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 2 ىنارعشلا مامولل نيرتغملا هيبتت

 0 دخل هيلا
 3. نك و

 ا تلا 37 وا تم

 يع ةفنا يدا ُ

 نم هللاب ذوعتو ءهرقغتسنو هيدهتسنو هنيعتسنو هلمحن هلل دمحلا نإ

 نمو ءهل لضم الف هللا هدهي نم هنإ انلامعأ تائيس نمو ءاتسقتأ رورش

 نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الق الضب

 .هلوسرو هديع اذمحم

 .. دلعي امأ

 «ةيفوصلا ىنعمو «ىفوصلا ركفلا ةأشن نع ةزجوم ةذبن مدقن فوسف
 ةعامجلاو ةنسلا لهأ نإ لوقي نم ًطخي هنإ :لوقن ةيادبق ءنوعذي اذام ىلإو

 نياك مالسإلا خويش رابك ىرن اننإ لب ءةفوصتملا عم ضيقنلا ىقرط ىلع
 نودريو ههقح ىلع نوقثيف ةفوصتملا دنع ام نودخأي ميقلا نبا هذيملتو ع ةيميك

 درلا ىف ةماقتسالا باتك فنصي ةيميت نبا مالسإلا خيش اذهف ؛هلطاب ىلع

 هآري ام ىلع دريو ءةنسلاو باتكلل اًقفاوم هاري ام تبئيف ءىريشقلا مامإلا ىلع

 عتمملا هباتك فنصيف هدعب نم ميقلا نبا هذيملت ءىجي مث ءامهل اتلاخم
 وبأ هيتك امم اديقتسم ؟نيعتسن كايإو دبعن كايإ حرش ىف نيكلاسلا جرادما

 . ةفوصتملا خويش رابك نم وهو «ىورهلا ليعامسإ

 دق هدجي ىبهذلا ظفاحلل ءالبنلا مالعأ ريس لثم اًباتك ًالثم علاطي نمو

 ام دقتنيو ءريخ نم مهدنع ام ىلع ىنثيف «ةيفوصلا خويش نم ريثكل مجرت
 امن كلذ ريغو داحتالاو لولحلا ةديقعب لوق نم ةنسلاو باتكلل اًعلاخعم هاري

 . مالسإلا دئاقع فلاخي
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 ء«مهميرط ىف سانلا عزانت هيف عزانتلاو داهتجالا نم مهنم ريثك ىف عقو ام

 نع نوجراخ «نوعدتبم مهنإ :اولاقو .6فوصتلاو ةيقوصلا» تمذ ةفئاطف

 . مالكلاو هقفلا لهأ نم فئاوط كلذ ىلع مهعبتو

 ءايبتألا لعب مهلمكأو ءقلخلا لضفأ مهنأ اوعداو ( مهيش تلغ ةفئاطو

 . ميمذ رومألا هذه ىقرط الكو

 لهأ نم مهريغ دهتجا امك هللا ةعاط يف نودهتجم مهنأ :باوصلاو

 نم وه ىذلا دصتقملا مهيقو هداهتجا بسحب برقملا قباسلا مهيفق ءهللا ةعاط

 . بوتي ال وأ بوتيف

 ' .هبرل صاع ءهسفنل ملاظ وه نم مهيلإ نييستتملا نمو

 نيعقحملا دنع نكلو «ةقدنزلاو عدبلا لهأ نم هفتئاوط مهيلإ بستنا دقو

 قيرطلا خئاشم رثكأ نإف ءالثم جالحلاك :مهنم اوسيل فوصتلا لهأ نم
 ركذ امك ءةفئاطلا ديس دمحعم نب دينحلا : لثم قيرطلا نع هوجرخأو ءهوركنأ

 .؟ةيفوصلا تاقبط» ىف ىملسلا نمحرلا دبع وبأ خيشلا كلذ

 ةيفوصلا تراصو .عولتر بعشت كلذ دعب هنإ مث «فوصتلا لصأ اذهف

 : فاتصأ ثالث

 ةيفوص امأفق «مسرلا ةيفوصو :قاررألا ةيفوصو «قئاقحلا ةيفوص

 قازرألا ةيفوص امأو ءهريغو دينحلاك مالسإلا خيش مهفصو نيذلا مهف قئاقحلا

 لهأ نم اونوكي نأ ءالؤه ىف طرتشي الف ء«فوصقولا مهيلع تفقو نيذلا مهف

 :طورش ةثالث مهيف طرتشي نكلو ء قئافحلا

 . مراحملا نوبئتجيو ضئارفلا نودؤي ثيحبب ةيعرشلا ةلادعلا :لوألا



 هز ىنارعشلا مامإلل نيرتقملا هيبنث

 بلاغ ىف ةيعرشلا بادآلا ىهو «قيرطلا لعأ بادأب بدأتلا :ىيناثلاو

 .اهيلإ تفتلي الف ةيفصولا ةيعدبلا بادآلا امأو «تاقوألا

 ناك نم امأق ءايئدلا لوضفب اًكسمتم مهدحأ نوكي ال نأ :ثلاثلاو

 بادآلاب بدأتي الو ءةدومحملا قالخألاب قلختم ريغ ناك وأ ءلاملل اعامج

 . كلذ قحتسي ال هنإف اًمساف ناك وأ ءةيعرشلا

 سايللا ىف مهمهمت «ةبسنلا ىلع نورصتقملا مهق «مسرلا ةيفوص» امأو

 ىز ىلع رصتقي ىذلا ةلزنمب ةيفوصلا ىف ءالؤهف كلذ وحنو ةيفصولا بادآلاو

 سيلو ءمهنم هنأ هرمأ ةقيقح ىف لهاجلا نظي مث «داهتلا لهأو ملعلا لهأ

 ةبست ليقف :اهلصأ ىف سانلا فلتخا دقف «فوصتلا ةملك لصأ نع امأ

 ةبسن :ليقو «ىّفَص :ليقل كلذك ناك ول هنأل ءاطخ وهو «ةفصلا لهأ» ىلإ
 :ليقأ ٠ كلذدك 5 ناك ىل هن ءأطخ امْضيأ وهو « هلا ىذي يا فصلا نإ

 ناك إو اداهو , كالا ةهيلإ بسن ؛ميدقلا نمَرلا نم مك نورواجي اوناك

 اذه ناكل ءالؤه ىلإ كاسنلا بسن ول هنألو ءكاستلا رثكأ دنع نيفوردعم الو

 ةليبق ىلإ اًفاضم نوكي نأ ىضري الو «ةليبقلا هذه فرعي ال «ىفوصلا» مساب

 .مالسإلا ىف اهل دوجو ال ةيلهاجلا ىق
 هناك «فوصلا سيل ىلإ ةبسن هنأ - باوصلاو فورعملا وهو - ليقو

 ضعب ةيفوصلا ةريود ىنب نم لوأو «ةرصيلا نم ةيقوصلا ترهظ ام لوأ

 ىف تاكو ءىرصبلا نسحلا باحصأ نماوهو ءديز نب دكحاولا دبع باحصأ

 رئاس ىف نكي مل ام كلذ وحنو فونلاو ةدايعلاو دهزلا ىق ةغلابملا نم ةرصيلا

 . ةيرصب ةدامعو « ىفوك هم : لاقي ناك اذهلو ؛راصمألا
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 هغلب هنأ نيريس نب دمحم نع + هداتسإب ىناهبصألا خيشلا وبأ ىور دقو

 :نولوقي فوصلا نوريختي اموق نإ :لاقف «فوصلا ساسل نولضفي اموق نأ

 -هِإَع- ىبنلا ناكو ءانيلإ بحأ انيبل ىدهو «ميرم نبأ حيسملاب نوهبشتم مهنإ

 .هريغو نطعلا سلي

 :فوصتلا فيرعت

 ىف ملعلا لهأ نع ةلوقنملا تافيرعتلا ضعب ركذنف «فوصتلا فيرعت امأ
 : نقلا كلذ

 :ىدركلا فورعم لوقي
 ققحتي مل نمق قئالخلا ىديأ ىف امم سأيلاو قئاقحلاب ذخألا فوصتلا)

 .؟'0:فوصتلاب ققفحتي هب مل رقفلاب

 :ىيشختلا بارت وبأ لوقيو

 . ؟7:ءىش لك هبوفصيو ءىش هردكي ال فوصتلا»

 ىرتستلا هللا دبع نب لهس لوقيو

 نم هللا ىلإ عطقتاو ركفلا نم ًالتماو ردكلا نم اقص نم ىفوصلا»

 .؟ةةردملاو بهذلا هدنع ىوتساو رشبلا

 :ىرصملا نوتلا وذ لوقبو

 .21”بلس هجعزي الو بلط هبعتي ال نم ىفوصلا»

 )١( ص) ىدرورهسلل فراعمللا فراوع 242١.

 . ةحفصلاو عجرملا سفن ()

 .285” ص) قراوعلاو ء(؟35 ر/١) ءايلوألا ةركذت ()

 .85(2 ىص) فراعملا قراوع (#)



 48 ينارعشلا مامولل نيرتغملا هيبتت

 :دينتأا لوقيو

 ةقرافمو «ىتاذلا اهفسعض اهدواعي ال ىتح برولقلا ةيفصت فوصتلا»
 .«سفنلا تاوزن ةبناجمو ؛ةيرشبلا تافص دامخإو «ةعيبطلا قالخأ

 قلخلا ركذي وهف هباب ىف سيفن باتك وهف انيديأ نيب ىذلا انباتك امأ
 ىف .قلخلا اذه نع حلاصلا فلسلا لاوحأو لاوقأ ركذ ىف ذخأي مث

 هيبئتلاب انمق ىتلا ةيعرشلا ءاطخألا ضعب دورو عم ءعتمم ىيش بولسأ

 . اهيلع

 .ميركلا ههجول اًصلاخ لمعلا اذه لعجي نأ هللا لأسنو

 هيلع رداقلاو كلذ ىلو هنإ

 ققحلملا

 نمحرلا دبع دمحأ لتاو



 ىنارعشلا مامإلل نيرثغملا هيبنت م

 ىنارعشلا مامالا ةمحرت

 ذيع وبأ ؛ بهاوملا وبأ) ىرصملا ىلذاشلا ؛ ىعقاشلا ىراصتالا ىنارعشلا ىسوم

 ىبأ ةيقاسب أشنو ءم1497' ؛«ه484 ةنس ناضمر ؟7ال ىف رصمب ةدنفشلق ىف

 ظ . ةيقونملا ىرق نم ةرعش

 لماعلا مامإلا انخيش وه :هتاقبط ىف ىوانملا قوءرلا دبع خيشلا لاق
 نب كمحسم هبرذ نم كئتسملا ىبرم ا ىلوصألا ثدحملا هيقفلا دهازْلا دباعلا

 . ةيفنحلا

 ةمالع هيف ترهظ كلذ عمو لفط وهو هوبأ تامو اهب أشنو هدلس دلو

 .ةيمورجألاو عاجش ابأو نآرقلا ظفحف ةيالولاو ةسايرلا لياخمو ةباجتلا

 ةئثامعستو ةرشع ىدحإ ةتس رصم ىلإ لشتنا مث ءنامث وأ عبس نبا وهو

 جاهنملا اهنم نوتم ةدع ظفحف دهتجاو دجو عماجب نطقف ءقهارم وهو
 ظفح لي ماشه نبأ دعاوقو ةييبطاشلاو صيخلتلاو حيضوتلاو ةيقلألاو

 لل دس ءاملع ىلع لظفح ام ضرعو هتامارك نم كلذو ؛ ءاضقلا ىلإ ضورلا

 آرف ىرمغلا عمماج مامإ نيدلا نم ححيشلا نع لمخأف ةءارقلا ىف 2 مت

 ىلخاودلا سمشلا ىلع أرقو ءةئسلا بتكلا اهنم ةرثك ىصحي ال ام هيلع

 مزلف ثيدحلا هيلإ بيحو «مهريغو ىحراجلا روتلاو ءىلحملا رونلاو

 لب نيئدحملا دومج هملنع نكي مل كلذ عمو ءهلهأ نع ذخالاو هب لاغتشالا

 ناكو «فلخلا بهاذمو فلسلا لاوقأب ةبرد هل ءربخلا ىفوص رظنلا هيقف وه

 نينس ثكمو «ةيويندلا قئالخلا عطقو ةئذم هسفن دهاجق قيرطلاب لاغتشالا

 . !راهن الو اليل ضرألا ىلع عجطضي ال



 ل ينارعشلا مامإلل نيرتقملا هيشت

 :كتاصتصمو فئتامتوم

 :اهنم «ةريثك انتك ىنارعشلا باهولا دبع فلأ

 ؛ ىبطرقلا ةركذت رهتتعمو «ىربكلا ىقهيبلا نخمعوو «تاحوتفقلا رصتخس

 ةمال | سلا نع ةمغلا ششكو «دوهعلاو قيئاوملا ىش دوروملا رخبلاو « نازيملاو

 ريغو .؛ناحخلا ةلكسأ نع نارلا فشكو «رباكألا دئاقع ىف رهاوجلاو ءريذدلا

  تافتصملا نم كلذ

 دئاقعو ءعرشلا اهرهاظ فلاشي تاملك هيلع |وسدف فئاوط ةلستسو

 هوهرو أويسو أوعتشو . ةعامشلا هيلع اوماقأو عامجإلا فلاخت لئاسمو ؛ ةمئاز

 ىف اًعلايم ةنسلا ىلع اًيظاوم ناكو ءمهيلع هرهظأو هللا مهلذخف ةميظع لكب

 اعزوم ءىذألل المحتم هسوبلع ىتح هسنن ىلع ةقافلا ىوذ ارثؤم ؛ عرولا

 ىف امظعم كلذ ىلع اًميقم لزي ملو هدافإو فينصت نيب ام ةدابعلا ىلع هتاقوأ

 . هتمارك راد ىلإ هللا هلقن نأ ىلإ رودصلا رودص

 . ؟ءيطخي هئإف بفشكلا عم ال ناك فيك عرشلا مع اورود# : هماللك نمو

 ةفوصتملا هيلع ام ىسسكع هقفلا بتك ةعلاطم راثكإ ىفسبني» :لاقو

 هج باجح هنإ اولاقو هتعلاطم اوعتمف قيرطلا ةقراب مهل تحال نيذْلا

 بئاجب نفدو «ةئامعستو نيعبسو ثالث ةنس ىف ىنارعشلا مامإلا ىفوت

 .27نيروسلا نيب هتيواز

 مجعس و لااا /2) مالعألاو يلام رمز بهذلا تاردش رظنا تامولعملا 2 كيزمل 0

 . م4 /؟) نيفلؤملا
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 : رورغلا هللاب مكنرغي الو ايندلا ةايخا مكنرغت الف

 رئاس ىلعو دمحم انديس ىلع ملسأو ىلصأو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ملع ال كناحبس :لوقأو «نيعمجآ مهبحصو مهلآ ىلعو ؛نيلسرملاو ءايبنألا
 . ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ انتملعام الإ انل

 ةحلاصةلمج هتتنمض ردقلا رييك ءمجحلا ريغص ءسيفن باتك اذهق دعبو

 «هقلخخ عمو ىلاعت هللا عم مهتلماعم تافص نم حئاصلا فلسلا هيلع ناك ام

 ىمهف بسحب كلذو «رهوجلاو بهذلا ريرحت ةنسلاو باتكلا ىلع هتررحو
 نأ امكف هقفلا ىف ىوونلا مامإلل «جاهنملا» ىمسملا باتكلاكوهف «فيلأتلا لاح
 ءاملع كلذك تاحيجرتلا نم ىوح امو «هيف امب سائلا نوتفي رصعلا ءاملع
 ىنإف «تاديحلا تاررحملا لوقنلا نم باتكلا اذه ىف امي نوتفي . غ5 ةيفوصلا

 ءاملعلاو «نيعباتلاو «ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا لاعفأب هقالخأ تديش

 قيرط ىف ىلوخد لئاوأ هب قلختلاب ىلع ىلاعت هللا نم امبو هن نيلماعلا
 قالخأب ىلختلاب نالف انرمأي فيك :نيتنعتملا ضعب لوقي نأ انو موقلا ةبحم
 قالخألا هذه ىلع ردقي مل هسفن وهو موقلا

 نود ىلع اهب ىلاعت هللا نم ىتلا قالخألا نم ريثكب تحرص كلذلف
 ىريغ نامزلا اذه ىف هب قلخت نم دجأ مل بيرغ قلخ اذهو :ىلوقب ىتارقأ
 دعب الإ هب قلختلا ىلإ مهتوعد ام ىننأو ءهب ىقلخت ىلع نيعماسلل اهيبنت
 انلامعأ ةيقبك ناوخإلا نع كلذ متك انب ىلوآلا ناكل كلذ الولو ءهب ىقلخت

 الإ لامعألا راهظإ ىف ةدئاف ال ذإ ءاهيف اني ءادتقالا بلطي نم رن مل ىتلا

 هلل ركشلا باب نم اهرهظيل امإو ءاهيف دبعلاب سانلا ىدتقيل امإ :نيئيش دحأل
 ىف ىخأ اي رظنا :تنعتم لكل لوقي ىلاح ناسل نأكو ءريغ ال «ىلاعت

 امو ءرذع كل ىقب امو هب قلختف هب اًقلختم ىخأ اي ىنثاجو امف «ىقالعأ
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 بتك نم هريغو ىراخبلا مامإلا حيحصيو ءميظعلا نآرقلاب ءادتقا ةفلتخم

 لوقأ امك هكرتب سائلا لهاست ةرثكو «قلخلا كلذ نأشب ءانتعالل اًنايبو «ةلدألا

 ملعأ الو «نامّرلا اذه ىف اًبيرغ راص دق قلخلا اذهو :تاقوألا ضعب ىف
 ءاردزا ال نارقألا هب قلخت نم ةلقل ةراشإ «ىريغ هب قلخت ىتارقأ نم ادحأ

 . كلذ لثم دصقأ نأ هللا ذاعم مهوتي دق امك ناوخإلل

 نم هتيأر ام باتكلا اذه فيلأت ىلع ىل مظعألا ثعابسللا نم ناكو

 نم يناثلا فصتلا ىف نامئع نب ناميلس ناطلسلا انالوم ةعامج- شيتفت

 تيأر امو .هل ةرصن هلام نم مهريغو لامعلا هسلتخا ام ىلع رشاعلا نرقلا

 ةعيرشلا قالخأ ملاعم نم سردنا ام ىلع شتفي عرشلا ءاملع نم ادحأ

 هرصت ناطلسلا انالوم ةعامج لعق امك - يع - هللا لوسرل ةرصن ةيدمحملا

 اذ نيبملاك باتكلا اذه تفلأو ءةعيرشلا ىلع ةيناميألا ةريغلا ىنتذخأف ءهللا

 لكل عفان وهف «نطابلاو رهاظلا ءاملع ةلود ىف اهقالخأ ملاعم نم سردنا

 امك هيف رظنلا نع ىنغتسي مهنم دحأ داكي ال نامزلا اذه ىف ىفوصو هيقف
 عطاقلا فيسلاك وهو «ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا كتعلاطم دنع هفرعتس

 ىري ىتح هسلفي هنأل قح ريغبو :نامزلا اذه ىف ةخيشملل عدم لك قنعل
 فرعأ ىنإو ءاهيوث نم ةيحلا خلسنت امك موقلا قالخخأ نم ةخلستم هسفن
 هلسغو هتقرس مهنكمأ ولو ءاوردكتف باتكلا اذه رمأ مهغلب ةعامج ضعب

 ”نيمح مهيف هداقتعا ريغتيف ءمهدقتعي نم دحأ هيف رظني نأ اًقوخ اولعفت

 :مهؤافلخ مهنأ نومعزي نيذلا موقلا قالخأي قلختلا نع لزعمب مهاري

 مهنم دحأ دجي الو ءحصن هلك هنإف ءهب رورسلاو حرفلا مهب ىلوألا ناكو
 - لضفلا وبأ خيشلا ىخأ فلأ دقو .نامزلا اذه لثم ىف هلثمي هحصني نم

 ءامب اهويتكف قاروأ ةسمخخ وحن مهريغو هتاوحخإ حصن ىف اًنازيم - هللا همحر
 نيقداصلا نع هللا ىضرف «حرفلا دشأ اهب اوحرفو ءدروزاللاو بهذلا

 . نيمأ

 «يباحصأ نمو ىنم عقت ىتلا عئاقولا بسحب باتكلا اذهل ىقيلأت ناكو
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 ىأر نم هللا محرف ءهفرعأ ببس ىلع دراو وهو الإ هيف هتركذ قلعت نم امو

 بتك نم ًالوقنم سيل هنإف ءريثلا ىلع ىل ةدعاسم هحلصأف ًاللخ هيف
 ام عيمجو .ةمثألا لاوقأو ةنسلاو باتكلا نم طابنتسالاك وه امنإو ؛ةلاصألاب

 ءاش نإ هارتس امك ريغ ال تركذ امل داهشتسالاك وه اغإ لوقنلا نم هيف هتركذ
 .ىلاعت هللا

 هبقعتي نم ىلإ همالك جاتحا هاتركذ امك طبنتسم لوأ فلؤملا ناك اذإو

 :مهقيس نع ىلع نيرمأتملا نم ءاملعلا كردتسا امك ةرورض هيلع كردتسيو

 ىلإ جاتحي ال همالك نإف ءنيرخأتملا لوقن نم اعومجم هقلؤم ناك نم فالخب
 ذخأيف «مهضعب ىلع ءاملعلا تيكتت ىري هنآل كلذو ءردانلا ىف الإ بقعتلا

 ىف ىراصنإلا ايركز مالسإلا خيش انخيش لعف امك تيكنتلا نم ةملاسلا ةرابعلا
 قده همالك لعج دقف هيلإ قبسي مل اًباتك فلآ نم كلذلف هقات- هتافلؤم
 «نيملكتملاو «ةاحتلاو «نييلوصألاو ءءاهقفلاو «نيثدحملاو :نيرسفملا عيمجل
 ءالؤه عيمج لادج يلإ هلوق لك ىف جاتحيف ؛«مهريغو نيينايبلاو ةيفوصلاو

 هللا ريغ دنع نم ناك ولو : ىلاعت لاق .ةئوِقلا كلت عضي نأ لبق ءاملعلا
 فئؤملا راضحتسا رسعل كلذو ء[م“: .نا] 6 اريثك افالتخا هيف اودجول
 لاح اهموهفمو اهقوطنم ىلع دري امو ةلأمملا كلت ىف ليقام عيمج
 تجاتحا الو ءمورش ىلإ بتكلا تجاتحا ام كلذ ىلع ردق هنأ ولو «ةباتكلا

 ثيدعلا اذع ام اهلك ىتاقلؤم ىف ىنأش اذهو ءاهيلع شاوح ىلإ حورشلا

 . ةنسلاو باتكلا نم ةطبنتسم اهلكف «لوصأ نم تارصتخملاو

 نإف رمع لوق اذه :لوقيو سانلا ىتغي باطخلا نب رمع مامإلا ناك دقو
 .ىهتنا رمع نم أطعح ناك نإو ءهّللا نمف اًباوص ناك

 هيلع انردق ام رثكأ اذه :لوقيو ىتني -«كف- ةغينح وبأ ناك كلذكو

 :لوقي ناك ام اريثكو «باوصلاب ىلوأ وهف هنم حضوأ دجو نمف ءملعلا ىف
 «نامعنتلا نمف أطخ تنتاك نإو ءهللا نمف ايباوص تتناك نإف نامعنلا ىوتف هذه

 .ةرخآلاو ايندلا ىف اهيف هيلع ةعبتلاو

 اذه نوكي نأ هللا لضف نم وجرأو :باتكلا اذه فلؤم لوقي اذكهو
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 تلصح ىتلا ةرسفلا دعب م4 موقلا قالخأ نم سردنا امل نييملاك باتكلا
 دقف ءرشاعلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف مهانكردأ نيذلا خايشألا توم دعب
 هب ىقستسي مهنم دحاو لك ناك خيش ةثام نم ًاوصن ىلاعت هللا دمحب انكردأ

 نب دمحم ىديسو ىوانشلا دمحم ىديسو «ىفصرملا ىلع ىديسك :ثيغلا
 ىديسو ءحلصم نب ميلحلا دبع ىديسو ؛ىديدحلا ركب ىبأ ىديسو ءدواد
 «نانع نب دمحم ىديسو ءركاذلا نيدلا جات ىديسو « يحراخلا دوعسلا ىبأ

 ءاملعلا تاقيط# باتك ىف مهانركذ نمب مهريغو صاوفلا ىلع ىديسو

 :عرولاو ةدابعلاو دهزلا ىف ميظع ردق ىلع اوناك ءالؤه لكف ء«ةيفوصلاو

 ءهتع هللا مهاهن امم ءىش ىف اهلامعتسا نع ةنطابلاو ةرهاظلا حراوجلا فنكو

 لب «قيضلا ةيامغ ىف ناك ولو ةالولا لاومأ نم اًثيش لبقي ال مهدحأ ناكو

 بوكر ىناعي مهنم دحأ نكي ملو ءلاولخلا نم اًثيش دجي ىتح عوجيو ىوطي

 الو «تامعنملا جورتي الو ءةسيفتلا ةمعطألا الو ةريخافلا سبالملا الو ءليخلا

 نم ردات ىف لالح نم كلذ دجو نإ الإ تامحرملا تاعاقلا ىف نكسي

 تايترملاو حيماسملاو ىلاوجلاو قزرلا مهيلع نوضرعي كولملا ناكو ءتاقوألا
 ىف هفرصل دعم وه امثإ ناطلسلا لام نولتوقيو «كتذ نوبأيق لاملا تيب نم

 (« نيملسملا نع نيباذلا دنخلا ىلع هقافنإو «نيدلا رئاعش ةماقإو ء حلاصملا

 .دحال عفن انيف سيل نحنو

 حلمب اهسمغيو ءالا ىف اهتفي ةسبايلا ةرسكلاب عئقي مهدحأ ناكو
 حيش ىبرغللا دمحم خيشلاو ؛ىرمغلا نيدلا يمأ يشلا :مهنم :م ءاهب ىفتكيو

 هب اسباي اميغر لكأي وهو ةرم ىابتياق ناطلسلا هيلع لجدو و لالجلا
 دشتأو اهب ىل ةجاح ال لاقو ءاهدرف رانيد فلأ هيلع يضرعف ءءاملا ىف

 : لوفي ناطللا

 شيب اوحار ىضرألا كولم :كلقعل لقو شيخا سيلو ءام ةبرشو ةمقلب عنقا

 ءالؤه لاح نيأف ءرانيد فلآألا لمحو ءىكيو ةربع ناطلسللل لصحف

 ماشلا وأ زاجحلا وأ رصم نم نورفاسي نيذلا نامزلا اذه خياشم نم خياشملا

 وأ ءاحومسم وأ ؛ىلاوج ناطلسلا مهل بتري نأ اولأسيل قارعلا وأ مورلا ىلإ
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 ضرع ول مهب ىلوألا ناكو ءهيفكي ام هدلب ىف دجي مهدحأ نأ عم اًبترم

 جرد امك حلاصملا لام ىف ناطلسلا دنج اومحازي الو هودري نأ كلذ مهيلع

 مهاتكردأ نيذلا خياشملا ىديرم نم اذجأ رث مل لب «حلاصلا مهفلس هيلع

 ديرملا هعضي مدق لوأ نذل « خياشملا نع ًالضف ايندلا بلط ىق هذلب نم رفاسي

 وه امك سايإلا رحب ىف هيمريو ءايندلا نم هديب امسع جرخي نأ ىيرطلا ىف

 ريزولاب عمتجاف :مورلا ىلإ صخش رصم خياشم نم ةرم رفاس دقو . مولعم

 هل لاقف « قيرطلا لهأ نم خيش :لاقق ؟كتعنص ام :هل لاقق ءاشاب سايإ

 ءلاملا تيب نم انيش ىل اوصرت :لاق ؟اهيف تكح ىتلا كتجاح امف :سايإ

 .ال :لاقف ؟قيرطلا ىف كلثم رصم ىف ادحأ نأ ملعت له :ريزولا هل لاقق
 سيل هنأ معزت تنآو ؛كلاح اذه ناك اذإ خيش نم كل فأ : سايإ هل لاقف

 تيرزأ دقل ؟خياشملا ةيقبب فيكف ءقيرطلا ىف اًماقم كنم ىلعأ رصم ىف دحأ

 نم رفاسو كلذ لثم لعف ول نيديرملا داحآ نإف :قيرطلا تلدهبو ءارقفلاب
 تنأ لعفت فيكق «ةدارإلا قيرط نع جرخل ايتدلا يلط ىف اهريغ ىلإ هذلب

 ال رسام عجرف .«هذتع نم هجارخخإب رمأو هرجزو ؟كتياهت لاح ىف كلذ لثم

 نم بترم ةدايز هل بلطي مورلا ىلإ رفاس هنأ ماشلا نم صخشل عقوو .بلط

 لويمالسإ غلي الف ءموي لك اًمسصت نيعيرأ كلذ لبق هوطعأ اوناكو ءىلاوجلا
 اشاب سايإ كاذ ذإ ناكو ءريزولا ىلإ هذصاق لسرأو ىدلبلا قيرط ىف سلج

 دصاقلا بهذف .تيبلا ىلإ انوتأف ةجاح اندنع مكل ناك نإ :هل لق :دصاقلل

 نم اذه رفاسي فيك ؟اًبجع اي :ريزولا لاق مث ءريزولا ةلاقمب هربعحأو ءخيشلل
 ىلإ اوجرخيو هومظعي نأ ءارمألا نم بلطيو ايندلا بلط ىف مورلا ىلإ ماشلا

 ءارمألا ىلع هسفن ىمري وهو تادهاجملا فانصأب هسفقن ضار دقو ءىلو هنأ

 انتجاح مدعو ءاتسوفن انتضاير مدع عم نحن انب فيكف ءايندلا بلط لجأل
 كلذ تلعف امنإ :لاقو هيلإ تأي ملو ءةفايض خيشلل لسرأ اشايلا نإ مث ءهيلإ

 ايتدلا هيلع ضرعت نمل نوكي امنإ انلثم باهذ نإف .بدألا هملعأل خيشلا عم

 نأ قحتس : الف كلذ لجل هنطو نم رفاسيو انم اهبلطي نع امأو ؛انيلع اهدرف

 . هيلإ ىشمي انم اذحأ
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 رتفد دمحم ريمألا ىل لاقو ءهدالب ىلإ اًبتاخ در خيشلا نأ رمألا رخو
 ىف مهدحأ ىسشم ولو نآلا رصم خياشم ىف دقتمأ ال انأ :ةرم رصم راذ
 رثكأ ايندلا بلط ىف نودهتجي مهتيأر ىنأل :لاقف ؟اذال :هل تلقف ؟!!ءاوهلا
 .اهيف نحن دهتجت امن

 :هل تلقف ؛«ىدتع رطفيل ناضمر ىف مهنم خيش ىلع لخد دقو : لاق
 هباسح ىلعو ىل همدق لاقف ؛هتم لكأت الق كش ةلاح ىف ىدنع ماعطلا اذه
 ىلأ هنم لكآ نأ ىسفن بيطت ال انآو اذه لثم دقتعأ فيكف ءةرخأآلا ىف
 .هأ .ةملظلا نم دودعم

 مدان انأ :لاقو ءمانملا ىف هتيأر ىنارعشلا نيدلا رون خيشلا تام او

 . رح تنك ىرمع لوط ىنإف ءكيي رباخ ىل اهاطعأ ىتلا ةقزرلا لوبق ىلع
 ءالؤه لثم اوناك مهنأ مهانكردأ نيذلا خياشملاب نظن نأ ىمخأ اي كايإف

 ةخيسثملاب رهاظتت نأ ىمخأ اي كايإو .مهب نظلا ءىستف ةعانقلاو عرولا ةلق ىف
 لاومأ لكأك طيلختلا نم نطابلاو رهاظلا ظوفحم تنك نإ الإ نامزلا اذه ىف
 ريغ كرهاظو كلذب ترهاظت نإف «ةملظلاو برعلا خياشمو «فاشكلا
 «كعبتي نم نيد تفلتأو ءقيرطلا لهأو هلوسرو هللا تنخ دقف ظوفحم
 كنأ تيعدا نإ اميس ال كمثإ ىلع ةدايز نيلضملا ةمئألا مثإ كيلع ناكو
 هب زيمتي ىذلا نازيلاك باتكلا اذه تعضو كلذلف ءاماقم رصم خياشم ىلعأ
 ىخأ اي ضرعاف ءحلاطلا نم حلاصلاو ءلطبملا نم قحلاو رساخلا نم حبارلا
 خياشملا ءالؤه نم هبحصت نأ تبلط نم لك ىلع قالخألا نم هيف ام
 لبقو هب لتقاو ةيحيصأق هب اقلختم هتدجو نإف ءنامّرلا اذه ىف نيرهاظلا

 ءدحأ ىلع ءانثلا مدع نم . مللي - هللا لوسر هب انرمآ ام فال مالكلا اذه داقتعا :تلق )١(
 لاق ىذلا هيلع ىفتملا ثيدحلا ىق هيلع همالسو هللا تاولص انرمأ لب هحالصي عطقن نآ وأ
 لوب هييسح هللاو - اًنالق بسحأ : لقيلق «ةلاحيم ال ءاحأ اًحدام مكنم ناك نم» :هيف
 .«اذكو اذك «كاذ ملعي ناك تإ فبحأ .اذحأ هللا ىلع ىكزي
 ىكزأ الو: :هلوق :ثيدعلال .ط (06 /8) ملم حيحص حرش ىفق ىووثتلا مامإلا لاق
 نكلر ءانع بيغم كلذ نأل ءهريمض وأ دحأ ةبقاع ىلع عطقأ ال ىأ ؛ «ارحسأ هللا ىلع
 . كلذل ىضتقملا رهاظلا دوجول نظأو بسحا
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 فل ءاردزا ريغ نم احفص هنع برضاف ءهي قلختم ريغ هتدجو نإو ءهلجر

 مايأ نم ةرتف نيح ىلع ءاج باتك نم هب مركأف «ىلاعت هللا ىلإ هرمأ لكو
 ءاملعلا هيلع جرد امك موقلا قالخأ نم مده امل اذدجم نيقداصلا لاجرلا

 ملاعم نم سردنا ام هتاقلؤم اذدجم مهدحأ ىتأيف ءهرصع لك ىف نولماعلا

 مساقلا ىيأو «ميعن ىبأو «ىكملا بلاط ىبأو «ىبساحملا ثراحلا_5 قيرطلا

 .-82- مهريغو ءىدرورهسلا باهشلاو «ىلارغلا مامإلاو ءىريشقلا

 هللا دبع وبأ خيشلا ىديس نماشلا نرقلا ىف نيددجملا رمخآ نم ناك دقو
 هتومسي اوناكف  ىلاعت هللا همحر  يربكلا ةلحلاب نوفدلا ىرمغلا دمحم

 قالعخأو .-هي هللا لوسر قالخأ هتافلؤم ىف طبض هنإف «ةيفوصلا هيقف
 موقلا قالخأ طبض ىف هوذح اذح هدعب ءاج دحأ ملعأ الو ءحلاصلا فلسلا
 نأ ولو «باتكلا اذه ىف ىلاعت هللا ءاش نإ هارتس امك ىلاعت هللا ذمحب ىريغ
 ةعلاطم ىلع ناوخإلا تللد تنكل ىريغ رصعلا اذه ىف كلذ لعف ادحأ

 ال ذئتيح ريصي هنأل «باتكلا اذه فيلآت ىف ىسقن بعتأ مل تنكو «هفلؤم

 ءارقثلا تاروع فشكت اذه كباتك ةعلاطم تإ :لوقي ًالئاق لعلو ءهيف ةدئاف
 ادحأ دعي ال هنإف «كتناوخإ ىلع رتسلا ليذ تلبسأ الهف ءرصعلا لهأ نم

 روهمج نإ :لتاقلا اذهل لوقنف ءرصعلا اذه خياشم نم دحأ ىف دقتعي

 اوتيبو «كلذ لثم ىف فيلأتلا ىلإ انوقيسس دق فلسلا نم ةيفوصلاو ءاملعلا

 نم نيلعفتملاو « نييذاكلا نم نيقداصلاو ءنيحلاطلا نم نيحلاصلا قالأ

 فالخب ناك نم ةأوس بفشك هنم مزلي كلذ نوك ىلإ اوتفتلي ملو ( نيصلخملا

 . حلاصلا فلسلا قالبخأ نم ةفصلا

 ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف مكبر نم قحلا لقو ل :ىلاعت هللا لاق
 راتسأ كته نيسح اصلا تافص ناب نم مزل نإو وهف :[0::فبكا] © رفكيلف
 .نيملسملل ريخلا ةلاصألاب مهدصتقل كلذ ىف مهيلع جرح الف «نيبذاكلا

 أرقي بتجلا ىف ءاملعلا هلاقق ام ريظن دصقلل عبات وه امنإ مثإلا نأ مولعمو

 ءدصقلاب الإ انارق نوكي ال هنأل اولاق «مثأي ال هنأ نآرقلا دصقب ال نآرقلا

 سيل بهذملا مزال نأ نم لوصألا ءاملع روهصح هيلإ بضهدذ أم كلذ ليؤيو

 لهأ ىلع اوطح نيذلا ةقيقحلاو ةعيرشلا خايشأ لمح بجي هنأ ملعف «بهذمب



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتن 08(

 قالتشألا نم هيلع مه امم عفرأ ىلإ مهناوخخإ ةمه عفر اودصق امنإ مهنأ مهنامز

 ايفشت ال ءهتعيرش ء ءايحإ ىفو - كَم - هللا لوسر ىف ةبحم ريغ ال ةنسحلا

 حالصلاب مهيلع تيصللت اراشتناو ء«مهيلع ةسايرلل ايلطو «نارقألا نم سفتلل
 عفني نأ هلضف نم ىلاعت هللا لأسأو ءكلذ لثم دصق نم مك مهاشاح
 ىلاعتو هناحبس هنإ عءهيف رظانلاو ءهعماسو .هيتاكو .هفلؤم باتكلا اذهب
  ةليمس و  اييجعم عخيهصس

 نيركغملا هيبنت
 رشاعلا نرفلا رخاوأ

 رهاظلا مهملس هيف اوملاخ ام ىلع

 تاماتلا هللا تاملكب هذيعأو ءميركلا ههجول اًصلاخخ ىلاعت هللا هلعج

 رهاظ فلاخي ام ىمالك نم سيل ام هيف سدي دساحو ودع لك رش نم
 هيف امم مهمرحيو «هتعلاطم نم ساتلا رفني نأ لجأل كلذ لك «ةنسلاو باتكلا
 قيثاوملا ىف دوروملا رحبلا» ب ىمسملا ىباتك ىف كلذ ىل عقو امك دتاوغلا نم
 ءاةمألا عيمج نع ةمغلا فشكبا ىمسملا ىباتك ةمدقم ىفو ؛«دوهعلاو

 بلاغ نظو ءهريغو رهزألا عماجلا ىف ةميظع ةتتف كلذ ببسب لصحو
 نيملسملا عامجإل ةقراخلا لئاسملاو ؛ةغتازلا دئاقعلا نم هوسد ام نآ نيروهتملا

 ليلق الإ ىضرع ىف عوقولا نم ملس امو ؛هب تنيدتو هتدقتعا ام ةلمج نم
 نم نيتحيححصلا نيتكستلا لسرأ ىتح ةنعفلا كلت دمت مل مث + سانلا نم
 .رهزألا عماجلاب ءاملعلا ىلإ ةمغلا فشك نمو ءدوهعلا

 اوعضوو «مالسإلا خياشم امهيلع تعلطأ دق يلأعت هللا دمحب تنكو

 امهيف اودجي ملف امهوشتفف ءكامهفيلأت اوحدمو امهوزاجأو امهيلع مهطوطخ

 اوءريو كلذ لعف نم اوبس كلذ دنعف ىوعاشأو ةدسحلا هسد امم اًكيش

 يتئرت نع كلذ دعب فلخت امو ,هّللا دمحبب ةغئازلا دئاقعلا كلت نم « ىتحاس

 : ىنأرب نم ةلمج نم ناكو هنيذل ئريتسي ملو ؛هسقن ظح عم فقو نم الإ

 نبا باهشلا مالسإلا خيش انالومو انديس ىضرع ىف عوقولا نم هللا هامحو



 (14) ىنارعشلا مامإلال نيرتغملا هيبنت

 انالومو انديسو «ىناقللا نيدلا رصأن خيشلا انالومو انليسو «ىلينحلا راجنلا

 ىبلحلا نيدلا باهش خيشلا انالومو انديسو «ىلمرلا نيدلا باهش خيشلا
 خيشلا حلاصلا خألاو ؛«ىوالبطلا نيدلا رصان خيشلا انالومو انديسو ءىفنحلا

 نيدلا رون خيشلا حلاصلا خألاو ءىنيبرشلا بيطخلا دمحم نيدلا سمش

 خيشلا حلاصلا خألاو «ىطيغلا نيدلا مجت خيشلا حلاصلا خالاو «ىئاتدنطلا

 ءىمقلعلا نيدلا سمش خيشلا حلاصلا خآلاو : ىفنحلا ىتوناحلا نيدلا جارس

 سمش خيسشلا حلاصلا خالاو «ىدشرلا رداقلا دبع خيشلا حلاصلا خالاو

 خألاو ءىزيحلا نيدلا نيز خيشلا حلاصلا خألاو :«ىفنحلا ىشوتمهربلا نيدلا

 تاقيط يف مهانركذ ةريثك ةعامجو «لاعلا دبع نب نيدلا نيمأ خيشلا حلاصلا

 .-غقت- رايخألا

 ءةدسحلا هسد امم اًثيش ىف قدص مهنم ادحأ نأ ىنغلبي مل ءالؤه لكف

 ىف نودقتعي سانلا ضارعأ ىف عوقولا ىق نيروهتملا نم ةعامج صضعب فرعأو
 ىب عمتجا ذحأ مهنم امو ءاذه انتقو ىلإ ةعاشإلا كلت مكحي ةديقعلا ءوس

 ةئيب كلذب هدنع تماق الو ء«فلؤأ انأو ىنأر الو :ملع ىف ىنضواف الو ءطق

 . مهحماسيو مهل رفغي ىلاعت هللاف « ةلداع

 رومألا هذه ام :لوقي راص ملعلا ىلإ بستي نمم صخش نع ىنغلب دقو
 مل ةعاشإلاو سدلا نأ عم ةرتاوتم اهامسو :لجرلا اذه نع ترتاوت ىتلا

 انياحصأ نيب ناقورعم أامهو :ةصامخ رصم لهأ نم نيصخش ىوس نم نكي
 ةمحر ىلإ اجردو اتام دقو ءامهل ساتلا بس نم اًفوخغ امهركذ ىغيني الو

 ىلإ غصت الو «حصتلا نم اهيف امب عفتناو ىبتك ىتخأ اي علاطف «ىلاعت هللا

 ىف اهعضأ نأ ليق ةنسلاو باتكلا ىلع هللا دمحب اهتررح ىنإق دساح لوق

 ترحبت ىتح باتكلا نم اًئيش تفلأ امو .ءيدمحم ىنس لجر انأو «قرولا

 ايركز خيشلاك مالسإلا خياشم ىلع اهداوم تررحو ءةعيرسثلا مولع ىف
 قحلا دبع خيشلاو «فيرش ىبأ نب نيدلا ناهرب خيشلاو «ءىراصنألا

 مهبارضأو ىلحملا نيدلا روت خيشلاو ( ىطابتسلا

 نيصخشلا نيذه عابتأ نم دحأ لوق ىلإ تفلت نأ ىتخأ اي كايإو



 ىقارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت هيف

 اديلقت ءوسلا ىف دقتعي ناك امبرف «ءىبتك ىف سدلا امهنم عقو نيذللا
 اوأر امل امهنأ نيصخشلا نيذه ىف دسحلا ءاد كيرحت بيس ناكو ءهشيشل

 دئاقعلا ىبتك ىف اسدو «ةليملا كلت اريد «ىتاقلؤم ةباتك ىلإ اورداي سانلا

 ةرهاظلا ىصاعملاو قسفلاب ىنايمر ول امهنأ امهملعل نطابلاب هقلعتملا ةغئازلا
 ةعلاطم نع سانلا ريفنت نم هادصق ام امهل لصحي ملو ءسانلا امهبذكل

 ىنباتغا نم عيمج تحماسو ةريخالاو ايئدلا ىف امهتمذ تأربأ دقو « ىبتك

 اذإ .حامسلاو وفعلا لهأ نم انلعج ىذلا نيملاعلا بر هلل دمحلاف ءامهبيسي

 لوقأق ءىلاعت هللا ءاش نإ اذه باتكلا دوصفم ىف عرشنلف « كلذ تملع

 .ةناعإلاو قيفوتلا هللابو

 باتكلا ةمّزالم  مهتع هللا يضر حئاصلا فلسلا قفالخأ نم

 هل داشرإلل مهدحأ ردصتي *يو صخاشلل لظلا مورلك ةنسلاو

 عيمج ىلع علطي ثيحب ةرهطملا ةعيرشلا مولع ىف هرحبت دعب
 يف ءاملعلا عطقي ريصيو ةلمعتسملاو ةسردتكلا بهاذملا ةلدأ
 بتكو ةحصاولا ةحجارلا وأ ةعطاقلا ججحلاي ةرظانملا سلاجم

 :مهلاعفأو مهلاوقأ نم رهظي امك كلذب ةنوحشم موقلا
 اذه انباتك :لوقي - هقنم_ دينحلا مساقلا وبأ مامإلا ةفئاطلا ديس ناك دقو

 ءاهقدأو عئارشلا حضوأ انتعيرشو ءاهعمجأو بتكلا ديس نآرقلا ىتعي

 أرقي مل نمف «ةنسلاو باتكلاب ةديشسم فوصتلا لهأ قيرط ىنعي انتقيرطو
 هاف ناكو +"0هب ءادتقالا حمصي ال امهيناعم مهفيو ءةنسلا ظفحيو ءنآرقلا

 الإ اليبس هيلإ ىبن ريغل ىلاعت قحلا لعجو ملع ءامسلا نم لزن ام :لوقي
 .اييصنو اظح هيف ىل لعجو

 الف ءاوهلا ىف عبرت دق ًالجر متيأر ول :هباحصأل لوقي هتف ناكو

 عيمجل ًالثتمت هومتيأر نإف ءىهنلاو رمآألا دنع هعنص اورت ىتح هب اودتقت
 لخي هومتيأر نإو «هب اودتقاو هودقتعاف ىهادملا عيمج ابتتجم ةيهلالا رماوألا

 . ىهتنا هوينتجاف ىهانملا ينتجي الو :رماوألاب

 اوعدتبي ملو .ةنسلاو باتكلاب اومزتلاو ديدجلا هركذ ام اوعبتا فوصتلا لهأ تيل اي :تلق )١(
 .ةنس وأ باتك نم ليلد هيلع تأي مل ام نيدلا ىق



 251( ىنارعشلا مامإلل نيرتفملا هيبنت

 مهدحأ راصف «نامزلا اذه ءارقف ىف اًييرغراص دق قلخلا اذهو :تلق
  ءاقبلاو ءانفلا ىف تاملك هنم فقلتيو ءقيرطلا ىف مدق هل سيل نمي عمتجي

 هل يمخريو ءةيج هل سبلي مث ةنس الو باتك هل دهشي ال امم !!'حطشلاو

 ريصيف اًئيش هل اوبتر امبرف «ءارمألاو ءاررولاب كلذ ىف لسوتيو ءاحومسم وأ

 هيف مهداقتعاو ةالولا ىلع سيبلت عونب هذخأ هنوكل هنطب ىف اًمارح هلكأي
 ىف قوذ الو ملع ريغب ضوخي راصق مهنم صخش ىلع لخد دقو «حالصلا

 ىنربخأ :اموي هل تلقف ءامايأ ىنبظاوف هنودقتعي ةعامج هعمو «ءاقبلاو ءانغلا

 ' ءائيش ملعلا ىف تأرق ام انأ :ىل لأقف ؟ىه ام ةالصلاو ءوضولا طورش نع

 ؛هوركملاو مرحملا نيبالو ءابودتملاو هامجاولا نيب قرعي مل نمو ؛عامجإلاب

 قيرظ ىف الو ءرهاظلا ىيرط ىف ال هب ءادتقالا زوجي ال لهاجلاو لهاج وهف

 : لق ناكو ؛مويلا كلذ نم ىنع عطقنا مث ءاباوج درب ملو سرق ء نطابلا

 , كت هللا ىنحارأف : هبدأ ءوس نم ارش ىنابأد

 موقلا قيرط نإ :لوقي هللا همحر - صاؤوخلا ىلع ىديس انخيش ناكو
 مهل نأل كلذو «رهوتلاو بهذلا ريرحت ةتسلاو باتكلا ىلع ةررحم -

 رحبت نم الإ كلذ فرعيالو «ىعرش نازيمب ةحخاص ةين نوكسو ةكرح لك ىف
 . ةعيرشلا مولع ىف

 اهب تأي مل ةيفوصلا قيرط نإ :لوقي نم ىرتفاو هللاو بذكف :تلق

 ضعب هتدحأ مالكلا نم نيفنص هب ىنعي حطشلا :ىلازخلا دماح وبأ لاق :مطشلا )١(

 نع ىنغلا لاصولاو هللا عم قشعلا ىف ةضفيرعلا ةليوطلا ىواعدلا اهدحأ :ةفوصتلا

 ةيزرلاب ةدهاشملاو باجل عاعتراو دامشالا يوحد ىلإ م موف ىهتني ىتح . ةرهاظلا لامحألا

 . ' جالخلا روصنم نب نيسحلاب هيف نوهبشتي اذكو اذك انل ليق :تولوقيف باطنملاب ةهفاشملاو

 1 . سنجل اذه نم تاملك هقالطإ لجأل بلص ىذلا

 ةلقك هلايخ ىف ىشيوشتو هلقع ىف طبخ نع اهردصي لب اهلئاق دنع ةموهفم ريغ نوكت
 ستجلا اذهت ةدئاف الو :هللا همحر لاق مث رثكألا وه اذهو هعمس عرق مالك ىتعمب هتطاحإ



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتت هةفف

 .هليج ةرثك ىلع ةلادلا تامالعلا ربثأ نم كلذ هلوقو نثثونس الو سباتك

 ال صالخإلا هجو ىلع هملعي لمع ملاع وه موقلا دنع ىفوصلا ةقيقح نإف

 ىتأي مهدذحأ ريصي نأ كلذ ريغو دهزلاو عرولاو تمصلاو ةلّرعلاو

 ءريغ ال حلاصلا مهفلس هيلع ناك ام هيشي ىذلا هجولا ىلع تادابعلاب

 مالكلا انطسب امك اهلهأ تاغصب قلختي نم ةلقل ةعيرشلا نع ةجراخ اهنأ

 كلذ ملعاف (نيفراعلا قالخأ نايب ىف نيبملا جهنملا) باتك ىف كلذ ىلع
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 اوفرعي ىتح لوق وأ لعف لك نع مهفقرت :- منن -مهقالخأ نمو
 لاَ . ةعيرستلا ةلمج نم فرعلا نآل فرعلا وأ ةنسلاو بابتكلا ىلع هنازيم

 ال موقلا نأ ملعق 157 فارعألا | « فرعلاب رمأو وفعلا لخ : ىلاعت هّئا

 كلذ نوكي نأ لامتحال اهب سانلا لمع درجمب مهلاعفأو مهلاوقأ ىف نوفكي

 ىفو «ةنسم الو باتك اهل دهشي اال ىتلا عدبلا ةلمج نم لوقلا وأ لعفلا

 لوقي ةعديلا ا تكرت اذإف ةعدب ةنسلا ريصت ىتح ةعاسلا موقت الو ثيدحلا

 اذإف 0 هيلإ مهبولقب نوهجوتي ةعيرشلا بتك ىف ةتباثلا - هَخ-

 ءاعد نم ةيكرشلا عدبلاب لمعلا نآلا ةيقوصلا قرطلاب ىمسي ام ىلع بلاغلا :تلق )١(
 وفعلا هللا لآست - ريكألا كرشلا نم اذهو هللا نود نم تاومألا لاؤسو ةثاعتساو ميبذو

 ديسلاب لافتحالا ىف اًيونس ماقي ىذلا لافتحالا ىف مهضعي نع لقن امك - ةيفاعلاو

 ىف ىعد نإ ىذلا «باهلا ىودلا ديلا دلوع لاقتحاللا ىف مويلا انثإ9 :لاقق ىيودبلا

 عدبلا نم ملس نمو - نالذحلا نم هب ةوعنو ةمالعلا هللا لأست - ةيباجأ رحميلاو ربلأ

 ركدلا ىلع مهعامتجاو ىديس اي دلم :مهلوقك ةيلوقلا عدبلا نم ملسي الف .ةيكرشلا

 ةوضآا نأ نول سعشب و الوش وش# :مهلوقك هسفت هب مي مل امب هللا مهركذو :ىعامجلا
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 5 ظ ىنارهشلا مامإلال نيرتعما هيبتن

 كلذ للسم نأ الإ مهل لاق اب اولمعو .كلذ نع هولأس هيدي نيب اورضح
 . !7لاجرلا رباكأب صاخ

 هللا لوسر هب هرمأ امب سانلا رمأي نأ ماقملا اذه بحاصل لهف :ليق نإف

 ةنسلا ىلع دئاز رمأ هنأل كلذ هل ىغيني ال :باوجلاف .؟ال مأ --

 اه ىلع دئاز ءىشب سانلا رمآ نمو « لقنلا قرط نم ةتباثلا ةحيحصلا

 دحأ راتخي نأ الإ مهللا ءاططش سانلا فلك دقف لقنلا قيرط نم تبث

 باتكلا نم ةطبتتسملا بهاأملا ىدتقم نأش وه امك جرح الف كلذ
 . ملعأ هلئاو ءةنسلاو

 ىلع مهباحصأ اميس ال سأنلا نوثحي -ُتظي_ حلاصلا فلسلا ناك دقو

 ريمأ نإ ىتح كلذ ىف نوددشيو «عدبلا باتتجاو ء؛ةنسلاو باتكلاب ديقتلا
 هل لوقيف هيلع مزرعيو ءرمآلاب مهي ناك اعر هزت باطنلا ني رمع نينمؤملا

 :امع عجريف هب رمأي ملو «كلذ لعفي مل - فت - هللا قوسر نإ :سانلا ضعب
 هيلع مزع ناك

 اهنأ هغلب نيح اهنوسيلي !وناك بايث عزنب سانلا رمأي نأ ةرم مهو :لاق
 ءاهتم سبل دق هيف - هللا لوسر نإ :صخش هل لاقف ءزئاجعلا لوبب غبصت
 ناك ول :هسفت ىف لاقو ءعجرو ىلاعت هللا رفغتساف ءهرصع ىف سانلا اهسبلو

 . - هي - اهسبل ال عرولا نم اهسبل مدع

 بوث ىل ذختا :هدلول لاق : هزت نيدباعلا نيز مامإلا نأ انغلب دقو

 تيأر ىنإف :ةالصلا ىف ىعورش تقو هعزنأو «ةجاحلا ءاضق دنع هسبلا
 نكي مل هنإ :هدلو هل لاقف «ىبوث ىلع عقي مث ةساجنلا ىلع سلجي بابذلا

 ناك امسع مامإلا عجرف ءهئالخو هتالصل دحاو بوث الإ -72- هللا لوسرل

 . هلعف ىلع مّرع

 نآرقلا دعب دعاوقو لوصأ اهل لب ءيبلْعْلا هجوتلا اذه لثمب تبثت ال ةيعرشلا ماكحألا ()
 ىف فورعم وه امم كلذ ريغو باحصتسالاو ةلسرلل حلاصملاو سايقلاو عامجالاك ةنسلاو
 نما :حيحصلا ثيدحلا ىف 2٠ ميركلا لوسرلا لوق كلذ درل ىفكيو هقفلا لوصأ
 .«در وهف هنم سيل ام انرمأ ىف ثدحأ



 «هبوث ىلع لزتي بابيذلا نكي مل - هع - هللا لوسر نأ لوقثملا : تلك

 رمأي مل هدلو هل لاق نوكي نأ الإ ًاليلد ركذ ام حلصي الف ءهندب ىلع الو

 نم - ىلاعت هللا همحر  ىماطسبلا ديزي ىبأ نم لقن ام امأو «لماتيلف ادحأ

 بابذلا عوقو ثيح نم كلذ سيلف هتالخل بوئو ؛هتالصل بوث هل ناك هنأ

 ءالخلا بوث نوكي ال نأ بدألا باب نم كلذ امنإو «نيدباعلا نيزل عقو امك

 ىف اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا ميرحت ىف اولاق ام ريظن :ءةالصلا بوث وه

 فوقولا ةهج ىه ةجاسحلا ءاضق ةهج نوكت ال نأ عراشلا بلطف ءطئاغلا

 . مهقاف ةالصلل

 نم ناك اذإو «؟!”ةعدي موقلا قيرط نإ :لوقي نم ىرتقاو هللاو بذكق
 اعدتبم عرشلل هتقفاوم ملعي ىتح لمعلا نع فقوتيو ةعيرشلا ةفلاخم باهي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءىنس ضرألا هجو ىلع ىقب امف

 مهسفنأ رمأ ىف ىلاعت هللا ىلإ مهضيرفت ةرثك :- هيلا - مهقالخأ نمو
 زع هيلع الإ مهتياده رمأ ىف مهلوعم نوكي الف :مهباحصأو مهدالوأو

 هللا ىلإ دانتسالا نع نويئاغ مهو مهسفنأب طق اًئيش نوبلطي الو ءلجو

 . ىلاعت .

 تتنكو ءملعلا بلط ىلإ ةيعاد هل تسيل نمحرلا ديع ىدلو ناك دقو

 تلعفف هيلإ هرمأ صضوفأ نأ هناحبس قحلا ىتمهلاف «هتهج نم ميظع رصح ىف

 ءكلذب هل ىرمأ ريغ نم هسشنب ملعلا ىف علاطي ةليللا كلت نم حبصأف
 نم مهف ىلع حجري همهف راصو ةليللا كلت نم ملعلا ةوالخ هل تلصحو

 ىذلا بعتلا نم هيلإ ىضيوفتي ىلاعت هللا ىتحارأف ءنينسب لاغتشالاب هقبس

 . نيمأ اوملع امب نيلماعلا ءاملعلا نم هلعجي ىلاعت هللاف ءهبيق تنك

 نم ايونس مايقت ىتلا دئاوملا دحأ ىرت نأ ىفكيو «كلذب دهشي نآلا موقلا عقاو :تلق 0(

 برشو «ءاسنلاو لاجرلا نيب طالتحاو انخو انزر نه شحاوقفلا نع الشغف تايكرشلا راشتنا

 هللا هأري - نيسحلل دلوم ىف ىنيعب تدهاش دقلو . تاقيوملا نم كلذ ريغو ءثاركسملل

 .رومألا هذه نم اريثك - ثدحي ام
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 ام :لوقي - ىلاعت هللا همحر  صاوخلا اًيلع ىديس انخيش تعمس دقو
 ضيوفت عم بيغلا رهاظب مهل ءاعدلا نم نيلحاصلاو ءاملعلا دالوأل عفنأ مث

 عم هدلاو ىلع لالدلا ىف ىبرتي مهدسصلأ نأل كلذو «ىلاعت هللا ىلإ مهرمأ

 ريصي "الق ؛هيبأل عبتلا مكحب هل سانلا ميظعتب ىفتكيو «تناك نإ همأ ةذعاسم

 بعتأ تنك ىذلا نإ :هسفت ىف لوقيو ءاًبلاغ لئاضفلا باستكال ةيعاد هدنع

 ىدلاو ةطساوب ىل لصح دق ةضايرلاو ملعلاب لاقتشالاب هاحلا نم هليصحت ىف
 برضلا ىلع هنيع حتفي مهدحأ نإف «نيحالفلا اصوصخ ماوعلا دالوآ فالخب

 ةناهإلاب جارفملا مهنم نوذعأيو ءمهئاوعأو ماكحلا نم ةناهإلاو سيحلاو

 نأ ىلاعت قحلا همهليف «كلذ نم هقتعت ةليح لمع ىف ركفتي ريصيف «ةديدشلا
 ملعلا ىف ةيغر دادزي سائلا همظع املك لازي الف نآرقلاو ملعلاب لغتشي

 خيشلا ىديس ناك دقو .قيرطلا خيش وأ مالسإلا خيش ريصي ىتح ةدهاجملاو

 الق ءاّموي نيعيرأ ةولخت لك ىلع هدلاو ىلخي هللا همحر  دهازلا دمحأ

 ىف كيلع اذحأ تمدق ام ىديب رمألا ناك ول ىدلو اي :لوقيف هيلع حتفي

 . ىهتنا .قيرطلا ةقرعم
 نيحاصلاو ءاملعلا دالوأ ضعب ىف ةدعافلا هذه تقلوحخ دقو :تلق

 «ىنيقلبلا نيدلا جارس خيشلا دالوأو ىكبسلا نيدلا ىقت خيشلا دالوأك

 ءاملع نم ةعامج ىنقعب ىف كلذكو «لامكلا ةياغ ىف مهدالوأ ءا جف

 («ىركبلا نب دمحم ىديسو «ىلمرلا نبي ذمحم ىديسك هئارفقو انرصع
 ءريثملا ذمحم خيشلا نب ىلع ىديسو «ىوانشلا نب سودقلا دبع ىديسو
 تاقيط ىف مهائركذ ةعامجو ىرمغلا نسحلا ىبأ خيشلا نبأ دمحم ىديسو

 رثكأ (رايخألا تاقبط ىف راونألا حقاول) اهانيمس ىتلا ةيفوصلاو ءاملعلا

 بر هلل دمهملاو «نيمآ مهتاكريب انعفنو «مهلاثمأ نم نيملسملا ىف هللا
 . نيملاعلا

 :مهلمعو مهملع ىف مهصالخإ ةرثك :- هنن - مهقالخأ نمو
 ةرثكل لحملا اذه ىف ىخأ اي كل طسبنو .«كلذ ىف ءايرلا لوخد نم مهفوخو

 - هللا لوسر نأ ةحيحصلا ثيداحألا ىف تبث :لوقتف كلذ ىلإ سانلا ةجاح
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 الو ؛تأر نيع ال ام اهيف قلُخ ندع ةنج لجو زع هللا قلخ املا : لاق - هيَ

 حلفأ دق :تلاقف «ىمكلت :اهل لاق رمشب بلق ىلع رطخ الو ,ثعمس نذأ
 نب بهو ناكو «2©”ءارمو ليخب لك ىلع مارح انأ :تلاق مث ءاثالث نونمؤملا
 «هبلق هللا سكن ةرخآلا لمعي اينذلا بلط نم :لوقي ىلاعت هللا همحر هننم
 .رانلا لهأ ناويد ىف همسا ابتكو

 هيلع ىسيع ناك :لوقي  ىلاعت هّللا همحر  ىرصبلا نسما ناكو

 .اًقح ايلو تاك ملعامب لمع نم :لوقي مالسلاو ةالصلا

 ىتدلاو ىل تلاق :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ىروتلا نايفس ناكو

 «ةمايقلا موي كيلع لايو وهف الإو ؛هب لمعلا تيون اذإ الإ ملعلا ملعتت ال ىنب
 اهشبوسيو هسفن بتاعي ام اريثكك  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو

 نيقسافلا لعف نيلعفتو ؛«نيديباعلا نيتناقلا نيحخلاصلا مالكب نيملكتت : هلوقب

 - ضايع نب ليضفلا تاكو ءنيصلخملا تافنص هذه ام هّللاو . نيئارملا نيقفانملا

 ىف عقو رحاس نم سيكأ هلامعأ ىف نكي مل نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر
 هنأ دبعلا ملعي ىتم  ىلاعت هللا همحر . ىرصملا نونلا .ىذل ليق دقو ؛ءايرلا

 دتع ةلزنملا طوقس بحأو ءةعاطلا ىف دوهجملا لذب اذإ :لاقف ؟نيصلخللا نم

 ناوحنالل بحأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ردكتملا نب دمحم تاكو .سانلا
 ىف هنأل راهتلا تمس نم فرشأ هنإف ءليللاب نسحلا تمسلا مهدحأ رهظي نأ

 نب سنويل ةرم ليق دقو «نيملاعلا برل نوكي ليللا ىفو «سانلا هاري راهنلا
 ؟يىرصبلا نسحلا لمعب لمعي اذحأ تيأر له - ىلاعت هللا همحر  ديسع

 ناك هلمعب لمعي نم ىرأ فيكف ءهلوقب لوقي نم تيأر ام هللاو :لاقف

 . نويعلا ىكيي ال هريغ ظعوو .«بولقلا ىكيي هظعو

 )١( ريخكلا ىف ىناربطلا هجرخأ )١١/ ١1158( سابع نبا نع (الاغ /5) طسمرألا ىفو -
 ريبكلا ىف انضيأ هجرععأو ءاعوفرم - نتن )١7/ “١151/377((« (ةدا48 /85) «طسوألا) ىفو

 عمجلا ىف ىمثيهلا هازعو ءرخآ ظفلب )٠١/  205839«بيعرتلا» ىف ىرذتملاو )1/

 ىف ينابلالا لاقو ديج يتاربطلا ىداتسإ دحأ :الاقو طسوالاو ريبكلا ىف ىناربطلل

 :5«2؟88) ةفيعضلا ىف امك ثيدحلا فعضو ءرظن الاك اميفو 4525 /) ةعيعضلا

 . ركاسع نبال /١91( /8) فامتالا يف ىديبزلا ةلمجلا هذه اًرعو .يناربطلا يتياور



 دفف ىلا رعشلا مامإلل ني رتغملا هب هيبثت

 ؟اًصلخمم دينعلا توكي ىتم - ىلاعت هللا همحر - ذاعم نب ىيحيل ليقو

 وبأ ناك دقو ءهمذ وأ هحدم نم ىلابي ال عيضرلا ىلخك هقلخخ راص اذإ :لاقف

 وحن وأ ثيدح وأ تآرق عامس ىف ءاكب هقرط اذإ - ىلاعت هللا همحر  بئاسلا
 - ىلاعت هللا همحر ىكاطنالا هللا دبع ويأ ناكو «مسيتلا ىلإ هفرصي كلذ
 تنك نمم كلمع باوث ذخ»: ىئارملل هللا لأق ةمايقلا موي ناك اذإ :لوقي

 ل هل لاقي ةمايقلا موي هلمع باوث ىتارملا بلط اذإ : هنع ةياور ىفو ع يئارت

 ىف سانلا كل عسوت ملأ :هل لاقي ةياور ىفو ءهيتارت تنك نمم كلمع باوث

 كل ضخ رت ملأ عكايند ىف اسيئر نكت : ملأ ؟كملعو كلمع لجأل سلاجملا

 . ههابشأو اذه لثم ؟ملأ ملأ كومركي ملأ «كءارشو كعيب سانلا

 دبعلا ماد ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو
 ةئالث نونيزتملا :لوقي ىكاطنألا ناكو «ءايرلا نم ملسي الف ءساتلاب سنأتسي
 اهبحأو اهضمغأ وهف ء؛نيزتلا كرتب نيزتمو «لمعلاب نيزتمو «ملعلاب نيزتم
 مهتم لك كاسكو ٠ . ىميتلا مي ميهاربول نعأ ةيواعم نب سايإ ناكو  ناطيشلا ىلإ

 بحأ ال انأو ءءارخلا نم دودعم ءانثلا :لوقيو هتارو نم رخآلا ىلع ىنثي ال
 همحر  ىكاطنالا هللا دبع وبأ تاكو .ساتلا نيب هيلع ءاتثلاب ىحأ باوث صقن
 قلخلا ظحالي وهو ةرهاظلا هلامعأ ىف صالمغإلا بلط نم :لوقي - هللا

 هتيمي ءايرلاو هتايح هب ىذلا بلقلا ءام صالخإلا نآل لاحملا مار دقف ؛هبلقي
- 

 طق ىسفن تبساح ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر - طابسأ نب فسوي ناك دقو
 . صلاخ ءارم ىننأ ىل رهظو الإ

 ىف هسفن مذ نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحملا ناكو
 هللا همحر  كامسلا نبا ناكو ءءايرلا تامالع نم كلذو اهحدم دقف ءألملا
 هوتقمل هريمض ىف امب سانلا ربخخأ هلمعو هملعب ىئارملا نأ ول :لوقي  ىلاعت
  هلقع اوهشسو

 نع كابخأ لأست ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ ناكو
 ريغ انأ :لاق.نإو :؛كلذب هسفن تحرف مئاص انأ :لاق نإ هنإف :همايص
 ةحيضف كلذ ىفو «ءايرلا تامالع نم امهالكو ءهسفن تنزح مئاص
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 - كراا نب هللا دبع ناكو . لئاسلا نم هتروح ىلع عالطاو ءكوكسملل

 لهأ ىئاري وهو ةبعكلاب. فرطيل لجرلا نإ : لوقي  ىلاعت هللا همحر

 5000 نأ بحي :لافق ؟كلذ فيكو :هل ليقف «ناسارخ

 نب ليضفلا ناكو هل اًكيهف ىعسو فاوط ىلع ةكم رواجم انالف نإ
 ا .؛نولمعي امب نوؤاري مهو سانلا انكردأ : لوقي ىلاعت هللا همحلرو

 4« مكرابخأ ولبنو » : ىلاعت هلوق ارق اذإ ناكو .نولمعي ال امب نوؤاري نآلا
 تنأو (؛انراتسأ تكتهو ءانتح ضف انتولب نإ كنإ مهللا : لوقي 7١[« دمحم ]

 . نيمحارلا محرأ

 ال امب ءايرلا نم نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنايتخسلا بويأ ناكو
 نإف ملعلا ىف مهلاوقأو سانلا مالك نم هظفحت امب كريغ ىلع كلواطت لمعت
 نب ميهاربإ ناكو .هتطبئتسا الو كلمع نم سيل هب لواطتت ىذلا كلذ
 ساتلا هركذي نأ بحأ نم هللا ىقتا ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مهدأ
 نم اورثكأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةمركع تاكو .هل صلخأ الو .ريخب

 -«هيت_ سابع نب هللا دبع ناكو «ةينلا ىف لخدي ال ءايرلا نإف ةحلاصلا ةينلا

 هيحاص رايتخا دعب ةين ىلإ مالسإلا عورف نم ءىش حجاتحي ال :لوقي
 - ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا ناميلس وبأ تاكو «مالسإلا ىف لوخدلا
 ةينف ةين هيف هرضحت مل ام مالسإلا لامعأ نم نمؤملا هلمعي لمع لك :لوقي
 .هيزجت مالسإلا

 هللا همحر  دامح نب ميعت ناكو .ةيفنحلل ةيوقت كلذ ىفو :تلق
 .ةحاصلا ةينلا نم انيلع نوهأ طايسلاب رهظلا برض :لوقي - ىلاعت

 هللا همحر  ىنانيلا تباثو  ىلاعت هللا همحر - رمتعم ا نم روصتش تاكو

 ةحاصلا ةينلا هللا اتقزرف ءةين هيف انل امو ملعلا انيلط :نالوقي  ىلاعت

 ىتح هيلطي ريصيف صالخإلا ىلع هبحاص ثعبي هلك ملعلا نأل كلذ دعب

 هل لصحي

 ةئحلا لهأ لوخد :لوقي  ىلاعت هللا ةهصخر  ىرصتلا نسحلا اكو



 ةحآا ينارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبت

 ررح اذإ ملاعلل ىغبني :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىسلايطلا دواد وبأ
 نس نآرقألا نيب هحدم ال نيدلا ةرصن كلذب هلصق نوكي نأ هباتك

 ْ . فيلأتلا

 لمع لكو «ًاليلق ناك نإو ءريثك وهف هتلبق لمع لك :ةاروتلا ىفو
 - ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو .اًريثك ناك نإو ليلق وهف هتددر
 امهيلع ىسيعو ليعامسإ لثم مهقدص نع نيقداصلا لأسُي ناك اذإ :لوقي
 ايولقم هيوث ىئاطلا دواد سيلو ؟انلاثمأ نم نييذاكلاب فيكف ءمالسلاو ةالصلا

 ريمأ ناك دقو .؟''هريغأ الف هلل هتسبل ىنإ :لاقف ؟هريغت الأ :هل اولاقف ةرم

 ناك اذإ لسكي :تامالع ثالث ىئارسلل نإ :لوقي -هتاف- ىلع نينمؤملا

 ملعلا ىف ديزيو «سانلا عم ناك اذإ طشنيو ءاسلاج لقاونلا ىلصيو :هدحو
 - ىلاعت هللا همحر  يرروثلا نايفس ناكو «هومذ اذِإ هنم صقني امك هوحدم اذإ

 صالخإلا نع انلاثمأ زجعل اًئيش هدعأ ال ىلمع نم هترهظأ ءىش لك :لوقي

 . سانلا هآر اذإ

 نم هنأ دحأ فرعي ال ناكف «نايتفلا سيل سبلي ىميتلا ميهاربإ ناكو
 متكي امك هتانسمح متكي نم صلخملا :لوقي ناكو .هباحصأ الإ ءاملعلا

 ربكت ملاع لق :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىروشلا نايفس ناكو .هتائيس

 ىلع ىرسعبلا نسحلا رم دقو .هسفنب بجعلا هقرطيو الإ هسرد ةقلح
 ةريبك ةقلح ىف مرحلا ىف ثيدحلا ىلمي وهو  ىلاعت هللا امهمحر . سواط

 «سلجعملا اذه نم مقف كيجعت كسفن تناك نإ :هنذأ ىف هل لاقو هنم برقف

 امهمحر  ىفقاحلا رشب ةقلح ىلع مهدأ نب ميهاربإ رم دقو ءاروق سواط ماقف
 دحأل ةقلحخلا هذه تناك ول :لاقو هسرد ةقلح ربكل هيلع ركتأف  ىلاعت هللا

 . بجعلا هسقث ىلع نمأ ام ةباحصلا نم

 هيلإ سلجي اذحأ كرتي ال  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايقس ناك دقو

 :لاقو ءاعزف ماقف تربك دق ةقلحلا ىأرف موي لعفف سفنأ ةثالث وحن الإ

 .ءيش ىف تاعاطلا نم لعفلا اذه سبل )١(



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنن 0

 ىلتم هتف رمع نينمؤملا ريمأ كردأ ول هللاو هرعشن ملو هللاو انذخأ

 ناكو .كلذل حلصي ال كلثم :هل لاقو هماقأل سلجملا اذه ىف سلاجوهو

 تناكو ءافئاخ ابوعرم سلجي ثيدحلا ءالمإل سلج اذإ  ىلاعت هللا همحر

 ةراجح اهيف نوكي نأ فاحخأ :لوقيو هرمت ىتح تكسيف هيلع رمت ةباحسلا
 - ىلاعت هللا همحر  شمعألا ةقلح ىف ةرم صخش كحض دقو ءاهب انمجرت

 ؛«كحضت تنأو هب ىلاعت هللا كفلك ىذلا ملعلا بلطت :لاقو هماقأو هرحّوف

 هللا باتك ىف ةبآ الول : لوقي قات - ةريره وبأ ناكو ءنيرهش وحن هرجه مث

 « ىدهلاو تانّيِبلا نم انلزنأ ام نومتكي نيذلا ّنِإظ مكتثدح ام ىلاعت
 . ةيآلا [ ةرقبلا]

 :لاقف كلذ ىف هل اولاق ثيدحتلا .عتتنت_- ىروثلا نايفس كرت الو :لاق

 ملو هلزتم ىلإ تبهذل ىلاعت هلل ملعلا بلطي مهنم ادحأ نأ ملعأ ول هّللاو

 ؟انثدحتف سلهت الأ  ىلاعت هللا همحر  ةنيبع نب نايفسل ةرم ليق دقو ءهبعتأ

 اوعمست نأ ًالهأ ىسفت ىرأ الو ءمكئدحأ نأل ًالهأ مكارأ ام هللاو :لاقف

 . اوحلطصاف اوحضتفا :لئاقلا لاق امك الإ مكلثمو ىلثم امو «ىنم

 ميلعتل سلجي ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مصألا متاح ناك دقو

 نم كلذ ىف هيلع امب لهاجوأ ءايندلل عماج الإ دجاسملا ىف ملعلا
 نم غرف اذإ ملعلا ىف هتلالج عم ف سابع نب هللا دبع ناكو «تابجاولا

 - ميكح نب دادش ناكو .رافغت سالاب انسلجم اومتخا :لوقي نآرقلل هريسفت

 ملعيل سلجيلف لاصخ ثالثلا هذه هيف ناك نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 مهوبنذبو «هوركشيل ىلاعت هللا معني مهركذي نأ :سولحلا عديلف الإو سانلا
 .هنم اورذحيل سيلبإ مهودعيو ءاهنم اوبوتيل

 -هقم_ اًكلام مامإلا تلأس :لوقي  ىلاعت هللا همحر - بهو نبا ناكو

 ءىش سيلو «ملعلاب نولماعلا مه :لاقق ؟مه نم ملعلا ىف نيخسارلا نع

 - كرابملا نبال ليق دقو . كولملا ىلع ىلع هب مكحي هبحاص نأل ملعلا نم زعأ

 :هل ليق .نوصلخملا نولماعلا ءاملعلا :لاقف ؟كدتع سانلا نم - هللا همحر

 ذلا :لاق ؟ةلقسلا نمف :هل لبق .ايندلا ىف داهزلا :لاق ؟كولملا نمف



 01 ىنارعشتلا مامإلل نيرتغملا هينت

 هللا همحر ىرصبلا نسحلا ناكو ءمهئيدو مهلمعو مهملعب ايندلا نولكأي

 هب ءيضتسي هئامز حايصم ملاع لكف «ةنمزألا جرس ع ءاملعلا :لوقي  ىلاعت

 . مئاهبلاك سانلا راصل ءاملعلا الولو ءهرصع لهأ

 ؛هنع لاؤسلاب ملعلا ةايح :لوقي هللا همحر  ىروتلا نايم ناكو

 ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةمركع ناكو .امهكرتي هثومو. ءهب لمعلاو

 ملاعلا هعضي نأ :لاق ؟هنمث امو :هل ليقف . هنمث ىطعي نمل الإ ملعلا اوملعت

 ارتشا لوقي هللا همحر  دعجلا ىبأ نب ملاس ناكو .هب لمعي نم دنع

 ىنءاج ىتح ةئس ىلع ىضم امق «ملعلاب تلغتشاف مهرد ةتامئثالثب ىالوم

 بدأ نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىبيعشلا ناكو .هل حتفأ ملف ارئاز ةقيلخلا

 اولغش اذإف ءسانلا نع كلذب اولغش اولمع اذإف ءاولمعي نأ اوملع اذإ ءاملعلا

 ىفو .نتقلا نم مهنيد ىلع اًفوخ اوبره اوبلط اذإو ءاوبلط اودقف اذإو ءاودقف

 ىفو «''”(هملعب هللا هعفني مل ملاع ةميقلا موي اًباذع سانلا دشأ» :ثيدحلا

 مهؤاملعو ءآلاهج مهدابع نوكي نامز ساتلا ىلع ىتأيس) :اًضيأ ثيدحلا
 ىف سانلا ىتفأ نم : لوقي -دهيلق_ دوعسم نب هللا دبع ناكو ,؟"0ًقاسف

 ناكو .راثلا لوخدل هسفت ضرع دقف لمأت الو صبرت ريغ نم تاللكشملا

 يرصبلا نسحلا ناكو .نوئجمم وهف هنولأسي ام لك ىف سانلا ىتفأ نم :لوقي

 هيف ىرجيو ءاملعلا ملع عمجي نمت نكت ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 .ءاهفسلا ىرجم

 ثيدح نم بعشلا ىف ىقهيبلاو «(238 م/١) ريغصلا ىف يناربطلا هجر :اًدج فيعص )١(

 .ةريره ىبأ
 .ىربلا نامثع هيقو ريخصلا ىف ىئاريطلا ءاور لاقو ؛ةاذخم مث) عمجملا يف ىرذتملا هركذو

 ىنطقرادلاو ىتاسنلاو دمحأ هفعض :ةعدب بحاص ءطلغلا ريثك قولص :سالملا لاق

 .اذج دانسإللا فيعض )١73:4(: ةفيعضلا ىف ىنابلألا خبشلا لاقو

 لاهج دابع نامزلا ربخآأ ىف نوكي) ظفلب («821/7)) ةفيعضلا ىف ىنابلألا هدروأ :عوضوم (5)

 . ةذهض ءارقو

 ميحُت وبأو الام م/5) مكاحلاو ء(76١ م”) نيحورجملا ىف نابح نبا هجرمتأ :لاقو

 ءاملعلا قالخأ ىف ىرجألا ركب وبأو «(515 /4) يمليدلا هتعو كللألا الكا ركز

 .عوضوم :لاقو (145-) مقرب عماجلا فيعض ىف اًنفيأ هركذو .(77؟ص)



 ىنارعشلا مامإلل نيرتقملا هيبنت ةيفف

 مولعلا رثكأ ام :لوقي .ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ انغلب دقو

 نب ميهاربإ ناكو .ديشرب مهلك سيلو ءاملعلا رثكأ امو ؛ عفانب اهلك سيلو
 مااعتي ملاع ةمايقلا موي ادن سانل لوطأ :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ةبتع

 وحآ :لوقي هنت باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناكو ءساتلا ىلع هملعب

 نايس تاكو ءبلقلاب لهاج ناسللاب ملاع نم ةمألا هذه ىلع فاخأ ام

 . لحترا الإو هباجأ نإف «لمعلاب ملعلا فتهي :لوقي - هللا همحر  ىروثلا

 . ىهتنا

 اًلاع ءرملا لازي ال :لوقي - ىلاعت هللا همحر - كرابملا نب هللا دبع ناكو

 .لهج دقف مهملعأ هنأ نظ اذإف ءهنم ملعأ وه نم هدلب يف نأ نظي ماد ام

 ملاعلا ىلع ىكبأل ىنإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناكو

 دهزلا ىلع ربص ثيدحلاو .نارقلا لهأل ناك ولو هب بعلت ايندلا تيأر اذإ

 دياعلا وأ ملاعلا نالق :لاقي نأ نم هاتأوساو «سانلا مهب لدنمت اه ايندلا ىف
 - ىلاعت هللأ همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو .رجاتلا نالف ةقفن ىف اجاح مدق دق

 هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو .هؤاهب بهذ ايندلا ملاعلا بلط اذإ :لوقي

 توكي مهبولق تثومو ؛مهبولق تومب نوكت ءاملعلا ةبوقع :لوقي  ىلاعت

 نب ديعس نأكو «ايندلا ءانبأ دنع كلذب نوبرقتيف ةرخآلا لمعب ايندلا مهبلطب

 وهف ءارمآلا باوبأ ىشغي ملاعلا متيأر اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  بيسملا

 1 . صل
 ىلإ ضغبأ ءىش نم اه :لوقي ب ىلاعت هللا همحر  ىعازوألا ناك دقو

 - ىلاعت هللا همحر  لوحكم ناكو «لامعلا نم ًالماع روزي ملاع نم هللا

 ةجاح ريغل رسيمأ تيب ىلإ ىشم مث نيدلا ىف هقفتو نآرقلا أرق نم :لوقي
 هللا همحر  رائيد نب كلام ناكو .هاطتخ ددعب منهج ىف ضاخخ دقف ةيرورض
 ملاعلاب عناص انأ ام نوهأ نإ :ةلزنملا بتكلا ضعب ىف تأرق :لوقي - ىلاعت

 . ىتاجاتم ذيذل همرحأ نأ هملعب ايندلا بئط اذإ

 ملاعلا متيأر اذإ :لوقي هات باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناكو

 . ىهتنا . بحأ اميف ضوخي بحم لك نإف ءهنيد ىف هومهتاف ايتدلا بحي



 هةر ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 ةنسلأ نم هابجعاو :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصيلا نسحلا ناكو

 هللا همحر  مصألا متاح ناك دقو .فلاخت لامعأو «فرعت بولقو ءفصت

 وهو هملعي سانلا لمع اًئاع ةمايقلا موي سانلا ىقشأ نم نإ :لوقي - ىلاعت
 تضرع ام :لوقي  ىلاعت هلئا همحر  ىميتلا ميهاربإ ناك دقو .هب لمعي مل

 نب ميهاربإ ناكو .ىلوقل اًبنكم ىلمع تدجو الإ ىلمع ىلع ىلوق
 ىف انو «ءنحلن ملف مالكلا ىف انبرعأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مهدأ

 ءاج اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىعازوألا ناكو .برعن ملف لمعلا

 ىروثلا نايفس ناكو .عماسلاو ئراقلا نم عوشخلا بهذ ظافلألا ىف بارعإلا

 :لوقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ اتغلب :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 ضاخملا اهءاجف ارس تنز ةأرما لثمك هب لمعي الو ملعلا ملعتي نم لثم

 ىلع ةمايقلا موي هللا هحضفي هملعب لمعي مل نم كلذكو « تضح تفاف

 ناك :لوقي  ىلاعت هللا همحر  يىرصبلا نسحلا ناكو .داهشألا سوءر

 :لاقف ىلصي وهو مكدحأ ىلإ ناطيشلا ءاج اذإ# :لوقي هيَ - هللا لوسر
 - ىلاعت هللا همحر . ضايع نب ليضفلا ناكو «20«آالوط اهدزيلق ءارم كنإ
 ءكريش نانلا لجأل لمعلا كرتو «ءءاير سائلا لجأل لمعلا :لوقي

 .امهنم هللا كيفاعي نأ صالخإلاو

 ىف الإ لمعي نأ بحي ال نأ سانلا لجأل لمعلا كرت ىنعمو : تلق

 .هنع لسكو لمعلا كرت هذمحي نم دجي مل نإف ءهيق سأتلا هدمحي لحم

 نأ انلاثمأل ىغبتي ال :لوقي  يلاعت هللا همحر  ىفاحلا رشي ناك دقو
 ؛ءايرلا اهلخد ىتلا هلامعأب فيكف «ةرذ ةحخلاصلا هلامعأ نم رهظي

 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ انغلب دقو :«نامتكلا انلاتمأي ىلوألاف

 هتيحلو هسأر نهذديلف مكدحأ موص موي ناك اذإ :- خت نييراوحلل لوقب

 - ضايع نب ليضفلا ناك دقو . مئاص هنأ سائلا ىري التل هيتمش حسمبو

 ناكو ءسانلا نع ىفخ ام لمعلاو ملعلا ريخ :لوقي  ىلاعت هللا همحر
 هسفن نم ملعي نمن ًالقع لقأ تيأر ام :لوقي هللا همحر  ةمركع

 )١( هيلع اًموقوع سيق نب ثراحلا نع (اهخ# ر/ه) بعشلا ىف ىقهيبلا هجرخأ ,



 ىتارعششلا مامإلل نيرتغملا هيبت 2غ

 ب ولعل ديالو ءحالصلاو هلعلاب ه هوفصي نأ سانلا نم هيحيو ءءوسلا

 بلطو اًئكوش سرغ نم لثسم هلثمو «هتريرس ءوس ىلع علطت نأ نيتمؤملا
 .ايطر هل لمحي نأ

 هلمعو هملعي ملاعلا ىءار اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةداتق ناكو

 ملو «ىب ُئزهتسي اذه ىلإ اورظنا :مالسلا مهيلع هتكئالمل ىلاعت هللا لوقي

 هعف- باطخلا نب , رمع نينمؤملا أ ناكو . رابحلا ميظعلا انأو ىنم شخي

 نإ كحيو :هل لوقيو ةرذلاب هبرضشي ةالصلا ىف هقنع ءطأطي (ادحأ ىأر اذإ

 دحاس .صخش ىلع اموي هكزؤت_ ةمامأ وبأ رم دقو  بلقلا ىف عوشخلا

 دقو «سانلا كاري ال ثيح كتيب ىف ناك ول اذه معن :لاقف ىكبي وهو
 ىلإ رظني نأ دارأ نم :لوقي . ىلاعت هللا همحر . ضايع نب ليسففلا ناك

 تررم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ تاكو ءىلإ رظنيف ءارم
 ةدايز بلطت فيكف لمعت ال ملعت امب تنأ هيلع ابوتكم تي تيآرف رجح ىلع

 . ملعلا

 ىلاعت هلئا ىحوأ :لوقي  يلاعت هللا همحر  طابسأ نب فسوي ناكو
 نع مهلامعأ اومْخي كموقل لق :مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نم ىبن ىلإ

 ءاريثك هسفن خبوي دهازلا نمحرلا ديع وبأ ناكو .مهل اهرهظأ انأو قلخلا

 ءةنامألاب رهاظلا ىف كدابع تلماع ؟ىنم ًالاح أوسأ نم :هتاجانم ىف لوقيو

 .ةنايخحلاب رسلا ىف كتلماعو

 ماوص ليللاب ءاكب دباع ىلع ىنلدي نم :لوقي ضايع نب ليضفلا ناكو
 نإ :لوقي  ىلاعت هّللا همحر  نارهم نب نوميم ناكو .هل وعدأ انأو راهنلاب

 نب ليضفلا ناكو .هجراخخ نم فرخزم فينك لثم ةحلاص ةريرس ريغب ةينالع
 لمع نكي مل ملعلا ىف ةيتلا تحص ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع

 دقو ءايندلا ديصل ةكبش هولعجو .ءهب لمعلا ريغل هوملعت مهتكلو ؛هنم لضفأ
 لاقف اًموي - ىلاعت هللا امهمحر - ضايع نب ليضقلا ىلع ىروثلا نايفس لخد

 متنك ؟ءاملعلا رشاعم مكظعأ اذامبو :ليضقفلا هل لاقف «ىلع ابأ اي ىنظع :هل

 ىف مكب ىدتهي اًموجن متتكو «ةملظ مترصف دالبلا ىف مكب ءاضتسي اًجرس



 (م هج ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيت

 سلجيف ةالولا ءالؤه باوبأ ىلإ مكدحأ ىتأي ةريح مترصنف ٠ :لهجلا تاملظ

 ىلإ كلذ دعب لخدي مث ءمهاياده لبقيو مهماعط نم لكأيو مهشرف ىلع

 00 هللا لوسر نع تالف نع نالف الح :لوقي مث هيف سلجيف دجسملا
 ةربعلا هتقتخ ىتح نايفس ىكبف :لاق «ملعلا بلطي اذكه ام هللاو ءاذكب

 .جرختو

 وأ ملاعلا متيأر اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو

 .ءارم هنأ اوملعاف ءايندلا ءانبأو ءارمألا دنع حالصلاب هركذل حرشتي دباعلا

 املك ملعلا بلاط متيأر اذإ :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ةنيبع نب نايفس ناكو

 ىلع هونيعت مكنإف «هوملعت الف ءاهتاوهشو ايندلا ىف بغغر املك اًملع هادزا

 ىلع ىتايسم :لوقي عقم رابحألا بعك ناكو .هايإ مكميلعتي رائلا لوخد

 امك ءارمألا نم برقلا ىلع هب نورياغي مث «ملعلا مهلاهج ملعتي نامز سانلا
 .ملعلا نم مهظح كلذف « لاجرلا ىلع ءاستلا رياغتي

 ىف صالخإلا ىعدا نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ىرملا حلاص ناكو

 حرشتا نإف «ءايرلاو لهجلاب ساتلا هفصو اذإ هسفن ىلع ضرعيلف «؛ ملعلا

 هللا همحر  ناكو ؛ءءارم وهف كلذ نم ضيقتا نإو «قداص وهف كلذل هردص

 .همالك ةفرخزب مكنتفي هنإف ه هوسلاجت نأ ايثدلا ملاع اورذحا :لوقي .. ىلاعت

 هللا همحر - ضايع نب ؛ ليضفلا ناكو ءهب لمع ريغ نم هلهأو ملعلل هحدمو

 مهلمعو «لابجلاك مهملع نوكي نأ مهملعب نيئثارملا ةمالع نم :لوقي  ىلاعت

 هب حرفي ملو هترارم عرجتل هب لمع ملعلا لماح نأ ول :لوقي ناكو .رذلاك
 نأ ملاعلل ىغبتي الف .فيلاكت دادزا اًملع دادزا املكو :ءفيلاكت هلك هتآل

 .طارصلا ةزواجم دعب الإ هملعي حرغي

 ؛ لمعلل ملعلا اوبلطا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو

 هب لمع ريغ نم مهملعي ةاجنلا اوئظف .كلذ ىف اوطلغ دق سانلا رثكأ نإف

 نونلا وذ ناكو ؟هملعب لمعي مل نم بيذعت ىف ةدراولا رابخألاو تايآلا نيأف

 دادزا املك مهدحأو سأنلا انكردأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصملا

 دادزا املك مويلا مهارنو ءاهعاتم نم ًاليلقتو «ءايتدلا ىف ادهز دادزا اًملع
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 معطمو سابل نم اهتصعتمأل ةرثكو «ةيغر ايندلا ىف دادزا امل ع مهدجحأ

 . كلذ وحنو مدختو بكرمو حمكتمو نكسمو

 لماح نوكي فيك :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةنيمع نب نايقس ناكو

 .تاهبسشلاو مارخلا لوانتيو ءراهنلا رطفيو «ليللا ماتي وهو هب ًالماع نآرقلا
 ءارقلا ءالؤه نأ ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع ناكو

 يف نوعئري تاومأ مهنكلو مارخلا اولكأ اذإ مهنوطب ىف رانلا ملآ اودجول ءايحأ

 ءاملعل لوقي  ىلاعت هللا همحر ._ رمتعملا نب روصنم نأك دقو .رانلاو فيلا

 ةلاسملا مكدحأ ممسي ملعلاب نوذذلتم متنا امإو «ءاملع متسسل مكنإ :هنامز

 « صصخغلاو تارارملا متعرجتل مكملعب متلمع مكنأ ولو «سانلل اهيكحيو

 .هلكأي افيغر مكدحأ دجي ال ىتح عروتلا ىلع مكملع مككللو

 علاعلل حمصي فيك :لوقي - ىلاعت هللا همحر  مثيخ نب عيبرلا ناكو
 نم طباح كلذو هللا ريغل هملعت نأ هسفن نم ملعي وهو هملعب ىئاري نأ

 مامإلا تاك دقو .طياح وه امب سانلا ىلع هسقن ىري فيكف هلصأ

 ىف سردي وهو ةلفغ ىلع ريمأ هيلع لخد اذإ  ىلاعت هللا همحر  ىوونلا
 نأ هغلب اذإو «كلذل ردكتي ةيمأ ىنب عماج وأ ةيفرشألا ةسردملا ىف ملعلا

 كلذ ملعلا سردي ال هسرد موي ىف هترايز ىلع مزع دق رباكألا نم ادحأ

 :لوقيو «ميظعلا هسردو هلقحم ىق وهو ريمألا كلذ هاري نأ اًقوخ مويلا

 امك هلمنع نساحم ىلع سانلا علطا اذإ ردكتي نأ صلخملا ةمالع نم

 ناك امبرو ءةيصعم كلذب سفنلا حرف نإف «هيواسم ىلع اوعلطا اذإ ردكتي
 ىلاعت هللا همحر  ىرصيلا نسللا ناكو «ىصاعملا نم ريثك نم دشأ ءايرلا

 نمي فيكف «لالحلا نم نامزلا اذه ىف عبشي نأ ملاعلاب حيبق :لوقي -

 ةرجآلاك ىنطب ىف تراصو ةلكأ تلكأ ىنأ ول هللاو ؟مارحلا نم عبشي
 ,ةنس ةثامثالث نم رثكأ ءاملا ىف سكحمت اهنإ ليق دقف «تومأ ىتح ىنيفكت

 ىصاعملا امأ .تاوهشلا لوانت كرت ىف وه امنإ ءاملعلا عرو :لوقي ناكو

 ناكو «ساتلا بولق نم مهتمظع بهذت نأ افوخ اهنوكرتي مهارتف ةرهاظلا

 نوملعتي لاجر نامزلا رمتآ ىف ىتأي هنأ ىنغلب :لوقي - ىلاعت هللا همحر



 ماب يتارعشلا مامإلل نيرتقملا هيبنت

 ءةماسقلا موي ةعبت مهيلع نوكي مث «عيضي ال ىك ىلاعت هللا ريغل ملعلا

 هللاو ؟'7«رجافلا لجرلاب نيدلا اذه ديؤيل هللا نإ) :ثيدح هديؤيو :تلق

 . ملعأ

 ةمالع نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنزملا هللا دبع نب ركب ناكو

 .بيغرتلا لك هيق هيغري ال هنارقأ نم دحأ ىلع ءارقلا نم دحأ هرواش نإ

 ىف ءارقلا ىلغ بلغدق :لوقي  ىلاعت هللا همحر  كرايملا نب هللا دبع ناكو

 ءمهجورفو مهنوطب ةوهش ىف اوقرغ ىتح تاهبشلاو مارحلا لكأ نامزلا اذه
 همحر .. ضايع نب ليضفلا باكو .اينذلا اهب نوداطصي ةكبش مهملع اوذختاو

 رايخ اوناكل ثيدحلاو نآرقلا لهأ ىلع لخد صقن الول :لوقي  ىلاعت هللا

 توكلم ىف اوناه كلذلو ءاثثاعمو ةفرح مهملع اوذختا مهنكلو «سانلا

 لقع نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىفاحلا رشب ناكو. ضرآلاو تاومسلا
 ذتيح ملعتيف «ملع ام لكب لمع اذإ الإ ملعلا ةدايز بلطي اال نأ لقاعلا

 ملعلا اوبلطا :لوقي  ىسلاعت هللا همحر  يبعشلا ناكو ءهب لمعي ىك ملعلا
 . مكبر دنع مكيلع ةجح هلك هنإف «نوكبت متنأو

 كنإ بر اي لوقأ :لاقف ؟ةمايقلا موي كيبرل لوقت اذام :هل اولاق هثيدحلا

 ظ .اصالخإ ىسفن دتع دجأ ملو «صالخإلاب هيف ىنترمأ

 بلاط متيأر اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايغس ناكو
 لمعي مل نم نإف هوملعت الق «لمسعلا نود ملعلا نم ةدايزلا بلطي ملعلا

 اذإو :لوقي ناكو ءةرارم دادزا ءاملاب اير دادزا املك لظنحلا ةرجشك هملعب

 اوقكف : عروتي الو كلذ وحنو هسيلمو هيرشمو همعطم ىف طلخي هومتيأر

 هللا همحر  ىرصبلا نسا ناكو .اذغ هيلع ةجحلل افيفخت هميلعت نع

 ذيع )١١١/ تاميإلا يف ملسمو ء(حتف راك ى/ث) ىراشبلا هجرخأ :هيلع قفثتم )١(

 .- هل ةريره ىبأ ثبيدج نم (ىقابلا



 ىتارعشلا مامؤلل نيرتغملا هيبنت (؟م)

 هذهك راص ىتح هللا دبعو «هلك ملعلا ملع اديع نأ ول :لونقي  ىلاعت

 مارح مأ وه لالحأ هفوج لخدي ام شتفي مل هنإ مث ىلايلا نشلا وأ ةيراسلا

 هللاو :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىقاحلا رشب ناكو .ةدابع هنم هّللا ليقت ام

 نين هسفن اوضّوري ىتح ملعلا ادحأ نوملعي ال اوتاك اماوقأ انكردأ دقل

 .هتين حالص مهل رهظيو ةريثك

 تمدخ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مساقلا نب نمحرلا دبع ناكو
 ؛«بدألا ميلعت ىف رشع ةيتامث اهنم ناكف ءةنس نيرشع هتاف اًمكلام مامإلا

 .بدألا ميلعت ىف اهلك ةدملا تلعج ىنتيلايف ءملعلا ميلعت ىف اهنم ناتنسو

 ام ملعلا امنإ ةيياورلا ةرثكب ملعلا سيل :لوقي .هقنت- كلام مامإلا ناك دقو

 . هيحاص هب لمعو عفن

 - كام - كلام مامإلا ىل لاق :لوقي -هقنف- ىعفاشلا مامإلا ناكو
 نب هللا دبع ناك دقو .اًحلم كملعو ءاقيقد كلمع لعجا دمحم اي

 ايندلا ىلإ هبلقب لام مث نآرقلا لمح نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  كرابملا

 نم نآرقلا هادان هبر نآرقلا لماح ىصع اذإو ءاّبعلو اوزه هللا تايآ ذختا دقف

 كيدائي ىتم فرح لكو ىرجاوزو ىظعاوم نيأ ءتلمح اذهل ام هللاو هفوج

 . كبر صعت ال :لوقيو

 نم موقي ال ملعلا بلاط ىآر اذإ -هات- لبنح نب دمحأ مامإلا ناكو

 عضوف :؛ىلايللا نم ةليل ةمصع وبأ هدنع تاب دقو ؛هميلعت نع فكي ليللا
 :هلاحب ءاملاو امئان هدجوف رجفلا لبق ءاج مث «ءوضولل ءام دمحأ مامإلا هل

 ثيدحلا كنم بلطأ تئج :هل لاقف ؟ةمصع ابأ اي تكج مل :هل لاقو هظقيأف

 ىف دجهت كل سيلو ثيدحلا بلطت فيك :دمحأ مامإلا هل لاقف «مامإ اي

 . تنج ثيح نم بهذا ؟ليللا

 ةئيبمن هل نوكي نأ ملاعلل ىغبني :لوقي -كنت- ىعفاشلا مامإلا ناكو

 وأ ملع نم سانلل رهظ ام لك نإف «ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف حلاص لمع نم
 لاقو ءهتوم دغي همانم ىف ادحأ دحأ ىأر امو «ةرخآلا ىف عفنلا ليلق لمع

 عشت ةفينح وبأ مامإلا ىؤر دقو .سانلا نم ليلق الإ ىملعب ىل هللا رفغ
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 ؟لعلاب :هل ليق :ىل هللا رفغ : لاق ؟كلاح فيك :هل ليقف ءهتوم دعب

 ىأرو :لاق .اهنم وجني نم لق تافآو ءكطورش ملعلل نإ تاهيه :لاقف

 ؟كب هللا لعف ام :هل لاقف  ىلاعت هللا همحر  هتوم دعب ديتحلا مهضعب
 صضعب الإ انعقت امو «تارايعلا كلت تيتفو :تاراشإلا كلت تحاط دق :لاقف

 دعب ىكولعصلا ليهس ابأ مهضعب ىأرو :لاق .رحسلا ىف اهعكرت انك تاعيكر
 قئاقد نم ناك ام لك :لاقف ؟كملع عنص اذام :هل لاقف هللا همحر  هتوم

 ىهتنا .ماوعلا اهنع ىنلآأس لئاسم ضعي الإ اروثتم ءابه هتدج-و مولعلا

 تيأر نإ كسفن ىلع كباو «كلمعو كملع ىف كسفن ىنأ اي شتفف

 نيلماعلا ءاملعلا نم ةداسلا ءالؤه هنع كاهني امم ةعمس وأ ءاير اهدنع

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو ء:نيصلخلا

 ىلإ ددرتو ءارمألا طلاخ اذإ مهيخأل مهرجم :- قنن- مهقالخأ نمو

 المع هوحلو فورعملاب رمألاب ايق ك ةحاصمل الو ةيعرش ةرورض ريغل مهباوبأ

 ءارسقللو نيرابحلل هللا هلبعأ بهبه :هل لاقي اًيداو منهج ىف نإ : ثيذحب

 اًموي ةرصبلا ىلاو لاق دقو .؟١”«روحلا ءارمأ ىلع نولخدي نيذلا نينهادملا

 كظالغإ ىف انيلع كآرجأ ىذلا ام ىردتأ - ىلاعت هللا همحر رايد نب كلامل

 .هيف كدهزو انيديأب اميف كعمط مدع كتلباقم ىلع ائتردق مدعو «لوقلا

 «ةرصيلا ىلاو ىلع اًموي تلخد :لوقي  ىلاعت هللا همحر  كامسلا نبا ناكو

 ملاظم كالو نم ىلعو كيلع فأ :هل تلقف ءكامسلا نب اي ىتظع :ىل لاقف
 ىلع عساو نب دمحم لمتد دقو .روسجلا مكب دسي نأ نوحلصت امنإ «دابعلا

 نسبا ىإ كاعد ىلا اما كنت ل ناكل «فوص ةعردم هيلعو ملسم نب هبيتق

 لاقث ؟تكاس تنأو كملكأ ىل ام :لاقف ءدمحم تكسف «فوصلا ةعرذدم

 ,(ة4مل ,/5) طسوألا ىف ىتاربطلاو ؛4595 /6) كردتسملا ىف مكاحلا هجرخخأ :فيعض )١(

 - يسوم ىبأ ثيدح نم (570 مث1) لماكلا يف ىدع نباو ال١ 29 )١١/ ىلعي ىبأو

 اهنكسي نأ هللا ىلع قح ءبهبه :اهل لاقي ركب ىداولا ىفو ءداو متهج ىف» ظفلب -هفلت
 . «رابج لك

 .( 2889 ح) ةاكشللو ١١-44 ح) عماجلا فيعض ىف ىنابلألا خيشلا هفعضو



 ينارعشلا مامإلل نيرتقملا هيبنت 2غ

 ناكو ء«ىبر توكش اريقف تلق نإو «ىسفن تيكز اذهز تلق نإ :دمحم
 نوراه ىلع نذأتسا ول هللاو :لوقي - ىلاعت هللا همحر ضايع ني ليضفلا

 نم هيلِإ وه بهذي نمي فيكف ..كلذ ىلع بلغأ نأ الإ هل تنذأ ام ديشرلا
 نايفس ىلع ملسي ةكم ىلاو ميهاربإ نب دمحم ءاج دقو ؟ءارققلا ءالؤه
 كنأ ملعأ نآ ديرت تنك نإ ؟مالسلاب ديرت اذام :لاقق «فاطملا ىف ىرونلا
  ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناكو .تملع دقق بهذا فوطت

 رمع نينمؤملا ريمأ لثم الإ مهطلاخيو ءارمألا ىلع لمخدي نأ حلصي ال :لوقي

 نع هزجعل مهيلع لوخدلا هل ملصي الف انلاثمأ امأو كفي. باطلا نبا

 هوحنو روجلاو ملظلا نم مهتم هاري اميف مهيلع راكنإلاو حصنلاب مهتهجاوم
 . كلذ ريغو رئاتسلاو ريرخلا شرفك

 سيف نب فنحألا نأكو ءامالك مط ةيواعم دنع ةرم اوركذ دقو

 ؟فنحأ اي ملكتت ال كلام :ةيواعم هل لاقف ءملكتي ملف اسلاج هللا همحر

 تيأرف «تقدص نإ كاشحأو «تبذك نإ ىلاعت هللا ىشخأ ىنإ :لاقف
 . يهتنا - ىلوأ توكسلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاقرفم كلذ ىلع ةدايز ىتأيسو

 قافتلا كرت ىلع مهلمع اهنمف :مهفالخأ ىف دوهعلا انيلع نخأ

 لمع مهدحأل نوكي الق ءريخلا ىف مهتينالعو مهتريرس ىواستت ثيحب
 رمعل مالسلا هيلع رضنلا سايعلا ىبأ ةيصو نمو .ةرخآلا ىف ادغ هب حضتفي
 لاقف ةيصوب هيصوي نأ هلأسو ءةفرشملا ةنيدملا ىف هب عمتجا ال زيزعلا دبع نيا
 نم نإف ءرسلا ىف هل اودعو .«ةينالعلا ىف هلل ايلو نوكت نأ رمع اي كايإ :هل
 نم لفسألا كردلا ىف نوقفانملاو «قفانم وهف هتينالعو هتريرس ىوأستت مل

 ماوقأ نامزلا رخآ ىف جرخي» :ثيدحلا ىفو ءهتيحل لب ىتحرمع ىكبف «رانلا

 دولج نوسبلي «نيدلاب ايندلا ىأ :ةرخآلا لمعب ايندلا نوبلطي ىأ '''نولاتحي
 لوقي «بائذلا بولق مهبولقو ءلسعلا نم ىلحأ مهتنسلأ «نيللا نم نأضلا

 )١( ظفل ةيثيدحلا رداصملا يف هيلع تفقو ىذلا ١يختالون«.



 0 ىنارعشلا مامإللل نيرتغملا هيبنت

 ةنتف كئلوأ ىلع نثعبأل تفلح ىبف ؟نوئرتجي ىلع مأ نورتغي ىبأ :يلاعت هللا
 ْ .2171ناريح مهيف ميلحلا عدت

 هركأل ىنإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةرفص ىييبأ نب بلهملا تاكو

 هللا همحر  ديز نب دحاولا دبع ناكو .هلعف ىلع لضف هنايلل نوكي لجرلا

 الإ غلب ام ىلإ  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا غلب ام :لوقي - ىلاعت

 ناك ءىش نع مهاهن اذإو ءهيلإ مهقيسأ نوكي ءىشي سأنلا رمأ اذإ ناك هنوكل

 نسا نم هتينالسعب هبشأ هتريرس ادحأ انيأر ام :تولوقي اوناكو .هنم مهدعبأ

 ريمخ بلقلا ءاكب :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةرق نب ةيواعم ناكو «ىرصبلا

 بولقلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو. .نيعلا ءاكب نم

 ديبع مكنأ امك مكلاعفأب اذيبع اونوكف ءاهباحصأ ةئسلأ اهفراغمو رودقلاك
 . مكلاوقأب

 ىل فصو ام :لوقي  ىلاعت هللا هسمحر دمحم نب ناورم ناكو

 ينإف - ىلاعت هللا همحر  .اعيكو الإ هب هوفصو ام نود هتدجو الإ طق لحجر
 اَذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  رماع نب ةبتع ناكو .كلذ قوف هتدجو
 ءاقح ىدبع اذه3 :هتكئالمل ىلاعت هللا لاق «هتينالع ديعلا ةريرس تقفاو

 كرث لامعألا لضفأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىكاطنألا هللا دبعوبأ ناكو
 ناك تكرت اذإ ةنطابلا نأل :لاق ؟كلذ ملو :هل ليقف .ةنطابلا ىصاعملا

 هتينالسع نم لضفأ هتريرس تناك نمف «كرتأ ةرهاظلا يصاعملل اهبحاص
 تناك نمو «لدعلا كلذف هتيئالعو هتريرس تواسص نمو «لضفلا كلذق

 همحر  طايسأ نب ففسوي ناكو .روجلا كلذف هتريرس نم لضفأ هتينالع
 ةالصلا مهيلع ءايبنألا نم ىبن ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ : لوقي  ىلاعت هللا
 رم دقو «ءمهل اهرهظأ انأو مهلامعأ ىلإ اوفخي كموقل لق نأ :مالسلاو

 .هلبق قلخلا ىف كلذ لكم

 ىف كرابملا نباو 2255٠ 5 ح) ه4 :باب ءدهزلا ىف يذمرتلا هجرخأ :اذج فيعض )١(
 محيشلا لاقو 224 )١/ ملعلا نايب عماج ىف ربلا دبع نياو -/١1(. ح) دعزلا
 . دج ففيعض )471١(: ىذمرتلا فيعض ىف ىنايلألا



 ىنارعشلا مامإلل نيرتفما هيبت ةقحفإ

 تلماع ىجحيو اي :هتاجانم ىف لوقي دهازلا نمحرلا دبع وبأ تاكو

 كلام ناكو «ىكبي مث تسكع ىنتيلف «ةنايخلاب ىبر تلماعو «ةنامألاب ساتلا
 هلاح هغلبي مل ءىشب ساتلا رصأ نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  راتيد نبا

 ليللا ىفو ءحلاصلا هللا دبع ابأ راهنلا ىف نوكت نأ كايإ :لوقي ناكو
 ىلع ىملع تضرع ام :لوقي هنأ ىميتلا مي ميهاربإ نع مدقتو  حلاط ناطيش

 -هتشلف- ماوعلا نب ريبزلا ناكو .تملع امب لماع ريغ ىسفن :تدجو الإ ىلمع

 لمعلا نم ةئيبخن مكل نأ امك حلاصلا لمعلا نم ةئييمخ مكل اولعجا :لوقي

 «ليللاب ىكبي لجر ىلع ىنلدي نم :ةرق نب ةيواعم لوق مدقتو .ئيسلا
 .ليلقل كلذ نأ ىأ راهنلا ىف مستبيو

 ىلع هللا ةمعن نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنالوخلا ملسم ناكو

 وبأ ناكو .ىلهأ نم ىبرق الإ هنم ايحتسي اًئيِش تلعف ام ةنس نيثالث ذنم ىننأ

 ام هللاو :لوقي سانلا هحدم اذإ ىلاسعت هللا همحر - ىدنقرمسلا هللا دبع
 نوملعي ال اهلهأو ءروجقلاب اهتراكي تبهذ ةيراج لثمك الإ مكلثمو ىلثم

 . ةحيصملا فوخ ةتيزح ىهو فافزرلا هليل اهب نوحرقي مهف كلذب

 ةرضحب دجسملا ىف هءاكب لجرلا ىلع بيعي هان ةمامأ وبأ ناكو
 ةريرس ريغب ةيلالع :لوقي  ىلاعت هللا همحر  نارهم نب نوميم تاكو .سانلا

 هبصصي مل لامب رختفا نمو «ثيخلاو نثنلا هلخاد نمو ءهجراحت نم فينك لثم
 , هبسك هبذك

 هدعي نأ دأرأ نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو

 لخد نمك وهف .«لامعألا ىف مهتقفاوم نود طقف لوقلاب نيحلاصلا نم سانلا

 هللا هازاح ملعلا نود لوقلاب ىفتكا نمو «نذإ ريغب نيصاخت موقل كلملا ةميلو

 :لوقي - ىلاعت هللا همحر - دعس نب لالب ناكو .هل ةبوقع ءاطعلا نود دعولا

 هب رخسيو هيلع كحضي هلوح ناطيشلا صقر قحريغب دهّرلا ريقفلا ىعدا اذإ
 ملعي ىتح ناميإلا حيرص دبع دجي ال: لوقي هن رمع نب هللا دبع ناكو
 نب كلام ناكو . ةمايقلا موي هب حسضتفي رس ملعي الف «هاري ىلاعت هللا نأب
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 سلجام مكتود هيلع ىب قلغأ ام متملع ول : لوقي - ىلاعت هللا همحر - رانيد
 ناكو هشام _ هل ماهتالاو انل مضهلا ساب نم اذهو :تلقو .ىلوح مكتم دحأ

 اذه ىف ءارقلا ىلع بلغ دق :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس

 دقحلاو لغلاب لوغشم مهنطابو ةدابعلاو كسنلا سانلل نورهظي ءايرلا نامزلا
 ئراقب هدنع اوعفشتت الف ئراق دنع ةجاح مكل ناك اذإو ءمهضعبل ءانحشلاو

 ىضقأ هنإف «ءايتغألا نم دحأب هدنع اوعقشت نكلو «مكيلع هبلق وسقيف «هلثم

 ىهتنا . مكتجاحل

 :باتكلا اذه نم عضاوم ىف قلخلا اذه ىلع مالكلا ىتأيسو

 نم رثكأو ؟ال مأ كتينالعو كئريرس تواست له ىخأ اي كسفن شتفف
 رشحي قفانم وهق هنطاب ىف ام فالح سائنلل رهظأ نم نأ ملعاو .رافغتسالا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ مهفاف «نيقفانملا نم ادغ

 نأ مهدوهشو ماكحلا روح ىلع ريصلا ةرثك :- من - مهقالخأ نمو

 - ىلاعت هللا همحر  ىرملا حلاص ناكو ؛مهوبنذي هنوقحتسي ام نود كلذ

 نم مهب لحي ام نوبرغتسي الف مهتينالعو سانلا ةريرس واستت مل اذإ :لوقي

  تافالاو ايذللا عاونأ

 جاجحلا ناك :لوقي - ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمص ناكو

 اذإ :لوقي قلت ةفينحوبأ مامإلا تاكو .ةئيط قفاو هللا نم ءالب ىفقثلا
 هلو كل رافغت سالا ةرثكب هعقرف ءهبيسب كنيد تقرخف رئاج ناطلسب تيلتبا
 نم هيلإ وكشي  ىلاعت هللا همحر - فسوي ني دمحمل خأ بتك دقو .اًضيأ

 نع ىفخي الو «كباتك انغلب دق :هلوقب دمحم هباجأف ءهدالب ىف ةالولا روج
 ام ىرأ امو «ةبوقعلا عوقو ركني نأ ةيصعملاب لمع نمل سيل هنأ ىحأ اي كملع

 هللا همحر . ديشرلا نوراه سبح دقو .مالسلاو بنذلا مؤش نم الإ هيق متنأ

 موي نم ام هنأ نوراه اي ملعا :لجرلا هيلإ بتكف ءاملظ الجر  ىلاعت
 رمألاو ءهلثم كميعنو كرمع نم ىضميو الإ ىسؤبو ىسبح نم ىضمي
 هليبس ىلخخ ديشرلا اهأرق املك :لاق «ىلاعت هللا كنيبو ىنيب مكاحلاو ء«بيرق

 . هيلإ نسحأو
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 ثلا هصحو - مهدأ نب ميهاربل ناطلسلا نم لامب ة ٌةرم م اوءاجو :لاق

 ذِإ :لاقو مهيلع ميهاربإ هدرف «مهفرعي نيذلا ءارققلا ىلع هقرفيل  ىلاعت
 5 :لوقي لاملا نم هبستكا ام ىلع ةمايقأا موي ملاظلا ىلاعت هللا بساح

 ىلوأ وهف هعمج نم نكلو «كلذي ىلع ملاظلا ةمايقلا موي عجريف :ميهاربإل

 :ةاروتلا ىف بوتكم :لوقي  ىلاعت هللا همسر  راتيد نب كلام تاكو

 :ةمحر هيلع مهتلعج ىنعاطأ نمف «ىديب كولملا بولق» :ىلاعت هللا لوقي
 اوبوتو «كولملا بسي مكسفنأ اولغشت الف ؛ةمقن هيلع مهتلعج ىناصع نمو

 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ناورم نب كلملا دبع ناكو .ةمكيلع مهفطعأ ىلإ

 ركب ىبأ ةريس مكيف ريسف نأ اثم نوبلطت :ةيعرلا رشاعم اي انوفصنأ :هتيعرل
 دحاو لك نيعي نأ هللا لأتف «مهاياعر ةريسب متنأ نوريست الو كت رمعو

 متيلتبا امك :لوقي  ىلاعت هللا همحر  كامسلا نبا ناكو .هبحاص ىلع اتم

 _ اوميقأف «كلذ ردق ىلاعت هللا نإ :مئلقو ءمكبر ىضرت ال ىتلا لامعألاب

 مهدحأ نإف هب مكوملظ ام مهيلع ردقملا وه ىلاعت هللا نإف ؛مكتالول رذعلا

 :لاق .مكملظ ىف ببسلا ىه مكلامعأ نكلو ءمكنم اًدحأ ملظي ال نأ دوي

 ريخخ مث ىكي - ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع ىلإ ةقالخلا تضفأ املو
 ىتح نكل غرفتأ الف ءنكنع ىنلغش رمأ ىناتأ دق :لاقو ءهيراوجو هءاسن
 ْنَظ ىتح هتيب لهأ كلذ دنع ىكيف ءةمايقلا موي باسحلا نم سانلا غرفي

 . دحأ مهدنع تام هنأ مهئاريج

 ءاملعلا انكردأ دقل :لوقي ىلاعت هللا همححر ىروشلا نايفس ناكو

 ةمراهقو ءارمألا ءارزو مويلا اوراصف ٠ « لضفأ مهتويب ىف مهسولج نوري مهو

 بتكي صخش نع - ىلاعت هللا همحر حابر ىبأ ن نب ءاطع لكس دقو .ةملظلا

 نأ ىرأ :ءاطع لاقق «قزرلا نم هل هولعج ام زواجي ال ءارمألا دنع هملقب

 تمعنأ امب بر : مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم لوق عمس امأ «كلذ كرتي

 - هبنم نب بهو ناكر «[*:سمتل ] 4 نيمرَجَمْلل اريهظ نوُكَأ نَأف ىلع
 هتكلمم لسأ ىف صقنلا هللا لخشدأ روجلاب ىلاولا مه اذإ : لوقي - هللا همحر
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 ناكو .ءىش لك ىفو عورضلاو رامثلاو عورزلاو قازرألاو قاوسالا ىف ىتح

 تامثأ ةالولا نم مهتيطعأ توكت نامز سانلا ىلع ىتايس :لوقي قط رذ وبأ

 هجو ىف مسبق نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو . مهنايدأ

 ؛ مالسإلا ىرع ضقن دقف هئاطع نم ذخأ وأ :« سلجملا ىف هل عسو وأ ءملاظ

 دعاوق ةقلاخم انه مالسإلا ىرعب دارملاو ءةملظلا ناوعأ ةلمجح نم بتكو

 . فلسلا

 هل ليقف .هشيب ىف سوللا رثكي  ىلاعت هللا همحر  سواط ناك دقو

 باهذو ءةيعرلا داسفو ءةمئألا فيحل كلذ ترتخا امنإ :لاقت ءكلذ ىف

 نوميع ناكو .رئاجوهف قحلا ةماقإ ىف دبعلاو هدلو نيب قرف نم نإف «ةنسلا
 نب رمع نم ىلإ بحأ دحأ نكي مل:لوقي  ىلاعت هللا همحر  نارهم نبا

 نب كلاع ناكو .ًالمع ىلو هارأ نأ نم ىلإ بحأ اًيتم هارأ نألو ءزيزعلا دبع

 دق هنأ اوملعاف «لازهلا دعب ريمألا نمس اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  رانيد

 امهمحر  ديشرلا ىلع اموي ةيلاعلا وبأ لخدو :لاق .هبر ناخو هتيعر ناخ
 .رجاق نم ولو اهدري ال هللا نإف مولظملا ةوعد رذحا :هل لاقف  ىلاعت هّللأ

 ىهتنا .رفاك نم ناك ولو :ةياور ىفو

 كتيواز ىف كتيعر قحب تيفو له رظناو «كسفن ىف ىخأ اي لمأتف
 وأ «هيصاعم اهتعنمو «ىلاعت هللا ةاضرم ىف اهتلمعتسا ثيحب كحراوج قحو

 يخأ اي كايإو «هتيعر نع لوثسم عار لك نإف «كحراوجو كسفن تششغ

 كل متي ال كلذ نإق مهاهنتو مهرمأت كنأ دصقب ولو ؛ءارمألا ىلع لوخخدلاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءمهعم

 ةرصن هتامرح ثتكهتتا اذإ ىلاعت هلل مهتريغ :- غَثَب- مهقاذلخلا نمو
 اوملع نإ الإ دحأ نوبحصي الو ءألعف نولعفي ال اوناكف «ةرهطملا ةعيرشلل

 تبث دقو «ةيويند ةلعل هنوضغبي الو ءادحأ نوبحي الف ء:هيف ىلاعت هللا اضر
 (30«ناميإلا ىرع قثوأ نم هللا ىف ضضغبلاو ؛هللا ىف بحلا» :ثيدحلا ىف

 حيحص ىف ىنابلالا خيشلا هتسحو ءءاريلا ثيدح نم (؟85 /4) دمحأ هجرخأ :نسح )١(

 ْ .(؟١ ١94 ح) عماتطا
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 كلذ نوك نع لفاغوهو باوثلل اًبلط نيلقثلا ةدابعك هبر صخشلا دبع ولف
 ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو ءقيرطلا نع جراخ وهف ىلاعت هللا ةاضرم نم

 تمصو تيلص بر اي معن :لاقف ؟ًالمع ىل تلمع له :؛-2- ىسوم
 ىلجأل تيلاو له نكلو كل اذه :ىلاعت هللا لاقف ءءايشأ ركذو تقدصتو

 ءهّللا ىف بحلا نأ ىسوم كلذ دنع ملعف ؟اودع ىلجأل تيداع وأ ءايلو

 .لامعالا لضفأ نم هللا ىف .صضغبلاو

 ةعاط ريغ ىلع ناتثا بحطصي ال :لوقي -5- نيسحلا نب ىلع ناكو

 هللا همحر  طابسأ نب ففسوي ناك دقو .هللا ةعاط ريغ ىلع اقرفت الإ هللا

 اوبراح مهنإف ءءاعدلاب مهوصخت الق ةالولا ىلع متلختد اذإ :لوقي  ىلاعت
 ناكو ءةوعدلا مهتقحل مهنم اوناك نإف «نيملسملل اوعدا نكلو «هلوسرو هللا

 .كل هتدوم نع لأست ال اذحأ تبحص اذإ :لوقي هي دوعسم نب هللاذبع

 دح ىلع هدتع ىذلا لثم كدنع ام نإف كسفنو هل كيلق ىفام رظنا نكلو

 . ىهتنا .ءاوس

 اًثدح لجرلا ثدحأ اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو
 بضغل هلل تناك ول ذإ ءهللا ريغل هتبحمف ءهوخأ هنأ معز نم هضغبي ملو

 نيب ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي :لوفي -هتقلت- ةريره وبأ ناكو .هاصع نم ىلع
 . ؟هل كبهأ ىتح ايو ىل تببحأ له :هل لجو زع هللا لوقيف ىلاعت هللا ىدي
 . ةمايقلا موي ةلود مهل نإف .ىدايأ مهدنع اودختاو «نيحلاصلا !اويحأف . ىهتنا

 ةيرق قسافلا ةمراصم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو
 ىغبيني الق رهاظلا ىف امأ «بلقلاب هتمراصم هدارمو :تلق .ىلاعت هللا ىلإ

 ةلاض قسافلا نِإَف ءىسفلا تافص ىف هضيخبتو ءهجوع ميوقت لجأل هتمراصم

 . ملعأ هللاو كلذ مهفاف ١ ىلاعت هللا ىلإ عاد لك

 تام اذإ قسافلا ىزعن له  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايس لثس دقو
 ابأ ركذي  ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو ه .ال: لاق ؟تيم هل

 نم ناك هنإ :لوقيو هيفظت_ ةيواعم ىلع محرتيو ىكبيو -ة29- رمعو ركب
 . ىهتنا .ايندلا بحب ىلتيا هنأ الإ ءاملعلا رباكأ
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 ةرمخألا لمعل اهبحي هنأ ىلع ايندلل هبح لمح ىغبتي ىذلا : تلق

 هنآل ءايلوألا نم كلذ دصقي ىلوأ وه لب حلاصلا فلسلا هيلع امك

 ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو .ملعأ هللاو هات ليلج ىباحص

 هللا ىصع اذإ هضغبي ملو ىلاعت هللا ديع بحي هنأ ىعدا نم :لوقي
 هضم ةيفتحلا ني دمحم ناكو .هّلل بحي هنأ هاوعد ىف بذك دقف ىلاعت
 ؛« كلذ ىلع هللا هرجآ هنم رهظ ريخل راثلا لهأ نم الجر بحأ نم :لوقي

 دقو .كلذ ىلع هللا هرجآ هنم رهظ رشل ةنجلا لهأ نم الجر ضقبأ نمو
 هئاذحب سلج اذِإ بلكلا درطي ال . ىلاعت هللا همحر _ رائيد ني كلام ناك
 انلاص نوكي ال نأ ارش ءرملاب ىفكو ءءوسلا نيرق نم ريصخ وه :لوقيو

 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  برح ني ذدمحأ ناكو . نيحل اصلا ىف عقيو

 ىلإ رظنلاو نيمحلاصلا ةطلاخم نم دبعلا بلقل عفنأ ءىش سيل

 ىلإ رظنلاو «نيقسافلا ةطلاخم نم بلقلا ىلع رضأ ءىش سيلو . مهلاعفأ

 ناحير هللا ىلو :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو .مهلاعفأ

 ىلإ اوقاتشا مهبولق ىلإ هتحئار تلصوو نوديرملا همش اذإف «ضرآلا يف

 . ىهتنا .مهبر

 مأ ؟ىلاعت هلل كلذك هتضغبأو هلل اًذحأ تيبحأ له كلاح ىخأ اي لمأتف
 اليل رافغتسالا نم رثكأو كسفن ىلع كباو ؟ىوهلاب تضغبأو ىوهلاب تيبحأ
 . نيملاعلا بر هّلل دمجلاو ءاراهنو

 ايندلا نم ءىسب حرفلا مدعو كحضلا ةلق + كنف - مهقالخأ نمو

 اهحكانمو اهبكارمو اهسبالم نم مهل لصح ءىش لكب نوضيقني اوناك لب
 ام ةلمج نوكي نأ اقوخ كلذ لك ايندلا ءانيأ هيلع ام سكع اهبصانمو

 نجسلا ىف وه نم ءىشب حرفي فيكو ؛«ةرخآلا ميعن نم مهل لجع
 هلايعو هراد نع .سوبحملا نزحي امكف ءلجو رع هّننا ءاَقْل نع سوبصعم

 ىف مهنجسو مهرمع لوط ىلع ىلاعت هللا ءايلوأ نزحي كلذك ءردكتيو
 يع - هللا لوسر نأ ثيدحلا ىقو ءلخجو رع مهبر ءاقل نع رادلا هذه
 متيكبلو اليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ول هديب ىسفن يذلاو» :لاق
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 نوراجت تادسصلا ىلإ متجرخلو ءشرفلا ىلع ءاسنلاب متذذلت املو ءاريشك
 تبجع :لوقي هاف دوعسم نب هللا دبع ناك دقو 200:لجو رع هللا ىلإ

 نستحلا ناكو «توملا هئارو نمو رورسم نمو ءرانلا هئارو نمو كحاض نم

 ال ةييصمب دهع بيرق هنأ نظ الإ دحأ ءاري ال  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا

 هللا همخحر . ضايع نب ليضفلا ناكو .فوقلاو نزحلا ةدش نم هب هاري

 ناكو .راصقلا دنع نم تجرخ دق هنافكأو «كحاض بر :لوقي  ىلاعت

 هتتّرحأو هتمغ بوئذلا نأ ىعدا نم :لوقي ىلاعت هللا همحر قوزرم نبا

 هللا ٍهمحر  ىعازوألا ناكو ,,بذاكوهف نمسو لسع نيب همادإ ىف عمج مث

 ًالإةريبك الو ةريغص رداغي ال :ىلاعت هلوق ىف لوقي  ىلاعت
 ىه ةريبكلاو ءرادلا هذه ىف مسبتلا ىه ة ةريغصلا 4: فيز 4 اهاصخأ

 كحضلا انه مسبتلاب  ىلاعت هللا همحر  هدارم لعلو :تلق .اهيف ةهقهقلا
 ناكو .-هّيَت - هكحض ناك مسبتلا ذإ هسلجم ىف نم هعمسي توصب
 ىف وهو الإ طق نمّوم كحض ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنائبلا تباث

 . توملا نع ةلفغ

 ىف اًكحض ساتلا رثكأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر سيق نب رماع ناكو
 - ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب ديعس ثكمو هرانلا ىف ءاكب مهرثكأ ايندلا

 .يشاقرلا ناوزغ كلذكو ءتام ىتحةنس نيعبرأ ذنم كحضي مل

 .ناطيش سلجم ىف كاحض لك عم :لوقي -قض- كلام نب سنأ ناكو

 نوكحضي نابش ىلع اًموي  ىلاعت هللا اهمحر  ةيودعلا ةذاعم ترم دقو

 كحضو :؛نيحخاصلا سايل هللا ناحيس :تلاقف فوص بايث مهيلعو

 ال يذلا كحضلا :لوقي هللا همحر  درولا نب بيهو ناكو .نيلفاغلا

 ول» :ظفلب (ىقايلا دبع /5859 /4) ملسمو ؛(سنق /43771 راغل ىراخبلا هجرخأ )١(

 .- هيف - سنأ ثيدح نم «ًاريثك متيكبلو ءاليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت
 ؛ءادردلا ىبأ ثيدح نم (9ل97 ر/١) بعشلا ىف ىقهيبلا هجرخأ دقن فتنصملا ظفل امأآو

 خيشلا هتسحو ءوكاجلاو ريبكلا ىف يئاربطلل هازعو ةريغصلا عماجلا# ىف ىطويسلا هركذو

 ,40555 ح) «عماجلا حيحص» ىف ىئايلألا
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 ىذلا سايللاو ء«توص هل عمسيالو ننسلا هب رهظي ىذلا وه هيف فارسإ

 ماعطلاو ءدريلاو رحلا نم كاقوو ءةروعلا ىراو ام وه هيف فارسإ ال
 نب نوع ناكو .عبشلا نود ناكو «عوسجلا دس ام وه هيف فارسإ ال ىذلا

 هللا ةمحر  ىملسلا ءاطغ تبحصضص :لوقي  ىلاعت هللا همحر . ديز ىبأ

  دواد ىبأ نب زيزعلا دبع تاك دقو .طق اًكحاض هتيأر امف ةنم نيسمخ

 لزنأ هع - هللا لوسر باحصأ ىف حازملا رهظ ال : لوقي - ىلاعت هللا همحر

 « هللا رسكذل مهبولق عشخت تنأ اونما نيذّلل نأي ملأ © : ىلاعت هللا

  ىهتنإ ب 20 !وعشختو لئينح حارملا اوكرتق ع[5١:ديدحلا]

 زع هللا لهأ زيّع امو «قئاقرلا باتك ىف ةروهشم ةريثك كلذ ىف راثآلاو

 ىف ىمأ اي لماتف اهلاوحأل ؤيهتلاو ةرخآلا ىلع لابقإلاب الإ مهريغ نع لجو
 ءىلاعت هللا ىلإ كبرقي امع وهسلاو ءةلفغلا نم هيلع وطتم تنأ امو كسفن
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءرافغتسالا نم رثكأو

 ىف عوقولا مهسفنأ ىلع اوقاخ اذإ توملا ىنقت :- تل - مهقالخأ نمو
 ىه مهسفنأ نم مهل رهظت ترامأب كلذو ءمهيلع لجو زع هللا طخسي ام

 عضاوملا نم ريثك ىف ةلدألا نم ةودودعم نئارقلاو ىصاعملل تامدقملاك

 نوعاط اي :لوقي نوعاطلا مايأ ىف ان ىرافغلا سيع تاك دقو

 دقو سباع اي كلذ لوقت فيك هل مع نبا هل لاقف :كلذ رركيو «ىنذخ
 عاطقتا هنإف توملا مكدحأ ىنمتي ال١ :لوقي -2-- هللا لوسر تثعمس

 انس فاخأآ ىتكلو .ءكلذ لوقي هتعمس معن :سباع لاقف ؟”«هلمعل

 خيبو ءطرشلا ةرثكو ءءاهقسلا ةراعإ :هتمأ ىلع نهفوختي «- 2- هتعمس

 ريمازم نآرقلا نوذختي اوشنو «مدلاب فافختسالاو ءمحرلا ةعيطقو ءمكحلا

 هب مهيتغيل هنومدقي نكلو «نيدلا ىف مهحصفقأب سيل مهدحأ نومدقي
 . ىهتنا . ءانغ

 لزن ريغل ثوملا ىنمت ةهارك :باب ءءاعدلاو ركذلا ىف (؟5147 ح) ملسم هجرعتأ :حيصحص )١(

 ىنمتح الا : ظفلب (5 تاك رز لييحأو 00 ةريرغ ىبأ اكيلخج  ثره هب

 .٠ . . .هلمع عطقنا تام اذإ هنإ ءهيتأي نأ لبق نم هب عدي الو توما مكدحأ
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 نأ فان : لاقق ؛كلذ ىف هل ليقف هان توما را وبأ ىنمت كلذكو

 ةريره ربأ ناك دقو ءركتملا نع هيف ىهن الو فورعملاب هيف رمأ ال اًثامز كردأ

 نم هيف ءاملعلا ىلإ بحأ توملا نوكي نامز سانتلا ىلع يتآيس :لوقي -هضط-

 . كناكم تنك ىنتيل :لوقيف هينخأ ربق لجرلا ىتأي ىتح رمحألا بهذلا

 نمتي مل هللا عاطأ نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو
 ريغ هيف اذحأ ىأر اذإ  ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع ناكو .توملا

 ىو نمؤم نم ام :لوقي هنت ءادردلاوبأ ناكو . توملاب ىل عدا :هل لاق

 ريخ هّللا دنع امو :لوقي ىلاعت هللا نإف ءهل ريمخ توملاو الإ رفاك

 مِهّلو امّنِإ اودادزيل مهل ىلمن امْنِإ» : لاقو ء[:ههتنررسع لإ ©( راربألل

 - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس تاك دقو ء[18:نارمع لل] © نيهم باذع

 مهتم بجعأ تنكف قا توملا نونملي مهو انخياشم تكردأ دقل :لوقي

 عشق دوعسم نب هللا دبع ناكو . توملا بحي ال امم بجعتأ نآلا ترص ىتح

 .ملسم لكل ةفحت مويلا توملاف ءاهردك ىقبو ايندلا وقص بهذ :لوقي

 نأ بحأ ام :لوقي  ىلاعت هللا ةهمجحر  زريزعلا دبع ني رمع ناكو

 ءادردلا وبأ ناكو .نمؤملا هيلع رجؤي ءىش رمخآ هنآثل توملا ىنع ففخي

 ىتغلب الو ءمالسلا نم ىلإ بحأ ىه ةيده ْحَأ ىلإ ىدهأ ام :لوقي ها

 هللا ةمحر  ىملسلا ءاطع ناك دقو .هلوم رم ىلإ بحأ طق هنع ريخ

 ىبتلا ىهت ام ىنمت فيك هللا همحر  قرزألا ءاطع هل لاقش ء«ثوملا ييمتي

 ىلثم امأو ءاريخ موي لك دادزي نم ةايحلا ديري امنإ :لاقف ؟هنع -ِهيَع-
 : لوقي - يلاعت هللا همح-ر _ ىنالوخلا ةبتع وبأ ناكو ؟ةايحلاب وجري امف كلثمو

