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 هلآ ىلعو ىدهلا لوسر دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب هعبت نمو هبحصو

 .. دعب امأ

 ينارعشلا باهولا دبع مامإلا :بهاولا وبأ ءريبكلا قوصلا بطقلا ءهللاب فراعلا نإف

 ىلع هتوعد يف ريسي ميقتسلا طارصلا ءاضتقا ىلإو « قحلا ىلإ و عدي ناك هللا همحر

 راكنإو ءامهب كسمتلا ىلإ ءاملعلاو نيفوصتلا اًيعاد ءامهب اًكسمتم ةنسلاو باتكلا ىده

 ش .امهضراع ام لك

 دعبلا لك نوديعب مهو ,ةيفوصلا ىلإ نيبستنلا ضعب لاوحأل !دقان 445 ناكو
 لاهجلا ضعب فافتلا مهّرغ ءاهيلع ءالخد ؛:ةفوصتلا قالخأو تافصب ىلحتلا نع

 .هللاي لاهج مهو مهنوملعي فيكف :مهيديأ ىلع هللا ىلإ قيرطلا ةفرعم نوسمتلي :مهلوح

 .« هقرعي ال نم ىلإ سانلا وعدي فيك لهاج وه نم » : لوقي ناكو

 مهضعب بلاكتل ؛مهءاهقفو هرصع ءاملع اًضيأ دقتنا ,فوصتلا ءايعدأ دقتنا امك

 ىلع هللا ىلإ ةوعدلا مهمه نكي ملو ,ءاينغألاو نيطالسلا لوح مهفافتلاو ءايندلا ىلع
 ىلإ ةجاحلا دشأ يف مه نيذلا سانلا ةماعو (ةمألا ءارقف اوكرت مهندكلو :ةريصبو ملع

 ةنسو مهبر عرشو ,مهنيد ماكحأ مهملعيو ؛قحلا قيرط ىلإ مهدشريو مهديب ذخأي نم

 اًضارغأ مهل نوققحيس مهنأ اونظ نيذلا مهريغب اوقصتلاو ءالؤه اوكرت ؛ رو مهيبن
 .ةلئاز ةيلام بساكمو ةيويند

 ىقلف ءفوصتلا ءايعدأو ملعلا لهأ نم ريثك هيلع دقح نأ كلذ ةجيتن نم ناك

 هومرف :,مهبضغو مهدقح ماج هيلع اوبصو :حيرجتلا نم اورثكأف ؛اديدش اتنع مهنم

 تاءاررفشالاو تاهبشلا هلوح اوثبو :هضيقن لك هدض اوعاشأو :نيدلا نم قورلاو رفكلاب
 سانلا اوككشيو .هتوعد اولطبيو .هنع سانلا اودعبيو ؛:هردق نم اوطحيل ؛بيذاكألاو

 .هاوقتو هعروو ةملع يف



50 

 ءهبتك ضعب يف مهسد وه ؛نيلساحلاو ةدّقحلا ءالؤه لمع ام عفشأو رثكأ نم ناكدو

 .هقلخوو هصخش سمتو لب ؛هنيدو لحرلا ةديقع سمت يتلا رومألاو عدبلا نم اريثكد

 نأ هتايح يف عاطتسا دقو ءسدلا اذه عئاقو ىلإ هتافلؤم نم ريثك يف وه راشأ دقو

 ءاملعلا رابك هل دهشو ؛هبتك ضعب يف ؛هيلع تسد يتلا لاوقألا نم اًبناج تبثي
 نع اوفشك ةريثك نايحأ يفو , تاسوسدلا هذه اوركنأو ء.هلضف اوقفراعو ءامظعلاو

 ..بيذناكألا هذه اوسد نم ةيصخش

 يف رجفنتل «تافلؤملا ضعب يف ةأبخم تاسوسدملا هذه اياضطش ضعب تلظ نكللو

 .اهل علاطلا هجو

 تاقبطلا هباتك يق داسحلاو داقحلا هسد ام ؛اًرخأ اهمظعأو اهرطخأ ناكو

 :مهلضف قراعو مهيبحمو مهراصنأو فوصتلا لاجر ىدل بتكلا مهأ نم وهو ىربكلا

 .ملعلا لهأ نم مهريغو

 خئاسوو مهداقحأو مه سئاسد ةفاضإ نم اورثكأو ؛نوساسدلا هيلع زكر كلذل

 هللا همحر ينارعشلا مامإلا لماعلا ملاعلاب ائاتهبو اًروز اهوقصلأو :مهركف ةراذقو ؛,مهسفنأ

 امل باثم اًيناخو :ميقلا باتكلا اذه هفيلأتل باثم ال وأ ءباثم نيلاحلا يف هْبُيَذ وهو

 «انودهي مهف .مهسفنأ ىلع نيدساحلاو ةدقحلا مثإ عقيو ءميضو ملظ نم هيلع عقو
 .تائيسلا مهسفنأل نونجيو ؛تانسحلا

 نمو ؛هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف ) :مهلامعأ ردق ىلع سانلا لماعي َةلْل# هللا
 ."( هري ارش ةرذ لاقثم لمعي

 اهحرختسي نم ىلإ جاتحت ؛نيعلا يب ىذقلاك تاسوسدمللا هذه تلظ دقلو

 ' .اهلامج نسحو ءاهءاهبو اهرون نيعلل ىقبيل اهلصأتسيو

 ةيقنتب انمقف هتيانعو هتياعر نسحو ؛همركو هنمب لَو انقذو دقف هلل دمحلاو
 هذه انللتساو ءىذقلا اذه هنع انلزأو ,تاسؤسدملا هذه نم (ىربكلا تاقبطلا) باتك

 ءاوس نيمقانلاو :نيدقانلا ماهسل اًفده هتلعج يتلاو ؛هوفص ردكت تناك يتلا بئاوشلا

 .ةيوط ءوس وأ ةين نسحب كلذ ناك

 .هدابع بولقب ملعأ لكي هللاو

 (١ ( ناتيآلا : ةلزلزلا ةروس 8.0.
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 هل عسوأو همحرو هند هبحاص هل دارأ امك تاقبطلا باتك حبصأ دقف لَو هلل دمحلا
 .نيدساحلا دسحو نيدقاحلا دقح نم تجن دقو ؛ةبئاش اهبوشي ال ؛ةعصان ةرد هربق يف

 ءازجلا هبحاصل بتكي نأو هب عفني نأو ءاريثك اريخ هيف لعجي نأ لَو هلل وعدن

 .نيملسلا رئاس نعو انع همركو هلضفب وفعي نأو ءنسحلا

 هللا همحر ينارعشلا مامإلل (ىرغصلا تاقبطلا) وه انيديأ نيب يذلا باتكلا اذهو

 فوصتلا لاجرل خيرأتلا هيف ىهتنا يذلا (ىربكلا تاقبطلا) لوألا باتكلل دادتما وهو

 اه ٠٠١7 ماع ىتح مهدعب ءاج نمل خيرأتلا مامإلا لمكتسا دقو ه 4841 ماع ىتح

 مهيقل نمو ,مهنع ذخأ نم خيرات ىلع مامإلا ركذ امك ءزرجلا اذه لمتشيو

 ملو مهيلع ذملتتي مل نمم مهريغو ةعبرألا بهاذللا لهأ نم مهيقل نمو ء,مهنع ذخأو
 .هل نيرصاعلال ةمئألا ةريس اذكو ,مهنع ذخأي

 لوقلاو :مامإلا ةديقع ف كيكشتلا نمو ءسدلا نم باتكلا اذه اجن دقق هلل دمحلاو

 وأ فوصتلا بتك وأ ةديقعلا بتك وأ هقفلا بتك نم كرتي وأ ذخؤي اميف لصفلا

 .هانكرت امهعم ضراعت امو «هب انذخأ ةنسلاو باتكلا قباط ام نأ امومع ركفلا بتك

 .«يتنسو هللا باتك ادبأ يدعب اولضت نل هب متذخأ نإ ام مكيف تكرت» هيي لوقي

 ءاج نم يأر اذه انلوق نإ نولوقي هللا مهمحر اهودهتجمو ةمألا ءامتع ناكو

 اذه بحاص الإ دريو هلوق نم ذخؤي لك ِهْبَذ كلام مامإلا لوقيو ؛هانلبق هنم نسحأب

 . هيد هللا لوسر انديس ينعي ماقلل

 اوبرضاف امهضراع امو ءيبهذم وهف ةنسلاو باتكلا ققاو ام نولوقي و اوناكو
 .طئاحلا ضرع هب

 .ريسن انتمأ ءاهقفو ءاملعو , وأو انيبنو انديس راكآ ىلع نحنو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 قيمحت

 هبهو ىلع قيفوت /راشتسملا حياسلا ميحرلا دبع دمحأ .د.أ





 [فلؤملا ةمدقم]

 .ملسو هلآو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو :نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نم ائيش مهيلع انأرقو ,مهانيقل نمم انرصع خويش نم ةفئاط هذهف :دعبو

 راونألا حقاول يف مهركدن مل نمم قيرطلا انيلع اوذخأ وأ مهيلع انذخأ وأ ملعلا

 .ةثالث الوصف اهانلعجو .ةيفوصلاو ءاملعلا تاقبط يف ةيسدقلا

 اولاز الو مهانيقل نميف ثلاثلاو :مهيلع أرقن ملو مهانيقل نميف يناثلاو . اذه وه لوألا
 .قفولا هللاو ءايحأ
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 كقكاريطتلا

 [ عهزم اناخأو مهانببتمل نيس ةعامج بقانم رك
 ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيس

 يطويسلا نيدلا لالج خيشلا
 ىلاعت هللا همحر

 ةامئألا دحأك قلطلا داهتجالا تيعدا ينأ ينع سانلا عاشأ دق : لوقي هْبيَذ ناك

 :نيعون ىلع داهتجالا نإف .بستنلملا دهتجملا :كلذي يدارم امنإ ؛«ينع لطاب كلذو ةعبرألا

 .يرجهلا عبارلا نرقلا ذنم دقف دق عونلا اذهو ؛لقتسملا قلظلا دهتجملا : امهدحأ

 .ةصاخ رجح نبا الإ يعفاشلا مامإلا دعب دحأ هعدي ملو ..نآلا هدوجو روصتي الو

 قو ؛ةعاسلا موقت نأ ىلإو نآلا رمتسللا وه اذهو .قلطلا بستنلل دهتجملا :يناثلا عونلا

 .ةميزخ نباو:لاغقلاو :جيرس نباو ؛ينرلا نبا :ريثك عونلا اذه نم يحفاشلا مامإلا باحصأ

 نيدلا يقت خيشلاو ,ديعلا قيقد نبا هذيملتو ,مهالسلا دبع نباو ءنيمرحلا مامإو ؛غابصلا نبإو

 الو .قالطإلا ىلع ايندلا دهتجم انأ :هاشلا بئانل ةرم بتك هنإف .باهولا دبع هدلوو ءىكبسلا

 . نوبستنم نودهتجم ءالؤه لكو ,ةملكلا هذه ىلع دري نأ دحأ ردقي

 داهتجاللا اوغلب .هبارضأو بهو نباك :كلام مامإلا باحصأ يف لوقلا كلذكو

 مظعألا مامإلا باحصأ نم دمحمو فسوي وبأ اذكو .كلام مامإلا بهذم ىلع قلطلا

 .قلطلا داهتجاالا اغلب

 .مهمامإل مهتيعبت نع ءالؤه جرخي ملف كلذ عمو : هنيفَذ نيدلا لالج خيشلا لاقو

 .لهاج وهف اقلطم داهتجحالا ركنأ نمف

 خيشلا ناك دقو ,داهتجحاالا مكح نايب يف هنع مهضعب هلقني ام ىلع يخأ اي اذه .

 لمكو :نيلماعلا ءاملعلا نم حلاصلا فلسلا مدق ىلع ىلاعت هللا همحر نيدلا لالج

 .دئاوفلا ةريثك ةديجح تافنصمو ؛ةمح مولعو قراوخو ؛ةبيرغ تافشاكم هل ناكو .نيفراعلا
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 ىلإ تشنج املمث ؛هتافلؤمو هتايورم عيمجب ىل هتزاجاب ىدلاو عم ةقرو ئإ لسرأ

 .ةهتسلا بتكلا نم ثيداحأ ضعب هيلع تأرقف :ةدحاو ةرم هب تعمتجا هتوم لبق رصم

 ترضحف .هتوم يمني هيعان تعمس رهش دعب مث .اكربت هقفلا يقف جاهنملا نم اتيشو

 مأ ليبس يفو ؛ةعمجلا ةالص بقع ةضورلا ْث نعي ؛رابألا دمحأ خيشلا دنع هيلع ةالصلا

 .هبلَط ةقيتعلا رصمب ديدجلا عماجلا دنع نينمؤلا

 صخلم انأ اهو ءزج يف هبقانم ضعب ُهْبأَذ يذذاشلا رداقلا دبع خيشلا عمج دقو

 :قيفوتلا هللابو لوقأف :هنويع كل

 ملعلا ف ةديمحلا لاصخلا ىلع ًالوبجم ىلاعت هللا همحر نيدلا لالج خيشلا ناك

 ناكو .هنذ هتايح ةدم مهريغ ىلإ الو كولللاو ءارمألا نم دحأ ىلإ ددز:ي ال ؛لمعلاو

 .همتكب رمأ ام الإ اهنم متكي الو قالخألاو مولعلا نم هب هيلع هللا معنأ ام لك رهظي

 : لوقي هدصقم فرعي ال نم ناكو " (ثدحف كبر ةمعنب امأو) : ىلاعت هلوقب المع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا ةمتاخ لئاوأ هل دهشي ام يتأيسو ةميظع ىوعد هدنع نالف

 .ةعامج هيلع ماقو :هبتكو قطنللا ملعب لاغتشالا ميرحتب يتفي هنذر ناكو

 ةروسو .كللا | هديب يذلا كرابت : أرقي نأ سردملل يغبني :لوقي هني ناكو

 خيش نع كلذ لعف لقنيو .سردي نأ ديري املك باتكلا ةحتافو نيتذوعلاو ,صالخإلا

 . هند ينيقلبلا حلاص نيدلا ملع مالسإلا

 مهو :لاق.ةزوجرأ يف مهتمظن دقو سفن ةئامتس نع ملعلا تذخأ :لوقي ناكو

 :تاقبط عبرأ

 .هريزوو .يطايمدلا فرشلاو .راجنلا نب رخفلا باحصأ نع يوري نم : ىلوألا

 .مهوحنو ؛يزاريشلا رصن يبأ نباو ؛ةزمح نب ناميلسو ءراجحلاو

 مج 2

 .مهوحنو يقارعلا لضفلا يبأ نب ظفاحلاو ؛ينيقلبلا جارسلا نع ىوري نم :ةيناعلا

 .ولعلا يف اهلبق يتلا نود يهو

 )١ ( ةيآلا : ىحضلا ةروس 1١



 كغ

 .ةيناثلا نود مهو مهوحنو ىليجلا لامجلاو .كيوكلا نب فيرشلا نع ىوري نم : ةّثلاثلا

 ريثكتل هذهو .امهوحنو .يزوجلا نباو ,يقارعلا ةاعرز ىبأ نع ىوري نم : ةعبارلا
 ناونع طمن ىلع اسارك رواجو جح الل ىلاعت هللا همحر فنصو مجحلا ريبكتو ؛ةدعلا

 5# ناكو .خيراتو .ضورعو ؛عيدبو يناعمو وحن ىلع يوتحي .دحاو موي يف فرشلا
 نيدلا جارس خيشلاك هقفلا يق نوكأ نأ ةين ىلع مزمز ءام تبرش تججح امل: لوقي

 .رجح نب ظفاحلاك ثيدحلا ظفح يفو ؛ينيقلبلا

 .ةنس نيرشع رجح نب ظفاحلا دعب ةيرصلا رايدلاب ثيدحلا عطقنا :لوقي ناكو

 .نولوط نبا عماج يق ةئامنامثو نيعبسو نيتنثا ةنس لهتسم ثيدحلا ءالمإ يف تأدتباف

 :لاق .هبذ يعفاشلا مامإلا بحاص يزيجلا ناميلس نب عيبرلا هيف ثيدحلا ىلمأ نم لوأو

 بيطخلاك .,نيمدقتملا ظافحلل اًعابتا ةالصلا دعب ةعمجلا موي ءالمإلا ترتخا امنإو

 مهنئإف :رجح نباو هدلوو يقارعلا هيلع ناك ام فالخب ركاسع نباو ءيدادغبلا

 .ءاثالثلا موي نولمي اوناك

 يرصع لهأ تفلاخو .ةئامنامثو نيعبسو ىدحإ ةنس يئاتفإ ةيادب تناكو :لاق

 تغلب الو :لاق .ثيدحلا هجو هيف تبثأ افلؤم ةلأسم لك يف تفلأق ؛ةلأسم نيسمخ ف

 .هفالخ يدنع حجارلا ناك نإو ؛يوونلا حيجرت نع ءاتفإلا يف جرخأ مل حيجرتلا ةبترم

 مامإلا بهذم نع ءاتفإلا يق جرخأ مل قلطلا داهتجحالا ةبترم تغلب الو :لاق

 مامإلا بهذمب قلطلا داهتجالا ةجرد هغولب دعب يتفي لافقلا ناك امك :هُذ يعفاشلا

 .ةرايتخاب ال .يعقاشلا

 الو  «تافلؤم ةحص نع ال  مامإلا بهذم نع ينلأسي امنإ لئاسلا :لوقي ناكو

 .ادج اريسي ائيش الإ بهذملا نع اًجراخ ائيش رتخأ مل ينإ عم .ملعلا نم انأ يدنع امع

 يف اهجو وأ ,ديدج وأاميدق يحعفاشلل رخآألوق امإ .بهذملا نم وه هترتخا ام هيقبو

 .هنع جراخب سيلو ,بهذلا ىلإ عجار كلذ لكو .هباحصأ ضعبل بهذدملا

 تادلجم رشع نم تسرهذف يق ةروكذم اقلؤم نوتسو ةئامعبرأ تافلؤلا نم هلو

 .ةيرصلاو ةيبلحلاو ؛ةيماشلاو ةيزاجحلا دالبلا يف هتافلؤم ترشتناو ءاهنود ام ىلإ

 .اهريغو دنهلاو برغلاو روركتلا دالبو «مورلاو .ىرصبو



 عا

 .ينوذآو يتوادع اوبصتنا ةاعامجلا نأ : وه ىلع هب هللا معنأ امم : لوقي نفذ ناكو

 ال: لوقي ِهَذ نسحلا وبأ خيشلا ناكو .نيلسرلاو ءايبنألاب ةوسأ ىل نوكيل كلذو
 :ءاقشلاب عوق ىلع ىضق ناتهبلاو روزلا نم هئايفصأو هئايبنأ يف لاقيس ام ىلاعت هللا ملع

 نم ىاولا عرذ قاض اذإ ىتح .نونجلاو زتحسلا ءايبنألل اوبسنو .ادلاوو ةحوز هل اوبسنف
 ىلإ بسن اميف ءايبنألاب ةوسأ كل نوكت نأ ىضرت امأ :قحلا فتاوه هتدان هيف هيف مالك

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىلولا بلق نكسي كلانهف ؛ناتهبلا نم مهيلإو

 :هقفلاو :ريسفتلا :مولع ةعبس يف رحبتلا ىلاعت هللا ينقزر دق : نّه لوقي ناكو
 ةقيرط ىلعو «ءاغلبلاو برعلا ةقيرط ىلع ؛عيدبلاو نايبلاو :يناعملاو ءوحنلاو ء,ثيدحلاو

 .هقفلا لوصأ ةفرعم يف ةعبسلا هذه نودو تافسلفلا لهأو مجعلا نم نيرخأتللا

 .باسحلاو بطلاو ؛تاءارقلاو . لسرتلاو ؛ءءاشنإلاو .فيرصتلاو ء,ثيدحلاو

 قلطلا داهتجالا تالآ عيمج يف لامكلا تاماقم تغلب دق : لوقي ُهْبُوَذ ناكو

 بلطي ىتح ايندلل ردق يأو .ايندلاب ًروخف ال ؛ةمعنلاب اثدحتم كلذب ترصو ؛بستنلا

 بتكاأ نأ تدرأ ينأ ولو .رمعلا بهذو ,بيشلا ادبو . ليحرلا برق دقو رخفلاب هليصحت

 كلذو .تلعف اهعورفو اهليصافتو اهبادآ مث اهتادأ ىلع يوتحي افنصم ةلأسم لك يف
 .يتوقو يلوحب ال .ىلاعت هللا لضفب هلك

 ثيدحلا يف قلطلا داهتجالا ةبترم يغولب ةعامج ركنتسا دق :لوقي ناكو
 تناك اهنأ مهنع باغو .نيدهتجملا ةمئألا دعب كلذب ىدارفنا مهنظل .ةيبرعلاو هقفلاو

 قلطلا داهتجالابو اهب اوفصنا ةعامج هلبقو هند يكبسلا نيدلا يفت خيشلا يف ةعمتجم

 دعب دحأ يف عمتجت ملو .ليلقف مولع ةثالثلا هذه نيب نوعماجلا امأو .طّقعف هقفلا يف نكل

 .يزيغ يكبسلا

 يف ادهتجم ؛ثيدحلا يف (دهتجم نوكي نأ قلطلا دهتجملا مزال نم نأ نظُي الو :لاق

 لب .ةيبرعلا يف رحبتلا قلطلا داهتجالا يف طرتشي ال هنأ ىلع اوصن دق مهنأل ؛ةيبرعلا

 .كلذ لثم ىلإ ىدؤي ام ىلع ثيدحلا يف اوصنو .طسوتلاب اهيف ىفتكي

 دقو .اظفاح نيشدحملا فرع يف يمس ناسنإلا اهغلب اذإ يتلا ةبترلا وه داهتجالاو

 3و را قلحسإ يبأ خيشلاك ؛ظفاحلاب فصوي مل نم قلطملا داهتح الاب فصو



 نا

 ثيداحأ مهتافلؤم يف ةخالثلا ءالؤه ىور دقو يئازغلاو ءنيمرحلا مامإو ؛غابصلا رصن

 .يوونلاك هريغو حالصلا نبا اهيلع هبن دقو .ةركنم يفو اهب اوجتحا

 نأ دهتجملا طرش نم سيل ذإ .داهتجالا ماقم يف حدقي ال ثيداحأألا ضعب ءافخ نأ ملعف

 .اهتحص يق هيلع تيفخ ثيداحأ ةدعب ذخألا بو يعفاشلا قلع دقو .ثيدح لكب املع طيحي

 ناك هنو باطخلا نب رمعك ؛ةباحصلا رباكأل كلذ عقو لب .هريغ دنع تحص هدعبو

 .هتيضقأ نع عجحريف ؛اهب هوئدحي ىتح ثيدحلا فلاخت ءايشأب يضقي

 هباتك فلأو ؛قلطما داهتجالا ةبتر ينيوجلا دمحم وبأ خيشلا غلب دقو :لاق

 يقهيبلا مامإلل عقوف ؛ بهذملاب ديقتلا مدعو .ثيدحلا عم فوقولا هيف مزتلاو :طيحملا

 ىلإ كلذب لسرأو :ةيثيدح اماهوأ هيف بقعتف ءفنصلا ةايح يف ءازجأ ةشالث هنم

 يذلا ثيدحلا توبث ىلإ جاتحي نكلو ؛ريختيو دهتجي نأ لهأ خيشلا ءاهتلمج نم ؛ينيوجلا

 كلت رمأ ءافخ عم داهتجالا ةبتر هل ملس فيك رظناف ؛تباث ريغ هنإف دب جتحا

 .هيلع ثيداحاألا

 .ثيدحلا ظافح نم ناكو ءاًفلطم (دهتجم ينيقلبلا نيدلا جارس ناكو :لاق

 ةابترمللا مزتلي مل نكلو .ظافحلا تاقبط يف هركذو ؛ظفحلاب رحح نبا هذيملت هفصوو

 .هنم ظفحأ يقارعلا لضفقلا وبأ ظقاحلا هرصاعم ناك لب ؛«ليدعتلاو ظفحلا نم ايلعلا

 نم ءاج نم ةيقب امأو :ىطسو ينيقلبلا ةيبرع تناكو ؛هقفلاو ثيدحلا نف يق ًالخاد

 .ثيدحلا يف ينيقلبلا ةبتر غلب نم مهيف نكي ملف مويلا ىلإ يكبسلا دعب نم نيدهتجملا

 نبا :مهنم ريثك قلخل ثيدحلاو ماكحألا ْق داهتحالا عمتجاف يكبسلا لبق امأو

 نم هلبق امأ .حالصلا نبا هلبقو ةماش وبأ هلبقو ءيوونلاو ديعلا: قيقد نباو ؛:ةيميت

 .ادج ريثكف نيمدقتملا

 يريغ هب فصوي نأل حلصي نم ماشه نبا دعب نكي ملف ةيبرعلا يف داهتجالا امأو
 .يدمآلاو .نايح يباك ءنوصحي ال قئالخ ماشه نبا لبقو .يدامعلا نع ضغلب ام الإ

 .ةيبرعلاو ثيدحلا ف داهتجالا نوفرعي ال سانلا بلاغو :لاق .كلام نباو ؛غئاصلا نباو

 .طقق ةعيزشلا يف داهتجاالا نوقرعي امنإو
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 نم نف لك قو عامجإلا يق ربتعلا : هصن ام لوصحللا يف يزارلا مامإلا لاق دقو
 ابتك خيشلا فلأو .هريغ يف داهتجالا لهأ نم اونوكي ملو كلذ يف داهتحالا لهأ نم ناج

 ريسيت : اهنمو :نيدهتجملا رصن ىلإ نيدتهلا داشرإ ءاهنم قلطلا داهتحالا طورش نايب

 لك يف داهتجالا نأ لهجو ضرألا ىلإ دلخأ نم ىلع درلاو ؛دانسإلا نم هلامو داهتجالا

 .٠ ضرف رصع

 لئاسم يقو ؛مالكلا يف دهتجملاب مالكلا لئاسم يف ةربعلاف :لاق مش كلذ يف لاطأو

 ,لوصأ لهأب ال .هقفلنا يف اوملكت اذإ مالكلا لهأب ةربعلاف .هيف داهتحالاو نكمتلاب هقفلا

 ربتعي كسانملا نود ضئارفلا يف داهتجاالا ف نكمت نم لب ؛مالكلا ملع يف اوملكت اذإ هقفلا

 يف ديلقتلا زوجي الو :يرصبلا نسحلا وبأ لاقو كسانلا نود ضئارفلا يف هفالخو هتقاثو

 لب .ابيصم هيف دهتجم لك نوكي الو ءنيدلا لوصأ يف زوجي ال امك .هقفلا لوصأ

 .مولم ريغ روذعم هقفلا لوصأ يف ئطخلاو :لاق .نيرمألا يف هقفلا فالخب ءدحاو بيصلا

 لوصأب قحلم هققلا لوصأ نأل ؛هقفلا لوصأ ؛هقفلا اهيف فلاخ دعاوق ثالث هذهف

 ش .ىهتنا .ةيعطق هبلاطمو .نيدلا

 داهتجالا قلطأ فيك يرصبلا نسحلا يبأ مامإلا مالك ىلإ يخأ اي رظئاف

 ش .نونفلا رئاسو هقفلا لوصأ يف دهتجللاو

 طيحي نأ وهف ةيبرعلا يف داهتجالا امأق .ثالثلا تاداهتحالا هذه ىلع لكشيو :لاق

 جتحي نيذلا برعلا رعش بلاغ ظفحيو ءاذه اننامز ىلإ هيوبيس نم .نفلا ةمئأا صوصنب

 رهظ نع اهظفح دارملا سيلو ؛هيلع كلذ ضعب ءافخ رضي الو .ةيبرعلا يف مهراعشأب

 كلذلتب لالالا لطم تر ف ح تييحي موديلا وذ لع عؤاسا هل ىوكف نااوازلا امنإو ؛بلق

 ريغ .اهيلع مهتاقرصت اونب يتلا ةاحنلا دعاوقي اطيحم كلذ عم نوكيو ,بتكلا نم

 هفرعي ال اذهو ؛دعاوقلا هذهل لوصألاك كلت نإف .بتكلا تاحضاو يف ةروكدذلا دعاوقلا

 ىلع وحنلا لوصأ عمجت امك دعاوقلا هذه ف تغلاب دقو :لاق :نفلا يف رحبتم الإ

 .هقفلاو وحنلا دعاوق حلطصم

 نأ ظافحلا بتارم لقأ : ينمزلا ظفاحلا لاقف هقفلاو ثيدحلا يق داهتجالا امأو

 .مهفرعي ال نيذلا نم رثكأ مهنئادلبو مهمجارت فرعيو مهقرعي نيذلا لاجرلا نوكي
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 بحاص دهن ال انك : مهلوق نم نيمدقتملا نع يكحي ام امأو .بلاغلل مكحلا نوكيل

 .مهنامز بسحب وهف ثيدح فلأ نيرشع بتكي ال نم ثيدح

 .ىهو اًظفاح ىمسأ نآلا ف تعمتجا يتلا طورشلا :لوقي رجح نبا ظفاحلا ناكو

 رثكأ كلذ نم هرضحتسي ام نوكي يتح ميقسلا نم حيحصلا ٌرييمتو ؛مهبتارمو ةاورلا

 .ظفاح وهف اهعمح نم طورشلا هذهق «نوتملا نم ريثكلا راضحتسا عم ؛ هرضحتسي ال امم

 ناكو .ثيدح فلأ ينئام ىلع فوني ام ظفحي رجح نبا ظقاحلا ناكو : لاق

 ولو .ثيدح فلأ يتئام ظفحأأق انأ امأو .ثيدح فلأ نيرشع ظفحي يميدلا نامثع خيشلا

 . كلذ نم رثكأ ضرألا هجو ىلع دجوي ال هلعلو .تظفحل رثكأ تدجو

 .ابتك هيف تفلأ دقف هّقفلا يف داهتجالا اماو

 ام :يهو .دحأ اهنع بجي ملو ءرصعلا ءاملع ىلع اهدروأ تالاؤس عبس هند هلو

 ش :ةلئسألا هذه يف ملعلاو هقفلا نوعدللا رصعلا ءاملع لوقت

 يه لهو ؛اهمسا امو .ءامسألا هذه يه ام اهرخآ ىلإ -ث تب ١ :لوألا لاؤسلا

 يناثلا ناك نإو ؟ يه سانجألا يأ نمف لوألا ناك نإف .رصانع ءامسأ وأ .سنج ءامسأ

 ناك نإو :ةلجترم وأ ةلوقنم يه لهف لوألا ناك نإف .ةيسنج وأ ةيصخش يه لهف

 نإو .تافص مأ رداصم مأنايعأ ءامسأ وأ لاعقأ نم مأ فورح نمأ ؛ءتلقن ممق لوألا

 .يناعملاو نايعألا مالعأ نم يه لهف ةيسنج تناك

 .اهعضاو دنتسم امو ؛تعضو نمز يأ فو ء؛فورحلا هذه عضو نم :يناثلا لاؤسلا

 * لقنلا وأ لقعلا وه له

 ؟تاغللا عيمج يف ةماع مأ ,ةيبرعلا ةغللاب ةصتخم فورحلا هذه له : ٌتلاثلا لاؤسلا

 امهيأو ؟ قرفلا ام يناشلا ىلعو ؟ ال وأ نا قدارتم ةزمهلاو فلألا له : عبارلا لاؤسلا

 ؟لصألا

 تادرفملا ىلع نيملكتملا نم مهريغو ددعلاو ةغللا ءاملع عمجأ مل : سماخلا لاؤسلا

 ؟ ةامكحل مآ ,يقافتا رمأ وه لهو ؛ةزمهلا فرحب ءادتبالا ىلع
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 ؟ةلمعتسم مأ ةلمهم يه له . اهرخآ ىلإ ( زوه . دجبأ ) تاملك : سداسلا لاؤسلا

 ؟ اهظافلأ طبض امو ءاهب دارملا ىلإ تلقن فيكو .اهلصأ امو ءاهب ىنع امو

 ريكذتلاو فرصلا نم عنلاو فقولاو ءادتبالا يق اهمكح ام : عباسلا لاؤسلا

 اهشّقن دنع اعرش اهمكح امو ءاهب ةيمستلا دنعو مسرلاو ظفللاو بارعإلاو ثينأتلاو

 .ال مأ ةعمتجملا فورحلل ام ةمرحلا نم اهل له .ءفقس وأ طئاح وأ طاسب وأ بوك ىلع

 نمو .لافطألا ىلع هل ةيزم الف الإو ؛لاجرلا نم وهف ةلئسألا هذه نع باجأ نمف

 موي يف بتك دقو خيشلا تيأر :لوقي يدوادلا نيدلا سمش ةمالعلا خيشلا ناكو

 نع بئيجيو ثيدحلا ىلمي كلذ عم ناكو ؛اريرحتو اًفيلأت سيرارك ثالك دحاو

 . فلكت ريغ نم ةانسح ةبوحأب هنم ضراعتملا

 يدي نيب اًباوح اهل تددعأو الإ اًباوح ةلأسم نع طق تبجأ ام : لوقي هنُوأُذ ناكو

 ىتح ىرخأ ةيوجحأب اهفدري هتبوجحأ يف دحأ هضراع اذإ ناكو . هنع تلئس نإ ىلاعت هللا

 .لوقعلا رهبي

 هل نيرصاعملا ضعب قرسو .اريظن اهل هرصع لهأ ملعي ال ابتك هتوم لبق لسغو

 قرابلا " هامس اًباتك كلذ يف فلأف ؛هريغ خيشلا دنع نكي ملو :هسفن ىلإ هبسنو اًباتك

 فيكف .ىلاعت هللا نم هباوث بلطي امنإ فلؤملا نإ يرمعل : لاق مث ." فراسلا دي عطق يف

 . هملعي ملام ىلع هرحأ بلطي

 بيرغ فرعي ءانقتم اظفاح .هنونفو ثيدحلا مولعب هنامز لهأ ملعأ يد ناكو

 الو اهحرخ نم فرعيال ثيداحأ ةدع رجح نبا ضيب دقو ؛هماكحأ طاينتساو ؛هظافلأ

 . كلذ ريغو فيعضو نسح نم اهتبترم نيبو خيشلا اهجرخف .اهتبترم

 يقاجوألا مالسإلا خيش لسرأ : لاق هْب#َذ فوصلا يريضحل ا ناميلس خيشلا ينربخأو

 بلسقف .نيدلا لالح خيشلا ىلإ اهتبترم اوفرعي ملو .ظافحلا اهل ضيب ثيداحأ ةدع ىعم

 .هيلإ مالسإلا خيش بهذف ءاهتبترم نيبو :؛هنع ةياور مهل نم ىلإ خيشلا مهدرف .اهتاور

 املاطق :لح يف ينلعج اف . كلذ نم ائيش فرعت كنظأ تنك ام هللاو : لاقو هدي لبقو

 .كمدو كمحلب تيشعتو تيدغت
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 .مامإلا باب ىلع ةايريضخلا يف سلاج انأ انيب : لاق اضيأ ناميلس خيشلا ينربخأو

 .رون نم ةمامع مهسوءر ىلعو ؛ضايب مهيلع ةعامج "تيار ذإ هند يعفاشلا
 هللا يضر هباحصْاوُدو يبنلا وه اذإف ينم اوبرق املف .لبجلا ةيحان نم يننودصقي
 ىلإ هو يبنلا عم تبهذف ؛ةضورلا ىلإ انعم ضما : ٌديَو يبنلا لاقف ؛هدي تابقف ؛ مهنع

 هلخدأ مث ؛هباحصأ ىلع ملسو هدي لبقو دو يبنلا ىلإ جرخف .نيدلا لالج خيشلا تيب
 ضعب نع ديو يبنلا لأسي نيدلا لالج خيشلا راصق .:هيدي نيب سلجو هسلجأو ؛رادلا

 .ىهتنا . ةنسلا خيش اي تاه : لوقي هي وهو ؛ثيداحألا

 ايؤرلا هذه ىأر هنأ هُو خيشلا نع هللا همحر يلذاشلا رداقلا دبع خيشلا ركذو

 .يتايس امك ثيدحلا خيش اي تاه: دي يبنلا هل لاقو ءاهنيعب

 حتفا .ناوخ نهذلا : لوقي مث ةهيدبلا ىلع لئاسلا بيجي ام اريثك ُهْبُدَذ ناكو

 هللا ءاش نإ ةلأسملا دجت اًرطس اذك اذك ةينالفلا ةحفصلا نم دعو :ينالفلا باتكلا

 .لاق امك رمألا دجيف باتكلا حتفيف كل تلق امك ىلاعت

 كلذ ىلع هقفاوو ةنجلا يف امهنأو ديك يبنلا ىوبأ ةاجنب لوقي هيف ناكو

 :ظافحلا نم ةغامخ

 ىأر هنأ :ئاذاشلا رداقلا دبع خيشلا ينربخأو :ةظقي ُدْيَو يبنلاب عمتجي هْبُيَم ناكو

 ةجاح هل ىضقي نأ هلأس نيح هباحصأ ضعبل اهبتك ةقرو نيدلا لالج خيشلا طخب

 سلاجأ نأ فاخأو ."' ةظفقي دو يبنلا ىرأ ىنإ .يخأ اي اهيف يروغلا ناطلسلا دنع

 .يديس اي : تلقف . ٌدكو يبنلا كل لأسأ نكلو .ىل ةبوقع ينع بجتحيف يروغلا ناطلسلا

 عمتجي ناك نم هيف ركذو كللاو يبنلا ةيؤر ناكمإ يف .كلحلا ريونت هامس اًباتك

 هيف ركدي ملو ؛ءاملعلاو ةباحصلاو ءايلوألا نم مانلا يف ال ةظقيلا يف كلملابو ديكو يبنلاب

 و يبنلا تيأر :لوقي هْبِيَم ناكو . اهانركذ يتلا ةقرولا هذه يف هركذ امم ائيش

 وِ

 .بلقلا سحب وأ مانملا ف ىأ )١(

 انل حمست ال يبنلا ةمظع نأل مانملاو ةظقيلا نيب بلقلا سحب دقي يبنلا ةيؤر ةيفوصلا ءاملع رسف )١(
 . 342 هردق ةلالجل مهريغ وا ءايلوألا نم دحأ ةرايزل خزربلا نم هلاقتنا روصتب



 ا

 . معن :لاقف ؟انأ ةنجلا لهأ نمأ هللا لوسراي :تلقف .ثيدحلا خيش اي :ىل لاقف ةظقي

 .كلذ كل : دللي يبنلا لاقف ؟قبسي باذع ريغ نم .تلقف

 ه4ل ىضقي هتلأس امل لالجج خيشلا ىل لاق :لوقي يرايبالا ةيطع خيشلا ناكو

 هب عمتجا نأ فاخأو ؛ةظقي دي يبنلاب عمتجأ ينإ :ةيطع اي :ناطلسلا دنع ةحاح

 .يتوم دعب الإ هب ربخت الو «كلذ ينع متكأ : هل لاق مك .يَو يبنلا ينع بجتحيف

 يبنلا ىأر هنإ لاق نم دارمو : هْبَذ يعفاشلا مامإلا ماقمب مامإلا مساق خيشلا لاق

 .نآلا هبحاص امهدحأ ةيؤرك تسيلو ؛بلقلا باجح فاشكنإ ةظقي دي
 امل:لاق .لابحلا ىلع نب دمحم همسا ناكو نيدلا لالج خيشلا مداخ. ينربخأو

