يوامربلا

 باهش خيشلا توسكو <« ًارارم يوالشبلا فسوي خيشلا توسكو « ةبرضملا دوسلاو رمحلا

 ىلع لضفلا هلو « رضخأ ًافوص نيدباعلا نيز خيشلا توسكو « ًاروصقم ًاصيمق ينيرطلا نيدلا
 دمحم يديس توسکو «ًارارم نانع نب ميادلا [دبع] نب ميادلا دبع خيشلا توسکو « هلوبق

 ةبج لضفلا يبأ يديس رهص توسكو < اهلوبق يف يلع لضفلا هلو ءءارمح ةبج يفنحلا
 .ءازجب هل موقأ الو « ءاضيب

 رداقلا دبع خيشلا توسكو « فصن يتثام وحنب ًافوص قفوم نب دمحم يديس توسکو
 ‹ يكمزرلا رداقلا دبع يضاقلا كلذكو « هتيصوب المع هيف نفكف « ًاروصقم ًاصيمق يلذاشلا

 دبع خيشلا توسكو « كلذ هب اولعفف ‹ ةلحلا يف هيف نفكي نأ ىصوأف « ًايكبلعب ًاصيمق هتوسك
 رمعو ركب ابأ بحي لجر وهو « ءادوس ةمامعو « ءارمح ةبج نيدباعلا نيز مداخ يمجعلا هللا

 توسكو « ءارمح ةبج « يريزجلا ةشوش ابأ دمحم خيشلا توسكو « امهنع ىلاعت هللا يضر
 يقت خيشلا توسكو « ةبج يومحلا دمحم يديس توسكو « ًايكبلعب ًاصيمق ناوده ابآ خيشلا
 .ةوسنلقو قرزأ ًاصيمقو ءارمح ةبج عطقألا ينومشألا نيدلا

 « ءاضيب ةبج كلذك ةرعش ابأ توسكو < ءاضيب ةبج حادملا ريوكلا دمحم خيشلا توسكو

 يف كلذك ًاصيمق ةدحاو لك نيرواجملا ءاسن توسكو « نمحرلا دبع يدلو روهط يف ءادرو
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 ةوسنلقو ةمامعو « رضخأ ًافوص يريرحنلا دمحم خيشلا توسكو « روكذملا روهطلا

 خيشلا توسکو ¢ ءارمح ٰىرخأو ¢ ءاضيب ةبج يدمحألا تاک رب خيشلا توسکو ‹« ًاصيمقو

 ‹ كلذ هلوبق ىلع لضفلا هلو « ءادوس ةمامعو « ءارضخ ىرخأو ءادوس ةبج يفوصلا دمحم

 . ينراز امل ءاضيب ةبج يئاوهطلا فسوي خيشلا توسكو

 ًابوث حداملا قازرلا دبع خيشلا توسكو « يدوع ةبج يكبسلا نيدلا باهش خيشلا توسكو

 لضفلا ابأ يديس توسكو « ءازجب هل موقأ الو «ءادوس ةبج يخوجلا ًادمحم خيشلا توسكو

 « ًارارم يرمغلا خيشلا دالوأ توسکو ٤ ءازجب هل موقأ الو ةخوجو ءادوس ةبج ىنابقلا

 فس وی حخيشلا توسکو « ًارارم رمحلا ببجلا هيخأ دلوو « هنر دبع نب ميهاربإ توسکو

 ةيقرعو « ةروصقم ةءالمو ‹ رضحخأ ًافوص ءيشو ةنس ةئامثالث هرمع نأ اوركذ يذلا « يدنهلا

 يراهصأ توسكو « ءارمح ةبج رهزألا عماج بابب « يبحرلا مي ميهاربإ خيشلا توسكو « خوج

 حتفلا ابأ توسكو « مئامعلاو خوجلاو بايثلا « يبصقلا دمحأ خيشلاو « يبصقلا حتفلا ابأ
 رشع ةعبسب ةفاجس نأ عبصأ يب أ نب فسوي ريمألا ينربخأ « يروغلا ناطلسلا سوبلم نم ًافوص

 .ًابهذًاراتید

 هدالوأ دالوأو هدالوأو ¢ مئامعلاو فاوصأآلاو خوجلا رداقلا دبع حخيشل أ يخأ توسکو

 يل هادهأ عرذأ ةعبس شاشلا ضرع ناكو < يروغلا ناطلسلا ةمامع هتوسكو ¢ ءادوس ةو رف هيلع

 . عبصأ يبأ نب فسوي ريمألا

E O 

 ا ا ةا ا ا ا کلا

 ءادوس ةبج يطوطشدلا ماقمب هيقفلا يلوبتملا نيدلا سمش خيشلا توسكو « ًارارم يرمخلاب «

 كلذ ريغو خوجلاو ببجلا يعانعنلا نيدلا فرش خيشلاو يجيلملا رمع خيشلا هيقفلا ٤

 توسکو « ًارارم ىبثلا فسویو ىسابعلا دمحآ هبقفلا توسکو » ءازجب امھل موقأ الو

 كلذ هلوبق ىلع لضفلا هلو « ةيدرألاو ةيكبلعبلا ناصمقلا يوانشلا سودقلا دبع خيشلا ‹
 .ةءالمو دوسأ ًاسنرب سودقلا دبع هدلو توسكو

 ًایکیلعب ر ًاصيەقو ةءالمو همامع يوأنشلا رمع حيشلا نب نمحرلا دبع حيشلا توسکو

 فرش توسكو « ءاضيب ةبج نيدلا سمش هاخأ كلذك و « ءاضيب ةبج ىطيشبألا الالج توسكو

 يلإ هلاؤسب ًاتشبو « ءادوس ةبج بوذجملا ناورم خيشلا توسكو « ءارمح ةبج يماصعلا نيدلا
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 هلو ‹ ةروصقم ةءالم يفصرملا يلع يديس طبس نيدباعلا نيز يديس توسكو « كلذ يف

 توسكو « ناصمقلاو ببجلا ًارارم يضرفلا دمحم خيشلا توسكو « اهلوبق ىلع لضفلا
 ينيبرشلا بيطخلا نيدلا سمش خيشلا توسك كلذكو < ءادوس ةبج يملسملا احلاص خيشلا

 توسك كلذكو « ريزنج يف هتدجو امل « ةورف ةرم اذك اذك شاكدرزلا مدقملا توسكو « ةبج

 . هنيد ءافو يف هب نيعتسي ريزنج يف كلذك ينءاج امل « ًايدوع افوص ناديملاب كئاحلا يوازغلا

 يف ةدعاسم « فصن ةئامب ءارمح ةبج يوالبطلا نيدلا رصان خيشلا دصاق ينم ذخأ كلذكو

 ناك نيد يف يب ناعتسا امل « رضخأ ًافوص يناغملا ةهج بحاص رايعلا توسكو « ريسأ كاكف

 ‹ كربتلا هجو ىلع ًايكبلعب ًاصيمقو « ءاضيب ةبج ريمألا نب نيدلا فرش يديس توسكو « هيلع
 رفاس امل « ًايكبلعب اصيمق ىنم ذخأ دمحم يديس هاخأ كلذكو « كلذ لوبق ىلع لضفلا هلو

 ااا غإ دتر كلذكو < ارازك را يبجلا ىف ندا ردي خالا تركو 4 بلل
 هل موقأ الو « فوصلاو ببجلا ًارارم قفوم نب دمحم يديس توسكو <« هتيراجو حتفلا ابأ
 ريصبلا نح توسكو « نيدلا فرش هلاخ نباو « دمحأ يديس همع دلو كلذكو « ءازجب

 خيشلا توسكو <« ءازجب هل موقأ الو « هدالوأو وه « ًارارم فاوصألا ملعلا ينأرقأ يذلا

 .ءادرو ًاصيمق يطفسلا ريخلا ابأ

 خيشلا توسكو ٠ صيمق هل سيل هتيأر امل ًاصيمق لماكلا كلملا ناطلسلا نبا توسكو

 نيز خيشلا رهص سأرلا فوشكملا رمع خيشلا توسكو « ًاصيمق لامجلا نب نيمأ حتفلا ابأ
 نيدلا لامج خيشلا توسكو « يلع اهلوبق يف لضفلا هلو « ةيكبلعب ةنطبم ءاضيب ةبج نيدباعلا

 ‹ يرمغلا تنب نبا ىيحي يديسل اهلثم توسكو « ءارمح ةورف اهيلع ءارمح ةبج يمع تنب نبا
 ‹ ءاضيب ةبج نيدلا رون خيشلا هاخأ توسکو < ءادوس ةبج يوابنسلا ًانيعم خيشلا توسكو

 « ًارارم ريرضلا ريخلا ابأ خيشلا توسكو « ةبج يروهجألا نمحرلا دبع خيشلا توسكو
 درو امل « ًاروصقم ًاصيمق دحاو لك « ىسوم خيشلا هدلوو « يواجنزلا ىيحي خيشلا توسكو

 نب نيدلا حالص خيشلا كلذكو « ًاصيمق يدابعلا نيدلا ملع يديس توسكو « رصم ىلإ

 « مئامعلاو ناصمقلاو خوجلا ًارارم يراهصأ توسكو « ءادوس ةبج هتوسك بيطخلا بونرخ
 اسكلاو خوجلاو ببجلاو بايثلا مهتوسك معلا دالوأو « هدالوأو دمحأ خيشلا يخأ كلذكو

 .ًاروصقم ًاصيمق شوجرم ةخيشم نم لزع امل يفنحلا قوسلا خيش توسكو « ًارارم

 .ًاددع مهل يصحأ الف ايادهلاب نوددرتملاو دالبلا خياشم امأو

 .ًاددع مهل يصحأ الف ايادهلاب دالبلا خياشم نم هتوسك نممو

  > E eفوطش خيش لاله نب يلع جاحلاو ٠
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 سانلا هذخأ ام امأو « ىلاعت هتلا همحر يطسبدنسلا ميهاربإ خيشلا طخب ًابوتكم هتيأر ام اذهف

 . یلاعت هللا الإ هددع یصحی الف هتبیغ یف

 توسکو « ًايسامخ ًاصيمق دحاو لك ريثك ىبأ نبا دالوأ توسک زاجحلا ىلإ ترفاس املو

 رضحت اهيف طعاف < دوسلا نجلا ةع هلع اهل افر هب نودا يذلا فرش خلا
 يف اهل يصحأ الف علابزلا عقارب امأو « نيصيمق ةملس ابأ خيشلا توسكو « ىبأف ًارانيد نيثالث

 .ًابايإو ًاباهذ لهانملا يف عقاربلا بارعألا ءاسن ىلع تقرفو « ًاددع ةكم

 ربق ىنريزي نأ ديري « ءاقرزلا نيعلا نم صخش ىناقلت « هيَ هلا لوسر ةنيدم تلحخد املو

 سولاف ل تلقف < لرغملا نب نيدلا ف :ناف فمما ام ل ت 0 ف لر
 تک امه ا کالاو ادل ر وم هلا راو ا 3روز م تلا

 اراد نالت اه ةرطعاف ءارضختا ت رعلا جرضم لغ تخت هه لاما نا يجتا

 . ي هللا لوسر ةرضحب هيلع تعلحخ اهنوكل « ىبأف

 ‹ هتدلاوو نمحرلا دبع يدلو ناصمق ىتح < ةريثكف كانه اهتقرف يتلا :ناصمقلا امأو

 مرحلا يف هريغو ركسلا نم تقرفو « رثك بايثلا كانهف اندالب ىلإ انلصو اذإ :امهل تلقو
 هلعف ًادحأ انيأر ام رمأ اذه :تيبلا مادخ يل لاقف « ريطانقلا نم هطبض ينرضحي ال ام يكملا

 ىفو « فاطملا ىف هيمرأو نوميللا ردق ًاعطق ًاعطق ركسلا سأرلا رسكأ تنكف ٠ كريغ هجح ىف

 ٠ ۰ .ءاسنلاو لاجرلا نم ملايزلا هاوفأ

 ناوخإلا ىلع مركتتو « كلذ لثم يف يب يدتقتل مهتوسك نم ضعب يخأ اي كل تركذ امنإو

 لثم سانلا تيطعأ اذإ رقفلا نم فخت الو انأ تلعف امك « فرعت مل نمو تفرع نم مهريغو

 : ىلاعت لاقو .[۳۹ :ًاس] # مِل وهف ءىش نم رٹقفنا امو ٭ :لوقي یلاعت هللا نإف « كلذ
2 
 او ربع ئا بش لک یف باکس حس تتبئآ ة بڪ کنگ کا لیس ن ھون دوب را لک > ص

 سائلا يطعأ ىلاعت هللا دمحب لزأ ملو ۲١١[. :ةرقبلا] € رئيلَع سَو هاو اسب نسل د

 تملع ول هللاوو ‹ قزرلا يف ةعسلا الإ ىلاعت هللا نم تيأر امو « اذه يتقو ىلإ دوقنلاو بايثلا
 ةفخو « ايندلا نم يدي غارفو « يتين نسح عم « توسك ام لثم سانلا اسك رصم يف ًادحأ نأ

 هل عقو ًادحأ اهيف ملعأ مل نكلو « يسفن انأ تيفخأو « هب اودتقيل هيلع ناوخإلا تللذل لحخدلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « تاينلاب لامعألاو « كلذ لثم

 الف يلع مهعامتجا لوأ نيدقتعملاو نيديرملا ةفطالم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 مهب تقلعو « قيرطلا يف اونكمت اذإ مهل نوكي امنإ ناحتمالا نأل ؛قدصلا يف مهنحتمأ

 ال ام .اولاقو « هودصق أونأك امع اوعجرف خيشلا مهنحتما امبرف كلذ لبق امأو « اهترانص

 هيلع مهعامتجا لوآ مهرمأياف اذه ينوق يف كش نمو « مهتمه ترتفو « قيرطلا هذهلو
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 ردقي ال ىتح « لوخنم ريغ ريعشلا زبخ لكأو ةنشخلا توشبلاو ببجلا سبلو « فشقتلاب
 وه ناك ولو « هقرافت ةذمالتلا بلاغ نإف « رظنيو « هلكأي ةي ناك امك ءام نم ةعرجب الإ هغيسي

 .ءايلوألا ربكأ نم

 يف تحس امل :لاق ىلاعت هللا همحر يثيرحلا سابعلا وبأ يديس حلاصلا خألا ينربخأ دقو

 ‹ سفن ةئام وحن انرص ىتح « انعم يشمي انار نم لك راص « يتعامج يعمو « ةيبرغلا دالب

 ريغو منغو جاجدو ولح نم « ةرخافلا ةمعطألا انل نولمعي ةيبرغلا دالب لهأ ناك ام ةرثكل

 لهأ ماعط اودجوف « مهلك ءارقفلا انعم ىدعف « ةيقرشلاب اندالب ىلإ ةجاح ينتعدف « كلذ

 نوقلسيو « ريعشلا ةديصع نم اننومعطي اوراصف ‹ رضحخألا لوفلاو « رضخألا ريعشلا اندالب

 ريقف ىوس يعم لضف امو « مهلك ينع اوقرفتف « سبدلا هيلع نوبصيو « رضخألا لوفلا انل
 نم دعت خيشلا يديس عم مايألا هذه : ةيبرغلا دالب يف نحنو نولوقي مهعمسأ تنك دقو « دحاو

 دعت مايألا هذه مكلوق نيأ :مهل تلقف « هيلع انعامتجا ةدم الإ انرمع نم دعي امو « رامعألا

 رامعألا نم دعت تناك ام اهنأ ناب دقف « هيلع انعامتجا ةدم الإ انرمع نم دعي امو « رامعألا نم

 اورودي نأ اوبلطو « اوباتو ‹ كلذ دعب اوؤاج مث « مهلك اولجخف :لاق ٠ خيبطلا لجأل الإ

 . سانلا ىلع ةنؤملل ًافيفخت « مهتعنمف دالبلا يعم

 مقت الو ‹ لوقع مهل سيل نيذلا لافطألا لماعت امك نامزلا اذه يف كناوخإ يحخأ اي لماعف

 هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هلاو ‹ كتبحص نم مهلك اورفنيف قدصلا نازيم مهيلع

 . نيملاعلا بر

 راصو <« ودع يلع ماق اذإ سفنلا دياكم نم يرذح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 « اهصقني نمم ةرفنلا سفنلا نأش نم نإف <« ًاريخ هيلع ينثأ انأ ترصو « سلاجملا يف ينصقني
 وأ « اهنع عجريل اهصقني نم ىلع ينثت امبرف « ةنماك ةلعل الإ اهصقني نم ىلع ينثت امو
 ‹ كلذ ىلع سانلا اهحدميل وأ « ربصلا مدع نم اهيف سانلا هنظ ام اهنع عفدتل وأ « ييحتسي

 ودعلا هعم لعف اذام اورظناو « ءايلوألا رابك نم هنإف « نالف نم ددملا هل ءىش نولوقيو

 یش باق لو ۽ ا ةع كل هاهو ناجا ينه فترامز و نالا
 را اوف طا نا ن ا وم ودع ع نوک ورو اعا ك ف والا اوف

 هنومظعيو همصخ نورقحيف « كلذ وحنو « لماعلا ملاعلا نم قسافلا يماعلا نيأو « هب هبشتي
 ىذألا لامتحا مدعو ‹ رجضلا رهظي نأ سانلا همظع يذلا خيشلل يغبنيف كلذ دجو اذإف « هيلع

 سيل هنأ عم « ارش يندابأ دقف « ينع ًانالف اودر : سانلل لوقيو ‹ تاقوألا ضعب يف ريدكتلاو

 . هلاحل ًارتس كلذ لاق امنإو « ريدکت هنم هنطاب يف

 ‹ سلاجملا يف ينصقني راصف « رصم يف فورعم صخش عم كلذ لثم يل عقو دقو

 « ةبحملا الإ هنم فرعأ امو « ًاثيش هيف قدصأ ال انأ لوقأو « ًاريخ هيلع ينئأف كلذ ينغلبيو
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 اوراصف ًاريخ هيلع ينثأ انأو « ىلع طحيو « ينهركي هنأ ىلع سفن ةئام وحن يدنع دهش ىتح

 : مهل لوقأ ترص كلذ ىلإ رمألا ىدأ املف ‹ حلاصلا وه اذه « ددملا هلل ءيش :ينع نولوقي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ىلاعت هللا دمحب كلذب ترتتساف « ينع هودرف يناذآ ًانالف نإ

 مدقأف « نيدلا يف مهبتارم بسحب سانلل يميظعت : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 دضلاب ناك نم ىلع ةعيرشلا مولع هناقتإ دعب اهلهأ نع قيرطلا ذخأ يذلا « ىلاعت هللاب فراعلا

 ريغ نم اهيف لعفتملا ريقفلا ىلع « موقلا قيرط لخدي مل يذلا فرصلا هيقفلا مدقأو ٠ كلذ نم
 عقو يذلا قافنلا نم ملاس فرصلا هيقفلا نأل ؛اهطورش ىلع يشملاو « اهداومو اهمولع ناقتإ

 لأسيو « ىلاعت هللا دبعي يذلا يماعلا لوقن لب « ةيعرشلا مولعلاب هيلع هتدايز عم لعفتملا هيف

 ‹ موقلا قيرط يف نيلعفتملا ءالؤه نم ًالاح نسحأ هنيد يف هيلع لكشأ ءيش لك نع ءاملعلا
 ليلق ناك ولف ةحداقلا عدبلا نم هتديقع يف ةمالسلا كلذ عم هبحصت نأ : فرصلا هيقفلاب اندارمو

 يدعتل « قيرطلا يف لعفتملا نم الاح ًأوسأ اذهف ٠ مهيلع راكنإلا ريثك نيحلاصلا يف داقتعالا

 . طقف هسفن ىلإ عجار هررض نإف « لعفتملا فالخب « قلخلا ىلإ هررض

 نسحأ فوصتي مل يذلا فرصلا هيقفلا :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يديس يخأ تعمسو

 ريغب بهولا ملع ىلإ لقنلا ملع نم جرخي نأ ديري فوصتملا نأل ؛فوصتملا هيقفلا نم لاح

Rsتشحب اذإ هنأ قح ريغب فوصتملا ةمالع نمو  

 الف ءةعيرشلا ىلإ كب لدع ةقيقحلا يف هعم تثحب ب اذإو « ةقيقحلا ىلإ كب لدع ةعيرشلا يف هعم

 ءاملعلا ةرضحب اهحدمو « هباحصأ نيب ء ءاهقفلا قيرط مذ امبرو « كعم ةلاح ىلع تبثي داكي

 ةقيقحلا نم الك حدمل الماك ناك هنآ ولو « هيلع اوركني نأ مهنم ًافوخ « ةعمسو ءاير

 مكاحلا مكح لثم يف امهنيب ةفلاخملا عقت امنإو « ًانطابو ًارهاظ نامزالتم امهنإف « ةعيرشلاو
 ةقداص تناك ةنيبلا نأ ولف « رادلا هذه يف نطابلاب مكحلاب رمؤي مل مكاحلا نإف « الثم روز ةنيبب

 امك « ةعيرشلا فلاخت ال ةقيقحلا :مهلوقب مهدارم كلذو « ًانطابو ًارهاظ مكاحلا مكح حصل

 . مهفاف « ًارارم هطسب رم

 نازيم رسك نم لاح ءاهقفلا نسحأ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ةجردلا يف هنودو « ىلاعت هللا ةرضح ىلإ هلوخد لبق اهرابخأو تافصلا تايآ يناعم يف هلقع

 اهب نزي نأ نري ال اذهف « نازيم الب لخدو « ةيهلإلا ةرضحلا باب دنع هلقع نازيم عضو نم
 ةجرد ال لب ةجردلا يف اذه نودو اهب ناميإلا لامك هتوفيف تافصلا تايآ لوؤيف « اهب جرخ اذإ

 نم درط امبر اذه نإف « هلسر ىلعو هللا ىلع نزوف « هلقع نازيمب ةرضحلا لخد نم « هل

 نيملاعلا بر هتل دمحلاف « ىهتنا ‹« سيلبإل عقو امك « ًادبأ ةرضحلا

 ًاريثكف « ابلاغ حيحصلا ماهلإلا لهأ نم ينلعج هنأ :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 اهيف لوقنملا ينمهليف « ىلأعت هللا ىلإ هجوتأف « القت اهيف فرعأ ال ةلأسم نع ناسنإ ينلأسي ام
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 اهنأ تمهلأف « تضرف تقو يأ يف ةعمجلا نع ينلأس اصخش أ يل عقو اممو < ةقباطملا ىلع

 ةحص يدنع ىوقتف « لوألا عيبر رشع يناث يف تضرف اهنإ لوق هيفو نزاخلا ريسفتب صخش

 . لقنلل هتقفاومب ماهلإلا

 ًاقفاوم الإ يتأي الف حص اذإف ‹ حيحصلا فشكلا ماسقأ نم ماهلإلا نأ يخأ اي ملعاو

 ةعيرشلا فلاخ ًاماهلإ نأ عقو نإف « اهسفن يف هيلع يهام ىلع رومألاب رابخإ هنأل ؛ةعيرشلل

 هللا نم يهلإلا فيرعتلاب ًاضيأ ماهلإلا ىمسيو « فشكلا بحاص لاح فعض نم للخلاف

 حيحصلا ثيدحلا ىلع كعلطيو « سانلا ىلع ًالكشم ناك ام هب ىلاعت قحلا حضويف « ىلاعت

 ثرإلا مكحب «يهلإلا ثيدحتلاب ًاضيأ ىمسيو « هفعضب ءاملعلا لاق نإو « رمألا سفن يف

 ىلع رومألاب هرس يف هثدحي ناك ىلاعت قحلا نإف ءهنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع انديسل

 نكي نإ ةَ هلوق هيلإ راشأ امك «هريغ ىلع هب لضف يذلا وه رمألا اذهو « دوهشلاو فشكلا
 هثدحي امبر ماقملا اذه بحاص ريغو «رمعف» ةددشملا ةلمهملا لادلا حتفب '«نوثّدحم يتمأ يف

 يحو ًاضيأ اذه ىمسيو « ىلاعت قحلا نم كلذ نأب رعشي الو « هرس يف ىلاعتو كرابت قحلا

 : سنوي] 4َرْجَكلآ فو اَلا ةوَيحْلَأ يف ىرشبلا مهل *. : ىلاعت هلوقب هيلإ راشملا « تارشبملا

 .ماسقأ ىلع كلذو ٤[

 ‹ كلذك لزانلاو ‹ لايخ يقلتملاف ‹ مونلا يف يحولا وهو لايخلاب ىقلتم نوكي ام اهنمف

 ‹ نيفراعلا ضعبل ًاريثك عقيو « سح ىلع سح يف ًالايخ نوكي ام اهنمو « كلذك يحولاو
 اذهو « لزن نمب لايخ الو سح قلعت ريغ نم هسفن يف هيلإ یحوملا هدجي ینعم نوکی ام اهنمو

 «نابلا بيضق» ك ءایلوألل ًاريثك كلذ عقيو « ةباتك نوكي ام اهنمو « ماهلإلاب ةقيقح ىمسملاوه

 . هب هيلإ يقل ام اهيف ًابوتكم ةقرو « مونلا نم مايقلا دعب دجي نأ هتروصو « هبارضأو

 ‹ نينمؤملا بولق ىلع حاورألا اهب لزنت اهكاردإ نكمي يتلا بيغلا مولع نأ يخأ اي ملعاو
 ‹ ناک نمع يردي الو بيغلا ملع ذحخأ مهفرعي مل نمو « بدألاب مهاقلت مهفرع نمف

 .رجزلا لهأو « ةنهكلاك

 نوري الو « مهبولق ىلع حاورألا لزنت نوري ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ءاقلإلا اودهشي وأ مهيلإ ةيقلم اهنودهشي ال نکلو ‹ ةكئالملا نودهشیف ‹ لزاللا كلملا

 الإ هيلإ هنم ءاقلإالاو كلملا ةيؤر نيب عمجي الف ‹ كلملل دوهش ريغ نم كلملا نم هنأ نوملعيو

 لتاضف باتك . ملسمو « )۳٤١۹( راغلا ثيدح باب « ءايبنّألا ثيداحأ باتک « يراخبلا هجرخآ (۱)

 .(۲۳۹۸) رمع لئاضف نم باب « ةباحصلا
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 لزنت نيبو « عرشلا بحاص « يبنلا ىلع يحولا لزنت نيب قرفلا وه اذهف « لوسر وأ يبن

 امهدحأ « نيبرض ىلع لزنتلا :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس يخأ تعمسو

 وه امنإ « قوذب اذه سيلف ام باتك يف ام ًاملع علاطي نم لاثم هلاثمو « رابخألا قيرط ىلع

 . یھتنا ‹ ملع لوصح

 نم الإ رمألا هيلع لزنتي ال يلولا نأ يلولاو يبنلا لزنت نيب قرفلا نم :لوقي ًاضيأ هتعمسو
 كلذو « يلولا نود دصرلاب يبنلا ظفح اذهلو تاهجلا عيمج > نم هيلع لزني يبنلاو « ولعلا ةهج

 كلذلف ١١[ : فارعألا] مهلا نع د یکن نت نھن یی ییا یت رک هي مم » :لاق سیلی نأ

 ی ا ا ا ی ی ی ا

 نم س مَنِ لور نم یر ِنَم الإ : یلاعت لاق امک « هبلق ىلإ اقیرط سیلبإ دجی ملف «
 ء امهيلإ هل ليبس ال سيلبإ نإف لفسلاو ولعلا ةهج امأو [۲۷ : نجلا] ادص ءو ْنِمَو هيدي نب

 ىلإ ىتأو « ةمصعلا يهو « ةلمج مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا بولق نم سيلبإ عنتما كلذلف

 هنم نوذخأيف « هب ءايلوآ ضعب فرعي ىلاعت هللا نأ الإ « عبرآلا تاهجلا نم ءايلوألا بولق

 ذيفنتو « ةدارإلا ميمتتل ‹ نيعللا دي ىلع ملعلا كلذب مهدارأ ىلاعت هللا نأ نوفرعيو « ملعلا

 هنتفي دق اذهف « كلذ ىلاعت هللا هفرعي ال نم ءايلوألا نمو « كلذب هرهظ نومصقيف ٠ ةئيشملا

 وتا نیلا سجلبإ
 عرشلابو « ةرات يحولاب هنع ربعي مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ىلإ يقلأ ام نأ ىفخي ال مث

 « ةاروتو « ًاناقرفو < ًانآرق يمس ةفصلا مكحب ىلاعت هللا ىلإ ًابوسنم ناك نإف . ىرخأ

 .ةنسو « ًايأر وأ « ًاربخو ًاثيدح

 لزنتلا باب قتلغأ امو « ةي دمحم تومب ةعورشملا ماكحألا لزنت باب ىلاعت هللا قتللغأ دقو

 يف ةريصب ىلع اونوكيل « مهل قاب اهب ملعلاب يناحورلا لزنتلاف « هئايلوأ بولق ىلع اهب ملعلاب
 : فسوي] € ىب نمو اأ » :لاق كلذلو <« ةي هللا لوسر ناك امك « ىلاعت هللا ىلإ مهئاعد

 ‹« هناسلو ةَ هلوسر ةوعد ةياكحب الإ ىلاعت هللا ىلإ طق وعدي ال ىلولا نأ تملع دقف . ٨۸.[

 ىلع عبتي مل لوسرلا عرش فلاخي امب يلولا رمأ ول كلذلو « لسرلل عقيامك « هثدحي ناسلب ال

 هرمأ نم ةريصب ىلع هنوك نع جرخو « كلذ

 رکف نع رداصلا مواعلا فالخب < يحولا نم هغلب ام ىلع مدن ًايبن نأ انيلإ لقني مل كلذلو

 « ردب ىرأسأ ةصق يف عقو امكو « اهلوق ىلع اهبحاص مدن امبرف ٠ رظنو
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 : ايب لاقف ‹ لخنلا سوؤر ىلع مهو راصنألا نم ةعامج ىلع رم هيَ هنأ كلذو « لخللا
 كلذب عمسف « ايش مهعفني كلذ ىرأ ام : ةا لاقف « لخنلا نوحقلي :اولاقف ؟ءالؤه عنصي ام

 اذإ» : ل لاقف ‹ ًاصيش جرخو « هجضنو هلمح لقف < ةنسلا كلت لخنلا حيقلت اوكرتف راصنألا

 « يسفن لبق نم ءيشب مكتربخأ اذإو بذكأ ال ينإف « هب اولمعاف ىلاعت هللا نع ءيشب مكتربخأ

 . یهتنا ''«مکایند رمأب ملعأ متنأف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ًادبأ باتك يف هدجت ال كنإف « يخأ اي كلذ لمأتف

 ‹ تافصلا تايآ يناعم يف ضوخلا نم يظفح :يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 اذهو « ءارقفلا نم كلذ لثم نم ملس نم لقو ٠ يسفن ىلع تيعو ذنم نم ملع ريغب اهرابخإو

 ىلع مالكلا يف ضوخي مهدحأ ىرتف « نورعشي الو ءارقفلا اهيف عقي يتلا بونذلا ربكأ نم

 نم فوخلاو « ليللا مايقو « راهنلا موصو « عرولاو « دهزلا نم هب فلك ام ىسنيو « تاذلا

 علاطي مهضعبو « لمع ريغ نم مالك ضحم مهدنع قيرطلا ناك ىتح ‹ كلذ وحنو « ىلاعت هللا

 فالخ اهنم مهفي ريصيو « هوحنو صوصفلا باتكك يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا بتك يف
 دقتعيف « هريغو نيدلا ييحم خيشلا ىلإ كلذ فيضي ريصي مث « تايرفكلا نم اهباحصأ دارم

 ءوسو « شحاوفلا هيلإ نوفيضي ٠ نيدلا ييحم خيشلا دارم وه همهف يذلا كلذ نأ سانلا ضعب

 انباتك ىف كلذ انحضوأ امك « هلك كلذ وحن نم ءيرب هنع ىلاعت هللا يضر وهو « ةديقعلا

 ءانزألا يك ملاطيو ٠ فربفلا قي يذلا اذهب نأ نل شارجلاو تاراي نشملا
 يف ًاسرد انل لأ :هل ليق اذإ ماوعلا ةلمج نم ًادودعم ناك امبر « مهدارم ريغ مهفيو « مهمالكو

 ةعيرشلا رارسأ مهفي فيكف « كلذ عيطتسي ال حوجرملا نم حجارلا هيف انل نيبو « ًالثم هقفلا

 . ةرهاظلا اهماكحأ فرعي مل وهو « اهيلع عالطالا ةرسحب ءاملعلا لوحف تتام يتلا

 اوملكتي ال نأ موقلا نأش نم :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يقوسدلا ميهاربإ يديس ناك دقو

 ظفح نم امأو « قيرطلا تاماقم يف يقرتلا ىلإ سانلا اوقوشيل ؛ مهتبحمو مهقوذ ناسلب الإ

 تاناويحلا جاوزأ عمج نم مكح همكحف « قوذ ريغ نم نيديرملل هيقلي راصو « سانلا مالك
 اهعابط نع اهجارخإ بلطو « دحاو ءانإ يف اهوحنو براقعلاو تايحلاو بلاعثلاو بائذلا نم

 . هيف ةدئاف ال كلذو « مالك عم مالك طقاس مظتني نوكي الف < اهتبطاخمب

 ديحوتلا ملع يف نيملكتملاو نيلوؤملاو نيربعملا عيمج :لوقی هنع یلاعت هللا يضر ناکو

 شیاعم نم هرکذام نود ًاعرش ةي هلاق ام لاثتما بوحو باب ‹ لئاضفلا باتكک ملم هجرخآ (۱)

 هدنسم يف دمحآو )۲٤۷١(. لخنلا حيقلت باب « ماكحألا باتك « هجام نباو «(۲۳۹۳)

(۳۹۹). 
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 فورح نم دحاو فرح يناعم هنك كاردإ ةفرعم راشعم رشع ىلإ اوغلبي مل قيرطلا بادآو

 .ءاجهلا

 « ةعيرشلا ملع يف كرحبت دعب لاجرلا غلبم غلبت ىتح قداص خيش دي ىلع يخأ اي كلساف
 نم كنإ نيرشابملاو راجتلا نم ماوعلا لوق كرغي الو « قيرطلا نع لاض تلف الإو

 . مهنم كنولعجي فيكف «نيحلاصلا قيرطب سانلا لهجآ ءالؤه نإف « نيحلاصلا

 هيف ىري دحأ رصم يف يقب ام : ةبذعو فوص ةمامع هل صخشل لوقي مهضعب تعمس دقو

 « هنذآ نم تبرقف ‹« حرفلا نم ليفلاك راص ىتح خفتنا هنأب تسسحأف « متنأ الإ حالصلا ةحئار

 ضعب مهل نوقفليف تارم كلذ يل نولوقي مهتعمس دقو « كيلع نوكحضي مهنإ :هل تلقو

 حالصلا اورصح هوقراف اذإف « هيف حالصلا نورصحيو « هب اوعمتجا ريقف لكل اهنولوقي تاملك

 هللاو ‹ دشرت كلذ ملعاف « هلاح نسحو « رارتغالا نم ىلاعت هللا ىلإ باتف « هوفنو « هريغ يف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي

 تدرأو ةدابع ىف تنك اذإ ىبلقب ىلاعت قحلا ناذئتسا : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 اذإ ًاريثك كلذ يل عقيو ٠ ةحيحصلا تاينلا نم كلذ ريغل وأ يتجوز وأ يسفن فافعإل «عامجلا

 ةءارق عطقأو «ىلاعت هللا نذأتساف يفوج نم اهئاقلإ نع تزجعو «ةهبش تلكأ وأ «تعبش

 .اهقح ةجوزلا ىطعأ ىتح « ىلع باجحلا ءاخرإ هلأسأو « هيف انآ يذلا درولا وأ « نآرقلا

 قحلا ناذئتسا نع لفاغ وهو عامجلا ىلإ مهدحأ يتأيف « هيعاري نم ليلق قلخلا اذهو

 . باوثلا توف وأ ٠ باقعلا وأ ٠ باجحلاب بقوع امبرف « مئاهبلاك ىلاعت

 هللا لوقي ةيهلإلا بتكلا ضعب يف تيأر :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر هبنم نب بهو ناكو

 ذيذل همرحأ نأ يتسلاجمو يتعاط ىلع هتوهش رثآ اذإ يلوب عناص انآ ام نوهأ نإ» : لجو زع

 . یهتنا !یتاجانم

 ‹ ي هللا لوسرب تلسوت یتح اموی نیعبرآ وحن هتبوقع يف تمقاف ةرم كلذ انأ يل عقو دقو

 . ةَ هيبنل ًاماركإ « ىلاعت هللا ينباجأف « ينحماسي نأ هيلع هقحب ىلاعت هللا تلأسو

 هللا نم ءايحلا ةاعارم نكل « ماعلا ةعيرشلا نذإب هيف دبعلل ًانوذأم ناك نإو قلخلا اذهو

 ىلع لمعاو « كلذ مهفاف « هاضرت لب « ةعيرشلا هابأت ال كلذ لثم يف بدألاو « ىلاعت

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < كاده ىلوتي هللاو <« دشرت هب ىلختلا

 موقلا يديرم نم اهنآ تعدا اذإ يسفن يف يدوهش : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 ضاق ةفص يف لايخلا هبأب يف جرخ اذإ « يناغملا صوبلخ اهمكح نأو « ةبذاك اهنأ نيقداصلا

 قحتسي هنأب نوتفی لب « كلذ هل نوملسي الو « هيلع نوكحضيو « هب سانلا رخسيف « ملاع وأ
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 قحتست « موقلا نم اهقوف وه نمم ىلعأ اهنأ تعدا اذإ انلامأ سفن كلذكف « ديدشلا ريزعتلا

 .ديدشلا ريزعتلا

 یح ٠ موقلا ناويد نم كمسا حما ءارقفلا ضعبل ىلاعت هللا همحر يلبشلا ةےصو نمو

 . یھتنا ۰ تومت

 قيرطلل نوعدملا ءالؤه ناك ول :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 نيدودعم ريغ مهنكلو اهب اوققحتي نأ لبق اهلهأب اوهبشتاذإ ةبونلا باحصأ مهبدأل اهل نيلهؤم

 . ىهتنا « مهوبدؤي ملو « مهولمهأ كلذلف « اهلهأ نم

 مويلا ينسلجأ ًانالف يخيش نأب مكرشبأ :لاقف « نيعدملا ءالؤه نم صخش ةرم ينءاج دقو

 :لاقف ‹ ءوضولا طورش نع هتلأسف ‹ نيديرملا ىلع دهعلا ذخأب ىل نذأو « ةخيشملل اذه

 ًأرقأ مل :لاقف ؟اهطورشو اهيلع عمجملا ةالصلا ناكرأ امف : هل تلقف « ملعلا يف ًائيش تأرق ام

 يتيواز علط ام مويلا كلذ نمو « بضغف « ةبعكلا برو كشغ دق :هل تلقف « ملعلا يف ًائيش

 .اذه يتقو ىلإ

 باصأ دق لاقو « كلذب هل حرفف ‹ رصعحلا خياشم نم خيشل كلذك لاق هنآ ينربخأ دقو

 . یھتنا « لعف امیف كخیش

 .'(ةحيصنلا نيدلا» ثيدحلا يفو

 : هل لاقف « قيرطلل نيعدملا ءالؤه نم ًاصخش ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ىأرو

 خيطب ليصحت اهنم ىجتري يقب ام « مئاهبلا اهيف اوقلطأو « خيطبلا تاقم تجرح اذإ يخأ اي

 ‹ تبرخ يتلا خيطبلا تاقم مكح اهمكح مويلا ايندلاو « هب عفتني وأ ٠ لصاوحلا لحخدي

 هل ريبدتلا لاؤس يف ىلاحت هللا ىلإ لهتباو ٠ توكسلا مزلو « هنامز فرع نم لقاعلاف

 . یھتنا ٠ هناوخإلو

 ‹ يكلام ضاق دنع هتبثأو ةنيب ماقأف هل هخيش نذإ ةحص يف سانلا هعزان نم تيأر دقو

 لاومألا يف همكح امنإو ةيالولا قيرط ىلع مكح هل سيل يضاقلا : هل اولاقو « كلذ يف هوعزانف

 :هل تلقف « ماهلإلا كلم دي ىلع ىلاعت هللا نم رمأب الإ سلج ام هنأ ىعداف ةرهاظلا تايالولاو

 هللا لهأ دنع فراعتم هجو ىلع الإ ًادبأ هب هرمأي رمأب يبنريغل يتأي نأ حصي ال ماهلإلا كلم
 ىلاعت قحلا رطاخ نأ ىلع نوققحملا عمجأ دقو ؟مهنم تنك نإ هجولا كلذ وه امف « ىلاعت

 دمحم ناسل ىلع يهاونلاو رماوألا نم غرف دق ىلاعت قحلا نأل ؛يهن الو رمأ هيف نوكي ال

 اعيش تکرت ام» :لی لاقو .[۳ :ةدئاملا] 4 كيد مَ تلا مولا : ىلاعت هلوقل « ةي

 نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هتل ةحيصنلا نيدلا باب < ناميإلا باتك ءًاقيلعت يراخبلا هجرخأ )١(

 . )٥٥( ةحيصنلا نيدلا نأ نايب باب « نأميإلا باتك « ملسمو « مهتماعو
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 '«هنع مکتیهن دقو الإ یلاعت هللا نع مکدعبی ًائیش الو « هب مکترمأ دقو الإ یلاعت هللا ىلإ مکبرقی

 .لوقي ام یرد امف « يناربطلا هاور

 رمأب طق ماهلإلا كلم لزني ال :لوقي ىلاعت هلا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 لاق نإف « اهمكح نيبتو « ترقتسا دق ةعيرشلا نإف ٠ ةدحاو ةلمج ةي هللا لوسر دعب يهن الو
 انف« كلم ةظساو ريغ نم ىلا هللا هب ىنرمأ امنإو اماه كند ميلا مل نإ :ةفألا نما
 ةالصلا هيلع ىسوم ملك امك كملك ىلاعت هللا نأ تيعدا كنأل ؛لرألا كئاعدا نم مظعأ اذه :هل
 ابو الإ أ مِلي نأ ربل ناك امو # $ ميظعلا نآرقلا يفو « كلذب لئاق الو « مالسلاو
 «ًارابخأر ًامولع الإ كيلإ يقلي ناك ام كملك ول ىلاعت هنإ مث « ةيآالا ١١[ :ىروشلا]

 هللا لوسر تومب اهياب قلغأ دق ىهاونلاو رماوألا نأل ؛ًالصأ كرمأي الو « ًاعرشو ًاماكحأ ال
 :٠ ها لرمر تو دعب تلم ةعبرش ىعأا هنآ داع ناله كسب ال رثآ اهر

 هنأل ؛دشأ كلذ نإف « بوجولا ليبس ىلع ال حابملا لعفب ىلاعت هللا ينرمأ :لاق نإ اميس ال

 كلذب لئاق الو « ةي هتعيرش خسن نيعاذهو « هب ًارومأم وَ هللا لوسر ناسل ىلع حابملا ريص
 اذه :انلق « ينالفلا مارحلا نع يناهن وأ ٠ ينالفلا بجاولا لعفب ينرمأ :لاق نإو « ًاضيأ

 . ىهتنا « للي دمحم ناسل ىلع كاهنو كرمأ ىلاعت هللا نأل ؛ هيف ةدئاف ال

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت يخأ اي كلذ ملعاف

 ناك امبرف « ريخب سانلا ترمأ اذإ تافالا نم ىظفحت : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ةرثك « هب مهرمآ امل سانلا لاثتماب يبلط بابلا يف ام لقأ ٠ صالخإلا يف حدقت ةلع كلذ يف
 عقي اذهو « اهنع نوحربي ال ريخلا قيرط يف اونوكي نأو « ةبترملا كلت يف يلاكشأب يسنأ
 قبي ملو « رومأم لك يف مهبر مهلك سانلا عاطأ ول دوي هنأ ىتح < ًاريثك ىلاعت هللا ىلإ يعادلل

 ًادح ةمحرلل ىأرل نطفت هنأ ولو « ىعادلا بلق ىف ةمحرلا دوجو ةرثك نمدحأ ءاقشلا ةضبق ىف

 بدألا نمف i CS شاثلا مسقا يذلا وه نيمحارلا محرأ نإف اد ا

 هتعامج تقرفت ول امب هسفن صالخإلا يعدم نحتميلف « مسالا يف ىلاعت هقالخأ ريظنب قلختلا

 « ىلاعت هللا رمأل ًالاثتما سفن ظحل هؤاعدف ريثأت هدنع لصح نإف « هنارقأ نم صخش ىلإ
 لك يف ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلل ردصتي ال ناك كلذلو ؛ ىلاعت هللا ىلإ بتيو « كلذ نم رفغتسيلف
 ردصت نم نإف انلاثمأ امأو « سوفنلا ظوظح نع اوجرخ نيذلا « ءايلوألا رباكأ الإ قبس رصع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ ملعاف « هعابتأو هسفن كلهأ كلذل انم

 نم يفوخ نم رثكأ ىواعدلاب رهاظتلا كرت نم يفوخ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىف ىقهيبلاو . ۲۴۳ رص هدنسم ىف یعفاشلاو . )۷١/۷( ىرکلا نسلا ىف ىقهيبلا هوحن جرخأ (۱)

 ج )۱١۱۸۵(. نامیإلا بعش
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 ؛ةسايرلا بحو « ةخيشملاب رهاظتلا ةذل نم ربكأ ةخيشملاب رهاظتلا كرت ةذل نأل ؛ ىواعدلا

 رفيو « ةخيشملا بحي ال حلاص نالف :نولوقي سانلا تعمس اذإ حرفت نأ سفنلا نأش نم نأل

 ملعي ال نكلو « ءايلوألا رباكأ نم هنأ عم « سانلا نع هلاح رتس بحيو « اهب رهاظتلا قرط نم

 نكي مل ةرهشلا بحأ هنأ ولو « ةرهشلا ةهارك يف هقدص ىلع ةمالع كلذو « سانلا بلاغ هب

 يسارلا لبجلاك وهف كلذ نم لقعأ هنكلو رباكألاو كولملا دنع هنم ةلزنم ىلعأ رصم يف دحأ

 . كلذ لثمل رشاعلا نرقلا خيش هبتنيلف . ىهتنا « طقاس

 هتبجو هتبذع هاوه دحاوف « ةيوهألا فالتخال ًابابسأ ةخيشملاب رهاظتلل نأ يخأ اي ملعاو

 دحاوو « امهدايتعا دعب امهكرتاذإ ةشحو هسفن يف دجيو « امهكرت هيلع قشي « ةيقنلا ءاضيبلا
 ‹ هسأر قارطإ هاوه دحاوو « لفاحملا يفو « هبزح ةءارق يف ةداجسلا ىلع سولجلا هاوه

 تاقوأ يف الإ سانلل هتولخ وأ هتيب نم حرخي ال هنأ هاوه دحاوو ٠ سانلا نع ةلزعلاو

 هتداع يذلا تقولا ءيجي ىتح « هل حرخي ملف ديعب ناكم نم صخش هاتأ امبرو « ةصوصخم

 يف ركذلا ةقلح هاوه دحاوو « همهو يف سانلا طلاخ اذإ هميظعت ةلق نم ًافوخ « هيف جورخلا

 ردکتف « هریغب اوعمتجاو هوقراف امبرو « هل مهعضاوت ةرثكو « هدنع سانلا عامتجاو « هتيواز

 نإف « هتخيشم ماظن لمكيو « ايندلا مهب داطصيل هدنع نيرواجملا ةماقإ « هاوه دحاوو « كلذل

 هدنع نم فالخب « حتفلا ىلع خيش وه وأ « سانلا بلاغ دنع خيشب سيل هدنع ءارقف ال نم

 ماعطإ هاوه دحاوو « ريثك نورواجم هدنع نالف :نولوقي سانلا عمس اذإ حرفي كلذلو « ءارقف

 نم هيف امل كلذ بحي وهف « هدهزو هعروو هارقت هاوه دحاوو « رتعسلا وأ ةقدلا وأ « ماعطلا

 هاوه دحاوو « ىلاعت هللا نم ًافوخ ال « سانلا هیردزی نأ ًافوخ هکرت نم فاخیو « سانلا میظعت

 لب « هنارقأ نيب نم كلذب سانلا هفصو اذإ حرفيو « نيرشابملاو ةالولا نم هيتأي نم لك دري نأ

 كلذب هل موقيل ؛ هيلع اهتددرف فصن فلأ نيتس وحن اشابلا يناطعأ :لوقيو « بذكي نم تيأر
 لاصخلا عيمج نع هزنتلا هاوه دحاوو « لاصخلا هذه عيمج هاوه دحاوو ةماعلا بولق يف هاج

 كرتيو « ةداجس الب ضرألا ىلع سلجيف « اهدادضأب ىلحتلاو « افرع وأ ًاعرش ةمومذملا

 ا ت ج خي ر ٠ الا اجو دلا ا و ا رز

 « هدنع ةرواجملا نم ًادحأ نكمي الو « هتيواز يف ركذ ةقلح هل لعجي الو « تاقوألا نم تقو

 ريغو مهناوعأو مهريغو ةالولا دي ىلع هيتأي ام دري الو « هتيواز يف ًاطامس هل لعجي الو
 .هدنع صالخإ الو « مذلا نكامأ نم ةرفنلاو « ولعلا بلط اهنأش نم سفنلا :لوقيو « كلذ

 ةثيبخلا ةينلا تلحد امبرف « ريسكألاك ةينلا ذإ . لصألا ىف ًاريخ ناك نإو « هب مراف ظحلا
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 یلوتی وهو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت كلذ يحخأاي ملعاف « هسفن شتف نم لقاعلاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا

 يسفن ةيؤر ريغ نم رفلاو ركلا ليبس ىلع يناوخإ حصن : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 هللا يضر حلاصلا فلسلا هيلع ناك يذلا مدقلا وه اذهو « يل نوديرم مهو « مهيلع خيش ينأ

 نأل كلذو ؛هيخأ ىلع هسفن مهدحأ ةيؤر ريغ نم ًاضعب مهضعب نوحصني اوناكف مهنع ىلاعت
 .ةددعتم نامزأ نم لب « نامزلا اذه يف اهدوجو زع دق ديرملاو خيشلا طورش

 قيرطلا نوبلطي « هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ىلإ اوؤاج ةعامج نأ انغلبو
 طحأ نأ ريدقتبف « ةقرخم مكتيعوأو « حيلم وه ام قيرطلاب بعللا :مهل لاقف  ىلاعت هللا ىلإ

 ‹ اهيلإ مكلوصو لبق هلك طقاستي لب « مكتويب ىلإ مكعم لصي ال ددملا نم ًاثيش اهيف مكل
 اًت هَ ىضقيل » ‹ كلذ يف نذإ دحأ عم يقب ام :لاقف « انبولق قورح انل دس يديس اب :اولاقف

 . ىهتنا ٤١[ :لافنألا] (الومْنم تا

 نأ ديرأ :ناسنإ هل لاق « هنع ىلاعت هللا يضر حلصم نب ميلحلا دبع خيشلل عقو كلذكو

 . ىهتنا « ةساجنب رهطت ال ةساجنلا :هل لاقف كتكرب يل لصحيو كل ذملتأ

 نامثع يديس كلذكو « هنع ىلاعت هللا يضر يرمغلا سابعلا يبأ يديسل عقو كلذكو

 ۰ دواد نب دمحم يديسو « رينملا دمحم يديسو « نانع نب دمحم يديسو . باطحلا

 ىلع ردقي دحأ يقب ام :اولاقو « كيلستلا باب اودس مهلك « مهانكردأ نمم ةريثك ةعامجو

 . قيرطلا لهأ دعاوق ىلع يشملا

 لاثم نآلا ةخيشملا باب حتفي نم لاثم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 نأ ريدقتب مث ٠ مهئرقيل لافطألا عمج بلطو « رصعلا دعب سيمخلا موي بتكملا حتف نم
 يف مكحلا كلذكو < هيلع مهبولق عمج ىلع نوردقي الف < ًاهرك هيلإ هب نوتأي مهءايلوأ
 مهريطقت ىلع ردقي ال اهليخن اوأرو « جاحلا ةكرب ىلع اوفرشأو « ةكم نم اوعجر اذإ جاجحلا

 « نامزلا اذه يف ًاخيش لمعي نأ ديري نم مكح اذكهف ‹ مهراشتنا مدع ىلع الو « جاحلا ريمأ

 يف تككش نإو « قيرطلا لهأ قالخأب مهقيلختو « هيلع نيديرملا بولق عامتجا ىلع ردقي ال
 ةخيشملا نأ عم < ًانيقي كلذ فرعت « باتكلا اذه قالخأ نم ءيشب قلختلاب مهرمأف اذه يلوق

 :ًاضعب مهضعبل نولوقي سانلا راصو « لمع ًاخيش لمعي نأ ءاش نمف « ةنيه تراص دق نآلا

 . هلثم لمعل اندحأ ءاش ولو « ًاخيش لمع رخآلا « نالفل ىرج شيأ متيرد ام

 . نسح ناطلسلا ةسردم يف نقلي هنع ىلاعت هللا يضر ينسحلا نيدلا رون خيشلا ناك دقو

 اهنم هل ذخأف ٠ ينامثعب خويش هفق اي :لوقيو ٠ بشخلا ناتكلا خويش عيبي اصخش عمسف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « هناوضرو ىلاعت هللا ةمحر ىلإ تام ىتح ًادحأ نقلي ملف « ىنعم
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 ول ينأل اورثك املك يباحصأل يشغ ةرثك يدوهش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لب « ءارقفلا نم هل هبنتي نم لق قلخلا اذهو « ليلقلا الإ يعم قبي ملو ‹ ينم اورفل مهتحصن

 هنأل ؛رتغي الو « هسفن ريقفلا دقفتيلف « نيدقتعملاو ‹ نيديرملا ةرثكب مظعي هماقم ىري امبر

 .هلوح اورثك ام قيرطلا بادآب لالخإلاب ةذمالتلا هتحماسم الول

 هناوخإ نأ هلاب يف رطخ نم :لوقي ا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمس لب

 مهو « قيرطلا نع جرخ دقف « قيرطلاب مهنم ذم فرعأ هنأو « هللا دنع هنم ةبترم ىندأ هتذمالتو

 . مهذيملت هنأ ًادبأ مهل رطخي مل مهنأل ؛ خيشلا نم يأ « هنم ًالاح نسحأ

 هل نأ ریقفلا یأر یتم :لوقی یلاعت هللا همحر نیدلا لضفأ خیشلا يديس يخأ تعمسو

 « هل ًايعاد نوكي نأ حلصي ال « هل ودع ربكتملاو « ربكلا ىعدا دقف « ةجردلا يف هنود ًاذيملت

 « هنم ًالاح نسحأ هاخأ نأ هدوهش عم هاخأ حصني نأ :ل اقف ؟كلذ نم هصلخي امف :هل تلقف

 . ىهتنا « هنم هلل ةعاط رثكأو

 هتذمالت اهب یری يتلا نيعلاب هتعامج ريغ یری نأ قداصلا طرش نم :لوقي ًارارم هتعمسو

 نع حرحخ دقف <« هيلإ هريغ ةذمالت ةبسن ىلع هيلإ هتذمالت ةبسن حجر ىتمو « ءاوس دح ىلع

 . ىهتنا « قيرطلا لهأ مسارم

 ‹« ىمعأ ًايدوهي تعمس يننأ يل عقو اممو « سانلا نم ليلقلا الإ هل هبنتي ال رمألا اذهو

 ءيشب برلا ىلإ برقتي ال هنأ ىلع للملا لهأ عيمج e يدوهيل لوقي

 ‹ سفنلا هتلخد
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 ةمالع نم نوكي دق كلذ نإف « هتذمالت تلق يذلا ريقفلا بناجب نيهتست نأ يخأ اي كايإف

 عضاوم ىلإ ليلق لك هتعامج ذخأي فوصتلل نيعدملا ضعب تيأر لب « قيرطلا يف هقدص

 ‹ مهيف طحي راصو مهرجهف « هنارقأ نم صخش عم ناتسب يف اوهزنتو « هوقراف هتعامج نأ

 اذهل امف ٠ ديدشلا ريزعتلا هريزعتب اوتفأف ءاملعلا هيلع اوتفتساف « نيدترم اوراص مهنإ :لوقيو

 هلا الإ ةوق الو لوح الف « هتعامج الو قيرطلا دعاوق ىلع ىشم وه الف « ةذمالتلاو خيشلا

 حيرلا يف ةبصقلا دعترت امك دعتري هآر اذإ هديرم ناك نمم خيشلا اذه نيأو « ميظعلا يلعلا

 . هتبيه ةدش نم فصاعلا

a هركأ انآ ١ e ا 
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 حصنلا كرتت نأ كايإ :لوقي هتعمسو .ىهتنا « خيشلا كلذ ماقمل ةعفرو « هماقمب ءاردزا

 نإ اميس ال « رخآ تقو ىلإ مهحصن كرتا سفنلا كل لوقتو « كنم اورفني نأ فوخ كناوخإلل

 دحأل حصنلا كرتت نأ كايإو ةلمج كنم حصنلا مهتاف امبرف ٠ حصن ريغ نم نينس كوبحص

 امك « سانلا نيب صقني نأ كسومان ىلع فاختف « حصنلا باب رخالا كيلع حتفي نأ فوخ

 .ه | .اهيف حصن ال ةوخأ يف ريخ الو « نيدلا يف شغ هلك كلذ نإف « سانلا نم ريثك هيف عقي

 هب ينحصني بيع ىلع رئاد وهو هحصنأ ترصف « سفن بحاص ًاهيقف ةرم تحصن دقو
 نأل ؛ىلوأ هدنع ةسايس ال نمم هل حصنلا كرت اذه لثمف « همعز يف ىذألاب ينلباقيل كلذك
 ةيبرتل سولجلا يف نوفراعلا خايشألا هل نذأي مل نم لكف ةلمجلابو « ًامثإ هديزي حصنلا

 ‹« كاده ىلوتي هللاو ٠ دشرت كلذ ملعاف « لمع هل ملسي داكي الو « هقرطت تافالاف نيديرملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو

 نع ةينغتسم وسفن ىرأو َء يشب حصان ونحصتي ر ال هنا : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يف عقي قلخلا اذهو ٠ كلاهملا نم هيف عقاو انأ ام ضعب هب ينحصن ام ىرأ لب « هحصن

 اذكب انحصنو « نالف مويلا انءاج :هباحصأل لوقي امبرو « نيخيشمتملا نم ريثك هب لالخإلا

 ىلإ ًاجاتحم تنك ينأ هتمهوأو « كلذ ىلع هلضف تركشف « نوديرملا هيف عقي امم اذكو

 كلذ نع نغتسم هنآ هتعامج مهوي هنإف ٠ خيشلا نم لهج اذهو ‹ هلجحخأ الل « هحصن

 . تافالا نم ةدع كلذ يفو « هلجخي ال ىتح الإ هنم هحصن لبق ام هنأو ٠ حصنلا

 نم زيمتي داکف « يبلق نيعو « يرصب نيعب هيف هتدهش ءيشب ًاخيش ةرم تحصن دقو

 وحن سانلا بوتأ انأو ٠ ىلثمل كلذ لوقت :لاقف « كيلع بوتي نأ هللا لأسأ :هل تلقف « ظيغلا

 ل ملا آج ا لإ ویو يلا هنآ ناف ام ل تلف غ نرا
 لاقف « لجو زع هللا مالک اذه :هل تلقف ؟نم مالک اذه : يل لاقف ۳١[ :رونلا] ( وخلق
 هللا لأسن « ًابكرم الهج لهاج اذه لثمف « هللا مالك هنإ : كلوق ةحص يف يأ اذه يف مالكلا : يل

 .ةيفاعلا

 اذه لق :لاق « هتحصن نم لك :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس ىخأ تعمسو