 نم مهيلإ بحأ ىلاعت هللا ءاقل نأ -26- هللا لوسر باحصأ ةفص نم ناك
 هللا قزرب نيقثئاو اوناك لب ءاسيئدلا نم ازوع نوفاخي اونوكي ملو دهشلا

 كرابملا نب هللا دبع ناكو .ةحصلا يكدحأ بحي امم رثكأ توملا نوبحي اوناكو
 أي بحتأ هللا همحر . ىرمستلا لهسل ةرم تلق :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 همحر  ىروثلا نايفس ناكو .ةعاسلا نكلو ال :لاقف ؟!دغ توُع نأ لهس

 اقوخ ايالبلاو ضارمألا نم نوفاخي مهو سانلا انكردأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا
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 ءالبلا نم مهفوخ نكي ملف :ىلاعت هللا ءاضق ةهارك ىف اوعقي نأ مهسفنأ ىلع

 . رعشأ الو رفكأ ىلعلف تيلتبا ول ىنم عقي اذام ىردأ ام هللاوو «هيف امل الإ

 رخصلا تلمح ىنإ ىتب اي :هنبال لاق مالسلا هيلع نامقل نأ ىنغلب دقو

 ناسحلا تقناعو «تابيطلا تلكأو ءنيدلا نم لقثأ اًئيش رأ ملف ءديدلاو

 نم رمأ اًئيش قذأ ملف ءاهلك تارارملا تقذو .«ةيفاعلا نم لأ اًئِيش * رأ ملف

 :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضففلا تاكو :سانلا ىلإ ةجاحلا

 مكنأ لمتحيف مهمرج نم مظعأ مكمرج ناك نإو ءالبلا لهأ ىلع اوكبا

 لهأ ىلإ ثعبي ام ًاريثك ناكو .دشأ وأ اوبقوع امك مكبونذ ىلع نوبقاعت

 نب لهس ناكو .نيكاسم مهنإ :لوقيو ءمهاردلاو ماعطلا نم هذدنع امب نجسلا

 غارفلا دبعلا هب ىلتبي ام مظعأ نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىرتستلا دعس

 . سانلا نم ليلقلا الإ ءالب هنأ هب رعشي ال نكلو ءةرحخآلاو ايندلا لامعأ نم

 ىلع ربصلا ةءورملا مظعأ نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ةبيتق نب ملسع ناكو
 مويلا مهارنو ءالب مظعأ ةرامإلا نودعي مهو ساتلا انكردأ دقلو ءلاجرلا ىذأ

 ىتح انركذ هسنأ مهللا :نولوقي ةرامإلا مهقيدص ىلوت اذإ اوناكو ءاهنوبلطي

 .هقرعن الو انفرعي ال ريصي

 ةمالسلا بلط نم :لوقي ىلاعت هللا همحر  نيسحلا نب ؛ ىحمي نأكو

 نوعرف نأ يلو .ةيفاعلا نم ًاشني هلك ءالبلا :لوقي ناكو ءةمالملا لمجحا

 4 ىلعألا مكبر انأ :هلوق وهو ءهلاق ىذلا لاق ام صضرملا هباصأ

 :لوقي - ىلاعت هللا همحر صاوخلا اًيلع ىديس تعمس دقو 0 [؟ 4 :تاعزانلا]

 كلذب رعشي ال نكلو ءهلمعو هملعب ءايرلا ىف دبعلا عوقو ءالبلا مظعأ نم
 امك لوقت نأ كايإو ءكسفن ىمخأ اي شتفو كلذ ملعاف .سانلا نم ليلق الإ

 نإف .هنم ىندزف «كاضر اذه ىف ناك نإ مهللا : ىلتبا نيح نيبحملا ضعب لاق

 ىعفاشلا مامإلا ناك دقو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبت ألا مه امتإ ءاليلا لاجر

 ناك ىتح اراهنو اليل امد هيلع حضنت تناكف ءريساوبلا ضرمب ىلتبم هش
 نإ مهللا :اموي لاقف ءمدلا هيق رطقي هتحم تشطلاو «ءثيدحلل ىلجي -عتنض-

  ىينزلا دلابخ نب ملسم مامإلا هخيش هعمسف ءهنم ىندزف كاضر اذه ىف ناك
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 تنأو انأف ةيفاعلا هللا لس ء«دمحم اي هم :هل لاقو هرجرف  ىلاعت هللا همحر

 .ءاليلا لاجر نم انسل

 هللا اولس «سانلا اهيأ :هتطمت ىف لوقي كلم قيدصلا ركب وبأ ناكو

 ءةيفاعلاو وفعلا نم لضفأ مالسإلا دعب طعي مل نمؤملا نإف ةيفاعلاو وفعلا

 ؛ىلاعت هللا ءاش نإ بابلا ىف اًقرفغم قلخلا اذه ىلع مالكلا طسب ىتأيسو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 لاح ىف ىلاعت هللا نم مهفوخ ةرثك :- كنن- مهقالخأ نمو
 فوحو «بونذلا نم مهتيادب لاح ىف نكل ءمهتياهن لاحو مهتيادب
 مهفوجت مزال نمو « ميظعسلاو لالججاللا فوحخ مهتياهن لاح ىفو «باذعلا

 اي) :لاق -هلَع- هللا لوسر نأ ثيدحلا ىفو «نيتلاحلا ىف ةرورسمن مدنلا
 ىنإف راثلا نم امكسفنأ اذقنأ دمحم تنب ةمطاف ايو للا لوسر ةمع ةيفص

 ال بنذلاو يلبي ال ربلا» :ثيدحلا ىفو )ايش هللا نم مكنع ىنغأ ال
 وبأ ناك دقو . 00نادت ني ردت امك تتش امك نكف :ىنفي ال نايدلاو ءىسني

 : هتوهتساو هتكلهأ لجرلا اهيف طرفأ اذإ عبرأ : لوقي -قلق_- ىردنخلا ديعس

 - ىبشُنلا بارت وبأ ناكو ء«بونذلاو ءرامقلاو ءديصلاو « عامجلا ةرسك

 هنأ بونذلا كرف ىلع لجرلا عمجأ اذإ :لوقي  ىلاعت هللا ةمجحر

 :ثالث بلقلا داوس ةمالغ نمو .بناج لك نم ىلاعت هللا نم تادادمإلا
 .اعجنم ةظعوملل الو ءاعقوم ةعاطلل الو ءاعزفم بونذلل دجي ال نأ

 سيلبإ ىقش امنإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىوزرملا دمحم ويأ ناكو

 :ىلاعت هلوق ىف :باي «ناميإلا يف 1١5( 2035085 3504 ح) ملسم هجرخأ :حيحص )١(

 . -اهيقلن - ةشئاعو ةريره ىيأ ثيدح نم :#نيبرقألا كتريشع رذنآو#

 ءامسألا ىف يقهيبلل هازعو 4١59/4 ح) ةفيعضفلا ىف ينايلألا خيشلا هركذ :فيعض 4(؟)

 انأينأ لاق قارزلا دبع قيرط نم ١٠( ) ىوهلا مذ ىف ىزوملا نباو :49/4) تافصلاو

 .هركذف :- هيك - هللا لوسر لاق :لاق ةبالق ىبأ نع بويأ نع رمعم
 - ىعرتلا ليز ني هللا دبع همساو - ةبالق ايأ نأ لجأ نم «فيعص دانسإ اذهو :لاق مث

 (18١ه8هز دهزلا دئاوز ىف امك فقولا ىهو ىرخأ ةلع هل ركذ مث .هلسرأ دقو ىعبات

 .ءادردلا ىبأ ىلع اًفوقوم داتسإلا سقتب ءاج دقف ىزورملل



 0 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبئت

 ملو ءدسفن ملي ملو «هيلع مدني ملو ءهيتذي رقي مل هنأل لاصخ ةسمخب

 . ىلاعت هللا ةمحر نم طنقو «ةبوتلا ىلإ ردابي

 :لاصخ سمخسي دعس هنإف مالسلاو ةالصلا هيلع مدأ كلذ سكعو :لاق

 ةمحر نم طنقي ملو «ةبوتلا ىلإ ردابو ءهسفن مالو ءهيلع مدنو «هبنذب رقأ
 كبر تيصع اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مصألا متاح ناكو .ىلاعت هللا

 . كتيصعم نم مظعأ مهيلإ كراذتعاف ءسانلل رذتعت الو ءمدنلاو ةبوتلاب ردايق

 دقو رانلا لخدأ نأل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ ناكو

 ناك دقو .؟ا)هتيصع دقو ةئجلا لخدأ نأ نم ىلإ بحأ ىلاعت هللا تعطأ
 ىف - هليَع - هللا لوسر ةبارق نم اذحأ ىأر اذإ  ىلاعت هللا همحر  ىعازوألا
 مكتفلاخم عم -هلكيت - هللا لوسر نم مكتبارق مكنرغت ال :هل لوقي ةيصعم
 ال ىنإف «رانلا نم كسفن ىذقنأ) هضم ةمطاف هتبال لاق هنإف «هرمأو هيده

 ] . "؟0اًعيش هللا نم كنع ىنغأ
 ىف هبثذ نإف «بوتي نأ تنذملل نأي ملأ :لوقي برح نب دمحأ ناكو

 ناكو .بوحسم رانلا ىلإ هبو «بوركم هريق ىف ادغ وهو ءبوتكم ناويدلا
 :هل ليقف ءهبوبحم ىذؤي نأ لقاعل ىغبني ال :لوقي -ة_- سابع نب هللا دبع

 دمحم نب رفعج ناكو .هير هنايصحب هسفن لجرلا ىذؤي :لاق ؟كلذ فيكو
 الي هرعأو «لام الب هاتغأ ةيصعملا لذ نم ىلاعت هللا هجرخأ نم :لوقي لع

 . رشب الي هسئنأآو :ةريشع

 بونذلا ةلق عم حلاصلا لمعلا :لوقي -ث5#- سابع نب هللا دبع ناكو

 ذاعم نب ىيحي ناكو .بونذلا ةرثك عم حلاصلا لمعلا ةرثك نم هللا ىلإ بحأ

 ةلاقإلا نوكت بونذلا نم جورخلا ردق ىلع :لوقي - ىلاعت هللا همحر -

 ةمالع نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر - يرضيلا نسحلا ناك دقو .بوتذلل

 ناكو .ليللا مايقو راهنلا مايصل هردص حارشلا مدع بونذلا ىف قرغ نم

 ىدهت فلاخم اذهف .!1؟اذه لثم لاقي فيكف ءينهج باذع قولخم لمحتي ال :تلق )١(
 فلسلا الصالح  ١

 . هجيرخت قبس :حيبحص (1)



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغما هيبت ةفإ

 «بونذلا يف انقرُغ دق : هباحصأل لوقي ىلاعت هللا همحر - عساو نب دمحم

 ناكو .ىلإ سلجي نأ عاطتسا امل بونذلا حير ىنم دحي مكنم (ًدحأ نأ ولو

 ولو هات نيسسحلا ةلتف نيكاسم :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ىرصبلا نسحلا

 ,- هي ىبنلاب رمي نأ مهدحأ أرجتي فيك «ىلاعت هللا لضفب ةنجلا اولخد

 راتلاو خا نب ترايخنو هان يف الخد ىل نأ ول هللاوو ءهدلو لتف دقو

 بضغ ةرظن ةتبلا ىف - هليل - ىبنلا ىلإ رظني نأ اًموخ رانلا لومخد ترتخال
 . هيدؤتو ىنيذؤت

 الإ ةعاطلا ىف نكي مل ول :لوقي ىلاعت هللا همحر  كامسلا نبأ ناكو

 نمألاو «حراوبملا ىف ةوقلاو «بولقلا يف ةبحملاو .هؤاهبو هجولا رون روهظ

 كرت ىف ةيافك كلذ ىف ناكل ساتلا ىلع ةداهشلا ىف زيوجتلاو ءسفنلا ىلع

 ىف ةملظلاو ءهجولا ىف ةراكنلا الإ ةيصعملا ىف نكي مل ولو «بونذلا

 سفتلا ىلع فوفلاو ؛ةداهشلا ىف طاقسإلاو ءركذلا ىف ةنعللاو «بلقلا

 تارامأ ىصاعلاو عئاطلا نم لكل ىلاعت هللا لعجيف ةياغك كلذ ىف ناكل

 .اذه نّرحيو اذه حرفيل

 يف هلوخد وأ «نييعتلا لاح هل بسلا روكذملا نعللاب دارملا لعلو :تلق

 .ملعأ هللاو صنب الإ زوجي ال نيعملا نعللا ذإ ةاصعلا مومع

 نمو 9 :ىلاعت هلوق ىف لوقي هللا همحر جابر يبأ ل نب ءاطع ناكو

 اهمظعي ىصاعملا ىه ا .مم] © هبر دنع هَل ريخ وهق هللا تامرح مّظعِ

 نإ : ىلاعت هلوق ىف لوقي _هقلت_ رابحألا بعك ناكو . .اههيف معقي ال ىتح

 ىف عوقولا لبق هوأ :لوقي ناك :لاق .[11:ةرنا] 4 ميلح هاوذ ميهاربإ

  ىلاعت هللا همحر - ىرصبلا نسحلا ناكو .هو أ عفتي ال نأ لبق هوأ «رأنلا

 امو «سانلا نيب ةرخآلاو اينذلا ىف هاصع نم لذي نأ الإ هللا ىبأ :لوقي

 ضايع نب ليضفلا ناكو .ههجو ىلع هتلذمو حبصأو الإ ليللا ىف دبع بنذأ

 الإ ةريبك الو ةريغص رداغي الب : ىلاعت هلوق ىف لوقي ىلاعت هللا همر

 نب ماوعلا ناكو .رئابكلا لبق رئاغصلا نم اوحص «[44:فهكل] ] # اهاصحأ

 ىهو .«بنذلا نم رش بتذلا دعب عبرأ :لوقي  ىلاعت هللا هميحر  بشوح



 قلل ىنارعشلا مامإلل نيرثخلا هيبت

 ةرفخملاب راشيتسالاو رارصألاو ٠ هللا |١ ملحب رارتغالاو , عالقإلا ريغ نم رافغتسا

 كج سابع نب هللا ديع ناكو .اهب هللا هرفغي ال دّمف ةعاط هدعب لمع اْذِإ

 «نآرقلا هتوالتو همايصو هتالص تلق نإو .هركذ دقف هللا عاطأ نم :لوقي

 دجوي ال نأ مهملعب نيلهاعلا ءاملعلا ةمالع نمو .هيست دقف هاصع نمو

 . حلاص لمع ىف الإ مهدحأ

 مه ام بتكت فيك ةكئالملا نع هللا همحر  ةنييع نب نايفس لئس دقو

 ناملعي ال مالسلاو ةالصلا امهيلع تابتاكلا ناكلملا :لاقف ؟هلمعي ملو دبعلا هب

 دق هنأ ناملعيف كسملا ةحئار هنم حاق دقف ةنسحب دبعلا مه اذإ نكلو «بيغلا

 مه دق هنأ ناملعيف «نتنلا ةحئار هنم حاف ةئيسلاب ديعلا مه اذإو «ةنسحلاب مه

 ثيداحألا ىفاويل ممصملا مزعلا انه مهلاب دارملا لعلو :تلق .ةقيسلاب

 . ملعأ هّللاو ةيعرشلا دعاوقلاو

 رسمأ هللا نإ :لوقي  يلاعتهللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع ناكو

 ملو ةيصعملا نع ىهنو ءارذع اهكرت ىف لعجي ملو ءاهيلع ناعأو «ةعاطلاب

 ال ةلصأ ضرألا ىف ىصعي ال نأ هناحبس دارأولو «ةجح اهلعف نمل لعجي

 هللا همحر  ىنارادلا ناميلس وبأ ناكو .ةئيطنخلا سأر هنإق «سيلبإ قلخ
 ناكو .اهيف هوعيطيل الإ رادلا هذه ىف ءاقبلا نوقتملا بحأ ام :لوقي  ىلاعت

 هوصعي نأ لبق ةيصعملا مهيلع ردقو ءهوعيطي نأ لبق ةنخلا هللا مهلخدأ

 : لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىفاحلا رشب ناك دقو . لجو زع هملع ىف قبس ال

 :تورتغي ال اوناك كلذ عمو «لابجلاك ةحلاص لامعأ مهلو سانلا اتكردأ دقل

 «نيدهازلا لاوقأ انلاوقأ نإ هللاو ءنورتغت كلذ عمو مكل لامعأ ال متنآو

  ىلاعت هللا همحر  مصألا متاح ناكو .نيقفاتملاو ةربابجلا لامعأ انلامعأو

 نِإَف ؛هرذحاف كيلع ةغباس همعت تيأر تحيصأو كبر تيصع اذإ :لوقي

 امم رثكأ بونذلا راغص نومظعتسي مهو فلسلا انكردأ دقلو ؛جاردتسا كلذ

 . اهرايك متنأ نومظعتست

 :لوقي ديعلا ىف ىحض اذإ  ىلاعت هللا همحر  مثيخ نب عيبرلا ناكو

 دقو :لاق .كل اهتحبذل يسفن حبذ ىف كاضر تملع ول كلالجو كتزعو



 ىتارعشلا مامإلل نيرتقملا هيب (هدر

 هدي هلسغغ ىلع ىكيي ةنس نيعبرأ - هللا همحر  نسحملا نب شمهك ثكم
 رقمغ ىلاعت هللا نأ نظي مكدحأ ناك امبر :لوقي ناكو .هنذإ ريغب هراج بارتب

 .رورغ كلذو هدهع مداقتي نيح هبنذ هل

 دواد اي :مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىتحوأ ىلاعت هللا نأ انغلب دقو

 ىتح هبنذ مكدحأل ترفغ دق ىنأ مكيلإ لصو قيرط ىأب ليئارسإ ىنبل لق
 . ةمايقلا موي هبنذ ىلع بنذم لك نفقوأل ىلالجو ىتزعو .هيلع مدنلا كرتي
 مزلي الف ءهيلع هلضف ىلاعت هيريل هبنذ ىلع ديعلا فوقو ىنعم لعلو :تلق
 . ملعأ هللاو ةرفغملا مدع كلذ نم

 مل :بهارل ةرم تلق :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىريمحلا ديزي ناكو

 لهأ نحنو . بئاصملا لهأ راعش هنأل :لاقف ؟ضاييلا ىلع داوسلا سبل مترثآ

 موي - هللا همحر  مالغلا ةيتع رمو :لاق .بئاصملا مظعأ ىهو « بونذلا

 ناكم اذه :لاقف ءكلذ ىف هل اولاقف .اًمقرع حشرو دعتراف ناكم ىلع

 اًيشام  ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلام مح دقو ريغص انأو هيف هللا تيصع

 نأ قبألا ىصاعلا دبعلا ىضري امأ :لاقف ؟بكرت الآ :هل ليقف ءةرصبلا نم

 ناكل رمخما ىلع ةكم تيتآ ىنأ ول هللاو ءابكار 1 كارم حاس ىلإ ىلا

 . دايلق كلذ

 دهع مداقت اذإ رافغتسالاب تواهت نأ كايإو ءاعأ اب كلذ ملعاف
 نم رثكأو ءكش ىلع ةرغغملا نمو ءنيقي ىلع ةيصعملا نم كنإف «بنذلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاراهنو اليل رافختسالا

 ىلع مهبذعي نأ ىلاعت هلا نم فرخلا ةرثك :- فان - مهقالخأ نمو

 ةربإ وأ دحأل لالخ دوع ولو ءدابعلا ملاظمو ءمهسوفن ملاظم نم هوئج ام

 هنإف «هتيع ىف ةحلاصلا هلامعأ لقتسي مهدحأ ناك نإ اميس ال اهب نوطيخي

 موصتخلا اهنم ىطعي تائسحلا نم ءىش هعم نوكي نأ مدعل هبركو هفوخ دتشي
 لامعأ عيمجب ىضري الف ةمايقلا موي نيمولظملا دحأ حش اميرو ةمايقلا موي

 نأ ثيدحلا ىفو .ةمطل وأ صضرعوأ لام نم ةدحاو ةملظم ىف ةحلاصلا ملاظلا

 :اولاقف ؟ةمايقلا موي ىتمأ نم سلفملا نم نوردنأ» :لاق -ِهّتَع- هللا لوسر



 (ةابز ىتارعشلا مامإلل نيرتغم ا هيينت

 ىتأي نم سلفملا : هي - لاقف «عاتم الو رانيد الو هل مهرد ال نم اتيف سلفملا
 ءاذه لام لكأو ءاذه متش دقو ىتآيو .جحو ةاكزو ةالصو مايصب ةمايقلا موي

 نإف .هتانسح نم اذهو «هتانسح نم اذه ىطعيف اذه برضو ءاذه مد كفسو

 ىف فق مث هيلع حرطف مهاياطخ نم ذخأ هيلع ام ىضقي نأ لبق تينف

 موي © ٌةّرعلا بر يداني :لوقي هات سينأ نب هللا دبع ناكو 10 راثلا

 صتقأ ىتح ةملظم هدتع دحألو :ةنجلا لدي نأ ةنجلا لهأ نم دحأل ىقبني

 نم باش بات :لوقي  ىلاعت هللا همحر  هبتم نب بهو ناك دقو ,هنه هل

 رطفي ال ةنس نيعبس هللا دبعف دبعتي راص مث «ىصاعملا عيمج نع ليئارشإ ىتب
 ىف هئاوخإ ضعب هآر تام املق ءائيمس لكأي الو ءلظب لظتسي الو ءماني الو
 0 ؛ ىنبساح 'لاق ؟كب هللا لعف اذام :هل لاقث عاقل

 ثالث ىف اًنالث ىفخأ ىلاعت هللا نإ» :ثيدح كلذ ليؤيو : تلق . اذه ىتقو

 يف هءاروأ يفخلأو هي صعم رف ةطخس راخأو هيصاط ف هاضر ىدخا

 بنذ ىف هعوقوب دبع ىلع هطخس ىلاعت قحلا ىلع اعرف .ثيدحلا «هدابع

 ريغب هراج بارتي هدي لسغ وأ ع ةنانسأل روكذملا لالخلا هذخأك هنيع ىف ريعص

 . ملعأ هللاو ءاقنآ رم امك هنذإ

 لايك بات هنأ انغلب :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىيساحملا ثراخلا ناكو

 ىف هباحصأ .ضعب هار تام امل ءلجو زع هير ةدابع ىلع ليقأو ءليكلا نع

 رشع ةسمخ ىلع ىصحأ :لاق ؟نالف اي كيب هللا لعف ام :هل اولاَقَف .همانم

 تنك :لاق ؟كلذ هفيك :هل لاقق .اهلاتكأ تنك ىتلا بوبحلا عاونأ نم زيمق

 ناكف ؛بارتلا نم هرعق ىف مكارتف رابغلا نم صقنلاب ليكلا دهاعت نع لفغأ

 صخشل عقو كلذكو :لاق .بارتلا نم رعقلا ىف ام ردقب صقنت ةليك لك
 معمسي و :هربق ىف بذعي ْناَكُف .رابغلا نم اهحبسمي ناّريملا لدهاعتي ال ناك

 سس , ملظلا مير : باي ء بادآلاو ةلمصلاو ربلا ىف (؟ ه١ 2 ميانسم هج رجنأ : حيحص 001

 .ةريرش ىبأ ثدذدحع



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت م3(

 رسيم وبأ ناكو -4- نيحلاصلا ضعب هيف عفش ىتح ريقلا ىف هحايص سانلا
 هربق بهسلا ةبرض هربق ىف برض نيم نأ انغلب : لوقي - ىلاعت هللا همحر -
 مولظم ىلع تررم كنإ :اولاقف ؟ىنوبرضت اذام ىلع :لاقف ءاران اهنه

 ناكو .قفحتم تنأو ىأ ءوضو ريغب ةرم تيلصو «هثغت ملف كب ثاغفتساف

 نيع ىمعت اهنإف ةوشرلاو مكايإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىضاقلا حيرش
 , قتلا مكحلا نيع نيع ىمعت : ةياور ىفو «ميكحلا

 ةالولا نم !ذحأ ىأر اذإ  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا كاك دقو

 ىلع قدصتملا اهيأ :هل لوقي ءارقفلا نم دحأ ىلع قدصتي مهناوعأو

 صلخأ هنإف هتمالظ هيلإ درو «هتملظ ىذلا تنأ محرا مهمحرتل نيكاسملا

 ةلجر ملظ نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر  نارهم نب نوميم ناكو .كتمذل

 جرخي هنإف ةالص لك ربد هل رفغتسيلف «هتملظم نم حرخي نأ هتافو ةملظم

 بارتقا نم :لوقي . هنن ةفيذدح ناكو .ىلاعت هللا اش نإ هتملظم نم

 نوميم ناكو .ةنوحن ءانمأو ءةفسف ءاملعو ءةرجف ءارمأ نوكي نأ ةعاسلا

 ةالصلا ىف هسفت نعليل لجرلا نإ :لوقي - ىلاعت هللا همحر  نارهم نبا

 ىلع هللا ةنعل الآ :أرقي لاق ؟كلذ فيكو :هل ليقف ءرعشياالو
 ذدحخأي سانلا ملظو ؛«يصاعملاب هسفن ملظ دق وهو «[1:درع] 4 نيماظلا

 - ىلاعت هللا همحر  ىرصيلا نسحلا ناكو .مهضارعأ ىف عوقولاو مهلاومأ

 ىف لدعلا ىلع ردقي ال دق ىصولا نإف ءايصوأ اونوكت نأ مكايإ :لوقي

 - ىلاعت هللا همحر  رائيد نيا كلام ناكو .زرحتلا ىف غلاب ولو هتسيصو

  ذاعم نب ىيحي ناكو .راشع راشعلا نيمأو «نئاخ نئاخلا نيمأ :لوقي

 نأ ديري ىصولا نإف ءاّيصو نوكت نأ كايإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 كنم صرحأ كسفن نيد ىلع نكف كتيد كيلع دسفيو «لاملا كب حالصتسي
 :لوقي طظلن_ ةمينح ىبأ بيحاص فسوي ويأ ناكو .هلام ظفح ىلع

 ىأر دقو ءمالك الو ةنايخ ةيناثلا ةرملو ءطلغ ةرم لوأ ةيصولا ىف لوخدلا

 امأ :هل لاقف ؛ءةعمجلا موي ىف سانلا ملظي الجر هنن رابحألا بعك

 هيلع مدآ كوبأ قلت هيفو «ةمايقلا هيف موقت موي ىف سانلا ملظ نم ىشخت



 نعل ىنا رعشلا مامإلل ني رتقما هيبثت

 اًلاَظ ناعأ نم : لوقي هنت ٠ دوعسم نب , هللا دبع ناكو . مالسلاو ةالصلا

 نم بضخب ءاب دقف ملسم ئرما ىح اهب يضحدي ةجح هنقل وأ ءهملظ ىلع
 نأ دارأ اذإ ىلاعت هللا نأ انغلب :لوقي ه2 سفايع نب ليضفلا ناكو . هللا

 ىيهتتا . هملظي نم هيلع طلس هدبع فحتي

 ىيحي ناكو أ”( رصتنا دقف هملظ نم ىلع اعد نما :ثيدحتلا ىشو
 بحأ ناك هئفاكأ ملو ءدحأ ىنملظ ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ذاعم نبا

 ليحأ ماسأ الو ءادحأ دحأ ملظ ام : لوقي هزم نينمؤملا ريمآ ناكو ىلإ

 ءاسأ ٠ نمو هسفنلف احاص لمع نمإل : لاق ىلاسعت هللا نأ ؛ هشيقبج (دحأ

 : لوقي ىلاعت هللا همح برح نب لمحأ ناكو ء[٠1:ةيئاجا ] # اهييلعف

 نم سيلاقم ةمايقلا موي نوتأيف تانئسحلا ةرثك نم ءاينغأ ماوقأ ايندلا نم جري

 نآل :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىروشلا نايفّس ناكو .سانلا تاعبت لجأ

 بنذب هاقلت نأ نم كيلع نوهأ هنيبو كنيب ايف اًيتذ نيعبسي ىلاعت هللا ىقلت
  ىهتنا . دابعلا نيبو كتيب اميف لحاو

 ريغش ىلع كنإك «كلذ ىف مهب دتقاو فلست ١ فوحخخ ىف ىخأ اي لمأتف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءولس فاخ نمو ؛كالهلا

 اذإ ىلاعت هللا نم فوخلا ةرثك :مهنع كلئا ىضر مهقالخأ نمو
 0 اوعي اذإ قعصلاو « <« تايشغلا ةرثكو . ةمايقلا موي لاوهأ اوركذ

 دريعأ نب ؛ نارمج ةعازو تاكو( ا: لهرلا] | اميل اباذعو ع اذ اماعطو 0

 .-هق- اًثيم رخف

 ىلاعت هللا امهمحر  زيزعلا دبع نب رمع ىلع ىشاقرلا ديزي لخد دقو

 ةقيلخخ لوأ كنإ نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف ءديزي اي ىنظع :هل لاقف ءاموي

 مدا كيبأ نسر كئيب سيل :هل لاقف .- ىندز :هل للاقو رمع ىكيف ع: توم

 جئيشلا ه هع و اعتق - ةشئاع ثيل نم منمدم“# م/ه) ىتمرتلا هج رخخأ :بيعض )١(

 , 5 تايئرخي َج) عماجلا فيعض ىف ينابلألا



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت هلح

 ةلزنم رانلاو ةنحلا نيب سيل :هل لاقف ىندر :هل لاقو رمع ىكيف ءىح بأ

 ىلاعت هللا همحر  حلاص نب نسحلا ناكو «هيلع ايشغم رمع طقسف «ىرخأ

 ةرانملا نم هولمحف ءهيلع ىشغف هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقف ةرم نذؤي

 وبأ ناكو .هتيشغ ىف نسدحلاو ساتلاب ىلصو نذأف ءهوخأ دعصو هب اولزنو
 اًموشخخ رثكأ اذحأ تيأر ام :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا ناميلس

 ةروسب حابصلا ىلإ ةليل ماق هللا همحر  حلاص نبا ىنعي - نسا نم

 متي ملو رجفلا ىلإ هيلع ىشغيو اهددري ء[1ابنا ] ] # تولءاستي مع
 .ةروسلا

 ىلع اًموي ىئاطلا دواد رم دقو «ةراهط ددجي هيلع ىشغ املك ناكو

 رخف «دودلا أدب كيدخ ىأب ىرعش تيل :لوقتو اهل ربق ىلع ىكبت ةأرما
 ىف لوقت  اهيلع هللا ةمحر  ةدياعلا ةئاوعش تناك دقو .هيلع اًيشغم دواد
 كلأسأف ءنيملسملا ءاجرو تاداسلا ديسو ءءامركلا مركأ تنأ ىهلإ :اهتاجانم

 خرصت مث ءاتيوقمب هتفرعم سعب ككيصعلا ىضرعت نم لكل مولا رفغت
 هيلو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ أرق دقو «هاه :لوقتو اهيلع ىشغيو
 اذإو لذ :ىلاعت هلوق غلب ىتح 0[: رركت] 4 تروك سمسشلا اذإ 99 :اًموي
 ىلع برطشي راصو هيلع اًيشغم رشق ٠١[2 :ريوكتلا] ) « ترشن فحصلا

 اًنراق - يىلاعت للا همحو - مثيخ نب عيبرلا عمسو :لاق .ةليوط ةعاس ضرألا

 4 اريفزو اظيَعَت اَهَل اوعمس ديعب ناكم نم مهْنأر اذإ © : ىلاعت هلوق أرقي

 برغملاو رصعلاو رهظلا هتافف هتيب ىلإ لمح مث ءهيلع اًيشغم رخف «[1؟ :ناقرفلا]
 هللا دبع ئراقلا ناك :ةياور .ىفو «هتراح ىف مامإلا وه ناكو ءءاشعلاو

 , ل ندعمسما

 نايفس ىلص :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا ناميلس وبأ ناك دقو
 بلقتاف ءامسلا ىلإ رظن مث .ماقملا فلخ نيتعكر  ىلاعت هّللأ همحر - ىروثلا
 امنإو «ءامسلا ىلإ هرظن درجم كلذ هب لعف امو :ىناراذلا لاق .هيلع ايشغم

 - ىلاعت هللا همحر  هينم نب بهو نأكو ؛«ةمايقلا لاوهأ ىف ركفتلا نم كلذ

 ىشغي هتئيطخ ركذ اذإ - مالسلاو ةالصلا هيلع - ليلخلا ميهاربإ ناك :لوقي



 0010 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 ليلخ تنأو كلذ لعفت :هل لاقيف . ليم ةريسم نم هبلق بيجو عمسيو «هيلع
 د . ىتلعن تيسن ىتئيطخ تركذ اذإ :لوقيف ؟نمحرلا

 |رقف موي رجفلا - ىلاعت هللا همحر ضايع نسب ليضفلا ىلصو :لاق
 عيمج مه اذإَف ةدحاو ةَحْيص ! تناك نإ :ىلاعت هلوق غلب املف سي
 ىتح قفغي ملف - هللا همحر - ىلع هبا طقسف [:+.رب) 4 نورضحم انيدْ

 ءاهمتي نأ ردقي مل ةروس أرقي نأ دارأ اذإ اذه ىلع ناك دقو . سمشلا علط

 ةروس الو 4 اهلازلز ضرألا تلزلز اذإ إذ ةروس عمسي نأ ردقي ال ناكو

 ناكو «كلذ ىف هل ليقف ليضقفلا هوبأ كحض تام املو :لاق .ادبأ ةعراقلا

 لوقي تاكو . هللا بحل كلذ تيبحأف هتوم بحأ هللا نإ :لاقف نزلا ريثك
 نآرقلا مت ىلع وأ ءةلماك ةروس عامس ىلع ىنردقي نأ ىل هللا عدا :هدلاول

 . ىتوم لبق ةرم ولو

 أرقي مهدحأ ناك :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا تاكو
 ريغتلا ةلش نم ههجو ىف كلذ سانلا فرع حبصأ اذإف «ليللا ىف نآرقلا

 ىف هلك نآرقلا مهدحأ أرقي مويلا سانلا راصف :لوبذلاو لوحنلاو رارفصالاو

 ' ناكو .هءادر لمح هنآكو ءىش هنم ههجو ىلع رهظي ال حبصأ اذإف ليلا

 تطلق ىسرافلا تاملس عمس : :لوقي - ىلاعت هللا همحر  نارهم نب نوميم

 حابصق ء[4؟:رجحلا ] « نيعمجأ مهدعومل منهج نوط : ىلاعت هلوق أرقي اًراق

 . مايأ ةثالث ةدم هجوتي نيأ ىردي ال امئاه جرخو هسأر ىلع هدي عضوو

 عامس دنع طق كيلع ىشغ لهف ؛كفلس لاوحأ ىف ىتخأ اي لمأتف
 ةوسقل اًيئارم الو اصلاح ال كيلع شغب مل مأ ءاصلاتخ لجو زع كبر مالك
 بر هلل دمحلاو «ءيبلقلا ققري هنإف عوجلاب كيلعو كرذح ذخف ؟كيلق

 ظ . نيملاعلا

 ةضرم لك ىف مهماسجأ نم مهبولق عالخنا:- كنت - مهقالخأ نمو
 قيل مهي لف مهل ا رعإ ةمئرلا كلت كوك نأ لامتحال اهئوضرمب

 قسف ىذلا مرجملا ديعلاك ةةاصع مهو ةرخآلا ىلإ نوبهذيف قوقحلا كرادت الو

 دقو «ىلعألا لثملا هللو هيلع هبضغ دادسششا لاح هب هوتأآو «هديس ميرح ىف



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبثت ةهنف

 :هنودوعي هباحصأ هيلبع لخخدق هللا همحرو  نائس نب ناسح هرم ض رم

 ؟ىهتشت اذام :اولاقف ءراتلا نم تون نإ ريخب :لاقف ؟كديغ فيك :هل اولاقث

 نب كلام ناكو . تومأ نأ ليق راقغتسالاو ةالصلاب اهيبحأ ةليولع ةليل : لاقف

 عةتوم ضرم ىف وهو ىل راج ىلع تلخد :لوقي - ىلاعت الثا ةهمحر  رائيد

 هيصخت ال كنأ ىلع ىلاعت هّللا دهاعت الأ :هل تلقف هسفن ىلع اًمرسم ناكو

 هب دازي لب هيف ةذئاف الف ءاهضقنت مث اهيلع اندهاعت ىتلا كدوهع لثم هدهع

 : هتوم صضرم ىق مثيحخخ نب عيبرتل اولاقو .هيلع ايشغم كلام رخف ءادرطو انعم

 سرلا باحصأو دومثو داع نيأ :لاق مث ةعاس تكسف ؟ابيبط كل وعدن الأ

 مهنأ عم  اريبتت انربت الكو «لاثمألا هل انيرض ًالكو .ًرسيثك كلذ نيب اًنورقو

 وعدأ ال هللاو :لاق مث ءاًعيمج اوتام كلذ عمو ءابطألاو نوجلاعملا مهيف ناك

 . اذبأ ابيبط ىل
 ؟ءادجحن فيك :هل اولاقف «هتوم يضرم ىف زارخخلا ةريغم ىلع اولخدو

 ىلع نمي نأ ءمعن :لاقف ؟اًئيش ىهتشت له :اولاقف .بونذلاب ً؟رقوم :لاق

 ريمأ هيلإ ريس درولا ني بيهو ضر املو .ىتوم لبق هركي ام لك نع ةبوتلاب
 :ىب امب كريخأ نأ هللا ذاعم :لامف ؟دجت ام :هل لاغف «ءينارصت بيبطب ةكم
 ؟لوقعلا هذه نيأ هلئا ناحبيس - لامع . ه ريت نحو انريخأ : موقلا هل لاقف

 ناكو ءتوعمجأ ىنع اوموق . هئادعأ نم ودمت ىلإ ىبر وكشأ نأ ىنورمأتأ

 مل ول :لاقف هدوعن ضايع نب ليضفلا ىلع انلخد :لوقي ةئيبع نب نايقس

 نأكو (ىبر مكل وكشأ نأ فاخأ ىفإ ( مكتيجم نم ىلإ بحأ ناكل اوئيجن

 تجرخأ :لاقق ؟كدجن فيك :هل انلقق انضيرم ةرم اندع :لوقي ذاعم نب يحب

 . مدان انآو اهقرافأو ؛«ملاظ انأو اهبق تشع لكو ؛ معار انأو اندلا ىلإ

 هالع دق ضيرم وهو ىملسلا ءاطع ىلع ىرصبلا نسما لعخدو

 ىحتسأ ىنإ : لاقق ءراذلا نحص ىلإ تجرخ ول ءاطع اي :هل لاّقق «راثصلا

 هوتآ زيزعلا دبع نب رصع ضرم الو ءىسفن ظح ىف ىعسأ ىبر ىناري نأ
 الف «هدبك هللا نم فوخلا عطق دق لجر اذه :لاقو بيبطلا هيلإ رظنف بيبطب

 . هئاود ىلع ردقأ



 نأ هعنمف «ىنارصن بيبط هيلع لخد ءشاّيع نب ركب وبأ ضرم املو

 امك براي : لاق مث ءهرصب ركب وبأ هعبتأ ىنارصنلا ماق املف ءهلب نسمي

 ىروثلا نايقس ناكو .تئش ام ىب لعفاف ءرفكلا وه ىذلا هثالب نم ينتيفاع'

 بذكلاو عمطلا : عبرألا هذه نع رباكألا ريغ نم ضيرم كفني نأ لق :لوقي

 مهرد ةثامب قدصتي ضرملاب مح اذإ ميكح نب دانش ناكو .ءايرلاو ىوكشلاو
 ضرملا ىلع ىلاعت هلل اركش

 ء«بيبط ةراشإب ىواذتي ال ضرم اذإ هات باطخلا نب رمع ناكو
 سم ىف ىئافش نأ تملع ول هللات :لاقف ؟اًبييط كل وعدن الأ :ةرم هل اولاقو
 ذاعم نب ىيحي اوداع املو .2'لجو زع ىبر هلعقي ام معن ءاهتسسم ام ىنذأ
 : ىعفاشلا مامإلل ليقو .اًلاظ ايندلا ىف تشع :'لاق ؟كدجن فيك :هل اولاق
 :ىلعو ءاّيقالم ىلامعأ ءوسلو الحار ايندلا نم تحبصأ :لاق ؟كدن فيك
 عضوف هضرم ىف ىئاطلا دواد ىلع ءارمآألا ضعب لخدو .الوعم ىبر لضف
 ؟ةجاح نم كلأ :هل لاقف .هللا كافاع اهذخخ :هل لاقف رايتد فلأ هبنج ىلإ
 نأ ديري اذه :لاقو ءنيرضاحلل تفتلا مث «مويلا دعي ىنيثأت ال نأ معن :لاق

 هنودوعي ضايع نب ليضفلا ىلع اولمخدو ؛ىتوم لبق ىسند ىلع اسند ىنديزي
 .ىتوم لبق طابسأ نب هفسوي ىخأ ىلإ ةرظن :لاق ؟ىهتشت ام :هل اولاقف
 مدأ مهللا :لوقي هتوم ضرم ىف قدصتي ًاليخب ىأر اذإ مصألا متاح ناكو

 ىف نيريس نب ذمحمل اولاقو .ءارقفلل لضفأو ؛هاياطخل ريفكت هنإف هضرع

 عيطتسأ الف ءعوجأ ديدش ءالب ىف. ىندجأ :لاقف ؟كدجن فيك :هتوم ضرم
 :اولاقو  ىركلا قوذأ الق دقرأو «ىورأ نأ عيطتسسأ الق شطعأو ءعبشأ نأ

 ىلإ اكشف هلمح قطي ملق هيلع دتشا هنكلو ءهضرم ىف ىوكشلا ليلق نأكو

 فيك :هل اولاقق ةرم ضايع نب ليضفلا ضرمو .فطللاب هل اوعديل هناوخإ

 كسلا: باحصأ هاور ىذلا حميحصلا ثيدحلا ىف ىوادتلاب : هلع - ىبنلا رمأ دق :؛تلق )١(
 هيت - هللا لوسر نأ كيرش نب ةماسأ ثيدح نع مكاحلاو نابحح نباو دمحأو ةعيرألا
 هدحاو ءاد ريغ ءءاود هل عضو الإ ءاد عمضي مل ىلاعت هللا نإخ :هّللا داع !ووادت# :لاق
 .ال مأ باطخلا نب رمع ىلإ لوقلا اذه بسن حصيأ ملعأ هللاف . «مرهُلا
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 الو سأتلا ىرأ ال ىتح ضرملا لوطب ىل اوعدا نكلو ريخب :لاقف ؟كدجت

 نيب ىداهي مهيلإ جرخف هنودوعي هللا دبع نب ركب ىبأ ىلع اولخخدو .ىنوري
 نأ لبق هبر ةعاطب لغتشا نم هللا محر :لاقف ءانل هللا عدا :أولاقف نيلجر

 اذإف هيق تام ىذلا هضرم ىف نومأملا ىلع اولعخدو .اذه ىلاح لثم ىلإ ريصي

 راصو «دامرلا هيلع اوطسييو «ةيادلا لج هتحت اوشرفي نأ همادخت رمأ دق وه

 ىلع اولخدو ءهكلم لاز دق نم محرا هكلم لوزي ال نم اي :لاقو هيلع غرمتي
 :لوقي دشنأف ؟كديغ فيك :اولاقف هتوم ضرم ىف مالغلا ةبتع

 ىتزانج نولسماسملا ليقي ةادغ ىتمايث تماقو ايندلا نم تجرشخ

 يتمارك هيلإ ىليجسعتو ىيجورسخ اوريصو ىربق رفح ىلهأ لجعو
 ىتليلو ىلع ىموي ىتأةادغ ىتروص طق اوفرعي مل مهنأك

 نبلب اعد هت باطخلا نب رمع نعط الو : زيزعلا دبع نب رمع لاق
 هيلع نوتثي هؤاسلج لعجق ربكأ هللا :لاقف هتنعط نم نبللا حرخف هنم برشف

 ولو ءاهيف تلخد امك اًفافك ايئدلا نم تجرخ ىئأ تددول هللاو :لاقف ءاريخ

 لوه نم هب تيدتفال تيرغ امو سمشلا هيلع تعلط ام عيمج مويلا ىلإ ناك
 . عللاطملا

 -482- هللا لوسر نإ :لاقو ىكب ىسرافلا كاملس ةافولا ترضح الو
 دق انأ اهو ؛!76بكارلا دازك ايندلا نم مكدحأ ةغلب نكيل» :لاقو انيلإ دهع دق

 ءامهرد رشع ةسمخب اهوموق تام املُف ءاهيلإ راشأو ةعتمآلا هله تعمج
 رظتنأ ىنإ :لاقق كلذ ىف هل ليقف «ىكب ةافولا ىعخنلا ميهاربإ ترضح الو

 .رانلاب وأ ةنحلاب ىنرشبي له ىردأ ال ىبر نم ىنيتأي الوسر

 : لامف ؟كيكبي اه :هل ليقف ىكب ةافولا ردكتملا نب دمحم ترضح امو

 ثيدح نم 419/8١ م/1) ىذمرتلاو ءىل ظفللاو 4484 م/ه) دمحأ هجرخأ :حيصص (1)

 .ناملس ثيدح نم 5٠١( 5 /5) هجام نباو ؛ةشئاع

 سر عماجملا حيهعص و 1 ح١ ةجبارع : نبا ناس جحيحع ش ىنايلألا خيشلا لي تحس بت و

 ل(
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 الو .ةميظع هللا دنع ىهو «ةتيه ىنيع ىف اهتيأر ىتلا ىبونذ ىلع ىكبأ
 ىلع ىكبأ :لاقف ؟كيكبي ام :هل ليقف ىكب ةافولا نيريس نب دمحم ترضفح

 ديع نب رمع ترضح املو .ةيماحلا رانلا ىلاخدإو «ةيلاخلا مايألا ىف ىطيرفت

 ىنتبذع نإو «تننم دقف ىل ترفغ نإف تبتذأ ىنإ مهللا :لاق ةافولا زيزعلا

 لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ىنكل «تملظ امو «تلدع دقق

 . - هتاف - هبحن ,ىضق مث ء هل

 نم اعزج كيأ مث ىنإ :لاقو ىكب ةافولا سيق نب رماع ترضح املو

 ةعاط نم ىرطو ءاضق مدع ىلع ىكبأ ىنكلو ءايندلا ىلع اصرح الو توملا
 لاق ةافولا كرابملا نب هّللا دبع ترضح املو .ءاتشلا مايأ ىف ليللا مايقو «ىبر

 :لاق ؟كيكبيي ام :لاق .مالغلا ىكبف «بارتلا ىلع ىسأر لعجا :همالغل

 | :لاقف لاحلا اذه ىلع توم اذ وه تنأو «ميعنلا نم هيف تنك ام تركذ

 اذإ هللا الإ هلإ ال ىخأ اي نق :لاق مث لاحلا اذه ىلع تومأ نأ ىبر تلاس

 .مالكب هدعب تملكت اذإ الإ كلذ ىلع دعت الو « ريغت لاحل

 اي :لاقو لبتح نب دمحأ هاجت سيلبإ فقو :لوقي راسي نب ءاطع ناكو

 لخدو .دعب كتنمأ ام :هل لاقف ءىنم نمأ تنأو ايندلا نم تجرخ دمحأ

 قيقحل هرخآ اذه ارمأ نإ :لاقف هسفنب دوجي وهو لجر ىلع ىرصبلا نسحلا
 ىنإف لجعو قتعخا توم اي :لاق ةافولا رذ ايأ ترضح املو ءهلوأ ىف دهزي نأ

 هلل دمحلا :لوقي هدجوف رضتحم ىلع ءادردلا وبأ لخدو .هللا ءاقل بحأ
 هدمصحي نأ هلبع نم بحأ ارمأ ىمضق اذإ هللا نإ ىخأ اي تبصأ :هل لاعف

 لاقف ءهدنع نايكي هاويأو هسفتب دوجي دلو ىلع ىروثلا نايفس لخدو .هيلع

 . امكنم يب محرأ وه نم ىلع مداق ىنإف ايكبت ال :امهل

 خخيشلا محرا مهللا :لاق ةافولا نايفس ىبأ نب ةيواعم ترضح الو

 كملحب دعو «يبتلذ رفغاو ءىترثع لقأ مهللا ءيىساقلا بلقلا اذ ىصاعلا

 الع ىتح ىكب مث ءكريغ جري ملو «كاوس دحأب قثي مل نم لهج ىلع
 نوكبي مهو هدالوأ ىلإ رظن ةافولا كلمل دبع نب ماشع ترضح الو .هييحن
 ام مكل كرتو ءاكبلاب هيلع متدجو ءايندلاب ماشه مكل داج دق :لاقف هلوح
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 .هل هللا رفغي مل نإ ماشه بلقنم مظعأ امف «مرتجا ام هيلع متكرتو ءعمج
 ءرفسلا دعب :لاقف ؟كيكبي ام :هل اولاقف ىكب ةافولا ةريره ابأ ترضح املو

 .ىهتنا .رانلا ىف طارصلا نم عوقولا فوخو ءنيقيلا فعضو ء«دازلا ةلقو

 سفن كدي ىف سيل ماودلا ىلع رضتحم كنإف كسفن ىخأ اي لمأتف
 كتإف ءراهتلا فارطأو ءليللا ءانآ رافغتسالا نم. رثكأو لزني وأ علطي دحاو

 هلل دمحلاو ءنيحلاصلا ىلوتي وهو كاده ىلوتي هللاو ءراه فرجت افش ىلع

 .دامتعالا هيلعو نيملاعلا بر

 اذإ توملا رمأب مامتهالاو ءاكبلاو رابتعالا ةرنك  مُن- مهقالخا نمو

 :اهل لوقي ةزاتج لمحي اذحأ ىأر اذإ هان ةريره وبأ ناك دقو .ةزانج اوأر

 .نوضام كرثأ ىلع انإق كبر ىلإ ضما
 نوسحتئار انإف اونسغا :ةزانح ىأر اذإ لوقي ىقشمدلا لوحكم ناكو

 ناكو ءربسعي مل رخآلاو لوألا بهذي «ةعينش ةلفغو «ةليلق ةغيلب ةظعوم

 ىنتثدح ام :لوقي ريصضح نب ديسأ ناكو .مايأ ةدم هل لقع ال هنأك لظي

 لكألا كرت امبرو ءديلإ رئاص تيملل امب الإ ةزانجلا ةيؤر دنع طق ىسفن
 امف هيلع ىشغ ربقلا تيملا اولخدأ املف ةزاتج ىف ةرم جرخو ءامايأ برشلاو

 هل خأ ةرانج ىف رانيد نب كلام جرحنو .شعنلا ىف الإ هتيب ىلإ هب اوعجر
 شمعألا ناكو .ىتخأ هيلع راص ام ملعأ ىتح ىنيع رقت ال هللاو :لاقو ىكبف

 .مهلك سانلا مع دق نزحلا نأل ىزعي نم فرعن الو زتانجلا دهشت انك :لوقي

 رمو .ًايكاي اعفلتم الإ ىرن الف زئانجلا دهشن انك :لوقي ىنانبلا تباث ناكو
 ىلع !وفاح : مهل لاقف ءتيم ىلع نومحرتي ةعامج يلع تايزلا ميهاربإ

 قوذو ءاتوملا كلم ةيؤر ءاثالث زواج دق مكتسيم نإف ءمكل ريخ مكسفنأ

 .ةعاكلا ءوس نم نمأو .توملا ةرارم

 سانلا ىشاحتو هسفن ىلع اًفرسم ناك لجر ةزانج رذ ني ورمع رضحو
 :ورمع هل لاق ربقلا ىف هولدأ املف ءهفارسإ ةدش نم هتزانج اورضحي نأ

 اوناك نإو بارتلاب كهجو ترفعو :ديحوتلا ىلع تييح نالف اي هللا كمحر
 ئطخي ملو بنذي مل انم وه نمف .اياطخلا ريثك بنذم كنإ :كيلع اولاق
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 .ءالؤه ربتعا امك ربتعاو كلذ ىخأ اي ملعاف . شعنلا لماح ناك نم ىكبف

 «فصوي ال ام لاوهألا نم كيدي نيب نإف .بيحتلاو ءاكبلا نم رثكأو

 ظ .نيملاعلا بر هلل دمحلاو
 توم ا اوركذت املك مهلاو نزحملا ةرثك :- فن مهقالخلا نمو

 ناك دقو .ملألا ةدش نم مهلوقع لزلزت ىتح ةمتاخلا ءوص فومخو هتاركسو

 أم :بوقعي لاق مالسلا هيلع بوقعي ىلإ ريشبلا ىتأ ال: لوسقي رابحالا بعك
 .توملا تاركس كيلع هللا نوه نكلو ؛هب كئفاكأ ءىش ىدنع

 عولط فيفخت هركأ ىلعل :لوقي ناك هنأ مهضعب نع مدقت دق : تلق

 ىف أته امف «نمؤملا هيلع باثي لمع رخآ هنأل ديدشتلا بحأ امنإو ءىحور
 . ملعأ هّللاو هيلع هللا ددش اذإ طخسلا هيلع فاخي نم ىح

 :مدآ نبا فوج ىف تلخدأ كوشلا ةرجشك توملا لثم :لوقي ناكو
 .عطق ام عطقف ءبذجلا ديدش لجر اهبذتجا مث «قرعب ةكوش لك تذخأف
 دنع نمؤملا نيبج حشر اذإ :لوقي ىسرافلا ناملس ناكو . ىقبأ ام ىقبأو
 طغ اذإو «لزن دق هللا ةمحر ىف وهف هارخنم رشتناو «هانيع تفرذو «توملا
 .لزن دق هللا باذع ىف وهف هاتنش تديزأو ءهنول دمحخو «قونخملا طيطغ
 ال امايأ ثكمي هئاوخإ نم دحأ حور ضبق رضح اذإ ىرصبلا نسحلا ناكو
 ىغبني ال ةثالث :لوقي ناكو ؛هبيحنتلاو ءاكيلا وه امنإ ءابارش الو اًماعط قوذي

 اذإ ىروثلا نايقس ناكو .توملاو اهلاوحأ مرصتو ايندلا :نهاسني نأ نمؤملل
 :لوقي ءىش نع دحأ هلأس اذإو ءامايأ دحأ هب عفتتي ال توملا هيدي نيب اوركذ
 :اولاق : رومأ ةئسلا ىف سانلا فلاخ دق :لوقي دهازلا قيقش ناكو .ىردأآ ال
 مهدنع هنوعمجي ءىشب الإ مهبولق نئمطت مل مث ءانقازرأب لفكت ىلاعت هللا نإ
 :هنوقفتي الو لالا نوعمجي مهارتو ءىلوألا نم ريخ ةرحخأآلا نإ :اولاقو
 توملا نم انل دب ال :اولاقو «سونذلا اولمحيل الإ ايندلا اولخدي مل مهنأكف
 ءاطع ةافولا ترضح املو .توم هلاب ىلع سيل نم لامعأ نولمعي مهو

 ءاعدلا نع !اوفك :لاقف نيوهتلاب هل نوعدي مهو هباحصأ ىلإ رظن ىملسلا
 ام اًقومخ ةمايقلا موي ىلإ ىترجتحو ىتاهل نيب ددزت ىحور نأ دوأ ىنإ هللاوف
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 دعي ضرألا ىلإ رظني نأ دارأ نم :لوقي ناكو .توملا دعي هيلع مجهأ

 : ةيهاتعلا وبأ دشنأو ءاهنع نولحت ري نيح جاجحلا لزانم ىلإ رظينلف ءاهلهأ

 نابكرلا لصحرتو خانملا ىقبي ام لثمك دعي ضرألا ىقبتو ىنفن
 . خيط نمو «ريشانملا رشن نم دشأ توملا :لوقي نارمع نب نسحلا ناكو

 نم اودحول ايندلا لهأ ىلع عضو تيملا نم ةدحاو ةرعش ملأ نأ ولو ءرودقلا

 باب ىلع 5# ىلع نب نسحلا رمو .برشلاو لكألا نع مهلغشي الأ كلذ
 نم ةأرما هتباجأف ؟ةقطات تناك نأ دعب ةتكاس رادلا هذه ىرأ ىل ام :لاقف راد

 املو .هتيلح لب ىتح نسحلا ىكبف :ىمايأو ىماتي اهلهأ راص دق :بابلا ءارو
 :لاقف ءراتلا كسمت ال نأ وجرنل انإ :هل اولاق -قق_- باطخلا نب رمع نعط

 هيلع لخخدو .منهج محف نم ةمحف ريصأ نأ ىشحال ىنإ نولهاجل مكنإ هللاو

 دبع هنإف كدعب هللا ديع كدلو فلختسا :؛هل اولاق نوعطم وهو ةعامح

 . هاديو ةمايقلا موي ىتأي دحاو باطخلا لآ نم ىفكي امأ -هقنت- :لاقف ءحلاص

 . هقتع ىلإ ناتلولغم

 :هآر مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ضبق ال :لوقي ةكيلم ىبأ نبا تاكو

 :مالسلا هيلع ميهاربإ لاق ؟توملا تدجو فيك تبأ اي :لاقف هدلو ضعب
 ءاذهب هتبجأف كلذ نع ىبر ينلأس دقو لسالسلاب عزنت اهنأك ىسفن تدجو

 كلم ءاج امل :لوقي سابع نبا ناكو . كيلع هائوه دق انأ امأ : ىلاعت هللا لاقف

 2. تبرشأ ىسوم اي :لاق هحور ضيقسيل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلإ توملا
 .ىق هحور ضبفقف ههكنتساف «مئاص ىنإ هللا ناحبس :لاقف ؟مويلا ارمخ

 . خلسي ةاشك :لاقف ؟ىسوم اي توملا تدجو فيك:هتوم دعب هل ليقف «هتهكن
 ' رادلا هذه ىف توملا اونمت :لوقي مثيخ نب عيبرلا ناكو ء؟'ةيح ىهو اهدلج

 .رانلا ىنعي نوباجت الف ءاهيف توملا نونمتت راد ىلإ اوريصت نأ لبق مكدهج

 .هنم وضع :لك تام هدنع توملا اوركذ اذإ نيريس نبا ناكو

 )١( اهب ثدحتلا ىف -6#- ميركلا لوسرلا انل تذأ ىتلا تايلبئارسإلا نم رابخألا هذه لك .
 بذكت وأ قدمت نأ نودي نحلو ,
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 هل لاق حون نب ماس ميرم نب ىننيع ايحأ امل :لوقي رابحألا بعك ناكو

 تدعو فيك :لاق .ةتس فالا ةعبرأ ذدنم :لاق ؟تيم تنأ مك ذه :ىسيع

 ةعبارل ليقو .هترارح الو هتركس ىنع بهذت مل نآلا ىلإ :لاق ؟توملا

 نم الجخ هءاقل تيبحأ ام ايمدآ تيصع ول :تلاقف ؟توملا نيبحتأ :ةيودعلا

 ظ . لجو زع ىبر تيصعدقو فيكف

 حيو :لاقف ءاينغألا نم لجر' راد ىف ةحئان ذاعم نب ىيحي عمسو

 .نوهتتي الق مهرود ىف ةرخأالا ةحيص نوعمسي ىتسم ىلإ اندلا ىف نيرتغملا
 ليجعت :ءايشأ ةثالثب مركأ توملا ركذ رثكأ نم :لوقي فافللا دماح ناكو
 تام امل :هبتم نب بهو لاقو ةداسبعلا ىف طاشتلاو «سقنلا ةعاتقو :«ةبوتلا

 صضعب ىلإ مهضعب تاومسلا ىف ةكئالملا تءاج مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم

 قلخلا ىأف هللا ميلك ىسوم تام. :نولوقي مهو مهدودخت ىلع مهيديأ ىعضاو
 نِإَف «نيبتاكلا نيكلملا ىري ىتح دبع تومي اال :لوقي مك ناكو .تومي ال
 بحاصلا معنف ءريتخ بحاص نم هللا كازج :هل الاق ريخب امهيحص تاك

 حئاورلا كتم انهمش مكو ءريفلا سلاجم ىف كعم انترضحأ مكف ءتنك

 كازج ال :هل الاق ءوسب اميبحص دق ناك نإو ءةصلاخلا كتعاط لاح ةبيطلا
 انممش مكو «كيصاعم لاح كعم انترضحأ مكف ءاريبت بحاص نم انع هللا

 ملعي نم الإ هكا اضر ىلع ردقي ال :لوقي كم ناكو .نتنلا هسصئار كنم

 . ماودلا ىلع هاري ىلاعت هللا نأ

 نم تسيل سافنألا عم ىلاعت هللا ة ةيقارع نأ نوققحملا ركذ دق :تلق

 توملل دعتسا ام :لوقي ىروثلا نايفس ناكو .ائهام لمأتيلف ءرشيلا روذقم

 .توملا ركذ نع عرقتت تاعاطلا :لوقي ناكو ءاذغ شيعي هنأ :نظ نم

 . هنايسن نم عرفتت يئصاحملاو

 داهزلاو دايسعلا ةسلاجمو ءةدحولاب كيلعو :كلذ ىخأ اي ملعاف
 ةملظ مهتطلاخم نإف «نيبغارلاو نيلفاغلا ةسلاجمو كايإو «نيلماعلا ةاملعلاو
 بر هلل دمحلاو «ةمايقلا موي لاوهأ دوهش نع باجحو :«بلقلا ىلع
 . نيملاعلا
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 ةبحملا نيعب ال رابتعالا نيعب ايندلا ىلإ رظنلا :- مضن- مهقالخأ نمو

 دعس ءاج دقو ميه حلاصلا فلسلا روهمج هيلع جرد دق امك اهتاوهشو اهل
 ؟دعس اي تنك نيأ» :هل لاقف - هلت - هللا لوسر ىلإ اًموي صاقو ىبأ نبا
 هل لاقف ,.مهجورفو مهنوطب تاذل مهتمه ةيدابلا ىف موق دنع تنك .لاقف

 نم :لاقف «يلب :لاقف ؟كلذ نم بحعأ وه امب كرشأ الآ :- هني - هللا لوسر

 .«مهلعفك لعف مث .مهيلع ركنأ ىذلا اذه لثم فرع

 ايندلا ىف ةربعلاو ةركفلا لمعأ نم :لوقي _مكطزت- ىروثلا نايفس ناكو

 لهأ نم اندحأ نوكي ىتم :مصألا متاخل ليقو .حئاص لمع هل صقني مل
 ءبارخلا ىلإ هتيقاع ايندلا ىف ءيش لك ىأر اذإ :لاقف ؟ايندلا ىف رابتعالا

 ىلإ كرظن نكيل :لوقي ذاعم نب ىيحي ناكو «بارتلا ىلإ بهذي هبحاصو
 متاح ناكو .ًرايتمخا اهل كضفرو ءارارطضا اهل كيعسو ءارابتعا ايندلا
 الو ملع هعقتي مل اهل ريتعي ملو ةزانج هراد نم تجرخ نم :لوقي مصألا
 نم ضرألا بجعت :لوقي برح نب دمحأ ناكو .ةظعوم الو ةمكح

 مدآ نباي :ضرألا هل لوقت «هشارف ئطويو مونلل هعجضم دهمي نم :نيلجر
 ةعطق ىف هيخأ عم رجاشت نمم بجعتو «شارف الب ىف كالب لوط ركذت ال مل
 سانلا نم ىضم مكف كلبق اهبابرأ ىف ركفتت ال مل :ضرألا هل لوقت اهنم
 .اهيف مقي ملو اهكلم لجر

 هذه نم هتريصبو هرصب ريتعي مل نم لك :لوقي رائيد نب كلام ناكو
 نب ميهاربإ لاقو . لمعلا ليلق بلقلا بوجحم وهق ةرخآلا رادلا ىلإ رادلا

 هترجح نم ًاليل جرخف ءهراد نحص ىف لوبي ىميتلا ميهاربإ ناك :مهدأ

 تدرأ ال :لاقف «كلذ ىف هل ليقف ءحابصلا ىلإ اصخاش لزي ملف هيف لوبيل
 مهلسالسب ىلع نوضرعي اولازي مل هيف مه امو رانلا لهأ تركذت لوبأ نأ
 .مون ىنذخأي ملف حابصلا ىلإ مهدويقو

 الو رمع مس ام هللاو :لوقت زيزعلا دبع ني رمع ةأرما ةمطاف تناكو

 ىنائبلا تباث ناكو ءرانلا فوحو «هّللا ةيشخ ىف تام امنإو .ليق امك لتق

 برطضاف «ىريكلا راتلا ركذتف .دقوي رونتب مالسلا هيلع دواد رم :لوقي
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 ردقي ىتح لابحلاب اهنودشي اوثاكو «هلاصوأو هؤاضعأ صلخت تداكو قعصو

 :رحلا مايأ ىف لوقي ناكو .امايأ ةدودشم كلذك لازت الف اهكرحي نأ ىلع

 نب ديزي ناكو ؟كران رح ىلعريصن فيكف كسمش رح ىلع انل ربص ال ىهلإ
 هللا نذأ ول :لاقق ءكلذ ىق هل ليقف ؛عومدلاب نالمهت هانيع لازي ال دئرم

 ىكبأ نأ ىل قحي ناكل هتيصع نإ مامجلا ءام ىف ىنلخدي نأ ىلع ىلاعت

 . رانلاب هقرحي نأ هاصع نم دعو دقو فيكف «مدلا

 نم مك :لوقي ًالئاق عمسف ةربقم ىلع ملسلاو ةالصلا هيلع ىسيع رمو

 ناكو .حيصي ىرثلا قابطأ نيب حيصف ناسلو .حيلم هجوو ءحيحص ندب

 سمشلا ىلع لظلا رثؤن انلوقع نم فخسأ تيأر ام :لوقي برح نب دمحأ
 «.ةريع دوحولل كرظن لعجاو «ىحأ اي ملعاف ءرانلا ىلع ةنجلا رثؤن الو

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو

 مهلاعفأ ىلع مهوعيتي نأ سانلل مهريذحت :- غ4ُ- مهقالخأ نمو
 نم ببسب مثإلا مهقحلي الثل مهتام دعبو ءمهتايح ىف دابعلت احصن ةئيدرلا

 دقو .وهس وأ ةلفغ ىف مهنم عقت امبر ىتلا ةئيدرلا تافصلا كلت ىلع مهعبتا

 ةرشع هلوط بهذ نم نيئرقلا ىذ ردنكسإ مايأ ربق نع فشك ليسلا نأ انغلي

 ىلع مئان صخش ربقلا كلذ ىف اذإف ءاطغلا اوفشكف ءكلذك هضرعو عرذأ

 دجريز نم حول هقنع ىفو ءريرحللاب ىطغم وهو ءبهذ نم همئاوق رسرس
 دق ءءاهتنا هلف ءادتبا هلام لك «للعلا ةلعو دوجولا بجاو مسا هيف بوتكم

 اذه ىربق ةنز موي لك ىجارخ غليو ةنس فلآ ايندلا نم نوكسملا عبرلا تكلم

 راثلاو ءاملاو حيرلا ىنعاطأو .كالفألاو رمقلاو سمشلا ىل رخسو؛ امهذ

 ىشالتي مكنيب دسحلا اذه تكرتو :ىولعلا وحلا ىلإ تدعص مث ؛ديدحلاو

 هركذ «نيملاعلا بر هللا ىقايلاو «ىنفيس الإ قولخسم الف «ىدعب نم هب ربتعيل
 ظ . ىلازغلا

 توملا نع ةلفغلا يف هوعبتي نأ نم سانلل كلملا اذه ريثحت كلذ ىفف

 نم اراغ مالسلا هيلع دواد لخد :لوقي هبنم ني بهو ناكو :ايندلاب ةلافعشا

 بوتكم حول هسأر دتعو .تيم لجر هيلع ريرس هيف اذإف سدقملا تيب راوغأ
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 تيثفو «ركب فلا تجوزتو ءماع فلأ امثدْلا تكلم ةكلملا تذوق انو : كف

 .ايندلا لهأ اي ىب ؛ !ورتعاق ىعرصم اذهو ؛ شيج فلآ تمزهو ءةنيذم فلأ

 هرفي نأ نابثإلا ودع دارأ مك : :لوقي ضايع نب ليسففلا ناكو

 هللا تمعن اوركذا » :يىلاعت هلوقا ارقي مث رعشي الو 6 ةنع هللا هف رصيف

 4 مكع مهيديأ فكف مهيديأ مكيلإ اوطسسي نأ موق مه ذإ مكيلع
 نوحي ىتح ىلايللاو مايألا بهذت ال :لوقي كلام نب سنأ تاكو 6[ ةذئاملا]

 :لوقي ذاعم نب ىيحي ناكو .نآرقلا عامس نم سانلا ىلإ بحأ رعشلا عامس

 مهسفنأ ىلع اوبيعي ملو ؛حابملا نيحلاصلا ىلع نوييعي ماوقأ نم تبجع
 لغلاو دقحلاو دسحلاو ةميمتلاو ةبيغلا ىف عقي مهدحأ ىرتف «حابقلا بوتذلا

 مهذحأ سبل نيحلاصلا ىلع ركني مث كلذ نم رفغتسي الو «بجعلاو ربكلاو

 ىدادغسلا ةزهمح وبأ ناكو .حايملا ركسلا وأ ةوالحلا لكأ وأ ءحاملا بوثلا

 ركش ىلإ اورظنا نكلو ءاوتام اذإ ءاملعلا ىف ةماعلا ركشل اورظنت ال :لوقي
 . مهل دابعلاو داهزلا

 ءهل حتفي نأ كشوي بابلا عرق نمدأ نم :اموي ىرملا حلاص لاقو
 محيشو ؛ « تلقع 5 ةأرما :حلاص لاقف ؟طق ىلاعت هباب قلغأ لهو :ة ةأرمإ تلاقق

 الإ حلاصلاو ىبنلا بسي ال :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ناكو . لهج

 ذاعم نب ىيحي تاكو .هنويسيو هنوهركيف مهحصني هنأل هناريجوأ هتنيدم لهأ

 موللاب لجعت الف هب ىرزت ىتلا نكامألا نم ناكم ىف ملاعلا تيأر اذإ :لوقي
 . كمول ىلع كنم امول لقأو «ءهروضح ىف كنم رذحأ ناك امبرف ءهيلع

 عضاوم قراقي ال نم نيحلاصلا نم نأ باتكلا اذه ىف ىتايسو :تلق

 ىغبتي الو «ءالب مهيلع لزني نأ نم مهطوحيو ءاهلهأ ىف عفشي ىصاعملا
 . ملعأ هللاو ءهلاح نع .ضصحخفلا دعب الإ هيلع راكتإلاب ةردابملا

 بئذلا فداص دقف الام سفنلا تفداص اذإ :لوقي داعم نب ىيحي ناكو
 مكيلع ءالب ىلاعت هتدابع اولعجت ال :لوقي ءادردلا وبأ تاكو ءةيربلا يف امدغ

 .هب ىفي ال مث لمعلا هسفن ىلع مكدحأ فقوي :لاق ؟كلذ فيك :ليقف

 نأ ىلإ ةأئعم عض ري هللا مالك لك : لوي مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ناكو
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 تاكو :لاق .كلذ ىف كشي نأ دحال ىغبي الو «ىلوألا نم ريخ ةرتخآلا

 .ةرخآلل هبحأ دقف هتاذل مهردلا بحأ نم :لوقي مصألا متاح

 ءانئبويعب انرصبو ءانريغل ةربع انلعيغ ال مهللا :لقو ىخأ اي كلذ ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نأو «سانلا قسفأ نم مهنأ مهسوفن مهتيؤر :- غن- مهقالخأ نمو
 نأ نم عنتمي مهدحأ ناك كلذلو «ءاعد هل هللا بيجي نأ قحتسي ال مهلثم
 .ءايولا عفدو ءاقستسالل سانلا عم جرخي

 كولم نم كلم نمز ئف ساتلا طحق :لوقي ريبج نب ديعس ناك دقو
 ءامسلا انيلعهللا لسري مل نإ :كلملا لاقق اوقسي ملف ءاوقستساف ليئارسإ ىنب
 نأ هلع ليحتسم ىلاعت قحلا وهو هيذؤت نأ ردقت فيك :ليق .هتيذآ الإو

 هءايلوأ لتقأ :لاق .2!'نامزلاو ناكملا نع هزنم ىلاعت هنأل ءامسلا ىف نوكي
 ًالضف ءامسلا مهيلع ىلاعت هللا لسرأف «ىذأ هل كلذ نوكيض «هتعاط لهأو
 قامخأ :لاقف ءاقستسالل انعم جرخت الأ :رانيد نب كلامل اولاقو .املحو هنم

 انأو ءرطمللا نوثطبتست مكنإ :لوقي ناكو ءىلجأل ةراجح مكيلع رطمت نأ

 . رجلا ءيطبتسا

 جرخف «ىقستسي -لّط- ىسيدع جرخ :لوقي هبنم نب بهو ناكو
 الإ مهلك سانلا عجرف عجريلف اًينذ مكتم بتذأ نم :لاقف ءقسي ملو رجضف
 تلو املف ةأرما ىلإ ةرم ترظن .معن :لاقف ءبنذ كل امأ :هل لاقف اذحاو

 هللا عداف : -ّ#- ىسيع هل لاقف ءاهتعلقف هذه ىنيع ىف ىعبصأ تلخدأ
 .اورطمأو اهتقول ءامسلا تللجف اعدف موقلت

 : هيلإ هللا ىحوأف ءقسي ملق ىقستسي مايأ ةثالث -52- ىسوم جوخو

 نم بر اي :ىسوم لاقف مكيف وهو مكل بيجتسأ الف امام الجر مكيف نإ

 نبا مامإلا ركذ دقو ء.ةنسلاو نآرقلا ىف كلذ تبث امك ءامسلا ىف لجو زع هللا لب :تلق )١(

 «٠ كلذ ىلع ةلدالا ؛؟ةلطعملاو ةيمهحلا ىلع ةاسرملا قعاوصلا# عئارلا ةباتك ىف ميقلا

 ظ . اهرظناف
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 تلبق ام ىلابلا ا وسلاك مقسم تح ىلوغليمع ول مهل لق نأ :يسوم ىلإ
 ىرتخخأ ةرم ليئارسإ ىنب باصأو .اهلهأ ىلإ ملاظملا اودرت ىتح ءاعد مكل

 فيك :-8202- ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف اوقسي ملف اوقستساف طحق

 مارخلا اهي اولكأ دق انكأ ىلإ اوعفرو .ةسجن ناذدبأب اوجرحخ دقو مهل بيجتسأ

 عفرأ انأو اويوتيلف ءاطحقو ادعب ىلإ ىنم نودادزي الف مهنوطب اوئلام ىتح

 . طسقلا مهتع

 الق نوقتسي اوناكو ةتيملاو بالكلا اولكأ ىتح ىرخأ ةرم اوطحقو

 ىتح مكمادقأب متيشم ول :مهل لق :ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف «نوقسي

 ءاعدلا نم مكتنسلا لكتو ءءامسلا نانع مكلمع غلبيو مكيكر ىلع اونجت
 ءايلهأل ملاطملا اودرت ىتح اًيكاب مكيف محرأ الو ءايعاد مكل بيجأ ال ىنإف

 ىلإ ةردايملاو مكايإو «مهسفنأ فلشسلا ماهتا ةرثك ىلإ ىمخأ اي رظناف

 نإف ءاهلك كبوتذ كل رفغ هللا نأ نظت تنك نإ الإ ءاقستسالا ىلإ جورخلا

 بر هلل دمحلاو ءجرخأاو ىلاعت هللا ىلإ بت مث ؛«رصبيرتف كلذ نظت مل

 . نيلاعلا

 مهاذأ نم لك نع حفصلاو وفعلا ةرثك :- غنن- مهقالخأ نمو
 لوسر قالخأب اًقلخت كلذ وحن وأ امل ان فاد لام ليخأ وأ بن رسشب

 تامرح تكهتنا ادإ مقتني اعإو ءهسفنل مقتني ال ناك -ةكيع -- هناق -- هي هنلا
- 

 . هللا

 اذإ سانلا ضغبت نأ كفاصنإ مدع نم :لوقي مصألا متاح ناكو .ةبوقعلا ىلع
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 .ضغبب دارملا : تلق .اهبر تيصع اذإ كسفن ىفغبت الو :مهبر اوصع

 كلذ وحنو شارف ىلع مونلا مدعو «شطعلاو عوجلاب اهتبقاعم هسفن ناسنإلا

 ةلماعمك ال ةقفشلا مدعو ءبضغلاب هركي نمل صخشلا ةلماعم اهلماعيف
 ىسفت توعد : هتف ىماطسبلا ديزي وبأ خيسشلا لاق دقو .هيويحمل بحملا

 :لوقي ىتيادملا ناكو ءةنس ؟!7ءاملا اهتعتمف اهتبقاعف «تبأف ةرم ةدابعلا ىلإ

 ثروت لامتحالا ةرثك :لوقي ىميتلا ناكو ءةءاسإلاب ةازاحملا ةأقاكملا حبقأ

 اعلق بنذأ ىأ ثدحأ دق :ًالجر ريبزلا نبا ىلع اولخدأ :لاق .ةيحملا

 هيدي نيب ةمايقلا موي نوكت نمب كلأسأ :لجرلا هل هلاقف ءهبرضيل طايسلاب

 قصلأو ءهريرس نع ريبزلا نبا لزتف «ىنع توفع الإ كيدي نيب ىتم لذأ
 نم ىلع بيدأتلل هكرت لعلو :تلق .توفع دق :لاقو «.صضرألاب هدح

 هتماقإ نم مظعأ ةدسفم هتماقإ نم فاخ نأك ىعرش رذعل هيلع مسقأ

 . ملعأ هللاو هيلع بيدأتلا

 .اوفع مهرثكأ :لاق ؟اًردق سائلا مظعأ نم :ةداتق لئسو

 انأ :اهعبتي لعجف هتفحلمو رائيد نب كلام فحصم ةأرما تقرسو
 ىربقملا ديعس وبأ ناكو .ىفاخت ال فحصملا ىتاهو ةفحلملا ىذخ كلام

 نأ هللا لاوس ةرثكو ءهيلع محرتلاو ملاظلا ةأفاكم كرت وفعلا مامت نم :لوقي

 هبرض طوس لوأ نم لح ىف هبراض لعج كلام مامإلا برض الو .هنع وفعي
 لجر ىلع اذامو :لوقي ناكو ءبرض امل دمحأ مامإلا نع انغلب كلذكو .هب
 يىذأ ىلع ربص نم :لوقي رابحألا بعك ناكو .هيبسب ادحأ هللا بذعي ال نأ
 ىلع تريص نمو «مالسلا هيلع بويأ ىطعأ ام ريجآلا نم هللا هاطعأ هتأرما

 محازم تنب ةيسآ ىطعأ ام لثم رجألا نم ىلاعت هللا اهاطعأ اهل اهجوز ىذأ
 هللا ءاش نإ قلخلا اذه ىلع مالكلا طسب باتكلا اذه رخاوأ ىتأيسو .عشن-
 . نيملاعلا بر هلل لمحلاو « ىلاعت

 دهاشو دجسملا لمد ا ٠ هلم - ىبنلا لب ءةتس الو باتك نم ليلد هيلع سيل لعفلا اذه )١(
 ترتق وأ تللسك اذإف ءىلصت بنيزل :اولاق «؟اذه اما :لاقف نيتيراس نيب اذودمم ًالبح

 .؟دعق رثف وأ لس اذإف .هطاشن مكدحأ ّلصيل ؛هولح» :لاقق ءهب تكسمأ



 ريخلا ةيحمو «نيملسملا ةمرح مهميظعت ةرثك :- 22- مهقالخلأ نمو

 -هماف- قيدصلا ركب وبأ ناك دقو .ىلاعت هللا رئاعش ةلمج نم اهنأل مهل

 .ريبك هللا دنع نيملسملا ريغص نإف ءنيملسملا نم ادحأ دحأ نرقحي ال :لوقي

 نأكو +« سيلجلا ماركإ تانسحلا لضفأ :لوقي سابع نب هللا ديع ناكو

 ةمرح مظعأ نمؤملاو كمركو كفرشو كمرح هللا نإ :لوقيو ةبعكلا ىلإ رظنب
 نم ًادحأ اوذْوَت نأ مكايإ :لوقي هات ةمركع ناكو .كنم ىلاعت هللا دنع

 ةريره وبأ ناكو .-22- هللا لوسر ىذآ دقف اًناع ىذآ نم نإف ءءاملعلا
 .هدنع نيذلا ةكئالملا ىغعب نم ىلاعت هللا ىلع مركأ نموملا :لوقي هقات-

 عم مهارد ةسمخت ىف عطقت ملسملا قراسلا دي تناك مل :مصألا متان ليقو

 .ةمرجلا هكرتو ءروخلا هلعفو ءرثسلا هكتهل :لاقف ؟رانيد ةثئامسمخ اهتيد نأ

 ءاملعلا نع ٌاليْفَف نيملسملا تامرح تمظع له كسفن ىف ىخأ اي لمآتف

 نم ترصو «مهضارعأ ىف تعقوو ءمهترقتحا مأ انركذ امك :نيحلاصلا

 . هللا رقتتساف كلذب نيقسافلا

 نأ مهدوهشو ءمهتاجوز ىذأ ىلع مهربص :- كَ - مهقاذاخأ نمو

 املف :هبرل هتلماعم ةروص هل تافلاخملا نم مهدحأ ةجوز نم ادب ام لك
 ءايبنألا جرخمف ؛ةبلك ال ةيرثكأ ةدعاق ىهو هتجوز هتسلاخ كلذك هبر فلاح

 اودهشي مل اذإ فلسلا ماوع ناكو .مهتمصعل كلذ نم مالسلاو ةالصلا مهيلع

 اوناكو .اهررضض نم رثكأ اهعفت نأ مهدوهشل اهاذأ ىلع اوربص هانركذ ام

 كلذ نع مهل اهتفلاخم مهعنمي الو لامكلا ىلع اهقح ةأرملا ىلإ تودؤي خت

 نإو «2''!:كئاخ نم نخت الو «كنمتثا نمل ةنامألا دأ7 :ثيدح وحنب المع

 هقفلاو ثيدحلا بتك ىف ررقم وه امك رخآلل قحلا نيجوزلا نم لك ناك
 هاطعأ هل هتجوز ىذأ ىلع ربص نم :رابحألا بعك لوق هليق قلخلا ىف مدقتو
 . - لتي - بويأ ىطعأ ام رجألا نم
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 ةأرملا داهج نم :لوقي -ههجو هللا مرك- بلاط ىبأ نب ىلع ناكو
 ةرثك :ءاقشلا نم ةعبرأ :لوقي ىرصبلا نسحلا تاكو .اهجورأ لتبتلا نسح

 .اهجوز نوخت ةجوزو :«ةماقإلا راد ىف ءوسلا راجو «لاملا ةلقو .لايعلا
 ايندلا لحخدأ نمو ءهتيب ايندلا لخدأ دقف جوزت نم :لوقي ىروثلا نايفس ناكو

 هتيب ىلإ ددرتلا سيلبإ رثكآ سيلبإ ةنبا جوزت نمو ءسيلبإ ةئبا جوزت دقف هتيب

 نم ىح ىف ه#2- نايفس مالك : تلق ءجيوزتلا نم اورذحاف ءهتنبا لجأل

 دب ال '02يقوو ىفك هلل جوزت نم :ثيدحلا ىف نإف ءةحلاص ةين ريغب جوزت
 هللاو ءايلوألاو نيظوفحملاو ءايبنألا نم جوزت نم جرخي لمحلا اذه نم
 . ملعأ

 ىواست ال تناكل ءايحلاب ةآرملا رتس هللا نأ الول١ :ثيدحلا يفو

 ةسمحخ ءرملا ةداعس نم :لوقي بلاط ىبأ نب ىلع تاكو «4بارث نم افك

 هتاريجو «ءايقتأ هناوخإو ءاراربأ هدالوأو ءةقفاوم هتجوز نوكت نأ :ءايشأ

 كب ذوعأ ىنإ مهللا» :لوقي -هليَت- ناك دقو .هدلب ىف هقزرو «نيحلاص

 ةحوز تنام املو (؟*78ىذؤي جوز نمو ءءوس راج نمو «:ةلفغ بحاص نم
 قالط ىلع تردق ىنأ ول :لوقي ناكو ءاهدعب جوزتي مل رايد نب كلام
 تسم ةأرملا ىف عمتجا اذإ :لوقي برح نب دمحأ ناكو ءاهتقلطل ىسفن

 ءاهجوز ةيعاوطو ؛.سسمتلا ىلع ةظفاحملا :اهحالص لمك دقف لاصخ

 ءايندلا عاتم ىف اهدهزو «ةميمتلاو ةبيغلا نم اهناسل ظفحو ءاهبر ةاضرمو

 . ةبيصملا دنع اهريصو

 ظفلب 9147 8985 مح) طسوألا ىف ىناربطلا هجرستأ نكلو .ظفللا اذهب هدجأ مل )١(

 هئسحو «ىنئاثلا هرطش ىف هللا قتيلف نيد رطش ىلع هئاعأ دقف ةحلاص ةأرما هللا هقزر نما

 .(518 م) ةحيحصلا ىف ىنابلآلا خيشلا

 - هللا لوسر لاق :لاق هنأ رماع نب ةبقع نع ىناربطلا جرتخأ نككلو ءظفللا اذهب هدجأ مل (؟)

 ؛ءوسلا بحاص نمو ءءوسلا ةليل نمو «ءوسلا موي نم كب ةوعأ ينإ مهللا» :-هّيت
 ح) عماجلا حيحسم ىف ينايلألا خيشلا هنسح دقو هةماقملا راد ىف ءوسلاب راجج نمو

8)). ْ 
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 ىبنلا رذح ىتلا ءاسنلا ةنتف نم :لوقي كرابملا نب هللا دبع ناكو

 مهنوجوحيو «ةيارقلل ةعيطقلا جاوزألا ىلع نلخدي نهنأ ءاهنم - هك
 :لوقي مصأألا متاح ناكو .ليملاو ةوهشلا ةنتف ىلع ةدئازلا بساكملا ىندأل

 ةأرملاو ءةعاطلا ىلع نوعو ءتييلا ةرامعو ؛نيدلا دامع ةحلاصلا ةأرملا

 اذإ هنوختو «لبقأ اذإ اهجورل كحضت نأ رانلا لهأ نم ةأآرملا توك ةمالع

 تنأو ىعم مهلك خلب لهأ ناك ول :هتآرمال لوقي ىخلبلا ىيقش ناكو .ربدأ

 .ىنيد ظفح ىلع تردق ام ىلع

 هتأرما قلخن ءوس هير ىلإ ءايينألا نم ىبن اكش :لوقي ىنيادملا ناكو

 نب كلملا دبع ناكو .باقعلا نم كظح كلذ تلمح ىنإ :هيلإ هللا ىحوأف

 ءاسو ؛اهناسل لتمتاو ءاهمحر مقعت نسلا ىف ةأرملا تنعط اذإ :لوقي ريمع
 نسف و ب هكذا ضع «تبهذو هبأر عمجمتسا نسلا ىف لجرلا نعط اذإو ءاهقلخ

 اهبسح نوكي نأ ةحلاصلا ةأرملا ةمالع نم :لوقي مصألا متاح ناكو .هقلخ

 اهثدابعو ءكلحمت امب ةواخسلا اهيلحو هللا ةمسقب ةعانقلا اهانغو «هّللا ةفاخم

 جوز عم نك :لوقي ناكو .توملا دادعتسا ىلإ اهتمهو ءحورلا ةمدخت نسح

 اهجوز ىلع كتخأ وأ كتنبا عم نكت الو كلذ اهنيد مقت كتخأ وأ كتتبا

 لاقف ءهتجوز فلخ نب بويأ ىلإ ىخلبلا عيطم وبأ اكشو .اهنيد اهيلع دسفت
 .اهيلع ةجرد هل نأ ىعدي فيك هتجوز ىذأ ىلع ربصي مل نع :بويأ هل
 الإو «لكأ اًثيش هل اومدق نإ ةطوبرملا ةبادلاك هيب ىف مصألا متاح ناكو

 سس سايإ تاكو .ةرحاش فلأك ةرجاقلا ةأرملا» : ثيدحلا ىفَو . ىوطو تكس

 ىتأيسو ءءموسلا ةآرملاو ءلويلا نفاح : ءاوذ امهل ىردأ ال نانا : لوقي ةيواعم

 ؛اهتحلصمل الإ اهبدأ وأ اهتلياقم مدعو ةجوزلا ىلع ربصلا ىلع مهلك فلسلا

 .هب الإ ةوقاالو لوح الو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 مهمدقتو ءمهأجفت ىتح ةسايرلا بلط كرت :- غنج - مهقالخأ نمو
 لوقيف «ًالثم ةمامإلل لهأب انأ ام :لوقي مهدحأ ريصيو مهسفنأ ىلع سانلا
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 : لوقي هلل ىروثلا نايفس تاك ل دقو ٠ ..ةدايزو كئذل لهأ تنأ لب :هل سانلا

 ال :لوقي ناكو .ريثك ملع .هتافو هنم ترف اهقيجم لبسق ةسايرلا بلط نم
 .ةنس نيعبس هسفن ةدهاجم دعب الإ ةسايرلا مكدحأ بلطي

 اًنسوءر سائلا مكلعج اذإ :لوقي - مالسلاو ةالصلا هيلع - ىسيع ناكو
 .اهبححو ةسايرلا بلط ىنلتق دق :لوقي ةأطرأ نب جاجح ناكو .ايانذأ اونوكف
 ةرقو ءسفتلا قوشعمو ؛ءايرلا بح سأر ةسايرلا :لوقي ىكاطتألا ناكو

 اًموءر اونوكت الو اًباتذأ اونوك :لوقي مهدأ نب ميهاربإ ناكو «ناطيشلل نيعلا
 .كلهي سأرلاو وجني بنذلا نإف

 ركذ سحأ الإ ةسايرلا دحأ بحأ ام :لوقي ضايع نب ليضفلا ناكو

 ادحأ سأنلا ركذي نأ هركيو «لامكلاب وه ريمتيل بويصعلاو صقئاقتلاب سانلا

 ىروثلا تايقس ناكو .هحالص نم عدوت دقف ةسايرلا قشع نمو .ريخب هذنع

 دارهم نب نوميم ناكو .ربصلا نم رمأ ةأرملا ةبحم كرتو ءةسايرلا كرت :لوقي
 ء.ضقل متبكر اذإ مكباكر ىف وأ مكعم ىشمي ادحأ اوعدت نأ مكايإ :لوقب

 ىشم نم لوأو :لاق .عباتلل ةلذملاو عوبتملل ةتتفلا نم دودعم كلذ نإف ةجاح
 بكري ناكف ءسيق نب ثعشألا رادلا ىلإ دجسملا نم هتوعيشي لاجرلا هعم
 بحو .ىخأ اي كايإف .رابج نم هللا هلتاق :سانلا لاقف ءهيدي نيب ناملغلاو

 ىف كلذ طسب ىتأيسو ءاهيلإ لوُثي ام وأ ايندلا رومأ نم ءىش ىف ةسايرلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم عضاوم

 ردكتي ال ريبكلا ناكف ءاضعب مهضعب حصن :- غيت - مهقالخأ نمو
 .مويلا تانوعرلا لهأ هيلع ام فالخب اذهو «سكعلابو هل ريغصلا حصن نم

 ءتام نأ ىلإ ىنرجهف نامزلا اذه خياشم نم اخيش «ةرم انأ تحصن دقو
 باس نم هللا ىلإ بحآ ءىش نم اسم :لوقي كان كلام نب سنأ ناكو
 للا بيبح بئاتلا باشلا راص كلذبو ءاناش حصني خبشو ءاخيش حصني

 ىلاعت هللا نإو الآ ةدتفأ قرأ مهنإف اريح بابشلاب مكيصوأ» : .- 2 لاقو

 اودشتأو «خويشلا ىنفلاخو بابشلا ىتسلاجف ؟ريذنو ارشبمو ًادهاش ىنلسرأ
 "كلذ ىف
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 بشنلا هتنيال اذإ نيلي نلو تلدتعا اهتنيال اذإ نوصغلا نإ

 نودبحتي ال - نع - هللا لوسر دهع ىلع بايشلا ناكو :سنأ لاق
 انإ :اولئاقو «ةدابعلا ىف اوداز - هيت - هللا لوسر ىفوت املف ءليلق الإ
 تام املف « - هيت - هلل لوسر ةايح ىف ائب باذعلا لوزن نم نامأ ىف انك
 :لوقي برح نب دمحلأ نأكو .نامألا كلذ بهذ -86- هللا لوسر
 اذإو ؛ةنس نيعبرألا غلب اذإ ىصاعملاو وهللا نع عدتري نأ لجرلل يغيني

 نإف جوزت اذإو «مارحلا هللا تيب ىلإ حح اذإو ءهسأر ىف بيشلا علط

 دتشي ركذ ام نأ ىنعملاو : تلق :حيبق لك نم حبقأ جيوزتلا دعب انزلا

 نيعيرألا غلبي نمل ةحابم تناك اهنأ ال تافصلا هذهب قلخت نم ىلع هحبق

 :لوقي ذاعم نب ىيحي ناكو «ةبيغلا كرت مئاصلل ب , اولاق ام ريظن

 شيع بتج نم دحإو سفنك الإ لاط ولو رادلا هذه ىف تاسنإلا رمأ اه

 نس هللاو هتإ دبألا شيسع هب شيعي !دحاو اسقن ميص نمو هن لا

 . نيرساخلا

 خيشلا نم هللا ىلإ بحأ ديعتملا باشلا :لوقي رابحألا بعك ناكو

 ام :لاقف ءسولج تنايتف هلوحو ناميلا نب ةفيذح ىلع لجر رمو ءدبعتملا

 لوق تعمس امأ بابشلا يف الإ ربخلا لهو : لاقف ؟كلوح ثادحألا ءالؤهل

 ]ك١ :ءايبنألا ] 4 ميهاربإ هل لاقي مهركذي ىتف ان م انعمس اولاق : ىلاعت هللا

 هلوقو ء[ نيعت] © ىده مهاندزو مهبرب اونمآ ةيتف مهنإ 72 : يلاعت هلوقو

 وهو الإ يبن ثعبي مل هللا نإو |[ فيع] © انءادغ انتا هاتفل لاق : ىلاعت

 ناكو .ةلع ريغ نم ىكتشا الإ ةنس نيعبس دحأ غلب ام :روبزلا ىفو .باش
 اهلمع لثم ةنسلا هذه ىف لمعلا كسفن نم بلطت ال :لوقي ناسح نب دمحم

 . صقن ىف موي لك ناسنإلا نأل ءاهلبق ىتلا ةنسلا ىف

 ء«ىعم وه نم ىنقبسي راص :لاقف ؟كلاح فيك : خيشل ليق دقو

 ترصو ؛ريخلا نم هتعمس ءىش لك ىسنأ ترصو «ىفلخ وه نم ىنكرديو
 دحاولا رصبيأ ترصو «تدعابت تدعق اذإو «ضرألا ىنم تنئد تمكق اذإ
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 هنأ بحنأ تنك ام ىنم نالو «نيلي هنأ بحأ تنكام ىنم دتشاو ءدوسي

 ةرثكب كبيشم عقرو «كبابش مدغتساو كل هتركذ ام ىمخأ اي لمأتف
 .نيملاعلا بر هللدمحلاو ءكنيد نم عدصنا ام ربجت كلعلف ءرافغستالا

 «ريبكلا نع ًالضف ريغصلا عم مهيدأ نسح :- متن - مهقالخأ نمو

 لاق دقو «ملاعلا نع الضف لهاجلا عمو «بيرقلا نع ًالضف ديعبلا عمو
 ناك نوعرف نأ عم ء[4:هط] اني الوق هل الوقف # :نوراهو ىسومل ىلاعت
 ءبدألا ةدايزب نوكي اإ تاجردلا ولع نأ ىلع اوعمجأو .رافكلا قسفأ نم

 نم سكع مهريغ ىف لامكلاو «مهسفنأ ىف صقنلا ةوهش بدآلا ىف لصألاو
 .هيمنأ ىلإ رظنلا دحي نأ لجرلا هركي -©6- ناك دقو .بدألا ليلق ناك

 نم نيكاسملاو نايبصلا عم سلج ةميلو ىلإ ىعد اذإ نارهم ني نوميم ناكو
 سيل امي اناسنإ فصو نم :لوقي رماع نب ديعس ناكو ءاينغألا كرتو «لاجرلا

 اي :هل لاقق ءعلصأ اي :هفرعي ال وهو اًموي لجر هل لاقف ءةكتالملا هتنعل هيف

 .هزف_ بلاط ىبأ نب ىلع ناكو .كل ةكئالمللا نعل نع اًينغل تنك نإ ىمخأ

 نب ركب تاكو ءهللا الإ هلإ ال لهأل اًميظعت مهدشأ هللاب سانلا ملعأ :لوقي
 ىنقبسم هنإ :لقو همظعف كنم ربكأ وه نم تيأر اذإ :لوقي ىنزملا هللا ديع

 لقو ءهمظعف كنم رغصأ وه نم تيأر اذإو ؛حلاصلا لمعلاو مالسإلا ىلإ
 نم اذه : لقف ساتلا كرك اذإو «بونذلا ىلإ هتقبس دق ىنإ :كسفن ىف
 تيمر اذإو «هتئدحأ بنذب اذه :لقف كوناهأ اذإو «هقحتسأ ال ىلع هللا لضف
 .هتيذآ دقف ةاصحي كراج بلك

 ىسوم ىبلع لئاسملا ليئارسإ ونب رثكأ ال :لوقي هبنم نب بهو ناكو
 فلآ ىلإ دحاو موي ىف ىلاعت هللا ىحوأ هومربأو - مالسلاو ةالصلا هيلع -

 نم ىسوم دجوف «مهيلإ ساتلا لامف «ىسومل ةمركت هل اًناوعأ اونوكيل ىبن
 ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةريغ :تلق ءدحاو موي ىف هللا مهتامأف ءةريغ هسفن

 هللا ةتامإ تسبيلو «ةمصسعلاب سوفنلا ظح نم مهجورش ةدومحم مالسلاو

 ءاهتنا ىف ىلاعت هملع ىف قيس امل كلذ امنإو «ةبوقع ءاينألا ءالؤهل ىلاعت
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 عساو نب دمحم ناكو . مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومل مهتلوأعم د دعب : مهلاجأ

 ولو هيحص نم لك ىلإ نسحي ىتح ناسحإلا ماقم ديعلا غلبي ال :لوقي
 اتعم اهل ناك دق :لوقيو «ىرتشملا اهب ىصوي ةاش عاب اذإ ناكو ءةعاس
 ميظعت :ثالث ىف لاجرلا قالخأ تلق دق :لوقي مصآلا متاح ناكو .ةيحص

 ا لامتحاو ا رتسو «ناوخإلا قالخأ

 نام رحب بقوع الإ ريك ال ريق يسم 0 .هرلذأ رقتفأ ن نإو .:هودذمح

 لكأي ال هنإ :هل اولاقو الجر ضايع نبي ليضفلا دنع اوحدمو .تاريخلا

 اورطنا ( محرلا هتلص فيض اورظنا ؟صضييخلا لكأآ كرت امو :لاقف « سيب ا

 اورظنا «ميتيلاو ةلمرألاو راخلا ىلع هفطع فيك اورظنا ءظيعلا همظك فيك

 مهئادبأب هل نولمعي ءارجسأ رجأتسا نم لثم هيلإ مهداسزيو ريفخلا سانلا

 . متامح كعبو هتايح ىف راهنلاو ليللا مهلاومأو

 ؟هب عنلصت اذام :هل لاف الام ىنمتي الجر ذاعم نب ىيحي عمسو

 ريصتلا هللا ىلع مهتنؤم نوكت نيلقملا عد :لاقف ءنيلقملا ىلع هب دوجأ :لاقف

 ناكو .كبيلق ىلع اولقثو :؛مهتضغبأ كيلع مهتنؤم تراص اذإ مهنإف :مهبحت

 ىلإ رفاست نأ ىرخأ دلي ىف تيم هل تام اذإ ملسملا كيخأ ميظعت نم :لوقي

 هدلو ىف لضفلا ىزعيل ةكم ىلإ ماشلا نم دوسألا ةيواعم وبأ جرخو هتيزعت

 نم :لوقي -«توغ. قيدصلا ركد وبأ تاكو ءةرمع "لو جل جرحي ملو ع ىلع

 قيفر اميحر نمؤملاب نكيلف «ةمايقلا موي منهج ران نم ىلاعت هللا هلظي نأ د

 قح ىف كلذ لثم اولاق دقو :تلق .هتالص نم لضفأ كلذ ىري حابصلا ىلإ

 رذقلا عفرأو «ىمأ مدخأ تنك :لوقي نسحلا نب شمهك ناكو ءناسنإلا خيش

 مكحي امداخخ اهب رتشا :لاقو ةرصب ىلع نب ناميلس ىلإ لسرأف ءاهتمم نم

 كلذكف ريغص انأو ىتمدخل اهريغ ضرت مل ىتدلاو نإ : تلقو «تيبأف كمأ

 .ريبك انأو اهتمدخل ىريغ ىضرأ ال
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 اهيلفي ادحأ عدي الو ءهمأ سأر ىلفي كات ىلجعلا قروم ناكو

 4« فأ اَمهَل لقت الفإ : ىلاعت هلوق ىف لوقب ىربعبلا نسحلا ناكو ءهريغ
 هرذق نم نايلي اناك ام امهرذق نم ىلوو ريكلا نس اغلب اذإ : لاق ء[77 :ءارسإلا]

 ةحئار نم هفنأب كسمي الو ءكمهرهني الو فأ امهل لقي الق ءهرغصلا ىف

 هذه ىف ىتأيسو ؛هرذق ةحئار نم امهفنأ ناكسمي ال اناك امك امهرذق

 همأ وأ هابآ ىدان نم نأو ؛«عضاوم ىف نيدلاولا عم بدألا طسب قالخألا

 ىدي نيب ىشم نم نإو هامأ اي وأ ىبأ اي :لوقي نأ ىلإ امهقع دقف امهمساب
 زيريحم نبا هلاق امك امهيدي نيب ىذألا طيمي ناك نإ الإ اههقع دقف هيدلاو
 ءنيكاسملاو ءارقفلا اميس ال نيملسملا كناوخإ عيمج عم ىنأ اي بدأتف -تيف-

 > .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 مهل متخي نأ ىلاعت هللا نم مهفوخ ةدش :- خن- مهقالخأ نمو

 ريكفتلا ىف لخأي مهدحأ ناكو .راتلا ىف هتع نييوجحملا نم اونوكيف «ءوسب

 عمس اذإ هتف - ىرصيلا نسحلا ناكو .نيرضاحلا نع بيغي ىتس نزحلاو

 : لوقي "!(ةنس فلأ دعب جرخي لجر رانلا نم جرخي نم رخآآ ثيدحب
 سيلا :لاقف ؛«كلذ ىف اموي هل ليقو .لجرلا كلذ تنك ىنتيل اي :نسحلا

 هنيد ىلع دحأ نمأ ام :لوقي لات ىروتلا نايفسس ناكو ؟رانلا نم جرخي

 نم بلسي ام رثكأ :لوقي هتاف ةفينحوبأ مامإلا ناكو .هبلس الإ اًبلاغ ىنعي

 .توملا دتع ناميإلا ساتلا

 حرب هكئخلملا تاعص ادإ :لوقي  ىلاعت هّلئا همحر د يقاحلا رشم ناكو

 نم اذه ايغ فيك :اولاقو هنم ةكئالملا تبجعت مالسإلا ىلع تام دقو نمؤملا

 . ىلاعت هللا همحر  مثيخ نب عيبرلا ناكو ؟انرايخ اهيف كله دقو ايندلا

 قيرط نم 5 27١8 صل ديحوتلا ىف ةعرمخ نبا هجرخأ نكلو «ظفللا اذهب هدجأ مل )١(

 : لاق - يع - ىبنلا نع كلام نب سنأ نع ىلمسقلا لالظ وبأ انث :لاق نيكسم نب مالس
 اي ىلاعتو كرابت هللا لوقيف ءنانم اي ناتح اي ماع فلآ ىدانيف رانلا ىف لجر ثكم»

 ىنابتألا مميشلا لاقو .  . .رالا ليربخ ىتناآيف .اذكو اذك ناكمع هنإف ىدبع جر مخأ « ليريج

 .ادج فيعض ١1785(: ح) ةقيعضلا ىف
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 دكو :لاق .هتوم لبق هيلع بلاغلا تاك ام ىلع ديعلا حور علطت : لوقي

 . مهاردلا بسحي هللا الإ هلإ ال :لوقأ املك تنكذ ؛: رمضتحم ىلع تلخد

 امتإو ؟كله فيك كله نمم بجعأ ال ىنإ :لوقي هللا دبع نب فرطم ناكو

 هتيمي نأ نم لضفأ ةمعنب دبع ىلع هللا نم امو ءاحن فيك اجت نمم بجعأ

 «ىسفن هتقذأل ىديب توملا ناك ول :لوقي ملسأ نب ديز ناكو . مالسإلا ىلع

 ىشع ىتح ةرم يروثلا نايقس ىكبو . ىديب سيل هتكلو «مالسإلال بحي انأو

 نآلا نحنو ءاثامز بونذلا ىلع انيكب :لاقف ؟ىكبت مالع :هل ليقف «هيلع

 لجرلا دبي امير :لوقي ناكوت ءانم بهذي نآ اًفوخن ىأ مالسإلا ىلع ىكبن
 : ثيدح ىقش هللا ملع ىف وهو عيطي امبرو «ديعس هللا ملع ىفوهو ناثوألا

 لمعيف «عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإت
 ىفو .لوقعلا لهذأ ىذلا عش ا!ذهو ؛ ثيدتلا (١!«ايلخش ديف راتلا لهأ لمعي

 احرف سانلا دشأو ءايندلا ىف اًركفت مهرثكأ اًناممإ نينمؤملا قدصأ» : ثيدحلا

 . «ايندلا ىف ءاكب.-مهرثكأ ةنجلا ىف

 نمؤملا بلق نم ناجرخي رابتعالاو ركفتلا :لوقي ذاعم نب ىبحي ْناكو
 باقر اهل عضختو ءءامكحلا اهاضرت ًالاوقأ هنم عمستف ؛ةمكحلا بتاسجع

 نايفس تاكو .ءايدألا اهظفح ىلإ عراسيو ءءاهقفلا اهنم بحعتو ءءاملعلا

 ني دمحم هجو لناكو ؛ لن رسبمتل ردق ىلع هنرجعو نم ّوملا فوج : لوقي ىروتلا

 ةيلق نم تسللاز الإ دحأ هاري ال ناكو ءاهدلو تتلق ءالكت هحو هناك عساو

 لبق هتيؤرب كلضشفي نم الإ سائلا نم بحصت الل : لوقي ناكو .ةوسشلا

 هيلع ميهاربإ ىلإ ىلاعت هلأ ىحوأ :لوقي درولا نب بيهو نأاكو . مالك

 ؟هلسغأ بفيكف هيلإ لصي "يل ءاملا براي :لاعف «كيلق لسغا مالسلاو ةالصلا

 بونذلا نم اهلصأ بلقلا بيصت ىتلا ماقسألا نإ :لوقي مهدأ نب ميهأربإ

 ءاد لكل ىلاعت هللا لعج دقو «ضارمألا نم ًاشنت ندبلا ىف ماقسألا تأ امك

 /ردقلا) ىف ملسمو ء(جتق م8١55 /ةكئاللا ركذ) ىف ىراخبلا هجرخخأ :هيلع قفتم )١(

 . -عان- ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم («ىقابلا دبع /584
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 .هندب تلحناف هبلق ىلإ هينيع عومد تعجر لجرلا نزح دعشا اذإف «ءاود

 ,ةنيزلا نم دودعم باضلا :لاقف ؟كتيملل بيش بضفخت الآ :ميهاربإل ليقو

 لزت مل انل ام :ثرحملا نب رشبل اولاقو ءاراهنو اليل نزحو مدأم ىف نحنو

 :لوقي ناكو .قوقحلاب مكاحلا نم بولطم لجر ىنأل :لاقف ؟امومهم كارز

 تاكو  سافثألا عم ددجتي هنإف «بونذلا نّرح الإ ىضقتي فوس نزح لك

 ء[١5 :تلصف] « اونزحت الو اوفاخت لأ © : ىلاعت هلوق ىف لوقي مصألا م 1

 مدني ملو رطبو بنذأ نم امأو ءايندلا ىف هنزحو هفوخ لاط نمل كلذ لاقي اغإ

 نأ لبعل ىغبتي ال :لوقي ليج نب ذاعم ناكو .كلذ نم ءىش هل لاقي الف

 ىبأ نب ىلع ناكو - طارصلا ىنعي - منهج رسج زواجي ىتح حرفلا رهظي

 نهترم انأو ناتيحلاو رويطلاو مئاهيلا حيرتست :لوقيو ىكبي هش بلاط

 مري لك ىف هلهأو هلايع عمجي .هتتيت- ليلخلا دبع نب حلاص ناكو «ىلمعب
 يلاعت هلا ىنرمأ دبع ينإ :لاقف ء«كلذ ىف هل ليقف «نوكبيف نوسلجيو ءديع

 قيلي امنإو «ال مأ اممهب تيفو له ىردأ الف ءهتيصعم نع ىناهنو هتعاطب
 . هللا باذع نم اًثمآ ناك نمل ديعلا موي رورسلاو حرفلا

 الإ طق نك ليربج ىناتآ ام» :لوقي -تفَع- هللا لوسر ناك دقو
 امنإ :لوقي هيئنم نب بهو ناكو .2006 ىلاعت هللا ةبيه نم دعري فئاش وهو

 ناقفخ نوعمسي اوتاكو ءهنم فوخلا ديدش ناك هنوكل ًاليلبخ ميهاربإ هللا ذختا

 دنع انسلج اذإ انك :لوقي دوعسم نب ىسوم ناكو .ليم ةريسم نم هبلق
 . عزجلاو فوخملا ةدش نم هيلع ىرن امل انب تطاحأ ران امتأكف «ىروثلا نايفس

 هللا ةمظع اوركذ اذإ اًذابع هلل نإ :لوقي س.ايع نب ليضفلا ناكو

 عطقنت مث ءلمدتت مث ءعطقتت مث ءلمدنت مث «مهنوطب ىف مهبولق تعطقت
 هتفرعم ردق ىلع هللا نم دبعلا فو :لوقي ناكو .اوشاع ام ادبأ لمدنت مث

 مل :رافسألا لمح نع ىنغملا ىف ىتارعلا لاقو ١512( م8) فامتإلا ىف ىديبزلا هركذ )١(

 - يربح كتإ : :لاق سابع نبا نع ةمظعلا باتك ىف خيشلا وبأ ضقرت ءظعللا اذهب هدجأ

 باذع نم اسقرف هضئارسف دعرت ىئاعتو كرات داببسا يدي نيب مئاقل ةماسقلا موي تل
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 نم ءايحو افون مدبأ ءامسلا ىلإ هقرط عفري ال ثرحلا نب ميهاربإ ناكو .هب
 ام !اريثك فوخلا ناكو :اولاق .ءاعذلا ةليق ءامسلا نإ ثيح نم ىلاعت هللا

 نوجرخيف ضايع نب ليضفلاو راثيد نب كلامو «ىروثلا نايفس ىلع بلغي

 هثلاو : لوقي نيصح نب نارمع ناكو .نوبهذي نيأ نوردي ال مههوجو ىلع

 نب قاحسإ ناكو .ففصاع موي ىف حيرلا ىنفست اذامر ريصأ نأ دوأل ىنإ
 كرت نم فئانلا .امنإو .هعومد حسميو ىكبي ىذلا فئانخلا سيل :لوقي فلخ

 :لوقي «ىرصبلا نسحلا ناكو' .اهيلع هللا هبذعي نأ فاخي ىتلا رومألا لعف

 ترصو 188[6:تارمع ىلإ 4 توملا ةقئاذ سفن لك : ىلاعت هلوق تأرق

 فالآ ةعبرأ تلتق دقو ةيآلا هذه ددرت مك :لوقيو فتهي فئاهي اذإف ءاهددرأ

 .اوتام ىتح ءامسلا ىلإ مهفرط اوعفري ملف ءاهوعمس امل نبلا نم

 لاوزلا نم ىكين هتيسحل اًضباق ةفرع موي ىف نضايعع نب ليضفلا فقوو
 نب ذامح ناكو .. ىل ترفغ نإو هاتأوساو :لوقي وهو سمشلا بورغ ىلإ

 انئمطم سلجي امنإ :لاقف :«كلذ ىف هل ليقف ازرفوتسم الإ طق سلجي ال ديز

 ناكو  راهتو دليل ىلع هلوزت نم نمأآ ريغ انأو ءهّللا باذع نم اثمآ ناك نم

 زع هللا ةيشخ نم مهلك قلخلا تامل ةلفغلا الول :لوقي زيزعلا دبع نب رمع
 انأ اذإ ىلهأ ىصوأ نأ تممه دقت هللاو :لوقي رانيد نب كلام ناكو ءلجو

 مرجملا دبعلاب لعفي امك كلذك ريقلا ىنولخديو ىنولغيو ىنوديقي نأ تم
 ءروخلاب معنتلاو «ةنجلا لومندي هسقن مكدحأ ىنمي فيو «هديس نم قبآلا
 :لوقي ضايع نب ليضفلا ناكو .روبثلاو ريعسلل بجوتسم وهو ءروصقلاو
 لاوهأ نودهاشي ءالؤه لك نآل اًبرقم اًكلمالو .ةلسرم اًيبن طبغأ ال ىنإ هللاو

 :ةتيبع نب نايفس لوق مدقتو ءدعب قلخي مل نم طبغأ امنإو ءةمايقلا موي
 ءكيبعلا رشأ نم هسفن دنعو «هدييع لجأ نم هللا دنع نوكي نأ دنعلل ىغبتي

 سدقملا تيب لخد :لوقي ىجنسلا دقرف ناكو .مهطسوأ نم قلخلا دنعو

 اعيمج نكمف ةرخآلا رومأ نم اًطيش رابحألا ضعب نهيلع صخن ركب ةئامسمخ
 : لوقي كلغ ىملسلا ءاطع ناكو .حوسملا نهسابل ناكو ءةدحاو ةعاس ىف

 ىنلخدأ مهللا :لوقي نأ طق أرجتي الو ءحفصلاو وفعلا كلأسأ ىنإ مهللا
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 دق هاندجوف ءىملسلا ءاطع ىلع ةرم انلخدو :ىحتسلا دقرف لاق ءةنحلا

 ىف هعومد ىرجم اذإف ءهيلإ انرظنف ءسمشلا ىف ضرألا ىلع هد عضو

 اًنيط راص دق ضرألا نم هدمخن تحت ام انيأرو «ءاكبلا نم خلستا دق هيدحخ
 لخادلا نظي ىتح هلوح اهشريو «هديب هعومد ىقلتي ام اريثك ناكو :ًالحوو
 نيعبرأ ءامسلا ىلإ هفرط عفري مل ثكم هنآ انغلبو .ءوضولا ءام كلذ نأ

 لزي ملف «ىتف هنطب ىف قتفناف هنطب ىلع عقوو «ةلفغ اموي هفرط عفرف .ةنس
 بونذب اذه :لوقي ءالب هدلب لهأ باصأ اذإ ناكو .تام .نأ ىلإ هب اًنضيرم

 .ءالي مهيلع لزن ال مهدالب نم جرخ هنأ ول ءاطع

 لوقي تاكو «خسم دق نوكي نأ ةفاخم هدلج سمي ليللا بلاغ ناكو

 املف ؛هيلع اشهم طقسف ناكم ىلع تررمف._ « مالغلا ةبتع عم ةرصس انج رجح

 نأ دعب كلذ ناكو ؛غولبلا نود انأو هيف هللا تيصع ٌناْكْم اذه :لاق قافأ
 تلحن ىتح «هباحصأو وه ةنس نيعبرأ وحن ءاشسعلا ءوضوب حيصلا ىلص

 .ىذتهلا خيطبلا روشق اهنأك تراص ىتح مهئاولأ تريغتو «مهئادبأ
 نم مهدحأ ىلع ىشغي ناك هنأو «كلذ ىلع ةدايز باتكلا اذه ىف ىتأيسو

 بر هلل دمتلاو هللا ةمحر تام نأ ىلإ تيملا ءاكب ىكبي مهضعبو «ءاكبلا
 ظ . نيملاعلا

 ءءاتشو اًميص لبللا مايق ىلع مهتبظاوم :- مث - مهقالخأ نمو

 ريغ نم ليللا ىف مان ريقف لك :اولاق ىتح ضرف هنأك مهيلع هدكأت مهتيؤرو
 ؛ءارققلا نم ريثك قلخلا اذه لمغأ دقو قيرطلا ىف ءىش هنم ءىجي الف :ةيلغ

 لخدي مهضعبو ءاينذلا ءاتبأو ةماعلا ماني امك حيرارط ىلع ليللا ىف نومانيف

 لب ةرورض ريغ نم سمشلا علطت ىتح هنم جرخي الف ءمامحملا موي لك
 ةماعلاو راهنلا ةركب موي لك مامحلا ىلإ بهاذ وهو خيشلا حبقأ امو ءآهفرت

 نب دمحم خيشلا ليللا ناسرف نم تكردأ نم رخآ ناكو .هتوري نوديرملاو

 ائيبت ىلع ؟'7ىدهملا درو ىهو ةعكر ةئامسمخ ةليل لك هدرو ناكو ءنانع
 .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلعو

 . حيحص ثيدح ىف ىدهملا نع كلذ نم اًثيش دري مل ()
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 ناش ةيحاتب جرف خيشلا تاماركلاو لاوحألا وذ حلاصلا خيشلا ناكو

 قوف الإ ءاتشلا ىلايل دجهتي ال ناكو «ليللا مايق ىلع ًابظاوم ناك هنوك لجأل

 ءمكلبق نيح اصلا باد هنإف ؛ليللا مايقب مكيلعا :ثيدحلا ىفو هنن- حطسلا

 ىلع ءادلل ةدرطمو مثرلا نع ةاهنمو «مكاياطخ ريفكتو «مكير ىلإ ةبرقمو

 مان نم نإف «ليللا منت ال ىنب اي :دواد نب ناميلس مأ تلاقو .؟''ةدسحجلا

 . تائسحلا نم سلفم وهو ةمايقلا موي ءاج ليللا

 ىتصحعم ىعدا نم بذك دواد اي : - هلك دواد ىلإ ىلاعت هلئآ ىحوأو

 ديعلاب هتكئالم ىهابي ىلاعت هللا نإ» :ثيدحلا ىفو :«ىنع مان ليللا هنج اذإف
 نم جرخ ىدبع ىلإ اورظنا :لوقيو ةدرابلا ةليللا ىف ليللا نم دحهتي ماق اذإ
 دق ىتأ مكدهشأ ىمالكب ىجاني ءانسمحلا هتآرماو ءايتدلا كرتو .هفاخ تحن

 . عفات هلاق هل ترفغ

 ؟انرحسأ عفان اي :لوقي مث ليللا نم موقي رمع نب هّللا دبع ناكو

 ؛معن :لوقيف ؟انرحسأ عفان اي :لوقي مث ؛هتالصل موقيف ءال :هل لوقيف

 نيدباعلا نيز مامإلا ناكو .رجفلا علطي ىتح رافغتسالا ىف ذخأيف دعقيف

 دق ناكو ءهدرو نغ ةليل مالسلا امهيلع ايركؤ نب ىيحي مان :لوقي هقو-

 ةنج ىلع تعلطا ول ىيحي اي :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ءريعشلا زبحن نم عبش
 تسبللو ءعومدلا دعي ديدصلا تيكبلو «ءكمسج باذل ةعالطا سودرفلا

 ىف ةيآلا هيلع رمت امبر هت باطخلا نب رمع ناكو .حوسملا دعب ديدحلا
 . ضيرملا داعي امك امايأ داعي ريصي ىتح هيلع اًيشغم طقسيف ءليللا نم هدرو

 خيشلا لاقو .لماكلا ىف ىدع نباو 42205 /1؟) ىقهيبلاو 021508 )1١/ مكاحلا هس رحخأ 41)

 نع ءاذلل ةدرطمو ىأ) ةدايزلا نود نسح ثيدلحلا 5 ١ (ءاورإللا) يف يىنابلألا

 دنسب ىقهيبلاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :ءايحإلا جيرختت ىف ىقارعلا ظفاحلا لاقو (دسجلا

 . نسج
 خيشلا لاقو  ىتسلا نبال هازعو هوصحتب ريغصلا مماحلا ىف ىطويسلا هركذ :عوصضوم (؟)

 .عوضوم :(أ1587 عز عماجلا فيعض ىف ىنايلآلا
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 وهو هسأرب تاقفحخ ىع امئإو ءاراهنالو اليل ماني ال هتفالخ مايأ هات ناكو

 راهنلا ىف تمن نإو ءىسفت تعيض ليللا ىف تف اذإ :لوقي ناكو .سلاج

 . مهنع لوئسم انأو ىتيعر تعيض

 هل عمسيق ءنويعلا تأده اذإ دجهتلل موقي دوعسم نب هللا دبع ناكو

 لكأف هسفن نع لفغ اذإ ىروثلا نايفص ناكو . حبصي ىتح لحنلا ىودك ىود

 ىف هبحت ىف ديز هفلع ىف ديز اذإ رامحلا نإ :لوقيو اهلك ةليللا موقي ريثك
 ؛ءاشعلا نم هشارف شرفي هللا همحر  سواط ناكو «ةقاشلا لامحألا ةيقب

 ىف موقي ناك ام ًاريثكو ؛ماني ال حايصلا ىلإ نثيو ء«هيلع بلقتي ريصيو
 ال رجقلا ىلإ اًقرطم اسلاج ثكمي ام ًاريثكو ءاًمهخاش رجفلا ىلإ ءاشعلا

 . نيدباعلا مون راطأ منهج فوخ نإ :لوقي ناكو . ملكتي

 «ليللا مايق نع مان نم هجو توفرعي ق2 حلاصلا فلسلا ناكو

 اوقرفو ءنالفو نالف رضح دقو ءةيهلإلا ةرضشحلا ىف كانيأر ام :نولوقيو

 .هل ءىطو شارف ىلع مونلا ضعب ىلع مهضعب بيعي ناكو ءفحتلا مهيلع
 ؛ةليللا كلت هدرو نع مانتف ءرغس نم مدق نيح شارف ىلع دعق مهضعب ناكو

 دواد ىبأ نب زيزعلا دبع تاكو .تومي ىتخح شارف ىلع مانيال هنأ فلحف

 نيلأ ةنحلا شارف نكلو كنيلأ اه :لوقيو هيلع هدي عضيف «شارفلا هل شرفي

 نب ليضفلا تاكو . رجفلا ىلإ ىلصي لازي الف «هتالص ىلإ موقي مث كنم

 ءاج :لوقأو «ىبلق فجريق رجفلا علطيف ليللا موقأل ىنإ :لوقي ضايع
 . تاقآلا نم هيف امب راهنلا

 رائيد ني كلامو «ىشاقرلا ديزيو «ةفينح وبأو «ىفاحلا رشب ناكو

 نأ ىلإ ماودلا ىلع هلك ليللا نوموقي مهدأ نب ميهاربأو «ىروقلا نايفسو

 نإ :لاقف ؟ةعاس ليللا يف كل حيرتست الأ :ىفاحلا رشبل ةرم اولاقو ءاوتام

 هللا نأ عم مدلا امهنم رطقو ءدامدق تمروت ىتح ماق دق -ِهنيَع- هللا لوسر

 نأ ملعأ ملو انأ ماتأ فيكف ءرخأت امو هبتذ نم مدقت ام هل رفغ دق ىلاعت

 ةليل مايق دحأ كرت ام :لوقي ىرصبلا نسحلا ناكو .اًدحاو اًبنذ ىل رفغ هللا

 مكبر ىلإ اوبوتو ءبورغلا دنع ةليل لك مكسوفن اودقفت هبنذأ بنذي الإ
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 هتلقثأ نم ىلع ليللا مايق لقثب امن :لوقي ام اريثك ناكو .ليللا اوموقتل

 نوماني ذل مهو دابعلاو ءاملعلا اتكردأ :لوقي صوخألا وبأ ناكو .اياطخلا

 ىودك اًيود هيف تعمس ليللا ىف دجسمب وأ رادب تفط اذإ تنكو .ليللا
 .هتم نوفاخي كتلوأ ناك امم نونمأي انئنامز لهأ ءالؤه لاب امف ؛لحنلا

 مث ءرجفلا ىلإ ءايشعلا نم ةالصلل هيمدق ففصي هل ميشأ نب ةلص ناكو

 ل ىغبي ال ىلثم نإف ءرانلا نم ىنرجأ بر اي هتالص نم غرف اذإ :لوقي
 . ةنخخلا لاؤس

 ىل فصف ء«ليللا. مايق ىلع ردقأ ال ىنإ :مهدأ نب ميهاربإل لجر لاقو

 نإف :؛ليللا ىف هيدي نيب كميقي وهو راهنلاب هيصعت ال :هل لاقف ؟ءاود

 كلذ قصصتسي ال ىصاعلاو فرشلا مظعأ نم ليللا ىف هيدي نيب كفوقو
 : ةةلصلل بصتني نأ لبق ليللا نم ًاضوت اذإ :لوقي مالغلا ةبتع ناكو فرشلا

 قحتسأ ىتح حئابقلاو ىصاعملا نم قيطأ ال ام ىسفن تلمحت دق ىنإ مهللا
 لك فلخ كيدي نيب هفقأ نأ ديوأ انأ اهو ءرانلا لوخدو ءخسملاو فسنلا

 نم ءىش ىنييصيف «مهنم دحأل رقغت نأ ءاجر ضرألا هجو ىلع ضراع

 . ةرغغملا

 تلص املف موقل اهعابف هتيراجو وه ليللا موقي حلاص نب نسحلا ناكو
 لهأل لوقت تناكو ءرجفلا ىلإ ىلصت تلاز امف ةالصلاب تحصضتقا ءاشعلا

  اولص رادلا لهأ اي اوموق رادلا لهأ اي ءليللا نم ىضمت ةعاس لك راذلا

 :تلاقو حلاص نب نسلا ىلإ تءاجف ءرجفلا ىلإ موقت ال نحن :اهل اولاق

 اهدرق مهمون دوهش نم لسكآ نأ فاخأو ءهلك ليللا نوماتي موقل ىنتعب

 ] .اهقحي ءاقوو اهي ةمحر هيلإ نسحلا

 كلأ :اهجوزل لوقتو بيطتتو ةليل لك ًاضوتت ةيودعلا ةعبار تناكو
 تمان ىهلإ :ليللا لوأ لوقت تناكو .حابمصلا ىلإ تماق :ال لاق نإف ؟ةجاح

 .قلغي ال كبابو ءاهياوبأ ايندلا كولم تقلغأو ءموجتلا تراغو ءنويعلا

 ىفقوم اذه كلالجو كتزعو :لوقتو ةالصلل اهيمدق فصت مث ؛ىل رفغاف

 ٌهلقب مكيلع :لوقي ىروشلا نايقس ناكو .تشع ام حابصلا ىلإ كيدي نيب
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 :هلهأال لوقيو هلك ليللا ىلصي ىنانبلا تباث ناكو .ليللا مايق اوكلمت لكألا

 وبأ تاكو :ةمايقلا موي لاوهأ ةدباكم نم نوهأ ليللا مايق نإف ءاولصق اوموق

 عضو هتيأر امف ءرهشأ ةتس هقرافأ ال ةفينح ابأ مامزإلا تبحص :لوقي ةيريوحلا

 ىف شارف ةفسنح ىبأل نكي ملو :اولاق ءاهنم ةليل ىف ضرألا ىلإ هبنج
 دهزأ الو «ةفينح ىبأ نم ديعأ تيأر ام :لوقي ىروثلا ناسقس ناكو :ليللا

 نيح لوقي ىلاعت هللا نأ انغلب :لوقي ضايع نب ليضفلا ناكو .هنم عروأ الو

 بحي بحم لك سيلأ ؟راهنلا ىف ىتبحمل نوعدملا نيأ :ليللا نم ىلجسي
 ءروضملا ىلع ىنوملكي ىبايحأ ىلع علطم نآلا انأ اهف ؟هييبنحب ةولخلا
 نب ةريغملا ناكو .ىتنج ىف مهنيعأ رقأ اذغو «ةدهاشملا ىلع ىنويطاخيو
 هللا ىدي نيب بصتتا دقو راتيد نب كلام ةليل ىانيع تقمر :لوقي بيبح

 ةبيش محرا بر اي :لوقيو ىكبي لاز امف ءهميحل نع اضفباق ءاشعلا نم ىلاغت
 ال هتنأرف ارهش ديز نب دحاولا دع تقمرو :لاك  رجفلا علط نأ ىلإ كلام

 اي :ليللا نم تضم ةعاس لك رادلا لهأل لوقي ناكو .اًنيش ليللا نم ماني
 بيهص ناكو .دودلا مكلكأي بيرق نع مون راد هذه امف اوهبتنا رادلا لهأ

 نإ :اموي هتديس هل 'تلاقف ءهلك ليللا موقي ناكو «ةرصبلاب ةأرمال اًفيقر دباعلا

 تركذ اذإو ؟ عنصأ اذام :اهل لاقف راهنلاب كتمدخعب كرضي ليللاب مايقلا لوط

 نم ءاروح ةليل تيأر :لوقي .هلق- ثيضم نب رهزأ ناكو .ىمون راط منهج
 . ءاتشلا ىلايل ىف ليللا موقي نمل :تلاقف ؟تنأ نمل :اهل تلقف ءاسنلا لمجأ

 ةظحلا كل حيرتست الأ :هتآرما هل تلاقق هلك ليللا موقي دايز نب ءالعلا ناكو

 الو لصف مق :لاقو ءهسأر رعش مدقمب ذخأو ءهماثم ىف تأ هاتأف ءاهعاطأف

 لزم ملف ؛ ةفقاو تارعشلا كللت دجوف ماقف . كبر ةدايع. نم كظح عضت

 . تام ىيتح هفهاو

 بناج نم اًنوص عمسف ء«سدقملا تيب ىف ةليل مهدأ نب ميهاربإ مانو

 ءطارصلا ىلع مادقألا تيثيو «ءراهنلا بهل ئفطي ليللا مايق :لوقي ةرخصلا

 اب كلذ ملعاق ءتام.ىتح كلذ دعب هكرت امف ؛«ليللا مايق ىف لهاستت الق

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءهب لمعاو ىنخأ
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 ىناثلا بابلا
 قالخ كا نم ىرخأ ةلمج ىف

 مهسوقتل مهمصق ةدسش :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقفالخأ نمو

 هنوك ىلإ رظني الو .ةلمجلا هلمجبو ءهديملت كربتي مهدحأ ريصي ثيحب

 هيلع ىشخي ال ناك اذإ ىعرشلا ةقيرطب هنم المع رثكأ وأ ءديرم نم ملعأ
 : . كالذي ةنتف

 ني دمحأ مامؤلل ةهلضصاق لسرأ امل هش ىعئاشلا مامألا نأ انغلب دق

 هصيمق هل ذمحأ مامإلا عرن دصاقلا هربمتأ املف ؟قولخم ريغ وأ قولخم
 ىعقاشلا ربخأو «صيمقلاب لوسرلا عجر املق ىعفاشلا لوسر مودقب [رورس
 ءمعن :لاق ؟لئاح ريغ نم هذسج ىلع صيمقلا اذه ناك له :هل لاق هب

 ءانإ ىف ءاملا هيلع بص مث «هينيع ىلع هعضوو ءىعفاشلا مامإلا هلبقف :لاق
 ضرع نم لك ناكف .ةرورأك ىف هذنع هتلاسغ عضوو هرصع مث « هش هكرعو

 نم ىفوع هذسج هب حسم اذإف عةلاسغلا كلت نم اًديش هل لسري هباحصأ نم

 عم ذمحأ مامإلا عم ىعفاشلا ماهإلا عضاوت ىخأ اي رظناف , هقول هضرم
 اوناك ةحلاصلا مهلامعأ ةرثك عم موقلا نأ ىلع كلدي اذهو ءهتذمالت نم هنوك
 نوخيشمتلا هيلع ام سكع نيملسملا نم دحأ ىلع مهسوفن نوري ال قت

 .نامزْلا اذه ىف

 هل لسريو هب كربتيو هذيملت ىف دقتعي هتكردأ نم رخآ ناكو

 ناكف - ىلاعت هللا امهمحر  ىرورسلا دمحم خيشلا هيقريل ضيرملاو دمرأآلا
 فسوي خيشلا ىلإ هضيرمل ءاعدلا ديري نم لسري نانع نب دمحم خينلا
 ىلع خيشلا ىلإ هلسري ىرورسلا دمحم خيشلا ناكو هللا همحر  ىثيرحلا

 نم نيروكذملا ىلع خيشلاو ءفسوي ”خيشلا نأ عم هللا همحر  ىديدحلا

 : عضولا حئاول اهيلع رهظيو هللا امهمحر دمحاو ىمفاشلا نع تاياكحلا هذه لثم تبنت مل (1)
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 دمحلاو كلد ملعاف . نيقداصلا نع ىلاعت هلئا ىضرف نيخيشلا نيذه ةدمالك

 . نيملاعلا بر هلل

 ركذ ىلع ةريغلا ةرثك :-مهنع ىئاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 ميونت ركذلاب ةدلاولا دصقك كلذو «لفاغ وهو دصحأ هركذي نأ ىلاعت هللا

 لاق دقو «ءكلذ لثم نع لجي هللا ركذ نإف «ءليللا ىف هب ترهس اذإ اهدلو

 هللا ىدي نيب هنوك نع لفاغ وهو فيطل اي لق :ضيرمل اًموي نيحلاصلا ىفعب
 ركذ تلعج دق :هل لاقو :مانملا ىف كلذ ىلع لجو زع هبر هبتاعف «ىلاعت

 ىهتنا .اوهلو اًبعل
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع لمعاو ءىخأ اي: كلذ ملعاف

 انيه مهدحأ نوكي نأ :-مهنع ىلاعت هنلا ىضر - مهقالخأ نمو
 ةيوسنب رمألا هيف ىذلا ثيدحلا ىفو «لمجلا داقني امك ريغصلل داقني ايل

 تنك ولو : ميظعلا نآرقلا ىفو :2)"مكناوحلإ دي ىف اونيلو» :فوفسملا
 كلذ تملع اذإ ء[1 ةارمع لا] « كلوح نم اوضفنال ٠ بلقلا ظيلغ اًظف

 هللا نوركذي ةعامج ىلع لخد اذإ مهدحأ نأ ءارقفلا نيل ةلمج نم نأ ملعأف

 لثم ةيعافرلا وأ .ةعواطملاو ؛ةيوانشلاو أ .ةيراغملا وأ ءماجعألا ركذك ىلاعت

 ىف مهقفاوي كلذكو ىعرشلا هقيرطب ةروصلا ىف مهتتيهك مهعم ركذي نأ

 :لوقي الو .«؟'”تابثإ وأ ىفن نم قيرطلا ىف اولخد نيح هونقل ىذلا مهركذ

 دمحأ اضيأ هجرخأو «. -عيقم- ةمامأ ىبأ ثيدح نم (؟557؟ /م2) دمحأ هجرخأ :حيحص )١(

 خيشلا هاي عيسي ف . -اهنيطلج روب نبا يدح نم 0 حل دوداد وبأو 7 :٠

 0 2 بيهرشلاو بيغ رتلا ميس بت و 0 ح) دوأد ىبأ حيحص ىف ىنايلالا
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 :لوقي لجر ةقلح لك ىفو ءاّقلح جسما ىف ايساج انوق ا هعسم نيا خلي امد ل
 : لاقف اهتم ةقلح يلع ىتأف .ةئام اوللهيف ؛ةثام اولله :لوقيف ةثام نو ربكيف ةئام اوربك

 حيبستلاو ليلهتلاو ريبكتلا هب لعن ىصح :نمحرلا دبع ايأ اي :اولاغ ؟مكارأ ىذلا اذه ام

 مكحيو عع مشب مكتانسح- نم عيضي ال نأ نمامف انآك مكتاثيس اودعم :> لاق ءديمحتلاو

 - مل هتينآو « لبت مل هبايث هذهو هباحصأ ءالؤه ؛:مكتكله عرسأ ام ء دمحم ةمآ اي
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 سائلا نم ريثك كلذ ىف عقو امك انخيش ةقيرط تسيل ةيفيكلا هذه نإ
 لمعاو كلذ ملعاف .ميطلا ظلغو ءءافحلا ىف مهعوقو عم رجألا مهتوفيف