 هيذ ضرافلا نب رمع ىديس ىلع هراكنإ يف يعاقبلا نّيدلا ناهرب خيشلا ةنتف تعفو

 هانرزف .ةلوليقلا تقو ناكو .رمع ىديس ةرايز ىلإ انب مق :نيدلا لالج خيشلا ىل لاق

 وحن ةايوازلا طئاح تحت لظلا انيأرف ؛لبجلا قوف يشويجلا هللا دبع ىديس ىلإ انعلطو
 ىلع متكت نأ طرشب رصعلا ةالص ةكم يق ىلصت نأ ديرت :ىل لاقف ةعاس انسلجف ؛عارذ
 لمرق .امهتضمغق .كينيع ضمغ :لاقو يديب ذخأف .معن.: تلقف ؟تومأ ىتح كلذ

 انرزف .ىلعملا بابب نحن اذإف .كينيع حتفا :ىا لاق مث ,ةوطخ نيرشعو ةعبس ىب
 .مهريغو ةنييع نب نايفسو ؛ضايع نب ليضفلاو ءاهنع هللا يضر ةجيدخ ةديسلا

 نوك نم بجعلا سيل ناآلق اي :ىل لاق مث .مزمز ءام نم انبرشو انفطف مرحلا انلخدو

 تئش نإو .يعم يضمت تئش نإ : ىل لاق مث .انفرعي مل نيرواجملا رصم لهأ نم دحاو

 .العلا باب ىلإ انيشمف .يديس اي كعم بهنذأ لب : تلقف .جاجحلا عم يتأت ىتح مينقن
 كينيع حتفا لاق مث .تاوطخ عبس يب '!لورهف ءامهتضمغف كينيع ضمغ :ىل لاقو

 خيشلا بكر ؛رمع انديس ىلإ انلزتف .يشويجلا نم برقلاب نحن اذإف امهتحتفف
 .ىهتنا .نولوط عماج يق هتيب ىلإ انبهذو هترامح

 حيتافم هذه :لاقو ىل اهاطعأف ةريثك حيتافم هعمو ةرم خيشلا تيأرو : تلق

0 
 خيشلا نأو ةصاخ .هل ارابكإو هخيشل اميظعت مداخلا عضو نم نوكت دقو ليلد اهيلع سيل رومأ هذه )١(
 بوكر وأ مانقألا ىلع اريس تناك ةكم لخاد وأ رصم لخاد ةرايزلا نأ امك .كلذب ادحا ربخي مل
 .ًاليوط اتقو قرغتسي اذهو ةدعابتم تارازم ةدعل تناك اهنأو ةصاخ ةباد



 كال

 لالج خيشلا تغمس :لاق يرمغلا عماجب مامإلا نيدلا نيمأ خيشلا انخيش ينربخأو

 ىتح اًدحأ كلذب ريخت الو .مالكلا اذه ينم عمسا :ةئامعستو ةرشع ةنس لوقي نيدلا

 ودبيو ؛ةئامعستو نيرشعو ثالث ماع حاتتفا رصم نامثع نب ميلس لخ دي .تومأ

 دحأ ريصي امف ؛نيثالثو ثالث ةنس تويبلا يوذ نم اهتاضايب ضرقنتو ءرصم بارخ

 .اهقزر بلاغ جارخ فقيو .نيسمخو عبس ةنس اطسو اًبارخ برختو ؛مهنم هيلإ راشي

 .نيتسو عبس ةنس كلذ نم دشأ اديدش اًبارخ برختو

 يروغلا ناطلسلا جورخ ةنس نيدلا نيمأ خيشلا نم مالكلا اذه تعمسو :تلق

 نيدلا لالج خيشلا ىلع نوركني نيذلا ءاملعلا ضعب تربخأف .ميلس ناطلسلا لاتقل

 ميلس ناطلسلا ركسع لخدو يروغلا لتق املق .هقيدصت زوجي ال رمأ اذه :لاقف كلذب

 .مهنولتقيو ةسكارجلا تويب باوبأ نوقرحي اوراصو نيرشعو ثالث ماع حاتتفا

 ىلإ رظنا :ه4ل لقف ركنملا كلذ ىلإ بهذا :نيدلا نيمأ خيشلا لاقف .مهميرح نوبسيو

 ةقفاوم اذه ؛هيف دري ءيش لكو :لاقف .ادحاو اموي ئطخي مل .خيشلا هب ربخأ ام قدص

 يو يبنلل رمقلا قاشناو :لاقو مسبتف , نيدلا نيمأ خيشلا ىلع هباوج تددرف .ردق
 كلذكو .هل راصتنالاو ؛هلاؤس ىلاعت قحلا ةباحإ هيف ةزجعملا امنإو .اضيأ كيك هللا ةردقب

 .؟هلك اذه ىلإ يدؤي دسحلاو هللا ناحبس اي :لاق مث .ءايلوألا تامارك يف لوقلا

 ةنس يف رصم جارخ فقوو .ةثلاثلاو ةيناثلا ةمالعلا يف خيشلا قدص دقو :تلق

 .ملعأ ىلاعت هللاو .ةعبارلا ةمالعلا تيقبو نيسمخو عبس

 ْق ذخأ ةنس نيعبرأ نيدلا لالج خيشلا غلب امل :يثذاشلا رداقلا دبع خيشلا ينريخأو

 .اهلهأو ايندلا نع ضارعإلاو .افرص هب لاختشالاب كيو هللا ىلإ عاطقنالاو ةدابعلاو درجتلا

 .سيردتلاو ءاتقإلا كرتو هتافلؤم ريرحت يف عرشو .مهنم ادحأ فرعي مل نأك ىتح

 ةضور يف ماقأو سيردتلاو ءاتفإلا كرت نمع راذتعالا ف سيفنتلا هامس اًباتك فلأو

 لينلا رحب ىلع يتلا هتيب قاط حتفي مل هنأ انغلبو .تام نأ ىلإ اهنم لوحتي ملف ءسايقملا

 .ةانكس ةدم

 ةسيفنلا لاومألا هيلع نوضرعيو ؛هترايز ىلإ نوتأي ءاينغألاو ءارمألا تناكو
 هقتعأو ىصخلا ذنخأو ؛ءفلألا درف ؛رانيد فلو اًيصخ يروغلا ناطلسلا هل لسرأو ءاهدريف



3 

 ىلاعت هللا نإف ؛ةيدهب طق انيتأت دعت ال :هدصاقل لاقو ء«ةيوبنلا ةدرجحلا يف امداخ هلع>و

 ف ءارمألاو كولملا ىلع ددرتي ناك ءايلوألا ضعب نإ :ةرم هل لاقو .كلذ لثم نع انانغأ

 يف كلذكو ؛ملسللا نيدل ملسأ مهددرت مدع ف حلاصلا فلسلا عابتا :لاقف سانلا جئاوح

 ْ .مهيلع مهلاومأ در

 يف يابتياق ناطلسلل ةرم علط نيدلا لالج خيشلا نأ نيدلا نيمأ خيشلا ينربخأو

 ؟ناسليطلا سبلت ىتح يكلام تنأ :ناطلسلا هل لاقف .ناسليطلا هسأر ىلعو ؛ةثداح

 يف ناسليطلا ناكو .اًبيرق تثدح ةداع هذه :خيشلا هل لاقف .ةيكلاماب صاخ هنأ هنظأ

 مالكلا امهنيب لاطو .يكبسلا نيدلا يقت خيشلا نمز ىلإ ةيعفاشلاب اصاخ- يضاملا نمزلا

 ربكت اذه .لاقف .ةيكلاماب صتخي الو .بهذم لك يف ةنس ناسليطلا امنإ :خيشلا لاقف

 ذخاؤأ ملو :لاق ديو هللا لوسر ةانس وه لب ؛هللا ذاعم :خيشلا لاقف .ريكنلا يق غلابو ؛ربجتو

 رخآ يف هعم بدأت هنإ مث ةاضقلا ضعب نم َىلع اًفوذحم هنوكل كلذ ىلع ناطلسلا

 .فرصناو سلجملا

 ناسليطلا سيل : هل لاق يكركلا نبا همامأ نأ خيشلا غلب مايا دعب ناك املف

 وه لب :خيشلا لاق .دوهيلا ةنس ينعي :4ل تلقل ؛ةنس :4لوق دنع ارضاح تنك ولو ؛ةنس

 ًالقاح اًياتك فنص نيدلا لالج خيشلا نإ مث . هي يبنلا نع ةتباث ةنس در هنوكل رفكي

 .(( ناسليطلا لضف يف ناسحلا ثيداح الا» ةهامس

 ملعلا لهأ هل علطو ؛توملا ىلع هيف فرشأ اديدش اضرم ضرم ناطلسلا نإ مث

 نبا دقوأف .ىبأف هدصاق هل لسرأف ؛هيلإ خيشلا علطي ملف :همالسلاب هنوئنهي مهريغو

 .رمألا ىلو ةباجإ مدع ف هلوسرو هلل صاع اذه :لاقو رانلا هيلع يكركلا

 تلقف يب اهعقوي رومأ يف ينفوخي هدصاق ىلإ لسرأ ناطلسلا نإ مث :خيشلا لاق

 عجرت مل نإف اًعوس كلثم انيأر ام ؛ةنس نيرشعو اًعين ائاطلس كل نإ :هل لق :هدصاقل

 خياشم علط ىتح تكسف .كنيبو ينيب مكحي ديو هللا لوسر ىلإ كيف تهجوت الإو ىنع
 .كلذ يف فلسلا قيرط كولسل هل عولطلا مدع ف مهاتفتساف .رهشلاب هنوئنهي مالسإلا

 :اولاقو ؛ةنس كولملل ءاملعلا لوخد مدع نأ نم مزلي امب لاقو قحلا رصن دحأ مهنم امف
 .حلاصلا فلسلل ةنس وه
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 اًباتك كلذ يف تفلأو «ةنيالو اهيلع مهل يتلا فئاظولا رئاس نم يسفن تلزعف

 قش كلذ ناطلسلا غلب املف ."نيطالسلا ىلإ ءيجملا مدع يف نيطاسألا هاور ام" هتيمس

 بلطي بيط مالكب ناطلسلاب يلصي يذلا مامإلاو " ريبك روخأ ريمأ " ىلإ لسرأو .هيلع

 ةلاسرلا "اهتيمس ةلاسر ناطلسلا ىلإ تلسرأو ؛كلذل مهبجأ ملف :مهلثم عولطلا ينم

 املف .نيطالسلا ىلع ددرتلا نم ءاملعلا عنم يف ةدراولا ثيداحألا ةلمج اهيف" ةيناطلسلا

 اهب ينبرضو هاصع ذخأ خيشلا نأ ول هللاو :ناطلسلا لاق ريبك روخأ ريمأ هيلع اهأرق

 .هلباقأ ملو اذه دعب هل تنعذأل

 راصو ؛لوألا هلوق ىلإ عجرف ؛ناطلسلا ىلع يرغي ذخأو ءيكركلا نبا كلذ ءاسف

 , ناطلسلا رطاخ ىفالتت نأ سأب ال :يعفاشلا عالسإلا خيش ىل لاقف .لتقلاب يندعوتي

 : هل تلقف ناطلسلا نم كيلع فاخن اننإف ؛ريبك ريمأ ناسل ىلع بيط مالك لاسرإب
 .هللا رمأ يتأي ىتح قحلا ىلع ةرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال : قلو هلوقب كسمتم ينإ

 .نيموي دعب ضرمف ديو هللا لوسر ىلإ تهجوت ىنإ مخ . "'مهلذخ نم مهرضياال
 .نيموي دعب تام نأ ىلإ ضرلا هب دتشاو

 اهتخيشمب خيشلل ثعب ءاقرزلا ةبقلاب ةفورعملا هتسردم يروغلا ناطلسلا رمع املو

 .اميظع اًداقتعا هدقتعي ناكو .لبقي ملف رهش لك ىلاوج كل بترن :لاقف لبقي ملف

 امنإو .ةيفوصب متسل :مهل لاق دق ناكو ,ةيسرييبل هاقناخلا ةيذوص هيلع ماق انو
 ةلاسرو .ميعن يبأل ةيلحلا باتك كلنل دهشي امك ءءايلوألا قالخأب قلختي نم وصلا

 .امارح لكأ مهقالخأب قلخت ريغ نم مولعلل لكأي نمو .بتكلا نم امهريغو .يريشقلا

 ينربخأ يي هللا لوسر نإ :خيشلا لاق ناطلسلا دنع هلتف يف اوعسو رمألا دتشا املف

 خيشلا ىلع ماق نم عيمج نإ مث .ةدحاو ةرعش هيف ريغتت ملو .مهيلع روصنم ينأ
 بصني راص نم ينيعب انأ تيار دقو .لاح أوسأ ىلع تامو .دابعلا نيب تقم هل لصح

 اهبحاص بعتي ىتح جرخي دوعي الق :هتيب اهب لخديو لكألاو جاجدلا عيبي نم ىلع

 ءايلوألاو ءاملعلا ىلع راكنإلاب ىلتبا مهضعبو .اثحس امارح لكأيو اهنمث نم سأييو

 .هيلع قفتم )١(



 نكغ

 داوسو .نينيعلا ةقرزو .ةداهشلا دقف نم ؛تومي امدنع ءاقشلا تارامإ هيلع تريبظ ىتح

 .ةيقاعلا هللا لأسن ةهبجلا

 .ًاريثك كيلع طحي هنإ : هل اولاقو لداعلا ناطلسلا دنع خيشلا ىلع رانلا اوحجأ انو

 هسأر نأ ينربخأ لَو هللا لوسر نإ :خيشلا لاقف .اًعطق هنعطقأل هتيأر نئل :ناطلسلا لاق

 ءادحاو اًموي فلختي مل :خيشلا لاق امك رمألا ناكو .اذكو اذك موي يف عطقت

 .خحيشلا قدصو

 اموي هتعمس امو :ةريثكلا نحملا خيشلا نحتماو :يلذاشلا رداقلا دبع خيشلا لاق .

 معنو هللا انبسح :لوقي امنإو ءءوسب هلباقي الو :ةدسحلا نم هاذآ نم ىلع وعدي ادحاو

 .« ةمايقلا مويل ةمالظلا ربخ» :هامس اباتك كلذ يف فنصو .ليكولا

 ىلع ةيسربيبلا ةيفوصلا ماق امل هب هللا عفن حابطلا نب نيدلا ردب خيشلا ينربخأو

 ةليللا كلت تعرشف باتكب هضراعأ نأ ينولأس اًباتك مهيف فنص نيدلا لالج خيشلا

 ادحأ ذؤت ال .نمؤم اي ىدبع :اهيف بوتكم ليللا يف يرجح يت تعقو ةقروب اذإف ؛هيف

 .قحلا ىلع نيدلا لالج خيشلا نأ تملعو فيلأتلا نع تعجرف .يبن ملع لمح نمم

 هلضفب فرتعاف .نيدلا لالج خيشلا ىلع طحي يقاجوألا نيدلا يقت خيشلا ناكو

 لزي ملو .هيلع ريجحت ال .ءاشي نمل ملعلا يطعي :ىااعت هلل اهلك رومألا :لاقو رفغتساو

 .تافدنا ىلإ هتضقي كفرعي

 هيلع سانلا لابقإ الإ تاماركلا نم هل نكي مل ولو .ةروهشم ةريثك خيشلا بقانمو

 هيلع تلمتشا امل ةيافك كلذ ناكل اهتعلاطمو هتافلؤمو هبتك ىلعو راطقألا رئاس يف

 .فراعلاو مولعلا نم

 يف ةقيقدلا يناعملا » باتك دحأ هيلإ هقبسي ملو تاقلؤملا نم هب درفنا اممو

 باتكو : « ةكئالملا ىلإ انيبن لاسرإ ىف كئارألا نييزت» باتكو « ةفيقحلا كاردإ

 « نيوبألا ءايحإ يف نيملعلا رشن»باتكو .«بيبحلا صئاصخ يف بيبللا جذومنأ »

 .تسرهفلا باتك نم ملعت ةريثك بتكو

 ةانس .ىلوألا ىدامج يف ةليل رشع عسات ؛ةكرابملا ةعمجلا ةليل رحس يف هَ تام

 :لاقي ءرسيألا هعارذ يف بيدش مروب مايأ ةعبس هضرم ناكو .ةئامعستو ةرشع ىدحإ
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 ةينامثو :رهشأ ةرشعو ؛ةنس نيتسو ىدحإ رمعلا نم لمكتسا دقو ,داحلا طلخلا هنإ

 هيلَذ ةفارقلا باب جراخ نوصوت شوح يف نفدو ؛ميظع دهشم هل ناكو .اموي رشع

 نيملسلاو ىلاعت هللا انعفن .ةميظع ةبق هيلعو :ةميظع ةبق هيلعو .رازي رهاظ هربقو

 .نيمآ .هددمو همولع ةكربو هتكربب

 مالسإلا خيش
 يراصنألا ايركز خيشلا

 ةاجهبلا حراش هذ يراصنألا ايركز خيشلا ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيش مهنمو
 هرمع رخاوأ رصم ف قبي مل هنأ ىتح ءرصم يف ةسائرلا هيلإ تهتنا .كلذ ريغو ةضورلاو

 متأ ىتح ,ةرم نيسمخو ةعبس ةجهبلا حرش هيلع ّىئرقو .هتبلط ةبلط وأ هتبلط الإ

 نم هتافلؤم زاجنإ بقع تومي مهبلاغو نيفلؤملا نم دحأ نع كلذ لقني ملو :هريرحت

 .ريرحت ريغ

 ةمالع كلذو اسنأ هبلق ألتما ناسنإلا هآر اذإ هنأ عم ءرظنلا بيهم ْبُدَذ ناكو

 هقفلا ملع يف سردي ناكو ؛دحاو صخش يف سنألا عم عمتجت املق ةبيهلا نإف ,هتيالو

 تناك اهبيط نم اهنأك نينس رشع هرصب فك امل هل تعلاطو هتمزالو .فوصتلاو

 نيعل ىبوط :لوقأ لب ؛هدنع دجأ تنك ام هريغ دحأ دنع دجا تنك ام ينوكل ؛ةنس

 .ةدحاو ةرم ولو هترظن

 ةظحل هبر ةدابع نع الفاغ هدجت داكت ال ؛ماودلا ىلع هبر ىلع البقم 95 ناكو
 :توص فيفخب لوقي ريصي هيلع أرقأ يذلا باتكلا يف اثيش تحلصأ اذإ تنكو ؛ةدحاو

 متأ ىلع قيرطلا لهأ مالك حرشي ناكو .ةظحل ركذلا نع الفاغ ثكمي الو .هللا.هللا

 .مهمالك نم ئش سانلا ىلع لكشأ اذإ ةنسحلا ةبوجألاب هنع بيجيو ؛لاح

 زبخلاك وهف موقلا ظافلأ حلطصمب ةقرعم هل نكي مل اذإ هيقفلا نإ : لوقي ناكو

 .مادإ ريغ نم فاجلا

 هتيَذ ضرافلا نب رمع ىديس ىلع هراكنإ يف يعاقبلا نيدلا ناهرب ةنتف تعقو الو

 مذ بد ايركز خيشلا عنتماو مهل رهظ ام بسحب هل اوبتكف ؛ءاملعلا ىلإ ناطلسلا لسرأ

 ال هنأ .باوجلا ف نيبو موقلا رصناو بتكا :لاقف يوبمطصالا .دمحم خيشلاب عمتجا



 هكا

 نم أدبت ةيالولا ةرئاد نأل .رشب مهقح يف ملكتي نأ موقلا حلطصم فرعي ال نمل زوجي

 .فشكلا ىلع اهئانبل لقعلا روط ءارو

 ةائام نم رثكأ هرمع غولب دعب هتيأرو ؛ةيلاعلا ممهلا باحصأ نم هْنيُذ ناكدو
 نأ كلامتي نأ داكي ال ؛الامشو انيمي ليمي ريصيف ءامئاق هضرم لاح لفاونلا ىلصي ةنس

 .امئاق ةالصلاب ىلاعت هللا هفلكي ال يديس اي مكلثم :اموي هل تلقف .ليم ريغ نم فقي

 .كلذب يرمع متخأف ينبلغت نأ فاخأ انأو ءلسكلا اهنأش نم سفنلا يدلو اي :لاقف

 نامزلا انيلع تعيض دقف لجع :لوقي مالكلا يف دحأ هيلع لوط اذإ ناكو
 زبخ نم فيغرلا ثلث ىلع ديزي ناك امف ؛نينس رشع ةدم هعم ىذغتأ تثكمو
 اهبحاص نوكل اهزبخ نم لكألل اهتصصخ امنإ :لوقي ناكو .ءادعسلا ديعس هاقناخ

 . هلع يبنلا ةراشإب اهرمع هنأركذو ءاحلاص الجر ناك

 نيب لافطأ مهنأك ىتح .هرون يف نوفخي ءاملعلا رباكأ هدنع رضح اذإ ناكو

 ناطلسلاو .يروغلا ناطلسلا تسلاج دقو .ناطلسلا ةبيه قوق هتبيه ناكو .هيدي

 .امهيلع حجرت هتبيه تناكو.يروغلا دعب ياب ناموط

 ام لق : ىل لاق الإ هيدي نيب ئش يبلق يف رطخي داكي ال ,فشكلا ريثك ذك ناكو
 ونإ: و لوقي علاطأ انأو تهوأتو ءيسأر يف عادص يدنع لصح اذإ تنكو .كبلق يف

 .يصالخإ ةكروب ال :هتراشإ ةكرب تيفش كلذ تيون اذإف .بهذي ملعلاب ءافشتسالا

 صالخإ ال لمعب ءافشلا يوني ال ناسنإلا نإف :ملعلا ف خيشلا صالخإ ىلع ليلد اذهو

 تدسف ةرخصلا مهيلع تردجحنا امل مهلامعأ حلاصب هللا اوعد نيذلا ةثالثلا ليلدب :هيف

 .راغلا مف مهيلع

 سلاجم رضحيو ةيفوصلا قيرط بحي وهو اباش ناك نيح نم هنأ ينربخأو

 ينوكل .ءاهقفلا قيرط يف ئش هنم ئجيال ايركز : نولوقي نارقألا ناك ىتح .مهركذ

 ناك ثيحب .ءركذلا سلاجم ىلع ابظاوم ؛موقلا لئاسر ةعلاطم ىلع ابكنم تنك

 1 . كلذ يف تقولا بلاغ بهذي

 .هيلع نقلتو ىربكلا ةلحملاب يرمغلا دمحم يديس ىلإ رصم نم رفاس هنأ ينربخأو

 .دنذ .رصم ىلإ عجر مث هل الماك ةيفوصلا دعاوق هيلع أرقو . اموي نيعبرأ هدنع ماقأو
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 ىأرض «ةلفغ ىلع ةولخلا يرمغلا دمحم ىديس ىلع اموي لخد هنأ هب ينربخأو

 نويع عبس هل راص لمك اذإ لحرلا نإ ايركز اي :لاق هيف تهب املف :نويع عبس هل
 . "فقسلا نم بيرق ةولخلا ف ءاوهلا يف اسلاج ىرخأ ةرم هتيأرو :لاق .ايندلا ميلاقأ ددعب

 تنوفا ملغ ةحونلا تحرش هن دمعي مرد تضريو ملهي تنعش و: لاقو

 .ريصبلاو ىمعألا باتك :حرشلا خسن ضعب ىلع بتكف نارقألا ضعب راغ اهحرش

 وهو :؛يقيفر هيف يندعاس امنإو ءيدحو ةجهبلا حرش ىلع ردقأ ال ينأب ؛ىب افيرعت

 يماماب ءادتقا .كلذ لثم ىلإ تفتلأ ملو هللاب تبستحاق ؛هايإو انأ علاطأ تنك ىمعأ

 .اهنم ءيش ىلإ بسني الو مولعلا هذه أرقأ نأ بحأ :هلوق يف د يعفاشلا

 امهيف عفرت امهنوكل ,سيمخلاو نينثالا جوي ةجهبلا حرشل يفيلأت ناكو :لاق
 ناكو :لاق.رهزألا عماجلا حطس قوش يفيلأت ناكو :؛ثيدحلا يق درو امك لامعألا

 هللا دمحب يرهاظ ناكو .ايندلا يف يقئالع ةلقل ةيناسفنلا تارودكلا نم اقئار يتقو

 عضاؤم ىلإ باهذلا ليلق .بعللاو وهللا ليلق تنكو ؛ةنيدرلا لامعألا نم اظوفحم
 ةيؤر اودارأ اذإ ةبلطلا ناك نكلو ,جيلخ وأ ءلينلا رهن ىلع طق تنكس امو .تاهزنلا

 .كانه مهسورد نوءرقيو شبحلا ةكريبب راثآلا دجسم ةيحان ىلإ مهب بهذأ رحبلا

 ْف لامك هنإف ,موعلا ينامدإ كفني نأ نم افوخ ةرم ةنس لك رهنلا يف موعأ تنكو

 ش .ةأرلاو لجرلا

 .ىلاعت هللا همصقيو الإ ينملظ نم ىلع وعدا داكأ ال ,ةوعدلا باجم تنكو : هند لاق

 .يلاح رتسب ءارقفلا ضعب يلع راشأ ينع كلذ رهتشا املف . كيك هللا هافش الإ ضيرمل الو

 ىلع متكأ ءيدلو اي :ى لوقي مث هلاوحأ نع ىل يكحي ام اريثك هنيذ ناكو
 ثيح ءرورسلا ةياغ كلذب ىل لصحيف ؛كل الإ كلذب قطنأ مل ينإف .يتايج مايأ كلذ
 .هرارسأ عضومل الحم ينلعج

 ىرمأ ةيادب كل ركذأ نأ ديرأ :لاقف ؛ال :تلقف ؟كريغ دحأ انه له :ةرم ىل لاقو

 .باش انأو رهزألا عماجلا ىلإ دالبلا نم تئج :لاقف :معن :4ل تلقف .املع كلذب طيحتل

 ىلع دتشاو عماجلا ف تعج اذإ تنكو ءايندلا رومأ نم ئشب لاغتشالا ىلع فكعأ ملف

 .هدنسب يعرش ليلد كلذل سيل )0(



 دا

 يفتكأو ء؛اهلكأف اهلوح يتلا خيطبلا تاريشق لسغأف :ةأضيملا ىلإ ليللا يب جرخ-أ عوجلا

 ءايلوأ نم اصخش ىل ضيق ىلااعت هللا نإ مث ,نينس لاحلا كلذ ىلع تمقأف ءزبتحلا نع اهب

 هيلإ جاتحأ ام ي يرتشيو يندقفتي ناكو ؛حمقلا ةلبرغ يف نيحاوطلا يف لمعي ناك هتلا

 لزي ملف .ائيش ىلع فخت ال ايركز اي :ي لوقيو بتكلاو ةوسكلاو برشلاو لكألا نم
 .نينس ةدع كلذك يعم

 نحص يق يذلا داقولا ملس ىلإ ىب ىتأو يديب ذخأ ياايللا نم ةليل تنك املف
 .دعصا :ىل لوقي لاز الو تدعصف .يسركلا اذه رخآ ىلإ دعصا :يا لاقف رهزألا عماجلا

 .كنارقأ عيمج تومي ىتح شيعت كنإ ءايركز اي :ىل لاق مث .هرخآ ىلإ تدعص ىتح
 ىلإ هرأ ملف ينع عطقنا مذ :ةليوط ةدم مالسإلا خيش بصنم ىاوتتو :كنأش عفتريو
 .اذه يموي

 رصنلا باب يف ناك هنأ كلذو :مدقشخ ناطلسلا مايأ خيشلا ةرهش لوأ تناكو

 خيشلا لاقف ؛هروزي هيلع فقوف :مدقشخ ناطلسلا هيلع رمي حالصلاب روهشم لجر
 .هرازف ناطلسلا بكرف .ايركز خيشلا اهيف لأساف ةجحاح كل ناك نإ :ناطلسلل

 ةطلغ تناك اهنإ :ىل لاقو .حالصلاب رهتشا مويلا كلذ نمف .ءسانلا هيلإ تعرسأف

 تنك ينأ عم .سانلا ءارو ينريص ءاضقلل يتيلوت :لاقف ؟يه امف :هل تلقف .ةميظع

 :لوقي ءايلوألا ضعب تعمس ينإ يديس اي :هل تلقف .يابتياق ناطلسلا مايأ اروتسم

 هعروو ةهةلهز نم سانلا دنع عاش املو :هلاحل ارتس ءاضقلل خيشلا ةيالو تناك

 .يدلو اي ىلع تففخ .هلل دمحلا :لاقف .هتافشاكمو

 ةاعلخلا ىل جرخأو بيقنلا زمخف :تيبأ ءاضقلا ناطلسلا ينلأس امل :ةرم ىل لاقو

 تبكرف .يترامح ريغأ ال :تلقف ءاهبكرأ ةلغب يل بلطو ,ةأجافم يرهظ ىلع اهعضوو
 اهبوكر ىلع ينوبلغو .قيرطلا ءانثأ ف ةلغبلاب ينوءاجف ؛ةعلخلا سبلأ انأو يترامح

 كتدلغب ماجلب ذخ ا نأ يسفن ترواش دقل :ةرم ناطلسلا ىل لاقو ؛تيبلا ىإ اهتبكرف

 .كلذب فرشلا ىلو كتيب ىلإ كعم ىضماأو

 ناطلسلا لثم ةنهادملا نم يلاخلا ٍيقاجلا مالكلاب يحصن لمحي نأ كنف :لاق

 اذإ تنكو :لاق .يرمع لوط يناداعل نامزلا اذه يف ءاملعلا نم دحأل هتلق ولو ءيابتياق
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 :نيرضاحلل اماع اباطخ رمألا كلذب ةبطخلا يف هل ضرعنأ حصنلاب هتهفاشم ىلع رذعت

 اريخ هللا كازِح :لاقو ىلع ملسو ىلإ ماق ةعمجلا ةالص نم تملس اذإف ءكلذب وه قحليف

 .حصنلا اذه ف انع

 يظعو نم رثأتلاو ةبحملا هل نورهظيو ؛ناطلسلا ىلإ نوجري ةدسحلا لزت مل مث

 لوقأ اذامو :مهل لاق ىتح ةبطخلا يف هل ضرعتلا نم ينعنمي ىلإ لسري هنأ يو ؛هل اذه

 ةرضحب ةحيصنلا يف اموي هيلع تظلغأ ينإ مث .ينحصنيو يبويعب ينرصبي صخشل

 انالوم اي :تلقو هدي تكسمأ مذ هيلإ تمدقتف . "ينم روطتف رباكألاو ءارمألا ضعب

 امحف ريصي نأ اذه كمسج ىلع فاخأو ؛كيلع يضقت اهنأل رومأب كظعأ امنإ ءناطلسلا

 .يكبيو ضفتني ناطلسلا زاصف .منهح محف نم

 ةيادب ركفتو :دابعلا رومأ هللا هالو نم اي كسفنل هبنت :ةبطخلا يف ةرم هل تلقو

 ارقاك تنكو ادوجو ترصق امدع تنك دق .مويلا كلاحو .هيف تنك امو ؛ءكرمأ

 اريمأ تنكو ءارمأ ترصق ارومأم تنكو ارح ترصق اًقيقر تنكو ءاملسم ترصف

 عضوو .كاهتنمو كأدبم ىسنتو ؛ربكتلاو ربجتلاب معنلا هذه لباقت الق .اناطلس ترصخ

 نمل لاق مش ناطلسلا ىكبف .ابارت ريصتو دودلا كلكأي مث ءتومت نيح بارتلا يف كفنأ

 .ظعولا اذه ىل لوقي نمف اذه تدعبأ اذإ :ءارمألا نم هلوح

 .ريرضلا يتيتبنلا ىلع يديسب عمتجي ناك مالسلا هيلع رضخلا نأ اموي ينربخأو

 نأ الإ .معنو :لاقف ينع هلأسف .معنو :لوقي راصف :رصعلا ءاملع لاوحأ نع اموي هلأسف

 راصو .يلاعفأ ىلع تركنتف .كلذ رضخلا هل نيبي ملو .اهنم بوتي :لاّقف :ةسيفن هدنع

 هلأساف ىرخأ ةرم هتيأر اذإ :ىلع يديسل لوقأ تلسرأف .يلاعفأ عيمح نم ريطت يدنع

 لوقي ةجاح يف ءارمألا بتاك اذإ :هل لاّقف هربخأف هآرف .اهنم بوتأل ةسيفنلا كل نيبي

 مويلا كلذ نمف :لاق .اخيش هسفن يمسيف .ايركز خيشلا نم باتكلا اذه :لق :هدصاقل

 .ةملكلا هذهب تظفلت ام

 قدف رهزألا عماجلا حطس فوقف يتولخ يف فاكتعالا ريثك تنك :ةرم ىل لاقو

 سانلا ينلدفق يرصب فك دق :لاقف ؟كتحاح ام :تلقف هل تحتفف ؛بابلا لجر ىلع

 .ريخت : ينعي )١(
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 يف ةمالع ىل ناكو :لاق .يرصب ىلع هللا دريف ءافشلاب ىل وعدت ؛كلضف ىلع ؛كيلع

 تفح مذ ؛ىلاعت هللا ىلإ تهجوت نيح ةباجإلا ةمالع تيأرف .باجملا ريغو باجملا ءاعدلا

 ينثعب :4ل لقف :ةيقوقربلا تحت ىذلا يمجعلا ىلإ ضماو مهردلا اذه ذخ :تلقف .ةرهشلا

 ايتوتلا ذخأو لجرلا ىضمف :لاق .ةفاج ايتوت مهردلا اذهب ينيطعتل كيلإ ايركز
 ةيطق يف كيلع هدري امنإو ءرصم يف كرصب كيلع هللا دري ال :هل تلقف .ىلإ عجحرو

 .ةنسلا هذه يف رصم ىلإ عجرت الف كرصب كيلإ عجر اذإو ءرفاسف

 :ملع بتكو فحاصم بتكي ثكمو ءاريصب سدقملا تيب ىلإ لصوف :خيشلا لاق

 .تام نأ ىلإ اريصب لزي ملو :هطخب اياتك اذكو اذك ىل لسرأو

 امو :رثكأ ارس هتقدص تناك نكلو , ارهجو ارس ةاقدصلا ريثك هْبيَذ ناكو ٠

 مهيلع قدصتي ةعامج هل ناكو ؛هنم ةقدص رثكأ نيحلاصلاو ءاملعلا يف تيأر

 موي هيلع دراو لك يطعي ام اريثك ناكو ,رهش وأ ةعمج وأ موي نم مهتيافك
 ملعلا ةبلطو ءاملعلاو ةاضقلا نم ؛ءاطعلا يف هدنع ماقم دحاو لكلو ؛رهشلاب هتئنهت

 ىلإ .فاصنأ ةسمخ هل نم مهنمو ؛فاصنأ ةرشع رهش لك هل نم مهنمق .نيكاسلاو

 .ينامثع ىلإ فصن

 اذإ ناكو ءاهئافخإ ةرثك نم ةقدصلا ةلق خيشلا يف دقتعي سانلا بلاغ ناكو

 يف انيتأي هل لق :لاق .معن :هل تلق نإف ,دحأ انه له : ىل لوقي اًئيش بلطي ريقف هءاجح
 ىديس ترز :لوقيف موي لك بترم هيلع هل ديعصلا نم ريقذ ناكو .تقولا اذه ريغ

 .يرصقألا جاجحلا ابأ ترزو ةحرابلا يك يبنلا ترزو .ةحرابلا يناليجلا رداقلا دبع

 نأ لمتحي : خيشلا لاقف .نكامألا هذه قحلي مل هنإ :اموي هل تلقف .تكاس خيشلاو

 .نمؤم ةوطخ ايندلا نإف ؛:نكمم رمألا نإف ءاقداص نوكي

 يف ةعلاطملل هيدي نيب تسلج املف ؛هل اهركذأ مل ةنسح ايؤر ةرم هل تيأرو
 مكعم ينأ تيأر :تلقف .ةليللا تيأر ام ركذاو فق :هسفن ثاذ نم ىل لاق يراخبلا حرش

 ثملسف .مامإلا ىلع ملس :ىل تلقف ؛يعفاشلا مامإلا راسي ىلع سلابح تنأو بكرم يف
 ةشورفم اهلك بكررلا تيأرو لينلا بابع لثم رحب ف ةعلقم بكرلاو ؛ىل اعذو هيلع
 امف .رضخ تاآكتمو ء.رضخأ ريرح اهلك هلابحو علقلا كلذكو ءرضخألا سدنسلاب



 ا

 نم ةالدم اهرامثو «رحبلا لحاس يف اهلوصأ ةميظع ةانينج ىلإ انيهتنا ىتح نيعلقم انلز

 نم نينجي ناسح يراوح تيأرف ,بكرلا نم ناتسبلا ىلإ انأ تعلطف ؛طئاحلا فيرارش

 .مزحلا يقاب ردق نارفعزلا نم ةفيفق لك نهسوؤر ىلع .ضيب فافق يف نارفعزلا

 مامإلا نم برقلاب نفدأ فوس كمانم قدص نإ : ىل لاقف تظقيتساف حلبلا ةطابسأ ردق

 .هايإو انأ ينتعمح بكرملا نوكل يعفاشلا

 املق .يرهاظلا ركب وبأ خيشلاو «يفاصلا نيدلا لامج خيشلا اندنع ارضاح ناكو :لاق

 هل تلقف ؟كايؤر نيأ :نيدلا لامج خيشلا لاقق .رصنلا باب يف ةيقسف هل اوحتف خيشلا ىفوت

 ا! ىقب امو .خيشلا نفك دقو كلذك نحن امنيبق .كايؤر تحص نإ :لاق خيشلا نإ :

 ىلإ يتأي نأ عيطتسي الو :فيعض ءارمألا كلم نإ :لاقف "كب ريخ" ريخ دصاق ءاج ؛لمحلا

 املف .هولمحق :هيلع يلصيل نمؤللا ليبس ىلإ هولمحت نأ مكلضف نم هدصقمو ءرصنلا باب

 نيدلا مجن خيشلا ربق هاجت يعفاشلا مامإلا دنع هونفدا :لاق ءارمألا كلم هيلع ىلص

 .كلذك رمألا ناكف ,يعفاشلا مامإلا هجو ةلابق ؛كابشلا هيلع لطلا ءيناشويخلا

 .ةيفوصلا ةقرخ ينسبلأ دقو ءاهنم اقلخ رثكأ تيأر ام ؛ةدوهشم هتزانجح تناكو

 ذخأ خيشلا نأل .نالجر دهازلا دمحأ ىديس نيبو ينيبف .ركذلا يننقلو ؛ةبذعلا ىل ىخرأو

 اذه نم ىلعأ رصم يف نآلا ملعأ الو ,دهازلا دمحأ يديس نع يرمغلا دمحم يديس نع

 .ةثالث وأ لاجر عيرأ ءدهازلا دمحأ يديس نيبو هنيب سانلا بلاغ نإف .دنسلا

 .ةرم هتأر نيعل ىبوطق هذ سمشلاك اهيف ناكف .رصم تملظأ هذ ىفوت امو

 .ةئامعستو رشعو فين ةنس مارحلا ةححلا ىذ يف بد تام

 مالسإلا خيش
 فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب

 فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب مالسإلا خيش ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيش مهنمو

