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 ميددقت

 هتافصبو «توربجلا يف ةّيقلخلا نايعألا تنّيعت هتاذب يذلا هلل دمحلا

 ةقيقح تزرب هئامسأبو «ءكلُملا يف ترهظ هلاعفأبو «توكلملا يف تلّصفت

 ثيبخلا رّيم هماكحأبو «لامجلاو لالجلا ٌيديب قولخملا يقيقحلا لماكلا ناسنإلا

 .ءايقشألا نم ءادعسلاو «بيطلا نم

 ؛هبيبحو «هليلخو ءهلوسرو هللا دبع دمحم اندّيس ىلع مالسلاو ةالصلاو
 لإ كلدََْسُرَأ اموإ» : ىلاعت هلوقل ًاقادصم «ةادهملا ةمحرلا ؛هتاقولخم نم هتوفصو
 . [107 ةيآلا :ءاينألا] 4( تيِيلعْنِل ٌهَمحَ

 الو مدآ دلو دّيس انأ» : دلي هلوقو .«ةادهم ةمحر انأ امنإ» :ِهِكَي هلوقو

 .(رخف

 رونلا كلذ لعجف ءهرون نم كّيبن رون ءايشألا لبق قلخ هللا نإ» : تكي هلوقو

 الو ءةنج الو ءملق الو حول تقولا كلذ يف نكي ملو ءءاش ثيح ةردقلاب رودي

 الو «ينج الو ءرمق الو .ءسمش الو «ضرأ الو ءءامس الو «؛كلم الو ءران

 ءزجلا نم قلخف «ءازجأ ةعبرأ رونلا كلذ مّسق قلُخلا قلخي نأ دارأ املف «يسنإ

 ةعبرأ عبارلا ءزجلا مّسق مث . شرعلا ثلاثلا نمو «حوللا يناثلا نمو «ملقلا لوألا

 ثلاثلا نمو «يسركلا يناثلا نمو «شرعلا ةلّمَح لوألا ءزجلا نم قلخف ءءازجأ

 «تاوامسلا لوألا نم قلخف ءءازجأ ةعبرأ عبارلا ءازجلا مّسق مث .ةكئالملا يقاب

 .ءازجأ ةعبرأ عبارلا مّسق مث .رانلاو ةنجلا ثلاثلا نمو «نيضرألا يناثلا نمو

 ؛هللاب ةفرعملا يهو مهبولق رون يناثلا نمو «نينمؤملا راصبأ رون لوألا نم قلخف
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 ميدقت 4

 («. . . هللا لوسر تسع هنأ الانملا آل ديحوتلا وهو مهسنأ رون ثلاشغلا نمو

 . هللا دبع نب رياج نع هدنسب قازرلا دبع هاور ثيدحلا

 ىمالسإلا نيدلل نيبستنملا لامعأ فارحنا اذه اننامز ىف رثك دقف .دعبو

 عدبلا ترثكو .ناسحإلاو ناميإلاو ؛مالسإلا : ثاللثلا هتاماقم يف فينحلا

 حراشلا يمالسإلا فّروصتلا كولس نيعّدملا يف ًاصوصخو «ةبذاكلا ىواعدلاو

 .نيديرمو خويش نم ناسحإلا ماقمل

 :لاجملا اذه ىف نيباتك رشن ىلإ ةجاحلا تعد اذل

 .ىعّدملا نم كلاسلا ديرملاو «بذاكلا نم قداصلا خيشلا نيب : لوألا

 . ىلاعت قحلا ةرضح ىلإ حيحصلا كولسلا نّيِبي : يناثلاو

 مامإلا «ىلاعت هللاب فراعلا «ةقيقحلاو «ةقيرطلاو «ةعيرشلا مالعأ نم مّلَعل

 .هّرس سّدق ينارعشلا باهولا دبع خيشلا قّقحملا

 . (ةّيلوبتملا ةّيصولا ىلع َةّيْنَسلا حّنِملا» : يناثلا باتكلا مساو

 ديرُملا دعاست ىمالسإلا فّوصتلا بتك نأ ىلإ ةراشإلا نم دب الو ءاذه

 امك «ىلاعت هللا ىلإ كلاسلا اهب رمي يتلا ,تاماقملاو لاوحألا ىلع عالطالا ىلع
 ماقم ماكحأب ققحتلا ةّيفيك اهنم مهلتسي يتلا «ةّيفوصلا دعاوقلاو مكجحلا ىلع علطي

 :ىلاعت هلوق ىلإ ًالوصو ءناسحإلا ماقم رارسأو «ناميإلا ماقم راونأو مالسإلا

 ةياعرو فارشإب كلذ لك .[99 ةيآلا :رججلا] 4( تقلا َكَينأَي ٌّقَح ُكّيَر َدْبْعَو
 هذه نم هل ةيفاشلا ةيودألابو ؛بولقلاو سوفنلا ضارمأب ملاعلا هخيش ةيبرتو

 :ثالثلا نيدلا تاماقم رارسأو مولع ِةِكَي يبنلا نع ثرو هنأل «ضارمألا

 توكلملاو كْلُملا «ةقيقحلاو ةقيرطلاو «ةعيرشلا ءناسحإلاو «ناميإلاو «مالسإلا

 اذه نإ» :ِةلي هلوقو ««ءايبنألا َةَنَرَو ءاملعلا» :ِةلكَكي هلوقل ًاقادصم ؛توربجلاو

 .«مكئيد نوذخأت نّمع اورظناف نيد ملعلا

 بحلا نم بتكلا هذه يف امب نيملسملاو انعفني نأ ىلاعت هللا وجرنو



 ميدقت ع

 يلي هيبن ناسل ىلع هب هلل اندّبعت ام رارسأ راونأ نمو «نيقيلاو قدصلاو صالخإلاو
 يم مرو سم < كر 2 ريفر كال ل 2 2-200 07 200 . 5 0

 أوجرب ناك نمل َةَنَسَح ةوسأ هللا لوسر ىف ل نك دلو :ىلاعت هلوقل اقادصم
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 نع قليب اول : ىلاعت هلوقو «[21 ةيآلا :باّزحألا] 49 ابك هَل ُركوَو ريآل ولاَ
 نَمو## :ىلاعت هلوقو «[4:3 ناتبآلا :مجنلا] 4029 كني م اَلِإ َرْه نإ © كون

 َدَبُملاَو َنِِبِدَصلاَو َنييلا ني مِتلَع ُهَمَأ مهل َنِدلا م َكيلْوأَك لولو هللا علب
 ةيقيقحلا ةداعسلا لاننل «[69 ةبآلا :ءاسئلا] 469 اًكِبِفَر َكِلْوُأ َنْمَحَم نحصل
 «ةرخآلا يف ميركلا ههجو ىلإ رظنلاو ءايندلا يف ىلاعت هللا ةفرعمب ةلّثمتملا

 ناتيآلا :ةَماَيِقلا] 402 دري ايي لإ © ُءرِمَأ َذَيْوي ٌهيُدإ» :ىلاعت هلوقل ًاقادصم

 اا صرع

 يلايكلا ميهاربإ مصاع روتكدلا خيشلا هبتك

 يواقردلا يلذاشلا ينيسحلا



 ىلاعت هللاب فراعلا ةمجرت
 (*)ينارعشلا باهولا دبع خيشلا

0013 - 000( 

 ناسنإ ٌنيعو «لئاضفلا يوذ نيع ُناسنإ «لماكلا مامُهلاو «لماعلا مامإلا

 «يفوصلا «؛ثّدحملا .هيقفلا «دهازلا «دباعلا «لئاضفلا يوذ نم ؛«نيلصاولا

 ٌةديرف «نيفراعلاو ءايلوألا ٌةودق «نيقّتملا كلف ةرئاد ٌبطق «كلسملا يبرملا

 ءاملع» ةلسلسب ٌمظتنملا «نيلسرملاو ءايبنألا مولع ثراوو «نيلصاولاو ءايقتألا

 فئارشب ٌصتخملا «ليبسلا ءاوس ىلإ قئالخلا دشرم :««ليئارسإ ينب ءايبنأك يتم

 ندل نم فراعملاو رارسألا لامك نم هيلع ضيفملا «باّوتلا كلملا فطاوع

 داشرإلا لهأ ُداتسأ ءباطقألاو لادبألاو باجنألا ٌبطق ءٍباّمولا ميلعلا

 «نيتبسنلا ٌرهاط «قيقحت الب ءابسنو ًابّسَح «ىئعمو ًاّسح فيرشلا كيلستلاو
 ذاتسأو «نيملسملا ٌتوغو «نيدلا جات «نيترضحلا لامج ةدهاشمب ُعّتمتملا

 ال يذلا لضفلاو ءربكألا دّدَّملا ٌُبحاص «نيكمتلا لهأ ُدالمو «نيفّرصتملا
 دا ( د يي ياهرلا ديما نال دو ظلال ىردلا فريك هيفا سلا أ هيما
 ًاتاذ يدّمحملا «يعفاشلا يراصنألا ينارعّشلا يلع نيدلا باهش انديس نب

 ةنئارسلا فاوزطلا تلقا« ناقل نفاس + معو ديوظ رة قل انافصو
 . ةّيلعلا رئاودلا لهأ نايعأ ُنيعو «ةيلذاشلا

 د نا نقم ةيالولا ىف نيتكمتملا قربكلا رئاودلا تاحصأ نم هنعثلا نضر ناك
 نإو ءاّيدمحم هرهاظو هّئطاب ناكو «[172 ةيآلا :فاّرعألا] # مير تسلأ# موي

 ؛ايئارؤت انيق :تلق تئش

 تاماركلا عماج) ىمسملا (ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط) باتك نم ةسبتقم ةمجرتلا هذه ()
 نهوكلا مساق نب دمحم نب ىلع ىبأل (ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط ىف ةيلعلا
 * .ةيرجه 1347 ةنس ىفوتملا ىبرغملا ىسافلا
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 7 ينارعشلا باهولا دبع خييشلا هللاب فراعلا ةمجرت

 «مالسلا هيلع رضخلا اندّيس هللا يبن ةلافكب ًاميتّي ءهنع هللا يضر «ىبرت

 اّيلو هنع هللا يضر أشنو دلوف «هنع هللا يضر «نيدلا باهش يديس هدج تارظنبو

 ٌتامالع هيف ترهظ «هبابش ناعير يف راصو «عرعرت املو .ىلاعت هللا ءايلوأ نم
 ضعبو «نآرقلا ظفحو «مولعلا بلط يف دهتجاف «ةيالولا لياخمو «ةباجّنلا

 ففركذ راطو «هدشر ّلمك ىتح هقفلاب رّدستو «نونفلاو مولعلا زاحو «نوتملا

 قيرطلا ناكرأ نم ًانكر راصو «قيقحتلا لهأ ٌتاراشب هيلع تحالف قيرطلاب لغتشا

 داهج دهاجو ء؛دابعلا ديسب عمتجا امل «دابعلل ةمحر هللا هماقأ دقو ءهيلع دمتعُي

 .لاجرلا لوحف نِم َّدُع ىتح لاطبألا

 هل ذخّنا لب ءًاراهن الو اليل ضرألا ىلع ٌمجضتي ال ًالاوط نينس ثكمو

 مايألا يوطي ناكو ءطقسي ال ىتح اليل هقنُع يف هلعجف .هتولخ فقس يف ًالبح
 نم ٌقرخلا عمجيو ءزبخلا نم ٍةيقوأ ىلع رطفّيو ءموصلا ميدّيو «ةيلاوتُملا
 «ناميكلا طيمارّش نم هتمامع تناكو ءاهب رتتسيف ةعقرم اهذختّيف «ناميكلا

 .دولجلا ةصاصقو

 عماج نحص نم ُريطي راصف «ةثيناحور تيوق ىتح كلذ ىلع رمتساو
 ءرشحلاو طارصلاو ءرانلاو ةّنجلا هسلجم يف ىأرو ؛هحوطس ىلإ يرْمَغلا

 لبج فلخ ام ىأرو «باجعلا رومألا دهاشف «باجحلا هنع فشُكو «ضوحلاو

 «لوقعلا رهبُي امب مّلكتو «ءشوحولا هب ثسنأتساو «تاغللا رئاسب َمّلكتو .فاق
 «ناجلاو ٌسنإلا هتمدخو ؛مانألا باقر هل تنادو «مالعألا ةمئألا هلضفب تدهشو

 عرولا نم ٌعلبو «هللا تاقولخم بئاجع ىلع علطاو ؛ماكآلا عيمج نم شوحولاو

 ٌٍّيأ سانلا هيلع قلدنت «قاوسألا يف هللا همحر ىشم اذإ ىتح «هاهتنُم دهزلاو

 هيدي ىلع َملسأو ,ىراصنلاو دوهيلا ىتح «قئالخلا ٌعيمج هتدقتعاو «قالدنا

 .هئارقف نم اوراصو ءهددع رصحُي ال ام ةاصعلا نم هيدي ىلع باتو «مهنم ُريثكلا

 جراخ نم ًاراهنو اليل لحنلا ّيودك يود هتيوازل ٌعمسُي ناكو ءهددمب مهّدمأ امل
 . رصم باوبأ

 اونبح هل اوعسو .ءامسلاو ضرألا لهأ هتملدلخف .ءايلوألاو خياشملا مدخ
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 «تاعافشلا مهيلإ يتأت تناك , مهفونأ مغر ٌءارمألا هل تنعذأو .ءمههوجو ىلع

 .نيملاس مهنوُدريو اهباحصأ نوربجُيو «نيرغاص اهنولبقيف

 انا «بناجلا نّيل «ةعمسلا ميظع «ةوعدلا باجم «هئع هللا ىضر «ناكو

 ناكو «مهفطاليو ءاملعلا سلاجييو ؛ةيلاغلا سيالملا هتيادب ىف سبلي ناكو

 هعلطأ دقو «مهنيب قّرفُي ال ةعبرألا بهاذملل ًايعارُم ؛ةيدمحملا ةنّسلا ىلع ًابظاوُم

 .ًاريخ اّنع هللا مهازج :لوقي ناكو ؛مهتاماقُم ىلع ىلاعتو هناحبس هللا

 «فينصتو بفيلأت نيب ام ؛ةدابعلا ىلع هتاقوأ ًاعّروم هنع هللا ىضر ناكو

 .لامكلاو لالذلاب ةيبوتو «ريذنلا ريشلا ىلع ةالصو ؛ريكذتو ركذو

 «هحاسب ٌءايلوألا ٌتبتت تناكو ؛ءايلوألا عيمج ًةقطان هنع هللا ىضر ىطعأ

 .ءامسلا ءامب ضرألا تبنت امك

 ءًاميرك «هسفن ىلع ًارثؤم هللا لهأ قالخأب ًاقّلْسَتم هنع هللا ىضر ناكو
 هدنع عمتجي ناكو «تاجاحلا يوذو ءارقفلا ىلع قفنيو .كولملا اياطع ىطعَي

 .ةوسكو ةقفن مهب ٌموقي ناكف ءءارقفلا نم ةئم وحن ةيوازلاب

 ةراتف ءءارمألا ُرباكأ هباب ىلإ يتأي ءةمرُحلا َرفاو «ةبيهلا َميظع ناكو

 .نوعمتجي ال ًةراتو هب نوعمتجي

 ءمجحلا ريبكلا ٌباتكلا هيتأي ناكف «ةيلاع ِةّمه اذ هنع هللا ىضر ناكو

 نيدلا رصان هل لسرأو «ةدحاو ٍةليل يف هتاريرقت هيلع عضيو «هعجارُيو هعلاطيف

 ءًءاسم ةيوازلا ىف هيلإ لصو «بيقنلا اهب ىتأ اًملف ءرهاظلا ىف هيلع تلكشأ

 اندنع ٌتابو . حابصلا يف اهذخأت ىتح :هل لاقف «فارصنالا دارأو هل اهاطعأف

 .هتولخ لخدو «باهولا دبع يديس («ةئودملا) ذخأو «بيقنلا تايف .ةليللا هذه

 ىضمو 2 لجرلا حبصأف «هيلإ اهّدرو «ةولخلا نم حرخ « ريسي نمز يضم دعبو

 «يناقللا نيدلا رصان يديس اهحتفف ءهعم «ةنودملا»و «نيدلا رصان يديس ىلإ
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 «كلذ نع هّبيقن لأسف «بجعلا ةياغ ٌبجعتف «تاحيلصتو تاريرقت اهيلع دجوف

 اهّدر ؛هتولخ لخدو ؛ينم اهذخأ امل باهولا دبع يديس ّنأ َريغ ملعأ ال :لاقف

 اي هتيأر دقلو .ىه امك كيلإ اهترضحأو ءاهحتفأ ملف «ةجرد نيرشع دعب ّىلإ

 . هتادٌجهت الو هداروأ نم ًادْو كرت ام هللاو يديس

 هحالصل هنودقتعيو «ةديدش ٌةّبحم هنوُّبحي ءهاجلا ُبابرأو «ءارمألا تناكو
 ًاداقتعا هدقتعيو «ةديدش َةَّبحم هّيحي هللا همحر «يروغلا ناطلّسلا ناكو ء«هعروو

 «ًاعارذ نوئالث هلوطو «عرذأ ةعبس هضرع انفاكو ةداّجس ٌةَرم هل ىدهأو ام ذاج

 هيخأل شاشلا هنع هللا يضر ىطعأف ؛ةزوجلا ةرشق يف دنهلا ناطلُس هل هادهأ

 اهّدري ملو ؛هتايح ةّدذم اهلمعتسي ملو ةداجسلا ىقبأو رداقلا دبع انالوم يديس

 نّمو «رومألا ةألو عم ُبدألا هبرشمو ءهّنديد اذه ناكو «هنم ًابدأ ناطلسلا ىلع

 رحب نم ٌةرطق هذهو ءريغصلاو ريبكلاو «ينغلاو ريقفلا ةمرح يعارُي ءمهنو
 . هلئاضف

 «قالطإلا ىلع نيققحملا ٌمامإ وهف !؟هبقانم رصحب موقن نأ انل فيكو

 تاراشإ تايونعم ضماوغ لافقأ حتافو «نيكمتلا دعاوق ىوقأب نيديرُملا يبرمو
 «نيكلاّسلا دقِع ٌةطساو «نيفراعلا تالكشم تالحم زومر ُربغَمو «نيققحملا

 ؟ةيئابزلا ةيانعلا يقرو «:ةيلالا ةزدقلا ةقبافأ ئدلا ءةريتضاولا ةوحو ةلاختوز

 ةّنسلاو زيزعلا باتكلل ًاعبّتُم «ةيهلإلا ةقيرطلا كلسف «ةينامحرلا فئاطللاو
 هللا حتفو «ةّيعفاشلا ةداسلا بهذم يف «ةياغلا ىلإ لصو ىتح هّقفتو «ةيدمحملا

 . ةّينابرلا تاحاتتفالاب هيلع

 هللا هلقن ىتح «نايعألا نويع يف ًالّجبُم ءرودصلا ردص يف ًامظعُم لزي ملو
 «نيروصلا نيب هتيوازب نفدو «نيعبسو ةثالثو ةئامعست ماع «هتمارك راد ىلإ ىلاعت

 ًاموي ناكو «ءارقفلاو ءارمألاو ءاهقفلاو ءاملعلا نم لفاح ٌعمج هتزانج رضحو

 ىلع فيرشلا هّبسن ءىرقو .فيرشلا رهزألاب هيلع يَلّصو ءرصم يف ًادوهشم
 ءايحألا ءايلو ألا: هيراتع تن معو هاف في قانعألا قلع ليكو تكذلا
 امو نايدولاو يراربلا ناكس نم نجلاو سنإلا نم رئاودلا ٌلاجرو «تاومألاو
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 ها ا ا
 موحت ٌرويطلا تفكعو .هتزانج لثم رصمب ةزانج طق رث مل ىتح «راحيلا ءارو

 . هيلع افسأ ٌُبولقلا ٍتعطقتو «تادامجلا هيلع تكيو «هشعن لوح

 ترتاح هتانو عبو :ايكاز ارطع ةاسثو اان ارك هلا ةعحو 6 فلختو
 هل اودّيشو «نايطألاو تاراقعلا اوفقوأف «قيمع جف لك نم هتيواز ىلع تاريخلا

 «ةروصقمو ٌةدوقعم ٌةَّبق هيلاعبو هل ًاصاخ ًاحيرضو . هماقمب قا اهيا اذنك

 .تافرعلا هل ءارثرو

 ةحرضألا لجأ نم هُحيرضو ءرصم دجاسم مظعأ نم ُدعُي هدجسم راصو

 تاجاحلا وود هذصقت «دابعلا نيب ضئاف هذدمو «ءاعدلا اهدتع باجتسُي ىتلا

 هراز امو «ءبوركلا فشكب هللا ىلإ نولّسوتيو «هيدي نيب نوفقيف «نيرسعتملاو

 .رطاخلا ٌروبجم درو لإ ٌدحأ

 «هيلع سانلا محدرت :اننعاو ان ءافعضلا ٌريصن ,هنع هللا يضر وهو

 نم هيلع ضافأو الإ هتحاس ّلح ٍدحأ نم امو .عومشلاو روذنلا هل نورذنيو

 ًاريخ هدنع نولمؤيو لم لك نم «ٌةبطاق رصم ىلاهأ هذصقتو هللا همحر (وِدْدَم

 .ًاريثك

 .هتاكرب ائيلع مدأو «هئاول تحت انرشحاو «ضاّيفلا هددمب اندمأ ّمهللا
5-5 
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 ظيرقت
 ىلع مالسلاو ةالصلاو ءرهظ اميف نطبو «نطب اميف رهظ يذلا هلل دمحلا

 :دعبو ء«رشبلا نم رشبلل لّمكم ريخ

 «ةمخض مالقألاب كسمت يتلا يدايألاو «ةريثك بتكت يتلا مالقألا نإف

 نيذلا نكلو ءاصحولل ةلباق ريغ وهزب اهربزت يتلا روطسلا ىلإ رظنت يتلا مئامعلاو
 يدي نيب نوعضي ال مهنأل ةردانلا ةبخنلا مه فوصتلل نافرعلا حورب نوبتكي

 قوذتل ةيناسنإلل ىرق مهبولق نوعضي امنإو «قرو ىلع اربح الو اروطس ءىراقلا

 .نيقيلا رونو ناميإلا ةوالح نم تعبشأ امب بولقلا كلت معط

 حاورأو بولق دشري ينابر بلق ٌةقيثو ينارعشلا باهولا دبع خيشلاو
 .نيقيلا ماقم ىلإ نيقداصلا

 هزيمت بيذشتلاو ميلقتلا دعبو ءزاشن تبن لك مّلقت ةيهْلإ ةردق ملق هبلق نإو
 .ينابرلا ءاكزلاو ينافرعلا ىرقلا لماكب

 «موؤرلا مألا نانحو :؛يبرملا ةظقي نيب عمجلاب ةيبرتلا ماقم يف زاتمي وهف
 هسفئب ال هحورو هبلقب دقني لماكلا يفوصلا نأش اذهو «مزاحلا نونحلا بألاو

 ذيملتلا لّمَك دقف ةفيضملا ةئرقملاو ةوبألاو ةمومألا تلمك اذإو «هاوهو

 .ديرملاو

 هانبم يف مجحلا ريغص «نيرصاقلا نيزاوم يف ةلاسر» باتك ناك نإو اذه

 : يتآلا يف اهزجون ةريثك ناعم ىوتحا دقف «هاوحف يف ىنعملا ميظع وهف
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 نأ مالسإلا يعدي نميف بجاولا ناك نإو «مالسإلاب عيمجلل ميلستلا ١

 .رماوألا عيمجل ذيفنت جذومن نوكي

 ىلإ اهاوعد لصأ يف رقتفت اهنأل ؛ةخيشملا يعدي نمل ميلستلا مدع - 2

 فئاظو نقتي مل لب ناميإلا ماقم ققحي مل نم اهيعدي فيكف ؛ناسحإلا ماقم

 كلذو لماكلا خيشلا مولع نم ًاضعب هللا همحر ينارعشلا مامإلا ركذ دقو «مالسإلا

 ذايعلاو اننامز يف شفتم وه امك ؛هخيشل وأ هسفنل لامكلا يعدي نم ىلع دريل
 ان ْ . هللاب

 يف عقي نم رثكأ نأ يخأ اي ملعاف» :«راونألا حقاول» هباتك يف هلاق اممو

 لوسر نع اوور امبرف «قيرطلا يف مهل مدق ال نيذلا ةفوصتملا ءدهعلا ةنايخ
 هب نوزيمي اناقرف مهل لعجي يذلا قوذلا مهقوذ مدعل همالك نم سيل ام ِهيْكَي هللا

 ةوبنلا مالك اوفرعل نيفراعلا نم اوناك مهنأ ولو «مهريغ مالكو ةوبنلا مالك نيب

 . رون هبلق يف نم ىلع ىفخت ال ةوبنلا رون ةعمال نإف ءهريغ نع هوزيمو

 .نيديرمللو خياشملل حئاصن - 3

 : حئاصنلا هذه هيلع لمتشت ام ضعب نمو

 بسكلا لجأل فّرِحلا ىلإ اوئجليو ةلاطبلا باب عيمجلا كرتي نأ -أ

 ."؟هراشنم هتحبسم يذلا يفوصلا ينبجعي» :هبتك ضعب يف لئاقلا وهف «لالحلا

 كولسلا يف ىلعأ ناك امبر قاشلا لمعلل لماعلا لذ نأ ىري باتكلا اذه يف وهو

 :ةلاطعلا عي كرام وأ فيكما يعد دم

 اونوكيل نيرصاقلا خياشملا نم رداصلا نذإلاب دادتعالا ديرملا كرتي نأ - ب

 امنإو نذآلا ةايح ىف نوذأملا نم ةخيشملا ىوعد ةحص مدع ملعي نأ - ج

 ءرصاق نذآلاف كلذب هل نذأ نإو ءهماقم قوف ناسنإلا ىعدي ال نأ - د

 لب هماقم قوف ىعدي الأ هل نذأ نمب نسحيو .؛ةكلهتلا ىلإ هسفنب قلم نوذأملاو
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 يبري امب ًاقوذ قيرطلا هقف يفو ءًادوهش هبلق يف حيرصلا نذإلا دجي ىتح ربطصي
 .هريغ هب

 ضيفي نأ دعب اهل ًارضحتسم نوكي ثيحب ةيعرشلا مولعلا يف هقفتي نأ -و
 ملع بلاط هرابتعاب نيملسملل حصنلا كرتي الأو «هبلق ىلع اهيناعم ىلاعت هلل

 هللا ةفرعم ىلإ عيمجلا لصي نأ ىلإ هتحيصن ىري نم عم ريسي قيقحت بلاطو

 . هناوضرو ىلاعت

 .دصقلا ءارو نم هللاو «ريثكلا

 مصاع روتكدلا خيشلا باتكلا ققحم نكمتب هونن نأ انتوفي ال ماتخلا يفو

 دوهشلاو ناهربلاو ليلدلا ديحوتلا ىملع نم يواقردلا يلذاشلا ىنيسحلا ىلايكلا

 ملعبو ؛ةيديرتاملاو ةرعاشألا يبهذم ىلع مالكلا ملعب ريبخلا وهف ؛نايعلاو

 عيمج يف ظفحلاو قيفوتلا نيملسملا عيمجلو هلو انل ىلاعت هللا لأسنف «نفلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو ءزيزعب هللا ىلع كلذ امو انلاعفأو انلاوقأ

 فيرشلا ملعلا مداخ

 يريمحلا عنام نب هللا دبع نب ىسيع

 - ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرئادل ماعلا ريدملا

 ًاقباس ىبد ةرامإب



 مامإلا ةمجرت
 ينارعشلا باهولا دبع

 نب دمحأ نب نمحرلا دبع وبأ بهاوملا وبأ :وه «ىنارعشلا باهولا دبع

 ناطلسلا نب ىيحي ناطلسلا دمحأ نب ىسوم نب اقوذ نب دمحم نب دمحأ نب ىلع

 ةرعش يبأ ةيقاسب أشنو «ةيداليم 898 - ه1493 ةنس رصمب ةدنشقلق يف دلو

 .ينارعشلا هتبسن اهيلإو «ةيفونملا ىرق نم

 ةداسلا ءاملع رابك نم وهو .ةيداليم 1565 - ه973 ةنس ةرهاقلا يف يفوت

 ىعباتم نم ؛ىلاعت هللاب فراع كلذك وهو .ثدحمو «ىلوصأو هيقف «ةيعفاشلا

 . ةيلذاشلا ةقيرطلا

 ماقمب ةقّلعتملا مولعلاب يأ «ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلاب ةديدع فيناصت هل
 .حورلاو «بلقلاو «.دسجالا : لباقت تاماقملا هذهو .ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا

 .قافآلا يف توربجلاو توكلملاو كلملاو ناسنإلا يف

 ال «يبرع نب نيدلا ييحم ربكألا خيشلا مالك نم لكشأ ام حرشب ىنتعا

 .«مكحلا صوصف»و «ةيكملا تاحوتفلا) هيباتك يف اهنم درو ام اميس

 ينارعشلا ةذتاسأ

 يلع أرق» :هصن ام «ةرئاسلا بكاوكلا» يف يزغلا نيدلا مجن خيشلا ركذ

 دئاقعلا حرشو « هتيشاحو عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش يلحملا نيدلا نيز

 يبأل لوقعلا حرشو .ءدصاقملا حرشو ؛هيلع فيرش يبأ نبا ةيشاحو «ينازاتفتلل
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 .هريغو « ةيبطاشلا حرشو « فنصملل « ىقارعلا

 :اهنم بتك ةدع ءرمقألا عماجب مامإلا «ريرضلا يروهنسلا رونلا ىلعو

 . يدوكملل ةيفلألا حرشو «بهذلا روذش حرشو ؛ةيمورجألل همظن حرش

 لوطملا نم ةعطق :ةفارقلا بابب يمجعلا يلع النم ىقحملا ىلعو

 .يواضيبلا نم ةعطقو «دضعلاو

 لك رهزألاب ظعاولا يطايمدلا فرشلاو يئانخألا ىسيعو يناصلا ىلعو

 .يراخبلل هحرش بلاغو «بهاوملا لك :ينالطسقلا ىلعو

 رونلا ىلعو .ًاضيأ ىلحملل جاهنملا حرش نم :رصان نب رونلا ىلعو
 . عماوجلا عمجل همظن حرشو همظن يذلا جاهنملا هحرش نم ةعطق :,ينومشألا

 .كلذ ريغو «ريرحتلا حرشو «ءاضقلا بادآل هرصتخمو .ةلاسرلل

 ناهربلا ىلعو ؛يوغبلا ريسفت نم ةعطق :يلبنحلا سمشلا ىلعو
 .هل زاجأو .جاهنملا حرش نم ةعطق يدنشقلقلا

 . ةضورلا .يلمرلا نيدلا باهش خيشلا ىلعو

 ىنارعشلا مامإلا فيناصت

 تافلؤم هل «فيلأتلاو ةباتكلا يف ةيآ ينارعشلا باهولا دبع خيشلا ناك

 ««ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمثأ نع ةيضرملا ةبوجألا» :اهنم «مولعلا رئاس يف ةديدع

 راونألا»و ««نيلماعلا ءاملعلا بتارم ىلإ نيبلاطلا داشرإ»و .«ةاضقلا بدأ»و

 .«دوهعلاو قيثاوملا ىف دوروملا رحبلا»و ««ةيدوبعلا بادآ ةفرعم ىف ةيسدقلا

 هب زيمت اميف قادحألاو عامسألاو سوفنلا ةجهب»و «ثيدحلا يف «رينملا ردبلا»و

 نيرتفملا هيبنت»و ««نيدلا بادآ يف نيرتغملا هيبنتاو ««قالخألاو بادآلا نم موقلا
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 «ظعاوم وهو «مالسإلا ةوخأ قوقحاو .«ىطسولا رردلاو رهاوجلا»و ؛««ىربكلا

 صاوغلا ررد»و «ةريغص ةلاسر وهو «ةروشنملا مولعلا دبز يف ةروثنملا رردلا»و

 ءريغص ءزج وهو ؛راونألا حقاول ليذ»و ««صاوخلا يلع خيشلا ىواتف نم

 خيشلا مولع يف رمحألا تيربكلا»و «ةيهلإلا تافصلا يف «ةيفشكلا دعاوقلا»و
 ننملا» :ب فرعيو «ننملا فئاطل»و ««ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك»و ««ربكألا

 ينارعشلا تاقبط» :ب فرعيو «رايخألا تاقبط يف راونألا حقاول»و ««ىربكلا

 ةركذت رصتخم»و ؛«ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاولاو ««ىربكلا

 نم نيلفغملا داشرإ»و .ظعاوم وهو «ىبطرقلا ةركذت رصتخم١»و ؛«يديوسلا

 قيرط موسر ىلإ نيكلاسلا كرادم»و ««ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا

 يف ةنملا حنم ةيصو حرش»و ««ةينسلا حنملا»و ءاراونألا قراشم»و ««نيفراعلا

 ؛؛رباكألا دئاقع يف رهاوجلاو تيقاويلا»و ««ىربكلا نازيملا»و ««ةنسلاب سبلتلا

 .ًأطوطخم لازي ام اهنمو عوبطم بتكلا هذه رثكأو

 ينارعشلا مامإلا تامارك نم

 فوصتلا مالعأ نم ملع «ىلاعت هللا همحر «ينارعشلا باهولا دبع خيشلاو

 «ةنطابلا اهرارسأو ةرهاظلا ةيعرشلا مولعلا يف نيققحملاو «ىلاعت هللاب نيفراعلا

 .كولسلاو ةيبرتلا يف ةسردم بحاص وهو

 هنع لاق .نيحلاصلاو ءايلوألاو ءاملعلا نم ريثكب عمتجا ةليلج تامارك هل

 هفيلآتب مهعفنأو ءنآلا ىلإ هرصع نم نيفراعلا ةمئأ رهشأ» :يناهبنلا فسوي خيشلا

 .«ناميإلا لهأل

 نكمي ال هتاماركو «هنع هللا يضر «ىنارعشلا باهولا دبع يديس بقانمو

 تامارك عماج» هباتك يف يناهبنلا فسوي خيشلا هركذ ام :اهنمو .اهرصح

 (رهاوجلاو تيقاويلا» هباتك رخآ ىف ىنارعشلا باهولا دبع يديس لاقو» :؟ءايلوألا

 نيعبسو دحاو ىلع لمتشيو ءريبكلا عطقلاب ًاسارك نيرشعو ةسمخ وحن وهو
 « هثحابم ددع ىلع تاحوتفلا تعلاطو «رهش نود ىف هللا دمحب هتفلأ لق» : اقدح

 اودع دقو .«هل ةبسانملا لوقنلا ذخأل باتكلا عيمج ثحبم لك ىلع علاطأ تنكف
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 كلذ ىلعف «ةمخض تادلجم رشع «تاحوتفلا» نإف «تاماركلا نم كلذ

 ةسمخ كلذ رادقم فصنو نيترم «تاحوتفلا» موي لك يف تعلاط دق باسحلا

 بحاص ىلع بجي هنأ تاماركلا ثحبم يف انمدق دقو .موي لك َءزج نورشعو

 .«هريغ دي ىلع تعقو اذإ اهب نمؤي امك اهب نمؤي نأ ةماركلا

 وحن ّيلإ اولسرأ مهنأ :نجلا نم يل عقو ام ةلمج نمو» :ًاضيأ لاقو

 زجع دق :اولاقو ءاهيلع مهل بتكأل ديحوتلا ملع يف ًالاؤس نيعبسو ةسمخ
 «سنإلا ءاملع نم الإ نوكي ال قيقحتلا اذه :اولاقو ءاهنع باوجلا نع انؤاملع