 .نيلاعلا بر هّلل دمحلاو هيلع

 هقيرطب عوجلا ةدش :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 دقو «ىلايللاو مايألا اووط هولكأي الالح اًنيش اودجي مل نإو ءىعرشلا

 دقو .فوحجلا ىلاخ هنوكل ايروهج اًيوق هتوص ناك امنإ ليطلا ىف رتاسلا

 الثل كلذو .ءفيلأتلا مايأ اميس ال طق عبشي ال نأ ملاعلل ىغبني :اولاق

 نأل كلذو ءكلذ ريغو هقفلاو ثيدحلاو نآرقلا ىف مهملا لامك نع بجحي

 ةريثك ةعامج انكردأ دقو برجيلف كش نمو ءافيعض نوكي ناعبشلا مهف

 ال مهدحأ ناك ىتح عوجلا ىف قدملا مدق ىلع م26 اوناك ءارققلا نم

 هددرت رثكي نأ ىلاعت هللا نم ءايح ةرم مايأ ةعبس لك الإ ءالخلا لخدي

 .ةروعلا فوشكم وهو «ءالخلل

 ىلإ - ىلاعت هللا همحر  ركاذلا نيدلا جات خيشلا ىديس رمأ ىهتنا دقو

 ىواهشلا ىلع ىديسك ناك دقو .ةرم اموي رشع ىتثا لك ىف اضوتي راص نأ

 هنإ :لوقيو عوجللاب هيقل نم لك رمأي - ىلاعت هلا همحر  بيؤذلاب روهشملا

 عاد دوحجحو مدعل هصعي مل هللا عطي مل نإ عومملا بحاضصو « نمؤملا مس اس

 ئ . يصاعملا ىلإ هوعدي
 «سأرلا فوشكملا ىتيتبتلا رمع خيشلا ىخأ ”هلك رهدلا ماص نممو

 ىف امهنم لك راصو ءانضيأ سأرلا فوشكملا رداقلا دبع خيشلا همع هدلوو

 باب اوححفم وأ دمحم ةلم نم ىدهأ ىه ةلم ىلعل مكنإ هديب ىسفن ىذلاو رييكت د

 نل ريخلل ديرم نم مكو :لاق .ريخلا الإ اندرأ ام نمحرلا دبع ابأ أي هللاو :اولاق .ةلالض

  ثيدتعلا . .  ةيبسعي

 .؟متيفك دقف اوعدتبت الو اوعبتاف :لاق هنأ حيحص داتسإب هنع أاضيأ ىمرادلا ىورو

 ماص اله :هيلع قفتملا ثيدحلا ىف لاقف ءرهدلا مايص نع -32- ىبنلا ىهن دق :ثلق )١(
 . «رهدلا ماس نم



 رف كقلس أ اي عينا ىلاعت هللا | امهمحر  ةمهلا ولعو «ةيناروتلا ة ةباغ

 كعذلت ريصتو كؤاعمأ لعتشت نأ وهو ءديدش عوج دعي الإ لكأت الو .كلذ

 دمحلاو ؛هيلع لمعاو ىخأ اي كلذ ملعاف .اهخبطب لغتشت ةعيبط دوجو مدعل

 . نيملاعلا بر هلل

 نئارقلاب اوملع اذإ :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 اوهجوتي نكلو «هميلعت ىلع اوموادي نأ ملعلا مهنم ملعتي نم صالخإ مدع

 نوكرتي الو هايإو مه نورجؤيف «ةينلا حالصإب هل ءاعدلا ىف ىلاعت هللا ىلإ

 هب لمعلل نيرمأل لمحي ملعلا نأل كلذو : عراشلا دارمب كلذ نإق هميلعت

 ارجأ وأ الماك رجأ امإ لاح لك ىلع روجأم هيحاصف «هب ةعيرشلا ءايحالو

 نم ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر .. صاونلا ىلع ىديس ناك دقو .اًسقان

 هنأل ىصاعملا بكترا اَذِإ هسفن تح ىف ولو هب لمعي وهو الإ ملع لماح
 ؛اًينذ كلذ نوكل ىدتها ام مكحلاب هملع الولف ءاهيف عقو اذإ مدنيو بوتي

 بكرا نم ناك نإو «ةيثيحلا كلت نم هسلعب اذه لمع دقق هنم بات الو

 هبحاصل عقات ملعلاف 0مهفاق سانلا حلطصم ىلع هملعب لمعي مل ىصاعملا

 ءرصع لك ىف هلمعع نم رثكأ ناسنإ لك ملع لزي ملو ءلاح لك ىلع
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 لمعلا ىلع مهمزع :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 نولعجي مث «هملعب نولمعيف «ملع امب لمعلاب ىنتعي ال هوأر ملاع لك ملح
 باب نم ىلاعت هللا نم مهرجأ نوبلطيو «ملاعلا اذه فئاحص ىف كلذ باول

 كلذ باوث نتولعجي مولعلا نم ملع ىف اوءرق اذإ مهنأ امك لضفلاو ةنملا

 اذه نكلو مهفاف ءهلئاقل لوق لك باوث نأل كلذ ىف هنومحازي الو فلؤملل

 ثرإلا مكحب مهسفنأ نم نينمؤملا ىلع قفشأ ناك نم الإ هب ققحتي ال رمألا
 «ىربسكلا نثملا باتك ىف كلذ ىلع مالكلا انطسب امك -ِهكلَع- هللا لوسرل

 ظ . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ناك نأ مهتطلاخم :-مهثنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 ىف هقدص مهدحأ نأ مهماهيإو ءارهاظ مهتبحم ىعديو ءرسلا ىف مهل اودع
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 ىف طق هتوبذكي الو قدصلا مدع نم هدنع امل قحلي ملو «هل ةبسحملا هاوعد

 هديزي كلذ تإف ءبرقلا هنم بلط اذإ هبيرقت نم طق عنتمي ال كلذكو :هاوعد

 نم هحراوج ظفحح ىلإ ودعلل طلاخملا اذه جاتحي نكل ةنتفلل اميظعتو ةوادع

 ةروع ىلع هعالطإ ةطلاخملا نم هدصق ناك امير ودعلا نآل تافلاشملا رثاس

 عقاو وه امك هل هتوادع روهظ مايأ سلاجملا ىف كلذب هوجهي ريصيل هيخأ

 هيف دقتعي نم الإ طلاشي الو ءرذح ىلع هودعل طلاخملا نكيلق ءاريشك

 لامك هدنع نكي مل نم لكل ىلوأ ودعلا نم دعبلا نإف .ةبحملاو ةقادصلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ ملعاف .نيد ةرثكو ةسايس

 «ساتلا نساحم ةيؤر :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهفالخأ نمو

 ابيع ملسملا هيمخأ ىف ىري داكي ال مهدحأ نإ ىتح مهيواسم نع ىماعتلاو
 ال نيحلاصلا نأ ملعف ءنيحلاص هدنع مهلك سانلا رسصيو ءادبأ هب هوجهي

 .اًناودعو الصح مهنوداعي نيذلا مه سانلا امنإو «سفنلا ظل ادذحأ نوداعي

 ءحصتنلا مدع ثيح نم هباحصأل هعشن لقي ماقملا اذه بحاص نإ ليق نإف

 ىدتهي الو ءماودلا ىلع ىصاعملل ابكترم اذه ريصيف ءركذملا نم ريذحتلاو

 هنأ باوكلاف ءةنسحلا لماحلملا ىلع هلمح ذإ هيف اهدوهش مدعل اهنع هريذحتل

 هسفن ىلع هسايقب وأ «هب هتطبار ةطساوب حيحصلا ماهلإلاب ريفحتلل ىدتهي
 نإف ءاهتم ولخي ال دق ىخأ كلذكف ءالثم ىصاعملا بكترأ ىنأ امك :لوقيو

 صئاقن مهركذ نأ موقلا دنع مولعمو «ىريغ قح ىف زاج ىقح ىف زاج ام

 اذه لثم نع مهتءاربل ىفشتلا نود ريذحتلا هجو ىلع الإ نوكي ال مهتاوخإ

 هاري نيمع هدنع ءىش لكلف «نويعلا ابأ موقلا دنع ىنكي لماكلا نأل لعفلا

 هل طاتحيو «هيعب امهوحنو قافتلاو ءايرلات .صئاقتلا نم هيحأ ةمالس دهشيق

 اهثم هرذحيو «ىرحخألا نيعلاب اريدقت وأ العف صئاقنلا همهتي نم طايتحاك
 . ملعأ هللاو ىرخألا نيعلاب

 ىلاععت هل مهركش ةرثك :-مهنع ىلاعت هنلا ىخر - مهفالخأ نمو

 هللا نوركشيف ءكلذ دعب مهرافغتسا ةرثك مث «مهؤادعأو مهداسح رثك اذإ

 نم لجو زع هنورفغتسيو اهيلع سانلا مهدسح ىتلا ةمعنلا كلت ىلع ىلاعت
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 مهدسح ىف دحأ عقو ام مهيلع ىتلا ةمعنلا دوجوو مهدوجو ال ول هنإ ثيح

 الإو ءةمعتلل مزاللا ثيح نم عروت وه امنإ روكذملا مهرافغتساف ءمرحملا

 ةرثك كلذكو ؛رباكألا رافغتسا اذه ىمسيو «ءمهديب سيل ةمعتلا دوجوف

 ةرثكب هنيد كلهأ هنوكل هيلع مهتقفشو هل مهثمحرو مهدسحي نم مهرافغتسا

 قيضلا نم مهدنع امل مهتنإف «؛انيدساحل رفغا مهللا : مهلحأ لوقيق ءمهل هدسح

 ىف اوعّقي مل مهسوفت تعستا اولو «مهنود انيلع ىتلا معنلا ةيؤر نولمتحي ال
 ىنمتي مهبلاغ لب سانلا نم ليلق الإ هب قلختي داكي ال قلخلا اذهو ءاندسح

 . ملعأ هللاو .ءوس لك هدساجل

 نم لكل مهفاصنإ :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 وحنو ةيده وأ ؛ىلاوح وأ ءهقزر ليصحت ىف ءارمألاو رياكألا دنع مهل ىعس

 فصو نإ اميسال هيضري هنوري ام ردقي عبرلا وأ فصتلاب هنومساقيف كلذ
 باي نم كلذ نإف ؛هوطعأ ام هوطعأ ىتح .عرولاو دهزرلاو حالصلاب مهدحأ

 هنأل كلذ نم هبلطي امب هيلع مشي نأ خيشلل ىغبني الق «سييلتلاو بصنلا

 اقلطم هنم ءىش ذخأ مدع هل ىلوألاف ءةقيقح بصانلا كلذ بسك نم دودعم

 مهدحأ راصق ءنامزلا اذه لهأ ىف بصنلا رثك دقو «ءىعرش قيرطب الإ

 هب هأتأ اذإ مث «برعلا خياشم وأ «ءارمألا دنع هل بصني ًالثم بيقنلا فقوي

 . ميظع فيح كلذو ءانئيش بعتو بصت ىذلا بيقتلا ىطعي الو «هب صتخي
 لاق ىتح رجبلاو رجعلا هيف ركذو مكاحلا ىلإ خيشلا عفر مهضعب تيأر دقو

 . ميظع عامط لجر اي كنإ :خيشلل هتعامجو ىضاقلا

 «كلذك اوناك مهنأ ةمدقتملا روصعلا خياشم ىف نظت نأ ىخأ اي كايإف

 .عرولاو دهزلا نم ميظع بناج ىلع اوناك لب نظلا مهب ءىستف
 .نيملاعلا بر هللدمحلاو ءىخأ اي كلذ ملعاف

 اذإ ةتسلاب مهلمع :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 ريغب كلذ نوكيو :مهضعب لاق «نيفكلاو هجولا اهنم نوريف ؛ةأرما اوبطخ

 هفالخب ىلع روهمدمملا نكلو «نآلا اهب عاتمتسالا لحمب تسسيل اهنآل ةوهش

 رظتلا كرت ىف نإف «ءايحلاب مهدحأ للعتي الو ءرظنلا ىف هل عراشلا نذإل
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 ال ةبوطخملا مهدحأ ىأر اذإ مث ءهبجعت مل اذإ ر رورش : لوصحو . دسأفم

 ردقلا تود رظنيلف «نايغطلا هسفن نم ملع نإف ؛ةجاحلا ردقب الإ اهنم يري

 هل اهرظنت اهب قئثي ةأرمال نذأي وأ ءىلاعت هللا ىلإ هرمأ ضوفيو ءهيف نوذأملا

 ةنسلاب لهاج وهف ؛ءايحلاب للعتو ءرظنلا كرت نم نأ ملعف ؛ةباينلا مكحب
 بر هلل دمحلاو ءىعرش ال ىعييط هب للعت ىذلا هءايح نإو ءعبطلا ىفاج

 . نيملاعلا

 نم عم مهيذأ ةرثك :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 نم عم بدأتي مهدحأ لزي ملق «لافطأ مهو «نارقلا نم ةيآ وأ ةروس مهملع

 ؛اًبكار هيلع رمي ردقي ال هنإ ىتح ملعلا نم بايلا وأ ءةيآلا وأ ةروسلا هملع

 نمو قيرطلا نم وأ «مالسإلا خياشم نم راص ولو «ةقلطم هل جوزتي الو

 هب ذولي نمو ءهلايعلو هل ةوسكلاو ايادهلاب هداقتفا اًمضيأ هعم مهبدأ ةلمج

 . هل اماركإ

 ىلع لخبلا مدع :-مهئثع ىلاعت هاذلا ضر - مهقالخأ نمو

 ىف هل هئوطعي اًثيش هيلع نورثتكتسي الو :نآرقلا مهلافطأ ملعي ىذلا هيقفلا

  اينذلا

 هللا همحر  ةلاسرلا بحاص ىناوريقلا ديز ىبأ نع ىكصس دقو
 هل لاقف ءرانيد ةثام نآرقلا نم ايزح هملع امل هدلو هيقف ىطعأ هنأ - ىلاعت

 لوحف :لاق ءهلك اذه هب ىستسأ اًئيش تلمع ام ىديس اي انأ :هيقفلا

 .نآرقلاب نيهتسمم لجر اذه :لاقو رخآ هيقف ىلإ هدنع نم هدلو خيشلا

 نسح خيشلا ىهيقف عم ىلاعت هللا دمحب قلخلا اذه انأ تلمع دقو :تلق

 ملو ءتاام نأ ىلإ هدالوأو وه هوسكأ تنكف - ىلاعت هللا همحر  ىيلخلا

 خيشلا عم اموي ارام تنك دقو هللا همحر  هقح بجاوب تمق ىننأ رأ

 ةرشع نامث ةنس ىف  ىلاعت هللا همحر  ىطايمدلا نيدلا سمش

 ىلع نم خيشلا لزنف ءهتنبا هدوقت ىمعأ الجر خيشلا ىأرف ءةثتامعستو

 لجر اذه :لاقف هنع هتلأس عجر املف ءاليوط هاشامو هذي لبقو هتياد

 بكار انأو هيلع رمأ ردقأ الق «نارقلا نم اًثئيش ىبص انأو هيلع تأرق
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 داقتعالاو هاج نم ٠ ىطعأ ل دق ناك روكذملا نيدلا سمش * خيشلا نأ عم

 نم هلثم ىطعأ ادحأ رن مل ام مهنود نمف »مق ءكولملا دنع حالصلاو علا

 ليبقتل هيلع نومحدزي سانلاو ءاموي نيرصقلا نيب هتيأر ىنإ ىتح هتارقأ
 بايث نم بيصي ىتح هيلع هفذحو هءادر رشن هيلإ لصي مل نمو «هيدي
 ةبعكلا ةوسكب كلذ سانلا لعفي امك ءادرلا كلذ لبقي ريصي مث ءخيشلا

 كلذ ملعاف .بدآلا لهأ نع ىلاعت هللا ىضرف ءةرهاقلاب مهيلع رمت نيح

 .نيملاعلا برهلل دمحلاو مهب دتقاو

 ىف مهدوهش مدع :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 امتإو :مهمادقأ تمروت ىتح اوماق ولو «تادابعلا نم لفاون مهل نأ مهسوفن

 امنإ ةقيقح لفاوتلا ذإ مهضئارف ىف لصاخلا صقنلا ضعبل رباجلاك كلذ نوري

 ليللا نمو إ» :ىلاعتو هناح._بس هلوق هيلإ راشأ امك هضئارف تلمك نمل نوكت
 ذإ -6- هضئارف لامكل هل ةلفان اهنأ ىلاعت ركذف .# كلل ةلقان هب دجهتف
 همحر  ىطويسلا لالخلا ظفاملا ركذ امك هتادابع ىف صقنلا نم موصعم وه

 هتدابعب ىتأ ءايلوألا نم !دحأ نأ ردق نإو ءاضيأ هريغو صئاصنخلا ىف هللا

 مالك ىف تيأر دقو .-هكغ- هللا لوصرل ثرإلا مكحب كاذف «لامكلا ىلع
 ىلاعت هللا ىلع ضرعت ال مالسلاو ةالصلا مهيلع ةكتالملا نأ ءاملعلا ضعب

 ةعامج لعف دقو «ىلاعت هللا عم ابدأ هلفاون نم هل اهتلمكت دعي الإ دحأ ةالص

 اذبأ ناطلسلا ىلع هئوضرعي الف التم ةهاع هئدبب ناك نميف كلذ لثم كولملا

 وأ رادرتفد وأ ريزو ىف كلذ ثدح نإو ءصقان ىلع هرصب عقي نأ هل ةئايص

 بدأ وهف «ُكولملا عم ابدأ سأانلا هلعجامو «هريغ اوبائتساو «هولزع امهوحن

 وه امك لئاسملا نم ريثك ىف فرعلا عبتي تي دق عرشلا نإف ءىلاعت هللا عم

 . مولعم
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع لمعاو «ىبخأ اي كلذ ملعاف

 فارشتسا مدع :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 ثدحي الف ءالثم ماشلا نم وأ زاجخحلا نم ءاج دحأ ةيده ىلإ مهسوفن

 كلذ وحن وأ ةهكاف وأ اًسادم وأ اًشاش هيلإ ىدهيس انالف نأب هسفن مهدحأ



 ىتارعشلا مامإلل نيرتقملا هيبنت )٠١١(

 ءاج دحأ ىلإ مه اودهأ اذإ كلذكو ءكلذ لثم نع نولفاغ مه لب ءادبأ

 «كلذ ىلع مهئقاكيس هنأب مهسفنأ مهثدحتن ال ءادتبا اًثيش روكذملا رفسلا نم

 ال هنأ مهيخأي مهنظ نم مزل نإو وهف ءعمطلا كرت باب نم وه امنإ مهيخأب
 امي الإ صخشلا لبخاؤي الو «مهل اذوصقم كلذ سيلف نظلا عوس مهئفاكي

 مب

 . ملصق

 ادحأ عمس اذإ  ىلاعت هللا همحر  صاوخلا ىلع ىديسم ناك دقو

 :لوقيو ءهيلع محرتي ناحخدلا ىلع شتي ناك هنأو عامطلا بعشأ ركذي

 ىف دومحم هنأ ىلعي ًريخخ ىلاعت هللا هازجف ءهئاريجب نظلا نسح ناك هنإ
 اذإ كل ىغبتي هنأ ملعاو .مهفاف عمطلا هنم مزل نإو «ناريجلاب ريخلا هنظ

 فورعملا نم هيلع وه الل اهيلع ةأفاكملا كيحخنأ نم تملعو ءةيده تلسرأ

 اذه نإ نالف ىخأل لق :هل لوقت ءدصاقلا ناسل ىلع كلذب هربخت نأ
 !ربج هيق ةأفاكملا مدعي كوخأ كيلع مسقأ دقو «كيلع ةأفاكم قحتسي رمأ

 دقو .ةظحل ولو :ةأفاكملا بعت نم حيرتسي نأ لجأل كلذو ءهرطاخل

 - ىلاعت هللا همحر  ىشوتمهربلا نيدلا سمش خيشلا ىخأل ةرم تلسرأ

 ال .ركل هتءورم ربك كلذي تملعف ءاهفاعضأ ىلإ لسرأف ءةليلق ةيده

 رسلا ىف ةوادع امهتيب نمل اميس ال اعرش ةبولطم ةيدهلاب ةءادبلا نأ ىفخي
 هشغ ىأ '0:(ردصلا رحو بهذت ةيدهلا» ربخو ؟')«اوباحش اوداهت# ربخل

 فارشتسا نم رذحاو «ىعرشلا هقيرطب ىخأ اي ةيدهلاب [دياف هموؤشو

 هيلإ تنأ تيدهأ نمت ةأفاكم ىلإ وأ رفس نم ءاج نمم ةيده ىلإ كسفن
 دمحلاو «كلذ ملعاف «.كفلس قيرط نع تجرخ دقف كلذ تفلاخ ىتمو

 . نيملاعلا بر هلل

 ءاورإلا ىف ىنابلالا خيشلا هنحو 4554 ح) درفملا بدالا ىف ىراخبلا هجرعتأ :نسح )١(

 1 11١(.

 خيشلا هفعضو -علف- ةريره ىبأ ثيدح نم (؟515+ /4) ىذمرتلا هجرحأ :فيعض (؟)

 .(؟ 1.65 ح) مماحلا فيعبت ىف ىنابلألا



 1 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 ةموزعلا ىف و اوددشبا نأ :- مهثع ىلاعت هذلا ىضر - : مهقالخأ نمو

 ناك دقو .هل هللا همسق ىذلا هقرر الإ كلذ دعب لكأي ال هنإف « فيضلا ىلع

 ال هنأ فيضلا ىلع فلحي - ىلاعت هللا همحر - ملصم نب ميلحلا دبع خيشلا
 الإ هيتآي ال كلذ دعب فيضلا ناكف ءهدلب ىف ماد ام هريغ دحأ دنع لكأي

 ىلع ديدشتلا ىف اندفتسا دق :ىل لاقق «كلذ ىف ةرع هل تلق دقو ءاردان

 ىف ددشأ مل ىنأ ولو ءهل مسق ام الإ لكأي ملو .هجولا ضايب ةموزعلا

 هللا دنعو هدنع اًمومذم نوكأو ءىفنأ مغر ىلع ىدنع لكأ امبرل ةموزعلا

 «ىوانشلا دمحم خيشلا ىديس دالوأ عم كلذب انأ تلعف دقو ءىلخخلا دنعو

 ةرم ىدنع اوماقأ ال  ىلاعت هللا امهمحر  ىراخبلا قازرلا دبع خيشلا دالوأو

 مهل لصحي ناكو .ىريغ دنع اولكأ اذإ مهنم بضغأ تنكف رهشأ ةثالث وحن

 «يدنع لقت لوصح نم هنومهوتي اوتاك ام لوزيو ؛بلق حارسشنا كلذب

 مهنم لقث لوصحوأ
 .نيلاعل بر هلل دمحلاو «ىخأ اي كلذ ملعاف

 رمأ ىف مهعرو ةدش :- مهنع ىئاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 تاوادت ديأ ةعبس قري نأ الإ لكأي ال ناك مهدحأ نإ ىتح («بارشلاو ماعطلا

 ىبح اووط كلذ اودجي مل نإف «لحلا ىف دبأ ةثالث وأ ءماعطلا كلذ ىلع

 - ىلاعت هللا همحر  نيدلا لضفأ خيشلا ىحخخنأ ناك دقو .مهبساني الالح اودجي

 هيلع تلوادت نإ الإ ماعط نم لكأي ال ناكف «نيعروتملا نم هتيأر نم رخخآ نم

 مايألا ىوط مكحلا اذه ىلع اًماعط دجي مل نإ ناكو ءلخلا ىف ديأ ةعيس

 لكأي كانهف ءهنيدو هلقع ىلع فاخيو ءاهضعب ءاعمألا لكأت ىتحةيلاوتملا
 قيرط نم ىديألا كلت لوادت فرعي  ىلاعت هللا همحر  ناكو .رطضملاك

 مث ءطقف ديأ ةثالث لوادتب نكل هرثأ ءافتقاب ىلع ىلاعت هللا نم دقو ءفشكلا

 بر هلل دمحلاف ءهسفنب وه علطي ةراتو هتآياقت كلذ ىف كش ىدنع لصح نإ

 .نيملاعلا

 لك مهسرفت دقعت :-مهتمع ىلاعت هذلا ىضر - مهقالخأ نمو

 اهنأل نينمؤملا تافص اهيف اولخديو نيققانملا تافص اهنم اوجرخيت ةعاس



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت 21١ 5؟)

 لوقب زيزعلا هباتك يف يلاعت هللا هركذ ام نينمؤملا تافص ةلمج نمف ءاهسكع

 نودجاسلا نوعكارلا نوحئاسلا نودماحلا نودباعلا نوبئاتلا » : لجو زع

 رشبو هللا دودحل نوظفاحلاو ركدملا نع نوهاتلاو فورعملاب نورمآلا

 (2) نويمؤملا حلف دق :ىلاعت هلوق اهنمو .ء٠0؟:ةره] # نينمؤملا
 يفو «تايآلا نم امهوحتو ء[؟01:نوتمؤلا] « نوعشاخ مهتالص ىف مه نيل

 ىفو 2 *:هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي الا :ثيداحلا

 اي هقئاوب امو :اولاق :هقئاوب هراج نمأي ىتح مكدحأ نمؤي ال” :رخخآ ثيدح

 .©0:هملظو هشغ :لاق ؟هللا لوسر

 تغز ىنومتيأر اذإ :لوقي هك باطخلا ني رمع نينمؤملا ريمأ ناكو
 .هيحأل احصان الإ نوكي ال نمؤملا نإف ىنوحصناو ىنوموقف «قيرطلا نع
 ىف نمؤملا تافص نم ةلمج  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي عمج دقو
 ليلق ءريخلا ريثك .ىذألا ليلق ءءابحلا ريثك نوكي نأ :لاقف :هلئاسر صضعب

 ليلق ءللزلا ليلق ءلمعلا ريثك ءمالكلا ليلق ءناللا قودص ءداسفلا

 هللا نع اضرلا ريثك اًروكش ءاروقو ءالوصو ءمحرلل ربلا ريثك ءلوضفلا
 ابايس الو اًناعل ال اًقوفش افيفع هناوخإب اًقيقر اميلح «قزرلا هيلع قيض اذإ
 الو ءادوقح الو اذوسح الو ءالوجع الو امامن الو ءاباتغم الو اًبايغ الو

 مونلا ريثك الو «لمألا ليوط الو ءايندلا ىف اسعار الو ءابجعم الو اربكتم

 اًساسخ الو ءاّشاشب شاشه اليشب الو ءاقفاتم الو ءاشارم الو ءةلفغلاو

 فاوقت هداز ءهلل بضغيو هللا ىف ىضريو «هّللا ىف بحي اساس الو
 وحسن ركذو ءمارخأل ةيعس و «هالوم كيييحح و أ يكد ةسيلجو هايقع ةكهمش و

 .اشضتو ةئامث الث

 :.باب ءنامعآلا ىف ( © ح) ملسمو ءناعزلا ىف ١7( 2 ىراشبلا هجرتغأ :هيلع قفتس 41)

 .هسقنل بحي ام ملسملا هيخضال بحي نأ ناعإلا لامصخ نم نأ ىلع ليلدلا

 : ظفلب «هقئاوب هراج نمأي ال نم مثإ :باب «بدألا ىف 50١١( ع) ىراخبلا هجرخأ (5؟)

 ال ىذلا :لاق ءهّللا لوسر اي نم :ليقف ءنمؤي ال هللاو ء-نمؤي ال هللاو ءنمؤي ال هلئاو»

 الد :ظفلب راجلا ءاذيإ ميرحت :باب «ناميإلا ىف (55 ح) ملسمو :«هقتاوب هراج نمأي
 .ةريره ىبأ ثيدح نم امهالك «هقئاوب هراج نمأي ال نم ةنجلا لدي



 1 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 ام بانذأ نيقانملل تيناول :لوقي هللا همحر  راتيد ني كلام ناكو

 :لوقي هلو ةفيذح ناكو مهترثكل ىنعي اهيلع نوشمي اضرأ نونمؤملا دجو

 اهب ريصيف س ققع - هللا لوسر دهع ىلع ةدحاولا ةملكلاب ملكتي لجرلا ناك

 هبتني الوهو تارم رشع دحاولا سلجملا ىف مكذحأ نم اهعمسأل ىنإو ءاّقفانم
 ىف هتمه نمؤملاو .بارشلاو ماعطلا ىف هتمه قفانملا» :ثيدحلا ىيقو ءاهل

 ةوق :لوقي  ىلاعت هللا همحر  زيزعلا ديع نب رمع ناكو .«ةالصلاو مايصلا

 هللا همحر - مصألا متاح ناكو .هدي ىف قفاتملاو رقاكلا ةوقو ءهبلق ىف نمؤملا

 نمو «ىكبي كلذ عمو «تاعاطلا لعفي نأ نمؤملا ةمالع نم :لوقي  ىلاعت

 همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو .كحضي مث لمعلا ىسني نأ قفانملا ةمالع
 عرزي قفانملاو ءاكوش رمثي نأ فاخيو ءًالخن حرزي نمؤملا :لوقي  ىلاعت هللا

 .ابطر رمثي نأ بلطيو ءاكوش

 تدجو نإ اهيلع كباو «كتوم لبق كسفن شتفو «ىمخأ اي كلذ ملعاف
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «رافغتسالا نم رثكأو «نيقفانملا قالخأ اهيف

 رانيدلا كاسمإ مدع :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 نأل كلذو ءمهرمأ ةياهن ىف قافنإلل امهعمج مث ءمهرمأ ةيادب ىف مهردلاو
 ماطفلا دنع جاتحيف عيضرلا لفطلا مكح قيرطلا ىف هرمأ ةيادب ىف صخشلا

 ىذلا نبللا نم عاضرلا هركي ريصيل ىدثلا ىلع هوحنو ربصلا عضو ىلإ
 هسفن هفاعتو «نبللا برش هركي وه راص كلذل هصم ةيهارك انقئو اذإف ءهرمضي

 ىف لامكلا نوكي كانهو ءايندلا فاعي ريصي هتياهن لاح ىف ريققلا كلذكو

 امك هللا ليبس ىف اهنم قفنيو ءسانلا لاؤس نع هسقن اهب فعيل اهل هكاسمإ

 نمو «فلسلا نم ايئدلا نع ىهن نم لوق لزني ريدقتلا اذه ىلعو :هّللا هرمأ

 .اهكاسمإب رمأ

 رائيدلا برض امل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  تاحنلا ملسم ناك دقو

 ىدبع وهق امكبحأ نم :لاقو امهلبقو هتهبج ىلع سيلبإ امهعضو مهردلاو
 هلئلاو ؛قالطإلا اذه نم قافثالل ايندلا بحأ نم ءاتئتسا نم دبال : تلق .اًنقح
 هللا همحر  نسحلا نب سمهك ناك دقو ليصفت لحم ىف قالطإ هنأل «ملعأ
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 ىلإ بحأ رعب بارجل هللاو :لوقيو اًمهرد الو ارانيد هديب كسمي ال ىلاعت
 هل :لوقي  ىلاعت هللا همحر . مهدأ نب ميهاريإ ناك دقو .اببهذ بارج نم

 الإ هناوخخإ ىلع اهيق هسقن ميدقت مدعو ءايندلا ضفري الإ زيقفلا ماقم لمكي

 - هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ ةيحص لجر بلط دقو ءمهنم جوحأ نوكي نأ

 مث كلذ ىلع ىل ةقاط ال :لاقف ىنم كلامب ىحأ نوكت ال نأ طرشب :هل لاقف

 ء. بشت

 ىبحي ناكو . قحلا لوقي نأ ايثدلا بحي بلق ىلع مارح :ةارونلا يفو

 مل نمق «ءبرقع مهردلا نأ اوملعا :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ذاعم نبا

 عضويو هلح نم ذخؤي نأ :لاق ؟هتيقر امو :ليقف ءهمس هلتق هقيقر نسحي

 مهاردلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  نالجع نب طيمس ناك دقو .هلحم ىف

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ناكو .كلاهملا ىلإ اهب نوداقي نيقفانملا ةمزأ

 .بارتلاو بهذلا هدئع ىواستي ىتح اًثلاص لجرلا نوكي ال :لوقي

 لوخدل مرشنا نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىخلبلا قيقش ناكو
 امأو  ايندلا ىف دهزلاب سانلل رهاظت نم كلذب ىتعي  قفاتم وهف هيلع ايئذلا

 . ملعأ هّللاو الق كلذب رهاظتي مل نم

 كل فأ :لوقيو هفك ىف مهردلا عضي -هقان- ىلع نينمؤملا ريمأ ناكو

 هللا همحر  ىروشلا نايفس ناكو .ىتع تجرخ نإ الإ ىنعفتت ال مهرد نم

 «نوكلا نم حلا جرم بابلا نم مارخلا مهردلا لمتد اذإ :لوقي - ىلاعت

 ناكو .توملا كلم ىتأي ثيح نم جرخي :لاقف ؟موكلا تدس نإف :هل ليقف

 ايندلا نع فع نإ الإ ملاعلا لمكي ال :لوقي هللا همحر دايز نب ءالعلا

 :هلوق دشتي ام اريثك هللا همحر  ىروتثلا نايفس ناك دقو .ءاسنلا نعو

 مهردلا اذه دنع عروتلا نأ هريف اونظت الف تدجو نإ
 ملسملا ىوقت كاقت نآب ملعاف هتكرت مث هيلع تردق اذإف

 ملست دهزلا ىف رهاطلا كفلسب دتقاو ءايندلا لوضف نم ىتخأ اي رذحاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهتافآ نم



 ميدقتل مهتبحم -مهتع ىلاعت هذلا ىضر - مهقالخأ نمو

 تأي ملو مهتجاح ىلإ اًذحأ اوعد اذِإف مهتمدخ ىلع ىلاعت هللا ةمدخس مهديرم

 نم مهدنع حجرأ كلذ ناك ىلاعت هللا ركذب وأ ءلثم نآرقلا ةوالتب هلاغتشال
 ,« كلذ وحنو :ماعطسلا خبطو «حمقلا نحطك ةيرورض تناك ولو ءمهتجاح

 ةبحم هل تحصو «سفنلا تانوعر نم صلخ نم الإ هب لمعي ال قلخلا اذهو
 .هسفن ةيوهأ عيمج ىلع اهمدقي راص ىتح ىلاعت هللا

 ,ةليل ركذلا ىل باطف - هَ - ىبنلا ىلع ةالصلا ىف درو ىل ناك دقو

 دعب تلجخف -6- ىبنلا ىلعتالصلا ىف ىدرو ىنتاف ىتح هيف تيرمتساو
 ىديس انك يش ىلع كلذ تضرع تحبصأ املف هتف ءايح -هتاع--هنع كلذ

 - هت -هنم لجفلا ىغبني ال :ىل لاقف - ىلاعت هللا همحر  صاوسخلا ىلع
 ؛ نوقيب هسفن نم رثكأ ىلاعتو هناحبس هبر بحي -هيَي- هنإف ءكلذ لجأل

 -هإغ- وه لب كلذ لجأل كنم ردكتي هنأ -هّنلَع-- هيف مهوتي نأ ىخبني الف

 دبا م هيلع 5 ةالصلا نأ عم هيلع ةالصلا نم لجو زع هلل ركذب حرفأ

 .ملعأ هللاو ىلاعت هللا ركذ نم اهيف

 ىلع ةالصلاب ديرملا لاغتشال حرشني خيشلا نوكي نأ ىغبني كلذكو

 ىخيش محرا مهللا :لوقي ديرملا راص اذإ حرشني امم رثكأ -كليَع - هللا لوسر

 نمو هسفن نم خيش لك ىلإ بحأ -هّتيَع - ىبنلا نوكل كلذ وحنو «هل رفغاو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىحنأ اي كلذ مهفاق ؛هلهأ

 ةرخآلا لامعأ ميدقت :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 رئاس ىلع حبصلا ةالص دعب هدرو مهدحأ مدقيف ءايندلا لامعأ ىلع امئاد
 ىلعو ءفاحللا تحت همون ىلع ةدرابلا ةليللا ىف دجهسلا مدقي امك هتامهم

 ايندلا ىف هتمهو حيصأ نمف قت مهلك حلاصلا فلسلا جرد كلذ

 كلذ كرتف ءناتسب ىف هزنتلا دارأ اًخيش ةرم تيأر دق «مهقيرط نع جراخوهف
 «ةبذعو فوص ةمامع هل ناكو ؛ةعاسملا عم حيصلا ةالصو ءدرولا مويلا
 هسيلي امم اططخم اًيوئو ءةططخم ةمامع كل تسيل ول ىخأ اي :هل تلقف

 دنع كل لضفأ كلذ ناكل درولا تأرقو «ةعامج ىف حبصلا تيلصو «قايعلا



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتن )٠١5(

 :لوقي . ىلاعت هللا همحر - ديبع نب سنوي ناكو ءاياوج دري ملف ( ىلاعت هّننإ

 نمم وهف ءاهيف امو ايندلا نم اريخ ةدحاو ةليلهت وأ ةحيبست هذنع نكت مل نم
 .هترحلأ ىلع هايتد رثآ

 ايندلا يطخ نمو :لوقي  ىلاعت هللا همحر  راثيد نب كلام تاكو

 خيشلا ىديس ناكو .كلذ الإ هنم اهيضري ال اهقاذص ىف هلك هنيد هنه تبلط

 اهيطخخ نمف ءسيلبإ ةئبا ايندلا :لوقي - ىلاعت هللا همحر _ ىلذاشلا نسحلا وبأ
 .ةيلكلاب هدنع ماقأ اهب لغد نإف «هيلإ اهيبأ ددرت رثك

 كاسمإ ىأ اهكاسمإ اهب لوخدلابو ءاهينمت ايندلا هتبطخب دارملا :تلق
 ال سيلبإ نأ دارأ نم نأ ملعاف «ىعرش ضرغ ريغل هتحاح نع اهنم لضافلا

 ىف سوسوتي ناك كلذتو ءلاصملا مار دهف ءهتنبا هجيوزت عم هدنع نكسي

 دمحلاو «مهبولقب ايندلا نوبحي سانلا نم ريثك اهلك تايئلاو ءوضولاو ةالصلا
 .نيملاعلا بر هلل

 نم مهقوح مدع :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 نم مهدي لخد ام لك نوقفني اوتاك كلذلو ءمهدعب نم مهتيرذ عايض

 مكمل عايضلا مهتيرذ ىلع اوفاخ مهنأ ولو ءاًثيش نورخدي الو ءايندلا
 : تيدحلا ىفو ءموقلا تافص نع اوجارمخو ءحشلاو لخبلاو صرخلا مهيلع

 ىفو ؛هريغو داهجلا نع اًنابج ةليخبب هابأ عدي ىأ :"7«ةنبجم ةلخبم دلولا»
 نسا ناكو .7''2*:ترشأ ام كثراو لامو .تمدق ام كلام» :اضيأ ثيدحلا

 هذه نم كلوح نم كنرغي الو مدآ نباي قفثأ :لوقي - هللا همحر  ىرصبلا

 دسألا لثم كتبا نإف «كمداخو :«كتلالكو كلئالحو كتبا ةيراضلا عابسلا
 وه الو «كنع هب قدصتي وه الف :«كتود هب صتخيل كدي ىف اميف كعزاني

 تنب ةلوخش نع ىنارصطلل هازعو (222155 /35) لامعلا زنك ىف ىدنهلا هركذ :فيعض (1)

 ىنابلآلا خيشلا هقعشو .- لت - ديعس ىبأ نع ١٠١15( /7) ىلعي وبأ هجرتخأو :ميكح

 ”« حر عماجلا فيعشض ىف

 نم ءهل وهف هلام نع مدق ام : باب ءقاقرلا ىف [ 7 ج١ قراخيلا هج رمشأ : معيمسم# ()

 , رمخأ اه هثراو لامو « لاق ام مكدحأ لاش امنإ» : ظلت :دوعسم نب هللا دع ثيدح



 1 يتنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 لثم نسهف كلئالح امأو «ءىلاعت هللا ةابغرم ىف هنم قفنتل كدي ىف هعدي

 دعب مهيلإ لصي مهردل هللاوف كتلالك امأ ءريرهلاو ةصبصبلا ىف ةبلكلا
 ليحلا ىف بلعثلا لثمف كمداخخ امأو :كتايمحح نم مهيلإ بحأ كتوم

 «كرهظ رفوتو ءمهل كلام رخدتو ءءالؤه نم ةبحملا بلطت الف ءةقرسلاو
 ىلإ اوعجر دحللا ىف كوعضو اذإف ءةلالغ ىلع كعم مه امنإ مهنإق
 :كلامب اورطبو اوبرشو !اولكأو ءءاتلا اوقئاعو «بايثلا اورخبف «مهتويب

 . كلذي بساحملا تنأو

 اوشخت الو اوققلأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر مزاح وبأ ناكو

 ريغب مهقزري هللا نإف نينمؤم اوناك نإ مهنإف ءمكدالوأ ىلع ةعيضلا
 .مكلاومأي قسفلا ىلع مهودعاست الف ؛نيقساف اوناك نإو ؛باسح

 هدي لخد ام لك قفني  ىلاعت هللا همحر  دعجلا ىبأ نب ملاس ناكو

 ثريِخب بعذأ نأل :اهل لاقف «ءكلذ ىلع هتأرما هتمالف ءالوأف الوأ

 ناكو .ريخب مككرتأو هرشب بهذأ نأ نم ىلإ بحأ رشب مككرتأو
 هنإف «حلاصلا كيخأ ىلع قفنأ :لوقي - هللا همحر - فسوي نب دمحم

 ىتحح ىرثلا قابطأ نيب تنأو كل وعدي هنأال كلذو «كتثرو نم كل ريخ

 مهنإف كتئرو امأو هئاعدب بنذ كيلع سيلو ءكربق نم جرخت امبر

 هللا نإ نولوقيو ءمهيلع الضف كل نوري الو «كنوستيو كلام نومستقي
 ىنتقي ال - ىلاعت هللا همحر -رائيد نب كلام ناكو «كلذ انل لعج ىلاعت

 ةرم صخش هاطعأ دقو ؛قيريإلاو فحصملاو ريصحلا ىوس اًئيش هتيب ىف

 لاقو ءهباحصآ نم صخشل كلام اهاطعأ حبصأ املف «ةديدج ةوكر

 .ىتيب نم دحأ اهقرسي نأ اًقوخن ىبلق تلغشأ اهنإف ىمأ اي اهذخ :هل

 خأ ىلع اموي تلخد :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىرصبلا نسحلا ناكو

 نيمه رد هل تح رخأف ءعوجلا نم اتراغ دق هيئيع تيأرف .هروزأ ىل

 ةدابعلا ىلع كيوقي هب تاتقث اًئيش امهب كل رتشاو امهذخ :هل تلقو
 هذه ةدابع ىلع ىئيوقي نأ ىلاعت هللا ةردق ىف :لاقو امهلبقي نأ ىبأقف

 ىدنع اتيبيف كنم امهذخآ نأ فامتأ ىنإو «بارش الو ماعط الب ةليللا



 ىنارعشلا مامإلل نيرتقملا هيبنث ٠١( مل

 اودجي ملو ءضبق هللا لوسر نإو ءاّئيش امهب رتشأ ملو ءتومأق
 .امهرد الو ارانيد هتيب ىف

 - ىلاعت هللا همحر  ىظرقلا بعك نب دمحم ةاقولا ترضح املو :لاق

 هراخندا :لاقف ؟كتيرذل هنم ايش ترخدا اله :هل اولاقق ءهلك هلام قفنأ

 - ذاعم نب ىيحي ناك دقو «ىبر لضف مهل ترخداف ىتيرذ امأو «ىلوأ ىسفنل
 فاي الو ءاهرقفو ايندلا ةسصيضف نم اندحأ فاخشي :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 ةرشخألا ىف ةحلاصلا لامعألا نم صخشلا رقف نأ عم اهرقفو ةرخآلا ةحيضف

 ةقفنلا مه نإ :لوقي ناكو ءانلعف ام سئبيف «سانلا نم الجخ دشأ هي نوكي

 قدصتي دحاو مهردلو ءريخ لك نع نيلفاغلا بولق عنم دق برشلاو لكألاو
 .هتوم دعب رانيد فلأ نم هل ريخ هتايح ىف ديعلا هب

 ريصخ بدألا دالوألا ثيروت :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىئيادملا ناكو

 نتاوحخالل ةبسحملاو «ماخخلو لاما مهبسكي بدألا نأل .لاملا ثيروت نم مهل

 نوريصيو ءاعيرس مدعي هنإف لاملا امأو ءةرخآلاو ايندلا ىريخن نيب مهل عمجيو
 الو هيف ريخ ال هاتدجوف ءابلاغ ثوروملا لأملا انيرج دقو ءةرخآ الو انيد ال

 هتثرو ىلع هب ًاليخب ثروملا ناك امبرو ؛ثراولا بسكب وه سيل هنوكل ةكرب
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ ىخأ اي ملعاق ءمهريغو

 نيملسملا روبقل مهترايز :-مهتع ىئاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 "7(ةرخآآلا مكركذت اهنإف ءروبقلا اوروز» :-32- هلوقب المع ليلق لك
 سيلف ةبرت اولخد مهنأ عقو نإو «سانلا نم نآلا هي لمعي نم لق قلخلا اذهو

 «ةعمج لوأ ىف تيملل مهترايزك ىداع رمأل كلذ امنإو ءرابتعا مهلوخد ىف
 مهل ناك نإ اميس ال ًالثم تيملا لهأ رطاخ ريغت نم اًموخرهشلا مامت دنع وأ
 امع ىبنجأ رخآ ضرسغ وهو «تام امل هذلاو وأ هدلو مهترايز ىف ىح هيلع

 ناتع نب دمحم خيشلا ىديس قلخلا اذهب الماع هتيأر نم رحخآ ناكو ءهانلق

 لجو زع هير -هللع- ىبنلا ناذئتسا :باب ءزئاتجلا ىق (9417 ح) ملسم هجرخأ :حيحص (1)

 .همأ ربق هرايز يف



 (؟8١) ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيينت

 فرع نم روزي ناكف ءةعمج موي لك ةفارقلا روزي  ىلاعت هللا همحر ناك

 ركذلا :لوقيو ىكِيي روبقلا ىري امدنع ناكو «فرعي مل نمو .تاومآلا نم

 «نيتعكر ىلصي نأ ىهتشي وهو الإ دحأ مهنم ام :لوقي مث كلذ ىف دراولا

 ديزي ناكو ءمكرمسع اومنغتساف «ةدحاو ةرم ولو هللا الإ هلإال :لوقي وأ

 ىأب ىرعش ثيل :لوقيو ىكبي ةريقملا راز اذإ  ىلاعت هللا همحر  ىشاقرلا

 .روثلا خرصي امك خرصي مث «مترشبتساو متطبتغا ىوكلامعأ

 ىلإ عجرو رباقملا راز اذِإ - ىلاعت هللا همحر  ىئاوتسدلا ماشه ناكو

 رمع ناكو ءربقلا ةملظ ركذتأ :لوقيو جارسب ءىضتسي ال اًمايأ ثكمي هراد

 :لوقيو ةيمأ ىنب نم هئابآأ روبق روزي  ىلاعت هللا همحر _  زيرعلا دبع نبا
 ام :لوقي ناكو «ميعن الو ةذل ىق ايئدلا لهأ اوكراشت مل ىئايأ اي مكنآأك

 نسحللا ىأر دقو ءاهناطوب ىف ىهاودلا امنإو رويقلا هذه رهاوظ نسحأ

 كيفكي امأ :هل لاقف ءريبأقملا ىف كحضشي الجر  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا

 . كلذ هركي ناك - ين - هللا لوسر نأ

 هربق ىف نتفي تيملا نإ :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو
 نقلي ىتح هل ةدعاسم ةدملا كلت هنع قدصتلا اوبحتسا كلذلو ءمايأ ةعبس

 تيأرف ء«ةريقم ىلع تررم :لوقي 3# رمع نب هللا دبع ناكو .هتجح

 دبع اي :ىل لاقف «همدق ىلإ هقرف نم ران بهلتي وهو ربق نم اجراخ اًصخش
 ال نم لجرلا ىداني امك ىنادان مأ ىمساب ىتفرعأ ىردأ الف «ءام ىتقسا هللا

 هبرضي لاز الو ء.هقست ال :هب لكوملا ىل لاَعف ءهيقسأ نأ تددرأف ءهفرعي

 ٠ . هيلع قبطتاف هربق ىلإ عجر ىتح طوسلاب

 ىلإ ءاشعلا دعب جرخي ام ًاريثك  ىلاعت هللا همحر  ىملسلا ءاطع ناكو
 رباقملا لهأ اي :لوقي ناكو «عجريو حابصلا ىلإ مهيجاني لازي الف ءرباقملا

 .هالمعاوف مكلامعأ متنياعو ؛ءاتوماوف متم

 ىلصو هءادر شرفف «ةربقم ىلع اًموي 8 رمع نب هللا دبع رم دقو
 مهنيب ليح دقو روبقلا لهأ تركذ :لاقف ءكلذ ىف هل ليقف «كانه نيتعكر



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هنت )1١١١(

 وبأ ناكو . مهنيب نيتعكرب ىلاعت ؛ هللا نا ىلإ برقت تأ نأ ٠ تيبحأق :ةدايعلا نيبو

 ةراتو «نورسي ةراتف ءمكاتوم ىلع ضرعت مكلامعأ نإ :لوقي هاف ءادردلا

 هب ىزخت ًالمع لمعأ نأ كب ذوعأ ىنإ مهللا :لوقي ام اريثك ناكو .نونزحي
 رضح اذإ  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا تاكو .تاومألا نيب ىتاومأ

 ىف دهزي نأ قيقحل هرخآ اذه ارمأ نإ هّللاو :لوقيو هيلع ىشغي داكي ثيم نفد

 رفح موقلا قالمخأ نم سيل هنأ ىخأ اي ملعاو .هرعنأ نم فاخيو «هلوأ

 : لجو زع هلوق ىف ىلاعتو هناحبس هللا عم ابدأ مهتايح لاح ىِق مهروبق

 دق نكلو «نفدتو ىأ «[58:نامقل] # تومت ضرأ يأب سفن ىردت امو

 ناعمس ريدب هربق رفح دق  ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع نآ انغلب
 نفدق ءهرفح نم مرفق ىتح بارتلا نولقني نايتفلاو ءرفحي لعجف هنايتفو وه

 ارفح امهنأ نالوخ ىنب نم نيلجر نع انغلب دق كلذكو ءعباسلا موي هيف
 امهنأو ؛كانه مانخر حول ىلع امهيمسا اشقنو ءرصمب ةفارقلا بايب امهيربق
 مايأ هتأرف دقو هيي هللا لوسر دمحم نأو ءهللا الإ هلإ ال نأ نادهشي

 «ةروصقم هل لمعي الو .؟'/ةبق هريق ىلع ىنبي مهدحأ نكي ملو «ىتحايس
 ثدح ام فالح ةيرمق هتبق تاقبط ىف هل لعجي الو ءاطئاح هل فرخزي الو

 .ةملظلا نضعب لام نم ناك امعرو ءاتئامز ةفوصتم ضعب نم

 رازي حيرض نم مك :اولاق دقف ءكلذ لثم نم حلاصلا ألا اهيأ رذحاف

 ةعتمأو هبايثو هبتك عاب مجعلا خياشم نم اخيش تيأر دقو هرانلا ىف هبحاصو

 ةلمج اهيلع فرص كلذ وحنو «خيشاخشو ارتسو انوباتو ةبق هل لمعو ءهراد

 :لوقي اهياب ىلع بتك مث «ةريثك
 جتراو نظلا نسحأو اعضاخ بابلا ىلع فق

 لوسرلا هتع ىهن دق رمأ دجاسملا ىف اهلعجو روبغلا ىلع دهاشملاو بايقلا ءانب :تلق )١(

 ثيدحلا ىف -هقن- بلاط ىبأ نب ىلع لاق دقو ءثيدح نم رثكأ ىف - هل ٠ ميركلا

 الإ اًيلاع ريق عدأ ال نأ .- هلع - هللا لوسر هيلع ىتثعب ام ىلع كتعبأ الأ : حيحصلا
 ىراصنلاو دوهيلا هّللا نعل :هتوم ليق لاق هنأ امسك ءاهتمط الإ ةروص الو ءهتيوس

 . ؟ دج اسم مهعءايبنأ روش اوذحتا



 (1١ذ) ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيت

 مججئاوحلاءاضقفل برجم بابوهق

 ريقفلا كلذ ىلع كحضي ةياتكلا كلتو ةبقلا كلت ىأر نم لك راصو

 :لاقي ىتح كلذ وه ملعف ءهتوم دعب دحأ هب ىنتعي ال نأ فاخ هنإ :لوقيو

 ةوق الو لوح الف ءنيحلاصلاب ءازرهتسالل باب حتقو ءرورغ هلك اذهو « خيش
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءميظعلا ىلعلا هللاب الإ

 ركذ نع مهتافغ مدع :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 المع هوسلجب سلجم لك ىف - هيَع هللا لوسر ىلع ةالصلا نعو «ىلاعت هللا
 ىلع اولصي ملوءهيض هللا اوركذي مل سلجم اًموق سلجي ال :- ع - هلوقب
 .ةمايقلا موي اصقنو ةعبت ىأ 0ةرت ناك الإ -226- دمحم مهيبن

 مهب ترم ةعاس ىلع الإ ةنجلا لهأ رسحتي سيلا . -هلَع ٠ هلوقب المع اًمغيأو
 .ها ''”ةاهيف هللا اوركذي مل

 ىلاعت هللا ففخ دق :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو
 .صخي ملو ء[لما :رعبا] # مكر كذأ ىنوركذاف » : لجو رع هلوقب انيلع
 اتيلع بجاولا ناكل هيف هركذن اًناكم انل نيع ىلاعت هنأ ولو ءناكم نود اًناكم

 ؛ةبعكلا ىلإ سانلا ءاعد ىف عنص امك ةنس ةئام ةريسم ناك ولو «هل ىعسلا
 .ةثملاو دمحلا هلف

 قلخلا متركذ اذإ : لوقي  ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناكو

 ناك دقو .ىلخلا ركذ ءادل ءاود هركذ نإف «ءىلاعت هّنِلا اوركذاف ءمكسلاجم ىف

 ال نأ هتسلاجم ديري نم ىلع طرتشي  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ

 . ىلاعتو هتاحبس هللا ركذ نع لفغي

 ملظ نمل ىغبتي ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىملسلا ءاطع ناكو

 نحلي ىلاعت هللا نإف ءرافغتسالاو ةبوتلا دعب الإ ىلاعت هللا ركذي نأ هسفن

 «سيعش خيشلا هحدحصو ؛ةرياع ىبأ ثيدعح نم (ةمإلا ى/#) دمحلأ هريس حش : حيصعص 2(

 . طوقنرألا

 .- لؤ- ذاعم نع (017 21١7. ح) بعشلا ىف ىقهيبلاو ..(187 م5 -) ىناربطلا هجرخأ (؟)

 .فعضلل برقأ :(05144 ح) عمانملا ميحص ىف ىنابلألا خيشلا لاقو



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتت (١١1؟)

 نم موقلا هيلإ بهذ ام ديري وهو :تلق .ًرصم ماد ام هركذ اذإ ملاظلا
 لامتحالو ءمهسوفنل اًطايتحا لجو زع مهبر اوركذي نأ اودارأ املك ةبوتلا

 .كلذ وحنو مومذم رطاخ وأ ةلفغ وأ هوركم باكتراب ولو ءاهل مهملظ
 ١ . ملعأ هللاو .ها

 نم جرخت سفن لك نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىئاطلا دواد ناكو

 - ىلاعت هلئا همحر د درولا نب بيهو ناكو .نيركاذلا سفن الإ ةناثطع ايندلا

 - ىنانبلا تباث ناكو ءركذلاب سلجملا حفا نم هللاب سانلا ىلوأ نإ :لوقي
 : هل ليق ؛« ىلاعت هللا ىتركذي ىتم فرعأل ىتإ :لوقي ىلاعت هللا همحر

 :ىلاعت لاق «ىنركذ ىلاعتو هتاحبس هتركذ اذإ :لاق ؟كلذ فيكو
 هللا ركذ اذإ  ىلاعت هللا همحر - حيلملا وبأ ناكو , 4 مك ركذأ ىنوركذاف )»

 هناحبس هنإف «ىل ىلاعت هللا ركذب ىبرط اامثإ :لوقيور برط هل لصحي ىلاعت
 لفاغوهو قيرط ىف ىشم اذإ ناكو .# مكركذأ ىنوركذاف  :لوقي ىلاعتو
 ىنإ :لوقيو «ةلحرم ولو اهيف ىلاعت هللا ركذو ءايناث عجر ىلاعت هللا ركذ نع
 - دواد ناك دقو .ةمايقلا موي اهلك اهيف رمأ ىتلا عاقيلا ىل دهشت نأ بحأ

 سلجم تزواج» ينتيأر اذإو «كل نيركاذلا نم ىنلعجا مهللا :لوقي - هيَ

 ناكو .ىلع كنم ةمعن اهنإف ؛ىلجر رسكف نيلفاغلا سلجم ىلإ نيركاذلا
 ىلاعت هللا ركذب بولقلا اوثداح :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىحي
 اًبجعاو :لوقي  ىلاعت هللا همحر  هبنم نب بهو ناكو .ةلفغلا ةعيرس اهنإف

 وهو هبلق تام نم ىلع نوكي الو ءههدسج تام نم ىلع نوكبي سانلا نم
 . دش

 سانلا ةسلاجم نم للقي  ىلاعت هللا همحر  روصنم نب رشب ناك دقو

 الإ دحأ ىدنع سلج ام هللاوو «تالفغلا لحم سانلاب عامتجالا :لوقيو

 اي كلذ ملعاف .ىهتنا هلو ىل اريخريصت اهنأل لضفأ هتسلاجم كرت تياآرو

 .نيملاعلا بر هّلل دمحلاو « ىخأ

 يف مهبنج عضو مدع :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 ىلاعتو هناحبس هللا نأ نئارقلاب مهملعو «سولجلا نع رجعلا دتع الإ ىضرألا



 1١ ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 جات خيشلا ىديس مدقلا اذه ىلع هتكردأ نم رخآ ناكو كلذ لثمب مهحماسي

 اعيسس هل نأ هتافو ةليل هياحصأ ربخأ هنإف - ىلاعت هللا همحر  ركاذلا نيدلا

 دوعسلا وبآ معيْسلا ىديس كلذكو ءضرألا ىلإ هبتج عضو ام ةنس نيرشعو

 ديع نب رمع فلسلا نم مدقلا اذه ىلع ناك دقو هللا همحر  ىحراخلا

 نب دمحأ مامإلاو «ىراخبلا ليعامسإ نبي دمحمو ءىفاحلا رشيو ءزيزعلا
 مهانركذ ةعامجو :ىعازوألاو «ةيودعلا ةعيارو ؛ةفينح ويأ مامإلاو ؛لبنح

 مونلا هيلغ اذإ هللا همحر  زيّرعلا ديع نب رمع ناكو مق  تاقبطلا ىف

 :هلوق دشنيو راذلا ىف لوجيف موشي

 لزنت نيلحللا ىأ ىف ردت ملو 2ةريرق ىهو نيعلا ماتت فيكو
 هللا ةمحر- ةيلمرلا ةمطافو «ةنأوعشو ءةيودعلا ةعبار تناك كلذكو

 ىعدا نم لك نأ ملعف ءةتغب ىلع ذمخؤن نأ فاخن :نلقي نك  نهيلع
 برهلل دمحلاو .كلذ ملعاف ءبذاك وهف رذع الب راحسألا ىف مانو ءحالصلا

 . نيملاعلا

 ةرثكو «مهبولق ةقر :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 ىلع ناكو «مهمحري نأ هللا لعل ىلاعت هللا قوقح ىف مهطيرفت ىلع مهئاكب
 ءادردلا ويأو .باطخلا نب رمعو قف قيدصلا ركب وبأ مامإلا ماقملا اذه

 ىرجم نم ههجو ىف نادوسأ ناطخ عنق. باطخلا نب رمعل ناكو مق
 زيزعلا دبع ني رمعل ناك كلذكو .ةك# سابع نب هللا دبع كلذكو ءعومدلا

 ىخركلا فورعمو «ىفاحلا رسئبو «ضايسص نب ليضفلاو «ىشاقرلا ديزيو
 ا ميلاد

 هيلإ مدق اذإو «ىكبي هتيب لخد اذإ هللا همحر  ىشاقرلا ديزي ناكو

 راثلا تقلخ لهو :لوقيو مهاكبأو ىكب هناوخإ هيلإ سلج اذإو ءىكب ماعطلا

 لوجيو «ىكبي هليل لوط هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع ناكو ءىلثملالإ
 ىف ىلصي ناكو «هيلع ايشغم عمي ام اريثكو «حابصلا ىلإ خرصيو ءهراد ىف

 ىلع بازيملا نم رطاقتتو هعومد ىرجت ىتح هدوجس ىف ىكبيف هتفرغ حمعطس
 . مهيلع ترطمأف ةرام ةباحس اهنأ نوئنظي اوناك ىتح هتحت نيمئانلا



 ىنارعششلا مامإلل نيرتغملا هيبتت )١١5(

 اهعمد شرتو ىكبت - اهيلعمللا ةمحر  ةيودعلا ةعبار تناك دقو

 نبا ناكو ءءوضولا ءام نم كلذ نأ اهيلإ لخادلا نظي ناك ىتح اهلوح
 ءاكب مهل ركذي سانلا ىكابستو هسلجم ىمح اذإ  ىلاعت هللا همحر  كامسلا
 ليضفلاو « يئاطلا دوادو ,ىروقلا نايفس ءاكيو ؛ءمالسلاو ةالصلا هيلع دواد

 كلذ دنع سانلا رغصتسيف «مهبارضأو زيزعلا دبع نب رمعو «ضاسيع نبا
 ىتح هللا ةيشخ نم ىكبأ نأل :لوقي هتق#ت_ رابحأألا بعك كلذو .مهءاكب
 انأو ءبهذ نم لبجب قدصتأ نأ نم ىلإ بحأ ةدحاو ةرطق ىنيع نم جرخت
 «ناولألا ةرثص نيحلاصلا ةمالع :لوقي هتنزت- ىلع ناكو «بلقلا ظيلغ

 :-مهعوجو مهئاكبو مهرهس ةرثك نم ىأ - هافشلا لوبذو «نويعلا شمعو
 نيعلا ءاكب ءاكبلا سيل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىفايع نب ليضفلا ناكو

 ءاكب نأل ساق هبلقو ؛هانيع ىكبت دق لجرلا نإف «بلقلا ءاكب ءاكبلا امنإ
 هيلق نم ال هسأر نم نوكي ىفانملا

 ءاّرجأ ةرشمع ءاكبلا :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا تايفس ناكو
 هلل ىذلا ءزملا كلذ ءاج اذإف «ءاير اهلك ةعستلاو «ىلاعت هلل اهنم دحاوف
 ال :تلق .ىلاعت هللا ءاش نإ رانلا نم هبحاص اجن ةذحاو ةرم ةنسلا ىف ىلاعت
 امهدحأب ىكابلا امأو .هبلقو هينيع ءاكبب الإ ءاكبلا ىف لجرلا ماقم لمكي
 جاتحيف هعابتأ هقوذي ال بلقلاب هءاكب َنِإق ؛ عابتأ هل نأك نإ اميس ال صخأن
 . ملعأ ىلاعت هللاو كلذ نع ىقترا دق هماقم ناك نإو ةرورض نيعلا ءاكب ىلإ

 هل ليقف سانسلا همحرق ميشأ نب ةلص سلجم ىف ءاير لجر ىكب دقو
 .اًيكاب كاري نأ تببحأ نمم كئاكب رجأ ذخ :مانملا ىف

 ني نايقس ناك :لوقي - ىلاعت هللا همحر  نالجع ني طيمس ناكو

 ىقبأ هنإ لوقيو هنيع ىف عمدلا ددري ىكب اذإ  ىلاعت هللا همحر  ةئييمع

 هتجوز تككب ىكب اذإ  ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع ناكو ءدمكلل
 هللا همححر  ئرملا حلاص ناكو «ءاكبلا كلذ مل نوردي الو ءهمدصخخو هلايعو
 دقو «ءاكبلا الإ كلذ ليزي الو ءبولقلا سمطت بونذلا :لوقي  ىلاعت
 هللا همححر .. سواط سلجم ىف  ىلاعت هللا همحر - برح نب بيعش ىكب



 )1١١6( ىتارعشلا مامزلا نيرتغملا هيبتن

 ملعا :سواط هل لاقف ءاميظع ؟رمأ لعف هنأ نظو ءسانلا ىكبأ ىتح - ىلاعت
 هتلعف دحاو بنتذ لجأل ضرألا لهأو ءءامسلا لهأ كعم يكب ول هنأ ىخأ اي

 ليق دقو ءكدحو كئاكبل يحق كيونذ نأ نظت فيكف .ًاليلق كلذ ناكل

 :لاقف ؟نآرقلا كعمسي ئراقب كيتآن الأ  ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلام

 لك ىكبي  ىلاعت هللا همحر  كاحضلا ناكو ءةحئان ىلإ جاتحت ال ىلكتلا

 حيبقلا ىلمع نم مويلا دعص ام ىردأ ال ىنإ :لوقيو هيلع ىشغي ىتح ةيشع
 لوحكم ناكو «ءاذغ هيلع فقأ ىتح ىتفيحص يف قاب وه وأ« ىل رسفغ له
 اونظت الو اوكباف ءىكبي ادحأ متيأر اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىقشمدلا
 .هأ .ةنس ءاكبلا تمرحف لحرب ةرم كلذ تتنظ ىنإف عءايرلا هب

 وهف نآرقلا عامس دنع هيلقب كبي ملو «حالصلا ىعدا نم لك نأ ملعف
 هلل دمحلاو ءكلذ ملعاف « نيحلاصلا قالخأ ىقانت بلقلا ةوسق نآل «بذاك

  نيملاعلا دبر

 كالهلا مهسفنب مهنظ :-مهنه ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 :نولوميو ىصاعملا ىف مهعوقو نع ًالضف تاعاطلا ىف مهريصقت ببسب
 نأَشْلا انإو «لصالا ليصحت وه اهنع وفعي نأ ىلاعتو هناحبس هللا ىف ءاجرلا
 هفوقو فيل ريصطقلاو ريقتلا ىلع هذخاؤي ىلاعت هللا نأ مهدحأ نظ ىف

 باسحلل هفوقو لوطي انه هسفن بساحي مل نم نإف «ةمايقلا موي باسحلل
 - جرعألا زمره نب نمحرلا دبع ناك دقو ؛فطللا ىلاعت هللا لأسن .كانه
 لك نإف حئابقلا نم هيلع ىه اميف مكسفنأ اوشتف :لوقي  ىلاعت هللا همحر
 موك لك عم هلق ىصاعملا رئاس ىف عقو نمف ءهسنج عم اذغ رشحي دحأ
 :اهل لوقيو اهشبويو هسفن بقاعي ام اريثك - ىلاعت هللا همحر  ناكو ءرشح
 جرعأ ايموقتف ءاوموق اذك ةتيطخ لهأ اي :ةمايقلا موي ىداني ىدانملا نإ

 : ىداني مث «مهعم جرعأ اي موقتف اوموق اذك ةئيطخ لهأ اي : ىداتي مث ءمهعم

 لك عم موقت جرعأ اي كارأق مهعم جرعأ اي موفتق ءاوموق اذك ةئيطخخ لهأ اي

 لمكي ال :لوقي - ىلاعت هللا همحر  صاوخلا ىلع ىديس ناك دقو .ةفئاط
 دعتسي نأ لجأل هينيع بصن ةمايقلا لاوهأ نأك اراهنو اليل توكي ىتح ريققلا
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 ءوده دارأ نم :لوقي ام اريشك ىلاعت هللا همحر ناكو ءرادلا هذه نم اهل

 هل ماد امو ءةمايقلا موي اهب حضتفي ةريرس هل لعجي الف ءريقلا ىق رسلا

 ناك كلذلو ءاّبوعرم هربق نم ثعبي نأ ىلإ همزال نم بعرلاف ع ةئيس ةريرص

 ظقفيتس امكو «تومت كلذك مانت امك ىنب اي :هنبال لوقي مالسلا هيلع نامقل

 كنسيل ناطلسلا هبلط ىذلا مرجملاك ابوعرمه ظقيتستو «منتف ءوس لمحت الو
  ةسهذدت

 رادلا هذه ىف فونملا لمعتسا :لوقي هللا همحر - ىنرقلا سيوأ نأكو
 - ىلاعت هللا همحر  صاوخلا ىلع ىديس ناكو .باذعلا نم كل ىمنأ هنإف

 ال امك نمؤم رون ىف قفانم ءىضتسي اال هنأ ملعاو .اهيف كصالخخإ ردق ىلع

 ' .ريصيلا روتب ىمعألا ءىضتسي

 هخبوو ؛اديدش اًناسح ىلاعت هّللا هبساح لجو زع هنود نيقولخملا نم ايحتساو
 فلا هردتييف هودخ - ههكتالل لوقو «بضكغلا رظن هيلإ رظن مث ءاركتم اًخيبوت

 ام رظناف ءمهيديأ ىف تتفتيف * لاق يةهجحو ىلع هن ويتعسيو تنوديرب وأ ءكللم

 كل رمدغي نأ ىسع هلسرو هللا ءايبنأب عفشتو «كلذ ىف تعقو له مدآ نبا

 لوقي - ىلاعت هللا همحر  مثيخ نب عيبرلا ناكو .مهب تعفشتسا نم لجأل

 لقو ؟ةدحاو هكذ اتكدف لايتملاو ضرألا تلمح اذإ عيبر اي كب فيك : ةسشفنل

 ام تأر اذإ مئاهبلا نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنوجلا نارمع وبأ ناك

 نازيملا هحضفي نمم نكت ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي نأكو
 الجخ مهلمانأ مهلك توضعي عمجلا لهأ نأ ىنغلب دقف ؛ةمايقلا موي باسحلاو
 دقو .هّللا بتج ىف طرف ام ردق نع هنزح دحاو لك ىلاعت هللا نم ءايحو

 ىلاعت هللا لهسي :لوقي  ىلاعت هللا ههمحر  صاوخلا اًيلع ىديس تعمص



 0١1 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هين

 ءىلاعت هللا ةضرم ىف صصغلا نم قاذ ام ردقب هحور عولط ديعلا ىلع

 عمو ؛ءالي سائلا رثكأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نإ :ىديس اي هل تلقف

 ىلع ضرملا ديدشت :لاقف ؛هريغو ضرملا هيلع ددشي مهدحأ نأ درو دقق كلذ

 ال لب ءاهيلإ مهيذجت ةيويند ةقالعل ال مهروجأل اميظعت نوكي دق رباكألا
 ءهتذمالت لجأل هحور عولط هيلع بعصي مهضعبو ءكلذ ىلع مهلمح زوجي
 ةقرعملا ماقم لامك ىلإ مهدشريو مهلمكي ىتح ايندلا نم جورخلا مدع ديريف

 كلذب لصح نارمألا هدنع بذاجت املف ءاضيأ ىلاعت هللا ءاقلل هتبحم عم
 ناكل هتذمالت ىلع ةقفشلا لامك نم هدنع ام الولو ءحورلا عولط ةبوعص
 ها  ىلاعت هللا ءاقلل اًبلط هحورل اًجورخخ سانلا عرسأ

 ليئارسإ ونب لأس :لوقي  ىلاسعت هللا همحر  هبنم ني بهو ناكو

 :لاقف «مالسلاو ةالصلا امهيلع حون نب ماس مهل ىبحي نأ -هليَت - ىسيع
 هللا نَدِإِب مق ماساي -: لاقو هربق ىلع ففقوف ءديلإ هباويصهذف ؛هريق ينورأ

 ماس اي :ىسيع هل لاقف ءءاضيب هتيحلو هسأرب اذإو ايح ماقف :لاقق «ىلاعت
 تننظ ءادنلا تعمس ال نكلو ءمعن :ماسس لاقف ؟دوسأ كرعشو تم دق كنإ

 نم كل مك :ىسيع هل لاقف «نآلا ىتيمحلو ىسأر تباش كلذلف «ةمايقلا اهنأ

 ةرارحح ىنع بهذت مل نآلا ىلإو ؛ةئسم فآألا ةسمخل :هث لاقف ؟ثتسم نينسلا

 . حورلا عولط

 حايصك حيصي هيدي نيب ةمايقلا موي ركذ اذإ - هع - ىسيع ناك دقو
 بيهو تاكو .ةمايقلا ركذ دنع تكسي نأ ميرم نبال ىغبني ال :لوقيو ءالكنلا

 ايندلا ىف كحضي نأ دجأل ىغبني فيك :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىتكملا
 ناسنإلا داكي تافقوو تالوجو تاخرص ةمايقلا موي هيدي نيب نأ ملعي وهو

 هتان دوعسم نب هللا دبع ناكو . فونخلاو بعرلا ةدش نم هلصافم عطقنت نأ

 # ةنس فلآ نيسمخ هرادقسم ناك موي ىف : ىلاعت هلوق ىف لوقي

 الق ءراهنلا فصن ىأ تبسلا موي سمش عولط نم وه :لاق «[4:جراعلا ]
 ءةنجلا ىف ةنملا لهأ رقتسيو «باسحلا نم ىئالخلا غرفي ىتح راهنلا فصتني

 .راثلا ىف رانلا لهآو



 ىف دجو نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر - صاوخلا ىلع ىديس تاكو
 شرفلا ىف ناسا ءاسنلا عم مونلاو ءنيتاسبلا ىف جرفتلل هيعاد هسفن

 نوكي نأ الإ ةمايقلا لاوهأ نع لقاغوهف ءةرخبملا بايثلا ىف سبلو «ةئيطولا
 ملعاف «نيرادلا ىف لغاش ىلاعت هللا نع مهلغشي ال نيذلا ءايئوألا لمك نم
 .نيملاعلا برهلل دمحلاو «ىخأ اي كلذ

 ءانبب ءانتعالا مدع :- مهنه ىلاعت هللا ىضر - مهقالخا نمو

 عفدي ام ىلع اهتم رصتقا اراد ىنب مهدحأ نأ عقو نإ مث ءاهوحنو رودلا

 مدعو «لالحلا نم كلذ ىفكي ام دوجو مدعل كلذو «ةفرخز ريغ نم ةرورضلا

 . كلذ نولعفي مهلمأ رصق مهعدي القءلمأ لوط

 نيطب ةرادو هعماج  ىلاعت هللا همحر  دهازلا دمحأ ىديس ىتب دقو

 ءانيلا ىتبو حالصلا ىعدا نم لك تأ ملف ءديرجلاب كلذ فقسو بوطو
 هللا ىلإ عاطقنالا ىعدا نم اميس ال هاوعد ىف بذاك وهف ايندلاب احرف مكحملا

 رب تاهج ىلع كلذ دصري ناك نإ الإ لاحب هب قيلي ال كلذ نإف ءىلاعت

 دعب ةقدصلا ماود ءائيلا ماكحأ ىلع هل تعابلا نوكيف كلذ وحنو ةقدصو

  امهبارضأو ىرمغلا سابعلا ىبأ ىديسو :نيدم ىديسل عقو امك هتوم

 .هأ . كلذ لثم ىلع جرح الق  ىلاعت هللا امهمحر

 صخش ىلع هللا همحر  ىليخلا رداقلا دبع خيشلا ىديسس رم دقو

 :لوقي دشنأف ءاهمكحيو اراد ىنس

 ليلق تلقع ول اهيف كماقم امنإو نيدلاخلا ءانب ىنبتأ

 ليحر هيفتقي موي ناك نمل ةيافك كارألا لظ ىف ناك دقن

 هللا همحر - صاوشلا ىلع ىديس انخيش مدقلا اذه ىلع هتكردأ نممو

 هفرصت ىذلا نإ :هل لوقيو راد ىنيي هآر اذإ ريقفلا ىلع بيعي ناك :- ىلاعت

 هل هللا همحر  سابعلا وبأ نأ ىني املو ءهب نكست قحلت ال ءاتبلا اذه ىلع
 ول :هل لاقو خيشلا هرجزف رانيد ةتامعيسم هيلع فرص ريشبلا عماج ىف اني

 «ىقابلاب قدصتت تنكو «ءانبلا اذه ىف هتفرص امث رشعلا كافكل ةرجآب تنكس



 (119) ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنن

 همحر - خيشلا تاكو :كلذ وحن وأ نينس عبس دعب سابعلا وبأ ىتخأ تام مث

 هل يىلوألا نمف ءهناوخإ لاومأ نم اًثيِب ريقفلا رمع اذإ :لوقي  ىلاعت هللا

 ىف لقثأ نوكي ام ىلإ مهداشرإو ؛كلذ ىف مهلام مهفرص مدع ىف مهحصتن

 نع كلذ اولعف ول فيكف «كلذ ىف هولأس مهنأ ول اذه ةمايقلا موي مهنازيم

 مدع ىلع مهلك حملاصلا فلسلا جرد دقو ءاحيرصت وأ ًاضيرعت هنم لاؤس

 ديز نب ةماسأ نأ هغلب -يع- هللا لوسر نتإ ىتح لمألا لوطو + ص رجلا

 ةماسأ نم نوبجعت الأ» :لوقي هيَ - راصف ءرهش ىلإ ةديلو ىرتشا 5
 ام للاو» : ين - لاق مث :«لمألا ليوطل ةماسأ نإ هللاو ءرهش ىلإ ىرتشملا
 ىنأ تدتظو ىنيع تحف الو :ضبقأ تح اهعضأ ىنأ تدنظو ,يمدق تعفر

 2376 رضيبقأ ىتح اهغيسأ ىنأ تننظو ةمقل تمقل الو ءصضبقأ ىتح اهضمغأ

 - ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىبحي ناكو .«توملاب صغأ ىتحا ةياور ىفو

 .هبلق نم الحم ناطيشلا دجي مل هلمأ رصقو عاج نم :لوقي
 .مايأ تنأ اإ مدآ نباي :لوقي  ىلاعت هللا همحر . ىروثلا نايثس ناكو

 فورعم ةرضحب ةرم ةالصلا اوماقأ دقو «كضعب ىضم دقف ىضمي موي لكف
 فاحأ :لاقو ىبأف ؛مهب ىلصيل اريقق اومدقف  ىلاعت هللا همحر  ىخركلا

 :لاقف «هيلع اومرعف مهتالص سانلا ىلع شوشآف ءةالصلا ىف تومأ نأ

 اي ريخأت :كلذ دنع فورعم هل لاقف .ىرخأ ةالص مكب ىلصأ ال نأ طرشب

 كسفن كثدحن مث «ةالصلا ىف تومت كتنأ ألوأ فاخت طلخم لجر كنإف ىخأ

 . سانلاب ىلصف هريغ مدق مث «ىرخأ ةالص ىلإ شيعت كنأ
 هلمأ لاط نم مزال نم :لوقب  ىيلاعت هللا همحر  ىئاطلا دواد ناكو

 هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو .ةبوتلاب فوسيو ءابلاغ لمعلا ىسني نأ

 حرخي ال هنأ هلكأ ءىش لك ىف نظي نأ لمألا ريصق نأش نم :لوقي  ىلاعت

 وبأو «لمأألا رصق باتك يف ايندلا ىبأ نبال هازعو (؟517 م/5) بيغرتلا ىف يرلتملا هركذ )١(

 لمح نع ىنغملا ىف ىقارعلا لاقو (514 م/١١) فاحتإلاو 41١(., /5) ةيلعلا ىف ميعن

 نييهماشلا دئسم ىق ىناربطلاو لمألا رسصق ىف اينذلا ىبأ نبا هاور :(2 097“ /5) راقسألا

 .فيعمض دنس بعشلا ىف ىقهببلاو ةيلحلا ىف ميعن وبأو



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت (1+)

 «هريغ الإ هي عفتني ال هعمج ام نأو ءهثوم دعب لساغلا دي ىلع الإ هنطب نم

 همحر  ىدسهتلا نامثع وبأ ناكو ءلمألا ليوط وهف كلذ فالعخ نظ ىتمو

 دقو الإ ءىش نم امف ةنس نوثالئو ةثام نآلا ىرمع نإ :لوقي - ىلاعت هللا

 ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف وه امك هدجأ ىنإف «ىلمأ الإ ىلع ريغت
 داهزلا ةقلطم ايندلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو ؛ميظعلا

 ىلع ىرخألا هتجوزت ايندلا قلط نم لكو ءادبأ مهتم اهتدع ىضقتت ال
 .روغلا

 ملسي ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر - صاوخلا اًيلع ىديس تعمس دقو
 ءادحاو سفن هلمأ ناك نم مهالعأف ءهماعب لك نكل هلمأ لوط نم انم اًناسنإ

 .شيعلا مهنم اًذحأ اتهام هالولو ءدحأ لكل هللا ةمحر نم لمألا لوطف

 ءرحبلا ىف توحلا رهظ ىلع بوتكم :لوقي -489- سابع نب هللا دبع ناكو
 عمو «هريسغ هلكآي ال نالق نب نالف قزر اذه :رمثلا نم ةاوتلا رهظ ىلعو

 اي كلذ ملعاف .هريغ هذخأي نأ هقزر ىلع فقاخيو دهتحي صيرحلاف كلذ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءىمخأ

 ىلع ةقفشلا ةرشك :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 مدع لوصح ىلع لمعلاو «تاناويحلا رئاس ىلعو ؛ ىصاعلاو مئاطلا نيملسملا

 هب لمعلا ىلعردقي الو مهقالخأ فرشأ نم اذهو «مهيبسي دحأ نيدل صقن

 مكحي مهسفنأ نم سانلا ىلع قفشأ ناكو ءهتريصب ىلاعت هللا روت نم الإ

 امبر ىتح هنم برسقلا ىف سانلا بغري كاتهو .- - هللا لوسرل ثرالا
 رمع نب هللا دبع ناكو ءمهلهأل ةرواجملا نم رثكأ هل ةرواجملا رادلا ىف اوداز

 ؛ناسللا ولح ءهجولا قلط اهراج ناك اذِإ رادلا نمث ىف دازي :لوقي
 قلختلا ىف نيغلابملا نم  ىلاعت هللا همحر  ىئالوقلا ملسم وبأ ناك دقو

 نأ فاعشأ :لوقيو ءمهيلع ملسي الف عوقلاب رمي ناك امبر هنأ ىتح ءةمحرلاب

 .ىببسب اومئأيف ءمالسلا ىلع اودري الف ىئورقتحي

 سانلا نم تملع اذإ :لوقي - هللا همحر  ىكاطتألا هللا دبع وبأ ناكو
 تافوأ ىف الإ مهل ةمحر مهب عمتجت الف «كوأر اذإ كضرع ىف عوقولا



 01 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هين

 رظني مل نم : لوقي - ىلاعت هللا همحر ىبراغملا هللا دبع وبأ تاكو «ةالصلا

 - ىخركلا فورعش ناك دقو .قيرطلا نع جرح دقف ةمحرلا نيعب ة ةاصعلل

 نإ :لوقيو ةمحرلاب هّلاجرو ةرفغملاب هل اعد اًيصاع ىأر اذإ - ىلاعت هللا همحر
 ءمهل ةمحرلاو سانلا ةاجنل هتعبو :-هليَع- دمحم لسرأ ىلاعت هللا
  فورعم ىلع رمو :لأق ءمهيف ةتامشلاو مهكالهإل ثعب هللا هنعل ناطيشلاو

 :هل ليقف ءوحنو رمخلا مهيديأ نيبو ءةلجدلا ىف قروز ىف موق - هللا همحر

 ايتدلا ىف مهتحرف امك مهللا :لاقف ؟ةاصعلا موقلا ءالؤه ىلع هللا وعدت الأ

 .ةرخآلا ىف مهحرفف

 هللا ذاعم :لاقف «مهلوعدت تنأ اهو مهيلع وعدت نأ كانلأس امنإ :اولاقف

 مهيلع بات نإ الإ ةرخآلا ىف مهحرفي ال ىلاعت هللا نإو «ملسم ىلع وعدأ نأ

 ميهاربإ نأكو «هّللا همحر هتسايس نسح نم اذهو ءمهل رعغو «ءايندلا ىف

 لح ام هيفكي :لوقيو ؛هملظ نم ىلع طق وعدي ال هللا همحر  ىميتلا
 لزن اذإ - ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع ناكو ءهملظ رزو نم هيلع

 مهملع ريغ نم حابصلا ىلإ مهعاتم سرحي رهسي اومانتو ةقفر هراد ءانقب
 ىلع ىئتلد بر اي :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نأ ىور دقو :«كلذب
 عيس اذإ نم ىلإ قلخلا بحا ىسوم اي :ىلاعت هللا لاقق ؟كيلإ قلخلا بحأ
 ١ .وه هتكاش اهنأك اهل نزح ةكوش هتكاش نمؤملا هاخخأ نأب

 هللا لوسر نأ انغلب : لوقي - ىلاعت هللا همحر - دعجلا نب ملاس ناكو

 ليربج لزنف «سمشلا ىف -مك#- هباحصأو «لظلا ىف موي سلج --هلل-
 ىف كباحصأو لظلا ىف سلجت :دمحم اي لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع
 ني هللا دبعوبأ ناكو ءهتمأل اًعيرشت كلذ ىلع - هيتاسع يأ ء«سمشلا

 ةمحرلا ةمألا هذه نم عفري ام لوأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر - فوع

 نم دحأل لصح اذإ  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناك دقو ءةقفشلاو

 تاكو ءرصحلا ةدش نم مدلا لوبي امبر ىتح نتايفس هب متهي رمأ نيملسملا

 ةقفشلا ةرثك لادبألا ةمالع نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىرصبلا نسحلا

 :لوقي - ىلاعت هللا ةمحر  ىمخركلا فورعم ناكو «نيملسملا ةماعل ةمحرلاو



 ىنارعشلا مامإلا نيرتغملا هيبتت هلق

 مهللا ءدمسحم ةمأ حلصأ مهللا ءدامحم ةمأ محرا مهللا :موي لك لاق نم

 .ها .لادبألا نم هللا هتك دمحم ةمأ نع جرف

 بر هلل دمحلاو ,ةمحرلا ىف كفلسب دتقاو .ىبخأ اي كلذ ملعاف

 ظ . نيملاعلا

 ركتأ اذإ هيقفلا ةقفاوم :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 ةجحلا هيلع مهدحأ ميقي الو «ءىشب مهرمأ وأ قيرطلا لهأ لاوحأ نم ايش
 ءاهريغ فرعي ال ةرئاد ىف هيقفلا نآل كلذو ءهلوق ىلإ عجري هنأ ملع نإ الإ

 معن :هل لّقف هل ةقيقح ال دتولا وأ «لدبلا وأ ءالثم بطقلا نإ :لاق اذإف

 ءاوضرقلا دق ءايلوألا نإ :لاق اذإو ءهدنع ةقيقح هل سيل هنأ كلذي دصقاو

 :لاق نإ اذ.دكو ءوه هدقتعم ىلع ىأ تقدص :هل لقف دحأ مهنم قبي ملو

 كلذ ركتي نمم دحأ مالكي ىتأ نإ اميس ال معن :هل لقف ءهل دوجو الرضخلا

 مهنيب عقوف ءهيقفلا فلاخو ءقلخلا اذه ةعامج فلاخ دقو ءةيميت نباك

 ('''نوقباسلا خايشألا ناك اذكه امو ةفئاطلل بسو ءصضارعأ فذقو ءرورش

 دارأو ءهيقف هيلإ سلج اذإ  ىلاعت هللا همحر  نيدلا لمضفأ خيشلا ىحأ ناكو

 ىف هل تلقف ءاذكو اذك ىلازغلا مامإلا لاق :هل لوقي ملع ىف هعم ثحييب نأ

 لصألا ىف مهترئاد نم هنأل ىلازغلا نع ءاهقفلا ءالؤهل لقنن امثإ :لاقف ءكلذ

 )١( ثيدح اهيق حصي ال هذه لادبألا ةلأم :تلق .

 اهظافلأو ءىش اهتم حصي ال لادبألا ثيداحأ 457 ١ /5) ةقيعضلا ىف ينابلألا خيشلا لاق

 قواخلا» ىف ةعوبطملا ىطويسلا ةلاسر ىف اهيلع عالطالاب ئراقلل نيبتي امك ءلدج ةفلتخم

 رمألا ىف ام ةياغ «هريغل نسح هتيعب اهنم اًنيعم انتم نأب لوقلا نكمي ال ثيحب «ىواتفلل
 دهيو ؛«لادبألا دوجوب فارشعالا ىلع اهلك ىقتلت ىور ام اهريغو تاياررلا هذه نآ

 مهدجنف ءظفللا اذهل مهريغو ىراخبلاو دمحأو ىعفاشلاك ثيدحلا ةمئأ لامعتسا كلذب
 تاياورلاف ءمهتاكمو مهددع امأو كلذ ومحنو «لادبألا نم نالف :نولوقي ام اريكك

 مالسإلا خيش ركذ دقق لادبألا ىنعم امأ اهنه ءىش ىلع دامتعالا نكمي ال ءادج ةبرطضم
 :اهئمو «ءايبنألا لاديأ مهنأ :اهنم ناعمب هورسق مهنأ ىواتفلا ىف ةيميث نبا

 نم تاشيلا اولدبأ مهنأ :اهنمو .ًالجر هناكم هللا لدبآ الجر مهنم تام املك هنأ
 :هلو «لكأب الو نيعبرأب صتخت ال تافصلا هذهو ء«تانسحب مهدتاقتعو مهلامعأو مهقالخأ

 .ضرألا نم ةيقي لهأي رصحت الو ءرثكأب



 تفر ىتارعشلا مامإلل نيرتفملا هيبنت

 ل مهترئاد نم وه سيئ نم دحأ نع اًئيسش مهل تلقت ىنأ ولو «فوصتلا لبق
  انم هولبق

 مل ىتمأ ءالدب نإ» :-6#- هلوق لادبألا دوجو ىلع لدي اممو :تلق
 ءسوفقنلا ةواخسب اهولخد امنإو «ةالص الو موص ةرثكب ةنجلا اولخدي

 «ماشلاب لادبألا :لوقي هنن ىلع نينمؤملا ريمأ ناكو .''«ةمألل حصنلاو
 دجام نب هللا ذيع وبأ مامإلا لكس دقو .رصمب ءابجنلاو :«قارعلاب ءابقتلاو

 .معت :لاق ؟لادبأ ءاستلا نم نوكيأ  ىلاعت هللا همحر - ىميرخلا

 تغسل لاديألا الول :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو

 ناكل ءاملعلا الولو «ءصضرألا تدسفل نوقداصلا الوثو ءاهيف نمي ضرألا

 ىقمحلا الولو ءاضعب مهضعب سانلا كلهأل ناطلسلا الولو «مئاهبلاك سانلا

 نب ليضفلا تاكو «ضرآلاو ءامسلا نيب ام نثثأل حيرلا الولو ءايندلا تبرخل

 هلل دم ك-او .هتمأ نم ريظن هلو الإ ىبن نم ام :لوقي هللا همحر - ضايع

 . نيملاعلا بر

 مهسوفن ةضاير ةرثك :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 اذإف ءهلا ىذلا نود يأرلا ْئداب هيلع يذلا رظني مهدحأ ريصي ىتح

 4 نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذّلا ىوتسي له» :ىلاعت هلوق وحن
 ال هنأو :ىأرلا ئداب ءاملع هتارقأ عيصخب ىريو «ةلهاج هسففن ىري ء[8:رمزلا]

 ىلإ ردابتي ام سكع لاح الو ءماقم ىف هبراقي الو ءمهنم دحاو عم ىوتسي

 هيف دجت هيلع لمعاو «كلذ ملعاف ءهسفن دهاجي مل نم نهذ اميس ال نهذلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ةميظع ةحار

 ىلع مهلمع ةرثك :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 ةلماعم هنولماعيو ءايسح دوجولا يف ءىش لك اوري ىتح باسصجحلا ةقر
 ىري هنأل ادبأ اهيف هللا ىصعي ةولخ مهدحأل دجي ال اوئاك كلذلف ءءايحألا

 فيعض :لأقو (1298 ء141ل97 ح) ةفيعضلا ىف ىنابلألا خيشلا هدروأ :اذج فيعم )١(

 , دج



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتت (١1؟14)

 «بدألا نم هقح هيطعي ريصيو ءهنم ىحتسي هينيعب هيلإ اًرظان ءىش لك

 نأ دبال هيف ىلاعت هللا ىصع ىذلا ناكملا نأ ملعي دحأ لك نأل كلذو

 هضرع دف ٠لحم ىف ىصع اذإف «ةمايقلا موي هللا ىدي نيب هيلع دهشي

 نم بوذي نأ داكي احيق امالك مهدحأ ركذ ولو ءهيلع ةداهشلا بوجول

 قلخخ اذهو «كلذب ظفلتي داكي الو ءهتعلتبا ضرآلا نأ دويو ءءايحلا ةدش
  نيملاعلا بر هّلل دمحلاو بيرغ

 نم نوبلطي ال مهنأ :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 نإ الإ قلخلا نم دحأ ىح ىف وأ مهسفنأ قح ىف مهئاعد ةباجإ ىلاعت هللا

 ثيحب هقح ىف ةتكمملا ةماقتسالا ىلاعت هللا عم بلقلا ميقتسم مهدحأ ناك

 نم ةباجإلل ىتأيل امهيق وأ «نيرادلا دحأ ىف اهب حضتفي ةريرس هل ريصي ال
 نأ دارأ نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ضصاوخلا ىلع ىديس ناكو .اهياب

 مدع ىف ماللاو ةالصلا مهيلع ةكئالملا مدق ىلع نكيلق «ءاعد هل دري ال

 مل نمؤملا نأ ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر  حيجن وبأ ناك دقو .نايصعلا

 لبجلا هل ليزي نأ ىلاعت هللا ىلع مسقأ اذإ ناكل لجو زع هبر صعي

 . هباج أ

  مهدأ نب ميهاربإ ناك :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىعيرلا دلاخ ناكو

 بأ اي :لاقو لجر هيلإ ماسقف ءاموي ةبعكلا لظ ىف اًنسلاج - ىلاعت هللا همحر

 لز نأ سيبك ىبأ لبج ىلإ أموأو «هتمالع :لاقف ؟ميقتسملا ةمالع ام «قاحسإ
 :ةلازإلل سيبق وبأ كرمت كلذ دتعف :لاق ءهل ىلاعت هللا هلازأل كناكم نع
 - دينا نع ائغلب دقو .فقوف اذهب كتعأ مل هنإف ءفق نأ ميهاريإ هيلإ اموأف

 لاقف ءاروز ديلولا ىلع صخش دهش :لوقي ناك هنأ  ىلاعت هللا همحر
 ىلع لجرلا بكتاف :لاق «ةعاسلا هتمأف «ىلع اًيذاك ناك نإ مهللا :ديلولا

 . تقولا ىف تام ىتح برطضي لاز الو ههجو

 ول لجو رع اتير برلا معث :لوقي  ىلاعت هّللا همحر  شمعألا ناكو

 :لاق ءىلاعتو هئاحبس هانلأس ام لك ىف انياجأل انرمأ ام لك ىف هانعطأ انأ

 ىمست ةرطنق تحت اسلاج اموي  ىلاعت هللا همحر  مهذأ نب ميهاربإ ناكو



 (1؟6) ىنارعشلا مامإلا نيرتغملا هيينت

 ىف هكسمأ مهللا :ميهاربإ لاقف «ةرطنقلا ىلعأ نم لجر عقوق ءزورلا ورم
 هاتأ ىتجح ءاوهلا ىف فقوف :لاق :كالهلا نم هذقني نم ىتأي ىتح ءاوهلا

 .ها .اًماس هولزنأف سانلا

 :كلام لاقف «طوسلاب رانيد نب كلام ةالولا ناوعأ نم لجر برض
 :لاق .ةقلعم ىهو هيلع رمو ءدغلا نم لجرلا دي تعطقف ءهدي عطقا مهللا

 مهللا :فرطم لاقف  ىلاعتدهللا همحر - هللا دبع نب فرطم ىلع لجر بذكو
 سانلاو «لاملا ىف اثيم لجرلا مقوف :لاق ءةعاسلا هتمأف اًبداك ناك نإ

 هيلع اوصقو ؛ةرصبيلا ىلاو ىلإ هولخأو «فرطمي سانلا قلعتف ءهنورظني
 تفداص حلاص لجر ةوعد الإ ىه نإ :لاق كتذب ىلاولا عمس املف ءةصقلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو « لجرلا ةينم

 مهنم دحأ ىعدي ال نأ :-مهنع ىلاعت ءاللا ىضر - مهقالخأ نمو
 ءالب هيابعأ اذإو هلام ىف هتمساقم هسفن ىلع ىيضرعي نأ ذعب الإ دجحأ ةبحم

 :هل لقيلف ءركذ اب سفنلا تباط نإف «باصملا ملأتي امك ملأتي «هدسج ىف

 قلختي نم لق قلخلا اذهو «قافن هنإف بذكلا نع فكيلف الإو ء«بحم ىنإ
 ملعاف ءضعبلا نود ىباح صأ ضعب قح ىف هب انأ تقلخت دقو ءنآلا هب

 .نيملاعلا بر هلل دمجلاو ءىبخأ اي كلذ

 مدعو ءةاصعلا ةمحر :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 «صضيراقملاب ضرقي هدلج نأ مهدحأ دوي ىتح مهسقنأب مهؤادفو «مهتئاردزا

 نم لضفأ ةاصعلا ىلع ةقفشلا ةرثك نوري اوناكو ءهير مهنم دحأ ىصعي الو

 دجي مل نم :لوقي هللا همحر - هللا دبع نب فرطم ناكو ءمهيلع ءاعدلا

 ةكئالملا قالخأ نم نإف .ةرفسغملاو ةبوتلاب مهل عديلف «ةةاصصعلل ةمحر هدنع

 - ميعن نب ريهز ناكو «ضرألا ىف نمل نورفغتسي مهنأ مالسلاو ةالصلا مهيلع
 ىصعي الو ضيراقم لاب ضرقي ىدلج نأ هللاو تددو :لوقي - ىلاعت هللا همححر

 ةيآ أرق اذإ - ىلاعت هللا همحر  ىمجعلا بيبح ناكو «ىلاعتو كرابت هبر دحأ
 دق كنإ بر اي :لوقيو ءاهتءارق ىلع ىكبي موق ىلع بضغ هللا نأ اهيف

 .مهنع ىنبذع تئش نإو «مهل رفغاف تئش نإف «مهل ةمحرلا ىبلق تلخدأ



 يتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبثت 5

 هلاؤس باب متف هبلق تلخد ىتلا ةمحرلاب هللا همحر  هدارم لعلو :تلق

 نإف «مهيلع هبضغ ىف ىلاعت قحلا ىلع ريجحتلا ال مهنع ىضري نأ هبر
 دقو ءلجو رع ءهاضرل ىضريو «قحلا بضغل بضغي نأ هنأش نم لماكلا

 لاوجنأ هيلع تبلغ نمم نيعباتلا دنع اثودعم هللا همحر اذه بيبح ناك

 ىلاعت هللا نإف «قيرطلا لهأ دنع مهلاعفأب ىدتقي ال لاوحألا ٍبابرأو ءءارقفلا

 .ملعأ هّللاو ءاذه بيبح نم هدابعي محرأ

 هرمأي نأ لجرلا محري  ىلاعت هللا همحر دمحم نب روصنم ناكو

 انأ نوكأو «ةبوقعلا ىف عقيو مئايف ىرمأ فلاشي نأ فاخأ :لوقيو ءرمأب

 مئأي نأ الول :لوقي ىلاعت هللا همحر ةنييع نب نايفس ناكو «بيسلا

 نأل «ىتحدمي نمت ىلإ بحأ ىنمذيو ىنباتغي نم نإ :تلقل ىف سانلا

 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىخلبلا قيفش تاك دقو ء«بذكي دق ىل حداملا

 لجر هدنع ركذ نمو ءهنم ًالاح أوسأ وهف ءءوسلا لجرلا محري مل نم

 - نارهم نب توميم تاكو ءءوس لجر وهف ؛ةوالح هركذل دجي ملف حلاص

 ضرمي ضرألا راطقأ ضعب ىف اوملظ موقب عمس اذإ - ىلاعت هللا همحر

 مهتع هللا جرف دق :هل ليق اذإف «ىضرملا داعت امك داعي ريصي ىتح مهلجآل
 هلأس اذإ  ىلاعت هللا همحر  ىنائبلا تباث ناك دقو ءهتقول هضرم لوزي
 ىضقت ىتح هدوجس ىف هل اعد الإ ةالص ىلصي ال ريصي ةجاح دحأ
 هترفس ىف اهآر ةيسراف ةلمن  ىلاعت هللا همحر  كيرش در دقو :هتجاح
 زبخلا تفي - ىلاعت هللا همحر  ناكو .ءاهل ةمحر خسارف ةعبرأ رادقم نم

 ىرتشي .هط_ ءادردلاوبأ ناكو ءمهتويب ىلع قيقدلا مهل رديو .لمنلل

 كلذكو ءاهشع ىلإ اهلسريو «لافطألا اهكسمي ىتلا راغصلا ريفاصعلا

 . تديص اذإ اهدالوأ ىلإ اهلسري تاهمألا

 ةملحر ضرغلا اعإو بئاوسلا بييست ابأب نم اذه سيلو :تلق

 ىضقف ةجاح ىف دحأ هلأس اذإ ةيواعم ناكو ءملعأ هللاو دلولا وأ مآلا

 همحر  ةتاوخإب هطايترا ةدش نم اهردقب مهلا فيفتتب سحي اهضحعب

 .ها.- ىلاعت هللا



 )/١9( ىنارعشتلا مامإلل نيرتقما هبت

 كباو :كتاوخإ لجأل كلذ نم اًييش تدجو له كسفن ىخأ اي شتفف

 بر هلل دمحلاو «نيمحلاصلا ماقم ىف بيصن كل نكي مل ثيح كسفن ىلع
  نيملاعلا

 مدعو دوجوم اب ةعانقلا :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 وأ ؛بكرم وأ «سبلم وأ «برشم وأ «معطم نم ايندلا ىف ةدايزلا مهبلط
 - ىلاعت هللا همحر  هبنم نب بهو ناكو «كلذ ريمغ وأ «نكسم وأ « حكنم

 عناقلا ايقلف «هدنع ناميقي نم تنايلطي تالوجي زعلاو ىتغلا جرح :لوقي

 حلملاب زبخلا لكأي  ىلاعت هللا همحر  عساو ني دمحم ناكو عهدنع ارقتساف

 ناكو ءسانلل هسفن لذي مل اذه لثمب ايئدلا نم ىضر نم :لوقيو لخلا وأ

 اذه ىف ريعشلا زبخب عنقي مل نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس
 لاقف «لاملا عمج ىف صخش ةرم هنذآتسا دقو ءنإوهلاو لذلاب ىلتيا نامزلا

 ةرثكو «صرتلا ةدشو ءلمألا لوط :لاصخ سمخي ىلتبا لاملا عمج نم :هل

 . عرولا ةلقو ءةرخآلا تايسنو ءمحشلا

 ىتغلا بلط نم لوقي  ىلاعت هللا همحر  فافّللا ذماح ناك دقو
 دقو «قيرطلا ًاأطخأ دقف لاملب هبلط نمو .قيرطلا باصأ دقف ةعانقلاب

 انحيش مهتم :اريثك اًقلمت ماقملا اذه باحصأ نم ىلاعت هللا دمحب تكردأ

 «ىرمتلا مماج مامإ نيدلا نيمأ خيشلا انخيشو ءايركز مالسإلا خيش

 ىلع خيسشلاو «ىتيشيدلا ىلع خيشلاو ءحلصم نب ميلحلا دبع خيشلاو
 دمحم خيشلاو ءريتملا دمحم خيشلاو «نانع نب دمحم خيشلاو ءىريحبلا

 هب نوغتكيو ءاملا ىف سبايلا زبخلا نوتقي مهتيآرو - 69- مهريغو لدعلا

 نأب ةعانقلا سيل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ركاذلا نيدلا جات خيشلا ناكو

 لاملا هدنع نوكي نأ ةعانقلا امنإو ءةفلك ريغ نم دجو ام لك صخشلا لكأي

 وأ «ةريخص ةلكأ مايأ ةسمخ لك الإ لكأي ال كلذ عمو ءماعطلاو رسيثكلا

 زواجي ال لكأ اذإ هللا همحر  ضصاوخلا ىلع يديس ناك دقو ؛ مايأ ةذ دان

 نمقي تاميقل مدآ نبا بسح» :-هّليَي -هللا لوسر لاق :لوقيو ءمقل عست



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت (1584)

 قح -92- هلوقو ءعستلا ىلإ ثالشلا نم تاميقللاو ,(!؟هيلص
 جاتحي الو مقل عستلا هتفك ا ناميإلا -هييَغ - هب نمآ نمف «قدصو
 فتكي مل نم :لوقي ةرم د هللا همحر  هتعمس دقو .اهيلع ةدايز ىلإ

 - هلوقل ؛لماكلا ناميإلا نمهؤي مل وهف ةليللاو مويلا ىف مقل عستلاب
 كلذ لمح ىغبنيو :تلق .؛هبلص نمقي تاميقل مدآ نبا بسح» : لع
 داصخلاو ثارخلاك اهباحصأ امآ ءةقاشلا لامعألا باحصأ ريغ ىلع
 تناك نإ الإ كلذ لثم هيفكي الف «مهوحنو لعاقلاو ىتونلاو سارتلاو

 ليربج علق امك ءهتينامثج ىلع هتيناحور تبلغو «ةيكلم هتوق ريصت
 ىلإ اهعفرو ءمالسلاو ةالصلا هيلع طول عوق نئادم مالسلاو ةالصلا هيلع
 امك بالكلا حابنو ءةكيذلا حايص ءامسلا لهأ عمس ىتح ءءامسلا وحن

 ءمهتاف برشي الو لكأي ال مالسلاو ةالصلا هيلع ليريج نأ عم درو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ةقر ىلع مهلمع ةدش :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 حصين كلذو «هبلق نيعب اهميعنو ةرخآلا ىري مهدحأ ريصي ىتح مهباجح
 هيلع ديعيف ةرخآلا ةيؤر بجح نمف الإو «ةرخآلل غرفتيو ءايندلا ىف هدهز
 ىف دهزي نأ دارأ نم :لوقي هت مالس نب هللا دبع ناكو ؛ايتدلا ىف دهزلا

 ىثيللا دقأو وبأ ناكو «لاحملا مار دقف ءهيذي نيب ةرخآلا ىري نأ ريغ نم ايندلا

 ةرخآلا لامعأ ىف دجن ملق لامعألا اندباك دقل :لوقي ىلاعت هللا همحر د
 ىلاعت هللا همحر  راتيد نب كلام عمس دقو ءايندلا يف دهزلا نم غلبأ المع

 هل لاقف هب تيضرل ًريغص يب ةنجلا ىف ىلاعت هللا ىناطعأ ول :لوقي الجر
 تعمسم دقو .ةنخلا ىف تدهز امك ايندلا ىف تدهز ىخأ اي كتي :كلام

 دواد نب نامسيلس بلط ام :لوقي ىلاعت هللا همحر  صاوخلا اًيلع ىديس

 ماقمب ققحتيل الإ هدعب نم دحأل ىغبني ال اكلم مالسلاو ةالصلا امهيلع
 ناكو ءدقفلا عم اهيف هدهز ناك نمم مظعأ ايندلا دوجو عم دهزلا نأل ءدهَرْلا

 «لكألا ةرثك ةيهارك ىف ءاج ام :باب ءدهرلا ىف (7780) ىذمرتلا هجرخأ :حيحص )١(

 دمحأو ءعبشلا ةهاركو لكآلا ىف داصتقالا :باب «ةمعطألا ىف ("554 ح) هجام نباو
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 (7١؟89) يتارعشلا مامإلل نيرتشملا هيبئت

 ءساثلا ريخ ايثدلا ىف دهازلا نأ فلاح فلح ول :لوقي قلم ءادردلا وبأ

 . كلئيمي نع رفكت ال تقدص :هل تلقل

 لقعأ ىلإ لامب لجر ىصوأ ول :لوقي هلت ىعفاشلا مامإللا تاكو

 هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو .ايندلا ىف دهازلا ىلإ هتفرصل سانلا

 قيقش ناكو ءايئدلا ىف دهازلا الإ ةارع مهلك سأنلا رشحي :لوقي - ىلاعت
 ءهلعفب هدهز ميقي قداصلا دهازلا :لوقي  يلاعت هللا همحر  ىخلبلا

 - ةنييع نب نايفسل لجر لاق دقو «لعف ريغ نم هلوقب هلهز ميقي لعفتملاو
 كلت :هل لاقق ءايندلا ىف ؟دهار اًناع ىرأ نأ ىهتشأ  ىلاعت هللا همحر

 نيأو ءصضحملا لالخحلا ىف الإ نوكي ال دهزلا نأل .نألا دجوت ال ةلاض

 ء.دوجوم لالحجملا نإ :تلق ؟هيف دهزي ناسنإلا نإ ىتح كلذ دجوي

 كلذلو «هلاح ردق ىلع هماقمو ناسنإ لك لالح نكلو ةدوجوم تاماقملاو
 قالخألا ىف هب يسأتنو «ًالالح لكان نأ انم - هيَ - عراشلا بلط
 نم ةيعرشلا ماكحألا تلطبل ىقرتلا ناكمإو لالخلا دوجو الولو ء«تاماقملاو

 دهرزيو لجو رع هللا فاخيو ٠ فالح لكأي نم الإ مث امن امق .ةددعتم كورق

 ىلع لالحلا دجوي مل هلوق لعلف ءهبيصنو هظح ردق ىلع نكلو ءعروتيو
 . ملعأ هللاو ةغلابملا ليبس

 ادهز سأنلا رثكأ ناك نم :لوقي هزت دوعسم نب هللا دبع ناك دقو

 ىلاعت هللا همحر - مهدأ نب ميهاربإ ناكو . احلاص ًالمع مهرثكأ وهف ايندلا ىف

 وهف اهلهأ دنع هصقتي نمم بضغ مث ايندلا ىف دهزلا ىعدا نم :لوقي -
 ءىيش سيل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ديز نبا ناكو «هاوعد ىف بذاك

 - هللا همحر - كامسلا نبا ناكو ءايندلا ىف دهزلا نم سيلبإ رهظل عطقأ

 دقو .ًالعاف هل دجن الو ءبتكلا ىف (روكذم ايندلا ىف دهزلا راص دق : لوقي

 :لاقف ءايندلا ىف دهزلا ةياغ نع - ىلاعت هللا همحر - ديبع نب سنوي لئس

 انحش ماقملا اذه لاجر نم هتكردأ نممو :تلق .ةيلكلاب اهيف ةحارلا مدعوه

 كبشي ريصألا ةبرتب نوفدملا ىمويفلا هللا دبع خيشلاو ءصاونلا ىلع ىديس
 نيدلا سمش خيشلاو رصمب ةيحلاصلاب ىتفملا ىلع خيشلاو ءرصم جراخ



 ىنارعشلا مامإللل نيرنغملا هيبتت (1)

 دبع خيشلاو «ىرمغلا دسحلا 7 خيشلاو رينملا د دمحم ب خيشلاو ىدونمسلا

 مامإ نيدلا نيمأ خيشلا انخيشو ءدواد نب دمحم خيشلاو «حلصم نب ميلحلا

 «مهبولق ىف ال مهيديأ ىف ايندلا تناك مت ءالؤه لكف ؛ىرمغلا عماج

 خيشلا ىقل دقو ءهل اهاطعأ مهدحآ ةمامع بلط ولو ًالئاس نودري ال اوناكو

 .جملا قيرط ىف هلامج بره اصخش  ىلاعت هللا همحر  ريثملا دمحم

 ىبأف ع ءاهضوعب هاتأ ةكم ىلإ لجرلا لصو املف املف ءراتيد ةثامسمخ هاطعأف

 نكي مل هنأ عب اهلدب طخاو كل اهلمعأ مل ىن :هل لاقو ءاهذخاي نأ خيشلا

 . كللذ لبق ةقرعم امهنيب

 عم كلذ لثم مهنم دحأ لعفي له كنامز ءارقق ىف ىتخأ اي رظناف

 .نيملاعلا بر هللدمحلاو «نيحخلاصلا تاماقم نع اهفلخت

 مارحإلل ةردابملا ةعرس :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 نأ لجو زع هللا رمآل ميظعت كلذ ىف ذإ ؛ةالصلا ىف ناك نإ مامإلا فلخ
 زع قحلل ةسلاجم ةذلل الو باوث ةلعل ال نكل هريخأت ىف مهنم دحأ نواهتي

 هسفن ظح ىف عاس وه امنإ كلذ لجأل ردابملا نإف ؛ةالصلا كلت ىف لجو

 «ىلاعتو هناحبس هللا رمأ ميظعت ةردابملا كلت ىلع هل ثعابلا ناك نم فالخب

 ملو ناتتحالاب مالسلاو ةالصلا هيلع ميها ربإ رمأ ال كلذلو هل نواهتلا مدعو

 دمحلاو ؛هيلع لمعاو ىبخأ اي كلذ ملعاف ءميظعل لجو زع هللا رمأ ريخأت نإ

 . نيملاعلا بر هلل

 مهدنع اينذلا ناوه : -مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 ةرخآللو «نيئب ايندلل نإ» : هيت -- هللا لوسر لوقب المع اهل مهضفر ةدشو
 ىناربطلا ىور دقو ««ايندلا ءانبأ نم اونوكت الو ةرخسآلا ءانبأ نم اوئوكف «نيئب

 هتدجوف اًموي -هّليَع- هللا لوسر ىلع تلخد» :لاق هشام سنأ نع هريغو



 ةحفل ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنث

 ايندلا :لاقف ؟هعفدت ىذلا اذه ام هللا لوسر اي :تلقف هيديب اًئيش عفدي
 . «ىنع كيلإ :اهل تلقف ءيل تلواطت

 «موق ةلبزم ىلع فقو -32- هللا لوسر نأ ءاضيأ تيدحلا ىفو
 :اولاق ؟اهلهأ ىلع تناه هذه نورتأ» :لاقو اهتذأب كسمف «ةتيم ةاش ىأرف

 هللا ىلع نوهأ ايندلل :-هلَع- لاقف هللا لوسر اي اهوقلأ مهدنع اهناوه نم
 حانج هللا دنع نزت ايندلا نأ ول» :رخآ ثيدح ىفو :؛7«اهلهأ ىلع هذه نم
 هللا همحر  ردكتملا نب دمحم ناكو ؟'!(ءام ةبرش اهنم ًارفاك ىقس ام ةضوعب
 بر اي :لوقتف ءاهتنيز ىف رتخبتت ةمايقلا موي ايندلا ءىجت :لوقي - ىلاعت

 ال اي ىبهذإا هل كاضرأ ال :ىلاعت هللا لوقيف ءاراد كدابع نسحأل ينلعجا

 اي :لوقتف ءراتلا ىلإ ىبهذا :اهل لوقيف ةياور ىفو ءاروثتم ءايه ىنوك ءىش
 ىلإ اعميج مهذحخأتف ؟كبحي نمو :اهل لوقيف ؟ىعم ىنبحي نمو «بر
 نيب ايندلا مظعي نم فقوي :لوقي  ىلاعت هللا همحر مزاح وبأ ناكو «رانلا

 نم ههجو محل طقسيف ءهللا هرقح ام مظع ىذلا اذه:هل لاقيف ءهّللا ىدي

 نم نأل ءبذاكوهف ايندلا بحي وهو ىلاعت هللا بحي هنأ ىعدا نمف ؛«لجفلا
 نب كلام ناكو .ايندلا هركي هللا نإو ءهبوبحم ههرك ام هركي نأ بحملا طرش

 انأ ام نوهأ نإ :لوقي ىلاعت هللا تأ انغلب :لوقي  ىلاعت هللا همحر  رائيد

 ناك دقو .ىتاجانم ذيذل همرحأ نأ ىتعاط ىلع هتوهش رثآ اذإ ,لاعلاب مناص

 بنذلا نم بوتتن انب اولاعت :هباحصأل لوقي  هّللا همحر  هيتم نبا بهو

 فقوسو «ءايندلا بح :لوقيف ؟وه امو :نولوقيف ءهنم ةبوتلا ساتلا كرت ىذلا
 .اهلهأ اودبعيو اهودبعي ىتح لاجر ايندلا بحي

 بح لعجي مل نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو
 ةيغرلا ىلع ىنيني رفكلا نأل كلذو «قيرطلا أطعخأ لقف رئابكلا نم اينذلا

 - داذش سس دروتسملا ثتيدح د .(؟ ةتاب جيل قئاقرلاو ذيع ْرْلا ىف ملسم هج جحأ . معيجع# 29

 . - هثنوت

 لهس ثكيدح نم ءايندلا لثم : باب ؛ ده رْلا ىف 1 ح هحام وبا هج رخخأ . معيتعمم# 2

 51 حل هجام نيا حيحص ىف ىئايلألا هدوم بك - عه - دعس نبا



 ىنارعشلا مامر نيرتغملا هيينق 1

 هب تءاجام نايصع ىلاعت هللاب رفكلا بيس نأل كلذو : تلق .ايندلا ىف

 .ايثذلا بح نم امهالكو ءاريك وأ ادسح مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا

 قحب نيياروحلل لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ناك دقو .ملعأ هللاو

 همحر  رائيد نب كلام ناكو .ةئيطخ لك سأر ايندلا بح نإ مكل لوقأ

 نغ مهيهلتو ءاملعلا بولق رحست ىتلا ةراحسلا اوقتا :لوقي - ىلاعت هللا

 توراه رحس نم حبقأو رحسأ ىهو - ايندلا ىنعي - «ىلاعت هللا
 ديعلا نيب ٌقرفي اذهو ءهجوزو ءرملا نيب قرفي كاذ نأل ءتورامو

 سانلا انكردأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو .هبرو

 .«كلم اهيف مهل سيل اهبحاص ىلإ اهنودؤي هعيدوك مهدنع ايندلا نوري مهو
 . اًفاقخ ةرخآلا ىلإ اويهذ كلذلو

 تنأو فال زيخلا لك :لوقي هللا همحر  ىنارادلا ناميلس وبأ تاكو

 نإف نيدهارلا نم كنأ كلذ دعب كسفن دعت نأ كايإو ءايندلا نم فئاح

 ةئيبع ئ'ب نايقس ناكو .ديعلا رعشي ال ثيح نم اهريبك ىلإ رجي ايندلا ريغص

 مهلع دعيتل ىلاعت هللا ركذ نم موقلا رثكأ امنإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر
 مهقانعأب تذخأ ركذلا نع اوقرفت اذإو «تدعب هللا اوركذ اذإ مهنإف ءايندلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ ملعاف

 ةرثك نم مهؤايحتسا :-مهنع ىلاعت هذلا ىضر - مهقالخأ نمو
 هللا لوسرب ءادتقا ةدبلا عم عورشملا عوجلا ماودي كلذو «ءالخلا ىلإ مهددرت

 ,عوجلا نم فيرشلا هنطب ىلع رجحلا دسشي -32- ناك دقف .-ه-
 .هسفن ىلعرثؤي ناك هنكلو ؛لكأل - هيَ - ءاش ولو هيلف_ ةشئاع تلاق
 هسفنب أدبي نأك هنأ وهو ءاذه نم لمكأ رخآ ماقم - يع - هل ناك دق :تلق

 هنآل اهقح هتعيبط ىفوي نأ هنأسش نم لماكلا نأل ءارارطضأا الإ عوججي الو

 ىف هب ىدتقيل الإ هسفن ىلع رثآو ءارايتخا -هتفَكف- عاج امف ءاهنع لوئسم
 . مهفاف كلذ

 لك الإ لكأي ال - ىلاعت هللا همحر  ميعن ىبأ نب نمحرلا دبع ناكو
 هب رمأ مث هاعدف ءافسوي نب جاجحلا كلذ غلبف «ةلكأ اموي رشع ةسمخ



 ةلفس ىنارعشلا مامإلا نيرتغملا هيبنت

 اذإق هيلع حتف مل ءاًموي رشع ةسمخ بابلا هيلع قلغأو 0

 ال ناكف ءخوبسألا ىوطي -ةق + ريبزلا نب هللا دبع ناكو . ىلصي مث

 ادج لكألا ىف ًاللقم كلف ةفيلحوبأ مامإلا ثاكو .تبسلا موي ا

 دقو ريصخملا الإ هتيب ىف نكي ملو .ةلقلا ىف ريطلا لكأي امك لكأي ناك
 ىل نوكت ام ىلحأ :لوقي - يلاعت هللا همحر  ىناراذلا ناميلس وبأ تاك

 تيبلا بلطت سورعلاك ةمكملا نإف «ىرهظب ىنطب تقصلأ اذإ ةدابعلا

 هللا همحر . ىرصبلا نسحلا ناكو .اهيحاصب هيف ولختل هيف مانت ىلاخلا
 ريمأ ىأر دقو .نيقفانملا ماعط هنإغ ؛«نيمدأ نيب اوعمجأ ال :لوقي  ىلاعت

 ةردلاب هالعف هئطب ةدلج تلدت دق الجر 0503 باطخلا نب رمع نينمؤملا

 ىرتشي الجر ىأر اذإ هتقلت_ ناكو .رفاك نطي ةدلج هبشت هذه نإ :لاقو
 ةوارض محلا اذهل نأ تملع امأ :هل لوقيو ةردلاب هيرضقي ًاريثك محللا

 لخدي  ىلاعت هللا همحر  ىعازوألا مامإلا تاك دقو .رمخلا ةوارضك

 لوقت همأ تناكف «نيترم رهشلا ىف لمخدي راصف ءةرم رهش لك ءالخلا

  راتيد نب كلام ناكو .اًنوطبم راص هنإف نمحرلا ديعل اوعدا :هباحصأل

 لك ءالخلا ىلإ ىددرت نم ت ١ دقل هّللاو :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 - ىراخيلا مامإلاو ءسنأ نب كلام مامإلا ناك كلذكو «ةرم مايأ ةثالث

 لوسر نأ انغلي :لوقي - ىلاعت هّللا همحر - رائيد نب كلام ناكو .-عبت

 تطلخ دقل هللاوو «ةطنحلا خم نولكأي نيذلا ىتمأ رارش» :لاق - هلت - هللا
 ام هيلع تيوق ىنأ ولو ءيدسج فعض ىتح ةدم هئلكأو دامرلاب ىقيقد

 مل اذإ اة مهدأ نب ميهاربإو ءىروثلا نايفس ناكو نبأ هتكرت

 .رثكأ وأ موي رشعةسمخلا لمرلا انتسا ًالالح اًماعط ادجي

 نب جاجتلا دنع تب :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو

 ءانارش الو اماعط قاذ هتيأر امف اًموي رشع دحأ  ىلاعت هللا همحر  ةطفرف

 ىلعلا نم قلخلا اذه ىف هوّمركذ ام نإ :ليق نإف .ةالصلا ىوس ءىشل ماق الو

 )١( راغسألا لمح نع ينغلا ىف ىقارعلا لاقو (51؟ رثال) فاحتاإلا ىف ىدييزلا هركذ )/

  : 1ًالصأ هل دجأ مل .



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هين (11715)

 عوجلاب الوأ قلخلا اذه متديق دقو مه ىبنلا هلعفي مل مايأ ةل ةئالث نم رثكأ
 لوسر نإ :هلوقب مهضعي باجأف ؟مايأ ةثالث ىلع ةدايزلا هجو امف ءىعرشلا

 ('!مهفعضأب موقلا اوردقا» :لوقي ناكو ءهتمأ ىلع ةمحر ناك - ع - هللا
 نيذلا موقلا ءالؤه نأ لمتحيف موصلا لصاوي تاك هنأ درو دق هلع -هنأ عم

 -26- هيهن لمحيو هلق - هل ةثرولا نم اوناك ةليوطلا ددملا كلت اوعاج
 ريصت الكل هسفن بذعي نأ نع هاهنق «كلذ ىطي مل نم ىلع لاصولا نع

 تاك  ىلاعت هللا همحر  ىيرغملا لاقع ايأ تأ انغلب دقو ءةدايعلا هركت هسفن

 هللا همحر - ىفصرملا اًيلع ىديس تعمس دقو .ةلكأ رهشأ ةتس لك ىف لكأي

 همحر - سلربلا رحب لحاسب توفدملا مجت نب ىسيع حيديسل عقو دق :لوقي -
 ىلع وهو ماني الو برشي الو لكأي ال ةنس رشع ةعبس ثكم هنأ - ىلاعت هللا

 .مإا .دحاو ءوبضو

 كلت نووطي اوتاك نيذلا ءالؤه نأ نيققحملا نضعب انضيأ باجأ دقو
 ءاملا نم ةرطقلا وحنو ةبيبزلا وحن لوانتب ناك مهدحأ نأ لاوطلا ددملا

 .ملعأ هللاو مهب نظلا وه كلذو ءهنع ىهنملا لاصولا نع كتذب جرخي

 اذإ :اولاق ىتح قيرطلا ناكرآ مظعأ نم عوسجلا نأ ىلع موقلا عمجأ دقو

 ىف هنم حصي اال هنإف بسكلاب هورمأق «مايأ ةسمدخ دعب لكآلا ديرملا بلط

 ثكمأ تنك :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىزيحلا نامثع وبأ ناكو . قيرطلا

 نإ الإ ىلاب ىلع لكألا رطشي ال ىتحايسو ىرمأ ةياذب ىف ةلماك ةنسلا

 .هأ .ىدي نيب رضح

 - موقلا ءالؤه عوبلل ةيسنلاب ءىش ال هدجت كعوج ىنخأ اي رظناف
 ىهن امو .هيلع مهتوقل هريرقت رم امك ةنسلا نع جرخي مل مهعوج نأ عم
 هللا دبع نب لهس ناكو -سفتلا ىلع ررضلا فوخل الإ ةلاصألاب عوجلا نع
 .ءازجأ ةعبس ىلإ هتقرعمو هتوقو هلقع مسقي  ىلاعت هللا همحر  ىرتستلا

 قالصلا ةماقإ باتك ىف (ة4مىال س) هجام نيأاو 2518 /4) دمحأ هجرخأ : حيحص نسح )١(

 ىف ىتابلألا خيشلا لاقو ءصاعلا ىبأ نب نامتع ثيدح نم «فقخيلف مأ نم باب

 , حيحبص نسح :(807 ح) هجام نبا حيححص



 (1م) ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 كالهلا فاحأ الول :لوقيو ةتس دحاو لك نم بهذي ىتح لكأي ال ناكف

 بر هلل دمحلاو ءكلذ ملعاف ءءازجأ ةعبسلا ىنفت ىتح لكآ ال تنك

 . نيملاعلا

 ىلع ةمالسلا مهميدقت :-مهئع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 مهدي غارف نومدقي اوناكف ءاهنم مهدي غارفو ايندلا ضفر ثيح نم ةمينغلا
 اهنم اوعنمي نأ اًقوخ ىلاعت هللا ليبس ىف اهتافنإو اهعمج ىلع ايندلا نم

 ربأ امهل ككرت كريغ اهب ربتل ايندلا بلاط اي :لوقي مهدحأ ناك ىتح اهقح

 ”ريأو

 نم لضفأ ايئدلا نم دبعلا ديدهغ :لوقي هللا همحر ديلا ناكو

 ىلع اهقرفف مهاردلا هذه ذحخ :مهدحأل ليق اذإ اوناك دقو .اهقافنإو اهعمج

 اهيف نوكي امبرو ءاهقيرفتب ىلوأ اهعمج نم نإ :لوقيو كلذ ىبأي نيكاسملا

 نسحلا ناكو .قرف نم ىلع ةعبتلاو «ءارقفلل ةأئهلا نوكتف ءةهبشو مارح

 اهكرت نمع لضفأ هبر ةدابعل غرفت نم نإ :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ىرصيلا

 نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ ناك دقو ؛هلايغ ىلع ىعسو

 مكنع تربدأو ءاهنم اورفف ايندلا مهيلع تلبقأ !ذعب موقلا نيبو مكنيب

 ةرارم مرج :لوقي  ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناكو ءاهومتعبتق

 .ربصلا ةرارم عرجت نم دشأ اينذلا

 لزاتم دحأ غلي ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  راتيد نب كلام ناكو

 نأ انغلي دقو .ىماتي مهنأك هدالوأو ةلمرأ اهنأك هتحوز كرتي ىنح نيقيدصلا

 نولصي نومئاق سانلاو مئان صخش ىلع ةليل رم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع
 لاقف «ةدابعلا لضفأب ىلاعت هللا تدبع دق ىنإ :هل لاق «لصف مق :هل لاقق

 ىف تدهز ىنأ وهو ةدابعلا لضفأب هللا تدبع دق :لاق ؟يه امو : ىسيع هَل

 قلخلا اذه ىف موقلا ةلدأ نمو .نيدباعلا تقف دّقف من :ىسيع هل لاقف ءايندلا

 :لاقف غي ةفصلا لهأ ىلع اًموي جرخ -هللت- هللا لوسر نأ درو ام

 :اولاقف ؟نيتواموك نيتقانب ىتأيف ناحطب ىلإ موي لك ودغي نأ بحي مكيأ»
 مث مكلذ مكدحأ كردي نآل :-ه2- لاقف ءهللا لوسر اي كلذ بحن اتلك



 ىتنارعشلا مامولال نيرتغملا هيبنت ( 1

 ريخ ثالثو نيتنئا نم هل ريخ هللا باتك نم نيتيأ ملعتيف دجسملا ىلإ بهذي
 . 2108 لبإلا نم نهدادعأ نم عبرأ نم ريخ عبرأو ثالث نم

 هللا هماقأ اميف دحأ لك بغري نأ عراشلا نأش نمو «لاجر ماقم لكلو

 .نيملاعلا برهّلل دمحلاو «بتارملا لطعتت الثل هيف ىلاعت

 عطقنا اصخش اوأر اذإ :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 «مهمثالو رضحيو ءساتلل لزني راص هوأر مث الشم لبسملا ىف سانلا نع

 ردقي ال هنإ هنع اوسلوقي نأك ةدسساف ةلع ىلع هولمحي ال نأ مهتاومأ روزيو

 لجل سانلا عم كلذ لعفي هنإ اولوقي وأ ءاهب هسفن رهش ىتلا ةدحولا ىلع

 كلذ لعفي هنأ ىلع هلمح بجي لب .كلذ وحن وأ هدلوم اورضحي اوريصي نأ
 .نيملسم ا هتاوحخإ عم قلخلا نسحو ءنظلا نسح باب نم هللا هجول اصلاخ

 لبج وأ ةبرت ىف نيعطقتملا هللا دابع نم دحأ ىف نظت نأ ىخأ اي كايإف
 (سأتلا نع مطقنا دق اذه نإ :لوقتو ء«سانلا طلاخ مهدحأ تيأر اذإ اءوس

 هلل دمحلاو «كلذ ملعاف ءاريخ هب نظت نأ بجاولا لب «مهتطلاخلو هل امف

 . نيملاعلا بر

 رمأب مهمامتها مدع :-مهتنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 اوناكو ءمهرد الو راتيد مهدحأ دنع تيب مل اذإ مهرودص حارشتاو «قزرلا

 وأ ةعمتجلا وأ دغلا توق رخدا مهدحأ نأ عقو اذإو ءدغ توق راخخدا نوهركي

 اًئيكست هسفن مسا ىلع ال ةلئاعلا مسا ىلع كلذ ناك كلذ وحن وأ رسهشلا

 :هنولكأي ءىش مهدنع نكي مل اذإ ةلئاعلا بلق ىف عقي ابر ىذلا بارطضالل
 . لجو زع هبري نظلا ءوس ىف مهدحأ عقو امبرف

 ؛ هقزر هنأ هفشك قيرط نم ملع ىذلا توقلا رخدا ابر :مهضفعب لاقو

 الع ىديس تعمس دق نكلو ءانيش هنم لوانتي نأ هريغ دحأل مصيالو

 ةءارق لضف : بأن ءاهرضصقو نيرفابملا تابع ىف (م-6 ح) ملم هج رخل : حسعحص 220

 ىف :باي «رثولا باوبأ ميرقت ىف ١1585( ح) دواد وبأو ؛هملعتو ةالصلا ىف نآرقلا

 . -ع2ج- رماع نب ةبقع ثيدح نم «ناآرقلا ةءارق باوث



 ( ١7 ينارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتت

 نأ ىلع علطا اذإ فراعلا لامك نم :لوقي - ىلاسعت هللا همحر - صاونملا
 يذلا تقولا ىف هيتأي ىتح ربصي لب هنزخي ال نأ هقزر نم ىنالغلاءىشلا

 ةدئاف ال ذإ اهكاسمإ ىلع ايندلا نم ديلا غارفل اراثيإ هيف ىلاعت هللا هلعج

 . راخدالل

 نم :لوقي ىلاعت هللا مح - ريصبلا ىتيتينلا الع خلا تعمس دقو

 نمث ءدع توق رخدي ال نأ ءايلوألا نم جد رضخلاب عمتجي د نم طرش

 نأش نمو :لاق لع فلا ةدابع ىلع ناك ولو ؛هب عمتجي مل دغ توق ًابخ

 نأل مانملا ىق نيديرمللو ةظقيلا ىف نيفراعلل ىتأي نأ مالسلا هيلع رضخلا

 ىتلا بادآلا هملعي امانم هيتأي كلذلو ءةظقي هتبحص ىلع ردقي ال ديرملا
 - ىلاعت هللا همحو  ةلاسرلا لاجر دحأ ىرسيلا هللا دبع وبأ ناك دقو .اهلهج

 راصو «ةظقيلا ىف كلذ دعب هنع عطقتا مث ءاليوط هثداحيو ةظقي هب عمتجي

 "ل نحن :هل لاقف ةظقي هنع هعاطقنا بيس نع هلأسف :لاق «مانملا ىف هيتأي

 ىذخ ىنالفلا تقولا ىف :كتجوزل تلق دق تنأو دغ قزر أبكي نم بحصن

 كلذ حيحص :هللا دبع وبأ لاقف ءدغ ىلإ فرلا ىلع هيلعجاف ءمهردلا اذه

 ةظقيلا ىف هتأي مل كلذ دعبو :لاق ءراخدالا نع ىلاعت هللا ىلإ تبت ىنكلو

 .- ىلاعت هللا همحر - هتوم ضرم ىف هسفن نع ربخأ امك تام نأ ىلإ
 هدبع نم هللا لبقي ال :لوقي  ىلاعت هللا همصر  ىنرقلا سيوأ تاكو

 ةبرل مهتملاو «لجو زع هلل مهتم هقزر رمأب متهملا ذإ هقزر رمأب متهي وهو ًالمع

 هجو لكب هبلط ىف ىعسيو هقزرل دبعلا متهي دق :تلق. لمع هل عفري ال

 كلذ دض ىلعو ء:هعيضي هنأ ىف اكم ال بكلاب ىلاعت هللا رمأب امامتها

 هللا همحر  ىماطسيلا ديزي ىبأل ةرم ليق دقو هلت سيوأ مالك لمحي
 ةبابذلا هللا قزري ثيحح نم :لاقف ؟برشتو لكأت نيأ نم تنأ  ىلاعت

 عةدم مامإ فلخ ىلصو :لاق .ديزي ايأ ىسنيو اهمعطي هارتفا ةضوعبلاو

 هل لاقف ؟لكأت نيأ نمف كل بسك ال كارأ ىنإ :هل لاقو اموي مامإلا هلأسف

 فرعت ال كنإف كبيجأ مث «كفلح اهتيلص ىتلا ةالصلا ديعأ ىنعد :ديزي وبأ
 ال اذهو :تلق ىلاعتو هناحبس هللا فرعي مل نم ةالص حصتالو ىلاعت هللا



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت (1١مخ)

 باب دس ىف درو ثيدحلا نأل 0( رجافو رب لك فلخ اولص: :ثيدح ىفاني

 ىف موقلا ليلد نأ ملعاو مامإلل لامكلا ماقم ىف اذهو «ةمثألا ىلع جورخلا

 ءرئاوط ثالث -22- هللا لوسر ىلإ ىدهأ اضخش نأ ىور ام راخدالا مدع

 كهنأ ملأ» :-هلإَت - لاقف اهب هتتأ دغلا ناك املف ءاهنم ارئاط همداخ معطأف
 .ها .270دغ لك قزرب ىتأي هللا نإف دغل اًثيش ىعفرت نأ

 «ةبرظضم اهتيأر نإف .دخل ءىش راخدا مدعب ىخأ اي كسفن نحتماقف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءبيصن نيحلاصلا ماقم ىف كل سيل :اهل لقف

 ةلشلا مهرايتمخا :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 نمو ءىلاعت هللا ىلإ مههجوت مودي كلذب نآل ءاخرلاو ةمعنلا ىلع ءالبلاو

 هللا همحر  هينم ني بهو ناكو .هيب هركذيو هيلإ هبرقي ام بحأ هللا بحأ

 لخد دقو.هيقفب وه سيلف ءةبيصم ءاخرلاو ةمعن ءالبلا دعي مل نم :لوقي

 ملظم تيب ىف سلاجوهو  ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلام ىلع ةعامج
 ؟فيغرلا هيلع عضت ءىش الأ جارس الآ «كلام اي :هل اولاقق فيغر هدب ىفو

 همحر .. ىرصبلا نسل تاكو :« ىضم ام ىلع مدان هللاو ىنتإف ءىنوعد :لاقف

 كلذ نوكي نأ فخي ملو ءايندلا ىف هيلع هللا عسو نم :لوقي  ىلاعت هلل
 باطخلا نب رصع نيئمؤملا ريمأ ناكو ءىلاعت هللا ركم نمأ دقف ءهب اركم

 امنإ ريققب وه سيلف ؛اهلكأي ةسباي ةرسك ةليل لك دجو نم :لوقي هش
 :لوقي - ىلاعت هللا همحر - سنأ نب عيبرلا ناك دقو ءاًئيش دجي مل نم ريقفلا

 نيا اذكو «تثتام تثنمس اذإو تنمس تعبش اذإف «تعاج ام ايحن ةضوعبلا نإ

  ىلاعت هللا همحر  ديمح نب صح ناكو .هبلق تام ايندلا نم ألتما اذإ مدآ

 يف ميعنلا لامك نأ ىلع ءارعشلاو ءامكحلاو ءاهقفلاو ءاملعلا عمجأ :لوقي

 .ايندلا ىف ميعنلا صقنب الإ كرديال ةرخالا

 ةهروجلا ةمكأ عم ورغلا ىف : يباب .داهصلا ىف 455572: ) دواد وبأ هحرمشأ : فيحضص 1

 ْ . 0741/4 ح) عماجلا فيعض ىف ىنابلألا حيشلا هفعضو

 2 عماجلا بفيعض ىف ىنابلآلا خيشلا هفعضو 1١584(0 مز دمحأ هج ىشأ : ا فيعض (؟)
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 (19) ىنارعشلا مامإلل نيرتغللا هيبنت

 -26#- هللا لوسر نأ درو ام قلخلا اذه ىلع موقلا ةلدأ نم نأ ملعاو

 هتهبجب ىنحو هعمس ىغصأو ؛همقتلا دق روصلا بحاصو معنأ فيك» :لاق
 . 172خفنيف رمؤي ىتم رظنني

 كلذف ءرادلا هذه نم ةمايقلا موي لاوهأ ىلإ نورظني نيلماكلا نأ ملماف

 ءمهسفاف كلذ ريغو عامجلاو مونلاو برشلاو لكآلا ةذل مهعنم ىذلا وه
 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو

 ىف دحأ مهلأس اذإ :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 كلت بحاص اودري نأ مهرصع خياشم نم خيش ةراح ىف وهو ةجاح

 كلت بحاص داقتعا اونسحيو «هتراح ىف وه ىذلا خيشلا كلذ ىلإ ةجاحلا

 كلذ عم بدألا اوءاسأ دقف هتجاح حاتحملا كلذل !اوضق ىتمو :هيف ةجيلحلا

 هللا همححر ناك :صاوتخلا ىلع ىديس انخيش بأآد كلذ ناك دقو : خيشلا

 اذإف ؟ةراح ىأ نم تنأ :هل لوقي ةجاح يف هلأسو دحأ هءاج ذإ  ىلاعت

 كتراح ىف هلعجي مل ىلاعت هللا نإف كتراح خيش ىلإ عجرا :هل لاق هربخأ
 هلل ذمحلاو ءهيلع لمعاو «ىخأ اي كلذ ملعاف ءاهلهأ مومه لمحتيل الإ

 . نيملاعلا بر

 اذإ مهرودص حارشنا :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 بحأ نمو ؛هلوسرو هيلا لوحي مهنأل كلذو ايندلا 0 مهلع ىلاعت هللا فرص

 لامك نع لغشت اهنأل ةرورض ايندلا هرك - هيت - هلوسرو ىلاعت هللا
 ايندلا لابقإ نم مهبولق ضايقنا مهقالخأ ربكأ نم ناك كلذلف .ةدابعلا

 هللا لوسرل ةبححم سانلا رثكأ - مت ةباصصلا ناك امل ىتخأ اي لمأتو 0مهيلع

 ءمهرذ الو رانيد هدنع سيلو حيصيو تيب مهرشكا ناك فيك دة

 :لاقف ءهل مهتيحمو ءمهل هتبحم ةدشل - عقاظ_ هتيب لهأل -5ي6غ- اعد دقو

 روصلا نأش ىغ ءاج ام :باب .ةمايقلا ةفص ىف (؟١547 ح) ىذمرتلا هجرحخأ : حيحص )١(

 1١174(, ع1 ١ الث ح) ةصيحصلاو :(5547 ع) عماجلا حيحص ىف ىنايلألا



 ىنارعبشلا مامإلل نيرتغملا هنت (14+)

 هللا ىلع ًالبقم دبعلا نوكيل كلذو 2')«اًئوق دمحم لآ قزر لعجا مهللا»
 عوجلا ىلع ربص هدنع سيل ناك نإ اميس ال قئاع هنع هقوعس ال ىلاعت

 نع رتقي ال هتوق هلأسي ًراهنو اليل ىلاعت هللا ىلع ًالبقم ريصي هنإف ءألثم
 نجس اينذلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  كرابملا نب هللا دبع ناكو «كلذ

 ىف نمؤملل سيلو ءظيغلا مظكو «ريصلا نجسلا ىف هلامعأ مظعأو .نمؤملا

 هزت دوعسم نب هللا دبع ناك دقو .ةرخآلا ىف ادغ هتلود انإو «ةلود ايندلا

 دودك شيعيف ءةمآلا نم لذأ هيف نمؤملا نوكي نامز سانلا ىلع ىتايس :لوقي

 هنع هللا سيح نم :لوقي -ظ240- سابع نب هللا دبع ناكو ؛لخلا ىف لخلا

 - ينزملا ركب نب هللا دبع ناكو «ءةنجلا هل تبجو ىفار هنعوهو مايأ ةثالث ايندلا

 ةرارم هقيذبو «نمؤملا هدبع عرجيل لجو زرع هللا نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 . ةيفاعلا لجأل ريصلا اهدلو ةأرملا عرجت امك هيف ةيحم ايندلا

 - هللا لوسرل لاق الجر نأ :درو ام قلخلا اذه ىف موقلا ةلدأ نمو
 ىتبحت تنك نإ» : - هللَظ- ىبنلا هل لاقف ءهللا لوسر اي كبحأ ىنإ :- هلي

 ىلإ ليسلا نم ىنبحي نم ىلإ عرسأ رقفلا نإف ءافاقجت رقفلل دعأف
 ةرسع انيلع ايندلا تلاؤ ام :لوقت طعام ةشئامع م تناك دقو , "78 هاهتنم

 هتكربب انك انأل ىأ اًبص ايندلا انيلع تبصف :-لكع - ىينلا يفبق ىتح ةردك

 كلت تبهذ - لي - ىبنلا ىقوت املف ءايندلا نم ةيامسح ىف :ع- ذيع 2

 هللا همحر - صاوخلا اًيلع ىديس تعمس دقو ءصقنلا ائيلع لخدو «ةيامحلا
 هنم دادزت ايندلا تراص نافرعلا تاماقم ىف دبعلا ىقرت اذإ :لوقي  ىلاعت

 كمت هيلق نم الحم اهتيؤر مدعل كلذو ءهتباجأ ال اهيلط هنأ ولو ءةرفن
 ء.شأ .هيف

 - ىبنلا شيع نأك فيك :باب .قاقرلا ىف 4545- ح) ىراخبلا هجرتخأ 00

 ىبأ ثيدح نم ؛هربصلاو ففعتلا لضق :باب ءءاكزلا ىف ( ٠١ هه ح) ملسمو .-هيَع

 . هياط - ةريره
 ىف ىنابلألا خيشلا لاقو ؛” :باب ءدهزلا ىف (؟٠78 ح) ىذمرتلا هجرخأ :ركنم (؟)

 .ركنم ١141(: ح) ةفيعضلا



 )١51( ىنارعشلا مامإلل نيرثغملا هيبتن

 ايندلا ةعتمأ نم دادزي نأ اًيذك رقفلا ىعدا نم ةمالع نم نأ ملعاف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛كلذ ملعاف ء«نسلا ىف نعط املك اهتنيزو

 ايندلا ىف حرفلا ةدش :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 هللا نأ الول:نولوقيف ءاهيف مهتاوهش ىلإ لوصولا نيبو مهنيب ليح املك
  راثيد نب كلام ناكو . هتع ائيصحي ام نيبو ءانتيب لاح ام ائيصحي ىلاعت

 هللا هةمحر  ىزارلا هللا دبع ىملعسم ىل لاق :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 تاوهشلا نيبو كئيب لعجاف «ىلاعت هللا نم برقلا تدرأ نإ  ىلاصت
 :مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو .ديدح نم اًطئاح
 نب رمع تاكو .نيقتملل امامإ هلعجأ نأ تاوهشلا بحأ بلق ىلع مارح
 الو ءمكسفنأ ىف تاوهشلا اوتيمأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر - زيزعلا دبع
 ناطيشلا رف هيلجر تحت هتوهش لعج نم نإف تاوهشلا ىف مكسقنأ اوتيع

 ءاش افيدك هقرصفق :ناطيشلا هبكر هلق ىف اهلعج نم نأ امك هلظ نم

 . ىلاعت هللا طيلستب

 ىلإ اهتلمجب عجرت ةنجلا :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ناك دقو

 تاصحارلا كرتي الإ ةنحلا دحأ لخدي الو «تاوهشلاو تاحارلا نيئيش

 ىلع ىتأايس :لوقي -«2- سابع نب هللا ديع ناكو ءايندلا ىف تاوهشلاو
 ناكو . ةهتاسل سيمو «داوه لييبا < هنطب مهدحأ ةمه نوكي ٌبامز سانلا

 ىلإ جوحأب حومجلا ةباذلا تسيل :نوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا
 اًئيش تيلاع ام :لوقي هللا همحر  ىروثلا نايقس ناكو .كسفن نم ماجللا
 تاوهشلا نع مكسفنأ اوفك : لوقي ناكو :ىلع ةرمو ىعم ةرم ىسفن نم دشأ

 -ىبنلا لوق قلخلا اذه ىف موقلا ةلدأ نموا ءاضعب مكضعب مصاخي نأ لبق

 مدق هيأ 28 57 0 !«تاوهشلاب رانلا تفحو فراكملاب ةنخلا تح .