 هانصتص قطابلاو رهاظلا عودع و انغمتم ادهاز اعرو املاع اخيش ناك .هْبذ ,يعفاشلا
 0 . نق



 كم

 اهبتكي ةدحاو ةملك هنم عمست داكت ال اراهنو اليل كَ هلل ىلع نيلبقلل نم ناكو

 هيلع ضرع اذإ ناسنإلا ناكو .ادبأ ةالولا نم دحأ ىلإ ددرغي ١ ناكو .لامشلا بتاك هيلع

 .هعور أدهي ىتح ريغصلا طسابيف ؛هتبيه ةدش نم جلجلتي هتاظوفحم ضعب

 لكأي ال ناكو ءاهنم توقتيو ؛نوباصلا اهيف لمعي سدقلا يف ةنابص هل ناكو

 هللا ف فاخي ال ءفورعلاب ارامأ «قحلاب الاوق ناكو ءائيش مالسإلا ةخيشم ميلاعم نم

 ناكف ؛هكلم بلسو ءادبأ اهدعب حلفأ امف ةعقاو يف يروغلا ناطلسلا هضراعو .مئال ةمول

 نيرشعو فين ةنس +925 ىفوت .هتكربب يروغلل عقو ام عيمجح :نولوقي سانلا 3 . ._ي . كيد: ام - 3 - -

 .هيلط ةئامعستو

 مالسإلا خيس

 ليوطلا نيدلا لامك خيشلا
 .ههحو ىلع قفخت راونألا تناك هد ليوطلا نيدلا لامك خيشلا انخيش مهنمو

 نم لمي هسيلج داكي ال ءافيرظ افيفع اعضاوتم .قراعلاو مولعلا قف امامإ هبَذ ناكو

 بتك تناكو .هيواتق دنع سانلا تفقوو ,ملعلا يف ةسائرلا هيلإ تهتنا .هتسلاجم

 .يشكرزلاو يعرذألا بتك اميس ال هينيع بصن يعفاشلا مامإلا بهذم

 .ةيناديرلا يف مامحلاب بعلي هابص مايأ يف ناك هنأ انغلبو .كرلا دالوأ نم ناكو

 ابحرم :لاقف ."جاحلا ةهكحرب" ىلإ بهاذ وهو هذ يلوبتملا ميهاربإ ىديس هيلع رمق

 نكت مل ذإ .هعم حّرمي خيشلا نأ ءارقفلا دقتعاق .مالسإلا خيش نيدلا لامك خيشلاب

 شاعو .ملغلاو نآرقلاب لغتنثاو ؛مامحلا بعل كرت مويلا كلذ نمف .ءاهقفلا تارامأ هيلع

 ةخيشب هبقل نيح هعم حزمي خيشلا نأ اونظ نيذلا يئوبتللا ميهاربإ يديس ةعامج

 .خيشلا قدص مهل رهظف .مالسإلا ةخيشم ىلوت هوأر ىتح مالسإلا



 ه1

 لق :ىل لاقف ماقملا يف ميهاربإ ىديس تير نيدلا لامك خيشلا'ةافو تند انو

 هتملعأق .'"هلجحأ اند دقف .رافغتسالا نم رثكيو ؛توملل أيهتي نيدلا لامك خيشلل

 .رهش فصنو ارهش كلذ دعب شاعف .ةعاطو اعمس :لاقف «كلذب

 ةريثك هيقانمو ؟هرخآو هرمأ لوأ هل ميهاربإ يديس ةظحالم يخأ اي رظناف

 ةسردملا نم ابيرق ءرصنلا باب جراخ- هتبرتب نفدو ءرصم نامثع نبا لوخد دعب ىفوت

 . هنإلط :ةيبجاحلا

 مالسإلا خيس
 يدنسقلقلا نيدلا ناهرب خيشلا

 املاع ناك .هب# يدنشقلقلا نيدلا ناهرب خيشلا مالسإلا خيش انخيش مهنمو

 ثكمي امبر هنأ ىتح ةرخآلا لامعأ ىلع البقم :حازملاو وهللا ليلق ءاعرو ادهاز احلاص

 ديناسملاو ةنسلا بتكو ةنسلا مولع ف هيلإ ةسائرلا تهتنا .لكأي ال ةثالثلاو نيمويلا

 .ءازجألاو

 هللا دبع دنسمو " تايناليفلا " يرفظلا نيدلا سمش خيشلا ةءارقب هيلع تعمسو

 سانلا ريصي .سليطتو هتلغب بكر اذإ بيد ناكو .اهلك اهتياورب ينزاحأو .ديمح نب

 .هيلع تناك يتلا ةبيهلا ةدش نم هيلإ نورظني مهلك

 رصم ْيف تناك سمشلا نأكو ءرصم ىلإ ميلس ناطلسلا لوخد لبق هذ تام

 . هنَذ تبرغف

 .هنيبَط نيحلاصلاو ءارمألاب ةصاغ ةلفاح هتزانح تناكو

 بسكت انام سفن يرست امو ) :ىلاعت لاق هقلخ نع زعو لج ىلوملا اهبجح ىتلا رارسألا نم رس تول )١(

 الو ةعاس نورخاتسي ال مهلجأ ءاج انإف ) : هناحبس لاقو ( تومت ضرأ ىأاب سفن ىردت امو ادغ
 1 .( نومدقتسي
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 مالسإلا خيس
 ينيسيسلا نيدلا باهش

 خن ىلع ملعلا سردي هتيأر املك .اعضاوتم افيفع اعرو ايقت ادهاز املاع ناك هج

 .ءيش هقوف سيل فلح

 رصعلا ةالص تقو اعماج لخد اذإ ناكو .بهذلاو ريسفتلا يف امامإ هَ ناكو

 رجاورلاب نوحشم مالكب نيتيآ وأ ةيآريسفت يف ملكتيو :ةالصلا دعب يسركلا دعصي الثم

 .لزنيو وعدي مث «سانلا يكبي ىتح

 رودي هتيأرف ةرم هل تلخدو ءائيش مالسإلا ةخيشم ميلاعم نم لكأي ال ناكو

 نيدلا رع خيشلا هدلو ناك كلذكو .اهنم توقتيو ؛هتراح يف نيكابحلل لزغلا ريساوم

 ةرشع عست ةنس تام هذ .ةرهاط ةيرذ كرتو .مالسإلا ةخيشم ىلوت امللعفي

 .ةيرحه ةتامعستو

 ٠ تك 4 ه هلا #©

 يدومشألا نيدلا رود خيسلا
 يعفاشلا ينومشألا نيدلا رون :دهازلا عرولا حلاصلا ملاعلا مامإلا انخيش مهنمو

 اهنأك نينس ثالث وحن هتبحص .هشارفو هسبلمو هلكأم يف افشقتم ناك .ْيذ

 .هْنيَم اميظع احرش كلام نبا ةيفلأ حرشو ؛هحرشو هقفلا يف جاهنملا مظن .هنَذ تام

 بيقنلا نبارداقلا دبع خيشلا

 ييحم خيشلا وهو ؛ىلاعت هللا همحر ؛ءبيقنلا نبا نيملسلاو مالسإلا خيش مهنمو

 نيدلا لامك خيشلا مهنم .مالعألا نم ةعامج ىلع ملعلا أرق .رداقلا دبع همساو ؛نيدلا

 .تارم ةاضقلا يضاق ىلوت امهبارضأو يراصنألا ايركز مالسإلا خيْسو ءفيرش يبأ نبا

 ةسردلل نم موي لك يشمي .رهزألا عماجلا يق الإ ءاتش الو افيص حبصلا يلصي ال ناكو

 .نيمآ هبط .ىلاعت هللا ةيشخ نم ءاكبلا ريثك اعضاوتم هند ناكو .هيلإ ةيرصانلا
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 يبهذلا نيدلا دعس خيشلا

 نيدلا دعس خيشلا عرولا حلاصلا ةمالعلا ملاعلا ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيش مهنمو

 اذا افساو ةمحب ناكر ىيطو ءاكش هد مور نك ةورو ناك هبط يعفاشلا يبهذلا

 عيمج يضقي ناكو .مهلادج غرفي ىتح نآرقلا ةوالتب وه لغتشي هبلطلا هدنع لداجت

 ىشم اذإ هديب ةفقلا لزت ملو .هعم اهلمحي ءادحأ نكمي الو اهلمحيو قوسلا نم هجئاوح

 .ارس نآرقلا ولتي وهو

 ريثك هذ ناكو ,ءاهقفلا هيلع ام فالخ ىلع ةقدص دحأ نم لبقي ال ناكو

 نيرشعو فين ةنس هند ىفوت .نيكاسلاو ءارقفلل ليزج لامب ىصوأو .ةقدصلا
 .ي#ذ رصنلا باب جراخ نفدو ؛ةيرجه ةئامعستو

 ىطابنسلا قحلا دبع خيشلا
 يطابنسلا قحلا دبع خيشلا عرولا حلاصلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا انخيش مهنمو

 امهريغو لوصألاو هقفلا يف ةسائرلا هيلإ تهتنا ءفلكتلل احراط ناك . هْبَذ :يعفاشلا

 ةكمب هْنوَذ تام .هبطاخت نأ لبق حالصلاب هل تدهش هتيأر اذإ تنكو .مولعلا نم

 .نيثالخ ةنس ءالعلا بايب نفدو ؛ةفرشلا

 يركسلا نيدلا لالج خيشلا
 خيشلا دلاو .يركسلا نيدلا لالج خيشلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا انخيش مهنمو

 هقفلاو فوصتلا ملع يف خسارلا مدقلا هلو ؛نيلماعلا ءاملعلا نم ناك .هن# نسحلا ىبأ

 .اهريغو لوصألاو

 ىيحي خيشلاو .ريبكلا نيدلا لالج خيشلا ةمالعلا مهنم ةعامج نع ملعلا ذخأ دقو

 .سردو اهب ىتفأف :مويفلا دالبب وهو سيردتلاو ءاتفإلاب هوزاجأو ؛امهبارضأو يوانلا

 .نوصحي ال قئالخ هب عفتناو

 هيَ يطوطشدلا رداقلا دبغ خيشلا ةراشإب هنا دان ران وضم نإ نحو ف

 ضيف نم اهلك اهرمعف .اهريغو رصمب اهرمع يتلا عماجلا ةرامع ىلع هفلختساف
 هكراشي ملو رئاعشلا اهل ماقأو ءافاقوأ اهل ىرتشاو ءبستحي ال ثيح نم ىلاعت هللا لضف



 تا

 تحتو هتبلط نم ناك نمم هتبلط نم الو خيشلا ةبلط نم الرمألا كلذ ْئادحأ

 .نيدلا لالج خيشلا ىديس ةرامع رداقلا دبع ىديسل ةبوسنملا نكامألا لكف :هتيبرت

 9 بذجلا نم هيف وه اميف اقراغ ءرداقلا دبع خيشلا ناكو :هداهتحاو هبسك نم اهنأل

 نيدلا لالح خيشلل ىنعلاو :هل مسالاف ءاليلق الإ قيفي

 . ءانبأ نم ادحأ ماقملا ف لخدت نأ كايإ :نيدلا لالج خيشلل ةرم لوقي ُهْبُوَذ هتعمسو

 .نيدراولاو بكرلا يقشعتمو نيكاسلاو ءارقفلل هزيخو هفئاظو عيمج لعجاو ءايندلا

 .ةميظع ةريس ماقلا يف راسو ؛كلذ نيدلا لالج خيشلا لثتماف

 ولح :ةرشاعملا ليمح ءسفنلا ميرك .ءايحلاو بدألا ريثك ناكو .هبساني ام دحاو

 مان نم لك دففكي ناكو نساحللا ركاب نم هدسح ةكرط نك هنن ناكو مالقلا

 اورتشاو ةهعامج هدنع تابو .هماركإو هقح بجاوب مايقلا نع لأسيو ؛ماقملا يف هدنع

 ةءورللاو ةوخنلاو مركلا ف برعلا ةفيظو ىلع ناكو ردكتلا ةياغ كلذل ردكتف ,مهءاشع

 ناكو ؛هنولجيو هنوباهي اوناكو ؛مهريغو ءارمألا دنع تاعافشلا ريثك ناكو

 .مايقلاو مايصلا ريثك .نيحلاصلا ءايلوألاو ,نيلماعلا ءاملعلا رفخ هيلع .رظنملا بيهم

 ىلع تيبي الو ءايندلا نم ائيش رخدي ال .هلكأمو هسبلم يف افشقتم افيفح اعرو ادهاز

 فرغي ام اريثكو .لمارألاو ماتيألا دقفتيو .نيكاسلاو ءارّقفلا وسكي .مهرد الو رانيد

 قوسلا ىلإ ابهاذ هآر نم لكف ؛برغملا دعب ةيوازلا باب ىلع هعضيو ماعطلا نم روجالملا

 امب عسوت :4ل لوقيو :هلايع يفكيو هيفكي ام هل قرغيف .لاعت :هل لوقي هءاشع يشي

 .هب كئاشع ءارش ىلع امزاع تنك

 نيرهاطلا هفالسأ ةكربب انعفني نأ هللا لأسأف ؛ءيفيلأت نع لجت ةنسحلا هفاصوأو

 تناكو .ضيبألا عماجلا يف يتلا ةريبكلا ةبقلاب نفدو بَ تام .نيمآ ماظعلا ماركلا
 .ةدوهشم هتزانج

 ىديس ماقم ىلإ ءاج ىتح ءاوهلا قف رئاط هشعن ف وهو روهشب هتوم دعب هتيأرو

 ةيقسفلا نإ :لاقف .تلقتنا كلام يديس اي :هل تلقف ؛ةابقلا كابش يف لخدف رداقلا دبع
 .هنيقذ نسحلا يبا خيشلا هدلول كلذ تلقف .عرقلا ةكرب نم ءاملا اهلخبي اهيف انأ يتلا



 ا

 خيشلل لمعف .هنفكب امئاع خيشلا دجوف ةيقسفلا حتف مخ .احيحص كمانم لعل :لاقف

 هذ اهيلع هعضوو بشخ ةكد

 يطايمدلا نيدلا سمش خيشلا

 ديعس هاقناخب ميقملا ,.يطايمدلا نيدلا سمش ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 ال .ادباع اعرو ادهاز ؛ىلاعت هللا ةيشخ نم ءاكبلا ريثك .مولعلل اققحم ناك .ءادعسلا

 .اليلق الإ ليللا نم ماني داكي

 فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب خيشلا او ؛ايركز خيشلا مهنم ةعامج نع ملعلا ذخأ

 يديس نع فوصتل ا ذخأو .يطابنسلا ١ قحلا دبع خيشل او .ليوطلا نيدلا لامك خيشل يشلاو

 هلامعأو نيحلاصلا تمس هتمس ناكو ؛ينسخلا نيدلا رون خيشلا نعو .ياوبنطلا دمحم

 هو ةراهطلا ءام يف نوسوسوتي نيذلا ءاهقفلا ىلع بيهي ناكو ؛نيقتملا لامعأ

 , متحلفأل رمألا متسكع ول: مهل لوقيو «ةمقللا ف نوسوسوتي

 مل ابزاع ناكو .ةدوهشم هتزانج تناكو .«تام مث .نينس سمخ وحن هتبحص

 امم :لوقيو هتبلط معطيو :4هناريح ىلع قرفيو :هسفنب خبطي ناكو .طق جوزتي

 .ءطولا ةوهش ينع تبهذ مث .ةنس ةبوزعلا تدباك .ءاسنلا ىلإ هللا ينبح وحأ

 .هسرد لاح يف ؛هللا ؛هللا :هللا :لوق نع لفغي داكي ال ؛ىلاعت هنن ركذلا ريثك ناكو

 نفط هتوم دعب الإ رمألا رهظي ملف .كلذ نامتكب هءاقفر رمايو « اغشل ١ هلمع لاح يفو

 يماسحلا نيدلا باهش خيشلا

 .هنذ يماسحلا نيدلا باهش خيشلا يوحنلا فوصلا هيقفلا مامإلا خيشلا مهنمو

 .ةراهطلا مئاد ناكو .ثدحم وهو هيلع لخد اتقو تيأر امف .نينس رشع وحن هتبحص

 ناكو .وغل ةملك ملكتي ال رثكأو نيمويلا ثكمي ,بدألاو ءايحلاو تمصلا ريثك

 .ليللا نم يناثلا فصنلا لوأ نم دجهتلل موقي :مايقلا ليوط مايصلا ريثك اعرو ادهاز

 ام :هرشاع نم لوقي هداروأ ةءارق وأ نآرق ةءارق وأ ملع يف امإ هللا ةعاط يق هراهن ناكو

 لكأي ال ناكو .هارخأ وأ هايند حلاصم نع لفاغ اهيف وه طق ةعاس هيلع انطبض

 2 نيذلا راجتلاو نيرشابملاو ةاضقلاو ةالولا نم ةيده لبقي الو .سانلا تاقدص نم اًئيش

 .مهبسك يق نوعروتي
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 بهذي ناكو هيَ يفصرلا ىلع خيشلا مهنم ةعامح نع فوصتلا قيرط نذأ

 .ةراصق ريغ نم نطقلاب ممعتي ءرظنملا بيهم الجر ناكو .ةعمج لك هسلجم ىلإ

 قوسلا نم هجئاوح يرتشيو ؛هسفن مدخي ناكو ؛ةيدمحملا ةنسلا ىلع ةريصق هبايثو

 هنولدعيو .تالوقعملا يق هيلإ نوعبحري ءاملعلا ناكو ؛هعم اهلمحي ادحأ نكمي الو «هسفنب

 . اند كلام نباو ماشه نباب

 .ىلاعت هللا همحر ؛ةئامعستو نيرشعو فين ةانس بد تام
 يتاقيملا قلاخلا دبع خيشلا

 وحن هتبحص#4 ,يتاقيملا قلاخلا دبع خيشلا ةمالعلا ملاعلا حلاصلا خيشلا مهنمو

 ملع يف ليوطلا عابلا هلو ؛:ةفينح ىبأ مامإلا بهذم يف اماع ناكو ؛ةنس ةرشع سمخ

 نم هريغو هللا ركذب ارومعم هلك هتقو ناكو .فوصتلا ملعو ةئيهلا ملعو تالوقعلا

 ٠ .تاحلاصلا

 ءارقفلا ناكو .ياايللا نم ةليل ٍق نودراولا هنع عطقني ال .سفنلا ميرك ناكو

 نم طامس هلو :حابصلا ىلإ قيرطلا لاوحأ يف هدنع نوركاذتي . ةعمجلا ةليل هنورضحي

 .هرخآ ىلإ ناضمر رهش نم لوأ

 هل .ركنملا نع ىهنيو ءفورعملاب رمأي :ةرورضل الإ ملكتي ال تمصلا مئاد ناكو

 نم دحأ هبجعي ال .نيمدقألا ءارقفلا ةقيرط ىلع فذ ناكو .مئال ةمول هللا ف هذخأت

 يف قدص نإ الإ عوقلا قيرطي رهاظتي نأ دحأل يغبني ال :لوقيو .هناملعو نامزلا ءارقف

 فلسلا ناك امنإو ؛كلذ لثمبقيرطلا تسيل :لوقيو يزلا سبل هركي ناكو .مهقيرط

 رزئنم سبل ٍينغي اذامو :لوقي مث مهماقمل بسانملا لالحلا ةلقل تاعقرماو فوصلا نوسبلي

 .هل اريخ ناكل رمألا سكع هنأ ولو ءراهنلا رطفيو .ليللا ماني اهبحاصو ؛ةبجلاو فوصلا

 .ةدوهشم هتزانج تناكو .كلللا عماج نم ابيرق نفدو هب تام

 يريزجلا نيدلا سمش خيشلا
 يرمغلا يريزجلا نيدلا سمش خيشلا ؛دهازلا ملاعلا ء:حلاصلا دباعلا خيشلا مهنمو

 لامشلا بتاك داكي ال :حراوجلاو ناسللا ظفح يف ميظع مدق ىلع ناك . هبَِذ يعفاشلا

 لمعلاو ملعلاب ارومعم هلك هتقو ناكو ,رثكأو ةعمجلا هيلع هبتكي اًئيش دجي



260 

 ف ني عروتلا ريغ نم دحأل لكأي الو ؛ءوسب ادحأ ركذي طق هتعمس امو ءداروألاو

 .اماعط مهبساكم

 .ارس ةقدصلا ريثك ناكو ؛لامكلاو مامتلا ىلع هتاكز جرخيو هل بسحي ناكو

 .بدألا ريثك ؛ءايحلا ريثك .ناسللا ولح ناكو ؛ةليل لك ماعطلاب هناريح دقفتيو

 .هبَد ةريثك ةليمجلا هفاصوأ ةلمجلابو ؛لمعلاو ملعلا ريثك

 رصان نب نيدلارون خيشلا
 هيد .يعفاشلا رصان نب نيدلا رون خيشلا رصعلا ظقاح ةمالعلا انخيش مهنمو

 يف رظن ىلإ جاتحي ال .بلق رهظ نع هيدلقم لاوقأو يعفاشلا صوصن ظفحي ناك

 رونلا ناكو ءامسبتم الإ هدجت داكت ال .مسبتلا مئاد ةويقادلا نسح ناكنو .سارك

 ناكو .ةضورلا نم رثكأ هظوفحم ناكو:نينمؤلا لك هكردي ههجو ىلع قفخي
 ٍ :ناديلا رجبناك هسيردت يف

 رون خيشلا مهنمو ءيطابنسلا قلاخلا دبع خيشلا مهنم ةاعامج نع ملعلا ذخأ
 نيرشعو فين ةنس تامو ؛ةباتك نسحأ يتافلؤم ىلع بتكو .ىلحملا نيدلا

 يعفاشلا ىلع خيشلا

 لئاسملا نع بيجي ناك .هنَذ يعفاشلا ىلع خيشلا ةمالعلا ملاعلا انخيش مهنمو

 بصن ناك يعفاشلا بهذم نأل .ةسارك ِْث فشكي نأ لق ناكو .اهنع لأسي يتلا

 .هتوم ضرم يف كلذب ينربخأ امك ؛ةنس نيسمخ نم رذكأ سانلا ينفي ثكمو ؛هينيع

 ,وغل ةملكب ملكتي ال الماك مويلا ثكمي امبرو :مالكلا ليلق ادهاز اعرو ناكو

 ايلاخ هتيب ناكو ,ىبأف ايضاق نوكي نأ هولأسو .ىضقي الو نيحلاصلا يف دهشي ناكو

 ناكو .هتحت اشورفم اقلخ اتختو ؛قيربإلا ريغ هيف دجت داكت ال ءايندلا ةعتمأ نم
 ش .طيمارش هتمامعو :تاميده هتيب لخد اذإ هسبلم
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 ملو ايندلا نم جرخ نم سانلا ريخ :يدلو اي :لاقف هتوم ضرم يق هيلع تلخ.دو

 يندقفتي مل كلذ عمو :ةدلبلا هذه يف ىتفأ ةنس نيسمخ ى ءانيش هلمع رحأ نم كنحأي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاق ركس ةعطقب الو «ديدجب الو ؛ءدحاو فيغرب ةفعضلا هده ْق دحأ

 .هكلَذ :ةئامعستو نيرشع نم ابيرق تام

 ينالطسقلا نيدلا باهش خيشلا

 اثدحم احلاص املاع ناك .ينالطسقلا نيدلا باهش خيشلا حلاصلا انخيش مهنمو

 ةبحم هيف ديزي اوهس وأ اطلغ هيلع در نم لك .فاصنإلا لهأ نم ناكو ءائراق

 .هيف تفقو عضوم لك ىلع ههبنأ نأ هللاب نلأس يراخبلل هحرش تعلاط املو .اميظعتو

 رضحأ نأ ينلأسف ؛كلذب هتربخأ يراخبلل احرش يراصنألا ايركز مالسإلا خيش عضو انو

 عمجأ تنكف :هل هبتكأ هترابع نم ايركز خيشلا هنع لدع ءيش لكق ؛.هحرشل هعم

 .هل اهيطعأف هدبع لسري ةراتو ءاهذخأيف يحأي ةرات «قاروأ ةدع ةعمج لك يف هل

 أرقي ناكو ؛سانلا يكبي نآرقلاب هتوص لكو «ةياور رشع ةهعبرأب نآرقلا أرقي ,بيشلا

 .ءاكبلاو عوشخلا نم سانلا طقاستيف بارحملا يف

 بهاوملا باتك هل فنصفق ءبذج هل لصحف ؛نينس يي يبنلا دنع ماقاو

 .ةيوبنلا ةرححلا ةمدخ ىلع ايصخ فقوأو ءاحص امل ةيندللا

 * _ - كه - 2. م 3 هلا هي يللا -.

 يف نفدو ةيرجه ةئامعستو نيرشعلا نم ابيرق لوألا عيبر رهش يق هني5 تام

 .ىلاعت هللا همحر ,رهزألا عماجلا نم ابيرق ؛ةينيعلا ةسردجملا

 ٠ 5 ظ ه٠ ظويا
 ىدونمسلا نيدلا باهس خيسلا

 نيدلا باهش خيشلا ,رهزألا عماجلاب بيطخلا ثلحملا مامإلا انخيش مهنمو

 .ةينيدلا هفئاظو مولعم نم لكأي مل ءادهاز اعرو املاع ناك . ند يعفاشلا يدونمسلا

 كلذ مولعم درف ءروضحلا يف بنتسي ملق ةرم ضرمو :لايعلا ىلع هقفني ناك امنإو

 .هب هوتأ نيح رهشلا



 لاول

 ثيح نم لكآ امنإ :ىل رسيتي ملف مولعم نم لكآ نأ تدهج :لوقي ُهْبُيَذ ناكو

 .بستحأ مل

 ماقأف .ىربكلا ةلحملا ىلإ لقتنا مش ؛ةليوط ةدم ىوتفلا يف ةسائرلا هيلإ تهتناو

 نيرشعو ىدحإ ةنس تام نأ ىلإ اهب ملعلا ف سرديو يتفي لزي ملق ءدسلا عماجي

 .يثيرطلا خيشلا ةريقمب نفدو .«ةئامعستو

 .عقاولا فالخ قالطلا لئاسم يف نونواهتي :لوقيو قالطلا يق ادبأ يتفي ال ناكو

 هبط ؛لطابلاب يايتفب نولمعيف

 يزغلا نيدلا سمش خيشلا

 سمش خيشلا ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا يف يتفللا ةمالعلا ملاعلا مامإلا انخيش مهنمو

 رئاس ىلع همدقو .هنم لاؤس ريغب هتسردم يف امامإ يروغلا ناطلسلا هلعبح ؛يىزغلا نيدلا

 .اولأس نيذلا دلبلا ءاملع

 نورذحي اوناكو :هتبيه نم دعترا الإ هيلإ رظني نأ دحأ ٍداكي ال اباهم ناكو

 خيشلا هجو ىلإ! اورظنت ال :نولوقيو مهتاظوفحم هيلع نوضرعي نيذلا نايبصلا

 نولمي نودتقلا داكي ال ءابيرغ بارحللا يق هْبَذ ناكو .هتبيه نم مكظفح نع نولهذت

 .نارق بزح وحنب أرق ولو هعامس نم

 هيلع اوطبضي ملو .ةلماك ةراهط ىلع راهنلا لوط سرديو يتفي بَذ ناكو
 هللا اهلبق اذإ دبعلا لامعأ عيمج :لوقي ةرم هتعمس ,مهريغ الو هنارقأ نم دحأ ف ةبيغ

 .اهب ىضري ال امبر ةمايقلا موي ىلاعت

 يضاصلا نيدلا لامج خيشلا

 .يعفاشلا فاصلا نيدلا لامح خيشلا ققحملا ةمالعلا ملاعلا مامإلا انخيش مهنمو

 نأ ىلإ رهزألا عماجلاب سرديو يتفي لزي مل ناك .هْبد رهزألا عماجلاب يتفلاو سردلا

 خيش انخيش ةبلط ءالجأ نم وهو :ةريثك ةعامج هيلغ جرختو .ىلاغت هللا همحر تام

 .هذ ايركز مالسإلا



 كخ

 .مهنود نمف كولللا كلذب هجاوي ,ركنملا نع ايهان ؛فورحملاب الاوق هند ناكدو

 . هند .قحلا ىلع ممصم وهو قيضلاو سبحلا ىلإ كلذ هادأ ىتح

 . يرمغلا عماجب مامإلا نيدلا نيمأ خيشلا
 يفوصلا يوحنلا ينوصألا ئرقملا هيقفلا ثدحملا ةمالعلا ملاعلا حامإلا ييشلا مهنمو

 .هنلُذ ةرهاقلاب يرمغلا عماجب مامإلا نيدلا نيمأ خيشلا

 دقفتي ناكو .جئاوحلا ءاضق يف سانلل ريخ ةطساو ءاعرو اميرك ادهاز ناك

 الإ ءاملعلاو ءايلوألا نم رصم دحأ لخدي ال ناكو ؛ماركإلاو ربلاب نيكاسلملاو لمارألا

 يديسو :رينملا دمحم يديسو :نانع نب دمحم يديسك .هلجيو همركيو هيلع درو

 ميلحلا دبع يديسو يوانشلا دمحم يديسو ؛يديدحلا ركب وبأ يديسو ءدواد نب دمحم

 .هقفلا هيلع تنخأ نم لوأ وهو .مهبارضأو لامجلا نب ىنع يديسو .:حلصم ني
 .ثيدحلا بتكو .دنسلاو .وحنلاو ءلوصألاو .ريسفتلاو ء,ثيدحلاو

 .ماعلاو صاخلا نم ماتلا داقتعالاو تاماركلاو فشكلاو ةدابعلا ريثك هْبَذ ناكو

 يق الإ راهن الو ليل يف طق هدجت داكت ال ؛هينعي ال اميق هعييضت نم اظوفحم هتقو ناكو

 .هللا ةعاط

 .ينالطسقلل يراخبلا حرش يف هيلع أرقأ تنك يننأ تاماركلا نم هل هتيأر اممو

 نإ :لاقق ؟لتبتلا ةفصام :هل تلقف :زنع لتبتلا يفو :هلوقب تررمف ؛ديصنا ءازج باب

 عضو ىتح .طئاح نم جراخ لتبتلاو الإ ةجرد ىضم امق .؛تقولا اذه يف هارت هللا ءاش

 نورظتني سانلاو يرمغلا عُماج باب نم لتبتلا جرخ مث ؛هتيأرف ءيفتك ىلع همق
 نم جرخ يذلا لتبتلا متيأرأ :كانه اوناك ةعامجل تلق ةالصلا تضقنا املف .ةالصلا

 هذه .اولاقعف .ةيشلا عم ةدصقلا مهيلع تلصق اوقحضو كلذ اوركنأف ؟بارحملا

 .هل ةمارك

 درو الو .هلثم رصمب نوعماسلا عمس ام توصب بارحلملا يق عبسلاب أرقي ناكو
 خيشلا ىلع رصم لهأ قفتاف ؛هب متأي امامإ هل اوبلط رصم ىلإ ميلس ناطلسلا وخأ هيلع
 عمسو ؛مورلا ىلإ عجز نأ ىلإ :كلذب هزاجأف هيلع يروغلا ناطلسلا اورواشف :نيدلا نيمأ



2-26 - 

 نم مالسإلاب هبلق ىضرو .ملسأق ةعلقلا يرشابم نم ينارصن حبصلا ةالص يف هتءارق
 ش .تام نأ ىلإ هفلخ ىلصي هتيأرو ؛خيشلا توص نسح

 نيمأ خيشلا هحورو ؛ةنج اذه انعماج :لوقي يرمغلا سابعلا وبأ خيشلا ناكو

 وهو لخد تقولا نأ هيلع اوطبض ام ةنس نيسمخو اعبس هيف امامإ خيشلا ثكمو :نيدلا

 .ءاتش الو .فيص يف ليللا مايق نع مان هنأ هيلع اوطبض امو رهط ريغ ىلع

 حبصلا تقو نوتأي رهزألا عماجلا نم برقلاب نيطارخلا نم ةعامج تيأرو
 ةعامج ناكو .اهفلكتي ال ةالصلا يف ةفلتخملا ماغنألاب أرقي ناكو ؛هفلخ نولصي

 فلكتي ضرم اذإ ناكو :نوملعتيف هيلإ نوتأي هدنع نودشني نيذذلا يروغلا ناطلسلا

 عقوف ضرلا هيلع بلغف .اضوتو عماجلا ةاضيم ىلإ فحزي ىفوت ةليل هتيأرق ؛ءوضولا

 ىلصو .برغملا ةالص سانلاب مرحأق ءام رطقت هبايثو علطف ؛هتمامعو هبايثب ةأضيلا يف
 . هبط ةليللا كلت ءاشعلا ةالص دعب تام مث ,برغلا ةالص كري ملو كلذك مهب

 ف رشؤت ةبيه هلو :ةراصق ريغ نم نطقلا ةمامعلاو :فرزلا بايثلا هسبلم ناكو

 مهتجحاح يضقيو نيكاسللاو لمارألاو نايمعلا عنم عضاوتلا ةياغ يف كلذ عمو :بولقلا

 .هنع كلذ لمحي نأ ادحأ نكمي الو .نرفلا نم هسأر ىلع زبخلا لمحيو «قوسلا نم

 .هدي لبقيو هسرف ىلع نم لزني قبطلا لماح وهو رباكألا نم هآر نم لك ناكو

 اهقرفيو ةاكزلا عمجي ناكو .خيشلا هقرافي ىتح بوكرلا ىلع ردقي الو ؛هرياسيو

 .انيش اهنم لكأي ملو ؛فيرلا دالب ىلإ تاريرص ىلهأل لسري ناك ىتح .جيواحملا ىلع
 مهسفتأ يف اوأرف اسفن رشع ةعبس وحن تقم .ادبأ اهدعب حلفي ال اناسنإ تقم اذإ ناكو

 .ةرخآلا لامعأ يف الو ايندلا لامعأ يق ال اوحلفي ملو .ربعلا

 ماتيألاو نايمعلا عمجيو :ةبرشلاب هيقسيو سبايلا زبخلا تفي موي لك ناكو

 زبخلا ةيقست نع قرملا لق اذإ ناكو .ةرورضل الإ هذحو لكدأي الو مهعم ىذغختيو

 .ةروهشم ةريثك هِيَ هبقانمو ؛هلكأيو ءام قيربإلا نم هيلع بصي
 جراخ هتبرتب نفدو ةئامعستو نيرشعو عست ةنس مارحلا ةدعقلا ىذ يف هيَ تام

 :هلوق وهو ؛هانعم تمهفق :ةينايرسلاب اًئيدح ىل ىور هتوم دعب هتيأرو :# رصنلا باب
 هالتبا حبصلا ةالص دعب مونلا ىلع بظاو نم »:لاق هلي هللا لوسر نأ كلام نب سنأ ىور

 .هببس فرعأ تنك امو .كلذ لبق بنجلا عجو يب ناكو .«بنجلا عحوب ىلاعت هلل
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 لإ حيبصلا ةالص دعب مانأ تنك ام ينأ عم عجولا ينع لازف ,حبصلا دعب مونلا تك رف

 نم هنول رهظ ىتح امد رطقت هتهبجو ,هنفد نم ةليل يناث ىرخأ ةرم هتيأرو

 امل انإف ؛:ةحيحص كايؤر :لاقف « فطللا وبأ» يديس خيشلا ةنبا دلول كلذ تلقف :نفكلا

 الإ ةدش يف تنك ام اذه يتقو ىلإو ه5 مدلا هنم جرخف رحح هتهبج مدص ربقلا هانلزنأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛:جرفلا ى لصحو يمانم يف هتيأرو

 يدوهمسلا نيدلا رون خيسلا

 رمقألا عماجلاب مامإلا ءريرضلا يدوهمسلا نيدلا رون حلاصلا خيشلا ةمالعلا مهنمو

 موقت ال هيلع نيلبقم قئالخلا ناكو .ثيدحلاو هقفلاو وحنلا يف ابتك هيلع تاأرق هذ

 .جارسلا ىلع هسرد لمكأ مهضعب نأ ىتح .ىرخأ هيلع لدتو الإ ةفئاط

 ةيبطاشلا ىور ىلع ةيمورجألا مظنو ؛وحنلا يفو تاءارقلا يف بتك ةدع فلأو

 ةرثكل لكألل ايلاخ اتقو دجي ال ؛هيلع نوءرقي سانلاو لكأي تارم هتيأرو .اهحرشو
 1 . ةيلع سانلا لاغتشا

 هتمامع تناكو ءاتشو افيص اهسبلي حرط بوثبي ةاشغم شبك ةورق هل ناكو

 .ةنسلا يف ةرم اهلسغي .يوالحملا ظيلغ نم

 هو .هقرط هيف سيل .فلسلا لاوحأ تركدذت هتنيب يف هيلع تلخد اذإ تنكو

 لارت الو .ىلاعت هلل ةيشخلاو تمصلا ريثك ناكو «ءايندلا هعتماأ نم ءيش لو .قودنص

 .عومدلا نالمهت هانيعع

 ددرتلا مدعو .ةدحولا نم نسحأ نامزلا اذه ىف هيقفلل ىقب ام :لوقي هْبَُذ ناكو

 :لاقف هئفدي ائيش اوبلطو ؛«كلذ نم ةدوسم هكاروأ تراص ىتح ءاتشلا يف رانلاب يقدتلا

 .ايندلا ف رثؤم لك سننو :ىلاعت هللا ىلع مدقنو ليلقلا الإ ىقب امو ايندللو يلام

 . هلط ةئامعستو ثالخ ةنس هبط تام
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 يمجعلا ىلع الم خيشلا

 يذلا يمجعلا ىلع الم خيشلا ةمالعلا مولعلا يف يتفملا ةمالعلا حلاصلا خيشلا مهنمو

 .ريسفتلاو ؛هقفلا يف امامإ ناك بد ؛ةفارقلا باب جراخ هدج بئان ةبرب اميقم ناك

 .هتيبحصب تعفتناو ءبتك ةدع هيلع تأرق .فوصتلاو :تالوقعلاو

 نإ الإ ةدحاو ةملك ملكتي داكي ال ,تمصلا ريثك ءءايحلاو بدألا ريثك ناكو

 نسح ناكو راقولاو ةابيهلا يف هذ يفصرلا ىلع يديسب ههبشأ تنكو ؛دحأ هملكم
 اعشاخ اكسان ادباع ؛ةباحصلا عيمجل ابحم ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىده اعبات داقتعالا

 مامإل نيفلاخملا ةمئألا ىلع بيجيو «راقوو ءايحو بدأؤ ملع سلجم هلك هسلجم ءافئاخ

 .باوجح نسحأب هبهذم

 له ةدوهشم هتزانج تناكو ,ةفارقلا جراخ هتماقإ لحم يف هَ تام

 يدهشملا نيدلاردب خيشلا

 ناك .هنإ يدهشملا نيدلا ردب خيشلا يفوصلا هيقفلا ثدحملا ةمالعلا خيشلا مهنمو

 رشن مدعو لومخلل ابحم ناسل فكو مايقو مايص نم ؛ةدابعلا ريثك احلاص املاع

 كربصأ ام :اموي هل تلقف ؛هراد باب قلغأ الإو . هل حتف هيلع أرقي ادحأ ىآر اذإ تيصلا

 تزواجح دقو :هدحو مش امف ىلاعت هلل اسلاجم ناك نم :لاقف ! يديس اي ةدحولا ىلع
 :ىل لاق مث .ىلاعت هللا نع ةلفغلا مدعو داهتجالاو دجلا الإ انبساني ىقب امو ةنس نيعبرألا