 ناسف ىد ل كذلا نإ لاف نو < لجو ر فا ةياعر نيغ ىم طقس هلآ ملفا يزيخل
 عَ یرکزلا ّ رَذَو  :لوقي یلاعت هللا نأل ؛نامیإلا نم جورخلاب هسفن ىلع دهش نمک هلاح
 . یهتنا « مهفاف ٥۵[ :تايراذلا] نمم

 يف عوقولا نع بيقرت دق تنك نإو ٠ ءيشب هدهج كحصن نم لك نم حصنلا يخأ اي لبقاف

 ذحخأتل كانبع ىف هحبق دقف كيف كلذ نكي من نإو « هدهج كحصن هنإف « ةداع هنع كاهن ام لثم
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 دارأ نم :نولوقي اوناك « امهبارضأو « هنع ىلاعت هللا يضر ضايع نب ليضفلاو « هنع ىلاعت

 . انيلإ رظنيلف « قساف وأ ءارم ىلإ رظني نأ

 ىلع الإ حصان حصن عقي ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 تافصلا ٠ نم هريغ يف ام ناسنإ لك يفف « ةدحتم قلخلا عيمج ةنيط نأل ؛كيلإ كتبسن حصي ام

 بر هلل دمحلاف < ًارارم كلذب رم دقو . ىهتنا « نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا الإ

 لالا

 ملو « ةلفانب ليللا نم تمق اذإ يبلقب يبر يناذئتسا : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 عم فوقولا كرت يف بر اي روتسد :لوقأف « لجو زع هللا دي نيب فوقولا ىلإ ةيعاد يدنع دجأ
 هللا عم بدألا ناذئتسالا اذه ةدئافو ‹ نيعمجأ قلخلا نعو « يلثم نع ينغ كنإف « يناوخإ

 قلخلا نعو يلثم نع ينغ كنإف « يناوخإ عم كتمدخ كرتأ مل ينأ يأ « ىلاعتو كرابت
 نم كلذ امنإو « بر اي كبانجب ةناهتسالل يناوخإ عم كتمدحخ كرتأ مل ينآ يأ :نيعمجأ

 . ةدابعلا نم للملا عم فوقولا نم ةيشخو « يلثم ةدابع نع كانغو « كتحماسم يف يعمط

 ريغ نم بكوملا يف هيدي نيب فوقولا سكعي راص اذإ ناطلسلا كولمم يخأ اي لمأتو
 كرتب هحماس ناطلسلا نأ اوملع اذإ ام فالخب « ركسعلا رباكأ هنم ردكتي فيك « ناذئتسا

 نم لقاعلاف ‹ هتيكماج عطق يف نوعسي الو هنورذعي مهنإف ‹ ةدملا كلت فوقولا

 ىلإ ةيعاد هل دجي مل يتلا « ةبودنملا ةعاطلا كلت لعف كرت يف هبر دبعلا ناذئتسا نأ ملعف

 هئانتعا مدعل تادابعلا كرتي نم ةروص نع كلذب هجورخل « لاح لك نع بدألا نم اهلعف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « هديس رماوأب

 يحصن يف يناوخإ رذعأ لاطبإ ررض حيجرت يدوهش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 تغلاب نإ اميس ال < ‹« مهل يعفن ىلع « رمألا نطاب يف مهراذعأ درل اهلحتنأ ةبوجأب « ناوخألل

 يع یی اک امو :ىلاعت لاق « رومألا عيمج يف سيلا مهل تفشك ىتح « مهحصن يف
 : يرصبلا نسحلا لاق “"“ارحسل نايبلا نم نإ» : يي لاقو ٠١[. :ءارسإلا] ( اوسر كمت

 ضعب قيقحتلا قيطي ال يذلا حوصنملل يقي نأ حصانلل يغبنيف « مارح الإ رحسلا ىرن الو

 كلذب لالخإلا مدعو « ملعلا هنم ملع اذإ الإ ةيلكلاب عانقلا هل فشكي الو « هب رذتعي ام

 نم نإف « قلخلاب ةمحرلا ىلإ هليمل ٠ دومحملا سيبلتلا قيرطلا لهأ دنع اذه ىمسيو « رمألا

 نآرقلا يفو هبذع دقف هيلإ هلوصو ىلع رسحتيو هاهشتي راصو <« هيلإ لصي مل ًاماقم دحأل فشك

 فيفخت باب ٠ ةعمجلا باتك «ملسو )٥147( ٠ ةبطخلا باب « حاكللا باتك « يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۸1۹) ةبطخلاو ةالصلا
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 : ةبوتلا] ¢ وَمَن اًت هَل تّ ىح مهند ذل دب امو لل هلا تاڪ امو .ظعلا ص ءو 2 وو ر

 ةردقلا نإف « ةمحر ال < ‹ مهيلع ةمقن وهف سانلل ةشقانملا نم رثكأ عا اد لک لك نأ ملعف

 مث ‹ كلذ يف ببسلا ناك وهو « اوكله هنم هوعمس امب لمعلا ىلع مهدعاست مل اذإ « ةيهلإإلا

 دحأل رذع الف اهدودحو اهماكحأ امأ « ةعيرشلا بادآ ةلمج نم ىه ىتلا رومألا ىف انمالك نإ

 < بز نم لإ نزن ام لك غيلبتب هزمأ دق ىلاض هلا فإف 5 يضلل اعبت ٠ سانللا هبت كرت يف

 يذلل رظني نأ لماكلا طرش نم نإف « طلغلاو كايإو « مهفاف « هدعب نم هتثرو مكح كلذكو

 دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « كلذ ملعاف « لجو زع هلل ركشلا هجو ىلع الإ هل يذلا نود هيلع

 . نيملاعلا بر هلل

 ثيح نم « دساح ينم راغ اذإ يسفن ةرصن نم يتيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىلاعتو كرابت قحلا نكلو « يديب سيل رمألا اذه نإ هللاو :ىلوقب « هنود ىف نيدقتعملا ةرشثك

 نيا رقفلل ةلفاقلا مرمنللا نم كلذ نإ هردو ٠ ةرورخ هوبا دالا منال ادع ماقا اذإ
 ديرأ قح كلذ لثمب سفنلا نع باوجلا نأل ؛مالسلاو « ىلوأ نذإ توكسلاف « رعشي ال ثيح

 . لطاب هب

 لاو :هيلإ قلخلا لابقإ ىلع « سانلا ضعب هدسح امل لوقي ناوخإللا ضعب ةرم تعمس دقو

 ءالؤه لجأل ًادحأ يلوح تكرتامو « تلعفل ينع قئالخلا ءالؤه ةقرفت يديب ناك ول

 دقف لجو زع لاب فلحلا ىلإ كجوحأ ام :هل تلقف « يديب وه ام رمألا نكلو « ةدسحلا

 ‹ تقملا ثروي كلذو « ًابذاك لجو زع لاب فلحلا يف عقتف « ًانطاب كلذ بحت كسفن نوكت

 . رفختساو عجرف

 تنكف « سانلا دشري صخش اذه اندلب يف رهظ ول دوأ ينإ هللاو :لوقي رخآ ًاخيش تعمسو

 ذخأف « خيش هتراح يف لزنو الإ ةعمج هيلع ىضم امف « حيرتسأو هيلع يباحصأ لدأ
 هلوقب هتركذف « رجبلاو رجعلا هيف لوقي راصو « هيف ريخ ال ام هنيبو هنيب عقوف « هباحصأ
 الإ قيرطلا اذهل حلصي ال هنأ ىلع قيرطلا خايشأ عمجأ دقو .لوقي ام ىرد امو لجخف « سمأ

 هنوري شحاوفلا نم سانلا مهيلإ هبسن ءيش لك راصو « لبازملا مهحاورأب اوسنك نيذلا موقلا

 روجف ىلإ بسن اذإ مهدحأ ماد امو « ال مأ مهيف وه له < ركفت ريغ نم يأرلا ئدابب مهيف ًانماي

 نوكي نآ حلصي ال « تانوعرلا نم اهريهطتو هسفن جالع ىلإ جاتحم وهف « هنم ًأربتي قسف وأ

 E a E E O لجو زع هللا ىلإ ًايعاد

 وأ عضاوتلا يف ذ اهماقم عفر تأر اذإ امك < هسكع ةرأتو « ًاطوبه اهدوعص نوكي ةراتف ةدحاو

 ‹ راونألا ةلاسر يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو « ربكتت وأ عضاوتت اهنإف < ‹ ربكتلاو ىوعدلا

 . نيملاعلا بر هتل ذمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتب وهو « كاده ىلوتي هللاو « هعجارف
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 نم ىلإ رظنأ نأ دعب الإ ايش صخش ىلع ركنأ ال ينأ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 «ةرهطملا كيرلا هة ركنأ ام ركن كلذ دعب ملا ىلاعت فا مع ادا تدار إو هن ردق دبي هنيا

 نم نودهشي دق كلذ دعب مث ًالوأ نوركنيف « سكعلاب نولعفي امنإ « هل هبنتي نم لق رمألا اذهو
 « هنع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع يديس نأ عقو دقو « نودهشي ال دقو « هديب هتيصان

 ‹ ىلاعت قحلا ةردق ديب هتيصان نوك ىلإ الوأ رظني نأ لبق ناركس ناسنإ ىلع هرمأ ةيادب ىف ركنأ

 اتوب ىب اه لقب نأ ىلع نا 6 رذاف وداعا ع اب رک لئارآ فاد اکر نارگیل ل لاف

 . یهتنا ‹ راکنإلل هتردابم نم رداقلا دبع يديس رفغتساف « يب كب

 ىف ةذل يأ : هسفن ىف لاقف « ىمعأ ًايدوهي ىأر هنأ نيقداصلا ءارقفلا نم صخش ىل ىكحو

 ‹ يدوهيلا كلذ داقتعا هيلإ هنا لوح ىتح همالك متتسا امف < هبحاصل لقع يأر « نيدلا اذه
 كلذ يف تثكمف :لاق « كلهي نأ داكف « مالسإلا نيد نم ضبقنيو « رفكلل حرشني راصف

 ًادحاو هلإلا لعجأ نأ ديرأف « ثيلثتلا يف ىراصنلا داقتعا ىلإ يداقتعا لوحت مث « ًامايأ لاحلا

 الف ‹ ةثالث الإ هلإلا نوكي ال ءيش يأل لوقأ ترصو :لاق « كلذ ىلإ حرشنأ الف « نينثا وأ

 ةيؤرب ىلاعت هلل ينثاغأ ىتح « كلذك ةريثك ًامايأ تثكمف « كلذ نم جورخلا ىلع ردقأ

 :ةرقبلا] 4يو هل كمکإو :ىلاعت هللا لوق تعمس امآ كرابم اي :لاقف « ةَ هللا لوسر

 يبلق نع هللا فشكف ۹ : :نارمع لآ] 4 ةكسإلآ هما دنع تملا د 3 : : یلاعت هلوقو .[۳

 .ها .مالسإلا نيد ريغل حارشنالا نم يدنع ناك ام لازأو « باجحلا

 هللا نع لفاغ وهو ينارصن ىلع ضرتعا « ىلاعت هللا همحر دهازلا دمحأ يديس نأ انغلب دقو

 كلت وحم ىلإ عراسي راصف « ءايقشألا نم هنأ هبلق يف ىقلأف ٠ هيف هفيرصت مكح نعو « ىلاعت

 يف يدون مث « ةدم كلذ ىلع مادف « ىلكثلا ةأرملاك بحتنيو يكبي راصو « ةعاط لكب ةواقشلا

 قحلا رايتخا ىلإ تعجرف :لاق « ءاشي فيك « هديس هيف فرصتي دبع دبعلا دمحأ اي هرس
 .ه | . تكله يب هفطل الولو « ءاقشلا نم هدهشأ تنك ام ينع ىحمف « لجو زع

 يذلا وهف دهشملا اذهب ققحت نمو « ىلاعت هللا هظفح دمحأ يديس هدلو دلو يل یکح اذکه

 كلذ يحأ اي ملعاف ٠٠۸[ :ماعنألا] 4 ممّن ٍةَمَأ لَكِ اير كلدك * : ىلاعت هلوق ىنعم ملعب

 هيف هعوقو تققحت اذإ الإ ءيشب ًادحأ حصنأ ال يننأ :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 الإ هحصنأ الف « دحأل كلذ دعب هركذأ دوعأ ال ءيشلا كلذ نع عجر اذإ مث « ةعاشإلا مكحب ال

 ‹ هنم ةبوتلل حرشني ال « هيلع رصم هنأ هسفن نع هرابخإ لاح وأ « مومذملا لعفلل هباكترا لاح

 نم رثكأ هل حرفا . تلجحخو هيف عقي مل هنأ يل نيبتو « نظلاب ءيش نم هتحصن يننأ عقو نإ مث

 حصن اميرف « نارقألا نم اهل هبنتي نم لق رومألا هذهو « يدي ىلع باتو عقو اذإ هل يحرف
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 كلذ راصو < هتبوت دعب هيدي ىلع بات نم عئاقو ركذي « مهدحأ راص امبرو «‹ نيدقتعملا

 . قيرطلا جايس نع جورخ هلك اذهو « ًاخيرات

 ذإ موللاب يسفن ىلع عجرأ رمألا سفن يف ام كلذ فداصو « نظلاب ًادحأ تحصن اذإ ينإ مث

 تارضح تلحخد ام صئاقنلاو بويعلا نم ًآرهطم تنك ىننأ ولو ٠ سانلا تاروع ىلع تعلطا

 تعلطا اذإ ينإ مث « سانلا نع اهيف نوفختسي يتلا سانلا تاروع ىلع تعلطاو « نيطايشلا

 یقرتیف « یلاعت هللا نم هئایحو هلجخو هبویعو هصئاقن هتیژرل ًاببس ةلزلا كلت تناك امبر :لوقأ

 عوقولا عفانم نم :اولاق دقو « يناوخإ ىلع اهب يسفن ىرأ يتلا يتاعاطب انأ ىقرتأ امم رثكأ اهب

 تاعاطلا تافآ نم نأ امك « هبذكت ريصت هلاعفأ نأل ؛ةلطابلا ىواعدلا هكرت ريقفلل تالزلا ىف

 هنإف ‹ رعشي الو سيلبإ بنذ يف عقيف اهبحاص سفن يف ولو « ىواعدلا باب حتف اهترثكو
 مهفاف ١١] : فارعألا] هني يح أنآ # هلوقب الإ درطو نعلو لجو زع هللا ةرضح نم جرخأ ام

 . نیملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده یلوتی هللاو « دشرت

 ةطساو الب ىلاعت هللا ىلإ قلخلا عوجرب يحرف :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 اولصح دقف يتطساو الب اوعجر اذإ مهنأل ؛يتطساوب مهعوجرب حرفأ امم رثكأ ٠ يحصن

 هتباد دجو اذإ مكدحأ حرف نم نمؤملا هدبع ةبوتب حرفأ هللا» : ثيدحلا يفو « ةدايزو يدوصقم

 . لاق امك وأ "«ضرألا نم ةالف يف هنم تلض ذإ دعب هبارشو هماعط اهيلع يتلا

 تنأ هفرعت نأ ريغ نم هيلع كناسحإو كلضفب كمداخ فرتعا اذإ كسفن تنأ ىخأ اي لمأتو

 ی اک ی وکر ا م ی کا ی
 « هل كحصنب عجر اذإ هل كتبحم نم رثكأ ٠ هسفن تاذ نم كتعاط ىلإ هعوجر كدبع نم
 نم رثكأ « هحصنت نأ ريغ نم باتو ىلاعت هللا ىلإ عجر اذإ كاخأ بحت نأ كل يغبني كلذكف

 « هناوخإ ىلع ةسايرلا كرت نم الإ هب لمعلا ىلع ردقي ال قلخلا اذهو « هل كحصنب هعوجر

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي هللاو

 لهآ نم انأ له « حصان ينحصن اذإ يسفنب يتفرعم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يف نودقتعي نيذلا سانلا ةرضحب حصنلل تحرشنا اذإ يننأ كلذو ٠ رشلا لهآ نم وأ ريخلا

 ملعأف الملا يف ينحصن نمم تردكتو تضبقنا نإو « ريخلا لهأ نم يننأ ملعأف « حالصلا

 اذإ العو لج هللا رفغتسأو . تحرشنا اذإ ىلاعتو كرابت هللا ركشأف ٠ سفنلاو رشلا لهأ نم يننأ

 . تضیقنا

 ثحلا يف باب ٠ ةبوتلا بأتك ٠ ملسمو )1۳٠۸( ٠ ةبوتلا باب ١ تاوعدلا باتك «يراخبلا هجرخا (۱)

 )۲۹۷١(. اهب حرقلاو ةبوتلا ىلع

YT 



 باتكلاب هلاوحأ ناسنإلا نزو اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 رشلا لهأ نم وه ناك نإو « ريخلا لهأ نم وه ناك نإ « نيقيب هقالخأو هلاوحأ فرع ةنسلاو
AEE 2 al, >ء2 مر  

 اوما ١ تیل أ اسیا وزه دار مآ لوم نک رھن روس ترآ آم الو : یلاعت لاق « نیقیب
 چت م م e 2 ا کاپ ی ولر کر ی

 - ٠۲١ :ةبوتلا] اسر مََْدارف رَ مهبولف ف تیزلأ ااو 3 دورت رهو اتمی مندا
 . یھتنا ٥

 ةلق هحصنل نيحصانلا مهلي ىلاعت هللا نأ دبالف ريخلل ًالباق ناك نم لك :لوقي ًارارم هتعمسو

 ‹ نيريثك هحاصن ناك ريخلا لهأ نم ناك نإف ٠ هقلخ ةساكشو « هسفن ةنينأمط بسحب « ةرثكو

 ‹ هل نيحصانلا بلق ىلع ىلاعت هللا متخ امبر لب « نيليلق هحاصن ناك ريخلا ليلق ناك نإو

 ًاناسنإ ىأر نم ةباثمب حصانلا نإف « رانلا بجوتسي ىتح « هحصنب قطنلا نع مهتنسلأ لقثو

 نم اجنو « لاحلا يف هامرف « مومسم هنإ :هل لاقف « ملع ريغب مومسملا ماعطلا لوانتي

 ضبقني هنأ ال ٠ بايثلا نم هيلع ام هل علخيو ‹ حوصنملا هب حرفي نأ حصانلا قحف « كالهلا

 . هم

 «ًادشرو ًاقيفوت هدازو ىلاعت هللا هظفح يالزنملا نيدلا ردب همسا بحاص ىل ناك دقو

 حرفو ردص حارشناب لاملا يلع ضرعي مث « كلذ نم هل دبال يلعن لبقي هحصنأ املك تنكف

 كلذ يخأ اي ملعاف ٠ نيريثك خياشم نم ماقملا يف حجرأ يدنع ناكو « نورضاحلا هكردي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < كحصن نمم ردكتلاو كايإو < دشرت

 يميلست لاح يف ركنملا نع ييهنو فورعملاب يرمأ : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هيف عقي امك « هسكعو هللا رمآ فلاخ نم عازن نع ميلستلا دوهش ينبجحي الف « هتلعف ام ةردقلل

 هلل ملس رمألا اذهلو كلام :ركنم دحأ ىلع ركنأ نمل لوقيف « ةدحاو نيعب رظني روعأ ناك نم

 دبعلا نود هردقو هللا ءاضقب ركنملا نأب انملع نأل ؛ةعيرشلاب لهج لوقلا اذهو « حرتساو

 رافكلا يف اودهاج دق « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نإف « فورعملاب هل انرمأ يفاني ال

 هناحبس هللا ىلإ ةاعدلا نأ ولف < ةدارإلا جايس نع اوجرخ ام رافكلا نأب مهملع عم « فيسلاب

 . مهيف اودهاج امل ةدارإلاب مهجاجتحا قلخلا نم اولبق ىلاعتو

 نيمعاز « هاري ًائيش ركني مهدحأ داكي الف « هب لالخإلا ةفوصتملا نم رثك دق قلخلا اذهو

 هرمأ ىلع ضارتعالا مدع ىلاعت هلل ميلستلا طرش نم نأ مهنع باغو « ميلستلا ماقم نم كلذ نأ

 عرشلاب ضارتعالا يفاني ال ملستلا ذإ ٠ هب لماع ريغ عرشلا ىلع ضرتعم كلذ كراتو « هيهنو

 ارارم انمدق دقو « ةعيرشلا فلاح ام هللا نذإب ركنيو « ريدقتلا ثيح نم ىلاعت هتل ملسي دبعلاف

 هبجحي ال ٠ قلخلا ىلإ هتبسن درهش نم ىلاعت هل ًاقلخ لعفلا دهشي نأ لماكلا طرش نم نأ

 لمعاو « كلذ ملعاف « ىلاعت هللا ءاش نإ ًأبيرق ةلأسملا طسب يتآيسو « رخألا نع نيرمألا دحأ
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 بر هلل دمحلاو < نيحلاصلا یلوتی وهو <« كاده یلوتی یلاعتو كرابت هللاو « دشرت هيلع

 . نيملاعلا

 ةبوتلا ىتح « اهلك يلاوحأو يلامعأ يف للعلا يدوهش : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ىري كلذلو « ًابلاغ اهيف لعفتلاو للعلا نم ملست ال اهنإف ‹ قيرطلا يف تاماقملا لوآ يه يتلا

 .ةداع بتي مل نم ىلع هسفن اهبحاص

 ىلع هاوس نيرادلا يف دهشت ال نأ :لاقف ؟ةبوتلا ام :ةرم ىلاعت هللا همحر يلبشلل ليق دقو

 تا ناو دارس ار وا اورا ااغ نیر ید ا یا فو تا
 عيمج نم ًالصأ هللا ريغ دهشت ال كنأ هانعم سيلو « اهعم فقت الف كلذ يف ةطساو دحأل

 رهف كلذ اودهش مهنأ ردق ولو ‹ مهريغ نع ًالضف نيبرقملل حصي ال كلذ نإف « ناوكألا
 نكي مل نأك رمألا ريصي ثيحب الص هعفر حصي ال عقو ام نإف « ريغ ال نوكلا نع مهباجحل

 الخ ام ءيش لك الأ :ديل ةملك رعاش اهلاق ةملك قدصأ : ب هلوق ىنعمو « هوجولا رئاس نم

 ءاش نإو « هاقبأ هللا ءاش نإف « هسفنب ال یلاعت هلباب مئاق هنِإ ثیح نم « لطابلاك يأ “"”«لطاب هلل

 بجحي دبعلا امنإ « اهيفن حصي فيكف « ةتباث ءايشألا قئاقح نأ ىلع قحلا لهأ عمجأ دقو
 هللاو ‹ دشرت هعجارف باتكلا اذه ىف ًارارم هطسب رم امك ةميظعلا رومألا نم همهد امب اهنع

 1 و و و

 تاغصلاب يقلختب كلذو « يتواقشو يتداعسب يملع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم هذهو « اهب قلختلاب ىلاعت قحلا ينرمأ يتلا تافصلاب وأ « اهنع ىلاعت قحلا يناهن يتلا

 يف عوقولا نم همحريل « هب ةمحرو « هدبعل ىلاعت هللا نم ىرشب اهنأل ؛ يلع ىلاعت هللا معن ربكأ
 ناك نمف "«هل قلخ امل رسيم لک» ثیدح كلذ ىلإ راشأ دقو « ىلاعتو هناحبس هبرب نظلا ءوس
 لهأ لمعل ريصيسف ةواقشلا لهأ نم ناك نمو « ةداعسلا لهأ لمعل ريصيسف ةداعسلا لهأ نم

 . ىهتنا « ةواقشلا

 يف نيب هنأل ؛نآلا نم هتواقش وأ هتداعس ملعي نم هللا دابع نم نأ مهفي ام ثيدحلا اذه يفف

 يف ناسنإلا رظنيلف ‹ رشو ريخ نم اهسفت يف هيلع يه ام ىلع الإ عقت ال رومألا نأ ثيدحلا اذه

 ىلاعت هللا نِإف « هتداعسب حرفيلف ءاوس دح ىلع هرهاظو هنطاب يف رمألا كلذ دجو نإف « هسفن

 نم ءادوس ةتكن هنطاب يف دجوو « هرهاظ يف ريخلا ىآر نإو « ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ لدبي ام

 كر رد تاب رعشلا بات «مأسمو ¢ TA) 1( ةلهاجلا مايأ باب 0 فقانملا باتک 6 يراخبلا هجرخأ )۱(

(07(), 

 )۷٥١(. ذلل نارا رسيدلو # : ىلاعت هللا لوق باب « ديحوتلا باتك « يراخبلا هجرخأ (۲)
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 فلاخي امب كلذ لصأ يف حدقي رطاخ هل عقوو ٠ تاعاطلا نم هيلع وه اميف بارطضا وأ كش

 تامالع نم كلذو « هبلق يفأرون الو ًاناميإ هطعي مل ىلاعت هللا نأ ملعيلف « رقتساو لعفلا رهاظ

 . كلذ نم هللاب ذوعن « ءاقشلا

 « اهيف رطخي امبو « هسفنب فرعأ وهو « هلاوحأ اهب نزي نأ نمؤم لكل يغبني نازيم هذهو
 «سانلل ودبي اميف ةنجلا لهأ لمعب لمعيل دبعلا نإ» حيحصلا ثيدحلا يف ايب هلوق كلذ ديؤيو

eSوهف « هب مئاقلا كشلا نم ناميإإلا لصأ يف  

 ودبي اميف رانلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإو عرشلا ىلع هنأ نم هرهاظ هيطعي ام فالخ ىلع

 ناميإلا رون نم كلذ فالخ هنطاب نم ملعي ىلاعت هللاو ا
 يكبي وهف « ىلاعت هللا رمأل ةفلاخم اهيلع وه يتلا ةلاحلا هذه نأو « ىلاعت هللا عم قدصلاو

 . سانلل ودبي ال ام هنم ودبيف « ًارهاظ ةدارإلا مكحب ىلاعت هللا رمأ فلاخيو « ًانطاب

 . مهسفنأ يف هيلع سانلا ام ةَ نابأ دقف

 امنإف « هانررق ام فلاخي امم امهبارضأو رانيد نب كلامو يرصبلا نسحلا نع لقن امو

 مهريغ ثح باسحلا مويب نمؤي ال نم لامعأ انلامعأ : مهلوقب مهدارم وأ مهسفنأل ًاماهتا كلذ

 . مهماقم نم ىلعأ يه « ىرخأ تاماقم ىلإ رظنلاب كلذ وأ « داهتجالاو دجلا ىلع

 قيرط نم علطا هنأ ةيكملا تاحوتفلا يف هنع هللا يضر يبرعلا نيدلا ييحم خيشلا ركذ دقو

 ةالصلا هيلع مدأ نيمي ىلع مه نيذلا ءادعسلا ةلمج نم يسفن تيأر :لاقو « هتداعس ىلع هفشك

 بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو ٠ كلذ ىلع ىلاعت هللا تركشف « مالسلاو

 .نيملاعلا

 يدنع امهف « عنملا ىلع يهلإلا ءاطعلل يحيجرت مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ يسفن نم يحلاصمب ملعأ ىلاعت هنأب يملعو « ىلاعت هللا عم يرايتحا ءانفل « ءاوس دح ىلع

 نم لق نارقألا يف بيرغ قلخلا اذهو « ءاوس دح ىلع ءاطعلا ةوالحك يدنع عنملا ةوالحف

 « ءاجرلا ماقم نم اورذحا :لوقي ًارارم ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمس دقو

SS 

 لاق دقو « ءاوس دح ىلع ينمتلاك ءاجرلا نإف « مكعنمي نأ حلصی ال هنأب هيلع اورجحت الو

 ١۲[. :ءاسنلا] ٌنَِعَبْلع مك صعب ب هلا لصقاماوََمَكَت الو # : یلاعت

 « ىلاعت هللا عم هرايتخا ينف امل هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا ابأ خيشلا نأ انغلب دقو

 باب « ردقلا باتك « ملسمو « )۳۲٠۰۸( ةكئالملا ركذ باب ٠ قلخلا ءدب باتك « يراخبلا هجرخأ (1)

 . )۲٣٤۳( همُأ نطب یف یمدآلا قلخ ةيفيک
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 يلع اي :رهس يف يدون مث « ءيش لوصح ىلاعت هللا لاسي نأ أرجتي ال رهشآ ةتس وحن ثکم

 هرمأل ًالاثتما هتوجرو ىلاعت هللا تلأسف :لاق « عنملا ىلع ءاطعلل اهيف حيجرت ال ةيدوبع لأسا

 ناک ام یلاعت هلوقل « رایتخا هعم دبعلل سیلو « راتخیو ءاشی ام قلخی هنإف « هيلع ًاریجحت ال
 نم وه يذلا رايتخالا ىلاعت هللا عم مومذملا رايتخالا نم سيل هنآ ىفخي ال مث « ةريخلا مهل

 الإو « كلذ رايتخا دوجو دعب الإ هكرت وأ ءيش لعفل بلقلا هجوت حصي ال هنإف « لعفلا مزال

 .هكرت وأ ءيش لعفل ةدارإ مهنم حصي ملو « ديبعلا مئازع تخسفت

 ديرأ :دبعلا لوقي نأ بدألا نم سيل : لوقی یلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع ېديس تعمسو

 هدارأ امل ةدارإلاب فصتيف « يل عرشلا هراتخا ام ديرأ :لوقي نأ بدألا امنإو « ديرأ ال نأ

 سيل هتاہيترتو عرشلا تاراتخم عيمجو « نيعم دارم يف ضرغ هل ىقبي الف « ةصاخ عرشلا

 ريختسي نأ دبعلل سيلف « ةلمجم تدرو يتلا رومألا يف رايتخالا نوكي امنإ « رايتخا اهيف دبعلل
 :كشلاب نذؤم كلذ نأل الغم سيمخلاو نيئالا موص زأ ٠ ىحلا ةا يف ىلاغت هلا

 مدع ىلع ليلد وهف ‹ عرشلا تارومأم لعف يف هبر هبلقب نذأتسا نم نوققحملا لاق دقو

 . یھتنا ‹ درو امب هنامیإ لامک

 ىلاعت هللا ةرضح ىلإ يلو لصي نل :هنع هللا يضر يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا مالك يفو

 عزانملاک وهف ریبدت وأ رایتخا هعم يقب یتمو ‹ هتارایتخا نم رایتخا وأ هتاریبدت نم ریبدت هعمو

 هلل دمحلاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي ملعاف . ىهتنا « ةيبوبرلا فاصوأل

 . نيملاعلا بر

 حانج نم لقأ وه ام تکرت امل « يل یلاعت هتبحم يئاجر : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 كبحي ايندلا ىف دهزا» :هلوق ىف ةي دمحم هلوسر ناسل ىلع « كلذب انل هرابخإب ةضوعب

 يتلا هتبحم لوصح قلع ىلاعت هنوكل « دبعلا ىلع معنلا مظعأ نم اذهو ثيدحلا "ها
 .ةسومان حانج نم لقأ يف دهزلا ىلع نيرادلا نم ضوعب لباقت ال

 لب « دهزاذإ ىلاعت هللا قلخ نم دحأ ىلع هسفن فوفش ري مل نيعلا هذهب ايندلا ىلإ رظن نمو
 نم قلخلا عيمج ديب يتلا ايندلا عيمج نأل ؛ هتلق نم لقعلا هكردي ءيش يف دهز هنأ یری ال

 اذإ هنم دبعلا صخي اذامف ةضوعب حانج نم لقأ قلخلا تاقبط فالتخا ىلع ةقوسلا ىلإ كولملا

 اذه « ءيش ال يف دهز دهازلا ناكل ايندلا لهأ عيمج ىلع روكذملا حانجلا نم لقألا كلذ قرف

 ىلاعت هللا نم ةمعن كلذ نوك ثيح نم ال « ىلاعت هللا نع لغشي اميف « دهزلا ماقم ثيح نم

 مهفيلف ‹« ميظعلا لبجلا قزرلا نم ةرذلا ىريف « هيلع

 اا ف هک ام ميلف « هكرتي مث اندلا نم هصخي ام دهاشي دهازلا نأ ريدقتب مث

 ة دهزلا باب « دهزلا باتك « هجام نبا هجرخأ (۱)
 کا

 .(غ 1١۲ ) ايدلا
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 اذإف ‹ مهل مسقي مل اميف الإ اودهزي مل نودهازلا :اولاق انه نمو « هب عفتناو هذخأ نمل وه

 ارداق ناك هنأو الخدم كلذ ىف هل نأ هنظل الإ ايندلا ىف دهزلاب هيخأ ىلع هسفن ىأر ام دهازلا

 « هنم مهو كلذو « هريغ لعفامك « الثم هسبلي وأ هلكأيو « ينالفلا ءيشلا ىلع محازي نآ ىلع

 . هب عافتنالا الو هذخأ دحأل حصي مل هل مسق ناك ول ذإ

 امنإو « ايندلا نم مهل مسق ًائيش اوكرت مهنأ اوري ال نأ اودهز نيح رباكألا ماقم نأ ملعف

 ةروص تناکف « ءيشب هنع اولغتشي ال یتح « مهب ءانتعا ایندلا مهنع یوز یلاعت هللا نأ نوری

 دهشملاو « ريغ ال ايندلا يف للقتلا يف مهب نيبوجحملا ءادتقا ىلإ ةليسو ةرهاظلا مهلاح

 اهيف دهزي نم نيبو « باوثلا هل لصحيل ريغ ال ايندلا يف دهزي نم نيب قرفف « فلتخم
 . بابرألا بر سلاجيل

 يف مهتمحازم يف عقو دقف اهيف هناوخإ ىلع عسويل ايندلا يف دهز نم :لوقي « ىلاعت هللا همحر

 ةهكاف الو ةفرغ الو رصق نم ةرخاألا يف هريغل يقبي داكي الف « باوثلا ةرثك ثيح نم « ةرحخآلا

 يتلا رادلا هذه ةبحم نم ةرخالل ةبحمو ةبغر دشأ وهف ءاقبلا راد يف هنم رف يذلاف « باوث الو

 « ىرخأ ةلعل ال لجو زع هللا رمأل الاثتما ايندلا يف دهز نإ الإ موللا نع جرخي الف ينعي
 . مهفاف ‹ ةلاصألا مكحب باجح رادب تسيل ةرخآلا رادلا تناك نإو

 نم نذإب الإ نينوكلا نم ءىش بحب كبلق قلعتي ال يأ « هللا كبحي ايندلا ىف دهزا : ىنعمف

 ناك ام فلاخي كلذ نإف « كلايعو كسفن اهب رتست ىتلا ايندلا كاسمإ كرحت كنأ ال « ىلاعت هللا

 دهزلا وه اندلا ىف دهزلا ةقيقح :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناك انه نمو

 ىلع الك دبعلا ريصيو « اهكاسمإ يف دهزلا ال « ىلاعت هللا نم نذإ ريغب ةبحملاب اهيلإ ليملا يف
 . ىهتنا ‹ ةعيرشلا فالخ كلذ نإف « سانلا

 دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت هيلع لمعاو « كلذ

 . نيملاعلا بر هلل

 مم بدألا هجو ىلع اهل يكاسمإ ايندلا يف يدهز دعب : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هيلع ناك ام وحن ىلع انأف <« اهتاذ ىف ةبحم ال < اهكاسمإ ىف اهلعج ىتلا ةمكحلل ىلاعت هلا

 س مڪر ۾ . ىلاعت هلوق امأو . نيعمجأ مهنع ىلاحت هللا يضر ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا
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 نم مكنم : ملعأ هللاو دارملاف ٠١١[. :نارمع لآ] 4 ةَرِْخَألَا ديرب نم مڪ نمو اکتدلَا یر
 امك لضفألاو ةلضافلا ةباحصلا نمف « ىلاعت هلل ةرخأآلا ديري نم مكنمو « ةرخآلل ايندلا ديري

 ىلع ًاصرح الو اهتاذ يف ةبحم ايندلا مهنم دحأ بلط امف ‹ هربعو يلذاشلا كلذك هررق

 ےک ا رو
 ر نع ع الو رح مهل ال لار 3 ی ی یا و ی ی ی ر ج

 GGL .[۴۷ :رونلا] هلآ

 يعرشلا نوناقلا ىلع امهنيب لدعلاو ٠ نيترضلا نيب ب مهعمجل كلذو « هللا ركذ نع مهيهلي ال

 امیف یلاعت هلوق يف :لوقي یلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يديس يخأ تعمسو

 المي الو ًاعبار ىغتبال ًاثلاث هل نأ ولو ًاثلاث یغتبال بهذ نم نییداو مدآ نبال نآ ول» هتوالت تخسن

 “«بارتلا الإ مدآ نبا نیع

 ةرخاآلا ءانبأ فالخب « هنم ةدايزلا اوبلطل كلذ ايندلا ءانبأل ناك ول هنأ ملعأ هللاو كلذ ىنعمو

 ول يأ « دلجلا رهاظ مدألا ذإ « ىلاعت هللا يضر ءايلوألاو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نم

 ‹ ًاثلاث اوغتبال < بهذ نم نايداو ‹ اهنطاب نود ايندلا رهاظ ىلإ اورظن نيذلا مدآ ينبل ناک

 نم مهبرقي ام اوفرعو « ةرخالا رادلا ىلإ مهرصبب اوقرخ نيذلا ةرخالا ءانبأ فالخب اذكهو

 نم مهعبت نمو ةباحصلاو ءايبنآلا ءانفتسا نم ديالو :لاق « اهنع مهدعبي امو ىلاعت هللا ةرضح

 ىهتنا .ايندلا يف مهدهزل عامجإلاب مكحلا اذه نم ءايلوألا

 بهذلا لعج ىلاعتو كرابت هللا نأ وه ةنملا هذه لوأ اهيلإ انرشأ يتلا ةمكحلا هجو مث

 عئابل تلق واف « الثم ٠ بارتلا نم « اهريغ نود اهلك ءايشألل ةميقو ًانمث د سولفلاو ةضفلاو

 اذإ ام فالخب ‹ كلذ ىلإ كبيجي ال ًالثم بارتلا موكلا اذه كيطعأو ةلجف ينطعأ :لجفلا

 يف ىلاعت قحلا دارم عم اورودي نأ ىلاعت هللا لهأ بدأ نم ناكف ةرقنلا نم ًاديدج هتيطعأ

 ةالصلا ls ‹ يور امك سانلا دنع ةضفلاو بهذلا ةزع لصأ ناكو « دوجولا

 لج هللا بانجل ًاراثيإ  ةضفلاو بهذلا الإ ءيش لك هيلع ىكب ة ةرجشلا نم لكأ امل مالسلاو

 « امكب ءيش لك ةميق ٌنلعجألو ٠ يدابع نيب نيزيزع امكنلعجأل :لجو زع هللا لاقف « العو

 . یھتنا

 ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو < كاده یلوتی یلاعتو كرابت هتلاو ‹« دشرت كلذ يحخأ اي ملعاف

 اهتفاضإ لاح يف ىلاعت هللا قلخ دابعلا لاعفأ نأب يناميإ : يلع هب هب یلاعتو كرابت هللا معن اممو

 دهشأف ‹ نيتضقانتم نيتقيرطب ناميإ هنأل رومألا بعصأ نم وهو « دحاو نآ يف ًاعم دابعلا ىلإ

 )١( لاملا ةف رم ىقتيأم باب « قاقرلا باتك  يراخبلا هجرخأ ) .)1٤۳7١ةاكزلا باأتك :ملمو .

 ًالاث یغتبال نییداو مدا نبال نأ ول باب )۹:٠١(
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 نأ [۱۷ : لافنألا] 6مر هلآ کلو تمر ذل تمر امو :  یلاعت هلوق لثم یف یتریصب نیعب

 ع ىا يحل هام جارو تالا لع دهل اك لاج ف نات ىنا
 ىلع ردقي ال ةدحاولا نيعلا بحاص نإف « ةريحلا نع جرخي ىتح « نيتبسنلا ىلإ امهب رظني
 .ًادبأ ةلأسملا هذه يف ةريحلا نم جورخلا

 ‹ نيملكتملا بتك نم باتك يف هدجت مل امب ةلأسملا هذه كل حضوأ نأ ىلإ ببح دقو

 : قيفوتلا هلابو لوقف

 كجرخي الو « لاكشإ ريغ نم لاعفألا قلخ ةلأسم مهف نع رصقي لقعلا نأ يخأ اي ملعا

 داوملا يف ىقرتت كنأ وأ « ًاضيأ كلذ يف عازن ىلع « حيحصلا فشكلا الإ اهيف لاكشإلا نع

 مل يذلا لوألا قولخملا قلخي وهو « كبلقب ىلاعت قحلا ىلإ رظنت ىتح دعاص تنأو « ةينوكلا
 ىلإ عورفلا يف لزنتت مث « هل كيرش ال هدحو ًالعاف ىلاعت قحلا دجت كنإف « ةدام همدقتي

 هدجتف « قلخلا نم لعف هيلإ فيضأ نم لك يف ةيهلإلا ةردقلا نايرس ةدهاشم عم « لفسأ

 . هل ةيهلإلا ةردقلا دادمإب الإ لعف ىلع ردقي ال

 وأ « هدحو هلل يرصبلا دوهشلا يف ذئنيح لعفلا صيلخت مدعل لاكشإلا باب حتفنا انه نمو

 لاق « اهحيبقو اهنسح ىلاعت هللا ىلإ اهلك لاعفألا فاضأ نمف < ا وو هو يلا

 [۷۸ : ءاسنلا] اًح نوفي نوداكي ال مولا لوت لا أ دنع نم لک لف : يهلإلا ةريغلا ناسل هل

 رومألا فاضأ نمو « داجيإو قلخ ةبسن ال دانسإو ةفاضإ ةبسن قلخلا ىلإ لاعفألا ةبسن نإف

 ًافيأ يهلإلا دوجلا ناسل هل لاق ناوكألا ىلإ اهلك ةحيبقلا فاضأو « ىلاعت هللا ىلإ اهلك ةنسحلا

 امم لاعفألا نم حبق ام نحن فيضن امك « 5ايمج ءانث لب « هل ًابيذكت ال أ دنع نمک لفل

 هب قلعت امل نكلو « هللا دنع نم لكلا نأب انملع عم < انيلإ عبطلا مئالي الو ضارغألا قفاوي ال

 ناك ام فيضن اننأ امك « ىلاعت هللا عم ًابدأ انسوفنب كلذ نم قحلا ىلإ بسني ام انيدف مذلا ناسل

 دومحملا وه ىلاعت قحلا نوكي ىتح قيرطلا نم انسوفن عفرنو « ىلاعت هللا ىلإ نسحو ريخ نم
 ةحئار نم هيف ام عم « كش الب ةقيقحلا يف ىلاعت هلل وه ناك نإو « ىلاعت هعم ابدآ هدحو

 هلوق يفو ٨ : تافاصلا] 4 لسع امو كفل م و :هلوق يف « يهلإلا ربخلاب كارتشالا

 ناک ناو ]۹ : ءاسنلا] 4َف ْنّةتيسْذو E > نم َكباَصَأ ام :  لئاق نم زع یلاعت

 ًاتقو لمعلا ىلاعت فاضأف 4 مّ دنع نِي لک لفل :لاقو « ًاداجيإ ال ًادانسإ كسفن نم دارملا

 . كارتشالا ةحئار نم هيف ام عم انلوق ببس وه اذهف « هيلإًاتقوو « انيلإ

 لاقو « انيلإ لكلا فاضأف ۲۸١[ :ةرقبلا] € تبَسَكأ اماهلعو تبك ام اهل » : یلاعت لاقو

 .مهلأ امب لمعلا انلو « انيف ماهلإلا هلف [۸ : سمشلا] (اًهوقتواهرومخ اهمها * : ىلاعت
 دقو « ماهلإلا هؤأطع نوكي دقف ۲١[ :ءارسإلا] ياع نِ الوكهو لوكه ديالك  :لاقو

 نم الصأ لعفلا ديحوت اهيف صلخي ال ةلأسملا هذه نإف مهفاف . لمعلا قلخ هؤاطع نوكي ال
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 قح نيب طوبرم مكحلا نأ كلذ يف حيحصلا رمألاف « يهلإلا ربخلا ةهج نم الو فشكلا ةهج

 ةدحولا لهأ دنع ةيهلإلا بسنلا نم نوكي ام ىلعأ نإف « نيبناجلا دحأل صلخم ريغ قلخو

 ‹« هريغ ال قحلا دوجو الإ مث امو « هدحو دوجوملا وه ىلاعت قحلا نوكي نأ ةقلطملا

 ‹ يهلإلا ملعلا يف ةدوجوملا تانكمملا نايعأ ماكحأ يه دوجولا كلذ يف ةرهاظلا تاريغتلاو

 قح نم لاعفألا روهظ يف دبالف « ريغتلا رهظ ام نكمملا الولو « مكحلا رهظ ام نيعلا الولف

 .قلخو

 دهشي الف « اهنايرج عضومو « ىلاعت هللا لاعفأ روهظ لحم دبعلا نأ ةرعاشألا بهذم يفو
 « باجح فلخ نم ىلاعت هللا نم الإ مهتريصب اهدهشت الو ‹ ناوكآلا نم الإ مهدنع سحلا اهل

 .هرايتخاب بستكم اهل وهف « اهيف راتخملا اهل ديرملا هيدي ىلع ترهظ يذلا اذه

 قحلا نيب مهدنع لعفلا طبرف اذه عمو « ةقيقح دبعلل لعفلا نأ ةلزتعملا بهذم يفو
 نم لعفلا اذه اهب نوكي يتلا دبعلا يف ةلداحلا ةردقلا نإ :نولوقي مهنإف ‹ لوزي ال قلخلاو

 امف ‹ لعفلا ىلع ردق امل ةردقلا دبعلل قلخ ىلاعت نأ الولو « ىلاعت حلا قلخ يه « لعافلا

 اذكه « كارتشالا لاز امف ء هيلع ةردقلا نم هيف هللا قلخ امب الإ مهدنع دبعلل لعفلا صلختي

 عوقو مهنم لاز ام فانصأ ةثالث ءالؤهف ‹ مهنع عاشام فالخ ةلزتعملا ضعحب يل هررق

 .كارتشالا

ESةلعل ةلولعم يه يتلا هتلعل لولعملا تابثإ مهل صلختي ال « للعلا يتبثم  

 ىلعأ مهدنع وه يذلا « هتاذل دوجولا بجاولا ىلاعت قحلا ىلإ e نأ ىلإ اهقوف ىرخأ
 كارتشالاف ‹ ةلولعم للعلا ةلع نود ةلع لك ذإ ٠ ةلع نع لولعم ناك ام للعلا ةلع الولف للعلا

 .ًاضيأ ءالؤه بهذم ىلع عفترا ام

 نحن لوقن يذلا نأ مهرمأ هيلإ لوؤي ام ةياغف « نييرهدلاو نييعيبطلا نم ءالؤه ادع ام امأو

 انم رهاظلا لعفلا نوصخي الف ‹ ةعيبطلا هنإ ىعيبطلاو « رهدلا هنإ :هيف يرهدلا لوقي هلإ هنإ هيف

 دار الاوزون اه رفدلا نا رولا باعا لا نارق او نأ رو

 ‹ عئارشلا نم ةعيرش يف يهلإ ربخ الو ‹ كلذ فالخ ىلع لدي لقع مث امو « ةلحنو ةلم لك
 هللا ىلإ لعفلا انبسن نإ األ « رخآلا نود نيبناجلا دحأ ىلإ تاهجلا عيمج نم لعفلا صلخي

 ديحوتب عفتري هنأل ؛يهلإلا رابخإلا يف هجو هل ناك نإو « روذحم هيلع بترت هدحو ىلاعت
 ةتهابمو ‹ فيلاكتلاو باطخلا يف حدق كلذو . فيلاكتلاب باطخلا ةمكح هدحو هلل لعفلا

 . لعف ىلع ةردق هل نم الإ ىهنّبو رَّمّوُب ال هنألو ؛سحلل

 قلخلا لعج ىلاعت قحلا نوك كلذ ديؤير « يهاونلاو رماو الاب قلخلل فلكتلا تبت دقو

 e لإ فشكلا! لهأ ض ضعب لام كلذلو ٠ مهريغ نولزعي . ضرألا يف ءاقلخ

Deلصآلا مكحب ىلاعت  . 
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 ؛بسكلاب نيلئاق مهنوك ةهج نم « هب لوقي ال نم دنع بسكلاب نيلئاقلا ةجح اذه ىلع تفعض
 نم مهتجح تفعض امنإو ٠ يقع رمأو ٠ يعرش ربخ هنأل نيقيرفلا دنع هيف فالح ال كلذ نأل

 . مهفاف ةردقلا نع رثألا مهيفنل ةثداحلا

 ىلع بترتي نكل ٠ يهلإلا رابخإإلا يف هجو ًاضيأ كلذك ناك دبعلا ةردق ىلإ لعفلا انبسن نإو
RNS NE OSE AR PE ES 

 ملو ء دابعلل دابعلا لاعفأ اودحو مهنإ ثيح نم « نيكرشملاب ةلزتعملا قحلن مل اذهلو
 ‹ كلذ يف عرشلا مهفدصو < ًالقع مهيلإ لعفلا اوفاضأ امنإو « ىلاعت هلل ءاكرش مهولعجي
 ىلع عرشلا مهدعاسو < المع ىلاعت هل ميسغت ريغ نم اهلك تانكمملا لعف اودحو ةرعاشألاو

 . فشكلا لهأ دنع ىوقأ كلذو « كلذ

 فرصتلا يطعأ نم ءايلوألا نم نأ ملعا :هصن ام «راونألا حقاول» باتك يف خيشلا ركذو

 املف « ًافشك الو ًالقع انل وه سيل ةقيقح لعفلا نإ :لاقو « ىلاعت هللا عم ًابدأ هكرتو « نكب

 « ًالقعو ًافشك هيلإ هانفضأ امك « اح ىلاعت هللا ىلإ لعفلا فيضن نحنف :لاق « كلذ نيبت

 « انيلإ ةققحم ةبسن لعفلل ناك هنأ ولو « نكب فرصتملا ىلع تلخد امبر يتلا ةفآلا نم ملسنل

 نيع وه انيلإ انلعف ةبسن ناكو « بدألا ءوس يف انعقول « انع هلعفا : قحلل انلقو « هانكرت مث

 شما : ميكحلا لوقي نأ لاحملا نم نأ ملعف :لاق مث . كلذ يف لاطأو « ىلاعت هللا عم بدألا

 ىلإ لعفلا ةن هجو يقبف « هيضتقت ال ةمكحلا نإف « لعفي ال نم اي لعفاو « دعقم اي

 . كلذ نع رصقت ةرابعلاو فرعت نأ يغبني « لعافلا

 ايند ادبأ صلخت الو « ًائيش انل تصلح ام لقعلاو عرشلاو فشكلا نأ يخأ اي كل ناب دقف

 هسفن يف هنأل ؛ صيلخت هيف سيل عقو امك الإ وه ام « ملعأ هللاو « هسفن يف رمآلاف « ىرخأ الو

 ةهج نم فئاوطلا هذه ضعب هيلع علطي ناك نأ دبال « ًاصلخم هسفن يف ناك ول ذإ صلخم ريغ

 ةبسنر « ةيهلإلا عئارشلا لكلا يف نإف « آطخ.ىلع لكلا لوقن نأ انعسي الو « فشكلا وأ لقنلا

 امك الإ وهامف « ربخأ دقو « ىلاعت هللا الإ هيلع يه امب ءايشألاب ربخي امو « لاحم اهيلإ اطخلا

 صلخم هسفن يف وه امف صلخي مل امو صلخم وهف صلخ امف « هيلإ لكلا عجرم نأل ؛ربخأ

 . ليبسلا يدهي وهو قحلا لوقي هنإف

 اذهو « كارتشالا ىلع ةلأسملا هذه يف هعيمج ملاعلاو ىلاعتو كرابت قحلا لوق عمتجا دقف

 نم ىلاعت هلل اهلك لاعفألا نإ :لاق نم مث امف « ةريحلا عضومو « يلجلاو يفخلا كرشلا وه
 .ةمالسإلا بهاذملا ريرقت اذه « طق كارتشا ةحئار ريغ

 مهدنع ةفوشكم اهلك ررمألا نأ مهيف انداقتعاف مالسلار ةالصلا مهيلع ءايبنألا لاوحأ امأو

 فو ایف نو ب ایف طا و ا ده یی اراک رج ا
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 : بسكلا فيرعت يف ليق ام نسحأو :ليوط مالك دعب عماوجلا عمج يف يشكرزلا ةرابعو

 هللا نأ هداقتعا بجي يذلاف « ةثداحلا ةردقلا لحم ىف « ةميدقلا ةردقلاب لصاحلا رودقملا هنأ

 لا ال نار لغ قاق يلان فاتح نار مهل كم اهنآر احلا لانا ىلا نامت
 ىهتنا .اهمارم ةبوعص عم اهب نيفلكم انسلف كلذ يف ةياغلا ىلإ لوصولا بلطي الو « لعفي امع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « همالك



 ةمتاخلا

 ناوخإلل اهتركذ ‹ يرصع لهأ نم اهتلمتحا يتلا ايالبلاو نحملا نم ةحلاص ةلمج ركذ يف
 < باتكلا قالخأ مظعأ نم يهو < ءوسب دحأ ةلباقم مدعو « لامتحالا ةرثك يف يب اوساتيل

 : ليكولا معنو ‹ ينيعمو ‹ يشيغمو « يبسح وهو « قيفوتلا ىلاعت هللابو لوقأف
 نيملسملا نم سيلج لك نود يننأ يسفن يف يدوهش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 ًاماقم هسفنل تبثأ هبحاص نأ ىلع لدي عضاوتلا ظفل نإف « ينم ًاعضاوت ال « ًاقوذو ًافشك

 يف اوعفترا املك مهنإف « ىلاعت هللا لهآ عضاوت اذكه امو « هسيلج ىلإ هنم لزانت مث « ًايلاع

 تحت مهسفنأ دوهش ىلإ اوهتني نأ ىلإ ‹ مهريغ لامكو « مهسوفن ةراقح مهل رهظ ماقملا

 نم دحأ نم ًاماقم ىلعأ مهنأ ىلع ةلدألا مهل ماقأ ًادخأ نأ ولف « ماقملا يف تايلفسلا نيضرألا

 نم» ثيدحلا يفو ‹ كلذ ىلإ نوخصي ال لب « مهصقن دوهش نع مهجرخي مل « نيملسملا

 نأ هنم مهفيو « عضاوتلاب نوكي امنإ هللا ةرضح نم برقلا نأب ةي حرصف “«هعفر هلل عضاوت
 . سكعلاب ربكتلا

 ‹ نيملسملا نم دحأ قوف هسفن دهشي ماد ام دبعلا نأ ىلع ىلاعت هللاب نوفراعلا عمجأ دقو

 اهلهأ نإف ‹ ربكلا نم ءيش هيف نم ىلع ةمرحم اهنأل ؛ادبأ ىلاعت هللا ةرضح لوخد هل حصي الف

 ربكلا نم ءيش ءالؤه نم دحأ دنع سيلو « ءايلوأو « ةكئالمو < ءايبنأ :فانصأ ةثالث

 عونمم وهف مهقالخأب قلختي مل نمو « مهقالخأب قلخت نم الإ مهترضح لخدي الف « عامجإب
 . حور الب مسج هتالص يف یتح « اهلوخد نم

 يف لامكلا ماقم دحأ غلبي ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر دينجلا مساقلا وبأ مامإلا ناك دقو

 « قاقحتسالا هجو ىلع يأ « لجو زع هللا ةمحر اهلانت نأ لهأب تسيل هسفن ىري ىتح عضاوتلا

 .ةنملاو لضفلا باب نم اهل هللا ةمحر امنإو

 هنأ ىري ىتح « عضاوتلا ماقم دحآ غلبي ال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يطقسلا يرسلا ناكو

 .هنم تافلاخم الو يصاعم الو ًارازوأ رثكأ نيملسملا نم ةمايقلا موي باسحلل دحأ فقي ال

 هدنسم یف دمحأو ‹ )41۷7) عضاوتلاو ربكلا نم ةءاربلا بای «دهزلا باتک « هحام نبا هجرخأ )۱)

(VT 4) 

VEY 



 . عجري ىتح هنود هسفن ىري وهو الإ « ديعلا ىلصم وأ « دجسملا

 دقف نوعرف نم ريخ هنأ هسفنب نظ نم :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر راصقلا نودمح ناكو

 . نيملاظلا رصم كولم دحأ نوعرفب هدارم لعل ! ربكلا رهظأ

 وأ « هسيلج قوف هسفن ىأر نمو « سيلج لك نم دتمي ماقملا اذهب ققحت نم لك نأ ملعف

 ىأر نم نامرح ايف « تايلفسلا يف الإ ردحني ال ءاملاك ددملا نأ كلذو « هددم مرح هل ًايواسم

 ءام انيأر ام اننإف « هنود هسفن ىأر نم ةداعس ايو « هل ًايواسم يأ « هلثم وأ ٠ هسيلج قوف هسفن

 .امهضعب نع فقاو امهؤام نايواستملا ناضوحلاو « هعبطب طئاح ىف دعصي ًادبأ

 سيلف ٠ يل ًاذيملت حلصت ال تنأ :ريقف وأ ملاعل لاق اذإ ماقملا اذه بحاص نأ ًاضيأ ملعو

 عفر هدارم وأ « يل ًاذيملت حلصت الف ‹ يتجرد قوف تنأ هدارم امنإو « هيلع هسفن عفر هدصق

 .ًادبأ مضاوتم قح يف حصي ال كلذ نإف « هراقتحا ال هيف وه ام قوف ريقفلا وأ ملاعلا كلذ ةمه

 ‹ هنم تردكتف يرفظ ةمالق ءيجي ال ينالفلا ملاعلا نإ :لوقي ًاريقف ةرم تعمس دقو

 ‹ يرفظ ةمالق ءيجي هنإ :لوقت تنأو ‹ يرفظ ةمالق ءيجي ال هنإ :لوقأ انأ ٠ ردكتت ال :لاقف

 .هل مظعملا انّيأف

 « هيلع هب ىلاعت هللا معنأ ام اهب رظني نيعو « اهقح ىلاعت هلل ةلذلاو ٠ اهقح ةيدوبعلا يطعيل

 ‹ هميرحو هلامو هنيد ظفح مهدوجوب نأل ؛هيلع ىلاعت هللا معن ةلمج نم كولملا ةمعن ىريف

 روعأ وه ةدحاولا نيعلا بحاصو ‹ كلذ ىلع ىلاعت هللا رکشیف « مالسإلا رئاعشب مايقلاو

 يف دوروملا رحبلا باتك لوأ يف <« ًاقوذ ماقملا اذهب ققحتملا تامالع انركذ دقو « صقان

 ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت هعجارف « دوهعلاو قيثاوملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ىل ةعقاولا نحملاو ايالبلل ىلمحت ةرثك ةدهاجملا دعب : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نس اممو

 . ىل ىلاعت قحلا نم ًارابتخا وأ « ىبونذب

 نمم يل رهظي بنذ ريغب يلع راكنلل يلمحت ةرثك يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم امم كلذكو

 ولخي ال يلع ركنملا نإ مث ٠ لجو زع هلا ملعب يتافتكا هلك كلذ ىلع يل نيعملا نإ مث

 ىلع هراكنإو ًاقداص ناك نإف < ًابذاك وآ ‹ ىلع ءراکنإ یف ًاقداص نوکی نا امإ :نیرمُأ نم هلاح

 رهظي لإ لبق ءامسلا ناويد ىف بتك دق هبه تعقو أم نإف . ةعمس و ءايرو قمح ىنم ظغلاف نحب
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 بتكي مل هنأل ؛قمح ًاضيأ هنم ظيغلا نإف « ىح ريغب يلع هراكنإو ًابذاك ناك نإو ٠ ضرألا يف

 وه يذلا ىلاعت هللا نأ ملعي وهو ‹« كلذ نم ردكتلا لقاع نم حصي فیکف < ءامسلا ناويد يف

 . كلذ نم هتءارب ملعي بقاعملاو ذخاؤملا

 e « قلخلا نم ىذألا لمحت ىلع ريثك نامدإ كلذب ىلاعت هللا دمحب يل لصح دقو

 ‹ یلاعت هللا دمحب َءيرب اهنم ان زۇھا ينومريو « روزلاو ناتهبلا قیرطب ينيذۆت ؤت ةفئاط