 ةسمخ وحن اهنع باوجلا مهل تبتكف «مالسإلا خيش :لاؤسلا يف ينومسو
 تانك وهو. ""(ناعيلا ةلكبأ هجو نع نازلاو بتاجحلا"كشكا هعيبسو ننيرارك

 ىتح ينع باجحلا فشك ءّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو» :لاق

 ىلإ برغملا ةالص نم اهريغو مئاهبلا نم تاناويحلاو تادامجلا حيبست تعمس

 عرولا حلاصلا خيشلا فلخ برغملا ةالصب تمرحأ ينأ كلذو ءرجفلا عولط

 «يباجح فشكناف «هنع هللا يضر يرمغلا عماجب مامإلا نيدلا نيمأ يديس دهازلا

 ترصو «تشهد ىتح طالبلاو رصحلاو ناطيحلاو دمعلا حيبست عمسأ ترصف

 «ضرألا ميلاقأ رئاس ىلإ مث اهارق ىلإ عستا مث رصم فارطأ يف ملكتي نم عمسأ

 تعمس ام ةلمج نم ناكو .كمسلا حيبست عمسأ ترصف «طيحملا رحبلا ىلإ مث

 تادامجلا بر «قالخلا كلملا ناحبس :طيحملا رحبلا كمس حيبست نم

 الو هقلخ نم دحأ توق ىسني ال نم ناحبس «قازرألاو تابنلاو تاناويحلاو

 .923 ةنس يف كلذو .ها .«هاصع نمع هرب عطقي

 كلذ عامس نع ينبجحو رجفلا عولط دنع ينمحر ىلاعتو كرابت هللا نإ مث
 فشكلا قيرط نم كلذب ملعلا يلع ىقبأو «ةشهدلا نم يدنع لصح امل حيبستلا

 .«يناميإ كلذب ىوّقتف

 قيبطت ةرمث ربتعت يتلا ىلاعت هللاب هتفرعم «ينارعشلا خيشلل ةمارك مظعأو

 .يلع دمحمم ثراولا دبع خيشلا قيقحتب رادلا يف عوبطم (1)
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 هتافلؤم ىف اهمجرت ةفرعملا هذهو .كولسلاو ةيبرتلا دعاوقو «ةعيرشلا ماكحأ

 همولعب ىلاعت هللا انعفن «ىلاعت قحلا قيرط نيكلاسلل هتافو دعب ًاساربن نوكتل

 . نيمآ «هتاكرب نم انيلع ضافأو



 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 ملسو هبحصو

 فيلأت «(نيرصاقلا نيزاوم) ةلاسر هذه

 «ىنادمصلا لكيهلاو «ىنابرلا بطقل ملا مامإلا

 باهولا دبع يديس ىلاعت هللاب فراعلا
 نم نيملسملا ىلعو انيلع هللا داعأ «ينارعشلا

 «نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيمآ ةرخآلاو

 . ىفكو يبسح وهو
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 ةلاسرلا فيلأت بيس

 52 ةاودهتا] تسلا هقاع نكسة يوتا وعلا
 هيلع هللا ىلص نيلسرملا متاخو نييبنلا فرشأ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 :دعبو . نيعمجأ هيحصو هلآ ىلعر

 ينارعشلا مامإلا نقيلأت تنس

 اومس ؛نامزلا اذه يف '”ءارقفلا نم ةفئاط ىلع ةقفشلا يعاد يناعد دقف

 . هللا همحر ىبلشلا لاق اذكه .قحلا نود ءىشب ىلغتسي ال نم :ريقفلا (1)

 ْ .كلمُي الو كلمَي ال نم لقي
 :ًاهوجو لمتحي لوقلا اذهو .ةجاح هللا ىلإ هل سيل نم ريقفلا : ىنيسمْرُّقلا رفظم لاقو
 ءازو نأ ترري ال نيللا ءايذألا ماتمي ةقفحتل قحلا ريغ ديرب ال "نم ةلاحفذه نأ ةاهتم

 هذه ناك نمف «باقع نم ةبهر الو «باوث يف ةبغر هنودبعي ال اذهلف «بلطُتل ةياغ هللا
 ال هلل هللا ديري امنإ لب ءاهلجأل هللا ديري نمم نوكيل هللا ريغ ةجاح هل قبي مل ءهلاح
 :هلوقب هسفن نع بّرعملا ةقيقح بحملا وه اذهو . .هريغ ءيشل

 ٌلِماَع يِرْهَد لوط ٌكِرْكِذِل أَبحُم يرلاف ناتسلا ةنغ ناك نم

 ٌلِطاب َكِرِجَه ٍرْيَغِل ْنُمُؤاَكُبو ٌعِئاَض َكِلْضَو ٍريْغِل ٍنوُقّجلا ٌرْهَس

 لهأ لاح وه اذدهو جئاوحلا بلط نع يأ .ءانغتسالاب ىنعملا نوكي نأ :اهنمو
 جاتحي نمم نوكيل ءيشل روعشلاب فصوي نأ حصي نمم وه سيل ينافلا ناك ذإ «ءانفلا

 . هللا نم هبلطي نأ

 قبي ملف «ينامألا عيمج هللا ىلإ هغلب دق نم ةلاح جايتحالا مدعب دارملا نوكي نأ :اهنمو

 . اهبلط ىلإ جاتحيل ةينمأ هل
 . هيف هللا ةدارإب هاضرل هتدارإ تطقس دق نمم نوكي نأ :اهنمو
 «كلذ دعب بلطلا هنم نكمي ال اذه نإف «ةتباثلا هنيع هللا هدهشأ دق نوكي نأ :اهنمو
 هريغ الو «لصاحلل ًاليصحت نوكيل ؛ كانه ًارمأ بلطي ال نيعلا نع نيغلا عفر دنع هنأل

 2 .لاحملا موريل
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 حضتيس امك «ماعنألا نم لضأ مهو ىربكلا ةيالولا اوعّدا ؛2'”ةيفوصلاب مهسفنأ

 رصاقلا هخيش هل نذأ نم لك راصف .ىلاعت هللا ءاش نإ ةلاسرلا هذه يف رظان لكل

 [ركذلا ةّيفيك مهمّلعي يأ] سانلا نّقلي نأ هل نذأ وأ ؛ةعامجب ””ركذلا حتفتسي نأب

 «نيملاعلا نع ًاّينغ هللا ناك ذإ «؛هللا وهف رقفلا مت د اذإ) :مهلوق يف هتفرعام :اهنمو

 . هيلإ ةجاحلا بسني نأ حصي فيكف

 دوهشلا ىلع ىلاعت هللا ةدابع ماقم ناسحإلا ماقمب قّقحتلا ىلع لمعي يذلا وه :يفوصلا (1)

 .ناميإلاو مالسإلا يماقمب ققحتي نأ دعب «نايعلاو
 ماقم» :؛ةّيهبلا ةديرخلا» ىلع هتيشاح يف يراصلا دمحأ خيشلا لوقي :ىربكلا ةيالولا (2)

 هيف فدارتت ماقملا اذهو ؛ءىمظعلا ةفالخلاو ىربكلا ةيالولا ماقم وه :ةّيقيّدصلا
 نسحو سفنلا لامكل تافوشكلاو تادهاشملا متتو «تايلجتلا مظعتو «تاحروتفلا

 ةمومذملا سفنلا تافص لاوز وهو :ءانفلا دعب الإ اهيلإ لوصولا نكمي الو ءاهئافص

 . ؟ةّيلكلاب

 لاق . هّبر نم دبعلا اهب بّرقت ةبر5ُ ربكأو ءاهفرعتس يتلا ةضايرلا ناكرأ مظعأ مه :ركذلا (3)

 .[45 ةيآلا :توبكدَعلا] 4ك هلأ ركذلو# : ىلاعت هللا

 ةملكب امإ ؛ىلاعت هللا ركذ نم ناميإلا لهأ ةماع هب ٍبّرقتي ام وه ؛مومعلا ىلع
 .راكذألاو ةيعدألاو تاحيبستلا نم اهريغ امإو ؛ هللا الإ هلإ ال : ةملك يهو «ةداهشلا

 امإ «ءنيعم ركذل دشرملا خيشلا نيقلت نم نوكي يذلا ركذلا وه :صوصخلا ركذ .٠

 خيش هتلازإ ىلإ دشرم نيعم باجحو ديق ةلازإل كلذو . اهريغ وأ هللا الإ هّلِإ ال :ةملك
 امدنع بجحلا ةملظ ةلازإ يف أرثأ ىوقأ ركذلا كلذل هئيقلت نوكي سوفنلا ءاودأب فراع
 لك عنميو ءًاضيأ قحلا رطاخ ىتح رطاخ لك عفدي روضح نع كلذل ةمزالملا نوكت

 ًاهٌجوتم روكذملا ريغ لابلاب رطخي ال ثيحب ءادحاو ًاّمه مهلا لعجيو «لابلاب رطخت ةقرفت
 ءهسفن يف هسفنب هسفن قحلا ملعي ام داقتعا ىلع لب «ةدّيقملا دئاقعلا نع جذاس هججوتب هيلإ

 وهو لإ ركِذلا ةولخ لخدي ال ثيحب هنع همهفتو هلسر ملعت ام ىلعو :ءيش لك ملعيو
 هب ربخأ امبو ؛هللا دارم ىلع هللا دنع نم ءاج امب ناميإلا ىوس دقتعم لك نع لاخ
 . نع هللا لوسر دارم ىلع ِقِلَم هللا لوسر

 ةلفغلا نم صالخلا لصحي هتموادمب يذلا ناسللا ركذ هب ينعي :رهاظلا ركذلا ه

 . نايسنلاو

 .ناسللا توكس عم نانجلاب ركذلا وه :يفخلا ركذلا ٠

 .تادراولا نم هل ىلجتي ام وه :ّرسلا ركذ «

 «ىلاعت هللا نم برقي اميف نطابلاو رهاظلا لامعتسا هب ينعي :لماشلا ركذلا »

 - .تاراولاب بلقلاو «تاعاطلاو حراوجلاو ركِذلاب ًالوغشم ناسللا نوكي ثيحيب
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 نظي ناطيش وأ ينج نم افتاه هتولخ يف عمسو «داشرإلاو ةخيشملاب هل نذأي مو
 ةراتف «مهريغو عيانصلا لهأ نم ماوعلا نم ةعامج هل عمجيف «ىلاعت هللا يلو هن

 ةركنلاو ةدكنلا مايألا هذه يف دابعلا فلكيو دالبلا فوطي ةراتو «ةدلب يف سنجي

 ماقم ىقلخلا يف مئاق هنأ يعدي اذه عمو .ماعلاو صاخلا ىلع ةردكلر

 4 دك ِهَّشَأ ردو : ىلاعت هلوقب هيلإ ةراشإلا تعقو ام هب ينعي :ربكألا ركذلا ه -
 .ةعاطلاو ةفرعملا لامك :هب دارملاو .[45 ةيآلا : توبكتعلا]

 .«هل مكاقتأو .هللاب مُكفَرُهأ انأ» : لِي لاق
 رول ول 21 ل ره 0 هيج لا
 ركذلا :ىمسيو «تفرع امك ءراكذألا عفرأ هنأل ربكألا ركذلا وه : عفرألا ركذلا ه

 .ًاضيأ «عوفرملا
 هعفر ىلاعت هنإف :[4 ةيآلا : حرشلا] 469 َكَركَو َكل اَعَكرَوم : ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو

 قئالخلا نم هريغ اهولعي ال ركّذلا يف ةبترم ىلإ هل هتعاطو هركذب

 قحلا ركذ عوفرملا ركذلاب ينعي دقو ءتفرع امك ءعفرألا وه :عوفرملا ركذلا »
 نُم» :لوقي ىلاعت هنإ ةّيسدقلا تاملكلا يف ءاج امك ءهبرل هركذ ىلع هل ءازج هدبعل

 .؟مهنم ريخ ألم يف هتركذ ألم يف ينركذ نمو «يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ

 كلذو :[4 ةيآلا : حرشلا] 469 َكْوَو كل اَْقَرَر :ىلاعت هلوق ىنعم اولمح اذه ىلعو
 .ريسفتلا قيرط نم ال «ةراشإلا باب نم

 عفر ىلإ ةراشإ [45 ةيآلا :توبكنعلا] 4ٌدبَكَأ هنأ هلأ ركذلو #9 : لاعبا ةرئايلانإ ل
  ىلاعت ٌبرلا ىلإ هتفاضإ ىنعمبو ءدبعلا ىلإ ركذلا ةفاضإ ىنعمب ينعأ هيينعمب ديك 00

 .ةبقارمو «صالخإو .«نافرعو ءروضح نع ًاركذ هللا ركذ لي

 ركذي مل ًاركذ ِفي هيبن هللا ركذف ءركذلا كلذ لثمب هللا ركذي نأ ديبعلا نم دحأل حصيال

 .هنم عفرأ وه امب ًادحأ ركذي نأ نع ًالضف ركذلا كلذ لثمب ديبعلا نم 3

 قح ناسل راص ثيحب «هتقيقحب يقبو هتيقلخ- نع ينُق نم ركذ :عوفرملا ركذلا :ل

 .هب 0

 تناك املف «ةقيقحلاب ركاذلا ىلإ ترصتملا ركزذلا هب ينعي :يقيقحلا ركذلا ه

 يقيقحلا ركذلا راص كلذك ؛دبعلا ىلإ ال ةقيقح قحلا ىلإ ةبوسنم يه امنإ اهلك لاعفألا

 دبعلا: ىلإ بوستملا نكذلا نآل ةديسلا ىلإ ال .«ىلاعت قحلا ىلإ ترسنملا ركذلا وه امنإ
 .يقيقحلا ركذلا وه سيل دبعلا ركذ نإف «ةيقيقحلا ةبسنلا هذه هل سيل

 قحلا ىلإ فاضي ام عيمج نم هريغو ىنعملا اذه يف كلذك رمألا نأ تفرع دقو

 . ةيزاجملاو ةيقيقحلا ةيمستلا باب نم قلخلاو
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 ماقملا نم ماقملا نيأو ءبدأ ءوسو ًالهجو ًارفك كلذب ىفكو ."*اِلك مهيبن
 . نيطايشلا نم ةكئالملا نيأو

 ةسمخ جارخلا نزي نيرصاقلا ءالؤه نم ةخيشملا يعدي نم ناك ولو
 عاطقو برعلا خياشمو داّصقلاو فاشكلا ىلع كلذ لثم فلكتيو .هفاعضأ

 ؛هلايعو وه هلكأي ًائيش دجي ملو ؛هحمقو هعرز فاه هلك كلذ دعب مث «قيرطلا
 الو تكسيل ةعيرش الو ةقيقحب ملكتي ًابلق الو .هيلإ أجلي أجلم هل دجي ملو
 ملاسلا ىلع هتعامجو وه برشي امو لكأي ام هل سانلا ةئيهت هرغ هنكلو . ملكتي

 قيرطلا ديري ناسنإ لكل دب ال :قلخلل لوقي راصو همالك رثكف .ةمارغ ريغ نم
 لعجيو ؛ةثيبخلا ةديصملا هذهب مهزبخو مهمحل لكأيف «ذاتسأ نم ىلاعت هللا ىلإ

 قلخلا وعدي فيك لهاج وه نمو ؛هب لهاج وهو «ىلاعت هللاب ًافراع ًاذاتسأ هسفن

 .هحاضيإ يتأيس امك ؟هفرعي ال نم ىلإ

 نم ىلاعت هللا ىلإ برقأو ًالاح نسحأ عيانصلا لهأو نيحالفلا نإ يرمعلو
 ءالؤهو «قلخلا عفن يف ةقاش لامعأ يف مهرمع لوط مهنأل «نيعدملا ءالؤه

 مهتولخب نودصقي مهنأل قلخلا ررض يف نوعاس مهرمع لوط نوعدملا

 يتلا مهتقيرطل ديهمتلاو قلخلا ىلع هيومتلا تاقوألا ضعب يف مهركذو مهتضايرو

 هجازم فرحني ىتح ءأطرفم اعوج مهدحأ عوجيف ءاهيلإ نيعاد اونوكي نأ نوبلطي
 نم نأو «قيرطلا ةمالع نم كلذ نأ نظيف «عوجلا ةدش نم ًاموجنو ًاسومش ىريف

 .مالظ يف طبخ هلك اذهو «ىلاعت هللا ىلإ اكلاس راص كلذ ىأر

 :هقلخ ةلماعمو ىلاعت هللا ةلماعمب ةقلعتملا بادآلا ميلعتب الإ قلخلا رمأ امو

 دنع جازملا اهليختي «ةمهوتم ًارامقأو ًاسومشو ةيدوأو ًالابج اورظني نأب ال

 ثيدح نم ءزج) . «ءايبنألا َةْنَرَو ءاملعلا» : لوقي ِهِكَي ىبنلا نأل يدمحم ثراو هنأ دصقي (1)

 هاورو [317/3] (3641) مقر ثيدح ءملعلا باتك لوأ ءنئسلا يف دواد وبأ هاور
 (2682) مقر ثيدح «ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يف ءاج ام باب ؛هحيحص يف يذمرتلا
[5/ 48]. 

 ىلع بئارضلا نم ةلودلا ذخأت ام :جارخأو ةجرخأ : عمج ءءاخلا حتفب :جارخلا (2)
 .اهيلع اهلهأ َملاَص يتلا ضرألا وأ «ةونع ةحوتفملا ضرألا
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 ىهتنم ىلإ شرعلا ىهتنم نم ىأر مهدحأ نأ انضرف اذإ يرمعلو .هفارحناأ

 الو «ىلاعت هللا ىلإ ًابرقم كلذ سيلف ءامهنيب ام عيمجب ًاملع طاحأو ؛موجنلا
 فخاو «كنامز فرعاو كلذ لمأتف .اهريغ وأ ةنجلا نم ًءازج كلذ ىلع قحتسي

 حتف هيقف لثمك «نامزلا اذه يف اخيش لمعي نم لاثمف .كنأش مزلاو كناكم

 لافطألا لكو «مهملعيو مهئرقيل لافطألا رظتني دعقو بورغلا ليبق بتكمل

 .رصعلا نم اوفرصن

 [داشرإلل ردصتملا خيشلا تافص]

 لك هيديرم نع اهب عفديف ةوقلا هللا هيطعي نأ : خيشلا طرش نم «يرمعلو
 لزان ءالبلاو ءاضراع هسفن نع عفدي نأ ردقي مل هسفن خيشلا ناك اذإف «ضراع

 ءروكذملا خيشلا ىعدا نإف ؟هذيملت نع عفدي نأ ردقي فيكف ءرطملاك هيلع

 ,كاوعد بذكي كلعف :هل انلق «ماوعلا نم الإ يسفن دهشأ الو ءزجاع انأ :لاقر

 دالبلا فاطو ؛ةخيشملاو ةيالولا ىعدا ماوعلا نم ًاعناص وأ ًاحالف تيأر لهف

 مهلاح انحضوأ دقو كلذ لمأتف ؟ينوعبتاو ىلإ اومله :هسفن ىلع يداني

 ,"”(ةيفوصلا دعاوق ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا ةلاسر» يف ةلطابلا مهيواعدو

 . هيف نوبلقتي ام عيمج يف مهيواعد بَّذكت مهلاعفأ نإف اهعج رف

 [ىنارعشلا نمر ىف لماكلا]

 ريغ نم طقف مالسإلا فصو لّصضح نم نامزلا اذه يف لماكلا «يرمعلو

 .نامزلا اذه ىف رثك دق ناميإلا بلس نإف ءةدد

 ةبترب فيكف «ةزيزع مالسإلا ةبتر نإو «ةبقاعلا نسح ىلاعت هللا لأسنف

 . ””ةيالولا ةبترب فيكف «ناميإ
 نإف .هدعب نم هتذمالت نمو هنم قلخلا حارأو هردق فرع ًاءرما هللا محرف

 .يعفاشلا دبع دمحمو ءرورسم يقابلا ديع هلع اتسألا قيقحتب رادلا يف عربطم |

 هنإف هارت نكت مل نإف ؛هارت كنأك هللا دبعت نأ» :ماقم ؛ناسحإلا ماقم ةبتر يه يتلا (2

 .نايعلاو دوهشلا ديحوت وهو ؛ 35
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 . ةمايقلا موي ىلإ هقنع يف مهمثإو «ةّيح الإ دلت ال ةيحلا

 دوصقملل ينارعشلا مامإلا نايب]

 [باتكلا نم

 نيزاوم عيمجل ةعماج ةلاسر ركذ يف باتكلا نم دوصقملا نايب يف عرشنلو

 هب يلع هللا حتفي ام بسحب ىلاعت هللا دنع امك قلخلا دنع مهل ةحضاف نيرصاقلا

 . ةباتكلا لاح

 «نامزلا اذه خياشم نم بدألاب اهيف رظن نم لك َّنأ ميركلا هللا نم وجرأو

 يواعدلا نم حيرتسيف ءاهلوصح نع ًالضف ةيالولا ةحئار مشي مل هنأ ًانيقي ملع
 . مهنع هللا يضر ءايلوألا تافص نع ًايراع هسفن دجي هنأل (ةبذاكلا

 رَل َنَلأ كَِلّوأ» : ىلاعت هللا ةئيشم حم روق ادع ل كريدمللا صئامار

 ٌهيِظَع ادع ِةَرْجآْلا يف ْمُهَلَو ف مرح ايّدلأ يف مْ مهبول َرَهْطُي نأ هَ در دري
 لك تدرفأ دقو .[42 41 تايآلا :ةدئاّملا] 4ٍتْحّملِل َنوُنَكَأ ٍبْزَكَلِل توُمَتص

 لاح ىبلق ىلع رمي ام بسحب اهتباتك نأل اي

 507 ةرضح نم رثكأو ناتلوق تءاج امبرف ء«ءامسألا تارضح نم ةباتكلا

 :لاق :لوقأف ءامهنيب زيمي فراعلاو ءمسا ةرضح نم ةلوق لك تءاج امبرو

 الو لوح الو ليكولا معنو هللا انبسحو ءمسالا كلذ لاح ناسل ىلإ ةراشإ ءاذك
 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق

 لوألا طرشلا]

 ردصتي نميف هرفوت بجاولا
 [ةخيشملل

 ةيبرتو ةخيشملل رذصتي نم طرش :لوقأ نأ ا ل ع دارا

 «[172 ةيآلا : فاّرعألا] 4 ُكَيَرب ُتَسلَأف موي نم هتذمالت فرعي نأ : ”نيديرملا

 ةيئامسألاو ةيلاعفألا هتايّلجت ىف ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ لوصولا بلاط: وه :ديرملا (1)
 - ىلإ كولسلاو ةيبرتلا قرط : ةّيفوصلا قرطلا ىدحإ كلاسلا وه :لوقن وأ «ةيتاذلاو
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 ضف يديسو .يعافرلا دمحأ يديسو 9” يليجلا رداقلا ديع يديسك ءمْدَقلا

 يديسو .بزعألا نب دواد يديسو .دهازلا دمحأ يديسو ؛ىح راجلا دوعسلا

 فرعي ال نمم ءالؤه نيأف .نيعمجأ مهنع هللا يضر «يلبشلا ركب يبأ نب بويأ

 . ؟ينجلا نم لومعملا بطرلا نيأو «تارم همسا نع هلأس نإ الإ هذيملت

 ”ركذلا نقلي نم طرش]
 [ًاكلسم لمعيو

 اهتيلحتو لئاذرلا نم بلقلاو سفنلا ةيكزت قرط «بويغلا مالعو توكلملا كلم ةفرعم
 . لئاضفلاب

 ميلقإ ندم ىدحإ (ليج) ةئيدم ىلإ ةبسن يناليكلا وأ يناليجلا وأ يليجلا :لوقن (1)

 . ناتسربط
 :ركذلا (2)

 ٌرْكْذ .اهركش :ةمعنلا َرَكَذ .هيلع ىنثأ :هللا َرَكَذ :ةغللا يف ه

 .ءاعدلا 4 .نآرقلا 3 .ةالصلا 2 .فرشلاو تيصلا 1
 ىلع ةرم (274) ميركلا نآرقلا يف (ر ك ذ) ةدام تدرو :ميركلا نآرقلا يف ه

 هنأ ركصنب الأ دل 7 ل يس َندلا# :ىلاعت هلوق اهنم ءاهتاقتشم فالتخا
 .[28 ةيآلا :دعّرلا] 402 ٌبوُنَعْلا نمط

 : ينوصلا حالطصالا يف ه١

 : لَك لوسرلا ىنعمب :ًالوأ

 :ِهِلَو ركذلا : «ديؤملا ناهربلا» يف «هّرس هللا سّدق ريبكلا يعافرلا دمحأ خيشلا لاق
 نم رهظ رونلاب ام ىلإ لزن «لفسأ ىلإ قوف نم لزنف ءرونلاب ءايشألا دهش هنوك
 حضويل لالدتسالا بابرأ ىلع رسلاو ميلعتلا يف مدقتي نأ قحتساف ,روصلاو لاكشألا
 رتتساو يفخ ام مهل

 .؟ةيضرأ ةثداحو ةيوامس ةلزان لك نم َةّنْج وه هلك ركزلا» :لوقيو

 ِيِكَي همساب عمس وأ هيك هآر نم نإ : هلع ركذلا» :يلوزجلا هللا دبع وبأ خيشلا لاقو

 ناكف ءهلهأ وه امب هيلع ىنثأو ءهدمحو «هللا ركذ :ةديمحلا هقالخأ وأ ؛هلاوحأ وأ
 هلاعفأو ؛هللا ديحوت بجوت هتافصو «هللا ركذ بجوت هتاذ نأل هللا ركذ يف ًاببس هدوجو
 -  هلاوحأو هلاعفأ لك يف هللا رَكذ كي ناكف .هللا ركذب رمأت هلاوقأو هللا ىلع لدت
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 انأ : تلق نإو . ةخيشملل ردصتت نأ كل زوجي ال :انلق ءال :تلق نإف ؟ىلو تنأ

 .[راتخملا يبنلا لئاضف يف راحبلا رهاوج] .«هتظقيو همونو هتافصو 2-

 : «ةقيلخلا ريخ ءامسأ حرش يف ةقينألا ضايرلا» يف يطويسلا نيدلا لالج خيشلا لاقو
 هب هنع زجي «هريغ فّرشم .هسفن يف فيرش هنأل مسالا اذهب يمس :ِةِلي ركذلا
 مكيلإ هللا لزنأ دق# :ىلاعت هلوق نم ذوخأم وهو «ةئالثلا ركذلا هوجو هل تعمتجاف

 .«ًالوسر ًاركذ
 : ماعلا ىنعملاب :ًايناث
 ةلاسرلا] .«ركاذلا نع ركاذلا ةبيغ : ركذلا» :لوقي :يرصملا نونلا وذ خيشلا لاق

 .[ةيريشقلا
 نم اهلك بولقلا لامعأل عماج مسا وه :ركذلا» :لوقي :زارخلا ديعس وبأ خيشلا لاقو
 .[يكملا بلاط خيشلل «بولقلا توق] . «بيغلا نم مولعلا ةدهاشمو نيقيلا تاماقم

 .«ملعلاو ناميإلا وه :ركذلا» :لوقيو

 .ةعاطلا :ركذلا» :لاقف ؟ركذلا ام : لئثس نيح «يرتستلا هللا دبع نب لهس خيشلا لاقو

 ام :ليق .ةدهاشملا :لاق ؟صالخإلا ام :ليق .صالخإلا :لاق ؟ةعاطلا امو : لبق
 :لاق ؟اضرلا ام :ليق .اضرلا :لاق ؟ةيدوبعلا ام :ليق .ةيدوبعلا :لاق ؟ةدهاشملا

 .«تامملا ىلإ ملس ملس ءءاجتلالاو عّرضتلا :لاق ؟راقتفالا ام :ليق .راقتفالا
 يطعأ نمف «ةيالولا روشنم وه :ركذلا» :هّرس هللا سذق يدادغبلا دينجلا خيشلا لاقو
 .«ةيالولا ٍبِلُّس دقف روشنملا ٍبِلُّس نمو ؛ةيالولا ىطعأ دقف روشنملا

 موسرملا وه :روشنملا# :هلوقب كلذ ىلع يسلباتلا ينغلا دبع خيشلا بقع :بيقعت
 . «روشنم :سانلا نيب اهل لاقي ةءاربلاو يناطلسلا مكحلاف «ةءاربلاو مكحلاو

 . «نيفراعلا ماعط وه :ركذلا» :يزارلا زارخلا هللا دبع خيشلا لاق

 الإ ركذلا نم روكذملل سيلو «ةلفغلا درط وه :ركذلا» :يدادغبلا سراف خيشلا لاقو
 ءارو قحلاو ءهيلع ةدئاع هترمث نأل ءأدب هسفئبف هركذ نم ىل لكو ءهنم ركاذلا ظح

 .«كلذ

 .؛مزاوللا ثيح نم قحلا ةباجإ وه : ركذلا» : يزاريشلا فيفخ نب دمحم خيشلا لاقو
 لضي ال يذلا قيرطلاو «ىقثولا ةورعلا وه : ركذلا» :يرهوجلا رصن وبأ خيشلا لاقو
 دمتعي الو «هركذ ةمزالمب الإ قداصلا بحملا لصي ال ذإ .ىقشي الو .ههكلس نم

 ًانمآ ناك هلخد نم يذلا مظعألا هللا نصح وهو ءهركش ةموادم ىلع الإ كلاسلا ديرملا
 .؟نجلاو سنإلا نيطايش نم

 ركذ دهشي نأ وه :ركذلا :مهضعب لاق» :يملسلا نمحرلا دبع وبأ خيشلا لاقو

 .[152 ةيآلا :ةَرَقَبلا] 4ُكرفَدَأ نددت : ىلاعت هللا لاق ءهل كركذ ماودب كل روكذملا

 لقعلا هصلخي ام ةروص تابث وه :ركذلا» :هيوكسم نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاقو

 5 .«رومألا نم مهولاو
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 يف رطسي ال امم مهنيب اهنولوادتي يتلا ءايلوألا مولع نع كلأسن :انلق ءّىلو

 انباتك يف اهنم انركذ دقو «ةريثك يهو ءاهنم ملع كعمس قرط الو «باتك

 نيبو ء«ظفحي نأ ىغبني ام لامهإب نوكي يذلا نايسنلا نيب طسو وه :ركذلا» :لوقيو -

 1 . ؛ظفحي نأ يغبني ال امبو ةيانعلا
 ًاقيرط نوديرملا كلس امف ؛هناحبس قحلا قيرط وه :ركذلا» :يريشقلا مامإلا لافو
 نم سيلج انأ» :ىلاعت هلوق ىوس هيف نكي مل نإو ءركذلا قيرط نم حضوأو حصأ
 . ؛ًايفاك كلذ ناكل «ىنركذ
 هوجو يف هكالهتسا مث هروكذملا دوهش يف ركاذلا قارغتسا وه :ركذلا» :لوقيو
 .1نالف ةرم ناك دق :لاقيف ءركذُي رثأ كنم ىقبي ال ىتح ؛روكذملا
 .داقتعالا قدصب دئاوفلا نايب :وهو .بيغلا تعنب بلقلا قطن وه :ركذلا» :لوقيو

 مسالا ءاليتساو روكذملا نم بلقلا ءالتما :وهو .راّبجلا مساب رارسألا راتهتسا :وهو
 .«هروهظ دنع رئارسلا مالطصاو هروكذم يف ركاذلا جاردنا :وهو .ريمضلا ىلع
 .«نايسنلاو ةلفغلا نم صلختلا وه : ركذلا» : يورهلا هللا دبع خيشلا لاقو
 كنم ذخأو «؛كدوجوب كنع كبّيغ ام وه :ركذلا» : سيكاك نب دمحم خيشلا لاقو
 .(«ةقيلخللا دومخو «ةقيقحلا دوهش وه ركذلاو .هدوهشب

 «بلقلا ىلع روكذملا ءاليتسا ومن ةقيقح وه :ركذلا» : يلازغلا دماح وبأ مامإلا لاقو
 . «هؤافخو ركاذلا ءاحمتاو

 «لوقعلا دمر ءالج :ركذلا» :هّرس هللا سَّدق يناليكلا رداقلا دبع مظعألا ثوغلا لاقو

 هتاوشن نم زتهتف «نيركاذلا حاورأ ماشم ىلع هميسن بهت «ةمحرلا نانج حور وهو
 .«حابشألا صافقأ يف حاورألا فاطعأ
 ءارو ام ىلإ ةيذاجو «نينكاسلا ةنكسمو «نيلومحملل ةلماحلا ىه :راكذألا» :لوقيو
 .«تافصلا عيدبو ءامسألا نوصم نم لالجلا تاقدارس
 «ساوسولا نم بلقلا ظفح :ركذلا» :هّرس هللا سّدق ريبكلا يعافرلا دمحأ خيشلا لاقو
 نسحو «ةرثكلاب ةدحولا كاردإو «سايق لك نع يلختلاو «سانلا ىلإ ليملا كرتو

 .«بلقلا روئ وه :ركذلا» :لاقو .«ىنعملا ةظحالم

 ةيؤرب ركاذلا لالحمضا وه :ركذلا» :يئانقلا يبرغملا ميحرلا دبع خيشلا لاقو

 .«وحصلا ٌرس يف ناركسو ءوحملا نيع يف ًاقحم ىقبي ىتح ءروكذملا
 ظوظحلا ينفي «قح ةفص وهو «قح وه :ركذلا» : ىربكلا نيدلا مجن خيشلا لاقو

 .«مهنيب ةداضم الف «قوقحلا يقبيو

 .«بلقلا لامعأ ةيعمج :ركذلا» : يدرورهسلا رمع خيشلا لاقو
 هنوك توعن نم وه :ركذلا» :هّرس هللا سّدق يبرع نبا نيدلا يبحم ربكألا خيشلا لاقو
 تاملكو تانئاكلا فورح قئاقح هيف ترهظ يذلا نمحرلا سفن وهو ءاملكتم
 - . «ةرضحلا
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 ءملع فالآ ةرشع وحن «ءايلوألا مولع رحب نم ةرطق ىلع ءايبغألا هيبنت”ب ىمسملا

 هللأ ىوس ام ركذ نع جورخلا وه :ركذلا» :يزارلا ةياد نيدلا مجن خيشلا لاقو

 . ؟نايسنلاب
 يف ىّلجتو «بلقلا هانعمب نأمطا ام وه : ركذلا» : يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا لاقو
 .«برلا هئامس راونأ بئاحس قئاقح
 . ماوس ءيش لك نعو ءروكذملا ال ركاذلا نع عاطقنالا وه :ركذلا» :لوقيو

 ةبوتلاو صالخإلا ىلع سسؤم وهو .موقلا قيرط يف يساسألا نكرلا وه :ركذلا»
 .«ةبحملاو اضرلاو لكوتلاو دهزلاو عرولل رمثمو «ةماقتسالاو ةيدوبعلاو
 ثيح نم روكذملا دوهش وه :ركذلا» :يعافرلا دايصلا نيدلا زع دمحأ خيشلا لاقو
 .؟هركذب كلالحمضاو هتمظع

 هلفقي مل ام هدبع نيبو هئيب حوتفملا مظعألا هللا باب وه :ركذلا» : يوونلا مامإلا لاقو
 . «هتلفغب دبعلا

 .«بلطلا عم نرقُي مل نإ ءاعدلا وه : ركذلا» :نيعبس نب قحلا دبع خيشلا لاقو

 هيف بيجتسي هنأ : ىنعمب «ىلعألا ريمضلا نم ناك اذإ ةدهاشم وه :ركذلا» :لاقو
 .؛هب روعشملاو كردملا يأ ءروكذملا
 بلقلاب روكذملا مسا ديدرت وه :ركذلا : ليق» : يردنكسلا هللا ءاطع نبا خيشلا لاقو