 .«ايندلا ىف نيفرتملا ماعط اذه :لاقو هدرف ءزوللا ىقيوس ةرم هللا لوسر ىلإ

 ءتارهشلاب رانلا تيجح :باي :قاقرلا ىف (14.480 ح) ىراخبلا هجرختأ :هيلع قفتم )١(

 هجرمخأو + ةرير يبأ فبيدح 3 ءاهلعتو اهميعت ةتضصو هكا يش ( 2 ملسمو

 . ماج - سنأ ثيدح نم (5 2 ملسم



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت 2414؟)

 ماسعط وهف ءدحاو نول ىلع دازرام :لوقي هلق ةريره وبأ ناكو

 .ها . قاسفلا

 بر هلل دمحلاو «ىلاعت هللا ءاش نإ هلحم ىف كلذ ىلع ةدايز ىتأيسو

 . نيملاعلا

 ىف ىلاغتلا مذع :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 مهدحأ سبل اذإو «ةشيخ ولو لالخلا نم اودجو ام نوسبلي اوناك لب ءبايثلا

 «نامزلا اذه ءارقف هيلع ام سكع اهتمث ىف ىلاغتي ال فوص ةمامع وأ ةيج

 مهللا . راجتلا باش نم اًنمُث ىلغأ فوصلا هتمامع وأ مهدحأ ةبج نوكت امبرق

 نم ءاش ام سبلي اذهف .ىلاعت هللا عم هل ريبدت ال نمم مهدحأ نوكي نأ الإ

 ام الإ ايندلا نم نوسبلي ال  غتف_ هباحصأو مصأألا مداح ناك دقو «حابملا

 . ةريثك عقر هيف تراصو «بايثلا نم قلخ

 دعي اهطيخي مث «لبازملا نم ىرخلا طقتلي -هقزت- ينرقلا سيوأ ناك دقو

 ةبحلا سبلي  ىلاعت هللا همحر - مهدأ نب ميهاربإ ناكو .اهسيليو اهلسغ

 مست :لاقف ؟كيلع ةبحلا هذهل مك :ةرم هل اولاقو ؛هيلع قشنت ىتح ءادوسلا

 بوثلا نيلي هللا هيمخحر  ىرصبلا نسحللا ناك دقو .طق اهت عزت ام نيتس

 نم لجعأ رمألا :لوقي ؟كبوث لسغت الأ :هل ليق اذإف ءاذج خستي ىتح

 تدرأ نإ يؤ باطخلا ني رمعل بلاط ىبأ نب ىلع لاق دقو «كلذ
 نود لكو «كلمأ رصقو «كلعن فصخاو «كصيمق عقرق كيبحاصب قوحللا

 . عيش

 ىتلا ةرهطملا ىوس هيف سيل عاتملا نم لاخ هتيب هنا رذ وبأ ناك دقو
 ال تيبلا بر نإ :لاقف ؟اعاتم كتبب يف لعجت الأ :اًموي هل ليقف اهنم ًاضوتي

 هللا ءاش نإ انلامعأ حئاص هيلإ هجونس رخآ اًميب انل نإو هيف ميقن انعدي

 ال :هباحصأل :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىنالوخلا سيردإ وبأ ناكو .ىلاعت

 بلق نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ سند بوث ىف ىقن بلقلف مكبايث لسغب اونتعت
 باحصأ ناك :لوقي كنت دوعسم نب هللا دبع ناكو .ىقن بوث ىف سند



 2015 ىتارعشلا مامإلل نيرتقملا هيبتت

 هلهأ نوكي نامز ىتأيسو ءاّبولق قرأو ءاّبايث مكتم نشأ -هّط- هللا لوسر
 0م سل بد :لوقي هكا ةديبع وبأ ناكو .اًيولق نشمعخأو ابايث قرأ
 أ  ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا ناميلس ىبأل ةرم ليق دقو .هنيذل سندم

 0-0 , ميهاربإل ليقو .بلقلا غرافل اذإ ىنإ :هلل لاقف ؟كتيتل حوست

 نم نحن امو «ةنيز باضغلا :لاقف ؟كتيحل بضفخت الأ  ىلاعت هللا همحر

 نأ ديرأ امبر :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىتانبلا تباث ناسكو .نآلا اهلهأ

 نود طقف نانشألاب هبوث لسغي ناكو «هكرتأف ىبلق ىف ركفأف «ىبوث لسغأ
 . نوباصلا

 اًفيص ةدايعلا ىلع ديزي ال  ىلاعت هللا همحر  رائيد نب كلام ناكو

 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  يىعيبسلا قاحسإ وبأ ناكو ءاراهتو اليل ءاتشو

 الإ هتمامع ىلع ناسليطلا سبلي نكي ملو مهتويب رعق سانلا سلايط تناك
 ام :لوقي هنن كلام نب سنأ ناك دقو .هللا همحر طقف بشوح نب رهش

 .ها.رييخن دوهيب الإ ةسلايطلا مهيلعو «دجاسملا ىف مويلا سانلا تهبش

 لوضف نع رظنلا فك وه امثإ سأرلا ىلع ناسليطلا نم بولطملا : تلف
 هبلق ىلع سبلي نأ نأشلا امتإو ءرمأ ريبكب وه سيلو .اهريغو ناطيحلل رظنلا

 الو 4 :ىلاعت لاق ءايتدلا تاوهشر نم ءىش ىلإ هرصب دمي نأ هعئمي اًناسلبط
 لاجر ماقع لكلو 070 :هطز # مهنم اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت

 -- هللا لوسر ءادر تيأر :لوقي 5 ريبزلا نب ةورع ناك دقو . ملعأ هللاو

 ناعارذ هضرعو ؛عرذأ ةعبرأ هلوط دوقولا ىلإ هب جرخي تاك ىذلا- ل

 ىموي هنوسبملي اوناك قلخت ىتح كلَ - هدعب .ءافلخلا دنع ناكف ءربشو
 ظ . نيديعلا

 ؟ناسليطللو كل ام ئراق اي :لوقي - هللا همحر  رانيد نب كلام ناكو

 قوشتو «هّللا ىلإ هللا نم رفت عارك اصعو «فوص ةعردم كل ىغبني امنإ
 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  طابسأ نب ففسوي ناك دقو .هّللا ىلإ كناوخإ

 نم هيلع ام تموقف ةكم قيرط ىف  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس تيأر

 . قئاود عبرأو ادحاو امهرد ىواسي كلذ تدجوف ءهلعت ىتح بالا



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبئت 4155«2)

 نم ةذاذبلا» :هلوق قلخلا اذه ىف موقلا ليلد نأ ىمخأ اي ملعاو

 بوث ىأب صخسشلا ىلابي الف ءبايثلا نم قلخلا سبل ةذاذبلاو ؛7١«ناميإلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو « سيل

 لالخلا ىق مهفارسإ مدع :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهفالخأ نمو
 ىف هلهأ توافت بسحب نامز لك ىف بيرغ لالحلا نال كلذو ءهودجو اذإ

 ناك دقو .نيرصخآ موق دنع لالح ريغو ؛موق دنع ًالالح ناك امبرف «ماقملا
 نم مهنأل كلذو « مهتامهم رئاس ىلع لالحلا مهاردلا بسك نومدقي فلسلا

 لكأ نم ىدي ىلع عقت ال ةصلاخلا ةيورخآلا لامعألاو ؛نيقيب ةرخآلا ءاتبأ

 ةهيش لكأ نمو «مارحلا لعف هنع أشن امارح لكأ نم نإف :تاهبش وأ امارح
 ىلعردق امل هللا عيطي نأ مارحلا لكأ نم دارأ ول ىتح ةهبشلا لعف هنع أشن
 نم لقأ مويلا مث ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ديبع نب سنوي نأكو ءكلذ

 همححر  ىروتلا نايقس ناكو .اناضرم هب انيفشتسال هاندجيوو ولو ءابيط مهرد

 دجوي تيب لهأ نإو ءلح نم هفيغر ثيح لجرلا نإ :لوقي - ىلاعت هللا
 نب هللا ديع ناكو ءنامزلا اذه ىف ءابرغل لح نم فيغر نآلا مهتدئام ىلع

 . ليج ىلإ لبج لقن نم نمؤملا ىلع دشأ لالحلا بسك :لوقي -ه9- سابع
 لالخلا دبعلا ري مل نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر درولا نب بيهو ناك دقو

 -ة20- ىلع نب نسحلا عمس دقو .كله الإو رطضملل ةتيملاك هنامر ىف

 ال اًقزر كبر لس اذه اي :هل لاقف اًيفاص ًالالح ىنقزرا مهللا :لوقي اصخش

 ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا قرر وه امنإ ىفاصلا لالحلا نإف هيلع كيذعي

 راهتلا ربخآ ىلإ لمعي ام اريثك  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ ناكو

 لذنأ مل ن أ نأ فاخأ ىنإ :هياحصأل لاقو اهيلإ رظن هترجأ هوطعأ اذإف

 كلت ايواط بهذيو اهكرتي مث «عرزلا بحاص ىتم اهبلط ىتلا اهلك ىتوق
 لكو «لحلل اطرش ةفرحلا لمع ىف ىلاعت هللا عم روضحلا ىري ناكو ؛ةليللا .
 .ةرجأ هل ذخأي ال روضح الب هلمع ءىش

 هتيحسبحو هل هيؤي الإ نم : باب ءدهَرْلا ىف (2118 سد هدام نبا هن ريخأ : حيضعضص 1/0



 )١4( يتارعشلا مامإلال نيرتقملا هيبنت

 نم ىقب مويلا فرعأ ال :لوقي ىلاعت هللا همحر  ماذك نب دعس ناكو

 لجر بلطو :لاق .هفكب لينلا وأ ةلجدلا نم لجرلا هبرشي ام الإ لالحلا
 هنم لكأي راصق ؛راهنألا تاقاح ىلع ىذلا شيشحلا الإ هل اقص امف لالحلا

 كل اغفص دق نآلا :هل لوقي فتاهب وه اذإف ءةنس نيئالث هذلج رضخا ىتح

 لخدي ام لكألا نم مهضعب عنتماو :لاك .مارحلا نم تصلخو «لالحلا لكأ

 به هرس ىف ىدونف اهشيشح نم لكأي ةيريلا ىلإ بهذ مث ءمدآ ىنب ىديأ

 ءانه ىلإ تيشم تيشم ىتح اهتبستكا ىتلا ةوقلا ىف لعفت امف «مويلا نم عروتت كنأ

 . اهتلصح نيأ نم رظناف
 :لاقف رارجلا ذيبن نع  ىلاعت هللا همحر - رانيد نب كلام لثُس دقو

 ميهاربإ ناكو .ءاملا ىف ذبتي نأ لبق وه نيأ نم رمثلا ىلإ رظنا كحيو لئاسلل
 «لقثب ةالصلا ىلإ موقي ادباع تيأر :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نبا

 هل لصحي مل ًالالح لكأ هنأ ولو هلكأم ءاقص مدع نم وه اذإف ترظنف

 اقيغر هعم لخأ ةميلو ىلإ بهذ اذإ - هللا همحر - ىروتلا نايفس ناكو .لقث
 ؟ىديس اي ىزبخ نم لكأت ال له :ةميلولا بحاص هل لاق اذإف ءهنم لكأي
 لكف ءوه نيأ نم ىزريبخ ىردأ انأو ؟وه نيأ نم كري ىردت كنإ :هل لوقي

 . ىردي ام لكأي دحاو

 ني دمحم خيشلا ىديس ماقللا اذه باحصأ نم هتكردأ نممو : تلق

 هنم لكأي اًميغر هعم ذحعأي ةميلو ىلإ ىعد اذإ  ىلاعت هللا همحر ناك نانع

 :لاقف ؟لوألا فصلا لضف نع ىروثلا نايفس لكس دقو .طامسلا بصن ْذإ
 ؛«كيلع جرح الو تتش فص ىأ ىف لصو هلكف هوه نيأ نم كفيغر رظنا
 هفوج ىبضو دبعلا ةالص هّللا ليقي ال :لوقي ه5 سابع نب هللا دبع ناكو

 ىف ةاجعتلا :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىطقسلا ىرسلا ناكو «مارحلا نم ءىش
 درولا نب بيهو ناكو ءءاذغلا بيطو :«ىّقتلا لامكو ؛«ىدهلا ليبس ؛ثالثلا

 ام ةيراسلا هذه لثم ترص ىتح تيلصو تمص ول :لوقي هللا هسحر -

 اذه ىف موقلا ليلد نأ ملعاو «كفوج لخدي ام رظنت نأ دعب الإ كلذ كعفني

 :[ه.:نرسرت] © ااص اوُلمْعاَو تاَييطلا نم اوُنك ١ :ىلاعت هنوق قلخلا



 ينارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت (145)

 رمأ امب نينمؤملا رمأ ىلاعت هللا نأب ثيدحلا ىف حرص دقو .لسرلل باطخوهو
 ذل# :لاق - 2 هلا لوسر نأ درو ام اسشيأ مهتلدآ نمو .ها نيلسرملا هب

 الو هيلع رجؤيف هنم قدصتي الو ؛هيق هل كرابيف مارح نم الام ديع بستكي

 «ئيسلاب ءييسسلا وحي ال هللا نإ ءراثلا ىلإ هل اعفاد ناك الإ هرهظ فلخ هكرتي

 .'7«بيطلاب ثيبخلا وحمي نكلو

 ءطرفملا عوجلاب كيلعو «نامَّرلا اذه ىف كماعط ىلإ ىحأ اي رظناف
 ةملظلا ةمعطأ نع ًالضف ضاق وأ رشايع وأ ريمأ ماعط نم لكأت نأ كايإو

 ةمامع هسأر ىلع ناكولو «كنيد ىف كلهت كنإف ءشيتفت ريغ نم نيساكملاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مهفاف .ةبذع كلو ةبجو فوص

 نم اياصولا ةرثك :-مهشع ىلاعت هللا ىضر - مهفالخأ نمو
 ىف مهدحأ ةيؤر مدعو ءظعاولا مهركشو ظعاوملا مهلوبقو «ضعبل مهضعب

 نأل كلذو ؛رهدلا ىدم هيلإ نسحأ ولو هحصن نم قح بجاوب ماق هنأ هسفن

 ىرصيلا نسحلل لجر لاق دقو .ةيويندلا ضارعألاب لباقت ال ةيورخآلا رومآلا

 هلا كّرعي تنك امثيح هللا رمأ رعأ :هل لاقق «ىنصوأ - ىلاعت هللا همحر

 ءىنصوأ - ىلاعت هللا همحر - زيزعلا دبع نب رمعل لجر لاقو «تنك امثيح

 مولي وأ ءمهب عفتنيالو نيحلاصلا طلاخي نمم نوكت نأ رفحا :هل لاقف

 ىف هعيطيو «ةينالعلا ىف ناطيشلا نعلي نمم وأ ءبونذلا بنتجي الو «نيبنأملا
 : هل لاقف ءىنصوأ - ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلل لجر لاقو ءرسلا

 نم ىلإ جاتحب نم نإف : ىنع مق :هل لاقف ءمعن :لاق ؟كدلاو تام له

 همحر  عساو نب دمحمل لجر لاقو ءةظعوم هعفنتال هذلاو توم دعب هظعي

 ؟كلذ فيك :لاق ءةرخآلاو ايندلا ىف اًمكلم نك :هل لاقف ءىنصوأ - هللا

 اّيذ كسفن لعجا :هل لاق «ىئدز :لجرلا هل لاقث ءايندلا ىف دهزا :لاق

 «كيلإ اوسلجي نأ مهتم بلطتو ءاسأر كسفن لعجت الو ءسانلا ىلإ سلجاو

 لاقو «دياع ىلع اموي  ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع لخد دقو

 )١( ح) مارملا ةياغ ىف ىنابلآلا خبشلا هفعضو (88 /1) دمحأ هجرخأ : فيعض 194(.



 هللا فاخي نمت كنأ تملع ول :دباعلا هل لاقق ءىنظعت نأ لجآل كتفج :هل

 . همالك نع رمع ىشغف «كتظعول ىلاعت
 أبأ تيأر :لوقي  ىلاعت هللا همحر  زيرعلا دبع نب رمع ناكو

 :لاقف ءىنصوأ :هل تلقف ةفرشملا ةنيدملاب مالسلا هيلع رضخلا سابعلا
 رسلا ىف هل اودعو «ةينالعلا ىف ىلاعت هلل اًيلو نوكت نأ رمع اي كايإ

 :هل لاقف «هللا حور اي ىتظع :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعل لجر لاقو

 ءاّبعتو اططش نيظعاولا متفلك دقل ءظعتي الو مكدحأ ظعوي مك ىلإ
 ال :هل لاقف «ىنصوأ  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلل لجر لاقو

 ىف اًثوغرب ىقلي اذحأ تيأر ول كنأ عم رانلا ىف كسفن ىقلتف بنذت

 ءةريثك تارم موي لك رانلا ىف كسفت ىقلت تنأو ءهيلع تركنآل رانلا

 - ىلاعت هللا همحر  كرابملا نب هللا ذبعل لجر لاقو ءاهيلع ركذت الو

 لوضف كرتاو ءعوشخلل قفوت رظنلا لوضف كرتا :هل لاقف :ىنصوأ

 كرتاو «ةدابعلل قفوت ماعطلا لوضف كرتاو ء«ةمكحلل ققوت مالكلا

 كرتاو .«كسفت بويع ىلع عالطإلل قفوت ساتلا بويع ىلع سيسجتلا
 - نيريس نب دمحمل لجر لاقو .قافنلاو كشلا قوت هللا تاذ ىف ضوخلا

 لهأ نم ناك نإ هنإف ءادحأ دسحت ال :لاقق ءىتصوأ - ىلاعت هللا همحر

 نم ناك نإو ءراتلا ىلإ اهدعب ريصيس ةيناق ايثد ىلع هدسحت فيكف راتلا
 كدسح نم ىلوأ كلذ نإف ءاهيلع هطبغاو ءاهلامعأ ىف هعبتاف ةنجلا لهأ
 .ايتدلا ىلع هل

 :لاقف ؟ىتظع  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلل لجر لاقو

 لجر لاقو .فلاخت لامعأو «فرعت بولقو ءفصت ةنسلأ نم ابجيعاو

 هيف ةريرسلا رسصت اموي ركذا :هل لاقف ؟ىتصوأ كاف ءادردلا ىبأل

 لاقف ؟ىتصوأ - ىلاعت هللا همحر  ةنييع نب نايفسل لجر لاقو .ةينالع

 نم نإف «قح ريغب سانلا لاومأ نم اًئيش لكأت وأ ريكتت نأ كايإ :هل
 نسحلا عمس دقو .رفقتفا سانلا لاومأ منتغا نمو ءلذ سانلا ىلعربكت



 ىتارعشلا مامإلل نيرتنملا هيبتت ١( عمى

 لاقف ؛١:بحأ نم عم ءرملا» : لوقي الجر ةرم  ىلاعت هللا همحر  يرصيلا

 تلمع نإ الإ راربأالاب قحلت نل كنإف «لوفلا اذه ىخأ اي كنرغي ال :هل

 ةنتلا ىف مهعم اوسيلو « مهءايبنأ نوبحي ىراصتلاو دوهيلا نإف مهلامعأ لثمب

 موق نم اًبجسعاو :لاق مث ءمهل مهتفلاخمو «لامعألا ىف مهنع مهفلختل

 ليللا ناك نم نإف «:نوكح ضي سولج مهو ليحرلاب اودونو «دازلاب اورمأ
 هللا همحر  ىشخليلا قيقش ناكو .رعشي الو هب راسي وهف هتيطم راهتلاو

 دحاولا أيهتي امبر :لوقيو «توملل تقو لك ؤيهتلاب هباحصأ رمأي  ىلاعت
 ايندلا ىف دهز نمل ويهتلا امنإ ؤيهت هل حصي الو ءتوملل ةنسس نيسمع اتم

 اي :ءاسمو احايص لك توملل: لوقي ناك هئإف قت باطخلا نب رمعك

 .ها. تتش تقو ىأ ىف ىئذعخ توملا كلم

 :سمخل لبق اسمخ منتغا» :-32- هلوق اذه ىف موقلا ةلدأ نمو
 لبق كغارفو ءكرقف لبق كانغو ءكمقس لبق كتحصو ,كمره لبق كبابش
 .كسفنل هبتناو «ىخأ اي كلذ ملعاف :“'":كتوم لبق كتايحو ؛ءكلغش

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 الو نوحصني ال مهنأ :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 نم امأو ءمهنم اياصولاو حصنلا لوبق نئثارقلاب هنع اوملع نم الإ نوصوي
 ءهتع ضارعإلا ىلوآلاف ءكلذ وحنو هوحصت اذإ هسقن كرحتت هنأ هنم اوملع

 دماح ناكو ءاهنم هيلإ لخدي اًيعرش اًقيرط مهدحأ دجي ىتح كلذ ريخأتو
 هنم تملع نإ الإ اذحأ حصنت الو :لوقي  ىلاعت هللا همحر  فافللا

 )١( لجرلا لوق ىف ءاج ام :باب ءبدألا ىف 453771 ح) ىراخبلا هجرخأ :هيلع قفتم :

 ءرملا :باب «بادآلاو ةلصلاو ريسلا ىف (؟51765 ح) ملسمو :(الا 87 .501/1)و كليو

 ج) ملسمو :4917- ح) ىراخشبلا هجرخأو - عشت - سنأ ثيدح نم ءبحأ نم عم
  01ىسوم ىبأ ثيدح نم( .

 ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاقو ١31"( /8) كردتسملا ىف مكاحلا هجرخأ :حيحص (؟)

 ٠١( 558 ح) ناميإلا بعش يف ىقهيبلاو «ىبهذلا هقفاوو ءهاجرخي ملو نيخيشلا طرش

 ج) عماجلا حيحص ىف ىنابلألا خيشلا هححصو «-هق#- سايع نبا ثيدح نم
 1١ - اياب



 )١9( ينارعبشلا ماما نيرتغلل هيبنت

 بلطت نأ كايإو .هقبطت ال (ررصض حصتلا كلذ كبقسعأ امبرف الإو «لوبقلا

 كايإو :نالف ابأ هسفن دع دق دحأ لك نإف ؛نامزل اذه ىف دحأ ىلع ةسايرلا

 ىشفت نأ كايإو ءاميظع راشتنلا ترشتلا دق ءاوهألا نإف دحأ لكب ىدتقت نأ

 .تعفترا دق هتامألا نإَف ءدحأ ىلإ كرس

 خيش ةرم تحصن ىنأ ىل عقو دق هنإف هللا همحر  قدص دقو :تلق

 .هنيبو ىليب كلذ ناكو «ةملظلا تويب نم لكأي ال هنأب رصعلا خياشم نم

 ىلاح فيكف «ميظع دهجب الإ هتحلاص امو ىنملكي ال ةنس ةرشع عبس ثكمف
 ؛ ىبخأ اي كلذ ملعاف ء ىلتق ىف ىعسي ناك هلعل الملا ىف هتحصن تنك ول هعم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءةسايسي كناوخإ حصناو .كنامز فرعاو

 ىف مهلامعأ ليلقت :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 نوري ال اوناكف « نيلقتلا ةدابع ىلع اوناك ولو ءاهل مهيسك ثيح نم مهتويع

 - 22- هللا لوسر ماق دقو «لجو رع هللا قوقح نم ةدحاو ةرذب اوماق مهنأ

 .مدلا امهتم رطقو ؛ناقيرشلا هامدق تمروت ىتح

 كبنذ نم مدقت ام كل رفغ دقو «هللا لوسر اي كلذ لعفت :هل اولاقف

 - قورسم ةأرما تناك دقو .2)(روكش ادبع نوكأ الفأ) :لاقف ؟رخأت امو
 نم ءاقاس خفتنت ىتح ىلصي هللا همحر  قورسم ناك :لوقت هللا امهمحر

 - ىرصبلا نسحلا ناكو .هل ةمحر ىكبأ هفلخ سلجأ تنك ىتح مايقلا لوط
 هتيد ىلع حشأ مهدحأ ناك اماوقأ تكردأ دقل :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 هلئا همحر  ةيتع نب رمع تاكو .همهردو هرائيد ىلع مكدحنأ نم هرمعو

 مث رجغلا ىلإ ءاشعلا نم اههابت ىلصيف ةليل لك رباقملا ىلإ جرخي - ىلاعت
 :اهيلع لبقأ اذإ :رباقملا لهأل لوقي ناكو .دجسملا ىف حبصلا ىلصيف عجري

  ىلاعت هللا همحر  ىنرقلا سيوأ ناكو .مكتحفص تيوط دق ىناوخإ اي

 حلو .-هّتلَك - ىبنلا مايق :باب هدجهتلا ىف ١١1١( ح) ىراخبلا هجرحأ :هيلع قفتم )١(
 لامعألا راشكإ :باب «نيقفانلا تافص ىف (58415 ح) ملسمو 041491١ .ىؤال1

 .ةدابعلا ىق داهتجالاو



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتت )-16٠(

 همظعب سسحي ىتح هسأر عفري ال ناكف ءةدحاو ةذنجس ىف هلك ليللا ىيحي

 لجو زع هبر ىدي نيب ءاكبلا ةدش نم باذ دق

 الو لكأب انهي ال ناك  ىلاعت هللا همحر  مالغلا ةبتع بات الو :لاق
 ناك  ىلاعت هللا همحر . قورسم جح الو :لاق . تام ىتح مون الو برش

 صضعب ىف سلاسج وهو لفغي ناسك امنإو ءادبأ ضرألا ىلإ هبنج عضي ال
 ءادابع متسل متنأ :هنامز لهأ دابعل لوقي هللا همحر  دهاجم ناكو .تاقوأ

 نيعبرأ مهدحأ غلب اذإ اوناك اماوقأ انكردأ دقلو .ةدابعلاب نوذذلتم مكتكلو

 همحر  نسحلا نب سمهك ناكو -غتقت- تومي ىتح مونلا شارف ىوط ةنس
 نم فحزي ريصي ىتح اهنم غرفي امف ءةعكر فلأ عوي لك ىلصي - ىلاعت هللا
 لك ىوأم اي ىرخألا ةدابعلا هذهل ىموق :كلَذ دعب هسفنل لوقي مث فعضلا

 ىكبي مث ؛ةعكر ةئامسمخ موي :لك ئلصي ناك هرمع رصخخآ فعض املف ءرش
 ناك دقو . ىتدابع فصن تصققن دقو «لجو زع ىبر نم ىليو اي :لوقيو
 مث ءابوعرم اعرف هبتثا مونلا هيلغ اذإ  ىلاعت هللا همحر  ىسنرقلا سيوأ

 .عبشت ال نطبو ءةماول سقنو ؛ةماون نيع نم كب ذوعأ ىنإ مهللا :لوقي
 «ليللا اودباك اًماوقأ تبحص :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةيريوخلا نبا ناكو

 امف رهشأ ةتس هدنع تمقأ -ه29- ةفينح ىبأ نم ةدباكم نسحأ تيمأر امف

 - هللا همحر  لتاقم نبا ناكو .ىلايللا نم ةليل ضرألا ىلإ هبتج عضو هتيأر

 ىفو ءةنس نيرشع ءاشعلا ءويفوب حبصلا هزت ةفينح وبأ ىلص :لوقي
 هن نيسمع“ ةياور ىفو عةنس نيعيرأو اعبس ةياور ىفو عةنس نيعبرأ ةياوز

 . هنمز ىف امب هنع ربخأ دحاو لك لعلو

 ةفيتح وبأ ناك :لوقي  ىلاعت هللا همحر  دلاخ نب فسوي ناكو

 اذه :نولوقي مهصعمسف موق ىلع اموي رمف طقف ليللا فصن ىبحي هنن
 ليللا ماق مث . لعفأ ال امب فصوأ ىئارأ :لاقف .هيلإ !وراشأو هلك ليللا ىبحي

 : لوقي  ىلاعت هللا همحر - عيطم وبأ ناكو «تام ىتح تقولا كلذ نم هلك

 0 نا لهو لفقي ذاك نإ لا ىف شارف هات ةتيح ىلا نكي م

 نم عروأ تي رام :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةئييع نب نايفس ناكو . ةريسي



 عضي ال - ىلاعت هللا همحر - رهسم وبأ ناكو هاي هنم دبعأ الو « ةفينح- ىبأ

 . لجو زع هبر ةرضح ىف هنأ هدوهش ماودل راهن الو ًاليل ال ضرألا ىلإ هبنج

 . «رصعلاو رهظلا نيب ةريسي ةظحل ماني ناكف «هتبكر هتداسسو تناكو

 نأ ثفحخو الإ طق تمن ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلام ناكو

 نسحلا ناكو .ادبأ تمن ام مانأ ال نأ تردق ولو «متان انأو باذع ىلع لزني

 مت ردب لهأ نم الجر نيعبس تكردأ 'لوقي  ىلاعت هّللا همحر  ىرصبلا

 ءالؤه :اولاقل مويلا سانلا هلعف ام اوأر ولو «نيناجم ءالؤه :اولاقل مكوأر ول

 مهدحأ ناكو .بيصن نم ةرخأآلا ىف مهل سيل وأ ء«باسللا مويب تونمؤي ال

  ةريغملا ناكو .دجسملا ىف ةعامحجملا ة ةالصو ءوضولل الإ هتيب نم جرخي ال

 ةليل - ىلاعت هللا همحر  راتيد نب كلام تقعر :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 ىكبي راصو هشيخل ىلع ضبقف .ىلصي نأ ديري ماق مث ءاشعلا دعب ًاضوتف

 ليللا ىلإ نحي مهدحأ ناك دقو . ايش معكري ردقي ملو ءرجفلا ىلإ عرضتيو

 اًفوخ ليقأ اذإ راهنلا نم ردكتيو «لجو زع هبر ةرضحب هيف ولخيل لبقأ اذإ
 ةياغلا ةدأبعلا نم اوغلب دق اوتاكو .هبر ةدابع نع هولغشي نأ سانلا نم

 ام ىلع ةدايز دجي ال اذغ موقت ةمايقلا نإ :مهدحأل ليق ول ثيحب ىوصقلا

 :ءاشعلا ىلصي ام (ريثك - ىلاعت هّللا همحر مهدأ نب ميهاربإ تاكو .هيف وه

 الو مانأ ةليللا هله ىنعدي مل رانلا فوخ نإ :لوقيو حايصلا ىلإ مجطضي مث
 نب دادش ناكو .ءاشعلا ءوضوب حبصلا ةالصل موقي مث ؛«ملكتأ الو «ىلصأ

 نإ :لوقيو حابسصلا ىلإ ةالقم ىف حمق ةبح هنأك - ىلاعت هللا همحر - سوأ

 . ةليللا هذه ملكتأ وأ ىلصأ وأ مانأ نأ ىنعتم رانلا فوت

 ال ىلاعت هللا نع باجحلا نم اهيف ال راتلا نم رباكألا فاخخ اغإ :تلق
 نم ةنجلا بحأ نم نأ امك ءهدحو ىلاعت هللا نم الإ نوفاخي ال مهنأل اهتاذل
 ىلاعت هلل ةدهاشملا راد اهنوكل اهبحأ امثإو هوحنو لكلا ميعنل اهبحي مل رياكألا

 . ملعأ دلو

 ناك اًماوقأ تكردأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلام ناكو

 هللا همحر  ةاعم نب ىيحي ناكو .اًمحز هشارف ىلإ ىتأي ىتح ىلصي مهدحأ
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 اوناكو ءةالصلاو موصلا اهحانج ناكل ارئاط ةدايعلا تناك ول :لوقي  ىلاعت

 بايثلا قاقر نوسبلي اوناك مهنأ امك ةحطسألا قوفالإ ءاتشلا ىف توماني ال

 ملعأ ام : لوقت كلملا دبع تنب ةمطاف تناك دقو . ماني الق مهدحأ دربي ىتح

 ىلو ذنم ةباتج نم لسشغا  ىلاعت هللا همحر  زيزعلا ديع ني رمع نأ
 رعصي ىتح رلا ةدش ىف موصي - هللا همحر ديزي نب دوسألا ناكو . ةفالخلا

 امثإ :لاقف ؟دسحلا اذه بذعت مك ىلإ :هل ليقف «ىرخأ رضخيو ةراث هندي

 ىف رمح دق  ىلاعت هللا همحر  راتيد نب كلام ناكو ءهميعنو هتحار سلطأ

 تضقأ الو :لاق .حابصلا ىلإ هيف ىلصيف ةليل لك هلزني ناكف ءاربق هنيب
 اراهن الو اليل ماني ال ناك هتاف باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ةفالخلا

 ىتيعر تعيض راهنلا ىف تمن نإو «ىسفن تعيض ليللا ىف تمن نإ :لوقيو
 . مهتع لوئسم انأو

 نيذلا ةعامبللا ءالؤه ضعي لوق لمأتو :«كلاح ىلإ ىخأ اي رظناف

 «تارخبلا بايثلا اوسبلو «تاهبشلاو مارحلا اولكأف نامزلا اذه ىف اوزرب

 انلكأ نأ ىنعي عساو ىلاعت هللا لضف هناسل ىلع ىرجي ام رثكأ مهدحأ راصو

 تليق نإ كسفن شقانو «كلذ ىخأ اي ملعاف .اماقم انل صصقني ال مارحلا

 . نيملاعلا برهلل دمحلاو «حصنلا

 نم مهفوخ :رثك :-مهتع ىلاعت هذلا ىضر - مهقالخأ نمو
 حالص هيق ام ىلإ ةمألا مهداشرإ ىفو «مهلمعو مهملع ىف تاقألا لوخد

 نم رمأ ىف مدقتلا بحي ناك مهنم اًدحأ نأ ىنأ اي نظت الف ءةرخآلاو ايندلا

 : لاق -هلإَك - هللا لوسر نإ :لوقيو ايتفلا هركي مهدحأ لك لب ءايندلا رومأ
 . ؛هدابع نييو هللا نيب اميف لخدي ىتمملا نإ'

 تكردأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع ناك دقو
 ثدحم غي مهنم ناك امف .- هك هللا لوسر باحصأ نم نيرشعو ةئام
 هافك ناك ءاحنأ نأ دويو الإ تفم الو ثيدحلا هافك ناك هاخأ نأ دويو الإ

 ةنتف نم نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  بيبح ىبأ نب ديزي ناكو .ايتفلا
 ليق دقو «عامتسالاو توكسلا نم هيلإ بحأ مالكلا نوكي نأ هنيد ىف ملاعلا
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 رهش مالك ملكتي هنكلو معن :لاقف «ةدايعلا ريثك اًنالف نإ قزف كلام مامإلل

 :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىبعشلا ناك دقو :موي ىف ةياور ىفو ءةعمج ىف

 ىف سانلل سلجي نأ  ىلاعت هللا همحر - ىميتلا ميهاربإ ىف دهجلا لك اندهج

 ىلإ الو ةيراس ىلإ دنتسي ال دجسملا لخد اذإ ناكو .ىبأف مهثدحيل دجسملا

 لوقي ناكو ىتفي ال هملع روقو عم  ىلاعت هللا همحر  ىرهزلا ناكو .رادج

 :تلق . منهج ريقش ىلع ىتفملا نأل هبتقاعم مامإلل ناك روفو ريغب ىتفأ نم
 نب ليضفلا ناكو .مسهفتأل اطايتحا ايتفلل موقلا بلاغ ردصتي مل كلذلو

 لذب نم ىلإ بحأ سانلل ريناندلا لذب :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع
 . ىسفن ىلع نوهأو مهل ثيدحلا

 لوح لاعتلا قف نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو

 ني هللا ديع تفتلاو :لاق .انلاتمأ نم ىقمحلا بولق هعم تبنت املق لاجرلا
 ام متيأر ول هللاو :لاقف .هفلخخ توشمي سانلا ىأرف ءاّموي هنت  دوعسم
 ىتعبت ام لايعلاب ىلاغتشاو ىلاعت هللا نع ةلفغلا نم ىباب تقلغأ اذإ عنصأ

 -هيقاف- بعك نب بأ ىلإ للف باطخلا نب رمع رظن دقو .دحأ مكنم
 . عباتلل ةلذو ءعوبتملل ةنتف اهنإ :لاقو ةردلاي هالعف «هلوح سانلاو

 اذه :لوقي هفلخخ نوشمي سانلا يأر اذإ هكف_ ىسرافلا ناملس ناكو

 همحر  مثيخ نب عيبرلا ناكو .ىنع اوعجراف متتش نإف «ىل رشو مكل ريخ

 .مكتثدح ام مكتنسلأ ىقتأ الول هللاو :لوقي دحأ هفلخ ىشم اذإ  ىلاعت هللا
 ديعب اذه :لاقف ؟سانلا كملعيو كب عفني نأ هللا لعل دمحم ابأ اي :هل ليقف

 بحأ نم :لوقي ناكو ؟ىريغ هب عفتني فيكف «يملعب انأ عفتنأ مل اذإ ىنإف
 الف هل نوموقت مكنأ بحأ نم نأ امك ءهيلإ اوسلجت الف هيلإ نوسلجت مكنأ

 اذإ :هباحصأل لوقي  ىلاعت هللا همحر  ديعس نب ىيحي ناكو .هل اوموقت
 هللا همحر  ىرصبلا نسحملا ناكو .ثذحي الف ثيدحلا مكدحأ ىلحتسا
 مهدحأل ودبت ةمكحلا نم ةملكلا تناك اماوقأ انكردأ دقل :لوقي  ىلاعت

 ناكو ءهباحصأ تعفنو هتعفنل اهب ىطن ناك هنأ ولو «ةوهشلا فوخ اهمتكيف

 دقو «مالكلا نم هدنغ أم نسحأ جرخب نأ مهدحأ هركي اوعمتجا !ذإ ساأنلا
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 هللا ةيشحخ مهتكسأ اًدابع ىلاعت هلل نإ :لوقي قف سابع نب هللا دبع ناك

 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مصألا متاح ناك دقو .ءاحصفل مهنإو ؛ىلاعت

 نايقسل فلخ نب ليعامسإ لاق دقو ءايندلل عماج ال عماجلا ىق سلجي ال
 ولعي «سانلا تثدح اذإ اطشنل كارأ ىنإ :اًموي  ىلاعت هللا امهمحر  ىروثلا

 نأ تملع امأ ىخأ اي :هل لاقف .تيملاك كارأ ثدحن ال تنك اذإو «كتوص

 ىلع تركنتو الإ سفنأ ةئثالث نم رثكأ ىلإ سلج اس هللاوو «ةنتف مالكلل
 ةمهو :ةياورلا ءاهفسلا ةمه :لوقي هزت كلام نب سنأ ناك دقو .ىسفن

 : صصقلا هركي  ىلاعت هللا همحر  ىعخفلا ميهاربإ ناكو ؛ةياردلا ءاملعلا

 ةقوكلا دجسم لخد هه اًيلع نينمؤملا ريمآ نأ اغلب :لوقيو ءظعولا ىنعي
 : لاقق . تثدحي صخشش :اولاق ؟اذه ام :لاقف . سانلا ىلع صقي اصاق ىأرف
 .نالف انأ ىنوفرعا : لوقي لجو اذه

 - ىلاعت هللا امهمحر - ىعازوألا ةقلح ىلع مهدأ نب ميهاربإ رم دقو
 _هقاض ةريره ىبأ ىلع ماحدزالا اذه ناك ول :لاقف .اريشك اعاحدزا ىأرف

 مدق املو :لاق ء«مويلا كلذ نم سولجلا كرتف «ىعازوألا كلذ غلبق هنع زجعل

 دجسملا يف سانلا هب طاحاف ةكم ىلإ  ىلاعت هللا همحر - سنوي نب ىسيع
 اندف  ىلاعت هللا هم حر - ضايع ني ليضفلا هب رمق هيلع اومحدزاو ءمارحلا

 كيلع محادزالا ةرثك نم ريفن هلعلف كبلق ىلإ رظنا ىحخأ اي :هل لاقو هتم

 دقو «مويلا كلذ نم سلجملا كرتو اروف ماق مث «ةعاس هسفن ىلإ ىسيع رظنف

 هل املاع نوكت نأ تعطتسا نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىروثلا نايفس ناك
 دو . كمل اولكأل كسفن ىف ام.اوقرع ول ساتلا نإف « لعفاف ساتلا كقرعي
 ىبأف مهثدحي سلجي نأ - ىلاعت هللا همحر  ةنييع نب نايفس نم سانلا بلط
 مكلثمو ىلثم امو ءاوعمست نأ لهأب متنأ الو ثدحأ نأ لهأب انأ ام :لاقو

  اوحلطصاف اوحضتقا : لئاقلا لاق امك الإ

 رجؤتف سانلا ثدحتف سلجت الأ  ىلاعت هللا همحر  ةمقلعل ليق دقو

 . هيلع الو هل ال ىنعي ءافافك وجني نأ ملكتملا ىضري امأ :لاعف ؟كلذ ىلع

 ؛هل اولاق ثيدحلل سولجلا  ىلاعت هللا همحر . ىفاحلا رشب كرت الو :لاق
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 :ثيداحأب سانلا ثيدحت تكرت مل :كل لاق اذإ ةمايقلا موي كلبرل لوقت اذام

 ملو ءصالخإلاب هيف ىتئرمأ كنإ بر اي لوقأ :لاقف ؟-هلِفَع- دمحم ىبن
 اذإ تاكف ثدحي هللا همحر  ىروثلا نايقس ناك دقو .ىسفن دنع هدجأ

 كرتو ءايوعرم اعرف ماق ًالثم هتقلح ربكو همالك نسح- نم هسفن ىف ةذل دجو
 نارهم نب نوميم ناكو .رعشن ملو ىلاعت هللاب ذايعلاو انذخأ :لاقو ثيدحتلا
 نمسي نأ امإ : ثالث يىدحإ نم صاقلا ولخي ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 . لعفي ال ام لوقي نأ امإو ءهلوقب بجعي نأ امإو «هنيد لزهي امب هلوق

 فراعلاف الإو بلاغلا ىلع لومحم  ىلاعت هللا همحر  هلاق امو :تلق

 ؛هريبغل اعرش هنوك ثيح نم هب بجعي نأو «هلوق نمسي نأ هنع بولطم

 ىف غلاي ولو موللا نع دحأ جرخي ال ذإ «لعفي ال ام لوقي هنأل هسفن مهتيو
 - ىنالوخلا ملسم وبأ ثاكو .ءقلخلا نع لومحم كلذو ءهلمع ىف صالخإلا

 ىف نوكلهيو ءمهملعب سائلا شيعي سانلا نم ريثك :لوقي  ىلاعت هللا همحر
  سفتلا ةيؤرو بجعلاب ىنعي مهسوفن

 ملع عمجي نم نكت ال:لوقي هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو

 - ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلام تاكو .ءاهقسلا لاعقأ لعقيو ءاملعلا

 ىشاقرلا ديزيو ءىنانبلا تباثو انأ قطط كلام نب سنأ ىتآ تنك :لوقي

 ع - هللا كوسر بتاحصضأب مكهيشأ ام :انل لوقي ناكف .«ثيدحلا هنم عمست

 :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ناك لقو ءمكاحلاو مكسوءر :لوقي مث

 ءىضتسيل اجارس لمحي ىمعألا لثمك هب لمعي الو ءملعلا لمحي ىذلا لثم

 . هريع هب

 مل اذإ ءاملعلا نأ ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر  درولا نب بيهو ناكو

 لامعألا كرت ىف انب اودتقت الو انملع اوذخ : ساتلل اولاق مهملعب اولمعي

 «لمعلا اوعداو ساتلا ىلع اوبل مهتكلو ءاريخ كلذ ناك اوجنتل ةحلاصلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ناك دقو .ةثيبخلا مهلامعأ ىلإ سانلا اورجف

 :ةلاخنلا كسمت ليبارغ مكعامسأ اولعجت الف ءامكح ءاملع متنك نإ :لوقي

 : لوقي  ىلاعت هللا همحر  يئاراذلا تاميلس وبأ ناك بقو . نيحطلا لسرتو
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 . نيد نم لام سأر هل قبي مل هنإف ءهنم فخت الق «.بضغخف اًلاع ترظان اذإ

 ملعلا متيرزأ دقل :هنامز ءاملعل لوقي 04# رمع نب هللا دبع ناك دقو

 مكتدحي وهو ىلثم !نحأ - هابأ ىثعي - رمع ىأر و هللاوو ءهردذق متيهذأو

 .ايرض مكايإو ىنعجوأل

 ام ةتم نيرشع وحن ىل نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر - شمعألا ناكو

 همحر  ةبعش ناكو .سيلافملل ةفرح ملعلا راص اغنإ هملع ىف اصلخم تيأر

 ىئاوتسدلا مشاه الإ اًصلاخ ثيدحلا بلط اذحنأ تيأر ام :لوقي  ىلاعت هللا

 ىضر دق :لوقي  ىلاعت هللا همحر مزاح وبأ ناكو - ىلاعت هللا همحر -

 نولعفي -مت_ فلسلا ناك دقو .لمعلا اوكرتو ءمالكلاب اذه اتنامز ءاملع

 مهدعب نيذلا راص مث «نولوقيو نولعفي مهدعب نيذلا راص مث ؛نولوقي الو

 دبع ناك دقو نولعفي الو نولوقي ال هلهأ نامز ىتأيسو ءنولعفي الو نولوقي

 نوملعتي مهو سانلا انكردأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىملسلا نمحرلا

 دقو .اهب اولمعي ىتح رشع نم نولقتني الف ءتايآ رشع تايآ رشع نارقلا

 ىلثمل اولوقت ال :لاقف :ملاعلا اهيأ انتفأ ةرم  ىلاعت هّللا همحر .. ىيعشلل ليق
 ناكو .ىلاعت هللا ةيشخ نم هلصافم تعطقت ىذلا وه ملاعلا نإف ءملاع
 بلجي مل اه نيدلا بيبط ملاعلا : لوقي  ىلاعت هلئا همحر  ىروشلا نايفس

 بلج اذإو ءهسفت ىلإ ءادلا بلح دسقف ءهملعب ايندلا بلح اذإدق هملعب ايندلا
 هللا همحر فايع نب ليضفلا ناك دقو .هريغ بطي فيكف هسفن ىلإ ءادلا

 قيرط ىلع اوسلج ءءوسلا اهئاملع ةهج نم الإ ةمأ كلهت نل :لوقي  ىلاعت
 .ةئيبخلا مهلامعأب هللا دابع ىلع قيرطلا اوعطقف نمحرلا

 -هللا لوسر لكس : لوقي - ىلاعت هللا همحر  لوغم نب كلام ناكو

 - ىروثلا نايفس ناكو .«اودسف اذإ ءاملعلا» :لاقف ؟رش سانلا ىأ - هلل
 قلختي نأ ىلاعت هلل ملعلا بلطي نم ةمالع نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر
 دمحم ناك دقو .سانلا نم ىذألا لمتحيو ءهللا نم ةيشخلاو عرولاو دهزلاب

 مهملع نم قي ملو ءاملعلا بهذ دق :لوقي  ىلاعت هللا همحر - نيريس نبا

 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو .ءوس ةيعوأ ىف تاربغ الإ



 ه1 ما ىنارعشلا مامؤلل نيرتفملا هيينت

 اي :لوقي ناكو «ةنتفو هنامز لهأل ةيوقع وهف ءادهاز نكي مل اذإ ملاعلا نإ

 ؟ةيدمحملا نيأف ةيئاطيش مكقالخأو ءةيورسك مكتويب تراص دق ملعلا لهأ

 اذام رميوع اي :ىيل لاقي نأ فاخأ ىنإ :لوقي ف ءادردلا ويأ ناكو

 ملعلا ىف نيخسارلا نع هتثإ# م كلام مامإلا لتس دقو ؟تملع اميف تعنص

 ةرم لكسم دقو بهلسق نم را توكبشلا هب ةرلماعلا :لاقف ؟مه نم

 الآ :هل !ولاقف «ىردأ ال :لاقق ةلأسم نع  ىلاعت هللا همحر  ىبعشلا

 ةكئالملا نإ :لامثف ؟قارعلا ملاع تنأو ىردأ ال : كلوق نم ىحتست

 ال كناحبس :مهلوق نم ىحتست ملو ءانم اًملعو ابدأ رثكأ مالسلاو ةالصلا

 نوكي :لوقي هقف_ رايحآلا يعك ناكو . 0٠1 :ةرنبا] أ انتملع ام لإ نل ملع

 ىلع لاجرلا رياغتك ءارمألا نم برقلا ىلع نورياغتي ءاملع تامزلا رخآ ىف
 .ىلاعتو هتاحبس هللا قلعت رارش كتلوأ ءانلا

 :اولوقت نأ مكايإ :لوقي  ىلاعت هّللا همحر  ناميلس نب رمتعملا ناكو
 اوبرْش وأ ءرفصعملا اوسيل وأ ءمنرطشلا اوبعل - ليم -- هللا لوسر باحصأ نإ

 نيأف «ىهنلا غولي لبق كلذ مهدحأ لعف اغإ «نيقساف اونوكتق ءثلثملا ديبنلا

 - مكيبن ةنسو ءلجو زرع مكبر باتك فلاخي امب نولعفت متنأو ءمهنم متنأ

 مالكلاب ىفتكا نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مصألا متاح ناكو ؟- هيَ
 مالكلاو هقفلا نود دهزلاب ىقتكا نمو «قدنزت هعفلاو دهزلا نود ملعلا نم

 اهنيب عمج نمو «قسفت مالكلاو دهزلا نود هقفلاب ىفتكا نمو ءعدبت

 ىراعلا مالكلاب ملكتي  ىلاعت هللا همحر  ىعازوألا مامإلا ناك دقو

 مالكلا ىف انبرعأ دقلو عوشملا بهذ بارعإلا ءاج اذإ :لوقيو بارعإلا نم
 ءاملعل لوقي  ىلاعت هللا همحر  دادحلا صفح وبأ ناكو «لمعلا ىف اتحخلو

 رح اذإف هلآ ملعلا امنإ ءنيواودلاو سيراركلا نوبتكت ىتم ىلإ :هنامز

 اذإ :لوقي ..هتتف_ كلام مامإلا ناكو ؟لتاقت يىتمف ءقلآلا عمجت تنأو ودعلا

 هش هدارم لعلو :تلق . سيلبإ نم رش وسهف ملعلاب فرعي نأ ملاعلا بحأ
 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  كامسلا نيا ناكو .ىعرش ضرغ ريغل فرعي نأ
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 فوخم نم مكو «سان هل وهو مكتم ىلاعت هلل ركذم نم مك :هنامز ءاملعل

 ىلاعت هللا ىلإ برقم نم مكو ؛هيصاعم ىلع ءىرج وهو مكتم ىلاعت هّللا نم
 ىلع اًموي ةأرما تفقو دقو. هنم راف وهو هللا ىلإ عاد نم مكو ءهنم ديعب وهو

 ؟ةجاح كل له :اهل لاقف هيلإ رظنت  ىلاعت هللا همحر - فسوي نب ميهاربإ

 كيلإ رظنأ انأف ةدابع ملاعلا هجو ىلإ رظنلا نأ تورت مكنأ ريغ ال :تلاقف
 ةأرملا هله نإ :لاق مث ءةريعلا هتقنخخ ىتح ميهاربإ ىكبق :لاق . كلذ لجأل

 رباقملا ىف اوراص دق ةداببع مههوجو ىلإ رظنلا تاك نيذلا نإ ءىف تطلغ دق

 «بويأ نب فلخو «لبتح نب دمحأ لثم ةنس نيعبرأ ذنم ىرشلا قابطأ نيب

 .اهيق ىلمأتو مهرباقم ىلإ ىريسف -غك# مهبارضأو ىخلبلا قيقشو

 ىف اًدحأ تيأر ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ثرحلا ني رشب تاكو
 بيهوو ءمهدأ نب ميهاربإ :ةعبرأ ادع ام هنيدب لكأ الإ ملعلا ىتوأ اذه انئامز
 نايفس ناكو  غين_ طابسأ نب فسويو ءصاوتلا ناميلسو ءدرولا نبا

 : ىلاعت لاق ءيلاعلا وهف هملع هاكبأ نم : لوقي - ىلاعت هللا ةمحر  ىروتثلا

 4 ادّجس ناقذألل تورخي مهيلع ئلتي اذإ هلبق نم ملعلا اوتوأ نيذّلا نإ
 ادجس اورخ نمحرلا تايآ مهيلع ىلتت اذإ © : ىلاعت لاقو ء[9٠:ءارسإلا]

 .[ه م :ميرع] * ايكبو

 ىفو امك كلمعو كملع قحب تيفو له :ك.سفن ىخأ اي رظناف
 بر هللدمجلاو ءاراهنو اليل رافغتسالا نم رثكآو لزعمب مهنع تنأ مأ ؟ءالؤه

 . نيملاعلا

 ىلع طخلا ةرثك :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 مهداقتعا ةرثكو ءمهح صن نمل مهركش ةرثكو ءارمألا اوطلاخ اذإ مهباحصأ

 نع ابلاغ ناسنإلا زجعي مهملعل كلذو ءمهملع رثك املك مهسوقن ىف قسفلا

 مسا هيلع بح سنا ملع ام لكي ناسنإلا لمعي مل اذإو «ملع ام لكب لمعلا

 مدعو ءءارمألا نع دعبلا ملعلاب لمعلا نم نإف «هب لمعي مل اميف قسفلا
 ربكب حرفلا مدعو «بصاتملاو ءايندلا هب مهدحأ داطصي ةكبش ملعلا ذاختا

 اذه لهأ ملعأ نالفوأ ءلماع نالق : سانلا لوقب تاذللا مدعو ءهسرد ةقلح



 (١ه5) ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هبنت

 هذه دادضأ نم متغي نأ ملعلاب لمعلا مدع نم نأ امك . كلذ وحبنو دلبلا

 . تافصلا

 مدع ةمالع نم :لوقي  ىلاعت هّللا همحر - صاونللا ىلع ىديس ناكو

 رحببلا) انياتك ىف هانركذ امم كلذ وحتو هلمعو هملعب ءارم وأ ءايندلا ىف

 .صضبشتا وأ هاتركذد امي حرف نم نأ كلذ ملعف ءادوهعلاو قيئاوملا ىف دوروملا

 نع ىور دقو ءهسفن ىلع كبيلف«هملعي لمعي مل وهف «ةهلسصض نم ه هرطاخ

 كشف نب انهو ناكو ءةاهؤارف ىّيمأ ىقفاتم رثكأ) .- هللا لوسر

 هله ىف نوكيسو ءةشسف عارق ليئارسإ يتب ىف ناك : لوقي  ىلاعت هللا همحر

 نم هللاب اوذيعتسا :لوقي هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو «مهلاثمأ ةمآلا

 .هلمعو هملعي ءارم وهو ابرقت اهلحتدي نمم فعأو ءاعدبت اهلخخدي نمم فخأ

 ىصاعملاب راثلا لخخد نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  كرابملا نب هللا دبع تاكو

 . ةعمسلاو ءايرلاب اهلخد نمم فخآ ةرهاظلا

 نأ نظن انك ام :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىمجعلا بييح ناك دقو

 .ةركلاي نايبصلا بعلي امك هيف ءارقلاب بعلي ناطيشلا راص نامز ىلإ شيعن
 ةيلهاجلا ةقسف ناك :لوقي  ىلاعت هللا همحر  داور ىبأ نب زيزعلا دبع ناكو
 - ىلاعت هللا همحر - ىروثلا نايفس ناك دقو .انئامز ءارق نم ءايح رثكأ

 :لاقي نأ ةقسفلا ءارقلا نيأ :ةمايقلا موي ليق اذإ ىشحخأل ىنإ هللاو :لوقي

  ىلاعت هللا همحر  ديز نب دامحل لجر لاق لشو ءهولخفق مهنم اذهو

 ناكو ..ةفيحص ىف ءارقلا عم امسا كل لعجت نأ كايإ :هل لاقف «ىنصوأ

 ( مهعم ىنورذحاو ءءارقلا اورذحا : لوقي -' يلاعت هلثا همحر - ىروثلا نايفس

 ره :لاقوءةضماح ىه :تلقف ءهنامز ىف ىلإ دو مهرثكأ تفلاخ ول ىنإف

 . رئاج ناطلس دنع ىلتق ىف ىعسي نأ نمآ ال ةولح لب

 نوكت نأ ىهتش أ :لوقي ىلاعت هللا همحر - ضايع نب : ليسغفلا ناكو

 ىنوأر إو :ءىنودسح ةمعن ىف ىنوأر ادإ موقلو ىلام ؛ءارشلا نع ع ةليعبا قىراد
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 كايإ :لوقي  ىلاعت هللا همححر  ىرصملا نونلا وذ ناك دقو  ىتوكته ةلز ىف

 كلذ لبقو .ناتهبلاو روزلاب كومرف كودسح امبر مهنإف ؛ءارقلا نم برقلاو
 عرو ةلق حبقأ ام :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو «مهنم
 ريمألا لامي اجاح مدق ىتالفلا ملاعلا نإ : سانلا لوق حبقأ امو «ملاعلا
 نوكي نامز ىتمأ ىلع ىتآيس» : ثيدحلا ىفو «ةينالفلا ةأرملا لامب وأ «ىنالفلا

 نأ نم مكل اريخ هومتيقل ولو .هوقلت نأ نم اري لجرلا مساب مكعامس
 نب ليضفلا ناك دقو .«هلمع متضغبأو هومتضغبأ هومتبرج نإ مكنإف .هوبرجت

 ةقرو مهباقر ظلغ عم ءارقلا نودمحم فيك :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع

 هللا ىشخي نم ىلع ريثك دامرلا فس نإ هللاو ؛ةطنخلا خم مهلكأو مهبايث
  ةسشب و

 نايفس تام امل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  طابسأ نب فسوي ناكو

 ايندلا نآلا اولك ءارقلا رشاعم :ءارقلل سانلا لاق هللا همحر  ىروشلا

 ةرثكلو ءارقلا ىلع اًلظح سانلا دشأ نأك هنوكل ىروثلا تام دقف ءنيدلاب

 . ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو  ىلاعت هللا همحر مهل هتشقانم

 مهئارمأ ىلإ مهؤارق لمي مل ام ىلاعت هللا فنك ىف ءاملعلا لازت نل :لوقي

 ةريابجلا مهيلع طلسو ءمهنع هذي ىلاعت هللا عقر مهيلإ اولام اًذإف .ةبحملاب

 . ىخبسلا دقرف ناكو «بعرلا مهبولق ىف فذقو «باذعلا ءوس مهوماسف

 هللا همححر  ىرصيلا نيسحلا هل لاقف ءاسكلا سيلي لزي مل  ىلاعت هللا همحر

 لهأ رثكأ نأ درو دق هنإ اذه كئاسكب سانلا ىلع ًالضف كل نأ بحتأ  ىلاعت

 .ةيسكألا يباحصأ راثلا

 صضرعت كارن انل ام  ىلاعت هللا همحر  رائيد نب كلامل ةرم ليق دقو

 ,ءارقلل ىبيرسغ ةرثكل هنع ضرعأ اغنإ :لاقف ؟كسانلا ْئراقلا باشلا نع

 نم برقي نأ ملاعلل هركأل ىلإ :لوقي -هقظ- ناميلا نب ةفيذح ناك دقو

 - ضايع نب ليضفلا ناكو .ايثدلا راد ىف نتفلا فقاوم اهنإف ءارمألا باوبأ

 ملعتن امك ناطلسلا باويأ بانتجا ملعتن انك :لوقي ىلاعت هللا همحر

 - - ىلاعت هللا همحر  بيسملا نب ديعس ناكو «نآرقلا نم ةيآلا وأ ةروسلا
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 نب نوميم ناكو «صل وهف ناطلسلا باوبأ ىشغي ملاعلا متيأر اذإ :لوقي

 كنإف «ةميظع ةرطاخشم ناطلسلا ةبحص :لوقي  ىلاعت هللا همحر  نارهم
 ذل نأ ةمالسلاف «؛كسفنب ترطاخ هتيصع نإو « كنيدي ترطاخ هتعطأ نإ

 ناطلسلا  ىلاعت هللا همحر  يىرهزلا طلاخ امو :لاقو .كقرعي الو هفرعت

 - ضايع نب ليضفلا ناكو ءهتشحو تسنا دق :اولاقو داهزلا هيلع ماق

 ناطلسلا ىلع لخدي الو طقف ضئارفلاب ىتأي نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 ىلع لخديو جحيو دهاجيو ءليللا موقيو ؛راهنلا موصي نمم ريمخ
 ملاعلا متيأر اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو ؛ناطلسلا

 هيلع اوملست الو ءريخلاب هيف اودهشت الق ءةجاح ريغل ىضاقلا ىتأي
 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  محازم نب كاحضلا ناكو ءهنيد ىف هومهتاو

 ىلاعت هللا طخست ملو ءناطلسلا ىضرت ةملك ىف ركفتأ ةلماك ةليل تثكم

 ءارمألا رارش :لوقي  ىلاعت هللا همحر ىعمصألا ناكو ءاهدجأ ملف

 نم ةلمج انركذ دقو ارمألا نم مهبرقأ ءاملعلا رارشو ءاملعلا نم ىهدعبأ

 اهعجارف «ةيدمحملا دوهعلا باتك ىف ءارمألا برق نم ةرذحملا ثيداحألا

 «كفلس ناك امك ةنسحلا قالخأآلاب قلختم تنأ له كسفن ىف لمأتو
 .نيملاعلا بر هللدمحلاو

 .لام مهل نكي مل اذإ :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 بايثلا سانلا ءاطعإ نم اورثكي ال نأ مهيلع نوقفنيو مهنوسكي مهناوخإ ناكو
 نوعدي ال مهنأل كلذو «نكمأ ام مهتاوخإ نع مهتفلك نولمحي لب ؛ماعطلاو

 ىشخيش هنع ىنبوتف «كلسملا اذه تكلس تنك دقو ءاناعوج الو اًثايرع اذحأ

 هللا همحر - ىسوتسلا نيدلا روث ىديس ىخيشو ءهّللا دبع نب دمحم ىديس
 ,-ُْع- هلوسرب وأ هللاب لئاسلا ىلع مسقأ نإف ىديس اي :هل تلقف  ىلاعت
 - هللا لوسر ىلع لص وأ «ميظعلا هللا لج كلذ لدب : لقو هطعن ال :لاقف

 قفني نم امأو «لام هل ناك اذإ هراربإ ديعلل بحتسي امنإ مسقلا نإف - لي

 ىف نوكي ال نأك «ىعرشلا هقيرطب الإ مسقلا راربإب رمؤي الق ءسانلا هيلع

 لئاسلا ىطعأ ىنأ ىناوخخإ ملع الو ؛مسسقلا راربإ نم اررض دشأ عنام هئاطعإ
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 ام ىلع فقوي مهدحأ راص فقوتأ الو :ىتمامع وأ ءىتورف وأ «ىتخوج

 قفالط قلعي مهضعبو « ىدنع ةيراع هلعجمي مهضعبو «بايثلا نم ىل هطيعي

 صضعب ىف حشأ ىندجت رذعلا اذهلف ءهنذإ ريغب دحأل كلذ ءاطعإ ىلع هتجوز

 هيلع حشأ مل ىلوه ام ىتلأس ناك هنأ ولو ؛هيطعأ الو لئاسلا ىلع تاقوألا

 موي لوأ ىف ديدخلا ىفوص وأ «ةديدجلا ىتخوصج ناك ولو «ىلاعت هللا دمحي

 اذإ قيرطلا خايشأ نم دحأي نظلا ءوس ىلإ ةردايملاو ىمخأ اي كايإف

 جورخ اذه :لوقيو ءهطعي ملف ًالثف هبايث نم اًبوث هلأسو نايرع هيلع لد
 كلذ ناك امبرق ءةيضقلا نع كلذ لبق صصحقا لب ءءارققلا قيرط نع

 هلل دمحملاو ءهدنع حشل لئاسلا كلذ عنمي ملو «ماتمدق ام رذع هل خيشلا

 .نيملاعلا بر

 لهأ نع مهنامتك :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخا نمو
 هل! مهللا هيف ةدئاف ال اهراهظإ نإف ؛ تاماركلا نم هتوركذي ام لك مهرصع

 اهراهظإ يق ىلاولا ىلع جرح الف ةيعرش * ةحلصم كلذ ىلع بترتي نأ

 ؛مانملا ىف -82- هللا لوسر صخش ىأر عضوملا اذهل ىتباتك لاح ىفو

 هياجأف ءةلأسم نع ىئارلا هلأسو «ةحيحص ةرامأب هعم مالسلا ىلإ لسرأو

 ىف فقوت دق -هإَك- هآر املف ءباوجلا لجرلا مهفي ملف ءاهتم -272-

 كل اهحرشي هنإق «ىنارعشلا نع لأساو رصم ىلإ بهذا :هل لاق اهمهف

 لأسو رصم ىلإ ةيؤرلا رثأ ىلع رفاسف ءةجرج ةيحان ىف لجرلا كلذ ناكو

 كب عامتجالا الإ ةجاح رصم ىف ىل نكي مل :ىل لاقو ىب عمتجاف :ىنع
 :ىلاعت هللا دمحب هل اهترسفف ةلأسملا ىلع ىل لاق مث .- لت - هرمآل ًالاعتما
 نولصي مهنأ غلط موقلا قالخخأ نم نأ باستكلا اذه ىف تركذ تنك دقو

 مهنأو «فيرشلا هربق ىف -هليَت -هللا لوسر فلخ سمخلا تاولصلا

 اهيأ كيلع مالسلا مهدهشت ىف نولوقي نيح مالسلا مهيلع هدر نوعمسي
 ,ملعلا ةبلط نم ائباحصأ ىضعب كلذ ىف فقوتف هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا

 انيلإ لصي ملو ءقيس نمم دحأ نم ةثوروم ىهو الإ ةمارك نم ام :اولامو
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 ىبنلا نم مالسلا هيلع در هنأ نيعياتلا نم الو مهي ةباحصلا نم ادحأ نأ

 ادحأ رأ ملو بكوتلا كلذ عقو املف أملف ءهتوم دعب فيرشلا ربقلا نم - 2ع

 باتكلا نم كلذ تعفر ةضايرلاو ةدهاجملاب ماقملا اذه ىلإ لوصولا بلطي

 ملع ىف ررقم وه امك رمأ هنم صخي نأ حصيو الإ ماع نم ام هنأ ىلع
 .اعرش ىنطسا ام الإ لوصألا

 مل ىتلا تاماركلا نم نأ هريسفت ىف ةرهز نبا ةمالعلا لقن دقو

 شرعب ايخري نب فصآ نايتإ اهبحاص لبق دحأل اهلثم مقي ملو ءثروت
 ءايبنألا نم هلبق دحأ نع ةثوروم نكت مل ةمارك هذه :لاقو «سيقلب

 - صاونلا ايلع ىديسس تعمس دقو «مهريغ الو مالسلاو ةالصلا مهيلع
 ىتح ةيدمحملا ةيالولا مدق دحأل قحي ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 جرد دقو ءمالسلا امهيلع سايلإو رضخلابو - هع - هللا لوسرب عمتجي
 .هنع نيبوجحملا ضعب راكنإ هيف حدقي الف ءكلذ ىلع مهلك نوقداصلا

 لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىسرملا سابعلا وبأ خيشلا ىديس ناك دقو
 هدر عمسي - هلع هللا لوسر ىلع ىلع ملس اذإ دحأ مكيف له : هباحصأل

 ىلع اوكبا : لوقيف «كلذ هل عقي دحأ انيف سيل ال :نولوقيف ءهيذأب هيلع

 نع تيجتحا ول هللاو :لوقي مث: 22- -هلوسرو هللا نع ةيوجحم بولق

 .نيملسملا نم ىسفن تددع امل راهن وأ ليل نم ةظحل - هقَع- -هللا لوسر
 عامسو - 2 هللا لوسر نع ذخألا ماقم نيبو ريقفلا نيب نكلو :هتلق

 فلآ نوعبرأو نوعبسو ءماقم فلأ ةثام هيلع مكس نم ىلع درلاب هتوص
 هذهب هانبلاط كلذ ىعدا نمف ءاماقم نوعستو ةعستو ةئامعستو .عاقم

 اذه ىعدا دقو .كلذ ءاوعد ىف هاتيذك اهفرعي ال هانيأر اذإف ءتاماقملا

 هللا همحر  ىفصرملا ىلع ىديس ةايح ىف رصعلا لهأ نم ةعامج ماقملا
 عمسأأ ىدصقم :مهل لاق مهار املق ءهدنع ىلإ مهروضحب رمأف - ىلاعت

 ءاهب مكصخ ىلاعت هللا نأ متركذ امم تاماقم ضعب ىلع مالكلا مكنم

 نم مهيجارخإب رمأو كلذ دنع مهرجزف .لوقي ام مهدحأ ردي ملف
 . هللاب ذايعلاو ءلاح أوسأ ىلع اوتامق هترضح
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 بقاعتق ءاهيلإ لصت ىتلا تاماقملا نم اًميش عدت نأ أ ىمخأ اي , كايف
 ماقملا اذه نع بتاجب انرصع لهأ نم ةعامج ذأ دقو :تلق .ءاهئامرحب

 ىضاقو «رادرتقدلاو ءاشابلا ىلع عامتجالاب مهماقم ولع اولعجو «ةيلكلاب
 تلق :لوشي هارث سلجم ىف ناك اذإ مهدحأ راصو ءمهوجتو ركسملا

 لاح لك ىللع نكلو «كلذ وحنو «رادرتفدلا ىل لاق ءاشابلا ىل لاق ءاشابلل
 ريغ وهو ءاذكو اذك - يع - هللا لوسر ىل لاق لوقي نمت اًررض فخأ مه
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىبخأ اي كلذ ملعاف ءقداص

 نع اًدحأ اونكمي ال نأ :-مهتع ىثاعت هنلا ىضر - مهقالخأ نمو
 الإ اًيلاغ اهيف صالخ ال ىتلا تانامألا نم اًثيش وأ ءءاضقلا ىلي نأ مهل داقني

 ناك دقو .كلذ لثم ىف ريذحتلا نم درو ال ىعرش قيرطب كلذ هيلع نيعت نإ

 الو اًمامإ نامّرْلا اذه ىف نكت ال :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس

 دمحم ناكو «ءارقفلا ىلع هقرفتل الام دحأ نم ذحأت الو ءاقيرع الو اًنذؤم

 ةمايقلا موي باس حلل ىعدي نم :لوأ :لوقي - ىلاعت هللا همحر  عساو نبا

 ىف مهكيرش وهف مهدعاس نم لكو ليلقلا الإ مهنم وجني الف ءةاضقلا

 .َهْدِسْلا

 ءاران هلوح دقوأف ةرم  ىلاعت هللا همحر  نايح نب مره ىضقتسا دقو

 اوهركأ املو :لاق ءههسفن لزع ىتح مويلا كلذ ىف هوتآي نأ ساتلا تعشمف

 نجسلا نم هنوجرخي اوناك هو سبحو ءاضقلا ىلع قف ةفينح ابأ مامإلا
 ىف ىكب هنإ ىتح لعشضي ملف ءءاضقلاب هل مهرسأ ىف لخديل اًمايأ هنوبرضيف
 «٠ ىضاقلا هلطبي قح نم مك :لوقي راص مث «لافطألا ءاكبك مايألا ضعب

 نب نايفس ناكو . ريزولا ةريبه نبا هل سياحلا ناكو .هقحي لطاب نم مكو

 نامأ :سييق ىبأ ليج ىلع ىداني ايدام تعمس :لوقي - هللا همحر  ةتيبع

 ناكو .قيدنزلا انالفو نايقس نينئا ادع ام ضييبأو دوسأ لك ىلع ىلاعت هللا

 4 تحسلل َنوُناَكَأ 9 :ىئاعت هلوق ىف لوقي - هللا همحر - قورسم
 للاب عنقيلف ةالولا هدبعتست ال نأ دارأ نمو : ىضاقلل ةيدهلا اهنإ «[4؟ :ةدئالا]

 . حلملاو
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 تراص :لوقي  ىلاعت هللا همحر - صاوخلا اًيلع ىديس تعمس دقو

 ال لدعي نأ صخشلا دارأ ول ىتح ملظو روج اهبلاغ نامزلا اذه ىف تايال ولا

 نم لجر ءاضقلا ىلو دقو .كلذ سانلا قاقحتسا مدعل لدعلا ىلع ردقي

 ام ىديس اي :هل لاقف «كلذ ىلع خيشلا همالف هللا همحر  خيشلا فراعم
 نم اذه نإ :خيشلا هل لاشف ءركتملا نع هنأو «فورعملاب رمآل الإ كلذ تيلو

 نأ عم كلذ مهل حصي مل ةاضقلا نم مكليق ناك نم نإف كل سيلبإ رورغ
 ىعدي ةالولا راص دقف «نامزلا اذه ىف امأو ءحصنلل ًالباق ناك مهنامز

 ءانيلإ توجاتحي سائلا نآل ءايلوألا نحن :لوقيو حالصلاو ةيالولا مهدحأ

 . مهنم دحأ ىلإ جاتحن ال نحنو

 عفش رصعلا خياشم نم خيش هيلإ لخد ةالولا ضعي نأ انأ تعمس دقو

 ءالؤه اندتع عفشي امنإ :لوقي لعج مث ءاهليقي ملو اهدرف ءةعافش هدنع

 لوستف «هيف عوفشملل ةبحمو ةحلصم ال ةرهشلل ابلط حالصلل نوعدملا

 رصم ىف ام نولوقي سانلا ريصي هتعافش تلبقو عفش اذإ هنأ هسفن مهدحآل

 اذإف ءمهيلع قفشيو «نيملسملا مومه لمحي ىذلا وه هنإف ءنالف الإ نآلا

 اذهف «قازرألاو ؛ىلاوحلا هل اوبترق ؛ءارزولاو كولملا هب عماست كلذب رهتشا

 ىذلا باجعإلا نم هيلع اًموبغ هل ةحلصم كلذ ىقو ءهتعافش ىدر ببس وه
 . هتيد كالله هيف

 هيسف هيتأي ال ىذلا مويلا ىف هراد ةعتمأ عيبي ةاضقلا ضعب تيأر دقو

 اريقف راص ىتح همكح تمت انأ نم ىئلزعي نأ فاخخأ :لوقيو ءريثك لوصحم

 هتأي مل اذإ هنأ فايرألا ةاضف ضعب نع تعمس دقو ءايندلا ةعتمأ نم

 هيتأيل ةلطابلا ىواعدلا لام اذ هاري نم ىلع طلس مايألا نضعب ىف لوصحم

 .«لطابلا لطبيو قحلا ىحي نأ هل حصي فيك اذه لثمف «كلذ نم لوصحملا

 كلذ هيلع نمعت نإ الإ تايالولا ناسنإلا ىئوت ال نأ نامرلا اذه ىف ةمالسلاقف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءكلذ ىف اهركم نوكي وأ اعرش

 نع مهلاؤس ةرثك :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 ماعطلا نم هيلإ نوجاتحي امب مهوساوي نأ لجأل كلذو : مهياحصأ لاوحأ
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 راص قلخلا اذهو ءاناجم ال / مومهلا لمحتو «تويدلا ءافوو :دوقتلاو بايثلاو

 لوقي امجرو ءكلذ فالخ ىلع مويلا سانلا نإف «نامزلا اذه ىف ءابرغ هلهأ

 بلق غارفب هملعل هرمآ متكيو بيط :لوقيف ؟مكلاح شيإ .هبحاصل مهدحأ
 وه امك ةرمث ريغ نم ةداعلا مكحب مالك مكلاح شيإ :هلوق نأو ؛هنم ههحاص

 رظتتي الو ؟مكلاح شيإ .هيأ ىلع رامل لوقيام !ريشكو لب ءدهاشم
 هسفن فلكي لوشسملا الو ءباوجلا رظتني ىتح صبرتي لتاسلا الف ؛باوجلا
 . باوجلاب قطنلا

 مل نإ :لوقي  ىلاسعت هللا همحر - صاوخلا ىلع ىديس ناك انه نمو
 الإو هل ءاعدلا وأ ءدمومه لمحت وأ ءديخأ ةاسوم ىلع امزاع مكدحأ نكي

 هللا همحر  مصألا متاح ناكو ءاًقآمن ريصي هنأل مكلاح شيإ :هل نلوقي الق
 جاتحسص ىنإ :كل لاقو تحبصأ فيك :كبحاصل تلق اذإ :لوقي  ىلاعت

 ةيرخس تحبصأ فيك :هل كلوقف هتجاح هطعت ملو هنع تيهالتق ءىش ىلإ
 ىديسس تعمس دقو .نامزلا اذه ناوشإ لاوحأ ىلع بلاغلا وه اذهو ءهب

 نع اًمقعب مه ضعب لأسي اوناك امنإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  صاوخلا اًيلع

 ريخلا مهلو هل لصحيف هركشيف ىلاعت هللا ركش ىلع لفاغلا اوهبتيل مهلاوحأ
 لوسر اي تحبصأ فيك :-32- ىبنلل لاق الجر نأ :ثيدحلا ىفو .كلذب
 اوعيشي ملو ءاضيرم اودوعي مل سانأ نم اريخ تحبصأ» : - يع - لاشف ؟هللا
 تحبصأ :لاقث ؟تحيبصأ فيك كف قيدصلا ركب ىبأل ليق دقو «ةزانح

 - ىرصيلا نسحلل ليق دقو ءهرمآب اًرومأم تحبصأ ءليلج برأ ًاليلذ ادبع

 هللاب كرشأ ال اًملسم اًقيتح تحبصأ :لاقق ؟تحبصأ فيك - هللا همحر
 :لاقف ؟تحيصأ فيك  ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلامل ليقو اًئيش

 هلف- ىعفاشلا مامإلل ليقو .ران ىلإ وأ ةنج ىلإ بلقثأأ ىردأ ال تحبصأ

 ليق دقو :«هركشب موقأ الو «ىبر قزر لكأ تحبصأ :لاقف ؟تحبصأ فيك

 عقن كلمأ ال تحبصأ :لاقف ؟تحبصأ فيك :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعل
 ديب هلك رمألاو ىلمعب نهترم انأو ءرذاحأ ام عفد عيطتسا الو ءوجرأ ام

 فيك - ىلاعت هللا همحر - مثيخخ نب عيبرلل ليقو ءىنم رقفأ ريقف الو «ىريغ
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 ليقو .هرمأ ىصعأو :ىبر قزر لكأ انذم افهعض تحبصأ :لاّقف ؟تحبصأ

 نم تون نإ ريخب تحبصأ :لاقف ؟تحبصأ فيك كت ءادردلا ىبأل

 :لاقق ؟تحبصأ فيك  ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلامل ليقو  راثلا

 هللا ةمحر  فافللا دماحل ليقو .ديزت بونذو «صقني رمع ىف تحبصأ

 دماح اي :مصألا متاح هل لاقف «ىفاعم ميلس :لاق ؟تحبصأ فيك  ىلاعت

 :دماح لاقق ءةئحلا لوخدو طارصلا ةزواجم دعب انوكي امنإ ةيفاعلاو مالسلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ ملعاف «تقدص
 نع هتمغلا مدع :-مهنع ىلئاعت هللا ىضر - مهقالخشأ نمو

 دق قلتخلا اذهو ءهدياصمو هدئتاكم ةقرعم ىلع سسجتلاو «سيلبإ ةبراحمم

 لفغت ال نأ انل ىقبتيف انع لفخي مل امك سيلبإ نإف ءسانلا بلاغ مويلا هلفغأ

 ىفو .ىلاعت هللا طخس ىف دبعلا عوقو ىلع صيرح داصرم اب هئإف «هنع
 مهمظعأف ؛هدونجو هايارس لسريو رحبلا ىف هشرع عضي سيلبإ نإ :ثيدحلا
 .''6سانلل ةنتف مهمظعأ هل رتم هدتع

 هنعل سلبإ نأ انغلي :لوقي  ىلاعت هللا همحر  هيئم نب بهو ناكو

 ةرثكو ..كنوصعي كلذ عمو كل كدابع هبح ىرت امأ بر اي :لاق هللا

 دق ىنإ ةكئالملا ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف «ىل مهتعاط ةرثك عم ىل مهضغب
 مهتعاط ةرثك نع تزواجتنو :ىل مهتيحمب ىل مهنايصع ةرثك مهل ترفغ
 - ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناكو .هل مهضغب ةرثكب سيلبإل

 هنم بلطأ ال :لاقف ثالث ىدحإب مدآ نبا نم رمظ اذإ سيلبإ نإ :لوقي

 ىدحإب ةياور ىفو «هيوند هتايسنو «هلمع هراثكتساو :ءهسفقنب هباجعإ :اهريغ
 .هتع أشنت ةثالثلا نإف ءاهمظعأ وهو عبشتلا ةدايز ىهو عيرأ

 اوداعت نأ مكايإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  هبتم نب بهو نأكو

 تاب ايصاع تاب نم لك إف ءرسلا ىف هوعيطتو :ةيتالعلا ىف ناطيشلا
 سلغي  ىلاعت هللا همحر  عساو نب دمحم ناك دقو ءاسورع هلجأل ناطيشلا

 هثحبو ناطيشلا شيرت :باب «نيقفانملا تاقص ىف (؟54815 ح) ملسم هجرخأ :حميحص )١(

 . -عيطان - هللا ديع ني رباج ثيدح نم ءمايارس
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 نيب جارسلا هل لمحي ناسنإ ةروص ىف اموي ناطيشلا هل لثمتف دجسملا ىلإ
 :تلاقف ءاهل كايش نم ةأرما هيلع تفرشأف «ةملظم ةدراب ةليل تناكو «هيدي
 لثم ىف جارسلا هل لمحي نأ خيشلا اذه فلكي باشلا اذه بلق ىصقأ ام
 هللا هاقشأ ىقشي هيسعد :اهل لاقف ءعساو نيب دمحم اهعمسف ءةليللا هذه
 .برهو جارسلا أفطأق «هقرع هنأ سيلبإ فرعق « ىلاعت

 ىف - ىلاعت هللا همحر  دينجلا ىلع لد هللا هتعل سيلبإ نأ انغلي دقو
 لكش ىلع ةقطنم هطسو ىقو «ةحبس هقنع ىضو «ةعقرم هيلعو ناسنإ ةروص
 ىنلاثت نأ لعل كمدحأ نأ تبيبصحأ ىنإ ىديس اي :هل لاقو «خياشملا مادخ

 اًقيرط هيلع هل دجي ملف «ةنس نيرشع وحن هيضويو هماخي ثكمف «كتكرب
 امأ :هل لاق فارصنالا دارأ املق «.تاقوألا نم تقو ىف اهنم هيلإ لخدي
 وبأ كنإو ءىلع كلوخد لوأ ىف كتفرع دق ىلب :دينجلا هل لاقف ؟ىنفرعت
 ءمساقلا ايأ اي كبمدق ىلع اذحأ تيأر ام :سيلبإ هل لاقف ٠ «سيلبإ «ةرم
 هب فلتت ءىشب الإ ىنقرافت ال نأ تدرأ نوعلم اي ىنع بهذا :دينحلا هل لاقف

 - ىلاعت هللا همحر  عساو نب دمحم ناك دقو .ىلاحي باجعإلا وهو ىنيد

 انبويعب ارسيصب انل اودع انيلع تطلس كنإ مهللا :حبصلا دعب موي لك لوقي
 امك انم هسيأف مهللا فارن ال ثيح نم هليبقو وه اناري انتاروع ىلع اعلطم
 امك هنيبو انتنيب دعابيو «كوفع نم هتطنق امك انم هطنقو «كتمحر نم هتسيآ
 هل لثمتف :لاق ءريدق ءىش لك ىلع كنإ كتنجو كترفغم نيبو هنيب تدعاب
 دوعأ ال انآو دحأل ءاعدلا اذه ملعت ال دمحم اي :هل لاقو ءاموي سيلبإ
 تنأ عنصاو ءدحأ نم هعنمأ ال هللاو :دمحم هل لاقف ءادبأ ءوسي كل .ضرعتأ
 .تككام

 :مالسلاو ةالصلا هيلع :ىسيعل هللا هنعل سيليإ اموي ىءارت دقو : لاق

 ءاهلوقأ قح ةملك ىسيع لاقف ءهللا الإ هلإ ال : لق هللا حور اي : هل لاقو
 ىلاعت هللا همحر - صاوخلا ىلع ىديس :لاق .هللا الإ هلإ ال كلوقل ال نكلو

 لعفي ملف ءديحوتلا ةملك ىف هل ًاذميلت ىسيع نوكي نأ كلذب سيلبإ دارأ
 ركذ :لوقي ع2 _.رايحألا بعك ناكو .ةمصعلا هتعنمو مالسلا ةيلع ىسيع

 نب زيزعلا دبع ناكو .مدآ نبا بنج ىف ةلكألاك ناطيشلا بنج ىف ىلاعت هللا
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 تلمعو «ةجح نيتس تججح دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  داور ىبأ

 تدجو الإ طق ىسفن تبساح امف كلذ عمو «تابرقلا نم ةريثك ًالامعأ

 نم تجرخ ىنتيلف لجو زع ىبر بيصنت نم ىوقأ كلذ نم ناطيشلا بيصن
 .ىل الو ىلع ال اًقافك ايندلا

 ءرقفلا فوخو مكايإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىررثلا نايقس ناكو

 فاح اذإ هنأل رقفلا هفوعخ نم دشأ مدآ نبا هب لتاقي حالس ناطيشلل سيل هنإف

 ءوسم هيرب نظو ءيوهلاب ملكتو «ءقسحلا نم عئمو «لطابلا نم ذخأ رقفلا
 هللا معن نم :لوقي هقنف_ ىعفاشلا مامإلا ناك دقو .ءوس لك ىقلف ؛نظلا

 ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو . طق رقفلا نم تررف ام ىنأ ىلع
 ىلاعت لاق . .هلمسع نسحأ نم لثم ءىف سيلبإ ربه طق اسم :رلوقي
  ناكو .ًالمع رثكأ لقي ملو ء[*: دره] ©# الصم نسا مكولبيل

 عيمج نم بتي ملو ةنس نيعبرأ دبعلا غلب اذإ : لوقي - يلاعت هللا همحر

 ال اهجو تيدف :لاقو .هتهبج ىلع هديب ناطيشلا حسم بونذلاو ىصاعملا

 ةنس نيعبرأ غلب نم» : ءاعوفرم ىناربطلا هاور ام كلذ ديؤيو :تلق .
 .9)«رانلا نم هدعقم اوبتيلف ءهرش هريخ بلغي ملو

 مطقأ ءىش ىدنع سيل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  دهاجسم ناكو
 مل هتنعل اَذِإ كنأل هللا الإ هلإ ال: لوق لثم ةرشعلاو ةبكتلا دنع سيلبإ رهظل
 هللا همحر  ةنييع نب نايفس ناكو .اًنعلم تنعل :لوقي امنإو كلذل رثأتي

 هلياكمو هرورغ اهيق اًنكص نوتسو ةئامثالث هل سيلبإ نإ :لوقي  ىلاعت
 ناكو .دحاو دعب ادحاو مهبولق ىلع اهضرعي نأ موي لك دبالف «مدآ ىنبي

 نم مظعأ ديك سيليإل سيل :لوقي  ىلاعت هللا همحر - نيريس نب دمحم
 طخاس هيرو تام كلذ ىلع تام اذإ هنإف ءهناوخإ ىلع هسقن دبعلا ةيؤر

 ديع نب عفان ةمجرت ىف ىدزألا هجرخأ لاقو (5945 ع) افخلا فشك يف ىنولجعلا هركذ )١(

 . سابع نبا ىلإ هدنسب ىورهلا كلاه نب هللا
 عضولا ةمالعو هررقي فلؤملا نم بجع :لأق ثيح بيطنخلا هيلإ راشأو :ىراقلا لاقو
 ام هاتعم ىف نسلق الإو ءملسمف هداتسإ ىلع ةمالعلا ناك نإ :ىراقلا لاقو ءهيلع هةحئال

 . هاتبم نالطب ىلع لدي
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 هللا همحر  نارهم نب نوميم ناك دقو .هلامعأ نم ءىش هعفتي مل هيلع

 ةذجسي ىتنتا :لاقو هيدي نيب لجو زع هللا ىنماقأ ول :لوقي  ىلاعت

 بر اي :هل تلقل ةنجلا اهب كلخدأل اهيف ناطيشلا وأ سفنلل ظح ال ةدحاو

 .ضها .كلذ دجأ ال

  ىرت نيح كنع عطقنا سيلبإ نأ نظت نأ كايإو «كسفتل ىخأ اي هبنتف
 بر هلل دمحلاو «؛ثحبلا لك ثحباو اهيف رظنا لب «؛كتدابع ىلاوت

 . نيملاعلا

 رومألل مهتبناجم : -مهنع ىئاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 مهلافطأ زئاتج روضح مدعك ناومخإلا ىلع ربكت ةحئار اهيف يتلا
 ام ءارققلا نأل كلذو ءاوضرم اذإ مهتدايع مدعو «مهئاقرأو ءمهمدخوأ

 اذإ مهدحأ نإ مث ءحانجلا ضقفخو لذلاب الإ نيرادلا ىف ساتلا ىلع اوداس

 ىفو ءىلاعت هللا بنج ىف طرف ام ىلع اًمدان اًنيزح نوكي ةزانحلا رضح
 نم اًنيش ركذي مهنم دحأ نكي ملو :؟!ةاظعاو توملاب ىفك١ :ثيدحلا
 اذهو :مومأملا نع ًالضف حابملاب ملكتي الو ءةزانلا قيرط ىف ايندلا ثيدح

 روضحب ريبتعي ال مهرثكأف «سانلا ىف نامزلا اذه ىف اًبيرغ راص دق قلخلا

 تاياكحلا ىكح امبرو لب ءايوكح راص رضح هنأ ردق نإو ءزئانجلا

 هللافث .فوص ةمامعب خيش نم كلذ تدهاش امك ريرسلا دنع ةكحضملا

 اهنأل ةلذبلا بايثلا ىف زئانجلل نوجرخي اوناك دقو ءهلو انل رفغي ىلاعت
 ةعاضفشلا لوبق ىلإ ناك برقأ لذلا ىلإ ناك املكو ءتيملا ىف ةعافش

 بانتجا ىغيسبئيف ؛ءابولا عفرو ءاقستسالل جورخلا ىف اولاق امك ءبرقأ

 ىلإ جرخ ريقف لك نأ ملعف «ةرطعم تناك نإ اميس ال ةسيفنلا بايثلا

 لاوحأ نع ديعب وهف «ةحلاص ةيئ ريغب هبايث نساحم سبال وهو زئائجلا

 ىبارعألا ديعس ىبأ ىلإ هازعو (2507 ح) ةفيعضلا ىف ىنابلالا خيشلا هركذ :ادج فيعض )١(

 دانسإ اذه :ىئايلألا خيشلا لاقو ءميعن وبأو )١١4/ 24١ يىيعاضقلاو ءهسجعم ىف

 .كورتس ردي نب عيبرلا ءادج اتيعبش
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 ,*!«ايندلا كرت ةرخآلا دارأ نمو# :ثيدحل توملإ ركذت نع لفاغ موقلا
 ('”0ةرخآلا مكركذت زئانجلا اوعبتاو ضيرملا اودوع» :اًضيأ ثيدحلا ىفو
 . اينذلا ذالم ىف متدهز ةرخآلا متركذ اذإو ىنعي

 توملا ركذ ىف ركفتلا ىف نوقرغتسي ةزانج اورضح اذإ اوناك دقو

 نوفرعي ةيلاوتملا مايألا اًثورحصم مهدحأ لظي ىتح روبقلا ىف سانلا لاوحأو

 اذإ _ ىلاعت هللا همحر  ريثك ىبأ نب ىيحي ناك دقو . ههجو ىف نزحلا كلذ

 ثكميو «بوكرلا الو ىشملا عيطتسي ال شعنلا ىف هب نوعجري ةزانج عيش
 لوألا نمَرْلا لهأ ناك دقو .هفوخخ ةدش نم هملكي نأ دحأ ردقي ال مايألا

 نولوقيو ءهتوص عفري نم نورجزيو .ةزانجلا دنع توصلا يضفخ نوبحتسي
 تكس امثإو : تلق .ةظعوم توملل كتيؤر ىف امأ رايج الإ تنأ ام :هل

 اوملع ىتح ليَ - ىبنلا ىلع ةالصلاو ركذلاب توصلا عقر نع ءاملعلا
 اينذلا ثيذح نم ىلوأ ىلاعت هللا ركذ نأ اوأرف زئاتجلا ىف سائلا طغل ةرثك
 .ملعأ ىلاعت هللاو ءملظ نود ملظ باب نم

 ةزانج ىف كحضي الجر -كط- دوعسم نب هللا ذبع ىأر دقو
 - ىلاعت هللا همحر  ىرصيلا نسحلا ىأرو :لاق ءاّمايأ هرجه مث هرجزقف

 - شمعألا ناكو .قفانم كنإ :هل لاقو ءهرجزرق ةربقملا ىف لكأي الجر

 ةدش نم ىزعن نم ىردت الف زئانجحلا رضحن انك :لوقي  ىلاعت هّللا همحر
  ىلاعت هللا همحر  مصألا متاح ناك دقو .مهتاكبو موقلل نزحلا مومع

 - تايزلا ميهاربإ ناكو .ةضيرف زئانجلا رو ضحب بلقلا ةاواذم :لوقي
 ىلع كبا :هل لوقي ةزاتجلا ىف ىكبي ا!دحأ ىأر اذإ - ىلاعت هللا همحر

 ىأر :ثالث نم اجت دق تيملا اذه نإف ءاهيلع محرتو «ىمخنأ اي كسفن
 ةماخلا ءوس نم نمأو «توملا ةرارح قاذو .-ت5- توملا كلم

 ها .تنأ كفالخب

 ,(5م1/ /5) دمحأو ,.5 8 :باب ءقمايقلا ةفص ىف (؟ غةل8 ح) ىذمرتلا هجرخأ :نسح ()

 . ىتابلألا خيشلا هنسحو :(777 /5) مكاحلاو

 يقام - هللا دبع نب رياج ثيدح نم (48 ا م6) دمحأ هجرخأ (؟)
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 . نيملاعلا ٠ بر هلل ١ دمحلاو . كلذ ىلع ةدايز اضيأ ىتأيسو

 مهلزاتم سانلا ليزنت :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 نم ملاسلا نمؤملا ماقع نود ماقم وهدنع قفانمللف ءقافنلاو ناميإلا ىف

 ىتلا تامالعلاب فورعم هنأ باوحلاف ؟ققانملا فرعي مبق :ليق تإف .قاقنلا

 ثدح اذإ :ثالث قئانملا ةمالع» :هلوق وحن - هل -هللا لوسر اهب ربخأ
 :اودازف (عبرألا : ةياور ىفو لأ ”(ناخ نمتثا اذإو .فلخأ دعو اذإو ء«بذك

 مهوعداف تامالع نيقفانملل نإ : هلوق وحنو ءارحف مصاخ اداو)

 نوفلأي الو .!ربد الإ ةالصلا نودهشي الو ءآرجه الإ دجاسملا نوتأي ال :اهب
 نم كلذ وحنو :«راهتلاب نولاطب ليللاب ةفيج نيربككسم نوفلؤيالو
 .ةدراولا ثيداحألا

 ريثك نوكي نأ قفاتملا ةمالع : لوقي  ىلاعت هللا همحر  يعازوألا تاكو

 نم :لوقي هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو .لمعلا ليلق . مالكلا

 نم صضغبيو «هيف امب مذلا هركيو ءهيف سيل امب حدملا بحي نأ قفانملا ةمالع
 - ديبع نب سئوي ناكو .هنارقأ نم دحأ بيعب عمس اذإ حرفيو هبويعب هرصبي

 ليقف . ىلإ رظنيلف قفانم لجر ىلإ رظني نأ دارأ نم :لوقي ىلاعت هللا همحر

 الف «ريخلا لاصخخ نم ةلصخ ةئاملا دعأ ام اًريشك ىنأل :لاق ؟كلذ فيكو :هل
 نم ىحيو ايف «ىف اهلك اهدجأف ءوسلا لاصخ دعأو :«ىف نهنم ةدحاو دجأ

 ركذ اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  يروثلا نايفس ناكو ءةمايقلا موي ةحيضف

 ناكو .لزنملا فوج ىف انك نوحلاطلا ركذ اذإو «لزعمب مهنع انك نوحلاصلا

 قزر أبيي نأ ققانملا ةمالع نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر - رانيد نب كلام

 نم :ةياور ىفو .تيصلاب درفني نأ بحيو ء«ءايندلا ىلع هريغ محازيو .دغ

 وأ هاذا نمل نئاغضلاو دقحلا هبلق ىف نوكيو «سانلا دسحي نأ ققانملا ةمالع

 ها .هايلا يف هيلع داز

 .454925)و «قفانملا ةمالع : باب «نامإلا ىف (؟4 س) ىراخشبلا هجرخلأ :هيلع قفتع )١(

 .ورمع نب هللا دبع ثيدح نم قفانملا لاصغ نايب ؛.باب ؛ناميإلا ىف (هخ ح) ملمو

 .ةريره ىبأ ثيدح نم (894 ح) ملسم هجرتخخأو
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 بر هلل دمحلاو «قافنلا نم اهقنو اهشتفو ءكسفن ىف ىأ اي رظناف

 . نيملاعلا

 عبشلا بانتجا :-مهتع ىلامعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 عبش نم إف مهتالص ىف اوعشخي ىتح كلذو ؛بلقلا ةواسقل بجوللا
 -يع- هلل لوسر ناك دقو «قيرطلا أطخخأ دقف ءهتالص ىف عوشخلا بلطو
 - ناكو «عوتجلا نم رجنلا فيرشلا هنطب ىلع دشيو ءىلايللاو مايألا ىوطي
 امك راتلا ىلع لجرملا زيزأك ةالصلا ىف زيزأ هقوجل عمسي ىلص اذإ - هي

 مايق نم ريخ ربدتو ركفت عم ناتعكر :لوقي .كت- سابع نبا ناكو .درو
 ركفتلاب ههطق- هدارمو :تلق . لجو زع هبر نع هاس بلقلاو «ةلماك ةلبل

 سيلو «لجو زع هللا ةرضحبو «ةالصلاب ةقلعتملا بادآلا ىف دبعلاركفت انه

 لحمب تسيل ةالصلا نإف ءمهوتي امك ماكحألا طابنتسا ىف ركفتلا هدارم

 دوعسم نيا ناكو .هتيهاركب كت ءاملعلا ىفعب حرص كلذلو ؛«كلذت

 :نولوقي هلهأ عمس اذإ ناكو «ىقلم بوث هنأك ةالصلا ىلإ ماق اذإ هاف

 تسل ىنإف متئش ام اوثدحتم :مهل لوقي ىلصي هللا دبع نإف ءاوملكتت ال

  هلئا همحر  ةئييع نب مكحلا ناكو .ةالصلا ىف انأو مكثيدح عمسأ

 ميهاربإ ناك دقو دل ةالص الف هلامش نعو هنيمي نع تفلت نم :لوقي

 نم هبلق بيجو عمسي ةالصلا ىلإ ماق اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا

 ءهتالص ىف رضحي مل نم :لوقي هع ىسرافلا ناملس ناك دقو .نيليم

 نم لايكمب ةالصلا نإف ءمهيف هللا لاق ام متملع دقو «نيففطملا نم وهف

 نم هؤادر قرس هللا همحر  ئراقلا بوقسعي نأ انغلب دقو .هل ىفر ىفو

 مث :؛هودرطو هورجزو صللا نم سانلا هذخأف «ةالصلا ىف وهو هفتك ىلع

 كلذكو :تلق .رعشي ال وهو كلذ لك بوقعي قنع ىلع ءادرلا اوعضو

 ىف ىلصي وهو - ىلاعت هللا همحر  نانع ني دمحم ىديسل انرصع ىف عقو
 برضو «صللا نم ذحخأو «هقنع ىلع نم هءادر اوقرس مهنأ رحبلا عماج

 نم رحأ وهو ءرعشي ال وهو كلذ لك ةميظع ةجض تعقوو ؛درطو

 . هيف عوشخلا لهأ نم مهانكردأ
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 هعومد تلاس ىلصي فقو اذإ - ىلاعت هللا همحر - ىخونتلا ديعس ناكو
  اهيلع هللا ةمحر  ةيودعلا ةعبار نيع ىف دوع لحتد دقو .رطملاك

 ةنوسلا هذهاورظنا :تلاقف ةالصلا نم تملس ىتح هب ترعش امف ىلصت

 . قشترا ام ةنش نم ةقشمب الإ اهنيع نم دوعلا اوعزن امف  ىنيع ىف ىتلا

 اذإ ناك مهدحأو ءاملعلا انكردأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  دهاجم تاكو

 ثدحي وأ .ءىش ىلإ هرصب دشي ردقي ال ىتح نمحرلا باه ةالصلا ىلإ ماق
 هللا همحر راسي نب ملسمو ةرم عماجلا مدهنا دقو ءايندلا رومأ نم ءىشب هسفن

 ةريبك ةجض تعقوو «قوسلا ىلإ دجسملا ىف نم لك جرخف ءهيف ىلصي
 - بويأ نب , فلج نيع نم لكأي لزي مل بابذلا ناك دقو .رعشي مل ملسمو

 ,«كلذ ىف اموي هل ليقق هسفن نع هدرطي الف ؛« ىلصي وهو  ىلاعت هللا همحر

 نالق :لاقيل اوبرض اذإ مكاحلا طايس تحن توريصتي قاسفلا نأ ىنغلب :لاقف

 كرحتأ فيكف ءهناحيس ةزعلا بر ىدي نيب مئاق انأو «كلذب نورختفيو روبص
 ىعدي فيك :لوقي  ىيلاعت هللا همحر  نالجع نب طيمس ناكو ؟بايذل

 اذإ ءثوغريلا ةصرقب سحي وهو هتالص يف ىلاعت هللا عم روضحلا مهدحأ

 نم هسفن تخاس ىتح ىرد امو نائسلاب مهدحأ نعط لقل هللاو ءهصرق

 اذإ تلت ىلع نينمؤملا ريمأ ناسك دقو .ضرألا ىلع عقوو ءمدلا جورخ

 : لاق كلذ ىف هل ليق اذإف ءدعتريو نولتيو ريغتي ريصي ةالصلا هتقو رضح

 ضرآللاو تاومسلا ىلع ىلاعت هللا اهضرع ةنامأ تقو هنأ توملعت امأ

 ام تثسحلأ له ىردأ الف انأ اهتامسح دقو «اهتلمحي نأ نيبأف «لايخلاو

 .؟ال مآ تلمح

 فلخ اولصت ال :لوقي ىلاعت هللا همحر  ىرصيلا نسحلا ناكو

 نوبهذي هتالص ىف تفلت اذحأ نأ مهغلب اذإ فلسلا ناك دقو «ايتدلا بحجم

 نم م6 مهدنع ناك امل كلذ بيس نع هتولأسيو ء«هراد ىق ولو هيلإ

 ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع ىلص دقو .ىلاعت هللا ةمظع ةفرعم

 تيلص ام ةعامجلا لضف الول :هل لاقف «نحلي هعمسف ةرم مامإ فل -
 هات - سايع نب لضفلا ناكو ؟ءاملعلا ىلع ةيبرعلا أرقت ال مل كفلخ



 ااه( ىنارعشلا مامإلل نيرتفملا هين

 نم رثكأ هيف ىتيزعي دلو ىل تام |: اذا ! مهارأ سمانلا ءالؤه نم تبجع : لوقب

 لإ هلئاوو ءذدحأ كلذ ىف ىنيزعي الف ةعامجلا ةداص ىنتوقتو عناسنأ فلأ

 ملاعلا لقاعلا غلابلا ىدلو توم نم مظعأ ىدنع ةعامجلا ةالص تاوف
 . حلاصلا

 نم ىهتشأ ىنإ :هباحصأل لوقي هللا همحر - عساو نب دمحم ناكو

 : ىناثلاو < تح وعي اذإ | ىنموقي ىلاعت هللا ىف اًحلاِص احنأ لوألا : نيكس هم اييدلا

 هللا همحر  ىخلبلا قيقش ناكو . تسع ام اًدبأ ةعامجلا ةالص ىنتوفت ال نأ

 نبا نم هظيغي ال ىلاعت هللا هنعل ناطيشلا نأ اوملعا :هباحصأل لوقي  ىلاعت

 ىف ركفتلا مدع : ىناشلاو ( ةكس اوس ون ثارتكالا مص : لوألا : ناتيش الإ مدآ

 ئ ها .ىلاعتو هناحيس هللا تاذ

 لا اب أ اقوألا يرفرف و رخل هال

 و بر هلل دمحلاو اراهتو اليل ل رافغتسالا نم رثكأو

- 



 يىنارعشلا مامإلل نيرتقألا هيبنت ( 11

 تلاثلا بابلا

 قالخألا نم ىرخأ ةلمج نم
 نم مهفوخ ةدش :-مهنع ىتاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 «نيلقثلا ةدايع ىلع مهدحأ ناك ولو ىلاعت هللاب ذايعلاو «ةمتانلا ءوس

 ملع قلخلا نم دحأ عم سيلو ءءاشيام لعفي ىلاعت هللا نأل كلذو

 لجو زع هبرب نظلا نسح مهدحأ رمأ ةياغ امنإ ءمزحلا هجو ىلع هتمتاخب
 علطت يىتح هعم نيتداهشلا ماودب ملع هعم سيلو « طقف ةنهارلا ةلاحخلا ىف

 ةنحلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإ :ثيدحلا ىف درو دقو .اهيلع هحور

 يلمعب لمعيق «باتكلا هيلع قبسيف «غعارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح
  ىلاعت هللا همحر  ىمجعلا بيبح ناكو .2؟)0اهلخ ديف رانلا لهأ

 ىكبي مث «ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال :لوقب هل متحخ نم نإ :لوقي

 نب عيبرلا ناكو .هّللا الإ هلإ ال :لوقب ىل متخي نأب ىل نم :لوقيو

 ىف وهو زاوهألاب لجر ىلع انلصخد :لوقي  ىلاعت هلا همحر - مثيصت

 بيط ىرتشم هدزاي هد :لوقيف هللا الإ هنإ ال : لق :هل لوقن انكف ؛ عزنلا

 تاكو .ةحصلا لاح ىف هيلع هبلاغلا ناك كلذ نأل ىأ ةحيلم ةعطق

 نم جرخي الجر نأ انغلب :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ىرصبلا نسحلا
 هل عوطقم هنأل لجرلا كلذ تنك ىتتيل :لوقي مث ءةئس فلأ دعب رانلا

 ها. رانلا نم جورفخلاب

 ردقب الإ ايندلا رومأب لاغتشالا ىف كسفن حماست نأ نم ىخأ اي كايإف

 هللاب ذايعلاو «نيرادلا رسختف ةلفغ ىلع توملا كاتآ امبرف ءةعيرشلا ةرورضلا
 .كاده ىلوتي هللاو ءهلمأتو ىخأ اي كلذ ملعاف . ىلاعت

 حلو . ةجتالملا رشد : باب .قلخلا ءدب يف ها 2 ىراخلا هج رجخأ :هلع قفتم (1)

 نطب ىف يمدآلا قلخلا ةيفيك :باب ءردقلا ىف (5347 ح) ملسمو 74841 7

 . هيمأ



 اولا يىتارعشلا مامزلل نيرتغملا هين

 ءاعدلاب مهتردابم مدع :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 ضرع ببس ملعي ىتح صيرتي مهدحأ ناك لب ضيرم ىلع اولخد اذإ ءافشلاب
 :«تاجرد عفر ناك امبر ضرما نأل كلذ دعب وعدي مث «هؤاهتناو ضيرملا اذه

 ريصي نأ ىلوألاف ءةبوقع ناك اذإ هيف لوقلا كلذكو .هعقرب ءاعدلا ىغبتي الف

 لاح هل مهدحأ ناك نإو «ىلاعت هنا عم ابدأ اهذح ةبوقعلا غلبت يثح دباعلا

 اي كلذ ملعا «ةنملاو لضفلا باي نم ء ءافشلا هلأسي نأ هلق «ىلاعت هللا عم
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ىتنأ

 ىنكس ىف مهتبحم :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 بلغأ ىف دجسملا ىف سولجلا مهيلع لهسيل دجسملل ةقصالملا ثويبلا

 تويب دجاسملا# :اعوفرم درو امل كلذو ءدجاسملا بادآب اولمع اذإ مهتاقوأ

 زاوجلاو .ةحارلاو حورملا هل هللا نمض هتيب دجاسملا تناك نمو :'0١نيقنملا

 اومزلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىدزألا قداص وبأ ناكو «طارصلا ىلع

 ةالصلا مهيلعءايبنألا سلاجم تناك اهنأ ىنغلي هنإف دجاسملا ىف سولحلا

 ناكو ءائويب دجاسملا اوذخستا :لوقي -هقنن- ريمع نب مكح ناكو «مالسلاو

 ىلع ماركلا تويب دجاسملا :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ىنالوخلا سيردإ وبأ
 «4يقت لك تيب دجاسملا» :درو دقف ءمهسولج لحمو «سانلا نم ىلاعت هللا

 نأ دجءاسملا بدأ فرعي مل نم ىهني مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ناك دقو

 فلق ءدجسملا ىف نوغلي اموق ةرم مالسلا هيلع ئأر دقو .اهيف سولجلا رثكي
 ءايندلل اًقاوسأ هللا تويب متذختا :لاقو هنم مهجرخأو «هب مهبرضو ءءادر

 .ةرخآلا تاوصأ ىه انإو

 هلم  ىلاعت هللا همحر  حابر ىبأ نب ءاطع تيب دجسملا ناك دقو

 لوبلا الول :لوقي  ىلاعت هللا همحر  رانيد ني كلام ناكو ءةنس نيعبرأ

 لجو زرع هللا نأ ىنغلب دقف ءراهن الو ليل ىف دجسملا نم تجرخ ام

 «ثيدحلا . . .ىقت لك تيب دجسملا» ظفلب (؟7 /؟) عمجملا ىف ىمثيهلا هركذ :نسح (1)
 ىأ) :تلق نسح هداثسإ :لافقو ءرازبلاو طسوألاو رسيبكلا ىف يناربطلا هاور :لاقو

 ال117 حر ةحيحصلا ىف ىنايلالا هنسحو .حيحصلا لاجر مهلك رازبلا لاجر (ىمثيهلا



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت (ا؟ا4)

 «نآرقلا ءارقو ءدجاسملا رامع ىلإ رظنأف «ىدابع باذعب مهأل ىنإ :لوقي
 - قلاعت هللا همحر  بويأ نب فلخ ناكو .ىيضغ نكسيف مالسإلا نادلوو
 ءايندلا جئاومحح نم ءىش نع هلأسف همالغ هاتأف «دجسملا ىف اسلاج اموي
 ملكتأ نأ تهرك :لاقو عجر مث .هباجأو دجسملا نم جرخ ىتح ماقف

 اذإ .يلف_ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناك دقو ءدجسملا ىف ايندلا مالكب

 نيأ ىردت :هل لوقيو ةردلاب هبحاص برضي دجسملا ىف ايلاع اًثوص عمس
 لثس دقو . لجو زع هبر سلاجي امنإق دجسملا ىف سلج نم نإف ؟تنأ

 ىلع ةالصلا روضح كيلإ بحأ اميأ ىلاعت هللا همحر - بيسملا نب ديعس

 نآل ىلإ بحأ دج لا ىف سولمللا :لاقف ؟دجسملا ىف سولجلا مأ ةزائجلا
 كلذو ءدجسملا ىف تمد ام ىل رفغتست مالسلاو ةالصلا مهيلع ةكتالملا

 ْنَل درو ىذلا رجأآلا نم ثالثلا وأ نيطاريقلا وأ طاربقلا لوصح نم لضفأ

 . ةزاتج ىلع ىلص
 سانلا اتكردأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر ضايع ني ليضفلا ناكو

 رومأ نم «ىش ىف دجسملا ىف نيسلاج اوماد ام اضعب مهضعب ملكي ل مهر

 ها .ايندلا

 ةينب الإ دج-سملا ىف تمدام ملكتت الو كل هتركذ ام ىخأ اي لمأتف
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءمتغتو ملت ةحلاص

 مهناوخإ نم مهتايز نع عطقتا نم ةبتاعم :-# ةد_ مهقالخأ نمو

 مهقوقحب للخلا ثيح نم ال هيلع هعفن دئاعلا باوثلا نم هنامرح ثيح نم
 ىتح كلذو ءمهيلع كلذ ةدتاف دوع نع رظنلا عطقب ِكْلَذ مهوتي دق امك

 اذهو ءطقف هسفت حلاصم ىف ال هناوخإ حلاصم ىف ىعس نمب مهدحأ نوكي
 بر هلل دمحلاو ءادج ليلقلا الإ ىتارقأ نم العاق هل تيأر ام قلخ
 .نيملاعلا

 ىف سولجلا بانتجا :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 مهنظ ةبلغو «تالماعملا ىف عرشلا ماكحأ ةقرعم دعب الإ ءارش وأ عيبل قوسلا
 وهف هللا نع لغشي ام لك نأل هترمخآ لامعأ نع كلذب لغتشي ال مهدحأ نأ



 ناك - هلَع- هللا لوسر نأ ٠ درو دقو : ةرخآلاو ايندلا ىف هبحاص ىلع موؤشم
 كب ذوعأو «قوسلا اذه ريخ نم كلأسأ ىنإ مهللا» :لاق قوسلا لخد اذإ
 .؟قوسفلاو رفكلا كب نم

 ىهلت اهنإف ءةقوسلا ةسلاجمو مكايإ :لوقي هشاث- ءادردلا وبأ ناكو

 ىلإ اورظنت ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر ىروتثلا نايفس ناك دقو .ىغلتو
 - رانيد نب كلام ناكو .ةرساك بائذ اهتم نإف ءةقوسلاو راجتلا بايث رهاظ
 .نيدلل ةدسفم لاملل ةرثكم قوسلا :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 ىلإ لمخد اذإ هللا همحر  كامسلا نبا ناكو .ةقوسلاو ءارمألا ءارقو ءاينغألا

 مكعيبو ع ل ساح مكراسلو «دكساك مكقوصس قوسلا لهأ اب :لوقي قوسلا

 :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ديز نب دامح ناكو ءمكسفتأل اوظقيتساف ءدساف

 بذكلاو وغللاوهو ؛لاصتملا هذه نم ءىس ىف هعوقوب الإ طق رجات رفثقأ ام

 ءملعلا سلاجعمو .ةعامجملا ةداص :تيومتو ءدكسحلاو ٌةناينلاو لغلاو فلجلاو

 .ةيويندلا تاوهشلا عابتاو

 ءةقوسلاو راجتلا نوعمجيف ءارمألا رمأي هتات_ كلام مامإلا ناك دقو

 قرعي الو «تالماعملا ماكحأ هقفي ال مهنم اًدحأ دجو اذإف :هيلع مهنوضرعيو
 مث ؛ءارشلاو عيبلا ماكحأ ملعت :هل لاقو .قوسلا نم هماقأ مارحلا نع لالحلا
 ةداتق ناكو .ىبأ مأ ءاش ابرلا لكأ اهيقف نكي مل نم نإف «قوسلا ىف سلجا

 7 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرضصيلا نسحلا ناكو ء«بسجحي ليللابو

 نأ ىنغلب دقف ,ةيضار هنع ةرخآألاو ءةطمخاس هيلع ايندلا نوكت ىذلا رجاتلا

 امق :لاق . ماما ل ىنيب لعجأ نيآ بر اي : لاق ىلاعت هللا هنعل سيابإ

 .هأ.قاوسألا :لاق ؟ىسلجم

 تافآلا نم ملسي هارت ىتح ارجات حدمت الو كلذ ىف ىخأ اي رظناف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . تاهيشلاو



 ىنارعشلا ٍمامإلاف نيرتغملا بيت (ا١م8)

 نم ىلع ملحلا :رثك :-مهتع ىلاعت هللا ىضو - مهقالخأ نمو
 ال ناك هنإف ,-ةَّت هللا لوسر قالصخأب المع ظيغلا مظكو «مهيلع ىنج

 دقو .ىتأي امك لجو زع هللا تامرح تكهتنا اذإ بضغي امنإو هسفنل بضغي

 ىنج نم ىلع ملح نم ةازاجم لوأ :لوقي هت ىلع نينمؤملا ريمأ ناك
 هيلع ىيحيل هللا هنعل سيلبإ لاق دقو .هراصنأ مهلك سانلا ريصي نأ هيلع

 نع مهتقوعو سانلا ترسأ هيف ءبضغلا ىدئاصم مظعأ :مالسلاو ةالصلا
 نإ :هل ليق اذإ  ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو «ةنحلا قيرط

 :لوقي مث « سيلبإ ىتعي هرمأ نم نظيغأل هّللاو :لوقي كضرع ىف عقي انالف

  ىبأال لجر لاق دقو ءهل رفغاف انذاك ناك نإو «ىل رفغاف اًقداص ناك نإ مهللا

 وبأ لاقف .ةرهلا قراس تنأ :لاقف ءمعن :لاق ؟ةريره ويأ تنأ -هتقاق- ةريره

 -92#- هللا لوسر انرمأ اذكه :لاق مث ءاذه ىخألو ىل رفغا مهللا :ةريره
 ىلإ ةيواعم كافن ىذلا تنأ هزت رذ ىبأل لجر لاقو .انملظ نمل رفغتسن نأ

 ةبقع ىدي نيب نإ ىخأ اي :رذ وبأ لاقف .كافن ام رييخ كيف ناك ول ؟ماشلا

 امم رش انأف اهنم جنأ مل نإو ؛ىف تلق ام ىنرضي مل اهنم توج ولف ءادوس

 لاقف .ىئارم اي - ىلاعت هللا همحر - رائيد نب كلامل ةأرما تلاق دقو
 ناك دقو .هوفرعي ملو ةرصبلا لهأ هلضأ ىذلا ىبقل تفرع دق هذه اي :اهل

 دقو >تانسح رشع هل بتك هفس ةملك لمتحا نم :لوقي - هيت - ىسيع
 نإف ءاهنع بجت الو ضرعأف هفس ةملك ثعمس اذإ :لوقي هش ىلع ناك

 همحر د ىظرقلا بعك نب دمحم ناكو .اهب كييجي تاوخأ اهلئاق دنع اهل

 .مكلاجاك ًالاجآ اهل نإف مكيناوأ رسك ىلع اوبضغت ال :لوقي - ىلاعت هللا
 ذفن نم ميلحي سيل :لوسقي  ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلام ناك دقو

 نع ضارعإلا هيغسلا ىلع ام دشأ :لوقي ناكو .ةره وأ رامح ىف هبضغ
 همتش اذإ -ة25- ىلع نب نيسحلا ناكو .هل ريثأتلا مدع راهظإو ؛هباوج

 نإو «كقدصب هللا كيزاجيسف اًقدص كلوق ناك نإ ىخأ اي :هل لوقي دحأ

 -هل_- ههجو ىلع ةرم ناسنإ همطل دقو .كل ىنم ةمقت دشأ هللاف ابذك ناك



 (ا141) ينارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 نورتفأ :لاقف .هردق ىلاعت هللا :هل ليقق ؟اذه ردق نم : لاق لب ريغتي ملف

 ْ ؟ هللا ءاضق درأ ىنأ

 لذ نم ىلوأ ظيغلا مظك :لوسقي - ئلاعت هللا همصحر  عنقملا نبا نأكو

 نوكي نزحلا :لاقف ؟بضغلاو نزحلا نيب قرفلا ام :ةرم هل ليقو :ءراذتعالا

 كنود وه نم ةفلاخم نم نوكي بضغلاو ؛«كاوهل كقوف وه نم ةفلاخم نم

 لان نملو هل وعدي نمل وعدي هللا همحر  دوسألا ةيراعم وبأ ناك دقو .كاوهل

 همتش يف غلابو - هللا همحر  ىنزملا هللا دبع نب ركب لجر متشو :لاق .هنم

 اًئيش هل فرعأ ال ىنإ :لاقف ؟كمتش امك همتشت الأ :هل ليقف «تكاس وهو

 . بذكلاب هيمرأ نأ ىل لحي الو ءهب همتشأ ىتح ّئواسملا نم

 نأ ىفوخ الول نذألا تلاق :لوقي . ىلاعت هللا همحر  ىئمعألا ناكو

 ديزي نب روثل لجر لاقو .ناسللا لأط امك تلطل باوجلاب عمجنأو رصنأ

 لجر انأت ءىل تلق امك تنك تإ :هل لاقف . ىضفار اي ىردق اي هللا همحر

 لوحكم تناك دقو .ىنم لح ىف تنأف كلذ فالخ ىلع تنك نإو ؛ءوس
 نيلهاجلا طيلست الإ لجرلا ملح نيبي ال: لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىقشمدلا

 وسلا خيش اي -ه28- رمع نب هللا دبع نب ملاسل ةرم لجر لاق دقو «هيلع

 لاق مالسلا هيع نامقل نأ ىورو .ىخأ اي تدعيأ كارأ ام :ملاس هل لاقق

 بضغم وهو تقصتأ تإف هيصضغأف اذحأ ىخاؤت نأ تدرأ نإ ىنباي : هنبال

 نع ةرم  ىلاعت هللا همحر  ىطقسلا ىرسلا لئس دقو «هرذحاف الإو هخاوف
 : ماسقأ ةسمخن ىلع ملحلا نإف ؟ديرت ملح ىأ : لئاسلل لاقف ؟وه ام :ملحلا

 ىطعيو هملظ نمع وفعي هب ديعلل ىلاعت هللا نم ةبه وهو ىزيرغ ملح :لوآلا
 نأ وهو ملاحت ملح :ىناثلاو .ءتعطق نإو.ءهمحر هب لصيو ؛همرح نم
 مومذم ملح: ثلاثلاو ءةهارك بلقلا ىفو باوثلا ءاجر هظيغ دبعلا مظكي

 ءءاسلج هي ىئاري ىنعي ةعمسو ءاير هيلع ىنج نم ىلع دبعلا ملحوهو
 نأب ًالهأ هاري ال صخشلا نأ وهو ربك ملح :عبارلاو «تكاس دقاحوهو
 .ها.ةلذمو ةناهم ملح :سماخلاو :هبواجي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «٠ سيفن هنإف كلذ ملعاف



 ىئارعشلا مامإلل ن نيرتغملا يبت )١85(

 هنوري اع ظاعتألا :-مهتع ىلاعت هلا ىضر - مهقالخأ نمو

 هيلع امك مالحأ ثاغضأ هذه مهلوق مدعو مهل ىري وأ ءمانملا ىف مهضعبل
 لوقي امبرو «كلذ لثمل نوعفتلي الق ءنامزلا اذه لهأ نم ةفوصتملا ضعب

 َنِإَف «لهجلا نم كلذو ءهل ىكرملل ال ىئارلل وه امنإ مانملا نإ :مهضعب
 هلاح نم لهج امب هفرعيل مانملا ىف ماهلإلا كلم اهب هيتأي نمؤملا ىحو ايؤرلا
 ثيح نم كلذب ىلمع باتكلا اذه ريغ ىف تنيب دقو ؛ةظقيلا ىف
 صتقئاقنلا نم هيف تعقو ام ةروص ىلع كلذب ىلاعت هللا ىنهبنيق ءةبرجتلا

 هيف ىفتكأ لي ءمانم ىلإ هيف جاتحا الف هب رعشأ ام امأ .رعشأ الا ثيح نم

 . ةبوقعلا نم صقتلا كلذ ىلع ىيندعوت امو «- 2 عراشلا ىهنب

 نب ملسم تيأر :لوقي  ىلاعت هللا همحر - رائيد نب كلام ناك دقو

 لاف ؟كب هللا لعف ام :تلقف هتوم دعب مانملا ىف  ىلاعت هللا همحر راسي

 هللا همحر  ىميتلا ميهاربإ ناكو ءادادش لزالزو ًالاوهأ تيأر دقل هللاو :ىل

 ىلاعت هللا همححر  هتوم دعي مانملا ىف نارهم نب ىسوم تيأر :لوقي  ىلاعت

 نم ىلكأ ىلع تم ذنم بساحأ ىنإ :لاقف ؟كب هللا لعف ام :هل تلقق -
 ةنسب هتوم لعب مانملا ىف ناوكذ نب نستلا تيأر :مهضعب لاقو «ءارمألا ماعط

 ةهج نم سوبحم انأ :لاقف ؟كب هللا لعق ام :هل تلقف - ىلاعت هللا همحر
 : لاق ؟ةءاضإ رثكأ روبقلا ىأ ىخأ اي :هل تلقف ءاهدرأ ملو اهترعتسا ةريإ

  ىلاعت هللا همحر  كرابملا نب هللا دبع ناكو .ايئدلا ىف بئاصملا لهأ روبق

 امبرو ءاطاشن اهب دادزيل حلاصلا لجرلل ءوسلا ايؤرلا مهضعي ىري امبر :لوقي
 لاق امك ءاجاردتسا اهب دادزيل ءوسلا لجرلل ةهللاصلا ايؤرلا مهضعب ىري

 نم كنأك مانملا ىف كتيأر ىنإ  ىلاعت هللا همحر  مثيخ نب عيبرلل مهضعي

 راثلا فون :لوقيو ءاقلطم ليللا مانيال اهدعب عيبرلا ناكف :لاق ءرانلا لهأ

 دق ىنإ - ىلاعت هللا همحر دايز نب ءالعلل لجر لاقو «مونلا ىتعنم دق
 رخسي ادحأ سيلبإ دجو امأ :هل لاقف ءةنحلا ىف رطخت تنأو ةحرابلا كاتيأر

 دقرف ناكو ءهلوصر كلعجي ىتح كنم هنيع ىف رقحأ ادحأ الو «ىريغ هب
 نم ثرص دق ىنأ ةرم ىسفن ىف رطمخ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىجنسلا



 ىتح نيرباصلا نم نكت آل :ىل لوقي ًالئاق ةليللا كلت تيأرف ءنيرباصلا

 .داسفلاو درلا نم اهيلع فاختو كنيع ىف كلامعأ لقتست

 الئاق نأك تيأر  ىلاعت هللا امهمحر  رائيد نب كلاأمل بشوح لاقو

 لحر دحأ تيأر امف «ليحرلا ليحرلا ضرآلا لهأ اي :لوقي ءامسلا ةهج نم

  ىجنسلا دقرفق لاقو .هيلع ايشغم كلام رشف :لاق عساو نب دمحم الإ

 ءايشأ اي :لوقيو ءامسسلا ةهج نم ىنداني ايدائنم تعمس - ىلاعت هّللا همحر

 مكنأ نومعزت كلذ عمو اوريصت مل متيلتبا نإو ءاوركشت مل متيطعأ نإ دوهيلا

 .مكبر تاوطس نم رذح ىلع اونوكف «نيحلاصلا نم

 نأ - ىلاعت هّللا همحر - زيزعلا دبع نب رمع باحصأ ضعب ىأر دقو
 نوبساحي سانلا راصف ؟نالق نب نالف نيأ :ىداتملا ىدانو تماق دق ةمايقلا

 هب ىتأف ؟زيزعلا دبع نب رمع نيأ ىدانملا ىدان مث ءرانلا ىلإ مهب بهذي مث

 ىلع ايؤرلا هذه ىئارلا صق املف :لاق .ةنجلا لإ هب رمأو أبت مث بسوحف
 ىف هيداني لجرلا راصف ءهيلع ايشغم رخ رمع نيأ :هلوق ىلإ لصوو «رمع
 ها. لوقي ام ىعي ال رمعو تونغ دق هللاو كتيأر :لوقيو هنذأ

 لوق ىلإ نكرت الو ءكريغ نم اهب فرعأ تنأآف كسفن ىخأ اي شتفف
 كلاوقأو كلاعفأ ضرع دعب الإ ًالثم ةنحلا ىف ةحرابلا كتيأر :كل مهضعب

 ءارورغم نكت الو ءىخأ اي كلذ ملعاف ءةنسلاو باتكلا ىلع كدئاقعو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ءاعدلاب اوردابي ال نأ :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 كلذو ءهنع ضار ىلاعت هللا نأ مهدحأ ملع نإ الإ هل اوعدي نأ مهلأس نم

 نأ بدألا نمف ةفلاخم اهيف ىأر نإف ءةنسلاو باتكلا ىلع هلامعأ ضرعي

 دق قلخلا اذهو «ءاشي نمل وعدي كلذ دعب مث ءهسفت نعوفعلا ىلاعت هللا لأسي

  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناك دقو :مويسلا ءارقفلا بلاغ هلفغأ

 راتخي ام هب ىلاعت هللا لعف اهكرت نمف «بونذلا كرت وه ةقيقح ءاعدلا :لوقي
 ىف تيأر :لوقي  ىلاعت هلا همححر  هيتم نب بهو ناكو «لاؤس ريغ نم

 ةضرعم مكبولقو ىنوعدت فيسك :لجو زع هللا لوقي ةيهلإلا بتكلا ضعب



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتت (١ْم5)

 ىنبل لق نأ :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ىلإ ىلاسعت هللا ىحوأ دقو .ىنع

 راصبأو ءةلجو سوفنو ءةرهاط بولقب الإ ىتويب نم اثيب اولخدي ال ليئارسإ
 ءىشب خطلتم وهو ىتيب لخد نمف «شحاوفلا نم ةرهطم حراوجو «ةعشاخ

 نم دحألو ءةوعد مهنم دحسأل يبيحجأ ال ىنأ مهملعأو «هتنعل بونذلا نم

 . مارح نم ةمقل هنطب ىف وأ «ةملظم هيلع قلخخلا

 ىف لجرلا ءاعد :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىعخنلا ميهاربإ ناكو

 - نايبظ نب دايزل لجر لاقو . صاصقلا سلاجمم ىف هئاعد نم لضقأ هتولجت

 هللا تلأس دّقل :هل لاقف ءكلاثمأ نم نيملسملا ىف هللا رثك  ىلاعت هللا همحر

 .لاتلا حالصب ىل عدا هنم غرف دق رمأ اذه :لاقف ءكءاقب هللا لاطأ :زيزعلا

 اريمخ كلذ ناك نإ هسفن“ ىف يوني نأ ءاقيلا لوطب هيخآل ىعادلل ىغينيف : تلق

 عقي امل هل ارش ءاقبلا لوط نوكي دقف الإو ؛ةنتفلا قاخن نميق ىور ام ريظن هل

 . ملعأ هللاو كلذ وحنو تافلاخملاو ىصاعملا نم هيف

 :لاقف ءىل هللا عدا  ىلاعت هللا همحر - سيق نب رماعل لجر لاقو
 ؛ىريغل لأسأ فيكف « ىترسي اًميش هلأسأ نأ لجو رع هنم ىحتسأل ىنإ هلئاو

 خيش لكق ةلمحلابو :تلق .نيبرقملا نم الإ نوكت الو ةعافش اهنإ كحيو
 نأ ملع نإ الإ هريغ ىف ةعافشلاب ردابي ال نأ هل ىغينيف نامزلا اذه ىف ردصت

 دحأل اعد نإف «؛ةهبش نم ةمقل هنطب ىف نوكي ال نأو ءهنع افع ىلاعت هللا
 هللا نم لجنخلاو ءايحلا ةياغ ىف وهو لاسسيلف كلذ نم ملاسب وه سيلو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو . ىلاعت

 هللا نم فوخلا ةدايز : -مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 «كولملا ةسلاجم لهأ هيلع امك هترضح ىلإ مهبرقو مهيلإ نسحأ املك ىلاعت

 دنقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناك دقد .ىلعألا لثملا هللو

 ناكو . اًقوخ دادزا املك اًبرقو هللا نم ةمعت دادزا املك مهدحأو سانلا انكردأ

 اوهتتي نأ فوخلا نم ةماعلا ىفكي :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىروثلا نايفس

 نب دامح ناكو ءمهنم تنك ىنتيل اي :لوقي مث ؛هنع ىلاعت هللا وهاهن امع



 )١86( ينارعشلا مامولل نيرتغملا هيبنت

 هل ليق اذإف «هيمدق ىلع اًرقوتسم الإ اًمئاد سلجي ال - ىلاعت هللا همحر  ديز
 انأو «لجو زرع هللا باذع نم نمأ نم اًنئمطم سلجي امنإ :لوقي كلذ ىق

 ناكو .ىئقرحتم ءامسلا نم راف ىلع لزنت نأ نم راهن وأ ليل نم نما ريغ هللاو
 قلخلا ىلاعت هللا محر دقل :لوقي - ىلاعت هللا همحر  :زيزعلا دبع نب رمع
 ناكو ءىلاعت هللا ةيشخ نم اوتال كلذ الولو «تاقوألا يضعب ىف ةلفغلاب
 جرخيو دعقيو موقي ريصي حبر تراث اذإ  ىلاعت هللا همحر  ىملسلا ءاطع

 . قلطلا اهذحنأ ةأرما هتأك هنطب ةدلجب ذدععأيو « لمخديو

 بلغ اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ئنارادلا ناميلس وبأ نأكو
 ناك دقو .انلاثمأ نم ىقمحلا هيلع امك بلقلا دسف فوقنلا ىلع ءاجرلا

 عنمألا كيتآي ىتح ىلاعت هللا نم فخ :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ىيعشلا

 ناميلس وبأ تاكو ءفوقخلا كيتأي ىتح هيف ٠؛كتاجر نم كيسللإ بحأ هنإف
 نم لوأ نوكأ نأ فاخأل ىنإ هللاو :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا

 نايفس ىلع فونلا بلغ دقو .راتلا ىلإ ةمايقلا موي ههجو ىلع بحسي
 ءىدوهي بيبطب هوتأف ؛مدلا لوبي راص ىتح  ىلاعت هنا همحر  يىروثلا .