 اذكب نالف قح يف اوتفأ ءاملعلا نأ نوعيشي مث « لاؤسلا بسحب مهنوتفيف ءاملعلا يلع نوتفتسي

 امك يلع رودي دالبلا بطق نأكو « كلذ لثم نم رثأتأ ال ترص كلذ يل عقو ام ةرثكلف « اذكو

 ةبوقع ةرات ٠ ىرخأ ةرود ينلبقتستو الإ ءالب ةرود نم كفنأ الف ٠ اهبطق ىلع ىحرلا رودت

 بر هللا دمحلاف « الثم هغلبأ مل اماقم ياوعدل ىلاعتو كرابت هللا نم ًارابتخا ةراتو ٠ فلس بنذل

 . نيملاعلا

 دمجحب يتاعارم ةبلغل كلذو « ينيذؤي نمم يرجض ةلق : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لمحت ىلع ردقي ال ذإ « قلخلا اضر هيف ام نود « ىلاعتو كرابت قحلا اضر هيف امل ىلاعت هللا

 ةرورض مهنم ردكتلا ابلاغ همزال نمف الإو « مهدنع ًاماقم هل بلطي مل نم الإ قلخلا نم ىذألا

 سلاجملا يف هنوصقني نيذلا ءالؤه همدهي مهدنع ًاماقم هل ينبي ديري املك هنأل ؛ مهتاداعمو

 عيمج هيلع ماق ولو رثأتي مل « ىلاعت هللا ملعب یفتکاو ‹ مهدنع ًاماقم هل بلطي مل هنأ ولو « لثم

 .هميلقإ وأ هدلب لهأ

 تاماقم نم وه امنإ « مهضعب همهوت امك رباكألا تاماقم نم وه سيل ماقملا اذه نإ مث

 هومرو هدلب لهأ هيلع ماق اذإ هسفن شتفيلف ةدارإلا ماقم يف همدق فرعي نأ دارأ نمف « نيديرملا

 نم مشي مل هنأ ملعيلف ‹ كلذ نم ةرثأتم هسفن دجو نإف « هتسلاجم نم اوعنتما ىتح « مئاظعلاب

 .ةركلاك سيلبإ مهب بعلي نيذلا ماوعلاب قحلم وهو « ةحئار نيديرملا ماقم

 هل لاقف « مكنم ًاماقم ىلعأ انآ :سيلبإ هل لاقف « سيلبإ عم ةرظانم دابعلا ضعبل عقو دقو

 هللا مكح ىلع رباص انأو ٠ ينبسيو ينرقحيو يننعلي هلك دوجولا :هل لاقف ؟فيك :دباعلا

 تصغنت مئاظعلاب هومرو « هتراح لهأ هيلع ماق اذإ مكدحأو « ةرعش ينم ريغتت مل « ىلاعت

 دمحلاف « ىهتنا « هيف هللا ملعب فتكي ملو « هيلإ بسن امم هتءارب بلط ىلإ عراسو « هتشيعم
 . نيملاعلا بر هلل

 ركشل ىتردابم ‹ ىذألاو ءالبلا لمحت ىلع نامدإلا دعب : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 طف را لو هاا لت ىلع رص يتلا ةا كنا تاعا ير لک لا لا
 e نع ةافغ یت رغو الإ آذآ اه ناف تل5 یف هرذعآ لپ ههباقمب

 هلا لا ولو < هتلصوح قيض عم كلذ لثم نع هاهن لجو زع قحلا نوك نعو <« ىلاعت هتلا ةرضح

 نع الضف « رذلا ذؤي ملو « هانركذ امم دضلاب ناك نيحلاصلا قالخأب هيلع نم ىلاعتو كرأبت
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 . هترضح يف هدبع يذؤي نأ ىلاعت هللا نم ييحتسي ناكلو « يمدآلا

 هنإف « كلذ يف ةمكحلا هجو بلطتي نأ « هيذؤي مئاق هيلع ماق اذإ هنأ دبعلل يغبني هنأ ملعف

 ملس الإو « كاذف اهيلع ىلاعت هللا هعلطأ نإف « ةيهلإ ةمكح نع دوجولا يف عقي ءيش ولخي ال

 . ىلاعتو كرابت هلل رمألا

 سلاج ينأ ةليللا كلت يف تيأر « يتعافش لبقو ‹ رصمب ريزولا اشاب يلع دنع تعفش املو
 نا واف < هود ااو ةر يو فره نم ارج اج عو افلا د
 ىنحرجي نأ دبال ءادعألا نم ًادحأ نأب كلذ تلوأف ٠ صيراخدلا نم ًائيش اهنم قتفو ىملع ريغ

 م ارج نمم لحي مال اهخاس هالو ىلع اله فرصلا نم ارحل ملخلا نأ ع
 « ناويدلا يف اهامرو « نيلوهجم موق ناسل ىلع يكرتلاب ةصق يف ءادعألا ضعب بتك مايأ دعبف

 نإف « ىلاعت هللا نم لضفلاو ةنملا باب نم كلذ تذخأو « ركشلاب ترداب كلذ ىنغلب ام لوأف

 ناطلسلا لامع غلب اذإ هنأل كلذو « يلع هراكنإ نم ًاررض رثكأ حالصلا ئف اشابلا داقتعا

 الف ‹ ىلع ىمارتي بقوع وأ سبح نم لك راص « يف اشابلا داقتعا ةدش مئارجلا باحصأو

 ‹ هلاومأ عمج قيرط يف ناطلسلا نوناق فلاخي اشابلا ردقي الو « هيف هدنع عفشأ نأ الإ ينعسي

 يف هطسب يتأيس امك يلع ركني ريصيو « هقرافأ رمألا رخآو « ميظع برح يف وهو انآ ريصأف
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عضاوم

 ةرثك نامز لك يف بطقلا ةمالع نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ىلإ هنم عرفتي مث « ألوأ هيلع لزني ضرألا لهأ ءالب عيمج نإف « هيلع راكنإلاو « ايالبلل هلمحت
 اذإف « رئاودلا رخاأ ىلإ اذكهو « ةعبسلا لادبألا ىلإ مث « ةعبرألا داتوألا ىلإ مث « نيمامإلا

 ءالبلا عيمج دحاو لجر لمح امبرف « مهماقم بسحب نينمؤملا ىلع هوعزو ءيش مهنع ضاف
 .هدلب وأ « هتراح لهأ نع

 قولسملا لوفلا عيبي هتيأرف ٠ رصمب نييطاشمألا يف نامزلا اذه بطقب تعمتجا دقو :لاق

 . یهتنا ‹ سانلا هیذژی ام ةرثک ىلع یلاعت هلل ًارکاش هتیأرو « توناح يف

 ةنيدم يف هرصع يف بطقلاب عمتجا هنأ « يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لاق كلذكو

 يننأ ينم فرع املف :لاق « ىنميلا ديلا عطقأ وهو « هيلع سانلا راكنإ ةرثكب ىلتبم هآرو « ساف

 نم كل ىذألا ةرثك يلع قشي ينإ :هل تلق مث « ةعاطو ًاعمس تلقف « ينرتسا : يل لاق هتفرع

 مكح « ماقملا يف نكمتملا لجرلل سانلا عيمج ىذأ مكح دمحم اي : يل لاقف « قلخلا ءالؤه

 . یهتنا ‹ اهتخفنب هناکم نع هلیزت نأ تدارأف ‹ لبج ىلع تخفن ةسومان

 ىتح ريقفلا لمكي ال :ًاريثك انل لوقي ىلاعت هلا همحر صاوخلا يلع يديس ناک انه نمو
 توافتت مل  اهبطق ىلع احرلا رودت امك « مهلك هميلقإ لهأ نم ىذألا هيلع رودي ًابطق نوي
 هدهشم نوكي نم مهنمو ءربصلا هدهثم نوكي نم مهنمف «مهدهاشم بسحب ماقملا يف ءارقفلا
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 ؛ هجو نم رافغتسالاو « هجو نم لجو زع هلل ركشلا هدهشم نوكي نم مهنمو « اضرلا
 .دبعلا هيسنو ٠ ىلاعت هللا هاصحأ فلس بنذب ىذألا كلذ نوكي نأ لامتحال

 یهتناف ‹ رفغتساو « رکش مث « ربصف يذوأ دقو الإ یلاعت هل يلو الو يبن نم امو :لاق
 . ىهتنا ‹ ماقملا يف نكمت امل ركشلا ىلإ هرمأ

 ‹ الثم هيف ليق مالك نم قلقلاو رجضلا نم موقلا نم دحأ نع يخأ اي كغلبي ام عيمجف
 . ماقملا يف هنكمت لبق كلذف

 ‹ ىذألا دشأ هوذآ هدالب لهأ نأ :هنع ىلاعت هللا يضر يقوسدلا ميهاربإ يديسل عقو دقو

 ةحسف يلجأ يف تملع ينأ ول هللاو « نامزلا اذه لهآ نم هآ هآ هآ :لاقف مئاظعلاب هومرو

 مسبتي راص كلذ دعب مث « تومأ ىتح ةيدوألا نوطب يف تثكمو ٠ مهرهظأ نيب نم تجرخل

 .هنع یلاعت هللا يضر « هوذآ املک

 ىلع مزعف « هيلع اوركنأو « هوذآ ةبابنأ لهأ نأ :يبابنألا ليعامسإ يديسل عقو كلذكو

 مع اي كيفكي :يبص هل لاقف « تيبلا ةعتمأ نم هيلع عضي راصو « لمجلا خانأف ٠ ليحرلا

 ‹ ليعامسإ يديس امهعمسف « لمحي لمجلا « تكسا :رخآ يبص هل لاقف ‹ لمجلا لمحت

 . لمحي ال ليعامسإو ٠ لمحي لمجلا :لاقو « ليحرلا نع عجرف

 اوركنأ رهزألا عماج نم ةعامج نأ « هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديسل عقوو
 نيعدملا هوجو يف حاصف ‹ قح ريغب ىوعد ةيحلاصلا يف ةاضقلا دنع هيلع اوعداو « هيلع

 ةدم دعب مث « اوفطتخا مهنإ :ليقف « ناكم مهل فرعي ملف « ةيحلاصلا نم اوجرخف « هيلع

 ىلع كلذ رصعلا كلذ ءارقف باعف ٠ رصنت مهضعبو ٠ جنرفلا دالب يف اورسأ مهنأب مهربخ علط

 يف تببست ام هللاو :لاقف « كيف ليق مالكب موق نايدأ تفلتأ :هل اولاقو ٠ ميهاربإ يديس

 . یهتنا ‹« هدبعل راغ یلاعت قحلا امنإو « كلذ

 « لاجرلا قالخأ مظعأ نم « ىذألاب سانلا ةلباقم مدعو « نحملاو ايالبلا لمحت نأ ملعف

 ًامكح ىلاعت قحلا دجوو « هبلقب قحلا دوهش هيلع بلغ لامكلا ماقم لحد اذإ لماكلا نأ كلذو

 دال اعاعا الإ ورک وة ردا الو ادھر افك م الو روج ل لدغ

 يف هلوقي ام عيمج هيلع نابتکي « نیبتاک نیمیرک نيکلم دبع لکل ةليلو موي لك لسرأ دقو
 هللا يدي نيب همصخو هسفن دهشي وهف « همصخ لباقي لماكلا نأ ريدقتبف « سانلا قح
 . لجو زع هللا نم ءایح همصخ نع سرخي كانهو « لجو زع

 نيعبرأو عبس ةنس تججح امل يننأ ٠ هنم يرجض مدعو « ءالبلل يلمحت ةرثك ببس ناكو

 ةيدمحملا قالخألا نم ىلع غرفي ىلاعت هللا نأ بابلاو نكرلا نيب ىلاعت هللا تلأس « ةئامعستو

 يلع ةيراجلا رادقألا عيمج ىقلتي نمم ينلعجي نأو « مانألا عيمج نم ىذألا هب لمحتأ ام
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 امف « اهنم يادي تققشت دق تناكو « ةكحلا نم يندب ىلع ام ليزي نأو « ميلستلاو اضرلاب

 دق ىلاعت هللا نأ تملعف « ةكح امهب نكت مل نأك « ناعملت ناتميلس ياديو الإ ءاعدلا متتسا

 انأو « ةعامج دعب ةعامج يلع نوموقي ءادعألاو ةدسحلاو « مويلا كلذ نم هلك يئاعد باجأ

 ىلاعت هللا ةرفغم عم « تامملا ىلإ كلذ ماود ىلاعت هللا نم وجرأو « اذه يتقو ىلإ مهلمتحأ

 وهو « كاده ىلوتي یلاعتو كرابت هاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ ملعاف « يناذآ نم لكل

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي

 ينامر نم ينع بيجي يباحصأ نم ًادحأ ينيكمت مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نأ ةهج نم الإ « ةدحاو ةملكب ولو ينع بيجي ال مهنم ًادحأ نأ ىلاعت لاب مهلأسأ لب « ناتهبب

 كلذو « يلع هتقفشو يل هترصن ةهج نم ال « ملسمل هيخأ ضرع نع دري نأب هرمأ ايي عراشلا

 نم مهباحصأ نم نوكي نمل دبالو « لجو زع هللا لهأل نيبحملا ةلمج نم يننأ معزأ يننأ

 الإ نامدألا هل متي الو « قيرطلا ءالب لمحت ىلع نامدإلا هل لصحيل « دساحو ودع دوجو

 ةدسحلا ىلع اهتبوعصو « قيرطلا يقارم ةزعل كلذ لك « هسفن نع باوجلا مدعو ٠ توكسلاب

 كولملا دنع زعلا مهمعزب اولانيل ٠ ىلاعت ثلا لهأ قيرط كولس نع اوزجع املف « ءادعألاو

 نم تلح دق يتلا هللا ةنس « ناتهبلاو روزلاب مهيمرو ٠ مهصيقنت يف اوعرش اولاق امك ءارمألاو

 .ًاليدبت هللا ةنسل دجت نلو « لبق

 بحو « قافنلاو < ءايرلاك ‹ ةيرس رومأ يه امنإ ةدسحلا هب مهيمري ام بلاغ نإ مث
 كرت نم ةرهاظلا يصاعملاب هومر اذإ مهنأب مهملعل « كلذ وحنو « ءايميكلا لمعو « ةخيشملا

 مهكسن يف ىلاعت هللا لهأ لامعأ نأل ؛مهنم لبقي ال « امهوحنو « رمخلا برشو < ةالصلا

 . ةنطابلا رومألاب مهومر كلذلف « ةدسحلا ءالؤه بذكت مهتدابعو

 ودع نم ىلاعت هللا لهأل دبال :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 : یلاعت هلوق انلیلدو :لاق < اات ارج الار ٠ ةعانإلا ل تناك اورم تزف مدرب

eدعب الإ مامإلا ماقم اوغلب امف ١] : ةدجسلا] ( ًاوربص امل اتاي  
 ام لع اوصف كلف نم سر تبرک دلو  :یلاعت لاتو « ىذألا لمحتو « ربصلا يف

Eىلاعت قحلا نأ : كلذ يف ةتكنلاو ٤ :ماعنالا] 4ا بیگ لمر امت لآ یک  

 كرابت وهف « قلخلا نم دحأ دنع ماقملا بلطي وهو « هترضح ىلإ هديبع نم ًادبع يفطصي ال

 مهنوك ثيح نم « مهيلإ نكري ال ىتح « ىذألاب قلخلا ءافطصا ديري نم ىلع طلسي ىلاعتو
 اونسحأ اذإ مهنأ :كلذ حاضيإو « ءافطصالا لوصح عنمي ىنعملا اذهب مهيلإ نوكرلا ذإ ًاقلخ

 . ةيئافطصاألا ماقم هتاعف « ةرورض ةبحملاب مهيلإ لام هودقتعاو هيلإ

 نمو نيدشارلا ءافلخلاو ٠ نيعباتلاو « ةباحصلا نم ةعامج كل ركذأ نأ ىل ببح دقو

 ا یار ی ع و ی اع ر ا ع نا وا و
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 : قيفوتلا هللابو لوقف « مهب ىسأتتل « مهلاومأو مهضارعأو

 .ًامومسم هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ انديس تام دق

 يف رجنخب ةريغملا مالغ ةؤلؤل وبأ هنعط « الوتقم ‹ هنع هللا ىضر رمع اندیس تامو

 . حبصلا ةالص يف وهو هترصاحخ

 نأ دعب « هراد ىف فحصملا ىف أرقي سلاج وهو « هنع هللا ىضر نامثع انديس اولتقو

 سانلا اومجرو « هيلع يشغ ىتح <« ربنملا ىلع وهو « هومجرو « هيلع اوراثو « هورصاح

 مدلاب ةخطلملا هبايثب هونفد تام املف « هتيب ىلإ نامثع لمحو « دجسملا نم مهوجرخأ ىتح

 هبرضو « مجلم نب نمحرلا دبع هلتق « الوتقم هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع تامو

 . هع

 نم اهنإ ليق « ءارغإب هتأرما هتمس « ًامومسم امهنع ىلاعت هللا يضر يلع نب نسحلا تامو

 . لعفي مل هتمس املف « اهجوزتي ةيواعم نأب اهودعوو « ةيواعم ةعامج

 هتشج اوسادو «هسأر اوعطق مٹ مهسب هوبرض ءالوتقم هنع ىلاعت هللا يضر نيسحلا تامو

 فالآ ةرشع ةعقاولا هذه يف لتق هنإ ليق ىتح «لتقو بهن ةنيدملا يف هلتق ببسب عقوو «ليخلاب

 . ركب فلأ اهيف اوضتفاو « جوز ريغ نم ةآرما فلآ اهيف لمحو « سفن

 نأ دعب هسأرب فاطو < ًارهشأ جاجحلا هبلصو <« ةكمب ًالوتقم ريبزلا نب هللا دبع تامو

 ‹ نسحلا نب ديز كلذكو ‹ رصم ىلإ هسأر تلمحو «ًالوتقم نيدباعلا نيز مامإلا تامو

 دمحم كلذكو قداصلا رفعج كلذكو « ةسيمن ةديسلا دلاو نسحلا كلذكو ‹ بلصو لتق

 يذلا « ديز نب ميهاربإ كلذكو « يركسعلا نسحلا كلذكو « مظاكلا ىسوم كلذكو « رقابلا

 كلذكو « ةيرطملا جراخ اهسيرجت دعب تنفدف رصم ىلإ هسأر تلمحو « كلام مامإلا هعم لتاق

 .رونتلا يف هوقرحو رصم لهآ هلتق ٠ ركب يبأ نب دمحم

 عم « هوبلصو « هوجرخأو « هللا دبع نب ماشه ربق اوشبنو « ًامومسم زيزعلا نب رمع تامو

 .هعروو هنیدو هح الص

 ‹ هقسف ةلمج نم .ًاقساف ناك نكلو « هسأراوزحو « كلمل ! دبع نب ديزي نب دیلولااولتقو

 . ضارعألاو نادبألا ءالب نم دشأ وهو ٠ كلذ عم هنيد يف يلتباو ةفيلخ هنأ ثيح
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 قشمدب ةيمأ ينب ءافلخ رخآ ناكو « ةفالخلا يلو نأ دعب ناورم نب دمحم نب ناورم اولتقو

 .قارعلاو

 وبأ وهو « دادغب ىنب يذلا روصنملا ةفيلخلا هلتق « ًالوتقم يناسارخلا ملسم وبأ تامو
 . هيلع مقنف « هتفالخ لبق فورعمب هرمأ دق ناكو « نييسابعلا ءافلخلا عيمج

 « اهوسرجو هسأر اوعطقو « ًاربص ديشرلا نوراه نب نيمألا دمحم نينمؤملا ريمأ اولتقو

 قلخب لاق نم بقاعو « ةعدبلا تامأو « ةنسلا رهظأ هنأ عم « ًالوتقم لكوتملا تامو
 .هدعب ةفالخلا ىليل هلتق ىلع رصتنملا هدلو ةأطاومب « نآرقلا

 هلتقو « طساوب هوسبحو هوعلحخ نأ دعب هسأر اوعطقو « هللاب نيعتسملا ةفيلخلا اولتقو

 نأو < هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقو « ىكب هتبقر زحيل هردص ىلع لتاقلا سلج املو « زتعملا

 اوناك نأ دعب « تام ىتح ميمحلا ءاملا يف هوسطغف « مامحلا يف هللاب زتعملا ةفيلخلا اولتقو

 .ًامايأ سمشلا يف هوفقوأو « سيبابدلاب ههجوو هسأر ىلع هوبرض

 لقبلا لكأي ناكو « راهنلا يف رطفي مل ةفالخلا يلو نيح نم هنأ عم « يدتهملا اولتقو

 ناكو ‹« ضرألا تحت بادرس ىف « ليللا ىف امهسبلي ةءابعو ةبج هلو « هراطفإ دنع لخلاو

 .هولتقو ةليحلا هيلع اولمعف ‹ ملاظملا نم هتيشاح عنم هنأ هلتق ببس

 ربعي الام لاوهألا نم ىساقو « هوقنحو « ًامايأ هوسبح نأ دعب « زتعملا نبا ةفيلخلا اولتقو

 . ةئامثالثو عست ةنس ‹ جالحلا روصنم نب نيسحلا لتق امك « هللاب ردتقملا هلتق « هنع

 انآ كحيو : لتاقلل لاقف « فيسب د هسأر ىلع هوبرضف « هریزو ةًأطاومب هللاب ردتقمل ااولتقو

 « هيلع اماوبلسو ‹ حمر ىلع هسأر اولاشو « فيسلاب هحبذو « كلذ ملعأ انأ :لاقف « ةفيلخلا

 رهاط وبأ ىلاعت هللا ودع لخد هتفالخ مايأ يفو ٠ شيشحلاب رتس ىتح ةروعلا فوشكم يقبو

 ىرعو « رجه ىلإ دوسألا رجحلا لقنو « ءامدلا اهب كفسو « ةكم ىلإ رجه نم يطمرقلا

 هلوخد ناكو « رجه دالب ىلإ داع مث « مزمز رئب يف ىلتقلا ضعب حرطو « هباب علقو « تيبلا

 لافطألاو ءاسنلا نم اورسأو « سفن فلأ نيثالث وحن هلتق نم اورزحف « ةيورتلا موي ةكم

 ناك ام عم « تام نأ ىلإ كلذك لزي ملف « ران نم دورمب هينيع اولحكف هللاب رهاقلا اولتقو

 نم ةيحضلا قرفي ناكو « نايصخلا نم مداخ فالآ ةرشع هراد يف ناكو « لاملاو زحلا نم هيف

 .سأر فلأ نيسمح منخلا نمو « سأر فلأ نيعبرأ رقبلاو لبإلا
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 ىلإ كلذك لزي ملف « دادغب يف سبحلا هولخدأو ٠ ردتقملا نبا للاب يقتملا ينيع اولمسو

 ًاليدنم هنم بلطي مورلا كلم لسرأ هنمز يفو « ةنس نيرشعو عبرأ دعب ٠ سبحلا يف تام نأ

 هل قلطي نأ هلسرأ نإ هدعوو « ههجو هب حسم مالسلا هيلع حيسملا نإ لاقي اهرلا نم ةسينك يف
 . مهقلطأف لعفف ريسأ فالآ ةرشع

 ىلع هورجف « ةفالخلا راد يف هريرس ىلع وهو < هللاب يفكتسملا ةفيلخلا ىلع اومجهو

 نبا لاق « مليدلا كلذ هب لعف يذلا ناكو « تام ىتح هينيع اولمس مث « هلجرب ضرألا

 رادلا تفصو « ركاسعلا هداصقل ىبع < لاتقلاب هدعوتي مورلا كلم ثعب املو :ناكلخ

 تفقوو « ًافلأ نيتسو فلأ ةئام فوفصملا ركسعلا ةلمج ناكو « ةنيزلا عاونأو ٠ ةحلسألاب

 ‹ باجحلا تفقوو « نايصخلاو مدخلا كلذكو « ةيبهذلا قطانملاو ةنيزلاب ةيرجحلا ناملخلا

 ةقلعملا روتسلا ةلمج تناكف ‹ طبلاو روتسلاب ةفالخلا راد تنيزو « بجاح ةئامعبس اوناكو

 فلأ نيرشعو نينثا طسبلا ةلمج تناكو ‹ بهذملا جابيدلا نم رتس فلأ نيثالثو ةينامث

 « ًانصغ رشع ةينامث ىلع لمتشت ‹ ةضفو بهذ نم ةرجش ةنيزلا ةلمج يف ناكو « طاسب
 رضخ رويط ناصغألا ىلعو « ةعوضوم تاكرحب ليامتت اهناصغأو « ةضفو بهذ نم اهقاروأو

 يحخأ اي رظناف « كلذ ريغ ءايشأو « ةغلب ريط لك رفصيف اهيف حيرلا خفني « ةضفو بهذ نم
 كولم ىلع نوكت ءالبلا ةدش نأب كل ًامالعإ كلذ كل تركذ امنإو « ةعفرلا هذه دعب هل عقو ام

 . مهتيهافرو مهميعن ةدشل « اهرباكأو ايندلا

 مايأ ةئامثالئو نيعبسو سمخ ةنس يفو « تام نأ ىلإ هوسبحو هلل عئاطلا ةفيلخلا اوعلخو

 توصب حاصو « كانه لت ىلع سلجف « ليفلا ردق نامعب رحبلا نم رئاط جرخ < هتيالو

 نيعبرأو عست ةنس يفو « باغو رحبلا لزن مث « مايأ ةثالث ثكمف « رمألا برق دق : حيصف

 .ةبطخلا نم هلل عئاطلا مسا لطبأو « رصم كلمو « سيداب نب زعملا ميمت وبأ لحد ةتامثالثو

 هوبرضف « ةينطابلا نم الجر رشع ةعبس هيلع لخد « ىلاعت هللاب دشرتسملا ةفيلخلا اولتقو

 .هوقرحأو هوكسم مث « هينذأو هفنأ اوعطقو « هدسج اوقرخ ىتح « نيكاكسلاب

 دودسم دلوو « تام نأ ىلإ سبحلا ىف هوبقاع نأ دعب « هاب دشارلا ةفيلخلا اولتقو

 . هباصأ ءالب لوأ كلذ ناكف ًاجرف هل اوحتفو « ءامكحلا هدلاو عمجف « جرفلا

 يف هدلوو هوعضو <« هريزو ةسلاومب « دادغب ءافلخ رخآ هاب مصعتسملا ةفيلخلا اولتقو
 ىلع ديزي ام « دادغب لهأ نم اولتق نأ دعب « هدلوو وه تام نأ ىلإ هنوسفري اوراصو « سيلت

 ماق نأ ىلإ نينس ةفيلخ الب ايندلا تيقبو « دلبلا اوقرح مث ٠ لجر فلآ ةئامثالثو فلأ يفلآ

 . ةفالخلا يف سابعلا ينب دعب « يرادقدنبلا سربيب رهاظلا كلملا

 مث « قوقرب ناطلسلا مايأ يف هوفن مث « لبجلا ةعلق يف هللا ىلع لكوتملا ةفلخلا اوسبحو
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 .نولوط نبا عماج نم ًابيرق شبكلاب هنكس ناكو « تام نأ ىلإ ةفالخلا ىلإ هوداعأ
 . خيش ديؤملا ناطلسلا هافن ٠ تام ىتح ةيردنكسإب هللاب نيعتسملا ةفيلخلا اوفنو

 . خيبوتو بيذعت دعب ٠ قوقرب نب جرف ناطلسلا اولتقو

 هافن ٠ تام ىتح اهب لزي ملف « ةيردنكسإ ىلإ رصم نم هللا رمأب مئاقلا ةفيلخلا اوفنو

 لامك يضاقلاو « يوانملا ىيحي ةاضقلا يضاق ةفالخلاب هتعيابم رضحو « قمقج ناطلسلا

 لامك يضاقلا أدتباف « ىنعملا ريغ يف ةبطخ يوانملا ىيحي خيشلا بطخو « يزرابلا نيدلا

 لزعي نأ ناطلسلل له :مالكلا يف اوضوافت مث « ةعيبلل اهيف ضرعت « ةغيلب ةبطخب نيدلا

 نأ هبهذم ءاملع نع لقنو « ينيقلبلا حلاص خيشلا ماقف « ءيشب دحأ قطني ملف ؟ةفيلخلا

 .هريغ يلويو « ةفيلخلا لزعي نأ ناطلسلل

 لخاد عماجلا ىنب يذلا وهو « كلملا ةديس هتخأ هلتق ىلع تلمع « هللا رمأب مكاحلا اولتقو

 .ةرهاقلا جراخ ناولح يف لتق ‹ رصنلا باب

 . ةئامسمخو ةرشع عست ةنس هوبلصو « رمقألا عماج بحاص نومأملا اولتقو

 ‹ ةضورلا ىلإ رسجلا ىلع رام وهو نيكاكسلاب هوبرضو هللا ماکحأب رمالا ةفيلخلا اولتفو

 .تام نأ ىلإ

 زجعو « تام نأ ىلإ لكألا هعنم ىتح « جنلوقلا ضرم هب هللا نيدل ظفاحلا ةفيلخلا ناكو

 .هتاوادم نع ءابطألا

 عماجب فورعملا عماجلا بحاص وهو ‹« رئب يف هوقلأو « هللا رمأب رفاظلا ةفيلخلا اولتقو

 .ةليوز باب نم ًابيرق « يناهكافلا

 بقلملا ‹« كيزر نب عئالط هلتق ‹ رصنلا باب ىلع هوبلصو ‹ سابعلا رصم بئان اولتقو

 . ةليوز باب جراخ عماجلا بحاص » حلاصلا كلملاب

 « تامف همتاخ يف ناك اصف علبف « لتقلاب هودعوت « « هللاب دضاعلا ةفيلخلا ىلع اوضبقو

 هيخأ رمأب « هتبوقعو هسبح لوط دعب « لماكلا كلملا نبا لداعلا كلملا ناطلسلا اولتقو

 . حلاصلا كلملا

 بحاص وهو « هدعب هسفنب عتمتي ملو ‹ تام ىتح هدخ ىف ةلكألا تعقو هلتق املو

 .ايندلا بئاجع نم تناکو ٤ ةضورلا ةعلقو نيرصقلا نيب سرادملا

 ىتح فويسلاو باشنلاب هوبرضو ردلا ةرجس دوخ ردأص امل ۰ مظعملا كلما !ولتقو

V1 



 ربانملا ىلع اهل اوبطخو « بويأ نب نيدلا مجن حلاصلا كلملا ةيراج ردلا ةرجش تناكو

 ‹ هلتق ىلع تلمع امل زعملا كلملا كيلامم اهلتق مث ٠ سانلا سوست يهو « رصمب رهشأ ةثالث

 .اهيلع جوزت نيح ليقو

 ضعب نأ كلذو ‹ رصم نع مهدرو « ةزغ ةنيدم ىلع راتتلا لتاق يذلا رفظملا كلملا اولتقو

 هئارو نم هوبرضف « اهيلع ضبقف « اهلبقيل هدي ىلع ًأطأطف اهلبقف ةعافش هدنع عفش هئارمأ

 . هوعطق ىتح « فويسلاب

 هردغ « ًالداع « ًاعاجش ًاملاع ناكو « نووالق روصنملا كلملا نب فرشألا كلملا اولتقو

 سر رداهب مث « هلدهف هفتک ىلع فیسلاب رخآ هبرض مث « هدي عطقو هبرضف « هراد نزاخ

 . ةيربلا يف احيرط هوكرتو « هقلح ىلإ هقشف هلفسأ نم فيسلا لخدأف « ةيون

 لتق ىلع اوؤطاوت نيذلا ءارمألا عيمج ىلع ضبقف « رصانلا كلملا هوخأ هدعب نطلست مث
 . ةلتف رش مهلتقو « مهرمسو هيخأ

 هوبرضف « جنرطشلا بعلي وهو هيلع اولخدف ةلفغ ىلع نيجال روصنملا كلملا اولتقو

 رمع يذلا وهو < هتقول تامف « هلجر اوعطقف هوبرض مث « هفتك نع هسأر اولصف « فيسلاب
 رايدلا كار يذلا وهو « فاقوألا هيلع فقوو « بارخلا ىلع فرشأ نأ دعب ينولوطلا عماجلا

 . ةئامتسو نيعستو نيتنثا ةنس يف كلذو يماسحلا كورلا ةيرصملا

 رصانلا كلملا يدي نيب هوقنخ « رصنلا بابب هاقناخلا بحاص « سربيب ناطلسلا اوقنحخو

 .ةئامعبسو عست ةنس تام ىتح

 اولسرأو « صوق ىلإ هوفن نأ دعب « رصانلا كلملا نبا نيدلا فيس روصنملا كلملا اولتقو

 كلذ درف « نوصوق لتق رمضأ نكل « ًامظعم ًاميرك ًاناطلس ناكو « ارس نوصوق ىلإ هسأر

 . هيلع
2 

 سانلا لتقو ملظف « نوصوق هربدم ناك ‹ رصانلا كلملا نبا فرشألا كلملا ىلوت امل مث

 . كانه هولتق مث ‹ ةيردنكسإإلا ىلإ هوفنف « املظ

 دعب رصم ىلإ هسأر اولسرأو ¢ كركلاب نووالق نب دمحم رصانلا نب رصانلا كلملا اولتفو

 . دیدش لاتق

 هئارو نم “"ربطلاب هوبرضف « يجاح هيخأ ءارغإب رصانلا كلملا نبا لماكلا كلملا اولتقو
 . تامف « هرهظو هسأر اوخدشف

 . ةئامعبسو نيعبرأو نامث ةنس هولتقو « ىجاح نط مث

 )١( ربط / ةدام طبسولا مجعم ها . سآفلا هبشي حالسلا نم ميدق عون وه /
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 هبرض <« ًاحلاص آملاع ناكو « ةليمرلا نم ًابيرق هاقناخلا بحاص نوخيش ناطلسلا اولتقو

 رش لتقو « كولمملا كسمأ مث « هيدي ضعب عطقو « هسأر قشف « ربطب ةلفغ ىلع كولمم

 جرب يف « ةبوقعو سبح دعب ‹ نولوط عماج تحت ةسردملا بحاص شمتغرص اولتقو

 .ةيردنكسإلا

 اغبلي ريمألا هلتق « اهلثم مالسإلا يف رمعي مل يتلا ةسردملا بحاص نسح ناطلسلا اولتقو

 . ةليمرلا يف ديدش لاتق دعب

 نأ دعب « ةدم ةلمرأ ةأرما دنع ىفتخا نأ دعب هسأر اوعطقو نابعش فرشألا كلملا اولتقو

 . هلتق هعم نيذلا ءارمألا دارأ امل ةبقعلا نم رصم ىلإ عجر

 . نيحلاصلاو ءاملعلل ًابحم « ًالداعاذه فرشألا ناكو

 نينس ىفتخاو ةلمرأ ةأرما دنع ىفتحخا نأ دعب هسأر اوعطقو « نابعش فرشألا كلملا اولتقو

 . ربتعا نمل ةربع هرمأ ناكف « نطلستو رهظ مث

 نيكاكسلاب قشمد ةعلقب هولتق مث « ءارمألا بلاغ لتقو « ةعلقلا كلمو « ةنس دعب رهظ مث

 . نفد مث ًامايأ هب رمت سانلاو « ندبلا يراع وهو ةلبزم ىلع يقلأ مث « ةيلعاشملا دي ىلع

 ىلع لمحي راص هنأ ىتح < هتيالو ةدم لصافملا نابرضب خيش ديؤملا ناطلسلا ناكو

 . تام نأ ىلإ هئاود نع ءابطألا زجعو « قانعألا

 . ماشلا بئان رطط هلتق « رفظملا كلملا هدلو اولتقو

 ‹ زيزعلا كلملا اوكسمو « ةبوقعو سبح دعب ‹ بئاشلا بئان ققمج ريمألا لتق كلذكو

 یفتحخاو ٤ ةعلقلا نم بحست نأ دعب » تام ىتح ةيردنكسإلا جرب ىلإ هولسرأو ‹ هوديقو

 .ًانامز

 ىلإ هولسرأو هوديقو « ةعلقلا نم بحست نأ دعب « نامثع روصنملا كلملا ىلع اوضبقو

 توم دعب تام یکح <« ةيردنكسإإلا ىلإ هوقنو ¢ هودفو ¢ يابلب ناطلسلا ىلع اوضبقو

 .تام نأ ىلإ اهب لزي ملف . طايمد ىلإ هولسرأو « اغبرمت رهاظلا كلملا ىلع اوضبقو
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 « ءالب مهتمحلو مهادسف ءارقفلا امأو « اولتبا نيذلا ايندلا كولم نم ةحلاص ةلمج هذهف

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلل ثرإلا مكحب

 ةنس ترج : :لوقي « هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبأ خ خسارلا لماكلا خيشلا ناكو

 نم مهجارخإب « مهرمآ ءادتبا يف ‹ ىذألا مهيلع طاس نأ هئايلوأو هئایبنُا يف یلاعت هللا

 يضر ناكو « اوربص نإ رمألا رخآ مهل ةلودلا نوكت مث « روزلاو ناتهبلاب مهيمرو « مهناطوأ
 موق ىلع ىضق هئايفصأو هئايبنأ يف لاقيس ام لجو زع هللا ملع امل :ًاضيأ لوقي هنع ىلاعت هللا

 :اولاقو ٠4[. :ةدئاملا] #ًةلولعم هسا دي :اولاقو « ًادلوو ةجوز ىلاعت هل اولعجف « ءاقشلاب
 مالك نم يلولا وأ « يب يبنلا ع ةا ا : نارمع لآ] 4اا نو قم هلان

 اوبسنو « ًادلوو ةجوز يل اولعج دقف « ةوسأ يب ب كل امأ :ىلاعت قحلا فتاوه هتدان « هيف ليق

 الإ يلولا وأ يبنلا كلذ عسي الف مهتقزرو « مهتقلخ انأو « يتمظعو يلالجب قيلي ال ام يلإ

 نونجلاو ناتهبلاو روزلا نم مهموق هب مهيمري ام ءايلوألاو ءايبنألا لمحت كلذلو « يساتلا

 .ه١ .ةنسلاو باتكلا يف روهشم وه امم « كلذ ريغو رحسلاو

 نسحلا ابأ خيشلا يديس نأ « هنع هللا يضر هللا ءاطع نب نيدلا جات خيشلا ىكح دقو

 ةتامش عبرأب ىلتبي ىتح ملعلا ماقم يف ملاع لمكي ال :لوقي ناك هنع ىلاعت هلا يضر يلذاشلا

 هللا هلعج كلذ ىلع ربص نإف « ءاملعلا دسحو « لاهجلا نعطو « ءاقدصألا ةمالمو « ءادعألا

 لك نم ةدسحلاو ءادعألا هيلع تبزحت برغملا دالب يف هرمأ عاش املو « هب ىدتقي ًامامإ ىلاعت

 هنِإ :اولاقو « هتسلاجم نم سانلا اوعنم ىتح « هئاذيإ يف اوغلابو « مئاظعلاب هومرو « بناج
 مدقيس هنأ :اهتلمج نم تابتاكم رصم ناطلس ىلإ اوبتك رصم ىلإ رفسلا دارأ املو « قيدنز
 نأ مكايإف « نيملسملا دئاقع فلتأ نيح اندالب نم هانجرخأ « ةقدانزلا نم يبرغم مكيلع

 لصو امف « ناجلا نم تامادختسا هعمو « نيدحلملا رابك نم هنإف ‹ هقطنم ةوالحب مكعدخي

 هللا انبسح :لاقف « همدقم ىلع اقباس كلذب ربخلا دجو ىتح « ةيردنكسإلا ةنيدم ىلإ خيشلا

 اوجرخأو « رصم ناطلس ىلإ هرمأ اوعفر مث « هئاذيإ يف ةيردنكسإلا لهأ غلابف « ليكولا محنو

 موسرمب هنم ىتأو برخملا ناطلس ىلإ هدي خيشلا دمف ‹« خيشلا مد هب حيبي ام اهيف « ميسارم هل

 « مهمسارم نع رخأتم هخيرات « فصوي الام ميظعتلاو ليجبتلا نم هيف كلذ ضقاني
 .ًامركم ةيردنكسإلا ىلإ هدرو همركأو « ىلوأ اذهب لمعلا :لافو « ناطلسلا

 هنأ كلذو « ىلاعت هللا هئاغأ « هربصي هنأ ىف ىلاعت هللا ىلإ هجوت هيلع ىذألا ديازت املو

 ةه ىا ع يالا ف طاب ففعكر: الا لا رم نا هل لورا
 . يراميس هنإ انالوم اي :اولاقو « ناطلسلا هيف اوبتاكو « ىذألا يف داز مهضعبو « ناطلسلل

 اورذحو ١ لغزلا برضي هنأو « يواميك هنآ تابتاكم هيلإ اولسرأ مث « هيلع ناطلسلا ريغتف
 لتقلا بجوي رمأ يف عقو نووالق نب دمحم ناطلسلا رادنزاخ نأ قفتاف « هتسلاجم نم سانلا
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 ربخلا غلبف ‹ خيشلا دنع ماقأف « ةيردنكسإللا ىلإ برهو ىفتخاف « هقنشب رمآف « كولملا دنع

 ةعاس هلسرأف ؟ناطلسلا ميرغ يوؤت كنأ ىتح لغزلا برض كافك ام :لوقي لسرآف « ناطلسلا

 دعوتي لسرأو « ناطلسلا بضغو « خيشلا هلسري ملف « انلعفو انلعف الإو كيلإ انباتك لوصو
 نم صخش عم ربخلا هيلإ لصو امف ؟ناطلسلا كيلامم فلتت فيك :لوقيو « لتقلاب خيشلا

 نحن امنإو « ناطلسلا كيلامم نم ًادحأ فلتأ نأ هللا ذاعم : خيشلا هل لاق « ناطلسلا ءاصخأ

 لصاوص نم صاصرلا حيسامت نم تئش امب انتا :ناطلسلا دصاقل لاق مث « هحلصن

 نم عماج ةيقسف يف خيشلا هاقلأف « ريثك ءيشب ىتأف ٠ حالصإلا فيك كيرأ ىتح « ناطلسلا

 ًابهذ راصف هيلع لابف « صاصرلا اذه ىلع لب :هل لاقف « رادنزاخلا ءارو لسرأو « ءام ريغ

 ةنازخ ىلإ كلذ لمحب دصاقلا رمأ مث « حالص لاقف ؟داسف الإو حالص اذه :لاقف « ًاصلاخ

 هل لقو «ناطلسلا انالومل ةيده اذه :لاقف «ريطانق ةسمخ هودجوف كلذ اونزوف « ناطلسلا

 .هنع يضرف ‹ هکولمم نع یضری

 ةعنص هملعي هنأ هسفن يف رمضأو « ةيردنكسإلا يف خيشلا ةرايز ىلإ لزن ناطلسلا نإ مث

 ىلإ خيشلل ًامظعم لزي مل مث « نك فرح كملعي هللا قتاف « ىوقتلا انؤايميك : لاقف « ءايميكلا

 « رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلاب ىمسملا انباتك ةمدقم يف انركذ دقو « تام نأ

 . بجعلا ىرت هعجارف « اولتقو < اوذوأو اونحتما نيذلا ءايلوألاو ءاملعلا نم ةلمج

 نيحلاصلاو ءاملعلا نم ةمألا هذه صاوخ ضرع يف مالكلا الول هنأ يخأ اي ملعاو

 ةرثكل « مالسلا هيلع حيسملا ىراصنلا تدبع امك « لجو زع هللا نود نم اودبع لب « اومظعل

 ةقسفلا حيرجت ناكف ‹ تازجعملاب قحلت داكت يتلا تاماركلاو قراوخلا نم مهيلع رهظي ام

 ةيلابلا لاعنلا سانلا قيلعت ريظنو « نيعلا رش مهنع عفادلاك سلاجملا يف مهل مهصيقنتو « مهل

 . نيعلا رشل ًاعفد < مهعورز يف مظعلا مجامجلا عضو وأ « ةسيفنلا لبلا باحر يف

 يتمأ ءاملع» درو دقو « يليادلا هاور ' «مجامجلا مكعورز يف اولعجا» ًاعوفرم درو دقو

 ًاريفوت « مهل سانلا حيرجت هئايلوأب ىلاعتو كرابت هللا ةمحر نم ناكف "«ليئارسإ ينب ءايبنآك
 هدقتعي نم بلاغ نإف « ًائيش ايندلا يف اهنم اوذخأي مل  ةلماك اهب ةمايقلا وفاويل ٠ مهروجأل

 هتانسح یمرو ‹ ًاقينجنم بصن نم مکح همکح ‹ لجرألا وأ يديألا ليبقتب هنومظعيو سانلا

 ديزي وبأ ناک كلذلو ٤ بناج هيلإ هتانسح نم راط هيف هودقتعا ناکم لکف « ًابرغو ًاقرش

 )١( هليسارم يف دواد وبأ هجرخأ )٤١( « ريغصلا عماجلا يف يطوبسلا هركذو )۲١١(

 )۲( ءافخلا فشك ىف ىنولجعلا هركذ ) )۱۷٤٤هل لصأ ال رردلا ىف ىطويسلا لاق ' لاقو ٠ ىف لاقو

 ربتعم باتک يف فرعي الو ‹مهضعب دازو « هل لصآ ال ۔ رجح نبا ينعي -انخيش دصاقملا
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 لوحت هيف هودقتعا ناکم لکو « راكنإلا عضاوم يف الإ ميقي ال هنع ىلاعت هللا يضر يماطسبلا

 .هنم

 2 وي وه 3 ر يح 6 املا ب وهو <« كاده ت ىلاعتو كرابت هللاو ‹«دشرت كلذ ا اي اف

 «دساح يندسح املك لجو زع هللا رکشل يهيبنت :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هلا معنأ اممو

 كلذ الولو « هماقم قوف يماقم يمري وهو الإ ينصقن ام هنأب يملعل «سلاجملا يف ينصقنو
 یه رک 19ف نإ لوقو ددو هه لع ىدا ةا هاج س اا

 اتدج و انشق اإ اننإ مث ٠ ىنود وأ نل يصبو ٠ ةماقم صفي نأ سالا دنع هصقعب يدارمز

 نيب نوكي امنإو « قساف قح يف حلاص نم الو « نيحلاص نيب طق عقي ال دسحلاو ضغابتلا

 ضغبأ نإ حلاصلاو « قح ريغب حلاصلا ضغبي قسافلاف « حلاص قح يف قساف نم وأ « نيقساف
 . هل ءاردزا ريغ نم قحب الإ هضغبي ال قسافلا

 « ةفقو قساف نيبو هنيب تيأر اذإ ‹ حلاصلا وأ ملاعلا ىلع راكنإلا ىلإ درابت ن يخأ اي كايإف

 ملع يف هقحلي مل ثيح « حلاصلل ًادسح قسافلا نم ءاضغبلا تناك امبرف « صبرتو لمأت لب
 رمأ لب « قسافلا ةحلاصمب حلاصلا رمأت نأ كايإو ٠ سانلا نم ميظعت الو هاج الو « لمع الو

 تن : حلاصلل نولوقيف ‹ ةلهجلا نم ريثك هيف عقي رمألا اذهو « حلاصلا رطاخ بييطتب قسافلا

 ريغ يف حلاصلا نولذيف « قسافلا كلذ عضوم ىلإ ًايشام هنوذخأيو « هبارضأو اذه لثم لمحت
 .اذه فالخ ىلع لحم هل سفنلا مضهو « قح رغب قسافلا سفن نوربكيو ٠ لحم

 ضحم نوكي دقو « فلس بنذب نوكي دق ريقفلا ىلع ىذألاب سانلا طيلست نأ ىفخي ال مث

 نإ مث « يناثلا ءايلوألاب قئاللاو « لوألا انلاثمأب قئاللاف ٠ بنذ ببسب ال ىلاعت هللا نم رابتحا

 ‹ صلاخلا بهذلاك هجورخب هيلع ىلاعتو كرابت هللا لضفتي نم مهنمف اوربتخا اذإ ءايلوألا

 هللا ملعب ءافتكالاو « الثم ربصلا هاوعد يف هبذك كلذب هل رهظيف « ساحنلاك جرخي نم مهنمو
 . هقلخ نود یلاعت

 ةالصلا مهيلع ءايبنآلا ءالتبا :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 ‹ مهعابتأو مهموق مهب ىسأتيل كلذ امنإو ٠ مهتمصعل ًارابتخا الو « بنذل ةرافك سيل مالسلاو

 نم مهل رفغاو « مهيلع ينربصو ٠ يداسحو يئادعأ رثك مهللا :لوقي ىلاعت هللا همحر ناكو

 ‹ مثإلا يف مهعوقو بلط داسحلاو ءادعألا ريثكت كلاؤس نمض يف نإ :ًاموي هل تلقف « يتهج

 نأ اهنأش نم يتلا ةمعنلا لجو زع هللا نم تبلط امنإو « ةلاصألاب كلذ دصقأ مل ينإ :لاقف

 .ه | . صخاشلا عم لظلاك ةمعنلاب نورقم دسحلا نإف « اهيلع دبعلا سانلا دسحي

 هنوک ثیح نم كصقنو كدسح نم ىلع ركنت نأ كيلع بجي هنأ يح اي كيلع ىفخي ال مث
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 هيلع ركنت مل ىتمو « مارح يل كدسح يخأ اي :تعطتسا نإ هل لوقتف « لجو زع هللا ىصع

 مهدسح ًادحأ نأ مهغلب اذإ سالا ىلع بلاغلا لب « هل هبنتي نم لق رمأ اذهو « كيلع مرح كلذ
 . نينمؤملا لمك قالخأ نم اذه سيلو « كلذ يف هتلباقمب اولغتشي نأ مهباتغا وأ

 لجو زع هلا ركشي « ةبيغ وأ دسحب دحأ هاذآ اذإ هنع ىلاعت هللا ىضر نيسحلا نب ىلع ناكو

 نآ هغلب اذإ لوقي ناک ام ًاریثکو « ینباتغا الو < ا ینآر هنأ الول : لوقو

 :ه اف اا ناک نِإو ۳ رفغاف ًاقداص ناك نإ مهللا : هباتغا ًادحأ

 هلل دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ ملعاف

 . نيملاعلا بر

 ًامالك يبتك يف اوسد امل ءادعألاو ةدسحلا ىلع يربص : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ناطلسلا بابل يف مهتبتاكمو ‹ ًاناتهبو ًاروز ىلع نوتفتسي اوراصو « ةعيرشلا رهاظ فلاخي
 امل يننأ عونلا اذه وحن نم رصم يف يل عقو ءالتبا لوأ نأ يخأ اي ملعاو « كلذ وحنو

 ةمئألا عامجإل قرخ اهيف ةلأسم ةعامج يلع روز « ةئامعستو نيعبرأو عبس ةئس تبججح
 « ةجاح دبعلا ءارو ناك اذإ اهتقو نع ةالصلا ميدقتب سانلا ضعب تيتفأ يننأ وهو « ةعبرألا

 املف « لبجلا نم رصم ىلإ كلذب تابتاكم ءادعألا ضعب لسرأو ‹ جحلا يف كلذ عاشو :اولاق

 ةيقرشلاو ةيبرغلا ميلقإ ىلإ كلذ لصو ىتح « ميظع جر رصم يف لصح رصم ىلإ تلصو
 الإ رصم ىلإ تعجر امف « ررضلا ةياغ يباحصأل لصحف « رصمب ةلودلا رباكأو « ديعصلاو

 مهتءاج يتلا تابتاكملاب ينوربخأف ؟سانلا لاب ام : تلقف « ارزش يلإ رظني سانلا بلاغ دجأو

 . لجو زع هللا الإ يضرعب ثالو ينباتغا نم ددع ملعي الف ٠ ةكم نم

 بهاذملا ءاملع هيلع بتكو « دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا باتك تفنص امل ينإ مث

 ةدسحلا كلذ نم راغ « ةخسن نيعبرأ وحن هنم اوبتكف « هتباتكل سانلا عراستو « رصمب ةعبرألا

 ضعب اهنم مهل اوبتكو « ةخسن هنم اوراعتساو « يباحصأ نم نيلفغملا ضعب ىلع اولاتحاف

 تايرخس تاياكحو « نيملسملا عامجإل ةقراخ لئاسمو « ةغئاز دئاقع ايهف اوسدو « سيرارك

 مهنأك ىتح « ةريثك عضاوم يف باتكلا نوضغ يف كلذ اوكبسو « يدنوارلا نباو « ىحج نع
 قوس اهولسرأو سيراركلا كلت اوذخأ مث « باتكلا اذه ةبطخ يف كلذ ىلإ انرشأ امك فلؤملا

 يمسا اوأرو سيراركلا كلت يف اورظنف « ملعلا ةبلط عمجم وهو « قوسلا موي يف نييبتكلا

 ناك نمم « رهزألا عماجلا ءاملع ىلع اهب راد مث « ىلاعت هللا ىشخي ال نم اهارتشاف « اهیلع

 يف يب نوثولي سانلا ثكمو < ةريبك ةنتف كلذب عقوف « بتكي مل نمو باتكلا ىلع بتك
 نيدلا رصان خيشلا يل رصتناو ٠ رعشأ ال انأو ةنس وحن ءارمألا تويبو قاوسألاو دجاسملا

 انأو كلذ لك ٠ يبلجلا نب نيدلا باهش خيشلاو « يلبنحلا مالسإلا خيشو « يناقللا

 يتلا يتخسن تلسرأف ينربخأو « رهزألا عماجلاب نيبحملا نم صخش يل لسرأف « رعشأ ال
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 لعف نم اوبسف « ةدسحلا ءالؤه هسد امم ًائيش اهيف اودجي ملف اهيف اورظنف ءاملعلا طوطخ اهيلع

 . فورعم وهو « كلذ

 ىلع ءانب اذهو « اذه ىتقو ىلإ ءوسلا عوف نودقتعي ‹ نيروهتملا نم ةعامج ضعب فرعأو

 يف تسد يتلا لئاسملا كلت عمج ةدسحلا ضعب نإ مث « ةدسحلا كئلوأ نم ًالوآ هوعمس ام
 ضعب يدنع نإ :هل لوقي ينهركي ًادحأ عمس املك راصو <« هدنع اهلعجو « سيرارك كلت

 لئاسملا ضعب يطعي راص مث « هيلع كتعلطأ اهنم ءيش ىلإ تجتحا نإف « نالفب قلعتت لئاسم

 عيمجل تلسرأ ترعش املف « رعشأ ال انأو يلع نوتفتسيو « اذه يتقو ىلإ دساح دعب دساحل

 ةباتكلا نم ءاملعلا عنتماف ٠ يلع ةارتفم يهو « ةلئسألا هذهب دوصقملا انأ يننأ رهزألا ءاملع

 .كلذ لعف نم اوبسو « اهيلع

 ضعب علطف « هيفن وأ هلتق ىلع مزعو نيرشابملا ضعب ىلع مقن ريزولا اشاب ًايلع نإ مث
 ينمركأف اشابلل تعلطف <« ةلأسملا يل اونيزو يلإ اوتأف ‹ لبقي ملف « هيف عفشي ءاملعلا

 طق كرطاخ فلكت ال :يل لاقو « يتعافش لبقو « عارذ وحن هنيبو ينيب يسرك ىلع ينسلجأو

 يذلا ملاعلا كلذ ةعامج نم ةدسحلا كلذ غلبف « طقف ةقرو انل لسرأو ‹ ةعلقلا عولط ىلإ

 كدنع يتلا لئاسملا كلت نم ًائيش انطعأ :هل اولاقو ‹ ؤدعلا كلذ ىلع اوعمتجاف « هتعافش تدر

 ًارومأ اهيلإ اوفاضأو « يكرتلاب اشابلل اهوبتكف < ًاناتهبو ًاروز لئاسم ةدع مهاطعأف « نالف يف

 امأو « ءاملعلا ىلإ عجار كلذف ةعيرشلاب ةقلعتملا لئاسملا امآ :لاقو « اهأرقف هرطاخل ةرفنم

 ةثلاثو ةيناث ةصق هل اولسرأف ‹ ىبلق ىلإ هرمأ ىف تعجر امنإو « ًادبأ هيف هلبقأ الف كلذ ريغ

 .ةدمة دلا دمخف اف بحب اقابلا نأ رم نف عاشو اهتزطف

 دبع عم رصم لهآ راص دق :لاقو « ةدسحلا ضعبل سوسو ىلاعت هللا هنعل سيلبإ نإ مث

 ىف ًاصخش نأ اهنومضم نم ةصق اوبتكف « ناطلسلا بابل للسرت ةصق هيف اوبتكاف « باهولا

 نم لوؤسملاو هنم ةكلمملا ىلع فاخيو « هعابتا ترثكو ‹ قلطملا داهتجالا ىعدا دق رصم

 ‹ ناطلسلا بابل اهلمحي نأ ىلع ًاصخش اوشرأو ‹ رصم نم هيفن ناطلسلا انالوم تاقدص

 لاقو « هرمأ يف رظنلاب ًاموسرم بتكن :ضعبل مهضعب لاقف « ءارزولا ىلإ لصوو اهلمحف

 . ةكم ىلإ هيفنب ًاموسرم بتكن مهضعب

 هذه نأب مهربخأف « ىلاعت هللا همحر نيدلا نيمأ انخيش دلو « فطللا وبأ خيشلا كانه ناكو

 نم هسفن لعجو ةصقلا لماح بلقناو <« هلوقل اوعجرف ‹ لجرلا ىلع روز اهلك ةصقلا

 « هندو هنيد يف ايالب ةدعب ىلتبا رصم ىلإ عجر املف « كلذ ببسب سانلا همركأو ٠ يتعامج

 ‹ ضايبلا ديدش هتايح يف ناك نأ دعب دوسألا تفزلاك هدسج راص تام املف جلافلا هل لصحو

 نيذلا نإ مث « ءادعألا نم هورغأ نيذلا ةعامجلاب ينملعأ رصم ىلإ عجر امل ةصقلا لماح نإ مث

 يفني ناطلسلا باب نم موسرم يتأي بيرق نع :نولوقي اوراص ناطلسلا بابل ةصقلا اوبتك



 ةدم دعبف « يشيوشت نم ًافوخ « كلذ يغيلبت ىلع نوردقي الو « يباحصأ شوشتيف « نالف
 .ًادجاس هلل تررخف اهلامكب ةصقلا يل ركذو ةصقلا لمح يذلا صخشلا كلذ ءاج

 هذه ضعب كل تركذ امنإو « اذه يتقو ىلإ هلعف ريظنب ءالؤه نم ًادحأ لباقأ ملو اذهو

 مهدنع نيذلا ةدسحلا ءالؤهل تلسرأ دقو ‹ كاذآ نم ىلع ملحلاو ربصلا يف يب ىسأتتل عئاقولا

 « اهب دحأ فرتعي ملف « نييعتلا ىلع اهنم أربتأل « اهيلع ينوعلطيل ةسدسدملا لئاسملا كلت

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيمآ مهللا « نيمآ « هورمضأ امو اولعف ام مهل رفغي ىلاعت هللاف

 نم صيقنتو « يناذآ نم ةلباقمب يلاغتشا مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ لجو زع هللاب لاغتشالاو رافغتسالا نم رثكأو ٠ يسفن شيتفت ىلإ عجرأ امنإو ٠ ينصقن

 لمح هدهشم اذه ناک نمو « يف هديبع عینص یری وهو « یلاعت هيدي نیب سلاج يننآ يدوهشو
 رضاح وهو « دحأ ىلع ىذألاب قلخلا طلسي ال ىلاعت قحلا نأ ملعأ ينإف ًاضيأو « نيلقثلا ىذأ

 هيلإ هدبع عوجر ىذألا كلذب ديريف « هنع هتلفغل الإ ىذألاب دحأ طلس ام هنأو « ًادبأ هيدي نيب

 دقو « ةمقن ةروص يف ةمحر دبعلا ىلع قلخلا طيلست يف ناكف هنع ىذألا كلذ عفديل ءاجتلالاب