 .لئاسم ضعب مهدحأ ملعيق «نامزلا اذه لهأ هيلع ام فالخ خايشألا انكردأ اذكه

 .ضرألا لهأ عيمج اهب فرع ول نودويف

 مهتيؤر تناك .خايشألا كلت دقفل ديدش مغ يف نآلا ينإ هللاو يدلو اي :ىل لاق مث

 الق رورغ هلك طارصلا ةزواجم لبق دبعلل سانلا حدم :لوقي ُهْبُفَذ ناكو ,”ةدابع

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةلوق الو لوح

 .نيدلا حيحص ىلإ مهنوهحوي مهنأل )١(
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 ىلحملا نيدلا رون خيشلا
 يعذاشلا ىلحملا نيدلا رون خيشلا ةيرصلا رايدلا ققحم ةمالعلا ملاعلا خيشلا مهنمو

 تركدذ اذإ ةعمدلا ريزغ .راقولاو ةبيهلاو لقعلا لامك يف يسارلا لبجلاك ناك .هنيذ

 يناعللاو هقفلاو لوصألا يف تادابعلا تالكشم لحب رصم يف اروهشم ناكو ؛فلسلا لاوحأ

 .ةريمع نيدلا باهش خيشلا مهنم :نوصحي ال قئالخ هيلع هقفتو .كلذ ريغو نايبلاو

 .امهتع هللا يضر يدوهمسلا ديمحلا دبع خيشلاو

 ةفئاط يف نسحلا داقتعالاو ايندلا يف دهزلا نم ةماقتسالا تعن ىلع لزي مل

 ةرم ينربخأو ؛يعاقبلا نيدلا ناهرب خيشلا هخيش هيلع ناك ام سكع ؛ةيفوصلا

 مهدئاقع فلتت نأ سانلا ىلع افوخ موقلا ءالؤه ىلع ركنا امنإ يدلو اي :ى لاقف هخيش

 تيأرف :مهظافلأ يف مهحالطصاب دحأ لك ةفرعم رذعتو ءقيرطلا مهكولس مدعب

 ييحم خيشلا يف دقتعم هللا دمحب انأق الإو .حلصأو سانلل نسحأ مهمالك نع ريفنتلا

 تركنا امنإف ؛امهيف داقتعالا مدع ريدقتبو ؛ءضرافلا نب رمع يديسو يبرع نب نيدلا

 ائيش ةدحاللا سد دقو ؛امهمالك كلذ نوكي ال دقو ءامهيلإ تبسن يتلا ةرابعلا ىلع

 ."مههملع ريغب ةمئألا مالك يف اريثك

 فلتخا مث انّرلاب فرتعا يذلا لجرلا رمأ يف يروغلا ناطلسلا مامأ ةنحملا تعقو الو

 .لاؤس ريغب يعفاشلا مامإلا بهذم يف ةاضقلا يضاق ىلوتي نأ هلأسي لسرأ «ةعبرألا ةاضقلا

 وهف كيلع قيض ىلحملا ىلع ناك نإ :ناطلسلل لق :لاقو ناطلسلا دصاق هحو يف سبع

 . هنييط كلذ ىلإ ناطلسلا بجي ملو :روركتلا دالب ىلإ كنع لحري

 يريسملا نيدلا باهش خيشلا
 ناك هذ يعفاشلا يريسملا نيدلا باهش حلاصلا دهازلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 سانلا جئاوح ءاضق نع لفغي ال كلذ عم وهو ؛ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا ف اخسار البج

 مكف :مهيديأب اميق هدهزو هتفعل هل نيداقنم مهلك اوناكو :رياكألاو ءارمألا دنع

 .انيد ىفوأ مكو .ريقف رهم نزو مكو .انايرع ىسك مكو .اعئاج معطأ

 فلاخي ام لك نأل كلذ ف رذحلا بجيو سدلا عئاقو نع اريثك هبتك يف ينارعشلا مامإلا راشأ )0

 .فوصتلا لها الو هقفلا لهأ هب ذخأي ال ةنسلاو باتكلا



 اك

 جاتحي ا دقو ؛ةيخارتم ملعلا اذه ىلإ ةجاحلا ةرورضو :ةزجان ةرورض هذه :لوقيو هعم

 .اهيق ثحبن يتلا لئاسملا كلت ىلإ دحأ

 ةبيهلا عم .بايثلا يف ةئيهلا ثر ؛راهنلاب اماوص ليللاب اماوق هنع هنوذ ناكو

 حلاصم يق الوغشم هنإاراهت الو اليل هدجت داكت ال .خوج عبق ىلع ةمامعلا ريغص :راقولاو

 .هكَِط اريخ هتمحلو هادس راص ىتح هريغ

 ىوفلا اجنلاوبأ خيشلا
 سانلا ىديأب يتلا مولعلا رئاس يف ننفتملا وصلا ثدحملا هيقفلا حمامإلا خيشلا مهنمو

 ثيدحلاو تاءارقلا ملع يف اخسار البج ناك ,مايأ ةعبس هتبحص هنيط ىوفلا اجنلا وبأ

 رخآ ىلإ ةزمهلا ةروس لوأ نم رسفف رهزألا عماجلا يف هسرد رخآ يف هَ ناكو .ريسفتلاو

 .لوقعلا رهب ىتح ةيآ لك يف املع رشع ةعبرأ ىلع سلجملا كلذ يف ملكتو ؛نآرقلا

 هدالب ىلإ رفاس مث ؛هسلاجم رخآ كلذ ناكو .رهزألا عماجلاب نيسردلا عيمح هرضح
 .تاماركلا ريثك ناكو ,ماعلاو صاخلا دنع ماتلا لوبقلا هل ناكو .تامف

 لسرأف .احريش ديرن :خيشلل لاقف ديعلا كعك لمغ اصخش نأ هطبس ينربخأ

 تفرغ امل ينإ لاقو ىفتكا نأ ىلإ هوف ةنيدم يف هدلب تحت يذلا رحبلا نم اجريش ألمف

 .هيناوج نم ليسي وهو ءانإلا ىلإ ترظن رحبلا نم

 هيلإ نوبهذي قالوب لحاس ىلإ هبكرم تلصو خيشلا نأ رصم لهأ غلب اذإ ناكو

 كلت بطقلا هنأ هدالب يف عاش هتوم ةليل يو .ديعلا مويك هب احرف هنوقلتي اجحاوفأ

 ةزانج هذه ءهاتزانج يف هباحصأ ريحه ناك كلذف ؛ةليللا نود ةيبطقلا ف ثكمف .ةليللا

 . هبِيَص نفد ىتح كلذ ىلع اولازي ملو هلاصو ةليل قشاع

 .بدألا مزلا : هل لاق الإ لاؤس هسيلج ىلع رطخي داكي ال ءفشكلا ريثك ناكو

 .سانلا نم ليلق الإ هتسلاجم ىلع أرجتي ال ناكف

 قطن عمسي ريصي اناستإ نقل اذإ ناكو .موقلا قيرط قئالخ هنع ذخاو .تلق

 اتوص عمس اذإ داكي :حازمل فيطل :تارضاحملا فيطل ناكو ,تادامجلاو اهلك تادوجحولا

 يف ةضورلا مظن . ريثك عئاش مظن هلو ءبطقلا ةمالع نم كلذو ءاقشع بوذي نأ ابيط
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 يف هتافلؤم رثكأو .تادلجم تس يف ماشه نبال ينغملا حرشو «جاهنملا مظنو «هقفلا

 :اهنم ةبيرغ تاحشوم هلو .فوصتلا

 سوناقلاك علطي "سوما لااه يأ

 لغ شلانا خد  سورقددناوالم

 لوقعلا اهيف ريحت لعفت ال2 لعفاو لوبطلا تاقدو

 نينسلا لوط ىلع كتاف ام رطس

 سوبعودعقن ((سودقلادبعاي

 سودت نيكسمللو سوبيدلا دمحت

 .هنييَح ةوفب ةروهشم ةريثك هبقانمو .لاق ام رخآ ىلإ

 يحراجلا نيدلا رون خيسلا

 نيدلا رون خيشلا يوحتنلا هيقفلا ثدحملا ُئرقملا ةمالعلا ملاعلا حامإلا مهنمو

 .سانلل ةطلاخملا ليلق تمصلا ريثك ؛رظنلا بيهم ءكحضلا ليلق ناك . هذ يحراجلا

 نيدلا رون خيشلاو وه تاءارقلا ملعب رصم يف درفنا دق ناكو .هبر ةعاط يف هراهنو هليل

 دعري لفطلا ىلإ رظن اذإ ناكو ؛يرمغلا عماج هاجت لافطألا ئرقي ناكو .يدوهمسلا

 الإ تقو هيلع لخد امو :هينيع بصن هلك يعفاشلا مامإلا بهذم ناكو .هتبيه نم

 . هييَط ةراهط ىلع وهو

 يضاكلا دبع نب نيدلا باهش خيشلا
 ناك .يقاكلا دبع نب نيدلا سمش يضاقلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 ىلع ذخأي ال ناكو .ملعلا هيلع نوءرقي سانلاو ءسدقلا باب جراخ هسلجم ف يضقي

 ناك كلذ عمو :نيتريبك نيتخيطب ردق همشاحمو ءانيمس اليوط ناكو ارجأ ءاضقلا

 يف ةطوبرم ةطوفب ةدودشم امئاد همشاحم تناكو .سمخلا نم ةالص لكل أضوتي

 :كلذب هاوقت ةرثكو هنيد ىلع لدتسأ تنكو .ءاحنتسالا ىلع ردقي ىتح هطسو

 . هيلو هتاقوأ بلاغ يف ءاجنتسالاو ةالصلا كرت هلاحب ناك نم تيأر ينإف



26 

 الإ هيلع مهسوفن نوري نيذلا هنارقأ دحأ ركدي هيلع يتءارق ةدم هتعمس امو

 ولح ناكمو ؛ةنمس ديزيف لازهلل ابلط مايصلا ريثك ؛تمصلا ريثك ناكو .ريخب

 .بَذ سفنلا ميرك .ةرشاعلا ليمح :قطنلا

 يلمرلا نيدلا باهش خيشلا
 خيشلا ماشلاو زاجحلاو رصمب نيققحملا ةمتاخ «حلاصلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 ةاينم نم رحبلا نم ابيرق ةريغص هدلبو هَ يراصنألا يعفاشلا يلمرلا نيدلا باهش

 .ةيفونملاب مالسلا هيلع رضخلا دحسم هاجت راطملا

 ةفئاط اميس ال ءقلخلل داقتعالا نسح احلاص ام اع ادهاز اعرو هذ ناك

 نم تافرظتسلا مهنع ركديو :ةيوجحألا نسحأب مهلاوقأ نع بيجي :؛ةيفوصلا
 ةيعفاشلا ءاملع راص ىتح شاعو ؛ةيعرشلا مولعلا يف ةسايرلا هيلإ تهتنا .تاياكحلا

 .هتبلط ةبلط وأ ؛هتبلط نم وهو الإ يعفاش ملاع نآلا دجوي الف .هتذمالت مهلك رصمب

 مهانكردأ نمم رثكأ هلوق دنع سانلا فقوو :راطقألا رئاس نم ةلئسألا هيلإ تلسرأو

 نأ ىلإ قوسلا نم ةجاح هل يرتشي ادحأ نكمي الو ؛هسفن مدخي ناكو .هخايشأ نم
 .رزجعو ربك

 رون خيشلا اميسال :هنولجيو هنومظعي بيذاجملا ىتح رصم ءاملع عيمج ناكو

 ىلع يديس ةرم تيأرو .امهنع ىلاعت هللا يضر صاوخلا ىلع ىديبسو .يفصرملا نيدلا

 عمس هنإ :لاقف ؟ كلذ ببس ام :4ل تلقف .مكلضف هللا ركش :لوقي وهو هنو صاوخلا

 مكغلبي لهو :هل تلّقف :لجأ نم هاداعف ءوسب يتوم دعب ينركذي هناوخإ نم اصخش

 هترامأ :ىل لاقف ءباهش خيشلل كلذ تلقف .'”معن :لاقف ؟ مكتوم دعب سانلا هلعفي ام

 .صخشلا كلذ ىل قلعو ؛:ةحيحص

 هتايح يف هتافلؤم يف حلصي نأ هل نذأ ايركز مالسإلا خيش نأ هصئاصخ نمو

 حرشو ةجهبلا حرش يف عضاوم ةدع حلصأو .كلذ يف هاوس دحأل نذأي ملو ؛هتامم دعبو
 .هلثم تيأر ام :هآر نم لوقي ؛هل علاطأ مل رضاح انأو ؛مالسإلا خيش ةايح يف ةضورلا

 .كلذ ف ءاهقفلا نيب فالخ كانه )١(
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 هيف عمج .هيلع هوأرقو هوبتكو ءاميظع احرش هقفلا يف دبزلا باتك حرشو

 :لوقي ناكو .ادلحم تراصق هيواتق بيطخلا عمجو .هتاريرحتو هتاحيحرت بلاغب

 لئاسلا عماج بيطخلا نيدلا سمش خيشلاو .سردلا ققحم يواتدنطلا نيدلا رون خيشلا

 .ارارم هنم لوقلا اذه تعمسو .سردلا يف رداونلا

 تفرشأ ضرم ةرم ىل لصحو ؛هدبعل ديسلا ةبحم ؛ةبحملا دشأ ينبحي ُهْبُوَذ ناكو

 ؛نمؤي هدلوو وعدي خيشلا راصق ,دمحم ىديس هدلوو وه ادئاع ينءاجحو ءتوملا ىلع هيف

 ينقراف امق :مزعلاو ةمهلا ةدش نم قعاوصلاك ءامسلا ىلإ ادعاص خيشلا ءاعد دهشأ انأو

 .ضرلا كلذ نم تصلخ ىتح

 موي هيلع اولصو ؛ةئامعستو نيسمخو عبس ةانس ةرخآلا ىدامح لهتسم د تام

 ؛هتزانج لثم قئالخ اهيف عمتجا ةزانج يرمع يف تيأر امو .رهزألا عماج يف ةعمجلا

 مث .هريغ يف ىلصو جرخ مهضعب نأ ىتح .؛مويلا كلذ هيف سانلا ةالص نم عماجلا قاضو

 موي اهارقو رصم تملظأو :ةرطنقلا باي جراخ «ناديملا عماج نم ابيرق ةزانجلل عجحر

 .بهذملا لوقن ريرحت يف , ءاملعلل ادرم ناك هنوكل .هتوم

 ف ملعأ وهق الإو .هلبق ركذ نمع هتافو ريخأتل هب بابلا اذه انمتخ امنإو
 . نط هئارقأ عيمج نم انداقتعا



 ا

 ا +

 إتلاوايطَبلا
 5 هير هلأ نو -_ 5 3

 1مييلع ارقذ 4و ههادديقل ند ةعامج ركذ لإ
 أرقن نأ ريغ نم :مهتبحصب انيظحو مهانكردأ نمم ةعامج ركذ ىلي اميف

 امإو .مهخياشم ىلع ةءارقلاب مهيلع ةءارّقلا نع انئانغتسال امإ ..حولعلا نم ائيش مهيلع

 ىااعت هللا يضر لاوحألا عئاقو يف مهعجارن انك انكل ءبهذلا يف انل نيفلاخم مهنوكل

 .نيعمجأ مهنع

 مساقلا نب نيدلا لالج خيشلا
 مساقلا نب نيدلا لالج خيشلا ءدهازلا عرولا ءلماعلا ملاعلا حالسإلا خيش مهنمف

 :هتمس نسحو هظحلب تعفتناو ؛اريثك هيلع تددرتو ءنيتنس هتبحتص . 45 يكلاملا

 8 هللا ركذب ةرومعم اهلك هتاقوأ ناكو .هلاوحأ يف ىلاعت هلل ةبقارملا ريثك ناكو

 يروغلا ناطلسلا هالو .نوصحتي ال قئالخ هب عفتناو .ةلاسرلاو رصتخلا حرش

 يكلاملا يروركتلا دمحم خيشلا ركنأ الو .موقلا ةفئاط يف داقتعالا نسح ناكو .اهركم

 ملق .كسفن يف هيرجت مسللو كلام ءدمحم اي: هل لاق ضرافلا نب رهع ىديس ىلع

 .دحأ دعي ملو ءيروركتلا كلذ نم سانلا رفو الإ مايأ ةثالث ىضم امق ؛هراكنإ نع عجري

 .املع هيلع أرقي

 ليقأو .بلق رهظ نع هبهذم حرشو كلام مامإلا بهذم ةنودم ظفحي ناكو

 .قيرطلا يف لتقف هدالب ىلإ جرخ مث :هراكنإ لبق اميظع ًالابقإ رصم لهأ هيلع

 مايأو نيديعلا الإ ةنسلا ف رطفي ال ءامئاص همايأ رثكأ نيدلا لالج خيشلا ناكو

 مهلجيو الإ مهركذي ادحأ عمسي ال ؛هنارقأ قح يف هناسل اظفاح ناكو قيرشتلا

 . نأذ مهتكربب ىلاعت هللا انعفن :لوقيو

 يسلبارطلا نيدلا رون خيشلا
 .هنامل طبضو همايصو هدهزو هملعو هحالص ىلع عمجملا مالسإلا خيش مهنمو

 :؛يتافلؤم نم ةدع ىلع ىل بتكو ,مولعلا ف اتنفتم ناك .يسلبارظلا نيدلا رون خيشلا

 .هنم ءايحلا نم بوذأ داكأ تنكف :رذعل هنع تعطقنا امل يتيب يق اريثك ينرازرو



54 

 دنع هتوياز كابش يف نذؤي ناكو «نيملسلاب نظلا نسح اًعضاوتم هنو ناكو

 ا ناكو .تام نأ ىإإ هتيالو مايأ ربدتو عوشخوو نسح توصب سمخلا نم تقو لك

 ارس ةقدصلا ريثك ناكو .اهرك ىو هنأ عم ائيش هتمكحم مولعم نم طق لكأي

 .ارهجو

 ةدابعلاو كسنلا ىلع هتيب اًمزالم لري مل ركاسعلا ةاضق ضعب هلزع الو

 .تام نأ ىلإ سيردتلاو .ءاتفإلاو

 هيف اوبتاكو ؛هدنع حجارلا هبهذمب هئاتقإل ماورألا ةضق ضعب هيلع ركنأو

 هذه تناكق ؛هانفد نأ دعب ؛هتوم دعب موسرلا لصوف ؛هلتق وأ هيفنب رمأف ناطلسلا

 .كفط ةمارك

 ءامسلا نم لزن احول مانملا يف تيأر مايأ ةثالثب هتوم لبق هيلع ةهنحملا تدتشا املو

 ىلع خيشلا انديأ :هيف بوتكم ةناهدلا نب نيدلا بحم خيشلا تيب هاجت ةلسلس يف

 هيدي ىلع لصحو .؛كلذك رمألا ناكف .ةناهدلا نب نيدلا بحم خيشلاب يسابارطلا

 .هنَذ رورسلاو جرفلا

 يفنحلا نيدلا سمش خيشلا

 هتبحص .ه5# يسرسلا يفنحلا نيدلا سمش مالسإلا خيش انالومو انديس مهنمو

 داكي ال هن#َذ ناكو ؛ائيش اهيف هيلع بتك لامشلا بتاك نظأ امف ةنس نيرشع وحن

 ةعامج ينربخأو .ةنس نيعبرأ ةمتعلا ءوضوب حبصلا ىلص هنأ هيد ينربخأو

 مالك وأ ةبيغب دحأ هملك اذإ هعمس ذخأي هللا نأ هتامارك نم نأ هيلع نوءرقي اوناك

 دمحم ىديس نم الإ هانعمس ام ميظعلا هللا نم ظفح اذهو .مصأ هنأك ىتح شحاف

 .هنلذ ةيراحنلاب ديز نب

 .هيلع اهرك مالسإلا ةخيشم يروغلا ناطلسلا هالو .عيسلا تاءارقلاب اًاع ناكو

 «ههحو نهديو :هينيع لحكيف .حابصلا ىلإ دجهتو ةبقارمو ءاكب يف هليل ةماع ناكو
 ةمركلا ةكم ىلإ رفاسو اميظع اًحرش راتخلا باتك حرشو .اًمئان هليل تاب هنأك ىتح
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 يوانتلا نيدلا سمش خيشلا

 ةس ردملا يف ميقا هنُدَذ يكلاملا يوانتلا نيدلا سمش ةمالعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 دهزلا مدق ىلع لزي مل .بتك ةدع حرشو ءاميظع اًحرش ةلاسرلا حرش .ةينوخيشلا

 هلك هتقو ناكو .تام نأ ىلإ رباكألا ىلع ددرتلا مدعو لومخلا ةبحمو عرولاو

 . يك هللاب ًآلوغشم هتيأرو الإ طق هترز ام ؛داروألاو لمعلاو ملعلاب ارومعم

 ىلع ًاليلق الإ ليللا نم ماني ال هنأ هناريج نم ةيفوصلا نم ةعامج ينربخأو

 عمجأو .انيش مهئاوعأو ةملظلا نم دحأل لكأي ال ناكو .,مايصلا ريثك ناكو ؛ماودلا

 نط ةنطابلاو ةرهاظلا هحراوج ظفحو ؛هبهذم لوقنل هريرحتو هتلالج ىلع ىسانلا

 ٠ ٠ ثا

 .يبلحلا نب نيدلا باهس خيسلا
 باهش خيشلا هتلالج ىلع عمجملا دهازلا كسانلا حلاصلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 هللا نم فوخلاو ةيشخلا نم ميظع بناج ىلع ناك .هْب!ذ يفنخلا يبلحلا نب نينلا

 .تام نأ ىلإ كلذب ىفوو اًيشام الإ ةرايزلل ينيتأي ال فلحو . كيو

 ةقدص رثكأ هنارقأ يف نكي مل ءنيكاسلاو ءارقفلا ىلع ةقدصلا ريثك ناكو

 ءايحلا ريثك لاوحألا بايرأو بيذاجللاو ءارقفلا ةفئاط يف داقتعالا نسح ناكو .هنم

 اصخش ةرم ىأرو .لعف ام هعم لعف ولو هركي امب ادحأ هحاوي ١ .حفصلاو وفعلاو ملحلاو

 ا ا

 خيشلا دي لبقو صخشلا رفغتس تساف ؟كتفيحص ف ظافلألا هذه

 عوطقم هآر نيسحلا مامإلا ةرضح ىلإ هجوتلا يف خيشلا ذخأ املق .كانه سأرلا نأ كش

 .رصم يف يسأر نإ :لوقي هلخاد نم توصلا عمسف ؟كسأر نيأ .مامإ اي :لاقف سأرلا

 .اميظع ادجسم كيزر نب عئالطك اهيلع رمعو

 .يشمي راصو «ةبقلا طئاح لخدو :حيرضلا نم جرخ نّيسحلا مامإلا ىأر اذإ ناظقيلاو

 دمحأ نإ :هللا لوسر اي :لاقف ةفيرشلا ةيوبنلا ةرححلا لخد نأ ىلإ هعبتي خيشلا رظنو

 هللا لبقت -: لع هللا لوسر لاقف .نيسحلا سأر ناروزي ينارعشلا باهولا دبعو يبلحلا نب
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 .انهه مامإلا سأر نأ تققحت دق :لاقو هتمامع تعقوف دجاوتف خيشلا قافأ مت .امهنم

 .هلالط تام نأ ىلإ اهروزي لازامو

 اعضوم دوهعلا يباتك يف ىأرو ؛:ةباتك نسحأ يتافلؤم نم ةدع ىلع بتكو

 اًثيش باتكلا اذه يقف تحلصأ نإ :هل لوقي الئاق عمسف مانق هحلصي نأ دارأف همهفي مل

 :لئاقلا دارم :تلقف ؛ةصقلا ىل ىكحو ,دعري وهو راهنلا ةركب ينءاجنف «ناميإلا كانبلس

 هللا جرف ينع تجرف :لاقق هب هللا كفلكي مل رمأ اذهو ؛باهولا دبع قدصب كناميإ بلس
 فشكق .اذكو اذك مالكلا اذهب يدارم :4ل تلق مث ؛ةمايقلا موي برك كنع ىلاعت

 ش .موقلا حلطصمب لهاج انأ :لاقو رفغتساو هسأر

 هتزانج تناكو .تام نأ ىلإ لْزي ملف ءلوبلا رصح هيف تام يذلا هضرم ناكو
 اًيلاخ اناكم رصنلا باب ف دحأ دجو ام ىتح :ةاضقلاو راجتلاو ءاملعلاو ءارمألاب ةلفاح

 .هنط ,رازي رهاظ هربقو ؛ةيبجاحلا ةسردلا هاجت رصنلا باب جراخ نفدو ؛سانلا نم

 .ةرخآلاو ايندلا يف هتاكربب هللا انعفنو

 يسلربلا نيدلا باهش خيشلا
 .يحئفاشلا ةريمعبي بقلملا ءيسلربلا نيدلا باهش حيشلا قققحملا ةمالعلا حمامإلا مهنمو

 تمس هل .ميشلاو قالخألا نسح ادهاز اًناع ناكو ؛ةنس نيرشع وحن هتبحص هذ

 .تام مث ةنس وحن هب ماقأف :جلافلاب هضرم ناكو .تومل ضرم ضرم

 ىضر .ىلحملا نيدلا رون خيشلا مهنمو ءفيرش ىبأ نب نيدلا ناهرب خيشلا حالسإلا خيش
 .هنإط .ةباتك نسحأ يتافلؤم ىلع بتكو .نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا

 يماشلا دمحم خيشلا

 ةبرت ليزن ء«يماشلا دمخم خيشلا ؛:ةنسلاب كسمتملا دهازلا حلاصلا خيشلا مهنمو
 يتلا ةروهشملا ةيوبنلا ةريسلا فلآو ؛مولعلا يف اثنفتم اًحلاص اًناع ناك .هفَط :ةيقوقربلا
 .هيلإ قبيسي مل جذومنأ ىلع ىشمو ءاهتباتك ىلع سانلا لبقأو .باتك فلأ نم اهعمج
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 ميبظيو ردقلا قلعي فيضلا هيلع مدق اذإ هْبُوَذ ناكو طق جوزتي مل اًبزع ناكو

 تنك امق ىلاايللا هدنع تب :مايقلاو مايصلا ريثك :رظنلا بيهم :قطنملا ولح ناكو .هل

 .ًاليلق الإ ليللا يف ماني هارأ

 ىلإ بهذي ءفئاظو هلو نيرصافق ادالوأ فلخو ملعلا ةبلط نم دحأ تام اذإ ناكو

 .ةرشابملل اوحلصي ىتح ماتيألل اهمولعم يطعيو ءاهرشابيو ءاهيف ررقتيو ؛يضاقلا

 ىلا ركذو :.مهماعط نم لكأي الو ءاثيش مهناوعأو ةالولا لام نم لبقي ال ناكو

 كلذ تيأرف ءنيموي ةدم نم اهراصتخا يف تعرش :لاقف ؛ربخلا هتربخأو ءنيرصقلا نيب

 مل ةيقرع ىلع عرذأ ةعبس وحن هتمامع تناكو لجرلا كلذ هيف ينلأس يذلا تقولا وه

 ةريثك ةنسحلا هقالخأو :هنف , سلاح وأ ايشام ناك ءاوس وه امك هفرط اضاغ لزي

 .ةروهشم
 2 5 ه مت
 يماسلا نمحرلا دبع حيسلا

 سردلملا ,يماشلا نمحرلا دبع خيشلا يوضلا يوحنلا هيقفلا ملاعلا خيشلا مهنمو

 مولعلا يف قيقحتو ؛:مات فشك هلو ,فوصلاب ممعتي ناك .ءادعسلا ديعس هاقناخب

 ريبك ريمأ ةرم تيأرو ءامات اداقتعا هودقتعاو ؛هيلع رباكألاو ءارمألا تلبقأو .:ةيعرشلا

 .هيلجر دام وهو هيدي ساب دق
 ٠ 5 هعاوما ث

 يطابدسلا نيدلا رحف حخيسلا

 .هلَذ يعفاشلا يطابنسلا نيدلا رخف ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 هسفن لزع ةاضقلا ىلع نوناقلا اوبرض الو ؛.ادهاز (دباع انعرو احلاص اًناع ناك

 .ةيالولا بلطو عجرف .كلذ كيلع نيعتي :هل تلقف

 هدنع تبو ءامهياود فلعيو ءامهيشعيو امهيدغيو نيمصخلا نيب لصفي ناكو

 نآرقلا ولتيو دجهتي اًمئاق ليللا لوط ىقبيو ًاليلق الإ ليللا نم ماني هتيأر امه يلايل

 مع ملعلا نخأ ءتمسلا نسح مالكلا ليلق ناكو :ءاكبلا نم رخي داكي ىتح يكبيو
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 «فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب خيشلاو .ليوطلا نيدلا لامك خيشلا :مهنم ةعمج
 ءلين» 55-30 320 ف 2. 5 .2 .٠

 .هنيد هب عفتناو ءيوانشلا دمحم خيشلا انخيش بحصو ءايركدز خيشلاو

 نامجرتلا نيدلا سمش خيشلا
 ناك .#ذ نامجرتلا نيدلا سمش خيشلا طبارملا لماعلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 سردو هدالبب ىتفأ ءيوالبطلا نيدلا رصان خيشلاو ءيطابنسلا نيدلا رخف خيشلل اًهيفر

 تاركنلا لازأ ىتح :ركنلا نع اًيهان فورعملاب ارمآ ناكو .ةريثك قئالخ هب عفتناو

 رصم ىلإ ءاج اذإ ناكو ؛ئطخي همهس داكي ال اًيمار اعاجش اًحيش ناكو ؛اهلك هدالبب

 .ىلاعت هللا همحر تام نأ ىلإ ءنينس رشع وحن هتبحص .هنم ًأالضفت ينروزي

 قحلا دبع نب نيدلا باهش خيشلا
 باهش خيشلا ركنلا نع يهانلاو فورعلاب رمآلا دهازلا عرولا ةمالعلا مامإلا مهنمو

 .هنلط رهزألا عماجب ظعاولا ءيطابنسلا قحلا دبع خيشلا نب نيدلا

 يسركلا قوف نم لزن اذإ ناك .هلثم قئالخلا هيلع لبقي ظاعولا نم دحأ لزي مل

 حسميف هذخأي مث :هبايث سملي ىتح هدش يمري هيلإ لصي ال نمو ؛هيلع سانلا لتتقي

 .ههجو هب

 ةفرعمو ؛يلاعلا فالخلا يف ليوطلا عابلا هلو .:ةيعرشلا مولعلا يف ايتفم ناكو
 كلذ دض ىلإإ هيسن نمو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ سوءر نم ناكو .:نيدهتجملا بهاذم

 .اميظع امثإ ىرتقا دقف

 ةدع يسركلا ىلع هنم لقنو «هب بجعأو ؛هرخآ ىلإ هلوأ نم دوهعلا يباتك علاط

 قوق نم ىل رصتنا ناتهب ضعبب ىلاعت هللا ىشخي ال نم ضعب ينامر الو ؛عمسأ انأو دوهع
 .ىنع يرتفلا كلذ عجحر ىتح سلاجم ثالث يسركلا

 دق خيشلا ناكو .نيدلا يف ميظع نكر مدهناو .هتومل رصم تملظأ هن تام الو
 نعنأو لثلا هب نوبرضي اوراصو مورلاو نميلاو زاجحلاو ماشلاك ضرألا راطقأ يف رهتشا
 هاجنو ءرصم باون دنع دئاكم هل ةدسحلا لمعو :ماعلاو مهنم صاخلا رصم ءاملع هل

 اقلخ رثكا يرمع يف تيأر ايو .لط ةعيبو :ةسينك اذك اذك مدهو ؛مهنم ىلاعت هللا

 .هنألط :ةعمجلا موي هيلع اولص يلمرلا نيدلا باهش خيشلا ةزانج الإ هتزانج- نم
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 يركبلا نسحلا وبأ خيشلا
 ,هنيِيَح يركبلا نسحلا وبأ خيشلا نامزلا ةردان ءثدحملا قوصلا هيقفلا خيشلا مهنمو

 ,يزغلا نيدلا يضر خيشلا نع فوصتلاو ؛مالسإلا خياشم نم ةعامج نع مولعلا ذخأ

 ش .كلذ ريغو ؛ثيدحو ريسفت نم ةعيرشلا مولع يف رحبتو
 نم لصحتي عماسلا داكي ال ءرخاز رحب هنأك اهنم ملع يف ملكت اذإ هند ناكو

 نحنو هظفلب ينربخأو .ساطرق يف هبتك نأ الإ هعسول هنع هلقني ءىش ىلع همالك

 نم اًضوخ نارقألا نع كلذ متكأ انأ :لاقو ءقلطلا داهتجالا ةجرد غلب هنأ فاطللاب

 .هظفل اذه :ىلاعت هللا همحر يطويسلا لالجلل عقو امك كلذ ببسو :ةنتفلا

 ىلاعت هللا نم حتفلا هءاج مذ ؛:نيتنس ةدم خايشألا ىلع هلاغتشا ةدم تناكو

 هعبت مش ةفحم يف جح نم لوأ وهو ,تام نأ ىلإ كلذ ىلع لزي ملو ,فيلأتلاب لغتشاو
 لب .هنيد يف هنيشي ائيش هيلع تيأر امف ؛ةيحل الب ناك نيح نم هترشاع دقو .سانلا

 هشاعم ليصحت يف طق لزي مل ءايندلا لهأ ىلع سفن ةزعو ةعاطو ةاهازن يف ىبرت
 .لامك ىلع لامك كلذو ؛ةمغار يهو هيتأت ايندلا تناك لب :هريغل

 رسلا ِْف ةقدص رثكأ الو .هنم اقالخأ عسوأ تيأر امف ةرم هعم تججحو

 هل ناكو ءأليل هتقدص رثكأو ءاردان الإ راهن ائيش دحأ ىطعي ال ناكف ؛ةينالعلاو

 ضرألا راطقأ يف هركذ عاشو زاجحلاو رصم يف ماعلاو صاخلا دنع ميظعلا لابقإلا

 .هنأذ هنس رغص عم برغلاو روركتلاو نميلاو مورلاو ماشلاك

 ئطخي ال هدعو وأ هلاق امف تافوشكو قراوخو ةريثك تامارك هل تناكو

 ليلخ خيشلا هب ينريخأ ام كلذ ىلع لديو .ءىمظعلا ةيبطقلاب سانلا همجرتو
 ناكم ةبعك راصف روطت دقو هدد يركبلا نسحلا ابأ خيشلا تيأر :لاق ءيواكشكلا

 .صيمقلا سانلا سبلي امك اهرتس سبلو .ةبعكلا

 وحن اهلمع ةيئات ىلع ةرم ينعلطأو ءديحوتلا ملع يب عئاشلا مظنلا هل ناكو

 ال اننامز لهأ نإ :لاقو اهلسغ مذ :موقلا قيرط يف هلوخ لئاوأ تيب فالآ ةسمخ

 اهنع قيضت ةنسحلا هفاصوأو ؛قيرطلا بلط يف مهقدص ةلقل .اهعامس نولمتحي

 .رتافدلا
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 495 يعفاشلا مامإلا راوجب نفدو ؛ةئامعستو نيسمخو فين ةانس #ُو تانم

 .هدوجس يق ىل وعدي هنأب ةرم ينربخأو ءاريثك ينبحي ناكو ؛ةروهشم هتزاني- تناكو

 ثالذثلا قالطلاب اهيف فلحي هطخب ةقرو ىلإ لسرأ ينهركي هنأ ةدسحلا ضعب عاشأ امو

 هللا همحر نآلا ىلإ هطخب ىدنع يهو ,دمحم ىديس هدلو ةلزنمب هدنع ىنأ هتحوز نم

 .نيمآ . ىلاعت

 ىحوتفلا نيدلا باهش خيشلا

 ةيَقب ةسيفنلا فاصوألاو ةنسحلا قالخألا وذ حلاصلا ملاعلا مالسإلا خيش مهنمو

 .هنَذ .يلبنحلا ىحوتفلا نيدلا باهش خيشلا :حلاصلا فلسلا

 لاق نأ دعب :هيلع اهرك ءاضقلا يروغلا ناطلسلا هالو ؛نيلماعلا ءاملعلا نم ناك

 .ىلاعت هللا دنع كتمذ صلخت ال ىلثم ةيلوتو ,ءاضقلل حلصأ ال انأ :تارم ناطلسلل

 هيلإ تهتنا هنأ عم ءطق ملعب لغتشي مل هنأك راصو ؛هرمع رخآ ةدابعلا ىلع لبقأ

 :تالوقعلاو بطلا ملع يو .ثيدحلا يف دنسلا ملع يفو ؛هبهذم لوقن قيقحت يف ةسائرلا
 يطل

 راص دق يدلؤ اي :هل لاقف ؛قطنملا نم اًئيش هيلع أرقي نأ ديري صخش ةرم هءاجو

 اي :لاقف هب لاغتشالا ميرحتب ءاملعلا ضعب ىتفأ ملعب كلاب امف .يبلق ىلع ًاليقن هقفلا

 ركذلا فالخب بلق ةاقر هيف اندحو ام نكلو .حيحص :لاقف .ةدابع ةدابعلا نإ ءانالوم

 .نظأ امو ؛هيف صالخإلا لوصحب طورشم هريغ ىلع ملعلا لضف نأ عم ؛رافغتسالاو

 ىلاعت هلل له :لوقيو ةيفوصلا قيرط ىلع ركفي هرمع لوأ يف هيقَذ خيشلا ناكو
 ىلع يديس ىلع هللا هعمج املق ؛انيديأب يذلا ملعلا ريغ هيلإ برقت ىرخأ قيرط

 ام ىلإ اودعتو انماقم اوعطق موقلا ءالؤه :لاقو .لضفلاب قيرطلا لهأل فرتعا صاوخلا
 .هنفلط ,موقلاب هعامتحا مدع.ىلع فسأتو ؛هءارو

 ىلع ىديس سلاجم نم هتطقتلا ئذلا رردلاو رهاوجلا باتكب هيلإ تلسرأ الو
 يرمع لوط ىننإ هللاو :هظفل حيرصب ىل لاقو ؛ةباتك نسحأ هيلع بتك صاوخلا
 .باوجح الو هعم لاؤس يلايب رطخي ملف :ةعيرشلا بتك يف علاطأ
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 هبرضو ائايز خيشلا ناك نيح بستحملل ةرم ىلع خيشلا ىكتشا هنأ ينربخأو