 ىكبي ىدوهيلا راصو ءاذه لثم ةيفينحلا ىف نظأ ام :لاق هتطب سج املف

 هيف ىل سيلو ؛هدبك ىلاعت هللا نم فوخلا عطق دق لجرلا اذه نإ :لوقيو

 ران تدقوأ ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىملسلا ءاطع ناكو .ةليح

 ىربكلا رانلا لخدي ملو «ءيش ال راص اهيف هسفن ىقلأ نم لك :ليقو
 ول :لوقي هنن باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناكو .اهيف ىسفن تيقلألا
 ريصأ نأ نيب وأ ءاتامر ريصأ نأ نيب ىنوريخشو ءرانلاو ةنحلا نيب ىتوفقوأ

 - رانيد نب كلام ناكو .اًذامر نوكأ نأ ترتخال ىريصم نيأ فرعأ ىتح
 « هيدي نيب لجو رع ىبر ىتمقوي نأ ىهتشأ :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 . كلذ دعب اًبارت ريصأ مث «كلام اي كتع تيضر :لوقيو
 - ىملسلا ءاطع ثكم :لوقي  ىلاعت هللا همحر راكب نب ىلع ناكو

 علبف ءداعي ةنس نيعبرأ فوخلا ةدش نم اًنمزم هشارف ىلع - ىلاعت هللا همحر
 ىلاحت هللا ديع ول هللاو ءةئس نوعبرألا ءىش ىأو :لاقف دابعلا ضعب كلذ



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبن ( ا ةذكل

 ةدحاو ةئيس بنج ىف ًاليلق كلذ ناكل نينسلا نم اًقالآ هسأر رعش ددع

 :لوقت - ىلاعت هللا اهمحر  كلملا ديع تنب ةسمطاف تناك دقو .دبعلا اهلعفي
 ب ىلاعت هللا همحر ناك زيزعلا دبع نب رمع نم ىلاعت هلل فوخأ تيأر ام
 ريطلاك يضغتاو ؛:ةبيهلا نم دعترا هتأرما نم لجرلا سلجم سلج اذإ

 رمأ ىنءاج دق :لاقو هيراوج عمجو انعمج ةفالغخلا ىلو ال مث ءحوبذملا

 ءاش نمف ةمايقلا موي باسحلا نم غرفأ ىتح نكل غرفتأ امف ءمكنع ىتلغش

 كرت مث «قرافيلف قارفقلا ءاش نمو :لعفيلف ىتبلاطي الو ىدنع ميقي نأ
 - ىلاعت هللا همحر  ىملسلا ءاطع ناك دقو .تثام ىتح هلتايع نم برقلا
 ىرسلا ناك كلذكو «خسم دق نوكي نأ ةفلاخم هذيب هدلج سمي هليل ةماع

 .- ىلاعت هللا امهمحر  ىفاحلا رشيو ىطقسلا

 ىذلا فئاخلا سيل :لوقي - ىلاعت هللا همحر  فلخ نب قاحسإ ناكو

 بونذلا كرت ىذلا فتاخلا امثإ ىصاعملل بكترم وهو هينيع حسميو ىكبي
 فئاخلا سيل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىطقسلا ىرسلا ناكو هير نم اًقوحن

 هبارشو هماعط كرت ىذلا فئانخلا اغإ ؛الثم نآرقلا ةوالت دنع ةقر هذخأت ىذلا

 همحر  ينارادلا ناميلس وبأ ناكو .هلاح ىهتني نيأ فرعي ىتح مونلا قلطو

 عامس ىلع  ىلاعت هللا همحر  ليضقلا نب ىلع ردقي مل :لوقي  ىلاعت هللا
 ةثالث ثكمف ءةلفغ ىلع ةرم اهعمس دقو ءتام ىتس ةعراقلا ةروس ةءارق
 ام اريثك ىلاعت هللا همحر  كرابملا نب هللا ديع ناكو .ًاثيش مش عب مل اهيلايلب مايأ

 :رعاشلا لوق دشني
 عوكر مهو مهنع رفسيف هودباك ملظأ ليللا اماذإ
 عوجه ايندلا ىف نمآلا لصأو اوماتف مهمون فوخلا راطأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءملست ىخأ اي كفلس عبتاو كلذ ملعاف

 ام ىلع نزحلا ةرثك :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 بجاوب اوماق مهنأ. نوري ال نيلقثلا ةدابع ىلع اوناك ولو هللا بنج ىف اوطرف
 ام فالخ ىدتبملاو فراعلا نيب كلذ ىف قرف الو «مهيلع ىذلا ةبيوبرلا قح
 «ىدتيملل فوخلا نوكي امنإ :مهلوق نم نامزلا اذه ىف ةفوصتملا ضعب هيلع



 ( ا مقؤ/)غ ينارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 رباكألا نإف «لهجلا ةدايز نم اذهو ءفوخ الو هيلع نزح الف فراعلا امأو

 لاق نم لوق لمحي نكلو ءاوتام نأ ىلإ نزحلا ىلاوت ىلع مهلك اوجرد دق

 امأو ء- ايندلا رومأ تاوف ىلع ىأ - هيلع نزح ال فراعلا نإ :رياكألا نم

 ىلاعت هللا نأ ثيدحلا ىف درو دقف «مومذم اهتاوف ىلع مهنرح كرتف ةرخآلا

 ناكو .ةرخخآلا ىف ىلاعت هللا نم هظح تارف ىلع ىنعي نيزح بلق لك بحي
 ءنزحلا حلاصلا لمعلا حاقل :لوقي . ىلاعت هللا همحر  ديعيس نب ىسوم
 هيف نكي مل اذإ بلقلا نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلام ناكو

 ىرصبلا نسحلا ناكو .برخخ نكاس هيف نكي مل اذإ تيبلا نأ امك برخ نزح

 ناكو نزحلا الإ ايندلا ىف نمؤملا عسي ام هّللاو :لوسقي  ىلاعت هللا همحر
 ددجتت نم ايندلا ىف نزحي ال فيك :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىئاطلا دواد

 . بونذلا ىنعي ةعاس لك ىف بئاصملا هيلع

 هللا همحر  عيكو لاق  ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا تام املو

 همحر  ديز نب دحاولا دبع ناكو ء.ضرألا نم مويلا غلابلا نرحلا عفترا دق

 نإ :متلقل  ىلاعت هللا همحر  ىرصيلا نسحلا متيأر ول :لوقي  ىلاعت هللا
 لصاوتو ةعمدلا كلت لوط نم نيعمجأ قئالخلا نزح هيلع ثب دق ىلاعت هللا

 دشأ دحأ سيل :لوقي - ىلاعت هللا همحر  مثيخ نب عيبرلا ناكو .جيشنلا

 مهيلع دازو «ءشياعملا ىف ايندلا لهأ كراش هنأل نمؤملا نم ايندلا ىف امه

 هاري ال - ىلاعت هللا همحر  ىرصيلا نسحلا ناك دقو «ةرخآلا رمأب همامتهاب

 . هباحصأ كلذكو نزحلا ةدش نم هب امل ةبيصمي دهع بيرق هنأ نظ الإ دحأ

 رهشلا اًمومهم لزي مل  ىلاعت هللا همحر  تابح نب مره ناك دقو

 اذام فرعأ ال انأو كلذب ىنم ىلوأ نمو :لوقي كلذ ىف هل ليق اذإف ءرهدلاو

 ْ .ها  ىريصم ةيلإ

 تاوهش نم ءىشل هيف غرفتت اّمقو كل دجت ال ىتح نزحلاب ىخأ اي كيلعف
 .نيملاعلا بر هّلل دمحلاو ءىتخأ اي هيتتاف ءرورغم تنأف الإو ايندلا ىف كسفنت

 هللاب رارتقالا مدع :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 لب ؛ةحلاصلا لامعألا كرتيو هللا وفع ىلع مهدحأ دمتعي ثيحب ىلاعت



 يتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت (ا١م)

 ىلاعت هللا لضف ىلع نودمتعي مث «ةدابعلا ىف داهتجالا ىف نوغلابي اوناك

 دعب ال لمعو هسفن ناد نم سيكلا» :ثيدحلا ىفو ءمهلامعأ ىلع ال

 لئس دقو .27(ينامألا هللا ىلع ىنمتو اهاوه هسفن عبنا نم زجاعلاو «توملا
 وه :لاقف ؟وه ام :ىيلاعت هللاب رارتغالا نع هللا همحر  ريبج نب ديعس

 نسحلا ناك دقو .ةرفغملا هّللا ىلع ىتمتي مث «نايصعلا ىف دبعلا ىدامت
 مهل سيئو ايندلا نم اوجرخ اماوقأ نإ :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا

 نظلا نسحل ىلإ :مهدحأ لوقي ةرفغملا ىنامأ مهتهلأ ام ةرثك نم تانصح

 ناك ول ذإ كلذ ىف بذاكوهو لق مأ لمعلا رثكأ ىلايأ الق «لجو رع ىبرب

 مُكََظ مكلذو » : ىلاعت لاق . لمعلا نسحأل ةقيقح هبرب نبظلا نسح

 دقو 1 تاسف]# نيرساخلا نم متْحبصَأَف مُكاَدرأ مكيرب مْسنظ ىذلا

 . ةدهاجملا ةرثك نم هعالضأ تدب دق  ىلاعت هللا همحر  دياعلا ةرسيم ناك

 كلذ حيحص :لوقيو لكاقلا رجزي ةعساو هللا ةمحر نإ :هل ليق اذإ ناكو

 ناكو .انيصصاعم نع الضفف انتعاط ىف انبونذب انكلهأل هتمحر ةعس الول

 نإ هللاو :صخش ىل لاق ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةداتق نب ةفيذح
 نع رفكت ال تقدص :هل تنقل باسخلا مويب نمؤي ال نم لامعأ كلامعأ

 ىف عطقت ديلا نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ديبع نب سنوي ناكو
 ةسمخن ةقرس نم حبقأ كبونذ رغصأ نأ كش الو ءوهارد ةمسحم ةقرس

 .. ىشعرملا ةفيذح ناكو ءةرخآلا رادلا ىف وضع عطق بنذ لكب كلق ءمهارد

 نسحأ ىلع ىلاعت هللا كبذعي نأ فخت مل نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر
 همحر  ىرصيلا نسحلا ناكو .كلاه تنأآف الإو صقتلا نم اهيف امل كتاعاط

 ريصيف اًدحاو اًينذ هل'رفغي ىلاعت هللا نأ نمآ انه دحأ ام :لوقي  ىلاعت هللا

  ىلاعت هللا همحر  ىروقلا نايقس ناكو .لمعم ريغ ىف لمعي اندحأ

 ةالصلا هيلع سنوي ىرت الأ هسفن ىلع مهفوخأ ةاجنلل سانلا ىجرأ :لوقي

 توملا رمذ :باي ءبهزلا يل 4 2 هجام نباو 1 /5) دمحأ هج رختأ :نسح )١(

 .(4508 ح) عماجلا فيعست ىف ينابلألا خيشلا هفعضو هل دادعتسالاو



 (ا١م1ق) ىنارعشلا مامإلل نيرتنملا هيبنت

 ةذخاؤملا هل هللا لجع هموق ىلع هتاعد ىلع هبقاعي ال هللا ن نأ .نظ امل مالسلاو

 . توحلا نطي ىف هسبحب
 ىلوأ هنإف «ىعرشلا هقيرطب لجو زع هللا نم فوخلاب ىخأ اي كيلعف

 ءرافغتسالا نم رثكأو ةحلاصلا كلامعأ ةرثك عم وجنت نأ تاهيهو «كب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ىلع ربصلا ةرثك :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 اوناكو .لجو زرع مهبر رودقم ىلع مهطخس مدعو .لزاونلاو ايالبلا

 (''(ىلاعت هللا هربصي ربصتي نمو» ثيدحل ريصتيلف ربصي مل نم :نولوقي
 كلذ ريغو عامجو مالكو مانمو ماعط نم لوضف ىلع ربصي مل نم نأ ملعف
 [16:دعرلا] # متربص أمب مكيلع مالس و ةمايقلا موي ةكئالملا هل لوقت ال

 ةكئالملا هيلع تملس نم فالصخمب نمأ مدعو مغو مه ىف ذئموي وه لب
 حرف ىف ريصيو مغلاو مهلا هتع لوزيو نمأي هنإف ءمالسلاو ةالصلا مهيلع

 : ىلاعت هلوق ىف :لوقي كف دوعسم نب هللا دبع ناك دقو .نمأو رورسو
 رقفلا هنأ ء[000::رتيا] © سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا ىف نيرباصلاو

 ربص نم الإ ريصلاب فصوي ال :لوقي ه2 رابحألا بعك ناكو ضرملاو
 ىتح ءارهج الو رس ال ىتعي هريظنب مهلباقي ملو «هل سائلا ىذأ ىلع
 دبعلا ربص اًنضيأ ربصلا مظعأو ىلاعت هللا ىلإ مهيف هجوتلاو مهيلع ءاعدلاب

 - ضايع نب ليضفلا ناك دقو .هلعفب هرمأ ام ىلعو هنع هللا ىهت امع
 لزنيف ءنمؤملا هديعب ءالبلا لصاويل ىلاعت هللا نإ :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 حتف ةأرما ترثع دقو .ةئيطخ هيلع سيلو ىشمي ىتح ءالب دعب ءالب هيلع
 ملأ :اهل ليقف «تكحضف اهرفظ راطف «ةرم  ىلاعت هللا اهمحر  ىلصوملا

 لاغتشالا دوجو نع ىناهلا كلذ باوث نكلو «ىلب :.تلاق ؟رفظلا ملأ ىدهت

 . ملألاب

 .ةلأسملا نع فافعتسالا :باي (ةاكزلا ىف (14154 ح) ىراخيلا هجرخأ :هيلع ىفتم )١(

 كيفس ىبأ بيذدح نعم ء«ربصألاو بففعتلا لضف : باد .ةاسكزلا ىف (أ١ . 7 سر ملسمو

 . - ين ىردخلا



 يتارعشلا مامؤلل نيرتغملا هيينت 009

 صضرملاو رقفلا الول :لوقي  ىلئلاعت هللا همحر  ىرصيلا نسحلا ناكو

 ىلع باثو وه كلذ عم مث ءربكلا ةلش نم هسأر مدآ نبا أطأط اسم توملاو

 عجو - ىلاعت هللا همحر سيق نب فنحألا اكش دقو «ىلاعت هللا ىصاعم

 «ةدحاو ةليل نم كسرض حجو وكشت كارأ فنحأ اي :هل لاقف ءهمعل هسرض

 ناكو .كريغ كلذب رعش اًدحأ نأ نظأ ام ةنس نيئالث وحن كلذب ىل نإ هّللاو

 ةالصلا هيلع ىسوم رم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا ناميلس وبأ

 ءىسوم هقرعف ءهمحلا تشهنو هنطب عابسلا تقرت دق لجرب اموي مالسلاو
 هللا ىحوأف ؟ىرأ ىذلا اذامف .كل اعطيم ناك هنإ براي :لاقو هيلع فقوف

 . ةحردلا كلت هغلبأل هتيلتبأف .ةلمعي اهغلبي مل هجرد ىنلأس هنإ ويس وف اي هيلإ

 هللا ريغ ىلإ هب تلزن ةبيصم اكش نم :لوقي هتشإت_ رابحألا بعك ناك دقو

 ناكو .هيللع ىلاعت هللا بوني ىتح ةوالح كلذ دعب ةدابعلل دجي مل ىلاعت

 ةيلع ريزعلا ىلإ ىلاعت هّلئا ىحوأ : لوقي - ىلاعت هللا همحر - هبتم نب بهو

 امك ىتلماعو :«ىقلخ ىلإ ينوكشت نأ رذحاف ةيلب كب تلزن اذإ :مالسللا

 ال كلذك حيبقلا كلمع ىلإ دعص اذإ ىتكتالم ىلإ كوكشأ ال امكف ءكلماعأ

 . ءالب كب لزن اذإ ىقلخ ىلإ ىنوكشت نأ ىغبني

 ةالصلا هيلع بويأ لام عيمج ىلاعت هللا كلهأ امل هنأ ىنغلب دقو

 جرخأ اذكو ايندلا ىلإ تحرخ اذكه :لاقو هبايث عزنو هتيب لخد مالسلاو

 ةنؤملا ىلع ربصا دواد اي مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ هّللا ىحوأ دقو ءاهنم

 - ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع ناك دقو .ةنوملا هللا نم كيتأت

 ىلإ جتحن ملو «ةنجلا ىه تناكل ردك ال اًميعن ايندلا تناك ول :لوقي
 «ىوكشلا نم رذحا :لوقي هكا ةيفنحخلا نب دمحم ناكو .اهنم لاقتنالا

 ارباص نكو «كلذ ىتخأ اي ملعاف .ها. كقيدص نرحتو «كودع حرفت اهنإف
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «منغت

 هللا رمأل ميلستلا ةرثك : -مهتع ىئاعت كللا ىَضر - مهقالخأ نمو

 براقألاو نيلهآلا نم دحأ وأ خأ وأ دلو دقف دنع هئاضقب اضرلاو «ىلاعت

 ةالصلا هيلع دوادل دلو ةرم تام دقو .مهدارم ىلع لجو زع هللا دارمل اراثيإ



 (191) ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتت

 ءلم :لاق ؟كدنع لدعي ناك ام :هل ليقف ءأديدش اًئزح هيلع نزحف ءمالسلاو

 رجألا نم كل هيلإ هللا ىحوأف. ءلجو زع هللا ليبس ىف هقفتأ اًبهذ ضرألا

 كلم دلاولا توم :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ىنزملا ركب ناكو .كلذ لئم

 . ريجتي ذأ بلقلا ىف عدص دلولا تومو ءحانج رسك خألا ثتومو «ثداح

 ىلع رجؤم ىنأ ملعأ دحأ ام :لوقي  ىلاعت هّللا همحر  ىلجبلا قروم ناكو

 :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ريشثك ىبأ نبا ناكو ءتومي نأ تيبحأ الإ هتوم

  مصألا متاح ناك دقو اف دري ال هنأل تول دعب عزجلا ىف ذةدئاق ال

 رهظأو هبايث قزم دق ةبيصملا بحاص متب أر اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 امثإو «مثإلا ىف هكراش دقق هازع نمف :مثإ بحاص هتإق هوزعت الف ءعزجلا
 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىشلبلا دئيعس وبأ ناكو .كلذ نع هيهت بجاولا

 هبر هب لتاقي احمر ذخأ امنأكف اذخ برض وأ ءابوث قزمف ةبيصمب بيصأ نم
 . لجو رع

 ةبيصمب بيصأ نم :لؤقي  ىلاعت هللا همحر  كرابملا نب هللا ديع ناكو

 نم ىنعي هتبيصم نم سماخلا مويلا ىف هلعفي ام لوآلا مويلا يف لعفيلف

 هاضر دبعلا ةداعس نم# : يي - لاق ثيدحلا ىفو «كلذ ريغو لكآو كحض

 هللا هبتكعىش لوأ :لوقي ين سابع نب هللا دبع ناكو ١76 ىلاعت هللا ءاضقب

 ملستسي مل نم «ىلوسر دمحم انأ الإ هلإ ال هللا انأ ىنإ «ظوفحملا حوللا ىف

 «ىاوس اير هل ذختيلف ؛ىئامعت ركشي ملو «ىئالب ىلع ربصي ملو ىئاضقل

 هتثعبو اًقيدص هتبتك ىئامعن ركشو ءىئالب ىلع ريصو «ىئاضفل ملستسا نمو
 مالستسالا ناميإلا ةورذ نم :لوقي هت ةريره وبأ ناكو .نيقيدصلا عم

 نزح نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  هينم نب هبهو ناكو .هلالج لج برلل
 .هير ءاضق ىلع طخس دقف هقزر ىلع هامنأ دسح ىلعي هريغ دي ىف ام ىلع

 ىاضقلاب ابفرلا ىف ءاج اع ؛باب ءردقلا ىف 51١8١( ح) ىذمرتلا هجرخأ :فيعض (1)

 ةفعضو « .ضصاقو ىبأ نب لعس ثيدمح نه (هارك مز مكاتحلاو ءااكغ /ا7١ لمحأو

 نبا ةداعس نم# هظفلو ١18٠١( ح) ةفيعضلاو ٠--225« ح) عماجلا فيعض ىف ىنابلألا

 ا ْ 1 ,.42ل هللا ىضق امب هاضر مدآ



 ىناوعسشلا مامإلال نيرتغملا هيبنت (185)

 ىل تملسأ نإ دواد اي «مالسلاو ةالضلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو

 ال مث ءليرت اميف كتبعتأ ديرأ ام ىل ملست مل نإو ء«ديرت ام كتيفك ديرأ ام

 .ديرأ ام الإ نوكي

 ؟ديرت ىذلا ام  ىلاعت هللا همحر - زيزعلا دبع نب رمعل ليق دقو

 ناكو , ىصاعملا هركت ىسفن تناك نإو «ىلاعت قحللا ديري ام ديرأ :لاقق

 سيلف ءاهققلاب: ضري مل نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر - نارهم نب نوميم

 سيل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  داور ىبأ نب زيزعلا ديع ناكو .ءاود هقمحل

 نع دبعلا اضر ىف نأشلا نكلو ءريعشلاو لخلا لكأو «ةءابعلا سبل ىف نأشلا

 مهيلع ءايبتألا نم ىبن اكش :لوقي -هيقفت_ مالس نب هللا دبع ناك دقو .هبر

 ىلإ هيلإ هللا ىحوأف «لجو زع هبر ىلإ هوركملا نم هلان ام مالسلاو ةالصلا

 ملاع ىف كنأش ءدب ناك اذكه ىوكش الو مذ لهأب تسلو ىنوكشت مك

 نم ايندلا ريغأ نأ ديرتفأ ؟كيلع ىئاضق نسح ىلع طخست ملق :«بيغلا
 ؟ديرأ ام نود ديرت امب كل ىضقأو ؟كبيسب ظوفحملا حوللا لدبأو ؟كلجأ

 كردص ىف اذه جلجلت نئل تفلح ىتزعيف ؟بحأ ام نود بحت ام نوكيو

 عمجأ دق : تلق . ىلابأ الو راتلا كتيروألو ءةوبنلا بوث كنبلسأل ىرخأ ةرم

 ليبس ىلع انه درو ام نأ رهاظلاف ءةيلس حصي ال معوصعملا نأ ىلع ءاملعلا

 ىلاعت هللاو «لمأتسلف عقاو هدايع هب هللا دعوت ام لك امو «ريدقتلاو ضرفلا

 ىمأل ةرم تيرتشا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  قيقش نب دمحم ناكو ؛ملعأ

 ىلع نيطخست نم ىلع هامأ اي :اهل تلقق ءتطخسف اهبجعت ملف ةخيطب
 :نيقلاخلا نسحأل اهقلاخ نإ هللاوف ؟اهقلاخ ىلعوأ ءاهيرتشم ىلع مأ اهعتاب

 ترفغتساف :لاق «لزألا ىف كل مسق ام الإ كايطعأ ام ىرتشملاو عئابلا نإو

 سجل نأل :لوقي هلق دوعسم نب هللا ديع ناكو .تباتو كلذ نم ىمأ

 دمحم ناكو .اذه عقو مل .عقو ءىشل لوقأ نأ نم ىلإ بحأ ىناسلب ةرمج

 دبعلا ىلع بجيو الإ ىلاعت هلل لعف مث ام :لوقي هللا همحر  عساو نبا
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 بجيف ديعلا بسك ثيح نم امأو ءميلع ميكح هنإ ثيح نم هيلع هبر ركش

 ةرم تعلط دقو ؛لجو زع هبانحل اميظعت امومذم ناك نإ هي اضرلا مدع هيلع
 هللاو :هباحصأ. نم لجر هل لاقف «ةديدش ةحرق عساو نب دمحم لجر ىف

 ركشاف ىخأ اي ىنبحت تنك نإ :دمحم هل لاقف ءهذه لجأ نم كمحرأل ىنإ

 وأ «ىتذأ ىف وأ ؛ىنيع ىف وأ «ىتاسل ىف اهعلطي مل ىذلا ىعم ىلاعت هللا

  ىجرف ىف وأ «ىطيإ تحن وأ ءىيدث ىف

 بهذي مل ىذلا هلل دمحلا :لاق عا ةيواعم نانسأ مداقم تطقس املو

 اموي لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع سنوي نع ىور دقو . ىرصب الو ىعمس

 لجر ىلع هلدق ءضرألا لهأ دبعأ ىلع ىتلد :مالسلاو ةالصلا هيلع ليربحل

 سنوي أندق :لاق ءهرعشو هعمسو هرصبب بعذو هيلجرو هيذي ماذجلا عطق لق

 امك ىتوق ىنتبلس مث ءءاشت امك ىتوقب ىتتعتم دق ىهلإ :لوقي هعمسف «هنم

 نب رشب ناكو «ىلع لضفلا كلف ءريخلاب لمألا كيف ىل تيقبأو ءءاشت

 مودجم لجرب ىتحاسس ىف تعمتجا :لوقي  ىلاعت هللا همحر . ثرحلا

 :لاق «همحل لكأي لمسقلاو سمشلا ىف عرص دقو نونجم ىمعأ صربأ
 اذه نم :لاق قافأ املف ءىرجح ىف اهتعضوو «ىضرألا نم هسأر تعفرف

 ىنعطق ول هلالجو هتزعوف ؟لجو زع ىبر نيبو ىئيب لخدي ىذلا ىلوضفلا
 . ابح الإ هيق تددزا ام اًيرإ ايرإ

 صربأ ىمعأ لجرب موي رم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ ىور دقو

 هنم انذف ءماذخلا نم همك رئانت قو ءجلافلاو ماذجلاب نيينجلا بوريصم دعقم

 هقلخت نم اريثك هب ىلتبا امم ىنافاع ىذلا هلل دمحلا :لوقي هعمسف ىسيع

 فرص :هل لاقف ؟اذه اي ايالبلا نم كنع هفرص ءىش ىأو :ىسيع هل لاقف
 كدي تاه تقدص : : سيقع هل لاقف فتقرعم ىلع علخو هب لهجلا ىنع ن

 ليعت ةيححضصو ءاهجو سائلا نسحأ نم راصو هن تأك ام بعلذلق ةذب هلواثف

 - ىنارادلا ناميلس وبأ ناكو . -_ ىبسيفت عشر نأ ىلإ هعم ىلاعت هلل
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 قالختأ نم قلخلل ةمحرلاو ىلاعت هللا نع اضرلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 هللا نع اضرلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع نب : ليضفلا ناكو «نيلسرملا

 ىنمتي ال لجو رع هبر نع ىضارلا نأل ءايندلا ىف دهزلا نم لضفأ يلاعت
 ىلاعت هللا نأ ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا ناكو .هتلزتم قوف

 :لوقي هللا همحر  ضصاوخلا ناميلس ناكو .هنع اًيضار تنكل رانلا ىتلخدأ

 ىحلبلا هللا ديع وبأ ناكو . هبر نع ضارب وه سيلف ىنع ضرا بر اي لاق نم

 .هتع اوضري نأ مهتاداس نم توديري ايندلا ديبع :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 هللا همر  ىروثلا تايفس ناكو .هنع اوضري نأ مهنم ديري ىلاعت هللا ديبعو

 ,هأ . كردت ال ةياغ سانتا ايضر :لوقي

 تيأر نإ كير ركشاو ءهانركذ ىذلا قلخلا اذه ىف يمخأ اي رظناف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هيلإ بتو هرفغتساف الإو ربصلا لهأ نم كسفن

 مهسوفت ىف مهدوهش :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 ام عيسصج نأ توري مهنأ كلذو ءمهبر ركش نم ةدحاو ةرذب اوموقي مل مهنأ

 حصي الو ءاذبأ ىلاعت هللا معن دفنت الف «مهيلع همعن ةلمج نم هب هنوركشي
 لاق ام :لوقي هللا همحر  ىنزملا هللا ديع نب ركب ناكو .اهتلباقم دحأ نم

 - هينسم نب بهو ناكو .رمخآ ركش كلذب هيلع بجو الإ هلل دمحلا :دبع
 كيلع هتم ةمعن هب ىلاعت هللا ركشت ىذلا ناك اذإ :لوقب  ىلاعت هللا همحر

 همعن ةرثكب كفارتعا ركشلا امنإو «ةقيقح ركش مث امف ء«لجو زع همعن نم

 ىرتستلا هللا دبع نب لهس ناكو - لجو زع هيلع ءانث ىصحت ال كنإو «كيلع
 همعنب هيصعت ال كنأ ىلاعت هلل ركشلا ءادأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 ناك دقو . .اهتم ءيشب هصعت الق «كيلع همعن نم اهلك كحراوح ثإف ءكيلع

 نلأستل مث 8 ىلاعت هلوق ىف نالوقي ىلاعت هللا امهمحر - لوحكمو دهاجم
 عبشو «نكاسملا لظو «درابلا بارشلا هنإ ء[ه: رئاكدا] 4 ميعتلا نع فئموي

 . مانملا ةللو :ىقلخلا لادتعاو ؛نطبلا



 (١ةه) ينارعشلا مامإلل نيرتقمل هيبنت

 :لاقف ؟معنلا ربكأ نم وهأ جذولاغلا نع ىرصبلا نسحلا لكس دقو
 نب بهو رم دقو .هنم مظعأ بذعلا درابلا ءاملا ىف ائيلع ىلاعتو هناحبس هللا

 هل لاقف ءباصم مكبأ مصأ لجر ىلع اموي ىلاعت - هللا همحر

 امو لكأي ام ةغاسإ معن :بهو لاقف ؟ةمعن اذه ىلع ىقب له :صخش

 ةرهاظلا معنلا نم مظعأ كلذف حرخ اذإ ىنعي «كلذ وحنو هليهستو برشي

 اع ءالبلا ساتلا ساق ول :لوقي  ىلاعت هّللا همحر  ىبعشلا ناكو .هتتاف ىتلا

 مدق اذإ 2/5 رمع نب هللا دبع ناك دقو .ةيفاع ايالبلا ضعب اودجول هقوق

 الو هيلع ردقي نم مكف .هيهتشأ ىنلعج ىذلا هلل دمحلا :لوقي ماعط هيلإ

 . عجولاو ضرملا ةدش نم ىنعي ءهيهتشي

 هلل اذجاس رخي ةطرشلا لهأ نم دحأ هيلع رم اذإ ىروثلا نايفس ناكو

 لوقي مث ءاناكم الو اًيطرش ىتلعجي مل ىذلا هللا دمحلا :لوقيو «ىلاعت

 مكبر نولأستف ءهئالب ىلع رجؤي ىذلا ىلتبملا مكدحأ ىلع رمي هنإ :هباحصأل
 هللا نولأست ال مهتالبيب نومثأي نيذلا ةملظلا ءالوه مكيلع رميو ءةيفاعلا

 ةاروتلا ىف بوتكم :لوقي ىلاعت هللا همحر  ملسأ نب د ديز ناكو .ةيفاعلا

 هل ناك نم :لوقي -ة8- سابع نب هللا دبع ناكو .ىفقل كلملا ىه ةيفاعلا

  ناميلس نب رفعج ناكو .كولملا نم وهف مداخو بكرمو نكسمو ةجوز

 ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو © :لجو زع هلوق ىف :لوقي - ىلاعت هللا همحر
 ؛«كقزرو كقلخخت نم نسح امو مالسإلا ةرهاظلا نإ ء[' :نامعل] # ةنطابو

 سايع نبا هركذ كيوئذو كيويع نم سانلا نع ىلاعت هللا رتس ام ةنطابلاو

 معنأ ىلاعت هللا نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر هللا دبع نب نوع ناكو هيض

 ناكو ءمهلاح ردق ىلع ركشلا مهنم بلطو ءهمرك نسح ىلع دابعلا ىلع
 هبرل ناسنإلا نإ ىلاعت هلوق ىف لوقي - ىلاعت هللا همحر - ىرصبلا نسحلا

 نب نوع ناكو « معنلا ىسنيو بئاصملا دعي ىتعي :لاقء ء[٠ .تايال] ( دونك

 مث هللا تمعن نوفرعي ) :ىلاعت هلوق ىف :لوقي هللا همحر هللا دبع



 ىلا عامإل نزف هي 014
 مث “لجو زسع هللا نم اهنأ معنلا نوري ىنعي [4 :لحتلا] # اهنوركدي

 تلصو ام نالف الول :نولوقيو ءىلاعت هللا نع نيلفاغ قلخلا ىلإ اهنوفيضي

 ظ . انيلإ

 هتاسلب هللا ركش نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىفاصحلا رشي ناكو

 رش وأ هاعو اريمخ ىأر نإ رصبلا ركش نأل ءهركش لقف هتاضعأ ةقب بود

 نأ نيديلا ركشو ءهيسن ارش وأ هظفح ًاريمغ عمس نإ عمسلا ركشو ءهرتس

 ملعلا نم اًنآلم نوكي نأ نطبلا ركشو ءافح الإ ىطعي الو امهب ذخأي ال

 نأ نيلجرلا ركشو عدل حيبأ ام الإ هب لعشي ال نأ جرفلا ركشو «ملتلاو

 , ها . اًذتح

 مأ ءالؤه ركش امك كبر تركش له رظناو ىخأ اي كسفن شتفف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هللا رفغتساق ترصق

 ىف مهقيقدت ةدش :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 اعر ىلاعتو كرايت هللا نإف ءقتم هنأ مهنم دحأ ىوعد مدعو « ىوستلا

 ىلاعت هلل هركذب عنقيو ءهسفنل ةشقانم ريغ نم ىوقتلا ىعدي سانلا بلاغ
 الو ءمعطم الو «لعف الو لوق ىف هسفن شقاني الو ؛ًالثم ءاسمو احابص

 ةروصق ءمارخلا ىلع مئاهلا حاسمتلاك وه 7 ٠ سيلم الو ءبرشم

 ةشقسفلا ةروص ىلع هلاعفأو هلاوقأو « حيض هروب هتتذعو هتمامع

 غلبي ال :لوقي - ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع ناكو .نيقافنملاو

 * لاقف ؟ىوقتلا عانس دبعلا غلبي ىتم :ةرم لجر هل لاق دقو ,ةرخألاو

 قوسلا يف هب فاطو ؛«قبط ىف رطاونخلا نم هبلق ىف ام عيمج عضو اذإ

 .هيف ءىش نم حتسي ملو



 ١( 51 | ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيب

 نايرع تاميالا :لوقي - ىلاعن هللا همحر هيثم نب بهو ناكو

 لمع لقي ال ,.كوقي هت يلع نينمؤملا ريمأ نأكو .ىوقتلا هسايلو

 4 نيقّتملا نم هلا لبق امنإ» :ىلاعت لاق ءلويقم هثأل ىوقت
 سيل :لوقي  ىلاعت هّللا همحر  زيزعلا ديع نب رمسصع ناكو ع و[59:ةدالا]

 امنإو .كلذ نيب اميف طيلختلا عم ليللا مايقو راهنلا مايص ىف ىوقتلا
 كلذ دعب داز نمف ءهّللا ضرما ام ءادأو ءىلاعت هللا مرح ام كرت ىوقتلا
 ىقتملا ةمالع :لوقي ام اريثك  ىلاعت هللا همحر تاكو .ريمت ىلإ ريخخوهف
 نوكي نأ ىقتملا جاتحيو همارحإ لاح مرحملا مجلي امك مالكلا نع مجلي نأ

 وبأ ناكو .رعشي ال ثيح نم ىوقتلا نع جرخ الإو اهلك ةعيرشلاب اًناع
 لاقثم ىف هير نم دبعلا فاشي نأ ىوقتلا لامك نم :لوقي _قلن_ ءادردلا

 كوشلا قيرط ىه :لاقف ىوقتلا نع هن ةريره وبأ لئس دقو ءةرذ

 :لوقي -هقز#_- ىروتلا نايفس ناكو  ديدش ربص ىلإ اهيف ىشاملا جاتحي
 اوراص دقو ءىلاعت هلئا قئا : مهدحأل لاق نم نوبحي مهو سانلا انكردأ

 اي هللا قتا: زيزعلا ديع نب رمعل لجر لاق دقو .كلذ نم نوردكتي موبلا
 - ضايع نب ليضفلل لجر لاقو .ىلاعت هللا ةبيه نم هيلع ايشغم رخف رمع
 كنيب سيل :هل لاقف ؟هيف ميقأ نأ ىل بحت دالبلا ىأ  ىلاعت هللا همحر

 ىروثلا نايفس ناكو ءىوقتلا ىلع كلمحام دالبلا ريخخ لب بسن دلب نيبو
 هدأ الو شيع هأته ام هبر انم دحأ ىقتا ول :لوقي  ىلاعت هللا همحو
 ها .مون

 مأ ء«فلسلا ءالؤه ىوقتك ىلاعت هللا تيقتا له كسفن ىخأ اي شتفف
 .نيملاعلا بر هّلل دمحلاو «كير رفغتساو . «مهنع ترصق

 مهناوخإل مهرتس ةرثك :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 نأ توبحي ال اوتاكف «عروتلا ماقم ىف مهسوفنل مهتشقانم ةدشو «نيملسملا

 مهماعطو مهلاعفأو مهلاوقأ ىف مهسفنأ نوبساحي اوناكو ءةروع دحأل رهظت

 اميس ال اهيلع هللا مرح اميف اهعوقو ىف مهحراوج عيمج دّقفتو ءمهبارشو
 «نيبملا جهنلا انباتك ىف قلخلا اذه انطسب دقو «نيعلاو جرفلاو نطبلاو ناسللا
 .«سانلا عروأ نكت هنع هللا كاهن امع هتنا» : ثيدحلا ىفو



 ىتنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتت (ا5م4)

 «راتوالاك اونوكت ىتح متمص ول : لوقي ين ساسع نيا ناكو

 ؟ قداص عرو مكعم ناك اذإ الإ كلذ مكعفت ام ايانخلاك اونوكت ىتح متيلصو

 عرولا لهأ مه ةمايقلا موي ىلاعت هللا ءاسلج :لوقي -هتللت- ةريوهوبأ ناكو
 هقف ىف ريخخ ال :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو .دهزلاو
 .هيق دوج ال لام الو ءاهيق عوشخ اال ةالص ىف ريخ ال امك هيف عرو ال

 جورخلا وه عرولا ةقيقح :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ديبع نب سنوي ناكو

 وه سيلف كلذك نكي مل نمف ءةوطخ لك عم سمتلا ةيساحمو « هيشلا نع
 نهتست ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىكاطنألا هللا دبع وبأ تاكو .عروب
 نبا ناكو .ريثككلا ىف عروتلا كرتل ملس هيف ةناهتسالا نإف ءريسيلا ىف عروتلاب

 هتودق ناك لمع الب ملعلا بلط نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  كامسلا

 هتودق ناك عرولا بلط نمو ءنوعرف هتودق ناك ةسايرلا بلط نمو +« سيلبإ
 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايفصألاو ءايبنآلا

 سى سانلا انكردأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  كاصحضلا ناكو

 ال مويلا اوراص دقو «رثكأو رهشأ ةثالثلا هملعتل تورفاسيو .عرولا دوملعتي

 هاب الإ ةوق الو لوح الف ؛هيلع اوهبن ولو هب نولمعي الو كلذ نوبلطي
 ىف ةهبش ضعب ىأر اذإ  ىلاعت هللا همحر  نيريس نب دمحم ناك دقو

 نب رمسع نيئمؤملا ريمآ ناكو .لاملا تيب عيمج ناك ولو ءهلك هكرت ءىش

 ىف عقن نأ ةفاخم لالحلا راشعأ ةعست عدن انك :لوقي -هتلطت_- باطخلا

 مجرو هركذت مث .ناكم ىف رائيد مهدحأ نم عقو اذإ فلسلا تاكو ءمارخلا

 هذيشأ ىراتيد نأو «ءىريغ نم عقو اذه نأ لمتحي لوقيو هذخأي ال هأرف

 دنع هفنأ دسي نمع - ىلاعت هللا همحر  نيريس نب دمحم لكس دقو  كحسأ

 لثس دقو .اًنيش هيف لوقأ ال :لاقف ؟سأب هب له ةمينغلا ىف كسملا مسق
 عرو وه لوكأ الو عروتلاك وه :لاقق ؟ دمحتس نب مسأقلا اضيأ كلذ نع

 امب انثدح  ىلاعت هللا همحر  ىسيقلا حابرل ليق دقو .ظفللا ىف اًيدأ

 ةليل - ىلاعت هللا همحر  اناعد :لاقف ؟زيزعلا دبع نب رمع عرو نم تيأر

 حابصملا اذه تيز نإف !اوكسمأ :انل لاق ذإ لكأت نحن امئيبق ءهماعط ىلإ

 هللا همحر فرصم نب ةحلط ناكو «مهناويد هيف رظنأ ىذلا ةماعلا تيز نم
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 نيطلا نوكيل هتيحان ىلإ ًالئام رادجلا لعجي انسخ وأ اًرادج ىنب اذإ  ىلاعت

 . قيرطلا ةهج ريغ نم ءانبلا هب نيطي ىذلا
 هللا ناحبس :لوقي نأ عروتي  ىلاعت هللا همحر  ديبع نب سنوي نأكو

  زيزعلا دبع نب رمع ناك دقو .هبرل الالجإ ءىش نم بجعشلا دنع ىلاعت
 ةذشب هيف نم اهعزني ءىفلا نم ةحافت هدلو لواثت اذإ  ىلاعت هللا همحر

 اتغلب دقو .ىيلق نع اهعزتنأ ىننأكو «ىلاعت هللا نم اًفوحخن اهعرتنأ :لوقيو
 ناكو «نيدب هبلاطيل هل ميرغ ىلإ بهذ هنأ هاف ةفينخ ىبأ مامإلا نع

 الآ :هل ليقف هبلاطو سمشلا ىف مامإلا فقوف ءهراد باب ىلع ةرجش لجرلل

 رج ضرق لكو ءاثيد اهبحاص ىلع ىل نإ ال :لاقق ؟ةرجشلا لظ ىف فقت
 . -2- ىبنلا نع كلذ درو امك ءابر وهف اعقن

 ىفاوط نم اًثيش ىرتشا اذإ  ىلاعت هللا همحر  ةبعش نب ةريغملا ناكو
 ىلع ىشملا زجحي نأ اًفوخ هنم ىرتشيو ؛عراشلا نع هب لدعي قاوسألا
 هتدلاو نم  ىلاعت هللا همحر - ةييتق نب راكب ىضاقلا راعتسا دقو ءةراملا
 هل فقي ملف قيرطلا ىف هباحصأ نم صخش هملكف «ةزبخ هيف ربخيل ءادر

 هيق زبختأل ءادرلا اذه ترعتسأ امنإ ىخأ اي :لاقف ؟ىنملكت ال مل :هل لاقق

 اهتنذأتسا تنكل ىنملكت كتأ تملع ولو «قيرطلا ىف دحأ عم فقأآل ال

 باّريم لعجني  ىلاعت هللا همحر  ىنزملا هللا دبع نب ركب ناكو «كلذ ىف

 تتام دقو ءدحأ ىلع شوشي نأ اًقومخ عراشلا نود هراد ةهج ىلإ هحطس

 شوشي نأ اًفوخ لبازملا ىف اهمري ملو ءهراد ىف اهتفدو اهل رفحف ةره هدنع
  ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناك دقو «ساتلا ىلع اهحير

 نم قئاد در نإف «ءتاهيشلا نم ءىشب ةكم ىلإ اورفاست نأ مكايإ :لوقي
 دقو .ةهبش اهيف ةجح ةئامسمخ نم ىلاعت هللا دنع لضفأ ةهبش وأ مارح
 فايزج الام ناكو ءتام امل هللا امهمحر هدلاو لام جيرد ني ديزي كرت
 دبع ناكو «ةالولا ىلع عيبي ناك هنوكل هبسك لح ىف كشأ تنك :لاقو
 اًئيش عاب اذإ همالغ بسك نم لكأي ال - ىلاعت هللا همحر - كرابملا نب هللا

 هيلع تيرطأ كنإ :لوقي ناكف عيب دنع - هَل - ىبنلا ىلع ىلصو
 نأ كايإف ءسانلا هارتشا ىتح اهب هتحدمو - هلت هللا لوسر ىلع ةالصلاب
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 تنأو هعب لب ءالثم حيلم وأ صيخر اذه :ىرتشملل لوقت وأ «كلذ لعفت

 ىرتشيل قوسلا  ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا لمتد دقو .تكاس

 لَ - ىبنلا ىلع ىلصيو ءهللهيو هللا حبسي زابخلا ىأرف ءاريخ هدالوأل
 ىقل ىتح هدالوأو وه ىوطو هلم ىرتشي نأ ليضصفلا ىبأف زب هعيب دنع

 رمأ اذه نإ :هل ليقف هنم ىرتشاف ءتكاس وهو زبخلا عيبي اصخش دغلا نم
 ناكو .رانلا ىتدروي نأ فاخآ اذه مكلهس نإ :لاقق ءىلع ايأ اي لهس

 ميغ موي ناك اذإف ةيسكألاو دربلا عيبي  ىلاعت هللا همحر  ديبع نب سنوي

 امبر ىرتشملا نإ :لاقف ؟كلذ نع لئسف «قوسلا ىلإ اهب جرخي الو عيبي ال
 .هبيعم وهو ميغعلا ىف اًنسح هاري ام ىري

 ءاهقفلا نم بلط نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىعمصألا ناك دقو
 ىلع وبأ ىرتشا دقو .راثلا ىلإ هداز هملعف تاهبتشملا دنع ةصضخرلا

 ىنإ :صخش هل لاقف ءهسيلو اصيمق  ىلاعت هللا همحر ىتاروجنلا

 م ىرعتو املا لخدف :لاكق . .ةهبسش نم مهرد هيفو بوثلا اذه تيرتشا

 هيلع اوقلآف ؟ءاملا نم جرخنأ ىتح بوشب ىلع قدصتي نم :لاقو « صيمقلا
 . ىهتنا .اًيون

 ىف كفلس عسبتاو «كسفن شتفو «قلخلا اذه ىف ىحأ اي رظناف

 وهف هدنع عرو ال نم نإف كلذ لعفت مل ذإ حالصلا ىوعد كرتاو . عرولا

 بر هلل دمسحلاو مهماقم ىف بيصن هل سيل نيعروتملا دنع ةقسنفلا نم

 .نيملاعلا

 ةنيكسلاو ددوتلا :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 لهأل مهبراجت ةرثكو مهلوقنع لامكل كلذو «مالكلا ةلقو ءراقولاو

 ىف دبعلا لوط ىهتني :هلوق هنا ىلع نيتمؤملا ريمأ مالك نمو .مهروصع
 ىلإ كلذ دعب امو ءةنس نيرشعو نامث ىف هلقع ىهتنيو ءةنس نيرشعو نيتنثا

 ظ . براجت وه امنإ هرمع رخآ

 هللا ىلإ اًيعاد نوكي نأ حاصي ال لقعلا ليلق ناك نم لك نأ ملعف

 لجرلا مرك» :ثيدتملا ىفو ءهحلصي ىذلا نم رثكأ هدسفي ىذلا نأل ىلاعت
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 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةداتق ناكو ١2'«هقاخ هبسحو هلقع هتءورمو هنيد

 لقع هل ناك نم وه لجرلاف ؛ءىش الو «لجر فصنو لجر :ةثالث لاجرلا
 :مهيأرب لعفيو ءالقعلا رواشي ىذلا وه لجرلا فصنو ءهب عفتني ىأرو
 ناكو ءادحأ رواشي الو «هل ىأر الو ءلقعا ال ىدلاوه ءىش ال ىذلاو

 نع هل ىنغ ال باودلا هرقأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةئيبع نب نايفس
 هل ىنغ ال لاجرلا لقعأو «جوزلا نع اهل ىنغ ال ءاسنلا لقعأو ءتوصلا
 .بايلألا ىوذ ةروشم نع

 وهف قطنلا لبق لوقي ام ربلتي راص نم :لوقي -ظ585- سايع نبا ناكو
 لوقع :لوقي  ىلاعت هللا همحر هللا دبع نب فرطم ناكو « سانلا لقعأ

 نع ههجو هللا مرك ىلع نينمؤملا ريمأ لئس دقو ءمهروصع ردق ىلع سانلا
 ىف :لاق ؟ةمحرلا نكسم نيأف :هل ليق «بلقلا ىف :لاق ؟هنكسم نيأ لقعلا

 نكسم نيأف :هل ليق «لاحطلا ىف :لاق ؟ةفأرلا نكسم نيأف :هل ليق .دبكلا

 نم :لوشي  ىلاعت هّللا همححر  هبنم نب بهو نأكو .ةتثرلا ىف :لاق ؟سفنلا

 همحر دايز نب دمحم ناكو .بذاك وهف ةرخآلا هتمه نكت ملو لقعلا ىعدا
 ناكو .هقيدص نم رذحي ىتح لجرلا لقع لمكي ال :لوقي  ىلاعت هللا
 الب موق ىلإ رظني نأ دارآ نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىئاوتسدلا ماشه
 نم لقاعب سيل :لوقي  ىلاعت هللا همحر دايز ناكو .انيلإ رظنيلف لوقع

 نإف ءهيف عوقولا لبق رمألل لاتحي نم لقاعلا امنإو ءعوقولا دعب رمألل لاتحي
 رهاطلا كفلس عبتاو ؛ىأ اي كلذ ملعاف .هريطق نم ريخ ىأرلا ريمحخ

 ظ ظ .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءحرتست

 قطنلاو تمصلا ةرثك :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 ملكلا عماوج تيطعأ» : -يَف - هلوق ريظن بلاطلا ىلع اليهست ةمكحلاب

 ىبأ ثيدح نم (عملا“ ح) نابح نباو .(938 /1) دمحأ هجرخأ :هلهاوشب حيصحص )١(

 : ظفلب بدنج نب ةرمس نع بابلا ىفو :طوؤنرألا بيعش خيشلا لاقو -ه25- ةريره
 نبمو (5؟5١ ح) هجام نباو الا م) يذمرتلا دنع ؟ىوقتلا عركلاو لاملا بسحلا

 . مكاحلا هححصو :ىذمرتلا هنمح اذلو «هدهاوشب حيحص ثيدحلا
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 هللا همححر  ىورهلا نسحلا وبأ ناكو .74راصصخا مالكلا ىل رصتخاو

 دادعتسالاو «بنذلا ىلع مدنلا :لاصخ عبرأ نم ةمكحلا جيهت :لوقي
 .ايندلا ىف داهزلا ةيحصو ءنطبلا ولخخو ءتوملل

 نب دمحم لخغتشا :لوقي  ىلاعت هللا هم_حر  ىروثلا نايقس ناكو
 انتئروأق ملعلا ةباتكب انلغتشاو «ةمكحلا هئروأف ةدابعلاب هللا همحر - فسوي

 - ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو .لادجلا كلذب ىنعي تاموصخلا

 لاصتخ عبرألا هيف بلق ىلع لزنت الف ءامسلا نم ةمكحلا ىوهت :لوقي
 نمف ءسانلا ىلع فرش بحو خأل دسحو دغ مه لمحو ايندلا ىلإ نوكرلا
 . ةمكح هيلق ىف لخدت الف هذه نم ةلصخ هيف ناك

 ال _ ىلاعت هللا همحر  مصألا متاح لوق :- غض مهمكح ةلمج نمف

 ةلاض اهتاق اهتدجو ثيح ةمكمحلا ذخنو .لاق ام ىلإ رظناو لاق نم ىلإ رظنت

 . ىرخأ ةلاض غتبا مث ءاهديقف اهتدجو اذإف ءنمؤملا

 هللا هعفر هردق نودب ىضر نم :-هيئطت_ ةفينح ىبأ ماهإلا لوق اهنمو

 ؛كولملا سلاجم نيكاسملا سلجت اهنإف ةمكحلاب كيلع :هئوقو ءدتياغ قوف
 ةيسكم سائلا نع ضابقتالا . ىلاعت هّللا همحر - ىفيص نب مثكأ لوق اهنمو

 .ضيقتملا نيب نكف ءءوسلا نيرقل ةيلجم مهيلإ طاسينالاو ءةوادعلل
 . طسبنملاو

 دوسحلا ةحار ايئدلا ىف سانلا لقأ : هش ىعفاشلا مامإلا لوق اهنمو

 اي كارأ ىنإ  ىلاعت هللا همحر - سيق نب فنحألل لجر لاقو .دوقحلاو

 امب الإ لغتشأ مل ىنوكل :هل لاقف ؟مهيلع كموف كدوس ميف روعإ فنحأ

 مالكلا طباض ام :ليق نإف «كينعي ال اب تنأ تلغتشا امك ءطقف ىنينعي

 ةجاح هيلإ وعدت ال ام لك هطباض نأ :باوجلاف ؟صصخشلا ىنعي ال ىذلا
 . ملعأ هّللاو ةيويند وأ ةينيد

 دبعلا نم بهذي ىتم  ىلاعت هللا همحر ذاعم نب ىيحيل ليق دقو
 .ثالثلا ءالؤه نم ءىشب ايندلا بتط اذإ :لاقف ؟ةمكحلاو ىلحلاو ملعلا

 ىلع ارصتقم ( ةري رن ىبأ ثيدح نم «دجاسملا باتك لوأ ىف 7 ح) ملسم هجرخأ 1

 .لوألا رظشلا
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 فرصاف كوحدم وأ ءايتدلا ءانبأ كمذ اذإ :لوقي  ىلاعت هّللا همحر ناكو
 لجرلا بسكت نأ ملعاو .رئاصيلا ىسومطم مهنوكل تاقارخلا ىلإ كلذ

  ناكو .بسكتلا ىلإ نحي وهو :دهزلا نم هل ريخ دهزلا ىلإ نحي وهو
 طاشن سانلا ةيؤرو «نيطايشلا مغ نيديرملا ةولحت :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 ملو كبونذ كيلع رتس نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر ناكو .نيئارملا
 كنيب اميف بئذ فلأ بنذت كنإف «قلخلا رئتاس نم كب ىلوأ وهف كحضفي
 دحاو بيع ىلع اوعلطا ىلثملا نأ ولو :كيلع اهرتسيف ىلاعت هللا نيبو

 . دايعلا نيب كوحضمل كيف

 تنأف لاملا تعمج اذإ : هللا همحر  ىراماذارلا دمحم ىبأ لوق اهتمو
 : تلق . نمي ال لوسرلاو نوخي ال ليكولاف «ءلوسر تنأف تيطعأ اذإو «ليكو

 عنميو «هللا هرمأ امك قفني لب لخب نم ادحأ عتمي ال ليكولا ةنايخ مدع
 هل ىري الو هلسرل لضفلا ىري نأ لوسرلا نم مدعو هللا عنم امك ةمكحل

 . ملعأ هّللاو «ىلاعت هلل ركشلا هجو ىلع الإ ىطعأ امب السقف

 ريثللا هللا نم بلط نم :- هللا همحر . دوسألا ةيواعم ىبأ لوق اهنمو

 الف ماثللا نم لضفلا بلط نم :هلوقو «ليقي الو ليللا ىف مني الف ليزجلا
 . نيهأ اذإ هسفن الإ نمولي

 نمل عضاوت نم هسفئل نيملاظلا ملظأ :_كقلق_ ىعفاشلا انمامإ لوق اهنمو

 :هلوقو .هفرعي ال نم حدم لبقو ءهعفني ال نم ةدوم ىف بغرو همركي ال
 كيف لاق هتيضرأ اذإ نمو «كنع لقن كيلإ لقن نمو «كيلع من كل من نمو
 جوزت اذإ :هلوقو «كيف سيل ام كيف لاق هتيضغأ اذإ كلذك .«كيف سيل ام
 :هلوكو «هبكرملا هب ترسك دقف دلو هل دلو نإفءرحبلا بكر دقف لجرلا

 ىف نايعت لزي مل مهدحأ نإف تاءورملا لهأل حصي ال ايندلا ىف ةحارلا بلط

 كل ناك ىذلا دولا رشعب هنم ضراف ةيالو كومحأ ىلو اذإ :هلوقو ءنامز لك

 ناطلس الب سائلا ىذا نم :- ىلاعت هللا همحر  ةمامأ ىبأ لوق اهنمو

 ناسحإلل دهم دقف هيلع ةءاسإلا ىلع ربص نم :هلوقو ؛ناوهلا ىلع ربصيلف



 ىنارعشلا مامإلل نيرتفملا هينت (؟5*5)

 «هتافو ىلع كانيع كبت الف هتايح ىف ريخلا كلني مل نم :هلوقو ءاعضوم

 :هلوقو «بيرغلا ىلع بلكلا حبني مل بئذلا لعفب ىعارلا ىضر اذإ :هلوقو
 . فارطألاب ىلتبت فارشآلا لزت ملو :فارتقالا مدهي فارتعالا

 ءايندلا ىلع عسو مهللا :«ناف_دوعسم نب هللا دبع لوق أهتمو

 مويلا ىنلعجا مهللا :هلوقو ؛اهق ىتيعرتو ىلع اهرتفقتالو ءافضش ىنداهزو

 ربكلاو «سيسخلا عقري عضاوتلا :هلوقو «ًالوئسم ادذغ هنع نوكأ امب ًالوغشم

 .لاجرلا ةحيضفو لاملا سوس كلذ نإف :؛لايعلا ةرثكب

 لق هباتع رثك نم :- ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا لوق اهنمو
 دقف ميئللا لأس نمو ءروجقلا ىلع هناعأ دقف رجافلا ىطعأ نمو .هباحصأ

 هلبألا ملع نيمو ءالهج هداز هب لمعي ال نمم ملعلا بلط نمو .هسفن ناهأ

 . ةمعتلا عيض دقف روفك عم فورعملا عنص نمو .ةدئاف الي هرمع عيض دقف

 مراحملا نع فكلا ىف :- ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيخي لوق اهئمو

 ةاحاؤملا تبثت عمطلا كرتبو ءملعلا مهفي بدالابو نا وخلا ةاساوم رهظت

 هقالطإ ناك هديق نآرقلا ناك نم :هلوقو ءرايخألا ةيحص مودت ةيتلا حالصبو

 هللا هضوع ايندلا ةوهش كرت نمو ءزوفلا هايحأ ةدابعلا هتحبذ نمو .تثوملا هتم
 سمغ هيضغ ذقت نمو ءهتارقأ ىلع داس ملح نم : هلوقو . هركذ ٌةوههَس ىلاعت

 ناك اذإو ءقارتفالا ءاقص نم ريخخ عامتجالا ردك :هلوقو .هناوه رحب ىف

 .بيرقلا وهف اذودو ديعبلا ناك اذإو ءديعبلا وهف اودع بيرقلا

 حبقتسي مل نسحلا نسحتسي مل نم :هلوقو .لقاونلا اوكرتاف ضئارفلاب

 لبق نم تؤن مل انإ :هلوقو .فالتتا فالتخالا عم سيل :هلوقو «حيبقلا
 امئإو لمعلا ةلق نم تؤن مل انأ امك ءاهيلع ركشلا ةلق نم انيتأ امنإو ءمعنلا
 نم انيثأ امنإو «بوتذلا ةرشك نم تؤن مل انأ امك «هيف قدصلا ةلق نم اتيتأ

 ءافولا هلق نم انيتأ امنإو ءرافغتسالا ةلق نم تؤن مل انأامك ءءايحلا ةلق



 (7) ىئارعشلا مامإلا نيرتقملا هيبنت

 انل تلجع ةبوقعلا نأ ولو ءاهيلع ةبوقع ريغ نم بونذلا ىلإ عوجرلا ةعرسو
 . ىهتنا . ةلمج ىصاعملا نع انيهتنال

 رثكأو ءاهتاوهشو ايندلا ةيحم نم كنطاب فظنو ىخأ اي كلذ ملعاف
 ةمكحلاب ىلاعت هللا كقطني كانهف كتطاب ءالج مت اذإف .ىلاعت هللا ركذ نم

 بر هلل دمحلاو كنع ديعب اذهف ايندلا كتبحم عم امأو .كنامز ميكح ريصتو
 . نيملاعلا

 نم دحأل دسملا مدع :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 «سانلا اوداس كلذلو ءىعرشلا هقيرطب ملسم لكل ةحيصنلا لذبو «نيملسملا

 ؛ مهماذقأ كولملا تلبق الو اوداس امل شغ وأ لحال بح مهدنع ناك ولو

 الإو ءاصلخم اًصلاخ مهقيرط كلساف .كلذك نوكت نأ ىخنأ اي تبلط نإف
 دقو .رمأ هل جوري الف ءهلعفت ىلع سانلا ضعب يلاعت هللا علطي دق لعقتملاف

 صلعخأ نم : لوقي  ىلاعت هللا همحر  صاوخلا ايلع ىديس انخسش تعمس

 امأو «هتبحم ىف صلخت نينمؤملا بولق لجو زع هللا لعج ىلاعت هلل هلمع
 هل صلخي الف هنطاب ىلع هئايغفصأ ضعب ىلاعت هللا علطأ هتيد ىف سبل نم
 .هتيححم ىف مهنم ذحأ بلق

 :''«بطخلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلا نإ» :تيدحلا ىفو

 هرمأ وأ تائس بحاص امإ ريصي هنأل هتدايس تيهذ ديعلا تاتسح تينف اذإو

 نانوكي انإ ميظعتلاو ةدايسلا نأ مولعملا نمو «تائيس الو تاتسح ال فوقوم
 - سيق نب ففئحألا ناكو «.ةلطاصلا قالخألاو لامعألا ىف سائلا قاف نأ

 ريمأ ناكو . قلخلا ءيسل ةدايس الو ءدوسحل ةحار ال :لوقي  ىلاعت هَّللا همححر

 اهيلع هلو الإ ةمعن بحاص مَّث ام :لوقي هتاف باطخلا نب رمع نينمؤملا
 وه دسملا كرت ءاود :لوقي  ىلاعت هللا همحر . ىخيسلا دقرف ناكو .داسح

  يبأ وأ ءاش همزال نم دسحلاف ءايتدلا ىف بغر نم امأو .ايندلا ىف دهزلا

 هةهفقعضصو د يلام ةريرخ ىبأ ثيدعح نم :كبحلا ىق : باب «بدألا ىف ٠ حل

 .(877 ح) هجام نبا فيعض يف ينايلألا خيشلا



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هنت 025

 ءمهقلا مدع دوسحلا نأش نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس تاكو

 سيل تاقوألا ضعب ىف كرتأل ىنإو ءادحأ دسحي الف ىهقلا ةدوج دارأ نمف
 نب ىيحي نأكو ءمهريغ وأ ىناريج دنع دسحلا جيهي نأ ةفاخم ديدجلا بوثلا

 نرمب ريخخ ةمحعتلا نم هدنع ام ىلع دوسحملا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم
 .دوسحلا رذعيو ءهتمعن ىلع ىلاعت هللا ركشيف اهيلع دسحي ةمعن هدنع سيل
 بنذ لوأ هتإف دسحلا اوقتا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  هبنم نب بهو ناك دقو

 . ضرألا ىف هب ىلاعت هللا ىصع بنذ لوأو ءامسلا ىف هب ىلاعت هّللا ىصع

 ملست نأ تدرأ نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  نارهم نب نوميه ناكو

 هللا همحر  مادك نب رعسم ناكو .كرومأ هيلع معف كدسحي نم رش نم

 ؛مهيلع مهتقفش روفول الإ مهناوخإل ةحيصتلا موقلا رثآ ام :لوقي - ىلاعت
 ىف شتفي راصو الإ اذحأ تحصلت امو ةوادعلاك مويلا ةيحصنلا تراص دقو

 - ىلاعت هللا همحر - نيريس نب دمحم ناكو .ىحصنب لمعلا ىسنيو «ىبويع
 هللا معن ربكأ نم كلذو ؛راثيد الو نيد ىلعادحأ طق تلسحام :لوقي

 نم  ىلاعت هّللا همحر  ىتايتكسلا بويأ وبأ ناك دقو .ىلع ىلاعتو هناحيس
 محرأل ىنإ :لوقي ناكو - صقني نأ مهنيد ىلع ةقفش هناوخإل سانلا حصتأ

 وأ مه نيملسملاب لزن اذإ ناكو ءلجورع مهبر نع نيلقاغلا ةاصعلا ءالؤه

 أربي مهلا كلذ عفترا اذإف «ءىضرملا داعت امك داعي ريصيو كلذل ضرمي ءالب

 مهنأل ءايطألا نم دحأب ببطتي الق ماقملا اذه هل حص نم :تلق .هنقو نم

 . ملعأ هللاو كلذ ىف دي مهل سيل

 نب جاجحلل اموي  ىلاعت هللا همحر  ناورم نب كلملا دبع لاق دقو
 هيلع ىفخي داكي ال هسفن بيع فرعيو الإ دحأ نم ام جاجمح اي :فسوي
 كلذ نم ىنفعأ :جاجحلا هل لاقف . كبيع ىلع جاجح اي ىل لقف هنم ءىش
 نم :جاجحلا لاقف .هيلع مسقأو دب ال :كلملا دبع لاقف .نيتمؤملا ريمأ اي
 تاطيشلا ىف سيل هللا كلتاق :كلملا دبع هل لاقف .دوسح جوجل ىنأ ىبيع
 ىلإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  رائسيد نب كلام ناك دقو .تلق امم رشأ
 مهنأل ضعب عم مهضعبي ىلع اهزيجأ الو «سانلا ىلع ءارقلا ةداهش زيجأ

 ةجرامت نب سوأ لثس :لوقي قف كلام مامإلا ناك كلذكو .ةدسح موق



 (؟ ١وبز ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتن

 حلصأ ال :لاقف ؟هنم تنأ نيآ :هل ليقف ىئاطلا متاص :لاقف ؟مكديس نم

 ْ 1 . هل امداح نوك نأ

 :هل ليقف «ةجراخ نب سوأ :لاقف ؟مكدوسي نم ىئاطلا متاح لئسو
 -هتشفت- كلام مامإلا ناكف ءهل اًكولمم نوكأ نأ حلصأ ال :لاق ؟هنم تنأ نيأ

 هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع لاق قو .رمألا !ذه نم انؤاهقف نيأ : لوقي

 انأ :لجرلا لاقف ؟اذه اي مكديس نم :لئابقلا ىضعب نم لجرل اموي  ىلاعت

 دقو .كلذ تلق ام مهذيس تنك ول تبذك :رمع هل لاقف . نيتعؤملا ريمأ اي

 كنم هيندي نأ داسحلا ةمالع نم :لوسقي . ىلاعت هللا همحر  كامسلا نبا ناك

 لا ريخلاو نوبرقألا [دسح سانلا مظعأ ثا « عبطلا ءاوس كنع ةدلعبيو عمطلا

 ريمأ بتك كلذلو دبعلا بقالخب اهملع لودلستحي ىتلا ةمعنلا مهتدهاشل

 تابارقلا ىوذ رم نأ :_ةقت- ىرعشألا ىسوم ىبأل باطخلا نب رمع نيتمؤملا

 - ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا لاق دقو .اورواجتي الو اوروازتي نأ

 اوراص ىتح سانلل ةحيصنلا تلذب ول كنأ ملعا هللا همحر  ىروثلا نايفسل

 اوغلبي ملو ةيحصنلاب مهيقوت فيكف مهل ةحيصنلاب تيفو ام نيدلا ىف كلثم

 نم كيف ناك اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىخليلا قيقش ناكو .كلاح
 فاي ام كيف ناك اذإ فيكف ءهريخ كيف سيلف كودع فاخي ام لاصخلا

 نمو ءكالهلل هفن ضرع ساتلا ئواسمل ىضرعت نم نأ ملعاو .كقيدص

 ءايندو هنيد ىف رقتفا ساأنلا ىلع م نمو ءسانلا نم وه ملس هنم سانلا ملس

 . ضا 8 ملبإ مادخ نم راصو

 نيملسملا كتاوخإلدسحلا نم تملس له رظناو «كسفن ىخأ اي شتفف

 هللا كرمأ امك ةحيصنلا مهل تلذب لهو «هلضف نم ىلاعت هللا مهاتآ ام ىلع
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هللا رفتتساو كلذ نم دضلاب تنأ مأ

 مدعو ءعوجلا قاس : -مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 نأش وه امك مهوغل لوضفو مهمالك لقيو مهتمص رثكيل كلذو ؛ عيشلا

 دمحم ناكو .ةرورض هينعي آل اميك همالك رثك عبش نم نإف ؛ نيلماعلا هاملعلا

 جرخأ ماعطلا لوضق هتطب ىف لخخدأ نم :لوقي - ىلاعت هّللا همحر - ىيهارلا



 ينارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت هك

 :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو .مالكلا لوضف هناسل نم

 .ئطخي ال هنأل ناسللاب مهيمر نم فخأ ماهسلاب سانلا ىمر

 كنم تجرخ نإ مهسلاك ةملكلا :لوقي هنت ىعفاشلا انمامإ ناكو

 أب 0 حل تلق :لوقي 2 هللا دبع نب رباج ناكو .اهكلمت ملو كتكلم
 هلع (7١-هناسل ىلإ راشأو اذها :لاقف ؟ىلع فاخت ام رثكأ ام هللا لوسر
 لها فرشأ دجو لمات نم :لوقي - ىلاعشت هللا مح - يمخنلا ميهاربإ ناكر

 ملاعلل ةئيز توكسلا نآل اًئروكس مهرشكأ ناك نم ةبيه مهرثكأو سلجم لك
 ةرشع ةيفاعلا :لوقي هللا همحو  درولا نب بيهو ناكو .لهاجلل رتسو

 ثكمو :لاق . سائلا نم برهلا ىف دحاوو ء«تمصلا ىف اهنم ةعست ءازجأ

 نسحلا ناكو .وغليب ءاشعلا دعب ملكتي ال ةنس نيعبرأ رمتعملا نب روصنم

 هناسلو هيبان ىلع هاكلم مدآ نبال اًبجعاو :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا
 .هينعي ال اميق كلذ نيب اميف ملكتي وهو امهدادم هقيرو امهملق

 ملكتي ال ةنس نيرشع هتوم لبق فق مثيخ نب عيبرلا ثكم دقو

 ملكت هنأ - ىلاعت هللا همحر  نائس نب تاسحل عقو دقو .ايندلا لهأ مالكب
 ىلاعت هللا همحر  ةملس نب دامح نأكو ءةتس موصي هسفت بقاعف وغل ةملكب

 الإ هلإ الو ءهلل دمحلاو هللا ناحبس :اهبقع لوقي وعل ةملكب ملكت اذإ -

 نأ ريغ نم سلجم ىف ايندلا مالك نوهركي اوناك :لوقي مث ءربكأ هللاو ءهّللا
 ةنس نيرشع - هللا همحر  ىلجعلا قروم ثكم دقو .ريخ مالك هطلاخي

 - ىلاعت هللا همحر  ىخركلا فورعم ناك دقو ءهل مت ىتح تمصلا ملعتي

 - رانيد نب كلام ناكو .هايإ هللا نالذعخ نم هيتعي ال اميف لجرلا مالك :لوقي

 نهويو ءبلقلا ىسفي هينعي ال اميف لجرلا مالك :لوقي - ىلاعت هللا همححر

 .قزرلا باسأ رسعيو «نذبلا

 ظفحي ناسللاب :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو
 لوقي ناكو ءادج مالكلا ليلق  ىلاعت هللا همحر  ىفاحلا رشب ناكو .سأرلا

 ثيدح نه «مالسإلا فاصوأ عماج : : باب .ناعإلا ىف 2 ج) ملسم هج رخأ : ميحص (1)

 . - عا+- ىفقتلا هللا دبع نب نايمس



 ةهقحلا ىفنارعشلا مامإلل نيرتقملا هيبنت

 نم حيو ايف مكبر ىلع أرقي هنإف مكفئاحص ىف هنولمت ام اورظنا : هباحصأل

 ءايح ةلق كلذ ناكل حبق هيف امالك هيخأ ىلإ ىلمأ مكدحأ نأ ولو حيبيقب ملكت

 ىلاعت هللا همحر  مثيخ نب عيبرلا ناكو ؛ىلاعتو هناحبس برلاب فيكف ءهعم
 هسفن بساح الآ وغلب هموي ملكتي ال ناكف ءاملقو اساطرق عضو حبصأ اذإ

 ناك هي ثام_ قيدصلا ركب ابأ نأ انغلب :لوقي ناكو . سمشلا بورغ دنع هيلع
 ال ناكو ءمالكلا ةلق دوعت ىتح نينس ةذع كلذ لعف همف ىف رجحلا عضي

 0 ا سس تام لك ةالصلا دنحو لكلا دنع الإ رجلا جرخب
 ىذْلا وه اذه :لوقيو هناسل جرخي راص -هتقلف- ةافولا هترضح امل مث . هينعي

 :هل لوشب اريثك ملكتي الجر ىأر اذإ كلام مامإلا ناك دقو .دراوملا ىنذروأ

  ىلاعت هللا همحر  دييع نب سنوي ناكو .كمالك ضعب كيلع كسمأ

 لمتحي امبر لجرلا نأل موي مايص نم سفنلا ىلع دشأ وغل ةملك كرت :لوقي
 . هينعت ال ةملك كرت لمتحي الو ديدشلا رحخلا ىف موصلا

 ترصق مأ ثيدكلا اذهب تيفو له كسفت شتفو ءىتخأ اي كلذ ملعاف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءراهنلاو ليللا ءانآ رافغتسالا نم رثكأو ءهيف

 ىف ةسيغلا باب دس :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 نم هوأرق ام لعلو .منإ سلجم مهسلجم ريصي الثل مهسلاجم ىف سانا
 موياهيف اوعقو ءةبيغ مواقي ال الكم درولا وأ وقل مالك نمو ثيدحا

 انإ :لوقي - ىلاعت هللا همحر  نيدلا لضفأ خيشلا ىن أ ناك دقو .ةمايقلا

 لامعألا نم ءىش ىعم ريصيل تاقوألا ىنفعي ىف ةحلاصلا لامعآلا نم رثكأ

 . ضرع وأ لام نم ةعبت ىلع مهل نيذلا ىئامصتخ هنم ىطعأ ةمايقلا موي
 الأ - ىلاعت هللا همحر - صاوخلا ىلع ىديس انخيشل ةرم تلق دقو

 ىف اذحأ بيغت د مهنم دحأ ال نأ كباحصأ ىلع ىديس اي دهعلا ذخأت

 عمو ىلاعت هللا عم بدأ ءوس كتذب دهعلا ذخأ نإ :ىل لاقف .كسلجم
 ىه امنإ ديرملا دي ىلع ثدحت ىتلا لاوقألاو لامعألا قلمخ نأل كلذو ءهقلخ

 هللا هقلخي لب هدي ىف سيل ءىشب ادهعدحأ ىلع ذمخآ فيكف ءلجو زع هلل

 عياب - هل هللا لوسر نإ ىديبسس اي :هل تلقف .هفنأ مغر ىلع هيف ىلاعت



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغللا هيبنت 251 )

 .اهنولعفي اوئاك لاعقأ كرك ىلعو ,ةعاطلاو عمسلا ىلع - ثان هءاحصأ

 ءنحن انفالخب ىلاعتو هتاحبس هللا نم ىحوب -_ هل كلذ ناك انإ :لاقثف

 مهحماست الو ةميمنلاو ةييغلا نع كباحصأ رجزي خيشلا اهيأ كيلعف

 ىفو ءمكلك اوقسفتو رمألا اذه ىف مهكيرش ريصت كنإف كلذ ىلع توكسلاب
 موق اذإف رانلا ىف ىب ىرسأ ةليل ترظن» : لاق - هنِيَع- هللا لوصر نأ ثيدحلا

 موحل نولكأي ىذلا ءالؤه:لاق ؟ليربج اي ءالؤه نم :تلقف فيجلا نولكأي

 ,2070«سانلا

 - هللا لوسر دهع ىلع ةئتئم حير تجاه :لوقي :-هان_ رباج ناكو

 اًسان نإ» : - كت لاقف ؟حيرلا هذه نتن دشأ اه هللا لوسر اي : انلقف - هدي
 .؟ةثيبخلا حيرلا هذه تجاه كلذلف :نيملسملا نم اًسان اوباتغا نيقفانملا نم

 ءريخلاو ءىدهلا نم بلقلا برخت ةبيغلا نإ :لوقي شلت ةبالق وبأ ناكو
 نب دمحم ىلع اموي تلخد :لوقي  ىلاعت هللا همحر فوع وبأ ناكو

 ىل لاقف .هدنع فسوي نب جاجتلا ضرع نم تلنف هللا همحر  نيريس

 كلذك جاجحلا نم مقتتي امكف لذع مكح ىلاعت هللا نإ فوع ايأ اي :ذمحم

 «كيلع دشأ هتلمع بنذ رخصأ ناكف «يبلاعت هللا تيقل امبرو جاجحلل مقتني

 هللا همحر  ىرصبلا نسحلا تاكو .جاجحلا هلمع بنذ مظعأ نم مظعأو

 ناسل ىلع هل لوقيو ةيدهب هيلإ لسري هباتغا اذحأ نأ هغلي اذإ  ىلاعت

 نم مظعأ نيقيب ىهو «كتانسح ىلإ تيدهأ كنأ ىخأ اي ىتغلب :لوسرلا
 هغلب اذإ  ىلاعت هللا همحر  ىنيردلا زيزعلا دبع ىديس ناكو .هذه ىتيده

 ديعع بونذلو كلام ىخأ اي :هل لوقيو هراد ىف هيلإ بهذي هباتغا اًدحأ نأ

 كايإ :لوقي  ىلعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع ناكو .اهلمحتت زيزعلا
 ريصتف ةرم كملظي هنأ كلذو كلذ ريغوأ متش وأ بسي كملظ نم لباقت نأ

 كيلع ريصيو ؛كقح كلذب ىفوتست ىتح هلعق تركذت املك همتشتو هنعلت

 . ةعبتلا كلذ دعب

 نم زج وهو ه«هركاش دمحلا خيشلا ةتيتمبتو 11 3 1 دمحأ هيج رتخأ . حيض ١

 . ليوط ثتيدح



 1١4 ىنارعشلا مامإلل نيرتقملا هيبنت

 ىف ءارقلا ةهكاف :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو

 مهئارقأ نأش ولعي نأ اًفوخ انضعب مهضعب صيقنتو ءةبيغلا نامّزلا اذه

 يف مدالاك ةييغلا لعجي مهضعبو :مهنود عرولاو دهزلاو ملعلاب اورهتشيو

 نم  ىلاعت هللا همحر -.مهدأ نب ميهأربإ ناكو . امئإ مهفحخأ وهو ( ماعطلا

 هيلإ بهذ املف هماعط ىلإ ٌةرم لجر هاعد دقو ءنيباتغملل ارجو :ساتلا دشأ

 لبق زبخلا نولكأي ساتنلاب اندهع :ميهاريإ هل لاقف ءءوسب ًالجر ركذي هدجو
 ناكو ءاماعط هل لكأي ملو جرخ مث «زبخلا لبق محللا نولكأت متنأو محللا

 ىلإ بحأ ىدنع ةبيغلا كرتل هللاو :لوقي - ىلاعت هللا همحر  درولا نب بيهو

 :لوقي - هللا همحر - حارجلا نب عيكو ناكو .بهذ نم لبجب قدصتلا نم
 ىروثلا نايقس ناكو . ليلقلا الإ اهنم ملسي مل هنأ ةبيغلا نم ةمالسلا ٌةَرَع نم

 نأ بحت ام لثمب هنع تيراوت اذإ كاحنأ ركذا :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 :لوقي - ىلاعت هللا همحر - راتيد نب كلام ناكو «كنع ىراوث اذإ هب كركذي

 ضرع ىف عقيو «سلاجملا ىف سلجي مث اخلاص نوكي ال نأ اًمثإ ءرملاب ىفك
 . نيحاصلا

 ام لك :لاقف ةبيغلا دح نع  ىلاعت هللا همحر  ىرهزلا لكس دقو
 هللا همحر  ىخلبلا قيقش مان دقو «ةبيغ وهف كاحنأ هب هجاوت نأ تهرك

 ىدرو نع تمن نأب ىتيبتعت ال :لاقف ءهتأرما هتبتعف هدرو نع ةليل  ىلاعت

 «نولعقيو نوموصيو ىل نولصي اهداهزو خلي ءاملع بلاغ نإف ةليللا هذه

 حبصيو «ليللا لوط ىلصي مهدحأ تيبي :لاق ؟كلذ فيكو :هل تلاقف

 مهتانسح نوكتف همحل لكآيو قيقش ضرع نم لاني مث ءراهنلا لوط اًمئاص
 ىنعي هباتك ىطعيل ديعلا نإ :لوقي لت ةمامأ وبأ ناكو .هنازيم ىف اهلك

 لاقيف ؟اذهب ىل ىنأ بر اي :لوقيف اهلمعي مل ثاتسح هيف ىريف ةمايقلا موي
 همحر  كرابملا نب هللا ديع نأكو . رعشت ال تنأو سائلا كبياتغا اع اذه :هل

 ىتانسحب قحأ امهنأل ىدلاو تبتغال (دحأ اًياتغم تنك ول :لوقي  ىلاعت هللا

 نم :لوقي  ىلاعت هللا همصر - ىذمرتلا ىلع نب دمحم ناكو .امهريغ نم

 .هسقن نم رثكأ هبحأو هسفن ىلع هتانسحب همدق هنأكف دحأ ضرع ىنف عقو

 دصقي مل نإو «باؤثلا نم هل لصح امل هبحي لب ريدكتلا هل ىغبني الف :تلق



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتت - 11

 ناك نإ الإ قحنأ وهق هتاتنسح هيلإ ىدهأ نم ردكت نع نأ ملعف .كلذ وه

 نإ :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ريبج نب ديعس ناكو .ىعرش ضرغل هردكت
 نيأ بر اي :لوقيف هفتاحص ىف اهاري الف ةريثكلا تانسحملا لمعيل ديعلا

 روصنم ناكو ءنوملعي ال مهو سانلا كبايتغاب تيهذ :هل لاقيف ؟ىتانسح

 هل اورثكأ لب ملظ اذإ ناطلسلا اولانت ال :لوقي - ىلاعت هللا همحر  رمتعملا نب
 عقتأ :هل ليق ىأ ىرهزلا لكس دقو ءمكبونذي الإ مكملظ ام هنإف ءرافغتسالا

 نب دمحم ناكو .معن :لاق ؟-ة28- رمعو ركب ابأ بسي نم بفرع ىف

 رثكأ اهب رعشي ال ىتلا ةمرحملا ةبيغلا نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  نيريس

 نمو «كلذ نم ردكتي لوضفملا نإك ءنالق نم ملعأ اًنالف نإ :مهلوق ساتلا

 نيبيبط نإ :ليقو .هركي اع هامخنأ صخشلا ركذي نأ ةييغلا دح نأ مولعملا

 نوكت نأ ىشخأ الول :لاق اجرخ املف ةرم ىروثلا نايفس ىلع الخد نييدوهي
 .رخآلا نم بطأ امهدحأ نإ :تلقل ةبيغ

 ماقم نع لئس اذإ  ىلاعت هللا همحر  نيدلا لضفأ خيشلا ىخأ ناكو
 لامكلا نيعب سانلا ظحلأ ىنإف «كلذ نع ىريغ اولس :لوقي ءاملعلا نم دحأ

 نظلاو «ىلاعت هللا دنع مهماقم هب ملعأ فشك ىدنع سيلو ءحالصلاو

 نوباتغي موق ىلع رم اذإ كلت_ دوعسم نب هللا دبع ناكو .ثيدحلا بذكأ
 نم دشأ ناك امير هب نوملكتت ام ىفعب نإف ءاوؤضوتف اوموق :لوقي ادحخأ
 ةهكاف ةبيغلا :لوقي . ىلاعت هّللا همحر - ىبشخنلا بارت وبأ ناك دقو .ثدحلا

 بيتغا :لوقي هللا همحر راسي نب نوميم ناكو ؛ءايقتألا لبازمو ؛ءارقلا

 ليقو ةنتنم ةفيج ةليللا كلت ىف ىلإ مدقف ءتكاس انأو ىسلجم ىف ةرم لجر

 كدنع بيتغا امب اذه :ليقف ؟كلذ فيكهللا ذاعم :تلقف ءاذه لك :ىل
 سانلا لوانت :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىعبرلا دلاخخ ناك دقو .تكاس تنأو

 محل ةعطق ىلإ مدق ةليللا كلت تمت املف ءهيلع مهتنعأف دجسملا ىف اموي الجر

 اهرك ىمف ىف اهولخدأف .هلكآ نأ هللا ذاعم :تلقف . لك :ىل ليقو ءريزنخ

 ىمحف ىف هتحئار تثكمو «ىمف ىف كلذ معط دجأ انأو تظقيتساف ؛ىلع

 . ىنم همشت سانلاو اًحابص نيعبرأ



 (21) ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتت

 باتغي نم لاثم :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ضايسع نب ليضفلا ناكو

 لك ىف اًبرغو ارش اهيمري ريصيو ءهتانسحل اًقينجتم بصتي نم لاثم سانلا
 نمت اوردكتت ال :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىناسارفلا ءاطع ناكو .ةهج

 ةبيغ بيتغا نم نأ انغلب دقو .رعشي ال ثيح نم مكيلإ نسحأ هنإف ءمكباتغا
 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  هبتم نب بهو ناكو .هبوثذ فصن هَل رفغ ةدلحاو

 .سانلا هاوفأ ىف اًكلع نوكي يتح ىلاعت هللا دنع لجرلا حالص لمكي ال

 موقلا يف نإ :لاق نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  كرابملا نب هللا دبع ناكو

 . هياتغا نم نيع هنأل ىأ ةافج مه :لوقي نأ ةبيغلا امنإ ةبيغ كلذ سيلف ءاقج

 ةرم ىسفت ىلع تضرع :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ديبسع نب سنوي ناكو
 نم اهيلع نوهأ موصلا ناكف «سانلا ركذ كرت وأ ديدش رح موي ىف موصلا

 لهأ اوركذت ال :لوقي - ىلاعت هللا همحر  كرابملا نب هللا دبع ناكو ءكلذ

 ةدئاف ال الإو ءنورجزتي مهلعل كلذ مهل غلبي نمل الإ ءوسب عدبلاو ءاوهألا

 ىف :لوقي ناكو «كش الب ةدئاف كلتو ؛نيرضاحلا نويبع ىف تافصلا

 «مهتييغ نع أوفكو «ةقسفلا اوباتغت ال ىأ ١2)0قساف ىف ةبيغ ال) :ثيدح

 ىف نك اذإ لاصخ ثالث :لوقي  ىلاعت هللا ةمحر  مصألا متاح ناكو

 ء«كلاحضلا ةرثكو ءايندلا ركذ :هلهأ نع ةفورصم ةمحرلا نإف «سلجم

 دساحلاو ءرانلا ىف اًبلك روطتي بذاكلا نأ انغلب دقو .سانلا ىف ةعبقولاو

 وبأ ناكو .مامنلا اذكو اذرق رانلا ىف روطتي باتغملاو ءاريزنحخ راتلا ىف روطتي

 تبثت نأ ةمرحملا ةبيغلا نم نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىكاطنألا هللا دبع

 باكو «كل هتاودع نم اًموخ هب ملكتت نأ كرشتو «كبلق ىف كيخأ ابيع

 ىف :لوقي ريصي نأ ىلإ كلذ هرج دحأ ةبيغب حيرصتلا ىلع أرجت نم :لوقي
 ظ .ها .ناتهبلاو روزلا سانلا

 نم تملس لع رظناو ءرومألا هذه كسفن ىلع ىخأ اي ضرعاف
 نم ىبخأ اي رثكأو ءهرفغتستف اهيف تعقو مأ ىلاعت هللا ركشتف اهيف عوقولا

 لاقو ءركنم :دمحأ لاق :لاقو 41-0 ح) افخلا فشك ىف ىنولجعلا هركذ :ركنم )١(



 ىلارعشلا مامإلل نيرتغملا هينت (554)

 ىف دقتعاو «ةمايقلا موي قوقحلا باحصأ اهتم ىطعتف ةحلاصلا لامعألا

 نم عمست ام ةرثك نم حالصلا اهيف كداقتعا نع الضف قسسفلا كسفن

 لهجأ :اولاق دقو «نيحلاصلا نم كنأب كقح ىف ىلاعت هللا نع نيبوجحملا

 خيش ىلع حيبقو «سانلا دنع ام نظل هدنع ام نيقي كرت نم نيلهاجلا
 كلذ ىلع اًدحأ رقي وأ ءةميمتلاو ةبيغلا سلاجم ىف سلجي نأ الثم ةيوازلا

 عيب نم حبقأ هنأ عم نآلا سانلا هب ناهتسا دق رمأ اذهو ءاّفساف ريصي هنإف

 ةوق الو لوخ الف ءحبقلا لك هحبقتسي دحأ داكي الف كلذ عمو :« شيشلا

 دمخلاو «ةفصلا كلت بنتجاو ءىأ اي كلذ ملعاف ءميظعلا ىلعلا هللاب الإ

 . نيملاعلا بر هلل

 ىف مهتسوسو مدع :-مهئثع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 ةغلابم عم تادابعلا نم كلذ ريغو ءاهيف ةءارقلا ىقو ةالصلاو ءوضولا

 نم وه امثإ ةسوسولا لصأ لوصح تنأل كلذو «ةياغلا ىلإ عرولا ىف مهدحأ

 لكأ نم لامعألا ةملظو «لامعألا ةملظ نم بلقلا ةملظو ءفبلقلا ةملظ

 .اًعلطم ليبس هيلع سيلبإل سيلك لالحلا لكأ مكحأ نمق «تاهبشلاو ءمارحلا

 مهيلع عيبب نمو «نيرشابملاو ةاضقلاو نيكاسملاو ةملظلا ةمعطأ موق لكأ دقو

 ءمهتادابع ّش عوشخلاو ءىلاعت هللا عم روضحلا اوبلطو ءمهريغو راجتلا نم

 هلصح أم ةياغ ناكو :«كلذ مهل حصي ملف هوكرت امم اهنم هولعف ام ةفرعمو
 داطصي هناك ةالصلا ىف ةينلا لاح ءاوهلا ىف زفقلاو بعتلاو ءانعلا مهدحأ

 نأ دارأ اذإو ءراب راب راب ُكأ كأ كأ :لوقي ربك اذإ هارتو هدي نم تلفت اًميش

 تأ تأ تأ :لوقي دهشتتي دارأ ذإو «ئه لا لا لا سب ىسب سي :لوقي أرقي

 نم لهاشم وه امك كلذ وحنو سا سا مسا :لوقي ملس اذإو «تاأيح

 سيل هنإ :لاقو «كلذب ةالصلا نالطبب ءاملعلا ضعب ىتفأ دقو .مهلاوحأ

 ىلع هيحاص هلاق نييمدألا مالك نم ىينجأ مالك وه امنإو ءهركذ الو نآرقب
 ظ .وهسلا ال دمعلا هجو

 نإ :لوقي - ىلاعت هللا همحر - صاوخلا ىلع ىديس انخيش ناك دقو
 نأل كلذو «ءءاهقف ال ةعدتبم :هل لاقي نأ نوسوسوملا ءالوه هب مستي ام قحأ



 ؛؟8١1) ينارعشلا مامولل نيرتغملا هيينت

 تنأو «نيدهتجملا ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا ةدايع نالطب مهوتي امبر مهدحا

 وأ -هليَع- هللا لوسر ءوضو نم كغلب امك أضوت :مهنم دحأل تلق ول
 هللا لأسن ءهتحص دقتعي الو «كلذب ىضري ال امبر غطق_ هباحصأ ءوضو

 بايلا ىف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو «نييملا لالضلاوه اًدهو ءةيفاعلا

 هلل دمحلاو «كلذ تدرأ نإ هعجارف ءىربكلا نئملا انباتك نم رشع سماخلا
 . نيملاعلا بر

 «رارسألا ناك :-مهتع ىلاعت هذلا ىضر - مهقالخأ نمو

 روبق رارحألا بولق :اولاق دقو «هقح ىف هنوعمسي ام اذحأ مهغيلبت مدعو

 ءاهمتكي ىقب نمف رارسألا نومتكي ىلاعت هللا لهأ نكي مل نإو «رارسألا

 نآلا ةملكلا خيسشلا عمسي ر اميرف ءتامزلا اذه ىف اًبيرغ راص دق قلخلا اذهو

 :لوقي هارتو ءرايدلا بارحت اهيف ناك امبرو ءدهيلع لخدي نم بلاغل اهيكحيف

 ءةمهت هقح ىف حصي ال ىلاعت هللا ءايلوأ نم صخش كلذب انربخأ دق

 ءةميمتلا لقنب نيقسافلا نم دودعم هنأ لاحلاو هللا ءايلوأ نم اًيلو هيمسيو

 ةنحلا لخدي ال١ :ثيدحلا ىفو «كلذ وه دصقي مل نإو «ساتلا نيب هداسفإو

 . مامن ىنعي 72 تاق

 : ىلاعت هلوق ىف لوقي ىلاعت هللا همحر  دهاجم ناك دقو

 نيب ةميمتلاب يشن تناك :لاق 2[: هد»] 4 بطحلا ةَلاَمح هتأرماو )

 مامتلا ةمالع نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ىقيص نب *5أ نأكو «سانلا

 همححر  ريثك ىبأ نب ٠ ىيحي ناكو !دبأ ازيزع هارت داكت الف سانلا نيب لذلا

 دق هنإف ءدحأ هب رعشي الو ءرحاسلا نم رش مامنلا :لوقي  ىلاعت هّنلا

 «ءامدلا تكفس ةميمنلا نإف ءرهش ىف رحاسلا هلمعي ال ام ةعاس ىف لمعي
 «مهتاطوأ نم سائلا تجرخأو «ماظعلا نتفلا تجاهو «لاومألا تيهنو
 ىعسي ال :لوقي هات ىرعشألا يسوم ؤوبأ ناكو .دسافملا نم كلذ ريغو

 كلهيو ءداحخنأ كلهيو ءدهسقن كلهي هنأل ىغب دلو الإ داسفلاب سانلا نيب

 .ةعبمنلا نم هركيام : باب ءبدألا ىف (15 ج١ قراخبلا هجرخأ :ةيلغق ىقتع )١(

 .ةميمنلا ميرحت ظلغ نايب :باب ءنامإلا ىف ٠١( ح) .ملسمو



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت هك

 :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىرصبلا نسحلا ناكو« مالكلا هيلإ ىهنأ ىذلا

 امب كمّدي نأ نمأت الف كيف سيل امب كحدم نمو «كنع لقن كيلإ لقن نم

 . كيف سيل
 رثكأ متكي نمم رذحا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  كامسلا نبا تاكو

 مهداعيتسال رثكأ هلوق سانلا قدصي متكي نم نإف ءعمسي امب ثدحي نمع

 برخأف اهب ملكتف ءهنمتأي نمل ةملكب صخشلا ملكت امبرو هيلع بذكلا
 ىلع ردقي ال :لوقي - ىلاعت هللا همحبر  كرابملا نب هللا دبع ناكو ءرايدلا

 «نامتكلا عيطتسي ال هنإف انّرلا دلو امأو ؟هيسن حص نم الإ عمسي ام نامتك

 ءانامز هترايز  ىلاعت هلم همحر  مهدأ نب ميهاربإ ناوخنإ ضعب كرت دقو

 هللاو :ميهاربإ هل لاقف «هدنع ساتلا ضعب ضرع ىف عقوف ارئاز هءاج مث

 مل كيتلايف «ىبلق تلغشأو ءىخأ ىلإ تضغب ةمينغ انل كترايز كرت نإ

 .مويلا اذه ىف انرزت

 ىفل ىنإ هّللاو :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ناذاز نب روصنم ناكو

 صضيغبت نم ملسي داكي ال هنإف «ىئقراقي ىتح ىنسلاج نم لك عم داهج

 نم بركلا ىلع لخديف «ينباتغا نم ةبيغ غيلبت نم وأ «ىلإ ىقيدص
 تانسح متيأر اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ميكح نب دادش ناكو «كلذ

 ناكو «هيواسم نع اوزوجتو «نساحملاب هوركذاف هتاثيس نم رثكأ مكيخأ

 ام ىلع اًمدان حبصأ ساتلا لوقب بجحأو « سانلا لوقب ضغبأ نم : لوقي

 ءةيبصعلاب كلذ عقي امنإو «قحب حيرجتلا وأ ليدعتلا عقي نأ لق هنإف ء لعق

 :لوقي . ىلاعت هللا همحر  ناوفص نب دلاخ ناك دقو .سفتلا ىوهو

 ريصيف «ةزاجإ اهلوبقو «ةياور ةميمدلا نأل اًقداص ناك نإو مامنلا اوتقما

 .اهنم ارش اهلوبق
 اذه ىف مهريغ وأ كناوعإ رس ءاشفإ نم رذحاو «ىمخأ اي كلذ ملعاف

 نرقْلا نم ىنأثلا فصنلا ىف كتإف ءفكلت دصقأ مل ىنإ : لقت الو «نامزلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «بئارغلاو نتفلا بحاص رشاعلا

 مهسقنأ بويعب لاغتشالا :-مهنع ىلاعت هّذلا ىضر - مهقالخأ نمو
 [717تايراذلا] 4 نورصبت الْفَأ مكسفنأ ىفو )» :هلوقب المع سانلا بوينت نع
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 نإف اضيأو 20 سانلا بويع نع هبيع هلغش نمل ىبوط»  :ثيدحي ًالمعو

 هللا ةمحر نم .ءادعبلا ىأ نيطايشلا ةلمج نم دودعم سانلا بويع ىلع .علطملا
 ىمقلا ديز ناك دقو .كلذك اونوكي نأ مهسوفنل نوضري ال هللا لهأو ىلاعت
 مدا نبا اي :ةيهلإلا بتكلا ضعب ىف تأرق :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 كفل ىتلا ةالخملاف «كفلخ ةالشمو ءكمامأ ةالخم نيتالشم كل تلعج

 ىتلا ىلإ ترظن ولف « سانلا انوي اهي كيمامأ ىّنلا ةالشملاو « كيبويع اهف

 . كمامأ ىتلا نع كتلغشل كفلخ

 نمو هسسفن بويع مكذحأ نقيتي :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ناكو

 دبع ني ركب ناكو ؟لقعلا نيأف نظلا ىلع ملسملا هاخأ ضغبيو ءاهيحي كلذ

 «ساتلا بويعب الكوم لجرلا متيأر اذإ :لوقي .. ىلاعت هللا همحر - ينزملا هللا
 هللا همحر  ىيفقاحلا رشب تاكو ءهب ركم دق هللا نأو ءهّللا ودع هنأ اوملعاق

 اذإف «بئاغ وهو هيخأ ضرع ىف مهدحأ عقي سانلل ايجع :لوقي  ىلاعت

 ناكو .هللا ودع ناطيشلاو ءناطيش هنأل بذاك وهف سانلا ضارعأ ىف ضرفي

 ادحأ ريعي ال نأ لقاعلا لقع نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي
 .ةنس نيرشع دعب بئذلا كلذب تيلتباف ههينذب ادذحأ تريع اعر هنإف لذي

 مكنأك ساتلا بويع ىف اورظنت ال :لوقي ناك -ه2- ىسيع نأ انغلب دقو

 . ةيفاعلا ىلع هّللا اوركشاو «ءالبلا لهأ اومحراف

 ةيحم ققاذ اذإ دبعلا نإ :لوقت هللا اهمحر  ةيودعلا ةعبار تناك دقو

 ناكو .سأنلا ىئواسم نع اهب هلغشف .هلمع ئواسم ىلع هعلطأ ىلاعت هّللا

 نم ىلع ىلاعت هللاب دبعلا باستحا هل نطفتلا ىغبني اممو :هتتلق .امهنم
 هيلع ىغبلاب هتلياقم نم هكاله ىف مظعآ اذه نإو «كلذب هكلهي هنإف ءهملظ

 لاقو ءسنأ ثيدح نم (79/47 /79) سودرغلا دنسم ىف ىمليدلا هجرخأ :اذج فيعض )١(

 : . الج قيعض :(7184 ح) مماجلا فيعض ىف ىنابلألا



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت (؟ از

 ىغب نمل ىخبنيف ءنطابلا ىف هنم دشأب هلباق رهاظ اذه هكرت امف .رهاظلا ىف
 «هبيسب هلخاؤي ال نأ ىلاعت هللا لأسي لب هودع ىلع هللاب بستحي ال نأ هيلع
 نم هللا محر :لوقي هات باطخلا نب رمسع نينمؤملا ريمأ ناكو .ملعأ هللاو

 بيعي ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىميتلا هللا ديع ناكو .ىبويع ىلإ ىدهأ
 هللا همحر - ىيعشلا تاكو .بيعلا نم هدنع اه لضفب الإ سائلا لجرلا

 نأ انغلب دقف «قيدص الب ىقب هناوخخإ بويع ىصقتسا نم :لوقي - ىلاعت
 ءدارجلاك هلوح سانلاو ءدح هيلع لجرب هنت اًيلع نينمؤملا ريمأ اوثأ سانلا

 «فرصنيلف دحلا اذه مكنم ىتأ صخش لك نإ هللاب دشنأ هزت ىلع لاقف

 . مهلك اوفرصناف

 كايإو ءهبيج اوقش ساتلا بيج قش نم نإف ١ ىمخأ اي كناسل ظفحاف
 نأ كيلعع بجاولا لب ملسملا كيخأ بيع ىلع تعلطا اذإ كسفن ىسنت نأ

 زاج كريغ نم هعوقو زاج امو ءةدحاو ةنيطلا نإف «كبيعل اركذم كلذ لعجت
 كلذ لمعي ىتح تمي مل بنآب هاخأ ريع نم» : ثيدحلا ىفو ءكنم هعوقو

 قيرط نم دحأ بيع ىلع ىلاعت هللا كعلطأ اذإو :تلق .؟)6(بنذلا
 لك هرذحاو ىخأ اي ملعاف «ىناطيش فشك هنإف ىلاعت هللا رفنتساف «كفشك
 .نيملاعْلا بر هلل دمحلاو ءرذحلا

 ةاشح عم مهقلخ نسح :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 سانلا قلاخو» :هلوقب المعو «-لهَت- هللا لوسر قالخأب اًقلخت عابطلا
 نإ :لوقي هشض_ باطخللا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناكو .؟'26نسح قلخب
 دحاولا كلذ بلغيف «ئيس دحاوو «ةنسح قالخأ ةعست هيف نوكيل لجرلا

  ىلاعت هللا همحر  رمع نب رشب ناكو .ناسللا تارثع اوقتاف ءةعستلا
 ىلاعت هللا همحر  هبئم نب بهو ناكو .نارجهلا الإ قلخلا ئيسل سيل :لوقي

 داعم ثينح نم 427 :باب ءةمايقلا ةنبع ىف (8-55 ح) ىذمرتلا هجرخأ :عوضوم )١(

 :(١ا/6 ح) ةقيعضلاو 519/7١(. ح) عماجلا فيعض ىف ىتايلألا خيشلا لاقو ءلبح نبا

 ءاج ام :باب بةلصلاو ربلا يغ ( ١ خال 2 ىذمرتلاو .(187 رمز ديحأ هي رحت نيس 27

 . (89 ح) عماتلا حيحص ىف ىتايلألا هنسحو ءرث ىبأ ثيدح نم ءساتلا ةرشاعغ يف
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 اًنيَط داعت الو اهب عفتتيال ةروسكملا ةراخفلا لثم قلخلا ئيسلا لثم :لوقي -
 ءيس ىلع ىنجي نم لوأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناك دقو

 ةرم لكس دقو «دهاسشم وه امك هبحاص سفن بذعي هنإف ؛هقلخت ءوس قلخلا

 ,«نسح قلخسب سانلا قلاخو# :- هي - هلوفب هيلإ راشثملا قلخلا نسح نع
 ديلان ىلع نينمؤملا ريمأ لثس دقو .لامتحالاو وفعلاو ءاخسلا وه :لاقف
 ناكو ءيصاعملا ادع ام ءىش لك ىق سانلا ةققاوم وه :لاقف اضيأ كلذ نع

 - مزاح وبأ ناكو ءهيلق تام هعرو لك نمو ءهندب مقس همه رثك نم : لوقي

 ىف مهو هلهأ ىلع لخدي نأ لجرلا قلخ ءوس نم نإ :لوقي هللا همحر

 ءهنم ةرهلا بوره اًضيأ هقلخخ ءوس نمو هم افوخ نوقرفتيف نوكحعضي رورس
 .هنم اًقوخن طئاخلا هبلك دوعصو

 وهو ةأرما بطخ نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو

 ىتايسو .ىهشتنا .اهشغ الإو «كلذب اههملعيلف «قلخلا ءوس هسفت نم ملعي
 دحأل حصي الف «قالخأ نساحم هلك هنإف «باتكلا اذه ىف اًقرغم كلذ طسب

 جرخسي الو ءادج زيزع كلذو ءاعيمج اهب قلخت نإ الإ قلخلا نسحب ديلقتلا

 نم هنأ معز نم ىلع حبقي هنإ مث «قلخلا ءوسب هسفن مهتا نإ الإ شغلا نم
 ىلع حيقي هنأ امك هرش نم سانلا فاخي اًئيس هقلخخ نوكي نأ هللا ىلإ ةاعدلا
 ىفو ءهشحق ءاقتا سأاتلا هكرتي نأ قفانملا ةمالع نم :اولاق دقف ءهتعامج

 ؛«كلذ ملعاف ؛'(هشحف ءاقتا سأانلا هكرت نم سانلا رش# :اعوفرع ثيدحلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «قلخلا ءوسو كايإو

 ةءورملاو ةوئفلا ةرثك :-مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 ءاملعلاو نيعباتلاو ةياحصلا قالخأو .-يت -- هللا لوسر قالخأب اًفلخت
 ولو ةءورم الو .هدنع ةوتسف ال نميف ريخخ ال هنإف «نيعمجأ -غقطط_ نيلماعلا

 نع - ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا لكس دقو «نيلقشلا ةدابع ىلع ناك

 لعأ بايتغا نم زوجي ام :باب «بدألا ىف 1١524( ح) ىراخبلا هجرخأ :هيلع قفتم )١(

 متي ؛ نم ةراذم : باب «بادألاو ةلصلاو 3 ىف 15 3 0 ٠ بيرلاو داسغلا

 . ةهوحف ءاقتا ساتلا



 ىلارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت (51)

 فلسلا عمجأ دقو ءهقلخ دنعو هللا دنع هب باعي ام كرت ىه :لاقف ةءووملا

 قالخأ نم امهكرت .نإو ءموقلا قيرط ىف ةوتفلاو ةءورملا بوجو ىلع
 قدتو قةءورملا هيف ربعقت نامز سانلا ىلع ىتأيس# :ثيدحلا ىفو «ءنيقفانملا

 كلذ دجو اذإو ءءاسنلاب ءاسنلاو لاجرلاب لاجرلا هيف ىنغتسيو «قالخأآلا هيف

 نع دعت صاعلا نب ورمع لكس لكو . «ءاسمو احابص باذعلا اورظنيلف

 ىرسلا ناكو . ريلاب ناوخخإلا دهاعتو ءقحلا نافرع ىه :لاقف ؟ىه ام ةءورملا

 «ساندألا نع سفنلا ةنايص ىه ةءورملا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىطقسلا

 «تالماعملا عيمج ىف سانلا فاصنإو «سانلا نيب دبعلا نيشي ءىش لك نعو
 . لضفتم وهف كلذ ىلع داز نمق

 ءدازلا لجرلا لذي ىه رفسلا ىف ةءورملا :لوقي هض_  ةعيبر ناكو

 سيل :لوقي مهضعب ناكو ءمهعم حازملا مدعو «ناوخإلا ىلع هفالخ ةلقو

 رجاتلا ىف ةءورملا لب :تلق ؛هقيدص ىلع رجاتلا حبري نأ ةءورملا نم

 وه امنإ ةراجتلا عضوم نآل ؛ةيلكلاب حبرلا كرت ال ريسيلا حبرلاب ءهاضر

 هب ىضري ال ىذلا ريسيلا حبرلا هقيدص نم ذخأيف ءىرسخأو ايند حبرلل
 رقتفا حبر ريغي عاب نم نإف «هب عنقي ال ىأ بناجألا راجتلا نم هريغ
 - قارع نب دمحم هللا دبع وبأ لكس دقو . ملعأ ىلاعت هّلئاو «نيدلا هبكرو

 ىحتست ًالعف لعفت ال نأ ىه :لاقف ؟ىه ام ةءورملا نع  ىلاعت هللا همحر
 ةءورملا نع لئس اذإ هيئات ةريرهوبأ ناكو .ةرخآلاو ايندلا ىف هروهظ نم
 نسحلا بتك دقو ءاهلخاد ىف ال رودلا ةينفأ ىف ءامعلاو ءادغلا ىه :لوقي

 . لكأف لخد نم هللا محر :هراد باب ىلع  ىلاعت هللا همحر ناسيك نبا

 ميرو ءاماعط ةنآلم اهدر هيف خبطي اردق مهدحأ راعتسا اذإ فلسلا ناكو

 اهريعأ نأ تهرك :لوقيو ءاهيلط نمل اهراعأ مث ءاماعط اهبحاص اهألم

 :لاقف ةءورملا نع  ىلاعت هللا همحر  ىعمصألا لئس دقو «ةغراف ىخأل
 ىذأو «فورعم فافعو «لوذيم لامو ءولح ناسلو «عوضوم ماعط ىه

 . فونكم



 ”فققت ىتارعشلا مامإلل نيرتقملا هيينت

 .لمعاف «ةءورملا نع كفلس لاقم تعمس دقف ىمخأ اي كلذ ملعاف
 دمحلاو .ةقيقح مهنم نكت مل نإ تاءورملا لهأي اهيشتم ىأ اي نكو «هيلع
 . نيملاعلا بر هّلل

 «دوحلاو ءاخسلا ةرثك :-مهتع ىلاعت هللا ىضر- مهفالخأ نمو

 هنإف ءمهتماقإ لاح يىفو «مهرفس لاح ىف ناوخإلا ةاساومو «لاملا لذبو

 اذإ) :ثيدحلا ىفو مهدوصقم وه ئذلا نيدلا ةرصن ىف دضاعتلا عقي كلذي

 رهظف ءمكنيب ىروش مكرمأو .مكرايخ مكءارمأو ءمكءاحمس مكؤاينغأ ناك

 مكؤاينغأو «مكرارش مكؤارمأ ناك اذإو ءاهنطب نم مكل ريخ ضرألا
 .*''ةاهرهظ نم مكل ريخخ ضرألا نطبف مكئاسن ىلإ مكرمأو .مكءالخب
 عجرف ءةاش نيسعبرأب هل رمأف اًئيش هلأسف -هللغ- ىبنلا ىتأ الجر نأ ىورو
 ىشخي ال نم ءاطغ ىطعي دمحم نإف ءاوملسأ موق اي : لاقو هموق ىلإ لجرلا

 عم ةيراج ةئامب اهعم ثعبف :؛ةأرما 5 ىلع نب نيسحلا جوز دقو .رقفلا
 هنت ىباحصلا ةركب ىبأ نب هللا دبع لخخدو :لاق «مهرد فلأ ةيراج لك

 كلذل لاق مايقلا دارأ امسلف ءسلجملا ىف لجر هل حسفف ءاًسلجم اًموي
 ل هللا ةمجححر  مهرد فاالآ ةرشعب هل رمأق هقحلف ىلزنم ىلإ ىنقحلا ء لجرلا

 نأ رفسلا ىف هيحصي نأ ديري نم ىلع طرتشيل -*5- رمع نب هللا دبع ناكو

 تناك دقو ءانذؤمو مداخن نوكي نأو ءهيلع قفني ىذلا وه هللا د ديع نوكي

 هللا دبع نأكو ءءالخيلا راد راتلاو ءءايخسأللا راد ةنجلا :لوقت - ةشئاع

 هتيحو هسأر مدقم ئف هبيش نوكي نأ ميركلا ةمالع 0

 وأ ةبغرل الإ ءىشب هريغ عفني ال نأو ءهاقق ىف هبيش نوكي نأ ميتللا ةمالعو

 لجرلل ايجع :لوقي  ىلاعت هللا همحر . مهدأ نب ميهاربإ ناك دقو .ةيهر
 اتمامإ ناكو .هئادعأل ةنجلاب ىخسيو ءهئاقدصأ ىلع ايندلاب لخبي ميشللا

 «هفراعم ركنأو ءهبراقأ افج عفترا اذإ ميئللا ةمالع نم :لوقي -هتتزق_ ىعفاشلا

 ىلاعت هللا همحرر  نيريس نب دمحم ناكو «فرشلاو لضفلا لهأ ىلع ربكتو
 . ةهكافلاك قابطألا ىف ةضفلاب نوداهتي مهو سانلا انكردأ دقل :لوقي

 ىنايلألا خيشلا هقعضو :(717/8) :باب «نتفلا ىف (17؟ ح) ىذمرتلا هجرخا : فيعض 0(

 ا 2 عمادلا فيعض ىف



 ىنارعشلا مامإلل نيرتفملا هببنت ةققش

 هعم يقي نم تبجع : لوقي - ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو

 انسح اضرق هللا اوضرفت نإ )» :ىلاعتو هناحيسس هلوق عمسي وهو لام

 قافنإلا ىف ديعلا فقوت ببس ناك ىتمو : تلق «[1+ :نياغتلا] # مكل هفعاضي

 نم هب هللا هذعو امي هقينصت مدع عم اهب ىلاعت هللا رمأ ىتلا ريخلا هوجو ىف
 هنأل «لابتلا لاثمأ نم راص ولو لمع هعفني الف «باوشلا فيعضتو ءرجألا

 .رومأم نع فلختي ال نأ لماكلا نمؤملا لامك نم ذإ ساسأ ريغ ىلع هانب

 نم لك :لاقو ءايهذ نآلم ليبتز هيدي نيبو كاسنإ سلجول ىتخأ اي لمأتو

 لذي ىلإ نوعراسيو سانلا ردايي فيك ارانيد هتيطعأ امهرد اريقف ىطعأ
 هبيجي ال هنإق «ًلثم ةتس دعب راتيدلاب مهدعو ول ام فالخب ءارقفلل مهاردلا

 الماك ناك مهناميإ نأ ولو «هل مهقيدصت فعضل كلذو «؛مهنم ليلقلا الإ
 ابيغ عراشلا هب هلعو ام نوكي نأ ناميإلا لامك طرش نم ذإ «مهلك هوباجأل

 .ريخأت نم رخأتو ؛ملقت نم مدقت انه نمو ءءاوس دح ىلع هدثع رضاحلاك

 :لاقف ؟وه نم لقاعلا نع هكا دوعسم نب هللا دبع لتس دقو «ملعأ هللاو

 ىنعي - صوصللا هيلإ لصت الو «سوسلا هلكأي ال ناكم يف هلام زنكي نم
 ناك هتقفنأ اذإف ءهتكسمأ ام لاملل تنأ :لوقي ىرسك ناك دقو .- ءامسلا ىف

 نسخ هل ليقف رصملا اذه ديس نم :لاقف ءةرصبلا صخش لخدو :لاق .كلت

 ءايندلا نم مهيديأب امع ىنغتسا هنآل :اولاق ؟مهداس ميو :لاق ءىرصتبيلا

 الب مهديس اذه خب خب :لجرلا لاقف «نيدلاو ملعلا نم هدنع امل اوجاتحاو

 نم ىدابسع نم كيلإ وكشأل ىنإ -هلَْت - ىسوم ىلإ هللا ىحوأ دقو .كش

 ملق سيلبإ نم مهترذحو ءاولخبف مهتيطعأ ام مهتضرقتسا ءايشأ ةعبرأ

 ءاوفاخي ملف رانلا نم مهتفوخو ءاوبيجي ملف ةنجلا ىلإ مهتوعدو ءاورذحي
 دعس نب ثيللا مامإلا ىلإ اًموي ةأرسصا تءاج دقو .اهلامعأ ىف اودهعجاو

 :لاق «ىنضيرم ىجوز نإ :تلاقو ًالسع هيف هنم يلطت ريغص ءانإب .هقان

 ءاريغص احدق تبلط اهنإ :هل ليقف ءًالسع ةنآلم ةيوارب مامإلا اهل رمأف

 نسسحلا نأكو .انردق ىلع اهانيطعأ نحنو ءاهردتق ىلع تبلط امنإ :لاقف
 كتاوهش ىف قفنت مدآ نب اي كل اًيجع :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا

 هدنع كماقم عكلاي ملعتس مهردي كبر ةاضرم ىف لخبتو ءارادبو اًفارسإ
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 هيف ةياكشلاب لابي مل نم نإف ناسللا ىوذو ءارعشلا اوطعأ لوقي ناكو «ادغ

 ةحاح يبلطت نأ كايإ :لوقي ناكو . ةءورملا ةلقو ةءاندلاب هسفن ىلع ىدات دقف

 نم كمسلا ديص بلطي نمك وهف ةجاح هنم بلط نم نإف «ليخب نم
 قا عنمي ال - ىلاعت هللا همحر  ديتحلا مساقلا وبأ ناكو .رافقلاو ىراربلا

 نمو :تلق . - هلي - هللا لوسر قالخأب قلختأ :لوقيو اًميش هلأسم اًدحأ
 ال ةمكحل ةجاح هلأس نم ىلاعتو هناحبس عتميف «عناملا ىلاعت هللا ءامسأ
 وهف لئاسلا عنم هنأ رباكألا ضعب نع لقن امف «كلذ نع هللا ىلاعت ءلخبل
 ةشئاع ىلإ ةيواعم ثعب دقو ءلجو زع هللا قالخأب اًفلخت لخبت ال ةمكخل

 دقو .ةليل ءاشع اهل قبت ملو اهتقو ىف اهت قرفف مهرد فلأ ةئامب اموي -ظكيظ-

 فرط ىف طيخي سلاج وهو مهرد فلآ ةئام هش ديبع نب هحلط قرف
 - يبنلا دعب تيأر ام :لوقي ف رمع نب هللا دبع ناكو .هعقريو هئادر

 نباب اًبحرم :لاقق -4- ىلع نب نسحلا ىقل قاف ةيواعم نم دوجأ - هلك
 هللا دبع ىقل مث ءمهرد فلأ ةئامثالقي هل رمأ مث ,-هلاط- هللا لوسر تنب
 هللا همحر  ةملس نب دامح ناكو ءمهرد فلأ ةئامب هل رمأف ه8 ريبزلا نبا

 الجر نيسمحخ ناضمر رهش نم ةليل لك ىف هطامس ىلع وعدي  ىلاعت
 ةتام هاطعأو ءابوث مهنم دحاو لك اسك ديعلا موي ناك اذإف ءدعم نورطفي

 رز عطقنا دقو ,ارانيد نيثالث رهش لك نآرقلا هدلو ملعم ىطعي ناكو ءمهرد

  ناكو ؛هيلإ رثتعاو ءامهرد نيثالث هاطعأف ءطايخلا هل هحلصأف ةرم هبوث

 . اًدذبأ ءىش ىف ترهتا ام ىل نيجاتحملا لاوس الول :لوقي  ىلاعت هّللا همحر

 اهمركي سائلا لأست ةليمج ةأرما ىأر اذإ  ىلاعت هللا همحر  ناكو
 اهجيوزت ىف سائلا بغريل كلذ لعفأ امنإ :لوقيو :بايثلاو مهاردلا اهيطعيو
 هتاريج ىلع قفني -ه28- ةركب ئبأ نب هللا دبع ناكو .ةنتفلا نم اهيلع اًفوخ
 مهيَلإ ثعبي ناكو .ةرسكلا ىلع رطفيو ؛« بناسج لك نم اراد نيعبرأ
 ةثام رطفلا ديع ىف ةنس لك قتعي ناكو ؛دايعألا ىف ةوسكلاو ىحااضألاب

 نم دبع همجح اذإ _ ىلاعت هللا همحر  ةعيبر ىبأ نب هللا دبع ناكو .كولمع
 دبع مامإلا ضرم املو .هقتعأو هالوم نم هارتشا هريغل ناك اذاو ءهقتعأ هديبع
 : هل لامف < ىكيي هآرق  ىلاعت هللا امهمحر  ثيللا مامإلا هرآز ةعرهل نب هلئا
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 همدان مامإلا لسرأف :لاق ءاّنيد راثيد فلأ ىلع :لاق ؟هللا دبع اي كيكيي اه

 ةميلو ىلإ 28 رفعج نب هللا دبع ىعد دقو .نيدلا هنع ىقوأو اهب .هاتأق

 ,رانيد. ةئامسمعم ةميلولا بحاص ىلإ لسرأف ءهل لصح قئاعل رضحي ملف
 نب ديعس ىلإ لجر ءاجو .روضحلا مدع ىف هحيماسي نأ هلأسو ءهيلإ رذتعاو
 امهفتسم مالغلا لاقف .قلطأو ةتامسمخبب هل رمآف ءاثيش هلأسي هنف_ صاعلا

 نكلو ءمهاردلا الإ تدرأ اه انأ :ذيعس لاقف ؟مهارد وأ ريئاتد :هليس نم

 ىكبي لجرلا سلجف :لاق «ريئاند هل اهريصف كلذ ىف ثنأ تددرت امثيح
 هلكأيو ضرألا تحن لزني كلثم ىلع ىكبأ :لاقف ؟كيكبي ام :ديعس هل لاقف

 هنإف ءهب دوجأ الام ىنقزرا مهللا :لوقي هيت ةدابع نب دعس ناكو .بارتلا

 : هلوق دشني مث ؛لاملا الإ لاعقلا حلصي ال

 يلام نهغلبم نود رصقيف لاعف ىلإ قوتت ىسفن ىرأ

 يلاعف ىتغلي ىلام الو لخسي ىنعواطت ىسفن الف
 فالخ ىلع تنأو ةخيشملاب رهاظتت نأ كايإو «ىحأ اي كلذ ملعاف

 لاملا نوطعي وناك دقف ءةاساوملاو دوجلاو ءاخسلاو مركلا ىف موقلا قالخأ

 نيفصت هرازإ قىشي اي مهدحأ ناكو .دحأ ىلع ًالضف مهل نوري الو ليزحلا

 ىلع ملسملا قح ام ظفر - رمع نب هللا دبع لكس دقو .هفصن هاحنأ ىطعيو

 ءاّيراع هاخأ كرتيو سبلي الو .اًعئاج هامخأ كرتيو عبشي ال نأ :لاق ؟ملسملا
 .ءارغصلاو ءاضيبلاب هيلع لخبي الو

 همهردو ءهراتيدي مكدحأ لخبي فيك :لوقي هت ءادردلا وبأ ناكو

 ىدهي قاف ةباحصلا ناك دقو .ءاكبلا دشأ هيلع ىكب تام اذإو ؛هيخآ ىلع

 ةيدهلا كلت لازت الف ءهيخأ ىلإ رخآلا اهيدهيف ءهيخأ ىلإ ةيادهلا مهضعب
 ؛اهيلإ جاتحم مهتم الك نأ عمو لوألا اهيدهم ىلإ عجرت ىتح مهنيب رودت

 نوطعي ريقف وهو جوزت اذإ مهدحأ ناكو ءمهسفنأ ىلع نورتؤي اوناك نكلو

 نم هيف عي هلعل ال اعفدو هيلع رورسلل ًالاخدإ ةنس توق هنوطعيو ءرهملا هنع
 ىلع نب نسا ناكو .جوزتي نم ىلع ىلاغلا وه امك ءةشيعملا رمأب مامتهالا

 ,لاقق رائيد فالا ةرشعب هل رمأف صخش ةرم هلأسو ءطق ًالئاس دري ال -ة-
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 ديع نب ركب ناكو «هناسليط هاطعأت ءهيق اهلمحأ ام دجأ ال ىنإ : لجرلا هل

 هب تلصو ام ىلإ ىلاومأ بحأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىنزملا هللا
 لئاسلا مهيلع لبقأ اذإ !وناك دقو ءىئارو هتقلخام ىلإ اهمهغبأو .ىناوخإ

 ءةرجأ ريغب ةرخآلا ىلإ انداوزأ لمحي ءاج نمب ايحرم :نولوقيو ءهب نوحرفي

 هيخأ ىلإ مهدحأ لسري ناكو . هتاحبس انبر ةدابع نع انلغشي ام انع لغيو

 ناك دقو ءىلإ اهبسنت الو نيجادحملا ىلع اهقرف :هل لوقيو راتيد فلألا
 نم كارن انإ :ىلاعت هلوق ىف لوقي  ىلاعت هللا همحر - كاحلا
 نأ مالسلاو ةالصلا هيلع فسوي ناسحإ ناك :لاق 4[ فيري] # نينسحملا

 - ناكو هيلع عسو جاتحا نم لكو «هيلع ماق نجسلا ىف ضرم نم لك
 دقو  سانلا هل لأسي باوبألا ىلع رودي ريقفلل اًئيش هدنع دجي مل اذإ - هل

 ليقي ناكو «هفالخ اًمداخخ هل نولسري مداحت مهدحأل تام اذإ فلسلا ناك
 ىلع نأ مهغلب اذإ اونأاكو ءهيخأ ىلع الضف هل ىري الو «تكاس وهو كلذ
 اذإ نويدملا ناكو «هيلع هرواشي نأ ريغ نم هنع هنوفوي ائيد مهتاوخإ نم دحأ

 هيخأ سفن ةبيط نم ملعي امل هلام نم وه هافو هنأكو «تكسي كلذ ملع
 ىملسلا ءاطعو ىعختلا ميهاربإو مثيخ نب عيبرلا ةشيعم تناك دقو كلذب

 كلذ ريغ الو ء عرض الو عرز مهدحأل نكي ملو «ناوخإلا ةلص نم غيط

 نمأنلا ماعط نم لكألاو «ةقرتلا كرت مهمذ نم فلسلا نع ءاج امو. :تلق

 اوئاكو ءهوحنو مهتيد لجأل مهمعطي و «مهيلع كلذب نمي نم ىلع لومحم
 انرصق انليو اي :نولوقيو ءهنع هنوفوي نيد ءاقو مهتاوحخإ نم دحأ مهلآس اذإ
 - عنقملا نبا غلي دقو ءاتلاؤس ىلإ هاتجوحأ يتح انيمختأ لاح نع ثحبلا نع

 رادلا نمث هل لسرأف ءهيلع نويدل هراد عيب ىلع مزع هراج نأ - هللا همحر

 ىف انسلج املاط اهب تنأ كعفن نم رثكأ اهب انعفن نإف اهعبت ال :هل لاقو
 نم ةعامج ليلق لك عمجي ىلاعت هللا همحر  ىميتلا مي ميهاربإ تاكو ءاهلظ

 مكتمدخب موقأ انأو اودعت :مهل لوقيو («دجسملا ىف مهسلجيو ءارشقلا

 بلط نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  نارهم نب نوميم ناك دقو ءمكتنؤمو

 لهأ لصيلف ةياور ىفو «قيرطلا أطخأ دقف تاسحإ الب ناوخإلا ةاضرم

 مهئاعأ نم نيملسملا ريخخ :لوقي هنت ىلع نينمؤملا ريمأ ناك دقو .رويقلا
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 الو راثلا هلكأت ال ءىش نم اورثكتسا :لوقي - هيَ ىسيع نأكو «مهعشتو

 الف هتقتادص مايأ كعفنت مل نإف فورعملا :لوقيف ؟وه ام :نتولوقيف ءبارتلا

 .ها .كعب وأ مرق نإ هنم كيلع

 :مهقلخ كنأ معزت نيذلا كفلس لاوقآ عيتاو كسفن ىف ىخأ اي لمأتف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 عانطصال مهتيحم ةدش :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 مهضعي ىلع رورسلا لاتخدإو ءمهيلإ طاسبنالا ةبحمو ناومخأإلا ىلإ فورعملا

 ىلع نوفقوتي ال اوناكو «مهسفنأ ىلع كلذ ىف مهتاوخإ ميدقتو ءانضعب
 نحتف فورعملل ًالهأ انوخخأ نكي مل نإ :نولوقيو :؛كلذل مهناوححإ قاقحتسا

 هنإف ءهرقكي نم ىلإ ولو قورعملا عنصا :لوقي هت ىلع ناكو .هلهأ نم

 عناص :لوقي هو هيفنحلا نب دمحم ناكو ءهركشي امم لقثأ نازيملا ىف

 اغإ :لوقي يشق دمحم نب رفعج ناكو .رسكني ال عقو ولو عقي ال فورعملا

 :نلأوقي هللا همحر  رمعم ناكو .فورعملا سانلا عنامتي التل ابرلا هللا مرح

 نم رص قتا :سانلا لاق ىتح ءوسلل املس مويلا ناسحإلاو فورعملا راص دق

 ناكو .ةعاسلا :برقل اهتاعوضوم نم رومألا جورخل كلذ لك ءهبيلإ نسحت
 الف كنم لجتخ وهو لأسي نأ ىلإ لئاسلا جوحت نأ فورعملا حبقأ نم :لوقي

 «كيخأ لاح دقفتت نأ ىلوألا ناكو «ءايحلا نم ىساق ام ردق كفورعم ءىجي

 .لاؤسلا ىلإ هجوحن الو جاتحي ام هيلإ لسرتو

 دعت ال نحت :لوقي  ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناكو

 ةحماسملا فورعملا امنإو «ةلباقملا بلطي هبحاص نآأل فورعملا نم ضرقلا

 ىرسلا ناكو «ةرخخآلا ىفو ايندلا ىف كتم هتويلطي ام لك ىف سانلل

 ىطعي ةراجتلا تيقبو فورعملا بهذ :لوقي  ىلاعت هللا همحر . ىطقسلا

 - هبنم نب بهو ناك دقو .هريظن هيطعي نأ لجأل ءىشلا هيصخأل مهدحأ
 .نيقفطملا نم وهف ةيدهلا بحاص َئفاكي نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 «لاصخ ثالثب الإ فورعملا متي ال :لوقي -ه5#4- سابع نب هللا دبع ناكو

 ىبأ نب بلهملا ناكو «سانلا نع هؤافخإو هيطعم نيع ىف هريغصتو هليجعت



 07707 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 راد لخدي مهدحأو سانلا اتكردأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةرفص
 قرفيو ءاهنم لكأي اهذخآيف «ةهكاف ةءولم ةلسلا ىريف بئاغ وهو هيخأ
 نب دمحمل ناك دقو .كلذب حرف هريخأو هوخأ ءاج اذإف «نذإ ريغب اهنم