 ةرثكو « اهتابانج يف سفنلا شيتفتو « هللاب لاغتشالا نم عرسأ نتفلا نيكستل اندجو امف انبرج

 « مهرومأ مامز هديب نإف « مهبرب تنأ لغتشاف كب سانلا لغتشا اذإ :اولاق كلذلو « راغفتسالا

 اوعجري ملف ‹ سانلا بلاغ ىنعملا اذه نع لفغ دقو « ىذألا نم ددزتو « بعتت مهلباقت الو

 ضارعأ مهضعب قزمف « مهاذأ نم ةلباقمب اولغتشاو « مهبونذ نم هورفغتسي ملو ىلاعت هللا ىلإ

 ءاعدلاب ىلاعت هللا ىلإ هجوتلاب ا TT را نضج

 كيلع ىغب نم ىلع غبت ال دواد اي» مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو
 .«ىذألاب هاذآ نم لباقي ملو « يملعب يضر نمل الإ رصتنأ ال ينإف ‹ يترصن كنع فلختت

 .[۳۹ :یروشلا] كورن رتب م یبا مت یل : ىلاعت هلوق نيبو « انه ام نيب عمجلاو

 :هلوقو ٩] : ةرقبلا] # ن َء ٰىَدََعَأ ام لب هلع ودعا يلع ىدا مل : یلاعت هلوقو

 ق هنآ  تایآلا نم اهرخن و 1٤١ : یر رشا ] یک نن مک ات فرا هَلْ دعب صا نمو 8

 هراصتناو ‹ ىلاعت هللا ملعب ءافتكا « ةلباقملا كرتب راصتنالا معي ام انه راصتنالاب دارملا نوكي

 4 هَ هّص نل هيَ نب مث هوب بقوُع ام لوب باع نمو : یلاعت هلوق يف امك « مولظملل
 ىلع ةدايزب يغبلا نع يهنلا ىلع < يغبلا نع يهنلا نم انه ام لمحي وأ ٦١[ :حجحلا]

 يس ۇر # . لوقو ( کیل دغا ات لیپ ىلاعت هلوق هيلإ ريشأ امك ٠ يغابلا هقحتسي ام

 نأ» .يراخبلا يفو ٠ ىلاعت هتنا ءاش نإ ًابيرق كلذ طسب يتأيسو ٤١[ :ىروشلا] اهلي هيس
 ر
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 “«هتقول شيرلا طقس ةجاجدلا ةبحاص هيلع تعد املف « ةليح لكب هفتن نع زجعف « هدسج

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف

 ريغ نم يناذآ نمل هتذخاؤمو « يل لجو زع هراصتنا : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 جعزناف « كلذب هوربخأف « هقنشب ناطلسلا موسرم هءاج مهضعبف « هيلع ءاعد الو ينم دمعت

 تيب ىلإ نهب اوبهذو ركسلاو روجفلاب هلايع سبك مهضعبو « مايأ ةرشع دعب تامف ضرمف
 همانم يف ىأر مهضعبو « كلذب ىلاعت هللا هالتباف ٠ اهيف يتيفاق رج يتلا ةليللا كلت حابص يلاولا

 نم وهو ًانالف يذؤت فيك :لاقف ؟يبنذ ام هللا لوسر اي :لاقف « هنع ضرعی وهو وا هللا لوسر
 :تلقف « كقح يف يناسل قبس دق :لاقو « ًارفغتسم ينءاجف « يتنس ىلعو « يباحصأ

 تيأرف ‹ اي هللا لوسر ىلع ةالصلا ينعي « اهلعفي يتلا سلاجملا هذه يف عدتبم باهولا دبع
 . ةصقلا ركذو « ينع ضرعي وهو ةي يبنلا

 باجم ًانالف نإ :هل لوقي وهو « مونلا يف هدلاو ىأرف « يضرعب ثال ًادحاو فرعأو

 سلاجم ىف ىصيقنت ىلع رصأو « ناطيش اذه لعل :لاقو « هباحصأل كلذ ركذف « ءاعدلا

 اهنا رمي دا نکی یل اویل رھظار ترس كنه نب لاحت ها اغا ءنيرنخلا
 ءارقفو ءاهقف نم سانلا ضارعأ يف ةعيقولاو ‹ رمخلا برشو « ةالصلا كرتب هللا هالتبا مث « هيف
 مث « اهتاروع ىلع علطيو رباكألا تويب نم ةدع ىلع فوطي امبرو « نيرشابمو ةاضقو راجتو

 ءالب مظعأ نم اذهو « هتيب لوخد نم هعنم مهضعبو « بولقلا هتتقمف ‹ سانلل اهيكحي جرخي
 اذه بحاص نإف « قح ريغب سانلل ءاذيإلا نم حبقأ بنذ كرشلا دعب سيل هنإق « دبعلا هب ىلتبي

 تينف اذإ مث ٠ سانلل هيلع يتلا قوقحلا ةرثكل ةدحاو ةنسح ةرخآلا يف هل ملسي داكي ال لاحلا

 حش امبرو ‹ ثيدحلا يف درو امك « رانلا يف فذقي مث « مهرازوآ نم هيلع عضو هتانسح

 بنذلا اذه بحاص نإق ًاضيأو « هدنع ةحلاصلا هلامعأ عيمجب ةدحاو ةبيغ يف ضري ملف مهضحب

 ثيداحألا تحرص دقو « ًابلاغ ءايرلا اهلخدي اهلك هلامعأف ‹ صالخإلا ماقم ىلإ غلبي ال امبر

 : هيف ام ىلع كلذ ىنعم يف اودشنآ دقو « اهلوبق مدعب

 ساب نم تببنذأ اذإ كيلعامو مرك وذ هللا نإف تئش فيك نك

 سانلاب رارضاإلاو شاب كرشلا ًادبأاامهبرقت الف نيتنلا الأ

 ىلإ دنتسم وهو « هديبع نم دبعل طق رصتني ال ىلاعت قحلا نأ يخأ اي كيلع ىفخي ال مث
 « هدبع ىلإ ىلاعت قحلا رظن رظن اذإف ‹ هعم فقي ملو « ةطساو هلعج نإ الإ « هقلخ نم دحأ

 ىسدقلا ثيدحلا ىفو <« ىلاعت قحلا ةرصن هنع فلختت ال كانهف « هدحو هيلإ ًادنتسم هآرو

 تاومسلا لهأ هديكيف ًانيقي هبلق نم كلذ ملعأ يديبع نم دبع يب رصتني ال يلالجو يتزعو»
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 هترصن ديقو ًانيقي هلبق نم كلذ ملعأ : ىلاعت لاق امنإو «ه | «مهيلع هترصن الإ ضرألا لهأو

 نم يلو انأ» :ًاضيأ ثيدحلا يفو ‹« سانلا بلاغ نم هعوقو زيزع ماقم هنأل كلذب يل ىلاعت

 1 ۹( یکس

 ةيبرت رجح ىف ديرملا ناك اذإ :لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ىسرملا سابعلا وبأ يديس ناكو

 لج قحلا ءايلوأب فيكف « مهلاتخي نمل هملست نأ نكمي ال « اهرجح يف ةؤبللا دلوك وهف هخيش
 .هللاو ال ؟مهلاتغي نمل مهملسی لهف « هظفحو هتءالکو هتیبرت رجح مه نیذلا العو

 ةرصن هنع تفلخت « هبلقب وأ هليكوب وأ هسفنب قلخلا ىلإ هترصن يف دنتسا دبع لك نأ ملعف

 « هل ىلاعتو كرابت قحلا ةرصن ةلمج نم قلخلا ةرصن نأ هدهشم نوكي نأ الإ ٠ هل ىلاعت قحلا

 البو قلخلا ةطساوب هدبعل ةرصنلا ىلاعت هلل نإف « هورصني نأ مهل مهلملا وه هنأ ثيح نم
 نأل ؛لمكأ كلذ لب « ىلاعت هللا ىلإ دانتسالا ماقم يف كلذ حدقي الف « هنم لكلاو ٠ مهتطساو
 .اهليطعت مدعو ةلالا لامعتسا هيف

 رصتنا اذإ يلولا ىلع راكنإلاو مكایإ :لوقي یلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناکو

 ءايبنألا ماقم قح يف ًاحدق راكنإلا كلذ يف نإف ‹ مهيلإ دنتسا ام ًايلو ناك ول نولوقتو قلخلاب

 كلذ التاق < هنا ىلإ !ئراضلا نم :مالسلا ا ا لاکو « مالسلاو ةالصلا مهيلع

 ملعو ‹ ىلاعت هللا عم مهنم ةرصنلا بلطف « هللا عم يا ‹ هللا ىلإ :هلوق ینعمو ‹ نييراوحلل

 قحلا نم ماهلإب هل مهترصن نوك نع هتلفغ عم « قلخلا ىلإ هدانتسا الإ يلولا رضي ال هنأ ًاضيأ

 . یلاعت

 ايش لمحتي ال نم ءايلوألا نم :لوقي هنع ىلاعت هللا یضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هریغ یذأب هل ضرعت نم لک بطعی لب ‹ ًاتيم الو ًايح ال ‹« هباحصأو هدالوألو هل ىذألا نم

 ًادحأ حماسي ال نم مهنمو ‹ یلاعت هللا دودح هیذؤي نم یدعت ثیح نم « یلاعتو كرابت ىحلل

 نم جورخلا وأ « هتيالو نم لزعلا وأ ضارمألاب هبيدأت ىلاعت هللا لأسي لب ‹ ةملكب ولو مهنم

 حاضيإو ٠ هكلهتف « بونذلا هيلع مكارتت الثل « الوأف ًالوأ بونذلا نم رهطيل كلذ وحنو « هتيب

 دبعلاف ‹ رمامک هدودح هیدعت ثیح نم هللا ىلإ هجوو ‹ مهيذۋيو ‹ هتيصعم ةطساوب قلخلا

 ًاضيأ ءايلوألا نمو « هل ةريغ « ىلاعت هللا هجو ةهج نم ححاشيو « وه ههجو ةهج نم حماسي
 فشت ريغ نم هبيدأتل هتيند رجيف نيملسملا نم ًادحأ ىذآ وأ هاذآ نم لكل بطعلا ريثك نوكي نم

 .هدجأ مل )1(

 ىلع الملا هرکدو « ثیدحب ںیل .مجنلا لاق :لاقو « )5۳١( ءافخلا فشک یف ىنولجعلا هرکذ )۲(
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 لاجر لكلو « سانلل هاذأ فيفخت وأ < هاذأ نع يذؤملا كلذ فك كلذب دصقيو سفنلل

 ناك « نيكرشملا اجه نيح تباث نب ناسحبو «‹ راصنألاب ةي يبنلا راصتنا نأ يتأيسو « دهشم
 هنأ امك « مهب ةمحرو مهيلع ةقفش ‹ ىدهلا ىلإ نيكرشملا درل ًابلطو « نيدلل ةرصنلا دصقي

 هلوق ىلاعت هللا باتك يف كلذ قيدصتو « لصألا يف مهيلع هتقفش روفول فيسلاب مهبرض امنإ
 « دشرت كلذ ملعاف ١۹۸[ : فارعألا] 4وج مهمل ِتاََيَسلاو تكَسملَب مّهتوكَيَو :  ىلاعت
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو

 لك ىلع « نطابلا يف يونحو يتقفشو يتبحم ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هسلجأو « يلع درو اذإ هقح بجاوب موقأف « سفنألا باحصأ نم سانلا يف اضارقم هتيأر نم
 « كلذ يف هيلع ددشأو « يماعط نم لكأي نأ هيلع مزعأو « هيدي نيب سلجأو « يشرف ىلع

 يلع تبلغ امبرو « يبسب كلذب مثأيف « قافالا يف يضرع قزميف « يدنع نم جرخي نأ ًافوخ
 .هضرع يف رخالا ان عقأف « سفنلا

 ‹« ىبأف يماعط نم لكأي نأ هلع تمزعف « لادجلا لهأ نم صخش ىلع لحد هنأ عقو دقو

 . ةلولحم هموزع نالف هيلع مزعي يلثم :لاقو ‹ يضرع قزمف جرخ مث « لكأي ال هنأ فلحو

 نأ هيلع مزعأ نأ تيسنف « يدي نيب ريصحلا ىلع سلجف « يلع لخد هنأ رخآ عم يل عقوو
 . قافآلا يف يضرع قزمف « ةحارطلا ىلع سلجي

 ءاربك دنع سيل ام ربكلا نم مهدنع نإف « ءالؤه لثم ميظعتب نواهتلا نم يخأ اي رذحاف

 نود ريصحلا ىلع يدي نيب اسلجف « رادرتفدلا ديزي وبأو ‹ ركسعلا يضاق ينداع دقف « ةلودلا

 عضاوت رظناف كلذ نم ينانكمي ملف ةحارطلا قوف نم لوزنلا تدرأو « مهبكر ىلع ةحارطلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مهريغ ربكت رظناو «ءارقفلا عم ءالؤه

 « يئاذيٳ يف غلاب نم لک ىلع يتقفشو يتبحم ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 مظعت ناسنإلل كتبحم نأ كلذو « يندقتعيو « ىلإ نسحي نم ةبحم ىلع هتبحم حيجرتو
 ‹ هلامعأ حلاصبو هنيدب يلع مركت دقف يناذآ نم نأ بيرالو كش الو « كل هعفن ةرثك بسحب

 يعضو وأ ةمايقلا موي هتانسح ذخأ نم يننكم دق هنوكل « اهعيمج ايندلا ماطح نم زعأ يه يتلا

 دمحم ةمأل ًاماركإ لعفأ ال نأ ىلع امزاع تنك نإو « هتانسح تينف نإ هرهظ ىلع يتآيس نم

 ىلع ىرتفاو « ىناذآ نم لكل ةبحملاو دولا ةرثك يسفن يف دجأ ىلاعت هللا دمحب انأف « ةي

 هيف تددزا يئاذيإ يف دحأ غلاب املكو « سلاجملا يف ينحدميو ىلإ نسحي نمم رثكأ « لطابلا
 مهماركإب ةَ هللا لوسرل يتمدخ نسح قيقحتو « هيلع هقح تابثإ يف غلاب دق كلذب هنأل ؛ ةبحم
 مهاري امنإ ًادبأ هيلإ اثيسم قلخلا نم ًادحأ ىري ال دهشملا اذه بحاصو ههركأ فيكف . هلجأل
 . نيملسملل هئاعد مومع يف ولو « هئاعدب نسحأ هايندب هيلإ نسحي مل نمف < هيلإ نينسحم

 نمو ٠ هل هئاذيإ ريظن يف هلامعأ حلاص هئاطعإو ٠ هنيدب هيلإ نسحأ ٠ كلذب هيلإ نسحي مل نمو
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 نم هل هقاتعإل « امهنم دحاوب هيلإ ناسحإلا كرتب هيلإ نسحأ دقف هنيدب الو هايندب هيلإ نسحي مل

 لب « كضرع يف نيلماعلا ءاملعلاو نيحلاصلا نم دحأ عوقو نم شوشتت نأ يخأ اي كايإف

 لامعألا نم ءيش مهعم نوكي نيذلا مه ءالؤه نإف « كلذل باوثلا بلط كدهشم ناك نإ حرفا

 كوطعي ىتح « مهل نصلخي لمع لق هنإف « ةقسفلاو نيئارملا فالخب « كل هنوطعي ةحلاصلا

 نم رثكأ كل حلاصلا ءاذيإب نمؤم اي حرفاف ايندلا يف ةطباح مهلامعأ نوكل ةرخألا يف ًائيش هنم

 . كببسب ذخاؤي ال ىتح ةرفغملاب امهنم لكل عداو « ملاظلا

 قلخ انئاذيإ يف غلاب نم لكل « ةبحملا ةدايز نم هانركذ يذلا قلخلا اذه نأ يخأ اي ملعاو

 نمم ًادحأ هركأ نأ ىلع دهجلا لك تدهج دقو « يناوخإ نم ًاقئاذ هل دجأ مل « بيرغ

 0 ةيسفنلا تانوعرلا باحصأ عبط نع ىلاعت هللا دمحب يحبط بالقناب ردقأ ملف ۰ ينيدۇي

 همزال نمف الإو « ةرخآلا يف بغرو < ايندلا يف دهز نمم الإ ىذألاب حرفلا حصي الف ةلمجلابو
 اذإف ‹ ةرخألا رادلا ىلإ هرصبب قرخي نأ لماكلا نمؤملا طرش نمو « هيذؤي نمم ردكتلا ابلاغ
 « هتائيس هنع رفكي وأ « هتاجرد هب یلاعت هللا عفري امم ردکتي نآ هقح يف لاحملا نمف اهرصبأ

 كلذ يف مهسفنأل نوملعي امل « قلخلا نم ىذألا لمحت ىلع ءايلوألا ىلاعت هللا رّدق انه نمو

 نم ملعي امل « يوادتلا دصقب هيركلا ءاودلا برشي فيك ناسنإلا ىلإ لمأتو « باوثلا نم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « هعطي ال هيركلا اذه برشت ال :هل لاق ًادحأ نأ ولو « هتبقاع نسح

 نيذلا مهنمو « تانسحلا يف مهتمساقمب سفنلا تحمس ةعامج ركذ ًابیرق يتأيسو

 . نیملاعلا بر هلل دمحلاو « هعجارف « ىنوذۇي

 هنید ىلع ًافوخ « ينیذؤي نم ىلع يتمحرو يتقفش ةرثك : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 صقن ىلع رثأتأ ىنإف « كلذ ىف هسفن نم هيلع قفشأ تنك امبرو « ىناذآ نيح یببسب صقنی نأ

 « بلقلا نود ظفللاب هلباقأ تاقوألا ضعب يف ينأ ىتح ‹« وه رثأتي امم رثكأ ‹ يببسب هنید

 « قح رغب يلع هبصعت ةرثك ببسب هکلهي نأ یلاعتو كرابت هللا نم هيلع ًافوخو <« هنع ًافيفخت

 سيلف « هنم يفشتلاو رثأتلا نم غراف يبلقو « ىذألا ضعب هيذؤت تاملك ضعبب هلباقأ ينارتف

 ىلع صيقنتلا نم فوخلا رطخي مل امبر لب « صقني نأ هنيد ىلع يفوخب « سانلا نيب يصيقنت

 هفئاظو وأ ‹ هتیب نم هجرخیو « هیذژی نم هيلع طلسی یلاعت هنأ هللا ملع يف ناک امبرو « يلاب

 هنوكل « هقلخ دنع وأ « ىلاعت هللا دنع هيف ةعافشلا ىف بعتأو « ىلع كلذ نوهي الف « ثم

 . هيب ةرثكل هيف ةعافشلا قحتسي ال

 راد يف مهيذؤي ناك نميف ةعافشلاب اوأدبي نأ ةمايقلا موي نيفراعلا قالخأ نم نأ انغلب دقو

 ءيسملاو ٠ هناسحإ هيف عفشي نسحملا نأل كلذو ؛مهيلإ نسحملا يف ةعافشلا لبق « ايندلا
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 ًاضيأ اوليزيلو ٠ اوفعو اوردق نيح « ةوتفو ًامرك هيف ةعافشلاب نوأدبي مهف « هتءاسإب هللا هبقاعي
 دقو « مهل هماركإو ‹ ىلاعت هللا دنع مهماقم ىأر نيح مهنم لجخلا نم مهاذأ نم دنع لصح ام

 لب « طق مهاذآ ام ايندلا راد يف هللا دنع مهماقم فرع هنأ ولو « كلذ فرعي ال ايندلا راد يف ناك

 . مهل نيدقتعملاو نيبحملا دشأ نم ناك

 يف دهزلا ماقم مكحأ نمم الإ حصي ال « نامزلا اذه يف بيرغ قلخ هانركذ يذلا اذهو

 مدع ًابلاغ همزال نمف كلذ مكحي مل نمو « نيقولخملا بولق يف هاجلا بح كرتو « ايندلا
 هللا ىلإ ههجوتب ولو هيذؤي نم ةلباقمو « هنم يفشتلا بحو « هودع نيد صقن ىلع هفوخ
 نم ىلع ةقفشلاو ةمحرلاب قلختي ال هنأ ملعف « هل ةمحرلاو هيلع ةقفشلا نع ًالضف « ىلاعت

 الإ شرعلا ىلع ىوتسا هنأ ركذ ام ىلاعت هنإف « یلاعتو كرابت هللا قالخأب قلخت نم الإ هذي

 نم هلکاشي ام دحآ لک « رفاکو نمؤم نم شرعلا هاوح نم لك محرف « نمحرلا همساب
 كرت ةمحر وأ « دادمإلا ةمحر وأ « داجيإلا ةمحر نم <« اهتاقبط فالتخا ىلع « ةمحرلا

 یلوتی وهو «‹ كاده ىلوتي ىلاعت هللاو « دشرت هب قلختو « كلذ ملعاف « هفيفخت وأ باقعلا
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ نيحلاصلا

 لوقب يناذآ نم يذؤت ةليح ريبدت يف يرس باعتإ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو
 يتلا ليحلا يف ربدي ةلماك ةليللا مهدحأ رهس امبرف « سانلا نم ريثك هيف عقي امك « لعف وأ
 : هلوقب ةراشإلا ثيح نم ىلاعت هللا انرذح دقو « حابصلا ىلإ ينبيو دهي ريصيو <« هودع يذؤت

 ٤١[ : لحنلا] 4 ورع ال ثْبَح نم ُباَدَمْلأ مهيأ وأ ألا مهب هلآ في نأ ِتاَتَيَسلَأ اوركم

 .تايألا

 ىلع رهاظلا كلملا عماج هاجت نوفدملا « ىلاعت هللا همحر يدرکلا رضخ يديس ناکو

 نم هرصن ىلاعت هللا ىلإ هرمأ ضوف نمو « دوسفم يبعم مالك لك :لوقي « يمكاحلا جيلخلا
 . ىهتنا « دياكملاو ليحلا نع هانغأو « ةريشع الو لهأ ريغ

 نمل ىذألاب هتلباقم حلاصلا وأ ملاعلا هيف عقي ءيش حبقأ نم نأ يخأ اي كيلع ىفخي ال مث

 ريتس ىلاعت هللا نإف « ناتهبلاو روزلا نع ًالضف « قحب ولو « سانلل هتأوس فشكي وأ « هيذؤي

 كلذكف « هرتسيو هدبع نم بيعلا ىري ىلاعتو كرابت قحلا نأ امكف « نيريتسلا هدابع بحيو
 . هلعفي نأ هدبعل يغبني

 دحأ ىلع عيش الو « يلع ىرتفا نم ىلع يرتفأ الف « كلذب ىلع ىلاعتو كرابت هللا نم دقو
 دنع هايإو انأ تعفارت يننأ ردق ولو ٠ ينحضف امك هحضفأ الو « ينع اهلثم عاشأ نمع ةصيقن

 .ًاريخ الإ هنع ركذأ ال هنع ينلأسو « مكاح

 كلذ عم بدآلا نمف « كالهلا هودع ىلع فاخي كلسملا اذه هودع عم كل نم نإ مث
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 كلس نم مزال نم كلذكو « هنع وفعي نأ ىلاعتو كرابت هللا لاؤسو « لعف اميف ودعلا ةحماسم

 . هيلع لجو زع هللا نم ةرصنلا كلسملا اذه هودع عم

 ىف لسرأف « دادغبب ةفيلخلا ىلإ يرصملا نونلا يذب اوشو امل رصم لهأ نأ انغلب دقو

 يف اهفوص حرست تاحلاصلا نم ةأرما ىلع رم « ًالولغم ًاديقم دادغب ىلإ هولمحف « هذخأ

 نوعدي ‹ يرصملا نونلا يذب رصم لهأ ىتأ دق :اولاقف ؟ةبكبكلا هذه ام :تلاقف « اهنزخم

 :هل تلاق « اهيلع فقو املف « هب ىنوتئا : تلاقف « سانلا دئاقع فلتأ هنأو ٠ قيدنز هنأ هيلع

 مالسب هيلع ملست نأ كايإو « نينمؤملا مالسب هيلع ملسف لجرلا اذه ىلع تمدق اذإ نونلا اذ اي

 ‹ اهيلإ هللا كلكيف كسفن نع بيجت نأ كايإو « كيلع هللا هطلسيف هفاخت نأ كايإو « ءافلخلا

 « هل تعد مث « مكاحلا وهو « لجو زع هللا يدي نيب ةفيلخلاو ماصخألاو تنأ كسفن دهشأو

 امل « ةفيلخلا هل لاقف ‹ ةحلاصلا ةأرملا هب هترمأ ام لعف ةفيلخلا ىلع هوفقوأ املف . فرصناو

 نأ يحتسأ انأو ٠ يسفن نع تبجأ مهتبذك نإ لوقأ اذام :لاقف ؟لوقت ام :ةقدنزلاب هيلع اوعد

 تهبف «‹ اهرضي ءيش يف اهل ىعسأ ال نأ ىلاعت هللا ينرمأ دقو ‹ يتيعر يهو ‹ يسفن

 دويقلا ديرجتب رمأ مث ‹ ملسم ضرألا هجو ىلع يقب امف ًاقيدنز اذه ناك نإ :لاقو « ةفيلخلا

 هل عنص رصم ىلإ عوجرلا دارأ املف « ماركإلا ةياغ همركأو « هبناجب هسلجأو « هنع لالغألاو

 :لوقي كلذ دعب ناكف « امركم رصم ىلإ هدرو « رانيد فالآ ةسمخ وحن اهيف هل شرفو ةفحم

 . ىهتنا « ًاريخ ىنع ةريقفلا ىلاعت هللا ىزج

 نيب كصقن وأ ناسنإ كاذآ اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ةبوتلا ىف ذخأتو ‹ كبونذ ىف ركفتتل « كل ىلاعت قحلا تاهيبنت باب نم كلذ ذخف « سانلا

 تمزع تنك ام ىلع وأ « تاعاطلا نم هيف تطرف ام ىلع وأ ٠ تالزلا نم هتلعف ام ىلع مدنلاو

 نم صئاقن ىف ركفتت نأ كايإو ‹ كلذ وحنو كاذآ ناك نمل تالباقملا وأ تافلاخملا نم هيلع

 ةلماعمو لجو زع هللا ةلماعم قيرطب لهج كنم كلذ نإف « رخأ صئاقن اهنم طبنتستو كصقن

 امم « كركف قيقدب هتطبنتسا امب فيكف « كنيعب هتيأر ام ةعاشإ نع كاهن اذإ ىلاعت هنإف « هقلح

 « لجو زع كبر ةرضح نم تجرخ الول كنأ يحخأ اي ملعاو ٠ كودع لابب رطخي مل هلعل

 « هاري ىلاعت هنأ ملعيو « ىلاعتو كرابت قحلا ةرضح يف ناك نم نأل ؛ًادحأ كيلع طلس ام

 هتشوتحا العو لج هبر ةرضح نم جرخ نم لكف « ليبس هيلع سنإلاو نجلا نم دحأل سيلف

 . تاهجلا عيمج نم تافالا

 اعدو « ًاملظ ًادحأ تيذآ اذإ كلذ ريظنب كلماعيل ةباجإلا كنع ًاطبأ امبر ىلاعت هنأل ؛هيلع

 ملعف . ًاقافو ءازج رفغتست وآ بيعتست كلعل « كقح يف هئاعد ةباجإ ىلاعت هللا رخؤيف « كيلع
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 ءاعد ةباجإ ةعرس برغتست الف « كودع ىلع كئاعد ةباجإ ليجعت ىلاعت هللا نم تبلط اذإ كنأ
 یھتنا « يلع أ و

 هلماعيل كلذو « ةباجإلا ءطبب وأ « ًلصأ همصخ ىلع هئاعد ةباجإ مدعب حرفي نموه لقاعلاف

 .همصخ هيلع اعد اذإ كلذ ريظنب ىلاعت هللا

 طلست اذإ دبعلا ىلع بجاولا نم :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

a SGرافغتسالا نم  

 تّبسَك اًمْبَف ةي نم مڪبکصآ امو ¥ : یلاعت لاق ‹ امیلستو انامیإ هللا هملعی بنذ لک نم

 . كلذ ملعاف ىهتنا ۳١[ : ىروشلا] ريك نَعأومْعَيَو کیدی

 « هيلع موللا نود « يناذآ نمل رذعلا ةماقإل يتردابم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 مدقت دعب « ىلاعت هللا ةدارإب الإ لعف وأ لوقب يناذآ ام هنأب يملعل كلذو « هلعف ريظنب هتلباقمو

 تارضح نود « ةيهلإلا ةدارإلا ةرضح يرصب حمطم ناكف « كلذ بجوي بنذ يف يعوقو
 نم رودقم ىلع طخس الو « هاذآ نمم ریدکت هنم حصي ال هدهشم اذه ناک نمو « قلخلا

 دهشي هنوكلف قلخلا نم هريدكت مدع امأف « هدهشم اذه ماد ام « ىلاعتو كرابت قحلا تارودقم

 يذلا طوسلاك مهف « ةيهلإلا ةدارإلا تحت مهو الإ نونكي الو نوكرحتي ال مهلك ىلخلا نآ

 فيضيو « يقيقحلا لعافلل برضلا ةفاضإ كرتي ال لقاعلاف « ًاملظ ًادحأ براضلا هب برضي

 . طوسلا ىلإ كلذ

 ميكح لعف كلذ نأ دهشي هنوكلف « ىلاعت قحلا تارودقم نم ءيش ىلع هطخس مدع امأو

 برضت فيك ةدلاولا ىلإ يخأ اي رظناو « دوهشلاو فشكلا ىلع هتدلاو نم هب محرأ « مهيلع
 لك « برضلا وأ ةربإلا زرغ نم املأ دشأ وه اميف هعوقو هيلع تفاخ اذإ اهتربإب هكشتو « اهدلو

 .العو الج قحلاب فیکف « اهتقفش فعض عم مألا لعف اذه ناك اذإف « هيلع ةقفش ةقفش كلذ

 ‹ قلخلا لعف نم كلذ نأ هدهشم ناك نإ الإ « دحأ هاذآ دبع نم ردكتلا حصي ال هنأ ملعف

 ىلإ لعفلا كلذ ةفاضإ مدعل وأ « ىلاعتو كرابت هللا نم ءايح < ًادبأ ردكت هنم حصي الف الإو

 .قلخلا

 نم تتفت دق هبلق دجي فيك « سانلا نيب كتهو « ةيصعم يف دبعلا عقو اذإ يخأ اي لمأتو

 فلخي « قلخي نأ لبق « هيلع ىلاعت هللا ريدقتب ناك هلك كلذ نأ دهش اذإف « مدنلا ةدشو رهقلا

 . ملألا كلذ هيلع

 نأ قح ريغب دحأ هاذآ نمل يغبني :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 « كلذ يف ةمكحلا هجو ىلإ رظني مث ٠ هاذآ ىتح « هل يذؤمل أا كلذ كرح يذلا ببسلا ىلإ رظني

 رذعلا ميقي مت ٠ يلستلا باب نم ءاشي ام لعفي هللا :لوقی الو ۰ ضرتعی الو طخسی ال یتح
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 ول هناف « هریغ نم اهيف برقملا وه نمب هلهجو « ىلاعت هللا ةرضح دوهش نع هتاجحب هاذآ نمل
 وه امك « داقتعالا دشأ هدقتعي ناك لب « هاذآ ناك ام ىلاعت هللا ءايلوأ نم صخشلا كاذ نأ ملع

 هنإ ىتح « هتع ىلاعت هللا هلعج يذلا قيضلا يف ًاضيأ رظني مث « نيدقتعملاو نيبحملا يف نأشلا

 ًادحأ دسحي مل ةعس هدنع لعج ناك ىلاعت هللا نأ ولو « ايند وأ نيد يف هولعي ًادحأ لمتحي مل

 دس هيلع بجاولا نمف « ىذألا هيلع كرح يذلا ببسلا هللا نم فرعت اذإ هنإ مث « هذؤي ملو

 كلذ ىلع هعلطي نأ ىلاعت هللا لأسي نأ هل يغبنيف ىلاعتو كرابت قحلا هفرعي مل نإف « هباب

 نأو « ريبدتلا نسحبو « ودعلا كلذ عم هربدي نأ ىلاعت هللا لأس هيلع هعلطي مل نإف « ببسلا

 . یهتنا « هانج ام هل رفغی

 لعاف ال هنأ دهش نم زاف كلذكو « نيرادلا زعب قلخلا نم ىذألا لمتحا نم زاف دقل هللا وف

 عمال قحلا عم هنأل < هل عقو لعف لكب معنتي هنإف « العو لج هللا الإ نيرادلا يف ةقيقح

 ‹ ةمايقلا موي منهج ةينابز لاح يف مكحلاك « هيلع هطخسو هردكت لسري نم دجي الف « قلخلا
 ايندلا يف امك ةملظ مهيمسي الو ًالعف دحأ مهيلإ فيضي ال « صاع لك نع ءاطغلا فشكي نيح

 ءاضقلا تحت ايندلا راد يف هملظ نم عیمج یری لماکلاف « نیروبجملاک مهاری لب « ًادبأ

 هل دب الف ‹ عئارشلل ةقفاوم « ريغ ال فيلكتلا ةبسن ردقب الإ طق ًاملظ مهيلإ فيضي ال « ردقلاو

 « كلذ مهفاف ‹ كانه فيلكتلا لاوزل ةينابزلا عم هلاح فالخب « رادلا هذه يف ةبسنلا هذه نم

 . نيملاعلا بر هش دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت هلمعاو

 ىلإ اورداب نيذلا ملعلا ةبلطل يليجبتو يتبحم ةرثك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 فلاخي امم اوسد ام يبتك يف ةدسحلا سد امل <« رباكألا دنع يلع ةراغلا اونشو « ىلع راكنإلا

 مهشيتفت لبق راكنإلا ىلإ اورداب ثيح موللا نيروكذملا ملعلا ةبلط ىلع ناك نإو ةعيرشلا رهاظ

 هللا دونج نم دنج «ملع ريغب يلع راكنإلا ىلإ اورداب ولو مهفاف « ينع مالكلا كلذ ةحص ىلع
 . لبقتسملا يف ينم عقي هلعل امم ينورذحيل يلإ مهلسرأ ىلاعت

 ‹« ينيع يف مظع الإ فورعمب دحأ ينرمأ ام :هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق دقو

 . یهتنا ‹ هتبحم يف تدزو

 هآرو « هداهتجا هيلإ ىدأ ام الإ يلع ركنأ امف ‹ مهفلا يف دهتجم هيقفلا نأ ملعأ ينأ ىلع

 ءاهقفلا نإف ‹ رهزألا عماجلا لثم يف ًاميقم ناك نم ةداعس ايف « ةعيرشلا رهاظ نع اجراخ
 الف « اهيف هوشقانو « هيلع اهوصحأ الإ ةريبك الو ةريغص نورداغي نوداكي ال هيف نينطاقلا

 هيف نكي مل نإ هيلإ هوفاضأو « هيف هوشقان ام مهنإف ‹ قمحألا يئارملا الإ كلذ لثم نم ردكتي
 ذخأ لاعف وأ لوق نم هيف عقو ءيش ببسب صقن اذإ هنأ لقاع لك نأش نمو « هنيع يف هوحبق دقف

 .هدهج هنع دعبو « هنم لصنتلا يف

 هلا هقزرو ٠ سفنلا تانوعر س صلخ نم الإ هب قلختلا ىلع ردقي ال « ميظع قلخ اذهو
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 يناوخإ نم ًاقئاذ هل دجأ ملو « هقلخ نود ىلاعت هللا دنع هماقم ىعار ىتح « صالخإلا

 ‹ هيلع ىتفتسا وأ ‹ هيلع ركنأ نم ضرع قزميو ‹ ظيغلا نم زيمتي داكي مهبلاغ لب « نيديرملا
 . قافنلاو ءايرلا تامالع ربكأ نم كلذو

 مهاعارو قلخلا عم دحأ فقو ام :هنع ىلاعت هللا يضر يعافرلا نب دمحأ يديس مالك يفو

 . لجو زع هللا ةياعر نيع نم طقسو الإ ىلاعتو كرابت هللا نود

 كيلع ركنأ نمم ردكتت نأ كايإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 اذه لق :هل لوقت نأ كايإو « هملع بسحب « هدهج كحصن امنإ هنإف « هيف عقت مل ًائيش

 ىلا نرو * :ىلاعت لاق ‹ لهج كلذ نإف « كلثم ظعو ىلإ جاتحمب تسل ينإف « يريغل
 E a : تايراذلا] مومل فَ

N yTكيلع ةقفش  › 
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 .كلذ فالخ ىلع تنأ تنك نِإو « هدهج كحصن دقلف « هب نيهتسم ريغ « هل حبقتسم

 نأ ًافوخ « هجوعو هبيع هل نيبي نم لك بحأ ىلاعت هل صلخأ نم لك نأ يخأ اي ملعاو

 نأ بدألا نم نكلو « مضهني نأ هماقم ىلع ًافوخ ال ٠ سانلل نيلضملا ةمئألا ةلمج يف بتكي

 مهنإف « عابتأ ةل ناك نإ اميس ال « ماعلا الملا يف ال هنيبو هنيب هبيعو هصقن هيخأل ناسنإلا نيبي

 ‹ هداهتجاب رمآ يف جوعنا اذإ وه هيلع بجاولا نم نأ امك « هب عفنلا اومدعف مهخيش اوردزا امبر

 يف ةعيرشلا نع تجرخ تنك ينإ الأ : مهيف يداني نأ هجوع هل رهظ مث « ةعامج هيلع هعبتو
 .اوعجراف « هنع تعجر دقو ٠ ينالفلا رمألا

 ىف ىدان بات املف « ةهجلا نم ًائيش دقتعي هنع ىلاعت هللا ىضر ىكملا نامثع وبأ ناك دقو

 . كلذ نع مهلك هباحصأ عجرف اد اسا ةا د داشأ

 لجر ينإف « يب اودتقت نأ مكايإ : هباحصأل لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يروثلا نايفس ناكو

 . طلخم

 نم ًائيش يلإ بسني نم لح يف سيل : لاق هنأ هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا نع لقن دقو

 . ىهتنا « ميدقلا

 ‹ انيلع نيركنملا ءاملعلا ةبحم نم هانررق يذلا اذه نأ يخآ اي ملعاو « عرولا نم هلك اذهو

 ركني نمم رفني سانلا بلاغ لب « هيلع هسفن كلمي نم ليلق بيرغ قلخ « مهليجبتو مهميظعتو
 . قمحو لهجو صقن وهو « قحب ولو هيلع

 نم برقلاو مكايإ :يرصملا نونلا يذو ٠ ضايع نب ليضفلاو . يروثلا نايفس لوق امأو

 ‹ بجعلاب مكوكلهأو ٠ مكنيد يف مكوشغف « مكيف سيل امب مكوحدم مكوبحأ نإ مهنإف ءارقلا
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 هدهشم ناک نم ىلع لومحم وهف « مهنم كلذ لبقو « مكيف سيل امب مكوصقن مكوضغبأ نإو
 فيعضلا ىلع لومحم هنإف ١ : ىروشلا] اهلي هيس ونيس ۇر : باب نم هانرکذ ام ریغ

 بلج ىلع مدقم دسافملا ءردو « هيف ىلاعت هللا ملعب عنقي الو « هيف ليق ًامالك لمتحي ال يذلا

 هللاو ‹ دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « هملعاو ‹ كلذ مهفاف « ءاملعلا نم ريثك دنع حلاصملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت

 دحأ دنع صقنم ينصقن اذإ ىلاعت هلل ركشلل يتردابم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم نأل كلذو « ءاوس دح ىلع هدنع ينحدمو ينربك اذإ ىلاعت هللا ركشأ امك « رباكألا نم

 هسفن عم ال ‹ ضيوفتلاو ميلستلا مكحب « ىلاعتو كرابت قحلا اضر عم رودي نأ لقاعلا طرش
 . رايتخالا مكحب

 راغ ‹« يسرك ىلع هبناجب ينسلجأو ينمظعو « رصمب اشاب يلع ريزولل تعلط املو
 ىلإ ترداب « كلذ ينغلب املو « ناويدلا يف اهومرو اصصق يف اوبتكو كلذ نم ةدسحلا
 .ريزولا عم ال ٠ يل هرخس يذلا هلل أدهاشم ينوكل رثأتأ ملو « ركشلا

 هيف هديبع نم ءادعألا ضعب نم عمسي الو « همرکیو همظعیو هبحی هنأ هدیس نم ملع نمو
 دبعلا كلذ الإ ىري الو ‹ دهشملا اذه نع ًابوجحم ناك نم فالخب « روثنم ءابه هدنع مهمالكف
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 اذإف « ةي هللا لوسر نم قباسلا دعولا مكحبوروجلاو ملظلا نم دايدزا يف ذ اولازي مل ةالولا

 يتأي ناطلسلل لام هيلع نم لك راص < ءارقفلا نم ًاصخش دقتعي رادرتفدلا وأ اشابلا نأ مهغلب

 هوحماس وأ ٠ نالف ىلع اورصأ :رادرتفدلا وأ ٠ اشابلل لق :هل لوقيو ٠ صخشلا كلذ ىلإ

 نأ نكمي الو ‹ عفشي نأ الإ عفشتملا كلذ عفد عطتسي مل اذإ ريقفلا كلذ عسي الف ‹ مولظم هنأل

 ديدشتلا مهتفيظو نم نأل ؛ًابلاغ هيف مهدنع عفشي ام لك يف هتعافش نالبقي رادرتفدلا وأ اشابلا

 ‹« بعتو ءانع يف ريمألاو ريقفلا ريصيف ‹ هعييضت يف ال « ناطلسلا لام هنومسي ام ليصحت يف

 لهأ نم ةعامجل كلذ عقو امك « هجميو هيف هداقتعا لقيو « ريقفلا ىلع ريمألا ركني رمألا رخآو

 ربكي نمم كل ابعت لقأ ريمألا دنع يحخأ اي كل صقنملا اذإف ٠ نيحلاصلاو ءاملعلا نم انرصع

 هصقني نمم هظيغو هبضغ لق رمألا اذه قاذ نمو « لعف امب كيلإ نسحم امهالكو « هدنع كب
 كرابت هللاو ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم عضاوم يف هطسب يتأيس امك « رباكألا دنع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹« كاده ىلوتي ىلاعتو

 ينحرجو « ايندلا ءانبأ ينع رفت نمل يتبحم ةرثك : يلع هب هب یلاعتو كرابت هللا معن اممو

 هللا دمحب , ينآأل كلذو « مهريغو برع خياشمو فاشكو ءارمأو نيرشابمو راجت نم مهدنع

 ءاطعأ هنأ ولو ٠ ايش ينيطعي هنآ يلاب ىلع رطخي الو لب  مهايندل مهنم ادحأ بحصأ ال ىلاعت

 نودصقي مه الر ۰ مهتم هدیفتسا بدأ الو ملع مهعم سیلو « هایند نع يغ انأف ٠ هتلبق ام يل
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 ايندلا رومأ يف ضوخو وهسو ةلفغ سلاجم مهسلاجم امنإ « ينم بدأ الو ملع ميلعت يتبحصب
 ةبحملا يبلق يف دجأل ينإ هللاو مث « هللاو مث « هللاوو « برقأ ررضلا ىلإ مهتبحصف « ريغ ال
 نم يناثلا فصنلا يف يننإف « يتبحص يف مهبغري نمم رثكأ ينع ءالؤه لثم رفني نمل دولاو

 اندجوف « مويلا باحصألا بلاغ انشتف دقو « نتفلاو بئارغلاو بئاجعلا يبأ « رشاعلا نرقلا

 . ةيويند للع يه امنإ انتبحص ىلع مهل لماحلا

 لثم ريفنت نم ردكتي الو « لقعلا صقن نم ءالؤه لثم ةبحص نأ لقاع لك دنع مولعمو
 هقتعأ دقف هنع ءالؤه لثم رفن نم نإف ٠ ةرخآلا رادلاو « ىلاعت هللا نع ًالفاغ ناك نم الإ ءالؤه

 نإف « نامزلا اذه لهأ بلاغ نم « اهب مايقلا دحأ قيطي ال يتلا ةبحصلا قوقح يف هلوخد نم

 هنع زيمتي ال « هبارشو هماعطو هبايثو هلام يف هبحاص كراشي بحاصلا نأ ةبحصلا قوقح نم
 يذلا ىلاعت فا لعق نم ركشب نأ لقاعلا لقع نإ هاكاشآ ىلع رسه اهو + كلذ نم ءىش

 يف قداص ريغ « انتبحم يف باذك الإ ودعلا مالكب انع رفني ال هنأ ىلع « ايندلا ءانبأ هنع رفن
 . فلاتملاو فويسلا هدرت الو « فراص هفرصي ال قداصلا بحملا نإف « انتبحص

 ‹ هرضيو هعفني امب لهاج وهف نامزلا اذه يف ايندلا ءانبأ هنع رفن نمم ردكت نم لك نأ ملعف

 مهرفن نمم ردكت ام ةرخالل مهبحصي ناك هنأ ولو ةيويند ضارغأل مهبحصي هنأ كلذ لصأو

 ينحدمي الو « ةيده يلإ يدهي ال يذلا بحاصلا بحأل ينإ هاو مث ٠ هللاو مث « هللاوو « هنع

 يردص قيضي لب « كلذ نم دضلاب ناك نمم رثكأ « ىتبحصل ًادحأ بلجي الو « سلاجملا ىف

 :ةتافاخ ىلإ ينج یا هبال ایش لإ یتا تج ام لگو

 نم ةبحم يئارملا ريقفلا تامالع نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناکو

 .: لاما تو دخلا ٠ نا ع مرق نفت هک ی ساتار

 ‹ مهاياده نم يبورهو « يناوخإ مومهل يلمحت ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لمحأ تنك اذإ ينأل ؛ةيدمحملا ةمألا هذه عيمج ىلع ةمحرلاو ةقفشلا نم يدنع ام ةرثكل

 يذلاك ريصأو بوذأ داكأ امبرف « ةيده مهنم تلبق اذإ يلاح فيكف ةيده ريغ نم مهمومه
 بركلا نم يلع لخديف « ءوس َيلإ يدهي نمم ًادحأ بيصي ام ًاريثكو « مسلا نم ًلطر برش
 .وه ينأك ريصأو « ىلاعت هللا الإ هملعي ال ام قيضلاو

 ىلع يمسج نأب سحأ ام ًاريثكو « دحاو تقو يف ًاسفن رشع ةسمخ وحن كراشأ امبرو

 امنإو ‹ ضرألا ىلع سلجأ نأ عيطتسأ الف « يمدق ىلإ يقرف نم ىمحلا ينقحلتو « رانلا
 دري ةرافخلا لكأ نم» :رئاسلا لثملا يفو « خألا كلذ نع بركلا كلذ لوزي ىتح عجطضأ

 .«ةراغلا

 ٠ مهجارخ بلاغ فقوتو « مهقزر يف شيتفتلا رصم لهأب لزن امل ةعقاو يف تيأر دقو
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 ‹« ميظعلا ليفلا لثم مهدأ ناصح ىلع بكار يننأ ٠ ةئامعستو نيسمخو نامث ةنس يف كلذو

 ‹ لامجلا نم نوكي ام ربكأك لمج لك « لامج ةثالث ًاضيأ ناصحلا كلذ رهظ ىلع يدي نيبو

 ىتح اهنم ةقلف تراطف « تاقلف ثالث قلفنا مطقملا لبجلا تيأر ذإ كلذك بكار انأ امنيبف

 دلبلا ثلث يهو ةقلف تراطف « تاقلف ثالث تمسقنا رصم نإ مث « نميألا يفتك ىلع تلزن

 هنأك اهب ودعي وهو « ةميظعلا لاقثألا هذه لماح يتحت ناصحلاو اذه « يرهظ ىلع تلزن ىتح

 هذه : يل لاقف « رصعلا ءايلوأ ضعب ىلع كلذ تصصقف « هتوق ةدش نم ءيش هرهظ ىلع سيل

 سانلا مومهل لمحت رثكأ رصم يف نآلل ًادحأ ملعأ ال ينإ هللاو :يل لاق مث « كلاح ةروص

 . ىهتنا ‹ ريبدتلا نسحب كربديو « كنيعي ىلاعت هللاف ٠ كنم

 مهنم دارفأل وه امنإو « ءارقفلا لكل وه سيل سانلا مومه لمحت ماقم نأ يخأ اي ملعاو

 مهداوت يف نينمؤملا لثم» :ًاعوفرم هريغو يناربطلا ثيدح هيلإ راشأ امك هناميإ لمك نمم

 ىمحلاب دسجلا عيمج هل ىعادت وضع هنم ضرم اذإ دحاولا دسجلا لثمك « مهمحارتو
ST 

 دعب هنم اهتتروف « ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ةفيظو ةلاحلا هذه تناك دقو

 دای نا ف یل لاق دقو < رم دعب یرلا تحارب ید نف دک اھو ام تھر

 ىتح « سانلا تالمح كيلع تفدارت امبرو « سانلا مومهل ًابطق نوكت فوسف كرمع لاط نإ
 تددعف « تيبلاو ةيوازلا رمعأ نأ لبق كلذ ناكو « باوبأ ةعبس فلخ نم حيصت ريصت

 هنأش نم ناكو « ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق امك « ةعبس اهتدجوف نالا اهفلخ انأ يتلا باوبألا

 ًابوث سبلي الو « مون الو « برش الو « لكأب ًانهتي ال نأ مه سانلاب لزن اذإ هنع هللا يضر

 لازی الف « ًادیدج ًابوث لصقي الو « ًاطئاح ينبي الو « ًامامح لخدي الو « ًارخبم الو « ًافيظن

 مجريو « ًاسفن هل ذخأيف ‹ هريغ ةه اولغتشي وأ « نيملسملا نع مهلا كلذ لوزي ىتح كلذك

 .رومألا هذه كرت نم ىلوألا هتلاح ىلإ

 كل عجوتي نأ مهدحأ رمأ ةياغو « نيخيشمتملا ءارقفلا نم نآلا هلعفي نم لق رمألا اذهو

 طسناو لكأو « كيسن هتقراف اذإف « هدنع كسولج لاح كب لغتشي وأ « طقف ناسللاب

 لمحت :هل لاقيف « ىلوأ ىلاعت هلل ميلستلا :لوقيف ضرتعم مهيلع ضرتعي امبرو « كحضو
 . مهفاف « ىلاعت هلل ميلستلا يفاني ال سانلا مومه

 كلذو « لقعب هبحاص فصوي ال دح ىلإ آضعب مهضعب نم بلقلا ولخ يف سانلا غلب دقو

 فقوف « یلدم راصو « هربد نم همرص جرح اصخش یأر صخش لثمک مهلثم لعج مهضعب نأ

 ةلصلاو ربلا بأتك ٠ ملسمو )٦١٠١( ٠ مئاهبلاو ساللا ةمحر باب .٠ بدألا باتك « يراخبلا هجرخأ (1)

 . (TOA) مهدضاعتو مهفطاعتو ننمؤملا محارت باب
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 يضقي اذه لثمف « يتطقل همعطأل يلدتملا مرصلا اذه ينطعأ كيلع هللاب :لاقو صخش هيلع

 ‹ لاثم وهف هعوقو حصي مل نإو اذهو « ملسملا هيخأ مه لمحت نم ةرذ هدنع سيل هنأب لقعلا
 . نيملسملا مه لمحي نمم ينلعج يذلا هل دمحلاف « لاح لك ىلع لقعلا هروصت دقو

 نم وه امنإ ‹ جيلخلا يف انتيب تحت يذلا ءاملا رارمحا نأ فشكلا لهأ ضعب ينربخأ دقو

 اهنم دجت الف « اهلك جيلخلا يف يتلا تارارخلا ءام رظنأ : يل لاقو « يلع ةلزانلا مومهلا ةرثك

 كرابت هللاو ‹ دشرت كلذ ملعاف « لاحلاب ملعأ هللاو « كتيب تحت ناك ام یوس رمحي ءام

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو

 الإ صقنم ينصقن اذإ يسفن نع باوجلل يتهارك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ا ن ا اار اع يج اهل لوقأ لب « توكسلا ىلع عجرت ةيعرش ةحلصمل
 : ىروشلا] هلع ما َحَلَصاَواَعْنَمَف :ىلاعت لاق دقو ‹ يسفن ىلع مهعم نوكأف « ةثيبخلا

 فيعضل ةاوادم ةيالا لوأف [ ٠ : ىروشلا] 4 الم هس س ورو 3 : یلاعت هلوق دعب ٠۰[

 هللا ملعب يضر يذلا لاحلا يوقب صاخ ةيالا رخآو « هيلإ ءوسلا ةفاضإ لمتحي ال يذلا لاحلا

 .مهفاف « قلخلا دنع هماقم عاري ملو « هيف ىلاعت

 ‹ يسفنل يراصتنا مدع يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ امم نأ ةقباسلا ننملا يف انمدق دقو

 اذإ امب صوصخم وهو « يناذآ يذلا صخشلا كلذ يف ىلاعت هللا ىلإ يهيجوتب وأ « يليكوب ولو

 نيديرملا بولق لزلزت فوخك ةحلصم هيلع بترت اذإ امآ ‹ ةحلصم راصتنالا ىلع بترتي مل
 عفنلا نومدعيف انيف ودعلا كلذ هب انصقن يذلا رمألا كلذ نأ مهنظل « انتكس اذإ انيف داقتعالا نع

 هللا دمحب انأ :لوقي نأ ‹« قباسلا طرشلاب اهل رصتنا اذإ هسفن نع اندحأ باوج ةروصو « انب

 نأ اندحأل يغبني الو « لبقتسملا يف يل عقي ام يردأ الو « نآلا كلذ لثم نم ىفاعم ىلاعت

 نم نخت الو» ثيدحل ًاحيرصت الو ًاضيرعت ال هوجولا نم هجوب هصقن نم صيقنتل ضرعتي
 لثم وه لعف دقو « هيلع ركنأ اذامف هبس لثمب ًالثم هبس نم لباق نم ناف « مهفاف '«كناخ
 .هلعف

 « ءافعضلل ًاسيفنت الإ هلم هيس وَ أؤَرَكَ » :لاق ام ىلاعت هللا نإ :لوقي مهضعب ناكو
 . هتءاسإ لشمب ءيسملا لباق اذإ هسفن يف حيرتسي مهدحأ ىرنف « ًافنآ رم امك

 دق اولاقو « ىلاعت هللا ىلع مهرجأ نوكي نأو « حالصإلاو وفعلاب اوضرف ءايوقألا امأو

 انل ةبحم هتلباقم مدعو « انيلع ءاسأ نمل لامتحالا انم ديري ىلاعتو كرابت هنأ : ةيالا نم انمهف

 رمخلا يمذلا ىلإ عفدي نأ ململ يهنلا يف ءاجام باب < عويبلا باتك ٠ يذمرتنا هجرخأ )١(

 دمحأو ۰« )۳٣۳۲٤( هدب تحت نم هقح ذخأی لجرلا ىف باب عريبلا باتک «دواد وبأو „ )7)174

 . )۱٤۹۹۸( هدنسم یف
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 4 اهل هيس ٍوَِس ۇر :لاق ىلاعت هنأل ؛طقف مسالاب ولو « ءوسلا لهأ نم نوكن ال ىتح
 رذعتم مهنم ةيلثملا عقو نأ عم « هانمهف امل نوفارحلا هبنتيلا « « اهلثمب اهدكأو « ةئيس اهامسف

 نأو « ةيلصألا ةئيسلا ىلع ًادحاو افرح ةازاجملا ةئيس ديزت ال نأ ةيلثملا يف طرتشي هنأل ؛ادج

 نأو « ريثأتلا لثم ريثأتلا عقي نأو « ودعلا مالكل ةياكحلاك نوكتف « اهفورح اهفورح نوكت
 « مهنيعب ةازاجملا ةئيس لاح نورضاحلا مه ةءادبلا ةئيس لهأ نوكيف « نيسلجملا لهأ دحتي

 نم رباكألا نإف « ماقملا يف (لوعفم مسا» ىزاجملل ًائفاكم «لعاف مسا» يزاجملا نوكي نأو

 ‹«ىذألا ىلع مهنامدإ ةلقل رغاصألا رثأتي امم رثكأ هيف ليق مالكب مهدحأ رثأتي دق ايندلا لهأ

 هللا لهأ ىأر املف ‹ رغاصألا اذكه الو « مهلام يف ةبغر وأ «مهنم ًافوخ مهيذؤي نم ةردنلو

 اذإ اوفاخو « ًاطايتحا ءوسب دحأ ةلباقم اوكرت انركذ امك ةازاجملا ةئيس ىف ةيلثملا رذعت ىلاعت

 ةازاجملا ةع ىلع ملح :ىلاغت هللا نإ: تي نم < ولا لعأ نم اوك نأ وسب ادعا ازا
 . مهل اهحابأ ىلاعت هللا نإ ثيح نم «ءافعضلا نم مهريغ دنع ةئيس ريغ تناك نإو «ةئيسلا مسا

 نم لوسراذه :لوقيو « سلاجملا يف هصقني نمب حرفي نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 كلهأف يلاوحأ نم ًائيش نسحتسأ ال ىتح « لاق ام يف لوقي نأ ىلاعت قحلا همهلأ هللا دنع

 يلإ هلسرأ سيلبإ لوسر هنإ :لوقيو ‹ سلاجملا يف هركشي نمم ردكتي ناكو « رعشأ الو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف ىهتنا « يلاوحأب بجعلا يلع لخد ىتح ينج ردتسيل

 عقي مل امب ءادعألا نم دحأ ينصقن اذإ ىلاعت هلل يركش : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 يف هحيبقتو « لبقتسملا يف هيف عوقولا نم يريذحتب لاح لك ىلع ينعفن هنأل ؛جراخلا يف ينم

 مظعأ هيلإ فاضأ نمم ردكت هنم حصي الف هانركذ ام ىلع ركشلا هدهشم ناك نمو يی

 مدعلو « ًايناث هعم لجو زع هبر هلعفی امب هاضرلو 0 ًالوأ هتمصع مدعب هملعل كلذو » صئاقنلا

 ةنيط نإف « ضرألا هجو ىلع نوكي بنذ مظعأ يف عقي نأ دعبتسي ال وهف « ًاثلاث قلخلا هتاعارم

 عقي اميف يلولا عقي نأ زتاجف ¢ ةدحاو مالسلاو ةالصلا مهيلع ةكئالملاو ءايبنألا ادع ام قلخلا

 . قسافلا هيف

 الف « رامح وهف بضغي ملف بضغتسا نم :هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا لوق امأو

 ‹هلل الإ لماكلا بضغي ال ذإ « بضغتسي مل ماقملا اذه بحاص نأل ؛هانلق ام يفاني

 ريغ كلذو « كلذ هركي نم ريغلا قحب صيقنتلا باب نم لماكلا دنع وه امنإ انه ضورفملاو
 بسن ول امأ “هركي امب كاخأ كركذ» : ةي هلوق يف ةبيخلا ثيدح هيلإ راشأ امك « هلل طخسم

 .ةلصلاو ربلا باتک ۰ يذمرتلاو )2۹4۸( ةهبغعلا ميرحت تاب «ةلصلاو بلا باتک ؛ملسم هجرحأ )۱)

 يف دمحأو ء )٤۸۷١( ةيغلا يف باب ٠ بدألا باتك « دواد وبأو ء(١۱۹۳) ةبيغلا يف ءاج ام باب

 )۷١۱١٦( هدم
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 هنيد ىلع ًافوخ صقنملا بذكل وه امنإ ذثنيح هبضغف ‹« بضغف هيف نكي ملام لماكلا ىلإ
 مهدحأ بضغي دقف « رباكألا ضعب لمحي هيلعو « مومذم هكرتو ‹ دومحم بضغ كلذو

 لباقي الو « هلمتحي انلق امنإو « هنم بضخغلا فنن مل اننأل ؛ةلباقملا مدعو لمحتلا عم ذئنيح

 .هبضغأ امك هبضغأ نم

 ىري نأ لماكلا نمؤملا طرش نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 فرطلا ىلإ حدم اذإف « ةاونلا يف ةلخنلا نومكك هيف ةنماك ةحيبقلاو ةنسحلا تافصلا عيمج