 لعف وأ ؛هماكحأ نم مكح وأ «هتافص نم ةفص وأ هللا ركذ كلذ يف ءاوسو «ناسللاو
 وأ ؛هئايبنأ وأ ءهلسر ركذ وأ ؛ءاعد وأ «كلذ نم ءيش ىلع لالدتسا وأ «هلاعفأ نم

 وأ «بابسألا نم ببس وأ .هوجولا نم هجوب هيلإ ٍبّرقت وأ ءهيلإ بستنا نم وأ ؛هئايلوأ
 .«ةياكح وأ «ةرضاحم وأ «ءانغ وأ ءرعش وأ ءركذ وأ ةءارق :وحنب «لاعفألا نم لعف
 غيصب لغشلا يف سفنلا قارغتسا وه : ركذلا» : يلذاشلا افو نب دمحم خيشلا لاقو

 . «اهاوس ءىش لك نايسن بجوي اقارغتسا ةيمستلا
 ناسللاو ءروكذملاب بلقلا قطن وه :ركذلا» :يرداقلا يواكرفلا دومحم خيشلا لاقو
 .«بلقلا نامجرت
 ال نأب كلذو «روكذملاب قارغتسالا وه :ركذلا» : يليودرألا نيدلا بطق خيشلا لاقو
 .؛هتلمج روكذملاب قرغتسي لب «بلقلا ىلإ الو ركذلا ىلإ ركاذلا تفتلي
 سنأو «نيبنذملا قايرت وه : ركذلا» :يعقاشلا يروفصلا نمحرلا دبع خيشلا لاقو

 «نيفراعلا أدبمو «نيلصاولا ةيلحو «نينقوملا ءاذغو «نيلكوتملا زنكو «نيعطقنملا
 ."«نيبحملا بارشو «نيبرقملا طاسبو

 بلطل ةليسو وه وأ ءلّسوتلا وأ ءدّبعتلا وه :ركذلا» :قورز دمحأ خيشلا لاقو
 .؟مسالا ةيصاخ

 الو يفنو «يفن الو تابثإو «تابثإو يفن وه :ركذلا» : يناوزيكلا يلع خيشلا لاقو

 1 . تابثإ



 31 نيرصاقلا نيزاوم

 ىلع قلستلا نكمي ىتح باتك يف رطسي الو رارق هل كردي ال اهنم ملع لك

 .اهتفرعم

 نع ًالضف همسا ردي مل اهنم ملع نع نامزلا اذه خياشم نم خيش لأسي ول

 ىلع ءامسأ اهنأ نظت نأ ًافوخ ءاهنم ًافرط كل ركذأ نأ تببحأ دقو .هيف ضوخلا

 .اهنم ملع ىلع ملكتي نيرصاقلا كخياشم نم ًادحأ عمست مل اذإ ىمسم ريغ

 ءايلوألا مولع]

 ردصتي نميف اهرفوت بجاولا
 [نيديرملا ةيبرتل

 ًافشك ةيندللا مولعلا ملعيو الإ ةيالولا مدق هل قح يلو نم ام :لوقأف

 مهءادعأ نولتاقي هب «نيديرملا فيس وه :ركذلا» :ينارعشلا باهولا دبع خيشلا لاقو -

 ؛مهقرطت يتلا تافآآلا نوعفدي هبو «سنإلاو نجلا نم
 يف سيل :اولاق اذلو ؛ةلفغلا درط وه :ركذلا» : يوسوربلا يقح ليعامسإ خيشلا لاقو

 . «مئادلا روضحلا ةنجلا لهأ لاح لب ءاهيف ةلفغ ال هنأل : يأ ءركذ ةنجلا

 يارس هر لوقي ًاتيب لخد اذإف ءرذت الو يقبُت ال ران :ركذلا» :لاقو

 ناك ةملظ هيف ناك نإو ءًاران راصق «هقرحأ ايظحت هتف لجو: نإف «هللا الإ هلإ ال يناعم

 . رون ىلع ًارون راص رون هيف ناك نإو .هرونف ًارون
 .«بولقلا ءالج وه :ركذلا» :هّرس هللا سّدق ينايلولا ليعامسإ خيشلا لاقو
 نكسي هروئبف ءرونو ران وه :ركذلا» :يقشمدلا يركبلا نيدلا بطق خيشلا لاقو

 «ةيلبجلا ةسوببلاو ةيلصألا ةئوشتتلا هنم لوزيف «دوجولا ةفاثك قرتحت هرانبو «؛بلقلا

 ضرألا نع هبلق قلعيف «ةيبارتلا لاقثألا نع ففخيف ةيرشبلا تافصلا راثآ نم جرخيف

 . ؟ةيبوبرلا ءامس ىلإ توكلملاو
 نكر وهو «ناسللا ركذل فرصني قلطأ اذإ وهو :ركذلا» : ةبيجع نب دمحأ خيشلا لأقو
 ءروشنملا يطعأ دقف ركذلا مهلأ نمف .ةيالولا روشنم وهو ءلوصولا قيرط يف يوق

 .«لزع ركذلا ٍبِلُس نمو
 قيرطلاو «هلل لوصوملا لبحلا وه . . . :ركذلا» : ساورلا يدهم دمحم خيشلا لاقو

 ةيراسلا ةبيطلا حورلاو هللا نم لزانلا رمألاو ؛هللا نع ذوخأملا ٌرسلاو هللا ىلع لادلا
 .«نيبحملا رارسأ حاولأ يف ةتباثلا ةميدقلا ىرشبلاو «نيركاذلا بولق يف اهتنينأطمب
 ماودب نايسنلا نم صالخلا وه :ركذلا» : يدنبشقنلا يوناخشمكلا دمحأ خيشلا لاقو
 .[ركذلا :ةدام ؛«ةيفوصلا ةينازنسكلا ةعوسوملا] .«قحلا عم بلقلا روضح
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 : ءايلوألا مولع نمف .ًامهفو ًآلقن ال ءاقوذو

 .رخاوألاو لئاوألا مولع :لوألا ملعلا

 . ةيهلإلا ءامسألا ملع : يناثلا

 . ةبكرملا ءامسألا ملع :ثلاثلا

 .رومألا بقاوع ملع : عبارلا

 ..كلملا ملع : سماخلا

 .توكلملا ملع : سداسلا

 .نامزلا ملع : عباسلا

 نيبرقملا يف ةداعسلا بابسأو «نيدورطملا يف درطلا بابسأ ملع :نماثلا
 . ءاقش اهبوشي ال يتلا

 .تبثي امو «ناسنإ لك حول يف تقو لك ىحمُي ام ملع : عساتلا

 دحاو لك هب صتخي امو ؛قلخلاو قحلا هيف كرتشي ام ملع :رشاعلا

 . امهنم

 نم يهو ءاهسفن بّلقت الو قئاقحلا بّلقت يتلا ةرضحلا ملع :رشع يداحلا

 . قئاقحلا ةلمج

 ءاهريغو ريزانخو بالك روص ىلإ دابعلا لامعأ روصت ملع :رشع يناثلا

 .عساو ملع وهو

 .دوهعلاو قيثاوملا ملع :رشع ثلاثلا

 . مهتدابع يف ةيكلملا حاورألا بتارم ملع :رشع عبارلا
 .ملعت ال يتلاو ملعت يتلا بويغلا ملع : رشع سماخلا

 .راهنلاو ليللا ملعو «تامهبملا حاضيإ ملع : رشع سداسلا

 . نيتضبقلا نيب لصفلا ملع :رشع عباسلا
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 .ةطاحإلاو تاهجلا ملع :رشع نماثلا

 ال مهرسي امب مهفانصأ فالتخا ىلع قلخلا نيب ةلماعملا ملع :رشع عساتلا

 .قيقد ريزغ ملع وهو ءمهؤوسي امب

 ؛ هتيرشب نع درجتي ىتح ءرشب هملعي ال يذلا هللاب ةكئالملا ملع :نورشعلا

 .اقوذ الإ كردي الو ءهتعيبط مكح نع درجتيو

 . هللا ىلع لوخدلا بادآ ملع :نورشعلاو يداحلا

 . هللا سيلج هنأ يعدي نم تافص ملع :نورشعلاو يناثلا

 ىتح «صلاخلا لمعلا لوبق نم عنمت يتلا بابسألا ملع :نورشعلاو ثلاثلا

 . لمعم ريغ يف لماعلا لمعي ال
 . ةينامزلا تاكرحلا ريداقم ملع :نورشعلاو عبارلا

 .هيلع ءازجلا ليجعتو يفخلا ركملا ملع :نورشعلاو سماخلا

 .كانه اهتجيتن امو «يه امو ةرخآلا رادلا ملع :نورشعلاو سداسلا

 عبرو «لجر فصنو لجر مهنمف .«لاجرلا نيزاوم ملع :نورشعلاو عباسلا

 .اذكهو «لجر

 أرب تاناويحلا عيمج يلولا فرعيف «بابسألا ملع :نورشعلاو نماثلا

 فرعي ال نمب كلاب امف .كلذك يه هفرعتو ءاهرامعأو ءاهءامسأو ءارحبو

 .وه هفرعي الو موي لك هبكري يذلا هرامح

 .قحلا ةروص يف لطابلا روهظ ملع :نورشعلاو عساتلا

 .يلجتلاو رتسلا ملع :نوثالثلا

 . ةمايقلا موي ىلإ نيفرصتملا بتارم ملع :نوثالثلاو يداحلا

 مدقملا انباتك يف رظنيلف كلذ ىلع ةدايز دارأ نمو «ةيافك ردقلا اذه يفو

 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي هللاو «هركذ
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 [ركذلا نيديرملا نقلي نم طرش]
 دراوم فرعي نوكي نأ الإ قلخلا نم ًادحأ نقلي نأ خيشلل زوجي ال

 لهأ مشلاب فرعيو ءامهلآمو ةرظنلاو سافنألا فرعيو ءاهرداصمو مهتاكرح

 نم هذيملتل مسق ام فرعيو ءنوحلصي ال نيذلا نم نوحلصي نيذلا قيرطلا
 رمأي كلذ فرعي مل نم نأل «ةقباسلا ةمسقلا قفو ىلع اهب هرمأي ىتح لاكمعألا

 فيراصت دهاشي نأ هطرشف «نوعيطتسي الف مهل مسقي مل ام اولعفي نأب قلخلا

 . تقو لك يف هللا هدارأ ام لعفب مهرمأيف قلخلا يف القألا

 "”رامغأ يف لخديلف كلذ ىلإ لصي مل نّمف .ءايلوألا هيلع عمجأ ام اذه

 ىف رثك دقو «هعبتي نمو هسفن كلهيف ءايلوألا تافص نم ءىشل ردصتي الو سانلا

 نأل .مهشقاني نم ةلقل نيرصاقلا نم كولسلا بابل ردنا ثيبخلا نامزلا اذه

 ءالؤه نأ اوفرع ولو «ءالبلا نم نودهاشي ام ميظعل اورتتسا مهلك ءايلوألا

 اوسيل مهنأ نوملعي مهنكل مهوقزمو مهوتقم «مهعم ةيالولا يف مدق مهل نيعدملا
 .مالظ يف نوطبختي مهنأل .مهنم

 [ىلاعت هللا لهأ دنع هيلع عمجم طرش]

 ةيالولاب رهاظتي وأ ردصتي نأ يلول زوجي ال هنأ ىلاعت هللا لهأ عمجأ دقو

 يف هنوعيابيو ””ةرئ ئادلا باحصأ ءايلوألاب عمتجي ىتح .تاقوألا نم تقو يف

 موقلا هرَمْغ : : لجرلل ليق هنمو .ةهالع : : يأ هُرَمَْي ءاملا هرَّمْع دقو ريثكلا ءاملا :ُر ُرْمَّعلا )010

 يف تلخدو .رامغ : عمجلاو «ءاملاو سانلا نم ةمحزلا :ةرْمّغلاو .. .ًافرش هولع اذإ

 ةرامغلا نّيِب ءهرومألا برجي مل :رْمُع لجرو .مهترثكو مهتمحز يف :يأ .سانلا رامغ

 .(يرهوجلل .ةغللا يف حاحصلا) .ةرمغ : ىثنألاو .رامغا موق نم

 :ةرئادلاه (2)

 .ءيشلاب طاحأ ام 2 .ةقّللا 1 :ةغللا يف
 0 اوكف عرار عيزعلا تارقلا ىف ةظفل د كدروا : ميركلا نآرقلا يف

 هلو وسلا ريد هيلع رباودلا دي ضيرتيو امرمم نسب ام دَّْنَي نم ِاَرَثْل ص
 -ِ .[98 ةيآلا :ةّبوْتلا] 4 يلع
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 ؛هريغو يليجلا رداقلا دبع يديسل عقو امك «هتعاط تحت نولطديو «ةظقيلا

 : يفوضلا خالطصالا يف : --
 .«سفنلا ةفرعم يف دوجولا يف ذ ريسلا قيرط يه :ةرث ئادلا» ا ا

 نع !وربع دقو . ةبترملاو ماقملا نع ةرابع يه :5 كادلا» : يدنهرسلا دمحأ خيشلا لاقو

 نم امهنيب امل رئاودلا لكش ىلع لاثملا ملاع يف اهروهظل ءرئاودلاب كولسلا بتارم
 اهل ةهج ال بتارملا كلت نأ امك :رئاظن الو اهل ةهج ال رئاودلا نأ : ىهو «ةيسانملا
 ١ .(رئاظن الو

 هيلع سانلا عمتجي يذلا بيثكلا ةروص يه :ةرئادلا» :ينفحلا معنملا دبع روتكدلا لاق

 .«ندع ةنج يف وهو «قحلا ةيؤرل
 :ةرئادلا سّمخم ه

 :ةغللا يف

 .«ةيواستم عالضأ ةسمخ هب طيحي لكش : ٌسُمََحَم»
 : ميركلا نآرقلا يف
 : ىلاعت هلوق اهنم «ةفلتخم غيصب تارم مبركلا نآرقلا يف هتاقتشمو (ةسمخ) ددعلا دري

 ةيآلا :ةلداجملا] #ْبش داس َرْه اّلِإ ٍةَسْح الو ْمُهْمِباَر َرْه الإ ةَكَلَت وج نم ٌبروكَحُي ام

.7 

 :يفوصلا حالطصالا يف

 :ينعأ ؛ةسماخلا ةرئادلا هل لصحي نأ وه :ةرئادلا سمخم» : ليلخ دواد خيشلا لاق
 . «ينايعلا ديحوتلا ةياهن وه يذلا ينايعلا يتاذلا ديحوتلا ةرئاد

 : ناكمإلا ةرئاد

 يهو «كلالل فشكي ام لوأ يه :ناكمإلا ةرئاد# : ني فعلا ةيعا تكانت

 .رمألا ملاع :هل لاقيو «شرعلا قوف ام : 56 لفسأو ىلعأ : نيفصن ىلإ مسقنت
 .قلخلا ملاع :هل لاقيو «ىرثلا تحت ىلإ شرعلا نم : للسألاو

 قلخلا :نيملاعلا نيذهل ةنمضتملا يه :ناكمإلا ةرئاد» :يددجملا ديعس وبأ خيشلا لاق
 .ارمألاو
 :ناكمإلا ةرئاد لاوحأ ىف :ةلأسم

 ءروضحلاو «بذجلا :ناكمإلا ةرئاد لاوحأ نم» :يددجملا ديعس وبأ خيشلا لاق
 .؟لاثملا ملاع فشكو « حاورألا فشكو «ينوكلا فشكلاو «تادراولاو «ةيعمجلاو

 :هججوتلاو فرصلا بحلا ةرئاد ه

 اه يهو . . .هّجوتلاو فرصلا بحلا ةرئاد" : يدنبشقنلا يوناخشمكلا دمحأ خيشلا لاق

 - قالطإلا ةرضح ىلإ برقأ ةبترملا هذه نإف «نطابلا ةبسنو «ةينولاللاو ولعلا لامك انه



 نيرصاقلا نيزاوم 36

 ملو «مهنم هودعي ملو «ءايلوألا نم دحأ هفرعي ال نمب كلاب امف . مهنع هللا ىضر

 مانم ىلإ دنتسا لب ءًاخيش لمعا :ةظقيلا يف دحاو يلو هل لاق الو ءدحأ هعيابي

 . (نييعتاللاو

 : ةيبوبحملاب ةجزتمملا ةبحملا ةرئاد ه
 . . .ةيبوبحملاب ةجزتمملا ةبحملا ةرئاد» : يدنبقشنلا يوناخشمكلا دمحأ خيشلا لاق
 . ايلي ةيدمحملا ةقيقحلا نع ةرابع يه يتلا قئاقحلا ةقيقح يه

 :فرصلا ةيبوبحملا ةرئاد ه

 ةقيقحلا يه :فرصلا ةيبوبحملا ةرئادا : يدنبشقنلا يوناخشمكلا دمحأ خيشلا لاق
 نيبلا يف ودبيو «راونألا تاعشعش عم ةبسنلا ولع رهظي انه اهو ويكي ةيدمحملا

 ةيبوبحملا فاشكتنا ةلخلا يف ناك مك ةيتاذلا ةيبوبحملا فشكتت ماقملا اذه يفو .رارسأ
 هتافص نع رظنلا عطق عم بوبحملا تاذ يف نأ : ةيتاذلا ةيبوبحملا ىنعمو . ةيتافصلا
 نوكيو ؛ةبحملا تابجوم نم امهو ؛لاخلاو طخلا لثم نع ةرابع يه يتلا ةليمجلا

 .«قشعتلل ابجوم ءيشلا

 : ةقيقحلا ةرئاد ه

 ال يتلا يه :ةقيقحلا ةرئاد» :هّرس هللا سّدق يناليكلا رداقلا دبع مظعألا ثوغلا لاق
 امك ءاهيف قرتحي ىلاعت هللا ريغ نأل ؛ةكئالملل الو سفنلل الو اهيف ناطيشلل لخدم
 .«تقرتحال ةلمنأ توند ول١ :مالسلا هيلع ليئاربج لاق

 : ةيميهاربإلا ةقيقحلا ةرئاد ه

 .«ةلخلا يهو :ةيميهاربإلا ةقيقحلا ةرئاد» : يدلاخلا دعسأ دمحم خيشلا لاق

 :ةيدمحألا ةقيقحلا ةرئاد ه

 ."نيعتاللا ةرئاد يهو :ِِِكَي ةيدمحألا ةقيقحلا ةرئاد» : يدلاخلا دعسأ دمحم خيشلا لاق

 : قئاقحلا ةقيقح ةرئادو

 ةقيقحلا يهو :قئاقحلا ةقيقح ةرئاد» :يدلاخلا دعسأ دمحم خيشلا لاق

 . ادلع ةيدمحملا

 :ةالصلا ةقيقح ةرئاد ه

 ةعسولا لامك نع ةرابع يه :ةالصلا ةقيقح ةرئاد» : يدنهرسلا دمحأ خيشلا لاق
 اذإ ةسدقملا ةقيقحلا هذهب ققحتملا كلاسلاو ؛سّدقتو ىلاعت تاذلا ةرضحل ةيلثماللا

 هل ىلجتيو «ةيقابلا رادلا ىلإ لخديو «ةينافلا رادلا هذه نم هتالص نيح جرخي .ىلص
 . ؟هارت كنأك هللا دبعت نأ ةقيقح هابتشا الب لامكلا هجو ىلع
 - نم ضيفلا دورو ظحالي نأب :ةالصلا ةقيقح ةرئاد» :يدلاخلا دعسأ دمحم خيشلا لاق



 .قيرطلا يف مهل مدق ال نيذلا «نامزلا اذه خياشم نم هيقف هل نذأ وأ هآر

 .2ةالصلا ةقيقح أشنم يه يتلا ةيهلإلا تاذلل ةيلثماللا ةعسولا لامك -

 :نآرقلا ةقيقح ةرئاد ٠

 ةيلثماللا ةعسولا أدبم نع ةرابع يه :نآرقلا ةقيقح ةرئاد" : يدنهرسلا دمحأ خيشلا لاق
 لك نوكيو :يلاعتانا مالك نط ره نوظن انه اهوا .سدقتو ىلاعت تاذلا ةرضحل

 دنع يلاتلا ناسل نوكيو ءدوصقملا ةبعكلا ىلإ الصوم ًارحب ىلاعت همالك نم فرح
 .نآرقلا هب ولتي ًاناسل هبلاق عومجم نوكيو ؛ةيوسوملا ةرجشلاك ةوالتلا
 ةظحالمب هتبقارم اهيفو :نآرقلا ةقيقح ةرئاد» : يدلاخلا دعسأ دمحم خيشلا لاقو

 .؟نآرقلا ةقيقح أشنم يه يتلا ةيهلإلا ةيلثماللا ةعسولا

 : ةئنابرلا ةبعكلا ةقيقح ةرئاد

 روهظ نع ةرابع يه : : ةّينابرلا ةبعكلا ةقيقح ةرئادا :يدنهرسلا دمحأ خيشلا ل لاق

 .اهناسحإ م معو اهناطلس َّلج ةيهلإلا تاذلل نيتب ةباثلا ءايربكلاو ةمظعلا تاقدارس

 ردو رانأب «شانتاكلل اهتدرصتم ةلفجالاك ةتاذلا ةنيقح ىلإ هجوتلا انهن ةقارحلاو
 ةقيقحل أشنمو اهلك تانكمملل ةدوجسم يه يتلا تحبلا تاذلا نم ضيفلا دورو
 ةبيه كلاسلا نطاب ىلع بلغتو «هناحبس هئايربكو قحلا ةمظع دهاشت انه اهو . ةبعكلا

 ًافصتم هتاذ دجو .ةسّدقملا ةيترملا هذه ىف ءاقبلاو ءانفلاب كلاسلا ققحت اذإو .ةميظع
 . «نايعلاب هبناج ىلإ تانكمملا هّجوت دهاشو نأشلا اذهب

 : عطاقلا فيسلا ةرئاد ه

 يتلا ةرئادلا يهو : عطاقلا فيسلا ةرئاد» :يدنبشقنلا يوناخشمكلا دمحأ خيشلا لاق
 عضو اذإ كلاسلا نأ :مسالا اذهب اهتيمست هجوو «ىربكلا ةيالولا ةرئاد ءاذح تعقو
 الو ًامسا هنم كرتت 5 الو همدعتو ءعطاقلا فيسلا لثم هدوجو عطقت اهنإف «هذه ىف همدق

 .«اهب اومس اذهلو ءأرثأ

 ا

 مالت تشو اهدح يف ةثدلا كلو ءاهيلع قبطنت ةرئاد

 :ىرغصلا ةرئادلا ٠

 يه ىتلا «يزاجملا دوجولا ةرئاد يه : ىرغصلا ةرئادلا» : ينغريملا هللا دبع خيشلا لاق

 .؛رمألاو قلخلا ملاع

 : ىطسولا ةرئادلا »

 - .«مدعلا ةرئاد يه : ىطسولا ةرئادلا» : ينغريملا هللا دبع خيشلا لاق
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 : ىربكلا ةرئادلا ه

 .؟مدقلا ةرئاد يه :ىربكلا ةرئادلا» : ينغريملا هللا دبع خيشلا لاق

 :تافصلاو ءامسألا لالظ ةرئاد ه

 ةيالو ةرئاد يهو :تافصلاو ءامسألا لالظ ةرئاد» :يدنهرسلا دمحأ خيشلا لاق
 قرف رئاسو .داتوألاو «دارفألاو ءثوغلاو «بطقلا :ماقم ةرئادلا هذهو .ءايلوألا
 .«ةلاصألاب بصانملا لهأ نم ءايلوألا

 : ةفرصلا ةيدوبعلا ةرئاد ه

 لصأ يه يتلا اهتبترم اهيفو : ةفرصلا ةيدوبعلا ةرئاد» :يدلاخلا دعسأ دمحم خيشلا لاق
 .«عيمجلا ذالمو لكلا

 :ةفرصلا ةيدوبعملا ةرئاد ه

 ؛عيمجلا ذالمو لكلا لصأ يه : ةفرصلا ةيدوبعملا ةرئاد" : يدنهرسلا دمحأ خيشلا لاق
 «يرظنلا ريسلل لب ءانه يمدقلا ريسلل لاجم الو ًاضيأ زايتمالاو ةعسولا رصقي اهيفو

 ةرداصلا ةالصلا ةقيقح هقوف نإف «كناكم نم مدقلا عفرت الو ِةكَي دمحم اي فق : لعلو

 ناكمإ ةمث مدقلل سيلف ؛ ءاهسدقتو ايلعلا تاذلا ددجت ةبترم اهنأو ءبوجولا ةبترم نم
 كهللا الإ هَلِإ ال١ ةبيطلا ةملكلا ةقيقح يلجني ةعيفرلا ةبترملا هذه يفو . نالوجو عاستا

 قحتسي ال يذلا ىقيقحلا دوبعملل تبثتو ءاهقحتست ال ىتلا ة ةهلألا نع ةدايعلا ىفتنتف

 .دوبعملل ام نيبو دباعلل ام نيب دوصقملا زايتمالا لامك رهظي اهيفو «هاوس دحأ ةدابعلا
 يبو: .هلا الإ هويه ال جيونملا ىلإ ةبسحلاب ةييطلااةيلكلا يحمر ماسي اه رمق
 .«هللا الإ دوصقم الو نيطسوتملا ىلإو هللا الإ دوجوم ال نيئدتيملا

 : ةّيسدقلا ةرطفلا ةرئاد ه

 تقلخ ثيح حاورألا ةرئاد يه : ةّيسدقلا ةرطفلا ةرئادا : يناجتلا سابعلا وبأ خيشلا لاق
 «نكت مل نأ دعب ءايشألا ةأشن يه ةرطفلاو كي ةيدمحملا ةقيقحلا يه اهتطقنو ءألوأ
 .فرشلاو ءافصلا ةياغ يف سدقلا ةرضح ةبسن ىلع تدجو اهنوك يه ةيسدقلا ةرطفلاو

 !ذليف «ىلاعت هللا الإ مّظعت الو «هريغب يلابت الو ؛هللا الإ بحت الو «هللا الإ فرعت الف

 . ؛هيلإ تبسن يذلا سدقلا وه
 : ةّيمويقلا ةرئاد ه

 ةرئاد نم ةئشان يهو :ةّيمويقلا ةرئ ئاد» :يدنبشقنلا يوناخشمكلا دمحأ خيشلا لاق
 . .مزعلا يلوأ نم «ءايبنألا بصنم ةّيمويقلا نأ : كلذ رسو ؛مزعلا يلوأ تالامك
 هجروا هل اح اع واق هن هتوضخي سطتخلا اذهب ةنهلألا ةكيقملا هذين: ىلعت نحأ لكف

 - نم صاخ ضيفب فّرشتلاو «ناسللاب اهنايب ميقتسي ال رارسأو لاوحأ تيبلا يف رهظف
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 .ريبخ لثم كئبني الو .ككاله كلذ يف نإف «قلخلل زربا :كل

 كانهو ء«ريصي نيأ ىلإ فرع ءهلج نيأ نم فرع نم :ىلاعت هللا همحر لاقو

 هبشتيو كّلسُي فيكف كلذ خيشلا ملعي مل اذإف ؛كلذ ملعاف ءىشفت ال رارسأ
 .مالسلاو ءريثك ريخ بدألاو كلذ نوفرعي نيذلا ءايلوألاب

 ةيالولا يعدمل ينارعشلا خبشلا ةشقانم]
 [نيرصاقلا خياشملا نم

 ام ةقيقح نع نامزلا اذه خياشم نم نورصاقلا لئثس ول :هللا همحر لاقو

 انوعد :اولاق نإف ؟نوفرعي ال نم ىلإ نوعدي فيكف .اوفرع ام هيلإ قلخلا نوعدي

 .«ناهذألا ةيفيك نع رصق يذلا «نأشلا ةيلاعلا ةرئادلا هذه -

 : مزعلا يلوأ تاللامك ةرئاد ٠

 «تحبلا تاذلا ةبقارم يه : مزعلا يلوأ تالامك ةرئاد» : يدنهرسلا دمحأ خيشلا لاق
 .«مزعلا يلوأ تالامك أشنم هنأ ثيح نم هيلإ هّجوتلاو

 :ةلاسرلا تالامك ةرئاد ه

 «تحبلا تاذلا ةبقارم يه :ةلاسرلا تالامك ةرئاد" :يدنهرسلا دمحأ خيشلا لاق
 .«ةلاسرلا تالامك أشنم هنأ ثيح نم هيلإ هجوتلاو

 :ةّوبنلا تالامك ةرئاد

 ةضئافلا تايلجتلا راونأ ةرئاد يه :ةّوبنلا تالامك ةرئاد» : يدنهرسلا دمحأ خيشلا لاق

 هيلإ هجوتلاو «تحبلا تاذلا ةبقارم اهيفو هديل يبنلا ةعباتم ةطساوب فراعلا نطاب ىلع
 .!ةّوبنلا تالامك أشنم هنإ ثيح نم

 : نيعتاللا ةرئاد ه

 :سّدقتو ىلاعت تاذلا ةرضح قالطإو :نيعتاللا ةرئاد» : يدنهرسلا دمحأ خيشلا لاق
 ًاضيأ ماقملا اذهو ءاهيف هنم دب الف رظنلا امأو «لاجم اهيف مدقلل سيل يتلا ةرئادلا يهو
 . للك تانئاكلا ديسب صاخ

 : ةيوسوملا ةرئاد «

 .«ةفرصلا ةّيبحملا يهو : ةّيوسوملا ةقيقحلا ةرئاد» : يدلاخلا دعسأ دمحم خيشلا لاق

 : سوفنلا ةرئاد ٠

 - اهتادراوو سوفنلا ةرئاد نايب» :هرس هللا سّدق يناليكلا رداقلا دبع مظعألا ثرغلا لاق
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 نإ# :ىلاعتو كرابت قحلا مهل لاق .ىلاعت هللا نم برقلا قيرط ىلإ قلخلا

 يف ءانف هللاب هريس' نع هريس: يف هريس عم هريس هريس ىلإ هريس هلل هريس ريس

 ءامقتب لا لأ دا ”٠ شا هللا لع هللا تاماقملاا

 مدع فوط مناع منع علام منام تاع ملام مرش
 بذج قارغتسا حاورأ  امعلا توهال توربج توكلم توسان: تاماقملا

 ىفخألا 2 ءافخلا ٌرسلا سلا دا بلقلا لقعلاإ دويعلا ركذلا

 ا ةلاحأ ةلاح لاك ةلاحا ةلاحإ ةلاح ةتلانمطل تالاح

 فّرصت بذج ىنغ _ ةلصو | قىشع ةبحمأ ل زييمتا _ ةضايرلا. ٍتاماقملا|

 داو ل داق ياي 5 ةياقإ 0 5 تادراو

 ْ _ نيوللاب بذجتلاب ةفرعملا:
 هلل نيل هروت وتحت هرولا هرول ةنوجتا هرولب داك د م

 رون يددوأ دوسأأ عصا ضييأ رضخأ 2 _قدزأ تاناقملا

 متسالا  ميظع "يلع. دمص.  لحآ ,دحاز . حاف -باكو:ءامسأ
 مظعألا ش 5 : _ عورفلا

 ٠ ةيالولا ةرئاد 5

 لاقيو «ءايلوألا ةيالو ةرئاد يه :ىرغصلا ةيالولا ةرئاد» : يدنهرسلا دمحأ خيشلا لاق

 «دارفألاو «ثوغلاو «بطقلا :ماقم ةرئادلا هذهو ؛تافصلاو ءامسألا لالظ ةرئاد :اهل
 .«ةلاصألاب بصانملا لهأ نم ءايلوألا قرف رئاسو ءداتوألاو
 ديحوت دوهش وهو :ىرغصلا ةيالولا ةرئاد» : يقشمدلا يركبلا نيدلا بطق خيشلا ؛ لاق

 ةطرو نم , صلخي دوهشلا اذهبو لاّعفلا قالخلا الإ لاحب ًالعاف ىري الف .لاعفألا

 ٍِ . ؛ءافطصالا نيدايم لخديو «يفخلا كرشلا
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 ىلإ مهانوعد :اولاق نإو .«ددحأ ال انأو ينومتددح دقف ينم برقلا متدقتع

 لزت مل قلخلا ةداعس» :لجو رع قحلا مهل لاق .اهنم مهبرقنل مهتداعس قيرط

 «كلذ اوملعت مل نإف .مهيلإ ةبرقلا مكتبلط لاح يف مهعم تحرب امو «مهب ةمئاق

 امف كلذ متملع نإو .ةوعدلا بابل ردصتي نأ يغبني ال لهاجلاو ؛متلهج دقن

 ىلإ قلخلا بيرقت ةوعدلاب انبلط امنإ :متلق نإو .«؟مكتوعدل ةدئاف يأو «متقدص

 نمم ةبرقلا بلطو ءهسفن لهجي ال ءيشلا» :قحلا مكل لاق .مهتاوذ ةفرعم

 :قحلا مكل لاق .كتفرعم ىلإ برقلا كلذب انبلط :متلق نإو .«حصي ال فرعي

 يف اخيش لمعت نأ رذحاو «كلذ ملعاف .«؟ءيش هلثمك سيل نم نوفرعت فيك

 انحضوأ دقو ؛ةرخآلاو ايندلا يف ًانحتمم عدم لكل نإف ؛ىوعدلاب نامزلا اذه

 .كاده ىلوتي هللاو ءهعجارف ”«راونألا حقاول» يف ثنذ

 ةخيشملا ىعدي نمم ةلهجلا تافص]
 [داشرإلاو

 قلخلا نم دحأ ىلع ًاخيش هسفن لعجي نم مزال نم :هنع هللا يضر لاق

 : ىطسولا ةيالولا ةرئادوه -

 يتلا ةرئادلا يهو : ىطسولا ةيالولا ةرئاد» : يقشمدلا يركبلا نيدلا بطق خيشلا لاق

 لاوزو لاعفألا وحم بيغ ىريو ؛ماتلا ءانفلا مسالاو مسرلا ءانفب كلاسلا اهيف ققحتي

 .«امتك ىطي مل امبرو امتح هنع هب بيغيف «ىمسملاو «لعافلا ةدحو «مسرلاو مسالا

 :ىربكلا ةيالولا ةرئاد ه

 ماظعلا ءايبنألا ةيالو ةرئاد يه :ىربكلا ةيالولا ةرئاد» :يدنهرسلا دمحأ خيشلا لاق

 .«مالسلا مهيلع
 حولب حولي يتلا يهو :ىربكلا ةيالولا ةرئاد» : يقشمدلا يركبلا نيدلا بطق خيشلا لاق

 :ايلعلا ةيالولا ةرئاد ه

 ءماركلا ةكئالملا ةرئاد يهو :ايلعلا ةيالولا ةرئاد» : يدلاخلا دعشأ لمكف خيشلا لاق

 .[ةّيفوصلا ةّينازنسكلا ةعوسوملا] .1نطابلا مسا تابقارم اهيفو

 ذاتسألا قيقحتب رادلا يف عوبطم ؛ةّيدمحملا دوهعلا نايب يف ةّيسدقلا راونألا حقاول باتك
 . مالسلا ديع دمحم
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 ىأر ول هنأل ءلامكلا فاصوأ يف هللا ةعزانمو هناوخإ ءاردزاو هلاح ناسحتسا