 جاتحا نم لك ناكف هزيلهد ىف طوبرم لغب  ىلاعت هللا همحر  نيريس

 ,«كلذي هسفن بيط نم نوملعي ال ناذعسا ريغ نم هيكرو هذخأ هبوكر ىلإ

 .نذِإ ريغب هتاوخإ ةربحم نم بتكي هعرو ةدش عم كرابملا نب هللا دبع ناكو
 «بهذ مث ءأطبأف ةميلو ىلإ - ىلاعت هللا همحر دايز نب ملسم ىعد دقو

 ماعطلا سائلا لكأ دقو .تاطيأ دق كنإ :هل لاق ةميلولا بحاص هآر املف
 ءىش اهيف ىقب دق عاصصقلا لعل :ملسم هل لاقف :ءىش ىقب امو اوبهذو

 «ءىش اهيف ىَقب دق رودقلا لعل :لاقف ءاهانلسغ دق انإ :هل لاقف «هسحلن

 ىبي مل :هل لاقف ءزبخ نم ةرسك لعل :هل لاقف ءاضيأ اهانلسغ دقو :لاقف

 :هل اولاقف (عجرو ملسم كلذ دنع مسبتف :لاق ؛ةدحاو ةمقل الو اندنع

 ةينب انأعد دق لجرلا نإ :لاقف ءتمسبت دق كارن نحنو هنم ردكتت مل كنإ

 ؟هنم ردكتن ماللعف .ةيطاص ةينبي كلذك اندرو ءةحلص

 وهو  ىلاعت هللا همحر  ىروشلا نايفس راد ةعامج لخد دقو

 «نايفس حالص ىف نوثئدحتيو نولكأي اوسلجو نولكاآي ام اوذخأف «بئاغ

 اولاَمَف ءىكبف ةلاحلا كلت ىلع مهدجوف نايقس لبقأ ذإ كلذك مه امنيبف

 فلسلا لاوخأب ىنومتركذ دقو ىكبأ ال فيك :لاق ؟كيكبي ام :هل

 نب ةيقب ناكو ءمهنم تسلو «نيحلاصلا قالخآب ىنومتلماعو . ملاصلا

 ىلع نم ردّقلا ذخخأيو ءهتبيغ ىف هقيدص راد لخدي هللا همحر - ديلولا

 اذإق «نيكاسملاو ءارقفلا ىلع قرقيو هنم لكأيف رادلا باب ىلع هعضيو رانلا

 انلام تمدق ؟ريمخ حلاص خأ نم هللا كازج :لاقو «كلذب حرف هوخأ ءاج

 ال نم خألا سني :لوقي طظقت- دمحم نب رغعج ناك دقو .انداعم مويل

 .هنذإ ريغب هيلإ جاتحي ام هنم ذخأيو ءهتبيغ ىف هسيك حتفي نأ هوخأ ًارجتي
 اسايق لب «لخبلا نم هيخأ نم هملعي الل ال كلذ مهدحأ كرتي دق :تلق

 . ملعأ هللاو .ةسفن ىلع
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 اتنأ نظن انك ام هللاو :لوقي - ىلاعت هللا همحر  فاقثلا دماح ثاكو

 اذإف ءهبلق ىف ًاردق هل ىري اًئيش هاخأ ىطعأ اذإ خألا راص نامز ىلإ شيعن

 اوراص دق نآلا ناوخالا نإف ءهقيدصت ىلإ ردأبت الق كاتيحم كوحأ رهظأ

 هللا دبع ناك دقو .رذح ىلع هنم نكف ناسنإ كبرق اذإو «بالقتالا ىعيرس

 نم نيئمآلا نم وهف رورسلا هناوخإ ىلع لخدأ نم :لوقي ل. سابع نبا
 : لوقي هلئإ همحر  مهدأ نب ؛ ميهاربإ تاكو ,ٌةِمايَعْلا موي ىلاعت هللا باذع

 جوحأ ناك اذإ الإ هيمنأ نم هعاتمب قحأ هنأ ىري ال مهدحأو سانلا انكردأ دقت

 ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةدتاز نب نعم ناكو ءهيخأ نم كلذ ىلإ
 سايع نب هللا دبع ناكو «كلذ ىف ءيطخم ىئأ ىل نيبتو الإ طق ًالئاس تددر
 هطعأ ملو تارم ثالث ىنروزي نأ ىبحاص نم ىحتسأ ال ىنإ :لوقي فن
 ةجاح- كيتأ ىلإ كل ناك نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرهزلا ناكو .اًئيش

 نب سوأل ةرم لجر لاق دقو .ةجاحلل ىضقأ كلذ نإف «هتيب ىف هتئاف
 بلطا :هل لاقف ؛ةريغص ةجاح ىف كتئج ىنإ - ىلاعت هللا همحر - ةجراخن

 اهيلإ رداسي ةجاحح ىف لكس اذإ فين م- ىلع ني نسحلا تاكو ءآريغص الجر اهل

 ناكو .رجألا ىتتوفيف اهنع ىخأ ىتخشسيف اهب ئطبأ نأ فاحأ ىنإ :لوقيو
 ةجاح ىدنع هل ناك نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر ى هللا دبع نب فرطم

 هجححو ىف ةلأسملا لذ ىرأ نأ هركآ ىنإف ىلإ اهلسريو « ساطرق ىف اهبتكيلف
 - ضايع نب ليضفلا ناكو :«لج َنِإو ؛لاوتلا نم جحرأ لاؤسلا نإف ءملسم
 ذخأ اذإ كيلع كيخأآل ةئملا ىرت نأ فورعملا نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 كصخ هنإف اضيأو ء«باوثلا كل لصح ام كنم هذخأ الول هنأل اًئيش كنم

 هّلئا همحر  عساو نب دمحم ناكو .كريغ نود ريخلا كيف اجرو لاؤسلاب

 ىلع اهاضق نإف ءهّللا ىلإ اهرمأ اتعفر دق :لوقي ةجاح دحأ لأس اذإ  ىلاعت
 ىلاعت هللا اندمح كيدي ىلع اهضقي مل نإو عكانركشو هللا اندمح كيدي

 كل ناك اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  نارهم نب توميم ناكو .كانرذعو

 : لوقت -هلغ_ ةشئاع تناك دقف .ةيدهلا كلوسر لعجاف ةجاح دحأ دنع

 اويلطت ال :لوقي 0 سايع نب هللا دبع نأكو .ةيدهلا ةجاحلا ءاضق حاتفم

 تاب نم :لوقي كن ناكو ءنينيعلا ىف ءايملا نإف «ليللاب ةجاح دحأ نم
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 هنأل هتأفاكم ىلع ردقأ الف مغوأ مهوأ ءالب ىب لزن اذإ هشارف ىلع بلقتي

 . لجو زع هير دنع هتجاح ىنلعج

 نم ثيدسحلا عمسأل ىنإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ءاطع ناكو

 مل نم ءاغصإ هيلإ ىغصأف ارارم هتعمسو «كلذ لبق هفرعأ نوكأو «لجرلا

 سايع نبا نأكو .هيلإ هتقياس اذإ لجخي نأ اًموحخ كلذو ءهنم الإ طق هعمسي

 ىفو . ةيحتلاب ةوعدبأو ؛ بحرلاب هوقلثف ةشقد لخاد لكل :لوقي اة

 مثيحخ ني عيبرلا ناكو . ؟اهءاضق ىهتشي ال نمب مكجئاوح اولزنت ال) : ثيدحلا

 ايون الو ءاروسكم اًئيش الو ةرسك لئاسلا ىطعي ال  ىلاعت هللا همحر

 ةهفاتلا ءايشآلا اهيفو ىلاعت هللا ىلع ىتفيحص أرقت نأ ىحتسأ :لوقيو ءاتلخ

 ىفهتنا .هلجآل اهتيطعأ ىتلا

 اميف كفلس مدق ىلع تنأ له كسفت شتفو «ىتخأ اي كلذ ملعاف

 . نيملاعلا

 ىلإ مهتردايم مدع :-مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو
 هلثا عم 0 رثكأو ةنسلا كلذ ىف مهدحأ سيرتي لب ىلاعت هللأ ىف ةأمخا ملا

 هليزتتو «هقوقحب ءافولاب هتفرعم ريغ نم ادحأ قداصي وأ ىخاؤي نأ ىلاعت

 ءسانلا نم ريثك هب لخي قلخلا اذهو ءةرخآلاو ايئدلا رومأ ىف هسفن ةلزنم

 ٌةءشطَِست تبعي مث ؛هتقداصمو كلذ مهنم بلط نم ةاحاؤم ىلإ ثنوردايبق

 يلا :ثيدحلا ىفو «ءعانتيالا داسف نم ءاهتنالا داسف : اولاق دقو . نامراصبي

 نب دمحأ مامإلا هاور .؟'”«امهدحأ هثدحي بنذب الإ امهنيب ٌقرفيف نانثا داوتي
 ءادعأ ةينالعلا ناوإ موق نامزلا رْخآ ىف» :اًضيأ ثيدحلا ىفو -هشف- لبح
 .؛2”(ةيهرو ةسغر نوخاوتي :لاق ؟كلذ فيكو هللا لوسر اي :اولاق :ةريرسلا
 نيب ىخاؤي 392غ - هللا لوسر ناك :لوقي هقنت_- كلام نب سنأ ناك دقو

 49/١. م/ه) دمحأ هجرخأ )١(

 امك هفيعض وهو ميرم ىبأ نب ركب وبآ هداتسإ ىفو ” ةفريخ اث كمحأ هجرخأ ”:فيعبت (1)

 . طاتخاف هتيب قرس دق ناكو :3195!2) بيرشتلا ىف



 ينارعشلا ماموال نيرتقملا هيبنت هفضل

 تناك دقو ءهيحاص ىقلي ىتح ةليللا مهدحأ ىلع لوطتف -عت_ هباحصأ

 ناكو .هسقن مهنم دحاو لك خبوي مايأ ةثالث هيأ نع مهدحأ باغ اذإ ةماعلا

 تنك نإ الإ اذحأ ىخاؤت ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  تباث ىبأ نب بيبح

 هللا همحر  ىرصيلا نسلا ناكو .كتم ىبئجأ وهف الإو ءارس هنع متكت ال

 نع نولأسي الو اضعب مهضعب نوساوي مهو سانلا انكردأ دقل :لوقي  ىلاعت

 نع نولأسي مويلا مهارتو ءال مأ هب هتوساوي ام ىلإ اجاتحم مهيخأآ نوك
 . امهرد ءاخأ ىطعي نأ مهدحأ سمسيال مث «مهضعب لاوحأ

 الق :هّللا يف خأ كل ناك اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مزاحوبأ ناكو

 كلذ ىلع هنم ضوع بلط ريغ نم هتاساوم نم رثكأو ءايندلا ىف هلماعت

 ىتبني ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىروثلا نايفس ناكو .هتبحص كل مودتل

 ال هنأ هسفن ىلع ضرعي نأ دعي الإ هلل كبحأ ىنإ :هيخال لوقي نأ دحأل

 ةوخألا نع لكس دقو ءاهب جورتيل هتجوز قالط ولو :هنم هيلط اًئيش هعنمي

 نبا تاكو .اهكلسي دحأ الف ءكوشلا اهيق تين قيرط كلت :لاقف ؟ ىلا ىف

 ةهيخأ ندب ىلع لّزت اذإ بايذلا هيلع قشي مل نم :لوقي غ5 سايع

 رثك ءالخآلا رثك املك :لوقي هك صاعلا نب ورمع ناك دقو .خأب سيلف

 نم اوصقت هيلع ردقي ام لكب هناوخإ ساوي مل نمو ؛«ةمايقلا موي ءامرغلا
 نب ىلع ناكو «قوقحلا ءامرغلاب دارملاو ءمهتاساوم نم صقن ام ردقب هتيحم
 ةوخألا قحي ماق ادحأ ىنامز ىف تيأر ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر راكب

 ةبيبزلاو ةرمثلاو مهردلا مسقي ناك - ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ لثم

 تارهم نب نوميمل ليق دقو .رضحي ىتح هل اهظفح باغ نإو ءهيخآ نيبو هنيب

 ىتحأ تيأر املك ىنأل :لاقف .ءاقدصألا كقراقي ال كارن انل ام  هّللا همحر

 -هتنت- ىعفاشلا انمامإ ناو ءديلع ىسفن زيمأ الو ؛هايإ هتيطعأ اًثيش بحي
 . هيلإ راذتعالاو هتارادم ىلإ تححتحا نم كيخأب سيل :لوقي

 فوع نبا هزعي ملف  ىلاعت هللا همحر  ديبع نب سنويل دلو تاه. دقو

 ال دحأ ةدومب انقثو اذإ انإ :لاقف .كدلو ىف كزعي مل اًنالف نإ :هل ليقف

 انكردأ دقل :لوقي - ىلاعت هّللا همحر  فافللا دماح ناكو .انيتآي ال نأ انرضي
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 الو نونسحي ال مويلا مهارنو :مهئادعأ 7 نوتسحي مهو سانلا

 سانلا انكردأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر - شمعألا ناكو :مهئاقدصأل

 مهدحأ ديزي ال ايقالت اذإ مث ءهاخنأ ىقلي ال ةيلاوتملا مايألا ثكمي مهدحأو
 هاطعأل هلام رطش هلآس هنأ ولو «كلاح فيك «,تنأ فيك :هلوق ىلع رخآلا
 :لوقي ةعاس لك وأ موي لك هامحأ مهدحأ ىقل ول مويلا سائلا راص مث «هايإ

 ىف ةجاجدلا نع ىتح ءىش لك نع هلأسيو ء«تنأ فيك «كلاح هفيك :ه

 يفاخلا رشبل ةرم صصخش لاق دقو ءهايإ هطعي مل امهرد هلأس هنأ ولو ءتيبلا
 ءامح هلوقت ام سيل :هل لاقف .هّللا ىف كيحأ ىنإ :_- ىلاعت هللا همحر
 ىعدت فيكف .ءاشعلا دنع هركذت ىف ىنم كدنع مهأ كرامح ناك امبرو

 كلمح ام :هل لاقف هللا ىف كبحأ ىنإ : حلاص نب رشبل صخش لاقو

 ةميق رثكأ كرامح ةعذربو «ءىتيحن كنأ ىعدتإ : لاق ؟فيك : لاق ؟بذكلا ىلع

 ىف ةومجخألا نه هللا همحر - ةنييع نب نايفس لئس دقو : ىبايتو ىتمامع نم

 -هتتلز- قيدصلا جرخ اسمك كلام عيمج نع جرخت نأ ىه :لاقف يلاعت هللا

 - ىلاعت هللا همحر  ىفاحلا رشب لثس دقو . - يع - هللا لوسرل هلك هلام نع

 ىف قداصوهأ ايندلا عفانم صضعب هعتمي امبر هنكلو «لجرلا بحي لجرلا نع
  مهدأ نب ميهاربإ ناكو .لامكلا ةجرد نع رصقم هنكلو «معن :لاق ؟هتبحم
 لك ردابي نأ لجو زرع هللا ىف نيباحتملا قدص هماللع نم :لوقي - هللا همحر

 ىلإ اًيويحم اذحأ طق دجن مل انإف ءهيضغأ اذإ هبحاص ةحلاصم ىلإ مهنم دحأ

 اصير الو ءارورسم ابوضغ طق دجن مل انأ امك مهيساوي ال وهو هناوخإ
 .اًنغ

 هنم جرخ ام ىلإ رظني اندحأ لاب ام :_ظ8#- رمع نب هللا دبعل ليق دقو
 ىلإ رظنا :هل لوقي كلملا نأل :لاقك .هنع هفرط ضغي داكي الف «ءالخلا ىف

 هللا همحر  رانيد ني كلام ناكو ءراص اذام ىلإ كناوخإ ىلع هب تلخب ام

 ةبيط خايطلا ةقرمك نامّرلا اذه ىف سانلا ةوخأ تراص دق :لوقي  ىلاعت

 :لوقي - ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناكو ءاهل معط الو :؛حيرلا



 ناك امرثكأ رقتفا اذإ هاخنأ يصخشلا مركي نأ ةوخألا ىف قدصلا طرش نم

 ماركولاب قحأ هبحاصو ؛ىنغلا نم فرشأرقفلا نآل كلذو «ينغلا لاح همركي

 هللا همحر  عيطم وبأ ناكو. رقفللا ةجاح ثيح نم ال ماقملا ثيح نم

 قابطألاو رودلاو نيذاربلاو كيلامملاب نوداهتي مهو سانلا اتكردأ دقل :لوقي

 كلذ سانلا كرتي بيرق نعو ماعللاو زبخلاب نوداهتي مويلا اوراصف .لاملا نم

 نيح نم هيخأ دالوأ دهعتي مهدحأ ناك دقو ءةيلكلاب فلسلا ةنس نوتيميو

 مهذحأ ىسي سانلا رصف ءمهدشر مهعغولب نيح ىلإ هتزانج نم عجري

 . ةليصأ هلهأو ءهيضأ دالوأ

 ناوخخإ الب لصرلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىميتلا ميهاربإ ناكو

 ةراججلا تحني هللا همحر  دوسألا ةيواعم وبأ ناك دقو «لامش الب نيميلاك

 :لاقق «كلذ نع تزجعو تربك دق كنآ :هل اولاق ربك املك ءاهئم توقتيو

 نايفس ناكو .سانلا لاؤس نم ذلأو نوهأ ىدتع ةراجملا تحن نإ هللاو
 االول :لوقيو هيدي نيب ةضفلاو بهذلا موكي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا

 موي اهنع لأسأ راتيد فلأ نيثالث يىدعب فلخأ نألو ءانب سانلا لدنمتل اذه

 نب نوميم تاكو :ةجاح هلأسأ دحأ باب ىلع فقأ نأ نم ىلإ بحأ ةمايقلا

 هل سيلف ءءاوس هدنع سائلا ناك نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  نارهم

 نم هددعاف تايشعلاب كلصيو تاودغلاب كنع لأسي مل نمو ءقيدص

 ملو ءتحتحا اذإ كفصحتي ملو ء تضرم اذإ كدعب مل نم لكو «تاومألا

 :هلوق دشني مث «قيرطلا ناوخإ نم وهف ءهترايز نع ترصق اذإ كرزي

 ءاثغلا ىقبو هلاجر دايو ءافولاو ممذتلا بهذالا

 ءاوع مهل بائذلا مهنأك سانأ ىلإ نامزلا ىنملسأو

 ءاد ءاضعألا برجأ ىنأك ىنوعقاوتي مهتتج ام اذإ

 ءالبلا لزرئ اذإ ءدصأو مهنع تينغتسا اذإ ءالخأ

 ءافعلا مهلك ناوخإلا ىلع ىلاقم ىلع مالأ الو لوقأ
 . ىهتنا
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 كناوصخإ] طق تلماع له رظناو «كسفن شتقو ءىتخأ اي كلذ ملعاف

 نم كنأ عدت الو ءالخبو الهج كلذ ىف تطرف مأ ؟تالماعللا هذهب

 بر هلل دمحلاو ءىخأ اي مهفاف «مهلامعأب تلمع ولو ءطق نيحخلاصلا

 . نيملاعلا

 «فيضلا ماركإ : -مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 هتمدخو هماعطإب هوكئقاك مهنأ نوري ال مث «ىعرش رذعب الإ مهسفنأب هتمدخخو

 هداقتعا مدعو «مهب نظلا هناسحإو ءمهدنع ةماقإلاب مهايإ هصيصخت ىلع

 كلذكو ءهسفنب فيضلا مدخي .-هليغ- لوسر ناك دقو .لخبلا مهيف
 ادحأ نكمي مل - هلْ - هيلع ىشاجنلا دفو مدق انو #2 هعابتأو هباحصأ
 مهئناكأ نأ ديرأ انأو «نيمركم انباحصأل اوناك مهنإ» :لاقو « هريغ مهمدخي
 مهل للصحي امل ديع ةليل اهنأك فيضلا ةليل نودعي فلسلا ناكو .6كلذ ىلع

 . رورسلا نم

 ىباحصأ نم !رفن عمجأ تأل :لوسقي هشام ىلع نينمؤملا ريمأ ناكو

 :لرقي هات كلام نب سنأ ناكو .ةبقر قتع نم ىلإ بحأ ىماعط ىلع
 همحر  ىتزملا هللا ديع نب ركب ناكو .ةفايضلل تيب اهيف لعجي نأ رادلا ةاكز

 لضف نإ :لوقيو فارصنالا دارأ اذإ هوسكي مث ءفيضلا معطي  ىلاعت هللا
 ليلخلا ميهاربإ ةينك تناك دو .هعم انأ هتعنص امم مظعأ ىماعط ىلإ هتباجإ

 ىتأيل فيضلا ىلإ نيليملا بهذي ناك هنوكل نافيضلا ابأ مالسلاو ةالصلا هيلع
 طسيتلا قرسلا نم سيل :لوقت طقف_ ةثئاع تناك دقو .هلزنم ىلإ هب

 هلوق ىف لوقي  ىلاعت هللا همحر  دهاجم ناك دقو «ماعطلا ىف فيصلل

 نأل نيمركم اوناك امتإ 54: تايرادلا] #4 نيم كَمْ ميهاربإ فيض 4 : ىلاعت

 .هسفنب مهمدخ مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا

 دحأ هيلع لمخدي ال _ ىلاعت هللا همحر  ىليل ىبأ نب دحاولا دبع ناكو

 نممو :تلق .هقح ىف رصقم هنأب اًمارتعا ىأ هيلإ رذتعا مث ءهاقسو همعطأ الإ

 نسحلا وبأ خيشلاو «نانع نب كدمححم خيشلا ىديس مدقلا اذه ىلع هاتكردأ

 خيشلاو «ىوأئشلا دمحم خيشلاو ءحلصم نب ميلح لا ليم خيشلاو ؛ ىرمغلا



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت 4*2

 اًقوحخ فيضلل نوفلكتيال اوناكو . نيعمجأ ةعامجو «يديدخلا ركب وبأ

 دجيي ام هفيض معطي ناك نم :نولوقيو .ىرخأ ةرم مهاتأ اذِإ هنم اورجضي نأ

 - ىلاعت هللا همحر  كرابملا نب هللا دبع لكس دقو . ءاج تقو ىأ هب ىلايي الف

 امأو ؛ سأي الف مهضعبل ناك نإ :لاقف .مهريغل ماعطلا فويضلا ةلوانم نع

 . الف ىبنجألل

 ىلإ ىعد نم :لوقي  ىلاعت هللا هم_حر - ىنزملا هللا دبع نب ركب ناكو
 لب :لاقف انهه سلجا :هل ليق نإق ٠ ؛ ةمطل قحتسا رخخأب هعم بهذق ماعط
 ثالث قحتسا انعم لكأت الآ :رادلا بحاصل لاق نإف «نيتمطل قحتسا انهه
 نِب دمحم ناكو .هنم لوضف لاصح ثالثلا يف هلعف ام نأل ىأ تامطل

 دنع نكي مل ءىش نم فيضلا معطي نأ دهتجي - ىلاعت هللا همحر - نيريس

 ىلع تلخد هللا همحر  رانيد نب دلاخ لاق .هدلب ىف الو ء«فيضلا كلذ

 .ادهش انيلإ حرخأف «ةقفر ىعمو  ىلاعت هللا همحر  نيريس ني دمحم
  نارهم نب نوميم ناكو ءموعت :اتلق ؟مكدنع وه سيل اذه لثم نإ :لاقو

 وأ رمت فيضلا معطي مل ىأ رمتي ملو معطأ نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 فيبضملا ىلع بجاولا نأ ملعاو .رتوي ملو ءاشعلا ىلص نمك ناك اولح اًثيش
 امع رصقي الو ؛ةالصلا تيقاومب هملعي نآو «لالحلا نم فيضلا معطي نأ

 سلجي نأ فيضلا ىلع بجاولا نأو عمعطملا نسحو ءمسدلا نم هيلع ردق

 ناكو .نذآتسي ىتح جرخي ال نأو «هومدق هيلإ امب ىضري نأو ء.هوسلجأ ثيح
 تيأرو الإ هولكأو ىماعط ىلإ ًارقث طق توعد ام :لوقي ةجراتخخ نب سوأ

 . مهيلع ىتنم نم رثكأ ىلع مهيف ةئملاو لضفلا
 ىف لعفتملا ةمالع نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  فافللا دماح تاكو

 نإو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ءاخس هل ركذي دحأ هفاضتسا اذإ هنأ دهزلا

 ناك دقو ءمالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع دهز هل ركذي اذحأ وه فاضأ

 هملعو هيلإ ردايق « ليخي كفاض تسا اذإ :لوقي  ىلاعت هّللا همحر  ىعمصألا

 طرق امبر هنإف ءفلعلا نم كتياد ىسنت نأ كايإو ءاماعط هل لكأت الو ءمركلا

 ؛اعوج ىتباد تحاصو الإ ليخب دنع تقضتسا ام :لوقي ناكو .اهئاشع ىف



 ("ه) ] ىنارعشلا مامإلل نيرتغم ا هيبنت

 مالسإلا خيش ىندشنأ دقو :تلق .ةمختلا نم تنمأو« ءالخلا نع تينغتساو

 : هلوق ىهو «ليخيلا ىف اًنايبأ  ىلاعت هللا همحر  ليوطلا نيدلا لامك

 هماعط نم كنيمي عفراف ءءاسخإ تدرأ اذإو

 هماقتلاو فيض غضم نم هدننع نوهأ توملاف

 هماظع نم ءيش رسك وأ هفيغر رسك نايس

 همالغ نم كقفيغر ظفحاف هبابب تررماذإو

 . ىهتنا

 مأ «قالخألا كلتب تقلخت له كسفن شتفو «يخأ اي كلذ ملعاف

 انخيش ةقيرط الو ءانتقيرط نم وه سيل ماعطلا ماعطإ نإ :تلقو اهيف تطرف

 ريقف لك نإ :لوقيو قدص ريغب قيرطلا ىعدا نم ضعب كلذ ىف عقي امك
 نم ىخأ اي رذحاف .نيلاطبلل اًمئاتم هناكم لعج هنأكف ءاطامس هل لعج
 ءاخسلا ىلع الإ هللا ىلو لبج ام» : هت - هلوق ثيدحلا ىف درو دقف «كلذ
 نم مركأ رصم ىف انتاوضإ نم اًدحأ نآلا ملعأ الو :تلق ''0قلخلا نسحو

 هللا رثك نيهاش خيشلا ةفيلخ نيدلا لامج خيشلاو ىريضتملا ناميلس خيشلا

 هلل دمجحلاو ؛:هلضف نم امهدازو امهتكربب انعقثو ءامهلاثمأ نم نيملسملا يف

 . نيملاعلا بر

 ماعط ىلإ ةباجإلا مدع :-مهنم ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 خيشو .«برع خيشو «فشاكو ؛ضاقو «رشابمو ريمأ نم ةهبش هلام ىف نم
 ىديأ ىف امحع مهففعت ةرثكو ءمهبارضأو ءةملظلا ىلع عيبي رجاتو «دلب

 ناسنإلا عوني نأ ماعطلا ىف ةهبشلا ةمالع نم نأ ملعاو .لالحلا نم سانلا

 كلذلو «ماعطلا هب عوني لالخلا نم اًيش دجو امل لالخلا عبت ول هنأل ةمعطألا

 هللا دبع ناكو .نيرخافتملا ىتعي نيردابتملا ماعط لكأ نع -هليَع - ىبنلا ىهن
 كماعط معطت الو .ىقنلا ىقتلا ماعط نم الإ لكأت ال :لوقي يت رمع نبا

 اهبحاص نيدب قثو نإ الإ ةميلو ىلإ بيجي ال هنت ناكو .ىقنلا ىفتلل الإ

 )١( ح) ةفيعضلا ةلسلسلا رظنا :خوضوم 6155.



 ىنارعشلا مامولل نبرتقملا هيبتث ةفضقإ

 نإ الإ ةميلو ىلإ بيجي ال عنف ىردبلا دوعسم وبأ ناكو .اذيدش اًموئو
 ىراصنألا بويأ وبأ ناك دقو .هنع هللا ىهن ءىش كانه نوكي ال نأ ملع

 رتسي ال :لوقيو عجري ؟رتس تيبلا ىف ىأرو ةميلو ىلإ بهذ اذإ قا
 ىعد دقو .اًماعط ءالؤهل لكأت ال نحنو ءةربابحلاو ةرساكألا الإ تويبلا

 ءاعرسم عجرف مجعلا ىز نم اًنيش كانه ىأرف ةميلو ىلإ هاف- ةفيذح
 .مهكيرش وهف موق لعفب ىضر نمو «مهئم وهف موقب هبشت نم :لاقو

 تثيهذ دق :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىردتكسلا مالس نب دمحم ناكو

 لكايف دجسملا ىلإ اهب ىدغيو ءاماعط المت تناك نافحلا نأ مئالولا ىف ةنسلا

 بحاص ناكو ءعيضوو فيرشو ريقفو ىنغ نم ارضاح ناك نم لك اهنم
 رش هنإ :نولوقيو اًماعط هل ساتلا لكأيال ةوعدلاب ءاينغألا صصخ اذإ ةميلولا

 لجرلا نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر .. ضايع نب ليضفلا تاكو .ماعطلا

 هلقل ىنيسع نم طقس ماعطلا ىف عسو هتيأر اذإف ءىبلق نم عقوم هل نوكيل
 اهنإف ءمئالولا روضحو كايإ ىنباي :هنبال مالسلا هيلع نامقل لاق دقو .هعرو

 .اهتاوهشو ايندلاب كركذت

 ىتح لجرلا لمكي ال: لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىنايتخسلا بويأ ناكو
 ناكو ءمهنم ىذألا لمحتو سانلا ىديأ ىف امع فغعتلا :ناتلصخ هيق نوكي

 نم ادحأ كانه ىأرو ةميلو ىلإ ىعد اذإ  ىلاعت هللا همحر - رائيد نب كلام

 نارهم نب ثوميم ناكو .ةربابحلا سلاجن ال انإ :لاقو اعرسم عجر روجلا ةالو

 ردعلا ةلكاؤمو ءماعطلا مشهت بحملا ةلكاؤم :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 اذه ىف قبي مل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ميهاربإ نب قيقش ناكو . همختت

 ناكو «مئالولا ىتباجإ يلع تمدن دقلو ءةنسلا قفو ىلع ةميلو نامزلا
 ام مكالولا روضح مدعب مكيلع :هباحصأل لوقي  ىلاعت هللا همحر  يىروثلا

 لجر ةعصق نم طق لجر لكأ ام هتإف :؛ةعدبلا نم ةملاس تناك نإ الإ نكمأ

 روضح ىلإ نابيجي ال 25 نامثعو رمع نينمؤملا اريمأ ناك دقو .هل لذ الإ
 نب هللا دبع نأكو ءارخافتو ةاهايم ماعطلا نوكي نأ فاخن :نالوقيو مئالولا
 ءايرلا تارامأ انل رهظأ نم ماعط ىلإ بيجن نأ انيهن :لوقي هزت - دوعسم



 ةفضف ىنارعشلا ماعإلا نيرتغملا هيبنت

  مصألا مئاح ناكو .ةيعكلا روتسك روتس هتيب ىف ناك وأ هماعط ىف ةعمسلاو

 هل ةحدم نامزلا اذه ىف صخشلل سانلا ةمذم نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر
 ن6 ةحلط نب ىسوم ناكو .مهسوفن هاوهت ال امب الإ هنومذي ال مهنأل

 اهقرف :لوقي لسرأو ةضف ردب ثالثب ناورم نب كلملا دبع ىلإ لسرأ :لوقي

 ىليقعلا نيزر ىبأ ىلإ اًنيش اهنم تلسرأ مث كلذ ىلإ هتبجأف ءءارقفلا ىلع
 تابو اهدرف براقعلا هيلع تيقلأ ىنأكف  ىلاعت هللا همحر  اذوهجم ناكو

 رذ ىبأ ىلإ لامب قلت نافع نب نامثع نيتمؤملا ريمأ لسرأ دقو .اًيواط

 هيلإ دبعلا بهذ املف «رح تنأف كنم هلبق نإ :هل لاقو هل دبع عم .تننض-

 وبأ هل لاقف ىقتع هيف هل كلوبق نإ ىديس اي :دبعلا هل لاقف :هلبقي مل لاملاب

 . ىفر هيف نإف «كقتع هيف ناك نإ هوم رذ

 تلكأ مأ «ءالؤه ففعتي امك طق تففعت له كسفن شتفو كلذ ملعاف

 لوقي نمم كعبت نمو كسفن تفلتأو ؛«لحلا لصآلا ثلقو ءهيلإ تيعد ام لك
 تنأو حالصلا ىوعدو كايإو « خييشلا ىديس هنم لكآ ١ لالح كلذ نأ الول

 .نيملاعلا بر هللدمحلاو ءفقعتت مل

 ام لكب ةقدصلا ةرثك :-مهثع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو

 لاملا نم اًئيش مهنم دجي مل نمو ءارهجو رس ًاراهنو اليل مهتجاح نع لضف
 تتاك دقو ءمهاذأ وه لمحتو سانلا نع هاذأ فكب قدصت ًالثم ماعطلاو

 مهراخدإ مدعل ءاينغألا تاقلص نم رثكأ ىضاملا نمزلا ىف ءارقفلا تاقدص

 نم ةقدصلاب اسفن بيطأ ءارقفلا نأ كش الو .ءاينغألا فالخب ماعطلاو لاملا
 .نيجاتحملا ىلع لاملاب مهلخب مدعو مهنيقيو مهناميإ لامكل ءاينغألا

 لضفلا لعجا مهللا :لوقي هاف باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناكو
 مهضعب ناك دقو .انم ةجاحلا ىلوأ ىلع هب اودوعي نأ لجأل انرايخ دنع

 نع كانغ ملعن انإ :هل لوقيو ًالثم لعتلا وأ ةرمتلا وأ فيغرلا هيأ هيلإ لسري
 ني زيزعلا دبع ناكو .انم لاب ىلع كنأ كملعت نأ اندرإ امنإو ؛كلذ لثم

 موصلاو «قيرطلا فصن ىلإ كلصوت ةالصلا :لوقي هللا همحر  ريمع
 هللا همحر  ناكو ءكلملا ىلإ كلخخدت ةقدصلاو «كلملا باي ىلإ كلصوي



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتت (؟ مز

 ةيراع روهظو «ةعئاج نوطبل كلذ عمجأ امإ :لوقيو لاومألا عمجي - ىلاعت
 ملو ىبأف «دجسم ةرامعل اًئيش هنم اوبلط دقو «نيطلاو ءاملل هعمجأ ملو

 اذإ ىني اي :هنبال -ه62- نامقل لاقو .قحأ مئاجلا :لاقو اًنيش مهطعي

 مل نم :لوقي قت سابع نب هللا دبع ناكو .هفيغرب ولو قدصتف تاطخأ
 - ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو .ىلوأ لاملا عمج هكرتف هلامب مركتي

 نم ريقف ىلع قدصت نمف ءبيطلا هبسك نم الإ مكدحأ قدصتي ال :لوقي
 هئاطعإب ىلوأ هملظ نم هتمحرو رورغم وهف ريقفلا كلذ محريل ثيبحن بسك
 ىلاعت هللا ليقي ال :لوقي  ىيلاعت هّللا همحر  دهاجم ناكو .هتم ذخأ ام

 «ءعجسج_ نيريس نب دمحم ناك دقو جاتحملا همحر هتقدصب ىدعت نم ةقدص

 - ىعختلا ميهاربإ تاكو ةييطم ةلبرغم الإ هرطف ةقدص جرخي ال  ىلاعت هللا
 وه امنإ هب قدصتي ام عيمج نأ ديعلا دهشم ناك اذإ :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 - رييزلا ع نب ةورع ناكو .بيع هيف ناكاذإ هرضي الو هيلع الف ىلاعت هلل كلم

 .اييط الإ ليقي ال بيط هللا نإف ةقدصلل اوريخت :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 مكدحأ جوتي :لوقي هات ةريره وبأ ناكو .دهشم لاجر لكلذف : تلق

 ةقلخخ وأ ةرغ وأ ةمقلب نيعلا روخلا جوزتي الو ءريثكلا لاملاب نالف تنب ةنالف
 :لوقيو ركسباب ًاريثك قديصتي ديصتي -ظهق18- رمع_نب هللا دبع ناكو . بجعلا نم اذه

 د 4 نوبحت امم اوقفت ئتح ربلا اولانت نأ : ىلاعت لاق دقو ءهبحأ ىنإ
 وأ ةقذدص ىنم ذخأ نم :لوقي قت دعس نب ثيللا مامإلا ناكو ء[95 :نارمع

 زع هللا ىلإ ىتايرق ىنم لبق هنأل هيلع ىقح نم مظعأ ىلع هقحف ةيده
 جوحأ هسفن ري مل نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىفسلا ذاعم ناكو .لجو

 هنأل نملاب هتقلص لطبأ نمت وهف ءهتقدص ىلإ ريقفلا نم هتقدص باوث ىلإ
 - مصألا مداح ناكو ءههيحو اهب برضي كلذ دتعو ريقفلا ىلع هسفن ىأر

 اذه نكي ملو مهرد ةئام نم اًمهرد ىطعأ نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر
 اهب برضو هيلع هتقدص تدر ةرخدملا نال ةيقب نم هيل بحأو مظعأ مهردلا
 ةبحلا نإف اًئيش ةقدصلا نم اورقحت ال :لوقت هلم ةشئاع تناك دقو .ههجو
 ريقفل بنع ةبح طقم - تطعأ دقو بألا لايجب ةمايشلا موي زرت اه

 لمعي نمف © : ىلاعت هلوق أرقت أمأ :هل تلاقف هنيع ىف اهلقتسا ناكو ءاهدرف
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 :لاق ؟ةرذ لاقثم نم ةبئعلا هذه ىف مكف ء[ب:ةلزئرلا] هي ةري اريخ ةّرَذ لاقشم
 .هأ . لجرلا رمغتساف

 نع لضف امب اهقدصت كرت ىف كسفن شتفو «ىأ اي كلذ ملعاق
 نم رمخأ ناكو .مهقالخأ ىف مهتعبت نإ الإ موقلا نم كسفن دعنالو ؛اهتجاح

 دمحم خيشلاو ,ىوانشلا دمحم خيشلا ىدليس ماقملا اذه باحصأ نم هتكردأ

 دمحم خيشلاو دواد ني ذمحم خيشلاو ءحلصم نب ميلحلا دبع خيشلاو « ريثما

 ء«سلفك مهدنع رايثد فلأ ناك ءالؤه لكو «نيعمجأ يف مهريغو لدعلا

 > . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ مهفاق

 :لئاسلل مهتشاشب :-مهثع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 - ىسيع ناك دقو .ةجاحل الإ لأس ام هنأ ىلع هل اهلمحو ءهل مهرهت مدعو

 ىفو ءمايأ ةعبس هتيب ةكتالملا شغن مل اًيئاخ ًالئاس در نم :لوقي -هلَع
 نسحمللا ناكو .4هدر نم حلفأ ام بذكي نيكاسملا ضعب نأ الول* :ثيدحلا
 رظنيو ءهتمعن ىف دبعلا لوخيل هللا نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا

 ناك كلذلف .هنع اهلوحألاو اوبلط ام مهاقو نإف ءهدابع عم اهبق عئصي ادام

 هوطعأ ام ثودري ال مهنأ ىف مهيلع نوددشيو مهباحصأ ىلع نومزعي فلسلا

 .مهل
 هبتنا نم لوأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  كرابملا نب هللا دبع ناكو

 موي ىهتشا هنأ كلذو  ىلاعت هللا همحر  ىمجعلا بيبح ةلفغلا ةدقر نم

 لوحف هدرف لئاس هءاج ردقلا ىف هحعضوو هلزنم ىلإ هب ىتأ املف ءاكمس
 نايفس ناكو .هلام عيمج نع جرخو كلذب ظعتاف ءامد كمسلا ىلاعت هللا

 نم ابحرصم :لوقيو هباب ىلع ًالئاس ىأر اذإ حرشني - هللا همحر  ىروثلا
 :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناك دقو .ىبونذ لسغي ءاج

 ىف اهوعضي ىتح ةرجأ ريغب ةرخخآلا ىلإ انداوزأ نولمحي نولئاسلا معن
 - ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ تاك دقو .ىلاعت هللا ىدي نيب تازيملا

 دق :مهل لوقيو هلايع ىلإ لخدي لئاس هءاج اذإ ايندلا ىف هذهز لبق

 ناكو .ةقدصلا نم اًئيش مكاتوم ىلإ نوهجوت لهف «رباقملا لوسر مكءاج
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 ليئارسإ ىنب نامز ىف دجسم ىف لئاس ءاج :لوقي هاف كلام نب سنأ
 املق «هوتفدو هيلع اولصو هوزهجف تامف موقلا هب ثرتكي ملف «لأسي

 بوتكم اذإو «بارحملا ىف اعيوضوم نفكلا اودجو دجسملا ىلإ اوعجر
 نب ذاعم ناكو . مكيلع طخاس برلاو : مكيلع دودرم نغكلا اذه : هيلع

 نولأسي مهنوكل ىأ دجاسملا لاؤس هضرأ ىف هللا ءاضغب :لوقي هتف ليج

 ام مهئاطعإ مدعب مهتقم ىف نوببستيو «ىلاعتو هناحبس هريغ هتيب ىف نسانلا
 ءارقسفلا نإ  ىلاعت هللا همحر  ىرصيلا نسحلل ليق دقو «مهنم اولأس
 مئكدجو نم اوطعأ :لاق ؟مهنم ىطعنت نمف نولأسي مهو اورثك ذق نيكاسملاو

 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىلؤدلا دوسألا وبأ ناكو .هل ةفأر مكبولق ىف

 قدصتملل ىغينيف :تلق .مهنم ًالاح أوسأ انك انلاومأ ىف لاؤسلا انعطأ ول

 دقو .مهتجاح نع لضف امب الإ قدصتي الو ءاشيش هلايعلو هسفنل ىقبي نأ
 دبع نب ماشه ىأرف ءاموي مرحلا غفت رمع نب هللا دبع نب ملاس لخد
 ىنإ نيتمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟ملاس اي كتجاح ىنلس :هل لاقف «كلملا

 اذإ ىرصبلا نسحلا ناكو .ىلاعت هريغ ادحأ هللا تيب ىف لأسأ نأ ىحتسأ

 كلأسن نحنو :؛تروقلا انلأسي اذه نإ مهللا :لوقي مث ءهيطعي لئاس هءاج

 ىلع اًموي لئاس لخختد دقو .ةيطعلاب انم دوجأ ةرقغملاب تنأو ءنارغغلا

 .هلعن ريغ هيطعي ام هدنع ري ملف  ىلاعت هللا همحر  ىخركلا فورصم

 ةهكاف اهنمثب ىرتشاو لعنلا عاب هنأ كلذ دعب اًفورعم غلب مث «هايإ هاطعأف
 :لاق .اهنمثي هائنيساوف «ةهكافلا ىهتشي ناك هلعل هلل دمحلا :فورعم لاقف

 هرجزف (ةفرع موي لآأسي الجر هيي رمع نب هللا دبع نب ملاس ىأرو
 لثمو «نطوملا اذه لثم ىف هريغ لأست ىلاعت هللا نم ىحتست امأ :لاقو
 .هأ . مويلا اله

 نمزلا ىف ءارقفلل هتيطعأ اميف كسفن شتفو «ىخأ اي كلذ ملعاف

 نيكسملا ترهت امبرو «كرجأ طبحف ء«كسفن ىف ولو هب تتنم اًبرف ءمدقتملا

 دمحلاو «كلذ رذحاف :ءىذألا ثيح نم هايإ هتيطعأ امت حجرأ هثرهن اع ناكف

 .نيملاعلا بر هلل
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 نم نوذختي ال مهنأ :-مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 فرت مل اذإ كامخأ نإف ءهقحب ءافولا مسوفن نم اوملع نم الإ ناوخإلا
 - ىلاعت هللا همحر  ةبعش نب ةريغملا ناك دقو .كنم بلقلا غراف ناك هقحب

 اونمتيف مهيلع ًالافقأ اونوكت الو «فورعملاب اولأس ام مكدالوأ اوطعأ :لوقي

 مكيلع :لوقي هزت ىلع نينمؤملا ريمأ ناكو «مكتايح نم اولميو مكتوم
 : رانلا لهأ لوق ىلإ نوعمست الأ ةرخآلاو ايندلل ةدع مهنإف ناوخإلاب

 يفو 21٠٠١ ٠١١[« :مرعشلا] # ميمح قيدص الو 20©4): نيعفاش نم انل امف

 . 7(ةنجلا ىف ةجرد هل هللا ثدحأ الإ هللا ىف ءاخإ دبع ثدحأ ام : ثيدحلا
 نم زعأ قيدصلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةرفهص ىبأ نب بلهملا ناكو
 جاتحم ال ةدوملا نإف «ءلجرلا فك ىف :ظفل ىفو هدي ىف مراصلا فيسلا

 طرفت ال نأ قداصلا خلا قح نمو ءةدوملا ىلإ جاتحت ةبارقلاو «ةبارق ىلإ

 ىلامو «ىلام هلام ءىش هنيبو ىنيب ام :لوقتو هجئاوح نم هلاؤس ةرثك ىف
 الإ رققلا فوخخو «حشلا رشبلا نأش نم ذإ ةلهجلا نم ريثك هيف عقي امك هلام
 اهدهجأ همأ رب صم نم رثكأ اذإ ةرقبلا دلو لجعلا ىف لمأتو ءهللا ءاش نم

 ةثداحم الول :لوقي هاف ىعفاشلا مامإلا ناك دقو .هسفرتو هحطنت فيك
 ناكو .اهب ءاقيلا تببحأ ام راحسألا ىف دجهتلاو ءرادلا هذه ىف ناوخألا

 وه نم رفسلا ىف بحاصت ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا تايفس

 هنع تصقن نإو «كلاحب رضأ هتيواس نإ كنإق ءانيندلا ىف كنم عسوأ
 اينغ تقداص اذإ :لوقي -هقلؤ_ ىسرافلا تاملس ناكو .سانلا نيب كلتذتسا

 هجو ىف حودك ةلأسملا نإف هدتع كماقم طفح تيلط نإ هلاؤس نم رذحاف

 ناك دقو ءهيلع ارهق ىطعملا بلق ىف ربك هل ىطعأ ام در نمو ءلئاسلا

 بتتجي نأ لقاعلل ىغبني :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةرفص ىبأ نب بلهملا

 كيلع ريشي ال هنإف ىمحألا امأف ءرحاقلاو باذكلاو ىمحألا ةثالث ةاخاؤم

 نم ريص هدعبو هقطن نم ريخ هتوكسو ءءوس فرصل ىجري الو ء«ريخب

 باتك ىف ايئدلا ىبأ نبال هازعو ءريغصلا عماجلا ىف ىطويسلا هركذ :اذج فيعض )١(

 «ةنمخلا ىف ةجرد هل هللا ثدحأ الإ «ىلاعت هللا ىف ءاععإ الجر ثدحأ امه : ظفلب ناوخإلا
 ,اذج فيعض :(1347 ح) عماجلا فيعيش ىف ىئابلألا لاقو
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 ءكريغ ىلإ كريم لقتيو « شيع هعم كل ًائهيالق باذكلا امأو ءهيرق

 ,هلاعف كت نيزيف رجافلا امأو ءءاضغبلاو ةاودعلا سانلا نيبو كنيب ىرغيو

 _ ىودعلا ديز ني ميهاربإ ناكو .كنيد رومأ نسم ءىش ىلع كنيعيالو
 ةجوزلاو «رحسلا ىف دجهتلا :بلقلا حرفت ةعبرأ :لوقي هللا همحر
 . نم ْؤملا خألاو ؛«قزرلا نم فافكلاو ءةحلاصلا ةليمحجلا

 قوقحي تيفو له رظناو .كسفن شتفو «ىتخأ اي كلذ ملعاف

 لهو ؟يضيرعتلاب وأ لاقملاب وأ لاحلاب مهلاؤس نع تففعت لهو «كناوخإ

 لابو وهف هلل نكي مل ام لك نإف ءىناسفت ضرغل وأ ىلاعت هلل مهتبحص
 ءناوخإلا قوقحب ىمخأ اي كسفن بلاطف ءةرخآلاو ءايندلا ىف دبعلا ىلع
 هت ىعفاشلا انمامإ دشنأ دقو ءاّنطاب ال وارهاظ ال كقحب مهبلاطت الو

 ْ : هلوق

 سايقلا ىف ودع نم بيرق سأب موي عفتني سيل قيدسص

 ىسامتلا ءادكأف ةقئاخأ ىدهجب اسمتلم سانلا ترمغ

 ساتباوسيلاهسانأ نأك يىتح ىلع دالبلا تركنت

 :هلوقب دشني ام !ريثك هتاف ناكو

 ريثكسل ادحاو اودع نإو دحاول لخ فلآ ًاريثك سيلو

 : هلوق -:ىلاعت هللا همحر  ايركر مالسإلا خيش انخيش ىتدشنأو

 اعمطلا كسفن نع عدف نادجوي ال اعم ءاميكلا فاكو قيدصلا داص

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .كسفنل هبتناو ءىتخأ اي كلذ ملعاف

 ١ سانلل مهتاداعم كرت : -مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو

 ا مهو مهنوداعي سانلاف ؟ عوسب [ذدجأ مهتلباقم مدعو مهل مهتارادم هرثكو

 ال ىنب اي :هنبال لاق مالسللاو ةالصلا هيلع دواد نأ انغلب دقو ادحأ نوداعي

 كلذ مظن دقو ءقيدص فلآ كل نوكي نأ رثكتست الو ءدحاولا ودعلاب لقتست
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 نب بهو ناكو .خلا اريثك سيلو مدقتملا هلوق وهو هاف ىعفاشلا مامإلا
 كلذ نإف كيمخأ ةييصمي تمشت نأ كايإ :لوقي  ىلاعت هللا ههمسر  هبنم

 هللا هيقاعيف كيل ةتامشلا رهظت ال» :- لت - لاق دقو «ةاودعلل ناونع
 رادي مل نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  درولا نب بيهو ناكو .217كيلتببو

 هللا همحر  ليضفلا نب دمحم ناك دقو .ناميإلا ةوالح دجي مل سانلا

 اولكآي نأ مهيلع مزعيو ءولحلا مالكلاب مهفطاليو هءادعأ سلاجي  ىلاعت

 همحر  ناوفص بتكو ءمهتوادع ران دمختل :لاقف .كلذ ىف هل ليقف ءهدنع

 تأي مل هنإف «هفرعن الو انفرعي ال نم هللا محر :هراد باب ىلع  ىلاعت هللا
 هيلع بويأل ليق دقو ءمهفرعتو انوفرعي نيذلا انناوحإ نم الإ ىذأ انل

 دقو « يئتاذعأ ةتامش :لاقف ؟كلكالب مايأ كيلع رضأ ناك ءيش ىأ : ماسلا

 :لوقي كلذ ىف مهضعب دشنأ

 رورس رورسمل ىقبي الف رورخغغ ايندلا دئاوف عيمج

 رودت ايندلا بئاون نإف اودعتسا :انب نيتماشلل لقف

 ءهضرحمب رس اماشه نأ ضيرم وهو هللا دبع نب ديزي غلب املو :لاق

 :لوقي أشنأ هتوم ىنتو

 دحوأب اهيف ثسل ليبس كلتف تمأ نإو تومأ نأ لاجر ىنمت

 دق ىنأكف اهلثم ىرخأل ًايهت ىضم يذلا فالخ ىغبي ىذلل لقف

 «هتوم نارقألا ىنمت امل كلذ لاق هيت ىعفاشلا انمامإ نأ انغلب كلذكو
 لهأ عم شع ىني اي :هنبال لوقي  ىلاعت هللا همحر  مادك نب دمحم ناكو
 ءادتقالاو ءايحألا عم شيعلا !ذه رشأ امو :لوقي مث ءمهب دتقت الو «كنامز

 ناك نإف «هلمع ىلإ اورظنت ىتح ادحأ اوداعت ال :لوقي ناكو «تاومألاب

 .هيفكت هاياطخف اًئيس هلمع ناك نإو ءمكيلإ هملسي ال هللا نإف ءائسح هلمع
 لجر فلا ةدوم رتشت ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبيلا نسحلا ناكو

 كايإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو ءذحاو لجر ةاودعب

 )١( ح) عماجلا فيعض رظنا :فيعض 251946 ,



 هتم ىسفن ىلع تفحتو الإ ءاوه ىف اًقيدص تفلاخ ام ىنإف «سانلا ةاداعمو

 ناكو «سانلل ىبويع روهظ ىنمتي ىلتق ىف عسي مل نإف «ىلتق ىف ىعسي نا
 رذعاو عهيلإ نس نم رش رذحأ :لوقي ىلاعت هّللا همححر لتاقم نب دمحم

 .لوقي مث كسفن هب رذعت امب كاحخأ

 رذعتال رفعلابكريغو تءاسأامل كسفن رذعتو

 رصبت ال عذجلا كنيع ىفو ىذقلا هنسم نيعلا ىف رصبتو

 نمو «قلاوَرْلا اميس ال «سانلا ةاداعمو كايإو «كلذ ىخأ اي ملعاف

 نم تنك ولو شيعلا كيلع نوردكي مهنإف ءكدلي ىف تيصلاب دارفتالا بحي
 نواهت نم :اولاق دقف عطقني الو قري كيف ىرشبلا ءزجلا نإف ءءايلوألا رباكأ
 ساتلا لمكأ ىلتبا ول :اولاقو «هلقع صقت ىلع ليلد وهف سانلا ةاداعم

 رطاوخلا نيب قرقي ال راصو «هبلق هيلع !وردكل ناتهبلاو زوزلاب هومرو ماوعلاب

 خياشم نم خيش ةاداعمب نواهت انئاوحإ ضعب تيأر دقو «ةيناطيشلاو ةينابرلا

 ىلإ هيف بتاكف ءريمألا كلذ خيشلا ملكف ءهدقتعي ءارمألا ضعي ناكو رصعلا

 هلل دمحلاو .كلذ ملعاف ءهوفتف رصم نم هيفتب رمألا ءاجف :نتاطلسلا باويأ

  نيملاعلا بر
 ىلإ مهتابتاكم ةرثك :-مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو

 لضف هركشو «حصنلا حوصنملا لوبقو «رايدلا تدعي اذإ حصنلاب مهضعب
 رظني ريصيو اذحأ حصنت داكت الف ءمويلا سانلا هيلع ام فالخ هحصن نم

 ماقملا اذه باحصأ نم تكردأ نم رخخآ ناكو .كلتذب كوجهيل كبويع ىف

  قارع نب دمحم ىديس ناك ةفرشملا ةكم ليزن ىناوزاكلا ىلع ىديس
 حرف ىف «لابحلا اهلمتحت ال ىتلا تابتاكملا هل لسري  ىلاعت هللا امهمحر

 ءاريخ خأ نم انع ىلاعت هللا هازجف ءدمحم ىديس انيف قدص :لوقيو اهل
 ىتع ىلإ :لوقي هباحصأ ضعب ىلإ  ىلاعت هللا همحر  ىكاطنالا بتكو

 صصقن نم كحفني ام ىلع نزمتو ءكرضيو كنتفي امب حرفت ىخأ اي تنأ
 فسوي ىلإ  ىلاعت هللا همحر  ىشعرملا ةفيذح بتكو ءاهظوظحو ايندلا

 نم نأ ىخأ اي ملعا :مالسلا دعب هل لوقي  ىلاعت هللا همحر  طابسأ نبا



 (؟4) ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبثت

 لمسح نمو .عوذخسم وهف ؛بونذلا كثرت نم هدنع مهأ لئاضففلا تناك

 لوحكم ىلإ سواط بتكو ءنآرقلاب أزهتسا دقف هيف ام اًئيش فلاخو نآرقلا

 كسفتب نظت نأ ىخأ اي رذحا مالسلا دعب :هل لوقي  ىلاعت هللا امهمحر -

 نظ نم نإق «كلامعأ نم كل رهظ امن ىلاعت هللا دنع اميظع اًماقم كل نأ

 سانلا كمظع امبرو «ريخلا نم نيديلا رفص ةرخآلا ىلإ بلقنا كلذ هسقنب

 ىتخأ اي نك :مالسلا دعب هل لوقي هناوحتإ ضعب ىلإ - ىلاعت هللا همحر
 كلذ ثإف ء كصقن ىلع كاهتي كناوخإ نم ادحأ رظتنت الو « كسفن ىص و

 هللا دبع نب ركب ىلإ ةدايز نب هللا ديع بتكو .مالسلاو هلم عدوت دق رمأ

 ركب هيلإ بتكف ءهل وعدي نيأ هنم بلطي  ىلاعت هللا امهمحر - ىئزملا

 ال نمم الإ نوكي ال ءاعدلا نأ ملعاف «ىبخأ اي دعب امأ :مالسلا دعب هل لوقي

 هللا الإ هددع ىصخي ال ام بوتذلا نم تفرتقا دق انو بونذلا فراقي

 . ىريغل وعدأ نأ ىحتسأ

 ىرعشألا ىسوم ىبأ ىلإ كلف باطنلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ بتكو
 املك ةميهبلا لثم نوكت نأ ىخأ اي كايإ :مالسسلا دعب هل لوقي هنن

 نمسلا كلذ ىفو «كلذب نمسلا ىغتبت اهيف تعتر ةرضخ ضرأ ىلإ ترظن

 مث ءالوأ كسفن حصناو «ىخأ اي كلذ ملعاف «مالسلاو اهحبذو اهكاله

 كلذ نإف ءكحصن نسمع ردكتت نأ كايإو «ةبتاكمو ةهفاشم كناوخإ حصنا

 بر هلل دمحللاو ىلاعت هللاب ذايعلاو ءراثلا لهأ ةمالع نم هنم كردكت ىأ

 . نيملاعلا

- 



 ىئارعشلا مامإلل نيرتثغملا هيبنت هلا

 جيارلا بابلا

 ىالخ لا نم ىرخأ ةلمح ىف

 نع مهتلزع ةرثك :-مهتع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 جرد كلذ ىلعو ء«ةيعرش ةحلصمل الإ مهتطلاخم ةرثك مدعو «سانلا
 موي هنودعي هيف دحأ مهب عمتجي ال موي لك اوناكف ءحلاصلا فلسلا

 ,عقتلا هتافو هفلس قيرط نع جر دّقف سانلا ةطلاخم رثكأ نمف ؛(كديع

 ءمهدتع طقسو ءمهنويع ىف ناه هل سانلا ةيؤر ترثك نم نآل كلذو

 امو :تلق .ىلاعت هللا نع ةلفشلاو قالخألا ةءاثد ىف مهذحأك هوأرو

 نم مهعم ىسلجم ملسو ءرصعلا اذه خياشم نم ادحأ ترز ىتننأ ركذتأ

 ال مهنيدو ىنيد ىلع اًفوخ مهترايز نم تللقأ كلذلف ءليلق الإ ةبيغلا

 :«مهريغي فيكف خايشألا سلاجم مكح اذه ناك اذإف «مهقح ىف ًالهاست
 الو ءنامزلا اذه ىف ادذحأ ترز اذإ ظفحلا لك ىخأ اي كسفن ظفحاف

 . كلذب نواهتت

 مكظح اوذحخ :لوقي هاف باطخلا نب رمع نينمؤملا ريصأ ناكو

 نم لقي نأ دارأ نم :لوقي م هللا ديبع نب ةحلط ناكو .ةلزعلا نم

 الو هنيد بلس سانلا طلاخ نمف ءهتيب ىف سلجيلف هبويعل سائلا ةفرعم
 باب قلغأ نأ تددو :لوقي _قتط_ ناميلا نب ةفيذح ناكو .رعشي

 - ىلاعت هللا همحر - ىبعشلا ناكو .ءتومأ ىتح دحأل جرخأ الف ءىراد
 هموق سلجم ىف  ىلاعت هللا همحر  مئيخخ نب عيبرلا سلجي مل :لوقي

 ءرجح هيلع طق سق «هراد باي ىلع سلج ةدذحاو ةرم الإ هرمع لوط

 مل مث ؛عيبر اي تظعو دقل :لاقو ماقف «هامر نم ىردي ال هسأر حشنف
 ناكو هللا همحر تام ىتح ةرورضل الإ كلذ دعب هتيب نم جرخي

 ةرصنو «مالسلا درب كلذو ءهقح دؤيلف «قيرطلا ىلع سلج نم :لوقي
 ناكو ءةرورض ىف نأك نم لك ةنواعمو ءملاظلا ىلع ةداهشلاو «مولظملا
 الإ هيحنأ ةسلاجم ليطي نم لق :لوقي  ىلاعت هللا همحر - مزاح وبأ



 217 419) ىنارعشلا مامإلل نيرتتغملا هبنت

 ىقلي ال نأ نيوخألا نم لكل ىفبنيف ءرخآلا , هركي ام امهدحأ نم عقيو

 سانلا ىلع ىتأيس :لوقي هم ىلع نيتمؤلا ريمأ ناكو ءانغ الإ ءاخأ

 الإ ىنغلا مهل ميقتسي الو ءربجتلاو لتقلاب الإ كلما مهل ميقتسي ال نامز

 نمف ءىوهلا عابتاب الإ سائلا ةبحص مهل ميقتسي الو «لخبلاو رطبلاب
 نيسمتخ باوث ىلاعت هللا هاطعأ هسفن ظفحو ريصو نامزلا كلذ كردأ

 الإ نامزلا رخشآ ىف نمؤمل ةحار نوكت ال هنأ انغلب :لوقي -قنغ_ ناكو

 يلع هدلو نأ ضايع نب ليضفلا غلب دقو .سانلا نيب ركذلا لماخ ناك نإ
 ءىنوري الو هنم ساتلا ىرأ ناكمب نأ تددو :لوقي - ىلاعت هللا امهمحر

 - درولا نب بيهو ناكو ؛ىنوري الو مهارأ ال :لاقف ءاهمتأ اله :هوبأ لاقف

 امف ءاذه ىموي ىلإ ةنس نيسمخخ سانلا تطلاخخ :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 اذإ ىسفن ىلع هتنمأ الو ةرثع ىل لاق الو ءةلز ىل رفغ مهتم ادحأ تدجو

 سانلا لعجا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مصألا متاح ناكو . ىنم بضغ

 ردح يلع نكف مهنم توند اذإو ؛ةجاحلا دتع الإ مهتم وندت الف ءرانلاك

 نم :لوغي هي ءادرللا وبأ ناكو .اهنم توند اذإ رانلا نم رذحت امك

 .هناق- ديمح نب رفعج ناكو «هبلق هيلع اوبرخي نأ دب الف سائلا طلاخ
 امكنم لك ئنكيلف .«كنم سانلل دبالو «سانلا نم كل ذدبال هنأ قحلا :لوقي

 ءرفس ىف - هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ ناك دقو ءرخآلا نم رذح ىلع

 ؟ميهاربإ ىقلت الأ هللا همحر - صاوقخلا ناميلسل اولاق هنم مدق املف

 نب نسحلا ناك دقو .كلهأف مالكب هل نيزتأ نأ هتيقل اذإ فاخأ :لاقف
 نم نوباحتي مهو سانلا اتكردأ دقل :لوقي - ىلاعت هللا همحر  حلاص

 ىنرتيا : لوشي هللا همحر  مئثيخ نب عيبرلا ناكو .ءاقللا نوهركيو ءدبعب

 - كلام مامإلا ناك دّمَف «هنيد ىف هقفتلا دعبالإ ةدابعلل لزتعي نأ دحال

 - سايع نب هللا دبع ناكو « سانلا نع ىنعي لزتعا مث هقسفت :لوقي

 - نايفس تاكو .ىري الو ىري ال هتيب رعق ىف لجرلا سولج ريخ :لوقي
 ىنعي :تلقو .سانلا نع ةلزعلا تلح دقت هللاو :لوقي  ىلاعت هللا همحر



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبن : (؟1440

 وبأ ناكو . تبجو ىأ 007« تعافش هل تلح دقف» : : ثيدح- ىف امك تيجو

 وبأ تاكو .لوقعلا قارس مهتإف ؛مكدهج سانلا نع اولزتعا :لوقي نايغس
 تنأو ؟دبأ هللاب سنألا ىف عمطت ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر - قارولا ركب

 الو ءةملظلا طلاخت تنأو «ىلاعت هللا اضر ىف عمطت الو «قلخلا طلاخت
 تنأو «كبلق نيل ىف عمطت الو ايندلا بحت تنأو ءكل هللا بح ىف عمطت

 حلصت ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىئاطلا دواد ناكو ( ميتيلا ىلع وفن

 ىف ةدئاف الف اهيف نوبغارلا امأ ايندلا ىف دهز نمل الإ سانلا نعةلزعلا

 اًثدحم نآرقلاو ءانسنؤم ىلاعت قحلا لعجي ملو ساتلا لزتعا نمف .مهتلزع
 ىلاعت هللا همحر  ىروتثلا نايفس ناكو . هتلزع حصت ملو« قيرطلا أطخأ دقف

 ضنخأو «كصخشل ىفخأ نوكي ناكم ىف كسولج لعجا :لوقي

 سلاجي مل نم :لوقي - ىلاعت هللا همحر - رانيد نب كلام ناكو .كتوصل
 ليقف :هتلزع تباح دقف مق هباحصأو -هّللع- ىبنلاو ىلاعت قحلا
 - هللا لوسر لاعفأ ىف رظنيو ريدشب نآرقلا سردي :لاق ؟كلذ فيك :هل

 ثداح دقف كلذ لعف نمف ءمهلاوقأو غشت هباحصأ لاعفأو هلاوقأو - هي
 - هباحصأ ثداحو .- هيف - ىبنلا ثداحو ءىلاعت هللا

 ىف هباحصأ ءسال _ هللا ةمحر  ىئاطلا دواد سانلا نبع لزتسا الو

 تيأرو ءريبكلا رقوي ال ريغصلا تيأر نيح كلذ تلعف امنإ :لاقف ءكلذ

 نب ميهاربإ ناكو ىلع هطخس لاح اهب ىنوجهيل ىبويع ىلع ىصحي ىخأ
 ال ناسنإلا نأ سانلا نع ةلزعلا ىف ام لقأ :لوقي - ىلاعت هللا همحر  مهدأ

 لقأ :لوقي - ىلاعت هللا همحر  روصتم نب ريش نأكو .هركتيف اركنم ىري

 ذايعلاو ءةحيضفلا نم كل عقي اذام ىردت ال كنإف ءكدهج سانلا ةفرعم نم

 - ىئايتخسلا بويأ ناكو .ًاليلق نمانلا نم كفرعي نم نوكيف «ىلاعت هللاب
 نأ ةجاملا تجر اذإ سائلا ندع ةلزعلا نم نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر
  زريزعلا ديع نب رمعل ناك دقو . سانلا ةليلقلا عضاوملا ىف ىشملا دصقت

 ملسمو عناذألا دنع ءاعدلا :باب «ناذالا ىف 45١4 ح) ىراخبلا هجرخأ :حيمحص )١(

 ثيدح نم ههعمس نمل نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا :باب :ةالصلا ىف (584 ح)

 .ورمع نب هلئا ديع



 (؟55) ىتارعشلا مامإلا نيرتغملا هيبنت

 جرخي الو هيف سلجي بادرس هل ناك هللا دبع همسا كلو  ىلاعت هللا همحر
 . ةالصلا تاقوأ ىف الإ هنم

 «ثتوكسلا نامز اذه:لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو

 هللا همحر  لوحكم ناكو ءتومت نأ ىلإ توقلاب عنقلاو ءتويبلا موزلو

 ناكو «نيدلل ملسأ مهنع ةئرعلاف ءريخخ سانلا ةسلاجم ىف ناك نإ :لوقي

 ىرديلا بييح ىبأب تعمتجا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةنييع نب نايفس
 لبقن ال انل امق «ىلاعت هللا نم الإ طق اريخ انيأر ام نايفس اي :لاقف هلت

 هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ تيأر دقو .هنم الإ ريخلا ىرن ال نم ىلع

 تسلجو «ناسارخ تكرت دق كنإ قاحسإ ابأ اي :هل تلقف ءماشلاب  ىلاعت

 نمف «ليج ىلإ لبج نم ىنيدب رفأ انه الإ شيعلا ىل أنه ام معن :لاقف ؟انهه
 هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو .سوسوم وأ لامج وأ حالم ىنأ نظ ىنآر
 ءاد مويلا اوراصف ءمهب ىفشتسي ءاود مهو سانلا انكردأ دقل :لوقي  ىلاعت

 نب كلام ترز :لوقي  ىلاعت هّللا همحر  ديز نب داسح ناكو .هل ءاود ال

 لاقق ءهدرطأ تدرأف «هئاذحب اًبلك هدنع تيأرق  ىلاعت هللا همحر  رائيد

 2 الو .يىدتع ناثلا باتغي ىذلا ءوسلا سيلج نم ريج هتإف دامح- اي هعد : ىل

 - عساو نب دمحم نع لأس دادغب ىلإ ةرصبلا نم كرابملا نب هللا ذيع مدق

 مل هلضف نم هنإ :هّللا دبع لاقق ءهدحأ هقرعي ملف  ىلاعت هللا امهمحر

  ىلاعت هللا همحر  يىرصيلا نسحلا ناكو .اميظعتو ةبحم هيق دادزاو ء«فرعي

 ؟سانلا طلاخت ال مل:هل تلقف ءسانلا نع الزتعم السحر ةرع تيأر :لوقي
 ىلإ :لاقف ؟وه امو :هل تلقف ءمهأ وه اب مهنع لوغشم انأ :ىل لاقف

 ةمعنلا لجأل ركشلاب لوغشم انأف ءبئذ نيبو ةمعن نيب موي لك حبصأ
 اي كدححو سلجا نسحلا نم هقفأ تنأ :هل تلقف «بنذلا لجأل رافغتسالابو

 لقع ةفاخس نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناكو ءىحأ
 .هفراعم ةرثك لجرلا

 «سانلا طلاخت الآ  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإل ليق دقو 003

 ىنع طقسي مهئاقل مدع :ىل لاقف ؟ركنملا نع مهاهنتو ءفورعملاب مهرمأتف



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت ديم

 ؟ساثلا سلات الأ  ىلئاعت هللا همحر زريرعلا دبع نب رمعل ليقو «كلذ

 - ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناك دقو «مهل غرفتأ مل ىتإ :لاقف
 ءةلقملا ةذقر نم هابتنالا ثروت اهنأل ةدحولاو .ةلزعلا اوبلط امنإ :لوقي

 ال نأ بحأ الإ هبر دبع دحأ امو ء«بيغلاب يلاعت هللا ةيقارم ةرثك ثروتو
 هلو مهلأستو ءكل اوشمي الو «سانلل ىشمت نأ تعطتسا نإف ءدحأ هب رعشي

 ؛هل لضفلا ىرأف «ىلع ملسي الف لجرلا ىقلأل ىنإ هللاوو «لعفاف كنولأسي

 ماقف ءهةمجاهم ةرع لجر هيلع لخخد دقو .ىندعي ملو تضرم اذإ كلذكو

 ؟اذال ىل ةمحر تمق ىلع ابأ اي كلاب ام :لجرلا :هل لاقف ءتيبلا هل كرتو
 دجأ ال هللاو انأو ءشكلل نيزتأو ءىل نيزتت نأ الإ ديرت لهو :ليضفلا هل لاقف

 . ىدحسو تنك اذإ الإ ةحار الو ةذل

 كوش ال قرو مهو سائلا انكردأ دقل :لوقي هيئات ءادردلا وبأ ناكو

 هللا همحر  ةئييع نب نايفس ناكو .هيف قرو ال كوش نآلا اوراص دقو ءهيف
 نيح هئامم دعبو هتايح ىف هللا همحر  ىروثلا نايفس ىل لاق :لوقي  ىلاعت
 ؛ءديدش مهنم صلختلا نِإَف ءككدهج سانلا ةفرعم نم لتلقأ : ىمانم ىف هتيأر

  مهدأ نب ميهاربإل ةرم ليقو .هفرعي نمب الإ هركي ام صخشلا ىري الو
 قابطأ تحت اوبهذ دق سانلا نإ :لاقف ؟سانلا سلاجت الأ  ىلاعت هللا همحر
 ىف مهتالاقم تعمس دقف ءكدهج مهنع لزتعاو «ىمخأ اي كلذ ملعاف .ىرثلا

 سيلبإ كي بعلي نأ كايإو ؛«ةرشاعلا ةئثاملا يف تنأو كب فيكف ءةيناثلا ةثاملا

 ءىش كلغشي ال دح ىلإ ماقملا ىف تلصو دق هللا محب تنأ .كل لوقيو

 نم نودأ نيقيب ىخأ اي كنإف «سيلبإ سئاسد نم كلذ ْنإف «كير نع
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ مهفاف ؛ماقملا ىف فلسلا ءالؤه

 عضاوتلا ىف مهتدايز :-مهتع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 صخشلا نإف ءجارسلا ىلإ برق نم لاح سكع ماقملا ىف مهدحأ ىقرت املك

 هللا ةرضح نم اوبرق املك موقلا ءالوهو ءاريبك هسفن ىأر هنم برق املك
 كلتذلو ىلاعت هللا ةمظع مهدوهش نم ةضوعبلا نم رغصأ مهسفنأ اوأر ىلاعت

 هتيأر ريقف لكف مهفاف ءهنم ريخ انأ :لاقو ءربكت ال ةرضحلا نم سيلبإ درط
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 ىتحوأ : غ2 سابع نبا لاق امك هللا ودعت هنإف + ةيع دعباف . ءاريكتم ىتخأ اي

 نم ىلإ ىقلخ ضفغبأ ىسوم اي «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلإ ىلاعت هللا
 ملسم وبأ نأكو ءهقلخ ءاسو ءودي تلخيو :هتاسل ظلغو ءهبلق ربكت

 الإ رخقفا الو «عيضو الإ ربكت ام :لوقي . ىلاعت هللا همحر  ىنالوخلا

  ىنارادلا ناميلس وبأ تاكو . لصألا ءيند الإ لطابلاب بصعت الو طيقس

 نع ىنولزني نأ ىلع ىلع قلخلا عميج عمتجا ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 هللا همحر  ىنايتخسلا بويأ وبأ ناكو . كلذ اوعاطتسا امل ىسقن ةراقح دوهش
 عاضتالا موسق دارأو هينا مهعض وق .عافترالا موق بلط دق :لوقتي ىلاعت

 . هللا مهعفرف

 هيلإ لسرأ ةلمرلا ىلإ - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس مدق املو :لاق

 ميهاربإل ليقف «اتثدحف انيلإ تثا نأ  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهأريإ

 مث ءهعضاوت ةلش مكيرأ نأ تدرأ معن :لاق ؟كيتأيل نايفس لثم ىلإ لسرت

 1 - ىلاعت هللا همحر  صضاوخلا تاميلس تاكو «مهثدحف نايفس ءاج

 ناكو .قلتخلا نسح ىفو «مركلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإب

 الوءةميظع ةمعن هنإف «عضاوتلاب مكيلع :لوقي #- ريبزلا نب ةورع
 نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةتييع نب نايفس ناكو ءاهيلع دحأ مكدسحي

 كلذ هثروأ قح ريغب ازرع بستكا نمو ؛نآرفقلا ىف مهفلا مرح قح ريغب ربكت

 ريغب دهازلا :لوقي  ىلاعت هللا همسحر  ىروثلا نايفس ناكو .قحب الذ

 .ةريسمأ دلع عيري مح ةسسسفن كاع عيتتي مح نموا ءرمسقت ال ةرجشلاك عضاون

 « صربأ الو مذجأ هتدئام نع سبحي ال اة ام  رمع نب هللا دبع ناكو

 نودأب ىص رب نأ عضاوتلا سأر :لوقي ناكو :مهعم لكأي لب ىلتبمالو

 هللا ام ربكلا نم هعمو لاعتلا دنع مهدحأ سلجي دقق ءسفن ظل ال سلاجلملا

 نيب ىوقتلاو ربلاب كركذ هركت نأ كعضاوت ةمالع نم :لوقي تاكو

 ال نأ عضاوتلا لضفأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  كامسلا نبا نأكو .سانلا
 نم هتيأر نم لك لضفتف كيلع سانلا لضف ىرتو ءدحأ ىلع الصف كل ىرت



 هللا نأ نظتو «هتوعد بلطتو ءهتمحر وجرتو «كبلقب كسفن ىلع كنارقأ
 نأ انغلب دقو .ربكألا عضاوتلا وه اًذهف ءهب كلسوتب ءاليلا كنع عفدي ىلاعت

 نب كلام ناكو ءملاعلا ساتلل هتمدخب سانلا قحأ :لوقي ناك -هلَط- ىسيع
 جر خيل دجسسملا بايب ىداتي اًيدانم نأ ول: لوقي  ىلاعت هللا همحر  رائيد

 . ىلع ةوق لضف هل نوكي نأ الإ بابلا ىلإ دحأ ىنقبس ام الجر مكرش

 ىلاعت هللا حرخي ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مصألا متاح ناكو
 هلوب ىف غرمتيو ءهتاريجو هملعخ لذرأ نم ناوهلا هيري ىتح ايندلا نم ربكتملا

 ريقحت :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىبشخنلا بارت وبأ ناكو .توملا لبق هرذقو
 «بالكلا قالخخأ نم ءارقفلا قح ىف عوقولا كلذكو ءربكلا نيع وه ريقفلا

 فقوف - ىلاعت هللا امهمحر  كلملا دبع ىلع اموي ناملس وبأ لخد دقو
 ديغي نم ىعدأ نأل :لاقف ؟ناملس ابأ اي اذيعب تفقو مل :هل لاقق ءاديعب

 ىلي نأ لبق زيزعلا دبع نب رمع ناكو .بيرق نم عفدأ نأ نم ىلإ بحأ
 الرول اهدوجأ ام :لوقيو رائيد فلأب ةلجلا سبلي  ىلاعت هللا همحر  ةفالخلا

 ام :لوقيو ءمهارد ةسمخب ةلملا سيلي ناك فلختسا املف ءاهيف ةنوشح

 املف «ةعقرلا بلطت تناك ىسفن نإ :لاقف ؟كلذ ىف هل ليقف اهدوجأو اهنيلآ
 ىلاعت هللا دنع ام ىسفن تيلط ايندلا لهأ دنع ماقم عقرأ ىهو ةقالخلا تيلو
 ىلع لب شرف ىلع دجسي ال عزت  ناكو :اولاق ءايندلا ىف تدهزو

 هللا ضرفي مل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىمسرلا هللا دبع ناكو .بارتلا

 دورمتو نوعرف لثمو ىلثم نيربكتملا ىلع الإ ةلاصألاب دوجسلاو عوكرلا ىلاعت
 .ناورش ونأو

 دبعت اذإ فيرشلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  دلاخخ نب ىيحي ناكو

 مايأ ىف ةنيدملا ريمأ وهو هتقزت- ةريره وبأ ناك دقو ءءىندلا فالخب عضاوت

 اوعسوأ :لوقي ىشميو ءهسأر ىلع قوسلا نم بطحلا ةمزح لمحي ناورم
 دعبأ وه :لوقيو ىشملا ىف عرسي هنت رمع نينمؤملا ريمأ ناسكو ؛مكريمأل
 - زيزعلا ديع نب رمع ناكو .ةجاحلا ءاسضق ىلإ عرسأو «بجعلاو وهزلا نم
 الو «ليللا ىف جارسلا هل حلصيو ؛هسفتب فيضلا مدخي  ىلاعت هللا همحر
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 ةالصسلا امهيلع دواد نب ناميلس نإ» : ثيدحلا ىفو ٠ .مدخلا نسم اًدحأ هبني

 هضبق ىتح كلملا نم ىطعأ ام عم اعضشخت ءامسلا ىلإ هقرط عقري مل مالسلاو
 .مداخلا عم لكأي ناك 2 و لوس نا : اًضيأ ثيدحلا ىفو ؟ىلاعت هللا

 هتعاضي لمحي نأ ءايحلا هعنمي ال -هيَغ - ناكو .«تيعأ اذإ اهعم نحطيو
 - هني - جح املو ريقفلاو ىنغلا حفاصي -هللَل- ناكو ءهلهأ ىلإ قوسلا نم
 . كيلإ كيلإ الو دوط الو برض هيدي نيب نكي مل ةيقعلا ةرمج ىعرو

 ريكت نعم ىلع ريكتلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىبحي ناكو

  ىلاعت هللا همحر  ىفاحلا رشب ناكو . لجو زع هلل عضاوت هل امب كيلع

 متاح تاكو .روث ىلع ماشلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع جح :لوقي
 اننامز ءارقف عضاوت ةروص ىلإ اورظنت ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر - مصألا
 . كولملاو ءارمألا دنع سيل ام ربكلا نم مهدنع مهنإف «هئارقو هثاملعو اذه

 اًقرفم ىلاعت هللا ءاش نإ اذه ريغ ثحبم ىف كلذ ىلع ةدايز ىتأيسو
 مظعأ نم نوكت امبرف كسفن رظناو «كلاح ىنخأ اي لمأتف «باتكلا اذه ىف

 كلتذب تنكو «تشيلا وأ ةظيلغلا ةبحلا تسيل امبرو ءرعشت "ل تنأو نيربكتملا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .بايثلا قيقر سبل نمت ريكلا ىف مظعأ

 نم ءىشب نواهتلا مدع: -مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 مهدوهشو ءاهنم مهراثكإو ,-يت- عراشلا اهلعف ىف انبغر ىتلا لئاضفلا
 ناكو .ةلماك ةليضف رجأ اهنم مهل لصحي ال ددعلا ةريثك تناك نإو اهنأ

 لجو زع هللا نع هغلب نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ريثك ىبأ نب ىبحي
 دقو . كلذك نكي مل نإو .كلذ رجأ ىلاعت هللا ءاطعأ هب اًناميإ هب لمعف ءىش
 نوكي نأ ىنمتف  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ ةدابع ةرثك لجر ىأر

 كلايع ىلع كعورت ةعورت اذهاي هّللاو :هل لاقف ميهاريإ كلذ غلبف ءهلشم

 رثكي - ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نئسحلا ناكو .هيف انأ ام عيمج نم لضقأ
 هضئارف تلمك نمل لفاوتلا انإ لفاون انلاثمأل سيل :لوقيو تاعاطلا لعف نم

 لمكي الو «لث لئاضفلا رثكي ىدلا لثم :لوقي هنت ىسرافلا ناملس ناك دقو

 هيلع ىسيع ناك دقو .حبرلت بلاط وهو هلام سأر رسخ رجات لثم ضئارفلا
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 .هلك هنيد ءافو دعب الإ ةيدهلا لبقي ال نيدلا بر نإ :لوقي مالسلاو ةالصلا
 ىلع هبتج عضي دبع نم ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ريمع نب ديبع ناكو
 ىتح ىلاست هلل ركاذ بتك الإ مونلا هذخأ ىتح ىلاعت هللا ركذيو شارفلا

 اباوث اوبلطت نأ مكايإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  درولا نب بيهو ناكو

 ليلخلا لوق ىلإ نورت امأ ؛لوبقلا ىلإ اهنم برقأ درلا ىلإ اهنإف مكتدابع ىلع
 نأ ةفاخم ع[ :رتبلا] © انم لبقت اعير : تيبلا ىنب امل مالسلاو ةالصلا هيلع

 نم :لوقي ىلاعت هللا هّمحر  ديبع ني سنوي ناك دقو .هؤاتب لبقي ال

 - هللا هجر _ ىعختلا مي ميهاربإ تاكو .صضئارفلاب فختسا لفاونلاب فختسا

 ها .عورشم ددع اهل ناك نإ الإ راكذألاو ىألا دع هركي

 الو ءاهنم لمت الو «لتاضفلاو لفاونلا نم رثكو ؛ىخأ اي كلذ ملعاف

 «كيلع هللا معن نم ةلحاو ةمعن ركش بجاوب تمق كنأ كلذ دعب ىرت

 . , نيلاعلا بر هلل دمحلاو

 رافغتسالاو ةبوتلا ةرثك :-مهتع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 ىتح لاعفألا نم لعف ىف بنذلا نم نوملسي ال مهنأ مهدوهشل اراهنو اليل

 ىلاعت هللا ةيقارم نمو ءاهعوشخ نم مهصقن نم نورفغتسيف «مهتاعاط ىف
 نامزلا اذه ةفوصتم بلاغ هيلع ام فالعح فلسلا كلذ ىلع جرد دقو .اهيف

 بونذ اال موق نحن :لوقي مهضعب ةرم تعمس ىنإ ىتح «ءهيف نحن ىلا
 وه ىلاعت هللا نأ دهشت اننأل :لاق ؟فيكو :هل تلقف ىلاعت هللا دمحي انيلع

 تمده كأل ةبوتلاو رافغتسالا كيلع بجو اًذإَف :هل تلقف «نحت ال .لعافلا

 ناطلس اذ انأ تنك ول هّللاو ءاهدودح تلطبأو «ةعيرشلا ناكرأ عيمج

 عيمجو مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايينألا نإف ءاذه لثم قتع تبرضل

 اورفغتسا كلذ عمو «مهلاعفأل قلاخلا وه ىلاعت هللا نأ نودهشي اوناك رباكألا
 : لوقي -_ هع هّللا لوسر ناك دقو ءمهعومد نع بشعلا تبن ىتح اوكبو

 .«!رافغتسالا مكءاودو هسونتلا مك ءاد نإف .مكئاودو مكئادب مكتبنأ "لأ

 ؛ةاجتلا هعمو طتقي نمم بجعلا :لوقي لن ىلع نينمؤللا ريمأ ناك دقو
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 نب ليضفلا ناكو .راقغتسالا ةرثك :لوقي ؟ةاجنلا ىه امو :هل ليسق اذإف
 ةبوت عالقإ الب ىلاعت هللا رافغتسا :لوقي  ىلاعت هللا همحر ضايع
 :هلوقب ىلاعت هللا ىجاتي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىحي ناكو « نياذكلا

 كوفع نم هل ىكنأ وه ءىشب هظيغت الو ءودع انل وهو ءودع كل سيلبإ نإ
 - ىكاطنألا هللا دبع وبأ ناكو .نيمحارلا محرأ اي كتمحرب انع فعاف ءانع

 نم ةمحرلل ىجرأ ترغص نإو ةدحاو ةيصعم كرت :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 نإ :ةياور ىفو .ىلاعت هلل دبعلا اهقتعي ةبقر فلأو ةوزغ فلأو ءةجح فلأ

 ةمحرأل ىجرأ لحي ال ام ىلإ ةرظن وأ دعو فلخ وأ ةدحاو ةبذق كرت

 نايفس ناكو .دعولا فلم وأ ةرظنلا وأ ةيذكلا عم لقاونلا ةرثك نم ةرفغملاو

 ىف نايصخلا دهز لقاع ءمهب أبعي ال عبرأ :لوقي - ىلاعت هّللا همحر  ىروثلا

 .نايبصلا ةءارقو «ىدتجلا ةبوتو «ءاسنلا كسنو «عامجلا

 جاتحي انرافغتسا :لوقت  ىلاعت هللا اهمحر  ةيودعلا ةعبار تناك دقو

 هللا همحر  نادعم ني دلاخخ تاكو .-هيف قدصلا مدع نم ىنعي- رافغتسا ىلإ

 ملأ انبر اي :نولوقيف اهتوري الف ءمتهج ىلع نوباوتلا رمي :لوقي - ىلاعت
 متنك مكنوكل ةدماخ ىهو اهيلع متررم مكنإ ءمهل لاقيف ءرانلا درت انتأ اندعت

 لهأ عمجأ دقو ءاهيلع رارصإلاو ءبوتذلا نم الإ جيهت ال اهنإف «نيبئات
 برش نمو «قح الب لاملا ذحنأ نمو «ءلتقلا نم دبعلا ةبوت ةحص ىلع ةتسلا

 له - ىلاعت هللا همحر  قورسم لئس دقو :لاق . ىصاعملا رئاس نمو هرمخلا
 وبأ ناك دقو .ىلاعت هللا هحتف اًباب قلغأ ال :لاقف ؟ةبوت نم نمؤللا لتاقل

 ىتح اًمدان لازي الق بئذيل دبعلا نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ءازوجلا
 ىلع نينمؤملا ريمأ ناكو .هيف هعقوأ مل ىتتيل :سيلبإ لوقيف ةنجلا لخدي

 .نيباوتلا بحي هللا نإ ولتي مث ءباوت بنذم لك مكرايخ :لوقي -هقلن-
 هللا رفغتسأ مكدحأ لقي ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مئيخ نب عيبرلا ناكو

 مهللا :لقيل نكلو :«لعفي مل نإ اًبذكو اًبنذ كلذ نوكيف ءهيلإ بوتأو «ىلاعت
 ؟ةئسلا ىف درو دق هللا رفغتسأ ديعلا لوق نإ :هل ليقف ؛ىلع بتو «يل رفغا
 . نيقداصلا قىح ىف كلذ :لاقن



 ىنارعشلا مامإلل نيرتللا هبت (؟ ه0

 ايل و ؛ةنس الو باتك ىف ىنغلبي مل :لوقب 8 سابع نبا ناكو

 هيك هدارم لعل : تلق ء«هرفغأ ال بتذلا :لاق ىلاعت هللا نأ ىملع غلب

 نأ رقفغي ال هللا نإ 8 نآرقلا ىفف الإو هصوصخب ظفللا اذه دورو مدع
 امك مالسإلا لهأ بونذ ىلع نت همالك لمحيف «[؛+:ءادلا] © هب كرشي
 ء[م+:رىري] 4 اعيمج بونذدلا رفغي هّللا نإ : ىلاعت هلوق ءاملعلا لمح
 برش أم :لوقي  ىلاعت هّللا همحر  ىئاتيلا تباث ناك دقو . كلذ ىلع

 ناكو .هينيع عومدب اجوزمم الإ بنذلا دعب اًبارش مالسلاو ةالصلا هيلعدواد
 وهو ىل راج ىلع تلخد :لوقي  ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلام
 نأ ىلاعت هللا دهاع ىخأ اي :هل تلقف هفن ىلع اًقرسم ناكو ءصضيره

 نإ :لوقي تيبلا ةيحان نم ًالئاق تعمسف ءىكبف كيسفشي نأ ىسع بونت
 كاندجوفق ءارارم انتذهاع كنإفق ءهيف ةدئاف الف انعم كدهعك هدهع ناك

 همحر . بيبح نب قلط نأكو .كلام ىلع كلذ دنع ىشغف :لاق ءايذاك
 نإو .دابعلا اهب موقي نأ نم مظعأ ىلاعت هللا قوقح نإ :لوقي  ىلاعت هللا
 هللا همحر  ىرصملا نوتلا وذ ناكو .اهوصخحي نآ نم رثكأ ىلاعت هللا ةمعن
 ملف .انتوق نود انفلكو .انتوق قوف اتقزر ىلاعت هللا نإ :لوقي  ىلاعت
  دهاجم تاكو .اتفلك اميف انتوق لذبت ملو ءتوقلا نم انقزر امب فتكن
 .نيملاظلا نم وهف ءاسمو حابص لك بتي مل نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر
 مث بوتي نميف لوقت اذام  ىلاعت هللا همحر - ىرصبلا نسحلل ليق دقو
 قالخأ لعف انمؤم الإ هارأ ام :لاقف ؟اذكهو ضقني مث بوتي مث ءضقني

 دعب ةدحاو ةلز :لوقي  ىلاعت هللا ههمحر _ ذاعم نب ىمحي ناكو .نينمؤملا

 هللا همحر  ةتييع نيب نايفس لئس دقو .اهلبق ةلز نيعبس نم حبقأ ةبوتلا
 ةلذو ءايندلا ةلق :ءايشأ ةعبرأ :لاقف ؟موصنلا ةبوتلا ةمالصع ام  ىلاعت
 ىف صقنلاو .ةلقلا ةيؤرو .تاعاطلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا ةرثكو ءسفنلا

 اًينذم نأ ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنزملا هللا دبع ني ركب نأكو .كلذ
 ناكل :ىل هللا اورفغتسا :لوقي وهو باوبألاو سلاجملا رئاس ىلع فاط
 .امهوحنو ةقلخلاو ةمقللا مهل هلاؤس نم ىلوأ كلذ



 (؟ ها/ز ىنارعشلا مامإلل نيرتقملا هين

 ؟وه نم بئاتلا نع ىلاعت هللا همحر ذاع نب ىيحي لثسم ذقو

 ةيوتلا تسيلو ءمامحلا هاتأ ىتح ماطفلا مرلو ءهبابش مايأ بات نم وه :لاقف

 دعو ىلاعت هللا ناك نإو «ىصاعملا نع مهتوهش ران دومخل خويشلا ةبوت
 هللا همحر  بيسملا نب ديعس ناك دقو. اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح اهلوبقب

 4 اروفغ نيباوألل ناك هّنإف> :ىلاعت هلوق هللا لزنأ :لوقي  ىلاعت

 ليضفلا ناكو .بوتي مث بنذي مث «بوتي مث «بنذي لجرلا ىف «[70:ءارسإلا]
 رسشب هواد اي : لجو زع هللا لاق :لوقي  ىلاعت هللا همحر . ضايع نبا
 مهيلع تعضو نإ ىنأ نيقيدصلا رذحو مهتبوت تلبق اوبات نإ مهنأ نيبنذملا

 نإ مكنإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  بيبح نب هللا دبع ناكو .مهتبذع ىلدع

 اوحبصأو «نيبئات اوسمأف «هومتيصع املك مكيلع ىلاعت هللا بضغ اوقيطت
 مث ةئيطخ ىف عقو نم :لوقي -هفظ- رمع نب هللا دبع ناكو . نيبثات كلذك
 نب ليضسفلا ناكو .باتكلا مأ نم هنع تيحم هبلق ىف اهنم لجوف اهركذت

 :داهجلل اوجرخي نأ اودارأ اذإ نيدهاجملل لوقي - ىلاعت هللا همحر ضايع

 .فويسلا هدرت ال ام مكنع درت اهنإف ةبوتلاب مكيلع
 ماق باذعلا مالسلاو ةالصلا هيلع سنوي موق نياع ال :لوقي ناكو

 اهنم مظعأ تنأو تلجو تمطظع ىبوتذ نإ مهللا :لاقف ءمهنم لجر

 هللا فشكف ءهلهأ نحن ام انب لعفت الو ءهلهأ تنأ ام انب لعقاف ءلجأو
 ىف لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيصحي ناك دقو .باذعلا مهنع

 ىتشيعف «ىنبوذت ىتبوتو ءىنيذعت ىتئيطخ نإ مهللا :ليللا ىف هتاجانم
 ىلاعت هللا همحر مات نب بيبح ناكو .بيوذتو بيذعت نيب ىرهد لوط
 هللا هرفغ هيلع هيذعي نأ ىلاعت هللا نم فاخن مث بنذ ىف عقو نم :لوقي
 اهلك باوبأ ةينامث ةنجلل نإ :لوقي هنف_ دوعسم نب هللا دبع ناكو .هل

 اوعداف «قلغي هعدي ال هب الكوم اتكلم هيلع هنإف ةبوتلا باب الإ قلغتو حتفت
 :لوقي - ىلاعت هللا همحر  مساقلا ني نمحرلا دبع ناك دقو .اوسأيت الو

 نأ وجرأل ىتإ :تلقف ىضم ام هل رفغي هنأو رفاكلا مالسإ ىف انركاذت

 دعي مالسإك ملسملا ةبوت نإف «ىلاعت هللا دنع كلذب ىلوأ ملسملا نوكي

 ال :لوقي هش مالس نب هللا دبع ناكو «نيتداهشلا هراركتك ىأ مالسإ



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتت (؟ هرج

 مث ءابتذ لمع اذإ دبعلا نإ :لسرم ىبت وأ «لزنتم باتك نع الإ مكثدحأ
 نم عرسأ هنع طقس ىلاعتو كرابت هللا رفغتساو :نيع ةفرط هيلع مدن

 اوسلاج :لوقي -كزف_ باطخلا نب رمع نيئمإملا ريمأ ناكو «نيعةفرط

 داع نإو رفغتسا نم رصأ ام :ثيدحلا ىفو .ةدئفأ قرأ مهنإف ؛ نيباوتلا
 هّلئا همحر - مهدأ نب ميهاردإ ناكو .5 '«ةرم نيعبس نم رثكأ مويلا ىف

 لئس دقو .هبذعي نأ ديري وهو رافغتساللا ادبع هللا مهلأ ام :لوقي . ىلاعت

 .هّللا رقغتسأ :دبعلا لوق ىنعم نع هللا همحر - ضايع نب ليضفلا

 ىلاعت هللا همحر  هبثم نب بهو تاكو .ىبتذ نم ىنلقأ مهللا هانعم :لاقف
 الو ىلاعت هللا ىلع ئزهتسملا؟ ناك مدنلا ىلع رافغتسالا مدق نم :لوقي -
 نوبوتي الفأ # :ىلاعت هلوق كلذ ديؤيو :تلق «نيباذكلا ةبوت اهنإو رعشي
 ةلمتشملا ةبوتلا نع رافغتسالا رخأف ءءء: :ددان] 4 هنورفغتسيو هللا ىلإ

 . ملعأ هللاو بيترتلل انه واولا نإف لمأتيلغ «مدنلا ىلع

 ىف عقو اذإ ملسملا لاب ام  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىبحي لكس دقو
 له .هيلع ىلاعت هللا عالطال هتهارك نم رثكأ سانلا هيلع علطي نأ هركي بنذ

 هتفرعم ةلسش نم كلذ نكلو ءال :لاقف ؟لجو رع ءهبرب هنم ناوه نم كلذ

 . سائلا فالخب هحضفي ال هناحبس هنأو «هدوجو هبر مركب

 عم ىرافغتسما نإ مهللا :هئاعد ىف لوقي ناك اسيبارعأ نأ انغلب دقو

 ءزجع كتمحرو كوفع ةعسب ىملع عم رافغتسالا ىكرتو ءمؤل ىرارصإ

  ذاعم نب ىبحي ناكو «نييمحارلا محرأ اي كتمحرل ىئاجري ىمؤل رفغاف
 ؛[4 4 :هطز | 4انيل الوق هل الوقف 8 : ىلاعت هلوق عمس اذإ ىلاعت هللا همحر

 فيكف «ىلعألا مكبر انأ :لاق نم قح ىف كلوق اذه ناك اذإ ىهلإ :لوقي
 تنأ الإ هلإ ال هللا تنأ كتنأ ملعي لب ؟اًثيش كب كرشي ال نمب كقفر نوكي

 هناحبس هّللا نأ اتغلب :لوقي  ىلاعت هللا همحر ناكو .كل كيرش ال كدحو

 نيرفاكلا بساحيو ءلضفلاو نملاي ةمايقلا موي نيملسلا بساحي ىلاعتو
 ها .لدعلاو ةجيلاب لئموي

 )١( ح) دواد ىبأ فيعضو :(5008 ح) عماجلا فيعض رظنآ :فيعض 073137



 (؟ه) ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيينت

 هنإف «رادلا هذه ىف تمد ام رافغتسالا نم رثكأو «ىخأ اي كلذ ملعاف
 ىف درو ىتلا رومألا تلعف اذإ كبونذ وحم نظت الو «رابخلا بضغ :ئفطي

 نأ ملعاو ءاهي تأت مل طورش اهل نوكي دقف :«كلذل ةرفكم اهنأ عرشلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحللاو مهقاف ءةنجلا لمخدي ىتح نئمطي ال نمؤملا

 ءفورعملاب مهرمأ :-مهتع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو

 نمي ريثك هب لحي قلخلا اذهو ءاوهتني ملو اولعفي مل نإو ءركتملا نع مهيهنو
 نمم الإ نوكيال فورعملاب رمألا نإ :لوقيف قداص خيش دي ىلع كلسي مل
 فلاخم اذهو «ءبونذلا انترمغ دق موق نحنو «بونذلا عميج نع اًبئأت ناك

 هش ةريره ابأ نأ فيرشلا ثيدحلا يف درو دقف .نولماعلا ءاملعلا هيلع امل

 ملو رمتآت مل نإو ءركتملا نع ىهننو «فورعملاب رمأتأ : هللا لوسر اي انلق :لاق
 نإو ركتملا نع اوهناو هي اولمعت مل نإو فورعملاب اورم» : -كيَع- لاقف ؟هتنن
 نع ىهت نم :لوقي هك ض_ ىلع نينمؤملا ريمأ ناكو .!!'ةدلك هنع اوهتنت مل

 ىلاعت هللا بضغ هللا تامرح تكهتنا اذِإ بضغو «نيقسافلا أائشو ءركتملا
 نايفسب غلب ىذلا ام  ىلاعت هللا همحر  ديمح نب صفحل ليق دقو هل

 ؟ملعلاو ةدابعلا ةرثك ىف هلثم وه نم هنامز ىف ناك دقف ءغلب ام ىروثلا

 مدعو ؛قحلا عضاوم ىف ةاصعلاب هئاقشتسا  ىلاعت هللا همحر هب غلب :لاقف

 ءهتلازإ ىلع ردقي الف ءركنملا ىري امبر هللا همحر  ناكو .مهل هتاعارم

 : لوقي هات باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناكو .رهقلا نم مدلا لوبيف

 الو .فورعملاب رمآي مل نم وه هيف مهحلاص نوكي نامز سانلا ىلع ىتآيس
 هلل بضغي مل هنوكل ريم الإ هنم انيأر ام :سانلا لوقيف ركنم نع ىهني
 ىف نمؤملا بتاصم ؛لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيسحي ناكو . ىلاعت

 «مالسإلا ىف ثدحي ثدحو :تومي حلاص أو ءهتوفت ةالص :ةثالث ايندلا

 ركنع نوكي نامز سانلا ىلع ىتأيس :لوقي هت ىلع نينمؤملا ريمأ ناكو

 دحأ ىقبي الق .كلذ دعب رشعلا بهذي مث «سانلا رشع نم لقأ هيف ركنملا
 . اركنم ركني

 .(1؟875 ح) ةفيعضلاو 048759 ح) عماجلا فيعض رظنا :!دجح فيعض )١(
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 ىف هل عدي مل قحلاب نمؤملا مايق نإ :لوقي عكف ىترقلا سيوأ ناكو
 هومر الإ ركنملا نع مهاهنو ءهّللا ىوقتب سانلا دحأ رمأ امو ءاقيدص ايندلا

 ةنج :لوقي -«كاف_ رابحألا بعك ناك دقو .هضرع اومتشو ؛مئاظعلاب

 - درولا نب بيهو.ناكو .ركذلإ نع ىهنيو «فورعملاب رمأي نمب ةصاخ سودرفلا
 # تنك ام نيأ اكرابم ينلعجو و :ىلاعت هلوق ىف لوقي - ىلاعت هللا همحر

 كلام نب سنأ ناكو ءركذملا نع ىهنيو «فورعملا رمأي ناك ىأ ءء[71:ميرم]
 مصأ ةمايقلا موي ءاج ههني ملو ءاركتم لعفي اذحأ عمس نم :لوقي هيف

 نع ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر هللا دبع نب ريرج نأكو .نينذألا عوطقم

 . لجو زع هللا مهلذ الإ هيلع اوردق ركنم اوريغي مل مث ءسانلا ىلع ءازعأ موق

 وأ «ركتملا نع نوهنتلو «فورعتأب نرمأتل :لوقي عازف ءادردلا وبأ ناكو

 ءويكريغص محري الو ءمكريبك لجي ال اًاَظ اًثاطلس مكيلع هللا نطلسيل

 «نورصتت الق نورصنتسيو «مهل باجتسي الف «مكرايصخ هيلع وعديو
 تلخود :لوقي يات ناميلا نب ةهفينح ناكو ءمكل رهشي الث نورفغتسيو

 ريمأ اي كمهي ام :تلقف ءائيزح امومهم هتيأرف كلت باطخلا نب رمع ىلع
 ء ىل ميظعت مكنم دحأ ىناهني الف ءركنم ىف عقأ نأ فامخأ :لاعف ؟نينمؤملا

 كائيرض هتنت مل نإف ؛كانيهنل قحلا نع تجرخ كانيأر ول هللاو :ةفيذح لاقف
 اذإ ىنوموقي اباحصأ لعج ىذلا هلل دمحلا :لاقو رمع حرفف :لاق .فيسلاب

 : مالسلاو ةالصلا هيلع نون نب عشوي ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو «تججوعا

 ءمهرارش نم افلأ نيتسو ءاهرايخ نم افلأ نيعبرأ كموق نم كلهم ىنإ
 اويضغي مل مهنأل :لاقق ؟رايخألا لاب امف ءرارشألا ءالؤه بر اي :لاقف
 ظ .مهوبراشو مهولكاوو ءىبضغل

 ةروص ىلع ةمألا هذه نم سان رشحي :لوقي هفزف_ ةمامأ وبأ ناكو
 نوردّقي مسو ءمهيهت مهكرتو ءىصاعملا لهأل مهتعصالمب ريزانخلاو ةدرقلا

 هيلع

 فيكف ءاهلعفي الو ىصاعملا لهأ طلاخي نم لاح اذه ناك اذإ :تلق

 ىروثلا نايفس ناك دقو .فطللا هللا لأست ؛«ةحراج هل ملست داكي ال نم لاح
 ءركنملا نع ىهنيو .فورعملا رمايف ءقوسلا ىلإ جرخي  ىلاعت هللا همحر



 (8؟51) يئارعشلا مامإلل نيرتفملا هيبنت

 انبلطف ةانق نيدلا ىف حتفنا دق ناك :لاقف ؟تكرت مل :هل ليقف .كلذ كرت مث
 نب ليضفل ليق دقو ؟هدسي ردقي نمف ءرحيلا حتفنا دقف نآلا امأو ءاهدسن نأ

 :لاقف ؟ركنملا نع ىهنتو «فورعملاب رمأت الأ  ىلاعت هللا همحر ضايع
 طخسلا ىنم عقيف ءهلمحم ىلع ردقأ الف «ىذأ ىتيبصيف كلذ لعفأ نأ فاخأ

 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو . فورعم لاب ىرمأ ىلع مدنلاو
 دبع ناكو . رصقم طلخم نهادم لحجر ىنإف ءاوكلهت ىب اودتقت ال : هباحصأل

 لوقي نأ ىلاعت هللا دنع بونذلا ربكأ نم نإ :لوقي هلق دوعسم نب هللا

 - ةئييع نب نايفس ناكو «كسفنب كيلع :هل لوقيف هللا قتا :رخآل صخشلا
 ةمآلا هيلع تعمتجا اميف الإ فورعملاب رمألا اًدحأ مزلي ال :لوقي هللا همحر
 :لوقي -هتناف_ ناميلا نب ةفيذح ناكو .اًدحأ مزلي الف هيف اوفلتخا ام امأ

 ةفيسج نوكتو ؛رامح ةفيجك سانلا ةسلاجم نوكت نامز سانلا ىلع ىتأيس
 نايقس ناكو . مهاهنيو مهرمأي ىذلا نمؤملا ةسلاجيم نم مهيلإ بح رامجملا

 .هنم ىحتسي نامزلا اذه رئاس ىف دحأ ىقب ام :لوقي - هللا همحر  ىروثلا
 نع ىهتيو .فورعملاب رمأي نمم ىحتسيي امنإ :لاقف ؟كلذ ملو :هل ليقف

 ريمأ تاكو .ىلاعت هللا نم هفوخخ مدعل هل ةبيه ال كلذك سيل نم امأو ءركتملا

 تلأس ىبويع ىلإ ىدهأ نم :هياحصأل لوقي هني باطخلا نبرمع نينمؤملا
 . ىلاعت هللا ةمحر هل

 ىنب ىف ناك هنأ انغلب :لوقي  ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلام ناكو

 ىف ءاسنو الاجر هظعو نوعمسي هيلع نوعمتجيو ءسانلا ظعي ربح ليئارسإ
 هوبأ هآرو ءءاسنلا نم ةليمج ةأرما اًموي هنبا زمغف باش دلو هل ناكو ههتيب

 ىتح ههجو ىلع ايكم ةعرس هريرس نم طقسف :لاق «ىنب اي الهم :هل لاقق
 اًنالف ربخأ نأ نامزلا كلذ ىبن ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو ءهئاضعأ ضعب عطقنا

 ىل هيضغ نم ناك امأ ءادبأ اًقيدص هبلص نم جرخأ ال ىنأ ربحخلا اذه ىنعي

 - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو .ىنباي الهم :هنبال لوقي نأ الإ

 هنأ اوملعاف ءمهدنع اثومحم هناريج دنع اًبويحسم لجرلا متيأر اذإ :لوقي

 همذي ملو لجرلا تام اذإ :لوقي هاف دوعسم نب هللا دبع ناك دقو . نهادم
 .هأ .نهاذم هنأ اوملعاف هتاريح نم دحأ
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 . ةيحح ةسم ةيناثلاو «مارح ىلوالاق هايند صقني امب ساثلا ءاضرإ ىه ةاراذملا

 ىحوأ ىلاعت هللا نأ انغلب :لوقي  ىلاعت هللا همحر  راتيد نب كلام ناكو
 اذكو اذك ةيرق ىلع باذعلا اوبص نأ مالسسلاو ةالصلا مهيلع ةكئالملا ىلإ

 لاقف دباعلا انالق كديع مهيف نإ بر اي :اولاقو ةكئالملا تحاصف ءايص

 ىأر اذإ طق رعمتي مل ههجو نإف باذعلا نم هجيجض ىنوعمسأ :ىلاعت

 أافطي رشلا نإ :لاق نم بذك :لوقي مالسلا هيلع نامقل ناكو .ىمراحم
 لب «ىرخألا امهادحإ عيفطي له ران دنع ران دقويلف ءاقداص ناك نإف ءرشلاب
 .راثلا ءاملا + يفطي امك ريخلا الإ رشلا أمطي ال

 ىلاعت هللا همحر  ديشرلا نوراه ىلع ىراّرفلا قاحسإ وبأ لخخد دقو

 فيك :لاقو همالق  ىلاعت هللا همحر . طابسأ نب فسوي كلذ غليف -
 كغلب ام :ٌقاحسإ ويأ لاقف ؟ريرحلا شرفلا هدنعو لجرلا اذه ىلع لخدت

 هيلع انليخد اذإ انكلو «لاومالاو جورفلاو ءامدلا نيأق ؟فسوي اي ريرحلا الإ

 نع لأسي ملو .ملاظ ىلع لخد اذإ ملاعلا نإ :لاقي ناك دقو .ةرورضلل

 ليق ولف ءهدنع سلاج انأو «ءىش نع لأسأ مل ىنإو ؛ةعس ىف وهف ءىش
 باوحلا اذه ىف :تلق .مارح وه معن :تلقل ؟مارح شرفلا اذه ىل

 لجرلارمأيأ - ىلاعت هللا همحر - ىروثلا نايقسل ليق دقو .ملعأ هللاو ءرظن
 . ىلاعت هللا دنع هل ةرذعم كلذ نوكيل معن :لاق ؟هنم لبقي ال هنأ ملعي نم

 ءاجو ءىكيي فورعملا بهذ :لوقي هللا همحر  راتيد نب كلام ناكو

 :لشني مت ؛ كحبضي ركدملا

 ركتم رمأ لكل نوركتم لاو مهتاعفب ىدتتلا كيرلا بمذ

 روعم نع روعم عقديل اضعب موهضعب ىكزري فلخ ىف تيقبو
 ركتت نم تنأ له فرعصا كسفت ىلع تافصلا هذه ىلا اي سرعاف

 ةعيرش ترصنت لهو ؟ال وأ ىلاعت هللا كبحي نمم تنأ لهو ؟ال وأ ركنملا

 ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا نم كنأ معزت كنإف ؟اهتلذخ وأ -2- دمحم كين

 هتعيرش ىلع هتمأ ءاملع نمأ دق هنوكل - هللا لوسر نع ةيايتلا مكحب

 هلاوقأب ةرهطملا ةعيرشلا لذ دق مويلا سانلا بلاغ لعلو «-فَع- هدعب نم
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 دمحلاو ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الق ءركتملا نع هتوكسو هلاعفأو
 . نيملاعلا بر هلل

 لالدإلاو بجعلا مدع :مهثع ىلاعت هللا ىضر مهقالخأ نمو
 مهلامعأ حلاصب رانلاب بيذعتلا اوقحتسا مهنأ نوري لب مهلامعأ نم ءىشب
 دقو .ىلاعت هللا عم بدألا ءوس نم اهي هنودهشي امل اهئيس نع ًالضف ىمهدنع

 هتأفطأ دق حارس نم مك :لوقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ درو

 هللا همحر هيثم نب بهو ناكو .بجعلا اهدسفأ دق ةدابع نم مكو ءحيرلا

 نيعبس ةدابع نم هل ريخ هسفن اهيف دبعلا ىرزي ةعاس :لوقي  ىلاعت
 تاعاطلا رضأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىكاطتألا هللا دبع وبأ ناكو . ةنس

 نيب ارارتغاو ًالالدإ اهب دادزيف «هتاتسح هتركذو ءهيواسم هتسنأ ام دبعلا ىلع
 هنأ بسحي وهو «باوثلاو ريخلا نم نيديلا رفص ةرمخآلا ىلإ بهذيف «سانلا
 . ني اصلا نم

 ناك قيس نمت الجر نأ انخلب :لوقي . ىلاعت هللا همحر - ىبعشلا ناكو
 ىف نيشمأل هللاو :لاقف ءرخآ الجر هآرف ءهلضفل باحلا هلظي ىشم اذإ

 سانلا ىأر نيح هسفنب لوألا لجرلا بجعأف :لاق . هتكرب ىنلانت نأ لعل هلظ
 ريمأ ناكو . عباتلا لجرلا كلذ عم لظلا بهذ اقرتفا املف ؛هلظ ىف نوشمي
 فرتعت نأ كتبوت قدص ةمالع نم :لوقي هشيم_ باطخلا نب رمع نيئمؤملا

 كقدص نم نإو ءكبجع ضفرت نأ كلمع صالصخإ نم نإو «كبنذب هلل

 - ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع ناك دقو .كريصقت فرعت نأ ركش
 ال امث هريغ ىلإ لدعو «مالكلا عطق بجعلا فاخف ءربلملا ىلع بطيخ اذإ

 ذوعأ ىنإ مهللا :لاقو هقزم هيف بجعلا فاخف ءاباتك بتك اذإو ءهيف بجع

 ىأر اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو .ىسفن رش نم كب

 :لاق رعشن ملو هللاو انذخأ :لاقو اًبوعرم الجع ماق تربك دق هسرد ةقلح

 انأ ىلب :لاقف ؟كلذ لثم نم فاخيال كلثم :هل اولاقو ءاموي سانلا هعبيتف
 ني رمع ىنأر ول هللاوو ءىقالخأ هءاند نم هفرسصعأ امل كلذ نم ساتلا فاحأ

 لاقو ىتماقأو .ةردلاب ىنبرضل سلجملا اذه لثم ىف اًسلاج هيت باطخلا
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 ءامئان تيبآ نأل :لوقي هللا دبع نب فرطم ناكو .كلذ لثمل حلصتال :ىل

 ىلع ىسفن يرأ اًبجعم بحصأو ءاّمئاق تيبأ نأ نم ىلإ بحأ اًمدان حبصأو
 اقاوحش مهمايقو «مهمايص ةرثك دابعلا ىلع نوبيعي فلسلا ناك دقو .نيمئانلا

 لمع لكل نإف ءاوثمعا مث «ملعلا اوملعت :مهل نولوقي اوناكو ءبجعلا نم
 لمع نأ ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو  اًيعرش ابدأ
 هالتبا ىلاعت هللا نكلو «بجعلا نم هسفن كلهي ناكل اًنسح ناك هلك مدآ نبا
 هللا همحر  ىميتلا مي ميهاربإل ةرم لجر لاق دقو .هب ةمحر هلق صقتلا دوهشب

 اًهيقف هيف انأ ترص انامز نإ :ميهاربإ لاقف ؟اذك ىف هيقف اي لوقت 7 ام  ىلاعت

 نأ فخت مل نإ :لوقي - هّللا همحر  ىشعرملا ةفيذح ناكو .ءوس نامزل

 . كلاه تنأف «كدنع كلامعأ لضفأ ىلع ىلاعت هللا كبذعي

 نوكأ ام رثكأ :لوقت  يلاعت هللا اهمحر  ةيودعلا ةعبار تناك دقو
 لضف ىلع ةدمتعم تناك اهنوكل ىأ ةسلاصلا ىلامعأ لقت نيح ريخلل ةيجار

 هللا همحر  ناتس نب ناسح ناكو .لامعألا ىلع ال هناتتماو «ىلاعت هللا
 لعل :لاقف كلذ ىف هل ليقف ءهل اوعدي نأ ةالولا ناوعأ نم بلطي  ىلاعت

 «ىلاعت هللا اهضغبي ةلصخ ىف لعلو «ىلاعت هللا اهبحي ةلصخخ مهدحأ ىف

 دبع نب رمع ضرم الو «ىنم اريخ نوكيف ءهنم اريصخ ىسفن ىرأ ىلعلو
 ربق دنع عيارلا ناكملا ىف نفدلاب هيلع اوراشأ - ىلاعت هللا همحر  زيزعلا

 هلئا ىنيذعي نأل هللاو :لاقو «مهمالك نم دعتراقف :لاق - يع هللا لوسر

 الهأ ىسفقن ىرأ ىتنأ ىبلق نم ىلاعت هللا ملعي نأ نم ىلإ بحأ رانلاب ىلاعت

 . كلذل

 نأ :لاقف بجعلا ةقيقح نع  ىلاعت هللا همحر - كامسلا نبا لثس دقو
 ناكو .لمعلا ىف ًارصقم هتيأر نم لك رقحتف «كلمعب سانلا ىلع لواطتت
 رثكت كارن انإ :اًموي هل ليقف «ةدايعلا رثكي  ىلاعت هللا همحر - ىروثلا نايفس
 نإف ؛ىيلئاعت هّللأب لهاج الإ هنيع ىف هتدابع رثكتسيو ال :لاقث ءةدايعلا نم

 اهنأ ولو «نيع ةفرط ةدايعلا نع رتفت ال مالسلاو ةالصلا مهيلع ةكتالملا
 عم مهنإو .ةيوامسلا هتريضح ىف ىلاعت هللا اهلعجي مل اهلامعأ ترثكتسا

 ايلع يديس تعمس دقو .كتدابع قح كانديع ام كتاحيس :نولوقي كلذ
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 ىلاعت هللا ككلهي نأ فخت مل نإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر - صاوخلا
 ناكو .كلاه تنأف . كيصاعم نع الضف ةحلاصلا كلامعأ ىف ىذلا صقنلاب
 اذإف ءليللا مايق ىف ترظن :لوقي  ىلاعت هللا همحر  نوراه نب ديزي
 ةدحاو ةليل رهسب ةنجلا مكدحأ بلطيفأ :نيقنادب اهلك ةليللا سرحي سراحلا
 نب ليضفلا ناك دقو .هبر ىلع اهب نم اميرو «نيقئاد ىواست ال اهلعل ةدابعب

 ءاملعلا نم قافنلاو ءايرلا نم ةمالسلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع

 لوق عامس ىلع ردقي ال مهدحأ نأل رمحألا تيريكلا نم رعأ ءارقلاو

 بجعلا هدتع لصحيو الإ نآرقلاب هتوص نسحأ ام وأ اًنالف ملعأ ام :سانلا

 داكو ؛هيلع قش توصلا نسح الو «ملاعب وه سيئ :اولاق نإو «كلذب
 ءاير هلاح نيسسحم ىف عرشي مث «ءايرلا ثتامالسع ريكأ نم كلذو امغ تومي

 هنأ هسفنب نظ نم لك :لوقي - هللا همحر . ىطقسلا ىرسلا ناكو .ةعمسو
 لكو .كلاه وهف كلاه هنأ نظي مث نمو ءهلمع ءوس هل نيز نمموهف «نسحم .