 روزي لزي ملو ؟ىلاعت هللا ءايلوأ يكتشي يلثم :لوقيو يكبي راص مث ؛«هسرجو بستحملا

 لك .:رردلاو رهاوجلا هباتك يف صاوخلا ىلع خيشلا لوق تعلاط املةرم ىل لاقو

 ْف هتبترم ملعي نأ دارأ نمو .وه هملعب سيلق هريغ مالك نم هبحاص هدافتسا ملع

 ىَقب امق ءكلذ دعب رظنيو «هلئاق ىلإ لوق لك دريل ةمايقلا موي هيلع ثعبي يذلا ملعلا

 .ىهتنا .هيلع ثعبي يذلا هملع وهذ

 ال :لوشيو ىلإ ددز2ي صاوخلا ىلع ىديس ىلع هتعمج نيح نم هْبيَذ لزي ملو

 فشك هل راصو .ىلاعت هللا ءايلوأ قيرط نع اًهئات تنك ينإف «ىلاعت هللا الإ ينع كيزاجي

 يعفاشلا مامإلا لوق نئنيح تفرعف ؛تارم ىرس يف امب ينفشاكو .؛هتوم لبق ميظع

 .ىلو هلل سيلف هللا ءايلوأ نولماعلا ءاملعلا نكي مل اذإ :هنيَط

 برهلا دالوأ نم مالسإلا خياشم رخآ وهو :ةئامعستو نيرشعو فين ةنس تام

 .دئادشلا كلت يف انديب ذخأيل ةرخآلا يف هيلع انعمجي نأ هللا لسأف ءاضارقنا

 يدابعلا نيدلا جارس خيشلا
 يتلا ةيقوقربلاب ميقملا يدابعلا نيدلا جارس ةامالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 عرولاو دهزلاو ةدابعلا يف ميظع ردق ىلع هتيأرف ةنس نيعبرأ هتبحص .ُبد ءارحصلاب

 الإ ملكتي داكي ال ىتح :تافلاخملا نم حراوجلا رئاسو ناسللا طبضو ةيشخلا نم .ملعلاو

 دعاوق حرشو .هينيع بصن يعفاشلا بهذم لوقي ناكو .ةيعرش ةرورضل اردان

 .دعاوقو تكنو تاقيقحتب هيف ىتأو ؛نيدلجم يف اميظع احرش يشكرزلا

 نيدلا سمش خيشلا نعو .ريبكلا يدابعلا نيدلا جارس خيشلا نع ملعلا هذ ذخأ

 .سيردتلاو ءاتفإلاب هوزاجأو :مهريغو يوانملا ىيحي مالسإلا خيش نعو .يرجوجلا

 نميق ةوعدلا باجم ناكو وكي هللا لوسر ىلإ لماك ميظع هجوت بحاص ناكو
 .نيملسللا نم (دحأ ىدؤي
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م باب هل اوحتفي نأ مادخلا نم بلط وو هللا لوسر ربق رازو جيح الو
 ٌرَع هتروصق

 اهسفنب لافقألا تحتفف ماين سانلا بلاغو ٌدكي يبنلا ىلإ هجوت ليللا ناك املف ءاوبأف

 . "هيلع تناك ام ىلإ لافقألا تداعو جرخ مئثرازو لخدو

 .ةئامعستو نيعبرأو فين ةنس هذ ىفوت

 غئاصلا نيدلا باهش خيشلا

 ناك .ه:# .يفنحلا غئاصلا نيدلا باهش خيشلا حلاصلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 ولح ءراهنلاو ليللا يق ةدابعلا ريثك ؛مالكلا ليلق ءرظنملا بيهم :ميشلاو قلخلا نسح

 .رباكألل ددرتلا ليلق :عضاوتلا ريثك ؛ناسللا

 يقرأ ملو .نايدألا بطو نادبألا بط عمجل ؛ةيبطلاو ةيعرشلا مولعلاب اماع ناكو
 هذ يحوتفلا نيدلا باهش خيشلا ىوس امهنيب عمج نم هرصع

 .ينمشلا نيدلا يقت خيشلا نعو «يئارصفألا نيدلا نيمأ حيشلا نع مولعلا ذخأ

 ترضحو .سيردتلاو ىوتفلاب هوزاجأو «يطاشم ألا مالسإلا خيش نعو .يجيفاكلا نعو

 .بئاجعلا هتكن نم ىدبأف :يواضيبلا ريسفت يف هسرد

 بحأ لوقيو لومخلا بحي ناكو :لاؤسلا هجويو .لئاسلا ءافج ىلع ربصي ناكو

 طق محاز امو :نآلا عامتجالا عفن ةلقل «مهيتآ الو ينوتأي الق سانلا يناسني نأ ىلإ ئش

 تام نأ ىلإ هند ءاهلبقي ملف فئاظو ةدع هيلع اوضرعو .ءاملعلا فئاظو نم ئش ىلع

 .ةئامعستو نيئالخو فين ةنس

 يناقللا نيدلا سمش خيشلا

 يناقللا نيدلا سمش خيشلا هتلالج ىلع عمجملا ةمالعلا ملاعلا عامإلا خيشلا مهنمو

 لوقنل اظفاح ايخس اميرك ناكو ؛ةبيرغ ةميظع تافشاكم هل تناك هذ يكلاملا

 وأ نيروهشملا ءاملعلا وأ نيعباتلاوا نيدشارلا ءافلخلا وأ ةباحصلا نم دحأل قبسي ملو ءكلذ ىلع ليلد دجوي ال )١(
 .دحال تعقو اهنلب اوئدح وأ :رومألا هذه لئم او ركن نأ بهاذلا باحصا ءاهقفلا



 ةاوالو

 يف فاخي ال ,ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب رغاصألاو رباكألا هحاوي ناكو

 .رانيد الو مهرد ىلع تيبي ال ناكو :مئال ةمول هللا

 يف وهو ؛ارانيد رشع ةعبس هاطعأ اصخش نأ هتبلط نم هب قثأ نم ينربخأو

 لضفو :ارانيد دحاو لك باصأق ؛ةبلطلا ىلع اهقرفف ءرضح نمل ةيدهلا :لاقف «سردلا
 .اوطسبتاو اولكأف هيلع مهعمجو ىولحو اًروم هب ىرتشاف قوسلا ىلإ لسرأف ؛رانيد

 .هرمأ اوصعو ؛هتعاط نع اوحرخ هركسع ىلع قفني مل اذإ ناطلسلا :مهل اطسابم لاقو

 اوعفنو :ملعلا مهنع اولمحو ةيلطلا مهيلع فكعل تلعف امك اولعق ملعلا لهأ نأ ولو

 .هبوط .مهخيشو مهسفنأو سانلا

 عمس اذإ يَ ناكو ؛ىلاعت هلل ةيشخلاو ءاكبلا ريثك ءبلقلا نيزح هْبوَذ ناكو
 .ايندلا رمأ نم دحأ هب عفتني ال مايألا ثكمي ةمايقلا موي لاوحأ نم ائيش ركدذي ادحأ

 نيسمخ ضرمف ىتولل لاوحأو يبطرقلا ةركذت نم ائيش صخش ةرم هيلعأرقو

 نم جرخ اميرو .هسفن نع لهذيف بَ هلل ميظعتلا هيلع بلغي ام اريثك هْبإَذ ناكو ؛اموي
 .هتيب ىلإ هولصويف هديب لافطألا ذخأيف هتيب ىلإ يدتهي الف .رهزألا عماجلا

 تعفتناو ةنس نيثالث وحن هتبحص مهريغو هتبلط نيب ةروهشم ةريثك هبقانمو

 .نيمآ هترمز يق انرشحي نأ هللا لأسأف ,هظحلب

 يناقللا نيدلا رصان خيشلا

 نيدلا رصان خيشلا دهازلا عرولا هتلالج ىلع عمجملا ةمالعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 ف نيدلا سمش خيشلا هيخأ دعب ةسانئرلا هيلإ تهتنا .هوخأ وهو هنت يكلاملا يناقللا

 روركتلاو برغلا دالب نم ةلئسألا هتءاج.هلوق دنع فوقولاو قيقحتلاو لمعلاو ملعلا

 دجوي الق .نآلا نودوجولا هبهذم ةعامج هب جرختو ؛مورلاو ماشلاو زاجحلاو نميلاو

 .ه«هتبلط ةبلط وأ هتبلط نم وهو الإ يكلام

 وهو طق هيلع تلخد امو ؛موقلا ةفئاط يف اداقتعا سانلا مظعأ نم هْبَذ ناكو
 ءاتبلط ةذمالت نأ نظاو ءضرألا ىلع سلجو اهيلع ينسلجأو ماق الإ هتورف ىلع سلاج

 .يلثم عم كلذ لعفت >2
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 "رهاظ نع ةاجراخ لئاسم هريغو دوهعلا يباتك ىلع ةدسحلا ضعب سد انو

 .باوج نسحأب اهتحص ريدقتب ينع باجأ ةعيرشلا

 يتلا ةخسنلا ىلع هتعلطأو ؛:ةسوسدم لئاسملا كلت نأ هتربخأو هب تعمتجا ينإ مث

 ."”حرفلا دشأ كلذب حرفف ؛هطخ اهيلع

 ِْف انديب اوذخأتل مكتحصن امنإو ءيويند رمأل مكتحصن ام :لوقي هن #َذ ناكو

 .ةمايقلا موي

 توقاي خيشلا ةليللا كلت تيأر ؛ةثداح يق هاوتف يسنوتلا دمحم خيشلا در الو

 .ملع ريغب هيلع درت بهذلا خيشلو كلام :يسنوتلا دمحم خيشلل لوقي وهو يشرعلا

 .بهذلا خيش هنأب هل دهشف ءرجزلا دشأ هرجزو

 جرخف ؛هعم اًبدأ بابلا هيلع قذأ مل تكاس انأو بابلا ىلع تفقوف ةرم هترزو

 اهنأ نم تفخ ىتج ءاهناطيحو ةعاقلا ففس ةعقعق تعمس دقل :لاقو روعذم وهو
 .عقو اميف ىلاعت هللا ىلإ هجوتأ مل ينإ هللاوو .هتعامجل كلذ يكحي راص مث ؛ىلع قبطنت
 .ءادتبا ىلاعت هللا نم رمأ كلذ امنإو

 .هيلع ىلاعت هللا ةمحر ةئامعستو نيسمخو نامث ةنس هنع هيَ تام

 يشيفلا نيدلا باهش خيشلا

 هن يكلالل يشيفلا نيدلا باهش خيشلا نيملسلا يتفم ةمالعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 تدجو تاوعدب ىل اعدو ينزاجأو يتاظوفحم هيلع تضرع نأ دعب ةنس هتبحص

 لك دجهتي ناكو ؛امئاص هماين رثكأو ؛هينيع بصن كلام مامإلا بهذم ناكو .نهتكرب

 .اهب تعفتناف نآلا ىإ يبلق ف تشقتناف هتيصوب يناصوأو ,نآرقلا ثلثب ةليل

 .نيرتخلا هيبنت اهنم هبتك ضحب ف عضاولا نم ريثك ف هذه سردلا ةعقاو ىلع هللا همحر راشا نا قبس )١(
 | .انقيقحت نم نيروكذلل نيباتكلاو ءامهريغو ىربكلا ناريمو

 ةيفاقثلا ةينيدلا ةبتكللا رشن :هبهو ىلع قيفوت راشتسلاو حياسلا دمحأ .د .١:قيقحت ؛نيرتغلل هيبنت عجحار (1)
 .ةيرحشلا بابي
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 > ةراهطلا مئاد ناكو :ملعو بدأو راقوو ةبيه سلجم هسلجم ناكو .كنيد رسخت

 هبط هباحصأ ىل لاق اذكه .ًاضوتيو الإ ثدحي

 يروهجألا نمحرلا دبع خيسلا
 دبع خيشلا نيملسلا يتفم .؛دهازلا لماعلا ملاعلا قداصلا بحملا يخأ مهنمو

 .هنألد يكلاما يروهجألا نمحرلا

 يناقللا نيدلا رصان خيشلا هيخأ نعو :يناقللا نيدلا سمش خيشلا نع مولعلا ذخأ

 هظفحو هناقتإ ةدش نم هل اهلسري ىوتفلا هتءاح اذإ نيدلا رصان خيشلا ناكو

 نع فلختي داكي ال هذ ناك ؛ينراز ام ردق ءاملعلا نم ادحأ راز امو .هْبَذ لوقنلل

 .ءاعبرأ موي لك يترايز

 نمحرلا دبع خيشلا :ةشالث ايندلا نم بحأ :لوقي يتيرحلا فسوي خيشلا ناكو

 .ينارعشلا باهولا دبعو ءيوالشبلا فسوي خيشلاو ءيروهجألا

 هحراوجل اًظفاح .وغللاو مالكلا ليلق سفنلا ميرك نمحرلا دبع خيشلا ناكو

 عم بدألا ريثك اًعرو ادهاز ءنآرقلل ةوالتلا ريثك .ليللا يف دجهتلا ريثك .تافلاخللا نع

 .هناوخإ

 ةدع فلأو ءليلخ خيشلا رصتخم ىلع بتكو .نوصحي ال قئالخ هيلع هقفت

 هتعمس امق هنس نيعبرأ هتبحص .روركتلا دالبو برغلا دالب ىلإ تلصو ةعفان بتك

 لابقإ وأ هاج وأ لام وأ ملع نم ىلاعت هللا هاتأ ام ىلع ؛هنارقأ نم ءوسب ادحأ ركذي طق

 .كلذ ىلاعت هللا هاطعأ ام قحتسي هنأ الول :لوقي لب ؛ءسانلا نم

 هيلع لخ دف :توملا ةصغ نم ءالا علبي نأ ردقي ال هتدجوف هيلع تلخد ضرم الو

 ةدش عم نهذ هل فقي ملف ,بتكف هاندنسأو هانسلجأف ءينوسلجأ :لاقف لاؤسب صخش

 .هنلض ةليللا كلت تامف ؛هيلع بتكأ لاؤس رخآ كلذ لعل :لاقو هَ ضرلا



 كا

 خيشلا اهفلؤم عم بهاولا ةءارق ىتيرحلا سابعلا وبأ خيشلاو انأ هعم ترضح

ةرشع ةعيرألا هيلع عمجو ؛يراخيلا حراش ينالطسقلا نيدلا باهش
 .ةءارق 

 هيلع فسوي ةوخإ ماقم هاجت نفدو ةئامعستو نيرشعو فين ةنس كيف تام

 :لوقي ربق ىلع رم املك ناكو ,رهاظ هربقو :ةفارّقلاب دومحم عماجبب مالسلاو ةالصلا

 .:قد ةعقبلا هذه بحأ انأ

 يدابعلا نيدلا سمش خيشلا
 يحفاشلا يدابعلا نيدلا سمش خيشلا دهازلا عرولا ققحملا ةمالعلا خيشلا مهنمو

 نأ ىلإ ؛دايدزا يف لزي ملو ؛قئالخ هب عفتناو :رهزألا عماجلا ف سردو ىتفأ .هناسل لقثف
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 ينيقلبلا نيدلا باهش خيشلا
 ناك .هنذ ينيقلبلا نيدلا باهش خييشلا هتلاح ىلع عمجملا حلاصلا خيشلا مهنمو

 .هطبضو ؛هناسل ةوالحو ,هقلخ نسحو ؛هعروو هدهز ةرثكل .هنارقأ يف ابيرغ ِهنُييَط

 نيدلا باهش خيشلا ةمالعلا مهلحأ نمو ,مالعألا ءاملعلا نم ةدع نع ملعلا ذخأ

 سردف .سيردتلاو ءاتفالاب ةزاجأ ىتح ةديدش ةمزالم همزالو هذ يراصنألا يلمرلا

 .هخيش ةاقلح نم عسوأ هتقلح تناك ىتح .قئالخ هب عفتناو .هتايح يف ىتفأو

 نيدلا رون خيشلا هذيملت نع مث ؛ءيفصرملا ىلع يديس نع موقلا قيرط دذخأو

 .ةبحملا ةياغ هبحأو ,رهزألا عماج يف دوي يبنلا ىلع ةالصلا سلجم خيشو .ينوشلا

 هتمدق ام :لاقو هباحصأ عيمح ىلع همدقو ,هتامم دعبو هتايح يف هسلجم يف هفلختساو

 ف رهتشاو ,ماعلاو صاخلا :هحالصو هملع دقتعأو دو يبنلا ةرواشم دعب الإ سلجملا يف

 .مورلاو :زاجحلاو :ماشلاو ءاهارقو رصم



 كا

 ؛هنيد ف هنيشي ائيش هيلع تيأر امق ؛ةنس نيعبرأ وحن ىلاعت هللا همحر هتبحصو

 ةرضخلا ةيقن ضيبو رضخ بايث هيلعو ةليللا كلت هآرو الإ ءوسب دحأ هركذ امو

 .هصالخإ ةدشو نيدلا باهش خيشلا قدصو دساحلا بذك كلذب فرعأف ءضايبلاو

 ف دهزلاو عرولاو ةفعلا ىلع ىبرت لب ؛ءاهقفلا فئاظو ىلإ تفتلا طق هتيأر امو
 .ةمغار يهو هتتأ ىتح ايندلا

 يناتأف :تكله الإ تنك امف مجعلا نم ةبونلا باحصأ نم ةضراعم ةرم ىل عقوو

 نيدلا باهش خيشلاو ءيتيرحلا سابعلا وبأ خيشلاو ءينوشلا نيدلا رون خيشلاو وه ارئاز

 نيدلا باهش خيشلا مهل لاق فارصنالا اودارأ املف .ةعامجو مهنع هللا يضر ىئافولا

 .اثئيش هنع متلمح ام ؛هضرمب لجرلاو ,رصم خياشم متنأو نوبهذت فيك :ينيقلبلا

 باهش خيشلا لاقف ؛هيلع رمألا دريق ؛هنع تنأ لمحأ :هبحاصل لوقي دحاو لك راصف
 تمقف .ةجرد رادقم هقوط يف هسأر عضو مث .هنع لمحأ انأو ينوددم :ينيقلبلا نيدلا

 .مانأ الو برشأ الو لكآ ال مايأ ةعست ىل ناكو .رادلا جراخ ىلإ مهتقبسف

 .رهزألا عماجلاب هسلجم يف سلاح ينوشلا نيدلا رون خيشلا نأ مانملا ف ةرم تيأرو

 خيشلا ترظنو .ريرحلاب ةروتسم اهلك دمعلاو .رضخألا ريرحلاب ةشورفم ةروصقلاو
 :هتعلتباو ضرألا ىلإ لزن ذإ كلذك وه امنيبف ,فقسلا ىلإ ءارضخ ةباحس نيدلا رون

 ينوءاج مث ؛كلذك ضرألا هتعلتبا مث :هناكم سلجف ينيقلبلا نيدلا باهش خيشلا ءاجف

 تنأف كايؤر تقدص نإ :الاقف ,نيخيشلا ىلع كلذ تصصقف .تظقيتساو ينوسلجأف

 .امهنع هللا يضر الاق امك رمألا ناكف .اندعب شيعتو انربقت

 هنوئضويو هنوكدحي اوناكو .نجلا عم ةبيرغ عئاقو نيدلا باهش خيشلل ناكو
 :هيلع ةميزع ريغ نم جرخيف :جرخا :بكارلل لوقي اًبوكرم ادحأ قأر اذإ ناكو

 نيب ةلاح يف هب عمتجي يأ .هثداحيو ةظقي وكي يبنلاب عمتجي ناك هنأ انغاب كلذكو
 .”موقلا مالك ليوأت يف ررقم وه امك .ناظقيلاو مئانلا

 عماجلا ةبرت نم برقلاب نفدو ؛:ةئثامعستو نيتس ةنس رفص يناث يف ُهْبُيَذ تام

 .هيلع ىلاعت هللا ةمحر .رهزألا

 .هنع ىضرو اريخ هللا هازجق بيط ليوات هللا همحر ىنئارعشلا انمامإ دركذ امو ؛بلقلا سحب ىأ )١(



 لكل

 يراصنألا ايركز خيشلا نب ايركز خيشلا
 ىلاعت هللا يضر راصنألا ايركز مالسإلا خيش انخيش دلو ايركز خيشلا مهنمو

 .امهنع

 نعو .فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب خيشلا نعو :روكذلا هيبأ نع ملعلا ذخأ

 .ليوطلا نيدلا لامك خيشلا نعو ؛يطابنسلا قحلا دبع خيشلا

 ةقرخلا سيلو ؛موقلا قيرطو فوصتلا ذخأو ؛ةميظع ةبحم هبحي هوبأ ناكو

 .ناسللا ولح .اًيكذ ناكو .هريغ نعو ءيفصرلا ىلع يديس نعو ؛روكذلا هيبأ نع

 ءارقفل داقتفالاو ةقدصلا ريثك «ليللا يف دجهتلا ريثك .سفنلا ميرك .ةرشاعملا ليمح

 .ةمايقلا موي لاوهأ نم ئش عامس دنع ءاكبلا ريثك ناكو ؛بكرلا

 هاجت .رصنلا باب جراخ نفدو ؛ةئامعستو نيسمخو عست ةنس لاوش يق هذ تام

 .ىلاعت هلئنا همحر ةديبز ةديسلا



 هدرا

 دايجألا رصعلا داعلع خم ةعامج بقاتح ف
 مظعألا مامإلا باحصأب ادبنف .نامزلاب مهتمئأ قبس بيترت ىلع مهركدنلو

 مامإلا باحصأب مث ءسيردإ نب دمحم يعفاشلا حامإلا باحصأب مث ؛نامعنلا ةفينح ىبأ

 ريغ ,نيحمجأ مهنع ىلاغت هللا يضر ؛لبنح نب دمحأ مامإلا باحصأب مث ,ءسنأ نب كلام

 :هيلع نوتومي يذلا مهماقم ةقيقحب انلهجل ءبهذم لك نم لضفألا ميدقت نيمزتلم

 انبذكيف ؛عقاولا فالخ ىلج هل انفصو عقيف ؛مهدحأل عقو امبر ليدبتلاو لوحتلا نإف
 .سحلا

 دعب اهنوركذي امنإو :هتايح يف ءايحألا نم دحأ بقانم ركذي نم لق كلذكو

 نمادل هبهو ام ةهشادخا تانسيأل هنالك هللا ف يئاجر يوق امل نكلو ,مهتامم

 نم هتبحص نم بقانم ركذ ىلع كلذ ينأرجأ ةنسحلا قالخألاو ةفرعللاو مولعلا

 ام ةياغ كلذ نأل ؛:هخايشأ نذإب هبهذم يف سردو ىتفأ نم الإ مهنم ركذأ ملو ؛ءايحألا
 .ملعلا بلاط هيلإ لصي

 ةرهشلا بحي ال هنأ لاوحألا نئارقب تملع نم الإ مهنم ركذأ ال كلذكو

 «ةرهشلا بحأ نم نأ يملحل :نيلماعلا ءاملعلا تاقبط يف دحأ هركذي نأ هسفن رفحتساو

 ناك دقو هب هفصأ اميف سانلا يف ةدئاف الق ءسانلل ةفوشكم هبويعو ؛يئارم اذهف

 .اوفرعامل اوقرعي نأ ءاملعلا بحأ ول :لوقي هيي كلام مامإلا

 نإ: :ةدسحلا ضعب مهل لاقف :تاقبطلا هذه يف ةعامح ضعب تركذ تنك دقو

 ءانب مهركذأ مل ينوكل ىلع اوبتعف ينوءاجف :مكركذي ملو مكنارقأ ركذ ائالف
 نأ ديال ةرهشلا بحأ نم نأ يملعل ءباتكلا نم مهتعفرف ءدساحلا كلذ قدص ىلع

 .هل ىركذ هديفي الق ؛نمزلا لوط ىلع ولو ؛همسا ئفطني

 ىلاعت هللا دابع رقحأ هسفن ىري نأ لماعلا ملاعلا ةمالع نأ ىلع موقلا عمجأ دقو

 «يقونلا هللا دبع ىديسو ؛ينيزدلا زيزعلا دبع ىديس هيلع ناك امك قالطإلا ىلع
 اومدق اذإو ًرورس دادزي هل حسفي ملو دحأ هيلإ مقي ملو ةميلو ىلإ ءاج اذإ امهدحأ ناكف
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 ةالضف انلكأ :نولوقيو ارورس نودادزيو اهنوسحلي سانلا اهلكأ يتلا نوحصلا ْباحصأل

 .مهتكرب انل ( لزصحو :حالملا سانلا ءالؤه

 لجو ؛مدقلا اذه ىلع مهتركذ نم عيمح نوكي نأ هللا لضف نم وجرأ انأو

 لهأ نم مهيف داقتعالا باب حتف ءاملعلا ءالؤه نم مهتبحص ركذ نم يدصق

 .باجح ةرضاحلا :اولاق مهنإف ,مهملعب اوعفتنيو :«بدألاو ملعلا مهنع اوذخ يف :.مهرصع

 اذإ الإ هاوتف ىلع دمتعي الو ؛ءائزو هرصع لهأ نم دحأل ميقي ال سانلا ضعب ىرتف

 يق هاري ام ىمسيو «ءاملعلا نم هدعب ريصيف :هدعب رصاعملا كلذ فلختو «يتفملا كلذ تام

 .هب جتحيو ؛ًالوقنم هفلؤم

 .مهمولع راونأ سانلا دقفيو ؛ءاملعلا ءالؤه نم ةيرصملا رايدلا ولخت بيرق نعو

 اذإ. مالسلاو ملعلا نم مهعم ام مهنم ذخأو ؛هنارقأو هتامز ءاملع عم بدأت نم لقاعلاف

 .قيفوتلا هللابو لوقأف كلذ تملع

 يسوتمهربلا نيدلا سمش خيشلا
 اليل هبر ةدابع ىلع لبقملا ةمالعلا مامإلا خيشلا ةيفنحلا ءاملع نم هتبحص نمق

 نيدلا سمش خيشلا :ةيدمحملا ةنسلاب المع هتيب يف سانلا نع لزتعملا ءاراهنو

 نظأ امق .نينسرشع ةدم نآلا هتبحص ف ى .نيملسملل هلجأ يق هللا حسف ؛ءيشوتمهربلا

 كلذف ؛ريفنتلا هجو ىلع دحأل ضرع نأ هل عقو نإو .اثيش هيلع بتك لامشلا بتاك

 اريثك ةاورلا حرجي هذ يراخبلا مامإلا ناك دقو .هسفن ظحل ال :ةمألل حصنلا باب نم

 ديري هنأل كلذو .دحأ يف ةبيغب ةمايقلا موي يف ينبلاطي الآ َكْبَو هللا نم وجرأ :لوقيو
 .سفنلل كلذب يفشتلا ال نيدلا ةرصن حيرجتلاب

 لمعلاو ملعلا يف هنامز ةردانو :هرصع ديرف اذه نيدلا سمش خيشلاف ةلمجلابو

 هالو ةالولا ضعب نأ ىتح ءايندلا ءانبأل هسفن لذي اميف عوقولا مدعو ؛صالخإلاو

 ملف ؛هلضف ركشيو ريمألا ىلإ بهذي نأ ىلع فقوتف :سانلا دنع ةليلج سيردت ةفيظو

 .اهكرتو لعفي
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 يهو رهزألا عماجلا ءاملع لامعأ تيأرف ةليل تاذ ى فشك هنأ ى عقواممو

 يف هماقم ولع كلذب تملعف .هلمع نم رونأ الو أوضأ مهلامعأ تيأر امف :ةدعاض

 دق ةلزتعلا هتاذو رونأو أوضأ سانلا نع لزرتعا نم لمع نوكي ال فيكو صالخإإلا
 تاذلا تءاضأ ترانتسا اذإ 4نإف ؛ءبلقلل اًعبت ساجنألاو ساندألا رئاس نع تفظنت

 .لامعألا تءاضأو

 عبس ىلإ ترظنف ؛ةراجحلا نم تلمع يتلا عابسلا رطانق ىلع ةرم تررم دقو
 خيش لاقق .هتحئار تحبقو دوسا ىتح ٌقاصبلاو تاماخنلا هيلع سانتلا نم بيرق اهنم

 فيك سانلا نم برق امل عبسلا كلذ يف لمأتو ريثعاو يدلو اي رظنا :نسلا يف نعط دق
 ره فيك دحأ هيلإ لصي ال ىذلا طئاحلا قوف يذلا عبسلا كلذ يف لمأتو ,هلاوحأ تريخت

 .سانلا نع دعب امل نيدلا سمش خيشلا لثم سمشلا يف عملي ضيبأ

 نم ىلعألا لثلا هلو اذه نيدلا سمش خيشلا لثمف ؛كلذ نم ةربع يسفنل تذخأف

 نيمآ .هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسن ءدحأ هيلإ لصي ال ىذل عبسلا كلذ لاثم ؛عبسلا

 خيشلاو ءيسلبارطلا نيدلا رون خيشلا مالسإلا خيش مهنم ؛ةعامج نع ملعلا ذخأ

 نيح يكلاملا يبرغملا شوعن دمحم خيشلا هتلالح ىلع عمجملا لماعلا ملاعلا ققحملا ةمالعلا

 أرقي هن لزي ملو هب اوعفتناو رصم ءاملع ءالجأ هيلع أرقو .مورلا نم رصم ىلإ مدق
 لوصأو هقفو ثيدحو ريسفت نم ةعيرشلا مولع يق رحبت ىتح خايشألاو ءاملعلا ىلع

 .ةرم ىتفأو ملعلا سردف .سيردنتلاو ءاتفإلاب هخايشأ هزاجأو .كلذ ريغو نايبو ناعمو

 #4 هنم اعروت ايتفلا نع عنتما مخ

 هيلع لبقأو .مورلاو مجعلاو زاجحلاو رصم لهأ نم نوصحي ال قئالخ هب عفتناو

 عرولاو دهزلاو لمعلاو ملعلا نم هيلع وه ال هنارقأ ىلع هومدقو ءاميظع ًالابقإ ةبلطلا
 ءادتقا ءاهقفلا فئاظو نم ئش ىلع هتمحازم مدعو :هريغ لثم رياكألا ىلإ ددرتلا ةلقو

 ىلإ هعم بدألا انقزريو ؛همولعب انعفني نأ ىلاعت هللا لأسأف .بُ#ذ حلاصلا فلسلاب كلذ ف
 .نيمآ نيمآ نيمآ .هئاول تحت ةرخآلا يف هترمز يف انرشحي نأو ؛تامملا

 .ةثامعستو نيعبسو نيتنخا ةنس ىلوألا ىدامج ثلاخ يف مهنع هللا يضر تام

 .نيمآ ىلاعت هللا همحر يابتياق ناطلسلا ةبرت راوجب .نيرواجملا ةريقمب نفدو



 اكل

 ينوناحلا نيدلا جارس خيشلا
 جارس خيشلا هحراوح ظفحو هعروو هملعو هتلالج ىلع عمجملا خيشلا مهنمو

 داكي ال ؛ءارقفلا ةفئاط يف هنم اداقتعا رثكأ هنارقأ يف تيأر ام .هنيذ يتوناحلا نيدلا

 اعبت ايشام ىل هترايز ةرثك نم تييحتسا دقو ءاتاومأو ءايحأ مهترايز نع لفغي

 .ىلاعت هللا همحر يبلحلا نب نيدلا باهش خيشلا هخيشل

 ائيش دجو لامشلا بتاك نأ نظأ امف ءاذه انتقو ىلإ نينس رشع وحن هتبحص

 نيملسلا نم ادحأ ركذي هتعمس امو ؛هحراوجل هطبضو هاوقت ةدش نم هيلع هبتكي

 امهدحأ نإ تلقل هضرم يف دوهيلا نم نابيبط هيلع لخد هنأ ىتح .؛ةبيغب مهريغو

 .رخآلا نم بطلاب فرعأ

 ةرورضل الإ ةالولا نم دحأ ىلإ درتي الو ءايندلا نم ئش ىلع محازي طق هتيأر امو
 .كلذ وحنو مولظم يف ةعافش نم ؛ةيعرش

 هللا هعبط دقف كبك هللا نم فوخو ةيشخو بدأو ملع سلجم هسلجم ناكو

 هللا الإ اهيلع علطي داكي ال ؛:ةينسلا لاوحألاو :ةيضرملا ميشلاو .ةيدمحملا قالخألا ىلع

 .ةبقارمو داروأ ةءارقو دجهت نم كبك

 ةرم يدنع سلجو .سفنلا مضهو عضاوتلا مدق ىلع هتبحص نيح نم لزي مل

 تفرعف لاوحألا بابرأ ةرظن لجرلا اذه ةرظن :ىل لاقف ءايلوألا نم صخش ةرضحب

 ينأ ولو .سانلا نع اهئافخإ ةرثكل ةيكزلا هلامعأ نم ئش نود هترظن سفن نم هماقم
 هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف هنساحم ضعبب مالكلا تعسوأل ةرهشلا مدع ةبحم هنم فرعأ

 .نيمآ ةكروبلاو ملعلا هتبلطو هتيرذ ف لعجيو :هتاكربب انعفني نأو .هلضف نم

 .نيمآ هترمز يق انرشحيو

 رشب خبشلا
 مهنم ةعامح نع ملعلا ذخأ .هْبيَ رشب خيشلا لماعلا ملاعلا حلاصلا ةمالعلا مهنمو

 نم مهريغو ؛ةنحشلا نب ربلا دبع خيشلا مالسإلا خيشو ؛يسلبارطلا نيدلا رون خيشلا

 ؛قئالخ هب عفتناو ؛هريغو رهزألا عماج يف ىتفأو ءسيردتلاو ىوتفلاب هوزاجأو ؛ءاملعلا
 ىتح سانلل ددرتلا كركم ةنمحو نيواحلاو قؤمكلاو ءافخلا ةبحم نآلا هيلع بلغ دقو



 اا

 رومأب لاغتشالا نم يرمع عاض دق :لاقف .كلذ يف هل ليقف .ادحأ فرعي مل هنأك راص

 .مهتطلاخمو سانلا

 طق هتيأر امو ؛هنيد يف هنيشي ائيش هيلع تيأر امف نينس سمخ وحن هتبحصو
 .يسلبارطلا نيدلا رون خيشلا باحصأ لجأ نم وهو .مهريغ الو هنارقأ نم ادحأ باتغي

 ىلع لبقأو .ءاضقلا كرت مث :مالسإلا خيش نع ةباين سانلا نيب يضقي ةدم سلجو

 ينربخأو .امئاص هتدجو الإ طق يناتا امو .تمصو ةبقارمو ليل حايقو موص نم ةدابعلا

 .نيمآ .هنلَذ اهب يفتكيو همايأ رثكأ يف ةسباي ةرسك ىلع رطفي هنأ هطلاخي نم

 يواهشلا نيدلاردب خيشلا
 يواهشلا نيدلا ردب خيشلا دهازلا عرولا ةمالعلا ملاعلا حلاصلا خألا خيشلا مهنمو

 .هدئاقعو هلاوقأو هلاعفأ نم ئش يف ةعيرشلا نع غاز امف ةنس نيثالث وحن هتبحص .هند

 :مالسإلا خيش يسلبارطلا نيدلا رون خيشلاك ,مالسإلا خياشم نم ةعامج نع ملعلا ذخأ
 ؛ءاتفإلاو ةعيرشلا مولع يف رحبت ىتح هيلع أرقي لزي ملف .يبلحلا نيدلا باهش خيشلاو
 ةايح يف يتفأو سردف :سيردتلاو ءاتفإلا يف هزاجأو ؛4تنبا هجحوزو اديدش ابح هبحأف
 .مهنذإب هخايشأ

 .هلاح كلذب لمكف هْبَذ يحراجلا دوعسلا يبأ ىديس نع فوصتلا قيرط ذخأو
 موقلا قيرط ةفرعمب ذإ ؛ماقملا ف ضقان وهف موقلا قيرطب ملع هل نكي مل اذإ هيقفلا نأل

 قيرط فرعي ال نمو .؛بوتيو اهنم رفغتسيف هلاوحأ يف قافنلاو ءايرلا قئاقد دبعلا فرعي
 ربكو بجعو دقحو لغو دسح نم ةنطابلا رئابكلا نم ةدع ىلع تومي امبر موقلا
 .كلذ ملعاف «ةبوتلل يدتهي الو .ايندلل ةبحمو قافنو ءايرو

 هتيأرو طق هتسلاج ام .هبلقو هناسلب نيك هلا ركذ ةرثك هذ هتافص نمو

 .مهتدهاحم لوط دعب ءارقفلل لصحت ةلاح ربكأ هذهو .داري هنأ دوهشو ًالفاغ

 ةرثك نم هيلع وهام عم ,مهل ةنهادمللا مدعو ؛هناوخإل حصنلا هتافص نمو

 دنع هلاعفأو هلاوحأ متك يف ميظعلا مدقلا هلو ؛ةيفخلا تاقدصلاو .ليللا مايقو ؛مايصلا

 الإ جرخي الف هتيب يف سولجلاو ةلزعلا نع ميظع ربص هلو .هلايع نع ىتح سانلا

 .كلذ وحنو سيردتو ةعامج ةالص نم ةيعرش ةرورضل



 كا

 ناو ؛هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأق .يفينصت نع لجت ةنسحلا هفاصوأو

 .نيمأآ .نيمآ .نيمآ .هترمز يف انرشحي

 لاعلا دبع نب نيدلا نيمأ خيشلا
 نيمأ خيشلا ةرخآلاو ايندلا يف دهازلا عرولا ةمالعلا ملاعلا حامإلا خيشلا مهنمو

 .ةيدمحللا ةنسلا نع غاز هتيأر امف ةنس نيعبرأ وحن هتبحص .هن#ذ لاعلا دبع نب نيدلا

 هجورخ رثكأو ؛طاسب ىلع رامحلا بوكر يف فقوت الو ءسباللا نم ءيشب ىنتعا الو

 يق ةلمج فلكتلل اًحراط ؛هسرد ىلإ اهب جرخي يتلا يه .هتيب يف هبايث لب «ءادر الب قوسلل
 ش ةماعلا نم ةزيمي دحأ داكي ال ؛هلاوحأ عيمج

 ناطلسلا شوح يق ءاتنشلا مايأ سردلا يف سلاج وهو ةرم هيلع تلخدو

 هنطاب تيأرو ءاسنأ هنم يحراوج تألتما ىتح ميظع سنأ هنم ىل عطسف طالبناج
 نم دحأ عم طق كلذ ىلا عقو امو ؛ءلفطلا نطابك ةيناسفنلا ضارعألا نم اًحوسمم

 .هنارقأ

 نأ ًانحأ نكمي ال افيفع اًميرك اًحلاص ًالجر لاعلا دبع خيشلا هدلاو ناكو

 ىل مدقق اًماعط هدنع دجي ملف ةرم هيلع تلخدو :هلكأي ائيش هل مدقي ىتح هقرافي

 .هوحنو ريمألا ىيدي نيب اهضعيف ةسبايلا ةمقللا دحو امبرو .اريسي ولو برشا :لاقو ءاملا

 .بدأو ملعو ىوقت ىلع نيمأ خيشلا هدلو نعو ند

 هخايشأ هزاجأو .يسلبارطلا نيدلا رون خيشلا مهنم ؛ةعامج نع ملعلا ذخأ

 ىلع اوعمجأو ؛هلوق دنع سانلا فقوو .كلذ هل مهنذإب مهتايح يف:سيردتلاو ءاتفإلاب
 هدحو اًسلاج هتاقوأ رثكأ ناكو :تافلاخملا نم هحراوج ظفحو هدهزو هعرو ةرثك

 .حلاصلا فلسلاب ءادتقا ةلزعلل هتبحمل

 مدقلا هلو :ةمايقلا موي لاوهأبو بك هللاب ًالوغشم هتيارو الإطق هتسلاج امو
 تناكو . هذ يبرع نب نيدلا ييحم خيشلا مالك اميس ال .موقلا مالك يف ةخسارلا

 .ليخددلا هلخد انلئاثمأ نم رهظ لمع لك :لوقي هتعمسو :ةيبلق هلامعأ رثكأ
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 ةنسحلا هفاصوأق ةلمجلابو .ىبأف هريغو سيردت نم فئاظو ةدع ةرم هيلع اوضرعو

 .نيمآ مهللا :نيمآ هتاكربب انعفني نأو ؛هلضف نم هديزي نأ كيو هلل لاسأف :ةريثك

 .ةئامعستو نيعبسو ىدحإ ةنس بجر نم رشع يناث كرابلا دحألا موي تام

 .ةايطالبناجلا ةسردملا هاجت ءرصنلا باب ف نفدو

 ىاا#»#» 5 ٠.0 ث ءءء ةث

 ينيفلبلا نيدلا فرس خيسلا
 خيشلا هعروو هدهزو هحالصو هملعو هتلالج ىلع عمجملا حمامإلا خيشلا مهنمو

 .هنَذ ,ءارمألا كلم "كب رياخ" ةبرت خيش ينيقلبلا نيدلا فرش

 خيش مهنم .ةعامج نع ملعلا ذخأ .عوشخلاو ةبيهلاو سنألا نم هيلع املءكلذب ىل
 هوزاجأو ءامهريغو فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب خيشلاو ؛يسلبارطلا نيدلا رون حالسإلا

 .قئالخ هب عفتناو «سيردتلاو ءاتفإلاب

 لاوحأ هلو .يلذاشلا يبرغملا دمحم يديس :مهنم ؛ةعامج نع موقلا قيرط ذخأو
 دحأ هلمع ىلع علطي داكي الق :لامعألا ءافخإ بحيو .ليللاب .ليوط دجهتو ةميظع

 نم هذهو .ءايح ةدايزو .حاسفناو ءردص حارشنا ينطاب ف ى لصحو الإ طق هتيأر امو

 .نيحلاصلا تامالع ربكأ

 ريغت امو سفنلل امضه الو اعضاوت رثكأ الو .هنم ةعس رثكأ هنارقأ يف تيأر امو

 نمو .هتبلطل ةشقانللاو طبضلا نم هيلع وه امل كلذو ؛هريغ دي ىلع دعب حلفأف دحأ ىلع

 ملعأ ىنأ الولو .كلذ دعب هشقان ءيش لكد نم رقي كش ال وهف هل هخيش ةشقانم نم رف

 .نويعلا هب رقت ام هنساحم نم تركدذدل ةرهشلا مدعو لومخلل هتبحم هنم

 ىلاعت هللا ىلع بلق ةيعمجحو أالمعو اًملع هديزي نأ هلضف نم ىلاعت هللا لاسأف

 .نيمآ .هاقلي ىتح

 0. ىلاعت هللا همحر تام

 .لصألا قف طقس )١(



 كس.