 هل اوذملتتي نأ مهنم بلطي نأ هنكمي ناك امل ءهلثم وأ هنم ًالاح نسحأ هناوخإ

 تراص امل نكلو .الالضو الهج كلذب ىفكو «مهئاردزاو مهريقحت نم هل دب الف
 «ةئيهلاو ماظنلاب ءارقف اوراص نامزلا ءارقف كلذك «ةبلغلاو رهقلاب ةالو نامزلا ةالو

 هل عمج نم لكف .ءضعبب هضعب نامزلا ةبسانمل هلك كلذو «يمعلا عابتا رثكو

 هنأل «ةماعلا دنع ًاخيش راص ؛هتحشي امم ًاطامس هل لعجو «ةيواز يف ةعامج

 ولو «ةعامج هلوح نكي مل نمو ؛ةعامج هلوح ناك نم الإ مهدنع خيشلا سيل

 .هب أبعُي خيشب مهدنع سيلف .ءايلوألا رباكأ نم ناك

 اوعداو ءيمعلا قلخلا ىلع اوسبل ءظحلملا اذه نورصاقلا ظحل املف

 خياشم اوسيل مهنأ مهملعل «نوبرشت امو نولكأت ام :مهل اولاقو «ىربكلا ةيالولا

 ريغ الو السع الو انبج الو أحمق اوداطصي نأ نوردقي الو «مهب الإ ةماعلا دنع
 ىمسي نأ حلصي ال يرمعلو .ةتاحشلا نم باب ةخيشملا تراصف ؛مهب الإ كلذ

 ةرات ؛.خيشلا نومعطي نيذلا مه مهنأل «عيانصلا لهأو نوحالفلا الإ ًاخيش

 . مهلايع ةلمج نم هللا دنع دودعم خيشلاف «مهبصنب ةراتو «مهبسكب

 لامكلا يف ىلاعت هللا كتعزانم ردق ىلع «كتعامج ردق ىلع هنأ ملعاو

 «ناك نم ًانئاك قلخلا نم دحاو ىلع ًاخيش هسفن ىأر نمف «كل قلخلا قاقرتساو

 ننكر لزن :نينثا 'ىلع ةسفن ئأرا نمو ءدرطلاو ةعزانملا تاكرد يف عرش دقف

 يف ةيسدقلا راونألا» ةلاسر يف رصعلا اذه خياشم لاح انحضوأ دقف .اذكهو

 سيلو «جايسلا نع اوجرخ دق كرصع خياشم نأ فرعت اهعجارف ««ةيدوبعلا بادآ
 نآرقلا فاصوأ ضرعيلف كلذ يف كش نمو «هب ىدتقي نأل ًالهأ مهنم دحأ

 .ًائيقي كلذ ملعي ةصاخ هلهأل هتوعنو

 ينارعشلا مامإلا نم ةحيصن]

 [نيديرملل
 ءالؤه لزتعاو ءهضرفل ًايدؤم «هتفرح ىلع ًالبقم ناك نم سانلا ريخف

 ىلع هنومدقي كلذلف ء«مهربيو مهعطي يذلا ذيملتلا الإ نوبحي ال مهنإف « نيعدملا
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 هنوحدمي كلذلف .مهيلإ مهب ىتأيو نيديرملا مهل داطصي ناك نإ أميس ال «هتارقأ

 »داق ريغ انقيرط فرع ام :ةمقللا لجأل مهلوح نيذلا يمعلا ذيمالتلل نولوقيو

 لوح الف «ذيملتلا كلذ كلسم اوكلسي نأ نيرصاقلا نوثحيو مهسفنأ نوحدمين

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 باب حتف نيفراعلا كرت ببس]
 [كيلستلاو ةخيشملا

 قلخلل كيلستلاو ةخيشملا باب حتف نيفراعلا كرت ببس :هنع هللا يضر لاق

 ًاليل ,مهسوفنو مهبولق يف قلخلا ىلع لزانلا ءالبلا ةرثك مهدوهش نامزلا اذه يف
 ىلع خيشمتي نأ مهنم دحأ دارأ ولف «ءارو ىلإ عجار رمألا نأب مهملعو ءأراهنو

 ىلع ضراعلا عجر امبرو «ضراوعلا نم ًاضراع هنع عفدي نأ ردقي مل هذيمست

 تاقوأ كولملا ةرضح يف وه نم دوهش اذكه .هبدأ ءوس ىلع هل ةبوقع خيشن

 .ةمايقلا موقتو ةرودلا لمكت ىتح ةدش الإ دادزي الو رمألا دتشا دقو .مهبضغ

 وه نامزلا اذه يف بابلا اذه حتف نيفراعلا كرت نأ تملع ,؛كلذ تملع اذإ

 نم هتريصبو هرصب هللا ىمعأ نم الإ نآلا هحتفي الف «ىلاعت هللا عم بدألا نيع

 .اهيلع نيعزانتملاو بتارملل نيعدملا ءالؤه

 نيقلتب مهتذمالتل خياشملا نذإ عفن ةلق يف مهرباكأ نم ًاصخش تملك دقو

 حالصلاب كل ةرهشلا ءوسل هيف ةدئاف ال اذه :هل تلقو ءنامزلا اذه يف رك

 ينع باغف ءدهاشم وه امك دحاو مهنم جتني ال فلألا نقلت كنإف «ةيالولو

 .ًائيش رمألا نم قذي مل اذه يرمعلو «يكلام ضاق دي ىلع هل هخيش نذإ تبثأو

 دامتعالاو فطللا هللا لأستف ؛مهرغاصأب فيكف مهرباكأ لاح اذه ناك اذإف

 لاعف هنإف هللا ىلع دييقت ال ذإ ءهب ةربع ال كلذ هل هخيش نامض ريدقتبو ءهيلع

 :ال نيذلا ءاهقفلاو ماوعلا نم نيدقتعملا ةرثكب رتغت الو «كلذ ملعاف .ديري م

 دعب قيرطلاو بولقلا تييحأ :مهلوق نم رذحاو ؛موقلا قاذم نم ًائيش نوقوذي
 قاب ريخلاو «لماك دوجولا :كلذ باوج يف تنأ لوقتو ءريبكلا خيشلا يديس
 توطنا دقو ؛ككاله كلذ يف نإف «نيدقتعملا مالكل ةيوقت ءةمايقلا موي ىلإ



 نيرصافلا نيزاوم 44

 .ةددعتم نامزأ نم اهلهأو هللا قيرط

 ىلإ اودشرأو اونقل انرصع ءايلوأ اندهاش دقو «ةمايقلا زيلهد ىف نآلا نحنو

 «نانع نب دمحم ريبكلا خيشلا مهنم «مهدعب يرد يدا عمو اوتام نأ

 «يديدحلا ركب وبأ خيشلاو .لدعلا دمحم خيشلاو ءرينملا نب دمحم خيشلاو

 نيدلا جات خيشلاو ءيفصرملا نيدلا رون خيشلاو «يرمغلا سابعلا وبأ خيشلاو

 انخيشو «ينسحلا نيدلا رون خيشلاو ؛ءيحراجلا دوعسلا وبأ خيشلاو ءركاذلا

 ود ا فعالا نفر حرا[ ةمحب كذا

 اوجرد دقو «مهتذمالت اونوكي نأ نآلا خياشم ءيجي ال خياشم مهلك ءالؤه

 ةبتر يف يماع صخش ديري فيكف ؛ًائيش قاذ الو مهتذمالت نم دحأ لمكي ملو

 لصح هنأ يعَّديو «هللا ىلإ لصويو مهدعب كّلسي نأ ةيالولا يف هل مدق ال ماوعلا

 ايندلا تراصو ءهدوع نكمي الو ىرقهقلا عجار رمألاو ؟مينجروب قوتزومأ هل

 ًارون هل هللا لعجي مل نمف :ةلمجلابو .اهيف مئاهبلا تقلطأو «تبرخ خيطب ةأثقمك

 .رون نم هل امف

 [ةلطابلا يواعدلا باحصأ فاصوأ نمز

 ءًاضافخناو الذ هكولسب دادزي نمؤم كلاسلا :هنع ىلاعت هللا يضر لاق

 الإ رعشي امف ةريسي ةدم اهيف ثكميف «ةوعدلاب خوفنم وهو موقلا قيرط لخديف
 نأ حلصي ال صاع فيعض دبع هنأ ًانيقي هل رهظو هاوعد باجح فشكنا دقو

 يف كلذ انحضوأ امك انناوخإ قيرطو انقيرطب صاخ رمألا اذهو ءًاذيملت نوكي

 «ةضايرلاو يوالخلا باحصأ هيلإ لصوتي ام ةياهن انقيرط أدتبمف ءراونألا ةلاسر
 فيكف ءانقيرط أدتبم ىلإ لصي ال ىلاعت هللا عزانم وهو تومي مهبلاغو
 هللا قيرط نع ةجراخ تامالع مهكولسلو مهل اوعضو مهنأ كلذ ةفآو ؟مهصاوخب

 يف نحن :اولاق ةقراب مهل عقو املكف .مهل اهعوقو اوبلطو ءمهدوصقم نعو

 لاط اذإ ةخيشملل نوردصتي كلذلو «مهباجح ظلغ مهيقرت اودهش املكو «يقرتلا
 هسفن ىري مهنم دحاولا ناك ولف .ةخيشملا يف دحأ مهل نذأي ملو دمألا مهيلع

 هلاحف ءطق ةخيشملل ردصت ام «هرمأ ءادتبا يف ناك امك ًايصاع ًايماع رمألا رخآ
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 دهشي نم نيأف .مهب هعامتجا دعب هلاح نم ًالاح نسحأ ءالؤه قيرط هكولس لبق
 الو ًابَنذ نكو لمأتف ؟نيبرقملا ءايلوألا نم هسفن دهشي نمم ًأرصقم ًايصاع هسفن
 .كاده ىلوتي هللاو ءسأرلا يف عقت ام لّوأ ةبرضلا نإف ءاسأر نكت

 [نيعدملل خيشلا حئاصن]

 ىف دجت تنأو «ءارقفلا قيرط كاوعد نم رذحا :هنع ىلاعت هللا ىضر لاق

 ء«حالصلاو ةخيشملاو ةدايسلا ظافلأب كيداني الو كمظعي ال نمل ةيهارك كسفن
 ءرمحألا تيربكلا نم زعأ نامزلا اذه يف لماكلا ملسملا نإف .مالسإلاو لب
 امم هبلقو هديو هجرفو هرصبو هعمسو هناسل ملسي ىتح ًالماك ملسملا نوكي الو

 الإ مهل ةحراج الو «ةبترلا هذهل نوعدملا نيأو .ًانطابو ًارهاظ ىلاعت هللا مّرح
 .كلذ لمأتف ؟ًارارم هللا تصع دقو

 نع ًالضف ناميإلا ةبتر مهل ملست فيكف «مالسإلا ةبتر يف اذه ناك اذإف

 نأ مالسإلا ةبتر هل لصحت مل نمب قيلي فيكو ؟ةيالولا ىوعدو ناسحإلا ةبتر
 .مسالاو لامكلا يف هعزاني نأل ًابحم «ىلاعت هللا ىلإ ًايعاد نوكي

 نم ًاعضاوت رثكأ سيلبإ يرمعلو «ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا ىلولا نإف
 فيك :يل لاقو هب تعمتجا ينإف .مهنم هللا قيرطب فرعأو «نيعدملا ءالؤه

 نكي اكب لاحلي كل برك نا رو ىلادتا هن ءاير ا نومعزت

 يف قلخلا ينمّظعي نأ هركأل ينإ هللاو ءمكودجميو قلخلا مكمظعي نأ نوبحتو

 كسلا ل حل دقوا اون ل ريسطما هرومألا نمت

 زيمتيل «ىصقألا فرطلا ىلإ ينورقحي نأو ء«دوجولا يف يتلا بويعلاو صئاقنل
 ىلإ يل در يل مهصيقنت نأل ؛قلطملا صقتلاب انأ زيمتأو «قلطملا لامكلاب قحن
 .سيلبإ مالك ىهتنا .يديس تافص ىلإ هنع جورخ يل مهميظعتو «.يساسأ

 امب ضرألا كيلع قيضت نأ داكت تنأو ؟هنم تنأ نيأف .هبدأ لمأتف

 نإف «كسفن شغت الو «كلذ ملعاف .كودقتعي ملو سانلا كمظعي مل نإ تبحر
 .كاده ىلوتي هللاو ءريصب هسفن ىلع ناسنإل

 [ديرملل ةحيصن]

 الو .مهلاوحأ عيمج يف مه امك كناوخإ عم نك :هنع ىلاعت هللا يضر لاق
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 اوملكت اذإو «حرفاف اوحرف اذإف .هيلع ًابولغم نوكت نأ الإ ءيشب مهنع زيمتت

 مزلاو كلذ ملعاف كي هللا لوسر قالخأ نم اذهو .تكسا اوتكس اذإو ءملكت

 نم لاحل كتمزالم نم رذحاو .قلخلا ىلع كتخيشم ماظن قرخاو ؛بدألا

 ريغ وأ كتطلخ وأ كتلزع وأ كمون وأ كلكأم وأ كسبلم يف هادعتت ال لاوحألا

 قارطإو ةسوبعلا مهبأد اوراصف «نامزلا اذه ءارقف يف تشف يتلا رومألا نم كلذ

 مهسفنأل اهوطبض تاقوأ يف قلخلا نع باجتحالاو قوطلا يف اهعضوو «سأرلا

 جرخي ام خيشلا يديس :بيقنلا لوقي ةجاحل ءاج نم لكو .اهيف ًادحأ نوملكي ال

 .هملكي نأ دحأ ردقي ام وأ «تقولا اذه يف

 هللا لهأ عمجأ :هل انلق .ريقف :لاق نإف ؟ريمأ مأ ريقف وه «يرعش تيلو

 :ويعأ انأ لاق قو: هادجو تلط ابلغ لب بحي نآ:نيققل زوجي ذل“ هلأ ىلاعت
 ركنيو اهلهأ زبخ لكأي دالبلا فاطو ةيالولا ىعَّذا طق ًاريمأ انيأر ام :هل انلق

 ال باتك وهو "”«نازيملا» باتك يف ةفئاطلا هذه لاوحأ انحضوأ دقو .مهيلع
 . ملعأ هللاو «هنع ريقف ينغتسي

 [ةيكولس ةحيصن]
 هناوخإ لاوحأ ىأر ةميقتسم هلاوحأ ىأر نم :هنع ىلاعت هللا يضر لاق

 هلاوحأ ىأر نمف .«ةميقتسم هريغ لاوحأ ىأر ةجوعم هلاوحأ ىأر نمو «ةجوعم

 ةميقتسم هلاوحأ ىأر نمو ءأعوبتم ال ًاعبات هسفن لعجو «قلخلا لك ذملتت ةجوعم
 كجوع لعجاو «كلذ ملعاف .ًاعبات ال ًاعوبتم هسفن لعجو .«قلخلا ىلع خيشمت

 انقيرط هذهو .ريخلاو ددملا كل لصحيو ًاملاس شعت «ماودلا ىلع كل ًادوهشم

 دبعلا دوهش ةماقتسالا تاجرد ىلعأ نأ ملعاو .ىلاعت هللا ءاش نإ ماودلا ىلع

 لمأتف ءهسفن يف ةماقتسالا ههوهش جاجوعالا تاجرد ىلعأو ءهسفن يف جرعلا

 . ملعأ هللاو «سيفن هنإف كلذ

 ةيحورلا ةمكحلاو رهاظلا مكحلا ثيح نم اهيف ةعيرشلا دصاقم نابأو بهاذملا ةلدأ
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 [نمؤملا تافص نم]

 ىف ةداهشلاك ةدنع بيغلا راص يذلا وه نمؤملا : هنع ىلاعت هللا ىضر لاق

 ىلع مهلاومأو مهسفنأ ىلع هونمأف هلك ملاعلا يف هنم نامألا ىرسو .كشلا مدع

 ترص نإ الإ نينمؤملا يف اهلخدتو كسفن طلاغت الف «ةمهت للخت ريغ نم عطقل

 .ىلاعت هللا يف كداقتعا لزلزت نم رذحاو كلذ ملعاف .انركذ امك

 [هسفن عم كلاسلا فوقو ةمالع نم]

 كترايز مدع :كناوخإ ىلع كسفن كتيؤر ةمالع نم :هنع هللا يضر لاق

 باحصأ نأش اذهو ؛كيلإ اوشميو كوروزي نأ كتبحمو ؛مهيلإ كيشمو ءمه

 نأ ًافوخ مهناوخإ نم ًادحأ نوروزي ال مهارتف «نامزلا اذه ءارقف نم ىواعدن

 اهلك مهلاوحأف .هراز ام ةبترملا يف خيشلا اذه نود انخيش الول : مهتذمالت لوقي

 مهنوربيو مهنومعطي اهلهأ ناك اذإ الإ ادلب نوبلطي ال مهارتو .سفنلا ىوه
 ءاوربادتو اوعطاقتو «هنارقأو هناوخإ ةرايز ًاخيش لمع نم لك كرتف «مهنودقتعيو

 . كاده ىلوتي هللاو « كلذ ملعاف ؟ةخيشملاو رقفلا نيد

 [ةيوتلا هئاعدا نم ديرملا ريذحت]

 امب فيكف ءدوجولا ةزيزع اهنأل «ةبوتلا كاوعد نم رذحا :هللا همحر لاق

 «كريغ دشرت نأ حصي فيكف «ةبوتلا كل حصت مل اذإو ؟تاماقملا نم اهءارر

 باب دسو كلذ ملعاف ؟اهظوظحو كسفن ىوه يف ًاراهنو اليل بلقتت تنأو
 يدتهي ال هسفن يف وه نم نأل «كقنع يف كعابتأ مثإ نإف «كسفن ىلع ةخيشمل

 ؛هتفص ىلع الإ هذيملت جرخي الف ءمهسوفنل ظح وه امب الإ هتذمالت كلسي

 ءهيدي نيب سأرلا قارطإو ةبذعلا ءاخرإو ءاهماظنو ةخيشملا بحي ناك ند
 هب عمتجي مل خيش ماقم فرعي نأ دارأ نم :نولوقيو .كلذ بحي علطي هذيمس

 تيصلاب درفني نأ ديري دحأ لك ىرت كلذلو .هيلع لدي هنإف هذيملت ىلإ رظنيس
 .هاوس خيش ىلإ سانلا رظني ال نأو «قلخلا نم داقتعال
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 .هدعب ةخيشملا يف نوعزانتي هتعامج ريصت ءالؤه نم خيشلا تام اذإو

 للملا باحصأ انيأر لب . مهنيد فالخ نيد ىلع مهنأك عبطلاب مهضعب نوهركيو

 هللاب الإ ةوق الو لوح الف «ريخلا مهضعبل نوبحيو نوباحتي ىراصنلاو دوهيلا نم
 لصح هنأ هنارقأ نم صخش نع هغلب اذإ ءالؤه نم خيشلا اذهلو .ميظعلا يلعلا

 ىلع ريصيو ضبقني ؛هومظعو هتبحم ىلع بولقلا تعمتجاو «مات لوبق ىلع
 ًادحأ انيأر ام مهسوفن ظوظح يف نوطبخي مهنأك ءالؤهف «ىفخت ال ةبآك ههجو

 الف .ةرخآلاو ايندلا يف هرتسيو هركذ دمحي نأ ىلاعت هللا وعدي طق مهنم

 هللاف «مهروهظ ءارو ةرخآلا اوذبنيو ءايندلا مهل رجي ام ىلع الإ نودساحتي

 . نيمأ مهبو انب فطلي

 هسفن بصني نمل ةيريذحت ةحيصن]
 [ًاخيش

 اذإ :ًاخيش تلمع اذإ كتذمالتل كلوق نم رذحا :هنع ىلاعت هللا يضر لاق

 امل هلاجر نم تسل كنإف «ناطيشلا برهيف يمساب اوخرصاف ناطيشلا مكل ضرع

 نكي مل ام هملعو هبلغو الإ هرظانو طق يلوب عمتجا ام هللا هنعل هنأ وهو «هنّيبأس

 لاقيف «معن :تلق نإف ؟يلو تنأ لهف ءمدق بحاص يلَّوِب الإ عمتجي الف «ملعي

 هللا ةداهشب :تلق نإف ؟كسفن ةداهشب وأ «ىلاعت هللا ةداهشب كلذ له :كل

 نإو .نظ الو «كلذ نم نيقي ىلع تنأ امف عطقنا دق يحولا :كل لاقي «ىلاعت

 الإ يقب امف «ةدرملا لقأ كب بعلي ناطيشلل ةرخسم تنأف «كسفن ةداهشب :تلق

 سخأو لقأ كنأل كفرعي الف ؛يلو ريغ تنك نإو «يلو ريغ كنأ وهو «لصألا

 مزلاف ؟كمسا ركذ نم برهي فيكف «كفرعي ال ناك اذإو «كب عمتجي نأ هدنع

 دقو .مهلالضل أببس نوكتف ءدحأ ىلع ةخيشملا باب كسفن ىلع حتفت الو كردق

 هللا هاطعأ امو «سيلبإ ةفرعم ردق فرعت هعجارف ؛راونألا حقاول» يف كلذ انحضوأ

 .هنم انرذح ام كلذ الولو ةوقلا نم

 نأ نوبلطي نيذلا ةيالولا ىلع نوقلستملا كلذ يف ًابعت سانلا دشأ نأ ملعاو

 هنأ اونظيو «مهنيعأب هوصخشيو سيلبإب اولغتشيف ؛ةولخلاو عوجلاب ءايلوأ اوريصي
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 مهنأل ءمهدصقي نأ نم هدنع لقأ مهو ىلاعت هللا لهأ مهنأ مهتيؤرل مهقرافي ال

 هتلخد ءيشب هللا ىلإ برقتي الو «سفنلا ظحل اهلك مهتدهاجم ذإ «ةنؤملا هوفك

 رفغتساو كلذ ملعاف .ةسوسو ىلإ جاتحي الف ةبرق هنوك نع جرخ اذإو ء سفن

 [ةخيشملل ديرملا حلصي ىتم]

 نع ينغتسيو ةمئألا ديلقت نع جرخي ال ريقف لك :هنع ىلاعت هللا يضر لاق

 الف «هريغو لطابلاو قحلا نيب هب قرفي «قرافلا رونلا نم هللا هاطعأ امب مهملع
 وأ ءاهقفلا مالكل دلقم تنأو ًاخيش لمعت نأ رذحاو .ًاخيش لمعي نأ حلصي

 نكي مل نمف :ةلمجلابو .ككاله كلذ يف نإف «ةيفوصلا خياشم نم خيش ةلاسر
 .مالسلاو «بابلا اذهل حلصي ال هبلق هباتك

 لالحلا نيب زيمي نم يقيقحلا ديرملا]

 [مارحلاو

 سيلف رظنلاب مارحلا نم لالحلا زيمي ال ريقف لك :هنع ىلاعت هللا يضر لاق

 نأ ىلع .ًادرطو أتقم الإ هعروب دادزي الو ءهعرو كرت نم حبقأ هعروف .ريقغ

 نمو ءهلكأ هل مسق اذإ مارحلا لكأ نم عنتمي نأ دبعلا ةردق يف سيل اندنع عرون

 نم الو «هبانتجا مارحلا ةفرعم نم مزلي ال هنأ ملعف .عرو ىلإ جاتحي ال هل مسقي
 ضعب ىمح هللا نكلو «ءايلوألا نم دحأ اذه نع جرخي الو ءهلكأ لالحلا ةفرعم

 كلذ نأ نورصاقلا نظف «ضارتعا هلكأ ىلع عرشلل ام لوانت نم هئايلوأ

 ام لكو «كلذ ملعاف .مهل سيل امب اوعبشف «مهلثم اونوكي نأ اودهجف «مهدهجب

 .كاده ىلوتي هللا رفغتساو .ءكل مت

 [قلخلا (00ل دعي نم مزالز

 لوقلاو ميسجتلا داقتعا قلخلا لزتعي نم مزال نم :هنع هللا يضر لاق

 5 :ةلزعلا  لازتعالا ه 2:
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 حلا ىأرل ًاحيحص هداقتعا ناك ولف ءًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت «ةهجلاب

 نم ةلزعلاو ةولخلا بحاصو ؟لازتعالا ةدئاف نيأف «قلخلا لك عم ىلاعتو هناحبس

 داعتبا : ةلزع .ًاديحو شاع «نيرخآلا نع ةلزع يف شاع :ملاعلا لزتعا» :ةغللا يف 5
 .«نيرخآلا نع

 6 م ميركلا نآرقلا يف ةظفللا هذه تدرو :ميركلا نآرقلا يف
 َرْشنَب ٍفْيَكْلا لإ اوك َهَنأ اَّلِإ 22 امو وع ذم : : ىلاعت ا ءاهتاقتشم

 .[16 ةيآلا : فيكلا] 4( اكن رم فرم ْنَم كَل نهي هيَمْحَي ني منَ ل

 :يفوصلا حالطصالا يف

 :لازتعالا ه

 راثيإو قلخلا نع دارفنالا وه :لازتعالا» : يتولخلا سنوي نب ناميلس خيشلا لاق
 .«ةلصولا لهأو ةوفصلا بابرأ ةفص يهو ؛قحلا ةسلاجم
 | : ةلزعلا ه
 ءاوزنالاب قلخلا ةطلاخم نع جورخلا يه :ةلزعلا» :يزارلا ةياد نيدلا مجن خيشلا لاق

 . ؟عاطقنالاو

 .«ءىدتبملا ةبغر لذأو «دهتجملا قيرط يه :ةلرعلا# :يقوسدلا ميهاربإ خيشلا لاق

 الإ سيل «ةولخلا ةمدقم يه :ةلزعلا» : هّرس هللا سّدق يليجلا ميركلا دبع خيشلا لاقو

 رطاوخلا نم بلقلا ظفحو «مالكلاو مانملاو ماعطلا ةلقو ءدارفنالا ىلع سفنلا نيرمت
 .؛رطاوخلا قلطم ال ناوكألاب ةقلعتملا ةتتشملا
 سفنلا رارف ينعت نيعبس نبا دنع :ةلزعلا» : ينازاتفتلا يمينغلا افولا وبأ روتكدلا لاقو
 ١ .«سانلا روص كرتي نأ لزتعملا نم يضتقت الو «حيبقلا نع
 نع هلازتعا اهب دصقي ال ةيفوصلا دنع :ةلزعلا» : ينفحلا معنملا دبع روتكدلا لاقو
 لازتعا ةقيقحلا يف يه امنإو «مهرش نم هتمالس وأ هرش نم سانلا ةمالسل قلخلا
 .؛ةمومذملا لاصخلا

 :تاحاضيإو تافاضإ

 .لادبإلا دنع اهنطابو ةلزعلا رهاظ ىف :1 ةلأسم
 ةطلاخملا كرت لادبألا دنع ةلزعلا رهاظ) :دابع نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 .«مهب سنألا كرت اهتطابو «سانلاب
 .ةلزعلا ماسقأ يف :2 ةلأسم
 :نيديرملا ةلزع : نيمسق ىلع ةلزعلا» ا يل نسل يحاول نشل لان

 «ناوكألا نع بولقلاب يهو : نيققحملا ةلزعو .رايغألا ةطلاخم نع ماسجألاب يهو

 قحلا دهاش وه يذلا ىلاعت هللاب ملعلا ىوس ءيشل الحم مهبولق تسيلف

 0 .(«اهيف
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 ىلع ينبم هلك كلذ نأ ىلع .ناميإ الو قحلل هدنع دوهش ال نامزلا اذه ءارقف

 .ةلزعلا ةمالع يف :3 ةلأسم -
 بلقلا ءايحإو ءاطغلا فشك :ةلزعلا ةمالع» :يردنكسلا هللا ءاطع نبا خيشلا لاق

 . ؛ةبحملا قيقحتو
 . ةلزعلا رامث يف :4 ةلأسم

 :ةعبرأ يهو «ةنملا بهاومب رفظلا : ةلزعلا رامث# : يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا لاق
 .«ةملكلا يف قدصلا ناسلو « ةيحملا ققحتو «ةمحرلا لّنتو .ءاطغلا فشك

 .ةلزعلا نم دوصقملا ىف :5 ةلأسم

 نم دوصقملاو .بلقلا غُرْفت : وه ةلزعلا نم دوصقملا» : ةبيجع نب دمحأ خيشلا لاق

 ليصحت :ةركفلا لاغتشا نم دوصقملاو .ةركفلا لاغتشاو «بلقلا نالوج وه :غّرفتلا

 .؟بلقلا نم هنكمتو ملعلا

0 
 ىلاعت هللا ىلإ نيدصاقلا ماوعلا يف ةلزعلا تافآ» : يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا لاق
 نسففلا ىلع عبرا نلاعت هللا ىلإ ملا كول نت تاتتسالا وب ةقرعجلا لوس ىلع
 امي لقعلا ءافتكاو .باستكالا نم ةصوصخمملا ةهجلا ىلإ سفنلا نوكرو «بابسألاب

 .دارملا نع ةرداصلا ينامألاب ودعلا تارطخو «بارتقالا نم هل لصحي
 ثدحتلاو «شاوسولاب:نتاتقتسالا : ةغبرأ اضيأ مهصارخ يف اهتافآ نأ ملعاو

 فئاوه تاقالمو «سالفإلا تارامإ نم وهو تقولا يف ديدحتلاو « سانلا ىلإ عوجرلاب

 .«ساوحلا نم دوهعملاب همعز ىلع قحلا
 . ةلزعلا بحاص اهجاتحي يتلا لاصخلا يف :7 ةلأسم

 «ىلاعت هللا نصحب نصحتم ةلزعلا بحاص» :مالسلا هيلع قداصلا رفعج مامإلا لاق

 :لاصخ ةرشع ىلإ جاتحي وهو .ةينالعو ًأرس درفت نمل ىبوط ايف .هتسارحب سرحتمو
 رظنلاو ؛ةولخلا مانتغاو «دهزلاو ةدشلا رايتخاو ءرقفلا بّبحتو «لطابلاو قحلا ملع

 ركذلا ةرثكو «بجعلا كرتو ءدوهجملا لذب عم ةدابعلا يف ريصقتلا ةيؤرو «بقاوعلا يف
 .يباجح لك ببسو ةيلب لك سأرو ناطيشلا داطصم ةلفغلا نإف «ةلفغ الب
 .لزتعملا تان يف : :8 ةلأسم

 رش ءاقتا َةّين : ثالث تاّين نيلزتعمللا : ؛ رس هللا سّدق يليجلا ميركلا دبع خيشلا لاق
 موس. الرألا يف نإ« لوألا نم عقرأ وغر «ريغلا ىلإ يدتعملا رش ءاقتا ةّيئو «٠ سانلا

 ءالملا بناج نع ىلوملا ةبحص راثيإ ةّينو .هسفنب نظلا ءوس يناثلا يفو «سانلاب نظلا
 .«هبر ةبحصل ًاراثيإ هسفنب لزتعا نم سانلا ىلعأف
 . ةيهلإلا ءامسألا ثيح نم ىلاعت هللاب ءاملعلا ةلزع يف :9 ةلأسم

 نمو ءهسفن فرع نم ألإ لزتعي الا : :هّرس هللا سّدق يبرع نبا ربكألا خيشلا لاق
 - اهن ةقلختو تضل هؤامسأ كيد نم لااا ةوهشم ل نسلق «هبر فرع هسفن فرع
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 قلخلا نم الك نأ ققتعي ناك ولو «مهنع لزتعي نم عيمج نم ريخ هنأ هسفن ةيؤر

 ناك لب « 0 را

 «سفن ظحو رّبكت مهتلزعو ءالؤه ةولخ نأ ملعاف . مهب كرو متلاجب محي

 . دحأ مهدقتعا الو اوزيمت ام كلذ الولو ءمهسومانل ًامايق اهولمعي نكلو

 . ًانطابو ًارهاظ

 اهبسنيو اهكاردإب لقتسيو لقعلا اهلبقي ءامس أ :نيمسق ىلع ىنسحلا هؤامسأو

 ءًاناميإ اهلبقيف ءاهلبق ام اهب عرشلا دورو الول ةيهلا ًاضيأ ءامسأو «ىلاعت هللا اهب ىمسيو
 اهملع امك هيلإ ءامسألا كلت ةبسن ةقيقحب قحلا هملعأ نأ الإ «هتاذ ثيح نم اهلقعي الو
 . هءايلوأو هءايبنأ

 يف هب درفني امب قّلخت ريغ نم هبر نم هل وه امب لزتعي يذلا وه : ةلزعلا بحاصف

 يهف ءاهب هللا لقعلا ىمس ام عرشلا الول يتلا ةعورشملا ةيهلإلا ءامسألا نم لقعلا معز
 هل نكمتي الو اهب ىمسملا وهف ءاهل الجم هقلخو اهيلع ناسنإلا لبج دقو قحلل

 .ةيهلإلا ءامسألا هذه لثم نع لازتعالا
 ررضلا نم ايتاديلع |رال امل اهون لاي ةةييل 1 ماسالا نمار الا تقلا يشير

 :هلوقو «[49 ةيآلا : :ناخدلا] 469 ميركل درعا َتنأ كلت قذ# لاقامك
 لثم نع لزتعيف «[135 ةيآلا :رفاغ] عراب رْبَكَتُم بل لكم لع ُهَلا ْعَبظي َكِدَك »
 نمف + . ايلا يف اهنكب رهو اهب دست نعل مالا نم ابق امل ةيلالا ءامسألا هله
 دي داو قر رلعلا راع كالي ركل ءاهتف قسلا ةسفخا رو ١ نفسا ءايسألاب يللا عار
 ؛ةيبوبر ةيدوبع ةمحازم هذهف .دومحملا عورشملا دحلا ىلع سبلتيو ءاهب رهظي نأ

 ءاهيف همحاز قحلا نأ ىأرو ءاهب درفني ةقيقح هل ىه ءامسأ هل نأ ىأر امل كلذو

 امو ءايحتسالاو يسانلاو ؛هراكلاو ددرتملاو بحملاو بجعتلاو حرفلاو كحضلاك
 ديأو نيديو دي نم ةأشنلا لخادي ام ىلإ «ةّنسلاو باتكلا يف هركذ درو امم كلذ هبشأ
 بلظو لوزنو.ةيعمو' ءاؤتسا خرم لاوحألا نم ةأشنلا لفتادب ام لإ : نيعأو نيغو: لجو

 ا د ا ا ا

 لزتعأي نأ يب قيلألا :لاقف هدنع رمألا سفن يف يه امك دبعلل نوكت نأ يغبني يتلا
 ىمستن نأ امأو «عيمجلا نع لزتعن نأ امأف . . .اهيف همحازأ الو هئامسأ نع يئامسأب
 . عيمجلاب

 الو ..ءاولقاو اهلك .ةاميتالاب كام هاك لإ نحل كرتاو هعمجلا نعتلرلا : هل انلقف
 نم ٌرْمْأْل هلا اهنم دحاوب الو كّمسي مل ءاش نإو ءاهضعبب كاّمس ءاش نإو «ضرتعت
 يرو سم عاض ريخ .22
 .[4 ةيآلا : موُرلا] كذب نمو لبق

 دعقو اهب ىلحتف «ةيبوبرلا محازت مل يتلا ةدوبعلا يهو «هتيصوصخ ىلإ دبعلا عجرف

 5 .ريبدتلا نع لزتعم وهو هيف قحلا فيرصت رظني هدوجو ةيئيش تيب يف



 لجأل اهيلإ نوددرتي يتلا مهدلب رخآ خيش علطي امل مهردكتو مهلمأتو
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 قلغ الو «قئالخلا نارجه ال .هللاب ءاملعلا ةلزع ىهف ةلزعلا هذه لزتعا نمف 2

 الو عيب ناسنإلا مزلي نأ «نمانلا دنع تلا ةلزعلا ىهو .تويبلا ةمزالفو باونألا
 سانلا ملسيو سانلا نم ملسيل هتلزعب عاطتسا ام ةمالسلا بلطيو «طلاخي الو «رشاعي
 . (هنم

 . فراعلا ةلزع ىف :10 ةلأسم
 اركاش رشا اولا قيل نيف راعلل ةلرحلا» + ارح فراخ دمحم ثحابلا كاف

 ءًاضعب مهضعب داقتنا امإو ؛ةشيعملا بابسأ لوح امإ رودي سانلا مالك ذإ ؛نيتماص
 .ةيفاش ةنيعم ةبوجأ اهلايح نوكلمي ال ةيقيزيفاتيم ةلئسأ يف طبختلا امإو

 توحاوو دقي الإ نمانلا ىلإ هتقرعم لقت ىلع داق ريغ هبكل فراع ف راعلاو
 هايحلا تادتقر ضرألا تدعفل الو ةضيرف اهي شا ومأ نكلا هودهلا ىلع ظافحتلا
 . ؟حدق وأ ولد يف رحبلا غرفي فيكف + قافألا هذه زواجتت فراغلا ةقرعمو ةاهاتغن

 هيلإ طّسبتو هسنآو هبّرق يذلا لجو َّزع هللاب هسنأ هتلزعو «لزتعم فراعلاف كلذل

 .رشب لاب ىلع رطخي مل ام عمسو «تأر نيع ال ام ىأرف بيغلا ايافخ ىلع هعلطأو

 مهيلإ يقليو «مهرماسيو «مهبراشيو «مهلكآيو «مهسلجم سانلا فراعلا كراشيو
 نأل ءلزعنم «لزتعم ءدٌحوتم ديحو هرمأ ةقيقح يف هنكلو .مولع نم هدنعامم

 هحور تراص ىتح ىهانتماللا ىلإ انر دق «نيرادلا نع بيرغ ةقيقحلا بحاص

 1 .«هححور

 . ةلّعلا كرت ىف :11 ةلأسم
 :هّرس هللا سّدق يبرع نبا ربكألا خيشلا لاق

 حاورألاو نفك 1 أا,لهج  هنإفلازتعالابيحرفتال

 ايس كيس ولسا عمو ةسافن كنم نلجأ هلإلا رون
 جاقرست هنا قيلسسعلا ىدلإو“ . : تدايح وك ووش نفض لوكعي مل
 حارسفألا تمادو م امل لزتعم قحلارون نأول

 ل أنيرظانلل  ادباذإ ءاهبلا كلف نم رونلاب
 بانجلاب ةلصولا نع عطاوقلا فوخ وه امنإ ةلزعلا ريثم نأ «كايإو هللا انديأ ملعا.