 جوجل دبعلا تيأر اذإ لوقي - ىلاعت هللا همحر .. كرابملا نب هللا دبعل لجر لاق

 ناميلس وبأ ناكو .ةراسخلا لمكتسا دق هنأ ملعاف «هسفنب ابجعم لمعلا اًيرام
 ول هنأل ىردق وهف .هلمعي بجعأ نم كلوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنئارادلا
 ملعلا ىف كلذو : تلق .هب بجسعي مل ىلاعت هلل اًملخ لمعلا ىأر

 نأ هيلع بجاولا لب ءهنع هسفن ةيرعت هل زوجي الف ئسلا ملعلا امأو «نسحلا

 . ملعأ هللاو ىهتم يهعتسبو مدئيو ءهنم يب وي

 ؛هتيب ىف هنومدخي نوثئخم  ىلاعت هللا همحر  ىملسلا ءاطعل ناك دقو

 مهنإ هللاو :لاقف ؟كتيب ىف اونوكي نأ ءالؤه رذقتست الأ :هل ليقف هنوئضويو

 ؟يهرذقتسا فكيف اًقافنو «ءايرلل لقأو ءاّبونذ لقأو «ىسفت نم رهطأ ىدنع
 صخرلاب لمعلا هركي ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر شايع نب نابأ ناك دقو
 ءاهلعاف دحأ دمحي ال يصخرلا نأل ىأ ىوه بحاص وأ هسفتني بجعم الإ

 نم فاخي هاف قيدصلا ركب وبأ ناك دقو .بجع هدنع لصحي الف
 مم اريخ ىنلعجا مهللا :لوقي ًاريخ هيلع اونثأ اذإ اوناكو ءفوقملا لك بجعلا
 ا اذإ .«شام_- باطخلا نب رمع ناكو .نوملعي ال ام ىل رففأو «نولوقي

 رفعت نأ كلأسأو «نولوقي ام رش نم كب ذوعأ ىنإ مهللا :لوقي ًاريخ هيلع
 ملعي ىتم نينمؤملا مأ اي : طفت ةشئاعل لجر لاق دقو .نوملعي ال ام ىل
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 : لجرلا لاقف ءنيئيسملا نم هنأ ملع اذإ :تلاقف ؟نينسحملا نم هنأ لجرلا

 :للاق .نينسحملا نم هسفن ىأر اذإ :تلاق ؟نيئيسملا نم هنأ ملعي ىتمو

 - ىلاعت هللا امهمحر - هللا ديع نب فرطمو ىنزملا هللا دبع نب ركسب رضحو
 مويلا اذه يف مهدرت ال مهللا : لاق نأ فرطم ءاعد نم ناكف ءةفرعب فقوملا

 امو ءةعقبلا هله فرشأ ام :هلوق ركب ءاعد نم ناكو .نيبئاخخ ىلجأ نم

 . سائلا ىف نكأ مل ول ءاعدلل اهاجرأ

 ءانثلاب كلاه بر :لوقي  ىلاعت هّللا همحر - ىرصبيلا نسحلا ناكو

 ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىبحي ناكو .هيلإ ناسحإلاب جردتسم برو «هيلع

 روح ىلع تضرع ول :لوقي ريصي نأ ىلإ ريقفلاب بجعلا غلب امبر :لوقي -
 ىراوج نم ةيراج ىأر ول ابر وهو ءىلاعت هللا نود نهيلإ تفتلا ام نانحلا

 ىلإ هب رقتقت بنذل هللاوو ءشرعلا غلب ىتح اهيلإ ليملاب هبلق حلاصل ايندلا
 نب دمحم ناكو .دابعلا ىلع اهب رختفت ةعاط نم كل ريغ ىلاعت هللا ومع

 ىف بجعلا لخد مكل فأ :هنامز دابعل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  عساو

 ءاهترثك عم مهلامعأب نوبجسعي ال مكلبق نم ناك دقو ءاهشلق عم مكلامعأ
 . مكلبق ناك نم ةدايعل رظنلاب نيبعالملاك الإ متنأ ام هللاو

 كرتب بجعت امبرف ءشيتفتلا لك كسفن شتفو ءكلذ ىأ اي ملعاف

 ىتخأ اي كايإو «مهفاف لامعألاب ىنعي بجع نمم ًالاح أوسأ نوكتو ء«بجعلا
 .نيملاعلا بر هّلل دمحلاو نيملسملا نم دحأ ىلع كسفن ىرت نأ

 مهاردلا قاننإ مهميدقت : -مهتع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 «ساتلا ىلع ىتلا تويدلا ءافوو «نايرعلا ةوسكو عئاجلا ماعطإ ىف ريناندلاو

 ىف اميس اال هوحنو رودلاو اياوزلا ةرامع ىلع اهئافو ىلع نوردقي ال مهو
 ريققلا ناك نإ توملا بابسأ ةنياعمب الإ توقلا هيف دجوي ال ىذلا نامزلا اذه

 نم اًحيش ةرم تيأر دقو .هل ةفرح ال دبعتم ناك نإ هنيد باهذب وأ ءارتحم
 :ليعم ىمعأ لجر هءاجف «توباثو ةبقب حيرض ىف هل ىنبي رصعلا خياشم
 وهف ءاّمصن هل طعأ :هل تلقف هطعي ملف اًريخ هب هلايعل ذخأي اًقصصت هتم بلطف
 كلذ نم ىتيع نم طقسف .ءهيطعي نأ ىبأف :؛ةبقلا هذه ةرامع نم لضفأ

 نم ؟راد نيعبرأ لوعي  ىلاعت هللا همحر  كرابملا نب هللا دبع ناك دقو ؛مويلا
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 ءىش ىف ه : .رلاسو فطامس ىلإ لمحُي ىوضملا جاجدلا ناكو «بناج لك

 ىنازيم ىف حجرأ عئاج نطب ىف ةمقل :لاقو ىبأف دجسم ةرامع ىف مهنواعي
 . ىدحو هترمع ول دجسملا ةرامع نم

 ءاملا ىف هلام كلهآ ارش دبعب هللا دارأ اذإ» :لوقي - هيَ - ىبنلا ناك دقو
 ام الإ هفلخي هللا نإف ءدبعلا هقفني مهرد لك» :اًمضيأ ثيدحلا ىفو 27«نيطلاو
 ةجرد تيأر :لوقي هين كلام نب سنأ ناك دقو . «ةبصعم وأ ناينب ىف ناك
 .نيط ةعطقب اهينبأ نأ تدرآف كرحتت -هفَع- هللا لوسر ةفرغ ملس ىف

 بارخب تثعب ىنإلا :ةياور ىفو .©”«ايندللو ىل ام» :لاقو هِيَ ىناهنف
 . «اهترامعب ثعبأ ملو ايندلا

 ناكو ءباطقملا نب رمع كلذ غلبف ءافيتك هيف ءادردلا وبأ ىنب دق

 امأ كيلع مالس رميوع ىلإ رمع نم :لوقي هيلإ بتكف كنق هتفالخ ىف
 هللا لوسر دعب ايندلا ةرامع دلت نأ الإ ةحاح كل ناك امأ كمأ كتلكث دعب

 همدهف :لاق همدهت ىتح كدي نم ىياتك عضت ال نأ كيلع تمكح - هلي -
 لاومأب ىنغتسا نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  هينم نب بهو ناك دقو .هتقول
 ىنعصو «بارخلا كلذ هيقعأ ءانب ىف ءارقفلا ريشختس نمو ءهترشفأ ءارسقفلا

 نايفس ناكو .اهب صتخاو .ءمهمسا ىلع اهذخأ ءارقفلا لاومأب ىنغتسا
 ءانب ىف اًمهرد تقفنأ ىنأ ىل عقو ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىروثلا

 اهحلصتالا :هل !ولاقق ءهّللا دبع نب فرطم راد ىف طئاح تلامو :لاق ءطق
 حون صخ ناك دقو .هرمعن ىتح هيف ميقن انعدي ال لزنملا بر نإ :لاقف اًموي

 ىلع ريثك اذه :لاقف ءاّنيب كل تثينب ول :هل ليقف لخنلا صاوخ نم - هلي

 . تاومي نم
 موق فرخز ام :لوقي ىلاعت هللا همحر . ضايع نب : ليضفلا ناكو

 ىلاعت هللا همحر  ىئائبلا تباث ناكو .ءامسلا نم اومجري نأ كشوأ الإ ءانبلا

 ,(1؟98 5795 ح) ةفيعضلا رظنا :فيعض )١(

 نم 21107 حل نابح نب او .(5 ١ /17 دئسمم ىف دمسحلأ ةيجرسخأ كيددح نم زج !5)

01 [ْ 



 ىتارعشلا ماعإلل نيرتغملا هيبتت (؟ 4

 نأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبثألا نم ىبن ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دق :لوقي
 .ريصقل انرمع نإ :اولاقق كلذب مهيبن مهريخاف :لاق ماع ةئامثالث كتمأ رمع

 مهير ةدابع ىلع اولبقأو «ةيريلا ىف ةيبخألا اوبرضو ؛مهرود نم اوجرخ مث

 لخخد دقو .مهرخأ نع اوتام ىتح اودلاوتي ملو ءاولسانتي ملق «لجو زرع

 اهت اًئوناك نيطت اهدحوف اًموي هتأرما ىلع  ىلاعت هللا همحر  فافللا دماح
 .نوناكلتل ىقبأ كلذ نإ :تلاقو هيلإ ترذتعاف ؟اذهام :اهل لاقف ءهفلزتو

 هللا نإ :لاقق ءضرألا ىلع ماعطلا بهذيف ؛هقوف نم ردقلا عقي ال ىتح
 . كثطاب ىلع علطم

 راد ىبأل ناك :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ تاك دقو

 ىلإ لوحت برع اذإف ءاهنم تيبلا ىف نكسي ناكو «هيبأ نم اهثرو ةعساو

 نب هللا دبع ناكو .اًئيش اهنم رمعي ملو ءاهنم تيب رخآ ىف تام ىتح هريغ
 نوعيضيو «نيطلا نوعفري نامز سانلا ىلع ىتأايس :لوقي -هيظتن- دوعسم
 . مكتلم ريغ ىلع نوتوميو «مكتلبق ىلإ تولصيو «نيذاربلا نوئمسيو :«نيذلا

 ءىش لك :لوقي  ىلاعت هّللا همحر  نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ناكو

 .ةيصعمو فرس وهف «نكسمو معطمو سبلمو بكرم نم ةأهابمو وهز هلخد
 يف هللا هكلهأ هلام نم قحلا لجرلا عتم اذإ :لوقي كف ءادردلا وبأ ناكو
 دجسم يف ىلصي ال هقلن- ىلع نينهؤملا ريمأ تاك دقو .نيطلاو ءاملا

 دقو ؛هوفرخز دق اوناكو «ميمت ىنب دجسم ىلع اًموي رم دقو ءفرخزم
 ؟ميمت ىنب دجسم ىف ىلصت الأ نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف ءةالصلا هترضح

 ؛«ثيل ىنب دجسم ىف ىلصو هزواج مث «مي ىنب دسجم ىف اولوقت ال :لاقف
 نب هللا دبع رم دقو .ىوقت ريغ ىلع سسأ دجسم ىف ىلصن نأ انيهن :لاقو
 ءاذه ىنب نم لك ىلاعت هللا نعل :لاقف شوقنم دجسم ىلع هاف دوعسم
 نم ةيك هيف هقفنأ مهرد لكب هل نإو ءىلاعت هللا ةيصعم ىف هلام قفنآ هنإف
 ءاهورمح دق قشمد دسجم ىف نيطاسأ نأ زيزعلا دبع نب رمع غلب دقو .ران

 مهاردلا كلت ىلإ جوحأ نيكاسملا نإ هلماع ىلإ بتكف «نارفعزلاب تقلخو
 ىنب نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناك دقو .نيطاسألا نم
 نسحملا ناكو .هناعأ نمو ءوه مثآ وهف ءرفصألاو رمحألاب هشقنو ءانب



 (155) ىنارعشلا مامإلل نيرتخملا هيبنت
 - ىيبنلا جاوزأ رجح لمخدأ تنك : لوقي - ىلاعت هللا همخحر - ىرصيلا

 ظ  ىديب اهفقس لوانتأف

 ىنإ :هل لاقق  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ىلإ لجر ءاج دقو

 :نسملا هل لاقف ءةكربلاب اهيف ىل وعدتو ءاهلخدت نأ ىدصقو ءاراد ترمع

 اديعب تلمأو اديدش تينب ءامسلا لهأ كتقمو ءضرألا لهأ كرغ دقل

 ةئسلا نع هللا همحر ىدنكيبلا مالس نب دمحم لئس دقو .ابيرق تومتسو

 نب دمحأ ناكو .لجرلا ةماق ردق :لاقف ؟لزاتملاو دجاسملا ىق ءانبلا لوط ىف

 ريغ نم ةوهشب ناينب وأ ناتسب ىلإ رظن نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  برح
 .اموي نيعبرأ ةدابعلا ةوالح ىلاعت هللا هبلس ةربع

 انل تيب طقس :لوقب ىلاعت هللا همحر  ناميلس نب : رمتعملا ناك دقو

 انليخدأو ةميخخ انل برض مث كلذ نم لجعأ رمألا :لاقو اتت ىبأ هنبي ملف

 . ةنس نيثالث اهيف نحنف هيف
 املاخم كسفن تدجو نإ كبر رفغتساو ءقالخأالا هذه ىخأ اي لمأتف

 لاوقألاو لاعقألا ىف رهاطلا هفلس عابتاب الإ دبعلل فرش ال هنإف ءاهل

 مل مهنوكل سانلا بلاغ ىداعف ادجسم هل رمع نم تيأر دقو .قالخألاو

 صاع اذه لثمف «ةيفاعلا هللا لأسن «مهضارعأ ىف اضارقم راصو «هودعاسي

 نم دحاو هب ىضري ال هتيواز ءانبي لصاحلا هباوث لعلو «ىلاعتو هناحبس هلل
 هل ىغبني ال لام هل نم ناك اذإو «هيف اهايتغا ةدحاو ةبيغ ىف مهباتغا نيذلا

 نأ سانلا لأسي نمي فيكف ءةيعرش ةرورضل الإ نيطلاو ءاملا ىف هقشتي نأ

 ءرذجلا لك هرذحاو ءىأ اي كلذ ملعاف ءءانبلا ىف هوئواعيو هودعاسي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ةدهاجم ةرثك :-مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقذااخأ نمو

 ىلإ اهنع كلذ دعب مهاضر مدعو «تاوهشلا كرتو «تادابعلا ىف مهسوفن
 دقف كلذ ىف مهفلاخ نمف ءموقلا دنع هيلع عمجم اذهو ءاوتومي نأ

 وهف هب الإ بجاولا متي ال ام ةدعاق نم هنأل مارح كلذو ؛مهعامجإ قرح

 نم اًئيش غلبي تاعاطلا ىف دهجلا لذب ريغب هنأ نظ نم :اولاق دقو .بجاو



 ىتارعشلا مامإلا نيرتغملا هيبنت (11)

 داز نإ الإ تاداعلا دبعل قرخت ال :اضيأ ليقو .لاحملا مار دقف ءتاجرذلا

 زيت امكف تازجعملا عرف تاماركلا نأل كلذو ءتادابعلا ىف ساتلا ىلع

 ةمارسك هل عقي ال ىلولا كلذكف ؛تازجعملاو تاعاطلا ةرثكب - ليت -ىبنلا
 دهاج نم دهاجملا) : ثيدحلا ىفو «تاعاطلاو دهجلا ىف هنارقأ زواج نإ الإ

 لوأ :لوقي هاف ىلع نيئمؤملا ريمأ ناك دقو .١2(لجو رع هللا ىف هسفن

 -ضات-- ىرعشألا كلام وبأ ناكو .مكسوفن داهج داهجلا نم نوركذت ام

 نيب ىذلا كودع نكلو هيلع هللا كرجآ هتلتق نإ ىذلا كودع سيل :لوقي

 نم ىذلا كدلوو «كعجاضت ىتلا كتأرماو «-سفنلا ىينعي- كيبج

 . كل ودع ىدعأ ءالؤهف كبلص

 رفاظألاب لابخلا تحن :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ئراقلا رسفخ ناكو

 ناكو .سفنلا ىف نكمت اذإ ىوهلا ةفلاخم نم نوهأ لاصوألا مطقتت ىتح

 نودسفي ال نيطايشلا ةدرم نم نوتس :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىفاحلا رشب

 هدسفت ام تودسفي الءعوسلا ءانرق نم نوتسو .ةظحل ىف ءوسلا نيرق هذسفي ام

 لتخلا هاتأ ديعلل دارملا ققو ىلع اهلك رومآلا تلعج اذإو ءةظحل ىف سفنلا

 نم العو لج برلا اضر نأ ىلع للملا رئاس عمجأ دقو ؛هسفن لبق نم اهيف

 ةوشحم اهلك ايندلا :لوقي هللا همحر  ذاعم نب ىحي ناكو .ىسفتلا هوركم

 فيكو ءرانلا نم انلاثمأ سوفنو انسوفن ةاجن بئاجعلا بجعأو «بئاجعلاب
 هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ ناكو .اهيلإ هرجت هلامعأ لك نم رانلا نم وجني

 هلل دمحلا :لاقف .هحبذف مهس داهزلا نم صخش باصأ :لوقي - يلاعت
 ذاعم نب ىيحي نأكو .حبذ نم ينتحبذ مكف .ىسقن نه ىرآثب ىل ذخأ ىذلا

 فيكو :ةرم هل ليقف .نآلا نم ىتواقش ملعأ انأ :لوقي  ىلاعت هللا همحر
 انأو ءألقاع هودع نوكي نأ ءرملا ةداعس ةمالع نم :اولاق مهنأل :لاق ؟كلذ
 :هل ليقف ىسفن :لاق ؟كمصخ وه نمو :اولاقف هل لقع ال ىمصتخ ىرأ

 نم لضق ىف ءاج ام :باب .داهتجلا لئاضف ىف 4١17١ ح) ىذمرتلا هجرحخأ :حيحص )١(

 يف دمحأو ؛طابرلا لضف يف :باب ؛داهجلا ىف (؟٠5 - ح) دواد ىبأو ءاطبارم تام

 حيحص ىف ىنابلأالا ههحسحصو . مف -ديصع نب ةلاضف ثيدح نم 2١( /5) هدئسم

 . (315) عماجلا



 1 ىنارعشلا مامإلل نيرتخملا هيبنت

 وأ ةمون ةوهشب ةئجلا عيبأ انأو ىلقع فيك : لاقف ؛لقع وذ هللا دسحب تنأ

 ةملك و ةملك وأ ةمقث

 سفنلا ىف نيمك ىوهلا .:لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىفاحلا رشب ناكو
 تاكو + [7* - ةيثاجلا] # هاوه هه َدحُتا نم تيأرقأ )» : ىلاعت لاق هعايتا نمؤي ال

 لمعي اذحأ ىرت ال مويلا نحن :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي

 لهاجو ملاع نيب ام ىوهلا ةقفاوم ىلع لمعي لك امثإو ءةنسلا فو ىلع
 دنع امإو ءهللا دنع امإ كاذ ىلعدمحيل لمعي لك باشو خيشو ءلهازو دباعو

 هللا نم اًفوخخ ال هل سانلا ءاردزا نم اًقوخ ىصاعملا كرتي كلذكو «سانلا
 انحلطصا ءساأتلا نيب ءوسب هركذ نمم انم بضغي ال ىذلا اذ نمو «ىلاعت
 ريغل ملعلا انيلطو «بولقلاب انضغابتو «نسلألاب انبباحتو «ةنهادملا ىلع هللاو
 مهب رعست نم لوأ نحنل سانلا ىلع ةسايرلاو ةاهايملاو نيزتلل لب لمعلا
 داود اي :مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ انغلب دقو .رانلا

 نب زيزعلا دبع ناكو .اهتوادعب ىندوو «كسسفن داعف ءثكل ىتيحم تدرأ نإ
 انحضتفا انئيب فلسلا لاوحأ تركذ اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر - داور ىبأ
 نودهت مكنأ ول هللاو :لوقي هللا همحر  رانيد نب كلام ناكو .انلك

 ناكو . ىحير ثبخ نم ىلإ سلجي سلجي نأ مكنم دحأ عاطتسا امل احير ىصاعلل

 وأ ءائف وأ ءالغ وأ حير دلب لهأ باصأ اذإ - ىلاعت هللا همحر  ىملسلا ءاطع

 .هنم سانلا حارتسال ءاطع تام ول ءاطع بونذ لجأ نم اذه لك :لوقي ءالب

 نوكي نأ دبعلل ىغبتي :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ةنييع نب نايفس ناكو
  ذاعسم نب ىيحي ناكو ءمهرشأ نم هسفن دنعو ءساتلا لجأ نم هللا دنع
 لجرلا ناك اذإو ءاهنم طقس ةجرد ىعدا نم لك :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 همحر  دوسألا ةيواعم وبأ تاكو .هسفن رقحي نأ هقح نمف ءةجرد ىلعأ ىف

 .ىنم ري وهف ىباحصأ نم هسفن ىلع ىنلاضف نم لك :لوقي - ىلاعت هللا
 لقثو ءدحأ هيلإ سلج اذإ  ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا ناميلس وبأ ناكو

 اريخ تيأر املو «نيحلاصلا نيبحتال كنإ :اهل لوقيو هسفن خيوي هبلق ىلع
 هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو .هتسلاجم كيلع لقثو «هتهرك كنم
 كسمي مث ىلإ رظينلف «ءارم ىلإ رظني نأ بحأ نم :لوقي ام اريثك  ىلاعت
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 ىف ترص مث ءاقساف كبابش ىف ليسغف اي تنك :لوقيو «ىكبيو هديب هتيحل
 ني كلامل ةرم صخش لاق دقو .ءايرلا نم نوهأ قسفلل هللاو ءايئارم كتلوهك

 ىبقل ىخأ اي تفرع دقل :كلام هل لاقف «ىئارم اي  ىلاحت هّللا همحر - رانيد

 :لوقي  ىتلاعت هللا همحر _ ذاعم نب ىيحي ناكو .ةرصبلا لهأ هلضأ ىذلا

 ليضفلا ناك دقو .بذك دقف ءهسفن بحي وهو هللا بحي هنأ معز نم لك

 ىريريصي ىتح دباعلا لمكي ال :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع نبا
 تيوسف «ةعاسلا كيلع لخخاد ةفيلخلا نإ :ىل ليق ول هللاو «ءاير هصالخإ

 . نيقفانلا ةديرج ىف بتكأ نأ تفخل همودقل ىديب ىتيحل

 نم رابخألا كلذ ىف مهليلدف تاوهشلل كت موقلا كرتامأو

 ىدصت :لوقي  ىلاعت هللا همحر  هينم نب بهو ناك دقو .ةتسلاو باتكلا

 اه :هل لاقف ءمالسلاو ةالصلا امهيلع دواد نب ناميلسل هللا هنعل ناطيشلا

 ايندلا مهل نيزأ :لاقف ؟مهتكردأ تنأ نإ -هلَت - دمحم ةمأب عناص تنأ
 الإ هلإ ال نأ ةداسهش نم مهدصحأ ىلإ ىهشأ مهردلاو رانيدلا نوكي ىتح

 :هتوهش بلغ نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  درولا نب بيهو ناكو . هللا
 نمو «ةوهش الب لوقع مالسلاو ةالصلا مهيلع مهنأل ةكئالملا نم ريخوهف

 نب فنحألا ناكو .لوقع الب ةوهش مهنأل مئاهبلا نم رش وهف هتوهش هتبلغ

 هجرف ظفح بلطو ءتاوهشلا لكأ نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر - سيق
 رازجلا ىلع رمي  ىلاعت هللا همحر مزاح وبأ ناك دقو .لاحملا مار دقف
 ىلوأ انأ :هل لوقيف :«كيلع ربصأ انأو ءامحل كل ذحن :رازجلا هل لوقيف
 :لوقي - ىلاعت هّللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو .ىسفن ىلع ربصلاب كنم
 عم نوكت نيباوتلا ةيراحمو ءتاوهشلا عم نوكت نيدهازلا ةيراحم
 هيهتشت ام رئاس كرتيلف ءرانلا لوعخد نم هسفن ةيامح دارأ نمو ؛تائيسلا

 امهمحر  ديز نب دحاولا دبعل اموي مالسلا ةيتع لاق دقو ءايندلا ىف هفن

 امف ءاندتع قداص وهو اهقوذت ال قالخأب هسفت فصي اًنالف نإ  ىلاعت هللا

 هولكأت متنأو ءمادإ الب هزبخ لكأي هنأل :لاق ؟هلاحب انمهف مدع ببس

 - ىلصوملا سايعلا وبأ ناكو .ةوهش وهف زبخلا ىلع داز ام لكو ,مادؤلاب

 مظعأ دقف .ءرضي ال تاوهشلا لكأ نأ معز نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر
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 نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا ناكو .ىلاعت هللا ىلع ةيرفلا
  سواط ناك دقو .تاوهشلا لوانتي وهو تاعاطلا ةذل دحأ دجي نأ لاحملا

 ىلاعت هللا لعجي مل :لوقيو ءلكألا ةلق ضيرملل فصي هللا همحر

 الإ ضيرأ ضرملا ىتأ امو ؛لكألا كرت نم مظعأ ءاود ضيرمل الو حيحصل
 ةالصلا مهيلع مهلكأ مدعل ضرمت ال ةكئالما تناك كلذل «لكألا ةهج نم
 رظن نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا ناميلس وبأ ناكو .مالسلاو
 أم ردقب هلقع نم صقن الإ هنسح تساف كلذ ريغ وأ ناتسب وأ رصق ىلإ

 . سجحتسا

 «تاوهشلا لوانت نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  درولا نب بيهو تاكو
  ىلاعت هّللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو .ةرخآلاو ايندلا ىف لذلل أيهتيلف

 .هي افطت ىتلا اهؤام عوجلاو ءاهتذل اهبطحو ءاهئارين سفنلا تاوهش :لوقي
 ناك اًماعط سانلا بيطأ نم مالسلاو ةالسلا امهيلع ايركز نب ىبحي ناك دقو

 هو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناكو ءلخنلا بولقو ءدارجلا لكأي
 همحر  يرسلا نب رشب ناكو .كمامأ لكألا :اهل لوقيو اهتيميو هسفن عوجي

 ةدابع نم ىلإ بحأ ىاشع وأ ىادغ نم ةرذ كرتأ نآل :لوقي  ىلاعت هللا
 داهجو ءنيمئاصلا موسحصو « نيجاملا محو نيلصملا ةةالصو ؛نيدباعلا

 . نيدهاجملا

 عيمج بهذم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو
 مهو ءاملعلا انكردأ دّقلو ءنيقسافلا نم وهف هنم رف نمف «عوجلا نيحلاصلا
 : تاوهشلا لكأي صخري دهازلا متيأر اذإو ءايندلل لبازم نآلا اوراصف « عيبر
 قسف نم دودعسم اينثلا ىف طسيستلا نأل دهزلا نع عجر دق هنأ اوملعاف

 دقلو هتؤرب نيعلا رقت نامزلا اذه داهز نم دحأ ىقب ام هللاوو «نيفراعلا
 ىلع ءالؤه صرحي ام رثكأ ايندلا كرت ىلع نوصرحي اوتاك اماوقأ ائكدأ

 هدانتسا ناك نمو ءاعئاج لزي مل ماعطلاب هعبش ناك نم نأ اوملعاو  اهليصحت

 همحر  ىشاقرلا ديزي ناك دقو ءالوذخم لزي مل ىلاعت هللا نود قلخلا ىلإ
 نإ ادغ هبرش مرسحأ نأ فاحخأ :لوقيو ادبأ درابلا ءاملا برشي ال  ىلاعت هللا
 - ىلاعت هللا همحر  راتيد نب كلام ناكو .ةرصخألا ىف ىنعي مويلا هتبرش
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 دق ىنإو «هلتقع لق اًموي نيسعبرأ محللا كرت نم نإ :نولوقي سانلا : لوقي

 هللا همحر  ناكو .دمحملا هللو ؛ءىش ىيلقع نع ىهقن اهو ءنيثس هنكرت

 لهأ اي :لوقي هنمز ىضم اذإو ءاًنثيش ةرصبلا بطر نم لكأي ال - ىلاعت
 مكنوطب ىف داز الو ءاًئيِش هنم بطرلا لكأ كرت صقن ام ىنطب اذه ةرصبلا
 تاوهشلا بحاص :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو .اًئيش
 باسلا ىف ةرخآلا ىفو ءاهليصحت ىف ايندلا ىف ءةرخآلاو ايندلا ىف بذعم

 ترثك هنطب محل رثك نمو ءهنطب محل رثك هلكأ رثك نم نأ اوملعاو .اهيلع
 نمو «هيلق اسق هوبلذ ترثك نمو ءهيونذ ترثك هتاوهش ترثك نمو «هتاوهش
 لخد ثتافآلاو بونذلا ىف قرغ نمو «تافآلاو بونذلا ىف قرغ هبلق اسق

 ضيبأ ازببخ هتوم ضرم ىف - هللا همحر  رائيد نب كلام ىهتشا دقو .رانلا
 ىرمع لوط تاوهشلا نع ىسفن تعفاد :لاقو هيلإ رظن هب هوتأ املف ءاثبلو

 دقو .هلكأي ملو .تالف ىنب ميتي ىلإ هب اوبهذا :لاق مث ءهرحأ ىف اهقفاوأفأ

 سمغي نأ ىهتشي ةنس نيئالث  ىلاعت هللا همحر  ىخركلا فورعم ثكم

 مدقو :لاق .كلذ لعفي ملو  ىلاعت هللا همحر  تأم مث «سبد ىف ةرزج

 ملو هدرق «لسعو نبل هيف ءانإ هيللظ_ باطخملا نب رمع نينمؤملا ريمآ ىدي نيب
 . هتعيت ىقبتو هتذل بهذت :لاقو ءهنم لكأي

 ءةردلاب هالعق اًنمسو اًربخ لكأي اًموي 4# هللا دبع هنبا ىأر دقو

 يمخأ اي لمأتف .ها .كريغل نمسلا كرتاو ءاحلمو ازبخخ لك :هل لاقو

 بوجحم تنأف «تاوهش كتمحلو كادس نإف «كلاح ىلع كباو «كسفن

 كبر بقارت الو «تادابعلا نم ءىشب ذتلت ال « تاقوألا مومع ىف كبر نع
 عيمج ىف مهتفلاخ دق تنأو «نيحكلاصلا نم كنأ ىعدت فيكف «تاولخلا ىف

 رهاظلا مهيز عزناف ىتخأ الإو ءةنطابلا رومألا يف مهقفاوت مل نِإف ءمهلاوحأ

 ةميلو ىف ةفصلا هذهب اصخش ةرم تيأر دقو .ةبذعو ةبجو فوص ةمامع نم
 امبرو «هتاومخإ نيب نم ماعطلا بياطأو :محللا طقتليف ءالامشو انيمي هدي دمي
 امبرو ءاهيلإ رفاسيف «سيبلب وأ رصم جراخ ةيرطملا ىلإ داو ةنكأ ىلإ 3

 دقاتلاو «هنطب ةوهش لجأل ال هوعدي نم رطاخل اربج كلذ لعفي هنأ
 .نيكاعلا بر هلل لمبلاو يب ءريصب
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 ف : مهداهتجا ة ةدش : :-مهنع ىلئاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو

 ىف اميس ال ليللا مايق ىلع مهتبظاوم ماودو ءاسنو الاجر ءاراهنو ليت ةدايعلا

 مهنأ وأ «نيمئاثلا نم دحأ ىلع كلذب مهسوفن مهتيؤر مدعو ءءاتشلا ىلايل

 عيمج نوري .لب ءمهيلع يلاعت هللا قوقح هبجأو نم ةلحاو ةرذب اوماق

 نم نكامأ ىف هطسب ىتأيس امك !ركش اسهل نوقيطي ال ىتلا معنلا نم مهتادابع
 هللا محر# :لوقي -هلَِع- هللا لوسر ناك دقو .ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه
 مهتدهجأ ىشعي :نسحلا لاق «ىضرمب مه امو ىضرسم ساتلا مهبسحي اًموقأ

 نسحلا ناكو «درلا اهيلع نوفاخيو ءربلا لامعأ نولمعي اوتاكو ءةدابعلا
 امق فئاوط تبحصو اًماوقأ تكردأ دقأ :لوقي ىلاعت هللا همحو  ىرصبلا
 تناكو ءربدأ ءىش ىلع نوتزحي الو ءلبقأ ايندلا نم ءىشب نوحرفي !وناك

 لوط شيعي مهدحأ ناك ءاهيلع نوئطي ىذلا بارتلا نم نوهأ مهنيعأ ىف
 نولعجي الو«ماعط ةعنصب هلهأ نم ادحأ رمأي الو «بوث هل ىوطي ال هرمع

 هيبن ةتسو ىلاعت هللا باتكن نيلماع اوناكو ءاومان اذإ اًثيَش ضرألا نيبو

 «مههوجو اوشرتفاو « مهماذقأ ىلع اوهأق ليللا مهثج اذإ اوناكو ء' ا

 ءام نم اذه نأ مهل لخادلا نظي ناك ىتح مهدودخ ىلع مهعومد ترجو

 ة - ىلاعت هللأ همحر  زيزعلا ديع نب رمع ىلع ةعامج لخد دقو .ءوضولا
 ام ىلإ كي غلي ىذلا ام :هل اولاقق ءاذج مسجلا لحان هوأرف هنودوعي هضرم

 الو .بلقتملا ءوسو «باسلا فوخ نم تدلوت نازحأو مومه :لاقف ؟ىرت

 ؟روصنم لعف ام :همأل لجر لاق  ىلاعت هللا همحر  رمتعملا نب روصتم تام

 رع هبر دنع الإ رطقي ملف ماص  ىلاعت هللا همحر  ًاروصنم نإ :تلاقف
 تناكذ ؛هراد حطس ىلع ليللاب مايقلا مئاد هارت هراج ةئنبا تناك دقو «لجو

 كلذ عنص ام :هلهأل ِتلاقف ءهتدقف تام املف ؛همايق لوطل دومع هنأ نظت

 «لجو زع هبر ىلع مدق :اهل اولاقف ؟هكحطس قوف ناك ىذلا دومعلا

 عوقي ناك روصنم كلذ امنإو دومع انحطس يف نكي مل :اولاق ؟فيك :تلاقف

 ىحبيو ٠ كلذ ركذي اًمئاد هلق لينح نب دمحأ مامإلا ناك دقو «ليللا لوط

 اليل ةدايعلا لصاوي  ىلاعت هللا همحر  ىئاطلا دواد ناكو .هتينل لتبت ىتح

 تيتفلاو قيوسلا لكأي ناكف «برشي ال هيف لكأي تقو هل قبي مل ىتح اًراهنو
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 لخدو لاق .ةيا اذكو اذك ةءارق اهعلبو ةمقللا خضم نيب :لوقيو زبخلا نود

 :لاقف ءكلذب هربخأف ءاروسكم اًعزج هتيب فقس ىف ىأرف ءهروزي اموي لجر
  هفقس ىلإ ىسأر تعفر ام ةئس نيرشع تيبلا اذه ىف ىل نإ ىنخأ اي هللاو
 همحر  نيزر نب دلمحأ ىلإ نوسلجي سائلا ناك دقو .ىلاعت هللا نم ءايح
 نإ :لاقف + كلذ ىف هل اولاقف ءالامش الو اًئيمي تفتلي هنوري امف  ىلاعت هللا

 هيلع تبتسك رابتعا ريغب رظن نم لكف ءرابتعالل نينيعلا قلخ امنإ ىلاعت هللا
 ناك ام هّللاو :لوقت  ىلاعت هللا امههمحر .. قورسم ةأرما تناك دقو . ةئيطخ
 مايقلا لوط نم ناتخفتنم ءاقاسو الإ يلايللا نم ةليل نم حبصي قورسم
 هيلع لاط اذإ هللا همحر  ناكو .هل ةمحر ىكبأف ءهفلخ سلجأ تنكو
 هتالص نم غرق اذإ ناكو «ةالصلا كرتي الو ءاسلاج ىلص بعتو ليللا

 الرول :لوقي هئاف_ ءادردلا وبأ نأكو . فعضلا نم ريعبلا فحزي امك فحزي
 .رادلا هذه ىف ءاقبلا ثببحأ ام ليللا مايقو ءرجاوهلا امظ

 رضمخا ىتح رحلا ىف  ىلاعت هللا همحر  ديز نب دوسألا ماص دقو
 .همايق نم طقسي ىتح ىلصي  ىلاعت هللا همحر  ثنأكو «رفصاو هدسص

 اذه بذعت مك ىلإ  ىلاعت هللا همحر سيق نب ةمقلعل ةرم اولاق دقو
 هللا همحر دايز نب ءالعلا ماص دقو ءادغ هتمارك ديرأ امنإ :لاقف ؟دسحجلا

 نسحلا هيلع لخدف «طقس ىتح ىلصو ؛هدسج رضا ىتح - ىلاعت
 لكب كرمأي مل هللا نإ :هل الاقف هللا امهمحر  راثيد نب كلامو ءىرصبلا
 ىرمع رمجلا ىلع تدجس ىنأ ول هللاو ءكولمم دبع انأ امنإ :لاقف ءاذه

 ةعاس ةيقاع ركش تيدأ ام ةعاسلا مايق ىلإ ايندلا هللا قلخ ذنم لب ءهلك
 ىلصي  ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلأم ناكو .ءام ةبرش الو «؛ةدحاو

 ةعكر ةئامسمخ ىلصي راصق «هيلجر نم دعقأ ىتح ةعكر فلأ موي لك
 .اسلاج اهلثمو ءامئاق

 ةروس أرقي نأ عيطتسي ال  ىلاعت هللا همحر  ليضفلا نب ىلع ناكو

 ىف اهب أرقف ءةرم صخش هيلع مجهف :لاق «هريغ نم اهعمسي الو :ةعراقلا
 نب ثرحلا ناك دقو .قيقي ال اهيلايلي مايأ ةثالث هيلع ىشغف برغملا ةالص
 ىداهتجا ةدش انيأرف «بهارب اموي انررع :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ديعس
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 هيقالن امل ةبسنلاب رمألا اذه امو :لاقف «كلذ ىلع هانملف ءهسفنب عنصيامو
 لهف ءرمأ نع كلأسن ديرن :انضعب هل لاقق «نولفاغ هنع نحن امب ةمايقلا موي

 ْنل رمعلاو ءدوعي نَل تقولا نإف ءاورثكت هلو اولس - لاق #هنع انريكسم تلأ

 اذغ قلخلا مكح اذام :هل اتلق مث ءهمالك نم اًثبجعف «ثيثح بلطلاو ( عجري

 اودوزرت :لاقق ءاتصوأ :هل انلقف « مهتاين ردق ىلع نونوكي :لاقف مهبر دلع

 نب دحاولا ديع ناكو انكرتو هتعموص ىف هسأر لخدأ مث «مكرفس ردق ىلع

 تلقف ءنيصلا نابهر نم بهارب اموي تررم :لوقي  ىلاعت هللا همحبر  ديز

 محن لوقأ نأ تف :لاقف ؟ىنبيجت ال مل :هل تلقف «ىنبجي ملف بعاراي :هل

 ,هئايربك ىف همظعو ؛ةئامس ىف هللا نم بهر نم وه بهارلا نأل بدكأف

 : هتمظعل عصضاوتو .هئامعت ىلع هلمجحو . هئابعشب ىصرو .هثالب ىلع ربصو

 « هياقعو هيأ ىف ركشتو .هتتناهمل عمت و « هتردشل ملستساو «ءهتزعل لذو

 وه اذه رابخلا ةلءاسمو .رأنلا ركذ هرهسأ لق امئاق هليلو كمئاص هراهن لظو

 رقعأ الثل ةعموصلا هذه ىف ىسقن تسيح روقع بلكف انأ امأو « بسهارلا

 سائلا عطق ىذلا ام ىنرخأ :هل تلق مث ءهمالك نم تبجعتف :لاق . سانلا
 ء ىصاعملا لحلم اهنأآل ايثدلا بح هنع مهعطق - لاك «هوقرع نأ دعب مهبر نع

 هبرقي ام ىلع لبقأو هينذ نم هللا ىلإ باتو «هبلق نع اهب ىمر نم لقاعلاف

 . ةبر ةرضحح نع

 .تديلت لق اهنإف :؛كتيحك حرست الأ :اموي ىئاطلا دوادل ليقو :لاق

 ليللا ىيحي  ىلاعت هللا همحر  ىنرقلا سيوأ ناكو .غرافل اَذِإ ىنإ :لاقف
 غرفتي ال ناك  ىلاعت هللا همحر  مالغلا ةبتع بات الو ,ةدحاو ةلجس هلك

  ىلاعت هللا همحر  قورسم حجج الو .ليوط مويل ريصق رمع ىف بعتأ هامأ

 - لاله نب هللا دبع ناكو .ههجو ىلع ادجاس الإ قيرطلا ىف طق مني مل ناك

 اتكردأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  دواذ نب هللا دبع نأكو . رطفب راهث الو

 ىوط نيعبرألا غلب اذإف ءابئاج هنم ىلصي ليللا ىلع لخد اذإ مهدحأو سانلا
 - ىلاعت هللا همحر  نيسحلا نب سمهك ناكو .تومي نأ ىلإ مونلا شارف
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 املف رش لك ىوأم اي ىموق : هسفنل لاق بعت اذإف :ةعكر فلآ موي لك ىلصي

 صقن ىليو اي :لوقيو ىكبي مث :ةعكر ةئامسمتخ موي لك ىلصي ناك رجع

 ام تيأ اي :لوقت - ىلاعت هللا امهمحر - مثيحخ ني عيبرلا ةئبا تناك دقو

 تومي نأ فاخي كابأ نآل :اهل لوقيف ؟مانت ال تنأو نومائي سانلا ىرأ ىل

 - ىنرقلا سيوأ ايزل رانيد نب كلام رفاس او - لاك . رانلا لخديف ءفمول ىف

 ملسف ءاسلاج هدجوف .حبصلا ةالص دعي هيلع لخلف  ىلاعت هللا امهمحر

 ملكتي ملو رهظلا ىلصف ءرهظلا ىلإ ملكتي مل مث «مالسلا هيلع ٌدرف «هيلع
 ملكتي ملو برغملا ىلصف ءبرغملا ىلإ ملكتي ملو رصعلا ىلصف رصعلا ىلإ
 هنيع هتبلغ حبصلا ىلص املق ءحبصلا ىلإ ملكتي ملو ىلص مث ءءاشعلا ىلإ

 ةماون نيع نم كب ذوعأ ى ! مهللا :لوقي 0 اف هيتئأش ا وهو

 ىلاعت ءاذلا همحر - سيوأ 07 لجر رظن دقو . هملكأ لو تعج تعجر مت ؛هلا أ

 نإ اًفيرم نوكي ال سيوأل امو :لاقف ؟رهدلا يضيرم كارأ ىلام :هل لاقف -
 - لاك مث ءمئان ريغ سيوأو صضيرملا مانيو ء«معاط ريغ سيوأو ءمعطي ضيرملا

 وه نم ماني فيك هتحت رعست رانلا نأو ءهقوف نيزت ةنحلا نأ ملعي نمم اًبجع اي
 ؟امهيلإ رظني امهنيب

 دق هدجوف  ىلاعت هّللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ ىلع لجر لخد دقو

 علط املف «عجطضم ميهاربإو رجفلا ىلإ هبقري لجرلا سلجف ءءاشعلا ىلص

 ؟امئان تنك دقو ىلصت فيك :لجرلا هل لاقق ؛ةالصلا ىلإ ميهاربإ ماق رجفلا

 فيكف اهلهأ باذع رظنأ راثلا ةيدوأ ىف ًالئاج تنك لب مون ىنذخأي مل :لاقف

 . مانأ
 سانلا انكردأ دسقل :لوقي  ىلاعت هّللا همحر - ىنانبلا تباث ناك دقو

 همحر هللا دبع نب رماع ناكو ءافحاز الإ هشارف ىنأي الق ؛ ىلصي مهدحأو

 اذه امو :لاقق «كلذ ىف هل ليقف هلك ليللا موقيو ءرهدلا موصي - ىلاعت هللا

 سيلو راهنلا ىلإ ليللا مونو «ليللا ىلإ اماعط راهنلا تلعج ىنأ الإ وه نإ



 ( ابو ىنا رعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 ناك : لوبي - ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا تاكو .رمأ ريبك كلذ ىف

 نب نوحواري اًمايقو ادجس اوتاب دق ريغ اًثعش نوحبيصي - قم ةباحصلا

 ىف ةرجشلا ديمت امك نوديمي لجو زع هللا ركذ اذإ اوناكو مههابجو مهمادقأ

 3 راثاك مهعومد ريصتو مهبايث لتبت ىتح مهنيعأ لمهتو «حيرلا موي
 اوتاي مهنأك نولحتكيو ءمههوجو نونهدي رحسلا تقو ناك اذإف ءءوضولا
 . نيلفاغ نيمئان

 ناكم ىف عضو دق . ىلاعت هللا همحر  ىنالوخلا ملسم وبأ ناكو
 :اهل لوقيو ءطوسلاب هسفن برض ةرتف هتذخأ املك ناكف ءاطوس هدجهت

 «ىتم ال كنم لالكلا نوكي ىتح افحز كب نفحرأل هللاو كبر ةدابعل ىموق

 ديعت دقو .كيواعد ةرثكو «كلقع عضومل ةبادلا نم برضلاب ىلوأ كنإو

 ىقلتسا ىتح ادعاق دبعتو «دعقأ ىتح ًامئاق - ىلاعت هللا همحر  دباعلا مغيض
 - ىلاعت هللا همحر مزاح وبأ ناكو هللا همحر تام ىتح اًيقلتسم دبعتو

 :لاق .ةدايزلا لبقي ال دح ىلع ةدابعلا ىف اوناك اًموق انكردأ دقل :لوقي

 ليف ول ىتح مايقلا لوط نم ىلاعت هللا همحر  ميلس ني ناوقص اقاس دقعتو
 ءاتشلا ءاج اذإ ناكو .هيف وه ام ىلع ةدايز دجو ام ادغ موقت ” ةعاسلا نإ :هل

 همجحر ب دمحم نب مساقلا ناكو هلل دجاس وهو تام ىنح- حلعسلا قوف دجهتي

 ددرت ىهو « ىحضلا ىلصت شط ةشتامع نينمؤملا مآ تيأرا : لوقي  ىلاعت هللا

 برق ىلإ ء[51 .روطلا] © مومسلا باَذَع اًناقوو انيلع هللا نمف 2 : ىلاعت هلوق

 نيحلاصلا ةمالع :لوقي -هيط- ىلع نينمؤملا ريمأ ناكو . ىكبت ىهو لاوزلا

 لوبذو «ءاكبلا لوط نم نويسعلا شمعو ءرهسلا لوط نم تاولألا ةرفص
 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناك دقو ءموصلا ةرثك نم هافشلا '

 ءمكلبق ناك نمل رظنلاب بعللاك مكداهتجا نإ هللاو :ةدابعلا ىف هنامز ىدهتجل

 ناكف «تاحيص ثالثب ليللا عطقي  ىلاعت هللا همحر  مالغلا ةبتع ناكو

 «ةحيص حيصي ليللا نم ثلث لك ىضم اذإف ءركفتي هقوط ىف هسأر عضي

 ىلإ اورظنت ال :لاقف ءكلذ ىلع -عن_- قداصلا دمحم نب رفعجل اولاقف

 هنا اهمحر ب ةيودعلا ةيبح تناك دقو .هنم حاصام اورظنا نكلو ؛هحايص

 اهعرد اهيلع تدشو ءاهل حطس ىلع تماق ةمتعلا تلص اذإ  ىلاعت



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت 2458

 :اهتاجانم ىف لوقت تناكو ء«رجسفلا ىلإ اهتالص ىلع لبقت مث .اهرامخو
 هللا اهمحر  ةدباعلا ةرجع تناك دقو .ىتالص ىف ىيدأ ءوس ىل رفغا مهللا

 راس ىهلإ :نوزححم توصب ىدانت مث .ةفوفكم ىهو هلك ليللا ىيحن  ىلاعت
 - ةدباعلا ةريعع تتناك دقو .ةميزعلا ةدماعمت اتأو كترضح ىلإ نودباعلا

 : لوقتو ءراهن الو ليل ىف ضرألا ىلإ اهبتح عضت ال  ىلاعت هللا اهمحر

 هللا اهمحر  ةدباعلا ةناوعش تناك دقو .ةمئان انأو ةرغ ىلع ذدخؤأ نأ فاخأ

 اولاقق اموي ةعامج اهيلع لخدف «حابصلا ىلإ ىكبتو ءةليل لك حونت  ىلاعت
 نع ًالضف مدلا ىكبأ نأ تددو دقل هللاو :تلاقف ءكسفنب ىققرا :اهل
 رعغا مهللا :لوقت تناكو ءمد نم ةرطق ىدسح ىف ىقبي ال ىتحم عومدلا

 الإ ىل كيحب مهللا :ةرم تلاق دقو «كتفرعم دعب كتيصعمل ضرعت نم لكل
 ىل هبتحم الول :تلاقف ؟كيحي هنأ تقرع نيأ نمو :اهل اولاقف ىل ترفغ ام
 . ماين ساتلاو مالظلا ىف هيدي نيب ىنماقأ ام

 فقالصلاب هلك ليللا ىيحت  ىلاعت هللا اهمحر  ةدباعلا ةذاعم تناك دقو
 موتلا سفن د :لوقت ىهو رادلا ىف تلاجف تفاق مونلا اهيلع بلع اذإف

 مأ تدارأ دقو . ةرسححو باذع ىف امإو :حرفو رورعس ىف امإ ريقلا ىف كمامأ

 اولاقف «كلذ تكرت مث ءةكمب زواجت نأ  ىلاعت هللا اهمحر  ةدباعلا ميهاربإ

 دقو .هترضح نم ىتدرطف هتمدخل حلصأ ال ىتأ ملع :تلاقف ؟كلذ ىف اهل

 ىداو نم ةليل تجرخ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىرصملا نونلا وذ ناك
 ةأرما ىه اًدإف ءرظنلا تققحف ءلبقم داوس اذإ ىداولا تولع املف ءناعتك

 :تلاقف «ءبيرغ :تلقف ؟لجرلا اذه نمو :تلاقف ؟داوسلا اذه نم :تلقف

 ول :تلاقف ءاهلوق نم تيكيف :نونلا وذ لاق ؟ةيرغ هللا عم لهو هللا ناحيس

 معن :تلاق ؟قدصلا نم ءاكيلا مدع لهو :تلقف :«تيكب ام اقداص تنك

 رذ لاق ءرادلا هذه ىف ةحار بلطي ال قداصلاو «بلقلل ةحار ءاكبلا نأل

 كيلع : يل تلاقف ؟ةظعومب ىنيظع :اهل تلقو ءاهلوق نم تبحعف :نونلا

 ىلإ هفرط عفري ال ةنس نيعبرأ ثكم ىملسلا ءاطع نإف «ىلاعت هللا نم ءايحلاب
 هللا امهمحر - ىروثلا نايقس ةيودعلا ةعبار تعمس دقو . هللا نم ءايح ءامسلا

 ائيزح تنك ول كلذ لقت ال نايفس اي :هل تلاقف ءهانزحاو :لوقي  ىلاعت



 (؟م8ك1) ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبئن

 ثناك دقو «برقأ قدصلا ىلإ هنإف ءمانزص ةلقاو :لق لوقلا اذهل تغرفتام

 نيمأست امأ :اهل ليقف ءاكيلا نم لمت ال  ىلاعت هللا اهمحر  ةدباعلا ةريفع
 مأ تناك دقو .هئافشو هئاود نم ناسنإ مأسي فيك :تلاقف ؟ءاكبلا ةرثك نم

 :لوقتو ءاهليل لوط ىلصتو ىكبت  ىلاعت هللا اهمحر  ةيدعسلا ءالعلا

 - ةدباعلا ةدرب تكب دقو ءاهرصب بهذ ىتح ىكبت لزت ملف ءةريثك ىبونذ
 ول :تلاقف .كلذ ىلع اهومالف ءاهرصب بهذ ىتح  ىلاعت هللا اهمحر
 ةنبا تثكم دقو .بعللاك ءاكبلا اذه نإ متلقل ةمايقلا عوي ةاصعلا ءاكب متيأر

 موقت ال اهالصم ىف ةنس نيرشع - ىلاعت هللا امهمحر - نيريس نب دمحم
  ىلاعت هللا اهمحر  ةيودعلا ةذاعم تناك دقو .طقف ةالصلاو ءوضولل الإ
 تناك دقو .لكت ال ىهو لاجرلا لكت تناكف «ليوطلا ليللا ىف ىلصت

 «تتام ىتح رطفت الو مانت الو أدهت ال - ىلاعت هللا اهمحر  ةيودعلا ةعبار
 أي :اهل تلق حابصلا ناك املف :ةليث اهعم تيلص : هللا همحر ىنارادلا لاق

 ءراهنلا هل عوصن نأ :تلاق ؟ةليللا هذه مايق ىلع اناوق نم ءازج ام ةعبار

 رثكت هللا اهمحر ى ةدباعلا ةلمر تناك دقو .تومن ىتح ليللا هل موقنو
 لاق «تدعقأ ىتح تلصو «تيمصع ىتح تكبو ءاهدلج دوسا ىتح موصلا

 اهتعمس رحسلا ناك املف ءةليل اهعم تيلص هللا همحر - صاوخلا ميهاربإ
 - ىلاعت هللا همحر - ىرملا حلاص ناكو .ىكبت مث «قلخأ مل ىنتيل اي :لوقت

 # رانلا ىف مههوجو بلقت موي :ىلاعت هلوق ةرم تأرق :لوقي
 اهتدعأف ءىلع اهدعأ :لاقف قافآ مث «ىعصف «دباع اهعمسف ع[17:بازحألا]

 «ةرم سانلا هللا همحر  ديز نب دحاولا ديع ظعو دقو .اًئيم رخف هيلع
 عانق تفشك دقف ظعاو اي كمالك نع فك :دجسملا ةيحا نم لجر حاصف
 نبا لاق .هحور تجرخ مث لجرلا خرصف ءدحاولا ديع بفتقي ملف ؛ىبلق

 . - ىلاعت هللا همحر  هتزانج دهش نم انأو :مساقلا

 ٍروقانلا ىف رقن اف إل :ىلاعت هلوق هلت ىفوأ ىبأ مب ةرارز أرق دقو
 ءاَّميع رخف ةالصلا ىف نأكو ء[ة.4:رئدلا] © ريسع موي ذئموي كلذف () ٠

 قوسلا ىلإ جرخ اذإ هينيع بصعي  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ورمع.ناكو
 همالغل لاقف ءمدوقي مالغ هل تاكو ىلاعت هللا نع ًالفاغ الو ارفاك ىري ال



 ىلع هرصب عقوف هينيع نع ةباصعلا لحف ءرباقملا ىف : لاق ؟نحن ني : موي
 .اًعيم رخف روبقلا

 ىتح ىككب رانلا ركذ اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ناك دقو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ليريج هل لاقف ليم ةريسم نم هبلق بيجو عمسي
 ىتئيطخ تركذ اذإ ليربج اي :لاقف ؟هليلخ بذعي ًاليلخ تيأر له :اًموي
 هنأ انغلب :لوقي ىلاعت هللا همحرر  نارهم نب نوميم ناكو . ىتلمخ تيسن

 حاص ء[+:ربج] # نيعمجأ مهدعوأ مثهج إو : ىلاعت هلوق لزن امل

 ثكمف ءامئاه حرخو هسأر ىلع هدي عضوو هلت ىسرافلا ناملس

 - ىلاعت هللا همحر  ردكتملا نب دمحم ناكو .اًئيش ىعي ال مايأ ةثالث

 اعضوم لكأت ال رانلا نأ ىتغلب :لوقيو هعومديب هتيحلو ههجو حسم ىكب
 نأ عاطتسا نم :لوقي هكت_- قيدصلا ركب وبأ مامإلا ناك دقو .عومدلا هسم

 هللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو .كابتيلف عطتسي مل نمو «كييلف ىكبي
 ىلع ءاكبلا نم رشكيلف بوبحملا نم برقلا ديري ناك نه :لوسقي  ىلاعت
 تهبش ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر  نامثع نب دمحم ناكو .بونذلا
 لاق دقو .نابازيم امهنأك الإ - ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ىنيع
 هبشأ ام - ىلاعت هللا همحر - ىنانبلا تباشل اموي -هتاي- كلام نب سنأ

 هاتيع تشمع ىتح تباث ىكبف :لاق .- هيت - هللا لوسر ىنيعب كينيع
 ىتف ىكب دقو .امهريغ امهب هبشي نأ -هللت- هللا لوسر ىنيع ىلع ةريغ
 هللاو :لاقف «كلذ ىلع بتوعف هرصب ملظأ ىتح _عتتلت راصنألا نم
 الو .هتاضرم ىف ىريصقت بستحأ هللا دنعف تم اذإف «تششع ام نيكبأل

 ىلع هومال  ىلاعت هللا امهمحر  ديعس هلبا ىلع ىرصيلا نسحلا ىكب
 بوقعي ءاكب لعجي مل ىذلا هلل لمجلاو ءاديعس هللا محر :لاقف .كلذ

 الإو «كلذ ىلع هللا هبتاعي ملو ؟راع مالسلاو ةالصلا امهيلع فسوي ىلع

 - ىلاعت هللا همحر  ىبتعلا ناكو .انيلع قيض دق رمأآلا ناك راع تاك ول

 هللا همحر - ضايع نب ليضفلا باب ىلع ثيدحلا باحصأ عمتجا :لوقي

 ههجو ىلع رطاقتت عومدلاو «ىكبي وهو ةوك نم مهيلع علطاف - ىلاعت
 «ىلع ابأ اي انظع :هل اولاقف ؟مكلاب ام :مهل لاقف «برطضي وهو هتيحلو



 ( ام ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبتن

 اذه مكحيو «ةالصلاب مكيلع «ةنسلاب مكيلع «نآرقلاب مكيلع :لاقف
 «كتاكم فيخآو ءكتاسل ظفحا :نامز وه امتإ «ثيدح نامزي سيل نامزلا

  ىنارادلا ناميلس وبأ ناكو . ركتت ام عدو فرعت ام ذخو «ليللا جلاعو

 ىلإ حاورلا لبق نيع نم ةرطق تلاس ام هنأ انغلب :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 ىديع ةفيحص وطأ نأ لامشلا بتاك ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ الإ ةعصخلا

 روصنم نأكو .ىرخألا ةعمجلا نم اهلثم ىلإ ةئيطخ هيلع بتكت الو ءنالق

 ةروك ةروك هتمامع لحيو ىكبيو ىلصي - ىلاعت هللا همحر  ناذاز نبا

 بعك ناك دقو . سمشلا ىف اهرشني مث ء لتثبت ىتح هعومد اهب حسمي

 ىلاعت هللا ةييشخ نم ىكيأ نأل هديب ىسفن ىذلاو :لوقي هان رابحألا

 .بهذ نم لبجب قدصتأ نأ نم ىلإ بحأ ىهجو ىلع ىعومد ليست ىتح
 نيملكتملا ىرأ ىلام تبأ اي :هيبأل لوقي - هللا همر  ورمع نب رذ ناكو

 نمو ءانهه نم ءاكيلا تعمس تنأ تملكت اذإف ءدحأ ىكبي الف «؛نوملكتي

 بعك ناك دقو . ىلكثلا ةحئانلاك ةرجألاب ةحئانلا اسيل ىنب اي :لاقف ؟انهه
 بكم ىيحي هدلوب مالسلاو ةالصلا هيلع ايركز رم :لوقي هقلف- رابحألا
 ليربج ىفربخأ :لاقف ؟ىدلو اي كيكيي ىذلا ام :هل لاقف «ىكبي ربق ىلع
 .عومدلا الإ اهرح ءىفطيال زوافم راثلاو ةنجلا نيب نأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 لب ىتح هعم ىكبي ربقلا ىلع بكأ مث «ىنب اي ءاكبلاب كيلع :هل لاقق
 . ىرثلا

 نيئيع ىنقزرا مهللا :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايقس ناكو

 ءارمج سارضألاو ءاّمد عومدلا نوكت نأ لبق كتيشمخ نم نايكبت نيتلاطه

 ىف دباع ىلع ةرم تفقو :لوقي  ىلاحت هللا همحر  ىرصملا نونلا وذ تاكو
 ءىش تاوف ىلع ىكبأ تسل :لاقف ؟ىكبت مالع :هل تلقف «ىكبي وهو لبج
 مهنكمي ال ىلاعت هللا ةبيه نم مهبولق ىف نوفئاخلا اهدجي ةعور ىه امعإو
 رخاوأ ءاكبلا نم رثكي  ىلاعت هللا همحر  صاوخلا ميهاربإ ناكو . اهب ظفلتلا

 ىنقتعأف ىتدابع تلقو «ىمسج فعض دقو «تربك دق بر اي :لوقيو هرمع
 همحر عفان ناك دقو .ةظنل اهيف ثكمأ نأ ردقأ ال ىنإف ءرانلا نم كلضفب
 ناطمخ قلق باطلا نب رمع نينئمؤملا ريصأ هجوي ناك :لوقي  ىلاعت هللا
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 - ىلاعت هللا همحر - ىنانبلا تباث انيع تدمر املو . عومدلا ىرجم نم نادوسأ

 «كتاوادم ىنتكمأ دوجسلاو ءاكبلا تكرت نإ :ميكحلا هل لاق هرصب فعضو

 . كتوادمب ىل ةجاح الق بهذا نيذه ريغب ايندلا ىف ىتايح امو :تباث لاقف
 توصْلا نسح .صخش انهه  ىلاعت هللا همحر  رائيد ني كلامل اولاق دقو
 ناك دقو .ةحئان ىلإ جاتحت ال ىلكتلا نإ :لاقف ؟هعمستف هيتأت الفأ نآرقلاب

 ىتح بورغلا دنع ةليل لك ىكيي  ىلاعت هللا همحر  محازم نب كاحضلا

 ام مويلا اذه ىف ىلمع نم دعص دق نوكي نأ فاخأ ىنإ :لوقيو هتيح لتبت

 متيأر اذإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىقشدملا لوحكم ناكو «ىبر طخسي

 هنأ هب تنظف «يكبي لجر ىلإ ةرم ترظن ىنإف ءاريخ هب اونظف «ىكبي ادحأ
 ىلاعت هللا همحر  ةرسيم نب ديزي ناكو .ةئس ءاكبلا ىئامرحب تبقوعف ءءارم

 عرملاو ء عجولاو «نزحلاو . حرفلا نم : ءايشأ ةسمخخت نم نوكي ءاكبلا : لوقي

 الو ةتغب هبحاص ىتأي وهو «ىلاعت هللا ةيشخ نم ءاكبلا اهسداسو . «ءايرلاو
 . راثلا نم لامملا لاثمأ هنم ةعمدلا عئتطت ىذلا وه اذهو «لعفتلاب نوكي

 هللا هل لسري ىتح ىكبيل دبعلا نإ :لوقي .هيقات- رابصححألا بعك ناكو
 هللا ةيشخ نم دبعلا ىكبي ذئنيحو هيحاتجب هيتيع حسميف ءاّكلم لجو زع
 ةالصلا هيلع دواد ىكب :لوقي  ىلاعت هللا همحر  دهاجم ناكو .ىلاعت
 ؛هعومد نع ىعرملا تبن ىتح دوجسلا نم هسأر عفري ال اموي نيعيرأ مالسلاو

 مأ ءمعطتق ثنأ ناعيجأ دواد اي :ىدولف « لج رع هللا نم ءايحح هسأر ىطغو

 غليت ىتح بلط ام ريغ نم دواد بيجأف ؟ىسكتف نايرع مأ «ىقستف نامظ

 رخ نم قرتحاف ءدوفعلا اهتم جاه ةبحت دواد بحن مث :لاك .اهدح مذخاؤملا

 ىف ىتئيطخ لعجا براي :لاقف ةرفغملاو ةبوتلا هيلع ىلاعت هللا لزنأ مث ءهفوج
 الو ماعطل هك طسبي ال ناكف ءهفك ىف ةشوقنم هتئيطخ تراصف «ىفك
 امف ءهبرشيل ءاملا نم حدقلا ىتؤي ناكو . ىكبو اهار الإ امهريغ الو بارش

 دعب ءامسلا. ىلإ هريصب عفري ملو ؛هعوفد نم ضبقي ىتح هيتفش ىلع هعضي
 .مالسلاو ةالصلا هيلع تام نأ ىلإ ىلاعت هللا نم ءايح كلذ

 دواد نأ ىنغلي :لوقي - ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو

 ىلع هدي اعضاو اًئراص بهذف «موي تاذ هبنذ ركذ مالسلاو ةالصلا هيلع
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 مكديرأ تسل اوعجرا :لاقف .عايسلا هيلإ تعمتجاف ؛لايجلاب قحل ىتح هسأر

 عنصي اذامف ةئثيطخ اذب نكي مل نمو «ىلثم هتئيطخ ىلع ءاكب لك ديرأ اغإ

 هيلع دواد اومال اذإ سانلا تاك _قق_ رابحألا بعك لاقو ؟ءاطقلا دوادب

 موسيلا ءاكب لبق ىكبأ ىنورذ :لوقي ءاكبلا لوط ىلع مالسلاو ةالصلا
 ىلإ ديعلاب رمؤي نأ لبق «رانلاب ىحللا لاعتشاو ءماظعلا قيرحت لبق «ليوطلا
 همحر  ريمع نب زيزعلا دبع ناك دقو .دادش ظالغ ةكئالم هبحستف منهج

 ءهتوق تصقن ةئيطخلا مالسلاو ةالصلا هيلع دواد باصأ ال :لوقي  ىلاعت هللا

 ىحوأف «نيقيدصلا تاوصأ ءافص ىق ىتوص حب دق ىهلإ :لاقف .هتوص حبو

 ىلاعت هللا همحر - هبنم نب بهو ناك دقو .نوثطخي ال نيقيدصلا نإ هيلإ هلل
 مهللا :لوقي ةئيطخلا ىف هعوقو لبق مالسلاو ةالصلا هيلعدواد ناك :لوقي

 راص ةئيطخلا ىف عقو املف - لجو زع قحلا بانجل ةريغ كاصع نمل رقغت ال

  دهاجم ناكو «وهعم دواد كديعل رفغت ىتح ءاطخغخخ لكل رفغا مهللا:لوقي

 ملو مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلع ءاكبلا دتشا أل : لوقي - ىلاعت هللا همححر

 دواد اي :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ؟ىئاكب محرت امأ بر اي : لاق مجني ءاكبلاري

 ثولت اذإ تنكو «ىبلذ ىسنأ فيك ىهلإ :لاقف ؟كءاكب كركذو كبنذ تيسن

 ءريطلا ىثلظأو ؛حيرلا بوبه نكسو ءهيرج نع ىراحجملا ءاملا فك روبزلا
 ؟بر اي كنئيبو ىنيب ىتلا ةشحولا هذه امف ىبارحم ىلإ شوحولا تسنأو
 مدأ دواد اي .ةيصعملا ةشحو هذهو ءةعاطلا ستأ كاذ دواد اي :هيلإ هللا ىحوأف

 بوث هتسيلاو ءىتكئالم هل تدجسأو ءىحور نم هيف تخفنو «ىديب هتقلخ

 «ىتمأ ءاوحب هتجوزف ةدحولا ىلإ اكشو ءىراقو جاتب هشجوتو يتمارك
 ىراوج نم هتدرط ةرجشلا نم هلكأب ةدحاو ةرم ىناصع املق ءىتنج هتنكسأو

 .كاتعطآف انتعطأ :لوقأ قملاو لوشأ ام يتم عمسا دواد اي «ًاليلذ اًثايرع

 . كاتلبق انيلإ تدع نإو ءكانلهمأف انتيصعو :كانيطعأف انتلأسسو

 ءايبنألا اياطخخ نأ دقععي نأ ملسم لك ىلع بجي ىذلا نأ ملعا : تلق تلق

 هللا ىلإ اهي اندحأ برقت ار لب ءانلاثمآل لقعت ال مالسلاو ةالصلا مهيلع
 هللا اناهت ىتلا ىصاعملا نم نحن هلقعتن ام ىلع اهلمح زوجي الو «ىلاعت
 ىلاعت هللا ةرضح رباكأ قح ىف كنتاسلو كسفن ىخأ اي ظفحاف .اهنع
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 رباكألا نع ةبوجألا انباتك ىف انركذ دقو . هئايفصأو هئايبثأ نم هقلخ صاوحتو

 ىلاعت هللا اهارجأ ةيقيقح ال ةيروص مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ىصاعم نأ

 ىصاعملا نم جورخلا ةيفيك مهموق اوسلعيل لعقلاب مهل اميلعت مهيديأ
 .اًيروص اًضيأ مهؤاكب ناكو ءاهيف اوعقو اذإ ةيقيقحلا

 ىذلا بايلا نم لخداو «كتاكب ةلق ىلع كياو ءىحأ اي كلذ ملعاف

 مارجلا لكأ مدعو .عوتاوهو ىلاعت هللا ةيشخ نم نوؤاكيلا هنم لخد

 هطسب كل مدق امك ةرورض هبلق أسق كلذ نم عبش نم نإف ءتاهشلاو

 ةدحاو لجر ىلع ماق هلجر تلتعا اذإ دوسألا نب نمحرلا ديع ناكو «؟رارم

 لاب ام :ةرم ىرصبلا نسسحلل ليقو .ليللا مايق كرتي الو ءحابصلا ىلإ
 رون مهسبلأف «نمحرلاب اولخخ مهنأل :لاقف ؟اهوجو سانلا نسحأ نيدجهتملا

 .هرون نم

 مث هللا ةيحمو ءنزحلا مكبولق اومزلأ :اهباحصأل لوقت ةناوعش تناكو

 ىف نادوسأ ناطخ شايع نب ركب ىبأل تاكو .تام.نيح مكدحأ ىلا ال
 سائلا ظعو اذإ ناك راثئيد نب كلام فهحصم قرس الو ءعومدلا نم ةيدخ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؟فحصأْلا قرس نمق ءىكبن انلك :لوقيف ءاوكب

 راقغتسالا ةرثك : -مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهفالخأ نمو

 نب هللا دبع ناكو .هب مهلمع مدع مهدوهشل نآرقلا اوءرق املك تقملا فوحتو
 نم هنعلي نآرقلاو نآرقلل لماح نم مك :لوقي  ىلاعت هللا همحر - كرابملا

 اذهل ام هّللاو هفوج نم نآرقلا ءادان هبر نآرقلا لماح ىصع اذإو ءهفوج
 ضوري نأ نآرقلا ىلات ىلع بجي هنأ ملعاو ؟كبر نم ىحتست الأ تلمح

 لمعلا نم ةعناملا هبجحو هقئاثك فطلي ىتح قداص خيش دي ىلع هسفن
 ام لجو زع هتمظع دهش ول هنإف «ىلاعت هللا ةمظع دوهش نعو ءنآرقلاب

 عّقي ال اذإ ءمهتثرو لمكو ءمالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبثألا هيلع امك هاصع

 . باجحلا عم الإ طق ةيصعم ىف دحأ

 نآرقلا متخخ املك  ىلاعت هّللا همحر  طابيسأ نب افسوي ناك دقو

 ريغ نم هتأرق امي ىنتقمت ال مهللا :لوقي مث ةرم ةئامعبس ىلاعت هللا رفغتسي
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 لماح : لوقي ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا تاكو .ةرم نيعبس لمع

 لكو ءهبر ىصعي نأ هل. حصي فيكو ءهبر ىصعي نأ نع لسجي هماقم نارقلا
 ىغبتي الف ؟ىنم هلماح تنأ ام فلاخت ال كيلع هّللاب هيداني نآرقلا نم فرح

 عم لقغي الو ء:نيهاسلا عم وهسي الو «نيهاللا عم وهلي نأ نآرقلا لماحل
 نآرقلا لهأ اي :لوقي  ىلاعت هللا همحر  راتيد نب كلام ناك دقو «نيلفاغلا

 عيبر ثيغلا نأ امك بلقلا عيبر نآرقلا نإف .مكبولق ىف نآرقلا عرز اذام
 نأ نآرقلا لماحل ىغبني :لوقي -هقاف_ دوعسم نب هللا دبع ناكو . ضرألا
 ساتلا اذإ هنرحبو ءاورطفقأ سانلا اذإ هراهنثيو ءاوماث سانلا اذإ هليلب فرعي

 ىف ىنعي نولاح خي سانلا اذإ هعوشخيو ءاوغل سانلا اذإ هتمصبو ءاوكحض
 .مهيشمو مهبايث

 لماجل ىغسبتي ال :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا تايفس ناك دقو

 «ملعلاو ثيدحلاب هتوص اعقار الو ءايرامت الو اًيفاج نوكي نأ نآرقلاو ملعلا
 دقو .ايتدلا ىف دهزا :هل لوقت هلماحوه امم ةملك لك نآل ايندلا ىف ابغار الو

 لك دجو لمأت نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر - صاوخلا ايلع ىديسس تعمس

 هللا همحر  ىرملا حلاص ناكو . ىلاعتو هناحبس هللا قتا :هل لوقي لزنأ باتك

 هتمتخ املف «مانملا ىف -ع هللا لوسر ىلع نآرقلا تأرق :لوقي . ىلاعت
 - ضايع نب ليضفلا ناكو 272؟ءاكبلا نيأف نآرقلا اذه» : -هَم- ىل لاق
 نآرقلا اندحأ ولتي انتبيصم نم مظعأ ةبيصم مث ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 ىلع هدلو ناكو .انيلإ انبر نم لئاسر هلكو ءهب لمعي الو اراهنو ًاليل
 وهف تنآرقلا ةوالثت دنع هسفن ىلع كبي مل نم :لوقي  ىلعت هللا امهمحر
 داكي ىتح ىكيي نارقلا أرق اذإ ناكو .ةوالتلا ال لمعلا هنم دارملا نأل رورغم

 ناآرقلا متخخ املك حرفي نم بجعتأل ىنإ :لوقيو ءةروسلا مامتإ ىلع ردقي ال
 وبأ ناك دقو .هعراوقو هرجاوزو هظعاوم نم ءىشب هسفن بلاطي الو .ةوالت

 ةيلاوتم لايل سمخخ موقأ ىنأ امبر :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا ناميلس
 نمي ىلاعت هللا نأ الولو ءاهيف امب لمعلاب ىسفت بلاطأو اهددرأ ةدحاو ةياب
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 اًضلع ربدت لك ىف ىل نآل ىرمع لوط ةيآلا كلت تيدعت امل ةلفغلاب ىلع
 همحر  صاونلا ًايلع ىديس تعمس دقو .هئاجع ىضقت ال نآرقلاو ءاديدج

 نآرقلا ىتاعم ءايلوألا نم لكل ىطعي ىلاعت هللا نأ الول :لوقي - ىلاعت هللا
 ىف هلك هتوالت ىلع مهنم دحأ ردق امل هل مهتوالت لاح ىلاعتو كرابت هنم ةبه

 ناعمإ الو ركفب ةطينتسم نارقلاب ةقلعتملا مهملع تسيل لمكلا ذإ ةدحاو ةليل

 نيع ىه ةوالتلا نيع نوكتف «مهتوالثت لاح مهل اهبهي بهاوم ىه امنإ ءرظن
  :لاق .ركفلا ةجيتن نم كلذف :قطنلا نع ىناعملا تفلخت ىتمو ىناعملا

 -ه25- لينح نب دمحأ مامإلل لجو زرع قحلا لوق لمحي هيلعو ب هللا همحر
 اي ىمالكي :لاق ؟نوبرقتملا كيلإ برقتي مب بر اي.:هل لاقو مانملا ىف هأر نيح
 دارملاق ءمهف رمخت و مهب :ىلاخت لاق ؟مهف ريغي مأ مهقب براي :لاق ءدمحأ

 ةطساوب ال فشكلا قيرط نم مهيلإ ىتأت هيلاعم نأ مهف ريغيو :هلوق نم

 باوثلا هل نآرقلا ىلات ناك نإو ءمالكلا اذه حرشب قئاللا وه اذهو ءركفلا

 .لاح لك ىلع
 - لوقي هوت كلام نب سنأ ناكو . لمأتيلف بيرع مالك وه : تلف

 :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ةرسيم وبأ ناكو .هنعلي نآرقلاو نآارقلت لات بر
 هللا همحر ب ىئارادلا ناميلس وبأ تاكو .رجافلا فوج ىف نآرقلا وه بيرغلا

 ىأ نائوألا ةدبع ىلإ مهتم عرسأ نآرقلا ةلمح ىلإ ةينابزلا :لوقي  ىلاعت

 اذإ :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو .اولمحام اوفلابغ مهتوكل
 ام :هل ىلاعت هللا لاق نآرقلا ىلإ داع مث وغلب ملكت مث ءهللا مالك دبعلا أرق
  ىلاعت هللا همحر .. صاوخلا ىلع ىديس ناك انه نمو :تلق ؟ىمالكلو كل

 ملكأ بر اي روتسد :هيلقب لوقي ةجاح ىف دحأ هملك مث أرقي ناك اذإ
 .هملكي مث )لف

 نآرقلا ةلمح نإ :لوقي . ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناكو

 نولأسي ىنعي مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا هنع لأسي امع ةمايقلا موي نولأسي

 ةيناع ىقلأو «نارقلا ةءارخ ىف ناك انإ ىراقلا نأ حيحصلا اغنإو ؛ حقي 5 مالكلا اذه )١(

 روتسد) :هلوق اعأ ء بجنأو ماللسلا در نأ ءمالسلا درو ةوذاتلا مطق هيلع اسجيمف ماسلا



 (؟584) ئ ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 مكحي هنم اولخي ال نأ نورومأم مهنأل الماك هريغ وأ نآرقلاب لمعلا نع

 ىديس ىنربخأ دقو .«اهؤارق ةمألا مذه ىقفانم رثكأ» : ثيدحلا ىفو .دحاو

 راهتلا ىف ولتي ةنس نيرشع ثكم هنأ - هللا همحر  ىحراجلا دوعسلاوبأ خيشلا
 دمحأ ىديس قيرطلا ىف هخيشب هعامتجا لبق كلذو ءاّمتخ ليللا ىفو ءامتحخ
 ام :هل لاق كلذب هريخأو هب عمتجا املق  ىلاعت هللا همحر  ىموحرملا
 ءىشب لمعلاب كسفن بلاطت الو «موتخلا ددعب حرفت تنك كنال اًئيِش تلصح
 ىسفن ةبلاطمو «ريدتلاب كلذ دعب خيشلا ىنرمأ مث :لاق .معن :لاقق هنم
 كلذ ملعاف ءأرقأ تنك ام رشع ىلع كلذ دعب تردق امف ءةيآ لكب لمعلاب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءىخأ اي

 نيب فوقولل ؤيهتلا :-مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 رعشتسي مهدحأ نأكف «تقولا لوأ نم ةالص لك ىف ىلاعت هللا ىدي

 ىحب ىداني نيح نم وأ ؛هئوضو نيح نم اًثيشف اًئيش ىلاعت هللا ةمظع
 اميس ال هماقم بسحب ىلاعت هللا عم روضحلا ىلإ لصي ىتح ةالصلا ىلع
 ءكل وحت وأ «ةموصخ ىف وأ ءةالصلا لبق املع علاطي مهدحأ ناك نإ

 لوخد لبق نم هل دعتسي ناك نإ الإ ديعب هيلع روضحلا بالجتسا نإف
 . تقولا

 ىف فوقولل دعتسي هللا همحر  نيدلا لضفأ خيشلا ىخأ ناك دقو
 سيل هللا دمحب تنأ :اًموي هل تلقف .-جرد رشعب تقولا لوخد لبق ةالصلا

 بسحب قئاوع ناسنإ لكل نإ :لاقق ءروضحلا نم كعنمت ةيويند ةقالع كل
 مايقلا دتع مهئاولأ ترمصأا امل ةالصلا لبق مهل ىذلا باجحلا الولو «هماقم

 دادؤيق «ةالصلا ىلإ مايقلا دنع هل فشكتي باجح نم ىلو لكل دب الف ءاهيلإ

 ليلخلا ناك امل ىبسنلا باجحلا دوجو الولو «لجو زع هبرل اميظعت كلذب

 . ةريسم نم حيجض هفوحل عمسي ةالصلا ىف لخد اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع

 نوفقي هنأل ةالصلا ىف ىلاعت هلل ميظعتلا ةدايز رباكألا نع لقن امنإو «ليم

 لثملا هللو ءهيدي نيب كلملا مالغ فقي امك لجو زع قحلا ىدي نيب اهيف
 . ىلعألا
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 ءاج نمف فابعلا ىلع ىلاعت هللا نهبتك تاولص سمخل# : ثيدحلا ىفو

 هلخدي نأ هللا دنع دهع هل ناك نهقحب اًفافختسا اًئيش نهنم عيضي مل نهب

 فالصلا ةمايقلا موي ديعلا هب بساحيام لوأ» :اضيأ ثيدحلا ىفو 1١ «ةنجلا

 رئاس هيلع در ةصقان تدجو نإو «هلامعأ رئاس هنم تلبق ةمات ثدحو نإف

 الو اهدوجس الو ةالصلا عوكر متي مل نم# :اًضيأ ثيدحلا ىفو . '!ةهلمع

 امك هللا كعيض :اهبحاصل لوقت ةملظم ءادوس ىهو تجرخ اهعوشم

 قلخلا بوثلا فلي امك تفل ىلاعت هللا ءاش ثيح تناك اذإ ىتح ىنتعيض

 ىلص املك  ىلاعت هللا همحر  ىخونتلا دعيس ناكو .«ههجحو اهب برضيف

 هللا همحر  ىرصيلا نسحلا ىأرو :لاق . هتيلو هدخ ىلع رثانتت هعومد ريصت

 مهللا :هدوجس ىف لوقي وهو هعمسف هتيحلب ثبعي وهو ىلصي الجر  ىلاعت
 اذه اي :نسحلا هل لاقف .ىنيع هب رقت ام نيعلا روخلا نم ةئجلا ىف ىنجوز
 تنأو ىلاعت هللا نم روخلا بطخت كنم ءايح لقأ روحلل اًبطاخ تيأرام

 نوكي ءىش ىأ ىردي ال ةالصلا ىف لخد اذإ راسي نب ملسم ناكو .بعلت
 ىدنع مكتاوصأ اوعفرت ال : هلهأل لوقي - ىلاعت هللا همحر  ناكو .هلوح نم
 نم اًئيش عمسأ ال اهيف تنك اذإ ىنإف ةالصلا ىف تلخد ىنومتيأر اذإ الإ

 «ةميظع ةجض تعقوف ءهيف ىلصي وهو دجسملا بناج طقس دقو .مكمالك
 ناكو .ةالصلا نم ملس ىتح كلذب ملعي ال وهو هنم نيعرسم سائلا جرختو

 اهنإ :لوقيو ريغتيو هنول رقصي ةالصلا ترضح اذإ هلت ىلع نينمؤملا ريمأ
 «اهتلمحي نأ نيبأف لاسيخلاو ضرألاو تاومسلا ىلع تضرع اهنأو ةنامأ

 ال مأ اهيادأب ىفوأ له ىردأ الف اتأ اهتلمحو

 هيلع دواد لاق :لوقي  ىلاعت هللا همحر  هينم نب بهو نأكو

 لخدي نأ هل ىغبنيو «هتالص لبقت ىذلا نم بر اي :مالسلاو ةالصلا

 حم هجام نسا هرتوي مل نميف : باب .ةالصلا ىف )2-١55( درات وبأ هجرمأ : حبححص 610

 ىف (؟؟- ر/١١) ىئاسنلاو «تاولصلا ضرف ىف ءاج ام :باب ؛ةالصلا ةماقإ ىف ١(

 .- يزف - تمايلا 2 ةدابع ثيدح نه «سمتملا تارلصلا ىلغ ةظفاحللا > باب :ةدلصلا

 ,(1١؟ رك ح) دوأت ىبأ حيحص ىف ىنابلالا هصحصو

 1١(. تال 2 عمادلا حييحسم# رظنا : حيححص ول



 عطقو «ىتمظعل عضاوت نم هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ءدجسملا ىنعي ؟كتيب
 ىوأو عئاجلا معطأو ءىلجأ نم تاوهشلا نع ةسفن اقكو «ىركذب هراهت

 بيجأو ءىتيب لح دي نأ هل ىغبتي ىذلا كلذن ءباصملا محرو ٍيرعْلا

 ةالص تيلص ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مصألا متاح ناكو .هءاعد

 نم اهيف تلعف امث رثكأ بدألا ءوس نم اهيف هب تيتأ ام تيأرو الإ طق

 سايع نب هللا دبع نب ىلع ناك دقو .هاس بلقلاو ةعكر فلأ نم ريخ

 لضفأ هب عوضتخلا لإ : لوي ناكو 6 ه5 وجحمس ةرثكل داحسلا ,ىفسي ب ا

 موي لك هدرو ناك : ليق .هنم رثكأ تنك كلذلف ءعوكرلا ىف حوضخلا نم

 ىف دجسي  ىلاعت هللا همحر  زيزعلا دبع نب رمع ناكو .ةعكر فلأ

 نيب عوضخل ا ىلإ برقأ كلذ نإ :لوقيو ريصحلا نود بارتلا ىلع هتالص

 هللا ةبيه ةدش نم ريغتو دعترا دجسملا لمتد اذإ مهدحأو سانلا انكردأ

 نأك دكو .ءىش لك نع لهذيو ءايندلا رومأ نم ايش ىعي ال ىتح ىلاعت

 لاجر نم هتكردأ نم رخآ  ىلاعت هللا همحر - صاوخلا ىلع ىديس انْخيش

 يف نوسلجي نامز سانلا ىلع ىتأايسو ءلجو زع هبر سلاجي امنإق
 ىف اذه :تلق ءمهوسلاجت الف ءايندلا هيف مهثيدح اًقلح اقلح دجسملا

 ريصت ىسع عشاختو ءىمخأ اي كلذ ملعاف «ةيفاعلا هللا لأسن نيحلاصلاو
 . نيملاعلا بر هّلن دمحلاو ءمنيعشاقخلا نم

 فشك ىلع لمعلا :-مهتع ىلاعت هللا ىضر -مهقالخأ نمو

 هربق .ىف - هع - هللا لوسر فلخ ىلصي مهدحأ ريصي ىتح مهباجح

 مالسلاو ةذلبعلا مهيلع ىبن لك فلخ ىلصي كلذكو ع ماأبش املك فيرشلا

 ءةماقإو ناذأب مهروبق ىف نولصي مالسلاو ةالصلا مهيلع مهنأ درو الل

 تارولصلا ىلصي هرس هلئا سدق ىبس رم ا سابعلا وأ خيشلا ىديس ناك دقو
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 ناك كئذكو ءهسفن نع كلذب ربخأ امك لقي هللا لوسر فلخ سمخلا
 سايعلاوبأ ىديس لاق دقو  ىئاعت هللا همحر  نيدلا لضفأ خيشلا ىمخأ

 ال و - يي هللا لوسر سلاجي مكيأ : هباحصأل اًموي هللا همحر د

 كلذ هل عقي دحأ انم سيل :مهلك اولاقف ؟راهن الو ليل ىف هنع بجتحي

 هللاو ءتوكلملاو نوكلا رارسأ نع ةبوجحم بولق ىلع اوكبا :مهل لاقق
 .نيملسملا نم ىسفن تددع ام ةظحل - هت - هللا لوسر ىنع بجتحا ول

 فلأ ةثام ةزواجم دعي الإ كلاسلا هيلإ لصي ال فيرش ماقم وهو :تلق

 اًباجح نيعستو ةعستو ةئامعستو «ءباجح فلآ نيعبرأو عبسو « باجح

 (ةيدمحملادوهعلا) انابتك ىف كلذ انحضوأ امك ىلو لكل كلذ سيلف

 بر هلل دمحلاو .2427كلذ ملعاق «باتكلا اذه لئاوأ ىف اًنفيأ مدقتو

 . نيملاعلا

 ىف بدألا مهتاعارم :- مهنع ىلاعت هللا ىضر - مهفالخأ نمو

 مهدحأ ظفحيل كلذو ءةيعرشلا تابرقلا ىف مهبادآ ىلع ةدايز جتلاو موصلا

 نأ ىلإ هجح دعب نم وأ ماعلا ىلإ ماعلا نم ةسوسولاب هيلإ سيلبإ لوصو نم
 ةعمجلا سيلبإ نم ظفحي ةعمجلا ةالص ىف هبلق رضحاذإ هنأ امك ؛«تومي

 ىلإ سيلبإ نم ظفحي سمخلا نم ةالص ىف هبلق رضصحاذإ هنأ امك ؛ةينآلا
 ةعيرشلا رارسأ ىلع ىلاعت هللا هعلطأ نم كلذ فرعي امك اهدعب ىتلا ةالصلا

 دقو .ةيداع هتالص تناك نم فالخب ءاعرش اهب رومأملا ةالصلا نولصي نمت

 متيلصأ - ىلاعت هللا همحر - صاوخلا ىلع ىديسل لوقي ةرم اًضخش تعمس
 لثم ىل لقت دعت ال :هل لاق مث ءةظحل هبجي ملو ءخيشلا تكسف ؟رصعلا

 هبر عم اهيف دعلا رضح امآلإ ةالص ىمست ال اذإ «بذكلا ىف ىنعقوتف كلذ
 ىلاعت هللا بح الإ هيف هرطاخب رمي ال ثيحب اهرخآ ىلإ اهلوأ نم لجو زع
 وحنو دوجسو عوكرو ركذو ةءارق نم هلعميو هب ظفلتي امو ءهيدي نيب هنوكو
 ؟كلذ لثم نع مكلأسأ نأ تدرأ اذإ مكل لوقأ اذامف :لجرلا لاققف «كلذ

 ةمالا فلس نم دحأ نع الو ةنس الو باستك نم تبثي ملو ءحصي ال مالكلا اذه :تلق )١(
 . سأنلا بولق ىف ناطيشلا هب ىقلي امم هلعلو . نيلاصلا
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 ناكو ؟ال مأ تقولا ىق سائلا عم تدعقو ثمق له :ىل لق :هل لاقف

 نوهزني مهو سأنلا انكردأ دقل : لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا

 رهش ال تاريخلا ىلإ ةقباسملا رهش هنإ :نولوقيو ءهيق كحضلا نع مهموص
 . ةلفغلاو .بعللاو كحضلا

 موصلا رهش هنإ :لوقي  ىلاعت هللا همحر - سيق نب فنحألا ناكو

 نم لئاط ىلع لصحي ال هدلجريغتي ىتح هيف عجي مل نمف «عوجلا رهش
 مل نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناك دقو .هموص

 هحراوجب سبح نمو عاج نإو رطقموهف ىصاعملا نع هحراوج عيمج سبحي
 ةرخآلا ماكحأ ىف رجألا صقتيف رطفملاك هب دارملاو :تلق .ةقيقح مئاصلا وهف
 :لوقي - ىلاعت هّللا همحر  ةنييع نب نايفس نأكو .هرجأ لماعلا ىفوي نيح

 رياغتو هئول رفصا هتلحاو هب توتساو مرحأ املف شاف نيسحلا نب ىلع جح

 :هل اولاقف ءةيبهلا نم ىبلي نأ عطتسي ملو «ةدعرلا هيلع تعقوو «ضقتناو

 «كيدعس الو كيبل ال :ىل لاقيف كيبل :لوقن نأ ىشحأ :لاقف ؟ىبلت الأ
 ملو «هتلحار نع طقسو ؛هيلع ىشغ ىبل املف «كلوق نم دب ال :هل ليقف
 نأ الول :لاق دوسألا رجلا ليش املو ؛هجح ىضق ىتحع كلذ هيرتعي لزي

 مهفي اذهو :تلق .كتلبق ام غيت هباحصأ اذكو كلبق -هلَِع- هللا لوسر
 هنأ هنع تبثي مل ىبتلا نوكل اهليبقت نم ىلوأ خياشملا ةحرضأ ليبقت مدع نأ

 -هنأ انغلب الو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا هناوخخإ روبق نم اًعيش لبق

 كلتذلف هتمأ ىحلاص نم دحأ ريق ليبقت ىلع ىنعي كلذ ىلع اًدحأ رقأ - هع

 لدب لعجيو ءمهباتعأو خياشملا ةحرضأ ليبقت نع فقوتلا بدألا نم ناك
 .7بهقالخأب ءادتقالا كلذ

 نأ ردقي مل جحلاب  ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا ناميلس وبأ مرحأ املو

 لاقف «قاف مث لمحملا ىف ةيشغلاك هتذخخأو اليم بكرلا راس ىتح ىبلي

 هياعغتساو ءاشد نس مهروبق امص مويلا دعي ام دهاشب ىنارعشلا ماما تيل كاك 451

 يي وشهر ةلملا لس نابإلا جا رتعت كك ىتلا تايكرشلا 2 ءايشألا هذه لكو ءرذنو حبدو
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 لجو زع هللا نإ دمحأاي ءهعم ناكو - هللا همحر  ىراوخلا ىبأ نب دمحأل
 اولقي نأ ليئارسإ ىئب ةملظ رم نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلإ ىحوأ

 يىركذ نع تكسي ىتح ةئعللاب مهنم ىنركذ نم ركذأ ىتإف «ىركذ نم
 اتملظو انسفنأ انملظ دقو انعلي ىلاعت هللا نأ اننمؤي ام دمحأ اي كحيو

 .انريغ

 وهو امرحم اًباش تيأر :لوقي هللا همحر  رانيد نب كلام ناكو

 ىنع ىنغت امو خيش اي :ىل لاقف ؟مالغ اي ىبلت ال مل :هل تلقف هتكاس

 اذإ فاحأف ءيصحت ال حمئاضفو حئابقو مئارجو بونذ ىنم قبس دقو «ةيبلتلا

 رظنأ الو .؛كمالك عمسأ ال كيدعس الو كيبل ال :ىل لاقي نأ تيب انأ
 وأ :لاقف ءهروقغ ميرك ىلاعت هللا نإ ىدلو اي :هل تلقف كلام لاق «كيلإ

 قهشف كيبل :لاقو ضرألا ىلع هبنج عقوف ءمعن :تلق ؟ةيبلتلاب ىلع ريشت
 هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو  ىلاعت هللا همحر -  هحور تجرخو

 «ةرصبلا نم ايشام  ىلاعت هللا همحر . ىروتلا نايفس جح : لوقي - ىلاعت

 ىلإ ىتأي نأ قبآلا دبعلا ىضري امأ :لاقف ؟هبكرت رهظ كل مأ :هل ليقف

 كلت ىلإ ىتيجم نم لجنلا ةياغ ىفل ىنإ هللاو ءاّبكار الإ هديس ةحلاصم
 تيأر :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا ناميلس وبأ ناك دقو ءضرألا

 ىلع كل نإ مهللا :لوقي وهو .ةبعكلا راتسأب قلعتم وهو نوللارفصم اًباش
 نم ىنع اهلمحتف اًقوقح ىلع كدايعل نإو «ىلع اهب قدصتف ءاوقح
 هللا همححر  ضاوتلا اًيلع ىديس تعمس دقو «ىلع كلضف مث دقو «كلضف

 لمحم ريغ نم ةلحارلا ىلع نوجحي مهو سانلا انكردأ دقل :لوقي  ىلاعت

 اذإ مهدحأ ناكو كلذ ىفاني اذهو :ريغأ ثعشأ مرحملا :نولوقيو ةلظم الو

 هجلح يف اهققثي ىتلا لالخلا مهاردلا ىف لصحي نينس ثكمي جحلا دارأ

 هلل دمحلاو «مهناوعأ الو ةالولا لاومأ نم ءىشب مهجح ىف نونيعتسيال اوناكو

 . نيملاعلا بر
 ةيؤر نم ءايحلا ةدش :-مهنع ىلاعت ةللا ىضر- مهقالخا نمو

 : ثيدحلا ىفو «ىلاعتو هناحبس مهبر نم مهئايح ةدش نع ًالضف قلخلا
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 رشب ناكو 20عاما مالسإلا قلخعأو «قلخح نيد لكلو .ناميإلا نم ءايجلا)»

 كرت ءايحلا ةنيزو ءةنيز ءىش لكل :لوقي  ىلاعت هللا همحر _ ىفاسحلا

 راثيد نب كلام ناكو . ريثلا باستكا ءايلا ةرمثو ةرمث عايش لكلو « بوثذلا

 هتم بلسي نأ نم دشأب اًبلق ىلاعت هللا بقاع ام :لوقي  ىلاعت هللا همحر
 سانلا اتكردأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  طابسأ نب فسوي تاكو .ءايحلا
 وفعلا هنولأسي امنإو :؛ةنحلاو هاضر هولأسي نأ ىلاعت هللا نم نويحتسي مهو

 . حفصلاو

 هرفس ىف ةيبخألا برصض نم لوأ :لوقي كل كلام مامإلا ناك دقو

 هاف ىزوج - كلذلو : تلق :مالسلاو ةالصلا مهيلع ةكئالملا نم مايحس هسأر

 : -هيَع - هلوق وهو ءثيدحلا هيلإ راشأ امك هريغ نود هنم ةكئالملا ءايحتساب
 ب مهدأ 5 ميهاربإ ناكو أ" ”؛ءامسلا ةكيالم كبد , يجتست نرخ ىحتسأ يآ

 مهيلعةكئالملل شرفي -«عقنن- نامثع نأ انغلب :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 جرخأ ىتح انهه اسبلحا : لوقيو ءمكاتملا هنأب ىلع هءادر مالسلاو ةالصلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ ملعاف .امكيلإ

 ىوفتلا ةدش :-مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 08 هن مهبح و <« نيعتم ريغ مهنأ بكنذ دعب مهسوفت مهتيؤرو « ىلاعت

 هّللاو : همتتل لوقي هك باطخلا نب رمع نيتم وما ريمأ ُكأُك دقو 3 -_-

 ظفلب ةركب ىبأ ثيدح نم ءايخلا :باب ؛دهزلا ىف (2185) هجام نبا هجرخأ :نتسح )1١(

 هةجام نيا حيححس# ىف ىنابلألا خيشلا هححصو ؟ةنلا نم ناممرلاو ءناعإلا نم ءايحلا)

 ”ةةرنوفس

 ثيدح نم (11485)و ءسنأ ثيدح نم (4141) افيأ هجام نبا ىناشلا هرطش جرخأو
 ىف ينابلألا خبشلا هئتصلو ؟ءايخلإ مالسإلا قلخخو ىلخ نيد لكل نإ# :ظفلب سابع نبا

 | .(0-41) ةحيحصلا رظناو :22779/1) )٠-/55019( هجام نبا حيحص

 نم .؛نافع نب نامثع لضف :باب ةباح سلا لئاضف ىف (5101) ملم هجرتخأ :سيححص (؟)

 , ؟ةكتالملا هتع ىحستست لجر نم ىحتسأ الأ» ظفلب رهو -اقيخ- ةشئاع ثيدح



 ينارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت ظ (؟45)

 ات ناكو .ءكب ىلابي ال مث كنبذعيل وأ «باطخلا نباي هللا نيقتنل

 ىفو .تاوهشلا نم هسفن هديرت ام لك عنصي مل هللا ىقتا نم :لوقي
 الإ كلم قبي ملف «ةمايقلا موي فقوأ بضغف هللا قتا :هل ليق نم» : ثيدحلا
 ىنعي 2؟؟تبضغف هللا قتا :كل ليق ىذلا تنآ :هل لاقو ء«هبتاعو هب رم

 . كلذب هنوخيبوي

 مهيف تمد ام ريخب سانلا لازي ال :-«شنف_- باطتلا نب رمعل ليق دقو

 نسحلا ناكو ءمهبر اوضرأ ام ريخب سانلا لازي ال :لاقف :نينمؤملا ريمأ أي
 ىلوأ اي نومّتاو )» :ىلاعت هلوق أرق اذإ ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا

  ىقرلا ةورع ناكو ءمهايإ هبحل مهبتاع :لوقي ء[لوالا ريا ] 4 بابلألا

 هلوسرل هبحو «هب لمعلاو نآرقلا بح هبرث دبعلا ةبحم :لوقي هللا همحر

 - ىلاعت هللا همحر هللا دبع نب فرطم ناكو «هتئس هلمع وه - هيَ -

  ريبج رب لكيعس ناكو .هيباتك ةوالث نم لمي ال نأ هيرل دبعلا ةحم :لوقي

 بعتلاو بصنلا ةرثك هبرل دبعلا ةبحم ةمالع نم :لوقي ىلاعت هللا همحر
 ديز نب دهحاولا دبع ناكو .ةحارلاب لاني ال ىلاعت هللا بح نإف ءهتدابع ىف

 ام :هل تلّقف «حلثلا ىف مئان لجري تررم :لوقي  ىلاعت هللا همحر
 رانلل الو دربلل دجي مل هللا ةبحم معط قاذ نم :لاقف ؟دربلا ملأب سحت
  عساو نب دمحم ناكو «ماقم لكل ةيسنلاب ةلماكلا ةبحملا هدارمو ءاّنُأ

 هل هللاو ءىلاعت هلل بحسم هنأ معزي نمت مك :لوقي  ىلاست هللا همحر

  هأ . ضعبي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ىخأ اي كلذ ملعاف

 مهمذو ايندلا ىف دهزلا :-مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخآ نمو

 ىنب ءايبثأك ةمكحلاب قطني ريصي ىتح كلذ ىف مهدحأ ةغلابعو اهبلط نم لكل
 .-هليَع هللا لوسر دهزلا ىف مهسأر ناك دقو .مالسلاو ةالصلا مهيلع ليئارسإ

 ةشئاعل ليقف حابصم الو ران هتيب ىف دقوي ام ةليل نوعبرأ هيلع ىتآي ناك
 :لوقت تناكو .ءاملاو رمتلا نيدوسألاب :تلاق ؟نوشيعت متنك فيك طهلب-

 دقو .ظيلغ ىنرع رازإو .مقرم ىأ دبلم ءاسك يف -72- هللا لوسر ضيق



 ةضنف ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 مث ةرجش رججش تحت لظتسا لجو لثمك ايندلا لثمو ىلثم ام“ :لوقي -هليَع- ناك
 ١ .؟اةلهكرتو حار

 ةثالث دهزلا : لوقي  ىلاعت هللا همحر - ةنييع نب نايفس ناك دقو

 ىوه كرتت نأ ءاهلا ىنعمو ءايندلا ةنيز كرتت نأ يازلا ىنعمف ءقرحأ

 تنأف كلذ تلعق اذإف ءاهرسأب ايندلا كرعت نأ لادلا ىتعمو ءكسفن

 ىلع دهزلا :لوقي  ىلاعت هللا ةمحر  مهدأ نب ميهأربإ ناكئو .دعاز

 «تاهبشلا ىف نوكيو بجاوو «ءمارخلا ىف نوكيو ضرف :فانصأ ةئثالث
 نم دشأ ةسايرلا ىف دهَرلا ناك كلذلو :لاق :لالخلا ىف نوكيو ةنسو

 وبأ ناك دقو .اهليصحت ىف امهلذيت كنأل ةضفلاو بعهذلا ىف دهزلا

 هلهأ لمحي نأ لجرلل سيل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىنارادلا ناميلس

 الإو هوباجأ نإف .هيلإ مهوعدي نأ هيلع امتإو ايندلا ىف دهزلا ىلع هلايعو
 : لوقي  ىلاعت هللا همحر  ناكو ءمهحلصي امب مهاتأو هسقن ىف دهز

 موؤشم وهف كلذ ريغ وأ لام وأ لهأ نم كبر نع كلغشأ ام لك

 رع هيرب دبعلل ةركذم اهلك تادوجوملا لعج ىلاعت هللا نأل كلذو :تلق

 انه نمو «هبر نع ديعلا تبجح اذإ اهفالخب هيلع ةكرابم نوكت كانهو «لجو
 عم ىلاعت هللا ىلع لابقإلا حصي ال هنأل دبعلل ةنتف مظعأ لاملاو دلولا ناك
  ىروثلا نايفس نأ  ىلاعت هللا همحر  اًعيكو غلب دقو مهفاف مهيلإ ليما

 نودتقي سانلا نإ :لاقو هيلع كلذ باعق «جيهابطلا لكأ  ىلاعت هللا همححر

 نكي مل ول :لوقي هللا همحر دعس نب لالب ناكو . تاوهشلا لكأ يف كب

 نم ةيافك كلذ ىف ناكل اهيف هللا اندهر نأ دعب ايندلا ىف انتيغر الإ ان

 انعمس دق :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىتارادلا ناميلس وبأ تاك دقو ءبنذلا

 لغشي ءىش لك ىف دهزلا هنأ هيف هاتيأر ام نسحأو ءاريثك اًمالك دهزلا ىف
 . لمعلاو ملعلا ىتنح ىلاعت هللا نع

 .فئاص موي ىف راس بكارك الإ ايندلا لثمو ىلثم امه :ظفلب نابح نبا يف وهو مدقت )١(

 .ةاهكرتو حار مث رأهت نم ةعاس ةرجش تحت لظتساف



 ينارعشلا مامإلل نيرثغملا هيبنت (؟ ةمز

 وأ «ساتئلا ءانث بح وأ «بجعلاو ءايرلا امهيف لخد نأب ىنعي :تلق

 ىف دهزلا هقح ىف حلصي ال هلمعو هملع ىف صلخأ نمف الإو «كلذ وحن
 هللاو ءلجو زع هبر ىلع دبعلا بلق عمجي ام امهيف صالخإلا نأل «كلذ
 ىلع ىنلد  ىلاعت هللا همحر  ةنييع نب نايفسل ةرم لجر لاق دقو «ملعأ
 ناكو ءدجوت ال ةلاب كلت اذه اي :هل لاقف ءءاملعلا نع هيلإ سلجأ دهاز

 ىتمف ( سفن بعت هلك دهزرلا : لوقي  ىلاعت هّللا همحر  ذاعم نبي ىحي

 دمحم ناكو .ذئنيح دهزلا نع عجر دقف ءايندلا ىف ةحارلا ىلإ هبحاص لام
 ءايندلل ةفينح ابأ مامإلا اوبلط دق :لوقي  ىلاعت هللا همحر  نيريس نبا

 ,نيلجرلا نيب ام اورظناف .انم تبرهف ايندلا نحن انبلطو ءاهنم برهف
 ثالث ىلاعت هللا نم تبلط :لوسقي - هللا همحر  طابسأ نب فسوي ناكو
 ىمظع ىلعالو ءمهرد ىلعالو مهرد ىكلم سيلو تومأ تأ :لاصخ

 ىلإ زئاوجب ةرم ةفيلخلا لسرأ دقو .كلذك هللا همحر  تامف :لاق ءمحل
 ءاهدرف مهرد فالأ ةرشع ضايع نب ليضفلا ىلإ لسرأو ءاهولبقف ءاهقفلا

 تنأآ تلبق الهف سانلا ةودق مهو .كلذ ءاهقفلا لبق دق :هدالوأ هل لاقف
 نوثرحي ةرقب مهل موق لثمك الإ مكلثمو ىلثم ام :لاقو ىكبف ؟رخآلا
 اهدجي اوعفتنت ال نأ لبق اهوحبذا: مهضعيبل اولاق تمره املف ءاهيلع

 حولا ىلع اوربصاف ؛ ىتس ربك ىلع ىحبذ نوذديرت متنأ كلذكو ءاهمحلو

 :لاق «مويلا هي توقثن ءىش اندنع ام :اولاعف :ىنوحبيذت نأ نم مكل ًاريمخ
 ننمثي اورتشا :لاقو .هتحت ناك لاب طاسب نم ةعطق مهل عطقو انيكس لخأف

 :داهزلا سوءر نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ناك دقو .هنولكأت اًئيش هذه

 الو ءتومي دلو هل سيلو ءراجسشألا قرو نم لكآيو ءرعشلا سبلي ناكف
 ليقو . هيف مأن ءاسملا هكردأ ناكم ىأو ءدغ توق رخدي الو ه«برخي تيب

 هللا ىلع مركأ ىنإ :لاقف ؟هبكرت ًرامح كل ذختت الأ هّللا حور اي :ةرم هل
 : نييراوحلل لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع تاكو رامح ةمدخب ىتلغشي نأ نم

 لبازملا ىلع مونلاو دامرلاب ةطولخم ريعشلا ةلاخن لكأ نإ :مكل لوقأ قحب

 ذختي ملو :لاق ءتومي نم ىلع ريثكل ةنشخلا حوسملا سيلو ؛بالكلا عم
 هسأر تحت ةنبل ةرم عضو دقو .ةعصسق الو ةدخم الو اشرف مالسلا هيلع هل



 (9؟944) ىتارعشلا ملمإلل نيرتغملا هيبتت

 كدهز دعب ايندلا ىلإ تنكر ىسيع اي :هل لاقو -لّئييؤ- ليربج هءاجف

 راص تقولا كلذ نمف :لاق ؟نيل نم ةدخم كسأر تحت تلعجو ءاهيف

 ىنبل :لوقي ناكو «مالسلاو ةالصلا هيلع عقر نأ ىلإ اسلاج ماني
 زبخنو مكايإو «ريعشلا ةلاخنو ءىربلا لقبلاو ءحارقلا ءاملاب مكيلع : ليئارسإ

 . ريعشلا ةلاخن ركشي اوم وشن نل مكنإف ربلا
 كاذ ذإ وهو مهارد ةثالثب اصيمق هني 5 ىلع نينمؤللا ريمأ ىرتشا دقو

 اذه ىذلا هلل دمحلا :لاقو هسلو ديخسرلا عضوم نم هيمك عطقو «ةفيلخ

 ال صيمسقلا سيل اذِإ  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو .هشاير نم

 نم لجعأ رمألا :لاقف ؟كصيمق لسغت الأ :ةرم هل ليقو .قلخي د ىنتح هعزنب

 ايندلا نأ ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر . ضايع ني ليضفلا ناك دقو .كلذ

 ام ىدي نم اهلك اهذخأ اًدحأ نأ ولو ءاهب تحرف ام ىدي تحت اهرسأب تناك

 ناك ةكمب ءاملا ةياقس نم توقتي هللا همحر  ناكو .اهيلع تنزح الو هتعت

 نب دحاولا ديع ناكو .هتم هلايعو وه توقتيو هعيبيو ءاملا هيلع لقني لمج هل

 ةملب تناك لقو هئيد طبض هئنطب طبض نم : لوقت ىلاعت هللا همحو - ديز

 «ةمايسقلا موي ىلإ مكتيلب ىهو «ةدحاو ة ةلكأ مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ مكيبأ

 كلذ اوملعاف

 مدآ ىنب هناحيسس قحلا رايتخخا وهو ءرابتسخالا انه ةيلبلاب دارملا :تلق
 - ع - مدآ رابتخا امأو ءاهيف نوعقي وأ مهتاوهش كرت ىلع نوربصي له

 اذإ هينب نم عقي ام فرعيل هيدي ىلع ىلاعت قحلا هعقوأ ايروص ناك امنإق

 فيك هيدي ىلع عمو امي هفرعيلو «بيغلا ىلع هلسر عالطإ باب نم اودجو
 ىف كلذ انحضوأ امك هريغل مكحلاو هل باطخخلاف ءهيف اوعقو اذإ هونب بوتي

 ال خت موقلا ىنعي ةمكحلاب هقطن نمو .رباكألا نع ةبوجألا باتك
 سيل  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ لوق ايندلا ىف دهرلا اومكحأ

 نم - ىلاعت هللا همحر - هبثم نب بهو لوق هنمو «بئنذلا بكترا نم لقاعب
 سيل ام رشلا نم كيف لوقي نأ دبالف ءكيف سيل ام ريخلا نم كيف لاق

 مكايإ :هلوقو ءنظلا هب ءاس نم نمولي الف ةمهتلل هسفن ضرع نمو ء«كيف
 اًئيقي تيأر ام :لوقي هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو .هنم رذتعي امو



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت درت

 نب فئحأ لا ناكو . هنع مهتلفغ عم توملاب سانلا نيقي نم سذكلاب هبشأ

 ةحصلا الو باضخلاب بايشلا عجري ال :لوقي هللا همحر - سيق

 نإ «حلص تحلص نإف نامزلا تنأ :لوقي لق ةيواعم ناكو .ءاودلاب

 .دسقف تالسف

 ىتح كموق لهجأ ناك ام :أبس نم لجرت ةرم هام ةيواعم لاق دقو

 ثعب امل ىلاعت هللا نإف «لهجأ كمرق :لجرلا هل لاقف ةأرسا مهيلع اوكلم
 كءانع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهّللا اولاق ذإو ط :!ولاق هلم - دمحم
 اله ء[5:دفال] # ميلأ باذعي انتثا وأ ءامسلا نم ةراجح انيلع رطمأف

 تكسف :لاق «هل اندهأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا :اولاق

 ىقس ام ةضوعب حانج هللا دنع نزت ايندلا تناك ول :ثيدحلا ىفو «ةيواعم

 لامو «هل راد ال نم راد ايندلا# :اًنضيأ ثيدحلا ىفو 21)«ءام ةبرش اهنم ارفاك

 هل ملع ال نم ىداعي اهيلعو .هل لقع ال نم عمجي اهلو ءهل لام ال نم

 نب ليضفلا ناكو !"*؛هل نيقي ال نم ىعسي اهيلعوءهل هقف ال نم دسحي اهيلعو

 :؛تيب ىف هلك رشلا لعج ىلاعت هللا نإ : لوقي - ىلاعت هللا همحر - ضايع

 دهزلا هحاتفم لعجو ءتيب ىف هلك ريخلا لعجو ءايثدلا بح هحاتفم لعجو

 ايندلا بح :لوقي  ىلاعت هللا همحر  راتيد نب كلام تاكو .ايتدلا ىف

 ىلاعت هللا همحر  هبثم نب بهو ناك دقو «بلقلا نم ناميإلا ةوالح جرخي

 ىفكي اهليلق ءاهل ادبع راص اهبحأ نمو ءبعت ايندلا كلم نم :لوقي

 سيل :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ىنارادلا نايملسويأ ناكو .ىتغي ال اهريثكو

 ىور دقو .ةياغ ةرخآلا بلاطل سيل هنأ امك اهدنع فقي ةياغ ايندلا بلاطل

 ىف ةرخآلاو ايندلا بح ميقتسيال :لوقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ

 - مزاح ويأ ناكو « ءدحاو ءاثإ ىف راتلاو ءاملا لعج ميقتسي ال هنأ امك «بلق

 زع هللا ةضرم ىف اهقفنأو اهلح نم ايتدلا ذخخأ نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 . ىلاعتو هناحيس هبو ىضرأ دقف لجو

 .مدقت )١(

 .١١25؟) عماجلا فيعض رظنأ :فيعض (؟)



 م1 ىنارعشلا مامإلل نيرتقملا هيبنت

 توناجح ايثدلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر ذاعم نب ىيحي ناكو

 ىور دقو «كذخأيف «كبلط ىف تايف ءائيش هتوناح نم قرست الف «ناطيشلا
 لوطأ اي :مالسلاو ةالصلا هيلع ليربح هل لاق -هكيُط- حون تام امل هنأ

 ءامهدحأ نم تلخد ناباب اهل رادك:لاق ؟ايندلا تدجو فيك اًرمع نييبنلا

 ايندلا :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىبحي ناكو ءرخآلا نم تجرتو

 ءاههجبو دوسيو ءاهرعش قزمي اهيف دهازلاو ءاهتطشام اهيحمو سورع

  ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا ناكو .اهيلح رسكيو ءاهبايث عطقيو

 نمف «هللا هضغبأ ام ضغبي نأ لجو زع هبرل دبعلا ةبحم ةمالع نم :لوقي
 .اهيقغبي هللا نأل هاوعد ىف بذاك وهف ايندلا بحي وهو هللا بحي هنأ ىعدا
 سباح اي مهللا :هئاعد ىف لوقي  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ ناكو
 بهو ناكوءايندلا ميهاربإ نع سبحا هئذإب الإ ضضرألا ىلع عقت نأ ءامسلا

 ةئحلا لسن نم السن مدآ ىنب رشاعم انك :لوقي - ىلاعت هللا همحر  هنبم نبا

 حرفي نأ لقاعل ىغيني الف راوبلاو ءانفلا راد ىلإ اهنم انجرحتأو سيلبإ انايسف

 .اهنم جرت ىتلا رادلا ىلإ هدوع دعب الإ نئمطيو

 نم اورثكأف  ىلاعت هللا اهمحر  ةيودعلا ةعبار ىلع ةعامج لخد دقو

 ام مكبولق نم اهعقوم الولف ءاهركذ نع اوقك :مهل تلاقف ءاهدنع ايندلا مذ

 مسجلا نإ :لوقي - ىلاعت هللا همحر  رانيد نب كلام ناكو ء.اهركذ نم مترثكأ

 هيف قلع اذإ بلقلا كلذكو «بارش الو ماعط هيف حجني ال همقس لماكت اذإ

 - ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسما ناكو . ظعاوملا هيف حجنت ال ايندلا بح

 ىف اهقلأف كايند ىف كسفات نمو ءهسفانق كنيد ىف كسفان نم :لوقي

 ىسيع رم :لوقي يقال رابحألا بعك ناك دقو ء«ةرخخافملا ةسفانملاو ءهرحت

 دبعتف اذه اي موقت الأ :هل لاقف ءمئان لجر ىلع اموي مالسلاو ةالصلا هيلع

 لاق ءةدابعلا لضفأب هتنبع دق ىنإ :لجرلا هل لاقف ؟لجو زع هللا

 عمن تقدض :يسيع هل لاقف ءاهلهأل ايندلا تكرت :لاق ؟ىه امو: ىسيع

 . نيدباعلا تقف دقف

 دارأ نمف ةفيج ايئدلا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  هبنم نب بهو ناكو

 هللا همحر  تاحنلا ملسم ناكو .هل بالكلا ةطلاخم ىلع ريصيلف اًئيش اهنم



 :ىنارعشلا مامإلل نيرئغملا هيبتت 0

 بارج نم ىلإ بحأ رونتلا تحت هب دقوأ رعب بارجل هللاو :لوقي - ىلاعت
 ىف درو دقف ؛ةاجنلا تبلط نإ هيلع لمعاو «ىخأ اي كلذ ملعاف .ةمهذ

 اي :لجر لاقف ءنوفخملا الإ اهنم وجني ال ادوئك ةبقع مكيدي نوب نإ» :ثيدحلا
 كدنعأ :- هيت - ىبنلا :هل لاقف ؟نيفخملا نم مأ انأ نيلقشملا نمأ هللا لوسر
 توف كدنع ناك ول : -_- لاقق هللا لوسر اي دغو معن :لاق ؟كموي توق

 لمحلاو «كسفنب ملعأ ثتنأو ةعيرشلا نازيم اذهف «نيلقثملا نم تنك دغ دعب

 .نيملاعلا بر هلل

 ةفرحلا لمع مهميدتت :-مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 مهتابجاوو مهلفاون رئاسم ىلع سانلا لاؤس نع مهفكت ىتلا ةعنصلاو
 جاتحي لجر نع . ىلاعت هللا همحر  ىرصبلا نسحلا لكس دقو .ةعسوملا

 لاوس ىلإ راهنلا كلذ جاتحا ةعامجلا ةالصل بهذ ولف «بسكلا ىلإ
 لجو زع هللا نإ) :ثيدحلا ىفو ءادرفنم ىلصيو بسكتي :لاقف ؛«سانلا
 هذه نوملعتي كدلول لق :لاقو ةفرح فلأ مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ملع

 حور نإ» :اضيأ ثيدحلا ىفو ء؛مهنيدب نولكآي الو ءاهب نولكآيو .فرحلا
 أطبأ نإو ءاهقزر ىفوتست ىتح تومت نل سفن نأ ىعور ىف ثفن سدقلا
 نأ ىلع قزرلا ءاطبتسا منكلمحي الو .بلطلا ىق اولمجأو هللا اوقتاف ءاهنع
 نيتمؤملا ريمأ ناكو ؟)«ةيصعمب هدنع ام لاني ال للا نإف للا ةيصعمب هوبلطت

 بلط كرتيو دجسملا ىف مكدحأ دعقي ال :لوقي -هيقيق- باطخلا نب رمع
 نأ متملع دقو ؛ةنسلا فالخخ كلذ نإف :ىنقزرا مهللا :لوقيو قزرلا

 2 .ةضف الو ابهذ رطمت ال ءامسلا

 وأ هتيب ىف سلج لجر نع هتاف لبنح نب دمحأ مامإلا لثس دقو
 : لاقف ؛ىقزد ىلاعت هللا ىنيطعي ىتح ائيش لمعأ ال :لاقو ءدجملا ىف
 تحت ىقزر هللا لعج» :- ليث - ىبنلا لوق عمس امأ ءملعلا لهج لجر اذه

 نم (" )١1/ ١4 ةئسلا حرش يفق ىوغبلاو :9)47/ 75 )٠١/ ةيلحلا ىف ميعت وبأ هجرحأ )١(

 رطناو هر رو عماتلا حيحسصص ىف ىنابلألا خيشلا ةئيدممبت و - وتحارف - ةماعأ ىبأ ثيدح

 . هذها وش رثذ ثيح ةثسلا حرش ىف طوؤنرألا بيعش خيشلا قيلعت اضنأ



 ىنارعشلا مامإلل نيرتقملا هيينت
 ةرافرلا

 ىناربطلا ثيدح اًمفيأ كلذل دهشيو :تلق ءمئانغلا ىنعي . 08 يفيس لظ

 ىفودخت اهنأ اهيف ركذ دقف اًناطب حورتو ًآصامخ ودغت اهتأو ءريطلا ىف

 موب ةودقلاو ءارجبو ارب نورجتي #_ ةباحصلا ناكو .قزرلا بلط
 4 هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر : ىلاعت لاق دقو «ىلوأ

 ركد نع اهب اولغشي ملو « بايسألا ىف اوما ا ةلاجر مهأمسف عا[ 817: رونلا]

 1 ْ .لامكلا وه اذهو .هّللا

 لاقف «ءسلاج لجري اًموي رم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ ىور دقو
 :لاق ؟كلوعي نمق :لاق ءهلا حور اي دبعتأ :لاقف ؟انهه لعفت ام :هل

 - ه2 - ىينلل اوركذ مهنأ : ثيدحلا ىفو «كنم دبعأ كوخأ :هل لاقف ءىخخأ

 - لاقف كرضحو ًرقس هتدابع نم نوركذيو ءاريخ هيلع نونثي !اوراصو الجر

 نحن :اولاق ؟هتعينص هيفكيو هتباد فلعيو هيقسيو همعطي ناك نمف» : - هَ

 :لوقي عتنت_- ةفيذح ناكو ء؟هنم ريخ مكلك: - هني -لاقف فلنا لوسر أي

 :لوقي ها دوعسم نب هللا دبع ناك دقو ءهايلدو هترخآل لمع نم مكر يمخ

 ةبالق وبأ ناكو .ةرخآلاو ايندلا لامعأ نم اًعراف الجر ىرأ نأ هركأل ىلإ

 ىف سلاجلا نم لضفأ وهف ءايعاس هشاعم ىف لجرلا ناك اذإ :لوقي _هضاق-

 .دجسملا

 نأشلا سيل :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىئارادلا نايملس وبأ ناك دقو

 ىف كفيغر روحت نأ نأشلا امنإ ءكل بعتي كريغو ةدابعلل كيمدق فصت نأ

 نم فالخب «بابلا قد قاد ىأب كلذ دعب ىلابت الف ىلصتو هقلعت مث كتيب
 بابيلا قد قاد لك ريصيف «هلكأي ءىش هدنع سيلو «ىلصي هيب ىف ماق

 لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفس ناكو .اًقيغر هعم نإ : لوفي

 ىدي نيب تثعب# :ظفلب رمع نبا ثيدح نم (8-85- م/5) دمحأ هد حش : حجيج 000

 ءىحمر لظ تحت ىقزر لعجو ءهل كيرش ال هدحو هللا ديعي ىتح فيسلاب ةعاسلا

 .؟مهنم وهف موقب هبشت نمو «ىرمأ فلاخ نم ىلع راغصلاو لزلا لعجو
 ىلبشللا بجر نيبالو ء(17939) ءاورإلاو (؟851) عماجلا حميحص ىف ىنابلألا هححصو

 ىدي نيب تثعب ثيدح حربم ىف ةعاذإلا١ ناونعب ثيدحلا اذه حرش لوح ةزجوم ةلاسر

 . اهتدئاف ميظعل اهرظتاق ةةعاملا



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغما يننت ظ 50

 نم مهاتأ اغإ ءارمألا باويأ ىتأ ن نم ةماع ء نإف ةفرحلاب مكيلع: ةباحصأل

 ها .ةحاج

 بر هلل دمحلاو «كفلس عبتاو ءهيلع لمعاو ىتخأ اي كلذ ملعاف

 .نيملاعلا

 نيكاسملا بح :- مهتع ىتاسعت هللا ىضر- مهقالخا نمو

 هلوقب المع مهل راقتحا ريغ نم ءاينغألا ةسلاجم نم ةرغنلاو مهل عضاوتلاو

 ةرمز ىف ىنرشحاو ءائيكسم ىنتمأو ءاتيكسم ىنيحأ مهللا) : -

 أم عم مالسلاو ةالصلا امهيلع دواد نب ناميلس ناك دقو ,9)21نيكاسملا

 سلاج نيكسم :لوقيو «نيكاسملا سلاجي دجسملا لخد اذإ كلملا نم هيتوأ

 . نيكسم اي ىداني نأ بحي مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ناكو .نيكاسم
 - ىلاعت هللا همحر - ىروثلا نايفس اكو .مسالا اذه الإ بحي نكي ملو

 ةئيهلا ثر نيكسم هطاسب ىلع هبنجي سلجاذإ اب لجرلا لقع ربتخي :لوقي
 - ضايع نب ليضفلا ناكو . لقعلا صقان وهف هنم ردكت نإف ءهنذإ ريغب

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنآلا نم اًيبن نأ انغلب :لوقي  ىلاعت هللا همحر
 رظنا نأ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ؟ىنع كاضر ملعأ نأ ىل فيك بر اي :لاق

 نم ةعامج رجز «4فاف_- قيدصلا ركب ابأ نأ ىورو .كنع نيكاسملا ار

 لاقف .- هللإك -هللا لوسر كلذ غلبف غي مهنع هغلب رمأ ىف ةفصلا لهأ
 "كبر تبضغأ دقف مهتبضغأ تنك نإ .مهتبضغأ ركب ابأ اي كلعل» :هل
 مكتبضغأ ىلعل :لاقو ءمهب فطعتو ءركب وبأ مهيلإ بهذق :لاق

 _عكف_ سابع :نب هللا ذيع ناك دقو . ركب ابأ اي كل هللا رفغيو ال:اولاقف
 ءاينغآلا نود نيكاسملاو ءارقفلا نامز لك ىف ءايبنألا مابتأ :لوقي

 ناكو ؛«ءارقفلل اًعضاوت سانلا دشأ - يع هللا لوسر ناك دقو ؛نيربكتملاو

 سلجأ دبع انآ امثإ9 :لوقيو «ةبكرلا ىلع ةبكرلا عضي مهدنع سلج اذإ
 ىئابلألا هححصو ءارقفلا ةلزنم :باب ءدهزلا ىف (51933) هجام نبا هجرخأ : حيححص )١(

 ظ .(8551) ءاورإلا ىف

 بيهصو ناملس لئاضف نم ؛باب ةباصصلا لئاشخ ىف (58 ٠١ 5) ملسم هجرخأ : حيصص (؟)

 . -نف- ررمع نب كدئاع ثيدح نم ءلالبو



 (؟:) ىنارعشلا مامالل نيرتفملا هيننت
 امايق سانلا هل لثمتي نأ هرس نم» :ثيدحلا ىفو :؟؟2«دبعلا سلجي امك
 | . راثلا نم هدعقم ًاوبتيلف

 سانلا فوقو بحي نأ :ءاملعلا ضعب هلا امك ثيدحلا ىنعم :تلق
 هللاو ءمجعلا خياشم ضععبو كولملا لعقي امك سلاجوهو هيدي نيب
 انيلإ بحأ دحأ نكي مل :لوقي - هنع هللا هلق كلام نب سنأ ناكو . ملعأ
 كلذل هتيهارك نم ملعن امل هل موقن ال انيلع درو اذإ انكو ء-ِهلَ - يبنلا نم

 كلذ نع ربصلا كلامت الو هل موقي ناك هاف تباث نب ناسح الإ

 - ناكو «موقي الو« هللا لوسر اي كاري نأ لقعو نيد هل نمب قيلي ال :لوقيو
 ديع دادزي ال :لوقي _هقلت_ ءادردلا ابأ ناك دقو . كلذ ىلع هرسي - 2

 ىشملاب دبعلا دادزي ال :ةياور ىفو .ىلاعت هللا نم اذعب الإ هعم سانلا ئشمي
 - ىلاعت هللا همحر  ديبع نب سنويل ليق دقو .اًدعب الإ ىلاعت هّللا نم هفلخ
 تنك ىنأ الإ ريشي :لاق ؟سانلا ناك فيك :ةفرعب فقوملا نم فرصتنا الل

 دايز تاكو . نيبسب ةمحر مهيلع لزنأ امل مهب فطل ىلاعت هللا نأ الولو : مهيف

 ال ىتلا ةرجكلاك عضاوت ريغب دهازلا :لوقي  ىلاعت هللا همحبر  يريمتلا

 5 اعلا

 ال هللاو :لوقي  ىلاعت هللا همحر  داور ىبأ نب زيزعلا ديع ناكو
  زيزعلا دبع نب رمع ناكو «ىتم رشأ الجر نآلا ضرآلا هجو ىلع فرعأ

 هل ليق اذإف حابصملا حالصب موقيو ءهسفنب فويضلا ماخي - ىلاعت هللا همحر

 نب نوميم نأكو ءرمع انأو تسلجو ءرمع انأو تمق :لوقي ؟كلذ ىف

 نسحليو «نيكاسملا نيب سلجي ةميلو ىلإ ىعد اذإ  ىلاعت هللا همحر  نارهم
 همحر  لتاقم نب هللا دبع اولأسف ءارمح حير تراثو :لاق ءمهعم ىناوألا
 ىأرف :لاق .مهكالهل اّبس نوكأ ال ىنتيل اي :لاقف ؟مهل وعدي نأ - هللا
 عقد ىلاعت هللا نإ :هل لاقو ءهمانم ىف ةليللا كنت 2ك - ىبنلا مهضعب
 ىلص دقو ءهسفن مضه نيح لتاقسم نب هللا دبع ءاعدب حيرلا كلذ رش مكنع

 ناكو «عوشت اذ ناكو ءاهيف لاطأو ٌءرم  ىلاعت هللا همحر - روصتم نب رشب

 )١( هجيرخت قيس :بفيعض .



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت «*-)

 كنبجعي ال ىخأ اي :هل لاق هتالص نم ملس املف ءهب ملعي مل لجر هفلخ
 «نينسلا نم اًهالآ ةكئالملا عم ىلاعت هللا دبع دق سيلبإ نإف ءىنم تيأر ام

 - ىلاعت هللا همحر - ضايسع نب ليضفلا ناكو .ملعت ام ىلإ راص مث

 ةسلاجم نمو «ءءاينغألا ةسلاجم نم نورغفني مهو سأنلا انكردأ دقل :لوقي

 هش باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناك دقو «يىلاعت هللا نع لقاغ لك

 ليبس ىف اهنوقفتي الو ايندلا نوعمجي نيذلا ءالؤه ىلع اولخدت ال :لوقي
 وه ام مكدحأ ىرذدزا امبرو ءلجو رع برلل ةطخسم كلذ نإف «ءىلاعت هللا

 - ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو . مهتعتمأ ةيؤرب معنلا نم هيف

 ةعر سيلو جرخيف ءهنيد هعمو ناطللا ىلع لخدي ملاع نم مك : لوشي

 هللا همحر  كرابملا نب هللا دبع ناكو «ىلاعت هّللاب ذايعلاو ءءىش هئيد نم
 ها ةفيذح ناك دقو .عضاوت ءاينغألا ىلع ززعملا :لوقي  ىلاعت

 ناككو ؛نما عضاوم هنإف «نيطالسلا باوبأ ىلع فوقولا اوقثا :لوقي

 : مهدحأ 72 لوشي ءاتعألا انناوشخإ انتصنأ ام : لوقي -هام_ ءادردلاوبأ

 تأ أيندلا نم اًثيش مهدحأ نم تبلط اذإف ءءادردلا ابأ اي هللا ىف كبحأ

 مدعو دئادشلا دنع انيلإ مهرارق فرشلا ىف ءاينغألا نم انيقكيو ءبرهو

 لإ نحن انرارف

 :لوقيو تيزلا ىف رجتي  ىلاعت هللا همحر  بيسملا نب ديعس ناك دقو

  نارهم نب نوميم ناكو .ءارمآلا باوبأ ىلع فوقولا نع ىنغلا اذه يف نإ

 هتعطأ نإ كتإف ءميظع رطخ ناطلسلا ةيحص :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 الو هفرعت ال نأ ةمالسلاف ءكسفني ترطاخ هتيصصع نإو «كنيدب ترطاخ

 انامص :لوقي رائيد نب كلام هيلإ بتك ناطلسلا ىرهزلا طلاخ املو... كفرعب

 تمتخ اًلاع كيش تنك نأ دعب نتفلا نم هيف تنأ تعقو امن ىخأ اي هللا

 مل ولو ؛ مهيلع دححأ ركنأ اذإ مهنع ججاحت ترصو («نيملاظلا ةبصصب كرمع

 نم كلذ كاقكل مهتشحو تدرطو مهتسنآ كنأ الإ مهنم كبرق يف نكي

 ها . تام نأ ىلإ هرجه الام نإ مث ءمثرلا

 ةرورضل الإ ايندلا ءاتبأو ءاينغألا ةلاجمو كايإو «كلذ ىتخأ اي ملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ اهعم كل غوسي ةيعرش



 ضف ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 ال قاقنالل لالا ةبحم :-مهتع ىلاعت هللا ىضر- مهفالخأ نم
 نم باسحلا فو ىلع سانلا ىلإ ةجاحلا نم فوخلا مهميدقتو .كاسمإلل

 هللا همحر  ئروثلا نايشقس تاك لقو ؛ةهيشلا هتلخد اعر ىذلا لاملا كلذ ههح

 ةمايقلا موي اهنع لأسأ رانيد فلآ نيعبرأ ىدعب فلخأ نآأل :لوقي  ىلاعت

 هيلع نامقل ةمكح ىفو .ىتجاح هلأسأ دحأ باب ىلع فقأ نأ نم ىلإ بحأ
 دحأ رقتفا ام هتإف ءرقفلا نع لالخلا بسكلاب نغتسا ىتباي :هئبال لامك مالسلا

 ءلقعلا فعض :ةيناثلاو «نيدلا ةقو :ىلوألا ءلاصخ ثالث هتباصأو الإ

 فافختسا ةثالثلا ءالؤه نم مظعأو ءاهمظعأ ىهو ءةءورملا باهذ :ةئلاثلاو

 ىف ال كظفح :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىروثلا نايفسم ناكو .هب سانلا

 نإف ءكريغ دي ىفامل كبلطو ءهب كقدصت نم لوأ كتجاح هب ىضقتل كدب
 سيق ناكو .هداعمل هئيدو هشاعمل همهرد نيتلصح ظفح ام ريب لازيال دبعلا
 مكيلع :هينيل لوقي  ىلاعت هللا هبمتححر  هضروو هدهز ةدش عم مصاع نبأ

 لاؤس نع هي اونغتستو ءودعلا دمكيو «قيدصلا رسي هنإف «لالحلا لاملا عمجي

 . نيزجاعلا بسك هنإف «سانلا لاؤسو مكايإو «ميئللا اميس ال سانلا

 سانلا انكردأ دقل :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناكو

 ناذآلا عمس اذإف «سانلا نم ماحزلا مهدحأ ىلعو ءقوسلا ىف نوعيبي مهو

 اورخخأ قوسلا ققن نإق اتنامز لهأ امأو «عيبلا كرتو ءاعرسم ضهن ةالصلل
 .اومدت دك نإو ؛ةالصلا

 مكنإف ةعنصلاو قوسلا ةمزالمب مكيلع :لوقي عشت ةبالق وبأ نأكو

 ةرم لئاس فقو دقو مهيلإ اوجاتحت مل ام مكناوخإ ىلع ءامرك اولازت نل

 هاطعأف فيغرب هيلإ جرخف  ىلاعت هللا همحر - رائيد نب كلام باي ىلع

 ىتح هبطعي كلامو ديزتسيو لأسي لزي ملف رمخآ هاطعأف ىندز :هل لاقف ءدهل

 «كلذ ريغو شرفلاو ىناوألا يتح تييلا ىف هدنع ام عيمج هيلإ جرتخأ
 نأ الإ ءىش ىدنع قبي مل ىخخأ اي هللاو :كلام ٍلاقف «ىندز :هل لاقف

 اًئيش ذخأي ملو بهذو لئاسلا هكرشف :لاق «ىنمث ضبقتو ىنعيبتو ىنذخأت
 ناك ذقو .هربتخيل ءاج اًنكلم ناك هنإ :لاقيو :مهضعب لاق ءهاطعأ ام

 ةكئالملا شغت مل اًبئاخ ًالئاس در نم :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع



 ينارعشلا مامولل نيرتغملا هيبتت هول

 امأو ةردقلا عم هدر اذإ ام كلذ لحمو :تلق .هل ةبوقع مايأ ةعبس هيب
 .ملعأ هللاو الق زجاعلا

 جرخييف لئاسلا هلأسي لجرلا نع - ىلاعت هللا همحر  نونحس لكس دقو
 نأ بحأ :لاقف ؟ةكدصلا كلتب لعقي اذامف بهذ دق هدجيف هتقدصب هل

 .ها .سأب الق هلام ىلإ اهداعأ نإو هريغ ىلع اهب قدصتي

 ؛كتجاح نع لضفو كدي ىف لخد ام لك قفنأ «ىحخأ اي كلذ ملعاف

 بر هلل دمخملاو ءمهوحتو ةلئاعلا نم كريغ مسا ىلع الإ اًئيش رخدتالو
 . نيملاعلا

 راهنو اليل ةقدصلا ةرثك : -مهتع ىلاعت هللا ىضر- مهفالخأ نمو

 ىف درو دقف !رارم مدقت امك كلذ ىف لحلا طرشب مهتجاح نع لضف ام لكب
 هكرتي الو هنم لبقيف هب قدصتيف مارح نم لام دبع بسكي الو# : ثيدلا
 . ؛رانلا ىلإ هداز ناك الإ هرهظ فلخ

 لوبق كرت :لوقي  ىلاعت هللا همحر  صاوخلا ىلع يديس ناك دقو
 ىف هب ءارقفلا قلخت رثك دق قلخلا اذهو ءىلوأ اهب قدصتلا مدعو تاهبشلا

 معطيو ءديلاوم اهتم لمعيو اهب ىدصتيو تاهيشلا مه دج ذحخايق نامزلا اذه

 تاهبشلا لبقي مهضعيو ءةسايرلا مهيلع هل مظعتل وأ مهبولقل اًميلآت سانلا

 .لوألا نم لاح حبقأ اذهو ءهدحو اهلكأيو ءارققلا مسا ىلع

 قشب ولو راثلا اوقتا” :لاقو ةقدصلا ىلع -هلْيَع- هللا لوسر ثح دقو

 ىقت ال تاهبشلا نم ةقدصلا نأ مولعمو .'!ةبيط ةملكبف دجي مل نمف ةرمت
 . راثلا نم اهبحاص

 ةشئاع اي» :- هيف هللا لوسر ىل لاق :لوقت طخين ةشئاع تناك دقو
 - لاق كلذكو ء؟')«ناريجلا اودهاعتو اهتقرم نم اورثكأف اردق متخبط اذإ

 ملمو .درلا ليق ةقئصلا :باب «ةاكزلا ىف )١1517( ىراخبلا هجرعأ :هيلع قفتم )١(
 ىف (ا/8 /2) ىئاسنلا ءقرمت قىشب ولو ةقدص ىلع ثححلا :باي ةأاكرلا ىف )1١15(

 ظ د عم يتاح نب ىدع ثيدح دم اعيمج . ةقدصلا نم ليلقلا : باب «ةاكزلا

 ةيصولا :باب ةلصلاو ريلا ىف (؟51786) ملسم دتع رذ ىبأ ثيدح نم ثيدحلا حص (؟)

 -  رثكأف ةقرم تخبط اذإ رذ ابأ اي' : ظقلب )241١5 درقلا بدألا ىف ىراخيلاو .راجلاب



 رخل يتنارعشلا مامؤال نيرتغلا هينت

 قرملا رشكأف اًماعط تعنص اذإ ءادردلا ابأ اي) هقيف_ ءادردلا ىبأل - هيَ
 .1كناريج دهاعتو

 تاكو ءعقرم اهعرد نِإو مهرد فلأ نيعبس -عقاف_ ةشئاع تقدصت دقو

 هللا نإف هيهتشب ةي امب الإ مكدحأ قدصتي الا :لوقي . ىلاعت هللا همحر  دهاجم

 مهو ىأ ء[م:داسإلا] © هّبح ئلع ماعّطلا نومعطيو )» :لوقي ىلاعتو كرابت
 . هتوهتشي

 لضفلا لعجا مهللا :لوقي قت باطلا نب رمع نينمهؤملا ريمأ ناكو

 زيزعلا ديع نب رمع ناكو ءانم ةجاحلا ىلوأ ىلع تودوعي مهلعلف انرايخ دنع
 فصن دبعلا غلبت ةالصلا نأ انغلب هنإف اوقدصت :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 .كلملا ىلع هلخدت ةقدصلاو ءكلملا باب هغلبي موصلاو ءقيرطلا

 طبحأف ةشحاف باصأ مث ةنس نيعبس هللا دبع اذباع نأ» :ثيدحلا ىفو

 هينذ هل هللا رفغف فيغرب هيلع قدصتف نيكسم هب رمف لستغي لزن مث ءاهب هلمع
 ال ءالبلا نإف ةقدصلاب اوركاب» :اًنضيأ ثيدحلا ىفو ««هلمع هيلع درو
 ءىشب الإ حبصلا ةالصل نوجرخي ال عيت ةباحصلا ناك دقو !!«اهزواجتي

 ىيحي ناكو «ةبييز وأ ةلصب وأ ةمقلي ولو ءهنوقلي نيكسم لوأ ىلع هنوقدصتي
 نوكي نأ ىغبني ال هنإف ميلسلاب اوقدصت :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نبا

 هاج كلام مامإلا لئثس دقو ءصقن وأ بيع ىلاعتت هلل ءرملا هجرخي اميف
 اع هنال هب سأب ال :لافف ؟دجسملا ىف ليسي ىذلا ءاملا نم ءاينغألا برش نع

 .هي ةجاحلا لهأ صيصخت هبحاص دري ملو ناك ام اًنئاك ناشطعلل لعج

 لالتلا نم اوبستكا :لوقي  ىلاعت هللا همحر - ضابع نب ليضفلا ناكو
 لاملا بستكا نيأ نم لابي.مل نم» :لاق -هّلَت -هللا لوسر نإف ءهنم اوقدصتو

 حيحص رظناو 22٠١ 51) رازبلا دنع رباج نمم باببلا ىفو .1كتاريج دهاعتو اهءام -

 .(1758) ةحيحصلاو (51/9 15) عماجلا

 ىف ىناربطلا ىلإ هازعو 01819 عماجلا فيعض ىف ىنابلالا خبشلا هركذ :اذج فيعض )١(

 هللا همححر لابقو -هيقاف- نمنأ ثيدح نم يقهيبلاو . -ان- ىلع ثيدح نم طسوألا

 , اذه فيعض : ىلاعت



 ىارعشلا مامإلل نيرا هي ةضاف

 نم الام باصأ نمل : ثيدحلا ىفو رانلا هلخدي نيأأ نم هب هلل لايي مل
 ف هجسمج كل هل عم هلا ليس ىف دقق أ هب قداح وأ ضحرو ب لصف

 نع نولقعتل مكنإ :لوقت هفشض_ ةشئاع تناك دقو .«منهج ران ىف هب فذق

 متيلص ول :لوقي -هخ#- رمع نب هللا دبع ناك دقو «ةدابعلا لضفأ وهو عرولا

 كلذ ىلاعت هللا لبقت ام راتوألاك اونوكت ىتح متمصو ايانحلاك اونوكت ىتح
 .زجاح عروب الإ مكنم

 هاردأ نم كردأ ام :لوقي ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ ناكو

 ناكو -لالخلا نم هفيغر ىنعي- هفوج لخدي ام لقعي هتوكل الإ موقلا نم
 ىف لخدي ام لك فرع نم :لوشي  ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا
 مارخلا لكأ هرقف ىف عرولا هبحصي مل نمو ءاّفيدص هللا دنع بتك هفوج
 وه عرولا :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىفاحلا رشب ناكو ءرعشي الو ضحملا

  ديمع نب سنوي ناكو «تارورضلا دنع صخرلاب ذخأآلا كرتو ليوأتلا كرت

 احمق هب ىرتشت انكل لالح نم امهرد دهن انأ ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر

 صلخف هب هانيواد هتاوادم نع ءابطألا زحع نم لكف ءاندتع هروحنو هنحطنتو

 اننامز ىف مويلا ملعأ ام:لوقي -هتلات- مادك نب رعسم ناكو ءهتقول هضرم نم
 سابع ني هللا ديع ناكو ءهفكب رهنلا نم لجرلا هبرشي ام الإ الالح اذه

 . لبج ىلإ لبج لقن نم دشأ لالحلا بسك :لوقي -ة8-
 ىتح مكدحأ ماق ول :لوقي  ىلاعت هللا همحر  درولا نب بهو ناكو

 ىف لخدي ام ملعي ىتح كلذ هنم هللا لبقت ام ةيراسلا هذه لثم راص

 نم قدصت نم :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىروشلا نايفس ناكو ءهفوج
 فكت ال :لوقي ناكو «لوبلاب هبوث رهطي نمك وهف ةعاط ىف هقفنأ وأ مارح
 سابع كب , هّللا دبع ناكو .«لالخب نم تناك نإ الإ بوئذلا نم اعيش ةقدصلا

 دقو «مارحلا نم ءىش هفوج ىفو مسكدحأ ةالص هللا ليقي ال :لوقي ظن

 مقي ملو لالخلا توقلا بلط لجآل ةنس نيرشعو اعبرأ ماشلاب ميهاربإ ماقأ
 ةحابملا ههكاوف نم لكأي ناكف نتانبل لبج ىف هتماقإ تناكو ؛هريغ الو داهجل

 رشب ناك  ىلاعت هللا همحر  قلخلا نم دحأ كلم ىف لخدت مل ىتلا
 طئاح نم باتك ةرم برت - ىلاعت هللا همحر  ادبعم نأ انغلب :لوقي ىفاحلا



 11 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

 فختسملا ملعيس :هل لوقي ًالئاق همانم ىف ةليللا كلت ىأرف هنذإ ريغب هراج

 معلتل نورفاسي فلسلا ناك دقو «باسحلا ءوس نه ادغ هاقلي ام بارتلاب

 ققدو ىحخأ اي كلذ ملعاف -8- جحلاو مادا باع نورفاسي امك عرول

 بر هن دمحلاو ءملاصلا فللا تاأهست ىلإ لصت ن ل أ تاهيهو «عرولا ىف

 207 .نيملاعلا

 ىف ةسايرلل مهبح مدع :-مهتع مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 ش . تافآلا ةرثك نم اهيف امل ايندلا رومأ نم

 دحأ بجحأ ام :لوقي - ىلاعت هللا همر - ضايع نب ليضفلا ناك دقو ١

 مهركذ هركو ءمهصئاقنو سانلا بويع ركذ بحأ الإ سانلا ىلع ةسايرلا

 عفتري مل سانلا ىلع ةسايرلا بحأ نم :لوقي ناكو ءالف هللاب بلاطلا امأ
0 

 أنادا 

 اهنيح لبق ةسايرلا بلط نم :لوقي -هينم- ىعفاشلا مامإلا ناكو

 تعمس :لوقي هلت نيسحلا نب ىبحي ناكو «هتعبتا اهكرت نمو هنم ترف
 مدقتو «ريثك ملع هئاف اهتقو لبق ةسايرلا بلط نم :لوقي ىروشلا نايفس
 بر هلل دمحلاو ءهعجارف باتكلا اذه ىف ةسايرلا ىلع مالكلا طسب

 . نيملاعلا

 رقفلاب .مهرورس :-مهتع ىلاعت هللا ىضر - مهقفالخا نمو
 ىف الإ مويلا دجوي ال قلخلا اذهو لبقأ اذإ ىنغلاب مهمغو ءةشيعملا قيضو

 قي هللا لوسر ةبسحم ىف اوقدص نيذلا ءارقفلا نم دارفأ ضعب
 نوحرشتي 8 اوناك رصم حايشأ نم ةعامج ىلاعت هللا ذمحب تكردأ

 انخيش مهنم كلذ ىلع ركشلاو دمحلا نم نورثكيو ءةشيعملا قيضو رقفلل

 ؛ريثمللا دمحم ىديسو ؛نانع نب دمحم خيشلا ىديسو صاوخلا ىلع ىديس

 ىنغلا ةذل نم دشأ ةميظع ةذل قلخلا اذهلو ءمهريغو لدعلا دمحم خيشلاو

 هدهز لمك نمل الإ ةذللا كلت لصحت ال نكلو ءدمحلا هللو كلذ انقذ امك
 سأر -هكَم - هللا لوسمر ناك دقو ءارارم هطسب مدقت امك ايندلا ىف



 ىتارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت ْ 2260

 ةياور ىفو ١ )توق دمحم لآ قزر لعجا مهللا» : لوقي ناكو ؛ْنيدهاَرْلا

 ىفو هنم عءىش مهئاشعالو مهئادغ نع لضفي ال ىلا وهو «اًفافكت

 هدتع همسج ىف ىفاعم  هسفن ىأ  هبرس ىف انمأ حبصأ نما :ثيدحلا

 نسب دمحمل ةرم ليق دقو . '7(اهريفاذحب ايندلا هل تزيح هنأكف هموي توق

 كيلع فاخن انإف هلكأت اًئيش هلأستف ناطلسلا ىتأت الأ هللا همحر  عساو

 نأ نم ىل ريم ًالوزهم اًثمّوم ىلاعت هللا ىقلأ نأل :لاقف الوزهم تومت نأ

 - ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإل ةرم ليقو ءائيمس اًفِفانع هاقلأ

 .فئاخ بلقو :«راع نذس * لاقف ؟اهي قطنت كارث ىتلا ةمكحلا هذه تلت

 هلقو .مونلا ةلقو لكألا ةلقب اهلل :لاق ةيأوز ىكو ءعئاج نطيو

 هللا همحر  ىرصملا نونلا وذ لثسس دقو ءدغل ءىش راخدا مدعو «مالكلا
 ةقاف وذ صخش :لاقف ؟رفكلا يف عوقولا ىلإ ساتلا برقأ نم - ىلاعت

 ىتلا ظافلألاب نوكي رفكلا اذه لثم عوفوو :تلق .هل ربص الو لايعو

 . ملعأ هّللاو ىلاعت هللا رودقم ىلع طخسلا اهرهاظ

 م ايندلل اح دشأ نيمهردلا بحاص :لوقي هزت ءادردلا وبأ ناكو

 | :لوقي هللا كةمجو ضايع نب : ليضفلا نكاكو .دحاولا مهرذلا بحاص

 هلل نييو هني اميف هحلجملاو سانلا نيبو هنيب هرقف لعجي الف مكدحأ رقتقا

 قاقرلا ىف (51750) ىراخبلاو ءةعانقلا فاقكلا :باب ةاكزلا ىف )١٠١88( ىلسم هجرخأ )١(

 ىف ءاج اه :باب :دهزلا ىف (؟5731) ىذمرتلاو .-هلْلَع - ىبتلا شيع ناك فيك :باب
 ثيدح نم اًميمج «ةعانقلا باي :دهزلا ىف )4١74( هجام نباو -هيع - ىبلا ةشيعم

 . -هيقلت - ةريره ىبأ
 : باب دهزلا ىف )5١475( هجام نياو .دهزلا ىف (7؟85) ىذمرتلا هجرخأ :نسح (؟)

 .255 401 هجام نبا ححيححص .(125) عماخلا معيحص ىف ىنابلالا هنسحو ةعانقلا

 هجرمتأو .ةعانقلاو فافكلا باي :ةاكزلا ىف )٠١822( ملسم هجرمأ :لوآلا ثيدحلا

 (5711) ىدمرتلاو ؛ - ع - ىبنلا شيع ناك فيك باب :قاقرلا ىق ) ىراخبلا

 باب :دهزلا ىف (5178) هجام نباو ؛- هلت - ىبنلا ةثيعم ىف ءاج ام باب :دهزلا ىف
 . - هتف - ةريره ىبأ ثيدح نم مهلك . ةعاتقلا

 نهرلا ىف )1١11( هجام نباو :؛دهزلا ىف (؟؟945) ىذمرتلا هجرعتأ :ىناثلا ثيدحلا

 هجام نبأ حيحص :(70 5؟) عماجلا ححص ىف ىنابلألا خيشلا هنسحو ,ةعانقلا :باب

(-1914). 