 هتافصب ًاملع دادزي الف ىصقألا فرطلا ىلإ مذ نإو « ةنسحلا هتافصب ًاملع دادزي الف ىصقألا

 هب هوصقن وأ هب سانلا هحدم ام لكو « هيف برغتو قرشت تافصلا عيمج نأب هدوهشل « ةئيسلا
 . یهتنا . هسفن نم وه هدهشی ام نود

 رضخألاب هيف بوتكم « رمحأ توقاي نم ءامسلا نم لزن ًاحول مانملا يف تيأر دقو

 يتلا ةنيطلا مكح « مالسلاو ةالصلا مهيلع ةكئالملاو ءايبنألا ادع ام قلخلا ةنيط مكح :هصن ام

 نم ةرذ لك يفف « ةدحاو احور تراص ىتح « ضارعألاو رهاوجلاو ماسجألا رئاس نم تنجع

 دبعلا فحت ةينابرلا ةيانعلا تماد ام نكلو « اهريغ يف قرفت ام عومجم تافصلا نم تاذ لك

 ةيانعلا تفلخت اذإف ‹ ةلطعتم اهلك ةمومذملاو « ةلمعتسم اهلك ةدومحملا تافصلاف « ظفحلاب

 . لامعتسالا نع ةنسحلا تلطعتو « لامعتسالل اهلك ةمومذملا تافصلا تماق هنع

 لوادتل « ةمصحلاب نييعتلا ىلع مهنم دحأ فصوي ال ةكئالملاو ءايبنألا ريغ ناك انه نمو

 ةراتو « ًاعاجش ةراتو « ًاميرك ةراتو < ًاليخب يلولا دجن ةراتف « هيلع اهبقاعتو تافصلا
 لإ هتد کک وع جر او کمو ا اغار او الا یف ھا راو ا ا

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةنيط رهط ىلاعتو كرابت هللا نأ كلذو « رم امك نوموصعملا

 امبو « هومدق ريخب الو « هولمع لمعب ال « لئاذرلاو يصاعملا رثاس نم ةينابرلا ةيانعلا قباسب
 « اهيلإ ىقرتي يتلا تاماقملا بسحب يلولا عم قدت ةمومذملا تافصلا نأ ملعي هانررق

 اهدجول رظنلا ققح ناك هنع اهعاطقنا نظ نم نأ ولو « مهوتي دق امك ةيلكلاب هنع عطقنت الو
 .اهيلع تاعاطلا ركسع ةبلغل تفخو تقد اهنكلو « هيف

 وحنو « دسحلا جالع باب « ربكلا جالع باب « هباتك يف لاق نم ىلع نوفراعلا جرخ دقو
 ناك ام نأ كلذ حاضيإو « لوزت الو دمخت ةفصلا كلت نأ جالعلاب هدارم نوكي نأ الإ « كلذ

 ةأشنلا نايتإو « ايندلا ةأشن لاوزب كلذو « تاذلا مادعناب الإ لوزي نأ لاحمف ةأشنلا لصأ نم

 . مهفاف « ةنجلا نولخدي نيح ةيورحخألا

 دحأ طق مهمري مل هنأو ٠ دادضأ نم ةعومجم رادلا هذه يف مهتأشن نأ نولماكلا ملع املو

 هلال ؛مهامر نمم ردكتلا كلذ لك اوردكتي مل ةأشنلا كلت لصأ نم مهيف وهو الإ ءيشب

 مل امب ًادحأ ىمر نم ىلع دودحلا تميقأ امنإو « ًانومك وأ ًاررهظ مهيف وه امب الإ مهامر ام
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 « ًالثم هفذق نم حماسي ىتح هانلق امع هل فشکي دحأ لک ام هنأل ؛داسفلل ًاعفد هنع تبث

 امك عطقني الو مودي ةيرشبلا نم مهتنيط يف يذلا ءزجلا نوري مهنإف نيفراعلا فالخب « مهفاف
 ءزجلا كلذل انيكست ًامئاد مهارد ضعب مهدنع ايندلا يف نودهازلا نولماكلا عضو كلذلو « رم

 ءزجلا كلذل ًاعفدو « اهنم غرف دق هنأو « ةيهلإلا ةمسقلا دوهش نع بجحيو برطضي يذلا

 .ةمسقلاب عنقي الو قزرلا رمأب متهي يذلا

 بايثلا مهتاذ اوسبلأو ‹ بارشلاو ماعطلا نم ذيذللا مهسوفن اومعطأ :ًاضيأ انه نمو

 مهيف يذلا ءزجلا كلذل ءاطعإ « مهتادهاجم لوط دعب شارفلا ًاطوأ ىلع اومانو « ةسيفنلا

 . هفح

 كرابت قحلا ناك نإو « يصاعملا نم مهيف نماك وه امم رافغتسالا نم اورثكأ اضيأ انه نمو

 ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت مهفاف « ثيداحألا هب تدرو امك « كلذ يف مهنع زواجت دق ىلاعتو

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو ‹ نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي

 وأ ندب يف « يلع ىنج نم عيمج نع حفصلاو وفعلا : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نيرشابملاو راجتلاو ءارقفلاو ملعلا ةبلط نم « ةيدمحملا ةمألا هذه عيمج نم لام وأ ضرع

 م دمحم هيبنل ًاماركإو « هديبع مهنوك ثيح نم لجو زع هلل ًاماركإ نيفلكملا رئاسو ءارمألاو

 لوقأ ام ىلع هللاو « نآلا يل ثعابلا وه اذه « ىرحخأ ةلعل ال « هتمأ نم مهنوك ثيح نم

 كلذو « باسحلل ىلاعت هيدي نيب فقأ ىتح ةينلا هذه ماود ىلاعت هللا لضف نم وجرأو « ديهش

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ريظنب ينلماعيل

 يملعل « ةيدمحملا ةمألا هذه نم نيفلكملا رتاس نع حفصلاو وفعلاب مكحلا تممع امنإو

 مقي الف « برغملا دالبو « مورلاو زاجحلاو ماشلاو « اهارقو رصم يف ًاروهشم راص يمسا نأب
 يلع سد املو « مهنم رصم ىلع دري نم ةرثكل دالبلا هذه له اهب ملعيو الإ ةكرح رصم يف

 دقو ‹« لجو زع هللا الإ ينباتغا نم ددع ملعي الف ‹ يتافلؤم ضعب يف ةفئازلا دئاقعلا ةدسحلا

 هقلخ عيمجو « هءايبنأو هتكئالمو هللا تدهشأو « ملعأ مل نمو مهنم تملع نم لكلا تحماس

 لوهألا فقوملا كلذ يف هتداهش يدؤي نأ دبال دهاش لك نأب يملعل « كلذ ىلع رافكلا ىتح

 رافك مهنأ عمو هللا نود نم نوكرشي امم ءيرب هنأب هموق مالسلاو ةالصلا هيلع دوه دهشأ كلذلو

 كلذ ديؤيو ٠٤ - ٠١[ :دوه] € ینو ن ا نوکر اسم یر یا او ہشآو ها ڈا نإ ٭ : هلوقب
 ىلإ رطفيف نذؤملا عمسي ال ىتح طارض هلو ىلو ناذألا عمس اذإ سيلبإ نوك نم درو ام

 « رافكلا ىتح يلوق ببس اذهف « ًاعطق انيلإ ريخ هل سيل هللا هنعل وهو « ديحوتلاب هل ةداهشلا
 ۱ . مهفاف

 نم اسلم ةمايقلا موي تئج ولو ٠ نيرادلا يف قحب ًادحأ بلاطأ ال ينأ هانررق امم ملعف
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 ىتح دحأ نع حفصأ ال :لاقو « ايندلا راد يف يناجلا نع حفصلا نع فقوت نمم ىلوأ هانلعف

 ينع حفصي ملو ينشقان نإو ٠ تحماس هلضف نم هللا ينحماس نإف < ةمايقلا موي يلاح ملعأ

 یف درو امک « هتانسح تینف نإ يرازوأ نم هيلع تعضوو « هتانسح نم تذخآو تححاش

 دبعلا نظيلف « ةمايقلا موي هللا نم ةحماسملا هلا لضف نم قحتسا سالا حماس نم نأل ؛رابخألا

 ضرغل كلذ نوكي نأ الإ نيدلا يف صقن هنإف ٠ ىلاعت هللا ةبرجت ىلع فقوتي الو « اريح هللاب

 امك « كلذ وحنو سانلا ةبيغ يف عوقولا هنيع يف حبقيل همصخ ةحماسم نع عنتمي نأك « يعرش

 ريخأت» هامس ًاباتك كلذ يف فنصو « ىلاعت هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج خيشلا هيلع ناك

 خيشلا عمس هنأ « يرمغلا عماجب مامإلا نيدلا نيمأ خيشلا ينربخأ نكل "ةمايقلا موي ىلإ ةمالظلا
 نيح نم يضرع يف عقو نم عيمج تحماس يننأ ىلع اودهشا :رضتحم وهو لوقي نيدلا لالج
 ضارعأ يف عوقولا نع مهل ًارجز ةحماسملا مدع مهل ترهظأ امنإو « مهنع ربخلا ينغلب

 . ىهتنا « ءاملعلا

 نع ‹ ةيكملا تاحوتفلا يف هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لقنو

 نم ناحماسي ال اناک امھنآ :امھنع یلاعت هللا يضر نیریس نب دمحمو « سابع نب هللا دبع
 اي كل هللا رفغ نكلو « اهحيبن الف نينمؤملا ضارعأ مرح دق ىلاعت هللا نإ :نالوقيو « امهباتغا

 . ىهتنا « يخأ

 اهيف يمدالاب قلعت ةيصعم لك نأ كلذ حاضيإو « قيقدلا عرولا نم كلذ نوفراعلا دع دقو

 ىلع قاب وهف « هبحاصل ةللاحملا دبعلا نم حصي ال هللا قحف ٠ يمدالل قحو « هلل قح « ناقح

 ىلع ةلدألا نم مث « هيف ةحماسملا دبعلا نم حصيف يمدالا قح امأو « ةحابإلاب حابي ال هتمرح

 : یلاعت هلوق وفعلا بدت

 لإارطراسو 4 ) : یلاعت لوقو [۲۲ : ررنلا] 4ک نأ رف رغ الا وعقل و اوشلو
 ءارصلأو ءاركلأ ف نومي يرل ج يومنا ت ّدِعأ ضَرَألأَو ت ومل اهر ٍةَلَجَو مي نم روم
 ١۱۳۳ -١۳٤[. :نارمع لآ ] 4 رینسسملا بيم هللاو سالا نع نيِواَمْلاَو ظْيَمْلا ىييظَڪلاَو

 الإ دادزی ال هملظ نمع فعی مل نم نأ هموهفمو "اًازع الإ وفعب دبع هللا داز امو» ايب هلوقو

 . نيفراعلا ماقمل ةبسنلاب لذ وهف « وفعلا وهو « ىلعألا ماقملا نم ًاضافخنا يأ « الذ

 الإ ٠ يسفن ظحل هذخآ وأ ٠ دحأ يف يبضغ ذفنأ امف « كلذ يسفن يف انأ تبرج دقو

 توفعو تحفص امو الذ كلذب ىفكو « نيطايشلاك لجو زع هللا ةرضح نع يلق درطب سحأو

 نامدإ كلذب يل لصحو <« هقلخ دنعو ىلاعت هللا يدي نيب كلذب زعلا ةدايزب سحأو الإ دحأ نع

 باتك « يذمرتلاو )۲١۸۸( ٠ عضاوتلاو وفعلا بابحتسا باب ؛ ةلصلاو ربلا باتك ءملسم هجرخأا (۱)

 .(۸۷۸۲) هدنسم يف دمحآو « (۲۰۲۹) عضاوتلا يف ءاج ام باب « ةلصلاو ربلا
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 يل موقي لئاضفلا تبستكا ذنم لزأ ملو « ةذخاؤملا نم بحأ يدنع راص وفعلا نأ ىتح « ريبك

 هللا ءاصحأ « هرمأب لفتحأ ملو هيف تعقو بنذل ةبوقع امإو ‹ يتائيس ريفكتل امإو « يتاجرد

 . كلذ ريغ وأ « ىلع

 يرواجم اميس ال « ليلقلا الإ يضرع يف ةعيقولا نم ملس ينارقأ نم ًادحأ نأ نظأ امو

 اورادو « اوسد ام يبتك يف ةدسحلا سد امل « هيف تناك ةنتفلا مظعم نإف ‹ رهزألا عماجلا

 . باتكلا اذه يف هريرقت رم امك رهزألا عماجلا يف سيراركلا كلتب

 رصان خيشلا مالسإلا خياشم خيش يضرع يف ةعيقولا نم ىلاعتو كرابت هللا هامح نممو

 رون خيشلاو ‹ يبلشلا نيدلا باهش خيشلاو ‹ يلمرلا نيدلا باهش خيشلاو « يناقللا نيدلا
 خيشلاو ‹ يتوناحلا نيدلا جارس خيشلاو ‹ بيطخلا نيدلا سمش خيشلاو « يتاتدنطلا نيدلا

 ةعامجو « فسوي فيرشلا ديسلاو ‹ يشوتمهربلا نيدلا سمش خيشلاو « يطيغلا نيدلا مجن

 . نیمآ

 رفغي هللاف « يلع عمتجا دحأ مهنم امو « اذه يتقو ىلإ ءوسلا يف نودقتعي ةعامج فرعأو

 . نیمآ ‹ مهحماسيو مهل

 يرالتلا دمحم خيشلا یأر < رهزألا عماجلا لهآ نم يب ثال نمع تحفص املو

 « سرفلا ماجلب كسام ينيقلبلا نيدلا باهش خيشلاو « ميظع سرف ىلع بكار يننأ ٠ يكلاملا

 ؟اذه نم :نيدلا باهش خيشلل صخش لاقف ‹ يدي نيب نوشمي رهزألا عماجلا لهأ عيمجو

 . ىهتنا « ةنجلا ىلإ مهب بهاذ وهو رهزألا عماجلالهأ يف عفش « باهولا دبعاذه :لاقف

 ‹ عضاوتلا ينملعيل وه امنإ « ماجلل ينيقلبلا نيدلا باهش خيشلا كاسمإ نم هتمهف يذلا مث

 . نيقيب ىنم ًاماقم ىلعأ هنإف « بجعلا نم ىلع ًافوخ

 يايدثو هنضح يف يننضاح وهو ةَ هللا لوسر يديدانصلا نيدلا دعس خيشلا ىأر كلذكو

 همحر يودبلا دمحأ يديسو « سفن فلأ ةئام وحن مع ىتح « نوبرشي سانلاو « ًانبل نارجفتي

 راكنإلا نع ريثك قلخ عجرف « هتكرب مكل لصحي ًانالف اوروز :سانلل لوقي فقاو ىلاعت هللا

 ىلع لمعاو « كلذ يخأ اي ملعاف « روكذملا نيدلا دعس خيشلا قدص مهداقتعال « يلع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو : دشرت هب قلختلا

 ٠ ريقف لكل وه سيل انركذ امك ةمألا عيمج نع حفصلاو وفعلا يماقم نأ يخأ اي ملعاو

 ةذخاؤم نإف « ةي هللا لوسرو لجو زع هللا بحي هنأ معزي نم اميس ال « مهنم دارفأل وه امنإو

 هنأ ولو < ب هلوسرو ىلاعت هلل ةبحسلا ماقم حرجي ةي هيبن ةمأ نم وأ « ىلاعت هديبع نم دحأ
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 هدهشم نوكي نأ ريقفلا لامك نم نإف واج هلوسرلو « لجو زع هلل قلخلا مركأل ًاقداص ناك

 يف هنأ دهش نإف « ةي هلوسر ةرضح يفف اهنع بجح نإف لجو زع هللا ةرضح يف هنأ ًامئاد

 جرخ نمو « هبحي نمو « هتمأ مركأ يَ هلوسر ةرضح يف وأ « هديبع مركأ العو لج هترضح
 دحأ ةحماسم ىلع ردقي ال مئاهبلا ةرضح يف وهف « ةئ هلوسر ةرضحو « ىلاعت هللا ةرضح نم

 نودهشي الف « لجو زع هللا ةرضح يف ةي هللا لوسر دوهش ًامئاد لّمكلا دهشم نأ ىلع « ًابلاغ
 . سکعلابو ‹ یلاعت هعم ويم هللا لوسر نودهشیو الإ هللا

 هللاو :رخأل لوقي اصخش ىلاعت هللا همحر يثيرحلا سابعلا وبأ خيشلا يخأ عمس دقو

 هللا لوسر نم يحتست امأ « ىلوأ ريخلا ىلع مزعأ :هل لاقف « ةرخآ الو ايند ال كتمذ ءىربأ ال

 ‹ كتححاشمب مهطبرتو مهدقعت تنأو « ةمايقلا موي ًاضعب مهضعب نم سانلا كفي ريصي ةي

 . ىهتنا « ةرخألاو ايندلا يف هاخأ حماسو « ىلاعت هللا ىلإ تبت : صخشلا لاقف

 هتفحو «مهسفنأ نم هللا قلخب محرأ راص نم الإ قلخلا اذهب قلختلا ىلع ردقي الف ةلمجلابو
 بر هلل دمحلاف < ب هللا لوسرل ماركإلاو « ىلاعتو كرابت هللا بانجل ميظعتلا يف ةيانعلا

 . نيملاعلا

 « يتايح يف وأ « يتوم دعب ينباتغا نم لك ةحماسم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ركذلاب يتوم دعب ينباتغا نم تنيع امنإو « هملعي هللاف ٠ هملعأ مل نإو ينأل ؛هتبيغ ينغلبت ملو
 ةه تملا بمب نالا ق حج تال 1 لف ةعبابلا غلا ةمج رت يف الغاد ناك ناو

 ا ر ر ا و کا ا کک ووو یاو و
 ضار ريغ نوكي ىلاعتو كرابت قحلاو « ةمايقلا موي ىلإ ةلوغشم هتمذ ريصتف « ةمايقلا موي

 .هدابع نيب ىلاعت قحلا حلاصي ىتح وأ « همصخ هحماسي ىتح « هنع

 بلغ « رهزألا عماجلا يف حالصلاو ملعلا ىلإ بسني نمم نارقألا ضعب نأ يل عقو اممو

 ةعامج ينربخأ :لاقو « تم يننأ هريغو رهزألا عماجلا يف ينع عاشأ ىتح « دسحلا هيلع

 ‹ ةيردنكسإلاو « ةلحملاو « طايمد ىلإ ًاباتك كلذب لسرأو « ةأجف تام ًانالف نأ تاقث

 لاقف « ملاعلا كلذ ىلع عمتجي نم ضعب ينربخأف « ةعاشإلا هذه ببس نع تشحبف تلسرأف

 ىلاعت هللا دمحبف « تام اذإ نالف ىف سانلا لوقي ام رظنأل كلذ تلعف امنإ :لوقي هتعمس : ىل

 ۰ .ًامغوًامه دساحلا كلذ دادزاف « ًاريخ الإ سانلا لقي مل

 دشنأف « هداسح عم ىلاعت هللا همحر يعاقبلا نيدلا ناهرب خيشلل كلذ لثم عوقو انغلب دقو

 :ًاضيأ يلاح ناسل وهو « یلاعت هللا همحر

 ياف لوو ياس یجب اتاك يلادغ ق ف برا

 ينامز ليطاولهيلعاذامو هلانيام تمأ نإ يرعش تيل ايو
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 ناتدنحلا لغ ىق ىلا اد نهر تبي برف اغ یتا تت

 نانذألا هل تمصاع رصم ىرت اهدنعو كيدل معنأ يب كنآأك

 ناعم يأب يحدم يف قطنف ٠ ىلقالو كيدل ىقبيدسح الف

 . یلاعت هللا همحر « لاق ام رخآ ىلإ

 الإ رهظت ال اهلك دوسحملا لئاضف نأل ؛ًابلاغ هتوم دعب دوسحملا حدمي دساحلا ناك امنإو

 نأ الإ دساحلا عسي الف « هحدم يف ةنسلألا هللا قلطيو « دسحلاو لغلا بهذي نيح « هتوم دعب

 وهف « رهظت مل هلئاضف بلاغ نإف « ًايح دوسحملا ماد ام فالخب « هيلع ًارهق سانلا قفاوي

 دسحلا كلذ راص ناسنإ نطاب يف دسحلا ماق اذإو ‹ لبقأ يلعل :لوقيو ‹ سلاجملا يف هصقني

 يذلا صئاقنلا تناك امبرو دوسحملا كلذ لئاضف دوهش نم هبحاص عنميف « بلقلا ىلع ًاباجح

 ناسنإلا رظني الو ‹« نمؤملا ةارم نمؤملا نأل ؛دوسحملا نود وه هتافص نم يه دساحلا اهركذ

 ةروص نأل ؛هاري ال ةآرملا مرج ىري نأ دهجلا لك دهج هنأ ولو « هسفنو ههجو الإ ةآرملا يف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت كلذ ملعاف « هنع هل ةبجاح هسفن

 باتغملا قدصو « يتبيغب عمس نم عيمجل يتحماسم : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 كلذ نوقدصيف « ابلاغ ةبيغلا سلاجم نورضحي نيذلا نيروهتملاو نيئزهتسملا نم اهيف
 « نالف قح يف نالف نم اذكو اذك مويلا عقو :نولوقي نوريصيو « دساحلا باذكلا يرتفملا

 كلذ نأك « ةباثملا هذهب ًانالف نأ نظنل انك ام :لوقيو « هلبقي مهضعبو « كلذ دري مهضعبف

 اودعت مهنأل ءالؤه تحماس امنإو ‹ كلذ لشم نم ملسي نم قو « يعرش مكاح دنع تبث

 مهعامتساب صقني نأ مهنيد ىلع تفخف « مثإلا يف اوعقو ام يدوجو الولف « يببسب هللا دودح

 .دساحلا نم اهلوبقو « يتبيغل

 ىلإ الو « هباغتسا نم هجو ىلإ رظني دحأ داكي الف ‹ نامزلا اذه لهأ ىف بيرغ قلخلا اذهو

 : لاتو دراج ارم لار نم اإ ىلخللا ىلع ودق الو ٠ ستاقنلا ةف قدما لب
 نمف الإو « هديبع نم دحأ دنع ماقم بلط مدعو « هملعب ءافتكالاو هتاعارم هيلع بلغ ثيحب

 دوجولا يف عقي ام لك دجو « هباجح فشك نم لك نأ ملعف « ةحماسملا مدع ًابلاغ همزال

 ةدارإلا رهق تحت قح ريغب هيذؤيو هب ءیزهتسي نم عيمج یأرو « عمسمو یلاعت هللا نم یأرمب
 هللا رون نم ىلع دكأتملا نمف كلذك رمألا ناك اذإو « مهيلع نابضغ ىلاعت هللا نأو « ةيلزألا

 . هببسب هيلع ىلاعت هللا بضغ نميف عفشي نأ ةمحرلا هبلق يف لعجو « هبلق ىلاعت

 ‹ ةعامج هاذآ اذإ ريقفلا بدأ نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 دق ينإف ٠ مهنع ضرا بر اي .لوقيو ‹ ىلاعت هللا دنع مهيف عفشي نأ هلجأل هللا دودح اودعتو

 لمحت هدهشم اذه ناك نمو « قيفشلا يلولا رجح يف ماتيألاك كديبع انلك اننأل ؛مهنع تيضر

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ىلاعتو كرابت هللا دابع عيمج نم ىذآلا
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 ةلعل ال ىلاعت هللا نم ءايح يسفن نع يباوج مدع :ئىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 كرت ىلع عجرت « ةينيد ةحلصم كلذ ىلع بترتي نأ الإ ينع باوجلل يتهاركو کا

 .باوجلا

 لوقيو مستبي راصف « ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ متشي ًاصخش ةرم تيأر دقو

 كسفن كجاعزإ ىلع رثأتأ هللاو ينإف ٠ كسفن ىلع نثمطم تنأو ينمتشا كلهم ىلع : متاشلل

 نكلو « حيحص :لاقف « نسح قلخ اذه :هل تلقف « يل كمتشب يرثأت نم رثكأ يمتش لاح

 یلاعت هلل بقارم هنأ یعدا نم لکف « یلاعت هلل هتبقارم تمظع نم الإ هب قلختلا ىلع ردقي ال

 . بذاك وهف رثأت نإف رظناو « ةلفغ ىلع همتشاف

 هرجأ ريفوتو « هنع ىلاعت هللا اضر هسفن نع ناسنإلا باوج مدع دئاوف نم نأ يخأ اي ملعاو

 عقوف « ناسنإ نع بيجي ناك مهضعب نأ ىتح « كلذب ةأفاكملا دصقي امنإ هنع بيجي نم بلاغ

 ‹ هيلع نمي راصو <« هاداعف « هنع بجي ملو تكسف هباتغي اصخش عمس ناسنإلا كلذ نأ

 ًاريثكو « كبسب ًانالفو انالف تيداع انأو ‹ ةملكب ينع بجت ملف يتبيغ عمست فيك :لوقيو

 لغتشي ريصيو كاسنيف ‹« ماصخ كودع نيبو هنيب لصحيف هتبيغ يف بحاص كنع بيجي ام

 . كببسب مهريغ

 عمسف « ةموصخو سفن هنارقأ نم دحاو نيبو رهزألا عماجلا ظاعو ضعب نيب ناك دقو

 كلذ ىلع اهيف طحي ‹ سلاجم ثالث ىقح ىف لمعف « ءوسب ىنركذي ًاموي همصحخ ظعاولا كلذ

 راص يتلا ةميظعلا ةطبارلا كلت ظعاولا كلذ نيبو ينيب دجأ ملف تلمأتف « ءوسب ينركذ يذلا

 لاقف ؟لاحلاإ اذه ام : ىلاعت هللا همحر فسوي فيرشلل تلقف « اهببسب صخشلا كلذ ىلع طحي

 . ىهتنا « قح ةروص يف « دساف ضرغ ىلإ كب لصوت صخش

 سلجي وهو حالصلاو ملعلا نالف ىعدي فيك :لوقي راصف « كلذ فالخب هنطاب نأ « نئارقلاب

 عيمج نأ رورغملا اذه ملع امأ ‹ نيحلاصلاو ءايلوألا بيغتسيو « رهزألا عماجلا لثم يف

 نم تناك نإو ةبيغلا نأ ملعي امأ « ةدحاو ةبيغ ريظن يف ءيجي ال ملعلا نم هسرد يف هلوقي ام

 دجسملا نأ ملع امأ « نيحلاصلاو ءاملعلا قح يف رئابكلا نم يهف ءاملعلا ضعب دنع رئاغصلا

 هتيب يف قح ريغب ًأدحأ بيغتسي نم تقمي هللا نأ ملع امآ هترضح يف هيصعي فيكف « هللا ةرضح

 .مالسإللا ةرئاد نع هجرخي نأ داك ىتح هخبوي لاز الف ٠ ةيبطقلا يعدي فيكف « ىلاعت
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 كنإ هللاو :هسفنل لوقيو « هيلع هربص ةكربب لوط ىلع ولو <« هنم ةرورض ىحتسا هبيجي ال

 رثكأو « كنم ًالاح نسحأ هنإ هللاو « تكاس وهو سانلل هيف يطحت اذ مك « نالف ىلع ةملاظل
 يلع ررضلا مادل هلباقأ تنك يننأ ولو « كلذ دعب ينحلاصو دساحلا كلذ ءاج امبرو « ءايح

 .بلاغلا وه امك هسفن ةيانج ىسنيو « هيلع يتيانج ركذتي هنوكل ًادبأ حلصب أدبي ملو « هيلعو

 ؟رافكلا هنع بيجي نأ هنع هللا يضر تباث نب ناسح يي هرمآ هجو امف : لیق نإف

 ملسأ ناك نم لزلزت نم ًافوخو « نيدلا ةرصن ىلإ ةردابم كلذب ي هرمأ امنإ :باوجلاف
 ةشئاع نع ثيدحلا يفو « عامجإلاب كلذ لثم نم موصعم ةي هنأل ؛سفنلل ًايفشت ال « ًابيرق

 هللا تامرح تکهتنا اذإ بضغب امنإو هفنل بضغي ال ناكو :تلاق نآرقلا هقلخ ناك»
 . یھتنا ' (یلاعت 7

 ىذألاب برغملاو قرشملا لهآ هيلع ماق ول هنأ ٍةيَي هيف ملسم لك داقتعاو انداقتعاو

 بترتي امل كلذف « هيف ليق مالك نم هردص قاض نإو « لجو زع هللا ملعب ءافتكا « مهلمتحال

 امي َكودَص قبضي كأ رلعن دقلو » : ىلاعت هلوق يف امك « مهب ةمحرو ةقفش هعابتا ةحلصم نم هيلع
 . مهفاف [۹۷ :رجحلا] 4ولو

 مالك عامس ىلع نوردقي ال نيذلا هتمأ ءافعضل ًاسانتتسا هنع دري نأ ًاناسح ةه هرمأ يف مث

 ءادتقالا باب حتف ًاضيأ هيفو « مهليكوب وأ ٠ مهسفنب مهسفنأ نع اوبيجي نأ ريغ نم « مهقح يف
 امك « رخآ ًارمأ مهدصق نود طقف لعفلا رهاظب هب يسأتلا مهل لصحيل كلذ لثم يف < ةي هب

 مث « مايأ ةثالث ىفتخا « ةنحم يف عقو امل هنأ « هنع ىلاعت هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلا لقن

 ثكمي مل رافكلا نم ىفتخا امل ب هللا لوسر نإ :لاقف ٠ كنوبلطي نآلا مهنإ :هل ليقف جرخ

 . ىهتنا ‹ ةنسلا ىلع ديزأ الف « مايأ ةثئالث نم رثكأ راغلا يف

 ًاودع كنع بيجي دحأب حرفت نأ كايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هداسح ترثک هماقم العاملک ناسنإلاو امیس ال ‹ یصحت ال رورش كلذ نم دلوتیف « ًادساح وأ

 « ًاضعب مهضعبل ءاضخغبلاو ءانحشلا اهيف مويلا بولقلا بلاغو « نجلاو سنإلا نم هؤادعأو

 . كنع باوجلاو « كترصن ةجح يف هودع نم يفشتلا دحأ دصق امبرف

 امک < لجو زع هللاب لاغتشالا نم كودعل عطقأ ام :ًاضيأ لوقي هنع ىلاعت هللا يضر هتعمسو

 . ىهتنا « ليحلاو دياكملا لمع نم كترصن ىلإ برقأ كلذ نإف . كصيقنتب وه لغتشي

 بعش يف يقهيبلاو «(۷۲) طسوألا مجعملا يف يناربطلاو , )۳٤۷۷٤( هدنسم يف دمحأ هج رخأ 0(

 )۱٤۲۸(. نامیاللا

VAT 



 بر هل دمحلاو ٠ نيحلاصلا ىلوتي وهو < كاده ىلوتي او « كلذ يح اي ملعاف

 .نيملاعلا

 حلاصملا ةلمج نم سانلا هب ينيذؤي ام لك نأ يدوهش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 ىلع يضرع يف صقانلا مهمالكب ءالؤه ينهبنيف « يلاوحأب بجع يدنع ناك امبر هنأل ؛يل

 ةداع يل نيبحم اوناك مهنأ ولو « ًارارم كلذ رم امك « بجعلا ينع لوزيف « يصئاقنو يتالز

 .رعشأ ال ثيح نم ينوكلهأف « يحدمب ًابجع ينودازل

 هللا ةرضح ىلإ كلصوي ودع :لوقي ىلاعت هللا همحر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا ناك دقو

 . ىلاعت هللا ةرضح نع كدعبي قيدص نم ريخ « ىلاعت

 نإ يتأيسو « قيدص ةروص يف ودع هنإف ‹ رشني كملعلو « عمسي كلوقل نم ةبحمو كايإف
 دبعلا لخدي زيلهد « رادلا هذه ىف نحملاو بئاصملا ةرثك نأ باتكلا رخاوأ ىف ىلاعت هللا ءاش

 وک ا الاخ ة5 ترت نا ا ا 5 رو ع لاو ل یز

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت مهفاف « ايندلا راد يف نامدإ هل مدقتي مل

 يتلا « ةصقانلا سانلا رابخأ يلإ لقني نمل يتهارك ةدش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 مث « ىرخأ ةرم يلإ دوعي ال هنآ ىتح « لقانلل يرجز ةدشو « اهب مههجاوي نأ مهنم يحتسي
 « الحم هلقن امل لقانلا دجو ىتح « تامدقملا يف تيدامت ينوكل موللاب يسفن ىلع عجرأ ينإ

 . مالكب طق ىلإ لصي نأ ردقي داكي الف بلقلاب هعفدأ تنك لب

 « طق ًامالك لقن امل هيلإ ءاغصإلاو همالك لوبقل ًالباق يلحم ىأر الول هنأ : كلذ حاضيإو

 يمارلا ملع اذإ امهب دبعلا يمري اثم انزلاو ةقرسلاك مارحلا نأ كلذ ريظنو « لقانلا ىلع موللاف

 سانلا راص ىتح « نيد ةقر اهيف ًالاعفأ ىطاعت يذلا يمرملا ىلع موللاف « هيف مالكلا لوبق
 . لمأتف « هقح يف كلذ نولبقي

 « هل مالكلا لقن بابل أدس بذاك ريغ هنأ ملع ولو « مامنلا بيذكت لقاعلا لقع نم نأ ملعف

 ردكلا هيلع لخديف « هنع ةينابرلا ةيانعلا تفلختو « هتيرشب مايق لاح يف ًامالك هيلإ لقن اميرف
 هيلإ لوقنملا نأ دسافملا نم مالكلا لقن يف ام لقأ نإ مث ٠ بحملا لعف اذكه امو « مغلاو

 ردقي ال امبرف « اذكو اذك يف لوقي نالف :لوقيو « هركذتي ليلق لك ريصي « هيذؤي يذلا مالكلا
 ىف ام ىفخي الو « تائيسلا ركذت وه يذلا دقحلا كلذ نم دلوتيف ًادبأ هل ىغصي نأ كلذ دعب
 ٠ لات فا تقم نه كلذ

 نأ هتبحص دارأ نم لك ىلع طرتشي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يديس يخأ ناكو

 « مهلاو مغلا هيلع لخدي مث ناسنإ ةبحم ناسنإ يعدي فيك :لوقيو ًاءوس دحأ نع طق هغلبي ال
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 :لاقف « كلذ يف هل تلقف « كبحي هنأ يل رهظ دقو « ريخب كركذي ًانالف تعمس :لوقيو

 رورسلا لاخدإ كلذب تدصقو « مهنم لجرلاو « ريخب ركذ وهو « نيملسملل وعدي هتعمس
 هللا ةاضرمل ًالط « ءاضخبلا وأ « ءانحشلا نم هدنعام لاوز ىلإ هرطاخ لييمتو « هيلع

 . لجو زرع

 طرش نمو « لبقتسملا ىف لاحلا نسح هللا نم هل وجرأ يأ كبحي هنأ ىل رهظ : ىلوق امأو

 مكلدأ الأ» اعر ا تدعلا يادرو اك ءاردعاق اإ رل ب ترف نا للا

 ‹ ةميمنلاب نوءاشملا هلا دابع رش :لاقف « هلا لوسر اي ىلب :اولاقف ؟هلا دابع رش ىلع

 نع ينوغلبت ال» اضيأ ثيدحلا يفو « “"“بويعلا ءاربلل نوبلاطلا « ةبحألا نيب نوقرفملاو
 “ردصلا ميلس انأو مكيلإ جرخأ نأ بحأ ينإف ريخ الإ يباحصأ

 « هتيب لخد مث « هباحصأ نيب ًابهذ مسق ةي يبنلا نأ : ثيدحلا قايس يف امك كلذ ببسو

 كلذ رداب ةي يبنلا جرح املف « هللا هجو اهب ديرأ ام ةمسق هذه نإ هللاو :موقلا نم لجر لاقف

 انأ امنإ» : ب هللا لوسر لاقف « اذكو اذك لاق ًانالف نإ هللا لوسر اي :لاقو يي يبنلا ىلإ عماسلا

 الإ يباحصأ نع ينوغلبت ال « رشبلا ىضري امك ىضرأو « رشبلا بضغي امك بضغأ « رشب
 . ثيدحلا اًاريخ

 سانلا نإف مامنلا بذك نم فالخب « هؤالتعا ةرثك مامنلا ىلإ اغص نم لك نأ انبرج دقو

 نوكت نأ بلط نمو « ناطلسلا ىتح <« هب هنوهجاوي ال امہ هئارو نم ناسنإلا يف نوملكتي دبال
 اوفع» ثيدحلا يفو « لاحملا مار دقف « هل مهتهجاوم لاح يف هعم مهلاح لثم هئارو نم سانلا
 هلبقيلف بنذ نم ًالصنتم هوخأ یتأ نمو مکؤانبأ مک ربت مک ءابآ اوربو مکؤاسن فعت سانلا ءاسن نع

 .«ضوحلا ىلع دري مل لعفي مل نإف « ًالطبم وأ ناك ًاقحم

 : هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا مالك يفو

 ارجف وأ لاقاميف كلنعربنإ ًارذعتم كيتأي نم ريذاعم لقا

 ارتتسم كليصعي نم كلجأ دقو هرهاظ كيضري نم كعاطأ دقف

 هرمأي ةميمن هيلإ دحأ لقن اذإ « هنع ىلاعت هللا يضر يرمخلا حتفلا وبأ خيشلا يديس ناكو

 « (۲۷۱۹) هدنسم يف رازبلاو ۰ (۸۳۵) ریغصلاو « ۱١۷( /۲۲) ریبکلا مجعملا يف يناربطلا هجرخآ (۱)

 )۳٣١۷(. سودرفلا دنسم یف یملیدلاو « (1۷۰۸) نامیإالا بعش یف یقهیبلاو

 باتک ءدواد وہأو « )۳۸۹7١( ی يبنلا جاوز لف باب « بقانملا باتک ۲ يدم را ةا )۲(

 )۴۷١٠١( هدنسم يف دمحأو )٤۸1١(  سلجملا نع ثيدحلا عفر يف باب « بدألا

 يف يمليدلاو )٠٠٠١( ٠ طسرألا مجعملا يف ينارطلاو « )۷۲١۸( كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (۳)

 )۷٤۳٤(. سودرفلا دنسم
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 « اذكو اذك كنع لاق اذه :هل لاق رضح اذإف « هنع ةميمنلا لقن نم ىلإ لسري مث « سولجلاب

 امنإ :لوقي هنع هللا يضر ناكو « ًائيش هيلإ لقني كلذ دعب دوعي الف « لقانلا حلكيف « حيحص وأ

 هنع عطقنا كلذك مامنلا عم لعفي هنأ هنم نومامنلا ملع املف « ملظ نود ملظ باب نم كلذ لعفأ

 بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي شاو « كلذ ملعاف « نومامنلا

 . نيملاعلا

 نيحلاصلاو ءاملعلا عيمج يدفأ نأ بحأ يننأ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 لك نولعجي وأ « اهب مهنوصقني يتلا صئاقنلا رئاس يلإ نوفيضي مهءادعأ نأ دوأو « يسفنب

 ءیربی ملو « كلذ يف مهححاش امبرف « يريغ فالخب مهحماسآ ينوكل « يف هب مهنوباتغي ام
 ‹ هعرش ةلمح مهنأل « يب هللا لوسر يف ينم ةبحم كلذ لك « ةرخألا يف الو ايندلا يف مهتمذ

 نوداقني سانلا نإف مهتالامك ترهظ اذإ ام فالخب « مهب سانلا عفن لق مهصئاقن ترهظ اذإو

 . مهلاعفأو مهلاوقأب نودتقيو « مهل

 ‹ مهنم ينلعج يذلا هلل دمحلاف « نارقألا نم دارفأ يف الإ دجوي ال « بيرغ قلخ اذهو

 نيب تريخ ول « ىلإ ةيمالسإلا صئاقنلا عيمج ةفاضإب حرشنأ ىلاعتو كرابت هللا دمحب ينإف

 ققحت نمو « لامكلاب مه اوزيمتيو ‹« صقنلاب انأ زيمتأل كلذو « ىلإ اهتفاضإو مهيلإ اهتفاضإ
 . قيرطلل حلصي يذلا وهف ماقملا اذهب

 « هولدهبو « هوبرضو « هوكسمف « لغزلا برض ىلإ نيقداصلا ناوخإلا ضعب بسن دقو
 الو « ًاماقم قلخلا ءالؤه دنع بلطأ ال ينأل ىلإ تناك ةبسنلا كلت نأ تدوو « يلع كلذ قشف

 اوراهو «هنع ارقرفت هباحصأ نإ 6 ةحلا كلت اهحرجت ةبالرب نلرتأ ينآ ىلع مزاع انآ
 تلق كلذ هعم اولعف مهتيأر املف « ديعب نم هباحصأ انك امنإ ماكحلل نولوقيو « هنم نوأربتي

 هلجر تلبق مث « ءادعألاو ةدسحلا مالك مكخيش يف نوقدصت « باحصأ نم مكيلع فأ : مهل

 ءالبلا اذه نإ : هباحصأل تلق مث « ريخ نيملسملا نع ىلاعت هللا مكازج :هل تلقو مهترضحب

 اذه انرصع يف لعج يذلا هلل دمحلاف « سانلا نع خيشلا يديس هلمحف « رصم ىلع الزان ناك

 ‹ هباحصأ هيلع فكع ىتح هدنع نم تجرخ امف « ءالبلا رصم لهأ عيمج نع لمحتي نم

 ‹ هيلإ مهتبسن ىلع ًافوخ امإ « يريغ هعم هناوخإ نم دحأ اهلعفي ملو « ىلاعت هللا ىلإ اوباتو

 وحن وأ « ةيتألا ايالبلا لمحت ىلع هل نامدإلا لوصح كلذب اودصق مهنأ امإو « هب هومر ام ىلإو
 .كلذ

 نإف « ًادحأ اوبحصت الف الإو < ءالبلا يف اوعقو اذإ مكناوخإ ةنوعمب ناوخإلا اهيأ مكيلعف

 هنع هلمحتي مل نإ ءالبلا يف هخأ ةكراشم ىلع هفن نطوم وهو « ةحصلا ىلإ لخدي مل نم لك
 نم دحاو عقو اذإف « نامزلا اذه ناوخإ ىلع بلاغلا وه اذهو « ةلوخدم هتبحصف « هلك

 بلقلاب وأ . طقف ناسللاب هل عجوتي نأ مهدحأ رمأ ةياغف « ةمهتب يمر وأ « ةلز يف مهناوخإ
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 لهآ دنع امو « مامحلا لخديو « هتجوز عماجيو « كحضيو برشيو <« لكأيو هاسني مث ةعاس
 كلت عاشأو « ةتامشلا رهظأو « هيف نارقألا ضعب حرف امبرو <« رانلا لهأ نم ًاريخ ةنجلا

 انشوشت دمل هللاو :لوقي « كلذ هيلع سانلا راكنإ نم فاح نإو « هيلع درو نم لكل ةياكحلا

 « ريغ ال لجرلا كلذل عقو امب سانلا مالعإ الإ هدصق سيل هنآ امبرو « نالف انيخأل عقو امم

 . ريصب دقانلاو « ناحرف كلذب هلق مهدحأ نوكي امبرو

 « مهسفنأب مهباحصأ ءادف ىلع مهاضرأو مهنع ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا جرد دقو

 اومدقو « دينجلا رصع يف ةقدنزلاب ةيفوصلا يمر املو « مهيف ليق مالك لمحت نع ًالضف
 يرونلا نسحلا وبأ خيشلا مدقت « يكلاملا ليعامسإ يضاقلا يدي نيب مهقانعأ برضل

 ؟كلذ ىلع كلمح ام :فايسلا هل لاقف « يباحصأ لبق يقنع برضإ :هل لاقو « فايسلل

 غلبف ‹ يتوتف نم يقب يذلا وه كلذ نإف « ةعاس ةايحب يسفن ىلع يباحصأ رثوأل :لاقف

 هجو ىلع يقب امف ةقدانز ءالؤه ناك اذإ :لاقو ٠ مهقالطإب رمآف ‹ ةفيلخلا ىلإ كلذ فايسلا

 . ىهتنا ٠ ملسم ضرألا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت كلذ ملعاف

 ‹« يقوف ينارقأ نم ًادحأ عفر نمم يريدكت مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 يردق عفر يذلا هل دمحلا :لوقأو « كلذل حرفأ لب « نيحلاصلاوآ ءاملعلا نم ناك نإ اميسال

 يف مهنم ًابيرق ينوأر الول مهنإف ‹ نيحلاصلاو ءاملعلا نيبو ينيب نولضافي مهنأل تحلص ىتح
 ‹ نيحلاصلاو ءاملعلا ماقم نم ديعب يننأ يسفن نم ملعأ انأو « مهنيبو ينيب اولضاف ام ماقملا

 عامتجالا تكرت كلذلو « ةأوسلا فوشكملاك لجخلا ةياغ يف ريصأ مهنم دحأ ىلإ تسلج اذإو

 . عرشت مل يتلا لفاحملا بلاغ يف مهعم
 لالج خيشلل عقو امك ‹ قلطملا داهتجالا تيعدا يننأ ةدسحلا ضعب يلع ىرتفا املو

 يف ينلعج يذلا هل دمحلا :تلقو « ركشلا ىلإ ترداب « ىلاعت هللا همحر يطويسلا نيدلا

 امك « كلذ يلع اورتفا ام ملعلا ليلق ينوأر مهنأ ولو ‹ كلذ يلع اورتفا نيح « ًاميظع مهنيعأ

 . نيدهتجملا ماقم نم مهدنع مهدعبل ماوعلا ىلع نورتفي ال

 هنولبقي ال ام امأو « هنم هنولبقي سانلا نأ نظي ام الإ يرتفي ال يرتفملا نأ : كلذ حاضيإو

 روزلاب نيحلاصلا يمري نم ىلع بلاغلا ناك كلذلو « سانلا دنع هجاور مدعل هيرتفي الف هنم

 نود « كلذ وحنو « ةسايرلا ةبحمو « قافنلاو « ءايرلاك « ةنطابلا رومألاب مهيمري نأ ناتهبلاو

 . مهفاف كلذ وحنر « ةالولا دنع سانلا يف نواعتلاو « رمخلا برشو <« ةالصلا كرت

 يف مهعوقو نم نوفاخي « مهاضرأو مهنع ىلاعت هتلا يضر حلاصلا فلسلا ناك دقو

 ةبيغلا يف اوعقي نأ ًافوخ ٠ سانلا نيب لضافتلا
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 املف « هيلع الخد نييدوهي نيبيبط نأ :هنع ىلاعت هللا يضر يروثلا نايفس مامإلل عقوو

 . ىهتنا « رخألا نم تطأ امهدحأ نإ تلقل ةبيغ نوكت نأ ىشخأ الول :لاق اجرخ

 عفر ةهج نم « نتفلاو ةنحاشملا نيحلاصلاو ءاملعلا باحصأ نيب عقي لزي مل هنأ ملعاو

 نم هاري نم رجزي نأ قيرطلا يف خيش وأ ملاع مكل يغبنيف « هريغ ىلع مهخيش خيش لك ةعامج
 جاتحا نإ كلذ يف يرويو « هل اذيملت حلصأ ال انأ :لوقيو « هنارقأ نم دحأ ىلع هعفري هناوخإ

 حلصي امنإو « هل آذيملت نوكي نأ حلصي ال هماقم ولعل هنأ وأ  هسفنل ًامضه امإ « ةيروتلا ىلإ

 . هل ًاخيش نوکی نأ

 ‹« يرفظ ةمالق ءيجي ال اذه مكخيش نإ : هنارقأ نم خيش باحصأل لوقي ًاريقف تيأر دقو

 نإف ‹ قداص خيشلا نإ : مهل تلقف « هبس رثك نم اوقب الو اولخ امف « يدسج نم ةرعش الو

 لوقي مكلاح ناسل ناكو ‹ هدسج نم ةرعش الو « هرفظ ةمالق يف ءيجي نأ نكمي ال مكخيش
 . ريقفلا كلذ ىلإ اورذتعاو « ىلاعت هللا اورفغتساف « مكنم برقأ قدصلا ىلإ وهف ءيجي هن

 .ءارقفلا كلذكو « ًاقح الإ لوي الو ‹ حزمي ةي ناك دقو

 نوكلسي مهنا الاجر رشع ينڻال نذُا نيدم يديس تخ نبا دمحم يديس ةافو ترضح املو

 ًايلاع يديس كلذ غلبف « ىلوأ انخيش :نولوقي دحاو لك ةعامج تراصف « رصم يف هدعب

 مكلك اوزربأ : مهل لاقف «رشع ينثالا ةلمج نم ناكو « هنع ىلاعت هللا يضر يفصرملا

 اوزربف « اهلهأ فرحت قيرطلا نإف « ىلاعت هللا هرهظي فوس ًافداص ناك نم لكو « قيرطلل

 ‹ هنع ىلاعت هللا يضر يفصرملا يلع يديس الإ رصم يف تبثي ملو « مهلك اوقزمتف « مهلك
 . ماعلاو صاخلا هيلإ داقناو « هتلالج ىلع سانلا عمجأف

 مل « ةنوعر بحاص وهف نيحلاصلاو ءاملعلا نيبو هنيب لضاف نمم ردكت نم لك نأ ملعف
 ناوخإلا لاعن بارت ءيجن ال نحن : تاقوألا ضعب يف هلوقو « ةحئار موقلا قيرط نم مشي

 ىلوتي ىلاعت هللاو « كايإ مث « كلذ لثم نم يحخأ اي كايإف ٠ لاز مث كلذ ناك وأ « قافنو بذك

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده

 وعدأ الف « ءارمألاو نيحلاصلاو ءاملعلل يلالجإ ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يسفن ةيؤر مدعو « مهئاعد يف ينم صالخإلا طرشب الإ اثم اهتلمع ةميلو ىلإ طق مهنم ًادحأ
 « دودجلاو ءابالاب نيخيشمتملاو نيحلاصلاب نيهبشتملا ضعب هيف عقي امك « ينارفأ ىلع كلذب

 مل هنإف نالف دلوم فالخب « نالفو نالف هيف رضح <« ًاميظع ًادلوم ناك هنإ : سانلا لوقتف
 مهيلع توفي ءارمألاو نيحلاصلاو ءاملعلا روضح نوكي امبرو « رباكألا نم دحأ هيف رضحي

 ا ا ا ر ت ا اوو هوا ا رج ی عا ا
 هل لمعي نمل يغبنيو ٠ هيف اداقتعا الو « دلوملا بحاص يف ةبحم الو ٠ مهيلع رباكألا قابسو
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 نيعب ًائيش يطعي نمو ‹ مهناوعأو ةملظلا نم ةهبش هلام يف ةدعاسم نم ىقوتي نأ ًادلوم

 دحأ ركذ نم هباحصأ وه رذحيلو « ًاعرش ًالالح ناك ام الإ ًاتيش دحأ نم لبقي الو « ءايحلا

 يف ثدح دق رمألا اذهو « كلذب يفي ال دلوملا باوث ناك امبرف « لخبك ءوسب هدعاسي مل نمم

 اوناك امنإ « مهانكردأ نيذلا خياشملا نم كلذ لثم لعفي ًادحأ رن ملو « نامزلا اذه ءارقف ضعب

 .بدألاو ‹ دهزلاو « عرولا مدق ىلع

 مهتامارك ترهتشا نيذلا « نيحلاصلاو ءايلوألا رباكأل الإ حلصي ال دلوملا لمع نأ ملعف

 ‹ يودبلا دمحأ يديسو ‹ ىعفاشلا مامالاو ‹ ثيللا مامإلاک ضرألا راطقأ يف مهبقانمو

 » ةيندملاو » ةيرمغلا خياشملاو ءافولا یئب نم تاداسلاو ¢ ىقوسدلا ميهاربإ يديسو

 ىلإ جاتحي الو ‹ كلذ ىلع فقو نم وأ « هلام نم هدلوم لمعي نمم مهوحنو « ةيركبلاو

 باذجنال دلاوملا لمع مهل حلصي نيذلا مه ءالؤه لثم نإف « كلذ يف هل ةملظلا ةدعاسم
 ‹ دلوملا كلذ رضحت ال :مهدحأل ليق ول ىتح ‹ مهيف داقتعالاو ٠ مهتبحم ىلإ بولقلا

 نم ًادحأ وعدي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 وأ ملاعلا وأ ريمألا كلذ رضحي نأ :اهنم طورشب هدلوم ىلإ ءارمألاو نيحلاصلاو ءاملعلا

 .ءوسلاب هوركذيو « هباوثولي نأ . دلوملا بحاص ةعامج نم ًافوخ ال « ةحلاص ةينب حلاصلا

 مهل نولمعي ال نيذلا دلبلا خايشأ ىلع ةرخافملا سانلا ءاعد ةرثكب دصقي ال نأ :اهنمو

 ةرثك دصق ةبحملا عونب سانلا مهرضحت لب « دحأ ءاعد نم هيف نورثكي الو هنولمعي وأ « ًادلوم

 .ةعمسو ءاير « ًالثم مهدج وأ مهدلاو ىلع ةمحرلا

 امنإ « هللا ريغل دلوملا اذه :نولوقيو « دلوملا بحاص ةبيغ يف سانلا عقي ام ًاريثكو

 . كلذ ىلع ةلادلا نئارقلا ةرثكل ةعمسو ءاير هولمع

 ناك امبر هنإف ٠ هروضح ةحلصم نم مظعأ ىرخأ ةحلصم ملاعل كلذ توفي ال نأ :اهنمو

 ريغ نم رضحيف « كلذ وحنو « سانلا عفنت ىوتف ريرحت وأ « ةعيرشلا يف مالك فيلأتب ًالوغشم

 ىلإ هلاب يقلي ال هتليل لوط علاطي ريصيف « هسيراركب يتأي هوعد اذإ ملعلا ةبلط ضعب تيأرو
 .روضحلل ةدئاف يأف ‹ دلوملا كلذ يف لعفي ام

 ‹ سرعلا ةميلو يف اميس ال ‹ روضحلل هبيجي وعدملا نأ يعادلا نظ ىلع بلغي نأ :اهنمو

 . ساب كلذب نكي مل رييختلا ليبس ىلع مهاعد

 نإف ‹ رضح هتميلو ىلإ رخالأ هأعد أذإ هنأ ملعي نم الإ دلوملا بحاص وعدي ال نأ :اهنمو
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 لمحتي الئل « هوعدي نأ هل ىغبني الف « هبيجي ال هتميلو ىلإ هاعد اذإ هاخأ نأ هنظ ىلع بلغ

 نم بلطيف « نيربكتملا ةئيهك ريصت ذئنيح هنئيه نأل « هيف ثوللا يف سانلا عقويو « هتنم

 :ءالقعلا لاق دقو ‹ مهدنع وه رضحي الو « هدنع روضحلا سانلا

 . ةلباقملا قيرط نم كلذ يف لدعلاب ًدامع يأ

 . هقفلا بتك يف ررقم وه امم اهوحنو طورشلا هذهب الإ دحأ وعدت نأ يخأ اي كايإف
 ءاملعلا نم ًادحأ وعدت نأ كايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ تعمسو

 ناك امبرف « كدنع تايبلا ليبس ىلع ةميلو روضح ىلإ نسلا يف اونعط نيذلا نيحلاصلاو

 ‹« كلذ مهيلع قشيف « ىلاعت هللا الإ اهيلع علطي ال ةيفخ لامعأ هل وأ ٠ لوب لسلس هب مهدحأ

 هكرت نإو فعاضي رسلا لمع نأل ؛هرجأ صقن سانلل ةليللا كلت يف هلمع مهدحأ رهظأ نإف

 كرتعم ىلع فرشأ دقف نسلا يف نعط نم نأ ًاضيأ كيلع ىفخي ال مث « رجألا هتاف ةيلكلاب

 ‹« ميظعلا نآرقلا اهيف أرقي يتلا نكامألا نم اهوحنو دلاوملا روضح نع هتقو قاضو < ايانملا

 امنإ فافزلا نإف ‹ لمأتف « جيوزت وأ ٠ ناتخ ةفز ىلإ نيحلاصلاو ءاملعلا وعدي نمب فيكف

 .اهجوز تيب ىلإ ةجوزلا فزتف ءاسنلل هروضح عرشي

 نم ماعطلا تالآ عمجاو « دلاوملا لمع يف ةحلاصلا ةينلا يخأ اي ررحف كلذ تملع اذإ

 تيأر امو ‹ كل لضفأ هنإف « سانلا هوجو صيصخت نود نيكاسملاو ءارقفلا عداو « لح هجو

 ‹ هنع ىلاعت هللا يضر ينوشلا نيدلا رون انخيش دلوم نم ‹ ةفلك فحخأ الو لضفأ ًادلوم

 ةءارق نيب ام ةراهط ىلع هربق يدي نيب نوسلجيف « نورضحي مث « مهتويب يف هباحصأ ىشعتيف
 كانه امو ‹ رجفلا ىلإ ءاشعلا نم « لجو زع هللا ركذو < ةي هللا لوسر ىلع ةالصو « نآرق

 هلل دمحلاو « مهخيش نعو « مهنع هللا يضرف « ىلاعتو كرابت هللا الإ روضحلا يف هنوعاري دحأ

 . نيملاعلا بر

 ‹ ءالب هيلع لزن اذإ هلجأل يرثآأتو « يودعل يتمحر : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 ةنوعرو قمح هل يتهاركف « قحب يل هتوادع نوكت نأ امإ :نيلاح نم ولخي ال هنأ يملعل

 يلع بجاولاف ‹ هنید یف یلتبم نیکسم وهف « قح ریغب هتوادع نوکت نأ امإو « سفن

 . هيف وه ام ىلع ةدايز « هيلع ءاعدلاو بضغلا ال « هل ءاعدلاو « هتمحرو « هتحماسم

 ريصي ىتح ريقفلا لاح لمكي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يدبس تعمس دقو

 الف « هتانسح يف ديزي امم ءيشب لمعلا لطعتي الف « تانسحلا ةفك يف هتانكسو هتاكرح عيمج

 . رجأ هل صقني

 دعب يضاقلا تامف « هميلقإ يضاق نم ىلإ اكش « ةيبرغلاب ردنكسإ فشاكلا نأ عقو اممو

4r 



 صخش :لاقف ؟هنم وكشت سمأ تنأو لاحلا اذه ام :هل تلقف « هيلع نزحو يل ءاجف مايأ ةثالث

 ينبجعأف « یهتنا « طبر الو لح هديب الو هنم ردکتآ فیکف « هنم هللا عممس امف ينيذؤي نأ دارأ

 . هنيقي ةوق

 ينيمي نع سلج ول :لوقي ناك هنأ « هنع ىلاعت هللا يضر دينجلا مساقلا يبأ نع انغلب دقو

 ‹ ماعطلا بيطأ ينمعطيو « ربنعلاو دنلاب ينرخبيو « مالكلا بيطأب ينملكي ىلإ سانلا بحأ

 يمسج ضرقي راصو « كلذ نم دضلاب ناك نم يراسي نع سلج مث ‹« بارشلا ذلأ ينيقسيو

 يدوهشل « يراسي ىلع نم يدنع صقن الو « ينيمي ىلع نم يدنع داز ام « ران نم ضیراقمب
 . لجو زع هللا نم نيتلاحلا الك

 هللا نم هل عقو ءيش لک نإ يأرلا ءىدابب هرصب حمطم ناک نم الإ هيف تبثی ال ماقملا اذهو

 ءيش لكف قلخلا ىلإ تفلتي ال ريصي ذئنيحف ءيش لكو « قلخلا نم كلذ دوهش لبق « ىلاعت
 كيلع ىفخي ال مث « قلخلا لعف ال « ىلاعت هللا لعف وهف ىذألا نم مهيديأ ىلع هللا هءاش

 ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب يبأ انديس ماقم حالصلاو ملعلا يف غلب ولو ناسنإلا نأ يخأ اي