 ةقيقحو ؛هنوك ةملظو هسفن باجح يف ناك امل هب ةلزعلاب ةلصولا ءاجر وأ «يهلإلا

 محرلا بلطي امك ةيهلإلا ةروصلا نم هيلع يه ام ةلصولا بلط ىلع اهثعبي «هتاذ
 ال ًاطابترا هللاب نوكلا طابترا ىأر دبعلا نإ مث .هنم ةنجش تناك امل نمحرلاب ةلصولا

 اذه نم فرعو «طابترالا اذه يف هل ىّلجتو هل يتاذ فصو هنأل هنع كاكفنالا نكمي

 لطب ول يذلا اهرس هنأو هب الإ ةبترلا هذه هبولطمل تبغت ال هنأو ب هبوجو يّلجتلا

 وه هتبسنك هيلإ ءيش لك ةبسنو ؛هدنع وه ام لثم ءيش لك يف هآرو ةيبوبرلا تلطبل
 -ِ .«لازتعالا هل نكمتي ملف ءهيلإ
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 حرف ذيمالتلل ريخلا هدصق ناك ولف ءهنع مهبولقب اوبلقنا مهلك مهدجيف ( مهئاسحإ

 مهلا عضوو ةنؤملا هافك هنأل هيلع وه نقلت امبرو «هيف ذيمالتلا داقتعا رثكو كلذب

 .اهيلع لوعي ال يتلا ةلزعلا يف :12 ةلأسم -
 ال مهنم ةمالسلل ًابلط سانلا نع ةلزعلا» :هّرس هللا سَّدق يبرع نبا ربكألا خيشلا لاق

 ."بولطملا كلذف هنم مهتمالسل ًابلط لزتعا نإف ءاهيلع لوعي
 . ةلزعلاو ة ةولخلا نيب قرفلا يف : ةنراقم «

 الو «ةلصولا تارامأ نم ةلزعلاو ؛ةوفصلا لهأ ةفص ةولخلا» :يريشقلا مامإلا لاق
 هققحتل ةولخلا نم هتياهن يف مث ؛هسنج ءانبأ نع ةلزعلا نم هلاح ءادتبا يف ديرملل دب

 . (هسنأب
 ةلزعلاو «رايغألا نم ةولخلاف ؛ةلزعلا ريغ ةولخلا» :يدرورهسلا رمع خيشلا لاقو

 ةليلق ةلزعلاو .دوجولا ةريثك ةولخلاف «هللا نع لغشي امو هيلإ وعدت امو «سفنلا نم
 .(دوجولا

 :ةيفوصلا لاوقأ نم

 ةمالسلاف «ةعامجلا ىف لضفلا ناك نإ» : هنع هللا ىضر ىماشلا لوحكم ىعباتلا لاق
 1 7-50 - .«ةلزعلا ىف

 ةلزعلا يف ةرخآلاو ايندلا ريخ تدجو» :يذمرتلا قارولا ركب وبأ خيشلا لاقو
 .«ةطلخلا يف امهرشو ؛«ةولخلاو

 : ةيفوصلا اياصو نم ه

 «نولكأي ام مهعم ْلُكو «نوسبلي ام سانلا عم سبلا» :قاقدلا يلع وبأ خيشلا لاق
 .«كّوسب درفتاو

 كثيدحو «عوجلا كماعطو «ةولخلا كندخ نكيل» :يلمرلا هللا دبع وبأ خيشلا لاقو
 .1ىلاعت هللا ىلإ لصت نأ امإو تومت نأ امإف «ةاجانملا
 : ةلزعلا ةلاح ه

 نع هيزنتلا وه :ةلزعلا لاح» كي ا ا

 وأ لزتعملا ناك ًاكلاس فاصوألا

 :ماوعلا ةلزع ه

 سانلا ةقرافم يهو : ماوعلا ةلزع» : يدنبشقنلا يوناخشمكلا دمحأ خيشلا لاق

 .«مهرش نم هتمالسل ال هّرش نم مهتمالسل ابلط هدسجب

 :صاوخلا ةلزع ه

 ةفصلا ةقرافم يه :صاوخلا ةلؤع» : :يدنيشقنلا يوناخشمكلا دمحأ خيشلا لاق

 5 .«ةيكلملا تافصلا ىلإ ةيرشبلا



 55 نيرصاقلا نيزاوم

 ةنهادمو ءاير لك هيلع لخد نامزلا اذه ىف ًاخيش لمع نم لك نأل ءهقنع ىف

 . هتذمالت اهيلع عمتجي يتلا ةمقللا لجأل

 [سفن ىوه
 ىوه بحاص خيشلا نوك ةمالع نم ''”«راونألا ةلاسر» يف انركذ دقو

 «ليلقلا الإ هعبت ام مهسوفن ىوه فلاخي امب مهرمأ ول هنأل «هتذمالت ةرثك : سفن

 كلت خيشلا فّلخت امبرو «دالبلا هعم نوفوطي نونيعم ةعامج هل خيش لك راصن

 اي مكراظتنا يف مهلك دالبلا لهأ :هل نولوقيو هيلإ نوئيجيف «فاوطلا نع ةنسن

 .بارجلا هسأر نولخديو هيلع نوموقيف . خيشلا يديس

 مئالولا يف هعم نولكآلا مه امنإ هنورظتني نيذلا نكل :لئاقلا قدصو

 هعرز فاهو هلاثمأ ةعبس ليقثلا جارخلا نزو يذلا حالفلا امأ ءطقف تافايضلاو

 دحاو لك فيلاعمب حرفي فيك «هيلإ لحري ادلب هل فرعي ملو .«كلذ دعب هنك

 :مهفيضي نمل نولوقيو ؟مهتمعنب هنارفك عم هدالوأ دنع ام لكأي ةبيو نحطي

 . كدنع خيشلا لكأب ةكرب كل لصح

 كلذ انحضوأ امك ىلاعت هللا قيرط جايس نع جراخ هلك اذه نإ :ةلمجلابو

 .مالسلاو (©(نازيملا» باتك يف

 :ةقداصلا ةلزعلاه --

 حيبقلا نع سفنلا رارف يف يه : ةقداصلا ةلزعلا» :نيعبس نب قحلا دبع خيشلا لاق

 .؟لهألا نع دعبلا ال ءاهل كلهملا
 : ةطلخلا يف ةلزعلا ل

 نع ةيانك يهو :ةطلخلا يف ةلزعلا» :يدنبشقنلا يوناخشمكلا دمحأ خيشلا لاق

 ؛نئاب نئاك : يفوصلاو .قلخلاب رهاظلا طالتخا عم قحلا ىلإ قلخلا نع نطابلا لازتعا
 .«نطابلا ثيح نم مهنع نئابو ءرهاظلا ثيح نم قلخلا عم نئاك يأ
 . ةلزعلا  لازتعالا :نيعلا فرح « ةّيفوصلا ةينازنسكلا ةعوسوملا :رظنا]

 .هركذ قبس باتكلا اذه

 .هركذ قبس باتكلا اذه 8



 نيرصاقلا ,نيزاوم 56

 [كلاسلا لاوحأ نسحأ]

 هبلقو ًايصاع هسفن ىري نأ دبعلا لاوحأ نسحأ :هنع ىلاعت هللا يضر لاق

 هللا لهأ هيلع جرد ام اذهو «لمأتف .هدنع ىوعد ال ذئنيح ريصي هنإف .ًايساق

 هبلقو عيطم وهو ؛ةنسح هلاوحأ ىري نم امأ ؛ماودلا ىلع مهفصو هنأل «ىلاعت

 ْنِي مُهُجيَدَسَسَسإ» :لاق ىلاعت هللا نإف .ديرولا لبح نم هيلإ برقأ كالهلاف «قيقر

 .[182 ةيآلا : فاّرعألا] #نوُمَلَمَي ال ُتْيَح

 [ناميإلا ضقاني ربكلا]

 بلاط تنأو :«نينمؤملا نم نوكت نأ بلطت فيك :هنع ىلاعت هللا يضر لاق

 عاقبلا فرشأ يف يشملاو ةعيفرلا ةداجسلا ىلع ةالصلا نم نيربكتملا فاصوأل

 ؟ةداجسلا نيأ :ةالصلا دنع تلقو دجسملا تلخد امبرو «ةموساتلاب دجاسملا نم

 0و ات هلو هداج ترعش اه ئلاعت هللا ةريغت لأ "نم كتكاولف

 ةمامعلاو « ةيريقملا ءاضيبلا ةبجلاو ةوغدلاو ةماخفلاو ريكتلاب هللا قيرط تراضف

 فاصوأ نم كلذ هبشو «”قوطلا يف سأرلا عضوو «ةبذعلا ءاخرإو «ةعيفرلا

 :ةيويكتملا

 بضغلا وأ هديس نم نارجهلا هيلع لاط أقبآ ًادبع تيأر له .يرمعلو

 ةموسات بلطب وأ ؟ةداجس شرفب لغتشي له ؛هيدي نيب فوقولل يعد مث هيلع

 ؛نيلفاغلا نيبوجحملا لاعفأ نم هلك هنإف كلذ لمأتف ؟هديس طاسب ىلع اهب يشمي

 كلذ ملعاف . ؟هباب قيرط فرعي ال وهو «ىلاعت هللا ىلإ ًايعاد هبحاص نوكي فيكف
 كب نوكلسي ال مهنإف «ةخيشملاب نامزلا اذه يف نيرهاظتملا راثآ ءافتقا نم رذحاو

 يتلا يهو .ةثنؤم «ءضرألا نم مدقلا هب تيقو ام :ةلعّتلاو لعّنلا : برعلا ناسل يف لاق (1)
 . (لعث باب) . ةموسات نآلا ىمست «يشملا يف سبلت

 :قوطلاو .هسبلف قوطلا هتسبلأ يأ ؛قّوطتف هتقّوط دقو .قاوطألا دحاو : قولعلا )2(

 . (يرهوجلل ؛ ةغللا يف حاحصلا) . ةقاطلا
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 توقلاب انيلع نمي نأ هللا لأسن .ىلاعت هللا عم بدألا ةلقو تقملا قيرط نم الإ

 .نيمآ «ءالغب انبذعي الو

 ةبذعب ىنتعا ام ءافيغر دجي ال نيمويلاو مويلا لظي ًاخيش لمعي نم ناك ولف
 دجو هنكل ءأذاتسأ ينوذختاو ركذلا مكنقلأ اولاعت :قلخلل لاق الو «ةداجس الو

 9 قطن نضال َّنإ آلك9إ» خيشمتو ربكتو ىعداو لواطتف ًادوجوم لكألاو فيغرلا

 .ءاشي ام ىلإ ءاشي نم يدهي نكلو «[7.6 ناتبآلا :قلعلا] 29 قفتنأ هاي نأ

 [ةحيصنلا لبقي ال نم طوقس]

 اذه :لاقف هترذحو هيف صقن نع هتيهن نم لك :هئع ىلاعت هللا يضر لاق

 لجو زع هللا دنع طقس هنأ ملعاف .ءاهقفلاو ماوعلاب كلذ قيلي امنإ يلثمب قيلي ال

 «[55 ةيآلا :تاّيراذلا] 49 َنييزمْل مَعَ ذل ني رْكَدَو# ناميإلا نع بجحو

 . كاده ىلوتي هللاو ءهنم رذحاو كلذ ملعاف

 [خيحص ريغ ةخيشملاب نذإ]

 نم دحأ هل نذأ وأ هآر مانمب قلخلا ىلإ زرب نم :هنع ىلاعت هللا ىفع لاق

 اخيش لمع ءامانم ىأر نم لك راصف .حيحص نذإب سيلف «نامزلا اذه ةيفوص

 نوكي امنإ نذإلا نآل ءأدبأ حيحص نذإ هعم نم انرصع خياشم نم نآلا فرعي الو

 نيرصاقلا ءالؤه نذإ امأ .مهريغو ةبوتلا باحصأ نم مدقلا باحصأ ءايلوألا نم

 .هب ةربع ال نذإ وهف ةذمالت مهل اولعجو اياوزلا يف اوسلج نيذلا

 ىلاعت هللا يضر يطوطشدلا رداقلا دبع خيشلا انناوخإ نم صخش لأس دقو

 يفصرملا خيشلا مهنم نِّيعو ءهرصع يف اياوزلا يف نيذلا خياشملا نع .هنع

 اومشي مل مهلك ءالؤه ءيدلو ايال :لاقف ؟ال وأ ءايلوأ مه له ءركاذلا خيشلاو

 نكلو «بدألا وليلق ءارقف مه امنإ .دوصقملا نع نوديعب ءالؤه «ءارقفلا قيرط
 ةعامجو نيخابط ةعامج مهنم دعو ءريثك يدلو اي مدقلا باحصأ ءايلوألا

 اذإو .ىلاعت هللا همحر يسلربلا يلع ىلاعت هللاب فراعلا انخيبش مهنم دعو . نيتايز



 سيل انقيرط :لاقف .اّيلو تسل :هل تلقو .نيعّدملا نيرصاقلا ءالؤه دحأ تعزان

 . هترئادو بطقلا نع نرجراخ نحن .ةيالو اهيلع بطقلل

 مهتفرعم مدع .خياشملا ءالؤه ةيالو مدع ىلع ةلدألا ىوقأ نأ ملعاو

 ناك وه انك .مهوفرعل مهنم اوناك ول مهنأل .«.فيرصتلا باحصأ ءايلوألل

 مسا مهل سيل ءالؤهف .مهضعب اوفرع مهلك اوفرعي مل نإو ؛ةفرح لك باحصأ
 وهف ركذلا نقلي ةيواز يف دعق نم لك نأ نودقتعي نيذلا ماوعلا دنع الإ ةيالولا يف

 لأسن .ءايلوألا تامالع نم كلذ ريغو ا اردسهل ةدلمعب كلذلو خيش

 ريع «ةيفاعلا ىلاعت هللا

 نإ كنإف «قلخلا نم دحأ ىلع كسفن ةيؤر نم رذحا :هنع هللا يضر لاق
 رك ىلإ :ترظن نرو تويقو كتيب مانأ رامحتا» قمت رثكر كيلا كلعت

 عيمج يف اذكهو «ةدابع رثكأو كنم ملعأ سيلبإف .كتدابعو كتفرعمو كملع

 مهخياشم نم قلخلا نيب لضافتلا يف ضوخلا نم رذحاو «كلذ ملعاف . تافصلا

 .مالسلاو «يحولاب الإ ملعي ال نظلاب ثيدح كلذ نإف «مهئاقفرو

 نامزلا اذه يف ديرملا راصتقا مدع]

 [دحاو خيش ىلع

 هنإف «نامزلا اذه يف دحاو خيش ىلع رصتقت نأ رذحا : هنع هللا يضر لاق

 ءهنم ريخلا كل لصحي خيش لك يف دقتعا لب .كل عفن ةلقو «كيلع ريجحت

 ءايلوأ اوناك مهنأل مهتذمالت ىلع كلذب نوديقي يلاخلا رصعلا لهأ ناك امنإو

 ملعلا نم مهعم سيلف نامزلا اذه خياشم امأ ؟ماكحألابو ىلاعت هللاب نيفراع

 نوردي ال هيقف مهعم ثحب ولو ؛ءاهقفلا فعضأل نودلقم مه امنإو «ءيش يندللا

 لقنلا قيرط نم باوجلا اودقف اذإ اوناك نيذلا ؟ءايلوألا نم مه نيأف ءباوج هل
 «يودبلا دمحأ يديس ىلاعت هللاب فراعلل عقو امك ءفشكلا قيرط نم اوباجأ
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 ىلع مهدييقت كنرغي الو كلذ ملعاف .امهبارضأو يجاتلبلا هللا دبع يديسو

 تيصلاب مهدارفنال ةبحمو «مهنم أطخ كلذ نإف مهريغب اوعمتجي ال نأ مهتذمالت

 .رئارسلا ىلوتي هللاو ءمهريغ نود

 [لتاق ّمس دبعلل قلخلا ميظعت]
 ريغتي ال نأ :قدصب ىلاعت هللا ىلإ يعادلا ةمالع نم :هنع هللا يضر لاق

 ًاقيضو ةرارح هبلق يف دجو ىتمف .هنارقأ نم رخآ خيش ىلإ بلقنا نم ىلع

 اذإ رذحاو «كلذ ملعاف .ًادحأ نقلي نأ حلصي ال سفن ظح هتخيشمف «كلذل

 اوناك نيذلا ءايلوألاب ًاهبشت كلذ ببسب قلخلا نم دحأ رجه نم رذحاو .ةخيشمل

 «لومعم خيش تنأو كيلع عجري كلذ لابو نإف «هلاح ةحلصمل ذيملتلا نورجهي

 ملعاو .ةلومعملا كتخيشم لوزتف مهرفنت نأ رذحاف «كناوخإب الإ خيش تنأ الو

 هلل عزانم كنأل مهنم ابدأ لقأ كنإف ءمهترذعل صقانلا كلاحل ترظن ول كنأ

 كلذب ىفكو «قحلل كتعزانمو قلخلل كؤاردزا كلذ نم مزلف ءهقلخ يف ىلاعت

 , 2 .كلذ ملعاف ءالهجو ًارفك

 ريغو هيدي نيب فارطألاو لجرألاو يديألا ليبقت ىلإ نوكرلا نم دبعلا رذحيلف
 سيلبإ ناوعأ مه امنإ هيف نيدقتعملا هناوخإ نأ ملعيلو «كولملا فاصوأ نم كلذ

 رشن الإ مهنم عمسي ال هنإف ءءادعألا ىدعأ مهنإف ءهنم هكاله يف عرسأ مه لب

 نمب فيكف ؛مهلوقعو لاجرلا دشر هعم بيغي رمأ اذهو «هئواسم رتسو هنساحم

 ؟ةيلوجرلا يف مدق هل سيل

 الو ًابنذ نك :هباحصأ ضعبل هنع هللا ىضر ىعافرلا دمحأ يديس لاق دقو
 لوحف لاعنلا تقطقط مكف .سأرلا يف عقت ام لوأ ةبرضلا نإف ءاسأر نكت

 .نيد نم تبهذأو سأر نم لاجرلا

 ةنهادملاو ءايرلا هيلع مكحي هنأ الإ دبعلل قلخلا ميظعت نم نكي مل ولو

 باب حتف ول هنأل «هتبترم قرخ نم ًافوخ هفنأ مغر ىلع سانلا خاسوأ لكأو
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 هميظعتو مهنع هزييمت لوزيف «هلعف لثم هعم اولعف «مهيلع ظلغأو «قلخلل حصنلا
 مهنأش نم قلخلا نأل ءهل مهتمدخو مهماعطإو مهل هتخيشم لوزتف «مهبولق يف

 بصنو دهج دعب الإ هل نونعذي الف «مهيلع زييمتلا ةيهاركو مهضعبل ناعذإلا مدع
 لب «داقتعا كلذ دعب مهل لصح نإ تاهيهو «ةقراخ تامارك روهظ وأ «ليحو

 :رخاس اله اولاق امير

 لمعي وهو هيلع مهعالطاب ًاخيش لمعي نم ةّلز ىلع اوعلطا ول قلخلا لمأتو
 فرعت ؟ءاعدلا هنولأسي وأ ةحيبذ هل نوحبذي نوريصي له ةحراجب قسفي وأ الغز

 الإ هعم سيل ًاسلفم هللا ىقلي نأ ىلإ هنيدب لكأي راص ءًاخيش لمع نم لك نأ ًانيقي
 ةفرح لمع ىلع ردقي ال حالصلاب رهتشي نيح نم هنأل ,مهماعط لكأ نم راذقأ

 هيلع لخدتف «ةحبسب ىلاعت هللا حّبسي هبنج ىلع ًادتار نوكي نأ هتياهنو «هب موقت
 ىلع مالكلا انحضوأ دقو .خيشلا يديس اي انيلع كرطاخ :هل نولوقيف «قلخلا

 . "”«راونألا حقاول» يف كلذ

 [تاماقملاب روهظلا نم ريذحتلا]

 نامرلا اذه: ىف الاخ وأ ًاماقم كل رهظت نأ نم رذخا  هعع هللا ىضار لاق

 «ةيدابلاو ةرضاحلا ءالبلا مع دقو «بذاك عمط كلذف «كب سانلا عافتنا دصقب

 ةدئاف نإف «مهتاقبط فالتخا ىلع ءالبلا نم هيف مه امب قلخلا كولس راصو

 .لذت ىتح اهديهمتو سفنلا بيذهت كولسلا

 نيحالفلا اميس ال «هتفرحب ةروسكم هسفن صخش لك دجت قلخلا لمأتو

 رخآ مهنم لعافلا دجتف «ةقاشلا فرحلا رئاس نم مهريغو نيخابطلاو نيسارتلاو
 خويش نم خيش يأف .ىصقألا فرطلا ىلإ هسفن تفعضو هؤاضعأ تلذخت راهنلا

 هل هيكحي يذلا همالكب موي ةفرحلا هذه ىلإ اصخش لصوي نأ ردقي نامزلا اذه

 ءدربلا ةدش يف يتونلاو ءاقسلاو ءرحلا ةدش يف نارفلا هيلع سقو ؟نيحلاصلا نع

 «حالصلا اهاوعد يف كسفن مهتاو ءكتروعو كسفن رتساو كلذ ملعاف .مهريغو

 . هيلإ ةراشإلا تقبس باتكلا اذه (1)
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 امو خيشمت الو ىعدا ام ءقحلا وه امك «نايصعلاو قسفلا هسفنب نظ ول هنإف

 ةيآلا :ءاَرَعَشلا] 429 نوَلَعَني قُم ّىأ ارم نيل هكسمو :ىوعد هنم ردص
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 [هيزنتلا دصق نم ريذحتلا]

 هنإف «ىلاعت هللا هيزنت ركذلاب كدصق نم رذحا :هنع ىلاعت هللا يضر لاق

 ههيزنت تدصق ىتمف .هنع ههّزنت ءيش مث امف «ىلطملا لامكلا هل ىلاعتو هناحبس

 . كلذ نع هللا ىلاعت «كمهوب حيبقلا هب تقحلأ دقف

 «قحلا بلط نم نيبوجحملا نم نورصاقلا هبلطي ام هب دصقت نأ رذحاو

 يرعش تيل ايف .دوقفملا بلطي امنإ بلطي ال دوجوملاو ءدوجوم ىلاعت هنإف

 مكحأ وهو لوقي ىلاعتو هناحبس وهو نآرقلاب مهناميإ لاح ام نوعدملا ءالؤه
 امنيأ مهعم ناك اذإف .[4 ةبآلا :ديدحلا] 4مم اَنْ ْيَعَم َرْمَول :نيمكاحلا
 ءالؤه ناميإ حصي مل اذإف ءاناميإ ناك ًادوهش نكي مل نإو «هنوبلطي فيكف ءاوناك

 !؟ةيالولا نوعدي فيكن

 صيصخت نم ديرملا ريذحت]
 [ركذلل تاقوأ

 ركذتو يلتخت نأو ,.ةصوصخم تاقوأ يف ركذلا ىلع ةموادملا نم رذحاو

 نأل «كلذ انبرج دقو .بلقلا دسفي امم كلذ نإف .ًامايأ وأ «ةيلاوتم ةليلو ًاموي

 ال توكسو تهب ةرضح قحلا ةرضح ذإ «ةلفغلا عضوم الإ نوكي ال ركذلا اذه

 .هريغب الو ركذب توص عفر اهيف نكمي الو ءاهيف طخغل

 [ريثكلا ركذلاب دارملا]

 هنأو ءهيلإ رظان هللا نأ هدوهش دبعلا ىلع ىلاوتي نأ :ًاريثك هللا ركذب دارملاو

 . ىفخي ال امك بدأ ءوس كلذ يف نأل «قحلا هدوهش نم ىلوأ وهو «هترضح يف
 تم

 [17 ةيآلا :مجنلا] 457 قط ابو ٌرَصَلأ عار امإ» :ِدَِي دمحم هيبنل ىلاعت هللا لاق
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 . كاده ىلوتي هّللاو «ةفرعملا باب نم هنإف «.كلذ ملعاف

 هتبترم ولع هداقتعا نم خيشلا ريذحت]

 [ءايلوألا نم هنأو

 مهداقتعاو كيلع قلخلا لابقإب كتبترم ولع ىلع كلالدتسا نم رذحاو

 . ككاله كلذ يف نإف «كميسارمل مهلوبقو «كيف

 اذه يل قلخلا داقنا ام ءايلوألا نم ينأ الول :كسفن يف كلوق نم رذحاو

 دنع كلثم نوكي نأ ديري صخش نم مكو .داقتعالا اذه ّيف اودقتعاو «دايقنالا

 كتردق يف لهو ءٌّىدس وه ام رمألا اذهو «كلذ هل رسيتي الو ردقي ال سانلا

 كلذ ملعاف .لالضو رورغ هلك كلذ نإف ؟كتبحم ىلع بولقلا هذه عمجت كنأ

 ردق ىلع هنإف «كيلع قلخلا لابقإ رثك اذإ «ةمتاخلا ءوس نم رذح ىلع نكو

 ركملا نأل ءريخ ىلإ هتبقاعف هساسأ ىلع سلاج وه نمو «طوبهلا نوكي دوعصلا
 .ءاشي ام لعفي هللاو ءهفصو زواجتو هذح ىدعت نمل نوكي امنإ جاردتسالاو

 كل مهفصو ىلع نيدقتعملا رقت نأ نم رذحا :هنع ىلاعت هللا يضر لاقو

 ريغ انررق دقو ؟ةجردلا هذهب كل ىَنأو «ءكلذ نع مهرجزا لب «حالصلاو ةيالولاب
 يف ةمئاقلا ةعزانملا ةرثكل نامزلا اذه خياشم يف ةزيزع مالسإلا ةجرد نأ ةرم ام

 ىلع ةلزنملا عفرو حدملا هب قحتسي امب لامكلا تافص يف ىلاعت هلل مهنطاوب

 . قلخلا

 ال نأو ءًارهاظو ًانطاب «هدابعلو ىلاعت هلل دايقنالاو مالستسالا وه مالسإلاو

 نم هناميإو هداقتعا ملسي نأو «تالامكلا نم ءيش يف ةعزانم هدنع نوكي

 .نيحلاصلا هللا دابعو نيلسرملاو ءايبنألا قيرط نع ةلضملا ماهوألاو كوكشلا

 قلخلا نإف ءاهب كملع يف ًادحأ دّلقت الو كسفنل ظقيتف ءكلذ تملع اذإ

 ىف رثك دقو .رهاوظلا ىلع ال رئارسلا ىلع رادملاو «ءكرهاظ الإ كنم نوفرعي ال

 نإ :لوقيو «نيباذكو ءابقن هل بصني عّدم لك راصو «نوعدملا نامزلا اذه

 .ايندلل ةديصم كلذ لكو .رصعلا بحاص انخيش
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 دالبلا ءاربكو ءارمألا دنع ًامئاد نوكي امنإ ,.مهخيشل مهحدم لمأتو

 دنع هخيش حدمي ًادحأ مهنم ىرت امف ءربلا مهلوح نومهوتي امم مهوحنو
 مهل هنوذخأي ءيش مهدنع سيل ءالؤه نأ مهملعل «كولعص حالف وأ ريقف يعيانص

 .مهخيشل الو

 [ديصلا بلكو
 بلك لاقف ءديصلا بلك عم رظانت قوسلا بلك نأ :ةرئاسلا لاثمألا يفو

 كولملا بنتجتو «يلثم لبازملا ىلع يتلا رّسكلاب ىضرت ال كلام :قوسلا
 انأف «مهريغو كولملا تطلاخ نإو انأ : ديصلا بلك لاقف ؟ايندلا ءانبأو ءارمألاو

 ينومّظع كلذلو «يسفنل ال مهل داطصأو ءًائيش هنم لكآ ال مهيديأب امع ففعتم

 اوأر نيح يتساسخل اورظني ملو «مهشارف ىلع ينوسلجأو ينوبّرقو ينومركأو

 الإ داطصت الو «مهيديأب اميف صرحلاو هرشلا ريثك تنك امل تنأو «يتّمه فرش

 قلخلا حدمب رتغت الو كلذ لمأتف . كوتقمو لبازملا ىلإ قلخلا كدرط .كسفنل
 .كاده ىلوتي هللاو «ءكل

 [ديبعلا بدأ]

 عيمج يف مهبدأ ءوس مهدوهش ديبعلا بدأ :هنع ىلاعت هللا يضر لاق

 «كناوخإل داشرإلاو حصنلا باب كرتت نأ كتماقتسا مدعو «كبدأ لق تملعو

 حصنا لب «لهج كلذ نإف .دحأ داشرإل رذصتي نأ هل يغبني ال جوعألا :لوقتو

 كلذب ذخاؤم حصنلا كرت نم نأ ملعاف .كنم ريخ هنأ كتيؤر عم كريغ دشرأو

 لاثتما نم هدابع ىلع هلل ام هل نوكي نأ بلاط «ةيهولألا يف ىلاعت هلل عزانم هنأل

 لك ىلع هللاو ؛مهفاف «يهّلِإ رمأ ريغب حصن نم نأش اذه ؛هيهن بانتجاو هرمأ

 . ديهش ءيش
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 قيرطب لهجلا تامالع نم]

 [ىلاعت هللا لهأ
 : ىلاعت هللا لهأ قيرطب لهجلا تامالع نم :هنع ىلاعت هللا يضر لاق

 يعدملا بوجحملا اذهل لاقيو .كلذ ىلإ هوعدي يملإ عاد ع ةوعدلل زوربلا
 نإف ؟كنم ىلعأ وأ كلثم وأ كنود وه نم ىلع ةوعدلل زوربلاب ترمأ له :كلذل

 «بابلا اذه نم ءيشل حلصت ال لهاج تنأ :هل انلق ءينود وه نم ىلع :لاق

 نف هنود ىلخلا نم ادجأ ىئزي نأ هني روضتي ال اعيش قيرطلا ىف قاذ نم“ نأآل

 ١ . لمأتف ؟كلسيو يبري فيك ًائيش قذي كل يذلاو ؛ ةبترملا

 ال مالك اذه :هل انلق . ينم ىلعأ وه نم ىلع وأ ءيلثم ىلع :لاق نإو

 .مهيلع كتخيشمل ةدئاف الف ؛كيلإ جاتحي ال امهنم الك نإف «لقاع نم ردصي

 نامزلا اذه خياشم نم رصاق نذإ وأ ءهارت مانمل كدانتسا نم رذحاو كلذ ملعاف

 لَو ْمُهَمَمْحَل اًبَح ْميِف ُهَمَأ ْمِلِع ُرلَو9 :نولقعي ال نيذلا يمعلا مكبلاو مصلا
 .[23 ةيآلا :لاقنألا] 6029 تروُضرْمُم مْهَ ْأوَلوَتل مُهَعمْس

 «كلذب مهيلع ةنمو سفن ةيؤر ريغ نم تعطتسا ام كناوخإل ًاحصان نكف
 . نيحلاصلا ىلوتي وهو ءكاده ىلوتي هللاو

 ىلاعت هللا عم بدألا ملع]

 [قلخلا عمو

 ام «ةينوكلا مولعلا نم هب دبعلا لغتشي ام عفنأ :هنع ىلاعت هللا يضر لاق

 ال امب لاغتشا وهف كلذ ادع امو .هقلخ عمو «ىلاعت هللا عم بدألاب ًاقلعتم ناك

 ايراع ءمومذم فصو لك يف اقراغ هسفن دبعلا دهشي نأ هلك كلذ عامجو «ينعي

 ءهقح قح يذ لك ىطعأ دقف دهشملا اذه دهش نمو ءدومحم فصو لك نم

 هذهف «نيدبآلا دبأ ميقملا ميعنلا ةرضح يف لخدو ءهديس فصو نع هفصو زيمو

 ةجرد نع طحنا نمو ءًناميإف ًادوهش نكي مل نإ كلذ نأل «ةلهس ةسيفن ةقيرط
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 تضع «نامزلا اذه يف خيشمتي نم بلاغك «هعم انل مالك الف ناميإلا

 َنوُسمْؤُمْلا اَمَنِإ © :ىلاعت هلوق دريف تاجردب هنود مهنأ هتيؤرو هناوخإ ءاردزاب الإ

 . [10 ةيآلا : تارجُسلا] © ٌةَوْخِل

 .[257 ةيآلا :ةَرَقَبلا]

 .[6 ةيآلا : باّرحألا] 4 يسن ْنِس َنييمْؤُمْلاِب َكَوَأ ٌيّيلآ#» :ىلاعت هلوقو

 ىلوأو ملل نود نم قلخلا ىلع ًاّيلوو .هناوخإ نم ًاريخ هسفن لعجيو

 .قالطإلا ىلع ةيدوبعلا جايسل قرخ اذهو .يككك يبنلا نم نينمؤملاب

 ©'(راونألا حقاولا ةلاسر يف كلذ تحضوأ دقو ءةيافك ردقلا اذه يفو

 لصح اذإف «نيرتغملا ءالؤه قيرط نع ريفنتلل ةلاسرلا هذه انعضو دقو ءاهريغو

 نم قلخلاب ةقلعتملا بادآلا نايبل ةعوضوملا انلئاسر ةيقب ىف رظنيلف «ريفنتلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو .مهريغو فرحلا باحصأو ءاملعلاو كولملا