 ميجن نب نيدباعلا نيز خيشلا
 .يحي نب نيدباعلا نيز خيشلا دهازلا دباعلا ققحملا ةمالعلاو حلاصلا خألا مهنمو

 تججحو :هنيد يف هنيشي اثيش هيلع تيأر امف .نآلا ىلإ نينس رشع وحن هتبحص

 يق هناملغو هناريج عم ميظع ردق ىلع هتيأرق ةئامعستو نيسمخو ثالث ةنس يف هعم

 .دحلا نع قالخألا هيف جرختو ؛لاجرلا قالخأ نع رفسي رفسلا نأ عم ءانبايإو انباهذ

 نب نيدلا باهش خيشلاو ؛ينيقلبلا نيدلا فرش خيشلا مهنم ةعامج نع ملعلا ذخأ

 هخايشأ هزاجأو .مهريغو يملسلا ضيفلا ىبأو ؛لاعلا دبع نب نيدلا نيمأ خيشلاو ؛يبلحلا

 .نوصحي ال قئالخ هب عفتناو :مهنذإب هخايشأ ةايح يف سردو ىتفأف سيردتلاو ءاتفإلاب

 .سردم الو تفم اهنع ىنغتسي ال هبهذم لوقن اهيف ررح تافلؤم ةدع هلو

 هدنع نم لك الإ هل ناعذإلا نع فلخت امو ؛هتلالجو هبدأ ىلع ءاهقفلا عمجأو

 .هماقمب لهج وأ دسح

 ةفئاط يف ميظعلا داقتعالا هلو .هنم نسحأ الو دئاوف رثكأ هنارقأ يف تيأر امو

 ا :4ل تلقف .موقلا قيرط ىلع لابقإلا نم سيردتلاو ءاتفإلا كرت يف ينرواش دقو .موقلا

 عيمج عطقت ريصت ىتحو .ةعيرشلا مولع يف كعلضت دعب الإ موقلا قيرط يف لخدت

 هللا دمحب غلب دقو :كلذ ىلإ ينباجأق ؛:ةرظانملا سلجم يف ةرهاقلا ججحلاب رصم ءاملع

 .كلذ

 هل راصو .يريضخلا ناميلس خيشلا ىلاعت هللاي فراعلا خيشلا نع قيرطلا .ذخأو

 هللا لأسأق ءلاح نسا ىلع اههدبودو مولا كالكشم هي نجي قررطلا# ميظغ قوق

 .نيمآ هترمز يف انرشحيو اًحالصو ًالمعو اًملع هلضف نم هديزي نأ ىلاعت

 يدنشقلقلا نيدلا سمش خيشلا

 ىريسملا .يدنشقلقلا نيدلا سمش خيشلا دهازلا عرولا ملاعلا حلاصلا خألا مهنمو

 .هللط نيقارولا طخب ةيفرشألا ةسردملاب ميقملا ءلصألا



 لالا

 ملع ىلع أشن لب ؛هنيد يف هنيشي ائيش هيلع تيأر امف نينس رشع وحن هتبحص
 هنارقأ يف تيأر امف ؛ةئامعستو نيسمخو ثالث ةنس ف هعم تججحو .لمعو بدأو ريخو

 امهتيأر ينإ ,.بيطخلا ينيبرشلا نيدلا سمش خيشلاو وه .هنم ةدابع الو ةءورم رثكأ

 سانلا ةدافإو نآرقلا ةوالتب نالوغشم امهو لحارملا بلاغ امهلامح نع نايشمي

 .اًيفاح وه يشميو ةافحلا ءارقفلل هلعن ىطعي اًريثك هتتيأرو ءكسانملا مهميلعتو

 ىلإ هءاذغو هءاشع يطعيو همايأ بلاغ يف بارشلاو ماعطلا نع يوطي هتيأر كلذكو

 دحأ ردقي ال يتلا هلامعأ هئافحإ ةرثكو ؛هتمه ولع ةنسلا كلت يف هنم ىل رهظو :ءارقفلا

 .طق اهيلع ةموادملا ىلع

 نبا نيدلا باهش خيشلاو ءيسلبارطلا نيدلا رون خيشلا مهنم ةعامج نع ملعلا ذخأ

 هب عفتناو ؛هخايشأ ةايح ف سردو ىتفأق ؛سيردتلاو ءاتفإلاب هخياشم هزاجحأو « يبلحلا

 .ةدابعلاو لمعلاو ملعلا ىلع لبقأو .هلثم بهذلا لوقن ظفحي اًدحأ ملعأ الو ؛قئالخ
 .هن5 تامو ؛هسفن لزع مث ةدم ءاضقلا ىلوتو

 نيدلا ردص خيسلا

 نيدلا ردص دهازلا عرولا حلاصلا خألا يتفملا ةمالعلا ملاعلا عامإلا خيشلا مهنمو

 ملو :هنيد يف هنيشي ائيش هيلع تيار امف نينس ةدع هتبحص هيض ةعلقلا عماجب مامإلا

 ظفحو .ليللا يف ميظع دجهت هلو ,ةدابعلاو لمعلاو ملعلاو هبر ةدابع ىلع ًالبقم لزي

 الو .هنم اقلخ نسحأ هنارقأ ف تيأر امو ءءايحو بدأو ملع سلجم هسلجمو ,حراوجلل

 يف انرشحيو اعروو ادهزو أالمعو اًملع هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف .اسفن مركأ

 .نيمآ نيمأ نيمآ هترمز

 يركبلا نيدلا بحم خيشلا
 خيشلا مئال ةمول هللا ف فاخي ال يذلا خيشلا حلاصلا ةمالعلا عمامإلا خيشلا مهنمو

 .هنط يركبلا نيدلا بحم

 .فيرشلا ناويد يضاق نيدلا يضر خيشلا هدلو ىلوتو :حالصو ملع تيب نم وه

 ةالولا نم ادحأ باه الو ءقحلا قيرط نع داح هتيأر امف ةنس نيعبرأ وحن هتبحص

 هيف هكراشي ملو نآلا رصم يف هب درفنا دق رمألا اذهو «ءقحلاب مهعدصي لب :رباكألاو



 ع

 امو .هبسك يف عروتي ال نمم ةيدهلا لوبق مدعو دهزلاو عرولا نم هيلع وه ام عم دحأ
 رباكألاو ءاملعلا نيب حلصي لزي ملو ؛هيدي ىلع اهدومخ ناكو الإ ةنتف رصم يف تراث

 ىلع ليلد كلذو ءسانلا رئاس دنع لوبقم همالكو ؛ربادتو رقانت مهنيب عقو اذإ

 .هصالخإو هقدص

 سايلإ دمحم ركسعلا يضاق مايأ فاقوألا لادبتسا ةلأسم يفن ةنتفلا تعقو الو

 قنشب اموسرم لسراف :ناطلسلا هيف اوبتاك ؛يسلبارطلا نيدلا رون ٌخيشلا مهضراعو

 نم ةسلسب اًقلعم ءامسلا نم لزن احول ناظقيلاو مئانلا نيب انأو تيأرو .نيدلا رون خيشلا
 :هيلع رمي نم عيمج هؤرقي ءرضخأ طخب اًبوتكم ءنيدلا بحم خيشلا هاجت ةضف

 .نيدلا بحم خيشلا ىلع هتاجن تناك موسرملا ءاج املق ءكلذب خيشلا تملعأو تلسرأف

 الو نيملسلا رومأب اًمامتها رثكأ نيدلا بحم خيشلا رصع يق تيأر امف ةلمجلابو
 داحآ ملكي امك ءارمألا مظعأ ملكي :هنم قحلل رصنأ الو . كك هللا نم افوخ رثكأ

 : سانلا

 نيدلا لالج خيش ياذاشلا يبرغلا دمحم ىديس لماكلا خيشلا بحص هنأ انغلب

 الو .ركنملا نع هناو فورعملاب رمأو ملكت نيدلا بحم اي :هل لاق فوصتلا يف يطويسلا

 رتافدلاو ءارمألاو تاشابلا هححاوي ءاملعلا نم دحأ رصم يف نكي مل كلذلف .دحأ نم فخت

 نيدلا جات خيشلاو يفصرلا ىلع خيشلا بحص امل كلذكو .وه الإ رملا يقاجلا مالكلاب

 «نومظعيو هنولجي مهلك اوناكو .مهريغو يحراجلا دوعسلا ايأ خيشلاو ركانذلا

 ' .نيدلاو عرولاو ملعلاو حالصلاب هنوفصيو

 .راقولاو رفخلا ههجو ىلعو .ريثك مايصو ةميظع داروأو ليللاب دجهت هلو

 يف انرشحي نأو .هلضف نم هديزي نأ هللا لأسأق ءيفينصت نع لجت ةنسحلا هقاصوأو

 .نيمآا.نيمآ[نيمآ .هترمز

 يق رثآملاو رخافغلملا باتك يف مهانركذ ةيفنحلا نم ةريثك ةعامح ىقبو :تلق

 :غئاصلا نب نيدلا ىرس يديسو .ديجلا نب رمع خيشلاك .رشاعلا نرقلا ءاملع نايب

 . دارأ نمف يئافولا ىيحي يديسو ؛يبلحلا نب دمحم يديسو .يواهرلا ىيحي ىديسو

 .ملعأ ىلاعت هللاو .روكذلا باتكلا رظنيلف مهلاح ىلع عالطالا



 ”كدئرف

 .هبَْص كلام مامإلا ءاملع نم انباحصأ امأو

 . هتلالج- ىلع عمجملا عرولا دهازلا لماعلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمف

 يدوجانلا نمحرلا دبع خيشلا
 ىلإ نينس رشع وحن ةيبلق ةبحص هتبحص هني ؛ةينيعلا ةسردملاب ميقللا ّئرقللا

 نوكت ةمارك مظعأ اذهو هلاوحأ نم ءىش يف ةيعرشلا قيرطلا نع غاز هتيأر امخ نآلا

 .ءايلوألل

 رصان خيشلا هيخأ نعو ,يناقللا نيدلا سمش خيشلا نع ةيعرشلا مولعلا ُهْبيَذ ذخأ

 قوسلا نم هسفنب هجئاوح ىطاعتي ؛همايقو همايصو هرس يف ىلاعت هللا عم ميظع

 .حلاصلا فلسلا قيرط ىلع هعم اهلمحي ادحأ نكمي الو اهلمحيو

 هيلع هبتكي اثيش دجي لامشلا بحاص داكي ال ىتح هحراوجل ميظع طبض هلو

 .ةيدمحملا ةنسلل انعابتا هنذأ ةمحش ىلإ برضت ةرعش هلو

 نأل كلذو ؛هلجأل كلام مامإلا مالك ةعلاطمب ينرمأف دو هللا لوسر تيأرو : تلق

 دبع خيشلا لاّقف .فارصتنالا دارأ امل ةحتافلا انل اوأرقا :لاقق ارئاز هيلع درو اصخش

 يف لهس رمألا : هل تلق كلذب ينملعأ املف دي يبنلا نع ءيش هيف دري مل اذه :نمحرلا

 لاقو دي هللا لوسر تيأرف .كلذ ىلع ىلاعت هللا هذخاؤي مل ةحتافلا كل أرق هنأ ول ءكلذ

 .يراثآ دهش هنإف ؛ءاهدنع فوقولاو ءيترجه راد مامإ لاوقأ ىلع عالطالاب كيلع :ىف

 نم لضفا اهيف ءىش دورو مدعل ةءارقلا نع نمحرلا دبع خيشلا فقوت نأ تملعف

 ةانسلل انعابتا سانلا دشأ نم . هْييَم كلام مامإلا نأ تملعو ؛ءاملعلا هنسحتسا ولو عادتبالا

 اهب صتخا يتلا لئاسملا امهنم تررحو ؛أطوملاو ىربكلا ةنودمل تعلاط كلذلف ؛:ةيدمحملا

 ةيؤرلا هذه تناكو لكك هللا لوسر ةراشإب ًالمع اهدنع فقأل :ةمئألا نع كلام مامإلا

 هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف ,ىلع هرصن ديو هللا لوسر نأل نمحرلا دبع خيشلل ةمارك

 .نيمآ نيمآ . نيمآ . ةرخآلاو ايندلا يف هتاكربب انعفني نأو ءهلضف نم



 -ا/-

 يدشرملا رداقلا دبع خيشلا

 نينس هتبحص ند يدشرلا رداقلا دبع خيشلا دهازلا عرولا حلاصلا خيشلا مهنمو

 مضهو عرولاو دهزلا يف ميظع مدق ىلع © هتيأرو ؛هنيد يف ائيش هيلع تيأر امف ةدع

 .حراوجلا ظفحو ؛مركلاو قلخلا نسح نم هيلع وه ام عم «بارت هنأك ىتح سفنلا

 .قطنملا ةوالحو

 عمجملا ةمالعلا خيشلا مهنم خياشملا نم ةدع نع اهعباوتو ةيعرشلا مولعلا ذخأ

 ىتح هيلع لغتشاف «يناقللا نيدلا رصان خيشلا هملعو هدهزو هعروو هتلالج ىلع

 .هخياشم ةايح يف ىتفأو سردف «:سيردتلاو ءاتفإلاب هزاجأو :مولعلا يف رحبت

 .باوج نسحأب اهنع بيجيف ةلئسألا هل لسري يناقللا نيدلا رصان خيشلا ناكو

 لب .ءوسب هئادعأ نم !دحأ لباقي الو ؛هاذآ نمم ىذألا لامتحا ف ميظع ردق ىلع وهو

 ددرت الو ؛ءءاملعلا فئاظو نم ءيش ىلع محاز طق هتيأر امو ,ةرفغملاب هللا وعديو ريصي

 .هسفن مضهو هةقلخ نسح نم هقرافي داكي ال دحأ هسلاج اذإو ءايندلا ءانبأ نم دحأل

 نم دحأ قح يق هنم ةدحاو ةملك عمسي هسيلج داكي ال .هنم ةحار يف هسيلجو

 .كلذ نم نآلا ملسي سلجم لقو ,نيملسللا

 ملعلاب لاغتشالا ىلع اًبكم لزي مل راهنلاب ريثك مايصو «ليللا يف ميظع مايق هلو

 نم ايندلا تاوهش نم ءيش ىلإ تفتلي ملو رهزألا عماجلا لخد ذنم هميلعتو لمعلاو
 لومخلا بحي .ليلقلا لقأب ايندلا نم ىضر دق ءنكسم وأ حكنم وأ سبلم وأ لكأم

 مل .اهقحتسي هسقن ىري الو .اهيلع هللا ركشيو ؛ةسيايلا ةرسكلاب عنقي «ةرهشلا هركيو
 نم ىلاعت هللا هعقر كلذلو .ضعبل مهضعب دسحلا ةدش نم هيف هنارقأ امع لزعمب لزي

 .يفينصت نع لجت ةنسحلا ةليمجلا هقاصوأو .هلوق دنع نوفقي سانلا لعجو .هنارقأ

 .نيمآ . هلضف نم هديزي نأ هللا لاسأف

 ٠ 5 هه هلا

 يزيجلا نيدباعلا نير خيسلا
 .هحراوج طبضو هنيدو هملعو هتلالج ىلع عمجلا دهازلا ماعلا حلاصلا خيشلا مهنمو

 ىلإ نينس رشع وحن هتبحص يزيجلا نيديباعلا نيز خيشلا .ه4ل هتيشخو ىلاعت هللا نم هفوخو
 .ريخو ةدابعو بدأو ملع يف أشن لب ؛هنيد ْف هنيشي ائيش هيلع تيأر امف «نآلا
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 لغتشاف .يناقللا نيدلا رصان ققحملا ةمالعلا خيشلا مهنم ةعامج نع ملعلا ذخأ

 هيلإ لسري ناكو .سيردتلاو ءاتفإلاب هزاجأو ؛:ةعيرشلا مولع يف رحبت ىتح هيلع

 .اهب هخيش حرفيذ ؛هخيش ةايح يف اهنع بيجيف ةلكشلا ةلئسألاب
 مهلجي لب ؛ءوسب هنودسحي نيذلا هنارقأ نم اذحأ ركذي طق هتعمس امو

 لب ؛هقح يف هنم عقو ام ىلع مهنم ادحأ ذخاؤي الو ,مهروضحو مهتبيغ يف مهمركيو

 الو ؛ةسائر هيق ءيش ىلع محاز طق هتيأر امو .سفن ةبيطب ىذألل لامتحالا ريثك وه

 .رباكألا نم دحأ ىلإ ددرت

 ةسبايلا ةرسكلاب ايندلا نم عنقو اهلبقي نأ ىبأف فئاظو ةدع هيلع اوضرعو

 لوقي .هقطنم ةوالحو هتشاشبو هقلخ نسحو هعضاوت ةرثك عم «نودلا بايثلاو
 نم هسفن قحم دق هللا نأكو ءاًمضاوت رثكأ الو هنم نسحأ اًقلخ تيأر ام :هسيلح

 ةرهشلا ةهاركو لومخلا ةبحم هنم فرعأ ينإ الولو .اثسح اًقلخ هلدبأو .ءيدر قلخ

 .ةرخآلا يف مهل رهظت فوس اهنكلو ؛لوقعلا رهبي ام هقالخأ نم هرصع لهأل تيدبأل
 يف هضولع تاكربو هتاكربب انعفني نأو ءنيملسملل هلجأ يف حسفي نأ ىلاعت هللا لاسأف
 .ةرخآلاو ايندلا

 يريمدلا نيدلا حتق خيشلا
 نيدلا حتف خيشلا دهازلا عرولا حلاصلا خألا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 .هلاوحأ نم ءيش يف ةعيرشلا نع غاز هتيأر امف نينس سمخ وحن هتبحص .هْب#ذ يريمدلا
 الإ طق هب تعمتجا ام .هل ةبقارما ريثك .هنم ءايحلا ريثك دقو هللا نم فئاخ وه لب

 .مركملا ههحو ةيؤر درجمب ددم هنم ىل لصح

 ىلع لبقأو ىبأف ىلوتي نأ هوبلط مش ؛:ةليحب هسفن لزع مث .ةرم ءاضقلا ىلوت

 لاهتباو عرضتو ءاكبو ءليللا يف ميظع مايق هلو .ةرخآلا رادلل بهأتلاو لمعلاو ملعلا

 ظ .ىلاعت هلل ةبقارمو

 عماج يف سيردتلاو ءاتفإلاب هوزاجأو ؛تاعامج نم اهعباوتو ةيعرشلا مولعلا ذخأ
 رصان خيشلا ققحملا لماكلا هيخأو ؛يناقللا نيدلا سمش مالسإلا خيشك .هريغو رهزألا
 خيشو ءرصتخلا حراش ىاقنلا نيدلا سمش خيشلاو ءيريحبلا نيدلا رون خيشلاو ,نيدلا
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 انيمج مهطوطخ ىلع ينعلطأو ىلحملا لضفلا ىبأ خيشلاو ءيريمدلا ىيحي حالسإلا

 .مهتع ىلاعت هللا يضر هتزاجإب

 يوانشلا دمحم خيشلاك .قيرطلا مهنم ذخأو ةيفوصلا نم ةعامج بحصو

 ىلاعن هللا ىضر يحراجلا دوعسلا ىبأ خيشلاو .حلصم نب ميلحلا دبع خيشلاو ءانخيش

 ىلاعت هللا لأسأف ريبك ددم مهنم هل لصحو ؛هوبحأو ءاميظع ًالابقإ هيلع اولبقأو :مهنع

 .نيلماعلا ءاملعلا عم هترمز يف انرشحي نأو ؛هلضف نم هديزي نأ

 هتبحم يف غلابيو هبحي يروهجألا نمحرلا دبع خيشلا حلاصلا ملاعلا يخأ ناكو

 .ىلاعت هللا نم فوخلاو عرولاو دهزلاب هفصيو

 دبع خيشلاو :؛يناقللا نيدلا رصان خيشلاك ءاملعلا نم ةعامج نع ملعلا ذخأ

 هوبحأف .ةعامجو ؛يلبيدلا نيدلا رون خيشلاو «يريمدلا حتف خيشلاو «يروهجألا نمحرلا

 :؛لمعلاو ملعلاب لاغتشالا ىلع اًبكم لزي ملو ءسيردتلاو ءاتفإلاب هوزاجأو ؛هيلع اوتثأو
 .ةرهشلل اًهراك ؛لوجخيل اًبحم ءفلكتلل اًحراط ءايندلا رومأ نم ءيش ىلإ تفتلم ريغ

 .ءاملعلا نم دحأ هفرعي داكي ال .دجو ام لكأيو :دحو ام سبلي

 موي ىلع ةجح الإ ملعلا نم هتدلقت ام عيمح ىرأ ام هللاو : تارم لوقي هتعمسو

 الو اودع ال ةبيغب ادحأ ركدذدي طق هتعمس امو .هيف صالخإلاو هب لمعلا دعب ةمايقلا

 .نيمآ مهللا نيمآ .هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف ءاقيدص

 يوالحطلا نيدلا رون خيشلا
 .نآلا .ىلإ نينس ةدع هتبحص .يوالحطلا نيدلا رون دهازلا حلاصلا خيشلا مهنمو

 نع ملعلا ذخأو .ةدابعو كسنو بدأو ملع يف أشنو ؛هنيد يف هنيشي ائيش هيلع تيأر امق

 ءاتفإلاب هوزاجأو يريمدلا نيدلا يقت خيشلاو ؛يناقللا نيدلا رصان خيشلا مهنم ةعامج

 ةرهشلا ةهارك هنم ملعأ ينإ الولو ءقئالخ هب عفتناو ءسردو ىتفأف ؛ءسيردتلاو
 .هلضف نم هديزي نأ هللا لأسأف ءاًبجع هنساحم نم ترهظأل
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 مينغ خيشلا
 هند يروغلا ناطلسلا ةبق خيش مينغ خيشلا دهازلا دباعلا حلاصلا خيشلا مهنمو

 .ريخو ةنايدو لمعو ملع ىلع أشنو ؛هنيد يف هنيشي ائيش هيلع تيأر امق نينس هتبحص

 نم ءيش ىلع نيملسملا نم ادحأ دسحي طق هتعمس امو «تافلاخملا نع حراوح فكو

 نأ هللا لأسأف .ةفداصم الإ دحأ هاري ال ثيحب :«ليللاب دحهت هلو ؛هبيغتسي الو ءايندلا

 .احالصو !دهزو اتيدو ألمعو املع هديزي

 يديعصلا نيدلا رصان خيشلا

 نيدلا رصان كو هلل نم فئاخلا ؛هملعب لماعلا ملاعلا حلاصلا خيشلا مهنمو

 ةايشخلاو ناميإلا يف ميظع مدق ىلع هتيأرف ةيبلق ةبحص هتبحص بَ يديعصلا

 نم ءيش نع بنيغي داكي ال ؛ليللاب ميظع دجهت هلو :ةمايقلا موي لاوهأ نم فوخلاو

 .رجفلا علطي نأ ىلإ ءاشعلا نيح نم ةيهلإلا بكاوملا

 نمحرلا دبع خيشلاو .يناقللا نيدلا رصان خيشلا مهنم ةعامج نع ملعلا ذخأ

 عفتناو ىتفأو هخايشأ ةايح يف سردف ؛ءسيردتلاو ىوتفلاب هخايشأ هزاجأو ءيروهجألا
 .قئالخ هب

 نم دحأ تويب ىلإ ددرتي ملو ءايندلا رومأ نم ءيش ىلع محازي طق هتيأرامو

 اهراك لومخلل اًبحم ءلمعلاو ملعلاب لاغتشالا ىلع اًبكم لزي مل لب ؛مهناوعأو ةملظلا

 .هعجارف رثآلاو رخافلا باتك يف ةيكلاملا بقانم تركذ دقو

 :ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمق د يعفاشلا مامإلا بهذم ءاملع نم انباحصأ امأو

 5 يوالبطلا نيدلا رصان خيشلا « هلل < 5 ه ج0
 داكت ال .هنم ىلاعت هلل ةدابع رثكا هنارقأ يف تيأر امف ةنس نيسمخ وحن هتبحص

 هيلإ تهتناو .ملعلا سانلا ملعي امإو ,ءىلصي امإو «نآرقلا أرقي امإ ؛ةدابع يف الإ هارخ

 ةئامعستو رشع ىدحإ ةنس رصم تلخد الو .هنارقأ توم دعب مولعلا رئاس يف ةسائرلا



 اخ

 الابقإ قئالخلا هيلع لبقأو وو هللا لوسر هتيؤر ةرثكب رصم ف اروهشم هيَذ ناك
 دحأ نآلا رصم يف سيلو ,هافخأف ءكلذ ءافخإب ءايلوألا ضعب هيلع راشأف كلذ ببسب اريثك

 .ضعب نود اهضعب يق اهسرديف هريغ امأو ءطقف وه الإ اهتالآو ةيعرشلا مولعلا رئاس يف أرقي

 نآرقلاو ريسفتلا ملع يف نيرحبتلا نم هنإف ؛هتامارك ةلمج يف كلذ اودع دقو

 ملعو مالكلا ملعو قطنلاو باسحلاو ناميبلاو يناعملاو لوصألاو ثيدحلاو هقفلاو

 هذه لوقنل ظفحأ رصم يف تيار امو ؛مولعلا هذه لك يف ليوطلا عابلا هلو ءفوصتلا

 عيضو ام نيحرش ةيدرولا ةجهبلا حرشو ؛هينيع بصن اهلك اهناأكف ؛هنم مولعلا

 ضورلا حرش يقام امهيلع دازو مالسإلا خيشل ةجهبلا يحرش يق ام امهيف عمج .امهيلثم

 بلاغ هسرد يف عمتجي ءرصم يف سيردت لجأ نم وهو .ةيباشخلا سيردت ىلاوو .هريغو

 ءاعضوت مهرثكاو هنارقأ عيمج نم ملعأ هنأي قئالخلا هل دهشو .رصم يق ملعلا ةبلط
 تيبي الو ءاهل هئافخإ ةرثكل اهيلع علطي دحاو داكي ال ءاسفن مهمركأو ؛اقلخ مهنسحأو

 .ايركز خيشلا هخيشل اعبت هلخد ةرثك عم مهرد الو رانيد ىلع

 تنك ,روكذدلا مالسإلا خيش ىلع هايإو انا علاطأ ةنس نيرشع ةدم هترشاع دقو

 تنك امف ,سمشلا بورغ ىلإ رهظلا نم وه علاطيو ءرهظلا ىلإ سمشلا عولط نم علاطأ
 .تررس رصان خيشلا هجو ىلإ ترظن اذإ تنكف ءاسولج هنم رثكأ رصم يف ادحأ نأ نظأ

 ةوالح نمو .هخيش بدأو هبدأ نسح نم ةظحل هنأك يضمي ليوطلا راهنلا ناكو

 ؛هلكش ىلإ لكشلا مضو :عضولاو فيلأتلا ملع ف اميسال ؛امهدئاوف ةرثكو ءامهقطنم
 .ظافلألا ةئطوتو

 نم كلذ فرعي امك .يفيلأتو يفينصت نع لجت ةليمجلا هفاصوأف ةلمجلاجو

 هنطاب يف لعجي مل ىلاعت هللا نأك ىتح ؛هسفن مضه يف هتريصب نع ىلاعت هلل فشك
 طق هتعمس ام ينإف ؛ةنيدرلا لاوقألا نم ةرهاظلا نم الو :ةنطابلا ضارمألا نم ائيش

 نم دحأ ىلع ربكتي طق هتيأر الو ,مهنم ادحأ بيغتسي الو ؛هنارقأ نم ادحأ دسحي

 ءاعدلا بلطيو ءريغصلا ديو ريبكلا دي لبقي .كّْبَو هللا قلخ رقحأ هسفن ىري لب ؛نيملسلا
 .ساتندألا نم هرهطي هللا لعل يردص ىلع كدي عض :لاق الإ هترزو طق ينراز امو ,مهنم

 .ادبأ اعوس دحأ ف دهشي داكي ال ,نوحلاص مهلك هدنع سانلاو
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 .قلطملا داهتجالا ماقم تيعدا يننأ رهزألا عماجح يف ةدسحلا سانلا ضعب ىرتفا الو

 .هدلقي نم لوأ انأف باهولا دبع نع كلذ تبث نإ : ُهّْيَو لاق ةميظع ةنتف تراخو

 خايشألا نإف ؛يرصع لهأ نم دحأ نم هتعمس ام ميظع عضاوت اذهو .هبهذمب لمعيو

 ىلع ملعلا أرقي نأ هسفن حمست نأ ملعلا بلاطل عضاوتلا يف ماقم ىلعأ نأ ىلع اوعمجأ

 .هنارقأ ةبلط نم صخش ىلع ملعلا أرقي نأ هسفن تحمس نمب فيكق ؛هئارقأ نم دحأ

 تاحكريبو هتاكرببو نيملسلاو هب انعفنيو :هلحأ يف حسفي نأ ىلاعت هللا لأسأف

 .ةرخآلاو ايندلا يف همولع

 يدوهمسلا ديمحلا دبع خيشلا

 حلاصلا خيشلا تالوقعللاو ةيعرشلا مولغلا ف خسارلا لماكلا مامإلا خيشلا مهنمو

 تيأر امف ةنس نيعبرأو اًفين هتبحص .هن#* يدوهمسلا ديمحلا دبع خيشلا دهازلا عرولا

 نسحو مركلاو ةوتفلاو ةدابعلاو بدألاو ملعلا ىلع أشن لب ؛هنيد يف هنيشي ائيش هيلع
 الو ,قالولا نم دحأل لذب هارت ال .هنم اسفن زعأ الو ؛هنم فعأ هنارقأ يف تيأر امو .قلخلا

 معطيو :هبسك نم لكأيو رجتي ةليوط ةدم ثكمو ايندلا نم ءيش ىلع محازي
 لبقأو كلذ كرت مث :ةدم ركسلا خبط يف رجاتو ؛نيددرتملو باحصألل هبسك لضاف

 .ةيعرش ةرورضل الإ هتيب ةمزالمو ةعانقلاو ةدابعلاو ملعلا ىلع

 خيشلاو .يلحملا نيدلا رون خيشلاك مالسإلا خياشم نم ةلمج نع مولعلا بد ذخأ
 .يمجعلا ىلع الم خيشلاو ءيطابنسلا قحلا دبع خيشلاو ءفيرش يبأ نب نيدلا ناهرب

 نم سيردتلاو ءاتفإلاب هخايشأ هزاجأو ؛مولعلا يف رحبتو ءليوطلا نيدلا لامك خيشلاو

 مهنم ادحأ دسحي الو .نيملسلا نم دحأب نظلا ئسي طق هتيأر امو ؛ةنس نيسمخ وحن
 .قح ريغب ءوسب دحأ ركذ نع هناسلل ظفاح وه لب :ءقلخلا نم لابقإ وأ لام ىلع

 اثيش هفيض نع رخدي الو هيلع دراو لكل حاعطلا معطي رظنملا بيهم ؛ةرشاعملا ليمج

 ةنيسلاب يزجي ال ؛هيلع ىنج نم لك نع حفصلاو وفعلا ريثك ؛ماعطلا فئاطل نم
 ةرينلا ةيحللاو رينملا هجولا كلذ نم اًحذاط ملعلا رون لزي مل .حفصيو وفعي نكلو ؛ةئيسلا
 .رتافدلا اهنع قاضل ةليمجلا هفاصوأ ركذأ تذخأ ينأ ولو ,ءاضيبلا

 .نيمآنيمآنيمآ .هترمز يف انرشحي نأو ؛هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأس أف
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 يطيفلا نيدلا مجن خيشلا
 قالخألاو ةليمجلا فاصوألاو قالخألا وذ ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 هبل يطيخلا نيدلا مجن خيشلا ؛ةيضرملا ميشلاو ؛ةيدمحملا

 هنيشي ءيش ىلع يرصب عقو امو ؛هتيأر امف ؛نآلا ىلإ ةنس نيعبرأو امين هتبحص

 .قلخ نسحو سفن مركو ءايحو بدأو ملع ةفع ىلع أشن لب ؛هنيد يف

 نيدلا ناهرب خيشلاو ايركز خيشلاك «مالسإلا خياشم نم ةعامج نع ملعلا ذخأ

 باهش خيشلاو ليوطلا نيدلا لامك خيشلاو يطابنسلا قحلا دبع خيشلاو فيرش يبأ نب

 ىقلأو :مهنذإب هخايشأ ةايح يف ىتفاو ىتفاف ءسيردتلاو ءاتفإلاب هوزاجاو ؛يلمرلا نيدلا
 .قفانم وأ مورحم الإ ههركي الق ؛قلخلا بولق يف هتبحم هللا

 .فورعللاب ارمآ لري ملو ,فوصتلاو ثيدحلاو ريسفتلا ملع يف ةسائرلا هيلإ تهتنا
 ْ .مئال ةامول هللا ف فاخي ال :رباكألاو ءارمألا كلذب هجاوي ءركنملا نع اًيهان

 هجاوو اهل بدتنا نيتفلا ضعب نم قح ريغب سانلا فئاظو ذخأ ةنتف تعقو الو

 ةنتفلا دومخ ناكو .هب ظفلتي نأ هنارقأ نم دحأ هيلع ردي ال مالكب ءارمألاو تاشابلا

 .كلذ ىلع نوملسملا هركشو ؛ماشلاو زاجسحلاو مورلا ىلإ هربخ لصوو ؛هيدي ىلع

 .ةيسومانرلا هاقناخلا ةخيشمو .يعذاشلا مامإلا راوجب ةيحالصلا ةخيشم ىلوتو

 ىلع رصم لهأ عمجأو .هنم لاؤس ريغ نم مالسإلا خياشم فئاظو لجأ نم امهو

 ىذألا دشأ سانلا ضعب هاذآو مهريغ الو ؛هنارقأ نم ادحا باتغي طق هتيأر امو «هتلالجح

 اثنقم هودع دادزاو ؛ءسانلا بولق يف ةبحمو ةبيه كلذب دادزاف :ةدحاو ةملكي هلباقي ملف

 ّْ .ةهاركو اذرطو

 تعمج فلؤلل اذه نأل ,دحأ اهيلإ قبسي مل ةباتك يتافلؤم ضعب ىلع هْبإَذ بتكو
 تيأر امو .هآر نإ الإ مولعلا كلتب قدصي داكي الو ؛هركتأ ملاعلا هعمس اذإ ملع فالآ ةئالث وحن هيف
 اميس الع هلجيو هبحي وهو الإ رصم ءايلوأ نم (دحأ تير امو ؛هنم اًعضاوت رثكأ هنارقأ يف

 ءاكبو ليللا يف دجهت هلو .ينوشلا نيدلا رون خيشلا باحصأ نم ناك هنأل نيدلارون خيشلا
 بكوكلا ك ئضي ههجوو ىلايللا ضعب يف حبصي هنإ ىتح هللا نم ةيشحو عرضتو

 .دساح وأ ودع الإ هلهجي الو رون هيلق يف نم كلذ كردي ءيردلا
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 قف ترثك يعابتأ نأو ؛قلطلا داهتجاالا تيعدا ىنأ ةدسحلا ضعب ىلع ىرتقا الو

 نم باهولا دبع اوجرخت مل نإ :اولاقو ؛ناطلسلا باب ىلإ دصقو :كلذب اوبتكو ءرصم
 عوقو امأ :لاقو ؛درلا كشأ ءادعألا ينع درو هذ ىل رصتناف .ةكلمللا ىلع فيخ الإو رصم

 طرش نم نإف ؛لهاج الإ هركني الؤ .نكمم وهف رصع لك يف هيعدي نمم داهتجالا

 هعابتأ ةرثك امأو .رصع لك يف هناكمإل الإ كلذ ءاملعلا طرش امو :ادهتجم نوكي نأ يضاقلا

 ءالؤه بذكي سحلاف ةكلمملل ةعزانلل ةيشخ امأو ,مهنودقتعي قئالخ مهل ءارقفلا لزت ملف
 .اهدريق هيلع ضرعت ايندلا يف دهاز وهو ؛:هدحو الإ قوسلا يف يشمي ال لجرلا نأل ؛ةدسحلا
 .اًباوح نيسمخ وحنب ينع باجحأو ؛اهيلع ةمحازم هنم روصتي فيكف