 م ىنارعشلا مامإلل نيرتفملا هيب

 قيض اذإ دبعلا بلق نع باجحلا هللا فشك ولو «سانلا نيعأ ىف نوهي الئ
 قيضلا نم هديزي نأ هلأسل ةنخلا ىف هل ىلاعت هللا دعأ ام ىأرو :؛ةشيعملا هيلع

 ةرشعب  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نب ميهاربإ ىلإ لجر ءاج دقو ءايندلا ىف

 ءارقفلا ناويد نم ىمسأ وحمت نأ ديرت :هل لاقو «هنم اهلبقي ملف مهرد فالآ

 بهذا ماع ةتامسمخب ءاينغألا لبق ةنحلا لومخد نع ىتسبحتو هذه كمهاردب

 ةالصلا هيلع ىسوم ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ ىور دقو «ىلاعت هللا كافاع

 ىل تلجع بنذ :لقف كيلع ةلبقم ايندلا تيأر اذإ ىسوم اي مالسلاو

 . هتبوقع

 لجر :باسح ريغب ةنجلا نولخخدي هثالث :لوقي هنت ةريره وبأ ناكو

 ىلع بصني مل لجرو ءاهسبلي ةقلخ هل دجي ملف هبوث لسغي نأ دارأ
 .ديرت امهيأ :هل لاقي الف هبارش بلط لجرو «نيردق هدقوتسم

 ىمانم يف تيأر :لوقي  ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناكو

 ةنبلا باب ىلع نيفقاو هللا مهمحر  طابسأ نب فسويو عساو نب دمحم

 :كاته ناك كلمل تلقف طابسأ نب فسوي وه اذإف ًالوأ لخدي امهيأ ترظنف

 .ناصيمق اذهل نأكو دحاو صيمق هل ناك هنأل :لاقف ؟اذه لبق اذه لخد مل

 .ةعتمألا نم مهل امب سانلا جرخف ةرصبلاب قيرح ةرم عقو دقو
 .هقنع ىف قلعم هفحصمو - ىلاعت هللا همحر - رانيد نب كلام جرخو

 -«27- سابع نب هللا دبع ناك دقو ءادذغ انروبق نم جحرخن اذكه :لاقو

 نم ءارقفلا بح نإف :نوعلم وهف ريقفلا تاهأو ىنغلا مركأ نم :لوقي
 ميهاربإ تاكو «نيقفانملا تافص نم مهتبحص نم رارفلاو «نيلسرملا قالخأ

 ىروثلا نايفس سلجم ىف ءارقفلا ناك :لوقي  ىلاعت هللا همحر  مهدأ نبا

 هنع اذديعب سلجف ريقف لجر ةرم هءاج ذقو ءارمألاك - ىلاعت هللا همحرر

 همحر  مزاحوبأ ناكو «كتبرق ام اينغ تنك ولف «ىمخأ اي برقت :هل لاقف
 ام هنأل ءامسلا ىلإ لمع هل مقري مل رققلا نم فاخ نم :لوقي  ىلاعت هللا

 : ثيدحلا ىفو هلل ودع هلل مهتملاو ءلجو رع هبرل هتمهتل الإ رقفلا فاحخ

 ىف دهاجملا رجأك كلذ ىف رجألا نإف شطعلاو عوجلاب مكسفنأ اودهاجل



 ئنارعمشلا مامإلال نيرتقملا هيبنت > > (1)

 نإف «بارشلاو ماعطلاب يلقلا اوتيمت ال) :ثيدحلا ىفو اها ليبس

 اوبيذأ» :ابفيأ ثيدحلا ىفو (؟'!«ءاملا هيلعرثك اذإ تومي عرزلاك بلقلا

 نم ىنعي هيلع اوماتت الو ةالصلاو#» :ةياور ىفو ””0هللا ركذب مكماعط

 نولكأي نيذلا ىتمأ رارش» :ثيدحلا ىفو ءةمكبولق اوسقتف - ركذ ريغ

 . «ةطنحلا خم

 هنإف ةنطبلاو مكايإ :لوقي قا باطنخملا نب رمع نيتمؤملا ريمأ ناكو
 . تنامملا ىق نتنو ةايخلا ىف لق

 نإَف «عوجلا ةدابعلا ةلآ :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ىخلبلا قيقش ناكو

 هللا همحرر  ىلصوملا حتف ناكو .ةدابعلا نع ءاضعألا تدعق تألتما اذإ ةدعملا

 .ركشلا نم رثكيو كلذب حرفي ع وجلاو ضرملا هب دتشا اذإ - ىلاعت
 ني دمحمل تلق :لوعي - ىلاعت هّللا همحر  رائيد نب كلام ناكو

 : ىل لاقف سانلا نع هينغي توق هل ناك نمل ىبوط هللا همحر  عساو

 مث لجو زرع هبر نع ضار وهو انعئاج ىسمأو اعئاج حبصأ نمل ىبوط

 اذهي ايندلا نم ىضر نم :لاقو حلملاب هلكأو ءاملاب هلبف اًمسباي رب جرخأ
 . سانلا ىلإ جاتحي الف

 ىف ىلازغلا هركذ دقو هل لصأ ال لطاب :(؟41/) ةفيعضلا ىف ىنابلألا خبشلا لاق )١(

 دقو .ةرهاظ هيلع عضولا حئاولو -هلْيَع ىبنلا ىلإ هعفري اًموزجم (34 /7) ءايحإلا

 تاقيطلا# ىف ىكبسلا لاق اذكو .؛الصأ هل دجأ مل# :هجيرخست ىف ىقارعلا ظفاحلا لاق

 .17(2 /5) «ىربكلا

 - ىبنلا ىلإ هوزعب ىلازغلا مزج نإو هل لصأ ال :ىينابلألا خيشلا لاق :هل لصأ ال (؟)

 ةفيعضلا رظناو - لصأ ىلع هل فقأ مل 9١( /) ىقارعلا هجرخسم لاق دقف !- هيي

 .(ا/51)

 يف ىليقعلا هجرشأ ءعوضوم :(115) ةفيعضلا ىف ىنابلألا خيشلا لاق :عوضوم (5)

 )١/ نايبصأ رابخلأ ىف ميعن وبأو (؟ /0-1) لماكلا ىف ىدع نياو (89 ص) ءافعضلا

 بعشلا ىف ىقهيبلاو .(1587 مقر ١635 ص) ةليللاو عويلا لمع ىف ىنسلا نياو (7

 5١(. ء5١3 ص) ليللا مايق ىف ريصن نباو ١/531١( /؟)

 . عوض وم :لاقو (18 م/*) تاعوضوملا ىف ىروجلا نبأ هدروأو



 (818) ينارعشلا مامؤلل نيرتغملا هيبنت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو حئاصلا كفلسب دتقاو ىخأ اي كلذ ملعاف .

 ىلع نزلا ةرثك :-مهنع ىئاعت هللا ىضر - مهقالخأ نمو

 موي لاوهأ مهركذتو روبقلا مهتيؤر لنع اميس ال هللا بنج ىف مهطيرفت

 موقت ال) :ثيدتلا ىفو .رادلا هذه ىف اوماد ام ةنتفلا نم مهفومخو ؛ةمايقلا

 اذه بحاص ناكم تنك ىنتيل :لوقيف لجرلا ريقب لجرلا رمي ىتح ةعاسلا
 . 19( ربقلا

 مهنم عقيو ربص هيف مهل حبصي الف نامزلا كلذ اوكردي نأ موقلا فاخف

 ىف هل ليقف ىكب همأ ربق - يَت- هللا لوسر ىأر الو :لاق ءاوكلهيف طخغس

 نذاتسا دق هيَ - ناكو .20(ةقرلا نم دلولا ذخلأي ام ىنذخأ» :لاقف «كلذ
 ىطويسلا لالجلا ظفاحلا لقن دقو :تلق هل نذأي ملف اهل رفغتسي نأ ىف هبر

 هب اتمآ ىتح نيت - ىبنلا ىوبأ ءايحإ ظافحلا نم هريغو  ىلاعت هللا همحر
 . 7 ريقلا ىلإ اعجر مث

 لعهأ طيغي ىتح ةعاسلا موقت ال باب : نقلا ىف 4ا!ل6١1) ىراشخبلا هجرخأ هيلع قفتم )١(

 رع .ىتتحح ةعاسلا موقت ال باب :نئفلا ىف ءىوون 551١( /8) ملصص هجرخأو ءروبقلا

 : ظفلب تامزلا ةذش : باب «نتفلا ىف (2 ٠ 59/) هجام نبا هح رمتأو « . .لجرلا ربقي لجرلا

 اي :لوقيو ءهيلع رمتيف ريقلا ىلع لجرلا رمي يتح ايندلا بهذ ال هدين يسفن ىذلاو)

 ىبأ ثيدح نم اعيمج .ةءالبلا الإ نيدلا هي سيلو ربقلا اذه بحاص ناكم تنك ىنتيل

 ا . - هشام - ةريره
 هلوح نيم ءاكبو هءاكيو همأ ربق -ِهلكَع - ىبنلا ةرايز حص نكلو ءظفللا اذهب هدجأ مل (؟)

 لجو زع هبر - هلع - ىبتلا ناذئشما :باب ءزئانجلا يق (41/5 ح) ملسع ىف امك هئاكبل
 /2) هلنسم ىف دمحأ هحرمتأو . كان - ةريره ىبأ ثتيدح نه .همأ ربق ةرايز ىف

 رفس ىف هيَ - ىبتلا عم انك :لاق هنأ -هليم- ةديرب ثيدح نم (؟501-69/-م

 لبقأ مث نيتعكر ىلصف بكار فلأ نم بيرق نحنو انب لزنف حتفلا ةوزغ ىف ةياور ىفو
 لوسر اي :لوقي مالاو بآلا ءادنت باطخلا نب .رمع هيلإ ماقف نافرذت هانيعو ههجوي انيلع
 تعصتق ىل نذآي ملف ىمأل راقغتسالا ىف لجو زم ىبر تلأس ىنإ :لاق .كلام هللا
 . ٠١ ص زئانخلا ماكحأ ىف ىتابلألا خيشلا هححص .خلإ. . .رانلا نم اهل ةمحر ىانيع

 كنإ# :لجو زع هللا لوق فلاخي وهو ىطويسلاو هللا همحر ينارعشلا هركذ ام معصي مل (7)

 نأ اونمآ نيذلاو ىبتلل ناك ام# :هئوقو «ءاشي نم ىدهي هللا نكلو تببحأ نم ىدهت ال

 -هركذ قباسلا حيحصلا ثيدحلا ىف درو ام اًضيأ فلاخيو .تايآلا «نيكرشملل !ورفغتسي



 ىنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت 0

 لبي ىتح ىكب ريشب رم اذإ _علت_- نافع نب نامثع نينعؤملا ريمأ ناكو

 نيتعكر ىلصو لزتف ةربقم ىلع اًموي هات صاعلا نب ورمع رم دقو . هتيحل
 نيبد مهنيب ليح دق مهتيأر ىنإ :لاقف «كلذ نع لئسف روبقلا نم اييرق
  دهاجم ناك دقو«رمعلل امانغتسا نيتعكرب مهنيب برقتأ نأ تبيحأف ةالصلا

 تيب انأ :هل لوقتف هترفح تيملا ملكي نم لوأ :لوقي - ىلاعت هللا همحر

 تددعأ ام نيأف هكل هتددشعأ ام اذه ءدودلا تيب اتأ «ةملظلا تيب انأ ءةيرغلا

 نب مره تام ال :لوقي - ىلاعت هللا همحر  ىرصيلا نسحلا ناك دقو ؟ىل

 هربق ىلع تشر هانيراو املف هريرس ىلع تللظف ةباحس تءاج مق نابح

 هش رذ وبأ ناكو «ةرطق هريق لوح ام .ىلع لزني ملو ءاملا حاس ىتح

 .ىربق يف عضوأ موي ىرقف مويب مكربخأ الآ : :لوقي

 :لاقف .كلذ نع لئسف ًاريثك روبقلا نيب دعقي يبق دادردلا وبأ ناكو

 . ىنوباتغي مل مهتقرافو تمق اذإو ىداعم ىنوركذي مهنإ

 لوقيف هنوبيجي الف مهيدانيو رباقملا ىتأي 4ك! دمحم نب رفعج ناكو

 هيملق هفصي مث ىدانملا بيجتي ال مهلثم ترص دقو كنأك رفعج اي :هسفنل

 دانموالإ ةليل نم امل : :ثيدحلا ىقو .رجفلا ىلإ كلذك لازي الف ةالصلل
 مهنأل دجاسملا لهأ طبغن : :نولوقيف مويلا نوطبغت نم روبقلا لهأ اي ىداني

 ناكو ؛ةهركذن الو هللا نوركذيو ىلصن الو نولصيو موصن الو نوموصي

 لازي الاف رباقملا ىلإ جرخي ليللا هنج اذإ  ىلاعت هللا همحر  ىملسلا ءاطع

 ضرألا نإ :لوقي . هللا همحر  برح نب دمحأ ناكو . رجفلا ىلإ مهيجاتي

 لوط ركذت الأ :هل لوقتو ايندلا راد ىف مونلل هشارف دهمي لجر نم بجعتل

 . شارف كنيبو ىنبب نوكي نأ ريغ نم ىنطي ىف كداقر

 تدرأ املف رباقملا تلخد : لوقي  ىلاعت هلا همحر - ىتانيلا تباث ناكو

 اهلهأ تومص كنرغي ال تباث اي :لوقي نيزح توصب انأ ذإ اهنم جورخلا

 اهربق روزأ نأ هتنذآتساو .ىل نذأي ملف ىمأل رفغتسا نأ ىبر تلذاتسا - هلي - هلوق نم -

 نيذلا مالكلا اذه ينارعشلا مهيلإ ازع نيذلا ظاقحلا ءالؤه نم ىرعش ثيلو .؟ىل نذأف

 .كلذ ىف ةدراولا صوصنلا !وفلايع



 هش ىقنارعشلا مامإلل نيرتغملا هيبنت

  هنبا ربق ىلع ناميلس نب دمحم هفقو دقو اهيف ةبذعم سفن نم مكف
 فاخخأ امك هيلع فاخأو كوجرأ تحبصأ مهللا :لاقو  ىلاعت هللا امهمحر

 . نيمحارلا محرأ اي كيف ىئاجر ققحف ىسفن ىلع
 دق ىنإ مهلئا :لاقف - هللا امهمحر  هدلو ربق ىلع نائس وبأ فقو دقو

 كل بجو ام هل رقخت نأ كلأسأف هيلع ىل بجو ام هل ترفغغو هنع توفع

 ظ .ميرك اي هيلع
 راسي نب دمحم تيأر :لوقي - ىلاعت هللا همحر  راتيد نب كلام ناكو

 تعمدقف ؟كب ىلاعت هللا لعف اذام :هل تلقف  ىلاعت هللا همحر  هتوم دعب
 ايشغم كلام رخ مث ءادادش اماظع لزالزو ًالاوهأ هللاو تيأر :لاقو هانيع

 هيلع ىشغف اموي اهاكح مث ةياكحلا هذه ىكح املك كلذ هل عقي ناكو : هيلع

 رامع نب روصنم تام املو  ىلاعت هللا همحر  مايأ ةثالث دعب تام مث ضرمو

 هللا لعف امو هلاح نع هلأسف مانملا ىف هباحصأ ضعب هآر  ىلاعت هللا همحر

 طيلختت ىلع كل ترفغ دق روصنم اي :لجو زع ىل لاق :لاقف ؟هب ىلاعت
 . ىركذ ةرثك ىلع سائلا ضرخت تنك كنآل كنم ناك ريثك

 موي لاوهأ ركذي لازي ال - ىلاعت هللا همحر  ىبساحملا ثرحلا ناك دقو
 نأ لعل مكلاب ىلع مكيديأ نيب ىتلا لاوهألا اولعجا :هباحصأل لوقيو ةمايقلا

 وهو الإ لجو زع هبر ىصعي دحأ نم ام هنإف مكتوم لبق ىصاعملا نع اوبوتت
 هللا لآ موي نم ىسفن رذصحأو مكرذحأ ىتإو لاوهألا ةاساقمو باسحلل سان

 هرس هليلجو هقيقد هلك هلمع نع هلأس ىتح ادبع كرتي ال نأ هسفن ىلع هيف

 ناسل ىآأبو فقوملا كلذ لوه عم هيدي نيب نوفقت ندب ىأب اورظتاف «هتينالعو
 . اناوص باوجللو اباوج لاؤسلل اودعأف ؟نوبيبت

 ةحيضف نم مك :لوقي  ىلاعت هللا همحر  ذاعم نب ىيحي ناكو

 موي راتلاب ىتؤي :لوقي هلت بعك نب ىبأ ناكو ءادغ باسلا اهفشكي

 نوعبس اهنم مامز لك دوقي سوماحلا ةروص ىف مامز فلأ نيعبسب داقت ةمايقلا
 لاكنألاو لاوطلا لسالسلا مهعم دوس ةكئالم اهيلع اهباوبأ ةقلغم كلم فلآ
 قربلا حملك ناعل مهنيسعأل ؛نارينلا تاعطقمو نارطقلا لسيبارسو لاقشلا
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 ىذ ىلإ نورظني ال مهراصبأ ةصخاش راثلاك بهل مههوجولو ءفطاخلا
 قئالخلا نيبو امهنيب ناكو راثلا تند اذإف ءهل اًميظعت هلالج لج شرعلا

 ةدعرلا هتذخأو هيتكر ىلع اثج الإ دحأ ىقبي الف ةرفز ترفز ماع ةئامسمحخ

 هللا لوق كلذو هناكم ىلإ عجري الو جرخي آل هترجتح ىلإ اًقلعم هبلق راصق

 ميهاربإ ىدانيو «[18:رفاغ ] 4 نيمظاك رجانحلا ىدل بولقلا ذإ : ىلاعت

 نع رانلا مضوت مث ءانتائيطخب كدابع كلهت ال مهللا ءايبنألا نم هريغو ليلخلا

 ىعدي مث هلالج لج رابجلا ىدي نيب عضويف نازيملاب ىتؤي مث «شرعلا راسي

 نم وجني هنأ نظ ام يبن نيعبس لمع لثم لجرلل نأ ولف «باسحلل قتالخلا
 . مويلا كلذ ةذش

 صضعب ىف مدتأي ناكو ءةنس نيثالث ءاملاب زبخلا لكأي مالغلا ةبتع ثكمو

 اذإف نسمشلا يف هصرقيو هنيجيع نجعي ناكو . لخخاوأ لقبلا وأ حلملاب نايحألا

 نب ىيحي ناكو «عوجلا بلك ىنع دري نأ لكألاب دارملا :لوقيو هلكأ دمج

 .ةمكح عوج 'نيدهازلا عوجو مهل ةمارك نيقيدصلا عوج :لوقي ذاعم

 الإ هيطعيال هنئتاربخ ىف هللا دتع عوجلا :لوقي ىتارادلا ناميلس وبأ ناكو

 ىلع ىنطب قصن اذإ ىل ةدابعلا نوكت ام ىلحأ :لوقي تانكو بحأ نمل
 ىلإ ةليل مايق نم ىلإ بحأ ىاشع نم ةمقل كرتأ نأل :لوسقي ناكو . ىرهظ
 . حابصلا

 . ةعيارلا ءامسلا ىق ناكلم ىقتلا :لوقي هتاف هينم نب بهو ناكو

 رحبلا ىف توح قوسي ترمأ :لاقف ؟تيتأ نيأ نم :رخآلل امهدحأ :لاقف

 اًثيز قيرأ :لاق ؟تتج نيأ نمو :رخآلا لاقف .هلكأيل ىدوهيلا نالف ىلإ

 ىفو .ةرصخألا ىف هظح نم صقتيف هلكأي نأ اًقوخ دباعلا دمحم هاهتشا

 ضعب ىأرو .20«عنقو اًفافك هشيع ناكو مالسإلل ىده نمل ىبوط» :ثيدحلا

 . هيلع ريصلاو فتافكلا ىف ءاج ام : باب ؛دهزلا ىف 1 ىلمرتلا هجحرخأ : : دمحم 693

 تابح ناو 1 0 مذ كردتسملا يف مكاحلاو 3 رك ةهدتسم ىف كمدأ هج جحأو

 عماججا حيحص ىق يتابلآلا هححصو ؛ديبع نب ةلاصف ثيدح نم ىلا 6) ةحيحبص ىف

(21178. 
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 ؛مانو برش مث ءاللب اهلب ةسباي ةرسك لكأف ٠ هرصق ل ىف سلج اريقف كولمل
 تمتو اهيلع ءاملا تيرشو ةرسكلا تلكأ ال :لاقو ناطلسلا هبلط ظقيتسا املق

 هكلم نم جرح مث ءهيف ةملكلا ترادف معن :لاقف ؟كبر نع ايضار تنك

 .احئاس جرخو حوسملا سبلو

 سيق اي :هل لاقف القبو احلم لكأي وهو سيق نب رماعب لجر رمو
 نم رسيأب ىضر نم ىلع كلدأ نكلو معن :لاقغف ؟اذهب اينذلا نم تيضر

 عساو نب دمحم ناكو . .ةريخآلا نع ايندلاب ىضضر نم :لاقف معن :لاقف ءاذه

 اذهب ايئذلا نم ىضر نم :لوقيو هلكآيو حلملاو ءاخاب هلبيو اسباي ازيخخ جرخي

 ال ةكمب ضايع نب ليضفلا باب ديشرلا نوراه قدو «سانلا ىلإ جاتحي ال

 كيلع بجي لجرل حتفا :ىكمربلا رفعج لاقف .هل ختفي ملف نوراه جح
 ةرشعب هل رمأ مث «ًاليوط اثداحتف هل حتفف ديشرلا هنأ ليضفلا ملعف هتعاط
 نم لاقف «نيكاسملا ىلع اهقرف :هل لاقف .ليضفلا اهلبقي ملف رانيد فالآ

 رهظ امف ءتيبلا ىق ديشرلا كرتو برهو هلفاغ مث اهقيرفتي قحأ وهف اهعمج
 نع اوففحت :ىروثلا نايفس لوق مدقتو .ةكع نم ديشرلا جرخ ىتح ليضفلا
 الإ لجر ةعصق ىف هدي لجر عضو ام هنإف مكدهج سانلا ةمعطأ نم لكألا

 .هل لذ

 ءروثلا خرصي امك خرصي ربق ىلع هرصب عقو اذإ ىشاقرلا ديزي ناكو
 هسفنل عدي ملو هسفن ىف ركفتي ملو رباقملاب رم نم :لوقي مصألا متاح ناكو
 . مهناخو هسفن ناخ دقف مهلو

 اميقع تناك ىمأ تيل :لاقو «ىكب أربق ىأر اذإ ةربو نب زرك ناكو
 اهنم بيشي اًماظع ًالاوهأ كلذ دعب نمو .ًاليوط اسبح ربقلا ىف اهدلول نإف
 مكرهاوظ نسحأ ام :لوقي روبقلا ىآر اذإ حلاص نب نسحللا ناكو .لافطألا

 نم ةضور ربقلا :لوقي ىخلبلا قيقش ناكو .مكتطاوب ىف ىهاودلا امنإو
 رفحو «هيسن نم ىلع رأتلا فرح نم ةرفحو هركذي ناك نم ىلع ةنحلا ضاير
 :ركفتيو هيف لزني ةواسق هبلق ىف دجو املك ناكف هراد ىف !ربق مثيخ نب عيبرلا

 لزتو «حبصي ىتح كلذك لازي الف ةمايقلا موي لاوهأ نم هيقالي امو هرمأ ىف
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 لمعأ ىلعل 53 نوعجرا بر لاق » :ىلاعت هلوق ددري راصو ةرم هيف
 ايندلا ىف تنأ اهو كاتعجترا دق عيبر اي : لاق مك لل نونمزلا] © احلاص

 رعاشلا قدزرفلا ةأرما ةزانج ىف ىرصبلا نستللا جرختو ,موقيف ةالصلل مف

 نأ ةداهش هل تددعأ :لاقف ؟مويلا اذهل تددعأ اذام :قدزرفلل نسا لاقف

 قدزرف اي تحلفأ :لاقف ةنس نيتس ذنم هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال

 تيأر ىنإ :لاقف رازيد نب كام ىلإ 3الام ني بشوح اجو ءاهيلع تم نإ

 لترا !دحأ :تيأر امف ليحرلا ليحرلا سانلا اهي أ ىدأني ايدانم نأك ةحرايلا

 .هيلع اًيشغم رخو ةحيص كلام حاصف ءعساو نب دمحم ىوس اًميرس

 ام :هل تلقف هتوم دعب هتيأرف ىل خأ تام :لوقي ةئييع نب نايفس ناكو
 مل هنم هرفغتسأ مل امو ىنم هترفغتسا بنذ لك ىل رفغ :لاقف ؟كب هللا لعف

 تلقف ءهتوم دعب ىملسلا ءاطع تيأر : لوقي رشب نب حلاص ناكو «ىل هرفغي

 ؟كب هللا لعف امف ايئدلا راد ىف نزحلا ليوط تنك دقل هللا كمحرب :هل
 .!ديدش اًحرفو ةليوط ةحار نزلا كلذ ىنبقعأ :لاقف

 ؟كاب هللا لعف ام :هل تلقف :؛هتوم دعب ضايع نب ليضفلا تيأرو :لاق

 نب هللا دبع ناكو ءاهب مكيلعف ضئارفلا ةيدأت نم لضفأ اًقيش رأ مل :لاقف

 لاقثم ولو «ىتائيس ىلع لضفت ىتاتسح نأ دوأل ىنإ :لوقي هاف دوعسم
 نأ تينمتل ؟ديرت أم نمت :ىل اولاقو راتلاو ةنحلا نيب ىنوفقوأ مهنأ ولو ءةرذ

 ىنأ ول :لوقي  ىلاعت هّللا همحر - ضايع نب ليضفلا ناك دقو ءابارت نوكأ
 «ثعبأ ال نأ ترتخال كل دعبةنحلا لحدأ مث بساحأو ثعبأ نأ نيب تريخ

 . امج ىندب ىلع كرتي مل باسحلا فوخ نإ :لوقي هت رذ وبأ ناكو

 مهو منهج ىلإ ةاصعلا قيس اذإ :لوقي -هشا#- ةريره وبأ ناك دقو
 مهتادبأ بوذتف تايحملاو براقسعلا مسب رانلا ىف نوفحتي ام لوأف ش ءاطع

 : ىلاعت هلوق ىف لوقي 24 سابع نب هللا دبع ناك دقو ع ىيلاعت هللاب ذايعلاو

 فقي يذلا سبابلا كوشلا هنإ «[1:ةيشاخلا ] # عيرض نم لإ ماعط مهل سيل »

 . مهقولتح ىف
 ىلاعت هللا لسري :لوقي - ىلاعت هللا همحر - كرابملا نب هللا دبع ناكو



 1١ ىنارعشلا ماموال نيرتغملا هيبثث

 نأ مدقت دقو .ءترحل مهعومد ىف تيرجأ نفسلا نأ ولف .ءاكبلا ةاصعلا ىلع

 نيب حبصف ناسلو حيبص هجو نم مك :لوقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع
 بر هللدمحلاو ةريشك فوشلا ىف فلسلا ليواقأو ءحيصي ىرثلا قابطأ
 . نيملاعلا

 ىف مهداهش سا ةرثك : -مهتع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو

 مهيلع نيلسرملاو ءايبنألا نم نييرقملا هدابع هب ىلاعت هللا بدأ امب نيديرملا ةيبرت
 ملعيل كلذو ءةقلاسلا بتكلا ىف مف ءاحلاصلاو ءايلوألاو ءمالسلاو ةالصلا

 . ةعيرش لك ىف اهب (رومأم لزي مل ىلاعت هللا ىوقت نأ توديرملا

 هداهشتسا رثكأ - ىلاعت هللا همحر  صاوخلا ىلع ىديس انخيش ناكدقو

 ىلاعت هللا بطاخي ام اريثكو ءرجاوزلاو عراوقلا نسم روبزلا ىف امي انتعيرشل
 يلاعت هلوق كلذ ريظن مري كلذ دارملاو مالسسلاو ةاليصلا هيلع دواد هيت هيف

 ايو ءمه:رمزل] ( كلمع نطبحيل تكرشأ نفل » : -هلييَغ - دمحم انيبتل
 هللا ةممعر خبشلا ناكف «ءكلذ وحئو ء[': بازحالا ] © هللا قت ا يبا اهبأ

 ىحوأ دقف نيمامنلا اوبحاصت وأ نييباتغملا اوسلاجت نأ مكايإ :انل لوقي - ىلاعت

 ىف فقي ال نمل ىبوط دواد اي :مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا
 ,نيباتخملا سلاجي الو :نيتزهستلا سلاجم ىف سلجبي الو نيئاطخلا فقاوم

 مهبويع ركذي نأ مه وأ سانلا بويع ركذ نم دواد اي «نيمامنلا بحاصيالو
 هج رق ناصو هفرط ىضفغ نم دواد أي ءةمايقلا موي داهشألا سوءر ىلع هتححضف

 لوقي - ىلاعت هللا همحر  هتعمس دقو ءنيبرقملا نم ىدنع وهف هناسل ظفحو

 كلذ نإف ركملا نع ىهتلاو فورعملاب رمألاب كيلع ىبخأ اي :ءاملعلا ضعبل
 دواد اي :مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هّلئأ أ ىحوأ لدقف ؛ملعلا ةاكز نم

 تراصو مهتم ةبيهلا تسيهذ ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ءاملعلا كرت اذإ

 ( مهبويع نع نيسماصلا ساتلا نع نيدرفنملل ىبوط «رارشألاو ءاهفسلا ىف

 نومئان سانلاو دربلا ةدش ىف ىنيجاتي ماقو ليللا ىف هشارف كرت نمل ىبوط
 ؛ىنم اًقوخ مارحلا جورفلا ىلإ اورظني ملو ىنومظع موقل ىبوط ءمهفتل تحت
 مههوجو نم ةراضنلا ةجهب .بهذأ نأ ةانزلاب عناص انأ ام نوهأ دواد اي

 .ةيراج مالقألاو ىتع نولفغت : ليتارسإ ىتبل لق دواد اب ءمهرمع ةكرب قحصأو
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 ول ىنإ ىصاعملا دنع مهروتسس اومخرأو مهباوبأ اوقلغأ نيذلل لقو لفغت ال

 ىنوفاخي :ليئارسإ ىنبل لق دواد اي ءضرألا مهب تفسخو مهتكلهأ تغش

 تحن شيكلاك مهمدق تخغ مهودع لعجأو لوبقلاو ةبسهلا مههوجو سيلأ

 دواد اي «هرافغتسا رثكيو ءهمالك لقب نأ هتيبحأ نم ةمالغ دواد اي : نيكسلا

 طاحأ لق دواد اب «ةمغار ىهو ايندلا كتأت نينمؤملا مرح نع كفرط ضغ

 ال : ليئارسإ ىتبل لق دواد اي «ءنينمؤملا مرح نودسفي نيذلا ةانزلاب ىطخس

 .راتلاب مهيذعأ ىنإف ىدابع نم نوهآ مهنيعأ ىف ىنولعجيو رس ىنوصعي

 ىلع معنلا تناك امبر :لوقي ًاريثك - ىلاعت هللا همحر  هتعمس دقو
 اي مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقف «مهل اجاردتسا دبعلا

 حونلا نم نورثكيو «ىتمعن مهيلع تفدارت اذإ ىتم نوفاخي :ءالقعلل لق دواد

 ْ نع مهتدرخل مهتييحأ ىنأ ولو مهل جاردتسا كلذ نإق معنلا مهيلع تداز املك

 ام دواد اي «كينذ رفكأو كقزر رثكأ قيفشلا باالاك ميتيلل نك دواد اي ءايئدلا

 موي ىلع كضرع ركذاف ةليمج ةأرما كب رم اذإ دواد اي «ىئاصع نم ىنمظع
 صضغ دواد اي «ىتياعر نم طقس ىريغ ىعارب وهو ىنيقل نم دواد اي «ةمايقلا
 ال :ليئارسإ ىتيل لق دواد اي ءنيقسافلا بحأ ال ىتإف كئاسل نصو كفرط

 نمل ىبوط ءاًئومو ىمع بلقلا ديزت مهيف ةعيقولا نإف سانلا ضارعأ ىف اوعقي
 كولملا سوءر كل سكنأ ىلإ عطقنا دواد اي .هحلصأف هسفن بيغ ىف رظن

 كعضشتت ال ةرهاظلا نإف ةنطابلا كبايث رهط دواد اي «ةباهملا كهجو سبلأو
 . ىدنع

 رشيأ :ايندلا هنع تلوحت رجاتل لوقي  ىلاعت هللا همحر  هتعمس دقو

 ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقف «كبحأ دق ىلاعت هللا نإف ريخب

 رجهيو ةلذألا عفترتو فارشألا لذي ىتح ةعاسلا موقت ال دواد اي :مالسلاو

 نمؤملا ىرر هيف لقيو ءرجافلاو ىصاعلا قزر هيف رثكيو ىلتي الف ىباتك
 نامزلا كلذ لهأ ىلإ ايندلا تبيح كلذ ىلإ رمألا راص اذإف ءلضافلا حتاطلا

 «ةمسقنلا فيس مهيلع تطلس كلذ اولعف اذإف .ةرخآلا ةبحم نم مهتعنمو

 قسفلاب مهتيلتباو ريبكلا رقوي ال ريغصلا تلعجو «مهراعسأ تيلعأو

 نع هتسرخأ حيصق.ناسل نم مك دواد اي «ىدنع مهؤارزج كلذو ءروجفلاو
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 : ليئارسإ ىنبل لق دواد اي ؛«ساتلا ىف هتعيقو ةرثكل توملا دنع ةداهشلاب قطنلا
 دواد أي «ةالص مكل لبقأ الف ىلجأ نم مكدلوو مكاخأو مكابأ اورجهت مل نإ

 ىلع تمسقأ ىنإف توملا لبق مهيلع ىتلا تاعبتلا اودري :ليئارسإ ىنبل لق
 ةعبت لكب هيوكي ران نم قوط هقنع ىقو تاعبتلا بحاص ثعيأ نأ ىسفن

 تعفر ديع نم لك الو هتاللص تلبق ىلص نم لك سبل دواد اي ؛«ةيك

 . هئداع

 ىدلو اي كيلع :ناوخإلا ضعبل لوقي  ىلاعت هللا همحر  هتعمس دقو

 كلذ نإف «ميحر روفغ انبر لوقتو لجو زع كبر ىصبت نأ كايإو هللا ىوقتب
 هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو ءسيليإ ديكو سفنلا تاليوست نم
 ىصاعملاب ىنوُترهاج ةليل نم مك :ليئارسإ ىنبل لق دواد اي مالسلاو ةالصلا

 نم نولماعت مكنأك اهنع عالقإ ريغ نم رافغتسالاب ىنوعداخت متحبصأ مث
 مكقادحأ اونوص :لئارسإ ىنبل لق دواد اي ءمكعادخو مكركم هنع بيغي

 ربكأ وه ىتأ دقو هنع اهعاشأف ةشحاف ىف وهو هيخأ ئلإ رظن رظان نم مكف
 ىهجو ريغل ملعلا بلط نم دواد اي :هتحضفل تكش ولو هحضفأ ملو اهنم

 ردشي لع نيقولخلا نع اهرئسو ىصاعملاب لمع نم دواد اي «راتلا هتامخدأ

 ليئارسإ ىتب ةاصعل لكو نيلاطبلا كرتاو نيحاونلا يحصأ دواد اي «تاولتخلا

 ىنال مهتلالج نم رهظأ مكل ىلالجو ىنود ىدابع نم نويحتست فيك
  مهديس

 شيعي ال صخشل لوقي يرأ ةرم  ىلاعت هللا همحر  هتسعمس دقلو

 ىلاعت هللا ىححوأ دقف ءدلو الو لهأب ىتلغشي مل ىذلا هلل دمحلا لق :دلو هل

 عقلي دالوآلا لك سيلق دالوالا بلطت ال دواداي مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ

 رهظب يىنظفحا) دواد اي ءاران هربق هيلع لعشأو هبر نع هدلاو لغشأ دلو بر

 غبت ال دواد اي «قزرلا نم كل رثكأ ىركذ نم رثكأو ءألملا ىف كظفحأ بيغلا

 مك :ليئارسإ ىتبل لق دواد اي ءكنع ىترصن فلختتف كيلع ىغب نم ىلع

 ىتيل لق دواد اي ءاهعمج ىف مكحراوج نوبعتتو ةيتناف ايندلا نأ نوملعت
 ةبوتلا لبق ةلاحلا كلت ىلع هضبقأ نأ ىصع اذإ مكدحأ ىشخي امأ :ليئارسإ
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 ترمأل تئش ول دواد اي «ريصملا سشيو و رانلا هدروأف هيلع نابضغ انأو ىناقليف

 ىنبل لق دواد اي ء.هعلتيت نأ ضرألا ثترمأ وأ ىصاعلا ىلع عقت نأ ءامسلا

 قابط ىف لالغألا قيضو ةنيايزلا ةلوص اوركذاف ةيصعملا متدرأ اذإ ليئارسإ

 ىنكلو اوتامل ىنوصع اذإ مهيلع ىبضغ ىلع ىدابع علطا ول دواد اي «ناريتلا
 اي «ىنجاتو بارتلا ىلع كدحخ عض دواد اي مهب ةمحر ىبضغ مهنع تأبخ

 امتإو ءاسفن لتقي ملو مارحلا هجرف سمي مل ىلع سانلا مركأ نم مدآ كوبأ داود

 هندي ىلع نم للحلا ترياطتف ايسان اهنم لكأف ةرجشلا نم لكآلا نع هتيهن
 مارح هجرفق سم نمي فيكف مدنلا فقوم هتفقوأو هسأر نع جاتلا طقسو

 ىنوصعت ىنم مكءايح لقأ امو قلخلا اهيأ مكب ىنقأرأ ام ىناحبس اًسفن لتقو

 ىلوأ انأو هنم ءايح متيذل مكآر ىدابع نم [دحأ نأ ولو مكاعرت ىنيعو

 نيحئانلا عم حونت الو نيكابلا عم ىكبت ال انئمطم كارأ ىل ام دواد اي «ءايحلاب

 صاصرلا بوذي امك تبذل اهيف ةانزلل تددعأ امو اهتيئايزو رانلا تيأر ولف

 ىتش الالم نم كايلع نوهأ جالا ىف كهجو ىلع كتسدنخل دواد اي ءرانلا ىف

 نزو نع مهدحأ لأسأو موصتلا نفقوأل ىلالجو ىتزعو ءباسحلا ىف كل

 نوتظت مكتايعأب مكنأك نونزتو نوقمرت :ليئارسإ ىئبل لق دواد اي «ةلدرخلا
 ىلع نيقولخلا تعلطأ تاولخلا يف ىناصع نم دواد اي ءمكارأ ال ىنأ

 روبزلا ظعاوم نم هتعمس ام ىهتنا .راثلا هتلخدأو هتحضفو هلامعأ ئواسم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هبلطاف ءزج ىف اهلك اهظعاوم تعمج دقو
 ام ىلع رشاعلا نرقلا رخخاوأ نيرتغملا هيبنت باتك رخآ كلذ نكيلو

 نأ الول ىدتهتل انك امو اذهل اناده ىذلا هلل دمحلاو رهاطلا مهفلس هيف اوقلاخ

 مدع نم ميظع رصح ىف تنك باتكلا ةيطخ ىف تعرش املو ءهللا اناده

 قيتع باتكب صخش ىلع لخدق باتكلا يف اهنم دمت سأ ىتلا داوملا دوجو

 هتلجوف ءىشو ةنس ةئامسمخ هتباتك خيرات ىفوك طخب لوألا نم مورحم

 ىوري هفلوم تبآرو «نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا لاوحأب انوحشم

 حرغلا دشأ كلذب تحرفف هنن كلام مامإلا تارقأ نم حارخلا نب عيكو نع

 نيعباتلاو ةياحصلا بحص هعلاط نم نآكو باتكلا اذه قالخأ هب تليشق

 مهتيشخخو مهقوختو مهدهزو مهعروو مهلاعفأو مهلاوقأ ىأرو «نيعباتلا عباتو
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 هعلاط نم نأ هتبطخخ ىق انركذ دقو «نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ىضر -غقت-

 اهبوث نم ةيحلا خلسنت امك موقلا قالخأ نم تخلسنا دف هسفن ىأر فاصتإب

 مهلو انتل متخيو مهدعب نمو ناوخإلا هب عفني نأ هلضف نم ىلاعت هللا لأسنف

 دهشأو هللا الإ هنإ ال نأ دهشأ رادلا هذه نم انمالك رخآ لعجي نأو ىنسحلا

 هبحصو هلآ دمحم انديس ىلع ىلصو -ه- هللا لوسر دمحم نأ

 باتكلا رمخآ نم ةيلوبتملا قالصخالا نم فلؤملا مالك نم ركذنسو ؛نيسعمجأ
 هللا نإ :لوقي ىرصبلا نسحلا ناكو «ىلاعت هللا ءاش نإ اهب قلعتي امو ةقاخلا

 حجر نمف «ىنيبو كتيرذ نيب لدسع ةمايقلا موي تنأ :مدأل لوقي لجو زع
 اًماظ الإ بذعأ ال ينأ ملعت ىتح ةنجلا لخد ةرذ لاقشم هرسث ىلع هريصخ

 بولقلا هيف بلقعت )ف :ىلاعت هلوق ىف لوقي دهاجسم تاكو .هسفنل
 بلقت نأو اهتكامأ نم اهعازتنا وه بولقلا بلقت نأ 177 :رونلا] | «راصبألاو

 .ىمعلا ىلإ راصبإلا نمو «ةقرزلا ىلإ لحكلا نم بلقتت نأ وه راصبألا
 .نيملاعلا بر هّلل دمحللاو

 مهمركي نمل مهلمح :-مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقفالخأ نمو
 نم مهتثربتو مهسوفن ةيكزت نم اًفوخ قدصو قحب مههركي امنإ هنأ ىلع
 .ىح ريغب مهوهرك مهنأ ىلع مهلومح اذإ بيعلا

 ىلع هغلب اذإ  ىلاعت هللا همحر . نيدلا لضفأ خيشلا ىخأ ناك دقو

 ىصقن كردأ ىذلا رين اذه بلق نإ هّللاو :لوقي هيلعركنيو ههركي هنأ دحأ

 . لجو زع ىبر اهب عدامتأ ىتلا نشحاوفلا نم هيلع وطنم انأ امو لطابلا

 نيملسملا نم اذحأ ىه تهرك اذإ مهسوفن نوشقاني اوناك كلذكو

 ىلع هيتلمح ال ملو قح ريغب كيخأل كتهارك نإ :هسفئل مهدحأ لوقيو

 ىه تهرك وأ دحأ اههرك اذإ هسفن ىلع مهدحأ نوكيف ةنسحلا لماحملا

 لك ىف مهسوفن نومهتي اوناكف مهلك حلاصلا فلسلا جرد كلذ ىلعو ءادحأ
 ىثنأ أ :ىه هسفنل مهدحأ لوقيو لاح وأ ماقم نم هيف قدصلا تعدا ءىش

 يرغلا اذه ىف نلوقت امف الثم قافنلاو ءايرلا ىلإ كتبسن ىف كيلع بذكأ

 ىعرش قيرطب الإ بذكلا ىلإ هتبسن كل زوجي ال هنإف :كلذب كنصو ىذلا
 - ىلاعت هللا همحر  راتيد نب كلام ناك دقو ؟قيرط كعم سيلو
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 :اهل لوقأ انأو صالصخإلا ىوعد ىف ىنعزانت ىسفنو ةنس تثكم :لوقي
 تدرأ نإ :ىرخأل لوقت ةأرماب اذإف ةرصبلا ةقزأ ىف اموي تررم ىتح نيبذكت

 :كلام لاق هيلإ ىرظتاف رانيد نب كلام اذهف ءارم لجر ىلإ ىرظنت نأ
 حيبقلا كبقل ىعمسا سفن اي :اهل تلقو ىسفن ىلع ترصتنا ىذلاب تحرفف

 . ةحلاصلا ةأرملا هذه نم

 . ىلإ رظنيلق ءارم ىلإ رظني نأ دارأ نم :لوقي كلذ دعب ناكو

 ىنأ فلحأ نآل :لوقي ىلاعت هللا همحر - ضايع نب ١ ليضفلا ناكو

 هسفن بتاعي ام اريثك ناكو .ءارمب تسل ىنأ فلحأ ن أ نم ىلإ بحأ ءارم

 ىف ترصو اًيصاع اًقساف كتبوبيش ىف ليضف اي تنك :لوقيو اهخبويو
 ىئارملا نم هللا دنع امثإ فخأ ىصاعلاو قسافلل هللاو اًقفانم اًيئارم كتيلوهك
 بنذ هنأل قفانملاو ىئارملا كلذك الو ةرفغملا هللا نم رظتني ىصاعلا نأل قفاتملا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ ملعاف ؛هنم بوتي ىتح هبحاص هب رعشي نأ لق

 مهتارقأ بقال مهركذ :-مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 نع مهتوادعو مهل مهدسح مهدصي الو مهنودسحيو مهتوهركي ىذْلا

 . ريخحب مهركد

 ىلاعت هللا امهمحر ديلولا نب دلاخو صاعلا نب ورمع نسيب ناك دقو
 هنإ :هل ليقف اريخ هيلع ىنثأف اموي دلاخ دنع ارمع اوركذف ءىش صضعب

 . اننيد ىلإ غلبي مل انتيب ناك ىذلا نإ :لاقف كهركي

 نم يداسحو ىتادعأ بقاتم تركذو هللا دمحي كلذب انأ تقلخت دقو

 نم ادحأ ىداعأ ال ىئإف ىيناج ىلإ ال مهيناج ىلإ رظنلاب ءاملعلاو ءارقفلا

 بجوي امب مهل ىرهاظت مدعل ىنوداعي نيذدلا مه امنإو ىسفن ظل نيملسملا
 صئاقنلاب اوركذ اذإ سانلا نواعت وأ رمخ برش وأ ةالص كرت نم ةاودعلا
 ةدش عم اذه كلذ وحنو ايندلا رومأ ىف مهتسحازم وأ ءمهئارو نم

 نإف ءىب ىلاعت هللا ةيانع ىلع ناهربلاك كلذ تلعج دقو «ىل مهتوادع

 رشني نأ نع ًالضف هناسل ىلع هودع مسا ركذل حرشني ال سانلا بلاغ
 . نارقألا نيب هتساحم



 ا ىتارعشلا مامإلل ني رعقملا هيبثت

 ىلتق ىف ىعس هضعبقف ىل مهئاذبإ نم لمج نأملا باتك ىف انركذ دقو

 دئاقع ىبتك ىف سد هعضعبو ءرصم نم ىجارختإ ىف ىعس مهضعبو تارم
 هيلإ انرشأ امك راجحلاو رصم ىف ىتع اهعاشأو ةعامجلاو ةنسلا لهأل ةفلاخمم

 تشاب ريزولا ىلع اشابلا دنع ىلع ىرتفا مهضعبو« باستكلا اذه ةيطخ ىف
 ىل عقو ىذلا ىذألا عيمج رادمو اهب ظفلتي نأ نمؤمل ىغبتي آل [ارومأ رصم

 جرد دقو ءحالصملاو ملعلا ىلإ بسني نع رصم لهأ نم سغئنأ ةثالث نم

 كلذ تركذ امتإو «نيرادلا ىف مهتمد تاأربأو ىلاعت هلئا ةمحر ىلإ ةثالثلا

 ةثالثلا ءالؤه نأ عم مهرصع لهأ نم ىذألا لمحت ىف ىناوخإ ىب ىسأستل

 ىتمحازمل ىلع مهلك اوعمتجا نكلو ءاضعب مهضعب نوهركي اوناك سفنألا
 فونص ىلع ىذألا ىل اوعنصق ءريغ ال ملعلاو حالصلا مسا ىف ةوعدلاب مهل

 ةئالثلا ءالؤه بقاتم ركذ ىف تغلاب دقو :«ىلع ماللسو درب رسم لهأ راسو

 ىعف هولعق ام دضي ركذلا نسحأب مهتركذو «ةيفوصلاو ءاملعلا تاقيط ىف

 ىف يب ىدتقيلو «ةحماسملاو حفصلاو وفعلا نم ىلع هب ىلاعت هللا نم امل راهظِإ
 نع لوقنملا لب «ىنارقأ نم كلذ لثم ىلإ ىنتقبس اذحأ نأ ملعأ ملو ناوخإلا
 قلخلا اذهب انقلخخ ىذلا هلل دمحلاو ءاولعف ام ريظنب ءادعألا ةلباقم مهضعب

 دمحلاو .حفصيو وفعي نكلو ةئيسلا ةئيسلاب زجي مل نمم انلعجو ءىدمحملا

 . ميحرلا روفغلا نيملاعلا بر هلل

 ىدي نيب مهسوفن حرط :-مهتع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 يف يىصاعملا نم ءىش ىف مهعقو ىلع مهفشك قيرط نم اوعلطا اذإ ىلاعت هللا

 ىفو مهئاعد ىف تولوقي نوريصيو مهتوقو مهلوح نم مهيريتو «لبقتسملا
 ىهلإلا ريدقتلا هب قح دق هيلع تعلطا ام ناك نإ مهللا :هريغو مهدوجس
 نم ةقلص ةرخألا ىف الو ايندلا ىف هب انتمخاؤت الو سانلا نيب هيف انرتساف

 نم كلأسنف ىهلإلا ريدقتلا هب ىح دق كلذ نكي مل نإو ءانلع كتاقلص

 بامسأ ابر ىلاعت هللا نإف ءانتقو ردك دق هئإف ءاندوهش نم هليزت نأ كلضق

 ةتامثالثلا تايثإلاو وحملا حاولأ نم هاحم وأ هل رفغو هرتسو دبعلا ءاعد

 نم ىهلإلا ريدقتلا مكخب تافلاخملا ىتأ نم كلذ حاضيإو ءاحول نيتسلاو

 ناكو ؛ةوسهشلاو ليملاب هاتآ نمت ةبوقع فحخا نوكي امبر ةوهش الو ليم ريغ
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 كرادقأ نم ءىش در نع ىزجع ملعت كنإ مهللا :هدوجس ىف لوقي مهضعب

 محرأ اي ىلع كتاقدص نم ةقدص هتينج دق ام ىل رفغاف «ىف ةذفانلا
 هلل دمحلاو هيلع لمعاو كلذ ملعاق «تنأ الإ بوتذلا رفغي ال هنإف نيمحارلا
 . نيملاعلا بر

 ىف مهرس باعتإ مدع :-مهنع ىلاعت هللا ىضر- مهقالخأ نمو
 ىلع سانلا مهحدميل ةحلاص ةينب الإ هريرحت ةرشكو فيلأت ىف ظافلأ قيمنت
 . فيلأتلا اذه ىف نالف رصق ام :نولوقيو كلذ

 ريرحت دشأ هررخ ىتح هباشك ريرحت ىف غلاب ولو رشبلا نآ ىخأ اي ملعاو

 1 للحم ىف قالطإ وأ تاقوألا يضعب ىف ةلأسملل طرش نايسن نم ابلاغ هل ديالق

 افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو : ىلاعت لاق . لييصفتلا
 م كوفي 3 ىبرعلا 7 نيدل محم م خيشلا ناكو ءامك .اسس] 4 اريثك

 نوم امسسيمفل 0 همحر  صاوخلا ىلع ىديس تاكو . ةانإ ىلاعت هلا

 «ةمئاذلا ةظقيلا مدع ضقانتلا وأ فيرسحتلا وأ أطخلا نم ملسي ال رشبلا مالك

 .وهسلاو تالفغلا ىف عقي ناك كلذلف

 ديعلا بلطي ال نأ بدآلا نم :لوقي هقت_ دهازلا دمحأ ىديس ناكو
 . نكمأ ام لجو زعدللا مالك ةاهاضم نم برهي لب اًقلطم هيلع ضارتعالا

 نيرتفملا هيبنت مت
 رشاعلا نترّقلا رخاوأ

 رهاطظلا مهملس هيق اوملاخ ام ىلع

 ىنارعشلل



 هرفي ىلاؤغلا مامإلل نييبتلاو فشلا

 نيعمجأ قلخلا رورغ ىف نيستلاو فشكلا ميال #* 03 0 5 *

 ىلازتلا دمحم نب دمحم نب دمحم ماهإلل

 «باّبلألا اوُنوُأ ركذتي امنإ»
 [ميرك نارق]

 ىتقث هيو نيمآ ملسو هبحص سو هلو دمحم اندم ىلع هلا لص

 , ةيتحت و

 . [نيعمجأ قلخلا رورغ ىف نيبتلاو فشكلا ] باتك اذهف [دعبو ]

 :تامسق ناويحلاو ءناويح ريغو تاويح :نامسق ىلخلا نأ ملعا

 هدذهوو اهب هرمأو « ةدايعلاب هلا ةيطاخ ف هفلكملاف «٠ فلكم ريغو فلكم

 مل نم فلكملا ريضو ءةبوقعلا هرذحاو < ىصاعملا نع هأهنو ءاهيلع باوثلاب

 عئاط :نامسق نمؤملاو .رفاكو «نمؤم :نامسق فلكملا مث . كلذي هبطاخي

 ملاع : نيمسف ىسلإ مسقني :: نيصاعلاو نيعئاطلا نم دحاو لكو « صاعو

 نع الإ نيرفاكلاو نينمهؤملا نيفلكملا عيمصلل امزال رورغلا تيأر مث . لهاجو

 ء«مهرورغ نسع فشكأ ىلاعت هللا ءاش نإ انأو .نيملاعلا بر هللا همصع

 توكيام زجوأب ثاسبلا ةياغ هتيبأو حامضيإلا ةيأغ هحضص وأو هيف ةجحلا نييأو

 .ةراشإلا نم نوكيام عدبأو ةرابعلا نم

 اذع أم قلخلا نم نيرورغملا نأ ملعاو :هللاب الإ ىقيفوت امو لوقأف

 فنصو ءدابعلا نم فثئصو ؛«ءاملعلا نم بفئص ؛ فاتصأ ةعبرأ نيرفاكلا

 ءرافكلا رورغ هب أديت ام لوأآف .ةفوصتملا نم فنصو :«لاومآألا بابرأ نم



 ىلازغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا يك

 هرغ نم مهنمو ءايئدلا ةأيحخلا هترغ نم مهنم :نامسق مهرورغ ىف مهو

 ريخخ دقنلا :اولاق نيذلا مهف ايندلا ةايحلا مهترغ نيذلا امأف .رورغلا هللاب

 كشلاب نيقيلا كرتي الو «كش ةرخآلا تاذلو نيقي ايندلا تاذلو ةئيسنلا نم

  هنم ريم انأ  هلوق ىف هللا هنعل سيلبإ سايق وهو ءهدساف سايق اذهو

 وهو قيدصتب امإ :ناكيش رورغلا اذه جالعو .ببسلا ىف ةيريخلا نأ نظف
 هلوق ىف ىلاعت هللا قدصي نأ وهف قيدصتلا امأ .ناهريب امإو ناميإلا

 عاتم الإ انيدلا ةايحلا امو# ىلاعت هلوقو #ىقبأو ريخ هللا دنع امو#

 هجو قرعي نأ وهف ناهربلا امأو .هي ءاج اميق لوسرلا قيدصتو «رورغلا

 هلوق امأو ءةحيحص ةمدقم ةئيسن ةرخآلاو دقن ايندلا هلوق نأ هسايق داسف

 ناك نإ لب كلذك رمألا سيلو «سيسلتلا لحم وهف ةئيسنلا نم ريخ دقنلا
 ةئيسنلاف اهنم لقأ ناك نإو «ريخن وهف دوصقملاو رادقملا ىف ةئيسنلا لثم دقنلا

 تاذل مهلوق امأو .ةيدبأ ريغ ايندلاو «ةيدبأ ةرخآلا نأ مولعمو ءهنم ريخ

 دنع نيقي كلذ لب «لطاي اًضيأ وهف كش ةرخآلا تاذلو نيقي ايندلا

 ديلقتلا هجحو ىلع قيدصتلاو ناميألا امهدحأ :ناكردم هنيقيلو .نينمؤملا

 ىناشلا كردملاو .ءاودلا ىف قذاحلا بيبطلا دلقي أمك ءاملعلاو ءايبنألل

 رومأل - هلت -ىبنلا ةفرعم نأ نظت الو «ءايلوألل ماهلإلاو ءايبنألل ىحولا
 ةقرعمب سيل ديلقتلا نإف ءمالسلا هيلع ليربحجل ديلقت ايندلا رومألو ةرخألا

 دق لب كلذ نم هللا هاشاح  ملسو هيلع هللا ىلص  ىبنلاو ةحيحص

 نيعلابي تاسوسحملا دهاش امك ةريصبلا روئنب اهدهاشو ءايشألا هل تفشكتا

 ش . ةرهاظلا

 ىهو هللا :رماوأ اوعيض اذإ مهدئافدعو مهتنسلأب نونمؤملاو [لصف |
 ءرورغلا اذه ىف رافكلا نوكراشم مهف تاوهشلاب اوسندتو ةحلاصلا لامعألا

 هللاب نيرفاكلا رورغ امأف .رورغ اًعيمج نينمؤملاو نيرفاكلل ايندلا هايحلاف
 . نحنف انديعم هللا ناك نإ هنإ :مهتنسلأب مهسفنأ ىف مهضعب لوق هلاثمف .



 مساع ىلازغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا

 ام# لاق ثيح فهكلا ةروص ىف مهنع هللا ربمخأ امك انريغ نم هب قحأ

 رورغلا اذه ببسو .ةيآلا #ةمئاق ةعاسلا نظأ امو ادبأ هذه ديبت نأ نظأ

 مهيلع هللا معن ىلإ ةرم نورظني مهنأ كلذو هللا هنعل سيلبإ ةسيقأ نم سايق

 هللا باذع ريخأت ىلإ نورظني ةرمو ءةرخخآلا معن اهيلع نوسيقيف ايندلا ىف

 - مهنإ مهنع هللا ربخأ امك ةرخآلا باذع هيلع نوسيقيف ايثدلا ىف مهنع

 ءارقف مهو نينمؤملا ىلإ نورظني ةرمو *لوقن امب هللا انبذعي الول# نولوقي

 ناكول# - نولوقيو كاننيب نم مهيلع هللا نم ءالؤهأ# نولوقيو مهنوردزيف
 دق نولوقي مهنأ مهبولق ىف مظن ىذلا سايقلا بيترتو «هيلإ انوقبسام ريخ
 وهف بحص لكو بحم وهف نسحم لكو اينذلا ميعني انيلإ هللا نسحأ
 نوكي ابر لب اًبحم نوكي الو انسحم نوكي لب كلذك سيلو ءنسحم

 ىلاعت هللاب رورغلا ضحم كلذو «جيردتلا ىلع هكاله ببس ناسحإلا

 مكدحأ ىمحي امك ايندلا نم نمؤملا هدبع ىمحي هللا نإ - هيلو -لاق كلذلو
 اذإ رئاصعبلا بايرأ ناك كتذكو اهيحي وهو بارشلاو ماعطلا نم هضيرم

 ابحرم اولاقو اوحرف مهيلع رقفلا لبقأ اذإو ءاونزح ايندلا مهيلع تلبقا
 همركأف هبر هالتبا ام اذإ ناسنإلا امأقإ# ىلاعت لاق دقو ء«نيحلاصلا راعشب

 نينبو لام نم هب مهدمن امغأ نوبسحيأ# ىلاعت لاقو «ةيآلا - ©#همعنو

 نم مهجردتسن# ىلاعت لاقو .. #نورعشيال لب تاريخا ىف مهل عراسن
 ام اوسن املف - ىلاعت لاقو  «نيتم ىديك نإ مهل ىلمآو نوملعيال ثيح
 مهانذخأ اوتوآ امب اوحرف اذإ ىتح ءىش لك باوبأ مهيلع انحتف هب اوركذ

 اذه أشنعو «رورغلا اذهب نمآ نم هللاب نمؤي ملف - #نوسلبم مه اذإف ةتغب

 الو هركم نع نمأي الف هللا قرع نمف ءهتافصبو هللاب لهجلا رورقلا

 نم هللا مهاطعأ ام عم مهب لح اذام ذورمنلاو ناماهو نوعرف ىلإ نورظني

 الإ هللا ركم نمأي الف# ىلاعت لاقف هركم نم ىلاعت هللا رذح دقو «لاملا

 #نيركاملا ريخ هللاو هللا ركمو اوركمو# ىلاعت لاقو  *نورساخلا موقلا



 ىلازغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا ةيففإ

 ةمعن هللا هالوأ نمف «اديور مهلهمأ نيرفاكلا لهمف 9 ىلاعت لاو

 .ةمقن نوكت نأ رذحيلف

 اغإو ميحر روفغ مهلوقف نينمؤملا نم ةاصعلا رورغ اسمأو [لصف ]
 ءاجرلا ليق نم كلذو «لامعألا اولمهأو كلذ ىلع اولكتاف ءءوفع وجرن

 انإو ميمع همركو ةلماش هتمعنو ةعساو هللا ةمحر نإو ءنيدلا ىف دومحم

 أشنم ناك اميرو «تاسحإلاو مركلاو ناميإلا ةليسوب وجرن نونمؤم نودحوم

 مهءابآ نإف ءرورغلا ةياهن كلذو تاهمألاو ءابآلا حالصب كسمتلا مهلاح

 مهل لوس ىذلا مهسايق مظنو «نيفئاخ اوناك مهعروو مهحالص عم
 وهف مكءايآ بحأ دق هللا نإف ءهدالوأ بحأ اناسنإ بحأ نم نأ ناطيشلا

 ملو هللاب اورتغاو كلذ ىلع اولكتاف تاعاطلا ىلإ نوجاتحت الق ءمكبحي

 هقرغأآو عنمف ةنيفسلا ىف هنبا لمحي نأ دارأ مالسلا هيلع احون نأ !وملعي

 همأ ربق ةرايز ىف نذآتسا - 4 - يتلا نأو مون موق هب قرغأ ام دشأب هللا

 اوسنو «راقغتسالا ىف هل نذؤي ملو ةرايزلا ىف هل نذأف ءاهل رافغتسالا ىفو

 206 ىلاعت هلوقو - *ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو# - ىلاعت هلوق

 هنأ نظ نمك هيبأ ىوقتب وجني هنأ نظ نم نإف #ىعس ام الإ ناسنإلل
 رع دلاو اهيف ىزجي ال نيع رف ىوقتلاو ءهيبأ برشب ىوري وأ هيبأ لكأب

 الإ هيتيو هتيحاصو هيبأو همأو هيأ نم ءرملا رفي ىوقتلا ءازج دنعو «هدلو
 اذ لمعو هسفن ناد نم سيكلا هت -هلوق اوسنو «ةعافشلا ليبس ىلع
 نإ# ىلاعت هلوقو « هللا ىلع ىنمتو اهاوه هسفن عبتا نم زجاعلاو توملا دعب

 هللا ةمحر نوجري كنلوأ هللا ليبس ىف اودهاجو اورجاه نيذلاو اونمآ نيذلا

 حصي لهو #نولمسعي اوناك امب ءازج#» ىلاعت لاقو «ميحر روفغ هللاو
 امتإو ةلاحم ال رورغ وهف لمع همدقتي مل نإف «لمع همدقت اذإ الإ ءاجرلا

 نآرقلا هب قطن ةدئافلا كلتلو ءسأيلاو فوخلا ةرارح ديريتل ءاجرلا درو
 . ةلاحمال ةدايزلا ىف بيغرتلاو



 ةريزر#ا يلازغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا

 نأ الإ ءصاعمو .تاعاط مهل فئاوط رورغ مهنم برشيو لصف
 ةفكو مهتاتسح ةفك حجرت نأ نونظيو ةرفغملا نوعقوتي مهو ؛رثكأ مهيصاعم
 نم ةديدع مهاردب قدصتي دحاولا ىرتف لهجلا ةياغ اذهو ءرثكأ مهتائيس

 وهف ىفاعضأ تاهبشلاو سانلا لاومأ نم هلواتتي ام توكيو ءمارحلاو لالخلا

 دارأو الأ ىرخأللا ةفكلا ىف عضوو مهارد ةرشع نازيملا ةفك ىف عضو نمك
 . لهجلا ةياغ كلذو ةرشعلا اهيف ىتلا ةفكلا ليمت نأ

 بساحي ال هنأل هيصاعم نم رثكأ هتعاط نأ نظي نم مهنمو !لصف |
 رفغتسي ىذلاك ءاهب دتعاو اهظفح ةعاط لمع اذإو اهيصاعم دقفتي الو هسقن

 باتعغي مث ةرم فلأ وأ ةرم ةئام الثم راهنلاو ليللاب حبسيو هناسلب هللا

 نم درو ام ىلإ تفتليو «راهنلا لوط هللا هاضري ال امب ملكتيو نيسملسملا

 نيسمامتلاو نيباذكلا ةبوقع ىف درو امع لفخغيو حييستلا لضف

 نم دكآ يصاعملا نع هناسل ظفحف  رورغلا ضحم ىلإ كلذو :نيقفانملاو

 .هيبتتلا نع اندص نم ناحيبسف «هحيبست

 ه6



 ىلازغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا ةريواحا

 نيرورعملا فاصأ نايب ىف
 فص لك ماسقأو

 ال مهنم ةقرف :فرف مهو .ءاملعلا نيرورغملا نم لوألا فنصلا

 ا ب ارادت اه اوبشممت ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا تمكحأ

 تمل لا باس, ال اقليم ملعلا ا مهتأر «ناكمب هللا دنع مهنأ

 مهو مهاياطخو مهبونذب مهبلاطي الو .ءقلخلا ىف مهتعافش لبقي لب

 ملع ناملع ملعلا نأ اوملعل ةريصبلا نيعب اورظن ول مهنإف ءنورورغم

 ةفرعمو مارحلاو لالحلا ةفرعمب ةلماعملا ىه. ةدوصقملا ةمكحلا متتل ةلماعملا

 ليلع وهو هريغ ببطي بيبط لثم مهلثمو ةدومحللاو ةموعمأملا سفنلا قالخأ

 نب ل ةاولا عتب لغو ليفي علق سفن بلي ىلع رد

 وق نع را نأ قال ى اعت هلوق منعا ةغو ةيمسحلا دعب هب ها الإ ءاودلا

 مل ىده ددزب لو املع دادزا نم» - هلي هلوق نع اولفغو سانلا اهملعو

 الاع ةمايقلا موي اناذع سانلا دشأ نإد - هلكت هلوقو هادعب الإ هللا نم ددزي
 مهلاح نم هللاب ذوعن نورورغم ءالؤهو ريثك كلذ ريغو !هملعب هللا هعفني مل

 اونظو ةلجاعلاو ةحارلا بلطو مهسفنأ بحو ايتدلا بح مهيلع بلغ امنإو

 . لمع ريغ نم ةرمخآلا ىف مهيجني مهملع نأ

 ةرهاظلا ىصاعملا اوكرتو رهاظلا لمعلاو ملعلا اومكحأ :ىرخأ هقرفو



 : مسعم) ىلازغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا

 ءاكرشلاو نارقألاب ءوسلا ةدارإو ولعلاو ةسايرلا بلطو دسحللاو ءايرلاو

 هع -هلوق نع مهتلفغ هببس رورغ كلذو دابعلاو دالبلا ىف ةرهشلا بلطو
 لكات امك تانسحلا لكأي دسحلا »- نفع -هلوقو ؛ ؛رغصألا كرشلا ءايرلا ١
 بلقلا ىف قافنلا ناتبتي فرشلاو لاملا بح م- هني -هلوقو «بطحلا رانلا
 ىلاعت هلوق نع اولفغو رابخألا نم كلذ ريغ ىلإ «لقبلا ءاملا تبتي امك

 «مهرهاوظي اولغتشاو مهبولق نع اولفغف *«ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ»

 مرمآق برحخلا هب رهظ ضيرمك وهو هتاعاط حصت ال هيلق ىفصي ال نمو
 هرهاظب ام لازأف ءاوذلا كرتو عالطلاب لختشاف ءاودلا برشو ءالطلاب يبيبطلا

 دادزي هبرج لازي الف هنطاب ىف ام هرهاظ ىلع ام لصأو هنطابب اع لزي ملو
 ثئابتلا كلذكف رهاظلا حارتسإ هنطاب ىف أم لاز ولف ءهنطاي ىف امم اديأ

 > ] .حراوجلا ىلع اهرثأ رهظي بلقلا ىف ةنماك تناك اذإ

 نم ةمومذم اهنأ اوملعو ةنطابلا قالخألا هذه اوملع : ىرخأ ةقرفو

 مهنع نوكفنم مهنأ نونظي مهسفنأب مهبجعت لجآل مهنأ الإ عرشلا ةهج

 غلي نم نود ماوعلا هب ىلتبي امنإو كلذب مهيلتبي نأ نم هللا دنع عفرأ مهنأو
 ترهظو كلذب مهيلتبي نأ نم هللا دنع غلبأ مهف مه امأف ملعلا ىف مهغليم

 اون 8 مهرورخ د فرصشلاو ولعلا بلطو ةساهرلاو ريكلا لياخم مهيلع

 مغرأ اذاجبو تناك اذامب 7 ىبتلا 5 ةرصن نعو هب سيلبإ حرف نع اولفغو

 ىتح مهئتكسمو مهرقفو مهللذتو ةباحصلا عضاوت نع اولقغو نيرفاكلا

 هللا انزعأ موق انإ :لاقف ماشلا همودق دنع هتداذب ىلع هتافرمع بتوع

 بايثلاب نيدلا زع بلطي رورغملا اذه مث .هريغ ىف زعلا بلطت ال مالسإلاب
 ناسللا ىلطأ امهمو ء؛نيدلا فرشو ملعلا زع بلطي هنأ معزيو ةعيفرلا

 كلذ نأ هسفنب نظي مل همالك نم اًئيش هيلع در نم ىف وأ هئارقأ. ىف دسحلاب

 اذهو هملظو هتوادع ىف لطبلا ىلع درو قحلل بضغ وه امنإ لوقيو دسح



 ىلا زغلا مامإلل نويبتلاو فشكتلا ظ ةدضن

 لب بضغي مل امبر هنارسقأ نم ءاملعلا نم هريغ ىلع نعط ول هنإف رورغم

 لوقيو ملعلا رهظي امبرو هبحي امبر هبلقق سانلا دنع بضغلا رهظأ نإو حرفي

 قلخلا حالص هضرغ ناسك ول هنآل ءارم هب وهو ىلخلا ديفأ نأ هب ىضرغ

 لخدي امبرو هتود وأ هقوف وأ هلثم وه نمت هريغ دي ىلع مهحالص بحأل
 اإل لاق كلذ نع لئس اذؤف مهيلع ىنثيو مهيأ ددوتيو نيكالسلا ىلع

 هض رغ ناك ولف رورغم ولو ررضلا مهنع عفدأو نيملسملا عفن أ نأ ىضرغ

 ناطلسلا دنع هلثم وه نم ىأر ولو هريغ دي يلع ىرج اذإ هب حرفل كلذ
 لاق مارح هنأ هلابب رطخ اذإف مهلاومأ نم ذخأ امبرو بضغل دحأ ىف مغشي
 نيملسملا مامإ تنأو نيملسملا حلاصمل وهو كلام الب لام اذه ناطيشلا هل
 كلام ال لام هنأ اهدحأ :تاسييلت ثالث هذهو .نيدلا ماوق كيو مهملاعو

 نم الإ اًمامإ نوكي لهو مامإ هنأ ثلاثلاو نيملسملا حلاصمل هنأ ىتاثلاو هل

 . امك هلثمو ةمألا هذه ءاملع لضافأو ةباحصلاو ءايبتالاك ايندلا نع ضرعأ

 الف ىداولا مق ىف تعقو ةرخصك ءوسلا ملاعلا :مالسلا هيلع ىسيع لاق

 00 لهأ رورغ فانصأو «عرزلا ىلإ صلخي ءاملا كرتت ىه الو ءاملا برشت ىه

 00 .هتوحلصي امم رثكأ ءالؤه دسفي امو ةريثك ملعلا

 تاعاطلاب اهونيزو حراوجلا اورهطو مولعلا اومكحأ :ىرخأ ةقرفو

 ءايرلا نم بلقلا تافصو سفنلا قالخأ اودقفتو ىصاعملا رهاظ اوبتتحاو

 اهتم ىربتلا ىف مهسفنأ اودهاجو ولعلا بلطو دقحللاو ربكلاو دسحلاو

 بلقلا اياوز ىف ذإ نورورغم مهنكلو ةيوُمْلا ةيلخلا اهتبانم بلقلا نم اوعلقو

 ملف ضمغو قدام سفنلا عدخ ايايمخخو ناطيشلا دياكم ايافخ نم اياقب

 شيشحلا نم هتيشنت ةلث ديري نم عرزلا لثمك مهلثمو ءاهولمهأو اهل اونطفتي

 جرخي مل امع شتفي مل هنأ الإ هعلقف شيشح لك نع شتفو هيلع رادف

 اهنع لفغ املف ءزربو رهظ لكلا نأ نظيو ضرألا تحن نم دعب هسأر

 ةطلاخم اوكرت امبرو اوريغت اوريغ نإ ءالؤهف عرزلا هيلع تدسفأو ترهظ



 ةراتنم ىلاّرغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا

 دهتجي امبرو ةراقملا نيعب قلخلا ىلإ اورظن امبرو مهنع ارابكتسا قلخلا

 .ةكاكرلا نيعب هيلإ رظني اليك هرظنم نيسحت ىف مهضعب

 ىف ىواتقلا ملع ىلع اورصتقاو مولعلا نم مهملا اوكرت: ىرخأ ةقرفو
 قلخلا نيب ةيراحلا ةيويندلا تالماعملا ليصافتو تاموصنملاو تاموكحلا

 امبرو بهذملا ملعو هّقفلا هومصو هيقفلا مسا اوصصخو شياعملا حلاصمل

 ملو حراوجلا !ودقفتي ملو ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا ملع كلذ عم اوعيض

 ىلإ ىعبلا نع لجرلاو مارحلا نع نطبلاو ةبيغلا نع ناسللا اوسرحي
 ءايرلاو ربكلا نم مهبولق اوسمرحي ملو حراوجلا رئاس اذكو نيطالسلا

 ثيح نم امهدحأ :نيهجو نم ثورورغم ءالؤهو تاكلهملا رئاسو دسحلاو

 ضيرملا لثمك مهلثم نأو !ءايحإلا [باتك ىق هجالع هجو انركذو ؛لمعلا
 نم كالهلا ىلع نوفرشم ءالؤهف هملعي ملو ءامكحلا نم ءاودلا ملعت ىذلا

 تايدلاو ضيتلا باتكب اولغتشاو اهيلشتو مهسفنأ ةيكزت اوكرت مهنأ ثيح

 مهل قلخلا ميظعت مهرغ امنإو ءاهيف مهرامعأ اوعيضو راهظلاو ناعللاو

 هيحاص ىف مهتم دحاو لك نعطيو اًيتفمو اًيضاق مهدحأ عوجرو مهماركإو
 ملعال هنأ مهتظل كلذو ملعلا ثيح نم ىناثلاو .نعطلا لاز اوعمتجا اذإق

 الو ىلاعت هللا بح ىجنملا لصوملا امنإو ىجنتملا لصوملا هنأو كلذب الإ
 ةفرعمو تاذلا ةفرعم :ثالث هتفرعمو هتقرعمب الإ ىلاعت هللا بح روصتي

 قيرط ىف دازلا عيب ىلع رصتقا نم لثم ءالؤهو «لاعفآلا ةفرعمو تافصلا

 ةفوخملا هتافص ةفرعمو هللا نع هقفلا وه هقفلا نأ اوملعي ملو جاحلا

 رفن الولف# ىلاعت لاق امك ىوقتلا مزاليو فوخلا بلقلا رعشتسيل ةرجازلاو

 هققلا ملع نم رصتقا نم ءالؤه نمو ,ةيآلا #ةفئاط مهنم ةقرف لك نم

 مصخلا ماحفإو مازلالاو ةتداجملا قيرط ملعت الإ همهي ملو تايفالخلا ىلع

 ىف شيتفتلا ىف راهنلاو ليللا لوط وهف ةاهابملاو ةبلغلا لجأل قحلا عقدو

 ملعلا اودصقي مل ءالؤهو نارقألا بويعل دقفتلاو بهاذملا بابرأ تاضقانم



 ىلازغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا يدل

 نم مهل اريخخ ناك مهيلق ةيقصتب اولغتشا ولو «نارقألا ةاهابم اودصق امعإو

 ةرخخألا ىف بلقني كلذو ربكتلا ايندلا ىف هعفنو ايندلا اوباما

 ْ .ءالؤه رورغ حبقأ امف

 نيفلاخملا ىلع درلاو ةلداجملاو مالكلا ملعب اولغ شا :ىرخأ ةقرفو

 ميلعتب اولغتشاو ةفلتخملا تالوقملا ملع نم اورثكتساو مهتاضقانم عيتتو

 ةلاض امهادذحإ نيتقرف ىلع مهنكلو مهماحفإو كئلوأ ةرظانم ىف قيرطلا

 اهتنظو اهتلالض نع اهتلفغلف ةئاضلا ةقرفلا رورغ امأ .ةقحم ىرخألاو

 ثيح نم اولض امنإو اضعب مهضعب رفكي ةريثك قرف مهو ةاجنلا اهسقتب
 ليلدلاو اليلد ةهبشلا اوأرف اهجاهنمو ةلدألا طورشل !ومكحي مل مهنإ

 مهأ هنأ لدحلاب اونظ مهنأ ثيح نمف ةقحملا ةقرقلا رورش امأو .ةهبش

 مل ام هنيد دحأل متي ال هنأ اوم عزو هللا نيد ىف تابرقلا لضفأو رومألا

 الو نمؤمب سيلف ليلدل ريرحتو ثحب ريغ نم هللا قدص نم نأو ثحبي
 -بيبنلا نأو لوألا نرقلا ىلإ اوتعصلي ملو ىلاعت هّللا دنع برقمت لو لماكب

 ةمامأ وبأ ىددو 0 لا -

 .١لدحلا

 قالتخأ ىف ملكتي نم ةبتر ءالعإو ظعولاب اولغتشا :ىرخأ ةقرفو

 اوملكت اذا مهنأ نونظي مهنآل نورورغم مهو قدصلاو صالخإلاو نيقبلاو

 نع الإ اهنع نوكفنم مهو اهب اوفصتا دقف اهيلإ قلخلا اوعدو تافصلا هذهب

 مهنأل رورغلا دشأ ءالؤه رورغو ءنيملسملا ماوع هنع كفتي ال ريسي ردق
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 مهتأ نونظي مهنأل مهلبق ناك نمت (رورغ دشأ ءالؤهو :لمعلا نم مهولخ
 مهوالإ صالخألا قئاقد قيقحت ىلع اورديق امو هلوسرو هللا ىف نوببحي
 نوهزنم اهنع مهو الإ سفنلا بويسع ايافخ ىلع اوفقو الو نوصلخم
 دهزلا نورهظيو دحأ لك نم ايندلا ىف بحأ مهو تافصلا عيمج كلذكو

 صالخإلا ىلع نوثحيو اهيق مهتبغر ةوقو اهيلع مهصرح ةدشل ايندلا ىف
 نومذيو نودعابتم هنم مهو هللا ىلإ ءاعدلا نورهظيو نيصلخم ريغ مهو

 ىلع مهو قلخلا نع ساتلا نوفرصيو نوفصتم اهب مهو ةمومذملا تافصلا
 ىلإ سانلا اهيف نوعدي ىتلا مهسلاجم نع اوعنم ولو اصرح مهدشأ قلخلا
 قلخلا مالصإ مهضرغ نأ نومعزيو تبحر امب ضرألا مهيلع تقاضل هللا

 هيدي ىلع اوصلص نمو هيلع قلخلا لايقإ نم مهدحأ نارقأ نم رهظ ولو
 ناكل هئارقأ ضعب ىلع هيلإ نيددرتملا نم دحاو ىنثأ ولو ادسحو امغ تامل

 ىلإ عوجرلاو هيبنتلا نع دعبأو ارورغ مظعأ ءالؤهف هيلإ هللا قل ضغبأ
  دادنسلا

 لهأ ظاعو مهو ظعولا ىف بجاولا مهملا نع اولدع :ىرحنأ ةقرفو
 قيفلتو حطشلاو تاعاطلاب اولغتشاف هللا همصع نم الإ ةفاك نامزلا اذه

 اولغتشا ةفئاطو بارغإلل اًبلط لدعلاو عرشلا نوتاق نع ةجراتخ تاملك

 عاجسسإلا ىف مهمه رثكأو اهقيفلتو ظافلآلا عيجستو تكتلا تارايطب
 مهسلجم ىف رثكي نأ مهضرغو قارفقلاو لاصولا راعشأب داهشتسالاو

 اولض سنإلا نيطايش ءالؤهف ةدساف ضارغأ ىلع ولو تاقعرلاو دجاوتلا

 اوححصو مهريغ اوحلصأ دقق مهسفنأ اوحلصي مل نإ نيلوألا نإف اولضآو
 قلخلا نورجيو هللا ليبس نع نودصي مهنإف ءالؤه امأو «مهظعوو مهمالك

 ىف ةبغرو ىصاعملا ىلع ةءارج ةفارحلا ظفلب هللاب رورغلاو ضارغألا ىلإ
 مهظعيو ىئارملاو ءاليدخلاو بايثلاب انيزتم ظعاولا ناك اذإ اميس ال ايندلا
 . هتمحر نم اوسأيي ىتح هللا ةمحر نم طونقلاب
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 ايندلا مذ ىف مهئيداحأو داهزلا مالكب اوعنق مهنم :ىرصخأ ةقرفو

 هيناعمب ةطاحإ ريغ نم هوظفح مالك نم نوظقحي ام وحن ىلع اهنوديعيف
 قاوسألا ىف سانلا توظعي مهضعبو ربانملا ىلع كلذي مهنم دحاولا مهظعيف

 عم داهزلا مالك هظفحبب هل روفغم هنأو هللا دنع جان هنأ نظيو ءاسلجلا عم

 . مهلبق ناك نمم ارورغ دشأ ءالؤهو لمعلا نم هولخ
 هعامس ىف ىتعأ ثيدحلا ملع ىف مهتاقوأ اوقرغتسا : ىرخخأ ةقرفو

 نأ مهدحأ مهف ةيلاعلا ةيبرضغلا ديئاسألا بلطو هنع ةريثكلا تاياورلا عمجو

 انالف تيقلو نالف نع ىورأ انأ :لوقيل خويشلا نع ىوريو دالبلا ىف رودي

 مهنأ اهنم :هوجو نم مهرورغو .ىريغ عم سيل ام ديئاسألا نم ىعمو

 .اهيئاعم ريدتو ةنسلا مهف ىلإ ةياتعلا نوفرصي ال مهنإف رافسألا ةلمحك

 لب تاهيهو مهيفكي كلذ نأ نونظيو لقنلا ىلع نورصتقم مه امنإو
 مث عامسلا ثيدحلا ىف لوآلاف هيئاعم ريدتو همهف ثيدحلا نم دوصقملا

 مل مث عامسلا ىلع اورصتقا ءالؤهو ءرشنلا مث لمعلا مث مهفلا مث ظفحلا

 ناأمزلا اذه ىف ثيدحلاو هيلع راصتقالا ىف ةدئاف ال ناك نإو هوصكحي

 الفاغ نوكي امبر هيلع أرقي ىذلا خيشلاو نولفاغ ةرغ مهو ناييصلا هؤرقي

 ملعيال رهو ثيدحلا هنع ىوريو ماني امبرو ملعي الو ثيدحلا فحصي ىتح

 لوسر نم هعمسي نأ ثيدحلا عامتسا ىف لصألاامنإو رورغ كلذ لكو

 ظقحلا نع ةياورلا نوكتف هظفح امك هيدؤيو هعمس امك هظفحف - يق -هللا

 نأ وهو -هليَع -هللا لوسر نم هعامس نع زجع نإف عامسلا نع ظفحلاو

 نإو هنم دحاو فرح ىف كشي ال ىتح هظفح امك هيوريو ظفحيو ىغصي

 ظفحو ءاطخأ نإ هب ئطخيو هب مّلعي وأ هيوري نأ هل زجي مل هيف كش

 بتكي ىنئاثلاو ركذلاو ةمادتسالا عم بلقلاب امهدحأ نيقيرطب نوكي ثيدحلا

 نوكيو هريسغي نم دي هيلإ لصت اليك هظفحيو بوتكملا ححصيو عمسي ام

 الصأ هريغ دي هيلإ دتمت ال ىتح اسورحم هتنازخ ىف نوكي نأ باتكلل هظفح

 عامس بتكي نأ زاج ولو مئانلاو لفاغلاو ىبصلا عامس بتكي نأ زوجي الو



 51 ىلازغلا مامإلل نيييتلاو فشلا

 هب لمعلا ثيدحلا نم دوصقملاو ةريثك طورش عامسللو ذهملا ىف ىبصلا

 ريثخلا ىبأ نب نايفص ىبأ نع ىورو نآرقلل امك ةريثك تاموهفم هلو هتفرعمو
 ثيدحس لوأ ناكف ىسخح رسلا دمحأ نب رهاز سلجم ىف رضح هنأ ىهنملا

 :لاقو ماقف ؛هينعي الام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم »هيَ -هلرق ىور
 . سانلا عامس وه اذكهف :هريغ عمسأ مث هنم غرفأ ىتح اذه ىنيفكي

 ةغللا بيرغو رعشلاو ةغللاو وحنلا ملعب اولغتشا :ىرخأ ةقرفو
 نيدلا ماوق ذإ ةمألا ءاملع نم مهنأو مهل رفغ لق مهنأ اومعزو هب اورتغاو

 كلذو ةغللاو وحنلا قئاقد يف مهرامعأ اونفأف ةعللاو وحنلا ملعب ةنسلاو

 هرمع عيسفلاو كرتلا ةغلك برعلا ةغل نأ اوملعل اولقع ولف ءميظع رورغ

 مهقراف امئإو مهريغو دنهلاو كرتلا ةنغل ىف هرمع عيضملاك برعلا ةغل ىف
 ةنسلاو باشكلا ىف نيبيرغلا ملع ةغللا نم ىفكو «عرشلا دورو لجأ نم

 ىهانتت ال هجزد ىلإ هيف قمعتلا امأو ةنسلاو باتكلاي قلعتي ام وحنلا نمو

 .رورغم هبحاصو هنع ىنغتسم لوضف وهف

 نورورغملاو لامعألاو تادابعلا باحصأ نيرورغملا نم ىتناثلا فنصلا

 ةوالث ىف هرورغ نم مهنمو «ةالصلا ىف هرورغ نم مهنم :ةريثك قرف مهنم

 مهتمو ؛داهجلا ىف هرورغ نم مهنمو ءميحلا ىف هرورغ نم مهنمو «نآرقلا
 «لفاونلاب اولغ تشاو ضتئارفلا اولمهأ ةقرف مهنمو ءدهزلا ىف هرورغ نم

 هيلع بلغت ىذلاك «ناودعلاو فرسلا ىلإ اوجرخي ىتح اهيف اوقمعت امبرو
 عرشلا ىق هتراهطب موكحملا ءاملا ىضتري الو «غلابيف ءوضولا ىف ةسوسولا
 مارحلا لكأ ىلإ رمألا لآ ذإو ءةساجتلا يف ةبيرق ةديعبلا تالامتحالا ردقيو

 اذه بلقنا ولو ءصضحملا مارحلا لكأ امبرو ةديعي ةبيرقلا تالامتحالا ردق

 دقق - مه - .ةياحصلا ريسم ليلدب ىلوأ ناكل ماعطلا ىلإ ءاملا نم طايتحالا

 ناكو ةساجتلا روهظ لامتحا عم ةيئارصن ةرج ىف ءامب -هَُم - رمع ًاضوت

 . مارخلا ىف عوقولا نم افوخخ لالحلا نم اباوبأ عدي اذه عم



 ىلازغلا مامإلل نيستلاو فشكلا (؟غ؟)

 هعدي الق ةالصلا ةين ىف ةسموسولا مهيلع تبلغ :ىرخأ ةقرفو

 امبرو ةعامجلا هتوفت ىتح هيلع نموسوي لب ةحيحص ةين دقعي ناطيشلا

 ىف ددرت هبلق ىف نوكي مارحإلا ةريبكت مت نإو تقولا نع ةالصلا جرخأ
 طايتحالا ةدّشل ريبكتلا ةفصريغي ىتح ريبكتلا ىف سوسوتي دقو هتين ةحص
 اهعيمج ىف لفغي مث ةالصلا لوأ ىف كلذ لعقيو ةحتافلل عامتسالا هتوفيو

 وه ةالصلا ىف بلقلا روضح نأ ملعي ملو كلذب رثغيو هبلق رضحي الو

 نع هب زيمتت طايتحالا كلذ هل لاقو كلذ هل نيزو سيلبإ هرغ امنإو بجاولا

 .كير دنع ريخخ ىلع تنأو ماوعلا

 نم ةحتافلا فورح جارخنإ ىف ةسوسولا مهيلع تبلغ :ىرخأ ةقرفو

 نيب قرقلاو تاديدشتلا ىف طاتحي لازي الف راكذألا رئاس كلذكو اهجراخم

 ىف الو باتكلا ةحتاف رارسأ ىف ركفتي الو كلذ ريغ همهي ال ءاظلاو داضلا

 جراخم قيقحت نم نآرقلا ةوالت ىف قلخلا فلكي مل هنأ ملعي ملو اهيتاعم

 نم مهلثمو ءميظع رورغ اذهو مالكلا ىف مهتداع هب ترج امي الإ فورحلا

 ىدؤي ذدخأف اههجو ىلع اهيدؤي نأ رمأو ناطلسلا سلجم ىلإ ةلاسرلا لمح

 كلذ عم وهو ىرخأ دعب ةرم اهديعيو فورحلا جراخم ىف قنأتيو ةلاسرلا

 ماقت هنأ كش اال اذهف .«سلجملا ةمرح ةاعارمو ةلاسرلا دوصقم نع لفاغ

 . لقعلا دقفب هيلع مكحيو نيئاجملا راد ىلإ دريو ةسايسلا هيلع

 ىف نومتخي امير ارده هب اوردهيف نارقلا ةوالتب اورتغا :ىرحخأ ةقرفو

 ىنامألا ةيدوأ ىف ددرتت مهبولقو هب ىرج مهتنسلاو ةمدخ ةليسللاو مويلا

 ظعيو هرجاوزب رجزنيل تآرقلا ىناعم ىف ركفتت الو ايندلا ىف ركفتلاو
 هب ذذلتيو هنم رابتعالا عضاومب ربتعيو هيهاونو هرماوأ دنع فقيو هظعاومب

 ةليللاو مويلا ىف هللا باتك أرق نمف ءمظنلا ثيسح نم ال ىنعملا ثيح نم
 بيط توص هل ناك امبرو ةبوقعلا قحتسي هيهاوتو هرماوأ كرت مث ةرم ةئام
 هناحبس هللا ةاجانم ةذل كلذ هنأ نظيو هذاذلتساب رتغيو هب ذذلتيو أرقي وهف



 هات ىئازغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا

 هللا مالك ةذل كردأ ولف هتوص ىف هتذل ْذِإ هدعبأ ام تاهيهو ءهمالك عامسو

 نم ىه امنإ هللا مالك ةذلو هب هرطاخ قلعت الو هبيطو هتوص ىلإ رظن ام

 .ميظع رورغ ىف وهف ىنعملا ثيح

 مايألا اوماصو رهدلا اوماص امبرو موصلاب اورتثغا :ىرخأ ةقرقو

 نع مهرطاوخ الو ةبيغلا نع مهتنسلأ نوظفحي ال كلذ ىف مهو ةفيرشلا
 لوضفلا عاونآب نايذهلا نه الو راطفإلا دنع مارحلا نع مهتوطب الو ءايرلا

 امثإ تاهيهو نوملسي مهتأ اونظو بودنملا اوعبتاو بجاولا اوكرت ءالؤهف

 .رورغلا دشأ نورورغم مهف ميلس بلقب هللا ىتأ نم ملسي

 نويدلا ءاضقو ملاظملا نع جورخ ريغ نم سحلاب اورتغا : ىرخأ ةقرفو

 ىف ةبوتكملا ةالصلا اوعيض اميرو لالجلا دازلا بلطو نيدلاولا ءاضرتساو

 ةملظلا سكمل نوضرعتيو ندبلاو بوثلا ةراهط نع اوزجع امبرو قيرطلا

 عمج اميرو ماصخملاو ثفرلا نم قيرطلا ىف نوزرتحي الو هنم ذخؤي ىتح

 ةعمسلاو ءايرلا هب بلطي وهو قيرطلا ىق ءاقفرلا ىلع هقفنأف مارخلا مهضعب

 ةبعكلا ىلإ لبي مث ايناث ءايرلل هقافتإ ىفو الوأ مارخلا بسك ىق هللا ىصعيف

 نظي كلذ عم وهو تاغصلا ميمذو قالخألا لئاذرب ثولم بلقب اهرضحيو

 .رورغم وهو هبر نم ريخ“ ىلع هنأ

 نع يهنلاو فورعملاب رمآألاو ةيشخلا قيرط ىف تذخنأ :ىرحأ ةقرفو

 مهرمأ اذإو هسفن ىسنيو ريخلاب مهرمأيو ساتلا ىلع مهدحأ ركنيو ركنملا

 دحأ هيلع ركنأو اركنم رشاب اًذإو زعلاو ةسايرلا بلطو فنع ريخلاب
 ىف ساتلا عمجي دقو «ىلع ركنت فيكف بستحملا انأ لاقو بضغ

 ةعمسلاو ءايرلا هل ضرع امبرو لوقلا هيلع ظلغأ هنع رخأت نمو دجسملا

 نذؤي نم مهنمو هيلع أرجت هريغ دجسملاب ماقول هنأ هتمالعو ةسايرلاو

 ةمايقلا هيلع تماق هتبيغ تقو ىف نذأو هريغ ءاجولو هلل نذوي هنأ نظيو

 هنأ نظيو دجسم مامإ ديقتي نم مهئمو «تمحوزو ىقح ذخآ مل لاقو



 ىلازغلا مامإلل نيييتلاو فشكتلا 45)

 هريغ مدق ول هنأ هتمالعو اذكو اذك دجسم مامإ هنإ لاقي نأ هضرغو ريخ

 .كلذ هيلع لقث ملعأو هنم عروأ ناك نإو

 مهبولق اوبقاري ملو امهب اورتغاو ةنيدملاو ةكمب اورواج :ىرخأ ةقرفو

 مهدالبب ةقلعتم مهبولق تناك امبرو مهنطاوبو مهرهاوظ اورهطي منو

 ةنس اذكو اذك ةكمب ترواج تنولوقيو كلذب نوثدحتي مهارتو مهلزانمو

 رواج نإو ةكمي قلعتم هيلقو هدلب ىف نوكي نأ هل موقألا نأل رورغم اذهو

 ظفح ةنيدملاب رواج نإو هللا قح ظفح ةكمب رواج نإف ءراوجلا قح ظفحيلف

 اونظف رهاوظلاب نورورغم ءالؤهو ءكلذ ىلع ردقي نمو -هلليَغ-ىبنلا قح
 ىلع اهب قدصتي ةمقلي هسفن حمست مل ابرو تاهيهو مهيجنت ناطيحلا نأ
 نسحأ امو قلاخلا ةرواجم فيكف قلخلا قح ىف ةرواجملا بعصأ امو ريقف

 . هيلقو هحراوج ظفحب هترواجم

 «نودلاب سيللاو ماعطلا نم تحنقو لاملا ىف تدهز :ىرمخأ ةقرفو

 نوبغار كلذ عم مهو داهزلا ةبثر اوكردأ مهنأ اونظو دجاسملاب نكسملا نمو

 وأ ظعولاب وأ ملعلاب امإ ءايشأ دحأب لصحت امنإ ةسايرلاو هاحجلاو ةسايرلا ىف

 نآل «تاكلهملا مظعأ ىلإ اوردابو نيرمألا نوهأ اركرت دقف ءدهزلا درجمب
 ةمالسملا ىلإ ناك لاملا لخخأو ماجلا مهدحأ كرث ولو ؛«لاملا نم مظعأ هاجلا

 اوملعي مل مهو ايندلا ىف داهزلا نم مهتآ اونظ نورورغم ءالؤهو ءبرقأ
 ءهملعب بجعي نم مهتمو ءءارقفلا ىلع ءاينغألا مدقي امبرو ايندلا ىنعم

 ىطعي نم مهئمو ؛لامخ اهطورش نع وهو ةلزعلاو ةولخلا رثؤي نم مهنمو
 ساتلاو لاملا ىف بغار وهو هدهز لطب لاقي نأ ةفيخ هذخأي الق لاملا هل

 ىتح حراوجلا لامعأ ىف هسفت ىلع ددش نم مهنمو :مهسصذ نم فئاح

 كلذ عيمج ىف وهو نآرقلا متخيو ةعكر فلآ الثم ةليللاو مويلا ىف ىلصي

 بجعلاو ربكلاو ءايرلا نم هريهطتو هذقفتو بلقلا ةاعارم هل رطخت ال
 تاتسحلا ةفك اهب حجرت ةرهاظلا تادابعلا نأ نظي امبرو .تاكلهملا رئاسو



 هز ىلازغلا مامإلل نييبتلاو فيشكلا

 لاثمأ نم لضفأ سايكألا قلخت نم دحاو قلخخو ىوقت ىذ نم ةرذ تاهيهو

 صضرألا داتوأ نم كنإ هل لوقي نم لوقي رتغي دق مث حراوجلاب المع لابجلا

 اهوي مئوش ولو هسفن ةيكزت هل رهظيو كلذب حرفيف هبايحأو هللا ءايلوأ نم وأ
 ال هيس نمل لاق امبرو هب كلذ لعف نم دهاجو رفكل امالث وأ نيئرم ادحاو

  ادبأ كل هللا رْمغي

 «صضئارفلاب اهدادتعا مظعي ملو لفاونلا ىلع تصرح :ىرخأ ةقرفو

 الو لفاونلا هذه لاثمأو ليللا ةالصو يحضلا ةالصب حرفي مهدحأ ىرتف

 ةردابملا ىلع هصرح ةدشل ىلاعست هللا نم اري الو ةذل ىضرفلا ةالصتل دجي

 ءادأ نم لضفأب نوبرقتملا برقت ام »- ليم هلوق ىسنيو تقولا لوأ ىف اهب
 دق لب رورشلا ةلمج نم تاريخلا نيب بيترتلا كرتو ؟مهيلع هللا هضرتفا ام

 نالفن وأ ترفي الرخأآلاو توفي امهدحأ ناضرف ناسنإلا ىلع نيعت

 ارورغم ناك بيترتلا ظفحي مل نإف هتقو عستي رخآلاو هتقو قيضي امهدحأ
 ميدقت ضماغلا امنإو ةرهاظ ةيصعملا نإف ىصحن نأ نم رثكأ كلذ رئاظنو

 ميدقتو لفاونلا ىلع اهلك ضئارفقلا ميدقتك ضعب ىلع تاعاطلا صضعب

 هريغ اهب ماقام ىلع اهب مئاق ال ىتلا تايافكلا ىفورف ىلع نايعألا ضورف

 ميدقت لثم توفي ام ميدقتو هنود ام ىلع نايعلا ضورف نم مهألا ميدقتو

 اذإ ةعمجلا ميدقتو حلا ىلع نيوبآلا ةقفن ميدقتو دلاولا ىلع ةدلاولا قح

 نأ ديعلا مظعأ امو هريغ ضورف ىلع نيدلا ميدقتو دبعلا ىلع اهتقو رضح
 الإ هيلع ردقي ال ىفخ قيقد بيترستلا ىف رورغلا نكلو هل هبنتيو كلذ ذفنب

 . ملعلا ىف نوخسارلا ءاملعلا

 ةكرف :ةريثك قرف مهو لاومآلا بابرأ نيرورغملا نم ثلاثلا فنصلا

 جيراهصلاو رطاتقلاو تاطابرلاو سرادملاو دجاسملا ءانب ىلع نوصرحي مهتم

 مهركذ دلختيل هيلع رجأآلاب مهءامسأ نوبتكيو سانلل رهظي امو ءاملل

 دقو .كلذب ةرفغملا اوقحتسا مهنأ نونظي مهو مهرثأ توملا دعب ىقبيو



 ىلازغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا مع

 اشرلاو تاهبشلاو ملظلا نم اهوبستكا مهنأ امهدحأ :نيهجو نم هيف اورتغا
 اوصع اذإف اهيسك ىف هللا طخسل اوضرعت دق ءالؤهف ةروظحملا تاهاجلاو

 ءايحأ اوناك نإ اهلهأ ىلإ لاومألا درو ةبوتلا مهيلع بجاولاف اهبسك ىف هللا
 ةثرو مهل قبي مل نإف اوضرقناو دحأ مهتم قبي مل نإ مهتثرو ىلإو
 ةقرفتلا مهألا نوكي امبرو حلاصملا مهأ ىف اهوفرصي نأ مهيلع بجاولاف

 بلغ امنإو هكرتيو توميو هنع ىتغتسي ناينب ىف ةدئاف ىأف نيكاسملا ىلع

 مهسفنأب نوتظي مهنأ ىناثلا هجولاو .ركذلا ةذلو ةرهشلاو ءايرلا ءالؤه ىلع
 نأ مهنم دحاو فلك ولو ةينبألا ولعو قافنإلا ىف ريخلا دصقو صالخإلا
 ءانثلاو حدملا بح نأل كلذب هسفن حمست مل نيكسم ىلع ارانيد قفني

 . هنطاب ىف نكتسم
 ىلع هوقفثأو مارحلا اوينتجاو لالحلا لاملا اوبستكا امبر :ىرخأ ةقرقو

 ةعمسلا بلصو ءايرلا امهدحأ :نيهجو نم نورورغم انفيأ مهو دجاسملا

 نإف مهأ مهيلإ لالا فرصو ءارقف هدلب وأ هراوج ىف نوكي امبر هنإف ءانثلاو

 ضرغلا سيلو هريغ نع ىزجيف هدحو عماجلا اهنم ضرغلاو ةريثك دجاسملا
 امتإو نيجاتحم ءارقفلاو نيكاسملاو برد لك ىفو ةكس لك ىف دجسم ءانب

 نم عمسي املو سانلا نيب كلذ روهظل دجسم ءانب ىف لاملا عفد مهيلع فخ

 هتينو هللا ريغل لمعي وهو هلل لمعي هنأ نظيف قلخلا دنع نم هيلع ءانثلا
 . لجو زع هللا تدصق امنإ لاقو «بضغ هيلع هتين امئإو «كلذب ملعأ

 اهنع ىهنملا شوقنلاب اهتييزتو دجاسملا ةفرصخز ىف كلذ فرصي هنأ ىناثلاو
 ىف عوشخلا نع مهلغشتف اهيلإ نورظني مهنأل نيلصملا بولق ةلغاشلا
 ىف ءرط ام لكف ةالصلا نم دوصقملا وهو ءبلقلا روضح نعو ةالصلا
 نييزت لحي ال ذإ هاني ىذلا نازيم ىف وهف مهتالص ريغ ىفو مهتالص
 ىنبي نأ -. دع - هللا لوسر دارأ ال : هتف نيسحلا لاق .هجوب دجسملا

 الف ءامسلا ىف الوط عرذأ ةعبس : هنبا لاقو ليربج هاتأ ةئيدملاب هلجسم



 ١ م1 ش ىلاَزعلا مامإلل نيببتلاو فشكلا

 نورورغم مهف هيلع اولكتاو افورعم ركتلا اوآر ءالؤهف ءهشقنت الو هفرخزت

 ظ . كلذ ىف

 نيكاسملاو ءارقفلا ىلع تاقدصلا ىف لاومألا نوقفنتي :ىرخأ ةقرفو

 فورعملا ءاّسشْفإو ركشلا هتداع نم ءارقغقلا نمو «ةعماجلا لقاحلا هب نوبلطيو

 ةنايخ مهنم هذخأي امل ريغقلا ءامحخإ نوريو رسلا يف قدصتلا نوه ركيف

 نبا لاق كلذلو نيعتاج مهناريج اوكرت امبرو فورعملل اًنارفكو مهيلع

 رفسلا مهل ىوهي ببس الب جالا رثكي نامزلا رخخآ ىف : -ة#2 - سابع
 هريعب مهدحأب ىوهي نييولسم نيمرجم نوعجريو قزرلا ىف مهل طسبيو
 . هذققتي الو هيساوب الق هيلج ىلإ روسأم هراجو لامرلاو ناققلا رس

 مايصك ةقفن ىلإ اهيف نوجاتحي ال ىتلا ةيندبلا ةدايعلاب نولغتشيو لخبلا
 دق كلهملا لخبلا نأل نورورغم مهو نآرقلا متو ليللا مايقو راهنلا

 اولغتشاف لاملا جارخإب هعمق ىلإ نوجاتحم مهف مهتطاوي ىلع ىلوتسا

 ةيح هبوث ىف تلخد نم لشمك مهلثمو اهنع نولغتشم مهو لئاضف بلطب

 نمو ءارقصلا هب نكسيل نيبجنكسلا بلطب لغتشاف كالهلا ىلع فرشأ دقو

 موصلا ريثك انالف نإ :ىفاحلا رشبل ليقو .كلذ ىلإ جاتحي فيك ةيحلا ةغدل
 ماعطإ اذه لاح امنإ ءهريغ لاح ىف لخدو هلاح كرت لاقف .ةالصلاو

 , ءارقغلا هعتم م ايثدلا هعمج عم هتالص

 ةاكزلا ءادآب الا مهسوفن حمست الق لخبلا مهيلع بلغ : ىرخأ ةقرقو

 ندوبلطيو هتع نوبغري ىذلا ءىدرلا ثيبتللا لاملا نم اهنوجرخي مهنإ مث طقف

 ىف هيلإ نوجاتحي نم وأ مهجئاوح ىف ددرتيو مهمدخي نم ءارففلا نم
 ضرغ ةلمحلا ىلع هيف مهل نمو ةمدنخلا ىف هل راجتتسالل لبقتسملا

 لاتيل هتيشخب رهظتسي نمم رابكلا نم دحاو هنيعي صخش ىلإ اهنوملسيو



 ىلازغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا ا عى

 لمعلل طبحمو ةيتلل دسقم كلذ لكو هتجاحب مرقيف ةلزتم هدنع كلذب

 اضرغ هللا ةدابعب بلطي ذإ رجاق وهو هلل عيطم هنأ نظيو رورغم هبحاصو

 .لاومآلاب نورورخم هلاثمأو اذهف هريغ نم

 اورتغا ءارقفلاو لاومألا بايرأو قلخلا ماوع نم :ىرخأ ةقرفو
 كلذ اوذختاف مهيفكيو مهينغي كلذ نأ اودقتعاو ركذلا سلاجم روضحب
 نودو لمعلا نود ظعولا عامسس درجم ىلع ارجأ مهل نأ نوئظيو ةداع

 ةبغرم اهنوكل لصحت امنإ ركذلا سلاجم لضف نأل نورورغم مهو ظاعتالا

 ثعبت اهنأل ةدومحم هبغرلاو ءاهيف ريخ الق ةبغرلا جيهت مل نإف ريخلا ىف
 هعمسي احب رتغي امبرو ءاهيف ريخ الف لمعلا ىلع ثعبت مل نإف لمعلا ىلع
 اقوخم امالك عمسي امبرو ىكبيف ءاسنلا ةقرك ةقر هلخخادت امبرو ظعولا نم

 الو هّللا ىبسحو هللاب ذوسعتو ملس مالساي لوقيو هيدي نيب رفصي لازي الف

 هلثم امنإو ء«رورغم وهو هلك ريخلاب ىتأ دق هنأ نظيو هللاب الإ ةوق الو لوح

 ةيودآلا نم هنوفصي ام عمسيو ءابطألا سلاجم رضحي ىذلا ضيرملا لثمك

 ىذلا عئاجلا كلذكو ؛ةحارلا دصجي هنأ نظيو اهب لغتشي الو اهلعفي الو
 ةغفص كنم ريغي ال ظعو لكف .ةذيذللا ةمعطألا فصي نم دنع رضحي

 قتو ايندلا نع ضرعتو لجو زع هللا ىلإ لبقت ىتح كلاعفأ اهب ريغتت
 هتيأر نإف «كيلع ةجح ةدايز ناك ظعولا كلذب لعقت مل نإف ايوق الايفإ

 .ارورغم تنك كل ةليسو

 ءالؤه ىلع رورغلا بلغأ امو ةقوصتملا نيرورغملا نم : عبارلا فنصلا
 قطنملاو ىزلاب اورتغاو هللا همصع نم الإ نامزلا اذه لهأ ةفوصتم مهنم

 مهباداو مهظافلأو مهتئيهو مهيز ىف ةيفوصلا نم نيقداصلا اوهباشف ةتيهلاو

 صقرلاو عامسلا ىف ةرهاظلاو مهلاوحأو مهتاحالطصاو مهمسارمو

 ىف هلاخدإو سأرلا قارطإ عم ةداجسلا ىلع سولجلاو ةالصلاو ةراهطلاو

 ىفو ثيدحلا ىف توصلا نففخ ىفو ءادعصلا سيفنت عم ركف ملاك بيجلا



 (ع4) ىلازغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا

 اويعتي ملف مهيجني كلذ نأ اونظ كلذ اوملعت املف «كلذ ريغ ىلإ حايصلا
 نم رهاظلاو نطابلا ريهطتو بلقلل ةبقارملاو ةضايرلاو ةدهاجملاب طق مهسفنأ

 ىلع نوبلاكتي مهنإ مث «فوصتلا لزانم نم كلذ لكو ةيقخلاو ةيلجلا ماثآلا

 ةبحلاو سلفلاو فيغرلا ىف نوسفانتيو نيطالسلا لاومأو تاهبشلاو مارحلا
 امهم ن.هعب ضارعأ مهضعب قزميو ريملطقلاو ريقنلا ىلع نودساحتيو

 زوجع لثمك مهلثمف ءرهاظ مهرورغ ءالؤهف هضرغ نم ءىش ىف هفلاخ

 تيزتف ناويدلا ىف مهؤامسأ تتبث نيلتاقملاو لاطيألاو ناعجشلا نأ تعمس

 زوجع تدجوف ضرعلا نازيم ىلع تضرعف كلملا ىلإ تلصوو مهيزب
 ليفلا لوح اهوحرطا كلملاب كئازهتسا ىف ىيحتست امأ اهل ليقف ءءوس

 . اهلتق ىتح اهضكرف ليفلا لوح تحرطف

 ءادتقالا اهيلع بعص ذإ رورغلا ىف ءالؤه ىلع تداز :ىرخأ ةقرفو

 نأ تدارأو نكسملاو حكتملاو معطملا ىف نودلاب اضرلاو بايشلا ةلاذب ىف

 مسيربالاو زخلا تكرتف مهيزب نيزتلا نم ادب دجت ملو فوصتتلاب رهاظتت
 اهتميقو تاغوبصملا تاداجسلاو ةعيفرلا طوفلاو ةسيفنلا تاعقرملا تبلطو

 :ةنطابلاب فيكف ةرهاظ ةيصعم اوبنتجي الو مسيربإلاو زخلا ةميق نع رثكا
 نونظي كلذ عم مهو نيطالسسلا لاومأ لكأو شيعلا دغر مهضرغ امئنإو

 نأل صوصللا ررض نم دشأ نيملسملا ىلع ءالؤه ررضو ريخلا مهسفنأب
 ؛مهكاله بيس نونوكيف مهريغ مهب ىدتقيف ىزلاب بولقلا نوقرسي ءالؤه
 مدي نوحرصيف كلذك فوصتلا لهأ نأ نونظيف مهحئاضف ىلع علطا نإف

 . قالطإلا ىلع ةيفوصلا
 تاماقملا ةزواجمو قحلا ةدهاشمو ةفشاكملا ملع ثعدا :ىرخأ ةقرفو

 كالذ فرعي الو .ءبرقلا ىلإ لوصولاو دوهشلا نيع ىف ةمزالملاو لصولاو
 وهف «تاملك ةماطلا ظافلألا نم فقلتف ءمسالاو ظفللاب الإ هيلإ لوصولا

 ىلإ رظني وهف «نيرخآلاو نيلوألا ملع ىلعأ نم كلذ نأ نظي وهو ءاهددري



 ىلا زغلا مامإلل نايعلاو فشكلا همز

 نع الضف ءاردوالا نيعب ءاملعلا فانصأو نيئدحملاو ( ني ةرقلاو ءاهقفلا
 امايأ مهمزاليو هتكايح ككاحلاو ءهنحالف كرتيل حالفلا نإ ىتح ءماوعلا

 ىحولا نع ملكتي هنأك اهددري هارتف ةفئازلا تاملكلا ِكلث فقلتيف ةدودعم

 ىف لوقيف «ءاملعلاو دابعلا عيمج كلذب رقحتسيو رارسأ نع ربخيو
 نوبوصحم ثيدحلاب مهنإ :ءاملعلا ىف لوقيو .تنوبعتم ءارجأ :دابعلا

 نم هللا دنع وهو ءنيبرقملا نم هنأو قحلاإ ىلإ لصاولا هنأ هسفنل ىعديو
 طق مكحي مل ءنيلهاجلا ءاقمحلا نم بوولقلا بابأ دنعو ءنيققانملا راجقلا

 عابتا ىوس ابلق بقاري ملو املع مبتري ملو ءاقلخت بذهي ملو ءاملع
 .هل نسحأ ناك هعفتي امب لغتشا ولو «نايذهلا فقلتو ىوهلا

 علالخلا تيلطو «لامعألا تيسحأف ءالؤه ترزواج : ىرخأ ةقرفو

 لكوتلاو دهرلا نم تاماقملا ىعدي مهدحأ راصو ءبلقلا دقفتت تلغتشاو

 اهطورشو تاماقملا هذه ةقيقح ىلع فوقو ريغ نم بجلاو اضرلاو
 هللاب هلاو هنآ معزيو هللا بحيو دجولا ىعدي نم مهنمف ءاهتافآو اهتامالعو

 هللا بح ىيعديف ءرفك وأ ةعدب ىه ةدساف تالايخ هللاب ليخي دق هلعلو

 ههركي أم هقرافي أم طق ولخي ال هنإ مث ءطق روصتي ال كلذو ءهتقرعم لبق

 نم ءايح روسصألا ضعب كرت نعو هللا رماوأ ىلع هسفن ىوه راثيإو هللا

 كلذ لك نأ ىردي سيلو ءهللا نم ءايح اهكرت ال هسقنب المخ ولو .قلخلا

 نم ىداوبلا ضوخيف لكوتلاو ةعانقلا ىلإ ليمي مهضعبو «بحلا ضقاني
 ةباحصلا نع لق مل ةعدب كلذ نأ ىردي سيلو لكوتلا ححصيل داز ريغ

 لكوتلا نم اومهق ام هنم لكوتلاب ملعأ اوناك دقو ءةمآألا هذه فلسو

 ىلع نولكوتم مهو دازلا نوذخأي اوناك لب ءدارلا كرتو حورلاب ةرطاخملا
 نم ببس ىلع لكوتم وهو دازلا كرتي امبر اذهو ءدازلا ىلع ال هللا
 رتغا دقو رورغ هيفو الإ ةيجنملا تاماقملا نم ماقم امو ءهب قئاو بابسألا

 باتسك نم تايجنلل عير ىف اهيف تافآلا لخادم انركذ دقو .موق اهب

  ءايحإلا



 هوايا ١ ىلازغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا

 لالخلا نم تبلط ىتح توقلا رمأ اهسفنأ ىلع تقيض :ىرخأ ةقرفو
 .ةدحاولا ةلصخلا هذه ريغ نم حراوبجلاو بلقلا دققت تلمهأو صلاخلا

 كلذ ىف قمعتيو هيسكمو هسيلمو همعطم ىف لالخلا لمعتسا نم مهنمو

 ضعبلا عبتا نمف «تاعاطلاو لامكلاب الإ دابعلا ضري مل هللا نأ ردي ملو

 .رورغم وهف ضعبلا لمهأو .

 اودصقف «ةحامسلاو عضاوتلاو قلخلا نسح تعدا :ىرخلأ ةقرفو

 ةكبش كلذ اوذختاو ءمهتمدخن اوفلكتو امرق اوعمجف «ةيفوصلا ةمدخل

 نورهظي مهو ءريبكتلاو ريثكتلا مهضرغ امثإو ءلاملل اعمجو ءايندلا ماطخل

 عابصتسالا مهضرغو «قافترالا مهضرغ نأ تويلطيو عضاوتلاو ةمدخلا

 اوقفنيل تاهبشلاو مارحلا نوعمجي مهو «ةمدخلا مهضرغ نأ نورهظيو

 نم ذحأي نم مهنمو «مهركذ ةمدخلا كلتب رشتنيو مهعابتأ رثكتف مهيلع
 نيطالسلا لاومأ نم ذيخأي نم مهنمو «مهيلع قفنيو نيطالسلا لاومأ

 ريلا هضرمغ نأ معزيو ةيفوصلا ىلع جملا قيرطب كلذ قفنيل ةملظلاو
 عيمجل مهلامهإ كلذو ةعمسلاو ءايرلا وه امنإ عيمجلل ثعابلاو قافنإلاو

 مارحلا لاملا قفني ىذلا لاثمو ءهنم قافتإلاو مارحلا ذخأب مهاضرو هللا رماوأ

 تاساجتلا نم اهريغو ةرذعلاب هنيطيو الجسم رمعي نمك ءحملا قيرط ىف

 .ةرامعلا هدصق نأ معزيو

 سفنلا ريهطتو قالخألا بيذهتو ةدهاجملاب تلغتشا :ىرخأ ةقرفو
 ةفرعمو سفنلا بويع نع ثحبلا اوذختاف اهيف نوقمعتي اوراصف اهيويع نم

 نم ظفحتلاب نولغتشم مهلاوحأ عيمج ىف مهف مهل ةفرحو املع اهعدخ
 بيع سفنلا ىف اذه نولوقيف اهتافآ ىف مالكلا قيقد طاينتساب سفنلا بويع
 ىف اوعيضف ةلسلسم تاملكب هيف نوفعتسيو بيع ابيسع هنوك نع ةلفغلاو

 نم مهلثمو ءمهقلاخب اوقلعتي ملو مهسفنأ عم اوعقو مهنأل مهناقوأ كلذ



 ىلازغلا مامإلل نييبتلاو فشكلا ] ةوحف

 نع هيتغي ال كلذو ححلا قيرط كلسي ملو هقئاوعو جحلا تاقوأب لغتشا

 .رورغم وهف جحلا

 تحتقناو قيرطلا كولس اوءدتياو ةيترملا هذه تزواج :ىرخأ ةقرفو
 ارحرفو اهنم اويجعت ةحئار ةقرعملا ئدابم نم اومش املف ةفرعملا باوبأ مهل

 ىفو ءاهيف ريكفتلاو اهيلإ تافتلالاب مهبولق تقلعتف اهيئارغ مهتبجعأو ءاهب
 بئاجع نأل رورغ كلذو ءاهريغ ىلع هدادتساو اهيلع اهياب حاتمنا هيفيك
 هاطخخ ترصق ديقتو ةبوجعأ لك عم فقو نمف.«ةياهن اهل سيل هللا قيرط
 باب ىلع ىأرف كلم مدق نمك كلذ لاثمو ءدصقملا ىلإ لوصولا مرحو
 اهلثم ىأر الو كلذ لبق اهآر دق نكي ملو راونأو راهزأ اهيف ةضور هئاديم
 فرصتاف كلملا ءاقل هيف نوكي ىذلا تقولا هتاف ىتح اهيلإ رظني فقوف

 . ايتام

 نم اهيلع ضيفي ام ىلإ تفلت ملو ءالؤه تزواج :ىرمخأ ةقرفو
 اوتفتلي ملو ةليزجلا اياطعلا نم مهل رسيتي ام ىلإ الو قيرطلا ىف راونألا
 اونظ لوصولا اوبراق املف ريسلا ىف نيداج لب ءاهيلع اوجرع الو اهيلإ
 ىلاعتو هتاحبس هلل نإف ءاوطلغف كلذ اودعتي ملو اوفقوف اولصو مهنأ

 كلت نم باجح ىلإ كلاسلا لصي الو ةملظو رون نم اباجح نيعيس

 نع ارابخإ ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو لصو دسف هنأ نظيو الإ بجحلا
 ىف هرثكأ امو ةبآلا  ابكوك ىأر ليللا هيلع نج املف  -ت/2- ميهاربإ
 وهو ميظع ىنابر رمأ هنإف هسفن هنرو ديعلا نيب بجحلا لوأف ماقملا اذه

 ىه امك قحلا ةقيقسح هيف ىلجتت ىذلا بلقلا رس ىنعأ هللا راونأ نم رون

 هروث قرشي هدنعف لكلا روص هب طيحيو هلك ملاعلا هلمحب حشيل هنإ ىتح

 رمألا لوأ ىف وهو هيلع وهام ىلع هلك دوجولا هيف رهظي ذإ اًميظع اًقارشإ
 دعي بلقلا لامج فشكتاو هرون ىلهت اذإق هل ةرئاسلا ىه ةاكشمب بوجحم

 هلامج نم ىأرف بلقلا ىلإ بلقلا بحاص تفتلا امبر هيلع هللا رون قارشإ



 ممر ظ ىلا نغلا مامإلل نييبتلاو فشلا

 كلذ ءارو ام هل حضتي مل نإف قحلا انأ لاقو خرص امبرف هشهدي ام قئافلا

 اوأر الل -- لتي - حيسملا ىلإ ىراصتلا رظن ىنعملا اذهبو «كله هدنع فقوو

 نظيف ءام ىف وأ ةآرم ىف اًبكوك ىأر نمك ءاوطلغف هيلع هللا رون قارشإ نم
 عاوتأو ءرورغم وهف هذخأآيل هيلإ هدي دميف ءءاملا ىف وأ ةآرملا ىف بكوكلا نأ
 الإ ىصقتست الو تادلجم يف ىصحت ال هللا ىلإ كولسلا قيرط ىف رورغلا
 زوجي دقو هركذ ىف ةصخر ال امم كلذو ةينسخلا مولعلا عيمج حرش دعب

 معنو ىبسحس وهو «قيقوتلا هللابو .اهيف رورسغملا عقي ال يتح اهراهظإ

 ائديس ىلع هللا ىلصو معلا ىلعلا هللاب الإ ةرق 3 لوح الو « ليكولا

 - نيعمجأ هيحصو هلأ ىلعو دمحم

 00 نيل نبل





 (؟هدز تايوتحملا سرهف

 تاسيونحم لا سرهف

 ن0 ا ا ةمدقملا

 0 ا ا ا اا ا ا ا ا فتصملا ةمج رت

 00 ا ا ل باتكلا ةبطخ

 لوألا بابلا
 ند 0 ةنسلاو باتكلا ةمزالم حلاصلا فلسلا قالخأ نم

 8؟ باتكلا ىلع هناّريم اوفرعي ىتح لوق وأ لعف لك نع مهفقوت اهنمو
 فرعلا وأ ةنسلاو

 يف ءايرلا لوخد نم مهقوخو مهلمعو مهملع ىف مهصالتإ ةرثك اهنمو
 ني ا ا ل كلذ

 ةرورض ريغل مهباوبأ ىلإ ددرتو ءارمألا طلاخ اذإ مهيخأل مهرجش اهتمو

 اا ةحلصمل الو ةيعرش
 هنوقدتسي ام نود كلذ نأ مهدوهشو ماكحلا روج ىلع ريصلا ةرثك اهثمو

 20 ا ل ا مهبوتذب

 46 ... ةرهطملا ةعيرشلل ةرصن هتامرح تكهتلا اذإ ىلاعت هلل مهتريغ :اهنمو
 علال . . . . ايثدلا نم ءىشي حرفلا ماعو كحضلا ةلق :اهنمو
 لجو زع هللا طخسي اميف عوقولا مهسفنأ ىلع اوفاخ اذإ توملا ىنمت اهنمو

 ع5. لم لاف لل ر ةر من مق ءر مي هي ممن مم من مت منام م مثامب مهيلع

 01 مهتياهن لاحو مهتيادب لاح ىف ىلاعت هللا نم مهفوخ ةرثك اهنمو

 ملاظم نم هونج ام ىلع مهيذعي نأ ىلاست هللا نم فودلا ةرثك اهنمو
 كا. رشم مين الم ةمق لق هلال ماقام .ق مق هراماف دايعلا ملاظمو مهس ومن

 ةرثكو ةماسيقلا موي لاوهأ اوركذ اذإ ىلاعت هللا نم فوخلا :رثك اهئمو

 كيا 0 0 ركذلاو تآارقلا اوعمس اذإ نايشْعلا

 نأ لامتحال اهنوضرمي ةضرم لك ىف مهماسجأ نم مهبولق عالختا اهنمو
 . قوقنلا كرادت الو ةبوتلا مهنكمي الق مهل اجارتعإ ةضرملا كلت نوكت 3



 عوضولا

 . ةزانج اوأر اذإ توملا رمأب مامتهالاو ءاكبلاو رابتعالا ةرثك اهنمو
 0 ا هتاركسو توملا اوركذت املك مهلاو نزحلا ةرثك اهنمو

 . . .. . اهتاوهشو اهل ةبحملا نيعب ال رابتعالا نيعب ايندلا ىلإ رظتلا اهنمو
 ا ةئيدرلا مهلاعفأ ىلع مهوعيتي نأ سانلل مهريذحت اهنمو

 0 سانلا قسفأ نم مهنأ مهس وفن مهتيؤار :اهلمو

 وأ لام ذحتأ وأ برقي مهاذأ نم لك نع حفصلاو وفعلا ةرثك اهنمو
 0 كلذ روحت وأ ضرع ىف عوقو

 0 ا مهل ريخلا ةبحمو نيملسملا ةمرح مهميظعت ةرثك اهنمو

 0 ع ع ع ع ح ح ع ع مهتاجوز قىذأ ىلع مهربص اهنمو

 0 ا ةسايرلا بلط كرت اهنمو

 0 ع ح + 5 ءوسب مهل متخي نأ ىلاعت هللا نم مهفوخ ةدش اهنمو

 همام لامع لامن ع سه اسام ساس عام ءاتشو اًقيص ليللا مايق ىلع مهتيظاوم اهتمو

 ىناثلا بابلا
 ا مهسوفنل مهمضه ةدش اهنم :قالخألا نم ىرخخأ ةلمج ىف

 . اًنيل اًنيه مهدحأ نوكي نأو :ىلاعت هللا ركذ ىلع ةريغلا ةرثك اهنمو
 0 ل ع ع ع ىعرشلا هقيرطب عوجلا ةدش اهتعو

 ملع امي لمعلاب ىنتعي ال هوأر ملاع لك ملعب لمعلا ىلع مهمزع اهتمو
 0 كلذ ريغو

 . ارهاظ مهتيحم ىعديو رسلا ىف مهل اودع ناك نمل مهتطلاخم :اهنمو
 0 مهيوسام نع ىماعتلاو سانلا نساحم هبيؤر :اهئعو

 00 مهؤادعأو مهداسح- رثك اذإ ىلاعت هلل مهركش ةرثك :اهنمو

 ليصس# ىف ءارمألاو رياكألا دنع مهل ىمس نم لكل مهفاصتإ : اهئمو
 0 ا ا ا هقزر

 0 ل ا ل ةأرها اوبطخ اذإ ةتسلاب مهلمع :اهتمو

 ةدفعلا
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 (7 ماب) تاسسيوتحملا سرهف

 ل 0 نآرقلا نم ةيآ وأ ةروس مهملع نم عم مهبدأ ةرثك :اهنمو

 دا 0 ثارقلا مهلافطأ ملعي ىذلا هيقفلا ىلع لخبلا مدع :اهتمو

 نايا م تادابعلا نم لفاون مهل نأ مهسوقفن ىف مهدوهش مدع :اهلمو

 كولا سس سل ل ل ع ع ع ل دحأ ةيده ىلإ مهسوفن فارشتسا مدع :اهتمو

 ل بارشلاو ماعطلا رمآ ىف مهعرو ةدش :اهنمو
 لا نيقتانملا تاقص اهنم اوجرخيل ةعاس لك مهسوفن دقحت :اهنمو
 ا ا ا مهرمأ ةياذب ىف مهردلاو رانيدلا كاسمإ مدع اهنمو
 01 ا ع ايتدلا لامعأ ىلع امئاد ةرخآلا لامعأ ميدقت :اهنمو

 ليا ع ع ع ع ا مهدعب نم مهتيرذ عايض نم مهفوخن مدع اهنمو

 1١ 0 نيملسلا رويقل مهترايز اهنمو

 ١١١ -هكلَت - هللا لوسر ىلع ةالصلا نعو ىلاعت هللا ركذ نع مهتلفغ مدع اهتمو
 لت سولجلا نع زجعلا دنع الإ ضرألا ىف مهينج عضو مدع اهنمو

 ١١1 ىلاعت هللا قوقح ىف مهطيرفت ىلع مهئاكب ةرثكو مهبولق ةقر اهنمو
 1180.م. خخلإ تاعاطلا ىف مهريصقت بيسب كالهلا مهسفنب مهنظ اهنمو
 لاا ا ا ا اهوحتو رودلا ءانبب ءانتعالا مدع اهنمو

 نرد 0 ع نيملسملا ىلع هّقعشلا ةرثك اهنمو

 نفي . باجهلا ةقر ىلع مهلمع ةرشكو ءمهسوفت ةضاير ةرثك اهنمو
 ا ا ا ع ع مهتاردزا مدعو ةاصعلا ةمحر اهئمو

 ا ايندلا ىف ةدايزلا مهبلط مدعو دوجوملاب ةعانقلا اهنمو
 .١١ ... مهدنع ايتذلا ناوهو مامإلا فقلت مارحإلل ةردابملا ةعرس اهنمو
 نضل ا ع ع .  ح حج ءاللنلا ىلإ مهددرت ةرثك نم مهؤايحتسا اهتمو

 فرب 1 0 ل ع كلذ ريو ةمينغلا ىلع ةمالسلا مهميدقت اهنمو

 فقرا 0 0 ا قزرلا رمأي مهمامتها مدع اهنمو

 ا ا ءامترلاو ةسعنلا ىلع ءالبلاو ةدشلا مهرايتمخا اهنمو
 )“4 ايندسلا مهنع ىلاعت هللا فرص اذِإ مهرودص حارشنا اهنمو

 ١5١ مهتارهش ىلإ لوصولا نيبو مهنيب ليح املك ايتدلا ىف حرفلا ةدش اهنمو
 نارا ا ا بايثلا يف يلاختلا مدع



 تا يوتحملا سرهف ظ (؟ هرح)

 يي :........... ةوكدجو اذإ لالجلا ىف مهقارسإ مدع اهنعو

 ظعاولا مهركشو ظعاوملا مهلوبقو ضعبل مهضعب نم اياصولا ةرثك اهنمو
 ةماعلا مهلمعو مهملع ىف تافآلا لوخند نم مهقوخ ةرثك اهنمو

 0 ءارسألا اوطلاخ اذإ مهباحصأ ىلع طحلا ةرثك اهنمو

 0 تاماركلا نم هنوركني ام لك مهرصع لهأ نع مهتامتك اهنمو

 ا ْ .......... مهباحصأ لاوحأ نع مهلاؤس ةرثك اهنمو

 ةدئاكم ةفرعم ىلع سسجتلاو سيليإ ةبراحم نع ةلفغلا مدع اهنمو

 00 ملام م م ا ا مر ايما اا يايا اييياي.يييث. ثا ةلئاصمو

 0 ناوعحإلا ىلع ربكت ةحئار اهيف ىتلا رومألل مهتبناجم :اهنمو

 0 ل ا قامتلاو ناميزلا ىف مهلزانم سانلا ليزنت :اهنمو

 0 ع بلقلا ةواسقل بجوملا عبشلا بائتجا : اهنمو

 تلاثلا ب ابلا
 0 ا ع ع ح قالخألا نم ىرخأ ةلمج نم

 00 ء.....ا....2. ةعاطا ءوس نم مهفوخ ةدش :اهنمو

 | ضيرم ىلع اولخد اذِإ ءافشلاب ءاعدلاب مهتردابم مدع :اهتمو
 0 ع دجسملل ةقصالملا تويبلا ىنكس ىف ىهتبحم :اهنمو

 ماكحأ ةفرعم دعب الإ ءارش وأ عيبل قوسلا ىف سولجلا بانتجا :اهنمو
 0 تالماعملا ىف عرشلا

 0 مهيلع ىتج نم ىلع ملحلا ةرثك :اهنمو

 0 ا ماتملا ىف مهضعبل مهضعب هنوري امب ظاعتالا :اهنمو

 0 هل اوعدي نأ مهلأس نمل ءاعدلاب !وردابي ال نأ :اهئمو

 هترضح ىلإ مهبرقو مهيلإ نسحأ املك ىلاعت هللا نم فوخلا ةدايز اهنمو
 ءءء ..... هللا بنج ىف اوطرف ام ىلع نزحلا ةرثك اهنمو

 مهير رودقم ىلع مهطخس مدعو لزاوتلاو ايالبلا ىلع ريصلا ةرثك اهنمو
 0 0 لجو رع

 | ع هتاضقب اضرلاو ىلاعت هللا رماآل ميلستلا ةرثك اهنمو
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 0 تاسبوتحم ا سرهت

 145 .مهبر ركش نم ةدحاو ةرذب اوموشي مل مهنأ مهسوفن يف مهدوهش اهنمو

 ليزي ا ع نيملسملا مهناوحخإل مهرتس ةرثك اهنمو

 نا .ةمكحلاب قطتلاو تمضلا ةرثك اهتعو
 قا ا مهسلاجم ىف ساتلا ىف ةبيغلا باب دس امهنمو
 : ”ا؟ق80 م. هقح ىف هنوعمسي ام اذحأ مهغيلبت مدعو رارسألا مهنامتك اهنمو

 نقلوا 0 يي سانلا بويع نع مهسفنأ بويعب لاغتشالا اهئمو

 لا عابطلا ةافج عم مهقلخ نسح اهنمو
 ةاساوسمو لاملا لذبو دوحلاو ءاخمللا ةرثكو ةءورملاو ةوتفلا ة ةرثك اهنهو

 نيرا ا ا ا ا ا ال ناومخإلا

 اقل ناومنإلا ىلإ فورعملا عانطصال مهتبحمم ةدش اهنمو
 فسرت 0 ... ىعرش رذعي الإ مهسفنأب هتمدحو فيضلا ماركإ اهنفو
 فري 1 ا ا ا مهتجاح نع لضف ام لكب ةقدصلا ةرثك اهنمو

 اقل 0 ا مهل مهتارادم ةرثكو سانلل مهتاداعم كرت اهنمب

 : عبارلا بايلا

 اناا قالخألا نم ىرخأ ةلمج
 ا ا ماقملا ىف مهدنحأ ىقرت املك غضاوتلا ىف مهتدايز

 عراشلا اهلعف ىف انبغر ىتلا لئاضفلا نم غىشب نواهتلا مدع
 ل ا 5
 0 ا ل .اراهنو ًاليل رافغتسالاو ةبوتلا ةرث

 الا هل ركتملا نع مهيهنو فورعملاب مهرمأ
 0 0ع ع مهلامعأ نم نم ءىشب لالدإلاو بجعلا مدع

 رودلاو اياوزلا ةرامع ىلع عئاجلا ماعطإ مهاردلا قافنإ مهميدقت

 بيايإ م ل ا ع ع ع ع ع ا ع ا ا ع

 858. تاوهشلا كرتو تادايعلا ىف مهسوقتن ةدهاجم ةر
 ضر 4 0 ا ح2 7 اهنو ذليل ةدايعلا ىف مهداهتجا 5



 تاس سيوتحملا سرهق ْ 05

 جلا نآرقلا اوءرق املك تقملا فوحخو راففتسالا ةرثك :اهنمو
 مخل مل .. . . . ةالص لك ىف ىلاعت هللا ىدي نيب فوقولل ؤيهتلا :اهتمو
 لاو جنلاو موصلا ىف بدألا مهتاعارم :اهنمو
 مهبر نم مهئايح ةدش نع ًالضف قلخلا ةيؤر نسم ءايحلا ةدش اهنمو

 نيل ا ل ا ل ىلاعتو هتاحيس

 نا ا اهبلط نم لكل مهمذو ايتدلا ىف دهزلا اهئمو

 ىلع سائلا لاؤس نع مهفكت ىتلا ةعنصلاو ةقرحلا لمع مهميدقت

 ةرييرإ ا عع ةعسوملا مهتابجاوو مهلفاون رئاس

 66 سم ل ع م م ل ع ل م مهل مضاوتلاو نيكاسملا بح اهنمو
 ملا ل ع ل كاسمإلل ال قافتالل لاملا ةبحم اهنمو
 نا ا اراهنو اليل ةقدصلا ةرثك :اهتمو

 نيرا ا ايندلا رومأ نم ءىش ىف ةسايرلل مهبح مدع :اهتمو

 نيلي 2-0000 لبقأ اذإ ىنغلاب مهمغر ةشيعملا قيضو رقفلاب مهرورس اهنمو
 نياك | ا هللا بتج ىف مهطيرقت ىلع نزحلا ةرثك :اهتمو
 هذابع هب ىلاعت هّلثا بدأ امي نيديرملا ةيبرت ىف مهداهشتسا ةرثك :اهنمو

 نر 0 ع ع ع ع ع ع ع ع نيلسرملاو ءايبتألا نم نييرقملا

 2, - نم اًقوخ قدصو قحب مههركي اغنإ هنأ ىلع مههركي نمل مهلمح :اهنمو
 ري 0 ا ا مهس ومن ةيك زن

 ل0 مهنودحيو مهنوهركي ىذلا مهئارقأ بقاثل مهركذ :اهنمو

 )0 ا ع ع ع ع ع ع ع ع ىلاعت هللا ىدي نيب مهسسوفت حرط اهنمو

 0 مهظافلأ قيمثت ىف مهرس باعتإ مدع :اهنمو

 ساس عامه عاش عاش عاش ساعه ساه عاش ساس ساعه ها ساس ساو سه ساس ساعه واس تايوتحملا نس رهش

 ُنيسحلا اديس - ريشخألا بابما ماعأ
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