 هللا نوعب ةلاسرلا تّمت

 .باتكلا اذه ىلإ ةراشإلا تقبس (])
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 مّرحو ةبوتلا ضرف يذلا هلل دمحلا

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءرارصإلا

 انيبثو انديس نأ دهشأو «ناثألا بتاكل كَيَرش

 هلك ءهرايخألا ةوفص هلوسرو هدبع دمحم
 :دعبو .راربألا ةداسلا هبحصو هلآ ىلعو

 فراعلا خيشلا ةّيصو ىلع قيلعت اذهف
 «يلوبتملا ميهاربإ قاحسإ يبأ :ىلاعت هللاب
 ءهاوثمو هبلقتم ةنجلا لعجو هارث هللا بّيط

 مهيلعو ّيلع داعأو «هتاكربب نيملسملاو انعفنو

 . هتاوعد حلاص نم

 هلعجي نأو هب عفني نأ لأسأ ىلاعت هللاو

 .ريدق ءيش لك ىلع هنإ ؛ههجول اصلاخ
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 ةيصولا لوأ

 ةبوتلا يف ةماقتسالاب خألا اهيأ كيلع

 :ةغللا يف ةبوتلاو

 .عجر :يأ .بات :لاقي .عوجرلا

 يف دومحم وه ام ىلإ عرشلا يف ًامومذم ناك امع عوجرلا :عرشلا يفو

 :عوشلا

 : ةياهنو ةيادب اهلو

 فالخ نم مث «تاهوركملا مث ءرئاغصلا مث ؛رئابكلا نم ةبوتلا :اهتيادبف
 هنأ ةيار نم مث «ءارقفلا نم ًادودعم راص هنأ ةيار نمو تانسحلا ةيار نم ىلوألا

 .ىلاعت هللا ةةضرم ريغ يف هل رطخي رطاخ لك نم مث «ةبوتلا يف قدص

 .نيع ةفرط ىلاعت هّبر دوهش نع لفغ املك ةبوتلاف :اهتياهن امأو

 دقف هب فرتعاو هبنذ ىلع مدن نم نأ :قيرطلا لهأ نم نوققحملا ركذو

 ةالصلا هيلع مدآ ديسلا انيبأ ةبوت يف انيلع ضقي مل ىلاعت هللا نأل هتبوت تخص

 :ءاملعلا لوقو .انيلع ُهَّصقل دئاز رمأ مث ناك ولف .مدنلاو فارتعالا الإ مالسلاو

 ذإ «طابنتسالا قيرطب هوذخأ امنإ ءدوعي ال نأ ُمْرَعَو عالقإلا ةبوتلا طرش نم نإ
 رفغت ةبوتلا نأ مولعمو .دوعي ال نأ ُمْرَعو ٌعالقإلا همزاول نم ءيش ىلع مدانلا

 «ىلاعت هللاب كرشلا نود يصاعملا باكتراب هسفنل دبعلا ملظو ىلاعت هللا قوقح

 «ضرعو لام نم قلخلا قوقح نودو ءًاضيأ سفنلا ملظ ىلإ عجري وه ناك نإو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ امهيلع مالكلا يتأيسو

 .تومي ىتح دبعلا هيلإ ىقرت ماقم لكل ساسأ اهنأل «ةبوتلاب خيشلا أدبو
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 . ماقم الو هل لاح الف هل ةبوت ال نم كلذك ءهل ءانب ال هل ضرأ ال نم نأ امكف

 يتلا بئاوشلا رئاس نم ىلاعت هللا هظفح هتبوت ماقم مكحأ نم :مهمالك نمو

 بجحي ام رئاس نم هبحاص ظفحي ايندلا يف دهزلا ماقم ريظن يهف «لامعألا يف

 ةبوتلا يف ناك ام ىتم هنأل ةبوتلا يف ةماقتسالا ىلع ٌّثحو .ىلاعت ّىحلا نع

 ًالهْلَهُم هؤانب ريصيف هدعب ماقم لك يف  جاجوعالا يأ  همكح بحسنا .جاجرعا

 .نيط ريغب سبايلا نبللا نم هطئاح ىنب نمك
 نع هتبوت يف ماقتسا نم :ىلاعت هللا همحر نانع نب دمحم يديس لاق

 نم مشي اال اهيف مقتسي ال نمو «ىنعي ال ام لك نم ةبوتلا ىلإ ىقترا ,«يصاعملا
 هيلع بلغي لب ءادبأ هرطاخ ةياعر ىلع ردقي الو «ةحئار لوضفلا نع ةبوتلا

 لَك ربكألا موصعملل ىلاعت هلوق لمأتو .هتالص يف ىتح يصاعملا رطاوخ

 يف ةماقتسالاب ىلاعت هللا هرمأف [112 ةيآلا :دوُهَ] «َكَعَم بات نمو َتَرِمُأ آنك قيس

 ."”هتمأو هعابتأ عيمج نم هعم بات نمو ةبوتلا

 يف دهزو هتبوت يف ماقتسا نم : ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس لاقو

 .ةحلاصلا لاوحألاو تاماقملا رئاس هيف ىوطنا دقف ءايندلا

 له ءةاسمو ًاحابص «ةنطابلاو ةرهاظلا هءاضعأ شتفي نأ دبعلل ىغبني : هيبنت

 نتا تونا انين كاباق لهو ند وأ انهن مدع ننلا لاكن نا ردح علق

 وأ صالخإلا هجو ىلع كلذ ريغو .بلقلاو نذألاو ناسللا ظفحو ءرصبلا ضغ

 ًالهأ هّسفن ري ملو ىلاعت هلل ركش تعاطأ هحراوج نم ةحراج ىأر نإف ؟مقت مل
 مث «رافغتسالاو مدنلا يف ذخأ يصاعملا نم ةيصعمب تخطلت اهآر نإو «كلذل

 يتلا هحراوج لَتْبَي ملو «ةيصعملا كلت نم رثكأ هيلع ردقي مل ذإ ىلاعت هللا ركشي
 لوزن قحتسا وضع لك نإف «حورقلاو لمامدلاو تاحارجلاو ضارمألاب تصع

 .هب ايالبلا

 «تبش دق كارأ :ِِلكك هللا لوسرل هنع هللا يضر قيّدصلا ركب وبأ لاق :لاق سابع نبا نع (1)
 يف مكاحلا هاور «تروُك سمشلا اذإو «نولءاستي معو «ةعقاولاو ءدوه :ينتبّيش» :لاق
 .[374/2] (3314) مقر ثيدح ؛دوه ةروس ريسفت «نيحيحصلا ىلع كردتسملا
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 ىلاعت هللا نإف «ىلاعت هلل ًاعبت ايندلا ضغبأو ةبوتلا مزلاو يخأ اي كلذ ملعاف

 فرسلاو لاملا ٌبح» :ثيدحلا يفو .اهل هضغب ةدشل اهقلخ ذنم اهيلإ رظني مل

 ."”(َلقبلا ٌءاملا تبني امك بلقلا يف قافنلا ناتبني

 َدَبَع ًادبع نأ ول :لوقي ىلاعت هللا همحر يروثلا نايفس هللا دبع وبأ ناك دقو

 ىلع ةمايقلا موي هيلع يدوُت الإ ايندلا بحي هنأ الإ تارومأملا عيمجب ىلاعت هللا

 ؛«ىلاعت قحلا ضغبأ ام بحأ دق نالف نبا نالف اذه نإ الأ» :عمجلا سوؤر

 . ةيعرشلا ةجاحلا ىلع داز ام ايندلاب دارملاو . طقسي ههجو محل داكيف

 الجر متيكز ول» :لوقي ىلاعت هللا همحر نيزملا نب يلع نسحلا وبأ ناكو

 :هل ليقف ءهبلقب ايندلا نكاسي وهو هب ىلاعت قحلا أبعي ال ًاقيدص هومتلعج ىتح
 انوعد :لاقف «مهيلع اهقفنيل مزالملا نم مهريغو هلايعو هناوخإ لجأل اهنكاس اذإف

 ىنغلا ةوالح نم الإ قيرطلا لهأ نم كله نم ُكْلَه ام هللاو «تاقلزلا هذه نم

 ايندلا ضرع هيلع لخدي نم فرعأل ينإ وه الإ هّلِإ ال يذلا هللاو .مهسوفن يف
 هللا نع هل ًاعطاق ًاباجح هتحاس ةءارب عم كلذ ريصيف ىلاعت هللا قوقح ىلع همسقيف

 ول اق

 طق ديرم ىقرتي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر يلذاشلا نسحلا وبأ يديس ناكو

 ايندلا ضغبي ىتح ىلاعت قحلا هبحي الو «ىلاعت قحلا ةبحم هل تحص نإ الإ

 .نيرادلا ميعن يف دهزيو اهلهأو

 تعا فحم لزع نيرتر لاس ىقلاو ايقانلا اكشلا ديوس لك" ةانفيأا لاهو
 هلوخد لوأ هبلق نمو هدي نم ايندلا يمري نأ ديرملا ىلع بجيف «ةّلقو ًةرثك اهل

 الف ءايندلا ىلإ ليمي وهو دهعلا هيلع ذخأ وأ خيش ىلع نقلت ىتمو «قيرطلا يف
 يف ديرملا هعضي ساسأ لقأ نإف .قيرطلا هضفرتو ءاج ثيح نم عجري نأ دب
 يف ءيش ءانب هل حصي ال ايندلا يف دهزي مل نمف ءايندلا يف دهزلا قيرطلا

 .ةرخآلا

 ىقهيبلا هاور . «لقبلا ءاملا تبني امك بلقلا يف قافنلا تبنُي ءانغلاا :وْيلَك هلوق درو يذلا 8قاهز

 .[223 /10] (20791) مقر ثيدح «. . .ينغي لجرلا باب «ىربكلا نئسلا يف
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 ةرخآلا دارأ نم :لوقي ىلاعت هللا همحر يليجلا رداقلا دبع يديس ناكو

 يف ماد امو .ةرخآلا يف دهزلاب هيلعف ىلاعت هللا دارأ نمو ءايندلا يف دهزلاب هيلعف

 «سوبلم وأ ءلوكأم نم ءاهتاذل نم ةذل وأ ءايندلا تاوهش نم ةوهش دبعلا بلق

 نع دئازلا ملعلا نوئف نم نف يف قيقدت وأ «ةساير وأ «ةيالو وأ ءحوكنم وأ

 هقفلاو وحنلاكو عبسلا تاياورلاب نآرقلا ةءارقو نآلا ثيدحلا ةنازك ءيفوعلا
 .هاوهل عبات ايندلا يف بغار وه امنإ ءةرخآلا يف اّبحم اذه سيلف .ةحاصفلاو

 نع دّرجملا ريقفلا :لوقي ىلاعت هللا همحر يبرغملا هللا دبع وبأ ناكو

 نيدبعتملا ءالؤه نم لضفأ ؛لئاضفلا لامعأ نم ًائيش لمعي مل نإو ءايندلا
 لهأ لامعأ نم لابجلا نم لضفأ دّرجملا ريقفلا لمع نم ةرذ لب ءايندلا مهعمو

 . ايندلا

 ةبحم عم ةدابعلا :لوقي ىلاعت هللا همحر يلذاشلا بهاوملا وبأ يديس ناكو

 ا «ةليلق ترثك نإو يهف «حراوج بعتو بلق لغش ايندلا

 نم ًاريثك ىرت اذهلو «ةيلاح ريغ ةيلاخ جاينأو جور الب ةروص يهو ءاهيحاص

 داهُزلا رون مهل سيلو ًاريثك نوجحيو ًاريثك نوُلصيو ًاريثك نوموصي ايندلا بابرأ

 ولخب ال ةبحملاب اهيلإ ليملا كرت :وه ايندلا يف دهزلا ةقيقحو .داّبعلا ةوالح الو
 .كلذب لئاق الو ,فرجلا لمع نعو ةراجتلا نع عراشلا يهن مدعل ايندلا نم ديلا

 مهب يدتقيل ايندلا نم ديلا ٌولخ ىلع نيعباتلاو ةباحصلا روهمج جرد امنإو
 ديلا ولخب ايندلا يف دهزلا مهل اورهظأ كلذلف ءرباكألا ةدهاشم نع نوبوجحملا

 دعب نودتهي الف اهتبحم يف اولخدي نأ مهيلع ًافوخ ايندلا يف طّسبتلا نع مهوهنو

 ىلاعت هللا نع مهلغشي ال نيلماكلا نإف .اهيلع ةمحازملاو اهبح نع جورخلل كلذ

 .نيرصاقلا فالخب «نينوكلا يف ءيش

 ىلع تفخ نإ الإ ؛موقلا نم بايثلاب ًالمجتم هارت نم لكل يخأ اي مّلسف
 وأ هتذمالت ىلع ًافوخ كلذ نع هاهنت نأ كلف «هدهشمب لهجلا عم هوعبتي نأ هعابتأ

 نإف «بكارملاو حكانملاو سبالملا نسح يف يب اودتقت ال :مهل لوقي نأب هرمأت

 كلذ ىلع راكنإلاف الإو «؛لالح لام نم كلذ دجُو نإ اذه ءنآلا مكل سيل اذه
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 .مهفاف ءبجاو خيشلا

 مسق ام امأو «مسقُي مل ام يف الإ ةقيقح اودهز ام نيدهازلا نأ ىفخي ال مث

 هيلإ ليملا كرتب نوكي هيف دهزلا امنإو «هكرتي نأب هيف دهزلا دحأل حصي الف مهل

 يخأ اي كلذ ملعاف .هبر نع هب لغتشي الو هقحتسم نع هب لخبي ال ثيحب ةداع

 .ةيلعلا تاماقملا يقرتل ًابلط تاحابملا كرتاو

 ةدارإلا يف ّمَّدَق ديرمل حصي ال :ىلاعت هللا همحر يفصرملا يلع يديس لاق

 بودنم نم ًايعرش ًارومأم هكرت حابم لك ناكم لعجيو «تاحابملا لعف كرتي ىتح

 لك نأ ىلع اوعمجأ دقو .هيزنت ةهارك هنع ئهنم هنأك حابملا بئتجيو «يلو وأ

 .قيرطلا يف ءيش هنم ءيجي ال مئازعلا نود صخرلا باكترا هسفنل دهم نم

 الإ حابملا ىلاعت هللا لعج ام :ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس لاقو

 هللا بكر نيح فيلكتلا ةقشم نم مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ديسلا ينبل ًاسيفنت

 مهتاوذ يف بكري مل ىلاعت هللا نأ ولو «فيلاكتلا نم للملا مهتاوذ يف ىلاعت

 ءًامعط للملل نوفرعي ال مهنأل «ةكئالملاب لعف امك حابملا مهل عرشي مل للملا
 .نورتفي الو راهنلاو ليللا نوحّبسي اوناك كلذلف

 امك ؛يقرتلل صخرلا نود مئازعلاب ذخألا مهنأش نم موقلا ناك املو :لاق

 مهدهج تاحابملا ليلقت ىلع لمعلا نيديرملا نم اوبلط «مهلاوحأ نم مولعم وه
 نم حابملاب اًوَوَن ةعاط اودجي مل اذإف ءاهيلع نوباثي ةعاط كلذ ناكم نولعجير
 ةسوبعلا لاوزو ةوهشلا كلت لكأب تادابعلا ىلع يّوقتلاك ًاريخ مالكو لكأ

 . كلذ وحنو مالك ضعبب مهناوخإ ةطسابمب

 مالكلابو «عوج ريغ نم لكألابو «ةرورض ريغ نم مونلاب ديرملا اوذخآو

 باوث مهديرم باثي نأ اودارأف «ةرورضل الإ سانلا ةطلاخمبو «ةجاح ريغ نم

 بجي نيح ملكتيو ؛«لكألا هيلع بجي نيح لكأيف ؛هلاوحأ رئاس يف تابجاول'

 بحتسُي نيح لكأيف بابحتسالا نع لزني الف كلذ نع لزن نإف .ًالثم مالكلا هيلع
 .مالكلا بحتسُي نيح ملكتيو «لكألا

 .ةجاحل الإ راهن وأ ليل يف مالحألابو نايسنلاب ديرملا اوذخآ كلذكو
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 هفقوت اهنوكل تاحابملا تاوهشلا لكأب هوذخآو .رقتست مل ولو رطاوخلاب هوذخآو
 لكأ كموق رذناو ْرّذَح دواد اي» :مالسلا هيلع دواد ديسلا روبز يفو .يقرتلا نع

 درطي تاوهشلا لكأ نأ امكو .«ينع ةبوجحم تاوهشلا لهأ ٌبولق نإف تاوهشلا

 ءوس عماجب ةجاح ريغ نم لجرلا ُدَم كلذكف «ىلاعت هللا ةرضح نع دبعلا

 . بدألا

 ىلاعت هللا رمأ ميظعت يف ديزي ىتح قدصلا ماقم ديرملا غلبي ال :ًاضيأ لاقو

 بنتجيو «مارح هنأك هوركملا بنتجيو «بجاو هنأك بودنملا لعفيف «هيهنو

 مونلاب يونيف «كلذ ىلع بائيل ًاريخ تاحابملا عيمجب يونيو ءرفك هنأك مارحلا
 اذإ هسفنل ةاوادملل تاوهشلا ضعب لوانتيو «ليللا مايق ىلع يّرقتلا ةلوليقلا يف

 يف يعم نك :اهبحاصل لوقي سفنلا لاح ناسل نإف «ةيلكلاب تادابعلا نم ترفن

 ةمعن راهظإ ةرخافلا بايثلا سابلب يوني كلذكو .كتعرص الإو يضارغأ ضعب

 ولحلا درابلاو ماعطلا نم دبزلا لكأي كلذكو :ةيناسفنلا ظوظحلا نود ىلاعت هللا

 .مزعب ىلاعت هللا ركشيل هئاضعأ ةباجتسا لجأل بارشلا نم

 نم اولك :هباحصأل لوقي ىلاعت هللا همحر يلذاشلا نسحلا وبأ ناك دقو

 نيل اوسبلاو «شارفلا أطوأ ىلع اومانو «بارشلا ذلأ نم اوبرشاو ماعطلا بيطأ

 هيف وضع لك بيجتسي «هلل دمحلا :لاقو كلذ لعف اذإ مكدحأ نإف «بايثلا

 «ضرألا ىلع مانو «ةءابعلا سبلو حلملاب ريعشلا زبخ لكأ اذإ ام فالخب ركشلل

 زازئمشا هدنعو كلذ لوقي هنإف هلل دمحلا :لاقو نخسلا حلاملا ءاملا برشو

 زازئمشالا دجول ةريصبلا نيعب رظن هنأ ولو .ىلاعت هللا رودقم ىلع طخس ضعبو

 عتمتملا نإف «نيقيب ايندلاب عتمت نم ىلع مثإلا يف حجري هدنع يذلا طخسلاو

 دقف طخسو زازئمشا هدنع ناك نمو «ىلاعتو هناحبس قحلا هحابأ ام لعف ايندلاب

 . لجو زع قحلا همّرح ام لعف

 ةملظو روجألا عايض نم ًافوخ ءايرلا قئاقد نم رذحاو يخأ اي كلذ لعفاو

 . ةدابعلا ءالحتسا :اهنمو «بلقلا

 ءافعضلا دوهش الولو «لمعلل طبحم لتاق مس :«ةيصولا» بحاص لاق
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 ًالضف ةلماك ةليل رهس اوعاطتسا ام ةلماكلا يلايللا رهسب سانلا دنع مهماقم ميظعت

 ءالحتسا ءايرلا ةمالع نم نأ ىلع نوفراعلا عمجأ دقو .رهسلا ماود نع

 نم تصلخ اهنأ ولو اهاوه تقفاو نإ الإ ةدابعل ذلتست ال سفنلا نأل «تادابعلا

 .رخآ ءيشلو ىلاعت هلل لمعلا اهنمو ءاهيلع لقثل ىوهلا

 دصقلا صالخإب كيلع :ىلاعت هللا همحر يطوطشدلا رداقلا دبع يديس لاق

 نوكي نأك ءكلهت كيلع كسفن سيبلتب ىضرتو كلذ ىف نواهتت الو «ىلاعت هلل

 ءايرلا قرط بعصأ نم اذهو .يقابو يناف :نيرمأ تادابعلا لعف يف كل ثعابلا

 ءايرلا فالخب ءهنم صالخلا مهيلع رسعيو مهيلع هبشي هنأل نيئدتبملا ىلع
 . ءاير وهف ينافلا ىلع يقابلا بلغ ولو :لاق .لمأت ىندأب مهفُي هنإف درجملا

 قح يف وه امنإ هل مكحلا ناك يقابلا ثعابلا بلغ اذإ :مهضعب لوقو

 نم قيرطلا كولس ىلع ردقي نم امأ ءقيرطلا كولس ىلع نوردقي ال نيذلا ماوعلا
 دنع كل نوكي نأ يقابلاو ينافلا لاثمو .كلذ لثمب حماسي الف نيلماعلا ءاملعلا

 فصلا يف اهريغ وأ ةعمجلا يلصي مظعملا وأ ريمألا كلذو ةجاح مُّظَعُم وأ ريمأ
 هنم كدارم لّصحتل هبناج ىلإ ةالصلا يف دجهتتف ءهب فورعم ناكم يف وأ لوألا

 .ةفصلا كلت ىلع ناكملا كلذ يف ةضيرفلا يدؤتل ال

 دصق ال لوألا دصقلا كاذ وه لمعلا كلذ ىلع ثعابلا نأ مولعملا نمو

 امه مهل اولعجيل ءبجاو دصقلا ديحوت نأ ىلع اوعمجأ دقو .ةالصلا رومأ ناقتا

 .ةحئار ىلاعت قحلا ديحوت نم مشي ال دحاوب ًاقلعتم ًادحاو

 لمعلاك كلذ نإف «ىلاعت هللا ةرضح نم ٍبرَقتلا دصقب ةدابعلا :اهنمو

 ةرضح نم بيرق ىلإ اهبحاص ىقرت امبرو للعلا ىفخأ ةلعلا هذهو :اولاق . ةرجأب

 الاثتما ىلاعت هللا دبعي نم اهلهأ امنإ ءاهلهأ نم تسل عجرا :هل لايف ىلاعت هللا

 .ىلاعت هقح بجاوب ًءافوو هرمأل

 يف مهل نذؤي ملو ءاهغولب دعب وأ اهغولب لبق تاماقملا ءاعدا :اهنمو

 امك ًادبأ كلذ دعب هلاني الف هاعدا ام نامرحب بقاعي يعدملا كلذ نإ مث .اهراهظإ
00 

 . برج
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 .اهريغو ةدابعلا ىلع سانلا عالطا ةبحم :اهنمو

 ىلع ءيش ٌرَضَأ ْنِم :ىلاعت هللا همحر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا لاق

 الإ اهترثكب دادزي ال ذإ كلذ ىلع دمحُي تاحلاصلا لامعألا نم راثكإلا : نيديرملا

 ديرملا ىلع اوبجوأ انه نمو «نيديرملا نم ريثك ىلع ىفخي اذهو .أتقمو ًادرط

 .نكمتيو ىوقي ىتح هتقاط بسح هلمعب رارسإلا

 هنأ نظيف هدصقي الو هيلع دمحي أرمأ ديرملا لعفي امبر :ًاضيأ لاقو

 هدمحيف ًاففعت سانلا هل هيطعي ام ًالثم دري نأك كلذو . ىئارم هنأ لاحلاو « صلخم

 كلذ دصقي مل ول ءايرلا ىلإ هلمع عجريف مهحدم ىلإ يغصيف كلذ ىلع سانلا

 .ًالوأ

 . سانلا لجأ نم لمعلا كرت :اهنمو

 لجأ نم لمعلاو ءءاير سانلا لجأ نم لمعلا كرت : ضايع نب ليضفلا لاق

 .امهنم ىلاعت قحلا كيفاعي نأ صالخإلاو «كرش سانلا

 ءارم وهف سانلا هاري نأ ةفاخم اهكرتو ةدابع ىلع مزع نم نأ : كلذ ىنعمو

 نأ الإ ٌبحتسم اذهف ةولخلا يف اهلعفيل اهكرت ول امأ «سانلا لجأ نم اهكرت هنأل

 . لضفأ كلذ يف رهجلاف ءهب ىدتقي نمم نوكي وأ «ةبجاو ةاكز وأ ةضيرف نوكت

 رعشي ملو تضم نامزأ يف تعقو يتلا تاحلاصلا لامعألا ةياكح :اهنمو

 ةروص ىلإ اهّدري يعرش ضرغ ريغب اهتياكح نإف «يعرش ضرغل الإ دحأ اهب

 نم اورذحا :هباحصأل ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ةّيصو نمو

 ةقداصلا ةبوتلا ذإ «هلامعأ نم لمعب سانلا نم ًادحأ عمسُي دوعي ال هنأب ةقداص

 لثمو «ىلاعت هللا ةئيشمب ًاحيحص لمعلا عجر كلذك بات اذإف «ةّلزلا كلت وحمت

 لمعتساف هتحص دسفأ ضرم هيلع أرط مث «مسجلا حيحص ناك لجر لثمك كلذ
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 لاح ىلاعت هللا لضفب مسجلا داعو ضرملا كلذ هب ىلاعت هللا لازأف ًاعفان ًءاود

 .هلصأ نم لمعلا دسفي هنأل ءايرلا فالخب ءاود عيمستلل نأ ملُعف ءهتحص

 نب ليضفلا ناك دقو «هنم ىيحتسُي نم لخد اذإ حابملا حزملا عطق :اهنمو

 ةعاسلا كيلع لخاد نينمؤملا ريمأ نإ :ليق ول :لوقي ىلاعت هللا همحر ضايع

 يخأ اي عطقت الف .نيقفانملا ةديرج يف بتكأ نأ تفخل يديب يتيحل تيوسف

 نم دنع دبعلا سومان قرخ نإف ةحلاص ةّينب الإ كيلع لخاد لجأل حابملا حزملا

 . قافنلا ةفص هباكترا نم ىلوأ هنم ىيحتسي

 . مهريغو رباكألا نم دحأ لوخدل عوشخلاو قارطإلا يف ةدايزلا :اهنمو

 ىلع لخد اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك دقو

 رذحيلو «ةحلاص ةْينب الإ هدي يف اهْمِدُي الف اهب حّبسي ةحبس هدي يفو ريمأ مكدحأ
 ذخأيف ريمأ هيلع لخديف ىلاعت هللا نع لفاغ وهو كحضي ًاسلاج نوكي نأ نم

 طبحملا ءايرلا يف عوقولا نم ابوره ةحلاص ةّينب الإ اهب حبسيف هديب ةحبسلا
 . ىهتنا .لامعألل

 رذحاو .يخأ اي كلذ ملعاف «موقلا بتك يف ةروكذم ةريثك ءايرلا قئاقدو

 :ىلاعت هللا همحر لهس مامإلا لاق .ةلتاقلا مومسلا نم هنإ قلخلا ىذأ نم ًاضيأ

 ىذأو .ةمعطلا ءوس :نيئيشب توكلملا ةدهاشمو لوصولا نع قلخلا بجح امنإ

 انديسب ءادتقالاو :ىلاعت هللا باتكب كسمتلا :ةعبس انلوصأ :ًاضيأ لاقو .قلخلا

 .قوقحلا ءادأو «ةبوتلاو ءيصاعملا بانتجاو «لالحلا لكأو هلي هللا لوسر

 :نيعون ىلع ىذألا فكو

 .ةرهاظلا حراوجلا ىذأ فك :امهدحأ

 مومسلا نم هنإف «سانلاب نظلا ءوس نم هيف رطخي امع بلقلا فك :امهينا
 ةلمحو ءاملعلاو ءايلوألاب نظلا ءوس اميس ال دحأ لك هب رعشي الو «ةلتاقلا

 . نآرقلا

 نأ «نوديرملا اهيأ «مكايإ :ىلاعت هللا همحر افو نب يلع يديس ةيصو يفو
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 .مكوذخاؤي مل ولو مس ءايلوألا موحل نإف مكخيش نارقأ نم دحأ قح يف اوعقت

 اهنم اوفاخ لب ةبيغلا كلت هغلبت مل ولو دحأ ةبيغب ةناهتسالا نم مكايإ مث مكايإو
 . ىهتنا . هللا هّيلو هنإف هتغلب اذإ نوفاخت امم رثكأ

 ريغ لكأ نإف «لالحلا ريغ لكأ نم ًاضيأ رذحاو ءيخأ اي كلذ ملعاف

 . بايثلا قلخيو ىلاعت هللا ةرضح لوخد نع هبجحيو هملظيو بلقلا يسقي لالحلا

 راص ىتح ىلاعت هللا دَّبَع دبع نأ ول :ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا لاق

 .هنم لبقت ام مارح مأ لالحأ هفوج لخدي ام ردي مل هنإ مث «ةيراسلا هذه لثم

 امو كمعطم بطأ :ىلاعت هللا همحر مهدأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ لاقو

 .ًالفن ينعي «ليللا موقت الو راهنلا موصت ال نأ كلذ دعب كيلع

 لالدتسالا الإ لوصولا نم موقلا عنُم ام :هللا همحر يذمرتلا ركب وبأ لاقو

 .تاهبشلاو مارحلا لكأو «ةوهشلا دح ىلع قيرطلا يف ضكرلاو «ليلدلا ريغب

 نع فشكي مل لالح نم همعطم نكي مل نم : هللا همحر لهس مامإلا لاقو

 . هتقدص الو همايص الو هتالص هعفنت الو «تابوقعلا هيلإ تعراستو «باجح هبلق

 تنك ينإف «مارحلا لكأو مكايإو لالحلا لكأب مكيلع :نايفس مامإلا لاقو

 ماعط نم تلكأ املف «ملعلا نم ًاباب نوعبس يل حتفيف ةيآلا أرقأ لالحلا لكآ انأو

 .دحاو باب يل حتفُي الف اهددرأو ةيآلا أرقأ ترص عروتي ال نم

 َقَرَو هُبلق ّنأل لالحلا لكأ نم :ىلاعت هللا همحر يلذاشلا يلع خيشلا لاقو
 اسق لالحلا ريغ لكأ نمو .ىلاعت هللا ةرضح نع بجحي ملو ءهمون لقو هَراَنو

 ةلمج نم كلذو .همون رثكو «ىلاعت هللا ةرضح نع بجحو ءملظأو ظلغو هبلق

 وضع لك بلطيف يصاعملل ءاضعألا كرحي لالحلا ريغ لكأ نأل ىلاعت هللا ةمحر

 ىلع لضفتي هنأ امك يصاعملا نم هحيريل مونلاب هيلع هللا لضفتيف «ءيصعي نأ هنم

 .ًاراهنو اليل هيدي نيب هميقيل لالحلا لكأب عئاطلا

 مامحلاك وهف «ةدابعلا لاطأو مارحلا لكأ نم :صاّرَخلا يلع يديس لاقو

 ءائيش خرفي ال مث ماقملا لوط يف هسفن بعتي وهف «دساف ضيب ىلع دقر يذلا
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 .ًارَذِم جرخي لب

 ءركذلا ةذلو ركفلا ةيجش بهذيف «أران هتلاحتسا :مارحلا لكأ دسافم نمو

 نيدلا نهويو ءرصبلا ملظيو «ةريصبلا يمعيو «تاّينلا صالخإ تابن قرحيو
 .فراعملاو مكحلا تاقوذ نم عنميو «نايسنلاو ةلفغلا ثرويو «لقعلاو ندبلاو

 امنإ دبعلا اهلعفي يتلا يصاعملا عيمجف :ةلمجلابو :لاق مث «كلذ يف لاطأو

 .لاحملا مار دقف ةعاطلا لمعي نأ بلطو مارحلا لكأ نمف «مارحلا لكأ اهببس

 نأ مارحلا تامالع نم ةمالع هدعب دجو مث ًائيش لكأ نم ىلع بجي :هيبنت

 .رافغتسالاو ةبوتلا ىف ذخأ الإو ءهنكمأ نإ ءىقلا ىف ذخأي

 ةو ثيح نم ضارتعا ماعطلا كلذ ىلع عرشلل نوكي نأ :تامالعلا نمو

 .ديلا

 هلكأ نم نأك ىتح «ةعيبطلا ىف لقثلاو .بلقلا ىف ةملظلا دوجو :اهنمو

 .ًاصاصر لكأ

 لكأي نمل عقي امك ظقيتسي ىتح ةعاس ثكميف مونلا نم موقي نأ :اهنمو

 .ايرلا

 .ةجلاعم ريغ نم هيلع ًأرهق هاياقتيف سفنلا بعلت نأ :اهنمو

 .بطقلا هنإف ةمقللا هذه شيتفت نع لفغت الو «يخأ اي كلذ ملعاف

 ؛هيلإ تفتلت ال كنم بضغ هنأ ولو «هبسك يف عروتي ال نم ماعط لكأت الو

 لب رصعلا اذه خياشم نم هل هبنتي نم لق رمألا اذهو .انرطاخ ترسك :هلوقل الو

 امو .هرطاخ رسكأ نأ تفخ :لاق هومال املو «نيكاسملا ماعط نم لكأي مهضعب

 دعاوقب لهجلا نم اذهو .رطاوخلا ربج نم لضفأ ءيشب ىلاعت قحلا ديم

 ولف ءهرمخلا هعم برشي نأب صخش هيلع مزع نم نيبو هنيب قرف الو .ةعيرشلا
 .هقسفب انمكحو ًارذع هل لبقن ملو هانددح «هرطاخل ًاربج تبرش امنإ :لاق

 ةلمج نم دودعم هنإف يعيبطلا ءايحلا نم ًاضيأ رذحاو «يخأ اي كلذ ملعاف

 :هلوقب ىلاعت هللا همحر ضرافلا نب رمع يديس راشأ دقو ؛موقلا دنع ربكلا
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 اولجا نإو نيكساتلا ليبس ليو ايحلا علخاو ىوهلا لايذأب كسمت

 عفرب ىلاعت هللا ركذي نأ صخشلا ييحتسي نأ  يعيبطلا ءايحلا يأ وهو

 سفنألا باحصأ :سانلا ةرضحب كلذ كرتي نم رثكأو .سانلا ةرضحب توصلا

 ىلاعت هللا ركذي نأ مهدحأ فُْلُك اذإف ءمهوحنو خويشلاو نيرشابملاو ةاصعلاك
 مهيلع بجي ءالؤه لثمف .ةيصعم بكترا هنأك لجخ هدنع لصح سانلا ةرضحب

 .ربكلا نع اوجرخي ىتح توصلا عفرب ركذلا
 يف ركذلاب توصلا عفرب هباحصأ رمأي ىلاعت هللا همحر دمحم يديس ناكو

 يف ىلاعت هللا اوركذا :لوقيو «ةروجهملا ةبرخلا عضاوملاو عراوشلاو قاوسألا

 سفنلا عبط سومان اوقرختو «ةمايقلا موي مكل دهشت ريصت ىتح نكامألا هذه

 وتر لا اع يناوحلا
 ةفرحلا يف شغلا نإف «ةفرحلا شغ نم ًاضيأ رذحاو يخأ اي كلذ ملعاف

 يف رم ِْلَك يبنلا نأ ةريره يبأ نع ؟هحيحص» يف ملسم ىور دقو ءًاعرش مومذم
 بحاص اي اذه ام» :لاقف اللب تلانف اهيف هدي لخدأف ماعط ةربص ىلع قوسلا