 ىلخلا نم ناسنإلا بلطي نأ لهجلا نمف « ىبأ مآ ءاش « ضغبمو بحم نم هل دب الف « هنع

 . رغاصألا نع ًالضف رباكألا نم دحأل حصي مل كلذ نإف « هل نيبحم اونوكي نأ مهلك

 ‹ سلجم ًاموي امهعمجف « هيف عقیو هنع یلاعت هللا يضر ًايلع مامإلا ضغبي صخش ناکو

 نودو « كسفن يفام قوف انأ :مامإلا هل لاق ‹ كلذ نم غرف املف « يلع مامإلا ىلع ينثي راصف

 . یھتنا ‹ لوقت ام

 سانلا عمست اذام :مساقلا نبال لاق ‹ ةنحملا مايأ هنع هللا يضر كلام مامإلا ىفختسا املو

 لاقف ‹ هلاح كفاخي ال كضغبي نمو « ريخب الإ كركذي ال كبحي نم :لاقف ؟يف نولوقي

 باتت نم هللاب دوعن نکلو ‹ ضخغبمو بحم مهل ‹ كلذك سانلا لاز ام : هلل دمحلا :مامإلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ىهتنا « مذلاب اهلك ةنسلألا

 لجو زع هللا نود يسفن ىلع ةجحلا ةماقإ ىلإ يتردابم : يلع هب ىلاعتو كرابت هلا معنأ اممو

 كلذ وحن الو « ديرب امل لاعف هللا وأ ‹ ريدقتلا تحت دبعلا : طق لوقأ الف ‹ ملاظ ينملطظ اذإ

 ماقمب ققحت نم الإ هيف تبثي ال ماقملا اذهو « سفنلا ىلع ةجحلا ةماقإ مدع ةحئار هيف امم

 ةلزان عوقو دنع هنع یراوتیو ؛كلذ هنع بجحي دقف ًاملع هب قلخت نم امأو « ًافوذ ةيدوبعلا

 هيلع تبصف « ةسيفن بايث هيلعو « ةعمجلا ةالصل جرح هنأ نارهم نب ناميلسل عقو دقو

 ًاروف مسبتف ٠ هليذ ىلإ هتمامع نم هتمعف ٠ كمسلا فيظنت ةلاسغ حطس نم ةيراج

 ردابف « ًادامر هيلع تبص ةيراجلا نأ الإ . هنع یلاعت هتلا يضر رانيد نب كلامل عقو كلذكو
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 . ىهتنا « دامرلاب رانلا ىلع ينتحلاص يذلا بر اي لضفلا كل :لاقو « كلذك

 هللا نم هببس فرعتي نأ ءالب دبعلا ىلع لزن اذإ بدألا نم نأ ننملا هذه يف مدقت دقو

 ناعتسا هل ىلاعت هللا نم ًارابتخا هآر نإو هنم ةبوتلا ىلإ رداب ًابنذ كلذ ببس ىأر نإف « لجو زع
 هللا ملع يف ريدقتلا هب قح دق ناك نإ هيلع ربصلا ىلاعت هللا لأس وأ « هنع هعفد ىلع ىلاعت هللاب

 4 رنک ن ارمي کیدی تب ایف ةت نم مگس امو :  یلاعت لاق ‹ لجو زع
 ١[. :ىروشلا]

 ملظ ال انلامعأ ىلع ءازج ةقيقحلا يف كلذو « انبونذب الإ انملظ ام ملاظلا كلذ نأ ملعف

 انباجح قر ولف الإو « انباجح ظلغل « انم لهج هتلباقم وأ ملاظلا ببسب انلاغتشا نأو « انل

 انوبذع ام مهنإ ثيح نم « ءاوس دح ىلع منهج ةينابز مكح رادلا هذه يف ةملظلا مكح انيأرل

 يغبني كلذكف « ةملظ كانه « منهج ةينابز سانلا يمسي ال امكف <« انبدأ ءوسو <« انبونذب الإ

 نم ىلإ ملظلا ةبسن نم دبال نكل « دحاو رحبلا نإف « كلذب مهيمسي ال نأ هباجح فشك نمل
 . فيلكت راد يف اوسيل مهنإف « ةينابزلا فالخب ‹ فيلكتلا ةبسن لجأل رادلا هذه يف انملظ

 هنم هل لخدي يذلا بابلا دسيلف « ًادحأ هيلع ثلا طلسي الو < ءالب هيلع لزني ال نأ دارأ نمف

 ءيش هتريرس يف الو هرهاظ ىف نوكي الف ‹ ةلمج يصاعملا كرتب كلذو .هؤسي يذلا ءازجلا

 دسي نأ نتنملا ءاملا نم ًاضوح حزني نأ دارأ اذإ لقاعلا لقع نم :اولاق دقو « ًادبأ هللا ههركي

 .هلدب بازيملا نم لزن هحزن ءيش لكف الإو « هحزني مث « ءاملا كلذ هنم لزني يذلا بازيملا

 عقو يذلا بنذلا ةمظع لهج نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًالع يديس تعمسو

 بنذلاف ةميظع ةبوقعلا تناك نإف ٠ اهرغصو ةبوقعلا ربك ىلإ رظنيلف ‹ هلجأ نم تقوعو « هيف
 امل رظنلاب ال « نيعلا يأر يف هرغص ثيح نم ينعي « ريغص بنذلاف ةريغص تناك نإو « ميظع
 . ىهتنا ‹ ريبكلا يف هحماسيو « ريغص بنذ ىلع دبعلا ىلاعت هللا ذخاؤي دقف « ىلاعت هللا دنع

 ةرثك نم هل عفنأ ءاود مولظم هنأ يعدي نمل سيل هنأ ننملا هذه يف مدقت اميف انركذ دقو

 قحلا بضغ رثأ نم يه امنإ يزخلاو سبحلاو برضلاك تابوقعلا بلاغ نأل ؛رافغتسالا
 ‹ ءايبنألا الإ ةدعاقلا هذه نع جرح امو « كلذب ديبعلا ضعب رعشي مل ولو « ىلاعتو كرابت
 قحلا نم باضغإ نع مهبيصي ام سيلف « نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص « مهتثرو لّمُكو
 ‹ مهنع ىلاعت هللا يضر ءايلوألا ظفحو « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصحل ىلاعتو كرابت

 يذلا دحلا ىلإ راقغتسالا نم دبعلا رثكأ اذإف ‹ رافغتسالا الإ ءاود هبر بضغأ نمل سيلو

 .اهتقو نم ةبوقعلا هنع تبهذ « هل ضراعلا يهلإالا بضخلا ءىفطي

 اولعجا :مهل تلقو « مهجورخب عرسأف « سوبحلا لهآ نم ريثكل ةدئافلا هذه تملع دقو

 اليل رافغتسالا كرت ىلع ةقلعم نوكت دق سبحلا ةدم لوط نإف « ًاراهنو البل رافغتسالا مکدرو
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 فلغلا مئارجلا باحصأ هيلع امك « مهدحأ سبح لوطيف « هبنذ ناسنإلا ةيؤر مدعو « ًاراهنو

 ولعل « مهريغ ةبوقع نم دشأ لجو زع هللا لهأ ةبوقع نأ يخأ اي كيلع ىفخي ال مث

 نودعي ال هللا لهأ ريغ ناك امبر لب « مهريغ اهرغصتسي يتلا مهتلز مظعو « مهماقم

 تمظع نم لك نأ ةدعاقلاو « مهنيعأ يف هرغصل « ًالصأ ًابنذ هيف اوعقو اذإ هللا لهأ همظعتسي ام
 عطقتف « ةدحاو ةرم ةحابم ةوهش ىلاعت هللا لهأ نم دحأ لوانتي امبرف « هتريغص تمطظع هتبترم

 . دی هل عطقت الف ًارارم باصنلا مهریغ قرسی امبرو « هدي

 برخ ناكم يف هئات ينأك مانملا يف تيأرف « ةفرع ةليل يف ةبانج ىلع ةرم تمن دقو

 ىتح « مونلا يف مدن يل لصح مث هنم تبرشف ةرمح هيف ءانإب تيتأ مث « هنم جورخلل يدتهأ ال

 نأ تملعو « تظقيتسا املف « ةفرع ةليل يف رمخلا يبرشت فيك : يسفنل تلقو « كلهأ تدك

 ىلع بوصنم بيدأتلاب نازيملا نأ تملعو « كلذب تحرف « ةرطق ينيع يفو « مونلا يف كلذ
 هنع عفديل هرضي دق ميتيلا يلوو « هيلو ةيبرت رجح يف ميتيلاك ينأل ٠ يلع ةقفشو « يب ةمحر

 ماني دقف « هل يلو ريغ ىلاعتو كرابت قحلا ناك نم فالخب « برضلا نم دشأ وه اميف عوقولا

 ىلاعت هللا هيري الو ‹ كلذ وحنو < ايندلل ةبحمو شغو يخبو دسحو دقحو لغو ةبانج ىلع
 ٠ .همانم يف كلذ نم ًائيش

 ىلع مهطبغاف مهطبغت نأ نم كل دبالو ناك نإف « بعت همواقي ال نطابلا يف مهبعت نإف « ايندلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « تاعاطلا ةرثك

 « قلخأ نأ لبق يلع ًاردقم ناك اذه « لمعأ شيإ :ةيصعم يف عقو نإ دبعلا لوق نأ ملعف

 بجاولا نم لب هسفت ىلع ةجحلا ةماقإ مدع ةحئار نم هيف امل « ىلاعتو كرابت هللا عم بدأ ءوس

 ىف هئاشفإبو « هب فلك يذلا وه اذه « هتلز رفغيو « هترثع ليقي نأ ىلاعت هللا ىلإ رفي نأ هيلع

 ٠:ا لاد ٠ لضاغلا ليف اعتز كراك ها يدق رأل نرك نإ« رادلا هدم
 كتو مهَمَلظ امو : ىلاعت لاقو .[۱۱۸ : لحنلا] دوم مسن اوناك نكتو مهتم طظ امو

 ص 0

 نماتذبَع ام هَ ءاشول  :اولاق نيذلا ىلاعتو كرابت هللا مذ دقو ٠١١[ :دوه] 4 َّمَسُصنأ أوملَظ

 قح هنكل « هسفن يف ًاقح لوقلا كلذ ناك نإو ١[ : لحنلا] اڑا لَ نم وى ن ونود

 :لوقيو « هرك ىلع ىلاعت هلل ملسي مهبلاغ لب « ءارقفلا نم بيرغ قلخلا اذهو « لطاب هب ديرأ
 : مهضعب لوق دشني امبرو « هرايتخا نيع يف روبجم دبعلا

 ءتل  قتا نا كايا كايا هة لاتر افون ملا يق دالا

 كلذ لكو « كلذ وحنو « أهلق اهضع ىلع ردقت ال دي :رئاسلا لثملا ًاضيأ لاق امبرو
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 لثم نم كايإف ‹ هسفن ىلع هللا ةجح دبعلا ةماقإ مدع ةحئار هيف هنأل ؛ نيققحملا دنع زوجي ال

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كايإ مث « كلذ

 تلبقأ اذإ ينارقآ نم دحأل دسحلا راهظإ نم يتيامح : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 هفاصوأ نم هتوري ام ةرثكل « رباكألاو ءارمألا دنع ههاج رثكو « ىنود هيلع اهلهأو ايندلا

 زعلا ةعلخ هيلع علخ يذلا ىلاعتو كرابت هللا عم ابدأ « اميظعتو ةبحم هيف دادزا لب « ةليمجلا

 فاصنإلا نيعب دساحلا لمأت ولو « لمعلاو ملعلا ةرثك هقزر نإ اميس ال « هدابع نيب لوبقلاو

 « كلذ ريغو ءاسمو ًاحابص لجو زع هبرل ريقفلا كلذ ةسلاجم ىلع دسحلا نأ ىأرل لقعلاو

 دساحلا نكلو « رادرتفدلا وأ اشابلاك ناطلسلا دونج نم يدنج ةسلاجم ىلع دسحلا نم ىلوأ

 .ايندلا لاوحأ ىلإ رظني الف « ةرخآلا رومأ نع ىمعأ

 يلع ةدسحلا راث ‹ ةئامعستو نيتس ةنس يف رصمب اشابلا يلع ريزولل ةئداح يف تعلط امل

 لابقإ ىلع ينودسحت فيك : مهل تلقف « ءارقفلاو ءاملعلا ضعب ىتح « بناج لك نم دسحلاب

 ام هلوسر ةسلاجمو « لجو زع هللا ةسلاجم ىلع ينودسحت الو « هل يتسلاجمو « ىلع يدنج
 ع سانلا بلاغ ةلقفل هتم لسي نس لق ءادلا الغو < اولجخفا ١ هس نيمار جت ىداروآ يف

 ىأر اذإ ظيغلا نم زيمتي داكي مهدحأ ىرنف « ةرخآلا رادلا لاوحأ نعو « ىلاعتو كرابت هللا

 هأر ول ةرعش هنم ريغتي الو « ةبحملاو داقتعالاب مهنارقأ نم دحأ ىلع اوفكع رباكألاو ءارمألا

 .ًاراهنو ايل ىلاعتو كرابت هللا عم هدرو يف ًالاج

 يف رظنل فصنأ هنأ ولو « ءارو ىلإ ًاريخأت الإ كلذب دادزي ال هنارقأ عم كلذ لعف نمو

 هل لصحي ناك امبرف اهب قلختو « هيلع اهب هولضفو « دوسحملا كلذ اهب اومدق ىتلا تافصلا

 ىلع « ءايرلا نم بوش هنأل ةلاصألاب هل ًادوصقم كلذ نكي مل نإو « كلذك سانلا نم لابقإلا
 موي هل لاقيو « نيدلا نم هلام سأر هب صقني امبر حلاصلا وأ ملاعلاف سانلا داقتعا ةرثك نأ

 ‹ كل مهميظعتو « كيلع سانلا لابقإب ةحلاصلا كلامعأ رجأ تيفوتسا دقف بهذا : ةمايقلا

 . كلذ وحنو ‹ كجئاوح ءاضق يف مهطاشنو

 وهف سانلا نم ًادحأ هدسحو « لجو زع هللا ةرضح لهأ نم هنأ ىعدا نم لك نأ ملعف

 همظعي مل نمو « ةعلخ هيلع هللا علخ نم لك نومظعي مهنأ ىلاعت هللا لهآ نأش نم نأل ؛ بذاك

 . یلاعت هل ودع ‹ لجو زع هللا ةرضح نع دورطم وهف

 رئاس يضرأ نأ ىلع ىلاعت هللا دمحب ردقأ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يفاحلا رشب ناك دقو

 هنأل ؛يدساح اضر ىلع طق ردقأ الو « مهل هتكرت ًائيش ينم اوبلط املكف « ايندلا رمأ يف سانلا

 . ىهتنا ٠ يدي يف سيل كلذو « ينع ةمعنلا لاوز الإ هيضري ال

 ‹ ةيعرش ىوعد قحب كيلع روصي نأ ىلع ردقي ال هنأ دساحلا ةمالع نم نأ يخ اي ملعاو
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 اذإ مث « سلاجملا يف كصقنيو كمذي ريصي امنإو « ًادبأ ماكحلا نم دحأ دنع الو « هللا دنع ال

 كيلع ررحي ردقي الف ؟هلک اذه هقح يف كنم عقو ىتح نالف نيبو كنيب ءيش يأ :سانلا هل لاق

 « رذلا ىلع شيطت نازيم هذهو « لاقي ملعي ام لک ام :لوقي امبرو « ًادبآ عمست یوعد قحب
 انلق امنإو « لاحملاك هنإف « كل وفصي نأ هنم كبلط نم كسفن حرف ةلاحلا هذهب هتيأر نم لكف

 لك يف نأب يملعل « دسحلا نم يتيامح انلوق نود « دسحلا راهظإ نم يتيامح ثحبملا لوأ

 الإ كلذ نع جرخ امو « ةياغلا هسفن دهاج ولو « هنم هتلازإ نكمي ال سانلا دسحي ًاءزج ناسنإ

 كلذ هنم لطع هديبع نم دبعب ىلاعتو كرابت هللا ىنتعا اذإ نكل « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنآلا

 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت مهفاف « ريغ ال دمخيف « لامعتسالا نع ءزجلا

 . نيملاعلا

 وأ ةينكلا نع درجملا مساب ينادان نمم يردكت مدع :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 انركذ امع درجملا همساب ناسنإإلا ءادن نأب ىملعل « كلذ وحن وأ « ةداسلا وأ ةخايشلا وأ بقللا

 « ديعب ليوأتب الإ بذكلا اهلخد امبر اهنإف « ىنكلاو باقلألا فالخب « ضحملا قدصلا وه
 . سانلا نم اهلبقي نم لقو

 ءادنل مهتبحم ىلع مهنع ىلاعت هللا يضر نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا جرد دقو

 نم ينغي اذامو « كيبل :كلذب هادان نمل مهدحأ لوقيو « ةدرجملا ءامسألاب اصعب مهضعب

 يف قبس نوكي دقو « نيدلا جارس اي « نيدلا رون اي « نيدلا سمش اي :هل سانلا لوقب حرفي

 . منهج محف نم ةمحف نوكي هنأ ىلاعتو كرابت هللا ملع

 امهلوقب امهضعب نايداني « باطحلا نامثع خيشلاو « يمليدلا نامثع ظفاحلا ناكو

 هللا يضر « ةينكلاو بقللا نع لفاغ امهنم لكو « نامثع اي كلم :رخالا هل لوقف « نامثع اي

 .امهنع یلاعت

 هلوقب ناسنإلا ديري امبر هنإف « ققحم ريغ اهيف بذكلا نأل ؛باقلألا ميرحتب لقن مل امنإو
 رثك نمم هنأل ؛ةلمجلا يف نيدلا راعش روهظ هب نأ ٠ نيدلا رون اي وأ « نيدلا سمش اي :رخال
 وأ « ًالثم نيدلا بطقو « نيدلا لامك وحن يف امك « هيف بذك ال كلذو « مالسإلا داوس هب

 رئاس يف اذكهو « طقف هسفن نيد بطق وأ « هسفن نيد رون وأ « هسفن نيد سمش هنأ ديري

 . باقلألا

 ‹ ءايلوألا تاماقم رئاس نم بيصن هل ملسم لك نإ :نيفراعلا ضعب لوق كلذ ديؤيو
 دهزيو ٠ فوخلا نم هللا هقزر ام ردق ىلع هللا فاخي وهف « ةلمج ماقملا نع هتيرعت حصي الو

 ‹ عوشخلا نم هللا هقزر أم ردق ىلع هلل عشخيو « دهزلا نم هللا هقزر ام ردق ىلع ايندلا يف

 نم هنم عشحأ وه نم ىلإ ةبسنلاب ينعي « عوشخ نالف دنع سيل : مهضعب لوقي امنإو « اذكهو
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 مدعب :انلق « قدصلا لامتحا نم هانركذ ام لجألف « نيلماعلا ءاملعلاو نيعباتلاو ةباحصلا

 خيش امأ « نارقألا قح يف وه امنإ نامزلا اذه فرع يف مالكلا اذه نأ ىفخي ال مث

 فلسلا هيلع جرد امك « ميظعتلاو ميخفتلاو ةدايسلا ظفلب ىداني نأ بدألا نمف « ناسنإلا

 بيقلت مالسإلا يف عقو بقل لوأ نأ ىلاعت هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج خيشلا لقن دقو

 هنع یلاعت هللا يضر ركب ابأ بقل يي هللا لوسر نأ یلاعت هللا همحر رجح نبا ظفاحلا ركذو

 ‹ نيحانجلا يذڏب رفعجو « هللا دسأب ةزمحو « هللا فيسب ديلولا نب دلاخو ‹ نيرونلا يذب

 يرصبلا نسحلا بقلو ‹ بقللا كلذ مهيلع بلغف ٴ راصنألاب جرزخلاو سرألا بقلو

 « ءاملعلا ةتوقايب نارمع نب ىفاعملا يروثلا ناهس قلو ‹ ءأرقلا نیزب عساو نب دمحم

 رصان هنع یلاعت هللا يضر ىعفاشلا مامالا بقل ناکو ‹« داهزلا سورعب فسوي نب دمحمو

 . ملعأ هللاو ىهتنا ٠ بهشألا زابلا حيرش نبا بقل ناكو ٠ ثيدحلا

 هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو ‹ كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هّللاو « دشرت كلذ مهفاف

 . نيملاعلا بر

 باحصأ مهنأل ؛ نيثنخملا ةرشع نم يسفن ةرفن مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 دنع ةنبالاب ضرملا ىمسيو « مهالتبا ام لثمب ىلاعت هللا هالتباف « دحأ مهاردزا امبرف « ضارمأ

 « رانلا ىلع ىلغي مث « مايأ ةثالث ديدقلا كمسلا دولج هل عقني نأ ضرملا اذه جالعو « ءابطألا

 ةمعن يف هطشب يتأيس امك «هنع اندعب نم وأ حصنلاب هل انتقراسمو هل انترشعف « ءالب يف ءالب

 . هعجارف ‹بتكلا باحصأل حانجلا انضفحخ

 مهمدختسيو « نيثنخملا رشاعي هنع ىلاعت هللا يضر ليلجلا يعباتلا يملسلا ءاطع ناك دقو

 ناك كلذكو « كلذ ىلع دحأ همال اذإ « ينم ًالاح نسحأ مهل هللاو :لوقيو « تيبلا لحخاد
 . ىهتنا « يسفن نم يدنع رهطأ مهل هللاو :هومال اذإ لوقي « هريغ لعفي

 هيواسم ىلإ رظنو « لبازملا هحورب سنك نم الإ هب لمعلا ىلع ردقي ال قلخلا اذه نإ مث
 لهآ نم مدقلا اذه ىلع هتيأر نممو « ًاماقم سانلا دنع بلطي ملو . سانلا يواسم نود

 وأ ةبتك بحاص وأ « ًاثنخم ىأر اذإ ناك « ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ يرصع

 دنع ينم ريخ اذهو « انرايخ نم ءاعدلا بلطن نأ انرمأ دق :لوقيو « ءاعدلا هلأسي « ةليذر
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 كلذ تبث الو « ًادبأ ىصعي هتيأر ام انأ :لاقف « ىصاعملاب اذه رهتشا دق :هل تلقف ٠ ىسفن

 . ةيصعم لك دنع بوتي هنأ لمتحيف « يصاعملا نم ًاثيش هباكترا توبث ريدقتب مث « ةنيبب يدنع

 ءيش يف دحأب نظلا دحأ ءيسي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 امإو « كلذ يف عقو امإف « هسفن يف وه هلاح ةروص وهو الإ هيخأ قح يف كلذ لبقيو ٠ صقنم

 ‹ ةنيعم ةيصعم ىلع هاري نأ الإ مهللا  نمؤملا ةآرم نمؤملا نأل هل رطخ امإو « هيلع مزع
 ثحبم يف يتأيسو « يعرش ضرغل الإ كلذب هريغ ثدحي نأ هل زوجي ال نكل « رهاظ رمألاف
 وهف « ىلاعت هللا ىلإ عاد لك ةلاض يصاعملا لهأ نأ « بتكلا باحصأل حانجلا ضف ةمعن
 رفني نم فالخب « ةنسحلا ةظعوملاب مهلوختي « مهجوع ميوقتب مهقراسيو « مهبحصيل مهبلطي
 ‹ كاده ىلوتي هللاو ‹ كلذ ملعاف ‹ مهل الو هل ال « هيف ةدئاف ال كلذ نإف ٠ مهيردزيو ٠ مهنم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 یلاعتو هناحبس هللاو ‹ هعسو ردقب ‹« هسفن يف ينيد ىلع ةقفش يلع ركنأ امنإ هنأل ؛موقلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو < كاده یلوتی هللاو < كلذ ملعاف « ملعأ

 صلخم ريغ هنآ ًاملع يلع أرقي نمم تسرفت اذإ ين : يلع هب یلاعتو كرابت هللا معن اممو

 مث ‹ صالخإلاب هيلع نمي نأ « هتلأسو ىلاعتو كرابت هللا ىلإ تهجوت « نئارقلاب ولو « هيف
 نأ كلضف نم كلأسأف ‹ هملع يف صلخم ريغ نوكي هنأ كملع يف قبس ناك نإ مهللا :لوقأ

 ةبوتلا همهلت نأ كلأسأف « بر اي وحملا مدع كملع يف قبس ناك نإو :لوقأ مث « رانلا

 هيلع نمت نأ بر اي كلأسأف « هرافغتساو هتبوت مدع كملع يف قبس ناك نإف « رافغتسالاو

 يتلا كتمحر يف هلخدت نأ كلأسأف كملع يف قبس كلذ نكي مل نإف « هب لمعي نمل هميلعتب

 هللا اهدعأ يتلا يهو « لمع ةلباقم يف تسيل يتلا نانتمالا ةمحر يهو « ءيش لك تعسو

 .مالسإلا يصاعم نم « رئابكلا ىلع ًارصم تام نمل ىلاعتو كرابت

 ‹ نيملسملا عيمج ىلع ةمحرلاب يقلختل هتلعف امنإو « ًالعاف هل دجأ مل قتلخلا اذهو

 لمعلاب لفتحي ال هتيأر ملاع لك ملعب لمعلا ىلع يمزع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 بتکیف « هب لمعي نمل همیلعتب وأ « هب انأ یلمعب هملع باوث لیصحت ىلع هدعاسأف « هملع امب

 .ناوخإلا ىلع يتقفش روفول كلذ لك « ملاعلا كلذل كلذ باوث

 نيد صقن ىلع شوشتآ ينأ يلع هب ىلاعتو كرابت هتلا معنآ امم نأ ننملا هذه يف مدقتو

 ةفلاخملا يف عقي مهدحأ نإف ٠ كلذ ىلع مه نوشوشتي امم رثكأ « صقن اذإ يناوخإ
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 هنيد ىلع قفشأ انأف « كلذ نم دضلاب تنك كلذ انأ ينغلب اذإو « طسبنيو لكأيو « كحضيو

 نم نينمؤملاب ىلوأ هنوك يف < ةي هللا لوسر ماقم ضعبل ثراو دهشملا اذه بحاصو « هنم
 . مهسفنأ

 لك نم هملعب لمعلا كرت ملاعل نكمي ال هنأ ملعت نأ يهو « اهيلع كهبنأ ةبيرغ ةتكن انهو

 ةيعرشلا تايهنملاو « تارومأملا قيرط نم هملعب لمعي مل اذإ هنإف « ًافلكم ماد ام ًادبأ هجو

 اذإ رافغتسالاو مدنلا نم هل دب ال هنأ يهو « ىرخأ قيرط نم هملعب لمع « بانتجالاو لاثتمالاب

 هملعف « رافختسالاو مدنلاو ةبوتلل ىدتها ام لعقلا كلذ ميرحتب هملع الولف ‹ ةيصعملا يف عقو

 دعب نكل <« هجولا اذه نم هملعب اذه لمع دقف « رفغتسيو بوتي هلعج يذلا وه ميرحتلاب
 لمع ةيصعم ةيصعملا هداقتعاف « هتبوت مدعانضرف ول انأ كلذ نم صخأو < ةيصعحملا يف هعوقو

 نم هنأل ؛ةلمجلا يف هعفني داقتعالا كلذو « ةيصعم ةيصعملا نأ دقتعا ام هملع ول ذإ « ملعلاب

 ملعلاب لمع وهو « رفاك وهف لحتسملا امأ « ريخلا هل ىجري نم ملسملاو « مالسإلا دئاوف
 نم ءيشب لخي ال نم الإ هملعب ملاعلا يمسي ال سانلا بلاغو « هل هبنتي نم لق « بيرغ يفخ

 الف « بات مث تايهنملا يف عقو نم امأو ‹ تايهنملا نم ءيش يف عقي الو « تارومأملا

 وأ « فلكملا ريغل نوكي امنإ « ةلمج ملعلاب لمعلا مدع نأ ملعف « ًادبأ هملعب ًالماع هنومسي

 يف عقو نم امأ « ةبوت ريغ نم تام ىتح مدني ملو « اهنم بتي ملو « بونذلا ىلع رصأ نمل
 مل نم سانلا نمو ٠ ظفح نم سانلا نمف « هتقاط بسح هملعب لمع دقف «٠ بات مث ةيصعم
 هب كريغ عفن مث « ألوأ هب كعفن دصقب ملعلا يخأ اي ملعاف « هانررق ام تملع اذإ ٠ ظفحي

 دمحلاو «نيحلاصلا ىلوتي وهو «كاده ىلوتي ىلاعت هللاو ءًاثلاث هب لمعلا ىلع ماودلا مث ءًايناث

 .نشلاغلا ترا

 لب » هودع يف يغبني ال ام ودع لوق ىلإ يئاغصإ مدع : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 0 هعم مثإلا ينلمحيل ءوسب يدنع هودع ركذي ينءاج ودع هنأ فرعأ < صقنلاب ظفلتي ام درجمب

 یتح ‹ هل ىغصأف « بحم هنأ فرعأ قطني ام درجمب هنإف ‹ نيبحملا مالكل يئاغصإ سكع

 . ةملكب قطني هتكرت ام قطني نأ لبق ودعلا سفن يف ام فرعأ تنك يننأ ولو « غرفي

 امك « هودع يف ودعلا مالكب نوذلتسي سانلا بلاغ لب < هل هبنتي نم لق قلخلا اذهو

 اهب اوألمي ىتح « اهب ملعي مل نمل صئاقنلا كلت نوكحي نوريصي مث « عامجلاب نوذلتسي
 عقو هنأ نالف انل ركذ « نالفل عقو ام متيرد ام : نولوقيو « قئالخلا نم هل اهنوركذي نم عامسأ

 نإ مث « نيملسملا عامجإب زوجت ال يتلا ةبيغلا ةلمج نم كلذ نأ مهنع باغو . اذك اذك يف

 يف هريغل كلذ يكحي ريصيف « ودعلا كلذ صئاقن مهركذ يف سانلا هب ثولي نأ فاخي مهضعب

 «اذكهو « هرخآ ىلإ كلذك هرسي ريغلا كلذ نإ مث . دحأ كلذب مِلْعَت ال :هل لوقيو « هنذأ
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 بر هلل دمحلاو « تامملا ىلإ ظفحلا هللا لأسنو « كلذ لثم نم انافاع يذلا هلل دمحلاف

 . نيملاعلا

 صخشت هقدصي مل نإو « هودع يف ودعلا مالك عامس نم عماسلل لصحي ام لقأ نم مث

 نهذ يف صقنب « حرجي مل يذلاك هلعجي نأ كلذ دعب ديريف « عماسلا نهذ يف صقنلا كلذ

 .ةرورض هدنع هماقم

 كلذ دنع عفشي ملاع وأ ريقف يف ءادعألا هلاق ام ريمأل لقنت نأ كايإو « كلذ يحأ اي ملعاف

 عقو امك « سانلا يف هتعافش لوبقب لخي ريصي هنأ اهلقأ « دسافم كلذ ىلع ينبني هنإف « ريمألا

 يف هصقن نع ماكحلا دنع هيمحي رهاق لاح هل سيل نمل يغبنيف « انناوخإ نم ةعامجل كلذ

 مالكلا كلذ نأب هربخيو « هدنع ام ليزيل ريمألا كلذ ىلإ هناوخإ نم ًادحأ لسري نأ ٠ مهنيعأ

 . كلذ لثم ىلإ جاتحي ال

 « ناطيش باصن باهولا دبع نأ اهيف ركذي ىلع اشابلا ىلإ ةقرو ءادعألا ضعب لسرأ املو

 تعجر امنإ « دحأ لوق ىلإ لجرلا اذه يف عجرأ مل انأ :اشابلا لاق « مكنم هوبرقت نأ مكايإف

 اشابللو « ءادعأ ءارمأاللو « ءادعأ ءاملعللو ٠ ءادعأ خياشملل نأ ملعأ یناف ٤ یبلق ىلإ

 ىلاعت هللا هازجف « هلاثمأ نم عقي نأ لق رمألا اذهو « هب ينومر ام ءادعألا نم لبقي ملو « ءادعأ

 بر هلل دمحلاو < دشرت كلذ ملعاف « اذه يتقو ىلإ كلذ دعب يتاعافش لبقو « ًاريخ ينع

 . نيملاعلا

 وأ « ًارهاظ يتبحم ىعدا اذإ رسلا يف يودعل يتطلاخم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 اضف كلذ ريغ ةمعوأ الو < ىل ةبخعلا رغد ىف ةفذض ىنتأ هماهيإو © ةع ىخور ليون
 « هحراوج طبض ىلإ قلخلا اذه بحاص جاتحيو « هذه كاوعد يف بذكت :هل لوقأ نأ نع

 اذإ اهب انوجهيل انتالز ىلع عالطالا انتطلاخمب هدصق نوكي امبرف « ودعلا كلذ نم ًافوحخ

 .نامزلا اذه ىف سانلا ىلع بلاغلا وه امك « انقراف

 نوك نع اوزجع اذإ اوراصو « ًارهج ءادعأ اوراصو ينوقرافو ًاريثك اقلخ انأ تبرج دقو

 . ناتهبلاو روزلاب يننومري هب يننوفصي ام يف نولبقي سانلا

 : ىلاعت هللا همحر يتسبلا حتفلا يبأ خيشلا مالك يفو

 ناوحخ رصعلاادذه ناوحخإ لجف  ًابصن مهنم ىقال سانلا رشاع نم
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 نابعلو لص ممهنمەهصيق يفو مان رارشألا ىلإ مانتا نم

 :ةعساو ةمحر ىلاعت هللا همحر « مجعلا ةيمال يف يئارغطلا مالك يفو

 لخد ىلع مهبحصاو سانلا رذاحف هب تقثو نم ىندأ كودعادعأ

 لجر ىلعايندلا يف لوحعيال نم اهدحاووايندلا لجرامنإف

 لجو ىلعامهنم نكوآرش نظف ةزجعم مايألاب ك ننسحو
 لمعلاو لوقلا نيب فلخلا ةفاسم تجرفناو ردغلا ضافو ءافولا ضاغ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت هملعاف « لاق ام رخآ ىلإ

 ةرشاعم يودع رشاع اذإ يبحاص نم يريدكت مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 مث « يف هبيبحتب هقراسيل هبحص امنإ هلعل :لوقأو « لماحملا نسحأ ىلع هلمحأ لب « بابحألا

 ًافوخ « ًادبأ مايألا هذه ينرزت ال :يبحاصل تلق ينراز اذإ هنم رثأتي ودعلا كلذ نأ تملع نإ

 هيلإ يقايتشا رثك ولو يبحاص ىلإ انآ بهذأ ال كلذكو « هيذؤي نأ ودعلا كلذ نم يبحاص ىلع

 نيدلا باهش خيشلا يخيش دلو عم كلذب تلمع دقو « هيذؤي نأ ودعلا كلذ نم هيلع ةقفش

 ةرايز نم تعنتماف « ضيراقملا نم ينهركي نمم صخش هبحاصف « ىلاعت هللا همحر « يلمرلا
 سلاجم ىف ءوسب هركذي نأ ضارقملا كلذ نم هيلع ًافوخ ىلإ ءىجملا نم هتعنمو ٠ ىخيش دلو

 هل نرقا كيش نب د عدن حج 3ا ادع ام ىل لاف نم لك راو ر لا
 . كلذك سيلو « مهسفنأ ىلع ًاسايق « ةوادع هنيبو ينيب نأ نظ مهضعبو « ردقم عامتجالا

 نود مهنساحم يتيۇرل نآلا نيملسملا نم دحأل ةوادع يدنع سيل يخأ اي ملعاو

 نيذلا مه سانلا امنإو « يعرش قيرطب ًأادبأ ءىواسم مهنم دحأل ىر داكأ الف « مهيواسم

 يسفن يف اهل يدوهشل ينامز لهأ يواسم ضعب ركذأ امنإو « يلع ًاناودعو ًادسح يننوداعي

 ‹ يفشتلا نود ريذحتلا هجو ىلع ناك امو « يريغل عقي كلذ لعل :لوقأف « ًاريدقتو ًالعف

 نييعت ريغ نم نيلوهجملا ضعب صئاقن الإ ركذأ ال ىلاعت هللا دمحب ينأ ىلع « حابم كلذف
 مل نمف « ّيلإ نسحم وهو الإ قلخلا نم دحأ يدنع مث ام هنأ بيرق نع يتأيسو « مهمسا

 ىلاعت هللا ينمكحيف « يضرع يف عقيو ينبيغتسي نيح « هترخآب ىلإ نسحأ هايندب ىلإ نسحي
 . كلذ وه دصقي مل نإو ىلإ نسحأ دق اذهف ‹ ةرخأآلا يف هتانسح يف

 ‹« ءيش لک دعبو ءيش لک لبق یلاعتو كرابت هللا ىري فراعل حصي ال هنأ یفخي ال هنأ مث

 ةيؤر نع هبجح ءيش لك لبق هللا دهش نإ لب « هيلع هتوادع لسري نم دجي ال هنأل دحأل هتوادع

 هللا يضر دينجلا مساقلا وبأ لاق امك « ءيشلا كلذ طقس ءيش لك عم هدهش نإو « ءيشلا كلذ

 ىلع ءيش لك دعب ىلاعت هدهش نإو « رثأ ثداحلل قبي مل ميدقلاب ثداحلا نرق اذإ :هنع ىلاعت

 . مهفاف « هناودع مهيلع لسريل « ىلاعت هللا نرد مهل قلخلا لاعفأ هيف تبثي ًانمز دجي الف رثألا
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 هاوعد يف بذاك وهف يعرش قيرط ريغب ًادحأ هركي هانيأرو « نافرعلا ماقم ىعدا نم لكو
 يأ « نالع قيرط نع نالف ادع مهلوق نم ةذوخأم ةوادعلا نأ يخأ اي ملعاو « ةفرعملا

 ىلع اوناك مهيلع قاثيملا ذخأ موي قلخلا نأ كلذ لصأ ناكو ٠ بحي اميف هقفاوي ملو « هزواج

 نأ لاحمف رهظل ًارهظ ناك امو « ةوادع امهنيب عقت نأ لاحمف هجول ًاهجو ناك امف « تافص

 ضخغبم رهظلا بحاصو قشاع بحم هجولا بحاصف رهظل ًاهجو ناك امو « ةفادص امهنيب نوكي
 ماقآ ًافشك دهشملا اذه دهش نمو « كلذ بسحب ناك ءازإب وأ ٠ بثجل ًابنج ناك امو « لاس

 .ًاعرش مهتوادعب نيمومذم اوناك نإو « ريذاعملا سانلل

 عم قلخلا تابثإ لّكَكلا نأش نم :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو
 .لاجر ماقم لكلو « هتيعم لجأل مهماركإ مث « قحلا

 . نيملاعلا بر هش دمحلاو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت مهفاف

 يداسح رثك اذإ يرافغتساو « لجو زع ثل يركش ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ىف تنك ول ىنإف « اهيلع ىنودح ىتلا ةمعنلا كلت ىلع ىلاعتو كرابت هللا ركشأف « ىئادعأو

 يف مهعوقو ثيح نم مهلو يل ىلاعت هللا رفغتسأو « ينودسح ام نيد ةلقو ةشيعم قيضو ةمقن

 جاتحيو « ليلقلا الإ ينارقأ نم ًالعاف قلخلا اذهل رأ ملو « ةنجلا نم هب جرخأ يذلا سيلبإ

 هانركذ يذلا بنذلا ىلإ اهب رظني نيعو « ركشيل ةمعنلا ىلإ اهب رظني نيع « نينيع ىلإ هبحاص
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ ملعاف « هدسح نملو « هل رفغتسيف

 مهب يمامتها نم رثكأ يودع مه لمحتب يمامتها ةرثك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنآ اممو

 ةرثكو « يقيدص ةبيغ نم ظفحتأ امم رثكأ يودع يف ةبيغلا نم يظفحت ةرثكو « يقيدص

 ‹ هل ريهطتلاو ريفكتلا هجو ىلع ال يأ « يفشتلا هجو ىلع يودع يذؤي ءيش لکل يتهارک

 امل يننأ هانلق ام حاضيإو ‹ يريغ ًالعاف هل دجأ مل لب « مويلا سانلا يف بيرغ قتلخلا اذهو
 اذإ يودع مه لمحأ ترصو < هبساني امب دحأ لك ملاعلا عيمج ىلع ةقفشلاو ةمحرلاب تقلخت

 هجوحأ لجو زع قحلا نوكل « يقيدص نم رثكأ « هب تلزن ةرورض يف ينرصنتساو يب ناعتسا

 ىلاعتو كرابت هللا ىنرصن دقو « همه لمحأ ال فيكف « ىنع ءانغتسالا رهظي ناك نأ دعب ىلإ

 نم باجي ال يئاعد نأ دقتعي ناك نأ دعب هل وعدأ نأ ينلأسي راص ىتح « يدي نيب هلذأو « هيلع

 كلذ درأ نإ ىنلأسو ٠ يدي نيب لذو ودع ىنءاج اذإ بوذأ داكأل ىنإ هللاوو « ةوادعلا ةد

 كلذ ةجاح ىضقت ىتح ًاراهنو اليل ربطب برضي يسآرب سحأ ام ًاريثكو « اثم هنع ملاظلا
 ةعافشلا هقاقحتسا مدعل ربطب برضي يسأرب سحأ تنك امنإو < مهلأو مغلا هنع لوزيو « ودعلا

 . بحملا نم رثكأ هتجاح ءاضق ىف بعتأ تنك كلذلف ٠ ىلع هانج امل هيف
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 .ديع مويل هنع رضلا نم هعيطتسأ ام

 هيلع لهسي يقيدص نألف يقيدص نم رثكأ يودع ةبيع نم يسفن ظفحأ ينوك هجو امأو
 فادح نصت ىلإ كسوة رذع تاغأ ىم نأ كلذ نم ملف 4 وعلا فالحب يع رفا
 هنأ ىلع قيرطلا خياشم عمجأ دقو « نافرعلاو حالصلا نع ًالضف « بذاك وهف لقعلا ىعداو

 لقعلا يعدي فيكو « ًادبأ هبتكي ًاًئيش دجي لامشلا بتاك ريصي ال ىتح ناسنإلا لقع لمكي ال

 ‹« مهنم ىذألا لمحتي الو « سانلا يذؤي نم حالصلا يعدي وأ ‹ كالهلا دراوم هسفن دروي نم

 .رذلا يذؤي ال نأ ربلا طرش نم نإف

 يف يل ةحلصملاو ظحلا ىرأ ينوكل وهف « يودع يذؤي ءيش لك هركأ ينوك هجو امأو
 كلذ نأل « طق ميظعتلا عاونأ نم ءيشب يودع دنع ينركذي ًادحأ نكمأ الف « يودعل ال كلذ
 عمجأ الو « كحضأ ال كلذكو « هيلع رمأو ةرخبملا ةرخافلا بايثلا سبل ال كلذكو « همغي

 الإ ًاقيدص هنع ليمتسأ الو « اودع هل بحاصأ ال كلذكو « هدامكإ دصقب يماعط ىلع ًادحأ

 هودع قيدصل هتبحاصمو « امهل مثإ ةدايز هودع ودعل ناسنإلا ةبحاصم نإف « يعرش قيرطب
 هودع ءادعأو هودع ءاقدصأ نع ناسنإلا دعبف « هودغل هتقداصم ةهج نم ةهاركلا هدنع كرحت

 بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « هب قلختلا ىلع لمعاو . كلذ ملعاف « امهنم لكل ىلوأ

 . نيملاعلا

 هللا ىلا ينم هجوت ريغ نم مهروحن يف يتادعآ دیک در : يلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو

 ‹ دياكملا يل نولمعي داسحلاو ءادعألا لزت ملو « مهنم يقح يل ذخأي نأ يف ىلاعتو كرابت

 هذه لئاوأ رم امك « مهيف سانلا تمشتو « مهيلع كلذ ريظن دريف « كلاهملا يل نورفحيو

 مهيلع امأو « رهاظف يلع امأ ‹ مهيلعو يلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم اذهو « ننملا

 مهل نيذلا ءارقفلا نم هسفن لمأت نمو « يقح يف هونج امم ىلاعت هللا ءاش نإ كلذب مهرهيطتلف

 هلجر يفو « يلاعلا لبحلا ىلع يشاملا ناولهبلاك سانلا نيب هسفن دجو « سانلا نيب تيص

 نم مث « مهلك هب اوتمشي یتح قلزی یتم نورظتنی نوفقاو داسحلاو نارقألا عيمجو « باقبق

 ‹ قلخلا دنع هماقم ةاعارم هيلع بلاغلا نوكي نأ ءالؤه نيب قلز اذإ ريقفلا ىلع نوكي ام قشأ

 ولو « هيلع فخي ىذألا نإف « ىلاعت قحلا يعاري ناك نم فالخب « رهقلا نم بوذي داكي هنإف
 ‹« قلخلا نع ىلاعتو كرابت قحلا ةاعارمب بوجحم هنأل كلذو ؛ مهفاف ‹ ةتامشلا مهلك اورهظأ

 نأ ردق نإف « نيبوجحملا ىلع كلذ لقثو « مهب ءادعألا ةتامش رمأ نيفراعلا ىلع فخ كلذلو

 هيف يذلا ءزجلا نعو « لجو زع هبر نع هباجح لاح كلذف هيف قلخلا ةتامش نم ردكت ًافراع

 نمو « اهنم ال ةتامشلا رش نم الإ ةنسلا ىف ةذاعتسالا تعقو امو « ةتامشلا كلت نم ردكتي

 نور م اا ةا لا تدور تاكا د ولاا ن اعا لا وشلا
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 لضفأ نيلسرملاو ءايبنألا رتاس ىلعو انيبن ىلعو امهيلع « ىسوم انديس هيخأل مالسلا هيلع
 ةقرفتلا نم هعابتأ ىلع ًافوخ ٠٠١[ :فارعألا] (ءآَدَعَأَلآ تي تمت الق # مالسلاو ةالصلا
 ‹« كلذ لثم نم هتمصعل « هسفت ظحل ةاعارم رثأتي هنوكل ال « هميظعت لق اذإ هب عافتنالا مدعو

 . مهفاف

 ًادحأ نأ اوعمس اذإف ٠ مهنارقأ لاوحأ ىلع نوسسجتي اولازي مل ةعامج رصم يف فرعأو

 ‹ مهنم انلعجي مل يذلا هلل دمحلاف « ةتامشلا اورهظأو « كلذب اوحرف مهيف هداقتعا نع عجر

 باتک كلذب دهشي امك « مهلئاضفو مهبقانم ركذيو مهمظعيو نارقألا لجبي نمم انلعجو

 تغلاب ينإف ‹ ةيفوصلاو ءاهقفلا نم مهتكردأ نيذلا خياشملا بقانم يف هتعضو يذلا تاقبطلا

 نم يريغ عم الو يعم كلذ مهنم دحأ لعفي ملو « ليمج فصو لكب مهتركذو « مهتحدم يف

 ءاملعلا بقانم ًأرقت امك « ةيوازلا يف اندنع أرقت مهبقانم يخأ اي ىلاعت هللا دمحب ىرتف « نارقألا

 ملعاف « ءايلوألا ىلع نومحرتيو « مهنع سانلا ىضرتيف « ميعن يبأ ةيلح يف نيذلا ةمئألاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كلذ يحخأ اي

 يل نوعديو « مهبحأو يننوبحي ةريثك ةعامج دوجو : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نيب قرفلاو « ىلاعت هللا الإ مهددع يصحي الف يف نودقتعملا امأو « مهل وعدأو دوجسلا يف

 هللا ءايلوأ نم تنك ءاوس اهيلع تنك ةلاح يأ ىلع كبحي نم وه بحملا نأ دقتعملاو بحملا

 هلمحتف « اهدلول ةدلاولا ةبحمك « ًافرع نيملسملا ةماع نم وأ « تاماركلا باحصأ ىلاعت

 سيلبإل بنذلا لعجتو « سيلبإ اي هللا كازخ : تلاق اصقن هيف تأر ولو « لاوحألا نسحأ ىلع
 ىلع تمد ام كل هتبحم قلع امنإ هنإف دقتعملا امأو « كلذب اهتبحم صقنت داكت الف « اهنبال ال

 لاوزل « هيف هداقتعا نع عجر تامارك مدع وأ « هنيد يف ًاللخ هنم ىأر اذإف « ميقتسملا طارصلا

 ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « مهفاف « اهلجأل هدقتعا يتلا تافصلا كلت

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيحلاصلا

 يل ءاملعلاو ءارقفلاو ءارمألا نم ةعامج ايؤر ةرثك : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 هوسد ام نأ مهنظل « يلع سانلا ركنأو « اوسد ام بتك يف ةدسحلا سد امل « ةنسحلا يئارملا

 لازأ هنإف « يلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم كلذ ناكو « ينع ردص ةغئازلا دئاقعلا نم

 نم نإف « رهزألا عماجلا لهأ اميس ال < مثإلا مهنم ففخو « نيروهتملا سوفن يف رقو ناك ام

 ينربخأو ‹ يكلاملا يوالتلا دمحم خيشلا حلاصلا خألا هآر اممو « نيدلا يف مايقلا ةدش مهنأش

 ماجل اکسام يب ًادئاق يدي نيب ينيقلبلا نيدلا باهش خيشلاو « ًاميظع اسرف ًابكار ينآر هنأ هب

 بتاهش حلا تلاع لا الامشو ًانيمي يدي نيب رهزألا عماجلا له عيمجو « هديب سرفلا

 عفش دق « باهولا دبع بكارلا :لاقف ‹ هلوح نيشاملا سانلا نعو « بكارلا اذه نع نيدلا

 . ىهتنأ « ةنجلا ىلإ مهب بهاذ رهو ٠ مهلك رهزألا عماجلا لهأ يف
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 . نيقيب ًاماقم ينم مظعأ هنإف « ينارقأ عم عضاوتلا

 رثأ يلع ةَ هللا لوسر ىأر هنأ شادرمد خيشلا باحصأ نم يتولخلا يلع خيشلا هآر اممو

 ینع لازف : لاق یھتنا » ةتسلاو باتكلا ىلع باهولا دبع نإ : سانلل لق :لاقو « ةنتفلا

 ىأر :لاق « هطخب يل هلسرأ امك « سأرلا فوشكملا يتيتبنلا رمع حلاصلا خيشلا هآر اممو

 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلل لوقي وهو « هيدي نيب تنأو ةي هللا لوسر ءارقفلا ضعب
 هتيقاط عزنو مدقت ةي يبنلا نإ مث « عنام هنود ام دوجولا يف فرصتي :باهولا دبعل لق :هنع

 . یهتنا ‹ يل اهسبلأو

 لازف ‹ رهزألا عماجلا لهأ نم هنوعمسي امم يرمأ يف اوكش دق هباحصأ نم ةعامج ناكو

 . ينودقتعاو مهدنع ناک ام

 حوللا يف رظنأو « لجو زع هللا ملكأ انأو ينآر هنأ ناريق نب نيدلا لامج خيشلا هآر اممو

 ربكأ نم راصف « مهل هترشاعم مدعل « ءارقفلا ةفئاط يف داقتعالا ليلق ناكو « ظوفحملا

 . نيدقتعملا

 ىلع فرشأو ٠ ةكم يف ضرم امل « شويجلا ريمآ قوس خيش دمحم يديس هدلو هآر اممو

 ‹« ضرملا نم ماقف « هدسج ىلع تحسمو « تيبلا طئاح نم هل تجرح يننأ ركذف « توملا

 ناك ام ةرثكل يرمأ يف باترا دق ناكو « نيدقتعملا ربكأ نم راصف « ىلاعت هللا نذإب يفشو

 .ةيرهزألا نم عمسي

 تدقرف ةكم ىلإ رفاس هنأ :هسفنب يل هاكحو « قارولا ىيحي يديس زيزعلا خألا هآر اممو

 ىلإ لصو املف « اهتقول تماقف اهسأر ىلع حسمأ انأو ينآرف ٠ موقت نأ نع تزجعو « هتباد

 اهبواج امل ًاباتك ةكم نم يل لسرأف :ًامايأ هنع تعطقنا يننأ ركذو « هعم ًافئاط يناري ناك ةكم
 . معن :لاقف ؟ةظقي :هل تلقف « ينع مكعاطقنا ببس ام هيف ركذي

 هللا همحر يفنحلا يبلحلا نيدلا باهش خيشلا رصمب مالسإلا خيش ةمالعلا خيشلا هآر اممو

 علاط :هل لوقي همانم يف ًافتاه عمس هنأ « هيف رظني دوهعلا باتك هل تلسرأ امل « ىلاعت

 . ىهتنا ‹ ناميإلا هنم انعزن هنم ءيش ىلع ضرتعا نمف « ًائيش هيف كيأرب حلصت الو « باتكلا
 ناميإلا ناميإلاب انه دارملا :هل تلقف ‹ ناميإلا لاوز نم ًافوخ دعري وهو باتكلاب ینءاجف

 لاق هلا همر فر خلا نف نع ناك املا رف ٠ هكر هلسرو هاب ناميإلا ارفف ناك

 هيكحي راصو « يناقللا نيدلا رصان خيشلا حلاصلا فلسلا ةيقب ةمالعلا خيشلا هار امم

 فلخ تسلجف « بابلا قدأ وأ « هيدانأ ينأ تهركف هترايز ىلإ ًاموي تبهذ يننأ « هباحصأل
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 نأ فاخف « هناطيحو هتعاق فقس يف ةميظع ةعقعق عمس ذإ كلذك انأ امنيبف « ًانكاس هراد باب

 . ةماركلا نم كلذ دعي ناكف ًاسلاج يندجوف بابلا ىلإ جرخف هيلع قبطنت

 دمحأ يديس ماقم ىأر هنأ ىلاعت هللا همحر يودبلا دمحأ يديس ماقمب دمحم هيقفلا هآر اممو

 ‹ ليدانقلا ءافطناب هربخأف ةبقلا باب نم دمحأ يديس جرخف « ًادحاو الإ هليدانق تأفطنا دق

 دبع وه يقب يذلا اذهو « مهلك اوؤفطنا دقو يباحصأ مه امنإو « ليدانق مه سيل :لاقف

 دق ناكو يف هداقتعا دازف « ىهتنا « ينارعشلا :لاقف ؟باهولا دبع نم :هل لاقف « باهولا

 ٤ .رهزألا عماجلاب هباحصأ مالك نم هداقتعا لزلزت

 تار :لاق <« نارفعزلاب قلخم باتك ىف ىلإ هلسرأو » يجاهوسلا دمحأ خيشلا هآر اممو

 عیمج يفو هيف تعفش دقو < هيلع وه ام ىلع مودي باهولا دبعل لق : يل لاقو < ةَ هللا لوسر

 دازف ¢ هدالب نم رهزألا عماجلاب نيرواجملا نم مالك ضعب هغلب دق ناكو . یھتنا ¢ هباحصأ

 . يف هداقتعا

 نيدلا باهش خيشلا ةرضحب يل هاكحو « ينيبرشلا نب دمحم حلاصلا خيشلا هآر اممو

 ةداع ىلع كلذ مدعب هرمأت هسفنو « رصم ىلإ مدق امل تارم يترايز ىلع مزع هنأ « يلبابلا
 ًايناثو الوأ همانم يف تآ هاتأف « مهدج وأ مهيبأ ريغ يف مهداقتعا مدع نم خياشملا دالوأ

 لازف . ىهتنا « مويلا رصم بحاص هنإف « هرزف باهولا دبع ىلإ بهذا :لوقي وهو « اثلاثو
 . فقوتلا نم هدنع ناك ام

 عماجلا باب دنع ںايرع بوذجم صخش هيقلف « يلجر يف مروب تضرم امل ةظقي هآر اممو
 ءال :لاقف ؟بكرملا سيرل ىرج ام تيرد له :هل لاقف « بيرقتلا لبق ناضمر ىف رهزألا

 ‹ باهولا دبع هنع هلمخ دقو « هلجر عجوب يفوصلا دالب يف ضرم ناميلس ناطلسلا نإ :لاقف

 ‹« يمكاحلا جيلخلا نم يتيب بناجب همايخ برض دقو ةليللا كلت بقع ناطلسلا تيأر ينإ مث
 ةقاط ناطلسلا حتف مث « ناولألا رئاس نمو « رولب نم يهو « قالوب لحاس ىلإ ةدتمم يهو

 . بوذجملا كلذ لوق ديؤب وهو . ىهتنا « ًاثالث وأ نيترم كلضف ىلاعت هلل ًاركش : لاقو . يتعاق

 الي يبنلا تير :لاقو « هللا همحر ينيبرشلا دمحم خيشلا نبا نيدلا رون خيشلا هآر اممو

 « عارذ ةئام وحن ءامسلا وحن قهاش رضخأ ربنم عماجللو « ةيمأ ينب عماج يف سلاج وهو
 ربنم اذه :لاقف « كانه نيرضاحلا نم صخشل كلذ تلقف « هدوعصل يسفن تقاتشاف

 نذأي ملو ‹ تكسف كلذ يف ةي هتنذأتساف « هنم نذإب الإ هدوعص دحأل يغبني ال ا هللا لوسر

 هللا لوسر اي :تلقف . كل نذأي هنذأتساف ينارعشلا باهولا دبع ىلإ بهذإ :يل لاق مث « يل

 . ىهتنا ‹ رصمب :لاقف ؟وه نيأو

 خيشلا هدلاو ىر هنآ « راكنإ ضعب هدنع ناكو « نانع نب ءافصلا وبأ خيشلا هار اممو

A۰٩۸ 



 ‹ ةوعدلا باجم هنإف باهولا دبع ىلع ركنت ال :هل لاقو « نانع نب دمحم يديس حلاصلا

 . ىلاعت هللا همحر « هدلاو لوق لجأل هراكنإ فخف

 بكر نأ دعب « ىبتك ىف ىلع ةدسحلا هسد ام ةعاشإ بقع رادرتفدلا دمحم ريمألا هآر اممو
 ءاملع ةياهن هتيادب :لاقف ؟لجرلا اذه يف لوقت ام :هلأسو يلمرلا نيدلا باهش خيشلا ىلإ
 املف ‹ رصم ىلإ لخد ًاناطلسو « اميظع ًاركسع ىأر مان املف « لوقلا اذهب فتكي ملف « نامزلا
 الإو لوخدلا يف انل نذأ نإف « دلبلا بحاص اونذأتسا :لاقو « فقو رصنلا باب ىلإ لصو

 اولسرأف :لاق « باهولا دبع :لاقف ؟دلبلا اذه بحاص نم :ناطلسلل اولاقف « انعجر

 ملو « هدنع ناك ام لازف . ىهتنا « نمحرلا دبع كدلو عم حاتفملا مهل تلسرأف كنونذأتسي

 . یلاعت هللا همحر ‹« تام یتح یف ًادقتعم لزی

 يل هاكحو ‹ تاعافشلا ةرثك نم يف هداقتعا ريغت امل دادغب نب رماع ريمألا هآر اممو

 تنكف « نوصحي ال قتالخ هلوحو « كملكي كيلع لبقم وهو ةَ يبنلا تيأر :لاق « هسفنب
 تنکو :لاق < هيلإ لصأ الف « هنيبو ىنيب الئاح كدجأ يك هللا لوسر دي لبقأ نأ ديرأ املك

 ‹ ىهتنا « دبعلا هلعفي ام ال دبعلاب ىلاعت هللا ديري ام لصألا لرقاو « طئاسولا يف دقتعأ ال
 .اذه انتقو ىلإ حالصلا يف دقتعي وهو ايؤرلا كلت نمو

 هوسد امم يتءاربب نذؤت « ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه يف يئارملا نم ىرخأ رومأ يتأتسو

 ىلغ لمعاو ٠ كل عاف ودابغ ن يل ىلا ها رس ةع نم هلك كلذو ٠ ىك يف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دشرت هب قلختلا

 وأ « هقزر ليصحت يف يل ىعس نم لكل يفاصنإ :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 اميس ال ‹ كلذ يف وه ينلأسي مل ولو « اهيف يعم هكرشأف « ايندلا رومأ نم ءيش وأ « يلاوج