 هب تامو :جلاف مث :ءاقستسا هل لصح ناطلسلا باب ىلإ دصقلا لمح يذلا نإ مث

 اريخ ينع هللا هازجف هْبُيَذ نيدلا مجن خيشلا ةكربب قزمت لك ةدسحلا ديك قزمتو

 هللا ىقلي ىتح ةدايز يف لاز الو ءاحالصو اعروو !دهزو ًألمغعو اًملع هدازو نيملسملا نعو
 .نيمآ مهللا نيمآ .ضار هنع وهو

 ىدحإ ةنس ريخلا رفصل رشع عباس ءاعبرألا راهن نيدلا مجن خيشلا ةافو تناكو

 .ة«نامعستو نينامثو

 5 هما و 5 ٠ ه0 ©تث

 يواندنطلا نيدلا رود خيسلا

 نيدلا رون *خيشلا ققحملا خسارلا لماكلا دهازلا ملاعلا حلاصلا خألا مهنمو '

 .هنيد ْف هنيشي اًئيش هيلع رأ ملف ةنس نيعبرأو ةعبس وحن هتبحص .هنوي5 يواتدنطلا

 شاع .هتبحص نيح نم دحأل لذي مل ءهلهأ نم رهزألا عماجب هتبحص نم لوأ وهو

 ال .ركنلا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ءلمعلاو ملعلاب لاغتشاو عروو حالصو ىوقت
 .ادذحأ نهادي

 ملعلا ذخأو .امهريغو يوانشلا دمحم خيشلاو ءيفصرلل ىلع ىديس نع قيرطلا ذخأو

 يلمرلا نيدلا باهش خيشلاو :يناقللا نيدلا رصان خيشلاك ,مالسإلا خياشم نم ةعامج نع

 يف رهزألا عماج- يف ىتفأو سردف ؛ءسيردتلاو ءاتفإلاب هوزاجأو ؛ةعيرشلا مولع يف رحبت ىتح
 .باوح نسحأب اهنع بيجيف ةلئسألا هيلإ نولسري اوناكو ؛هخايشأ ةايح



 هاك

 حيشلل سردلا يق ةعقاولا لئاسملا قيقحت :لوقي يلمرلا نيدلا باهش خيشلا ناكو

 .ينيبرشلا بيطخلا نيدلا سمش خيشلل لئاسملا تاتشأ عمجو ءيواتدنطلا نيدلا رون

 و هللا لوسر هل دهشو :ينوشلا نيدلا رون خيشلا ةايح يف دي هللا لوسر تيأرو
 .رصخألا ريرحلاب اهلك تشرف دق رهزألا عماجلا ةروصقم تيأر ينأ كلذو :عضاوتلاب

 لَ هللا لوسر عم اسلاج ينوشلا نيدلا رون خيشلا تيأرو ,دمعلاو فقسلاو ناطيحلا ىتح

 خيشلا تيأرو ؛ينوشلا نيدلا رون خيشلا بناجب اًسِلاح يواتدنطلا نيدلا رون خيشلاو

 لوسر نع اديعب نيسلاج هيو يبنلا ىلع ةالصلا سلجم ةاعامحو ينيقلبلا نيدلا باهش
 ةالص مهرثكأ نكي ملو كنم اذه برق ببس ام ؛هللا لوسر اي :صخش لاقف يي هللا
 .هسفن مضهو هعضاوت ةرثك كلذ ببس كي هللا لوسر لاقف ؟ كيلع

 همركيو هلجيو يواتدنطلا خيشلا بحي هللا همحر نيدلا رون خيشلا انخيش ناكو

 دمحم خيشلا ناكو ؛هيدلاوب رابلا هدلو هنأك ىتح هنارقأو هباحصأ رئاس نم رثكأ

 خيشلا نإ :لوشيو ايندلل هتبحم مدعو ؛ةريرسلا ءافصب هفصيو هبحي انخيش يوانشلا
 مدعب هفصيو ءافضاوت مهرثكأو انناوخإو انباحصأ لجأ نم يواتدنطلا نيدلا رون
 نم اًئيش هيف قلخي مل ىلاعت هللا نأكو قافنلاو ءايرلاو ربكلاو دقحلاو لغلاو دسحلا

 . قيرطلا ضارمأ

 يباحصأ بلاغ ناكو .قلطلا داهتحالا تيعدا ىننأ ةدسحلا ضعب ىلع ىزتقا املو

 ضعب سد امل كلذكو ؛ملعلا ةبلط نم نيعروتلا ضعبو وه الإ يضرم يف نوملكتي

 مالكلا ىلإ سانلا بلاغ رداب ""ةنسلاو باتكلا رهاظ فلاخت تاملك يتافلؤم ف ةدسحلا

 نعو ينع هللا هازجف .ةعامج.,ضعبو بيطخلا نيدلا سمش خيشلاو وه الإ ىضرع يق

 دحأ نع هوغلب اذإ لوقيو لماحملا نسحأ ىلع سانلا لمحي لري ملف ءاريخ نيملسبلا

 .كلذب قطني نأ نالف اشاحو :نالف ىلع بذك اذه ءيضرم ريغ امالك

 ىلع هقرفق :هل تلقف ؛هلبقي ملف هترضحل ًاليزج ألام دادغب نب دمحم هاطعأو

 .لعفف :رهزألا عماجلا يرواجمو ماتيألا

 ىلع درلا يف ةيفوصلا ركق نم تاراتخم باتكو نيرغلا هيبنت يف هبتك يف سدلا لوح + همالك عجار )١(

 ةبتكم رشن « انقيقحت نم ةئالثلا بتكلاو ىربكلا نازيم هباتكو ينارعشلا مامإلل لوألا لصفلا  نيفلاخملا

 باتكلاب كسمتملا ليصألا يقوصلا ثارملا رشن ف ةصصختم ىهو «ةرهاقلا ؛ ةيرعشلا باب «ةينيدلا ةقاقثلا

 .ةنسلاو



 ا

 نم ادحأ دسحي الو ءوسب نيملسملا نم ادحأ ركذي ى هتبحص ةدم هتحمس امو

 .نيمآ .هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأق .هل تلصح ةفيظو ىلع هنارقأ

 ينيبرشلا بيطخلا نيذلا سمش خيشلا

 نيدلا سمش خيشلا اًراهنو اليل هبر ةدابع ىلع لبقملا لماعلا حلاصلا خألا مهنمو

 .هنيد ف هنيشي ايش هيلع تيأر ام ةنس نيعبرأ وحن هتبحص .هن#ذ ينيبرشلا بيطخلا
 الإ هدجت ال .ءسانلل هميلعتو هب يعسلا يف هتلفغو «؛حراوجلا ظفح يف هلثم هنارقأ يف رأ ملو

 ْف دحهت هلو ؛ةمايقلا موي لاوهأ يف ركفتي ءاثماص وأ ةءارق وأ ةالص وأ ملع ةعلاطم يف .

 .ءوسب هنارقأ نم ادحأ ركدذب هل يتبحص ةدم هعمسأ ملو ؛راهنلا يف ريثك مايصو .ليللا
 ريغ الو ؛رباكألا نم لابقإ وأ لام وأ ملع نم ىلاعت هللا هاتآام ىلع مهنم !دحأ دسحي الو

 .هريغو ناضمر يف هنم افاكتعا رثكأ هنارقأ نم تيأر امو ءسوفتلا تانوعر نم كلذ .

 .ديعلا ةالص دعب الإ جرخي الف مايصلا ةليل لوأ رهزألا عماجلا لخدي نأ هتداع نمو

 دعب الإ ناضمر يف اًمئاد ىشعتي ال هنأ نمحرلا دبع ىديس هدلو ينربخأ دقو

 امف .نيتجح هعم تججحو ؛اريثك ءام برشيو ؛ةريسي تاميقل لكأيف :حيوازلا ةالص

 هيلع مزعيو :ديدش بعت دعب الإ بكريالذ ؛هنم اًيشم رثكأ هنارقأ يف ادحأ تيأرأ

 .لمجلاب ةمحر ىبأيف بكري نأ لامجلا

 شما :هل لاق ىذلا جحلا ريمأل هلامج ىكتشا ملعلا ةبلط نم انتيمس اصخش تيأرو

 خيشلا هدعي ال نيمسلا اذه نأ عم ؛نيلجرلا نيب قدصلا نابف .ضرألا يف لمجلا نع اًئيش

 .هتبلط نم نوكي نأ حلصي هنأ نيدلا سمش

 قيرطلا بادآو كسانللا سانلا ملعي جاحلا ةكرب نم جرخي نيح نم لزي ملو
 كلت ىوطيو هءاشع لئاسلا يطعي امبرو ؛ةالصلا ىلع مهثحيو ؛عمجلاو رصقلا ةيفيكو

 .هيلايل بلاغ يف رطفي ال امئاص ةكمب هتماقإ ةدمو جحلا رفس بلاغ ناكو ,ةلديللا

 ةدم اًفاوط رثكأ الو .هنم نآرقلل ةوالت رثكأ تيأر امو ؛مزمز نم ءاملا برشب يفتكي
 .كلذ ىلع ردقأ ملف هيواسأ نأ اموي تبلطو ؛ةكمب هتماقإ

 لومخلل هبح كلذكو .رصم لهأ يف بيرخف نآرقلا يق هربدتو هعوشخ امأو

 ءارقفلا نيب سلجيو ,.هدحو الإ مرخي ال :هقرعي دحاو داكي الف هتماقإ ةدم ةرهشلا مدعو
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 امير ملعلا ةبلط نم جحي نم بلاغو .دهجب الإ هفرعي دحأ داكي الف مهب أبعي ال نيذلا

 يف دجيو ؛ةبيرغلا مولعلا مهل ىدبيو ,هنوقرعي ةكم لهأ نأ دويف ءكلذ نم دضلاب نوكي

 هللا ةرضح يف هقافنو هئايرل ائوقمم ةكم نم حرخي مهضعبو :كلذ نم ةوالح هسفن
 .ةضاخلا ىلاعت

 .مورلاو ماشلاو رصم يف نم ملعأ هنأب ةكم يف خرصي حالصلا ىعدي نم تيأر دقو

 نأ اًفوخ يترايز كرت ىتح هيلإ لسوتي لزي ملف ؛يترايز ىلع مزع فيرشلا نأ هغلبو
 ا ىنأ انتقيرط دعاوق نم نإف ءكلذ نم تكحضف .يليحو يبصن ةرثك ىإإ هنع ليمي

 .انأ هيلإ تبهذ يترايز ىلع همزع تملع ناو .ىلإ يتأي نأ رباكألا نم (دحا نكمأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيدلا رصان خيشلاك ,ءرصم ءاملع نم ةعامج نع ملعلا نيدلا سمش خيشلا ذخأ

 نيدلا باهش خيشلاو .يوالبطلا نيدلا رصان خيشلاو ؛يقاصلا نيدلا لامج خيشلاو .يناقللا

 يف ىتفأو سردف ءسيردتلاو ءاتفإلاب هوزاجاو .مهيديأ ىلع مولعلا يف رحبتو ءيلمرلا
 .هحالصو هنيد ىلع رصم لهأ عمجأو .نوصحي ال قئالخ هب عفتناو هخايشأ ةايح

 .هقفلا جاهنم باتك حرشو .ةدابعلاو كسنلا ةرثكو .دهزلاو لمعلاو ملعلاب هوفصوو
 .ايركز خيشلا دعب هخايشأ تاريرحت امهيذ عمج .نيميظع نيحرش هيبنتلا باتكو

 نم ءيش ىلع ىعسي طق هتيأر امو ؛هيلع امهتءارقو امهتباتك ىلع قئالخلا لبقأو
 ةالولا نم دحأ ةبحص ىلع (دحا محازي الو .ةسائر هيف ءيش ىلع الو ءايندلا رومأ

 .مهنم ادحأ فرعي ال امبر لب .ةاضقلاو

 هللا نأ تملع هتأفاكم ينع تزجع الو ءاددع هل ىصحأ ال ام يترايزب ىلع لضفتو

 قد امو ءاًبدأ رثكأ الو .هنم ةرايز فخأ تيأر امو ؛ىلع لضفلا هل نوكي نأ دارأ ىلاعت

 ةحتافلا أرقو عجر دحأ هل حتفي مل نإف :ةعاس بابلا ىلع فقي لب ءطق بابلا ىلع

 مهضعب قدي لب ءملعلا ةبلط نم كلذ لثم عقي نأ لقو .كلذ نم رثأتم ريغ احرشنم

 .اهرشأو لماحملا اوسأ ىلع ينلمحو :ىفلأ الو ىلخ الو ,بس دحأ هبجي مل نإف «بابلا ىلع

 ينأك ربصأ ىتح يدنع نم جرخي الف ءىلع لضفلا هل ىريو .امجه ىلع ىلخد امبرو
 ..ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الق «مسلا نم ًالطر تبرش
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 الف :ىلثمل نئجت فيك :هل تلقف اموي بيطخلا نيدلا سمش خيشلا تطساب دقو

 وره .اوعج راف اوعجرا مكل ليق نإو ) :ىلاعت هللا لاق دق :لاقق ؟ردكتت الو كل حتفي

 .اريخ كناوخإ نع هللا كازح :تلقف ؟ى هلوصح نم ريغتأ فيك ( مكل ىكزأ

 .هلصف نم هديري نأ هلأسأقف :يفينصت نع لجت ةنسحلا هفاصوأف ةهلمجلابو

 .نيمآ مهللا نيمآ .نيلماعلا ءاملعلا عم هترمز يف انرشحيو

 تاليبج نب ءاقبلا وبأ خيشلا

 عماجي يضاقلا تاليبج نب ءاقبلا وبأ دهازلا عرولا ملاعلا حلاصلا خيشلا مهنمو

 هقف يف أشن لب ةيدمحللا ةعيرشلا نع غاز هتيأر امف ةنس نيسمخ وحن هتبحص حلاصلا

 .ملعو نآرق ةوالتو دهزو عروو ةدابعو

 ناهرب خيشلاو ؛ايركز خيشلاك .مالسإلا خياشم نم ةعامج نع ملعلا ذخا
 خيشلاو :يبهذلا نيدلا دعس حيشلاو ؛ليوطلا نيدلا لامك خيشلاو ءفيرش ىبأ نب نيدلا

 .ءايلوألا ضعب ةراشإب ءاضقلا ىلوت ؛ءسيردتلاو ءاتقإلاب هوزاجأو .يطابنسلا قحلا دبع

 ىلع سانلا عمجأو .ىلاعت هللا ىلإ رمألا ملسيو ءاضقلا ىلإ ةالولا هديعت هسفن لزع املكف

 ىلع هومدقو :عرولاو نيدلا يف يكلاملا نيدلا بحم لثم الو .هلثم نآلا رصم يف سيل هنأ

 هلوبق مدعو هنيد ةدش نم هوملع امل هلثم ىلع متحتي ءاضقلا نإ :ولاقو هنارقأ عيمج

 .تافلاخملا نع هحراوح طبض ةرثك ىلع اذه ءارهج الو ارس ال اقلطم دحأ نم ةوشرلا

 دسح هنأ طق هيلع اوطبض امو .دجهتلا يف اليلو اراهن فحصلا يف نآرقلا ةوالت ةرثكو

 .ايندلا بصانم نم ءيش ىلع محاز الو ءوسب هركذ الو ادحأ

 .هراد ريلهد يف موقي مث ؛اليلق الإ ليللا نم مني مل هنأ ليللاب هطلاخي نم ينربخأو

 ابأ خيشلا تدجو الإ ليللا يف يلاولا عم طق تررم ام :لاق يروفاكلا دمحأ مدقللا ينربخأو
 .هراد باب فلخ نآرقلا ولتي ءاقبلا

 طسو ةميظع ةايق يف انكاس ءاقبلا ابأ خيشلا ىرأ لزأ مل يننأ كلذ ديؤي اممو

 ينربخأو .مهمون ةرثكو ليللاب همايقل ,هناريح تومو هتايحب كلذ لوأف .ةعساو ةبرت



 مك

 هلايع هنع مان هنأ طق هيلع اوطبض ام مهنأ هرهص ةطلخم نب نيدلا باهش خخيشلا

 .ةدحاو ةظحل ىوس ليللاب

 يفنحلا دمحم يديس يخأ ىل لاق ةئامعستو نيسمخو ثالث ةنس تججح الو

 .ىربكلا هللا ةرضح هذه نإ :هل تلقف ؟ةكمب ءايلوألا نم دحأب عمتجن نأ اندارمأ :يئذاشلا

 نمم دحأ ىلع ةليللا هذه يف انعلطي نأ ىلاعت هللا لأسن نكلو ءاهيف رهظي دحأ داكي الف

 ةليل يف بازيلا تحت رجحلا يف انكو ؛هسفنب ملعي الو «نامزلا اذه يف هترضحل هافطصا
 يتحتف نم ألجر رشع انثإ ىلع لخد ذإ .ناظقيلاو مئانلا نيب يتيؤر تاطاوتف ةرمقم

 رشع انثالا ءالؤه :هتوص ىلعأب يداني ةماقلا ليوط صخش مهمامأو ؛ةيبرغلا رجحلا
 خيشلا مهنم لخاد لوأ ناكو ؛مهسفنأب نوملعي الو ؛هترضحل هللا مهافطصا نمم الجر
 خيشلا مث ؛رداقلا دبع خيشلا مث رهزألا عماجب يديدحلا نسح خيشلا مث ءاذه ءاقبلا وبأ

 .ةعامجلا ةيقب مث ؛قوللا قوسب كرابم

 تربخأق ءاضقلا نم هسفن لزعو .ىربكلا ةيالولا يف هماقم ةيؤرلا هذهب انملعف

 ةمكحمب ءاضقلا بلطي هملك :ىل لاقف ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس كلذب

 تيب نإف ؛مئارجلاو مهتلا بابرأ فطآلي ريصيل :يلاولا تيب نم اهبرقل ؛حلاصلا عماج

 ىلإ اهيف لزي ملف ؛خيشلا ىنم عمسف .ةمحر هللا كلعج تنأو :منهج ران نم ةعطق يلولا
 .اذه انتقو

 .ُف طرفيو :ةدابعلاب لوغشم هرمأ نإ :هل اولاق امل ركاسعلا ةاضق ضعب هلزعو.

 اي :هل اولاقو .لعفف ءاضقلل هدر يف اولامو .دمحم اشابلل رصم لهأ فقوفذ ءلوصحلملا

 .هلثم اهلك كدلب ف سيل انالوم

 ىاعت هنم ةيشخو اعروو ادهزو ؛ًالمعو املع هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف

 .هنع ضار وهو هاقلي ىتح

 يلمرلا نيدلا باهش نب دمحم خيشلا
 قالخأألاو ةررحملا حولعلا بحاص قفقحملا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 .يلمرلا نيدلا باهش خيشلا انخيش دلو ءدمحم يديس ؛ةيضرلا لامعألاو .,ةنسحلا

 هنيشي اًئيش هيلع تيأر امف ءاذه انتقو ىلإ يفتك ىلع هلمحأ تنك نيح نم هتبحص
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 ةنايصلاو ىوّقتلاو نيدلا ىلع أشن لب ؛لافطألا عم هرغص يف بعلي ناك الو ؛هنيد يف

 .صضرعلا ءاقنو حراوجلا ظفحو

 ىلع هلمحأ تنك الو .ّككو هللا نم قيفوتلا ةدايز ىلع هتيبرت نسحأف هدلاو هابر
 حالصلا حماول هيلع ىرأ تنك ةيرصانلا ةسرردللا يق ملعلا هدلاو ىلع أرقأ انأو يفتك

 لهأ عجرم نآلا هنإف ,نيبحملا نيع رقأو ؛هيف انءاجر ىلاعت هللا ققحو «قيفوتلاو ىوقتلاو

 مركو ؛هقلخ نسحو هعروو هحالصو هنيد ىلع اوعمجأو .يواتفلا ريرحت يف رصم

 .كلذ نم ةدايز يق هللا دمحب لري ملو :ةسفن

 هيف ثبو ؛هريغ ىلع لفطتلاو ددرتلا ةرثك نع هانغأف هدلاو نع ملعلا هُو ذخأ

 .كلذ ريغو نايبلاو يناعملاو وحنلاو لوصألاو ريسفتلاو ثيدحلاو هّقفلا نم هدنع ناك ام

 حص اذإ ديرملا نأ ىلع موقلا عمحأ دقو «هيبأ ةياهن ليق امك هتيادب تناكو

 هملعمل ىقي امو ؛ملعلا يق هاواس دقف ميلستلاو ناميإلاب همالك لبقو هخيش يف هداقتعا

 .همولع نم هيلع ةضافإلا ماقم الإ هيلع

 هدلاو تام املو ؛مولعلا تاريرحت نم هدنع ناك ام عيمح هدلاو هيف ثب دقو

 بجعلا هدلاو مولع نم رهزألا عماجلا ءاملعل ىدبأ هدعب رهزألا عماجلا يف سردي سلجو

 .تقلاو دسحلا همني وأ هرادقم لهج نم الإ هسرد نع فلخت امو ؛باجعلا

 يىديس نع بتكي هتبلط ضعب لسري راص سفنألا باحصأ ضعب نأ ينغلب دقو

 مث .حيجحرتلا نم هيلع نشمي ام هل بتكيو «:ةضقانتلا لئاسملا نم هب ملكتي ام دمحم

 هل لصحل دمحم يديس ةقلح رضح اذه نأ ولو ؛هب يتفيو هسرد يف كلذ ىقلي ريصي

 ال :يعفاشلا مامإلا لاق امك ربكتم الو ييحتسم ملعلا لاني ال اولاق كلذلو .ريثك ريخ

 .سفنلا لذو رقفلاب لاني امنإو .سقنلا زعو ىنغلاب ملعلا اذه لاني

 ال هللا دمحب ادمحم تكرت :لوقي هدلاو عمس هنأ هدلاو ةبلط ضعب نم تعمسو

 .ردانلا يف الإ رصم ءاملع نم دحأ ىلإ جاتحي

 مهيف بيجي ؛هدلاول اًعبت ةيفوصلا ةفئاط يق مالا داقتعالا هل ِهْبَد لزي ملو

 .نآربقلا مولع ءامسأ كلذكو , هرخآ ىلإ هلوأ نم "دوهعلا" يباتك علاطو .باوج نسحأب
 تيعدا ينأ :هنومضم نم ًالاؤس ةدسحلا ضعب هيلإ مدقق .ملسم فالآ ةثالث يهو
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 فقوتو ؛كلذ لثم ىلإ! نامزلا اذه يف دحأ غولب ركنأو سانلا ضعب ردابف ءقلطملا داهتجالا
 .ةلداع ةانيب وأ ,كلذ هيف يذلا باتكلاب ينوتنا :لاقو خيشلا

 .نيمآ هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف

 ةنس ىلوألا ىدامح نم رشع ثلاثلا دحألا موي يف ,روكدذملا دمحم خيشلا ىفوت

 .فلألا دعب ةعبرأ

 يركبلا دمحم خيشلا
 نبا لماكلا ةيدمحلملا حنملاو «ةينيدلا مولعلا يف خسارلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 نم قح يف لئاشلا لوقي اذامو ؛هفيرعت نع ينغت هترهشو «يركبلا دمحم ىديس لماكلا

 ىلع اوعمجأ سانلاق .ملعن اميف هرصع لهأ نم دحأل حصي مل اغارفإ مولعلا هيلع غرفأ

 القن ضرألاو تاوامسلا لاوحأ ىلع ملكتلا ىلاعت هللا هاطعأ دقو .دسحلاو تقلا همع نم

 :مهضعب لوقب ريدج وهو .انيمختو انظ ال انيقيو افشكو

 دحاو يف ملاعلا عمجي نأ ركنتسمب هللا ىلع سيلو

 ةرشاعم لمجأ الو اسفن مركأ الو ؛اقلخ هنم عسوأ تيأر امف ,تارم هب تعمتجاو

 .اقطنم ىلحأ الو

 ند اشنو ,هتلالج ىلع راصمألا لهأ عمجأو :نطابلاو رهاظلا ملع يف ىتفأو سرد

 .ةمغار يهو ايندلا هتتأ ىتح سفنلا ةزعو دهزلاو عرولاو ىوقتلا ىلع هدلاو ةأاشنك

 .ةرخآلا رادلا يف كلذ رهظيس نكلو .هعامس ىلع نارقألا ردقي ال ام هبقانم نم فرعأو

 .نيقيب يركب هنإف

 نم ناك نمو صخاشلا لظلا قرافي ال امك ديو هللا لوسر قرافي ال ركب وبأو
 يبأ مامإلا ىلإ هبسن ةحص ىلع لدي اممو .هبقانم ىصحت ال هتلزنم نم ديو هللا لوسر

 .ةفرشملا ةكمب هتيأر ام قيدصلا ركب
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 ملق كلذ نع هترجحزقف ةبيغب دمحم يديس ركذ ةدسحلا ضعي نأ كلذو

 تملعف .اًريخ يدلو نع هللا كازج :ىل لوقي وهو هذ ركب ابا مامإلا تيأر مث .رجزني
 .كلذب هبسن ةحص

 وهو هُذ نسحلا ىبأ خيشلا ةرضح يف ءوسب ينركدذ اصخش نأ عقو كلذكو

 هللا رفغتسا :ىل لوقي وهو هنَُذ ركب ابأ مامإلا تيأرف ءيسفن يف هيلع تبتعف تكاس
 .هبلَض يدلو نع ىلاعت

 خابطلا يبأ نب نيدلا رون خيشلا
 خيشلا كيك هللا نم فئاخلا عشاخلا دهازلا عرولا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 .يحفاشلا خابطلا يبأ نب نيدلا رون

 ةباحصلا بهذم ىلع اًعالطإ رثكأ (دحا تيار امف ةنس نيرشع وحن هتبحص

 ركذت ةديج تافلؤم لئاسلا نم ثداوحلا نم كلذ يف هلو ؛هنم مهدعب نمو نيعياتلاو

 ليوطلا عابلا هلو الماك اسارك اهسرهف تيأرو نويعلا هب رقت ام لوقنلا نم فلؤم يف
 .اهيف هنامز يرعشأ هنإف ؛مالكلا ملع اميسال ءلوصألا ملع يف

 يبأ نب نيدلا ناهرب مالسإلا خيش نعو ءايركز مالسإلا خيش نع مولعلا هْبَد ذخأ

 نورز ني نيدلا فرش خيشلا نعو ءليوطلا نيدلا لامك مالسإلا خيش نعو فيرش

 .مهريغو

 وبأ خيشلاو .يفصرلا نيدلا رون خيشلا مهنم ةعامج نع موقلا قيرط ذخأو

 غلبم هغولبو اهيف هلامكب نذؤت ةميظع عئاقو قرطلا يف هلو .امهريغو يحراجلا دوعسلا

 .لاجحرلا

 نم هدجي نم ةداقإ ىلع ميظع صرح هلو ؛هملع رادقمب فشوك هنأ ينربخأو

 .هنع همتك كلذل لهأ وه نم دجي مل نإ ؛اهل الهأ هلهأ

 كلذك ناك هنأ ةيعفاشلا رباكأ نم يعرذألا نيدلا باهش خيشلا نع ينربخأو

 مل اذإ .مصخلا اهب عطقي يتلا ةلأسملا فرعي وهو اًبولغم ةرظانملا سلجم نم ماق امبرو

 .الهأ اهل مصخلا دجي



 هك

 .هنع كلذ رشني ربصي مخ .هل اديملت حلصي ال نمم ةدئافلا لوبق هقلخ نمو

 مالك نم ةدئاف هل ركذأ تنك امبر ىتح .تيكو تيك نالف يندافأ :لوقيو

 قدح ءامب بتكي نالق مالك اذه :لوقيو اهأرقي مث ؛لعفأف «ىل اهبتكا :لوقيف .موقلا

 .نويعلا

 «تبلط نظي ىتح ةحلاصلا لامعألاب رهاظتلا مدعو لومخلا ةبحم هقلخ نمو

 .لهاجح هنأ سانلا بلاغو

 راص نافرعلا يف لامكلا فراعلا غلب اذإ :لوقي ياذاشلا بهاوملا وبأ خيشلا ناكو

 :لاق مث .مه ام ليلقو ؛هماقم ىلع فرشأ نم الإ هفرعي ال ؛ناوكألا يف ابيرغ

 لكشلا مدع يق هللاو اهنكلو ىونلا ةقش يف ناطوألا ةبرغ امو

 .ةرخآلاو ايندلا يف هتاكربب ينعفني نأ هلضف نم ىلاعت هللا لأسأف

 يمقلعلا نيدلا سمش خيشلا

 سمش خيشلا بيهملا عشاخلا دهازلا عرولا ةمالعلا ملاعلا مامإلا حلاصلا خيشلا مهنمو

 .هن# يعفاشلا يمقلعلا نيدلا

 نيدلا رصان خيشلاو ءيلمرلا نيدلا باهش خيشلا مهنم ةعامج نع ملعلا ذخأ

 .هريغو رهزألا عماجب ىتفاو سردف ءسيردتلاو ىوتفلاب هوزاجاو ءامهريغو يناقللا

 -  .ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا قيقحت يف ةريثك ةعامج هب عفتناو

 مهفي ال نمل باوج نسحأب مهنع بيجيو ءقيرطلا لهأ يف ماتلا داقتعالا هلو
 هللا يضر نيخيشلا مالك هيف عمج نيرحبلا ىقتلم اهنم تافلؤم ةدع هلو .مهمالك

 .امهنع

 ايهان قحلاب ًالاوق ,هنيد يف هنيشي ائيش هيلع تيأر امف ةنس نيرشع وحن هتبحص

 عمتجا امبرو ,مئال ةمول هللا ف فاخي ال رغاصألاو رباكألا كلذب هجاويو ,ركنملا نع

 .مهيلع هللا هرصنف .لطابلاب هيلع اوبصعتو قئالخ هيلع

 موني أنهتي ال ءءالب مهنم ادحأ باصأ اذإ هناوخإ جئاوح ءاضق يف ميظع هجوت هلو

 .ءالبلا كلذ لوزي ىتح شيع الو
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 .فيرلا دالب يف عماوج ةدع رمعو :ريخب الإ هتارقأ نم ادحأ ركذي هتعمسام

 هلو .تيص وأ هاج وأ ايند ىلع هنارقأ نم ادحأ محازي طق هتيأر امو رئاعشلا اهل بترو

 .ةريثك هذ هبقانمو :ليللا ف ميظع دجهت

 يدفصلا نيدلا سمش خيسلا

 يدفصلا نيدلا سمش حيشلا وصلا يوحنلا حلاصلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 . هريغو رهزألا عماجلاب ظعاولا يسدقلا

 ةلزعلا بحي هرغص نم لزي مل .أباش ناك نيح نم ةنس نيثالث وحن هتبحص

 يف رحبت ىتح .هنأش ىلع ًالبقم ؛هناسلل اظفاح ؛لمعلاو ملعلاب ًالغتشم ؛ءسانلا نع

 .هيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا

 ًالابقإ هيلع لبقأو قارع نب دمحم ىديس ىلع عمتجاف .موقلا قيرط بلطو

 ناك نيح نم اهبصانم ىلإ الو ايندلا ىلإ تفتلي ملو ,حرفلا دشأ هب حرفو ءاميظع

 .اذه انتقو ىلإ اريغص

 نم دحأ ىأإإ ددرتي طق هتيأر امو .اهيف رضح نم عيمج ةمحرلا ىشغتو :بدأو عوشخو

 .هريغو رهزألا عماجلا ف ميظع سرد هلو .هقرعي ال نم ىلإ فرعتي الو :رباكألاو ةالولا

 .ةرخآلاو ايندلا يف هتاكربب انغفني نأ ىلاعت هللا لأسأف ,قئالخ هب عفتناو

 يروهنمدلا نيدلا رصان خيشلا

 هللا ف هذخأت ال .دييأتلاب ىلاعت هللا نيد يف مئاقلا ةمالعلا ملاعلا حلاصلا خألا مهنمو

 نيدلا رصان خيشلا ؛ملعلا نم ةدايزلا بلط يف هلايعو هدالوأب رجاهملا ,مئال ةمول

 .يروهنمدلا

 .ةعوضوملا ةعينشلا ثيداحألا نع ةعيرشلا هيزنت باتك بحاص وه )١(



 ١ك

 :هريغ هدالوأو وه ملعلا بلط يف دالب نم رحاهم نم طق اذه انرصع يف تيأر امو

 ريمتي داكي هنإق :نيدلا رصانب هبقل نم هللاو قدصو ؛هنم ةنسلا عابتا ىلع صرح هلو

 ةيحان يف نيتسينكلا مده يف ماقو ؛هلعف وأ هلوق يف ةنسلا فلاخي !دحأ ىأر اذإ ظيغلا نم

 ىلاعت هللا مهلذخو «ةالولا نم عمج كلذ يف هضراعو .امهمده ىتح هدلبو ةاناقل

 .مهيلع هرصنو

 هتيب يف هيلع نيئراولاو فويضلاو ةبحصلاو ةوخألا قحب مايقلا يف هلثم تيأر امو

 .صاخلاو ماعلا دروم هتيب نأل

 نم ةدايزلا دصقب رصم ىلإ لصو مث قئالخ هب عفتناو ؛هدالبب ملعلا سردو ىتفأ
 .مهناوغأو ةالولا نم دحأ خاعط لكأي طق هتيأر امو :ملعلا

 .ناسللا ولح ؛ةرشاعملا ليمج :ليللا يف ةريثك ةميظع داروأو ميظع دجهت هلو

 .هسيلج هجحو يف هتوص عفري داكي ال ؛بدألاو ءايحلا ريثك

 .ةرخآلاو ايندلا يف هتاكربب انعفنيو ؛هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف

 يتيرطلا نيدلا باهش خيشلا
 يتيرطلا نيدلا باهش خيشلا دهازلا عرولا لماكلا ةمالعلا ملاعلا حلاصلا خألا مهنمو

 ةايدمحملا قالخألاب قلختلاو عرولاو ايندلا يف دهزلاو هقفلا ىلع هذ أشن .بَذ يعفاشلا

 .ةيضرملا ميشلاب سبلتلاو ؛ةنسحلا

 لخدو ,بدألاو ملعلاب لاغتشالا نع ضرعأ هتيأر امق ؛اريغص ناك ذنم نم هتبحص

 ةدم نم ةجهيلاو نآرقلا ظفحو .؛طخلا ملعتف ؛هريغو ضورلا حرش يف علاطأ لجر انأو رصم

 راص ىتح ءاًميظع اًحوتف هيلع ىلاعت هللا حتفف ؛خايشألا ىلع كلذ حرش يف عرشو ,ةريسي

 .هلضف نم هديزي ىلعت هللاق .تاحيجرتلا مهديفيو يلاثمأل ملعلا سردي

 مالسإلا خيشو يلخاودلا نيدلا سمش خيشلا ملعلا مهنع ذخأ نم ةلمح نمو

 .يناقللا ينيدلا رصان خيشلاو ءيلمرلا نيدلا باهش خيشلاو .ليوطلا نيدلا لامك

 ال قئالخ هب عفتناو ؛.هخايشأ ةايح يفق ىتفأو سردو ءسيردتلاو ءاتفإلاب هوزاجأو

 .هريغو يرمخلا عماج يف نوصحي
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 ةءورملا ىلع لزي مل لب .هنيد يف هنيشي ائيش هيلع تير ام هتبحص نيح نمو

 ىلإ رقاس هنإ ىتح هسفن تامهم ىلع اهمدقيو .سانلا جئاوح ءاضقو ةامهلاو ةضهنلاو

 جيوزتلا ىلع ءارقفلا نيعيو «ريخلا يف مهل بصعتيو .ءارقفلا جئاوح ءاضق يف ىربكلا ةلحملا

 هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأق .كّيَو هللا الإ دحأ اهيلع علطي ال ةيرس لامعأ هلو «نويدلا ءافوو

 .نيمآ هلضف نم

 يخينطلا نيدلا سمش خيشلا
 هعفن ةرثكو هلالج ىلع عمبجلملا ةمالعلا ملاعلا حلاصلا خألا مامإلا خيشلا مهنمو

 نم هْبهَذ يغفاشلا يخينطلا نيدلا سمش خيشلا ريخ هتمحلو هادس نأك ىتح دابعلل

 ىبر لب :هنيد يقف هنيشي اًئيش هيلع نآلا ىلإ تيأر امف باش ىتح ةئيحل الب ناك نيح

 هرغص نم لزي ملو ؛:ةنسحلا قالخألاب قلختو ؛ةنطابلاو ةرهاظلا ةراهطلاو ىقتلا ىلع
 ءايحلا ريثك .سفنلا ميرك .هناوخإل امظعم .هنأش ىلع ًالبقم هناسلل ااظفاح نآلا ىلإ

 .نيحلاصلا لاوحأب عمس اذإ يكبي كو هللا نم اًفئاخ اهشاخ انعرو دهاز ؛«بدألاو

 الإ اهلهأ نم دحأ ىإإ ددرتي الو ءايتدلا فئاظو نم ءيش ىلع محازري طق هتيأر امو

 .ءوسب نيملسملا نم ادحأ ركذدي طق هتعمس امو .:ةيعرش ةرورضل

 .يناقللا نيدلا رصان خيشلا :مهنم .رباكألا نم ةعامج نع ملعلا هند ذخأ

 هب عفتناو ىتفأو سردف .ءسيردتلاو ىوتفلاب هوزاجأو ءيلمرلا نيدلا باهش خيشلاو

 اهضعب هتيرذو .ريخلاو نآرقلا لها نم اًحلاص دبع دومحم خيشلا هدلاو ناكو

 لمعو ملعو لامكو ىوقتو ريخ ىلع أشن نمحرلا دبع همسا حلاص دلو هلو ءضعب نم

 رادقم ىلإ هعفري نأ هلضف نم ىلااعت هللا لأسأف ءيقهيبلل ىربكلا ننسلا باتك ىلع أرقو

 .ةرخآلاو ايندلا ف ؛هدلاو تاكربو هتاكربب انعفني نأو ,ةدايزو هدلاو
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 يليبقلا نيدلارون خيشلا

 نيدلا رون خيشلا ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا يف يتفلا ةمالعلا مامإلا خيشلا مهنمو
 ىلاعت هلل ةيشخلا نم ميظع بناج ىلع هتيأرف نينس رشع وحن هتبحص .؛يليبقلا

 هللا لإ اهيلع علطي ال داروأو ؛ليللا يف ميظع دجهت هلو ؛ظعاولاو نآرقلا عامس دنع ءاكبلاو

 امك ةدحاو ةعكر يق رثكأو نآرقلا فصتب دجهت امبرو .فشكلا لهأ مث .ىلاعت

 .ةبحم هيف تددزاف ,ءنيحلاصلا ضعب كلذيب ينربخأ

 .دئاقعلاو مالكلا ملع يف ليوطلا عابلا هلو ,ينغلل باتك ىلع ةميظع ةيشاح هلو

 ةيبلق هلامعأ نأل ءاماقم «<ل فرعي دحاو داكي الف ةيئالملا نيحلاصلا لاوحأ هيلع بلاغلاو

 .هسيلج نع لهذ امبر ىتح :ىلاعت هللا ةرضحب فاوط هبلقو :ةيرسو
 انيفكي نكلو .اًبحع هقالخأ نم تيدبأل هناوخإ بولق ىلع ةرخافلا باجح الولو