 ىتح ماعطلا قوف هتلعج الفأ» :لاق ءءامسلا هتباصأ هللا لوسر اي :لاقف «؟ماعطلا

 . ىهتنا ."”(انم سيلف انشغ نم» :ِهّكي لاق مث .«سانلا هاري

 «شغلا عقي هب امو ىوقتلا هب عقي ام هتفرح يف فرعي ناسنإ لك نأ مولعمو
 هسفنو هنيد ناخ شغ اذإف ءهتفرح يف هسفن ىلع انيمأ دبعلا ىلاعت هللا لعج دقو

 هللا كراب اهيلع دمتعي ملو هتفرح يف حصن نم لك :اولاق دقو .نيعمجأ سانلاو

 هتفرح شغ نمو ءألام سانلا عسوأ نم ريصي ىتح رعشي ال ثيح نم هلام يف هل
 نأل ؛لومخلا يف لثملا هب برضي بيرق نع راصو هتكرب تددبتو هلاح «فشكتا

 .ىوقتلا يف ةكربلاو شغلا يف رقفلا لعج ىلاعت هللا

 ةّئسلاو ميظعلا نآرقلل ًاعبت ةفرحلا لمع ىلع ًافلخو ًافلس خياشملا ثح دقو

 يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا ناكف «ةيلذاشلا ةداسلا كلذ يف مهدهشأو «ةفيرشلا

 .[99 /1] (102 1 ) مقر ثيدح هانم سيلف انشغ نم» : كلي يبنلا لورق باب «ملسم حيحص (1)
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 . هتادهاجم

 ببسلاب مكيلع :لوقي ىلاعت هللا همحر يسرملا سابعلا وبأ خيشلا ناكو

 رفسلاو ( هتححبس ةطايخلاو (هتحبس همودقو «هتحبس هكوكم مكدحأ لعجيلو

 ةبترب ًاقحلم ًادكؤم ًابوجو بجاو بسكلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 .ةيلوجرلا يف هل ظح ال ةأرملاك وهف هل بسك ال نم نأ مولعمو «ناميإلا

 ال يذلا ريقفلا مكح يف لوقي ىلاعت هللا همحر «ةيصولا» بحاص ناكو

 .دحأل عفن اهيف سيل بارخلا يف ةنكاسلا ةموبلا مكح «هل ةفرح

 ةفرحلا كرتب هباحصأ نم ًادحأ رمأي مل ةلاسرلاب دي هللا لوسر رهظ املو

 نم لماكلا» :لوقي ناكو ءاهيف حصنلاب مهرمأو مهفّرج ىلع مهرقأ لب هديب يتلا
 ام هنإف .«مهكلسي ىتح ةفرجلا كرتب مهرمأي نم ال مهفرح يف مهو سانلا كّلَسُي
 هنم ىلاعت هللا ةرضح ىلإ هبحاص لّصوي نأ فراعلا نكميو الإ عورشم رمأ نم

 بيذاجملا نم يدنع لمكأ نمؤملا» :لوقي ناكو .عرشت مل يتلا رومألا فالخب

 نع مهفعت ةيويند ةفرح مهديب سيلو مهنيدب نولكأي نيذلا اياوزلا خياشم نم
 .«مهخاسوأو سانلا تاقدص

 ريغ نم نيدبعتملا ىلع اهب اولّضُم رومأب ةفرتحملا ىلاعت هللا مركأ دقو
 :ةفرح

 سانلا تاقدص نم ال هبسك نم لكأي هنوكل هل مهدحأ لامعأ نأ :لوألا
 .مهخاسوأو

 هسفن ةراقح دهشيف «نيلهاجلا ىلع هربكتو ملعلا هاوعد مدع : يناثلا

 .هريغ ميظعتو

 . هماكحأو هلسر ىفو ىلاعت هللا ىف ةيلقعلا هبشلا نم هتمالس :ثلاثلا

 ًائيش لعف هنأ ىري ال اهحبق دهشي ريصي ةيصعم يف عقو اذإ :عبارلا
 . كلذ ريغو ءاهرفكي
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 ولو هيننك نه لكأب يذلا نأ يدع :لوقي صاوخلا يلع يديس ناكو

 سانلا همعطيو هنيدب لكأي يذلا ديعتملا نم نسحأ !”يناونتلاو ماجحلاك ًاهوركم

 ها .هحالصب

 :ثيدحلا يفو ؛ًاعرش مومذم رخافتلاو رئاكتلل بسكلا نأ ىفخي ال مث

 ناكو .©01:نابضغ هيلع وهو ىلاعت هللا ىقل ًارخافم ًارئاكم ًالالح ايندلا بلط نم»
 هللا ىلتبا ةبوقع لالحلا نم ةدايزلا بلط :لوقي ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا

 . عرشلا يف ءاهرطاوخ يأ «ءكسفن دهاجو كلذ ملعاف .ةبوتلا لهأ اهب

 لعلو سفنلا ثيدح يصاعملا أوسأ :ىلاعت هللا همحر لهس مامإلا لاق

 سفنلا ثيدح ىلإ ءاغصإلا ديرملا ىقتا اذإو ءًابتذ كلذ نودعي ال سانلا بلاغ

 دعبي كانهو ءاظوفحم 77 بلقلا راصو ركذلاب بلقلا دقتا ركذلل اهذاوان ناكو

 الإ هعم ريصي الو «ةيناطيشلا رطاوخلا دبعلا نع دعبيو دعّبلا لك ناطيشلا هنع

 ها .ملعلا نازيمب اهعطق يف ىعسي ةيناسفن رطاوخ

 ليلقت :وهو «يعرشلا هقيرطب عوجلاب كسفن دهاجو يخأ اي كلذ ملعاف

 نعل ةنالو «قيرطلا ناكرأ مظعم هنأل ءهريغ ىلع عوجلا مدقو ءائيشف ًائيش لكألا

 نع ًالضف كولملا لذم هنأل ءعوجلا نم اهدايقنال عرسأ ءيش اهرمأ ةيادب يف سفنلل
 ء«بلقلا وفصيف «نوكي ام ردقب ةيئاملاو ةيبارتلا ءازجألا نم لحي هنألو «مهريغ

 0 ا يح دل

 ؟انأ نم 7 ؟انأ نم :اهل لاق ل هللا نأ ا

 يبر تنأ :تلاقف ؟انأ نم :ىلاعت لاق مث «ةنس فلأ عوجلا رحب يف اهنكسأف

 .ءاملا ءارجإ ةفيظوت مئاقلا (1)

 /4] (3465) مقرب ا ل ل ا وم )2
 بلط نم» : يك هللا لوسر لاق :لاق «ةريره يبأ نع « «لوحكم نع : الماك هصنو [0

 ةمايقلا موي ءاج .هراج ىلع ًافطعتو هلهأ ىلع ًايعسو ةلأسملا نع ًافافعتسا ًالالح ايندلا

 .«نابضغ هيلع وهو هللا يقل ًارئاكم ًالالح ايندلا بلط نمو .ردبلا ةليل رمقلاك ههجوو
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 ايندلا حاتفم :لوقي ىلاعت هللا همحر ينارادلا ناميلس وبأ خيشلا ناكو

 يف لعج ايندلا هللا قلخ املو ءاهلامعأ ينعي «عوجلا ةرخآلا حاتفمو «عبشلا

 .ةيصعملاو لهجلا عبشلا يف لعجو ؛ةمكحلاو ملعلا عوجلا

 ةوهشلاو «ران عبشلا :لوقي ىلاعت هللا همحر يزارلا ذاعم نب ىيحي ناكو

 .اهبحاص قرحت ىتح هران ءىفطنت الو قارحإلا هنم دلوتي .بطحلا لثم

 لكأي نأ دارأ نم :لوقي ىلاعت هللا همحر يرتستلا هللا دبع نب لهس ناكو

 . افلعم هل ِنْبيْلَق نيترم مويلا نم
 نم ناطيشلا رغي نأ دارأ نم :لوقي ىلاعت هللا همحر رانيد نب كلام ناكو

 عوجلاب كسفن دهاجو يخأ اي كلذ ملعاف «ةريثك كلذ يف فلسلا ليواقأو

 اهتوعد اذإ كل داقنتل اهل ًابيذعت ةقاشلا لامعألا يف اهباعتإو «نيطرفملا رهسلاو

 يذلا لجعلاكو «نورحلا ةبادلا هبشت ةضايرلا لبق اهنأل كلذو «ىلاعت هللا ةاضرمل

 برضلاب هنوروديو هينيع نومغيو هنوعوجي مهارتف «نوحاطلا يف نحطلا هنوملعي
 لامك هنم مهل رهظي ىتح كلذك لازي الف «غرافلا ىلع اهريغ وأ نوحاطلا يف

 للقو يخأ اي كلذ ملعاف .هيئيع نع ءامخلا نوكفيو هنومعطي كانهف ءدايقنالا

 دقو «توملا وخأ وهف ةيورخأ الو ةيويند ةدئاف هيف سيل هنأل كنكمأ ام مونلا

 كلذو .فيصلا يلايل لثم يف ليللا مايق ىلع مونلا راثيإ ىوهلا عابتا نم اودع
 ةعبرألا ناكرألا بيذي مئادلا رهسلا :لاقو .ىلاعت قحلا ةبحم مدع ىلع ليلد

 توكلملا ملاع ىلإ رظني كانهو .رانلاو «ىوهلاو «بارتلاو ؛ءاملا :اهلحيو

 .ىلاعت هللا ةاضرم ىلإ قاتشيف

 ىلع رمألا اذه َيِنُب :لوقي ىلاعت هللا همحر زازعلا نسحلا وبأ خيشلا ناكو

 الإ ملكتي الو «ةبلغلا دنع الإ ماني الو «ةقافلا دنع الإ لكأي ال نأ :ءايشأ ةثالث

 .ةرورضلا دنع

 ثالث هيف نوكي ال ديرم لك :لوقي ىلاعت هللا همحر يراوحلا نبا ناكو

 ردقب الإ دحاو لك نم ذخأي الف «مانملاو ماعطلاو لاملا كرت :باذك وهف لاصخ
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 . ىهتنا . سلاجم ركاذ لك امف «ىلاعت قحلا ةسلاجمل حلصي كانهو ؛«ةرورضلا

 .ةرخآلاو ايندلا ريخ اهيف َّنإف «ةلزعلا مّرْلاو يخأ اي كلذ ملعاف

 هللا ليبس يف هلامو هسفنب دهاجي نمؤم» :لاق ؟هللا لوسر اي لضفأ سانلا يأ

 هبر دبعي باعشلا نم ٍبعش ىف لزتعم لجر مثالا :لاق ؟نم مث :لاق ««ىلاعت

 . ””(هّرش نم سانلا عديو

 ملسي ال نامز سانلا ىلع نيتأيل» :ثيدح هديؤيو .سانلا لزتعيلف همغ لقيو هندب

 رجخ نمو قهاش ىلإ قهاش نمو ةيرق ىلإ ةيرق نم هنيدب رف نم الإ هنيد نيد يذل
 . 2”«غوزي يذلا بلعثلاك رجخ ىلإ

 نم ةنتفلا ترهظ ام :لوقي ىلاعت هللا همحر قارولا ركب وبأ خيشلا ناكو

 َبناَجب نمو «ةطلخلا نم الإ اذه انتقو ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ديسلا دهع

 نع ةلزعلا نع ديرملل دب ال هنأ ىلع اوعمجأ دقو .برقأ ةمالسلا ىلإ ناك سانلا

 يف ةطلخلا نم مث «قيرطلا طسو يف ةولخلا نم مث «ةيادبلا يف هسنج ءانبأ

 . ةياهتلا

 اونظف موق طلغ دق :لوقي ىلاعت هللا همحر رينملا دمحم خيشلا يديس ناكو

 ىلوأ اهنأ ةلاحلاو «فولأم فلإ نمؤملا نوك نع جرخ سانلا نع لزتعا نم نأ

 مقرب ملسمو «ءوسلا طالخ نم ةحار ةلزعلا باب [2381/5] (6129) مقرب يراخبلا هاور (1)
 . طابرلاو داهجلا لضف باب [1503 /3] (1888)

 /2] (439) مقر ثيدح .٠ . .ايندلا كرت يف لصف «ريبكلا دهزلا باتك يف يقهيبلا هاور )2

 ىلع يتأيلا : هي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :الماك هصنو [3

 رجح نمو قهاش ىلإ قهاش نم هنيدب بره نم الإ هنيد نيد يذل ملسي ال نامز سانلا
 ناك كلذك ناك اذإف هللا طخسب الإ ةشيعملا لنت مل كلذك كلذ ناك نإف ءرجح ىلإ
 ىلع هكاله ناك دلو الو ةجوز هل نكي مل نإف .هدلوو هتجوز يدي ىلع لجرلا كاله

 فيك :اولاق .«ناريجلا وأ هتبارق يدي ىلع هكاله ناك ناوبأ هل نكي مل نإف «هيوبأ يدي
 ىتلا دراوملا هسفن دروي كلذ دنعف ةشيعملا قيضب هنوريعي» :لاق ؟هللا لوسر اي كلذ
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 هوُقِلأَف «هتيؤر ىلإ سانلا تقاتشاو هسفن تفص سانلا لزتعا اذإ هنأل ةفلإلا ماقمب

 دونج حاورألا» :ثيدحل حورلاب وه امنإ فالتئالا لصأو ؛طلاخملا نم رثكأ

 .ها .2176فلتنخا اهنم ركانت امو فلتئا اهنم فراعت امف ةدنجم

 لضفأ ةطلخلا الو ءًاقلطم لضفأ ةلزعلا :لاقي ال هنأ هانررق امم ملعف

 تقو هل ريصي الف ةيادبلاك ةدحولا ىلإ ٌنحي هرمع رخاوأ فراعلا نكل ؛ًاقلطم

 .(رصنلا) ةروس هيلع تلزنأ نيح هرمع رخاوأ ْخَي هل عقو امك سانلا عسي

 ةلزعلا نيب قرفلا نع ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس لئسو

 ةلزعلاو «ىلاعت هللا نع نولغشي نيذلا رايغألا نع نوكت ةولخلا :لاقف «ةولخلاو

 اهمزاول نم سيل ةلزعلا نأب ًاضيأ قرفيو .هيلإ وعدت امو سفنلا نع نوكت

 الإ تمصلا مزلاو يخأ اي كلذ ملعاف .ةولخلا فالخب ىلاعت هللاب لاغتشالا

 وعلا مزليلف ملسي نأ هرس نمل : هيلع لاق . ةيعرش ةرورضل

 امل توكسلا موقلا رثآ امنإ :لوقي ىلاعت هللا همحر يريشقلا ذاتسألا ناكو

 حدملا تافص راهظإو سفنلا ظح نم هيف امل مث تافآلا نم مالكلا نأ اوملع

 فشنت مالكلا ةرثك :لوقي ىلاعت هللا همحر شايع نب ركب وبأ خيشلا ناكو

 .ءاملا دعب ضرألا فشنت امك تانسحلا

 ؛همالك َّلق هلمع نم همالك دع نم :لوقي ىلاعت هللا همحر ليضفلا ناكو
 ةمقللا يف هنم دشأ قطنلا يف عرولاو ركفتلاو ؛ءتمصلاب الإ ةمكحلا اوثرو امو

 /3] (3158) مقر ثيدح «ةدنجم دونج حاورألا باب ؛هحيحص ىف يراخبلا هاور (1)

 (2638) مقر ثيدح ؛ةدنجم دونج حاورألا باب ء؛هحيحص يف ملسم هاورو +3

 .امهريغ هاورو «[2031/4]

 /2] (1934) مقر ثيدح «ميهاريإ همسا نم باب «طسوألا مجعملا يف يناربطلا هاور (2)
 هاورو 21290 /6] (3607) مقر ثيدح «سنأ نع ءدنسملا يف ىلعي وبأ هاورو +4

 .امهريغ
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 وغلب ملكت اذإ ديرملا بلق نم جرخت ةينابرلا راونألا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 اوركذو .يقابلا هعبت قيرطلا ناكرأ نم نكر مدهنا ىتم هنأو ءًاملظم هبلق ريصيو

 ىلع داز امو ء«تمصلاو :ةلزعلاو ءرهسلاو «عوجلا :ةعبرأ ناكرألا مظعم نأ
 :اودشنأو . عباوتلا نم وهف هذه

 لاديألا يف هي انهت اذا هناكرأ تمسق ةيالولا تيب

 ©”يلاغلا هيزنلا رهسلاو عوجلاو مقا لاويجفاو تنعم يباام

 ةمايقلا موي يف نمؤملل رون هنإف ليللا مايق كرتت الو يخأ اي كلذ ملعاف

 ىلاعت هللا يدي نيب هفوقو لاط نم :مهمالك يفو .هفلخ نمو هيدي نيب نم ىعسي

 . مادقألا لزلزت موي طارصلا ىلع هيمدق ىلاعت هللا تّبث مالظلا يف

 يف ةالصلا ةبوتكملا دعب ةالصلا لضفأ» 2 يف ملسم ىور دقو

 .(«ليللا فوج

 ةمايقلا موي دحاو ديعص يف سانلا رشحي» :”يئاسنلاو "”يقهيبلا ىورو

 - نوموقيف ؟عجاضملا نع مهبونج ىفاجتت اوناك نيذلا نيأ :لوقيف دانم يدانيف

 .«باسحلا ىلإ سانلا رئاسب رمؤي مث ؛باسح ريغب ةنجلا نولخديف  ليلق مهو

 ةبرقو مكلبق نيحلاصلا بأد هنإف ليللا مايقب مكيلع» : *””يذمرتلا ىورو
 .«مثإلا نع ةاهنمو تائيسلا ةرفكمو «مكبر ىلإ

 .«دسجلا نع ءادلا ةدرطمو» :'؟”يناربطلل ةياور يفو

 .تايبألا هذه لئاق ىلع فقأ مل (1)
 .1821/2] (1163) مقر ثيدح «مرحملا موص لضف باب (2)

 .[169 /3] (3244) مقر ثيدح .ناميإلا بعش يف (3)

 . عجارمو رداصم نم يدل اميف يئاسنلا ةياور ىلع فقأ مل 04(

 .هريغ هاورو «[552/5] (3549) مقر ثيدح ِِةْيِقَك يبنلا ءاعد يف باب ؛هننس يف (5)

 يبأ نع :ًالماك هصنو «[258 /6] (6154) مقر ثيدح «يسرافلا ناملس نع ءريبكلا يف (6)
 ليللا مايقب مكيلع» : كك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يسرافلا ناملس نع ؛ءالعلا

 نع ةاهنمو «تائيسلل ةرفكمو لجو َّزع هللا ىلإ مكل ةبرقمو مكلبق نيحلاصلا بأد هنإف
 .؛دسجلا نع ءادلا ةدرطمو ؛مثإلا
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 باحصأو نآرقلا ةلمح يتمأ فارشأ» :”يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا ىورو

 . «ليللا

 بارشلاو ماعطلا نم ةفخ يف ةليل تاب نم» :؛ريبكلا» يف يناربطلا ىورو
 .2«حبصي ىتح نيعلا روحلا هلوح تكرادت يلصي

 مكيلع :هباحصأل لوقي ىلاعت هللا همحر يعافرلا نب دمحأ يديس ناكو

 يلايل نم ةليل نم ام هنإ «كلذ يف اوطرفت الو ليللا نم رخالا ثلثلا يف مايقلاب
 هنم مرحيو نيظقيتسملا ىلع قرفيف ءامسلا نم قزر اهيف لزنيو الإ ةنسلا

 دواد اي :مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ديسلا ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو «نومئانلا

 . ينع مان ليللا هّنج اذإف يتبحم ىعّدا نم بذك

 ةّين ىلع ًاريثك هباحصأ ثحي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 نمف «لمعلا ىلع ال تاّينلا ىلع باوثلا بئر دق عراشلا نإ :لوقيو ليللا مايق
 امنإ» :ثيدحلا يف لاق هنإف ءهتّين رجأ ىلاعت هللا هاطعأ هل مسقي الو ًاريخ مزع

 ىلع بظاو نم نأ ِملُعَف .لعف ام ءىرما لكل :لقي ملو «2”«ىون ام ءىرما لكل

 سكعي نم نأ يخأ اي لمأتو .بيصن نيحلاصلا قيرط يف هل سيلف ليللا مايق كرت

 ىلوأل ىركذو ةرصبت ””هتيكماج نوعطقي فيك ناطلسلا بكوم هروضح يف
 .بابلألا

 مأ نإ» :ثيدحلا يف درو دقف «ليللا مايق كرتت الو يخأ اي كلذ ملعاف

 مايق كرت نإف ليللا مايق كرتت ال ينب اي :تلاق مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس ديسلا

 :درو امل كتيب يف  ليللا مايق يأ  نكيلو «ةمايقلا موي ًاريقف لجرلا عدي ليللا

 لهأل موجنلاو بكاوكلا رونك ءامسلا يف كتيب رون نكي كتيب اياوز يف لص
 . ايندلا

 .[556 /2] (2703) مقر ثيدح .. . .نآرقلا عضوم ريونت يف لصف ءناميإلا بعش يف (1)

 /1(]1) مقر ثيدح ءيحولا ءدب باب :اهنم ةدع باوبأ يف هحيحص يف يراخبلا هاور (2)
 [262/2] (2201) مقر ثيدح ؛تاّينلاو قالطلا هب ىنع اميف باب ءدواد وبأ هاورو 3

 .امهريغ هاورو
 . مهريغو لماعلاو سّردملاو يدنجلا ذخأي يتلا ةيلاملا ةأفاكملا وأ يرهشلا بتارلا (3)
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 . ةبوتكملا الإ هتيب ىف ءرملا ةالص ةالصلا لضفأ :'”(«نيحيحصلا» ىفو

 يف ةضيرفلا لضفك تيبلا يف ةلفانلا ةالص لضف نإ :فلسلا ضعب لاقو

 ْ .دجسملا

 اي :هل لاقف سيلبإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع يقل :لاق دلجلا يبأ نعو

 اي :سيلبإ لاقف ؟كرهظ عطقيو كمسج ّلسي يذلا ام مويقلا يحلاب كلأسأ سيلبإ

 يف ةضيرفلا لجرلا ةالصف يرهظ عطقي يذلا امأو «ىلاعت هللا ليبس يف ليخلا

 .هتيب ىف ةلفانلاو هدجسم

 لوألا فصنلا ءاضقنا دعب الإ ليللا مايق يف عرشت الو يخأ اي كلذ ملعاف

 فصنلا لوخد دعب الإ نوكي ال يهلإلا بكوملا بصن نأل كلذو «ليللا نم
 فقي ال نأ بدألا نمو .ةيهلإلا ةرضحلا ءاربك فوقو لوأ وهو ليللا نم يناثلا
 ةرضح لهأ كلذ ىلعو ةداع هنم ربكأ وه نم فوقو دعب الإ هديس يدي نيب دبعلا

 .ربكألا فوقو دعب الإ ُنَّوذألا فقي الف ايندلا كولم

 ةالصل عماجلا ىلإ ءاج اذإ ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك دقو

 ال يلثم :لوقيو ًاليلذ ًاعضاخ هباب ىلع فقي ًادحأ عماجلا يف ري ملو حبصلا

 .هريغل ًاعبت الإ ةصاخلا هديس ةرضح ىلإ لخدي

 ءهسفن شتفي نأ لسكلا هيلع فدارتو ليللا مايق هيلع لقث نمل يغبني : هيبنت

 لثم نم ةبوتلا ىلإ ردابيف «كلذ ريغو «ءايندو ةدمحيم بحو ركمو كلسحو بسحو

 دقف دبعلا نع ترفك اذإ بونذلا نإف «بونذلل ةرفكملا رومألا لعف الإو .كلذ

 ةفيرشلا بكاوملا كلت يف اهبر يدي نيب فوقولا نم عنام يقب امو «هتاذ ترّهط

 ىورو .(781) مقرب ملسمو ؛16860] (5762) )698(  مقرب يراخبلا :ملسمو يراخبلا (1)
 .امهريغ ثيدحلا
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 هبلق ىف دجو اذإ هتكربب انعفنو ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يديس ناكو

 يتاذب فقأ نأ ييحتسأ :لوقيو ليللا مايق كرتي ةينطابلا ضارمألا نم ًائيش

 بكوملا روضح نع مان اذإ مهضعب ناكو .ىلاعت هللا ءايفصأ نيب رذقلاب ةخطلتملا

 تاذلا هذه فقوت مل يذلا بر اي لضفلا كل :لوقي يلايللا نم ةليل يف يهلإلا
 . نيرهطملا نيرهاطلا كترضح لهأ نيب ةرذقلا ةسجنلا

 نأ دبعلل يغبنيف «سفنلا مضه ةهج نم ريثك ريخ هيف ناك نإو اذهو :تلق

 بكاوملا كلت يف ىلاعت هبر يدي نيب فوقولا نم هظح تاوف ىلع نزحيو مدني
 . مئانغلا قرفت تقو ةفيرشلا

 اوعمتجا ام :اولاق دقف ؛ةعامجلا ةالص ًاضيأ كرتت الو يخأ اي كلذ ملعاف

 . هتقفر يف ىلاعت هللا هعفشي ىلاعت هلل يلو مهيفو الإ ةعامج

 نيل انيفلا دييعأ ةليضز نأ :ةريره يبأ نع "لسن حيحصا) يف تبثو

 ةصخر يل لهف دجسملا ىلإ يندوقي دئاق يل سيل هللا لوسر اي :لاقف ِءّدِْلَم يبنلا

 ءادنلا عمست له» :لاقف هاعد ىلواملف هل صخرف ؟ فيفا ىف ىلاضأ نأ

 .«بجأف» :لاق «معن :لاق «؟ةالصلاب

 مهضعب نأ عقو دقو «ةبيصم ةعامجلا ةالص تاوف نودعي فلسلا ناك دقو

 :لاقف رصعلا ةالص سانلا ىلص دقو عجرف  لخن ةقيدح ينعي هل طئاح ىلإ جرخ

 .ةقدص نيكاسملل يلع يطئاح نأ ىلع مكدهشأ «ةعامجلا ةالص ينتتاف هلل ان

 ىلصف «ةعامجلا ىف ءاشعلا ةالص امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع تتافو

 .ةعامجلا يف ءاشعلا ةالص نم هتاف امل ًاربج رجفلا علط ىتح ةليللا كلت

 يف ءاشعلا ةالص نع هببسب 2ٌتْطْطَّشَف فيض يب لزنف ؛ةعامجلا يف ةالص

 تططشو .دعبأ :موسلا يف طّْشَأو .راج :يأ ةيضقلا يف ْطَشَأو .تدُعَب :رادلا تش (2)
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 دق اهلك دجاسملا اذإف سانلا عم هيف يلصأل دجسملا بلطأ تجرخف ءدجسملا

 ةعامجلا ةالص تاوف ىلع نيزح انأو يتيب ىلإ تعجرف «تقلغو اهلهأ ىلص
 افكنم لقا ةالرصإ ناع يرد فانيلا ةؤعم ذر :ثيدحلا يف درو :تلقف

 ىلع مانملا يف ينتيأرف تمن مث ةرم نيرشعو ًاعبس ءاشعلا تيلصف «2"نيرشعو
 .مهقحلأ الف مهفلخ يسرف ضكرأ انأو يمامأ مهو ليخ ىلع موق عم سرف

 ؟يخأ اي َمِلو :تلقف ءانقحلت تسلف كسرف بعتت :لاقو مهنم دحاو ّيلإ تفتلاف

 انأو تظقيتساف .كدحو تيلص دق تنأو ةعامجلا يف ءاشعلا انيلص اّنأل :لاق

 .نيزح مومهم

 دقو «هباصأ بنذب الإ ةعامجلا ةالص ًأادحأ تتاف ام :فلسلا ضعب لاقو

 .ةعكر ليقو .«ةعامجلا ةالص مهدحأ تتاف اذإ مايأ ةعبس مهسفنأ نوزعي اوناك

 . مامإلا عم ىلوألا ةريبكتلا مهتتاف اذإ مايأ ةثالث مهسفنأ نوزعيو

 ال ناويد هنأل ًاقلطم دابعلا ملاظم يف عوقولا نع دعابتو يخأ اي كلذ ملعاف

 ىلاعت هللاب كرشلا نود يصاعملا باكتراب هسفنل دبعلا ملظ امأو .ىلاعت هللا هكرتي

 رفغي هب ىلاعت قحلا أبعي ال ناويد هنإف ءًاضيأ سفنلا ملظ ىلإ عجري وه ناك نإو
 :ةيوَتلا

 : ماسقأ ةثالث ىلع دابعلا ملاظم :ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس لاق

 . ضارعألاب قلعتي مسقو «لاومألاب قلعتي مسقو «سوفنلاب قلعتي مسق

 دوقلا بوجوو أطخلاو دمعلا لتق لثم يف ةديدع ماكحأ اهلف :سوفنلا امأف

 .هقفلا بتك يف روكذم وه امم كلذ ريغو ةرافكلاو ةيدلاو

 كلذ رذعت نإو «هثراو وأ مولظملا ىلإ اهدر نم دب ال هنإف :لاومألا امأو

 در نع زجع نإف «كلذ ىري نم بهذم ىلع اهبحاص نع اهب قدصتلا ريغ قبي مل
 بهأتيلف الإو نازيملا دنع ءامرغلا اهنم ىّفوُي يتلا تانسحلا نم رثكتسيلف ملاظملا

 هاورو «[295 /1] (913) مقر ثيدح ؛ةعامجلا لضف «ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور (1)

 ثيدح ءًادرفنم ءرملا ةالص ىلع ةعامجلا ةالص لضف ام ركذ .هحيحص يف نابح نبا
 .امهريغ هاورو [403 /5] (2053) مقر
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 تناك نم نأ :«حيحصلا» يف درو امك ةمايقلا موي هرازوأو مولظملا لاقثأ لمحتل

 هيلع حرط تانسح هل نكي مل نمو «مولظملا ىطعأو هتانسح نم ذخأ تانسح هل

 .رانلا ىلإ باتك هل بتكو مولظملا تائيس نم

 هلعل ًانسح ًاليصفت اهيف ةمئألا يققحم ضعب ركذ دقف :ضارعألا امأو
 الف ةميمن وأ ةبيغ تناك نإ ةملظملا كلت نأ :وهو ؛بابلا اذه يف هوجولا طوحأ

 نإف .هغلبت مل وأ مولظملا تغلب دق نوكت نأ امإ :نيلاح دحأ نم اهيف رمألا ولخي

 نم ثرويف ًاديدج ٌىذأ هل اهغيلبت ناك هغلبت مل نإو ءاهنم للحتلا نيعت تغلب
 يف قيرطلاف «ةملظملا كلت نم بعصأ وه ام كلذ وحنو ةدوملا عاطقناو دقحلا

 .هنم للحتلا بلطو هغيلبت نود هل رافغتسالا ةرثك كلذ

 نم هنوك ةهج نم هرمأ هبتشي ام بونذلا نم نأ يخأ اي كيلع ىفخي ال مث
 جاتحي كلذ يف رمألا نإف ءالثم طاوللاو انزلاكو «دابعلا ملاظم وأ سفنلا ملاظم

 هب لوعفملا ناك نإ :لاقي نأ وهو .باوصلا هجو ةطساوب رهظيل ليصفت ىلإ

 هدواعو هدوار دق لعافلا ناك نإو ءسفنلا ملاظم نم ةملظملا كلت تناك ًالوذبم

 ىلإ اهرجو اهرهقو ةروصلا كلت ىذآ هنأل ةبعصلا دابعلا ملاظم نم كلذ ناك

 موي ىلإ اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك ةئيس ةّنس نس نمو .ةيصعملا
 .كلذ ريغو راعلا مهلمحو اهلهأ ىذأو اهضرع كته هنإف ًاضيأو . ةمايقلا

 لام ذخأ ًاصخش نأ ول :ءاملعلا لاق .لاومألا نم دشأ ضارعألا : هيبنت

 يف هولعجف ضرألا لهأ عيمج ىلإو هتثرو ىلإ هتوم دعب هب ءاجف عروت مث صخش
 .هلام نم دشأ نمؤملا ضرعف «لح يف ناك ام لح

 ديرملا فقوي امم :ىلاعت هللا همحر يلذاشلا بهاوملا يبأ خيشلا مالك نمو

 أرقيلف كلذ يف هعوقوب ىلتبا نمو «نيملسملا نم دحأ ةبيغ يف هعوقو يقرتلا نع
 كلذ فئاحص يف نهباوث لعجيو نيتذوعملاو صالخإلا ةروسو ةحتافلا

 ةبيغلا نإ» :لاقو كلذب ينربخأو مانملا يف كي هللا لوسر تيأر ينإف ءصخشلا

 .«انزاوتي نأ وجرأو ىلاعت هللا يدي نيب نافقي باوثلاو

 ثيدحلا يفو .ميظعلا نآرقلل ًاعبت رافغتسالا نم رثكأو يخأ اي كلذ ملعاف
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 .«ةرم نيعبس مويلا يف هيلإ بوتأو ىلاعت هللا رفغتسأل ينإ» : 29(يراخبلا» ةياور نم

 .«ةرم ةئام مويلا يف هللا رفغتسأل ينإو يبلق ىلع ناغيل هنإو» :"”ملسملو

 بر. دحاولا نيلكملا ىف كك هلا لوسرل هنعتلا انك انإ# + 77نانيه خلو

 .«ةرم ةثام «ميحرلا باوتلا كنإ ّيلع بتو رفغا

 رافغتسالاب كيلع :ىلاعت هللا همحر يلذاشلا نسحلا يبأ يديس ةيصو يفو

 نيقيلاو ةراشبلا دعب كي ربكألا موصعملا رافغتساب ربتعاو «بنذ كانه نكي مل نإو

 .رخأت امو هبنذ نم مدقت ام ةرفغمب

 ثيدحل ءهرخآو راهنلا لوأو «هرخآو ليللا لوأ دنع رافغتسالا ةرثك يغبنيو

 لوأ يف ىريف ةفيحص موي يف ىلاعت هللا ىلإ ناعفري نيظفاح نم ام» :'”هجام نبا

 ىفرط نيب ام يدبعل ترفغ دق :ىلاعت هللا لاق الإ ًارافغتسا اهرخآ ىفو ةفيحصلا

 . «ًاريثك ًارافغتسا هتفيحص ىف دجو نمل ىبوطف . ةفيحصلا

 ل ل :نابح نبا ثيدحل قزرلا فقوت دنعو

 ١ بستحي ال ثيح نم هقزرو ءًاجرف مه لك نمو ًاجرخم قيض لك

 ملسم نم ام» 0 ا ا ىور امل «بنذلا عوقو دنعو

 هللا رفغتسا نإف .تاعاس ثالث هبونذ ءاصحإب لكوملا كلملا فقو الإ ًابنذ لمعي

 [2324/5] (5948) مقر ثيدح ؛ةليللاو مويلا يف ِديِلَي يبنلا رافغتسا باب ؛.حيحصلا يف (1)

 .هريغ هاورو

 هاورو 2075[2 /4] 22702) مقر ثيدح 6606 .رافغتسالا بابحتسا باب «هحديححص ىف )2(

 .هريغ

 هاورو [206 /3] (927) مقر ثيدح « . . .ناك يذلا رافغتسالا فصو ركذ ءهحيحص يف (3)

 . هريغ

 .هريغ هاورو [1254/2] 0318( مقر ثيدح «رافغتسالا باي 2( هلئس يف )4

 هاورو [291 /4] (02 مقر ثيدح «ةبانإلاو ةبوتلا باتك «كردتسملا يف مكاحلا ةهاور )5(

 .هريغ
 .[1291 /4] (7675) مقر ثيدح «ةبانإلاو ةبوتلا باتك (6)
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 عيمج ماتخ بابحتسا ىلع نوفراعلا عمجأ دقف لامعألا عيمج ماتخ دنعو