 ‹« ملظ نود ملظ باب نم وهو « حلاص ينب مهل يفصوو « سانلا ىلع بصنب هيعس ناك نإ
 . ىرخأ ةداعلا يف ةيصعم باصنلا نامرحو « ةيصعم هلصأ نم بصنلا نإف

 خيشلاو باصنلا عزانت مث « لطابلاب سانلا لاومأ اولكأو ‹ نامزلا اذه يف بصنلا رثك دقو

 امم ايش باصنلا ىطعأ خيشلا اذه نأ ولو ٠ ضعب ضارعأ مهضعب قزمو « هل بوصنملا

 يدارم :هل لاق « ريمأ ىلع بصن ًاصخش نأ عقو دقو « هب ىلوأ ناكل بصنلاب هل لصح

 هباجأف « ةرازولا ىلإ ىلاعت هللا كيقريف ٠ كيلع هرصب عقيل نامزلا اذه يف بطقلا ىلع كعمجأ

 نبللا نفجلاو لحنلا لسعلا رودق يرتشي راصو « خيشمتم صخش ىلع هعمجو « كلذ ىلإ

 اذه يديس اي :لقو « نبللاو لسعلاب تأف ريمألا انل لخد اذإ :هل لوقيو « بيقنلا دنع اهعضيو

 ىلع مزعي مث « هرطاخب اوربجت نأ مكلضف نم لأسيو « خيشلا يديسل ءارمألا ضعب هرذن

 ًالثم يودبلا دمحأ يديس لثم ءايلوألا نم خيثلا نأ الول هنأ دقتعيو « كلذ نم لكأيف ريمألا

 ًافصن رشع ةسمخو قرز ةدع هل عمج ىتح خيشلل بصني راص باصنلا نإ مث ٠ سانلا هرذن ام
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 مل قافتالا هيلع عقو ام هنم بلط املف « فصنلاب باصنلا دعو دق ناكو « موي لك يلاوجلا نم

 خيشلا اذه لثمف « رصم اياوز رئاس كلذب ملع ىتح « خيشلا ضرع يف قزمي راصف ًاثيش هطعي
 هيعس يف مدنف ‹ ريمألا ىلإ ربخلا لصو ىتح باصن خيشلا كلذ نأ عيش مث « فورعملا ليلق

 بتف « لجو زع هللا ءايلوأ نم خيشلا كلذ نإ هلوق يف ناطلسلا عم نوجتلاو يلاوجلا يف هل

 كعم كرشأف ةبوتلا كل حصت مل نإو ‹ كل ًابوصنم وأ « ًاباصن تنك نإ بصنلا نم يخأاي
 ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « كلذ نم ةلاقإلا هللا لأساو « رافغتسالا نم رثكأو « باصنلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده

 نع يزرحتو « ةبوطخملا ىلإ رظنلا يف ةنسلاب يلمع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 يف عوقولا يسفن ىلع تفخ اذإف ‹ عورشملا ردقلا ىلع ديزأ نأ ًافوح ةجاحلا ردقب الإ رظنلا

 ‹ ةيلكلاب رظنلا تكرت وأ « ةنسلاب اكربت عورشملا ضعب ىلإ ترظن عورشملا ردقلا ىلع ةدايزلا

 كرتي امنإ ‹ نازيملا اذه ىلع هلعفي نم لق رمألااذهو « لجو زع هللا ىلإ اهيف يرمآ تضوفو

 مدعل هيف ريخ ال ام يساقيف « عورشملا ردقلا ىلع ةدايز رظني وأ « ًايعرش ال ًايعيبط ءايح رظنلا
 دمحلاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ ملعاف < ًادئاز هتيؤر ثيح نم مثأي وأ « هتيؤر
 . نيملاعلا بر هلل

 ولو « نآرقلا نم ةيآ وأ ‹ ةروس ينملع نم عم يبدأ : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 « هل ةقلطم جوزتأ الو « ةيده نم هاسنأ الو « ًابكار هيلع رمأ الف « مالسإلا خياشم نم ترص

 بأ هنأل ‹« ىلعأ لب بألا ماقم هماقم نأل ؛اهيف تلثس ولو اهنع لزع ةفيظو هل ىلوتأ الو

 . ىهتنا « حورلا

 طايمدب جربلا بحاصو « رهزألا عماجلاب ظعاولا يطوريدلا نيدلا سمش خيشلا ناك دقو

 وأ « ًادج هنع دعب یتح بکری ال مث « هدي لبقیو « هتباد ىلع نم لزنی هبدؤم ىلع رم اذإ
 ىلع هيقفو « هريغو جاهنملا حرشو « ةياغلا ملعلا يف غلب هنأ عم « هوحنو رادجب هنع ىراوتي
 لمعي نم لق قلخلا اذهو < هنم هل دبال ام الإ نآرقلا ظفح ىلع دزي مل بتاكملا ءاهقف مكح

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف ‹« هحصن نيح هتيحل فتنو ههيقف برض نم تيأر لب « هب
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « هيلع لمعاو « كلذ ملعاف « ميظعلا

 لفاونلا نم ًائيش تلعف يننأ يضن يف يدوهش مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نم هعوقو ردان كلذو « لامكلا هجو ىلع ضئارفلا ىدأ نمل الإ نوكت ال لفاونلا نأل ؛طق

 مم ابدأ « طق ةصقان ةدابع ىلاعت هللا ىلع ضرعي ال هنأ ىلع فشكلا لهأ عمجأ دقو « انلاثمأ

 امبرف ٠ ىلاعت هللا ىلع اهتضرع تلمك اذإ مث « اهسنج نم ةكئالملا اهلمكي امنإو « ىلاعت هللا

 ةدابع لك نال ةالص نوعستو عست هتمذ يف رصيو ٠ ةالص ةئام نم ةدحاو ةالص دبعلل لصحي

 .اهنيع فرعي ال ةعكر نم انكر يسن نم ريظن « اهيقاب ىغلو « روضحلا نم ةقراب اهنم اوذخأ
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 نع ةيلاخلا ةالصلا ةحص ىري ال هنأ يلازغلا مامإلا مالسإللا ةجح نع لوقنملا نمو

 . عوشخلا

 ةهاع هندب ىف ًاصخش ناطلسلا ىلع اولخدي ال نأ ءارزولا بأد نم ناك دهشملا اذه نعو

 ستا لق را نه مجدا باطلا كلام اأ ارفع نفق ا فريو ا ماج

 كلذل ًاقلاخ ىلاعتو كرابت قحلا ناك نإو « ىلاعت هللا عم بدأ وهف ديبعلا عم ًابدأ ناك امو

 ىلاعت قحلا نأ ملعن اننأ امك « ماكحألا يف فرعلا عرشلا عبتي ام ًاريثكو « مهفاف « رمألا

 بر هلل دمحلاو « دشرت كلذ ملعاف ‹« ىرعتن الو بوثلا سبلنف كلذ عمو « ءيش هبجحي ال

 . نيملاعلا

 يف يتانسح يف يئادعأ ةمساقمب يسفن ةحامس :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 « لاجرلا قالخأ مظعأ نم قلخلا اذهو « ينبحي نمع ًالضف « ايندلا يف يلاومأو « ةرخآلا
 ءادعألا فالخب « هتانسح يف هل مهتمساقمب مهل سانلا ضعب حمسي امبر نيبحملا نإف

 يتانسح يف ينيذؤيو ينهركي نم ةمساقم يف ةفقو يدنع سيل ىلاعت هللا دمحب انأف ٠ نيضغبملا

 « ًايناث هل هادهأ نيح هنم هلبق مث ايش هدبعل یدهأ دیس لوبق « اهلوبق ىلاعت هللا يف نظأ يتلا

 « يننوذؤيو يننوبسيو يننوهركي ةعامج ةدسحلاو ءادعألا نم رصم يف يل ىلاعت هللا ضيق دقو

 يسفنف كلذ عمو « مهمظعأو « مهيلإ نسحأو « مهحدمأو ٠ مهبحأف كلذ نم دضلاب انأو

 رفص ىلاعت هللا ىقلأو « اهلك اهوذخأي نأب لب « يتاح عيمج يف مهل يتمساقمب حمست

 ىلع ال « طقف هلضف ىلع ًادمتعم « نيتداهشلا ادع ام ةحلاصلا لامعألا عيمج نم نيديلا

 .يلمع
 ؛ رثكأ يتانسح مهئاطعإب يسفن حمست املك يل ىذألا نم اورثكأ املك ءادعألا ءالؤه نإ مث

 يف اوغلاب نيح <« ةمايقلا موي مهتانسح يف يميكحتو « مهيلع يقح تابثإ يف اوغلاب دق مهنأل
 نحن يدهن كلذك « ةرخألا يف مهتانسح انيلإ اودهأ امكف ‹ سلاجملا يف يصيقنتو يئافيإ

 اودجو اذإو ٠ هسفن ةبيطب ًاعوط مهيلإ نسحن نحنو « ًاهرك انيلإ نونسحي مهف « انتانسح مهيلإ
 ًاعوط وأ مهيلع ًاهرك كلذ نوك نيب قرف الف ‹ مهتانسحب ةمايقلا موي انيلإ مهناسحإ نم رثألا
 قحأ هيلع ءاسأ نم نأ ىري دهشملا اذه بحاصو « لاح لك ىلع انيلإ نونسحم مهنأل « مهنم

 موي مرحتف هتانسح يف كمساقي نأب هسفن حمست ال دقف كبحأ ولو نسحملا نأل « هتانسحب

 امك « كلذ وه دارأ ول هتانسح ذخأ نم كعنم ىلع ردقي ال هنإف ودعلا اذكه الو « اهنم ةمايقلا

 نم كتانسحب قحأ ءىسملا نأ ىرت تنأف « ًايوق كناميإ ناك نإف « رتاوتملا صنلا هب درو

 كنب كيدل حم تانا كيلع ديف اعم كتامإ نا ةو 4 ارز ام ىلع نخملا
 . كودع نع الضف

 نم كتانسح يف كودع مساقت ريصت ىتح « لماكلا ناميإلا ليصحت ىلع يخأ اي لمعاف
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 هللا ءاش نإ دبالف كلذ تلعف اذإ مث « ةمايقلا موي هتانسح يف مكحتت نأب كناميإل ايندلا راد

 ريغ نم ىلاعت هلل ًاباستحا « كتانسح يف كودع همساقمب كسفن حمست ماقم ىلإ عفترت نأ ىلاعت

 هللا ءاش نإ ريصت امك « ةمايقلا موي اهيف ىلاعت قحلا كمكح ولو « ًائيش هتانسح نم ذخأت نأ

 نأل « كلذ يف ىلاعتو كرابت قحلا كل نذأ ولو « كرازوأ نم ايش هيلع عضت ال كلذك ىلاعت

 .نوذخأي الو نوطعي لامكلا لهأف الإو « كفعضل كل ةاوادم وه امنإ كل قحلا نذأ

 ‹ مهيلع الضف كلذب يل ىرأ ال يتانسح يف يئادعأ تمساق ولو ىلاعت هلل دمحب ينأ ملعاو

 يف يل مهصيقنتو يف مهتبيغب يل اوحتف مهنأ اهنم « هوجو نم يلع مهل لضفلا ىرأ امنإ

 يلع لخد اميرف كلذ يعم اولعف مهنأ الولو « يبونذ ركذتو « يسفن دوهش باب سلاجملا

 يننأ اهنمو « رم امك يل مهئاذيإ ةرثكب مهتانسح يف يل مهميكحت اهنمو ‹ يلامعأب باجعإلا

 هللا مهذخا اذإ مهتريس كتهل ًاببس تنك يننأ اهنمو « مهل نينمؤملا بولق تقمل ًاببس تنك

 رصم يف قح ريغب يناذآ ىلاعت هللا دمحب ًادحأ ملعأ الو « ايندلا راد يف يببسب ىلاعتو هناحبس

 . ننملا هذه لئاوأ هطسب رمامك ‹ ةيهلإلا ةردقلا نم ةريغ ةذخاؤملا هل تلصحو الإ

 فالتخا ىلع قلخلا ضارعأ يف ًاضارقم راصف « مالكلا ليلق هيقف ةرم يناذآ دقو

 « راهنلا لوط هنم جرخيو < ًاتيب لخدي لازي الف سمشلا عولط نم هتباد بکري امبرف « مهتاقبط
 ةملك هنم عمسي داکی الف « كلذ يكحي ريصي مث « مهتويب يف سانلا لاوحأب ًاملع طيحي ىتح

 هيلع قوقحلا مكارتل تقملا مظعأ نم وهو « ًاتقم كلذ دعي ال هنأ اميرو « دحأ قح يف ةحلاص

 مهضعبو « همد اونقح مث « رفكلا يف عقو مهضعبو « ةحلاصلا هلامعأ ةلق عم « ةمايقلا موي

 لصح دق هنآ عم « يتانسح يف مهل يتمساقمب ءالؤه ىلع يسفن ىرأ فيکف « يلاولاب سبک

 .ةميظعلا ايالبلا هذه يتهج نم مهل

 « ةطساو الب كنع هذخآ ايش ينملع بر اي :لاقف « مانملا يف لجو زع هبر (يبرعلا نب نيدلا

 ىلإ ءاسأ نمو « ًاركش ىلاعت هل صلخأ دقف هيلإ ءاسأ نم ىلإ نسحأ نم :باطخلا نبا اي لاقف

 . ىهتنا « كبسح :لاقف « يبسح بر اي :تلقف :لاق « ًارفك هللا ةمعن لدب دقف هيلإ نسحأ نم

 دقف ةءاسإلا يف دازو كيلإ ءاسأ نم :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يخأ ناكو

 نإو ء ًانطاب نحأ دقف ةرهاظ ةءاسإ ءاسأ ناك نإو هنإف ةءاسإلا ىف داز ام ردقب ةيدهلا ىف داز

 . ىلاعت هللا دنع لزن دقف « سانلا دنع كيلع ىلاعتلا ةءاسإلاب رهظأ ناك

 ًالوأ هسفن نحتميلف كولس ريغ نم ماقملا اذه ىلإ لوصولا ناوخإلا نم دارأ نمف ةلمجلابو

 مل نمو ٠ لامعألاب هسفن ةحامس ىلإ هنم ىقرت كلذب هل حمس نإف « هلام يف هودع ةمساقمب

 حمسي الو لب « ةحئار لامعألا يف هودع ةمساقمب هسفن بيط ةحئار نم مشي الف هلامب حمسي

 .هودع نع الضف كلذب هقيدصل
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 يف همساقيل قداص بحمب رفظي هنأ هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا انديس مامإلا ىنمت دقو

 : ةبحصلا طورش يف دشنأ مث « وه هماقم بسحب هلعلو « هدجي ملف « هتانسحو هلام

 ىتارثع نع فرطلا ضيضغ لكو ىتاوم لك ناوخإلا نم بحأ

E E E Eاو ع و  

EE hEتانسحلا عم يلام هتمساقف هتبصأ  

 اكلم ىلاعت هللا عم مهل نوري ال مهنإف « ءارقفلا ىلع قلخلا اذه يخأ اي مظعتست الف

 ‹ نيجاتحملا ىلع اهنم نوقفني لاومألا امكف « مهلامعأل الو « مهلاومأل

 نم ينهركي ًادحأ ىلاعت هللا دمحب ملعأ ال ينأ يخ أ اي ملعاو « لامعألا يف مكحلا كلذكف
 نم امإو « يل هدسح ةهج نم امإ ٠ صقن هنيد يف نم ينهركي امنإو « ًادبأ نيحلاصلاو ءاملعلا

 دب ال ساتلا نإف « ىلاعت قحلا دنع ًاماقم بلطي نم ماقم ىف حدقي ال اذهو < لغ هربكت ةهج
 .دساحو ودع نم

 ضارغألا ىلع ةمحازملا وه امنإ ابلاغ ًاضعب مهضعبل سانلا ةهارك ببس نأ : كلذ حاضيإو

 الو ايند ىلع طق ًادحأ تمحاز يننأ ركذتأ ال ىلاعت هللا دمحب انأو « ريغ ال ةيويندلا ةيناسفنلا

 وأ انز نم « ةيصعمب رهاظت وأ . ظعو سلجم وأ « ملع سيردت نم ايندلا ىلإ لؤي ام ىلع

 حدقي ال كلذو « دسحلا الإ يقب امف « يننوهركي مالعف « كلذ وحنو ةالص كرت وأ رمخ برش

 ‹ دبعلا دي يف سيل دساحلا يضرت يتلا ةمعنلا لاوزو « ةمعنلاب نورقم هنأل ؛دبعلا لامك يف

 هنأ ملعاف ةيصعمب ترهاظت الو « ايندلا ىلع همحازت مل تنأو كهركي هتيأر نم لك نأ ملعف

 . حصي ال كلذ نإف « هيلإ ناسحإب الو « ةبحم راهظإب هدسح لاوز جرت الف « يدوسح

 دوجو دبعلا ىلع ةمعنلا لامك نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا الع يديس تحمس دقو

 لطابلاب هل مهيمرو « هل داسحلا ةوادع ىلع ربصلاب رجألا لامك هل لصحيل « دساحو ودع

 . ىهتنا « رجألا كلذ هتافل دساحلاو ودعلا كلذ الولو « روزلاو

 ‹ ًاضيأ هتوم دعب رجألا اذه هل ىلاعت هللا يرجي نم ىلاعت هللا ءايلوأ نم نأ يخأ اي ملعاو

 « هدلاول ًاعبت هبسی لب « هصقنیو ههرکی سانلا ضعب یرتف « فلس نع فلخ هضغب ثراوتیف
 يتلا تافصلا نم ءيش ةلداع ةنيبب مهدنع تبث الو « هيلع عمتجا مهنم دحأ الو « باسلا يأ

 ‹ هوركملا كلذل ماقملا يف لامكو « هراكلا كلذل نيدلا يف روهتلا نم كلذو « اهب هنوصقني

 ةديقعلا وأ ةفصلا كلت بحاص ىلع اوركنيلف راكنإللا نم نيروهتملا ءالؤهل دب الو ناك نإ مث

 وهف اذك لعف وأ اذك دقتعا نم لوقيف « نيعم لئاق ىلإ كلذ ةبسن نع رظنلا مطقب « ًلثم ةينسلا

 نييعتلا ىلع هيلع راكنإلا بجيف ةحيحص قيرط نم ءيش دحأ نع تبث اذإ امأو « عدتبموأ قساف
 ىلع هيف ًاضغب ال ‹ نيلضملا ةمئألا نم ًادودعم نوكي نأ نم ًافوخو « هيلع ةقفشو « هيف ةبحم

 .لاهجلا ضعب هيف عقيامك « يفشتلا هجو

A1۳ 



 رمعو ركب ابأ ضغبي نمل ليلد يأف الإو ‹ ىلاعتو كرابت هللا ىشخي نم عم وه امنإ انمالكو

 نب نيدلا ييحم خيشلاك « نيفراعلا لمك نم ًادحأ وأ  نيدهتجملا ةمئألا نم ًادحأ وأ

 هضغب يف دحال سيلف ‹ نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر ضرافلا نب رمع يديسو ‹ يبرعلا

 دجوي ام عيمج :لاق هنأ ةعامج نب نيدلا ردب خيشلا نع ةحيحص قيرط نم اندنع تبث دقو

 . هيلع ةسوسدم ةعيرشلا رهاظل ةفلاخملا رومألا نم يبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا بتك يف

 « رهاط يبأ هخيش نع « يندملا فيرشلا بيطلا يبأ نيدلا سمش خبشلا ينربخأ كلذكو

 هيلع تبتكف ىلازغلا دماح ىبأ ىلإ هوفاضأو ‹ ةدحالملا هفنص ًاباتك تيأر دقو : ةعامج نبا لاق

 . ىهتنا «دماح ىبأ ىلإ اذه فاضأ نم یرتفاو هللاو بذك

 رحبلاب ىمسملا يباتك يف يلع اوسد ةدسحلا نم ةعامج نأ مدقت امك يل عقو اممو : تلق

 يف مهتبذك ءاملعلا طوطخ اهيلع يتلا ةحيحصلا ةخسنلا دوجو الولو « ةفئاز دئاقع دوروملا

 حلاصلا وأ ملاعلا ىلع راكنإلا ببس نوكي ام ًاريثكو « يقح يف كلذ لبق سانلا رثكأ ناكل كلذ

 نإف « ًاعامجإ وأ احيرص اصن فلاخي مل ثيح هل ميلستلا نيدتملل يغبنيف ٠ همالك كرادم ةقد

 .ًافلخو ًافلس فلتخت ماهفألا

 ءاملعلا ىلع ىلاعت هللا طلس امنإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هئانتعا ةدشل « مهصقنيو « مهتوم دعب مهيلع طحي نم نيفراعلا نم ةيفوصلا رباكأو نيلماعلا__

 ىلاعتو هناحبس هب دعو امب ءافوو ‹ مهيلع نيركنملا كئلوأل ًاتقمو ًاضغبو « مهل ةبحمو « مهب
 يف ءاحلصلاو ءاملعلا ءالؤه ىلاعت هللا مكحيف « نيملاظلا تانسح يف نيمولظملا ميكحت نم

 ءالؤه تانسح تينف نإ مث « ةنسح مهل نوعدي ال ىتحو ةمايقلا موي مهيلع ركني نم تانسح

 ءالؤه ناك اذإو « رانلا يف مهب فذق مث ‹ مهروهظ ىلع نيمولظملا تائيس نم عضو نيركنملا
 نم ًائيش اوصقنب ملو اوتومي مل مهنأكف « مهتوم دعب مهيلع طحي نم تانسح نوذخأي ءاملعلا

 اهنإف « ةباينلا مكحب مهل نيملاظلا ءالؤه دي ىلع مهتوم دعب ةيراج مهلامعأ لب « مهلامعأ
 نيركنملا لامعأف « مهيلع ًادوجوم راكنإلا ماد امف « نيحلاصلاو ءاملعلا فئاحص ىلإ لقتنت

 يديسو « يبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا نم نيرخأتملا نم المع رثكأ مث امف « مهفئاحص يف
 نم امأ ‹ عرشلا رهاظ ةفلاخم نم هيلإ بسن امم ءيرب وه نمم امهبارضأو . ضرافلا نب رمع
 ىلاعت هللاف « اثم هتعدب نع هتوم لبق بات نإ الإ هيف ةبيغلا مرحت الف ةعيرشلا ةفلاخم يف عقو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ نيمأ مهللا نيمآ « هتامم دعبو هتايح يف هبر هاضترا نمم انلعجي

 اونسحار ٠ ينوبحأ ولو يصأعملا لهأل يضغب ةدش ٠ ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 «اهنم ةبوتلا ةحص رسعي يتلا ةحصتسملا يصاعملا لهآ امیس ال ‹ ينودقتعاو ٠ ّيلإ
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 هللا معن ربكأ نم اذهو ‹ ضارعألاو لاومألا يف سانلا ملظي نم رئاس نم مهريغو نيكاسملاك

 يف مهانمدق نيذلا ةالولاو لامعلا نم ةاصعلا عيمج هركأ ىلاعت هللا دمحب انأف يلع ىلاعتو كرابت

 ‹ يسفن ظح ىلع ىلاعتو كرابت هللا بانجل ًاراثيإ « يتعافش اولبقو ينوبحأ ولو « ةقباسلا ةنملا

 نسحأ نم بح ىلع بولقلا تلبج» ربخ هيلإ راشأ امك « كلذ لثم نم صلختي نم ليلقو
 : ىلاعت هلوقل هتوالت عم كلذ ىلع ردقي الف « هيلإ نسحملا ملاظلا ضغبي نأ ريقفلا ديريف «اهيلإ

 ے رر م  2 ہک r دور 2 وهو م وو

 : ىلاعت هلوقو ١[. : ةنحتمملا] دولاب ممنلإ توفل ةايلوأ مكردعو ىوذع اود ال نماء نذل اأ
 مھ

 : یلاعت هلوقو ١[. : ةدئاملا] € ضع ءايلوآ مصعب ةايلوأ ىرصتلاو دولا أودع ال اونم بِلا ځاي

 .[۱۱۳ :دره] 4اا کتک کیلا لر ارئگرت اکو

 ةياغ مهنم بجعتأو « ينم رثكأ ىراصنلاو دوهيلا هتبحم رهظت ينارقأ نم ًادحأ فرعأ ملو

 عم يداقتعا مهل حص فيك :لوقأو « مهدالوأل ًازرح مهل بتكأ نأ يلإ نولسري امل بجعلا

 « مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ انيبأل ثرإلا ةلمج نم كلذ نكلو « مهنيدل يتفلاخم

 نع اوهنو « هيلإ نسحأ نم بوبحم نوكي نأ نسحملا نأش نم نأ ءاملعلا ملع املو

 ناميإإلا فيعض ريصي ضرملا ءاهتنا دنع هفصو ام قفأو اذإ ءافشلا نوكل ‹ رفاك ةراشإب يوادتلا

 ‹ هيلإ ليميو « هدوي ريصيو « رفاكلا كلذ هفصو يذلا كلذ نم ءافشلا نأ مهوتي « نيقيلاو

 ضعب ىلإ بهذي مهضعب تيأر لب « ردقي الف ىلاعت هللا رمأ امك « هنم رفنیو هیداعی نأ دیریو
 .مالسإلا لهأل لذلا ةياغ يف كلذو « هدلو روهظ يف ةدعاسملا مهلأسيو « دوهيلا

 ملو ‹ كتيطعأل كنيدل ةمرح كاهتنا كلذ يف نأ الول :لاقو « هدر دوهيلا ضعب نأ ينغلبو

 ةبحملاب رافكلا ىلإ اوليمت نأ مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 وحنو « سيباحملل ًاماعط لمع وأ « راج ىلإ ناسحإ نم ًاريخ لصوي مهنم ًادحأ متيأر اذإ

 اومكحو « مهمذ نم انربخأ اميف لجو زع هللا مالعإب المع مهتوادع ىلع اومواد لب « كلذ

 مهنطاوبب ملعأ ىلاعت هنإف « مذلا ببس مهنم اودهشت مل ولو « مهيلع هب هللا مکح امب مهيلع

 . ىهتنا « دبألا ىلإ مهيلع مذلا قلطأو « مهرهاوظو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو دشرت كلذ يحخأ اي ملعاف

 عامتجا ريغ نم نيحلاصلاو ءاملعلا نم ةعامجل يتبحص :ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 « ينرقلا سيوأ ماقم وهو « نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا هيلع ناك امك « مهب

 يف ةبيغلا عوقو نم نوفاخي اوناك « مهبارضأو « ينزملا ركب يبأو « بلاغ نب هللا دبعو

 لك يكزيف « لاوحألاو مولعلا نم هدنعام نسحأ هبحاصل دحاو لك ركذي نأو « عامتجالا
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 ءاملعلا نمف « ةنجلا نم هب جرخأ يذلا سيلبإ بنذ يف عقيو « هيخأ ىلع هسفن مهنم دحاو

 نيدلا سمش حلاصلا ملاعلا خيشلا :ةليوط ةدم عامتجا ريغ نم رصمب مهتبحص نيذلا

 حخيشلاو ¢ ءارحصلاب ميقملا ¢ يفنحلا يزغلا نيدلا سمش خيشلاو ٤ يفنحلا يشوتمهربلا

 ‹« يواينملا يبرغملا دمحأ خيشلا هخيشو « يجاهوسلا ءاجنلا وبأ خيشلاو « يتوناحلا ناميلس

 ‹ بيغلا يف هبحاص دحاو لك ةاعارم طرشب « ةحيحص ةبحص يهو « مهنع ىلاعت هللا يضر

 ةبحصلا هذه بجاوب ًامايق مهتبحص نيذلا سانلا رثكأو « هبحص ول روضحلا يف هيعاري ناك امك

 هرومأ يف ينرواشيف « هتاكربب انعفنو « هنع ىلاعت هللا يضر يشوتمهربلا نيدلا سمش خيشلا

 لصحيل كلذو « ماودلا ىلع ينوهركي ةعامج دوجو : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو
 امبر يتلا يصئاقن ىلع ينوهبني نيح « رافغتسالا ةرثكو « مهيلع ربصلا ةهج نم رجألا يل
 ودع :هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا لاق انه نمو « نوبحملا ينع اهرتس

 كتاجن يف عاس ودعلاف « ىلاعت هللا نع كبجحي قيدص نم ريخ ىلاعت هللا ةرضح ىلإ هب لصت

 بر هلل دمحلاف « كلذ دصقي مل ولو ككالهإ يف عاس قيدصلاو ‹« كلذ دصقي مل ولو

 . نيملاعلا

 « قحب ينهرك امنإ هنأ ىلع ًابلاغ ينهركي نمل يلمح : ّيلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 نوكأف « قح ريغب هتهرك امنإ اهنأ ىلع اهلمحو « نيملسملا نم ًادحأ تهرك اذإ يسفن ةشقانمو

 .ًادحأ يه تهرك وأ « دحأ اههرك اذإ اميف يسفن ىلع

 :اهل نولوقيو « تافلاخملا نم هنع تهزنت وأ « تاماقملا نم هتعدا ءيش لك يف اهنومهتيو

 ؟قافنلاو ءايرلاب كفصو يذلا بيرغلا اذه يف نيلوقت امف « كيلع بذكأ ينأ نيلوقت كنآ يبه

 : يل لوقت يسفنو ةنس وحن تشكم :لاق هنأ « هنع یلاعت هللا يضر رانید نب كلام نع انغلبو

 « ةأرما ىلع تررم ذإ يشمأ انأ امنيبف « نيئارملا نم كنإ :اهل لوقأ انأو « نيصلخملا نم كنإ

 نم كفصو يذح : يسفنل تلقف « رانيد نب كلام ىلإ رظنيلف ءارم ىلإ رظني نأ دارأ نم : تلاقف

 .ةقداصلا ةًأرملا هذه

 رظنيلف ءارم ىلإ رظني نأ دارأ نم :لوقي ام ًاريثك هنع هللا ىضر ناكو « ءارمب تسل ىنأ فلحأ

 نم هاوهي ام ىلع هيتقفاو كنأ ول :هنم دحأ بضغ اذإ هسفنل لوقي هنع هللا ىضر ناكو « ىلإ

 . هيلع ال كيلع موللاف ‹ كيلع بضع ام حلاصملا
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 دمحلاو « دشرت هب قلختلا ىلع لمعاو « كلذ ملعاف « ةريثك كلذ يف فلسلا تاياكحو

 . نيملاعلا بر هلل

 هللا ينعلطأ اذإ : ىلاعتو كرابت هللا يدي نيب يسفن حرط : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ‹ يتوق نمو يلوح نم ًأربتأف ‹ لبقتسملا يف موقلا دنع روظحم يف يعوقو ىلع لجو زع
 نأ كلأسأف ينالفلا ءيشلا يف يعوقو كملع يف قبس ناك نإ مهللا :يدوجس يف لوقأو

 ىف الو ايندلا ىف هب ینذخاؤت الو ‹ یل هرفغت نأو ‹ ةرخآلاو ايندلا ىف كدابع نيب « هيف ىنرتست

 ؛تاتإلاو رجلا ارتا يف وه ااو م هنا كلغ يف نيس: وكي ل ناو علا
 نإ اهوحمي ىلاعتو كرابت هللا نإف ٠ ىلع شوش هنإف « يدوهش نم هليزت نأ كلضف نم كلأسأف

 نأل كلذو يهلإلا ريدقتلا اهب قح ناك ذإ اهتبوقع ففخيو « تابثإلاو وحملا حاولأ يف تناك

 ةوهشلاب تافلاخملا يتأي امم ًاباذع فخأ « ليم ريغ نم ريدقتلا مكحب تافلاخملاب ىتأ نم

 ؛ليخلاو

 رفغاف « يف ةذفانلا كرادقأ در نع يزجع ملعت كنإ مهللا :هدوجس يف لوقي مهضعب ناكو

 . ىهتنا « ًاماعنإو اضف اهنم ةدحاو نم يل دبال ٠ ينع كلذ عفدا وأ « هتينج ام يل

 هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت كلذ ملعاف
 . نيملاعلا بر

 « ًالثم ماشلا وأ زاجحلا رفس نم يبحاص ءاج اذإ هنأ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ايش هيلإ انأ تيدهأ ولو ٠ كلذ ركذت نع لاخ انأ لب ًادبأ ايش ىلإ يدهيس هنأب ىسفن ىنثدحت ال

 ةقفش كلذ لك « ًاثيش لإ هلاسرإ مدع ىلع هل لضفلا ىرأ لب « هيلع ينثفاكي هنآ طق رظتنأ ال

 ًأدبأ ال كلذكو « هديبع مهنوك ثيح نم « مهيف ىلاعتو كرابت هلل يتلماعمل « ناوخإلا ىلع
 نم ةأفاكم هنم ىجري ال نم فالخب « هنع ةقشملل المح « ةيدهب ةأفاكملا هنم ىجري نمم ًادحأ

 ةيدهلاب ةءادبلا انهرك يتلا ةلعلا دقفل « ةيدهلاب مهؤدبن ءالؤه لثم نإف < لذارألا وأ ءارقفلا

 .اهل

 ‹ ةيدهب طق مهأدبأ ال كلذلف « دحأ ةنم لمحت ىلع نوردقي ال يباحصأ نم ًاريثك فرعأو

 يديس مهنم :ًائيش مهنم دحأل لسرأ الف ‹ كلذ ريغو جاجدلاو زوألا ةفايض قرفآ ام ًاریثکو

 فرش يديسو « يفنحلا دمحم خيشلا رهص « لضفلا وبأ يديسو « ريمألا نب نيدلا فرش
 مهديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف افعض نيعبس وحنب ينؤفاكف ةرم مهل تيدهأ ينإف ٠ بيطخلا نيدلا

 . نيمآ ةفعو ةعانق

 ‹ مهب نظلا ءوسل نمضتم ةيده ناوخإلل لاسرإ يف سفنلا عمط مدع نإ :لئاق لاق نإف

 . لخبلا ىلإ مهتبسنو
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 عماطلا مذ دق ةي عراشلا نأ عم « انل دوصقم ريغ لخبلا مهتبسنو « مهب نظلا ءوس نإ :انلق

 . ىهتنا « قلخلا يديأب اميف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو » نيحلاصلا ىلوتي وهو < كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو

 نر زا الار ب نااار د اطعلا ي يهر يلعب , ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 ةرسكلاب يتعانقو ٠ لالح هجو نم اهليصحت يلع قشي يتلا ةبيطلا حئاورلا ةرثكو « ةئيطولا
 ةينب ناك نإ الإ كلذ نم ءيش يف بغرأ الو ٠ كلذل ًالهأ يسفن ىرأ الو « مدأ ريغ نم ةسبايلا

 نيتسلا تزواج دق ايانملا كرتعم يف ينأل ًادهز كلذ يف تددزا ينس ربك املكو « ةحلاص

 هنم ربكأ وه نم ىلع ينعي « خيشمتي خيشو « ىبصتي خيش نوكي ام حبقأ نم :اولاق دقو « ةنس

 ربب طق ينقرتسا هنآ دحأل عقي مل كلذلو ‹ ىلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم اذهو « انس

 . ينيتأي نأ لبق هديب اميف يدهزل « ًادبأ ناسحإو

 ء تاردخملا تاليمجلا نم تناكو « امهنع هللا يضر نيدم يديس ةنبا تجوزت املو

 تحت لخدي ال اذه : ريمألا نب ب نیدلا فرش يديس يليکو اهل لاقف ًاطورش يلع طرتشت : تبلط

 :اهل لاق مث « سفنلا هاوهت ام عيمجو « ةمعطألاو ‹ ةضفلاو « بهذلا يف هدهزل « طورشلا
 ىلع نيردقت تنأف « سايقملا هاجت نم ءافولا مايأ لينلارحب يدست نأ ىلع نيردقت تنك نإ

 يف ةبجو « موي لك يف نيمهردب ينم تيضرو طورشلا نع تعجرف « نالف ىلع ريجحتلا
 . تتام نأ ىلإ ٠ فيصلا يف صيمقو « ءاتشلا

 لا

 باتك يف ءادعألاو ةدسحلا عيمج بقانمل يركذ : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 يف ىحس مهضعبو « تارم يلتق يف ىس مهضعبف « يتاذيإ يف مهتغلابم ةدش عم ٠ تاقبطلا
 ‹« زاجحلاو رصم يف ينع اهعاشأو ةفئاز دئاقع يبتك يف سد مهضعبو ‹ رصم نم يجارخإ

 قبس امم كلذ ريغو « اهب قطني نأ نمؤمل يغبني ال رومأ ىلع اشابلا دنع يلع ىرتفا مهضعبو
 يرمع لوط يل عقو يذلا ىذألا عيمج رادمو « هترثكل هركذأ مل اممو « باتكلااذه يف هركذ

 نوهركي ةثالثلا نأ عم « انباحصأ نيب دلبلا يف نوفورعم مهو « مهتعامجو « سفنأ ةثال نم

 درب رصم لهأ رئاسو ‹« فونص ىلع ىذألا اوفنصو « يلع اوعمتجا مهنكلو « ًاضعب مهضعب
 ا نسحأب مهتركذو « ةثالثلا ءالؤه بقانم ركذ يف تغلاب دقو « مالسو

Eنم لكل ةحماسملاو ‹ حفصلاو « ملحلا نم يلع هب ىلاعتو د  

 ي اا عا فز دارا نوا تارا عاام یا « يئاذيٳ يف غلاب

  رجبلاو زجعلا رخألا نع ركذي دحاو لك نأ نيقباسلا بلاغ ا كلذ لثم ىلإ

 و ا ا ا ا ب وو دالا فرلاوب اا
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 انالومو انديس قلخ وه امك « حفصيو وفعي نكلو « ةئيسلا ةئيسلاب يزجي الو . ىذألاب ًادحأ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ةي دمحم

 ىلع « موقلا قيرط ةبحم يف يلوخد لئاوأ يتبظاوم : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 سافنألا ددع « ةليلو موي لك ةرم فلأ نيرشعو ًاعبرأ ةلالجلا ظفلب ىلاعتو كرابت هللا ركذ

 ىف ةراتو «دحاو سلجم ىف ةرات اهركذأ تنكو <« ةجرد نيتسو ةئامثالثلا ىف ةعقاولا

 ليللا يف ةعقاولا سافنلا چ ىلع يل اهطسېي ىلاعتو كرابت هلا نأ ةين i سلاجم

 « ًادحاو ًاسفن لجو زع هللا نع لفغي مل نم مكح ىلاعت هللا ءاش نإ يمكح نوكيل « راهنلاو

 يل تناكف ‹ يتاقوأ رثكأ يف ىلاعتو كرابت هللا عم روضحلا عيف مكحتسا ىتح كلذ ىلع لزأ ملو

 لوط ىلاعتو كرابت هعم روضحلاو ‹« لجو زع هلل ةبقارملا اهنم ناسنإإلا دمتسي ىتلا ةداملاك

EEN BE TA O e SS o e 
 فا ا جا ا او ا ا س و ی ا تاع او ناار
 ‹ هيلإ رظان ىلاعتو كرابت هللاو « العو لج هللا يدي نيب هنأ هسفن يف رضحتسي ًاراهنو اليل راص
 ‹ ةولخلاو < ركذلاب مهكولب يف ءارقفلا ,هيلإ رصت يذلا مئادلا يقيقحلا ركذلاوه اذهف
 مهحراوج اونيزيل « عوطت هب مهركذ امنإ ‹ ناسللا ركذ ىلإ كلذ دعب نوجاتحي الف « ةضايرلاو
 نمف « هاري هللا نأ ًامئاد رضحتسي ناك نمف الإو « نويديرملا مهب يدتقيل وأ « ركذلاب ةرهاظلا

 ٠١۸[ : هط] (اًّنَهاَلإ مَمَسَش لَم نل ثاوصَألا يَمَكَكو » : ىلاعت لاق « سمهلاو تمصلا هبدأ
 . ىلاعتو كرابت هللا عم روضحلاو ةبيهلا ةدش نم يأ

 هسفن فيكت ىلع ردقي الف « انركذ امك ىلاعت هللا عم روضحلا ةدام هل لصحي مل نم نأ ملعف

 فلكتي ال هنإف  ةداملا هل لصح نم فالخب « ةراتو ةرات وه امنإ « ماودلا ىلع روضحلا

 .هجورخو سفنلا لوخدل فلكتي ال هنأ امك ‹« روضحلل

 ركذو « داشرإلا ينم بلط امل « ركذلا اذه ىلإ يئاوهطلا فسوي خيشلا خألا تدشرأ دقو

 نم رشتنا مث « هروضحو هروصت لحم يف رونلاب ةلالجلا مسر وهو « حتفلا ةرامإ هل لصح هنأ

 نيب ةلالجلل ظحالم وهو اذه « هعم رخآ ءيش دوجو ريغ نم رثكأ وأ ‹ قفألا لمف رون ةلالجلا

 « رادكألاو رطاوخلا هنع يفتنتو « لاجرلا نكمت نكمتي ىتح « ناسللاب اهل ةوالتلا عم حورلا

 « ةصاحخ ةلاسر يف كلذ انيفوأ دقو « رارسألا هوجو نع راغألا ىذق لقصت ةلقصم ةلالجلا ذإ

 .اهعجارف

 اذإ اميس ال ًادبأ ةقرفم سافنألا ددعب كتيادب يف ىلاعت هللا ركذت قيطت ال كنأ يخأ اي ملعاو

 هللا انركذ اذإ مث « عئانصلاو ٠ فرحلا وأ « تادابعلا نم رخآ ءيش وأ « ملعب ًالغتشم تنك

 نع لفغي مل نم عم انرشحي نأ لجو زعانبر لضف نم وجرن « ددعلا اذه ةليللاو مويلا يف ىلاعت
 وأ « ةدحاو ةلمج ركذلا اذه هل انيدهأ اننأل ؛زيزعب هللا ىلع كلذ امو « ًادحاو ًاسفن هبر ركذ
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 نورد « سانلا ةماعاهيلع يتلا ةيبلغألا ةلاحلا ترتحا اذإ يل عقيو « ةدحاو ةفيحصلاو « المج

 ةلالجلا ظفل رركأ يننأ « الثم لسرلا نم ةجردلا وحن يف نآرقلا نوأرقي نيذلا موقلا داحآ ةلاح

 مالك وأ « رخآ ركذ تارملا للختي ال نأ طرشب « ةجرد نيسمخ يف ةرم فلأ نيرشعو ًاعبرأ

 ةلالجلاب لغتشيو « بكانملا بلقيلف ءاش نمو « ىصح وأ ةحبس ىلع اهدعيلف ءاش نمف « رخآ

 عولط ىلإ ليللا نم موقت نيح درولا اذه يخأ اي تلعج نإو « ةجرد نوسمخلا يضمت نأ ىلإ
 ًافلزو « راهنلا يفرط كلذ نوكل « ًانسح ناك « مونلا ىلإ رصعلا ةالص دعب نم وأ ٠ سمشلا
 . ليللا نم

 بابسأ مظعأ نم كل بسحي ال هنإف ‹ لجو زع هللا ركذ ىلع ةبظاوملاب يخآ اي كيلعف
 امأو « كبرل كركذ نود وهف كلذ ادع امو « كبرل كركذ تقو الإ رمعلا نم يورخألا ميعنلا

 كتاعاس ةاعارم كل رسيتي مل نإف « ءاوس توملا لهأو وه هلعف لاح صخشلاف حابملا

 كلذب ايحيل ‹ اهيف ىلاعت هللا ركذت « راهنلا ىف ةعاسو « ليللا ىف ةعاس كل لعجاف « ءارقفلاك

 < لاو 2 يماعلا و: تارشا ركاب 7 لفع ىلا بشلاا أ « توملا نم كبلق
 اربا دک کلا هاا یارب نا ور 2 اھ ی و و تاز

 نم ىلع حبقيو « ليللا يف اهرهس يف ةسومانلا وأ « راصرصلا وأ « قيوق مأ وأ « كيدلا

 وأ « قيوق مأو « ةفيجلاك ًامئان نوكي نأ « نيلماعلا ءاملعلا وأ « نيحلاصلا نم انأ :لوقي

 . نيعمجأ انب فطلب نأ ىلاعت هللا لأسأف ‹ هيدي نيب ةفقاو وأ ٠ اهبر ركذت « ةنارهس ةسومانلا

 يغبنيو :راكفألا جئاتن باتك يف « هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لاق

 طقسأو ءاهلا ركاذلا حتف نإف « ءاهلا نكسيو ةزمهلا ققحي نأ « ةلالجلاب ىلاعت هللا ركذي نمل

 ًائيش هل جتنت الف اله ةملكب هظفلتك ذئنيح اهب هظفلت ناك « ةمغدملا ماللاب ءاهلا لصوو ةزمهلا

 .الولو اموالك ٠ ضيضحت ةملك وه ذإ « مسالا كلذب ىمسم وه ام ىلاعت هنأل ٠ صئاصخلا نم

 ةيسحلا ىوقلاب كردي امك هتاذب كردي ريصي ركاذلا نأ ةلالجلاب ركاذلا صئاصحخ ةلمج نمو

 ةدايزلا هيلع دكأتملاف « ركذلا اذه ةجيتن لصحي مل رهف كلذ ركاذلل لصحي مل امو « ًاقوذ

 هب ققحتیو « هنذأب هنم قطانلا عمسي یتح رکذلا ىلع مودی لب « هسفن ىلع لجعتسی الو « هنم

 ًارومغم ريصي هنأل ؛ عمج وأ قرف وأ توكس وأ مالك نم ناک امفیک نوکی كلذ دعبو « هسفن نم

 .هناسلب الو هبلقب ال « مون الو ةظقي يف هيف قطانلا عفد ىلع ردقي ال « دراولا تحت

 قيقحتب هسفن عطقني ىتح « هللا ٠ هللا « هللا :لوقي نأ ةلالجلاب ركذلا ةروصو :لاق

 كرحي ال نأ بجي « لجو زع هبر هب دبعلا ركذي ركذ لك اذكهو « ءاهلا نوكسو « ةزمهلا
 ام ىلاعت هسا نأل ؛ ةجيتن هركذل دجي ال كلذك ركذي مل نمو « هلوأ ققحيو هنكسي لب « هرخآ

 ىلع هلايخ يف هروصت هنأ ولو ‹ حيحصلا ظفللاب ركذلا دوصقملاو « فحصملا مسالا كلذ وه

 ٠ حيحصلا همساب يداني نمم الإ نوكت ال ةباجإلاو . ءاعدلا وه ظفللا ذإ ٠ ديفي ال باوصلا
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 نم نوك مسا كلذ لب < ماللاب اهلصوو ءاهلا حتف اذإ اثم اله مسا ىلاعتو كرابت هللا سيلو

 ناسل يف هب ظوفلملا ىنعملا اذه هب دصقو « رخآ نحل يف هلدب ول ركاذلا نأ ىتح « ناوكألا

 . فورحلا يف صاخلا بيك رتلا اذهل وه امنإ جاتنإلا ذإ ايش هل حتني ال برعلا

 ‹ اهنم هل دبال « سولجلا ىف ةصوصخم ةئيه ىلع ركذلا اذه ركاذلا ركذي نأ دكأتيو :لاق

 ًالئام « هيمدق ىلع ًازفوتسم لب ًاعبرتم دعقي الف « ام رمأ هزفح يذلا زفحتملاك سلجي نأ كلذو

 ‹ ىرسيلا هتدعقم تحت هلجرو هكرو ىلع وأ ٠ ضرألا نع ءانأ هدعقمو « ةلبقلا وحن هسأرب

 نيب هسولج ةثيهك وأ ٠ دسألا ءاعقإك ًايعقم دعقي وأ « ةمئاق هذخفب ةقصلم ةمئاق ىئميلا هقاسو

 .هركذ يف ةمهلا ةعيمج ركاذلا يطعت اهلك تآيهلا هذهف ‹ ةالصلا يف نيتدجسلا

 هسولج يف طرتشي الف هرکذ يف هسح نع ذخأ ناف « هسفنب سحی ماد ام هلک اذهو : لاق

 .هانرکذ ام

 ءةلالجلا ركذ ينعأ « ركذلا اذه نم ةرمث برقأ راكذألا يف سيل يحخأ اي ملعاو :لاق

 قرفلا عيمج نم تادقتعملا رئاسل لباق ىلاعت هنأب ملعلا ركاذلا يطعي هنإف ‹ هنم ًادمم عسوأ الو

 رئاس نم اهب ىلاعتو كرابت هللا فرعي ريصيف « ربتعملا مهدهج اولذب ثيح < ةيمالسإلا
 ‹ تادقتعملا ضعبب ملعلا یطعی هنإف راكذألا نم هریغ امأو « ًاديلقت ال ًافشک < اهقرط

 .اهلك ال « ةلبانحلا وأ « ةيديرتملاو ‹ ةيرعشألاك

 ‹ ناك ناسل يأب هركذ ةأشن يه هتأشن ىري نأ : ةلالجلاب ركاذلا ىلع حتفلا ةمالع نمو :لاق

 نإ ةصاخ « ةظفل نم هلايخ يف روصتملا هركذ فورح نيع يه « ةرهاظلا هتروص سفن ىريف

 دقو ‹ ظوفحملا حوللا يف ةموقرملا هفورح روصت هيلع بلاغلاف ًايمأ نكي مل نإو « ًايمأ ناك

 ةأشن يمألا ريغل عمتجي دقو ‹ ظوفحملا حوللا يف هظفلو « همقر فرح ةأشن يمألا ريغل عمتجي

 ىلع اهاري يمألا ريغو « هظفل فورح ىلع هتأشن ىري يمألاف « حوللا يف هظفلو « همقر فرح

 وهو « لايخلا هل اهروصي « هظفلو همقر فورح ةأشن يمألا ريغل عمتجي دقو « همقر ةروص

 . ركاذلا ةروصب ال « ركذلا ةروص بسحب ةجيتنلا نوكتف « بلغألا

 ةلالجلا ركذ اذإ هناسلب سحي نأ « هسفنب ال لاب ىلاعت هللا ركذي راص نم ةمالع نمو :لاق

 هللا ركذي وه امنإو « ماقملا اذه لهأ نم وه سيلف ةمالعلا هذه هل نكت مل نمف « قرتحا هنأك

 . ىهتنا « يرصع يف الهأ كلذل رأ ملو :لاق

 یلوتی وهو « كاده ىلوتب یلاعتو كرابت هللاو ‹ باتک يف هدجت ال فكنإف . كلذ لمأتف

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « نيحلاصلا

 هللا ىلإ ةنطابلاو ةرهاظلا يرومأ عيمج يضيوفت ةرثك : ىلع هب یلاعتو كرابت هللا نم اممو
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 ءانٻ وأ « باتک فیلأت ناک ءاوس « هنود يلامعأ نم ءيش ىلع يدامتعا مدعو « ىلاعتو كرابت

 وأ ٠ فيلأتلا كلذ قزمو يئادعأ نم صخش ءاج ولف « كلذ وحنو « رئب رفح وأ ٠ دجسم

 ‹ كلذ وحنو « اهطئاح مدهو رثبلا مدر وأ « دجسملا مده وأ نينس هريرحت يف يبعت دعب هلسغ

 ةلآ ىلعج ىلع العو الج هل لضفلاو ىلاعت هل ةلاصألاب لعفلا نأل ؛ىسفن ظح لجأ نم رثأتأ ال
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 هبر ةرضح ىلإ ًائيش يدهي نيح دبعلاف « الخدم كلذ يف يل نأ ريدقتب مث « كلذ نم ءيش يل

 نم اهل ضرعي ءيش نم كلذ دعب هيلع الف « اهلهأ ىلإ ةنامألا در دقف ٠ هبر لضف نم « ىلاعت

 ريظنو « ال مأ اهب مهعافتنا وأ « اهب سانلا لمع نم الو « اهدر وأ اهلوبق نم قلعتت يه ام ثيح
 « هب اونمآ اوناک ول مهنُأ دوي هنأل ؛ًارفوم هتین رجأ هل بتکی هنإف « مهیبن موق بذ اذإ ام كلذ

 نم لک باوث لثم باوث وهو « هتینمآ رجأ یلاعتو كرابت هللا هيطعيف « هب مهءاج ام لکب اولمعو
 . یلاعت هللا هاده ول « هتعیرشب لمع ناک

 رذحا :ًاباتك فلؤي هآر نمل ًارارم لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 الف هلمع يف صلخي مل نمو « هب طونم باوثلا نإف « كفيلأت يف صالخإلا ىسنت نأ يخأ اي
 هتمدخ ىلع بلطي ال نأ دبعلا طرش نم :ًاریثک لوقی یلاعت هللا همحر ناکو « هيف هل باوث

 ًالط لمعي نمو « دبع ال ريجأ وه امنإ باوثلا بلاط نأل ؛ًاباوث هب هرمأي امب لمعلاو « هديسل
 « ءاوس دح ىلع ةيويندلا ةرجألل ةيويندلا لامعألا لمعي نم مكح همكحف ةيورخألا ةرجألل

 ةفيظوب ًامايقو « ىلاعت هللا رمأل الاثتما الإ هب اورمأ ام عيمج نوصلخملا ديبعلا لمع امو

 هب مهرمأ ام لك نولعفي مهف « نيرادلا يف مهديس عم ءيشل مهكلم مدعل كلذو « ةيدوبعلا

 كرابت « هلام نم نوسبلیو « نوبرشیو « نولکأیو « هنع مهاهن ام لک نوبنتجیو « مهدیس

 مهل كلم ال مهنأ مهدوهشل « نوردكتي ال مهعنم وأ ًائيش مهاطعأ ءاوسف « نيرادلا يف ىلاعتو

 .ارارم هطسب مدقتامک « یلاعت هعم

 هلل دمحلاو « نيحلاصلا ىلوني وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو « دشرت كلذ ملعاف

 . نيملاعلا بر

 ةينب الإ يتافلؤم نم باتك ريرحت يف يرس باعتإ مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 « باتكلا اذه يف هريرحت يف نالف رصق ا٠ هللاو :اولوقيو « هيلع سانلا ينحدميل ال « ةحلاص

 ةلأسملل ًاطرش هنايسن نم دبالف « ريرحت دشأ هررحو هباتك يف غلاب ولو رشبلا نأب اضيأ يملعلو
 راع دنع نمناک ولو # : ىلاعت لاق ‹ ليصفتلا لحم يف ًامكح هقالطإ وأ « تاقوألا ضعب يف اثم
 ۸١[. :ءاسلا] ارك ايا هيف أوج هلآ

 ريبدت نع اباتك طف تقنص ام :هنع ىلأعت هللا يضر يبرعلا نب يبحم خيشلا لاق كلذلو

¢1 
 تركذ امبرو ٠ ماهلإلا كلم دي ىلع ىلاعت هتلا يىمهلي ام بسحب هبتكأ امنإ . ةيؤر نع الو
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 ةوَلَصلأَو تّوَكََصلَأ ّلَعأوظِفلَح » : ىلاعت هلوق يف امك « ماهلإلا بسحب اهسنج ريغ عم ةلأسم
 « اهرخأتتو اهمدقتت « ةدعو قالط تايآ نيب اهركذ ىلاعت هنإف [۲۳۸ :ةرقبلا] 4 نََّسْولا

 . یھتنا

 ةظقيلا مدع « ابلاغ ضقانتلا نم همالك ملسي ال رشبلا نوك يف ببسلا نأ يحخأ اي ملعاو

 كلت عباوت عيمج رضحتسي نأ هنكمي تقو لك امف ‹ وهسلاو ةلفغلا يف هعوقوو « ةمئادلا

 . رخآ تقو يف هدنع حجرتي مل ام تقو يف هدنع حجرت امبرو « ةلأسملا

 ريرحت يف دبعلا دهجي ال نأ بدألا نم :لوقي ىلاعت هللا همحر دهازلا دمحأ يديس ناكو

 جاتحي ام همالک يف هدعب نم دجي یتحو « نکمأ ام لجو زع هللا مالک ةاهاضم نم ًابوره هباتک

 وهزلا نم دعبأ وهف كلذ لعف نمف « ةيشاح هيلع لمعي وأ « هحرشيف « ًالثم لحلا ىلإ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « كاده ىلوتي هللاو « دشرت كلذ ملعاف ٠

 اذه يف ةروكذملا قالخألا هذه عيمج يف ىلاعت هعمج : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 اهب قلخت مهنم ًادحأ ملعأ ال لب « نامزلا اذه يديرم نم ديرم يف عمتجت نأ لقو « باتكلا

 نم وجرأو ةا دمحم انالومو انديس ةكربب « يلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم اذهو يريغ
 هللا يناطعأ دقو ءاهنم ءيشب لخم ريغ انأو هاقلآ ىتح ءَىيلع قلختلا كلذ ماود ىلاعت هللا لضف

 يف اهيلع ىلاعتو كرابت هتركشف « رادلا هذه يف اهئاشفإ يف يل نذؤي مل ةميظع ًاقالخأ ىلاعت

 قالخأ نم باتكلا اذه يف هانركذ ام عيمج نأ عم « ايندلا يف دحأل اهب حبأ ملو « يسفن

 .ةمدقملا يف هطسب مدقت امك ءنيفراعلا ال نيديرملا

 نم ًائيش مهل تعضوو تنذأتسا « ةحسف لجألا يف ناكو « اهب ناوحإلا قلخت اذإ مث
 عمسي نم لقع رهبني ناكو « اهوقوذي مل نآلا مهل اهتركذ ول ينإف « نيفراعلا لّكَك قالخأ
 اهآر امل نيديرملا قالخأ نع لوقي ءاملعلا ضعب ناك اذإو « اهب قلختلا ىلع ردقي ملو « اهب

 ول لوقي ناك اذامف « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا الإ اهب قلختي ال رومأ هذه : باتكلا اذه يف

 ؟نيفراعلا لكك قالخأ ىأر

 ذدع ىلع « لكلا قالغأ :لرقيا هنعا ىلاعت هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس ةتعمسو
 ىلاعت هللا ددع ىلع يَ هقالخأ نأ امك « لاقلاو لاحلا يف هتثرو مهنأل ؛ ب هللا لوسر قالخأ

 كلذ ملعاف « ريغ ال ةلماعملا ءافص يف الإ لّككلا توافت امف « اهب قلختلا هدابعل عرش يتلا
 . نيملاعلا بر هتل دمحلاو ‹ كاده ىلوتي هتلاو « دشرت

 يف يلع هب اضفت ام ىلع ةعقاو يف يل ىلاعت هعالطإ : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معن اممو

 ينملکي مل نکل نيلسرملاو ءايبنألا ص دهشمب كلذ ناکو ¢ لامعألا باوث ثيح نم ةرخألا
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 ركذأ تذخأ ينأ ولو ٠ مالسلاو ةالصلا مهيلع « ناميلسو ‹ ىسيعو « ىسوم ريغ دحأ مهنم

 ‹« يل نيقدصملا لوقع ترهبنال « ةرخألاو ايندلا يف يل ىلاعت هللا هاطعأ ام عيمج ناوحخإلل

 2 ةدسحلاو ءادعألا ينبڏكو

 ةلزنم ةنحلا لهأ ىندأ نإ» هريغو يذمرتلا ثيدح ىف هيك هلوق هانركذ ام وحن ىلإ راشأ دقو

 . ىهتنا « «اهعم اهلاثمآ ةرشعو» ةريره يبأ ثيدح يفو «اهعم اهلثمو « ابندلا ردق ىطعي نم

 ىلاعت هبحأ ىنلعج هنأ :هركذ ىف ىل نذآو ‹ ةعقاولا كلت ىف ىلاعتو كرابت هللا ىناطعأ اممو

 .ةرخألا يف الو ايندلا يف باوث بلط الو « ناسحإ ةلعل ال

 ةلمج نم ًادودعم ينلعجو « اهارقو رصم يف نآرقلا ظفحو « ملعلاب ينرهشأ هنأ اهنمو

 . نامزلا ءاهقف

 دجأ نيح نمف < ءارمألاو كولملل لذلا نع اهب ينانغأف « ةعانقلا يل ىلاعت هؤاطعإ اهنمو