 نسحو نيحلاصلا ةبحمو بدألاو ءايحلا ةرثكو ؛قلخلا نسحو مركلا هلامعأ نم

 .نيمآ شاع ام ادبأ هلضف نم هديزي هللاق «تافلاخملا نع هحراوج فكو ؛مهيف هداقتعا

 رجح نب نيدلا باهش خيشلا

 نب نيدلا باهش خيشلا كسانلا حلاصلا ققحملا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو

 . يكملا مرحلا ليزن :يحفاشلا رجح

 وهو .نوصحي ال قئالخ هب عفتناو ,زاجحلاو رصمب مالسإلا خياشم نع ملعلا ذخأ

 .ركذلا مهنيقلتو نيديربلا ةيبرتب ىل هنذإ يف يوانشلا دمحم خيشلا ىلع يدوهش دحأ

 .لمعلاو ملعلاب لاغتشالا نع ضرعأ طق هتير امف ةنس نيعبرأ وحن هنود هتبحص

 ضورلا باتك رصتخاو ,تالوقعللو لوصألاو هقفلا يق ةررحم ةعفان بتك ةدع هب فنص
 مالسإلا خيش بتك ف دجوي الام دئارفلا نم هيف عمج اًميظع احرش هحرشو يرقلل نبال
 حرشلا فنأتساقف ءليق امك ءالل يف هامرو هقرسف ةدسحلا ضعب هضراع ىتح .هريغ الو ايركز

 نميلاو زاجحلاو رضم يف قئالخ هب عفتناو ءنيميظع نيحرش داشرإلا حرشو ؛هلمكو اًيئاث

 .هلوق دنع مهلك نوفقي .نآلا زاجحلا يتفم وهو :كلذ ريغو



536 

 ىلإ هرغص نمو :دسحلا نم اًيلخ ناك نم الإ اهيلع علطي ال ةميظع لامعأ هلو

 ةرورضل الإ ةالولا نم دحأ ىلإ ددرت الو ءايندلا رومأ نم ءيش ىلع محازي مل نآلا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف هتاكربب انعفنيو ؛هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف :ةيعرش

 يضرفلا نيدلا سمش خيسلا

 يعفاشلا يروهنسلا يضرفلا نيدلا سمش :هيقفلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو
 مئاد وهو ,ثدح ىلع اًسلاج الو ةعدب ىلع هتيأر امف ةنس نيرشع وحن هتبحص

 يذمرتلا حرشو .باسحلاو ضئارفلا ملع يف ىوطلا ديلا هلو ؛نآرقلا عبرب ليللا يف دجهتلا
 .عئاشلا مظنلا ةلو :نيدلجم يف احرش

 مالسإلا خيش مهنم .سيردتلاو ىوتفلاب هوزاجأو ؛مالسإلا خياشم نع ملعلا ذخأ

 .ىوتفلا قو ةيبرعلا يق نآلا لوعلا هيلعو ؛ليوطلا نيدلا لامك مالسإلا خيشو ءايركز

 طق هتوعد امو رطفي ال امئاص همايأ رثكأو ؛ةعانقو ىذألل لامتحاو ميظع قلخ هلو

 دديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف ءاسفن هنم مركأ هنارقأ يف تيأر امو .امئاص هتدجو الإ ماعطل

 .هترمز ْق انرشحي دو .هلضف نم

 عقوملا نب نيدلا لامك خيشلا
 يف سانلا نع لزتمملا :هبر ةدابع ىلع لبقملا دهازلا ملاعلا حامإلا خيشلا مهنمو

 .عقولا نب نيدلا لامك كلذ يق عراشلا رمأل ًالاثتما هتيب

 هيلع بلاغلاو :هنيد يف هنيشي ائيش هيلع تيأر امف ةنس نيثالث وحن هتبحص

 .يركبلا نسحلا ابأ خيشلا بحصو ,مالسإلا مياشم نم ةعامج نع ملعلا ذخأ .تمصلا

 يناهملاو وحنلاو تاءارقلاو ريسفتلاو لوصألا ملع يف رحبتو .ءفوصتلا ملع ف جرختو

 سردف ءسيردتلاو ىوتفلاب ءاملعلا هزاجأو .مولعلا هذه يف تافلؤم ةدع هلو «نايبلاو

 .ةدابعلل هتيب يف عطقنا مخ ةدم ملعلا

 ءايندلا ءانبأو ةالولا نم دحأ. ىلإ ددتري هتيأر الو ,.ءوسب ادحأ ركذدي هتعمس امو

 .نيمآ هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف .اهبصانم نم ءيش ىلع محازي الو



 دك

 عطقألا ينومشألا نيدلا يفت خيشلا

 عطقألا ينومشألا نيدلا يمت خيشلا دهارلا عرولا حلاصلا ملاغلا مامإلا خيشلا مهنمو

 .يحفاشلا

 070 اك را ل ا ا

 نيدلا رصان خيشلا نع ةباين ؛:ةينافلخلا ةسردملا ف سردو .ءاهنطوتساو رصم مدق مث

 ةبلطلا دافأو ؛عابسلا رطانق جراخ سنوي عماج يفو .نولوط نبا عماج قو :يوالبطلا

 مامإلا بهذم لوقن ظفحي هتيأرف ءاذه انتقو ىلإ ةنس نيرشع وحن هذ هتبحص

 داكي ال كبك هللا نم ةيشخلاو عرولاو دهزلا ةياغ يف بَ ناكو .بلق رهظ نع يعفاشلا

 يبايث نم سبلو .ءيكبيو الإ حلاصلا فلسلا لاوحأ نم اًئيش وأ ءنآرقلا نم اتيش عمسي

 ءارمألا كلم " كب رياخ" مايأ يف املظ هدي تعطقو .هنم ًالضفت ةوسنلقو اصيمقو ةبح

 يراصنألا ايركز نب نيدلا لامج خيشلا
 ايركز مالسإلا خيش انخيش دلو ءنيدلا لامج دهازلا حلاصلا ملاعلا خيشلا مهنمو

 هنيظ يراصنألا

 .هنم ةدحولا ىلع ربصأ تيأر امو .هعروو هدهزو هحالص ىلع سانلا عمجأ

 لب :؛تاقوألا نم تقو يف هينعي ال امب الغتشم طق هرأ ملف ةنس نيعبرأ وحن هتبحص

 داروأ ةءارق وأ ريسفت وأ ملع وأ نآرق ةوالت امإ :ةدابعلاب ًالغتشم ناك هليلو هراهن لوط

 .هداعم رمأ يف ركفتم بقارم وأ تماص وأ

 نأ دعب هب تعمتجا دقو .هدلاو ةرئاد نع جورخ مدعو ةعاطو ةهازن ف ىبر دقو

 نيرصقلا نيب ام زظنأ يدوصقمو :رادلا نم تجرخ ام يرمع لوط :لاقف هتيحل تراد

 .تركذ ام ىلإ كعم ىشمأو ءاودلا خيشلا برشي ىلاعت هللا ءاش نإ :تلّقف .ةليوز بابو



 تال

 نيح نم ادحاو اموي فيلأتلاو ملعلا ةعلاصم نع كفني ال ناك خيشلا نإ مث

 :ةفانكلا ىارق ءبلط ام ىلإ هعم تجرخو ءاود برشو خيشلا ضرمف ؛هرصب فك

 .ناضمر يف الإ لمعت ةقفانكلا نأ نظأ تنك ام :لاقف

 ال تحرخف بكارلا الو رحبلا تيأر ام يرمع نإف .رحبلا ىرأ يدارم :ى لاق مث

 هدلاو ةولخ مزال هدلاو توم دعب مث ءبجعلا دشأ بحعتي راصفخ ةرم ينات خيشلا ضرم

 .اقلطم دحأل ددرتي الو ؛ءتيبلل وأ هدلاو ةرايزل الإ بكري الف :راهنلا يف

 بتاك نإ ىتح ,حراوجلا طبضو ةيدمحملا قالخألا ىلع هللا هلعج نمموهو

 .ىلاعت هللا عم ةروضح ةرثكل :راهن الو ليل يف هيلع هبتكي اثيش دجي ال ينظ يف لامشلا

 .هفوخ ةرثكو

 هقالخاف ةلمجلابو هَ :يعفاشلا مامإلا راوجب ةيحالصلا ةسردملاب ملعلا سردو

 .هنلذ ىصحت ال ةليمجلا هتافصو

 بادآ باتكو ,فوصتلا يف يريشقلا ةلاسر ىلع حرش هدلاو ىلع هايإو انأ ترضحو

 .نيمآ مهللا نيمآ ءهب فلو .َض ؛ءكلذ ريغو ريرحتلا هحرشو ؛ثحبلا بدأو ءءاضقلا

 يروشنشلا نيدلا باهش خيشلا
 وحن هتبحص .هْب#َو يعفاشلا يروشنشلا نيدلا باهش خيشلا حلاصلا خيشلا مهنمو

 هلامعأ نم رثكأ ةهيرسلا هلافعأو :هنيد يف هنيشي ائيش هيلع تيأر امف نينس رشع

 طق هاتيأر امو ؛ءافخلا ةبحم هيلع بلاغلاو .هريغو رهزألا عماجلاب ملعلا سردو .ةيرهجلا

 .ةرورضل الإ ايندلا ءانبأ نم ادحأ ركذي

 نم ءيش ىلع محازي الو هباتخي الو ءوسب نيملسملا نم !دحأ ركدذي طق هتيأر امو

 امإو .ائراق امإو اًيلصم امإ هدجأف ليللا ةقاير يف رهزألا عماجلا يف رهسأ تنك اللو ءايندلا

 سمش خيشلا لاحو هلاح ينبجعي ناكف ؛هقوط يف هسأر اعضاو اسلابح امإو ؛ملعلا علاطي

 .هنم ًالاغتشا رثكأ تيأر امو ؛يوالبطلا نيدلا رصان خينشلا لاحو .نامحرتلا نيدلا

 .هلضف نم هديزي نأ هللا لأسأف
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 يتيتبنلا نيدلا سمش خيشلا

 هتبحص .هبيَط يعفاشلا يتيتبنلا نيدلا سمش خيشلا عرولا حلاصلا خيشلا مهنمو

 جهنملا حرش انارقف ءايركز مالسإلا خيش ىلع هايإو انأ ترضحو ؛ةنس نيرشع وحن

 .رهزألا عماجلاب ىتفأو سردف ءسيردتلاو ىوتفلاب هزاجحأو ؛كلذ ريغو ريرحتلا حرشو

 ةرشاعملا ليمج .ّكتَو هللا نم اًفئاخ ,دهاز اًعرو اًفيطل اًفيفع هنع ُهْبيَذ ناكو

 امو :مهلمحتيف ءافجلا ظافلأب هنوبطاخيو ؛هيلع ةبلطلا تاوصأ ولعت ؛قلخلا نسح

 دشأ هبحي ايركز مالسإلا خيش ناكو . ءوسب نيملسملا نم ادحأ ركذي ُهبَذ هتعمس

 اميف (دحأ لأس الو ؛:ةفيظو ىلع محاز هذ هتيأر امو :تافلؤم ةدع هل تناكو ؛ةبحملا

 .هينعي ال

 ىلع ناك ىذلا قيربلاو رونلا نم فلسلا لاوحأ تركذت ههجحو تيأر اذإ تنكو

 .هيط ههجو

 ىلحملا نيدلا رون خيشلا
 ىربكلا ةلحملاب ميقملا يعقاشلا ىلحملا نيدلا رون خيشلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا مهنمو

 نيدلا سمش خيشلا نعو ءليوطلا نيدلا لامك مالسإلا خيش نع ملعلا ذخأ .نآلا

 سردو :ةرهاقلاب يرمغلا عماجب يلخاودلا نيدلا سمش خيشلا انخيش نعو ؛يريسملا
 هب خفاتناو ؛يعقاشلا هقف يف بتك ةدع حرشو ؛ءسانلا ظعوو ؛ىربكلا ةلحملاب ىتفأو ملعلا

 .نوصحي ال قئالخ

 .ماني الو ليللا يف نجلاو سنإلا ماني ؛ليللا يف دجهتو ؛ىلاعت هللا ىلإ مات هجوت هلو

 ؛ءايحلاو بدألاو ةنسحلا قالخألا ىلع نآلا ىلإ هرغص نم لزي ملو :ةميظع داروأ هلو

 نم دحأ ىلع لاغتشالا ىلإ سانلا هنع ربدأ اذإ حرفي «يغبني ال امع حراوجلا فكو

 زامم ىلع هللضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف . هْبَذ هصالخإ ةمالع نم اذهو :هنارقأ

 .نيمآتامملا ىلإ تاقوألا

 ةلحملا ةربقم يف نفدو ةئامعستو نيشالث ةنس ؛ةدعقلا ىذ رهش يق هذ تام

 هبط ىربكلا
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 يبرغملا نيدلا سمش خيشلا

 .يعفاشلا يبرغملا نيدلا سمش حخيشلا لماعلا ملاعلا دهازلا حلاصلا خيشلا مهنمو

 عرولاو ملعلا يف ميظع مدق ىلع هتيأرف ؛ةنس نيرشع وحن هتبحص ؛ديشر رغب ميقما
 .بدأ ةرثكو سفن مركو ءايح نم ؛ةريسلا نسحو ةيشخلاو دهزلاو

 سردف ملعلا سيردتو ئوتفلاب هوزاجأو ءرصم ءاملع نم ةعامج نع ملعلا ذخأ
 ملعلا ىلع البقم لزي ملو .نوصحي ال قئالخ هب عفتناو ءنيدلا سمش خيشلا دعب ىتفأو

 لمحيو .هيلع دراو لكل هدالب يف فيضلا ىرقي ءاذه انتقو ىلإ هرغص نم هب لمعلاو
 نم بولقلا فطخي مالكب ملكت اذإ ؛:ةيدمحم ةذارو ءرهدلا بئاون ىلع نيعيو .لكلا

 .بلقلأ ةقرو ءاكبلا ةرثك نم نيلماعلا ءاملعلا ةيشخ ههحو ىلعو .همالك ةوالح

 ٠ ٠ 2 هو :ه ٠ شم

 يوفلا لالخلا نب حلضلا وبا حيسلا

 نب حتدفلا وبأ حيشلا هبر ةدابع ىلع لبقلا ةمالاعلا ملاعلا حامإلا حخيشلا مهنمو

 .يحفاشلا يوفلا لالخلا

 .رصبلا فكو «حراوجلا ظفحو ,مايقلاو مايصلا ريثك ةدحاو

 ىبأ خيشلاو .يلمرلا نيدلا باهش خيشلا مهنم ةعامج نع ملعلا هنع هللا يضر ذخأ

 نم هنع هملع امل هتوم دعب هبتك ررحي نأ نسحلا وبأ خيشلا هل نذأو .يركبلا نسحلا

 .اراهنو اليل ريخلاب ةرومعم اهلك هتاقوأ :ةدحولا ىلع هنم ربصأ تيأر امو :ملعلا قيقحت

 ركزذ الو :ةيويند ةفيظو ىلع محاز الو ءايندلا ءانبأ نم دحا ىلإ ددرتي طق هتيأر امو

 .هبلَط هاج ىلع مهنم ادحأ دسح الو ,.ءوسب هنارقأ نم ادحأ

 ىزيجلا ركب وبأ خيشلا

 ؛يحفاشلا ىزيجلا ركن وبأ خيشلا ةمالاعلا مامإلا دهازلا عرولا حلاصلا خيشلا مهنمو

 حراوجلا ظفح يف همدق ىلع هنارقأ نم ادحأ تيأر امف ؛ةنس نيثالث وحن هتبح

 .وغل ةملكب ملكتي ال لماكلا مويلا هذ ثكمي امبرو ؛دهزلاو عرولاو تمصلا ةرثك.



 ا

 .سيردتلاو ىوتفلاب هوزاجأو ءيلمرلا نيدلا باهش خيشلا مهنم ةعامح نع مدعلا نذأ

 ءايحو بدأو ملع سلجم هسلجمو ؛قئالخ هب عفتناو .رهزألا عماجلاب ملعلا سردو

 كلت ءازجب هل موقأ الو ؛ميظع ظحل هنم ىل لصحو ةرم يناكم يف بد ينراز :ةيشخو

 تاصرع يف ءنيدلا موي يف يديب ذخأيل هترمز يف انرشحي نأ ميظعلا هللا لأسأف ءتاوطخلا

 .نيمآ ةمايقلا

 ىلحملا نيدلا سمش خيشلا

 خيشلا ةبلط دحأ ءيعفاشلا ىلحملا نيدلا سمش خيشلا ةمالعلا حلاصلا خألا مهنمو

 هوزابحأو ؛مولعلا يق ننفتو ؛تاعامج نع ملعلا هن دخا ؛هريغو يلمرلا نيدلا باهش
 هلو :صاخلاو ماعلل هلضفو هملع رهظو «قئالخ هب عفتناو ىتفأو ,سيردتلاو ىوتفلاب

 :ةرشاعلا ليمج ؛ليللا يف ميظعلا دجهتلاو ؛:ةيفوصلاو ءاهقفلا ةفئاط يف ماتلا داقتعالا

 نينس رشع هتبحص .ىلاعت هللا ءاش نإ دايدزا يف لزي ملو ,قالخألا نسح :سفنلا ميرك
 .ىلاعت هللا نم فوخو عروو ىوقت ىلع ىبرت لب ؛هنيد يف هنيشي ائيش هيلع تيأر امف
 .نيمآ هب فطلو د:

 يمويفلا مالس خيشلا

 وحن هتبحص .يمويفلا مالس خيشلا دهازلا عرولا حلاصلا ملاعلا مامإلا خيشلا مهنمو.

 :ةرهشلا هركيو ؛لومخلا بحي هذ هنيد يف هنيشي ائيش هيلع تيأر امف ةنس نيرشع
 ركذي هتعمس امو .نيحلاصلاو ءاملعلا يف داقتعالا نسح ؛ةرشاحملا ليمج ,مالكلا ليلق

 سبايلا فيغرلاب عنتقي ءايندلا رومأ نم ءيش ىلع محازي الو .ءوسب نيملسملا نم ادحأ
 .ةرورضل الإ مهنم دحأ ىلع ددزني ال ايندلا ءانبأ نع اضرعم هند لزي ملو ؛مادإ ريغ نم

 :يلمرلا نيدلا باهش خيشلاو ؛ةريمع ةمالعلا خيشلا مهنم ةعامح نع ملعلا ذخأ

 ءاتفإلاب هوزاجحأو .مهدي ىلع مولعلا يف رحبتو ؛:ةعامحو قحلا دبع نيدلا باهش خيشلاو

 سانلا دشأ نم هذ وهو ؛قئالخ هب عفتناو :هخايشأ ةايح يف ىتفأو سردف ءسيردتلاو
 .ءارقفلا ةفئاطل ابح



 كعك

 هنإ :لاقو داقتعالا قدص ىلع لدت مهتسلاجحم دنع اهدجي رومأب هُم ربخأو

 ىلاعت هللا لاسأف .اسنأ هبلق ئلتمي ىتح مهنم دحأ دنع سلج اذإ ميظع سنأ هل لصحي

 .نيمآ مهللا نيمآ هتاكربب انعفني نأو ؛ءاعروو ادهزو املعو المع هلضف نم هديزي نأ

 ىريسملا ىيحي خيشلا

 .رهزألا عماجلاب نيسردلل سئر بد يريسلل ىيحي ىديس عرولا حلاصلا خيشلا مهنمو

 رأ ملف ؛غولبلا نود ناك نيح نم هتبحص يف ىل ؛:ةدابعو كسنو بداو ملع ف أشن

 .ءوسب ادحأ ركدذي هتعمس امو ,هنيد يف هنيشي ائيش هيلع

 ",يناقللا نيدلا رصان خيشلاك مالسإلا خياشم نم ةعامج نع ملعلا بد ذخأ

 احرش ىوونلا جاهنم حرشو ؛مولعلا يف رحبتو :,مهبارضأو يلمرلا نيدلا باهش خيشلاو

 سردو ىتفأف سيردتلاو ءاتفإلاب هخايشأ هزاجأو ؛ةريثك دئاوف هيف عمجو ءافيطل

 جئاوح ءاضقب ميظع ءانتعا هلو ,.ميظع بناج ىلع مركلا نم وهو ؛قئالخ هب عفتناو
 .ةيفوصلا ةفئاط يف ميظعلا داقتعالا هلو :هتمجرت يف كلذ مدقن امك هدلاول اعبت سانلا

 .ليللاب ميظع دجهتو

 لوط نم لمي هسيلح داكي ال ميظع رمأف هترشع نسحو هقطنم ةوالح امأو

 هنارقأ نم ادحأ ركدذي الو ءايندلا رومأ نم ءيش ىلع محازي طق هتيأر امو ؛هتسلاجم

 .هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف :مهريغ الو .ءوسب

 ينانخإلا دمحأ خيشلا

 امق ءةنس نيعبرأو فين وحن هتبحص .يئانخإلا دمحأ ىديس حلاصلا خألا مهنمو

 ؛لمعلاو ملعلا ىلع بابكناو ءريخو ةفع يف أشن لب ؛هنيد يف هنيشي ائيش هيلع تيأر

 ادحأ ركذي طق هتعمس امو ؛ةرشاعملا ليمج ءسفنلا ميرك تافآلا نم حراوجلا ظفحو

 هلامعأ ءافخإ ىلع ميظع صرح هلو ؛ليللا يف ميظع دجهت هلو ؛ءوسب هنارقأ نم

 .اهنم رس ىلع علطي هناوخإ نم دحأ داكي ال ىتح ؛ةحلاصلا



 ا

 دجأ تنك ؛ليللا يف ةقورألا ف فولطأ تنكف :ةريثك يليل رهزألا عماج يف تمدو

 .يكبيو هذاعم رمأ يف ركفتي امإو ءربدتب نآرقلا أرقي امإف ؛ وه الإ انهئاد مهبلاغ

 يطابنسلا قحلا دبع خيشلاك ,مالسإلا خياشم نم ةعامج نع ملعلا نه نأ

 ؛ليوطلا نيدلا لامك خيشلاو ءفيرش يبأ نب نيدلا ناهرب خيشلاو ؛ايركز خيشلاو

 هب عفتناو سردو ىتفأف سيردتلاو ءاتفإلاب هزاجأو ؛مولعلا يف مهدي ىلع رحبتو
 ١ .نيمآ هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف .قئالخ

 يمقلعلا ميهاربإ خيشلا
 ملعلا ندخأ .يمقلعلا ميهاربإ خيشلا ةمالعلا ملاعلا دهازلا عرولا حلاصلا خألا مهنمو

 «يناقللا نيدلا رصان خيشلاو ؛ءيلمرلا نيدلا باهش خيشلا مالسإلا خيش مهنم ةعامح نع

 ,مولعلا ف عربو .مهبارضأو «ينيقلبلا نيدلا باهش خيشلاو ؛«يمقلعلا نيدلا سمش خيشلاو

 .نسيردتلاو ءاتفإلاب هوزاجأو

 عرولاو دهزلاو هقفلاو ةءورملا نم ميظع بناح ىلع هتيأرق نينس ةدع هتبحصو

 لزي مل ؛.ءوسب مهريغ الو هناوخإ نم ادحأ ركذي طق هيض هتعمس امو .نآرقلا ةوالتو

 .لمعلاو ملعلاب لاغتشالا ىلع ًابكم

 هلجأ يف حسفي نأو اًعروو ادهزو ألمعو اًملع هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف

 .نيمآ نيملسملا عفني ىتح

 باتك يف مهانركذ نكلو انه مهركذ نع نامزلا قيضي ةريثك ةعامج ىقب دقو
 انهه انركذ ام ىلع ةدايز دارأ نمف .سيفن باتك وهو .رشاعلا نرقلا ءاملع ف رثآللو رخافلل

 .نيملاعلا بر هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده ىدلا هلل دمحلاو هعجاريلق



 تدر

 .ةمالعلا مامإلا خيشلا انالومو انديس مهنمف هب ةلبانحلا ةداسلا نم مهانبحص نم امأو

 نيدلا ىقت خيشلا
 نباب ريهشلا «يحوتفلا يلبنحلا نيدلا باهش مالسإلا خيش انالومو انخيش نبا

 .راجنلا

 ةقع ف أشن لب ؛هنيد يقف هنيشي اًئيش هيلع تدجو امق ةنس نيعب برأ وحن هتبحص

 .كسنو ةدابعو بداو ةنايصو

 بهاذلل بابرأ نم ةعامج نعو ؛روكذلا مالسإلا خيش هدلاو نع ملعلا ِهْبيَذ نخا

 اذإ هنأ ىلع سانلا عمجأو :.هبهذم يف ةسائرلا هيلإ ثهتنا ىتح مولعلا يف رحبتو ,ةفلتخملا

 نم اًرارم لوقلا اذه تعمسو ءرصم يف دمحأ مامإلا بهذم تام ىلااعت هللا ةمحر ىلإ لّقتنا

 .ىلاعت هللا همحر يلم رلا نيدلا باهش انخيش

 نم ءيش ىلع ادحأ دسح الو مهريغ الو هئارقأ نم ادحأ بيغتسي طق هتعمس امو

 ضعب هيلإ راشأف رصم لهأ عيمج لاؤسب ءاضقلا ىاوو .اهيلع محاز الو ايندلا رومأ

 هنم ىلحأ تيأر امو «نيملسملا ةحلصم باجحاف ؛كلذ كيلع نيقيب :لاقو ةيالولاب ءاملعلا

 .اراهن الو اليل هقراغي ال هنأ دوي ىتح هسيلج عم ابدأ رثكأ الو اقطنم

 اًملع هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف ء:يفينصت نع لحت ةنسحلا هفاصوأقف ةلمجلابو

 .نيمآ .هنع ضار وهو هاقلي نأ ىلإ 'دهزو انعروو ًالمعو

 : يتوهبلا نيدلا باهش خيشلا

 ؛ةنس نيعبرأ وحن هتبحص ؛يتوهبلا نيدلا باهش خيشلا حلاصلا ملاعلا مامإلا مهنمو

 مدخ .ءايلؤألل ةمدخو كسنو ةدابع يف أشن هنإذ ؛هنيد يف هنيشي اتيش هيلع تيأر امف

 «قراوخو تامارك هيدي ىلع عقوو .نينس رشع ينيبرشلا دمحم يديس ثوغلا بطقلا

 ءام نم دحأ ذخأي ال لسغو تام اذإ هنأ هربخأو .اديدش ابح هبحي دمحم خيشلا ناكو

 اوبصقف كلذب هرصع ءايلوأ عماستف ءبرجأألاو صربألاو ةمكألا أريا الإ انيش هلسغ
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 نأ اوملعف ؛ةدحاو ةطقن ضرألا ىلإ اهنم عقي ملق ءرحبلا ءام نم ةرج نيعبرأ وحن هينع

 .هنَذ كربتلل هوذخأو ؛ةكدلا ىلع نم هوقلن ءايلوألا

 باهش مالسإلا خيش نمو ينيشيشلا نيدلا باهش مالسإلا خيش نع مولعلا نخ-أ

 رصم يف هيف بهذلا ملع رصحناو هب مولعلا يف رحبتو ءامهريغو يحونفلا نيدلا
 هنإف ؛ينيبرشلا دمحم خيشلا هخيشل اًعبت ةيكزلا هلامعأ ءافخإ هيلع بلاغلاو ءاهارقو

 فعأ هنارقأ يف تيأر امو ؛مايص همايأ بلاغو :ليللا يف ميظع دجهت هل هذ ةيثاللا نم

 ينإف ؛هلاحل اررس تاقوألا ضعب يف ايندلل هبحب رهاظتي امنإو .ايندلا يف هنم دهزأ الو

 .هلاح تفرعو ةديدش ةطلاخم ائامز هتطلاخ

 ينءاج فاقوألاو قزرلاو ءاملعلا ةهج نم ناطلسلا لاومأ ىلع شيتفتلا عقو املو

 اهماكحأ نم صقن ام رظنيو ؛ةعيرشلا ىلع اًضيأ ىننوشتفي مهنأ يدوصقم ىل لاقو
 !«(نيرتغلل هيبنت» باتك يفيلأت ببس كلذ ناكف .هب لمعلاب سانلا رمأيو ؛هوديعيف

 ام هيف تنيبو .نيلماعلا ءاملعلاو نيعباتلاو فلسلاو ةباحصلا ىده هيق اوفلاخ ام ىلع

 نيدلا مالعا نم صقن

 :نآلا هيف هكراش رصم ءاملع نم ادحأ نظأ ام ,موقلا قيرط يف ميظع قوذ هلو

 .اهلك موقلا باقلأ فرعيو

 فرعأ ملق .غابصلاب اهكرشأف ةحاح دحأ كلأس اذإ :لوقي ةرم ىل لسرأ دقو

 اهلخد نم لكل ةغابص يو هترضح نآأل ديو هللا لوسر هنأ ينملعأ ىتح غابصلاب هدارم

 ىتح مهبتارم فرعيو مهفرعيُف ىربكلا رئاودلا لهأ امأو نيللاعلل ةمحر هنوكل ريخلاب

 .مهنيب ىبرت هنأك

 مهللا نيمآ نيملسلا عفانمل هلجأ يف حسفيو هلضق نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف

 1 ؟نيمأآ

 نرقلا ءاملع يفرثآلاو رخافلل انباتك يف مهانركذ دقف انباحصأ ةايقب امأو

 . ملعأ هللاو هعجاريلق كلذ ىلع ةدايز دارأ نمف رشاحلا

 .قباس شماه ْق هيلإ ةراشإلا قبسو «ةرهاقلا ؛ةيرعشلا باب ةينيللا ةفاقثلا ةبتكم رشن )١(



 ةيسدقلا راونألا حقاول انباتك رخآو ىرغصلا تاقبطلا انباتك رخآ كلذ نكيلو

 .فلأو ثالث ةنس وهو اذه انرصع ىلإ ةيفوصلاو ءاملعلا بقانم 2

 هل نم الإ نيلماعلا ءاملعلاو نيعباتلاو ةباحصلا نم ركذأ مل ىننأ يخأ اي ملعاو

 نم ركذأ مل ىننأ امك .كلذ دض نود بلاطلا ةمه ضهني لاح وأ قيرطلا يف مالك

 نم ائيش مهيلع تأرق وأ ةبحص مهب ىل ناك نم الإ مهتكردأ نيذلا ءاملعلاو ةيفوصلا
 امف .هئانثأ نم عضاوم قو باتكلا اذه يف هنايب رم امك دهعلا ىلع ذخأا وأ ؛مولعلا
 .هانركذ امل كلذ امنإو مهقوقحب ةناهتسا تكرت نم بقانم ركذ تكرت

 .ءاملعلا بقانم يف هتموظنم يف ينيردلا زيزعلا دبع خيشلا هركذ ام كلذ حاضيإو
 انعفني نأ هللا لأسأفق نيرشعو ةعبرأو ىلو فلأ ةئام دوجو نم ولخي ال نامزلا نأ كلذو

 الو مهئاول تحتو مهترمز يف انرشحي نأو انناوخأو نحن مهددمب اندمي نأو مهتاكربب

 .نيملاعلا بر اي نيمآ مهقيرط نع انب فلاخي



 مهانيقل امم ةعامج بقانم ركذ يف : نزيد
 0 مهيلع انذخأ وأ مهيلع انأرقو

 هوا لاو دلو نبا واس ا م يطويسلا نيدلا لالج خيشلا

 0 ا يراصنألا ايركز خيشلا

 00 ا 000 فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب خيشلا

 010 ليوطلا نيدلا لامك خيشلا
 00 0 مة د هوو اوم يدنشقلقلا نيدلا ناهرب خيشلا

 00 يطايمدلا نيدلا سمش خيشلا

 ها هامور اق ووائل 44 84 هع ونام لم عم طم يماسحلا نيدلا باهش خيشلا

 1 ينالطسقلا نيدلا باهش خيشلا

 51000 يدونمسلا نيدلا باهش خيشلا

 او هام و عال والو هما ن4 هدام هدأ و كم يمجخعلا ىلع الم خيشلا

 2226 1 ةو يدهشملا نيدلا زدب خيشلا
 0 يلحملا نيدلا رون خيشلا
 00 يريسلا نيدلا باهش خيشلا
 0 ىوفلا اجنلا وبأ خيشلا

 نور مم ءممءمءمءمعو

 ومد ءمءءموثمعومو

 .هوثوءومةءوثمومممموو

 همم وثوم ءءء ممعوو

 ةهنثثممء ممم م مءعوم
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 ةهووووووءوموءوووو

 هرودءيووثةءةوووةومو

 ةهووروووروثومموعومو

 ةهوووروءووةءءموومقو

 ةهووءءءمموءوووهوو

 اح



 2011111 ىحر اجلا نيدلا رون خيشلا

 20110111000 يقاكلادبع نب نيدلا باهش خيشلا

 21011110 يلمرلا نيدلا باهش خيشلا

 مهيلع أرقن ملو مهانيقل نمم ةعامج ركذ يف نتاوي
 1 0089 مساقلا نب نيدلا لالح خيشلا

 1 و قو قولا وا طمعا يسلبارطلا نيدلا رون خيشلا

 0مل ال هكا الل لق ودوام م يفنحلا نيدلا سمش خيشلا

 نقلا وطال وأ كحال قو لمع ولم ع مقا يوانتلا نيدلا سمش خيشلا

 10 ا يبلحلا نب نيدلا باهش خيشلا

 عا واعمل اعلا اد هيو قو طع قع يسلربلا نيدلا باهش خيشلا

 000*513 يماشلا دمحم خيشلا

 0216 ا هلا درا قود هاما لأ ام ام يماشلا نمحرلا دبع خيشلا

 21 ع1 كلك الل تلا هج دا ام يطابنسلا نيدلا رخف خيشلا

 0 9 نامجرتلا نيدلا سمش خيشلا
 ارا دم هم هلو ةعمراسا 3 ةوميمالل قحلا دبع نب نيدلا باهش خيشلا

 الو ه6 اا عا حاره عقم ومو عقد حاف يركبلا نسحلا وبأ خيشلا

 الل نو ماب ف اماما كوش ل او وتو ع ا يحوتفلا نيدلا باهش خيشلا

 يامل م ممم ممم اممم ةمماممم مم ممم مف ممفف يدابعلا نيدلا جارس خيشلا

 20000 منن م. ........غئاصلا نيدلا باهش خيشلا
 2000 0 يناقللا نيدلا سمش خيشلا

 '51ط 1 يناقللا نيدلا رصان خيشلا

 1 ا ف ا ك1 ل وعل يشيفلا نيدلا باهش خيشلا
 2 رع و ا يروهجألا نمحرلا دبع خيشلا .

 1 م يدابعلا نيدلا سمش خيشلا

 111011 1 ينيقلبلا نيدلا باهش خيشلا

 2*2»”» 83 يراصنألا ايركز خيشلا نب ايركز خيشلا

 ءايحأ اولازالو مهانيقل نمم ةعامج ركذ يف نا[! رلدعتل]

 20 اج اا اا ما ل همام نو كجا لاعلا دبع نب نيدلا نيمأ خيشلا

 3*2 نا... .......... شيقلبلا نيدلا فرش خيشلا
 ا هيدي اااااا...... ميجم نب نيدياعلا نيز خيشلا

 وير و ةوءمويورو مهم ءمعووو

 هوي ميم ثءوثمو مث ءم هوقو مو

 رو ةوروودوةوردو و ةوةووهوووم

 ةهودوءةووم هوية وءمءوممةعهو

 هوو ةووءوءووءومم مهو ووهوقأو

 .وةوةوءووءووومو وم وم مووو

 هوو وءوووثوءوومممعوءةوعمو

0 1 

 هوو ةونوءووةوءوءءمءوءءمموقوو

 565وونءووونومووةءءووءومعو

 وو ووو و ةوووج مو ةءومووموو

 ووو وءووووم ومو ةهةعومو

 هه وونوووونوعووممهمموهموووم



 0 اا يوالحطلا نيدلا رون خيشلا

 00 ا ااا اال مينغ خيشلا

 20000 منهم ممم همن تمم نم... يليعصلا نيدلا رصان خيشلا
 هد م اع مرج والم مط هاو عر عاق هام واف عع علاء عع حم ... يوالبطلا نيدلا رصان خيشلا

 141 اول ع 4 اع حلا © اعلا طماط عمال الا فحم وا يدوهمسلا ديمحلا دبع خيشلا

 0ث 616 128 تاق علال 6 هل نا يع ع همر ام لق هلق هع مف هول لم لوا قم يطيغلا نيدلا مجن خيشلا

 00 يواتدنطلا نيدلا رون خيشلا

 ةلث مم م ثم ملاوي ثءةءةءمةةومم اء ةمموم منة ءومةوء ممم وهو ءمفمو بيطخلا نيدلا سمش خيشلا

 ا ال اخ هامل هجران ما كت رار اد وابا ع تاليبجح نب ءاقبلا وبأ خيشلا

 عا او وعلو وأ املا لا عمل ا وستولالا ل ا كال الا توم ل سا يركبلا دمحم خيشلا

 1212116 0100 2 00 يمقلعلا نيدلا سمش خيشلا

 ا رمل ماع هاو لتداول اواو رخال همام ع اوم طق يمقن وة طة فق يدفصلا نيدلا سمش خيشلا

 2111 ل عل ا اا جلا حادا م مو ةممشاو 3 وااو وأ يروهنمدلا نيدلا رصان خيشلا

 20 كا اا سنا الهم مل رول كانا ماد هر وة فاو هارت معة يول ماما ودا اع لأ يتيرطلا.نيدلا باهش خيشلا

 ا اا 1111ج رع ا همام ل اع فام اوم ادع ا دم وم كامو يخينطلا نيدلا نسمش خيشلا

 2 00000 يليبقلا نيدلا رون خيشلا
 2 مفهوما ملال اة ةامالاو و فا م ول طم عقم رجح نب نيدلا باهش خيشلا

 1 1 ا ا كا ال قل واو ول 8 ه1 ملا هما ا ل يضرفلا نيدلا سمش خيشلا
 دار هو اناا طال اك اسم متمال و دف خلاف هو تال ايف امتار عر عقوللا نب نيدلا لامك خيشلا

 د هاك ك6 د نوف الكا حاط دق عام هاو طق ملا ا هب ولا وعفا ع ينومشألا نيدلا يقت خيشلا

 تالا 111 قل كالو أع اواو وم جلول أ األ ع قم لل قمم يراصنألا ايركز نب نيدلا لامج خيشلا

 2000 يروشنشلا نيدلا باهش خيشلا

 ا 1 او دوا و والأول ال ام ول ور دال لا ون عم تيتبنلا نيدلا سمش خيشلا
 ا و مط ىلحملا نيدلا رون خيشلا

 221 ا ل لقط ا رمال كا يبرغملا نيدلا سمش خيشلا
 00 يوفلا لالخلا حتفلا وبأ خيشلا



 0 10 2 24 نش هاهم ما 2 هاف هوا هيمو هلع ه4 84 670 هته هوما قم دف يلحملا نيدلا سمش خيشلا

 ١ اي و ماد هاما قولو ن2 دعا طك ف وهام هش اعلا نفط ماو نقلا يئانخإللا دمحأ خيشلا

 ١ 0 يو ل احا جوس يمقلعلا ميهاربإ خيشلا



 ف
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