 لك بقع ىلاعت هللا رفغتسي ِهلَي ناك هنأ :ثيدحلا يفو .رافغتسالاب لامعألا

 . مهتعاط صقن ىلع مهل ًاهيبنتو هتمأل ًاعيرشت تارم ثالث ةبوتكم

 ًابونذ ركذت ءاوس ًاراهنو اليل رافغتسالا نم رثكي نأ دبعلل يغبني هنأ ملعف

 اًمو8 :ىلاعت هلوقل هيلع ءالبلا لوزن نم دبعلا نمأي كلذبو ءركذتي مل وأ ةنيعم
 .[33 ةيآلا :لاقنألا] #توُرْفْغَتْسَي مهو ْمُهَبْدَعُم هلأ تاك

 يف وهو ريخلا هيف سانلا دقتعا املك رافغتسالا ةرثك دبعلا ىلع دكأتي : هيبنت

 «ةرخآلاو ايندلا يف اهب حضتفي ةريرس دبعلل ماد امو «كلذ فالخ ىلع نطابلا

 نم سانلا رشأ :اولاق دقو سانلا ىلع هسيبلتل فوخلاو رافغتسالا ةرثك هب قئاللاف

 سانلا هنظ امب قلخت اذإف «كلذ فالخ ىلع نطابلا يف وهو ريخلا هيف سانلا نظي
 نيطعيل أعم هصقنو هلامك دهشي نأ لماكلا طرش نم نإف ءرخآ مكح هل ناك هيف

 نم هدهشت ام مكح تحتو ًاصقان ماد امو ؛رافغتسالاو ركشلا نم هقح امهنم ًالك

 هنإف «لماكلا فالخب ةدحاو نيع بحاص هنأل نيفلتخم نيلاح يف لامك وأ صقن

 .«كلذ يف هسفن دقفتي نم لقو ءاهتبحاص نيع محازت ال نيع وأ نينيع بحاص

 داكي الو هنوقحتسي ام قوف مهيف سانلا داقتعا ةرثكل مهتبحم سانلا ىلع بلاغلاو

 . كلذ نم رفغتسي مهدحأ

 دقو «ناميإلا نم هنإف يعرشلا ءايحلا يأ «ءايحلا مزلاو يخأ اي كلذ ملعاف

 دحاوو «ىلاعت هللا نم ءايحلا يف نوعبسو دحأ ءأباب نوعبسو نانثا ةدابعلا :اولاق

 :اولاق ««ءايحلا قح ىلاعت هللا نم اويحتسا» :ثيدحلا يفو .ربلا عاونأ عيمج يف

 هللا نم ايحتسا نم نكلو كلذ سيل» :لاق .هلل دمحلاو هللا لوسر اي ييحتسن انإ

 نمو «ىلبلاو توملا ركذيلو ,ءىوح امو نطبلاو ىعو امو سأرلا ظفحيلف ىلاعت

 قح ىلاعت هللا نم ايحتسا دقف كلذ لعف نمف ءايئدلا ةايحلا ةنيز كرت ةرخآلا دارأ "

 . "6ءايحلا

 هاورو 1359 /4] (7915) مقر ثيدح «قاقرلا باتك «كردتسملا يف مكاحلا هاور (1)

 .امهريغ هاورو [637 /4] (2458) مكر ثيدح (24 باب ؛هحيحص ىف يذمرتلا
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 ةوسقلا : ءاقشلا تامالع نم سمخ :لوقي ىلاعت هللا همحر ليضفلا ناكو

 . لمألا لوطو ءايندلا يف ةبغرلاو «ءايحلا ةلقو «نيعلا دومجو «بلقلا يف

 نإف بلقلا ناقرطي سنألاو ءايحلا نإ :لوقي ىلاعت هللا همحر يرسلا ناكو

 يف هعوقو مدع يحتسملا ةمالعو .الحر الإو اًطح عرولاو دهزلا هيف ادجو

 دنا

 .رارصإلا مدع :عوقولا مدعب دارملا لعل : تلق

 نيرشع ًابنذ لامشلا كلم هيلع بتكي ال ىتح ةبوتلا يف ًاميقتسم ديرملا نوكي

 بوتي لب رصي ال هنأ دارملا مأ ًالصأ ةيصعم يف عقي ال هنأ دارملا له .ةنس

 بنذلا يف عقو اذإ قداصلا ديرملا نأل «يناثلا دارملا :لاقف ؟روفلا ىلع رفختسيو

 كلملا دجي الف ءرثألا ىلع بنذلا كلذ هنع ىحمناف «رافغتسالاو ةبوتلا ىلإ رداب

 دبعلا مدن اذإف ءرفغتسيو بوتي دبعلا لعل ةعاس نم رثكأ ثكمي هنأل هبتكي ًائيش

 . ىهتنا . بنذلا ةباتك كلملا كرت ءرفغتساو

 ظفلت اذإ ةيلعفلاو ةيلوقلا ىصاعملا الإ نابتكي ال نيكلملا نأ ىفخي ال مث

 وماي () ينك اًماَرِك و6 :اهيف ىلاعت هلوقل ءاذكو اذك تلعف :لاقو ءاهبحاص اهب

 . مهفاف «ةباتكلا ريغ ملعلاو [12 - 11 ناتيآلا :راطفنالا] 409 َنوُلعفت اَم

 ملعلا بلطي نأ لجرلل يغبني ال :اولاق دقف ءبدألا يخأ اي ًاضيأ مزلاو

 .ةنس نيرشع بدألا ىف لمعي ىتح ثيدحلاو

 .نيدلا يثلث نوكي نأ بدألا داك :اولاقو

 قوقح ميظعتو «ةيدوبعلا بدأ ةاعارم :نائيش ميركلا نآرقلا :اولاقو

 . ةيبوبرلا

 .ديحوت الو ناميإ الو هل ةعيرش الف هل بدأ ال نم :اولاقو
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 الإ ىلاعت هللا ةرضح ىلإ لصي الو ةنجلا ىلإ هتدابعب لصي دبعلا :اولاقو

 .ىلاعت هبر نع بوجحم وهف هتعاط يف بدألا عاري مل نمو «ةدابعلا يف بدألاب

 ىلإ دُر طاسبلا ىلع بدألا ءاسأ نمف .درطلل بجوم بدألا كرت :اولاقو

 .باودلا ةسايس ىلإ در بابلا ىلع بدألا ءاسأ نمو .بابلا

 امنإو «لامعألا ةرثكب اولصو ام ىلإ ىلاعت هللا ءايلوأ لصو ام :اولاقو

 .قلخلا نسحو بدألاب اولصو

 هللا يسن نم :اولاق دقف «ىلاعت هللا ركذ نع لفغت الو يخأ اي كلذ ملعاف

 .هب رفك دقف ىلاعت

 وهف فويسلا برض نم دشأ هيلع نكت ملو ةلفغلاب لهاست نم لك :اولاقو

 وهف ًاناطيش هل ىلاعت هللا ضيق نيسفن وأ ًاسْفَن ركذلا فراعلا كرت اذإ :اولاقو

 وأ ةجرد لثم يف الإ ذخاؤي الو «كلذ لثمب حماسيف فراعلا ريغ امأو «نيرق هل

 . بتارملا بسح ىلع «نيتعاس وأ ةعاس وأ ( نينمز وأ نمز وأ نيتجرد

 نإ هعم انأو يب يدبع نظ دنع انأ» :ىلاعت هللا لاق :27نانيبعلا ىيرنلقو

 لم يف هتركذ الم يف ينركذ نإو «يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ نإف «ينركذ

 . ؟هئلم نم ريخ

 .«نونجم اولوقي ىتح ىلاعت هللا ركذ اورِثكَأ» :”نابح نبا ىورو
 دنع اهاكزأو مكلامعأ ريخب مكئبنأ الأ» :رازبلاو يئاسنلاو ملسم ىورو

 /6] (6970) مقر ثيدح « . . .توعنلاو تاذلا يف ركذي ام باب .هحيحص يف يراخبلا (1)

 /4] 22675, مقر ثيدح « ىلاعت هللا ركذ ىلع ثحلا باب 2( هحيحص يف ملسمو 1004

61 ]. 

 مقر ثيدح ءالعو لج هبر ركذب ءرملل راتهتسالا بابحتسا ركذ باب ءهحيحص ىف )20

 (1839) مقر ثيدح ؛. . .ءاعدلا باتك ؛كردتسملا يف مكاحلا هاورو «199 /3] (817)
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 مكل ريخو «قرولاو بهذلا قافنإ نم مكل ريخو مكتاجرد يف اهعفرأو مككيلم

 ركذ :لاق «ىلب :اولاق ؟مكقانعأ اوبرضيو مهقانعأ اوبرضتف مكودع اوقلت نأ نم

 . 272لجو زع هللا

 ملو مهب ترم ةعاس ىلع الإ ةنجلا لهأ رسحتت سيل» : ””يناربطلا ىورو

 .«اهيف ىلاعت هللا اوركذي

 . ”«ناميإلا نم ءىرب دقف ىلاعت هللا ركذي مل نم» :ًاضيأ ىورو

 . «تيملاو يحلا لثم ركذي ال يذلاو هبر ركذي يذلا لثم» :ًاضيأ ىورو

 اذإو «ينتركش ينتركذ اذإ كنإ مدآ نبا اي :ىلاعت هللا لوقي» :ًاضيأ ىورو

 ىلاعت هللاب لهجلا ةلفغ نايسن ىلع قلطي نايسنلا اذهو :اولاق .**”2ىنترفك ىنتيسن

 .موذم امهالكو هقيرطو ىلاعت هللا نع ضارعإلا ةلفغ نايسن ىلعو «هب كارشإلاو

 هللا لوسر اي :اولاق ««اوعتراف ةنجلا ضايرب متررم اذإ» : ؟”يذمرتلا ىورو

 .«ركذلا قلح» :لاق ؟ةنجلا ضاير امو

 ىتح ىلاعت هللا ركذي دعق مث ةعامج يف حبصلا ىلص نم» :ًاضيأ ىورو

 . ””«ةمات ةمات ةرمعو ةجح رجأك هل تناك نيتعكر ىلص مث «سمشلا علطت

 /11 (1825) مقر ثيدح «...ريبكتلاو ءاعدلا باتك «كردتسملا يف مكاحلا هاورو (0

 .[459 /5] (37) مقر ثيدح ؛(ركذلا لضف) هنم باب ءهننس يف يذمرتلا هاورو 3

 .[93 /20] (182) مقرب «لبج نب ذاعم نع ريبكلا يف (2)
 عمجم يف يمشثيهلاو ؛[445 /1] مكحلاو مولعلا عماج يف يدادغبلا جرفلا وبأ هدروأ (3)

 .[79 /10] ةريره يبأ نع «ىلاعت هللا ركذ رثكي مل نميف باب «دئاوزلا
 لثم «هيف هللا ركذي ال يذلا تيبلاو «هيف هللا ركذُي يذلا تيبلا لثم» : ظفلب ملسم هاور (4)

 .؟تّيملاو ّىحلا

 .[200 /7] (7265) مقر ثيدح ؛دمحم همسا نم «طسوألا يف يناربطلا هاور (5)
 ٠.كردتسملا يف مكاحلا هاورو [532 /5] (3509) مقر ثيدح ((83) باب ءهنئس يف (6)

 .[671/1] (1820) مقر ثيدح ؛. . .ريبكتلاو ءاعدلا باتك
 /2] (586) مقر ثيدح «. . .دجسملا يف سولجلا نم بحتسي ام ركذ باب ( هئئس يف )0

1]. 
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 . "”(نيزئافلا يف رباصلا ةلزنمب نيلفاغلا يف ىلاعت هللا ركاذ» :رازبلا ىورو

 ىلاعت هللا اوركذي ملو هنم اوقرفتو ًاسلجم اوسلج موق نم ام» :ًاضيأ ىورو

 . ©”«ةمايقلا موي ةرسح مهيلع ناكو رامح ةفيج نع اوقرفت امنأك الإ هيف

 كلملا ايهدحل ئناناعي هبلقلوألإ نمدآ قماام#“ © *ةييش نأ قنا عوزو

 عضو ىلاعت هللا ركذي مل اذإو ءسنخ ىلاعت هللا ركذ اذإف «ءناطيشلا رخآلا يفو

 .«هل سوسوو هبلق يف هراقنم ناطيشلا

 ع - 01 1 6.

 لهأ نمو :ليق ؛مركلا لهأ نم عمجلا لهأ ملعيس» :*نابح نبا ىورو
 .؛ركذلا ةسلاجم لهأ :لاق ؟مركلا

 ةادغلا ةالص نم ىلاعت هللا نوركذي موق عم دعقأ نأل» :©”دواد وبأ ىورو

 .«ليعامسإ دلو نم ةعبرأ قتعأ نأ نم ّيلإ بحأ سمشلا علطت ىتح

 .«ةنجلا ركذلا سلاجم ةمينغ» :'*”دمحأ مامإلا ىورو

 ثيدحلا اذهو :ىلاعت هللا همحر مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا لاق

 وأ هلجأل هلعاف حدم وأ حراشلا هحدم لعف لك نأل ءرمألا ةجردب قحلي هلاثمأو

 .بدنلاو باجيإلا نيب ددرت هنكل هب رومأم وهف «لجآ وأ لجاع ريخب هيلع دعو

 . ىهتنا

 باب «دئاوزلا عمجم يف يمشثيهلا :رظنا) .رازبلاو ءطسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور (1)

 .[80 /10] نيلفاغلا يف ىلاعت هللا ركذ
 :[668 /1] (1808) مقر ثيدح «. . .ريبكتلاو ءاعدلا باتك «كردتسملا يف مكاحلا هاور (2)

 ركذ ريغ نم سلجملا نع موقلا قّرفت نأب نايبلا ركذ ء.هحيحص يف نابح نبا هاورو
 .امهريغ هاورو [351 /2] (590) مقر ثيدح «.. .هللا

 .هريغ هاورو [135 /7] (34774) مقرب فنصملا يف (3)

 /3] (816) مقر ثيدح «...ةمايقلا يف هب العو لج هللا مركي ام ركذ .حيحصلا يف (4)
8]. 

 يف يناربطلا هاورو «[324/3] (3667) مقر ثيدح .«.صصقلا يف باب ؛هئلس يف 00

 .[137 /6] (6022) مقر ثيدح دمحم همسا نم ؛طسوألا

 .[190 /2] (6777) مقربو [177/2] (6651) مقرب ءورمع نب هللا دبع نع دنسملا يف (6)
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 . ةريثك ركذلا لضف يف ثيداحألاو

 .ةلفغلا عم ولو ركذلا كرتت الو يخأ اي كلذ ملعاف

 ريساكمو ًاجْرُع ىلاعت هللا ىلإ اوريس :ىلاعت هللا همحر لهس مامإلا لاق

 . ةلاطب ةحصلا راظتنا نإف .ةحصلا اورظتنت الو

 نأل هيف ىلاعت هللا عم كروضح مدعل ركذلا كرئت ال١ : مكجلا بحاص لاقو

 نم كعفري نأ ىسعو .هركذ دوجو عم كتلفغ نم دشأ هركذ دوجو نع كتلفغ

 ركذ ىلإ ةظقي دوجو عم ركذ نمو .ةظقي دوجو عم ركذ ىلإ ةلفغ دوجو عم ركذ

 ىوس امع ةبيغ عم ركذ ىلإ روضح دوجو عم ركذ نمو ءروضح دوجو عم
 .«زيزعب هللا ىلع كلذ امو ءروكذملا

 .ةالصلا نم ربكأو قيرطلا ةدمع هنإف ركذلا كرتت الو يخأ اي كلذ ملعاف

 قيرط يف يوق نكر ركذلا :ىلاعت هللا همحر قاقدلا يلع وبأ ذاتسألا لاق

 ماودب الإ ىلاعت هللا ىلإ دحأ لصي الو قيرطلا اذه يف ةدمعلا وه لب ؛ىلاعت هللا

 . ركذلا

 ربكأ هللا ركذ ناك امنإ :ىلاعت هللا همحر يلذاشلا بهاوملا وبأ خيشلا لاقو

 «تاقوألا ضعب يف زوجت ال دقف ةميظع تناك نإو ةالصلا نأل ةالصلا نم

 .تالاحلا مومع يف مادتسم هنإف «ركذلا فالخب

 ؟ًارهج وأ ًارتس ركذلا لضفأ اميأ اوفلتخا :ًاضيأ لاقو

 لهأ نم ةوقلا هيلع تبلغ نمل لضفأ ًارهج ركذلا نإ :هب لوقأ يذلاو

 .ةياهنلا لهأ نم ةيعمجلا هيلع تبلغ نمل لضفأ ًارس ركذلاو «ةيادبلا

 هل ماد ام ءهللا الإ هلِإ ال :لوق ديرملل ركذلا غيص لضفأ :ًاضيأ لاقو

 ةقيقح ينغي ام كانه مث ام نأل هل عفنأ ةلالجلا ركذ ناك هتيوهأ تينف اذإف «ىوه

 ءدبعلل ىلاعت هللا نم موسرم يأ «ةيالولا بوسنم ركذلا نأ ملعاو .مهفاف

 قفو نمف [60 ةيآلا :لحتلا] «ّلمَأْلا ُلكمْلا هو «فئاظولاب ايندلا كولم ميسارمك
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 دقف كلذ بلس نمو «ىلاعت هللا يلو هنأب موسرملا يطعأ دقف ىلاعت هللا ركذ ماودل

 .مهفاف «ةيالولا نع لزع

 . تادابعلا رئاس نم حتفلا يف عرسأ ركذلا نأ ملعاو

 اودجي ملف خايشألا زجع دق :ىلاعت هللا همحر يفصرملا يلع يديس لاق

 ءالجلا يف ركذلا مكحف ءركذلا ةموادم نم هبلق ءالج يف عرسأ ءاود ديرملل

 مكحك تادابعلا رئاس نم ركذلا ريغ مكحو «ساحنلا يف ىصحلا مكحك بلقلل

 .نمز لوط ىلإ جاتحي كلذو .«ساحنلا يف نوباصلا

 «برقلا تارضح ىلإ دجملا رئاطلاك ركذلا قيرط نم كلاسلا :ًاضيأ لاقو

 دعب.عم ىرخأ نكسيو ةرات فحزي يذلا نمزلاك ركذلا قيرط ريغ نم كلاسلاو

 نأ ىلع اوعمجأو .هدصقم ىلإ لصي ملو هلك هرمع اذه لثم عطق امبرف ءدصقملا

 نم ىلاعت هللا ركذي مل نم لك :اولاقو ءراهنلا يف هنم برقأ ليللا يف حتفلا

 هنم ءيجي الف ةالصلا تقو ادع ام دحاو سلجم يف حابصلا ىلإ سمشلا بورغ

 سيلف ىلاعت هللا عم روضحو ٌيوق لاح ركذلا نم هل لصحي مل نّم :اولاقو

 .مهفاف «سلجملا عطق هل

 .ركذلاب يأ ءهب الإ ةيهّلإلا ةرضحلا ىلإ دحأ لصي ال هنأ ملعاو

 تفص هراكذأ تماد نم :ىلاعت هللا همحر ىناسملتلا نيدم وبأ يديس لاق

 نأ كلذ حاضيإو .هرارق ىلاعت هللا ةرضح يف ناك هرارسأ تفص نمو ء؛هرارسأ

 ”دحأل حصي الو «ءايحلا قح هنم ايحتسا نم الإ هترضح ىلإ برقي ال ىلاعت قحلا

 فشكلا هل حصي الو «باجحلا عفرو فشكلا هل لصح نإ الإ كلذك ييحتسي نأ

 . ىهتنا .ةعرسب ديرملا اهب لصي قيرط هذهو «ركذلا ةمزالمب الإ باجحلا عفرو

 نيب هنأ ديعلا دوهش موقلا ناسل يف تقلطأ ثيح ىلاعت هللا ةرضحب دارملاو

 نع بجح اذإف «ىلاعت هللا ةرضح يف وهف هدهشم اذه ماد امف «ىلاعت هللا يدي
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 صالخإلاو فشكلا دحأ لّصحُي ال هنأ ملعاو .مهفاف اهنم جرخ دقف دهشملا اذه

 .هب الإ لصحي ال فشكلا نأ مدقت دقو ءركذلا يأ «هب الإ لماكلا

 .يلايخو يسح :نيعون ىلع فشكلاو

 يقب نإف «لعف ةيؤر وأ صخش ةيؤر دنع هينيع دبعلا ضمغي نأ :يلايخلاف

 .صوصخم ناك امب قلعت دق كاردإلا نأ ملعيلف لاز نإو «يلايخ وهف فشكلا هل

 هيلع بجي يناطيش فشك وهف مهتويب روعق يف سانلا هلعفي امع هل فشك نمو
 ءادأب لوغشم هنأل يأ ءهل فشك ال لماكلا :مهلوق حاضيإو .ًاروف هنم ةبوتلا

 غرفتي هيلإ ةهجوتملا رماوألا هعدت الف سمن لك يف هيلع يتلا ىلاعت هبر رماوأ

 هوور دقو «كلذك وهف ركذلاب الإ لصحي ال لماكلا صالخإلا نوك امأو ءاهريغل

 هلل لعفلا ديحوت :ركذلاب لغتشا اذإ دبعلل ىلجتسي ام لوأ نإ :اولاقف مهلئاسر يف

 ديحوت هل ىلجت اذإف .ىلاعت هلل دوجولا ديحوتو «ىلاعت هلل كلملا ديحوتو «ىلاعت

 بلط نع ًاضيأ هب جرخو هل لعفلا نوك دوهش نع ًانيقيو ًافشك جرخ هلل لعفلا
 لماكلا صالخإلا ءاضف يف لخدو «هب ءايرلاو بجعلاو ربكلا نعو هيلع باوثلا

 ال) :”يناربطلا ثيدحل ةمحرلا لزنت هب نإف ىلاعت هللا ركذ نم رثكأو .«مهفاف

 هللا مهركذو ةمحرلا مهتيشغو ةكئالملا مهتفح الإ ىلاعت هللا نوركذي موق دعقي

 .مهفاف «ركذلا سلاجم ىلع ةمحرلا لزنت ام لوأ :اولاقو .«هدنع نميف ىلاعت

 مهلا نإف ءرادلا هذه يف سانلل عقاولا مغلا لوزي ىلاعت هللا ركذب نأ ملعاو

 مواديلف رورسلا ماود دارأ نمف «ىلاعت هللا نع ةلفغلا ردقب وه امنإ اهيف مغلاو

 كلذ نإف مومغلاو مومهلا هيلع تفدارت اذإ هسفن الإ دبعلا نمولي الف ركذلا ىلع

 .مهفاف «لجو زع هبر نع هضارعإ ردقب ءازج وه امنإ

 .بلقلا نع ةوسقلا بهذت ىلاعت هللا ركذب نأ ملعاو

 نآرقلا ةوالت ىلع عامتجالا لضف باب .؛هحيحص يف هاور يذلا ملسم مامإلا ثيدحو (1)

 .امهريغ هاور ثيدحلاو [2074 /4] (2700) مقر ثيدح ءركذلا ىلعو
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 بطري ىلاعت هللا ركذ :ىلاعت هللا همحر يذمرتلا دمحم وبأ ميكحلا لاق

 سبيو ىسقف ةوهشلا رانو سفنلا ةرارح هتباصأ ركذلا نع الخ اذإف «هنيليو بلقلا

 .مهفاف .ةعاطلا نع ءاضعألا تعنتماو

 بجعو ربك نم ةنطابلا ضارمألا دمخت ىلاعت هللا ركذ ةموادمب نأ ملعاو

 .مهفاف «كلذ ريغو «ةدمحم بحو ركمو لغو دقحو نظ ءوسو دسحو ءايرو

 اهنيب قرفلاو .ةيناطيشلا رطاوخلا عطقنت ىلاعت هللا ركذ ةموادمب نأ ملعاو

 رطاخو «ىصاعملا ىلإ وعدي هرثكأ ناطيشلا رطاخ نأ :ةيناسفنلا رطاوخلا نيبو

 كتبلاط اذإ سفنلا نأب ًاضيأ امهنيب اوقرفو .ةوهشلا عابتا ىلإ وعدي هرثكأ سفنلا

 مودي نأ الإ اهدارم ىلإ لصت ىتح نيح دعب ولو عجرت الو لازت الف تّحلأ ءيشب

 سوسويو «كلذ هتاف هتفلاخف كلذ ىلإ كاعد اذإ ناطيشلا امأو .ةدهاجملا قدص

 .هأ .ءاوس هدنع تافلاخملا عيمج نأل «ىرخأ ةلزب

 .رئامضلا ىلع دري باطخ :رطاخلا ىنعمو

 .تافآلا عفدت ىلاعت هللا ركذب نأ ملعاو

 هظفح ىلاعت هللا ركذ نم :ىلاعت هللا همحر يرصملا نونلا وذ مامإلا لاق

 : ءيش لك نم

 هبو سنإلاو نجلا نم مهءادعأ نولتاقي هب نيديرملا فيس ركذلا :اولاقو
 . مهقرطت يتلا تافآلا نوعفدي

 .ءالبلا هنع داح ركاذ مهيفو موق ىلع لزن اذإ ءالبلا نإ :اولاقو

 نم اند اذإ عرصي ناطيشلا راص بلقلا نم نكمت اذإ ركذلا نإ :اولاقو

 :نولوقيف نيطايشلا هيلع عمتجتف «ناطيشلا هنم اند اذإ ناسنإلا عرصي امك ركاذلا

 . عرصف ركاذ نم اند هنإ :لاقيف ؟هلاب ام

 نم نيطايشلا عنمي هب نإف ىلاعت هللا ركذ نم رثكأو يخأ اي كلذ ملعاف
 .انيوكر
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 انّدحأ بكري ناطيشلا نإ :ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خيشلا يديس لاق

 نع لفغ املكف ءدبعلا بلق هاجت فقاو ًامئاد هنإف «ىلاعت هللا ركذ نع لفغ املك

 اندحأل فشك ولف .هنع لزن ىلاعت هللا ركذ املكو ءهيلع ذوحتسا ىلاعت هللا ركذ

 ليللا لوط ءاش فيك اهفرصيو ةرامحلا اندحأ بكري امك هبكري سيلبإ ىأرل

 .ىلاعت هللا ركذ املك هنع لزنيو «لفغ املك .راهنلاو

 سينأو ءريخلاب زاجو بيغلا حاتفم ركذلا نأ :ىلع موقلا عمجأو

 ركاذلا حورب جزتما ركاذلا ىلع بلغ اذإو «هبحاص تاتشل عماجو «شحوتسملا

 ىلع مدلا رطقف رجح هسأر ىلع عقو نيركاذلا ضعب نأ ىتح روكذملا مسا ٌبح
 تقوب تقوي ال هنأ الإ ركذلا فرش نم نكي مل ولف ء«هللا هللا :بتتكاو ضرألا

 .ةلفغلا عم ولو هكرت يغبني ال هنأ ىلع اوعمجأو .هفرش يف ةيافك كلذ ناكل

 . مهفاف

 نم ىلاعت قحلا سيلج ريصي ركاذلا نأل رصحنت ال ركذلا دئاوف نأ ملعاو

 نكل ددم ريغب اهقرافيو دحأ اهيلع دري ال ةرضح اهنأل ركذ املك مولعلاو رارسألا
 اذام :ىلاعت هبر عم هركذ يف هبلقب رضح هنأ ىعُّذا نمل لاقيف ءروضحلا عم

 تنأو :هل انلق «ًائيش يناطعأ ام :لاق نإف ؟سلجملا اذه يف كاطعأو كفحتأ

 كل ةعناملا عناوملا كنع ليزي ًاخيش كل ذختاف .هركذ يف هعم رضحت مل رخآلا

 ىتح ظفللاب ىلاعت هللا ركذ نم رثكأ :هل انلق ءًاخيش هل دجي مل نإف ءروضحلا نع
 وه ةقيقح ىلاعت هلل ركذلا نأل «حتفلا حصي كانهو ,كدوهشم ىلاعت قحلا ريصي

 ةليسو وه امنإ ناسللاب ركذلاو «ىلاعت هبر يدي نيب هنأ دبعلا دوهش باحصتسا

 يف الإ ناسللاب ركذي الف ءناسللا ركذ نع ىنغتسا دوهشلا هل لصح اذإف ؛هيلإ

 سرخو تهب ةرضح ىلاعت قحلا دوهش ةرضح نأل ءريغ ال هيف هب ىدتقي لحم
 لولدملاب ةيعمجلا تلصح اذإف ؛ليلدلا ةلزنمب وه ذإ ركذلا نع اهبحاص ينغتسي

 . سيفن هنإف كلذ ملعاف «ليلدلا نع دبعلا ىنغتسا

 :لاقف هتابجاو نم ءيش ىلع ملكتي ذخأ ءركذلا لئاضف نم ًائيش ركذ املو
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 هكرشأ ءيش لك نأ ىلع اوعمجأ دقف ء«هريغ ءركذلا عم يأ ءهعم كرشت الو

 .ةلقو ًةرثك هردقب هحتف أطبأو ريسلا ةعرس نع هعطق ركذلا عم ديرملا

 ةدشب هناسلب ىلاعت هللا ركذي نأ ديرملا رمأي نأ خيشلا ىلع بجي :اولاقو

 لوقيو ءهناسلو هبلق نيب ركذلا يف يوسي نأ هرمأي كلذ نم نكمت اذإف «مزعو
 الو «كبلقب ًادبأ ىلاعت كبر يدي نيب كنأك ركذلا اذه ةمادتسا ىلع تيثا :هل

 ةلفغلا لبقت ال ةركاذ اهلك كؤاضعأ ريصتو ءلاح هنم كل لصحي ىتح ركذلا كرتت

 نآرقلا ةءارقب لغتشت الو .ةدكؤملا نئسلاو ضئارفلا ىلع دزت الو «ىلاعت هللا نع

 .ىلاعت قحلا ةمظع اوفرع نيذلا لّمُكلا ُدْرِو وه امنإ كلذ نإف «هريغب الو ميركلا

 هاوق لقت الئل ًائيشف ًائيش جيردتلا ىلع عوجلاب هرمأي ركذلا هنقلي نأ دعب مث
 عم دب ال هنإف «سانلا لازتعابو مونلاو وغللا ةلقب اضيأ هرمأيو «ركذلا نع عطقنيف
 ةملظ هئفطت ديحوتلا رون نم لصح ءيش لكف الإو «كلذ نم ديحوتلاب لاغتشالا

 اولّصوي نأ ىلع خايشألا زجع دقو .قيرطلا ناكرأ يف ررقم وه امك وغللاو لكألا
 .اوردقي ملف ناكرألاب هلالخإ عم ًاديرم

 هيلع تبلغ نمل عفنأ ءًارهج ركذلا نإف ًارهج ركذلا يأ ءنكيلو :هلوقو

 نيوهلاو رسلا ركذ نأو ركذلاب رهجلا ديرملا ىلع بجي هنأ اوعمجأ دقو .ةيعمجلا

 هل ىبرتي امبر قفر ريغب ناك اذإ هنإف قفرب رهجلا نوكي نأ يغبنيو ًايقر هديفي ال

 .هرهج لطعتيف هنطب يف قاتف

 ركذ اذإ :اولاق دقف .ةوقب ركذي نأ ديرملا ىلع بجي يأ «ةوقب :هلوقو

 عطق امبرف ء«ءطب ريغ نم ةعرسب قيرطلا تاماقم هل تيوط مزعو ةدشب هبر ديرملا
 .رثكأو رهش يف هريغ هعطقي ال ام ةعاس يف

 عستم هيف ىقبي ال ثيحب ةمات ةوقب ركذي نأ ديرملا ىلع بجي :اولاقو

 ّتَسَق ّمُتإ9 :ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو ؛همدق عبصإ ىلإ هسأر قوف نم زتهيو
 جيلا نأ امكف: ب[ ةيآلا ةةقلاذ 4 ٌدَسَأ وأ وَراَجْك هت َكِلَد دْنَب ني كون

 .ةوقب الإ هبحاص بلق تاتش عيمج يف رثؤي ال ركذلا كلذك ةوقب الإ رسكني ال
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 يف ركذلا نأل ,؛ةعامج يف ركذلا نوكي نأ بجي يأ «ةعامج يف :هلوقو

 . بجحلا عفر يف ًاريثأت رثكأ ةعامجلا

 دجاسملا يف ىلاعت هللا ركذ بابحتسا ىلع ًافلخو ًافلس ءاملعلا عمجأ دقو

 ركذ ىلاعت هللا همحر يلازغلا مامإلا هبش دقو .هطرشب ريكن ريغ نم اهريغو

 نأ امكف :لاق «ةعامجلا ناذأو درفنملا ناذأب ةعامجلا ركذو هدحو ناسنإلا

 كلذك ءدحاو نذؤم توص نم رثكأ ءاوهلا مرج عطقت ةعامج نينذؤملا تاوصأ

 ىلاعت قحلا نوكو «بجحلا عفر يف ًاريثأت رثكأ دحاو بلق ىلع ةعامجلا ركذ

 نيعمتجم ةعامج ةوقب الإ رسكني ال رجحلا نأ مولعمو «ةراجحلاب بولقلا هبش

 .دحاو صخش ةوق نم دشأ ةعامجلا ةوق نأل ءدحاو بلق ىلع

 ؟ هللا لؤسر دمحم ةدايز وأ قا الإ اهلا آل نكد لضفأ لبق نإف

 ىتح ءاهريغ نود هللا الإ هّلإ ال : نيكلاسلا ركذ ىف لضفألا :باوجلاف
 حاضيإو ءرهاظ رمألاف تلصح اذإف «مهبولقب ىلاعت هللا عم ةيعمجلا مهل لصحت

 .ةدحاو ةرم رمعلا يف يفكي رارقإلاو «رارقإ هللا لوسر ًادمحم نأ كلذ

 . سفنلا بجحل ءالجلا ةرثك :ديحوتلا راركت نم دوصقملاو

 كرابت قحلا ةمظع رضحتسي نأ ركاذلا ىلع بجي :يأ ؛ميظعتلا عم :هلوق

 .ركذلا يف عورشلا لبق ىلاعتو

 هبحصي نأ ركاذلا طرش نم :ىلاعت هللا همحر ينانكلا ركب وبأ خيشلا لاق

 ركذي ىلثم «هل ًالالجإ هركذأ نأ تأرجت امل هركذ ىلع ضرف ىلاعت هنأ الول هللاو

 . ىهتنا .هركذ لبق هاوس امم ةبوت فلأب همف لسغي ملو ىلاعت قحلا

 ديعبف ابدأ نورشع يهو ءركذلا بادآب ققحتي مل نم نأ ىلع اوعمجأو

 ةرثكو «هيف عورشلا لبق ينعي ال ام لك نم ةبوتلا ركذلا تابجاو نمو .حتفلا هيلع

 ناك ام الإ قلخلا قوقح عيمجب لاغتشالا مدعو « هبقع برشلا مدعو هدعب ركشلا
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 .ريسلا ىلع انوع

 . ةّينسلا ةّيصولا ىلع هعمجب ىلاعت هللا رّسي ام رخآ اذهو

 انحئاضف رتسي نأو هيلع فقو نم لك هب عفني نأ هلضفب ىلاعت هللا لأسأو

 ىلعو دمحم انديس ىلع مّلسيو يلصي نأو .ةبوقعلاب انلجاعُي ال نأو «نيرادلا يف

 . هلآ
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