 . ةيعرش ةرورضل الإ اهب ىفتكا ةسبايلا ةرسكلا

 ةرثكو ينس رغص عم يتعافش نولبقي ‹ مهنود نمف كولملا نم ةالولا لعج هنأ اهنمو

 مهريغو « كب رياخو « ياب ناموط ناطلسلاو « يروغلا ناطلسلا دنع تعفشف « يتافلاخم

 . يل كولملا ةعاط ةلمج نم دودعم كلذو ‹« يتعافش اولبقف « رصم تاشاب نم

 ىلع یرتفاو ‹ يلع ینج نم لک ىلع ‹ ملحلاو ‹ حقصلاو ‹« وفعلاب يقلخت اهنمو

 هذه يف هريرقت مدقت امك ءوسب مهنم دحأل ةلباقمب يل عقي ملف ‹« يلتق يف ىعسو ‹ الطاب

 .نامدإلاو باوثلاو رجألا لوصح ثيح نم ‹ كلذب يلع لضفلا مهل ىرأ لب « ةمتاخلا

 هب ًادبأ تنك كلذلو « ايندلا راد يف يناذآ نم لك يف ةعقاولا كلت يف ينعفش ىلاعت هنآ اهنمو

 ءادعألا عيمج يف ةمايقلا موي ىلاعت هللا ءاش نإ عفشأ فوسف « ايندلا راد يف ىلإ نسحأ نم لبق

 .اهردقردقي ال ةوالح رمألا كلذل تدجوو <« نيدساحلاو

 « املع اهب تطحأو ةنجلا يف ينيتاسبو يرود ىلع ةعقاولا كلت يف ينعلطأ ىلاعت هنآ اهنمو

 . ةظقي كلذ نأك ىتح

 نم تظقیتس دقت | مث ‹ قاقحتس سا ریغ نم ‹ يلع یلاعت هللا لضف نم هلک كلذ نأ يدوهش اهنمو

 : تايبألا هذه دشنآ انأو « ةعقاولا كلت

 اللحلاو ناجيتلا استاذ اوسبلأو ممهلئاضف نمانورمغةداساي

 باب « ناميإلا باتك « ملسمو « )19۷١( رانلاو ةنجلا ةفص باب « قاقرلا باتك « يراخبلا هجرخأ (۱)

 . (۲۹۹۵) هنم باب ‹منهج ةتص باتك ‹يذمرتلاو ۰ )۱۸١( ًاجورحخ رانلا لهآ رخآ
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 اليو البانونغأو ةعانقلا للاح مهفر تحتاأكولمانوريصو

 اللذ ىجدلا ىفانمقوانمدخامل اتعاط تحت آأكولمانومدحأو

 اللخلا نع مهونغأو يداعألا نم الم يفرشحلا مويبانوصعفشو

 الصتاو نينوكلا مهدوج مف مهدبعلآمدق مهلضف نم لكلاو

 . یھتنا

 .ًافنآ هانركذ امل ةنمضتم تايبألا هذه

 مهنأل ؛انم مهلجخ لاوز ىلإ ةعراسم « مهريغ لبق انئادعا يف ةمايقلا موي عفشن انك امنإو

 مهب ًأدبن انك كلذلف « اولجخ « ىلاعت هللا دنع هتبترمو « هنوذؤي اونا نم ماقم مظع اوأر اذإ

 هناحبس هللاو « ةمألا عيمجل ةمحرلاو ةقفشلا نم هيلع ىلاعت هللا انلبج امل « مهلجحخ ليزنل

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو . نيحلاصلا ىلوتي وهو « كاده ىلوتي ىلاعتو

 ‹ يناکمو « يبايثو « يندب نم يصاعملا حئاورل يمش : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو

 يف اهتوافت بسح ىلع ةيصعم لك ناتن مشأف « قيرطلا لهأ يصاعم نم ةيصعم يف تعقو اذإ

 وأ يندب يف نأك ‹ ىلوألا فالخ ةحئار مشأو « تاهوركمو « رئاغصو « رئابك نم « حبقلا

 « اهركشب مايقلا عيطتسأ ال يتلا يلع ىلاعت هللا معن ةلمج نم هلك اذهو « لاحتساو نفع يبايث

 لاز الف « مدنلاو رافغتسالا يف عرشأ « ًانتنم يناكم وأ ٠ يندب وأ يبايث ةحئار تممش اذإ ينإف

 هللا لضفب « حئاورلا كلت تبهذ اهلبق اذإف « يتبوت هللا لبقي ىتح حئاورلا كلت ةحئار مشأ

 نايفسو « رانيد نب كلامل ناك قلخلا اذهو « هنود امف رهش ىلإ اهماود رثكأو « هتمحرو

 . ينارقأ نم ًاقئاذ هل دجأ ملو ‹ مهنع ىلاعت هللا يضر « صاوخلا يلع يديسو « يوللا

 يصاعملل نومشي سانلا نأ ول هللاو :لوقي هنع ىلاعت هلا يضر رانيد نب كلام ناك دقو

 . ىهتنا « ةعاس يلإ سلجي نأ مهنم دحأ عاطتسا امل « اهمشأ امك ةحئار

 بجح مث « يريغ نم يصاعملا ةحئارل يمش : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم امم كلذكو

 :ناسنوال لوقأ تنكف « ةالص هيلع سيل نمم ةالص هيلع نم فرعأ تنك ينأ ىتح « ينع كلذ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « يلصي موقيو « ركذتيف « لصف مق

 يبونذ ىلع ةبوقعلاب يتلجاعم مدعو « يلع هملح ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 الول ۰ يتروصل خسمل او « يب ضرألا فسخ : تيقحتسا دق ينأ عم ٠ رصحلا تزواج يتلا

 اذه يف نينيعم ريغلا نارقألا ىلع هب تجرح ام عيمجو « هلاهمإو ٠ هملحو ىلاعت هللا وضع

 الف « اهنعًادحأ رذحأ نأل تيدتها ام اهتقذ الول ىنإف « ةحيبقلا ىتافص ضعب نم هلك باتكلا
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 . كلذ ىرأ نأ هللا ذاعم « مهنم دحأ نم ًاريخ يفن ىرأ يئنأ يخأ اي نظت

 هللا ةمعنب ثدحتلا بوجو يف « قالخألاو ننملا فئاطل» باتك ماتخ نوكي ةمعنلا هذهبو

 . ةيفاعلاو مالسإلا دعب يلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم ام ربك نم يهو «قالطإلا ىلع

 ىلاعت هللا وفع ىلع دامتعالاو زجعلا دح ىلع فوقولا نأ اهب باتكلا متخ ةبسانم هجوو

 وفعلا ىلاعتو كرابت هللا لأسي وهو الإ لجو زع هل يلو نم امف « نيرخالاو نيلوألا لاحر طحم

 لاق ؟هللا لوسر اي تنأ الو :اولاق ‹ هلمعب ةنجلا دحأ لخدب ال» ثيدحلا يفو « هنع حفصلاو

 "«هنم ةمحرب ىلاعت هللا ىندمغتي نأ الإ « انآ الو

 : ىلاعت هلوقل رافغتسالاب اهلك هلامعأ متخي نأ ناسنإ لكل يغبني :نيفراعلا ضعب لاقو

 «انرافغتسا لوبق انل حص ول هنإ مث [۳۳ :لافنألا] ( َنورمْعَسْسَي و مهبِدعم هللا تاک امو

 : لئاقلا لاق امك « انلاح نوكي دقف « كلذب ملعلا انل نيأ نم نكل « ةنينأمط ضعب انل لصحل

 بولاالإ هتانسحامف ظح ليلق بسحملا ناك اذإ

 عم « ًاراهنو اليل ةبوقعلا يف انل هتلجاعم مدعو <« انيلإ ىلاعت هناسحإ ةرثك ىلإ انم رظن نمو

 نأ لقعتأ ال هللاو مث « هللاو مث < هللاو ىنإف ‹ ةرورض فاح « ةيلكلاب اهمدع وأ ‹ هنم انئايح ةلق

 ينم مئارج رثكأ الو « ءايح لقأ اهينفي نأ ىلإ ايندلا ىلاعت هللا ىلخ ذنم ناميإلا لهأ نم ًادحأ

 هللا نم لجخلا ةدش نم همسجو هبلق باذ ‹ هسفن يف دهشملا اذه قاذ نمو « قالطإلا ىلع

 الف « لجو زع هللا نود دابعلا نم هئايح ةدش نم يصاعلا هيف عقي ام الإ نكي مل ول لجو زع

 لج هبر رهاجي هنإ مث « ًادبأ هدابع نم هاشخي نم ةرضحب ىلاعتو كرابت هللا يصعي هارت داكت

 ‹ لجو زع هللاب رفك دق هسقن دجول هلاح يف رظنلا ققح هنأ ولو « العو الج هنم يحتسي ال هنوک

 . یلاعت هتاعارمب ناهتساو « هدابع یعار هنإ ثیح نم

 يدوهش يف ًاقداص تنك نإ مهللا :ليللا ةالص يف يدوجس يف لوقأ نأ يل عقي ام ًاريثكو

 كلذ نم ءيشب قطنأ الو تكسأ ام ًاريثكو ٠ يل رفغاف ‹ كرمأل ةفلاخم مهلك كدابع رثكأ يننأ

 نيضاملا نيملسملا نم ةاصعلا عيمج فلخ ًافقاو يسفن لثمأ لب ءلجخلا ةدش نم

 ‹« كلذب رشبتساف ‹ هقلخ نم دحأ نع وفعي هنأ هلضف نم رظتنا ٠ سأرلا سكنم ٠ نيقحاللاو

 . بيصن هنم ىنلانيف ةرفغملا نم ءىش هنع ضيفي هلعل : لوقأو

 هللا يدي نيب ءاعدلا نع فلخأ ام ًاريثكو « ءيش ال كوفع بنج ىف اهنكلو ‹ نيملسملا

 ةشص باتک 3 ملسمو (I7VYT)» تومنا ضيرملا ینمت باب . ىضرملا باتک 4 ىراخبلا هج را )۱(

 )۲۸١١( ىیلاعت هتلا ةمح رب لب هلمعب ةنجلإ دحأ خدي نل باب < رالاو ةنجلاو ةمايقلا
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 ‹ يلجأل ءاقسإ ريغ نم مهدري ىلاعت هللا نأ نم ًافوخ « ءاقستسالا يف سانلا نم لجو زع

 ىرخأ ةلعل ال ٠ يناوخإب ةمحر مهعم فوقولا كرتأ تنك كلذلف

 يل رثكأف ةيصعم نيملسملا كدابع رثكأ ينأب كيدي نيب فرتعأ ينإ مهللا :لوقأ ام ًاريثكو

 .ةرخألا باذعو « ايندلا يزخ هيلع عمتجا نم ءايقشألا ىقشأ نإف « ةرحألا يف ةرفغملا نم

 رذلاك قلخلا عيمج بونذ دجأو ٠ ضرألا يف يساورلا لابجلاك يبونذ ىرأ ام ًاريثكو

 .ءارهلا ىف رئاطلا

 « يدحو يبونذ ببسب تلزن امنإ اهارقو رصم ىلع ةلزانلا ايالبلا عيمج نأ دقتعا ام ًاريثكو

 ةدش نم بئاذ هنأك يندبو « حوبذملا ريطلاك ليللا يف صحفأ ريصأف « ًادبأ كلذ ريغ لقعتأ ال

 .مسلا وأ رانلا

 ىلاعت هللا يضر دينجلا مساقلا يبأ قيرطلا خياشم خيش لوق باتكلا ةمدقم يف مدقت دقو

 اهنأو < فسخلا تقحتسا اهنأ هسفن ىري ىتح « لجو زع هبرل ركشلا ماقم دحأ غلبي ال :هنع

 .ةنملاو لضفلا باب نم اهل هللا ةمحر امنإ ٠ لجو زع هللا ةمحر اهلانت نأ لهأب تسيل

 ِكْلَمْلا نم نتا ء دق بر 4 3 : قو ملو ةالصلا هيلع فسوي ةصق يف يخأ اي لمأتو

 نقار امل نكر ةرخالاو اندلا ف لَو تأ ضرألار توککلا لو تیدامألآ برأ نِ یل
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 هرمع رخا عضاوت مٹ < لجو زع هبرل ركشلا بجاوب ًامايق « ءادتبالا يف ةحصلا لاح هيلع هب

 لعفي يتلا قالطإلا ةرضح نم « لاحلا كلذ هيلع ىلاعت هرييغت نم فاخو « لجو زع هبرل

 نم هسفن ىلع فاخي ال بوبحملا موصعملاف الإو « ريجحت ريغ نم ءاشي ام اهنم ىلاعت قحلا
 نم « نيحلاصلاب هقحليو ؛ًاملسم هافوتي نأ لجو زع هبر لأس كلذلف « هيلع لاحلا ريخت

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 مالسإلا ريغ ىلع تومي نأ هقح يف حصي ال يذلا موصعملا لاح اذه ناك اذإ يحخأ اي لمأتف

 . انلاثمأب فيكف ًاعطق

 هللا يدي نيب مهسوفن مضه ىلع « نيحلاصلاو < ءايبنألا نم مهلك رباكألا جرد دقو

 فوخ دنع اميس ال « قلخلا نم دحأ اهعيطتسي ال يتلا هتعاط يف مهتغلابم عم « لجو زع

 هبر اعد اذإ ريقفلا وأ « انم يصاعلاب قئاللا نأ امك « لاقم تقو لكلو « رادلا هذه نم مهلاقتنا

 ‹ مقتنم اي « رابج اي :لوقي نأ نود « ينقزراو « يل رفغا « ينغ اي « رافغ اي :لوقي نا

 لج قحلا ا ف ا لا ن انما ا کاو « عنام اي

 . مهفاف « العو
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 تلأس كنأ ولو « ةلفانلا ةالص نم لضفأ ملعلاب لاغتشالا نإ :ءاملعلا لوق كلذ لثمو

 لق :هل كلوق فالخب « كلذل ةيعاد هبلق يف دجي ال ملعلاب لغتشي نأ هحور عولط دنع مهدحأ

 .هبلق ىلع ًافيفخ كلذ دجي هنإف « هللا هملعي بنذ لك نم هللا رفغتسا لق وأ هللا الإ هلإ ال

 خسملاو « يب فسخلا تيقحتسا دق ينإ ةنملا هذه لوأ يلوق نأ هانررق امم ملعف

 نإف « قدصو قحب كلذ تلق امنإو « سفنلا مضهو « عضاوتلا باب نم وه سيل « يتروصل

 . نيقيب يبونذ نود مهبونذ تناك موقب ضرألا فسح دق ىلاعت هللا

 نيدرب يف جرخ مكلبق ناك نمم لجر امنيب ًاعوفرم « رازبلاو « دمحأ مامإلا ىور دقو
 “ءةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف هتذخأف ضرألا ىلاعت هللا رمأ ذإ امهيف لاتخي نيرضخأ

 ke E e Ss :ًاعوفرم سابع نبا نع يراخبلا حيحص يفو

 كلذ ناكو :سابع نبا لاق “«ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف ضرألا هب ىلاعت هللا فسخ
 رازلا يدرو هنع ىلاعت هللا يضر يسابعلا هب فسخ نيح هآر نممو « ةكمب بهل يبأ قاقزب

 وأ رتخبتي ءارمح ةلح يف اجر نإ : ةعافرم يرذنملا ظفاحلا هلاق امك حيحصلا ةاور هتدروأو

 . ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف ضرألا هب ىلاعت هللا فسخف - اهيف لاتخي

 دقو اوحبصيف ‹ بعلو وهل ىلع ةمألا هذه نم موق تيبب» ًاعوفرم هريغو يذمرتلا ىورو

 "« ریزانخو ةدرق اوخسم

 مهلوأب ىلاعت هللا فسخ ذإ كلذك مه امنيبف بعلو وهل ىلع موق تيبي» يذمرتلل ةياور يفو
 . ؟مهرخآو

 بعلو وهلو برشو معط ىلع ةمألا هذه نم موق تيبي» ًاعوفرم يقهيبلاو دمحأل ةياور يفو
 : نولوقيف سانلا حبصي ىتح « فذقو فسخ مهنبيصيلو « ريزانخو ةدرق اوخسم دقو اوحبصيف

 لئابق ىلع طول موق ىلع تلسرأ امك ءامسلا نم ةراجح مهيلع نلسريلو نالف رادب ةليللا فسخ

 ‹ رود ىلعو اهيف لئابق ىلع « ًاداع تكلهأ يتلا ميقعلا حيرلا مهيلع ناسريلو « رود ىلعو اهيف

 ."«محرلا مهتعيطقو « ابرلا مهلكأو « تانيقلا مهذاختاو « ريرحلا مهسبلو « رمخلا مهبرشب

 هجرخأ :لاقو )۸٠١١( دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هركذو « )٠١۹٦۳( هدنسم يف دمحأ هجرخأ )١(
 . رازبلاو دمحآ

 سابللا باتك « ملسمو « )٥۷۸٩( ءاليخلا نم هبوث رج نم باب « سابللا باتك ‹ يراخبلا هجرخأ (۲)

 )۲٠۸۸( هباثب هباجعإ عم يشملا يف رتخبتلا ميرحت باب « ةنيزلاو
 .(۲۱۷۲۸) هدنسم یف دمحأ هجرخا (۳)

 0 نوا ھا )4)
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 خسمي « ريرحلاو زخلا نولحتسي ماوقأ يتمأ نم ننوكيل» دواد وبأو ًاقيلعت يراخبلا ىورو
 . ىهتنا '«ةمايقلا موي ىلإ ريزانخو ةدرق مهنم

 مکف » نیقیب انبونذ نود اھدجت < فسخلا اهلهأب عقو يتلا رومألا هذه ىلإ يخأ اي رظناف

 نأ دعب هتمامع ىلإ رظن مكو « ةديدج ةبرضم وأ « ًاديدج ًابوث سبل امل هيفطع ىلإ اندحأ رظن

 ىلع تیبی مکو « هنارقأ ىلع هسفن ًاعفار « هتیشم يف هرتخبت ىلإ رظن مکو « هسأر ىلع اهممع

 . مکو « مکو « مکو « وهلو ‹ بعلو « كحض

 ‹ ةميظع لزالز ‹ رصمب هلل عيطملا ةفيلخلا مايأ يف عقو هنأ هللا همحر يزوجلا نبا لقن دقو

 ىلاعت هللا نأ « ةيعرش رضاحم ًاضيأ تدروو « ءارحصلا سانلا نكسو < دالب ةدع ىتح

 اهنم جرخو ضرألا تعطقتو «ًاران اهلك تراصو «ةيرق نيسمخو ةئامب يرلا ضرأب فسخ

 . ىهتنا «روبقلا نم ىتوملا ماظع ىتح اهيف ام عيمج ضرألا تفذقو «ناخد

 سانلا سبلو « ناسنإ فلأ ةئام وحن مدهلا تحت اهيف تام ةلزلز مجعلا زيربت دالبب عقوو

 . لجو زع هللا ىلإ نورأجي اوراصو ‹ حوسملا

 تطقسأ « يود اهلو « راطنق ةئام وحن دیدح ةعطق ءامسلا نم ناسارخ دذبب عقوو

 .لماوحلا

 ‹ اهلهأب رحبلا نم رئازج عبسب ىلاعت هللا فسخ « تاحوتفلا وأ ‹ رهاظلا كلملا مايأ يفو

 ىف هلهاك ىلع ةمايقلا تامالع ىلاعت هللا لعج نم فاخي ال فيكف « اهددع ةلقو « اهلهأ بونذ

 . فطللا هللا لأسن « نامزلا اذه

 اذه يف هب فسخلا عوقو دعبتسي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ‹ هنم ءايحلاو « ىلاعت هللا عم بدألا نم ءيش هعم ناك اندحأ نأ ول :ًاريثك لوقي هتعمسو

 .ًاريسي كلذ ناكل اهلجأل ضرألا لهأ عيمجب فسخ ىلاعت هللا نأ ولو « لابجلاك هبونذ دجول

 ضرألا لهآ عيمج ىلع تمسق يبونذ نأ ول هللاو :لوقي نيدلا لضفأ يخآ تعمسو

 نم ناحبس نكلو « هدحو اهلمحي نمب فيكف « كالهلاو فسخلا اهب اوقحتساو « مهتعسول

 وبآأو « همسا ريغب هيمسيو رمخلا لحتسي نميف ءاج ام باب < ةبرشألا باتك < ًاقيلعت يراخبلا هجرخأ )١(

 . )٤۰۳۹( زخلا يف ءاج ام باب ‹ سابللا باتك « دواد
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 ةنيهج نم ةارما مجر ةي هللا لوسر نأ» ملسم حيحص يف ام روكذملا يخأ هركذ ام ديؤيو

 هللا لوسر اي اهيلع يلصت :هنع هللا يضر رمع هل لاقف « تتام نيح اهيلع ىلص مث « انزلا يف

 ةنيدملا لهأ نم نيعبس ىلع تمسق ول ةبوت تبات دقل :ةهَي هللا لوسر لاقف ؟تنز دقو

 هللا لوسر اي» اهلوق يف ينعي لجو زع هلل اهسفنب تداج نأ نم لضفأ تدجو لهو « مهتعسول

 . ثيدحلا لوأ يف ملسم ركذ امك “ىلع همقأف ًادح تصأ ينإ

 ضرألا لهأ ىلع تمسق ول ةبوت بات دقل» :مجر امل زعام يف يي هلوق ًاضيأ هديؤيو
() 

 .هھا "«مهتعسول

 ‹ هيلع تلزن يتلا « ةمحرلا ثيح نم ضرألا لهأ عست دحاو صخش ةبوت نأ امكف يأ

 كلت تمسق ول « ةبوتلا ىلع سايقلاب نوكت امبر « دحاولا صخشلا ةيصعم يف لوقلا كلذكف

 ديؤي امك « رشلاو تقملا يف مهتفكو « مهتعسول ضرألا لهأ ىلع اهتبوقعو اهمثإ يأ ةيصعملا

 رجشلاو دالبلاو دابعلا هنم تحارتسا رجافلا دبعلا تام اذإ» ًاعوفرم يراخبلا هاور ام كلذ
۳ 

 یھتنا <« ”«باودلاو

 لك نأ كلذ حاضيإو « هلامعأ ةطساوب ءالبلا نم اهبيصي امل الإ هنم حيرتست ال اهنأ مولعمو

 ىلع هلوزنو ءالْبلا يف ببست دقف ءاسأ نمو « قلخلا عيمج ىلإ نسحأ دقف لجو زع هلل عاطأ نم

 « دحاو لجر بونذب ليئارسإ ينب يف ةميظع ةنيدمب فسخ ىلاعت هللا نأ ةنيرقب < قلخلا عيمج

 . «حلاطلاو حلاصلا باقعلا مع ثبخلا رشك اذإ ا هلوق ةنيرقنو

 وهو « كلذ ةمكح نايب يف قيقدت انه نكل « ماع ءالبلاو « ةصاخ ةمحرلا :اولاق انه نمو

 ىلع هقرف هنكلو ‹ ةحمل ىف ضرألا نم ةاصعلا رثأ بهذل هدحو ىصاعلا ىلع ءالبلا لزن ول هنأ

 هتمحر قبس باب نم « سانلا داخآك الإ ةبوقعلا نم هلاني ال ىتح « يصاعلاب ةمحر قلخلا
 ٠ يف لا

 نم هريغ ىلإ لصي داكي الف « هلل ًابوبحم هنوكل « ةمحرلا رثكأ هيلع لزنيف عيطملا امأو

 يف رشتنت اهنأ لاحلاو « ةصاخ ةمحرلا :اولاق « كلذ سانلا ىأر املف « ريسيلا الإ ةمحرلا

 باتك «يذمرتلاو « )۱١۹١( انزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب «دودحلا باتك « ملسم هجرخأ (1)
 )٠٤۴١(. عضت ىتح ىلبحلاب مجرلا صبرت باب « دودحلا

 . قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنا (۲)

 باب ٠ زئانجلا باتك « ملسمو « )191١( توملا تارثتس باب « قاقرلا باتك « يراخبلا هجرخأ (۳)

 | و
 باتك ملسمو . )۳۳١١( جوجأمو جوجأي ةصق باب . ءابنألا ثيداحأ باتك ء يراخبلا هجرخأ (4)

 .(۲۸۸۰) جوحأمو جوجأي مدر حتفو ةعألأ با رتفا باب ¢ ةعاسلا طارشأو نتفلا
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 اذه نإف « مهفاف ‹ هفعض وأ همزع ةوق بسحب ‹ هميلقإ وأ . هدلب لهأو ‹ مئاطلا ناريج

 . كلذ لبق كعمس قرط ام هلعل ىنعملا

 ىلع لزن ءالب لك نأ « عضاوتلا باب نم دبعلا دوهش نم هانركذ يذلا ماقملا اذه نإ مث

 نم دارفأل وه امنإ « ريقف لكل وه سيل « سانلا نود وه هبونذ ببسب « هميلقإ وأ « هدلب
 الول :هقح يف لوقي سانلا ضعب عمس امبر لب ٠ كلذ لثم دوهشل يدتهي ال مهتيقبو ٠ سانلا

 : لوقي ًادحأ عمس اذإ حرفي امك « كلذب حرفيف « رامدلا اهب لح ناكل ةدلبلا هذه يف مكدوجو

 نم.اذهو « اهب هتماقإ ببسب وه امنإف اهيلع لزت ريخ ناك نإو « هدلب يف سانلا ىلع ةمحر نالف
 . رورخلا ربكأ

 يديسو « ايركز مالسإلا خيش انخيش :ماقملا اذه لهأ نم فوخلا مدق ىلع هتكردأ نممو

 ناكف « حلصم نب ميلحلا دبع خيشلاو « يرحبلا يلع خيشلا ذيملتو « ريرضلا يتيتبنلا يلع
 ريطلاك صحفيو ‹ ضرألا يف غرمتي ريصي ءالبلا نم ءيش هدالبب لزن اذإ ءالؤه نم دحاو لك

 لزن امل مهدلب نم ينوجرخأ ولو « مهدنع الزان ينوكل « يمؤشب اذه لك :لوقيو « حوبذملا

 سانلا بوتذ نأو « مهبونذب مهدالب ىلع لزن ءالب لك نأ الإ نولقعتي ال اوناكف « ءالب مهيلع
 . لجو زع هللا نم ءايحلاو لجخلا نم بذي مهدحأ مسج داكي ىتح « ةروفغم اهلك

 نم بوذي داكف ‹ رصم جراخ « ةينيسحلا يف لزن امل يريحبلا ًايلع يديس ةرم ترز دقو
 « ةمايقلا موي يلع اي كتحيضف اي :ليلق لك لوقيو « تام نأ ىلإ هسفن خبوي راصو < ءايحلا

 ىلإ نوشميو <« ايندلا راد يف حالصلا كيف نودقتعي اوناك نيذلا سانلل كيواسم رهظت نيح
 . تام ىتح « هب ةمحر كلذ دعب هرزأ ملف « كترايز

 نم ًادحأ سلاجي نأ يحتسي لب « سانلا نيب عفرت سأر هل ريصي ال دهشملا اذه بحاصو

 ترضح ينأ ىلع تردق ام هب تققحت ذنمو « لفاحملاو مئالولا يف اميس ال « نيملسملا

 يذلاك ىسفن دهشأ ريصأ ًافلكتم ترضح ىنأ رد نإو ًادبأ رباكألاو ءاملعلا هيف ًاعمجم الو ةميلو

 ةأوسلا فوشكم ورا الا غار دالا ههجو اومخسو « ًالثم ةيراجب هوسبك
 ‹ يف ءادعألا ةتامش نم حيرتسا ىتح ضرألا يب فسخي ىلاعت هللا نأ دوأو « ةنطابلاو ةرهاظلا

 قاذ نم لكو « ىلاعت هللا نم يئايح دتشا املك يميظعت يف سلجملا كلذ لهأ غلاب نإ اميس ال

 . لفاحملاو مئالولا يروضح مدع يف ينرذع اذه

 ءايحلا ةدش نم الإ سانلا ةسلاجم كرتأ ال ينإ لاو :لوقي نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 خيش يدي نيب يدوهيلاك مهيدي نيب يسفن ىرأ ينإف « نيحلاصلاو ءاملعلا اميس ال ٠ مهنم
 . ىهتنا « مالسأإلا

 .امهوحنو < ايركز مالسإلا خيش نعو « هنع ةثارو ٠ ماقملا اذه هللا دمحب انأ تقذ دقو
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 « سانلا بونذ نود « يدحو يبونذ ببسب الإ اهارقو رصم ىلع لزني ءالب نآلا لقعتأ الف

 سحأو « يتطساوب هنوكل « ءالبلا كلذ مهباصأ نيذلا سانلا عيمج قح يف هللا رفغتسأ ريصأف

 يساسحإ نع ملطصأو < مسلا نم ًالطر برش هنأك يندببو « رانلا ىلع يلغي ردق هنأك يسأرب
 . كلذ ىلع هلل دمحلاف ٠ يسيلج كلذب رعشي الو < تاتوم تومأ ينأك تارم

 ىدلو اي :ةمارك هنم بلط نمل لاق ىنيريدلا زيزعلا دبع يديس نأ ننملا هذه ىف انمدق دقو

 لجن وأ قمادإ فراج كمي هلا نأ نع معا ةا رك ناعرلا ادع نف زير ملا دحل لهو

 اهدجأو ضرألا ىلع اهعضأو يمدق عفرأ ام يدلو اي هلاو :لاق مث « هب اهفسخي الو « اهيلع

 . ىهتنا « ةرطق ينيع يفو « يتحت ةتباث

 نيدلا لضفأ يخأ هل اعدف « رصعلا خياشم نم خيش ىلع نيدلا لضفأ يخأ عم ةرم تلخدو

 هجو رعمتف « هبونذب ضرألا هب فسخي الو « مالسإلا ىلع هتيميو « هيلع بوتي ىلاعت هللا نأب
 : نيدلا لضفأ يخأ لاقف « فسخلا قحتسي خيشلا لثم نآ اودعبتساو « هتعامجو خيشلا كلذ

 مث « مهب فسخلا نوقحتسي الو « ةبوتلا نع نونغتسم مهنأ نوري ‹ نونوتفم نورورغم ءالؤه
 . تام یتح هرزآ ملف « هترایز نم ينعنم

 وهو ةباحس هيلع ترم اذإ ناك هنع هللا يضر رانيد نب كلام نأ ننملا هذه يف اضيأ مدقت دقو

 هذه يف نوكي نأ فاخأ ينإف :اوربصأ لوقيو « ثيدحلا عطقيو « ههجو ريغتي ثيدحلا يلمي

 مهعم حورخلل ةرم هوبلطو « انتالز حيقو « انلاعف ءوسل اهب انمجرت ةراجح ةباحسلا

 جرخي ملو « رجحلا ءىطبتسأ انأو « رطملا نوؤطبتسي ةرصبلا لهأ نإ :لاقف « ءاقستسالل

 . يلجأ نم اوقسي ال نأ فاخأ :لاقو « مهعم

 ريغ دلبب تومأ نأ يهتشأ :لوقي هنأ هنع هللا يضر يخركلا فورعم نع مدقت كلذكو

 مهنظ سانلا ءيسيو ٠ حضتفأف « يربق ينلبقي ال نأ فاخأ :لاقف ؟كلذ ملو :هل ليقف « دادغب

 دوسا دق نوكي نأ ةفاخم ةرم اذك اذك مويلا يف يفنأ ىلإ رظنأل ينإ :لوقي ناكو « يلاثمأب

 « اهقرافي ال هسأر يف ةآرملا تناكو < لجو زع هللا عم ءايحلا ةلق نم هاطاعتأ ام ءوسل « يهجو

 .ههجو ىلإ اهيف ليلف لك رظنيل

 ًاطونق ال ‹ كلذ لثم اوقحتسا مهنأ مهدوهشو « ىلاعت هللا نم فوخلا ةدش نم كلذ لك

 ‹ لجو زع هللا نورفغتسم « اهل نوجار « هللا ةمحر نوبلاط مه لب « لجو زع هللا همحر نم
 . مهفاف « لوبقلا نوجار

 يديس نعو « يخركلا فورعم نعو « رانيد نب كلام نع كل هتركذ يذلا اذه نإ مٿ

 ‹ هتلاوو « ىلاعت هتلا دمحب يلاح حرش وهو « مهنع هللا يضر مهوحنو « ينيريدلا زيزعلا دبع

 نإو جاردتسالاك الإ تاماركلاو تاعاطلا ىمسم نم هيف انآ ام عيمج ىرآ ام هللاو مث « هللاو مث
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 نأك ىتح « رافغتسالاب كلذ بقعأ يلع هللا لضف نم هنوك ثيح نم كلذب تررس يننأ يل عقو

 .بدألا ةلقو ءايحلا ةلقو « بولطملا عوشخلا ةلق نم اهيف ينم عقي ام ءوسل تائيس يتاعاط

 :لاقو ‹ لجو زع هللاب فلاح فلح ول لاو :لوقيو للاب فلحي يرصبلا نسحلا ناك دقو

 ‹ كنيمي نع رفكت ال « تقدص :هل تلقل « ةمايقلا نمؤي ال نم لامعأ نسحلا لامعأ نإ

 . یھتنا

 ىلع اذه يمدق :لوقي ناك هنع هللا يضر يلبجلا رداقلا دبع خيثلا انديس نأ روهشملا نمو

 تيل :لاق « ةافولا هترضح امل هنإ مث « ةمعنلاب ثدحتلا باب نم « لجو زع هلل يلو لك قنع
 ىلع هوعضو « ةدخملا هذه نع يدخ اولزنأ :لاقف ٠ ةدخم هسأر تحت ناكو « يندلت مل يمأ
 يف هلع انك يذلا قحلا وه اذه :لاق مث ‹ ينمحريف يلذ یری یلاعت هللا لعل ٠ بارتلا

 . تاحوتفلا يف نيدلا ييحم خيشلا هنع هلقن اذكه « باجح

 رخاوأ « ءايلوألاو ءاينألاب يسأتلا نم عون ةنملا هذهب باتكلا اذهل يماتخ يف ناكف

 . مهرامعأ

 لاح دشني ناك هنآ « هنع هللا يضر يعفاشلا سيردإ نب دمحم مظعألا مامإلا نع انغلب دقو

 :لوقیو « هتحص
 دل ن رفا ميلا جل يرزي ءاملعلاب رعشلاالولو

 ديزي يبأو بلهم لآو ثيل لك نم ىغولا يف عجشأو

 يديع مهلك سانلا تبسح يب نمحرلا ةيشخ الولو

 دبع تنأ :كولملا ضعبل نيفراعلا ضعب لوق ةنيرقب اهنوبحي نيذلا ءانبأ سانلاب ينعي
 . ىهتنا « يل ةمداخ ايندلاو « ايندلل دبع كنأل : لاقف ؟كلذ ملو :لاقف « يدبع

 هللا يضر عيبرلا هيلع لخد « هتافو تند امل هنإ مث « هنع هللا يضر مامإلا لوق ليوأت اذهف

 اهلهألو « الحار ايندلا نم حبصأ نم لاح ام :لاقف ؟هللا دبع ابأ اي كلاح فيك :هل لاقف « هنع

 . ىهتنا « ًايقالم هلمع ءوسلو « ًاقئاذ توملا سأكلو « ًاقرافم

 ىلإ اهب رظني نيع « نانيع ًامئاد نمؤملل نوكي نأ ىغبني هنآ ًارارم ننملا هذه ىف انمدق دقو
 تاعالا ي رق ا عر ضاعتا وم کرا لغ ا و ع اا
 حرشتاو <« ةا قو و افا يمه ن لع لفقو ‹ هللا هاطعأ ام ىلإ اهب رظني

 الول هنإف ‹« هحور عولط ىلإ « هانج امم هرفغتسيو « هاطعأ ام ىلع هبر ركشيل « كلذل هردص
 هيلع امك « اهيف ىلاعت هللا يدي نيب فقي نأل الو « ةعاطل طق حشني ال هلعجل هيلع هللا لضف

 لجو زع هللا ةرضح نع درطلا لهأ
 . ةمتاخلا ءوس نم فوخلأ ىلع مهلك حلاصلا فلسلا حرد دقو
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 عرضلا انل ردي نأو ‹ عرزلا انل تبني نأو « انمحري ال نم انبونذب انيلع طلسي الو « انلاعفأ

 . نيمآ مهللا « نيمآ هيلع رداقلاو < كلذ ىلو هنإ <« انتانکسو انتاکرح رئاس یف انب فطلیو

 انل ةدايز يف رمألاو « انتاينو انلامعأ ءوسب « انيف اومكحت دق نامزلا اذه يف انتالو نإف

 . نطابلاو رهاظلا ةلود يف انباقر هللا مهكلم نيذلا انماكح عم ًابدأ ٠ سكع الو « انلظ

 ‹« باتكلا اذه يف اهانمقر يتلا قالخألا عيمج يف لمأتو ٠ رظنلا اذه رظن نم هللا محرف

 يف هنايب رم امك « هللا رفغتسيلف هنع ةدرجنم اهآر نمو « هللا ركشيلف هب ةقلختم هسفن ىآر نمف
 يه اهو « ةعيرشلا نعأجراخ ًادحاو ًاقلخ اهيف نأ ملعأ ال « ةيدمحم قالخأ اهلك اهنإف ةبطخلا

 مل نمو « ةعامجلاو ةنسلا لهأ رودص نم ناك ةروص ولو اهلك اهب قلخت نمو « كيدي نيب اهلك
 . هملظ دقف كلذب هبقلي

 اذه قالخأ يف رظنتف « ةرصاعملا باجح وآ « دسحلا ءاد كب موقي نأ يخأ اي كايإف

 يرصع ءارقف نم ًادحأ ملعأ الو « نيرادلا يف رسخت كنإف ءيشب اهنم قلختت الو « باتكلا

 دمحم كيبن دنع يخأ اي ينركشت فوسو « اهتعلاطم ىلع كلدأ ىتح « ةلاسر يف اهنم ًاثيش ركذ
 ۰ .اهنع كل مجرتملا تنك ينإف « اهب تلمع نإ ةي

 فالخ مهفي هاري ام لك حلصي نأ باتكلا اذه يف رظان لك لجو زع هللاب لاسأ انأو

 . نيملسملل ريخلا نم هتدصق ام ىلع ىل ةدعاسم باوصلا

 هلصاوف يف سدي دساحو ودع لك نم باتكلا اذه يمحي نأ ةي هللا لوسر ددم نم وجرأو

 يباتك يف اولعف امك « هيف ةعلاطملا نع سانلا رفنيل « ةعيرشلا رهاظ فلاخي ام « هنوضغ وأ

 ‹ فويسلا برض نم مهيلع دشأ باتكلا اذه قالخأب قتلختلاب مهرمأ نإف « «ةمألا عيمج

 عم اوذملت اذإ مهسوفنب مهباجعإ ةرثكل وأ ٠ خيشلا اوذملتي نأ ريغ نم « مهيلع اهيقارم هبوعصل

 . باتكلا ةبطخ يف هنايب رم امك نيفراعلا نود « نيديرملا قالخأ ةلمج نم اهن

 . قح ريغب يضرع يف عوقولا نع سانلا ةنايص دصقب هوعيشأو « ناوخإإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 نامز غلب نيح « يرمع رخاوأ يف ينأل ؛يبتك يف روكذملا سدلاب ناوخإلا تربخأ امنإو
 لك تحماس ينأ عم ٠ هب تملع أم لوأ سدلاب يباحصأ ربخأ مل كلذلف « هدح سفنلل ةضايرلا

 عمتجا دحأ مهنم الو « ةنيب كلذب مهدنع مقي مل نيذلا ٠ مهنيد يف نيروهتملا نم ينباغتسا نم

 . نيملاعلا بر هتل ذمحلاف « باتكلا اذه نم عبارلا بابلا يف هطسب رم امك اذه يتقو ىلإ يب
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 ةمعنب ثدحتلا بوجو نايب يف قالخألاو ننملا فئاطلب» ىمسملا باتكلا رخآ كلذ نكيلو

 . «قالطإللا ىلع هللا

 بولس ىلع ًاموقرم « نيديرملاو ةماعلا نم ‹ قلخلا مومعل ًاعفان ًاباتك هللا دمحب ءاج دقو

 هيف هتركذ ام عيمجو « نيرخأتملاو نيمدقتملا نم هلثم عضو ىلإ ينقبس ًادحأ ملعأ مل « بيرغ
 نم ام لك تركذ ول ينأ امك « طيحملا رحبلا نم ةرطقك هركذآ مل امل ةبسنلاب ننملاو معنلا نم

 عيمج نأ امك « نيفراعلا قالخأ رحب نم ةرطقك ناك « نيديرملا قالخآ نم يلع هب ىلاعت هللا

 ِلاَ ود نو % : ىلاعت لاق ‹ نيلسرملاو ءايبنألا قالخأ رحب نم ةرطقك نيفراعلا قالخأ
 ‹ اهئاشفإ يف يل نذؤي مل يتلا معنلا نم ًاريثك تكرت كلذلف ٤[. : ميهاربإ] 4 امو ال

 .اندي ىلع اهب قلختي هنأ ىلاعت هللا ملع يف قبس نم مدعل

 ىلوألا ناك ىتلا رومألاب كل تحرص ام ىننأ ٠ باتكلا ةمدقم ىف ىخأ اي كل تمدق دقو

 ًادحأ دجأ ىتح كلوقب للعت الو « كلذ يف انب يدتقتل « كب ةمحر الإ رادلا اذه يف اهرتس انب
 . رذع كل يقب امو « ينعبتاف اهب تقلخت دق ينأب كتملعأ دق ان اهف « هعبتأف « يلبق اهب قتلختي

 الإ سانلا ةلباقم مدعو « ىذألا نم هتلمحت ام ةرثك يناثلا بابلا يف كل تركذ ام كلذكو

 . دیهش لوقآ ام ىلع هللاو « يب يدتقتل

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو « هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلاو

 «ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع :هيشنمو ‹هفلؤوم دي ىلع هنم غارفلا ناکو

 «ًادماح « ةسورحملا رصمب « ةئامعستو نيتس ةنس « لوألا عيبر لهتسم يف « يعفاشلا

 ‹ هسفنل ملاظ دبع رافغتسا « اذه يتقو ىلإ هتلعف بنذ لك نم ًارفختسم « ًاملسم « ايلصم

 ‹ نيم ‹ نيتداهشلا ىلع هتومو ‹ هتبوت لوبق يف « ب هللا لوسرب ًاعفشتسم ‹ هبنذب فرتعم

 هبحصو <« هلآ ىلعو « دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « نيملاعلا بر هل دمحلاو « نيمآ مهللا

 . ملسو

 ې ې
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۰ 

 باتکلا سرھف

 ٥ ققحملا ةمّدقم #

 ۷ فلؤملا ةمجرت #

 ۱۱ باتكلا ةبطخ +۴

 اذه قالخآب قلختلا ىلإ ةلصوملا قيرطلا نايب ىلع ةلمتشم رومأ ركذ يف ةمدقملا ¥

 ٥ حلا. . باتكلا

 3 خلا . . موقلا قيرط بلط لبق اهلعف قيرطلا ةمئآ دنع بجي روم يف :لوآلا بابلا #*
 ركذو هخياشم نع ةذوخأملا ةقباسلا هتاظوفحمل هحرش نم هيلع هللا ٌنَم اميف بلطم
 1۹ خلا . مهضعب

 ۷١ خلا. يعرش قيرطب الإ هكرت يف هصيخرت مدعو هنيد يف طوحألاب هذخأ يف بلطم -

 كلذ عبتيو « داهتجا الو ملع ريغ نم رخآ نود بهذمل بقعتلا مدع يف بلطم -

 ۷٦ اهب لمعلا بجي ىرخآ بلاطم
 اميف رخآ بلطم كلذ عبتيو « ةعبرألا بهاذملا ةمئأ بتك ىلع هعالطا يف بلطم -

 ۷۹ هريغو ميظعلا نارقلاب قلعتي
 A۲ حلا. هتافلؤم ضعبل ءاملعلا ضعب ظيرقت يف بلطم

 ۱۰٩ خلا . . ةنسلاو باتكلا يناعم ىلع هعالطا يف بلطم

 11۲ خلا. اهب لمعلا يغبني قالخألا نم ىرخأ ةلمج يف :يناقلا بابلا #

 ىلع ةالصلاو رافغتسالاو حيبستلا نم ماكلا عماوج هماهلإ هيلع هب هتلا نم اميف بلطم

 ۰ ی هللا لوسر

 ۳ هراحصأل هحصن ىف بلطم
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 يف ىرخأ بلاطم كلذ عبتيو « ىلاعت هللا ىلإ دئادشلا عيمج نم هرارف يف بلطم -

 7 اهب كسمتلا يغبني قالخأ

 0 ا ا و ا ا وک

 °10٠ خلا. . هیآرب لجو زع هللا نید يف هلوق مدع يف بلطم -

 1o۳ خلا. ربدأاذإ هنم هفوخو لبقأ اذإ رقفلاب هرورس يف بلطم

 نم دحأ ىلإ ءاجتلالا مدعو ءالبلا لوزن تقو ىلاعت هللا عم ريبدتلا مدع يف بلطم -

 104 خلا . . اهب ءانتعالا يغبني ىرخأ بلاطم كلذ عبتيو « ىلاعت هللا قلخ

 104 خلا. . مهروبق يف نيبذعملاو نيمعنملا ضعب ىلع هعالطا يف بلطم -

 ۱70 حلا. هکاسما مدعو هتجاح نع لضف امع هدهز يف باطم

 ۱1۷ خلا. . اهب لمعلا يغبني قالخألا نم ةلمج يف :ثلاثلا بابلا #

 ٠۹۲ خلا. . رش وآ ريخ نم لبقتسملا يف هنم عقت رومأ ىلع مانملا يف ههيبنت يف بلطم

 ءراو نم ولو مهريغ نع مهزييمتو مهتاوصأ ةفرعمو ءافرشلل هميظعت ةرثك يف بلطم -
 1۹۷ خلا. باجح

 0: خلا. . اهب لمعلا يغبني قالخألا نم ةلمج ركذ يف :عبارلا بابلا #

 ۲۲ خلا. هوجولا نسحأ ىلع ةيفوصلا خياشمو ةمئآلا مالك لمح يف بلطم -

 3 خلا. مهناوعأو ةملظلا اياده نم لكألا نم هتيامح يف بلطم

 ۲4۹ خلا . . هيف عفش ماعط نم هتيامح يف بلطم

 Y0° خلا. هدي لخاد ءيشب هلخب مدع يف بلطم

 YoY خلا. ىلاعتو كرابت هللا نم هئايح ةبلغ ىف بلطم

 ۲٦ خلا. قالخألا نم ىرخآ ةلمج يف :سماخلا بابلا *

 ۷۹ خلا. بئاغ وأ رضاح وه له هربق يف هراز اذ يلولاب هتفرعم يف بلطم

 ۸۰ خلا. قالخألا نم ىرخأ ةلمج يف :سداسلا بابلا #

 YA خلا. . هنم قرس وأ عاض ءيش ىلإ هتافتلا مدع بلطم

 كلذ هل مهلاؤسب الإ ةساير هيف ءىش يف ةناوخإ ىلع هسفن هميدقت مدع يف بلطم =

 ۹۲ مهسوقل ةبيطب
 ۹۹ ايدا نم تاف ءىش ىلع ردكتلا مدع ىف بلاطم



 هعشيو ء ايندلا نم ءيش هدنع سيلو حبصأ وأ ىسمأ اذإ هردص حارشنا يف بلطم -

 ۰ اهب لمعلاو اهيلع صرحلا يغبني ىنعملا اذه يف قالخأ

 TAV ا ا م ورم ها م دحر ملغ دتا

 ۳۰۹ خلا. . رت را مطب یلاچملا يف هدب نمل هتهارک يف بلطم

SSماوقو ن نينذؤملاك ةيهلإلا بكاوملا رضحي  

 خلا. . ليلل 1٤

۳1٦ E ny 

 ۳٠١۸ خلا. مهنع ةلزعلاو نامزلا اذه ءارقف نم هنيدب لكأي نم ىلع هيبنتلا يف بلطم -

 ۳۱۹ كلذ وحنو

 ۲ خلإ . . هدحو لكألل هتهارك يف بلطم

 ۳ خلإ . . ًاجاتحم ناك اذإ لئاسلل هدر مدع يف بلطم

 1 خلإ . . هيف نجلاو سنإلا نم ريثك داقتعا يف بلطم

 ۳۲۸ خلا. . تاناويحلاو تادامجلا حيبست عمسي ىتح هنع باجحلا فشك يف بلطم

 لاح تاعاطلا نم ءيش لعف نع زجعلا اهاوعد سفنلل هملست مدع يف بلطم -

 TT حلا. اهضرم

 ةنؤم يف هل مهتدعاسم مدعو حالصلا هيف ةالولاو ةملظلا داقتعا ةدش يف بلطم

 TY خلا. جححلا

 3: خلا. . مهتاوكزو سانلا تاقدص نم لكألا نم هتيامح يف بلطم

 r خلا. . ايندلا هنع ىوزاذإ ىلاعتو كرابت هلل هركش ةرثك يف بلطم

 ةقدص نوكت نأ الإ اهب هرهج نم رثكأ ةقدصلاب هرارسإ هردص حارشنا يف بلطم -

 ۳4٥ خلا. ضرف
 a yT قالخألا نم ةلمج يف :عباسلا بابلا *

 ۳۹ خلا. ةجاجدلا كرو بلكلاو ةطقلا هئاطعاب هسفن بيط يف بلطم -

 0٠ خلا. . هبرشو هلكأ لاح یلاعتو كرابت هللا عم هبلق روضح يف بلطم

 بلاطم هعبتيو « اثم لامب هل ىصوأ ًاصخش نأ هغلب اذإ امك هنع ایندلا هعفد یف بلطم _

 or ا للا فرحا

 ۳1 خلا. راهن وأ ليل يف تح ىلع دجسملا يف سولجلل هتهارك يف بلطم -

 هللا بانجل اميظعت هريغ يف وأ هنم دجسملا يف حيرلا جورخل هتهارك يف بنطم
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 VV خلا . . ثالث قوف هسفن ظحل نيملسملا دحأل هرجه مدع يف بلطم

 ۳۸٩ خلا. هراز ريقف وأ ملاع لكل هميظعتو هعضاوت ةرثك يف بلطم -

 A۲ خلا. يصاعملاب اورهاجتي مل نيذلا نيملسملا تاروعل هرتس ةرثك يف بلطم -

 ۳۸٦ خلا. . نيملسملا رورسلاو حرفلا يف هتك راشم يف بلطم -

 ۳۸۹ قالخألا نم ىرخأ ةلمج يف :نماقلا بابلا *

 ىرخأ بلاطم ىنعملا اذه يف هعبتيو « ًاتاومأو ءايحأ هخايشأ ةمرح هظفح يف بلطم -

 ۳۹۰ نامزلا اذه ءارقف اميس ال اهب لمعلاو اهل نطفتلا يغبني

 f خلا. ىذألا لمحتو ربصلاب نيديرملل هرمآ ةرثك يف بلطم

 كرابت قحلا ةسلاجم اهيف نأ ثيح نم تاعاطلا عيمجل هتبحم يف بلطم -

 ۲ خلا. ىلاعتو

 ۷ قالخألا نم ةلمج ىف :عساتلا بابلا #

 8 خلا. . هراج ءالب إ|محتل هتبحم ىف بلطم =

 ٤۲۸ مهروبق يف مهلاوحأ نع هلاؤس ةرثكو تاومألاب همانم يف هعامتجا ةرثك يف بلطم

 ٤١٤١ اهيلع دبعلا باثي ال يتلا ءايلوألا تاماقم نم ءيش ىلإ هسفن قوشت مدع يف بلطم

 هتاعاط بسحب ةنسح وأ ةحيبق روص هلامعأ روصتب هناميإ ىف بلطم -

 ETA ا وا

 اذه ىف ىرخأ بلاطم هعبتيو « ةبرطملا تاللا ىلع ءانغلل هعامس ةهارك ىف بلطم

 E رر دالا
 0١ خلا. همداحخو هتجوز ىلع هربص ةرثک یف بلطم

 f04 ةليقثلا تالمحلا ىف هل ىلاعت هريبدت نسح ىف بلطم

 هترايز ىلإ رغاصألاو رباكألا ددرتل هتهاركو ةدحولا ىلإ هنينح ةرشك يف بلطم -

0V .حلا . 

 ةرهاظلا هحراوج نم ةحراج لكل ءاسمو ًاحابص هشيتفت ةرثك يف بلطم -

 0۸ خلإ. ةنطابلاو

 £ قالخألا نم ىرخأ ةلمج ىف :رشاعلا بابلا #

 ُب لک :a کک

 1 ER وک ب 1V خلا هباحصاو EET هم بدآلا ظقح ىف بلطم

 1A EÊ ريع وا یک اوف ق ت ارش انڌا نف د يس ة راعي هم امته مدع يف بلطم
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 نيناوقلا ىلع اهباحصأ طبضني ال يتلا سارعألا روضح نم هتاجوز هظفح يف بلطم -

 خلا: عرشلا

 خلا. . رصم يف اونفد نيذلا تيبلا لهأل ليلق لك هترايز يف بلطم -

 هناميإ وأ همالسإ ماقم يف لامكلا هدوهش مدع يف بلطم -

 ىلاعت هلا ىلإ هناوخإو هدالوأ ةيبرت رمأ ضيوفت يف بلطم -

 قالخألا نم ىرخأ دادعأ ةلمج يف :رشع يداحلا بابلا #

 خلا. هصتئاقنو هبویعب هرصبی نمل هتبحم يف بلطم
 خلا. . نامزلا اذه ءارقف نم دحأ نع ذخألا يف هراشتسا نمل هحصن يف بلطم

 س دمحم انديس ةثرو نم هلعج يف بلطم
E PT N O TEE 

 حلا. . هتیبرتو

 ةيدمحملا قالخألا نم ىرخأ ةلمج يف :رشع يناثلا بابلا #

 اذه يف كلذ عبتيو ةراشإ الو ظفل ريغ نم رظنلاب هباحصأ صاوخل هتيبرت يف بلطم

 ادج ةديفم ىرخأ بلاطم بابلا

 تسردنا يتلا موقلا قالخأ ضعب هئايحإ يف بلطم
 خلا. . هلقعو همهف نسخو نمحرلا دبع هدلو حالف يف بلطم -

 ةيدمحملا قالخآلا نم ةلمج يف :رشع ثلاثلا بابلا #

 ةملظلا نم ناك ولو دجاوتو ماق نم ىلع راكنإلا مدع يف بلطم

 بذكلا نع هباحصأل هرج ز ةدش يف بلطم -
 يغبني ىرخأ بلاطم هعبتيو «رصعلا خياشم نم ًادودعم ولو مامنلا ی چ

 اهب لمعلاو اهل نطفتلا

 خلا . ًالطاب وأ ًاروز عمست نأ هنذأ ىلع هتريغ يف بلطم -
 نع تكسي نآ هضغبو هل هتحمو هحصني نمل هميظعت ةرثك يف بلطم

 ا هحصن

 هتيؤر نم ىرخأ بلاطم هعبتيو « ميظعتلاو ماركإلا نم هقح زبخلا هئاطعإ يف بلطم -
 كلذ ريغو هلايعل هتبحصو رشع ىنثالا نيك رابملا ةمثألا
 هسفن ىلع ىعو ذنم نم ةنايخلاو ةقرسلا نم هظفح يف بلطم

 خلا يللا مايق يف ةميظعلا تايالاو ةلضافلا روسلا ةءارقل هماهلإ يف لطم 1
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 17 خلا. . هباونو ناطلسلا عم بدألل هظفح يف بلطم

 10۰ خلا. ءارققلا هناوخإل هتفطالم يف بلطم

 12۱ خلا. . ءاهقفلا هناوخإل هتفطالم يف بلطم

 نمل هبس مدعو ‹ ةقفشلا ةرثكك قالخألا نم ىرخأ ةلمج يف :رشع عبارلا بابلا #

 نم كلذ ريغو ٠ ءوضولا اهيف بحتسبي ةلاح لك يف ءوضولا ىلع هتبظاومو هيلع بضغ

 :a ةليمحلا قالخأللا

 ۷۰ خلا. فيعضلا رمأب همامتها يف بلطم

 2 خلا. . ةبوتلاب ةليلو موي لك هسفن هشيتفت يف بلطم -
 1۷1 خلا. . كلذ وحنو رمعلا ةدايز اهيلع هللا قلع يتلا رومألاب هلمع يف بلطم

 3۸۱ كلذ وحنو ماركإلا يف مهلزانم سانلا هليزنت يف بلطم

 ةريثك بلاطم هعبتيو « ماقملا يف هيديرم نم لقأ هنأ هسفن هدوهش يف بلطم -
 1A اچ عقنلا

 ضرغل الإ هوجولا نم هجوب هيلإ ءاينغألا رطاخ ليمت ًابابسأ هيطاعت مدع يف بلطم
0 
 1۹0٥ یع رش

 ا ع ا ی ی ا ر ی
 V۰ قالخألا نم ةلمج ىف :رشع سماخلا بابلا #

UE۷.0  
 ۷.0 دالا ا ا ف و

 ۷۹۷ قزرلا نم هيلإ جاتحي ام عيمج ريسيت يف بلطم
 ۷1۲ اب هلوسرلو یلاعت هلل هتسلاجم ةرثک يف بلطم -

 هناوخإ بدأتو « نآرقلل هعامس ةرثك اهنم قالخألا نم ةلمج يف :رشع سداسلا بابلا #

 1۳ خلا. ملعلاب هلاغتشا ماودو هعم نيرواحملا

 Ves خلا . . باجأ هب يعد اذإ يذلا مظعألا هللا مساب هتفرعم يف بلطم -

 V۰ هيلع مهعامتجا لوأ نيدقتعملاو نيديرملل هتفطالم يف بلطم -

 V۲ مهبتارم بسحب سانلا هميظعت يف بلطم -

 V۲ حيحصلا ماهلإلا لهأ نم هلعج ىلاعتو هناحبس هللا نأ يف بلطم -

 يف ىتش بلاطم هعبتيو تافصلا تايآ يناعم يف ضوخلا نم هظفح يف بلطم -

 V۵ ىنعملااذه

 VY ةردقلل هميلست لاح ىف ركنملا نع هيهنو فورعملاب هرمآ ىف بلطم

 س هنۆ زر هد ر يٿ VTA لإ :واقشو هتدأاعسن هلمع ےف بلطم
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 AK عنملا ىلع يهلإلا ءاطعلل هحيجرت مدع يف بلطم

 23 ىلاعت هللا عم بدألا هجو ىلع ايندلا هكاسمإ يف بلطم

 VEY دابعلا ىلإ اهتفاضإ لاح يف ىلاعت هللا قلخ دابعلا لاعفأ نأب هناميإ يف بلطم

 ىسأتيل اهركذ هرصع لهأ نم اهلمحت يتلا اياللاو نحملا نم ةحلاص ةلمج ركذ يف ةمتاخ

 VV اهیف هب

 ۹ خلا. هيذؤي نمم هرجض ةلق يف بلطم
 ۷٦١ یلاعت هلل ه رکش یف بلطم

 V1 هلا ادعاوو لا اغ رم ىق اط
 V۷ سانلا یف ًاضارقم هآر نم لک هتبحصو هتقفش ةرثک یف بلطم

 ۷14 ا یر ا ی افا دع ی تط
 ۷۷۱ خلا. . هاذا نمل رذعلا ةماقإل هتردابم يف بلطم

 VVY هيلع اوركنأ نيذلا ملعلا ةبلطل هليجبتو هتبحم ةرثك يف بلطم

 VVo هناوخإ مومهل هلمحت ةرثك يف بلطم

 بلاطم هعبتیو هلام وأ هضرع وأ هندب يف هيلع ينج نمع هحفصو هوفع يف بلطم -

 ۷۸۰ اهب لمعلا يغبني ىرخأ

 ۸1٤4 ىصاعملا لهأل هضغب ةدش ىف بلطم

 A۱۷ ن ر ی

 AYY ةحلاص ةينب الإ هتافلؤم نم باتك ريرحت يف هرس هباعتا مدع يف بلطم -

 Lg دا4
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